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דץשלהן א מימן שיטהחלכותערדךפ
 מן אלא במ1ריא 1כ1': יין לוקחין אין ניייט[מעמירין
 דבמוריא דכיון מפרש ואיהו בשר וכ'~ם ע"שהמומחה
 כיון בזמה"ז וא, בח"ל ק"1 המומחה מן אלא לוקחיןאין
 מה לרעתו וצ"ל כח"ל דינה שישגיחו טנהדריןשאין
 שהשב דברים משארי הוא דק"ו בשר הש"ם חשבשלא

 : קי"ט[ ר"ם וככ"י ונלט"5 ג5"5 ]וע"םשם
 אין ובוה"ז שכתב במפ"'א שם מדבריו מוכח וכןן

 בכשרות שהוחזק מאדם אלא מים בכל ייןלוקחין
 מטעם עליו השיג והראב"ר עכ"ל וכו' והגביגה הבשרוכן
 אא"כ האמור דבר למכור חשורים הארץ עמישאין
 שכתבו קי"מ ר"ם לקמן והב"י המור דעת וזהו ע"שגחשד
 הביא שם הרמ"א ורביגו ע"ש להאמין אין לחשודחיק
 והר"ן והרא"ש ותום' רש"י דעת וגם ע"ש הרמב"םדעת
 במוריא יין לוקחין דאין אהא פירשו שהרי גהרמב"םדלא
 דבאינו ומבואר ע"ש חאעדים החנועים היו דבשםטשום

 : ז'ל הראב"ד כדעת נאמגים הכלחשוד
 במוריא יין לוקחץ אין מומחה ע"פ אלא אונייקיבית גביגות לוקחין ףץ מומחה ע"פ אלא תכלת לוקחיןאין הירושלמי וז"ל בשר חשיב דעכו"ם מפ"ב ובירושלמידץ
 אלא סימן בו שאץ בשר לוקחץ אין מומחה ע"פאלא
 נאמר הרמב"ם על החולקים ולרעת עכ"ל מומחה,1"פ
 בכל ולא חשודים היו דבשם ומשום קאי אמוריאדג"כ
 רןקא כוונתו אם ז"ל הרמב"ם בדעת להמתפק וישמן ,ע"ש בירושלמי כמו איתא ג"כ ספ"ח שם ובתומפתאמקום

 בשנן דאז לאהרים 1מוכר בעצמו שוחמכשהמבח
 שיהיה א"צ שוחמ שאחר בשר המונר קצב אבלמומחה
 או מומחה לשוחם שנתנו לו שנאמין כדי טומחההקצב
 ס"ה ם"ם והב"י המור ומרברי הבהמה ששחטהוא מי שנרע או מומחה יהיה שהקצב או צריך בכה"גדגם

 מבח מכל בשר לוקחין שאין הרמב"ם בשםשכתבו
 בכשרות מוחזק היה אא"כ לעצטו ומוכר לעצמוששוחמ
 וכ"ס מומחה צריך בכה"ג ויוקא שמפרשים טשטעעכ"ל
 ע"ש י"כ אות זה במף ד"ס במפרו הרמ"א רבינומפ1רש
 כרמוכח כהרמב"ם ס"ל לא זה דין דבעיקר אע"גולכן

 בזה מ"ם וסר"ה[ כפ"ך ]ט"מ כם"ש קי"ם ר"םמרבריהם
 אם להוש יש למכור בעצמו ששוהמ כיון כהרסניםמ"ל

 עניין רבכל גראה עצמו הרמב"ם ברברי באמת אבלי : מומחהאינו
 מפי"א מדבריו כדמוכח ממומחה אלא בשר לוקחיןאין
 על בח"ל נאמנות אין שימתו רלפי כיון וגםשהבאנו
 בעצמו שוחמ אם לי טה א"* למומחה אלאהאימורים

 בחזקת מרפה שמוכר לחשרו יש מוף סוף והרי לאואם
 חילוק אין הרנב"ם שלרעת בפשימות שכתבטהגחלים
 לפרש באי לא והב"י והמור סק"י[ יח ס" יקוחיהל]ח1רח
 לרבריו חשו 1מוכר לעצמו דבשוחמ אלא הרמב"םו~ת
 אא"כ סמבח בשר לקנות א"א הרסב"ם לרעת-לפ"ו

 במקומות או ששחט היא טי שנדע או בכשרותמוחזק
 או קמגה בעיר אבל הקצבים על ממונים שישהגרולים
 אוכל המגח גם אא"נ שהוא מבח מכל לקנות א"אבכפר
 פש"א שם כם"ש מורה הרמנ"ם גם רבכה"ג זהמבשר
 והביא זטן וככל מקום בכל בעה"ב אצל המתארהוו"ל
 וא"צ מוחד ה"ו רג וחתיכת גבינה או בשר או ייןלו

לשאי
 הוחזק אא"כ עצמו זה מבשר אונל כשהמבח וכ"שעכ"ל יהורי שהוא יודע אלא מכירו שאינו אע"פ עליו

 שאמור פשימא דאז שם כמבואר כשר יהורי שאיגולהיפה
 י"ם כסי' שיתגאר וכסו ממנו ליקה וכ"ש אצלולאכול

 הרמ"א רביט כדברי הרמב"ם בכוונת אפשר ומ"מיא ! בם"ד חשודבריני
 לח ח"שיק לא לעצמו שוחמ רכשאינושהבאנו

 לחוש חש ונבינה ין כמו דרבנן רבאיסורי רגהיוהמעם
 חתיכת וכן האמור רבר לאהרים שימכור מומחהבאיגו
 שימבור לחחט יש מ"ם דאור,יתא אימור שזהו אףדג

 לחקור יחוש %א מהור מדג הוא זה רג שהחתיכתברעתו
 ולא מרפות ל"טראל להאכיל דאורייתא אימור עלשעבר לחשרי נצמרך בעצמו שוחמ כשאינו בבשר אבלהימב
 על חשור שאיגו זמן כל מישראל ארם לשוםחשדינן
 שוהמ אצל שתמ ובוודאי מומתה כשאיט אףהאיסורין
 פגימה איזה נמצא אולי אם שאף ליה חשדינן1מוכר לעצמי כששוחמ אבל הם מומחין שהימה אצל סצוייןורוב

 בדעתו יסבור הריאה בבדיקת שאלה אי"ק אובהמכין
 דווקא מומחה צריך ולכן לאחרים וימכרנה מרפהשאינו
 שישהומ טבח נלל מצוי אינו שלט מדינות בכלובאמת
 ימצא המצא אם אמנם הבשר את בעצמו וימכורבעצמו
 שהוא בו שיורעים לא אם ממנו לקנות שאטור פשימאנן

 ונמל כשחימה מומחה שהוא ואף בכשרות 1מוחזקמומחה
 איזה לעצמו יקל דממונא יצרא דמפני הדבר דקרובהימנ אחריו לעיץ צריך מ"ם גנשרות כיחזק דוודאיקבלה
זנ'ז  ן 

 נלא עצמו לנק בינו ושהמ בהן וכיוצא שיתבארוועיקור הגרמה הלדה דרמה בשהייה השחימה אתשמפמידים דברים והיינו שחימה הלכות כל תדע שמרנו ישראליב י" ' "יי ,י""' י י.ייי:'וי,. מן'
 דרמה או שהייה שעשה הרבר קרוב דמאד נבילהלמפק קט 11 1"רי אחרים צ ריא לא טשחימתו לאטלאמור
 טררות מכת אותו טכין כזית ממנה והאונל ירעולא

 : רפ"ד[]רת3"ם
 9 נם דסמתמא אסרינן לא כשירה שתימהפעמים וחמשח ארנעה לפנעו שחם אפילו אלא עור ייא5נ

 מפק כרין טמנח לאכול ואסור כשירה שחימההיהה
 השחימח מפטיר מה יידע שאינו כיון ראמרינןנבילה
 שקחט וזה ירע ולא השחימה שהפמיר הרברקרוב
 ולא ]סס[ ליה איתרמי איחרמויי יפות שחיטותמקודם

שר



 8 בהשלחו א 0ימן שלטההיטתערוך

 תשובתו .ומחוך וכך כך עשית לו שאלו אפילו אלאעור
 אפילו אלא עוד ולא עליו לממוך אין כראוי ששחטנראה
 יפה ששחטתי לי ברי ואמר שחימה הלכות אח"כל0ר
 לאו דאינש עליה ר0י דלא מילתא דכל לו שו0עעאין

 ברי שא01ר אלא למר כשלא וכ"ש סק"ח[ וע"זארעחהה
 משנחינן ולא אותי שואלים שאתם כל-השאלות עללי

 הלכות שיורע ישראל ג' דין בפ"ד ז"ל הדמב"ם כתביך סקי"3י: ]עם"ךביה
 עד לכתחלה עצמו לבין כיט ישחום לא ה"זשחיטה
 וזריז רניל שיההה עד רבות פעמים חכם בפנישישחוט
 היודע כשרה שחיטתו עצמו לבין בינו תחלה שחםואם

 הוא רניל שנעשה עד חכם בפני ושחמ שחימההלכות
 לבין בינם לכתחלה שוחמין המומחין וכל מומחההנקרא
 שוחמין 10מחץ היו אם ועברים נשים ואפילועצ0ם

 ששחט אצליט ידוע שאינו מי כתב ואח"כ עכ"ללכתחלה
 הלכות עיקרי יורץ אם אותו שואלין עצמו לבי1בינו

 ששחט מרחוק ישראלי שראינו הרי כשרה שחימתושחימה
 מ)תרת ה"ז יורע אינו אם יורע אם ירענו ולא לווהל
 : עכ"ל הן 010חי1 שחימה אצל המצויים שדובוכו'
 ראע"ג שחיטה הלכות ה.ורע שזהו הדאשוגיםכל כפ" רלא שבנם' 10מחה מפרש דהרמב"ם לי וגראהמפך

 לאכול אסור שחיסה הלבוח יורע נשאימ הוא כןוזוראי
 עניין הוא מומחה שם מ"ם עע"ג אחר כשאיןמשחימתו

 אומנת שיודע במלאכתו המחאה לו שיש והיינואחד
 הלכות שיודץ מי שיש בחוש רואים אט וזההשחימה
 המכין להוליך איך השחימה במלאכת בקי ואיטשחיטה
 בזה וכיוצא גסימנים לתפום ואיך הצוואר לתפוםואיך
 אלא הרמב"ם זה הזכ.ר לא ולכ1 חיישינן לארלעלופ. חולין ריש בש"ם 0מקינ1 רלהדיא עלופי 0שוםולאו
 השחיטה היהר דתנאי כתב ולכן באומנתו מ01חהלהיות
 ושיהיה שחימה הלכות לידע שצריך רסרים בהשניתלף
 שיודע וראה חכם לפני פעמים כמה ששחם והייטאו0ן
 :עצמו לבי1 בינו לשחוט ורשאי מומחה נקרא ואז לשחוטאיך
 שחיטה הלכות רביודע שניהם בין הפרש .ש ום"םמפז

 אמור רלכתחלה נהי במלאכרו מומחה אינוועדיין
 שחט אם בריעבר 0"ם עצסו לבין בינו לשחוסלו

 קלקול איזה היה אלו הדינים שיורע דכיון כשרהשחיטתו
 אף שחימה הלכות יודע כשאינו אבל מזה יורעהיה
 אם 0"ם יפה פעמים הרבה שוחט שראינוהו אומןשהוא
 0קודם כם"ש פמולה שחימתו עצמו לבין בינושחט
 דינים וכל הדינים יורע שאינו כיון ידע ולא קלקלדש0א

 מכירין ואין לשחוט אחד אצלם שבא אחרים אבלין ! עצ0ו השוחמ על הםאלו
 שחימה בהלכות שבקי אותו יורעים אם כך הריןאותו
 10מחה הוא אם ידענו כשלא אף לשחום אותוסניחים
 הן מומחין שחיטה אצל מצויין דרוב מטעםבאומנתו
 בהלכות בסיא1ת על אנל יתעלף שמא חיישינ! ילאצ"ש

 האו לו והלך חלף כבר אא"כ ע"ז טמכען לאשחיפה
 אכל הן מומחין שחיפה אצל מצףין דוב בזה גםא0רינן

 גם אומר חה דדכר דכיון והטעם שחיטה בהלכות.ורע הוא אם שידעו קודם שישחוט להניח אמוריםלכתחלה
 הש"ם 1םוגית ע"ז סמכינן לא לכן שנחבאר כמובריעבר
 הכל אמר רבינא ]וה"פ זה פי' לפי יפה יפה0תבאר
 שאין אע"פ באומנתו שמומחה כלו0ר שוחמיןמומחין
 לומר שיודע בו שיודעין בד"א יתעלפו שלאמוחזקין
 הלכות יורע גם צריך רלמומחה ר"ל שחיטההלכות
 אם אותו בורקין שחט ואם וכו' יורעים אין אבלשחיטה
 ואם כלומר וכו' אמור לאו ואם וכו' שחיטה הלכותיודע
 שחימה בהלכות אורו בודקין שחמ באו0נתו ה10מחהזה

 דוב אמרי לא כרבינא כולהו או0ר הש"םובמסקנת
 אא"כ לשחום אותו 0ניחין אין רלרבינא ר"ל וכו'0צויין
 לזה חיישינן לא ואנו ב0לאכתו מ01חה שהוא.ודעין
 הלכות בידיעת אבל הן 10מחין שחימה אצל 0צוייןררוב
 : י"ב בדף ר"נ רברי הם וכך דבעא על נחלקו לאשחימה
 לא אי גמק- אי ירע ~לא ואלא וכו' ששחט אחרראה
 גם ממכיק כשהלך אבל ה"ש יודע אם אותובודקין בכא1 ישנו אם 1זודא. וד"ל וכו' 0צויין רוב לימאגמיר
 בודקי1 באו0טת רנם מובר ורבינא וכו' רוב עלבזה
 אומנה, ירענו כשלא לו ליחן אמור ולכחחלה אח"כאותו
 הש"ם פליג לא ה"ש בידיעת אבל הש"ם פליגובזה
 גו שיורעים בד"א בדרבינא הש"ם שאומר 0ה א"שובזה
 בבודקין מ01חים אשאין אלא רקא0ר לק0ן 1כ1.קותיאל התורת הקשה וכן מקורם הלשון ושינה ה"ש לומרשיורע
 לי בברי והאמרת שאו0ר 10חזקין אשאי1 רא0ריכבאיכא מגי אותו בגודקין א0רת הא קאמר ולא מניאאותו
 בודקין רבינא אמר ראשון דבלשון 0שום אלא עישסני
 סומחים אשאי1 על פריך וכאן שחיטה הלכות עלאותו
 יועיל לא דלמה מגי אותו בבורקים המכרא מצרופריך
 איט דל0םקנא ז"ל הראשונים שמרחו 0ה א"שולפ"ז
 זו בשיפה הלך הרי"ף שגם ונלע"ד חילוק איןולפם"ש רא0רי לאיכא ק0א לישנא רבינא על הש"ם דיחוירו0ה
 ז"ל שהר"1 אלא כן סובר הר"ן שהביא הלכות בעלונם
 הר0ב"ם כוונת והיטה הראשונים כל לפי' דבריהםהיטה
 ולעג"ר זה בררך הלכו הפוסקים וכל ע"ש לעלופישחשש

 ן 1ד1"ק[ ועתי"ק כם"שברור
 שוחטין הכל א' בסעי' הש"ע בעלי רבותיט וז"לירן

 אין אפילו אדם וכל ועבדים גשים אפילולכתחלה
 לו ליתן מוהר שחיטה הלכות ויורע מוכחה שהואבו יודעי1 אין ונם יתעלף שלא לשחוט ש10חזק אותומכירי1
 הרלילץ שרוב 0שחיטתו לאכול 101הר לשחוטלכתחלה
 לפניט כשאינו כד"א 1מוחזקין 10מחין בחזקת הםלשחומ

 אם אבל החזקה על וסומכים משחימהו לאכול 10הראז
 הלכות יורע 10מחה הוא אם לבדקו צריך לפנינוהוא

 לססור שאין וי"א נתעלף אמ לשאלו א"צ אבלשחימה
11י עי לטסוך אין לכושקלה אגל בדיעבד אלא החוסהעל



השלץ א סימן שחשהה~ותערו
 פאחרים מיירי זה וכל למררו ריכולים ממקוםהחזקה
 אבל לאו אם בקי השוחט זה אם ויורעין בקיאיםשאינם
 שחימה הלבוה שיורע אע"פ ישחוט לא עצמוהשוחמ
 גהלכות 1מומחה חכם בפני פעמים ג' ששחמ ערומומחה
 3סס ]עול יתעלף שלא יזריז רניל שהוא ש,ורעשחיפה
 קפלה שנמל ער שוחם ארם שאין נוהנין ולכןקרנ)3"ס[
 שהוא בו שירע ער קבלה לו נותן החכם ואין חכםלפני
 הבאים שכל נוהנין ולכן ביר ופקי שחיטה הלבותיורע

 לא אותם נרקינן ולא לכתחלה עליהם מומביןלשחומ
 נטלו כבר שחיטה אצל הנ,צויין רכל בסוף ולאכתחלה

 רמומחה מפרשים רבותינו ררוב הרברים ביאורימט ! הש"ע עכ"ל חבם לפניקבלה
 הוא ומוחזק שחימה הלכות היורע הואשבש"ם

 קם בעעג גצו:גיובים:למילרזקיםהלנועבן מצויין ררוב בנם' הלבתא ואיפמקא יתעלף שלאשמוחזק
 5מ ס3גך סגתגו וחוס' תלס"י וג"פ חעין ויס]סע"1ו כן שכתבו מהראשתים יש ובאמת במוף ולאבהחלה

 ! ועג"י[ 5מ3יקי3עי
 ס'[ מי' ס51ין 3ייס הנאונים בשם כתב הרא"ש אמנםכנ

 מומרין הן מומחין שחימה אצל מצויין ררוברמשום
 אחר שנברקנו סמך על לשחום הבא לכללכתחלה
 אם רא~י15 טשום לא1 אם מוטחה הוא אסהשחיטה
 ולא שנשתבח או לבורקו נוכל ולא לו שילךיארע
 קמן בראיתא אגל ארובא וסמפינן טוהר נ"כנברקנו
 נתעלף לא אם ממנו לשאול צריך ונם שחיפהבהלכות בקי הוא אם שנברקנו ער משחימתו לאכול לנואמור
 ארובא ממכינן רלא והטעם גשמו המור וכ"ב סס"1[]כס
 רממכינן יש רברים וכמה לבהחלה ולא ' בריעבראלא

 המבין בריקת כמו לבהחלה ולא בריעבר רקארובא
 המפין נאבר אם ורק ארובא פמכינן לא שדיטהלאדר
 ממבינן ובנאברה לברוק צריך הריאה וכן לאכולמוהר
 וא"1 בלל חיישינן לא רלעלופי חולקין ויש ]3ס[ארובא
 משום הרוב על מומכין אין במומהה ורק ע"זלשואלו
 הגהמה של אימור לחזקה מומחין רשאינן מיעומארססוך
 ]וג"ג הש"ע רעת וזהו רובא להואיתרע

 וסר"ן סרס3""
 נימא בריעכר מקילינן למה רבאמת שאלה בזה וישכא ! ע"ם[ כ! סר"סוגיס 9טס גס וסר"כוגיסו5ס3"י
 שאומר מי יש זה ומטעם לח,קה מיעומאפסוך

 הן מומחין שחיטה אצל מצויין רוג חז"ל שאמרור:ה
 שאימ אצל המצויים כל ובאמת הוא ר*שנאאשנרתא
 לבהחלה רמחמרינן הא ולפ"ז 933":[ ]סר"'יס הןמימחים
 ]סרס3"מ חמירוח ממרת אלא ררינא מעשרא זהאין

 רהוא הוא הטעם אך ]סס[ בן משמע ולא סס[3מסמרח
 9"ס : כ' 3טרוס ]סוספות טובא ושביח הרגה ומצוירוב
 לומר כאן שייך רלא ועור בריעבר להדמיר ואיןחלנן
 שחמו שכהוגן להיות ויכול מפס וה גס ותייט"ריפיו בווראי מומחים ראינן מיעוטא ראמו לחזקה מ'עומאממוך

 לכתחלה שנחמיר וריו דמיעומא מיעומא רק זה איןוא"כ
 ממוך לומר בכאן שייך לא רגריעבר ועור סס[]רסכ"מ
 שחומה שהרי איסור חזקת באן ראין לחזקהמיעוטא
 ! נכס[ אימור מחזקת למלקה עמק חרי השוחט וזהלפניך
 רוכ שאטרו רזה להיפך רס"ל מהראשונים וישככ

 קורם ברקוהו כשלא נריעפר אלא איט הםמומחיס
 לכתחלה אגל לבורקו וא"צ ארובא ממבינן ראזשחיטה
 ממך על ואפילו בריקה בלא ישחומ להניחו לנואמור

 שכש"ע הי"א רעת וזהו אסור שחיפה אחרשיברקנו
 כ'טני להחמיר יש ולרינא סעיעור[ נסס ועור ותו9כי]סג"מ
 בריקה נלא לשחומ לו ליתן אמור רלבתחלההריעות
 הלך ואפילו אח"ב יכורקו יש בריקה בלא לוובשנתנו
 אפ בן יש:לעשות ולבורקו להשינו יבולים רק אםטבאן
 מ"ש וגם סק"0[ מס"ך ]כ"מ במרחק בפר שהואלא

 נ"פ שחם אא"כ ישחומ לא בעצמו רהשוחטבש"ע
 מטעם אינו מ"ש לפי אבל הרמב"ם ברגריפירושם לפי 11ה1 יתעלף שלא וזריז רגיל שהוא ושירע חבםבפני
 במלאכת אומן שיהא טומחה של עיקרו רזהו אלאעילוף

 נש"ע שכהוב זה ולפיבך הרין מעיקר והואהשחימה
 חבם לפני קכלה נמל אא"ב שוחמ ארם שאיןרנוהנין
 מעיקר אלא ממנהג זה אין הרמב"ם ברנרי ביאורינולפי

 : הוא בןהרין
 ה' יראת דבמה ראשית קבלה ליהן נשגא החכםכג

 והפקפוקים והקלות המינות שרבתה ,ה ברורינווביחור
 111 נאה זו שמועה 1'אמרו ז"ל הקרושים חכמינוברברי
 פשימא ירחם וו בקלות להם נעשה וחמורות נאהאינה

 קנלה הנומל על לררוש החבם יראה כל שטרםוצשימא
 השחימה ריני על אותו יגחין ואח"ב וענייניו ררביועל

 בעלי רבותינו רברי ע"פ היטג אותם יורע אםוהבריקה
 ג' בסעי' והש"ע המור וכתבו האחרונים וגרוליהש"ע
 רבר על אומר אם אלא הרינים חלוקי בל שירערא"צ
 זח רין בא היה אם בלומר ושואל ממתפק הייתיזה
 שיאמר ער יורע שפיר ביה קרינן מחכם שואל הייהילפני
 מפיקות רכמה הוא בן 1ב11ראי עכ"ל מותר האמורעל

 שנתרבו עכשיו אבל ברורם היה א 'האמנםנתהוות
 שנתקבל שור הבואת םפר וביחור והבר,קה השחימהמפרי
 בהפנים בו בקיאים השוחטים וכל ישראל תפוצותבבל
 קבלה הגומל זה מחוייב בו נמצאים השאלותורוב
 מלהורות שיזהר החכם ויזהירו בהפנים בו בקילהיות
 החבם יברוק ואח"ב חפם שאלת הצריכה שאלהאיזה
 הרבה לקלקל נוהגים ואנו בפניו שיעמירנו ויראהמכינו
 הרגשה לו שיש החפם ויראה לתקן לו ונותנ,םהסכין
 בעצמו החבם ואם וחלק חר המבין בהעמדת ומהירמונה
 שגעיד מומחה לעאחט יקרא המכין הרגשת על מביןאינו
 ויזהירנו בבתג קבלה לו יתן ואז הםכין השוחטויראה
 שחימה ריני על תמיר שיחזור להזהיר שראףבמה
 מומר בםפרי לפרקים שיעמוק להזהירו נכון ונםובריקה
 שר3ים כזו שמים במלאכת ח"1 יקל שלא לבו לעוררגרי

סומכים



 % גחשרחן א מיק שחימה"5טהערור

 , חלילה בחז יהרשל אם מרובה ועונשו עליוסוסכים
 סקבלח שכר הנומלים הרבנים על מפקפקים "8נ:!א

 סרינא איסור שום בזה ואין ובודק לשוחמשטהנים
 הזה שהאיש הורעה אלא עדות ולא דין לא זהדאין
 דמי שבשביל הרב את ושנחשוד ונדיקה לשחימהכשר

 לנה דאוי שאינו לסי נם קבלה ליתן לבו ימנוחקבלה
 0נשול ישראל את להנשיל בזה חשוד רב שום איןח"1
 חשרות לשארי דמי ולא מעמ כסף בצע בעדעולם

 : פשומ הסנהג ונן התב"ש הסכים ונן בש"םהנסצא
 שו"ב שלוקחים הקמנות בערים נתהוה זה נזמנינוכה

 יהא שלא בתנאי אנל הוא וננון ש"ץ גםושיהיה
 תפשו לבו "שים דאם הנגינה בחנמת הרבה עמקלו

 לבו ישים לא עוזרים בחברת הנגינה בחנמתלהע0יק
 0הרבה מזה ונם המכע ולהעסדח והנדיקהלהשחימה

 ואדרבא עליו שישניח מי אין קמנות ובערים נידועקלות
 ואינם עוזחם בחברת יננן ננן ני שמחים וע"הנשים
 ולבו ננינות בלי העסוד לפני פשומ ,עפלל אלאאבמלויה חילי איישר ואי השחימה עסק יקלקל בזה כימבינים

 : והבדיקה להשחטשה רקתפנה
 שוחמין שאין כיון רהאידנא לוסר שחצה מי ישכו

 אמורה קבלה בלא שחמ אחד אם קבלהבלא
 היא נדולה וחומרא כ"ס[ מטי' ]פנ"ס עניין בכלשחימתו
 תקנו לא והם נן הקדמונים תקנת שהיתה סצינוולא
 לאמור אנל קנלה בלא קנת שו'ע למנות שאיןאלא

 ורק בזה מעם שום אין ה"ש ויירץ כשבדקוהושחימתו
 לו הלך אם נתהי שלא להחמיר עתה יש אפשרבזה
 סצויין רוב על נממוך ולא ה"ש יודע אם ידענוולא
 נממוך דאיך הוא נן והמברא הם מומחים שחימהאצל
 קכלה בלא שוחטין שאין ריוב 0כלל יצא והרי זחעל
 בהעסדת ובקי ה"ש נשיודע אבל קבלה בלא שחמוהוא
 בדיעבד לאסור סברא אין המימנים ריב ושחמהמכין

 לו ול הנשנ14?נ::ן,4ך'נטצנ 1ב"כז
 ס"ם הן מו0הין שחיטה אצל סצויין רוב עלמומכין

 לסינדק דאפשד 0ה דכל רובן נשחמו אם במי0ניםיבדקו
 ואע"פ כלל בדיקה א"צ קבלה שנומלע והאהץנאבדקינן
 ויעסיד ליסוד1 על לחער הסיד היאה שים קנלהשנמל
 שרוין ונסו וההרגשה האוסנות ישנח שלא תדהימכין

 שבא בסי בדיקה בהלנות הרין נן שחימהבהלכות
 דף'ל ואע"נ זה בכל שוח ומנהנם ודינם הריאהלבדוק
 רונא ואינא "וסדת היתר בחקת נשחמה בדיקהלענין
 הריאה בדיקת לנדוק הבא לנל לבדוק נצמרך ולאחהזקה
 אימור שבחזקת לשחימה דסי 4לא ע"ז קבלה נצריךולא

 לחקור לב"ד ויש בבדיקה נם להחסיר יש ס"םעוסדת
 המסורים ובדיקות בשחימות המכשלה נדול כיאלהים רראי מומחים שיהו והבודקים חשוחמים אחריולבדוק
 להשגהה יש הפריצות שרבתה הזה בדור וביחורלכל

 ! הימבהימב

 א8י6 לכתחלה "8חומ לא להתעלף שמ3עו מי3נדז
 דשסא פתנ"ם[ נביו על בע01ד ואפילו ה"שיורע

 אס ובדיעבד בהתעלפוהו הם ולא הוא לא ירנ"שולא
 דרם או שהה אלו ריש שיודע דמאחד נשרהשחימתו נתעלפתי שלא לי ברי ואמר עצמו לבין בינו אפילושחמ
 ואינו שתק אם דאף 1"'א ]ג"י[ לנו מאכילה היהלא

 אומר היה קלקול היה שאלו נשר ג"נ כלוםאומר
 אעו דאם לי וקיאה ]פנ"ס[ בזה חולקין ויש]ס"ך[
 שיאנלוה אצלו נשברור אמנם חולקין היש עםדהדין וודא'י "שראלים שיאנלוה ששחם זה אצל גמורבבירור
 על נאמן איט ואם נאסירתו שתיקתו הוהישראל
 לך אע חשש אסירהו על נם נאמן יהא לאשתיקתו
 כשוית בשתיקוע רשע ונעשה סזה יותר נהודאהשתיקה

 ! בהשחימהקלקול
 לכתחלה לשחופ לו אמור מרחהות שידיו סי כןכט

 סהראם שנה שבעים לאחר שזקן שכתנו "8ולכן
 האמת אמנם ]טפ"ס[ בוודאי רותתות דידיו עודישחומ
 : שכעי הרב עיניראות וכפי נופו ונחזקת בבריאותו שהוא סה לפי שהכלהוא
 לו ליתן ינולים ה"ש יודע שאינו בו שיורעים מיל

 ועד מתהלה ויראה ע"נ עוסד מומחה אםלשחומ
 אחד מי' ראה ואם פמול "שה אם יראה דהלאמוף
 שפהי שחים מרהאי אסרינן ולא אסור ראה לאחהשני
 לו ליתן ואומרים מחמיים והש שפיר שחימ נסיאירך

 ""ש יודע שאינו 0אחר כעע"נ אפילו לשחוטלנתחלה
 : לשנות ואין פשומ המנהגונן ארעתיעי ולאו קלקל שסא רחיישינן שיתנאר בקמןנסו
 צא לשלוהו האומר ז' דין בפ"ד הרמב"ס נתבלא

 אם יודע ואין שחומה הבהמה ומצא ליושחוט
 'אצל הסצויין שרוב מותרת ה"ז אחר או שחמהשלוחו
 והמה4 ]י"כ.[ בנם' הוא ונן ענ"ל הן סוסחיןשחימה
 דאבדו דינא . על שממנו ואפשר זה דין הכיאו לאוהש"ע
 זה רהנה נראח ויותר שיתבאר ותרננוליו נדייולו

 אמרינן ולא וכו' סצויין דרוב לטע0א הוצרךשהרמנ"ם
 ח-1 כלל רבוחא שום בזה ואין שחם ששלוחולתלות
 בסבהשר שליחותו עושה שליח חזקה אמרינן לאאי

 אבל ק"ש 0תרומות בפ"ד בן מובר והרמב"ם שםבנם'
 ששה שליח חזקה דאמרינן של"א מי' לקמן שפומקהמור

 רוב למעם צרינים אנו אין בדאורייתא נםשליחותו
 סר6'פ 36יו 3סיטפ סולך ]דסטור בשליח תלינן אלאסצויין
 פ"פ כרייכ סומק וסרטכ"ס פספ כרכ פשסק . 3"3כעירוכין

 ור6"ם[:3רי"ף
 שחומץ ומצאן והלך ותרנטליו נדייו לו שאבדו הילננ

 העין סן שנתעלס בשר אימור בזה שאיןובאופן
 בהשחימה רק הוא והמפק הן ששלו במב"ע שמכיקכטן

 במקום נסצאו רק דאם "0ן בנם' הלכתאואפמיקא
 גו וכירגא שבחצר באשפה נסו נבילתן שם ירקעשאי!

סוחרע



דץשלחן א מימן שהמהה5פתעויך
 אצל מצרין ל31 אחטן טצץן שאחר הפדהלינןטזתרק
 לעצמו אותן ליקח שלא נמ5ך ואח"ב הם טגמחששחיטה
 הם מוחרים מ"מ ננבן שאחר נאמר אם ווופילודהניחם
 על חשור אינו הנניבה על רהחשור מצו"ן רובמטעם

 פמקו ובן רחולין פ"ב בתומפתא מבואר ובךד~2ריפות
 בפייד ז"ל הרמב"ם רעת לפי לשאיל ואין תאמקיםגל

 שיתבאר במו מכין לו לברוק צרינים אחר לרברדמ1סר
 מכימ לברוק לאחר נהן לא הגנב בווראי והנא ב'במי'
 משום זה ברבר להחמיר כאן חכמים ראו לא רעב"זדי"ל
 שחם שבעצמו ואת"ל לשחום לאחר נהן שמא מ"סרהוה

 [:'ו:ן נ "4~ן.: "ח: ניקול ן, ו:יודנ
 למכור אותם ישחום שהמבחים ררך .שאין בחרנג~ש1"ת1
 שוחמים טבחים שרק הגדולים ובהמות 3נדייםאבל

 אע"פ שם מצויין ישראל מבחי רוב רק אםופוכרים
 ]נ"ת בגמ' משמע רבן מותר עכו"ם רובה הטקום.שעצם
 סקיייח[ 1ס'ד ]נ"מ האחרונים נדולי בתבו וכןכ"י:[
 ישראל גנבי רוב גם רבעינן ר' במעי' הרמ"א רבינווכהב
 לילך ינו ויש נגנבה שמא ממופקים אנו הלא חטראלרוב מהני מאי עכו"ם העיר ננבי רוב דאם שם הרא"שוב"כ
 רוב בעינן רבנננבו שאומר מי ויש הגנבים רובאחר
 ישרא גנבי רוב כלל בעינן לא ונמצאו~ובנאברו ]ס"ג מותרת "כו"ם רוב העיר אם אף ואז הטראלננבי

 יוטראי גנבי רוב בעינן בזה רגםי"א
 ע5 ססתס סס"ך וד3רי 3כ"ת סס תסר6"פ 5סי6יכ"נו נננבו שמא להמתפק יש בנמצאו גם דהאקר ומן ]5כומ[

 רוגא על בזה נתיר איך גרולה שאלה בקה למ ושלך
 רבהמה אימור לחזקת רעבו"ם מיעומא מטךגימא
 כ"א שבמקד' התירוצים שייך לא ובזה רובא להואיחרע
 הכוונה שחומין עמצאן חז"ל שאמרו וזה ישראלשחימת כררך המימנים שנשחמו לראות שצריך והיינומסייעתו רהשחימה משום הוא ההיתר רעיקר לי רראהכמובן
 מוב ~ימן הוה זה רגם ישראל כשחיטה שחוטיםשמצאן
 לשארי מצאגו ולא ]סס[ כן קיי'ל ולא ס:רקיר[יסס ]"ס"כ ]רסכ"מ מגי בלבר רב~ה שאומר מי ישדפאמת
 ~מהם'ממם גםאגשויישיף5פעמי3

 ישראל רוב לזה יש אם לנן הוה אמצעי מימןוסעע ים בפת ז

 מצא ואח"כ נגנבה או מממ הבהמה כשנאברהרווקא
 1לא נפלה יוטראל שמרוב רתלינן מותרת "שראלדו3 במקום שחומה בהמה מצא אפילו אלא כמ"ששחוט
 אחרי ה1לכיז 3שוק גטצא דאם י"לכחק אך הקודם בהין שבארט הרינים וכבל עכו"םטמהץט

 עובריס וץ3 '

 העהט רוב אחר הולכין ואין נפלה מהם רממתמאשבשוק
 3ג36יו 7פ'יר6 הס"ע ע5 ו65 כן 5"5 סקור וע5]כויש
 ריגיט ויתבארו 1ד1"ק[ 5ע"ג 3סקיייג ססקסס עס וגס5ו

 1 בם"ר מ"נ במיאלו

 בשר משום אמור רהא לשאול "ט בזה אמנםלי
 ולא ממנו נאברה שלא ביון העין מןשנתעלם

 הולך המור באמת אך במב"ע שמכירה לומרשייך
 ע"ש העין מן שנתעלם בבשר שמקיל מ"ג במי' 'לשימתו
 י6סור )ק:ון 7ססקו תסוס סעור 5סון 3ס"ע סעתיק )6]ו)כן

 : 171"ק[ 5ו סג36ד1 כת13 ו5כןכסרמכ"ם
 גשים אפילו לשחימה בשרים שהכל נתבאר כבר1ןן

 נהנו שכבר לשחומ נשים להניח שאין וי"אועבדים
 בעגיין מ"מ ראיה אינה ראינו רלא ואע"נ לשחוםשלא
 פשום המנהג וכן ]ס"ך[ ראיה ראינו 4א הוה כזהתמידי
 א"י הלנות בשם הביאו והראשונים שוחמות הנשיםשאין

 רהנה בכוונתם וי"ל בזה ותמהו ישחומו לא נשיםדמרינא
 ובנשים שנתבאר כמו חיישינן לא דלעלופי קיי"לאנן
 1כ11נתן וקלה רפויה שדעתן טפני לעלופי לחוש ישאולי
 סתוס' ,וו"1 מתעלפות שאינן שנרע ער ישחומושלא

 וזה 5ססע5ף[ ק5וס י"ל ק5וס סיעתן תסגי 3סטםוסר6"ס
 בקרשים אפילו שוחטות שהנשים דזבחים בפ"גששנינו
 רבעומר ועור מתעיפת שאינה אותה שמכירין בגוןי"ל
 שהבהן שהכרח ובקרשים לשחום שטותרת פשימאע"ג
 בכהן אלא הקבלה שאין הרם לקבל כרי גבה עליעמור
 גרול מורח שיש שברבר כתבו שהראשונים ועור]כו"ס[
 עיר31ין תוס' ן תורה באימור לנשים להאמין אין רבועיון
 רכשרה נהי גא"כ סס'יכ[ כריפ וסרס3'י6 ! י' וססמיס ,ג"ק

 בו יש ברוק מכין שלהעמיר מהרי אנן מ"מלשחימה
 שרעתן שמפני נאמנות אינן ולפיבך רב ועיון נרולטורח
 שוחמות בקרשים אבל במוב להעמירו ירקרקו לאקלות

 היו לא שנתקלקל ומכין ברוקים מכינים היושבמקרש
 בזבחים כראיתא להשחיזו שאפשר אף עור בושוחמין
 םורח בזה שיש רבים שחימות על למנותן ונ"ש]טת.[
 סתנ:ס סכ135 5פון 5ייס3 יס ]ןכ[ס ראמור ווראימרובה
 ן 1ד1"ק[ ע"ם 65מריס ו65 5ע5מן סכח3 סכ"יעגיו
 ראינו משום ולאו משוחררים המור כתב בעברים וגםלדץ

 אלא כאשה עבר שהרי לשחימה פמולמשוחרר
 ופוחזים רקים הם רוב רע"פ לו להאמין שאיןב11נת1
 גס"ץ ]'ו"ס בזה שיחלוק מי ואין האחרונים גרוליוכ"כ

 1 סר"ח[ [ס 3עיגן 6דם 3כ5 יגס מסוס מססעכייס
 ובין כך שנולר בין מרבר ואינו שומע שאינו חרשלמ2

 מהרברים שומה שהוא בין שומה וכןשנתחרש
 במקומות בלילה יחידי יוצא כמו חגיגה בריש חז"לשחשבו
 או בסוהו מקרץ או ביחירות לילך ארס בני ררךשאין
 עושה אם לו שמתנים מה מאבר .או הקברות בביתלן

 רעתן שנשתבשה שומים מיני שארי או שמות ררךאותן
 לחבר יורעים שאין ביותר הפתאים או הרברים מןברבר
 היץ ע"ש ז' סע" ל"ה סי' בח"מ וכם"ש עניין א5עניין
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 זד%ן א סימן שהשהוצכחעי
 רעתם רמחמרט ה"ש יט"צש אפילו אמורה שחיפתןא6
 וראה ע"ג עומר סומחה יש ואם מקולקלש מץשיהםבל

 אם אף כשירה השחיפה יפה ששחמ סוף וערסתהלה
 כמו עכ"פ יריו לאמן יכול שיהא וכלכר ה"ש יורעאעו
 ושופה בחרש להכעיר רא"א ונ"ל סקמ"מ[ ]ס3"סיריו לאמן יורע באעו אפילו מכשירין ויש שהעגארבקמן
 מקום בשום מצינו רלא בעע"ג גם ירים אימון לובשאץ
 סמ5ד כח3 3ע5ש ]וסת3"ס סקמן עריפי ושומהדחרש
 רק וס סטוכירו טסר6סת'ס ס7ק7ק וטס כן גר6ססס3ר6
 סייך 65 וכחו"ס 6טרו סטסיו 5עגחן 37קטן תטיטגי3קטן

 : 171*ק[וס
 סוסחה או יריו לאמן שיורע קמן הל'י רבינו לרעתמ

 יריו לאמן יורע וכש4רנו ע"נ כעומר לכתחלהשוחמ
 ע"ג בעומר כריעכר אלא סותר אינו מומחה 4רנווגם

 רבאינו וס"ל עליו חולקים אחרונים ונד'%י אמורולכתחלה
 שחימתו עע"ג ואחרש ה"ש יורע אפילו יריו לאמןיורע

 בעלמא קוף כמעשה והם נכרא כח בהם ראיןפסולה
 ה'ש יודע שאינו אע"פ יריו לאמן ויורע וס3"ס[]יס"ס
 %כתחלה מוף וער מתחלה ורואה בעע"ג בריעברבשר

 ענה ט % 4 ~הנהי44Sלון:ב"
 שצמר סי ויש כלל הולק בזה ואין ה"ש יחרע וגםיריו לאנע יורע אפילו פשלה שחיפתו הרישתלכל

 ערע אטילו יריו לאסן ידע באיט ראשונה לריעהרגם
 סו(ט"ס[ ]עסרמינ בעע"ג גם לכהחלה שוהפ אינוה"ש
 וירעט אתד ויום שנים יג בן שיהא ער קמןונקרא
 התורה מן הוא ע"ג עומר בלא בשחיטה קמןשפמול מפגי סק""[ )"ט ס'; ]יטנ"6 אח"כ שערות שתישהכיא
 וכל ט)ץ'ו[ ]ס"ך היא ששחומה להעיר נאמן שאינומפגי

 מימגים בלא שנים על ססכיק לא התורה סןשהאימור
 שנשים רכסקום וממילא קם"מ מי באהע"זכסכואר
 והכאח אחר ויום שנה יב בת להיות צריכהשוחפות
 שהוא לסי קבלה ליתן שלא סהדרין רש אח"בשערות
 מגם' ראיה לזה 41ש שלימה רעאו שאז שנים מח"יפחות
 שהוא סה לפי הכל אסנם ע"ם[ 3י6סיסו 7ס3פ]מס'ס

למא  ש", לה ינ,'[ן, "15 ", 
 שיראו מתוך לאכלו יבוא; רשמא אמור ג"כלכלבים
 טעמא דמהאי מעין[ רים ]תוס' לשחומ להםשמומרין
 מטעם הדם לכמות ואמור הרם מכיסוי שחימתןפמרינן
 צריך אם יעשה וכיצר כ"ח במי כם"ש לם4כל אתודילמע
 כשף שוחמ ע"י לשוחטה אפשר אם למריפות אולכלבים
 לברך שייך לא ראל"כ מעם ממנה לאכל ויראו מובמה
 שאינו בפכין לשחופ או ינחרנה א"א ואם שחימתהעל
 שנבילה לכל שיראה כרי פגוס בסכין ולא שחימהשל

 אין באמת אך ]סנ"ם[ סינה למיכל אתו ולא היאגמורה
 אי3 הריאה גריקף שגלא יורעים רהגל בזהקפירא

 40ע[ ההאה- יפיחו לא ר,א בפטם וכש"פחופאוכלש
 דפועס מצב מה בכשרות לשהוט רכשאפשר שאמרנווזה

 מדורה בברגשה לכהחלה מלעשות מקפיחן שישטשום
 משדה איצר בזה ד"פ ועוד ]סס[ בטים פריפותסעעחה
 שסתיר כר דש לעכרם מאח כשימטר האמורשברברש
 ו3פערפ חקמ6 סר 6אט 331"מ קייו 3ד' 5קק ]עק"ובכה"ג

 ! סם[צ4יס
 הברטה שומע שאיט מפגי *שדצפ לא רלכתחלה1' במע" והש"ע הטר בחבו שומע ואיט המרבר חרשמב:
 ובמעבר לאציו להשמש לכתחלה צריך הברכותוכל
 רגרכות בשירה השחימה כלל בירך לא ראפילוכשר
 דמצ3רע בלא וכ"ש ע"ש י"פ במי' כם"ש סעכבותאין

 מומחה הא אם מדבר הוינו השומע כתכו עורלאזניו
 אם ורווקא עכ"ל מברך אחר אם לכתחלה אפילושוחמ
 זה טיטה סקל3[ ]ס"ך לההיאו ומכין ג"כ שוחמהאחר
 ג"כ שכל כשאעו להחראו יכול אחר שאין הנהטןלכרכת
 חעבימ אעה שהצחימה ספני המצות לברכת רוסהואינו
 שאומר מי יש לשחופ סחוחב אינו לאכול רצה לאשאם
 כקי"ן ]ס" בעצט שוהמ כשאינו אף לברך יכולראחר
 ברכת אלא הגרגיו בהמת אעה השחימה דברכתספעם
 לאדעי הפייך אסורות ססאכלות שהגרילנו והוראהשבח
 ו4וחר מקדש שהויזן אירוסין ביכת וכמו לרהצחטבמו

 ; ן סס ןמברך
 הלא שמדבר רבארם בפשימית נושוח הי באההארדזנים * מידצ והרבה שומע ואעו במרבר כןכחבו * מו16שה ה~א אם מרבר ואיט בשוסע שבתבו 1צינצנ
 טצם קצת שהיטה הלבות שיחיע מ3צ1 שומעיןעכ"פ
 5חי"ן ברונ ת*ן לגסרי טוסחה דמא אם ירענושלא
 שודע ב%' יודעין אט מניין מדבר באיט אבל הןסוסחץ
 בבויר וגדע עד מוסחין ברוב לתלוחו א"א לכןמאוסה
 ! ט"ס[גסקיע יסקר קוסרת וטשרן ס3"מ כווגס וסו ]ו5י5י סוסחהשהוא
 מב'ע ההש והרי שנשרטעק מומחה הרמב"ם וז"לכוך

 גכונה ורעתוושומע

 ה-

 שאחע רמי בכוונתו ופירשו עכ"ל שוחמ ה'ץ שומעשאינו סי וכן לכתחלה שוחפ
 כם"ון סברך כשאחר לכתחלה שוחפ ונשתתק,ר6"ם[ הברכה שומע שאיט מפני לכתהלה שוחפ אינושוסע
 אלא לסתון ה"ל לא האי בי רכל נראה ולענ"רנ*[
 בשחימה כלל בגס' נ0צא לא זה שדץ נם ופהלפרש
 דנה"ס אלולי ולכן לנתחלה סשסע שוחפ ה"ז לשוןוגם
 "פ מתףת ושארי דבהרומה ראע"ג רה"ק בכ11נת1 נ'להיה
 הוזטות ריש כרתנן הברכה ספני פלעשות לטטעלהם
 אוסטת בזה ראין לתרום ראוים ישראל שכל פפניזהו

 ואץ סומחים אינם ישראל שרזב שחימה אבלוהמחאה
 ס4שחוט א"ע לסטע זה לטוסחה אין לעחוטיכולים

 יוצאין רבריעבר רברכות בפייא ל*יטהו הולךוהרמכ"ם
 שנשתתק רסוסחה שהשמיועו וחהו ע"ש כהרהור נםבברבה
 ד8"א לביט בלבו הגיכה )יהדהר לשהיפ לגועולהיטל
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ך:שין א ט'מן שחשהה5כות,עךיך8
 שיכול שומע בא'נו ול'ש כל4עבר חוה אהר בעניין15

 לשחום לכהחלה ד'כול לאזנו 'שמיע שלא אלאלבקי
 : ר3וח'גו[ ד3רי ע5 )ע3ור 6"6]עטטסס

 והיינו לומ של לשיכרותו שיכרותו שהניע "יכורנשה
 אמור לגתחלה עושה הוא מה 'ודע חשינושעושה

 עע"ג ובלא מותר ובריעבד ע"ג בעומד גם לשחוםלו
 לשכרותו הניע לא ואם כשומה דדינו אמור בד'עבד3ם
 וקרוב כברים שיר'1 מפנ' לכתחלה 'שחומ לא לומוחל
 לכתחלה להמתפק "ט ע"נ בעומר ונם דרמה ,לידילבא

 ש'דעו ובלבד ~ע"ג בלא גס מותר כד'עכד]ח3"ס[

 בשת"ת שרגיל ום' ראוריתא ספיקא , דהוא ]סס[אסור
 עליו שיקבל עד מקחיטה אותו למנוע יש הרבהי"'ש
 הטכין בהעמדת ובפרמ ]סס[ מזה א"ע לפרוש חומרבכל
 המכשלה וגדול דקה בפגימה 'דגיש שלא מאדקרוב

%
 טך::ש:י%ע:"

 :הע :מן:טג
 בודקין ובד'עבד 'פה ישחומ לא שמאמומחה
 אפיל1 כשרה שחיטתו כהוגן נשחטו ואם נסס[!טימנים
 למומא שיניחו ראינו ולא שמענו לא ום'ם'נו עע"נלא

 אפילו לשחומ להגיחו א'ן דלכתחלה י"א דהאלשחומ

 אחר אם ואפי4 לברך לו דא"א ט"מ עחםמז
 צריך דהוא רכיק אמור ג"כ ךברך מ0נ1 פניויד16ך
 4הרהר לו אמור והוא בו לצאת ויכוין הברכהלשמוע

 מבן216 )לן1 -עןיןג1 אי3י אפלי ::.-הנג~ן
 63"ן כמ613ר טטס מוס 3וס 61ין ע"ס 3טכ3סיסכסס51ך

 : כן[ סמגסנ 61'ן 6% '0'ר6 ומ%ער6 5"6סי'
 בלא פמולה שח.מתן דחש"1 דאע"3 פקש "רברמח

 חשידי לא שהרי בזה חשש שום ארן בשר אושחום
 אמנם להם שנמסר זהו שבידם שזה בחזקה והםלאיחלופי
 מצד נראה ה'ה שישחוט להאיחם ח' עוף ירם עללשלוח
 נממוה דאיך שחטו שהשוחט לידע שמחותניםהסברא
 733"0[ ]סר6"ס מהראשונים אחד וכ"כ הקמן נאמנותעל
 קםנים ע"י לשחוט עופות לשלוח פשוט הטנהגאבל

 61צפצף פה פוצה בזה ואין אח"כ מבררין ואיןוקטנות
 פיו על ממון להוצ,א הינו לקמך נאמנות שאין דזהיצ"5
 מעצמן שעושין בדבר או גמירה עדית שצריך בדבראו
 בזה ואין ירם על שיעלחין בדבר אבל רב מורח בוהויש

 מן ולהביא לקלקל עשו'ם שאינם וודאי מרונהמירחא
 סהדי וכאנן חזקה כעניין הוא אלא עדות זה וא'ןהאיסור
 ע"י ולא ג"כ מותר חרש דע"י ונראה ב'ותר הקמניס.לא דעת קצת לכלל שיגיע ובלבד סי"ס[ ]ת3"סחאחרונים מגדולי אחד וכ"כ 3מס"3[ ]רסנ"6 שצ,ים כמושעשו,
 )ס"1 4%"ע רעתע 5ו אע השומהאכל

 %3נין%:ךי

 טי6ער 51ריך ס3יחס )קגוח ר3ס מטסס 3וס סיס טכוס51") טש פ"ט ט5 63טן קען ד6'ן כ6ן 73"ט טס סחוס'5פ"
 : 171"ק[ ט"ס וסיכ6 73"ס סס כט"ססחוס' )37רי נס )ר"ס וסן נסס'עות 6"ס סס וסר"י 1)סירס"ית"ט ס" 63"מ כמ"ס )ממר 5י)ך סו0ר פ5וגי יסיס סע,רוכ3וס
 איזה בדקו ואם א' מע" כמוף הרם"א רגיגו כתבנומ%

 קגלה אחד פעם נמל אם יורע שאינו ונמצאשו"ב
 הוא השתא ראמרינן ששחם מה למפרע ממריפיןאין

 ששחט מה כל מעולם קבלה נטל לא אם אבלראיתרע
 צריגין ששחם מה בהן שבשלו הכליס כל גםטריפה
 מפק מ"ם משום המעם '"ל קבלה וגנמל עכ"להכשר
 שמא ששחט ואת"ל ששהם בעת שכח לא ערחןשמא
 כראו' שוחם א'נו וודא' מומחה אינו דאמו שפירשחט
 גטתלק מעולס קגלה נמל כשלא אבל כראוי שחמושמא

 ן הראשוןהמפק
 וסנר"6[ וסר"מ ]ט"ו בזה חולקים האחרונים וגדול'נ

 שחימה ולאחר בדוק כמכין בשחט י"ה מי' לקמןוהרי
 א1 ומר'פה בהעור נפגמה אם מפק 1'ש פגימה בידאיט
 בו שיבר לא דאם וקיי"ל וכשירה נפגס המפרקתבעצם
 בעצם שמא מ"ם ד'ש אע"ג מר'פה שחיטה אחרעצמות
 דדרך לה'פך הוה והתם מלאימור להיחר ,ותרקרוב השני והטפק כהרגלו שחט ממתמא דהכא לחלקשיש ואף הפגימה כנגד שחם לא שמא בעור ואת"לנפגמה
 מלהיחר 'ותר לאימור וקרוב כולו פני על המכיןלהוליך
 וכן בש"ס נמצא שלא 11 סברא על להעמיד קשהמ"ם
 שנעשו בגכינות פ"א בסי' שיתבאר ממה להיחר ללמוראין

 וע"ש הגבינוה להכשיר שיש נמרפה ואח"כמבהמה
 קכלה נמל בלא נכשיר דא"כ ס"ס %0י הואדההיתר
 סק"מ[ ]עס"ך מעמים מכמה זל"ז דם' דלא וודאי אלאג"כ
 גשחמה דהתם כלל דם' לא דם'לתא דבעיקראועוד

 משא"כ מ"ס ע"י מתירינן ושפיר עומדת היתרבחזקת
 להמוגרים ופשימא עומדת אימור דבחזקת דשחיפהבמפק
 להת'ר דאין אימור נחזקת ס"ם להתיר דאין ק"יבסי'
 שנמדד למקוה זה ד'ן לדמות 'ש 1'ותר מ"ם ממעםבכאן
 בש"ם ואיתא ממאות ע"ג שנעשו טהרות רכל חמרונמצא
 טומחה איגו הרי וה"נ לפניך חמד דהרי משוםהמעם
 לפניך הריעותא הרי מ"ם מ"ם ליכא דבשם והגםלפניך
 הריעותא דבמקוה ד'"ל אך אימור בחזקת הגהמהונוקיס
 פגום הוא הרי במכין וכן חמירה היא שהריברורה
 ה"ש יורע שאינו מי דאמו ריעותא מפק הוה כאןמשא"כ
 וע'ש חששא רק כאן אין הרי כהוגן שלא בווראישוחם
 ],")[: ומכין במקוה מזה ולהיפך כהרגלו שוחם מטתטארוב
 להד'א נראה ]סק'"מ[ ד"ם במפרו המעיין אטנםנא

 השוחם'ם בדקו ואם שם וז"ל התיר אחרדממעם
 דחולין בפ"ק אגודה כתב יודעים שאינן ונמצאווהגודקימ
 להכשיר א"צ ונם כבר ששחמו מה למפרע להטריףשאין
 איתרעיאו לא שנשחמו בהמות איתרע דאדםהכליס
 עתה ועד בחזקתו שוחט ואימי היתר גחזקתוגשחמו

תה
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 בחזקת ונשהשו כתג ראיך להבין הש עכ"ל ידעחיה
 עומרת איסור ובחזקת כשחיפה הוא המפק האהיהר
 היחר בחזקת נשחמו אמרינן רלא בש"ם סבוארוהרי

 שאר או הריאה טריפות על ווא 'כשהספק אלאעוסרת
 הרבר ברור אלא בשחיטה הוא כשהספק ולאאבר

 לשחימה סמוך הוא הספק אם רוודאי הוא כןשכוונתו
 ובחזשז להיחר חזקה כאן אין פנום שנפצא בסביןכפו
 רב זסן אחר הספק רנפל הכא פשא"כ עומרתאיסור
 בשנפצא עתה עם היחר בחזקת השחימות הוחזקווכגר

 עתה רער שי"ל ספני ברורה ריעותא כאן איןהריעותא
 אין ס"ם סעט סעט לשבוח רררך ואע"נ יה-עהיה
 זה רין ח4- כהונן שלא ישחומ פעט שבשיכחההכרח

 עוסרת היחר בחזקת נשחטה ראסרינן בריאהנריעותא
 עתה רהארם ר"ל הבהמח ולא איהרע רארם שכתבוזהו

 הארם שנם י"ל וא"כ בביר שסזסן הבחפה ולאאיתרע
 ולא לסכין לא רסי רלא ומסילא פגבר איתרעלא

 לקפן בש"ע שפסקו פפה זח לכל ברורה וראיהלמקוה
 קורם ונאברה ברוקה בסכין בשחט י"ג סעי' לאמי'

 השהימה פנום נפצא ואח"כ השחימה שלאחרהגריקה
 אחזקתיה סכין ראוקי וכו' בהיתר ויצא הואילבשירה
 בשבחת וכ"ש כן אמרינן פטפה בסכין אף והריעק"ל
 עס ג5 משרן מנוס ברורה הריעותא שאין שרדמההלכות

 ןמ?קסו[
 "ט וגם חרם"א כרבימ לרינא עיקר נלע"ר ולכןנ2:

 וכרו"מ ]ס"ך לדבריו לרינא שהסכימומהנרולים
 שכח השוחם רכשנמצא שאוסר מי 1"ט ופתכ"ס(ותי"ק
 אין ולפמ"ש ]כרו"ס[ לספרע פטרפינן הפכץהרגשת
 שכתבט י"ח פסי' ברורה וראיה לספרע רב זמןלמרוף
 מריפה שהוציא רשע שנפצא שוחמ וכן צ"ע לרינאום"ם

 שער ואמרינן פרינא כשירים הכלים ירו פתחתבפשיעה
 וכס"י ויס"מ וכ"מ סק"מ סוף ]ס"ך כשר בחזקת היהעתה

 נעשה דאם לי ויראה ]ס3"ס[ בזה גמ חולקין וישומר"מ[
 כשר ישראל בחזקת עתה ער ליה סחזקינן לתיאבוןרשע
 בסינות נמצא אם אבל עליה רנבר יצראועחה

 היתה מינא רבווראי למפרע להמריף ישיאפיקורסות
 : כירוע פכברבלבו

 ה"ש יורע שאינו אח"כ וראו מחליו וקס שחלה שוחטנג
 לאחר ששחם מה כל לאסור שיש שאופר פייש
 רי3"ר[ כסס ]נגס"ג החולי מחפת שנהבלבל רנראהחוליו
 ושבח שחלה פי מצימ כש"ם גם רהא היא גרולחוסברא
 להבחין לו יש מחליו שקם רשוחט נ"ל זה ומטעםהלמורו
 שכח לא ואם ההרגשה שכח לא אם ולראות פחרשא"ע

 , בזה להתיישב ויש בן נוהגין ראיתי לא אךהרינים
 קבלה נוטל שהשוחם רבעת ו' בסעי' התב"ש בהבנד

 ואם כשירות שחיטות נ' החכם נפני ישחומפחכם
 ונהנו פתעלף ואינו יר אופן שהוא ברצופיםשיהחזק כרי בכשרות אחרוה נ' לשחומ צריך מהם אחרומרוף
 שהשחיטה פפנ' תרנגול סהם ואחר ך4-נמלים יהיו גישאוהן

 %א לשחופ השהע לו יתן ואו שמופה מהשש בוק41ה
 סורה מחכם אם כי מופחה סשהקם אפילו ובו'סני

 הזה הסנהג שמעט לא ובמרינתינו עכ"ל ובו'הוראה
 קורם שאצלינו לפי פשום והמעם החכס בפנילשחומ
 השהקט לפני רובה שחט בבר מהחכם קבלהשנומל
 נסות בשחימות הרבה הוא 1םורנל אצלו שלפרהפופחח
 בירוע קבלה נותמן אמ אין אחר ובאופן ועופותורקות
 יוחר ולא וברינים הסכין כהעפרת בורקו חחכםורק
 והרסב"ם כלל חיישינן לא רלההעלף בררנו רכברועור
 חבם בפני רבות פעסים שישחום ער ישחום לאשכתב
 וזה פוסחה שוחמ על רק כוונתו אע שהבאמ בפוובו'

 סרמכ"ס 7כ11גס גסכ טק"כ נוסמ3"מ עועים אנובאמת
 מ5מ מוקס מסגי 7מיגו כן מסמע ו5מ עיס סממיס ג'מ5
 מכ5 סמגסג גך 711מי כסרג5%ין 5ססחי5 ססמגסנסכסכו ויס"ב וסמסרס"5 מ55ימ ססמגסג כמו סמר31ס ססינ5מסני
 %5רים 7סחיו סקעמם סעוסוק יסמוע 5מ סרעו55ממוע כקי ססו" מי ממסי15 כסכו וכן סמוממס ססומע מ55סכ5

 פ'ס ומיסממי כנר מוכס ססמע מי מ5מ יוגס ו3גיוסוריס
 עם מ)מ יסחעס 5" ני51 ס'התר סמוממס 7מסעו כחכוט71
 סמ55יגו 1כמ17מגי ע"ם מייסיגן 5מ כך 7כ5 מסקעניססגיס סיסמוע מו כסיערוף 5נע5ס כרככו תסמ ס5מ כ7י נ517עוף
 3קי"יס סמוממיס סכומעיס סמ5)י% מסגי כזס מוסם'ןמין

 : סטו"כ[ ס5 מומטמ טרך5סי ח5וי וס 37ר וכממס  סיקוס סעופות כסמיעוס גססר3ס
 ח' הקהל המילו אם י"א בסעי' הב"י רבינו כתבנה

 י"א אחר ושחם ירוע מבח אלא ישחוםשלא
 רבר לאותו לחשור ררסי משום ענ"ל אסורהששחימהו

 לעבור שחשור פי רהרי הרין מעיקר ואינו וס"ך[~ו"ו
 פתשוגת פוכח וכן נבילה לאבול חשור אינו הח'על

 פשום אלא שאינו הרין פקור שהוא ז' כללהרא"ש
 בפירוש פסלו ראם וי"א ]סר"מ[ בעלפא וקנסאחופרא
 ח' המילו רק פסלו לא ואם אסור ווראי הכלשחיטת
 ובשונג להתיר יש ובהפ"ם אסור סרובה הפסרבאין
 ]ח3"ס אסור בשוגג גם בפירוש ובפסלו מוחר ענייןבכל

 1 וסרמ"נן ג'סי'
 שחימהם עניין רבכל הכ"י רבינו פלשון נראה ולענ"רנר

 פשחיטה חוץ הכל שחימת פסלו הקהל שהרישחימתו
 ורשאין וכו' וישחוט ארם כל יקפוץ שלא בשבילהטבח
 משום בו ואין וכו' קיצתן על ולהסיע להתטתהציבור
 שאוסר.ן ומה פילתא מינרר משום הסוהר לאסור וכןנזל
 לרכוהו ראוי ושהם שעבר זה וכ"ש העיר בני לכלאסור
 דבר לאכול חשור שאינו ואע"פ רבר לאותולחשור
 יאכלו שלא לקונסו וראוי הרבר פי_וער פ"םאסור

 שחימתו חעיר אותו רלוניין ברורה וכ11נה1 עכ"למשחימהו
גסור רע ובשם פמונות לדיני זה סדסה שהרי פדינאאסורה
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 לאכול שאמור מפורש אומר שהרי ועוך הואגמור

 שכתב וזה הפותר רגר לאסור בעיר כח שיש0שחיטתו
 עיר לאנשי השוחט שחיטת עיקר לעניין זהו קנמאמשום
 במזיר כין בשוננ בין אטור נווני וככל אמורדפרינא הב"י רבינו מתם ולכן האימור בכלל נכנסו שלאאחרת

 : סגר"מ[ ]וכ"כ חר"א אנפשה שויה כענייןווהו
 פחוץ כשר יביאו שלא בעירינו פשום הפנהג וכןנז

 לעיר וחוץ מחוץ כשמביאים חהכלים הבשרומטריפין
 היא נכונה ותקנה כוו תקנה יש פקומות ובכפהפותר
 התקנה היתה בזה אמנם כירוע מקילקול נשמריםרבזה
 בעירינו תקנה יש עור כטריפה יהיה חוץ שבשרפפורש
 ואם גביו על עומר בלא גמות ישחומ לא אחרששוחמ
 כשר הבשר ה'"א רברי לפי לברו ושחם השוחמעבר
 ישחומ שלא שתקנו אלא האחר שתיטה פטלו לאשהרי
 בשאלת שהרי אמור הבשר גם שבארנו פה ולפילברו

 אלא אחרים שחימת לפמול חתקנה היתה לאהרא"ש
 לאכול שאטור כתב ועכ"ז אחר ישחום שלאשתקנו

 מפורש בהתקנה יהתנות שמהראוי נ"ל ולכןמשחיטתו
 עבר שהשוחט אלא טריפה יהיה לא האחרששחימת

 נ"ל בפירוש התנו לא אם ואף אותו ויקנמו התקנהעל
 וכ"ש כוונתם היתה שכך לומר התקנה מתקנישנאמנים
 אם ע"ז ועבר וכך כך לעשות שלא עליו שקבלבשוחמ

 אמורה שחיטתו תהיה שכשיעבור בפירוש התנהלא
 מ"ם עליו שקבל מה על רעבר רנהי שחיסתופותרת
 כשיעבור שחימתו עליו אמר ב8ירוש אם אבלישחיטה חשור אינו אחת עבירה על רהחשור כשירהשחיטתו
 רבמה , בזה לרון ויש ואע"ג אסורה שחימתו ושחטועבר
 לאמור בירם כח יש צבור רבשלפא שחיטתונאמרה
 הגרול כל'ר יפה כחם בעירם צבור רכל המותרדבר

 יפה כחו במה יחיר אבל ב' סי' בח"ם כם"שבירושלים
 חר"א אנפשיה רשוי ממער ראם המותר רברלאמור
 כמו באפת אמור שהוא לופר שנאפן ברגר רק זהאין

 במי' "פן כם"ש וה שייך לא מותר שבחראי בפהאבל כן להיות ויכול מריפה בשר או חלב הוא שזהשאופר
 נאמר לא כותים 8ת ופתו יי"נ יינו שיהיה האומרר"ה
 קנם בררך כשאמר שם כם"ש נרר כעין רק רזהוונראה מהני לא עביר לאי כלל עניין זה אין ונם ע"שבכך
 האומרים לרעת נם התרה מהני ולפ'ץ ע"ש מתיריםויש אומרים יש כותים פת ופתו יי"נ יינו יהיה כך אעשהאם

 ר"ס מי' סס כמ"ס )גמרי סמותר מזגר גם הז'8לטסות יכו)ין 5יגור מכ) כססר"ס ז)8 ג"ו כסעי' )מ'ס מססרמיס וגס ע'ס )וט רמיס ים 8' סי' מגוכ"י ]וגם שםכפבואר
 כל התקנה נתבטלה ואם הרמ"א רבינו וכתבגדז : ויו"ק'ןט"ס

 בפירוש בטלוה כשלא ראף רה"ק ונ"ל קם"ל מאיטלע ואיני עכ"ל בראשונה כפו כשרות בחוקתהשוחטים
 החזיקו ולא הת"נה שנתרמה כגון פאליה שנתבמלהאלא
 לשחומ השוחטים כל רשאים שנתבמלה ופפילאבה

 השוחמימ היו רפפתפא כיון אפרינן ולאכבראשונה
 אותם ונקנום נתירם לא התקנה לביטול גורמיםהאחרימ
 הרין בפקור משפע וכן נתבטלה התקנה הרי מוףרמוף
 סתקגס טגיין ע) סמ)סגי מסי ]וו") קע"ז מ"בתה"ר
 מין ס"מגס וכו' סזכר מכוטר מס וכו' גתקייס ו)6וכו'

 זיזן וכגוון וכו' )כתמ)ס 6ף סעכמים 6ותם כמיעת)מסור
 ממגס יזיסן ומרסין גתקגסמ )עמוד סקס) ר15 ס)8כיון
 : כוכריגו[ מכו"ר סרי עכ") וכו' מי)תמ סנור מסוס ליכמ8"כ
 ערים בפני השוחמ י"ב כסעי' הב"י רבינו כתבנט
ן

 אפר פמנה 'לקנות ישראל וכשבא לעכו"ם בהמה
 לריריה ום'הו נאפן אינו שחטתיה לא כי ממנה תקנהלא

 לו ריש ואע"נ עכ"ל חר"א אנפשיה שויה רהאאמורה
 שאר או ררמה או שהיה בה שעשה לומר שיכולמינו
 כלל שחמתיה לא שאומר רבריו לפי מ"ם מריפותפיני
 עדים במקום פינו אופרים ואין אותו מכחישיםהערים
 נבילה היא דלרבריו וכיון ערים פמאה יותר נאמןעצמו רלגבי כלומר חר"א עליו שעשה משום אסור לריריהורק
 מותר אינו לאחרים ואף ממנה לאכול בעצמו אטורלכן
 אבל כלל שהמתיה לא ואומר בריבורו כשעומראלא
 להיות ריכול לכל אמור רבריו לבאר אותו שאלו לאאם

 ומה מריפות מעשה בה שיש שחימה שאינהשכ11נת1
 הבעלים מיראת אולי וה בלשון לכתחלה אמרשלא
 והוא הבעלים בפני שלא אותו ושאלו כשחזרו אלאאינו בש"ע הפבואר ההיתר זה ולכן מריפה פעשה בהשהיה כיון שחטה שלא זה פקרי שבאמת או כן לופרהוכרח
 נאמן אינו ראו כלל שחמה שלא לומר בריבורועומר
 להריא פבואר וכן האחרונים גרולי המכימו כן עריםלגבי
 ן יי:":" :הך:!זנב'וע' במפרו בעצמו שהביא הרשב"א בתוץ' הריןבפקור

 ;ו: 3ן" ןוון~י
 ( סוין[מקיר

 אנפשיה ששויה פפני שנאפר רכל הוא פשוט רבום
ן

 מכחישים רכשערים י"א מיהו כ"כ.[ ]כסו' בש'יםמבואר רכן בו לחזור נאמן ובאמתלא כן אפר למהלרבריו מובה אמתלא נותן אא"כ בו לחזור יכול אינו חר"א
 בו לחוור יכול אמתלא בלא אפילו בו חוזר והואאותו

 ע"ם[ תס"ד כסס סע"ו ממיסות סייג ]מ)"מ לווהותרה
 לתלות בעצפינו לנו כשיש אלא אינו רזה ליויראה
 וכיוצא ממון להרויח כרי טעם איוה מפני הקורמתאם'רתו
 אמתלא בלא אף בו כשרור שעתה אופרים אנו ראובוה
 כלל חר"א אנפשיה שוי שלא רבריו מכחישיםוערים
 היא שחרפה פפני זו אמתלא עתה נותן שאינו ומהאחר עניין או מפון הרווחת בזה שיש הטעם מפני אפרושקר
 מעם שום מוצאים אין אם אבל כזו אמתלא לתהלו
 כשערים אף חורתו מהני לא מקורם כן אמרלפה

 מערים יותר עצמו על נאפן רהוא רכיון אותומכרישים
 יכול אינו הוא כן כמו ומגירים חתרים אינם שעריםכפו

לח,ור



11השרחן א פ" ש"שהיכמערור

 איוו מוצאים שאנחנו או אמתלא בשנותן אבל בולחוור
 מילתא אינלאי כאמתלא נ"כ רזהו כן אמר למהפזם
 ]וע,'3סי אמר ושקר חר"א עצמו על מעולם שוידלא
 מסורס וכות3 רכ"ו גסי' 1~6 סמ)"מ ססגימ סחס"ד3ז3רי
 מן לססור כ311ט1 סיחס כן ס6מר זתס סם וו')כי3ייט
 65 סמקוזס 6ף %1ן וכו'סק;ם

 6"ע סמך וס סתס"י גי~
 נוס[: קי!ר וסמ5"מ8ד5קמן

 הכבש בראש מימן שעשה טבח י"נ נמעי' נתנ עודםא
 אוסר היה וגם מריפה שהוא נראה שיהאהשחומ

 אלא כן אמר ולא ריה שכשר אומר ואח"כ מריפהשהוא
 כיון בשר ממנו ליקח לו וישאר אותו יקחו שלאכרי
 כ;ה שחולק מי ויש עכ"ל נאמן לרבריו אסתלאשנהן
 אני ממאה שאמרה באשה קפ"ה מי' לקמן מבוארדהא
 לדבריה אמתלא כשנתנה אני מהורה ואמרהוחזרה
 ראמתלא אמתלא מהני לא נדותה בנדי וכשלבשהנאמנת
 תועיל ולא מעשה עשה הרי הכבש בראששמימן כיון וה"נ ע"ש מעשה על ולא דיבור על רק מועילאים

 לעשות הוכרחה לא דבשם דמי דלא וי"א ]ק"ו[א
 הוא כן האמת ממהמא מעשה שעשתה וכיוןמעשה
 שלא כדי מימן לתת הוכרח בכאן משא"כ ממאהשהיא
 ]ג"מ ככה"ג נם האמתלא טועיל זלפיכך מהבשריקחו

 אמתלא ניכרת להיות צריכה דהאמתלא ודעוגקס"כ[
 היה לא הרואים בעיני אם אבל כן לעשות ושראוייפה
 באמהלא נאמן אינו היא שמריפה לומר י אמהלאכדאי
 מסמכ"ס[ ]וכ"מ כן לוסר צריך היה דעתו שלפישלו
 טובות אמתלאות היו בש"ם שמצינו אמתלאות1כל

 וה ודבר וה כעין להיות צריך אמתלא כל ולכןונכונות
 בהדק טעיתי אמר אם וגם ב"ד עיני ראות לפיתלוי

 : ]סם[ אמהלא הוה ג"כ לטעוה מקום ישאם
 ואח"כ מריפה אמר כשמתחלה אמהלא דמהני כיוןכמב

 כשרה מתחלה כשאומר דק"1 נראה א"ככשירה
 לרבריו אסהלא ונהן היא טריפה אמר ואח"כהיא

 דבשלמא דמי דלא שי"ל ואע"ג להטריף דנאמןהראשינים
 כשאומר אבל בדבריו קלקול אין סתחלה טרפהכשאומר
 דבזה ואולי ממגה יאכל שאחד לקלקולי אתי האבשירה
 עצטו משום ארם לאין דומה דזהו בו לחיור יכולאינו
 אע"פ לומר שיכול מפני לחלק דאין נראה מ"מרשע

 ואם ססנה אדם יקח שלא שמרתי מ"ם כשרהשאמרתי
 ולכן קלקול לידי יבא ולא הנחתיו לא ליקח רוצההיה
 כשאומר וכ"ש ע"ס[ גוס זיטוס סגי8 ]גס"פ להמריףנאמן

 : נאמן דוודאי בריןמעיהי
 יפה אסר שהשוחמ להשוחט מכחיש אחד ער אםםנ

 בוה וכיוצא דרם או ששהה מכהישו ואחרשחטתי
 לאו בהכחשה אחר עד בוודאי יפמל שלא השוחטלעניין
 אמור בווראי העד עתה הנשחם הדבר ולעניין הואכלום
 מוהר אם להבא ועל חד"א אנפשיה רשויה ממנהלאמל
 דמותר די"א הפומקים מחלוקת יש משחימתולאכול
 לעול" שיאסר מחהלט איט רגריו לפי אפילושהרי

 ואם

 חהו תשובה עשה ואולי מר"א עליה דשוויה לומריייך אין הסתם על נס 1לכן לההירו חזר הרי בתשובה"טוב
 דכיון בזה חלקים יש י"ד מעי' והש"ע מהרי"קדעת
 תשובה בלא בעצמו לשחומ לו אסור דבריו לפידעכ"פ
 באימור1 תשובה שעשה לו נתכרר שלא ומן כלא"כ

 : וכרו'יס[ ]סר"מעומר
 מבואר רהא והש"ע המהרי"ק כדעת עיקר נראה וליטך

 כשיש חר"א אנפשיה רשויה דברין ס'.[ ]כסו'בש"ם
 או ששהה הער דברי לפי אפילו וה"נ ע"ש מותרמ"ם
 השוהט אם מפק אחרות שחימות על מ'ים הוהדרם
 יפה ששחם אומר ובמזיר הררמה או שהיה בההרגיש
 הער ביכולת אין זה דהא שעג והוא הרגיש לאאו

 שמא או השובה עשה שמא מזיד שהוא ואת"ללרעת
 החשוד דאטו שחט יפה שמא ועור ע"נ בעומרשחמ
 רק זהו הרי יפה שוהם שאינו הוא ברור השחימהעל
 ג' דמותר מורים דכ"ע מפיקות נ' כאן שיש ונמצאמפק

 סחנ"ט ~ת'" ק"י כמי' כמ"ש אימור חזקת במקוםמפיקות
 1)מ מג61ר סדימק 3ו מחר כטסטד נמירי דמ(;סווססרמ"ג

 : ע"ס[ כןמטמע
 דמהרי"ק מחלוקת יש נ"כ לאחרים זו שחימה ולענייןמה

 האמינהו דההורה רכיון מטעם מת.ריםוהש"ע
 ריעה לפי וגם ננרו נאמן האחר העד ואין כשניםהוא הרי אחד לער הורה שהאמינה מקום כל קיי'יללהשוחמ

 כשירה שהיא טקורם אמר כשהשוחט דדווקא ~"לד
 באהע"ו כמבואר נאמן אינו אמרו אחת בבה אםאבל
 באה"ע שבארנו כמו במוטה הרין וכן עגתה לעניין י"זמי'
 ע"ש תכ"ה מ" בח"מ שבארנו ~רופה ובענלה קע"חס"
 האמינהה שההורה בשם דרווקא חילוק דאין אפשראו
 ביהד עמו בא שהמכחיש וכיון כשנים ראשון הבאלער

 תורה האמינה בלבד לשוחם הכא אבל נאמנותונמתלקה
 ביחד עמו בא האחר אם ראף וממילא לאחר ולאכשנים
 אמורה דגמסרים ום"ל וה על חולקים נם אבלמך

 הבהמה ונשארה עד לגבי עד ראוקי מטעם 11שחימה
 כלל שייך לא דבשחימה שחיטה שקורם אימורבח,קת
 ו~גלה במומה דדווקא כשנים האסינתו שההורהלומר
 לאהד האמינהו והתירה שנים צריך רמדינא ועגונהערופה
 אבל כשנים האטינתו שההורה לוטר שפיר שייךבזה

 בדכר באימורין נאמן אחד דעד שנים כלל א"צבשחיטה
 לומר שייך לא וא"כ כם"ש איסור בחזקת אףשבידו

 רק דינו יאין לאחר שהאטינה אלא כשניםשהאמינתו
 כעד רינו ומכחישו אח"כ אחר כשבא ולפיכך אחדכעד
 וסר"מ וט"ו ו3'יח ס"ט ]'ס"5 אחזקה ואוקמה ערנגר

 סמסס 0' ]עגמק"י זו כריעה להחמיר שיש ופשימאוכרו"ס[
 : ריסג"6[ 3ססרכס

 הבשר נאכל ככר אם 11 דיעה לפי שאפילו לי ויראהםז
 הכלים אין בשחיטהה שנטרפה ואמר אחר באואח"כ
 ובהיתר השוחמ ונ"פ נאכלה שכבר רכיון הגעלהצרבע

טשגלה



השל, ב א משן שחיפה"5כותעררךפצ
 מחזקת התיאה נאלו והוה האמינתו שהתורהגאכלה
 היתר בחזקת שכשנשחטה השחיטות כל וכריןאימוד
 עד נגד כער דינו מכחישו האחר שזה ועתהעומרת
 שטרפה העידף כששנים אנל היתר בחזקת אחוקהואוקמה
 שנים אם ואפילו עניין בכל הגעלה הכלים צריכיםהיא

 קורס מיבעיא לא טריפה אומרים ושנים כשירהשמריס
 ו~י נגד דתרי אםורה התורה מן ווראי הנשרשנאכל
 אלא עומרת איסור ובח,קת אחוקה אוקמח סתורהמן

 נקראת שעתה דברינו וכפי הנשר נאכל כבראפלו
 בכל מחמרינן תרי לנבי בתרי מררגנן מ"ם היתרבחזקת
 הגעלה הכלים וצריכים )'.[ ].גסוס בש"ם כמנוארעניין

 : 51'יצ[ )סקל ים פפ)'יע מסר 181)י"ג)ע"ל
 מכחישו כשהאחד אלא אינו שנתבארו הדנרים בוכצח

 3שמכחישו אבל סדינא וודאית במריפהלהשותמ

 בכל שיתנאר כמו שמחמרינן ברבר שנטרפהואומר
 הרין מעיקר שלא שמחמירין החומרות שחימההלכ,ת
 אפילו שהרי ]יגמ"ר[ הכשר לאכול 1םותר השוחטנאמן
 כשהשוחם זה דכל ורע מרינא טריפה אינה המכחישלר3רי

 המכחיש אם אבל אחד בגרר אנשים הםוהמכחיש
 בכל להחמיר ראוי השוחמ סן יותר ה' ביראתמוחזק
 וסכ5 3ס"מ ]כמ"ס כן מוברת דיעה.ראשונה וגםעניין
 על משגיח העמירו הקהל שאם ודע מדס[ ססו* פס)עי

 להכחיש אף ואולי עניין בכל נאמן והקצכיםהשוחטים
 עליהם האמינוהו דהקהל כיון קצכים ושני שוחטיםשני
 קבלוהו שהקהל דכיון וניין בכל נ~מן דמתא שהרבוכ"ש

 אפשר איך היא שטריפה אצלו שברור אוסר והואלהורות
 דימ גכל לרגריו לשמוע עליהם קבלוהו והרישיאכלו

 ן ]ל')[ והיחראיסור

 מעיפים[. כ"א וכו רשע ושתיטת כותי שחשת ניין במימן
 ואפילו נבילה כותי שחיטת ~"3.[ במשנה תבמים שנוא

 התורה מן ע"ג ובעומד ברוק במכין כראוישחט
 שנאמר הולק הש בתוספתא כדמפרש נכלהשחיטתו
 ואנלת וזבחת וה"פ ע"ש כותי שחימת ולא ואכלתחבחת
 לא שהכותי מפני ג':[ ]סום' א,כל אתה ז31ח שאתהמה

 כלל שחיטה אינה שחיטתו לפיכך השחיטה עלגצטוק
 השחיטה על נצטוה שלא ביון כוכבים עובד אינוואפילו

 משמע מזבהו ואכלת לך וקרא מרכתיב לה רייקוהרמב"ם
 לפרש דאין אטור שהיטה בהכשר כביתך זוגתשאפילו
 התורה הזהירה כבר ב,ה דהא כררנו בגיהז שזובחמזבחו
 כולהו ובביתו ורם וחלב ונבילה טריפה לאכולשלא

 ]ג"ס[ אמור שחיטה כדין זובח שאפילו ווראי אלאאיתניקו
 עובד כשאינו אפילו התורה מן אמור להרמב"םוגם

 נרול וגרר בפ'יר הרמב"ס שכתב וזה סק"8ן ]ס"ךכוכבים
 על זהו אסור עובר שאינו כותי שאפיל1 בדגרגדרו

 והצדוקים כוכבים נעוברי דעשאום ]סס[ השמרוניםהכותים
 בתורה מאמינים שאין והאפיקורמים והם'ניםוהבחתוסים
 גסס מ"ס סקכ"ד ]עס"ך לגמרי אסורה שתיטתןשבע"פ

 : הסכג~י[ ר'יגחטו'
 אוכל עבריין ישראל רבא אמר ]ד'.[ נגם' איתאננ

 לאכול ומותר לו ונותנין סכין נודקין' לתיאכוןנבילות
 נשחם שלא כל מקריא דנבילה הרברים ביאורמשחיטתו
 ודרכו להכעים ולא תאוה בעל רשע והואבהכשר
 מוצא כשאינו אך נבילה .4וכל לא כשר בשרנשמוצא
 ולכן נבילה ואו3ל כשר לבקש עצמו מטריח אינובשר
 להעמיר עצמו ימריח ולא השחיטה על לו להאם'ןא"א
 השחיטה ושוחט ברוק סכין לו 'וכשיתנו בהכשרהסכ,ן
 כיון בהכשר ישחום רבווראי ע"ג עומד בלא גסבשירה
 בהכשר לשחוט טרחא בזה אין הרי ומומחה אוסןשהוא
 להאכי5 חשיד אינו תא11ת1 לגד שהרי רבים יבשילולא

 ורוול4 מבשיל תתן לא עור לפני על ולעבוראימור
 3זה דברשע אומן 1הוא שחיטה הלכות שיורע בוש'ורעין
 ולכר הן מ1מחין שחיטה אצל מצויין רוב על להעמידא"א

 יוצא נשישראל אפילו כלום לו מועיל אינו סניןבדיקת
 אבל ונכנם יוצא כשישראל פגום במכין לשחוטשמתיירא מפני שמועיל השמרונים בכותים בגם' דמצימונכנם
 גמור כהטראל א"ע מחזיק הוא שהרי מועיל אינובעבריין
 שיברוקו מדמה ואינו גמור בישראל הוא הבריות כעיניוגם

 הסנין הברוק ע'נ עומד בשמוסחה אפילו סטןבריקת בלי לשחוט לכתחלה לו לית, ואסור ור6"ם[ ]חוס'אחרי1
 משום זה סמך על לו ליתן אמור מ"ם שחיטהאחר

 531 בדיעבד אמור ויהיה אח"כ יברוק לא שמאדתיישינן
 שחיטה אחר בדיקה סמך על ליתן אין אמורשבדיעבד
 בדיעבד שמותר במקום דרק י סע" א' בסי'כמ"ש
 לשחוט 4 שנתנו אירע ואם ע"ש זה ממך על ליתןמותר
 אחר סכינו שיבדקו עד לאכול אסור סכין בד~תבלי

 ראעו לא ואפילו לאכול מותר יפה נמצא ואםהשחיטה
 ולא שחט זה שבמכין לומר נאמן שחט מכיןבאיזח
 זה מכיו לו נזרמן ואת"כ פגום במכין שחם שמאחיישינן
 אחר מיד 1ד11קא חשור אינו תא11ת1 שלבד סק"1[]ט'יך

 : גס"ך[ ""ס נאמן אינו מה זמן נמשך אס אכלהשחיטה
 להע3רין שברקו שכיון שכתב מי יש ירוחם רבינו כתבג

 אחר לבורקו א"צ שוב השחיטה קודם המכיןאת
 אחך לבורקו צריך של3החלה בתבו 1הגאוניםהשחיטה
 הגדול יספרו הב"י ורבינו ע3"ל עיקר ו3ןהשחיטה
 דבר והנה כלל מזה נזכר לא ובש"ע ע"ש שא"צהכריע
 שיבר,ק צריך שוחט שנל י"ה בסי' רקיי"ל טון הואפשוט
 מותר בד'עבד ירק שחיטה ולאחר שחיטה קורםהמכין
 עבריין שחיטת עהף לא שחיטה ץחר ברקוכשלא

 בריסת על דלסמוך פשיטא זהו 1נם כשר ישראלמשחיסת
זד~3ריץ



שטי
 שיף6יה"י5הץ

 מימי
 הבד";ה עקר רהא כלום איט העהיטה אהלהעביץ 8'ירטירה ב

 חה הבהסה ימ-ה נפנם שהסבין יסצא דשמאהוא
 מכי! להעמיר אפילו שהרי כן יעשה רלא ווראיהעכ-ין
 פנום הסכין בשיסצא ימריף שלא וכ"ט בם"ש חשורהוא
 כרברי לכהחלה שחימה אחר הסני! לבדיקשצריבין 1ב11ראי הוא בלום לאו השחימה לאהר בדיקו,1וא"כ

 הנאונים רלרברי הוא כן ההולקים רבוונת וצ"להנאונים
 השחימה אחר ה.כף לפנינו שיבא לראות צדיכיםבהכרח
 לשחומ ירצה ודשא מכין נבדוק אם 1לפ"ז לבודקוכרי

 אחר הסכין נראה שלא באופן מאתנו רחוקבסקום
 רהבריקה כען ח%קים ובזה הנאונים לרעת אמורהשחימה
 לאוסרו כח בנו אין ברי;בר סעבב אינו השחימהאחר

 סשמע רכן הסבין את לו כשברקט אחר במשםלשחומ
 3סק"ג סט" גווגת ]ווסו ברעבר זה ונחשב הש"םלשון
 ומ~6ו גיקו סטסזמ6 ד6מר;ן סגטכ סק"י סס"ךוזגרי
 כ156 ס61 וסרי גזיקט ט5 5סטוך יס ד6טו 5"ע וט'יסס

 בדי בלא ששחמ עביץך
 ק[

 ששחם נשבע אפ"4
 השבועה על חיצר דךא שריי נאמן אעו יפהבסכין
 שלא סיני מהר וטסד מו,יכע דצא דהא נל"4חזלנבי
 בשבועה נאגדנו ואיך עובר להאוותו ועכק ננ"יהזלז8כול
 שנשבע זו שבועה 'וזסה דאיט ואק-נ ]ג"י[ זהבנרון
 שנשבע רבשעה שלעבר שכועה שציא שה בסכץששחמ
 שבו"ה שהיא מיני רהר לשבועה לשקר טפיו שבועהיצשטה
 לעבור פדו יזקפתירלהבא

 ע-

 ל"ר ס" בח"ם כסבואר
 שהיהה זו בהסה לעניין מ'ט ע"ש ערות פסולילעניין
 ספני סחאיזה להוציאה נאגץ איט והוא אימורנחזקת

 איסור חזקת להפקיע אפשר ואיך אישר ששכלעב-ינותו
 בעניין נם זה בא.סור כעצמו שחשור במה שבועתוע"י

 ;שבועה
 שדש וידענו עצמו לבין בינו ששתם לתיאבון ענויץה

 או ברוק שאינו ואחר ברוק אחר סכינין שניאצלו
 טס"ך ן סכעץ השני את השחימה אחר תיכף אצלושראעו
 התירא שביק רלא נאמן שחם שביפה ואוסר וטקאו[סקי"נ
 נאמן בירו בשר כשנסצא אפילו אלא עור ולא אימוראואבל
 הסוסחה שם רסזכיר רכיון לי שחם פלתי מוסחהומר
 וע"ז[ ]ס"ך מועיל אינו הסוסחה שם הזביר כשלאולבן בראי וימשא המוסחה סן שישאלו יחשוש שהרי ישקרלא

 בעיר סוסחים שיש רכיון מרבריו שמשסע מי שישואע"נ
 רלא סוסחה שאינו אצל ששחפ ליה חשדינן לאהו

 לפרוח רוצה שאינו ואע"פ איסורא ואכל התיראשביק
 שמחליפין עבירה עוברי חמציל על חז"ל שאמרועטו לשחומ הבקי אצל לילך א"ץ ימריח ס"מ המביןבהעמרת

 מורח איזה לשער יוכל רסי כן קט"ל לא מ"םפלוני
 חשש באיסור בזה להקל וא"א יעשה שלא ואההשיעשה
 שנאמן סבינין שני בירו כשיש שבתבט בזה וכןנביל.ו
 שהרי כשר ג"כ אמר לא דאפ.ל1 י"א שחמתי גיפהלומר

 ולא מעלה לאאסירהו

 מור"-

 אלא באפירהמ נאמן ראטו
 לא ברוק שחוא ויודע כרוק סכין נם בירו שישרניון
 כשר אמירתו בלא נם א"כ איסורא ואכל התיראשכיק
 רסנלן אסירתו בלא להקל ראין ניאה ום"ם וע"1[]ג"ך
 ירצה לא בזה נם ואולי ברוק סכין אצלו שיש?ירע
 נהי כשאוטר אבל לאו אם ברוק הוא אם לראותלמרוח
 מכין לאמירחו נם בשיש ס"ם באסירהו נאסןראינו

 : ,עס3'"ן נאמןברוק
 לשחומ להעברין מתירין אנו ראיה שאלה בזה ךשך

 אחר הסימנים לברוק שצריך קיי'ל והרי ברוקבסבין
 ראינה רנהי י בריקה על להעבריין נאסין ואיהכ"ה בם" כם"ש ססנה לאכ% אמור ברקו לא ואסשחימה
 סועיל סה ס"ם יברוק 1ב11ראי בסיסנין לברוקמירחא
 הרי יפ-ף רובן נשחסן שלא כשימצא ראמובריקתו
 סודיר %א מעלה לא ובריקתו לתיאכון נבילותאוכל

 טצינו לא בהסימנים לברוק מחוייבים שאנחנוושנאמר
 רי6"ו[ גגס כן כסג סס"נ ]רק בפוסקים ולא בנם' לאזה

 משום לאו בסיסנין לברוק חז"ל שהצריכו שזה ליתראה
 שוחמ השוחמ רבווראי רובן נשחטו לא שמאחשש
 איסור בחזש; עתה אר עסרה רהבהמה רכיון אלאכררבו
 להתיר לט א"א להיתר יצאה המימנים רוב שחימתוע"פ
 עריין איטור סחזקת יצאה לא זה ברקט שלא ובלאיסור סירי המוציא העיקר שזהו הסימנים רוב שחיטת נברוקכשלא
 ולכן רובן נשחמו שלא חשש יש שבאמת מפני לאאבל
 בזה שאין בסימנים שברק לומר העבריין נאמןשפיר
 לבריקת רסי ולא סותרת היא שברק כיון וממילאפורח
 בהעור נפנם שסא חוששים שאנו שחימה שאחרסבין
 טבריקת מימנים בריקת חמירא רינא רבעיקר אע"נולכן
 אב5 סרסנ",[ כווגט 1,סו סג5 6"ם ו5דנריגו סק"3גמ", ]עסמ"ג ]כג5ט"י[ קילא החששא עיקר לעניין מ"םסבץ
 שסא חעיש יש רבאסת כ"ה סי' לקמן שיהבאר מהלפי

 ; כהש"נ רם"ל לא אם צע"נ רובן נשחמולא
 ה"ה נבילות לאבול עבריין חז"ל שאמרו רזה לי יראהן

 טיוגוץ רחצי שיעור חצי לאוכל הרבה אוכל ביןחילוק
 שאוכ5 כנון ררבנן למריפה בחשור אבל התורה סןאסור
 ע5 חשור אינו ררבנן האיברים ררם נמלח שלאבשר
 לתיאבון רק זה כשאובל ההורה מן שהוא שחימהאיסור
 גסט" גפ"ס נכס"נ נס 5סממיר יס ]וגוקגיגו להכעיםולא

 : ע"סןט"ו
 שמניח להכעים נב%ה האובן אבל לתיאבון1ד11קאד(

 כהאיטר מעסו מוב וההיתר האיסור ואוכלההיתר
 ושחימחו ""נ ובעוסר יפה שחמ אפילו אסירהשחימתו
 ור"ן ]ר6"ס כלל זביחה כר מקרי רלא בוהיכשחימת
 לשחום 11 ליהן אסורים לכתחלה רווראי 1-אועיסי[
 להכשיל חשוד שהרי ע"נ ובעוסר ברוק במביןאפילו
 עליו ועמרו ברוק בסכין כששחמ בריעבר אבלבבותה
 ככורו ראיט סותרח שחיטהו יפה 1שהפ סי ועךטחחלה

רע4-יו
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ףשש"  בולה ההורה לנל עבריין  הוה לא אחו 5יגודעברין

 ראשונה לדיעה גם רווקא נבילה ליקח טקפיר אעוונן
 לאכו אסור עצמו לבין בינו כששחט לו ונהנומכין ברקי ואפילו כלל נאטנות שום לו שאין אלא ככוהיאיט

 עמדו אא"כ נבילה יעשה הקפרת נלא שהרימשחיטחו
 ולהרא"ש פ"ס[ מ51ק ריס ]ר"ן סוף וער מתחלה נביועל

 : כלהכעיםרינו
 רבלהיא13ן להבעים ובין להיאבון בין חילוק יש עודי

ע~פיעכירה " י גי אולנבילה
 תילוק אין ובלהכעיס ש.תבאר במו סטן בדיקתא"צ
 או התירה מן אחד דבר על להבעים עובר רקראם
 ולריעה ח' שבסעי~ ראשונה לדיעה ככורף רינודרבנן
 דבלתיאבון הילוק יש עור נאטנוה שום לו אין ג"כאחרונה

 ובלהכעים שיתבאר כמו אחר בפעם עברחן נעשהלא
 הבורא את שמקניט רכיון עברתן נעשה אחר בפעטגם

 רס"5[: גסס  סיט"1 ]ם'ך עליו  לחבות  ל:י מהיה'

 עושה כשהוא  אפילו  שבהורה מצות  להר5ה  ע5רייןד41
 שאסרו וזה אמורה ושחימחו כטתי דעו מ"ם'לתיאבון

 התרי"ג לכל הכוונה אין בולה התורה לכל עברחןח1"ל
 שעבריין רק אמרו לא שהרי הטצות לרזב אומצות
 ומשמע כולה ההורה לכל עברחן הוה לא אחדלרבר

ש:לעי
 ש"'ן"שש

 שכתבו ה' מעי' והש"ע הפוסקים ולכן לאו אסהתורה
 נקטו דנמ' לישנא בנוה' ד'נו ההורה לנלדעבריין

קי ץ צ,~ז"ימ!והלהרבה
 עול פורק רוהו ככותי דינו לקיימם שלא עשיןהרבה

 אימור רשקולה ככוהי וריגו כולה התורה זלטכעברחן
 עושה אפילו ולכן כולה התורה ככל שנת ומצותעכו"ם
 אך עניין בכל אמורה ושחיטתו ככותי רינו לתיאבוןזה

 עשרה בפני בפרהמיא שיןבור רווקא בעינן שבתבחילול
 שבת שומר כשבפרהמטן אבל ככותי רינו דא1מ"שראל
 ; בם"ד ר' בם" יתבאר מת"י מריפהשהוציא מי וד'ן עבידות משארי כלאהר דינו מהללוובצ'נעא
 אפילו וא"צ עצמו לבין בינו אפילו שוחטעב,רות משארי לאחר דעבריין ו' מעי והש"ע המה4 כהבו5בנ

 נ"כ הצרין 1"ל והרמב"ם ס)ף או תהלה הסכיןגריקת
 רבותינו רוב כתבו המור וכרעת המור עכ"ל מכיןבריקת
 והוא רברים לשארי עבריין אינו אחר לרברדעגריין
  הצרינו  לא  בגם' והרי וראיה בשר 'כושראל דגרים5שארי

 ס"ל לא והדמב"ם דבר לאוהו לעברחן אלא סניןבריקה
 : שיתבאר כמוכן

 לעבירה ובריין "טראל י"ר רין בפ"ר הרמב"ם יז"ליג
 לעבריין יתננה ואח"כ המכין את לבדוק כשרישראל וצריך לכהחלה שוחמ ה"1 מומהה שהיה לעבירותמן

 ואם לברוק פורח שאינו שחזקתו מפני בה לשחומ1ה
 אפיקורם או בפרהמיא שבה מחלל או לעכו"ם עברייןהיה
 ה"ו  הורה של  מעבירית  5עבירה לערית פפול'שהוא מי בהכ עור עכ"ל נבילה  ושחיטתו כעכן"ם הואהרי
 רבר ממח שאינו מומחה היה אם עצמו  לגין בימשיחט
 ישראל כל על היא חזקה שזו אימור רבר ואזכלמוהר

 עבירות משארי לאחר בעברחן רנם מרבריו ומהבאריד4 : ענ"ל מהם הרשעיםואפילו
 לתאוותו הריר לעבור רפקר דכיון סכין בריקהצריך

 יטרוח שלא לחוש יש ווראי שבתורה מעבירות אחתול
 לאכול בנס' שנקטו 11ה כהלכהה מצוה שוםלעשות
 נעבירה דרש טון נימא רלא היא לרבותא להיאבוןנבילות

 רבבריקת ,ם"ל מבין בבדיקת אף כלל נהמניה לא11
 בשאר נם לעולם אבל נבילות באובל נם מהימןמכין
 דדווקא מ"ל ועור ]ר6"ם[ סכין בדיקת בלא אמורעבירה
 במקרה אם אבל מכין בריקת צריך תמידי עברייןכשהוא
 בריקת געי בכה"נ אפילו נבילה באובל אביעבירות בשארי ררווקא שאומר מי ויש בלל מכין בריקת א"צל"ר מ" בח"מ כמבואר לעדות נפמל 1ה וע"י לתא11ת1עבר

 בתומפתא דהניא ונמ' בתוספתא מפורשים שרבריולי
 ערל אפילו כותי אפילו לשחוט כשרין הכל חוליןריש
 ]חס להו אית דינא רחר ומבואר עבריין ישראלא2ילו
 : ע'  ססוס' כס"ס זסירסח מסוס וכגס טו65 סניס3גוחי
 דינמ כשאין אפילו לשון שייך לא דאל"כ פ'ש[ 3ודקו"ס
 לאכול הוא עברחן דישראל ]ז':[ בנמ' ואוקמוהשוה

 בלומר לערלות עבריין בשהוא הוא וערל לתיאבוןנכילות
 ומהיירא מילה מחמת מתו שאחיו מפני א"ע מל אינודאם
 הוא אלא כשר כישראל הוא הרי הוא גם ימותשלא
 עצטו מניח אינו ום"ם המיתה מן מתיירא שאיגועברתן
 שוה ורינו מצוה משארי לאחד עבר,ין הוא והרילימול
 שדבר ערלות התנא מרנקט ולפ"1 נבילות לאכוללעבריין

 פעם א"ע ימול רק דאם המירי עבריין שיהיה בהכרחזה
 אחדה עבירה נקימ ולא עליה לעבור ~'א שובאחת

 כשנפםל ולא תסידי עבריין כשהוא ררווקא קמ"למסתמא
 כן סדין גט5וס 653כו5 דגס מחנ6ר ]וסזס לערותרק

 דגם להריא נראה שהבאנו הרמב"ס שמלשון ורעפ:ן : סק"ג[ סס"ך ססגי6 סח"חוכיסח
 נבילה שחימתו אין כוכבים ועוכר שבתותבמחלל

 כשעבר ולא תסירי עברחן שהוא לכך מוער כשהוארק
 ובפ"ג ממעל'ק בפ"ג מדנריו משמע וכן אחדפעם

מששת
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 המירי נעובר אלא אינו עבו"ץ שם שהרי ע"שמשנטת
 7"ס . מ"ט ]עירוג.1 ועעום' נעלי רנותיט דעת הואוזה
 ויש ססומס[ 7"ס . י"ר נחו*ן נם גתנחם חסוסו5י6

 נעשה ראשון נפעם דנם מדנרירם דמשמעסרנותיט
 וג'ע יט5 י"ס סס ומרוטן ~סש ועכו"ם נשנתענרין
 סטס' 3סס מס 3ס1)י1סרס3"6

 וג'"
 אלא סס[ סנ"6

 סגךדם עבר שלא מפני נאמרת אינה עריין שחימהדאותה
 אבל טסגגוס[ ס"ג ]מ5"ט נאחד נאין וענהיטתוושחימתו
 שרגריע מהפוסקים ויש ענריין הוא ואילך זומשחימה
 )6 סס סטן"מ ]ונס לדיגא וצ"ע סקי"ו[ ]ס"נ זוכדיעה
 נדרננן שנת רדדלול שאומר מי יש וכן ט"ס[ גןסגריט
 נמלשין מחלוקת יש וכן כן נראה ולא ענריין נעשהאיט
 על והעובר לרינא וצ"ע לאו אם אמורה שחימתואם

 ואפילו אמורה ששחימתו נרח- נ"ל דרננן מצותהרנה
 הוא ובביחר התורה לכל כענריין דיט לתיאנוןעונרם
 י"א נם" ועם"ש הללו נעיתים ונפרמ נו נזרקהשמיטת

 ישראל ונמר לשחומ מהפמלין א'חד התחיל הטור כתנין : נ'סעי'
 פסולה ירו על הפטול גמר שהתחיל ישראל או ידועל
 כטן ננילה אנהה שעושה נדנד הפסול שהתחילנד"א
 ונ0ר קנה נחצי התחיל אכל קנה של נרונו אונושם

 ו0ש0ע י' מעי' נש"ע וכ"כ עכ"ל נשירה ירו עלהישראל
 כששחמ אנל הפמול גמד ישראל כשהתחיל דרקלהדיא
 טקג"ק ]ם"ך כשירה הפמול גמר המי0נים יונישראל
 ישראל ת"ל חולין ריש נתוספתא להדיא מנוארוכן

 שחמ פסולה שחימתו ידיו על שחימה כותי וכדרקששחמ
 ששחמ נותי כשירה שחיטתו שנים תנ או שניםנה

 שחט ה5"ס פמולה שחימתו ידו על שחימה ישראלומירק
 וגמויה נא ישראל מרשה אוחה עושה שאיט דנרנה

 סגפ3 ס3א ע5 ]ומטיסגי התוספהא ענ"ל נאכילהמוחרת
 : פטרסח[ חוססח6 וסי6 5סרסכ"6 טח'סטטיי

 סייפה דשהייה כ"נ מ" לק0ן דקיי"ל מה דלפי ודעיךץ
 כ?ר איט נחרא נמיעומ נץ קמא נמיעוטנין
 שלא באופן אלא הפסול וגמד מי0נים דונ הכשרנשחמ
 רנין אין הפמול שנמר וזה שהוא נל שהיה אפילוהיתה
 אפיל פומלתממש

 % ף
 שג~

 הפמול
 וד0י שחימתו ממעם לפסול נלל שחימה שם ע"זאין

 דכשירה נרגלו ודרסה סימנים רונ לשחמ זה פסוללעניץ
 לשחומ שצריך נמקום כששחט הפסול ע"י שנמרףוזה

 דכששחט שנתנאר נזה וגם כלום אינו דשחימתומשום
 צ"ל כשירה דהשחימה הנשר ונמר הקנה חציהפמול
 חצי בשחימת הושמ ניקנ שלא לנו שנרור נאופןג"כ
 שיתנאר נמו לנדו הקנה עת הפסול שתפם נטןהקנה
 יש נזה דגם יתגאד ישם סקג"ט[ נסם ג"אנם"ם

 :חולקין
 אההוין והפמול הישראל היה והש"ע המור כתנו עייים

 אהר כל אם אציל פסולה ושוחמין אחדנמכין
 א5א ה"משל שחימת אין אם מיבשא לא נירוסכינו
 ש5 רובו אחד כל שחמ אפילו אלא הפטול צירוףע"י
 זגן וס"ך[ ~צג"ם נזה ח1לקים ורנים עכ"ל פמיהסיסן
 :נסכץ אהקזין שהיו וכותי "טראל נתומפתא להריאמנאר
 שחנמתן מלממה ואחר מלמעלה אחד אפלוושוחמין
 תה"ב נם' ז"ל הרשנ"א דעת הוא וזה והש"עהמור 5דבוי האחרננום גדולי חששו רמעשה ום"ם ע"שנשירה
 15מוין סים ]מ'.[ רפגן סריס 5סם מססומע ר6יס]1ס3י6
 זס 6ץ ונ6טס סטלס וט' 56ו מג5 6מר 5סס 6מ7וט'
 טט"ס ממס3ח מסוס וססס סג"מ גט"ס ג)75טיון

 :ע"ם[ סס~
 ננ"ק הש"ם לשונות נשני הלוי % שמחלוקה לי ויראהכ

 הוקא נו*' האי אמריק אי נזק שעשו נשנים]ג"ג.[
 עבד הזיקא פלנא ההאי או עניד הזיקא כולי' והאיעכיר
 נשנש מ'כ לחקוד יש וכזה ע"ש עניר הזיקא פלמוהאי

 שדופה טלף ה,אי עכיר שחימה כולי' האי איששחטו
 ג44' שיש כיץ והפמול הכשר נששחט וכשרעניד
 פלנא ההאי עביר שויטה פלנא האי או מהכשרשחימה
 ס"5 רההוספתא סהלכה זו הומפתא דחאו ולכןופסול
 אוקימהא לפי אנל כוליה עכיד והאי נוליה ענירהאי
 : אסורה % שחימה פלנא והאי פלגא דהאי שםרש"ם
 כלל התוספהא על יחלוקו שלא ל01ר אפשר עוךכא

 שעשו דשנש נרור נראה המברא מצדוזזנה
 וכן אוששי ופלגא אהאי פלגא שדינן קשה אחת50אכה
 המוציא 5"3:[ ]ס3ם נדתנן שנת 0לאכח הטץהק
 והמעם ע"ש פמורין שנים הוציצהו חאב לרה"רככר
 וכן שלימה 0לאכה עשה לא אחד שכל דחשנינןמפני
 עשה לא אחר נל כאלו חשנינן ששחמו נשניםהדין

 לחך הופלו והש"ע הפוד כפסק וטרשה שלימהשחימה
 כולי" דהאי שם ננ"קל"טנא

 כו45 חעחי עניד הדקא
 שחיב שיש נזקין תשלומי לעניין דק דזהו לומראפשר
 ובא תשעה נור החופר כטן טק נכל נזק מקצתעל
 וניוצא ככוליה חיינ שהאחרון לעשרה הקשלימהאחר
 האחר אם אמנם למחצה דנין עניינים בשארי אנלנזה
 מסיע ומייעו אחר ונא נהט5אנה שהתחיל כנוןעיקד
 דדו%מפחא י'ל 1לפ"ז ע"ש נשנת שם כ0נואר טמש נואץ

 הזפםל 4שחומ ונא נהמכין מקורם אחז שה"טדאל0יירא
 טפל והכותי עיקר שהישראל וכו' נסכין ~וחיןשהיו ונותי ישראל רועוספתא מלשון כדכהטמע וסיעו אחריונא

 אמור ולמעשה יחד שניהם נשעשו 0ירו והש"עהץטור
 ור5טל העיקר הוא שהכשר לכל שמכר לא אם ענקנכל
 ודין ססגשס[ ~ג"ג להכשיר יש דאז נעלמא מסאעהוא

 ביד שאחז ופמול נפ"ד הנא נם" יתבאד קוףשחימת
 והב5 בזה להתהשנ יש להשך וכן פמול ושחטהכשר
 פסו5 אבל ס"מ[ סף ומג"6 ]פח3"ס העי! ראותלש

 ו פפל ווראישאחז
טי



 ,,, ,,,,,,,,ן,,,ןן,,ןן,,,ן,,),,ן



 י~ טד"טלדש י נ פת שהיטחמצ"שייר
 זחקח כועת ~5ם אבל וחת1ה שהימה בכועתשלא
 לקה בדורה וראיח ע"ש רבריהם טסוף ברמוכחבעינן

 שררם או ושחמה סכין נפלה שם רתניא ]ס"3[מתוספתא
 וררם עכ"ל במשא וממסא נבילה וכו' ושחמהעליה
 הרריסה וע"י הסכץ על שררם כהינ דהוה בע"כעליה

 5תגס סס 5חת סר5סתיס ד3רי סג) יר5ס וספ:דין31ריסס )י גחכרר ו)5 וחכ"ס ]עסר"ח השחימה ופוסלנשחמה
 ! ו511ק[ פ"ס כן ססכימו סס נסל7יג5

 כשהשהימה כוונה בלא דבשחימה שאוטר מי "ט1
 רברכה כזו שחיטה על לברך שתך אין ס"םבשירה

 ס1-ם 4ק סף ]פנ"5 בכהנח כשעשה אלא שייהלא
 יסמוך י"ט סי' לקמן הרם"א רבינו שכתב מה רלפיוצ"ע

 עקך דוש יברך ל4 למה אח"כ נם לברך יכוללשחימה
 שחיטח בלא אוכלץ שאין "מראל קרושת עלהברכה
 בא"ח שם לם"ש רמי ולא 11 קרושה לפנינו הטוהרי
 ואח"כ אכלה לכוונת שלא יריו כשגטל נם"ילעניין
 בנמילה חצא משום ברכה בלא שנית יפול ואכלנטלך

 זמן קצת נמשך שהרי הוא כן ווראי והו ע"שראשונה
 הש לכרה ר שם ירנם נ"ל לאכול כשנמלרהנטילה

 ו סקייי5[ סס סע"1 מלסע ק5ת ~ג"פ בוהלהתיישכ

 . סעיפים[ ט"ו דבד גדגבים לעבודת שחיטה נייי רסימן
 ותקרובת גהנאה אסורה כוכבים שעבורת יחע יברא

 בהנאה הכהמה אסורה קרבן לה שמקריביןשלה
 לפיכך הל"מ 3סי' שיתבאר כמו ופירשה ועורחבשרה
 ענורת לשם ששוחמה ואומר עוף או בהמההשוחט
 באכילה וכ"ש בהנאה ואסורה תקרונת הוי פ*ניתכוכבים
 ששוחמ השחימה על אמר לא ואפילו נ"כ מטמאהוהיא
 או רמה שאזרוק ע"ם שוחמ הריני שאמר אלא והלשם
 ע"ם וכן בהנאה אסורה כוכבים לעבורת חלבהאקמיר
 מ"ט.[ קיי"ל והכי בהנאה אסור נ"כ ויורוק יקמירשאחר
 לעבודה מעבורה מחשבין קרבנות שבשחיטתרכשם

 לזרוק וו'ם וה קרבן שוחמ הריני שאומר מיטלבמחשנת
 במחשבת כן כמו פינול עיקר שזהו לומנו חוץרמו

 : לעבורה מעבורה מחשבין כוכביםעכורת
 ס':[ ]סגס' בש"ם מבואר כוכבש של רעבורות ורעב

 וזריקה יחרם לאלהים וובח כדכתיב שחיטה נ'שהם
 וריקה היינו וניטוך מדם נסכיהם אסיך בלכרכתיב
 קכלה אבל יאכלו ובחימו חלב אשר כרכתיבוהקטרה
 רמה לקבל ע"מ השוחמ ולכן נהן אין כבקרשיםוהולכה
 בהנאה לאסור תקרובת וה אין רמה להוליה אולכוכבים
 כמה כן עשה ואולי ב' בם" במיש נבילהושחימתו מץ הוא עכיפ שהרי אסורה דבאכילה *ויראה

 : אסור דלכ"עפעמים
 לנוכבים רמה לורוק ע"ם או לכוכנים שהשוחםרכשם לי מתבאר מולין[ 7"ס ! )"ע ]הו5ין ז"ל רש"י מרבריב

 היוצא רהרם בהנאה אסורה נ"נ לכוכבים רמהזורק הריני אומר שחיטה בשעת אם כן כמו בהנאהאסורה
 אם אכל שלהם הנל וריקת הוא זו השחיטהבשעת
 לכוכבים רמה זרק ואח"כ כלום אמר לא שחיטהבשעת
 תחלתו על סופו הוכיח מטעם רק השחימה נאסרהלא
 סס סהום' קוסיח עסורן ]וכן: בס"ר לפנינו שיתנארכמו
 לזרוק חישכ ואהיכ סתם שחט והש"ע הטור כתגו!ש : וח"ק[עכויות סתי )ס מסכחת סיגי ד"5"ג )וס ור5יס ט"ס תקוםכ1"ס

 יטוי "הס ה"ו לכוכביס הלבה להקטיר אורמה

 פ*נהא שיש מפני שם בנמ' מבואר והספק עכ"לסתים
 חישג בשחימה שנם חחלוי "ל הוכיח סופו אמרינןאם
 להרמב'עם סיל ממתית דיני לעניין והנה אמרינן לא אוכן
 שם פסק הרא"ש אבל ספק רהוה פכייה בפ"דנ"כ
 בח"מ הטור כם"ש חחלתו על סופו הוכיה אמר1ןרלא
 כוכבים עבודת איסור לעגין ום"ם ע"ש רם"הסים

 וה ממעם בכאן נם שמתיר מי ויש בכאן המורהחמיר
 ה~א כהנאה רק הבהמה התיר לא ום"ם רי"ו[ גסם]כ"י

 רמותר הקםיר או ורק אחר ראם וורווי זה נדהובאכילה
 בשעת אמר עצמו הוא אם וכן באכילה נםהבשר
 הקסדר או זרק אח"כ שחימה לשם ששוחמשחיטה
 הוניח לומר בזה שייך רלא ]כ"מ[ באכילה נ"כרפוהרת

 : תחלתו עלסופו
 בלבד במחשבה אינו בקדשים פינול רמחשכת ורעךן

 בפסחים ההום' בעלי רבותינו כם"ש כאםלהאלא
 ]ת"5:[ בזבחיס ו"ל רש"י וכ"כ ]פ"ג:[ ובב"ם]ס"ג.[
 רווקא בע1ן אס מבואר איט כג_'ם מחשבתולעניין
 סס3"ס מכ"ס בלבר במחשבה נם לאסור יש ולכןאםירה
 מפהם"ק בפי"ג ו"ל הרמב"ם מלשון שהריוטכרו"פ[
 וגם ע"ש בלבר במחשבה דדי בפינ,ל נם רס"לנראה

 ל: ]ו3חיס בוה שמסתפק שיש מיאה בעצמםפהתוס'

42":2"11י
 1 וש יי:

 מצרי של בהמה ששחמ ישראל לפיכה שלושהבהמה מי אחרי ולא השוחם אחר אלא ההיכת המחשכה איןן
 באכילה אפילו נאסרה לא לכוכבים אמר או חשבוהמצרי
 הבהמה שאין אף בהנאה אסורה חשב כשהישראלאבל
 כשעת הישב אלא עצפו על חשב לא ואפילושלו

 לכוכבים חלבה יקטיר או רמה יזרוק שהמצרישחיטה
 שיש וי:ף בהנאה שאכורה ]נה"ס[ ו"ל הרשב"אפסק

 סק"ד[ ומ-ך ]2כ"ח לרינא עיקר כן כ"מ כוהמפק?קים
 הבהםה בעל שאינו אחר על הישג 4:ם להסתפקוייש

 נאפ-ת אס לגוכב'ם חלבה יכט? אי רחהשתיום
גהם)ה



השלהן ד טיטן שחשההלכותערוך18
 דבפעמ להמוברים להמהפק יש נאכילה ואפלוברגאה
 להחסיר ויש ב' בם" כמ"ש הכהמה נאמרה לאראשון
 נ"ג דטסטע 3(רוגן 7"ס . 3"ט וערס"י ה' ספי,]צסכ,'ם

 : 171"ק[ , כסר:3"6ססוגר
 לא לכוכבים חכירו בהסת ששחט ישראל המור כתבן

 אם אבל לצ"רו אלא לאומרו כיון לא שוודאיאסרה
 וא"א חכירו חלק גם שאומר הרמב"ם כתג שניהם שלחיא
 שאינו אוסר אינו שוהפו הוא אם שאפילו כהבז"ל.
 שוחט ץבריין ישראל ואם שותפו לצער אלאסכוין
 אז ההראה וקיבל בישראל כו שההרו או אחרהבהסה

 : עכ"ל ואמור לאמור כיוןוודאי
 אומר ארם אין ט'.[ מו3ין , דקין"ל הדכרים ביאירןץ

 בזה וכיוצא נעבד משום מזבה לגבי אסרה לאחביו לבהטת המשתחוה כטן סעשה בלא שלו שאינודבר
 כוכבים לעבודת ששחטה כגון מעשה בה בעשהאכל
 ור"ה דעולא פלוגתא הוה קרניה בק יין לה שנימראו

 ורג ור"נ שלו שאינו את נם אוסר מעשה דע"ימברי
 את אומר אינו מעשה ע"י דגם מכרי ישחק ורבעמרם
 נם אומר רבה במעשה אבל אומר אינו (ומאמעשה ע"י רדווקא פירש דר"ח פלוגתא יש בזה וגם שלושאינו
 אינו רבה  מעשה ע"י דאפילו פירש ורש"י ור"י ור"עלר"נ
 ויש ע"ש  לפירש"י שם הרא"ש  והמכים לרירהואומר

 ]נס*ח רהראב"ר הלכתא  במאן הפוסקים  ביןטחלוקה
 והרא"ה מעשה ע"י דאסרי כמאן פמקו קם"ה מ"ם1קמן והש"ע והטור 6'[ סצר ]גס"ס והרשב"א גספגוס[מעכו"ס
 אומר דאיגז פמקו כטומע[ ]ס"ס והר"ן סס[גג7"ס

 :ע"ש
 שאומר דם"ל למאן דאפילו בנמ' שם איתא עודפט

 או ידוץ עבריין דווקא זהו מעשה ע"י שלושאינו
 לעבוד כותתו דוודאי עכו"ם או התראה עליושקבל
 אמרינן עתה עד בכשרות שהוחזק ישראל אב"כוכבים
 הכהמה לבעל לצערו  שכין אלא  לעבורה בלל כיתשלא
 כססמרח ]רמג"6 באכילה אפילו מותדת והיא ~ום זהואין

 שיש כיון מנתן קא לצעורי אימרים איז אז ץננהקה
 שם רש"י דעת וזהו בהנאה גם ונאמרה בזה חלק לונם

 התום' דעת אבל ע"ש כ'א דין משחימה בפ"ב,והרמב"ם
 שותפות לו ביש נם רמוגיא רלמסקנא שםוהרא"ש
 נתבאר1 וב(ה ע"ש לאסור ולא מכוין קא לצעוריהאסרינן
 שלא וזה ג"ש ד' סעי' השוע דברי וכן המורדברי
 שלו שאינו דבר אוסר אדם מעשה דע"י בכאןהזכירו
 דלצערו משום ההיתר שכתבו דכיון שכעינןרממילא

 אוסר היה זה טעם לאו דאי שמעינן סמילא ככויןקא

"
 אסנמו

 זה בעניין המוצ דוקרא"שק"ל הרמב"ם דכרי
 ,גירו גהטת שחט אם אגל וו"ל כתב דעכו"ם רבפ"ח,

 רבר אומר אדם שאין נאמרה לא ההליפה אולעכו"ם
 אין מעשה ע"י דאפילו שפמק הרי עכ"ל שלושאינו
 שנים וז"ל כתב משחימה ובספ"ב שלו שאינואומר
 לו שהשוחמ לדבר מתכוין אחד ושוהמין בסכיןאוחזין
 נאפילו כלל כיונה לו היתה לא והשגי אסורהשחימתו
 שחפ אם וכן פמולה שחיטתו המוהר דבר לשםנתכוין
 פומל הפמול רבר לשם מהם אחד והתכתן זה אחרזה
 קודס כססחחי3 6נ6 6יגו 3ססו3 גתכוין כסססגי סשט]ג"3
 שותפות בה לו כשהיה בד"א ססהיטס[ סר6מוןסגמר
 ארם שאין אמורת אינה שותפות בה לו אין אםאבל

 לצערו אלא כץנתו שאין שלו שאינו דבר אומרמישראל
 אף אומר היה זה מעם לאו דאי להדיא ומשמעעכ"ל
 ]סר"ח בדעתו האתרונים גרולי תפמו וכן שלו שאינודבר

 אין זה ולבד אומר דאינו שם פסק להדיא והריוכרו"ס[
 שלו שאינו דבר אומר מישראל אדם שאין מתוקןלשוגו
 שלא מפגי ההיתר דעיקר וכיוו לצערו אלא בוונתושאין
 שאינו רבר אומר שאינו שאמר זה מה לצערו רקכיון
 רוצה מישראל אדם שאין הוא כן רכוונת. וצ"לשלו

 זקל ור"ח רש"י מחלוקת הביא שמקודם תמוהיםהרא"ש דברי וגם כן לומר דוחק אבל שלו שאינו דברלאסור
 מעשה ע"י אפילז שלו שאינו דבר אוסר אדם איןבעניין
 קא לצעור דישראל בתב דבריו ובמוף כהסתיריםשפפק הרי אומר אינו רבה מעשה ע"י דנם כרש"יוהכריע
 מעמא הך לאו דאי הרי אומר שותפות לו זבישמכץן
 (ס סקסס וגגר ן מעשה ע"י שלו שאינו רבר אומרהיה

 אסורה היא דאכהי תועלת זה אין בשחיטה אמנםמעשה ע"י אפילו שלו שאינו דבר אוסר ארם דאיןלהלכה סברי שניהס ז"ל והרא"ש רהרמג"ם נרור ע"ייא : גסימ6[ וגס6י סג'ע פ"03יס"ס
 אם ואפילו נבילה ושחימתו עבריין הוא שהריבאכילה
 אימור לעניין הוא זה נאמר לא ראשון דבפעםנאמר
 במי' שבארנו מה לפי ואפילו אמורה באכילה אבלהנאה
 גאמר לא ראשון דבפעם מיל דהרמג"ם ט"ז סעי'ב'
 שום אק לבוכנים מפורש נשוהמ אכל שבת בחילול(הו

 בהלכות כאן ולכן סרק[ ]וג"ג באכילה להתירהמכרא
 היה לא באכילה הבשר להתיר הוא רהעקרשחימה
 אוסר ארם שאין היתר ץל עצמו לממוך הרמב"םיכל
 הוכרח ולפיכך אסורה באכילה דאכתי שלו שאינודבר
 גם מותרת ולכן לצערו אלא כיון שלא מפנילמיים
 אומר מישראל ארם שאין הוא כן דבריו ושיעורבאנילה
 אלא כוונהו שאין נהנאה וטתרת שלו שאיטדבר
 דין עיקר דשם עכו"ם ובהלכות באכילה ומותרתלצערו
 בתחל ז"ל הרא"ש וכן הדין עיקר כהב הנאהאימורי
 אדם אין דם"ל כמאן ל~מוק שדעתו מפני כרש"יהכריע
 לע3יין  וזהז סעשה ע"י אפילו שלו שאינו דבראוסר
 ומס טפ ג(ס ס"ל 63  עבוט"ים14ןז1ןטש4
 סרן"ס  יגרי ג6ו סל6 טטמ קט"ס 3סי' ופסו ס(מרק63

ססורסיס
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 ואח"ב מתחלה בשקירשה ררייקא גלום זה דאיןאוץ
 "חימה בשעת כשקירשה ולא בחוץ קרשים הויטחמה
 קחי~ן

 נ"ללהקריבהקבחוץ ה ני" ש [;
 רקיי"ל ממה זה גרע ומי ברת וחייב הקדש רהוי,"ב
 משום ואי ע"ש פ"'ד שם הרמ 'ש בר רחייבטם
 מוף ~ה מועיל מה מ"מ מקרש בבניין נבנח חוניויבית

 1 סלי וכס6תר . ע'נ מגחות תשש הפ"ןיניס1נ"
 65 מו כמון ס6קייכגס כס6מר ו6ח"כ סהס געססנ5ס
 דכורים סגי י6סו )סיסך ר6יס ימסס מ~סמ ע"ס!קפ
 דכור 6ו וס זיכהך 5י ותס 6סרן 6חך כויכ"ך ס65(ס
 סקדס ס"ו סמס כס6ומר וק'1 גחון 5סנןיכס סקדט("ו
 תן גסג6ס ו6סורס כרמ סחייג מיי 1סוחמס 0510 ס"ז11

 דסס גר6ס וכן סג"ח ססגי6 תסרס") דסמ חסו(מורס
 : 111"ק[ 1כהסס 1חס 51חגס סק"ססס"ז

 אבל מעשה בשעת הקדישה כשבאמת רווקא ווהוכ
 אין קרבן לשם שוחמה אני שחיטה בשעתכשאומר

 ונם מקודם ד,קדישה לא שהרי התורה מן בלוםוה
 מדרבנן אך בעלמא רוה דברי והס מקדישה אינועתה
 דאינא בתב והמור ש'6;[ ]כג"י מותרין כהוץוקדשים לקרכו שהקדישה יאמר דהרואה העין מראית מפמאסרו
 דבאמת בבוונתו שפירשו ויש הקרישו עתה שמאלמיחש
 שיש ג"ב דבוונתו הברח זה ואין ]כ",[ לזה לחושיש

 האימור דאין וכיון ]ג"ח[ הקדישו שעתה שיאמרולחוש
 ולא באבילה רק אמרוה לא העין מראית מפנירק

 מלשון מבואר ובן מהגדולים כמה דעת ו~הובחנאה
 : ותכ"ס[ 31"6 יס") ?'ש ספ"בהרמב"ם

 בניבה הבא דבר אמר דאם חז"ל חילקו נופה יבוהג
 או "ולה לשם שוחמה הריני שאמר ושלמים "ולתבמו
 השנה דבבל פמח לשם או תורח לשם או שלמיםלשם
 אם אבל שנתבאר מטעם פמולח שחימתו בשלמיםדינו
 במו בנרבה ולא בחובה אלא בא שאינו דבר לשםאמר
 או המאה ישם שוחמה הריני ואמר אשם אוחמאת
 טראית משום אפילו כאן דאין בשירה שחיטתו אשםלשם
 ל~ה ויש ירוע הרבר היה כוה באימור הטא דאלו"עין
 אתי ולא הם רוח שרברי יבין הרואה נם ולפיבךקול
 אמ ננרבה בא הוא אם מהלוקת יש תלף באשםזט : ]מ'ש:[ במשנה חכמים שנו ובך קדשים להתירל~טעי
 ראינו שפמק להקל הרמב"ם ורעת י"ח:[ ~רימהעלאו
 חספק מפני להחמיר והרמ"א המור ורעת בנרבהבא
 בשירה שחיטתו מעשר לשם בכור לשם אטר אםוכן

 ומעשר בבור לו אין שהרי הוא ששקר ירעידמירע
 אמר אם וכן להביאן א"א ובנרבה ביהו בתוךבהמה
 על הוא רתמורה כשר נ"כ תמורה לשם שוחפ"ריני
 וכן אסורה שחיטהו ,בביתו קרבז לו וישהבעע בזטן ולכן ביתו בתוך קרבן לו שאין יורעים והכלקרבן

 בשאומי

 יכדה לא שאשתי יורעים רהכל מותר יולרת עולתלשם
 ילרה באמת אם ולכן קול לזה חיה יולרת ריתהראם
 אמורה שחימתו הבית בזמן בקרבן שחייבת ולד הפילהאו
 שחיטתו אשתו שאינה אחרת יולרת לשם שחמ אםובן

 הקרבן להביא יבול שאחר קיף'ל רהבי ]מכ"ס[אמורה
 לשם שוחמ הריני אמר אם וכן המתכפר דעתבלא
 שחיטתו נזיר שלמי או נןיר חטאת לשם או נירעולת
 אם ובן נזיר שיהיה בצינעא שנרר יאמר דהרואהפמולה
 ןיבה לו יש רבאמת שיאמרו אמורה זב קרבן לשםשחמ
 ראיית דבלא בשירה מצורע קרנן לשם אמר אםאבל
 :ננעים רואין אין שב~מה"ז יודעים והבל קרבן להביא א"אבהן
 אשם או חמאת עליה שחייב עבירה שעבר נורע אםךץ

 לשם ואמר ביו"ד מיים לא אם אבל פמולהשחימתו חמאתי לשם או לחטאתי זה שוחפ הריניואמר
 אלא שחמא החטא על במשמע דאינו בשירהחמאת
 בשיש בבבור ובן באשם ובן וק"ו[ ]ס"ך חמאתלנרבת

 לשם שוחמ הריני ואמר ביתו בתוך בהמה בבורלו
 במעשר אבל בכורי לומר שא"צ פשופ ובוה אמורבבור

 לשס בשאומר ותרננולים דבאוווים ריא פשוט דברן : בהטה מ"שר ליבא דהאירנא זה שייךלא
 לשום באים אינם שהרי בשירה שחימתו קרכןאיוה
 בתורים רק וה ונם פסול יונה ונני בתורים ורקקרנן
 אבל לקרבן ראוים אינם דלהיפך קמנים יונה ובנינרולים
 דכל בנרבה הבא בדבר אסור המינים בכלבבהמות
 אסורח לחמאתי 11 ואמר אשם או חמאת עליהשחייב עבירה בשעבר ואשם בחטאת וכן ל~ה ראויםהמינים
 ק נ2לא::ייק מקאע"פ

11~ 
 בשפרט ררווקא לי יראה זכן לקרבן ראזים שאינםיזרעים י:ם ,"ע

 אמר אם אבל בזה וביוצא ושלמים בעולה החרבןשם
 כשאינו במקרש ראפילו בלום אינו קרבן לשםמתם
 ב~ה להתיישב ויש כלל קרבן בגרר אינו הקרבןפורפ
 מפ"ר כרהנן יצא מתם בששחמן בקרבמת קיי"לרחא

 אם גרע לא ממעה"ק בספ"ר הרטב"ם וכמ"שד~בחים
 או שנרר קרבן לשם רמשמע ממתס קרבן לשםאומר
 אך אסור וה בלשון השוחט נם וא"כ כו שהייכ אונרב

 : לרינא וצ"ע בן משמע לא והפומקים הש"םמלשון
 בזמה"ז יש חשש איזה זה רין בעיקר לשאול ואיןן

 דלאו די"ל הטוטאה את דוחה יחיר קרבן ואיןמתים טמאי בולמ והרי קרבן איוה לשם ששוחפשיאמרו
 ]יכנ:ומ ההורה מן הציץ מרצה יחיר בקרבןנונם מרצה הטומאה רעל רקיי"ל ביון ועור גמירי רינאב"ע

 נם אסור הקרבן יקובל הבית שבזמן גוונא ישפ כיון מ"ם שירצה ציץ ליכא רהאירנא אע"גולכן
 ת6נור ויקמון סלת ס,קמ כנון תגמות כפגיין ]ה3)ב~טה"ז
גיין וכן ג6גי5ס ססו5מ ד6סור ג") וס ס"סר וגסן כוסכסירס סחיעס 36) כסוגס 5ריך קמי5ס יס6 ג15ס 6יגו )קמי5סס'ו
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 וסמן 'יו דמשדכק ס0זיל כ5 3ס"ס דקיי"5 גיון יסמןכיין

 ושוהפין כסכק אוח"ן שנים בםש'ב ז"ל הרטנ"ם בתבצן
 והשני אסורה שחיטתו לו שהשוחט לרבר מתכוץאחד

 זה שחט אם וכן פסולה ה"ז הטותר לרבר נתכויןוכו'
 פומל הפמול רבר לשם מהם האחד והתבוין זהאחר
 בה לו אין אם אבל שותפות בה לו כשהיהבד"א

 דבר אוסר מישראל ארם שאין אסורה אינהשותפות
 הם ודבר'1 עכ"ל לצערו אלא כותתו שאין שלושאינו
 וריני לבוכבים שחיפה ריני מקורם שביאר מה כלעל

 ךקודם כסי' דבר'1 בארנו וכבר ע"ש לקרבנותשחיפה
 בה לו 'ש בץ חילוק הזכיר לא והפור ע"ש י"אמעי'

 : שותפות בה לו אין ביןשותפות

 דעת קביא הקודם כס.' רהא עליו לתמוה רשם2
 קא לצעורי אמר'נן שותפות בה לו ביש דנםהרא"ש

 אוסר אינו ענ"ן בכל כשנים וא"כ אוסר ואינומכוין
 דקרבן לשם ביון כשאהר ששהטו נשמם באן כתבולמה
 מכךן קא לצעור' כלל שייך לא רבכאן ל רס וי"לדאוטר
 קעביר דמצוה מבר ואול' צער באן אין קרשיםדלשם
 וכ"ב שותפות בה לו כשאין אומר'אף עניין בכללכן
 ץ לריעה חשש נ' בסע" הרמ"א ורבינו אחרוניםנרולי
 נ0 ולדערי הרסב"ם לשון העה'ק הב'" ורבינוע"ש

 שאין כיון דבגדשים שותפות בלא אוטר איטלהרא"ש
 ופעצם וס"ך[ ]135ס אותה שיאמור מברא אין בה חלקלו
 השני בכח חון הס'מנ'ם רוב האחד ששחפ ראחרהוא

 ספני אלא איט איסור שך עיקרו דכל בקרש'םלאסרו
 : ]0ג"ס[ הע'ןמראית

 סעיפים[ י"א ובו לשההט טהר דבר ]באיזה דס'מן
 3[כח'ס לשחימהן כל' רצר'ך קי'ל קרש'מ כשהימתא

 מ"קידת לה ףלפינן כזה וכיוצא מכין כסו5"[1[
 לשחומ דמאכלת את דקח ביה וכהיב עולה שהיהיצחק
 ויקח לכתוב ראל'כ כלי מעונה רעולה ש"מ כטאת
 הקרשים לנל שם 'לפינן ומעולה ]0וס'[ המחתךאת
 מקדשים לפינן ולא כלי בעינן לא חולין בשתימהאבל

 כחל'ן משא"כ שרת בלי בעינן ןנודתם בכלדבקרעךם
 0ן ההלוש ברכי לשחופ שצריך תלוש לענייןורק

 פסולה שהימתו לקרקע המחזבר בדבר שחם ואםהקרקע
 ט"[.[ ]ועמן חז"ל אמרו וכך יצחק מעקירת ילפינןוזח
 המאכלת את ויקח יגאגשר בחלחט שרעא לשחימהמניין
 על מזה ילפינן העולה את לשחומ כתינ דמדלאלשהום
 רקרקע כק ההלוש ברבר אלא דאינה שהרמה 0ץבל

[0וס'ן:
 בץ בצור בין שוחמין בכל ]ס-:[ חככים שנו וכךב:

 חרים ערהיו ורק קנה של בקרום'ת בץביטכטה
 נתדם צרורות שאין קשים שיהי תם מפנימהונדוקים
 הוא צור ני אבן סתם ולא יזר הדנא אמר ולכןמהם
 מזור חזק כשמיר ]נ'[ ביחזקאל כם"ש שצאבניםהקשה
 ויזו ברגים ולא בקשים דווקא כזכונית נם ולכןע"ש
 זכוכהן או וכו' לשחום ואמור הרמ"א רבינושכתב
 גד3ריו ט"ס סיס )ומו ]61"5 ע"ש מהן נברליןשקסמין

 בקרומית ררק ]סכ[ חו"ל חילקו קנה של בקרומית ונםג
 ::%ן ~צ ]4ה %.וגן'שלעויננחי קיססין ואין קשין שהן לכההלה שוחטין מיםראגם
 ונכון הג'רור על לעמור קשה הכריקה אחר שנםסטעם
 מרינא זה אסרו האחרונ'ם וטנרולי לרכריהםלחוש
 טס'ע מ"מ הוא ב1 הך.1 שמעיסר ואע"פ וסר"0[]ט"1

 הפשומ וחמנהנ הדבר'ם מאלה באחר לשחוט שמעטלא
 ברזל של בסכין רק גשחופ שלא 'שראל הפוצותככל

 סטאל שקורץ עשת בברו7 רק שוחמין אק אלהובימינו
 מלומש'ם אותם שעושין מלאכה בהי יש הנרולותובערים
 וחלקים חרים והם כירוע לשחיטה מוכחרים והןהרכה
וכל

 שוח~
 ]עיר[ לשחיטה מיוחר סכין לו שיהיה צריך

 כדי רבר לשום בו ישהטש ולא ומ':[ בש"ם מבוארוכן
 "[ "' ובה-יינ"כ

 % חן
 וסג'ג8[ 7'ש 0ום~ י קג"ג ]סג0 הריעות לכל מוקצהדעא
 דסנהנ 1~כשיו לשחיפה רק בו משתמשין שאיןמפני

 ולעופות ולרקות לנסות סכעק ב ען"ב לכל שישהפשוט
 ביוהר ורקות קטן בסכת לשהעפ מוב שעופותשירוע

 : הרבה כנדול ונמות מעמנדול
 בו לשחוט התורה טן פסול שבמחזבר כהבנו כברך

 להכשיר ודומבשם רוי"ף דעת חברז ולבסוףחהלוש
 הש-ם טסוניית פע9מע דכן לקרקע כשבימלו אףבריעבר

 כשביטלו בריעבר נם לפסלל חהטור דצא"פ ורעתשם
 לרעת וא"פי4 ו3'0[ ]רס59 לרבריהם לחוש וישלקרקע

 נשרש אם אכל באיין נשרש כשלא דווקאהסכשירים
 : ]סור.ן מעיקרו כטחוברדצה

 ושחט סכוהל העצא וצור הארץ מן היוצא קנה לפיכךדץ
 םגי~~לנך]ש,,ק

 :בניין
 שהימתו בו ושהם בכוהל מכץ שנע'ן בנוןהריעות לכל כשר להקרקע בימלו ולא היכרו ולכסוף והלושן

 מטם ט ל לס והסכיז בעלה ל הצואח4אלו
סטעג



דץש*ן ש ו סימן שחשההלנומעךדך8%
 ואפילו ורורם הסכין על מכביר שהצשר דרטהטטעם
 בהמה 1ר11קא )קורן פמולה ררסתי שלא לי ברי אמראם
 קל שהעוף מפני עניין בכל בדיעבר כשר עוףאבל

 שטחלקין רש סס[ ]גפ' הסכין על מכביר ואיטבמבעו
 הש"ם שמחלק חה רם"ל זמעמם כבר לעוף קל עוףכץ
 הרבה משקלה שהבהמה מפני הוא לעוף בהמהב,ן
 רהטעם זה רחה והמור פמול נ"כ כבר רבעוף ס"לזלכן
 כבהמה שהאיםור וכיון במבעו קל עוף שכל מפניהוא

 שנעץ בין חילוק אין ררמה ממעם הוא למעלהכשהיא
 הארץ על המונחת בקורה שנעצו ובין בכותלהסכין
 אינו שהרי בה לן לית בירו הםכין באוחז אבל)3"י[
 את מוליך אלא המכין על הבהמה צואר אתטעביר
 לכתחלה ומיהו ררסה חשש כאן ואץ הצואר תחתהסכין
 : סק'"[ ]טס"ך בגמ' משמע וכן כן לעשותאין

 לקרקע מחובר כרין ריט חי בעל לנוף המחונר רברן
 ששחמ או חי בעל לאיזה המחובר נשן שחמ אםולכן
 התורה מן פמולה שחימתו חי בעל לאיזה המחוברבצפורן
 קדוסין ]רס"י לקרקע רהוקש כמחובר שרינו מציטרארם
 כממלמלין רינם קניין רלעניין אע"ג ה"ם בעלי ושאריו/[
 מחובר לפמול ילפינן רמיניה למאכלת רומין אינםמ"מ
 חיים בעלי נמהמ כן כמו מחובר רטמעמינן וכמוכמ"ש
 לחי חתך א'ם אבל סס"ס[ סס3י5 סגרט"6 קוס.ט]וטיוסב
 שחימתו אחר בשן ושחמ חחם שינים בה שישטבהמה
 צפורן בה ויש מבהמה רנל או יר חתך אם וכןכשירה
 והיר להלחי שמחוברים רזה כשירה שחימתו ושחםחר

 או אחר בשן כששחט 1ר11קא כמחובר זה איןוהרנל
 פנימה הוי זל"ו שבין ההפסק בשנים אבל אחתבצפוק

 כמגל: רזהי חניקה אלא שח'טה זה שאיןוטריטה
 מנירה או מנל השני וצירו מבין אחר שצרו סכיןדן

 סכין שהוא בצירו אפילו ישחומ לא פממותשמלאים
 בצר וישחומ יטעה שמא ]ח3"ס[ הרחק בשעתואפילו
 מועיל א'ט לזה היכר אטה עשה אפילו אם ונםקשני
 שיתבאר למה רמי ולא לגטרי השני לצר החליקואא"כ

 במקום שוחמין ההחק רבשעת פגימה בו שישבמכין
 הפגם אין רהתם טמלית ובכריכת פנימה בושאין

 בקכיעות והם למלאכה הן שהפגימות בכלי אבלבקביעות
 הפנימות בצד ולשחומ למעות יבא רשמא לעולםאסור

 רבריעבר כשירה שחיטחו היפה בצר כששחמזבריעכר
 ]ט"1:[ במשנה חכמים ששנו וזהו נזירה טפני לאמוראין

 אין ריעבר כשירה שחימתו וכו' קציר במנלהשוחמ
 ממא באירך למיעגר אתי רילמא ]גט'[ לאלכתחלה

 :]סס[
 אם אפילו בו לשחומ אמור פניטה בו שישמכיןמ(

 הםכ'ן זאפילו פגימה של בצרה שלא לשחוממכוין
 הפגימה על מטלית יכרוך ואפילו הפגימה ער נרולעדיין
 שלא לי ברי ואמר שחם אם ובריעבר לכתחלהאסור
 ואם כשירה שחיטתו ממנה ירע אם בהפגימהנגעתי
 ירע רלא דכיון אמור כריעבר נם כלל ממנה ירעלא

 רלא מילתא רכל ]ט"1[ ארניש ולא עליה ררךהעביר
 בשר וכשידע ארעתיה ולאו לה עביר ראינשי עליהרמי

 : ממלית כריכת בלא אפילובריעבד

 או להשחיזי ואמור לשחוט כשנצרך ביו"מ ומ'מי
 לחולה כמו לשחומ בהול שהזמן הדחק בשעתבחול אפי~

 ממלית כורך אם לכתחלה לשחומ מותר בזהוכיוצא
 שני כמלא הפגימה ממקום כשנשאר ורווקא הפגיטהעל

 ב"ינן לא והובאה בהויכה רכששוחמ ראע"נצוארין
 הולכה ע"י שמא חייש'נן הכא שיהבאר כמו זהשיעור
 1:"ך בהפגימה וישחומ ממקומו הממלית תנהקוהובאה
 ישחיזנו אלא לגמרי מזה א"ע ימנע שבחול והנכוןסק"ס[
 ! גזיל5[ יגסונ 05105 ]ורק לשנות ואין פשומ המגהגוכן

 בו ישחומ לא לקתא ככין בין פנימה כשיש נםיא
 לא בראשו חר עוקץ לו שיש מכין וכןלכתחלה

 חלרה ויעשה בהחור יהחוב רשמא לכתחלה בוישחומ
 יזהר פיזת שני לו שיש וםכין בק'סם החור יהחובוביויימ

 : נמורים כשרים יהיו הפיותששני

 סע'פים[. מ ובר בו לשהום מדהר אם בניני סכיו הק*בע נייו זמ'בן
 ואף בשח'מה אדם כח רנעינן י בפ' מ5"ך ננרןא

 הבהמה צואר על בהסכין מחזיק הארס איןאם
 שבא ורק מקצמו שוחם המכין אם אפ"לו אלאושוחט
 השוחמ ]ט"ו.[ חז"ל אמרו לפיכך שם כמייש ארםבכח

 או עץ 4ל גלנל הוא מוכני ' ר"ל כעדרה שחיטתובמוכני
 אלא לקרקע במחובר יהא לא שהנלנל ובלבר אבןשל

 להם שיש חרסים יוצרי של נלנל כמו הקרקע מןבתלוש
 ]רס'"[ חרם הכלי את כשחוקקין בו שטגלגליןטוכני
 על המכין והלך ונלגלה לטעלה חורו הםכין בווחשכיב
 ננץ לא השחימה שבשעת אע"פ ושחמה ה:הטהצואר
 ברגלו או בירו גלגלה שהארם ניע שהדי גהגלגלהארם

 ארם מכח מקרי זה בגלטל הנלנל שתעשה מחבל
 שלא למעלה הבהמה צהאר תהא שלא פשומוהרבר
 ככין תחב לעניין הקודם בם" כמ"ש ררסח לירייבא

 : ]כ"ח[ ע"שבכותל
 לקבוע ארם יכול שכתב הב"י רב'ט שמלשון ורעב:

 מותר לכתחלה שאפילו טתבאר וכו' בנינלםכין
 הרא"ש אבל ע"ש והמור הרשב"א רעת ווהו כןלעשות
 אסור לכתח~ה אבל כשר בריעבר רדווקא כתבו"ל

 כמו אדם בכח בא שאינו מים של נלגל אפורנזרינן
 נן משמע י'ג רין בפ"ב ז"ל הרמב"ם לשון ונםשיתבאר

 מ"ג וסע,ר ]וסרסנ"ה שהבאנו הש"ם סלשון טוכחוכן
ד~טסקג5
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ףישלחן 4 פ סימן שחעמההלפותערךש2
 * סעיפים[ ו' ובו מלובנח בסכין שיחט רו מםשן

 ליבון ושיעור באור מכין ליבן ]ח'.נ בנמ' חיתאא
 ינתע שנצוצוה כדי עכו"ס[ ]סי בירהטלמיאיתא

 דהליבע אמרינן ולא בשירה שחימתו בה חטחפמםט
 דחידורו טרשה ונעשה שחימה גטר קורם הם'מניםשורף
 וכשנכנס הסכין צדדי שיש ואע"נ לליבונו קודם המכיןשל
 ס"מ המימנים את לשרעי הצדרין ביכולת החתךלהוך
 רהחתך ר11ח מירווח השחימה רבית חיישמנן לא זהנם

 איט בסימנים והנגיעה ומכאן מכאן המכין מצידימתרחב
 "ט'[ להליבון קודם תופם והוא מכין של חידורואלא
 ובין לא או מאר חר המכין אם בין מחלק הש"םואין

 כמבואר קל ליבון נם יש רהרי לא או חזקשהליבה
 אף *יף ברסה בין מחלק אינו ווק תנ"א מ"בא"ח
 לפי מ"מ מהחימום שיכוו ובקל רכיס הסיסנששבעוף
 מ"ש רכפי לשאול ואץ תופמם בקל החידור נם זהערך

 המיטמם ישרפו הנצוצות הלא ממנו טתזיםדנצוצות
 : יסגפ[ סס"ג ]כמ05 ממש גהם אץ נצוצווערי"ל

 % ובפשוטו י מיטרא הביא לא ז"ל ררי"ף והנה21
 חשש לא כלל שכקהא רלא טילתא רהףדביון
 כמו זה ממעם ב"וחימה שהשמימ דינים וכמהלהביאה
 שניח אינו רזה, ופשימא בזה וכיוצא בנלגל מכיןקובץ
 אם מלובן בעודו המכין את לבד!ק בדברח שהריכלל
 רוכ וע"פ פלובן כשהוא לבורקו יובל ומי פנימה בואין

 ועור משהו בפנימה יתקלקל שלא רחוק באורכשיהלבן

 יש יבשןזאבל ח 4 נן ל4 בהמה ובין4וירור
 ! וסר"ן[ ]0ר""פ מהלכה זה שדחה שאמרומרבותעו

 בדיקה צריך רהמכת מ"!:[ לקמן ראיתא טהא גמעמםג
 חהביאו בזה שחולקים מהאפוראים 1"ט מצרריו נםמפנימה

 וה"ה כמ"ש רווח מירווח השחימה רגית סשחםהמימנים ישהפי המכץ שצררי חיחטוו רלא 11 ממימיאראיה

 ע"ש זה מטעס חיישינן לא ג"כ פנימה חששלעניין
 : ו'הלכה זה רין נרחה וא"כי"ח גסי' שיתבאר כמו בהצדוין בריקה דצריך קי"'לואנן
 מכין ליבן בתכ כ"ב דין בפ"א ז"ל הרמב"ס אטנם!א

 מראשונים ויש ע"ש כשירה וטחיפתו בהושחם
 הגירמא לפניט אבל פמולה שחימתו נירמתושהביאו
 בדיקה רבעינן רזה מרבותינו במה רעת וכןבשירה
 זהו בליבון רמכשירינן ומאי לכתחלה זהו המכיןבצררי
 נגר ר11ח השחיטה רבית רנהי ועור )רהג'ך[ריעבר
 מורשא ננר ר11ח אינו מ"מ תשרפנו שלא היבוןעניין

 ועור סר"י[ כסס ]רה"ס המימן הגקוב שלארסכעא
 ינע שלא בזה נזהר הוא מלובן שהסכין שיורערב*נון
 בצרריו יבדקנו לא אם הסכץ בבדיקת פשא"כבצדדיו
 ורעת להכשיר נומה המור ורעת ]סס[ להזהר ירעל4
 האחרונים נרולי כל המביטו וכן לאימור נומה הב"ירבינו
 סירווח השחימה בית אמרינן רלא בדיעבר נםלאסור
 : להצררין לחוש יש לליבונה "ודס רחק-רה ואעשגר11ח
 רמחמרינן אנן ולפ"ז ]תכ"ס[ המכין בצוזי מולרתשהיד בברי הוא מכין דליבן שכתבו מהנדו*ם שיש' ורע!ץ

 אמורה שחיקתו בו הטחמ כזה ליבון כשהיה דינאגהאי
 ליבון ל4רש ומנ"ל היא יתירא רחומרא נראהולענ"ד
 עצמה זו רממוניא ועור הש"ם רבל כליבון שאיטזה

 ש'ס כו וסכס סטי ג)יכן ומטס זסמין )לין !סמיסס ]דספ שם כמבואר גטור ליבון גס זה בליבון רישמובח
 גס פכסיר ער"! וכע"כ ורמן נמ)ס נס סס מ5יכוגמטס
 קי"'ג )" גמור דנמנין סנ"טר זיו %ק גטרגמנע

 ! ויו'ק[גפותו
 להם לחוש אין הככין בצרדי ה!יומנים שעושיס רוש6ך

 יש בול6 כשהוא מיהו החור מן רחוקים שהםביון
 שומ במבין יהא שלא נכון ולבתחלה ']סכ"ס[להחםיר
 ז צ5ויו בכל חלק יהיה שהמכץ כרי כלל'רושם

 פר,עה ששחפ וסנן עכי'פ מ'שמ.ש. של סנ'ן ניו יסיטן

 כו ועשו בוכבים אבורת משמשי של במכין השוחמ44
 ובא,פן קל"ט בם" לקם! כמ"ש נאמר שכברשימוש

 בחתיכת בו ששששו כנון מריפות מבלועי נאמרשלא
 אלא טריפה גבליעת בו שימשו אפ%ו או לעכו"םעשים

 לעכו"ם שימוש סשום רק הוא והאשור אותושהגעילו
 כנהגה נחשב ולא פותרת שחימתו הנאה אימורואימור1
 מקרי לא עכו"ס הנאת אימור רלעניין הנאהסאיס1רי
 מלאחר יוחר שוה בחייה העוף או דהבהמההנאה

 חי רהבעל מקלקל מקרי זו חנאה ולענייןהיטחישה
 ונס ולדוה לנדל דברימ ל"מ עיסר גחיימ'כשהוא

 והנקיבות לאכילה רק עומר 4ינו שהימה ולאחרלאכילה
 להלג שיישית הנאה גס בחייהס בהם "ם חייםמבעלי

 ,ולבצים
 וכוף הניאה מקרי דברים לשארי ששחיטה אע"פ ולכן21

 במזור מקילה חייב בשבת והשוחם לשחימהבהסה
 מלאכת מקרי רוודאי היא טלאכות ומאבות חמאתובשונג
 נם בה שיש אף תקון איזה בהסלאכה כשישסחשבה
 נאמרח לא 'ענו"ס בהנאת מ"מ ק"1.[ ]סכס!לקול
 מה ע"מ:ן ]עכו'ס חז"ל אסרו רלה"נ תקץ טל.א4נ

 מעכו"ם הנאה ראשור ע'ש בזה פונם גזה'0טשכיח
אכי
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 ובלן מממה שנהנה מ6עם אלא מלאכה ממעמינו
 סץס א% ן הנאה נחשב לא שוכ קלקול "מ ההנאה,ננר
 שכן לך ותדע וטטרז"ס[ סר%וגיס וכ3 . מ' ט3יןסום'
 חהבהמח פנום כשהוא חה בסכין שחט אם שדציוא

 לנמה קלקלה שדוי בדגאה שמותרת פשימאשרפה
 מתץ שהחויאה תשן כה שיש חייג בכה"נ נם:שבה
 מלאכה אב שחהו נשמה נמילת כזה יש ונם החי מןבר

 ! סו,ס.[]סכס
 עכו"ם של סכין ]סס[ שאומר הש"ם שמלשטורע
 הוא וכן מותר לכתחלה דנם מבט5ר כה לשחוממותר
 רעכו"ם מפ"ו הרמב"ם מלשון מ"מ והש"ע המורשון
 שההו מפני מותר ה"ז בה ששחמ עכו"ם של סכיןכתב
 רבינו על וצ"ע מותר בריעבר ררק טזבאר ,"6קלקן
 במפרו לשימתו יה%ך ואפשר ע"ש והמרר הש"םישט כתב וכאן הרמב"ם כלשון כתב קמ"ב מ" רלקמןב9
 לכחחלה רווקא לאו מותר רלשון מ"ל דהרמב"ם שם"מ
 רב?ו מרברי משמע וכן סק"ג[ ]ם'ך חנעלהשצריכה מירי דשם שאוסר מי ויש חה בלשץ רקרק לאכן

 ל01ר א"א הב"י רביט רכרי על אבל ע"ש שםרמ"א
 לחלק נ"ל עור ז"ל הרמב"ם רברי על כן תירץ 0רלאן

 וכשאין מחה להרחיק מצוה הרי מ"ם הנאה בחהאין רנהי בו לשחומ אין רלכתחלה ווראי אחר מכיןכש"ש
 זזיגס וסטזר ,וסס-ס לכתחלה בו לשחומ מותר 9חרכין
 גס6ין גו )סחוע טסר טט"ס ס3 סכין סץס סחיעסצגיין
 ונס מחמר גוס סחסי ס% 16סר סנ6ס גלוסוריט"ס כזיגי דמיירי וסרמג"ס וס )ו 3טס 6טר יכטסטר
 כזמוגח 3וס גתן כ63 סנר6ס 6ף ק "3 סס"פגוי

 : גט"ס[ גג"טמזכריו
 בהמה בהמכין שהמ אם אבל בריאה בהמה ודוהשא'

 כל אמורה בריעבר רנם קמ"ב מ" לקטן הב"יביט סלשון מבואר וכן מתה היתה שחמה לא שאם:אה ודצי נמור תקון רחהו דגהמה כל אסורה %"ממוכנת
 הולכת מהני ולא שם הרמכ"ם מלשון 0בואר וכןבהסה
 כרכר בנמל שכתב שם רהויך'לשימתו המלח ליםנאה

 ורק אסור חבגר רכל הבנר את בו וארנאשירה
 רבהולכת מרשב"א בשם כתג המור אבל רכוותיהינ המלח לים הנאה הולכת ע"י מותר באחריםנתערב
 ום"ל לשחימה סכין שכר כדי והוא מני המלח ליםנאה
 כבר הבהמה שהרי האיסור מגוף הנאח מקרי לא-ה
 וגשם שחימה ע* להכשירה רק חמירח ואינה-לה
 ואיט וה ממעם א"צ הנאה הולכה רנם כתברא"ש
 וג"ג גו(רסג"6 ססק סר'ץ ~נס סק"ס ]טס"ה כך כלוכרח
 כטג ו63 6סורס סגסכ סרמכ"ס כלסט כס סי"6'ס"ס

 : ויו"ק[ 3פ%ן יס סס סזויס גגכ5 כסג6ס 6מור*ן
 צריך ממרפות שבלוע כותים של בסכין השוחמן

 כרותח נרינט לא דאשלו ועור סהמגין ובולעיתח הוא השחיטה רבית משום השחימה מקוםלקלוף
 ס'ח הי בולע בהצואר שרוהק הסגע חהע סגי'ש

 ב9מור סתשמה% יפ בן הוא הטכין אם כץבטיאיא
אלא

 אפהי
 שסנ%יהו מכין מהם מ'מ ושיש לפנם מעם טתן הףימו בן באינו בכ*ם דהבלוע דאעאג יומו בן ארנו

 אפיו פחות דח%דמה בית רחסיכ%ת א"צ סקליפהיוהר י-( ור6'ס %1י6 בעין כאימור חהוה פניו עלמחץ
 ופעךמא ק"ה בס4 דשוור כמ"ש שעי דכלי0חסימות
 כשיויע רדיקא ה"א ביעת אינה קליפה מכרישיהר
 רהשמטנית 1ר6"סק ]מום' בהדחה ומני קליפה אגצימן בני אינם כלים %1שם ידוע כש(ינו אבל יומו בןשדסכין
 הבחל שפבע הברזל מפני נ-כ מתקלקל הסכ,שעל
 והש"ע דרטב"ם ודעת יומו כבן נחשב ,ד ואיןלקלקל
 רבית רם"ל טשום בהדחה וסגי קליפה א"צ ענייןרבכל
 בה נתקנח שדוי בעי הרחה ומיהו צונן מיחשכהשחימה
 בדפנות הוא הץ בבשר נכלע שלא ואע"פשמנתות
 כרנ[ ססק ורס"י כמוטו סוסק ססרמכ"ס ירנג"ח46ג6 ]רס"י שמנעית בלא המכין לרופני שא"א השחימהבית

 רבותיט רוב רעה הוא רכן קליפה רצריך קיי"ל%דעא
 ו האחתנים נרולי כל המכימווכן

 השחימח אחר שיקלוף ממך 1ל לשחומ לכתחלה ואמורן
 לאחר לעשץת שצריך דבר רכל הוא רכללא]עור[
 סשום השחימה קודם ע"ז לסמוך לכתחלה אסורהשחימה
 אפילו וכן א' בם" כמ"ש יעשה ולא ישכח שמארחיישינן
 על לשחומ אסור הרחה רק מצףך שאיט הרמב'םלרעת
 הרחה צריך בשר רכל וא;"נ השחימה אחר שעיחממך
 א"צ ואו הבשר יצלה שמא חיישינן מ"מ מליחהקירם
 אינה מליחה שקורם רהדחה ועור ע"ו בם4 כמ"שהרחח
 הימכ שפשוף צריך דהכא והרחה בעלמא הדחהאלא
 אפשר יפה יפה מקונח ובמכין ]ו"ן[ השמטניתמפני
 נמל"פ רכל ממעם יומו בן שהוא ידוע כשאעורשרי
 לכתחלה רמותר אפשר שחימה לענתן וא"כ בריעבר10תר

 :וצ"ע
 י' אותו נעא או למושה באבן המכין השחיזו אםן

 אע"פ ולכן כמ"ש נמור כרוהח איט השחיטהשבית מפני יומו בבן אפילו קליפה א"צ קשה בקרקעפעמים
 בם4 כמ'ש נמור לרותח מועיל איט ונעיצהשחשחזה
 חישינן לא השחשה טת רתיחת לעניין מ"מקכ"א
 רנעיצה ודע סק'"[ ]ס"ך בדיעבר רק ובנעיצהלכתחיח נם להתי יש ובהשחוה בבשר ויבליע יפלימשהטכין

 שמ כמ"ש בצדהו נומת בו שאין במכין רק מהנילא
 הרהק ובשץת ]5גא[ לכהחלה בנעי?ה נם מתיחןרש
 בו לשחומ מותר הדיעות לכל אחד מכץ לושאין

 ;ר נמהין לומר הוין ]רס"6[ לבר בנעיצה א8"לכתחלה
 ו לאכול להבשר העםשצריך כגע רי"ל לכתחלה נתיר %א הבלוע שיופנם מע"לאחר
 שהוא אע"פ בשירה בה ששחמ מכין המור כתכןץ

 אכל אחרת פעם בו לשחום מותר ברםמלוכלך
 הדהה ע"י צונן לחתוך ומותר רותח בו לחתק:אמור

 לשח.? אמור מריפת בו ששהמי וטכז תחלהשיריחנו
,4





 י8ירד8%לחן ש ' יא 8ימה%ב8ששע8
 עשר נעיצה צדיך השיר טהפות בו 5שדומ רגי4!ם

 לכתחלה בו חשחהט כלומר עכ"ל קשה בש-קעפעמים
 אלא קכ"א כס" כם'ש נעינה מהני לא ל~ותחוושי
 נם ז' כמע" כם"ש קלה בה"ש ררתקהת משוםוראי
 פעם מריפה כשחיטת המור הקל זה שאפעםברי5 ע"י הוא הכלהגה דנם ככאן וכ"ש כווום שלבסגין
 כמה חולקים לדינא מההו השחימה טקום בהדההאחת

 נמו שממנית ךמפני ני להריח מקודשצריך בנלמצ

 גוהטין וק נבאיוה יאסימן
 כשרש נר"א בל%א ובין בי"ם בע איהפין לעיםא

 או בחק חק קגהדם נרות שתי טיא כנגרואבוקה
 שאורן לזה טזה מתחבר שהאש רק קלועים אינםאפילו
 כים או כנגרו אכוקה אק אם א% רקים עצים אורב

 לא שטא דחחשינן לכחהלה ישהוט לא אפלבסג~ם
 מה על נסמוך %א י8נ:[ ]רס"י המימנים רובישחומ
 כל%א וכ"ש ישכח רשמא אורה במקום אח"כשיראה
 יתרחכו שמא חשש עחר שיש היום ברקת עללממו
 כ"ה במי' כם"ש ה"ש רחגדו דחששא ואף פהרכוסעש1
 שיוגל חשאשא קצת "8 וגם בזה "8 חעחשא קצתמ"ם
 כריעכר ום"ם ]רסכ"6[ ירניש ולא לחחליר אולררוס
 ולא דרמתי שלא לי 3וי גשאומר זה לכל חייושינןלא

 ורק בזה להרגיש טכל באופל גם באמת כיהחלדתי
 אפילו אחת נר כשהיתה וג"ש לזה חיישינןלכתחלה
 לכתחלה אכל בדיעבד חשהש ראק הלבנה לאור אוקמנה
 הצריכו שחז"ל גיון הלבנה אור כפני לשחומ אמורוראי

 אחה נר לאור אפילו רומח אורה שאין ופשימאאכוקה
 לכתחלה שוחמ איט מומא נם אלו וממעכףם סססק[עקוס ידטקי 1ל6 3וס סממפסקיס ]יס האבוקה לאורוכ"ש

 ! א' במי'כם"ש
 חשחיםה יגמור וכבתה אבוקה נגר לשחומ התח% אםב

 אם וכן ]ס3"ס[ אוסרת בטקצת רשהייה שמיק%א
 נככה דאם שאומר כף ויש ]מסן השחימה וינמוריפמיק לא השחימה באמצע ונזכר אבוקה בלא לשחוטהתחיל
 שהחה ועשה שנבעת לחוש יש שחימה באמצעהנר
 לט ואין לזה לחוש טנ"ל ידעתי ולא סט"י[ 3סס]פ"ת
 עא~1 לי 3וי אמר אם ולכן מרעתיט גזירותלטור

 : כשירה השחיטהשהיתי
 בשבת או ביוה"כ השחקמ ]סס"6[ הרמב"ם כתבג

 או בנפשו מתחייב היה מזיר היה שאלו אעייפבשוגג
 ומכואר עכ"ל כשירה שחשהו יוה"כ על מ"ותמתחייג
 בפירושו חה וכהשור אמורה שחיפתו דבסזהולהריא

 אחר רק נפסל דאינו ראע"ג רחולין בפ"קמשנטת
 שבת מחלט הוא המימנים מקצת גמששחמ מ"םשחימה
 מזה ומגואר ע"ש פסול המ! השחיפח שהגכער41שעח

 רכשמהח הראשעים כתבו בוה וכיהנא פריפהבסכק
 עד כולן השמנגית תחלה להעכהי צריך צונניםבמים
 לגעשו מראשו זבים המים וההיו המכק על סיםשיתן
 דגום מקורם השמטנית ימיר לא ראם לראשוומסופו

 עפ6ג68 שץ וסנספ'י ]ס%'נ לזוג יכווים ואינםטתעכמם
 רוששום לזה לחוש אין חמים רכמים ומשמע רי1כ""[3מס
 שצריך רכמקום יתבאר צ"א דבסי' ורע השמנזניתממיר

 1 ע"ש הקליפה נגד שישים צרןי קלפוהו ולאקליפה

 . סעיפים[ מו ובו טקיםובאיוה
 ושהיטהו עבהיו נעשה אחר שבת רבחילולדדעתו
 להרסב"ם רס"ל מ"ז סעי' ב' במי' כם"ש רלא וזהואמורה
 שחימדצ נאמרה דלא עביוןת לשארי דמי שבתדחילול
 נצמרך ולפ"ז ע"ש פעמים כמה לעבור מועד כשהואק

 כפרהמש ררק שם כפירוש ביאר זה רכר שהרי"'ן יש ום"ס ע"ש סקוטות ככטה דבריו ככוונתללהוק
 כששחם להתיר לו היה במזיר גם וא"כ עכרייןמקף

 היה שאלו שכתכ כמה נכלל רזה לי ויאהבצינעא
 אינו שזח הדוע מלקות או ננפשו מתחייכ היה3היד
 זה ביאר ולכן בפרהמיא כמו וזהו התראה ע"ץלא

 וכשונג כשר במזיד גם בפרהסיא היה לא ראםללמרינו
 ]ו3וס שונג שהוא טפני מוהר רבים בפני שעשהאעיפ
 שף"ח ס" ובא"ח 1ד1'"[ לוס ספסלס ס11רגס לעס"ל

 : ע"ש באכילה פחר אימתינתכאר
 היה שאלו אע"פ וביוה"כ בשמה השוהמ כהב והמורןש

 שחימתו ביוה"כ ולוקה בנפשו טתחייב כשכתטחיר
 בגוו3הו שפירש ויש 3' סש' כש"ע הח! וכן עג"לכשירה
 שפיח8 ויש [ ]נ" מוהר כשוננ דדווקא הרמכ"םכם"ש
 דהשוחט כתכ מדלא ]כ"מ[ במזיר נם להתה- ר15ררדעת
 בין בשונג בק כשר יוה"כ כשכת השוחט וה"מבשונג
 מ"ם בנפשן סתחייב היה במזהר ההה שאלו ואע"פבסזיד
 כ' במי' כם"ש חקר"ן והרשב"א ההום' רעת12זה1 נעשה לא עריין ראשגה דבשחשה כשיחשחשתו
 כס3"ט סיריסס דפס נס 6מגס עדי סיס ס%1%6 6ע"י 5ומר 1ס1"ל פדוקדק ליגו ס5מק לע"ו]6ר

 6טם טטסס דס% מק וסע וסס"1 סס-ך ~פם וג8סע"ס
 ונהוג"פ ו"ל סרע3שס כס3רס ודל6 ע0יק עזיע 3עססל6

 : ס3"[ לס"סעסמס
 רהש רבא דאמר מה לפי שחקוץ מהנדולים ישוק

 עביר אי ויוה"כ כשכת בשוחם נם נימא מהני לאעבהי אי תעכיר לא רחמנא ראמר מילחא כלחמורה
 כלל שחימה זה ואק כעלמא כנחירה ותההוי סהנילא

 כיל ענחן אה דאין נראה ולי תיהים כמה בזהותרצו
 *פק תה%ת בזה ואע גבשחיפה שבה חי%ל בזהיש כנחירה נחשבנה אם אף בכאן דהא סהני לא עבידלאי

הע4יוח
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 ועוד נחירה או שחיפה נקראנה אם לי מה א"כהעבירה
 המעשה להשיב ואין באיטור שנעשה מעשה דכלנראה
 זה הלפינן כבראשונה להשיבה שא"א כיון טהנידבהכרח מהני לא עביד אי בזה שייך לא המעשה כקודםשתהיה
 פמחים בירושלמי דאיתא החמץ על פמחסשחיפת
 חמץ על השחמ לא דכתיב כשר דהפסח ס"ו[]פ'ש
 גילתה התורה הרי ע"ש זבחי קראה התורה זבחירם

 שחיפה השחיפה בעצם האימור שאין כלרבשחימה
 סתום' ]1)גן נשבת לשוחמ נם ילפינן ופזה ומשירהשמה

 סשעוס לג5 ילסיגן תתיל6 כת"ס 1חר15 סחתן פ5סססח טסותע ססקסו זגיון 3ס3ח טסותט סקסו 65 סס3סתורס
 : 5זדי[ ס61גטס6ימור

 לשחומ מותר מקום בכל ]רס"כ[ ז"ל הרמב"ם 'כתבך
 מזבח קדשי אלא בעזרה שוחמין שאין העזרה מןחוץ
 בזטה"ז דגם משמע דבריו ומסתימת עכ"ל עוף ביןחיה בין בהמה בין בעזרה לשוחמן אםור החולין אבלבלבד
 הבחירה בית מהלכות במפ'ץ לשימתו דהולך כןהדין

 רבא לעתיד ~קרשה לשעתה קדשה המקר'5דקדושת
 המקדש קדושת במלה דעתה דלהמוברים ' ונראהע"ש
 ; וצ'יע נאמרה לא העזרה במקום בזמה"ז חולין שחמאם
 פהור הבשר אותו בעזרה חולין השוחמ כתב עודן

 אותו וקוברים בו וכיוצא בחלב כבשר בהנאהואמור
 לכלבים להאכיל לרפואה'או שחט אפילו אמורואפרו
 והשוחמ ששחפ ועכו"ם והפעקר בעזרה הנוחראבל
 בעזרה הממאים ועות חיה בהמה והשוחמ מריפהונמצא
 דחולין והמעם עכ"ל בהנאה מותרין כולן אלוהרי

 גו המקום ממך ירחק דכי מקרא ילפינן בעזרהשנשחמו
 בקירוכ ולא זובח אתה מקום דבריחוק ונו' מבקרךוזבחת
 נאמרה כשירה שחימה דרק וממילא ג":[ ]קחסיןמקוס
 סו6 זר"ס סקסס ]סג"ת נינהו שחימה לאו הניולל
 ז6תריגן מסום עפעו וג"ל ע"ס כר"ם ססקשו5תס ]סס 16סריס וחגתיס 3פ,רס עריסס סמיעס 3סג6סזתחיר

 זסמיעס סיס כגימוי ר"ם ס5 זכריו ר' ר6ס]ס"ס,[
 ות"רס מגתיס 3לסון וסגו סחיעס סתס ל6ך16.ס

 ותמ15קס 3מחגיסן מסס וסוי 3סעריך 61ג5ס גסי33פ,רס 3ח51ין וסעג ע"ס י6כ5 6סר תזגסי3 זר"ם טעמ6סס
 החול.ן כל אלא בלבד וחיה בהמה ולא כתב עודדץ ! טטגס[ כמחס וס5כסכ3רייס6

 פירות או שחומה בשר אפילו לעזרה לרגנימןאםור
 ודברים כשהיו באכילה מוהרין והכנימן עבר ואםופת
 או בעזרה חלין השוחמ וכל הן קבלה דברי טלןאלו

 אוחו מכין בעזרה שנשחמו חולין מבשר כיתהאוכל
 גמור מלקות עליו לוקין שאין וזה עכ"ל מרדותטכת
 וזבחת לה י*ף מקרא דהא מדרבנן 'דאיסורן משוםלאו

 מקודם כעצמו 'ש כמ מקום בקרוב ולא מקוםבריחוק
 עליו לוקין דאין עשה מכלל הבא לאו דהוה משוםאלא
 בהנאה שאמור זה אך ע"ס[ טיסס"ת 3ס"ס סת)"ת~כ"ת
 הנאה ראימור 1' רין סמאכ"א בפט"ז בפירושגואר

 ז3קחטין ]61פ"ג ע"ש מדרבנן הוא בעזרה שנשחמומחולין
 !ו"פ חט ת%13 , נ"3 3טסחיס 6ך ת6וסו תטעטסס
 גר9 תפכו"ם 3ט" ססק 1*סו גכס3ן זדנהס 5ר"י6%
 3פ,לס מומן סגגסס 6יפר ז6ין 3ג"ת סחוס' וזעסע"ס
 וג%מ"ע 3וס סס6רק- ועט)"ת סקר3ס זכסין 3פיוירק

 ז16רייס6 , יחסכ"ע מג"5 6"כ גר"י זפסק כיעססקסס
 כת"ם סר'9 ססמק תסל טזר3גן ס61 סג6ס  ייימורכט"ס ירסו וטי פטרי לטהן סטימל  רפייר טמוסיםוד3ריו

 ;הו"ק[
 אם חולין וולדה שלמים ע בהמה האומר כתב עוד,מן

 יכול שאינו לפי באכילה מוחר ולדה בעזדהנשחפה
 אמרינן ולא כלומר עכ"ל מקום בריחוק אותהלשחומ
 נחשבנה י"ג במי' כם"ש האם בשחימת ניתר דהולדכיון
 דכיון ותיאמר נעזרה נשחפה חולין של הולדכאלו
 חוץ שח81י דדיה מקום בריחוק הבהמה לשחופשאייא
 י"6:[ סיירס גפ' ]חסו המקום ממך ירחק כי בה ~רינןלא
 חולין והבהנשה שבמעיה הולר כשהקדיש להיפךאבל

 דקיי"ל הבהמה בתוך בשהיא נם חלה הולדוקדושת
 הבהמה ושחמ קדושים הן אמן במעי קדשיםולרות
 בעזרה חולין שחיפת משום אסור הולד דגם נראהבפנים
 כהטום מחייב ולא המקום ממך ירחק כי בה קרינןדהא
 משום מחיינ רלא וגית בנמ' שם כדאיתא חוץשחומי
 בעאשץ חולין שחימת כהטום דמחייב ממילא חוץשחופי

 סלמיס חלזס שלין 3ט6 3עי )6 סס ספ"סטו)כן
 עסוס ע"ם מון סמוטי לעמין 656 3ע,רס מילןן

 ; ע"ם[ כת"ס ססזס זפ~
 עובר יאמרו שמא ונהרות ימים לתוך שוחמין איןי

 שלא או ]רת3"ס[ למים במקהב ונראה זה הואמי6
 ולכן שחמ בטים הנראית לצורה יאמרו שלא מיםמלא לכלי ישחופ ולא ]קור[ שוחמ הוא ים של לשריאמרו
 האשור ואין צורה כאן דאין מותר עכורים המיםאם
 ישחוט לא רקים כלים לתוך אבל צלו*ם כשהמיםרק

 וכשנותן לכוכבים לזרקו הדם הוא מקבל יאמרושלא
 דא5 עי:מילא להוך עפר כשמתן צלוליםנג
 מקום בין חילוק אין פהרות בימים אבל ושריצלולים
 הוא ים של לשר רהחשר וס"ך[ ]ס9, עכהי למקוםצלול
 נראש לשחומ מוחר אבל לצלול עכור בין חילוקואין
 ששוחמ שיאמרו חיישינן ולא המפינה 5ראש אוהננ
 גבחהה למקום לעלות עובדיהם דרך ראין השמיםלצבא

 נהרות ימים לתוך לשחומ שאסור הכשם לי יראהיא ; חשדא בזה איןולבן
 דלפעם רנוי וטעינות בארות לתוך אמור כןכטו
 אבל זה שייך לא שוחפ הוא ים של לשר יאמרושלא
 הפרש אין הוא מים עובד יאמרו שטא הראשוןלמעם
 במים הנראית רצורה ויאטרו צורה כאן יש שהריועוד
 36ג 5סטור 656 ז6יט 5"ע וז3ריו "ס3"ס שוחפהוא

ספמ - כמ"ם[ סירס פסגי וגס גת"ם 6ס1ר5סרע3"ס
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 הכלים לחוך שוחמין שז!ץ שנתבאר האיטר מפניקנ
 הדם שמקבלין מקומוה כמקצת שבהט מה לאסוריש
 חז שעושים ואף יהודי לאינו למכור כדי השחימהנעת
 שהוא כיון ]גסש[ לאמור יש ס"ס שחיפה גמרבשעת
 הישראל ולא בהכלי הרם יקבל שהכותי יראו ולכןגן בכל לאסור יש ]פ"6.ז היא מפורשת ומשנה דנמ'דינא

 מרובים דמים הדם בעד לימול שאומר כף הש4ם[
 קיק בסי' שיתגאר האמורים כדברים סהורה אימורמפני
 למאכל המיוהד כדבר אלא איט דהאימור נ"ל ולאנסס[
 שגפשו בעת רם אוכלים אין האומות ורוב שםכם"ש
 עצמן לאכילת ולא ג"נ[ ]טטת בהן קצה ארםשל

 שוחפ לשו%מ פנוי סקום לו ואץ במפינה הולך היהיג : סס[ דסוטר )גטטגו צ% ]תמ כידוע הדם אתטמלין
 הים לחוך בולפת שסקצחה הכל( אחורי נביעל
 שוהמ שאינו דכיון להים ףורד שותת והדם עייהח18חמ
 בזה אץ רביי לתוך שוהמ אינו גס הים לתוךלהדיא
 שמקצתו הספינה דופן על דף להניח שיכול וה"החשדא
 או ]תנ"ס[ להים הדם ושורעע עליו וישחוט היםלתוך
 מבחוון המפעה דופן על ושוחפ לספינה חוץ ידומוציא
 נאסרה דלא האחורים של להתוךאלשחוט כלים באחורי שסהיר מי ויש הים לתוך שותתומשמ

 ]ס"ך הכלי אווף של %א הפנימ שלי
 ד0ציט ממעם סקי"ז[ ]פג"ם כזהולקים

 דוורא* סוכרח ואינו כתוך זה נם דנחשג מומאהנבי
 פשימא ובקדשים הבלי באחורי קבלה דרך איןגעבודה
 הילוק "8 גמומאה וכן שבפנש בהוך לקבל צריךשהרם

 ספר"מ ]וגס דכלים פכ"ה כמגהשר לתוך אחוריםנץ
 : טגרו"ס[ וג"ע )סס"ךסכ:יס

 לשחופ יכול הננ דבראש מנ:[ יל רש"י דרעת ודעיד
 למנף לו שא"א יודעים רהכל ממעס כלי לחוךנם
 לושחומ יטל הספינה בראש וכן חשדא כאן ואין הננאת

 מפינחו למנף לו שא"א יודעים דהכל הים להוךלהדיא
 טץ מוציא נמפעה דההולך ]מ"6:[ חז"ל שאמרוחה
 נראש ויא הספינה בחוך בעומד זהו כם"ש למפינהחוץ

 אם כעית לא הסכינה דכתוך והטעם ]ג"ס[הספינה
 בראש משא"כ הספינה דופני על למפינה ווץ ידועשימ
 והרבה )ג"ל( המפינה גקצה ממש לעמור בעיתהספינה
 לתוך ריהי לא כננ דנם ום"ל כזה חולקיםסרבותיט
 למים להריא לשהוט הותר לא הטפינה בראש וכןהכלי
 אנל הרדק בשעת אלא אינם שנתבארו ההיחריםוכל
 על הדם שיזוב באופן רק ישחוט הדחק גשעתשלא

 ! י"ל במי' ועם"שהארץ
 שלא נזהוים שוחמץ מקצת הרם"א רביט כתבמך

 שאוכלין לא אם ושכמ כמכת ח11ז שוםלשחום
 כאותן אושע שעה שיש בידמ היא שקכלה משוםמלבה
 אוכל אין אם השוחמ ימות האווז שוחמ אםחרשים
 הככד 0ן שכתבו מש עכ"ל הלב מ! לאכול וטהנץממנה
 )גרו"פ( השומן מן ויש ]ס"ד[ הרנלים סן שכתבותש

 וזה ]סס[ ד' עם ההיה ותסים בזה להקפיר איןובאמת
 באווזות כישופים רגהיט שבימיו מפני זה מנהנשכהב
 אלה גימיט אבל אווזות מלאכול אז נמנעו שרביםער

 : נסס[ גלל לרקפיראין

 * טעיפים[ ה' ובו בנומא לשהוט ]שלא יבטיבפן

 כל לטמא שוחמץ אין ]מ6.[ במשנה חנמש שנוא
 שיכנם בשבל ביתו כחוך נומא עושח אבלעיקר
 את יחקה שלא כן יעשה לא ובשוק לתוכההדם

 היו היפ"ם חכמי רבימי הדברים כטשור עכ"להצדוקימ
 או בחצר נומא לחקוק היחה ועבודהם אעיםצרוקים
 ואוכלים הדמ שם אמף רגומא לתוך %שחופגרחוב
 שמחזק נראה נומא לתוך השיחמ ולכן ]פס'ג[עליהם
 עיקר גל חכמיס ואמרו לכך מכתן שאינו אףעבודתם
 רנילים העובדים היו שלא אף הכית שבהוך כנומאאפילו

 : שבבית בטמא עגודתםלעבוד
 על שמקפיד וחצירו כיתו למנף חצה שאינו טב

 לגומא חוץ לשחומ מקום ועושה נומא עושהנקיות
 לכל ניכר שאז לנומא ויורר שותת והדם שםושוחמ
 בשוק אבל יחשדוהי ולא וחצירו ביהו לנקותעשכ11נת1
 ]עור[ השוק בנקיון חושש שאינו טפני אמור כה"נאפילו
 מקום כי מ"ד.[ ]סגפ דקי"'ל ואע"נ חשדא לעץויבא

 חדרים בחדרי אפילו העין 0ראית מפני חכמיםשאמרו
 דואט ו% אם הררים בחדרי חשי גשיש !11אשר

 : ]טס:[ נקיות מפני כן שעושה יודעץ רו,כלרו4!ין טיי אם אף וב5ציוץ גביהו חשדא ד4כא גנאןמשא"נ
 לטמא חוץ מקום בעהפה רק חכמים ההירו ימרלאנ

 וטרצט[ ]סט"נ אמור נקיה שאינה בנוסא דאפילוש.ם
 עפר בןהשלכת יתירו כזה כטרח להם למהראל"כ
 טדש4 אלא הקווים שבמי' ב0ים במו לתוכהוצרורות
 שהיה5 נראה ר%דוקים דעבורת ואע"נ אמחי בכה"נרגם
 אמרו מ"ם כם"ש עליה אכלו שהוי נק%ה בנומאחוקא
 גתוכח ממתנגין הכל שאין מפני נקייה בשאינהנם

 הא,מור דעקר וכיון לאו אם היא נכךטה אםלראות
 ולכן עניין בכל לאמור שיש מסילא חשר:! ממעםהוא
 יהפור לא כימף הצריכים ועוף חיה ששוחם מי ליזהריש
 דיראה החפור בהעפר ויכסה להחפירה וישחומ עפרקצה

 שלא וישחום עפר ימלאנה אלא נומא לתוךכשוחמ
 : ן זס: כנומא נראיתההא

 לה1ך שחמ שאם ]ס"נ[ כהב דהרסב"ם המור בתב!ש
 4:דציו שיבדקו עד סשחימחו לגכול אטורטמא
 אץ לעשורו שאטור אע"פ כהב ורךשב"א ויא מיןשסא

שחיטהו



השלהן ינ 'ב מ4מן שיפה"לטתערעי
 3שרות מחקת הארם את פוציאין שאץ פפ51השחשתו
 בברייחא  שטנינו'  ווה עב"ל  השור  וטצא שינדקעי
 טין שהוא ימצא ואם להנא על זהו אחריו בריקהצרעי
 לעולם נאמר לא רלמפרע שאומר מי ויש ]סס[ורם שבס" ונהרות לימים בשוחפ הרין וכן ע"ם[גט6 רס" צטס ונס וג"מ וס"ך ]רס"5 למפרע שחימהונאמור
 הקורם שכסי' בדינים ולא בריקה צריך בנומא רקונם
 כך על ישראל נחשרו ולא ממש עבורה הוי שכשסלפי
 נעמין מנחשים שהיו כישוף מעשה רק היא בנומאאבל
 שמתאוותם ו"פ ויר"וני אוב כמעשה עתירות לירעזה
 בריקה צריך ולפיכך בך על נחשרו העתירותלירע

 שחיטתו לאסור אין בכך חשור נמצא ראפילווממילא
 עבורה 1ה שאין לשחומ יניחוהו לא להבא ורקלעבר
  וכרו"י,י אסרהן שההורה כסילים טעשה אלאטמש

 כוכביפ עונרי ררך ראין ונזמה"ז הרם"א רבינו ובתבדץ
 בשותט רבם עכולוממילא נדיעכד להתיר ישנכך
 שאומר מי ויש וט"ו[ ]ס"ך כזמה"1 בכך לעבור דרךאין שהיי בן הרין נ"כ הקורם שבסי ולנהרות לימיםלהרים
 רבר שהוי מפני בזמח"ז נם נוהנים הקורם מי'רריני
 אחר מנ"ן צריך המעם שכטל אף ולכן במנייןשנאסר
 ראנחנו לחתיר לט וא"א להתיר ובמניין בחכמההנרולים
 עצסם שחז"ל נוסא רין משא"כ כנמלים הקרמוניםכננר
 והצר בית בניקור כמו חשדא דליכא  במקוםהתירו

 לכתח5ה %א בריעבר רק להתיר אין זה ונםשטרו"ס[ חשש אין לפיכך חשרא ליכא בשוק נם ועכשיושנתבאר
 ע"ס גי"מ ע5סוט ססינס גס"ט סרמ"6 ט5סון,6ר
 ג6יסורן סגיס גטס 5וס יס גס"ס סגמטרסוס

 :171"ק[

 . מעיפים[ כצ ובו שחימח צריכים אינם חיים בעלי ואיוה 'גםימן
 ועוף מימנים שני צריבה רבהמה א' במי נתנאר בנוא

 חננים ונם ע"ש שחימה א"צ ורגים אחר בסימןנתרת
 זאת רכתיב לרנים הקישן שהתורה שחימה טעוניןאין

 אלו במים הרומשת החיה נפש וכל והעוף הבהמהתורת
 ס"ו.[ ]רס"י חנבים אלו הארץ על השהיצת נפש ולבלרנים
 החמיל אוסף רבתיב מהא למרה בפ"א ז"ל והרמב"םע"ש שמיני מוף בה"כ כראיתא חנבים הם השורצתרנפש
 מרכתיב לרנים שחיפה ראין שלמרט רכיון 5"נן]יסטי
 שם כתיב וכקר רבצאן להם יאמף הים רגי כל אתאם

 למרנו ומזה ]נ"ו:[. בנמ' כדאיתא אמיפה וברניםשחימה
 ולא אמיפה לשח חי בעל באיזה רכתיב מקוםרכל
 ~מיוסג שהיפה רא"צ לנו להורות שחימה לשון בוטצינו
 סמיטס גטקוס 6סיסס 6ין סרי ססקסס ע5יו סרסג"6קוסיט

 ! וטר41פ[וט~ט
 המים בתוך מאליהן מתו אם לפיכה חרמיט וכהבנ:

 בכהמות ררווקא עכ"ל חיים לאכין ומוהרמוהרים
 הורה  שהצריבת ועופוחוהיות

 רחיפוי
  בשהיןה  חיותם

 אם וכן נבילה הוה במיתה אלא בשחי"ה גפקי  %אאי
 רנים אכל החי מן אבר הוה היים בעורס מהםאכל

 בשחימה חיותן  רחיפוק תורה חצחכתן שלאזהנבים
 החי מן אבר כאן ואין בשמתו נבילה כאן ראיןפכולא
 . ס"ו ומ51ין : 5' סגח ]מוס' תשקצו בל משוםחייס לאוכלן אסור מ"" החי מן אבר בזה ראע דנהי י"אומ"ם

  רחרומוח בחוספתא  ששניט  ייה ס6"ט[ ג0נס'וסמרצט
 ואינו טתים בין חיין בץ וחנבים רגש ארם אוכל]ס"ס[
 אבל מתים שמצאן ובין חיים שמצאן בין ה"פחושש
  בפשטא והדמבסםמפרש שחמוח ער  %המחין  צריךלאכו%
 שעונר שם שכה בש"ם שמכואר וקץ רתוספתאדלישנא
 ברבר אלא כללי אינו זה ראיסור נ"ל תשקצו בלכמטום
 הל' סוף סדבריו גמבואר בזה ממחסיז ארם בנישריג

 רברים אהה בפרפיות שם ומנואר אמורותמאכלות
 קיבת נבי רעכו"ם בפ"ב שנינו שהרי יפהשרעתו לסי אמור אינו בזה שממאמין מפונקים שהט ברבראכל
 בעניין היא וכן ע"ש חיה שורפה יפה שרעתו כהןהעולה
 ריריה ולנבי המעלה נדול איש היה כשכת רשםזה
 רהרבה כיון למעשה ומ"מ לאחריני ולא תשקצו בלשייך

 1ה ואימי בש"ע וכמ"ש כן להורות יש אומריםמרבותיט
 : קפ"ז במי' בם'ר יתבאר מררבנן או התורה מן הואאם

 רלא ממילא שחימה שייך לא וחנבים רברגים ביוןב
 מעחן בני נקבו כמו האיבריס מריפות בהםשייך
 יכולה שאינה מפני הוא רמריפות רפעמא בזהוכיוצא
 : ע"ס גנפ' ]וג"ט בשתמות מותרת וכאן ותמותלהיות
 אכילה היתר רלעניין ואע"ג ע"ם[ טוט46 5עגייןצגפי
 יש מומאה לעניין מ"מ למתים היים בין חילוק בהםאין

 וכמיתהן אוכלין פומאת מממאים אינם רבחייהםחילוק
 והפעם שב%ין  מןומאח נפ"נ הרמב"ם כמ"שמממאין
 בהם בנולרו ונם הארם לבר מטמא אינו חי רבלמשום

 : שם כמ"ש ממפק מממאין מריפהמימני
 שמע  ושסעה פרמה מפרמה כל כתיב שמיני בפ'!ש,

 דאה וכפ' תאכלו אותה בכהמה טףה מעלתפרמוח
 הכהוב הפעה תאכלו אותה בבהמה נרה מעלתפרמות שתי שמע ושמעת פרמה מפרמת בהמה ובלכתיכ
 ומזה הוא ומיותר בהמה פעמים שני לכתוב ראהבפ'
 מותר פקועה רבן הל"ם ער איש מפי איש הו"לקבלו
 כרימה ופקעי ששחמוה בהמה כלומר שחיפהבלא

 שחיפת ע"פ באבי%ה העובר וה סוהר  עובר שםונמצאת
 שיהכאר במו מת שנמצא ובין חי שנמצא ניןאמו

 בהסה כלומר רמיפא אככהמה דרישא בהמהושרינין
 אלא עור ולא אסה שחיפת ש" תאכלו בגסמחוגסצאח

אפילו
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ו~שרחן ינ טסן שחיפההלטתערדךפ8
 מזו נדולה שהייה 5ך אין נשחוטים חשבינןרחדים
 כולו להולד ההחשדיק זו מברא ם ית נק ונ'

 קי"'ל באמת ואנן שחומ כחציו נחשב חשינו אמו3הר
 להיפך ובן מ"ז במי' במ"ש ררינא מפקא היי זהדרין
 וילרה זכר עליה ובא ונתנרלה מ~בה היא רשקועהאם
 כשחומ הוא אמו דמצד זה ממעם נ"כ תקנה לו אץולד

 ! כשחומ איט אביוומצד

 מכ זה דין השסימ ממ"א בפ"ה ז"ל רהרמב"ם ודעינ
 האב לזרע חהמשין אין דם"5 לומר .אין עליוותמהו
 ע"ש ברבר מפק שיש שחימה הל' במוף פמקשהרי
 אכשר מימנים רר' דק""ל מה דלפי דם"ל מעמוונ"ל
 עצמו בשחימת ניתר טריפה האם דאם רחמנאביה
 הוא אמו דמצד נאמר דאיך כלל דינא להאיליתא
 עצמו דשחיטת נאמר אם אלא אינה % ומימרא,"ם( כן סי' ז"ל רם"י ~ונס אסו לשחימת ~'צ האכשחומ
 מ"ל הראשונים כל מיהו כן קי"'ל ולא בלל ליהית
 בשחימח עיהר רחמנא 3יה אכשר 0ימנים ר' ראמרינן14ה
 שאמו כנון עצמו לשחימת כשצריך אלא איטעיסו
 ובהכרח מר'פה ואינה כהונן נשחמה כשאמו וראנמרפה
 האם אם ולכן שחומ כחציו והוי בכה"נ מותרשחשיו
 הנולד בהולד חשש אין שוב מריפה היהההפקועה
 שלו הולד נחשב ואינו עצמו לשחימת צריך שהרימסט

 ! שחוטכחצ.1
 נקיבה כשהיא זה פקיעה בן דולד שאומר מי 1שרןא

 שחומה כחציה לה דחשבינן דכיון נ"כ אמורחלבה
 המיסנים באמצע שהייה יש הרי שחומה אינהוחציה

 אמור מרינא האבר דבשם האבר ת"רובת מפנייחלבהל(מל:ען"לענ(םנ:ממ
 לו שאין אלא סותר הולד כל בכאן אבל שםכס"ש
 לריעה הםכיסו האחרונים וגרולי ,ססן בשחימהתקנה

 כדיעה עיקר נראה ולענ"ר וסנ"ם[ וכרו'ע ]סר"מראשונה
 שחומין כחציין ממש דהשכינן לומד אפשר דאיךאחרונה
 איך ועוד הפקועה מצר כלל שחימה צריכין איןוהא
 חציין כשנשחמ והרי הם מסש רכשחומין לומראפשר
 דמריפה כללא רזהו במהרה שהמות בהכרח מימניםשל
 נחשבנוהו וא.ך אולם בריא ה"ז והולד חיה כמוה שאין3ל

 א"? דחציין קאסרינן הכי שחימה דלעניין אלאלמריפה
 כשחומין חציין הויין דשחימה דלדינא וממילאשחימה
 לעניין לשהייה דדמי הוא בעלמא דלישנא שינראכשהייה רהוי שאמרט וזה מיסנים למחצית שחימה סצינוולא

 דהיא שנאמר 5טריפות הוא עניין איזה אכלשחיטה
 שחימה ל"ניין נם והרמבים רש"י רלדעת גם ומהטריפה
 החלג להתיר א"א למעשה ומי'מ כם"ש כן סי"'ל5א

 1 לאיסור הםכימו האחר1נים שוובטון

 וצריכים כסוהם הדורות כל מוף עד וולק וולדולרן הר' בו כיוצא פקוע בת על שבא זה פקתה בןמר
 המריפות ואין קרקע ע"ג כשהפריסו טדבריהםשחיטה
 מבהמה אם או אב כהם נתערכ שלא זמן כל בהםפומל
 שבא תקנה לו שאין זה נלד להיפך וה"ה פקועהשאינה
 תקנה 15 אין נ"כ פקועה בן או דעלמא בהסהעל

 שמעולם לפי הדורות כל סוף עד וכן הנורדלהולד
 ]ס3'ים[ כשחומין התין מהם דקצת שלימים מיכגים כאןאין
 הם אם מימנים רוב חשבון אחרי בזה הולכיןואין

 שמן מפני רוב אחר ולילך מימנים טיעומ אוכשחומין
 ! ,-סס[ לשחימה צריך יהא המימן שכל צריךהתורה

' 

 הבהמה ונשחמה דעלמא בהמה על הנא פקועה בןםטז
 שחימה א"צ אמו סצר נם דבאמת שחימה א"צ אביומצד הרי אמרינן ולא פקועה בן כשאר אסו בשחימתניתר חי מ' בן אפילו בתוכה ולד ונמצא כשירהשחימה

 הבא דעלסא בהמה אבל נ"כ דאמו פקועה בן הואשהרי
 שסדרבק שנתבאר כדין פקוץ הבת ונשחמה פקוע בתעל

 רהולר חקנה לו אץ ולר בה ונמצא שחימהצריכה
 דמיא דכשחוטה התורה מן לו הועילה לא אמודשחימת
 מת או חי מ' בן הולד אם בין חילוק ואין בזהשחולק סי כיש דלא ]סס[ דמיין כשחומץ אמו שמצדחלק שהרי לו אין עצמו ושחימת מדרבנן אלא איטושחימתה

 מכאן ופחות ח' דבן שי"ל ואף מכאן ופחות ח' בןאו
 הזה האכר גם מוף מוף משמ אמו מאיברי כאחדהוא

 לחל12 בנדר סחימהנאיט ן אינו רכשעריין י~נ"לבזה
 ! מקי"7[ סם'יך סלסון ]וו"ט ממש אמו כאיברי הואדהרי

 בח ומצא הכהסה את השוחמ 1ס"טי[ בנמ' איתאין
 וליבא פרמות בעינן מ"מ כאמלה אםורה יונהדסות

 כמ"ש בבהמה מבהמה ילפינן פקועה בן רהיתר רכיוןר"ל
 דבר רכשנמצא סבואר בבהסה פרמות שתי שםוכתיכ
 גם דא"כ תאמר ושסא באכילה אמורה פרמות להשאין

 רק לה אין דקלומה לתםרי במעיה קלומהכשנסצא
 דהא בגמ' ותרצו פרסות שתי אמרה והתורה אחתפרםה
 פרסות שתי כתיב לא שמיני דבפ' כלומר פרמה נ.ככתיב
 בבהמה גרה מעלת פרמת שסע ושסעת שם כתיברהכי

 פרםות שתי כתיב מדלא אחת בפרםה דדיללמריט
 אחת פרםה דסשסע המסורת אחר בזה הולכין ראהכבפ'
 אבל מותרת קלומה ולכן ע"ש כויו פרםות כת'בדלא
 איק עופות ררנלי אחת פרמה אף לה אין יונהדמות

 ! כבהסהפרמה
 דבכורות במשנה חכמים ששט דזה למרנו ומזהיךש

 ממאה בהמה כמין שילרה מהורה בהסה]ס':[
 לקמן וכמ"ש מהור המהור מן שהיוצא באכילהמותרת
 אכל ממאה בהמה מין כשילרה רווקא זהו ע"מבמי'
 באטלה אמורה היא שמהורה אף עוף דמות ילדהאם

ח
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 כיש אמור בה רב3מיא רכיט רפשיפא מלתאהה5
 בנם' כרמוגח לחוץביצאה

 דם"ל טאן ראפהי ]מא"
 ואה לחוץ מימאה עלא אט רבמעי מפורש הץי"ש שהש אמו בסטי רק5מח מורה אסור קלומ אדלדהדפרה
 שילרה הוכיר ולא יונה רמות כה ומצא הש"םשהוכיר
 אסורה אטה במעי דאפילו קאמר לרבותא יגהדטת
 ""יה אש לחרץ דמואח ועוד לחוץ כשיצאהוכ"ש
 6"0 ]51סץ ע'ש ח% לא שלו מסונ שאינו אתשהול:ר חי בעל רכל ]0"נ.[ כנרה להריא אמע וקניש
 סי651 ול") עסור סעסול ק סיו5 0ע) 0גט0גססכ))

 הש"ם והנהימט : 610[ומי
 טדרושלכף פרמות מרכתיב לה ל"

 בהמה מרכתיב לה ילץ 6ק ס)' ]ס"םבחרומות
 שקץ בה ומצא בהמה השוחפ הירושלמי וו"לנכהמה
 שקץ לא תאכל1 בבהמה כהמה מ"פ באכילהאסור

 יוגה באכילה נעחר הדר כה ומצא כהמה השוחמבכהמה
 גספסר0 וז)6 3גזי 6310 נר."1 וג"ס ]גמ) באכילהאסור
 שקץ ולא בברגטה עוף ולא בבהמה בהמה מ"פסס[

 אהך עיקרא דילן רו4"ס דנס לי ויראה עכ"לבבחטח
 מעלת רווקא כשנמצא נמי ליבעי ראל"כ סמיךררשא
 וא"כ בכהמה נרה מץלת כתיב כקראי רהא במעיהנרה

 בבכורות מבחשר ולהריא ליתסר חויר רמות בהכשנמצא
 שילרחו לנו ידהג רק אם פרה אחר חכרוך רחוירמזה[
 שהוצרך ווה כם"ש במעיה נשנמצא וכ"ש באכילהמוחר
 דא"א ס'ל בכהמה רמבהמה נ"ל רפרסות לררשאהש"ם
 אכל שקץ כמו כמעיה שנמצא ממא רבר רקלמעמ
 קם"ל רחמנא מיעמה רלא נאסר היא רמהורה יונהרמות
 חויר אכל אמורה פרסה כאן שאין רכיון רפרפהררשא
 בהמה כל הכתוב ריבה שהרי נרה מעלת מן למעמא"א

 ; בכ"מ בש"ס כסטאר כהמה נקרא מכ והיהבבהמה
 שרנליה בהמה במעיה נמצא ראם הרבר ברי ולפ'ץכ

 בבהמה בהמה כאן אגא הא מ"ם פרסה כאןדליכא רנהי מוחר כלל רנלש לה שאין או יונחברנלי
 רמות בה וטצא בהמה השוחפ שכתב המור דעתוחהו
 רעת ווהו עכ"ל מותר כלל רנלים לה שאין אויגה כרנלי שרנליה בהמח כה מצא אם אבל אסוריונה
 כתבו שהם ואמת שם והרשב"א והרזן והרא"שהתום'
 ממש פרסה בעינן ולא פרסה מין רח כעינו רלאהמעם
 הכל לרינא וםזם הירושלסי כמעם י"ל רברינו ולפיע"ש

 ;אחר
 וז'"[ ]נ"י בספריהם כתבו הש"ע בעלי ורכותינונ:א

 בפ"1 מם"ש לה ח"יקו בכה"נ אסוררלהרמכ"ם
 אע"פ עוף רמות בה שנמצא בהמה וו"ל ו' חןכס"א

 מןידגסה41ש הההר לא באכילה אסי ה"ו פוצר יףשהש
 יכווגח טהאה היענ"ר י'ש א%ר פרסח לה שאץתל וקדט ומה עכ"ל פרסה לו שחש מה א5שבכרג(ה
 עיקר רחהו זה מפעם פהלר עוף רק למעפהרמכ"ם
 שהוא אעיש בלשוט שרקרק ווהו שבארנו כסוהרבוהא
 ס8עם כלל אינו בה הנמצא בהמה טץ אבל פועדעוף
 הש"ס ונם כהירהשלמי בכהמה בהמה ממעם אלאפרסה
 בהמה מקוהם מם"ש לוה וראיה כם"ש כן ס"לשלנו
 מפרים שאיט אע"פ פמאה בהמה כמין שילדהמהורה
 עכ"ל נאכילה מותר ה"ז וכו' נרה ' סעלה ולאפרסה
 רא"כ פרסה מפעם ההיתר ראין שכארנו כמווכוונהו
 מפעם הוא ההיהר אלא בטךא שמפורש נרה מעלהליבעי
 פהור לעוף אלא אינו פרסה ופעם בבהמהבהמה
 ויחוס' סרסג'6 דכרי 0סגי6 סמ"ט פ5 סג"י סטסמ)מגס

 : 0ט"ס[ 30ע וספימ סרמ3"ס זגריע)
 שכתב הרם"א רבינו רברי מאר תמוהים וה לבר ונםכב

 לבהמה דומד, שיהא רק קלוטוה פרסוהיו ראפילוי"א שהבאנו הרמנ"ם לשון המחבר ט"ש על %בסע"
 הפור לרברי וטונתו עכ"ל פרסה לו שיש מיןשבמונה

 פרסה לו אין ראפילו י"א אלא יכתוכ לו היח כךולא
 וצ"ל האהרוניס מנרה. רכריו על המהו וככרכ%

 פרסח לה ויש עוף בה נמצא ראפלו להיפךבכוונהו
  ווה עצמה כפרסה ולא פרסה במין תלוי דדבלאסור
 ולחומרא קאי אעק4 קלופות פרסותיו  דאפילושכתב
 חולק אט דדדמב"ם עיקר נראה באמת אבל סקקך[]ס"ך

 ; נם"שנ%
 בה וסצא הבהסה את השוחפ הב"י רבינו כתנכג

 ~כ"ל אטר שוראות משני נבין שני לה שישבריה
 מין כל התידה שהיערה ראף שם הרמב"ם ביארהששעם
 נפירהפ הוערה מיעטתו וה רבר מ"ם כה רגסצאבהמח
 הפרסה וסמפריסי הנרה מסעלי תאכלו לא זה אתרכתיב
 שרראות ושני נכין שני לה שיש בריה ווהוהשסועח
 ע"ש בהמות לשתי שסועה שנולרח בריה פיר1שוושסועח
 ההורה רטוגת לוסר רא'א ג"ד.[ ]גדס בנם'וביארו
 לחיות ינולה שאינה קאש ר~ר דזהו כך כשנלרההוא

 נמצא אם הוא רבוונה אלא נבילה משום אסורהוממילא
 דעלמא פשעה ככן סוהרת אוה טו בריהבחוכה
 5פ"נ וט' טמ65 5ן סי)יס 0כתכ סס סרמ3"ם]י5סין
 עפטו 61ו5י ט"0 סג"ט ע5'1 סטס ו0נר 60"8 דגרד,סו
 0ט 6% ו0טו% ר3 יס5קו )6 ינפ16%ת זס"5ס61

 % חורס סדכרס סוגר ורג נשג טח%ס זסןפוע6מיעוט6
 גרג וטסק ססיפוע ש טרס טוינוס סוגר וסט61)סרוג

 י וח"ק[ טצדם וכרעו)סץ
 * סעיפש[ כשב ובו יגש ושד ורובו ראשו או יו שחימא עצי ניין ירםימן

 מובן ימם"5א שהימה א"? שהולר חחוטה ב3הסה הנמצא חולו התירה שרוערה הקורם גסף נתגאר בבר14
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 לררם חוץ רגלו או ידו הולד הוציא שחימה בשעתשאם
 לא דהתורה אמו בשחיטת ניתר היוצא האברשאין
 מונחת שתהא שם כמ"ש כבהמה גהמה רקהתירה
 מזה תותר האם למחיצת חוץ היוצא ולא האםבמעי
 אע"פ שחימה קודם לחוץ שיצא דאבר ]ס"מ,[ חז"לקבלו
 ונשחטה שחימה קודם מעיה לתוך לפנים האנרשחזר
 לא טריפה בשדה ובשר דכהיב כאיסור1 זה אברנשאר
 כטריפה נאסר למחיצהו חוץ בשר שיצא כ'וןתאכלו

 : היתר להשאין
 על רק הכתוב דכוונת ס"ד דאי הדברים ביאורבנ

 מקום בכל והרי בשרה לם'כתב לי למה מסשטריפה
 כמו הוא חוי, לשון בשדה האי אלא אסורהשנטרפה
 לה שיש כשר כל וה"פ העיר לגבול חוץ שהיאהשדה
 שיצא קלים קדשים נשר או לעזרה חו'ן שיצאקדשים קדשי נשר כטן מסחיצתה חו'ן לצאת לה שאיןטחיצה
 אבר איזה שיצא אמו במעי עוגר או לירושליםחוץ

 אף היתר לה אין מריפה מה כטריפה ה"ז האםממחיצה
 מהני ולא כטריפה נאסרו למח'צתם חוץ שיצאו כיוןאלו

 : למחיצתןחזרתם
 כגון אחרת למחיצה אחת מחיצה מועיל אינו 1כןג

 או בעזרה העומדת קדשים קדשי וה,א מעוברתבהמה
 את העובר והוציא בירושלים העומרת קלים קדשיםשל
 את אח"כ כששחטו אף עניין בכל האבר זה נאסרירו
 פקועה בן כדין כולו העובר והוהר לקרבן במקדשהאם
 ולא לתוכה חזר אם ואת באיסור1 נשאר האנר זהמ"ם

 ירושלים וכן ק"ק לגני מחיצה עזרה דהוה מיגואמרינן
 לגבי מחיצה נמי תיהוי קלים קדשים לגבי מחיצההוי

 אמו למחיצת חוץ שיצא כאבר נחשבנו ולאהאבר
 : ס"ס.[ ננט' מועיל אינו אחרת למחיצה זודמחיצה

 לא או לפנים שחזר בין האבר לגבי נ"מ שאין ואע"פ~י
 חזר בין נ"מ יש מ"מ כמ"ש נאסר עניין דבכלחזר
 כשהוא דהאבר בלומר החתך מקום לעניין חזרללא
 להניח צריך האבר כשחוהך השחיטה בשעת בחיץעד'ין
 הבדלת החהך שמקום ולחותכו החצון לצד שבפניםממה
 הרחם שפת על עומד שהוא מפני אמור והפנימיז""צון
 אבל הוא בתוכה דלאו בנהמה בהטה ביה קרינא%א
 פנים לצר לחתוך זל'צ השחימה קורם האבר החזיראם
 ביה דקרינא מותר חתך ומקום וחותך מצמצםאלא
 האבר רק נאסר לא האבר דביציאת בבהמהבהמה

 : מותר העובר וכללבדו
 כשהוציא מותר העובר וכל אסור בלבד שהאבר בד"א~ץ

 את הולד הוציא אם אנל אבר שאר או רגלו אוידו
 ליה מהני דלא העובר כל נאםר השחימה קודםדאשו
 דביציאת השחימה קודם החזירו אם אף אמושחיטת
 1דע עצמ1 בשחימת אלא ניתר ואינו כילוד נחשבראשו
 כיציאת הוי פדחת רוב דיציאת נהבאר רע"ז כ"דבח"מ
 ראשו כשיצא ולכן וס"ך[ ]ט"ו כן וה"נ ע"ש הראשגל
 נמצא אם אמו בשחימת גיתר 4אינו פדההו רוגאו

 נבילה הוי מת מ' בן או מה בין חי בין ח' בןהעוגר
 דאינו גהמה ככל אותו שוחטין חי ט' בן כשנמצאאבל
 לקולא ולא לחומרא רק כילוד נחשב אינו כולו אפילואו
 מ"ם לעצמו שחימה וצריך חי מ' בן הוא אםונ"ם

 אמו בשחימת וניתר כילוד אינו דשטא אמורהפדחת
 רוב ביציאת אבל ]תכ"ס[ אסור היוצא דהאברוממילא
 שיצא בין חילוק דאין יי ויראה כילוד הוי ודאיהראש
 ניתר חי ואם כילוד הוי מת שיצא ובין חיראשו

 שם דבח"ם דאע"ג נבילה כולו מת ואם עצמובשחיטת
 הכא מ"ם כילוד ודאי אינו מת ראשו דביציאתנתבאר
 : נבילוו והוי כילוד הוי דשמא אסור ג"כ הםפקמפני
 ביציאת כן כמו כילוד הף ראשו שביציאת וכמוך

 ראשו בלא אף הגוף רוב יצא שאם העובר שלרובו
 מבכרת לעניין ]ס"ט:[ במשנה שניט וכן כילודנחשב
 אלא חציו רק יצא לא ואפילו שי'מ סי' לקמןוכמ"ש
 וכשנשער ידו רוב יצא שבהחציו כגון אבר ברובשה,א

 פחות אפילו או חציו אלא יצא לא העוברבכלליות
 היד רוב אחרי שבפנים היד מיעוט נשליך אם אבלמעמ

 דמיעוט רובי תרי ואמרינן אסור עובר רוב יהיהשמבחיץ
 לא לקולא אחרי,רובו העובר מיעומ נשליך,אח"ן
 ובהוך עובר רוב שיצא כגון הרוב אחר המיעוםשדינן
 יהיה ואז בפנים היד כל כא5ו ונחשבנו שבפניםהיד רוכ אחר שמבחוץ מיעומו שד'נן לא היד מיעוט ישוה
 מהיד והמיעום כן אמרינן לא בחוץ עוגר מיעוטרק

 : כילוד והוא רובו והוה שיצא מה עם נחשבשמבחוץ
 בילוד שחשוב פשימא אבר במיעומ דרובו בזה והמעםן

 אחף ולשדייה בחוץ שהוא דעובר דובא שבקינןדלא
 חשוב עובד רוב דוודאי ט',[ ]גת' שבפנים ידורוב
 דדינא מפיקא הוי אבר ברוב חציו אב5 אבר מרוביותר
 עובר ברוב חשוב אבר רוב אם הוא והספק שםבגם'

 הדינים אין 1לפ"ז אבתריה אבר של מיעוטולהמשיך
 לולחומע כין אינו אבר ברוב חציו אבללחומרא
 היוצא מ"מ לעצמו שחימה וצריך חי מ' בן הוא אםכגון
 וטמילא אמו בשחימת וניתר כילוד אינו דשמאאסור

 ממך זה ביאר שלא והמור סק",[ ]ס'ז נאסרדה'וצא
 מ"א בפ"ה זה בישהביאמדיןגג(ב

 שס~

 עצסו
 ע"ש: מבכורות בפ'ד מ"שעל

 אחד באבר אבל כמ"ש אבר ברוב בחציו ספקיש דאו העוגר כל על לדון צריכין בשאנו הוא זה ובלדץ
 אם ולכן רובו אחר מיעומו שדינן דלא פשימאבלבד

 ש כלומר ]ס"מ:[ לאיברים לידה איו דקיי"למשום
כי*ך דהנ' עובר לרוב כשטגע 1דוקא הרוכ אחרהמיעום והולר גילוד דהוי דנאמר לידה שם שייך לא אחדאבר
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 הרוב ש5 דחשיבוהו באבר ולא קן 15מר ש"ך מאזכיליף
 : כילוד הוא אם אלאאית

 אלא אינו היוצא אכר שאסרמ דזה הוא פשומ דברט
 ניתר לא אם אבל אמו בשחיטת ניתרכשהעובר
 וצריך חי טו בן והיא נמרפה שהאם כגון אמובשחימת
 מתיר עצמו דשחיטת האבר נם הותר לעצמושחימה
 מזיק דאין אמו שח'מת קודם העובר מלר אם וק"1הכל
 הוא כן המלדים וכל במיע'ה בעודו אכר שהוציאמה

 אם אבל כולו שנולר עד ומחזירין אכר מקצתשמוציאין
 ונתגדל שחיטתה אחר חי יצא אפילו אמו בשחימתהותר

 התורה דמן כיון מ"ם לעצמו שחימה צריךרמדרכנן
 דטן נטרפה כשאסו משא"כ האכר נאמר כשחוטקוי

 : מק"ון ]~עס"ך האבר גם הותר לעצמו שחיטה צריךהתורה
 רנלו את והוציא וחזר והחזירה ירו את העובר הוציאי

 ובאופן והחזירה שררתו את והוציא וחזרוהחזירה
 שלא המיעימ נאמר לא מ"מ עוכר רוכ יהיהשכשנצרפם

 ושדינן כילור דהוי רובו יצא ד'ן בזה דנין ואין.צא
 אבר דנל דכיון שמבחו'ן הרוב אחר שבפניםהמיעומ
 אין אחת בפעם מבחוץ רוכ היה ולא החזירונשהוציא

 אחר מיעוטו שדזנן דלא אבר כיציאת אלא כילודה
 לא דחזרה דאע"נ כם"ש לאיברים לידה שאין מפני-1ב1
 זה לעניין מהני מ"ם כם"ש האבר היתר לענייןמהני
 לידה כאן ואין אחת בבת רובו ביציאת נחשובשיא

 : ס"ס:[ ]גמ' אכר הוצאתאלא
 דלא אע'ג שיצא בעת אבר לכל חתכו אם אבלף44

 מוף דסוף כיון מ"מ אחת בבת עובר של רובויצא
 המיעוט גם נאמר לפנים הוחזר ולא לחוין הרוביצא

 כילוד בכה"נ מיחשב אם דדינא מפיקא דהףשמבפנים
 השמיט שם דהרמב"ם ודע ]סס[ לחומרא ואזלינן לאאו

 בזה המפרשים נתעוררו וכבר מעמו נודע ולא אלורינים
 כמו זה בעניין השמימ דימם במה דבאמת נראהולי

 מ"ש על עצמו וממך כילוד דהף רובו או ראשויציאת
 י"ד כהל' ושם פ"ד בכורות בה' בכור לעניין אלודינים
 וה"ה ע"ש כרוב נחשב איברים דבחיתוך זה דיןביאר
 לפנים אבר כל שהחזיר חיתוך דבלא טוכח וממילאבכאן

 : כרובאימ
 אבר יש החצי ובאותה אבר בדוב חשיו דכשיצא "'אי2:

 טותר שבפנים דסה לפנים ורובו בחוץשמקצרי
 נישדי א"כ לחוץ שבפנים האבר מיעומ שדינן דאימם"נ
 גכס ]כ"ח שבפנים לרובו שסבחוץ האבר מקצתנ"כ
 נ"ל וכן מק"'נ( :סנ"ס בזה שחויק מי ףש ופר"ח[רס"5
 אלא הרוב 4:חר המיעוט שדינן דלא בארנו שכבר~יקר

 עובר רוב בזה שנעשה מפני1ץ1זה1 לרובושנפנ(ם
 שבפנים לרובו שבחוץ מקצת דנשדי אבל לידהוהוי
 מטעס ססינ ]וסס3"ס רוב אחר לילה בזה מעם שוםאין
 ע5יו ססיג סק"ז וססיפ"ג ע"ז וסי ו5מ 55מסוסוסו

 : וח"ש טשס 5סולטומ7ע ו5"

 בהמה ע5 הבא פקועה דבן הקורם בסי' נתבאר כבריג
 כחציו שהוא מפני תקנה לו אין הולד אותוילדה
 ואפילו ע"ש הולר מותר פקועה בת על כא ואםשחומ
 האבר אוחו דנאמר אבר הוציאו מהפקועים אחראם

 כפמ אבר אותו יאםר ממנו דהנולד אמרינן לאכם"ש
 מוליד אבר דאץ ד'דוע כן אמרינן לא אכר מולירשאכר
 חיגר יוליד חינן וכל סומא יוליד מומא כל ראל"כאבר
 קשיא ואי מ"ע.ן ]גת' הגוף בכל מתכלכל דהורעאלא
 מכח כיצירתו בו שיש מפני הולד ב5 נאמורדא"כ
 אימור מכח הכא יצירה כל דבאמת ג"כ האסורהאבי
 מכח שיצירתן מפני הבהמות כל נאסור דאל"כ נאמראינו
 נאמר אינו טנח דכל אלא והאם האב של ורםחלב

 !]סם[
 נקיבה אם אכר ממנו שיצא זה עובר חלכ לענ"ן ורקאןא

 דומה אימ דח5ב דדינא מפיקא הוי תתנדלההיא
 שלה עצמיות הוא והחלב האם מכח בא דעוברלעובר
 ואנן האמור האבר מן חלב תערובת כהחלב ישוא"כ
 דיט הארר הרי וה"נ אסור מריפה של דחלבקיי"ל

 היא שבעצם לטריפה דמי דלא אפשר או כם"שכטריפה
 כמריפה אמרתו שהתורה אף הזה החבר משא"כמריפה
 מן כאבר שהוא אלא טריפות מפני אינו אימור1מ"ם
 התירה והתורה החי מן מאבר בא חלב כל והריהחי

 מאכר חלב נם כא אם לנו איכפת ומה חלבלאכול
 דכל דמי דלא אפשר או החי מן אבר נ"כ שהואזה

 אין זה אבר אבל בשחיטה היתר לה יש בחייהבהסה
 ואמור דדינא מפיקא הוה ולכן כמ"ש בשחימה היתרלו

 וכן הפומקים כל פמקו וכן מסן ]נת' הספק מפניהחלב
 37רי פ"ם כסכע ]וסכי"ור ה' מע" והש"ע הטורפמקו

 : ט"ם[ ו"5סר"ן
 חלב כמו הוא האימור דטעם כיון שאומר מי ישמטך

 שיש כשנשער א"כ כשירה בחלב שנתערב יפהטו
 כל שהרי מותר החלב האבר נגד הבהמה בכלששים
 שמוליר קטן אבר דיש האבר זה חלב הילהך כמהיימר דמי בזה חו5קין ויש 31"מ[ ]0135 בששים בטלאיסור
 שא'1 נדול אבר רש הדם מכח בא רהחלב חלבהרבה
 ]ע"ו דם ריבוי בו שיש קטן אבר ייש דם ריבףבו

 "ש אם מפק שיש דנהי אחר ממעם שהתיר מיויש ו0'י
 כין דהא דרבק מפק רק זה אין מ"ם האבר כנגדששים
 ששים הצריכו ורבנן בריב בטל התורה ומן הואבמינו
 סקי"3[ ס"ך ן לקולא דרבנן ומפיקא צ"ח בם"כמ"ש
 לחומרא זה ד:ן הפוסקים פסקו למה כן נאמר אםאמנם
 דא"כ ועוד ]תכ"ס[ התורה מן 1םותר האבר כננדיש ודאי דרוב לקולא דרבנן ומפיקא ששים יש שמאנימא
 מם"ש האימור בעיהר מפק יש בנם' דהא מ"ם מכחנתיר
 דבף בל ודאי אלא ]סת"ג[ מ' יש שמא לאיסורואת"ל
 גם שיעורו על לעמוד ביבולתיט ואץ לפנינושהוא
 ו אמור עניץ בכל וא"כ מס[ להקל הולכץ איןבדרבנן
 לא ביטול כאן שיז דלא י"א הכיסול בעיקר יגסטז

גרינ
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 לא רביפול ומוט3[ טממג3 6% 1פ5"פ בששים 1לאברוב
 נתערב ואה"כ בפ"ע מתחלה ניכר שהיה בדבר אלאשייה
 שתך לא בתערובות לעולם ביאתו שתחלת בדבראבל
 אמנם טסו5ס[ ר3.ט גסם ח51ין סוף ]טר1כי בימולבזה
 דלא נ"ז מעי' קם"מ מי באהע"ז בס"ר בארתיאני

 ומובאם מוצאם ניכר שאינו בדבר אלא זו מבראאמרינן
 הוא כן הנידול ודרך הכריאה מעצם ניכר כשהדבראבל
 עציץ במעביר בכלאים נם ולכן בימול בזה שייךשפיר
 בימול שייך הזוחלין על נומפין ובריבוי בכרםנקוב
 ולכן בש"ם כדמוכח לבמלן שא"א שיעור בהםבשאין
 ססכ'6 סטגי סכרס גס ]ססכ6נו ע"ש בימול שייךגחלב

 אמו בשחימת דניתר שחימה צריך העובר שאין כיוןין : גס"ו[ כרורס סגרסיט 6כ5ספ"ת
 חתיכות וחתך למעיה ידו הושימ אם אפילולפיכך
 חתיכות הרי האם את שחמ ואח"כ שם והניחםמהעובר
 בבהמה בהמה התירם רהכתוב באכילה מותריםהעובר
 למעיה ידו שהושים כנון כן אינו עצמה בהבהמהאבל
 המחול מן כמו בו נמרפת שאינה דבר מאיבריהוחתך
 אמורות החתיכות שחמה ואח"כ שם והניחם הכליותומן

 ולא הכתוב התיר בבהמה דבהמה החי מן אברמשום
 תאכלו אותה בבהמה דכתיב ועוד עצמה הבהמהשל

 שהיא בזמן ולא שלימה שהיא בזמן אותהוררשינן
 מעובר חותך ]ס"מ,[ במשנה חכמים שנו וכךחסירה
 אמור הכליות ומן המחול מן באכילה מותרשבמעיה
 נופה ושאינה אסור שנופה רבר הכלל זהבאכילה

 ראין שחימה שמה לא אמו במעי עובר שחימתירץ !מותר
 אם כזו ושחיפה העולם לאויר ביציאה אלאשחיפה

 שהושיפ כנון נבילה הוי עצמו לשחיפת צריךהעובר
 ויצא חי מ' בן והוא העובר את הפהמ אמו למעיירו

 ו3מצאת אמו את ששחפו או אמו ממעי שחימתולאחר
 רין והנה שחיטה זה אין לעצמו 'שחימה וצריךמריפה
 שיש וכיון לחומרא והו~ין ]ע"ו.[ בנמ' בעיא הואוה
 האם לשחום אמור בפנים העובר כששחמ לכן בדברספק
 הוי רשמא בנו ואת אוהו אימור משום ביום בואחריו
 רובשר מקרא שלמדנו כשם 'מם

] 
 לעניין ריפה

 זה ממקרא למרנו כן כמו מהעובר היוצאאבר
 שאין עצמה בבהמה המדולרל ובשר המרולרליןלאיברין
 אבר כהפום אפורין בהן שתלוץ רק מהבהמה חיותלהן
 לא פריפה בשרה ובשר ]ע"ג:[ חכמים שנו וכך החי6ן

 ובחיה בבהמה המרולדלין והבשר האבר להביאהאכלו
 דלא בנמ' ומבואר מ"ב במי' ויהבאר ע'ש וכו'ובעוף
 הבהמה כשמתה אלא החי מן אכר משום עליהםלקי
 אם אבל בחייה ממנה האיברץ נפלו כאלו חשבינןראז
 אסרו וכך בעלמא איסור רק גהם אע להגהמתשחטו

 בלבד פהשה מצות אלא בהן אין כששחמן שםחז"ל
 שאין הנס שחיפה בשעת בהכהמה הן דתלויןדכיון
 ממנה נפלו כאלו חשבינן לא מ"מ ממנה חיותיונקין
 שחימח ואין ניפול עושה מיתה חז"ל קבלו וכךבחייה
 נפלו כאלו חשבינן כשמתה כלומר ]ט"ו.[ ניפולעושה

 1 כן חשכינן לא ובשחימה מיתתה קודםממנה
 תורה אימור בהן אין כששחמה מרבותיט הרבהלדעת
 הנמ' מלשון כדמשמע מדרבנן פרישה מצות רקכלל
 מכואר 1' דין מ'יא מה' בפ"ה הרמב"ם דעת אבלשהבאט
 חז"ל שאמרו חה מלקות בהן אין רק התורה מןשאמורין
 התורה מן מצוה ר"ל בלבד פרישה מצות אלא בהןאין
 בכהמה המדולדל בשר הרמב"ם וז"ל מלקות חיובבלא
 אע"פ ולחיות לחזור יכול אינו אם בה המדולדל'ואבר
 ע~יו לוקין ואין אמור שנשחמה אחר אלא פירששלא
 לפיכך מחיים נפל כאלו אותו רואין הבהמה מתהואם

 שאע"מ צ~ני וממכא
 מקרא זהכלמדנו רשאימורי

 מריפה משום האיפור אין מריפה בשדהדובשר
 6מרי כי 7'יס . ט"1 סירס"י ]וכן החי מן אבר משוםאלא
 לא והתורה 6סס"מ-ן מסוס 656 גגלס מסוס 651וכו'

 אסורה אלא ממש מריפה אימור בה דליהויקאמרה
 בשדה מובשר שנתרבתה דאף מהעובר היוצאאבר נבי נ"ל וכן החי מן אבר משום אימורה אבלכמריפה
 משום ולא החי מן אבר משום הוא אימורה מ"םמריפה
 אבר משום בו התרו ראם התראה לעניין ונ"מפריפה
 משמע והכי לוקה אינו מריפה וכהשום לוקה החימן

 שדימו י"ר בפעי' שכתבנו חלב אימור לענין 1כףט.[בנמ'
 : ע"ש החי מן לאבר להריא זהחז"ל

 י"א דין שמ הרמב"ם דברי יפה מתבאר ייפ"זכב
 שחימה קודם וחתכו ששא עובר אבר כלשכתב

 מת ואפילו עליו ולוקין החי מן אבר ה"ז בחוץוהוא
 ואם כמ"ס[ גיסו5 טוסס ]ומ'טס שחימה קודםהעובר
 ]וסמיקס מת ואפילו לוקה איט האוכלו שחימה אחרנחתך
 חתכו ואח"כ הבהמה מתה ואם גיסע[ טוטס6עס

 ז"ל והראב"ד עכ"ל ההי מן אבר משום לוקההאוכלו
 כן כתב הכ"ם ונם רמריפה לאו בו יש שהריהשינו
 ע"ש החי מן ואבר מריפה איפורים שני בזהשיש

 של חלב ומאימור המרולדל מאבר לזה ברורהוראיה החי מן דאבר לאו רק בו שאין ברור נראהולענ"ר
 מ5כ . ס"ע 7' ]ט"ס כן מפורש הש"ם שאומר היוצאאבר

 וכו' סג6 65 גמי סו,י וסרי 7כר6 כ6מס"מ 7165ט5מ6
 סגספרג ערשס כמ5ג וסוי סמ35 5טגיין סכט3וסרטכ"ס

 6כ5 טריסס ס5ג כמן סף סוס ססמן סו6 כן ו67יוכו'
 טסססו 66רתיס 5גט4 ר6יט וכן 8מס"מ מסוס יי6ס6'סור
 : גמ"ס[ ק ס6יט ט11 ולסגש7 7קריסס 1% גוססיס

סימן
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 יום ער בהמה לשחומ ושלא טוהר אפףהש ]א'מתי טרמימן
 . סעיפים[ יה ובוהשט'נ'

 ולאחר אמור העולם לאהר יצא שלא זמן כל אפחחא
 נהפהחו לא אפילו מיר מותר העוים לאהרשיצא
 רקודם כן שסובר מי נש"ם שיש ואף עדייןעימהם

 בנ0' יש ועוד 1'.[ כי5ס ]ר36י אמורות ע'ניהםשנתפתחו
 אפרוחים לרבות הארץ על השירץ השרץ כל מ"7.[]מ1לין
 מררבנן הוא דהאיסור שם ואיתא עיניהם נתפתחושלא
 יחירא' רעת דזהו כן קיי'ע לא בעלמא אסמכתאוקרא

 העולם לאויר שיצאו רמיר וס"ל עליה פליגיוחכמים
 והר"ן והרשב"א והרמב"ם הריף פסקו כן כףרמוחרים
 ראסורות ככי5ס[ ]סם פמס ויל הרא"ש אבל רגשוניםועור
 ובשו"ע הריעות שני הביא והמור עינ'הם שיהפתחוער
 קו"ג ר6)"י 7טסגס סר6"ם ]טעס זו ריעה כלל הובאלא

 כן זם"ל 0סום 1651 כ7רכו סר'"ף 5סון יייתיקו3סט6"ס
 ס'ק והיס'ם 3גקס"כ וגט"ס סק"6 סט" שסיח1גס1רן

 : ע"ס[ נסר""פ פסק סי"ו37י5ס
 לאכלם אין שקץ רבר רמשום שכתבו מהראשוניס "228

 נופו שעל נרולה נוצה רהיינו הכנפים שינרלועד
 שרחו מהנרולים ויש 6"1[ 3סס סס ]סג"6 קנים לושיוש
 ואמת ופר"ס[ ]ם"ה לזה שהסכימו ויש ]ע"ו[ זהדבר
 נוולות וז"ל ס"6[ ]פ"8 רביצה בירושלמי מבוארשכן
 ]ימס ע"ש שקץ משום אמורים כנפים עליהן העלושלא
 171"קן ע"ם סג"6 פ5 סס"ו גטשס 5ר36'י 7זסו 5ומר6"6
 כן מובר שלט הש"ם ראם תמוה הרבר באמתאכל
 ראפילו יום בכל שמעשה מרבר מזה אשתממאיך

 ערין הניעו לא עיניהם שיתפתחו ער בנמ'להמהמיר
 ראמורים הירושלמי רכוונת ואע"נ בידוע בנפיםלנרילת
 תשקצו בל איסור אלא ממש שקץ אינו שקץמשום
 כמ"ש חאוסרים הפומקים כוונת וזהו מררבנןשהוא
 רק האשור אין שנולרו קורם נם הא מ"מבעצמם
 מזה הש"ם הזכיר לא איך וא"כ שהבאנו כמומררבנן

 : מאר קשה הירושלמי רברי לרהות וכןהא'מור
 רלבר ל מעי' ינ במף שבארנו כמו נלע"ר ולכןג

 בל כהשום בהם שיש בפירוש רילן בש"םהמוזכר
 להמפונקים רק אמור ואיט כללי אימור זה איןתשקצו
 בקיבת חז"ל שאמרו ממה לזה נרורה ראיהוהבאנו
 א"ש ולפ"ז ע"ש חיה שורפה יפה שרעתו כהןעולה

 ]כח31' בש"ם כדאיתא מפ~קיםהיו א"י שבני מצינו רבאמת במפונקים מיירארחירושלמי
 דמערבא מפגקי ס"3י

 נמאמים היו בבל שמאכלי קת"ס:[ ]סכת מצינוונם
 לא שלנו והש"ם מזה הזכיר הירושלמי ולבןגעיניחם
 אמור בעיניו נמאס שהרבר שלמי הוא וממילא לזהתשש
 5חוס ים 5מעסס ]1""ט תשקצו בל משום לאבלםלו

 : ס16סריס[5סני51יס
 בחב סהג'צה שיצאח קירם האפרוח את אגל אםך

 ע"ף גינת אגל ח"ל ח' דין ממ"א בפ"נהרמב*ם
 אווצ סכין ואכלה בה לההרקם האפרוח שהתחילמהור
 השרץ מכל ררשו ]ם"7.[ שבנמ' ואף עכ"ל מררותמכת
 וכס"ש בנם' שם כמבואר הוא בעלמא אסמכתאהשורץ
 דמשום רנהי שסובר מהראשונימ יש מיהו א'בסעי
 ההירה מן הי*! נבילה מ"ם התורה מן ליכא שרץאיסור
 כעלסא אססכהא רקרא שאומר והש"ס רבהמה נפלכמו
 דהוא רכיק טיאה ומעמו ]מס"ח[ שרץ אימור לנביזהו
 נףנח ומהרמב"ם נבילה משים תאסור לא למהבשר
 סטא, ]נפס"3 ז"ל הרשב"א וכן כמ"ש כן ס"ל רלאלהריא
 לדברע ראמה הביא שלא והמיה4 ע"ש זה על חולק7'[

 בשים מפורש שם שא01ר ס"6[ פ"" ])י5סמ'רושלמי
 ולא ע"ש נבילה משום עליהן לוגךן אין נוזל1תשריקמו
 שחימה צריכה שהאם האם בסעי המונח לעובררסי
 אכל נשחמה לא רהא נב'לה הוי כשהפילה ממילאא"כ
 חילקה לא שהם כסו לאכלן ההירתן שההורהבצים
 שסונחת זמן רכל אפרוח בה אין וכין אפיוח כה ישבין

 רכ11נת1 נ"ל ולכן התורה 0ן ביצה רין לה ישכהביצה
 רביצה 0היתר נפקא בפ"ע שהיא רכיון נבילהמשים כה יש מתה והיא מהביצה האפרוח דכשהוציא הואכן
 איסור בה שאין סידים רבל הביצה עם כשאכלהאבל
 יכ5 טאט גן טסטפ 65 כסס"3 ספ5הוגו 6ף ,פלזה הרשכ"א נם ואולי בהביצה שהיא בעור שאכלהנ"כ סירי והירושלמי מודה הרמב"ם נם ככה"נ ואהלינבילה
 5יסוק 5סס"ח 5ו סיס 65 5פ"ו 6ך ע"ס 3יומקגן
 וג6פר 3ע5ס5 6סמכת6 7סף סס גחו5ק ס06ד1כמס

 : 33עס[ 3טו7ס7וסו
 מ1 רההן חרשי 11 שכלו ידו'1 אם שולרה בהמהה

 ולא שנולד ביום מיר מוחר לרקה וה' לנטהחרשימ
 אמרו וכך הלידה כחכלי איבריו נהרסקו שמאחיישינן
 אים-ם ריסוק סשום בו אין הרחם טת ]ג6.[חז"ל
 איכא ראפ'לו וסשמע רנריהם מתסו והש"ע המורוהנה
 היחה אפ*לו ונם לעמור יכול ואעו הולה שא'טריעוחא
 צ"ל' וברברח סס[ ור6"ס 1סוס' הראשינים וכ"כסק"ג[ וס1 ]3"י איברים לריסוק חיישינן לא מ"מ לילרמקשה
 %ר ככל ארברים ריסוק חשש שאץ פש'מא ראל"כבן

 : ר6סומס[ 3סס 1ריץ ימות1 הטלרים רוב כן נאמר לאראם
 ב"ב תצ"ח מ" מא"ח ר-מ במפרו הר0"א רבינו אסנםך

 וכן סק'ין סס 3טנ"6 ]:631 להוש יש ריעוהאדכש'ש
 נוהגת והסכרא וחכ"ם[ מס"י אחרונים מנרולי במהדעת
 בהמות רוב חזקת לה אין בריעוחא שנולדה רביקבן

 כ"פ שבסי' ח!ע"פ הרוב מנלל יואה שהריכשירוה
 סכלל שאה לא ריעוחא לה ביש רגם בס"ריהגאר
 ראיות לז" ;הגאט גזה שוילק סי גיש דלאהרונ

נרורוח
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 אתייליד ואח"כ ריעותא בלא כשנולדה זהו ל"שניורות

 ה'ה לא מעולם בריעותא בשנולדה משא"כ ריעותא3ה
 ד'"ל בם"ש חשש בה שאין פשימא ד'עותאיבלא לשאול ואין כשירות בהמות טרוב בשרות חזקתלה

 במו לזה לחוש וצריבין המצו' מיעומ דהוא נימארלא רה'"
 שצעה להשהות חדש'1 לו שבלו 'דעינן בדלארחיישינן
 נינהו קיימא בני ולדות דרוב אף שיתבאר כטוימים
 ניחוש בן במו המצוי מיעום שהוא מפני חיישינןמ"ם

 1"י,וי, (ש'! ו:ו:,יען
-: 

 .נ,ל י ל,' הו

 ינל'ם הז' כל הלכה ולאז עמדה ואפילו מחריעותאש
 ררוב כיון להקל 'ש בד'עגד ואפשר ]הכ"ס[ לאסוריש בדיעבר וגם יפה הילוך אמות ד' שתלך עד להת'רהאין

 להחמיר יש ודאי לכתחלה מיהו בזה הקילודבותינו
 כלל ריעותא זה דאין ודאי לילר דמקשה ריעותאאמנם
 אין ואם המה בריאים הולדות מ"ם לילד המקשותדנל
 מסתכ"כ[ ]וכ"מ נלל ריעותא זה אין אחרת ריעותאבה

 : 5"פ[ נד1)ס יוחר סריפוח6 ו' ד65מר]ות"ס
 א"צ חדש'1 לו דבכלו שנתבאר זה ד'ן דבעיקר ודע~ק

 חדשיו לו בכלו בקיאינן לא אנן ח' יום עדלהמת'ן
 ח' 'ום עד ל"מתין צריך ענ"ן ובבל סק"ט[ טס]מנ"6

 ס~י, ד לעיל ובארנוהו ג' מעי' י"ג מ" לעיל מ'ישעל
 לה 'ה'ה שלא וכן ע-ש בזה בקיאינן לא השתא דאנןט'

 וסקור סר6"ס יכרי ססקסו ]וטס כם"ש מהילוךר'עותא
 סריסס ט5ריך דפמו כי6ר סס דכמ"מ סטור כדטם ג"65סלדי
 סר"ן וגדעח ריעוח6 גס יס6 ס65 1כ11גח1 ,סקרקפע5

 ור6יס נסס %ס פ) וסעך סדכריס סחס וככמןטסכ6גו
 וסר6"ס סמוס' גת"ס ריפוחמ יס ס6פי)1 כחג 65ססרי
 מימר6 כן ומסרס ריפומ6 כס כ6ין דמיירי גסירוסווסחתו
 זוכוין וטכריימ6 כיו"ט סג1)ד מענ) ימקסס טס ו6"טדר"ג

 ר") וכו' כססריס סמחרן 1,ס טקסס מ6י ור6"סז)סמוס'
 ט6ין דרו6ין סקרקצ פ) כמחק ססריס מרמס 3'5'6ס1דטיד
 כזרך 6)6 מיי ססריס כ)6 מיירי ור"ג ריסוק מכסכו

 כס טגחכ וסעור ריפוח6 כו ו6,ן פמד סעס 1)6מרסו5דות
 כו יס6 ס)6 6)6 חוק6 ססרים ג11גמ1 6ין סססר,םכען

 אמור דגם' מדינא חדשיו לו 12 נתברר לא יאםכ2
 אייצ ומיהו נפל ספק משום ימים ח' בתוךשוחטו

 מותר שמיג' ליל בתחלת מיד אלא שלימים ימיםח'
 א' ביום נולד ואם מעל"ע א"צ ים'ם השבעה אלווגם
 שרוצים 1'ש מיד שבת 3מוצאי לשיחטו מותר ה'ושוסוף

 הסכימו וכן לזה טעם שום ו4וין מעל"ע להצריךלהחמיר

 ער בהמה לאם לגלי זה (ו-ג:ם%שור לנרי
 רוגא בתר ראזליע החורה מן איגו לליךתה שטינייוס

 רם'ום תורה גזרה קרבן לעניין ורק נמלים אינןורובן
 פ"ד ]מי"מ חדשיו לושכלו

 מ"יסוריק
 ן ידול 2ל [

 מדרבנן ודק רוב מטעם בסתמא גם התורה מןמותר
 : )"1 ]'כמוס התום' בעלי רבותינו כמ"ש בזההחם'רו
 חכמים החמירו המצוי מ'עוט שהוא דמפנ' י"כ:[מ1)ין
 ולא הרוב אחר הולכין מדרבנן גם הדברים שבכלוהגם

 להחמיר הכמים הוכרחו דבאדם בזה מ"םמחמרינן
 כשמת לאמו חליצה להצריך 'וס ל' שהה שלאבולד
 שהחמיו'1 במו דעריות חומרא מפני בנים בלאהאב
 לא דאי בבהמה נם החמרו ולכן סוה להם שאיןבמים
 ועור מ"ך:[ וגדס : ג' ככורוס ]הוס' ה:; קיימא לאהא
 מדרבנן חומרא חהו ]ס"ו[ דשבת ט פי' הרא"ש וכייכיא -[ נ ף 1יל,לל, זיל[ךד

 ]פ"ד הרמב"ם מלשון לרקדק שרוציםויש
 ליל עד שנולדה הבהמה מן לאכול שאמור שכהבס"ן[ ממ'י~

 ה"ז בבהמה ימיס ח' שהה שוא שכל ללידההשפיני
 משמע לוקין אין ומלשון עמ"ל על'1 לוקין ואיןכנפל
 יסבור אם אפילו דהא כן לומר א וא' מדאורייתאשהוא
 ש'טתו ידוע לאו אם נפל הוא אם השקול ספקשיש
 איך ועוד לקולא התורה מן דאורייתא דספיקאדס"ל
 דבהמה 'מים שכונה והרי השגךל ספק דהוי לומראפשר
 מיבום בספ"ב מפורש כתב ואיהו הן שוין דאדם יוםול'

 ל' בהוך ומת חרשיו לו כלו שלא לד שילדהביבטה
 לה חולץ אינו בחלוצה שאסור לכהן נתקדשה אםיום
 איסור בכל הרמב"ם דרך ד'דוע ועוד דבריהם ספקלה דקרי הרי עכ"ל דבריהם ספק מפני אשתו אוסריןשאין
 אין למה הטעם כותג עליו לוקין שאין שנותגתורה
 גפ"ר כותב קדשים לגבי עצמו זה שבאיסור כמולוקין

 הניתק לאו שהוא מפגי עליו לוקין שאין מזבחמאיסורי
 כמו נקיט דלישנא ששערא הדבר וברור ע"שלעשה
 מדרבנן רק שהוא ולוסר להאריך רצה שלא מפניבשם

 ; מקומות בשארי מ"ש עלוסמך

 בכוד לעניין מ'.[ דר"ה מגם' ראיה שהביא ףשיגנ
 אלהיך ה' לפני כדנתיב שנת! תוך לאכלושצריך
 חשבינן דבתם חו"ל שם ואמרו גשנה שנהתאכלנו
 בעל ופריך שנולר מיום מום ובבעל השמיגי מיוםהשנה
 צריך מוס גגעל גם הא בלומר ליה אכיל מצי מימום

 ס"ר ואי ע"ש נפל מפק מפני השמעי יום עדלהמתין
 לאיסור ררבנן מאיסור מקשה מאי מדרבנן רקדזהו

 ג2ן::~צ: :ו:%ן :~שון וגגי ג[2ג
 סס[ סע"6 ]כמ"ס מדרבנן רק ג"ב הף שנתובתוך

 מן הוא מום בעל רגם מקרא בספר' יר'שדלהדיא
 ע"ש פרשה 4רו שם גזכר סום געל גס שהריבעלם4, אסמכת שהוא נראה ואין ר6ס[ ס"ט ]ססריהתורה

וק
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 ההערה מן דחהו מבבורות פ"א הוסב"ם מרבוי מנשרק
 ,יעי י"י:נוי :ע"ש
 "'י" יי נהי צ:י י"

 הוא בן בתם דגם הוא וביוי ע'ש בע"ם יענייןני0.[
 תס בתם התמרו דמדרבנן אלא בשנה שנהתאבלנו א~ץץ- ה' לפני בדבתיב בהם מיירי יקרא עיקראשהף
 7ליתוחכ ]ור"6 שם במבואר ניני בכל התירו לאבגע"ם
 רק שזחו כיון וא"ב פ"ס[ סדיגיס 3סרכף רק 610פם

 11 ]ודרס6 הש"ס פריך שפירמדרבנן
 דס~

 מוכרמח גטגט
 כן ידציק 3סגס פנס כסקיר דכחי3 סגירוח לעכיןוגם
 עגיין וטס סגס סגס 6% גפגס סגס כורכ ל6 וגסםצמפסר 0ך סממכו סם : כ"ו גגיוח חוס' על 51ע"ג . ס'סככ"ט

 עשהם ושמר מממ הנקקיס לךגים כנדיים הבותיעל סומבין דאין נ' סעי' בש"ע מם"ש ראיה הביאו עודיך : ט"ס[~"ו
 המעם וכתב הרשב"א מתשו' והוא עב"ל ימים ה'בני
 נאן וב"ש בלבד אשה בערוה אלא נאמן שאינולפי
 "רנו שלו הגדי שא.ן אחר כותי אף ולכן סק"ו[,ס'ך נממל"ת אלא נאמן אימ אשה בעדות דהא נאמןאינו במם4'ת נם ולפ"ז ע"ש מקחו להשביח אומרשהוא
 דרבנן דאם דאורייהא דהף דקדקו ומזה ]סטע[אמן
 הראות שלפי מאר כקפנים מיעץ דהתם בלל ראיהזה ואץ ]סס[ דרבנן אישרי בשארי בטו במסל"ת נאמןהרי
 וסגס' סגרש"6 כת"ס ,פס3"ז יסים לח' הניעו לאעדיין
 רבל נאגק שאינו פשיטא ריעותא דאיכא ובמקוםרס"3[
 אפשר ריעותא דיבא בכהךם אבל זו ריעותאגבהן רובן שהרי רוב טטקם ניחר דאינו דאורייתא ספקודאי הוי חולה שהוא או מאד קמן שהוא כנון ריעותאשיש

 ה~ר מקחו להשגיח בוונתו אין אם כססל"ת0ן
 שצעמיד מפני התורה מן אסור דלבן לומר שרצו וישמף : ע"ש נ"ח סע"ס"מ במי שיתבאר כסו במכל"ת נאמן אינו בדרבנןרנם

 ס"ו[ י"ד וט3י"ח ]סמ"נ 0עוברת בחזקת האםאת
 שא"צ במקום אבל להולד מהני האם דחזקת א*סתםויינו שפיר נזה האס על לדון צריבין היינו אם דזהו בןואיט
 . ס"ו קווסין ]ר0"י בלל 11 חזקה שייבא לא האם עללרון
 ססכיטו סטטרסים וכל כטוכן לוס טמ'ן 6ין סס לסחוס'61ף

 זבוה שאינו חקת סטעם לאסור שרצה ויש לרס"י[סס
 שמנה לבן זו חזקה ענין דמה בלום אינו זה ונם]סם[
 וגם ע'ס[ וס דחס סכ"ס סמ"ס ]וגם שמנה בן אינואו
 כפ שמנה בן שאינה חזקת על שנעמידנה לומראין

 שושא חזקה לך שאין דפשימא שנולרה ביוםשהיתה
 שמנה בן תהיה בהברח שה~ץ מזה יוחר להשתנותעשויה
 דאיסור אחרונים גדולי רוב הסבימו ובן ט"ס.[ קחסין]צ'
 ו' בתוך ושחמ עבר אם וס"ם מדרבנן אלא אינוזה
 לכהן בנתקדשה שהתירו לסה דומה ואינו אסורהיסים
 מבעלה אשה להוציא שלא בדי דזהו בם"ש חליצהשא"צ
 הבלים גם הבשר בשלו יזס דברים בשארי לאאבל

 ח,ש רגים להתיר "פ שמנה בן בספק ואוליאסורים
 וההמירו קבועה לתקנה זה עשו שחז"ל מפני עצמוהבשר
 בשלו ואפילו עצמו הבשר לעניין בלל להקל אין ולבןבה

 !בשוננ
 אם סיסנים ע"י להביר שיש שבתבו סהנדולים ישטז

 וכן ששם להם שיש כטן לאו אם שמנה כניהם
 צפורץ לתהוכ יבול שאוו קשים הם שאם בקרניםמימן
 ועור ]סר"מ[ יסים שסנה בני שהן מימן זהולתובם
 סיסנים הץ אפילו אם ובאמת סיסנים איזהשמענו
 לממוך כיכולת ג"ב מוכהקים ולא נרועים לאאסצעיים
 דומה מרינה שאין נודע בבר אבל ררבנןבאימור
 ושמנה בהשך שגם שידוע סדינה ויש בנ,דויםלמדינה
 מימנים אלא הוינם לפרקים באלו סימנים להםיש

 ! ררבנן באימור אפלו עיהם לסמוך וקשהגרועים

 שזהו שנתברר כיון למעשה להלבה נראה ולענ"דין
 נודע אם ומקום סקום בל א"ב דרבנןאישר
 דרובא שרובא במקומם סימן איזה ולהקצביםלהשוחמים

 לססוך יבולים י0ים ז' אחר הם זה סי0ן להםבש"ט
 שהסיסנים לפי א"א בדבר בלל לעשות אבל זה מימןעל

 להדיא נראה הנירול לפי אם ובן לסקום סמקוםמשהנים
 שלו הבהמה שאת ממל"ת שכותי או שמנה בנישהם
 אם וב"ש זה על לממוך יבלים שסנה בן שהואאוסר
 רא"צ עליהם לסמוך יבולים אשה אפילו מעירישראל
 ערר לפי בנידולו סאד קטן שהוא בנון ריעותא איזהיש ואם לססוך א"א וקטנה קטן על רק מסש עדותבזה
 אסור שזהו ברורה עדות צריך אולה שהוא או יסיםח'

 : כסר[ 6ס7 3צד סף ]61פ:ר בם"ש ההורהמן

 אהד גזם לשהוט ש" גמ מת אוש ח שסימן

 בש!ב אי שיר סקייסלבחיב דהא מיייקר ש!י אי יישיר י,שיר זה פסיק א"ר בהיב בשב אי דשיי בפושהא

 בנו את אותו נ[ ]" חכסיצ שנו ובךזמן דקר בעניינא שהרי "ים וינ נוהג בחוליןררק
 גגי שלא מן הבית בפגי בין בח"ל כין בארץ בין הך ג דא בהולין ולא בקדשים לרק לוטל וי'אכתיבא
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 שאין ובין הנאכרים קרשש ובין ובמוקרשין בחוליןהבית
 גם מ"מ ארם לאכילת ראינה ראעי'ג עולה כטזנאכלים
 יאכל האכל ואם שנאמר אכילה שמה מזבחאכילת
 אחר מרבר הכחוב אכילות בשתי שלמיו זבחמבשר
 מלשת; ודריב ]פ"".[ מזבח אכילת ואחר ארםאכילת
 האחרון שחיטת עד אלא לוקה שאינו הוא פשומ רברצנ

 ואח"כ ראשון שחפ ראובן ואס האיסור עשהשבזה
 הרמב"ם וכתב מלקוה שמעון חייב השני שחמשמעון
 או בחוץ והשני בעזרה ששחמ הראשק ל~יכך]סי"כ[
 או חולין שעיהם שהיו בין בעזרח והשני בחוץהראשון
 קרשים ואחר חולין מהן אחר שהיה בין קרשיםשניהם
 ראע"ג עכ"ל בנו ואת אותו משוס דוקה אחרון ששחמזה
 מ"מ בעזרה חולין מטעם אמורה בפנים חולין וכןחוץ שחומי משום באכילה אסורה בחוץ קרשים שחמרכי
 שמה ראויה שאינה רשרימה קי'"ל בנו ואת אותולעניין
 וסגהו וה"כ כ"1ת1 ר"מ 50 דכריו רי רהס . ];":שחימה

 ששחפ או בעזרה חולין שחט הראשון אם זה יממעםג : מכמים[53סון
 פרה או ערופה עגרה או הנסקל שור אופריפה
 האחרון ובא האחר את הראשון שחמ אם וכןלוקה השני את ושחפ האחרון ובא לכוכבים ששחפ אוארומה
 עגלה או הנסקל שור או בעזרה חולין השני אתושרט
 מתחייב שהרי בנו ואת אותו משום לוקה אינולכוכבים השני שחט אם אבל לוקה ה"ז ארומה פרה אוערופה
 ומלקות מיתה עונשין שאין מיניה בררבה ליה וקםבנפשו
 בנו ואת אותו משום רק בו התרו אא"כ אחר רברעל
 בנו ואת אותו משום לוקה ראז כוכבים משוםולא

 מתשלומין פמור ומטון מיתה רבחיוב ואע"ג סס[]רטנ',ם
 שוגג היה אם ואף טיתה משום בו אהרו רלאאף

 ע"ש ומזיק טחובל ובפ"ד י"ג רין מנערה בפ"אכם"ש
 משום התרו אם בסלקות חייב ומלקות מיתה בחיובמ"ם

 סכיה : ס"ה גמלין דסה ]51"ע מיתה משום ולאטלקות
 וט5קות ומיחס וממון דמיסס מוכמ : 5"1 דסס וטודט"ס די::י דרכ סה 5ס ה הידמ . 5"ס וככסוכוס דימי סדי3זס
 מ5ה דהי:ס ככ"ס גריכוסה כ5 כדרך )סו היס דיגהחד

 כגרתס רק ר"ד היהוחיכ ד5ה דס"5 51"5 גט5מהגריכוסה
 ומ5קוס כטיסס 1)ה חוקי' דכ' ךסגה כרייסה טסגיוסשן
 : 1ד1"ק[ ט"ס כיון י"ס סס ח~ין סשס' דטסוג"ג
 בלבר בשחימה אלא נוהג בנו ואת אותו איסור 94ןך

 אם אבל כמ"ש רארה שאינה שחימה היא אםאף
 שאחר או השני או הראשון ניחר אס לפיכך עובראינו השני על ובין הראשון על בין כלל עליה שחימה שםאין
 שומה חרש וכן עובר אינו בשחימה נבילה נעשהמהם
 לשחומ מוחר הראשון את עצמס לבין ב.נם ששחמווקטן

 ואם כלל שחיטה שם זה על שאין השני אתאחריהם
 שחימה שא"צ רבר וכן יוקה אינו שחט ואםאחריו השני לשחום אמור נבילה ספק היה הראשוןשחיטת
 רנם אע"ג האם את לשחומ מוהר אסו במעי עוברכמו

 אפ אנל מוי אמו ירך רעוכר בשתיפתה ניתרהולר
 ירם ך קגו אין י"ג נמי' כמ'ש לעצמושחיטה

 רצריך נפרפה האם אא"כ לוקה אינו שהמ ואם ביוםבו
 אותם רואים ואח-ם חש"ו שחפו השם לעצמושחימה
 ואפשר ס"ו.[ ]ססגס אחריהם לשחוט אסור יפהששחפו
 בינם שחמו אפילו כראוי ששוחטין ירוע רק אםאפילו
 רמותר רפעמא ]ג"ט אחייהם לשחופ אסור עצמןלבין

 טעשיהם שרוב מפני ]סס[ כגם' איתא אחריהםלשתופ
 ראסור ממילא כראר ששעחטין שירענו וכיוןמקולקלים
 לחש"ו ליתן אמור הראשון שחפ אם וכן אחריהסלשחוט
 פשיפא אותו אחרים רכשיראו ענהן בכל השניאת

 א' בסי' נתבאר הא אהרים יראום. כשלא ואףשאמור
 נתבארו ושם טק"ך[ ]כ"ך ע"ש לש"ץופ להם מוסרקשאין

 11 אקדינים
 אחר הולך היום בט ואת באותו האמור אחר יוםדן

 כתיבא רקרשים רבעניינא ואע"ג הקורמתהלילה
 אחר מיום ילפינן מ"ם היום אחר הולך הלילהובקרשים
 מקורם בקר ויהי ערב ויהי ברכתיב הלילה אחרהולך' היום בראשית במעשה מה ]ס"גי[ בראשיתרמעשה
 אם לפיכך כן ננו ואת באותו אף בקר ואח"כערב
 תחלת ער השני ישחופ לא הלילה בתחלת הראשוןשחמ
 שוחפ היום בסוף הראשון שחם ואם השנייההלילה
 השמשות בין הראשון שחמ ואם הלילה בתחלת מירהשני
 שחם ואם הלילה בתחלת למחר ער השני ישחומלא
 לילה מפק יום מפק הוי השמשות רבין לוקהאינו

 וזמן הספק על לוקין ואין לחומרא צרריו בכלוהולכין
 ע"ש! רם"א סי' בא"ח מבוארבה"ש

 תרלה האם ששחט בין וא"ב אותו באימור חילוק איןך
 ואח"כ תחלה הולר ששחמ או הבת או הכןואח"כ

 ולרות בשני ומ"ם ]פ"ג.[ מקרא זה למדו וחו"להאם
 שני שחט ואח"כ האם את שחמ כיצר בזה נ"םיש

 חייב ולר שרימת כל רעל שמונים לוקה שלהולרות
 האם ואח"כ הולרות את שחמ מקירם אם אבלמלקות
 בשחימת הוא האימור שהרי ארבעים אלא לוקהאינו
 ואח"כ שחמה ]סס[ אחת מעשה אלא בה ואיןהאם
 עשה שהרי שמונים לוקה בתה בת ואח"כ בתהשחמ
 בת שחט ואח"כ שחמה אם אבל באימור מעשיותשני
 שחיא בתה שחמ ואח"כ אימור כאן אין רערייןבתה
 מלקות חייב שהיהן רמצר אע"ג הילרה ואם הוקינהבת
 אלא לוקה אינו אחת מעשה רק שהיא כיוןמ"מ

 : ]סס[ארבעים
 ילרתו שהיא בבירור כשירענו אלא מלקות חיונ איןן

 אחריה ברוך שהולר אף בבירור ירענו לא אםאבל
 הש יבעיא ~מ' ליקן א" ילי~ציםכח'"ה,שהיא אחר ביום לשחמן התורה מן ואמור תמיר עמהשהולך

 אין ואם מעמו טדע ולא זה דיז השמים ז"לוהרמל'ם
הולר
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 ובטושמהה נגטץ5ה 5ה שדומה אע"פ אאליה נרוךהזל
 ]ס"ך אהר בים לשוועק ומותר לאיסור אף הגששץאץ

 ; לט'ל[ כסססק"1
 אם או מסנה יד 5המוכר הש מאחד בהמה ה15קחךן

 המגר ונט היום לשרצפ רחוה חקלוקח דגטכרתשל
 שץ קוים הלוקח בתה או אמה היום לשחופרוצה
 ולכן ע"ש ]6"ט[ בהוספתא שנעו וכך לקחו כןמנת
 נ"כ לו אין לאחר השנ"ה את דגווכר מכר אח"כאם

 לשחופ רדמה הראשה כשהלוקח היוק לשחוםרשות
 את להשני למכור בעיהו היה לא המוכר שחמהיום
 היה הבת או כשהאם הדצ בעצמו לו היה שלאהזכות
 ששזחפ טי אחר ניר היה אם אנל הראשון הטזכרביר

 אשור אין אחר ביד הם אס ואף ונשגר זרז ה"זתחלה
 הלוקח הורן אא"כ 5שויפ ממנו להקונה אולהסוכר
 רשאי ההריע לא אם אבל היוס 5שרים שרצונוהראשצן
 שהקגה וכצדלא ונשכר וויז הצא היום לשחופהשני

 בנמ' משטע ומצת למחר ער להמתץ יוכרחהראשון
 מקורם לשחופ לו מוחר השני הקונה ררווקא]ס"נ.[

 הוריעו בלא נם עצמו המוכר אבל הוריע לאבשהראשון
 4'ע סל"י ]פסשך ע"ש מקודם לשחופ לו איןהראשון

 :וט*ק[
 השין נמנע ואעו ושוחמ אלר מהביץ בהמה ק*קחמפ

 הטוכר אצל בת או אם לה "8 שמ4 5הושלו
 וטדלא להודיעו חייב המגר היה רא"כ היוםג4שיעצה
 סכר שפא חשש אין וגם בוה חעא אע מסתטאחוהעו
 ראיכא היום ישחומ והאחר לאחר הבת או האםהכןכי
 לה "פ ואת'ץ בת או אם לה אין שמא פובאספיקי
 הלוקח לקחן לא שמא מבק ואת"ל הי1ם מכרן לאשמא

 היום ישחמנה לא שמא לשחיפה לקחן השת"55שחיפה
 צריך מקורם ממנו שהלקח יורע המ1כר אםאמנם
 פחוףב היום 5שחום צריך בעצמ1 שה1א 14 הי1םלשח81
 ואינו היום שוחמ הוריע כשלא וללן להקונהלהוריע
 שחפ "ראשון הלוקח או שהמוכר לו נתוורע ואסנמנע
 שעות מקח זה ואין 5מחר ער 5התעכב 15 כהכרחהיום
 אין מ"ם ההיעו שלא במה איסור עשה רהמוכררנהי

 למחר שחום לו לומר ריכול המקח לבמלביכולתינו
 רומה ואינו היום לשחום 5ך שגחוץ * אמרת לאשהרי

י::,וט:פל(ןנמ"וי:
 כשנורע פעות מתח הף הוריעו לא ואם השמיקונה 5הוריעו חייב לאחר בתה או אמה העם חמ31רמכר
 הוריעו כשלא ולכן חאם או חבת היוס לאחרשסכר
 ובין ישרא5 כשהמוכר בין חי5וק ואין נמנע ואינושוהפ
 ם21יגזי(ק ]נ: בן ג:2טן שי לא ישראל אינו כשהטוכר שאל'פ ישראלשצנו
 וראיה מחזקינן לא איסירא יאחעקי לזה לחהפ לטיאע

 הלוקה אבל להוויע צרק- שרגעכר הזדירו אלאעישאל ה5* פרקיס בארגעה "י 9 וההעץ לאשחז"ל
 : בוודאי ייע אא*כ ~6"ס[ לחשהט לואץ

 עיפ בסעחית סרבין שבהן פרלרם הד' וע יא15'קש
 שטת של האחרון יו"8 הגרב ועראה שבועותרגרב
 בערב הלוקח לכן במעודות להרבות רנילין איןולולב טכ" בסיווז 8רודיס שהס מפני הראשוניםרבימים
 שמכר יהקא העם 5שמטן שלוקחם חזקה אלויסים
 להודיע א"צ מאתםל טכדן אס אבל הבת או האסהיום

 שחפן הראשון שהיוקח אומר שאני השנילהלוקח
 ;אתמל

 פרקיס דארבעה הן  שכתב אחר זשל שהרמנ"ם 1"יב
 נחפז באחרעה שלקח זה כשראה בר"א וז"לבתב
 אבל עתה שוחמ שישא שחזקחו דיום בסוף והיהלקנות
 אלא ישחופ לא שסא להוריעו א"צ ביום ריוח היהאס

 הראשגים עליו הטהו וגבד תמוהין ודבריו עכ"ללסחר
 ונראה ע"סן ריום * יס 06 ס"י פ"ס כן ססרסגס6%

 מי'ש ס-ל דלא בזה אחרת ררך לו יש ז"לשהרמב"ם
 מכר ראסמקודם

 מאתםי
 מברא זה ראין לדצדיע א"צ

 מפרש ולכן קורם יום או בעיו"8 1"8חמ1 יו"מ עלינש יו"פ 4~דם ימים כמה אפילו הקונים רוב רע"פבלל
 שחפה והראשק עיו'8 שקורם ביוס שקנו מיירירכאן
 א"צ נהפז אינו השני כשזה לכן היום להאס או4בת
 אם אך בעיו"8 למחר שישחוש דאמרינן להוריעוהסוכר
 מיר לשחופ שרטנו רניכר היום בסוף והוא נחפזהוא

 ]ש[ חז"י אמח ~חינ
 . ]4"ס[ שאמו

 להשני לריד"ג חחב ימים בשני מכרן אפלולכלה והשני 5התן
 הה לרופני הוריעו לא השם אחר ביום "טחמורממתטא

 עצהמגהנ שעכשיו האחרונים נרלי וכתבי פעותמקח
 כשפכר להתיע א"צ החופה ,ודם ימים מכמהששחהפים
 ימיס בשני ולכן מקורס ימים כמה לשחוש עחההמנהנ שהרי 8 ביו הדץ וכן וס"ךן ]ג"מ אח"ז זה ימיםבשני
 ביוס יו"פ על לשחומ המנהנ ובזמנינו ]מס[ 5חושאין

 הקודס ביום אפילו או יום באוהש יכן עיו"פשקורם
 אחד ביום שוחפין העלם רוב שףדי להשני להוריעצריך

 מבהשר אעו אחר ביום וא"ב אותו ושחפ עבר אםיןש ; בזה ליוהרוצריך
 ואדרבא מהשני הכשר לאכול אימור שישבנם'

 אסרו רחז'9 הבשר לאכול מי רמוהר~להריא
 דלהריופ פכ55 5נבוה רחמנא מדאסר ]קע"1.[זה
 רצקמב"מ מלעזון מבואר וכן מיד רמוהר ומשמע'ש
 ביום בו לאכול ראסור מבה"ג הביאו הראשוניםמיהו
 לרעיה ררק האחרונים כתבו ולכן קנם משום האחרוןאת

 איסור מעשה ליהני רלא היי כי לעצמו כמו אסורביהש דלנני השפשר וסריסס[ סק"נ ]ס'ך לאחריני ולאקנסיק
 ביום בו לאהרים נם להחמיר שחושש מי ויששעשה
 שורש 5ו שאין באיסור כך כ5 5החמיר נראה ואין]חג"סן

גש"פ



יך48
 שרי לריריה רנם גראה ובשונג ,נש"ם

 1 י"א במעי' הב"י רבינו כתבבטך :סק"ג[
 אינו וא"ב אותו שהן ממל"ת אמר ואח"כבהמות

 אומר היה דאם רבריו ביאור עכ"ל אמור ליהמהימן אי ומיהו סת"י ויצאה שמכרה לאחר שאמר במהנאמן
 מכר לא בעי ראי במינו גאמן דיה מת"י שיצאהקורם
 להתיישב תש להחמיר נאמן ממל"ת שהוא כיוןוגם
 נראה מיגו לו יש אם מקחו להשביח כיון ואפילוגזה

 סקג"ג[ ]ס"ך כזה חו,ים שיש שאומר מי וישדנאמן
 מבהשר והמררכי הרא"ש ררעת וכיון ]סג"ס[ מוכרחואינו
 ברבר חולקים יש אם אפילו קכ"ז בסי' כם"ש כןלהריא
 נאמן ראיט וראי מה"י שיצא אחר אבל להחמיריש
 הוא שכן נראף שהעניין במקום לא אם בממל"תאף
 אמת אומר הנראה שלפי מקום בכל וכן סס[מנס"ך עשה למה ראל"כ רנאמן צוהו שהישראל ~מל"תכשאומר' בבכור מום שהמיל כותי לעניין שי"נ במי' לקמןכמו
 לנו אין זה ברין אכל קע"3[ סי' ]ט"ו בממל"תמן

 כלומר ליה מהימן אי ומיהו אמה שאוטר לתלותסמברא
 רלא גאמן שקר מלרבר רחוק ויא זה שכותישיורע
 הרי וה"נ אמת שאומר נראה הענין שלפי טנשקוםגרע
 הוא ופשומ אצלו נאמן שהוא כיון הרבר שאמתנראה
 רהלוי כיון שלו הולר שאק אחר בכותי אפילו שייךדזה

 (בנאמעת

 היום בתה או אמה שנשחסה בהמה כתנ עורמז
 כיצר היום מהם לשחום וצריך באחרותונתערבה

 אחר ויקח קביעותם ממקום רניירי נבבשינהותקנתו
 הנותרים ושנים פריש מרובא רפריש רכל וישחופמהם
 זה ואין קבוע ממעם וזהו עכ"ל היום לשוחמןאסור
 בם"ר ק"י במי' שיתבאר כמו דרבנן אלא ראורייתאקבוע
 הא ראל"כ היום לשחוט כשכהכרח רמיירי הואופשומ
 אלו דינים ופרמי בטל לא באלף שאפילו רשיל"םה"ל

 : בם"ר שם יתבארופעמיהם
 שה או ושור רכתיב בעושת ולא בחיות ולאביבר פהורה בבהמה אלא נוהנ וא"ב אותו איסור אין~ן

 בת"כ רז"ל וררשו אחד ביום תשחמו לא בנו ואתאותו
 אפילו נוהנ בבהמות אבל עופות ולא שה היה ולאשור

 הקכלה באה וכך ועז מכבש שנולרו מכלאיםהטלרים
 טהורה בבהמה וכלאים ]ע"חו[ הכלאים את לרכותאו
 אינן מהורות דבהפת ועז מכבש רק לה משכחתלא
 או וכבש ומשור ועז וכבש שור מינים שלשהאלא
 מן מתעכרת אינה רנמה לה משכחת לא ועזסשור

 ובהסה שמחיה שסוברים תנאים שם יש הפרמאנחה
 אגל אליבייהו הם שיתגארו והרעים ע"ש להיות'יגול

 היטב; ע"ש חולק אע גסהגרקה

השלהן א סימן שלטההשות
 גלומר גנקיבות הוא בגו ואת ראותו איסור עיהרידץ

 אחר ביום הבת או הבן עם האם ישחומשלא
 הכתנה מ"ם בגו ואת אותו זכר בלשון דכתיבואע"פ
 ולמה ע"ש ולכרה לה אונקלם תרנם וכן האם עלהוא
 שא"א רבר שזה הבן ועל האב על רקאי נאמרלא

 מהבהמות הזכרים רכל ירוע אב לבהמות שאיןרירוע
 מ"ם ביחר מטרים היו ושניהם אצלה אחר זכר היהשלא רמיירי לומר נרחוק אם ואף הנקיבות לכלמזרקקים

 הכרוה רמשמע בנו ואת כתיג דהא לומר א"א זהנם
 כתבה 2שלאחו~יווע"ח:[

 התוי
 כבש או ופרה

 רבקרא משום אתד ביום תשחטו לא בנה ואתאותה
 המינים כלומר שה או המור אחריו כתיג לכןהכוללים המינים רזהו יולר כי עז או כשב או שור כתיבהקורם
 על 1הכ11נה אחר ביום תשחטו לא מקורם לךשזברתי
 כגשים כולל הוא דשה משום שה כתיב ולכןהאם
 התורה בלשון זכר בלשון נרברו המונים וכלהמין מוני שהוכיר וכיון עזים וימה כבשים שה כרכתיבועדם

 כתיב ובארבה לבם הוא שקץ ארבע על ההולךכתיב העוף ובשרץ וט' סנפיר לו אשר כל ברניםכדכתיב
 איל כתיב המינים גפרמי וכן ונו' לכונו הארבהאת
 זכר לשון כתיב בכאן נם ולכן לנקיבות זכרים ביןהפרש אין אלה ובכל צבייה אילה נקראו והגקיבות ויחמורוצבי

 אותו סרכתיב רם"ל ]ע"ח![ בנם' תנא יש ום"םימן י ע"1,ן: 3"ק %1ס' . 5"ג טגחות]ע'
 וחכמים אחר ביום נ"כ והבן האב לשהומ אסואביו הוא מי ירענו שאם בזכרים גם רנוהנ זכרבלשון

 ונחלקו ע"ש בנקיבות אלא נוהנ ראיט ום"ל ע"זפלוי
 נוהנ דאינו פמקו והרי"ף והבה"נ השאלתות רכותעובזה

 אבל הפור וכ"ב בזכרים רגוהנ פמק והרא"שבזכרים
 נודע אם שם כתב ולבן ליה מספקא מפוקיהרמב"ם
 ואם אחר גיום שניהם שוחטין אין אביו שזהווראי
 אינו אם גזברים נוהנ אם ספק שהדבר לושז אינושחמ
 סר6"ט סל ]עעטו ע"ש ג' מעי בש"ע וכ"כ עכ"לגוהנ
 זגגורופ טסגס ומטס גחגמ6 סלגס 6טר זסט61לטסוס
 . ע"ט טס זפסקיגן טטוס סרמ3"ס סג וטפטו ע"ט .ט"ס
 סס6לחופ סל ועעתו ע"ס ליס טספק6 ססוקי ור"יכר"י
 גחגגי6 זל6 טעטס עסס סס 636 זר' טסוס וסרי"ףוכס"ג

 : ע"ס[ ל ספר סגי גיט כחס"כ סרסכ"6ג"ג
 הוא זה ררין להרמב"ם הסכימו הראשונים רכל ורעג2

 ביום הבן עם האב לשחומ אמור ולכן ררינאמפיקא
 הדבר שבעולם הרברים ובכל לוקה אינו שחט ואםאחר
 לאו אם וחיות בבהמות האב לזרע חוששין אםמפק
 ספק הרבר ררינא רבעקרא מ"ל והמור הרא"ש ונםז"ל והר"ן והרשב"א ומה"ת והמאור והסם"נ התוס' רעתוזהו
 נופה שרעתם אף לאו אם האב לזרע חוששיןאם

 פמקו להלכה מ"ם האב לזרע הוששיןשוראי
 הזכיר שלא והטור שם היא"ש גדגרי שמגואר כסומפק שהד~

 ]עפט"ג ביוםגו

"ספק
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 בזטה"ז לנו שאץ במלקות סיירי לא לאיהו משוטאטפק
 ברורה וראיה וראי אם ספק אם נ"ם אין אימורולענהן
 כלאים 1לעניץ ס"א בסי' כהונה מתנות לעניין שהרילזה
 אם ספק שהדבר מפורש הטר ,טם כתב דצ"ובסי

 והריף הבה"נ דנם 1"'א ע"ש לאו אם האב לזרעחחטשין
 לאיסורא אבל למלקות אלא איט חוששין דאץשכתבו
 הראשונים רבותינו רוב רויו זהו ועכ"פ ]סמ"נ[מורים

 הש"ם גכל להדש מהשמע וכן ס8ק שהרכרוהאחרונים
 : קיי"לוהכי

 ואפילו שה אמרינן אי שם בנם' פלונתא יש עודכא
 שה דאמרינן וקיי"ל שה כל דבעינן או שהמקצת

 ראותו נהבאר רכבר חרברים וביאור  שה סקצתואפילו
 סיים ושני חרחל  וסן העו  טן הבא בבלאים נחזגוא"ב
 אבל וא"ב אותו רץ טהנ  ובשניהם סבהמות הןאלו

 שיכולים רס"ל כמאן החטה וסן הבהמה מן הבאבכלאים
 אותו רין אין ובחטה יז בסעי' כם"ש טזה זהלחתעבר
 ספק שהדבר נתבאר וככר שם כם"ש כלל נוהגואיב
 גדין רבתי נ"ם ולכן לאו אם האב לזרע חוששץאם

 ; בסיר שיתבאר כמו שה מקצת ואפילושה
 וילרה נקבה צבייה על שבא זכר שה כנץ כיצדכב:

 וחולד הבת ושחפ ולד י~ה בת וו:ותה בתהצבייה
 ספק ש"ט דכיון פפור ודאי ממלקות והנה אחדביום
 חוששין אין ודילמא יאו אס הץב לורע חוששיןאם

 "ח איסור אבל בהמה ולא חיה כולה הע דהבתונמצא
 וא"כ שה סקצת כה ויש האב לזרע חוששין דשסאבזה

 אבל שה מקצת ואפילו שה נאמר אם אלא אינוהאיסור
 ; ליכא איסור נם שה כולה הצריכה שהתורח נאסראם
 על שבא זכר צבי כגון למלקות ג"ם יש ולפיכךכנ

 ושחפ ולר ילרה בת ואותה בת וילדה נקבהשה
 אין דשמא יש ודאי איסור וחנח אחר ביום והולרהכת

 לקגין אכל שה כולה הבק והוי האג לורעחוששין
 אמרינן דאי שה מקצת ואפילו בשה תלוי הדורסלקות
 1"ח האב לזרע רחוששין נאמר אם דאף מלקות חייבבן
 אם אבל שה מקצת נה אית הא מ"מ היה סקצתכה

 לזרע חוששין דשמא מלקות בה אין שה כולהנצריך
 שה דאמרינן הלכתא ואפסיקא שה כולה בה ואיןהאב
 וכר שה ולפיכך טיע.[ 7ר"6 ]כר3גן שה פקצתואפילו
 ושחפ 51ר ילרה והבת בת וילרה נקבח צבייח עלשבא
 לוקה איט אבל איסור עשה אחד ביום והולרהגת
 ואותה בת וילדח נקבה שה על שגא ונר צביולהיפך
 סלקות חייב אחד ביום והולד הכת ושחט ולר יכרהבת
 ג5 ספלו וכן סס 3גט' ]סכ5 שה מקצת ואפילורשה

 צבייה על שכא זכר בשה ]ט'"ק שמ איחא עוד3גך : ןססוסקיס
 אחד כיום והשה הצבייה ושחט שח וילדהנקבה

 ובנה חיה ולא וכנה בהטה רק אסרה לאשהתורה מפני האב לזרע חוששין אם אפילו ץימור זהדאין
 ושחט צגי וילרה נקגה שה על שבא זג4 צגיולהיפך

 שדו"רה ספני לוקה דוודאי אחד ביום הנולד והצביחשה
 היא דהאם כיון שיהיה מה הבן יהיה ובנה בהמהאמרה
 סהם הנלר הלר לעניין רק הוא והנ"ם וודאיתבהמה
 ביום והו5ד הנקבה ושחט 51ד ילדה נקבהכשהולד
 כ"ג בסעי שנתבד,רו הדינש גהיורי תלוים בזהאחד

 : בם"ר בם"שוכ"נ
 שכתב מאד המוהים אלו בענינש הרמב"ם ודנריכה

 ושחט העז על שבא צכי כטד ככלאים וטהגוז"ל
 אמור הצבייה על שבא העז אבל לוקה בנה ואתהעז

 ובנה פרה לוקה אינו שחט ואם כנה ואת אותהלשחום
 הזאת הצבייה בת היתה ובנה צבייה לא תורהאסרח
 בנה ואת הצב"ה בת הנקבה את ישחט בן וילדהנקבה
 והדברים כרבריו כתבו ח' מעי' בש"ע ונם עכ"ללוקה

 לשחופ אסור הצבייה על שבא בעז שפסק כמהתסוהים
 ובנה צבייה אסרה לא רהתורה רכיון בנה ואתאותה
 אין איסור נם 1ב11ראי למלקות איסור בין לחלקמנ"ל
 בנה ואת הצבייה בת דכששחט שפסק מה וכןבזה
 לזרע חוששין אם ספק שהדבר פסק בעצמו והרילוקה
 האג לזרע חוששין אין ושמא לוקה ואיך לאו אםהאב
 תמהו ובבר שה מקצת אפילו בה ואין צבי כולחורעי
 31"ח ]עגח"פ בזה נאמרו רבים ודברים ד18מקים כלעליו

 : נקוסימ[ תס5יו ס3ן"3 וט"ו מקע"ו1ס4ך
 1' דין מכלאים בפ"ט דבריו תפוהים מוה "חרכו

 אחד מין אסותיהם היו אם הכלאים מן הילודיםשכחג
 ~ע"ו להרכיבן אסור מינין שמ דיו ואם זע"ו להרכיבןסוהר
 אמו מין על אפילו הניד זה הרכיב אם וכן לוקה ררכיגהשס
 פרהרה על להרכיכו סוחר חסור שאטו פרד כיצדלוקה
 אבל החמור על אפלו להרכיבו השסור חמורשאמה
 חמור שאמה פרידה על לריכיבו אסור סוס שאסופרד
 כלל האב לזרע חוששין דאין מבואר דמרישא עב"לוכו'

 הרכיבו ראם כתב שהרי כוודאי דחהטשין סבוארוכסיפא
 בח' ז"ל הרא"ש עליו תמה וכנר לוקה אמו מיןעל

 עלהה ולא גדבריו להניה המפרשים וטרחו ע"שכלאים
 ע"ש:כידם

 אחרת שיטה לו היה 1"ל שהרמב"ם ניאה ~ענ"י3:ז
 דכרים שני בש"ם שראה מפני אלו ענייניםבכל
 ראותו כחנמא הלכה פסקו ]ע"ס.[ דבחולין וא"1הסותרים
 ובכתובות האב לזרע דחוששין הרי גזכרים נוהנוא"ב
 אין שתבעה יפרקןה בפרידות כר"י הלכה פסקו~ך":[
 פבואר דמזה מינה אלא חפור ולא מום לא עכיהמרביעין
 ליה סספקא דספו"י או האב לורע חוששץ דאיןלהריא
 פלונתא הש"ם הביא מרלא ום"ל דחולין בש"םכמבואר

 ה3א כן והאמת אהדרי סהרי דלא ש"ם אחד בסקוםזו
 בהולד שיש עצמה היא לעניין האב לזרע חוששיןדוודאי
 האב מחלק יהער נרול האם חלק ום"ם נ"כ מהאבחלק
 זה לריכיכ ולכן האב לזרע חוששין לשון מוכחוכן

 ונהויר בו סעורב אחר מין אע האם שבמע טטיעליו ולוקע האב מצר כלאים הוי עצסו האם מין עלהנ~לר
מעור4
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 אמו שמצד מין שי להרביבו מיהו בו אחר מץטעורב
 חוששין אין מחולקים האבות שסצד אע'יפ בו כיוצאהוי
 ושניהם האם מצד שויט ששניהם כיון האבותלזרע
 בזרע האב זרע במל בהם סעורב אחר שמין לענייןשהן
 בלבד אמו בםין להרכיבו משא"כ הרכגה לענייןהאם
 סטגעס  סרירס ר"י ס"מר מס ]הטרס כלל שוים אינםהרי
 כ15מר נ5נז ממור מין ע" כ5נז סום מין 5" ר"5וכו'

 מינס "5" כ5כז ס"ס מין ע5 ע" כ5כז ס"כ מין ע55"
  וזס  סךם  יילם  מינ סמ5ו "ף ס"ס מנ7 ססויןכ15טר
  וגיומיט כייל?יס  ליוסמס רי  נרברי  סס'ים ירמ  סםסכמולין
 נסר7 מ71יס 7סכ5 זו* נויס  ר"ס רברי  ססביי  סודסויו
 מכמ זמט5י' מססק" סמוקי ס*מ סס ססיים ס"מר  ווס ס"טור ס"סטס

 ססי"
 15מר סייך ".ן מסק זע5 זכקוכופ

 5טטמיס סטו"5 1",ז% סס סס"ם ס6מר מס עסס5כס
 "כ5וכו'

 מכ""
 טסך נ'כ זמס ס"ס 5ז עס ס"ג 5ר 51סמזסויןע"ס מגני" חכטיס מ"ן סן "מפ סריווט כמין כ5

 יסטור 5" סס סס"ם י5סי ויסנווזכטוכוט
 ס"וטר ג' ס5' 7כ5"יס ס"ח מירוס5מי ר"יס 5זס ויסוכסימיס 5יר"י מגמ"

 עס ממור כן סום גן כסום יוי" 5ר' מכמיס  מוויספס
  1גמ51ין סוס "כיס ומני ממור "טס ט% הו ממור"ניו ומ5ז סום "מו מ%  סוס כ15מר סום כן ממור כןממור
  י,סו "5" סן "מט סרי17ט מין % ז5מכמיס 5סיפך"ומר

 כן סוכר יכחונוט סס"ם זגס 5סרמכ"ס ום"5כ7כרינו
 : 171'יק[ כפסיטופ ""ס 51סת"ס  כזס טרמ ססוסמסרס
 בדבריו לומה אחרת בוונה וא"ב באותו שכתב וזהכ:דן

 לאו אם בזכרים נוהנ אס ספק שהדבר שכתברוה
 מאותו זכרט מיעמו דחנניא ררבנן .משום אלאחוששין רוודאי חאב לזרע חוששין אם ספק שיש מפני זהאין

 י"ל וא"כ שם בגם' כמכואר שנים ולא אהדרמשמע
 שהתורה אלא האכ לזרע דחוששין ס"ל אינהודגם

 כרבים הלכה ורבים ויחיר וא"ב כאותו האב לזרעמיעמה
 הרין כלליות על הוא בחנניא הלכה שפסקושמואל
 חנניא דברי נזכרו הש"ם דבכל האב לזרעקחוששין

 השויס בדרך ומהלוקתו חנניא ע%  שמיאל  יגייבת זהלעניין
 כלל מיירי לא וא*ב ראותו זה עמ~ן בפרמ אבלבכ'ים
 חוששין דאין מוכח זו דמדרשא ס"ל דחכמים אפשראו
 וא"ב אותו  לענין גס בחנניא הלכה וא"ב האבלזרע
 אבל וכו' בזכרים נוהג אם ספק שהרבר שכתבוזהו

 שבא בעז פסק שפיר ולכן האב לזרע שחוששיןפשימא
 את ושחמ בן ילדח והבת בת הצבייה וילדה הצבייהעל
 פשימא עצמה דלעניין דביון לוקה בנה ואת הצבייהבת
 מצד שה חלק הזו בהבת ויש האב לזרע דחוששיןלן

 שנתבאר כםו שה מקצת ואפילו דשה קיי"ל ואנןהאב
 הצבייה לשחומ דאסור שכתב וזה דלוקה וודאיוא"כ
 ולא רחמנא אמר ובנו שה אסרו דבגמ' אע"ג בנהואת
 ובנוצבי

 ס""
 פפור הוי פמור לשון הש"ם מרקאמר

 הדם ביסף ולעניין סקי""ן ]ט"ז בשבת כסו אסוראבל
 מברך ואינו מכסה וחיה שמבחמה שכל בפ"'דשכתב
 דהא לכסות צריך מחיה האב אם דאפילו פשוממעמו
 מחיה האם אם אפילו מברך ואינו האב לזרעחוששין
 שא"צ סבהמה הוא והאב האב לזרע רחוששיןרכיון
 רצריך במים או כיסוי שא*צ בדם כנתערב דינוכיסוי
 לעניין שכתב וזה 1ד1"ק[ כף רק סס סוכיר ס5"ור"יס 15גי 5חכמי מססוכטו סג"מ 5מ"ס ]1""5 זה לשעריוכל וסי כ"ח בסי' כפ"ש כיטף הצריך דם מראה בושיהיה
 ויירה העז על הבא צבי מבכורים בפ"מ כהונהמתנות
 ותייש שה מקצת ואפילו דשה המתנות בחצי חייבהולד
 לזרע חוששין רם"ל אע"ג ע"ש פמור הצבייה עלהבא
 ביון להכהן לוסר שיכול שאני ססון לעניץ מ"םהאב
 לזרע דחוששין שהלכה ראיה לי הביא בזה פלוגתאשיש
 בלתי א"א ממון להוציא מ"ם בן הכרענו איסורדלעניין ונהי בזה מחלוקת יש שהרי להביא א"א 1זההאב

 גימ" 5רנגןסייך  צצלצ צעשיג"נ'%4נןע ~ק]1ב~ג:רגיג51"י
 מעק י5עגיין וד"י "65 כמגגיה דס"5

 תו"ק[: סקי ס"" נסי' סס"ך 5מ"ס 1""5ס"ני

 נהפושש טסטן
 לטשננה נראה

 למות ונומים וממוכנים חולים שהם ועוף חיה בהמהא
 המטריפין גאיבריהם מיוחרת מכה להם שאין כיוןס"ם

 בשמהה והיינו נבילה אלא תורה אסרה שלא מותרת%'ז
 מריפות לה שיש או נבלה רהוי 'כראוי נשחטה שלאאו

 מח"ם אסורה ואז טריפות גהל' כמבואר מאיבריהבאחר
 רק בה שאין מסוכנת משא"כ כראוי נשחמהאפילו
 בשירה לסות נומח שהיא אע'יפ 1לבן כחהשישות

 ; שיתגאר במו בראויבשגשחמה
 שאמרה הרי ובנכיאים גתורה מפורש וה ידברב

 סיתה לאחר היא וגגלה נב75  גל תאכלו לאוערה

 לאבלח לכם היא אשר הבהמה טן ימות וביכדכתיב
 מעם תהיה שלא מתה כל לך ואין 1ג1' בנבלתההנגע
 מחיים נם והרי מיתה לאחר נבלח לאסור להימה טסוכנת אסרה שהתורה נאמר ואם מסוכנת המיתהקורם
 ובנביאים 5"1.[ ]נמ' מותרת רסחיים וראי אלאאסורה
 ד' אהה ]ד'[ צ11ח הנביא שיחוקאל זה םבוארנ"כ

 אכלתי לא ומריפה ונגלה ממוםאה לא נפשי הנהאלהים
 אי1 דא"כ ממש ומריפה נגילה לוסר וא"א 1ג1'מנעורי

 אלע בו אסורים "טראל שכל ברגר לנביא שבחזה
 שחימתה לסהר רררך סשום קאי ראםסובגת הקבלהבאח

שלא



 48 כגחשל"ן * פסן שיפהחלכ*זעי4ך
 ומחפה נמלה לה ג~י ולכן "ס[ ותתננל חגח4א
 לפנינו כגרם מחט לה שטעחב כטן זה כעין ג"כיעל

 ףנקוב לפנים המחמ לך שלא כדי לשוחמהומסיעים
 שאלו כלוסר מרשה לה קרי ולכן מריפה *עהיההדקק
 01רשבח טיד ישחמוה לא אם ולהמרף להתנכלקץכיס
 הקה הנכיא ורק מותרת דמדינא ש'ש בזה א"עהנביא

 : כזהנזהר
 שממהרים מנהמה אוכלים ה.1 לא החכמים גדוליח"ל ג' סעי' והש"ע טט"8ן ]ס"ר הרמנ"ם שכתבו וזהוג

 סרגריהם וסשסע עכ"ל משובח ה"ז זה בדבר עצמועל להחמיר הרוצה כל אלא אימור כו אין זה ורגרהשחימה גמוף שפרכסה ואע'פ תמות שלא כדי אותהלשחזמ
 ישראל אעו לכהמת ישראל בהמת בין חלוקשאין

 ססוכנת התה-1 שלא שכתכו הנאונים טן יש המור ח"לו4 : 3טט"ט[]וע"ס
 ממון הפמד משום ישראל כנהמת אלא סי0ניםע'י
 מותר כותי של והיא מסוכנת לנאון אחרת ובתשו'וכו'

 יישראל 1סותר בשר ממנה וליקח ישוחמה4שרא5
 דטית ששגי המפרשים וכתבו עכ"ל הכותי מןלקנותה
 אומרת איגה נ"כ ראשונה ודיעה כלל מחולקיס אעםאלו
 בחסירות שסהנהג ל0י חסידות סדת אלא ואינהשסור
 איא ליכא חסידות מדת אפילו ישראל דבכהמתעוד מוסיפין ויש ו3"ח[ ]ג"י אדם לכל היא השנייהוהעה
 חולקים יש אגל סק"ח[ ]ס'יך החכסים לגדוליחומרא
 שתקום עד מדינא איסור יש ישראל אינו דבבהסתום"ל
 ר36"ן גסס ]סס  הראוי הילוך אמות ד' ותלךסאליה
 שאינה חולה אבל במסוכנת זה וכל 6"1[ כססוג"ח

 יס ]ועגסיו ]סג"ס[ ליכא חסידות סדת אפילומסוכנת
 3ף6וס רק יסחטו ס63 סטסניח סט3גא טן טמוגסרו4

 : ןוטוכוס
 מסוכנת לשחיפת בריאה שחימת בין הפרש ישןץ

 שחימה בשעת כלל פרכסה לא אם אףדבריאה
 שום לנו אין בריאה שהיא דכיון מותרת אבר הזיזהשלא
 השחימה בסזף פירכסה אס טסזכנת אבל בזההעוש
 אגל מוחרת השחימה אחר עד דסירכום  שגכאשכהבאופן
 רקש עליה ולוקין נבילה ה"ז כלל פירכסה לאאם
 ביחע השחימה כסוף פירכסה שלא דסמוכנת לרננןלהו

 פיכום ומהו שחימתה נמר קודם מסנה נמולהשנפשה
 ! מ' סעי' לקמןיתבאר

 כשירה דם טסנה טא  ולא השזחמ דקיי"לדאע"ג * מתכאר י"נ הן מם"א כפ"ר הרמב"ם שסרברי ודעך
 דם 0מנה טא כשלא כמסוכנת ס"ם כ"ח בסי'החכאר
 השוחט שם בתב שהרי אסורה פירכום היה אםאף

 הבריאה את השוחפ וכן היו מתים שמא אומריםואין מווזרע אלו הרי דם מהם יצא ולא ועוף חיהבהטה
 שהעדר מלשונו וגראה עכ"ל וכו' מותרת ה"ז פרכמהולא

 חוששק אק בבריאה ורק גזה מיתה חשש יש דםטויאת
 חש ודאי במסובנת אגל לפירכוס חוששין שאיןכסו

 לבאר היצרכו לא וחז"ל שמפרכסת הלמאה  בונבאיא חית סעצי אטו ההפליום  ונאמי פירכסה אם אףלחהפ

א-

 דם וכשאק הנפש הטז דהדם דפעדמא מילתא שעזו
 גיכ פידבסה לא אם רם טא אם אף ואדדכא נפשאין

 : ]געע"ו[ נביההיא
 ואיגח אוכבת חולה כשהיא מסוכנת של ה0י0ן מהון

 בהמות ככל קעדס דברים אוכלת ואפילו לעמודיכולה
 ב-ים אותה סעמידים אם אפילו כלום זה אקכריאות
 או נערה ע"י עומדת שאינה וכל מסוכנת % איןמקל ע"י או נערה ע"י עומדת אם אבל כלום איטועוסדת
 הוא ופשומ פירכום דנריך ססוכנת גחישז היא הרימקל
 שע'י רנל4 נשברהשאם

 א-

 וכל לעסוד יכ51ה אינה
 הסיבח רואק אט שהף מפוכנה כחזגךז אינה בריאהנוף
 כשאוכלת דדטקא מ9 ום"מ רקסוד יכיה אינה מהמפני
 שבירת שע"י מימן יש דוי לאט5 יכולה איט אםאבל
 מ"ם נ"ח במי' שיתבאר נשלה הן בה שאק אףרנלה

 : לרינא דנ"ע כמסוכנת דיא חהי טפהנה45
 השחימה בסוף לדךות צריך דהפירכוס גתבט כברה

 שמקל מי ףש השחימה אחר נם קצתושתמשוך
 היה הפירמם כל אם וב"ש סקץ[ ]פס"ך כן ואיטבזה
 שחיפה השחר  טחימה בשעח  ואם דשה השידמהאחר
 -ט לפרכם התחילה זמ;  משך  ואחר  פירב0ה לאתיבף
 וכן האוסרים כדברי ונ"ל ]עסש[ מתירים ישאוסרים
 שתהא עד מועיל אינו השחימה ובאמצע השחימהבחחלת
 שכל או השחיפה אחר קצת ושהנאטך השיומהבסוף

 ! תיכף שחיפה אחר חרוההפירכוס
 בכהמה ]טס[ הרמב"ם כתב הפירכום ויא כטומפ

 והחזירה ידח שפשטה כק ודקה נסה ובחיהדקה
 רנלה שכפפה או החירה שלא אע"פ רנלה שפשמהאו

בלגד

 ה-

 ולא ידה פשפה אם אנל ומוהרת פרכוס
 בלבד נפש הוצאת אלא זה שאק אטרה ה'זהחזירתה
 ולא שפשטה בין הרגל ואחד היד אחד נסהובבדב!ה
 ומותרת פירכום ה"ז פשמה %א שכפפח ביןכפפה
 ה"ז כלל כפפה ולא רגל ולא יד לא 'פשמה לאזאם
 בשכש ולא בעיט אלא רפרף לא אפלו ובעוףנבלה

 ~גשג דאורייתא באיסור הרמב"ם לרברי לחוששיש ובוה-אי וס"ך[ ]3"ח ראשונים ועוד והר"ן הרשב"אדעת וכן ע'ש דמהגי בהב המור אכל מהני לא בלכדיד בפיפת ודקה נסה וחיה דקה דבכהסה מדבויו ומכוארי : עכ"ל פירכום ה"ז בזנבואלא
 פירטם דהוי "א נבהמה ,נכ וכשכוש זטס"ג[סטנ"ס
 כשכחפ וצריך ריאשונים מדבוי מכואר וכן מק"ו[]ס"ך
 יד פששת הוא רהפירכום במקום דשא פשום ודגרגדול
 כמקום וכן לנמרי כפופה תהיה שטקודם צריך רנלאו

 דזא"ב לנסרי פשוטה הריה שמקודם עריך בפיפהדמהני
 גפו בגם' שנרסו פוסקים יש מהני בעיגו דרפרוףבעקן שכתב וזה ]סג"ט( ופשימה בפיפה זה ראק מהג%איט
 דט% ח41 חרמכ"ם ולדעת ]ס'י[ סדגי לא לנואבל

וא
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 להקל ואין ובנף בעץ רפרוף יריך יבן מחני5א

 ! דאורייתאבאיסור
 אם ידע ולא בלילה הממוכנת את השוחמ כתג עוד841

 כ' מעי' גש"ע וכ"כ ואמורה נבילה מפק ה"זפרכמה
 רם ממנה יצא שחימה בנמר דאם כתב הטוראבל

 ולמחר לראות יכול ולא בלילה שחט ואם כשרהבקילוח
 בגמר שיצא בידוע בדם מלוכלך השחיטה ביתמצא

 המפרשים כל עליו ותמהו עכ"ל וכשירה קילוח דרךשחימה
 בזה פליגי וחכמים ]5"1.[ במשנה יחירים רברירזהו
 שהוא הטור על ל"ק ובאמת יבריו ורחאו כחבמיםוהלבה
 ורנל דיד דפירכוס ום"ל ]דו"ס[ מודים הכל דכזהמפרש
 רוב כדעת העיקר לדינא אבל מזיטק קל פירנוםהוא

 סססרגם עד 5סון ]וכ"מ מועיל אינו רזינוקמפוסקים
 : סכסיס[1ק6סרי

 בשירה למרחוק מהרזת רעי הטילה שאםפירכום דהו" ננם' מימנים שני עוד שיש המור כתב עיד5ב'
 פירכום מימן זה דאין טריפה לה בסמוך רעי הטילהואם
 חוק וקולה צועקת אם וכן ]נ")[ אחרים מימניםוצריך
 ונראה זה השסיטו רבותינו כל אבל פרכום מימןהוי

 פירכום מימני אלו כל אין שם רש"ס דלמסקנאדעתם
 ישויש

 להורותעתע
 ]1 וכ"מ[יח:דאי ]יס'ע הטור

 שרבותינו
 דבזמה'ץ ורע כלל להקל אין זה השמיטו הש"עגעלי
 מפיקא מפק שום ברי טוב פרכום שתהא לראותיש
 דעתם להטות שדרכם המבחים על כזה להעמידואין

 בחייה בהמה ]י':[ חז"ל אמרו בזה כיוצא ועללהיתר
 נשחמה, גמה לך שיודע עד עומדת איסורבחזקת

 נסצא ,אם ,פנ'ט,ת') הסס נךוקמ ותי יסימן

 כולו פני על חלק שיהא צריך שחימה של המכיןא
 ואין הסימנים יקרע בפגימה ישחוט דאם פנימהבלי

 את לבדוק השוחט חייב ולנן קריעה אלא שחיטה1ה
 שיגרוק מה על לסמוך לו ואין השחימה קודםהמכין
 הוא והרי אח"כ מלבדוק ישכח דשמא השחיטהאחר

 חייב לשח"מה מיוחר מבין לו יש ואפילו נבילהכמאכיל
 מלאבה בלי מאי14 קצת להתקלקל המכין דדרךלבודקו
 להקל שרוצה מי ביש ודרא ישחוט לא בדק כשלאולכן
 השחיטה אחר הבדיקה על לממוך ~שחיטה המיוחדבסכין
 בשירה השחימה מלבדוק ישכח אם אף שהריממעם
 כללא דלאו חס5"ט[ גסס ]פ"ח זה בש" שיהבארכמו
 ועוד סקכ"נ[ ]עסת"ג בם"ד לפנינו שיתכאר כמוהוא
 שאין י"ד בסעי' הרם"א רביט כתב עצמו זהדבדין
 לם"ש דמי ולא ע"ש בדיקה בלא 'לכתחלה בולשהום
 שנבדוק סמך על לשחומ לאחר ליתן שיכולים א'במי'
 מציין רוב מטעם מומחה הוא אם השחיטה אחראותו
 השחיטה אותו נבדוק לא אם ואף הן מומחין שחיטהאצל

 בעצמו השוחט אבל אצליט הוא המפק רהתםמותרת
 שהשוחט המכין בבדיקת משא"כ כהונן ששוחטיודע
 נופה רבשם ועור זה על נסמוך ואיך יורע אינובעצמו
 על יברנ ראיך ועור ע"ש בהה רינים פרמי במהיש

 ]י"ו:[ יבגמ' ועוד שנפגם ימצאוהו דשמאהשחימה
 לבדוק מצוה שיש ומשמע ע"ש אקרא זה לדיןאממכוה
 65 6ם ג,ס סססיר סג"כ ]וטסנ"ס בזה נקיל ואיךהמכין
 61ף סדסק גסטס גס 5סק5 ד6ין 51"ג ע"ס סדחקגסעס

 ססיטפ דסריו סס טסם"ס 5סיסר ר6יס ק5ס יסס5כ16רס
 ר6יס 61יגס 5ס6יטס גתיוחד 8ף לקת"5 חירן 651וכי

 ע"ס 5חכס 5סר6וט 5רעי כדקו 6ס ס6ף קחרן651פת
 :1חץן

 של חודה שנותנים בשימשא שבדקו ישכדיקות מיני כמח ]סס[ לחז"ל מצינו הבדיקה היא כיצד21
 שרואין או פנימה יש אם בחורה ורואין השמש ננגדסכין
 כהפנם השמש נכנם פנימה יש יאם בחוד סכין שלכצרו
 המים פני על החוד שהוליכו במים שבדקו ךש]רס"'[
 חריץ כמין עושה העוקין פגם יש ואם מועטהבנגיעה
 ימעלה וחודה בשיפוע המבין שמחזיק או כהליכתהבמים
 המיק טפלים פגם שם יש ואם באצבעו החוד עלוממיף
 על המכין שהוליך לישגיה בריש שבדק 1"ש ]סס[שם
 בחוט שבדק ויש ירניש פנימה יש ואם לשונוראש
 לתקך ויכנם השיער יעבוד לא פנם שכשיששיער

 !הפגימה
 אבישרא בדיקה צריכה פפא אר' שם איתא ואח"כנ

 בשר על יבדוק מקודס רוחתא ואהלתאואטופרא
 יבדוק ואח"כ רך שהוא הושט כננד דך שהואהאצבע
 דקה בפנימה יותר מרניש דרך לקשה רך דומהשאינו מפני קשה שהוא הקנה כננד קשה שהוא הצפורןעל
 ואתלתא ]סס[ ניכר ואינו קטן פנם על עובר קשהודבר
 דשמא צדריו ובשני חודו על דהיעו כאמצעורוחתא
 הוא המכין רפנימת חמרא אר' שם איתא ואח"כדא : ]0ס[ ונקרע בעוקץ נאחז והמימן המכין בצדנפנם
 דאוהיות אנירה כמו לפרש יש חגהיה ולשון 5"ן:[גכורוח ]רס"י בו מהעכב שהצפורן צפורן בו שתחגורכדי
 נמו התאמפות מלשון הוא ואנירה מתחלפיןאחהע"ר
 פמולה אונרת המכין לענין שם הש"ס ובלשון בקיץאונר

 מלשון לפרש יש או להובו הצפורן מאמפתשהפגימה
 הצפורן כן כמו ומתגענע יפה הילוך הולך שאינוחגר
 מפרש ז"ל והרשב"א המכין על יפה הילוך הולךאימ

 נה חטר שהיפורן בלוטר חגיה טלשע שהיווננסס"ק
 א[*



 י4 כיהשלהן ק ממן שחיטה"יכותער4ך
 סובבת שהחנורה במו 1הכ11נה ז"ל הרמב"ם נשםיכ"ב
 וי,פ הצפורן את מובבת הפנימה בן כמו הנוףאת

 מבואר וכן סס[ 733"0 ]רה"ס הצפורן בהשהרניש ברי כלומר מססנרותיהם ויחנרו כמו שפירשומרבותינו
 הפירושים אלו בק רבתי ונ"מ סג"ו[ ]ס"6 הרא"שמדברי

 : בס"ד שנבארכמו
 הרבה הוא צפורן רחנירת ז"ל והרשב"א הרמביין דעתךן

 השערה וחום ולישנא ושימשא רמיא סהבריקותיותר
 שאינה קלה פניסה דאף מ"ל בזה שכרקו אלווכל

 שלא ז"ל הרמכ"ם וכן הרי"ף ולכן פוםלת צפורןכחנירת
 טריפה שהוא כל דפנימה מ"ל צפורן רחנירת הךהביאו
 מה דכר שתחנור דכעינן דווקא לאו שהוא ביומיהו
 רנשירה רמולמאמאה היינו ראל"כ השערה חוטבמו

 : רבר שום אגית שאינה ביון שיתבאר כמו;]ר"ן[
 פנימה נ"כ הוי צפורן רחנירת והרא"ש הרא"הוד"ת
 דר"ח מימרא הכיא לא ז"ל הרי"ף הרא"ש וז"לקלה
 מובר שהיא דעהו מפרש יש צפורן כחנירת הואדפנימה
 פליני ואטופרי ואבישרא ומיא בשמשא דבדקידהנך
 אין ואפילו מרפינן דהוא כל רפנימה ומבריארר"ח
 לבדוק דבעינן דפמק כיון ניאה ולי בו חונרתהצפורן
 דכר צפורן בה שתחנור כרי היינו ואמופראאבישרא
 הצפורן בה שתחנור היינו בצפורן מרניש שהואפנימה
 הוא וברור עב'יל רר"ח האיא להזמר הוצרך לאהלכך

 לישנא האי וז"ל ]733"ה[ ז"ל הרא"ה כמ"ששכ11נת1
 שמובר כמו חנורה מלשון אינו הצפורן בהשתחנור
 ססמנרוהיהם ויחנרו כמו חנירה סלשון אלאהרשב"א
 לומר לו היה כדבריו שאלו הצפורן בה שתרנישכלומר
 : עכ"ל החונרת היא שהפנימה הצפורן שתחנורברי
 מפרשים והרשב"א שרימב"ן שכתבנו בזה ומחולקיםן

 13ןלה פנימה הוי ולפ"ז הצפורן מובבתשהפנימה
 מפרשים והרא"ה וריא"ש וטופרא ובישרא ומיאמשימשא
 להרניש ביכולתו שהצפורן צפורן הרגשת רק נ"כשזהו
 בה שי?נם רק בה שאין אף רקה היותר הפנימהאף
 ~ון כה נבנמת אינה השערה חוט נם ואם השערהחוט
 רכשירה למאמאה דמי דזהו מרניש שהצפ1ק אף בלוםזה
 ב' בסעי' הבייי רבינו דברי ממש וזהו שיתבארבמו

 כל בה שתאנור ובלבר שהוא בל הפנימה שיעורשכתכ
 שנם לומר בהכרח חה עב"ל השערה חוט אפירושהוא
 בפנימה אף מרנשת שהצפורן מור~ם והרשב"אהרמב"ן

 שהביא ואטופרא אבישרא בדיקת מהו דאל"כ שהואכל
 עניין הוא צפורן דמנירת סברי דאינהו אלא ז"להרי"ף
 אחד עניין רהוא שברים והרא"ה והרא"ש כמ"שאחר
 : 'ט"ם[ סיריסס ]'וכ"כ כ% פליני לא דלרינא ונמצאכמ"ש
 מוברים ז"ל ורש"י הרמב"ם שנם ברורה ראיה וישןן

 הם בפייא הרמב"ם דברי שהרי ז"ל והרא"הבהרא'"ש
 בהמנין יהא שלא י"ד בדין שם שכתב הרי"ףכדגרי
 פסולה שחיטתו בי1תר קטן התלם היה ואפילו ובו'פגם
 על וסגיאה סיל~כה גירק גיצד כתג ג"ג וגריןעג"ל

 רוחותקק מנ' צפרנו על ומביאה 1ם51יבה איבעונשר
 ואח"כ בלל פנס בה יהיה שלא כרי צרריו ושני פיהשהן

 בתג י"ד דץ הבחירה בית סה' ובפ"א עכ"ל בהישחוט
 ש5 כמבין הצפורן בה שהחנור כרי שנפנמה אבןבל

 מפורש ~רי עכ"ל ולמובח לבבש פסולה ה"ושחיטה
 צשרן חנירת זבר לא שחימה שכהל' שאע"פבדבריהם

 חנירת שזהו אחר במקום הזכיר ביותר קטן פנםאלא
 אלא חנורה מלשון מפרש ואינו אחר רהכל ש"םצפורן
 וכן ד' בסעי' שבארמ חנר סלשוז או הרנשהמלשון
 כם"ש נו םתעבב שהצפורן צפוין חגירת פי' ז"לרש"י
 מריפה דקה דפנימה פירש"י ]ט"ח.[ ובזכחים ד'במעי'
 אפילו שסרניש כלומר מתעכב רהצפורן מפורש הריע"ש

 ; הצפורן עיכוכ ז"ל רש"י קורא ולזה רקהכפגימה
 בסכין השוחט וז'ל שכחב הסוהים הטור ירבריבו

 הרמב"ם וכתכ וכו' נבילה ה"ז פנומה ונמצאתכדוקה
 וב"כ צפורן חנירת הזכיר ולא ביותר קטנה היאאפילו

 בה שתחנור ובלבד שהוא בל הפנימה שיעורהרשב"א
 אחר שבסקום הבאנו וכבר עכ"ל הצפורן בהשתחנור בדי פמק ז"ל וא'יא השערה כחוט אפילו שהואכל

 שלא דכיון בכ11נת1 וצ"ל צפורן חנירת הרמכ"םהזכיר
 כל פנימה אלא צפורן חנירת שחיטה בהלכותהזניר
 בהרשב"א ס"ל לא צפורן דחנירת דבפירושא ונהישהוא
 שהוא בל דפניסה כהרשב'יא להרמביים ס"ל לרינאמ"מ

 : בס"ד שכררנו כמו אמת וזהטריפה
 ום"ל עליהם לרינא חולק שהרא'ש שכתב זה אבלי

 תימא הצפורן כה שיחנור כרי רק טריפהדאינה
 רחנירת בפירושא רק חולק שאינו נתבאר ככרשהרי
 רחדא הרא"ש כתב להדיא שהרי הרין בעיקר ולאצפורן
 צפורן חנירת עם וטופרא דבישרא בדיקה היאמילתא
 דבישרא דבריקה הרא"ש בכוונת להיפך מ"ל רהטורוצ"ל

 אלא נדולה פנימה והיא חנורה מלשון שהואבהרשב"א צפורן דחנירת בפירושא ודעתו ומיא דשימשאלבריל~ה דסי ולא צפורן כחנירת נדולה פנימה היאוטופרא
 וטופרא רבישרא דבדקה ם"ל דהרשב"א פלינדבוה
 כחנירת דהוא מ"ל והרא"ש צפורן מחנירת קטןהרבה
 טריפה שהוא כל דפנימה המור יורה לרינא ום"םצפורן
 הרמב'ש 0"ם לרעהו כן מובר אינו הרא"ש אםראפילו
 וכמו קיי"ל והכי ננדו הם רבים והרשב"אורימב"ן

 : ז' במעי שהבאמ בש"ע הכ"י רבינושפמק
 ט5"ח ]יס'ש האחרונים שרבותינו 1דע4א

 לברוק נוהנש שא3ו דוה בתבו 1ס3"טן סק"3וט"ו טק"י וסי
 אם אבל שהוא כל לבדיקה חיישינן רלא משוםבצפורן
 ומיא דשומשא בריקה כמו שהוא בל פנימהנמצאת
 באימור להקל אפשר ראיך תימא והוא נרולהקולא הוי ולדבריהם עזש לזה לחוש דא"צ אלא טריפההוי

 גס"ר שבררנו מה כפי באמת אמנם לכהחלהדחירייהא
 להרניש נוכל שבצפורן בדבר שךם הקדמונים רבותינובל
 גרעגה נכנם השערה שחוט גמו דקה היותר הפנימהאף

_ופחות
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 האצבע מו*ך טנהננו ולפי כלל פגם בה יהאשלא כרי צרדיה ושני פיה שהמ רוחותיה משלש צפרט
 יפנה שלא הלב ובכוונת לאמ ויברוק המכין עלוהצפורן
 שמים ויראת ורעת ישוב צריך והרבה אחרים לרבריםלבו

 ושלש פעמים ארם יברוק כי תראה הלא המכיןלבריקת
 לבו הכין בי ימצאגה ואח"כ רקה בפנימה ירגישולא

 הלב כוונת כפי הוא המישוש חוש ובחינהבאחרונה
 נפגם שמא הבדיקה קצת אחר הצפורן לשנותוצריך
 שלא בצדדיה פניטות יש ואול' מכין של בחורההצפורן
 יברוק ולא הצפורן פנימת כחוך שעוברת לפי בהירניש
 קפירא ואין בפ"ע אחר כל אלא ביחר הסכין צררישני

 : לכרוק צפורןבאיזה
 בישרא מבריקה כמעט יורעים אינם שבומנינו ירעסוו

 בבשר לכדוק רוצים וכשאנו אטופרא רק בורקיןואנו
 לרוב כירוע קלה בפנימה מלהרגיש מאר רחוקהאצבע
 רעל מבואר כיסי6[ 7"ס : ]י"ו ומפירש"י זממנושוחמי
 הוא ואצלנו הצפורן מהרנשת להרניש נוחה יוחרהבשר
 רקה בפגימה מרמשים אנו הצפורן שעל מכחםההיפך
 הטעם ונ"ל מאר רחוקה ההרנשה הבשר ועל הרקהמן

 היה ולא הרבה מלומשים הסכינים היו לא הש"םדבזמן
 ביכולת היה ולכן שלנו המכיניס כמו וחר רקהחור
 יחהוך מאר וחד רק שהחור עהה טשא"כ בבשרלהרניש
 שלנו הצפורן ובכריקת ההרנשה רחוק והוא מירהכשר
 דבבריקת מ,ה ויוחר כראוי חלק אינו אם גם טרנישיםאנו

 למערה החוד שמעמירים היום גם רואים אנוהשמש
 הן מופו וער מראשו לנמרי שוה אינו ואם בוומסתכלים
 כירוע לוכן סימני החור על רואים בחלקלקות הןבחירור
 פקפוק בע4 יפה יפה בריקהנו עכ"פ מיהו זסמנולשוחטי

 שבערך במפרים ראינו וכן שמענו שבילרוהנו ואמתין : וכילכלל
 חנמי בין נרולה טחלוקת היתה מקורם רורותשני
 חור את מעמיריס היו שאלו המכין העמרת ברברישראל
 וחלק קצה עב מעמירים היו ואלו למאר וחר רקהסכין
 רבריהם העסירו הצדר,ם ושני הרבה חר היה ולאלטאד
 טאכילת פורשים שהיו ויש כן להיות צריך הבריקהשעיקר
 לפסול אין מרינא ובאמה שכנגרם צר העסדת לפיבשר
 אלהים רברי ושניהם אלו העמרת ולא אלו העמרתלא
 הנבורה מפי סרע"ה טפי נצטוינו כאשר המהחיים

 וכל לסרינה מרינה בין הפרש שום אין עכשיוהאמנם
 החדור כעיקר שוה העמרהם המרינות שבכלהשוחמים

 :והחליקה
 סכינו להראות טבח כל חייב ]י"ח.[ רגמ' מושנאיךץ

 ואסמכוה ושחיטה כל*שחיטה קורם העירלחכם
 ]5ס[ חז"ל שאמרו ער הרבה כזה והחמידו ]י"ו:[אקרא
 יפה הסכין שנמצא אף לחכם סכינו הראה ראשאם
 נם יפה נמצא לא ואם סקדסוניס[ נ5יסיס אותוסנדין
 יכול יפה ובנמצאת עוד טבח יהיה שלא אותומעכירין
 מעי' ודוש'ע הטור כתבו אסנם כבורו על למחולהחכם

 ע5 % וביראת באומנ~זם ירועים אנשים ממניםבעצמם ה0 כי כבורס על למח1ל החכמים נהנו רהאירנאי"ז
 זהיריס הם כי כבורם מחלו ולהם והבריקההשחימה
 שאינו שוחמ ולכן העיר חכם ע"פ ונתמנו הרכהוזרידם
 אחרת בעיר שוחט היה אפילו רסתא רב מןממונה
 ברצון שלא ובמביכותיה העיר בתוך לשחומ לואטור
 לאכול' אסורים רשיונו בלא שוחמ ואם מהעירהחכם

 ואינו אלהים ירא אינו שהוא עצמו על ומעידמשחימהו
 מעיקר אלא החומרא מפני זה ואין השחימה עלמקפיר
 לחכם להראות צריך רנמ' רמרינא רכיון הוא כןהדין
 כבורם על מחלו שהחכמים אלא ושחימה שחיטהבכל

 החכמ של בעירו לשחומ כשבא הראשון דפ;םממילא
 למחול רשאי ואינו ככורו על מוחל ראינו וראיומביבותיה

 כל הרין מעיקר ולכן הפקר השחימה תהיה שלאכרי
 אסורה שחימתו שם שישחוט רוצה אינו שהחכםשוחט
 רואה אם שוחמ להעביר החכם ביר יכולת וישמרינא
 הזאת בעיר טככר כששחמ אף כשורה נוהנשאינו

 שעריין ששוחט ק"ו של כנו בן וק"ו החכם מפישנתמנה
 ברצט שלא ושוחט הזה במקום עהה עד נתמנהלא
 המחזיק וכל לעונש וראוי אסורה ששחימהו דמתאהרב
 את ליתן עתיר רסהא הרכ רצון נגד כזה שוחטבירי
 ותהי מאו קשה ועונם טריפות אוכלים וכאלוחרין

 : ברכה עליו הכא והשומע עצטוהם עלעונוהם
 אם אפילו בה לשחוט אסור פנימה לה שיש סכיןיכו

 ירניש לא דאולי הפגימה כננד שלא לשחוממכוין
 כששחט ובדיעבר טריפות ויאכיל הפניקה עלכשהעבור

 שלא אפי' הפנימה כנגר שחטהי שלא לי ברי איסר אםכשר
 ורווקא 1' סי' לשל כם"ש הפגימה על סטליתבכריכה
 מהפגימה כלל ירע לא אס אבל פנימה שישכשירע
 אסור בריעכר נם בהפנימה גנעתי שלא לי בריואומר
 אומר והוא הסכין ואש לצד היתה הפנימהואפילו
 רכל אסור מ"ם להיפך או המכין שלמוף בצדששחט
 ארעתיה ולאו רה עגיר רא,נש עליה רטיא רלאס'להא
 הפנימה על מטלית לכרוך יכול לחולה כטו דחוקכשומנו י מטלית לנרוך דיהר בן נג:ט הקם]ס"ר

 לו יש הסבין ראם נהגאר ושם 1' בסי' ועמ"שולשחוט

 י]פ"6[שנינו
 נפנימהרל בק יש אן '

 כסלא1 ן ע"ש
 שניס

 שיש שידע רמיירי וצ"ל ע"ש כשירה שחימתובצואר
 דאף מזה ולמדנו בם"ש טרפה כריעבר גם ראל"כפנימות
 שני מלא כשיש ורווקא כד'עבר רק כשד אינוברירע
 אסור בריעבר נם בלא"ה הא פנימה בהם שאיןצואריס
 פנע שלא אמירתו על סומכין אנו ואין ברידעאפילו

 תוספתא הביאו שלא הפוסקים על והמיהניבהפנימה
 עשפ כשר ובריעבר מהפניסה ירע שאם פשוט והרברזו

 כפי זמן משך על להעבירו או לקונסו יש שנתבארוהררכים
 ססעיים: "סכי~ס ס"י 5סתס"ס עח5"תי ה"5[ החכם עינידאות

כהגדד
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 שחם ואם ישחום לא אוגרת בסכין מדות שלש]י"!:[
 שחימתו שחמ ו1ום ישחום לא ממוכמכת פסולהשהימתו
 שיש אוגרת פירוש לכתחלה שוחמ ויורד עולהנשרה
 ולא הביא או חביא ולא הוליך ובין עוקצין שנילה

 וצד אהד עוקץ אלא לה שאין מפכםכת פסולהוליך
 דמכינא ארישא דקייטא וכגון במשחזת הוחלקהשקי
 ער העור א1לו חתך שלא בענין הביא ולאוהוליך
 צריך הקתא אצל עומדת היא ואם הפגימה כלשעבר
 ענין בכל המכין באמצע היא אם אבל יוליך ולאשיביא
 העוקץ אם המכין באטצץ אפילו פמק והרי"ףפמולה
 עוקין שאין הביא ולא הוליך אס נשר הסכין ראשכלפי

 ממנה כשירד ולא בסימן בפוגעו אלא קורעהפגימה
 הוליך ולא הביא אם כשר או הזנב כלפי העוקץואם
 המכים ולזה הראשונה כמברא כהב ורש"י הרסב"םוכ"כ
 שהושהזו עוקץ שום לה שאין ויורד עולה ו"ל הרא"שא"א
 הדבה פגימות לה שיש מכין לכתחלה שוחמ עוקציהשני
 הם אם כתב העימור זבעל ממונסכות נולםאפילו ופירש"י פמולה בדיעכד ואפילו ]גפ'[ כסגירהנדון

 נגע שלא בענין שחמ אם בייעבד כשירהמסוכמכוה
 הרא"ש וא"א אוגרות שהן מיירי אלא הפגימהבעזקץ

 : המור עכ"ל לפירש"י הסכיםז"ל
 עוקצים שט לה יש פגיסה דכל הדכרים כיאורננ4פ

 השחיוו ואם הקתא שלצד ואחד הראש שלצדאחר
 וזהו אחר עוקץ רק נשאר לא שהוחלק ער אחרעוקץ

 זהו שהוחלקו עד העוקצים שני השחיזו ואםממוכסכת
 רק נשאר לא אם רגם והרא"ש רש"י ודעת ויורדעולה
 ולכן בחזירתו בין בהליכתו בין קורע הוא אחדעוקץ
 ולא הסכין והול,ך הסנין בראש עומדת אא"נ כשראינו
 ופגע המכין ראש בצר לשחום שהווחיל בלומרהביא

העוק"
 העור ערחן שנחתך קודס בראשיחו בהצ,ואר

 והוא העוקץ עבר כבר להמימנים המבין כשבאוממילא
 שלא נשהמו הסיסנים כל א"כ הובאה ולא הולכהעשה

 לא דשמא מר'*ה הובאה גם עשה אס אבלבהפגימה
 ופגעו ההובאה סוף עד המימניף כל שחימתננמרה
 כם"ש מריפה ג"כ אחרון במיעומ פגעו אם ואףבהעוקץ
 הממוכסכת כשזו להיפך הדין דכן וממילא כ"ד3ם"
 כשר ג"כ הולכה ולא הוכאה ועשה הקתא אצלהיא

 ואם שנתבארו ממעמיס מריפה הולכה גםוכשעשה
 שער מפני ענין בכל מריפה באמצע היאהממוכמכת
 מיממם ומקצת העור נהתך כבר בשקצו מגיעשהסכין
 הרבח פגימות בהמכין יש ואם בהטימנים העקץופוגץ
 ולא 1"וליך המכין כראש וכולם סמוכסכות כולןאפילו
 פוגע והשני העור קורע שהראשון מפני טריפההביא
 וזה טס[ ]יס"י משנים יותר כשיש וכ"ש וקורעובהסימן
 רק אפירו רהיה רוקא לאו הרבה פנימות חז"לשאמרו
 , ע"ס[  דסססגין סס מכסייי פוסלח ]כ,  טדפהשניס
 כשאיז ד""ל בא אחרה שימה לי יש ~ל יחרי"ףכב

 קורע איט והוחלק נשהז והשני אהד עוקץ רקכהפגימה
 לממה נשיורד לא אבל למ"לה בו בפגעו אלאהמימן
 אפילו עוטד שהעוקץ מקום בכל כשר בממוכמכתולכ!
 ואיזה נשאר עוקץ איזו תלוי ורק דסכינא בר,שאשלא
 העוקין ונשאר הקתא שלצר העוקץ הוחלק דאםהוחלק
 שהעוקץ מפני הביא ולא הוליך אם כשר הראששלצך
 העוקץ הוחלק ואם קורע ואינו ירירהו ררך שםיודר
 אם כשר הקתא שלצד העוקץ ונשאר הראששלצר
 כן הרין רמכינא ברישא וגם זה ממעם הוליך ולאהביא
 ורפ"ו עומד מקום באטה חילוק דאין רמכינא במיפאוכן
 ובסיפא הביא ולא בהוליה עניין בכל כשר דסנינאברישא רלרש"י רש"י מלשימת יותר חמור שלהרי"ף רבריש

 מהיגוקצים באיזה הלוי ולהרי"ף הוליך ולא בהביאדסנינא
 בפגימות למה הר"'ף לשימת לשאול ואין כמ"ששנשארו
 נשארו הקתא שלצד העוקצים כל אם והרי מריפההר4ח
 שהעוקצים כשר הוליך ולא והכיא הוהלקו הראשושלצד
 הוא דהמעם קורעים ואינם ירידהם דרך שםיורדים
 מעמ ידי השיב שמא חיישינן מרובוה שפמסותיהדמתוך
 הפרש יש 3זה גם ולפ"ו 31"'[ ור"ן ]רם3"6 הרגישזלא
 רק שם אין אם שגם בארנו רלרש"י להרי"ף רש"יבין'
 מרובות כשהן רווקא  ולהרי"ף  פריפה כאלה פגשותשני
 ר") יסכיג6 6ריס6 1ק6יס סנמ' ט"ס  וט י)ס" ]וג")1) כמובן 11 חששא שייך לא רבשנים שלשה  הפחותולבל

 סכ'ת ודגרי גסירס"י וד65 נס6ר סר6ס ס55דעוקן
 וס כי6ר 650 ותס ע"ס וסרסכ"6 תסר6"0 וכ"מ 5"ט"6
 י0 ו6סי5י סק"ז סע"ו כמ"ס תח11רס6 ססתוסיססטיטור וד3רי ט"ס מ' 016 ספעיו"ע סס כמ"ס פ56יו דפוג!תסים
 סע"ז ת"ס 6ך לוגרוס 3סר3ס ססו5 3יגסיס 5סחיקססיעור
 טסוססס6 גרמוכם נן י'ע ל6 לסטיפור ספ)  כסניס1גס

 סליי'ף 3סופם טוטר סטיטור ,ך כט'ים כן לסרסכסכרט ר5רס"י %ף סרלס פגיפוס 1טי וכ"פ י"ע בסטי'ססנ%וו
 וקן מולן1:,.ש"11ש',י,כג

 שחמ אם פגם בה שיש תרניש בהבאה אותהוכשתחזיר
 הביא ואם כשרה שחימתו הביא ולא הולכה דרךבה

 שהבאט הר"'ף של דרכו ממש וזהו עכ"ל פסולהשחימתו
 דזהו כלל נרגיש לא דבהולכה כטנתו שאין הדברוכרור
 אלא שנרג'ש בע"כ הפגם יורד שממנה דכיון הנמנעמן

 הירידה אבל הקורעת פנימה שזהו נרניש שלאכוונתו
 תסרסע ופתורן 5' 16ת סס סמעיו"מ ]וכ"כ שנרגישבהכרח

 : ע"ס[סר6"ם
 שכתכט הרסב"ם לשון העתיק ד' נמע" הנ'י ייניטכר

 שחימה קודם בה הרגיש אם רדווקא עודוכתב
 השחימה ואחר שחימה קורם יפח סכיט סצא אםאבל
 דלא מילתא רכל עכשל פסולה שחימתו לנד הולכהאלא עשיתי שלא לי ברי ואמר ממוכמכת פגימה גהמצא
 י"ם בסעי' וכם"ש אדעתיה ולאו לה עגיו לסייע עליתרמי

ורבינו

,,,ק--ילמ_ץ
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 ממוכסכת דבל מחמירים ויש וו"ל שם בתב הרם"א1רבינו
 שחט אם ממש רסכינא ארישא רקיימא עראסורה
 להטריף יש רשכינא רישא מקרי היכן בקיאין אנושאין ולפי בהובאה שחט אם ממ'ט רמכינא ואסיפאבהולכה
 חסרון משום כ11נת1 ראין ונ"י עכ"ל נהונ והכיהנל

 להיות העוקץ צריך ולהרי"ף מטש ארישא רווקאצריך רלרש"י משום אלא זה הוא בקיאות ראיזה בלגרבקיאות
 יהכשיר א"א וא"נ שכארנו כמו הראש שלצד מהרק
 ושהעוקץ הסכין ראי2 על שיהיה ניחר הדברים בשנירק

 שלצר העיקין וישאר חלק שיהיה עד ישחיזו הקתאז'דצד
 חילוק ראין נהבאר וכנר לטעות אפשר וראי ובזההראש
 הרושמים אבל הצד מן או הפכין בראש ניטהפנימהבין

 ";]%של:ן::יןן:ןעי':לי',ו,:כה
 בהולכה בין בו מררשים ולבן זקוף גשאר שנשאררהעוקין
 מפרש הרי"ף אך בוה יורה הרי"ף וגם בהובאהבין

 ומתעגל לסטה כפוף אלא זקוף איגו שנשאררהעוקץ
 ואם יורה רש"י נם וב;ה בו ירגישו לא ירירה ררךולנן
 1( % :,ינגלןעיינגיו לא שבהולכה נפשוטן הרמבים רברי יתפרשו בןנאמר
 ס"יגו 7עוקז נוסורס כהכ ורס"י ס"ל כרס"י 7סר5"סגן

 5חוך וגוגם מתגו יורו סססימן גיריותו 15.06 קורעכסוף
 לכתחלה אפילו כשר לסאסאה רמיא ]כס[ בגמ' איתאכ:ך : ע"ס[ עכ")המנס

 והוא חלק שאינו אך פנימה שום בו שאיןופירושו
 מסהבך שהוא השבולת ראש נמגע ומגעתו מארחר

 וכתב לכתחלה בו שוחטין פגם נו ואין הואילבאצבע
 לפי בו לשחוט נוהגים אנו ראין 1' בסעי' הרם"ארבינו
 זה רנר נתיר אם רבאמת עב"ל ברבר בקיאין אנושאין
 לסאסאה דמי נ"כ שוהו קלות פגימות על לומריבואו
 חלק הסכין יהיה שלא שנל לשוחטים להזהיר ישולכן
 לסאסאה רמי נמצא אם השחיפה אחר אבל בו ישחטולא
 מעשה כשעשה לכהחלה וגם בזה חשש שום ראין1ראי

 : בו לגעור וראוי ]חג"ס[ להכשיר יש בוושחט
 בה ואין הואיל חר אינו רק ח"ק שפיו סכין וכןכנז

 בשחיטהו מרובה זמן שהאריך ואפיגו בו שוחטי;פגם
 אפילו רעה בסכין השוחט ])"ג.[ חז"ל אסרו וכךבשירה
 הומן רכל כיון כשרה שחיטתו היום כל והביאהוליך
 ורע ]רסייי[ בשחימתו הפסיק ולא ומביא מוליךהוא

 ונתעכב חר שאינ. במנין רהשוהט יהבאר כ"ג סי'רלקמן
 פסול שהייה כשיעור ראשון ס.מן של אחרוןכמיעוט
 ששוהה ומה כולו כנחהך הוי הם'מן רוב רכשנחתך1הטעם
 לא ולפ"ו ע"ש ורגלו בירו בחותך הוי הנשארבהטיעוט
 הכשרו רעוף בבהמה ולא בעוף רק דינא האימשכחת
 ;תרא בסיעוט שהייה פסלינן דאנן ואע"ג אחףבם'מן

 בשוחמ ולא ממש בשהייה זהו שם כמ"ש ענייןבנל
 בנהמה גם ולפעמים ממש שהייה זה שאין רעהבסכין
 רחד ]ם'ך[ זה אצל זה המימנים שני כשהניח להכשיריש

 דשחוט אין לכתחלה אנל בריענד זהו מיהו הואמעמא
 ררק בן מוכח הנם' ולשון נ"א בסי' כם"שהסימנים שני לשחוט בעוף גם צריך לנתחלה רהא עוה אפילובו

 עקומד רשדרתו כגח.2 ויורר עולה שהוא מכיןכ:דק : דכהחלה ולא מותרבריעכר
 הוא.ל גומא כמו ביגיהם יש וזננו ראשווכשסגביה

 רווקא שאומר מי 1.ש לכתחלה בו שוחטין פגם בוואין
 הד לי רמה עליו וחלקו ]כ"מ[ שנים ולא ויורר עולהחר
 אלא בו שוחטין אין ובזמגיגו וט"ו[ ]ס"ך תרי ליומה

 נש~ת נם ויוררים עול-ם ובשני ]כס"ין הדחקבשעת
 ל,ה חששו שלא ויש ךסס[ בזמנינו לשחוט איןהרחק
 ראינו לא ומ"מ ]חג"ס[ ט'גם שום זו לחומרא שאיןנלל

 : בזה בסכין לשחוטסעולם
 ואם שחיטה קורם הסכין לברוק שחייב נתנאר בנרכט

 בריקה בלא ושחט עבר ואם ישחוט לא ברקלא
 שחט עכ"פ שהרי כשרה שחיטתו יפה ומצאו ברקוואח"כ
 השחיטה קורם שברקו אע"פ השחימה אחר לברוקחייב כן כמז השחיטה קודם לברוק שחייב ובשם יפהבסכין
 שזהו הפוסקים ורוב והש"ע והטור הרמב"ם הסנימוכן
 או חיה בשחיטת כ"ח בסי' לקמן ל קיי' ולכן מרינאחיונ
 הראשומם מן ויש ש ע המכין בריקת קורם לכסות שלאעוף

 שיהא מצינו רלא שאמרו ס"ק[ 1סמ16ר ס"6]סר6ג"7
 השחיטה קורם שברקו כיון אח"כ לברוק מרינאחיונ

 או המכין בגאבר אלא אינו רזה כן ואינו אחזקהאוקמיה
 בישגו אבל שיתבאר נמו לבורקו שא"א עצמות בושיבר
 שאפשר במקום חזקה על סומכין שאין קיי"ל האלפנינו
 הנשחם להרבר מטרשנן פגוס נמצא אם שהרי ועורלברר
 בו עשה וא"כ שיהנאר במו נפגמה בעור שמאוהלינן
 לבורקו רבא"א ונהי מחזקתו להוציאו שאפשרמעשה
 פשיטא לבורקו כשאפשר אבל חזקתו על לסמוךבהכרח

 : קיי"ל והבי חוקהו על לסמוךשאין
 פגומה ונמצאת השחיטה קורם ברוקה בסכין השוחטל

 ספק ה"ז הצר מן הפגימה אפילו השחיטהאחר
 נסכין הסימנים ושחט גפגם נעור אם ירעמ רלאגבילה
 המפרקת בעצם הסימנים שחימה אחר נגע שמא אופגום
 בחזקת בחייה רבהמה פסולה בשח.טה ספק ובלונפגם
 ואו ]ט'.[ כראוי שנשחטה לך שיוורע ער עומרתאיסור
 הסכין נמצא השהיטה שאחר וביון איסור מחזקתיצאה
 שנרקנוהו ואע"פ איסורה מחזקת יצאה לא הריפגום
 רבר לנו ואין לפניך פנום הוא הרי מ"ם השחיטהקורם
 נו שיבר אם ננון נפגם השהימה שאחר לימרברור
 רנניעת שיהבאר במו הקרקע על בחורי נפל אועצמות
 המפרקת שהעצם מהעור יוהר שיפגום ברור א-נוהצואר
 העוף או הבהמה יצאה ולא השקול ס2ק והוי הוארך

ש:.רו געוף אפילו לה נב ס"ק הוי ולכן שסחיים איסירהסחזקת
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 : המפרקתבעצם בוודאי ננע ואפילו רך ג"ב שצוארו' מפני רךשעורו
 צריך הרבה עופות או רבות בהמות השוחם יפיכךלא

 בדיקה ויבדקנו אחד כל שחימת אחר הסכ'ןלבדוק
 הסכין ימצא השחימות בל ואחר כן יעשה לא דאםהנונה
 שמא ספק שיש דכיון הראשונה אפילו הכל ימרףפגום
 הראשונה בעור שסא ג"ב מפק יש א"כ בם"ש נפגםב~ור
 לא שהר' איטורח סחוקת העוף או הבהמה 'צאהולא
 בגס' חו"ל פסקו וכן כם"ש בהכשר שנשחמה לנונודע
 שסא מפק ט"ם ע"י הראשונה רנכשיר לוסר וא'ן]":[
 בעור שמא נפגם געור ואת"ל נפנם המפרקתבעצם
 לפנינו פנום ן דהסכ דכ'ון ד'"ל האחרונה בעור אוהשניה
 הבהמה והכשר בו שנחלה שיפגסנו ברור דכר לנוואין
 לנו אין המכין על דנין וכשאנו הסכין בחכשרתלויה
 מפק שחימה קודם מפק הן אחד שם הספיקות דשנ"ס'ס
 דלענין אחת בכהמה רנין שאנו כסו שח'מהלאחר
 ולכן רבות לבהסות אחת בהסה בין נ"מ איןהסבין
 מוקמו ע) עס6 וסעמי )פמך מסר סרי 67עריגן מסרוגמ65 מגס7י כמקוס ממס :ווכו נבילה מפק היאשונה גםסם'לא
 !6 וכוס מוקחס ע) כסמס וטעמ7 5פגיך סנוס סריוס"ג
 7טכ6 סחר15 6'חרע6י סכין 7"ס סס סמוס' ח.רוןסייך
 כלם סעיקר ס61 סתירון :וס סוגס וי6י 7ע5ס מסוסעעת6

 5מ)ק ים ג"כ וס6מרון סר6סון )חיר51ס 61סי)1ססוסקיס
 5ח5וס גמט גרור 7כר ס6ין כ'ון 6יחרע6י כסמס גס7ככ~ן

 : ודוק[ע"ם
 להכנים שרוצה וטי '"א בסע" הרמ'יא רב'נו ובתבלב:

 לשחימה שחימה בין סכין לבדוק א"צ זה לטפקעצמו
 שיבדוק רבות בהמות בשוחם שנתבאר שזה בלוסרעכ"ל
 מובה עצה אלא חיובית אינה ושחימה שחימה בלגין
 פגום 'סצא דאם זה לטפק א"ע להכניס שרוצה סיאבל
 אלא אינו דזה הוא ופשום בידו הרשות חכל יטרףאח"ב

 פיטימא אחרים של בהמות כששוחם אבל שלובשהבהסות
 ונמרף א"ע הכנים ואם זח לסנק א"ע להכנים לושאטור
 ב'ן בדק שלא בסה הוא דפושע לשלם שחייג י"אהבל
 שנרם חייב ודאי שט'ם בדיני אבל סק"ט[ ]ע"( זהו"פ מסון להוציא דא"א 1'"א סק'"ע[ וס"ך ]5כוט שחימהבל

 דאפילו שאומר מי ויש עצלותו ע"י ישראל מסוןלהפמיד
 ימרף דשמא בטפק א"ע להבנים רשאי אינו שלובבהסות
 כל גסר קודם ולאכול מהראשונה סעט לחתוךהקלה לידי לבא בקל ביכולת ונם תשחית בל על ויעבורה5ל

 וחכ"ס[: ]כ"מהשחימות
 כיון בדיקה בלא שחימה אחר הסכין נאבד אםלג

 של איסור דחזקת בשרח חשחימה קודםשבדקוהו
 וירוע השחימה שקודם הבדיקה ע"י נטחלק כברהבהסה
 שסא לאסר ריעותא להחזיק ל13 ואיז נשחמה במהלנו

 וגם מתקלקלים אין ככורם רובם שהרי בשהשהנתקלקל
 לפניע הוא אם ורק יפה בדיקה חזקת לו ישהסבין
 גכוונה איברו לא רק אם בשנאבד ורא בדיקהטצריכים

 ל"מ במי' שיתבאר ממה הוא וק"1 ולאמרו לקונמו 'שדאז
 בשחימה וכ"ש אותו דקונם'ם בידים הר'אה איבדדאם
 הס'סנ'ם לבדיקת דמי ולא מותרת סאל'1 בנאבדאבל
 כ"ה בם" כמ"ש בריעבד אפילו דסעכב רובן נוחמואם

 סשא"ב רובן שנשחמו בחזקת מעולט ה'1 לאדהם'סנ'ם
 ולא בהסות הרבה שחם ואפ'לו בדוק בחזקת הואהמכין
 סמעס מוהר'ם כולס הסבין נאבד ואח"כ ול"ז ביןבדקו

 יודע כשאינו דווקא דזהו שאומרים סרבות'נו וישלוא :שנתכאר
 אס אבל מהם אחד של בספרקת הסכין ננעאם

 ]ר6"ס אטורים אח"ב הנשחם'ם כל במפרקת המכיןננע
 מה שלפי ואע"ג הוא דמסהבר :מעמא ור"ן[ורסכ"6
 לעשוח מוחזקת המפרקת נניעת אין סקודםשנהבאר
 את סמריפ'ן פנוסה בנמצאת שהרי סהעור 'והרפג'מה
 לחוסרא זהו ל' גמע" במ"ש בהמפרקת תלינן ולאהבהסה
 שתולח סי יש ]י'.[ בגמ' שה.' לזה וראיה לקולאולא
 שיש חז'נן עב"8 מיהו בן קח"ל דלא ונהי לקולאאפילו
 חבהסות בל א"ב לפנוס עלול הספרקת דעצם לוסרמכרא

 מחזקת עדי.ן יצאו לא עב"פ אח"ב שנשחמווהעופות
 אבד הסכין וגם בהיהר נשחמו במה לנו ידוע ולאאימור
 זה גדין פקפק ז"ל שהרא"ש ואף הב-קה חזקתקצת
 מה ולפי הב"י רבינו פטק ובן אטרו מראשונים בסהמ"מ

 : נכון מעם בזה יששבארנו
 בדוק בסכין שחם י"ג במע" הג"י רבינו 1נתנלה

 נסצא ואח"כ שחימה אחר שיבדקנו קודסונאבד
 שנסצא וזה בה'הר 1'צא הואיל בשרה שחימחו פגוםוהוא
 סבין דאוקי אדעתיה ולאו עצסות בה שיבר איסורפנום

 אחר הטכין גדק אם בתב מ"ז ובסע" עב"לאחזקהיה
 דאימור בה לן ל'ת פנומה נמצאת ואח"כ והצניעהשחימה
 אדעתיה ולאו עצמות גה שיבר או נפנמה אחרבדבר
 ואיך השחימה אחר כשגרק רק חבשיר שלא הריעב"ל
 חאחרונים ונדול' השחימה שאחר הבריקה בלא כאןהכשיר
 על הסכ'ן נפל ראפילו מ"1 בסע" בעצמו סם"שחשינוחו
 ידענו אא"כ נפל חודה שעל לומר תולין איןהקרקע
 כאן נתלה ואיך שיתבאר במו חודה על שנפלכרור
 ]נ"מ לא'סור פמקו ולכן השחימה אחר בדק כשלאסספק
 בהיתר ויצא הוא'ל הוא ההיתר דעיקד שתרצו וישוסר"חן
 החנו הסבין גנאכר לשאול לפנינו בא דאלובלומר
 שנסצא אף א"כ היחר לחזקת הסכ'ן ויצא לומהירים
 סקכ"3[ וס"ך סק"י ]ע"( אחר בדבר תלינן פגוםאח"ב
 בחזקת שמעינו אח"כ שננלה כיון הס תסוהיםודברים
 ברור דבר לנו שאין ס'לחא ואינלאי הסבין שלהיתר
 ע"ן 1'ש שמחיים איטורה טחזקת הבהמה יצאהבטה

 י3ע5ם סכסכ 5פ"ג סם"ך וי3רי ]עסמ"ג רגותמתירות
 ס3תסו' 6מת ע"ס מ3עור 5סגוס סכימ יותרסממרקס
 קיי"5 % 6גן 6כ5 כן יס*) 5מ6ן כן תסרן ק' כ)5טר6"ס
 7כריו מס 7ח51ין ס"ק גססעו כע5סו סר6"ס כת"סכן

יעי 5לי 5"ע ס"ס עעעמ ס;רי"פ ג"ס בס ע"ס 5ע"גכסקכ"(
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 וכמ"ם שנס סווד5ו ו3ל ונעי;ן ס:ין 7"ס י' וף סמום'יכיי
 י65 7סולי) וסכר6 ;סנרר )5 סס"ם ועיקר 5"6כסע"
 סקגס )טגין : ר ניעיו כס"ש 5מד סעס רק מ,י;1 )6נסינ;ר
 קעיס סיימוס 65 סס ונס ד15רייח6 )מידי 1)75רכגן

 ! ססר"חן כנ!"ס סג"מ 7כרי 51וקו ססכד5יט6
 ועיקר והצניעה לוסר מ'ז גמעי' דקדק רלכן נראה ולילד

 תסצא המכין שנאגד מיירי רבכאן גזה תלויהחילוק
 שכסה גרור דהרגר הפופקר גמקום זמן במשךאח"כ
 גסה כלל ריעוהא זה ואין גו היו רנלים וכמהירים

 סונח שהיה כיון שיפנום רגהכרח פנום עתחשנמצא
 כיון ולכן עצסות גו שיגר וראי כמו והוי הפקרגמקום
 גרור רגר לנו יש מעשה גשעת שנאגר גהיהרשיצא
 שקודם גהגריקה והוא אימור מחזקת הגהפה יצאהגסה

 גדוד דגי לנו יש פנום עתה שנמצא רמההשחימה
 עצסוה גו שיגר שגעצסו שאפשר אף ולכן שהצניעונר'ז גמע" אגל הפקר גמקום מונח שהיה גמה לתלותבמה
 לנו אין המוצנע גמקום שהיה כיון 'ם מ אדעתיהולאו
 אחר כשגרקו רק ההיר לא ולכן לתלות גמה ברורדבר

 ולא עצמות בו שיגר שסא גמפק אף ותלינןהשחיטה
 65 ]עכן יוהר רחוק רגר שהוא יפה ברקו שלאהלינן
 מטמ וד5י וי.כ6 ססק 7סחס מודס פ) ;ס) לססק נס7עי
 סגימט 3ין 7;דס 3כס"ק יס 3וס 1כי551 ססקר 3מקוסססיס

 כקעמיס כסכ )6 ו)כן 73יקות כעגין )5ספס )ורקסכקוסם6
 : נכ"פ[סס"ע נט)י דרך וכך כמ"ס סס)כס )פי ס6';ס סר5"סס3טסו'
 שחיטה קודם המכץ גרק לא אם י"ר במעי' כהב ע1דלן

 סכין בסתם גר"א פסולה שחימהו ונאגד גהושחט
 סיוחד וסקום לשחימה מיוחרת סכין לו שיש מכחאגל

 בה שחם ואם היא גדוקה בחזקת תמיר שםשסצניעה
 טגח לכל וראוי כשרה שחימתו ונאגדה גרקהבלא
 שום גה לעשות ואמור לשחיטה מיוחרת סל(ן לועיהא
 לכהחלה גה ישחום לא ום"ם יפניסנה שלא ויצניענהדגר
 גסקום 1םונח גרוק דמכין מזה וסשמע עב"ל בריקהבלא

 להתקלקל עוסד אינו רבים יסים הונח אפילוהסוצנע
 חילוק ואין וז"ל מ"ו גסע" הרם"א רגינו וכם"שסעצסו
 שהיתה או לשחימה ממוך החלה המכין שגדק גיןבכ"ז

 ראפילו לשחימה ממוך כרקה ולא החלה גרוקהבחזקת
 קצד זמן גין חילק ולא עכ"ל בדיקה 5כין .מקריהכי
 גקיאים שוחמים העירו ושכן חלורה ע"י סעצסולהתקלקר עשוי יסים סשלשה ריותר שאומד סי אגל'יש ארוךלזמן
 ואפשר ע"ש פ"ק גסררכי סשמע וכן ט"ו[ סע"]ס%'מ
 רחוק זסן על אינו הש"ע בעלי רגותינו כותתדגם
 כוס ים 161)י )נמיטס סמוך כוק: 1)6 וכחכ 7ק7קנ1)כן
 מכרוג כסכין )סמוע 57כור מכמע ס"ח וכמיס ומרס"יקסס 3ר,י 1)6 )סחק)ק) עוטד רך דכרול לסכין סכין כיןססרס
רך

 פ'"
 ע;ין 3כ5 יעיס מנ' כיוקר )סק) 6ין 5דיג6 וט"מ

 ! סהג"ס[כדכרי
 השוחטלת

 בסכי~
 שגדק קורם שחיטה ולאחר ברוק

 נניעח דרך ולא שגירה דרך עצסות גו שיגרלהמכין
 וגרקו בעלמא נניעה דרך וכ"ש והוגאה הולכהע"פ

 אנו שדיי סנאבד יותר וער-ף נפנם העצסותשכירת ע" שגווראי תולים ראנו כשרה שחימהו פנוםונסצא
 שהבהמה לנו שידוע ומקרי הריעוהא לתלות גפהרואים
 וכן השחימה שקודם הבריקה ע"י אימור מחזקתיצאה
 חודו על שנפל כנון פונם שווראי גדגר גזה כיוצאכל

 אגל ה11ץ על שנפל שראינוהו 1ר11קא קשהגקרקע
 לא ספק דע"פ חורו על שנפל לומר תולין איןסספיקא
 במה לנו ירוע ולא שלה איסור מחזקת הכהמהתצא

 איחרעאי השחימה שקורם דהגריקה גהיתרנשחמה
 לתלות גמה גרור רבר לנו ואין לפנינו פנום הואשהרי
 איסורה סחזקת עדין הגהסה יצאה לא והלכךפגימתו

 :שסחחם
 קלילה אינה המפרקה געצם דנניעה נתגאר כגרלכט

 וכ"ש הספרקת עצם על המכין הכה אם אגללפנום
 הסברא סצד נדאה היה הספרקת געצם גהסכין שיגראם

 ז'ל רש"י סלשת סגואר וכן עצם שאר כמו פונםדווראי
 סהעוד יוהר פנסה לא המפרקת דעצם נניעה דרק~::[
 שנסצא גסעשה גמרדכי וכ"כ ע"ש חכאה ררך71א

 חתך ונסצא הדם להריח וצוו השחימה אחר פנוםהסכץ
 עוש בהחהך הפניסה רתלו והכשירו הספרקתבעצס
 דכשהחתך להדיא סגואר גהרא"ש ונם שגירה גררךוכ"ש
 ואטת שבירה גדרה וכ"ש גיה הלינן גמפרקת גכחהיה
 גלל הלינן רלא סרגריהם שמשסע פוסקים קצתשיש

 סעיר והחוש הסהירים רגים ננד הם ויחיריםבספרקת
 שכתב פ"1 בסעי הג"י רגינו על לתסוה יש ולכןכן
 שגירה רדך אפילו הספרקת עצם גה שיגר ואםוז"ל
 להחס"ך נטה לסה עכיל רך שהוא מפני גו תוליןאין
 אהרונים גדולי כל השינוהו וכגר הפוסקים רוגננר

 אמ ובהוש שגירה בררך הספוע"ע געצם נםוהתירו
 העצסות לגר הנוף שבתוך עצמות ככל קשה שהוארואים
 עצסווז במתם התירו וגנם' והרנלים היושם שלהקשים

 ! סהם הספרקת עצם הנרעולמה

 צריך הטגח י"ח גסעי' הש"ע בעלי רבותינו כהגומ
 יבא שלא הכשרות סן כסו המריפות סן שכרשיטול

 נהנו ולכן הכשרות סן שכרו לקבל כדי להכשירלהקל
 אותן אלא לעצסו וגורק שוחט אדם שאין סקוסותבקצה

 אלא להקל שיגא דחי"טינן נ"כ בשר המוכר הש~ביהיה שלא נהנו לכן הדץ ננר ולהמשיר להקל שיגאחיישינן מסע חשד שמשום בטן בלומך עכ"ל הקהל מןהססונים
 הקצגש של גהסוה שוחם והוא סהקהל ססונההשו"ג
 סן שכרו סקבל והוא אצלנו הפשוט הסנהנכאשר

 הטבחיא נם לפיז שנתבאר נסו הכשרוה סן נסוהמריפוה
 גם שדמלו צריך טהקצגים השוחמים שלוקהיםוהשוסן

 תם הכשרות נע דק שלוקחים כן הסנהג ואיןמהמריפות
 ש"ו ס" בח,ם כמגואר בן המנהנ היה קרמוניםגימים
 צעק פ"ד בבכורות הסשניוה בפ" זייל הרמבייס ונםע"ש

עי
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 מן רק שכר נוטלים שהיו שיש בימיו שהיה המנהנעל

 המבחיא יטול שהשוחם להנהינ רצינו וכבר ע"שהכשרות
 שוה שאינה מפני השוחם'ס רצו ולא הטריפה מןנם

 הטריפה מן ימלו אם גם ולפ"ז טריפה 'נשהיא כלוםכמעמ
 : בהשומן שיררח כרי להכשיר שיבא למקומו החששחזר
 שנהגו י"א האחרונים גרולי זה להיהר מרחו וכברכשא

 בשביל האסור את להתיר חשורים שאינן מפניכן
 לחלק יוכל רמי ממפיק זה ואין סקי"ד[ ]ט"[ קטןרבר
 בזמנינו ועוד ה"ק[ סי' ]רינ"ס קמן לרבר גדול דברבין
 וכתכו ו;רבה ששוה טובות מבהמות לפ;מים ישזה

 השוחטים עם להתנות במק,מו הנהיג ז"לשהראכ"ד
 הכרכשות ש.קנלו עושה ה.ה ואח"כ לשנה קצובבשכר
 ניון חשדא ליכא ובוה ההוא השכר בער הכשרוהמן

 מורה כשהשו"ב אלא אינו רהחשד שתרצו ויש,סס[ שלם תקון אינו זה ונמ שהושוו בדמים הכרכשותשקונין
 הריוח בשביל להכשיר לבו שימנו חיישינן שאלהאיוה
 אצל ומוליך הוראה מורה שו"ב שום אין עתהאבל
 אינו זה וגם ס"ה[ ס"ג ]יכ"ס חשדא ליבא ושובהחכם
 הוא מוב שלא השחיטה אחר המכין יראה ראוליכספיק
 שכתב מי ויש לחכם שואלין אין דבזה להכשיר לבוויטנו
 וכשנטרפה העיר בני לכל בשר להס?יק הקצבים שעלדכיון
 השוחט אין א-כ אחרת לשהוט להם גהכרח זובהמת
 וזהו 1כר~"ס[ מקומה על אהרת ישחוט שהרי ברברנונע
 הישובים על ונ"ש קטנה בעיר אכל גרולות בעיירותאסת
 ובפרם אחרת שוחטין אין שכשנטרפה יום בכלמעשים
 שאלה איזה יארע אם גם ובשם כידוע החוסב~מן
 אצל לשלוח ימריחו ולא בעצמם יורו בהריאהקטנה
 הרחיקים במקומות וביחור המקום ריחוק מפניהרג
 בעצסם מורים והשוחטים כלל רב שם שאין ישראלומ;ט
 הוא בעצטו שהשו"ב מקומות במה לנו ירוע מזה1'והר
 והוא השוחם שהוא חשבונו על ושוחם הבשרהטוכר

 :הקצב
 שהשוחט כן היה הש"ם שבזמן ידוע הלא אמנם21:3

 שאינו טבח כל אמרו שהרי הבשר הסוכרהוא
 ואמרו ]ק'.[ משתימתו לאכול אסור שחימה הלכותיורע
 ששוחט אחת סכינין ג' לו שיהיה צריך המבח ]ה':ןשם
 היה שהשוחפ הף וכו' בשר בה שמחתך ואחתבה

 סצינו דהיכן החשד בעיקר טובא קשה ועור ג"בהקצב
 מריפות יאכיל ממוז ריוח שבשביל כשר לישראלשנחשוד

 לישראל דרק ק"ים בסי' לקמן מבואר להריא והריח"1
 רינא דהאי ועיקרא חשור לשאינו ולא חשד'נןחשור
 חכמים ג'ט.ן'שהצריכו ]גמדוח נכוו' מומי מראייהלסדוהו
 שלא חשדא משום יהירנו רא או יהירנו בין בשוהשיטול
 רגכור רמי דלא 'י"ל ע"ש הריות מפני שמת'רויאמרו
 חז"ל חששו ולכן כרת איסור הוי בחוא לשחוטו:ם

 חז"ל .שאמרו וזה לאו לאיסור לא אבל כרתלאיסור
 לאו איסור שגא לא בראורייתא רכל , ךם"3.[ביגמוה
 סעיקף לחשוש שיש ברבר זהו ע"ש כרת איסור שגאולא

 טשום כקו בעלמא הרחקה רק זה שאין ברבר אבלהרין
 כרח שבאיטור שס להריא פירש"י בו וכיוצאחשרא
 ! מס[ ד"ס קי"ט סס ]רס"י לאו באימור ולאחששו
 אימור בהזקת עומד הזה הבכור בבכורות רשם ועורכמנ

 מחזקח כשמוציאו ולכן זו מחזקה להוציאו בידוואין
 שפיר קבוע מום שהוא שאומר בעלטא בדיבוראיסור
 בשחימה משא"כ בזה פנייה שום לו יהא שלאחששו
 איש נאמן טעכא דמהאי איסור מחזקת להוציאהשבידו
 עומרת היא הרי השחיטה ואחר א' בסי' כם"שו:חר

 1 רמי רלא ועוד דגגטיס[ סס"3 ]ויפ,-"ם לחו'שרומקום
 לאו אם מום הוי אי לפמוק הוראה הוי דהתםלבכור
 שאסור כמו הוראה בער ממון לקבל אסרהוהתורה
 שם כמבואר ערות הגדת או הורה רין כעד ממוןלקבל
 רעיקר גיון ולכן בטלה שכר סישום רק הת'רוולא

 חכמים חששו שפיר התורה רין לפי שלא הואהשכר
 הוראת מפני רק שנוטל הנוימ דבר בזה יהאשלא
 יתירנו לא ובין שיהירנו בין שכרו ש'טול הקנו ולכןה'תר
 במכירת והן בשחיטהו הן טטכרו שבא זה.הטבחאבל
 בישכרו איכור נדנור כאן ואין הוראה כאן שאיןהבשר
 העלה שאם יורד כן דעת ועל בעלמא כפוער אלאואינו

 כלר לזה חז"ל חששו לא ולכן להשדא מקוםשים כאן אין יטול לא לאו ואם שכרו יטול בידומלאכהו
 חסירות מדת כעין אלא אינו לזה שחששווהקרמונים
 המקומות ברוב שנתקן וריו אפשר שאפשרובסקום
 אי זה שגם ובטקומות הבשר המוכר יהיה לאשהשוחם
 הריטג'ד["וק :אמיקי "'מ במגי' 1 כהבו עורמך

 ונתנה שצריך מהי"כ פעמים ב' וברקה זוסכין
 ומצאה מירו לוי ולקחה לשחום הולך היה ורא,בןראובן
 לכרקה רוצה היה שעריין ואומר טהנצל וראובןפגומה
 בד'קה באותה לו רי שהיה עליו מוכיחים מעשיוכהוגן
 כעין שהיה הרברים נראים ואם אותו מעביריםולפיכך
 ש'קכך ובלכד אותו מחז'רין כשר אדם ושהואשגגה
 מדבריהם ומשמע עכ"ל כזה לדבר עור ישוב שלאעליו

 לשעה אותו מעבירים מ"מ בידו ששננה נראהדאפילו
 אלא אוהו מעבירין אין כתבו מדלא אותוומחזירין
 והיה כפרה צריך ג"כ שוגג רכל והמעם אותומחזירין

 התורה חייבה ~ה דממעם שננה ליר' יבא שלא לזהרלו
 ומחז.רין לשעה אוהו מביישין ולכן בשגגה לעושהקרבן
 עדיין ששמעון כש'דע רווקא דזהו הוא ופשומ מידאותו
 שום עליו אין מזה ירע כשלא אבל כראוי בדקולא

 מס"ך [יכ"מ הודיעו שלא בשמעון תלויה והאשמהאשמה
 מוח,ק שהוא ערך לפי השוחמ ערך ולפי עינםראות לפי הב"ד בדעת תלוי האלה הרברים ובעיקריסקל"כ[

 בראש פגימה שנמצאת טבח ק' במעי' כתבו עודכמ1ץ : ב,ה כיוצא כל וכן מלאכתו 1בזרי11ת ה'גיראת
 רם טכמה שאני מפני הפגימה זאת ואמרהסכע

העופוח
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 אסורים שהבלים לוסר וקרוב אוהו מעבירים בפנימהנונע שאיני נזהר אני שוחט וכשאני המכין בראשהעופוה
 לשאינו פנום סכין בין מקפיר שאינו עצמו עלמעיר שהרי בזה ששננ לוסר מהני לא רבזה הוא ופשוםעב"ל
 3סס ]ס"ך לכהחלה פנום במנין שוחט רהא ועורפנום

 אם פניטה בי נטצאה היהה לא אפילו זה ולבררסג"6[
 שום בו להשהמש שלא שחיטה של סבין עלמקפירין שהרי להעבירו ראוי בהסבין הרם לבסות רנילרק

 שהיטה של בסכין עפר להזיז בו לבטות יעיז ואיךהשמיש
 בשעת שלא פנום סכינו שנמצא וטבח 3תסז'[]רם3"6
 שהשוחמים והנס כופ'[ )ונ5'ן ]מסר"ס לקונסו איןשחימה
 נקיים בתיק וטונחים המיר סכיניהם שבורקיסנוהנים
 תורתנו ובביר טצוה והירור הוא יפה ומנהגויפים

 אינו עכ"פ טיהו אפשר אי זה בער לקונמו ט"סהקוןשה
 : המהורריםמהשוחמים

 ונהן פנימה ומצא הסכין שברק בשזחמ מעשהכ!ך
 והאביל ושחמ בפנימה הרניש ולא וברקלחבירו

 נילה ולא פנום הסכין שהיה הראשין אמר ואח"ברבים
 ולהעבירו אותו לקנום ופסקו אויבו שהוא להכשילו בדילו

 3סס סקכ"9 ]כ6ס"ע לו נילה שלא סה עללהראשון
 שבאמת בבירור נתוורע לא ראם נראה ולירס9"כן
 והבשר בלל נאמן הראשון אין הסבין על פגימההיתה
 יפה ומצאו ברקו שהשני ביון כשרות בחזקת הםוהכלים
 רבריו על לקונמו ראוי ורק נ"ב הראשון את מעביריןואין

 בעסק השחיטה עמק שעושה זיקים יורהבמהלהלה
 שנמרפה פנימה היהה שבאמת נתברר אם אמנםרעלמא
 שניהם את ומעבירין אסורין והכלים הנשר בההבהמה
 להאכיל ונרם נילה שלא טפני להראשון ובריקהמשחימה
 חושש ואעו רשע שהוא או נפנימה מרניששאיס ספני או והשני רשע שהוא עצמו על והעירמריפות

 :בפנימה
 השחימה אחר הסבין שברק שאחר בשוחט מעשה עיימז

 ברקו והאחר אחר שוחט ליר למומרו לנערנהנו
 שהוא אמרינן הוא קטן נער ראם ופסקו פנוםומצאו
 ברבריו אין בו ננע שלא אומר ואפילו נררךקלקלו
 אמנם נמוריס בשריס הם הראשון ששחמ והבהסוהכלום
 בהסבין ננע שלא בירור על ואומר גרול הוא הנעראם

 הפנימה בו לתלות שנובל רבר בשום נפנע לאושהסמן
 3סס סק5"3 ]סר"מ הראשון ששחט הבשר לאסוריש
 בסי' שנהבארו בהרינים תלוי זה שרין ונ"ל )כ[ כןסר"י
 סס גס 35 3ז ]וסר"י ע"ש ס"ח סעי' ער מ,ג סעי' טןא'

 ! סק5"גן סס ככ6ק"ע כמ"ם )סחמיר9עחו

 הבבורות ' בל 9גנעיס[ ]סס"3 במשנה חבמיס שנוכ!ד!
 שעל הכוונה ואין עצמו מננורות חוץ רואהארם

 להשך חז"ל אסרו רמפורש להורות רשאי ארם איןשלו
 סרבותינו אחר פירש ולבן מ"ן:[ מעין ס"ג.]פירוכ*ן
 איסור בחזקה שהוא בכור בסו איסורא ראיתחזקרברבר
 בחזקה שאינו רבר אבל להורוה החבם ניבולתאין

 בירו "מ איסיר החזקת ואם ןסר"ס[ להורות יכולאיסור
 הקרשים על לשאול או בהמה לשחוט בסולהעבירו
 שישאול או שישחמנו במה החזקה אה להעבירשבירו
 ולפ"ז ל"צטו ההוראה על נס נאמן לחולין ויוציאנולחבם
 אבל לשחום אלא שרי רלא האחרונים סנרזלי אחרבתב
 סקעייו[ ]0"ו יורה אל בשחימה שאלה לו אירעאם

 להורוה רשאי אינו איסורא רבאיתחזק רביון רבריווביאור
 לברוק רק נאמן אינו ולבן שבירו ברבר אא"כלעצמו
 לשחום ובן לשחוט רבירו משום שחיטה קורםהסכין
 או הס מוטחיפ שחיטה אצל מצויין ררוב מטעםשרי
 שהוא עריין סקרי השחימה טעשה בשעת רנםמשום
 לראות יבול איברים בשארי או הריאה בטריפות ובןבירו
 בשאלה אבל עומרת היהר בחזקת רנשחמה רביוןלעצמו
 השחימה אחר בהסבין ספק נפל אם במו שחימהשל
 השחימה בעצם ספק איזה או לאו אם פניטה זהיאם
 מחזקת יצאה לא עריין שהרי לעצמו להורות לואסור
 ולפ"ז סע"ו[ 39רי 3ני6ור ]כג"5 בירו אינו ועתהאיסור
 הסבין לברוק לו מוחר שה"ח חז-ל שאמרו זהצ"ל

 אחר אבל השחיטה לפני אלא אינו סס[ ]פיר31יןלעצמו
 שאמרו חה ובן לעצמו יורה לא ספק לו בשיהיההשחימה
 אהחזק שלא בטריפה אלא אינו לעצטו מריפהשרואה
 שיזכירו לרשומקים ראינו לא ונם לפרש ה'ע האי כיובל

 : וצ"ע רברמזה
 האחר מעסים כהשני ננבור רק זה רין אין ולענ"רממצ

 חשידים והבהנים ע"ש רבבורוה ספ"ר ברפירש"יבבהן סיירי עצמו בבורוה רואה ארם ראין ששנינורזה
 וכל שם הסם' בכל במבואר בבכורוהיהם מוםלהמיל
 לו אסור ולפיבך מעירו ולא רנו לא הרבר עלההשור
 בנמ' רמוכח השני והמעם בבבורוה,ו הוראהלהורות
 נרר ההרה כעין הוא נבור רהתרה רבבורותספ"ה
 משנה ובאותה ע"ש נבור לההרה שלשה סצרבינןרסה"ט
 עצסו מנררי חוץ מתיר ארם הנררים רכל שםשנינו
 אבל מיחל אינו רהוא רברו יחל רלא סקראולפינן
 אעו בבור ההרה נם ולפיכך ע"ש ליה סיחליןאחרים
 : ק' )י0 ]ועשס' ביחר התנא אותם שנה ולבן עצמוע"פ
 פכס3 ג"6 6ו0 ג9'מ 39טרוח ספ"9 וכמורו"ע כ95'ש

 סס חז"5 ססו5לט חס ע"ם ריי*ם ס3רח 5י' 5יח9סרמ"ם
 0ס90 מסמ נ"כ זף1 ומעסרחשיו קיסיו פ5 מינו עפס5וער
 ! :[ 5"1 9' 3מ0גס0ס כמו9* 60 3סמס מ'יסר ע5 6מד כ5 ו6מן סעיע9עסגי

 : ס9פיה חז ובו השתמה ברכת ]יעי יםםחטן

 ס"ע אינה רשחיטה ואע"נ השחיפה על אקב"ו אס"ה ה' אתה ברוך השחיטה קורם שיברך צריך השוחטא
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 י5 כפדחטלחן ש %ק שטשהשטתעתך
 י*טץ 6% גה מס5סכס טע6 עז מק5יס טטפש %סמלס
 טסט %ופון טרס סע 1ימ65 אהך גטו סה3שססעמץ
 חימק פ"0 8פס כ"ג סססק מס" וטסרן יסיםשייס %סרט"6 וסקטט סשם סתרומס פ3 5סרך מףך טסי'סנרכט

 ימ6ט 6מר סיק( מיס טו המ65 זסשס גו6ס%פיז
 וסט6 ססץס פ3 5גיך סי5עיך כ*מר סגרגס ססמומחלן
 מסגמס יג5פ ממ6 יגרך )8 081 5גע5ס וגרגגן עמ56וט
 סמ מרס5טר 1)ירוסס ק5מ 5מ6 ז516י גוגס 653ףסגס
 מ)6 1ט1 סמרומס כמפם 5עמוז 15 6סצ י%ן טט%וומק
 א ז6ין ופוי 5קמן מס מסגיט כט 6סווס 5ע 6%סיס
 %"ג וט' ק עוסין 6ין גו*ז מ3ך 5סמ וס0ס6טו"6

 :כזסרמט[
 כש לכהין אחת ברכה ועושת חיות בהמהע שחפך

 שהם אף שוה שהברכה שכל הברכות בכלשההן
 האחת על מברך כולן את לאכל ודעהו חרבהסינים
 הפ"ע בפור סתמו וכן הוא פשופ יבר ה%חתתופוטר
 ראבי"ה ומצא וו"ל כתב פכ"ה במרדכי אמנם ב'סע"
 ושחימח שחיטה כל על לברך שצריך הנאוניםכתשו'
 שחיפה מעין שאע בדברים בינתים וידבר ישכחשסא
 על יברך סרוסא קלונימום ורביט חפני נן הר"שוכ"כ
 בזה"ל שם כהב חפ' ובסוף עכ"ל ושחיטה שחיפהכל

 לברך חכגום החמירו כתוב ב"ח שמואל דרכיטבשעחם
 וימפר דעחו יסיח שמא ואחת אחת לכל שחיפהברכה
 לחומרא חשחת אחת לכל מברך יכך ה8סיק יועעסקאו

 איסור יש הרי דאדרבא וה הביאו ל4 ד14פקים וכלעכ"5
 דברז דהגאונים נראה לעמד הנם בברכהןלהרבות
 עאשיפה כל שאחר שידוע המפבחים בבית נסותבשחיפות
 שחימטע שיכינו ועד הסכין בבהקת הדגהמשתהים
 נם מפסיק שהשו"ב הוא וברור נדול חפפק יוןהאחרת
 הטשגש אטרו שפיר ובכה"נ השחיפה סענין שלאבדברים
 אחק וה תכופות שהשחיפות ורקווע עופות בשחיפותאבל

 הטשצים אסרו לא בוה ספורות ברנעים דוא המכיןובהקת
 : לרינא וצ"ע בוה חלקו לא ד4וסקים נלאבל

 מברך אחד ועי בהמה או בהמא שתי שוהשרם שניםן
 כדתנש ושוחפ אמן ועונה הברכה שימעוהשגי
 כל מצות עשר שעהפין עשרה ]פץ[ ברכותבחוספתא

 סברך אחד אחת מצוה שעהפין עשרה לעצט מברךאחד
 דוטני נכרכה יוצא שאחד דכל לעטת מחהיב ואמןלטלם
 ס" בא"ח כמ"ש אמן לעטתצהך

 קס-

 יכהן המברך ונם
 בכל שהדץ כמו לצ"עע יכהן ההשני בהכרכהלהוציאי
 מ"מ ד4ברך של פחפה נמצאת אם אפילו ואוהברכות
 אע השחימה בעת לברך מחוייב שהיה דכיון השנייצא
 דהשחיפה ווחר דהטחיפה אחר פריפה שנמצאת במהלחוש
 נתגבלה אם אפלו אך נבילה מידי לטהרה עכ"פהועילה
 ועמ"ש הראשון מעם טפני בה לן לית נ"כנשחיפה

 1 חגף"ה ס" א"חבטור
 צריח

 שאען ברברים זעחיטה ברכה נין מלדבר ליחהר
 18ץ גץ לדאסיק שאען דגרגות כל כדע השחימתמעגע

 אבל אחהת פעם לברך צףך הבר ואם לד4ציהרצרכה
 ב%ע סשאה החש דכיסף להפסיק מזתר לכיסף שחיטהנץ
 יכן השחי8ה משת נמר הוא דכיטי שסובר מיהש
 1לא הכיסוי אחר עד לדבר שלא לכתחלה ליודיטב

 כוין אחת תיבה אפל1 אם הפסק מקף כסה לטנתברר
 ס" בא"ח כמגואר שבתפלההפסק

 ס-

 ריבור דחקא ש
 ו וצ'עארוך

 צריך הרבה לשחום רה5ה אםבם

 להיש-

 בץ לרבר שלא
 ולא השחי8ה מצרכי שאעו ברבר לשחיפהשחיפה

 סה על דגצשיא לברך שא"צ סעודה באטצע לסחדמי
 שהו דגא אבל הש אחת סעודה דהתם אח"כש"וכל
 למאן ראש לשל יר של תפלה בץ כשח והוי הםכטות
 כס"ש שתים מברך וכשח אחת מברך שח דבלאדסש
 צחך לשחיפה שחיפה בץ שח אם ולכן כ"ה סי'בא"ח
 זפות שני שיחפ ואם בפ"ע השנהה השחיפה עללברך
 "פחופ ואח"כ הראשונח דם מקודם יכסה כיסוידפעעע
 מזה כל מקודם לנמור שצףך ספני השניה אתבברכה

 לא יכן שדיפה סצות נמר הוא וכיסוי הראשעהששי
 לכיסויה הראשנה שחיפת בין השניה בשחיפתיפסיק
 הכיסף בברכת י"ח דינא יברך לא השני הכיסויועל

 באפשף שהף חפסק הף לא השניח והשחיטהקראשון
 וברכת ס":.[ ]מ%ין לכסות ובהשני אחת בהילשחופ
 הפסק הף לא מכהשחימה

 ]עג-

 י6ע ססטמו סשיסקיס רוג מ"פ פס סר'ץ כמ"ם 5גרךס5ויך רם"י יעק %1ממ ס61 גן מגמיס מסקגת ימס נמור ימען:ס 1181 5יקגס": יטזמס
 דשיתה ום"ל זה דץ בזק4 שחולקע מהפוסקים "פ אבלי : ן טססקסגרגס

 לשיחה יסף ב% הפפק הוי לא לשחיפה שחיפהבץ
 לחפלה תפ5ת נע לשיחה דוסה ואינו סעורהבאסיע
 השנהז שחשת אבל חיובית מצוה הף דבשםשכתבט
 ס"מ מציח שהש אף לכן שחפ לא בעי דאי רשיתדוא
 ברמת ומפק דדינא ספיקא דהף וכיון לרשות דמי והלענע
 טנרו6 קוש 1אף ס4'ש[ ]ע": אחרת פעם יברך לאלהקל

 תעשה ואל שב מ"מ לברך רצחך שהכיעוהאהרונים
 "מיח 5שדרפה שהימה בץ סח שאם ופוב ]סג"ם[קןיף
 לכל בברכה יחחחב חשו נד% הפסק ה8סק לנמהדעט
 ולא השנטה ישחהש בבך יו א"א ואם נמס[הדיעות

 1יברך
 רבעו כתב81%

 רב-

 5שחדט דעת על המברך ו' בסעי'
 מהץ יעי הכיסף על ולא שניה השחיפה עלויברך הראשם דם יכסה עתר לו הבשט השח"ב אחתחטה
 עכ"ל הראשונה כיסף על שבזך קודם לוכשהבשו
 השחיפה על ובלך לשחופ חרבה לפניו ויו כתב ו'ובסעי'
 ולברך לחוור א"צ כשבירך לפנט שהע מאותן לפנעיש עריין האחהצות ל1 כשהביאו אם עור לו הבשוחשח"כ
 דעהו שידא ליחער פוכ ולכתחלה לברך צףך לאוואם

יוחר * הגט9 אם .ר דמז' גהדע דה"ה ואחתנים חצעטיבנ ~ עכ"ל לו שיבשו מה כל על ברכהבשעת
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 א"צ הברכה לאחר שה'ה אף הראשון ששחט קירםיתר
 הגדול בספרו מרבריו משמע וכן האחרים עללברך
 רק אינו דזה ל' ויראה הראשונה מברכהו גמרעריין מקרי לא ששחם דקודם משום ו7ו"לן ע"ם תסר6"ס]ס:גי6
 ס"ם אחת רק לשחום בדעתו היה שלא שאע"פבסתמא

 על עלה שיא אלא 'ותר לשחוט שלא בפירוש כווןלא
 אף השחיטה שגמר קודם ולכן עוד לו שיביאורעהו
 ברכתו ננמרה לא שעדיין פקרי השחיטה באמצץשעומר

 אחת רק לשחום שלא בפירוש כוון אם אנלהראשונה
 קודם עדיין שהיה אף האחרים על לברך צר'ך יוהרולא

 0יירי ז' דסע" בהרין וכן הוא ממש נמלך דהאשחיטה
 אוהם רק ישחוט שלא בדעתו שדימה אף במחמאנ"כ

 דאם יותר לשחומ שלא בדעתו גמר רא מ"םשלפניו
 לפנ'1 אשר מאוהם יותר לשחוט שלא בדעהו גמרבאפה
 7סעי' דס7'ן )(ס ]ור6יס האחרים על לברך שצריךפשיטא

 מ65 מס ג) 7ע) וכתכ ע)יו חו)ק וסטור מסס"מ ס61;'
 סיכי16 מס כ5 ע) 7עסו סיס 66"כ 5גרך 5ריך )סגיוסיס
 סי3י16 מס ע5 7עחו סיס כמ65 6ח ס"5 וסס"מ מכ'155

 ; ו7ו"ק[ רמוקס ס15גס6 געס6 61יך5ו
 פירות על שבירך דמי כתב ר"1 סי' דנא"ח ודץי3

 ממין או המין מאותו יותר לו הביאו ואח"כשלפניו
 וברור עכ"ל לברך א"צ הראשון כנרכת שברכתואחר
 הראשונים מפירות לפנ'1 יש שעדיין או כ11נת1 דבשםהדבר
 כ11נת1 היה שלא אף לברך א"צ ולכן ז' רסע" דימיאוהוי
 שכבר אף ולכן עוד לו שיביאו הברכה בשעתבפירוש שכ111 או עוד יאכל שלא כיון לא, שגם כ11ן האחריםעל
 שמפורש כ'ון האחרונים על לנרך א"צ הראשוניםאכל
 )מס י7עסי 651 תע"( סקסו ס6תרוגיס ]ונ7ו5י לזהכוון

 דאם 1'"א 1' שבמעי' הדין על כתב הרם"א ורגינויןא : טק"([ סס ומג"6ופסו"מ
 הראשונה לכמות א"צ ששחט הראשון ממין לוהביאו

 ואיך להבין ויש עכיל עיקר וכן שניה שחיטה "לולברך
 רק לשחוט דעתו היה לא בשם והרי נן לומראפשר
 השנייה על יברך לא ואיך השחיטה גמר וכבראחת
 אחה על רק דעתו היה שלא דבאמת א"ש לפמ"שאמנם
 יהיה שלא שסבור אלא יותר לשחוט שלא כוון לאאבל
 הוא ועדחן המין מאותו לו שהביאו דכ'ון ס~ל ולכןיותר
 מעשה נגמרה לא שעדיין מקרי הראשונה כיסויקורם

 שא"צ באותה אכל השנייה על לברך וא"צהראשונה
 כשהגיאו לברך שצריך דמורה נ"ל בהמה כגוןכיס1י

 מ5 טפיסור יעת וגס 353וס 1וכ"מ הראשונה שח'טתאחר
 סר6סון תין גין תת)ק 6'גו סס 7כ6"ח סקסו וס6מרוג'סכן
 סעדי!ן י") 37סס כ55 ו5"ק סוין 7כרטחיסן כיון 6חר)מין

 גיון סרי וג:6ן כל;ייס ע)יסס סגיון 16 )סגיוג:סר6סוגיס
 6מר מין ו)6 זס תין )סטור 7יימ גססקס וככר 6מסע5
 כ5 מ5וי 6יגו 7נ:י)ס 5סחיעס תי5ס דומס 67יג1 ו67יג:מי5ס סס"ר ססקסס ותס סירות )6גי5ת סחיסס כין )מ)ק61"5
 5ליך 51כן 6מ7 רק ימו5 ס65 כתסורס וסוי כסמיטסכך

 לרבים ממונה שא'נו בשוחט אלא אינו אלו כלדיניממ1ך : ודו"קן ססגי ע))כרך
 פשימא הציבור מן לשו"ב שמםונה העיר שו"באבל
 הפמק היה ולא בינהים בדיבור הפס'ק לא אםהקידם של שחיטתו אחר אף לו שיביאו סה כל ץל לברךשא"צ
 ; סקי"6[ ]ס"ך לו שיביאו מה כל על כוונתו דבמתמאגדול
 או חיה עוד לשחוט ודעתו עוף או חיה שוחט היהמן

 ושוחט כשחוזר ובירך וניסה ושכח אחריהםעוף
 הפסק מקרי לא והברכה דהכיסוי השחיטה על לברךא"צ
 או חיה השוחם ולכן היא הראשונה שחימה גמרשהרי
 ואח"כ מקודמ יכסה בהמה זה אחרי לשחוט ודעהועוף

 שיתבאר מה ולפי הפמק הכימוי דאין ברכה בלאישחוט
 יהיה וא"כ הריאה שיבדוק עד לנסות ראין כ"חבסי'
 שהיטת על לברך ויצטרך להבהמה החיה בין גדולהפמק
 ואח"כ הבהמה ישחומ החיה שחיטת אחר שמיד מוביוהר ולכן חנם בברנות להרבות לנו ואין אחרת פעםהבהמה
 בהמה בשוחט וכ"ש סקי"ג[ ]ס"ך ויכסה החיהיבדוק
 השחימה על אחרת פעם לברך ויצמרך נדול העמקיהיה דא"כ מקורם הבהמה יבדוק שלא עוד לשחוםודעתו
 יבדוק ואח"כ לשחום לו שיש מה כל ישחוטאלא

 בשוחמ הדין איך לבאר "ט וכיסה בשכח שנתבאר בד'ןין ;הריאה
 השנייה השחיטה על לברך שא"צ עוף או חיהאח"ז

 כהברכה השני בהכימוי יעשה מה אבל יצנתבארכמו
 ובירך שכימה כמה היתה טעיתו דאם נראה הלבושכהב
 ואחת אחת כל בין לכסות שצריך הרין שכן מבורשהיה
 לשחוט עוד לפנ'1 שהיה ששכח מעוהו היה אם וכןעשה כן ע"מ רהא השני הכיסוי עי לברך חייב עליהולברך
 וצריך השני הנימוי על בברכתו דעתו היה שלאממילא
 בכת ולכמות עוד לשחוט בדעהו היה אם אבללברך
 ; הגדולים כלהסכימו וכן השני הכיסוי על לברך א"צ האחרוה גם זוברכה

 ובעוף בבהמה בהצואר השחיטה נכקים כםימן
 . סעיפים[ י"דובו

 מהלכות בשר ררצועות גולו את מקיפין איןהטבעוה בגמ' הלכתא איפטקא בהקנה בצואר השחיטה ~,ומא
 י"מ.[ ]רס"י הטנעות ראשי שמחברים קנה שללארכו דשייר והיינו כשרה שח'מתו ולמטוק כובע משיפוי]י"ט.[
 ]סס הקנה גל הה סקפת שהש העליוטס הטגעתלגד וכל טבעוה מב;וה עשו.ה דהקנה הדברים וביאורג:חימי

שעל
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 ועל כחטים עשף הבשר ופי בשר שם יש הטבעת יועל
 אחר עצם ועליה הרם לעלה שרומין כיסוי חמיםאוהס
 ובאסצע כובע כפו הבשר זה סכיב ומכסה נרולהכמביןת

 שיפוי ונקרא העצם מנוף אחת שיפוי יש העצםזה
 כשרה שהיטהו ולסטה כובע רמשיפוי הכמים ואפרוכובע
 3סם ]כ'י הנרולה ממכעת למעלה אצבע כמושהוא
 לצר סקצת סהם שהניח בחימי רשייר והיינוסכלנון
 מהם שייר לא ואם ]רם"י[ הקנה לצר וטקצתהראש
 שהיא הנרמא זהו מהחמים למעלה שחמ אלאכלום

 ססקוס ויצא כ"ר בסי' שיתנאר שהיטה הלכותסהמשה
 : כם'ש נבילה או ומריפה שחימההכשר

 שלא השוחמ ירקרק ס"ם הוא כן הרין שמעיקר ואע"פננ
 טקצת שיש טפני הנרולה ממבעת למעלהלשחומ
 פסולה בהחטים סשהו ננע שאם שסובריםמהראשונים

 ר36י"ס 3סס ט"ק ]סנ"6 בחימי שייר פירוש מפרשיסשכן
 לשחום טהררים ולנתחלה ר"ח[ 3סס ס"נ ומרדכיונ"פ

 אין בריעבר שנם  שכתבו מהנרורים ויש הצוארבאמצע
 תקלות חשש מפני הגרולה טטבעת למעלהלהכשיד
 הפסר ובמקום היא יהירא וחומרא רס"ל[ 3סם]ס"ך
 כן סוברים רבותינו רוב שהרי ]סם[ להכשיר ישמרובה

 : ההלכה ספשמ מבוארוכן
 שבפי' הרמב"ם בלשון הרבה שמרחו מהנרולים ישג

 מבעת בתוך הם רהחפים מרבריו שטבוארהטשנה
 כשר ס6נה לסעלה שאפילו מפורש מבואר ובנם'הנרולה
 ע5 אינה שכועתו הוא האמת אמנם וסרת"נ[]חנ"ס
 ע5 1ג11נת1 כם"ש הקנה כל את המקפת העליונהטבעת
 הם ושם טכעת כעין נ"כ שהיא ממנה שלמעלההעצם
 תסיק ]וכן בזה כלר לפקפק ואין שנתבאר כמוהחימי

 רכ"ס[: 3סגסוח וכ"כ 3פ~מוסחכ"פ
 העליונה האונה ננר ער השחימה טקום בקנה ולמפהד'

 היא ואז ברנליה הכהמה כשהלויה שמאלשבצר
 וכל הראש לצר טכולם יוהר סתפשמת והיאהחהונה
 כשנופחים זה ושיעור שחימה מקום אינו בקנהכננרה
 סיס; לראות יכוליס אין השהיטה שבעת ולפיהריאה

 וגלבר ורועה צוארה שפושמת כל ]ת"ס.[ הז"5 אמרוזה
 הבהטה כשתסשוך הצואר אורך כל כלוסר תאנםשלא
 צוארה לפשוט עצמה שתאנוס ולא כררכה לרעותצוארה
 השחימה בשעת הסימנים ימשכו ולא מרנילתהיוחר

 : סס[ ]נת' עצסה הבהסה ע'יי ולא ארם ע"י לאמלממה
 ]ת"ד,[ שישעיר מקום ער השיעור הוא לממה ובושמה

 ושס נרס"י[ הפנימי סכרס גסכין שנוררין שיער שםשיש
 נ"כ ורמעלה הכרם כמו פרצים פרצים להיוחטתחיל
 הורבץ יש רמקורם בלחי ריב1קו מראש מהחילאיט
 נע"נ:[ ה;"ל נהנו ;ה ולהכיר הושט סתהיל ואמ"כהושמ
 נסתם אינו שהחלל במקוסו ועומר שחותכו רכלמימן
 החתך צררי ששני וכויץ שחותכו וכל הושם תורבץזהו

 ושמ זהו עין רסראית החלל שנסתם ער זל"זמתקרבים
 גארנו דוערנץ ושיע1ר גהה1רנץ ולא ישחוטומשם

 כשלש שזהו ופירשיע תפיסה כרי עד ]ת"ד.[ חז"לאסרו
 הנר51 בשור וזהו בלהי ריבוקו סראשית אצבעותוארבע
 והרמכ"ם והף"ף ]חום'ן זה ערך לפי אחר בכל נשערוסזה
 אצבע כרוחב והייט אצבעותיו בשתי שיאחז כריפירשו
 וההיות הכהסות בכל להיות יכול ;ה ושיעור בה"נוכ"כ
 הרבה להרחיק שיש 1ב11ראי ופ3"ח[ אצכעות כשניוי"א

 שקבלה שכהבו ויש הפירושים כל ירי לצאתמראשיחו
 סשיפוי בקנה בננר. הוא למעלה ושמ רשיעורבירם
 שקבלה כהב הרם"א ורבינו ר6"ס[ 3סס ]ר"1 ולמפהכוכע
 טקום ער השיעור והיה בהמה שנכל הקרמוניסביר

 עכ"ל אותה כשכופפין הבהמה או החיה אוזן שםשמגיע
 : השחימה סקום מחחיל שמשםור"ל

 יטהוא ונראה שיעורו נתבאר לא בקנה למעלה ובעוףן
 שיהבאר בושם כסו בקנה ולממה ]3סק[ בבהמהכמו
 הוא סשכי ושיעיר התורבץ אחר נ"כ הוא בושמולסעלה
 הוא בושם ולסמה בבהסה שנתבאר השיעור ערךלפי
 אין רבננו הוא והסימן בכלל נט ולא זפק של ננוער
 והושם סבחוץ לבן הוא וגם בדישפ כמו עורות שניבו

 ער אוזא כטן זפק לו שאין ועוף ]ט";[ מבחוץארום
 הקרמעים וכהבו חילוק ראין כן ואינו עופות לשארייונה בין לחלק שרוצים ויש לנוף האנפיים חיבור התחלתננר
 חג5 אין השיעורים א5ו רכל רביון סמ"ק[ 3סס]נ"י
 אמנם הצואר באסצע לשחום מוב לכן בהןבקיאין

 שזהו מפק עור כאן אין גשור אצבעות ר'כשמרחיק
 . כם"ש נרול היוהרהשיעור

 שחיטהו הצררין מן השוחמ ]י"ת:[ בסשנה חבכרם שנון
 מן השוחמ פסולה סליקתו הצדרין סן הסולקכשרה
 כשרה מליקתו הע1רף מן הסורק פמולה שהימתוהעורף
 הצואר סן הסולק כשרה שחימתו הצואר סןהשוחט
 בצואר שחמן אם לי סה המפרקת קודם גשחמושהסימנים כיון ~נת'[ כשרה שחימתו הסימנים החזיר ראלוהעורף אחורי הסיטנים החזיר בלא 1סירי עכ"ל פמולהמליקתו

 החזיר בלא גם נשר הצררין סן בשוהם ולפ"ז בעורףאו
 סן רשוחט ראע'נ והטעס הצואר של להצרריןהסיסניס
 שחיפת ס"ם הסיסנין חתיכת עם המפר,קת וחוהךהצר

 פריפה ואפילו הספרקת כל לחתיכת קורמתהסיסנין
 סמ סס נתס"ג ]וס3"6 הסוטנ'ם כ5 קרהועך עראינה

 ! 6'[סטר
 מן לשחום לו סוהר לכתחלה ינמ ז"ל רש"י וכתבדן

 שפתבאר םמעם שם הרשב"א וכ'כ הויע"ב וכ"כהצרדין
 השוהפ רקתני והא כסשש קורסין המיסניסרהתיכת
 גריענר רנם במליקה רתני משום רווקא בריעבררסשסע
 ראף ה"ה אבל ריעבר לשון בשחימה נם הני לכןפמול

 מקום זהו רהא לכתחלה ראפילו פשימא ובשםריעבר לשין הנ' הצואר מן נם שהרי ל;ה וראיה ]סס[לכתחלה
 : יסליקה איירי לה רהני וראי אלא ממשהשחימה

 דאל"3 כן לפרש רבותיט שהוכרחו מה לי יייאהמט
 הצואר ימן הצדרק מן השוחמ גגא גחדליהגיטע
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 טהסיטנים בכטותה השחשה נ"ייעי כאסימן
 . סעשים[ חאובו

 רוב שחם אם ובריעבר לכתחלה השוחם יתכויןלזה בעי בין בכהמה בע שניהם שישחום הואהסעויה השחימה וההטפ הקנה של השחיטה שיעור הוא כםהא
 כשרה שחימתו וחיה בבהמה שנים ורוב בעוף מהםאחר
 בעוף אחד השוחם ]רפ"ג[ רתנן בסשנה ספורש זהורבר
 כמוהו אחר של ורובו כשרה שחימתו בבהמהושנים
 רלכתחיה משום ריעבר 5שון תני ר5כן בנטיואוקמא
 לכהחלה צריך בעוף ונם רובו ילא כולו לשחומצריך
 ליזהר שוחם יכל יש לכן כולם המימנים שנילשחום
 רעא סעיקר אלא  השוסקים סחומרת  וה דאין בזהמאד

 : ע'"ט ט' רין פ"א הרמב"ם וכ"ב ונם'רמשנה
 כל את מקיפות אינן הקנה של רטבעות נתבאר ככר2ג

 המגעת לבר המחברן בשר רצועות שם רישהקנה
 די לא הקנה רוב שהצריכו זה ולכן העליונההנרתה
 הקנה כל מהיקף רוב שיהא צריך אלא הטבעותברוב
 העה-ות משני רוב צריך בהושם וגם מופו וערמראשו
 יסיהר סע'13 ]ם"ך מריפה כזלו החיצק עזד נשחמשז רובו נשחם לא החטט של השני העיר אם ולכן לושזיש

:יוןשנןו%!:.4ולנןנ~%:
 בכזלל הרוב חשג'נן ולא רוב ס'טן בגל לשחזם צד'ךנ

 אחר וסימן בשלימות אחר סימן בבהמה ששחטכנון
 אע'נ המימנים חצאי שני כששחם בעוף וכןמחציתו
 רחמנא אנמריה רהכי טריפה מרוב יוהר ישרבכולל
 ורוב בבהמה וסיסן סיסן סכל רובא שחום רבינולסשה
 בקנה בץ הכשירו ן ורע בעוף רנימנים מןאחר
 הגראה רוב בעינן רבשחימה ]גייט.[ בנם' איתאוט

 שע"י ברוב מגי ד5א משמע ה5שון ומפשמיות5עינים
 משמע וכן הסי0ן רוב שנשחט תראה שהעין אלאסרירה
 ניכר שהוא גמור רוב כלומר שכתכ רש"י מלשוןקצת
 מרירה שע"י ברוב סגי ריא שחימות במקצת וג"כעכ"5
 כתבו לא הראשונים רבותינו כל אבל ס*מ( ס"3מס"ס
 מכל שחפ שלא אע,פ כתב י' רץ פ"א רהרמב"םבן

 כשרה ה"1 השערה כחוט חציו על יתר אלא מהןאחר
 וכן והד"ן הרשב"א וכ"כ והש"ע המוד וכ"נ עכ"5וכו'
 ובין הממא' בין להגריל כהנים בתורת להריאאיתא
 אלא הן מפורשין והלא לחמור פרה בין צ"ל איןהמהור
 רוגו בין וכמה חציו 5נשחם קנה ש5 רובו שנשחםבין

 הנראה רוכ בנס' שאסרו חה עכ"ל השערה סלאלחציו
 אינו מחצה על רמחצה ברינא איירינן רשם ה"פלעינים
 מחצה על רמחצה כלוסר לעינים הנראה רוב אלאברוכ

 השבען דמחצה בלב המשוער חב הף כרוב נדעםאם
 וד"ג5 רוכ ט-וה מדידה שע"פ מסדט רוב בעינן איאכרוכ
 ועור[ ]רס3"6 הלב לבינת נצמרך ולא רוב שזהויראו

 : כמובן כן לומר נוכל רש"י כוונתוגם
 ]ט"ו בזה שפכחקו האחרונים 0נריי כסה יש סיהוה

 וברבינו רחולין פ"ק כמררכי קצת משמע ובןוסר"ח[
 וכשחימות ובאנורהירוחם

 מהרי-

 ישץ שיש מקום וכ5
 מ6ורש וכן )"ו:[ ]עט"ס 0רידה ע'" רי ראינו מגוארזה

 להדיא חב שדחהוך בשנן שכתב אחר במקוםברש"י
 רבוהינו % לחומרא אפילו לחלוק שקשה וא0הסווטיס[
 ב0רינות שהמנרג מהנרולים אחר כתב כבר 0"םהראשונים

 לא ואנחנו ]חנ'ס[ נמור רוב ע"י כ"א להכשיר שלאאלו
 בהפמר שלא בז0ה"ז-לכן במרינתנו כן המנהנ אםידענו
 לאמור אין טרובה ובהפמר לחוטרא לנהוג ישטרובה
 לאחר מ;ר בסימנים ברק לא אם ודאי זהו טיהו]סס[

 לנא יכי הטשהו ד,ה 'בדים אפילו להחיד דא'ןהש"דה כחום רק ווא שודוב ומצא זמן מקצת לאחר אלאשחימה
בקל

 ע-
 ]נרו"סן! במשהו יה0הירים אפילו מרינאיאסו הש המצף ברבר והלינן שכיח והא פירכום

 אם אפילו אלא אחר ב0קום שיהיה אייצ מי0ן של רובון
 כשנצרף אם שחופ שאינו 0קום השחום ביןטפסיק
 וש4שה בשני6 השוחם ])'.[ חז"ל שאמרו וזהוכשרה שחיטוי הפיפן של בהק'פו רוב יהיה השחוט'םהטקוטות
 שהתדדל בנק לה משכחת והיכי כשרה שחימתוטקומות
 הש החהכים שני ובין שם ונמרה המימן ונההפךלשחומ
 שמ אם סיבעיא ולא בושפ בץ בקנה בין כשרהרוב

 הראש לצר אחר אפילו אלא אחר בהיקף שויםהחתכים
 דאם מיטן של בווקפו כשהם כשר ממה לצרוהשני
 לצד בוים או מעלה לצר החתכים שכל כנח בהיקיאינם
 החיוו1 יוצא דכזה בהקשו בעינן דרובא כיום זה אין0מה
 המקוסות בששי שחם אחר כשארם בין זה ברין חעוקואץ

 חשין מכינים בשני שחמו ארם בני ששני וביןכ0"ש
 שניהם בת רוב יהיה ויא אהררי ממכי רילטאחוששין

 יאנל לא נפש שבעל שכתב מי ו"ט לחתך חתךבין שוי" כשיעור הפסק יהיה שלא ליאתר הט אחד בארםרק
 י4ק ור' סטרס סס וננפ' ~"פ ~חנ"ס כזו0שחיטה

 ; ן ע"ס סיסר'עסזסרי סז~
 על המכץ שדגיח דהינו כקולסום העשויה שחימהן

 וקצח הראש לצר המכץ של אחר קצה בעיקיםהצואר
 רק ישר המכץ שוגיח או כך ושחם הגוף 5צרהשני
 כשרה שחיטהו לסעלה או למטה וירד נירוש';יקם
 הגם' ומלשץ ]סס[ כקולמום לשחום יבל לכתחלהואפוו
 בברההא שם סהגי שהה לכהחלה כן לעשות דאיןניל

שחיטוע



השמחן כב כא סימן שחיפההלכותעררךפ6
 כקולמום העשויה בשחימה בגמ' לה ומוקי כשרהשחימתו
 י' נסעי' סגנ6ר מס ~ולמי וצ"ע דיעבד טשמעוכשרה

 : וזוק[ ע"ס מס~שן ר6יס ו6ין6פסר
 כשרה כסכרק העשויה שחימה ]י"ע:[ בגם' איתאךק

 כקולסום בעיקום לסעלה במכינו שנכנם כגוןופירושו
 וסעקם חוור שהתחיל המקום וכננד לממה ועיקםוהזר
 במכינו נכנם שלא או 3כ"י[ ]ג"מ הססרק בשיניוזהו
 שיעקר הוא קרוב החלל לתוך נכנם דאם החלל לתוךכלל

 מביב מביב המיסנים של עורות ששחם אלאהמימנים
 שנתכאר כטו כסםרק שחם וכהעורות החלל שגתנלהעד

 לאכור שיש הוא פשום דבר הפירושים ולשני]יריסס[
 ח"ווטכש51 לידי לכא ובנקל נזה בקיאין אנו שאיו כ,1שתימה

 1ר11קא כשר רוב החתכים בצירוף רכעהש נתבאר כברטש
 צד באותו אחר במקום לשחוט והתחיל המקום זהיהניח לשתום התחיל אם לפיכך אחד בצד ולא כם"שבהיקף
 המימנים רוב שישתום יזהר שהיה שישי יהיה שלאזבאופן
 שאין ואע"פ כשר השני במקום רוב וכשיש השנינמקום
 ולסמה לסעלה גמשכים והתתכים להתרווח השחימהביה דדרך כלומר הראשון החתך ע"י ונלוי ספורעתהשחימה
 החתך שכגגד סה גמשך אינו הראשון החתך במיבתזכאן

 . ל' :תום' מפורעת שחימי בעינן דלא כשר מ"םהראשון
 אף להמריף שלנו דהמנהג כ"נ בם" ועמ'ש סקומע[ז"ס

 ן משהושהיה

 אפילו בםכין שאחזו שנים י' דין בפ"א הרמב"ם כתבי
 שחימתן ושחמו כננדו אחר מצד ושני זה טצדאחד
 הושם זה שחט ואפילו כשרה שחיפתן סצוארסקומות בשני כאחד ושחמו םכיגין שני שאחזו שנים וכןכשרה
 או הקנה את אחר בסקום שחט והשני רוכו אונלבד
 כולה השחיטה שאין ואע"פ כשרה זו שחימה הרירובו

 דיעבד דווקא סלשונו סשטע ולכאורה עכ"ל אחרבמקום
 שנתב המוקדשין ספסולי בפ"ה אסנם לכתחלה ולאכשר
 ו יגף""כתחלה ]4דחיהממיי סכואר ק"ש כח41ן בקדשים אחד זבח שוחטים שניםאבל

 6ה ]מדק"ג:ר שרי
 קלקול שאר או דרסה לירי לבא יוכלו [ל כןשות

 : ומסר"מ[ סתכ"פ]ג"כ
 ק(יאני::%~איי: בסשהו נקובתו דושם יתבאר מריפות בה' לקמןי~ל
 וכ"ז רוב סעשה בו עשה השוחם והרי כשלם הו"להקנה
 לא שבהושם ורואין ה51י ע"י שגעשה כשידועדווקא
 שאין אלא אדם בידי נעשה אפילו או המחלהשלמה
 ננע שלא יודע מדו הקנה שאחז כנון הושם עלחשש
 חשש שיש סשום מריפה המתם סן אבל כללבושם
 בבדיקת בקיאין לא ואנן בסשהו ונקיבתו בושם נגעשסא

 : בס"ד ל"נ וםי' כ"ג מ" ועם"ש שם כמ"שהושם

 הורייין ינקיבת שהימת נייני כבסימן
 . סעיפים( י'ובו

 הריאה קנה צידי שני על בצואר דופקיםגירים שני והם המימנים אצל ורירים שני חיים בבעלי ישא
 את נם ישחומ השחימה שבעת חכמים 1צ11ןרמנ"ס[
 חם הרם שעריין ספרכם שהוא בשעה יגקבן אןהורידין
 דטים שרוג לפי בתוכו יתקרר ולא הדם שיצאכדי

 סלח ולא שבצואר הורידין אתר ננררין וכעוףשבבהסה
 כדם הוי ולא ש~הם הדם לשאוב.כל תוכל אורזלא

 מקלח הדפ השחימה שבשעת לפי פירש שלאחאיגרים
 רם כל ממקומו ונזדעזע ועוקר השתימה מקום דרךומזנק
 בהם הרם נשאר הורידין נחתכו וכשלא לצאתהגפש
 דסי שפיר לקדירה ואפילו הדם יוצא ומליחהחהיכה ע'יי אבל שלם שהעוף זטן כל צליה ע"י ולאמליחה ע"י לא יוצא ואינו לורידיז שסבינ לבשר סתפשםזגם
 ,י,ח "יךל,י"51ל,:ישי."","גי_י ."ב

 אבל שלם ויצלנו יסלך דשמא לכתחלה זה עליממוך
 לצלות הע1לס סרדד שאיו מפני בזה החמירו לא'גבהסה

 כבשים כמו שלימה לצלות רצונו אם ולפיכךכהסה'שליסח
 בשעה הורידין לנקב צריך נ"כ קמנים ועגליםועוים
 טמעם ול~ו הסינונים עם ביחד לשוחמן או מפרכםשהוא
 ולא בחשך ההולכים הקראים כזה שמעו כסושחימה
 ; שנתכאר כסו הדם סמעם אלא התורה אור עליהםגגה
 נשחמו לא כהטה ומתם הורידין נשחמו עוף דסתם ודעג

 בהסה דהשוחט ]3חס"ג[ ז"ל הרשב"א וכתבהורירין
 הורידין את שחם שלא אע"פ דם סהם יצא ולא ועוףתיה
 מתעורר כשהדם דדווקא אגר אבר לחתכה א"צ נקכןולא

 למקום ממקום פירש וה"ל לצאת סקום סוצא ואינולצאת
 שלא סוכיח הדבר דם מהם יצא כשלא אבלואםור
ככד"ס, ]רה"ס בזה שחולק סי ויש לצאת הדם כללנתעורר

 אבל בצלי אלא אינו ראשונה לריעה ואפלי
 וישאר הבישול בשעת הדם שיפרוש פשימאבבישול
 כשעת אכר אבר ניתוח צריך ולכן והקדירה העוףבתוך

 ; נתג'"[ לבשל כשסולחומליחה
 הראש עם ארא מקרי לא דשלם שכתכו מרבותינו ישד'

גויה לבשלח וטותר שלס מקרי לא הראש גשחחדאגל
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 ~,בר אנר להתוך שאמר:ו וזה מליחה ע"י הרםשייב מקום יק הראש דכשה01ר הורידין חתיכת בלא אףנח~ת
 לחחבה צריך נדולה שהיא בהמה ראש רעפ'ז דווקאלאו

 שלם וצלאו הורדין נשחטו כשלאח 1 א' ב~עי' הרם"א רבינו פמק וכן ר'פ[ 3סס נערדכילשנים

 הורירין "שי
 ואע"נ אצבע כעובי שהוא נמילה כרי מביבםתחתוך

 ולהמור בקליפה רדי צאר חומי לענין יתבאר מ"הרבמי'
 נמילה חמוך נם הצויך ובכאן א"צ ייפה אפילושם

 פולמין השיגן מורידץ יותר עבים שהם צואר הופידשאני
 ננר ששים מצריכין שאין וזה כס[ ]י"5 בהבשר כךכל

 דאינו משום מ' דצריך שיתבאר בבישול כטוהחומץ
 לפט'ש חשפיל, ]ר6"ס[ בנמילה ורי בצלי בכולופפעפע
 שמפעפע רחוששין בעלי נם מ' טצרכינן ראנן ק"הכמי'
 פרבותינו כפה דבאטת בנמילה בכאן די מ"טבכולו
 כגולעו אמרעו דבדם ספני א"צ נטילה רנם גכאןרם"ל
 תחזור שבורידץ סהרם הבשר שיבלע ומה פולמובך

 ,מהמרינן ראנן אלא וסס-ת[ ומפ"נ רס"ג ]שס'והפלפנו
 רם "צת יפלמו ההומין ועדיין האור מן שףמלקאחר לנמרי רמן סידי יוצאץ אינן בעצמן שהחומץפפעם
 פן עגסתלק אחר להפלימ בהבשד כח השיןבהבשר
 -בהומין הרם חושבין ראנו ס"3[ 3פס"3 ]רס3'אחאחך
 לפיכך בעלמא חומרא והוא פלימה ברם ולא בעיןכדם

 : סק"1[ ]ס"ך בנמילהרי
 טפעין כה נמלח דאם הרם"א רבינו כתב זה ומפעםן

 החומין מביב לקלתן מחמירים ויש ושרי החומיןאח"כ
 כרוהח סליח קת,ל דהא תמוהים דבריו ולכאורהעכעל
 בעינן בצ* דאם ופשימא ק"ה בטי' בעצמו כם"שרצלי

 :ג;: (:י צייעכ4:ק%":%::ל
 ח~5 בצלתה להחמיר וריינו בעלמא חומרא הואנמילה כדי שי%4הכט ואה פולפו כך כבולץו בדם אמרינןררינא
 ]סס[ ייפה להצריך מחמירים יש פ"ם אךגטליחה
 פ"ם ורס3"ש ]ר6שס פולמו כך בבולעו נ"ה אמרגןיא ממש בעץ כדם לה חשבי המחמירים ררבותיטאץ"נ
 וורין מעיקר אינו מ' להצריך בצלי שמחטרען ריהביון
 דק חף במליחה החומדא וכן ק"ה במי' שיתבארבסו

 גן מדרבנן אלא אינו שםלח1 דדם דידן בנדוןגדרבנן
 כסו שהיק רטישרק קולא עוד יש וברם שבישלורם

 ןש'7 לנן, ,י ,,, ו'ך._י( ן,יעקו"יייי',ון

 דכיט כתב1

 הג-

 החומים ומנקר םחממ שלם בשלו ואם
 הרם לבמל כדי שבקדירה מה בכל יש אםוהשאר
 כל כננר מ' וכחטץ עכ"ל מותר בם' החוטיןשבבל
 הוא וכן מעהה נפק דמא כמה ידעינן לא ההאהחומין
 ן סקשע[ ]סן- הדם מצד הוא רהאימרסשום החומע שבפל הרם לבמל שכתב וזה החוסוריםגכל

 דגוק באימור מחנףר שהוא ילע רום'א רבינו ווצהה
 ששים להצריך חתיכה לאיזה דבוק כשהאיסורכלומר

 האימור ננר ששים בהדבוק אין אם החתיכות כלננד
 כאן להצריך לנו היה ולפ"ז וצ"ב רע"נ ע"ב במי'כם"ש
 לקמן שפמק מה לפי וכ"ק בהחוטים הדבוקההתרננולת לבפי בהקדירה שיהיה או החומים ננד בהתרננולתששים
 הנחץ לא יט"ם האיסורים בכל הנ"נ ראמרינן צ"במ"
 פעמיס שני יש דבוק רבאימור רם"ל וצ"ל כלוםכאן

 הרבוקה חתיכה דאוחה ממעם האחר כולו ננד ט'להצריך
 נבילה ההתיכה כל ונעשית סקורם בולעתבהאישר
 שמח דהתשינן מעם ועוד ננרה ששים דצריךוממילא
 השז מהאימור ובלעה לברה זו חתיכה היתה אחהפעם
 בבשר רק אימורים בשארי חנ"נ נאמר לא אםאפילו
 ק"ו בם" כס"ש באימורה עומרת זו התיכה מ"םבהלב
 שהחתיכה הראשון דמעם אינם המעמים שניובכאן
 עצמם שהחומים מפני כאן שהך לא לבלועסמהרת
 אין עצמן החומים דכעור להתרננולת הדם בוןמפמיקין
 מכל עתר לגלוע סמהרת התרננולת אין ול~ז רםבהם
 דדם רכען חישינן לא נ"כ השני ומעם שבקדירהסה

 לוסר ריעותא מחזקינן לא סררבנן אלא אינושבישלו
 ששים שבקדירה מה בכל יש אם ולכן לבדהשדיתה

 , וסרט"נ[ סק"ח ]ס'ו מותר החומיםננר
חם  מ' וצריך דבוק אימור באן ראמרינן ום"ל חל"ין 

 ,ע"ו הוהיץ ננד מ' בהתרעלת אין אם כולוננר
 קרום כמו הפמק הוי לא דהורידין ומעמם וח3"ם[סק"ס

 דכו לא באפת אסנם הפסק הף רלא ק"ה גמי'שיתבאר
 ולכן נמור ד5מק והף הן קשץ והוריהן רךדדקתם
 לחצויך שמחמיר סי ויש ראשונה כדיעה עיגךטוה
 קיס ב0ליחה חחלה שנאסושץ הייפה ננר נםשחמם
רג"פי

 דבל
 לרוש הלכ קודם למולהה בהכרח ב"פי

 ששרם עהה צהך הה במליחה ק*פה שמצרכיםמחמירם
 מקילים ו"ש סלגר[ גמס 3' 6א ]ו"ע הקליפה ננדנם
 בעלסא חומרא אלא אעה במליחה שהקליפה טפניבאה

 : סק'ון ]ע" כבכ"פ לוטר דאף ודאירבמליחה
 שחתכה או הורידץ נשחמו אם שנהבאר מה דכפי ורע'

 כולה ל61תה בין פותר הראש עוצטר או אבראבר
 שנאמר מה רכל דם"ל מהקדמונים כמה ויש לבשלהובץ
 כל והמרת אבר אבר וחיתוך הורירין שחימתהדברים שני צריך לבישול אבל דצלי אלא אינו בוריריןבנם'
 בלל הזכיר לא ו"ל שהרמב"ם ודע ע"ש ור16רוריץ ודצישב"א ררא"ש כמשש עלההם חיקים רבותיטוכל סר36"ה 3סס חרשן סר"6 3טם ]סור רם בהן שישהנידין
 ס58 וד"י ן הלכה דאעה דם"ל סשום ורעין שחימתריני
 33רסוס 35רי' רי3"5 ח"ס גחגסמס וס5כס ורס"3 3טסגםגן
 ווסיווס חסיחפ עדס 656 5אגו 3ר" כחיוק 3והרו :ח'

 : ססוועקש[ ע5 ועס ט ו6יןיטרס
סיפ



השלהן כנ פמן שהשה"%5תעיו%
 שיעל ה"ש יכמה בשח'מה שהיה מי3' ככסףמן

 סעיפים[. כ"ב ובושהיה
 הן ואלו בםיני למשה לו נאמרו שחימה הלכות חמשה%4

 שאיט שוחמ וכל ועיקור הגרמה חלרה דרסהשהייה
 ]נט' משחימתו לאכול אםור ודקדוקיהן אלו הלכותיודע
 נדחתה או ירו הגביה השחימה ובאמצע לשחוםשההחיך הרי שהייה הוא ומה נבילות שיאכיל הרבר רקרובע:[
 שהייה שיעור כפי ושהה השחימה שגמר קורםירו

 ובין בשוגג שהיה ומן במויד וה שהיה ביןשיתנאר
 וו"ל בפ"ג הרמבים כתב שהייה שיעור הוא וכמה,נ ( נכילה והיא פסולההשחימה הרי השחימה וגמר אחר או הוא וחור ברצון וביןכאונס
 וישחום וירביצנה הבהמה את שיגביה כרי שההאם
 כשרה שחימתו וה מכדי פחות שהה ואם פסולהשחימתו
 בהמה שיגכיה כרי שהייתה שיעור דקה בהמההיתה
 שיגביהנה כדי גסה היתה ואם וישחומ וירביצגהדקה

 וירביצנה דקה בהמה שיגכיה כדי בעוף וישחומ1ירבצנה
 ו"ל והר"ן הרשב"4 לפירוש ג"כ הר"'ף דעת ווהועכ"ל
 השיעור ודקה דבגםה הרי"ף בדעת מ"ל ו"ל הרא'שאבל
 חילוק ואין וישחום וירביצנה גסה בהמה שיגביה כדיהוא

 הוא השיעור בעוף אבל לגסה דקה בין שהייהבשיעור
 והרבצה הנבהה בלא בלכר נםה בהמה שחימת כרידק
 מהרי"ף משמע שלכאורה ואף הרי"ף בדעת הטודוכ"כ
 השחימה בשיעור והו לעוף דקה בין חילוקשאין

 בענין אבל נסה שחימת בשיעור בעוף נםהמשערינן
 יותד מקיל בדקה ולפ"ו בעוף כלל א"צ והרבצההגבהה

 שחימת רכרי דפשימא יותר פחמיד וכעוףמהרמב"ם
 ורביצתה דקה הגכהת כשיעור יהיה לא בלבדנםה

 דבעוף משמע ברמב"ם שלנו נירםא דלפי ודעושחימתה
 ואין שחימתה ולא ורביצתה דקה הגבהת כדי רקא"צ
 ובאמת ע"ש ]5"3.[ השים םוגית לפי כלל עלהזה

 מג"ט ע"ש שחימהה גם וססיים דבריו מביאברא"ש
 ( 3טוו[ ול'ס ע"ס סרטלשס ז3רי ס,סו נ' סעי'פספ"ט

 דהגבהה ]סס[ דפםק כן אינו ל'ל רש"י דעת אבלנ
 שהייה הף בלבד שחימה כדי רק כלל א"צוהרבצה

 נסה שחימת כדי השיעור דבנסה שחימחו לפי אחדובל
 שחימת שיעור כרי ובעוף דקה שחימת שיעור כדיובדקח
 וק"1 מאר סועמ דבר הוא השהייה שיעור ולפ"ועוף
 השחימה בנסה ואפילו שחימתו כרנע אך דהואבעוף
 ]ן6יגסו כרש"י פוסק הכה"ג וגם אחרים רנעים רקהוי
 וסר53ס סנכ:ס ירי3"ס סך כ55 ס"5 )6 וסש56 ירכס"5

 ; כר3[וסוסקיס
 השהייה אם בפירוש נתכרר לא שחימה רכדי שיעור!ש

 בין בבהמה בין הסימנים כל שחימת כדי דווקאהוא
 יש דלכתחלה דכיון שהייה אינה מוח 'ובפחותבעוף
 גם בשליסות הסיטניס שנילשחום

 אגסריה גי געי

 אפשר או הוא בכה"ג שהייה שיעור למשהרחמנא
 כשיעוד שהה שלא אף שהייה הוי הסימנים רובדבשחימת

 רוב דבשהיית כן ספורש כותב והרא"ש המימניםכל
 דבעינן 1"'א ב' סעי' בש"ע וכ"כ מס"ט[ ס"כ , שהייההוי

 בוה יתבאר ועוד סט"1[ ס"3 ]יס"ס המימנים כלשהיית
 נראה הרא"ש ולדעת ו"ל הרמב"ם דעת נראה שכןבס"ד
 שכתב ווהו אחד סימן רוב כדי רק דיא עוףרשהיית
 שחימת כדי עוף שהיית דשיעור וי"א וו'ל שם הכ"ירבינו
 ווהו עכ'ל והרבצה הגכהה בלי בעוף אחד סימןרוב
 פ'ש ברש"י כן להריא מבואר שאיט ואף ו"ל רש"ידעת
 בשיעחי דיש ממילא בעוף שחימה הכשר דוהו דכיוןם"ל

 ; שהייה שיעורוה
 במיע1פ שהה נתן בר הונא רב בעי ]3"ג,[ בגם' איתאה

 ובמיעופ כדרכו שחמ שהרוב ופירש"י תיקו מאימימנים
 דבתוספתא ואע"ג לחומרא ופמק שהייה עשההאחרון
 גמרו אם אפילו בעוף הנרנרת רוב שחם תניאןס"3[
 בםפק נשאר דבגם' כיון פ"מ כשרה שחימתו מרונהלומן
 מיירי דהתוספתא שאומר מי ויש להתוספהא חיישינןלא
 ספני אםורה מחיבנן דאולי הוא הספק ובש"ס התורהמן

 נראה ולא ס"ט[ סס ]יס"ס גמורה בשהייה לחלופידאתי
 בדין לקולא לפסוק לרש"י ה"ל מדרבנן רק והו דאםכן
 ז"ל הראב"ד דעת שחהו שנראה ואמת דרבנן ספיקאכל
 ותמהו ע"ש לקולא ופמק כרש"י הפירוש ש~תבבפ"ג
 אבל מדרבנן רק הוא רהמפק דם"ל א"ש לפ"ו אךעליו
 ספו"מ פכ"כ דאורייחא ספק רהוי דם"ל משמעטרש"י
 3חוססח6 ס5ט נירם6 ]51פי לההמיד פסק ולפיכךסקי"6[
 61מ"ג וט' וססס גטוף נרנרת ח5י סתט יא'6 זסכי כ5%"ק
 ססי6 6ט"ס 3עוף 6חן רו3 16 6סז כסרס ג51ס 6תפמט
 %6 ס61 כ15ס )16 קגס ס5י זסגיטת טסוס טכסירנרגית גס* זרק %ס"י ר6יס 6זר63 51ס"! עכ"5 כסר ערו3ס15מן
 יסרם ערוגס ),טן ססי6 ז6ט"ס ומיס6 6מור גונרתנוונ

 : ויוק[ רעס 3סכין ססוסס ])"3.[ זר63 כסךרס"י
 ששהה קמא מיעומ על וה שפירשו מרבותינו וישן

 בלא השחימה נמר ואח"כ שהייה כשיעור קמאבמיעומ
 סח5יז[ ז"ס : )' 3תוס' 1"ס לאו אם פומלת אםשהייה
 לא קמא דבמיעומ מיקו[ ז"ס ]5"3. כתב ו"לורש"י

 רהף מירי הוא כלוס לאו בקנה דאי מם"נ להמשכחה
 דשהה דכיון בוודאי מריפה דושם ואי פטם קנהאחצי
 עכ'ע ומריפה בושמ נקב וה"ל קמא מעשה ליהאויל
 דומה ואינו הושמ על הוא דהםפק צ"ל 11 לריעהאבל
 שדדה אין אם ולכן שחימה דרך שהוא כיון הושמלניקב
 שחימה דרך הף דכולו כיון כשר קמא במיעומפומלת
 שהייה בעוף ליכא % בבעיא לקולא נפמוק אם ווולדיעה
 שחיפ דלא גמה בל אחד בסיין רהנשעץ רכיוןבלל

,.תב
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 ליבא ניב מ'מן רוב וכששחמ שהחה ליבא מימןיוב
 ריש ב6"ם איתא ולהדיא הקורם במע" כם"ששהיה
 בע1

י ' ף'
 ולרינא ונמרן ושהה מחצה בששחמו בושמ בעוףדשתורה
 במיעוט בשהחה לאימור קיי"ל זו בעיא נפשמה שלאכ'ון
קמא

"(1[ 
 ססייס 57יג6 סכתכו וסר""ס סתוס' 7גרי "כין

 "ס ר"ח 5סיטח סחורס טן11ף
 סכעי"

 תטגחח זס" 5סק5
 טסקסו מס ונס גמ"ס וסע ט5גחן1

 מחוססח"
 ססג'גו

 : כהוססח"[וס גמ5" 3" 5סגיגו סס~ס סחיסס כז' וטסס וסס תיעוטט"ע
 מימן של אחרון מיעוט על שפירשוה מרבותינו וישן

 בסכין השוחמ רקיי"ל בהא הוא והמפק בבהמהראשון
 אחר של רובו שחט אם לן ום'בעיאיזח בם" כ4"ש כשר היום כל והכיא הוליך אפילו חרשאינו

 והוליי
 והביא

 והביא בהוליך שמכשירין זה רשמא במיעוטו היוסכל
 שרובו כאן אבל הסימן בעיקר בש"ומק זהו היוםבל

 ומסילא מעכב אינו הס'מן רמקצת ככולו ורובונחתר
 כיון ר'למא או לסימן מימן בין שה"ה הוי בזהכששהה
 אה ולפירוש כלל שה"ה כאן אין שחימה ררךרהוא
 סע"ורוג"כ "וכעי" סל"ר 5טי' סס מתוס' מהראשונים הרבההמממו

 וסרסכ""
 ו ס41קיס[ ועוז וסל'ץ וסר6"ס

 בפ"נ שכחב בזה אחרת שימה לו יש ז"ל והרמב"םה
 שישחומ כרי לא בלבר הסימנים מיעום כמושישחומ וכרי הרביצנה שינביהנה כרי שהה אם וכן ר'רין
 רהבעיא ה"פ ולרעתו עכ"ל נבלה מפק ה"ז נטורהשחימה
 הוא פמולה שחימה כרי רשהה במשנה ששנינו רזההוא
 אפילו 14 כולם או מימנים רוב רהיינו נמורה שחימהכרי

 והר"ן הרשב~א רבריו פירשו כן שהייה הוי מימניםמיעומ
 מהם רבוור4י עליו והקשו חוס[ 3דסוס ורז3"ן]ות"ת
 כיון רה"פ לי ויראה שחימח הכשר כרי הואשחימה
 שחיטה כר, שאמרה במה ברבריה קיצרה שהמשנהשראינו
 הרבה ארוך זמן וזהו והרבצה הנבהה כרי בעינןשהרי
 בכרי שהכוונה הביאור על שסמכה אלא משחיטהיותר

 בעיקףא ולפ'ז והרבצה הנבהה דהיינו לשחימהההכנה
 התחלת בשם רק רי אולי ולכן המשנה מ'ירי לאדשחימה
 סיס ט5סג'1 ]וגסט כלברשחיטה

 סגילס"
 ססס כנת'

 הענין הוא ובך אחר באופן כ11נת1 פירש הב"י ורבינומן י וסרכ5ס[ ססנ3סס פס כרמג-סתיעוט כסי 6קרח ככסתס ססייס סעסס כ15טר ס'תג'סקעיעוע
 רוב ושח.מת והרבצה הגבהה כרי שהה אםרהנה
 והרבצה הנבהה כרי שהה אם וכן נבלה וראי הויס'מנים
 אם הוא והמפק כשרה ויא' הם'מנים מיעומושחיטת
 שישחומ כרי שהה ועוך וירביצנה שינביהנה כרישהה
 פחות שישח61 כרי ששהה כלומר המימנים מ'עומבמו
 אינו שכמץמ מועט דבר שחמר הכשרה מהשחימהמעמ
 5סוגו סול5 ~ס ס"ין פל'1 ךוססימ נכלה ספק הוינרגש
 קיגח טס קקג סק"ג וסט'1 ט"ד 7סוקס סכעי6 עיסוגס

 טצ.

 ת13"ר וסיוסק ע"ס 5וס כ11גח1 נ"כ פד 5סון טסוסיףסרת""
 סיעור סמסך "5" סמס סחיסס כ"1 "'ן טסרי ססוססוטוגחו

 ן ס'סג[ ע"ס עד 5סון 3ד: גוט5 ר31סחיכח

 בהרטב"ם אחרה נירסא לפניו ה'ה ז"ל חתרא"שי
 שחיטה וישחומ וירביצנה שינביהנה כריששהה
 כאן יש מפק איזה עליו ותמה נבלה ספק ה"זגמורה
 הם'מנים רוב שחימת כרי ששהה רה"פ שפירש טיויש
 כל כשחימת שהה ולא להכשר נמורה שחימהשזהו

 המימנים כל שחימה כרי הוא שרייה שיעור ואוליהמימנים
 כמו ה"פ ס'מנים במיעומ שהה חז"ל שאמרו חהרווקא
 1ס17הק סס'ע ס"כ ]'ס"ס מימנ'ם במיעומ שההלא

 ! ןט613ר
 אגטריה דבי לומר נוכל זאה מברא ורא' והנהי8ס

 אנמריה כולה שחימת כר' שהתה שיעור לממהרחטנא
 בהימב"ם לנרוס אפשר לפ"ז ולכן בלבר ברובולא

 כמו ער שישחוט וכרי אחת ת'בה להום'ף ורקכג'רמתנו
 'שאר ולא רובה שישחוט כלומר בלבר הם'מניםמ'עוט
 גמורה שחימה שישחוט כר' לא שמם"ם וזהו הם'עומרק

 רכן הם'מנים כל שחיטת היא נמורה רשחימהכיומר
 כם'עום ער שהה לנרוס 'ש בגמ' ונם לכתחלהצריך

 ן זה בכל וצ"ץ וכם"שמ'מנים
 הריעות ככל להחם'ר לם שיש פשימא לרינא והנהי2:

 שיש הראשונים כל וכ"כ תורה מפק הואשהרי
 ושיעור מכולם מחם'רים שהם ובה"נ רש"י לרעתלחוש
 ונם בעוף ובפרמ מאר מועמ שיעור רצא לרעתםשהייה
 הריעות ככל להחמיר לנו יש בתרא ומיעום קמאבמיעוט
 מירו והשליך מימנים ברוב עוף השוהמ 41כןשנתבארו

 המיעומ ולחתוך לחזור אמור למות שוהה והעוף העוףאת
 ער ימתין או הצואר על אותה 'כה ולכן שחימהבהורת
 אמור שחימה של שאינו במכין ואף ג"נ.[ ]וס"'שהמות
 סקי"נ[ וס"ך ]3"ח בתרא במיעומ עיקור לה'ותשיכול מפני אמור פנום במכין ואפילו מהמימנים הנשארלחהוך

 להחמיר "8 למעשה רווראי א' במעי' כתב הב"י רבינויג ; בפטם לחוש איןובחעבר
 שהייה שיעור רבנמה ו"ל הרמב"ם רעת על לממוךיש מרובה הפסר או הרחק בשעת מ'הו ו"ל רש'"כשימת

 עיקר לו רגראה שחימה וקצת והרבצתה רקההנבהת כרי וב"וף וברקה שחימה וקצה והרבצתה הנבהההכרי
 פשוט דהמנהנ כתב הרם"א רכינו אבל כהרמב"םלרינא

 בבהמה בין משהו אפילו שהייה כל להמריף אלוכמרינות
 זה ואין מרובה בהפמר ואפ'לו לשנות ואין בעוףבין

 ז"ל ברש'י קי"5 רשמא הרין מעיקר אלא חומראסטעם
 י"מ טפי' כ"ד 3כד' ]ועע'ם האחרונים וכ"כ ז"להש"ם מחכמי קבלה רברי רבריו רכל כן מ"ל שהבה"נובפרמ

 ניטא או נם' שחימה לאחר נמצא דאם בתב עוריזא : סו"[ כן ספי'וס"ג
 דווראי מריפה עמו ונשחט בושמ או בקנה מונחבו
 ששתס לאחר ההוא הדבר גחהיכת סעמ להשהותהוצרך

הס,ך-
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 שלא שי"ל ואף עכ"ל ומריפח במשהו שחייה והףהסימן
 מ"מ כאחת נחתכו והגמי דהמימן כלל שהייה שוםהיתה
 בשעת מתוח שהסימן מפני כן היה שלא לומר קרוביותר

 הנוף אל מחובר איננו כי מתוח אינו והגמישחימה
 אם המכין חירור בו שפוגע רך דבר שכל ירועוהרבר
 יותר בחת'כתו שוהה בווראי מתוח ואינו רךהוא שהגמי וכיון מתוח אינו סאם יותר סהר נחתך מתוחהוא

 סי' נחס"ד שהי'ה קצת שהיתה וגמצא הסימןמבחתיכת
 :קפ"ס'ן

 ריעותא להחזיק גדולח חומרא הוי זה רין עיקר והנהמך
 הלכה ושמא שהייה קצת היתה שבוודאיולומר
 שאפילו בבהמה ולא בעוף רק לההמיר אין ולכןכרש"י
 שמא ס"ם יש ואיכ מה זמן שהייה צריך רש"ילשימת
 ואפילו רש"י לשימת אפילו כשיעור שהייה היתהלא

 ואפילו כהרמב"ם הלכה שמא רש"י לשימת כשיעורהיתה
 זהו איסור בחזקת ס"ם מתירין ראין ק"י בסי'להסוברים
 אלא אינו עיקרו כל באן משא"כ נמור איסורכספק
 להקל יש רבבהמה שהסכימו מהאחרתים יש וכןחששא
 הסונח הרבר אם בעוף ואף וסרמ"ג[ ]חכ"םבהפ"ם
 בהפ"מ להקל יש ותבן בקש קשה רבר הואבהסימן
 כאן שיש ומם'לא יפה נמתח קשה שרבר מעיררהחוש
 ואת"ל משהו אפילו שהייה שום ה'תה לא שמאס"ם

 נסצא אם וכ"ש דקה רבהמה והרבצה הגבהה שיעוריש בעוף רגם בהרמב"ם הלכה שמא משהו שהייהשה'הה
 אחרונים סגדולי ויש ריעיתא להחזיק שאין בושטסובין
 להשוהם אסור חכם שאלת בלי אכנם למעשה כןשהורו

 : זה להתירבעצמו
 ליזהר יש שהו כל בשהייה המחמירין שימת לפיטז

 דם שיצא עד סעם וחתך לשחומ כשהתחילבעוף
 שאפשר ראף השחימה 'גמור שלא מהצואר סכינווהגביה
 מ"מ מהעור הוא זה ורם בהסימנים התחיל לאשעריין
 לא ואפילו שהייח כאן ויש מהושמ משהו שחםשמא
 העיף ששחימת ספני לחוש יש מעמ אלא סכינוהגביה
 הוא בעוף אחר סימן רוב שחימת רכרי מאדמועפת
 חתכחו שלא לי ברי השוחמ אטר אפילו ולכן מהרנעשה
 אם אבל רם שיצא כיון עליו סומכין אין העור רקעדיין
 עדיין פגעתי שלא לי ברי ואומר דם יצא לאעריין

 חיישינן לי ברי אומר כשאינו אבל עליו סומכיןבהסימנים
 ייש ]3"י-ן רם יצא לא עריין אם אף כושמ פגעשמא
 ! ק' בסעי' ועם"ש העור כל שחתך כיוןסקייי[ ]ס"ך להחמיר הסכימו האחרונים ורוב ]רס"5[ בזה~ילין
 בשהחה גרול שיעור ריש הרמב"ם לשימת שאפילוודע
 לשיטתו גם ואסורה מצמרפות קמנות שה'ותמ"ם
 ושהה מעמ ושחמ וחזר מעמ ושהה מעמ ששחםכגון
 שחימתו שהייה שיעור יש השה'ות כל בצ'רוף אםמעמ
 כשימת רמחסרינן כיון בכ"ז נ"מ אין לרירן אךפסולה

 ! ז"לרש"י
 גטיעוט שקייה איסור לשימתרש.,י אפילו להיפך וכן'יה

 בקנח אבל במשהו שנקיבתו מפני 3ושט אלא אינוקמא
 קמא בם'עום אבל בתרא במיעום רק שהייה איסוראין
 כשירה פגום קנה חצי היה אפילג שהרי שהייה שייךלא

 ולפ"ז סיקו[ 7"ס . ל"3 ]רס'ץ דווקא ברובו איסורורקנה
 נבריקה תקנה הד'ן מעיקר יש מ"ז מעי' שנתבארברין

 במקום לא בהעוף אחר במקום לברו הקנהלשחוט
 להיות ויכול בו ושהח עוף כששחם וכן לחתוךשהתחיכ
 בתחלתה היתה והשהייה לבדו הקנה רק נשחמשלא
 שימות ער ומניחו אחר כסקום הקנה ולשחומ לחזוריכול

 והבריקה לבן שהוא שלו הפנימי בעור הושמ אתולברוק
 ניכר יהיה לא ארום שהוא החיצון דבעורו בוניכרת
 להפוך יבול ולבן ניכר הפנימי בעורו אכל דםמיפת
 רם מיפת בו נסצא לא אם הפנימי בעורו ולראותהושמ
 דאין יתבאר ל"ג בסי' אמנם וכשירה ניקב שלאבירוע
 המנהג ולכן קשה בריקה שהיא הושם בבריקת כקיאיןאנו

 חשש משום רקנה קמא בם'עום אפילו הכללהטריף
 חשש מפני אסור לכותי למוכרה ואפילו הושמנקיבת
 רכל נ"ז בסי' רקיי"ל ואע"ג לישראל הכותי ימכורשמא
 אינה שמא ס"ם מטעם לכותי ~מוכרה מותר מריפהספק
 מ"מ לישראל ימכרנה לא שמא מריפה ואת"לפריפה
 שאין יריעתנו חסרון מחמת הוא רהספק רכ'ון אסורהכא
 בסי' כמ"ש ספק בכלל נכנם אינו בבריקה בקיאיןאנו
 ולמכור העוף את להמית אלא תקנה לזה אין ולכןק"י

 מריפה ספק רין 'תבאר נ"ח וכסי' סקי'"[ ]ס"ךלכותי
 ע"ש מר'פה שאינה שיהברר עד להשהותו היחר ישאם

 תלש שאם ו' בסעי' הרמ"א רבינו כתב זה וממעם~:ם
 בבהמה העור חתך או דם ויצא העוף מןהנוצות

 אבל הושט לנקובת רחחשינן להמריף יש סמנה דםויצא
 ע"י להכשיר יש העור כל חתך ולא דם יצא לאאם

 זה בלא לשחום יכול אם הנוצות למרום שלא ליזהריש ולכן החתה מקום נגד ולבדוק לממה או למעלהשישחומ
 ורק גרולים בעופות הנוצות במרימת נהג'נן ואנןעב"ל
 מפני הנוצות במרימת נהגינן לא טהורה וצפורביונה
 אסח- ביו"ם השוחם וכן דם שיצא ובנקל 'מאד דקשעורן

 ! ע.ש תצ"ח סי' בא"ח במבואר הנוצותכסרומ
 תלישת ענין רמה זה דין על גמגמו מהגרולים ירביםכנ

 מהושט אינו דם יצא ואפילו הושם לנק'בתהנוצות
 כשיצאו ורווקא בזה להחמיר העולם נהגו בבדאמנם
 ]ט"ו כלל להקפיד אין בעלמא באדמום'ת אבל דםמיפות
 מקצת בחתך אף דם ביצא וכן להפריף יש דם יצאשיא אף העור כל רבחתך סרבריו דמבואר מה ונםסק"ו[

 ( י"מריף ים"יו%ז חיל"'ממב"י "טהעי
 בקל נחתכה העור דכל דכיון רם יצא בשלא אףחשש
 אף העור מקצת בחתך אבל הושט לנקיבת לחושיש

 הגיע לא הרי סקג"6[ ]סייך לה ניחוש למאי רםכשיצא
 והרם הושט ינקיבת להוש שאי: ול'ש העור לסוףעדיין

הוא



 " לריץשלחן נד מ יא שיטההלטתעתך
 נץט6 בש"ם כדמוכח דם יש בהעור דנם מהשרא
 ססיט וכגר יס 5ין זכעוי סכ5ג סק"ו ועע"ו .ש

 וע)יו[
 הצדאר מן לרפואה לבהמות דם המקיזים האוממםא

 בושמ ננע ההקזה בעת שמא לחוש שישאף
 שהאוסנים ספני בדטבד ריעותא להחזיק אין מ"םיקבו
 להטות טוב ההקזה בשעת עומר הישראל אםימ הצואר בנידי דק ומקיזים במימנים לינע שיא הםקיאים
 יהיה שלא באופן ההקזה מטקום האחר לצדמימנים

 : ]2פ"%( הושם מנקיבת חשששום
 בשדויה אפילו בשהייה מאד שמחמירים נתכאר כנר:ב

 דשמא הרין מעיקר אלא בעלמא מחומרא ולאמשהו
 אפילו ומחמרינן מאד מועט זמן הוי רשהייה כרש"ילכה
 שבארט בושמ נמי בנמצא כמו משהו שהייהמפק

 לשהיה חהטשים אנו חתוך הנמי וכשנמצא "דבמעי'
 מגךה איזה וכן כלל לחוש אין חתוך נמצא לא אםאבל
 אצבעו חתך השחיפה שבעת כנון כשהייה לדוןשנוכל
 ש המכיז והנביה מהחתך נבהל השוחמ אם לראותיש

 אם וכן כשירה לאו ואם שהיה הוי מהסכין ידושנדחפה
 אול4 לראות יש השחימה בעת בהארץ ננע הסכיןדאש
 השוחם אבל המורה עיני ראות לפי וה:ל שהיההיתה
 מענימ דבר בשום לעצמו הוראה יפטוק לאבעצמו
 כהענין הבנהו כפי ויורה העיר יחכם וישאלהשחיטה

 סכתג טי יס זס כסי65 5סחתיר סט15ס גס)יסס נזל'ס]ונס
 סקורין  5זוגרס נסר ת)ס)י 61%ר1 סיס 6יגזיק סקוריןגע,ף

 י4סימגיס עז טסו)ס סגקג 6ס תסס 6חז וגח)סק6רטרע
 עור סק5ת עיק ויק תט)ס 6יט 061 1)6סור )סחת'ריס

 : )סחתיר[6ין

 ועיקור הנרמה חלרה ייסה ]יימ כרםימן
 . סעיפים[ מ'םובו

 צריכה שהשחימה מסיני למשה הלכה טיצי ?מהא
)

 הצואר על המכין את ומביא שמוליר במשיכה להיות
 צנון כחותך בכח ויחתוך הצואר על המכין שידחוקולא
 הכה אם ואצ"ל פמולה ה"ז כן עשה ואם קישותאו

 שטכין כדרך הצואר עלבמכין
 בסיי

 בבת הסימנים וחתך
 הוא שבתורה שחימה לשון דכל אקרא ואממכוהאחת
 רך דהזהב שחוט זהב "[ ]טיגיס כדכתיב משךלשון

 י.נן".ן::,:ןןןן.:ןנןזג,,י.ן..]יי:.',;'ןי'..'(',;,י'גן
 א"צ ,הוכאה בהולכה דכששוחם ח' בסי' נתבאר וכברבנ

 אף ידרום לא והובאה הולכה דע"י לככיןשיעור
 כהולכה כששוחט אך ע"ש במשנה שגינו וכך קטןקמכין
 הצואר כשיעור הסכין שיהיה צריך לבד בהובאה אולבד
 לצואר וחוץ והמפרקת העור עם הנשחט הדברשל

 שני כשיעור הסכין אורך שיהיה כלומר יוארבמלא
 חד (פעמיוןסכין בזה נר יכול ארם 1:יץגרוב
 כשיעור יביא או שיוליך קודם הסימנים רוב חותךוחריף
 ממילא בהסכין זה שיעור דכשיש חכמים אמרו וכךהזה

 שסוברים מהפוסקים ויש ע"ש דרמה בלא בריוחישחופ
 כששוחם אפילו ענין בכל צואר מלא בעינןדבבהסה
 צואר מלא בעינן בעוף דאפילו וי"א והובאהבהולכה

 אין אם והביא ריליך אפילו ב~מה לפסול אלובנצ
 ומשמע עכ"ל משהו לצואר וחוץ צואר כפלאבסכין
 כאחר ראשים שני שחט ג' בסעי' רב"י רבינו כתבנ

 שלש כרי במכין יש אם בלגר בהוגאה אוגהולגה

 עכ*/ שתידע ולאמור לחוש יש לאו ואם כשרהיוארין
 כשר איט צוארין ג' כרי במכין יש דאפילו מדבריומשמע
 בזה ויש ע"ש בפייב הרמב"ם לשון הוא וכן בדיעברדק

 בנם' אבל ])':[ המשנה לשון הוא דכן אמת דהןשאלה
 דנקש והמשנה שרי לכתחלה דאפילו מפורש]כ"ט.[
 שאומר מי ויש ע"ש קדשים לענין הוא דיעבדלשון

 פמול בדיעבד אפילו לאו דבאם נקמיה מיפאדכחטום
 בלבד בהובאה או בהולכה דמיירי עאומר מי הש]ט"ס[
 א"א הרמב"ם ועל ]סר"סן והובאה בהולכה מייריובנם'
 דחולכה הך ונם הסיפא בלר דתכיר לא דהוא כןלומר
 בנם' המפורש דץ יזכיו לא דלטה ועוד ע4ש הובאהאו

 בהולכה בששוחפ ראשים שני לכהחלה לשחוםדיכול
 אלא לכתחלה אף מותר שחיטה רין מעיקר דהדאינראה הי עשש לכתחלה לשון כן כתב באמת והטורוהובאה

 בין הסכין לבדוק ד"ט בפ"א לשיטתו הולךשוךמב"ם
 הראשתה אף ויומרף פנום ימצא השמא ושחיפה שחיפהכל
 ראף ליב מץ4 שם ובארנו יא מע" י"ח מ" בש"עוכ"כ
 שלו אינם הבהמות אם וכ.ש השחית בל על לעבורשלא כדי לכתחלה אסור זח בספק א"ע להכנים רצונואם
 וסטור ן דיעבד לשת כתבו ולכן ע"ש נזילה אימור בזהיש
 מוכלס סר51ס זתי סס 0רמ"5 סס3י6 כסטס"ר זס')'")

 : 3יזו[ סרסוס 3ססק6"ט
 ש"הח5 ובלבד נאחד ראשין ומ אדם שוחפ המור כקבדט

 שנים כדי אלא בו היה לא ראשים נ' כדיהסכין
 הולקא פמולה והפנימית כשרה החיצונה הוליך ויאהביא
 ביאור עכ"ל פסולה והחיצונה כשרה הפניסית הביאולא
 ולא ובהביא השוחט שלצד מה היא דהפנ.כדתדבריו
 והתחיל הקתא שאצל בהקצה לשחום ההחלהוליך

 ונטצא בהטנימית המכץ ראש שנמר ער והבשבחיצונה
שעל
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 הפנימית 1ע5 צוארין שני משך הפכין עגר החיצ1נהשעל
 הפנים'ת ולא בשרה החיצונה ולנן אחד צואר רק עבר5א

 והתחיל המכין בראש לשחוט התחיל הניא ולאובהוליך
 ונמצא נהחיצונא הסכין סוף שגמר עד והוליךבפנימית
 צואר רק החיצונה ועל צזארין שני עבר הפנימיתשעל
 והנה ,כ"י-ן פפולה והחיצ.ונה כשרה הפנימית ולכןאחר
 כגון נ"כ השנייה על המכין משך כל הוליך נאמתאם

 לחוין מהריצונה מכין מלא שעבר עד המכין הוליךבהוליך
 מהפנימית צואר מלא שעכר עד הסכין הביאוכהכיא
 שני שיעור עבר אחה כל שהרי,ל כשרות שתיהן'לחוץ
 ננמרו לא נ רא נזה איירי לא דהטור אלא ]ססןצוארין
 ולא נשוה היהה לא התחלתן וגם בשוה השחימותשני
 נשנ:מרו רק איירי ולא כאחר ראשים שני שוחטסקרי
 כאחת היתה לא שההתחלה אעיפ ולכן כאחתשהיהן
 כשרה האחת ונכה"נ כאחר ראשים שני שוחטשקרי
 אייך כהטנין וכשיש סק"ג[ ]טחניס כם"ש פמולהזהאחת

 יבד בהולכה נהפנימית הטנין נראש וההחיל צואריןג'
 נהצר שההחיל או נהחיצונה מכין של נמ181  שמייםיו-

 כראשו שסיים עד נלנד נהנאה בהחיצונה הקתאשאצל
 ענר אהת שעל נשרות שהיהן נהפנימית סכיןשל

 וזה צוארין נ' כמלא אהת ועל צוארין נ' כמלאהסנין
 נל הצוארין ע5 שעברו מפני אחת בבת שנגמרוסקרי

 נו:שנין שאין דנ דסיל צמ"ט ש שה
 ששחימתן דכיון והטעם ענין בכל שתיהןפסולות

 אחת נבת שהרי נהשנייה נם דרם נאחת ודרםכאחת
 כסס ס"כ ]ר"ן שתיהן על הסכין העביר אחדובבח
 שיש שכתנ הנ"י רבינו כוונת וזהו סרסכ"ה[ וכ"כסרתג"ן
 הארת הטור שלדעת אע"פ נלומר שהיהן ולאמורלחוש
 ההחיל אם ולפיז האוסרים לדעת לחוש יש מ"םמותרת
 האהר לצד הטכין ועכר כראשו או הסכין כקצהלשחוט
 סק"7 ]ס"ך לכ"ע כשרות המנין כל ענד שתיהןשעל בענין להצואר חוץ האחר לצד צואר מלא שיצאעד

 יש ענין דננל משמע הדנרים מסתימת אמנםותג"ס[
 הםנין עבר ראפילו ש"'א מפני הוא כן והאמתלחוש
 שתיהן השני לענד סכין כמלא לצואד חוץ ונםנולו

 נגמרה מסתמא ראשים שני רנששוחט והמעםפמולות
 עבר כשהסכין ולפ"ז אחד ברגע כאחד שניהםשחיטת
 נהכרח שחימתה וגגמדה ראשים שני משך האחתעל
 הסכין ענר לא ועליה השנייה שחיטת גם נגמרהשאז
 נדרמה ונשהיא שנרדמה ונהכרח ראשים שני משךעדיין

 ענין בכל ולנן שנתבנו בפי נדרמה תברתה גםססהמא

 ן שו,."",:וי.'%נהםג'?"י

 כשיש דרק ב' נסעי' נתכאר כבר והיי סה לט4יכפת
 שלא אע"פ כשירה השחיטה צואריו שני שיעורבסכין
 רבן וראי רזהו רי5 הצואר על הסנין משך נלהעביר

 צוארין שני משך בהמכיז שיש ניון אחת בבהמההוא
 בל' העברת בלא נם דרסה נלא ושוחם עלטא ליהרויח

 קרונ עלמא ליה דדחיקא ראשים שני נשוחט אנלהטכין
 ונפי צוארין שלשה משך נהמכין נשאין לדרוםחוא

 : ];")[ שנתנארוהדיעות
 ולא עניין בכל כשר ראשים ג' משך במכין ונישן

 ומשך בשוה הראשים שני על המנין הניר אםמינעיא
 שענר ער המכין משך בכל ושחט לחוץ בולט אחדראש
 נגטרה דאו כהמה כל על צואר:ן שני שיעורהסכין
 נראש לשחוט התחיל אפילו אלא נשוה שניהםשחיטת
 הבהמות שני על הסכין נל ומשך אחת בהמה עלהמכין
 שיעור נהסכין ריש דכיון נ"ל מים ה' שבסעי' הי"אלפ. להחמיר לט והיה קודם האחת שחיטת נגמרהדהשהא

 כיא גם  דרסה  בלא  ושוחט עלמא ליה ורוחא ראשיסג'
 להנשיר דאין ונהי הקורם נמעי' כמיש הסנין כלהו:ברת
 עבר שלא השנייה נהנהמה עריין ד'טחיטה נגמרהלא דאולי כהמה כל על צוארין שני שיעור העניר לא~ם
 ולומר להחפיר אין נהעניר מ"ם צוארין שני שיעורעליה
 לאסור קורם השחיטה ננמרה שהאחת חששאדמפני
 הלא מוף דכוף ראש,ם שני בו שיש בסכין כמו זהמפני
 קרונ וגם נהמה כל על צוארין שני שיעור המכיןענר
 ססכסיר כק": ]סס"ך בשוה שניהם שחיטת שננמרההדבר
 גסק"7 כת"ס כסי'ה סוגר והי;1 רהיס "ין מ:ו;1 "ךכס1רס
 כס"ר וכסר::"נ כס"ס )ןס תתיס סי'י6 וגס ;"ל ות"סט"ס

 : 1ד1'יק[סקזג
 ראשים ג' של נסכין כשהנשרט לרעת צריך גדול כללדץ

 על שהניחזהמכין כגון כולו הוליכו כשלא אנלהנדב,ות
 להשני חוץ שיצא צר לאוהו הסנין והיליך הראשיםשני

 אלא נסכין אין כאלו חשינ דזהו צואר נסלאדאשים
  שבין  ל"תלוקת הדין וחור סק"ר[ ]ס"ך צוארים שניסלא
 מנהמה חמיד ונזה ה' נמעל שנארנו עליו והחולקיםהטור
 נל שיוליך נהכרח שאיט .ןוארין שני של נטכיןאחת
 ליה ר11ח כאן דגם ואע!'נ בי נמעי' נם"ש הסכיןאורך
 כך נל מרווח איט מ"מ הקודם נסעי' נם"שעלמא
 בשוחם כמו ראשים נ' של נסכין ראשים שנינשוחט
 קפידא שאין לענין ורק ראשים שני של נסכין אחתראש
 ]טסרס"נ ראשים שני של נמכץ אחת לבהמהנומה הקודם נסע" אמרנו נזה לאו אם אחד נו'גע נשחטואם

 ר6סיס ס;י ס) גמכין 6חס 5כסתס )ומוס ס65 כ~סנוו)ס
 :וח"ק[

 החוה :צד לממה וזה הראש יצר למעלה זהאפילו )':ן יסק אחת נהמה ושוחטין במכין אוחזים שמםט
 אוחזו וזה נקתא אוחזו זה באלכמוו הסכיו אתשאוחזין
 טושבו ו~ה  לכאן  מושבו שוה שמתוך חיישינן  ולאבראשו
ררסה לירי יבואו לא והובאה הולכה ע"י ששוחטים רניןררסה לידי יבואו הצואר על הסכיו את דוחקים ושניהםלכאן
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 דמהוך בכה"נ לשחוט אין בהמות דשני 4 י~אהדהמת
 קרוב תשחם אצלו הקרונה שהבהמה ירצה אחדשכל
 אחת בבהמה נם ואף רם-י[ מ5מון ]וג"מ דרסה לידילבא
 לצורך רק כן יעשו רא שלכהחלה מהנדתים אחדנתנ
 שרי כקהא שניהם לאחוז אנל ג"ה[ גסי' ]תכ"סנדול

 גזיענד זרק נ"כ סכ"ט פ"3 סרמכ"ס 11מלס1ןלכתחלה
 י"5 5כסס5ס כוסר גקזמיס זגס מסס"גו כס"ה סגהגוהף

 סמם;ס נס ז5כו ס'ע 51גי גמו5ין מם""כ סס !רידסזכמקזכ
 כקזכים כיירי צוס קזס.ס מסוס 5גתמ5ס ג5מוןסנהס

 01יס" כמלין ריסה רס"3כזהיתמ
 מסי רכ וכו' גקדס.ס

 ! 51"ע[ ע"ם וכו'5נור

 לן איכפה דמה כשרה המפרקת כל וחתך שחט אםי
 מעיקר הוא כן הסימנים חהיכות אחר שעשהבסה
 להטריף דהמנהנ ה' נסעי' כהב הרמ"א רבינו אנלהדין
 יש כי לשנות ואין הספרקת וונ רק חהך לאאפילו

 מפרקת רוב שחהך דכיון דס"ל עכ"ל כן כונריןמרבווהא
 רוב היתה רא ראל"כ דרסה דרך השחימה היההנוודאי

 דתניא ]ס"ה[ בתוספהא ממך לוה ויש חהוכההספרקת
 לכך נהכו'ן אם אחת ננת הראש את וחהך שוחטהיה

 ובע"נ עכ"ל כשרה שחיטתו לאו ואם פסולהשחיטתו
 דאם והובאה בהולכה אלא דרסה דרך שחט שלא0יירי
 אלא נתכרן לא או לכך נתכוין בין נ"מ מאי דרסהדרך
 אמרינן לכה נהכחן אם ועכ"ז שחיטה דרך ששחטודאי
 לא או לכך 3הכףן אם יודע דמי ענין בכל לאסורלנו ראוי לכך במתכתן אסור דמדינא וכיון דרסה היתה;וודאי

 דאין דינא להאי דחו האחרעים גדולי רוב אמנםיא !נהכחן
 להדיא מוכח מש"ם וגם בזה להטריף סבראשום
 וכן בזה חשש דאין פסו5ס[ ססיטסו סל"ס ערכ"י :]י"ט

 תו"ס זט"מ וט"! ]ס'ד הראשונים מדנרימתנאר
 המשנה לשון הוא דכן המימנים על רק כלל המפרקתעל קאי ולא הוא אחר ועגין ראיה דאין נר!!הומההומפהא

 יש אם אחת בנת ריאש את וההיז שוחט ה'ה]5':[
 אם דאפילו לאמר הוסיפה ולוה כשרה צואר מלאבסכין
 אחת בבת שתהוז לכך נתכוין אם צואר מלא כסכיןהיה

 להיהר ראיה יש מהתוספהא ואדרבא דרם שמאחייע!ינן
 א"כ קאי אמפרקת ריאש כל דלשון נאסר אםדממ'ז
 וחנן קאי אכפרקת נ"כ רמשנה הראש כל לשוןנם

 כמלא לצואר חוץ דהיינו צואר כמלא יש ראםלהדיא
 במתבין רק פוסלת אינה וההוקפתא כשרה שחימתוצואר

 : שחיטה בסתם ולא להדיאלנך
 להטריף שהמנהנ כתב הרם"א דרבינו כיון ום"מ14ב

 נחתך ואם מרובה הפסד במקום שלא להקלקשה
 עשא מפראג ומהר"ל כלל להחמיר אין המפרקתמקצת
 ונם סק"3[ ]ט"! המפרקת כל בגחתך נם להתירמעשח
 להחוט הניע ובלא מנהג שיט- לא מצוי שאיגוצדבר מצוי שאינו דבר דהוא סנהנ שייך לא דנזהאימור בהן נהמ ואחרים המוהרים דברים פשום לאסור שייךלא

 ויש החופ הוא דהעיקר כלל חעחש בזה איןשנמפרקת
 עד רובו בנחהך מרובה הפסד במקום אפילושהחמירו
 כך כל להחמיר נראה ולא 1סג"ם[ ההומ רובשעבר
 שום ואין מפורש התירו והאחרונים שהראשוניםבדבר

 : להחומרא נכוןטעם
 אצבעותיו בב' המימנים ואוחז עוף שוחם כשאדםיג

 בפוב אותם אוחז אינו שאם יפה אוהם שיאחחצריך
 ע"י לשוחטן יכול ולא ולכאן לכאן נשמטין שיהיופעמים
 כסנהנ המעולה והשחיטה דרסה לידי ויבאהולכה

 בידם ואוחזין יפה יפה העור שמוהחין שלנוהשוחטים
 וממילא מתוח כשהוא המפרקת סביב העור אתהשמאלית
 הסכין על אצנעו להניח אין וכן יפה מונחיםדהסימנים

 אין וכן דרסה לידי יבא שלא כדי נהקתא יחזיקנואלא
 לץץ לבא בקל דכשוושב מעומד אלא מיושבלשחוט
 : ומיושב אצבע הנחת מעכב אינו ובדיעבדדרסה
 בהשפ בין בקנה בין פוסלת דשהיה נתבאד כ"נ בסי'יר

 דמתיר ימאן אפייו ואדרבא בדרסה הדיןוכן
 לפי רפסול בדרסה מודה דקנה קמא במיעוטשהיה
 כח8איכ השחיטה ובמעשה שחימה בשעת הפסולשנעשה
 מצא כסו והף קמא מעשה ליה אול ששהה כיוןבשהיה
 לשההה דמי קמא במיעוט דדרמה ]כ"י[ פגום קנהחצי

 דעתו נלי ושחט שחזר כיון התם דנם בתראכסיעוט
 מס"ם דמי אחת וכשחיטה הראשתה לשחיטהדמצרפו
 ון בסעי' הב*י רבינו לשון על לתמוה ויש ס."3[סיצ

 ההשפ נס במשהו אלא דרסה עשה לא ראפילושכתב
 ראפילו יוחר. רבותא השמיענו לא ולסה עכ"לפסולה
 מין כל להטריף פשופ והמנהנ פסולה הקנה מןבסשהו
 בקנה בין בחדא במיעופ בין קמא בסיעופ ביןדרמה
 51ליס זרכס ינס קסץ 3כר' סויג"ס גמ"ס זס"5גר5ס ]סנ" חומרא מצד ולא הוא כן הרין ומעיקר בחטטבץ

 3סס סניה סכע5עו אף סו6 ג5וס 5הו זקגס קמהגטיצוט
 1 סקי"ט[ ופסר"ט 3ן ס"5 5ה 5היסור הסגגויתסמ.טות

 וכיסף הממנה לשון הוא חלדה ולשון כיצד חלדה25י
 ומפמנת ]ק':[ בתים בעיקרי הדרה חולרהמלשון

 גראה 5לא שחיטה בשעת המכין נססן כן כמועצמה
 נ"כ *ה ד"8 מסיני לסשה הלכה וזהו העולםלאויר

 שהחחך שמצויך מי יש ]5'.[ כנס' דהנה סקראאססכהא
 אחר במקום ונלף מפורעת חהטה זצטח חשחיטהשל
 מקוסות ושלשה בשניםולא

 ויל-

 סץ ]ירעי' מרכתיב לה
 כ"א בם" כ0"ש כן קיי"ל ולא ע"ש לשעם שחוטחץ
 שפיר ילפען השחיטה בשעת השחיטה עצם לעניןמיהו

 : ]ג"5ן בהטמנה ולא ונ*הת ספורעתשההא
 כנת פ' דץ בפ'נ רימב"ם כתב חלדה הף וכיצדמז
 הסימן שפסק בין לסימן סיסן בין הסכין שהכנים.
 דרך שהוא למפה התחתון ששחט בין למעלההעליון
 שני חטחפ העור תחת הסכין את הכנים פסולהשחיטה
 מסובך צמר תחת הסכין אה שהחליד או כדרכןהסימנין

 תחת ושחפ הצואר ועל המכין על מטיית שפרםאו
המפלית



ףעשמץ כו משן שחשההלכות8י
 אם וכן 3בילה מפק לק נלהה הסבין ואץ דח91הס8ל~ת
 שלא השחימה תסר בההלדה הסיטגיס ט4עיםשחפ

בהחו"ה

 ה-

 הוא הסימנים וכדעום עכ"ל נבלה ספק
 שב,אר במו האמצעי מיעופ ובץ הראשץ מיעוםבין
 בשליש בין החליד או ררס ואם יףל 4ג בריןלקמן

 כלומר עב"י פסולה ה"1 האפצעי בשליש בץהרששץ
 ם"ל ררם או החליד האחרץ בשליש אם אגל גבילהס6ק

 כפיש אחרון במיעומ בשהיה גם דעתו דכןיכשירה
 בהחליד בספק ]5':[ בנמ' שנשאר רוה וס"ל ב"נבמי'

 על אבל אמצעי או קפא פיעומ על והו טימניםבמיעום
 נשחמו פיפנים ררוב רכיון ספק באן אין בתראטיעוט
 במה לן איכפת לא ה8וב שחיטה הכשר נגמרהכהוגן

 מוברים מרבותינו בפה ועור ובה"ג ו"ל רש"י אגלין ; אח"בשנעשה
 קמא רבפיעומ בתרא פיעומ על הוא בגמ'רהמפק
 הוא שהפמול כיון ]רם"י[ נבילה ודאי רהיא לן8שימא
 דננמרה כיון י"ל בתרא במיעוט ורק השחימהנהכשר
 שחימה חרא בולה אפשר או לן איכפת לא ד'צ"'"ההבשר
 כל לשחומ יש דלבתחלה דכיון ]סס[ "סלה ח~רא

 דרסה או דחלרה לפשה רחסנא אנפריה ביחסימנים
 במפק נשאר ובגם' בתרא במיעומ אף השחימהפוסלת
 בהפמר אפילו לדינא קיי"ל והכי נבילה ספקזהוי

 ;מרובה
 רוב ששחט לאחר אם " בסע" הב"י רבינו דילףזץ

 משניהס הנשאר פיעומ תחת הסכין החלידהסימנים
 בזה נם שאוסר סי יש מותר ופסקו מהם מאחראו

 לדינא העיקר ותופם עב"ל לבתחלה לדבריו לחושוראף
 לחוש שראוי רק רש"י דעת על בתב ולכןכהרטב'ם
 בל להמריף והמנהנ עליו כתב הרמ'א ורבינולבתחלה
 בין בקנה בין בחרא במיעומ בין קסא במיעומ ביןחלדה
 עיקר רכן אלא בעלמא מנהנ מטעם וה ואין עב"לבושט
 איא קבלה דברי דבריו שכל ובה"נ רש"י 9רעתלרינא
 דקבלנו ממילא ענין בבל להמריף שגהנו דכיוןרה"פ
 חמירא חה קיי"ל והבי יעיקר ובה"נ רש"י דעתעלי12
 פסק דבבר ביון לומר מברא יש דבשהיה סשהיהצגבא

 שחימה שהכל וחלדה בדרסה אבל שחימתו נגמרהמלשחום
 ססססק מס 6"ם רם"י נ51סיטע לאסור מברא יוחר ישאחת
 ועיק,ר סגרמס 73רסס 651 וח5זס גססיס רק גט365ס"ס
 טריפס 671131י 6חס 3סחיטס טטם סו)ך סמ 7נ6)1טמום
 73כר ססק יס סססק סים גיון גססיס 6ך 3סר6 כמיטטכס
 3טיעוט 5סס)י7 גסר51ס ק5ח סססק 5ריך 3פ"כ הל7ס%ן

 61מ"כ 1)'![ כס5דס סם"ם 05 3ע' טקויס 51גן כעו3ןכסל6
 7ססססק טסום 05100 דנמ5דס 6ח") 73רך ]5"כ.[3ססיס
 ערוגס סטסק 7טי 3ססיס ט"ע 6מח 3סחיטס 0כ5 וסףגפט

 תחת הסכץ החליר אם י"א בטעי' הב'י רבעו וכתביפן : תוק[ 5ן6יגטי6
 נמר ואח"ב לפעלה' פממה ושחמו הראשוןסיעוט
 בגהמה אחר סימן רוב שתמ אם וכן בדרכה"שהיפה

 שלא השחימה ונמר בחלדה הראשון פיעוט שחט אםוכן השני סימן השהש הנשאר פיעומ תחת המכיןוהחליר
 הראשונה חלוקה בץ וההפרש עב"ל פטולה ה"1בחלרה

 דבחלוקה איא קמא במיעומ הוא רשגיהםלהשלישית
 כדרך שלא ימעלה מלמטה המיעומ שחטהראשונה
 גס ששהמ רבוהא יוהר יש חשלישית ובתלוקהשחימה
 העור תחת היתה והחלרה למטה מלמעלה כררבוהמיעוט
 ולכן בחרמב"ם לרינא העיקר בתרא דבמיעומישימתו שהולך מפני בבהמה האמצעית בחלוקה שכתב ווה]ע"1[
 ננפרה הסימן רוב ששחם כיון אחר במימן דהנשירובעוף

 דקיי"ל לרירן אבל חלרה בה פסלה לא ושובחשח'מה
 רנם שאומר מי ויש ענין בגל מריפה בעוף נםכרש"י
 בקנה ולא בושמ רק אומר הראשון הפיעומ איןלרירן
 כהבנו וכבר סקי"גן ]ס"ך פנום קנה אחצי רהוימירי
 במיעומ ישהיה דפי רזה כן דאינו דרכה לענין י"רבסע"
 בכל חלדה להטריף עיקר וכן לחלרה וה"ה ע"שבתרא
 במי' כן כתבנו בשהייה גם ואף בושמ בין בקנה ביןענין

 ע'ש: י"ח םעיצ"ג
 ועל המכין על פמלית רבפרס הרמב"ם שכתב חהכ

 חולקים מהפומקים הרבה נבילה טפק הוי ושחמהצואר
 בצוארה בה קשור בשהמטלית דדווקא המור וכם"שבוה
 על פרוש רף בשהממלית אבל פמולה ושחימתוספק הוי תחהיה ושחמ בצוארה בשעוה מדוגק שהיתחאו

 והשחיטה פמול זה אין קשירה בלא ברוך אוצוארה
 שלכתחלה שכתבו גלא ח' סע" בש"ע הכריעו וכןבשרה
 כסכ גרס ערך נערוך ]גם ע"ש הרמב"ם לדברי לחושיש

 37ר כם6ל 16 כסעוס עז31ק גססטס5יס יד11ק6כסטור
 ; פ"ם[ סוכיר 65 קסירס גס 61תפ"ם

 להם שיש בבבשיס פאד ליוהר יש 1ה יממעםכ:א
 שלא בדי הצמר לתלוש הרבה ממובך צפרבצוארם

 למרוט יש וכן חלדה לידי ויבא הצפר א'ע,החת הסכיןיממון
 שא"א וביו"מ זה ממעם השחימה ממקום פעופותהנוצות
 ולכאן לכאן הנוצות להחליק מאד השוחמ יוהרלמרומ

 ; נלוי יהיה שהמביןבגדי
 שלא העור על וחס שוחמ כשארם ליוהר צריךכ:בנ

 וסתכסה הטכין בראש ושוחמ נרול קרע בויעשה
 פכוטה בהטכין השחימה ממקום קצת רק דאםסהעור
 הסכין באמצע שוחפ אם אמנם פסול בדיעבדאפילו
 במקום שהסכין ביון בעור מתכםה ראשו אם לחושאין

 מהראשונים ויש מכוסה אינו המימנים בנגד בוששוחמ
 לדבריו לחוש וראף ר""מ[ כסם נטור בזה גםשהחמירו
 גראה ולא ]נ"ה[ בדיעבד נם שאוםר פי וישלבתחלה

 צואר על ברוכה כשחבל ליזהר יש ובן סק"ט[ ]ס'ךבן
 מטל'ת בכריכת ליוהר יש ובן פצוארה להטירהחבהפה
 הדק 0בהצד העב בצד יוהר יוגרך שלא הםכיןעל

 ; ]חג"ם[ בוששוחמין
 שחימה במקום שיא ששחפ כגון ביצד חגרמהכג

 יין שמכריע הגרמה ולשון נ' סי' לעילשנתבאר
ליאח



 וי לודקשיק כד טק שיפה"לטתעףדר
 עין שוקל ההח ובמו שהיפה הכשר טטקום אהן5ששת

 "ך לל'%,
 נעו: נ, '?י,,,;רןז , :

 את חטחט בדרשים בתורה הכתוב שחיטה דשם לזהרמז
 לא הצואר מן הוא השחימה דמקום מורח הבקרבן

 מן לשחיטה מניין ]רפ"3[ דרשינן וחבי אחר 'טשקום
 ממקום כלומר חטהו ששח ממקום ושחט שנאמרהצואר

 כמו בפיפה לשון הוא הטח הכשרו משם כופףשלפעמים
 וחמא במו דבשר לשון הוא וחמהו נפשט לעפר שחהב'
 שלא בששוחמ וממילא ונו' באחב תחמאג' הביתאת

 לממה וכן ולסעלה בובע משיפוי כען הצוארכסקום
 שישעיר ממקום ובושמ האונה כגף מראש בקנהבמיסגים
 ! ברגל או ביד כחותך 1ה1' ששח במקום בצואר זהאין
 או האחד דוב שחמ י"נ דין בפ"ג הרמל'ם כתבכ:ר

 בהגרמה או בדרטה השחימה והשלים השגיםרוב
 בהחלה חגרים כראף השיעור גשחמ שהרי כשרהה"ז
 חןגרים שליש שחמ כשרה ה"ז שלהצ'ם שגי ושחמשליש
 שליש הגרים כשרה חאחרון שליש ושחמ וחזרשליש
 ואם פמולה ה"ז אאחרון שליש והנרים וחזר ש*שושחמ
 1ה1' כלל שחימה מקום איט שבהגרמה מפנידברים מבשארי יוחר בהגרמה שמקל והמעם עכ"ל פטולהח"ז האמצעי בשל"ם בין הראשון בשליש בין החליר אודרם

 טחיז טימגים שרוב רק בעיגן ולא ברגל או בירבחותך
 איט שחימה במקום שלא שהיה והמיעומ שחיטהבמקום
 רק פוטל 1:ויגו אמצעי מ'עופ בין קמא מיעומ גיןכלום
 ראיגו שחימה במקום ושליש בהגרסה היתה שלישכששגי
 והחלדה בדרמח אבל השחימה במקום הם'מן רובגשחם

 קסא במיעום פוטל חשחיפה במקום נעשהשהפמול
 גגמרה שכבר האחרון במיעומ רק כשר ואיטובאמצעי
 ר"5 ססו5ס ס5ים וסמ5יד 3דרס ]וו"ס כם"ש שחימההכשר
 ס5ס"ע וכ"כ ק"ו 3סט" וכס"ס י' ס5' 5נמ5 כע"ם ג3י5סססק
 : 3וס[ ס6ריגו ו5מגס ומ5דס )דרסססנר:זס 3ע סססרפ 635ר רק 63 65 31ג*ן 6ד5טי5 וממךע"ס
 והגרש שליש בשחט גם דממרפי מרטתינו ישכה

 בשחימת חטחא גפקא דבי משום שליש ושחםשליש
 יססקו ורס3"ן ט5ור 3סס ]ר"ן הגרסה אז היתההרוב
 טריפה מפק דיי ולדהרהו י"ס,[ 5מומר5 וגר"י 5סומר*כר"ס
 של"ט והגחם שליש ושחם שליש פהנרים וגיו ככה"גבין

 בהגרים אבל גר"'[ ]לפסק מריפה ודאי בכה"נולהרמב"ם
 מריפה בבה"ג דגם וי"א מכשרי שלישים שגי ושחטשליש
 בעיק ברוב חיותא גפקא רכי והטעם סס[ *סי]כרג
 שלישים שני כשננמרו והכא כהונן גשחמ הרובשיהא

 ואיגו ]רס3"*[ בהגרמה הראעאן שליש היההראשוגים
 ורש4 של"ט והנרים שליושים שגי בשחמ אלאמקשיר
 ועסט : ]5' שחיטה פמולי כבכל בכה"ג גם ממרית,"ל
 וכ~א טשס[ וגר3ק קס* נ5יסג* סס 1% גר3 קתיעיסס*
 הסיסמם סל שהיטת צריך דלטזחלה טין היא כןררש"י

 למשה רחמנא אנטההבי
 פמה~

 "ב8ויה הני שהשה
 דהגרסה אע"ג יכן מהפטיים אחד הטימן בכל תהאשלא
 חפסלים כל עם כיחד שגשגה בטן 5לל שחימה כמקוםאיט
 ]-כגא ברעיה נם' בתרא במיעומ אף לפטול כמותםדיגו

 : ע"ן 3חסורס 6"ם6 וגס"ג דר"* קע* 55יסג6 דר3גן3ספס6
 *גסהוסו גפר6 3חי* סיד וט וכ'ון וכו' סנה ל"ס 3רס'"פ"ס

 : ודוק[ טכי5 וכו' וחח5 3סו*וי6י
 רכ"ש אבל בהרמב"ם פטק '"ב בטע" הב"י יביטכ:ו

 במיעופ בין בהנרמה נם להמריף דחמנהג כחבחרם"א
 ואיט עכ"ל בושמ בין בקנה ב'ן בתרא במקומ ביןקטא
 רופטין שאט מפגי הד'ן מעיקר אלא בלבד 5נהגממעם
 : מרובה בהפטד אפ'ל1 להקל אין ולכן ףל רש"ידעת
 שמבשיר:ם להפוסקים שהכשרט הגרמות אלו דכל ידעכז

 שלא אצלו חדוע למעלה בקגה כשהנרים אלאאיט
 בשלא במשוו שגקוברו ל~מח בקגה אבל בהושמגנע

 לצר בץ בהשם וכן מריפח ממילא הרוב שחימתגנמרה
 גקובתו מקום בכל דבושפ כהטום מפח לצד ביןמעלה
 גגע שמא מפק בשיש בקנה למעלה גם וממילאבמשהו
 חוששין אץ שוב הרוב כשגשחט ורק מטפק מריפהבושמ
 יזהר 1לכן זה בבל ג"מ ואין וכמ"ש ענין נכלמחפה כרש" דקי5ל לרין אבל המבשירים לדעת הכלוזחו

 שום לידי יבא לא ואז הצואר באמצע לשחומהשוחמ
 ! ב' במי' ובמ"שהנרמה

 דאגמחה שחימה טהלבות החמ"שי הפמול הוא עיקירכה
 רבות'נו גחלקו דעיקור ובפירושא למשהרחמגא

 שחפ ])"3.[ דתגן מאי הא דעיקור ]ע',[ פירש ז"לרו,פ"י
 ושחפ חגרגרת את פמק או הגרגרת את ופמק הושמאת
 דא"ב ביד הגרגרת את שפטק הפירוש ואת הושמאת
 שלא מפג' הוא דהפמול שחימה להלבות שייך זהאץ

 איגה והפגימה פטמח בסכין ששהמ דמייר. אלאשחמו
 ספורש זה שדבר וממילא ע/[ ]שס' חוגנ"ע אלאשוחמת
 ונקרא חגיקה אלא שחימה זה ואין ושחמ דכתיבבקרא
 תלאו יבן ממקומו עונדו דושגימה משום עיקור זהפטול
 שוה פטם דמכין פטול שהרי מבושמ בקגה יוהרזה

 ע חל יוהר עיקור דשם אלא עיקור פמול וכןבשגיהם
 חוגקו פגימה בו פנע ובי רך דהושמ הושמ מעלהקנה
 עהךו פגימה ט פגע וכי קשה הקנה אבלבמקומו

 ! ];"5[ממקונף
 כן הפמו לא הראשוג'ם ורוב ז"ל הרמב'ם אבלכם

 שנתבאר מכץ להלכות שייך וזהו דעיקורבפירושא
 פירושא אל4 שחימה הלבות מחמשה ואיט י"חבם"

 סמקומו גשמפ ש געקר שהמימן בה"ג בם"שדעיקור
 היתה והשחיפה שחמו הוח"ב ובשאר בלחי חבורוממקום
 בו מועל ואיט ממקומו עקור היה שהסימן אלאבהונן
 אינס טימנץ רשדופת למשה רחמגא אנמריה והבישחימח
 בשנעקיו יא במקוסם סחוברים כשהם רקטוע'לים
 לסשה הלכה צריך למה דא"כ לשאול ויוץ תיבורןמסקור
 העוף או הכהמח גפרפה כגר והבי זה לדיוסמעי

כשנעמף



זקשלחן כד טשן שיטה~כאערדף8ז
 ממקוסו הםימן עקירת רבאמת ממקומו המימןבשנעקד
 רהלכה אלא כשר הוא חי שהוא !מן וכל מריפהאינו
 סמקומו שנעקר לסימן שחימה מועיל שאינו מסינילמשה
 ! ~ס[ בכה"ג מריפה מחיים נם ולרש"י סס[]סום'

 שהוא !מן כל ממקומו הסימן ר~קירת שאמרנו ר!ח ורעך
 ח!"ל אסרו ויהריא הוא כללא לאו טריפה אינהחי
 שאם הוא כן והענין מריפה כרובן שנדלרלו מימנין1)לץ.[
 והושם הלחי שכין הכשר אבל הלחי מן הושמנקלף
 ימהכשר הושמ מן נקלף שהלחי והיינו בהושמרבוק
 לחי נימל ]ג"ד.[ רתנן ו!הו כשר כולו נקלף אפילושעסו
 ומן הלחי מן לנמרי נקלף כשהושם אבל כשרהתחתון
 מועלת שחימה ואין מחיים כשר כולו נקלף אם,הכשר
 לו סועלת שחימה נם קיים ורוכו מיעוטו נקלף ואםלו
 הנשאר המיעומ אם פרידתו באופן תלוי רובו נקלףואם
 אימ המיעום ואם השחימה לו מועלת אחר במקוםהוא

 אע"פ מעמ ובאן מעמ כאן מפו!ר אלא אחרבמקום
 סהם'עומ יותר הרבה יהיה בפטור הנשארשהמיעומ
 ומעמו לו מו~לת שחימה אין מ"ם אחד במקוםשנשאר
 מכאן בכח שנהלש ניכר מפו!ר רכשהמיעום רברשל

 שהוא אף אחר במקום רק הוא כשהסיעומ אבלומכאן
 הושמ כשנקלף הכל ו!הו בגחת שנקלף ניכר מ"םמעמ
 לא הקנה שהוא השני מהמימן אבל הבשר ומן הלחימן

 מריפה ארכו ברוב חקגה מן נפרר כשהושט אבלנפרר
 ש!הו ל"ג ובסי' זה במי' המור לרקת ווהו מחייםגם
 כאן כשנעקר ]ט"ד.[ ו"ל רש"י ולדעת ז"ל הרא"שרעת
 סימנים ו!הו מחיים מריפה גם הוי מעמ וכאןמעם

 והמור להרא"ש אבל חו"ל שאמרו טריפה ברובןשנרלרלו
 היא ומחיים לו מועלת שחימה שאין סימנים עיקור!הו

 הושמ כשנפרר הוא ברובן שנרלרלו ומימניםכשירה
 ט)יו חטס וגכר 5"ע ע"1 3סעי' ס)כוס ]וי3רימהקנה
 יתבאר ל"ו ובסעי' ע'ס[ ג' 16ט 1' סי' כס6"ט 3ז"משעעיו"ט

 : בזהתוד
 זה בכל אחרת שימה לו שיש נ"ל ז"ל ורמב"םלא

 והוא הגרגרת שנעקרה כגון כיצר עיקור כתברבפ"ג
 גמר קורם שניהס או מהם אחר ונשממ הושמ אוהקנח
 מריפה שגימל העליון לחי כתב ובפ"ח עכ"לשחימה
 המימנים מקוס עד שננמם כנון התחתון נימל אםאבל
 שנדלדלו סימנים כתב ובפ"ט תכ"ל מותרת ה"ו נעקרוולא
 נתקפלו אם וכן נפילה מחמת שלא ואפילו מריפהרובן
 תורבץ רוכ נתפרק אם אבל לשחימה ראתם איגםשהרי
 גשחיטה ראוי התורבץ שאין סותרת ה"ו הלחי מןהושמ

 בלחי דבוק הושמ תורבץ רהנה נלע"ר דבריו כיאוריב: ! עכ"לכם"ש
 רבוקים אינם עצמם הסימנים אכל מ"ג:[ ]רס"י,

 כלומר ס)"ג[ 3ע"י סוכ6 סרמכ"ס ג' התחתון לחישל
 עצמן והסימנים טס[ ]סייסס הלחי של התחתין קצהאצל

 שעיקור והמעם רבים קרוםים ע"י ולצואר !ל"!סחוברים

 הסימנים מתנרנרין העיקוד שמחמת מפני לשחימהפמול
 וממילא ר"ן[ 3סס סקג"ד ]ס"ך בהכשר שתשחמוא"א
 עצמן המימנים אם מיכעיא לא ולכן לשחימה ראויםואין מתנרנדע כברייתן מחוכרין אינם המימנים רק דאםמובן
 המימנים אפילו אלא לשחיטה ראוים ואינםמתנרנרים רווראי ל!ה ו!ה כהצואר כהן שנאח!ו מהקרוםיןהערשו
 ממקום שלמעלה אלא ככרהתן בקרומיהם מחוכריםעצמם

 כולו רק אם מהלחי כשנתלש התורבץ שהואהשחימה
 לקצה שמחוכרים עצמן חמימנים נם רממילאנתלש
 האחי!ה עיקר הוא ושם משם נתלשו הלחי שלהתחתון
 ראוים ואין ממקומן כנרים עצמן שהמימניםקהכרח
 התורבץ מהלחי כולו רכשנתלשן מובן והרברלשחימה
 ממילא רכים והם באויר ועומרים הסימנים ראשיותחילת
 והסיכה !ה על !ה מקופלים שהם כלומר הסימניםנתקפלו סקרי וזח שסומה ש!הו כירוע עצמן המימניםנופלים
 קי!וף ומ5כוןקיטו) מ)סון 6קטו)י י6יקט) ננ~' ]ו!"ס מהלחי שנתקלפומפני

 וערס"יי
 התורכץ רוב רק אם אכל

 ג' אלו בדינים יש ולפ"ו לשחיטה וראוי במקומןהסיסנים הרי כהלחי מחוברים הלחי לקצה המימנים מחובריםשכ. המקום דממילא גהלחי מחובר וסופו מהלחי ונעקרנתלש
 : בס"ד שיתבאר כמוחיוקות

 סימן אפילו או מקרוסיהן נתלשו עצמם כשהםימניםלג
 ובהצואר !ל"! בהם שמחובר מקרומין שנתלשאחר

 מימנים חז"ל שאמרו ו!הו המריפות ככל מריפההוי
 נרלרל המימן אורך רוב אם כלומר טריפה ברובןשנדלרלו
 ובשר אבר בעלמא כראסרינןמקרומיו

 המדולרל"
 ]מ51ין

 הוא רבלאי אע"נ ולכן ככרייתו אינו הסימן שהריקכ"ו.[
 אלא כראוי מחוברין בקרומיהן ואם מריפה הוארבוק

 חסימנים ראשי נם רממילא מיפו ער הגיץ הפירוראם מהלחי התורכץ נתפרד בשם בלחי החיבורשבמקום
 המימנ'ם מ"ם טריפה ראינה נהי ולכן הלחי מקצהנפררו
 ד6יעקור [-ו!סו מימנים עיקור והוי שחימח בשעתיתנדנרו
 רק אם אבל טוטו[ עז מס5מי סגעקר ג)וטר סגגנו'טקורי
 עריין הסימנים ראשי דממילא מהיחי נפרד התורבץרוב

 ~!ש לשחימה גם כשר חתחתון בקצח בהלחימחוברים
 עד סניע ס65 ג)וטר ס3גפ' סימגיס טטי)רא 6ינונויז6יגוס
 כשבשעת !הו סימנים עיקוד ממיני למשה שנממר ו!הסוטו[
 מהקרומים שנעקרו בין השחימה גמר קורם נעקרושחימה
 שחימח רבשעת מופו ער מהלחי התורבץ שנפררובין
 כשהיא בין נ"מ יש רסחייס העיקור שהוא איך נ"םאין

 החלג רא! לשחימה ראויה שאינה ובין ממשמריפה
 מריפה היא כך ובין כך בין שחימה בשעת אבלסותר

 : נבילהאו
 שנעקרח כנק כיצר עיקור ז"ל הרמב"ם שביאר י!הולך

 זהו כלומר עכ"ל שחימה גמר קורם וכו'הגרגרת
 השחימה בשעת שנעקרו בסיני למשה שנאמרועיקור
 ובפ"ח כם"ש ב!ה ג"ם אין כי נעקרו איך כזה נאסרולא
 הסימנים מקום ער שנגמם כגון חתחתון לתי נימלגתג

ולא



 עודמההלטתעףוך
 סיכי

 8דלזדץשלחן כד

 ס181 עד הניע שלא כלו5ר עכ"ל מוהרת %'ז נייו%א
 כשר לכן נהלחי סחוברים עריין המימנים ראשי3מסרלא
 כלומר מריפה רובן שנרלרלו מימנים כתב ובפ"םלנמרי
 וכן כתכ ואח"כ מחוברין שבלתי אף מקרומיהןשנתלשו

 שכהקרום'ן כלומר לשתימה ראוים אינם שהרי נתקפלואם
 כם"ש עצמן המיסנים על המימנים ראשי ונקפלו מופ1ער מהלחי התורבץ נקלף שלמעלה אלא כראף סתובריןהם
 בקרוסיהן מחוברין הם'סנים שהרי מריפה דאינהגהי
 ואינם סתנדנדים סהלדא נפררו הסיסנים דראשי כיוןס"ם
 תורבץ רוב נתפרק אם אבל כתכ ואחיכ לשהימהראוים
 שכיאר כסו ור"ל עכ"ל שבארנו כמו וכו' מותרת ול'זוכו'
 סקום ער שנגסם שם שכתב החן עצמו דזהובפ"ח

 ע"ס מומר כמין טתפרס . מ"7 סכ7ף ססגי6 ]וכ5המיסנים
 מ5מי סמט5 0ור3ן ט5 3רוכן סג57י5ו תסימגיס ספריךחס
 ונ:תרן כסירס 3רוכס וככ6ן 3רו3ס טרימס גסס 5מסס"ס
 קמ7מי0 מ6י כ5ומר 6סרו)ך 67יסרק 60 6קס31י 67יקס5ס6
 657 וכיון מ5מט05 קי5וף רק ס61 ס)6 מ5מי 37גיט5(5"ז
 630 3נד1575 536 "ן 6יכטת 65 ט5מן ססיטגיס עי0גיפ

 כרו3ס גס 31ק טקרומיסן 6'סרוקי 6יסרק ט5מןססיטטס
 נס 16 ק5ט 3סגסס 3וס 5גוין יס סרי"ף 5סון מסעריסס

 מ'"[ ימגן ?%1יוייל מה 1,1%לה
 גרסג"ם

 נפרדו שהמיסנים היינו שנדלדלו דמימנים זחבאופן
 שניהם כשנעקרו סקרי ונתקפלו ממש טריפה והוי מזהזה
 וזהו הצואר באורך חיבורו ממקום מהם אחד של רובואו

 ראויה שאינה אלא מריפה ואיגה שב8"ג מיטניםקיקור
 ע"ש בשר מהלחי תורבץ רוב נתפרק רק ואםלשתימה
 הצואר של מהקרימים הסיסנים כשנתלשו לרבריווהנה
 היא ולדבריט לשחימה ראוי שאין אלא מריפהאינה
 יבול אך ברבריו זה נזכר לא ולרברינו ממשמריפה הוי מזה זה נפררו כשהם'מנים לדכריו וכן סמשמריפה
 ר5נפרדו שנאסר אמנם דילדול בכלל נ"כ רזהולהיות
 אינה הצואר סקרומי ובנפרדו ממש פרי8ה הף מזהזה

 האיברים כל חיות עיקר שהרי תסוה ודאי מסשמריפה
 שאינו נראה זל"ז ודיבוקם להטף מדובקים בשהםהם

 נן וראי דליינא ונהי הע'ני לנלי הוא והווםהנשימה לכלי הוא הקנה לברו תשסישו אחד שכל כך כלמעכב
 ראוים ואינם סימניס עיקור הייט כולו נתפרק אבל8?ר מהלחי רוב-תורבץ רנתפדק שנתבאר דזה כתב עודצ"ע וראי מהצואר סנפררו גרע שזה שנאסר מ"מ ז"לי"ת בשם הראשונים הכיאו שכן פריפה סזה זה רבנפררומוא

 אחז אכל מהלחי ועקק הסיסנים בשאחז זהולשחיפה
 שכתב וזהו כשירה כולו אפילו הסימנים מן ועקרובלתי
 תימא ודאי וזהו ע"ש וכו' התחתון לחי נימלנפ"ח
 עייו סטיג ]וכ3י זל"ז בין לחלק יש מברא איזהרבתי
 ל"ח בסעי' 1ע5'ש ע"ס[ ע' 016 1' סי' גס"גסעעי"ט

 10ד היע גפ"ג שטתג דעיקור הרמבים 4'כוונת וישלו י רבר'1בביאור

 אם אבל שכלחי מהכשר מהם אהד או המימניםשגעקרו
 התחתון לתי ניטל וזהו כשירה הסימנים מקום ער ננמםרק

 כהקנה הושמ כש:8רר זהו שנרלדלו ומימנים בפ"תשכתב
 ברוגו המיסן כשנימל מקרי ונתקפלו הב"י רביטכרברי
 וכמ"ש ]ג"מ[ אתד כמקום אינו שנשאר והמיעום הלתיסן

 : ל'בטע"
 הריעות ככל להחמיר לט שיש וראי לרינא והנהלן

 זה נפררו כשהסיסנים ולכן תורה איסור זהשהרי
 שקש1רים מהקרומים כשנפררו וכן מריפה כרובןמזה

 בכולו התחהון לחי וכניטל מריפה ג"כ ברובןבהצואר
 שנשאר דסיעומ אם רוכו בנימל וכן לשחימה כשראינו
 סחמירין ויש לשחימה כשר איט ג"כ אחר כמקוםאינו
 סהסימנים מקצת רק נעקרו אם אפילו שחיפה רבשעתעור
 וזה סקי"6( ]ע"ו בזה חולקים ויש ]כ"מ[ מריפהנ"כ

 מן ולא הלחי סן רק נקלף דכשהושמ ל' בסעי'שכתבט
 לשימת רק זהו כשר כולו נקלף אפילו שעמוהכשר
 זהו ז"ל דלרש"י ועור זה חילוק אינו ברמב"ם אבלרש"י
 ולהרמבים מיסנים מעיליא אגוסי ראיגום שם הש"םפירוש
 הזכיר לא המור דנם ועוד כמיש בזה אחרת כועההלא
 ככה"ג גם רככולו מ"ל הוא דנם ומשמע זה חילוקבלל

 ש הב"י רבינו על לה% יש 11זלה
 [ ק

 ם"1 ע"
 סהלחי הושמ או הקנה שנעקר כגון כיצדעיקור
 כשר לבדו דמהלחי סרבריו דמבואר עכ"ל וט'וסהבשר
 שהולך ואפשר רש"י לרעת אלא אינו זה שהרי עניןבכל

 המיטניס שעקר בין להלק הרמכים כוונת שביארלש'מחו
 ל"ה במעי' כם"ש מהסימנים הלחי שעקר וכיןמהלתי
 נאסר ולכן בזה לחלק יש מברא איזה עליו תסהנוושם

 הבשר נשאר סהלחי המיסנים דכשעקר הוא כןדבווטץ
 מן ועקרו בלחי אחז אכל עיקור הף ולכן הלחיאצל

 ולפ"ז כשר ולכן בבשר רבוקים המיסנים נשארוהמיסנים
 גר6ס סטור ]536 ז"ל רש"י 0כרת מבואר ברמב"םנם

 סס ססיג סטור ו0גס 5"נ 3ם.' סנ"מ וג"כ גזס טמ5קס6יגו
 ע"ס ססיטגיס עד ס0משן %5 גגיט5 כמ"ס סרמכ"סע5

 גטונט וסדריסס סג"ח וערמו כ55 מ31גיס 6יגס371רי1
 31רור כסט1ר ע5יו 0סיג סגי 3י0 3ת"ס סרסג"6 גס6טגס
 ס0מסת ס%5 16דך נג3 מ7ונקיס 7סמיטטס סתפמ6101
 ז"5 סרט3'יס 0ס031 5מי 536 5וגי5 מכסי נס סנוווכן

 גסמ5קס )'3 גסעי' וכט"ס סתמתק 3ק5ס רק מח3קיסס6יגם
 גטוג0 ערתו ו5חגס ט"ם כ7גריסס סוגר 610 וגסססנ0ס

 : 111"ק1סעור
 כשנעש' הייט בעיקור דפומל הא ם"ז בםע" כתב עודלמפ

 והוא כשר משהו אפילו בו נשתאר אם אבלכולו
 הנשאר מיעומ אם אבל אחר בסקום הוא שנשארשאותו
 שניכר פשל באן וסעמ כאן מעם שהוא סרולדלהוא
 סדולרל חיכור סחובר שנשאר ומה בכח שנעקרהדכר
 אבל רובו כשנעקר וה"ם ופסול כולו נעקר 1ה1"להוא
 זה שרוב אע"פ קיים ורובו מיעום אלא נעקר לאאם

הנשאר
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 עב"ל כשר כאן ומעמ כאן מעמ מדולרל הואהנשאר
 שכתב וזה והמור והרא"ש רש'י לשימת זה בארנוטלר

 שתפסו הפומקים כל לשימת זהו פסול מדולרלדכשהמיעומ
 כששחמ הוא דע~קור רש"י לשימת אבל בה"ג רעתבעיקור
 היא אלא בלבד פסול אינו מדולרל במיעומ פגוםבמכין
 ו)סי' וכו' כו)סו ז"ס . ע' סחוס' ,כפ"ס מחייםמריפה
 טריסס דסוי דכס"ג סמוטס טוגס ס6יט גימ6סקוגער0
 דעת % סוכ6 )6 כס"ע 6ך עכ"5 5ס,כירו 61"5ססחטס

 :רס"ין
 שהמימן כלומר בגם' שמומה שנקרא הוא זה עיקורמ

 הסימנים שני שנשממו בין חילוק ואין ממקומונשמט
 במקוס אינו הםיעומ אם רוכו או בלבד אחד מ'מןאו

 שהכשירו עוף אפילו אלא עור ולא שנתבאר כמואחר
 את שחמ ואח"כ מהם'מנים אחד תשממ אחרבמימן
 העקור הסיםן את לא היא וכאן לשחיטה ראוישאינו םפני בארנו רעיקור רמעמא ואע"ג פסולה שח'מהוהשני
 להיות צריכין השחימה שכעת לה גמירי הלכתא מ"סשחמ
 מריפה הף ולרש"י ~רמג"6[ לשחימה ראוים הסימניםשני

 : כם"שמחיים
 אבל הרוב שחימה קודם אלא פומל העיקור איןמא

 אחד ורוב בכהמה שנים רוב ששחמ לאחראם
 במור פמקו כן כשירה השחימה הסימנים נשטמובעוף
 שחימה פסולי מכל עיקור פסול נריע דלא מ"1 סעי'וש"ע
 השררבא בעיקור הדין וכן כתרא במיעומ כשרומשם
 הפומקים רוב לשימת מחיים מריפה שאינה עריפאעיקור
 הפסורים דככל כרש"י שמובר רלבה"ג מבוארוממילא
 ממילא כ"ג בם" כם"ש בהרא במיעומ גם מספקטריפה
 בין לחלק שיש ואף בהרא במיעומ פסול ע~קוררגם
 בכך לחלק נראה לא מ"ם כם"ש פסולים לשאריעיקור
 הוי דלריריה ודאי פגום סכין הוא רעיקור רש"יולשימה
 : לשימהו הפמוליס כככל בתרא במיעומ נם מריפהספק
 ואנו מ"1 כמעי' שכתב הרם"א רבינו רעת וזהימנ

 בין קמא במיעומ בין עיקור כל להמריףנוהנין
 שנשחמ לאחר 1ר11קא בושמ בין בקנה בין כתראבמיעומ
 ונ"ם בו םועלת שחימף שאין אלא כשר בחייןאבל
 ביאור עכ"ל כשרות שהס שלו כצים או חלבלעניין
 בין עיקור ם'ן כל להמריף טהגין דאנו דה"פ נ"לדבריו
 ובין קמא במיעומ בין דבה-'ג עיקור וכין דרש"יעיקור
 דרש"י בעיקור רק שייך לא קמא ומיעומ בתראבמיעוט
 פניםה ביא השאר יכל בפגימה הראשון המיעומיטשחמ
 שנעקרו דאחרי קםא במיעום שייך לא דבה"ג עיקורראלו

 וםיעומ הםיםן בכל עקורים הס הרי קמא בםיעומהסימניס
 העיקור כשר דבחייו קאמר ואח"כ בשניהם שייךבחרא
 החלב ואסורים מחיים מריפה הוי רלרש"י אע"נדבה"ג
 הפוסקים כל ננד יחיד דהוא לזה חוששין אין ם"םוהבצים
 נם רבזה משום בתרא כםיעומ רדבריו שחששנווזה

 כן בעיקור נם וממתמא הפסולים בכל כוותיה מ"לבול'ג
 זהו שלו בעיקור קםא גםיעומ לרגריו הוששץ שאטוזה

 מריפה הף בפגימה שכששחם בזה מודים שהכלמפני
 עיקור זה שאין דם"ל אלא "'ח במי' כמבואר קמאבמיעומ
 ב5ל ובה"ג רש"י דלשימת וםמילא ממיני למשהשנממר
 פגימה כשחימת ה"ה מריפה בתרא כמיעומ דגםהפמולים
 לרינא העיקר דעיקור בפירושא אכל בתראבםיעומ
 אסרו האחרונים נדולי אבל מחיים הכשיר ולכן נכבה
 ועיקור דעיקור בפירושא כרש"י קיי"ל דאולי מחייסגם

 דאורייתא דמפיקא לדינא עיקר וכן מחיים מריפה הוידכה"נ
 סרי"ף דנס סס"ך ע"ס אך ותכ"ם וסר"ח סקכ"נ ]ס"ךהוא

 כרולן וגד)ד5ו ככס'נ ס"ל דסס 5ע"נ כרס"י ס")וסרמכ"ס
 כטיטוע סרמ"6 כטוגס מ"ס נמ סכ6רט כעו ס61 6מרעגין
 כסימן רוכ גטקר ס65 וטוגסו דכס"נ 6עיקור ק6יקת6

 וגכר סכ"מ זעת וזט סריסס כמק5סו נמ סחיטסדכסעת
 1כ11גת1 זס סוכ5 סרע"6 )סון 61ין כמקי"5 סט"1 ע)יוססינ
 וי5 י' 16ת ד"מ כססרו מסורס ונ"כ דרס"י )ורקורכרורס
 5דכרי נץ כס"נ 5דכרי עיקור דכ'ן כסכ עסרי"61טגס

 ונמצא הכשירו שזהו אחד מימן בעוף שחמ אםכ~ג י 1ד1"ק[ ע"ם עכ"5 וכו' גט'טוט גין 5100 רס"ין
 שחיטת קודם נשםמ אם ידוע ואיט שמום השניהסימן
 וחזקת הורה ספק רהוא מריפה אח"כ או האחרהסימן
 אף ולכן אמור בשחימה מפק רכל הוא וכללאאיסור
 שלאחד כנון נשםם השחימה שלאחר הונחה קצתשיש

 זריקה שע"י הדבר וקרוב מירו העוף זרק הסימןשחימת
 ראה שלא כיון ם"ם השני המיםן נשממ הפירכוםוע"י

 איסור כחזקת היא עדיין שמומה היהה שלא שזרקמקורם
 שמומה היתה שלא שיודע בפירוש השוחם אומראא"כ
 השחימה לאחר נם בזה נאמנות לו 1יש שחימהבשעת
 להשוחם האמינתו שהתורה כיון מעם בירו עתה שאיןאף

 לומר א"א א' בסי' כם"ש לשחומ בידו שישממעם
 ועוד לחצאין נאםנות ראין אח"כ ולא מקודםשהאמינתו
 שהוא בין חילוק אין בידו שהוא ממעם נאמנותרלענין
 קכ"ו כסי' כם"ש בידו סקודם שהיתה ובין בידועתה
 בידו היה לא ,שםוטה דעגין ואע"נ ג"ד![ ניטין~כרכ6
 השחימה על נאםן איך דאל"כ לזה תורה שהאמינתובהנרח הרי ם"ם שמומה תהיה שלא בירו אין דהאמעולם
 שההורה או בע"כ אלא בירו לאו שמומה והרי בירוממעם

 לזה התורה חששה שלא ממעם או לזה גםהאמינתו
 נאמן מם"נ וא"כ שמומה כהן אין ועופות בהמותררוב
 איתרע רעתה ואע"ג רוכא מטעם או נאמנות ממעםאו

 שאחר לומר שנאמן פשימא מ"ם שמום הוא שחריהרוב
 םקוםו על הרוב ונשאר רובא ממעם נשםמהשחימה
 איתרע שהרי רוכא ממעם להתיר א"א אמירתו בלאאכל
 השחימה אחר שבדק כשאומר דדווקא פשומוהרבר
 היתה שלא יודע מניין דאל"כ שםומה היתה שלאוראה
 ]וכ"ג בדיקה בלי זאת להיע א"א והרישמומה

 ססכ"ס כנו"ס 5"ט ודכריו י"ד כס'1 סט"ז טרח ו5סגססקל"כ סתנ'"
 : 1ד1"ק[ מוכגיס דכריו 1)סמ"ם ר"ס סי' ססקיסועתס"ד
ספמ כראוי לשוחמו א"א השסומ דהסיםן נתבאר כנרב:ר



 5י רחהשלחן בל פמן שיאהלבאערך
 וצפם כשהשח"ם סובן הדבר אמנם שמתנדנד0פני

 סאחורץ דמטחימה בית בעור שתופס או עצסןבמיסנים
 שאין מפני לשחום יכול העור תחת המימנים שנדחקועד

 הסשן נסצא דאם בפ"נ הרמב"ם כהב ולכןסתנדנוזם
 שא"א כשירה בסיסנים תפם לא אם שסוםהשחום
 מפק ה"ז בסיסנים תפם ואם שחומה שתעשהלשסומה
 הדבר סבורר במיסנים חפם דכשלא וס"ל עכ"לנבילה

 השחימה היהה לא דאל"כ אח"כ נעשתהשהשסומה
 הף ענין בכל כמיסנים בתפם ולהיפך השחימותכדרך
 תדסות אחרת בהסה 6טחום סרעיל ואינו נבילהמפק

 ס"מ כן שמובר מי יש ]ג"7.[ שבנם' ואף זל'זהחתכים
 ז )גכייסו[ימיו 1ר"" גרכ לך"כ ]7ס"5 כן אינו שלהלכה סוברהרמב"ם
 סותר במימנים בחפם דאפייו דס"ל מרבותינו ויופמדץ

 אחרת בהסה יביא יעשה וניצד לאחרת דימויע"י
 השחימות שתי אם ססקוסו יעקרנו ואח"כ הסיסןוישחומ
 כן כסו קודם נשחמה שזו שכשם כשירה בסראהש11ת
 שטז פמולה יוחר מאדסת השניה ואם קודם נשחפהזו

 באותה אבל שחימה קודם נשסמה שוואשונהמימן
 ששסופה ספני אחר בסקום בשחימה דימוי מוצי לאבהסה
 שהשחימה שא"א וססילא כחטה והיא סחיים מריפהאינה
 ]ס"ך בחיים אינה בשנהה שהרי לראשונה תשחץהשניה
 להרסב"ם מודים במיסנים תפם בלא 11 ולריעהוס"י[
 דס"ל מרבוהינו ויש ]3"מ[ כשירה ענין ובכל דיסוישא"צ
 תפם ובלא דיסוי מהני ולא מריפה ענין בכלדבתפם
 וכבר ז"ל הרא"ש דעת חהו ריסף בלא כשירהאינח
 בכל מריפה האידנא הרא'ש דעת קבתבאר סה לפיולכן זל" לדסות בקטש'ם אנו אין דהאידנא הפומקיםבתבו
 ספוס' כפ5ו  ג"ב  סגיפי'  גוין  לרפוס כטכו ס65 ]1,סענין
 קונס ססמ וספע  יסילו ול"ו ירמו לי רפפףו  פגיססס

 צ"5ון מסס.טן מיום 15 סיס 7"1 פפגי סר6;תסטיסס
 : פ"ס[ פסססם""כ

 רבעו בתבמו

 הב-

 בהכשר כדרכו העוף שחפ י"פ במע"
 על שלם סהנרנרת פבעת מצא שוומה נמרואחר
 נלטל ""י אלא עיקור זה שאין דתלינן עכ'ל כשרהסכין
 טקוסות בב' ששחפ כלומר הואהגרגרת

 ע-
 ולכך נלנול

 נעקר דשסא בשחימה מפק דזהו השע"נ המבעתנפרד
 שיהא שכיח דלא כיון ס'ם שחימה בשעתהמבעת
 ניכרת המכה תהיה %א סחחם נשספ מהנרגרתהטבעת
 שחימה לאחר גלגול ע"י שנפרד דסצוי בדברתלינן

 !]ט"ס[
 וכן בזה ממריפין דיש עליו בתב הרם"א רבינו אבלטז

 הנדולי0 רוב המכיסו ולדבריו עכ"ל לשנות ואיןעיקר

 רוב שחימת שלאחר הנרנרת נלנול שע"י יעידדמי
 באמצע או שהימה בתחלת הוא שמא בא הואהסשנים
 דגרנרת על הסכק דחיקז שע"י לוסר סמתבר וכןשחימה
 ואפיו סי'מן ט"" מס"ס מסקומה אחת חוליאנקפצה
 כתיא בסיעומ איקור הף הרוב שחימת אחר נעשהאם

 על הטבעת בנסצא להקל שרוצים ויש דטרשהוקח"ל
 מפק ה41נ והכל בזה לחלק נכון מעם שום ואיןהארץ

 וכרו"פ סק5"6 ]ם"ך האחרתים נדולי הסכימו ולזהבשחימה
 להכשיר יש מבעת סחצי פחות והיינו הארץטעל על מבעת מקצת בנמצא מיהו לדינא עיקר וכןוקג";ו

 בסיעום פוסל אינו עיקור שהוא נאמר דאפילו'ו[
 כטג ו'ג5ל

 סזרט""
 ע"ס כוס נס כסר'ף כ7"ט

 וגס ע"ס ס3סם טק5ק 651 סטריף ס3עום 7מק5ם כןו"יט
 : גינרן ססק ו"ין 5סיסר גזס ססמססטנ"ס

 מבעת המכין חוד על השחימה אחר נמצא ואםמח
 צדדי ושני בסקצת חתוכה שהיתה והיינואחת
 נראה רזה לדבשהי יש הסכין צדדי שני על הםהחיתוך
 ונשסטה הנרנרת על המכין דהיקת ע"י אינו שזהלהדיא
 סקודם שמא שי"ל ואף נחתכה המבעת שהריסמגךמה
 שסקודם ריעותא להחדק לנו דלסה נהחבה ואח"כנשסמה
 כטס 5וס וססכיט סע"ו ]ט"ז החתך שרואין כיוןנשסמה
 ס5עט ס5"י סגי 56" סכפס גמסר ע" 6ס ולןפסנ7עט
 3פור ימ7 וטמונריס  גטקיפפ 5סירס גמסטם סע5פוםסיסיו פ.קי ירך ס"ין מסגי סניגיסס סעי עס גזס זס7סקיס
 וכוכ"ס גסו5כס סמיסס ורך סגעסס ו7"י "5"סטט3רן
 ]ס"ך גסקיסס 5ססיס גמסכס סנרנרס נלנו5 111"י3ססכין
 7יגיס פ5  סלסבמ  סןקור  רסס ו7פ פ"ס טקס"ז 5"7כר'
 6כ5 כט'ס סו" "מר פלז הייוטר ר,עוס"5 סס רק סו""5ו

 טמייס סייסס סף סטסס ש7ס פטטמס גקס5סכססכפם
  5"7 גם" כמ"ס עריסס 3רמט סנרנרס רוכ גססקסגצי

 : ככס"נ[וכ"ס
 תרננ%ת דשחים סאן דאי קכ"מ:[ ]פגס חז"ל אסרונ:ט

 דדילסא לידלינהו נסי אי בארעא לכריהלכבשינהו
 דמבע עזש לסיסנץ להו ועקר נארעא למופרטה להוסנח

ההוננולת
 חזחרנני

 הקרקע על בריוח אותם כשמעסידים
 בקרקע צפרנם נועצים אותם לשחומ ורוצים לכותלאו

 וכשדוחקים אותן ועוקרים המיסנים אצלםוסמשיכים
 שיעקרו רחוק כאויר שתלוים או לכותל או לקרקערנליהן
 דכל שכתבו ויש כן לעשות חכסים צוו ולכןהמיסנים
 סהנרנרת פבעת תשמם שלא א"ע לשמור שרוצהשוחפ
 וב.חוד בזה יבשיל שלא יובמח ואז נאלכמוןישחופ

 !באוודם

 . מיפים[ הא ובו שחימה אהר בםימנים לבייק ]שצייו כהמימן
 מחוקת להרציאה בא יכשאתה זבוחה שאינח ובאיסור ההי מן אגר באיסור עוסדת איסור גחוקת 5ח'טץ בהמהא

האיס"ר



השלחן נה פל שימההפאערוך6ז
 שהוצאת בבירור לדעת אתה צויך מעשיך קריהאיסור
 עדיין בבירור ידעת שלא זסז וכל האימור סחזקתאותה
 שהשוחמ ]ט'.[ חז"ל אטרו ולפיכך אימורה בחזקתעופדת
 נשחמו אם השחיפה לאחר נהסימנים לברוקמהויינ
 אפילו במשא ומטמאה נבילה הוי נדק לא ואםרובן

 שעוסרת רכיון ס"6[ ]רמכ"ס וזריז מהיר הואהשוחם
 שהיא בהכרח מתה היא ועתה זבוחה שאינהבחזקה

 :נבילה
 1ב11רא' הצרדים כל על המכין החזיר הרי לשאול ואין2:

 נשסטים הסיסנים רלפעמים ראיה זה דאיז רובןנשחפו
 ולכן נשחפו לא ובאטת שנשחפו הוא ומבור ואילךאילך
 איסור בחזקת שהוא טה הטפק מן להתיר רשאי אתהאי

 בתר רניזל לוטר אין וגם כ'[ 'כיח ס"ג כעס"כ]רמכ"6
 רבחזקת דכיון הסיסנים רוב שוחטין השוחפין וריבריבא
 לה ואיתרע לחזקה פ'עופא פמוך י'ל עוטרתאיסור
 רוב אין פעסים דכסה פבורר א'נו זה דרוב ועוררובא

 קיי"ל הרי לשאול ואין סיי6ן ]תר7כי נשחמיןהסיפנים
 כל הוי רונ והאי הן פופחין שחיפה אצל מצתיןדרוב
 הסיסנים רוב ששוחמין בבירור זה אין ואם א' בסי'כם"ש

 ס."ו[ לבתש:'ינכ))חס' :נמפנג'נילז(אג:ני
 שאינו סחזקת יצאה לא הס'סנין את בדק דכשלאוז"ל
 שוחפין השוחמין רוב שיאסר סקום בשוס סצינו ולאזבוח
 פחזקת לאפוקי רובא אהאי רנססוך הסיסנים רובאת

 ! עכ"ל זבוחשאינו
 שכשלא רבותינו ררעת מבואר שנתגאר הטעמים מכלג

 סלשון סתבאר ובן התורה סן נבילה הוי בסיסניסברק
 ]תגייס[ בזה שססתפקים אחרונים מגרולי 1'שהרסב"ם

 [פמרע"6 ררבנן רק דהוי להו רפשיפאוחט
 3גיגת ומנ""

 ררוב שם התום' סט"ש ראיה והביאו ס"6[ מו"מ מפר076
 הרשב"א וגם ע"ש סראורייתא ושריא שפיר שוחםפעסיס
 סימנ.ם של רובן הפעסים דרוב וז"ל כהב שםבחירושיו
 אוקמוה הוא במעשה דתלי ראיטור ומשום וכו'נשחמים

 ספורש זה כהבו דהם לרינא כן אינו באמת אבלד4 : עכ"ל וכו' הראשונה אימור בחזקתרבנן
 נבילה ולא הף מריפה ררק שם בנמ' דם"ל לסאן,
 אם מם,נ רא4'כ סררבנן רק רהף בן לומר בהכרחולכן
 רמררבנן כתבו ולכן נבילה היא הר' כראוי נשחטהלא

 רם"ל לסאן אבל נבילה לענין ולא אכילה לעניןהחסירו
 לוסר סמתבר לא נבילה לענין גם רהחסירו אלאדדבנן רהוי ס"ל אירך דנם ר'"ל ואף ע"ש הש"םטחלוקת תלוי נופה ובזה הוא ההורה רטן וראי נבילה רהויבנם'
 סכואר כ' בסעי' שהבאנו הרשג"א סדברי רהר' ועודכן
 לחדישיו מספרו א"ע הרשג"א 'מתור ואיך ההורה סןדהוי
 לפרש כהב ובחרושיו לרינא כהב רבספרו ודאיאלא
 רהנה לזה ברורה ראיה ועוד נבילה הוי דלא רם"לסאן
 הביא רבכוונה ודאי אלא בזסה"ז מהג אינו טומאהדש והרי ע"ש נבילה דהוי הסוגיא כל להביא האריךהרי"ף

 דאמור נאסר דאם דברים כטה לענין לרינא .ונ"מנבילה והוי התורה מן דאסורה דם"ל כסאן רהלנה להורותזה
 הרם כימוי צריך וכן אחריו בגו לשחום אטור מדרבנןרק
 1טותר כימוי א"צ התורה טן דהוי נאסר ואם ובעוףבחיה
 בין רבתי נ'ם יש האימור ובעיקר אחריו בנולשחום

 ודרבנן לחוטרא דסר"א מפק לענין לררבנןראורחתא
 ורור6"מ[ סרי"ף ,ס סגי16 )מס סס טרמ ]וסמעיו"טלקולא
 התורה סן לין ראין להיות יכול פיטאה יעשסידו

 לא בשחיפה ספק דכל קיי"י והרי בזה לשאול ואיןה
 רהף פג,מה ונמצאת בדוקה במכין 'בשוחמ ל' סעי'י"ח בס.' וכם"ש פ"נ הרסב"ם כמ"ש נבילה מפק רקהוי
 שחיפה הלכות ושארי שהייה במפק וכן נבילהמפק

 זה מפק אולסא וסאי נבילה ספק אלא הוי לאבםפיקן
 המפיקות רבכל זל"ז דסי לא רבאטת וראית נבילהרהף
 פפעם פפק שנפל אלא כראוי השחימה מעשהנגפרה
 יצאה ובפה כראוי השחיפה מעשה נגטרה לאעריין הרי הסיסנים רוב נשחמו אם ירע כשלא אבל אחרפמול
 היא הרי סתה כשהיא רעתה וממילא אימורהטחזקת

 : ]גג)מ"7[ ווראיתנבילה
 אחר בטיסנים שיבדוק צריך השוחמ הפור כתבך

 שחימה בשעת ואם וכו' רובן נשחמו אםהשחימה
 דבריז ביאור עכ"ל 'והר א"צ לפניו שחוטין אוהןרואה
 במיכנים שיברוק צריך המבח הש"ם פדקאמר ת'פארלא
 שחיפת בשעת שרואה מה פועיל אינו שחיפהלאחר
 שחיפה בשעת ע'נים ראיית רגם אלא מברא זהראין
 דבשעח סשום נקיפ רסילהא אורחא והש"ם 7ריסט[ ןמהנ'

 נשחפו אם לראות וקשה דס מלאים הסיסניםשחיטה
 עינים רא"ת על לסמוך שאין שכהב ס' 'ש ובאפתרובן
 החהך תוך הבהפה לצואר ירו להכנים וצריך זהסמעם
 מסרייי)ן כסם ]ע"1 רוב שנשחט יריס בסשסושולראות
 ! ע"ש והש"ע הטור סדברי כדסוכח ה'א בעלסאוחומרא

 שתוקף זה בררך לברוק רנהגו הרם"א רבינו וכתבן
 הסיסנים יפלפו הרחק ומתוך כובע שיפוי עלאגורל
 אם גם רובן נשחמו אם לראות יבול ואזלחוץ
 לאחר לפגים הסיסנים 'כנסו לא אם כי שמופהעביד
 לבדוק א"צ מיהו ופריפה שסופה הוי אצבעושהם'ר
 ויש פריפות בשאר כטו ארובא רססכינן שסופהאחר
 לא אם אבל בידו העוף שהוציא קורס זה אחרלברוק
 הפרכומ ע"י שמא חיישינן ולא אח"כ בורק תחלהבדקו
 נהרהב הפרכום שע"י חוששים ויש עכ"ל החתךנהרחב
 הף ו;סיסנים בד'קת קודם פירו זרקו דאם ופסקוהחתך
 רק מצא דאם שהילק מ' 1'ש 6",ק 3סס ~כ"ממריפה
 היה לא השחימה שבשעת חיישינן נשחט הסיסןרוב
 שחום הם'פן בל פצא ואם נתרחכ הפרכום וע"ירוב
 הסימן חצי נתרחב הפירנום שע"י לופר רא"אכשר
 רוב כשנפצא דבושם לקנה ושט בין מחלקיס ויש]כ"מ[
 ררכו דאין נתרחב הפ,רכוס שע"י חיישינן לאס'מן

לההקרע
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 להתפרק הקנה רררך חיישינן ובקנה ברוחבולהתקיע
 : הן טעם ורברי סק"י[]כ"ך

 בזה חולקין יש שמומה אחר יברוק שא"צ שכתג ההךץ
 בסימנים נשחמו אם לברוק שצריך בתב שכה"גספני
 בשעת עקורים הסימנים להיות ששכיח מפניעקורים
 וא"ב ע"ש הקורם בם"ם מם"ש וברסוכח בעוףשחימה
 בם"ש כשר וגריעבר לברוק צריך שלכתחלה לריאהדמי
 בהמה רהתם אסור בריעבר רגם המימנים רובלשחימת רמי ולא סק"3[ ]ס"ך בעוף בעיקור וה"ה ל"טבמיי
 קם כעיקור ב משא עומרת זנוחה שאינה כחזקתבחייה
 לכתחלה ולכן ,סס[ עיקור בחזקת עוסרת אינהבחייה
 כשלא בריעכר אך כם"ש אנורל בתקיפת לברוקצריך
 מותרת נשהט אחר סימן שרוב ראה רק אם אגורלתקף

 ! וסירגוס[ מיקור מכס סתך )5 7גכסמס ]מ")העוף

 תפח הרוב נשחט אם לראות בנוצה הבורקים אותם25
 שהוחבים לישראל טריפות להאכיל שגדוביםרוחם
 ושסא שחוט הרוב אם לראות להסימנים הפה ררךהנוצה
 ועוד לעינים הנראה רוב בעינן ואנן הרוב נשחטלא

 שהרוב יראה אפילו ואם החתך ומרחיב קורעדהנוצה
 הרחיבה והנוצה הרוב נשחם שלא להיות יבולנחתך

 ןהחתך

 שהם לראות שצריך שאומר מי דיש הב"י רבינו בתבי
 ובמפרו עכ"ל הגרמה בלא שחימה במקוםשחוטין

 רכששוהט פשוט והרבר כן נוהנין ראה שלא כתבהגרול
 בקצה וכששוחט הגדסה אחר לראות א"צ הצוארבאמצע
 בלא ששחפ לראות ויש להנרמה לחוש שיש וראיהצואר
 לכ! הצואר באמצע שוחטין השוחמין שרוב ולפיהגרמה

 : ]ח3"ס[ בזה נהנולא
 בשחיטה מפק רכל רכטו ]ס'.[ חז"ל אמרו עור111

 לך שיוורע ער איסור בחזקת שעומרת מפניפמולה
 בהונן כשנשחטה להיפך כן כמו כהונן שנשחמהבבירור
 היתר בחזקת עומרת להיתר איסור סחזקת הגהמהויצאה
 שייך שאיט טריפות בענין אח"כ שיפול מפק בללענין

 זאב בא אם ולכן נמרפה במה לך שיוורע ערלשחימה
 בשהן והחזירן הריאה או מעיים הבני ונמל כלבאו

 נקבן והוא שלימין שהיו ראמרינן בזה חוששין איןנקוכים
 והוא מקורם נם נקב היה שמא חיישינן ולאבשיניו
 אפילו אלא ככה"ג סיבעיא ולא הנקב למקום שיניותחב
 נסצא אם אבל ע"ש ל"1 בס" יהבאר זה ורברבשיניו בולרי תלינן שיניו במקום שלא הרבה נקביםנסצאו
 דבטעות ננלה שהרי אסור בהיהר שיצא אף בשחימהמפק
 כיון לך הקשה ולא סק"1[ גס"7 ]סמ"נ בהיתריצא

 בנאברה אסרינן למה עומרת היתר בחזקתרנשחמה
 רדיאח ל"ט בסי' בם"ש מרובה הפסר כשאיןהריאה
 שיתבארו הטעמים מפני לבורקה חז"ל תקנו שנהשאני
 ]עכרו"ם חז"ל הקנת נתקייסה לא הרי בנאבדה ולכןשם
 ; ג' במי' ועם"ש וע*ק[ 5"ס 1)סמ"ס סק"ס גמיי!וספ"ג

 השחשה נמר קודס טעים בבני או בישט נקב נייו כוסימן
 . סעיפימן ףובו

 בל הטחמ בשחיטה התחיל פ"ז ריש רדטב"ם בתבא
 ה"ז 'השחיטה צמר ואח"ב הריאה ניקבה ואח"כהקנה
 ביוצא בל וכן שחימה נמר קורם וניקבה הואילטריפה
 דהנה רבריו וביאור וש"ע במור פסקו וכן עכ"לבזה
 הבשר שלאחר ירוע זה וגם בקנה תלויה שהריאהירוע

 בלל מריפות בזה שייך לא הריאה מקבה אםשחיטה
 לא עריין והושם הקנה דבשנשחם לומר מברא ישוא"ב
 בו שייך לא הריאה בסו בקנה התלוי האבר זהנשחם
 שמונחת וכמי חיותו הופסקה בכר שהרי בלל טריפותענין
 נשחט שלא זמן רבל בן אסרינן לא מ"ם רסיבפ"ק

 שיתקים מפני האיכרים לכל חיות יש ערייןבשליסוה
 מריפה ויש בושם נם תלף הריאה חיות וחצי מזהזה

 הושם שחם אם כנון בחה ביוצא בל ובן חיותלחצי
 אע"פ מעיים בני ניקכו הקנה שחימת וקורםתחלה
 יש הקנה נשחמ שלא זסן כל מ"ם בישט ת/וים סצהמע
 וזהו חיות לחצי מריפה ויש מהקנה חיות חצי ערייןלהם
 : מראשונים נדולים ועור סי"מ[ ]ס"ג והרא"ש הרי"ףרעת
 הקנה שהמ מפורש שאומר מי יש מ"ג:ז גנם' והנה!2

 מהרכה זה רחאו ורנות'נו כשירה הריאה ניקכהואח"ב
 ט-פה אין ראם ום-ל זה על שחולק מי בשם שישמפני
 שח'2ת אחר מע'ים כנ' ניקגו אפ'לו א"ג חיותלחצי

 שננמר דאחרי בושט תלוים שהמעיים אף כשר נ"כהקנה
 רה"ק רבוהינו ומפרשים מריפה הריאה כניקבה נםחיות לחצי טריפה יש ואם טריפה שייך לא שוב חיותחצי

 אתה הקנה שחימת לאחר הסעיים רכשניקבור2שם
 : כמות1 והלכה הריאה בניקבה כן בסו רמריפהמורה
 ס*ג[ ג' ג.ח ]חס"כ והרשב"א והמאור ז"ל רש"י אכל3

 בשירה הריאה ניקכה ואח'כ הקנה את רשחםמ"ל
 שחיטת אחר הריאה ברקכה אכל בווהיה קיי"ל ולאחיות לחצי טריפה ראין בשירה הקנה שחימת לאחרסעיים בני בניקבו רנמ ס"ל דהחולק מפרשים אלוררבותינו
 הושט שחימת לאחר מעיים כני רקנו או רובו אוהקנה
 זו ודיעה רכשר מורים והכל רפלינ מאן לית רונואו
 ראשונה כריעח רקיי"ל ופ'טיטא כלל בש"ע הוכאלא

 . )"נ 7ף סס 7ס5 ר5סתס )דמס ]1!"ע תורה ספקרהוא
 סם"ס וסרי וסקיל כ!מ;ין מיר") טיימ ג"י 6ח5 רכ5מר
 )ט5ן 51ף !ס כסקסס גחס"ג ומ55חי גר") ס)גס 5"גגוס
 ופוך וכו' מי7י 5יג5 מ' 5סרי;5 מעעמ5 סו5 )ס7יחי

 ג1' 5ח" כרג 7גרייס5 ג7יג5 סכק סמ)כיס ס"סדסרפגיס
 :51ע"נ[

 כננר שחיטה בשעת הושט ניקב והש"ע הטור כתנו!א
 הכפרשים ופירטו קג"ל טריפה גגר ששהמהסקוס

ררווק"



השלחן כז כו פמן שהימההלכרתעךרך6ז
 שחיית לאחר אבל הושמ רוב שחימת קורס,רדווקא
 לאו הושט נקובת מ"ם עדיין נשחם לא שהקנה אףרובו
 שה'פת אחר נם דמריפה מ"ל המעיים נקיבת דלעניןואע"נ דמי בפ"ע שמונח וכמו נשחמ שכבר אחרי הואבלום
 שנתבאר כמו הקנה שחימת אהר הריאה נקיבת ונןהושם
 עצמו הושם לענין מ"ם רמי בפ"ע רכמונח אמרינןולא
 כשנשחם וכן רובו שנשחמ אחר הנקיבה בו שיפמולא"א
 קודם נם הנרנרת פמוקת בו פוסל אינו קנה שלדובו

 : הושטשחיפת
 שלמעלה הושמ חתיבת דווראי בזה לחלק נראה ולע"דה

 חת'נת אבל דם'א כפמוקה הראש לצר השחיפהמן
 יוטרף לא למה המעחם לצר השחיפה מן שלמעלההושט
 בפסוק האבר שחצי נ'ון לומר ואין עצמן קמעייםבנקיבה
 דא'צ רם'א כפמוקה השנית המחצה דגם ממילאדמי
 נרול נקב לך אין לנמרי בפמוק האבר נל נחשובאם

 מהם כפסוק הושמ את שנחשוב אחר' כזהבמעיים
 חחם בחצי נרונם להגוף מחובר שעדיין זה ווראיאלא
 והש"ע והפור הרמב"ם לרעת חיות להצי מריפהויש

 דבריהם והש"ע הטור סתמו לנן דאררבא לי ויראהכם"ש
 ומה הם'מנים שני שחיפה בשעת הוא הנוף שלצדמה קתני דלצררין משום הושם שחיפת בשעת בתבושלא
 בריאה וה"ה הושם שחיפת בשעת הוא הראששלצד

 מסרם3"פ רפי0 ססמפו תמיסגי ]ומפז הקנהבשחימת
 נ' גסע" גמ"ט גרס"י ס31ר סרס3"פ 01רי כן סכחככחסו'

 1פ51י כרם"י 5דגפ יעט סשמ סייפוח 5כ5 וס סכחכוסנם
 כ55 רפי0 פין . מ' ותחום' סרפס מ)5ז מס 5עג'ן כןכח3
  גחכו )פ סס זגס ופוז : )"נ 3ז' יר"ל 5זיגפ גחחיז)6
 ולסמ"ס 11 סכרפ כעיקר סנמגס וע3"מ סוסט סחיעח3מעס
 פוסר וסתנ"ס נססיעות 6"פ סמף %5 סר6ס % 3ון)ח)ק
 : מוחר[ כספ"ת ס5פ גס סרפס 1)5ז5סכמיר פע כספ"מ 03 סנוף ז)5ר ~"ג ט"ס סס"מ כמקוס ס65נ"כ

 רוב שנשחמו דאחה הפומקים בל בפי הוא פשום דברן
 הנקב אין שוב בעוף אחר מימן ורוב בבהמההם'מנים

 הנדולים מן ויש פומל בקנה הנרגרת פמוקת אובושם
 דהא ופעמו הם'מן כל שישחוט ער בוה להחמירשרוצה
 ע'קור ל' ומה בתרא במיעום עיקור גם אוסריםאנן

 משום ואי בחרא במיעום בושם נקב או בתראבמיעום
 אינו לבה"ג ע'קור נם הא שחיפה דרך אינו בויבמרנקב
 דוודאי זו לחומרא מקום שום ואין ]כרו"סן שחיפהררך
 רוב שחיטת אחר פומל אינו שחימה ררך שאינומה

 מפנ' הוא בתרא בם'עופ פומל ששק1י ווהסימנים
 בם'עום שפומל הנרמה במו הוא שחיפה הלכותשמחמשה
 במי' הפעם שבץרנו כמו שחיפה מקום שאינו אףבתרא
 )פ זסתוס' : 5' מחוס' רפ'יש טנין ]ופיגי כ"ה מע"כ"ר
 ורפייתו ע"ס כן כח3ו 3סנרמס זנס כתרפ 3תיטע כרס"יס"5

 3חרפ מיטוט ט) כ)) כח3 5פ דסג"ח מפז חטוסמסכ"ח
 : וסט'ס[ ט7יין גסחע 5פ ססגי סססימן טפגיפ5פ

 שתצא עד מהבהמה לאכול ושאמור כזמימן
 הבונפשה

 אחד מימן רוב ובעוף המי0נים רונ שנשחמו ביטא
 בכה"נ ובארם בחיים והעוף הבהמה שערייןאע"פ

 גם שניפו קכ"א מ"ם נאה"ע, -כרקיי"ל בחי ממשנרון
 לענין במתה לה דיינינן לא ממאה בבהמה וכןע"ש

 ועופות בבהמות מ"ם וסרוטג[ סעור ]ר"פ נבילותפומאת
 באבר לה ריינינן ולא מבשרן לחתוך 1םותר דמידכמתים ממיני למשה הלכה בשירה שח'פה שנשחטו ביוןפהורים
 : כזו בשחימה התירן התורה שהרי ההימן

 לאכול מ"0 בשר ממנה לחתוך ש10תר אף ו0"ם2:
 חז"ל שאמרו כמו נפשה שתצא עד אמורהבשר
 נפשה שתצא קורם הבהמה 10 לאובל מניז ס"נ.[]סגס7'
 בפ"א הרמב"ם ולרעת הד9 על תאבלו לא שנא' בל"תשהוא

 מסנהרה( בפ"'ח וכם"ש שבנללותלאוטפני
 מדרנק הוא האיסור ססוחט[ 7"0 . ]קכ"6 רש"יולרעת
 דכר רקיי"ל מהא זה והנריה בעלמא אסמכחאוקרא
 טייס.[ ]מו)ין חי כשהוא אוכלין פומאת מפמא אינו חיבעל
 בהמה ששחם ישראל אפילו אובלין מומאת מממאיןואלו
 אובלין ט1מאת מפמאין מהורה ששחט ועכו"םטמאה

 * סעיפעטז'

 ב0ת'ם התורה דמן ש"ם חירומב העור ר"פנרתנן
 דמפומאת צ"ל ולהרמב"ם רם"י[ כווגח ]וסו להודייג'נן
 אוכלין פו0את מממאה למות שמופ1 דבל ראיה איןאוכלין
 ע"ש דעוקצים פ"ג במשנ'ות ברמוכח חי בעורנוגם

 וע' גמהס מטמפין פם . ליס חו)ין 3נמ' 3עיפ גאגטריסס סימגי 73ניס 1כג1)ז1 חפגס ס) 3יחור ו)חכמיס ג7נים])ר"ע
 וס5מ"מ טוגחו סוסו ה"5 ו' ס5' פוכ5ין מטימפט 3ט"3גרמכ"ם
 כמ"ם[: 3רור גרפס 51ענ"זסרמנ'ס זכרי 5סרן סר3ס טרחו וס 3סי' וססת"נ מסמיטסכס"פ
 מן ואבר השחיטה על נצמוו לא שהגוים ירוע רברג

 אחר מהבהמה לחתוך לגוי אסור היה הרין מן וא"ננח בני מצות 0שבע שזהו התורה מן להם אטורהחי
 לא השחימה דלרירהו נפשה שיצאה קורםשנשחפה
 חכמים שם כך ום"ם החי מן אבר והוי מוריד ולאמעלה
 חותך נפשה שתצא קורם 0בהמה לאכול הרוצה])';נ.[
 יפה ומדיחו 'פה יפה 1ם1לח1 השחיפה מבית בשרכזית
 ישראל ואחד גוי אחר נפשה שתצא עד לה וממת'ןיפה

 ן ע"ש בומותרין
 משומ מקורם שא0רו ממה 10כח רבי של ומעמוד4

דליגא
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 שם אטרינן רהכי אמור ולנוי שרי רלחפראל סידיה~כא
 כמונחת הקנה שחימת לאחר רהריאה רס"ל למאןדאפילו
 לאמור ראוי היה ולפ"ז הקורם בם" כם"ש רטיבפ"ע
 שרי דלישראל סירי רליכא ממעם מ"ם החי טןכאגר הוי דלריריה שנשחמה מבהמה הריאה את לנויליתן
 הפומקים ורוב המור פמק וכן ע"ש טותר אמורולנוי

 אמור אמורה שלישראל בשחימה כשנתגבלה לפ"זוטטילא
 ואמור שתטות ער חיה בעורנה ממנה לחתוךהגוי

 וכן טכשזל חתן לא עור לפני טשום לו ליתןלישראל
 מהורה בהטה ששחט טי או מטאה בהטה ישראלכששחם
 טותר בכשרה טעמם בני על נוי לזטן וכן גתס"נ[]וסכ"6 לנוי וליהן ח"ה בעורגה טטנה לחתוך לישראלראסור
 ]ססן אמור בשחיטה ובנתנבלה ובמטאה שנתכארטמעם
 מריפות טאיחץ תמרפה בשחימה נהנבלה כשלאאבל

 אמורה שלישראל אף לטי ליתן מותר איבריםשבשארי
 טן אבר אימור מידי יצאה שלישראר כיון ט"םבאכילה
 שנתבאר טמעם שרי לנף רנם מטילא השחימה ע"יהחי

 !]ס""ג[
 השוחם "'ב דין מטלכים בפ"מ כתב ז"ל והרטב"םדץ

 זטן כל המיטנין שני בה שחם אפילו הבהמהאת
 טפורשת נם' ננר והוא עכ"ל החי טן אבר טשוםנה לבני אמורין ממנה הפורשין ובשר אבר טפרכסתשהיא
 לתרץ שרצה טי ויש הרורית חכטי כל עליו תמהווכבר
 בה הולכין אין לפיכך ישראל של א'נה שהבהמהרטייר'
 שחמה רהישראל רכיט כן לוטר וא"א ]ים"ס[ שהימהאהר

 של אינה או ישראל של הבהמה אם רי טה הקשומהורה
 ונם ]לח"מ[ עליה שרקשו קושיות איזה טפניסהלכה י מוניא הרטב"ם שרחה שכתב ט' ויש ]"ר"מ[ישראל
 חולק שאין בטה טפורשת נם' להרחות לוטר א"אוה

 ;בה
 ראחר חז"ל שאטרו טה טפרש רהרטב"ם נראה ולענ"דן

 שהישראל בחתיכה זהו בו טותרין ישראל ואחרעכו"ם
 טותר החי טן אבר איסו טמנה ונמתלקה לעצטוחתכה
 הש"ם רקרק ולכן טמנה נמתלק שכבר אטה"מלאימור תחזי זו שחתיכה רא"א להעכו"ם נם זו טחתוהליתן
 טקודם יכן יצסו חתכה שהישראל זה בלשוןרווקא
 רקרק טעיים בני על עכו"ם לזמן מותר אם הש"םשחקר
 בהטתו של סעיים בני על העכו"ם את לזטן ניעהש"ם

 כינ ]ייז כחםינה
 מ"וובו

 רמן לכמוה עוף או חיה כששוהטרן התורה מן מ"עא
 טות אחף בפרשת רכת.ב בהמה רם ולאבעפר
 תהתי רם כל יאכל אשר ונו' ישראל טבית אישואיש
 ברם הבשר נפש כי עמה מקרב אוהה והכרתי ונו'פני
 ונו' נפשריכם על לכפר הסזבח על לגם נחתיו ואניהיא

 דם4זן בכה"נ אפילו אוסר דאומר תמאן לעצמוששהם
 רל"שראל מיוי רל~כא טטעם בכה"נ אלא התיר לארטת'ר
 חתיכה הותרה שכבר כיט כלוטר אמור ול"כו"םשרי

 דחגו"ם את לכגר כשירצה לאימורה שתחיר א"אלישראל
 טקוגאזז כמה טשינו רבאטת כ"מום כן לפרשוהוכרח
 כהב לא טע'ם בני על עכו"ם דלזטן וברינאההום' בעלי רכוהינו כם"ש אמור ולעכו"ם טותרשלישראל
 דלא הקודם בסי' שכתבנו עשיפהו שהולך מפניכלום
 בפ'א כתב שלא וזה רטי בפ"ע רכטונח מברא הךמ"ל

 גס"ס פפפש סגי פוד מ~יפ ]סיסו ישראל בריני רקטייף לא דשם משום זו גחתיכה מותר העכו"ם רגםמשחימה
 ופ"ם . ג"ע : ל" גם:סי תי' מיד "יכ" פי סגר"סך

 ! ,ס[ סכי16 ל6 גכהן פסתום' ותש6גפס'
 וכל נבילה ה'ץ בשחימה שנפמלה כל המור כתבן

 מריפה ה"ז לשמל לה גורם אחר ורבר כראוישנשחמה
 טדרך ואע עכ'9 נבילה עטה בשר ורוב מפרקתנשברה
 אין וכאכלה בזמדוץ נוהנים שאין רברים להזכירהמור
 דאו: אוחו לענין נ"ם הש ]כ"י[ לנבילה מריפה בקחילוק
 8'ץ במי' כס"ש אמור ובמריפה טותר רבנבילהבנו

 עאשסר טה לעניע קאי רארלעיל פשום נראה ולי]כ"מ[
 אחר טהבהטה שנחתך טה לעכו"ם להאכילרטוחר
 רכשנתנבלה ר' במעי' ובארנו טפרכמת בעורנההשחעוה
 זה לענין טותר מרשות ובשארי לו *תן אמורגיפחימה
 שכתב ואה מריפה וטהו נבילה טהו ג"כ המורכתב

 ]ג"6.[ בש"ם נבלות טיני עור שיש אף טפרקתנשברה
 אלו רכי משום בחה וכיוצא כרג וקרעו ניממראכטו

 אגל הקודם כהרין נ'ש ואין חעתן נפמקהכשנתנבלו
 כלאחר בתאם היא ערמן עמה בשר ורוב טפרקתנשברה
 כושנ לפיכך לעכויש לירע טטנה לחתוך ואסורשחימה
 רכסושה ש"ם נבלת פוטאת שממטאה כיון אמנם זהרין

 ולכן ]כ':[ בזה שפירש'י כטו שטפרכמת אףחשךבא
 הזב מפרקת רבנשברה המור רכווגת להיפך לוטר:ראה
 שספרכטת אף לעט"ם ליתן טטנה לחהוך טוהרבשר
 לא נבהית וב9אדי רמיא וכטחה נבילה שהשטפני
 רכמהה ופשיפא בלל טפרכמין שאינם טפני ליכתובהוצרך
 דשש נ"כ השררה חופ כשנפסק רדווקא שי"א ורערמיע
 ]ע" נבלה אינה החוט פסיקת ובלא נבלהודא

 חסיו
 י בזה חולקיםהש

 ובעוף בח"ה הדםי
 .סעיפים[
 עוף או היה יד טווד אשר ונל "פראל מבני אישואיש
 בשר כל נפש כי בעפר וכמהו רטו את ושפך יאכלאשר
 לא בשר כל רם ישראל לבני ואוסר הוא בנפשורטו

 הרם אמרה רהתורה נ"ל הפסוקים ביאורי ונו'האכלו
 הןה והטעם לכפרה לטזגה הוא שהרם מפנ' מעםו~תנה

נתיג
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 כל ונו' לד' חלב בל דכתיג הקרא ב% בחלב נםכתיב
 אוכל כל כי בתיב צו ב% וכן תאכלו לא רם וכלחלב
 לא ולקרבן 1ג1' קרבן ממנה יקריב אשר הבהמה מןחיב

 מ~ופות ונם כידוע חיות ולא בלבד בהמות רקהוכשרו
 רק החלב נאסרה ,לא יונה ובני תורים רק כשריםאינן

 כן בדם דנם אומר והייתי ועופות בחיות ולאבבהמות
 ואיש התורה אמרה לוח בהמות דם רק נאסרה שלאהוא
 וכםהו דמו את ושפך עוף או חיה ציד יצוד אשראיש
 והעוף החיה דמ לכסות לך מצוה אני כלומרבעפר
 לבנ"י ואומר ונו' בשר כל נפש בי והמעם באכילהואסורין
 אלא אסור שאינו כחלב ולא תאכלו לא בשר מלדם
 וגמדרש בשר מכל לך אסרתי בדם אבל בהמותשל

 שהחיות מפני כיסוי למצות מעם נתט כ"ב פ'בראשית
 הקנ"ה להם נתן לפ'כך הבל את קברו המהוריםוהעופות

 : ע"ש דמןשיכסו
 ובהמה בהמה בכלל שחיה בתורה דמצינו ואע"גב

 דבהמה לומר א"א בכאן מ"ם ט':[ ~חעין חיהבכלל
 כתיב דלהריא כיםוי בהמה רם נם להצריך חיהבכלל
 וזבחת נבולך את אלקיך ד' ירחיב דכי בקראי ראהבפ'

 על ונו' הרם אכול לבלתי חזק רק 1ג1' וסצאנךמגקרך
 דם אף כיסף בעי לא מיס מה כמים תשפכטהארץ

 : ס"ז.'ן ]כס כיםוי בעי י(1בהמה
 מות אחרי פ' בהנים בתורת שנינו וכך אתאנשים למעימי ישראל'לאו מבני 'איש ואיש דכתיב יאע"נג

 לפי איש איש נאמר ולמה ועבדים נשים לרבותבתוכם
 לו נתן ירש לקח הצר אלא לי אין יצור אשרשנאמר
 מגני שנאמר וזה הת"כ עכ"ל איש איש ת"ל מניןבמתנה
 י"ל הקורם כבהענין ישראל מבית בתיב ולאישראל
 דרכן אין וגם בצידה להתעסק נשית דרך שאיןמפני

 דרכן אין מ"ם לשחום שכשירות ואף בשחימהלהתעמק
 משום שחימח לשון ולא דמו את ושפך שכתוב וזהדש ""5[': בהוה הכתוב וריבר א' בםי' כם"שבכך
 דם שופך כרכתיב שפיכה התורה בכל הלשטדבדם
 כמים תשפכט הארץ על וכן ישפך דמו באדםהאדם
 יכופר לא ולארץ וכן שפך דם ההוא לאיש יחשב דםוכן
 חז"ל בלשון וכן ההנ"ך בכל וכן שופכו ברם אםבי

 שוחמ שאינו ראע"פ לאשמעינן ראתא ועור רמיםשפיכות

 כרתניא טכםות חייב חמ כיו מ"מ לנלכים אולרפומה
 ועור בס"ד זה בסי' ויתבאר ע"ש פ"1 דחוליןבתוםפתא
 1מותר הכיםוי מן פמור רם יצא ולא שחם ראםמשמי"נו
 הורידין לחתוך מחוייב ואינו בם"ר שיהבאר כמובאכילה

 : סקכ"מ[ ]נרו"פ רם שיצאכרי
 בארץ נוהנ הרס כיסוי פ"ג![ ן במשנה חכמים שנוךץ

 לא אבל בחולין הבית בפני ושלא הבית בפניוכח"ל
 עכ"ל מזומן ושאינו מזומן ובעוף נחיה ונוהגבטוקרשין

 ובסוקרשיז ג וגכל מקום בכל שנוהנת1ססילא

 צריך ובנימוי המזבח על הדם ליתן שצריך מפנינוהנ
 דאפשר ואע"נ המזבח על עפר ליתן וא"א למטהעפר
 על ולשומה דמים מהן לאחר המזבח מן הדםלגרור
 וכסהו דמו את ושפך קרא אמר הרי מ"ם ולכסוההארץ
 שצריך זה יצא וכיםוי שפיכה אלא צריך שאיט מיבעפר
 בדם שיתבאר למה רמי ולא ]נ0'[ וכיסוי נרירהשפיכה
 הוא מקרה דהתם ומכסה דנוררו המכין ושעלהניהז
 זה דם לנרור א"צ אחר דם יש אם שהרי בהכרחואינו
 תמיד א"א כיסוי נצריך אם בקרשים משא"כ שיתבארכמו
 אזצ ושהמו הבית לבדק הקדיש אם וכן גרירהבלא
 בהנאה אסורה הרי פרייה קודם שחמו דאם מם'ינכיסוי
 שחמו ואם שחימה שמה ולא ראויה שאינה שחימהוהוי
 נאמר %1ם כחולין דהוי כיסוי צריך באמת פדייהלאחר
 לאחר ושיפדנו פדייה קורם בשחמ נם כסוילהצריך
 וכיסה ושפך זו מררשא נלמוד נ"כ יכסה ואח"כהשחיפה
 דכתיב כיון ועוד וכיסוי פרייה שפיכה שמחוסר זהיצא
 עולה אינה וחיה למזבח הם קרשים וסתם עוף אוחיה

 יונה ובני גתורים אפילו בעוף דהכי ודומיאלמזכח
 רלא וכיון דחיה דומיא בהן מיירי לא למזכחשעולים
 הבית בדק בקדשי מיירי רלא ק"1 מזבח בקרשימיירי
 הקריש ואח"כ חולין שחמ דאם ]ס"4[ בתוספהאושניט
 לההקרש כיסף מצות שקרמה מפני בכיסוי חייבהרם

 כלומר סזומן ובשאינו במזומן רנוהג ששנינו וזהך
 דכתיב אע"נ ה"פ המרבריות ובעופות הנייתיתבעופות

 עופות ולא צידה שצריכין אותן דווקא דמשסע יצודכי
 יצוד אשר ]ס"7.[ חו"ל דרשו וכך כן אינו מ"םבתתית

 נ זלסה א"כ א'א1:":14:,ן1טכך1םקוםט::,י~יו
 ז

 בשר ארם יאכל שלא ארץ דרך תורה למרה יצודאשר
 לו מזומנת שאינה צד הוא כאלו הואת בהזמנהאלא,
 שם ופירשו ]רס,[ יעני שלא תדיר בשר יאכל לאכלומר
 אגו כנון אבל בריאיס שהיו ראשונים ברורות דזהובנמ'
 לבייאת בשר לאכילת צריכים אט כלומר ואוכליםלוים
 כדי אלא רעבהנות ודרך הרבה יאכל א ל ום"םהגוף
 3ייסית מיס מן") סוגירו ]ע6 ס"נ[ ס"1 ]ים"ס הנוףקיום
 י") ו3וס  כי7וט ס5) 3;ס65 "ינו קסורס כייפיס זמ-סמסוס
 מקר6 וס י7ט;1 וס6 7"6 פורס 5מ7ס וס טפסוק סדרסומס
  גרתיסי ירחי73כי

 סיס טסכי זס דיכסו3 6לי 3גט'  סס
  גן 3טוטוס רנס גיטר סלי וגרי 3ליוס ילי ריכיסיין
 י7עט זל"ה 7רס6 דנס וממי)6 )ר13ת 5י7 לכסו3ס51רך
 וטלס"ט סז'יל טורסס  סיסך  וזסו ט'יס  3סיס ילי  לודיסר ;6טר ל6  3סי"וססס3  סרט3'ים 37ר' 6"ס 31וס וסממקו6
 : 171'קן למ"ס וגיון יי'ס ולסט'יס  3זס טיוסטית

 שחימה מצות נמר שהיא אע"פ ב8"ע מצוה היא הכיםוין
 כמ"ש לכיכוי שחימה בין לדבר שאין המובריםלרעת
 שייכית אינה מ"ם סקיי3[ ]פק"ן ע"ש ח' מעי' י"מבסי'

 ולכן כיסוי בלא גם כשירה דהשהימה השחימהלהכשר
לא
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 אלא גאכילה שמותרת כימה ולא שננ אם מיבקןא5א
 1מותרת כשררה השחיטה כימה לא במיר אםאפילו
 אא"ג סק"נ[ ]ס"ך לאכול מותר בעצמו והשיחםבאכילה
 ביכולת מעתא מינרר מםעם ראן 11 כמצוה פרוציםהעם
 ונם 1סס[ ממנה לאכיל לו שאסור עצמו להשוחמלאסור
 כימוי למצות עבריין שהוא ממעם שחיטתו לפטולאין
 וכמ"ש כשרה שחיפתו אחר לרבר עבריין אפילושהרי

 : ע"ש השחיטה ברכת יענין ג' סעי' י"טבסי'
 עליה לברך צריך בימוי רברכת הסכימו הפומקים רובה

 עוכר עליהן שמברכין המצות כל כמו שמבסהקורם
 רהשחימה רם"ל הכימוי אחר לברך כתכ והבה"גלעשייתן
 המצוה תחלת היא והשחיפה הוא אחר עניןוהביםוי
 באסצע הוי הכיסוי וקורס המצוה גמר היאוהכימוי
 על יכרך ולכן המצוה באמצע ברכח מצינו ולאהמצוה
 ולא ]סור[ אח"כ הכיסוי ועל המצוה קורםהשחיפה
 מ"ו[ יה"ס בפ"ע למצוה כימוי דחשבינן דבריונהקכלו
 "א דאם לי יראה ום"ם והש"ע והמור הרמב"ם פסקוובן
 הרמב"ם לרעת ואפילו אח"כ יברך הכימף קורםנירך

 כשלא השחימה ברכת לענין ד' מעי' י"ט בם"שכתבנו
 אח"כ יברך בכימוי מ"ם אח"כ יברך לא מקורםבירך
 לסמוך ביגולת אח-כ דווקא לברך בה"נ דדעתדכיון
 טליו ספ5ק וטחנ"ם ססר'ס ]וג'ג בדיעבד עכ"פ 4בריועל

 ט"ם[: 5וכריו סגרמ ר61ס61יגי
 וברמב"ם בעפר דם כימוי על המור כתב הברכה נוסחספ

 כרבריהם נראה ולכאורה במם"נ וכן בעפר תיבתליתא
 ולא המצוה כלל רק מזכירין אין הברכות בכלרהא
 משום י"ל המור של ופעמו ]3"מ[ דכוותיה וה"נפרפיה
 שצריך מפני ועור ]מס[ בעפר וכסהו בתורה כתיבדהכי
 שיתכאר כמו מכעפר ~ה ודרשינן למעלה ועפר למפהעפר
 דבלה"ק משום ועור ]ט"ו[ בחכרכה ןה לבאר צריךלכן
 דמו את וכמינו כמו העלם במקום ביסוי לפעמיםישמש
 ועוד 1סנאס[ ממש כימוי הוי ןח דביםוי לבאר צריךלבך
 כרכתיב דף או בלי בכיסף דדי לומר לטעות שלאכרי
 מכסה כמו הוא כן שבתנ"ך ביסוים ורוב יבמנו ולאגבור
 תחש עור כסף פניה כסתה כי בצעיף ותכסהתבח
 עוד רק במקרא דומה לו אין בעפר וכימוי באלווכיוצא
 יש לכך לרבים הממור בדבר לפעות שלא וכדיאחד
 בשחיקי רמכסין ואע"נ ]ס"ח.[ ננמ' משמע וכן ה"5[לבאר
 יתבאר כאשר עפר שקרוי מפני 1ה1 שיתכאר גמווחב

 ן ססר"מ[ קוסיפ ]וה"םבם"ר

 הראשון פעם ששחם מי כ' בסעי' הרם"א רגיהי בתבי
 דמזיק השחיפה על ולא הכיטוי על שהחייטמברך
 אבל לשחום מחוחב אינו דשחיפה ועוד 'עכ"ללבריה
 כיטוי על דנם נראה אך ]ס"ך[ כששחמ מחוייבלכםות
 שנא או שמחה של מצוה על דרק שחחיינו לברךאין
 שאינה מצוה ועל שהחיינו לברך נוהגים אנו לזמןסזמן
 כט"ש שהחיינו מברכין אנו אין שטחה בה ואין לזמןמזמן
 על ולא פלית בקנה מברכין ציצית דעל כ"ב מ"גא"ח
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 מברכות בפי"א הרמב"ם לרעת ורק ע"ש בלברהמצוה
 בכימף רגם אפשר שהחיינו מכרכין ותפילין ציציתרעל

 לברך אין ולכז כהרמב"ם קיי"ל לא אנז אבלמברכין
 וכמרוממ להקל כרכות וספק וח3"ס[ ]כלו"ס הרמ"ארבינו דברי לקייס שרוצין ויש וסל"מ[ ]ס"ך הביסוי עלשהחייט

 : לכרך שלא פשום המנהנשכן
 דמו לכסות צריך בהמה טפק חיה מפק שהוא כויי(ש

 ס"מ התורה מן הוא שהספק ואע"פ מברךואינו
 ברכה חכמים שתקנו מצינו לא מררכנן שהיאהברכה
 1ד1"ק[ סכס"ו רים ]ער6"ס תמירי חוב שאינו כזה ספקעל
 בהמה ואמו חיה שאכיו וחיה מבהמה הכא כלאיםוכן
 לזרץ חוששין אם ספק שיש התיישח על שכא צכיכטן
 אכל ברכה בלא מכסין ט"ז בסי' כמ"ש לאו אםהאכ

 הצכייה על הבא תייש כגון כדמה ואניו חיהכשאמו
 מ"ס הגכ לזרע חוששין אי אפילו רהא בכרכהמכסין
 אמרינן וה'צ שם כם"ש שה מקצת ואפילו שה קיי"להא
 ולכן ]ע"ט:[ בנם' איתא והכי צכי מקצת ואפילוצבי

 שכתבו וזה ככרכה שמכםין פשימא חיה הוא אמוכשמצר
 כרכה בלא מכסין וחיה מבהמה הכא רבכלאיםהפומקים

 : וע"[ ]ם"ך חיה הוא אביו כשמצרזהו
 שממפק מפני ביף'ם אותם שוחפין אין והכלאים הכו,4י

 ואפילן מוקצה עפר מלמ~ל מפני רמן לכסותא"א
 אין מוקצה בזה שאין מוכן עפר או כירה אפר לויש

 כששחם בדיעכר אפילו אלא עור ולא כיו"מ אותםשוחפין
 מוקצה איסור בזה אין אפילו ח'.[ ]ניגס רמו מכסיןאין

 ביו"ם א"ע שממריחים כיון הרואים יאמרו שמאנזירה
 מפמ ולכן חלבו לשרויי ואתו הוא חיה ש"םלכסות
 כלל לכסהן חכמים התירו לא כרת אימור ספקמכשול
 ואם הלילה עד ימתין כששחם יעשה וכיצד ןסס[ביו"מ
 יכסה לא לאו ואם יכמה עריין ניכר הרם של רישומואז
 בכל4 הרם לקבל ואין ככ4'ש חאכילה מעכב הכיסויואין

 לתוך עפר מעם לשום שכתב סי ויש [עורן ככליםהרם מקכלע שאין י"א במי' נתבאר רכבר הערב ערולהניח

%]נ""
 בזה מפקפקין ויש שם כמ"ש מותר דבכרל'ג

 שהחמירו לחז"ל ראיט שהרי עיקר נראה וכןסק"י[
 החמיר4 כך וכל חלבו דההרת נזירה משום בזהחרכה
 בברגשז וודאית חיה דם נתערב שאפילו שאמרו ערביו"מ
 מ"מ יותר הרבה חיה שדם כנון לכסות הדין מןשחייב
 כיסף מצות ורחו תצ"ח םי' בא"ח כם"ש ביו"ם יכסולא
 בזה שיש חיה בטפק וכ"ש סס[ ני4ס ]סוס' וא"תבשכ

 בדכתיב כימוי וצריך מותר וחלבו חיה הוא הראםיג ! כוה מעשה שום לעשות שאין כרת ראיטורנזירה
 ואותם ורימא יעיא ומתרנמינן ורישון אקיבראה
 בערכם והכיפל"ש בש"ם כרמוכח מאר נרון הואהראם שהרי אסור וחלנן הוא כפעות ראם קויין שאנובופל"ש

 בתלס ראם התקשר בתיב ])"טן דבאיוב ועור קטניםהם
 בו לעשות שא"א הרי אחריך עמק'ם ישדר אםעכותו
 ק"'ג:1 ,3חיס נמוס' מלאגח בני הם והבופל"שמלאגה

~לג"1
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 הב". רבינו וכ"נ חיה ס*ה ראינו ממוי ~ליצ"פ"ז
 יש ום"מ עכ"ל דמו לכםות שלא נהגו הבופל"י ד'במע"

 ויש הרם"א רבינו כתב ולכן בזה שנסתפקומהקדמונים
 ע"נ הוא חיה שמא הבר שור שהוא בכופל"אממתפקים

 יוכל ואז ג"נ עוף לשחוט או ברכה בלא לכסות1מוב
 דם יערב שלא ויזהר עכ"ל עוף משום הניסוי עללברך
 המועט העוה דם יתבמל הרי יתערבו דאם בדמוהעוף
 העוף ישחומ אלא לבטלה ברכה ותהיה המרובהבדמו

 לממה עפר שיתן צריך השוחט ]ס"נ:[ חו"ל אמרויך וס"ךן: וט"ז לוםמוך
 בעפר וכסהו דמו את ושפך שנאמר למעלהועפר

 עפר וכסהו כהיב הוי דאי בעפר אלא נאמר לאעפר
 כולו שיהא משמע ובעפר מלמעלה לכסות משמעהוי
 הוא שיו(ן מצוה שלמעלה והעפד ]רס"י[ בעטרטמון
 נתגלה ואח"נ הדם כימה בעצמו דאם קיי"ל שהריוראיה
 חייב ונתגלה כימה וורוח אם אבל מלנמות פטורהדם
 כשלא חובתו ידי יצא שלא הרי שיהבאר נמולכסות
 ואם הוא שיהן א"צ שלמטה בעפר אבל בעצמוכימה
 ]סוס'[ העפר נתן הוא כאלו הדי תיחוח עפר עלשוחט
 כשאינו זהו מלמטה עפר שיתן צריך חז"ל שאמרו'וזה

 דגם דם"ל מרבותינו יש מיהו תיחוח עפר במקוםשוחט
 על בידי1 שיתנם או דבר איזה צריך שלמטהבעפר
 יזםינם תיחוח עפר שם כשיש או שם ששוחטהמקום
 דאל"כ הדם לכימוי זהו שיאמר )"6.[ ]רס"י לכךבפה
 שאינו פשיטא בדיעכד אבל לכתחלה וכ"ו מידי עבידלא

 כמה דאם יתבאר שלמעלה בהעפר אפילו שהרימעכב
 בכה"ג וכ"ש מלכמות פטור נתגלח ולא הרם אתהרוח
 בהזמנה אחר מקום על ולהת הדם לגרר למעלה כיסהיא ועדחן בפה הזמימ כשלא שמחםיר מי ויש סק'"כ[]ס"ך

 גדול בהכרח ארא אינו הדם וגירור היא יתיראוחומרא
 ]עסר"מ הזמנה הך כלל ס"ל לא הפומקים שרובובפרט

 לגרור מחוייב למטה עפר היה שלא מקום על שחטמיו י ןסקי"ג
 בעפר ולכמות תיחוח עפר על וליתנו הדם אתמיד
 שנעפר אלא הקרקע על שחט ואפילו ולבררתיחוח
 היחוח עפר על וליתנו לגרור צריך תיחוח אינושבשם
 מלמעלה תיחוח עפר ליתן חחב מ"ם לגרר א"אואם
 מלמעלה עפר מ"ם מלממה עפר לקיים דא"אדנהי

 שיתנאר למה דומה ]חג"ס[ לקיים מחוייב לקייםשאפשד
 סם"ך ]כמ"ם לכמות רחייב חיה ואח"כ בהמהבשחם
 עושה שאינו כיון ברכה בלא שמכסה לי ויראה ןכסקכ"6
 ס6 מג"ל יזעת' 1)6 ככרכס כחכ ]וססכ"ס 'כהקונההמצוה
 ק6מר )6 זסס"ם סמיסגי )ני5ס ר6וי מטצס כסקי"כונ!"ס
 )מטס )עסר ר6וי כס6ינו כמ:כח ~5כן כעל~6 יוגמירק

 6ינו למטס זטסר )ותר נר6ס )6 6כ5 כיסוי מ15קכט5ס
 מטכגח 6ינס )מסס לטסר ר6וי דסיס כיון ס"ק וסכ"סתעככ
 מס'. וג"נו סמ15ס ח5י 6ף )קיים )ג5י סלמע)ס סטסרע)

 :סקכ"מ[

 ר16 את ישפך דכתיב השוחט ע5 הוא הכימוי חיובטז
 לא השוחט אם וט"ם יכמה ששפה מי בעפרוכסהו
 לכמות הדם את שרואה מי ישראל נל על החיובנימה
 חייביס ישראל שכל מ"ע כשאר היא כימףשמצות
 ואומר ניסוי בפרשת דכהיב אקרא רבנן ואסמכוהבהם
 קודם השוחט אמנם ס'ן.[ ]נת' ישראל לכל א:הרהלבנ"י
 בגמ' ואיהא השוחמ רצון בלתי לנםות ואסור ארםלנל
 ר"ג וחייבו וכיסה חבירו וקדם ששחט באחד מ"שהשם
 גובין ואין ממנו שנטל ברכה שכר זהובים עשרה לוליתן
 רוצה השוחט ואם שמ"ב מ" בח"ם ונתבאר בחו"לזה

 ודווקא ]תג"ם[ בידו הרשות ניסוי במצות לאחדלכבד
 "ס[ ממון לשם ולא המכובד של לכבודו רקכשכ11נת1

 מפקפקים יש כי אם ניטוי במצות לכבד פשוט המנהנוכן
 סמגסנ 6ין גמי)ס ונס סק"ר סס"כ סי' מ"ת ]עם"ךבזה

 במקום חיות מאה שחט ]ס"1:[ במשנה חכםים שנוין : סחכ"ס[ וכו:"סכדכריו
 אחד במקום עופות מאה לכורן אחד כיסויאחד
 לכולן אחד כימוי אחד במקום ועוף חיה לכולן אחדכיםוי
 ער הכוונה אין דמו את ושפך עוף או חיה שנתובוזה
 ומשמע הםין שם דזהו בפייע לכסות עוף או חיהכל

 דדמו אחד על הנוונה אין דמו לשון וכן הרבהאפילו
 הוא בנפשו דמו בשר כל נפש כי נדכתיב הרבהמשמע
 על כשביון רווקא דזהו הוא נללא לאו אמנם סס[]נמ'
 ובירך אחת על כיון אם אבל אחת בברכה יצא ואזכולם
 ואח"כ הראשונה לנמות צריך עוד לו הביאו הנימויוקודם
 בדיבור הפמיק אם ונן בפ"ע ויכמותה השנייהלשחומ
 השחיטה ברנת דימ ביז י"מ בם" נתבארו אלו ריניםוכל

 דם של רישומו אם בקרקע הדם ונבלע השוחטידן ;ע"ש
 ניכר רישומו אין ואס בברכה לכסות חייבניכר
 רישומו צריך ניכר רישומו דהאי לי ויראה מלנסותפמור
 מראה של בעלמא חוותא ולא וממשו עצמו הדס עצםשל
 ניכר רישומו דבעינן שנמחקו באותיות גם דכה"גאודם

 קצח הדי1 ממשות שיהא בעינן ל"ב מי' בא"חכמבואר
 בדין הטור מם"ש לזה ראיה וגם סק5"ט[ סס ]מג"6ניכר
 קם"ל ומאי מלכסות פטור ניכר רישומו אין דאםזה

 של דחוותא אע"ג דה"ק ודאי אלא יכסה מהפשיטא
 עצם רושם קצת ניכר נשאין יכסה לא ניכר אורםמראה
 תס6 ומ"ם 6יר"ס זסריך . ס"ן כגת' 6"ס ]וג:ס עצמוהדם
 ע5ס ד6יך וסימ6 ע"ם גיכר כסריסומו ותסרן וכו'דחני6
 1)סע"ס יכסס ומס ריסוס1 גיכר כס6ין זטיירי סמקסןע"ר

 : 1~1"ק[6"ט

 הוא ועומר מכוסה דהא מלכסות פטור הרוח כיסהו~מן
 ירצה אם ומיהו 1לכס1ת1 ולרזור לגל:תו מחויבואינו
 ]סר"ח[ ברכה בלא ויכסה בידו הרשות 1לכם1ת1לגלותו
 כימה אם אבל בעפר כיסה כשהרוח דדווקא הואופשוט
 לגלות ומרוייב כיסוי שסיה לאו בו מכסיי שאיןבדבר

ולכסית



 88 מברץשלחן בח סיטן שחשההלכאששו

 מחייב היחוח עפר ההה לא למטה אם וכן בעפריבסו!ץ
 ו נחנ"ם[ ולכסותלגלות

 מטצות ליה דאידחי אמרינן ולא לכמות חייבאדם ע"י או מעצמו ונתגכה חזר הרוח שכיסהו אהר אםכ:
 ]נפ' מצות אצל דיחוי אין דק""ל בימהו בשהרוחכימוי
 שהוא וכיון קרבן במו שקדוש ברבר אלא אינו ודיחויטם[
 לכמות חייב ניכר ורישומו כיטנתגלה כימוי מצות קייםלא

 חז"ל אמרו כיסוי בענין כאן שהרי לברך דצריך ליויראה
 שיכמה שאומר מי ויש מצות אצל דיהף ראיןספורש
 דזה משום וטעמו ר3יסן לו וססכימו ]סר"ח ברכהבלא
 5"ג.[ וסוכס בגמ' מספקא ספוקי מצות אצל דיחוישאין
 ולא סתסו-הש"ם דכיסף זה ברין דלכן נראהולענ"ד
 בנם' דאמרינן סשום יברך 1לא ליה מספקא דמפוקיהוכיר
 בידו הרי והכא דחוי הוי לא שבידו דכל ל"ז:[]ו3מים
 מטעם דיחתים לשארי לה מדמה שבנם' ואע"פלנלותו
 מסן ]תום' בירו כשלא הוי לנלותו מחוייב דאינודכיון
 לא לסה לכמות1 חייב מוף מוף שנתנלה שאחר כיוןס"מ
 אין לברך שלא פמקו נרולים שהרבה אחרי ומ'יםיברך
 ז3ריו מך 35רך נ"כ דע10 1תממע חקכ"1 כף' 1עתנ"8לברך

 : ע"ם[סתונ"ס
 עוד לבמות א"צ ונתנלה וחזר כראוי הרם כימה אםכ:א
 דעדיין לכמות חייב כשנתגלה הרוח בכיסה ורקן
 בעצמו אפילו יכול קיים כשכבר אבל כימף מצות קייםלא

 לכסות אין ונם אח"כ לנלותו נכון אין ום"ם אח"כלגלות
 בסקום יכסה אלא מצוה ביזוי משום רבימ הילוךבמקום
 שאין למקום כולו ינרוף הכימוי שאחר או בו הולכץשאין
 ! ]11ח3"ס[ לבזיון ולא ניתנו לכבוד המצות כי בודורסין
 חייב דם מראה בו יש אם הרם לתוך שנפלו סיםכ13

 סים לתוך שנפל בדם וכן פטוי לאו ואםלכמות
 בטיל קמא קמא הם'ם לתוך נפל שהדם כיון אמרינןולא
 מראה שיש עד הדם וכשנתרבה מצות אצל דיחוידאין
 הכיסוי על לברך אין ולפ'ז 1ס"ך, ונראה חוזר בהמיםדם

 ביין הדס נתערב ואם וצ"ע כ' שבסעי' הנדיליםלדעת
 לשער צריכים במראה לברר ש4;"א בהמה בדם אואדום
 נתערב ואלו סים הן כאלו הכהמה של והדם הייןאת
 ואם לכמות חייב דם סראה בו היה הזה כשיעורבסים
 לדם או ליין עיף או חיה דם בנפל להיפך וכן פטורלאו

 עוף דם בנפל לשער שצריך נראה וכן וכם"שבהמה
 ואע'פ רמה מקצת כיסו שכבר עוף לרם כימוישקודם
 נמתלק כבר האחת מיף סוף מ"ם החיוב ממיניששניהם
 שהרי במדה שו.ן שיהא ולא בערך רק לשער יש מיםהן כאלי ורם יין שמש;רים דהשיעור לי ויראה ממנההחיוב
 אפילו ואם ביבא קל.שא ום'ם ממ"ם טפי סמיכי ורםיין

 ביין מ"מ וה;יף החיה דם ניכר יהיה כזה סיםבמדת
 לכרר ביכולת היה אם אף ניכר יהיה לא כזו במדהודם

 אסנם רס"מן 1סכס טובא קלישא דם לנבי יין ובןבמראה
 וכן דבריהם סתמו 1צ"1:[ ובזבחים ]ס"י.[ בחוליןהש"ם
 השול4 וצ"ע מים במרת דמשערים הפוסקים מלשוןטשסע

 דיו ים מראה תמיד והמראה בסראה להכיר דא"אביון
 : בזה להת"שב יש במרתן בסים הפסול אתשנשער
 בהמה שחט ואח"ב חיה שחט ]ס"נ:[ בנמ' איתאכג

 יכמה ומה למעלה בהמה דס שהרי מלכמותפטור
 יבוסה ומם'לא חבהמה דם על יכסח לומר ואין]רס"י[
 לדם העפר בין הציצה שיש משום ואי ג"כ החיהרם

 בדם דדם דנה. דיל הוצץ אינו במינו מין האהחיה
 חייב וזה פטור שזה כימוי לענין מ"ם במינו מיןמקרי
 כהמה שחם אכל נכרו"ס[ וחוצץ מינו בשאינו מיןמקרי
 למטח עפר דליכא ואע"נ לכמות חייב חיה שחטואח"כ
 שביכולהו שלסעלה העפר דם"0 1רס"י[ הבהמה לדםבינו

 : יקייםלקיים
 החיה דם ינרר לא למה בזה הראשונים ושאלוכר

 ושעל הניהז דם כסו לממה עפר נם ויתןשלסעלה
 פטור לסה בהמה ואח"כ חיה בשחט וכן שיתבארהסכין

 ובאסת ]חום'[ החיה דמ ויבסה הבהמה דם ינררסלכסות
 לגרר וביכוכת הרם נקרש שאם שכתבו סרבותינויש
 שייך לא נקרש וכשאינו 3מס"3[ ]רמ3"8 לנרורצריך
 סלמעלה החיה דכיטדם וי"א בזה זה שיתערבו מפנינרירה
 בעי לא הניתז ברם ונם הרם בנקרש אפילו נרירהא"צ
 שייך לא הטכין דעל משום הסכין שעל בדם אלאנרירה
 סקום על מלמעלה מכמה בניתז אבל לגרור וסוכרחכימוי
 ראוי היה שמקורם כיון מעבכ שלמטה האפר ואיןהניתז
 לבילה הראוי כל שם בנם' כדאיתא למטה עפרליתן
 לא הפוסקים ורוב כ3)"ס[ ]ר""ט בו מעכבת בילהאין

 ו בניתז בןמ"ל
 רינא הך כלל בתבו לא וחרא"ש והרמב"ם מרי"ףכה

 ובש"ע חיה ואח"כ בהמה או בהמה ואח"כרחיה
 מפני שבאמת שכתבו 1"ט ע"ש י'ד בסעי' זה דיןהובא
 ]ס"ך הניתז כדם נרירה דבעי מהלכה זה דחאו זהטעם
 במעמם נראה ולענ"ד זה על שהשינו מהנדולים וישוס"ון
 באימורין ואף בזה זה מתערב לח דבר דכל ידועדהרי
 חיה ואח"ב בהסה שחם בין יש הפרש איזה וא"כ הואכן
 נתערב ]ס"ו.[ בסשנה דשנינו ועוד בהמה ואח"כ חיהאו
 שכתבנו הדין וזהו סים הן כאלו אהעו רואין הבהמהבדם
 א"ב השחימה בעת היא ממתמא זה ותערובת ב"בבמע"
 לסעלה ובין לסטה חיה דם בין לחלק להמשנההיתה
 דם אץ ואסר יהודה ר' פלינ במשנה דהנה נ"לולכן
 סים היו ואלו סועמ החיה דם אפילו כלימר דםמבמל
 קי"'ל ולא לכמות צריך ט"ם במראה ניכר הדם היהלא
 ולכן דם סבטל דם דאין נ-"י ס"ל % מימרא ובעלכר"י
 סועט בשהוא אפילו לכסות צריך למעלה חיהברם
 דכיץ לכסות דא"צ ס"ל למעלה בהמה כשדם וס"םונבלל
 אע'פ החיה לדם העפר יניע לא ולמעלה מרובהשה.א

 אחרי זה שהשטיטי רביהינו עשו שפיר ולכן 'חדשנבללין
 ססור ז3רי גס 5ייס3 יס ]וכוס להלכה המשנה ריןשקב;1

סס3'"
 לדן סוחר 1מי:ו ס'ע זפיסו ור"ל סטועור 3סס וס

 ו ןסססוס
ולדינא
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 או ששהה גגס  בשחיטה בירו ונתנבלה דאיהפגץ4
 ששחמ או שחימה פמולי משארי אחר  אוררם
 שאינה מפני מלכסות פמור אכר באיזה מריפהונמצאת
 אשר עוף או חיה ציר כתיב הרם ובכימוי לאכילהראיה
 שחזקה אותם רואין אחרים ואין ששחמו חש"1 ולכןיאכל
 מניחין אין בהגה בלא ולכמות להחמיו' ירצה אםואפילו מכימוי פמורה א' כס" כם"ש מקולקלין מעשיהםשרוב
 אהרי הרוא-ס שיאסרו קלקול לירי לבא שלא כריאותו

 ממנה ויאכלו כשירה שחימה היא טמתמא הרםשסכסים
 יודע שאינו בנרול רה"ה שאומר מי הש וס"ך[]3"מ
 את מכמין שאין עצמו לכין כינו ששחמ שחימההלגות
 ויראה ]סכ"ס[ ברכה ללא לכמות וי"א סקי"ד[ ]ק"והרם
 זה במעם שמפקפק מי שיש אף לכמות שלא יותרפוב קלי לידי לבא שלא בדי שנתכאר המעס ש~פי6

 הרבר אותו רואים כאחרים אבל עיקר נראה כן מ"ם]סם[
 כם"ש היא כשה-ה שחימה שהרי בברכה שמכסיןפשומ
 צריך אותו רואין ואחרים ששחמ קטן ואפייו א'במל
 כשירה ששחימתו בטקום 1ד11קא סקכ"ג[ ]ס"ך בברכהכימוי

 אכל א' במי' כם"ש ידיו יאמן שיכול ' כטןבדיעבר
 ,ססן ברכה בלא מכמה כשירה שחימתו איןכשבויעבר

 ששחט רואין שאחרים דכיון א"א כלל לכסות שלאאבל
 מם"ע לפמור א"א מ'ימ באכילה רמחמרינן גהייפה

 ששחמ רחזקה אותו רואין אחרים יאין רם. ולאדאורייהא
 ינם סמי  נזריגן לי  ס13ס טס )ח)ק ]כנ") נהוגןשלא
  ר3גין טסוס 3סקג"ר גןס ססס ט5מו  ססםשך קלוו)לימ

 ט)טו[: שטייי"י
 לנלנהם או לרפיאה  הרס  שצריך לרפואה השוחפלוו

 והבשר  נהונן  ששוחפ  ביון מ"ט להבשר כוונחוואין
 )ס"ון בהומפתא שנינו  יכך בביסוי חייב לאנילחבשר
 בעינן יאכל אשר רכתיב כיון אמריק ולא בברכהחכסה
 ]נ"מ לאכילה כשר שיהא אלא כן ראיט לאכילהכ11נת1
 ןסודיכס  נזעקר או נוחר הכיסוי מן לפמור רוצה אםולכן

 לסקילה ריט שננמר או בעורה חולין  והשוחפ ס[ ט'לכך
 לפי ופריפה  נגילח  נסו מבימייפפור

  שאמורי
 גהנאה

 :]גמ'[
 דאם הכיסוי קורס והסכין המיממם לברוק צריךסן

 אם ואף כלל כיםיי כאן אין בסימנים פמול.סצא
 אע"נ נפנם במפרקת שמא מפק שיש במכין פנימהיסצא

 מוף מ"ם "'ח בסי' כם"ש ווראית כנכילה אמורדלאכול
 אבן דאורייתא מכיסוי לפמור ול'א פפק אלא אינוסוף
 שמברכין השחימה לברכת רמי ולא בברכה יכסה לאעכ"ז
 אחר בענין רא-א פסול יהיה שמא חיישינן ולאמקורם
 שאפשר כיסוי אבל לעשחהן עובר לברך צר'ךשהרי
 מקורם לכמות אין הבריקה אחר ער הבימוי עםלהמתין

 :  ססט"ון]ק"ן
 ספעם הריאה שיברוק ער יכמה לא חיה  השוחמ ובודן

 גרכה בלא סכסה מריפה ספק  נסצאח ואסשנהגאר

 שחהטשין בפגיטה כגק ספק מהמה שהוא פסול לכלהה"ה
 ויש ברכה בלא מכסה בזה וכיוצא נפנמה נעורשמא
 בבירה"  יואה היא בשחימה שהמפק דכל לומר שרוצהמי

 רסוף כן ח!ינו ]3"ח[ כלל לכמות א"צ אימורטחוקת
 ראור"תא עשה לעקור  אפשר ואיך מפק אלא איטסוף
 כל בחתיכת כנון להחמיר שנהגו אלא החןמעיקר לנמרי שכשר רברים יש והנה סקכ"ין ]ס"ר המפקספני

 ויראה ]טס[ בכרכה לכמות חיבש בזה וכיוצאהמפרקת
 מ"מ כשר הפוסקים שלרוב אף שהוא כל רכשה.יהלי
 בלא יכמה כ"נ בם" 3ם"ש 3רש"י מוכרים שאנוניוו

 א"א 3לל לכסות ושלא בתרא במיעום בשהייה וכןבר3ה
 לברוק שנהנו שבמקום ורע מכשירים הפומקים שרובכיון
 חכם ובשאלת הכעלים בבית שהיא זו בריקה אחרעד הכיסוי עם להסתין אין מ"מ ל"נ בסי' שיתבאר כסוהחחמ
 הסימנים לבריקת רמי ולא הכיסוי על ישכחו 31ה כהובין

 בבר וכן השחימה במקום הבל שהם ודויאהוהסנין
 בזה כיוצא לכל וה"ה שנתבאר ממעם אותם שיברקועד הכימוי עם להטתין אין במעיהן נ1ע1ת ואטכיחותאהזות

 ! 5"5[ 3סס]פ"ס
 ועוף חיה בהמה השוחפ ])"נ,[ במשנה חבמים שנוסדן

 טשמע דלישנא ופשמא כשרים דם מהמ יצאולא
 נשנית בהסה שהרי הרם כימוי לענין כלל נשנהרלא

 מומאה ולענין סיתנייא שחימה הכשר לענין אלאבהד"הו
 שמחוייב להיות יכול כימוי לענין אבל שם כסבוארומהרה
 ולכסות הנפש דם למצא להשתרי שא"צ כלוטרכשר כיסוי לענין רנמ סכאן יקדקו הראשוניט רבוהינוום"ם 3יסוי מצות ולקיים הורירין לחהוך כנון הנפש רםלהשינ
 הטור שכתכו וזהו רם כשיצא אלא חייבה לארהתורה
 רם סהם יצא ולא ועוף חיה השוחמ כ"ב מעי'והש"ע
 להזכיר התנא משתממ הוי לא הנפש רם לסצאמחוייב רלכיסוי מ"ר ראי נ"ל ומעמם ]כרו"ס[ וריריןחתיכות ע"י דם להוציא להשתרל וא'צ כלוטר עכ"למוהרין
 משמע כשרים ומרקתני ב3יסוי חייבין ועוף חיה שהריזה

 ססגת  ט) ]ותפיסמ תקון וא"צ כשר רבר דלכללהחא
 !  וט"י. ט'ם סק")סס"ך

 דאפילד ס"3[ סוף יקדיס' פ"6 וירופ)מו ק"ן."וקס  ממיני  לסשה בהלנה חו"ל  וקבלו  בעפר ובסהו נהיבדפן
 התורה דקראהה אפר כמו בשם לעפר הדומיןברברים
 וכן החמאת שריפת מעפר ארומה נפרה רכתיבעפר
 להם שאין אף לו זהב ועפרות רכתיב עפר נקראזהב

 אינן ווהב ואפר  וטצטיח בו זורע.ם שהעפר העפרסנולת
 שיתבאר כטו סכמיןבהם עפר ראיקרי כיון מ"ם לזהראוין
 בהן שזורעין כנון העפר מגולה להם שיש רבריםוכן

 ! כהם נ:כסין עפר איקרו דלא אי'נוטצמיחין
 חז"ל אמרו וכך כן חז"ל למרו רוכמהו מקרא ינםמ

 וכו' הרק ובל לרבות טניין עפר אלא לי אץ]ס"ח.[
 סירר.: השתא אבל וט' אחר רבל ולא עפרסשטע רהוי יכסנו ובעפר כתיב מרלא בפ"ע רנררש וכמהות"ל

1כסוע



דןלטלחן כח סימן שהיטההלכאשר1ך6ש
 ענין הפמק משמע דוכסהו ןוס"י[ נפשיה באנפ'וכמהו
 במדבד מוף כדכתיב בעפר אותו וכסו לכתוב הו"לדאל"כ
 בלשון כתיב פעמים וכמה תחש עור במכסה אותווכמו
 דכתינ מקומ דבכל דעפד דומיא משמע וכסהו ומדכתיבזה

 1רסיגן חק6ס ועססו טוס"כ זכמו אתי לדרשא והכלשון
 טסעעטיס ונס וט' ססס 61ין חע6" עוסס סגורלסוט1
 1ס61 טסגנע גטסרס 651 גטסמיק ס61 1וכססו כןסמ63ר

 : מ3עסר[תוססק
 מאר הרק ובחיל בזבל שמכסין חכמים שנו יפיכךנוא

 רמעכו אפילו ולא כלל לכתשו צר'ך היוצר שאיןער
 מין ג"כ והוא ובחרמית נפרד שהוא ובמיד להפר,דוביד
 והוא חרם כלי ממנה שעושין ט'ט או ]פן"מ[ נפרדמיד
 ובשחיקת שכתשה חרם של ומנופה שכתשה ולבינהנפרר
 דקה פשתן של ובנעורת אכנים ובשחיקת חרמיןשארי
 מן היוצא עץ ובנסורת הפשתן מן שמנערין מהרהיימ
 נתושי שזהו ובשיחור כקמח דק שהוא בטנירההנחתך
 לתוך שגותנין צבע והוא ובכחול הבבשן פיח אופחםין
 הריחים סן שמנקרין עפר והוא פמולים וכנקרתהע'ן

 2געע%ז,:וו;!, י"זלם %שיי
 דגם ואע"ג לצם'חה ראו' שיהוו תיחוח בעפר אלאעפר ברנבי מנמין אין סמש בעפר אפילו שהר'להפרידו

 כשנותנים או מאליהן צמחין מגרלין הם הרי עפררגבי
 יותר מצמיחים הם כבר שגדלו ועשבים צמחיםלתוכן
 זרעונים לתוכה שיתט דבעינן צמיחה מקרי לא ,המ"ם

 זה ממעם מנסין ואין תיחוח בעפר אלא אינו וזהויצטחו
 ולא בטיט וכ"ש כקונח"א שקורין ממים לחהבעפר
 חוץ מתכות בשחיקת ולא ומורסן בסובין ולאגקמח
 בשחיקת 1ף11קא כמ"ש עפר דמיקרי מפני שחוקסזהב
 אפר נעשה הרי בשרופים אבל שרופים שאינםטתכות
 לכל וה"ה עפד עבקרא מפני מכסין רבאפר נתבארוכבר
 מכסין לאפר כשנשרפו בהם מכסץ ראין שנתבאראלא
 הוי יאמר לשלג כי דכתיב אע"נ נשלנ מכסין ואיןבהם
 גהגם ע(בב,: עי4מ4גס:ושנשי שהשלג הכוונה ראין ועור בעינן עפר אגן י"ו[ ]6יו3ארץ
 מעפר לוקחין המתכ'ות כל שהרי כן ואינו יקחמעפר
 כן נקראים ואינם עפר יקראו עצמם שהם בעינןואנן
 עפר בכל וכן הנדחת עיר כעפר ומכמין ,פסן זהבלבר

 אין שהרי ]נט'ן ניתנו ליהטת לאו דמצות הנאהמאיסורי
 ליהנות יאו ומצות מצוה אלא ממש הגוף הנאתגזה

 : הנאה מאיסורי שנהנח לומר שייך יא ולכןניתנו
 מפני המדכר בעפר מכמין שאין ]סס[ בנט' איתאטג

 דכיון בזה הראשונים ותמהו וש"ע בטור פמקויוכך מקום לא בדכתיב בו שזורעים הזרעים מצמיחשאינו
 מצמיח שאינו אף שחוק ובזהב באפר רמכסין"ל

 ~גסות שרשאי כ"ש כם"ש בו מכמין עפר מדאיקריאך
 ס"ס ור"ן נסס"3 ]רפ3"6 מצמיח שאיט אף ממשבעפר
 בסה לו ואין גס חול כשריא דמיירי י"א זה ומתוךכ"סן
 הטור מדברי אך ]פס[ דמי שפיר דק בחול אבללפררו
 המעם וצ"ל בו מכמין אין "נין דבכל מתבאדוהש"ע
 בי. שבלשון ואף עפר נקרא לא הכתוב שכלשוןמפגי
 דד י"ל או וס"נן ]ל'י כלום זה אין עפר נקראאדם
 מעט 'ותר עדיף עפר קראתו והתורה כלל עפרשאיט
 : ]פס[ מצםיח שאיט העפר ממגולת נו שאיןממש
 תמוף יותר הראשון והטעם מאר רחוק זה וטעם13ך

 בקרק? יהיה אשר העפר ומן כתיב סוטה בפ'דהא
 ישרא שהיו דבעת וצ"ל במדבר היה והמשכן 1ג1'המשכן
 6)6 3סר"ס סס ססוס' ]וכמ"ס שם הטבע נשתנהבמרבר
 וגם זה ד'ן כאמת נזכר לא וברמב"ם ע"ס[ 5מיחסיעגין
 אחרח וג'רסא כלל הוניר לא ומצמיח בו שזורעיםהך

 הראשונים שהביאו השאילתות כנירסת בש"ס לוהיתה
 עפר ראיקרי במירי רק תלוי אין רלססקנא ום"לו"ל

 ו וס[ גמ65 )6 כ"סגיגו]3מהילתוס
 שיהיה עד ימת'ן אלא ישחומ לא עפר לו שאין סימה

 להמתין אין דאז לחולה נצרך אא"כ ]טור[ עפרלו
 לכסות עפר לו ואין במדבר מהלך היה ]סס[ בנמ'ואיתא
 עפר לו ואין במפינה מהלך היה ומכמה זהנ דינר!וחק
 תשחית בל משום בזה ואין ומכפה מליתו שורףלכמות
 הר0"א רנינו כתב ולכן ז"מ[ 3סס 1ס'1 תשחית בלמשים כזה ואין העוח כמו שוה אינו הבגד או שהזהבכגון
 שוה ולא בספיגה או בטדבר הולך הוא ואם כ"אכמעי'
 שישחוק ה.-כ או לאפר שישרוף הבגר כהפמדהעוף
 במנדר או בכגד הדם ולמצות לשהוט רבנן ליהתקינו
 הסנדל או הבגד יככם עפר למקום וכשיגיעומכרך
 ומקורו עכייל נהוג והכי ברבה בלא ומכסהו הדםשיצא

 כשממצה יברך איך לתמוה ואין הגאונים בשםממרדכי
 רזה רי"ל כרל כיסוי זה אין הא בסנרל או בבגרהרם
 על רק יברך לא ולכן 1י"גו[ הכיסוי התחלת מקריג"כ
 רבף לגמרי רחו ורבים ""ך[ בעפר יאמר ולא רםביסוי
 התחלת זה רא'ן וסר"ח[ ורכ") וע"ו ]3"י מהלכהזה

 חקנה בש"ם היוכרה מדלא וגם יברך ואיך כללהכיסף
 וסכי סרגו"6 ת"ם ע) סגויסיי 1וגס כן לעשות דאין ש"מזו

 כזעס וסטיקר גמ5י6וח סרמוק 13גר מגסנ סייך גנסגסונ
 : ןסמו)קיס

 בהמכין או בידו אלא ברנלו 'כמה לא הדם כשמכסהמף
 שלא כדי בכלי או 'פגמט שלא בראשו ולאבהקתא

 הכבוד שאין כבור ררך אלא בז'ון כדרה בהסצוהינהוג
 והצילנו הוא ברוך נהן שצוה רמי אלא מצות שללעצמן
 ואור המ"קש'ם ליישר נר לנו וערך בחשךמלמשש
 דבי'ך לרנלי גר אומר הוא וכן היושר נהיבות תלהור

 : ]רתג"ס[ לנתיבהיואור

 בם"ר שהיטה הלכותסליק
אסש11"=4-י
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השדהן כט םשן טו%ת"פאעתה8
 איסור ליכא רבטמאה סשום פשומ והטעם טזיתצריך
 %בח"ה בחה ונשארה ל במע" מקודם כמ"שנכלה
 א"א במיתתה נבלה שם עליה שחל במהורהלאפוקי
 בולה שהיא סה אהני להני מיהו מכזית כפחותלחייב
 העצמות אין הנבילות רבכל עליה בריה ושםשלימה
 כל ובוה לכוית מצמרפין וכנריה לכוית מצמרפיןוהנירים
 משום ולא נבלה משום רק החיוב רבכאן מכואריןדבריו
 לאו רבדויה 'ראמר כמאן מ"ל ראיהו החי מןאבר

 ה' הן מאכ"א מה' %ה סרבריו כמבואר עומדתלאינרים
 שם חל לא שעריין בחייה וכשאכלה הלח"מן מנ"נע"ש
 בריה ממעם כבממאה שהוא בכל חייב -עליהנבלה

 רנם רק כזית צריך נבלה שם עליה שחלובמיתתה
 דין בפ"ב שכתב ווה לכוית מצמרפין זהגידיןהעצמות
 ובכאן חיה בין מתה בע שם רכתב משום בממאהבריה
 מאן ובנמ' למתה היה בק הילוק ייש רבמהורהטאר

 רגם רם"ל משום החי מן אבר משום בחיהדמח"ב
 סם"ם ~3סעיס כן קיי"ל לא ואק עומדת לאיבריםנהייה
 ל3 67ער תס6 ו0ריך כ(יח גריך 6תס'מ רג 6תר 0"ם ,ק"3
 כ15מר 3ג(יס 3פיעסס ס0ו6 3כ5 3מיי0 עסיס 5שר%)
 חיינים סגיסס 7גמייס גח 3ן ט) גק י0י6) ע5 כיןמ6י
 לק ת115ס 6יגו י3"ג יסר56 ע5 ק6י 31מיססס 6עס"חוס
 50 וקסס וע5עומ טדס 3סר 3תססו ותסרן 6מס"מט5

 ככ('ע ניסחס ק%"5 תמי וע"ק 7נריו 0%5 7לכו6פר6
 זנחייס זט"ס 6)6 ט05 כ(ית ע) סחיי3 י7עג6 665עו

 רק סחי131 גח ו3ן 3ריי תעעס סתט 3תססו מייכ0יסר56
 גכ) סתס 6מר %1ן נו"ט 3סר 3עססו חיו3ו 6עיי"קעס1ם
 נו"ע 3סר 3תססו נ"ג גכ(יס 31תיטחס סיסר56 תסגי6100
 סף 7)6 סתוכד 7ק7וק 6"ס וגא 7יגו סלעג"ס )קחוע(ס
 ס3י6 ו6מ"כ 3יפר56 פתס יותס עסת"0 ע"ם 7םיס76ותי6

 חיו3 556ו 67ין סוטר רכי 51כן גח 6גן יק6יסשססח6
 תחיי3 ור6נ"0 עו%ע 65י3ריס 65ו 3מייס ו6מס"ח3ריס
 סעתרן כ% ט"ע נסר 3תססו ומכ פוע7ת )6י3מס7ס")
 חייג ו3יסר56 3טססס6 כת613ר סעור גח 33ן ו6כ5סוחגקס
 )6יגליס יפו ססק וסרע3"ס עחיי3 31'סר56 ס"עסגמ תיסער0 נוס6 פסוט0פ6 ות7ייק נחע גסר 3תס0ו ונ"כ3כדס

 ע,%% י שעורחא 6ש גח 37ן ס"עע5כים
 סססק

 3ר 6ק6 כרנ0ם

 יש"
 סי: ז)יסד56 סיז' %7ג6 , ל'נ 4

 מהורה בסמה נפל 4בשר כ,ית האוכל כתב עורז
 קיצאת השליא ונז' נכלה אובל משעםלוקה

 שאעה פטור והאוכלה , באכילה אמורה הולרעם
 ,1 וע"ו מטמאה 4ר5ה אוכלים בטוסאת יא8ילוב?ר
 הבהמה אה השוקפ אבל_ אוכר חשיבארלא
 כרין שחיטה בלא כעחר ררצדד ולר בה,ומצא
 השה נפש הוא אס מותר השליא גם קקועהבן

 טיאופ טהמת כה מצה נפשו ו4ו לאוכלהאדכו5
 ; ]סס[ בששצה אכסים שנווכר

 פהיףים עקו או חיה או בהמה מכשר עוית האוכלךן

 היאכלו לא מריפה בשרה ובשר שגאמר לוקהשנמרפו
 שמרפה י כתורה האסורה מריפה אותו תשליכוןלכלב
 עוף וכן בהן וכיוצא ונמר ארי כנון היער חיהאותה
 אתה ואין בו וכיוצא נץ כנון הרורם עוף אוהושררם
 הח טתה ראם אותה והמיחה אותה שמרפה לומריכול
 מתה לי דמה מריפה התורה קךאה ~ה ולמה נבלההיא

 חיה מרפה או וד"מיהה במחף הכה או עצמהמחסת
 ולא בשנמדפה מרבר שהכתוב אתר4למר ומכאןוהמיתה
 שכתוב כמו רנר מאיוה שנהמף הוא שרפה ולשוןמתה
 ממה לזח וראיה בחיים הוא ערי~ן אכל יומף מורףמרוף

 : וירפאנו מרף הוא כי ]סוסע[ הנכיאשאטר
 המורפח מהחיה הבהמה כשנחמפה א"כ תאמר ושמאמן

 טריפח אותה עושה שאינה מקום ברנלה אובידה
 הה באכילה ואמורה מריפה נקראת והצילה הארםובא
 מריפה דכוונת תורה למדה אותו תשליכון לכלב אומרהוא
 כלומר לכלב הראוי בשר אותה שיעשה ער תאכלולא
 לכלבים ותושלך תמות סוף כל 1םוף זו ממכה תהיהשלא

 לה מועיל איט בחיים עריין שהיא אף התורהואםרתה
 רק שחימתה לה מהני ולא טריפה היא והרישחימה
 ובשר רקרא וה"פ מומאה לעניין נבלה מריןלהוציאה
 אכילה היתר בו לך אין כלומר תאכלו לא מריפהבשרה
 ס"ס תצילנה נבילה שממומאת ואץ"פ כשתשחמנהאף

 : כנבלה אותו תשליכון ולכלב תאכלנהלא
 כשנמרפה רק פריפה אסר לא שהכחוב תאמר ושמאי

 גיקבה כמו מרפיות מיני שאר אבל כמ"ש נחייםהיא ועריין בשרה שררסוה נמר או ארי כנון יערמחייתי
 אוסרין אין מרפיות מיני וכל נפולה או הרקין אוהריאה
 ואסרה נבלה אסרה התורה שהרי כן לומר א"אאותה
 עצמה מחמת. מתה בין בה חלקת לא נבלה ומהסריפה
 חניקה או נפילה מחמת סתה וגע חיה מחמת מתהובין
 במריפה תחלוק לא כן כמו בזה וכיוצא חרב מכחאו
 ואפילו אהרת מסיכה נפרפה וכק היה טמינת נטרפהבין

 נאמר למה א"כ, באכילה אסורה היא הרי פריפהנולרה
 הכתוב ריבר מחיה שנפרפה דמשמע מריפהבתורה
 נתהזה אם אבל בריאים הם ח%ם בעלי שרוב מפניבהוה
 שטלרו או ארוה זמן לחיות בימלתם שאין מריפותבהם
 אלא כ! תאמר לא  שאם בהם חילוק אין מריפההיה כמוה שאק כל הכלל וה במשנה חכמש ששנו כמוגך
 כשנמרפה אף נאמור לא מכהא רקרא פשמא אחרתלך
 רבשרה ונאמר מריפה בשרה ובשר כתיג שהרי כגיתמחיה
 שדיבר בע"כ אלא ששת רגרי ההו בבית ולאדווקא
 ע"ש משפמים במכלהא ה~"ל דרשו וכך בהוהרבתוב
 דמריפה פירושא רעיקר ועוד שם ברמב"ם מכוארוכן
 מקומות בכמה או5ללם שתרגם כמו שבהיה לשוןהוא
 שלה חיות כשלימהע קאעה והיינו תכירא טריפהעל
 הרם שעל טהוהה ,שגבהמה אימחך מיני כל נקראולכן

 : פריפה בשמ לאכולאסור
 וטיםנם בסיני לסשה לו נאמה םרישח ג%י שמנהי4פ

יי



 8בהשלחן כם טשן פריטתהלטתעז
 ק-ועה נמולה חמירה נטובה ררומה נפ"ש המקלץ

 הם שיתבארו מרפות המיני ונל שבורה פסוקהנפולה
 שחיפה מה' בפ"י הרמב"ם חשבן וגפרמיות הזהבכלל
 פ"נ ונמ' במשנה מגוארים אלו ובל י'ש מדפותשב"ים
 רביט משה ער רור אחר רור בהם מקובלים שריודחולין
 למה תאמר ושמא שבע"פ תורה ככל לישראלשלמרם

 היא מפורשת והרי ממיני ימשה חלכה ררומה עללנ1
 כן אינו כמ"ש מריפה בשרה רובשר סקראבתורה
 ביד איא ררימה שאין כמו בררומה יש הרבהדרינים
 ובאה במקרא רמז להם אין זה שכל רינים טורובצפורן
 ס6י 60 טג"י ]וסקסס מסיני רביט ממשה בקביה4ט
 דרגיס 5קוס6 )6סוקי סס 161טר ט"נ ר' 6ערס טו)6ג))6
 ע"ז נם" גת"ם גרגים ק"") 60 ו6ג! עריסס גג1)י6~קתס
 ד6חרי וג)ע"ז 51"ע ע"ם וסל'ח ס1"כ 3,ס ערחווסר03
 גד6יס6 מרין )טקוס )זת6 נ1טעי 6)6 גדכיס גדף)ז)6
 65 סוגיס עסגי ג! ~טר """ ניעו)6 6נ5 געו)ס5%3 דסוי מטי)6 טס עטורין טסנייין )טקוס וסייס"י : ג"סל

 גג)5 סוי 3י3י גד6יעכ5 3טק6 5") וק מוין פקוססזטר
 : 1ד1"קןגטו)ס

 נרול רכלל כיון הל"ם זה על לנו למה לשאול ואע15נ
 ע"פ נראה א"כ מרשה חיה כמוה שאין כלהוא
 ואם מריפה חיא רפואה ,ו ימכה אין אם הרפואהכללי
 הרמב"ם כתב וכבר כלל שאלה זה ראין כשירה רפואחיש
 טרפות על יהומיף ואין וז"ל י'ב רין משחימהבפ"י
 ישראיייני בבתי עייהם והמכימו וי-אשבים רורות חבמי שמנומאיו דוץ לעוף או לחיה או לבהמה שאירע שבל כללאלו

 הרפואה מררך 4נ1 נורע ואפיו שתחיק אפשר
 אע"פ מרפח שהן ואמרו ש0ט אלו וכן' לחיות מופהשאיז
 ואפשר ממיתין אינן שמקצתן שביריט הרפואה בררכישיראה
 ע"8 שגאמר הכטים שמנו מה אלא לך אין מהןשתחיה
 חכמים שנו אלו רבטרפות ועור עכ"ל יורוך אשרהחורה
 מריפה היא רבות שנים היתה אפילו מרפה ווראי היאאם
 אלא אינו חרש י"ב למרפה מימן :[ ]ג"ו חז"ל שאמרווזה

 הבשר אוהו הרי המהורים מן החי מן בשר חחותך וכןיג : בם"ר גמי'נ"ז שיתבאר כמו מרפה בתראי ולא מרפהבספק
 מרפה אוכל סשום לוקה כזית 0מנו והאוכלטרפה

 זה הבשר ~ם הנפש תאכל לא :[ ""3 חז"ל ררשווכך
 מן בשר זה האבלו לא מרפה בשרה ובשר החי מןאבר
 ממאכ"א בפ"ר ז"ל וחרמב"ם ע"ש המרפה סן ובשרהחי

 נשחמה שיא מבהמה זה גשר שהרי וז"ל זה רברהמביר
 חהכה לי מה חיה אותה טרפה אם לי מה מתהולא
 אומר הוא הרי בטקצתה 4י טה גכ41ה לי מהבסכין
 הבהמה שנעשית כית תאכלו לא מרפה גשרהובשר
 אהי בשרה דגשר עכ"ל טרפה היא הרי בשדהנשר
 כמ"ש סטהיצתן הוץ שיצאו רברים כמה עללאורויי
 הבשר שנתלש מזה נרול ממהיצח הוץ לך ואין י"רכסי'
 גסדס וגסר ע3 סוגס 6חק)ם מגס ס"ב גס"יהגאר החי מן אבר איט החי מן רבשר ורע הבהמהמעצם

 1 עשס[ סוכ)ון 65 י6 סיו6 ט! עלס ו3סר ת6כמ )6עדסס
 רפרפח מקרא למרנו החי מן רבשר שנתבאר מה לפייך

 אעו הפרפה מן ובשר החי מן בשר אכל אםלפיכך
 חבר אכל ואם נאמרו אחר רבלאו כיון אחת אלאלוקה
 בשני שנאמרו כיון שתים לוקה החי מן ובשר החימן

 נבלה או ומרפה נבלה 5אוכל הוא ופשום סס[ ]נט'לאוע
 בפ"ע יאו חוא אחר רכל שתים רלוקה החי מןובשר
 נבלח או ומרפה נבלה נחשב לכזית צירוף לענייןומ"מ
 אף לוקה ה"ז החי מן בשר או מרפה זית וחצינביה זית חצי אכ4 שאם לעניין אחד ללאו החי מןובשר
 טיר מאיסורי לבד זה עם זה מצמרפין אין האימוריםשכ4
 בן החי מן ובשר נבלח וכן מצמרפין ומרפה נבלהמ"מ
 דיא שהמרפה לפי לוה פעם ונתן שם הרמנ"םפסק

 : ע"ש נבלהתחלת
 אה"כ שמתה לטרפה כחנתו ראם כווגתו ירעתי ולאמך

 לא רא"ב ועור היא נבלה ואירי אירי האפשימא
 שם עליה תתול לא שלעולם ההי מן רבשר רומשהוי
 שייך מה וא"כ ששחפה למרפה כוונתו ווראי אלאנבלה
 השהיה לא כשישחמנה והרי נבלה תחלת שהיאלומר
 נבלה מירי ממהרת רשחימה מומאה לעניץ אףנבלה
 אמרו מעילה שבמם' ואמת כלל זה מבואר אינוובש"ם
 הטמאה עם מהורה מצמרף אין אכייה רלעניין .[ ]ס"זשם
 דכ5 להריא ומשמע בפ"ע וממאות נפ"ע מהורותאלא

 ראמשנה בנבלות ,הו אמנם זו עם זו מצמרפותמהורות
 כלומר זו עם זו מצפרפות הנבלות כל רתנן קאירשם
 לעגין רזה1 בנמ' ופישו הפמאות עם מהורותאפי14
 על חל נגלה איסור שאין לפי ףכילה לעניין ולאמומאה
 זו עם זן טצמרפות נבלות מהורות אבל פמאהאי0ור
 נבלת זית וח?י השור נבלת זית חשץ כנון לאבילהנם

 : רמצפרפץ מנלן נבלה עס טרפה אבל בו וכיוצאהשה
 דחש הרי רכשמתה ואע"נ את"כ הכהמהשטתח וטהי 3ק כבשר וכן שמהה לטרפה רכוונרע נ"ל ולכןמז
 אימור חל אימור ראין לומר מברא יש הא מ"מנבלה
 כיון נבלה תחלת רהיא שאומר ווץו טרפה אימורעל וחי נגלה איסור אתי לא מחיים רנמרפה כיוןכלומר
 אח"כ כשמהה ממנה הנחתך הבשר ונם אח"כשמתה
 רשם מש"ם לה ורייק נבלה שם הנחהך הבשר עלחל
 1טהפה זע"ז מצטרפין נבלית המהורות רכל שאומררכיון

 חו* או דם ויה וחצי חיג ית חצי האוכי יפיכךין : רמצמרפע פסק לכן עתה נבלה גקראת חלאשמתה
 מדירה בהמה נבלת זית וחצי טמאה בהמה נבלתזית
 בו וכיוצא מ0א עוף ז'ת וחצ' פמא דנ זית חצ'או

 "אוכ5 אבל מלקות כו ואין הרערה מן שאסורשיעור חוי כאוכל אלא ואיט זע"ז מצמרפין אין אימוריןבשארי
 טם4מה חיה נכלת ית וחצי טמאה כרסה נבלת זיתהצי

 דוה או בהמה ולכן אהר נלאו שה! לפי זע"זפצטרפין
 עם זה טצמרפין אע טמא רנ או מסא עוף עםטסאה
 גס6ן עס טוורה גהסה ונבלת גלאיץ שתל1קץ לןזה

עמ



השלחן 83 משן פ"5תהי"ש,ף
 אחר שב5אי לפי זא"ז מצפהפץ פהורשף,

 ואע"נ נאמרי
 מדמר עוף דנבלת חלוקין דינין בהן יש פומאהדלעניין
 אכילה אימור לעניין מ"פ הבליעה בבית אלא מפמאאינו
 שנתבאר מהמעם מצפרפת נקלה עם מרפה וכן הןשהן
 דאימור נזרה שהרערה מפני לסלקות סצמרפין סנבלהדת חצי ובשר מנבלה זית חצי רחלב נ"ל וכן י"רגסעי'
 ואע"נ .[ 3"ו ]מ31ין מרפה %1'ה תלב אימור על חלנבלה
 החלב על "ם כשטצללה מ"מ בפ"ע לאו יש חלבדעל
 ומנבלה משחופה רחלב וכ"ש מרפח וכן נבלה שםנם

 מזה דמצמרפין לרם וה"ה אחד בלאו דכלוליןמצמרפין
 מממאה חלב זית וחצי ממהורה תלב זית וחציטחה

 לא ועז וכשב שור חלג בל בתיב רבחלבטמצםרפין
 בפ"ז הרמב"ם במ"ש בבשרן חלבן בממאין אבלכלו
 שם פמק ומרפה נבלה 6הלב והאוכל ' עיישסמאכ"א
 כשנמרפה או כשנהנבלה שחרי מומיף אימור בזהשהט מפני פרפה או נבלה ומשום חלג משום שתיםדלוקה
 ומרפה דנבלה גזרה שההורה ועור הבשר על אימורגתוסף
 חילוק אין בדם אבל ]סס"ט[ כמ"ש חלב אימור עלח5
 פמאה בין ברם התורה חלקץ רלא למהורה טמאהצין

 שם הרמב"ם כמ"ש תאכל1 לא דם וכל רכתיבל5טרה
 מן הממאים וחיה סבהמה או ומרפה מנבלה האובלידץ 1 156[ גייגיס ]כג"3 ע"שבפ"1

 בשם שיבצבץ ממקומות עוף 'של צפרנים ומןהפלפים טע הקרנים וסן הנידים ומן חעצמות ומןהעור
 אמור שהוא אע"פ שלהן השליא ומן כשיחתכואדם
 ואין לאבילה ראוין אינן שאלו מפני סמלקות פטורה"ז

 מתבאר שם הרמב"ם ומדברי לכזית הבשר קםפצפרפין
 בעצמות וצ"ע רכין שהן לפי כבשר רינן חל1 כלרבעוף
 חו5ין ]עמום בהמח, מעצמות רינן ישתנה למה שוףשל
 רצפרנים ופ5פים וקרניס וסט3יס[ דיס וסרועכ ספורר"ס

 תורת עליהם שייך לא מבצבץ הדם שאין במקוםצראשם
 . קכ"6 סס גנפ' ]כ"ט בזה אין אימור וגם כלל,אוכל

 ;ט"ם[
 מן כאוכל כזית ממגו וחאוכל כבשר שהן עורות ישקט

 אחרות בעורות אפילו ויש העוף עור כגוןהבשר
 החזיר ועור האדם עור הן ואלו רכין בשהן אותןנשיאכל
 משא עריו טענו שלא נמל של חמומרות ועור ישובש5

 בית ועור רכה היא שעדין למשא הנטו %אסע%ם
 השליל ועור האלית שתחת ועור הרחם בית והיאדג:שת
 העורות אלו בל והחומפ והלמאה יהכח הא3קהועור
 אכילה לאיסור בין דבר לכל כבשר הן הרי רכותבשהן
 כשנתקשו ע5ו ועורות מט6ג"6[ סס"ך ופ5ח"מ 5ס3י6י"6 : קכ"3 ]פרם"י  הבושת בית בעור חולקים ויש למומאהגין

 בזה חילוק אין טוסאה ר5ענין האהם עוריאפילו ]ס."ט כבשר אינם עבורה כדי בהן הלך אוגשעבדן
 אכילה לעניין מ"מ המומאה מאבות בפ"א ,הרמב"םכםלש

 1 ]ימ"מ[ שחשבנו עורות כשארידינו
 ה'ה והיאך בשרו את יאכ5 ולא הגמק5 3שור פמרב

 הבתיג א5א נב5ה הוא והרי שמקלוהו אחר 5אכ15אפשר
 ונעשה נאמר למקילה דינו שנגמר שכיון להורותבא

 אמור כשרה שחימה ושחמו קדם אם ואפילובממאה
 ויש לוקה כזית מבשרו אכל ואם נמקל כאלובהנאה
 בהנאה מחיים נאמר אינו הנמקל דשור דם"לסרבותינו

 באבילה רק אמור אינו דינו שננמר לאתר שחמוואם
 ולא בהנאה אסור ובשנמקל .[ ט"6 זכ-ס 0143'1"ת
 בשר4 את יאכל ולא נאמר ולכך לכלבים אף מבשרויתן
 אמור עורו אבל בהנאה טותר הנמקל שור שלופרש
 שור של ודמו ונידיו בעצמותיו להמתפק וישבהנאה
טמןוובםמאהת הזכהי לא :[ ט"6 ]ג"ק ובנמ' בהנאה אסורים אםהנסקל

 כמ"ש לבשרו חלבו בין תילוק ש
 אינה הנמקל משור זית דחצי לי ויראה יץבסעי'

 שעל כיון למלקות ממאה או נבלה זית לחצימצמרפת
 ל6קילה דינו שנגמר ושור בפ"ע ל14 יש הנמקלשור
 ואס בעדר וירעה ויצא לגמרי להכשרו תזר עדיווהוזמו
 שכ5 אע"פ נ' -ן משחימח בפ"ה הרמב"ם כתנכא ? ,[ כ"ג ]כריטות בהנאה מותר ה"ז שנמקל אהר ,הנורע

 לך ואין הואיל הן ממיני למשה הלכההפרפות
 שימתפק מפק וכל בה החמירו ררומה אלא בתורהבפירוש
 שמפיקן בהן יש מרפות מיני שבעה ושאר אמורבדרומה
 היבן בדבריו נתקשו הדורות חכמי וכל עכ'עמוחרין
 מרפות מיני משארי יותר בדרומה להחמיר בגמ'מש?נו
 בתורה רמפורש מה ובין ףל"מ בין יש חפרש איזהועור
 זה במקרא נכללים המרפות כל הרי הל"מ רע"פועור
 3וסט קון 5וציסכ : טיע טדי ססקסו ]ויס בזה נאמרו יברום והרבהכמ"ש

 יסר-

 סרטכ"ס יט6 כ55 5"ק זס 63טט 6ך 3א טדחקוטקטס ע6י עסרטג"ס ירוסס טססק פ"ם

 יט( ו65 6' גסטי כע"ם גכ5ס יסוס סוסט נגק,3חסי
 : סתג"ס[ וכמ"ם ירומס 5ססק יטי וססיר סטרסהט5כ3
 ידא משמוש במקום בנקב כנון ממפקמרפות גשארי שמקילינן רברים נמצא אם אפירו והנהכנב

 שיצאה הכומות בבית וכן בריאח ולא ברופןרתילין בדופן מכח תמצא לדופן הסמוטה בריאה וכןדמבחא
 ממפק רמבשרינן דם קורט עליה נמצא ולא לחוץהמחמ
 איזה אבתי חמפרשים שכתבו כמו אמור ררומהומפק
 שחיטה לאחר הספק נפל מרפות בשארי זל"ז הואדמיון

 רבחזקת מחיים נפל הספק ובררוסה עומרת היתררבחזקת
 3ריגין קסכו 7"ס ט"נ; סטוס' ]יכרי עומדתאימור

 : 1ד1"ק[3י6י
 מחיים שנפל מרפות שארי על בכ11נת1 לומר ואפשרכג

 לחומרא דרומה ספק משא"כ לקולא תלינן.ועכ"ז
 בנפל אף לקולא שתלינן בכה"נ דינים שלשהומצינו
 שהוע אף רגלהה שנוררת בבהמה האחר מחייםהםפק
 השררה חומ שנפםקה תלינן לא מ"מ גדולהריקוהא
 'הש גרולה שר"עותא אף 5אור שגפלה בעוף והשניזי' דין בפ"ם הרמב"ם וכתבה נקמה שנרונא אמרינןאלא
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ו;שלחן ל כט סיטן פויפאהלמותעךיך6
 ארם בני רוב זו מברא אמרינן לא נפשות בדיניוחם

 מכה לו מר'ש וזה מכה להם אין הבריאים ורובכריאימ
 בריאים רוב בכלל דהוא אמרינן אלא ריבא לואיתרע
 זה על וממיתין ברורה ריעותא אינה דמכה 11!ריעותא
 מוציאה דהריעותא אמרינן לא והיתר איפור דלענייןב"ש
 בכלל והיא ברורה ריעוהא דאינה אמרינן אלא רוגמכלל
 שאני ממון דלהוצ'א כלל ראיה אינה דכתוגית ומהךרוב

 הולכין אין ליה דלית מאן אפילו ממון ח:קתדגדולה
 וכן הרוב כנגד חזקה איכא חא 1'מ הרוב אחרגממון
 נננד הזקה יש כזו סנרא דאמרינן בש"ס מקוםבכל
 כנון חיים חוקת לה ניתן לא אפילו הכא משא"כהרוב
 יוחר היא אפיל1 או חדש י"ב עליה עברו לאשעד'י!

 גבינות כמו מבוררת שאינה חזקה היא מ"מ חדשמי"ב
 שיתבאר מרי6ה ונמצאת נשחטה ואח"כ סכ-מהשנעשה
 11ה1 הרוב ננד ליכא לאימור חזקה נם מ"ם פ"אבם"
 הרוב כנגד חזקה אין נ'יכ דשם הרכב"ם של כרינוממש

 ברור נ"ל ולכן הרוב ננד חזקה ריש בשםמשא"ג
 שנעשה לתלות ביגולת דגשאיט ג' בם" דם"ל מאןקאפילו
 עומדת היתר בחזקת נשחטה אמרינן לא שחיטהלאחר
 שחזקת אלא כשרות בהמות רוב מכלל יצאת לאמ"ם
 אי"ה נגצר ושם השקול מ6ק והוי לה איןהיתר
 גסר עב_רס 6רינ'י) . כ'יט ממס וגס , מזה היוצאיםהדינים
 סט"ו ממ"ס ר6יס ]יכן וע"ק[ ט"ס 5ד3רי;1 ר6יס יסוספי)ס
 : נ"8 סט" ועמם"ם סרסכ"6 גסס םק'יי )"טגסי

 : סעיפיסן י'ח וגו הכולגולת געצם מכה ניין למימן

 שהוכתה הטלנלת עצם רוב שנהנסה היה או נהמהא
 ואפילו הקרום ניקב ולא נפהתה ולא רבותמכות

 נחגסה רובה אם שלם המוח של העליון קרוםנם
 עצמו מצד הוא זה טרפות אם הדבר נתגרר לאמרפה
 בע1פ1ת גמו לינקב מוח של הקרום שסוף מצדאו

 ונראה הקרום מפני הטעם חז"ל אמרו דבשםשיהגאר
 להו דקים הקרום מפני רוא האיסור וחיה בבהמהדנם
 נתון שהמוח דגולנולת "צם רוב דגשנהרוצץלחז'ע
 שהלוי לומר נראה דלא להמוח קיום יהיה לא שובבתוגה
 נתבאר דבעופות דכין ועוד עצמו בהעצם חיותאיזה
 הוא כן וחיה בבהמה רגם ממילא הקדום ממעםדהוה
 87י בבהמה ולא בעזף לבאר הוצרך .[ ]ג"ו שהש,מוזה

 'ובנפחתה גשנחרוצץ ברובה נרול השיעורשבבהמה
 יתקלקל בוודאי גמנולה הוא מוח של והקרום בוהגריל קלהי בהעצם דכקיש ממילא מובן שיתגאר כמוכמלן
 לבאר הוצרך שיתבאר כמו מועפ ששיענרו בעוףאבל
 מועפ בשיעור אף הקרום יתקלקל מועם שחיותודבעוף

 ! וח"ק[ ו5מר ויס ! ט'י3]1ט10ס'

 בריני ולא שבורה בדיני זה דין כתב שהרמב"ם וז"2נ
 באותו טר18ת ע' גשמנה וגן שגורה בדינימשחיטה במ"י כתבה לכך בזה תלוי שהמרפות דמפנינקיבה

 וראיה זה ספעם בשכורות נ"ג חשבה בפרטיותפרק
 ממעס וודאי והן אלו ברנים שם חשב עופות נםשהרי
 הרמכ"ם מט"ש לזה ראיה ועוד כמ"ש מוח שלגדזם
  רהטרפות מיד ואי קיים שהקרום אע"פ זה דין עלמהטור
 דאין קיים שהקרום אע"פ קמ"ל מאי עצמו מצדהח
 דהא הקרום מצד המרפית דאין קמ"ל נופה דזהלוסר
 אלא רבריהם ממתימת זאת ידעט כן כתבו לאאפלו
 אומד וייתי ולזה הקרוס מצר הוא דהטרפותוחשי
 לא בל'ו אבל בקרום קלס~ל קצת רואין נשאנודדוקא
 והמעם טרפה קיים הקרום ראפילו וקמ"ל מרפההוה
 שרוצה מי ויש לההקלקל הקרום שסף להוייל להורקים

 .]ט3" הקרום מפני ולא עצמו מצד הוא דהמדפותלומר

ננ~
 ע(יטוט;י:1ף מי, שנב ,ןם

 3דיקם 5ע;יין טוסום ס5רי כננד סטיס טוף 656 3סמסכגגד
 סכנו מ5ר 5טגיין וסמרוכי ססנ'6 ר6ייסו וכן ססכמכו6ר
 ס3יכו)סס כיון סמ'סגי ממ5ט)ח 6% מכנד ר6'סססני16
 6מר 5סני6'מ6כר 5סס )מס ט5מו 6נר ט6וחו ר6יס5ס3י6
 סססיגוסו ס"מ 0מ'ג6 וטגו"3 י5"ן כערסוח מדנניןס6ין

 נרוריס דגריט 6נ5 5חר5ס ססממן 1ס61 6חויסמטעמיס
 סו6 דסטרס01 פ' ס"ם ס6"ט סיס"ט ]וכ"כ 1ד1"ק[כמ"ז

 ! סקרוס:[מסני
 למה א"ג הקרום טפנ' חפעם דאס לשאולואיןג

 ובגהמה בהקרום בדיקה להם יש דיבשהבעופות
 שהנקב דבשם שאלה אינו דזה בדיקה שמועיל מבואראינו
 שיתקלקל אוירא בה שלימ ולא שיתבאר גמו מאדקטן

 בהקרום נקב יש עתה שמא דהחשש אלא זה ע"יהקרום
 גשכחרוצץ גבהמה אבל שיתבאר גמו בדיקה מועילשפיר
 אף הקרום יתקלקל בוודאי גמלע נפחתה או העצםרוב
 וזהו בזה בדיקה שייך לא ולכן בשלימות עתהשהוא
 דעכייו ללומד קיים שהקרום אע"פ ז"ל רבותינושאמרו

 : לרוזקיקלסוש
 לבהמה עוף שוה נולנולת חביסת של דפרפוהן4,י"א

 שיתבאר כמו שוין אינן דלנפחתח ואע"ג וכרו"סן]סר"מ
 ם"ס סם"ך ]4כ"כ רוב בעינן בעוף נם נחבמה לענייןמ"ם
 מים של בעוף אבל דיבשה עוף דדווקא ונדאהזס[

 נראה רך דקרוסן שם בנמ' שאמרו אווזות 1גרכשתהה
 רכות מ*ני ראולי לאמה- יש ברובה נחבסה לאדאפילו
 כדעט סקרוס טטגי 1)6 ט5מס מ)ד טרסומ סוסדגמ3סס ל" סטיע6 סק"ח נ6מ5ט סססנ"ס נוזע כט"שנראה ולי טק"כ[ ]ס3"ם ברובא רווקא המים עוף דנסשאומר מי ויש ט'"[ טססר"מ ]ו'מ כשנחבסה ניקבההקרוס
 ז5ק ו6טר ד"ס רט"ג סשס' טע"ס ל5יס וסני5סגונ"י
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 9ףהשלחן 5 *ק מויית"יטתערוך
 תגר סזדוס מטט ס,ס1 טסט סג5נ51ס מחסרון ציךן6
 סקרוס מסגי סי6 דחכיסס ס'ד 6י 61"ג גמטיס 5סס:י
 סריט5ו

 סמדמיס גיו"ד סנרע"6 וג"ג ע"ם דממסנס סס
 05 סריך 1ס6 3סרק ה3יסס פ5 סריך ד6קו ס ר6 צ61ע
 סס6ר ע5 610 דסקוסי6 ג6מת תימ6 סמעתת6 דסג3ט53

 סתוס' טסקגת דס6 3"ק טג וסץי5 סג 6פיק ד6מר51עטקג6
 336 פריו 63 0131 פ"ם סע3יון קרוס עס דס61גחסרון
 ד5ימס3ס סטיר סריך קרוס פוס 653 דטריטתסמגימס
 : וי"ק-ן 5יפסק סקרוס דץף מסוס סעעס סטיקר6עשט
 חולי עאי כנחבמה אבל הכאוה ע"י בשנחבמהדווקא אי הנולטלה דנחבסה מריפות בהך להמתפק וישןק
 סיבה ע* או הנולגולת רוב חלקי רופפו חולי שע"יכנק
 ריא רבן תדאי ונראה חילוק דאין או מרפה אינהאחרת
 א"כ הקרום משום הוא דהמרפוה לפמ"ש 3יכעיאולא
 אלא דגךזם יתקלקל שהוא סיבה פאיזה דנחבפהכיון
 ג"כ נראה עצסה מצד מרפות דהיא להסובריםאפילו

 ! מרפה ענין ובכל חילוק דאין הסכראמצד
 אם :[ מ"3 בנמ' טוק יש ברובא דנחבסה זו פרפותך

 פסקו ולכן בספק ונשאר הקיפה רוב אם נובההרוב
 רקיפה חב ובין הקיפה רוב בלא נובהה רוב דביןרבותיט
 כהבו והש'ע שדג!ור וזה ממפק מרפה נובהה רובבלא
 ככמה דרבם וזה פר*ך לספק נ"כ כוונתם פרפהמתם

 נ"מ אין הדץ שלעצם 0פני בזה לדקרק שלאמקומות
 לא מ"מ בזה וכיצא חירזבות לוהין נ"ם שיש אףבחק
 ומה גובהה רזב הוא מה וזבאר ולפניט בזה לדקדקחשי
 גוכהה רוכ היה שאם הוא פשופ ודבר הקיפה רובהוא

 : בוודאי פרפה הקיפהורוב
 רזב שנחכס נולגולת ובן 1' דין בפ"י הרמב"ם וכ"בן

 ולא שלם שהקיום אע"פ מרפה הקיפה ורובטבהה
 הקיפה רוב והרי גובהה רוב נחבם כלום סמנהנחסר
 ה"ז קיש גובהה רוב והרי הקיפה רוב שנחבם אוקים
 שממחפק ונראה עכ"ל אותה שאוסרין לי ויראה טרפהמ8ק
 בש"ם והרי שאלה בזה ויש לחומרא שמבריע אלאבחק
 תלה ואיך לחומרא דאוחיתא מפיקא וכל במפקנשאר
 שכתבט לשי8תו הוליך רדמב"ם אמנם כמברתוהדבר
 מפ"קות "ש ררוסה לכד הטרשת דבכל הקורםבמי'

 אין ומ"מ ]גיש[ כסכרתו זה תלה לפיבך בהםשמקילינן
 דאוראתא באיסור להקל אפשר ואיך הלב על מתי"8בהדבר
 לפרש שיש מפני לי יראה ולכן כמפק נשאר שבגם'במה
 דחקא או מרפה כלבד גוכהה ברונ אי הוא דהספקבגם'
 אפשר בלבד הקיפה ברוכ ולפ"ז הקיפה רוב נם שחהיהעד
 שאוסרין דנ'ל הרפכ"ס אופר ולזה בשר דווד*רלומר
 דהמפק ליה דפשפע משום בלכד הקיפה אדוב השאיאותה
 כל דעת וזהו כם"ש בלבד הקיפה רוב על ג"בהוא

 : 171"ק[ ע"ם 3ו 5טץין יפ מו3ן 6יגו יג"ט36 ססני ותירון ע"ס גן ג"ג ס5ח"מ סגווגת ]תר5סהפומקים
 פירשא הקיפה רוב נקרא ומה טבהה רוב נקרא מהךץ

 גדול הקי*ה ורוב ולפעלה העי3ש מן עבההרוב

 ריהצ5 דגך8ה 3רוב בין כחב השור עב"ל נובההמרזב
 ברזכ בע הינש מן לממה שושש ולטע5המאמצעיחו
 למהלה חהוא 5שפע כבר שרדודל ממקום ההינונובהה
 תכיוק שרבריו הב'" רביט וכתב עכ4ל וכו'מהעעים
 לפו,ש פוץץו מהגדולים ורבים ע"ש הבטה שום להםהשין

 בסו בפירש* נ"כ דכינתו ברור נראה ולענ"דטוטץ
 : בם'דשנבאר

 ענולה ויא בתוכה טנח שהמוח הנולגולת דדגהמ!
 נמבה ההש מניבהעיה 4בבל העינים מן לממהומתחלה
 שלה השפח בל רוב וההט ברזבא כשגחכסה חהנהואעים סו למעלה חרש כרר וטלמת גבוהה היאובאסצעה

 ההיה אא"ב מרפה אינה מפח על מפח מהחשת אםכטן
 אם רשא והמפק מפח חצי ל פמפח תהוהחבימה
 מקצה רקיושה רזב טיעו הגלנית כל שמח רחכנצרר

 למעלה עד וועעש מן לס8ה שדוא כחחתיחההגולנ1לת
 לא סביבותהה שכל כל1מר בלבד גובהה רוב שמחבא
 סהחיל שהשישו מטקום בלבד הנל*טה אלא כללנחוןכ
 מקום עד תשא הב,פה סוף עד דהך~יק מןלמעלה
 וקיפה חב מן פחוה הרבה ועצ לירד ~חררלשהקופוע
 חדצ פהפה היא הבלימה רזב בשבח3מה טבההדברזב
 רש*ר שכהב וזה נובהה מרוב נדול רקתשה דרובשפירש"י

 החחתץ בקצה ר"ל ימעלה מאסצעיחו הופה רובעל
 דיששצן שבקצה נקורה כל בטדידה נויא עטלדדבר
 כהכרה הקיפה רזב כשרש י8"ז וחחשל לענייןאטצע
 ב4ציצע היא הגליפה שיצץ נובהה רוב גם בזהשכלול

 שנחבם ש שכתב הרמכ"ם דברי לפרש א'איפ"ז : צרמבל
 כתשכחת לא דחה וכו' קים נובהו רוכ וחרי דקיפהרוב
 בכל החבימה שההיה בעינן דלא שכצשרזש עראה בלללה
 שרוא אז אחד קו חבימה אלא הנולנולת רזבשמח

 בקצתתיה שלה היקי ברזב כשנחבמה העצם בלבמביכה
 שהיכה או בעיטל החב"מה והיכה פרפה אהרקו

 ברזב למעלה עד תחריהה מאמצע ישר בקוהחבימה
 חב נע אחר טשש ממש דוה נובהה רזב ולפ"זטבהה
 שוה אלא העינים טן ל0פה טתחילץ ושנההםהקיפה
 בעשר רולך וזה מעמ תוחר עיגל בחשי בוךקירשלך
 הקצר בתה"ב הרשב"א ולשק סעמ תוחר העצם חשיעד
 לאפדר "ש דירינא דצא ופשופ ע"ש ררמב"ם בלשקנ"ב
 וקפס סירוסיס גמס ים ]ו3טור והרשב"א רדמב"םבדעת
 כדגריגו סעור כתיח פסירס גר5ס וססליסס ע5יסס3טסוד

 טאמצע,הו במ'ש הטחץ בדברי ש*דשו מי 1ראיתייא ! כט"ש[ ג"ט 5ון 3די6 6ך כן נר6ס 651 ט"ם3סרטכ"ס
 והיעו מסש העצם שפח באס(גע שהכותה1למעלה

 פטקו חק פי ועל בשיפוע לע5ת מהחל שהעצםממקום
 שמרת אעה החבסה הץשיפוע קורם העצם שבהחהיהדכל
 רוב רא"ב ח,-א הם המוהש ורברים וע'1[ ]3"מכלל
 ועחא בעצסם שבדחקו במו הקיפו לרוב גךובנובהו
 ברגו* בן דהפסו נרך ועור כן נראה לא ולסעלהדלשק
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 9ההו31הן לא פק טהפאה5ןתערו
 וכניקכ לדביח ולא לעצם דכוק הוא הרי מ"מעב

 מתוך שיפקע חישינן ולא כשרה התההון ולאהעמץ
 ולא התחתון דכשניקכ סוברת ראשונה ודיעהדקוהו
 מנולה המוח ואין המוח על מנין דהעליון כשרההעלית
 1ר5"ס[ נר35"ן טרפה שניהם בנקיבת דדווקא וי"אלהעצם
 ההעות חלוקי ומעם ]כס"ג[ מרפה שניקב מהם דבאחדוי'ש

 : ]ט"ס.[ ע"ש זה בעניין שכנם' גירמאות חלופימפני
 דניקב והרמכ"ם כדדי"ף הכ"י רביט פסק ולדינאב:

 הרם"א ורכינו מרפה התהי%ן וניקכ כשרההעליון
 נהונ והכי לבד העליון בניקכ נ"כ ממריפין ד"שכתכ
 אוטרין אחרונים ונדולי עכ"ל מרוכה כהפמד לאאם

 באחד להטריף בה"נ דדעת כיון מרוכה בךפסדאפלו
 סס"ס וג"ג וס"ך וע"ז ]כ"ח קכלה דברי דכריו וכלמהם
 מפולש להיות צריך דהנקכ הא ופשוט סי"5[פ6"ס
 ואם וכשרה כלום איט ניקב הקרום חצי רק אםאכל
 לשאול ואין כניקב דיט נתמסמם או הקרום מקצתנרקכ
 כם"ש הקיומים שני ניקכו בלא מכשרינן כריאהלמה
 ועוד זל"ז במרפות מדמין דאין ממרפינן ובמוח לץבסי'

 כמוח סשא"כ לויאה ומדוכקים שוין הקרומים שנידנהאה
 העליון שהקרוס וחמרון מעלה יש מהקרומים אחרשלכל
 דק התחהון והקרום להץצם דיכוקו עיקר אך ועכחזק

 ולכאן לכאן פנים "8 ולכן להמוח דיכוקו ועיקרוחלש
 באיסור להגריע יכול ומי התחתון וצא העיקריימב"ם ולהרי"ף העליון הוא העיקר התוס' בעלי רבותינו1לרעת
 להקל שרוצה מי על תמיהני ולכן העולם אכות ביןתורה
 עטג'יו 1ת3"ם ]עסר"ח כלכד העליון בניקכ מרובהבהפסד
 וי5רישף סתוס' ס3ין דעות ח5ו3ן פפגי כסטחטיריסספיקר

 ! 1ד1"ק[וסרמג"ם
 דק עצם יוצא שמבפנים וראו בנולגולת פתחו אםג

 נמצאו ואם כהקרומים העצם כננר יפה יבדוקוחד
 בקיאין אנן נם ידוע מקוס דהוא דכיון כשרשלימש
 שיש נראה כזה עצם למצא ששכיח ובמקומותבבוזקה
 בזה מקילין תש ולראות נולנולת כל ולפתוחלחשה4
 המצוי דכר שהוא כיון להחמיר ש"8 ונראה 3"5[]תסו'
 מלע כשיעור כהנקכ ואין קוץ ע"י העצם ניקכ אםוכן

 אם בהקרומים הנקכ כנגד לבדוק צריך זה ע"ישימרוף
 נהמעך או שנרקב עצמו המוח בפ"1 הרמכ"ם כתכצש : בזה להתיישב ויש בהקרומים בדיקהשצריך חולי ע"י קצת העצם כניקכ דגס ואפשר נקכ בהסאין

 כדוננ או כמים נשפך ואס כשרה קייםוהקרום
 המוח כקצה הוא כשהקלקול אפילו וזהו עכ"לטרפה
 כדוננ או כמים נשפך שלא כל ום"מ הנולטלתאצל

 המוח באמצעהקלקולקוא
 ק

 מים נמצא דאפץ קיי"ל
 כ0ו צר מכל המים את מקיף כשהמוח כשרממש

 שאין הרמב"ם מלשון ומשמע המפרשים וכ"כשיתכאר
 סדג:וח הרבה נתמעך או נרקג ראפילו לרברשיעור

 ו כשרה קיים שהקרוםכל
 8 ב:)ח"ב(

 כטן מעמ המא מן חמר ואמ הוא בן המור יש1ןה
 נמוח אם אכל כשרה קיס והקיום נתמעך אושנרקכ
 גזה שכיוצא שנתרכך או הקרום בתוך כמיםתשפך
 עכ"ל מרפה עומד איט אותו מעמירץ אם השררהבחום
 תם הרבה שחסר ולא כשר מעמ שחמר דווקאוסשמע
 כלל חסרת לשון הזכיי לא שהוא כן י"ל הרמב"םבלשת
 שיש ממילא נתמעך או שנרקכ דכית מוכן דממילאאלא
 ככמות נחמעמ רקכון כשנעשה 1םוב בריא דמבשרתסרת
 ולא דומב"ם בלשון לא נתכאר לא הרקגון שקורום"ם
 המוח כל נתמעך או נרקכ שאפילו ומשמע המורבלשון

 ו כשרה קים שהקרום כל מועמ החסרוןרק

 עצמו המוח שכתכ בש"ע הב"י רבינו מלשון אבלן
 כשוה קים והקרום נהמעך או ממנו מעמשנרקכ

 רנם נראה עג"ל מרפה כדוננ או כמים נשפךואם
 מרפה הרבה כשנרקב אכל מעט להיות צריךהרקכון
 הרכה הוא וכמה מעמ הוא כמה לדעת לנו ישולפיז
 אלא לדבר שיעור דאין נראה ולכן זה לבאר להםוהיה

 הרכה נרקנ דאלו פעם שנרקכ קתני דמילהאדאורחא
 זה ל"זכהי חש לא והרמכ"ם חי הבעל מת היהככר

 לא זה שהזגירו והש"ץ והמור היא רפשימאדמילתא
 שרעת לכתוכ להס היה דא"כ הרמכ"ס עלשחולקים
 דאורחא אלא המקומות ככל כדרכם כן איטהרמכ"ם
 הרקכון שהזכהי קודם החמרון הזכהי והמור נקמידמילתא
 ממט סעם שנרקכ שכחכ כזה אח"כ הזכירווהש"ע
 היא אחת 1הכ11נה המור שכתכ המועט החמרוןוזהו
 ס3"ס ט5 וספינ ספוסקים פ5יני ד55 סק"ב יס'ז דטסנונם
 : 3ם"ו[ 5סגינו יס53ר ססלרס סכחוט גמוח ודינו סחיוס51מס
 דאם הרקבון באיכות תלוי הכל שנתכאר מה ולפין

 כרונג או כמיס שנעשה עד כך כל איט עדייןהדקכון
 במוה חיה אלו כזה רקכון דאם זה הסכיר והמורכשרה
 כלומר עומר היה ולא אותו מעמירין והיו השדרהשכהוט
 שהזכירו דוננ שישר וזהו ומרפה למים דומהכזה רקבת השודה בחום כ% למדרנה מניע היהשהמיעוך
 מימן ליתן באפשרי אץ שבראש ובמוח וש"עהרמכ"ם

 שבחומ המוח משא"כ העצס בהוך נתת המוח שהריזה
 הפוסקים דכרי וכל זה שיעור שייך 1ב1 כמקל הואהשדרה

 ו הםאחד
 או 3נרקג שאפילו שכתבו האחרונים מרכאיט ישת

 היה שאלו באופן סץמ היה אא"כ כשר איטנתמעך
 השדרה כחומ אם אבל עומר היה השדרה כחומכזה
 מריפה במוח נם אוהו כשסעמידין טפל כזה שיעורהיה
 השהרה שבחומ ספני מרפה כדונג או כמים כנשפךולכן
 סי'ד( וים"ס ופר"ח מק"3 ]ס"ך כמעם אפילו נופלהיה

 שכיוצא שנהרכך או שכתב במה המור כדברי כןופירשו
 טרפה עומר אינו אותו פעמידין אם השררה בחומבזה
 כלומר א3ותו על ולא דויכוך כמות על שכ11נת1עכ"ל
ישא %ל8 כדוננ ש גמים באיטוש איגו דציגוך אםאפלו



דעשלחן 4 מימן פיי4תהלנאוצידף6צ
 ]גט"ם הרבה עתמעך הרבה שנרקב בבמות הרבההוא

 : ע"ם[סי6"ם
 בזה תלוי הסרפות שעיקר דא"כ בזה לחמחה וישנפ

 ]נכס"כ[ והרשב"א והרא"ש הרמב"ם גיארו לאאן
 דברו מפורש שהרי זה רבר הראשונים ובליהש"ע

 נראה המור דברי ונם הרקבון באעות רק הואשההפרש
 או במים הוא ררקבון אם כלוסר הרקבון לאיכותשכיון
 כדונג וזהו ניפל היה השררה שבחומ באופן למיםדומח
 זה לאיכות הניע לא הרקבון אם אבל הרמב"םשכתב
 השררה חומ עניין רמה החסרט בכמות לן איכפתלא

 ולכן עומד שהוא הוא עצמותו וכל כ6קל זשףשהוא
 בעצם שנתון במוח אבל מרפה לעמוד ביכולתו איןאם

 הוא כך ובין כך בין הרי בזה לן איכפת 6ההנולנולת
 דכשנרקב הרקבון באיכות העיקר תלוי 1ב1 טפל ולאעומד
 ומרפה לינקב הקרום סוף לרוננ או למים שדומהעד
 ובאמת וכשרה לינקב מו18 אין הזה לאיכות הטע לאואם
 וחכ"ס[ ]גר~"ס דבריהם על שהשינו אחרונים נדולייש

 אם המחמלים הגרולים נגר להקל קשה למעשהומ"מ
 )סחטיר סג"מ זפס גס ]ססרי וצ"ע מרובה בהפמרלא

 נס ס3,ס חסי ערוכס3ססרון
 סס'י

 ע5יו ססיגו וססר"מ
 : 171"ק[ ע"ס מסטחט'ריס ס61 )7יג6 עג"סט"מ

 אצל המוח בקצה זה מרפה כמים דבנשפך שנתבאר זה9
 ומהמוח הכוח באמצע מים נמצא אם אבלהקרום
 באופן סביב המים מקיף המוח אם ה~ים כשיעורנחסר
 אינו להקרום ואפילו להעצם לא כלל פולים אינןשהמים
 ויפה שלם מוח הוא הקרום שמביבות כ~מרמנולה
 הקרום רמוף מרפה להקרום רק אפילו מטלים ואםבשרה
 בלבד התחתון קרוס בניקב המכשירים ולדעתליפמק
 העליון קרום של ם151 התחתון להקרום דכשמטלהצ"ל
 קמן כים בתוך מונחים המים היו אם והייה ליפמקג"כ
 שאינה השלחופית מקיף המוח אם שלחופית כעיןשהוא
 דהשלחופית מרפה לאו ואם כשרה לקרום אפילוסנולה

 : עצמן המים דין לויש
 מכל מקימם והמוח במוח מים כשיש להמתפק 1יש44*

 ובלא הקרום אצל רקבון גמקצתו יש המוח אךצד
 מים שיש עהה אבל שנתבאר כמו כשר היההמים

 זה מוח אם יקיפנו שהמוח הוא המים והכשרבאמצעו
 לאו אם בהקרום ישלומו שלא להמים כשומרנקרא
 לקרום מטליס כשהמים דדווקא נראה  הפומקיםומלשק
 1 בזה להתיישב יש כשרה סטלים שאינם בל אגלטרמה
 הטלטלת שחתכו ואחר צרריו בכל שלם המוח אםיב:

 בזה אין מים קצת בטלטלת נמצא המוחוהוציאו
 המוח דאמרינן משום הוא גמים האימור דעיקראימור

 שלם שהמוח רואין אט כאן אגל מים ונעשהנהמממם
 אומרין רש יכרוייס[ סק4ג ]ע"1 אחר ממקום באווהמים
 כשהם אף לקרום מטלים שהמים כיון מוף דסוףבזה
 יסר"ס[ סק"י ]מ'ו הקרום תתקלקי מ"מ לטלנולת קרוםניג
 לקרום קרום בין או למוח קרום בין הס הטים שסונ"ש

 בשלחופיה הם כשהמים אמנם מרפה שלם המוחאפילו
 לנולגולה קרום בין נמצא ואפילו ראשונה לריעהאמילי
 המוח שמן להריא נראה בשלחופית שמגחים דכיוןמרפה
 כסט"1 ססגריע ]עכרו"ס הרמ"א רבינו פמק וכן ]ט"1[באו
 3ע"ז ססרט'צ 0%051 5ט5גו)ס קרוס כין 53כד כעיסלסק)
 במוח מכומה היה אם מפק היה הרמ"א רבינו כתביג : ע"ס[5ידיו 3כל ויסס ס)ס כססעוס כסר )טומ קרוס כין גס ס"ססס

 הראש כשפותחין ליזהר יש כן על מרפה לאאם
 ימצאו אם מקיף המוח אם לראות שרדכל בדרךשיפתחוהו

 וממכינן זה אחר לבדוק א"צ ומ'מ לאו אם מיםשם
 אם במוח מטסה אם דבם8ק שכתב וזה עכ"לפתיחה בל" לכותי לטוכרו או הראש להשליך ויכילארובא
 המפק שטלד דכל נ' סי לקסן לשימתו הולך מרפהלאו
 עליו להרצלקים אכל הותרה נשחמה אמרינן לאמחיים
 אה"ז לבדוק שא"צ שכתב וזה בס"ר יתבאר ושםמותר
 ניכר היה כשלא זהו פתיחה בלא הראש להשליךויכול
 שבחיקה בגון ריעותא כשגיבר אבל מחיש ריעותאשום
 פשומ שבראש מים מפט בא שזה ראשה מנענעתהיתה
 הריאה מבדיקת ונרע פתיחה בלא להניחח שאמורהוא
 שכיח דאי החמה ובימות בככעאם ובפרם וט"1[]כ"מ
 ואס ]סכ"ס[ לבדוק שמחייביס בראש מש שבהןהרבה
 בהפמד לאמור אין ומ"מ לקונמו יש בריקה בלאחשליכו
 ]וכ"ט ל"מ בר"ס שיתבאר בדיקה בלא ריאה כדקמרוגה

 להמתפק ויש הקרנים אצל הראש מן ליחה יוצא אםיך' : וסרפ'נ[מסס3יס
 והמוח בתוכי מונח שהמוח בעצם נקב יששמא
 המוח ויוציאו הטלנולת יפתוחו הקרן דרך וזבנתקלקל
 ולריעה רס'צ[ כסס ]63ס"ע כשרה שלם מבפניס העצםואם

 לא שוב רפה שלם המוח רק אם י"כ שבסעי'ראשונה
 % ואין בגולנולת קמן נקב יש אם אף ואז לןאיבפת

 מרמה שהיא באופן אחד כבש בראש סים נמצא אםכפך : להליחה חיישינן לא זה ידי על שיאסרכשיעור
 וא"א ככשיס בהרבה נתערב הכבש ונוףווראית
 וכיוצא להתבכד הראויה חתיבה מפני מדיגאלהתבשל

 גחוט מש ""ר רייק נמצא ואם הנבשים סלהשררות בחומי לברוק שיש י"א גאחד אחד שנתערב אובזה
 כבש מאותו הוא שהראש רצלין לשררה מהמוחהנמשך
 איט זה שסימן כיון גזה מפקפק רש מ"6[ ס"ס]3"מ
 ררבנן שכאימור שאומר מי 1"8 סס[ ]ע"ו בש"סנזכר
 דבר מפני או להתכבר הרארה חתיכה ממעם במלאיט דמדרבא רק במל רמראורייתא בתרי חד שנתערבכנון

 מקורם האימור נודע כשלא זה על לממוך יששבמניק
 ופ"ם[! סקץ 3ם"זוסט"נ

 קיים והמוח העליון המוח בקרום תולעת נמצא אםמטז
 רתלען קי בניקכ דמכשרי והרמב"ם מףלשימת
 ס"ם להסכשירים ואפירו טרפה הועם' לשימת אגלגלבד

 דידן/



 11ו1ץשלהן לב לא פק מושת"לכאערוך

 וכיון בע בבהקה בקיאין אנו שאין מט. פ"ה5הק
 על נמצא אם אפילו לכן כזו בבדיקה בקיאין~אנו
 פרפה דם שרמ ולא רושם ולא נקב ואין העליוןם

 מהמוח יצאה שחיטה קודם שטא דחיישינןסק"ס[
 דכיון חאה שאני פריש שחימה לאחר ואטרינןבה"נ מכשריט רבריאה ל'ו בסיי  שיתבאר ווה  הקרומיםעוקט

 בתוכה היו שבחחה שפיר תליק ממנה נתהוורהחולעים
 אבל לצאת נדחקו המבעי חום שאפם שחשהולאחר
 וניקבו יצאו שמהיים לחחש יש ודאי אתו דטעלטאבסוח
 נ-הוו בהסוח דנם לומר נוכל אם דאפילו ןעור31"ח[
 דבריאה לריאה דמי לא מ"ם אתו סעלטא ולאובשם
 ינקבנה שהתולעת א"א הבהמה בחיי תמיד שמרחפתביון

 במוח אבל יצאה שהימה לאחר ובודאי ירחשנהוהמחוף
 כלאחר בהיים לנקבה התולעת ביכולת במטחהשמונח

 ת,ו" םו,י;'ין'%ע;'זןי'1:~ליו
 שכמה ובפרמ מהזגךק לא רשזחא ראחזוקיהקר,מים
 לחוש וא"כ הנךומים שני ניקבו בשלא מכשיריםנרולים
 שום רואין אט אין ובשניהם הקרומים שני ניקבושמא
 לו המכימו אחרונים ונרולי מעם בלי חומרא הקשסימן
 העליון הויום על דבנמצא ועוד ערו"ס[ יסו"חמ"1
 ררך באה שמחוץ דנימא אהר ממעם להכשיר דישוראי

 קחם בין נמצאת אם ורק שם טעהת ועדייןהחופם
 בבל להפר(ף יש בזה אחד קרום מקבה דוודאילקרום
 קוום בין העליון הקרום על בנמצא אב5 1גרו"ס[גוונא
 חפ ויפים שלמים עמצאו הקרומים שני וברקטלעצם

"
 ~ננל עייךי:"ן ו' "זן

 נ" ון~~
 חוץ לצר הת1לעת פי אם ואף מע1לם להמוח הניעהלא ועדין היה וכאן- נמצא באן דאטרינן עניין ככלגשרה
 ט"פ מפעם מותרת ט"ם יצאה המוח שמתוך01-אה
 עד"ו למוח המעה ולא התולעת טתהפגה שמאספק

 אט שאץ יאף ןסס[ אחריקברקה:%יי%2(;

 י"פ ןסס[ בדזךאט על למטוך שיש ודאי בכה"נמ"ם
 דמצויך למאן ואפיעל ]סו"מ-ן בדיקה שוס בלאשמכשיר
 ; ]6ר%"ק לאסור אין בדיקה בלא נאבדה אםבדיקה
 אס פרפה עצמו הטוח בפנים הולעת נמצא אם'מפ

  בשר צר מכל טקיפו הק-ום ו%ם לקרום  מנולההוא
 בדיקה צויכין ודאי והקרוטים 1חכ"ם[ שבמוח מיםבהן

 ואף הקרוסים וניקבו מהחוטם באו שטא ניחושדאל"כ
 כאן דאטרינן להכשיר יש בכמ"נ ט"ט בקיאין אטשאין
 א"א עצמו רבהמוח שסובר למי אמנם היה וכאןנסצא

 וניקכה אהאי מעלמא דהא אסורה ודאי תולעתשתתהוה
 שיתהת אפשר האיברים דככל זו סברא דחו כבראך

 ולמה שלחופיה בתוכה שנתהוה רואים אט ואםת1לעים
 הש"ע מפרשי ובאמת זס[ ס"ס ]ס5סי תלעש יתהוולא
 יש הקרזמים בבדיקת ולכן כלל זה רכר הביאולא

 צ"ע בדקו ילא רקרומים נאבדו ואם בהפ"םלהכשיר
 : 6"ס[ ו5סע"ס סתגשס כ1גרי סנסנס]עסרע"נ

 ג~ירה כמין נהל ח5ל ט יש גתוכו מונח שהמוה יסכ
 פ" שני קמו הצואר בלפי פיה עלה,ט

 מה וכל
 נדון בכלל חשפולין הפוליו עד מהמוח בהקדירהש"פ
 כחופ נדון ואילך ומשם במשהו קחמם ונקיבתכמוח

 שכנבר  והנוח ל"ב במי כנריש גיבא  ונקיבתםהשדרה
 הללו טלץ בעיז דןכר יש בעוף ונם בם"ש הטהפלץ

 : כבהמהתינו
 רהולומם י"ז רע ממאכ"א בפ"ב כתב שהרמב"ם יעכא

 ומבואר ע"ש אמוריס הבהמה במוחשנמצאים
 כשם התלעש שנתהף ובהכרח מוחרת דהבהמהלהדיא
 שניקבו בהברח א"כ הוצסם ררך שבאו שמר דאםטפה

 דזה שם וכם"ש עצמו במוח חולעום שיתהוושביכלת * מהברר מ~ה טיו צד פכל סקיפו שהסחשהמיף ש"יי י"ם במעי לפם"ש עצסו במוח כשנמצאנהקיומיס
 לא דלשוט הקרום על כשנסצאו רכוונתו לומדרוחק
 ו6י% ס3סס6"ע שקיג6 דאי סס מ%ס נס%ם"ע כןסשמע

 וס"ס סס סה"ף נעסורס יניס רק סו6 ויקייג6ק
 וגשע 1גהסר6 ירמ ננפ' סס ס6מרו פ0 סו6 סנסוסשלשס

 : וש"ק[ עשעסג"ע

 יפדרה שבדופ מופהז ]הי לבמימן
 . מלפיש גשאוט

 נל פמ % תמשך המוח טן יוצא השיהחפ
 כל והמחגר המחזיק והוא הזנב סוף ערהשררה
 ואם חי בעל של קיומו עיקר והוא והנידיםהאיברים
 שבחום המוח את ההופה העור היקף רוב לרחבונפמק
 לא המוח זה דלעניין קיים הטוח שכל אע"פפרפה
 ילאסעלה

 סירה-

 בחבו נפסק אותו המקיף שעור דכיין
 ססךלאליהגי

 שסי
 קיימו שהיי ולצאת ליפרו המוח

 העל ב5 גפמק אם יכ"ש 5ס0 ]פרס'י העיר עקהוא
 הגצח כל שגפמק אע"פ העור חב נפמק לא אםרמרפה

 : כשרשבפנים
 לההבו רכשנפמק כן הרץ בגרגרת רנם אע"ג י"אנ:

 הפסיקה כשאץ לרוב מצפרפץ וגעפם פרפהברובו
 וכשהש ח, סטוכין בריקף גקבים שהפ אלא אחתבבת
 דופדרה 4וצפ ס"ם ל"י בס" גס"ש סרפה רגל גיורוג

אעו
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 כשיש אבל א"ת בבת ברובו כשנפמק דרק כןאינו
 ונהצמרפות חסרון בהם ייש החוט סביבותנקבים
 רממתבר וטעמא וס"ך[ ]3"מ נשר רוב יהיההנקבים
 בשנחמר ב,ה עצסו מצד שחיוהו בנרגרת דרווקאהוא
 משא"כ חייהו נפסק אהד במקים שאיט אע"פהרוב
 המוח טפני אלא העור מצר החיות שאין החוטבעור

 ביהד הרוב שאיו נל ולנן מחויקו העור ורקשבתוכו

 חסרון בהם שאין דבנקבים גולגולה לענייו ל' בם"שמובר
 בהם שיש רבנקבים שם מבואר ס"מ לרונא מצטרפיןאיו

 לרובא נצטרף לא למה וא"כ לכמלע מצטרפיןחסרון
 שלמעלה בגון שוה בהיקף הרוכ אין ואפילו החוטבעור
 אם מהחתיתו מעט נסדק וימטה מעמ החומנסרק

 ג"כ להחמיר יש ואולי ]סס[ מרפה רונ יהיהבהצמרפות
 השלם נם לצרף נקב כמלא לנקב נקב בין איןאם

 : לדינא וצ"ע בגרגרת גמושביניהן
 יונח עדיין ארכו רבסריקת נשרה לארכו העור נטרקב

 ולא כולו נמדק ואפילו יופרך, ולא מקומו עלהמוח
 נשר נסרק שלא ולמטה למעלה משהו אפילונשתייר
 שהולק מי שיש אף הפומקים בל לזה והסכימו]ג"י[
 ל"ד בסי' שיהבאר 'לגרנרת דס' לא דבוה והטעםבזה

 חיותו רהגרגרת ולמטה למעלה משהו שישארשצריך
 להמוח מויק זה שאין וכיון החומ עור משא'כ עצמוסצד

 שנתמעך או החומ נפסק ולא השררה נשנרה אם וכןד4 : לרינא עיקר וכן בה לןליה
 ה"ז קיים זעורו הואיל תתנרנד החום שבתוךהמוח
 יש וכן החומ בריקת צריה השדרה ובנשנרהמותרת
 כחטומרות ונראה השני מהצד גבוה אהר 'טצדעופות
 ית'רא וחומרא זו בבדיקה "כשיו בקיאין אנו שאיןשאומר מי ויש החום בדיקת צריך שבירה ע"י שבא נראהואם
 על נם בזה יסמוה 1יש יפה הילוך כשהלכה ובפרטהיא

 י"ח ובכעי' השדרה חום לבדוק יש ונתרפאשבירה ע"י שהיתה וי"ל בעיקום הולך בשהשררה וכןבדיקת'גו
 זו בבדיקה בקיאין שאנו הככימו הגדולים שרוביהבאר

 : ט' סע" נ"ר במי'ועמ"ש
 סיפו ועד מתחלתו שחור החוט את שמצאו מעשהה

 חזק שהקרום רואים כשאנו 1ה1 אמנם פומל אינומראה שינוי רוודאי 1 % דלאו ונ"ל בריאה א~אפוסל
 את כשרואים אבל אחרות שדראות חוטי קרומיככל

 דזהו לומר קרוב המראה שינוי ע"י וחלש רפההקרום
 חיזוק לו ראין בהקרום פומל דרקבון ופשיטאכרקכון
 נתוכו כשהמוח זהו פוסל אינו מראה דשינוי רזה י'אוכן
 דנלא אע"ג סבפנים נפסד המוח אם אבל ויפהשעם
 גס מעיד הסוח הפסד ס"ם פוסל היה לא המראהשינוי

 ומרפא הפסי 13 ששלט הקרום של המראה שינויעל
 :]סמ"נ[

 כשנפרר זהו מוריף ולא מערה לא דמיח שנתבאר זהך
 לינקכ עתיר ,ה ליה רמתוך לרננן להו דקיםיבה שיתנאר כמו נתרכך או נתמממס אם אבלמבפנים

 הקרום בתוך המוח שנעשה נקיתון שנשפך כלמקרי
 היו ואם לראשו ומסופו למופו מראשו ונשפךכמים
 מקרי ונתממטמ ]כס[ הנקב דרך יוצא היה אותונוקכין
 ער כדונג נמס אלא כמים נשפך שאיט טזהפהות

 ונופל נבפף הוא מירו למעלה קצתו ומניח אותוכשאוחז'ן
 כשנכפף הזה כשיעור ג"כ הוי נקיתון שנשפךושיעור
 גתמרך גי"ס סכסכ סס ומרס"י ס"ע מימ3"ס ]כ"מתופל
 : 1ד1"ק[ ע"ם וכו' חריו'יסו ח:6 5ס"ס וסו' 5ס"גסכחכ

 מבפנ"ס נתרכך שלא אע"פ וכן והש"ע המור כתבון
 'כול אינו אותו מעמידים ואם וכבר עב שהואאלא
 מרפה ספק שזהו ונוונוזמ ענ"ל טרפה כוברו מפנילעמור
 ולא שס בגמ' בעיא שוהו מפני שם הרסנ"םונ"כ

 מפני בזה לרקדק חשו לא והש"ע והטוראיפשמא
 הוא והספק בכ"ם כדרכם בזה נ"מ אין הדיןשבעיקר

 שא~ו מפני הוא ונהמממם בנתרכך הטרפות עיקראם
 למימן שהגיע דנל בעעמא סימן הוא לעסוד ינזלבאינו שתלוי וזה זהמיסמום הריכוך עצם מפני או לעמוריכול
 ונתרוקן מהמוח קצת נחסר ואם מקולקלת היא הר'זה
 הריקן היה כשמעם'רו כעניין הרבה נחמר ואםכשר

 ז סק"ון ]ס"ך מרפה שוחה לידושחוץ
 השררה כל פני 11על המוח מן :וצא השדיה תטה

 ער אינו בפסיקתו טרפה בהמה להיות השדרהדומ
 שהוא מקום עד כלומר הפרשות בין ער אלא הזנבסוף

 כננד הוא הפצולין וההחלת פצולק ומתפצלמתפרש
 חוזד הוא פצולין מאוהן למטה אצבעות ושתי ל,נביורד והאמצעי לזו ואחד זו לירך אחר ראש 1יוצאהירכים
 נהרבה וכן סתפצל עוד מהם ולסמה לג' עודומהפצל
 בין ועד המיח מן החומ נפסק ואם מופו ערמקומות
 אם אבל מרפה רובו שנפסק מקום כל האלוהפרשות
 החום כח תשש כבר האלו הפרשות מנין למטהנפסק
 מעמירין הירכים רק השדרה את מעמיר אינו הואשבשם
 שנפסק החום בם'גת מתה הכהמה ואין השדרהאת

 : הבהטה כשרה בשם החום כשנפסק ולכןשם
 בין נקרא לפיצול פיצול שבין בשדרה הישר החוממ2

 כשמושכין בהתחלתן הפצולין שני שכין והחוםהפרשות
 עצמן שבפיצולין וחוטין פרשה 8י נקרא ואילךאילך
 עד החומ שיפסוק מקום וכל הטור וכהב פרשותנקראו
 נפטק ואם כשרה ואילך ומשם טרפה השלישיפיצול
 פרשה פי וזהו השרישית פרשה של הפיצול עוביננגד
 ואם שמתירו ויש טרפה שהוא ידאה הרשג"אכתב

גטסקו
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 פרשות וזהו הראשונים הפיצוליס חומי משני אחדנפמקו
 עכ"ל כשרה השלישי פיצול חוטי נפסקו אם אבלטרפה
 ראשונה פרשה פי ער א,א אינה ווראית ששרפהורע
 ובין עצמן פרשות ובין הפרשות פיות בין ואילהוסשם
 כתס"כ ]רסנ"6 מספק מרפות ריויין שכננרן הנדולההוט
 לכאר חשו יא והש'ע שהטור כתבנו וכבר סס[ור"ן
 ססק סף 156 ככ5 ןוגסגרס מרפה לספק טרפה וודאיבין
 ככ55 1ע7 ע7 6ת'י5 סם סיס 61ף סס כנמ' געיומ ססןעסגי
 מת"ל 6ומר ר"פ ס65 ת"ע גסםיטוס סוי סנ16ניס ג5155פי

 : ו7ו"ק[ ע"ס כג55 עז 651עז
 זהו שמתירו שיש השלישית על הטור שכתב וזה4

 ראיך הנרוליס כל עליו והשינו שם הרמב"םדעת
 השסיטו ולכן בספק נשאר שבנם' ברבר להתיראפשר
 דבריו ליישב פרחו אחרוניס ונרולי לנמרי דעהובש"ע
 ססר"ח ע5יסס ססינ וגכר סט"ו ויס"ס וג"מ סק'"]עס"ך

 : ע"ס[סק"ז
 הסעיין שהרי האחרוניס רבותינו על תמיהני וסאד44פ

 אחרת שימה לו שהיה להדיא יראה הרפב"םבדברי
 עצסן פרשות ולא פרשה פי לא הזכיר לא שהריבזה
 סכחוץ החלתו השדרה חוט היבן עד ג' רין כפ"מוז"ל
 ישאר שלא שנייה פרשה סוף עד העורף שבתחלתלפולין
 האליה לתחלת הממוכה שלישיה פרשה אלאאחריה
 זה דכוקין עצסות שלשה הן ואלו הן פרשותושלשה
 ספרש שאינו הרי עכ"ל שררה של מחוליות למטהבזה

 אילך המתפצלין החוטין שהן הראשונים כל כפ"הפרשות
 הנדול בחום רק מרפות אין ולריריה פעמיס כמהואילך

 השאלה שבנם' רק השררה כל פני על ההולךהאמצעי
 ד5סירוסו טגסכ ]ע5ח"מ כחה שס שבלה סקוס ע4הוא

 ככמוט יינס 6ס גסכרס 6ס ע5עס סע5ס ע5סם56ס
 עגין ער. ועוז ,"ל סרמכ"ס ס,כירס 65 5מס זמ"ג1סתיסמ

 : ו5ע"ג[ סם7רס )מוםע5ס
 אחת עד ]סס[ בנם' דאיתא הוא כן הרבריס ובירוריב

 כנם' ושאלו יודץ איני שנייה כשרה שלישיתטרפה
 שאלו ואח"כ בכלל ער ולא ער או כנלל שד עדאס
 אס שאלו ואח"כ 0הו פרשה פי בכלל ץר ולא עדאס
 דתניא סברייתא ופשיט מהו עצמה פרשה כבלל ועדעד

 השניה ראשעה פרשה לאו סאי כבשר תרוןהפרשה
 ן ץ"ש שלישית פרשה על דהכוונה להורחי

 שבץ סה ולא ממש אחת ער לפרש יש רהנה וה"פע
 נס ולפ"ז ככלל עד ולא עד וזהו לשנייהדאשונה

 ראשונה שבק מה זהו ספק הוי דהשג"ה שאמרמה
 רה"פ שו כשר לשלישית שנייה שבין מה אכללשנייה
 האהת כלות עד טקרי אחת רעד כלומר בכלל ועדעד
 שניה שבין מה על הוא והטפק שנייה פרשה עדוהייט

 ואח"כ לה קורס ולא כשר רק השלישית ואחדלשליש'ת
 סהו פרשה פי בכלל ער ולא עד לומר תסצא אסשאל
 הוי זה ונס השנייה עד רק הוא דהטרפות כיתכלוטר
 כפה שהוא שנייה פרשה כקצה הדין איך כמו,1ספק

 והמרפות בכלל ועד עד אתשל שאל ואח"כ כמיבןהשנייה
 חו עצמה כפרשה הרין איך השלישית החלת ערהוא
 עד החום דכל ודאי יל'פ לנמרי אחרת שאלההיא

 וכשנפסקה השדרה חוט בכלל הוי השלישיתרולת
 בז השוכבת החום של סקצת על האמנס מרפהרובה

 שהעצטות מפני בפסיקהה אוסרת אינה אולירהצסות
 חהקלקל לא שס הפסק שהיא ואף אותהמחזיקות
 0הא ליה ופשים יחזיקוה צדדיה ש0שנישהעצסות
 ושנייה ראשונה לאו כאי כבשר תדון דפרשהדהניא
 ס'ימ השלישית עד הולך סהחוט שהמרפות אףכלוסר
 אינה והשנייה הראשתה העצסוה שבין החוט0קצת
 שלישית לא לה ורחי יחדקוה שהעצטות 0פניאוסרת
 סזה שלמץלה סה וכל כעצסה שלישית פרשה רקכל01ר
 ישאר שלא לומר הרסב"ס שדקרק וזהו וראיתטרפה
 מה דכל לכלול כדי וכו' שלישית פרשה אלאאחריה
 כשנפסקה טרפה העצסות שבין מה אפילו 0זהשלמעלה
 6ח"5 יס סטקר7ס 61ף סנשמס ככ)5 קרסס זווז6י]וססק
 : וח'ק[ כטס"שפ סה 6מ"כ סווכר ס,ס גיון מ"מ5סיסך
 ועד ובעוף כבהמה שוה השדרה חומ דפסיקת מריפותיוא

 אין ולממה שמשס בעוף השררה חום כחהיכן
 כלומר האנפ~ס בין עד הטור רעת אומרתפמיקהה
 ה0קום ההחלת עד ולכן לנוף מחובריס הןדהכנפייס

 וזהו כשרה ואילך ומכאן מרפה להנוף סחובריןשהן
 ה' בסעי' הכ"י רכימ פסק 1כן והרא"ש הרמכ"םדעת
 0חוכרן שהן הסקוס סוף עד שפוסקים מרבותינוויש
 מרבותימ ויש מ6נסייס[ 5עטס מז , מ"1 גנמי ]גראלנוף

 שהכנף הנוף על ששוכבות בסקוס לסמה עדשפוסקים
 כך ושוכב בנוף חבורו סמקום ממנו העצס ויוצאבולם
 בשנפסק מרפה הנוף על שכיבהו מקום ועד הנוףעל

 ר5ש בטקום דשלא הרם"א רבינו וכהכ ברובוהחוט
 להקל יש הש'מ ובסקוס אחרונה כריעה להחסיריש

 סק"3( ]ס"ן לנוף שסחוברין המקוס םוף ער שנייהכרעה
 אף אהרגה כויעה הדין מעיקר שאסרו סהנרוליםו"ם

 מהנדולימ ויש ותי"ק[ 1נ(83ס סס", וים"ס ]כ"חבהפ"ם
 :ע%ר1"מ, ח"ע ושא טקסיכ ה"ו ראשונה כריעה בהפ"םשפסקו

 הטקל והלך במקל השררה על אותה שהכו בהסהמי
 שמא חישינן ולא כשרה השדרה אורך כל פניעל
 א1 דהשררה כל פני על המקל הניע לא ואם החומנפסק
 שהוא במקום הסקל שראש חוששין במקל קשריסשיש
 לרוחכ הכה אס וכן הקשריס בסקוס וכן בכח סכהכלה

 גגת' ש6 ,ס 3ג5 החוט נפסק שסא חוששיןהשררה
 וס5גס ר6טס ע5 י,כס וסוסיש סינ פ"ס וכרפג"ס .)"6
 וסרמג"ס ע"ס ס55עוס ע) כ55 סכט ס65 כפסיתומ 6"ססס ו5סירס"י וס סממיעו וסס"ע וסעור 5סיפך 6ו ,;כסכ5סי
 געמג1ין סיס ס65 656 ס%עח % ש ססגט ספסיס)ר6ס
 6וסר ו6ח"כ וגגס ע5 6ו ר6סס ע5 5סטפ 656 מוןס65
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 ודווקא מימנים עישר הוא וזה בו טעלתSשחיטה
 נם כשך קהם ורובו מיעומו נקלף אבל כו4ף
 הח! דגשאר המיעופ אם רובו נקרף אם ואפלו,טה

 ו עשש ויסחיסה לו מועיל אחרבמקום
 מרפה העליון לחי ניפל הרמב"ם כתב המור ה"15ג

 ה~א הסימנים ער שננמם כגון התחתק נימלאבל
 שחימה בה' למעלה כתבתי ואגי מותר ה"זנעקרו
 מחובר נשאר המ.עומ אם מהלחי רוב נעקיושאפילו
 "שאר שלא או כולה שנעקרה ער כשר אחרבמשם
 ניפל שאמר מה על תמה אני ונם אחר במקוםהמיעוס
 לרקרק חשין יש המרפות על להומיף וגי הע14ןלחי

 אצמריך רלטפיה סרפה רבעליון מכלל בתחהוןמרהכשיר
 בעליון וב"ש בו מחוברין שהמימנין אע"פלאשפעינן

 שהשינ במה רבריו בתחלת המפרשים סרחו וכברעג"ל
 ע4ו הוונ ]גס*ס[ ו"ל הרשב"א ונם הרמב"םעל

 !כהמור
 המור רדגה דבל א"ש כ"ר מי' לעיל שבארנו מה ולפיג

 בלחי מחוגרים רהמימנים תפמו לונל והכמיוהרשב"א
 שננמם שכהב במה הרמב"ם ברברי פירשו ולבןהתחהון
 נשארו הלחי אורך שבכל כוונתו וכו' המימניםער

 שאפילו עליו השינו ולכן שהיו במו רבוקיםהמימנים
 שפיר ולפ"ז אחר במקום המי"ומ אם כשר רובנעקרו
 רתנן דוה סרפה העליון לחי רניפל לו רמנק עליותמהו
 שהמימנין אף החש לרבותא כשר התחתון לחינימל
 כהב הב"י רבינו נם ולכן העליון לחי וכ"ש בודבוקין
 לחוש וראוי מרפה להרמב"ם העליון לחי נימל ב'במעי
 הרק שמעיקר מוה ומטאר הרשב"א וכ"כ עכ"ללרברע

 ! לרבריו להוש שראוי רק לו ממכימיםאינם
 רהוא הכל א"ש הרמב"ם ששת רלפי באמת אמנםך

 רבוחים אינם שהמימנים לוניל לחכמי בתשובתוביאר
 הלוים והמימנים בהלחי רבוק התורנץ רק בהלהיכלל

 ייי.ייי"ןי":י)ןלן" ז~1,י':ן)".""'ג."י'י,,:י
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 ש

 רבוקים עריק המימנים וראשי מהלהי ננמםההורכץ
 הסימנים קצה גם אם אבל לנמרי בשר ולכן הלחיבקצה
 מפני שמוטה וזהו מימנים עיקור זהו מהלהינחישו

 מע" שם כ0"ש אח"ה להם דאין יפלו עצמןשהסימנים
 מהמשנה הרמב"ם לה מדייק שפיר ולפ"ז ע"של"כ
 לחי לשטת לו והיה ההחתון לחי ניסל תנן רלמהטפה
 אין שוב להלחי מהוברין אינם רהמימנים רכיוןמתם
 סרפה העלטן נימל הא לרייק וראי אלא רבותא שוםבזה

 לריך יכנם שהרוח מפני בתשובתו הרמב"ם כיארוהמעם
 והם 11[ ססו' גסכי6 ]עכ"י חי הבעל ימות ותיכףהריאה
 הנרולה חכמתו ע"פ מעצמו זה חידש שהרמב"םתפמו

 במפ"י בעצמו כהב שכבר כן לומר וחלילהבמבעיות
 שנודע ברבר אפילו מעצמיט לחרש לט שאיןמשחיטה

 רגותיט שקגלו מה ורק שגידיט הרפואה דרכי ע"פלט

 5ת שאייק בוצר הדבר ולרבריט ל"ש ז"להקרוש"ם
 'סיפס ס" נסץס"ס גוה הפעם הסבי הח! אךמוגשגה

 : 1ס[ 51סט*ס א ססססוכריו
 חהחתון ליה ני8ל הנאונים בשם והמור הרא"ש בהבווץ

 הא והלעפה הסראה ע"י לחיות עיכולה והואכשר
 ואעה מהס:ן בנם' כן איתא ולפנינו עכ"ל פרפה רגילאו

 וגם בלום בזה פירש לא ז"ל רש"י שהרי הש"םסעיקר
 והלעפח חמראה ומרצ וה הביאו לא והרמב"םהרישף

 לחטר שיכולה ולטקום המראה נקרא וזה לחטריביה שאינה מקום עד רבליעה בבית הסאכל להשיעודחבין
 ינעל אם הדשהתה חרפוסו שגיפל עוף וכן הלעמהנסרא
 אבל 8רפה לאו ואם בשר והלעסה המראה ע"ילחיות
 הרוקש בשם האחרונש וכתבו ]סכ"ס[ העליון לחינימל דעי פרפה ענחן בכל בשמק העליון חרמתמו ניטלאם
 כשרה הנרזן ערלת ודהא הפומלת ער הלשון נימוקראם
 6 רמנק קליו שהקשו 1"ח מרפה המומלת עםאבל

 המראח ע"י לחיות יכולה כאינה והוי לאכול יכולהשאינה 80ני באץ הטעם אמנם ]סר"ח[ הפרפות עללהוסיף
 ! רנ"ע ו' במעי' ועמ"ש ]סג"ס[והלעפה

 להנאפים היתה דבוודאי שאומר הגרולש מן שיש ודעך
 המיאה עי לחיות יכולה רבאינה בגם' עטרמא
 על לדומיף להם היה מנהן רא4'כ פרפהוהלעמה
 ח!"ל סרפות עניע הף לאטל יכולה שאינה זה אמוזה מפגי הפרף רלמה כזה עוד תמה ואני ]כ*ח[המרפות

 'לאכול יכולה שא*נה בלשעה .מכה לה ישאם
 : לפרפטן רעבון עניין ומה גמורה כשרה הש חיהשהיא או כל ודיי מרפה שהיא נאסר הרעבון מפניתטת ובוודאי

 א"ש דומב"ם כטונה שבארנו מה רלפי נלע"ר ולכןן
 שהוכירו אלא אה רין הזכיר הרמב'ם ובאמתהבל
 ובאוצו בהלחי מחובר תשהורבץ בקצהו אלאההחהק בלחי תלוש המימנש שאץ נהגנו רכבר אחרבלשון
 נתסש, שאם בפ"פ שכהב שחה 4יר מעי' כ"רבמי'

 ונקילו מופו עד הוערבץ שנקלף כטטצ מרפההמימנים
 מ"ם פיפות אץ שאע ונהי המימנים על המימניםראשי
 שאינם מפני ח"ל שם שממחם וכמו לשחימה ראויםאינם
 כהכרח שהמאכל מובן והרבר ע"ש לשחיסהראוים
 וממלא אחר סקום לו אק שדוי המימנים ררךשירר
 ונקפלו המימנים ראשד עם ההורבץ רכשנקלףמובן

 וודו הטאכל יבנם ובמה המימנים נפלו הריהמימנש
 המראה ע"י לחיות יכולה רכשאינה הנאוניםשאמרו
 שאעה בהכרח נפלו רמיסנים ראם כלומר מרפהוהלעמה
ע המנלשינגם  ש1' הף 
 ע"קר וזהו לשחיפה ראתה שאעה מפני אלאהמאבל
 דאיק8ץ הא שם שאומד וה מבהשר ]מ"ד.[ ובנמ'משנ*ם
 הנאונים ולפק כ"ר במי' שפרשט ובמה ע"שאקפולי
 רלשחיסה פרפה בתראי רבכה"נ קאמף בעלמאמשנא
דגטגל השי מפני שהמות גהכרח שהיפה ובלא ראויהאינה
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 הרי"ף ~ה הוכירו ולפ"ז טרפה שהיא ומטילאהמאכל
 : א"ש ולפם"ש ןה הביא לא ולטהחנאונים דברי כל להביא שדרכו ידוע שהרי 1"לוהרמב"ם

 הושם הורבץ או ושם נ' כסעי' הב"י רבינו נתנה
 גרול דכלל עכ"ל נבלה שהוא בכל לחללושניקב

 אם ננקובה שסטריפו דבר שכל הטרפות כנקיכתהוא
 דבר וכל החלל עד שינקוג צריך חלל לו שיש רבלהוא
 ובלא לעבר מעבר מפולש נקב שתנקנ עד חלל לושאין
 שכן ודאי נבלה דהוי שבהב וזה ]ס"![ טרפה אינהןה
 מח"ם נבלה שאינה נאמר אם ואף הרמב"ם לדעתהוא
 נבלה הוי שחיטתה ולאחר בו מועלת שחימה איןס"מ

 דינה סחיים רי"א בארנו ושם ב' סעי' כ"ט במי'וכם"ש
 במה אך ע"ש טוסאה לעניין ולא אימור לענייןכנבלה
 ןה שהרי ציע נבלה הוי התורבץ בנקיבת רנםשפסק
 בכרם כנקב הף שיו הנקב וטרפות שחיטה מקוםאינו
 נבלח ולא טרפה אלא אינה שחיטה לאחר שאפילוודקין
 שמלשון ואף סק"ס[ ]ט"ך נבלה אינה דבח"הוכ"ש

 הף נתורב'! דגם קצת לדקדק יש 1' ד,ן פ"אהרסב"ם
 הב"י רבינו נם"ש נן לוטי מברא אין מ"ם ע"שננלה
 דקרק לא בכאן רגם נראה ולכן ע"ש כ"ם במפרושם
 ]פו"ס ןה לשון התורכץ על ג"כ כתכ הושט ואננכוה
 ]וצנרו"ס למרפה נבלה בין הפרש אין הדין שבעצםמפני

 : סתר"מ[ כד3רי סעיקר1ס3"ס
 נקבו כשרה מהם אחד ניקב לושט לו יש עורות שנימז

 דכלל ונמתם ח~ק קרום גו עלה יאפילו טרפהשניהם
 מועיל אינו בנקב שנטרפה מקום רבל בטרפותהוא

 ואעה רהמהר שסופה מפני אח"ב בו שעלההקרום
 חוששין אנו שאין ו,ה ע"1.[ וי3מוח . פ"ג ןרס"ימתקיימת
 ניקב חעליון שקרום ביון זה כנגר שלא ~ההנקבים הי ואקילו ל' בסע" יתבאר ונמתם קרום עלחשמא
 שיתבאר לקורקבן רמי ולא לפטה ניקב והתחרצןלמעלה
 כשרה זה כנגד שלא וה הקרומש שני רניקבו מ"טבם"

 שטגין השני * יש נסיטו נקנ % ולנן כאחדהנקבים שני שיפגעו לעולם יארע ולא נייח מעחרהקורקבן
 אינם והקרום'ם בו וסנשמת בו שאונלת הושטאנל
 אחר במקום יפגעו הנקבים ששצי לתות כולגוום
 רכנן פלוג לא מ"מ ס~ה ןה הרנה רחוקים אםואפילו
 קרובים יהיו במה ער לשער שצוכל לרבר שיעור איןכי
 שניהם בשניקבו דווקא ולפ"1 ]ס"ו[ רחוכ~ם יהיו כסהועד
 מ"ם אחת בשורה ממש שוים שאינן ואף אחרמרוח
 כשגקב אבל ב~ה זף שיפגעו אפשר הם אחד רבצדכיון
 זה יפגעו לא לעולם שהרי כשר השני מעבר הואהשגי
 עיקר ואינו בבה"ג גם להחמיר שרוצה מי ויש ~העם

 נקב ואם וזויק[ 6יסכ6 3סר י6!י) 5"ט וז3ריו]ע3"ח
 ג"כ נראה הושט של השני בעור והשני גתורבץאחד

 למעלה באחר רןהו ~ב"ז שיפגעו שאפשר מפנירטרפה
 ניקב ואפלו סק"ו[ ]עס3"ם רטרפה שנתבאר למטהואחר
 להמרק, יש בבשר דבוק ששם לראש מפוך למעלההושט

 הטל במנוחה דאינו דביון מותם שהבשר אמרינןולא
 מה כפי אך ס"ע[ ]גו"3 וצ"ע סשם שיעתקלהיות
 התורבץ מקום אלא הושם סקום שם אין ד' בסעי'שבארנו
 : לפ[ עדי65 כ!ס סיק) ]כסט'" מתיסה הויואזלי
 בנם, ואיתא לנן והפניטי ארום החצון אלו עורות שניי

 רגוהינו נחלקו לגנים שניהם או ארומים וכששניהםאדום והפנימי לנ! החצון אם כלומר טרפה חליף דאי]מ"ג.[
 נראה הש"ס וטלשון ספיכור[ כסס ]סור שכשר די"אבזה
 רדווקא ש"ם טרפה מיניידו חד חליף ראי קאמר מדלאכן

 הרמב"ם מלשון להדש1 מבואר ובן הוחלפוכששניהם
 לבן שלו החצון העור שנמצא הושט וכן שכתבמפ"ז

 אינו באלו הוא הרי בבהמה בין בעוף בין ארוםוהפנימי
 ~ה דניקב דכיון בן נראה המגרא מצר וגם עב"לוטרפה
 ממראירע אחד עור הוחלף אם לני מה כשר ןהכלא

 , מגין השני הרי בניקבוהוי
 אחד הוחלף דאפילו ףסייג[ כתב 1"ל הרא"ש אבליא

 דכאן מגץ השני שהעהי לנקב דפי ולא טרפהמהן

 טרפה לאודם נהפרכצ1רדפייוגייייז:יגנ~נשהפניטי

 ן עהביא רש"י מלשון סבואר וכן כלל לרותא ;הק
 45,.,יי!.שן;41%"גני~!,ו דאמרינן טרפה נאדמוכדת הפניסי חליף ראישכתב
 דאם ג"ב הסכימו אחרונים מנרולי ודבים פ"ם[ .ס"ג

 ולכן ופר"מ[ סק"י %1"ז ס'נ ]יס"ס בשרה לבניםשניהם
 לבנימ שניהם לפרקים בעופות ב~מנינו שנמצאמה

 לפקפק אין וסמג"ס[ ספפ"6 ]כמ"ס שמנים ב"ופותובפרמ
 בן נוטה הבית בתורת הרשב"א רעת וגם בללבהם
 מיעוטא הרא"ש רעת הוי כן מ"ל רבוותא הני דכלוכיון
 ופימינו בהיתר שהמכימו והאחרכים הראשונים כללנגי
 בעופות סאד שסצף אף זה מפני שיטריפו שמענולא

 ן גבנים העורותששני
 הנדולים כל הסכיטו הפניטי העור מקצת האד'ם אם11%

 לקותא הוי הארים רובו או בשכולו ררווקארבשר
 1ע4"פ( יסר"ס סק"ט וס"ך סק"ס וס"ו ויס"ם כסקצתוולא
 בזה שיש 1"ל הר"ן שהביא רש"י מלשון שהבאנוו~ה
 שבשביל בלל סברא אין ןה בלא אבל ררומה חשש בהיש נשנלא"ה זהו טרפה במשהו אפילו וא"כ ררוסהחשש
 אבל החצוז בעור שינוי גרליכא רווקא דזהו לומרשרוצה מי 1יש ,ט"י[ דרומה למ4ק ניחוש אדמומיתמקצת
 אודם מקצת בשיש טרפה החצון בעור לובן קצת ישאם
 רק דזהו בלר נראה ~ה ואין סק"ט[ ]ת3"ס הפנימיבעור

 ע"ס 3ט5מו וכמ"9 טרפה לבנים דבשניהםלהמוברים
 דוב על לסמוך יש לבנים רבשניהכ בארנו כבראבל

 זה אין א'צ שמכשירים והאחרונים הראשוניםרבותינו
שרוצו מי שיש ודע פעט נתלבן החצון שעור במה כלללקותא



 1 יכפוץשלהן לנ פק מףטתהפןתערדך
 ובנימ5 בן ואינו לנמרי אחר עור בנימ5 5הכשה8שר1צח
 שגי לו יש אם וכ"ש פ"ס[ ספר"מ ]כנו'ם מרפה אחרעור

 ואם דמי כנמול יהר רכל רמרפה קנים שני אווושט'ם
 צ"ע נפררים ובאמצע באחר מחוברים ולמעלה5ממה
 בראש בלימה כמין יוצא הזברים אווזות ובברלרינא
 מכשירים יש רביתייהו רהכי קנים כשני זה ואיןהקנה

 רבינו כתב כשרה מהם אחר רניקכ שנתבאר ובזהיג ! וצ"ע כן נמצא אם שלהם בהנקבותנם
 בא שהנקב בניכר אלא מיירי יא זה וכלהרמ"א
 אפילו קוץ ע"י שניקב לחוש יש אם אבל חולימחמת
 נם ניקב שמא רחיישינן מרפה הפנימי רק ניקב5א

 מחמת ובנקב עכ"ל מבחוץ בריקה לו אין וושמהחצון
 הנקב ואין החצון גם נ,קב שמא חיישינן ולא כשרחולי
 בהחצון המחלה שלמ שלא רואין שאנו רכיון בוניכר
 שלפה רלא ובמאי שלמה ששימה במאי ראמרינןבשרה
 החצון עור עובי במקצת החולי שלמ אם ואף שלטהלא
 בריקה בעי ולזה בה לן לית בכולו שכמה שלאכיון
 ~יז ]פת"נ החצון .העור עוכי בכל החולי שלט לאאם

 בקיאים אנחנו נם החולי שלטה אם ובבקיאותסק"1[
 י),,,י::, 11, נלן "ין
 ובסי' בקורקבן מ"מ במי' והרי שאלה בזה יש ולפ"זיןש : קוץ ע"י תלינן רבמתמא מבואר וכו' קוץ ע'ישניקב
 אם מפק רכשיש הש"ע בעלי רבותינו בתבונ"א
 יהקל תולין וכשרה חולי ע"י או ומרפה מחמ ע"יניקב
 יא שמא מחמ ע"י ואת"ל חולי ע"י שמא מ"םמפני
 פעסא סהאי נבשריה ה"נ וא"כ ע:'ש העורות שניניקבו
 ויש סס[ ]ע~ז וממריף נ"כ שם שחלק מי ישובאמת
 שאוכלת רשכיח אברים לשארי רמי לא רושט שאוסרמי

 רושמ ועור סס[ ]גקס"כ במצוי תלינן לעולם ולכןקוצים
 אחר רכשניקב הרבר קרוב בו ומנשמת בו שאוכלתביון
 סשא"ב ס"ם מהני לא ולכן השני נם ניקב קוץע"י

 רספק ועור סס[ ]סר"מ מ"ם הוי שפיר אבריםבשארי
 חוקה יש רבשם אברים רשארי למפק רמי לארושפ
 בהושט הוא כשהספק משא'יב הותרה רנשחמסלהיתר
 לו ואין נבלה והוי שחיטה ליה מהני לא תו ניקבראם
 גם סהני רם"ם ואע"נ ]כרו'יס[ הותרה רנשחמהחזקה
 כס"ם רזהו נסור ס"ם זה אין באמת אך אימורבחזקת
 ומה לאו אם השני העור גם ניקב אם מפק אחרמשם
 לא 1כ1 בהראשון ששלמ חולי מחמת ניקב לא אם5י

 ואותו הראשון שניקב קוץ מחמת ניקב שלא אושלט
 ובושם היהר חזקת מפני הוא בשם ההיתר תלייתעיקר ולכן ג"6[ כד' ]טכרו"פ הוא אתר שם מוף סוף ניקב5א

 ! כמ"ש זו חזקהליבא
 אפילו קוץ ע"י שניקב לחוש יש ראם שכתב יבזהמך

 נם ניקב שמא רחיישיט מרפה הפנימי רק ניקבלא
 המ~רשים נאלקו עכ"ל מבחוץ בריקה לו אין יושםהסצון

 8 ג]ה"14

 דטדפה לחהף החצט ניקב אם רכ'ש ח"אבפירחטו
 הש"כ הישם ררך בליעות רוב שהרי סק"ק וע"ז]נ'ש
 בהכרח הוץ הושמ פנימיות ררך בא ראם מרפהמם'נ
 מהושמ ירר שהקוץ נאמר ואם ניקב הפנימי העורשנם
 כשיצא הרי החצק בעור נתחב ואח"ב המףלחל5
 וי"א הפנימים מהאברים אחר שניקב בהכרחסהושם

 בריקה אין 1ב1 להחצון חיישינן שפיר ניקברכשהפנימי
 לברוק טכל שפיר החצון כשניקב אבל שהוא כללנקב
 אט ראין לקמן שיתבאר וזה סק"ח ]פ"ך הפנימיהעור
 ~וט בשהנקב זהו שהוא כל בנקב בושמ לבהוקבקיאין
 בכואין אנן נם ירוע במקום כשהנקב אבל ירועבמקום
 מקום רואים שאנו מפני ]סס[ ירוע כמקום וזהובבריקה
 הנקכ של בננרו רק בהפנימי בריקה וא"צ בהחצוןהנקב
 רווקא זהו אך ריעותא להחזיק לנו אין ויותר החצוןש5

 קצת שיש בגון קוץ ע"י מבחוץ שניקב לתלותכשיש
 מ8ק מפיקא מפק באן יש הרי מכחוץ קלקול שוםניכר אע אם ראף לומר אפשר או מבחוץ בהעור נםקלקול
 ולא מבחוץ בא שמא קוץ ע"י ואת'ק חולי ע"ישמא
 קוץ ע* שיבא שכיח שיותר מפני תולין איןרבחולי רנדי בושמ כן במו מ"ס מפני בחולי תולין שאנואברים ישארי רומה זה ולעניין בלבר החצון עור רקניקב
 מבפנים קוץ ע'י בא אם מפק נם שיש זה לענייןמ"מ
 ]כג"ל ים"ם חולי מפק מצרפינן שפיר מבחוץ קוץאו

 ית"ת ס"ודומס ~יו ססקסו תס כל 1""ס סס"ךגכפגם
לזיג"

 ססמפו סנדוליס סרוכ סר"סון כפ.רוס לסמפיר יס
 : 1ד1"ק[ וכרו"פ וסכ"ס ועסרת"נלפירוסז

 מבחוץ בריקה לו אין ושמ 1' במעי' הב"י רבינו בתבממז
 ארום שהוא שכיון מפני נריקה שצריכה ררומהאצל
 הצא עוף אם יעשה כיצר בו ניכרת הארם אורםאין
 ובורקו הושם סהפך ואח"כ ושוחמו סבחוץ בקנהבודק

 רבעו ובתב עב"ל מבפנים אלא מבחוץ בריקה לושמאין נמי נקב ויעניין תקנה לה אין היא בהמה ואםמבפנים
 לו אין עוף אף בבריקה בקיאין אנו ראין ולרירןהרמ"א
 ועמ"ש פ"ש גקכ עפגיין קוזס כחכ מזס עכ"לתקנה

 למפק בריקה יש רנם' מרינא רהנה הרברים ביאורין ! ל"אבמעי'
 בריקה יש ררוסה לוודאי נם הרמנ"ם ולרעת דרומהמ

 אך בדיקה צריכים המימנים ונם נ"ז במי' שיתבארכמו
 הארפ רושס אי1 אם אפילו סעים ובני כרס כמואברים רבשארי ררומה לעניין אכרים משאר סימנים קילאבזה
 ארמומית יש שכננרם בהכשר רק אם עצמם בהםנינר
 אבל "צמם בהם נם הארם ששלמ מימן רזהוטרפה
 ]נפ4 בה לן לית בנגרם הבשר הארים אפילובסימנים
 הארמ ששלמ ואף הן קשין שסימנים מפני והמעםג"ג!ן

 אמרו ולכן הארס שלמה לא בהם מ"ם שכננרםבהבשר
 וממעם עצמן מימנים שיארימו ער במימניס ]סס[חז"ל
 אחד בעור הארם ששלפ רואים אנו אם אפילו נמיזה
 אינמ השני בעוד שלמ שלא זמן כל מ"מ הושפשל

מרפה
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 מ"ם לפנעו הקוץ כשצההבה הוא ירוע שמקוםנתט
 בעיגך מקום עעם לזה ואע בעלמא וחומרא ךק שוהו:4ת
 ולכן לבן שהוא הפנימי בעוי נקב להכיר ובנקלהרין

 כטן המכה מקור שידוע במקום המקיל מרובהבהפמד
 לסמה או למעלה לשחומ בדט מללבלך צוארהשמקצת
 בבהמה ואפילו הפסיד לא הפנימי בשר לבדוקאח"כ
 שטכל פשופ והרבר כן מפורש אומר שהמהרש"לןבפרמ

 : הנדולה דערו עללממוך
 עומד קהן נמצא כ"א דין בפ"ג הרמב"ם כתבכ2

 ועלה החשפ ניקב שמא נבלח מפק ה"ובושמ
 וג~ץ נכהמא אם אבל נדאה ואינו הנקב במקוםקרום
 המדגרלת הגהטת שרוב לו חוששין אין בושמכזירבו
 ר"ל בהשפ עומר שכתב ווה עג5ל הגיד הקוציםאוכלים
 באופן הושמ בדפנות ודוחק ושמ של לחבושמונח
 הש"ם לעאץ תם לנקב חיהונן ולכן ממ"101 11שאיט
 אם אבל בן משמע ]תשנ:[ בושט קוע לו ישבשאמר
 אין דלאורבו שבתב וזה בה לן *ת בחוח לרחטמונח
 ואורחא הוא פעסא רחד ובריוח לרחבו ה"החוששין
 כן סכ"פ טוסת תס סקי"3 סס3"ס ]ת"כ קתנירמילהא

 שבתב המור ונם 5"ט[ מקע"ו סס'ך וךגרי גו"סס61
 לארבו נמצא אם אבל בושמ תחוב הקוץ שנמצאורהקא

 הש"ע לשון הוא ובן עכ"ל בשרה תחוב ואינו לרחבואו
 ע"ש מדבריו בדמובח הרמב"ם על חולק אינו פ'סע"
 תחוב לאינו תחוב בין ההפרש עיקר להרמב"םדנם

 מוחר לרחבו נם תחוב ובאינו אמור לארכו נםובתחוב
 נקב שום שאין אע"פ הדפטת את בשדוחק מקףותחוב
 וסל"ן ן ונסחם קרום בו עלה קמא חיישינן בושמניבר
 סםט'ק 5סק סו6 וס וכפין סס רס"י 5סוא ס81 וכןפוט' ;ר6ס ס6ינו מט"ס סוסע 05וך קון נסמכ ס6ס סססכסג
 ניק3 ספ;ימי עור סכ5 כוונסס 6ין סקי"מ סס"ך6
 ע5' נס ס81 סססק 858 סחשן עור ע5 רק ס81וסמפק

 ורס וספר'ה וסס'ן סכ"מ מ7כרי תס63ר וכן ספ;יטיפור
 קיפ סיס מפי63 יפס 7סמו3 זכיון גי8 כן ימי8803ור80 ט871י כמח5וע גיקכ ספנימי ספור פיטיסס 7עסמטפ5ו
 0ייסיק יפס ססשכ כיון נקכ סוס הין שי5ו כ8תס 6ג5כקכ

 אין אם דאפילו מבואר הרמנ"ם לשון וממתיסתכ:דפ : 171"ק[ וסכרי58נקכ
 רם קורמ בו נמצא שלא בנון בהושמ ריעותאשום

 והמעם נבלה ספק הוי מ"ל מבחוץ ולא סבפניםלא
 הרמב"ם 1לשימת דרוסה לספק וה דיסו ]סס[ דבנמ'דכיון

 דרק ב"מ בסי' שבארט מהטעם דרוסה במפקהחמירו
 שום בהם ראינו שלא אף הבהסות בין הדורם היהאם

 שהקילו מרפות משארי למפק דומה וה ואין הרורםכהיה הוי תחוב הקהן בשנמצא בושט וה"נ חיישינןריעותא
 אמחנן דבשם משום שס כמ'ש הרמב"ם לרעהבהם

 הוא כשהספק אבל עומרת היתר ובחוקת הותרהנשחטה
 כלום אינה דהשחימה היהר לחוקת יצאה לאבהושט
 לאחר גפל שהספס אף ולכו נגלה הוי הושטרנקוגת

 עד"ן חהשה לא שלעלם מילמא אנלאי מ"משחימה
 קסכר י"ס סט סמ1ם' קתדפ ]ומ0רן חימימחזוז

 כוסע נס "צ סהיעס 5ממר ;56 7סססק יטוןסונהס וסשכי
 ג6 סלפס סה סוסע 7נקוכס סמ31ריס 16 סוסרס;ס0סס

 ורתינסו[: דש 3"3. ועסוכףנ53ס
 בתב הפיר וז"ל בוה הפו0קים מחולקים ונאמתכה

 מביב או בושמ דם קורמ שיש בד"אהרשב"א
 לאחר שהוא בירוע דם קורפ עלע נמצא לא אבלהקהן
 כך ובין כך בין אמרו הטרם וסקצת כשרהשחימה
 רם קורפ בלא המההרים ומעם על"ל נומה דעהר1לזה
 לא אם צדדים כהטני ניקב שאפילו הכומות בבאעכמו
 עדיף לא זו"ב מ"ח בם" במ"ש בשרה דם קורפנטצא
 והחששא לאו אם בלל ניקב אם ידעט לא שעו"יןהשם
 משני נ"קב ח-אי סאטפם ונמתם קןץש בו עלה שמאהוא
 אמנם דניקב בחששש 5'ש דם כךרמ דצרץיצדהן

 נייח רמינח הכומות לבית דנף רלא מובתםהאוסתם
 אנל ומסירו שמדיחו מי היה לא דם קורמ היהואם
 והמשקין חהאוכלין רם קורפ עטההה לוה נם חיישינןבושפ
 נ"ל ועוד סס[ ]ר"ן והמירוהו שמפוהו תסיד שםהעומ-ץ
 קרומ בו עלה שמא עצמו הנקב על דחיישינןדבמו
 עלה שטא רם הקורפ על נ'ב חיישינן כן במוונמתם
 רם קחץפ למעום ננקל יוחר ואדרבא ונ0תם קרוםבו

 : נקבמלסוצם
 שיגץים דוששץ אנו בושמ באמת למה לששל "ץכו

 5ח1 הכוטת בבית נם ניחחט לא למה הנקבמתם
 חששא מפני פרפה לעבר מעבר ניקב לא שאפלוונאמר

 בבהיג אברקם בשארי ובן ג0תם קרום בו שעלהזו
 רנהם וטשפ ברחשח אלא אינו זו דדופשא דעאמנם
 קטעמא אברים בקארי לא באה שחששר לחו"למציט
 הףך מעפ מעפ יוצא בתובה עב נעשה והמשקהמשקה סעי כל ששואבת מתוך ההריאה במילתא איבאדבה
 ובן 5יפ[ י"ס : תץ ]רס"י קרוס ונעשה נקפאהנקב
 ומשקין אובלין ונם תט1 סהשועע שההו מתךהושפ
 הריץ שב הנענוע שמחוך להעת יבול בחובועוברין
 נחים שהם באגרים אבל מבחוץ הקרום עלה ואולאחור
 לא הקיומים שני נוקכ היה ראם וה חשש שחךלא
 ואמת מנך"ע[ מ"0 ס" כס"ך סוג8 ססמ"ק וכזכ ר"תכפט ס5"י ס"נ ]רמ"פ לאחור התרת הקהן או במחמהיתה
 לחשש חוששין בהממם רנם שמובחם מראשונימשיש
 ועור כן קיי"ל לא אך נ':[ ומ~ין מס"כ סכס ]תום'וה
 אחר עור שהוא מפני ל"ממס רק חששו לא הםדנס
 וכושפ חששו לא עורות שני בו שףש הבומות בביתאבל
 ! ס'-ן מ"ם ס"ג :עיכ"ס שבתבנוהמ"ם מפני לזה חהפודן אנו עורות שמ להם שרש אףוריאה
 מפק הוי דבתחוב הפוסקים רוב כדעת לדינא וקי"'לכ:ז

 יא מבפטם לא רם קח-פ ברליבא אפילונבלה
 אמנם ע"ש פ' במעי הב"י רבעו פסק וכןסנחוץ
 תחוג ואין לרחיי או ושט של לארכו מוגחתבנמצאה



ספ'
השלחן פ סימן פריפאהלבותעךדף ,
 מבחוין רם קורמ נמצאת דאפילו יומר נראה היה כללבו
 על מעיר דם שהקורט נאמר אם דאפילו, בה לןלית
 שום ליכא מגפנים אגל םבחוץ אלא נקב לאהנקב
 הפנימי העור רק לגדוק לנו אץ היוהר ולנלריעותא
 הזכירו לא רבותינו כל וכן קרום לעליית לחושזלא

 סלשונם שמבואר עור ויש דם בקורט טרפהדבנמצאת
 ךי5מ6 ס:מ3 ער"ן ן דם בקורמ אפילו מותרדבנםצאת

 ע"ס )6סכפיגן )עו)6 )יס 56עריג8 דס קורעפסוס
 : סיטנ[ ע"מ כפו)6 ס5כת6 ווד6ידכ;ס וככו~

 קורט עליו אין אם דווקא כתב הרמ"א רבינו אבלכ:דז
 אחרוגים כגרולי כםה לזה והסכימו מבחוץדס
 ל,מר שהוסיפו ויש וכרו"ס[ וחי"ק 301'0 וסר"מ]טיי;

 וסר"מ[ ]ט,'; להחמיר יש בפנים רם קורם בנמצאתראפילו
 ];'". בגמ' שמצינו דכיון האחרונים רבותינו ררעתוצ"ל
 1'ש בושט מונח כשנמצאת א"כ לנקב רמי דסדקורמ
 ספק זהו שהרי בפנים רם גקורמ אפילו להחמירשיש ובווראי דם קורמ ובלא בושמ כתחוב הוי דם קןרםבזה
 כמ"ש דנשהטה היהר חזקת כאן שאין ובושמ הורהאיסור
 שיש אברים רשארי ספיקות מכל גרוע בושט מפקשכל

 : בושם משא"כ דנשחמה היתר חזקתבהן
 'ש דבושמ דניון גדולה שאלה בזה שיש ודעכט

 גסעי' לעיל א"נ ונסתם קרום בו עלה שםאחשש
 שיכדוק שנהבאר ברם מלוכךך שצוארה נעוף'י"ט

 קרום בו עלה שמא וניחוש בנמ' הוא וכןסבפנים
 חסרון מפני שם שהחמיר הרמ"א רנינו וגםונסתם
 עלה דשמא כחששא רי והרי זה לטעם לו לםהבקיאות

 שייך לא 11 דחששא זה על והתשובה ונמתם קרוםנו
 הוא שמא דחיישינן וכה"ג בושט קיץ לו בישגאלא
 מלוכלך כשהצואר אבל ונסתם קרום בו ועלה ארוךמזמן
 עלה שמא לוסר שייך לא קרוב ,ה היה שהדברברם

 בדם מלוו צוארה היה אם ילפ"זהיהךססן",קז
 קרום לן4ית לחוש יש הדם שנתייגש ער רב זמןזעבר
 מקום לעניין ונ"מ בבדיקה בקיאין אנו דאין למעםוא"צ
 כשעבר אבל ע"ש ביראין אנו שגם שט שנתננוידוע

 : קרום לעליית לחוש יש רבזכן
 דושמ עורות בשני ט' טעי' בם"ש לשאול יש עודל

 ]ת"נ.[ מפורשת גם' ג"כ וזהו כשרה זה בלא זהניקב
 ונסתם קרום בהשני עלה שמא וניהוש לה משכחתהיכי

 כשבא רק דזהו יג בסעי' נתכאר רשס בזהוהתשובה
 שבהשנייה רואין שאנו כיון חולי ובםחמת ע"ש חול'מחמת
 קרום לעליית לחוש לנו אין כלל המחלה שלמהלא

 שניחוש אנל דריאה סרכות כמו קרום עליית רואיןאא"כ
 שנתבאר ו;ה בושט קוץ לו גישב רק חוששין איןלזה
 לו אין דושמ מטעם טרפה מחמ או קוץ דע"ישם

 אין קרום עלייה חשש לפי גאמת ע"ש מגחו!ןבריקה
 מילתא גקט דבשם אלא 3ריקה לו אין לטעם צריכיםאנו

 כמו יש קרום עליית חשש שבעיקר מפגירפסיקא

 מ"גס ל כמ%51 ]דסוסקיס שיתבאר כמו שחולקיםמהפומקימ
 יש שפיר החיצון דכשניקב ט"1 סעי' לעיל שסוברולמי
 רחששא באםת כובר סק";[ ]ס"ך הפניםי בעורבד.קה

 מן % ,:י,,,[ ויי,'ע :ן ירלזן~ןיויי.:,:,"ן,';.וו4

 מוכסין ד6ין כעו65 זס"ג י"5 גגנל ]ונס ע"ש 'זוכדיעה
 : ן סגרי8סמ6

 מבחוץ כדיקה לו אין דושט ט", בםעי' שנהבאר וזהל~פ
 חיישינן ולא ע"ש בעוף מבפנים ויברוק ררוסהאצל
 דעליית חששא שייך לא דבדרוסה י'ל קרוםלעליית
 שם שנתבאר וזה קרום לעלות יניח לא דהארםקרום
 בנקג רם'יר' י"ל מבפנים בריקה לו יש נקכ לענייןדגם
 סס ]ו3גמ' קרום להעלות עריין פנאי לו היה שלאחרש
 זו רחששא שאומר מי ויש ךע.65[ מליג6 דמיירי'"5

 חיישינן ראז בווראי עור כשניקב אלא אינו קרוםדעליית
 ולפ"1 כס[ ]כר1"פ קרום לעליית ח,ישינן לאהעויוה שני על ספק שיש במקים אבל בהשני קרוםלעליית
 דזוקא מ"רי בושם קוץ לו רישב דהך לוסרנצטרך
 להדיא משמע הפוסקים ומכל אחד עור שניקבבשראינו
 אלא הפניטי העור נל נקיבת ראינו לא דאפילולהיפך
 לעליית חיישינן משם לצאת שבקושי נעלמאתחיבה
 לא ניהבה אחר כ'שקרום להיפך שאומר מי "ט וכןקר,ם
 קרום עלה לא רלמה השגי בהעור קרום לעלייתחיישינן
 חשש כשיש אלא אינו קרום דעליית וחששא האחרעל
 דאמרינן בהפנימי קיץ שתחוב או ה"ורות שני עלשוה
 קרום להעלות הניח לא והקוץ קרום העלה החצוןדעל
 רחוקים רברים אלה וכל טק"סן ]30'" הפניםי עלגם
 פ"ג והרמב"ם הרי"ף לדעת לחלק שההכרח אלאהן

 ס"ג:[: כפו65 ד)6]סססקו
 לעלית החשינן רלא שפמקו םרבותינו יש ונאמתךבכ

 פמקו והרא"ש רהראב"ן הטור כמ"ש כלל[קרום

 1ס1ג"6[ק" ין "2
 טרפה גוודאי בחוץ דם קורפ עליו יש אם זולדיעה
 לחוש אין בפנים דם קורט אבל ]עור[ כולו ניקנדווראי
 בש"ע כלל זו דיעה הביא ךא הג"י ורביע]ג"י[

 : ט'טעי'
 אץ אם מכשירין ויש וז"ל כתג . הרמ"א רמנו אבללג

 וכן הבריא שמא תי"טינן רלא מנחוץ רםקורט
 מהם לעשות שסלעיטין אווזות באותן בעירימ להקלנהנו
 משום הושט נקיבת אחר לבדוק בעיר תקנה שיששומן
 קוץ לו גישב להקל ונהגו הריאה ממרכות יותרדשכיח
 ויותר דאורייתא איסור הוא כי הרבה בזה לרקדקויש מבחוץ רם קורט ואין צררים םשני נקוב אינו אםבושם
 םלברוק ארובא ולמשוך כלל לבדוק שלא טובהיה
 נהבנת מרחו ורגים עכ"ל ריעותא ראיכא במשםולהקל

דגריו
והנח



 ט 1שוץשלץ לנ פש מלי%תהלכותערדך
 דלמה לדקדק חם חהש"ע הרמב"ם דברי על נם חהנהקץף

 בבר הא הקרוס עלית מפני דחששא פעמאלרן
 אצל גם מבחוץ בדיקה לו איו דושמ מ"ז במע"נתכאר
 וצ"ל לאמור יש קרום על"ה מעם בלא נם וא"כנקובה
 בעור נקב רואים כשאנו כלל א"צ קרום דעלייתדפעמא
 בדיקה לו אין החצון שבעור מפני מרפה דבלא"ההפנימי
 ניקכ לא הפנימי שנם ורואין העורות מפרדין אםאמנם
 ]ס"ך קרום דעליית מחששא רק האיסור אין דאזכולו
 ואומרים חולקים דיש י"ח במע" נתבאר וכברסק"ך[
 לסנק אבל סבחוץ בריקה לושט אין דרוסה לספקדרק
 רביט דביץ יתבארו ובזה מבחוץ בדיקה לו ישנקב

 בלוסר מבחיץ דם קורפ אין אם מכשירין ויש וה"פגצץ :הר%'א

 "" " 1_ 2ע נ~1"," ,זשנ:%טי:י"
 לושפ שאין ספני טרפה זו לדיעה גם הפנימי עורניקב
 היש דעת נם זו לדיעה נצרף אא"כ סבחוץבדיקה
 טבחוץ נם בריקה סהג' נקב דלספק "אק שבסע"חולקים
 דבשיו ר"ל ובו' להקל בעירינו נהנו וכן שכתבוזהו
 אוהן מלעימין שהיו ספני הושפות אחר לבחקוקנו
 שכל נדולות קולות להס היה זה וננד נקבים בהםומצוי
 אם הפנימי עור ניקב אפילו הצדדים סשני נקובפאינו
 בדיקה לושפ ושיש קרום לעליית חוששין שאיןהדיעות שני בצירוף רק וזהו מכשירים היו מבחוץ רם קורמאין

 ; נקב במפקמבחוץ
 לכדוק שלא היה רמומב רים"א רבינו אומר ולזהלד

 שהוא דאחרי איסור קצת יש בזה שנם אע"פכלל
 אין בזה מ"ם דריאה כסרכות לבדוק צריבין המצוידבר

 רובא בחר רא,לינן דאורייהא בחששא עכ"8האיסור
 ממך על ומכשיחן שבודקין עתה משא"כ נקובותשאינן
 ףש רבותיט רוב דעת ננד שזהו שנתבארו הדיעותשני
 5גקנ !ס 5דתופ סר51ס מקי"מ ]עעץ תורה אימורגזה
 : כע"[[ סגי6ר ועכרו"פ ע"ס %קס"כוכת"ס 5ט5י עטין !ס זעס ע5יו ססיט וכגר עיס ש4פמעת
 עירו כמנהנ מובר איט הר%'א רבינו נם ידינאלז

 עליקן סהשש בדיקה לזה ואין בייקה צריךובוודאי
 תחוב הקוץ נמצא רק אם ולכן שנתבאר כמואקרום
 מרפה היאכושם

 וח-

 נדולי הסכימו וכן בזה להקל
 אוווות שילעימו בטקומותיט שטעחו לא וםימיאחרומם

 עליהם לנזור יש כן שעושין מקום ימצא המצאואם
 בושפ תחוב קוץ ימצאו ואם הושמות שיבדקו תוקףבגל
 א"ע להפריש יש לזח ישמע שלא סי וכל פרפההיא
 המנהג גתבפל כנר הרם"א רביט של בעירו ונסמכליו

 ! עייש ז"ל הב"ח כם"שהזה
 קמנות אבעבועות או הושם על כשהין נמצא אםלוץ

 בשר ויפה שלס שתחתיו הבישר ואם לגררםיש

 נשחפ אם אבל מ"ו בם" שיתבאר נדקץ כמו]ספ"6[
 החצון בעור נשאר אוחו בשקולפין בושפ רואיןיפעמים נססן קשחיפ נקב במקום רשמא פרפח השחץבתוך
 הן וקשץ לבנים נידין כמו נמצא ולפעמים צלקתכמין
 ןק קרע שהיה כל לעין ונראה הושם מבשריותר

 שעלה גקרום רהוי ונמתם קרום כברן ועלהשטמרפא
 שבושפ שינף כל דבר של כללו ן"ס[ ומרפה מכחמחמת
 בו שאץ כס"ש אברים מכשארי יותר בו להחמירהט

 אם ואף נבלה הוי הושם דנקובת הותרה נשחמהחקת
 דבוק דאינו סותם אינו הושמ סביבות שומן ימצאאהה
 הקורקבן לשומן דומה השינו קרפין כמין רק ועשויבחחק
 מ' במע" כמשש מוחם איט שימעלה הבשר ונמ סס[!

 !ע"ש
 ואם קרוטש ע" 6ה זה מחוברין וחקנה הושםלמ!

 פרפה ארכן ורעור ברוב מזה זח ונתדלרלונפררו
 ! כ"ד בם" זה בארנווכבר

 יהלך מחהחב לטפה אא לבד העופות גכל הושטמ
 יורר ומשם הסאכל טתקבץ שבו ככים שנעשהעד
 שרפה הופק ניפל השם ופק נקרא הטם ואותולקורקבן
 הושפ מן לעכור רצטוכל שיוכל בדי בו נשת4רואפיכו
 שדמצ סקום בו הם גקב ולענין פרפה הקורקבןאל

  דגקב שאז  סקום בו ויש בחטוע בנקב  ומיפהכושמ
 כהטפ גרון זפק של דנט ו'ו:[ וח"ל אמח וכך נואהמר
 ממקוס כלומר עמו שנסתה כ5 גנו השיזהו משהובנקב

 חלק אותו גמשך %ארו  סארד  וכשה~וף הקריה פיעל בכימוי  האק על ונעשה ההטמ כלפי לשפעשמחחל
 עהלך הזפק כשממתחץ עץ למראית זה וניכר הושפעם

 הושפ לצד ומהשיפרע השני לצד ושיפחע לושפשיפוע
 חשני לצד ומהשיפרע משהו בנקב וטרפה כושפריט

 ו כו אומר הנקבאין
 פפק ףש שמחברן מעי כמין ה~ל לקורקכן זפק טןטא

 כקורקבן ריט או נו אוסר הנקנ ואע בז8ק דהצאם
 ספק הף הזה וומעי ניקבה אם ולנן כשניקבופרפה
 מחפ נסצא השם זה מ"ם הרם"א רנעו פמק בןפרפה
 פפעס בשר בהמעי נקב שום בו %שה ולא הזהבמעי
 ולא כזפח דינו שמא ניקב ואת"ל ניקב לא שמאס"ם
 4"ןן להחבהר "ט בו ובתהוב  ]כס*[ בנקבמימרף
 געסמ"נ בכהלו שנקבה לומר  קרוג הה(ר רק שהסעיטפגי
 זפק להן שאץ ועופות טס[ 51סמ"'ס ט5יו סתעססקכ'6
 בבשר פחפ חהוב ג4צא אם אתח ובר אוואכמו

 וב"ש  כשר לחוץ ההש ולא  הושט לצר לירקבןהססוך
 קפטת אבעבה%ת כמו  לשם בשגמצא  להכ'שירשיש

 קמנים כחולשם נם נמצא אוהם כוטהוחביםולפרקים
 4מ"ס סט"נ[ גפס נסשס לרבשרר ד"ש לחוץ ניקבו לארק
 : סףס[ ססט5 ש%עסוש 5ססי יטפי% ספוכש יכריס סס 1%'י מ' גסם %6יססיז

ןא



5ץשלהן לד מיכן מרישתחלטת7ט8עיפש
 , מעי*ם[ "ת דנוי כדרת פו~ת ]יל לרסימן

 עב והוא חלור הוא קנה הנם' ובלשון-הנרגרת
 דק ה1א העורף לצד ולממה הפנים לצדמלמעלה
 1ד11קא מרפה הוא הקנה חלל ברוב לרחבווכשנפסק
 רוב בעובי בכולל דהוי להיות יכול עב הואשלטעלה דמפני חללה רוב וייכא עוביה ברוב אבל הללהבלוב

 כשנפסק וזהו פי7:[ מת' מרפה אינה רוב ליכאובד5ץלל
 העורף לצד הפנים מצד 1ה'ימ כדרנ1 לממהמלטעלה
 מרפה הפנים לצר העורף מצר כשנפמק רלהיפךוטמילא

 ! עוביה חוב דליכא אע"נ חללהברוב
 תללה דוכ שנפסק נרגרת כ"נ רין פ"נ הרסב"ם וו"לב

 הב'יי ורבינו אכ"ל נבלה ד~'ז לשחימה הראויבמקום
 הראוי במקום חללה רוב שנפמק גרנרת א' בסע"כתב

 רלממה על'ל אמורה ה"ז מזה למעלה אולשחימה
 זה ס"ם שיתבאר כמו במשהו נקיבתו שחימהממקום
 שחימה ממקום רלמעלה סובר הרמב"ם ונם ום"ך[]ה"ז

 לעניין לשחימה הראוי במקום שכתב וזה ברובןפם)קתו
 ננלה ולא מרפה הוי שחיטה ממקומ דלמעיהנבלה
 רוב שנפמק נרנרת שכתב קשה המור לשון אך]כ"ע[
 לא שהוא וכיון ע?"ל מרפה לשחיט" הראוי בסקוםחללה
 שחימה טמקום לטעלה נם כתב לא למה נכלההזכ~י
 שתימה בסקום שלא לסטה לסעמ בוונתו דקיקרוצ"ל
 ום"ם 171"0[ 1נ"ה ]ג"י שחימה כמקום דים למעלסאגל
 בשום ע מריפות והמזר הרסב"ם הוכירו לא איךקשה
 בקנה שחיטה דמק1ם דקן"ל דביק לומר נראה ואיןמקום
 רלמעלה ס"ל כ' בסי' כם"ש ולממה כובע משיפויהוא

 רבשתימה שכתבו וזה ~עלסא בבשר אלא אימ זהמסקהם
 נ1טסכ"ג וצ"ע לפרש אלא למתום ה"ל לא האי כייכל השחיטה העדר מפמ זהו נבלה הוי זה ממקוםלמעלה

 מתוך רובו כשנפסק ראו לרוחכו הקנח כשנפמק חהוב : סק"6[ת"ו
 צהקגה ההרוים והאברים למעלה סושךשהצואר
 לחיות יוכל ולא החתך פי ומתרחב לממה א1תוסושנים
 ויותר רובו  נסרק אפילו לארכו הקגה כשנסרקאבל
 ולממה למעלה שהוא בל ממט נשאר רק אםמרובו
 שהצואר מה שכל מפני כשר לשחימה הראויבמקום
 נחסר ולא סרק אלא שאינו כיון והולך סונר הסדקנטשך
 הסדק צדדי שגי וטתחברים חוזרים הלכך נלוםמסנו
 משהו אפילו נשאי כשלא אבל לגמרי שיתרפאעד

 במקום רק משהו שיור טהגי לא וראי רלמטהי"א חי הבעל ויטות לעולם יהחבר לא לטטה אולסעלה
 אלא קנה תורת עליו אין ואילך רטשם לשחימההראוי
 אבל המרק צררי שני להתחברות יועיל ולא מעייםשם

 שער כובע משי18י למעלה אפילו השיור מועיללסעלה
 למעלה גם שהרי לשחיפה ריאוי המקום הואשם

 ויועי עליו קנה שמ כובעמשיפוי
 להתחכרות
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 51נם[
 דווקא צריך למעלה רנם מבואר הרמב"ם סלשוןאבל

 ויש סקי"ל ום"ך ]נ"מ לרינא "יקר וכן שחימהבמקום
 שיור סהני לא הגדולה טמבעת דלטעלה עודמהמירים
 להתחברות פועיל פקום בכל השחימה רבמקום עיקרואינו

 : ]6ס[ הסדק צררישני
 בגרגרת נקבים כשיש אכי בעלמא במדק הוא זה וכלד'

 ניקבה ""ס.[ חז"ל אמרו וכך אחרימ רינים בזהיש'
 רקים נקבים להקיפה מביב מביב בהנרנרת שישכנפה

 כשאין וזהו ]טס[ מרפה נפמק דובה דיה יחדנחונרע
 ולכן בעלטא נקבים אלא הגרגרת מעצם כללחסרון

 הגרגרת ול~שיעוירוב
 ממילא3

 הגרגרת כנפמק רהוי
 הנקבים עם מצמרף אינו לנקב נקב שבין וההפמקלרחבו
 סק"1[ ]ס'ן נקב כמלא לנקב גקב בין אין אפילולרובה

 וע טס[ ]רמ"ט לארכו קףק ורינם כלום אינוהגרגרת
 : חסרון בהם שאין בנקבים וזהו"סק"ס[ ]ס"ך לרובה מצמרפין אינם בהיקף שאינן הנקכיםכל

 יש הנרנרת מעצם תסרון בהם שיש בנקטםאבל
 הנקבים הם מקום באיזה חילוק אין דבוה אחר דיןבזה
 הנקבים בכל יש אס הנרנרת באורך עומדיםשאפילו
 מרפה היא הרי האיטלקי איסר הנקראת ממבעשיעור
 הגרנרת תחמר כמה עי מ"ו.[ בטשנה חכמים ששנווזהו
 זו סמבע היהה הש"ם הכסי וביסי האימלקי כאיסרער
 במקום נחמר זה ששיעור בין חילוק ואין להםיחע
 ככ מפוזרים חסרון בהם שיש קמנים שנקבים ביןאתר
 אפילו אלא עור ולא זה לשיעור מצמרפין הנרגרתאורך
 זה לשיעור מצטרף נקב כטלא לנקב נקב בין איןאם
 רבהכי לחז"ל להו קים רהכי לנקב נקב שבין השלםגם
 נמלא לנקב נקב בין כעדש אבל 'חי הבעל יחיהלא
 הנקבים שבעצמות ובעינן סצמרף שבינקהם השלם איןנקב

 ' זה שיעוריחסר
 השלם מצמרף חסרון בהם שאץ בנקבים ראפילו וי"אך

 רנם נקב כמלא לנקג נקב בין כשאין לרובהשביניהם
 מהנר1לים ויש סס[ ]ר"1 מתשים אינו הנקבים שביןמה

 כריעח שפסקו ויש ותכ"ס[ ]טר"ח זו כריעהשהחפירו
 ,ס"ך מצפרף השלם אין חטרון בהם דנשאיןראשונה
 לצרף בלל מ"ל לא והרמב"ם הרי"ף ובאטתוכרו"ס[
 שהרי הסרון בו שיש גנקב אפילו לנקב נקב שביןהשלם
 ורק ע"ש מפירש"י מבואר וכן כלל זה רבר הזכירולא
 זה כתבו והמור והרא"ש שיתבאר כמו הכי רינאבעוף

 בהם שיש בנקגים רק מפורש וכתכו סצטרףשהשלם
חסר



 % יבחשלק * פף8א5טי*"עוך

 יחיאי ויעח השז הי"א ורעת כן פמק בש"ע ונסהסרק
 שיך סה חמרון 3הס שאץ בנקביס לחבין קשהונס
 נדולים שיש כית ומ"מ נף3 כמלא לנקכ נקכ בץלומר

 אך דאורטהא 3אימור לקקל קשה להחמירשנופש
 ז המכשיחס דיעות על לממוך שכיטלת נלע"דבהפ"מ

 נמצא שנהגאר מה דלפי חק דין 3עקר שאלה 1"8ן
 כהס מ"ש יוחר חמור חמרון 3הס שאיןדנקניס

 דמצמרפין אסרנו חמרון 3הס שאין ד3נקכשחמרון
 משך 3לי דק כחומ רק טןא הקיפה לר31 כלומרלרו3ה
 ידוע ורבר כאימר חה חמרת 3הם 31"8 כללרוח3
 הרכה 3הס נקיף דקיס לחומיס האימר נחהוךשאס
 ל"ז ענין אץ א% הוא כן דוודאי 3זה ורוזשובהקניס
 הפרפות חסרק 3הס דכ"8 הס מרפות מיני השניכלל
 דכל בקבלה ש3א הגרגרת חמרון משוסהחז

 יחמח מטה וכפחות דר ה3על ימות כאימרשנחסר
 חסרק מפני הפרפות אין חמרון בהס 3איןאכל
 ולכן חלקיס לשני הגרנרת שתופמק מפניאלא
 הה% כמ"ש הגרנרת 3הקף בעומדיס אלא י פרפותאין

 דוא הפרפות חמרת 3הס ביש משא"כ הגרנרתבאורך
 לארכה רצועה ממט ניפלה ואפ'לו שעומדיס אש!בכל

 פרפה כאימר הוי לה מעגלא כד אי לשערצריכש
 3הם שיש הנקכים אפילו אס ולכן הפומקיסכמ"ש
 ונס ח13 מקיטס ואינס הגרגרת 3ויקן עומדיםחסרון
 אס ואף כשר כאימר שכעיהם 31השלס 3הםאין

 קנש כמה 3הס יקיפו דלס להופש הנק3שכשנחהוך
 קנה של 3ה!ע1% נחתינן לא דאנן כלוס חק אץמ"מ
 כל ולכן חלקש לשני יופסק שלם אלא חסתןלענק
 ולכן שלו החההון החופ רק כלל לו מדק אינודצקנ
 ההחהעש בהחופש דובו יקי לא דגקכיס מכלאם

 , 3ה לן ל,תשלהם
 בחז יש בעופות א3ל בברסה הוא שנתבאר מה וכלךץ

 והשיבו מאי 3עופא ]סס[ 3גמ' השאלו אחחםחנש
 הופה אם הקךה ע"פ ומניחו שמקפלו כך הרץדבעוף
 ו4חוהך 3לומר כש4ה לאו ואם 8רפה הקנה חבאת

 הרצועה את לקפל שטבל עד וכצידיוק הנק3ש סןלממה
 ע"פ הנקייס למקוס ומניחו הקנה פי כלפי בהשהן
 לנקב נק3 ש3ין והשלס הנקבש 3ין חופה אסהקנה
 פרפה דובא ליכא עצסן ר3נקטם אעע הקנה רוכאת

 בהם  שאין 3נקביס אכל ]רס-[ חמרון 3רס רשהואל
 רובו ומקיפין 3היקף עומדיס  שאס ככהמה דיטחמרון
 טיטג'ס וגש ]ר""ס כשרח לאו ואם מרפה קנהשל
 חמרון בהס 3"8 דכשלמא הוא שכן ו3ויאי 8"ס[ש'צ
 וחה מועמ חיוחו דזה ל3המה עוף 3ין לחלק שייךשפיר
 הוא דהפרפות חסרח 3הם באין א3ל מחבהחיוהו
 דכשנטזם בהמה לי מה עוף לי מה הנרגרת פמוקתמפני

 : יויה יופסק וכשלא לחיות א"א הנרגרתכשאופמק
 הרצועה מקפך שאלו כל 31עוף ]סס[ הרמב"ס חילבם

 9טש ובע נרגחת חתיכת שנחסר ודךיט כאחדכיו שהקב טן בשף חהיק אין %פ, ש ע הר"ףםת 8שטו 5גן טכשרה וס נניוייח"דצקנימווכ

 צ41ג 2 צג2:יצצצג
 חתקטז שגחסר והחט אחד בנקב אבל חמרון 3ד5שוש

 שני פיש~" מ14הי
 כא"שר 3בהמה ו1וא הוועור ערך לפי קמנו ל4ט לש2 , י"א כנפה מצ"ט3

8 אחדש שכל ליייראה  
 ק

- 
 שישדאע % גראה גמראגי וזעימור בעל בשם ]נ"י![ דולץ על נחדהשץ נתנז"ל
ג כשדה רגנה פי שגול תחן עחרן:ר1ךרה  
 טץ4 " תמדי 11 עכ'9 וצ"ע נדי דאיוהו3בהסה

 שתב פשחפאהז~א
 י33המח 5?לל,

ם לנמריקן 6ת דבר שוחה ט "שי3ן
 שניוחר מפט איט דאיפר ו זי "רהרש3"א

 :צהן ךלי מךיט, םותמא
ט שגי 1בעען ]רם"5 שתהם הש ע"8 כןיאה  כשיה כאימר בו % חלל ת3 רהשב ט ש"8 אומהשה חלל רונ רהזכ בו חזךן כאיסר המרע "8 דאםכלדמר 

 ס"ל רלא חהרמב"ם ר,וי"ף 9ופתהיו
 ח% שטתט והשהטד 1' במעי' כמ"ש דגקביסש3ץ

ש נ'ן,):וקן נ  1%1 ונ'ן ץל, 
 ג1לנג גגג ב,שמאצע~ב2מלמ

 וגם לנקננקכ גם סצמרפיס וטצ סאעהושמ "8ש גך גהג 22ם:ט
 שאיסלע אע %ט הקנה פי דוחג ע"פ ולהנוילקפלו



 , ,,, ,,ן,,,,ןן ן. ,,, ,,,ן, ,,,,, ,,,,,,ן,



 5פעחשלחן לר פק מהפההלטתעחך
 בחוקת נשחמה לומר א"א וקנה ושט דבפמולי תלינןלא
 11 ואץ נבלה הם בהם הפמולים כל שהרי עומרתהיחר
 כ~יס 5"ט סלגוס ~ודגרי פעמים במה כמ"ש בללשחימה
 והו בנרנרת וחמרון בנקובה אלו דינים דבל ודעססת"ל
 הק~ה שתפם או חיי מחמת שנעשה כשידועדווקא
 הושם דנקיבת חשש שום בוה שאין באופן בידולבדו
 מחם או קוא מחמת נעשה שמא מפק "8 אםאבל
 דלא עניין בכל טרפה הושט בבדיקת בקיאינן דלאלרירן
 כמ'ש לדידן דמרפה בדם מלוכלך חצואד היה מאלונרע
 הנרנרת פמוקת ששיעור הוא פשום ודבר ל"גנסי'
 מסקום לסטה אבל שחימה מקום עד דק הואברובו
 לאמור בריאה נרון ואילך דמשם טרפה בסשהושחימה

 לליבא פריש חד הוו קני תלתא ]ת"ס:[ חו"ל אמרוי~ץ משהוובנקב
 שהקנה לאחר לבבדא פריש וחד לריאה פרישוחד
 כלב נומה האחד ראשים לשלשה מתפצל לחוהנכנס
 סק"ך[ ]ס"ך לריאה ממנו שיוצא הנדול המורקוהוא
 נקרא והוא שבבבד הנרול המורק היינו לבבדהאחד

 שבכבד הקמנים ממפונות אבל דכבדא רבהממפונא
 שבריאה הקטנים הממפונות וכן מ"א במי' דינםיתבאר
 נקובתן ושלשתן לריאה ואחד ]ססן ל"1 בסי' דעםיתבאר
 וו"ל ]עי[ כבבד דינו כבד של רש'י ולדעתנמשהו
 שהרם שבו המורקים והן הכבד קני ח' דין בפ"והרטב"ם
 עכ"ל מרפה נמשהו מהן אחד ניקב אם נהןמתבשל
 לבבר שחוץ מה על אלא משהו בנקב שיטרוףשימבור מי אין הכבר שבתוך הקנים דעל הראב"דוהשינו
 מהראשונים וכמה ע"ש לריאה ממנו שנתפשמ מהעל

 והש"ע הטור לשון על ונם 3כ"מ[ ]ט"ס בוההשינוהו
 ומשם מתפצל החוה תחת משנכנם בסופ1 הקנהשכהבו
 דקנה שמוברים משמע וה דמלשון לריאה והשלישילכבד והשני ללב נומה האחד ראשים לשלשה והיהיפרד
 לוה ויש כן לומר ואיא ובכבר בלב הנכנם הואהראה
 או ועורקו כולו הכבד שתחתוך שאחרי חותךמופת
 שתחתוך אחרי וכן הריאה מן ותבדילנו הנדולמ0פונו
 וה כל ועל הריאה מן הנדול ועורקו בולו הלבותפריש
 הכבר וקנה הלב קנה היו ואלו בנשיחה הריאהמעלים

 שם דרך לצאת לרוח לו היה הריאה קנה מןמתפצלים
 חלולים נקבים שם ונשארו הריאה מן הפרדםאחרי
 לסמפונות ומתחלק מתפצל הריאה דקנה וראיאלא

 הריאה מן יוצאין ואינם הריאה בתוך הנכנמיםוקטקנות
 האתר ומוציאים לריאה והרוח האויר מכנימים והםכרל
 שבריאה ומה בלל דם מביאים ואינם ממנהוהרוח
 המגיאים דופקים ובלתי הדופקים ועורקים טורקיםנמצאים
 הנדול הרופק המורק מן נמשכים אויר ולא דםומוציאים

 המביאים קא11"ה הנקרא הנרול דופק הבלתי המורקומן
 לריאה הלב ומן ללב הריאה ומן לריאה הכבד סןדם
 הריאה ולקנוקטת ולממפונות לגרנרת כלל שייכותואע

 6 81~ה"ב[

 וא"ב כלל לוה וה שופכים ואינם האלה המורקיםעם
 מן ולא הנרנרת מן אינו ולכבד לליבא דפרישהקנה

 הדופק הנדול העורק מן אלא בריאה אשרהקנוקטת
 הלתא הנמ' שאמרה ווה דופק הבלתי הנדול העורקומן
 ואין כדיניה והאי כדיניה דהאי הוא הגוונה ה11קני

 3סקותס[ י5חק ~סחד מוה ומתפצל נמשך שוההכוונה
 דעת שנם ונראה איטליא מחכמי במה לוהוהטכימו
 קני דתלתא הך כלל הוכיר לא שהוא הוא כןהרמב"ם

 מקנה יוצאים שכולם הפירוש שאין דם"ל סשוםהוי
 שמשונים לפי אלו שלשה דין הזכיר דהנמ' אלאה~יאה
 ואנן ע"ש לשונות שני בנמ' שם כדאיתאבדיניהם
 כמאן לן דממפקא משום משהו בנקב בבולןדמחמרינן
 וף רץ בפ"ו וו"ל בפ"ע כתבן אחד כל ודין ע"שהלבתא
 שיוצא הנדול המורק והוא הלב וקנה ובו' שניקבהלב
 במשהו לחללו ניקב ואם כלב הא הרי לריאהמסנו
 הריאה ערונות בץ היורד השומן הוא ווה עכ"לטרפה
 והטבחים לסטה עד סלמעלה והולך בו תלוישהלב
 הסורקים שהם הכבר קני על לפרש הוכרח ולכן בם"דמ' בם" ויתבאר חלול והוא הריאה ערונות מוף עדהקנה מאחורי היורר כשר שומן והוא נר או פתילה לוהקוראים
 חשב המרפות פרטי כשחשב בם8"י וכן עצמושבכבד
 הקנה ניקב הלב קנה ניקג הכבד קני ניקבו השלשהאלו

 שהכבד לפי אלא עצמו שבכבד המורקים על אינוהכבר בקני כ11נת1 דנם י"ל ואולי ע"ש שחיטתו ממקוםלמטה
 הלב ממורק הולה ובפנימיותו והלב מהריאה למטהתלוי
 עצם ער מורקים כסה שם יש הראות וכפי הכבדלמורק
 הטור כוונת ונם הכבד שעד אלו לסורקים 1כ11נת1הכבד
 הריאה בתוך הנכנם שסהקנה כוונתם דאין י"לוהש"ע

סהפצ~
 והבבד שהלב שהמורקים לפי אלא ולכבד ללב

 שכולם כמו נראח לכן להקנה כדבוקים המה בהםהלוים
 לאו החזה תחת משנגנם שכתגו ווה ממנומתפצלים
 הוא הלב שקנה ואף לוה ממוך בלומר אלארווקא
 בקנה מיהו 11'ל הדמ"א רבינו גתב מ"ס כם"שבמשהו
 רנילין ללב הריאה ערונות בין שיורד שומן שהואהלב
 הממפוטת פיות הם הנקבים דאלו עכ"ל וכשרנקבים סקרי ולא רביהייהו והיינו דקים קטנים נקבים נ1להיות
 נקכים יש אחר במקום אם ולכן ~3"י[ נינהו נקביםולאו
 שעל דהשוסן משום אחר מעם עוד ויש ~סמ"ג[טרפה
 ]סס[ הנקבים את סותמין טהור חלב שהםהנקבים
 מותמו שומן שם יש אם כשניקב אחר במקום נםולפ"ו
 וה שוסן אין הראשון למעם דאולי ]סס[ לדינאוצ"ע
 שאומר סי יש וכן קרמין כקרמין דעשוי למתיסהראף
 פרפה כננדם השומן ניקב המטפונות פיות במקוםדאם
 צרכין למה הממפונות פיות הם דאם צע"נ וה ונם]סס[
 דההיהר להדיא מבואר הרמ"א רבינו ומדברימתימה
 ויש כלל סתימה א"4 א"כ רביתייהו דהכי מטעםהוא

 ; בוהלההתשב
סימן
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 האומת ושישי ההאה טייפ% %ן להטימן

 . םעיפים[ ט"חובו
 הריאה בבהמה טרפות דאלו ב0שנה חכ0ים שמא

 מרפות מיני עוך שיש ואע"ג שחמרה אושניקבה
 ומרכות לההרי רממיבי ובועי ראונות חליף במובריאה
 כולם אמנם שיתבאר כמו מראות ושינוי בריאהואטום
 ראונות וחליף יתבאר כאשר נקב על מעירותמראות ושינוי ואטום וסרכות דכועות נכללו תרי דהניבכללא
 להיות ראחה שהיא ממקום חסרה שהיא חמרהבכלל
 הרמב"ם מרבויי מתבאר וכן )6[ 7"ס . מ"ג ]רס"ישס

 ריאה של המרפות וכל הריאה ניקכה דין בתבשבפ"ז
 והפרפות הריאה חסרה דין כתב ובפ"ח לנקובההשייך
 הווררא נקיבת שם שהזכיר וזה ע"ש לחסרההשייך
 למעות שלא וכרי כשרה היררה רבחסרה רכתבסשום
 ראעמ"כ לכתוב' הוכרח לכן כשרה בניקבח רה"ה1לומר
 באתה ה' בהלכה שם שהזכיר זה 1כ1 ~יפהבניקבה
 ומראשונה מותרת לה בם10כה יחר ונרבקו לאונהקממוכה
 הוכרת ג"כ נקב ממעם שזהו אף ע"ש מרפהלשלהשית
 ואף טרפה אונה רחמרון שם שכתב רמפני בשםלכתוב
 דיבוק טחמת שלא כשנראה אונות גשתי אחת אונהאם
 ריבוק רמחמת להקרים הוכרח ולזה טרפה כאחתהם

 רגם לשעות שלא וכרי אונה כחמרון זה ראיןכשרה
 לפרש הוכרח לזה הריבוק 0כשיר לשל,שיתמראשתה
 ע"ש טרפה ריבוק מחמת אף לשלישיתרמראשונה

 ; בס"ד בוה 'תבאר ועודהימב
 הווררא רכשחמרה לומר אפשר ראיך לשאול ואיןב:

 רכשניקב הוא כללא והא טרפה ובניקבכשירה
 נ' בסי' ויתבאר בפ"1 הרמב"ם כם"ש בחסרח כ"שמרפה
 ראין מרפה ג"כ וניקבה בריאה אונה יותרת כשישאפילו שהרי וה דין שייך לא רבריאה כלל שאלה זה איןאך

 בו שהנקב המקום זה קלקול מפני בריאה הגקבטרפות
 הכעל את המקחם שהרוח הריאה כל קלקול מפניאלא

 : הנקב דרך תצאחי
 מרפות מ'ני ששני ז'ל והרמב"ם רשייי מרברי ולמרנוג

 המשנה מרברי סכואר וזהו וחמרה נקובה בריאהיש
 היא רחסרה ופירושו שחסרה או שניקבה הריאהשאמרה
 בפי' והרע"כ הרמב"ם כם"ש חליף או אוגה חסרכגון

 רחמרה מבואר ]נו"ו:[ רבגם' ואע"ג ע"שה0שניות
 השקליא לפי רק דוהו ס",[ ]פ"מ משנה כסףבספרו הב"י רבינו כתב ככר אה ע"ש נ'קכה מעין6ירושו
 ניקבה ממעם שלא הוא הפירוש המסקנא לפי אבל1מריא
 בסוגיא שם ומריא השקליא רחנה ביאור להוסיף וישע"ש
 אונא רחסר ורינא ע"ש הראשונים מהאמוראיםהוא
 אלו רברים אמרו לא ולכן ]מ"ן.[ רנא אמרהוחליף
 % גס3ר6 טדמו בס ]וסטוס' ו1:רע"ב עם [[ימב ש בסליו'4 כרברי הוא רחמרה רפירושא ווראי חהלכה לפיאבל

 ט5ש )6 ןס יט6 ק6מלי טטיר גרי6ס טקטע5סמממיריס
 )67וט )%"ס 15 סיס סו6 כן סם3ר6 טמ5ו ס"ו 61יגגמ'
 : 171"ק[ ע"ס סי6 כטרס סמגר6 דמ75 וד6י 6)6כן
 נקובה מצר הם שבריאה מרפות רכל לומר רוצים ויש41

 כן לומר וא"א 31"6[ ופט"ג ]תג"ס לינקבשסופה
 כולה בצמקה דרווקא הפוסקים לרוב קיי"ל בצמקהרהא
 כמו שלימה אונא רווקא נ"כ לה0חמירים ואפילומרפה

 עלה אתינן ניקבה רממעם ס"ר ואי ל"1 במי'שיתבאר
 רממעם וראן אלא מקצת בצימוק אף להמריף לנוהיה
 כלומר כולה נחסרה אלא מריפה ואינה עלה אהינןחסרון
 במקצתה ולא בכולה אלא חסרון מקרי לא רצימוקדחמרון
 הרוח להניף יכולה שאינה מפני הוא הצימוקרמריפות

 קשצמקה נם יה יש רוח רמעט חזינן ואנן הלבעל
 צמקה שלא זמן כל בראוי הלב על להניף ביכולתחולכן
 מלאכתה עושה נצטמק שלא רהרוב ככולה שהיארובה
 חסרון הוי לא הלכך מעט מסייע שנצממק זה וגםכראוי
 ולהמחמיריק ככויה שהיא רובה או כולה בצמקהרק

 תפעול איגה שכי שבשנן טפני מעמם שלימהנאונה
 כנקכ במקצתה נ0 מריפה באמום אבל כראויפעולתה

 מלאכת כלל עושה אינו אמום שהוא שהמקום מפניאו
 6ו)ק גמקייג ס)3"ם ]ונט זה מקום כחסרה והיאההנפה
 כסקכ"1 ט"ט רק גס"ע קרט"ש סי6 7מסרס וס"ל סחכ"םע)

 ג") )6 מסירס 3כ)) 1)6 נקונס נג)3 )6 6יגס57סקס
 : כמ"ם[וסעיקר

 ריאה ברין שפתח המור מרברי ראיה שהביאו ומהךץ
 ]ח3"ס 1יתיר וחמר חליף רין כתב ואח"כשניקבה

,ו" ,, י-י,'ו,ני5י
 וסרר מהכללים המרר שמר לא שהמור פשוטהרבר
 לעניין לדינא ונ"ם זה ר"מ ברבריו כמבואר לו היהאחר
 משני כשהס רעיתות שני מצמרפין שאין לריעותאתרתי
 היא אחת בשריעותא ולכן שיתבאר כמו מרפות0יני
 מצמרפות אינן חסירה מצר היא והשנית נקיבהמצר

 ס)נ"ס ךוכ"כ לרינא עיקר וכן לריעותא תרת'לעשותה
 ו)7ידן )חמרס גס מ5טרסומ 6ק 61טוס 5מקס~ד7יס
 6"ט 6סרס 3כ)) סי6 57מקס טגח3גו ו3~ס 5חסרסט5טרסוח

 )6 ו)פט גסרס סגדס גיד חרופ6 כסרוח ג6)1 זמגןמס
 )גו ססגס סד3ריס כ) כמו 6דס גי7י חרוח6 כמ"טחגן
 ומ"מ מסרס 3כ)) 7ןסו מטוס 656 ע"ט %1סוכו 37רסחג6
 )ממט6 6ט6 7מסרס 636 5ר' )ססי3 עו)6 יג51 סיס)6
 גכ)) סוי 6דס גידי מר1ס6 נס וענ"ו סטייפס מסיסים מרופי )גד ינס 5") ו3ע"כ 076 גי7י 3ס תגן )6ססרי

 ודו'ש4מסרס
הלשוצת



ומשי
 זע יךץשוחן לה מיכן מויפהץהלכהע

 ש"פ מעייה שהלקאא מהן יש נקב שפשעם *ומומך
 במירכה כמו לינקב שמופה שמעידות מהן 1"פ נקבשם
 נקב ללא מירכה שיש שמוברים להפומקים כמידרןשלא
 להתפרק סופה כמדק שלא כשהיא שהמירכהאלא
 וכל'  ט"ז,[  ]שוס' לינקב שמופה כיון  בנקובהוחשיב
 מברא איוו להבין ויש סס[ ]ר"ן רטי בנקוב לינקבשעחיר

 יוט גופה דבוה חדא רמי כפדף יפרות העומד וכידמי " ':ז%ז 4יוג[יטו4נגךעכ
 וע1ד ע"ש עליה פליגי וחכמים כן מ"ל ור'שפלוגתא
 ארוכה מחם כשנתחבה דא"כ לפריפות הוא ענייןדאטה
 היה שחמוה לא ואלמלי מיד ושחמוה הכהמהבעור
 נ"ל ולבן וה ממעם רטריפה ג"כ נימא מעים הבנינוקב

 הריאה עורות לינקב עומרת כוו דמירכה הוא כןדהעניין
 ; כ"ד סעי' ע"ש בם"דבוה עוי יתבאר י"ם ובמי' נקבתה כבר שסא חישינןולכן
 בה הש ערוטת כשתי היא הוא כן הריאה תמונתן

 הן קמנות והאונות גדולות אוטות ושני אונותחמשה
 האם כמו אומות נקראות השתים אלו ולכן האומותננד
 אונים כמו שהם אוט מלשון הן ואונות עיקריתשהיא

 ושלשה אחד מצד שתש הם האונות ואלובהפרצוף
 כננד ופניה ברנליה הבהמה כשתולין כיצד השנימצד
 יש הן אחד הבהמה ףמין הבודק ימין שאו הבורקפני
 למעלה היא האומה סדרן הם וכך אונות שלשהשם

 ונקראת שבאוטת הנרולה היא לה הסמוכהוהאונה
 תחתונה אונא לה לקרא ביכולת וגם ועבהארוכה

 כשתלויה העליונה דאו ונופחה בקנה אוחובשהבודק
 נקראת לה והשנייה כמובן תחתונה או נעשיתברנליה
 נעשית תחתונה עתה שהיא והשלהמית האמצעיתאונה
 הממוכה אונה ונקראת כם"ש בקנה כשנופחעליונה
 מתפצלת לפעמים ולכן הגרגרת מביב שנכרנתלנרנרה
 והיא האומה היא למעלה שמאל ומצד שיתבארכמו
 אונות שני יש ותחתיה ימין שבצד מהאומה גדולהיותר
 והיא לגרגרת הסמוכה והשנית לאומה הממוכהאחת
 יש וה ולבר לנרגרת המסוכה ימין צד משלקמנה

 וררכה רוורדא עינוניהא והיא קמנה אחת אתאבהריאה
 בסרר עומדת ואינה האונות שלש בצד ימין בצדלעטוד
 : בנימ ושוכבת פנים לצר מהם מרוחקת אלאהאונות
 חסר וכו' לריאה לה אית אונות חמשה רבא אמרךן

 דרבא כוות'ה הלכהא ולית מריפה חליף או יתיראו
 הלכתא חליף או בחסר אבל שיתבאר כמו ]ט"ו.[ביתרת
 אס כיצר חסר ]רכ"י[ עליה דפליג מאן דליכא 'בוותיה
 אתות ה' יש בכולל אם ואפילו האעות מן אחתנחסרה
 בשמאל שלשה או בשמאל ואחה ב,מין ארבע שישכגון
 ג' דווקא להיות רצריה מק"ס נס'ל טרפה בשיןושנים
 והו בימין ושנים בשמאל דג' ועוד בשמאל ושניםבימין
 יוהר בשמאל כש'ש מקרי דחליף שיתבאר כסוחליף
 הף ד' יש גשסאל אם בימין ג' יש אפילו ולכןסג.טע

 שתבאר בסו כשיח בשוה שוה 1כשהפ ומרפ"ח*ף
 ? ע"ש י"א בסש' בם"ד ,,
 יטץ של האעא צותת א' במעי' הרמ"א רביט 441בכט

 וכן פרפה צורוק נתחלף ואם שמאל לשל חמיןאינן
 טדפה סהתחתונה נדולה ימץ של האמצעיתכשהאונה

 עליונה מאונה נרולה העליונה שמאל של האונאואם
 משל נרולה ימין של החומא אם וכן מרפה ימיןשל

 אלא ואינו עכ"ל ומרפה חליף מקרי וה כלשמאל
 צורות כלל מבואר איט בש"ם דהא בעלמאחומרות
 ממפר לענין רק קאמר לא והש"ם והאומותהאונות
 לא הפקיל מרובה בהפמד 1ב11ראי ס5"ך[ ,יס"סהאתות
הפסיד

 ]3יי
 סנהנ ממעם לאסור שכתבו ויש וט"ו[ וס"ך

 והדבר רחוקה מקרה על מנהג לומר כן ססתכרולא
 עצם אם וכ"ש לאמור אין מרובה שבהפסדפשוט
 חאונות שדרך כגט התמיריות כצורתן אינן בעצמןהאתות
 דאין כירדא ענולה היא 111 וחרורים משוכיםלהיות
 להומיף דאין מרובה הפמד כלא ואפילו ]ט3"ס[לאסור
 כשהאוסות אסנם בנם' טבואר שאינו טה המרפותעל

 וק"ק וס"ך ]יס"ס להחמיר נכון לסמה והאוטתלסעלה
 ז משתה הריאה עיקר כלדזהו

 הצורות אם שנתבארו בחלופין המחמירים לדעת אפלוי
 נדולות להיות הראויות שאותן או שוין הצרריןמשני

 לפעמים וכן ]ט3"ס[ כשר לחברותיהן שויןמחברוהידן
 החהינה אותה ונסצא לאומא הסמוכה מאונהכשחסר
 כראף ושוה החסרון ממלאה אוהה וכשנופחיןבהאומה

 עם לה ויש מהאמצעית נרילה היא הצירוף ע"יאם
 ודבר ]סס[ כשרה אצבע כעובי אחד שורשהאומה
 איוה להעת צריך שבהאומה החתיכה דאוהה הואפשוט
 אוהה נצרף במה דאל"כ מהאומה היא שמוחלקתהיכר

 פטיספ ""ט ]31וסלהאונה
 ס3""

 ט"ס[ ססנ"ס ט5 3סק;"ו
 החלופין אלו בכל להחמיר ראין ראע"נ שאומר מיויש
 ריעוהא איוה עוד בה יש אם מ"ם בנם' יסוד להםשאין
 ממיני עור בה יש אם כך'ם כך כשביל מימרפה דלאאף

 וטריפה לריעוהא להרהי סצמרפת הנוכריםחילופים

 היא האחרת כשהריעותא רדווקא לי ויראה סק"נ[]ס"י
 לאיצטרופי שייך לא אחר במקום נשהיא אבל והבמקום

 : ל"ב במעי' ועם"שוצ"ע
 מימין שנים כש"ש היא דנם' דחליף נתכאר כברי4פ

 לטעמא מצרכינן טה דא"ב ואע"ג משסאלונ'
 דאי דיל אחת אונא ימין מצד חמירה היא האדחליף
 כיון חסר מקרי לא דזה אומר הי'הי דחליף מריפהלאו

 מטעמא טריפה וה דנם קם"ל א.טת חמשה יששבכולל
 1"ס , ט"נ ]רס"י לה'וה שצריכה מהמקום היאשחמירה

 אין בשמאל 41' בימין ג' כש"ש אבל ט"ם[ טיסוק5"
 מריפמ לדיריה דהא חלף מקרי דוה רבא מדבריראיה
 מריפה בשמאל ג' רק ואפילו בשמאל יהרתממעם
 ביתרת כרבא קיי'ל דלא מה לפי אמנם יהרתמטעם
 שפמק כמו חל.ף מקרי משטאל וד' ס'ם'ז בנ' גםבוודאי

רנינו



דששלחן לח מטן מדשמתהלטתעחף 82
 להיות אין שלרבא דכמו ע"ש הף גמע" הרמ"ארבינו

 פיפין חמר הוי מביםין יוהר בשמאל כשישדלרבא דמי דלא ואע"נ לדידן בן כמו פבימק יותרבשפאל
 דין בפ"ח הרמב"ם פלשון פבואר וכן וד' בנ'משא"כ

 0ן ושתימ הש0אל '0ן נ' ונסצאו הא,נות נתמלמו וז"לנ'
 כן שמובר פי יש ובאפת ]סס[ רש"י- פלשוןפבואר וכ! עכ"ל ימין "צד חמרה שהיא מרפה ה"ז וכו'היםין
 יש פרובה דבהפסד שאופר פי ויש סקק"ר[]סר"ח

 ! !כרו"טןלהכשיר
 בהפ"ם אף להמריף אחרונים נדולי רוכ ד"ת אבל5ב

 נם דם"ל בעצמו לרבא ודאי ד!הו עיקר נ"לוסן
 לדידיה א"כ דפי כנמול יתר כל פמעם טרפהביתרת
 שפיר בחליח ולכן האוטת ממפר אחר באופן להיותא"א
 להכשיר דקיי"ל לדידן אבל חמר פשום המעםהוי

 דכלל אע"נ דםי כנמול יתר לכל חיישינן ולאביהרת
 במעי' בם"ד שיתבאר כפו המעם וצ"ל במרפות הואגדול
 ורק לפעלה להאונות פםפר דאין פזה ופנואר ע"שמ

  לומר א"א מחמשה מחות יהו שלא שיעור להן ישלמטה
 פבצד כח יותר יש שבשסאל משום ואי חסשה ישבכולל הרי בכך דמה ימין שבצד חמרון פפני דחליףבמענוא

 2ש הי'ליי,:-' ייו,ו~מך:
 בחליף כרבא קיי"ל לא דכאמה לוטר א"א חהטרפה
 הלכתא לית ביתרה דרק פפורש אומר הש"םשהרי
 בזה גם ומ"ם כרבא קיי"ל וחליף בחמר אנלכווהיה
 יש זו דבהמה דכיון חמר בסוג נכנם שלה מרפותטעם
 שלא כדי ד' יהיו ימין שבצד בהכרח' אזגות שב"הלה
 ד' בשמאל כשיש וממילא כח יותר להשמאליהיה
 אם לי ומה ימין מצר אחת אונא חם'רה הרי ג'וביטין
 הכח מפגי שהוא או הממפר מפני היא דחסרטעמא
 ]כגלע"ד[ השמאל צד גנד חמר הוא ימין צד סוףמוף
 שוה והם כח יותר בו אין השמאלי שצד כל ויוהריוהר וכן בשמאל וד' ביפין ד' או בשמאל וג' ביפין בג'אבל
 חיישיגן לא וקטנות גדולות שיש ואף כשר בכחותבשוה
 : אחרונים וגדולי הרם"א רבינו פלשון משפע רכןלה

 1::;"1 שוט"ין:ן'5
 התוםפת אם דרק כתב בפ"ח והרמב"ם עכ"למריפה
 אא"כ אומר התוספת ואין בשרה הריאה פנים כלפיהיא
 וטעמו ע"ש חצלעות כגגך הריאה בנב השני מ"ברתהיה

 דווקא גבה על הכהנה דבגם' דבינימביגי דם"ל אי]~כ:ש[
 וז"ל כפותו פמק ג' במע" הב"י ורבינו ו3"מ[)מ'יגו
 בצד היתרה האונא היתה אם במניינם האונותנתוספו
 ז עכ"ל טריפה ה"ז הצלעות לעומת שהיא גבה עלהיהה ואם פותרת הלב לעופת שהיא הריאה פלפני אוחאונות

 כל לאמור מחמירין ויש שם כתב הרם"א ורביטיך
 מקומות ב~קצת נוהנין וכן דאוני כדרי שאינהיהרת
 בין פקפא בין חולקין ואין פקפא אפילו יתרתלאמור
 אוהה וכשנופחין דאוני בדרי עופדת היא אם אלאפנבה
 אלו ובמדינות טרפה לנכה נוטה ואם כשו לקסאנוטה
 עכ"ל המנהג לשנות ואין מקמא יתרת להכשירהפנחנ
 בכוונתן תפסו האחרונים כל דהנה ביאה4 צריכיןורברי1

 כל להכשיר הפנהנ אלו פדינות פנהנ כפידלפמקנתו
 דהא עליו והקשו והש"ע ם הרפב כדעת פקפאיתרה
 בש"מ והרי ב' במעי' כם"ט דורדא ביהרת פמריףאיהו
 בין ליתרוז יש אחד דדין מבואר ראשונים ורובומור
 ב דהא קשה ע1 1* לק 42גהג~יקןשג8

 ך
 שפםק הב"י רבינו פסק לקיים שא"א האריךד"ם

 ע"ש עליו חולקים ראשונים נדולי שרוב פפניכהרפב"מ
 מהנין וכן דקאמר האי פאי וע"ק כן להלכה יפמוקואיך

 בזה הא פקמא אפילו יתרת לאםור ~קופותבמקצת
 מחמירין היש שהם וו דיעה שכתכ וכיון הפלונתאעיקר
 נוהנין וכן לופר הו"ל דאתי בדרא שאינה כללאםור

 ! לא 1ת1 פקופותבמקצת
 דבריו בכל לומה אחרת דכוונה ברור נ"ל ולכןממך

 כנ"מ ]6310 מהרי"1 וז"ל פפהרי"1 הוא פקורודהנה
 1יש מרפה דאוגות בדרי שלא בעופדה והיתרת731"מ[

 דעה לפי ואפילו פכשירין ויש פקפא שעופרתאלא דאוגי בירא עומדת אפילו יתרת שממריפיןמרבוהינו
 פקפא אבל לאונות פקפא שעופדת דווקאהפכשירין
 וכשנופחין פמש דאוני בדרי העופדת ויהרת מרפהלאומות
 היא אז הריאה של נבח לצד נוטה היתרת אזהריאה
 הריאה של קפא לצר וגוטה הריאה כשנופחין אבלטרפה

 : עכ"ל כשרה היאאז
 פכשרינן דלא דפשיטא פילתא דזהו דבריו ביאורממז

 יש בזה נם מיהו דאוני בדרא כשעופדת רקאלא
 שלה השורש והוא עמידהה שעיקר האחת פרטיםכמה
 שלה שהשורש והשגית פפש האונות לשורש נ'יכשוה

 מעמ לפעלה או האונות משורש פעט למטהמווחיל
 הרכה כולמות הם שהאונות מפני דאוגי בדרי היאזעכ"ז
 שהשורש שהגם והשלישיה הבלימות בתוך כולהוהיא
 היא מקומה פ"ם האונות לשורש פפש בשוה הואשלה
 שלה שהשורש תפצא תפדור אם אלא מהאונותלממה
 כללא ולכן הריאה בהפשך האונות שורש עם פפששוה
 כדעת ושלא טרפה דאוני גדרא דכשאיגה פקודםכייל

 יחרת שממריפין מרבותימ ויש אומר ואח"כהרמב"ם
 וזהו מקסא שעופדת אלא ראוני בדיי עופדתאפילו
 וה.ינו לסמה פתחיל שהשורש שכתבנו השניתהתמונה
 ואח"כ ראוני דרי בין פונחת היא ום"ם הקטאבצד
 אלא אינו בכה"ג הפכשירין דעת לפי שאפילואופר
 השלישיוו התפונה והיא לאופוה פקפא ולא לאונותמקמא
 פמש דאוני בדרי העומדה שאפילו אופר ואח"כשבארט

גיומר
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  לנפוח  צריך ט"ם האונות עם  בשוה השורש שנםנלוסר
 היא ג"ב נבה לצד בכללה נומית אם יאזדויאה

 ותחלה כדרבו שקיצר אלא הרם"א רבינו דברי הן והןין :מרפה
 בהב ואח"ב ראוני בררי שלא האוטרין דעתהביא

 סקסא אפילו יתרת לאסור סקומות בסקצת גוהגיןוכן
 בשוה סושרשת אינה אם דאוני בררי אפילוביוסר
 התסונה והיא סקסא היא השורש אפילו ססשלאגות
 סנבה בין סקמא בין חולקין ואין שבתב וזהוהשנית
 לצד סעם סהאוטת לסעלה השרשתה שאם בשםבלוסר
 לצר סעם לסמה בשהשרשתה בן בסו מרפה היאגבה
 ססש בדרי עומדת בשאפילו ואדרבא מרפה נ"בקסא
 ~תכ ואת"כ טמה היא לה'כ! ורואין אותהנופחין

 בלוסר סקמא יתרת להכשיר הסנהנ אלוובטדיטת
 אפילו עניין בנל סכשירין דאוני בדרי רקכשהיא

 היא לאין חילוק אין וכן מקסא היא שלהבשהשורש
 בבל מרפה כלל דאוני בררא כשאינה דלפ"ז ונמצאידץ : ס"ח ועסעי' ךנגלע"י[ בנפיחתהנומה
 וכשעומדת עניין בכל מקמא שסכשירין שלגוהסנהג לפי איט וזה עניין בכל בשרה בדרא ובשהיאעניין
 מטריפין לגבה בשנומה איתה  ונופחין  ראונינדרי

 סז"ט גדגרי סגחקסס סקי"ן ו4ס'ץ  בן אינוולרעתינו
 ססו6 וכסכ ז6וגי כדר8 ס85 יחרח כ5 תקריסין ס%6ס:חג

 :  י'סן ו5דבריגו רורד% יסרח ו5"5ע"ס
 ולית וז"ל זה ברין מאר סשונה  הרל'ף  לשון ונםקם

 כשרה יהיר סשכתת אי אלא כיהיר נרכאהלכתא
 והנ'ש מרפה וביני ביני אבל דאוני בדרא דקייסאוהנ"ם
 עב"ל מרפה דאסא במרפא אפילו סנבה אבלסנווה
 כן סשסע ולא הרסב"ם כרעת שרעתו בתב הב"יורבינו

והנ"ם
 סנס"ק

 בדרא דקייסא וד,נ"ם לוסר לו ולסה -'
 ]ער"ן ראוני בדרי שלא אף סנווה בכל כשר האדאוני
 רבינו דברי שפרשנו מה ולפי 51ע"ג[ וכו' גמי 6יטכתכ
 אחרת בבוונה רבריו יהפרשו סהרי"ו ורנריוהרם"א
 מנווה והנ"ם ובו' אבל ראוני בררא רקיימא והנ"ם'ה"פ
 סנווה נשנשרשת רווקא ראוני בררא ואפילו  כלומרוני'
  בררי היא שרובה אף דאסא במרפא מנבה נשרשתאבל
  שנתבאר  נמייה  לעניין  לפרש שיש או  מרפהראוני

  אותה  כשנופחין  בלומר מגווה הנ"ם ראוני ברריאפילו וה'"
 טמה כשנופחין אם כלוסר מגבה אבל  לנווה  נומההיא
 : ס5ס[רגיתס יסכי מק::5 כסרס וורז6 ~רק מרפה ראסא כמרפאלנכה
 אוהה וכשטפחין דאוני בררי דבשעומדת שנתבאר יזהכ:

  רווקא ד!הו האתרונים כתכו מרפה לגכה טמההיא
 ךאן  אין לטעלה והולבת  נתעקמה אבל יהיראבליטה
 שבולמת בשביל הכשר בסקום שעוסרת רכיון סיחושבית
 ויראה סקכ"ד[ ום"ך וז"ט ~כ"י עב"ל סימרפה לאלחוץ
 השרשתה סמקום יש הנפיחה שבעת דרתקא דה"פלי

 נמקום אס אנל גנה לצד דאסא כמרפא יהיראנליטה
 שאחרי אע"פ דאטא במרפא לנבה בולמ אינוהשורש
 לית הגב לצד לסעלה והולכת סתעקסת השורשסקום
 לט ורי השורש מקום אחרי רק לילך לנו דאין בהלן

 גפוחה כשהיא השורש סקום רראות שצריכין זובחוסרא
 במרפא לסעלה והולבת בנהעקמה ראפילו דה"פסיבריו שסשמע ויש ע"ש ג' טעי' הלבוש סלשון להריא נ"לובן

 רכנהעקסה שכתכו ווה יתירא כלימה ו~הו מרפהדאסא
 הוא בשהעיכ~ם זהו סיחוש בית באן אין לסעלהוהולבת
 ודע בן נראה ולא י"ג[ 18ח ]סט"ח ראסא סמרפאפחות

 אוטת בסתם אבל ביתרת רק אוטר איט ועיקוםדבלימה
 כשעומדת ביחרת לנפוח חיוב יש ואם ~סס[ בה לןלית
 כלל נראה לא נפוחה כשאינה דאם נראה דאוניכדרא

 אם אבל לנפת חיוב אין לנבה טטה תהיהשבנפיחה
 סעבבת דדגפיחח וראי שגבה טמה תהיה שבנפיחהנראה

 : י"ד[ 18םוע"ם
 יתירה אונא נסצאת ר' בסעי' הב"י רבינו בתנכא

 ראוני בדרי מגך4 דזה כשרה האוסה שיפוליבטוף
 מ' ובטעי ע"ש מ"ז בסעי' שהבאט במהרי"ו דלאעב"ל
 אלא אחת אונא חטירה הריאה של אחד בצד אםבתב

 בטו גרחיה בליפה היתה הצר שבאותו האומאשבסוף
  ובאן זל'ץ סטובות להיות האונות שררך אע"פאתא
 הרמ,ש רבינו והגיה עב"ל כשרה ביגיהם טפסקתהאומא
 מן שלסמה סה בל בי בכה"ג  להפריף  גוהנין וישוו"ל

 אלו בסריטת טהנץ וכן ראונא בדרי שלא סקריהורדא
 ?עכ"ל

 הן שהאוטת רהתם ר בטעי' בן הגיה שלא יזהכ:בנ
 פ' בסעי' אבל ראוני ~דרי זה מקדי שפידכתקונן
 ברדי היתה אם בא רבלימה נהי אחת אונאשחסירה
 האומא שבטוף בלימה אבל סשלסת היתה מסשדאוני
 ]כג"5 דאוני בדרי סקרי לא זה ולעניין סשלסתאינה
 שביימה קולות שני לה טתנין דאין סקט"[ סם"ךטוגם
 ויש דאוני בח-י תחשב סהאוסא ושלסמה באונאתחשב
 ]ס"ו טקמא יהרת טטעם כשר ד' דנמעי' שתירץ0י

 כשר מקסא רץהרת בדבריו שתפסו מה לפי וזהו90"1[
 דא"כ ועוד כן אינו י'ז בטעי' לפ0"ש אבל ענייןבבל
 בשרה במקסא דגם בדרי סצריבן אנו אין הרידאוני בדרי שלא מקרי הורדא טן שלטפה דקאטר האיסאי

 באונא נחשבת אינה בשם דבלימה לומר הו"לוהעיקר
 אומת חמשה סספר רלעניין הוא רהבוונה ש"'לואף
 : נן סשמע לא מ"ס האוסא סן לסעלה דווקאצריך
 הסוכרחים אונות חמשה יעניין בין אונא שיעורכ3

 שסמרפת בסקום יהרת לעניין ובץ בריאהלהיות
 בררי שלא במקמא דנס רסשל למאן או סנבהנסו
  הרס של עלה  והוא ראסא נפרפא הוא השיעורבה  שיתבארי הרינים בכל  הוררא  לעניין  ובן ממרפתראוני

 כעיעור בה אין ואם נפןחה לאחר זה שיעורוסשערין
 להטהף ולא  להבשיר לא  גלל כאעא נחשנת אינהזה

ולא



דץשלחן לה טיטן פריפותה~ותערוף 3ס
 ארכה זה ששיעור שאמרו מהגדולים ויש קטגיטיש גרולים הרם על' יש כי ות שיאור היטב לצו גהניךילא

 כאורך ה"א בינוני גודל צפורן ורוחב כאורךורחבה
 מקום בכל ולכן בינוני גודל של האמצע' פרקורוחב
 אלו שיעורים בשני לחומרא לילך יש זה שיעורשנזכר
 ]סס[ זה לעניןן לרקה גמה בהמה בין חילוק ואין]סט'"[
 דלא לקמן שיתבאר טה לפי קמנים וטיאיםובנדיים
 יתנרלו דכשיתגררו ממעם האונוה במטפר בהוקפדינן
 מרפא עףעור לעניין גם קפרינן רלא ממילא האוטתגם

 6ף ף15ס ע"ש זה נתבאר מ"ח ובטעי' זה מטעםדאסא
 5'כ" ע7חן וכסם)י כס'עור סוי ס6חיסכ75

 ת"מ גסיעור
 ובה דאמא ממרפא שקטנה באונון שאומר מי 'שונו8 : 171"ק[ ע"ם 5סכסירג"5

 מקיף בשר וחופ לעבר מעבר החור עלבועא
 לשיעור הכועא מצרפין הבועא מצד כשרה שהיאבאופן
 כולה והיא בר'א הררא מוף שטוף מפני דאסאמרפא
 מגבח ביהרת להיפך וכן כגס"ג( כסס סק"ט ]סרת"גאונא
 מקיף בשר וחום החוד על ובועא ראטא טטרפאפחותה
 נינה נמצא :ם ~צנךמף4 בתבטץ

 הטעם ונ"ל זה כתב לא ובש"ע "כ"ל ומרפהיתיר הוי ככובע חר לממה או למעלה ואם וכשרהנבשושית קרוי עב ולמעלה למטה רחב הר במין הריאהעל
 כיתרת נחשבת אונא כמו זה בתואר 'ש אם ישפומעינים רלמראח הוא והעיקר 3כתב זה דבר לכהן א"אדבאמת
 כתואר ראינה גהי אמרינן ולא בלום אינה לאוואם

 חמשה השלמת לעניין וכן כן הדק מקסא 3'תרתדממריף ,"'גן%)% וןע;'(נ;".('מ22ךו((

 עימנ רוגם' ןבגק נקראת הורראכד
] 

 ]וס"י[ מה! 'ותר וארומח האוטת מכל קטנהשהיא מפני רדא
 וחרות משובות שהן האתות נבל אינה המגההוגם
 ראוג' בדרי עומדת אינה ונם חריץ לה רש עגולהוהיא

 אונא שבין החיתוך נגר מקמא הר'אה בימיןשמקומה

 להצילה שךיכרי ץ~י2ומג הלב נגד וגבההכליות
 ריתרת הפיסקים לש'מת לשאול ואין האעותמרחיפת
 דאוני בדר' אינה הורדא והרי מרפה דאונ' בררישלא
 ורדא ולא 8רפה אונא יתרת דרק כלל שאלה זחדאע

 אבל מרפה והמר 2ך' מגב'יאעךען כהכנו כברכנז
 מרבותיט יש בזה הראשונים מחלוקת ישבוררא
 לה'פך י"א ירדות בשני וממריפ'ם בחם'רהשמבשירים

 הוורדא חמרה ואם המור וז',ל בשניהם מכשיריםו'ש
 אפרים ורביט מרפה שנים לה 'ש ואס רכשרהפירש"י
 סכשיר'ם והגאגים גשגים ומכשיר חמיח גשהיאאוסר

 עיקה וכן שתש לה הש אם בין בלל לה אין אםבץ
 וסמייא ]ת"1.[ הש"ם בסונית תלף ומחלקותןעכ"ל
 איכפת דמה כשר מקומה בשינתה גם הגאונ'םדלרעת
 היא במקומה ושלא ממקומה כחמירה דנחשוב נה'לנו
 שנטצאת או ב' לה "ם אם או חמרה אם רהורראב' בסע" הב"י רביט שכתב וזהו כשר בשניהם האיתרת

 : הנאונים כשימת חהו עכ"ל כשרה שמאלבצר
 בלל הרי גדולה שאלה אלו בדינים לשאול וישכח

 כמ"ש דמי כנטול יתר דכל במרפות הואנרול
 וכיתרת מרפה אונא כחמר אומרים אנו ואיך נ'כמי'
 טרפה דבחטר אפרים לרכינו וכן בשנים מרפהולמה רמי כנמול יתר כל והרי מרפח ובשנים כשרהדבחטר רש"י לרעת בוררא וכן רמי כנטול יתר כל והריכשרה
 רבר ותשובת רמי כנמול יהר בל והרי בשרהובשנים

 : בס"ד נ' במעי' 'תבארזה
 נהט אלו דבמרינות כתב הרם"א רבינו אכלכמצ

 או חמרה אם או וררות שתי שנמצאו ביןלהמריף
 כך מוברין רבוותא יש כי נהוג והני מקומהששינתה
 הרנילה וצורתה תוארה שינתה אם וכן המנהג לשנותואין
 שמא מפק יש דבחמרה הטנהג וטעם עכ"ל מרפהבה
 וממילא ברש"י קיי"ל שמא ובשהים אפרים כרבינוק'י"ל
 רבמקומה הריעות משני להמריף יש טקומה בשינתהדגם
 בשינהח וכן היא 'תרת כמקומה ושלא ,חם'רההיא

 תוארה עליה שאין כיון כחמר זהו אולי וצורתהתוארה
 וררא לחסר אונא חמר בין לדינא הפרש וישוצורתה
 אלא אינה וררא ובחסר ווראית מרפה היא אתארבחמר

 : כסובז עני'נים לכמה ונ"ם מריפהמפק
 ענולה זלא כאונא משוכה כשהיא מקרי תוארה שינתהל

 וחרודה משוכה אינה אם קפירא אין באונאדווראי
 טרפות ררינ' מרפה תוארה שינתה אמרינן בורראדרווקא
 היא ראונא לרבנן להו וקים הריאה גידול בררכיתלוים
 עגולה תמיד ורדא אכל ענולה פעמים חרודהפעמים
 רק היא אפ'לו האונות מבל קפנה אינה היא אםוכן

 שבבל קמנה שהיא ימין של אמצע'ת באעהנרולה
 כשהיא רווקא וי"א וט"1[ סק"ע ]ס"ך טרפההאכות
 יש ובהפ"מ ,ססן לאומא הממוכה כאונא כך כלנדולה
 אעו שוה הוא פשומ ורבר ]סמ"ח[ יי ריעה עללממוך
 אעות בבהמה אירע אס אבל כדרבן כשהאונותאלא
 כל כררך היא והורדא הבהמות כל כדרך שלאקמטת
 של מהאוטת נרולה שהיא מטעם מטרפ'נן לאהורדות
 תוארה שינתח מקרי לא דזה סקס"מ[ ]5ג"ס 11בהמה
 גתוארן אינן והאכות וצורתה בתוארה היא שהר'וצורתה

 ;וצורתן
 ואמ בכימ להיות דרכה הורדא הרם"א רבינו כתבלא

 שיס או כימין שנ' לה שיש או כיט לה נמצאלא
 בתוכו אותה כשמניח'ן ואף בתוכו מינחת ואינה ביםלה

 ויש עכ"ל טרפה הריאה כשנופחין ממנה ויוצאתחוזרת
 סק'"ר ]ם'יך כלל סעכב איגו רהכים אלו גמלמגשיריס

בסס
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 הרט"א רבינו כם"ש במנהנ נ"כ תלוי לת"- בחמרורהא דיני עיקר שהוי מקומות במנהג ותלוי וט"3[ לפ"5טפט
 שנהנו כמקומות אלא אינן הרינים אלו וכל ח"לבעצ0ו
 במקומות אבל כלל ו*רא לה אין או וריות בשתילהפהף

 עכ"ל כשרים הם החילוקים אלו נל נםשמכשירים
 המכשירים הנאונים רעת על שסומכש חמקומותרכאמת
 שיםמונו מה על להם יש וררא ביתר בין וררא כחמרכין
 להכשהי הם ריעות רוכ ביחר וכין בחמר רכעועוד

 דעת וביתד להכשיר והנאונים רעל'י דעתדכחסר
 שקבלו שהמקומות אלא להכשיר אפריס ורבינוהנאומם
 ק"ו וא"כ להתיר להם אין המפק מפני לאמורעליהם
 כים בחסרון נהנו אם להמריף שנהנו במקומותשאפילו

 ; בה * רלית להכשיר כיס כיתיראו
 בפלה דבזה שרפה חריץ לה אין שאם שכהט ~טלב

 שלא אחר כמקום כשהחרייו וכן וררא תוארלה
 ]סם"ם[ הפוכה הירא נקרא תה להיות שררכובמקום

 וכמקום חומרות הם אלו ו% ןסס[ קצת ממנה שחמראו
 כתכו סיהו מכשירין להכשיר שנהט ובמקום נהוגדנהג
 בכל להקל שנהנו במקום שאפילו האחרוניםנרולי

 ריעוהא שום רליכא רווקא היינו שנתבארו אלוחומרות
 רטותא כה אית אם אבל אחחתי במילתאביאה
 ומרפה היא לקוהא ואמרינן האוסרים ידיאלסיע שהוא בכל מ"ם מכשירים שאנו במה אפילואחריתי

 : וצ"ע 4 במע% ועם"ש עסרס"5[ גסססקג"3
 יש הוררא סן מקצת חמר אם הרמ"א רבינוכ
 נמצאת אם שמאל מצר באומות או באונותלברוק
 לפעמים נמצא כן כי רכשר 4'א החםירההחתיכה
 לפעמיס ומלאיס רבגריים כיון ור"ל עג"ל וטלאיםגנדיש
 להקל "ם לכן זה נכעין שיש וכיון מקומם עלועומדים מתגרלי נרלי רלכי רביתייהו רהכי אלטא כןנמצא
 נצרף שאם ורווקא להתתקן הספיק לא וערייןמתירתה כ! גתרשה שכה ותולים המונים ו~כל בנדוליםנם

 בלא"ה ראל"כ וררא צורת לה תהיה החםירההחתיכה
 הצירוף מועיל מה לומר ואין סקי"6[ נם"ך כמ"שמרפח
 שינתה חו"ל שמאל בצר היא החסירה שהחתיכהניט

 במקום שלא ימין בצר תהטו אם ואפילו רמריפהמקומה
 ושורש רעיקר כיון ר%'ל מקומזז. שינתה מכ הריהירא
 ]סס להשףרוף לה חיישינן לא מקומה על הואהורר
 ושינתה מקומה רשעתה רמרפות 5מרנו ימזהסק"טן
 אכל מקומה ונל צורתה כל כששינתה אלא אינוצורהה
 יי מל'ג:נ"(גע"י 1 ין':וץיר' במקצת שינוי יש עכ"פ ככאן שהרי כה לן ליו;גמקצת
 טקומה שינתה ולא הפוכה תהא שלא רק כראשהורר
 בכל מכשיין דרכים מאהר להקל יש הדברים אלווכל
 רכעינן הקורם בםעי' שכהבנו מה ולפ"ז עכ"לענין

 זהו וורא צורת לח תהיה החמיה החתיגהגשנצרף

 שאץץ בהשעחש "פ אם אבל ורד טורת בהשישבשאין
 עאץת הוךה בדחהויף שגם בעען לא אצכע כעוכיורר
 שבהשיהש רגעען שאוסר מי הש סקג"6[ ]סרג"נוררא
 דתףרעפ סוגי לא ה~ה דאסא כטרפא שיעי תהיהבעצמו

 נין למה ידעתי ה~א טקע"ך[ ]3"6 החסירהמהחתיכה
 : השדעי להשלים רעעל לא למה מועילרהצירוף

 גבה הלב ננר שפנמה בגט מקרי הפוכה ירראלה
 העץהףק לממה שלה שהראש או "נליותכנגר
 לשב בסעי' נט"ש אהר בטקום הוא שהחריץ אול0עלה

 ראשי0 אץ אלו רכל ודע הלב בנגר הפוך שהחריץאו
 אם ויכן נפוחה היא בחיה רבהמה הנפיחה אחרירק
 במר המשמוש אחר אפילו כראוי עומרת הנפיחחאחר
 כיסין שני בטרפות ל,א כמעי' שנתבאר מה וגםכשרה
 בשר הלת* אלא זה אין בלא"ה אבל ממש כיםצית האגהה על כשיש אלא אימ להחמיר שגהגובמקום
 שאין אווכ" חתוה הכים בתוך נמצא אם וכן]סס[
 הריץ כעע כה מתקטט הנפיחה וע"י ורר תיתעליה

 חחרה ענאח"כ אף להכשיר יש וכצורתהפנררכה יהמא ההיכה אוהו סכיכ כעים וממרסיןגשסמשמשין
 יש ירוע טנהנ שם שאין וכמקומות ]סס[ה

 ש"ם וכ"ש קס"ו[ ס"ק ]סס הורראכחסירה
 קשה להמרץי שנהנו במקום אבל חומרות כשארילהקל
 ; בהעניין עימו ראות כפי הרנ יפסוק וכה~'סלהקל
 שורש להם ויש וררות שני בו נסצאו אם כתכ עורלך

 ואם כשר סרק בו שיש אע"פ אצכע כעוביאחר
 נדולה היותר אחר הולכין הפוך אינו והשני הפוךאחר
 רכשיש רברע ביאור עכ"ל כשר הפגה אינה היאואם
 בהשורש סרק ש"ם ואף כאחר נחשכ אחר שחישלהם

 אונות כשתי מחשבינו מרק נשוש רבאגות לקמןויתכאר
 השןרש גם ה~י ולפ"ז אונות חמשה של העדעורלהשלים
 זלא לרבשיר םצרפיק דמדקים כשר ט"ם ורדזתכשני

 אצבע כעובי הו"ז השורש ושיעור בם"ר שיהכאר כמולהטריף
 שברוחכו אע"פ אצכע כעובי ריררא בנובה כשישנלוסר
 ]6טרוטס[ בעוביו יא הרחב במקום אטרל רוחב"חש אצבע עוכי ושיעור סק"ס[ ]ע"ז כשר אצבק כעוביאינו
 טטתר הפוך אחר רק אחר שה5ש 5הם יש אפילוואם
 אמת רהן פרפה בנרל6 שרם שניהם אס דמוךאיט

 דרא כשההפוכה וכ"ש הפוכה ה"ו דיץ הןרכאחת
 שאט מפני כשך הקמנה הטז ההפוכה אם אבלהנרולח
 הפוכה אינה הורדא ררוב גסיא לאחר אותםחושבים
 אינם ששניהם וררות בשני סה הא וק"ו ורראיהרת ספני ענ"ן בכל מדפה אחד שורש להם כשאיןאך

 0קי"3[ סט"ך טוגט ]זסו הפוך כשאחר כ"ש טיפההפומם
 כשהקטנה אחר שורש להס ב"פ שאוטר מי שישורע
 ]ס3"פ פרפה מקומה שינתה אם ט"ם כשר ההפוכהחיא

 כשינתה דנם כתבט דכבר ב! נראה לא וליסקמ"1[
 עדנתה הוררא כשרוב 1ך11קא בטשהו מיטרפה לאמקומה
 ]טס בה לן *ת טקוסה שיטשת שהקטנה והכאטקומה

סגפג
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 88יזוץשלהן לה פמן מהי*תהלכאיך

 בבשאותו ומכיר ומבין אונא שנהמרה האה בדךפנ'ע
 פשימא שיהיה מימן איוה יהיה ול"ו נרבקו אוטתששני
 עגיהם שימכימו חכם שאלת ע"י וה על לממוךשיבול
 ע"פ שבארט המימנים אבל ויכשירו אוטת שנישהם
 בעצמו וה על לממוך יכול מומחא בורק גל הרם"ארניט

 :]גג~פ"ד[
 שהבאנו רבהמימנים פשום רבר נראה יכאורהבוד

 שלא להכיר צריכים אונות שתי שהם נראהשעי"ו
 שהן כשנאמר הסורנל מכפ. רבר הריאה בבלתשתנה
 ל"ו רומין שאינן ותואין האוטת נרלות בנון אונותשתי
 אחת בל הרי שתים שהן נאמר שאם במב"ע להכיריש
 עומרת הוררא ובן להיות שצריכה וצורתה תוארהבפי
 0רבריהם כן שנראה מהגרולים יש וכך הרנילהכפי

 שני שהן נהי ראל"כ ג"1[ טטי' וג"6 נ' ס:מ']סת"ח
 ולא מקומה שינתה הוררא ונם צורתן שיט הריאוטת
 השטת צורות בשיטי רממריף הרם"א לרביטמיבעיא
 מ"ם מ' בםעי' בם"ש בוה רמבשרי למאן אפילואלא
 שגבל האוטת צורוה רוב כננר הסימנים על נסמוךאיך

 :הבהמות
 בהיבר רמבשיר הרם"א רבינו על קשה לפ"ו אמנםמה

 כשנהשוכ הסרק רע"י נאמר ראם קמיירי כסאיסרק
 עליה ותמונתה צורתה אחת בל תהיה אוטת לשתיאותן
 לט סה א"ב וקומנן בנורלן או ועבה בארוכהכנט
 רע"י צ"ל בע"ב אלא אחר םימן יש הא הסרקלהיבר
 שי"ל ואסת האגות צורות כשינוי רסמריף הואאיהו והרי ותמונהה צורתה אחת לבל תהיה לא הםדקהיכר
 במעי' נתנאר בבר ש11ת תמונות יהיו המרק שע"פכנון
 קפירא ואין כשר כששוות רעתו לפי שאפילו " ומעי'מ'
 מה אבר חברתה לתמונת אחת אונא מתשנתאלא
 רוחק אבל ע"ש בה לן לית התמיריות כצורתןשאינן
 כך ונם למהום ולא לפרש ה"ל האי בי רכל כןלומר
 סרקים סהיכר ההיתר את שהוכירו הראשוגיםרגותיט

 ! האוטת צורות שיכירו רבר וברולא

 מימן או סךק היגר יש רק דאם ברור נלע"ד ולכןם
 בתמונתן לן איכפת לא שוב הן אונות ששניאחר
 רמילתא ומעמא בוה וכיוצא הוררא ובמצבוצורתן
 צורותיה נם נשתנו יחר ונדבקו שנסרכו שע"ידאמתנן

 הכר היה יחר שנרבקו ומקורם מצבן ומררותמונותיהן
 שנרכקו רמפני כן נותנת והמברא נשהט ואח"ב מכונועל
 איברים שני כררך נתארבו או נתקצרו או נתעבויחר

 בתסונתן ססש להיות להן שא"א בוה זהש0תרבקים
 כם 11 סיבה מפני צורתן נשתנה כן כמו מיבהאיוה ע"י ול"ו שנרבקו רכשם הרחק 11 הלחץ מפנידדאשונה
 11 מיבה מפט אחר במקום כעוסדת נראיתדוררא
 לא ולגן הראשון מקום על ובשרשן באמת הם~עולם
 עומר במקומו וההכשר מוה רבר רבותיט בלהוכירו
 שהאונא נייכ רואים שאנו מקצתה לצמקה מסשודמי
 י היייב[ וח"י בהבשירה עומרה ועכ"ו קמנה נעשית ירולה5עחר

 ! צזרתן נשתנה דיבוקן של'ירבוותה
 מצפר*ו עליונה באונא רפיצול שאומר מי הפטז

 רמקילינן ראף חמירה כשהיא שאצלה אונאלהשלים
 כאן הש הרי מ"ם שיתבאר כמו כיתרת נחשבהשלא

 ודכרים סי'0[ ]גרו'ס מסדק ועדיף האונות 0נייןלהשלים
 האכות סניין להשלמת פיצול עניין מה הםתמוהים
 ואיך נתפצלה אונא שמאותה חושבין אנו הפיצולשהרי

 חושכין אט המרקים בשלמא אחרת לאכאנחשכנה
 פיצור אבל בפ"ע אכא היא אחת וכל מפםיקשהמרק
 שהסרק נתכאר רכבר ועוד בפ"ע לאונא נחשבנהבמה
 אונא להיות שראוי במקום עומר הוא אא"ב מועילאינו
 לוה פיצול עניץ שהאית

"1 
 תראה % לסק אין

 רבשחטרה ו' םעי' והש"ע בפ"ח הרמב'ם רעתטה
 כתב ו"ל ורש"י משלסת הוררא חימין מאונותאחת

 בןם המב לנ,רילך ררמב"םג"ו
 רק משימת אינה ום"ם כשר מקמא יהרת ובלדאונא
 אינה שמאל מצר אחת אונא כשחםרה משא"ב ימין%ר

 אם ולפ"ו ימין בצר עומרת שהוררא מפניטשלמת
 רש ]3"ח[ שסשלסת י"א שמאל בצר הורראעוסרת
 הוררא חסרה עכ"8 הרי לשאול ואין ]ט3"י[ בוהחולקין
 לשימתייהו אולי בוה רנם להאונות אותה נצרףאם

 משלמת אינה רהוררא רי"א שכתב הרם"א ורביטכ"ז כסע" בם'יש הפומקים רוב רעת שוהו כשר וררארחמר
 שהולך הוררא חמרון ספט ימעסו צייל עכ"ל נהגוהגי

 סמעמא לומר א"א אבל שם כם"ש בוה רממריףלשימתו
 מכשיר איהו שהרי ראכי בררי עומרת שאינה לפיח-שץ
 האחרונים שימת לפי הבל ווהו טקמ'נ[ ]ם"ך מקסאביתרת
 י,ז בםע" שבארט מה לפי אבל ברבריו בןשתפסו

 : ע'ש לזהאאצ
 יהרת ויש אחת אונא חסרה אם שנתבאר מה לפיטמ2

 מקמא בי~רת רמכשרי למאן לב"ע משלמת0קמא
 "א.טיהו

 א'נו לאונות דהחשלמה טשלים איט זה דנם
 בשעומרת ולא ממש ראוני בררי שעומרת מיאלא

 שפמק הרם"א רכיט של מעמו שוהו וי"ל אחרבסקום
 בערונה יתרת נפצא אם וכ"ש ]סס[ משלמת הורראשאין

 שאינח הריאה מן לפנים לשררה ממוך מהאכותלמעלה
 מיהו מקמא יתרת ברין רמכשה-ה למאן אפילומשלמת
 יוה וי"א משלמת ראינה וראי האכות למכפרלהשלים

 : סקי"נ[ ]ט"ו מבקמא נבה בעל יותר נכלל והשמקום טפני סנבה יהרת נקרא דזה פריפה השלטה בלאנם
 כתב והמעם מרפה מנבה ריתרת נתבאר כברנ

 יתר כל כלומר בחמר שהיתר מפני בפ"חהרמב"ם
 בשרה מקמא יהרת לסה רא"ב קשיא ואי רסיכנטול
 ואע"ג וו"ל ררנל יתרת לעניין ]ג'":[ ז"ל רש"יבתב
 ביתרת ררבא כוותיה הרכתא לית רריאה באוניראמרן
 לרבנן להו רקים ראגי 3ררי רקיימא והוא אוקימנאהא

4אורההאו



דהשלהן לח סשן מדי~תהלבאערדןש5
 רמי כנטול אלמא טרפה ביני ביני אבל בהכיראורחייהו

 צ"ל וכן ו:כ"ל מרפה וראי אורהחהו דלאו רנליםונבי
 אורהייהו רמקמא טשום במקמא רמכשיר הרם1'םלשיטת
 ; רסי כנטול יתר כל אורהייהו רלאו ומגבהבהכי
 כנטול יתר נל רין משונה רא"כ שאלה בזה ישנא

 לקמן קיי"ל ברנל שהרי איברים מבשאריבריאה
 זה עומדת אא"כ כנטול יתר כל רינן אמ רלא נ"הסי'
 בכבר מ"א במי' וכן ולמעלה התחתון עצם מראשהיתר
 במקום או ז ר במסום היא אא"כ יתרת אוסרים איןג"כ
 ביתרת גם ולש'ו סקט"ע וס"ך סש"6 נק"ו ]ע"סו,.ותה
 ממש האונות אצל כשעומדת יותר לאמור לנו היהאונא
 כשר רווקא האונות במקום רכשהיא אמרינן איפכאואנן
 האונוה רבטקום רחזינן כיון וצ"ל מרפה במקוטםישלא
 צ"ל בהכרח רביהייהו אינו במקומם ושלא רביתייהוהכי
 בנל הוי הריאה עיקר בתר גרירי רכולהו כיון ועודכן

 רביתייהו הגי ממש ראצלם ורק אצלם כעומרים0קום
 ; נ"ר סקי' וע'וכשר

 למשה נאמרו "טרפות כל הרי לשאול יש ועורנ12
 רמי כנמול יתר רכל זו הלכה שנט 1ב11ראיבם'ני

 ז"ל הרשב"א גן כתב ולהריא במיני למשה נאמרהל'כ
 ננמול ריתר בסיני למשה נאמר רכך 5"מ[ כסי'בת.טו'
 לחלק אפשר א'ך מסיני למשה הלכה רזהו ןכיוןרמי
 דכך לומר רוחק דוהו איברים משארי דינם לשמתבוה
 הוי לא רא"כ מרפה מגכה יתרת ררווקא לטשהנאמר
 נאמרה סתמא רהלכה ובוראי בזה הש"ם ח?מיפליני
 ההלכה נאמרה זה על רלאו אמרינן מכריארביתייהו הכי האונות רבמקום רחזינן כיון מוף רמוף י"לומ"ם
 להובלילא כסא רמכי בנובתא ונן ווררות בתרתיכמו
 אית ברייתא חיוי רכל ממעם כנגיל יתר אמרינןרלא
 רהתם רמי לא ומיהו רכוותיה .וה"נ פ"ס[ ])"ח: כןלהו
 בררי יהרת משא'כ אחר באופן נמצא לא המיןבכל

 ; כירוע רחוקה מקרה זה גםראוני
 מרפה מגבה ריתרת הטעם ראם לשאול יש ועורנב

 בהריאה אונות ששה יש אס א"כ כנטול יהרמטעם
 כנטול אחת יתר אם ראפילו נכשירנה מגבה יתרתונם
 נתבאר לא זה ודבר אונות חמשה י?ארו ערייןאחת
 יחרת מרפה עניין דבכל משסע ולהריא מקוםבשום
 הוא רהיתר למשה רחמנא אנמריה רהני וצ"למנבה
 שנתומף ממה ולא שם להיות שצריך הרבר מעיקרכנמול

 ו בהמות שארי נגר זובבהמה
 ~ומרות הוררות שתי אא"כ טרפה ראינהשאומר מי שיש רוררא ביתרת נחלקו אחרתים שגרולי ירענד

 גשרה בשמאל ואחת בימין כשאחת אבל אחרבמקום
 עומדת אא'ע גנמול יתר אסרינן דלא דרגל ביתרתכמו
 טרפה עניין שבנל שאומר מי ויש סק"ד[ ]ע"ואצלה
 גנטול הער רומה אי2ו וה רצפרט נ"א במעי'בררגו שהרי ענין בכל שטרפה זו נריעה והעיקר ססיק]ס'1

 מכל הישר הוא בריאה ואררבא האיברים לכלדריאה
 ז שם כם"שהאיברים

 ררין אומר הייתי רבותינו רביי אלולי באמת והנהנךן
 דלא והטעם באונות כלל שייך לא בנמיל יתרכל
 יתרת כמו בכללו האבר בעיקר אלא כנטול יתראמרינן
 אם וה"נ האיברים ובכל בנבר וכן רנל כחסרדנל

 האבר בפרמי אבל כנטול יתד אמרינן ריאות שנינמצאו
 לתלות להן אין הריאה לעיקר במילים שכולן באונותכמו
 מח זה לתלות חשיבות האבר בפרטי ראין בזהזה
 לא זה באופ! ההשתנות דאם הקכלה באה כךאלא

 ביחרת ובפרט תתקלקל אחר באופן ואם הריאהתתקלקל
 הגרולים כל כתבו זה ממעם שהרי בהצלעותשמהחכנת ,מפני מרפה היא למה פ'טומ מעם למ ישמנבה
 בם"ד שיתבאר כמו רכשר רקיי"ל מנבה פיצוללעניין
 שתתחכך מטעם מרפו; שלה מהנומא ארוכה היאואם

 16ת כדשמ ורמ"6 סקכ"ע וסר"ח סקי"כ ])קס"כבהצלעות
 תתחכך כלל גומא לה שאין שיתרת ~טיטא וא"כי"ה[

 החת ביתרת הכשיר שהמהר"9 לזה וראיהבהצלעות
 ואם סם[ ]ד"מ היתרת קל מנין שהחריץ 'מטעםהוררא
 כמו ההגנה מהני סאי כנטול יתר כל מפניהטעם
 כסברתיט וראי אלא ע"ש זר ברין המכימוישראל שגרולי מבואר ושם ]סס[ זה מטעם עליו השיעשבאמת
 פוסקים והרבה והרמב"ם שרש"י אחרי נעשה מהאבל דמי כנמול יתר דנל זה דין נלל שייך לאדבאומת

 הרם"א שרבינו וזה וכל .מכל רעתינו במלה כן אמרולא
 הוררא חריץ ננר ביתרת הכשיר ה' סעי' מוףבש"ע
 בריאח גס ס"ל ראיהו אע"נ ע"ש והפ"מ הרחקבשעת
 לסמוך מקמא יתרת מטעם הכשיר אמנם כנמוליתר

פ~~
 צת צנ ממ%1בוננ:ג טגהעייל

 מוס ,.וגס מרפה סקמא ויתרת רש"י כשימתמ"ל
 גישפ מגסיר 6י)1 דסרע'ע י"ו כסטי' )דכרי)ו כרורסר6יס

 1 וסס"ת[ סדחק גסעס רק ס1ר לתס ד6)"כמקמ6

 אלא יהרת מקרי דלא ה' במעי' הרמ"א רבינו בתבנז
 חר שאינו למעלה ועב למטה רחב גבוה מקוםהריאה נבי על נמצא אמ 4:ל אונא צורת לה ישאם
 זה בארנו וגבר עכ"ל וכשרה נבשושית נקראבראשו
 רא"א מטעם הב"י רבינו השמימה רלכן כ"הבסעי'
 הוא אם וכן ישפוט עעיו ולמראה בכתכ זה רברלכוין
 אם אבל סקי"6ן ]ע"ו כשר למעלה וענול לממהרחל
 ה"ך יהיר רזהו 'מס[ טרפה למטה או למעלה חרהוא

 כיון מ"ם ביהרת נחשבת אינה 'אם אף ואוליסק)"ס[
 ולפ"ז ליקקב 1סופה בצלעות מאר התחכך חרהשהיא
 כשר נצלעות חיכוך שייך לא דבשם מקמא היאאם
 יתרת שהיא לטעם אבל מקמא יתרת להמטריפיםאפילו
 אם הטעמים שני בין נ"ם יש וכן סקכ"כ[ ]תכ"םמרפה
 ולטעם כשר יתרת רלטעס ראסא סטרפא פחותחיא

חיפר





דץשלדץן לה סימן פרשאהלכות6ט
 קטעס להתיר יש אם לפקפק יש מחייםשצעשה

 כן על נ' במי' יתבאר ועוד כ"מ במי' כם"שוה
 שלא ימלט ולא מתא טבחי לאטף בזההעיקר

 אלא בשיפולי עומד שאינו דווקא היינודפיצול י' י: :י; לז,כ;ך2(,לנ::: : יהרת או פיצול זהו אם היטביכירו
 לשנים שנחלק כל אבל תחתיו ונומא הריאהבניף
 לע.נים יראג שהרואה כל ~חלק אלאטצול
 להם כשיש ולכן ]5נ"ס[ נחלק יוזמונת דומהשהיא
 לאחת אלא נחשבת אינה אצבע כעובי אחדשורש
 שחמר כגון לי;כשיר אבל להמריף דזדדוי"א
 'עצתבאר סדק סהכשד גרע דלג פשיטאאונא
 בהקום רק ' סועיל דאיגו וסמילא סק5"ר[]ס"ך

 לה'ות שדרך במקום שהוא כגון מדקשטועיל
 חדא אחד שורש להם אין יאם אונות חלוקתשם

 מונחת ו,זם סקכ"ס[ ]תנ"ס היא יתרתמ'נייהו
 ואם וכשרה דאוני בדרי יתרת הוי גשוהשתיהם
 תחתיה סונחת כאלו וחברתה סחברתה גבוהאחת

 ועוביין ורוחגן אורכן ע"פ להכיר הנקיאיםצריכים
 תחתיה שמונחת יחגרתה העיקרית היא האחתאם
 ישייל;סלשע עגקת :ת~קמי"~נב4השיעהמ חברתק ואם סקסא יתרת היא הרי היתרתהיא
 לבאר א"א עינים ראות לפי בבקיאות שהלויענין
 רוא,ת שעיגיו סה אלא לסורה לו ואין בכתבהכל

 שלא לד' וכתפלה הבקיאיט השוחטיףובצירוף
 כל שעס רואוס עינינו דזה הלכה גדנריכשלו
 בדיקות הלכות על אחרוניס סאחרוני הטפריםדיבוי
 גמפייף סבואר שאינו לבקרים חדשיק ישמ"ם
 לו אין בריאות בקי והוא שלם שלבו, החכםולכן

 : רואות שעיניו מה אלאלדיין
 .ן של אונא ג ב,מוויי הב"י רנימ 3תנםה
 אם לצואר הססוכה עליונה שהיא התחהונהסטש
 שכן ספקי כשרה דאמא כטרפא גבה עלימצא
 ויש שמטי'ה לא אבל יסנית ודווקא ליפצלדרכה
 ימטה אגל מחציה למעלה דדווקא שאוסרמי

 רכשאר ביאר הגדול ובמירו עכ,ל טרפהטחציה
 מכשרינן פיצול הא להבין ויש ע"ש טרפהאונות
 הביא בעצסו והוא גבה על כשהיא האונותבכל
 אין אונות דבשארי דה"פ וצ"ל הגדול בספרוזה
 בלא אבל תחתיה גומא כשיש אלאכשר

 לגרנרת הססוכה ובאוגא וטרפה מגכה 'תרה,הוי גום"

~

 "1.י"וןיץ,:שויי,'ך'י
 :זק י; -ג';ן,

 אונא שיעור דהזכיר אלא ]"קר1:יס[ כשרדאמא
 בכל גם זה סשיעור דבפחות , דאמא כמרפאשדעא
 כשר אין ולכן במ"ש כשר הריאה ובכלהאונות

 שם אין דבשמאן משוק בשסאל ולא בימיןרק
 דגם גב על ואף בפיצול תלינן ולא החזהדוחק
 מ"מ לגרגרת סמוכה היא השמאלית עליונהאונא

 למעלה דדווקא שאומר מי דיש ש3תנ יזהםו : החוה כמצראינה
 בוה רבו טרפה מחציה למטה אבלמחציה
 ולסעלה קאונא ברוחב הם דשניהם י"אהפירושים
 מחציה ולסטק חחוד שלצד מה מקרימחציה
 החוד שלצד מה זה ולפי השורש שלצד סהמקרי
 אינו שהכשרנו ברוחב החצי אותה וסייגו שערין!ו האונא באורך דאף וי"א האונא אורך בכלכשר

 וי"א רס"5[ גסס סק"ח ]ע"1 הריאה שלצדהשנייה החצי ולא הקנה לגר בארכה מחציה לטעלה לאן
 דסהחריץ המקום הגבלת הוי האוגא שלשהחריץ

 השערהם לפי הוא הדיעות דכל וטעמאמקים בכל מדפה לחריץ שחוץ מה וני ע"1[ סע"]סת"ח טרפה השורש לצר וסהחריץ כשר החודלצד
 שכתג מי ויש החזה דוחק עיקר הוא סקוסבאיזה
 השמאלית אונא שנוטלין וה באופן לשערדהסנהג
 של ~נא שכלה ובסקום לה'מין אותהומומכין
 לצד דהיינו החוד ללד נקרא ואילך סשםשסאל
 שמאל של אונא שמגעת מקום ומן וכשרההראש
 במקטא אבל במננה אלא איגו עליונהבאונא שמכשירין זה דפיצול ברור ~ראה יכאורהםז : ט"י[ נסס]נ"ס"ק וטרפה מחציה למטה נקראת היג הריאהולצד
 שסופו מפגי שנתבאר כמו טרפה סקסא פיצולהא

 ע אונא ?י וסה אחרות אונות ל' ומהלהתפרק
 אחרונים גדולי יש אבל תתפרק מוף סוףהרי

 ]נ"ס י צאונא מקסא גסשהכשילו
 ויש ]גוג"י[ תחתיה בנומא אפילו וסכשיריןיפול שלא מחזיקו שהגרנרת ,מפני הטעם וכתבוס'""[ 1:1ג"י 1סת""

 יש בזה נם סקמא יתרת שמכשירין דבסקוםשכתבו
 ויש סק"ס[ ]נ"" שמטריפין במקום ולעלהכשיר
 להכשיר יש ב'תרת דדווקא מדגריהםשמשמע
 יתרת שאוסרים בסקום אקילו בכקמא זובאונא
 תסתע סק"ס כמ"1 1סרמ"ג 1כתכ"ס גסינ51 גסתכ1"ה 1כ:1ג"י ]ננ"ס זה נכל וצ"ע ב8'צול לא אבלמקטא

 : ע"ס[כיתרת
 בבהמה אונוק חיתוך לו אין העוף אבלוחיה בגהמה אלא אמורים הללו הדנרים נל אין-דץ
 רכים וטלאיס בגדי:ם וכן ידוע ממפר לו אין ימצאואם
 לא אם להטריף דאין י"א סקת"ו[ ]ס"ך 'ום שלשיםעד

 וכשמהנדליק להו ליה דגקטנות ואורחייהורביתייהו דהכי כלל וסדק היכר בלא אפילו אונותנמצאו
 אבל כלל להן כשאין ודוקא בהד"הו האונותגדלי
 להיות *ריך אונות ח,עך )הן יש אחד בצדאם
 חזינן דהא 1ע"ן "ם טרפה לאו ואם השנ' בצדגם

 נתגדלו אחד דמצד אמרינן ולא נתנדלושכבר
 וגשה;ג;ו,ע~ן הצדדים שני דססהסא נהגדלו לא עדיין השגיומצר

 שפ"גיועמ כתבו
ואפשר



 יב הםהשלהן * פק טמ*ת~כהזערדך
 6סריפ רכוט 51סירוס 5ס1 6יפ סכי נריס6 ודף סנ* ורדות שני תטיד נ0צאים בופל'י שקורין הברובשיר
 ק6ין! וריופ י6סמ סס נשס*ס % 1%. נגסר6 5ר'6 ר"ס ס6"5 סו6 סוסמסססר

 בריאה פרי%ת דימ ]גמה לוסימן
 . מעיפ*ם[ פקהובו

 אדום הוא התחחון והקרזם קרומים שני לה הם היאהא

 אה שזה
 הריאה ביכ:לתהשיו]על ד~1 .4שןו

 דא כיון ום"ם סק"כ[ ]ס"ך כללבדיקה
 ק

 החמירו ריעותא
 מ'הו וסמ"נ[ ]חנ"ס ונקב מקום על ברוק לבדוקהנדולים
 יש ד~ם הוא ופשוט מעכב אינו בדק כשלאבדיעכד
 מרפה שהיא הנקב כנגר האחר בהקרום דםקורמ
 קוץ לי אבל חולי ע"י הוא כשהנקב וכן 1)נ"ס[ווראית
 ופכרו"פ ]5כ"ס הוא ופשומ עניין בכל טרפה מחטאו

 :51'יע-ן
 דבוושמ זה כננד שלא זה הקרומים שני ניקבו ואםבנ

 בכה"נ כשר ובקורקבן ל"ג בם" כמ"ש בכה"גטרפה
 דקורקבן הטעם ן ןת"נ. בש"ם ואומר מ,ט בם"בם"ש
 שאוכל מתוך והושמ בוה זה הנקבים ינעו ולא נייח0ינח
 בזה זה יפנעו שהנקגים להיות יכול מיה ואינובו

 הריאה נם שהרי לקורקכן ריאה מרמה ז"לוהרשב"א
 והיא משקה טיני כל שואבה שהיא ואף נייחאמינח

 זה וגם מקומה על במנוחה היא מ"ם תמידסרחפת
 נקב דרך ויצא זה נקב ירך יבנם שהרוח לחושאין
 יבא לא ורוח בזה ,ה דבוקים הקרומים שני שהריהשני
 ולא ניקב דכשהפנימי ]ת"1:[ בנם' שנמצא וזהביניהם
 כנגד זהו ע"ש הקרוסים שני בין קול משמיעהחצון
 אבל הרוח מפני קול טשמיע ודאי הפנימי שלהנקב
 חיסמ"ס והש"ע הטור פמקו וכן הרוח ילך לא מזהלהלאה

 ו 171"קן נוס ססקסו מס כ65"ס
 בננד שלא זה בניקב שאוסרים מהראשונים יש אבלג

 דומה דאינו לושמ ריאה ומרמין ורי"1[ ]סנ"6זה
 וכקרום בזה זה הרבה דבוקים הקרומים ששנילקורקבן
 יימר דמי ועוד ס6רי[ ]16"ס בריאה משא"כ הןאחד
 ]סם[ דנ0' דפשטא הקר01ים שני בין נכנם הרותקאין
 האחרונים נדולי וכל הרס"א רבינו פמק ונן כןטשמע
 דאם בזה טועיל אינו בדיקה וגם לשנות ואין נהוגוהני
 לא שאז להיות יכול הבריקה ביצעת הכצג'ן לאאפילו
 נכנם בחייה אגל הקרומים שגי בין בחוזק הרוהנכנם
 בריקה שום סועיל אינו מרפה דבווראי ועודהריח

 ו5נ"ם(]צתנ"ם
 נקב אפילו אחד ברוח הם הנקבים כששני1ד11קא
 כשרה צררים סשני אבל באונא והשני באומאאחר
 בשני נם אוסרין ויש בכה"נ כשר בושמ גם שהרי]ע"ו[
 גרוח ונכנם טשקל לו אין דהרוח מ:שט דגרערוחוה

 בשנ* בשהם לא אם ותכ"ס[ ]3ר1"ס אהר ברוח הדצאזה
 חששא ליכא ודאי דבהא בשמאל וזה בימין "ההערזנות

 ן סק"ג[]פכ"ס
 הקרום רק גשאר -ולא העל.ון קרום כל נקלף אפלוח

 האי ]מ"1:[ חז"ל אמרו וכך כשר נ"כ הדקהחחתון
 בל שננרר בלומר בשרה מוטקא כאהינא דאנלידריאה
 זה ומלשון  כשרה האדום התחהון רק ונשארהעליון
 בדיקה שצריכה כתב בה"נ מיהו בדיקה דא"צמשמע
 רא כ% ריעוהא בה שיש דכיון רדבריו רבותינווהמכימו
 ור"ןן ורסכ"6 ]רמ"ס בדיקה בלא להכשירהממתבר
 ויראה בראוי אוהה שינפח ]ס"ר[ בנפיחה היאוהבדיקה

 יש יאם המקומוה בכל בנפיחה ועולה שלימה היאאם
 שטהמיר מי ויש בנפיחה מקום אורע יעלה לא נקבבה

 1ה01רא ]סכ"ס[ הנפיחה אחר פושרים בדיקתדצריך
 סשמע הנם' דמלשין כתבו שהראשונים דכיון היאיתירא
 איך לבודקה החמיר הבה"נ ורק כשרה בדיקה בלאדנם
 דבלדיקה ע"ל וכ"6[ מכ"ס פושרין יהצריך בה כלנח0יר
 הרגשה צריך דלזה בזה בקיאים השוחמים כל איןנפיחה
 בה נשאר שלא בנפיחה כולה עלתה אם להבחיןיתירא
 בעצמו יודע אינו אם ולכן בנפיחה עלתה שלאמשהו
 לראות בפושרין שיבדוק בהכרח זו בבדיקה בקישהוא
 בקל יוהר דזה מקום בשום סכצצים אינם המיםאם

 או הפה סן היוצא ברוק הוא רפושרין ושיעוראלהרניש
 סצוסצם שיעור בזה ואין מהנהר בקיץ ששואביןכ0ים
 וכל ]חכ"ס[ מאד קר ולא מאד חם יהא שלאאלא

 ! פושרין מקרי בולהו לקרירוה חהיטות שביןהמדרינוה

 ואף מרפה ספק הוי כלל בנפיחה נבדקה לא אםן
 בקיאין אנו שאין לקמן יהבאר והרי לשאולשיש
 חומרא מחטת רק הף בודקין שאנו בדיקות וכלבבדיקה

 בקיאין היינו לא בריקה צריך היה דגם' כדינאואם
 הבדיקא א"כ טרפה גבדקה לא דאם שאמרנו כיוןוא"כ
 דרבות'נו דכיון די"ל בזה בקיאים אנחנו ואיך חיוביתהיא
 אע"נ ולכ! ה'ובית הבדיקה דאין הנם' מלשוןהפמו
 הם בה"נ דברי דכל מרפה מפק הוי בריקהשבלא
 א% שאין עצכינו על להחמיר שנא0ר 0"מ קבלהדברי
 בדיקתיגו על ס:מכים אנחנו ולכן יהירא חומרא הףבקיאים
 ננלדה הריאה רוב רק אשלו דאם הוא ופשוט]צתנ"ס[

 ו בכילו דרובו סענבה הבריקהנ"ב
 סקוס על בועא נמצא אם מיהו הרמ"א רביגו וכתבן

 ש;לה כקיום הוי כי להמריף יש העליון העורשנקלף
 נם יגמא רה"שינן דבריו ביאור עכ"ל מכתמחסת

דסחם
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 דאין סתקרעת היהה לא כך כל נפוחה דיההשוי
 רק יכן וסרו"פ[ ]ס3"ס החי לכשר רומה המתשר
 אהר באופן ולא להפרץ" לנו יש ניכרת רהטחאטיש
 בכח יזחר נפח אחד ואם יקיפנה כשר שחופצרוך כשפו* ככועא י"ז בם" שיתכאר סמה לזחאטה
 היהה לא בח4ה שמא והרי כשר כשר חומ עליהועלה
 ללאחר בח*ה דומה ראינו וראי אלא כך כל%הח
 שבה חיים רוח ספני נפוחה יותר היתה ובחייהחיפהה
 עצמו הרמ"א רביט ומרברי קלקול בה תארע לאג"ו
 אם כתנ שףעש ריעוחא איט בה שהיה דכהירי ראיח1
 שומ לנפוח אין הדין שטעקר ירוע ואץ דייאהוחו
 שהוא ועם ל"ם במי' כמ"ש ריעוהא כה כשאיןשה
 ריעוחא בלא לנפוח שמחמירין מקומות שיש שםזב
 אל זח רץ שממך נ"ל ולכן הרין מעיקר זה אץא

 להנא נ"לן לה גתבעלייז נצןה'נ
 סעק חהו ובנחת בקל עכרה שהמירכא יורע השוחםום
 כשנקרעה להקל יש הממרפת מירנא זה שאץצהק

 ! ]3נ5ט9ד[ להקל אין ככבירות עברה ואםננפיחתה
 ואו כשר הגקכ שמתמו יקשנמתס פסול הני2*יקב ראם שפכה כרות לעג..1 נפייה[ ביכמות חז"ל אמרוף
 מכה סחמת שעלה קרום לסעופי להכשירו שחחרמול
 ושפ לעניין ]מ"נ.[ בחולין איתא ונן קרום איטריאה
 כבר ולמתימת מותמתו ורופן שנקבה לריאה דמי'א שן לאחר בהו רמלקא סתימה להו מחני לאשרפוזע נקובי רכל מתקימת אעה עבה סתימה בו עלההופילו ופירש"י קרום איט בושפ מכה מחמת שיהקרוק
 מע"קרא סתימח רההיא בחלחוית רירכימ ולסתימהמרה
 דאין משום חרא קאמר מעמי דתרי ומשמע עכילש

 אחיכ סעחרשה רהמתימה כיון ועור מתקיימתמתיסה
 המכה רמלחות הקרום נההוה המכה ע"י יקגילם הויה סקורם להקרום היה שלא מפני סתקיימתמתימה אין פה רמפני הוא מעמא חר באמת אמנם מועלט
 לההפרק וסאו ק4מא של דכר יסורו אין הח"5צעה
 השוש הויאה ולמרוך למתום מדופן היויא הלחותנל
 מהראה ירצא שהלחות ואף מקודם שהיתה מהרופןלו

 לפסול וא"א מתק4מת המתימה שאץ משום הואמעמ עצ ול8"ז צכט'? צהאוהירכין*פתשר
 כשהמתימה אבל אח"כ שנתחרשה ברבר' להכש"ץויחזור
 חףל שאמרו וזה הנקכ שנעשה בעת מוכן היהץכשר שדצי להכשרו חהר מ3די לא מקורם שהיה בדבר'א
 היתר לה אין שיב ' שנמרפה כיון רמרפה ס"ס:[ו%ין
 שא'א מפני אח"כ נתחיש נשההיחר כן ל'כעגה
 כעת מוכן היה כשההיתר אבל כמ"ש כשלימותיתקן
 שהכקל עלול כזה גקג אין מ"מ הנקכ שיומתמ ערייןז שצריה אע.פ בעולם מרפות שס עלה חל לאטרפות
 לההתקן מעפ מעם מהחיל שתיף מפני מזהימות

 אפס יש שש 134ס יהקה סתשה לנמי שגטהםער
 ! חטשק[ 8חלאףט טנט* 3פס א 3פטיןסשפ3ט

 ההו אחעה כשטפחין הכרה ק% בה שנשמע ר"אה3מו
 נ"כר אם נקב מאתה ממנה שיוצא הרוחספני
 רוק זה מקום על מושיבין ההכרה נשמע שממטדגפקוס

 3ילוע יתנרנר והתכן הרוק אם בחז וכיוצא רק הבןאו
 אותה מהשיבימ המקום ניכר לא ואמ ומרפה נקוכהושדוא
 ע"ש פושהם חם מה בארנו ה' וכמע" פושהןבמים
 שכבדיקות השף שהש כלי באיזה המים לשומיכול
 טץ לזה מעחדת כלי דגעש ""ב במעי' יתבאףשףפק
 בכאו משא"כ בהסים מעל'ק לחייז צחכה שבשםמפני
 טק9;[ חץ שם שיתבאר כ* אוהו צריך ככאן דנמי"א סש"פ[ ]ט93פ ושהש כ* אטה ויששין אין יהלשעה
 טפחין בהכלי וכשושטחה ראשגה גייעה נראהחועיקר
 8דפה מקום גאטה בהמים כצכוץ יש אמ ור"איןאוהה
 לא חעליע שחקוים מובהק מימן רזהו כשיח לשואם
 נפטשה בשעת הברה קי בה נשסע זח ומפנירגדומים שני בין ח%ך טציה אינקב לבדו הההתון ורקאעקב

 ! כשר זה בלא אה דניקב נתכארוככר
 4א יכן נס"4[ רנם' מהנא חיובית היא ט בדיקהמז

 בצמקה במו פרפה עניין וככל בזה בקיאין אטשאץ
 ז'ס3ייפ בבדיקה בקיאין אנו ראין הרם"א רבינושפסק
 שלא חדם"א רבעו דעת פידצ 5נתס[ 3סס סס"ךוכ'"
 דבאץ דמףל להד"א משמע בקיאץ אנו ראין נאןהניה
 להשיעת שצרך צפקה לכריקת רמי ולא בקשעאנו

 סשא"נ להבין קושה הבדיקף הגצמ מעל"ע במשהףאה
 אהרונש נוה" כפה דעת וכן סק"ס[ ]ס"רטכזח אנהנו נם בצבדץ' הש אם דלראטע קלת לשעהבכאן

 "צ"ע[ מף8"ש סבחשי 1כ1 מסס"ין וכ"ע131פ
 שבוופ"ם דפשום בטה "8 בקשצת א*חז ידעתי לאובאנה

 ! בריקתעו 2ל לפכיךיש
 מויל ארנו בקרירי או כרציצד אבל כפושדים טיוקא5ן

 ככרם שצ%ה רק אם אפלו אלא עור %אהבדיקה
ש טים יפם חל"(תריחח 5 טץחאפ שם * פט 4 שב יש ששש ק ח  

 *%עה שמקשץ 3לגצ. לה 3צצץף הו"ש דגקבשיתמים
 לה ועצל יסה וססהש ~ץ[ וגקב יסתם חדץגשצק
 *% וששצן ,יי נסתם כנר ,8שצה אחף בשוצקגחקה

 'ננייח
 נתנוןי

 "י ניו,ח ותצלו נס"ץ"
 לאחר או ופרפה שחטשח קורם נעשה אמ מפקרש

 אהר על תולץ לת*ח במה יש רק אם וכשרהשחימה
 שחימה אחר של הזקהה על אטשה ווטעמיקשחיסה
 כשר ריעוחא בה אהייליר השפילו היחר בחזקתשעמרח
 מחזקוז שתה סוציאין אין ולכן הן כשרות כהמאררוב

 שהא 1סקדם נקו3ה הריאה נמצאת אם לפיכךיפפ ! בם"ד נ' בגף' בחז יתבאר ועוד שלההיחר
לת*ט
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ר~ם"  ידו הפבח שהעטר נטן שחיפה של שנעשה4ת*א
 והחזירה כלב או זאב שלקחה או ככח שת-לשה אובכח
 שכמקום בהנקבים כףבעיא ולא וכשרה להקל תלינןנקובה
 אפילו אלא נקב נקב במקום שמא חיישינן לאשיניו
 כולרי תלינן שיניו כמקום שלא הרבה נקביםיש

 בואב
 וחזר זה במקום שנשך ואמחנן דכהבינן מפעמאובכלב
 ולדמות אחר במקום נקג לעשות וא"צ אחר במקוםונשך

 דבזה לדמות שצריך שיתבאר כגתולעים זל*זתקנים
 שהוא וראי נמלה בלב או שאב רכיון רפשיפאמילתא
 לנקב ממכיה אפילו אלא עוד ולא סקי"3[ ]פ"ךנקכן
 כשר נ"כ זל"ז דומין ואינן שחימה אחר שעשואחר
 הנקבים ששני שאע"פ ואמרינן שנתבאד חזקהספעם
 ויש ]פס[ זל"ז שידמו בהכרח איט שחיטה לאחרנעשו

 שינף שמפני לתלות כשיש אמנם ]סר"מ[ בכה"גסחמירין
 בשץ שמשמשו המשמוש מפני או דומין אינןהאויר

 : וטת"נ[ ]חל"6 להקל יש השני מבנקכיותר
 ירו המגח גהעביר תולין שאט ראה הוא פשום דברכ

 שבערך להיע הפכח שצר*ך בכח שתלשה אולכח
 כמכין שם שהלך או בכח תלשה או העבירה זהמקום
 החזה מן שמנקחן החופ מן והייט החזה במצרוכן

 ידו שהכנים הפבח יודע רק אם השדרה לצד~מעלה
 וצריך צר שהמקום שמתוך הלינן הנקב במקוםומשמש
 לדעת א"צ זה ובמקום בצפורנו נקב שם ידולדחוק
 לדעת צריך מקומות בשאר אבל בכח ידושהעביר
 בצמצום *דע א"צ ,ה ובכל בנח תלש או בבחשהעכיר
 שידיו שיודע ודי ממש הנקב במקום דיהה שירוממש
 הוציא ואפילו ]גמ"מ[ שם נמצא שהנקב חה בשטחהלכו
 למשמש שדרכו במקום נקובה ומצאוה קריאה אתעכו"ם
 שהיתה בדור דלא אע"נ שם מכין 'להעבהי אובחזקה
 ממוך שמשמש ואפשר ממש הנקב במקום עבו"םיד
 נקבים הרבה ואפילו נסס( עשתה ידו אלה שכללימר הידים על מוביח הנקב ואומרים להקל תולין מ"מלזה

 : ]כס[ בזאב כמו רפגחא ידא במשמושתולין
 הריאה כשנסלו הייט וכלב בןאב תולין שאט 1,הכנא

 ידעט ולא הריאה אצל עמדו רק אם אבלבפיהם
 ומרפה הנקבים בהם תולין אין בפיהם שנמלובבירור
 ונראה סקש[ 3ט"1 ]סת"ג להקל שמצרר ויש 1'סס[ממפק
 אצל שם אדם עמד לא אם דוודאי העניין לפידהכל
 כא אדם וכשרואה בפיו לחמוף כלכ של דרבוהריאה
 ואלמלי לחטוף דרכו אין שם אדם עמד אם אכלמניחה
 אבל הכריקה קורם זה וגל מרגיש הארם הההחפפה
 פשיטא נקב בה נמצא ולא הריאה את שבדקואחד
 דחוקה גמציאות אפילו הנמצא הנקכ את אח"כאאעיין
 בנאבדה דמחמרינן דלדידן לומר שרוצה מי שישודע

 ה"ה ל"ט כסי' למ"ש בהפ"מ שלא כדיקה כלאהריאה
 זה דבר הנרולים ודחו כלכ או זאכ בנפלהרמהמרינן
 מירכא איוה בה שהיה דחיישינן הוא רגשהמיררדעף
 להסיר חיים בעלי סררך אין וגאמת העכירהוהכלב

 החזירח ואח"כ עמה חהלך הרשוה נמל עכו"ם אםכב ]35"6ן דלדול מצת בה ישאר שלא עיהמירנא
 הייאה את בדקו מקודם אם נקכים כהונסצאו
 אם אכל הנקכים עשה שהוא דתולין ודאי יפהונמצאת
 ולא להחמיר אחרונים נרולי רוב רעת ברקוה לאעריין
 ולא שנקנה ידוע ואם נקכים לעשות לו דמה בולתלות
 3ספ"מ[ הנקנים כל בו תולין ניקכ נקנים כמהידענו
 עניין בכל כעכו"ם דתלינן פמק הפומקים מנדוליואחד
 כמ"ש רבריו את ורחו ריייו[ 3סס ]3"י הריאה שנמלכיון
 דעת ולפי בדיקה שא"צ לעכו"ם מוכדים שאטמעיים כני דאל"כ עמו דהדין כתב האחרונים מנדוליואחד

 יאםור נקוגים לפנינו ויראם יבא כשלמחרהמחמירים
 מתחת שיצא דאחרי זה שמענו לא ומעולםהגהמה
 עליט לאםרה כמיניה כל לאו עמה והלך לידוידיט
 סק"ס[ ]גר1"פ עלינו לאםור עשה שבכוונה אומריםואנו
 לביתו עמהם והלך לו כשמכרט דוודאי דמיון זה איןאך
 מעיים כנני רק להיות א"א וזה עמו עםק לט איןשוב
 שאין שבתכנו וזה הכריקה קחים למכור אמהידריאה
 נמלה רק העכו"ם אותה קנאה כשלא זהו בעט"םתולין
 גו לתלות לט אין בו1דאי ובוה והחזירה קלה שעהעל
 שעשה אומדנא שיש לא אם הנקבים לעשות לודמה
 ~גע להתיר אין זה בלא אבל להתיר יש ראובבינה

 : סקס"6[ ס3"6ופח
 אפי15 נמ"ש לתלות במה כשיש הנקב שהכשרנו יהכג

 שא"ץ ריעותא בשאר או בבועא הנקב נמצאאם
 אמרינן ולא נ"כ תלינן נקב כאן היה לא אלובהקה
 הוא ריעותא לאו נקב דהאי משום לריעותא תרתידהוי
 נמצא אם אבל נעשה שחיסה שלאחר דתלינן כיוןכלל

 שנמצאת או מיעוך ע"י עוברת אפילו מירכאבמקום
 הנקכ במקום דהא טרפה בדיקה שצריך באופן לוסמוך
 לנדוק שא"א דאע"ג שמנוררים וק ]סמ'א[ לבדוקא"א

 במו לחומרא רק היא שהבדיקה כיון מ"מ הנקבבמקום
 ]סס"נ לבדוק כשא"א מעבבת אינה ל"מ בם"שיתבאר
 יש נדול לצורך או דבהפ"מ ופשוס סק4"י[ 351"פוג"פ
 במדק במירכא או תלויה בסירכא אמנם זה עללםמוך
 : ]פס[ ' להבשיר שיש מודה ראשונה דיעהגם
 הטכח ביר תלינן רלא ה' בסעי' הרמ"א רכינו כתככר

 המבח 'מכח להיות שדרכו משוך הנקב אםאלא
 להיות דרכו אין כי כמכח ,לינן לא ענ1 הוא אםאבל
 מכיב אדום או שהושחר או פתוח שהוא נקב וכלעטל
 הנקב ננר הצלעות מכיב ארום רק הוא ואפילוהנקב
 עכ"ל נעשה מחיים דכוודאי דגר בשום הלינן ולאטרפה
 מכררין לכרר שאפשר דמה כצלעות לכדוק נבוןולפ"ז
 חסרון שיש כ11נת1 פתוח כשהנקב שכתכ וזה]3"י[
 חטרון בו שיש הנקכ של הריאה עור ואפילובהנקב
 שחיטה לאחר דבווראי אומרים אין הנקב נבי עלהלוי
 זה דאין לנמרי כלה העור היה מחיים היה דאלונעשה
 ובכלג בואכ כשתלינן 1ב1 מט סע" נסת"ח ברורהראיה

וכסכיז
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 נהם לדטש1ת שאפשר גדרד קאב שיהיה צהךטטכץ
 הכקיאים: עיני כראיית הלוי ווח:סס[

 0ן יש טרפה הנקב מביב רבארום שנתבאר חהכה
 בסקום קצת ארום הוא שאם שאומריםהבורקים

 בסידי תולין ארום ג"כ מסנו ויוצא רך והוא ססשהנקב
 רב כשטח מביבו או'ום שהוא ררווקא לסיתליראיכא
 סשן זהו שכארם מכה ץרמימות כעון קצתוקשה
 ררכו כך הנקב במקום קצת ארום אבל נעשהשסחיים

 הריאה רם מחמה וזהו שחימה אחר בשנעשהאף
 יבול עין במראית היטב שבקי וזה לצאתשסתעורר
 זה שנקב שאמרנו מקום רכל ורץ ]מס[ זה עללסמוך
 1יר10 אחר נקב נעשה אם אף מועיל אינו מחייםנעשה
 נעשה 0חיים אם בספק אלא מועיל אינו רזה זל"זמסש
 זה מועיל אינו מחיים שנעשה להדיא כשנראהאבל

  ]5"ט.1 בגם' איתאכן
 ורבינא יומף רב בה - מנסק

 לאהר אסר וחר פריש שחיטה קורם אסרחר
 וכיאורו פריש שהיטה לאהר והלכהא פריששהשה
 הרסכ'ם וכ"כ ]ו%"[ וניקנה הרשה סן היוצאהולעת
 ויצאה וניקבה בריאה שהיתה תולעת וז'ע מ"1 דץבפ"ז
 שאחר חזקהה סותרת ה"ז בהולעת נק1בה הריאהוהרי

 אומרים שאנו לפי והמעם עכ"ל ותצא תיקובשחיטה
 הבהסה בסות אפם המבעי שחום התולעתשכשהרנישה

 לומר אפשר או וניקבה חסיסות לבקש לצאתדחקה
 טררת 0תוך לנקוב לתולעת א"א חיה הבהמהשבעור
 1סלשון כ5נו[ 3כס ]3"י הפסק בלי תמיר שמרחפתהריאה
 או הריאה בנקב 10נחת היא שהתו~ת סשסעהרמב"ם
 מונחת בשהתולעת ררווקא וי"א לחנקב  מטוכה היאעכ"פ
 מ"ש שיפרשו וצ"ל סק"ח[ וט"ו 31"מ ]וס"לבהנקב
 לצאת התחילה אלא יצאה לגמרי לא ויצאההרטכ"ם
 מן כא שהנקכ לנו שהניי הנכיא הוא סי ראל"כומעמם

 זה עה חולקים יישבז

~  

 התולעים ראפילו
 נשר הריאה על נמצאים רק אם סהנקברחוקים

 שהנקבים נלויה הוכהה "ט תולעים הריאה על שיוטרכיון
 תודעים כך כל שיסצאו לרקרק א"צ נם 10רנא ע*יכאו
 1לרבריהם וסר*ח[ ומסרם"5  מעט"1 ]ס"ך הנקבים 0ספרכפי
 פירושו בתודעת נקובה הריאה והרי הרמב"ם מ'שצ"ל
 הוא שהנקב וראי ה"ז הרקשה על תולעים שיש*כיון

 בעניץ הנקב תולין ואע ספק שום בזה ואיןטהתולעת
 להמצא כלל בנסצא אין ריאות ברוב שהרי והטעם:חר
 הכרת לפי ראם ונ'ל בזה זה תלינן הריאה עלו~לעיס ורואין נקבים רואים כשאנו ולנן מרכות אלאקבט
 נמצאים וכגורלן כסראיתן אלו שר:ולעים יכירו(כקיאים
 שהולין מורה ראשונה דיעה גם לפרקים הריאה.פניס

 היש כרעת 0ש0ע ה' מעי' וש"ע הפור ומלשון:דץ : בזהזה
 שנקבו הולעים עליה נסצאו אם וכן שכתבוחולקיס

 6 נינה"ב[

 ק וינמ~ענ'ע
 שנוונהס להרמש סכואר עליה

 הריעות ולכל שהוא טקום באיזה הריאה עלשנ0צאו
 פשיטא הריאה על תולעים כלל נסצאו כשלאשנתכארו
 שאופרים הבורקין הכרת על לממוך ואיןשאסורה
 ססרס )טס1ס סר5ס ]וענ"מ הסורנא נקבי שהםשסכירים

 כמנו6ר כ)5 5וכר5 61יגו סטול 5י3לי סל35"ס 37לי3ין
 מססיק 6יט 3יס סכמ3ו מס וכ5 סקל"ט ס)3"ס כם"םג"מ ד65י 5ו3ייס 6ינס 371רי1 13ס יי3ר5 ס65 ס56רוגיסמכ5
 6ין ו563מ ט"ס 5כ16רט וק כמ3 65 סקעץ סס'זונס

 ע"ו[: ניןי"5
 )' אוה טשה ררכי בספרו הרם"א שרבינו ורעכמצ

 אם בשסש הריאה להניח הצריך שרנם"ההביא
 דברי1 ניאור טרפה לאו ואם כשר תולעים עוריצאו

 בההולעיס הנקנים ותולין הריאה על רצלעיםבשנמצאו
 אא"כ סכשירין אין הולעים עור הריאה בפניםהסצאו
 הסיסוח יכקשו הנשאריט ההולעים ואם כשמשיניחוה
 יצאו וויאה שעל אותם שנם מימן  והו ויצאוהשסש
 לא אלו אם אבל חמימות לבקש השחיסה אחרוניקבו
 אחר יצאו לא הריאה שעל אותם שגם מימן הוייצאו

 בבל וכשר זה הצריכו לא הפומקים שארי אנןהשחיטה
 : בש'ע כלל זה הביא לא ולכןעניין

 אחר באופן רגם"ה רברי שפירשו סהפומקים יש אבלקן
 רבבה"נ תולעים עליה בנמצאו כלל מיירי ולאולקולא
 נרולה קולא 0שמיענו רנם"ה ואררכא רכשרפשימא

 אה תולעים עליה נמצאו ולא בהריאה נקביםרכשנמצאו
 את יניחו המורגא מנקבי שהם נינריםהנקבים

 סתוך תולעים איזה ישרצו השסש לחוש ואםבשמש הריא"
 מתולעים באו אלו נקבים שנם הוא סי0ן לחוץחריאה
 ירימ בכשמוש התולעיס ונאכרו השחימה לאחרשיצאו
  וה על שהשינ 1יש וסר"מ[ סשיימ ]5"ך מרפה לאוואם
 לרחשים כח נותן השסש רוריחת בלר מוה ראיהראין

  ואין  מתים  בפגרים הם  השמש ובלערי 4-חושותולעים
 אחר לחוץ יצאו ש0קורם ראיה ואין לרחוש להםכח

 אמת זה רווראי כלל השנה זה ואין ]כוו"ס[השחיטה
 שחיותם ברור זהו אבל לרחהט בח רהם נוהנתשהשטש
 של הטבעי בחום הבהמה בחיי חזק יוהר היההמבעי
 שבורחים חיים בעלי כל כררך חיות לחפשהתחילו הטבעי חום באפיסת שכשהרנישו הוא ובהכרחהבהמה
 שנשארו חלשים ויש שיצאו חזק'ם ויש הנזק00קום
 ס6יך ]ו["ם כח השיגו השסש עליהם בזרוח ועתהבתוכם
 : ויוגק[ מ)וי 3וס 7וס מנ:יקט רהוקס ס)וגמ8גטמס
 בה ראית ריאה שכהב בה"נ סרברי לזה ראיה וישלא

 נהלי לא ואי כשרה ורהש'ן נפקין אי נעייןמורנא
 בשרה מורנא נפיק ריאה חיימא כר אי בשיסשאלריאה
 בהמה ר(ישתה'מ רבהר וה'נא טרפה נטיק לאואי

 שח.טה אהר בכרם או בריאה רנקב מורנאאישהכח
מונניט ואט נפולין ורבריו עכ"ל הלכתא וכן ונשרה רניקנהוא
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 בה ראית ריאה קאמר רמקורם ח"פ ולפמ"שמובנים
 כלום נמצא לא הריאה ועל הריאה בפנים כלומרטורני
 טרפה לאו ואם יצאו שבפנים שאלו לנמות בהכרח,.לכן
 אשתכח בהמה ראישתחיט רבתר והיכא אומרואח"כ
 על נמצא שהמורנא כלומר וכו' בריאה רנקגמורנא
 סגי6 1)6 גס"ג זכרי ר6סית סס3י6 סק'"ח ]ועס"ךקיי"ל והכי עניין בכל וכשר השפש בריקת א"צ אז"ריאה
 5גע"ז יס זגריו ר6סית ?פ) ר6יס יותר יס ' ימ,סש,טו
 6מגס רנמ"ס זטי גז"ת סרמ"מ טטירס גמו ו5טרסונח)1ק

 ן 1?1"ק[ כמ"ס 5סזי6 מוגח יגריומסוף
 כשרה ורחשין נפקין אי נעיין בה"ג שכתב וזהךב

 בריקת בלא גם לח1ץ שיצאו להיות שיכולרפשמע
 שינפחו שע"י הוא כן רכוונתו נ"ל חם פקום אושמש
 וזה הריאה פפנים לצאת התולעים יתחילו בחוזקאותה
 מרבותיו שקבל המומחים פהבורקים אחר למ"שראיה
 שיש חמורנא נראה ולא בריאה מורנא נקבי יששאם
 שהאויר שבחורף הוא פשוט ורבר ע"ט[ 1"ן גסס,קג"ז [ת3"ס פהריאה הפורנא ויוצאים ה'מב הריאהלנפח
 ! חם'מות שארי או השמשחום לי רמה חם תנור אצל יניחוה בשמש להניחה וא"אר
 בפוזנא היה שמעשה פהגרולים אחר בתב עירלנ

 הנקב פקום וחתכו כלום שם נמצא שלאבנקב
 קבלה ע"פ והכשירו תולע שם שפצאו ער לסופהמראשה
 לופר ותלה בן שם שפמק פהוראדנא מהר"ןמהגאון
 לא הנמצא ותולע לעלמא ואזיל הנקב ~שה אחרשתולע
 להקל פומק בשום פשמעות שום ואין לצאת כח בוהיה
 רבשם התם דהוי הבורק'ם היו רבקיאים י"ל אבל כךכל

 רלא רק המורנא נקבי גם והכירו מ'לתא האשכיחא
 ראיכא 'כיון במצוי תלו המורנא וכשמצאו אהכרהממכו
 ]תכ"ס ולצאת לנקוב שעלול בטב"ע להם הירועמורנא
 בעומק התולע כשנפצא רווקא זה למנהג גם ואףסס[

 כשחותך רק ניב אין בשם אם אבל הנהב כנגרהריאה
 ]כ" פועיל אינו תולע שם נמצא ולהלן משםבריאה
 כשיורעים לא אם כן מקום באיזה לנהוג וחלילהסקג"ט[
 סתמו 57גן !%1ע"ז זה שכיח שבשם ובקיאיםומכירים
 מורג6 6מרו 651 וגו' ט)יגי עורג6 ו6סרו זגריססמו")
 גמ65 1)6 גרי6ס מורג6 6ו גגקג מורגמ 6ו סרי6סע)
 ועוקר 6גסי גמס גס 67ית מסוס 6)6 כוט סתוס ךיןגגננ'
 ומקוכ)ים ומכיריס סיוזמיס וגמקוס )' גסעי' כמ"סס7ין

 סתג'ס כמ"ס גיזם 5מחות 6ין 7סווג6 כמעסס5סורות
 בתוכה או עליה שנמצא רריאה הוא פשוט רברלדש : סס[ וסג"ממקג"1

 שמוחזקת פפני באכילה הריאה כל אמורהתולעים
 הם רבים כי התולעים לברור א":1 ובווראי3תולעים

 אהו אי מיבעיא ולא אמורה תולעים ג' נמצאו רקואם
 פן כאבר אמורים נתהוו פמנה אם אפילו אלאפעלמא
 ראימ פ"ד בם" ויתבאר ~סט6"ס[ חז"ל שאמרו כמוהחי
 רכיון וחופץ פגבינות תולעים כמו הרברים לכלרומה

 שחימה שייך לא ובהם פילתא תליא בשחיטחרבהמה
 לעכו"ם גם ואטשר חחי מן אבר באימור נאמרופמילא

 ! וצ"ע למוכרהאין
 בכרם אבל כן הדין בריאה ררק שאופר פי ישלה

 תולע עליה ונפצא נקב כשנפצא וקורהבןורקין
 עליו וחלקו ]כ"ח[ פירש שחיטה רלאחר אומריםאין

 ל"א במי' כם"ש בפוח לבר כן הרין האיבריםרבכל
 פעשה בהם לעשות שאין שכתב פי ויש 1טר"מ[זקי"1 ]ס'ו ל"א במעי' שהבאנו בה"ג פרברי להריאוכמבואר
 פפורש שבבה"ג כיון למה ירעתי ולא סס[ ]סמ"3התיר
 הוא כ"1 במעי' שכתבנו הראשון שהטעם פוכח ומזהכן

 בלבר בריאה רק זה שייך לא השני רלטעםעיקר
ע"ש:

 כלומר ובריאה פעיים בבני פקיפין ]ג'.[ חז"ל אמרולד
 מפק וחרבר לתלות בפה ואין נקכ בהם נפצאאם
 נקב נוקבין שתיטה לאחר או שחיטח קורם נעשהאם

 זו פ~רוגה אפילו ערפין ]רם"י[ היה שחיטהשלאחר
 פרקה ולא לגסה ופגמה לרקח מדקה ורק זולערוגה
 ומאופא לאונא פאונא כלומר לרקה פגמה ולאלגסה
 אבל ]סס[ לאונא פאומא ולא לאופא פאונא ולאלאופא
 והיינו כפשוטו ורקה גמה פפרשים בפ"ז והרמב"םהרי"ף
 ובלבר אחרת לבהפה זו מבהפה אפילו לרפותשיש

 לא אבל לגמה פגמה וכן יקה לבהםה רקהמבהמה
 פירוש גם הביא ז"ל ורש"י לנמה ופרקה לרקהפגםה
 3"מ אין לרירן אפנם ע"ש כך כל להקל שאין וכתבזה
 אחרונים גרולי וכל הרם"א רבימ כתב רכברכזה

 אהקפה בזה לפפוך ואין בזה בקיאים אנו איןרהאירגא
 5ז ק5ע עוז סיס 7סיכ6 כתג סק"ט ]וסס"ך להכשירכלל
 67ין ג,ס ח51קיס וס6חרוגיס ג,מסץ גס 5סק) יס)סיתר
 עסמ"ג 5סכרתיגו 5מוס יס )סחמיר ורק ג)5 גקי6יס6;1

 ;סס[
 מחיים שהנקב רכשניכר כ"ה במעי' נתבאר כברלן

 לבר בפור3א הרין וכן פיפן שום פועיל איןנעשה
 לעניין אבל סימן פועיל ראינו שם שנתבאר פתוחבנקב
 ]סמ"ח פתוח להיות דרכו רבמורנא זה שייך לאמורנא
 [לג"ס מביבותיו ורך ארום להיות ררבו אררבאהמורנא ובניקבי ארום לעניין שם שנתבאר פה וכן ט"ו[סעי'

 וכם"ש זל"ז רומה האדפיפות שאין אפשר אךהפורנא לניקבי םימן הוי ארום רווקא וא"כ להכשיר איןהמורנא לניקבי רוםה הנקב שאין רכל הוא פשוט ורברסקת"ג[
 כנגדן בצלעות אורם יש אם פיהו זה כעניין ג"כשם
 וכמו ]סננ"ג[ בצלעות נגרו לגדוק ופהנכון להכשיראין

 כשר ריעותא עור יש אם דאפ'לו ב"ג במעי'שאמרנו
 במורנא כן כמו בכלב או היר במשמוש לתלותכשיש

 ! סקמ"ו[ ]ע)נ"ס להו אית רינאדחד

 ניקג ואם חעולים כקנים שהם פפפונות יש בהר'אהלח
 רההנו חבירו לסמפון בפנים הריאה ססטעולאהר

4ט"ום
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 מרפה ביניהם בשר ואץ סזה זה שמתפצליםטקום
 ניקב חבירו נס אס וב",8 על'ו טג'ז ואין קשהשחבירו
 בנקב תיכף נכנם זה מנקב היוצא דכל אע"נכננרו
 יש השני ולנקב בלל הס0פונות בין ה~ך ואינוהשני
 אין זה שלנקב כיון מרפה מ"מ הריאה בשרסתיסת
 לבשר מהפיצול ברהוק ניקב אס אבל אוהו שיסתוסרבר

 1ם1תמ1 הנקב לתור וגכנם רך שהבשר כשרההריאה
 או וכננדו בצרריו שיש אע"פ הנקב על גשר איןואס

 ]סת"ח ומרפה מתימה זו אין לקוי הנקב שעלשהבשר
 שמתפשם קורם למעלה הממפון ניקב אם וכן י"ו[סור'
 פרוש הריאה קרום רק בשר עליו ואין הריאהבבשר
 תחוב מחם נמצא אס וכן ן'35'ש[ טרפה נ"בע~ו

 כגס"נ[ גסס ]ס%'נ דטרפה הבשר תוך אלטהממפון
 הממפון נקב על הננה ליכא עתה שנמצא כפישהרי
 ט5ס כגנו65ת וסו כסרס 3רי6ס ממע דגנו' סנוזיג6]ווס
 גסגע65ת 36) 3כסזרן סיוג6 כעו סגק3 וגספס ע6סשצ ססרי ג15ם א 5ון גו"ט ססט%ן זרך ססגרס 61ף3גסר

 ! ס6מרוגיס[  וכ"כ ערסט 5גסר ססטשן עןפו%כס
 כשר לבשר ניקב כשהסמפון שנתבאר שזה ורעלפפ

 כרמוכח הראשונים וכל וחש'יע המור רעתזהו
 שכתנ צ"ע בזה הרמב"ס ורברי ]ת"מ![ בגם'להריא
 מרפה לחבירו אפילו שניקב הריאה מממפוני אחרבפ"1
 דברים והמה לבשר רב"ש מדבריו רמשמעעכ"ל

 הטור עליו תמהו וכבר כשר לבשר ראדרבאהסוהים
 31'א ]3%"י בזה נאמרו רבים ודברים הראשוניםוכל
 ניקב אם מיבעיא לא רדל'ק שתרצו מה ירסחוורוע',[.
 קרום רק עליו שאין בבשר ההפשטותו קורםלמעלה
 רחבירו אפילו אלא עליו שיגין דבר אין רוודאיהריאה
 מורה לבשר בניקב אבל קשה שהממפון מפני טרפהנ"כ

 רוב דעת וזהו וכרי"ס[ סם עמ"נו סק"ע ]ע"ןשכשר
 טי ויש כשר דלבשד מורח הרמב"ס דנםהפו0קים
 וי"ל ]נ"מ[ כשר דלבשר כתב לא ל0ה רא"כשהקשה
 שנמצאת מחם לקמן שם שכתב בדבריו מבואר ,הדגם

 בידוע רוה סמנה יצא לא אמ אותה טפהיןבריאה
 נפטאת והדי עכ"ל ניקבה ולא נכנסה סמפוטתשררך
 שם יניקבה לבשר מהסמפון שיצאה ובע"כ בבשרעתה
 לא למה לשאול ואין בשר שלבשר להדיא כטבוארויצ
 לבשר יצאה ומשם למשפון ממימפון שניקבהגייצש
 ]רס"י מחזקינן לא דיעותא ראחזוקי שאלה טקראין
 על לי קשה דבאמת בזה עוד להומיף נראה ילימ

 על מנין אינו דחבירו שגתבאר וינא דהךעיקרא
 רה והבשר קשה הוא דמם9ון משום מגין והבשדרצקב
 לעניין ]ג"הכח דשבה ונגם' עגבי

 חצ'צהק
 ילה

 משה על אלמאלקשה קסס[ ד"סקססק%6נתוס'
 רשאני ולוטר לחלק וצריך קשה על סרך סיצרקיוחר

 נ"ל "שקר אך ומותמו דגקב להוך נכנם דהבשרהכא
 נהלש להלאה שהולכין טה כל הנידים בכל ידועדוה
 הנירין בצומת י'1 במי שיתבאר כמו רבשר ודומיןכוחם
 דשם הריאח כמספוני הרסב"ם סברת דזהו נראהוכן

 ונשהולכין זל"ז מחוכריס וכשהם בתחלתו אלא אינוממפון
 והם שלהם הקושי נחלש מזה זה ומתפרדיסלהלן
 שחממפון לומר עליו שייך ולא כבשר בדיכוכסרומים
 הממפון דרך כשהלך במחמ ולכן ממש כבשר רהואניקב
 מזה זה שמהפרדים מקום ער כדרכו ממתמאהלך

 לחבירו אפילו הרמב"ם קאמר שפיר ולכן בהבשרונתחב
 הקודס במעי' כמ"ש למעלה ניקב אם מבעוא לאבלומר
 סמפון זה אין רבשם להזכיר הוצרך לא לבשרוניקב
 ! ]כ%ס"ד[ כם"ש במחם מבואר זה ורין כבשראלא

 ואץ ]ט"ו:[ חסרין שמיה לא מבפנים רחמרון קיי"למא
 נחסרה ובין מבפנים חמירה כך שנבראת ביןחלוק

 שנשפכה ריאה ]סם[ חז"ל אמרו ולפיכך ]3"מ[ חוליע"י
 כרעך לראשה ומסופה למופה טראשה ונשפךשיה קרו0ים בתוך ניטוח הריאה שבשר כלומר כשרהכקיתון

 ועכשיו סלאה כולה ש0תהדה הוא וחםרוןהקוץסים
 ועולה ומוב בריא והוא קיים והקרום ]רם"י[ ריקניתחציה

 כדמוכח קיים העליון קרום רק אם ואפילו כראויבנפיהה
 ! שיש ז' מעי' והש'יע ס"ע[ ]ס"ו הרסב"םמדברי
 שעוסדים והיינו נהקלקלו לא שהממפוטת 1ר11קאמב

 ממפון אפילו נמוח אם אבל נמוחו ולאבמקוממ
 ושופכין אותח נוקבין אותה בודקין וכיצד מרפהאחד
 הכל ונראה חיא שחלקה באבר שוע שהיא בכליאותה
 בח נראה אם ולבנה נקייה כלי בזה כיוצא אויפה
 לאו ואם וטרפה הסטפונוה שנמוקו בידוע לבניןחומין
 חיישינן ולא ]סס[ וכשרה שנימוק הוא בלבד הריאהבשר
 נמ"ש מנין אינו האחר וסמפץ אחד סספע ניקבשסא
 ניסוק שהרי 0נין אינו הריאה בשר ונס לייחבסעי'
 אפילו או נקובימ היו שהסמפונות ש'ד דאי לסיסוהיה
 שהקלקול אחרי בכלי ונראים נסוחים היו מהןאחד
 ואץ ]ר",ן שלימיס שהסספונות וראי אלא לסמפוןהניע
 וצורך רב בהפסד אם כי % אבדיקה חאידנאלממוך

 ! ]סמ"מ[ הבקיאים כל ובהקבץנדול

 מיחוי שיהיו דווקא אלפם רב ופ" ל וז המור צתבמנ
 מרפה סרוחים או עכורים הם אם אבל זךהמיס

 ופרוחים בעכורים אף מכשיר ררא"ש וא"א הי'סב'םוכ"כ
 וכתב הריקות שני ז' מע" בש"ע הובא ועפ"זעכ"ל
 נמוחו שלא לבדוק בקי שהוא דמי הרם"ארבינו

 ובאמת על'ל הפ"מ לצורך עלחהו לם10ך יכולהממפונות
 עכורים הם ראם זה ברין כלל נמצא לא ורמכ"םגרי"ף
 שכתבו סרבריהם זה למד הטוד ורק מרפה סרוחיםאו

 ומזח ל"ז בם" כם"ש טרפה וסרוחים דבעכוחםבבועות
 הפוסקים ושארי בן הדין בכאן גם דלדעהם המורלסד

 ! וה רבר הזכירו לאהראשונים
 בנשפכת גס הוא זה דרין ס"ד דאי תסיהמ וגאטתטך

כקיוען
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 דצריך הרין כזה והרמכ"ם הרי"ף הצירו לא למה3קיתון
 קסקום כריחו הרי"ף כתכם בועות דיני והרי י הנץחוישיהא
 הלא זל"ז שססכן הרמב"ם נם ואף כקיתון נשפכהסדין
 ואיך כועות דיני קודם כקיתון דנשפכה זה דיןהזכיר
 דבר נילו' שום נלי אח"כ שיכתוב מה על נזהססך
 הרכה נריעי דבועות להדיא סונח בגס' דהאועוד

 יוחנן דר' ]:)"מ.[ שם אסרו דככועות כקיתוןסנשפכה
 דנשפכה דשסעתא וסרא עיש היתר בהו סורה הוילא

 וז"ל ]כס[ הרשב"א כתב והמ"ם יוחנן ר' הואכקיתון
 וסכפנים נקכ חשש כה לית כקיתון שנשפכהרריאח
 לא דעורה ליכא נקכ ומשום וכו' כשרה שנמוקההיא
 שסתאמפת ליחה סחמת שהם צמחים אכל כלללקה
 הדכר קרוכ מונלא ונעשית שם ונפמדת לבשר עירבין

 ועולה שליסה שנראית ואע"פ כך ע"י העור שנקכהרכה
 המור לסדו ואיך עכ"ל כה שעלה הוא קרוםכנפיחה
 והרסנ"ם הרי"ף של חדין כסקור ונם 'סזה זהוהש"ע
 ושם וכוליא ריאה לעניין ]ג"ס:[ מנם' הואככ:עות
 ]5"1.[ רבסוכה ועור שם ברפירש"י מיירי בועותלעניין
 ריאה סדין כקיתון שנשפך באהרוג דין ללמיר חז"לשרצו
 ע"ש כמרוחים דמיירי להדיא שם וסבואר כק'תוןשנשפך
 סספומת ולעניין הקרוכים לעניין וזהו תסס[ ססקסס]מגרו'ט

 : ל"ז כסי' ויתכאר לה'פךהוא
 והרסב"ם ע"ש כשרה רכיעית מחזקת אפילוקיים שיה וקרום שנסוקה ריאה איהא שם רבנם' ירע3,ה
 שזהו הוא שטעסם כרור ונראה זה דין השם'מווהש"ע
 כקיתון נשפכה אם לי דסה כקיתין נשפכה של ד'ןעצסו
 חלול הסקום ונשאר לנסר' המקום ונתרוקן שנסוקהאו

 קיים שהקרום וכיון הקרום הוא רהעיקר מ"ס[]יה'רס'"
 ררוקא קרסון בשם הביא הנדול שכםפרו הב"י רכינועל ותם'הני ע"ש הדינים עני כתבו והטור הריי'ף אכלכשרה

 מרביעית יותר אכל מרביעית יוהר סחויק אתוכשהחלל
 אף דכשם כקיתון מנשפכה זה דין חלוק וא"נמרפה
 עד רק הוא ובכאן כשרה קק'תון נשפנה כולהאם

 הרס"א ורכינו בש"ע זה כתנ לא לסה וא"כדכיעית
 דרנינו ונ"ל טרפה סרכיעית דביתר ח' בסעי' זהכתכ
 זה על חלקו שנאמת כסו לזה הסכ'ם לא לדינאהנ'"
 הרסב"ם מדבר' והרי וגרו"ם[ וטר"מ ]מ"ו האחרוניםגדולי
 מדהשמיטו ס-כיעית כיותר נם שסכש'ר כרורהדאיה
 המור דעת וגם כקיתון נשפכה עם זה והשוהלנמרי
 אחד ושום זה סלהזכיר א"ע סשסימ היה לא כןמ"ל הוי וא' מרפה סרביעית שביוהר כתב סדלא כןנראה

 , להקל יש בהפ"מ ולכן זה דבר הזכירו לאסהראשונים
 סכפנים רק הוא כשהחסרון הוא שנתבאר מה כלכוו

 אותה כשנופחין ריאות לשארי שוה היאומכחוץ
 סכחוץ בה כשיים אבל חסרון שום מכחוץ כהואין
 ח' כסעי' הב"י רבינו וז"ל מחולקות ריעות בזה ישחסרון
 שאוסר סי ויש כשרה ניקבה ולא הריאה מנוףחמר
 ההסרון אם להכשיר והמגהג הים"א רניגו וה עלוכתכ

 יוכל אם כפופה ככף החסדון אם אכל פשומהככף
 ומרפה חסרון מקרי אנודל אצכע הההא בגוסאלהניח
 ככרוכיא צ11ה1 הנרולים ורוב עכ"ל וכו' בשרה לאוואם
 וסנשירים לפשומה כפופה כין יש חילוק דאיזה זהעל
 סייצ וס"ז סקג"ו וס'ד מ"6 סי' ]יס"ס ענייןננל

 : ןוסר"מ
 רעת וזהו כחמר שאוסר סי שיש כם"ש וגםמז

 כולה נסצאת וז"ל שכתכ ז' דין בפ"חהרסב"ם
 חמר אם וכן מרפה אזנים חיתוך לה ואין ערוגותשתי
 סניין שחסר כסו ה"ז ניקכה שלא אע'ע הריאהגוף

 עד יכש סקום ססנה נסצא אם לפיכך 1םרפההאומת
 שהוא כל היה ואפילו ומרפה כחמר ה"ז כצפורןשיפרך
 וכן שכתב שזה הפוסקים וכל והש'ע המר ותפמוענ"ל
 חריץ כסו סכחוץ חסרון על כ11נת1 הריאה נוף חמראם

 כשם דה"ק יותר נראה באסת אכל כזה יכייצאוקסמ
 הריאה נוף כן כסו מרפה האונות שהם אזניםשבחמרון
 חם'רה הריאח נוף שהיא האיסא אם כלוסרשחמרה
 לא ררבא ראע"3 טרפה נ"כ אחת אוסא רק להשאין
 לחסר הוא ק"1 מ"ם מרפה אונא דחמר רק כנם'קאסר
 שחמרה או במשנה ששנינו כסה נכלל הוא והכלאוסא
 דחםרון כלוסר האונות סניין שחסר כסו ה"ז שאוסרוזהו
 נמצא אם לפיכך עוד ואומר אונא כחסרון הו'אוסא
 דבריו ביאור כ"ש היה ואפילו ונו' יבש מקומממנה
 סקצתה שיכשה ריאה רבא אסר איתא ]ע"1:[דבנם'
 סחסת הוא דיבש מרפות דמעם לפרש 'ש והנהמרפה
 לוסר הוצרך לסה א"כ אסנם לינקכ מופ1 דיכשנקכ

 ספרש ולכן מרפה שהוא כל דנקכ פשימאסקצתה
 בחסרון אלא מרפה אינה ססש שבחםרון דכשםאוסר ההתי ולכן חםרון ספני הוא ד'כש טרפות דמעםהרסב"ם
 ביבשה כן נסו סקצתם כחסרון ולא אומא אואונא
 כולה להתייבש שמופה מפני מפי נריע ריכשקמ"ל
 סבחוץ דחסרון הפוסקים כנל מ"ל הרסכ"ם גםולפ"ז
 מסרמ ועג"מ גגועסו גן ספי' מק"ס תי"ק ס' ]ע'כשר
 165סן ססקסו 6כ5 ל'ס : מ"ו סתום' קום'ח 5סרןסרגס

 קמסס6וסריס
  ומוי

  יסרפ3"ס ס3גסו לסי  וזיו פ"ס סלל כרגרי  לוספיכי"ס ליוספי ליס לפס  סרייס  פל  ומסרון
 ווס  לן פו3ר יינו לר3רעו 3%ל  פיוסיין י% 3סייספופו

 סס6מס גמו 16מ6 16  16ג6 גמפר רפיירי  סס סירןסלי
 גס" פ5פו סיפכ"מ לפ"ס  ימסרפ דיו  ספסגס  טי'וסו

 נ' ספי'  ל"פ 3סי' 3ס"ר  וס סרללו ל3ר סרפ"ג  ולןסמסגס
פ"ס

  וססי"י
 כמ"ס פסופ סרגר ולפג"ו פ"ס 3וס ג"ל ירס

  ורו"סן:סס
 והאחרונים הראשונים דכותינו שכל בי1ן ייפ"1ב~ח

 כלום לאו מבחוץ דחםרון לדינא העיקרסוכרים
 כנון חםרון איזה או כריאה וקמט מרק ונשישהוא

 יש ורק בה לן לית סבצנצת ואינה בנפיחה עולהשהיא וכיון הריאה קשאר נמובה הריאה עור אחרשבמקום
 ואחרן בכה"ג שאוסר ז"ל הרמג('ס לרעתשחקשו

שגררג*
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 ריעה שום אין כן מובר הרמב"ם שנס בם"רשבררמ
 דכשיש פחנדולים כמה שכתבו דזה גלע"ר ולכןלאמור
 או מירכא כגון בזה וכיוצא והםרק בהקמט ריעותאעוד
 בספריהם כמנזאר לריעותא תרתי כי לה דדייגינןבועא
 להטריף שרעתו הרמכ"ם בדברי שתפסו מה לפי הכלזהו

 תרתי בעניין שהמהו הכללים כפי טבחוץבחסרון
 קיי"ל דלא אף להטריף אחת דיעה שכשישלריעוהא
 מה לפי אכל לריעותא לתרתי מצטרף ס"סכסורצ
 שרוצים ויש בזה לאסור דיעה שום אין הרישבררמ
 יש אם שכשר מודים שהכל מבפגים בחמרון גםלומר
 בוה וכיוצא ומירכא נועא כמו הקרום על ריעותאעור
 שהריאח דכיון כלל גראה ולא לריעותא תרתידהוה
 שבפגים בחמרון לן איכפת מה וטובה שלימהמבחוץ
 בחמרון שהחמיר כעצמו הרמ'א רביגו מדבריוראיה
 ל"ז במי' כתב מ"ם ש כם בפופה ככף הוא אםמבחוץ
 כתרי דהוה מטעם טרפה וקמט חריץ על דבועא ג'מעי'
 מטעם ולא זח מטעם שהטריף הרי ע"ש דממיכיבועי
 ריעוח6 6יט 7קסט ג"כ סכס3 סק"ס ]ט)3"ס לריעותאתרתי
 מ3סגיס ממרט )טמע 3סקנ"( וכ"כ ט"ס ת(ס ר6יסיסכי6
 עטטיס טסגי 5ריטוט6 סרתי סוי י65 ט3מון טכווןטס

 זסקרועיס ועו7 כ)) ריטא6 8יט טכסגיס זמסלוןס6סז
 : ט"ס[ סריטוחא סגי 3יןטפטיקיס

 לכף כפופה כף בין לחלק הרמ"א רביגו ס"ש יהנהמט
 ר"ם ובמפרו ול"ז בין מה טעם לזה איןפשוטה

 כפופה כף בין לחלק מהף"1 מבדיקות הביא ה'אות
 הביא ישגים ומבויקות חמרון מקרי דכפופהלפשוטה
 אגודל אצבע להכגים שיוכל כדי הוא החמרוןדאם

 חילוק ואין כשרה מוה ופחות וטריפה חמרון מקריבתוכה
 ובש"ע עכ"ל לגגה שיפולי ובין לאומא אוגא ביןבזה
 והכגמת כפופה כף שגיהם להצריך המגהג ע'פכהב
 שמעיקר דלפי סקס"ג( ])כ"ס רוחות השלש בכלאטדל
 בהצטרף רק רהחמיר ראה רא לכן גווני בכל כשרהדין
 לא כפופה בכף אף המקיל מרובה ובהפמד יחדשניהם
 אגודל בהחסרון יש ואפילו סקכ"7[ בס"7 ]סט"נהפמיד

 ברייתו מתחלת שזהו דבמכר שהכריע מי ויש יזתראו
 והבקיאים סקס"ס[ מניס כהפ"מ אף נכפופה לאסור.ש חולי ע"י שגעשו בקמטים אבל בהפ"ם עניין בכלכשר
 שגעשה קמם ובין מתולרתו שבא קמט בין להכיריודעים
 בתולרהו וכישגעשה סק"ס[ ]סם והולי לקותא איזהמחסת
 כשגעשה כן ולא לריעוהא תרתי לשום להצטרףאין

 צד אם כפופה בכף דאפילו כהבו עור [ססן חולימחמת
 ההחיל צד שאותו רביון בשר טחבירו יותר ארוךאחד

 ל"ט ובמי' סקי"ג[ ]ט"( יתרפא השגי גםלההרפאות
 בשר שהקמיטה ם'רכא ע"י הוא הקמט דאםיתבאר
 יתבאר ושם טרפה יפה בנפיחה עולה ואינההריאה

 בף בין להפריש זה למגהג טעס ליהן לי י"*אהנ : .ה רין פרטיבמ"ר
 שתפמו סה ע"פ ג"כ נתייסר שוה לפשוטה'נפופה

 בחמרה פמל היאך הרמב"ם על הר~טה הגדולבספרו רב" רבימ רהנה טריה טבחוץ רחמרון הרמב"םברבר
 החםרון אפילו מכשריגן בנימוקה והא גיקבח שלאאע'ש
 שנתרוקגה ראחדי דבריו ביאור עכ"ל רניעיתמחויק
 הסרונה במשם הריאה שעור כמעט בהכרחמבפנים
 נפיחה ע"י שאפשר דאע"נ מבחוץ כחסרון ותהיההפול

 מ"ם גפוחות גודות כררך עטרה על העורשתעמוד
 העור אין שבפנים המרונה שע"י הדכר קרונ נ"כוראי

 טפי נריע נימוקה דלא ותירץ כראוי עצמהסעמדת
 11 דיעה לבעלי מ"ל ולכן ברוחק שתירץ ע"שמנימוקח
 כחמרון נראה שבפגים הריקון שע"י כן להיות יכולדווראי
 או כעיגול אחר במקום מבחו'ן החמרון אם ולכןמבחוץ
 זה שאין כן אמריגן באמת רוחב או אורך אומרובע
 מבחףן גם וה וע"י מבפגים חמרון אלא מכחוץחסרון
 רוחות משלשה [הוא כשהחסרט אבל כראוי עולחאיגה
 אי כראף בנפיחה עולה היא הכף ובאמצע כפופחככף
 עלתה למה שבפגים החמרון מפגי הוא דהמיבהם"ר

 גתרוקן אלה רוחות ג' אם דפשיטא כראויבאמצע
 נמובן גחרוקן האמצע שהוא שבהם התוך נםמכפגים
 אם וכ"ש שמבפגים החסרון מפני וה ראין ודאיאלא

 כראוי בנפיחה עולה והאסצע סתוטה כמם הואהחסרון
 ורוהב אורך רק שהם פשוטה נכף אבל טרפהדג"כ
 כסקוס ולא מפנים נתרוקן שכאן אמרינן הסשךגלי

 : ס(ס[ סמגסג עטס ]כגלע"ואחר
 שבין החילוק על אחרים טעמים שבתבו שיש ודענא

 ככף רכשהקלקור שכתב מי יש לפשוטהכפופה
 הטעם שכתב ויש סקט"מ[ ]תג"ס עוד יתרפא לאכפופה
 אבל באומית רק זה אין ולפ"ז יתרה הוי זודתמעה
 מקי"ע ]63ס"ע וכשר דאוגי בדרי יתרת הוי הריבאוגות
 של השיפולים בסקום רק דוהו שכתבו ויש 7טס"6[3סס

 אגודל ורוחב ובעומק כפופה ככף שם דכשהואהריאה
 ויש סו"5[ ככס סקמ"ו וסס3שס ]נ"ח המספוגותנתקלקלו
 נסס ק"6 ס"ק ]נ"6 הגסתר חכמת ע"פ טעםשכתב

 ! שכתבנו כסו העיקר ולע"רענ"ע[
 שנפחוה מקרה כה שאירע ריאה הטור כתבנב

 המקום קורעין בגפיחה עולה שאיגו אמום מקיםבה ונשא-
 גאטס הליחה שמהסת כשרה ליהה בו נסצא אםהאטום
 ונופחין גוצה או קש עליו מגיחין ליחה בו נמצא לאואם
 לאו ואס שם בא הרות שהרי כשרה מבצבצת איאוהה
 עכ"ל גפחוה שלא זמן כל לזה לחוש א"צ אכלטרפה
 איזה בה ראיגו שלא כל ריאה דסהם מכוארהכתגתו
 מקרה בה כשאירע כהב ולכן כלל לנפחה א"צריעוהא
 הנפיחה ת"י ריעותא איוה בה שראיגו כלומרשנפחוה
 יתבאר ל"ט ובמי' ]כ"ק ראמום רטאא גם לגוגתראה
 שהריאה מפני אטום של טרפות וטעם בם"ד בזהעור

 יכולח א'נה אמומה היא ואם הלג על ומניפהרוחפת
 כהג בפ"ז והרמב"ם 3חס"3[ ]רסב'6 ולהגץ! רוחלהכגים
 ]ג"מ[ טרפה שהוא בכל אפילו ולפ"ו כגקובה שזהומפני

ורש"י



צץשלחן % מיכח שהיששההלטתערדךי4
 ג"כ 1ב11נת1 ע"ש היא דלקותא ]ט"ז![ כתב ו"לורששי

 פישקן ל6 7"ס . ת"ג רס'" ]כט"ס בנקכ דזהו 1'עבהדמב"ם
 סקע"1[ ]ט'ז שלישית לדיעה רש"י דעת שעשה מידש

 ! ולנ"ם[ ]סנ"ם האחרונים גרולי וב"ב בןואינו

 שאינה ררמעם המעמים שני בין לרינא נ"מ דיש י"א2ג
 אין הלב ממעס הוי והמרפות הלב על להניףיטלה

 חאמום על מירבא בשיש בנון לריעוהא להרהי סצמרףזה
 על מעיד שזה ש11ת הריעותות שאין ספני בזהוביוצא
 ננד הוא שהאמום בנון נקב ממעם בשהוא קולאיש ולהיפך לתלר"ע מצמרף נקב ולמעם הריאה על ואההלב
 במי' קיי'ל הא שם ניקבה דאפילו החזה במיצרהדופן
 דאנן ואף בשרה מותסתח ודופן שניקבה ריאהל'ט

 שם שיתבאר במו בעלמא חוסרא ~הו שםמחסרינן
 להחמיר שיש 1ב11דאי מרפה שם גם הלב הנפתולמעם
 במיצר אמום בש,ש אמנם סס[ ]סת"ג הדיעותבשני
 על 1'ש כשר האטום שסחסת באופן וסבצבץהחזה
 דבזה סקט"1[ ]לג"ס להבשיר יש דיעותא עודהאומם
 אב5 לעבר מעבר בשנאמם ג דעיםז י"אנד4

 יבול וזה רהג"7[ 3סס ]פר"מ כשר אחד בידנאפם
 עדיין לעבר טעבר דבשאינה הלב הנפת למעםלהיות

 ראפילו פשימא נקב למעם אבל הלב על להניףביבולתה
 שהוא בכל אפילו רלהרמב"ם בם"ש 8רפה אחרמצר
 שמעות לומר לנסר' אלו דברים שדחה סי ייממרפה
 ואינו סקג"ס[ ]ס3"ס לעבר מעבר דבעינן בן לומרהוא
 "3ג , בם"ש בן לומר שייך הלב הנפת למעם תודאיבן
 סטוס 671י זסו הטוס סייר % 7רימס 37קולסמ ס3ל'*ט"ס

 : ן סס סחכ"טכט'יס
 לשאר דוסה ומראהו קשה שהמקום זומום נקרא מהנה

 מראהו אם אבל בנפיחה עולה שאיט אלאייאה
 רבל בריקה בלא וכשר מינרי אלא אינו לטונלארומה
 בריאים הם רהקרומים בלום זה אין סוגלא בתובושיש
 בוולת היתה דבחייה עיבוב זה אין הלב הנפת עלוגם

 ליבש אמום בין להביר וההפרש מסנה לצאתהמונלא
 הוא והקרום בנשיחה לעלות אפשר דיכש פשוםהוא
 עולה אינו אמום משא"ב בה ניבר צפורן ושה-מומיבש

 יבש איט יהקיום בה ניבר צפורן שירמום ואעבנפיחה
 מאמום קשה יותר הוא שיתבאר בעץ' וקשה סקט"1'[]סת"ג
 וההפרש ]ססן רוח שתצא יעשו אם אף סועילוץיט
 לשאר דוסה הסראה ראמום לצמקה אמום ביןלהביר
 אחרת מראה הוא צסקה אבל קשה שהמקום אלאריאה
 אמום במו עולה איט בנפיחה אך צסוקים פירותכמו

 : זל"ז נין להבחין להם בנקל הנקיאיסוהבורקים
 הערוגות בל מהפבין מקודם באמום הנדיקה היא כיצר13

 תוך יש שמא אוהו ומנענעין הקנה עם 'לטטה
 יכול הרוח שאין מהסמפונות אחר שמותם ליחההקנה
 מקורם ליתן ומוב מטנו יפול הנעטע וע"י שםיכנם
 להסימות קצת טטים שיהיי פושרע סים הקנתלתוך

 וינענע פושרין רק יהיו החמה ובימות סקג"1[]טחג"ס
 אח"כ אם ואז וינפח המים את ישפוך ואח"ב הריאהאת

 שם נתקבצה חשחימה ואחר לקנה יוצאות והיובחייה בן היה לא שהליחה דאפשר בשרה היא בנשיחהתעלה
 אותה מניחין בנפיחה עולה אינה ערחן ואם לנוס[ן

 אחר נתקררה רשמא מעמ בתתחמס כדי פושריןבמים
 יועיל לא זה גם ואם אותה נופחין ואח"בהשחימה
 תתרבך אולי הרבה מקום באותו ניד שםממשמשים

 : ן ]סס בנפיחהותעלה
 המור שנתב הבריקה יעשו מו~יל אינו זה נם ואםנז

 נמצא אם האמום המקום לקרוע נ"ב במעי'שהבאנו
 ונופחין נוצה או קש מניחע לאו ואם בשרה ליחהבו

 יש בזה אך מרפה לאו אם בשרה מבצבצא איאותה
 סש' ונש"ע האמום בסקום הקריעה היא ביצרמחלוקת

 ממש סמוך לבר הקרום וקורעין מכין מביאין בתובמ'
 אם אפ'לו דא"ב זה על והקשו עב"ל האמוםלמקום
 האמום למקום הרוח שנבנם 'ש ראיה מה שםיבצבץ
 וצ"ל 0קט"ז[ ]ט"ז הרוח בא היררין מן רק שמאממש
 לו סמוך שיבא לרוח א"א אמום מקום שיש דנלדם"ל
 בהאמום יקרע דאם להאמום ממוך לקרוע ובהברחממש
 ראיה ואיזה ]סס[ זה חתך סחמת שיבצבץ אפשרעצמו
 וי"א לשם הרוח נכנם היה הזה החתך שבלאהוא

 דבר איזה עליו ומניחין האמום ממקום מקצתשקורעים
 שמא חיישינן ולא כשר קרעטהו שיא המקוםובשמבצבץ
 רמסתמא חיישינן לא להא מבצבץ היה לא חתכנוהולא ראלמלי הרנה סמוסמם היה שקרענוהו ,ה אמוםבמקצת
 נראה וזה סקל'ס[ נ"י"מ בשוה הוא האמום מקוםבל
 זה דמשמע האמום המקום לקו'וע שכתב המורדעת

 ו סס[ ום"ו ס"מ סיס"ס ~ע"כ עצמוהמקום
 הרוח יצא שרא ברי עצמו הבשר ולאהאמום גבי שעל הקרום שקורעין אחר באופן י"א אבלנוז

 והש"ע הכיר בוונת וזהו עצמו האמום בשרכשיחתוך
 הבוונה אין האטום למקום ממש ממוך בש"ע שכתבווזה
 מקום גבי על ממש ממוך אלא הריאה בהמשךממוך
 בלבד הקרום וע"י סקלז[ וחג"ס סקע"מ ]ס"ךהאמום
 : שיבצבץ גרם הזה החיתוך רק שמא לומר חששאין
 שנעשה אופן ובכל בזה קפידא דאין נראח ילע"דנמ2

 בדיקה כעיקר לרקדק יש דהנה מובה בחינההוי
 הרי בשרה למה במ"ש וכשרח תבצבץ החיהוך שע"יזו
 בה נכנם ולא נפחטה הרי בשלימות בימהיתה סוףמוף
 בה נבנס ולא חתובה היתה לא חבהמה ובחייהרוח
 ראיה אין שחימהה שלאחר דמהנפיחה וצ"ל אזהרוח
 בה נבנם לא שעתה אף להיות יכול וא"כ ע"שהג במע" ובם"ש מסיעתה חיים רוח שאז בחייה היתהשבן
 שע"י שהנפיחה מ9יי חרוח נכנמה בהייה מ"םהרוח
 ולכן ארם שע"י הפעולות מכל יותר חזק חייםרוח
 משן זהו תנצבץ אז שאם חיתוך ע"י אותהמנלין

 בל ולבז שלימה בשהיתה גס הרוח גה נכנסשגחי"
הראשוגיס



 א כרחשלחן % פש ט-טתהלטתעךרף
 שאז וכל ממש בהאפום לחתוך להדיא כתבוהראשינימ

 שסא ריעוחא להח,יק לנו אין בהחתך הרוחנכנם
 הרוח כה נכנם שלא הרבה אטום היח החתךבמקום
 כשהיחה בחייה שמא ג"כ ניחהט להשוש נבא אםדממ"נ
 דרוב כיון חהאי אלא ה!ה כמקום הרוה נכנם לאש*סה
 ביץ עומרת היתר בה!קת ומשנשחפה כשרותבהמות
 מקים שהיח מכפי השתנות החתך ע"י עתהשדואין
 ממש ממוך שקורעין שאמרו ואלו לה חיישינן לאשוכ

 אכל בכה"ג גרורה יוחר דהכריקה געלמאיהעדפא זהו האפום שער הקרום דק לקרוע או האמוםלמקום
 כשר ג'כ עצמו בהאמום חתכו שאם מ'כ מוריםלרינא
 ו3"ח[ ]3"י הביאו הרשכ"א כשם שהרי 4ה ברורהוראיה
 בתורת כתב שכן האטום למקום ממוך דווקאשהצריך
 בהאטום לקרוע בתב הארוך בתה"ב והרי הקצרהבית
 ולאו בעלמא להעדפא ד!הו כם"ש ודאי אלא ע"שעצמו

 צ"ל אין האטום למקום בממוך כ11נת1 וגםלעיבובא
 כפשופו ממש ממוך אלא האטום שעל העורלקרוץ
 מקום יתנלה הרי ממש ממוך בשם בשיחתוכווממילא
 בשם וכשיבצבץ במובן הקרומים וכלא בשלימותהאפום
 ע"י שנתנלתה האטום של החצוז ברופן החתךבמקום
 ואמרינן ממש אמום !ה שאיז ראיה יש הריהחיהוך
 בשלימות בשהיתה נם רוח !ה במקום נכנםשכחיה
 ]ומ"5 !ה בעניין הנדולים שהקשו מה כל מתורץובחה

 ודו"ש: ו"! סנסע"לדוחק
 וה"ה בשר מוגלא בהאמום נמצא דאם נתבאר כברם

 מטעם כשר נרקב בשר או עכור דם נמצאאם
 כשנמצא דדווקא לומר שרוצה מי ויש נ"1 במעישנתכאר
 שמא דחיישינן האטום באמצע ולא לעור ממורהמוגלא
 דא"כ כן ואינו סקעיס[ ]לנ"ם נטמטם ולמעלהמשם
 אלא בן משמע ולא מוגלא מלא כולו שיהיהנצטרך
 שבחייה אמרינן להאמום מיבה אי!ה שמוצאים כיןוראי
 נמ"ו ]וססע"נ הקורם כמעי' שבארנו ממעם כן היהלא

 מ3ל מועיל מיוו מסמעוס ד3רחוק מלמ קממר למסקי"ו
 ס"ל מקוס 3רימוק נס ומף מקוס 3כל מועיל נוסס3"עוס
 רמהש לסי סגל חסו ע"ם ססמ"נ כמ'ש דמועילל0כוס"נ
 מועיל סרוח 3עז לעטר !ו מתלמ כיכולמ מס סכקיהיסעיוי

 : ממוסיס[ סלנ"ס ד3רי ועכ"ס מקוס 3ריחוקגס
 והאמום מיעיך ע"י ועברה האטום מתוך מירכאסא

 כמו עצמו האטום או הקרום קריעת ע"יהותר
 שעתה כיון להמירכא כריקה איז הרי מ"משנתכאר
 במקום למירכא בדיקה אין ג"כ ומקודם הקרוםנקרע
 של הבריקה הסרון ממעם זה שאומריז יש ולכןהאמום
 ומ"מ מקי"ח[ ]מנ"ס לריעותא תרתי ומטעםהסירכא
 במעי' כמ"ש לחומרא אלא אינה רהכריקה להתיר ישבהפ"מ
 שטתירין הריאה כנאברה הוי הבריקה וכשנחמרה ע"שכ"ג

 אינו לריעותא תרתי וטמעם ליט במי' כמ"שבהפ"מ
 על להניף יכולה שאינה לטעם אכל נקב לטעםאלא
 ואפילו ע"ש נ"ג במעי' כט"ש לריעותא תרתי זה איןהלכ

 דשומליס מכל טמנם לריעותא הרתי הן אץ נקבל8עם
 סת5ש וסולש"ו סקע"ו ]עלנ"ם עי"8 חי במקץיבם"ש

 :ווו"ק[
 אחר חהאי שנעשה ואף וכרוטה הפבה ידסישסוש ע"י האפום במקומ נקג יש שאם שאומד נה י8םב

 אבל מכצבץ אם כשר ניקבו לבר הקרוכרם אםשחימה
 אפום שבכריקת מפני פרפה ניקב הראה בשד נםאם
 הבשר כשנקרע אבל לבד הקדומים קריעת רק מהגילא

 מקע"ס[ ]ל3"ס מטומפם היה דקרע סקום שסאחישינן
 לתלות כשיש יכן נ"ט במעי' שבאחצ מה לפי כןהחעו
 בדיקת עלתה אם ענ"ן בבל כשר היד במ"פמושהנקב

 ו שנתבאר סה כפי כראויהאפום
 אדום חום באפום נמצא שאם שאומר סי יש ינןםג

 בריקה להה טיגי ולא הוא אפום וראי סעםנמשך
 החום ינקוכ לבן בחום אבל הדחק ושעת בהפ"םאא"כ
 זה שדבר ואמת סקפ"מ[ ]סס בהפ"ם שלא נםויבדוק
 ע"ש ישנים בריקות בשם ז' אות כמטה בדרביהובא
 ה!כירו לא האחרונים ונם חה יבר הונא לא בש"עאבל
 כבד אפילו אפום דבדיקת ורע סקרס[ סמנ"ס ~כ"3זה

 שיבצבץ שפופרת ע"י לבדוק ביכולת אם הריאהנהתכה
 שאוסר מי ויש הוא ופשום כשרה האפוםבמקום

 והשאר מונלא מראה ומקצתו רחב מקוםדכשהאטומ
 דאיה המקום מקצת דאין מפעס דפריפה ריאהכראה
 דבדיקת לפם"ש איט זה ינם סקס"ס ]ל3"ס בל1על

 והוא לאופתא דדמיא ראה ]ע"!![ בנם' איתאםד : נ"ט במע" שבארנו הפעם בפי נ"כ מועימקצת
 זה על פירהטים כמה בנמ' ויש פרפה עץבקעת

 במישמהטה בעץ שקשה רהחה וש"ע בפור שכתובההו
 שהיא בלומר עב"ל פרפה כעץ קלה אם זה"הפרפה
 כפשופו הוא כעץ וקשח הרש!ות סכל יוחרקלה

 בפ"ח הרמב"ם ס"ש וכן זה על בנמ' לשונות כמהשיש כען פרפות פק מה1 לעץ רזמח הוא חידשבמהטטש
 אומרים דקל של "רית ווקי כמו נפוחה שנמצאתריאח
 התומפת ושמא בטפה סשונה תוספת ש!1 ממפקאותה
 והטר כמ"ש מפק שהוא כתב לכן ל14פחא רמיאעל בנמ' שנאמרו מהפיושים נ"ב חהו עב"ל כחמרוןבטף
 ולבאר לרקדק לב* דרכם שכן ל!ה חששו לאוהשיע
 ודבר מרפות מפק ומהו וודאית פרפה מהו מקוסבכל
 ליבש ולא לאפום לא דוסה אעו ש!ה ההשפשומ

 סכפ3 י"3 ]ו3סעי' !ל"ז בין להפריש יורעיםוחבקיאים

 כעץ רקשה שאומר מי ישמה

"1 
 במשהו ח14 כעץ

 סטץ' ]סמ"ח כנקג חהו מפעם טרפה הריאחמן
  כן אינו  והאי שחבאנו  הרטב"ם של  לפירושו  והנהכ"ך1
 אומא או שלימה אונא וכעינן כחמרון ש!חו כתבשהרי
 ממעס חקו אם ידעתי לא ההש"ע להפוד ואפילושלימה
 הרמב"ם כם"ש הסרץ מפעם שחהא ג"כ נראה ויותרנקב
יי טהשת א' סעי' ל"ח גמי' דונ"י רביט וסדגרי פירושולפי
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 ואפיו ולכ"ם[ וטל'ם וטר"ט ]ם'יך הגר1לים מכלרבריו
 אונא בצמקה אבל קכ"נ[ ס"ק ולכ"ם טקרי לאריעוהא
 חוזרת אינה אם רמרפה הגרולים בל המבימושלימה
 בם"ש הקנה לתוך מים נתינת או משמוש ע"ילברייתה

 חזרה לא ומקצת לברייתה חזרה מהאונא טקצתואם
 ומיעום לברהתה חזרה לא רובא אם ראף לי ויו'אהבשר
 רביון בכולו רובו בזה אמרינן ולא בשר ג"ב ח,רהאתא
 הבו בעלמא חומרא והוא הגם' רין מעיקר אינו זהשרין
 רובא אמרינן בזה רגם שאומר מי ויש עלה לומיףרלא
 שאינו ברבר להחמיר נראה ולא ל'יי[ ספיי ]סמ"טכבולה
 ואיך חולקים הרבה רינא ואעיקר בעלמא חומראאלא
 כסקסיצ כט~טו ססקג"ם ]וחגניסגי חומרא על חומראנחמיר
 יך"ס גגסייג זסט:ריןכתכ

 לסד"
 ק"סיק "עוס זטסצס

פלס
 שמים בירי או ארם ע"י לה בא אם ירעינן יכיצרעב ~יטוק[: מטטס ול"

 בל את להושיב זו בדיקה לעשות ]סס[ ח,"לאמרו
 המל"ע בל פושרים יהיו והמימ טעך"ע במיםהריאה
 מתמצין המימ שאין בבלי אותה ומושיבים הקור בזמןוזהו
 זמן היה ואם במהרה יצננו שלא ברי תוזל'ם0נבו
 בפושרים רהם קצת צוננים במים אותה מושיביןהחום
 במו 0נבו מתמצין שהמים ובכלי ]רסכ"6[ הקורבימי
 וכבר המל"ע כל קרים שישארו ברי ]רם"ס לבן חרםבלי

 כמים או הארם שבפה ברוק הס פושרים דשיעורנתבאר
 אפשר איך לך תקשה ולא הקיץ בימי מהנהרששואבין
 בסעי' בארנו רבבר שלם מעל"ע אחר במצב יהיושהמים

 ולא מאד חם לא אלא מצומצם שיעור בפושרין ראיןה'
 הם לקרירות חמימות שבין המררינות ובל מאדקד

 כל פושרין שיהיו ביבולת ולכן ע"ש פושריןבמדרינת
 ככל לברייתה חזרה אם רואין המעל"ע ובגמרהמעלייע
 או שמים גירי שהוא םימן הוי רובה או בולההריאות
 הוי בצימוק נשארת רוגה ואם ובשרה גיי1ת שארבירי
 שום לה מהני לא ושוב ומרפה ארם גיףי רזהומימן

 אח"כ לברייתה תחזור אם אף מעשה שום ולאמישמוש
 קורם אבל גריקה שום לנו אין חז"ל בריקתראחד
 נםתלק גקיים משמוש ע"י אם זו בריקה להשעשינו
 קבך שהרי רמועיל הסברא מתוך נראה היההצימוק
 ובשנםתלקה ולנפוח למשמש מותר בהריאה שיארעעניין

 ריעותות משארי זו ריעותא יגרע ולמה בשרההריעותא
 ארם ע"י או שמים בירי לה בא אם ספק שישביון
 בריקה לה מהני לא אדם ע"י לה שבא נראה אםאמנם
 גם ואף ונפיחה םשמוש יועיל לא למה גספקאבל

 וסגלע"ך סקק"י ]ועלג"ם זה על לסמוך נוכלבזסה"ז
 : י"ז בםעי' ועמ"שכטכסין

 ררף שארי שראינו היבא שמסתפק מרבותינו ישעג
 בזה וכיוצא רעם מקול שנורעזעת שראינו אואחריה

 אם הריאה צמקה ונמצאת שחמוה זמן משך אטהואחר
 רמשמשא גמקום וכנקב מעיים בני ונטל זאב רבאדומיא והוי להלות במה לנו יש שהרי כלל בדיקה רא"צנאמר

 7 ן]ח"בו

 עומלת היחר ליטקה נשחטה ממעט ימותרת רטבחאירא
 רבשמ לשם רמי רלא אפשר או בשרות בהמותורוב

 מחיים רוודאי זו אבל נעשה שחימה שאחראמרינן
ן ולחומרא ראורייהא מפיקא רהוי בהתירא תלינן לאנעשה

 רסג""
 לתלות לנו שיש רבל המכימו הפוסקים רוב אבלעדש ; ג"ס:[ ד' כטיזוסיו

 מובח רבן בריקה וא"צ תולין שמים בירישנעשה
 ווסו וסריימ וע"ז טק"ל ום"ך ס"5 ]יס"ם הש"ס0םוגיטע
 איע ארם בירי שנעשה נראה אם ורהיפך סם[ סר"ןזטט
 בשלא אלא אינו והבריקה וטכ"ם[ ]טר"ט בריקהמועיל
 בם"ש נ.ב הרמ"א רבימ רעת וזהו המיבה בלל לנונורע
 מאיזה מפק הרבר אם אותה בודקין ביצר מ"1גםעיי
 לתלות במה' יש ראם להריא ומבואר עכ"ל לה בארבר
 נשחטה אמרינן רלא בעצ10 פסק נ' רבמיי ואע"גתלינן
 שחימה לאחן שנעשה לתלות שנוכל ברבר אלאהוחרה
 הכא שאני 0"ס מחיים נעשה בשהריעותא ולאדווקא
 רוסה ואינו בזה נתלה לא ולמה הסיבה רואים אנושהרי
 שרוצים ויש לתלות במה רבר לנו שאין רי~ותותלשארי
 טרבתבו זו בריעה מ"ל רלא והר0ב"ם הטור 0לשוןלרקרק
 הוא בן רבווראי בלל רקרוק זה ואין לברוק שצריךמתם
 רחוקה ומקרה הסיבה לירע ביבוית אין פעמיםררוב
 ראינו אם אבך הצימוק נעשה מיבה מאיזה להוורעהיא

 : ל"כ[ סוי' ]סמ"משמים בבירי הוי חולי ע"י וצימוק בו נתלה לא למההמיבה
 הרם"א רבינו בתב ל0עשה אבל מרינא הוא זה ובלןן

 אין בי זו בריקה על לסמוך לנו ראין ונראהוז"ל
 שבא נראה ואם בדיקה שצריך רבר בכל בקיאיםאנו
 יש ובזה זו בריקה בלא להכשיר אין שמים בירילה

 רבבה"נ שמוברים מהנרולים ויש על'ל בריקתיע עללממוך
 ,ס"ך בז0נינו נם ביל בדיקהא"צ

 סק,""
 רס"ל[ גסם

 שמרפה פשיטא לבריטהה חזרח ולא ברקו אםאמנם
 ארם בני ע"י נם הפחירוה שמקודם מילתארמובחא

 חזרה לא זו בבריקה בקיאתינו שמחסרון אמרינןולא
 ורע לקולא ולא לחומרא רק אסרינן לא רזהלברייתה

 ,הו שמים בירי או אדם בירי הצימוק שתוליןשזה
 אחר תיבף שחטוה אם אבל 0הפחד זמן איזהבשנמשך
 10עט שבזמן מברא דאין בזה הצימוק תולין אעהפחר

 צמתהבזה
 ]רסג""

 הוא דצ0קה דטרפות ד' סעי' ל"ה בםי' בארנו בגרען סס[:
 הלכ על הרוח להניף יבולה רא'נה חםרון0מעם

 באונא רמח0רינן הנם להקל יש הווררא בצמקהולבן
 שסקיל.ם ריעות דוב שבלא"ה בווררא מ"ם שצמקהשלימה
 שנ"ב בצמקה ולבן ב"ז סעי' שם בם"ש הוורדאבחסרון
 שאומר 0י ויש להקל יש כם"ש שלימה באתא חומראהוי

 ]סמייט צמקה שלא ראסא בטרפא ממנה שישתייררבעינן
 סטטיר סק"ך כגו"ו ססמ"נ ]וגס במיש נראה ולי ל"ר[סעי'
 צסכל ל"ס כר'א לס.ססם דסו!קיסכוס

 : פ"ס[ ק:"מ ס"ק סלכ"ס וכ"כ סס נש"פ כויטיגו גקג מטעס סו"
כהג
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 בריאח שנמצאת מחמ י"ר רין פ!ץ הרמב"ם גתבען

 ש1את בירוע רות ממנה טא לא אם אותהנופחין
 נחתגה ואם ניקבה ולא נכנמה מטפוטת ררךחמהס
 אסורה ה"1 המחם בה ונמצאת נפיחה קורםרויאה
 הרברים ביאור עכ"ל כשנכנמה שניקבה קרובשהרבר
 היר במשמוש בה הרנישו בשלימות שחריאה שבעורבטן
 הרוח ממנה יצא לא ואם אותה טפחין מחמ בהש"ם
 שאין הושם ררך הולבין הנבלעין ררוב ואע"גכשרה
 הריאת קרום את וניקבה ויצאה הרקץ את וניקבההרקין אי מהושם שיצאה בהכרח וא"כ לבלוע הקנתררך
 מבצבצת חריאה היתה רא'יכ כן אומריס אין לתוכחונכנם
 שעלת אלא בייאה נקב יש באמת שמא חיישינןולא
 מח1קיגן רלא רוח ממנה יצא לא ולכן ונסתם קרזםבה

 סירכא בה ואין שלימה שהיא רואין שאט כיוןאשורא
 ררך הסחמ שבלעה אמרינן ולכן קרום לעלייתשנחשוש
 ימן הריאה לסמפוני (ונגנמה לקנה קרובה שהריאההקנה

 ואף החצון הקרום נןקבה ולא הריאה לבשרהסמפוטת
 שקרום ביון בה לן לטע הפנימי ההרומ ניקבה אוליאם

 קצת המחמ אכלה אולי חיישינן לא וכן שלםהחצון
 כם"ש חסרון שמיה לא מבפנים רחמרון מבפניםבשר

 ; סס[ וט5מ"ע סתס'ג6 7"ס : ט'ס ]טרס"י מ"אבסעי'
 ואפילו עבה או רקה כשהמחמ בין חילוק אין יב1העה

 לצר הוא העב והצר חמרה כנרעין עב אחתראשה
 מ"א במ" שיתבאר כמו מרפה בכבר רכה"ג הגוףתלל
 ומשם הושמ ררך שלה הרק בצר נגנסה שבווראיפמעס
 הנוף חלל לצר הוא שלה העב הצר ולכן לכברנכנסה
 ררך הכבר לתוך שלח הרק בצר נכנסת היתהראם
 אין בריאה מ"מ הטף חלל לתוך הרק הצר היההקנה
 קרובה והריאה רחבימ הריאה שממפתי לפי ב1החפרש
 שנכנמה אמרינן תמיר ומרחף רך הריאה ובשר לקנהמאר
 הבשר לתוך מהקנה שלה העב צר ררך אפילוהמחמ
 ניקבה בהליכתה שמא חיישינן לא ונם חממפוטתררך
 ריקותא להח1יק לט ראין רמריפח לחבירו אחרמםפון
 שלימה שהרשה רואות עינינו והרי רואין אנו שאץבמה
 ררך המחמ נכנם שלא ובהכרח נקב בח ואין צרמכל
 שאין לחבה-1 מימפון נקיבת על ריעותא נח1יע ואיךהושס
 נגון רלכתחלה שאומר מי ויש בן לומר בלל הכרח1ה

 מימפו: באטה תחובה אינה אם ולראות הריאהלפתוח
 טבררינן לברורי רמצינן מה רכל 5"1[ סטי' ]סס"מלחבה-ו

 ו ]סס[ עיכב לא כן עשה לא אםובריעבר
 המחמ והרניוטו שלשת בשהריאה הוא 1ה יכלעמט

 הרוח ממנה יצא ולא ונפחוה בשלימותהכשהיא
 שגפחוה אלא בהמחה ,הרגישו לא א9ילו אם הריןוכן
 הרוח שאין ש*מה ונסצאת בה שאירע אחר ענייןמפני
 החתיכות באחת מחפ ונמצא נתחחה ואח"כ ממנהיוצא
 הרג"טו שלא כטן אמרינן ולא סס[ ]ר5נ"ד כן הריןג"כ

 של נקב מפק מירי מוציאה הנפיחה אין קורםגהמחמ
 המחם מפני היתה הנפיחה אם לי רמה כן ראיטהסחמ

 לראומ היא הנפיחח עיקר מוף סוף אחר עניין מפגיאו
 או מחמחמ ירעו אם לי וכך מסנה טצא הרוח איןאם

 בשלימותה בשהיתה חרנ"שו לא בהמהמ אם' אנלפ : היא ששלימה נתכאר והרי ירעו לאאם
 באהת מחמ ונמצא הריאה וחתנו נפחוה לאוגם

 כשהא ובין רקה בשהמחם בין עניין בכל מרפההחתיגות
 העב והצר תמרה כגר"ין עב אחר ראשה ואפילועבה
 מריפה הנוף חלל לצר הוא הרק וצר הסמפון לצרהוא
 בחורה וניקבה לממפון הקנה ררך נכנסה רווראיאע"נ
 לתוך וניקבה קמנים לסמפתות ממט ונכנסה הממפוןאת

 הריאה קרומי נם בחורה ניקבה שמא חיישינן מ"מהבשר
 הרק וצר החיל לצר העב צר אם וכ"ש לאחוריה1"וה
 ומשם הושמ ררך המחמ שבא הוא רקרוב וראילממפון
 חוהה ררך הריאה לתוך ובאה ויצאה וניקגהלרקין
 הבריקה מחמ בה שיש רכל הוא רכללא הקרומיםוניקבה
 בריקה כאן אין שנחתכה וכטן תורה מרין היאחיובית
 הטף בחלל שנמצא מחם כרןן מרפה ספק היאוהרי
 ; 1ה ממעם רמרפה הריאה על המחמ נמצא אםוכ"ש
 להמריף יש רב1מה"1 פ'1 בסע" הרם"א רביט יגתגפא

 שלימק רין בה רנין ואין מחם בה שנמצא ריאהכל
 ~כ"ל נפיחה ע"י ולברוק' להקל יוט 4ח1 בהפ'ם לאאם
 לברוק היא קשה רבריקה מהראשתים במה כתבורכן
 כשברקות רק הוא 1ה ונם בריקתיט על להעמירבהכרח' בהפ"ם אך מקום מאי1ה יוצא הרוח אין אם הריאהגל

 שברקוה אע"פ בחתיה מצאוה אם אבל שלימהכשהיא
 בהפ"ם אפילו 11 אנפיחה לסמוך אץ מקורםבנפיחה
 חששא הוי בתוגה שהמחם מקורם ירעו שלארכיון
 ;סק5'7[ גסןו וג"ט 3"1 סטי/ שע"מ יפה רקרקו לא שסאנרולה
 ממוך או המהמ ננר מבחוץ רם קורמ נמצא יאםפב

 ברקוה אפילו מרינא מרפה המחמ למקוםקצת
 על מעיר דם רקורמ הרוח יצא ולא שלימהכשהיא
 מכה שם און אם אחר בעניין ח1"ל שאמרו בסוהנקב
 אין אפ לראות נבון ולכהחלה ]ג"6.[ מניץ רםקורמ
 אם וב"ש מעכב אינו ובריעבר המחמ ננר רםקורמ
 בלא אף מרפה שהיא לחרן יוצאה תחובה המחמרואין
 ולא לחוץ יצאה שחיפה עואחר אמרינן ולא רםקורמ
 ואין מ"ח שבס" הכוסות בביוע שנמצא למחפרמי
 יהבאר ר ק ומהו ט'ס[ סק3"נ ]ס"ך 1ל"1 במרפותמרמץ

 חרורת שאינה תמרה כנרשן גריאה נףעין נמצאפב : ע"ש מ"מ מעי' מ"חבם"
 גרעץ ררך דאץ כשרה בחתובה בין בשלימהבין
 החרור נרעין אבל נכנמה הקגה ררך 1ב11ראי לנקוכב1ה

 בל וכן 5"ע[ סע" ]סת"מ מחפ רין לה יש 1יתכנרעין
 מרפה מחפ בה ונמצא מבאיט שניטקה ראהפך : בזזזכיוצא

 חתאח לבשר כשנכנמה מהממפוטת אחר ניקבהוראי שהרי הריאח של בהבשר נמצאה ואפילו ענייןבכל
1כי11
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 ש*מה בין שכריאה הנדול בסמפת שנמצא פחמס,ה ,,ססן לא נמש' כם"ש מרפה עליו מנין נשר שאיןוכיק
 שני 1אפיל1 קמנה בץ נדולה מחמ גין חחובהבין
 עשתה ולא נבנמה הקנה ודרך להקנה ממש ממוךתיא מאר הוא רחב זח דמקום עטין בבל בשרה חדיןראשהה
 א"צ בדיקה שאפילו הפומקים בתבו הדין ומעיקרכלום
 איזה שיש דבל ל"ם מי' ריש לקסן לפס"שאסנמ
 לבדוק צריך באן נם לבודקה נוהנין אט קצתויעותא

 התה תצא יא אס יפה *פה ולראות כנפיהההראה
 בדקחה לא אם בריעבר אך סק5"ס[ ]ס"ך מקוםמאמה
 8מקה לשנ שטת הרהרחות בל דלא סעבבאיט
 דייאה להניה ,1"כ במע" שהתכרה דהבדיקה ודע ק"שמ בס" בס"ד יתגאר סרילדהה ברהאה נקב ודין מס[נפמ"ג
 בשטהה טדא יפח עלתה הבריקה אמ אף במיםמעל"ע
 בכרס מעל"ע שהפחה סמעם מרפה היא הריאהמ"ם

 : במבושל ובבחש מ*חהקודם

 הבוגא מן ת%יה וס'רכא מרת ומה ופנרות בועות נייי לזםימן
 , סעיפים[ נ"הובו

 שם ]מ"0[ הנט' ובלשק צמחים בה לנדל הריאה-ררך
 צמחי שם,ת לשישה ומשתנים בועות שלהמהכולל

 עמצר~בנדיהם
 נדולימן

 מצמחים
 יטיגרי[ וערר

 שם מהש"ם ומבואר אינון בועי וגולהו הערוךוממיים דצב:י"
 זה אין ס"ס ע"ש סבות בעין שהן ופירש"י חזותאאובמא נילדי 1מ"וק בנם' שנסצא שזה ודע בשר נותירבבל
 הקרומים שמראה עצמו העור על הוא רהתם לבועותעניין
 שנתבארו בועות לאפוקי ל"ח בם" זה ויתבארנשתט
 לבשר עור בין והם הריאה מבשר כבוהות מבותהם

 מטוח ד' יס זכגע' סכ'0 גסס סכי6 סק"6 גפ"]ססמ"ג
 כפט6ר כ55י פס יס61 כן 61יי סרעי גסס גופוסומסיכ
 וליט גוס רנופ6 ט6י גזו5ופ סס זכגזי רמשמכפ"ס ס%יך סק"6 ס5ג"ס וגס ע"ם כגס"ג סו6 וכן סטרוךטזכרי

 וטגו6ר וסערוך סכס"נ כטים סט5וס סירוםק'ש6
 5וס סוכר0 וסם"ס כסר פגיין י3כ5 זססמיפט ססתכס'ע
 קטמס ן11ק6 סס 51מ0יס יומר מורנ5 5ממש טססתסגי
 ו5מנס סט וגערוך גכס"נ וג"פ קנו"5 5סוריס ינזולס15תר וס*החי פ"ם קטיות מ6וגיו 5יטו0 6יוסו וס%טוססימומ 5מ0 ערך ספרן ~ירסת ט"ז ס" זככורומ געמגסכימוכ0

 : 1ד1"ק[ גוסס6ריך
 שדינם אחרם שמות שלשה נ"ב יש הפוסקים ובלשוןבנ

 הם ואלו וה נמי' יתנאר נאשר מוה והמשצים
 רוח מליאים מהם יש הבועות 1ם1רמ1ת ומנרותבועות
 או עבורים מים מליאים ויש זכים מים מליאיםויש

 או נקייח מונלא או ומרוחה עכורה מונלא אוקרוחים
 והם לבשר עור בין נדילים והם נזה וכיוצא כדכשיהה
 הריאה מכשר נבוה נ"ב ומינרי הראה מבשרנבוהים
 תשאל ואם בלל מונלא בה ואין באבן קשה שהיאאלא
 צמת שום שם אין דאמוס כו ראיט אמום וה הר'דא"כ
 ]רס"י כנפיחה עולה שאיגו אלא הריאה מן  משתנהואינו
 ריאה מראה עליה אין טינרי אבל ל"1 במי' ובמ"שמ"0![
 (ולא בועא במו הריאה מנשר נגוה ביעא"והיא נמוכלל
 שיש נקראים ומרסות מיגלא ולא ליחה' לא גהשאע

 מירקיס שקורין מוב אבן מראה בעין ליחה מראהבהם
 הריאח וכשטפחין הרקאה מבשר כמעמ נבוהההוינה
 בוקה ראיזה הוא נרול ובלל אותה מגמה הריאהקרום
 לא אינה אותה מבמה הדיאה בשר נפיחה ע"י אםשהיא
 ]מ"ן:[ 1"ל הרשב"א ובתב מורמא אלא טינר' ולאבתא
 גסטמ ]כטורס6 עב"ל סונלא ונעשית שמ ונפמרתלבשר עוי נין שמתאמפה הליחה מחמת המ הבועותדעניין
 מורמ6 סמפס מ"ס ס"כ גפדוח כיתג1 5י0ס גס סים*מר
 כם3ם 5ס וטיתע6 פעור 5סס ממגס 5ס6%1 ו6ם וט'נמגפ
 טט6 סי' מורס6 ומסיס טורם6 פרר סערקי ח'ע , ק"ןז'

 פג"5 וס5י0ס סטוג65 טמכס 5ס641 סטפ6 פ51רכ%מר
 1פ"פ[

 אבעבועות בה שנסצאו ריאה " דע פ"ז רומב"ם בתבג
 הנמשבת לעוה או זבים ס4מ או רוח מליאים היואם
 ה"1 כאבן אפלו וקשח יבישה ליחק או בו וכיוצאברבש
 או סרוחץ מים או מרוחה ל4חה בהם נמצא ואםמוחרת
 עב"ל מרפה נקוב נמצא אם שהחתההיהסמפון צריך אותה ובורק הליחה וכשמווויא מרפה ה"זעבורין

 הנועא שבהוך המים או הליחה שנתקלקלדכיון
 נתקלקלו הקרומים רנם ודאי נתעכרו או שנמרחוער

 ו~כועא אמ לממפעות חייש ובן במטקבים והםתתממממו
 בין עומדת רהבדעא ראע"נ סמפק שיש במקוםעומדת
 4סר טי מ"ם הנשר נהוך הם 1הממפונות לבשרעור
 ובים מים בהבועא כשמוציא אף שתחהיו הממפקגוק ?ריך ולבן הממפון עקכה הבשר בעומק נבנמהשלא

 ניקבה בהבשר הבועא רחיקת שע"פ להיותיבול
 נ"כ הרי"ף דעת 1זה1 מ1תמ1 רנשר שאין בטקוםהמספון
 בריקת לבד רבריו העהיק א' במעי' הב"י רביט ונםע"ש

 1 ע"שהסספק
 ע5 השיט והאחרונים הואשונים רטתיט כל אכלז4

 ליחה מליאים אפילו עגיין בבל בועות והתירו %שימה
 עם להקההמים עגיין דאין דעכורים מרוהום ומיםמ-וחה
 בריקות צריך אין ונם תחהיהם הם והבועותהבועות
בע 4"ע סוחקת רגשר גשסק הטעא אס דאפילוסספוטת
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 שבמי' ,בקיתון שמיפבה לריאה רמי ולא הסמפוטתבין
 הריאה בשר בל דבשם ממפונות בדיקת שצריךל"1

 בבועות אבל נתקלקלו הסמפונות שנם וגנקלנתקלקל
 הם והבועות בהבשר הם והטמפוטת ומוב בריאשהבשר
 כלל להסמפונות לחוש לנו ואין העור תחת הבשרעל

 שכמה להדיא איתא ]ט"מ.[ בנמ' שודי ברורהוראיה
 בשר שמוכרין במקום שונות במקומות ראואמוראים
 וקשות רכות וקמטת נדולות הרבה בועות מליאותדיאות
 שום ,שו ולא מהבשר קנו עצמם והם דבר אמרוולא

 אם לראות הבועות את פתחו ולא בהממפונותבדיקה
 צריך והרמב"ם להדיף ובאמת מריח"ם או זכים מיםהם
 אחרת כסוניא אלא כלל זו כמוניא קיי'ל דלאלומר
 בריאה נם שם פומל וודמב"ם הרי"ף פירוש שלפי,-ג"ס:[
 מובא קשה ועור 3ת5מטות[ סרט3"ן ]כ"כ עכוריםטים

 בליחה וכן עכורים או סרוחים במים דאמרילשימתם
 בין יש הפרש איזה במונלא ומכשרי עכורה אוסרוחה
 לומר ונדחקו הליחות מקלקול נעשה מוגלא והריזל"ז

 בנם' מבואר להדיא שהרי טובא קשח זה ונם,סם[' ומרוחים עכורים מים מן לרפואה טחר קרובהדמונלא
 בבוליא כנון ועכורים מרוחים מים שאמור דבמקוםט"מ.[
 מונלא מליא בכוליא שם אמרו דכן אסור מונלאנם

 דומה דמונלא להדיא הרי ע"ש כשרה זכים מיםמרפה
 ורביס וז"ל הדס"א רביט פמק וכן וסרוחיס עכוריםלמיס

 להכשיר המנהנ וכן וסרוחים בעכורים אפילוסכשירים
 בדיקת ונם עכ"ל ממוכות אינם אם עניין בכלבועות

 ! מ"ר מעי' ל"1 בם" ועמ"שקיי"ל והכי האחרונים כל פמקו וכן מצריכים אנו איןממפונות
 בשהבודק כיצד מרפה ישינה בועא שכתב מי ישה

 מעופשת שהיא הבורק ביד ומתמממס לבדוק ידומכנים
 אותן שקולפין בריאה בועות סין נסצא אם וכןמדפה
 קורין ולת הבועא במקום שלימה נשארה והריאהבידים

 נ"לשלפוחית
 להמרי

 דיימא מהני לא נפיחה ואפילו
 מ3"ס מכה סחמת קרום ועלה הבועא במטםניקבה

 : ט'כ[ 3סססק"3
 ביר נתמממם הקרום נם אם ודאי הדאשון בדין והנהן

 במצר היה ולא תלשה ולא בבח סשמשה 1ל4הבודק
 העליון קרום רק אם ואפילו כניקב הקרום הריהחזה

הנקלף' מקום על העומדת דבועא ל"1 בם" קייש האנתממסם
 ע"ש ז' סעף שם בם"ש טרפה העליון העה-

 נתמסמסה הבועא רק אם אבל סק"ח[ סט"ו ס5 סט"כוכ1
 בועא לי ומה בה לן דלית פשימא בשלימותחהקרום
 ואין דבר סזה הזכירו לא הפומקים וכל ישינה אוחדשה

 ! בזה יהחמיר מקוםשום
 שהבועא ביון ואררבא תמוה ודאי השני הדין אמנםז

 סימן זהו בשלימות נשארה והריאה בידיםנקלפה
 צרבת 1זהו קשה קליפה רק נשארה ולאשנתרפאה
 ח' משנח ננעים דמם' בפ"1 כדתנו בננעים דכתיבהשחין
 שנתרפאו הר"ג ופ" צרגת ונעשו והקדח הסכוההשמע

 בעין היתה ,1 דבועא ואמרינן ע"ש עור קליהםוקרם
 שנקלפה היא 111 עור עליה וקרם ונתרפאה העור עלשחין

 שהיתה לומר ריעותא להחזיק ומנ"ל קיימיםוהקרומים
 הריאה קרום היא שנתקלפה 111 לבשר עור ביןבועא
 ישראל של ממונן סאבד אלא איט בזה שמחמירומי
 ססיסס 15 ססני7 סג3ימ סומ %1 תטוסים ס35"ס דגרי]1כ5
 סומ סגס סק"מ 3ת"ו 1טסמ"ג 35סר טור גין גטורסגוט6
 ט5 חיממ 371ל סתתטיסין מן מ5מ וס 1מק וססגימ

 סרת"מ טסס גן %מ כש3 סמ5מו טס כ5 ט5 5סטוךסנ517יס
 קריטין כטרמס סמרמיס טט" סט"כ סכת3 מ' מהםג7"ט
 ון"5 סל"ט סיס"ס וכ"כ וס ודמס טרסס טין כגרן מוסכץין

 גסירמ ו5מ טרסס והיגסי5 כטרמס כתס 3ס סיס גוטמת'"
 ! ש'ס[ טכ"5 וכו' גטרסוס 5ס1סיף 5ג51טס

 הלויה מירכא אם ב' מע" חש"ע בעלי רבותינו בתבווץ
 במקום העוכרת בועא וה"ה מרפה הבועא מןיוצאה

 או בנגשושית כנון בלא"ה דכשר אע"פ ריעותאשאר
 קול משמעת בעצמה שהבועא או קול דמשמיעבמקום
 להראב'ד הדין במקור מבואר הדברים ביאור עכ"לטריפה
 יוצאה כשהיא מ"ם דבר בשום גמרכה שלא לפיהנאונים מפי טכשירים אנו תלויה דמירכא דאע"נ סישנ[]סת"7

 : עכ"ל בנקב עליה מעיד הבועא הבועאמן
 ספק מטלת בועא כל באמת 2הנה הדבר ומעםמ

 שם ונפמרת לבשר עור בין המתאמפת ליחה היאבועא שהרי הבועא שכננד מה הריאה שעלבהקרוסים
 כך ע"י העור שניקב הרבה הדבר וקרוב מונלאונעשית
 שהיו מהחכמים יש זה ממעם והרי ט"ו:[ סרס3"מ]5סון

 והריף ]ת"ח.[ בש"ם כמבואר הבועות בענייןמנמנמים
 כמו וסרוחים עכורים המליאות בבועות אסריוהרמב"ם
 אט הרוב וע"פ הקרומים קלקול מטעם והכלשנתבאר
 ועכ"ז צורתן נשתנו הבועות שעל הריאה שקרומירואים
 ורוג עומדת היתר בחזקת דנשחמה ממעם מבשיריםאט

 נתקלקלו לא הריאה דקרומי ואמרינן הן כשדותבהמות
 ורק נקב בלא סירכא ואין מירכא עוד בשישוא"כ

 מרוכה שאינה מפני הנאונים ע"פ מכשירים אנובתלויה
 זו שמירכא ברורה הוכחה באן אין ועכ"פ אהרלמקום
 ורוב עומדת היתר שבחזקת שמפני אלא נקב ע"פאינה
 וכיון בעלמא ריר שהוא אומרים אט דן בשרותבהמות

 ; ונסתמה בה עלה וקרוםהנקב מפני היא שהמירכא יוהר קרוב מקולקליםשהקרומים

 במים מבועא תלויה סירכא המתיריס הפוסקים מן וישי
 ].3"מזכים

 וכ'י
 זכים מים דכשהיא וטעמם סרין[ 3מס

 החכמים שהרי לזה וראיה הקרומים נתקלקלו לאעדיין
 זכים מים בין הפרש יש בבוליא נם ואףבנסס[ כמבואר זכים במים נ"כ מודים בועות בהכשרשנמנמו
 ויש כלל ריעותא אינה זכים דמים אלמא ]ססןא

 בועא בהדי שמכשירים במקום נרולים איזחהכרעת ולפי סק"ג[ 1ט"ו ]רס"5 זכים במים אפילושמחמירימ
 בסירכא נס להקל יש שיתגאר כמו זכים במיםרמסיכי

טהטע8
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 והמברא אמור ב5אן  נם  שם  שאומרים  ובשווםטהנהטו
 רנם' מרינא הוא רממיני בועי תרי שהרי כןנוהנה
 כנרר זה שאין אלמא זכים במים מקילים רבחהוכית

 יל וכן 6לל בנס' הוזנר שלא זה ברין כ"ש כלללקותא
 סק"ז[! ס5כ'ט ]וג"גלהורות

 כמרפא והיא הריאה שבנב גבשושית על בועא וה"ה841
 יש שפה רחזינן ק% שמשמעת או ]סת"נ[ראמא

 קול משמעת רוא למה ראליכ בהקרוסים קלקולאהה
 שאנו ונהי הקרוסים וינקבו ברופן להתחכך עלולההיא הרי מ"ם בהקרומים קלקול זה שאין הגם ג"כונבשושית
 כשיש מ"ם ל"ה בסי' כמיש לזה חיישינן ולאסכשירים
 הקרוסים מכ נתקלקל* הבועא רע"י בועא נםעליה

 וכ"ש לנקב לחוש יש רחיכוך חששא לזהובצירוף
 התחתון קרום שנקלף קצת מימן שזהו קולכשמשמעת

 לנקב שבשם להכועא לחשןש שיש ל"1 בם"כם"ש
 העליון קרום שנקלף סקום על רבועא נתכאר בשםשהרי
 כשהקרום הם הרברים אלו וכל התחתון לקרום וה"ה6רפה
 במראה בשהיא אבל ריאה טמראה נשתנית הבועאשעל
 כשרה הריאה עור עליה עלה נפיחה שע"י אוריאה
 שום בה ואין כתקונה הריאה עור רואים אנושחש
 וגם סק"ס[ ]ס'ך ניקכה הריאה שעור לומר כללחששא
 יש שאם כן הרין נ"כ מהכועא היוצא תלויהבסירכא

 הוא הכועא מן היוצא תלויה רמירכא זה שרין ירעיב ! סם[ תפפ"נ ]וג'ת וכשרה כה לן לית ריאה מראהבה
 הרחיכו מהאחרונים שכמה לריעותא תרתי רינימקור
 פרמים ופרטי ופרטים כללים מזה ועשו בהםהרברים
 לעניין נרה מם' בריש חז"ל שאמרו מה על יסורםועיקר
 רמי מומאה כווראי לריעותא תרתי ראיכא רכיון16מאח
 ובאמת ]ג"ח[ זה בעניין לטומאה אימור שם ומרמהע"ש

 חמר ונמצא שנמרר מקוה גבי זה אמרו רשםהרברים
 לריעותא הרתי ממעם ממאות נכיו על שנעשו 6הרותכל
 רבחזקת והשנית מומאה חזקת על ממא רהעמירחרא
 וא"נ ע"ש לפניך חמר שהרי ריעותא יש רמקוהמהרה
 דרוב להיתר ורובא חזקה לה שיש לריאה זה ענייןמה

 היתר בחזקת משנשחטה וכהמה הן בשרותבהמות
 שהריקוחא רכל נ' בם" שיתכאר לריעה ואפילועומרת
 רוכ מכ% מ"ם זו חזקה אמרינן לא סחיים נעשהבווראי
 כ"6 בס"ס זה שהוכחמ כמו יצאת לא כשרותבהמות
 סי כיש רלא ע"ש ח' הל' מרוצח פ"ב הרמכ"םמרברי
 האימור שחזקת הכוונה רנרה לריעותא ותרתי בזחשחולק
 עומר הממא של רחזקתו כם"ש ההיתר מחזקתעריף

 : לכאן הוא עניין ואיזה איהרע המקוה וחזקתבתקפו
 שנמצא השרץ רתנן הא לעניין זה רכר שם אמרו עוריג

 ריש אע"ג ע"ש למפרע הטהרות מטמאבמבוי
 השרצים בהטבוי שיש כיון מ"ם מחרח חזקתלד6הרות
 לריעותא הרתי הוי מעלמא ראתי ושרציס שםהנמצאים
 רגם רריאה לחעותא לתרתי נמור דמיון זהו%כאורה
 הטעס עיקר בשם באמת אמנם טהרה חזקת איגאגשם

 כמבהחר ממא מפקו ברה'י טומאה דמפק משוםהוא
 ע"ש רנרה פ"1 המשניות בפ" והרע"כ הרסכ"םמרברי
 5ויפות6 ]וחרסי ע"ש סאה"מ בפי"ח בחכורו הרמב"םוכ"כ
 יין סן 5351 ע"ס 6יסור חזקס סקפם גסנך0 0הוחגיוס

 6חרים[, סיר51יס כסוני6 פס יםס6
 רנדה מסוניא אינו לימורם רעיקר הרבר וברוריר

 הוא הלימור ועיקר משם הביאו בעלמאולאממכתא
 שבזה רכשם הנועא מן היוצא הלויה רמירבא רינאמהך
 בכל כן כמו לריעותא תרתי ממעם הראנ'רהטריף
 שטכאן כתבו זה רין על שהרי וראיה לריעותאהרתי
 לקותות שני שיש סקום בכל להמריף הבורקיםלמרו
 לא הראב"ר שהרי רמיון אים זה גס אסנם סק"ג[]ק"ז
 מעיר שהבועא אמר רלהריא המריף ריעותות שניסמעם
 רבאמת מ' במע" שבארט וכמו היא שנקובה המירכאעל

 ולהדיא כירינו מרופה תלויה רמירכא רהתירא6עמא
 אין המוברים רלשימת פט"ח[ ]ס" בתשו' הרשב"אכהב
 נקוכה שהרי טרפה תלךה מירכא נם נקב בלאסירכא
 מפני מוהרת תלויה להתפרק שעתירה להסובריםורק
 יצא רבר אך ע"ש הקצוות משני המושך כח להשאין
 נעשית לא שתלויה ואוסרים מותרת שתלויה הנאוניםמפי

 ולבן הקרומיס קלקול רואים אנו וכהבועות נקבמחמת
 ! היא שנקוכה לומר מארקרוב

 5"ח ]ס" כתשו' הרשר"כ כם"ש עליו חולקיםרבים והרי ההח מומכם ז"ל הראכ"ר של ריע האם ועורמך
 ע"ש מהבועא היוצא תלרה במירכא מקיליןשבשלוניקי

 רנהונ כתב ק"1[ ס" ]מ"נ בהשו' לב אכן מהרייוכן
 סקג"6ן ס5"ק ססר68 ]סגי6ס ע"ש כהראכ8ר רלאעלמא
 עע טזח %מור מ"ם ז"ל כרדאב"ר פמקינן ראנןונהי
 ופר6ים כללים ולעשות חעותוה שני של הענייניםכל

 : מאר תמוה וראי מפורשת נם' היאכאלו
 בועא כמו כבועות רק החמהי לא הרם"א רבינו ינםנטז

 חריץ על ובועא בשיפו* וכועא ל"1 בסי' ננלרעל
 וכסקום נבשושיה על כועא וכן זה בסי' שיתכארוקמם

 לריעוהא הרתי ממ"ס ולא טקבאר שכבר קולשמשמעת
 שהרי'ף מטעם אלא כלל זה מעם ה,כיר לאשהרי

 סשום וסרוחים עכוריס של בבועות ממריפיןוהרמב"ס
 כן קתזל לא דאנן עהי נתקיקלו שהקרוסים לחרכרירא
 (הרךוינג4(הם :%ף?דמב:ג ~:ט יןהצםז אמרינן אנן אלא הקרומים קלקול רואות עינינו האמ"ם

 שיתגאר לדופן הממוכה דריאה במוניא שהרי ק"ל ועורין ! לריעותא הרהי מיגי כל על עניין זה אין אכלהקרוסים
 רנם המוכרים הפוסקים לשימת ל"ט בסי'כם"ר
 אפילו להכשירה הכריקה מועיל בריאה ריעוהאכש"ט
 המאור ובעל ר"ת שימת היא חו ברופן ריעותאליכא
 המיהכא לריעותא הרתי שם יש %1א שם שיתבארכמו

 רפטריף עצמו שהראב"ר מזה ויוהר שם כם8שוהצמחיס
 בשיטה עומר ויא נם הבועא מי וריצא תלויהגסירגא
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 ואיך י"3[ ]ם" דעים תמים בם' שם בדבריו כמגואר%

 קשה מזח ויותר זל"ז עניין אין וראי אלא א"עימתור
 ניקום 'איך זל'" במרפות מרמין אין חז"ל אמרו כברשהרי
 על ממנו וללמור אחר פומק שחירש אהר מרץונגמור
 ססוטקים עכ5 כן גסעע ו5ט סם ועג"ח ] הענייניסכל

 מריאה זה רין לבלליות ראיה להביא שרוצה מי 1'שידץ :171"ק[
 ריעותא כשיש שאומרים להפומקים לרופןהטמוכה

 ממעם וזהו שם כם"ש ברופן ריעותא איגא אפלובריאה
 1'ש זו במוניא יש שימות הרבה רהא והמיהניהרלר"ע

 אם בריאה ריעותא ברליכא אף יוהר עורשמחמירים
 רליכא וראי בזה והרי שם כם"ש ברופן ריעותאאין

 להמתפק שיש רמפני ה1א אהר עניין בשם אלאהרלר"ע
 נחלקו גזה מריאה אם מרופן אם המירכא באהמאין

 בריאה רי"ותא יש רק ראם מוברים והמהמיריםהשסקים
 הרופן מן ולא הריאה מן היא שהם'רכא ברור מימןהוי
 זה ומה בם"ר שם שיתבאר כמו כזה מעמים ישועור
 ראיה הוי הקורם שבמעי' ראייתים ואררבא להרל"עעניין
 מתירים בהרופן המירכא ותולים המקילים שהריבוזרה
 נרה שכנם' בתרלר"ע אפילו והרי תרל4"ע כשישאף

 לאימור אחת שהזקה חמר שנמצא במקוהשהכאנו
 פנום נמצא ואח"כ המכין בנאבר מתירים אנובשחיטה שהרי הוא כללא לאו כם"ש חזקתה איתרעוהשנית
 תיכף עצמות בו בשיבר או חשחימה אחר בדקנוהוולא
 י'ח במי' כם"ש השחשה מתירים שאמ השחיסהאחר
 דבהסה לאימור חזקה ג"כ יש ובשם ע"ש ל"הסע"
 המכין של היהר וחזקת עומרת איסור בחזקתבח"ה
 ואמת אותה מתירין ועכייז במקחה כטו ממש וזהואיהרע

 ומרחו זה מרין בנרה שם הקשו ההום' בעלישרגותינו
 נחרש איך וא"כ הוא כללא לאו עכ"פ מיהו ע"שי"ח בסי אלו ברינים הרבה בארנו אנחנו ונם מזה זהלחלק

 הפוסקים אחר של טרים נמור לכלל זה יעשותמדעתינו
 ; כם"ש רחרלר'ע מ"ם כלל הזכיר לאשהוא

 מתחלה יצאו לא אלו כללים רעיקרי נלע"ר 41כן'פט
 החמירו בעצמם הבורקים ורק אחרונים נדולימפי
 בכל להמריף הבורקים למרו שמכאן שכתב ז"להט"ז מרברי י"ר כסע" שהבאנו כמו נמור לכלל זהועשו
 שכאותו ישראל וחכמי ע"ש לקותות שני שישמקוס
 של בממונם הפסר היה שלא מפני בידס מיחו לאהרחי
 וכשלא כשרה כשהיתה נוים מקצבי לוקחיס והיוישראל קצבי היו מעמיס הקורמיס שבוזרות כירועישראל
 הבשר ישראל ולוקחים שס נמצא ישראל שמעמבערים עריין יש עתה שנס כמו לזה הרור שכאוהוישראל חכמי חשו לא ולכן הכשר לוקחים היו לא כשרהדרתה
 רובם הקרמון ובזמן לישראל 1םוכרים נויס ממקוליהכשר
 ולא בזול בשר היה הקרמון בזמן וכן היה כןככולם
 ממילא כן שהנהיגו כיון העת ובהמשך בזה הפמרהיה
 אשגנז גארצות היו הגרולים ורוג החסירו קגרולטשגם

 עתה וגם אלו בחומרוה לישראל הפמר היה שלאופלוניא
 למרפות כשירות בין במקחים הפרש שאת בשם הואכן
 שיש שלנו המרינות בכל עתה כן ולא מועט רבררק

 מאר רכ וההפמר ישראלים הם והקצבים מישראלהרבה
 ויותר זהובים מאה ער אחת בבהמה ההפמר שיניעויש
 3מור לכלל חרלר"ע לעשות שאין ברור 3לע"רוראי
 מהתיבים ולכן הרברים לשקול בירם אץ שהישוחטיםואמת
 כסא על היושב והרב חכם שאלת לעשות תרלר"עבכל

 והוא והפומקים מהש"ם בהוראה ובקי 1מומחהההוראה
 עניין כפי ~ממור אם להתיר אם שכלו בפלםישקול

 ריעוהא 1ז1 גרולה ריעותא זו לומר בשמות והילקופרמים ופרמי כללים כללי מזה שעשו הכורקים וספריהרטותות
 בהכוח הבורקים במפרי נתפשמו שכבר כיון ים,יםכנ י צ"ע אמצעית 1ז1קמנה

 שהניהו לריקותא רהרתי וכללא ההפמר ולפיהרי"ותות ענייני לפי עיניו ראות ספי יורה והמורהלהזכירן
 בש"ם פלונתא שיש רכר רכל הוא כן אהרוניםגדולי
 ריעוהא מקרי מ"ם להתירא רקיי'ל אף בפומקיםאו

 ריעה 1ד11קא תרלר"ע ה1י ריעותא עוד לזהשבהצמרף
 ריעה אבל מאחרונים הרבה או ראשוניםשבפומקים
 לצרף שיך לא כוותיה קייל דלא מאהרוניםיהיראה

 שייך לא ומריא שקלא רק בש'ים כשיש וכן לתרלר"עזה
 ברין שממתפק מי בש"ם כשיש וכן תרלר"ע מזהלעשות
 עסטטק דסוי ר"י 51ס'ע "ג5ע"7 לתרלר"ע מצמרףואינו וראי מירי מוציא מפק אין כוותיה רלא להלכהונפמקה
 536 5טל)ל"ע %5סרף 5ג1 סיס 65 5ססיר6 61יפסק6 .מ"ח 3ד' 3וס מנמגמין ססיו סט3תידס וכן מוג5י דע3,יןגנופופ
 וסמקעיס כס"ם 33וע6 סר6ג"1 ט5 מייגו סריר"ע מקורס65
 ע"ם יוס סח51קיס ע"1 3טעף סס%43 וסרסז"ם 635כן עסר"י קעס וסו %61י גמ"ס טנך5ים וגים גמים רק3"ג
 ססמחלוגיס וטמ'סגי 67סל מ6ן 5יכ6 גמ"ו דס6 סוססכ55 5טי 5סתיר 5טמוך ייס וד6י וכט כנוים עג"ס מיסו51"ע
 סוכילו ס)6 וגיון מ3ועוט 35ד ס61 סוס ססכ5ל סוגילו65
 1ד1"ק[ וכים 3מים ג6ס1ר 5מס 61'ע 3ג55 גועופ גםטלי

 ןה "היוגון'פדים ?ןן נןנ תי%מוס%ם"ך'כנא
 הם ואם מהשני מקום בריחוק כשאחר ולא זהעל
 שונות ריעות בזה יש ביניהם קש הפרש שאין ערקרוגין
 ]ססט"3 תרלר"ע הף זה רנם המכי0ו האחרוניםורובי
 וסס3"ם 3וס מסתסק 7סל5ל"ע ססד 3טג6י וס 3סי'3ע"ו
 סר5ר"ע 3ייגי ל"ק ס"ם 1ס3"6 ,כ"ר ט"ק וס)ג"םסק"י
 ים ספרוט כסגי ס3ססרס וכט3 5מיטור סטכיתו )"ג16ט

 בועא כמו אחר משס להיות צריכץ הריעותות שניכב, : ע"ס[ )15רך5סק5
 אחת כשריעותא אבל נקב מטעם שניהט שוסירכא

 לתרלר"ע מצמרף אים חמרון מצר והשנית נקב ממעםהוי
 וסירכד מירכא או וג1עא ג1עא כמו אחר משם אחרשם לאפוקי אחר משם שמות שני להיות שצריך להיפךוכן

וגי1צא



 65כח * ט5ן פריפדתהלכותערו

 *,ק בר"ם בארנו שכנר ודע תרלר"ע זה אין בזהוכירצא
 ומפק ע"ם נקנ מפעם הם שנר1אה המריפות נלשלא

  "צן  5וס סק"מ 5'"ט סי' וט5כ"ס ]תכ"ס כשרמרלר"ע
 נשתי או קש נרוחנ הריעותות שני נין הפסק ש"8וכל

 אם אכל ושלם מוב הקרום יהיה שגנתים צריררקודם בסע" כם'ש לחרלר"ע מיפרף שאע לפחותשערות
 הוא אם להסתפק יש ואם נאחת הם חרי הרכהמקולקל
 3סט4 ]ט5כ"ס הרלר"ע נמפק ה"ז לאו אם ויפהפונ

 יתכאר האחרונים שחשנו תלר"ע ופרמי 1ו1'יק[ססגיסף
 הנועא מן היוצא תלתה מירכא דין ועיקר זחבם"ם
 דמפינדי יתבאר ושם מירנות נדיני ל"מ נמי' עודיתבאר

 : טמורסא וכ"שכשרה
 ]טה.[ דגם' מדינא מרפה זל"ז הסמוכים נועות שני13ג

 לית לדידי דממיכי נועי הרתי הני חז"ל אמרווכך
 אם לראות הנדיקה מועיל שאינו כלומר בדיקותאלהו
 שסמיכותן לחז"ל להו דקים לאו אם נקנ תחתיהםיש
 הנועות את הנקנ והעלה נריאה נקנ שהיח מחמתהוא
 נקכ שם נמצא ולא ננרוק אם ואף ]רס"י[ מניניוהללו
 ה"א ככל"ס[ ]רמ"ס ונמתם קרום נה שעלהאמדינן
 דוחקת אחת שנל מתוך זל"ז שממוכות רביוןהמעם
 מענשיו ניקנ כאלו וה"ל לינקנ עור של סושוחכדתה
 שנמצאו ריאח זה בלשון בהב והרמב"ם ירסג"ה[]ר'ץ
 קרונ שהדנר מרפה זל"ז ממוכות אכענועות שתינה

 ק."יש'יולוךן:ג.ן נךוו! שנ7:1ש:ךו
 לנדוק צריך ונם ומרוחים עכורים או זכים מים הםאם

 אומר ולזה נ' נסק" שכתננו נמו שתחתיוחממפון
 נדקנו שאפילו נדיקה שום מועיל אינו בועותדבשני
 שלימים ונמצאו הממפונות נדקנו וגם זכים מיםונטצאו
 או נהקרומים או נקנ איזה יש דוודאי מועילאינו

 יטפגי כדיקוסמ 5ס1 ד5ימ 5יטגמ מ"ט ]51סירוס1נהסמפונות
 וט03"נ סכדקס טוטי5 מיט 51"15 3ויקס 5כוכס טטפסכ5

מטמר
 כס"'"

 זל"ז סמונים אם תלוי העיקר הראשון לפעם והנהכ:וש ו ט"ס[
 אה סמונים אינם נשרשם אם אכלבהשורש
 אלל נשר זל"ז ממובים וגראשם למעלהשמחרחבים

 ]טמ"מ[ זא"ז דוחקים נראשם שהרי טרפה הי"אלטעם
 נרוחנ ניניהם ש'היה צריך הראשון דלמעם נ"ם ישוכן
 אנל שערות שתי כרוחנ הפסק הפחות לנל או דקקש

 זא"ז דוחקות שאין נל ולהי"א הפסק אינו מזהנפחות
 פשום ודגר שנתנאר משיעור פחות ההפמק אפילונשר
 דאורייתא כאיסור ]סס[ המעמימ כשני להחמיר שישהוא
 נלא ריאה מראה להיות צריך שניניהם נההפמקוגם

 ממראות שזהן אף מונלא נההפמק יש ראםמונלא
 מונלא שם שיש ניון מ"מ ל"ח במי' שיתנארהכשרות
 ]סיי סמיכיה"ל

 : 1מורסא מינרי וכ"ש סק"מ[ וע"1
 ראשת דלמעם הטעמיט נין נ"מ עוד שיש י"אכדץ

 בועא או ופינרא בועא אבל פרפה בועות נשתיריקא
 לפעם אנל נתית שני רק מעלה אינו דדצקננש, להדרי דסגדני כודמית שני או מצרות שני אוומורסא
 א"ז דוחקת ופינרי בועא אפי* ש"ז שדוחקותה"ש
 אפעז וכן מורסות ושני 8טיח שני וכן סק"ד[]סרץ

 י"א גחדש[ ]סר"מ ש" ח"קין ענ"פ הרי רוחסלאות
 רהמיטרא בועות בשתי רק מדפה אעה השני למעםרנם
 הבועא *ות ח"שז אעה במקומה ועומדת קשהודא

 כשהן ונן מורסות שני או פטית שני וכ"ש]גקס"ג[
 מפעם והכל ]ג"מ[ השני ל8עם נם כשר רוחמלאות
 דאלן'כ כשר הפעמים דלכל להדיא ומשמע ע"שכשר ו8ינרי רנועא נ' מע" נמוף ופסק שסתם הרם'אדנינו מינרי מבהאר וכן אדיזץ דווקי לא דננה"נשנתבאר
 שלא שטצריך מי ויש ססט"מ[ ססק ]וכן לנאר לוהיה
 נק יש דאפ"לו נן ואינו מונלא מראה נהפינרייהיה
 של לפעמו וכן סקעש[ ]סכ"ס כשר מונלאמראה

 : גדיקה יש 1מורסא בפינריהרמנ"ם

 במים אף מדפה רממיכי בועי רתרחי כתנ הטורכי
)

 רהם זכים במים להכשיר אפשר הראשון לפעםולכאורח ]ע3"ו גים במים רמכשרי מראשונים ויש זכים
 דנם להפדיף הש הי"א לפעם אנל נקנ מעליםאינם
 הי"א לטעם דאפילו ואפשר זא"ז דוחקים זכיםבשהם
 ליכא בריאים דהקרומש ניון זא"ז לינקנ סופן דאיןי"ל

 ונם ינקנו טרם לבריאותן לחזור עלולים ונםלקוהא
 קדתנאר נט הריאה עורות זולת כים להם להיותדרנן

 הרם"א דניט לשון וחה ]סכ'ס[ זה ע"י קצתומתחזר~ו
 ד5ים אס רסמיני בועי תרי אפילו מנשירים "8 נ'בסע"
 המטהנ אחר בזה ללך ויש ומתוקים צלולים זכיםשנהם
 ריאען בשיפו4 ובועי הרחק ה8עת ההפמר ענהן לפיאו

 רבהפסר ומשמע עכ"ל בסמיכי כמו דינם זניםונסים
 מטהנ שאין נמקום אפילו להתי יש הרחקושעת

 :מנורר
 מרים הם דאם מנואר ומתוקים צלולים וט~הצריךכ:ז

 ננדוקות ונסצא פרפה זנים נשחם אף מלוחיםאו
 כפ"ע נים להם להיות צריך אלו זכים דמיםהאחרונים

 סקע"1[ % בפנים בם היא בה הכועא שלי%1
 ולשופכן הנועות לפתוח צריך לזה ונוסף לנןיהיה סגפנים הנועא עור ונם מנפנים לנן יהיה .הכיםנלומר
 להכשיר יש ומתוקים וצלולים זגים הם אםולמועמן
 הרחק שעת ונם נהפסד או להכשיד טנהנ שישנמקום
 בקוץ ינקנן אלא מלווום שיהיו המים מקלקלדרנדזל במכץ יפתח לא הנהעת לפתוח דבשנא הנדוליםובתנו
 טפמ נלש41 לטעמן נידו חמים יהן לא ונן עץשל
 נלשונו ומועמן נכ* טתנם אלא המים את ממררתשחיד
 לידו ושפכן בסכין נקנן שאם הוא ופשום וסט'מ[]סר"ת

 1 נשר דוודאי ומתוקים וצלולים זכים הםוהנה

 שגתנאר מה כל לעשות לו "8 ודאי יגה"להכח
)הטעימת
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דןשק לן ס4מ1 פרישת'הלכותערוך'
 שיש שגדק אף בריעבד גם דמעבגת וראי'המעימה

 העיקר הוא המעימה מ"ם שנתבאר מה וכל כיםלהם
 וסתוקים וצלולים זכים שהם בטעימה ברק אםאמנם
 ן ,עספ"ח אוסרים יש שנתבאר הכים מימגי לברוקושכח
 ברק ואם סקלט[ ]35"ס עיקר נראה וכן מהיריםויש
 שרבינו אף ,טם[ להתיר דקשה וראי בפ"ע כיםולינא

 ; וצ"ע כלל זה הזכיר לאהר~'א
 האחת אם אבל זבים הם הבועות כששניד.וקא זכים בסים הסקילים דאפילו לומר שרוצה מ' ישכ:מט
 דבאחת דכיון בזה חולקין ויש [ספ"חן טרפה מונןאמלא
 גדול ובהפסד סק~5[ ]5לס ומינרי כבועא הו"ל זכיםדם

 דאם ודע להכשיר מורה ראשונה ריעה גם הרחקושעת
 להסתפק וש הבועות על הריאה עור עלה נפיחהע"י
 סירכא שלעניין ואף דממיכי בועא בתרי להכשיר ישאם
 דסמיכי בועי הרתי מ"ם להכשיר יש ודאי הבועאמתוך
 אחרונים גרולי ונם להמתפק יש דנם' ד'נאשהוא
 דסמיכי בועי ובתרי סק5"ס[ 351"ט ]טסת"מ בזהנסתפקו
 אחת או קמנות או גרולות בועות שהן בין חילוקאין

 ( הוא ופשומ גדולה ואחתקפנה

 דהוי מרפח וקממ חריץ על בועא הרם"א רבינו בתבך
 שני בין זה כנגד זה בועות שני דממיכי בועיכתרי
 מרפה מעא כהאי מינרא נגד בועא אבל כשרהאונות

 ומינרא בועא שכנגרה הבועא ומנקבת קשהדהמינרא
 ע בועא שכתב וזה עכ'ל כשר זה אצל זהסמוכים
 עור וז"ל י'[ ]מוט ד"ם בספרו דכריו ,גיאר וקמםחריץ
 טרפה חקממ על העומדת בועא כל וכן מרפהסביביו חריץ במקום ימין של העליכה באונא בועאמצאתי
 שפירשו ויש עכ"ל להררי רסמיכי בועי כתרי דהוימשום
 חריץ או עליונה ראונא חריץ במקום דרק שבש"עדבריו
 אכל רסמיכי בועי כתרי דהוי סמעם מרפהדוורדא
 סטעם בלא"ה מרפה חריץ להיות דרך שאיןבטקים
 ורברים סקי"ח[ וסת"ג ט"1 סעי' סט"ח ן לריעותאתרתי

 בריאה אין הלא קמט הזכיר למה דא"כ הםהמוהים
 בר"מ דבריו ביאר בעצמו שהרי ועור מתולדהוקממ
 לשימתם הולכים תלר"ע בלא"ה הוי ח"ל'צ שהכריחםומח
 י"מ בסעי' כם"ש הוא כן ולא קכוע לר(ן תלר"עשעשו
 סלנ"ס]ונס

 סקסע~
 : גמ"ס[ וסממט ע"ס 3,ט וגדחק ריטותמ סוי5ה דקתט סכחכ מימ ט"ס ט5יסס ססיג

 כתרי דהוי בכך דמה לשאול יש מעמו על גם אמנםטא
 אי כתרתי ומתחזי דבחדא יתבאר והרי רכמיכיבועי
 כתרי דמתחזי לן איכפת מה וא"נ כשרה להדדישפבי
 הוא כן רכ11נת1 וכתבו כן עליו חקשו וכבר דסמיכיבועי
 ולההפשט דייאה עור להגכיה מבעה רהבועאמשום
 הכועא וכשתרצה בבשר ולירכק להקמימ העור מכעונאן

 רזה לפ"ז וצ"ל סקכ"ו[ ]ח3"ס העור הקרעלהפש.מה
 מראית מפני נוונתו אין דממיבי בועי כתרי דהוישכהכ
 בועי תרי כקלקול הוי זה רק~קול דה"פ אלאה;ין

 להו קים ביעות שגשני דנשם דה"פ נראח ולידסמיכי

 בועא בן כמו נקב לה'ות שיגרומו או נקנ שישלחז"ל
 קסט או בחריץ אלא מישור במקום שלא העומרתאחת

 להנקג ותגרום שתתנרנר בהכרח כנמשקולתועומרת
 אותם אפילו להכשיר יש ווראי זכים דבמיםונראה

 שלא זה ברין מ"ם זכים במים אף בועי בתרישמטריפים
 בלא זכים במים להכשיר שיש פשומ הרבר בגם'נזכר
 רלא והבו דמם'כי בועי בתרי שנתפרשו התנאיםכל

 : סיט3[ ט"סססת"ח מז3רי ]וכ"מ בש"ם הוזכרה שלא בחומרא עלהלוסיף
 אונות שני בין זה כנגי זה בועות דשני שכתב וזהלבג

 זה שוכבות שהאונות כמקום אפילו כ11נת1כשרה
 אף דסמיכי בועי כתרי להו דיינינן לא מ"ם זהעל
 הן אחת באונא לא מוף מוף מ"ם זל"ז ממוכותשהם
 קצת בשם גם הבהמה דבחיי ועוד לזה זה יקלקלוולא

 בשם דסירכא ואע"נ תמיד מרחפין שהן מפניכפרורות
 כסמוכות נחשבות שהן מפני ל"מ בסי' כם"ש כסררןמקרי
 לא להשנית ,קלקל אחת שבועא לעניין מ"ם ע"שממש

 ( כןאמרינן

 מרפה בכה"ג מ'נרא גגר בועא אבל שכתב וזהלג
 חבהמה בחיי תמיד מרחפת אעא שכל רכ'וןהמעם
 את התמידית ברחיפתה ומנקפת כאבן קשהוהמינרא
 מבועא יותר וגריע אותה לנקוב עלולה שכננדההבועא
 רכזח ונראה כמובן אחר בסקום ,ל"ז הממוכיםומינרא
 המעם דבכאן כיון זבים מ'ם היא כשהבועא אף מהנילא
 אטנט זכים מים שהיא מועיל מה המינרא נקיפתמפני
 כשר הבועא על ריאה מראה תעלה הנפיחה עיייאם
 ג"כ בכה'ג מינרא ננד ומינרא עליה בו'גא שםדאין
 דשניהם כיון מ"ם זל"ז סנקפים אם דאף ]סמ"מ[כשר
 נ"ל בכה"ג בועא נגר מורסא וכן זא"ז ינקבו לאקשימ
 הריאה לכשר שוה שהיא כיון דהמורסא בזה חששדאין
 על בועא לאמור שנתבאר רזה ורע הבועא את תנקף.לא

 : סכט"ה[ 4כ"כ ל לדסקלית סמוך אם ממשהקמם
 ונראית אחת בו;א יש שאם ]ת""[ חז"ל אמרולך

 ירענו ולא ]וס"י[ באמצעיהה סרק שיש כגוןכשתים
 קךן נוסלין כשה'ס נראוה רק או שתים הם באמתאם

 לזה זה שופכין אם ורואין מצריה באחת אותהונוקכין
 ראפילו וי'יא וטרפה הס שנים לאו ואם ונשרה היאאחה
 כימים שנ' להם יש אולי לראיה צריך זל"ז שופניםאם
 זל"1 ששופנים וזה כועוה שני שהם מובהק סימןוזהו
 שפכי לא ואי רס"5[ 3כס סק"ו וס"ך ביניהם נקבנ~שה
 לא ממש בועוה ונ'2תי טרפה אחר ככים אפילולהררי
 נתגלה רבזה הוא ופשוט ]:ס[ זל"ז ששופכים מהמהני
 אם מ"מ אהדדי שפכי ולא ניקכו ואם ביניהם נקבשיש
 שהמילו או זו בנפ.חה השני גם ועלתה לאחתנפחוה
 זהו השנית גם נהפלאה כן 'די ועל מהן כאחתמ'ם
 כ:ס"ג[ 3סס ]3מס"ט וכשרה הן שאחת מובהקס'מן
 רהליחה י"ל זל"ז שופכים שאיו הה היא נכונהוסגרא

טבה
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 דבשאין נס"ל בזה חולקים ויש גכולה משתפכות ואץעבה

 שיוט ואמרינן לזה מזה יוצאים שהמים או חברתהנפיחת ע"י עולה שהאאת אף עניין בבל מרפה זל"זכדפתפבות
 והרוח מזל"ז משתפבת אין רהמוגלא ביניהם קמןנקג
 להחמיר יש 1ב11ראי ~סמ"ס[ לזה מזה יוצאיםוהמים
 כששופבות הבחינה רק הוזברה לא רבגם' ביון זובריעה
 לא אם אך בט"ש מרפה עגיין בבל בימים ובשניזל"1
 זל"ז בששופבין בריעבר מעכב אינו הכימין אחרברק

 ! סס[ן
 אין אם אותה אומרין ריאה בשיפולי שנמצא בועאלדץ

 אותה מקיף השערה כחוט אפילו שהוא בלבשר
 רבותינו בר וטרחו בה"נ אלא בנמ' ליתא זה וריןבבולה

 ביון ומ"ם מצאו ולא לזה נכון טעם למצאהראשונים
 הקרמוניס נהגו הם קבלה רברי בה"נ רברישכל
 נראית בשיפולי שהיא רכיין הטעם שכתגו וישלאסור
 סקכ"6[ ]עס"ך עין למראית לחוש 1.ש בועותבשני
 בהרתי ומתחזי בחרא נתגאר כנר והרי בן לומרוא"א
 ועור גזה יש עין מראית ואיוה כשרה להררי שפביאי

 חמר משום הוא רטעטו בה"ג טשם הביאורהראשומם
 כן הבוונה אמנם בזה וטרחו רמי בנטול יתר בלוממעם
 ליפסק סופה אותה מקיף בשר חוט שאין רגלהוא

 חיזוק לה ואין שם מכבירה שהמוגלא מחמת זהבמקום
 כלומר הריאה מקצת בנמול הוי הנומפת הבועא 11בלומר רמי כנטול יתד בר שאמרו הוא וזה לסמוך מהעל

 עליה מבבדת שהטוגלא מפני ולהתחמר להנקבשסופה
 ! ע"ם[ ססת"מ ]1:"כ זו ריאה חתיבתותפסק

 ויסורו בה"ג בכוונת נגון מעם להומיף נראה ולע"רלך
 בזה רהנה שגגם' רממיכי בועי בתרי משיטתוהוא
 נקכ ע"י שעלו מפני האחר טעמים שני בתבטבבר

 כ"נ בסע" כם"ש לינקב ומופן זא"ז שרוחקיםוהשנית
 גועי תרתי הני רבא אמר בזה"ל כתב הבה"נוהנה
 במאן ביני רביני חיגור למקום חוינן להררידסמיכי
 בפי לפרשו יש ולכאורה עכ"ל תבשריה ולא רמירנקיב
 נ-ל באטת אבל לינקב 1מופן זא"ז שירחקו השנימעם
 ונפמדת לבשר עור ב'ן המתאמפת ליחה מחמתשיהו ביון בועא שבל ז"ל הרשב"א בשם בתבנו רכברדה"פ
 לא הריאה שר שהעור לחז'ל להו קים שם"ם אלאבך ע"י העור שתנקב מאר הרבר קרוג מוגלא ונאשיתשם

 השוב במנוחה שיושבת ביון רהתרפאות 1מופהתתקלקל
 בשר יש מביבותיה בשבבל וזהו להתרפאות העתבמשך
 יחזקוה שמביבותיה שהבשר אמריגן ומובה בריאההריאה
 בצר אם אבל סביב סביב בשד כשמקיפה וזהווירפאוה
 להתקלקל שעלולה ממילא בשר מקיפה אינואחד

 במקום הרי רסמיכי בועי בתרי ולבן ולהנקבולהתחסר
 ווהו הזה בצר בשר היקף בועא לכל איןשמתחברים

 ר3קיב במאן ביני רביני חיבור למקום חזיגן בה"נשאומר
 לכל בשר היקת ליכא חיבורן שבמקום מפני בלומררמי
 חוט ואין בשיפולי דכשעומדת נלמור ממילא ועתהאחת

 8 דןע("בן

 ועלולה בשר היקף ליבא אחר שבצד מפני רססיביבועי דהשי עצמו זה ממעם לינקב עלולה רג"ב מקיפהבשר
 שבנם' רסמיבי בועי רתרי רינא ממש זהו ולפ"1לינקב
 : ע"ס[ ס"ם ס"ק ס35"ס ססכיה סרהכ"ן כותס סוסו]וג'ע
 או האוטא תחתית רק דזהו י"א שיפולי נקרא מהלז

 הצד בננר למטה התלוי השני הצר והףנוהאונא
 שיש מקום שבבל וי"א 51"ט[ סקכ"ה ]עסו"סהמושרש

 שבה חיתוך מקום ובכל ריאה שיפולי מקרי חירורשם
 שהריאה במקוס למעלה ואפילו באומות בין באוטתבין

 שהריאה שיפולי נקרא האונות חיתוך נגד לשררהרבוקה
 לא רחבה הריאה רשם האומות ננר אבל חדהשם
 בועא ורווקא המנהנ אחר בזה לילך ויש שיפולמקרי
 שאומר מי יש בבועא נם ואף כשרה בשיפולי מינראאבל
 אבל ]3"ח[ כשרה אנורל אצבע מן קמנה הבועאשאם
 רקמנה נרולה בין חילקו שלא כן משמע רא הפומקיםטבל

 : סקק"!ן 351'ס ~ס3"ס עיקרוכן
 ואפילו כשר אוהה מקיף בשר רבשחום נתכאר כגרלדץ

 חומ עולה אינו נפיחה ע"י אם בנון בשר חוטשיעלה מצדקי כל לעשוה וגיכולת ריו אחת בשערחומ
 מראה בההיקף שיהיה ורווקא בשרה בשר חוט העלוכך ע"י ואם הגועא לצררי וממשמשין אותה נופחיןבשר
 מראה בה כשאין אף מכשירים נרולים והרבהריאה
 גמי' שיתגאר הפוסלוה ממראות תהיה שלא רקריאה
 לעמוד א"א ואם ג'ן סעיי וסנו"מ וסריימ ודי! ]רסייןל"ח
 שאין ביון להכשיר 4ש החוט רקות מחמת מראיתועל
 ! רנמ' רינא שהואכיון להקי אין רממיכי בועי בתרי אבל ]סע"מ[ רנם' דינאזה
 לנופחה המפיקו ולא בשיפולי בועא נמצא אםל3(
ן

 חוט אם נפיחה קורם ראו שלא ורווקא מרפהלברוק וא"א שנחהבה ער מקיף בשר חוט אם ולראות
 שלכתחלה אף מקיף גשר חומ ראו אם אגל מקיףבשד
 חוט נדאית נפיחה שקורם ביון ואמרינן בשרבריעגר מ"ם בשר חוט יש בנפיחה שנם ולרא'ת לנופחהצריך
 אפילו טכשירין ויש בנפיחתה נם כן היתה מסתמאבשר
 : ]סם[ לאטור יש הנועא קרעוגטזיר אם אמנם רנם' רינא זה שאין ביון ג"ג[ סעי'];ת"ח בהפ"ט עלייהו לממוך ויש שנחתכה קודם כלל ראולא
 חוט היה ולא ' שגפחו אוטרים ושנים בשיפולי בועאב2

 רי"ל זא"ז במבחישים נרונם ולא להכשיר יש מקיףבשר חוט והיה שנפחו אומרים אחרים ושנים מקיףבשר
 חוט והעלו מהראשזנים יוהר יפה בחס היהרהאחרים

 אומר.ם שאלו זא"ז מכחיש'ם אחת בנפיחה ואםבשר
 בשר חוט כאן שאין אומריס וא"1 מק.ף בשר חוםשיש
 ביון בכה"נ נם להקל שרוצים ויש הכחשה הוימקיף
 במים בשיפולי ובועא ג"ד[ סצי' ]סס דנם' רינא זהשאין
 ! בשר רוח ומליאה בשר בזה שגספשיטא רסמיבי בועי בתרי זכים במים שמכשירם במקוםזכים
 גריאה בועא ה' בטעיי הש"ע נעלי דנוה.נו כהנומא

)ניגרת
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 והוא בשרה אהדרי שפכי דלא אע"ג אחר בעברגיבדת
 במקום קיימי אי אבל הסמפתות במקום קיי0ידלא

 וארבעה בדקה השיפולי מן אצבעות שני דהיינוסטפתות
 בבועא זנים מים ואפילו לשטת ואין ,לחמריף נהנובגסה
 כשר להדדי שפכי לא אי אבל להדדי דשפכיורווקא
 במקום הוורדא תחת שהיא בועא וסרוחים בעכוריםאפילו
 מרחו והרבה עב"ל כבועות דינת לעבר מעברהניכרת מינרי לעבר מעבר דניברת מרפה סימפון שם וישהדק

 1 בם'יד ונבארם הדברים בביאורהמפרשים
 בדיקת מצריך דהרמב"ם נתבאר זח סי' בריש הנהבוב

 דריאה מ"ד סעי' ל"1 בם" בררנו שהרי מוברחיםהרמב"ס דברי ולבאורה בן קי"'ל לא ואנן בבושתסמפעות
 ברורה ראיח שיש ע"ש מבועות קילא כקיתוןשנשפבה

 היה בקיתון שנשפכה בחאח בגמ' דחתיר דמאןלזח
 בקיתון שנשפכה שבריאה ביון וא"ב 4בועותמסתפק
 ב"ש שם במ"ש סמפונות בדיקת שצריך חז"לאמרו
 אבל שם במ"ש כקיתק מנשפבה חשש יותר בבועותיש הקרומימ קלקול לעניין דוודאי כן אינו אמנםבבועות
 שנתקיקלו לחשוש וקרוב הסמפונות למקום שהגיעבע"ב בקיתון דבשנשפבח לחיפך חוא דסמפתות חששאלעניין
 בסמפתות בלל נגעו לא לבשר עור בין שהן בועותמשא"ב
 בין מקום לה שמצאה אמרינן בעו0ק הבועא אםואפילו

 חריאח של אחד בצד בשהבועא הבל וזהוהסמפתות
 במקום גם שננעה בע"כ ל"בר מעבר בשהיאאבל

 מנשפבח בזה חשש יותר שיש "'ל שבן וביוןהסמפונות
 מראשונים אי1ה מעם וזהו הקרומים בקלקול במוכקיתון
 לשאול ואין במרדכי במבואר לעבר מעבר בועאשאסרו
 בשר חומ כשיש בשיפולי בבו"א הבשרנו למהרא"כ
 דחששא שאלח זה דאין לעבר מעבר היא והרימקיף

 הממפתות דעיקרי הריאה בשיפולי שייך לארסמפונות
 והדבר בגסה וד' משיפולי בדקה אצבעות כשנימתחילים
 בשפבי חשש יש יותר סמפונות חשש שממעםמובן
 זו הן מ~ות ששני יל שפכי דבלא שפכי מבלאלהדדי
 אינו דזה דסמיבי בוע: הרי זה אין וגם בסמפונותנג"ו ולא לבשר עור בין ושניהם השני מעבר וזו זהמעבר
 זה בעבר בשזו ולא הריאח של אחד בצד בשהםאלא
 שחששו יש וחנח בסמפתות ונגעה אחת שחיאבע"כ לחדדי בדשפבי אבל אהדדי נגעי דלא השנית בעברוזו

 ממעם והיינו אחרת חששא מפני לעבר מעברגבועא
 ובין אחד מצד בשהם בין נחלק ולא דסמיבי בועיחרי

 ובזה שנתבאר דסמיבי בועי הרי כדין שפביסדלא להדדי כדשפבי קילא ודאי ובזה צדדים משניכשהם
 : בם"ד רבחהם בליהבארו

 רלא אע"ג אחר בעבר וניברמ בייאה בועא וה"פבפג
1

 דחיישי כ0אן קיי"ל דלא כלומד כשרה אהדדי שפכ
 צדדים בשני שהם ביון דומה דאינו דסמיכי גועילתרי
 אחדדי בדשפבי ונ"ש בשד לעכר גמעגר מ"טרסמיכי בועי בתרי מרפה רכה"ג אהדדי שפבי דלא אףולכן

 שבשמ סמפתות במקום שלא 1ד11קא כשר בסמינידנם
 בלום לאו וזהו דסמיכי בועי תרי 0שום רק הואהחשש
 ששלמח בירור דזחו להדדי ושפבי סמפונות במקוםאבל

 עניין בבל מרפה הסמפתות במקום לעבר מעברהבועא
 הבו~ות ששלמו אומרים שאנו דכיון זנים במיםאף

 קלקול לעניין בקיתון מנשפכה גריעי ובועותבהסמפתות
 הבועות שבכל אלא הריאה רקרומי מחששאבדמוכח
 בזה אבל הסמפונות במקום נלל שלמו שלאאומרים
 בבנשפכה סמפתות בדיקת אפילו מהני לא שלמושבווראי
 שפבי לא אי אבל יותר גריעא שבועא מפניבקיתון
 ואחת זה מצד אחת בועות שני שהם ונתגלהלהרדי
 שלמו שלא דאמרינן הבועות כבל חם א"כ שניתמצד
 תחת ובועא בקיתון מנשפכח ועריפא הסמפעותבמקום
 דאין הריאח בבל בשיפולי שזהו אף הדק במקוםהוורדא
 מפני אהדדי שפבי אי לעבר במעברפרפח סימפון שם יש בהוורדא מ"מ כם-ש לסמפונותחוששין

 בהוורדא טשיפולי למעלה וב"שהסמפון
 בועא דין ולפ"ז סקע"1[ ]ע"1 האתותל

 אין מקיף בשר חומ בשיש כשר הריאה דבבלבשיפולי
 סם'י ]ודגרי דסמפונותחששא מפני מרפה לעבר מעבר מינרי ונם ]סס[ בחרדאזח

 )דין ר5יס ססגי5 סקכ"מ
 ססיט 1)מגס סס"ט נט)י )דטס 5דקו כוופון פוספכס1ס
 סס"ך )דגרי ג"כ סססכיס ועסר"מ וסתג"ס סכרו"םע)יו

 11ד1"ק1
 בקיתון לנשפכה עניין ואיו נן ס"ל דלאאחרתים מנרולי יש אבל הש"ע בעלי לשימת הוא זה וכלב1ך

 בועא משא"ב נתקלקלו אם סמפתות בדיקתמצריך יתקלקלו שהסמפונות וקרוב למים והיח נמםדהבשר
 הבשד דוחקות והבועות נחסר ולא שלםדהבשר

 זכים ובמים מתקלקלים הסמפתות אין לצדדיםוהסמפונות
 שמתוך להיות יבוי טוגלא וכשמלאות בדיקה בעילא

 צריך ובזה שנתקלקלו או הסמפעות ניקבוהדחיקות
 וסרוחים עכורים בשהם אך בקיתון בבנשפבהבדיקה
 הרי"ף שחרי יועיל לא בדיקה וגם שיתקלקלו יותרקרוב

 שמצחבים ויש בבה"ג 13עות בכל גם אוסריםוהרמב"ם
 אין בוורדא שהחמירו טה וגם זבים במים גםבדיקה
 איזה לשיפולי קרוב יש הריאה כבל גם שהרי בללנראח

 לדקה וב' לגסה גודלין ד' דעד דאמרינן אלאסמפונות
 מבבל יותר בוורדא נחמיר לא א"ב סמפוגות עיקרי זחאין

 וביון בלל נראה לא במינרא שהחמירו מה וגםהריאח
 ]יס"ס להחמיר נראה לא בלל בש"ס זה דין נזברשלא
 ויש סק)"ען ופכפס וק"1 סק"ק 1)ג"ס וכרו"ס וע"1ס)"1

 או הש"ע 0בעלי טתר מחמירים ובזה להדרי שפבילא אי אפילו וסרוחים בעבורים מחמיחם המה אםלהסתפק
 מבואד דמדבריהם עיכך נדאה ובן להדדי בשפבידטקא
 הסכימן שבוידא ויש חש"ע בע* דבדי על להקלשבאו

 3מקוס היא אחד וסשר לעכר מעכר גטאמון 1 כ"מ[ סעי' ]ס~מ הש"ע כדברילאסור
הסמפוגות
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 להקל 'ש מממפונות למטה ה'א השנ' ומצרהמטפוטת
 טינרא השני וסצר בועא אחר מצר ואם כ"ו[ סש']סם
 כפנים חותך אם אמנם מעל"ע ככועא רינו מורמאאו

 ':חי:ן 1%:יגךזע]ע':1ך 2צז1:11י:ו%קטן
 היכר ואפילו כלל שם ניכרת הבועא ואין קצתובשר
 : סק"מ[ ]תנ"ס וכשר אחר מצר ה"ל כאן איןטורמא
 שבהוכם הטים אין שלפעמים הגהולות הבועוה ררךבטר

 והנה הנה כקיהון ונשפכ'ם הבועא כלממלאים
 יוהר בהוכו ריקן יש אם אפילו וכשר הבועאבהוך

 וכאופן כשיפולי או לעבר מעבר בכועא וכןמרכיעית
 כפי השיפולי ומחמת מעל"ע מחמה אימור בהםשאין
 כתיך ריקות בהם יש אם אפילו אז שנתבארוהרינים

 ! ]לנ"ם[ כשר מרביעית יתרהבועא

 רטבחא ירא רמשמש היכא נקב בו שנמצא בועאמז
 כסי' כט"ש הלינן בכח שתלש או החזה במצרכמו

 יורע ואינו רטבחא ירא רמשמש במקום שלא אכלל"1
 אטרינן ולא טרפה שחיטה לאחר או טחיים ניקגאם

 נקג לנקוג אומרים ואין עומרת היתר בחזקתנשחטה
 לפי בריאה בנקב כמו זל"ז הנקבים ולרמות בבועאאחר
 עשויות רגועות ע"ש ל"ו מעי' ל"ו במי' נם"ש הש"םדין

 ונשתנה לו היה אחר טראה ושמא שעה כללהשתנות

י:-
 רין לפ' נם ולכן 133עי[ מקיסין 8ין 1"ס : ט"1
 הוהרה נשחטה אמרינן יא ולמה מועיל אינוהש"ם
 מפני נ' בפי' שם"ש הנקב נעשה שחיטה שלאחרונתלה
 הטכח 'ר שאין כיון שחיטה בלאחר להלות רהוקשהרבר
 אין ום"ם שחיטה קורם שנעשה נראה ויוהר בוטמשמש

 ירא רמשמש במקום ראפילו ורע ~רפה מפק אלאזה
 שם נמצא ואם הנקכ בנגר בצלעות לעיין צריךרטבחא
 מעכב איגו בצלעות ראה לא ואם טרפהריעוהא

 !בריעבר

 בריאה אם כ' ממרפה בועא מצינו שלא ורעמח
 מקומות שאר בכל אבל עוף של בריאהואפילו

 רא'ן בהם ש"ך כועא טרפות אין כטשהו שנקוכהןאל'פ
 א"צ בדיקה ראפילו י"א ולכן הנקג על מעירההכועא
 בריקה רצריך ייא אבל ודקין כרם כמו אגריםבשארי
 ]עהג"ן תחתיו שלם הכשר אם ולראות הנועאלפהוח
 לבועא רמי ולא אחת בועא רק היא אם ואפ'לוסקמ"ו[
 כיון וגשם הוא אורחא רבריאה בריקה שא'צשכריאה
 ברק לא ואם ]:ס[ לבדוק יש הכלל מן כיוצאשהוא
 וראי הרכה כועות כש'ש גרקין אמנם ]סס[ עיכבלא

 ויהבאר מזו נרולח ריעוהא לך ראין מעכבתרהבריקה
 : מ"ו בטי'בם"ר

 הגרוליס שכהכו לריעיהא ת-תי מינ' נכאר ועתהכמספ
 הרלר"ע הוי ראוני ברר' יחרת על בועאהאחרונ'ם

 א'נה בדרי 'הרה כי הלר"ע הו' רלא וי"א וסמ"ג[]קכ"ט
 מראה או בסירכא וכן מקן"ג[ מ)ייס ]5נ"ס כללריעותא
 זו בפלונתא תלוי יהות על ריעוהא שאר אוכ:,-ה

 לא בדה יתרת על נמררן שלא בם'רנא מיהו]טס[
 הטרוכים האומת כששני רווקא זהו ונם ן ,סס מ'עוךמהנ'
 מקטא יתרת אבל ]ע"ס[ היתירים -המה זל"זשל"כ

 שעליה ריעוהא וכל ריעותא הוי שמכשיריןבמקומות
 דבוקח מירכא או תלו'ה מירכא לבר לתלר"עמצטרף
 להכשיר יש מיעוך ע"' ועוברת ביתרת למקוםממקום
 אבל תלר"ע הוי סקטא יתרת על העומדת ובועא]סס[
 אונא מקצה וצטקה [ססן להכשיר 'ש ומורמאט'נרא
 יתבאר בייאה וצ'מוק ]טס[ תלר"ע זה איןביהרת

 : נ"הגמע"
 ופחות ריעותא הוי אנודל כצפורן מגבה נבשושיתנ

 ריעותא אינו עניין ככל ומקמא ריעותא אינומזה
 קצר הפיצול ואפילו ריעוהא מקרי לא מגבהופיצול
 ופיצול ]סס[ ל"ה במיי כם"ש גהפיים שמכש'ריןמהגוסא
 ריעותא בהפ"ם'הוי שמכשירין אגורל מצפורן פחותמקמא
 הו' לא שם כם"ש מכשירין שיש חליף ומינ']כס[

 ריעותא הוי שמכשירים במקום ווררות שנ' אבלריעוהא
 הפוכה סו:ן אחת אם אפילו אחר בשורש ווררותושני

 אפילו ריעותא הוי לא שם שנתבאר באופןוכשרה
 בייעותא וכן ההפוכה אל עוסרת האחרתהריעוהא
 כשורש וררות ושני לתלר"ע מצטרף אינו הווררארכים
 כאונא נרולה הוררא ואם ק)"נ[ ס"ק 5"ס ס"]ט)נ"ם מהני רלא וי"א מיעוך רמהני י"א זל"ז ונמרכואחר
 הלר"ע לעני'ן רינו בה8"ם שמת'רין כהנרולה ולאאחת
 ונסצאת הוררא מקצת חמר אם וכן מקמא יהרתכרין

 אם שם שהכשרנו בשסאל או נימ'ן החסירההחת'כה

 [ נ%ג או שניקב ריאהנאקגבקן::השל
 או

 "ור עייה וכהצטרף ריעוהא הוי כולו אורובו
 לבר הלר"ע הוי בזה ומוצא מירכא או בועא כמוריעוהא
 דסס'כי בועי הרתי שסכשירים בטקום זכים בסיםבועא
 שלא הננלר על כשעומרת ריעותא אינה זכיםבק-ם
 סאונא או תלויה וסירכא העליון עור ניקג או רובונגלר
 אבל להכשיר יש מעט כנגלר סחציין למסהלאונא
 וניקב סק'"ס[ )"ו מי' ]צ)נ"ם טרפה כולו או רוגוכננלר
 לריאה הוררא ממם וסירכא ריעוחא הוי לא הוורראכים
 מהני עצטה לוררא ונ"ש ק)".:[ ס"ק ]סס טיעוךסהנ'

 :מיעוך
 ריעוהא הף מדא' יוהר שנשחוה ע"' הקרום נשגרנב

 ריעוהא איזה 'ש לו סמוך או שנשגר במקוםואם
 11 בנפיחה עברה לא כשהריעוהא ורווקא הרלר'עהף

 הקרום'ם שני ש:שגרו רווקא וכן מחמהה הקרוםשנקרע
 כמקום ונקב ר"והא הוי לא אחר ק-ים נשבר אםאבל

 ריעותא הוי לא בבלכ כ:תויין או רטגהא ירארמשמש
 והבריקה כריקה הצרכה ריעותא אי,ה שם יש אםזולה

 : הגקג מפנ' כדיקה כאן א.ן שהרי מרפהטעכגה
 כממפר הראה ע. ה.?;ים 'ש אם המ.רנא נקביננ

 ויש ריעוהא היי לאו ואם ר'עותא הוי לאהנקגיט
שמצריר
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 חוץ ומקצהו בנקב מקצתו יהיה תולע שבלשמצייך
 שנתרוקנה וריאה כקיתון שנשפבה וריאה עיקר ואיטלנקכ

 מרביעית ביוחר כשנתרוקנה מיהו ריעותא הוי לאסקצתה
 שבתובה ובועא דיעותא הוי מ"מ דמכשיד מאןאפילו

 ו נ"ו בסעי' יחבארתולע
 ניכר אם קמט או פנם או חמרון בה שיש ריאהנר

 ניכר ואם ריעותא הוי לקותא או חולי ע"י להשבא
 מצמרף ואינו ריעותא הוי לא ברייתה מתחלתשזהו

 ספק יש ואם לאמור יש הקמט על בועא לברלתלר"ע
 להחמיר יש לקותא או חולי ע"י או 0תולדה הואאם

 אבל ריעותא הוי ט'מ מתנדנד שהרוק אף בריאהואטום
 לא ריאה כשאר בנפיחה ועולה בריא הנפיחה ע"יאם
 ויכש נאממה ליחה שמחמת ותלינן בלל ריעותאהף

 ( בצמקה הף יובש לשיעור הניע בשלאבריאה

 אין דצימוק ריעותא הף לא ריאה מקצת צמקהנה
 ואפילו כ"ו[ 016 5"ס ר"ם ]35"ס בלל לנקבענייט

 דמטריף למאן שלי0ה אונא או רובה או כולהצמקה
 וצמקה כלל ריעותא אינה הבדיקה ע"י לברייתהוחזרה
 הבריקה המעכבת במררן שלא סירכא בה וישמקצתה
 בדיקה באן אין בצמקה שהרי שאסורה שאומן- 0ייש

 שלנו בדיקות בל דהא בן נראה ולא 5"1[ ס"ם]35"0
 בבריקה אנן בקיאין לא מרעא ראי לחומרא אלאאעו
 בעצמו דהמיעוך ביון אמנם ל"מ במי' שיתבארוכסו
 שלא סירבא ובמו כזה קולות להומיף אין גדולה קולאהוי

 סט"ו ,ס%'ס מיעוך מהני דלא המינרא מתוך היוצאכמדרן
 בסירבא וכן סק5"ג[ ס5"ס ס35"ם וכמ"ס סק"3 5"ומי'

 מחציין למעלה או חלון ויש מחציין לממה לאתאמאינא
 מ"ס ]סס '0יעוך ליכא ובצימוק מעכב המיעוך חלוןבלא
 יוצאים המירכא ראשי שני אם בין חילוק ואין5"ון

 רצ"ע ]סס[ מהצימוק יוצא אחד צד שרק וביןמהצי0וק
 יפה והריאה בקל נתקלפה המירבא שאם ונראה זהבבל

 ו להקל בהפ"מ לממוך ישיפה
 שמכשירים במקום זבים במים ובועא ריעותא הוי בועאנך

 וכן ריעותא הף לא זכים כמים דממיכי גזעיהרי

 שאומריס ובמקום בלל ריעותא הני לא רוח מליאהבועא
 ברוח אבל ריעותא הוי זבים במים דממיכי בועיתרי
 תולע בהוכו שיש ובועא ריעותא הוי לא מקוםבשום
 תולע נמצא הבועא בשפתחו רק בבועא נקב ליבאאי

 מקצתו התולע אם בבועא נקב יש ואם בשר וראיבתוכו
 אינו התולע ואם בשר נ0י לנקב חוץ ומקצתובנקב

 ויון ש הו,ן"י::,נ ,וו',י2::.,%.7'יו,יל
 ו תלר"ע הוי לא הריאה על בנמצא דנםנראה

 אינה ריאה מראה עליה עולה נפיחה שע"י בועאנז
 לנגשושית ודומה קצת נבוה שעדיין ואףריעותא

 מתרפאת היתה העת שבמשך ואמרינן כמורמא אלאאינה
 ותרי 7'[ סעי' ס5"ו ]סמ"ח הריאה מגשר נבוה היתהולא
 ובמקום - זכים במים אפילו ריעותא הוי דסמיכיבועי

 מינרא או מורסות תרי או טינרי תרי אכלשמבשירים
 בועא או ומינרא בועא אבל ריעותא זה איןומורסא
 ריעותא הוי יחידית בועא גם שהרי ריעותא הויומורסא
 ]ט5ג'ש גידו מוחין אין הפ"מ במקום בזה והמיקלריעותא הוי ומולמא טינרא עם דביחר אפשר זכים במיםואפילו

 ו 5"ו[ס"ס
 רק רינה אין מקיף בשר חומ כשיש בשיפולי בועאנח

 בשר חומ כשאין אבל תלר"ע לעניין יחידיתככועא
 שמבשירים במקומות זנים טט או רוח מלאה אפילומקיף
 חומ היה אם ספק ויש וכשנחתכה ריעותא הוימ"מ
 בהכחשת הדין וכן ]סס[ וכשר הלר"ע מפק הוי מקיףבשר
 הדין וכן לאו אם מקיף בשר חוט רףה אם ותריתרי

 לעניין דינה אין בשרה בשהיא לעבר מעברבכועא
 שנתנאר שיפולי בדין ודינה יחידית בבועא רקתלר"ע
 ריעותא אינה ריאה יראה עליה ועלה בשיפוליובועא
 ויש הצדדים משגי ריאה מראה בשעלה ל"בר מעכרוכן
 דעתינו גלינו וכבר הבאים במי' יתבארו תלר"ע מיניעוד

 ו ע"ש "מ בסעי' תלר"ע דיניבכלליות

 בר'אה חפומלהן מראות ויש לחסימן
 : מעיפים[ כ"וובו

 אמרו התמירית שלה ממראה מראיתה שנשתנה ייאהא
 מראה לאותה נתחפכה שאם מראות שיש ]%ו:[חז"ל
 מראה בהקרומים שנראה דבל לחז"ל להו דקיםמרפה
 ולבן ברקבון דזהו לינקב ועתירין הקרומים נתקלקלוזו

 בנקב ה"ל המרפה למראה משהו רק נשתנהאפילו
 דמראות שאמרו מהפוסקים שיש ואת ומרפהסשהו

 זו במראה היא הריאה רוכ אא"כ פוסלות אינןהפמולות
 דס"ל סי'6[ ח"7 31ס' וסר36"ר 16כ0י 4'ס : ת"1נחוט'
 מימן הוה כך ריאה שי רוכא אם אלא בנקכ זהראין

 לא הראשתים רבותינו כל אבל היא מקולקלתשבולה
 פמקו וכן בןמ"ל

 הרי'"
 והש"ע והטור בפ"ז והרמב"ס

 : קי"'ל והבי מרפה במשהו ואפילו בנקבדזהו
 נשתנית ואפיכו בשרות שהם בריאה המראות שינוי יישב

 להו דקים מקומות בכמה או מראה לאותהבולה
 בה יש ואפילו לקותא זה ואין קלקיל זה שאיןלחז"ל
 הבשרות ממראות שבולן ביון מזו זו משונות מראותכמה
 מראות שני בה יש אפילו אלא עוד ולא בה לןלית

 שיתבאר אדום מראה כגון טזה זה הפכיותשמורים
וסראח
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 בשרות טראות הם ושניהם שיתבאר נעשבים 'רוקומראה
 מורה ררוק הדם בה נבלע לא שעדיין מורה דארוםרק

 נפל שכבד סאדום היפך וזהו דם בה נפל לאשעדיין
 לבשר שר בין והולך בהבשר נכלע שלא אלא בההדם

 רם בה נפל לא שעריין הוא וירוק אדום הואולפיכה
 לאמור לנו היה ירוק ומקצתה אדום במקצתח ולפ"זכלל
 לא עדיין זה דבסקום ואמרינן לזה חוששין איןום"ם
 בהבשר הרם וטלע לא ועריין נפל  וה ובמקום הדםנפל

 סק"6 ספת"נ ]וכ"כ בה  לן לית וי'ו  ססובוח  הןואפילו
 : מק"נ[ע3"ס

 אם דמם'נ בכה"נ דממרפי אחרונים סגרולי שיש ייעג
 ואם ארמימות בה יש למה דם בה נפל לאעדין
 דטרפה ס"ל ולכן ירקות בה יש למה נבלע לא ועדייןנפל

 כשרות מראות הרי מוף רסוף כן ואינו ן סק"כ]כר041
 ממנו רנעלם ונהי הקרומים קלול על מורות ואינןהם

 איך כשרות מראות שהן אסרו שחז"ל כיון ס"םהמיבה
 ובם"ש טאתנו נעלם לא הסיבה דגם ועוד לאמוראפשר

 נפל אחד ובמקום הדם עדיין נפל לא אחרשבמקוק
 דאדמימות זה דכר שהרי התימא מן זה ואין נבלעולא

 זה מפני למול1 שאין למול העומד במנוק גם ישוירקות
 כמה בחוש רוא,ם אנז ווה רם"ג מ,' מו"דכטבואר
 בו יש אחד שבמקום המילה קודם בהנוקותפעמים

 הסברא ונם בריאה הוא וכן ירקות אחד ובמקוםאדסימות
 ועוטד ליפול ומתחיל הדם עריין נפל דכשלא כןנותנת
 הנוף בכל אחת ברנע ונבלץ נופל אינו בהבשרלהבלע
 לא שעדין טקום יש ולכן הדם ונבלע מפל מעפזטעם
 ויש נפל לא שעדיין מקום ויש ארמומית בו וישנבלע

 : כלר יקותא זה ואין ירקות'בו
 ריאה ]טס[ חז"ל שחשבו הפסולות המראות הן ואלוך

  בחוותא כדדסי עץ של בקקת וזהו לאופתאדדמי
  ]רכ"י[  סרפה  בבקעת לבנה שנעשיח והיינולבקעח
 שכתב לובן מראה על מפרש אינו י"ח דין בפ"זוהרמב"ם

 ממפק אותה אוסרין דקל של חריות כעין נטצאתשם
 דאע"נ דבדיו ביאור עכ"ל האמור למראה קרובשזה

 שהוא רקיע למראה נומה קצת דקל של חרותדמראה
 נומה הוא נם מ"ם שיתבאר כמו הכשרותממראות
 שיתבאר כפו הפוםל1ת מהמראות שהוא שע1הלמראה
 לא %פ"ז ]3ש[ האמור למראה קרוב שהוא שאומרמחו
 ראיתי וכן הטרפות בהסראות לובן מראה כללהוזכר
 אינו ברי4:ה דלובן להדיא שכתב ראשונים פגדולילאחד

 : מ"ון נטי' 3"י סני5ו ]טיטור  טרפהמראה
 ננעיס  סראיח  בארבע שהרי הוא  שטעטם לי ייראהה

  שירמה  נגעים במם' מצינו לא  לובן  טראה הסשבולם
 זו בלובן סררגות ר' שם וחשיב עץ של לבקעתהלובן
 חשיב ולא ביצה וקרום ומד וצמר של3 מוולמערה
 שהרי מכולן לבנה דבקעת לומר אין וזה עון שלבקעת
 מקרא טוכח וכן בלובן משלנ למעלה שאין שםמבואד
 ראדרכא וצ"ל ייכינו כשלג כשנים חמאיכם יהיואס

 ביצת קרזם שגם זדייע מכלם לטמה דרא עץ שלבקעת
 יא ר'  שבחב הרם4א רבינו לשע קשה ולפ"ז ממנהלבנה
 רטשטע עכ"ל נהונ והכי טרפח ביצה  בלובן היא  אםראף
 כן לומר וא"א מבקעת כלובן נמוכה ביצה דלוכןטוה
 שנתבשלה אחר ודאי אלא סק"ג[ ]ם"ך כלל לובןבה' אע שהשץ חיה בעורה ביצה כלובן דכ11נת1 לומרואין
 ביצזז דקרום וצ"ל ""ש ד"מ בספרו עצמו הואוכ"כ
 חוא עצסה ביצה ולובן מבקעת כלובן למעלהו,וא
 6511 ני3ס גקרוס דס61 כת3 ]וסר4ח מבקעת בלובןלמטה

 : ע"ם[ כן 5ומר 6"6 51סמ"סכס4ך
 והעימור ריסב"ם דעת על להיפך להתפלא יש אךך

 בחמראות לובן מראה הש"ם הזכיר לא למהדא"כ
 המורנלת המראה ויא *בן דמראה לדעתם וצ"להכשרות
 רואים אנו ובאמת להזכירה הש"ם הוצרך ולאבריאה
 ~ובן נוסים שבה מקוסות רוב הריאה כשסנפחיםבחוש
 ביצה ללובן לא ואף דבקעת ללובן מניע דאינווצ"ל
 על דקאי שפירשו והטור והרא"ש רשיי לדעת הכלוזחו

 : לזה א"צ והעיפור להרמב"ם אבל לובןמראח
 מפק הוא שהוי הדיעות ככל לאיסור קיי"ץ ולדינאן

 בעא כלובן לבנה היא אם בין ולכן דאורייתאאימור
 אם זבן וה טשיעור לטעלה וכ"" ,ץ של כבקעתוכ"ש
 לדקדק יש והרבה מטפק מרפה דקל של חריות כעיןהיא

 או כנקעה או ביצה כלובן שתדסה עד מדאיייחר לבנה תהא שלא אותה כשמנפחיח דריאה לובןבמראה
 הדיק~ת שני כתבו ע הש כעלי רבותינו ולכן מזהלמעלה
 הרמב"ם שהרי מרפה כנק דהו' הזכירו שלא ווהלדינא
 מוכח ראשונה לדיעה נם ואף ככק שהוא להריאכתב
 מפני ע"ש לשונות כמה יש שהרי ספק רק שהואבש"ם
 ודאית לפרפה טרפה מפק בין בזח לדקדק דרכםשאין
 ס"ר מעי' ל"ו במי' וכם4ש היא מרבה *ואידי דאיריכיון

 :ע"ש
 יבש די בקורט ששהור פרטה כריותא בנם' יש ע1דת

 ואח"כ אדום דךה מתחלה דשחור אזה שחרותוהיא
 ]רס"י[ לינקב לירקב 1ם1פו היא לק1תא לשחרותנהפך
 ]כ'. בנדה ומוכח כשר כך כל שחור איט אםאבך

 שחרותם דאין כשר כזית או כעורב או כזפתדשחרות
 אף מניע אינו השחרות אם וכ"ש ע"ש הריוכשחרות
 חז"ל אמרו למח רא"כ לשאל ואץ שכשר אלולמדרנות
 אפעו הא ע"ש מרפה כריותא כשרה ככוחלאבכאן
 כחהלא תיץ כשרה כריותא שאעו כל מכוחלאלמעלה
 ולא ירוק לא  לזו"ר כטראה שהוא כחול צבעפירער'י
 ליראשק בלשונינו  שקורין רכחול נראה האטחאטנם כרי שאינו כל  גשר  שחור אפילו  והרי  עב"לשחור
 ולא ירוק לא הוא בטיט שרוי שאינו בשליטוהובשחיא
 בטים  אוהו בששורין ארל ו"ל רש.י כיון ולוהשחור
  מלשח טבואר  וכן בחול צבע פירש"י  ולבן  שחורהוא

 ואלו בה יש סותרת מראות ארבע שכהב שםהרסב"ם
 4 ע"ס נס3ע ~ק"ט שרור שהוא דעץ ש'ש ככחל שחורההו
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 היא דלבן רם"ל 1' כמעי' כמ"ש לבן חשיב ולאעשש
 '. ע"שז שלח מראהעצם

 גשרות מראות לחשוב להש"ם ליה למה שואלים וישבצך
 מראות רשארי מטילא הטרפוה מראות שחשבורכין
 רבשרות כטראות שאינה דכל לומר ורצו הןכשרות
 וע"פ להחמיר יש מ"מ שבנמ' כחפרפות נ"כ שאינהאף
 ווינקשיי"ל ומראח ובווי"ן נרו'א סראה לאמור רצוןה

 זה שדחה מי ויש סקי'ג[ ]סנ"ם שפיי"ן קרייפי"ןומראה
 עיקר וכן ין מי' מונ* להתיר יש מראות ששארובתב
 מראה על וכ"כ כנם' חשיט הפחול מראח התירושהרי

 ועור מ5"ט[ ]ים"ס שפיי"ן קרייפי"ן וכן שכשר411לקשיי"ל
 מנ"ל כעשבש אכל כרקט ירוק רק נכשיר לאדא"כ

 רכל וראי אלא זה מכואר אינו בנם' רהאלהגשיר
 וזה כפששות כשר שכנמ' הפרפות כמראהשאינו

 אחרינא פעמא הכשרות מראות לחשוב הש"םשהוצרכה
 מראה שלעניין מפגי ארומה וחשבה כדיו דפרפהאומר והייתי שחור שהוא מפני ככוחלא שחשבה כיהאית
 מפעם מרפה נ"כ דשחור אמר~ק פרפח שארוםדמים
 וא"כ קפ"ח בסי' כגו'ש שלקה אלא הוא אדוםדשחור
 דאדום זה 0מעם נ"כ אומר הייתי פרפה דשחורברשה
 דלא דכשרה לומר הוצרך וכככרא דלא קס"לפרפה
 להשטיענו הוכרח ככרתי וירוק כבישרא רמרפהנימא
 שחור צבע שכשמערבש הצכעים בחכמת ידועדהנה
 בלו'יא שקורע כרקק ירוק מזה 4צא ביחד לכןוצבע

 ביחד נע"ל שקהיין ירוק צבע עם שחור צבעוכשמערבין
 נע"ל וירוק משחור או ולכן משחור ימורם אלוטראות דשני כיון אומר הייתי וא"כ כעשבים ירוק מזהיצא
 מרפה ובלו"א נרי"ן גם וא"כ בריאה טרפוזע מראותשהם

 : גם"ל[ סוור ]כנ3ע"ז דלאקמ"ל
 בתבלית ואפילו כשרה דאדומה מש"ע המור טבופז

 חאודם היה כך כולה היא ואפילו בשרההאודם
 חפור עכ"ל מרפה כננדו בדופן לה שהש מכהמחמת
 הדברים ביאוד ]רמ"6[ נהונ והכי זה אחר לכדוקוצריך
 מתולדתה ראדומה דם"ל הראשונים מן אחר שףםמשום
 מחמת שבא ביותר ואדומה כשדה הדם בח נבלעשלא
 5ח5קין ים נסס כמי"נ וסר5'ם ]סעל4ר מרפהלקוהא
 הראשונים רבותינו וכל סר"5[ גסס גסס"גוסלסכ"6

 כתכו ולכן 5"ס[ 556 י"ס : כמץ פצחוס' אלו דכדיםרחו
 האודם דאם שכתבו וזה כשרה הא:דם בתכליתדאפילו
 דכיון יחהיאי דיעה נ"כ זהו סרפה נדופן מכהמחמת
 ולא ומרפה לינקב העור מוף מכה טחמת הדםשנצרר
 ]מסן זו לריעה הסכים והרא"ש דטמילא לאדמוטיתדמי

 דאיכא היכי דכל זה אחר לבדוק צריך שגם בוהוהחמיוץ
 שאינו נראה בדופן ברק יא אם ובדיעבד מבייינןלברורי

 אין האלו המראות ובל סי"ן[ ]מס ז"ל הרמב"ם כתבין : ססג"ס[ ]וכ"כטעכב
 אם בירו בה וממרם אותה שנופחים ער בהםאומרים
 אסורה בומנה עמדה ואם מותרת המותר לסראהנשתנהע

 הנפיהה ע, נשהנית שלא דווע'ש אה מלשון ומכואדעב"ל
 שכתב כן משמע לא הפור מלשון אבר מוחרתנ"כ המוי למראה אלא ר5זמודית ריאה למראהוהמירום
 וסשסע עכ'ע כשרה הריאה לסראה חוורת נפיחה ע"ידאם

 נחלקו אחרצים ונרולי התמידית ריאה למראהדדווקא
 ואפשד וסמ"נ[ וסמ"ח 1סר"ס ]ס'ו לחיהר המכימו ורובםבזה
 שכתב וזה היתר לטראה רק כועתו אין הטורדנם

 למראה חוור שאפילו שמוכר מי שהפ משום ריאהלמראה
 ולבן רבריהם דחה וחא שם הרא'ש כמ"ש אמורריאה
 עיקר אבל החולק מרעת לההףא וה לשון כן המורכתב
 מכל משמע וכן הרמב"ם כדברי המוהר למראהכ11נת1

 שכננרה בדופן מכה מחמת האדימה ואפילוהראשתים
 למראה או ודיאה למראה וחזרח בה ומשמשוונפחוה
 מחסת רבהאדימה שאופר מי כיש דלא כשר נ"כהמותר
 סק"ז[ וק"ו סק"ס ]ס"ך כן דאינו כלום מועיל אינוטכה
 כננדה ברופן וטכה וחמרון קמם בח שיש בריאהואפילו
 ונם כשהאדימה אכל סס'ץ[ ]ל"ם כשרה בנפיחהועלתה
 רהף אפשר כננרה נדופן ומכה וחסרון קטם בהיש

 ועמ'אש בזה להתישב ויש נפיחה מועיל ואיטתלר"ע
 בך טלה היא אפילו הכשרות דחמראות נתבאר כבדיןץ ; כ"נבמעי'

 בה * לית הכשרות מהמראות נוונים הרבהאו
 נילרי גילרי דקייטי ריאה האי ]מיו:[ בנמ' אמרו וחועל
 הן שםלן ובאופן כשרה ח5הא חןוחא אוככףאובמי

 נעין קלשות הוא ונילרי לדיו שחרותן הניע כשלאהוא דאכמי רוא ופשוט ן ניס'" שבנם' הכשרותממראות
 קליפות בה ףם זה מ"ס וש"ש כטור שכתוכ וזהונתק
 קלשות רהני בלום איע מירכא לקליפה קליפה ביןיש ואם וסצ'ש( נסס ]פו'א בדיקה כלא שכשירהשכתב סי יש כצרעת והש עכ'ע כשרה שלימה והיא נתקכטו
 בלא לה5 הוא תימא ורבר ]סס[ הוי הריאה מנוףלאו

 ש5"מ ]וכ'ע בדיקה צריך לכתחלה 1ב11ראיבדיקח
 יצפהשה ויפה שלם איט תחתיהם הריאח דאולינדיעבר נם מעכב מהעור רהקליפה שאוטר מי ויש י"ח[סעי

 ; ]3ג"ם[ ברטבר מעכבאיט
 כשהשעו אלא פו"לות אינן הפמולות המראותהס

 הג4ץגרם נשארו המונלא נשממירין והיינו שבתוכםהמונלא וך" בא השינף אם אבל טעצמם הםבהקרומים
 הכשרות כמיאות אטילו או ריאה כטראה במראיתןפוב

 בקלקול רק תלוי המרפות עיקר שאין כשרשנתבאר
 פמולוזע מראות הרבה בה "ט אפילו וכןהקרוגום
 כשרות למראות בולם חזרו שבחוכם קמונלאוכשממירין

 שיער מחמת השי5י בא אם וכן סק"ס[ ]ם4ךכשר
 וכשהמירו שבריאה צרור רם מחמת ש בהאה המגחשחור
 או דיאה למראה הקרומים חזרו הנצדד חדם אוהשיער
 המונלא להוציא ברק לא ואם כשר כשרותלמראה
 נם אמור רגקר לסראה הקרומים חזרו אםולראות
 ואמרון בחה להקל שרהרם 1"ח ע"1[ סעי' ]קפ"סנדיעבר

כיוו
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 ]סמ'נ בחמונלא השינוי תלינן פונלא טהחתם עישכ'ון
 הפסיד לא בהפ"ם שהפקל וכתבו סקט"ט[ 1)5"םס~ךס
 פראית לפי אם דווראי ראשינה כריעה עיקר נראהולי
 עצטן הקרוטים פחפת השינוי שאץ כן להריא נראהעץ
 הוא שהשימי נראה העין קראית לפי אמ אבל להקליש

 בלא המוגלא מחמת להקל אפשר איך עצפןבהקרומים
 ( וצ"עבדיקה

 בקרום ולא אחד בקרום רק הוא מראה השינף אםכ
 על פלפעלה רק אם ראפילו שאוסר פי ישהשני
 ]ס"ו להלן שהולך כארם הוי אמורה פראה הויהקרום
 פנקב עדיף דלא בזה חיקים נדולים והרבהסק"ד[
 א"צ להבשר רק ל"1 בר"ם כם"ש אחד בןורשכשר
 כשר לאו ואם צריך הקרומ'ם בשני אבל ליכנםוזמראה
 זח וגם גדול לצורך שפתיר מי ויש וכרו"ס[]סר"מ

 פראה הוא גם אם אבל ריאה מראה הוא השניכשהקרום
 סעי' ]פננ"ת מרפה הכשרות פמראות שהוא אףפשונה
 שככר כיון לאימור ליהפך שעתידה אומר שאגיי"ד[

 : ]סס[נלקה
 חוטין כל עב אחי חוט הריאה על שהיה פעשהכא

 בראש והיה יד בפשמוש ובדקו אצבע כשיעורוארוך
 דם בו שהיה והרגישו פוגלא מלא קמנה ברעאההופ
 עד למטה ההוט וההכו צואד בנידי להיות שדרךכסו
 על המראה ונשאר ללובן ישתנה אם לראות הדםשיצא
 5פ[ נס"ז הבהמה את והטריפו כבתחלה שחור ר*אהנגי

 כבתחלה שחור נשארה והיא שחור החוט שהיהוהכווטה
 ריאה של המראות פומל בעוף שגם ופעיט סס[]סטאג

 : מס[ ]ט"[ בבהפהכפו
 ריעותא הוי נ"כ כשרה דמראה לומר שרוצק מי ישכ:ב

 החוזרת פסולה דסראה ופשיטא לתלר"עומצטרף
 מצמרף ריאה למראה ולא כשרה לפראה נפיחחע,א

 לבאר חש"ם הוצרך לפה שנתקשו לפי הכל וזהולתלראע
 דהש"ם ט"1 במע" שבארנו מה לפי אבל חכשרותמראהע
 ריעותא כשרה מראה שתקרא ראיה שום ,אין 6ההוכרח
 להסחפק יש בשרה מראה עם סירכא או כועא1לם"ז
 ושעת הפ"מ דבמקום ונ"ל לאו אם תלר"ע נקראאם

 בועא על טרפה מראה יש ואם הפמיד לא המקלהרהק
 שבו ואם המונלא ססנה ולהוציא הבועא לפתוחצריך

 לא ואם ק"ט סטי' ]סמ"ח כשר ריאה לסראההקרוטים
 שהפראה מבחוץ וניכר להדיא נראה אא"כ אסור כןעשה
 ודע ]סס[ רבשר הקרומים מצד לא הפוגלא מצדהוא
 אע"ג כשד לפראה המראה שבה נפיחה אחרדאם

 פרפה לפראה הפראה חזרה מהנפ,חה כשנחחדאח"כ
 פשעריס ריאה ענייני דכל נתבאר רכבר בה לןלית

 ]סס נפוחה היא תפיד שבחייה פפני נפוחהכשהיא
 : י"כ[סעי'

 סורסא או מינרי או בועא על העוסרת אדום מיאהכג
 אותם יפתוחו המראח נגד בדופן פכה ויש פוגלאאו
 לא ואם כשר ריאה לפראה חזרה ואם הפונלאיריקו
 את נפחו אם וכן סקם"1[ נ5ג"ם טרפה בדק ולאפתח
 עופדת המראה שאין וראו טרפה פראה שישהריאה
 נראה דהרי כשרה למקום ממקום זזח רק אחדבמקום
 פוגלא איזה שיש ורק בהקרומים הלקותא שאיןמזה

 למקום טמקום זזה הפוגלא ואותה כך שפראיתןתחתיהן
 הקרומים לפתוח ראוי לכתחלח ום"ם י"[[ ספ"]סט"ת

 ( מעכב אינו ובדיעכד ]טמ"ג[ולראות

קכד  קרופי על טרפח פראה יש שאם שאומר פי 
 במקום רק מוגלא או בועא במקום שלאהר1אה

 לאסור יש מהקרומים המראה והלכה הקרומים וקלפובשר
 זהיתה הריאה בשר מן באה שהמראה דנראהאע"ג
 מבפנים חסרון אם כי הוי ולא הקרומים פביןנראית
 לחז"ל להו דקיס שאני הכא מ"ם חסרון שמיה לאדקיי"ל
 נטרשה לסח סהקרוסים המראח שהוסרח דכיוןרימא דברי אלא זה ואין ט"[[ סעי' ]סט'ח היא לקותאדכה"ג
 סקס"ז ס5ג"ם ]גס זה דבר שיזכיר פוסק לשום ראיפולא
 יס "55יג1 ע"ס 5סגיו עס"נ ס' ס"ין ומ"ס ת"ד ע5יוחמס

 ( מ[ס[ דכר נו ימין תס"נס'

 לבדוק צריך אדופות נקודות כפו הריאה על חט אםכה
 אמור בדק לא ואם האדמיפות במקום נקביםאחר
 ארומות נקודות דשכיחי במקומות מיהו י"ג[ סעי']סת"ת
 ראף דס"ם אע"ג נקבים 0צא ולא פעפימ כסהובדק
 יש בדק שלא בשוננ פקרה אירע אם ס"מ תמידלבדוק

 : ]5ג"ס[להכשיר
 שא"צ רק ועוף בחיה נם נוהנין אלו מראות דיני כלכך

 בדיקת אותה כשבודק ובבהפה געוף אחריהםלבדוק
 אם היד פשפוש ע"י סרניש הוא מומחה הוא אםפנים
 כפו חלקות או בקרירות או בחמימות הריאהפקומות משארי משתנה הפראה שמקום פפני פראה בהיש
 סעי' ]סל"ם ורואה הריאה את פוציא ואז ביבושת אודיר
 או אדום ונראה דם צרורות שכיח דבעופות ודעי"ס[
 שאינו מפני וכשר בתרנגולים בקי שהוא לפי הואניכר כי בדיקה אפילו וא"צ השחימה מבית בא והואשחור
 ( נ5נ'סן השחיטה פב'ת הדם צרורות מחמתאלא

 סרכהן וריני הריאה בייקא ]ף3י לטסימן

 רחזקת אתריהן לבדוק א"צ חבמים שמט המרפות בלא
 בריאש -חיים בעלי שרוכ חם טשרט וטף חיהבהמה

 . סןס;יפי
 כשרת שחימה שנשחמה וכיון ועג"ח[ ]עחה הםוכשרים
 שדעששיו רבר להן שיולד עד עומרת היתר בחזקתהרי
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 כה ובין נאבדה שבשגג ויאמר הריאה להאבירמצרקי
 ]סי"מ[ 1הרמב"ם ]'"נ.[ ורש"י חז"ל תקנת יתבמלוכה

 נומה הםור ורעת המתירים מן ז"ל והרשב"אוריא"ש
 : ע"שלאיסור

 לממוך יש גדול הפמר דבמקום הכריע הרמ"א ירבינ1מ
 סרכוה שאין וחיות זמלאים בגדחם לבד המתיריןעל
 5מ מםמ"פל ומלאים וגריים הפסד בלא גם להתיר יש בהםמצויות
 לרופן]טמיימ סרוכה הריאה להיוה רגילים בכת(םהגדלים
 וגם ]ס6[ וטלאים כגהים וינם הרכים ועגלים ו'[סטי'
 יורעים אם המבחים בידיעת והלוי שיונקים ומן כלהם

 הוא ופשומ להקל יש מרנות נמצאו לא בהםשבכיוצא
 ממרפוה ולא מסרכות רק אפילו פנים ברקה ברקוראם
 להוציא שטהגין במקום אפילו בה להחמיר שאיןאחרת
 אבל בשוגג בנאבדה וה וכל ]סס[ ולנפהההריאה
 להמאבר דאמור לכתחלה איסור כמבמל רינו במזירבאיברה
 שכשרה מה מיה  להרויח  לו  ואטור בשבילו שאיבדוהזלמי
 שיתבאר כפו  דרבנן  באיסיר גם חהו  הטרפה עלבייקר
 בדנר ובפרמ סק"ץ ~'ך איסור מבמל בדין צ"טבסי'
 יותר חמיר  לעוקרו בא ווה  ררבנן תקבתא שהואוה

 סמט"מ ]%'ם זה בעד לקונמי ויש  ררבנן  איסורימשארי
 וס זטס ככר וט5היס  וכגוייס כסם"ט גס ימטיר %םדנט5

 :  ט"סן  טטס 5וס סלין סק"דסס"ך

 פחבהפה הריאה ונטל בקי שאינו ישראל או ענו"ם באי
 והריאה פהבהמה והוציאה פנים בריקת שבדקוהקודם
 נפיחה צריכה מ"מ ריעוהא בלי שליפה היא והרילפנינו
 בדיקת גם צריך ולכן נתקן והמוציא סרכות בה היורשמא
 רוצין ויש אתד בסקום תבצכץ אולי לראותפושרין
  שצריך  במקים בבריקה  בקיאין לא  ראנן  ביוןלהחטיר
 ופשימא התירו אחרונים וגדולי בעלמא ח'טשא אלאאינו שהרי זו הוא יתירא וחומרא סק"3[ ]ט"ו מרינאבויקה
 לעיין ויש ססט"ה[ ]ונ"ו להחמיר אין הפסרשבמקום
 בהוצאת שנתנהקו סרכוה ימצאו לא אםבהצלעוה
 או בה8"ם רק לההיר אין כלל נפחה לא ואםהריאה
 גם לאסור יש במזיר נפתה לא ואם ,מסן ומלאיםבגריים

 : ]סס[בר;.גבר
 הבהמה שחם השוחמ ,מאם מהנרולים אחר כהבי~ש

ך ה:,"נווינ:עך,-,ן-,  
 ע~,

 בממוכנת בריקה בלי ממון הפסר משום שהתירולחז"ל
 כזית לאכול 'כול רק אם לבודקה שהות שאיןביו"מ
 לשוחטה פותר בדיקה בלא אף ביו"מ טביחהה טביתבשר
 שהתירו תצ"ח ס" ובא"ח ]כ"ס.[ בביצה כדאיתאביו"מ
 רפה ביר נפש שבשאם בכה"ג פ"ם ממונו הפסדמשום
 אינו הבהפה שנעל ונהי חז"ל תקנה על השוחטעובר

 מול ויותר להתיר יש אם ידעתי לא מ"ם בזהח'יב
 את הבהמה לבעל לשלס וצריך במזיק דינושהשוחמ
 כנאברה ריט לילך אטם היה שאם 1ב11ראיההפסר
 חייב והוא להתיד קשה הלך בפזיר אם אבלהריאה
 מבהנים גרע לא ניכר שאינו היזק דזהו ואע"גלשלם
 ממעם או  במזיד כשפיגלו לשלם דחייבין בטקרששפיגלו
 כמכואר היזק שמיה ניכר שאינו דהיזק ממעם אוקנסא

 דכוותיה: וה"נ ]ג"ג.[בגימין
 פמן ףקז זה דיזרןו ף]יגק: מו,ב
 זה שידע דדווקא המהרש"ל וכתב בשבילו שנתכמלולפי

 לבמלו אהקו צוה לא אפילו ליה וניחא בעבורושנתבטל
 ממט ירע לא חה שלו שאיט רבר שבימלו היכיאבל
 סהרי אנן וה"נ ג"ט[ מי' סגסשג ]ים"ם ליה שריבווראי
 לקונסו אין הלכך בכך הבהמה לבעל ליה ניחארלא
 ומין סיס"ם זכלי סלחס סקט"ו 5"ט סי' מנ"ם ]ט'וצ"ע

 5דסזס נרמיסדכריו
 : סיס"ס[ ינדי גע5ט" כס3ר"

 לישראל הבשר למכור שרוצה לנוי בהמה השוחמיג
 יבניס הפמא לבדיקה שחיטה בין בידו יניהנהלא
 ויפרוק השחימה בית דרך לבריקה שחיטה ביןידו

 מותר בדיעכר מיהו תשוד ב"טראל הדין וכןהסרכות
 הכנים ואת"ל רבנים לא מפק הכנים מפק ס"ם כאןשיש
  נמור ס!'ם זה ואין ]135סן סירכא בה היה לאשמא
 רבדיקת רכיון י"ז בסעי' הרם"א רבינו בם"ש הטעםועיקר
 אם מיהי לקולא בספיקא הולכין דרבנן היאהריאה
 אחר הכנים ואח"כ םרפה ואמר ידו שהוציא בודקיןא : עניין בכל ליזהר יש ולכתחלהבפזיר רה1י בריעבר אפילו לחוש יש בן לעשות רגיליםהטבחים
 או הסירבא והעביר  בחוקה ירו הכמם השגיהנודק שאולי נאמן הראשון מרפות מצא שלא ואמרירו
 שהיי ועור סק5"ט[ ]ס"ך ידו בהוצאת העבירהשהראשון
 בעת והברקה השחימה על להבודק האמינתוהתורה
 ואין בשנים הוא הרי מרפה וכשאמר בה עוסקשהוא
 אם שאפילו צדיך הראשון וטעם להכחישו נאמן אחדעד
 הראשון ג"ב מרפות מצאו שלא ואמרו ידם הכניסושנים
 ו  ווו"סןגסטיעיס מ"ס ו5לכריט כוס סטיח סס וסט"ג סקי"ט ]טט'ונאמן
 בהריאה מצאתי מרפה ואפר ירו שהכניס בורקכןן

 ובטעות עדיין המרפש נפתח שלא נהבררואח"ב
 המרפש ופתחו בהר.אה פגע לא עריין שהרי כןאמר

 אפרינן 1לא אותה מכשירין טרפות בה נמצא ולאוברקוה
 פתיחת קורם אף טרפ,ה איזה במשמושה הרגישדאולי
 דשויה מטעם לריריה אסור יהא הפחות ולכלהמרפש
 אלא שכיחא רלא בפילהא תלינן רלא חר"אאנפשיה
 היתה פה פיו את לשאול צריבים אנו ואין בטעותתל'נן
 1ר11קא 1ו1"ק[ ה"ם 51סנ;"ם קס"ד ס"ק ]ט5ניס בוהכוונתו
 מרפות אפר אם אבל מרפות מצא שבריאהכשאמר
 מצא דאצלי הטרפש נפתח שלא מה מועיל אינוסתם

נאנר



 זפ לרהשלרק לט פמן טריפטהלבוהערוף
 אומר הץז ואם מק"ך[ ןס"ז טרפות א,זה אחרנאבר
 נראה הפרפש בפת'חת ופע'תי הריאה על היתהשכוונתו
 ט"ס[ ס:מ' ]סמ"ח נאמן דאינו שאומר מי וישדנאמן
 דיותר כן נראה ולא לטעות עשף הכורק דאיןםפעם
 שימעה שכיח דלא משום ואי פרפות להאכיל חשודאינו
 וכיק הטרפות עתה נמצא שלא שכיח לא זה נםהוי

 ומרפה כסידרן שלא היתה שהסירכא אוסר הכורקמטז : דנאמן ודאי נראה חשוד אינושהבורק
 אם וכשרה היתה כסררן ואמר מכחישו אחדובורק
 אחר עד וא'ן תרי ככי נאמן מקורם לכ"ר כאהראשון
 עד מוקמינן אחת ככת שניהם באו השם ל~כחישויכול
 דאפילו נאמנים הם םקודם כא אשילו הכחישוהועדים שני ואם וכשרה היתר כחזקת הכהמה ומוקמינן עדכננד
 בהמה ואוקי תרי להדי תרי אוקי כשנים אותונחשוב
 אחזקה מוקמינן לא דמדרבנן כ'ון ואפשר היתדבהקת
 ויש אסוד בגיל'נ נם מ"מי[ ביכמות כמבואר ודויגהרי

 שמצא ואמר ריאה הקונה י"ז בסעי' הב"י רבינו כהבין , בזהלהתיישכ
 במקום שהיתה אומר והמוכר פרפה שה'א סירגאבה
 כאן א'ן לב"ד אחת ככת ,שנ'הם שבאו מון כשרחשה'א
 "כ"ן שנבדקה שדם החאה שנאכדה כבהמה הז"זעדות
 אם אבל מותר גדול הפסד במקום לרירן ולכןכלומר
 המוכר ואין תרי ככי הוא הרי לב"ר מקודם באהקונה
 וזה קכ"ז בם" 'תכארו אלו דינים ועיקה להכחישונאמן

 דקי"'ל מה לפי זהו מותד נדול הפסד כמקום דרקשכתכנו
 י"א אכל וכ"ח[ )רפ"ל ם' בסעי' כם"ש הריאהבנאכדה
 דמחמרינן דנהי ענין בכל מותד לדירן נם זהדבדין

 בכהמה אבל המצויות סרבות חשש םשום הריאהבנאבדה
 אמר הקעה ורק ריעותות הרבה בה רואים אנו שאיןזו

 אוקמוה מ~תשו והמוכד המפרפת אחת סירכא בהעאהיה
 דשם ועוד סקג"כ[ ]ס"ז עומדת ה,תר דבחזקתאדינא
 נכדקה הכא אבל חכם'ם כתקון נעשה ולא נכדקהלא
 ]ס'ד אדינא נוקטא לא למה ביניהם הכחשה שישאלא

 היתה לא רהבהמה אעינ נאמן שהקוגה דזה ודץסקפ"כ[
 לכל האמינתו שהתורה כיון מ"ם הריאה רק מעולםבעע
 שהוא וכיון שלו היא הריאה ועתה שלו על מישראלאחד
 שהמוכר לא אם אסורה שהבהמה ממילא הריאה עלנאמן

 ס"ק ]וסלכ"ם כמיש לב"ד כאחר שניהם ובאומכהישו
 סם"ן טפ"פ ור6יס ג55 ~"ק ע"ס כזס 5סקכוט סרכסקס"1
 06 נק31ס וסטז'רס סרי6ס פנט5 3עג,"ס סקי"6 5"וסי'
 6ג5 כזס 5מקור 6מרוניס גוו5י וסרכו נ6טן 6ינו 6ונ6טן
 6מ"כ סרי6ס קנס 6ס 6סי5ו צטסימן וצ6י גס"ג3יסרט
 ל6 סטצק סרי ע"ם סכווק מטי 3סיתר וי65 סו6י5ולש
 לסג"ו ר6טן ו63 סקונס 3יי פסרי6ס ועתס 3ג"רסיס
 6םורס סגספס יכ5 וטטיל6 סתורס ס6טיגסווסעיצ

 , 1צ1'ק[ -.
 הראשתים רכותינו נחלקו וטרפותן הסרכות בעניגי~רן

 והסרבא נהב בלא סרכא דא'ן פירשו וסייעתורש"י

 כהשקה מש כל שואכח שדציאה שמויך נקכ מחמתבאה
 מעפ רוצא בתוכה עב נעשה והמשקה ס"6:[]נוטת
 בתשף מצא כך קרום ונעשה נקפה הנקג דרךמעם

 הא רוח מדציא ואיט דגקב מותם שהסרכא ואףהנאונים
 דמופו קרום אינו כריאה מכה מחמת שעלה קרוםקי"ל
 רבותינו נחלקו זה מעם 1ל8' 5יט[ צ"ס ]פ"1,ריסחר
 נקג בלא סרכא שאין כיק דטרפה ד'"א תלויהבסרכא
 סוף סוף נסרכה לא או אחר למקום נמרכה אם לימה
 תלויה דסרכא ה"א פט[ וריין ]רסכ"6 נקוכה היאהרי
 היא נקכ מחמת הכאה שהסרכא לפי נקב מחמתאינה
 המשקק יוצא הנקכ שדרך לפי לה הסמוך למקוםנסרכת
 קן יפנע אשר םקום אל ונסרך וחזק עג חוםונעשה
 ויא הריאה ליחות הפשטת אל4 אינה תלויה סרכאאבל
 דב ש2 נזה וישקם

 היהה שמא ניחפ לא ה ע ק
 איתא דאם רצ"ל משם ונתפרקה אחד למקוםסרוכה
 לפ"ז אבל ]ג*[ שעה באותה ניקבת היתהדנתפרקה

 אנו ואץ נקכ שם ויש נתפרקה שבאמת ניחוש לאלמה
 הרמב"ם אה ג'[ 6וס פם ]טעי"ט ההוא המקוםמכ'ר,ם
 אם לראות נפיחה צריכה תלויה דסרכא בספי"אכתב
 אםנם ן חששא נסתלקה ולפ"ז ע"ש נקכ שםאין

 הפו-
 ע"ש כד'קה א"צ תלויה דסרכא כתכו ח' סעי'ח-לט"ע
 סרכא ד'ש ום"ל דרש"י זו כשיפה ס"ל דלא למאןההו
 צריך ודאי רש"י לשיפת אנל שיתבאד כמו נקבבלא
 כן כתכו לא למה תימא יש וא"כ נ3'י[ מג"טבדיקה
 לרינאוהעיקר

 דלשים"
 תלויה בסרכא ברקה צריך זו

 ספנסג ט5ר 3ריקס פ~יך פכת3 סי"נ סס"ז ע5~פטסני
 ועסמשג כן ססק וסרמג"ס 3דקס 5ריך רס"י 5פיסתסין פפיש 60 ע"ס טפמוס ע"י עוכרת 3סרכ6 סרט"6פגת3
 כען ~וטר ו6ין סגרחיפ וס3הקס סכ5 6"ס ו5ט"פ יתכ"פט
 טפיקל גפסי6 כנרקס 3קי6.ן %6 6ץ סרי סכרנוטפסר6
 פיעופ פ5פ6רי מסני גך ג5 5סממיר 5גו 6ין צנזס יי"5סצין

 : וצו"ק[ ג55 3זיקס6"5
 ש כסעי' הב"י רבינו פסק למה דא"כ לשאול יש ועודכ:

 עצמה כאימא או כאונא למקום ממקום שהיאסרכא
 שנסרכה כ'ק זו לש,פה הא עכ"ל תלוהמ סרכא כדיןדינה
 מהפוסקטם חט וכאמת נקכ בלא סרכא אין הרי אחדלמקום

 )יפ"ס לםקום ממקום פרפה רש4 דלש,פת כןשסוכדים
 תלץה סרכא גפעם נ"כ הוא המת'רים ומעם סקי"ר[וע"ז
 אחרח לאונא נסרכת היתה נמורה סרגא היתהשאלו
 הפשטה אלא אינה עצמו מקום לאותו שנסדכהוכיון
 ויוחר כלל מובנת הסברא וא'ן מק?ק ]ס"ך וכשרליחה
 סת'מה נם מ"ם נמודה סרכא רהיא דנהי לומרגראה
 רהוי מפעם עאתכאר כמו שכשר ככסדרן כמו הףנמורה
 חה"נ סכה מחמת שעלה כקרום זה ואין נמורהסת'מה
 ורמ במנהקה שוככת אחד במקום הקצוות ששניכיון

 יפה.סתימה
 : סקמ"ט[ ]ת3"פ

 רבקזיה9 ויעו דבסדק ]לופ ח% שאסת חהכא
וכשרה
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 49 להרהטלחן ש טט מה6א"יטתערוך
 ואם דייאה מצד %א האחר מצד תתפרק רשמאטרפה
 רשא לשימת זו שימה בין הפרש קצת יש כסררןהסרכא
 להתפרק עשויה יותר פירוק לעניין ונם בם"ר שיהבארכמו

 : ]רסכ'6[ רך שקרומה הריאהמצר
 בשלא נם זו רלשימה שכתכנו זו סברא נם אמנםכז

 אלא מרפה אינה דעריין וראית מרפה איגהכמדרן
 ונסתם נקב ונעשה להתפרק התחילה שמאדחחשינן
 סע" ל"ה בם"בם"ש

 כשם מצאהי כ"ר סע" ולעיל 1,
 שמועה יבין כספר התשכ"ץ וז"ל כן שסובר ז"להרמכ"ן
 כרעת רעתו והרמבי'ן נ'[ 16ת ס)"ט נק"ס סנ"6]סני16
 בריקותא להו לית כסררן שלא כך השמועח ומפרשהתוס'
 כסררן בשלא נם ולפ"ז עב"ל וכו' זיקא מפקא לאיטלו חיבורה מקום בקצה הריאה וניקכה קצת נתפרקהדשמא

 ( מרפה ספק אלאאינו

 סובר במררן רבשלא ז"ל לראב"ד שימה עור ,יישכנון
 סוכר ובכסדרן נקב מחמה אלא באה ראינהכרש"י
 הפשמת מחמת אלא נקב מחמת באה ראינהבההום'
 ואינה כלל נקב שם ואין רביצתה מקום ורוחקהליחות
 חיישינן לא זו ולשימה כסררן שהיא מפני לסתורעלולה
 בחרושי1 הרשב"א אך ותינקב שתתפרק זו לחששאכלל

 תהפרק שמא חששא יש להראב"ד דנם בתב]ט"מ.[
 ( וצ'ע ע'שותנקב

 כם"ש הראב"ר משם כתבו הראשונים דכל ודעכמ2
 להטוה ויש מרפה וראי הוי כסררן שלא סרכאולפ"ז
 זה בלשון כהב ]ם'"כ[ דעים תסים בספרודהראב"ד
 ירופן האונא מן דהיינו להיתר רובה שנסרכהוריאה
 הסרכות כי ברין וכן הרוב אחרי לרונה בנרבונה נהגווכו'

 מן שמא נקב היא ואפילו נקכ אינה שמא הןספיקות
 שהסרכות מפורש שכתב הרי עכ"ל וכו' הליחה יצאהאתא
 שלא לי רראה ט"כ[ סקסס כן סס סנ"" ךוגס הןמפיקות
 בריאה קצותיה שני שאין סרכות על אלא זהכתכ

 ספק הוי וראי ובזה לרופן בנסרכה שם דמייריכעניינא
 הוי עצמה בריאה קצותיה כששני אבל שבארנוכמו
 תלויה מרכא שנתבארו השימות ולכל מרפהודאי

 (מותרת

 כתבו והפוסקים נתבררה לא ז"ל הרמב"ם ודעתך
 ]טג'*[ נקב בלא סרכא ד"ט התום' כרעתשרעתו
 דין בפ"ח וז"ל לגמרי דבריו סהם עצמה בריאהקצותיה ששני כסדק ושלא כסררן לענין רהנה כן אינוולענ"ר

 מותרת לה הסמוכה בחבירתה דבוקה שנמצאת אוזןה'
 ראשונה שנסמכה כנון הסרר על שלא נסמכוואם

 נקב מחמת אם כלל ביאר ולא עכ"ל מרפהלשלישית
 מרמתם ואררכא לההפרק שעשויה מחמת אם אושמכבר
 המרפות רכל נקב ממעם שזהו להדיא משמעדבריו
 וזה נקב ממעם שהוא להדיא ביאר בפ"ז מקודםשכתב
 בארנו כבר חסר בריני בפ"ח כסררן שלא דיןשכתב
 לפרש נדחוק אם ואפילו ע"ש ל"ה ס" בר.שהטעם
 שעשויה פפגי טעפו ראין וראי זהו פיהו חסרספעם

 בדברילההפרק
 ההום,

 גדגרי זה פעם משינו לא שהרי
 לפיפ שמהייאה סרבות בדיני כשסדבר בפ"יא ירקלא

 שופמ % דרך על היה הרין מן וףל שם כהגאחר
 סן היו אם חומין כמו בסרכות תלויה הריאהנמצאת
 הכבד לטרפש או ללב שהיו או ולרופן ריאה שלהאום

 אותה ונופחין הריאה את 1מוציאים הסרכא אתשחוהכים
 נתבעגעו לא ואם מרפה נקובה נמצאת אפבפושרין
 לא זו וסרבא 1מותרת נקב מכל שלימה היא הריהמים
 בלבד העליון קרום ניקב שמא או נקב במקוםהיתה
 ררא חה אך נקב ודאי אינו רסרבא שכתב הרי עכ"לוכו'

 בזה יודה רשיי ונם בהריאה שלא נסרכה השניכשצד
 בלא סרכא דאין ג"כ ס"ל בריאה קצותיה כששניאבל
 ההקרופ דנאמר מועלת אינה והבדיקה הקרומים שניניקבו יייטב4 ~2ך מפני גהו לגגגש4ן:י:ה בששגי נם לתלות נובל העליון בקרום רהא לומר ואיןנקב
 איט השני צד כשגם אבל סתימה ואינה הנקבסתם
 דנם נלע"ד ולכן הוא נמור רספק וראי בללבריאה
 כ"ג בסע" כם"ש לכך שעלולה מפני בריאה לתלותיש עויחר ואף מרפה ספק הוי אחר למקום ובסרוכהמרפה ודאי הוי כסדרן ובשלא ז"ל רש"י בעאמת ס"להרמב"ם
 ח5 הרמב"ם כם"ש העליון בעור הלויה בצירוףמ"ם
 גפר6ית נבארס ועתה הסרכות כללי וזהו נסורספק

 זבם"ר
 כשרה כמדרן זל'ז הסרוכט אונות רשני נתבאר כברט1ג

 והרמב"ם רש"י כתבו כסדרן ומהו מרפה כמררןחטלא
 ומאונא כסדרן זהו אצלה הסמוכה לאונא רמאונאז"ל

 שהסרכט בין חילוק ואע כסררן שלא הוי לשלישיתראשונה
 תהת מתחהיה או השנייה אונא נבי על לסעלההולכת
 שלא שמאל למצואבצר קשה ולפ"ז ]טור[ השנייהאתא
 סצד שנסרך לא אם אונות שני רק שם אין שהריכסררן
 או האוסא דרך הפרכא שעוכרת ימין לצדשמאל
 ממנה הרחוקה להאונא שמאל שבצד מהאומאשנסרכה
 לאומא אונא ובין לאונא אונא בין חילוק דאיןדס'ל למאן זהו אך אליח הקרובה האונא דרך הסיכאועוכרת
 ו בם8ר שיתבאר כמו כשרה כסררן לאומא מאונארגם
 והים ע אצל זו ששוכגות במקום ממש כסררןרק מקרי לא דכסדרפ כתגו הראשעים רבותינו כל אבלל3

 זה טחותבע כאלו נראין שהאונות כלומר לחיהוךמחיתוך
 שהיא בעת זל"ז מרובקים החיהוכים במקום ושםמזה

 של לח:רח זו של מחודה או השנייה לנב מחיתוךאפילו ט האעות נבי על סלמעלה דהייט י של לנבה זושל מנבה כשסרוכוה אבל 6ן( טרן גערוך וכשרהאהרדי דחקי זל"ז סרוכות כשאינן גם בחיים וכשהבהמה מ;הזח נסשכים אינן קצותיה רשני במנוחה תשכון שבשםהסרכא ולכו בנם' האסור רבותייהו וזהו בחוש כנראהנפוחה
ושזירורים 3ל מק~י וחוד לגב סהורה ט 6חיתעי מחורה או11



דץשלחן לט מיטן טריפותה~אערדך10
 והיינו לשיפולי משיפולי ובן הרבה חרודים לה "טהאונא בי מגבה למטה שהן אותן אף בהאינה ש"ט"חרידים
 במופה אבל לאונא אונא סחרבקת הריוהכשמנפחים
 המרכא אין המקומות שבאלו מפני זה בבל וחטעםלןא ! ומרפה כסררןשלא מקרי ה0קומות אותן ובבל שיפולי וזהו מזה זהמופררים

 1סופה לבאן 1ז1 לבאן מושכתה 111 במנוחהשובבת
 שהם הנם לחור מחור ונם יפה מתימה זו ואיןלהתפרק
 תנתק בקל החור על רק שהיא מון מ"ם !ל"זממוכים
 ביון לשיפולי פשיפולי וכ"ש יפה סתיכה זו שאיןוב"ש
 ואין שיופרדו מטילא זל"ז האונוה מרובקות איקשבשם

 מקום על אינה הסרכא מן אחד שצר ובל יפה מתימה1
 ! ובם"ש במטחה שוכבח שאינהממילא מובן החיהוך מקום על הוא השני שצר הנםהחיהוך
 בשר אינו לחיתוך מחיתוך ראפילו עוד מחמירים וישלה

 הנם באלכמון אבל במישור הולך כשהמרכאאלא
 שהוא רכל כמררן שלא הוי מ"ם החיתוך במקוםששניהם

 פשומ והמנהנ היא יתירה ותומרא לההפרק מיפהכן
 ישר הולבח אם להמרבא לה רמה ורי-[ ]ר"!לההיר

 ! במנוחה שובבת מוף מוף באלבמון14
 שום שם יהא ושלא בבולה תלך שהמרכאיריך לחיתוך מחיתוך ראפילו שאומרים מרבותינו יש ובןלך

 מפרקי אחד במקום בחלון רהייט פילוש יש ואםפילוש
 רבותינו קבלו ולא ר"מ[ 3סס 1ר6*ס ]פוס' וטרפהמהו1י
 לחיתוך מחיתוך שנסרבת כיון חלון כשיש ראף זהדבר
 דכשד ד' במעי' הב"י ' רבינו פמק ובן וכשרה תהפרקלא

 הרמב"ם שמלשון ואף ע"ש באלבםון ואפילו בפילושאפלו
 הוא דכמדרן דפידושא קצת משמץ ל' במעי'שהבאט
 7פסמ ]1ט71 קאמר דווקא רלאו י"ל ע"ש בכולהבשמרובה
 כספיס 7גכס"ג אוסר לזס סלימע גסמין סס עחרו7עקו7ס

 ! סיענ[ ט"ס 5ס1חס3יגן
 דכי דאמד מאן איבא זה בלשון שכתב מרבותינו ישכן

 רווקא בד:קותא להו ליז כמדרן רשלא יבאאמר
 אפילו לגמרי ממובות אבל במרכא אלא מרובוהשאינם
 בהיפך שכתב מי ויש ספרקי לא רתו בשרה במדרןשלא
 במרוכות אבל לגמרי בממובות אלא בכמדרן הבשירושלא
 זה כדברי ולא זה בדברי ולא ומרפה איפרקי במררןאפילו
 שלא בשרה בסדק בולה מרובה בין מעט ממוכה ביןחלא
 ההפרש מהו בכ11נת1 להטתפק תש ]רק[ טרפהבמהק
 פילוש ץל היא הכוונה אם למרובות לנמרי סמוכותנין

 פילוש בלא היא לגמרי ףסמוכות הקודם בסעי'שנתבאר
 שםרובה אלא בפילוש הם ששניהם או בפילוש הףוסדובות
 הגם והנה שביניהמ דיבוק ע"י אלא חומ ע4 אינםלנמיש וסמוכות לזה מזה המושך כחומ היא בשהמרכאסקדי
 אך וכו' מעמ ממובה בין שאומר כמו לדינא נ"משאין

 נקב בלא מרבא ראין רש"י לשיטת בתב לזהשמקוים
 לרעת יש ולכן ע"ש סרכץ ולא גסמיכין אלאישר דאין הנקב סותמת חבירהה דאונא משום כשרהובכסדרן

 דברים מצאהי לא פוסקים בשארי אך זל"ז ביןההפרש
 זל"ז בין הפרש שאין מסקנתו אחרי הוא דגם ונ"לאלו
 רזהו לבאר לו היה דאל"ב הפרש אין רש"י לשיטתנם

 ! וצ"ע תום' לשימת ולא רש"ילשימת
 הדבד תום' לשימת כשרה רכמררן במעמא והנהכזן

 לשימת אבל מזה זה יתפרקו לא רנבמררןפשומ
 מתימת מפני הוא ההבשר בכמררן צ"ל נקב ש"טרש"י
 זו רבותייהו היינו בכמדרן ז"ל רש"י לשון וזההנקב
 זו על זו ששוכבות שמתוך בריא והררא זו עלמגינה
 שאלה בזה ויש עב"ל וחזק הולך והקדזם מתפרקתאינה
 מועיל אינו רבטרפות ]מ"נ:[ כתב בעצמו ז"ל רש"ישהרי
 סתימה היתה אא"כ אח"ב שנחחדשה מתימהשום

 זה ובארס מותמתה ודופן שניקבה ריאה כמודמעיקרא
 איט מקודם הובנה שלא מתימה רבל י"ר מע" ל"1במי'
 הא וחזק הולך שהקרום מועיל מה וא"ב ע"ש יטהמותם
 סתימה הוי זה דגם וצ"ל היא דמעיקרא מתימהלאו

 מעיקרא היתה והאונא מותמתה השנייה שאונאדמעיקרא
 ! נכוונתו כן שבתבו מראשונים ויש רופןנמו
 רבכסררן לשימתו גם לומר בהברח הלא רא"ב אךלסצ

 שהאונא שייך רבזה לחיתוך מחיתוך רק מקרילא
 בשם הרי לגב מגב היא כשהמרבא אבל מותמתההשנייה
 יש ובאמת סותמת בלבד הסרכא רק סותמת האונאאין

 דכמדרן לומר בהברח רש"י דלשימת כן שבחבומראשונים
 מפורש וכתבו כן כתבו לא הראשונים בל אבלצ"סן ]ר"1 שנתבאר המעם מפני לחיתוד מחיתוך רק מקרילא

 לשלישית מראשונה רק במררן שלא מקרי לאדלרש"י
 ור~ס נסום' וגמעס ~ס ס7מס ט3"י גסר"ן צסג סצ)ט]וכן
 עגג נס כם7רן סקרי עגץ נכ5 7צרס"י ע613ר ורסג"6קור

 ן ע"ם[5נג
 מ"ש ע"פ דמעיקרא מתימה מקרי זה דגם וצ"לכ8

 המרכא ש4 האחד בקצה הוא רהנקב כ"אבמעי'
 פשיטא ובשמ נקב בה אין השנהה שבאונא השניוהקצה
 גם מחזק חזק הוא שבשם ומתוך מאד חזקשהקרום
 ממיבת היא המתימה דעיקר כיון ולפ"ז ע"ש השניהצד
 במגב אפילו רסעיקרא סתימה מקרי שפיר השנייההאונא
 3וס סערסו 71ריסס עכ"מ ן מקומות בשארי וכ"שלגב

 וס )כוין ויס 6"ם ולסע"ס . ס"ג ערם"י קססול37ריסס
 ן ו7ו"ק[ ע"ם ייין וסמסןין סי"ו סר6"ס53סון

 ולא טרפה בכסררן ממש ב18על נקב יש יאםמא
 21 נמצת::נ יט:4 ]ןו,סח4ן[יקצטןואפייו רש'י לשימת אפילו אלא התום' לשימתמיבעיא

 לדיאה רמי ולא ]סס[ מ"1 במי' לקמן והש"ע הטורדעת לפי מהני לא אחר מאבר ושומן עצמה בריאה שומןדאין
 ברסביך דזהו שיתבאר כמו בשרה מותמתה 1ר81ןשניקבה

 ! ןסס[ זה שייך לא ובאונא שיתבאר במובבישרא
 בשרמ מרכא עליה כשעל,ה מ"ם ממש גקגיש אפילו רש"י דלשימת רביון שאלה בזה יש ומיימכמב

נכסדה



 1ז טהשלץ לפ מימן פהטתהלפאעחך
 דעהה ונהי הנקכ נכשיר סרבא בלא גם א"כבכמררן

 כשיעלה לסתימה ראויה שהקש מון מ"ם סתימה להאק
 שאץ דבר אלא הוי לא דמרפה מרפה זה אין סרכאבה
 לקמן קיי"ל זה וממעם ]ס"ח.[ חז"ל אמרו דכן תקנהלה
 ]ג"ו.[ בנם' וביארו כשרה הבוליא רייקבה מ"דבסי'
 יש זה לנקב שנם כיון וא"כ רפואה לזה שיש0פני
 עליה עלתה לא עדיק אם נם נבשירנה סרכא ע"ידפואה

 ; 41גי[ ותרסי גמיפרפ ]ר"ןהסרכא
 הנקכים כל אס דודאי הוא כן זה דבר יהשוגתנוב

 כן אוכוים ההט ולסותסה סרכא להעלות ראויםהיו
 לסותמה סרכא להעלות ראוים נקבים בל לא באמהאך
 ארם לבני העולם והיה שאמר למי רק ידוע זהודבר
 סרכא עלע להעלות ראוי זה נקב אם זה רבר עיעאין
 נקב רשמא מרפה סרכא בלא נקב בשיש ולכן לאואם
 גגדשס[ ורפשס ]סס סרכא עליו שתעלה ראוי אינוזה

 מדגקבים החש זה שנקב הוברר סרבא עליווכשעלה
 כין הפרש "מ לפ"ז ]0ס[ וכשרה סרכא עליוהסעלים
 בפועל בנקב רש9 ~לשדמת תום' לשימת רש"ישימת
 הקא הום' לשימת מרפה ספק אלא איט בכסררןסמש

 ; ודאיתפרפה
 בק מחל1קת "ש רכשרח בכסרדן בסרכא וועהבוד

 דא4צ ד"'א לאו אם בריקה צריך אםהראשונים
 רשץיך י4א נטליס[ וטת סנ15ן גסס סס ניפאס בריקהשןם
 נדיקה דא"צ פסקו חהש"ע חהמור רנט"ל כ0ס ]ססבד"קה
 איצ רלהום' ותום' רש"י במח*קת תלוי זה דגםונראה
 לברוק ציך ולכן מותמהו שהסרכא אלא נקב באןיש שהרי בר"קה צרוך ולרש"י נקנ כאן אין שהריבדיקה
 ראולי הסרכא מתמהו אם הסרכא עם שהיא כמותאותה
 ת"ע ]סם"נ הנקב סתמתו לא שעריין ויתנלההבצבץ

 סוברים והמור הרא"ש שהרי כן לומר א"א אסנםמד; ; פ"0[ סחום'מלסון
 דבאסה אלא בדיקה שא'* פסקו ועכ"זכרש"י
 דאק והפעם א"צ רש"י לשימת נם בהקה דאשצהסוברים

 ועוד וט"ס[ ]ג"0 נסתם לא שהנקב ריעותא לואיקלנו
 ראף זה נקב רק ראם ס"נ בסוה' שבארנו מהדלפי

 ברקה א"כ סרכא בלא נם בשר מרכא עלעלהזלות
 הרם'יא רבינו אבל ד' בסוה' הב"י פמקדבעו וכן למהזו

 ב1יאה נקב שאק בדיקה צויך בכסררן ראפ~לו די"אבהב
 הבריקה רש"י דלשימה דם"ל עכ"ל סרכא כל להמריףיש ריעותא דאיבא מקום כל בבריקה בקיאק אנו שאיןומאחר
 והייט סק"ס[ ]ס"ז בפהשרין להיות צריך והבדיקהקעכבת
 בעה הסרכא סקום על פושרין  לשפוך או נששריןלשומה
 צרפת נדולי והנדרגו תבצבץ לא אם לראותהנפיחה
 לבדוק ולא להמויף מדינא בדיקה שצריך מקוםשבכל
 פי"א מימתי בהנהות כם"ש בקיאק אנו אקשמא

 נם בענחם אם בבריקה בקהשין אנו שאין שגתגוי חומרא אם ונסתפקתי ל"ו סי' ובסהרי"ק סמ"קוכהגהת
 סתב שם בהנה"ס וז(גה הפסד ובמקום ישרחלגגהגאז

 בלא עכו"ם בבהמת אף התירו שהתירו נדו*םדאותם
 ע"שנדיקה

 ואה~
 בבדיקה אף לאסור אומר קץ דל

 רוברם מסתימת אך החמירו לא ישראל בבהמתאבל
 הבורקים ספרי בכל תפסו וכך אסרו נווני דבכלסשמע
 ידעתי לא אלה בימיט כטו מאר נדול ההפסד אםאמנם
 כלל בדיקה איי התום' דלשימת בפרם בכה"ג נזרואם

 לדעת בריקה רא"צ סוברים הרבה רש"י לשיפתואפילו
 ראויה שהיא בען כשר נקב קצת שם נשאר אפילוהר"ן

 לכן מ"נ בסעי' וכם"ש ררא"ה דעת הוא וכןלסרכא
 דצריך הסוברם לדעת היברים בשני כך כללהחמיר
 להתי"מב יש בבדיקה בגך4רם אנו ש4אן ולומרבדיקה
 אט הץ זה בלא נם אך רב ממט הפמד בסקוםהרבה

 ; שיתבאר כמו במיעוךנוהנין
 אט שאין הרם"א רביט כתב דאיך לשאול ואקמך

 שמסעבים יום בכל סעשים והרי בבדיקהבכןאין
 כן דהאגצז ופושרים בנפיחה דציאה ובודקיםהסרכות
 ממי:מתיט ועיקר הבדיקה על עצבדנו סוסבים אט שאעהא
 אנו הסרכא דכשנתטעכה שיתכאר כמו רגמיוטך עלהוא

 בעלמא לחומרא הוא והבדיקה כלל סרגא % שאיןאומרים
 אחו' נאבדה דאם יא זה וסמעם סק"1[ ]סיז מדינאולא

 חולקין ויש אוהה אוסרק אין בנפיחה לבדוק וא'אהמיעוך
 : בריקה צריך הרין שסעיקר בסקים לא אבלבזה
 דוא אם יהבשירה וי"א הרם"א רביט כהב עידמז

 נההנין וכן מפולש אפילו חציין עד האוטתמעיקר
 בין גדום כמק יש אם וכן בבסררן האי בילרבשיר
 עד 0עיקךו יוצא כסררן לאוטא אתא בק או לאגאאתא

 זה ואין כך להמצא הוא רדרך להפמיף אקאסצעיחו
 או לאונא אונא בין אלא ללצא זה קרום דרך ואיןסרבא
 נמצא ואם מקוסות נשאר לא אנל לאו:שא אונאבק

 כשרה שהסרכא סקום וכל סרכא אלא אינו מקוםבשאו
 נקרא והוא סרכות באוהן נם הלויה סרכא "מ אםאף

 שועץ ביאור צריכין ודבריו עכ"ל כשר כפולהסרבא
 "ש חצין עד האוטת דמעיקר כתב דסקודם זא"זסוהרין
 בכה"נ בריקה שא'צ הדיעות על 1םומכק בכסררןלהכשיר
 אמצעיהו עד מעיקרו קרום יש דאם שאומר זה סהוא"כ
 רנם אמר סקורם והרי סרכא זה דאין להמריףאין

 לאו דאסצ;יהו שאומר מי ויש בבה"נ סכשיריםבסרכא
 לקרומ סרכא בק החילוק הוא חה סופ1 עד וה"הדווקא
 חסירים דגריו עיקר רא"כ הסוהים והרברים סקט"זן]0"ר
 ,נס מקום נכל הימנ מדוקדק דלשתי בכך דרכוואין

 ס"ל עצסו דהוא דה"8 שאומר מי ויש גזס[ חמסססמ"נ
 ומרפה בקיאק אנו ואין בדיקה צריך בכסדרן דגםלדינא
 בריקה בלא בכסדרן להכשיר אל! במדיטת שנוהגיןאלא
 דבקרום כהב ואח"כ חציק עד האונות מעיקרכשהם
 להסוברים אפילו להפריף אין רינא מעיקר נםבכה"ג
 וכן סקס"ם ]5ג"0 סרכא זה שאק 0פני בריקהדצריך
 קרוס בין לדינא נ"ם אק ובאמה גס'ין ככס סג~קגחג"0
 האחרעש כל בזה סיע סנרגיט לפי נמורהלסרכא



דןשלהן למ מימן מריפותהלכותעהך9ז
 מחיחוך רק לחכשיר רעתו אין 3קתם דנםהפכימו
 בקרום רסכשיר הגרול בספרו ב"י כרביט ורלאלחיתוך

 : ע"ש לנב מגבנם
 רכשר הזכיר לא בקרום רהרי כן ראינו נראה 1לע"רכפדז

 פילוש בלא ררווקא להריא ומוכח גפילושאפעו
 ראין ונ"ל וז"ל ז' אות ר"מ בספרו ' מפורש וכ"ככשר

 חלון 31לא כסררן לאונא אונא בין אלא קרוםלהכשיר
 חסור קרום שידדה מאר תמודין רבריו ולפ"ז עכ'ילוכו'

 בעלסא קרום רק רזהו כיון להבין יש ועור גסורהסמרכא
 לגב מגב או לפעוש מפילוש הם אם ל' סה מרכאולא

 ורבינו נקב כאן אין הרי רש"י לשימת לה נ'חושדלסאי
 וגם בקרום לגב מנב גם להכשיר בפשימות בתכהכ"י
 רגם אוסר אני ולכן ע"ש בוה עמו המכים 1'להב"ח
 מלשונו נדסוכח הב"ן 4ל כלל חולק ואינו הוא כןכ11נת1
 ררק לחרש ובא ונ"ל אלא נראה ולי כתב שלאבר"ס
 ולא לשנייה סראשונה וה"נו לאונא אונא ביןבכסררן
 לרקרוק נחית .לא גסור כמרין שלא רזהולשלישית
 לפילוש ספילוש רה'ינו גסורה בסרכא שנתבארכמררן
 בכמררן להתיר גהט גסורה רבמרכא בתב מקורםולכן
 ער סעיקר הוא אם לפילוש ספילוש כלומר האיכי
 אפילו רהייט כמררן מין בנל להכשיר כתכ ובקרוםחציו
 ספילוש אכל חלון כל4 רק הכשיר לא ולכן לגבמגג

 מסרכא נרע רל4 בחלון עפילו רנשר פשימאלפ'לוש
 פ'לוש בלא לגב מגב א8ילו בשר בקרום ולפ"זנסורה
 וס כעמין ס3"י ז3רי כ) 3ס'ע סעתיק ססרי )וס,ור5יס כן כתכו לא האחרונים שגרולי כיון צ"ע לרינאום"מ

 : כם"ז[ ט51 '3רור 1)ע"ל ע)יו סחולקוטגלן
 כשהוא אכל רק קרום כשהוא ררווקא י"א זה וקרוםממ2

 וכתכו ראשונה' בריעה שהכריעו ויש ]ג"י[ לרק עבבי, חילוק דאין וי"א ן 5טר 3סס 3"י ן למרבא נחשבעב
 בריעה שהכריעו יש ]ג"מ[ שליימי"ל אשכנז ללשוןגין זה וקרום לרק עב 3ין להבחין בזה בקיאיםשהבורקים
 בזה בקי להיות הבורק צרך 1ב11ראי סקי"י[ ]ס"ך'ה
 ולכן גמורה מרכא שאינה לנו יניר טי בקי איטואם
 זה בקרום אחרונים גרולי שלרעת נתבאר וכברויביט בזה יעייט שניהם והבורק והסורה חכם שאלתיעשה
 סקס"ס וסלג"ס י"ו סוד' ]סט'א חלון אין אם כשרנ"כ "שיפולי של ם181 ער כשהולך אפילו לחיתוךמחיתוך
 1ל6 ססיסולי עי רק כסר 6ין ו)יעחו לגריו לסטורס%יך
 ז3רי לדחום נטר טעס 3יגריו 81ין ע"ס 3כללססיסולי

 ! סס[ %ע%ן"ס שנגדעבסנ%'ם%3בס%:
 ר ששף טתת שהשיפוליבחוש

 להכשיר הקקלט
 בירו אחר כל תורת ליתן שלא כרי אך מחצייןיותר
 נם להכשיר שנהנו במקום ולכן חצהה ער גבולגבלו
 שנתבאר כמו חלון כשיש א8'לו להכשיר שנהגי תה י["עי' [~סט"ח לממוך סה על להם יש השיפולי ער מחציהיותר

 3לי ומכשירים י"6[ סעי' ]סס חלונות כמה יש אםה"ה
 ספילוש היא אם לראות צריך ורא' נפיחה סיהוברקה
 שהיתה יורעים רמאין לאסור 'ש נפחוה לא ואםל~דוש
 גסור בבירור ראו שנפחוה קורם נם אם ולכןכסררן
 לא אם נם בדיעכר להתיר יש לפ'לוש מפילוששהיא

 : ו)נ"ס[ ס' סעי' ]סס בללנפחוה
 מ"ם כס"ש חציין עד בכסררן בריקה שא"צ והגםנא

 סבצבצת וה'א המרכא יהמירו שברקו אירעאם
 נקב ספני זה ראין רם"ל והראב"ר התום' לרעתמרפה
 ביון נקב שיש שנתנלה ועתה לרעתם מרפה בנקבאבל
 ס' סטי ]סס לרעתם מרפה שהיא סמילא סכצכצתשהיא
 המרכא שהסיר כגון היר בסשסוש זה לתלות שיש לאאם
 ועלתה נפחוה ואם ןסס[ לשימתם גם בשר ראזבכח

 רואים אנו שהרי רש"י לשימת גם פרפה בנפיחההמרנא
 ה'א המרכא ואם ]סס[ מתיסה זו ואין היאשנקובה
 למרור שיש נ"ל קצרה ואחת ארוכה שאחת אונותבשתי
 לסרור שסחמיר מי ויש שהיא סה כפי אחת לנלהחצי
 גרולה חוסרא היא רהחצ'ה בארנו שכבר ובפרםלסה ירעתי ולא י"ק סעי' ]סס הקצרה ערך לפי בהארוכהנם
 אונא לך ואין השיפולי משום הוא החשש רכלגיון

 בשר ג"כ רבאלכסון נתבאר וכבר מחציה תתחילשהשיפול
 מתוך כסרכא רינה האלכסון ע"י נקסמת היא אםרק

 להכשיר יש סחציין לסמה שכל ורע בם"ר שיתבארהקקמ
 האונות שם שגם נראה הנפיחה בעת אם אפילו עניןבכל

 : סקטעו[ ו)ג'ים וס~ג וסרילמ סקי"3 ]ס"ך בכה"נשמחסיר מי כיש רלא ונשר הוא כסררן שימ מזו זופרורות
 בשרה שהסרכא מקום רבל הרס"א רבינו שבתב יזהגב

 חהיא מרבות באותן נם תלויה מדכא יש אםאף
 רבינו והנה ביאור צר'ך עכ"ל כשר כפולה סרבאנקראת
 נרבקות והאומא האונא אם וז"ל כתנ הגרול בחבורוהב"י
 בפילוש רסכשיר לסאן בפילוש או פילוש שום בלא בזוזו

 שקורין היא אחת מרבא עולה הדיבוק וכנגר]ע"כ[
 רכשרה פשימא תלויה היא ואם וכו' כפולה מרנאאותה
 נסרכה ואפילו רמרפה פשימא אחרת באונא נסרכהואם
 יש תלויה מרכא ררין שכתבט עצמה באוסא אובאונא
 באה זו סרכא ררימא רפמולה למיחש איכא הבאלה

 כמררן שלא וה"ל באונא שנמרך השני וראשהסהאוסא
 ו% סהאונא לא ררלמא סשום היא רכשרה למיטרואיכא

 ספק סים וה"ל שביניהם סהליחות אלא 3אהמהאוסא
 ריאה מחמת ואת"ל הליחות מחמת ספק הריאהמחסת
 ראשח אליו שנמרכה ססקום האחת ראשה באשמא

 : עכ"ל נומה רעתי ולוההשני
 מן היתש מרכא רואים רבשאנו הוא כן רבריו ביאור3ג

 תולין אלא חרשה מרכא היא שזו אומרים איןהמרכא
 המרכא זו אם ונ"מ הן אחת ומקורן סמנה בהיוצאאותה
 תולין ראין כ'יא במע" בארנו וכבר אחר למקוםנפ"כה
 אחר בצר ניקכה אלא קצותיה בשני שניקבה מר3אבל

 אם סאחרת היוצאת 11 3מרכא ולכן השני לצדונמרכה
נסרכה



 8ז לןהשלחן למ %ק מריןתהלכאערדך

 עיקר שמא לומר ספק אצלינו אין מקום לאיזהנמרכה
 הסרכא אלא השני קצה שם שנסרך מהמקום הואהסרבא
 בסררן בסרבא ולפ"ז הראשעה סרכא ממקוםטקורה
 )16ג6[ 6וג6 כין ]וס"ס לאומא אונא בין לחיתוךמחיתוך
 שמקורה לנו ברור זהו אחרת סרבא יוצא זוומסרבא
 אחת סרכא הן וכאלו לחיתוך חיתוך שבין זו מסרבאהיא

 נסרכה שלא תלויה היא אם ולכן כפולה סרבאונקראת
 תלר"ע משום ואי לה ניחוש דלמאי כשר ודאי מקוםלשום
 אם להיפך וכן סרכא מפני הוא דהכל הוא אחד שםהא

 שאיט מקום לחודה או לנבה לנמרי אחרת לאתאנסרבה
 בהראשונה אוהה תולין שאנו דנהי דמרפה פשימאבסדרן
 דאין רש"י דלשימת אמת והן בסדרן שלא היא הרימ"ם
 הסרכא מקור שהרי להכשירה אפשר היה נקב בלאסרכא
 וא"נ הנקב סותמת המרבא ושם בהראשעה תוליןאגו
 בשם הרי אחרת לאונא האחרת בקצה שנסרכה לנומה
 לשימת מ"ם הקצוות בשני הנקב תולין אין שהרי נקבאין

 רש"י לשימת ונם תתפרק שהרי מרפה ודאי היאהחום'
 : בך כל ברור ההיתראין

 או0א באותה א אונא באותה נסרכה אם אמנםני
 זה ודבר הקודמת בסדרן בהסרכא שמדובקיםעצמה

 בדין דינה למקום פמקום דסרנא ב' בסעי' נתבארכבר
 אמנם בזה חשש שום אין ולבאורה ע"ש תלויהסרכא
 דסרבא לנו ברור שזה אמת דהן כן אינו תידוקלבי
 הסרבא מקור איפא האמנם הקודמת מהסרבא מקורהזו

 היוצאת הסרבא אם ולדוגמא לנו ידוץ אינוהקודמת
 אם התינח חודה על או נבה על שלה לאונץנדבקה
 זו מאתא נ"נ מקורה בסדרן שהיא הקודמההסרכא
 א"ב בבסדרן אצלה הסמוכה לאונא או לאומאונדבקה
 ובה מינה סרבא כסדרן שלא והיא היוצאת זו סרבאהוי

 ניחוש לא למה אבל וכשרה בתלויה ודינה למקוםממקום
 או מאומא מקורה בסדרן שהיא הקודטת הסרבאשמא
 זו לאונא בבסדרן נדבקה והיא לה הסמובהמאונא

 הוי וא"ב בסדרן שלא לה נדבקה היוצאתשהסרבא
 ומרפה כסדרן שלא לאונא מאונא או לאתא מאומאסרבא
 אם ספק יש דמקודם ס"ם ממעם להיתר מסקנתוועב"ז
 עליה סרבא שם יש בבמדרן שהיא הראשונההסרבא
 היוצא ליחות ע"י אלא מקום משום יצאה לאושמא

 היוצאת הסרכא לנבי ולבן בבסדרן יחף נדבקומהריאה
 סרכא דהיא נאמד אם ואפילו כסדרן שלא באןאין

 מזו היא מקורה שמא מ"ם בסדרן שהיא מפניובשרותה
 ססקום סרכא והוי היוצאת הסרבא לה שנסרךהאתא
 הם הסרבות דבל ב"ג בסעי' בארנו דכבר וכשרהלמקום

 : ע"שספקות
 היוצאת הסרבא זו דהנה בפשומו לפרש יש ונםנה

 לנו_ ברור לאוסא אונא שבין כסדרן הסרבאמבין
 מאומא אם ידענו לא אך מנאן ג"ב טקורה היוצאתשזו
 אם שלה לאונא נסרך השני בשקצה ולבן מאתאאם

 למקום ממקום הוי זו מאונא היא היוצאת שלסקורה
 ר 40מייק

 אך ומרפה כסדרן שלא הוי מהאומא מקורה ואםובשרה
 לא מקורה אין היוצאת הסרכא זו שמא ספק עוד ישלזה

 שלא ואת"ל שביניהן מהליחות אלא מהאומא ולאמהאונא
 לד נסרך השני שקצה זו מהאונא מקורה שמאמהליחות

 סקט"ע וס)3"ם טקנ"ג ]סק3"ס וכשרה למקום טמקוםוהוי
 דכריו ודסס ~סקסומ סט3"ם וסרכס זס עסי' סתססוגר6ס

 מוי:ב,%%זנש סע %"י1םלנס6ייי
 ס)5 )ס)עס סג"י דכרי ס3י16 וט3יימ סק."ז 1סם'יך1ס7"מ
 )סרכ6 )טקוס ממקוס סרכ6 טדמס ד6יגו סק"עעסט"ז

 : ט"ם[ט)ויס

 תלויה סרכא לענין רק דבריו הביא הרם"א רבינו והנהני
ן

 ואינה ממנה היוצא בסרכה דעתו מה להכין ויש
 אומא לאותה או אעא לאותה מדובקת אלאתלויה

 בתב לא למה להתיר דעתו אם וטם"נ מהםשהבסדרן
 בן לבהוב לו שהיה כ"ש לאסור דעתו ואם בש"עזה

 וססך לקצר ודרבו להיתר דכותתו ברור נראה ולכןודמ[ ]3"י במור דבריהם ע"י מכשול לידי לבא ולאטפורש
 דסרכא מ' ס;י' בש"ע לקמן שמבואר מה עלעצמו
 כשביאר וממילא תלויה סרכא בדין דינה למקוםממקום
 ואף מותרת למקום ממקום גם טותרת דתלויהכאן

 ובש"ע להיהר הוא ההברעה מ"ם לחלק יש זהשבענין
 פשומ מרפה אחרת דבאונא הזביר שלא וזה לקצרדרבם
 אחרת דבאונא ממילא כשרה תלךה דרק שכתב ביוןהוא
 בשרה בתלויה דהוי למקום ממקום זו באונא ורקמרפה
 חילוק איי סרבא שנזבר מקום שבכל הוא נדול שבללודע
 מכהם דבוקה ובין השערה כחומ דקה בין מאד עבהבין
 שאין ביון הוא ופשומ י"דן ספ" ]סע"" חומ שוםבלי
 בסעי' ובם"ש לחומרא לילך לנו בהברח בזה וביוצארירין ע"י שבאה ובין נמורה סדכא בין להבין בקיאיםאנו

 : ע"שב"נ
 ויש החיהוך בשפת עומדת אך בכסדרן מרבאנז

 אותה ובשנופחים בחיתוך או בנב היא אםלהסתפק
 בל אותה נופחין ונשאין בחיתוך שהיא נראיתהרבה
 בהמוה רוב אחר והולבין בשרה בנב שהיא נראיתבך
 בח* נפוחה היתה היאך ספק שיש וביון בשרותשהן

 היתר חזקת על העמידנה מעמ אם הרבה אסהבהמה
 ומזה רס3"6[ גסס 31"י סק"י ]ע"ז הוחרה דנשחמהממעם
 ריעותא בדאיבא דנם ב"מ בם"ם שבתבנו למה ראיהיש
 היתר ומחזקת בשרות בהמות רוב מנלל יצאהלא

 ! ע"שדשחימה
 אלא דכשרה בסדרן בסרכא אמרו לא דבנם' ודענןק

 דדווקא שאמרו מרבותיט "מ ולבן לאתא אתאבין
 מרפה בכסדרן נם לאומא אונא בין אבל לאונא אונאבין

 דדווקא ומעמם ט"ס[ 16סרין יס גסס ורס"י . ע"ז]חום'
 ולא מ% זו מתפרקות ואינם החזה במצר הנתתוהאונות
 חהרמב"ם רשק אבל ומתפרקת באויר שודא האומאכן

 דבסדרן דכיט חילוק שאק כהנו מרבותיט ועודוהרא"ש
הייע
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 הם ונם הנקכ 1םותמים במנוחה ומונחים דכיהייהוהיינו
 כשר באומא אונא נם ולכן ככפדרן מתפרקותאינן

 ג55 ס631ס 65 ]וגס"ט והש"ע המור 'פמקו וכןבכסדק
 1ז1"ק[: י' 16ת וטד"ט ס6ומרזטט

 למטה 'לאונא אונא דבין המרכא מן היצאת בועאנט
 שם אין מחציין דלממה תלד"ע זה ואין נשרמחציין

 שכשיש "'ל וא"כ מותם שבכמדדן אלא נקב שישכיון 'רש"י דלשימת ואע"נ סק"נ[ מ5"ז ]ס"ז כלל עליוסדכא
 האחרונים וכ"כ לה הישינן לא יפה מותסת אינהגועא
 בהפ"ם וכפרמ ט"י[ סומ' וסט"ח קג"ס וס"ק סקג"מ]35"ס
 ז' אות כדים הרמ"א רבינו וכ"כ ]סס[ להתיר דישודאי
 כמדרן לאונא אונא בין העומדת בועא כתוכ מצאהימ"ל

 בועות שתי אכל דביתייהו דהיינו כשרה משם יוצאוטרכא
 ונ"ל עכ*ל מרפה לזו מזו יוצאת וסרכא שםהעומדות

 כבועות נאחזות קצותיה דשני דכיון רש"י לשימתדזהו
 י"ל התום' לשימה נם ואפשר יפה נמתם הנקכ איןודאי
 בחלון ממריפין דישכיון מ"ם מכשירים שאנואע"פ הלון כשיש אבל ז וה בג כשהמרכא 1ד11קאכו

 לה.1 להבועאומצטרף ריעותא הוי ל"1 כמעי'כם"ש
 דאנו חנם לאומא אונא בין בכמדרן וכן סס[ ]ס"זתלר"ע
 מצמרף נ"ח במע" כם"ש אומרים שיש כיון מ"םמכשירים
 1ס3"ס[ ]טר"ח אחרונים גדולי לזה וה"כימו ]סס[לתלר"ע
 להכשיר ש"ט נראה מיעוך ע"י הולכת המרכאואם

 למשה לאונא אונא בין מבועא תלויה ומרכאבהפ"ם
 דבזה ט"ז[ סטי' הט"ח ומרפה מקום ככשאר דינהמחציין
 כיון מקום בשום מתחזקה אינה שהרי כמדרן שייךלא

 במקום זכים מים הבועא דאם לי ויראה תלףהשהיא
 כם"ש זכים במים חכועא מן תלויה מרכא להכשירשנהט

 ; להכשיר יש אלו בכל נם ל"זבמי'
 מחציין לממח ממורמא או ממינרא היוצא מרנא אבלסא

 יש אפילו לאומא אונא כין או לאונא אונאבין
 ט"ס[ סעי' ]סט"ח דכשרה ודאי מיעוך ע"י הולכת אםחלון
 חלון נלא להכשיר יש מיעוך ע"י הולכת אינהואס

 1מורמא מיגרא מתוך ותלויה ]סס[ מרפה וכחלוןבהפ"מ
 : ודוק[ קס"ס ט"ק ~צ35"ס ל"ז בם" כם"ש מקום בכלבשר
 מקום כל דאצלה טרפה שתמרך מקום לכל הוורדאסב

 ואפילו בפ"ע עומדת היא שהרי כמדרן שלאהוי
 ג"כ מקרי בו נדבקת טולה ואפילו שלח לגיםגמרכת
 פעמים כמה מ"ם אצלה מונחת שהיא הנם כמדרושלא
 פילוש בלא לכימה כנדבקה מכשירין שיש אף ולכן%"6[ ]ר"ן כמדרן כשלא דנתהוה וממילא מהכים יוצאהשהיא

 לאסור טסקו והש"ץ המור מ"ם ג5גו[3סס
 טקמא יתרת לכל הרין וכן חפומקים מרוב טשמעדכן
 שלא הוי טמנה היוצא מרכא כל דאוני בדהא אינהאם

 כדרי כשעומדת אכל האוטת כין שאינה כיוןכמררן
 וביתרת ג11רדא תלויה מרבא אבל האוטת ככל דינהראוני

 דדעה דקיי"ל מה לפי למקום ממקום במרכא וה"הכשר
 : תלויהכסרכא

 י"א טרפה לכים דבו~ה כולה דאפילו שנתבאר "סנ
 טרכא בלא דכוקה אבל ומרוכה כשדבוקהדדווקא
 אינה אם ופושרין כנפיחה ויכדקנה בנחתיפרידנה
 מגמנמים ויש כ"6[ סטי' וססיח ס"5 ]יס"ס כשרהמבצבצת

 אם וכן ]סס[ אמורה כדקה לא ואם עיקר ואיגוכזה
 הכיס עם שלה השורש לממה במרכא נדבקההורדא
 נקרא והשורש, במדרן כמו והוי רביתייהו דהיינו כשרשלה

 : ורדא כצורת להתענל שמתחיל המקוםעד
 ויש גידין ע"ג הורדא ומלאים כנדיים נמצא יפעמיםסד

 דין קרום לאותו אין האומא כלפי לממה קרוםבה
 לצד הקרום אותו יהיה אם אבל רביתייהו דחכימרכא
 באותן מחוברת היא ולפעמים מרכא דין לו ישהראש
 חיבורה מקום שיהא שצריך ונראה בכים ואינהגידין
 ושיהא 3ידין כאותן מחוכרת שתהא האונא אצלשהיא
 דבוקה היתה שאם דבוקה ואינה נידולה מקום חיבוראותו
 מקום או דבוקה היא אם העין במראית תלוי וזהמרפה
 במקומות רק כן לנהוג ואין רע3"ן[ 3סס ]3"יגידולה
 : כ"גן ספי' ]סננ"מ בכך וטלאים ' נדיים דרנילותשיודעים
 השומן והפרידו חלכ מרוב בשוטן טובלעיןהאונות ראשי והיו ביותר שמינה שהיתה בכהמה מעשהסה

 ועלתה בריאה שימן 'דלדולי נשארו ולאמהאונות
 בריאה ומעשה מקי"6[ וע"ז והכשהיוה בצבוץבלא בנפיח"

 שבמקום עד דם מליאה היתה והמרכא לכיסשנמרכה
 והמריפו דם מראה אותו מביבו כל נתמלא לכיםהמרכא
 ; דם במליאה כ"ש פרפה בנפיחה העולה מרכאאפילו שהרי הוא ופשומ סק"ג[ ס5"ז וסס ,מי"וך בזה מחנידלא
 תלוהה והיא, מהריאה היוצאת דמרכא נהבאר כברסו

 דהיינו מקום באותו דבוקה היא רק דכוקה היאאפילו וכן בדיקה וא"צ בשרה מקום לשום נדבקתשאינה
 מינה מרכא ונקראת עצמה אומא באותה ' או אונאבאותה
 דבר של מעמו בארנו וככר תלוהה מרכא כדין דיגהובה

 פומקים הרבה אבל סי"י[ וק"ז בזה חולקים וישבמעי4כ'
 ל"ז בם" נתכאר וככר סקכשז[ ]ס"ך המנהנ וכןלהקל
 כשרה ,ממיגרא מרפה הבועא מן היוצא תלויהדמרכא
 אלא אינה הבועא על הריאה בשר טלח ומיוטמושניפוח ע"י ואם בס"ד הדברים מעמי שבארנו מ' מעי'ע"ש

 מתוך ומירכא כהפ"ם מהני ומיעוך וכשרהכמורמא
 מקומות ויש סק"ך[ ]פר"ח חבועא מן כמרכא הויהאמום
 תלויה מרכא וכל אומרין הטקוטות בכל אבלס56מיקי[ סגסג וסרסד'ס 35 36ן סר" 3סס ]סס בעלמאלריר רם זה חושבין שאין מכועא תלרה מרכא להכשירשנהט
 מנהנינו לפי וזהו ת*יה סרכא בגל כצלעות לעייזיש ולפ"ז משם ניהקה רוודאי טרפה כננדה בדופן מכהיש אם וכן בנפיחה ועולה המרכא תוך הרוח ונכנםהריאה ניקבה ודאי דאז טרפה הריאה נפיחת עם נ"כשעולה

שאץ
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 במקום אבל ארתבאר 3מ1 ברופן מנה ע"י מכשיריןשאץ
 להמריף אין לקמן שיתכאר דנם' דינא כפישטכשירים

 : היא מעליותא בדופן דמכה זהמפני
 הלהה כםרכא הף ובה מעה דמרכא שנתנאר 1"סז

 הסרכא שאין ררווקא מ' בסעי' רים"א רבינוכתב
 היא אם אבל הריאה כשטפחין הריאה מבשרקצרח
 ואינו מקמיט שתחתהה הנשר הסרכא שמכח עדקצרה
 והמעם עכ"ל מרפה הריאה כשאר הימב בנפיחהעולה
 שעבשיו אף נקכ ויההה הקמיפה ע"י להנתק שמופהמפני

 שתנהק אחר אבל כתלויה היא שהרי נקנכאן
 והסרכא הקממ עברה אס לפ"ז והנה מקכ"מ[ ]ס'יךקב

 העוכרת כסדרן שלא טסרכא נריעא דלא כשרמיעוך
 שאינו דכיון בחק יש מעם "ור אמנם ]סת"ג[ מי"והע'*
 3ד"מ[ ]רט"6 כריאה כאפום היל בנפיחה לעלותיכול
 אך כבאפום מהגי לא מיעוך ע"י בענרה נםולפ"ז
 עיי בעברה בהפ"ם ורכן הראשון הטעם הואהעיקר
 : ,כסן להתיר יש והסרכא הקממ ועברו הנהונמיעוך
 המרכא מפני נההוה כשהקמט הוא זה כל והנה3סדץ

 רואים אנו אם אבל הקממ סרה הסרכאוכשטמירים
 והקמפ הסרכא שחותכין כנון הסרכא מפני אינושהקממ
 בלא כקממ דזהו להקל הט לכאורה מקומו עלנשאר
 ולהנקב לההפשם מופה שמא לומד שיןי לא רבזהסרכא
 הסרכא מפגי היא הקספ כשםיבת אלא שחך זהדאין
 שהרי כלל א"צ מיעוך נס וא"כ זל"ז שחכימ כשאינםולא

 כסררן שלא בסרכא הדין וכן ובה מינה היאהסרכא
 ריש נשאר והקמם המנהנ כפי סיעוך ע"י הסרכאואכרה
 מפעם זה אסרו האחרונים נדולי אך זה ממעםלההיר
 ובה מינה דבמרכא י"ל ום'ם סקג"נ[ וטכ"ם ]סת"גתלר"ע
 א"כ ריעותא זו דאין בארנו ובהלויה כתלויה שהיאדקיי"ל
 דאם שאומר מי יש וכן מי"נ[ ]גוג"י ובה במינהה"נ
 מיעוך אטלו א"צ בריירן מתחלת הוא שהקמפניכר

 : קכ"ט[ מ"ק מ3"פ ובהבטיגה
 האונות בנב האתות חיהוך במקום שניקבה ריאהממ2

 החזה במצד הם שהאונות מ8ני כשרה הדופןכננר
 1ד11קא הנקב מותם הדופן אייכ הדופן אל טאדוממוכות
 סוהם הסירכא דבאמצעית לדופן מה4ינא סירכאכשיש
 סיכא עליו ואין מפולש הנקב אם אבל הנקב אתהרופן
 סירכא בלא מ"ם להדופן סמוכה שהיא רהנם מרפהכלל
 אינו סירכא גםחם דנם ה"א יוצא והדוח סתימה זהאין

 מותמתה ודופן שניקבה רשה ]פ"מ.[ הש"ם לשוןהיא רכן בחוזק בדופן ונאחזת מכוכה הסירכא אם רקמועיל
 דסריך קאמר ולא ע"ש בב"שרא דכניך והואכשרה
 כחופים הוא שהמיבוך לםריך מביך בין והחילוקבבישרא
 נאחז לשון לרופן דייאה הדבק שבאמצעיתםקצרים
 אפילו או מאד דקיס שחחומים מקרי וסריך נקרניובמבך
 מפני יפה לימבך דא'ש פפחש  שני שארוכים רקעבים
 דאין הפוסקים רוב הכריעו לדינא אמנם ]3"י[ארכם
 חנ9 רגיט ~כן נשר גווני וגכל למריך סגו געהלוק

 1שש מירכא מחם וכתב דבר מזה הזכיר לא י'ץקכסעי
 לא סירכא דנם לומר שרוצה מי 1"8 סקע"ס[1טטנ"ס
 חעה ש"8 דאסת כן לומר וחלילה מק"מ[ ]פר"טבעינן
 איט ונם הראשונים מכי ונדחית כן שםוכרתיחידאה
 כלן 65 וסעור כן סוכר נ16ן ס5וס סר סר3 5סטמוקריט ]ססר"ט ע"ש הפור בם'ש כן מוברת זו שריעהמבורר
 37ריו 3קסים סס5יתי 7חס וגכר טייס סר6ייס 3דכרייסס

 סיטכ[! ט"ס 3יון יפס וסטור וכ5מכ5
 באומות ולא באונות רק מועלה אינה ע מתימהע

 ורחוקה הנהמה של החיל ברוחב מונחיןדהאומות
 כשיש לדופן מאומא סירכא מועיל אין ולכן הדופןסן
 ]רם"י[ הסהימה מיפרקא היא שרחוקה דכיון בהאומאנקכ
 דאונא בחיתוכי רביתא במקום שם בגמ' שאמרווזהו
 מהחיהוכים למעלה הנקב אם נם מועיל בהאונות אכלע"ש
 מתחיל אינו בשדרה הריאה דיכוק במקום שלמעלהדידוע
 אחשכ במשך מהחילים והפירודים האונות פירודיבשם
 מקום מקרי היאה ננ ער האוטת שכננר מה רק1כן
 שכנגדה לרופן הולכת וסירכא נקב שם יש ואםרביהא
 כהאונות להדופן סמוכה היא שם נם שהרי סתימההוי
 ראונא כחיהוכי רביתא במקום חז"ל שאמרו חהועצמן
 הוא והמקום הדופן אצל רובצת שהיא במקוםכלומר
 אצבעות שני דרק לוטר שרצה מי ויש עצמןהאוטת פירורי במקום רווקא לאו אבל דאתא חיתוביכמקום
 למעלה ולא עצמן כאוטת נחשב האוטת מפירורילמעלה
 בטקום דרק לומר שרצה ויש רס3"ח[ 3סס ]3*מחץ
 כן קיי"ל ולא יש6[ 3סס ]סס בלכר עצמן האונותחיהוך
 האוטת שכננר השדרה ער שלמעלה השלם כלאלא

 : ע"ש והש"ע הפה- פםקו וכן עצמן כאונותדינם

 שברופן להבשר אלא מועלת לחפן המהימה אץעא
 עצמן בצלעוה אפילו או לצלע ציע שבין הבשרכנון
 באמצעיהה דהצלע ]רד3"[ בשר עליהן שישבמכ~ט
 בהמה כשהיא בשר עלית יש ובהצדדים עצם רקהיא

 רמהימה מוהמת ואינה קרום רק שם אץ דבכחושהשנונה
 קשה שהוא העצם אבל רך ,8הוא מבשר אלאאינה
 לבשד סרובה היא ואם מם3ה תהפרק כי מוהמתאינה
 חהראב"ר פש הרמב"ם וסבללן הפוסקים רוב רעתולעצם

 שכננר ספני לאיסו וךא"ש ורעת להיחרוהרשב"א
 הבשר כננד הסתימה מועיל ומה סוחם איט הייהעצם
 המור רעת טפה וכן העצם כננד הנקב שישאראחרי
 ע דיעה כלל הביא לא י.ח בסש' הב'* רביט אבלע"ש
 שכננד מה נם התפרק לא בבשר נם שנסרך דכיוןום"ל
 "8 הרא"ש לרעת ניחחש אם ואף להתרפא 1ס1פ1העצם
 ואין בלבד בסטיכא אבל סמש בנקכ רק דזהו שאוסרמי
 הסירכא מפני לנקב חושחטין שאט אכא הנקב רואיןאט
 בלבד לעצם בסרוכה נם בסירכא מתיר ז'9הראב"ד תיי טכי3[ 3ן י~ר* 3סס ]3יי דכשרה מודה הרא"שנם

* טותטה קי"ל דלא וטו ע'ש ד' דע בפ"ו בדבריונסבואר
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 גש?.הם כשסרובה מ"מ וש"ע גמור כלל רעתו הובא%א

 : בפשימות להכשיר יש ובעצםבבשר
 בעינן אם כלל הזכיר לא בש"ע הב, רבימ 1הנהעב

 רונ שא"צ או נעצם וטיעומא נכשר המירכארוכ
 צעצם הסרכא רוב שאפילו כתב הנרול וגמפרוגבשר
 כס"י ]רזג'ין בבשר רוב דווקא דבעינן וי"א ע"שכשרה
ופר"ח

 סקת""
 א"צ שכשר דבמקום ורע ו"מ( סצ" וכמ"ס

 ]נ"י בריקה מועיל אינו שמרפה ובמקוס בריקהשום
 בריקה מועיל אינו רלעצם המור וכם"ש סקע"ד[וס"ך

 : ע"ש בד'קה א"צולנשר
 מקמא אבל האונא מנב אלא מועלת הטת'מה איןעג

 מקמא סירכא ולכן ר3יתא מקום זה ראין כלוםאינה
 לרופן האונא משיפולי ואפילו כמידרן שלא הףולרופן
 סרכא ואם רביתא מקום זה ואין טותמת הטרכאאין

 לרופן ונסרכת הגב על ומתפשמת אתא סשיפולייוצאת
 מהשיפולי הוא הסרכא מקור אם לירע ביכולתואין

 מגבה הוא הםרכא מקור או ומרפה האונא לגבונתפשמה
 בנב הוא הסרכא רוב אם וכשרה לשיפוליונתפשמה
 דמסתברא מרפה בשיפולי הוא הרוב ואם כשרההאונא
 מקמא היא אם הרין וכן ריב שיש במקום מקורהלתלות
 מגבה הרוב ואם מרפה מקמא הרוב אם רואיןומגבה
 קליפה או סיעוך של המנהנ דלפי לי ויראהכשרה
 פשימא ט'עוך ע"י כולה עברה אם שיתבאר כמו'אעלינו
 למעך המנהנ מקמא רק היא אם אפילו שהרידכשרה
 עברה מקצתה אם אמנס הסרכות נכל מהנדמיעוך
 משערים מיעוך ע'יי הולך שאינו נשאר ומקצתה מיעוךע"י
 מרפה מקמא הרוב אז ואם המיעוך אחר הנשארכפי
 בגבה דמקורה סימן דזהו כשרה נשאר ומגבהמיעוך ע"י עברה מקמא אם וכן כשרה מנבה הרובואם
 דמקורה סימן דזהו טרפה נשאר ומקמא עברה מגגהואם

 דאינה אמרינ! מיעוך ע"י שעוברת מה כל שהרימקמא
 שנשאר במה רק לשער לנו אין וא"כ שיתבאר כמוסרכא
 מחצה על רמחצה פשומ דבר נראה ועוד המיעוךאחר
 ככל הרין וכן הכשר כמקום רוב דכעינן מספקמרפה
 : הכשד ממקום רוב רכעינן שיתבארו מרכותסיני
 כשנסרכה מועלת דטנבה שנהבאר דזה שאומר מי שעך

 דווקא והו לבשר סרכע רוב יש אם ולעצםלבשר
 אם אבל להעצם עכיפ סרוה לעצם הסרוךכשהמקצת
 להכשיר אין לעצם טמוך ותלוי פרוד העצם שכננדהמקצת
 מקצתו כשענ"8 ה"נו לעצם בטקצתו שהגשרנודוה
 נם תתחזק שמא למיבותא תרתי כאן דיש להעצםדבוק
 אבל לבד הבשר בחיבור די שמא תתפרר ואה"לבעצם
 הסדכא אם וכ"ש להתיר אין להעצם דבוקה3שאינה
 על תלויה מיעוטה אפילו מסנה וקצת הבשר נגרגולה
 דלאו טזה דגראה דטרפה לבשר דבוקה ואינההבשר
 חולקים ו"ט ו"מ[ סטי' ]סת"מ להמתר 1מ1"1 הוא טובדבק
 דאל"כ לנק3 חוץ התפשמות אלא אינו התלוייהמיעום במוב דבוקה הסרכא הנקב דבמקום י"ל דאררבאבזה

 מקצתה דאם נ"כ נאמר גכסררן לאונא מאעא בטרכאנמ
 ואררגא פוסק בשום נמצא לא זה ורבר מרפהתלויה
 משום לחשוש דיש ודאי ובעצם בבשר אבל להיפךמשמע
 הוא בהעצם שמא חשש ויש שפיר סיהדק לאדעצם
 : קנ"ן[ ס"ק ])ג"ס בבשד כשכולו משא"כ הסרכאעיקר
 רביתא דמקום ז' דין בפי"א כתב שהרמג"ם ודעעןן

 ע"ש שבחזה בשר בין הצלעות שבין בשר ביןמקרי
 מקום אינו שבחזה וכשר כן כתבו לא הפוסקים כלאבל
 החזה ששמנונית שמינה בבהמה מיהו ומרפהרביתא
 נצלעות הו' הצלעות על תלוי והשמנונית לממה עדבא
 על התלוי החזה לשמנונית מנבה סרכא יש ואםעצמן

 ן סטיטור[ גטס ]3"י כשרההצלעות

 הראש לצר היאשונים הקטמם הציע1ת דשני י"אעד
 וכשנמרכה דופן נקראים אינם לכהן החזה עםהניתק

 ובשו"ת נסגטת".[ מרפה איו צלעות שני שבין לבשרמגבה
 סחלוקת שיש כתבו שפ"א סי' וברוקח ע"ר סי'הרשג"א

 והיינו הבהמה וברוחב ע"ש יהכשיר נהנו והםבזה
 והיינו מהחזה שמנקרים החומ עד רופן מקריקומתה
 ואילך ומהחום דופן מקרי זה טקום עד השררהמראש
 גבי על נסרכה ואם מרפה שם נטרכה ואם חזהמקרי
 כל הסכיטו כן ומרפה בחוה נסרכה כאלו ד'נההחומ

 :הפוסקים
 באלכמון נסרכה אם מ"מ באונא היא שהסרכא אע'שען

 דכיון מרפה האומא שכננד לרופן טגיע השניוהקצה
 ראתי רביתא לאו הרחב במקום הוא האהרשהקצה
 לרופן וגם האונא שבצד לדופן עולה הסרכא ואםהוא

 וכן ע"ב בסע" ועם"ש הרוב אחר הולכין האומאשבצד
 אף לאונא אונא שבין החיתוכים מבין יוצאה הטרבאאם

 נרון החיתוכים רבין מרפה שכננרה לרופןשנסרכה
 אלו ד'נים וכל ור""סן גטור ]ל'מ כמגבה ולאכמקטא
 האומות מנב תא האתות מנב יוצאה כשהסרכאהם
 אינו האומא שמגב ומרכא כם"ש סותם הדופן איןדבזה
 הבאים בסעיפים בם"ד שיתגאר כמו בדופן מכה רקמועיל

 ; 8"1 כסעי' ועמ"שלפנינו
 שיש או הרופן בצלעות דבוקה הריאה שכלוהיינו דאוני רביתא במקום שלא לדופן הסמוכה רשהעח
 לשימת הרבה ד'עות ב!ה יש להצלעות מהאומאסרכא
 שאין והיינו ברופן ריעותא אין אם ]ת"מ.ן ותום'רש"י
 שאין ריעותא נמצא לא בהדיאה גם אם אפילו מכהשם

 טרפה ומוגלא בועא דהיינו צמחים הסרכאבסביגות
 הרופן מן הטרכא הסירו או הרופן מן פרקוה אםואפילו
 היא טרפה מ"ם מבצבצת ואינה בפושרין ושמוהונפחוה
 קלמתה שהרופן תלינן ולא גהריאה הסרכא רתלינןמפני
 נסרכה או נסמכה רהריאה אלא סינה אי!ה מפניאצלה
 האומרים לשימת הטרכא שהעלה הנקג מפנילהרופן
 רזהו להאומרים לינקב שעתידה או נקב בלא סרכאדאין
 3ריאח מכה מחמת שעלה קרום והף הסרכאמתימת מפני הוא כבצבצת שאינה ומה הסרכות איסורמעם

ואיע



 יי למדץשלהן למ מימן מרישתהלכותערוך
 3כ5 3ליקס טועי5 ד5רמ"י כת3 ס6 ]וסלס3"6 קרוםואיט
 : 51ט":[ ע"ס 5מטיס וסט5חס 3דוסן טכס 5יכ6 6סעועגע
 אם מכה בה שיש ברופן ריעותא איכא אפילו יכןעמ!

 אינו ג"ב צמחים שהעלתה ריעותא יש בריאהנם
 ברופן מכה כשיש אך ענין בכל ומרפה בריקהמועיל
 וכיצר מועיל והבריקה בריקה צריך בריאה ריעותאוליכא
 מן הריאה ומפרקינן מאר חר מכין מביאין הכריקההיא
 היא ואם החיהוך ע"י נקכ בה נעשה שלא בנחתהרופן
 תלויה ונשארה הרופן מן המרנא חותכין לרופןסרונה
 משימים או בפושרים אותה תותנים לה ונפחינןבריאה
 כשרה מבצבצת אינה ואם המרכא מקום עלפושרים
 והיינו שוים הצררים ששני מקומ רכל רמילתאומעמא

 תלינן ריעוהא ליכא בשניהם או ריעותא יששבשניהם
 מועיט אינו ולכן לכך עלולה שהיא מפני בריאההסרכא
 מתימת מפני היא מבצבצת שאינה רמה כללהבריקה
 ברופן ריעותא בראיכא נם לרידן זו ולריעה כמ"שהסרכא
 בריקה צריך רמרינא רכיון מרפה בריאה ריעותאוליכא
 נוהגין ועתה וז"ל בשם התום' שכתבו תהו אנובקיאיןאין

 וב"כ עכ"ל וכו' אותן בורקין ואין המרכות כללהמריף
 ע"ש הכל להמריף נוצו וצרפת דבאשכנז שםהרא"ש

 ! כם"שוהמעם
 ישעשתג8

 הר"י
 נם אם אפילו מכה בה יש דאם בדופןבמכה תלוי רהכל ההמור הרא"ש לרעת

 הבדיקה לה מהני מ"ם רצמחים ריעותא "מבריאה
 או שהרופןאהמשיכה תולין מבצבצת אינה ואםשנתבאר
 וכשרה הריאה מחמת המיבה ואין אצלה הריאההטריכה
 ריעותא ליכא בריאה גם אם אפילו בתפן סכהוטשאין
 וטעמא כריאה רהלינן ומרפה הבריקה מועיד אינודצמחים
 רואים אנו הרי ברופן מכה רואים אם רק לכךשעלולה מפני מברופן בריאה לתלות יותר יש רוראידמילתא
 הריאה להמשיך המסה מררך שהרי לזה נלויהמיסה
 לשימה והנה בהריאה ריעותות לעשות דרכה וגםאצלה
 כיון תועלת אין ג"כ בבריקה בקיאין אט שאין לרירןזו

 במכה אפילו פנים בשום מכשיר אינו בדיקהשבלא
 : בריאה ריעותא ואיןברופן

 והרק הרשב"א שכתבו המאור ובעל ר"ת ושימתשא
 איכא אפילו ברופן מכה יש ראם הוא כןבשמם
 רכיון כלל בדיקה וא'ש כשרה בריאה רצמחיםריעותא
 מפני היא המרכא שמיבת לנו ברור בדופן מכהדחזינן
 מכה וכשאין בהראה הצמחים שעשהה והיאהרופן
 בריאה ריעותא כשיש אפילו הבריקה לה מהניברופן
 סטור ןודכרי כן משמע לא פ"ז ובהשגות ע"שש[ רעש תמים בספר ז"ל הראב"ר ג"כ כתב ץוכששה
 כרי6ס ריעוח6 ו6ין 3דוסן מכס כסיס וננסירין יגו'וי"6
 וכסנסוס סכ"ח כט"ס טיקע 5ריך טכ"5 3דיקס %1%53פי5ו
 653 טוחר 3רי6ס ריטוס6 יס 6סי5ו יו י5סיטסעסלמ"ח

 : ר"ח[ 5סיעח כין ס65 65 6ס ס"ס3ייקס
 ה' רע שבפ"ז בט!ור צרן זה בענע הימב"ם ייבריפב

 שהעלתה בץ לרופן סמוכה שנמצאת ריאה של האוםבהכ
 וביצר ניקבה שסא לה חוששין העלתה שלא ביןצמחים
 תנקב שלא בה ונזהרין הרופן מן אוהה מפרקין כהעושין
 הנקב כמקום מכה ברופן ונמצא נקובה נמצאתאם
 מן כשנפרק ניקבה שחימה אחר ואוסרים כמכהתולין
 בריאה היה זה שנקב בירוע כרופן מכה אין ואםהככה
 עיקר זה כתב ח' וברין עכ"ל ומרפה השחימהקורם
 ולא כפושרין אותה שטפחק ריאה שכל בירך יהיהנרול
 וכפי"א עכ"ל נקב טנל שלימה היא הרי המיםיבצבץ
 שנמצאו או צמחים שהעלתה ריאה לפיכך כתב ה'רין

 למרפש או ללב או ולרופן טמנה תלויין חוטין כסומרכות
 עכ"ל כריקה וצריכה ניקכה שמא לה חוששיןהכבר
 נמצאת שאם זו ררך על היה הרין מן כהב 1'וברין
 של האום מן היו אם חוטין 'כמו בטרכות הלויההריאה
 את שחותכים הכבר לטרפש או ללב או ולרופןריאה

 אם בפושרין אותה ונופחין הרשה את 1מוציאיםהסרכא
 היא הרי המים נתבעבץ לא ואם טרפה נקובהנמצאה
 בטקום היתה לא זו וטרכא 1מותרת נקב מכלשלימה
 ואח"כ עכ"ל וכו' בלבר העליון קרום ניקב שמא אונקב
 מדהו ורבים בם"ד לפנינו ויתבאר כן איט רהמנהנכתב

 : הוא כן וממקנתם רבריובהבנת
 אין ראם הסאור ובעל ר"ת כשימת סובר יהוסנ"םפג

 אין ביו ריעותא יש בין בריקה צריך ברופןמכה
 אם או הדופן מן המרכא לחתוך היא והבריקהריעותא
 שלא דק במכץ לפורקה להרופן לגמרי ממובההיא
 מכה ליכא אפילו נקס בה ואין נתפרקה ואםתנקב
 סבצבצת אעה ואם כפושרין ובורקין לה מנפחינןברופן
 שביאר כמו בן איט המנהג אבל דגם' מרינא וזהוכשרה
 בדופן מכה כשנמצאת אנל בס"ר בזה נכאר ועוראח"כ
 חיישינן רדא וממילא כלל בריקה א"צ ברופן מכהשכשיש מפני כהתפרקותה ניקבה אם אפילו חיישינן לאשוב
 בהתפרקותה ניקבה שחימה שלאחר ותלינן ניקכהאם
 מכין חז"ל שהצריגו וזה כן מורין המנהג לפי אפלווזהו
 ותימרף ברופן מכה ימצאו לא שמא הטפק מפני זהורק

 אין נקב וכשיש כריקה צריכה שרוי בנקבכשתתפרק
 ס3דשם יז ' כח3 ות"ע עח"מ ]עכ"ט בחקהכאן
 ט"ם 3סיעסו תפסו סכן טי3ליסס גר6ס 1ט65 ורדכ"1חזס
 3מקס %ס 53י טכסיר סרט43ס נס 3יוען טגס 3יסו5מ"ו
 צ 5סיטס נ"כ טסכיס 3ח"ז ודגביו סר36'ז 3ססנםוט"ס

 !ומ'ט[
 כ"ב סעי בש"ע הב"י רבינו דברי טובנים ולפייזפד

 לרופן מרוכה האומא אם וז"ל קצרש יבריםשכתג
 מכה אין ואס בדיקה וא"צ כשרה ברופן מכה יימאם

 כלל הזכיר ולא עכ"ל בדיקה לה מהני ולא מרפהברופן
 ברורים ודבחו לאו אם בריאה ריעותא .ש ביןהפרש
 אם ד4קו רבוהיט של להריעות חשש בדופן מכהדבאין
 להסוברים ואפלו בריקה מועיל אינו בריאה חעותאאין

המעם ואיי כן איט דהמנהג דיסב'ם בתג הוי בדיקהדסועל





 מרפהןהלכיתעךדך
 נוני

 9ינםף8טעזץן 5פ
 מברא שאק מפני מכעה ג' ]כ5) בתשו' הרא"ש:תי
 יחד תהחברו מקומות משני באה אחת דמרכא,וסד
 מן נאהן שחציה לומר אין ולכן אחת מיכא~היה
 ע"ש הייב אחר הולכין ולכן רייאה מן וחציהזמכה
 אבל למכה וחרן כמכה רק שייך לא זה דמעםאעינ
 4מן הוי לדופן ואונא מאומא או ולרופן לחזה:נסרכה
 רחנה סרכא אלא ונחחברו מקומות משני דבאה1"ל
 וחש"ע להפיר להו משמע מ"ם ]3'"[ היא ואחת;יא
 אטרען אלא מקומות משני שבאו או מקומותנשני שנאחי לתלות ררהוק י"ל באלו רנם להם אחרירין

 התפשפת אלא ואינה לה מפל והשנייה עיקר.ת-האחת
 דעת הביא הנרול שבספרו הב"י רכיט על'תמיהני
 הטו המעפ דעיקר לי הראה בש"ע דעתם בל5 הכשיא ולמה וקתב אהר לילך ולא בכה"נ לאמור והרקקרשב"א

 לרוחב רגזהפשמת מרכא בכל בהוש רואים אנו-~ה
 אלא אינה והשאר אהד מקום הוא ופקורחרעיקרה

 כתבנו א וממעםתתפשמות

 בסע-

 אהר דההליבה ע"נ
 דכהיד מ"ל ולכן ע'"ש הנהת המיעעי לאחר הואחרוב
 כ0פרו שהבאש והאוסרים הרוב אהר שה%כק בזהמהץ
 מרכא יש רומקומות שבשמ כשניכר טירי א%יהנד%
 במקורה אחת מרכא כשרואין סירא ובש"ענמורה

 למעשה 5ההישב רש צע"נ ום"ם כצזבהזץתפשסיהה
 שיש ראיט פעמש וכמה הבקי4ש עעי בראץת'תלף

 : בוהלרביר
 כתב הרם"א יבינוצב

 צטע-

 מם אין דלדען י"ת
 עד יתבארו אשר החל1קש כל נם חל1בחלוקש

 הכל להמרקש הארצות באלו נהנו ככר כי הסימןמוף
 דצרפת באשכנז הוא קרמתים מנהנ כי לשטת'אין
 ברקאה מרכא שום להכשי אין ולכן במהם טבנישאט
 וכוהיצ עכ"ל בכה"נ בכסדרח באומא אונא וה"ה ק%י לצר סחצין לממה בכמדרן המרוכות אונות ב' לאאם

 לרופן מנכה הסרוכה אונא על אלו דינים בללישני
 דבשנטזם מכה שם שיש לדופן המרוכה אומאחגל

 ע5 הסכים ]סט"ד[ ב"ש"ש ומהרשש להמריף פשוםרגונהנ
 צריך 5ע%ם ותום' רש"י שלשימת לפי בדופן מכהק

 ואק ע"מ בסעץש בם"ש בדופן מכה כשיש נםבדיקה
 5תפן האתא מנב במרכא אבל בבדיקה בקיאיןלא

 למה להיתר הסכימו והום' רש"י דנם מותםשהדופן
 כ5 אבל ישראל ש5 'ממינם ולהפמיד בחנםנאמור

 פשום המנהנ וכן הרם"א רביט בדברי החזיקוהאחרונים
 ברינים מאר קערו האחתנים ולכן ישראל עייברוב
 צריך לדופן הסמוכה באתא דגם דם"ל מראשוניםשיש מפני למנהנ מעם .ש לדופן הממוכה אונא על וגמאלו

 מוברים יש ועוד ככדיקה בקטשין יא ואנן סוינאבדיקה
 ; בחה בקטשין לא טגן מריך ולא דחקא סביךדבעינן

 כחומהת פומקים שאץ מקומוה כמה היום עד שיש ודעצ.נ
 בוזפו דבמגה הג4 רנינו כפמס אלא הרם"ארביט

 א נמ להפן המהכה ובאתא בריקה בלאסכשארש
 %ט בן נהנו נ"כ כעה בה יושכ שאמ חיריסכשיהם
 אלו בערים נוהנ זה ודבר אלו דינים לבארהארבתי
 שאשת רגאק ע"פ כן נהגו מקומות שבכמה דורותמנמה
 הגיון החיאת ע"פ כן נהנו ובעירי כן שהורה ז"לאריה
 סהגרווי5 לאחד וראיתי ממכת נלשו מי בעה'ש ז"לסהר"ד

 להוונ מעם דנוי דבריו בכל וזרן זה עלשהתמרמר
 רבינו ע"פ טהנים שהץ רמנהג אם ובוודאי זהעל

 מוריים אלו שרבוים שףדעו בעלמא מנהנ היההרם"א
 כנדר דרה אלו חוסתת ץ6הם שקבלו אלא הדיןע"פ
 ע"פ נתיפד שדמנרג האסת אנל להתיר ביכי5תואץ
 אא"כ ביכ%ת א"כ פדינא הפחנףרים הפומקיםדעות
 כשם-אה העיר חכנף בייתף הוראה כמא על היושבלריב
 בענין סצאתי וכך רעה כשחה לפמוק אחרת דעהלהם
 ברממ'מ הגרפם שאימה לה' משנה מניד כספרוה

 נפו,ש אמ אנל וז"ל ז' דין פי"א מארשא בדפוםהחדשים
 נפיחה עץ 5הכשאר לל4 שנהט מקומות ובו' רבינודטי
 בע5 הגד% הרב וב"כ לחזור שולין המתירקכדעת ולמבוי לחץר רזץ חשח"כ ואומץים ברעת דדעתםמשום
 דבמקומות א כפי למדים נסצעו א"כ וכו'הכללים
 שלא מאחר שחטרץ בהם 5חזור רש טוח"כ וכו'דנהנו
 "ת כל האוסרז כדעת שמברו אלא נרר מצד כןנהנו
 ובלבד בידם הרשות המתיץ כרעת %מבור לחזורשע,ה
 עץפ דווא בזא ביד הגמצאש החכסהם בהסכטתשרהטז
 חהגאונים מרוזלטר ועיקי ססך 5הם "פ אלו ודבויםדובם
  שנורגין למשש אימור ואיהגין סמקום פצזלך עכ'עז"ל
 בשעדע ]שס[ אה טבשר 6אהר צריך להיר ודעחוהיהר
 אץ במתמא אמנם , מגץמו מנהג נגד הוא ~השבשר
 גדשן מנה אק אם לדהק רבוקה דדיאה כ5 אםשניי ז של5[ 5חוס 6"5ןיגייס הדעטז לכל ק כשרות בדגוות דרוב לישאל וא"צלחחש

 בולא רבוגחץ אם אפילו בדיקה לה סוגי %אט-פה
 בר דצא ~ה שמתיר שנף שכהב נף הש פילחפ שוםבלא
 מהשלטת האומא של וגנ כ5 ואם אסורים וחכליסנידף
 דגאתים בשם הרשב"א כהכ בשדרה דבוק %מעלההאונק
 בד*א בריהה הש שזו הרברים מראים שכךדכשרה
 שאץ פטפל "ט אם אבל השדרה אל רבוק הגנכשנל
  שאומר מי יש 1סור[ פרפה השדרה אל דבוק הגנכ5

 פיו% -ש אפי15 כשר להשדרה האתות ננ בלדכנמרך
 באתות %א באומא אלא דפט% דינא בהאי טחלקינןדלא

 :]סריסס[
 חאחעת אם מקילין ריש ז' בסע" הרם"א רבש כתנצה

 בנרנרת ממש דבוקות בנרנרת המסוכותה;ליונות
 ביניהם אצבע להכןם שעכל כלל חי*ק ביניהם41וין
 טראשן לנמרי דבוקים האתטות או האתות היו אםוכן
 כל היחה אם וכן האוסות בין הערד לשוסן מופןעד

 בסך דבטז"ט;ו שדרך אומרש כי בשדרה דבוקהוו-אה
 הגם שאלות בלא זה בל להתיד משע סרגא זהסגת
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 לשארי אלו ממקומות ללמור ואין דיראות מורהומומהה
 חילוק אין מקומות בשאר בי הריאה שם שנמרגהבוקומות

 : עב"ל לאו או בולו דבוקבין
 הממוכות העליונות האונוה שבתב מלשון והנה(כד

 ימינית על קאי האונות שני רעל מכוארבגרנרת
 סמובה כך בל אינה רהשמאלית הגם השמאליתועל

 הוי השמאלי מצר הראשוגה שהיא כיון מ"מלגרגרת
 ער מראשו הריבוק שיהא כתנ ומדלא רביתאמקום
 מראש בעינן רלא להריא משמע לשומן בדיבוק כמוסופו
 הרבוק במקום באצבע פילהש שאין כל אלא המוףער
 הריבוק ברוחב ממתפקים תש כ"ס[ סע" ]טספ"מ3שר
 רבוק הרוחב קצת אפילו או האונא רוחכ בל בעינןאי

 מכשירים ויש הרוחכ כל רגעינן ונראה פרורומקצתו
 שבהצררים כיון רבוק איגו ובאמצע הצררים משנינשסתום

 שן: ,.נ'ןיו'וי'.יי"שוין::ע7:נ:ן!ש:1"ן"
 רווקא כאצבע צריך בזה רגם מבואר ובמררבידמרפה
 וטעמו אמור מזה פחות דאפילו הכריע הוא אךע"ש
 שאין ררווקא זה בדין בן שמוברים מקרמונים שישספני
 הראשון ברין אבל עייש בב"י כמנואד פילוש שוםשם

 כשכל י וזה ~טו"ס[ נצבע ן ככאן רגםשאומר

) צ טסגי נין חי)וק דמק]טסט"ח
 לון חי)וק מין )סומן סזגוקות 61וטות 3"וגוס ען טסןחת

 ; ס5דדיסן )פגי 6סד5ד
 ובטוף אומא בשיפולי שיצאה תלויה במרכא מעשה!בדש

 כמלא וגראית בפתור כמין בה תלוי היההסרכא
 ויש ליחה בההפשטות רק דזהו להכשיר שרצו ישמוגלא

 שהיתה ואמרינן סקכ"גן ]ס"ו בשיפולי בועא דזהושהטריפו
 שמא לחוש 'שיש ורק ןמא מוגלא אלא גשיפלי,בועא
 בנפיחה עולה אינה אם לראות גפ,חה ע4 כשרהיקה סרכא היא אם וינן נקובה זהר'אה הלולה מרכאהיא

 אין בדקיה לא ואם טרפה בנפיחה עולה ואםבשרה
 הריאה ונקבי מונלא נתמלאה הסרבא שכל הואיםימן גדיקה מועיל ואינו טרפה עבה מרכא ה'א זאםלהת'ד
 סקכ"ג ס)"ו וסר"ס ]סמיינ בנפיחה תעלה ולאנסהסים

 ;וסת"ח[
 דבוק ארוך דק עצם כמו הריאה על שנמצא מעשהצמט

 מגצבצת היתה ולא הטכח וקלפה הריאהבקרום
 הבהמה שמצלעות אומרים שהבורקים ממעטוהכשירוה
 ובל מדיגא גריקה צריך וא"כ הריאה לינקבבינולתה שהר' מטעם טרפה שה'א ו'"א בריאה ונדכקהגקלפה

םעי,יי,םיב~1:מןן(ע

 ]סר"ח בנדיקה די ולכן במנוהה שוכנה העצם זואגל
 בנפיח" ובודקין להחמ'ר ראין וראי וגהפ"מומג"ם[

 אם
 אם וכן סס[ כמ"ו וסת"ג סק5"1 ]סכ"ס בשר מבצבץאינו
 שנקלפה לתלות שיש הנוף חלל בהוך כזה עצםנמצא

 שנמצא למחט רמי ולא גהפ'ימ כשר נ"נ בפניםמהצלעות
 וניקבה הושם דרך בא שסא חיישינן רביטם הגוףבחלל
 בהיותה שמא חיישינן לא ונם הפנימים מהאיבריםאחד
 לההזיק ל% ראין מהאיכרים אחר ניקבה המףבהלל
 לזה חיישינן רלא 'טבצלע משבר שגא רמאיריעוהא

 : קס"ד[ םי' ]כ"6 בזה אוסרין ויש סט[1"מ"נ
 עליה שנמצא ריאה זה בם"ם הרם"א רבינו כתכק

 מעליה אותו קולפין בלוי בשר והוא כיםוי חלבכמו
 לגרוק צריך מיהו כשר ויפה שלם תהתיו הריאהואם

 שלם הריאה דאם שכתב וזה עכ"ל בגפיחההריאה
 מרפות ב,ה שאין אף יפה איגה ראם כ11גת1 איןויפה
 שום בוה ראין הבלוי הבשר מצר טרפה מ"מ עצמהמצר
 לו היה רא"כ ועוד כלל ריעותא איגה בלוי רבשרטעם
 רהבשר נאמר רלא כגינהו אלא יפה איגה מקרי מהלבאר
 רכל היא בלום דלאו קמ"ל טרפה אותה עושהגלוי

 חיישינן לא טרפות בה אין כשגקלפה מתחתיהשהריאה
 יש אם וה"ה ויפה שלם רווקא לאו אבל הבלוילהבשר
 טרפות בהם כשאין גשרה קמטים או צלקת כמותחתיה
 מוכרח ואינו סק5"ס[ ]סכ"ס לתלר"ע ומצטרףריעותא הוי בלוי דבשר לומר שרוצה ויש סקכ'יד[ ]ט"ומצרם
 כלל ריעותא זה שאין ולומר לממוך ריש וראי%ה8"מ
 : ססר"ה[ וכ"כ כס סססמ"ג וכ")ז %" סקכ"ז])3"ט
 ב~יאין אנו שאין אלו במי' שנתבאר מה רכל ירעקא

 לענין נ"ז בסי' ממ"ש נובע זה ~נין מקורבבריקה
 גק'אין אנו ראין בה'יג שכתב ונפולה ררוסהבריקת
 שעיניו מה איא לד'ין לו ואין בקיאין ראנו כתב ז"לורש"י
 וכטעם כבה"ג לדינא הפסו והראשוגים ]1"3.[רואות
 ואע"ג בקיאים אנו אין הריאה דבבדיקת ג"כ כתבוזה
 גם מ"מ הגוף בל לגריקת אחר אבר בריקת רמידלא

 להכח'ן נדוךה בקיאות צר'ך נמוהה גודל 0פניהריאה
 רדווקא הסכרא מצד נראה ולפ:'ז הריאה בכל רקגנקב

 שא'ן כן לומר סברא יש הריאה בכל היאכשהבדיקה
 איזה אחר במקום רק היא כשהכריקה אבל בקיאיןאנו

 וכ,כ בזה בק'אים אנחנו גם ובווראי בזה ישבקיאוה
 רגדילימ הסכיסו בן והרי ן גו"ד ןס"ס גיש"שהמהרש"ל

 גבריקה בקיאין אנן גם ירוע רבמקום ושט נגי ל"גגם"
 רבריאה מדבריהם רמשמע פומקים איזה על להתפלאיש ולכו כוה מנקיאוה הריאה תגרע ולסה סק"יך[ סס]ס'יך
 אלא זה וא'ן בבייקה בקיאין אנו אין ידוע במקוםגם
 על עססזך לנו יש דבחש'ש נלע"ד ולכן המתמ'ה'םמן

 : גבריקה בקיאינן אנן בריאה,לם אחר רבמקוםהמהרש"ל
 נזיעת גריאה שאלה שמפלשנתחדשה מאה עהך זהקב

 אותה כשממשמשים רק מבצבצת שא'נה והחנורם
 אלו טיפוה וכשמקנחין רם כמראה אדומות ט,פוהיוצאים

1ה11רי1
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 רוב הןפ באלו אחרות מיפות יוצאים וממשטשיןוהחרן
 מהריאה הבלוי הבשר כשמקלפין בלוי בשר תחתהו"ו

 משות יוצאים כשממשמשין ואח"כ ושה שלימהוהריאה
 ושניהם מתירים ואלו אומרים אלו המחלוקת ורבתהאלו

 רם סבצבץ הרי אוסר.ם האו0ר.ם לרבריהם מעםנותנים
 ומכצכץ הריאה שבתוך והממפונות מהעורקים זהו1ב11דאי
 מבצכץ שאינו ומה הקרומים ניקכו א"כ הקרומיםדרך
 אומרים והמתירים כקיאים אט שאין מפני נפיחהע"י

 שדרך אדומה זיעה והיא בעלמא זיעה אלאשאינה
 כאן ואין משקה מיני כל ששואבת מתוך בכךהריאה
 רחוק וזה בנפיתה מבצבץ היה נקכ היה דאם כללנקב
 במעשים ירוע בנקכ בקיאים אנו שאין לוסר הדעתמן

 1 למאותשנעשו
 שמצוי טוכהקים מבורקים ששמעו שכתב מי וישקג

 וכדקו הריאה תלקי ככי מאד רקים עורקיםבריאה
 לקרום קרוס בין הם הללו שעורקים ריאותבהרבה

 אינו ושוב העורק נם עמו נקלף העליון עורוכשקולפין
 העליון מעור שוהו להמתירים ברורה ראיה הוי א"כמויע
 ]ס"י5פ שלם התחתון והקרום לקרום קרום שבץוממה
 אבל בזה מפק אין אז כנים הדברים ואם סנ"זןסמו"5
 בחוש רואים אנחנו והנה הוא כן הזיעות ש5ל יימרכף

 במכונות העומדות בבחמות יותר מצויות האלהשהעות
 מה"*ש היוצא הפמלת ושותים ואצלים י"ששעושים
 זה על העומהם 1הש11רים והבהמות בראהע זהוקורין
 מאד וקות סרכות מצף ובהם בראזנא להםקורין

 זיעה רדייט דם מבצכץ המרכא ותחת כקלותונתמעכים
 הסרכא נם העליון מעור הכל שזהו נאמר ואם המורנלתזו

 עכ"פ החיוב לפ"ז אך 'שלם התחתון וקרום העליוןמעור
 בלא אבל עוד תזיע לא אם ולראות העליון העורקלוף
 הכרעה אע באמת והנה להתיר אפשר איך עבדיקה
 פשוט זהו אמנם בזה עוד להאריך ואין זח בריןברורה
 מזעת אינה "פוב ושני ראשון פעם הזיעה מקנתעשאם

 ! האומרים גס המכימו ובזה להתיר פשופהדבר
 מרוכת שאמרו מקום כל " במע" הב"י רביט נתכקר

 כחום ד~ה הסרכא שתהא בע הפרש אעהריאה
 כאותם ולא כנודל ורתבה וחזקה עבה שתהא ביןהשערה
 הנוהנ ובל להקל תחים נתנ%כה ואם בירשמפעבים

 שמכנים שבתב מי יש לישראל מרפוה מאכיל כאלוכן
 מחמת נפמקה אם קצת ומנביה המרכא תחתאצבעו
 להקל ואין וכשרה היא יוטא בת מרכא שהוא כלהגבהה
 אלא זו קולא על מומכין ואין ישראל בבהמת אלאבכך
 הבהמה להשקות מוב מרביס ד' את וירא כשרבבודק
 בהמות זובחי מכל קבלה דזהו עכ"ל לשתימהממוך
 מליאה היא לשחימתה ממוך הושקתה שלאדבהמה
 הסרכות ימור1 אותה ובשסשקין וקשות דקותסרכות
 ע"ש שם ריי"ף לפי' ,[ ]פ' ביצה בנמרא זהומבואר

 וז 'נ;'ס ותנוץ ואומ' ( ש  נתנ  וי'המ
 נךו"

 השם גנחת[ יסיס כסמס ~ססי%ך ירים רפיון כלאנהבהמה

 או בריאה ראשה ים?א מרכא היא אם קוכודקהלחוץ
 אלא בכך להקל ואין וכשרה היא רירא לאו ואםבדופן

 פ5'ב וג "כ"ל מרבים ד' את וידאכשר
 ואין המבח יד בהכנמת מאליחן המתפרקותדמרכות
יעקבן

 וד' נ' בריאה לנענע בקנה עחוז הורה נאון
 שא שכחבו מפני ע בש זה הזכירו ולאע"ש

 הרם"א ורבינוכן
 בק

 דיש' "'נ במע"
 למשמש מתירץ

 ,ויש","ןינ ן" ן שן:י

 "יי "י גמ;בוודעיגוגי %י("ים[%ן ש ייין רר ל: :וי,י: יי
 בידם 'מחות נו מדינות בני כל נהנו בברנדולה
 בנתת למעך ליזהר שיורע אלקים יראהבודק
רפה וכלעגקום אחרז 4 אמזמרכהחרדא

 בנלש ;.ךייוג::י5 ",,ינן;'ג2.',:;ה'3נ,ןייל. שלא שהן מרכות ובכל בורדא למעך שלאגשונה
שכתבתי
1 

 ~5" חלאק4ם אם
 יטסטסונ

 ןחו) ל2סר שי"
 מרכות כל בעיריט'לחמריף נתנו % ופ"ו[ ע:ז5יש"פ פ"ן5יסנפ יז 3סוזק ג5 "5"טנ "י:1ססי12ך

 וייו :,,' ועע:י:הע ני"' אנ"
 ענלים אכל אדם בני בלשון תלוי ומלאים בנדחס2ד11קא

 5"ג"%"מ"פו1%
 אפהי זל"ז דבוקים האוטת התוכי אם מ"םלמעך'כאלו

 ש בכמדרן דפע מיעוך רא"צ מקילים "חבלא"ה



השלחן מם ס'ט1 טר1פותהלכיתערדך2פ.
 וסק"נ[ מקי"מ ]ט"( לריעותא תרתי כשיש למעך איןוכן

 ו 5ע"נ, סחג"ס ]ו7גרי מיעוך שטועיל פשיטא ברופןובמכה
 שכל האחר פירושים שני יש זה מיעוך בענין והנהקז

 בין אותה לנלנל בנחת מיעוך ע"י ים'רהמרכא
 באמצע נתמעבה אם ואף בולה שנתמעבה ערהאצבעות

 'שאר ולא נולה שתתמעך וצריך בלום אינו אחר בצראו
 הרלרולים לקלוף אין וכן מעכבים והרלרולים רלרולשום

 לשונו שמחיות משמע וכן מיעוך ע"י הבל אלאבצפורן
 ששני במרכא ווהו 5'7ם[ סלי' ]סמ"מ הזה הטנהגשל

 שקצה אחר ל0קום הטרוכח סרכא אנל כריאהקצותיה

 בל שגסתלק אחרואם
 ך

 ע"י הריאה מעל המרבא
 או קרומים בעין רלרולים עור גשאר והמשמושהםיעוך
 בהם ימשמש א"צ הסרכא עובי משמח להלאהחום'ן
 המרכא עוני שפח ש0קום רה להשגיח וא"צ לקלפםולא
 אותן שקלף אירע ואם רלדול שום ,בלא נקיישאר

 המרכא עוני סשטה להלאה שם נצנ[ ואה"כדקרום'ם
 : האחר הפירוש 1ה1 ]סם[ לאמוראין

 וכאשר אצבעות ננלנול שססעכין הוא השני והפירושקח
 בנחת השאר קולפין באמצע המיעוך ע"יניתק
 לריאה סמוך אר ננלנול סמעכים שבחםוהסרקרקים

 שאין קצרים רלרולים הסרכא בנוף עור שנשארומה
 נסכו"י בנחת קולפין הם באצכעות וגלנול אחיזה בריבהם
 א"צ ברלרולים בי ותי"ק[ גססו' 1)ג"ס סקי"1 %3"1וסננ"ג
 אומר'ם אנו באמצע שנטוח ראחרי בנחת להסירלרקרק
 ופושרין בגפיחה לבדוק צריך שם"ם רק מרכא 11שאין
 6וסרוח סרגס יו"5 ככרוכי* ס~ומ סקי"ג ]סכרו'טהגרויים בםפרי כמבואר חכמים ברצון היה המנהג זה ונם,ס'"קן
 טד וסו)מס טטעכיס סס וכו' 3עוס"ר 6כ5 וכויקמט
 ו6מ"כ טגססק עד נ56גע 7ומין 61, כמוס ססרכ6טגעסס
 כסרמג סדור מכטי ג,ס וסרניסו סרי6ט טן ססרכ6גוסרקין
 : ע"ס[ סכ"5 וכו' סטומטיס עס ני51 רעסוסיס
 ענין שנתהוה שנה ממאה יותר ערר זה האמנםקם

 בנחת כלל ממענין שאין המיעוך ברברחדש
 מעל בצפרנים המרכא קול6ין אלא האצבעות ביןוגלנול
 בנפיחה ובורקין רבר שום ממנה נשאר שלא ערהריאח
 על ישראל מגרולי במה אז והרעישו ב16שרין אוברוק
 נתפשם בך וכל שומע להם היה לא אך הזההמנהנ
 רברו לא שלפנינו רורות שגי כמו שזה ער חזההמנהג
 שיורע מי ואין המרינווג בכל נתפשט זה ומגהג מזהרבר
 המרבא לקלוף ביבולתו שאין ובורק שוחם וכל אחרמנהנ
 זה לאומנות א"ע ומלמדין אומן 'בשם יקרא לאבםוכ

 'שהיה הרברים נשכחו במעם שלפנינו ברור וגםובזמנינו

 נכוגים מענים 1ג1 יות ל ישראל גרוליוהתחילו
 : הזה המנהגעל

 ולרבבות לאלפים הנסיון שנתאמת אחרי והנהקי
 ולשימת בהגריקה גצגצו ולא הסרכותשהסירו

 היתא שאם בהגרח ה45 נקב בלא מרכא רא'ןרש"י
 שבאטת המרכא 8אמרת בק'אין אנו שאין אורברים משגי אחר 15מר אהח וצריך שתבצבץ גמורהסרכא
 1םועין כולה שסרה מוברים אט רק בולה הוסרה לאעריין
 אין רק מבצבצת היא ובאמת כולח שהוסרה אובזה
 והנה טנצנצת שאינה סונדין ואנו ננדיקה נקיאקאנו
 אבל בקיאין אנו שאין שנאטר רנהי מתירה א"צ זהרקר
 הוא והעיון אנחנו עורים ולא עינים יש לנו גםהלא

 ומעשים ובודקימ שוחמים ואלפים מאות ובי אחרב0קום
 שהריאה ורואים שעה ונבל עת ונכל יום נכלהנעשים
 ראם כלל טרכא זה שאין ופשימא ושלימה ויפהנקייה
 רואים אנו שבאמת כמו מבצבצת חיתה םרבאהיתה
 מבצבץ מיר לפורקה כשמתחילין גמורה שמרבאבחוש

 : מג)ונ"[ מסר"5 )סג6ון ס"י]ס"5
 ולע"ע להתפרק דעהירה ההוס' רלש'מת אמת והןז14
 מ"ם מכצבץ שאינו מה ראיה אין הרי נקב באןאין
 אפילו ועור רש"י שיטת ע"פ נתייסר רהסנהג לוסרנוכל

 כמקום הוא השני שקצה הסרכות ככל תום'לשימת
 רכיון לשימתם נם הזה הסנהנ א"ש מהריאה חוץאהר

 וכיוצא הלב לשומן או לרופן השני כשקצה שייך זהאין רמי בנקוב לנקוב העומר וכל להתפרק רטופורמעמם
 מצר תתפרק רילמא חריאה מצר שתתפרק רמנלןבוה

 זה אין מ"מ להתפרק יותר נוחה רהריאח ונהיהאחר
 אלא אימור וראי בזה ואין הריאה מצר שתתפרקוראי

 י. .. ",7:נןיי:.ןקיב
 נ:.ךן,י

," "" 
 נעשה אימ שהקרום ודאי וזהו והכשירוה שלימחהריאה
 שמתקרם ער סעפ מעם לההקרם מתחיל אלא אחתבפעם
 מעל ונקלפת המרכא שקיפין בל וא"ב הריאה בלע"פ
 ומחמת להתקרם שהתחיל קרום רק זה אין הריאהפני
 המתרגקת גמורה סרבא היתה ואם חריאה מן נקלפתזה
 על קרום לי מה רבאמת נקלפת היתח לא הריאהלגוף
 ס בתורת אינה קליפה ע"יממנה

 ק
 קרום זרת י ,והו

 ]כ"6 שמבהוץ הליחות מחמת באים והקרומיםומלבוש
 : טסר""סן סג6ון 1117 3סס קס"1ס"

 קרום בעין רחבה בסרכא אלא אינו זה טעם אמגםקיג
 ולבל כאלבע ררבח בשהיא קראו רחבה שסרבאקרמוגים בספרי ראינו רבאמת הוא נכון מעם1ב11ראי

 מרנות ררובי ' מזה ונראה ]ע3"י[ אצבעות שניהיותר
 בשם אותם קראו לא אולי הרנח רחבים שהםשלנו
 או רקים כחומין הסרבות אבל קרום בשם רקמרכא
 אנו ,ה אך כמובן רריינו"ס מעשה שייך לא בזחעבים
 לקולפן קשה כחוטין הנמשבות רסרכות בחושרוא'ם
 נסורות מרנות הנה רהן יכצכצו נקלפו אםונרובן

ע
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 כמו רסרנות לחוש סושג זה ורבר בעלמא -רין שהןק
 נשום וא"א יפה מושרשת היא סרכא היא אםחומין
 שנאמת נמורות סרנות הן והן הנצגץ שלא לקולפהאופן
 רואים אנו אלו דברים וכל מצדם נטרפין בהמותכסה

 : יום ננלסעשים
 שנתנאר השני המנהנ ממש זהו הרי כשנתנונן תידקיד

 שנאמצע והינו חכסים נרצון נעשה שזה ק"חנסעי'
 ואיזה ע"ש קלפוה והיותר מקוך ע"י היתההמרכא
 מקור הוא שבאמצע להם הגיד ומי זה הואתוע5ת
 הסרנא מקור שסא התפשמות אלא אינה והשארהמרכא
 ושמענו קלפו הם גם הסרכא שמנור ונמצא גאטצעאיט

 יותר הוא אצלימ הנהוג שהקליפה נקיאשמגודקש
 וחלילה ח5ילה דנר סוף קדם שנימי מהמיעוךבהנשר
 למר"הו ניחא ולא חיו נאימור נכשלין ישרא5 שרוגלומר

 הקג"ה "טרא5 על מונ הממליץ ונ5 הני ע*יהודאמדת
 : 18נים ופרקלימים מליצים עליו נםמעמיד
 ונל מנ5 המרנא להמיר שצריה ודאי זה-מיהו
 ולנודקה 5נופחה ואח"נ דלדול שום נה ישארושלא

 ענ"ז רק נשרה מגצגצת אינה ואם בפוש-ן אוברוק
 נ5 דעל סרכא משום אונלים שאינם ונמה כמהיש

 שידוע אלקש יראי יהיו שהנודקש צ-ניםההיתרים
 על חררים מ"ם ישרש אנשים המה אם אףשהקצנים
 כשנטרפה מאר רב שההפסד זה בזמנינו וניחודססונם
 להיות השוחט צריך ולנן נהשוחמ ויג"רו ויסיתוהנהמה
 ! לשטנו ימינו על הע)מד אל לשמוע לגלי כניר ולביא
 דלדולים נ-אה לפעמים שיש האחרונים כתנוקטז

 מקוץ ולא '5 נ סרכא ואינו גשיפ1ליוסצויים

 נמצא שלפעטש נתבו עוד לנקיאים נינר והואריעותא
 שוי"ם שקורין רתהה או שלופרו"ק שקורין מוליא הריאהעל
 ואם ויפה שלם תחתם הריאה אם ולראות לקלוףצריך
 5אס1ר יש בנפיחה בדקה לא ואם נראף ננפיחהעולה
 עלה א וע"י נהריאה נקבים ש"ט מצוי לפעמשני
 המרפש פתיחת נעת שאם נהבו עוד השלופרו"קעליה
 צדה ע5 הנהמה להפוך צריך מנפנים מים קלוחקפץ

 ננפיחה עולה אם הריאה אח"נ ולנדוק המים51שפוך
 פעמים ורונ זנים למים ענורים מים נין הפרשואין
 כמקום נריאה נקנש שימצא סים נתוכה כשישמצוי
 נהר"שה ענש להיות מצוי 1נן אדומות כנקודותשיש
 זה אחר לנדוק מחויינ לנן מים בהוכהכשיש

 ס" ]ג""
 ושם ל"ז נסי נס"ד גארנו לריעוחא תרתי וריניקם"3[
 סירכא שעולה 5פרקש שי,ש ודע ע"ש נזה דעתינוכתננו
 ומתוך אח-ם למכןמות מהריאה ואוזנה וענהרחנה
 נקלפת והסירנא דם מליאש כנידים עולההמירכא
 ונראה רם נצנוץ שום נ5י ומהורה נקייה ונשארהנמונ
 וסשם אחר ססקום הטירנא על פרוש כקרום שזהולעין
 יעשה עין 5מראית דם טליאים גידים כתמונת עליהעלה

 החנם ישפומ עיניהם מראה ולפי חכם שאלתהשוחמ
 ינינו המומחה והשו"ב והחכם גכתנ הנל לפרטוא"א
 יש נעצמה מהריאה זה שאין ינינו ואם אלה המהמה

 הריאה ענייני ני עוד ויחכם לחכם ותן נהפ"םלהכשיר
 לצייר בצ1לת אין בספרים שנתונ מה וכל הםכהטונש
 נזה וצריך שונות מחדשות חרשות גה שיארע מהכ5

 להכשל לכ5י אלקים ועזר החכמה ומעיץ בקיאותרובה
 י ישראל ש5 סמונם ע5 54חום ח'ץבאשור

 הלג קנה חין סותם ר"טוטן ואם הלב טיפות נהמ מסימן
 . סעיפימן כ'בובו

 ,מן ואחר באמצע גהל אחר חל*ם מ 6 ש הלבא
 החללים מן לאחד עד ניקנ נש0א5ו קמן ואחרביסחצ
 ממוך הגיע אפילו להחלל וגקכ דגיע יא אם אנלטרפה
 מענר ניקב אם אפי5ו %ן רס"ג[ ]טוס' כשרח5ח5ל
 הלב נבשר שניקנ כגון החלל לתוך שאימ נ5לענר

 ; כמהיסן ט66 3טסגס ]ו"ן נשרה ההל5שקודם
 אנ5 חל5ים ל 5ה5ב ש"ש כתבו והש"ע שחמור ידעב:

 חדרש שהרבה נהב ]ט'ס:[ ו"5 ורש"י ע"שחללים שני 5לג שיש כתבו הסשנית בפי' והר"גהרסנ"ם
 לעשות שדוצה מי רש הגד51 הנקנ סכיב 5ו ישקמנים
 דאיך כן ואינו וטסט"נ[ נט3"ס הפוסקים ביןמח5וקת
 וראינו שגרקנו מה לפי אמנם במציאות פלוגתאשייך
 הללש ארבעה יש הנדול החל5 שסגיב הוא כןהענין
 מלמעלה שיק וה"נו ממש אחד הם מהח55ים שניםאך
 הם מהקרום ו5ממה זל"ז בץ המפסיה קרום בימהםפרוש
 סהם נחל ח% יש החלל ובההחלת אחרה%

 5הי

 הנרול החלל עם כאחר 0טש חהם האט"ף הגדולהחלל
 החלל בתחתית ורק נפ"ע ח55 ומדוא אחר חל5 "שעוד
 נפ"ע ח5י שהוא חלל יש ועוד ונדול חל5 5תוךשופך
 5א ולנן הנדול החל5 לתוך שופך ואעו סופו ,דמראשו
 0למעלה העין מראית נפי נקים רש"י רק לדינאפליני
 5א חהרמנ"ם הנדול החלל סנינ חל5ים הרבהשיש
 הגרו5 5תוך נ5ל נשפך שאינו הק8ן החל5 רקחשינ

 הנדו5 החלי עם כאחד הם דיי הנשא-םרהשלשה
 5תוך נשפך שנתחתיחו החלל גם חהטנים והעו'עוהמור
 השנים אב5 בפשע ח5ל הוא תחתיחו שער ניוןהגדול
 הנדול החל5 לתוך נח55ו ומיד נינ"הם פרוש קרוםשרק
 ודע הנדול החלל עם ממש אחר הם שהרי קחשבי5א

 אלא ח55 זה ואץ טאר דקים ח55ים עוד בשםשנראה
 סליש קומיט עשרן לפ""ס ] והסספונות סהעורקיםהם

סק""
 ו תו"קן ע"ם סר""ם טל

 שתצה נף יש ווראית טרפה הוי שניקכ חלל ייוטהג



השלחו מ %ק מויפוההיכותעחך4ש
 ואיט מרפה מפק אלא אימ להקמנים ניקב דאסלומר
 חילוק שאק הראשונים רבותינו מלשון מבואר~וכן
 המבימו וכן הקמן לחלל ניקב ובין הגדול לחללגיקב
 שמלשון והנם וסט"ג[ וח3"ס ]גרו"1 האחרוניםלי
 מ"מ עיש מפק ה11 קמן דחלל קצת משמע ]מ"ס:[הש"פ
 נפימ ו"ו 60 ]ומפ וודאית מרפה הוי דלהממקנאהסכימו

 גרמ0 ו)טל"ז גססק נסמר סרי ע"5 )36יי זחי וסומ)ס
 כ)ומך )ך חינטי טמי מניי מ") וס"ס מ3יי ט7גרי סומזסג)
 מוגח 71מי מ)מ )ך תיגעי טמי טס)סון מוכח סמינו)סיטחך
 . ק"מ ס3ת 3ס"ס 3וס כי51מ ויס )ס ק"טר מגייססחמ וסגי סויס 7ג1)ן ס"ט סמ))יס )3ית קחגי טז)מטס)סון

 מותם מהור ילב אם הממריף נקב שכל ידוע דברופ : סס[ כסירס"י וכו' מירימטייי
 מ"1 בס" שיתבאר כטו וכשר ניקב לא כאלו הףהנקב
 על והנה יפה 1םותם שפיר מיהדק מהור שחלבמפני
 בלב הנדל השומן האחד מהור חלב מיני שני ישהלב
 והוא דלבא מרפשא נקרא והשני למעלה ברחבועצמו
 זה שומן ועל ככובע ועשוי בתוכו מונח שהלבהכים
 אבל ]ר"ן[ יפה מת'מה ואינה שפיר מיהדק לאככובע עשוי שהוא דמפני הנקב סותם שאיט ]ט"ט:[ חז"לאמרו
 שומן מתימה מהני דלא די"א כתב הרם"א ירבינוה ; ן נ'"ן שפיר דמיהרק מתימח הף עצמו בלב הנדלהשומן
 לדבריהם לחוש ויש זה מ" סוף בסמוך וכדאיתאהלב
 דם קורמ דכשנמצא שם שיתבאר ממה וכוונתועכ"ל
 ובאסת השומן מתיטת מועיל ואינו מרפה הלבבעובי
 הלב בשומן שם מיירי אם אפילו ועוד סק"5[כוט"ו הלנ במרפש מיירי שם רגם שי"ל חדא משם ראיהאין

 כננדו מקב השומן גם שמא לחוש יש בשםא4
 מהבשר השומן עדיף ולא הלב בבשר חשש שישכמו
 אבל סק"נ[ ]תג"מ נקוב כולו שהוא חוששיםשאט

 ע"ש מותס אינו הלב דחלב י' דין בפ'ץ כתבהרמב"ם
 מותם אינו ככובע העשוי חלב שכתב בבה"ג משמעוכן
 בתרבא מרפינן הכא ומן דליבא דמפרשא תרבאוכו'

 מרפיגן מותם איט שהמרפש דכיון כלומר עכ"לדליבא
 הנקב את במתימתו מועיל שאינו הלב חלכ בכלנם
 אחד הלב חלב דכל והמעם מועיל איט שהמרפשכמו
 יסתום שלא זה חלב של 1מבעו ביחד מונחין שהריהוא
 שאין פשימא כן מ"ל והרמכ"ם שבה"ג וכיון יפההנקב

 ; הלב שומן סותם ודאי ובעוףלהקל
 מחמת אם לחלל הגיע ולא ניקב הב"י רבינו כתבך

 דהא עכ"ל מרפה במחמ או בקח ואם כשרהחולי
 מקוס נשום נתחב ולא הגוף בחלי שנמצא מחמאפילו
 ומחמ קוץ ע"י או חולי ע"י הוא אם 'מפק יש אםאבל חולי מחמת שהוא כשניכר אלא כשר ואינו ]טור[מרפה
 שיש כל לפנינו מחט או קוץ נמצא שלא אףמרפה

 חולי מחמת שלא הוא חוץ שבצד הזה שהנקבלהמתפק
 בספס להכשי שרוצה מי ויש ]סריסס[טרפ"

 חה~
 ספק

 ואת"ל חולי ע"י שמא מפק ס"ם מטעס מחמבאו
 שהנקב מהאברים אחד ניקב לא שמא מחם אוקוץ
 כדיעה עיקר ונראה סק*י[ נס"ך וכ'ט ]תנ"ס בול

 מיירינן בעוף דהתם מ"מ במי' שיתבאר כמו קוץספק חולי במפק דכשרה בקורקבן לנקב דמי ולאראשוגה
 שרוב נאמר אם אפילו ולכן זפק להם יש עופותורוב

 שהנקב מקום שניקכה ובהכרח הושמ דרך הםהנבלעין
 שאין במקום הזפק דרך יצאה שמא "'ל מ"מ בופומל
 ורונ מבחוץ שלם והעור בבהמה אכל בו פומלהנקב

 שהנקב מקום שניקבה בהכרח הושמ דרך הםהנבלעין
 לדינא עיקר וכן סס[ נס"ד ]סמ"ג ס"ם באן ואיןפומל

 3ססק[ סטטרז ספריסט ז3לי כ)) סוגירו ס)מךוחטיסני
 ולא בלב ופנע מבחוץ לפניט הקוץ נתחב אםאמנם

 ; ]סט[ נ"* בם" כמ"ש להכשיר יש לחללניקנ
 בריאה או בכבד הנמצא מחט דין שנבארה כמובנם' נתבאי לא החלל ער הגיע ולא בלב שנמצא מחמ דיןן
 משתכחא כי מילי וחני מרפה ניקב דלא אע"גבייבא דסשתכחא מחמ וליל הביאו והמור זה דין ביאר הבת'גאך

 אבל ומרפה מינקבא נקובי ראתי דכמה לתתאירישא וכי למיפק דוכתא ליה דלית לטואי דליבאבסמפונא
 דילמא תלינן רבה במספפא אלא עייל דלא לתתאיקופא
 מילתא לאו אימורא ואחתקי לה פלמה דשעלהבהדי
 והרבה עכ"ל אחריתי דוכתא ונקיב מהתם דנפקאהיא

 וט-ו סי"3 הס"ס וסריסס ונ"ח נט3"י בזה נאמרופירושים
 ; וסט"ג[סק"י

 לבר דקופא בפירושא דהנה דה"פ נראה ולענ"דךץ
 פירושים שני יש כבד נבי בנמ' דאיתמר לנוווקופא

 והרמב"ם הרי'ף כפי' מ"ל והבה"ג מ"א בם" שיתבארבמו
 1לג11 הראש לצר מקרי רלבר שם שיתבארוהרשב"א
 דרך שנכנם חישינן רלא דמ"ל הגוף חלל לצדמקרי
 מרפה לבר בקופא ולכן נכנם ה"נה ררך אלאהושמ
 הילוכה דרך שמא חיישינן לממה בהחוד שהלכהדכיון
 : פ"ם[ ססגי נסזלך 1ס3"ח סט סט"ז ]וכ"ג לנקובביכולת און דנהקופה כשרה לגוו ובקופא טהאיברים אחדנקכה
 מהסמפגות באחד המחמ כשנמצא מיירי יהבה"נט

 דובתא ליה דליוע לנוואי דליבא בממפתאמשתכחא כי שאומר חהו לחלל הגיע ולא הלב בבשרותחוב
 בתוך ותחוב מהסמפוטת באחד שנמצא כלומרלמיפק
 הוא המחם וראש משם לצאת יבול ואיט הלבבשר
 לפה*ושו לבר קופא שזהו הטף חלל לצד כלומרלממה
 הלובו בדרך שמא חיישינן נהחוד שהלך וכיוןכמ"ש
 נפיחה שייך לא דבלב ע"ז סע" ל"1 בס" במ"שנפיחה ע"י דבדקינן כבריאה לבדוק א"א ובכאן החלל עדניקב
 העב שצד 3לוטר לתתאי קופא אבל בבה"ג פרפהלכן
 כשר לטו קופא לפירושו שזהו הגוף חלל לציהוא

 דרך שהלך נהכרח בהקופא שהלך דכיון הטעםוטסביר
 בהקופא ליכנס יכול היה לא אחר דבטקוס הגרולהסטפון
ת דהלך אמרינן אלא וושם, ירך הלך שטא חיישינן לאדזה
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 שנמצא ומה רחב מקים שהוא הנרול להסמפון קנהדי
 שיעיל שע"י הלינן להבשר יתחוב אחר סמפון בהה
 שכך בהבשר ונתחב זח לסמפון הנרול מהסמפוןנכנם
 ואם למקום ממקום הנבלע רבר להפלים השיעולדדך
 מהסמפון דצאה ~יעול ע"י שמא ניחוש רא"כחאמר
 שנמצאת כמו לאחוריה וחזרה החלל ער וניקכהרגרול
 שניחוש מחזקינן לא איסורא ראחזוקי קאסר לזהעחה
 רוכתא ונקיב הנרול מסמפון בלומר מההםדנפקא
 כן עתה שנמצא כמו אמרינן אלא החלל עראחריתא
 האחר הסמפון לתוך הנרול מהסמפון שנכנם מקורםדדה

 6% 3רור ]טגלט"7 להחלל הניע ולא בבשר קצתונתחבה
 ! 3וס[ ר13טיט טרחו לטס'דטטי

 סתם בתכ הקצר תה"ב בספרו ז"ל הרשכ"א והנהי
 בעצמו שהוא הבה"נ כרברי חילק לא למה הנרולבמפרו הב"י רבינו ותמה ע"ש מרפה בלב שנמצאתמחם
 רכיון בפשימות א"ש ולפם"ש הארוך בתה"בהביאו

 כם"ש לבר קופא שזהו לממה כשחורה מרפהדלהכה"ג
 מ"א בסי' כם"ש הושמ ררך נכנם שמא דחיישינןוהמעם לפירש"י לבר קופא שזהו למעלה כשחורח פרפהולרש"י
 כם"ש כפירש"י רלא הרשב"א המכים רבכבר אע"נלכן
 לחומרא לפירש"י נם חשש בנם' נמצא רלא בלב מ"םשם
 בקיאין לא ראנן כבר גבי כתב בעצמו דהרשב"אןעור
 מרפה ענין רבכל ממילא ולבן עב למחם רק מחמבין

 כם"ש לגוו לקופא לבר קופא בין חילוק אין רקרבמחמ
 ג' בסעי' שכתב ג"כ הב"י רבינו פסק ולרינאשם
 וה"ה מרפה בחיץ ניכר שאינו אע"פ בלב מחםנמצא

 ! עכ"ל רליבא במרפשא נמצאאם
 שנתבאר נמו מרפה ספק היי בלב הנמצא מחמ והנה~84

 רהוי הגרול בספרו כתב רליכא במרפשאובשנמצא
 ומרפה הלב ניקב הרי יצא מהלב אם רמם"נ טרפהוראי
 ותמה הנוף בחלל שנמצא מחמ הוי באה מבחוץואם
 ר0חם משום ותירץ מרפה ספק רהוי שכתב הרשב"אעל

 ניקב רשמא פרפח ס8ק רק נ"כ הף הנוף כחללשנמצא
 מהלב אם רנם נראה ולי ע"ש הפנימים מהאיבריםאחר
 חלל ררך שבאה יימר רמי מרפה ספק רק נ"כ הףבאה
 רבכה'צ מהחלליס לממח הלב ררך באה ושמאהלב

 נמצא אס רק בה"נ מיירי לא שבארנו מה ולפייב: : א' בסעי' כם"ש כשר לעבר מעבר ניקבאפילו
 נמצא אם אכל הלב בבשר ותחוב סמפוןבאיזה
 בסמפונא בנמצא כמו ענין בכל כשר שבלב הנרולבממפון
 והריאה רהלב שם 1 ל בסי' כם"ש רבשר רריאהרבה
 שתלף לכבר רמי ולא לצואר סמוך אחר במקוםשניהם

 לא אס מיהו וז"ל נ' בסעי' כתכ הרם"א רבינו אמנםיג : סס[ סט"ו ~וט"כ מהצואר רחוק והואלממה
לצרנ

 הסרה של בן ; ראש אם עלב חלל
 01אחר שבלב לסמפון הגרנרת ררך רנכנס התלינןכשרה
 אותו תפלימ והבהמה לנקוב מופ1 אע לממהשהאשו

 ר"מ בספרו רברץ ע"פ כתב וזה עכ"ל וניעה כיחהע"י
 לתתאי קופא אבל שכתב שזה הבה"נ כוונת כןשביאר
 מכשיר שאינו כ11נת1 וכו' רבה בסמפונא אלא עיילרלא
 ובקופא הנרול בסמפון ובנמצא לבר בקופא בכה"נרק
 יש לממה רכשהחור ממעם נרול בסם18ן נם מרפהלנוו
 רסופו כיון ניקכ לא רעריין ואף ינקוב רכשילךלחוש
 להמרית מאר תמיהים והרברים ע"ש כנקוב הו"ללנקוב
 הנר51 בספרו הב"י רבינו זה על תמה וכבר זהממעם
 לשימת כסררן שלא לסרכא רומה זה ואין נרוליםושארי
 כבר רבשם לנקוב רסופ1 ממעם הוא רהמרפותהתום'
 אך ככאן משא"כ ל"פ בסי' כם"ש המחלהההחילה
 ס3'ח ]וכ'פ הרם"א רבינו רברי על לעבור למ איןלמעשה
 שנהחב ומחם מק"ר[ ט"ס סככיר וסק"ו סק"1וסט"ך

 של לב בתוך עצם שנמצא הקרמון בזמן היה מעשהידם נ"א: בסי' יתבאר בלב ותקועברופן
 נמצא שכך לפי ומעמם הרור חכמי והכשירוהושור
 שיחא ואפשר עצם נעשה הרם בשנתקשה צביבלב
 בזה לפקפק ויש ]3"חן בבהמה לפעמים נם כךנמצא
 בו היה שכמחם בענין מתח הוא אם כצבי ראףחרא
 מרם שנעשה לנו מועיל מה לנקוב שסופו מצראיסיר
 הרם"א רבינו רעת ולפי ]ט"ון לינקב מופ1 סוף סוףהלב

 איך ועור ~פט"ג[ מרפה הף לינקב שסומו כלשגתבאר
 : ]ט"ו[ שור על מצבינלמור

 בחלל נמצא ראם אחרונים נרולי העלו רינא ולענייןמ(ך
 שנעשה י"ל ארום או שחור הוא אם עצםהלב

 שסופ1 אמרינן ולא הבהמות בכל וכשר הבהמהמרם
 ואם אוהו מרחה הרוחה כח אין הוא רמעה רכיוןלינקב
 הלב לחזק כרי מבריאתו הוא רכן נראה אז הלבבשר בעובי נמצא אם ומיהו בצבי אם כי להתיר אין לבןהוא
 שהעצם רואים אם 01יה1 בהמות בשארי אף להקלויש
 מעלמא שעצם הרברים מראין וחרורים עוקצים לויש
 אם להסתפק יש ואם וסת"ג[ 1ט3"ס ~פר"ח ומרפההוא
 יוהר או מעל"ע לפושרין ימילו הנקרש רם אי עצםהוא
 נט3"ס[ וכשר רם שזהו סימן הוי קצת ממנו נסוחואם

 וארוך ורק רחב עצם הלב בבשר שנמצא היהומעשה
 וניכר להפרירו שא"א ער רכיק והיה טכין כהמונהקצת
 בבהמה לפעמים נמצא שכן הקצבים והעירו נכראשכן
 חרננול בלב היה ומעשה לחס"פן 3סס ~ס והכשירונסה
 וקלפו בתוכה כולה והלב מים מלא כיסוי עליושהיה
 ריק"ס[ כסס ]סר"ח והכש.רו נקכ בו היה ולאאותו

 וכן רמי כנמול יתר רכל מרפה לכבות שניובשנמצא
 מניע אינו אם ופצ;ים חבורות הלכ בשר עלכשנ0צא
 אם לראות החלל ער הבשר לחתוך וצריה כשרהלחלל
 לאו ואם מרפה ונתמטמט הבשר נהקלקל החללער

 :כשרה
 ומרן כשניקב בסשהו לאסור כלב רינו הלב קנהמ(ז

 שעל החלב היא והמור הרשב"א לרעת הלבקנה
 חיוצא הנרול המזרק הוא הרמב"ם ולרעת הערונהר1פני

ממע
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 השומן הוא שזה ל"ר בם"ם בארנו וכבר לריאה,טט
 מלמעלח והולך בו תלוי שהלב הריאה ערוטת בין;יורד
 שומן והוא נר או פתילה לזה קורים והטבחים לממהגר

 גש :ן ס1:ם:ג1%שן: :נג
 : ע"ש רביתייהווהיינו

 ז"ל והרסכ"ם פרפה בחולי בין ביד בין הלב ניטלין
 דשם הלב נימל מנה לא בפ"י שמנה המרפותבמניין
 חי הבעל ביכולת שם"ם בדבר אלא שייך לאפרפות
 הלכ או הריאה או הדקין בניקבז כ10 וטן קצתלהיות
 זה אבר בלא אחת רנע אף תחיה שלא בדבר"בל
כמו

 בנימ-

 לב בלא בע"ח כל חיות יצוייי שלא הלב
 סל' סס ג"ס ן נמורה כנבלה והיא מרפות בכלל זהאין
 שניפל אחרי רפשימא נכלות בכלל מנאח שלא וזהע'[
 ]עכרו"ס נבלה שם עיקר וזהו נמורה מתה 'היאהלב

 ( 1ג1"ק[ 6"ס 51סת"ס'מק"ר

 הסעיים להוציא חרננולת שפתחה אחת בריבה סעשהיךץ
 מצאה שלא הריבה ואמרה אצלה עומרתוהחהול

 הטפה החהזל  שבוודאי אמרה הבית ובעלת בהונטלתלנ
 לארץ הלב כשנפל השניחה לא וראי והריבההלב

 מיהו רהוקה במציאות אף ותלינן תי לכעל לכ.סצא שלא הוא רתוק שרכר סטעם הרור נרולי?הכשירז
 נמצא ולא החרננולת פתותת שראו מעירים עריםאם
 את פרפה והתרננולת כלום ערים העראת אחר איןלב
 על מיהו רבר יקום עדים שמם ע'פ מ"ם זי דברשזהו
 הפכעית כתמנתה שאינה ואף להקפיר אין הלבהמונת
 הלב שתמונת ובפוסקים בנם' מציט ולא כשרמ"ם
 סרוט6יס עינרי נ"כ מסמע סגן טס וענרו"פ ]כג5ע"יתעכב

 ( 1ג1"ק[ ~ע וזכריוע"ס

 ראבי"ה לפני שהביאו מעשה ]ס6"ע[ המרדני נהביבם
 בו וארוק מאד מאד בלב דבוק הלב שומןשהיה
 שהיה במקום הלג מן השומן בסכין וחתך בכחהרבה
 במקום ריעותא שום הלב על מבחוץ ראה ולאדבוק
 התיל עד דכוק שהיה במגום תתך ואח"כ דבוקשהיה
 עכ"ל ואסר דם קורט קצת כחללו ולא הלב בעוביוראה
 בהכשר דבוק הוא שומן שכל דאע"פ רה"פזנלע"ד
 שהיה באופן טשונה היה  הוה הריכוק ס"םשתהתיו
 איזה טפני הלב  לביטר  השוטן  שנסרך טוביחהריבוק
 שום מבחוץ הבשר על ראה ולא השומן וחתךסיבה
 קירם ראה לפנים הבשר נעזכי נשחתך אכלריעותא

 והמריף עצמו בהחלל ולא ההלל ער הניע דם והקורמדם
 אף החלל ער שהניע וכיון הנקב על מעיד דםדהקורפ
 עד שהניע כיון מ"ם דם הקורמ נראה לא עצמושכחלל
 דס הקורמ נראה ה.ה אם וכ"ש וודאית מרפה הויהחלל
 דם "לא הלב חלל שכל שאע"נ והיינו עצמוגהחלל
 מחמת צרור דם היא דם דקורם דם כקורמ אינוט"ם

 כיון הבשר בעובי לבוןק *ריכים היינו לא ואזמכה
 להחלל הניע לא שנכאן מפני אך עצמו להחללשהגיע

 ( הבשר עובי כל לחתוך הוכרחעצמו

 שאם שאומר מי יש י בסע" הב"י רבינו כתב תפ"זכ
 בסכין אותו פפרידין מאד ואדוק בלב דבוק הלבשומן
 ואצ"ל אסור דם קורט הלב בעובי או שם נמצאואם
 הקורט שנסצא הן נ"כ 1כ11נת1 עכ"ל בחללו נמצאאם
 רק נמצא לא שבשם והן לחלל עד ויורד בהשומןדם

 כההיא לתלל עד הורר רם הקורט נטצא הלג'נעוני
 נמצא רם הקורפ אם וכ"ש פרפה רראבי"המעשה
 ומפרשי כמ"ש הבשר בעובי לברוק א"צ ראזכחללו
 החלל עד הניע לא דם שהקורם בכ11נת1 תפסוהש"ע
 נראה ולענ"ר  וסנ"סן וסר"ט סק"ז ]טס"ך עליוותמהו
 טרקאטר החלל ער שהניע שהבוונה  הרין טטקורברור
 הניע שלא ס"ר ואי ובו' בחללו ולא הלב  בעיביוראה
  וראי אלא החלל ער הניע ולא לוטר הוייל החללער

 ואצ"ל שאומר וה ומדי דם טלא הלב חלל נל האהקשו
 הוא דם דקורם בארנו וכבר טס[ ]ס"ך בחללו נמצאאם

 : האתרוניס וכ"כ אהרעניין
 שלא אף המריף הש"ע מפרשי שתפש סה זלפיכ:א

 רם הקורפ נמצא שבאמצע כיון מעמא דהייטשתירץ מי ויש מה ותסהו רם הקורפ התלל ערהניע
 הלקותא שלמה שמבחוץ בהכרח וזהו ניכר אינוומבחוץ
 שקרום ודאי אלא מאר דבוק השומן שהיה מרחזינןוראיה
 שקרום בירלו נרול וכלל ניכד ואינו והבריא מבחוץעלה
 נם שמא חיישינן א"כ מתימה אינה מכה מחמתשעלה
 אבל והבריא גו עלה וקרום המכה שלמה החלללצד
 אם וכן נשהה טבפנים ולא רם הקורם נינר מבחוץאם
 קורמ באמצעו ונמצא חשומן מדיבוק ריעותא היהלא
 או סבפנים ולא מבחוץ לא רם הקורמ ניכר ואינודם

 וצ"ע סק"ס[ ]סנ"ס כשר מבפנים ולא מבחוץשניכר
 ו אתרונים נדולי ננר להקל קשה ולסעשהלרינא

 שנצרר כשניכר והיינו עכ"ל  וטריפה רם כקורפהוא הרי הבשר בעובי הרם נצרר הרם"א דבינו יכתבכ:ב:
 הרם  ננצרר והו בהובו נצרר שהרם  וניבר ביותרארוס  הבשי אם נם ולפ"ו ס"1 בסי' בם"ש טבה מחטתהרם
 ויראה טרפה היא טכה שטהסת נינר ואם סגס"ג[ןך"ן
 ואפשר מקורם כם"ש החלל ער כשהניע הוא זה דכללי
 לחלל הניע שלא אף טרפה דם רנקורט שסוברדמי
 נ"כ ממריף הדם בנצרר דנם ואפשר הקודם בסעי'כם"ש
 יו6 רראני"ס רטטסס טכחגו  טיס ]תפ וצ"עבכה"נ
 י"ט גסטי'  בט"ם טסוט דטרנר לזס ו6"ל סלבנסדטס

 וופ"9ן
מהשו
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השלחן טא סיטו מי"יתהיכיתש-יך
 או מרה ב0קום ששניהם אף כאן זית וחצי כאן יתחצי

 שאינו אלא אחר במקום הוא שאפילו או חיוחאבמקום
 שהוא או ורק ארוך כלומר כרצועה שהוא כנוןכררכו
 ריקועי כמו בעוביו ורק מאר רחב כלומר ומרוחעסחרר
 ג"כ כררכו אינו והשני כהונן אחר כ,יה ואפילופחים

 : 1'תים בנ' לרירן וכן ]5נוס[מרפה
 רלא בעיא הוא הקורם בסעי' שנתבאר שזה ודע1ק

 לחומרא הפומקים כל ופסקו הת"1,[ בנם'איפשמא
 הוא וכרצועה רמתלקמ בעיא רהנה שאלה בזה ליויש

 רמרורר ופירש"י ~"ש מרורר על שואל ואח"כסקורם
 לומר תמצא באם לה רבעיא צ"ל וא"כ מרצועהגרוע

 במרורר כ"ש מרפה רכרצועה כיון ראל"כ כשררכדצועה
 תמצא אם הש"ם דכשאומר מהנאתים בירינווכללא
 לפמוק ולפ"ז ן 4 פשימות 1ה1לומר

 לא הפומקיס שכל או ראה"ל ןה לשון להריאהש"ם
 כתב זה שמפני ואולי מכרצועה גרע שמרורריפרשו

 ותמהו שאמור לו שנראה אלו ריגים על בפ"חהרמב"ם
 איפשמא דלא בעיא היא והלא ברעתו זה תלה למהעליו

 נס ]5טגס וכרצועה למהלקמ 1כ11נת1 א"שולרברינו
 5סכר ו5גן 5חד גכויח זי סזין סמעיקר טפגי וס ייס3סג"י
 סערסוח סכג5 5סיטסו דסו5ך מירן וס5מ'ימ גס"סזסוי

 : ט"ס[ טוסרוח ססן ססיקוס ים טדרוסס35ז
 במרפש או בכליות תלייתה במקום הוא אםפירושים שני בזה שיש חיותא שבמקום רבזית שאומר מי ישבן

 יש מרורר והשני שלם מאלו אחר אם א' במעי'בם"ש
 הפומקים דרוב כיון אך סק"ג[ ]כרו'יס מ"ם ממעםלהכשיר
 בכזית אמנם בו ךהקל א"א הכליות במקום שזהוהמכימו
 עיקר וכן סק"5[ ]סט"נ להקל יש המרפש שבמקוםהשני
 לכהחלה נם די מרה להם שאין המינים רגאלו ודעלדינא
 זתים נ' ערך לפי וא"צ ערך לפי אלו ןתים שניגשיעור
 הראשונים מחלוקת שיש ידוע זית ושיעור טק"5[ 3ס"ד1סס
 שיש הוא ופשומ ביצה כחצי או ביצה כשליש הואאם

 : תורה מפק רזהו ביצה בכחצי להצריך בכאןלהחמיר
 ומעורין אלו זיתים בשנרלרלו ]ססן בנם' איתאי

 הרבה במקומות שנעקר דול'פ ופירש"י בשרבהמרפשין
 הוא וכן ע"ש מעמ וכאן מעמ כאן בהמרפשיןומחובר
 במקומות הכבר נעקר שכתב ה' במעי' הב"י רבינולשון
 כשרה מעמ וכאן מעמ כאן במרפשיהון ומעורההרלה
 אך שלם הוא הכבד רכל הוא כן הרברים וביאורעב"ל
 תלוי ואינו תלוי להיות שצריך במקום משרשושנעקר
 כיון ום"ם נרוע היותר המ"ום שהוא בהמרפשיםרק

 בעצם בשלימותן נ"כ הזיתים ומקומות בשלימותרהוא
 על אלו זיתים תלויים שאינם במה חיישינן לאהכבר
 מפני זהו הרבה במקו10ת שנעקר שכתבו וזהמקומן
 מרולרלת סובה ]כ"3.[ במוכה כמו רלרול לשון הואשכן

 אבל בכא1 כן וכמו כאן ומעמ כאן מעמ שהמכךבלוסר
 ; בכולו הראוי גמקומו טחוכר אינו שהכגד חכושהעיקר

 היא והרי הכבר נרלרלה בפ"ח כתב והרמב"ם5א
 הוא זה וכעין עכ"ל מותרת שלה במרפשמעורה

 תלוי הכבר שאין ריא כן כוונתם ונם ע"ש המורלש
 הרבה במקומות נעקר אם לרירהו וגם לרינא בזהנ"ם

 נ"ם ראיזה רכשר מעמ וכאן ט"מ כאן במרפשומחובר
 ומכח הלשתות בין הפרש לעשות שרצה ויש בזהיש
 כן ואינו ופסט"ג[ סק"3 ]ס3"ס הב"י רבינו על תמהזה
 5סעמיס סר65 3טס ]ומפ הלשונות בין נ"מ שוםראין
 3טקוס 3ויח נס טיירי וס5 ע"ט 5חר 5ס5סון יגווגסו3רס"י

 : 1ד1"קן פ"סטרס
 כזית זיתים השני אלו נימלו ]סס[ הרמב"ם וכתכיב:

 ששאר אע"פ חיוהו שבמקום וכית מרהשבמקום
 בווראי אמנם בנמ' זה רין נמצא ולא מרפה קייםהכבר
 נימלו והם בהם תלוי חיות של רעיקרו רכיון הואכן
 רין כתבו שלא והב"י המור על וצ"ע השאר מועילמה
 סכ"י ע5 6ך פ"ט י3ס 5עגין וס סגת3 י"5 סטור ]ופ5זה
 רינו בצפורן שנפרה ער הכבר בשר יבש אם וכןיג

 שנתבארו זתים ג' או שנים בו נשתייר לא ואםכנמול
 שכל אף הזתים אלו נתייבשו אם וכן מרפה יבשותבלא
 בהם תלוי החיות שעיקר מפני מרפה נתייבש לאהכבר
 נשאר והשירמומ הכבר בשר על בצפורן משרממיןואם
 ל"1 סי' לעיל בריאה כמו לייבשות מימן נ"כ זהוקיים
 כשרושם ורווקא ]סט"ג[ מריפה מפק והף סק"3[]ט"ך

 שנשאר מה אבל רנבר בבשר קיים נשארהשירמומ
 שכתבנו דזה ורע ]סס[ כלום זה אין הכבר עור "לקיים

 אחר על הכוונה נתייבשו או אלו זתים שניבנימלו
 סעור כותת ,וגס נתייבש או כשנימל אלו זתיםמשני

 שאיננו אף מרפה כאבן הכבר נהקשה שאם י"איך : סק"ון ועסג"ס 610 גןוסרפ"5

 נתקשו הזתים שני אלו אם וכן כאבן קשים שאינםזתים השני נשתיירו לא אם ןרוקמ[ 3סס ]רת"ד כיבשנחשב
 וסר'יח[ ]ג". זה ברין מנמגמים ויש מרפה מהן אחראו
 אבל סק"ס[ ]ס"ד להתיר יש רבהפ"ם שבתבוויש

 ונגעים ולבן קשה ולמטה מלמערה הכבר ואםמפך 1 וסט"ג[ וחג"ס ]כ"ח בהפ"מ גם אוסריםאחרונים גרו"
 חוששין אין כהונן שבפנים הבשר אם בורכוקים

 שאם ורע בפנים הוא איך ורואין אותו חותכין ולכןלו
 אין הכבר שמצר אף הכבר על ופצעים חבורותנמצא
 מ"מ יפה הוא שבפנים או ןתים השני כשנשארואיסור
 שע"8 בחוש ראינו ר1ח מעיים הבני לברוק ישבעוף
 נם יש עוף של כבר על ופצעים חבורות כשישרוב
 שיתבאר כמו לבורקן וצריך הרבה בועות הרקיןעל

 : מ"1בסי'
 כמין התחתון בצר שהיה אווז של בכבר מעשהמןז

 גבוה והיתה הכבר בעור ומחופה בשר שלגיס
זקשה
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 בתוכו ונסצא הלים וקרעו הכבד מבשר קצתיקשה
 3ק"6[ ]סו"מ והמריפוה דברים ושארי שועלשבולת
 מוקודקבן או מהדקין שיצאו בהכרח דהא הואופשומ
 אם או הקורקבן או הדקין ניקבו והף הכנד לתוךונכנסו
 באווז רק אם להסתפק ויש הוושמ ניקב מוושמיצאו
 ממקום שנכנט ובהכרח זפק לו שאין מפני כןפמקו
 מתחתיתו שנכנט י"ל עופות בשארי אבל בנקכשנטרף
 חילוק שאין ונדאה פוסלו הנקב שאין במקום זפקשל
 הנוף בחלל למחמ דומה דזהו בכה"ג מרפה עוףובכל
 שלפעמים ודע כן נדאה לא מ"מ קצת לחלק שישאף

 הכבד בבשר ממון בהמה של בכבד אכן כעיןנמצא
 הדמים מסותרי מתהוה שזה לפי כלל חששא בוואין
 ממקום שבא אבן שזהו ניכר אם אמנם ריק"ס[ כסם]סס
 תס נג3ו קסטס 6כגיס ע~ת ]וכ6יגויק דמרפה וראיאחר
 גדטוס סם טלו סחרנ!וסם טמטס כ6 ס!סלסגסיר

 שדם רהייט הכבר נ"מוק נ' בסע" הרם"א רבינו כתבין :36גיס[
 אע"פ מרפה לרם וריה שני0ק הכבד מבשריוצא
 1"'א עכ"ל הכל לירקב דמופ1 הזתים שנישנשתיירו

 וס"![ ]סק- כשר נימוק1 שלא הזת'ם שנידכשנשת"רו
 הוא ופשום וחכ"ם[ ]סר"מ האחרונים נדולי הסכימווכן
 בכבד רקבון כשעלה ולכן כנימל הוי נרקב הבשרראם
 יש ובעוף מרפה נרקבו שלא זת'ם השנ' נשתיירוולא
 הוא גרול דכלל שבכהמה זת'ם שני ערך לפילשער

 : שאינו כמי אותו דנין נתמסמס או שנרקבדבשר
 אש בהשני נם תולעים עלו אפילו הכבד התליעידז

 נקבש שמה ועשו חיותא ושבמקום מרהשבמקום
 זתים רק נשתיירו ולא הכבד שאר ניטל ואפילוכשר
 שהחסרון דכל כשר ונקכום תולעים עלו נ"כ ובהםאלו
 להת0לאות מופן אחר חולי ע"י ולא התולעים ע"יהוא
 אבל הבית בתורת ז"ל הרשב"א דעת 1זהו משומ[]ח3"ס
 דאז שלם הכבד כשכל דדווקא ום"ל עליו חולקים"ט

 להכשיר יש אלו זתים בשני התולעים ניקבו אםאפ'לו
 ניקבו בהם ונם זתש השני רק נשתיירו כשלאאבל

 ]סכשס להורות יש וכן '3כו"ס[ ]ר6"ס לאסור ישהתולע'ם
 61סרס י"ס . ט"מ ]ערס"י כשר התולעים ניקבו אלוזה'ם בהשני גם שניקכו תולעים מלא הכבד בל ואפילופס[

 ! 1ך1"ש סק"ווטס'ך
 לריאה חזינן ככדא לה דעכיא והיכי בה"נ כתבימט

 סומקא ואי טרפה נופנא כעמר חיוורא אידירח
 זה שהכיאו מהראשונים ויש ל עכ. וכשרה ובריאההדרא
 שכל מפני לדבריו שחשש ויש וכ"י[ ורי"1 ]ר"ן דכריוורחו
 דמה תמוהים הדברים אמנם ]ג"מ[ קבלה דברירבר'1
 בלא"ה נפן כצמר לבנה דכשהריאה ועוד לזה ריאהענין
 חה נקימ קללא לישנא ואולי ל"1 בסי' כם"שמרפה
 הכבד של שלה למראה ר"ל דירה לריאה חזינןשבתב
 חהו גישוואלין שקורין הרבה ועב נפוח הכבד אםוה"פ
 הוא אם הבבר למראה חזינן מקולקל כולו שהואסיסן

 8ן יב:3ה"4(

 סימן זהולבן
 שנתקלי

 בריא הררא איום החו ואם לולו
 אנל להורות יש וכן הפוסקים כל יודו ובזהוכשרה
 שום אין מקולקל ואינו הרבה ממירתו נדולהכשהכבד
 קצת טפה שמינה אווזא של שכבד ודע בזהחשש
 שום בלי ומוהרת רביתייהו והכי שמנוניתה מפניללובן

 !פקפוק
 והם הכבר קני ]סש[ הרסב"ם כתב המור לשון זהכ

 מהם אחד ניקנ אם מתבשל הדם שבוהמזרקים
 חה! טלו בנימל אפילו מכשרינן דהא נהירא ולאמרפה
 מפרשי והנה עכ"ל חיותו במקום וכזית מרה במקוםמכזית

 בנימל דמכשרינן דזה להרס5"ם דם"ל כתבוהרמב"ם
 ]ג"ט ע'יש קיימים יהיו הממפוטת אבל הבשר הייטכולו
 המספונות על כלל כוונהו דאין נראה ולענ"רונ"מ[
 1כ11נהו קנים ולא סקרי טטפעות דא'נהו הכבדשבתוך
 לממה ~:לף שהכבד לפי הח מע" ל"ד בם" שבארטכמו
 הלב 0מזרק הולך ובפנימיותו והריאה מהלבהרבה
 זעל הכבד עצם עד מזרקים כ0ה שם הש הככדל0זרק
 לליבא פריש מר ה11 קני תלחא ]ט"ס:[ חז"ל א0רוזה
 0שהו בנקב 0ימרפי וכולהו לככדא וחד לריאהוחד
 שבתוך הם0פוטת על ולא כ11נת1 הקנש ולאלהע"ש

 ! עצמוהכבד
 בין ]ס"מ:[ מן'ל חילקו לכבר שנמצאת 0חםכא

 דעב הצד ההש והקופא לנוו קופא וב'ן לכרקופא
 נקיב נקובי לבר קופא אי רז"ל אמרו וכך נוקבשאינו
 הקופא ביכולת שאין עבה במחם כלומר באלימתאסילי וחני ואהאי נקמ סספונא לגוו קופא ואי ומרפהואתאי
 דרך אפילו שמנקב'ן רקה מחט בקמינתא אבללנקוב
 יש ענין בכל וטרפה ואתאי נקיב נקובי שלהןקופא

 הפכ'ם פירושים שני לניו וקופא לבר דקופאבפירושא
 לגר דקופא 0פרשים והש"ע והטור חהרא"ש ותוס'רש"י
 החש החד והצד הבהמה חלל לצר היא כשהקופא0קרי
 הנוף חלל ולתוך 0ככד לבר ש.רושו דלבר הראשלצד
 הוא החד והצד הראש לצד היא כשהקופא 0קרי1לנ11
 מפרשים והרשב"א והרמב"ם והרי"ף הנוף חלללתוך
 הראש לצד היא כשהקופא 0קרי לבר דקופאלהיפך
 בכל לדיק לדינא והנה הבהמה חלל לצד היאכשהקופא 0קרי לנוו וקופא הבהמה 0חכל לכר פירושורלבר
 בקיאין אנו ראין ועוד הפירושש שינף מפני מרפהענין
 רבותינו מעמי נכאר ום'ם לקמינתא אלשתא ביןלחלק
 פנים יש ולכולם מים אלקים דברי ואלו דאלו זהבענין

 :בהלכה
 דהכבר דאע"נ מ"ל בשימתו חהעוסדים ז"ל רש"יכ:ב

 ררך הלך שהמחט לומר לט חהיה בהקנהתלף
 הסמריף אבר בשום ננע ולא להכבר שבא עדהקנה

 הוא העב כשצד כלוסר לבר כשקופא מ"םבנקיבתה
 נצפ~ך הקנה רדך שנכנם נא0ר אם הנוף חלללצד
 הלא הכבר בבשר נכנם חמ ואיך העב בצד שנכנסלומר
 רהר ההשפ ררך שנננם חחשי אלא טקנ איט העבצד

חות
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 השני מעבו' להככד ינכנט מהרשז ש טהישט ויצאחודו
 קופתו עתה נמצא ולכן הכבר בבשר וניקכ חורוררך
 נקיבת טפני פרפה ולבן הראש לצר וחורו החלללצר
 נבלעין הנבל~ין ררוב ביון ועור הרקין נשבת או'הושם
 הקנה מבבליעת הושט ככליעת יותר תלינן הושטררך

 שאנו מפני עניין בכל טרפה קטינתא במחט זהומפעם
 כלומר לניו בקופא אבל הושמ ררך שנבנםאומרים
 החלל כלפי הוא והחר הראש כלפי הוא העבבשצד
 בחידורו וניקב החר בצר הקנה ררך שנכנםאטרינן
 קשיא ואי נקב ע"י שנמרף במקום פגע ולא הכברלבשר
 ררך שהלך נתלה רא למה הושט ררך נכלעין ררובביון
 הושם ררך הולך היה דאם רי"ל בקפינתא כמוהושמ
 וקופתו הגוף לחלל בחורו זה באופן להמצא לו היהלא
 ונכנם מהרקין או סהושמ בשיצא רכע"כ הראשלצר
 צדו להמצא לו היה החר בצרו הככד של השניסעבר
 מן נכנם אם ואף החלל לצר וקופתו הראש לצרהחר
 הכבד לרוחב ארכו המחמ שיונח להמצא לו היההצד
 ניכד הרבר אין בקפינתא טשא"כ החלל לצר נחורוולא
 בקופא רגם ואע"נ הנבלעין רוב כררך בושט תלינןולכן
 יצא הושט ובהתחלת בחורו הושם דרך שנבנם י'ללניו
 למטה בהודו בהכבר נמצא ולכן בהודו להכברונכנס
 כל הלך ומסתמא רחב הוא הושט שהרי בוה תלינןלא

 הבבר של השני לעכד נכנס ואח"כ הרקין כל אוהושט

כג
 אפילו היימ שרה מסכגשולניו % 6" גיס
 מקצת דאפילו הכבר בבשר ממון כילו המחמכשאין

 שמא חיישינן ולא כשרה הגוף לחלל בחורו יוצאסחט
 מחמ בכל כמו הפנימים מהאיכרים אהר בחורהניקבה
 ומונח בנחת נכנם זה שמחט לפי הגוף בחללשנמצא
 בחלל שנמצא קו'ן או במחם מ'טא"כ במעחה מקומועל
 אחר וניקג מבחוץ בכח שנכנם לחוש שישהנעי

 מברא אין וראי רבכה"נ וי"א 3סס"3[ ]רס3"6מהאיברים
 טמונה נשכולה הייט לניו בקופא דמכשרנינן והאלהקל
 פרפה הנוף  לחלל  יוצאה הורה אם אנל הכבדנכשר

 !ךר"ן[
 רכיון הוא כן בשימתו והעומרים ו"ל הרי"ף ישיטתכך
 כלום4 לבר ~קופאולכן הקנה ררך אלאהושם

 להקגה כשנכנם החלל לצד והחור הראש לצרשהקופא
 ולכן הנבר לבשר שנכנס עד רחוקה דרך המחםוהיבה והריאה 'מהלב הרבה למפה תלוי והכבד חורודרך

 שנקובתם הכבד בקני הלוט ררה בחורו נמה שמאחוששין
 שהק81א יהיינו 5ניו בקופא אכל ל"ר ס"ם כם"שבמשהו
 והקופא קופחו ררך  ונכנס הראש לצד והחוד החלללצד
  הכבד  בבשר נננ0ה  היאך קשיא ואי בשרה  נוקבתאוננה
 סשכה שבאיברים הסושך בח רע"י רי"ל הקופאדרך
 את הסשיך חמיסות ומלא רם כולו שהוא הכבר,גפרט מאר ער הוא גרול המושך דכח בכבי לבשר המחטאת

 הכבר קני וגיקבה נמתה חלוכה שררך רחיישינןמשום' מיני בכל טרפה ובקכינתא הקופא ררך אפילוהמחט
 זכמ"ש

 לאורך בארכו מונח בשהמחט רווקא השיטות ילשניכה
 והחוד והקזפא כבד של לרחבו סונח אם אבלהכבר

 מוכהק מימן דזהו ענין בבל מרפה הכהטה לצרריפונין
 לרחבו ומונחת הככד בצד וניקגח הושט דרךשהרבה
 ומ. בך כל נתעקם למה הקנה דרה הולך היהדאמ
 השימות רלשני ורע הושמ דרך שהלך ווראי אלאעיקמו
 בחת'נא או שלם בכבר המחט נמצא כין חילוקאין

 יכן נעי"[ רבריו ונרחו בזה לחלק שרצה מי וישדכברא
 בקיאין אמ שאין בתבנו וכבר ע"ש והש"ע הפורפמקו
 במו נרולה הקופא אם ורק לאלימהא קטינתא ביןלחלק
 דין בה לרון שיש הראשונים כתכו תמרה שרנרעין
 רמחפין רי ויראה  ]סורן לינקכ ראויה אינה שהיאקופא
 עגול השני וראשו חר אחר שראשו מפילקא  שקוריןשלנו
  בנרעין אינו  אם אף לנקוב ראוי אינו  שבקופחווראי
 ולרינא ]כג)פ"ק עגול אינו  אם אף  בתבו וה ושיעורהמרה
 לבר בקופא השיטות של מפיקות ספני לרירן נ"מאין

 : כם"שולגיו
 והוא שבככד נרול בסמפון המהט נמצא אמ אבלכנו

 בממפון נמצא אם וכן בתוכו שנכנס הקנהסספון
 נמצא ואפילו הריעות לבל ענין בכל כשרה ריאה שלנרול

 רבבאן  והטעם  סק"ל  ]ס"ז ריאה בחתיכת או כבדבחתיכת
 בונה איך רא"כ הושט ררך יצא שמא חשש שוםאין

 יהקנה  גבנם הקנה ררך וראי אלא זה בממפוןלהכנס
 קנה ונם לריאה ממוך  בהחחלקן ול"1  ממוכין בברוקנה
 ויש האחר  בראשן למטפונוח  מחחלקין הבכר וקנההלב
  ומשם  הבבר קנה  לממפוני חבבר מסטפוגי  שנבנמהלומר
  הרי"ף ולשיפת  פ'יפ,1  ]רס"י הממפונות  דרך לבברעלחח
 כל חיישינן רא רחב שהמקום דכיון חשש איןנסי

 , בשרה לבר קופא ובין לנין קופא וביןלנקיבה
 מפולש נקב שניקב הכבר שטרפש הנאונים בתבוכז

 שנתקלק כיון אלא עצמו מצר  הטרפות  ואיןטרפח
 וכנטול להנפל 1ם1פ1 שיתקלקל הכבד בל סיףהפרפש
 טרפות הוזכר לא ובש"ם חגאונים קבלו רכך ])טס[דסי
 ועור מ"מ,[ ]פנפ' עצסותו סצד הפרפות שאין טפניזז

 מועיל שהוא מתימה שאיזה המרפות לבל רומהראימ
 לא ולכן שיתכאר כמו פמא חלנ או סירבא במולזה

 : סקי"6[ וה3"ס ]פר"מ הש"ם להחשיב
 נקב הכבד מרפש ניקב ה' במעי' הב"י ויביט ייכה

 במרכא נםרכה אם אבל טרפה הכבד סצרמפולש
 הגאונים בשם המררכי לשון הוא וכן עכ"ל כשרהבצלע
 שהפרפתז הוא שהבוונה שפירשו יש הכגר סצר  ולשוןע"ש
 הנקב ואין לקגד חוץ וגם הכבד כנגד תלוישהפרעש שמפני שפירשו ויש עצמו מצר ולא הכבר סצרהוא

 לזה הנדולים הסכימו ולא הכבד שכנגד מה רקמטריף
 העיגר אמנם ]3"מ[ הרפום מעית שזהו שכהג טי ישולכן



 א מהשהי פ %ק מף6אהלממערדן
 על שפרום הכנד חצר של חלק אותו לטעמ דנא השק
 נכנם שאינו אף הנקב טבמה שהרופן לפי הבדומהדופן
 המרפש בחלק אלא פומל הנקב ואין סק"מ[ נעיזלחובו
 עיקר ובן אחרונים גרולי לזה והמכיטו באוירשעוטר

 ;לדינא
 יש בשרה בצלע במרבא נמרבח דאם שבתב וזהכ:פפ

 רמרבא מוברים ריש ראע"נ האחד כוונות שניבזה
 בטרפש ט'מ ט"1 בם" שיתגאר וכמו האיברים בבלאומרת
 סע"ז גווסם ~סו עצ0ו מצד המרפות שאין טפני בןאינו
 המרפש רבנקב והשנית ו7ויק[ ססס"ג 7קדוק ומיוסכסק"ט
 הנקב ומתם בהטרפש מרכא עלה אפילו מותם דכרבל
 מבה טחמת שעלה קרום רהוי בנקכ שטרפתןאברים ובשארי בריאה מותטת אינה דמרבא דאע"נ מתיטההוי

 אלא עצמו טצר הטרפות שאין במרפש מ"ם קרוםואינה
 מרכא אפילו דכר בל מותם להנמל הככד שמוףטפני
 בחלב להחטיר שרוצה מי ויש סקי"ו[ וס"ך ]סססתיטה הוי שהוא קרום איזה ואפילו מותם פטא חלבואפילו
 הבו בנמ' אינו זה דין שעיקר ובפרמ עיקר ואינוטמא

 ; עלה לוסיףדלא
 בשניקבה במרפשא מהני סתימה דכל שנתבאר מה לפיל

 בה ונמבך שנמרך בהטחול הנקב נמתם נם אםלבן
 בה נסרך אם אבל הנחתו כררך 1ר11קא ן 7ריסס ןבשר
 ]סס[ ופרפה בטפורקת הוי וגידולו הנחתו בדרךשלא
 טהכבר חתיכה אך בפרפש נקב שיש לפרקיםוראיע
 טשום ואי הפחול ומהימת מסרבא יותר יפהמתימה רהוי פשיפא סתימה משום אי לה ניחוש דלטאיבשרה וראי ומהמו להנקב נבנם בכר שחתיכת והיינומותטו

 טה להנפל ועתיר למרפש חוץ הוא זה בברשחתצת
 בפנים השני בעבר נשאר מהבבד הרבה הלא לנואיכפת
 להנמל עתיר לטרפש שחוץ שזה שכיון ושגאמרהפרפש
 שממתפק טי שיש אף ולכן בן לוטר מנלן כולו שניטלמופ1
 לס7י6 תסמע ]וכן בזה מפק שום אין מ"ם ]מכ"6[בזה
 לברוק חיוב  שום ואין 171"ק[ פ"ס ג"6 ס" סרסג"6סתסו'

 מרפה טפק וכל מרפה מפק הוי בטרפש מחמ נ0צאלא ' 1'ק"1[ במרפש נקב ישאם
 לחלל יוצא מחמ מקצת אם מ'בעיא ולאלאיסור

 אם אפילו אלא הנוף בחלל שנטצא במחמ רהויהנוף
 שטא רחיישינן מרפה ספק הוי ג"ב כהמרפש ממוןבולו
 סקט"ון ]ס"ך לשם בכנימתו הפני0ים טהאברים אחרניקכ
 לניו קופא בין חילוק ואין הושמ ררך נבנם שמאועוד
 ]ססן טרפה מפק הוי ענין ובבל לבר קופאאו

 לבטע הבבד מרפש נמרך דאם הרם"א רבינו בתבלב
 או קוץ שם יש שגווראי בכרם לברוק ישהכוסות

 ור"ל עכיל שהונ והבי מעשה וראיתי ישינים3בריקות טצאתי גן זו סרכא באה זה ירי ועל שניקבהמחמ
 לבד איברים בשארי אוסרת מרבא שאין דקי"'לאע"נ
 שה'א וסטסה גדוק לבול'ג שממרפש הסרגא מ"מטר'אה

 באה זה ימפני מהפ או קוץ ע"י ניקנ והכרםמעידה
 : זומרבא

 בד"ע3ד דגם שאומר טי יש בהגרם בדקו לא ואםלג
 הה מחפ או קוץ שם יש שבווראי שבהב רביץאמור
 בדיעבד אפילו בריקה בלא להכשיר ואץ ברזרהדיעוחא
 הורת בכפרו עצמו והוא דווקא לאו טחם או קוץ שםיש שבחראי ולשון בעלמא חששא אלא ברורה ריעוהא זהשאין מפני ססמ[ החוט בריעכר טישטתיף ויש ג55פ"טן]תג"י
 וב"כ מחמ או קוץ שם יש שמא רק כתב לאחמאת
 ב0זיר בן עשה הקצכ אם וראי זהו והנה ע"שבלבוש
 בהפ"ם להתיר יש בשונג בן עשה אם אך לאמור ישודאי
 וגס' ס"6 ס"ס גס"ד ססת"ג 7עת ]וכ"פ שכת לבבודאו

 מצאו ואפ%ו ב*ם מצאו %א בהברם ברקו ואםלוש ; פ"ס[מנ"ס
 חחוב שאינו ביון בהפרש מונח המחם אוהקוץ

 נם מחטירים שיש ואף בזה חששא שום אין טקוםבשום
 לתוך לאחוריה וחזרה ניקכה בבר דשטא מחששאבבה"נ
 טה על אלא לרון לט דאין בלל חששא זה איןהפרש
 לטקום טטקום ה0חם את טחזיקין ואין רואוהשעינינו
 בריעבד נם מעבבת דהבריקה רם"ל טאן ואפילובבה"נ
 שבחבנו טה לפי וכ"ש סע"ון ]טכ* בבה"נ לחוש ס"ללא

 ' בריעבר בהפ"מלהכשיו-
 ובה"ב בהטמם או בברם תחוב הטחם נטצא ואםלדן

 הוא שהמחם ביון ט"ם לעבר טעכר ניקב שלאאף
 בקורם הוי רמרבא אהרתים נדהי הסכימו חמרבאננר
 בטחם ]ג"6.[ בנם' וואטרו וכשם טזה נרוע ועורדם

 ונעכר אחד מיד שניקבה הכומות כית בעובישנטצאת
 בנקב רזהו דפרפה דם קורפ הטחמ בננר נמצאהשני
 דם קורם לעכר מעבר טבה שם אץ ראם לעברמעבר
 שהנקב עדות זהו הטחם ננר מרבא בשיש גן במו ע"שטניין
 טונחת ובה"ב בהממם המחט נטצא ואם לעבר טעברהוא

 ובה"ב ההטמם בבשר החובה ואינה הקמטים ביןלארבה
 : בם"ש טזה נרוע ועוד רם כקורם הו' שמרבאההנחה לפי הכל וזהו המרבא ננר שהוא אף בהפ"ם להת'ריש
 רם בקורם הף לא דסרכא אמרו פראנ חכמי אמנםכן

 טיר בהבשר לבנום התחיל בשהסחם טוכן זהדרבר
 מרכא תעלה הכאב וטפני נרול באב הבהמההרניש
 חה*חות הנפוח ובריבוי נפוח להיות יתחיל והטקוםבנגדה
 נקב על בלל ערות זה אץ אבל הטרפש נם לונמרה
 %ראות בכרם לברוק שיש ה"ק הרם"א ורבינוטעל"ע
 בשר לעכר מעבר ניקב לא ואם לאו אם טעל"ע ניקבאם

 להבשיר צ'רופים אטה עור לזה "פ אם והנה םק"ט[]כרו"ס
 אמנם ]םס[ וצ"ע זה על לממוך שיש אולי נרוכוההפמר

 לברוק חיוב יש אחד בצר נקב יש רק ראם ודאיזהו
 פעטים בטה זה וראינו בעיקום שביל הולך אינו אםבקש
 שהנקב רק לעבר מעכר הוא והנקב עקום שבילשהולך
 טטנו רחוק אלא הראשון העבר כנגר אינו השמשמעכר
שיש ביון פרפה ספק הד ברקו לא השס לזה טזה הולדושב-ל



חשרתן מכ מא פש 5-פאהפאערוךטט
 מעכב שהכריקה 0"ק ואין אחר בעבר מחמ או נקכשיש
 נקג אין אם ואפילו כנגרה סרכא אין אפילו בדיעברנם

 הנקב כננד הכשר נתקלקל לא אם לראות חיוב ישמעל"ע
 ונתמסמס נתקלקל שהכשר ראינו פעמים ובמה המחטאו
 הבדיקה בזה ונם מעל"ע כנקב דזהו והמרפנו מופועד

 : ]נ)5ט"ר[ כננדה סרכא אין ואפילו בדיעבר אפילומעכב
 שום עליו ואין שניקכ הבכד שמרפש כהבנו ככרגן

 כגון בתולרה הוא שהנקכ ניבר ואם מרפהסתימה
 כאלו הוא העין מראית ולפי סביב שפה להגקכשיש
 יש אולי בתולרתו שהוא ס'מן וזהו סביב סביב השפהתפור

 ה' בסע" שהבאנו הרמב"מ לדעת מיבעיא ולאלהבשיר
 בכאן גם שי"ל ודאי לנימל דמי לא חסר שנבראדכל

 מקומ רכל ואע"ג מתולרה ננקכ ולא בנקכ בה"גשהמריף
 שם כם"ש מרפה בחסר דגם להרמב"ם ס"ל מרפהשגיקב
 שהמרפות בדבר רק דזהו ועיד האבר כל בחסרוןזהו
 דמעם ביון להיפך לומר סברא יש אמנם עצמותומצד

 אם לי מה א"ב להנמל הככד שטוף מפני הואהמרפות
 די"ל אך הבכד ינמל סוף סוף לאו' אמ בתולדההנקב

 בשהבבד דדווקא להנמל הככד סוף אין בתולדהבשהנקב
 אבל אח"ב כשינקב לו קשה המרפש בהפסקהורנל
 לדינא וע"ע לו מזיק שאינו אפשר בן בתולדהבשהוא
 בספיקו להקל לססוך יש דגם' דינא זה שאין ביוןיאולי
 בתולרה דנקב בפשימות כן פסק מהגדוליס ואחדבהפ"ם

 ו סי"3[ מסז"ט וגונ"יבשר
 או בבהמה כבדים שני נמצאו והש"ע המור בתבולה

 נימל ליה והוה דמי כנמול יתד דכל מרפהבעוף
 בנמול הוא הכוונה בנמול יתר דבל ואע"נ עב"להגבד

 שהבאט הרמב"ם לדעת וא"ב חסר וכנבראמתולדתו
 להכשיר למ היה כשר מתולדתו חמד דכקהבבד ה'בסע"

 וכמו כזה הרמב"מ לדעת חשו לא מ"מ אחת 3יתרגם
 ה"ה מרפה נימל שאמרו מקום דכל נ' מ" לקמןשכתבו
 מ"מ הרמב"ם דעת שם שהביאו שהנם ע"ש חסרבנברא
 כאן טתמו ולכן נהרמב"מ דלא דעהם נראהלהלכה
 דאיסור הלכה וכן כלל דעתו הכיאו ולא לאסוררבריהם
 דרוג ובפרפ דרבוותא בפלוגתא להחמיר ויש הואתורה

 בה'נ בשם הרא"ש שכ"כ נם ומה כן הסכימוהפוסקים
 אם אבל ככרים בצורת כשהם ודווקא ג"ז[ סי']ס6"ס
 וכאווזים סס[ ~לימ להמריף אין כבד כצורת אינוהשני
 רביתייהו והגי כשנימ ונראה בכפול להיות הככרדרך

 , כ"ה סע" נ' בסי'ועט"ש
 דיתר פשומ פירושו והרא"ש והרמב"ם רש"ילדעת דמי כנמול יתר דכל מםיני משה שקבל שזה ודעלמן
 דאין ז"ל הרמב"ן דעת אמנם כם"ש אחת בנמולאחת
 מקומו עם היתר זה בנמול יתר בל אלא בולו בנימלהבוונה
 במקומ שניהם מחוברימ ואם בבדים שני שיש כגוןהדבוק
 בנמול המקום זה חשבינן שהרי מרפה חיותא ובמקוממרה
 נחשוב אם דאפילו כשר מקומות בשארי מחובדימ אםאבל
 מרה במקום דנשתחר ביון בה לן לית בנמול המקוםזה

 ז"ל והרשב"א האיברים בבל זה דרך ועל חיותאובמקומ
 מרפות ואין דםי לבדו זה דבנמול ג"ון[ ז' נגתס"3כתב
 נקוג המקומ תשאר לגרו זה שכשינמל במקומ איאזה

 כבדימ בשני אבל בזה וכיוצא מעחם שני כמו בזהימרוף
 בוקא משום מרפה הף רנל וביתרת כשרה מחוליםושני

 הדאשונה כסברא לרינא העיקר אמנם ע"שדאממא
 ורבותינו למעשח ע"ז סומך שאינו כתב בעצמווהרשב"א
 דיעה רק הביאו לא נ"ה ובסי' זה בסי' הש"עב"יי

 ! ]סס[ ז"ל הרא"ש הכריע וכןראשונה

 . סעיפים[ כ"ט ובו המרה טישת ניעי מבסימן
 עצמו על אמר דאיוב ואע"נ מרפה המרה ניקבהא

 שנימ וחיה ט"ז[ ו6יוכ מרירתי לארץישפוך
 דרר זתיקבה ב:"נ,[ ~' נסיםמ'גשה

 בשניקט נסמקרי
 ומעם העור בשניקב מקרי דנקב האיברים בכל במוהביס
 החיות שתהא אבר זה דאין הכים מפני אינו זומרפות
 שיתבאף כמו לנמרי המרה בנימלה שמבשירין פוסקיםיש וכן כלל מרה להם שאין מינים כמה יש שהרי בותלוי
 שפעולת מפני הוא המרפות אלא כן קיי"ל דלאאף

 מעס וזהו הרבה חמימות להכגר שאין זה גאושהיא הכריאה בלל מרה בהמ שאין באותן אבל הכבדחמימות שישקש מי אין לאיבוד יצא המרירות וכלכשניקבה קלכן י~::הגכבר ייהבף. ~צשלוןהלג:~תמציםצשגע חז"ל שאמרו כמו וכעסו הכבד חום להשקימהמרח

 כן שנכראת דאחרי לנמרי המרה בחסרוןהמכשירים
 עתסו, ]כג"ל גדולה חםימות שלה בהבבד איןמסתמא

 ! סכרו"ל ותזגרי ס"ו ט6כ"6 ל0'פחמן

 אבל כשרה סותמה והבבד הבבד כננד ניקגה אם2
 מרפה לבבר סטוך שהנקב אע"פ הנקב נסתמ לאאם
 טרפה הסרה נקב כגנר ניקב הבבד נם ואם ס"ו[]רתג"ס
 סרבא עלתה אם ואפילו שיסתמנה סי לה שאין ט"ח.[]נת'
 המרפש לנקיבת דמי ולא מועיל אינו הכבר נקבעל

 מצד הטרפות שאין מפני שהוא בל סת!מה נםשמועיל
 הכבר מפני הטרפות אין וה"נ הקורם בסי' כם"שעצמו
 הטרפוח, מעשה ער"ן התח'7'ה לא דהתם בלל דמידלא
 ולכן שם כם"ש להנמל הככד סוף דע'"ז אמרינןאלא

 יסתטנן דהבבד דגאמר רק לפנינו המרה דניקבההטרפות הרי הבא אגל להנטל סופו אין דהוא כלבסתימה
וכיון



 98מצ1ץשלחן מג מיטן טר%4תהלטתעררך

 נתקפה המרפות נשארה חזקה מתימה נהכנד שאץוניע
 ,]סנ"ס[

 ידא במשמא הנג4 לתלות יש שאם הוא פשוט דברנ
 סק"6[ ןס"ך נן הד'ן האיברים בכל שהרי תלינןדטבחא

 שחיטה שראחר להלות ויש כלל 0רה נמצא לא אםוכן
 רנילה ולפעמים לאשפה מעים הבני שזרקו כ13ןנאגדה
 הכבד אצל היתה שלא תלינן המעיים בין בעופותלהמצא
 שהשליכו ממילא המעיים וכשהשליכו ה0עיים אצלאלא
 סק"ס לעס"ח עולם נדולי הורו ונן וכשרה ליבאוחה
 מכשירין אחרת הלייה איזה יש אם וכן ס3ו"י[ גססמ"ס
 ממעם להתיר אין שנאנדה לומר תלייה שום כשאיןאכל
 בחסירה המכשירים כהפומקים קיי"ל שמא ספקס"ס

 אחר נאבדה שמא כן קיי"ל דלא ואת"ל לנ0ריהמדה
 שחימה אחר שנאבדה לתלות במה דאין דכיוןשחימה
 הפוסק'ם דרוב 1עוד סק"6ן ]טת"נ ספק מזה לעשותאין

 דעת כלל הובא לא וש"ע ובמור המרה בחמרוןמטריפים
 צירוף לאיזה ורק לםפק זה לעשות קשה ולנןהמה'רים
 אוסקת סרכא דאין בשרה אחר למקום רגזרה נמרבהזא : 111"ק[ 6"ס י"נ נסע" 1)0ט"ס ע"ס היד כטמטוס)חיט רגות6 ט6י סקסס ]ספמ'נ זו דיעה להיהר לצרףביכולת
 ל"ז בם"ם כם"ש איברים בשארי ולא בריאהאלא
 וס"ך ;-ק": *חזת הפשמת אלא זה אין א'בריםדבשארי
 ויס"ס ]תס"ד זה כלל על חולקים פומקים שיש ואףסק"נן
 המרכא איברים בשארי רנם ום"ל )":[ ס"ם ו0ר"מסט'ת
 קיי"ל האוסרת דיעה הביאו ולא בכ"ם כן פמקודבריהם מפרשי וכן הש"ע בעלי ררבותינו ביון מ"םאוםרת
 בריאה דםרבא ההום' לפי' מיבעיא ולא מסתברא והכיבן

 ל"מ בסי' בם"ש להתפרק שסופה אלא נקב על מעידהאינה
 נקב בלא םרכא ראין שם לפירש"י אפילו אלאאיברים בשארי ולא תמיד שמרחפת בריאה אלא זה איןדוודאי
 שואבת שהריאה דמתוך כדפירש"י בריאה אלא זהאין
 מעמ חוצא בתוכה עב נעשה והמשקה משקה מיניבר
 איברים נשארי ולא ]ט"1:[ סרכא ונעשה הנקב דרךמעמ

 ; קיי"לוהבי
 בין לחוץ הצלעות מבין בולמת שהיתה במיה מעשה1ץ

 בנפיהה ועלתה ונפהוה שליסה היתה והסדה לבשרעור
 לבין שנסרכה משום דאי לה ניחוש דלמאיוהכשירוה
 ושניחוש בריאה אלא סרכא דאין קי"ל האהצלעות
 הגוף לחלל הניע והקוין מבחוץ קוץ ע"י ניקבשמא
 שהעיר ביון הא הפניםים מהאברים אחד ניקב שטאוניחוש
 דכשיש ועוד מבחוץ ניקב שלא לעין נדאה הרישלם
 להקל בקורקבן תולין חולי ע"י אם קוץ ע"י אםספק
 אם לכן 5"1[ 3סס ]מר'מ במרה וה"ח מ"ם בסי'ב~'ש
 ע"י ולא חולי 'י ע שזהו שיכי צריך מבחוץ נקונהעור
 יותי נראה נקוב העור דאחרי ,סס[ טרפה ובלא"הקוץ
 כ0סק 1קף') כח13ן וכנר ]עמ3"ס סבחוץ קוץ ע"ישבא

 : ו1וקןסס"ס
 מרפח סבריאתה שחםירה או לגסרי נמולה חמרה אםד

 היב והשש"ע והרא-פ והרשב"א ]ס14[ הרמב"ם פמקוכן
 בנימל כ"ש דמרפה בש"ם איתא דניקב דכיוןהפוסקים

 שמתיהם מהקדמונים שיש אף ולבן מנרייתה חסרהאו
 בטרפות טדסין אץ טרפה דניקנ ואע'יג הטרהבחסרה
 ס"נ בם" בם"ש כשר ונימל טרפה דניקג כטחול כ10זל"ז
 סוסלס[ ושד ר6כי"ס 3סס ר0"נ וסמ'6 ]טריגי כןוה"נ

 ובני תודים שהרי בו תלף שהחיות אבר זה שאיןוטעמם
 ממין לםידין דאין בן קיי"ל לא כלל מרה להן איןיונה

 ו סס[ ]ר6*ס סינו שאינועל
 לה מעמינן המרה נימל בה"נ בשם המור כתבן

 שנבלעה בירוע כשרה מרה מעם בה יש אםבדוכתה
 בשהמש מרה מעם בה מעם לא ואי הראב"ן ונתבבמקומה
  ואע"נ עב"ל מעמא בה יהיב בגויה בלע ואי יצלנהחיה

 אם איסור בה יש אם לידע מאכל דבר למעוםדאסור
 דיא שכיחא דלא דמילהא הגאונים סמכו בוה מ"0לאו

 לבן בסקומה שנבלעת קרוב ויותר המרה נטולתשתהא
 אלא טעימה באן דא'ן ועוד סע'ד[ ]ס"ך לטעוםהתירו
 בעלמא דבלחיכא ]סר"מ[ כלום ואינו בעלמאלחיכא

 לאו: אם מרירות כאן יש אםיורגש
 ולמועטו הבבד לקרוע דא"צ מבואר המור מלשון1ץ

 שהמרה במקום בלומר בדוכתיה ליה מעמינןאלא
 נן בסעי הב"י רב,נו אנל לנבד ממובה להיותצריכה

 ומועמו וערב שתי הבבד קורע המרה חמרה אםבתב
 מי יש ולכן מהפוסקים כמה בתבו זה וכלשון וכו'בלשונו
 מלמעלה הכנד על מר מעם כשמועם אף קריעה בלאאבל מהני מר מעם 1מועם הכבד כשקורע דדווקאשאומר
 מהזמן הוא וחמרירתע המרה נימלה דשמא כלום זהאין

 ומועמין אוהו כשקורעין משא"כ המרה בהשהיתה
 ]פכ"פ בו נבלע שהמרת םיסן והו מרירות מעםמבפנים

 ( סה"נ[ס1ף

 וכל כן שיסבור פומק לאיזח מצינו לא באמת אמנםט
 המרק-ות על לחשוש באנו דאם ועוד לפרש ה"ל האיכי

 שסא גיתוש םבפנים גם א"ב מכבר הוא ש0אשמבחוץ
 בהכבד מטים וזרקה המרה שהיתה מעת הואהמרירות
 המרירזת דע"פ לגאונים להו דקים ודאי אלאבמבעה
 נ0י סכהוץ נם א"כ סר 4עם עתה לטעום א"אדמכבר
 קריעה רא"צ ללמרינו זה לשון בכוונה הטור כתבואולי
 ואץ ישראל תפוצות בכל הפשומ המנהג הוא וכןדווקא

 : ט"ם[ירופ~.ס חכמי כסס 6טץס מד טרנליוס סגר": ]וג"כ בזהמפקפקין
 דמה האחת גדולות שאלות לשאול יש זה דין ובעיקרי

 לא המרה מכים אנתי הא המרירות מעימתמועיר
 דנס' מדינא טרפה דניקכה כיון ועוד ]סר"מ[ כלוםנשאר
 ומבח המרה ונשפך ניקבה סקרוב זה שסא ניחושא"ב
 ניקבה למה רא"כ ועוד הסרירוה טעם מועמץ אינוזה

 בכימח מהמרה נשאר אם דאף להדיא דמשמעמרפה
 שאט ממרירות הסרה שכעצם סרירות נרע סיפרפה

 ; גגבדמועמין
פשזות
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 עד ופרפה לו אץ לבדו זה ורק מרה להם "טממת0א
 שכחבו ויש מרה להם אין הזה המין שמל נבירזרשרטדע
 וסשי[ עסר6ש גסם 90"3 ]ס"ך מרה להם אין אהיםדנם
 כגשרם מעי שהם אילים מק על רכוונתם לומרוקשה
 כאראן שקורץ אילים שהקריבו ובקרבנוה יצחק שלכאילו
 דנתיג מ94 על כוונתם ואולי מרה יש כמרומהשבהם

 , סס[ ]טסרטינ ויחמור וצביאיל
 ההף דמי כנמל יחר רכל מרפה מרות שתי נמצאוי,ם

 נוקבין כשתים ונראית אחת היא ואם מרה לוכאין
 לאו ואם וכשרה היא אחת ל,1 זו שופכות חשםאותן
 זליץ שופכות אץ נקכ ע"י אם ואפילו ומרפה הןשתים
 או זו בנפיחה חבירתה נם עולה אחת כשנופחץאך

 השנייה נס נתמלאיה כך וע"י מהן באחת מיסכשהמילו
 זל"ז שופכות שאין וזה וכשרה הן שאחת מימן חהומים
 שמשם שביניהם והנקב הליחח עובי מפני חהו נקיבהק"י
 מאותו לצאה הליחה יכלה ולא רק היה אהדדישפבי
 אותו ררך עברו המים ולכן ממים עבה שהליחה."נקב
 יותר שהוא לפי עברה הרוח וכן עברה לא והליחההנקכ

 ; הן אחת שמרה נתברר עכ"פ מיהירק
 ואחת הנה אחת למבר ממוכות מרות שתי היו ואםכ

 זוקף וכשארם לשתיהן מרה שופך אחר וםמפוןדגה
 ושופך מרה מחלק שחסמפון למקום הליחה חוזרההאחת
 בחיי נמצאות שהן כררך שוכבות כשהן אךלשתיהן
 במקום רק להכשיר אין זל"ז שופכות אין אזהבהסה
 בחיי שהן כפי שהרי והמעם אחר במקום ולאהפ"ם
 רופק החיוני רכשרוח שי"ל אלא שתים חן הריהבהמה
 מוצא להן שיש כיון ככה"נ גס זל"ז ששופכותאפשר
 אלא כרור רבר זה ואין בזקיפתן רואים שאנו כמואחת

 ; להתיר אין בהפ"מ שלא ולכן בעלמאאומרנא
 הם כככד ריבוקם ובמקום מרות שתי נמצאו אםכא

 נתפרדו ואילך שמשם אע"פ אצבץ רוחב כמואחת
 נתחברו ובסופם שתים הם שמתחלה להיפך אולשתים
 ראם כשרה שפכי לא אי דאפילו ונראה לאו אםלהוזץ שפכי אי לראות וא"צ וכשרה הן אחת אצבע ברוחביחר
 ברוחכ חיבורם לט למה א"כ להררי בשפכי רמיירינאמר
 חיכור מצרכינן מעטם בני נבי מ"ז שבסי' וחהאצבע
 רק מצרכינן לא ובכאן ובמוף כתחלה אצבעכרחוב
 יצאת צריך שדסאכל מפני שאני התם בםוף אובתחלה
 משום רק הוא בכאן משא"כ גמור חיבור בעינןולכן
 ]ס"ך אחר במקום בחיבור ריו דמי כנמול יתרכל

 ;סק"ען
 חיכורן במקום רק מוו זו נפררות מרות השתי אםכב

 כשמגכיה אך אצבע כרוחכ בזה שאין אף הםאחת
 סגןע ]סר'ח כשר חיבורן ררך השני אל שופך האחרהצר
 מכשרינן דרא ום"ל זה על שחולק מי תש רז3"ז[נסס

 אבל י"פ שבםע" כחרתי ומתחזי בחדא אלאבשפיכה.
 שאץ כיון כתחלתן שמחוברץ אף ממש מרותכשתי
 ]ס3"ס לזו טי שפוה נם טועיל איט אצבע רוחבבחיבורן

 48ע דשץפכטן רכיץ  ראשעה כדיעה לרינא והקףקךסקץ[
 בטץ בדובין יש אם לט וסה אחת בבירור הןהרי
 ראוה הק הן אחת שנפנים כיון לאו אם אצבערוהב

 פעבר דגיכרת טיה ז' בסשמ' דוס"א רכיט כתבכנ ~ ע"6 כ' נסהמ' שנחבאר ממה זח לריןברורה
 טשדה דהא חדא להיזי שפכי אי כנר שללעבר

 סעבר דנבועא אע"נ עכ"ל פרפה להדדי שפכי לא1אי
 האם טרפה להדרי שפכי דאי א"פבא אמהנן בו"שהלעבר
 שם כמשש הסספינות מפני חהו ל"ז כסי' כמ'ש כשרהלאו
 3סס ]ס"ך כשרה הסמפונות ניטלו אם אף כככראבל
 לעבר סעבר ניכרת במרה שיך סה עדע ואיניי,ט[
 זאיך לככר השו ממוכה אלא לכבד רנוקה איננההלא
 כעצם שהיא בועא בשלכא מעייע ניכרת כזהשויך
 כמרה אנל דייאה עכרי בשני שניכרה לומר שייךהרמשה

 מק, " של י:ו%ןי":.יןן,1,שי:"נ=ש

 הכוונה עיגך 1ב11ראי לעבר מעבר לזה שייך מהואייכ
 כבר הלא בה חירש מה וא"כ מרות כשהי שנראותהוא

 ; וצ"ע זה ריןנהבאר
 נ-טוחשלין שקודין נפוח המרה של הכים נמצאת אםכך

 דהו( ]6גש6[ מרפה שהיא חגרולים מן אחרכתכ
 רסרה אם וק"1 בזה נקיאין אנו ואין נוררו שהרופאככשר
 נרוצך לא ואפילו רייחח בשביל הוא המרה מרפותעיק* שהרי רמרפה ולריקכון לעיפוש נהפך שבחוכוהיחקה
 ומרפה לקותא הוי כאנן נהקשה שהליחה רקלעיפוש
 אוהם לשחומ וממהמן בכהמות מנפה שכשהפ הדוע]סס[

 שהא עד הרנה נפוח חכים חשם המרה לנדוק חיוב"ט טזים ונטה הרבה נפוחה שנעשטע סהמרה הואודחגפה
 מהאח נתעפשה שכפנים דוטרה אם או שנחמסמםכבשר

 40 ננ"6 ]ע"ס הבקשים עעי ראות לפי והכלשאםורה
 ומקר מהאה תי האומר רברי לנמף שרוחים יישס"(
 כמוח שאץ כל לך אץ המנפה בעת ובפרט האוסרכרברי
 נם יש ואולי הרבה נחפחה כשהמרה מזו יוחרחיה

 1 בחהמכנה
 בכבר ויש מרות שתי דכשנמצאו שאומר מי ישכה

 שהרי כשרה מרמעם
 אפ4~

 מכשיען הטרה בהמרץ
 בזה חולקע ףש סק"ס[ ]סרימ דמי רכנפול ביתרוכ"ש

 כחטום מר טעם כש-ט בחמר רמכשרינן רהאדאררבא
 יחר רכל הקגלה באה דמך אלא לפנינו שהיאביחר אבל שטהבאר כסו בכבד ונרכקה חמירה שאינהדאמרינן
 שבהבבף מרירטזח נם היא נם נימלה כאלו הף דמיכנמול
 החט,ר מעם דעיק- שבארנו כה! ועור וס"י[]סנ"ם

 להככד שנרנקה דאמישנן טשום הוא שבכברסהמרירות
 לאגיט כשהיא הש"כ דגעירות מועיל אינו זה כלאאבל
 בשאחח אמגם דגצירזת טקףל מה כנפ1לה דהטואלא

נטיו להסוץף שרוצה מי הש בעלמא טעא כעע אלאסרה י שאין לתלא להגשיר יש סר אינה פרותמהשהי
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 כשהבבד לא אם מרירות מעם בה כשחון אהת:מדח
 סכ) ם"1 מ6ס"6 5ס' מיימגי ]עססו' וה בכל וצ"עמד
 ע5יו סג6מר 6כר ,ס ס6ין מרוט כסתי מכסירין 6רססוו5י
 סמוטרס ס*י י5מק רגיט גפס ססיג ור"ח זמי כגטו) יחי:5

 : מ"ס[ סמ,כח נכי ע5 5יקרכ ור16יס יפי")5כ5
 של גרעין בהמדה נמצא דאם ]מ"ע.[ בגם' איתאבו

 הרמב'ם וכתב מרפה וית של וגרעין כשרהתמרה
 שלא ווה כשנכנםה אותה נ:קבה הרי חד שראשהוית וגרעין חד ראשה אע תמרה דגרעין משום המעםנפ"1
 בשימת והולך עכ"ל המכה פי שהוגלד מפני הנקב:ראה
 דבהאברים כ"ד סעי' הקודם בם" שכתבנו הרי"ףרבו

 דרך שבא תלינן לא דבר בהם כשנמצא בקנהההלתם
 וגרעין הסמפוגוה דרך נכנם הקנה דרך בודאי אלאהושמ
 קלישתא כמחמא דינה חדין ראשיה ששני ביוןהת

 אחר ניקבה הלוכה דרך שמא דחיישינן בבבדשגמצאת
 שאין ואף שם וכם"ש משהו בנקב שם שנמרףמסמפוטת

 נסס"כ ]נ"ת ונסתם קרום עלה שמא חוששין לפניטהנקב
 על הוא דהחשש המעם שאומר מי ויש ע"ם[ : כ"יל

 שמא חוששין דק שעורה דמתוך עצמה המרהנקיבת
 ]כ"י[ שמתם קרום בה ו"לה ניקבה כניסתהלאחר

 בכבד במו דינה הראשון למעם במרה מחמובשנמצאת
 לגוו קופא ובין לבר קופא בין עבה במחמ לחלקדיש
 גגין ~ג,ס שם בהיותה עצמה המרה עור ניקבהשמא דחיישינן כיון במחמ מרפה ענין בכל שאופר מי להישאך
 דגם דם"ל והתום' רש"י אבלכז

 ק
 חיחטינן הקנה

 מפרשים כבר גבי שם כם"ש הושמ דרך נכנםשמא
 ונכנסה המרה וניקב" משם ויצאה הושמ דרך נכנםשמא חוששין כמחמ חד שהוא ביון וית של דבגרעין בכאןגם
 כמו הדין יהיה עבה במחמ ולפ"ו כם"ש חדיםראשיה שני שהרי לגוו וקופא לבר קופא בין חילוק בהואין
 אסנם לגוו קופא ובין לבר קופא בין חילוק שישבבבד

 חיישינן הסמפונות דרך בריוח לכא יכולין ואינן גסיםשהם דמפני שכתבו שם התום' מדברי מתבאר ויתבגרעין
 כי! 5מ)ק ססו5רך ס0 סמעחט ע5 ]51"ע ע"שהרא'קם טדבדי מבואר וכן לגוו קופא ובין לבר קופא ביןחילוק אין ולפ"ו עכ"ל בכבד ונכנם וחור הושמ ניקבהשמא
 ססוס' כט'ס ססוע וסס.)וק סככי 5סמסון סרי6ססמסון

 :1ז1"קן
 הוא אם בה שנמצא גרעין וה בלשון בתב 1המורכה

 בגדלות תלוי דהמרפוה כ11נת1 ואין עכ"ל לנקוב עשויהוא שהרי מרפה ויה כשל דק הוא ואם הסמפון דרךנכנם 1כ11דאי לנקוב יכול שאיט נשרה תמרה בשלגדול
 גדול הוא ית דגם כן דאינו לויה תמרה שביןוממנות
 של דחודו החוד על כוונתו ועיקר כם"ש מחטלגבי
 יכול שאיט אף ולכן לנקוב ביכולתו ואין גדולתמרה
 שבא לומר בהכרח מ"מ הסמפוגות דרך בריוחלבא
 הוית משא"כ לנקוב ביכולתו שאע כיון הסמפונוהדרך
 דרך שבא תמיר תלינן לגקוכ וביכולתו בראשו רקשהוא
 בריוח לבא יכול שאין מפגי הסמפונות דרך ולאהושמ
 וסרמג"ם רס"י כפיעט ג,ס סעך סטור נס ]1)ס"1 שםדרך

 : ע"ס[ סג"ח ע)יו ספיג וככר גיגיסם מי)חוסכ"י
 במחמ 11 דלשימה נראה שבארנו מה לפי והנהכפט

 לגוו קופא ובין לגר קופא בין חילוק ישבמרה
 ש בסעי' שכתב הרם"א ורבינו בבבד במו עבהבמחמ
 עכשל דמרפה במרה קוץ או מחמ נמצא אםדכ"ש
 דבמרה כ"1 בסעי' שכתכגו שאומר מי היש בשימתשהולך
 הנס ]ו,סו עצמה המרה לנקיבה חיישינן דק שעורהמפני
 יותר שהמנקב כל 11 לחששא ממילא א"ב ע"פ[סר"ן
 קופא בין חילוק שאין וממילא בוה לחשוש יותר ישלק
 נקיבת מפגי הוא שהחשש כיון לגוו קופא 4ביןלכר
 ען סחו)ק סקי"י ]עסר"ח לדינא קיי'ל והכי עשמההמרה
 ע5יו ססינ סק"ט ססכ"ם וגס גרוריס יכריו 1)סמ"םסרט"6

 ! וכרו"ס[ עטסרס"* רס"י וכזגריע"ס

 ובר במחול מרפות נייני כוגכ(ימן
 סעיפים.י"ח

 המחול דכשנימל כן אינו ובמחול נ' בםי' כם"שטקב כ"ש כשרה וכשנימל נימל כ"ש מרפה ניקבדאם האיברים דבכל האיברים בל מדיני משונה מחול דיגי4*

ש
 וו,ייינ"י נן:לי

 ןי ' . י !י נ' י!'~ין,ן
 ני שאי2 ואבר בהן וכיוצא הסוסות ובית והסססוקורקבן דקין ~מו החלל לתוך או מפולש כשהוא אלאהנקב מרפות אין האיברים דבכל והשנית בופק לבדהאיברים בכל אין ווה שיתבאר כמו מרפה בשניקב מקוםבכל דלא האחת דברים בשני משונה נקובתו דיני דנם~סשום

 אם דאף כן אינו והמחול לעבר מעבר שינקב עדחלל
 השלם בהסקום נשאר לא אם לעבר מעבר ניקכלא

 פ"ו סרטכ"ס מזגרי )טזתי ]זס טרפה שיתבארכשיעור
 : וכ"6[ י"טס)'

 שהחיות סהאיברים איט שהמחול מפגי דבר של ומ~מוב:
 ס"מ:[ ]כרכות לשחוק אלא אינו פעולתו דכל נותלוי
 סם ע"י שיהם הטחול שנמלו אנשים היו המלכיםואצל
 כשר הטחול נימל ולכן רבות שנים וקיימו  ל"שוןוטוסו'
 ווה סם ע"י או חול* ע"י שנימל ובין חסר שנבראבין

 האיברים כבכל הנקב עצם ממעם אינו מרפהשניקב
 הוכל לא הנקב של הכאה שמפני חו"ל סבלו דכדאלא

 חיותל



 ז9 מםהשלהן ט מימן טרישתהלטתערוך

 השלם שאין כל 5עבר מעבר נ"קב שלא אף יכןלחיות
 לשאת חי הבעל רטכל ולא מאד גדול הכאכ שיתכאדכמו
 שיאמרו להפומקים מצינו לא ולכן והמות הכאבאת

 מצד מריפותו שאין מפני המחול לנקנ מתימהשמועיל
 מתימח לזה דפואה אין א"כ הכאב 0פני אלא הנקבעצם
 37רי 5ייס3 ים ]עסמ"ס 0עצמות1 הוא הכאב שהדיהגקב
 פ5יו סקסס 1ס7"מ סק"מ מץ כסי' סט"ו ססכי6ס6ו"ס
 3סי' סק"ס ועט"ו כססיטוס מ"פ ו5דכריגו )ייס3 טרמוסט"ו
 כס3 ]וס)גום בזה מעם עוד יתבאר ד' ובםעי' ודו"ק[וס

 : ןכמ"ס
 דהמחול העב בצד במחול הנקב אוםר מקום כאיזהג

 העב ובצדו הלשון ככריית דק והשני עכ האחדראשו
 לכרם דכוק שאינו וחלק לכרם דבוק מ0ט חלקהוא

 העב בצרו ניקנ אם ולכן דק ג"כ יש העב צדוובראש
 אם העכ שכצד בהדק וכן מרפה לכרם הדבוקבהחלק

 יש שם גיקב אם לכרם דבוק שאינו העכ ובהחלקדט ! וסר"מ[ ]ט"ו טרפה שםניקב
 מתירין ויש סר6ג[ חכטי נסס ל'ע 6וח ס"ג ]7"חאומרין

 בםעי' הב"י רביגו רעת גומה ולזה טס[ 71"מ ורי'ץ]סנ"6
 ש0פקפק מי ויש 1ס3"ס[ ]סר'מ האחרגים נדוליהמכימו 1כ1 בהפ"ם זו דיעה על לממוה שיש הוא ופשוםנ'
 בין רק הוא שהחילוק מבואר הש"ס מלשון דבאמתבזה
 דמרפות טעם רעיקר שי"ל אך ]גרו"ס[ הדק לצד העבצד
 הכרם רההקלקל יוכלו זה שע.י מפגי הוא במחולגקכ

 חז"ל שדברו מה כל ולכן רג"ס[ 3סס ]סריססוהמעיים
 להו למה ל8"ז אך לכרם הדבוק ב0קום רק הואבזה
 מחובר אינו הדק הצד הא גשרה הדק דבצד לומרלחז"ל

 ! רצ"ע כלללכרם
 שלם גשאר לא אם לעבר מעבר גיקב לא ואפילוךץ

 רכל לחז"ל לה1 דקים מרפה זהכ דיגר כעובימתחתיו
 ושיעור חי הכעל תחיה לא זה כשיעוד גשהיהךשלא
 פחות שהוא כתב הדשב"א אך ידעגו לא זהב דינרעובי
 ע זהו מהקומץ יוהר הרבה והם שיריים גקראיםמנחות דשירי ואע"נ מחצי פחות עכ"פ הוא שיור ולשון זהבדינר כעובי נשתייר ךג"ס:[ חז"ל מדאמרו ומעמו עוביומחצי
 וכן המזבח גבי על הקומץ שעולה 0פגי החשיבותשם
 ע הוא שההזאות שם על קויריים גקראים הדםשירי

 הרבה שהן אע"פ שידיים נקראים המותר לכןהמזבח
 5ס6רהן , י"ו כר"ס ]כסו ג"כ פפל לשון הוא דשירייםיותר
 סטסגס 53סון 5דקדק וים נסירייס ע5מו טמסיס 5סיגח5חו

 ! 1ד1"ק[ סס ופרם"י פירו3 3סירי 536 : ס'פירוכין
 כשניקב שבעב בדק רגם שנתבאר מה לפי והגהן

 זה לבאד והש"ע והמהך להרשב"א הו"ל דאל'צעוביו מחצי פחות זהב דינר עובי הוי כזה דגם צ"למרפה
 פחות זהב דינר עובי בהם שנם הדקים בענלים צ'לוכן
 משעריגן עוביו בחצי דרק לומר דוחק דןה עוביומחצי
 כן שמוברים מהגדולים שיש כ0ו שהוא מה כפי אחרכל

 רק הןכירו לא גגמ' שהרי סק"6[ וסט'צ סק"ע]טתנ"ם
 8ג ינגח'עט

 ההפור הוץטב"א כתבו איך ולפ"ז זהב י,נר עובישיעור
 לא זה חשבון לפי והרי עוביו מחצי פחות עכ"פשהוא
 לומר אפשר אך כמוכן רביעית לחלק אף בהעביגיע

 ובבהמה העב על הוא זהכ דינר כעובי שאמרהדהנם'
 וכן דקה בהמה בכל לשער "ט זה ערך ולפיגרולה
 עוכיו מחצי פחות מעמ שהוא הוא והכלל שנעבבהדק
 לשער יש לכן הפחות הוא כמה לשער קשה זה שנםויען

 כס"ח ונ"כ כסרס סמ5יחו פ7 סגיקכ דכ5 סרסג"36סס ס3"י ט"ם 6'ס כן ג6מר מ6ס וצ"ע עוכיו 0חצהשישאר
 ו5סמ"ם פ"ם כסר סוס טמומ נס 60 סק"מ סח3"םוסקסס
 ופסר"מ כן 5וסר כסכרמ וכפג5יס טכט3 סדק ד53ד6'ס
 כרוליס דכריו 51פג"ד ד3ריו דמו וססמ"ג וססנ"סכקו"6

 ! 1ד1"ק[ וס3 ד'גר רק סיפור 5גו ד6ין כמ"פ1ס1כר
 ולא הנקב תחת רק דינר עובי דא-צ הוא פשומ דברן

 או  משהו רק החהך למקום זה נקכ בין ואיןשהעב זה לחתך וסמוך הדק גחתך אם ואפילו הנקבבצדרי
 ]ח3"ם כשר רינר כעוכי תחתיו שיש כל כלום לא1
 לכרם הדבוק הצד דהייגו צדריו שגי ניקכו אם וכןסק"3[
 המחול כשר גשאר ובאמצע זה כגגד זה שכננדווצד
 ניקב שהעור 0מעם לאםור ואין ]סס[ כשר דינרכעובי
 בשיור רק מילתא תליא כעור לאו דבמחול זה כנגדזה
 עוד ורא כשר דינר עובי שנשאר נווני ובכל דינרעובי
 שכצר כנון זה כגגר שלא זה בהעב ניקכ אפילואלא
 ונשאר ניקב שכננדו בצר וגם דינד כעובי ונשאר ניקבזה

 נ"ב מפולש נקכ היה זה כננד זה היו ואלו רינרכעובי
 מפולש וה"ל להרדי כגוגעים הם הרי דאל"כ זהכדינר עובי רוחב לנקכ גקכ בין גם שיהיה בעיגן בזה רקכשר

 !]סס[
 שעל הקרום אבל דינר להעובי מצמרף המחול עורדץ

 1פסמ"ט סק"3 1ט"ו 0צמרף איט טמא חלב שהואהמחול
 איגו מהימתו וגם יצמרף ואיך מחול עצם אינושהרי
 דאין ועוד מ"ר במי' בם"ש הוא טמא חלב שהריטועיל

 ( ב' במעי' כם"ש המחול לנקב מועלתמתימה

 כשר הדק דבמקום כניקב דינו הטח1 0קצת גחתךמפ
 במקום נם בנחתך מכשירים רש מרפה העבובמקום

 גסס ך3"י נדול יותר רהכאכ מגחתך גרוע רניקבהעב
 ע"ש לניקכ דדמי והמור הרשב"א הכריעו וכברפיקור[
 לה משכחת לא כשרה הדק במקום שנחתך רזהורץ
 פגע ולא מחול ל0קצת וחתכו מבחרן מכין בהכניםאלא

 הנמצא מחם ץ"י גיקב או גחתך דאלו איבריםבשארי
 0ה ולכן הטף בחלל שנמצא מחמ דהף מרפהבמחול

 רינר כעובי כשנשתייר או הדק בצר בניקבשהכשרנו
 מרפה ענין ככל מחם דע"י חולי ע"י בניקכ אלאאינו
 7וגט6 יחון ססמס י65 6% סס רסש ]וו"ם האחדתיםוכ"כ

 גימוקח או המחול גקרע ב' במעי' הרם"א דביט כתבי : סק'"[ סם'ז כמ"ם גק'סכע5מ6
 מקום כל וכן כניקבה ריגה בשר בשינוי לקההאו

 אפלו בטחול מים ואם גניקג דיגו ונרקב דעשהגשר
ענוריו
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וןשלחן מד טמו פרי~תהלטתערק8טט
 :,ופכ"מ[ הלעע עד בלל נשנן לא דבמוגלא שרכ הל11ןער
 בעינן במונלא דנם מפורש כתבו והש"ע הפוו' אבלך

 דלקותא שמפרש לפירש"י וכ"ש הרשב"א וב"ב הלובןעד
 שיגיע רכעינן מפורש בנם' אמרינן חלא מונלאהוא

 בין לחלק ראשונה כריעה להחמיר שחששו וישלהלובן
 מרפה מבחוץ ניכר שהמכה כל ובמוגלא למוגלאלקותע
 ויש סק"1[ וט"ו סק"ס :ס"ך חריץ לסקום הגיע לאאפילו
 וראיה סק"1[ וסלטי ]סר"מ זו לדיעה כלל חששושלא
 כדמובח ממוניא מובא גריעא דנתמסמם לקותא שהרילזה

 שנתמסממה וריאה כשר מונלא מלאות דבועותמריאה
 כ"ש הלובן עד בעינן בנתססמס דבבוליא וכיוןמר'פה
 נקטינן סמיך דארישא וי"ל להיפך 0פורש איןהרמב"ם וברברי בגמ' להריא כן מבואר רלפירש"י רביוןועור בהלובז היא מרפותה עיקר הכוליא שהרי ועחךבמוגלא

 לסמוך יש שבה8"מ הוא פשום ודבר עיקר נראה וכןכן
 ! אלו דיעות עלבפשימות

 ומים טרפה סרוחה שאינה אע"פ דליחה נתבאר כברן
 זכים 0ים אבל להלובן כשהגיע טהפה וסרוחיםעכורים
 ללובן שיניע קודם דאם ונראה כשר ללובן הגיעאפילו
 ג"כ זכים געשו ללובן ובהניעם סרוחים או עכוריםהסים
 זבים הסימ גמצאו ואפילו בהלובן תלוי דהעיקרכשר

 סים מליאת נמצאת ואם בשר ג"ב קמנהבשלחופית
 מראיהם אלא ועכורים עבים היו' לא אבל רעש0ראיהם
 רביט ובתב בליחה ריט הוי דבש דמראה ום"לשאוםר מי ויש זכים במים דזהו בשרה הדבש כסראחברכומי
 הדיעות לכל דם בה נמצא אם אבל נהוג דהכיהרמיא
 עכורים למים הרבה נוטה רדם דאע"ג זבים כמיםדינו
 כלל לקותא בנדר זה אין דם כולה דהכוליא כיוןש,מ
 בעינן זנים במים דגם לומר שדוצח מי ויש וט"ו[]ס"ך

 זכים מים אפילו בו יהיה שלא שלם יהא הלובןשסקצת
 ]פט"ו זו .לחומרא עיקר ואין מנ"ל זו חומדא ידעינןולא
 הטרפות דכל ודע ודו"ק[ פס ועסט"נ וסק"יסק"מ

 אם ח"ח בם"ש יהלובן שיניע רבעינן בכוליאשנתבארו
 ל'כ ושלימח בריאה הבוליא וכל לברו בהלובןהליקותא
 וכו' כשרה הבליות נשלו א' מעי' והש"ע הטור כהבוח ! תווי בהלובן הבוליא של החיות דעיקרפרפח
 טקום עד אפילו נחתכה או הבוליא ניקבה אםובן
 אם אפילו חסרו או ניקבו אם כתב ובמור כשרהחר"ן
 בפירוש והנה עכיל כשרה הלובן עד והנקב החסרוןהניע
 ונראח חתיכה עיי או חולי ע"י שחסרה או לפדש ישחמרה
 בחסדון דדווקא לחורות המור מלשון שינה בכדנהשבש"ע
 בניקבח וכן בנתמסמסה הוי חולי ע"י אכל בשרה סביןע"י
 ]3"ח בן שסובר טי יש ובאמת כנתמם0סה הוי חויי~ך"
 ]ס0[ בזה חילקו לא הפוסקים ושארי ס5רוך[ 15"0גסס

 או בניקבה נם ובאמת ]5סן בזה להתיישמ "שולטעשה
 הקאב הגדל גגתטסססה טשא"ב עוד הכאב יגרל ולאהוי דהוי דמאי לנתמסמסה דמי דלא י"ל הילי ע"יחסרה

 ו וצ"ע ח,יוק רא,ן משטע הש"ע מלשון מ"הו וטר"ח[]ט"ו
 החריץ לתוך הניע אפילו נחתך או רבניקב ונראהפ2

 שנהוב וזה בשרה בנהמסטסה נם הא דאל"ככשרה
 להוך כלומר בכלל ועד עד הכוגה החריץ עד וש"עבפור
 כשר בניקב ררק שאומר סי יש וסו"מ[ יסשר ]ע"והחריץ
 הפוסקים וכל יחיראח העה וזהו ן ,'גנ"מ מרפה נחתךאבל
 אבל הוא נםים דטעשה מבואר ]מ"ג.[ ובנמ' יחמויולא כליותי יפלח ]ע"ו[ בא.וב דכתיב משום וטעמו כן ס"ללא
 כטו מזה ראיה אין באמת אבל מות מבת הוי נםבלא

 כלקתה דינו חרב 0כת ב' בסעי' הרם"א רבינו בתבי י בם"דשיהבאר
 דנחתכה דם"ל מאן דזהו ~שיו והקשו עכ"להכוליא
 לי מה א"כ כשרה דנחתכה דקיי"ל למאי אבלמרפה
 היינו חרב רמבת שאומר מי ויש בחרב או בסכיןנחחבה
 איזה מובן ואינו סק"ס[ ]ט"ו טרפה וזהו לשניםשנחלקה
 לחלק סברא ואין לשלשה או לשנים נחלקה בין ישחילוק
 דאמו הספר מן חמר עיקר דא"כ ועוד סק"ו[ ]ס"ךבזה
 שאומר סי ויש לשנים נחלקה דווקא משמע חרבמכת
 דהכאה עיקר נראה וכן ]ססן בכח מכה היינו חרבדמכת
 שאמר וזהו בסכין חתיכה משא"ב בבח הכאה הואבהרב
 רכת'ב כמו בבח משסע יפלח רלשון כליותי יפלחאיוב
 וכן בכח מכה שהחץ וידוע בבידו חץ יפלח ערבמשלי
 לשער יוכל דמי מטעם זה פי' שדחו מהגדולימ וישיא ןעצים שבוקעין כדרך בבח שזהו בארץ ובוקע פולח במובתהלימ
 זה ואין ]סלסט בכח שלא נקרא וטה בכח נקראטה
 וכל בנח שלא הוי חתיכה דרך שנעשה דבל כללדיחוי

 ממה זה פי' דחו ועוד בבח הוי הכאה דרךשנעשה
 המכה הניע אם שדקדקו מצינו ולא ע"ש והכשירוחץ ע"י בכוליא מחו רישבא פפא דבי ול'ד.[ גגם'שמבואר
 ןסר"מ[ והכשירו בכח זהו והרי ע"ש לאו אם חריץלמקום
 ימקומ הגיע שלא שרקדקו צ"ל דבע"כ בלל ל"ק זחוגם
 מלמעלח עייתא החיח בחץ מבין בכוליהא 0ה1וו"ל

שנש:"";':למ!' לחלל הכליות מן למטח ויורדת נכנם החץ שאין1מכ11נים
 ע:יי

 אבנים בכוליא נטצאו ד' בסעל הב"י רבינו בתבינ2 י זיו
 ב0קומ לשלא חריץ מקום בין חילק ולא עכ"לנשרה

 ובהכרח וכרו"ס[ וסר"מ וט"1 ]ס"ך האחרונים כלהמבימו וכן בשרה חריץ במקום נמצאו אם דנם ומשמעחריץ
 זה אין דבאמת רבותא מאי חריץ במקומ דשלא בןצייל
 יורדימ וטשם אבנים יהוליד הבוליא דדרך כללחולי
 הרופאים מהלכות וזהו רוקחן גסם וס"ך הערוהלגיר
 אין מ"ם השהן תעצד האמנים שע"י שאפשר ואףכהיוע
 מרבריהמ שמשמע ויש חכמים שמנו מהטרפות זהרמר

 מפגי יאולי ]טג"י[ מרפח החריץ בסקום חםובשהאבנים
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 המכימו ובן בן קיי"ל לא ומ"מ השתן רויירת 18טעם
 שהיתה בבייא ריעותא שנסצאת בבהמה מעשהיג : הפומקים נרוליכל

 טרפהונאברה
 ]3"י4"טו

 ריעותא שיש ס 3~2רשס"ג[
 אוטרים שנים אם וכן בדיעבר מעכבת הבריקהלפנינו
 שראו אומרים ושנים המרחון ראו ולא הכוליאשראו
 ראו לא ואלו ראו ראלו וטרפה הכחשה כאן איןהמרחון
 המרחון ראו לא אלא מרחון היתה שלא אומרים איןשהרי
 אוקי מרחון בה היה שלא שראו אומרים באמת אםולכן
 עוסרת היחר בחזקת משנשחמה ובהמה תרי להריתרי
 ואינם סרחון ריח ושמעו מים בכוליא ראו ואם:סס[
 תלינן שבכוליא מהמים הוא שהמרחון בבירוריורעים

 הסררון לתלות שיש אף ומרפה ממנה הואשהסרחון
 זכים הם שהמים להריא ראו שלא כיון מ"ם אחר3רבר
 שהניעו ראו לא נם אם ואפשר :סס[ טרפה מרחוןבלא
 הניעו אם מפק מ"ם ממעם להקל יש החריץ ערהמים
 והמרחון זכים המים שסא לחריץ שהניעו ואת"ללחריץ

 בבהמה ותטרף תקמן וכמה טרפה שהקטינה כוליאי1א ן לסעשה וצ"ע אחר ממקוםהוא
 בענבה ער ובנסה מרפה בכלל ופול כפול עררקה
 הנפן טענבי הוא וענבה מרפה בכלל וענבהבינונית
 נרולים הרבה היו הקדמונים ובימים הפירותשנתק"לו מפני זהו כן אינו רהאירנא ואף טפול הרבהונרולה
 ביצה כחצי שהיא בירינו קנלה בזית נם והריטפול
 ביצה לרבע אף תניע שלא זה בזמנינו רואותזעינינו

 )י" נע.מ1
 נ.,ד '"",ן'ן :~וז:נ,וי":ךע ,ן

 רלהריא והמעם מרפה וכענבה כפול רנםהראשונים
 אסרינן ולפ"ז להחסיר חכמים שיעורי רכל שם בנם'איהא
 בה"נ על ותסהו להוסרא רהוי כיון בכלל ער ולאער

 רזהו רבריו לתרץ שרצו ויש בשרה וכענבה רכפולשכתב
 ]3"ס בנם' ולא ובברייתא שבמשנה חכמים שיעורירק

 המור כרברי העיקר ולכן לקולא לפרש סנ"ל ועכ"זוסר"ס[
 : ]סס[ רטרפהוהש"ע

 עצסה הנם' מלשון רקרק רהבה'נ נראה ולענ"רמפז
 ער ולא ער או בכלל וער ער לומר שייךראימתי

 ];"ו.[ רשם במשנה כסו להיות מוכרח ער בשלשוןבכלל
 האיטלקי כאיסר ער החמר כמה ער ששנינובנרנרת

 מאתים ער ממאה מאה ער סלונ ס"ג[ רכלים במשנהוכן
 וכענבה כפ1ל רנם מ"ר אי בכאן אבל מקום בכלוכן

 ובנמה בפול ברקה שהקטינה הכוליא לומר ה~לטרפה
 לממה ער כשהקטינה רכ"ש סובן וממילא מרפהכענבה
 וער בפול ער רבשהקמינה רה"פ וראי אלא זהסשיעור
 ובפול מרפה וענבה מפול בפחות אבל בשרהבענבה
 הטור בפמק רטרפה קיי"ל לרינא ומיהו בשרה1עננה

 ווהש"ע

 אבל היי ע'י כשנתקמנה רווקא טרפה שהקימ3ה 1,הין
 הף אי ירשנן והיכי בשרה בתולרהה קטנה היתהאם
 בירוע ב11ץ שלה שהקרום הזינן אי לא אי חוליטחסת
 ב3י,ן שעשוי אלא כווץ אינו ואם הוא חולישמחמת
 וכשרה כך היא ברייתה שמתחלה מילהא סוכחאבוליא

 מלשה בויה היא אם מקומה לברוק הפשוטהוהבריקה
 שכן ניכר אז כלל ריקוב ולא מביבותיה חלל שםואין
 הקטינה הרי חלל שם נמצא ואם ברייתה מתחלתהיא

 הבירור על לעמור ביכולת אין ואם סקיייד[ ]ס"ךוטרפה
 איזה יוט אא"כ מרפה לאו אם חולי כחמת הקמינהאם
 השניה הכוליא שנם בנון בתולרה שזהו מוכחתראיה

 שכשאכשת שכתב סי יש 1' במע" הב"י רבינו בתביד? י סק"1[ ]פס"ת בזה וכיוצא בברייההסשוניה
 כשנבראת או ביר כשניטלו היינו כשרה הכליותנימלו

 לפחות שהקטינה כיון חולי ע"י נימלה אם אבלבך
 בשנמרו להכשירה החזור ואיך נאסרה כברמכשיעור
 מ5א שלהם הבים אם לברוק צריך ולפ"ז ולהמקלבלות
 שם נסצא ואם וכשרה ברייתה תחלת שזה ניכרחלב
 שני0המו אלא כליות לה שהיו ניכר ריק ומקוםחלל

 כשרה הכליות נימלו ששנינו רכיון בזה חולקין וישיסן : עכ"לוטרפה
 להכשעץ שתחזור התימא מן זה ואין עניין בכלמשסע

 סותסחמ ורופן שניקבה בריאה מצינו בזה כיוצאשהרי
 הבנר בחצר וכן טריפה היא המתימה וקורםבשרה
 וסר"ס[ ס"מ ס"ס ]רכ"5 להכשירו חוזר נמתם ואח"כשניקב
 היתר לה אין שוב שנטרפה רכיון ]ס"ס.[ חז"ל שאמרווזה
 נחתך רקיי"ל בהא כנון ,סס[ ארם בני מעשה ע"יזהו

 נ"ו בסי' בם"ש כשרה מזה ולסעלה טרפה הניריןבצוסת
 אבל להכשירה שתחער אפשר אי סזה לסעלהשנחתוך ע"י להכשירה ונרצה הנירין בצוסת חתך היה אםולבן

 , להכשירה חוזר סעצסותה שנתהוהבסה
 א"8 רווראי הש"ע לפמק הסכיסו האחרונים ינרוליכ:

 שחאה וזה מעצמוהה אפילו להכשירה שהחזורלמריפה
 מתימה רהוי ספני זהו כשרה סותסתה ורופןשניקבה
 אץ הכבר וסחצר וט'ו[ ]ס"ך ל"ם בסי' כם"שרמעיקרא
 הומרא והיא בלל בנם' נזברה לא זו רטרפות כללראיה
 א? כשנמהטה ולכן להנמל הכבר רמוף ממעםסבה'נ
 לחה רוסין כליות רנם נראה ולענ"ר להנמל הבברסוף
 עצם סצר המריפות אין שבכליות טרפות סיני בלשהרי
 במשך יהיה שהקלקול טפני או הכאב ספני אלאהאבר
 שהחיות מהאיברים אינן עצסן שהכליות הנוף בכלהעת
 הכאב שנסתלק רואים שאנו וכיון שבארנו כמו בהםתליי
 נטריפה לסה נתקלקל לא הנוף ובל בולו שנחמרע"י

 : לרינא וצ"עהש"ע ומפרשי הש"ע ננר בזה להורות קשה לטעשהאמנם
 והכהיצו יוהר או בוליות נ: הע אם ז' במעי' כתנ עירכ:8

 כשיה הקטינו שלא נהלכתן שהים ונשארוהיתרות
 "יחרת היא סי כשידזע זה סלשון שסרייק סי וישעכ'ל
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 פריפתץהלבאעז9ט1
 מיסי

דזק מה מר
 וכיוצא השתים עם צשורה עומרת אינה שהשלישית3נון
 אחת והקמינה אחת בשורה עומדות כשכולן אבלבוה
 העיקרית דילמא נתקמנה שהיהרת יימר דמי מרפהמהן

 ששתים דכיון כלל סברא ןה דאין וי"א ג"סן ןנהקמנה
 ולא יתרת שם עליהן להמיל לנו אין כהלכתןנשארו
 שתים שנשארו וכל כבירור טזרת מהן אחת לקראשייך

 ססכשים מהפוסקים וכמה סקי"זן 1ס"ז כשרה3הלכתן
 במקום המה שתים אא"כ מרפה דאינה ום"ל 11לסברא
 11ה1 מהשתים אחת ונתקמני מהם רחוקה והשלישיתאחד
 סקק'" ]טס"ך 3ה"'אנ"כ

 וזסו גן ס"ל זסטסרם"ל סכתג
 ;  סס-ן סיט"ג ועמז וטיוטי יסג"ט ודלי פ"יירטט
 בכל להמריף ום"ל וה דין בעיקר שחולק טי יישכב

 אינו הכליות מרפות שחרי ומעמו ס*"ד[ נסי"העניין
 הכאב אם נם א"כ הכאב מפני אלא האבר עצםמצד
 מעם ודברי הכאב מפני תחיה לא מוף מוף יהרת בההוא
 הפוסקים שכל לומר קשה אך סקהג[ ססנ"ם ]%"גהם
 ]ג"ו.[ בגם' מצינו דהנה במעמם ונ"ל בקה ירנ"טולא

 שאנו אף הוא כשר במריפות חכמים מנו שלא דסהבכ41א
 לה בדרי דאי רנמירי כשר מ"ם וה מפני שטתהרפזים
 ולא במשנה לא הוכא לא בחולין והנה ע"ש חתממא
 בנם' דאיתמר דמאי וממילא בכוליא דיחרת וח דין3נם'
 התדירים בליות בשתי אלא אינו רגוליא הקמינה בדיןעפם
 מבואר שאיט כיון דביתרת רבותיני קאמרו שפידולכן
 דאי נמירי הכאב מפני דמתח ואף כשרה בש"סשם

 ; וצ"ע להקל משה למעשה ום"ם חיי סמא להגדרי
 בה נשתייר אם לשער הספיקו ולא שהקמינה הכוליאכנ

 ס"ם סמעם כשר שנאבדה עד וכענבה מכפוליותר
 כשיעור נשאר שלא ואת"ל כשיעור בה נשאר שמאמפק
 חולי שע"י הזכחה איוה יש אם ולכן בתולדתה היאשמא
 ]כ"ם"ע מרפה מחלה- איוה יש השנייה שבהכוליא כנוןהוא
 בשיעור בקיאים אנו אם ידעתי לא עתה אמנם גגס"נ[גסס
 א"כ שבזמנינו כענבים וה דאין שנתבאר סה לפיענבה
 : למעשה וצ"ע כשיעור בה.ש ודאי העין מראית לפי אם אא"כ בנסה לשער ייגל0י
 לבד האיברים בכל פוסל אינו מראה דשינוי אע"נכד

 דססתברא העשור בשם המור בתב מ"םמריאה
 בה פוסל מראה שיטי וכל היא לשתא בכוליאדלתע
 דלקותא דכיון הדברים ביאור עכ"ל כשרה ירוקה היאואם
 והו מראה' דשינוי פמילא שנתבאר כסו גכו*אשסל

 בח פוסל הלובן ולכן לאר3המות 13מה 1הכוליאלקותא
 שא"א והנם "לוכן לתוך יניע סראה שהשינויובעינן
 היא בשם דכלא"ה החריץ למקום הגט אם בלובןלהכיר
 סק"'ז ]סזך דאורייתא ספיקא דזהו מספק אסור מ'םלבנה
 הגיע לא דלקותא שהלוכן לעין 3ראה אא"כ רם'ל[3סס
 ירוק ווהו כחרה ירוקה לבד מראה שינוי כל 1כ1לשם
 בו נפל לא דאכתי ראמרינן ממעם בלושא שקוריןככרתי
 גע"ל מראה דרווקא וי"א ריאה נבי ל"ח בסי' כם"שהדם
 ווהו מרפה ונרי"ן בלו"א אכל כשעוה ירוק ווהוכשרה
 נומה דגע"ל ימעמו חמאת תורת גספרו הרם"א רכינודעת

 סקט"1[ וט"ו סקי"מ ]ם"ך חאחרונים ונדולילאדמימות
 מבואר קפ"ח בם" נדה דם לעניין דאדרבא עליוהסהו
 הוא שמעמו נראה ולי ע"ש אדום כטראה אינודנע"ל
 נוטח דוודאי אף נדה בדם כשר וחב מראה נםשהרי
 רק תורה דין דמעיקר משם למדין דאין אלאלאדום
 הנומה בכל דמחמרינן הוא ואנן מרפה אדום מיניחסשה

 אבל נע"ל ובמראה והב גסראה הקילו ולכןלאדסימות
 לאדמימות יותר שנומה בחוש רואים אנו הרילעולם
 מרפח דנע"ל סקודם כם"ש הנדולים ודעת ובלריאמגר"'ן

 ן כשר ונרי"1ובלו"א
 דבכל לומר רוצה הנדול בספרו הב"י רבינו אבלכןץ

 שינף דכל ח' כסע" כהב ולכן מרפה מראחשינוי
 ירוקה שהכשיר המור בדברי דגם וכיון בה פוסלמראה
 לדינא ולכן כם"ש כיון ירוק מין איוה על מחלוקתיש
 יש תורה ספק דהוי וכיון וגרו"ס[ ומכ"ם ]פר"סאחרונים נדולי וכ"כ הב"י רבינו כדברי נווני בכל להחמירראוי

 ]י"6[ כשרה למראיתה וחורה שלקוה אם אמנםלהחמיר
 ולפעמים מלמעלה דק קרום עליו יש שבכוליא שהלובןודע
 לובן כשאר לבן הוא הקרום וה תחת אם שחורנמצא

 מקצת או כולה שהאדימה וכוליא ]סר"מן כשרשבכוליא
 כשרה ח:ק שהאדמומית אף רע רבד ולא ליחה בהואין
 מרפה שחור אבל לאדמומית נומה היא בלא"השהרי
 מ"ם שלקה אלא הוא אדום דשחור קיי"ל נדה דבדםואף
 בכוליא מרפות אין כי ורע מרפה בכוליא לקותאהא
 טניעים המעיים ואין בעצם מנורים שהם מפני עוףשל
 בהעצם מגורים שהם כיון ועוד וה שייך לא ובעוףמעיים להכני קלקול שיניע ממעם מרפה הכליות יליקוילשם
 בשר כחתיכות אלא ואינמ כלל לחיות משמשיםזרנם

 1 הוא כלום ולאו בהם אע לובן ונם ]סג"ס[בעלמא

 בה נקוים רנלים שמי ישלחופית שיש ניעי מהמימן
 . סעיפיס[ ח'ובו

 וכמח אם נקראת ולכן בו מונח שהולד הרהםוזהו כשרה שלה האם נימלה ה"זן במשנה %פם 8טא
 לעץ4 בהמה גע חילוק ואץ בשרה אמות שני גהנטצאו אם וכן ]ו"ס.ן ושלפוחית וטרפחת אם לה "1שטות

 דעת ווהו בה 16נחת שהגיצה המעי האם נקראובלף
 1 גשר בעוף דגם הפומקיםרוב

ק ום'א22  אומרים 
 פרפה מועפ שחיותו ספני דבעי

 דס. גנמול יתר דכל פרפה געגזים ובן חאםגנשל
סיך



 108 נב5זקטחץןזן מו מא משן מריפתזה5טהץעז
 להחסרר נכון בהפ"ם שלא אך לעוף בהמה בין חילוקשיש הוכירו שלא מהש"ם ברור משמע רכן הטמקים רובעל לסמוך ד"ש הוא פשום בהפ"מ והנה אמ"ג[ 0ק"6]ק"ך

 כשרה שנימל אבר רכל נ' בם" שהתכאר דבלל יפיג
 רנימל מק"1 כשרה נ"כ האם בניקבה א"כ נקבכ"ש
 או בנקכ לאסור מחמירץ ריש הרמ"א דניט כתבומ"מ
 והסעם עכ"ל הפ"מ במקום לא אם להחמיר וישנימוק
 רה"ה "'ל מרפה וניקנ כשר רנימל כמחול רמצינורכיון
 רכשר העהשר לדינא אמנם מנימל נרע נימוק ונםנאם
 לבאר הש"ם לבעל לו היה ראל"כ כנימוק נם בניקכנס
 ; הפימ במקום שלא רק החמיר לא ולכן בפירושבן

 בצים ש5 בשלל בחרננולת נמצא פעמים כמה חהנחך
 כצים נישוואלענע שקורין הבצים ונשפבושנימוקה
 לנו היה הרמ*א רבינו לרעת ואפילו אפורההחרנטלת הרי בנשוק האומר ולרעת להכשיר פשוםההמנהנ
 חושבים שאנחט ואפשר הפ"מ כמקום שלא עכ"פלאמור
 ! כשר ונימוק רניקב לרינאהעיקר רעפמץ שאנחנו מפני והעיקר להפ"מ הינטלתבזסנעו
 שההירו ויש השתן כים כשניקנ ובן' לתוכה נקויםרנלים שמי השלפוחית כשנימלה שאמרו סהקרמפים חשון

 על להוסיף לנו שאין המתירים לרברי דיא"שחשמכים
 חיבור ומקום בנמ' להריא נזכר שלא מההסרפות
 ומתסצין החלחולת אצל הירכים רבק בץ הוא זהשלפ%זית
 אלא לטף לחזור כח להם ואץ למקוטן מתמייןהשתן מי מ"ם כשגיפלה ואף הנוף פמולת המשקין סילתוכה
 מעמעים ויחבים שניקבה חעחולת כמו לחוץעצאש

 או ניקבה שלהם שהשלפוחית הרופשס ואומריםתסרר יוצאש שלהם רנלים שמי אדם בני כמה יש וכןאוחח
 יניעו כאשר מיד יוצאים הנוף מן המתטצים והמיםניטלה
 לקץ אית רארם מארם בהמה ללמור ראין מ"לוהאומרים ]סס1 שגים הרבה יחיו ארם בני ואוהן השלפוחיתלמקום

 ?טזלא
 השלשחהע בנימלה להסריף רהמנהנ הרמ"א רבינו וכתבך
ן

 רעפמים שאט ע"ש להמריף הסנהנ בניקבה ואפילו
 לש וכמרומה ניקבה לא אם השלפוחית לברוקצריבים רק המשתינים בשוורים % ריעה ולפי כהאומריםלהלכה
 נקיבה על ראיה אינו רם שהשתנת מפני כן המנהנשאין

  סשתנת שהבהמה פעמים כמה רואים אנו והריהשלפוחטה
 גהמה וכן כן לפעמים "ט בארם ונם פומקת ואח"כרם

 : השתןכים לטלגת ח%שיגן ולא בה לן לית רנלים מיחממפמפת
 רשתטלת ולכן ]שכ*ם[ הפומקים נרולי חורו וכןקלקול נהם אץ אם האיברים וכל הרקץ לברוקומחייבים ורק מהפרפות זה אץ הטף בחלל מים נמצא אםן

 דוקין בורקץ מים קעוח ממנה וזב ופתחוה צנהשבמנה
 בזה ריעותא להח1יק לנו ראץ כמ"ש בזההממריפים לרעת מהשתן השלפוחית נקיבת ע"י זה בא שמאלחשחש חוין כשרה ושליכרם בריאים הם אם האיבריםהשארי
 בבהמה מיהו לרופאים כירוע מחלה טאיאה וה באויותר
 ב8 לן לית עבורים המים ואפילו השלפוחיוז לבדוקנכץ

 : רס"לן %ס]ע'ז רגוף בחלל שנסצא כמחמ רזרי מרפההתרננלת בצים ש5 בשלל הנמצאת שמחם הוא פשופ רבר"ש

 מיש בבני מהפהז נייני מדםימן
 . סעיפים[ גשהוונו

 שהנקב ניכר ואפילו פרפה מפ51ש נקב הרקין ניקבוא
 בעוף וכין נבהמה ובין ]ל13ס[ מרפח בתוירהחוא
 ותסות החלל לתוך הגקב ררך יצא הפרש שההמרפח
 ואפילו נלום איט הנקב מותמת שבתוכן ליחהואפילו

 ץן.ןעעגטי"מההצגייא לנסוהןםחי;"יצ"נ
 וחלב הנקב מותם מהור רחלב ]ט"ע![ ו חדל קכ*ב

 כל בו ארוק שאיט החלב מעל הקרום ונקלף רקקרום
 כבגר אלא מעלייתא מתימה מותם איט שהחלג ונמצאכך
 ששובב בסקום מאר ארוק מהור חלב אבל פרושהוא
 מהור בחלב נם יש ולכן יפה סהימה סותם ולנןשם
 והוא הלב שעל הקתם נמו חק ממעם סותםשאינו
 הכרנשתא שעל וחלב מ' בסי' שנתבאר רלבאמרפשא
 מהודקים אינם אלו חלבים ששני מפני החלחולתוהיא

 עטל הכדכשהא חלב ונן נכובע עשף רהפרפשבמוב
 ד%קא ולא1 סס[ ]רם"4 הנקב סווזמץ אינם ולכן ככובעהוא
 8מא_ חלב בו שאץ הוא פהור שכולו אע"פ חיה חלבג ע"ש: בפ"1דיסב"ם כט"ש רצקב מוהם בשר ה"ח אלא טתם מהורחלב

 שסותם סה אלא מוחם אעו הנקב מתיסת לענייןמ"מ
 8יר שההא ממעם תלף אעו הנקב רסתימתבבחמה
 כחשום אלא כמ"ש מותם שאיט מהור חלב נם יששהרי

 סרצדק אינו דוי מוף סי מ"מ באכ"לה ההיררעדהוערה דנהי סותם איט בחיה נם מותם אינו בבהמהשכננדו חמה בחלב נם יבן מהורק אינו והממא שפיררמהורק
 :שפיר

 בעופטז שחרי סוהם שלון שומן כל בעופות אבלך
 ש5הם השומן וכל כ55 ממא חלב בהם אץמהורים
"שש סוהם שבקאו מצרש טכר 5א גגס' פגה בטובמוצדק
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 הראשונים רבותיט כל כתבו כן אך הנקב אתהש61ן

 ששומן ממעם בזה שמגמגם מהגדולים וישוהאחרונים
 השגה זח ואין מג"3[ %יס"ס יפה סתימה ואינה רךחעוף

 והרי יפה בהידוק אלא מילתא תליא בריכוך דראיכיי
 היה לא מדינא אם ואדרבא רך השומן דקה בבהמהנם

 לית ולכן כפירוש זה מלהזכיר הש"ם נמנע היה לאסותם
 מ' "8 ]ג'.[ בנם' שהרי לחה כרורה וראיה לה דחשסאן

 היא והרי ממנה רך לך ואין סותמת ליחה דגםשסובר
 פשימא רך בשומן מ"מ כן קיי"ל דלא ונהי כעלמאכרוק

 נקב רק טותם השומן שאין ודע בדבר טפק ואיןשסותם
 ולסתימתו לנקיבתו שיעור שצריך דבד אכל במשהושהוא
 כשיעור נסתמה לא דשמא מועלת הסתימה אין במחולכמו

 ז סק"נ[ יס"ך ]עט",הנצרך
 באותו אלא סותם דאיט א' בסעי' הרמ"א רבינו יכתב%ץ
]

 נקב מותם אם אכל כתולדתו כו דבוק שהשומן אבר
 שכן ואמת עכ"ל ומרפה סתימה מקרי רא אחר אברשל
 עליו ששוכב השומן שרק התום' כעלי רכותינוכתכו
 אחר אבר של ולא הנקכ סותם מאר הוא ואדוקתמיד
 שומן לה שאין לפי כריאה מועלת שומן סתימת איןולכן
 פוסקים ועוד שם והמרדכי הרא"ש וכ"כ ח35[ י"ס :%ע"ט

 קיי"ל והכיט3"ם[
 ]ו0ט"

 ז ט"סן ע5יו ח%קיס סמחרוגיס וג5"חר טמגר נס 3גסר תיק5 סק"נ
 אחר באכר רנם להדיא מתבאר ז"ל רש"י טדכרי אבלך

 רמרפשא חז"ל שאמרו מה על ]סס[ כתב שהריסותם
 הסרוכה דריאה מעמא והיינו יז"ל סותם אינודליבא
 מרפה גדל הוא ואצלו דביתא דהיט ראע"ג הלכבשומן
 אינה שהמרפש מפני ררק להדיא שכתכ הרי עכ'לוכו'

 אבר באותו שלא אף סותם שומן שאר אבל יפהסתימה
 הרשכ"א מרברי משמע וכן ע"ש כן כתב ז"ל הר"ןונם
 ומהרמב"ם זה דבר הזכיר שלא ע"ש הבית בחורתו"ל
 שכתב סותם אחר באבר דאפילו להדיא מתבאד י' דיןפ"1
 ואיט קשה שהוא מפני סותם איט הכבד דטרפששם
 בכלל המרפש נקיבת טנה לא הרמב"ם והרי ע.שסגין

 מ"א בםי' כם"ש הגאונים מחומרת רק שזהוחמרפות
 נקב שיסתום לענין רכ11נת1 וכהכרח ע"ש ס"ל לאואיהו
 חרב שאר אבל קשיותו מפני סותם ואיט אחר אכרשל
 סותם איט אחר דבאבר הרמ"א רבינו כדברי להורותיש רלדינא הגם נלע"ד ולכן אבר באותו שלא אף סותםטהור
 ז ע"ס[ סג"ח זעס ג"ל ~גן ז"ל והר"ן והרשב'יאוהרמב"ם דש"י דעת לצרף יש היתר איזה לעור להצמרףמ"מ

 נקרא האחד חלבים מיני שני יש הקיבה שעל בחלכז

מ 5%ץבע%ש~ךלןלןיןן  "" 
 אובלים אט שאין ואף 1מותם מהור חלב והואדאייתרא

 ונ%ייזגה%:% ":נ 2גהג"2מ2:;בן

 51ן שם שיתבאר כמו אפרים ורביט יואל רביטהפוסקים
 דעכ"פ נאמר אם האומרים כדכרי נקטינן ואנן כזהכיוצא
 ]ת"ט:[ בנמ' שאמרו כמו סתים לדידן נם סתימהלעניין
 או ע"ש סתים לא נמי מיסתם יאנן אכלי מיכלאינהו
 אינו דגם ממילא נמור חלכ דזהו תפטינן ראנן כיוןאפשר
 לדינא עיקר וכן סק""ן ט"ח ס" 3ט"( ]עסרמ"נמותם

 : ע"ש כ' סעי' ס"ד בסי'כמ"ש
 והשומן בהנקכ מחמ יש אפילו הנקכ מותם כשהשומןה
 תינקכ המחמ רוודאי אמרינן ולא כשר אותו מכסה-

 לנו דאין לאחוריה וחזרה ניקכה כבר ואולי לשומןלחוץ
 הפומקים כל כפי פשומ הדבר וכן בזה ריעותאלהחזיק
 צריך מיהו סק"ג[ ]ס"ך עיקר ואינו כזה שמגמנם מיויש

 ז ]סת"ג[ כראף בשומן מכוסה המחמ דאששיהיה
 השומן ונתרכה שפיממוה דבעוף לומר שרוצה מי ישסט

 שמחולדחו השומן דדווקא סותם איט הפימוםע"י
 לא דא"כ עיקר ואינו פימום ע"י שבא מה ולאסותם
 הרבה מצוי הדבר שהרי לפרש אלא למתום לרבותינוה"ל
 פימום ע"י הבא והשומן העיקרי השומן לשער יוכל מיועור
 חג"ס , להתפרק סופה תכחיש אם שמא שחשש מי ישוגם
 נכחשה לא אם נם דלפ"ז 1כ11נת. עסק[ 3"ר 3סססק"1
 כלום אינו זה וגם להתפרק שמופה מפני סר;.מה זהאין

 ב11דא1 מאכל ממנה ימנעו אם העיקרי בשומן נםרא"כ
 זחס סתגקי ]וגס שיעור להם שאין דברים ואלותכחיש

 : סס[ סחנ"ס כת"סוס
 בעיטל מ% לפנים זו ומוקפין שמלופפין מהן יש בהרקיןי

 הררא הנם' בלשון ונקרא ~מג"ס[ שנכרך נחשכמו
 מגין דחבירו כשר לחכירו מהן אחר ניקב אםדכנתא
 שומן אם וכ"ש חוץ לצד החצונה ניקכה אא"כעליו

 1מותם מהור חלב דהוא דכשר סותמת עצמההכנתא
 סותמת שהכנתא במקום שניקבה החצונה אפילוולכן

 : 1%1"ק[ 05גגסמ ""5 ססגיטיס ]זלטניין דכשראותו
 בדקין שנמצאת מחמ ד' בסעי' הב"י דביט נתנ'א
 דזהו דברי1 ביאור עכ"ל ניקב שסא דחיישינן טרפהן
 רך וקרומן בהיקף שהולכין דמתוך דכנתא ההדראעל
 ועשו לחוץ עד דחקוה וסשקים אוכלים שמא לחושיש
 וכל ע"ס[ ר"ן 3סס ]3"י בדיקה לזה ואין משהונקב
 שם ומונחת להרקין הושמ דרך והלכה בושמ תלויןחדקין שהרי ריעותא להחזיק לנו דאין בזה חלקו אחרוניםנדולי
 המרה שהרי מ"ב שכסי' למרה דמי ולא ניקבהולא
 הנבלעין רוב כדרך הושמ דרך נכנסה ואם בהקנהתלויה
 פסקו ולכן כרקין משא"כ המרה שניקכה כהכרחהרי
 כשר בוודאי הדקין לאורך אורכו מונח המחמ שאםכולם
 לאסור יש בדופן קצת תחובה אם אמנם בהפ"מוכפרמ
 לרוחב מונח הטחמ שאורך אלא ויחובה אינה אםואפילו
 יש וכהפ"מ להחמיר יש מ'כ בהדופן ונדחקתהדקין

 וס" 1עס"ך בזחלהתיישב
 עיקום ביא שוה שהוא האחרון המעי וחוא חלחולתיב : 1ס3"ם[ וסו"ח

 שניקב בד"א מרפה במשהו ניקב אם מסנו יוצאוהרעי
חלל
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 במקום שמקב א5א להחלל שלא אפילו ש הבא4ל5
 הדבוק בקקום ניקב אם אבל טרפה לרדרכים דבוקשאינו
 כל נימל ואפלו שם מעמידים שדיריכים כשרליריכים
 ארבע כמ5א ממנו שישאר ובלבד כשר המקוםאוהו

 רגדול בדקה 1ה שיעור ערך ולפי הגדול בשוראצבעות
 פחוה אין נ"כ דברקה וי'א קמנו לפי והקמן נדלולפי
 י"א וטזה ובנדי ר6ג"ן[ 3כם סקי"נ ןם'ן אצבעותמשני
 ]סם אצבעות שני צריך גדול ולשה אחד באצכעררי
 דאמור "'א ניקב אצבעות ארבע באוהם ואם רוקמ[נסס

 השומן מתימת אבל רחבו רוב שינמל עד 1"'אבמשהו
 דכבר טהור חלב שהוא אף כלל מועיל אינו זהשבמקום
 מהודק ואינו ענול הוא הכרכשתא דחלב ב' במע"גתבאר

 ער דדדקא שניהה כדיעה שהכריעו מהפוסקים ישיג : ע"ש הנקב מותםואינו
 הוא פשומ ודבר במשהו ולא מרפה רובושינמל
 אמנם סקי'ון "'י 11 ד~עה על לממוך יששבהפ"ם
 וטשרצ אצבעות שני שינמל והיינו מהכולל רוכדווקא דבעינן די"א הפומקים מחולקים רחבו דרובבפירושא
 מצר ררי ח"א רס"5ן גסס סקיו ]ע"ז מהרוחב וכןמהאורך
 ב' או שהש כל ומהרוחב מהאורך ומשהו ב' והיינואחד
 באדם האנודל רוחב גמקום הוא אצבע ושיעור5ייג6[ סיקר וכ! ס5ו ג6"ו גו ח,ך סמסרס"5 ונס חגיג ור'9ר"ץ נסם סק0ץ ךס'ד שהוא כל ומהאורך מהרוחבומשהו
 שבחלחולת הבשר שכשנתקלקל הוא פשום ודברבינוני
 שרגקב ובמקום כנקב זה דנץ נתמממם או ריקגוןכמו
 מרפה  שהנקב ובמקום כשר 1ה גם שנתבאר כפיכשר
 שא"א ורע כניטל דעו הרבה נתמממם ואם מרפה 1הגם
 סחופים האינרים השחטטה שלאחר מפני אותהמחיקות שהירכים המקום השחיטה לאחר העין במראיתלכוין

 נקב פסצא בהמהע כמה שברקו אחד במקום מעשהי!4 ; גרונו[ י"סג'. ]טרס"י שבארט כסו הוא הבהמה ובחיי ממקומןונעתקים
 הויך והנקב הקיבה מן ליציאתם ממוך מעיםבבני
 בא ווצא הם כך הבהמות שחב אמרו והמבחיםבשיפוע
 הוריר ש1הו ודאי בהמות ובהרבה אחר ובמקום אחתשירה על הגדד הוא שהנקב כיון דכשר ופכגך הכבדמממפומ
 הוא שפע51הו אומרש חהרופאים להכבד מה0עיםההולך
 מעים להבמ ה1ה הוריד דרך מרה' 1והקת הכבדשתהיה
 ססרסג"6 %61ש כ"6 סי' ]טג"ס המ1ט לעכי לקיבהומשם
 פנרר 65 סטדץ טסני גן ס06רי 5ע3חים ס6מין 65גהסוי

 -ו נווהונשזע,:[ גשו עב;עלנן (:ש

 עשך דעא שנאמר מרפה בהן היפך אבל גהן היפהשלא
 נהפך שאם באדם כונניות הקב"ה שברא ~5מד)יכוננך
 נקובה נכלל דהא זו וטרפות לחיות יכול אינו מהןאחת
 או לתחו;יתו עליונו היפך לתוכו כשהכנימן בהן-יפך ופירש"י ]סוס'[ ולה-קב לינקב סופו שכשנחהפכהמפני

 *ג ירוח"ט

 טו 5טע5ה % שהה5ף שויחה מטמות 5מעלה 9עט5ח
 ! עכ"ללמפה

 המעש בירט הכנים אם דאפילו רש'י מלשון מבוארמז
 כט שהכנימם בהן היפך לא רק אם הנוףלתוך
 והחדק בהן והיפה לחוץ הדקין יצאו המור וכ"כ כשרשהיו
 בהן היפך ולא החירן אם אבל שלימים הן אפילו8רפה
 חשש משום להחדוץ אין לכתחלה אבל בהן היפךולא כשהחירן מותר בדיעכד דרק מלשונו ומשמע עכ"לכשדה
 כשלא להח1ירן דמוהר לומר לו היה דאל"כ יהפךשמא
 יכנמו מאליהן דכשיכנמו כן טתנת והסברא בהןהיפך
 0וגמם ובריו ולסמ"ס סק'ח ]עם"ך מהגדולים במהדעת וכן אמודה לאו אם היפך אם לידע דקדק לאואם בהן היפך שלא ידע אם מוהר בדיעבר רק ולכן,טהיו לכמות להח1ירן לכין קשה מחזין כשהאדם אגלכמבען

 :וזו"ק[
 נתהפט ואם מוחרת ניקכו ולא לחוץ שיצאוסעיים בני שכתב ביאור צריך מ"1 דין ב%'ו הרמב"ם ידברי15

 אחר שהיו כמות שיח1רו  שא'א מרפה ניקבו שלאאע"פ
 שאומר הש"ם מלשון שינה ולמה עכ"ל חיה ואינהשנהפכו
 לא למה לתוכה בהחזרה הוא האימור רעיקרוהמור לרש"י דבאמת בכוונחש לי ויראה בהן היפךשהאדם
 והמור ורש"י לתוכח החזרה בעניין ב1ה רבר הנם'ה1כירה
 איכסען לא לטת בחוץ בהיותם דבטדאי כן לפרשהוכרחו
 דהאימור אלא מהופכים אינם או מהופכין הם אםלן
 הרמבים השכיל ול1ה כן פירשו ולכן לפנים כשיוח1רוהוא
 תחיה לא כשיוח1רו אף בהן ובהיפך לתוכה יוח1רודאיע ב1ה מכנה שאין מהמעם הוא מעיה ביצאו מכשישהתנא טה מע?מן אף שהיו כמות שיוח1רו א"אשכשנההפכו מפני החץ1רו בלא נם מרפה נתהפכו אם דרקלפרש
 לטעות לבלי האדם ער חהיפוך את הרמב"ם כתג לאולכן
 נתהפט אם ררק כתב ול1ה הפומקים מרשוןלכאורה כדמשמע טרפה והחדרן היפכן כשהארם דדווקא(ומר
 נתהפכו כשמעצמן או היפכן האדם אם נ"מ ואיןמרפה
 עס"ד סו6 וט' סיחדרוס ס6"6 ומ"ס ס5סוטס סגיסרגינ 3' סטי' נס'ע ]וסגש לדינא כן מ"ל והטור רש"יונם

 התףם השמ מאומה יעשו לא מעיה בני כשיצאו ו5פ"1יךץ ! וח"ק[ סיוח,רו 60"6וג5"5
 מאליהם הוח,רו אם וכן שהיא במו ישחמוה לשוחטה_.

 יתהפכו שלא לדקדק צריך החירן האדם אם אבלבשרה
 מלמשכחש נם ףזהר נתהפכו דממתמא מרפה דקדק לאואם
 ענין כלל הש"ם ה1כט- לא ולכן יהפכם דשמאבהן

 בעוף נשנית שהסשנה 11ה לעי בהמה בין חץ בדיןנ"מ ואין מרפה כך ובין כך בין ט,השט ואם כשרה ח1רולא ובע ח1רו בין נתה4כו רבלא בזה נ"מ שאין מפמהח1רה
 בגהסות ולא המעטם דיוניאת 1ה דבר מצוי דגעופוזןמשום

 !]נ*[
 ונסצש הרננולת "החו אם כלומר עכ"לטרפה מהופבין ונמ?או יצאו לא אם דה"ה הב"י דנינו וכתב5בפ

הסעטם



השלחן ט טמן טריטתהלטתערדך%8
 ולכאורה מרפה המעיים כל כמרר שלא מהופכיןהמעיים
 ההיפוך הוא המרפות שעיקר רכיון הוא פשומ זהרין
 מוף בפנים או בחוץ נתהפכו אם לי מה שנתבארכמו
 בכה"ג שמכשירים מהקרמונים יש אבל ,הן הפוכיןסוף
 גסס סק"ט ]ס'ו לחוץ ביצאו רק אומר ההיפוךראין

 רמנלן צ"ח מי' ביש"ש המהרש"ל וכ"כ וס"ד[ר6גי"ס
 אלא הש"ם הזכיר לא רלכן וכהכ הטרפות עללהומיף
 והרברים ע"ש בה לן לית מעצמן רבנתהפכו בהן היפךלשון
 מעצמם ונתהפכו לחוץ ביצאו גם רא"כ מוכניםאינם
 להיפך מפורש כתב הרסכ"ם והרי מעמא מהאינכשיר
 משוס בהן היפך לשון הש"ם שהזכיר רמה ווראיאלא
 עכ"פ אם אבל להתהפך ררכן אין הארם מעשהרבלא
 סכ"מ ]וג"ג והמור הרשב"א פמקו וכן מרפה וראינתהפכו

 1 פיקר[ וכן וסס3"ס וטכרו"סוססר"ח
 עור כין המעיים נמצאו אם וכן הרמ"א רכינו וכתבכנ

 אב5 ונתהפכו שיצאו לחוש יש שם תפור ונמצאלבשר
 היה ולא שנקרע שם ניכר ולא תפירה שם נמצא לאאם
 לא שבחיים כלומר ~כ"ל כשרה ריעותא שום בהניכר
 אם אבל יפה הילוך שהלכה ריעותא שום כה ניכרהיה
 ום"ל ו6חרוגיס[ ""ך מרפה מחיים ריעותא איזו ניכרהיה

 בנלל זה אין לבשר עיי גיז שנפלו רזח הר~'אלרבינו
 לממה חעייון כשנתהפך אלא מהרי לא רהיפוךהיפוך

 נעתקו שכולם מה אבל בזה כיוצא וכל למעלהוהתחתון
 ס61 וס דק 0מיךר 6ף ]ולכן היפוך מקרי לאממ12מן
 כן ס"ל "6 ו6גן כ0רס סיפוך דמנסגיס ס"5 ו6.סומר6ג"ס
 0גתגס ופחג"ם תודיס סגג דגוס ס"ל סרמ"6 מ"מכמ"0
 יגחק5קלו וד6י גדט 6ו ססירס גסיט 6גל וטכרו"ס3וס

 :סמטייס[
 לאוכלם העולם ומנהג הקריעה מקום ותופריןשיפמומ1 כרי זכרים תרנטלים ממרמים שהגוים מקומות ישטא
 הוא בקי בזה רהמתעמק ואומרים ומצפצף פה פזצהוא:ן
 נופלים הקריעה בשעת אם ואף מעיים ככני יגעשלא

 בהן הפך לא והזא יצאו מאליהן לכשר עור ביןהמעיים
 כענין להכנים יורעים ממתמא בירים סבגימן אםואף
 שבילרותי נהירנא וכן דמס"6[ 03ס ]כ6ס"ט נהפכיןשאינן

 יי:'ןןןיע,ןןי':,ע-',יי.ןי"וי.:].ינ, 'י:"]ג
 1 במרינתינו כןשעושים

 זהו כשרח לחוץ המעיים ריצאו רזה שאומר מי ישכב
ופמנהגיישא"א המכעת פי ררך יצאו אם אבל הבמן ררךכשיצאו

 :ה:2 ר:(ייימם שייחזועל~מיולשק ן
 ועור כמררן יוחזרו כן כמו כמדרן שיצאו כשם , והלאהם
 בעוף זה רין ביארה והמשנה ובעוף בבהמה שוה זהדרין
 שבעופות מפני רהטעם הגרול בספהו הב"י רכינווכתב
 ועור הכרם ררר ולא המבעת פי ררר שיצאו בעוטותהוא שמצוי בחוש רואים אנו חה י"ח במע" וכמ"ש זהמצוי

 בחבורו עצמו וחמהרש"ל זה מזכירים הפומקים היולא א'י המבעת פי ררך מציאה הוא מצף זה שרברביון
 וכן רליתא וראי אלא רבר מזה הזכיר יא ישישהגרול
 המעייפ כשיצאו להכשיר ישראל בית בכל פשוםהמנהג
 1 51"ט[ מטייס י5י6ח גגלל וס6ין ]ו6~י יצא כרכשתא מקצת רק אם וכ"ש הטבעת פיררך
 מהרקין יוצאת מירכא אם 1' גמעי' הב"י רבינו כתבטג

 ונמרכת במשהו שנקיבתן איברים משארי מאחראו
 ומירכא בועא אשכחן רלא כשר אחר למקום אולרופן
 עליו חולקים שיש ואע"פ קיי"ל והכי עכ"ל בריאהאלא
 קיי"ל לא איברים לשארי הריאה שוה מרכא רריןום"ל
 הראשונים רבותיגו וכל ]מ"ה[ רש"י מלשון מבואר רכןכן

 משקה מיני כל ששואכת מתוך נתהוה רריאהרמירכא
 שלפעמים לרקרז יש רמ"מ הרם"א רבינו ע"ז ונתבכד זאיברים בשארי וה שייך שאין מה גךום נעשה מעםומעמ

 ואז המעיים נמתמו ירן ועל הרבה בועותימצאו
 עכ"ל נמתמו אם נוצה או קש ע"י לכרוק ויש טרפההיא

 מתימת משום רק האימור השש ראין מלשונוומשמע
 חשש ראין הקורם שבמעי' הב"י רכיט כרברי 11ה1חשש אין הבועות עצם משום אכל יתעכב שהמאכלהמעיים
 לחתוך שיש כתב י"מ במפרו אבל בריאה רקבועא

 וטרפה לקותא הוי לחות גהן יש אם ולראותהבועות
 אבל כנתמממם רהוי רע שתחתיו כשהבשר 1כ11נתועכ"ל

 סקט"ו[ ]ס"ך בהלחות לן איכפת לא ויפה שלםכשהבשר
 שמתב ממה בו חזר בש"ע רכאן לומר שרוצה מיויש
 רווראי מחלוקת באן ואין מוכרח ואינו סק"ו[ ]ט"ובר"מ
 שלם יהיה שהעור אבל בה לן לית הכועא עצםמפני
 רק החשש ואין ויפה שלם שהעור מבחוץ רואיסשאנו מיירי בש"ע וכאן בזה יחלוק ומי רצריך פשימאויפה
 איא לשנות ואין פשום המנהג וכן לברוק צריך וראיהעור לקלקוי לחשוש שיש כמקום אכל המקיים סתימתמשום

 בהשלשה אם ולכורקן בועות שלשה לחתוךשמנהמנו
 נ"כ לנולהו מוקמינן ויפה שלם הבשר נמצאתמקומות
 שנמצא רכמקום זה על לפקפק שיש והגם היתראחזקת
 רואות שעיניגו כיון 6"ם חזקה על לממוך איןריעותא
 לפקפק ואין כן נהגו לכן ויפה שלם העור פעמיםרברוכ
 פשימא הרבה מקולקלת בועא איזה רואים אם מיהובזה
 נ' שכרקנו מת על לממוך ולא ביחור בה לברוקשיש

 : אחרותבועות
 הבועא במקום גאורך לשנים המעי לחתוך אםרצונו כפי לברוק יכול אחר כל בהבועות הבריקה אופןטה

 לגרור או ויפה שלם העור אם מבפנים ולראותולטררח
 קפירא ואין מבחוץ שתחתיו העור ולראות מבחוץהבועא
 חבועות אם נלע"ר הבריקה קורם הרקין נאברו ואםבזה
 ולממוך בריעבר להקל יש הרגילות בועות מכפי קמנותהיו
 גרולה אחת בועא כשהיתה המאמנם שכשרים הרוכעל
דכריס שני מפני לאסור יש הרגילות בועות שארי כררךשלא
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 09ג נהוץשלהן מת מי פמן פצשטתהלכהעעז
 ששס נסס סעש ]נ%6ע טקוטות 5שגי התפשפהשמ4ה

  וגנס")יו ו"ס סי'ש1י
 הכוסות סבית היוצא מעי ג' סעי' והש"ע הפער כתבו4ג

 מרפה לכים חכוסות מבית והיוצא בשרהלהמסם
 הנוסות שטבית לפי ]ג"מ:[ בגם' מפורש והמעםזכ"ל
 הלכך רביתייהו והכי בהמות מין באיזה גמצא5המסם
 במרפות מדמין ואין גמצא לא ולכרם בהמה מין בכלכשר

 ככובע עעיי ושם הכרם כסוף הוא הכומות והביתול"
 גכגם והמאכל בו מחוכר וההממם הכוסות ביתתקרא
 הטאכל שטעכל ולפי האיצממוכא והיא להמססמבה"כ

 שטעם מפני ואו5י זה דין מפורש גמצא לא ברסב"םיך : מסם כמסום מלשון המסםגקרא
 רמי כגמול יחר וכל יתר מעי רהוי משוםהפרפות
 לא להממם דמבה"כ לבאר לו היה ום"ם מרפהטעים דשגי שכתב ב' דין בפ'ץ בדבריו זה וגכלל סס[ניס"
 ראיט שהרי סעיים שגי מקרי ולכרם מעיים שגיגקרא

 ואי 6רפה הבי סגש חרתי לה אית ראי בתבו עידמך 1 הףע וה בעגע ומריא שקלי להם שהיהבגט'
 הרחב הסעי רצא דיבי וסגיא כשרה לחרוישפכי
 נסט ]כא אוחו וזורקע לדקין מחובר והוא סייג"1הגקרא
 בראשצ וסתום ככים עשוי שהוא ]נ':ן פירש ורש"ילי'ץ[
 שגם ובחהפ טאום טקום שהוא לפי דיבי סגיאונקרא
 כרמ שזרן ייעה יש שם ובגנו אותו אוכלים איגםהזאבים
 כהררא ומעשה וצ'ע הרסב"ם השמימ זה וגם ע"שהפגימי
 והיה ייבי סנטו כעין יחרת באמצעיתה שגמצאדכגתא
 דיבי הםגיא כצורת שצורהה רכיון והטריפוה פרשמלא
 סוף ייבי הסגטו בטקום שאיגה אע"פ כמוה1 פרשומלא
 כמומ חהף דיבי סגיא תרתי חהוי הסעיים כמקום היאמוף
 סה לפי ואפילו מט'ע[ נסס סק"ס ךסר"ח ומרפהיחר

 תההץ שויהרת דבעיגן רנל ביחרת ג"ה בסי'עףתבאר
 וכולהצ ה"א אהד מע4ם מע דבל מרפה ג"כ העיקרבסקום

 1 מנדץמקומם

 רבה"כ והמממ רכרמ בקבה מרפא ]יני מ[טימז
 סעיפעט ע"ברבר

 לנץ ההססם בץ הוא והקיבח פרפה שגקיה ~בהא
 לבית וסכרם לכרם סקודם גכגם שהמאכלהדקין
 הכוסות ובית ככובע ועשד עצמו הברם בסוף תיאדגעטת
 לרקין ומקיבה לקיבה והממם ל4המסם המאכלשופך

 או פאג"ץ הבושת ובית וטומפי"ן לדנרם קוריןחהפבחים
 : קני"ע שרין וההמסם שאפפשאכ"א אוהוי"ב

 שמבחין והחיב קשת כמן ועשוי בחלב טמובב הקיבהב
 מטא חלב והוא ראקשהא גקרא בעיגולשהולך
 כיחר הולך שלמעלה מפגי דאייתרא גקראושטבפגים
 אוכלים אט שאין ואף פהור חלב והוא הקשת עלשמתוח
 1לפיכך בעלמא מגהג אלא אימ ס"ד בם" כם"שאותו
 בארט וכבר מותם ודאייחרא הגקב מותם איט הקשתחלב
 ולדקדק לומר שרוצים שיש ודע ז' סעי' ס"1 במי'זה

 דאייתרא על שכהב 1' דין מטאכ"א 8"ז הרסב"םמלשון
 החופ רק מהור חלב כאן שאין יהר כמו משוךחופ

 בסי' התבאר הראשוגים מכל כן משמע ולא בטבדהעליון
 : בם"דמ"ד

 והקיבה הקיבה בסוף תחוב מחמ או קוץ גמצא "םב
 שקורין קשה שיבלת אלא עכר אל מעכר גןקכהלא

 שהמחמ סקום אותו גגד הקיבה על עומדתווארצ"'ל
 מעבר שגיקב הובחה הוי היבלת והגה מבפגים בותחוב
 אם אמגס ומרפה מכה טחמת שעלה קרום %1'ללעכר
 וכשר הגקב סותם ה"ז היתר שעל בחלב סכוסחהיבלת
 כגתסססם והוי שחור הוא ליבלת שמטוה החלב אםואפילו
 על שהט באופן עב חלב ייט עליו אם מתימה זהואין

 רואיס אגו אין וטבחוץ לבן הרבה חלב עודד4שחור
 9"6[ גסס גק"6 ]סר"0 להבשי יש חחלב עלשהרות

 רם קורפ אין אם לחכשיר הפ גיקב שלא מהעורמעמ גשאי אם הקיבה בדו6ן תח1ב המחפ או הקוץ אםואפ*1
 "ש הפ"ם ובמקום להחמיר שחועאש מי ךש ]סס[מבחוץ
 חה"ה ס"ח בםש' ועם"ש מ"ק[ כף' ]ט5"5 ולהתירלססוך

 :כאן
 במופ1 סוצם וההה מעי חתיכות כעין ויוחראצבע חשי באורך עגפים נ' ממגה שיצאו בקיבה סעשהר

 ור(בעדרו כלל שיגף בלי הטהבה בשר מעין היהוהבשר
 מחמת השמטת בהמות בהרבה הרנילות שכן עדותע"פ

 ]וטפ"6 וצ"ע יחרת ממעם מטדיפין היו חרג"לותדיא שבן העדות אלולי אבל מס'"[ נסס מג"ס ]נ6ס"עהשומן
 פרפה שגיקב ברם ב' סע" והש"ע פ"1 הרמב"ם כהבודץ : ות"ק[ י' סט" מ"זכסי'

 אסור שוייו ההלב שדןי אותו שיסהום דכר לוואין
 מרפה שדיא כל שגיקב הפגימי כרם כהב והפורעכ"ל
 כל פירוש מבחא דפרעי היכא 4א הפגינד כרםואיזהו
 ער מהירכיס ושחח פורע כשהמבה סהכרס שגראהמה
 כהם הוא הצלעות החת הנתץ ומזה סזה ושמהצדהחזה

 דאא דנרפ דכל וי"א משהו בגקיבה גאסר ואיגוהחצוגה
 עכ"ל עיש- וכן משהו בגקיבת לאסור הפגימיכרס

 1הסור
 מהחכמ"ם שראיט לפי דברים לנאר לגו יש ,ה שבעגין ורען

 יקים יו-ם וכמתלה*ם הפוסקים רבותיט עלכחולקים
 צוודצת יצ אמגם ופכ"ס[ ]סכ"ס ככרוכיא ע"ז צ11ה1וכבר

 דשמש במיעהא להם 5הראות דגני ולכן ב~ה יפהכיוגו לא השהפומקים עמהם הדע בי פועגים והמהבעלמא
 רבותעו דברי 5עומק ירדו ולא ירנלם ירם סצאושלא

הקהצק
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 ; ההלכה מונית ירעו ולא ז"להקדאים

 שמעה המניה אמר זה בלשון במור הגה"ה נמצאת הנהן
 ארר ביומי המערב שבארצות אמת מנידי 0פיאגי

 בריבף השרה ירק את לוחך והשור 'גרוליםשהעשבים
 על אותו קורעין ימות שיא וכרי הרבה כרימוממלא
 פרש ממנה ומוציאין הכרם וקורעין צלעותיו מביןנבו

 עושין וכן המיתה מן נצול ובזה ומתרפא וחוזר'הרבה
 וצרקו ארם יכזיבט לא והנסיון והחוש בזמה'יזלגמלים
 לחלוק זו הגה"ה בעל ויצא עכ"ל הראשון הפירושדברי
 שמצוה וכהבו הגרולים בזה 1צ11ה1 רבותיט רברי כלעל

 חז"ל שאמרו מה אלא לנו אין כי המפרים סן,למוחקו
 זו הגה"ה על קצת שממכו הש בתשו' הרשב"אכם"ש
 י3"ח גטסייט סספיר ]טחכ"6 ההש בן שהאמת ' שראומפני

 ; י"ר סעי' נ"א בסי' ועמ"ש סמגי"ס[ דגריטשס
 תנן מרפות ראלו במשנה זה רין לבאר בהכרח זלבןדן

 רמזה החצתה רוב שנקרע או שניקבה הפנימיהכרם
 עינינו והנה וחצון פנימי בבהמה ברמים שני שישטבואר
 בנם' רש"י בתב לזה אחר ברם רק לה שאיןהרואות
 באו ולזה וחצון פנימי זה מהו יתפרש שבנם' ור"למפרש
 משום רבי לפני שילא בר נתן העיר ]ג':[ לפרשבנם'
 חלקו האחר הכרס רזה כיומר הפנימי כרם אטהו נתןר'

 ישמעאל ר' בנקיבה ונשר דוצון הוא הכרם שארובל ריבי מניא הוא והפנימי וחצון פנישי חלקים לשניהתנא
 היא מה יורע ואיני רש"י וכתב רכרסא איטתומכאאומר
 האמוראים רברי ואילך ומכאן התנאים רברי המה הנהוער
 איזהו יורע ואיני בכרם יש צר מקום יוחנן א"ר אמיר'
 שהכים ממקים ופירש"י ולממה המצר מן אמר אמי ר'ובו'
 אמר שמואל ובו' פנימי קרוי הוא הושמ לצר ומצרהולך
 וכו' חלק בכרם יש מקום זפירש"י מילת בו שאיןטקום
 הפנימית כרס היא זו לברם ממוך בושם מפח אמררב

 צר ופירש"י מבחא רפרעי היבא אמר הונא רב ברורבה
 הבהמה כשפותחין טיר הנראה הקרקע את הרואההכרם
 על לחלוק ביבולתם אין שהאמוראים הוא וברורוכו'

 ושר הכי אמר מר התנאים רברי שמפרשים אלאהתנאים
 שם ואמרו ע"צ ופליג הוא שתנא רב לבר הכיאמר

 שאשרו אלו כלומר הונא רב בר 'בררבה שייבארבולהו
 באותו בולן מילת בו שאין ומקום ואיסתומכי ד~בימניא
 אותו לכל לה מרפת 51י לממה או למעלה או עומריםצר

 : ]רס"י[ לבולהו ליה שקיימת בם'שהו בנקבצר
 יזמי רר' מששיה במערבא אמרו שם איתא עוד אמנםמ2

 ואיזהו הפנימית כרם היא זו כולו הכרם כל חנינאבר'
 שזהו ופירש'י הכרם רוב את החופה בשר החצוןברם
 הירכים וער החזח מן ישנו החלל כל על העובר עבקרום
 והאמוראים התנאים כל על חולק זה יוסי ד' והנהוכו'

 תנא ריב"ח ריש התנא ריב"וו שזהו אצלי וברורהקורמים
 טס ונחוס' דסגסל" [-יטסס"ק ]נ"טן בנזיר התום'נמ"ש

 ! 1ד1'ק[ ו~ט טמגוד"ס

 התנאים גל נגד יחיר היא שריג"ח הדבר גדזך רגהי

 ראיה יש וגם כמותו הלכה ואק הקורמיםוהאמוראים
 כריב"ח ס"ל לא מרפות אלו בר"פ רהש"ם רמתמאברורה
 שם וחשיב שמעתא שב והאיכא המשנה על שםרפריך
 ברם היא זו לריב"ח והרי הכרם רוב את החופהבשר

 מוכח וכן כוותיה מ"ל רלא אלא במשנה ששניטהחצונה
 : ע"ש כריב"ח ס"ל, לא אשי ררב נ"בברף

 רב בר כרבה שפומק שיש חרי"ף כתב זה וממעםי~ש
 חנינא בר יוסי רר' שכתבט ממעם וזהו ע"שהונא

 בר ובררבה שתות ריעות שיש מפני אך יחיר רבריהם
 פומקין כמות1 כשפומקין ממילא ולכן שייכי כולהו הונארב

 : ]עג"י[ העימור רעת וזהוכרקים
 חמנא בר יומי כר' פמקו הפומקים ורוב הרמב'ש אךיב:

 שהאשוראים משום אלא כוותיה רהלכתא משוםולאו
 שבררבה והנם בכה אומר וזה בבה אומר זהמחולקים

 אחד ממעם רלאו כיון מ"ם שייבי כולהו הונא רבבר
 ריב"ח ברכרי הכרם בכל להחמיר יש לכן בולםאמרו
 כולם מורים במשהו נקיבתי הכרס רכל שפמקו מהולפ"ז
 ורק שם בנקיבתה תמות שלא בכרם מקומות הרבהריש
 בנקיבתה הבהמה תשות שבשם בכרם יש מיוחרמקום
 מפק ממעם הוא הברס בבל להחמיר שפסקו וזהשם

 : הריעות ריבוי מפני אחר באופן לפסוקוא"א
 קצרים ברברים ז"ל רש"י לנו ביאר שכתבנו מה יכליג

 ומרפיק לחומרא עברינן הלכתא איפסק רלא וניוןוזיל
 ביאר חרי עכ"ל מערבא כבני במשהו צנקב הכרמבכל
 הרין רמעיקר משום ולאו מחמרינן הספק רמפנילהריא

 כן רווראי כלל רבר השגיה לנו חירש לא ולפ"ז הואבן,
 הרין מעיקר נמרף שאיט בכרם יש מקומות שהרבההוא
 דהמריף מוכרחים אנחנו המפק מפני ראנן אלא משהובנקב
 ; הפוסקים ורוב והש"ע והמור הרמב"ם כרעת חנרםבכי

 בכרם נקכ כשאירע ולמעשה להלכה נלע"ד 1ל8,ץיו4
 נתגלה רבזה מותרת חרש י"ב ושהתה גויבבהמת-

 לכתחלה כן יעשות אסור ישראל בבהמת אך ררינאדעיקרא הפנימי הכרם ששקום איט הנקב בו שהיתה המקוםשזה
 בתוך הצלעות בין שתחבוה והייט כן שעשה אירעואס
 חרש י"ב לשהותה להתיר נלע"ר הפרש שיצא ערהכרם
 יב"ח להשהות אסור מרפה רספק נ"ז בם" רקיי"לואף
 תנאים רלהרבה הצלעות ננר הכרם בנקב מ"םע"ש

 שייכי רכולהו אשרו בנם' שהרי בווראי בשרהואמוראים
 הרואה הברם צר מפרעתה במקום והוא ר"ה ברבררבה
 ראמר לרב ונם הצלעות מן המקום ורחוק הקרקעאת
 ברור הרבר הפנימי הכרם זהו לכרם סמוך בושםמפח
 בושם הוא עריין שהרי מלממה להצלעות הסמוךשאינו
 החומרא שמפני ונהי רריב"ח יחיראה רעת רק נשארולא

 אמור החלב ונם לבתחלה כן לעשות ואסור במות1פמקט
 ס53ירוף תה51י להקל יש יב"ח להשהות לענין מ"ם יב"חנל

 : 51"ט[ סמ)3 נם )ססיר יס סטיטורזעס
 אע"נ הכרם שסותס רבר לך שאין שכתט זה יהנהמך

דחלק
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 או לרוב להצמרף לו יש שייכות איוה וא"כ כט"שבו

 הכרם שכנגד החלק על דכ11נת1 הפרש ואם הרובשיעכב
 כלל קאי דלא ודאי אלא המשנה מדברי חסר עיקרא"ב
 רוב שנקרע חעובי על אלא הדוחב או האורך משךעל
 כלל מיירי לא ובמשך הפנימי הברם כנגד החצונהעובי
 ברובה וקטנה מפח גדולה הוי דבמשך לפרש ר"י באולוה
 להרמב"ם ולפ"ו כר"י קיי"ל ורכן אחכמים כלל פלינולא
 הכרס דכל כהמחמיר הפנימי בכרם שפסקו השסקיםוכל
 נ"כ שנפסוק בהכרח משהו בנקב ונטרף פנימיהוא

 ]ו3וס המשך לענין וכר"י העוכי לענין כהחכמיםבחצונה
 : ג"3 3ל סגמ' טמ"ס ססקסס סק"ס סמ3"ס קוסימ נשכ6"ס
 דריכ"מ מסך )יס מססוע וכו' קרוט 3רו3 יר"מ גטימע5

 סיין 5סי ימקסס מ"ס ו5סס"ס ע"ס כריכ"מ זסכרזמג"5
 ממי5מ מ"כ מססו כגק3 ערסס סכרם 31כ5 כריכ"מסמממריגן

 , 1ז1"קן ע"ס סכטימזגטסעס
 דינא אהאי בעי ]ג"3:[ הש"ם דהנה ראיה ועודכר

 רוב הכוונה אם ברובו הכרם את החופהדבשר
 והש"ע והמור הרמב"ם ופסקו ע"ש נמולה רוב אוקרוע
 נקרע אם שכתבו ווהו מרפה דבשניהם הפוסקיםוכל
 דניטל פירושא וה מהו להבין ויש מרפה נימל אווכו'

 בשר חתיכת דנימלה נפרש אם חפוסקים בלדברי
 להדיא והא ליה קמיבעי מאי אייכ עבר אל מעברלנמרי
 חתיבה נימל והיינו מרפה כסלע נקדרה ]ג':[ שםאיתא
 רגימל דפירושא ודאי אלא שיתבאר כמו לעברמעכר
 מיבעיא ומדקא בעוביה נימל אלא לעבר מעבר שלאהוא
 הוא נווגא דבחד ש"ם נמולה ברוב או קרוע ברובליה
 מעבר שלא הוא קרוע רוב דנם הרמב"ם הכריחומוה

 ]ופנ"מ[:לעבר
 וה דהנה ג"ל הרמב"ם לדעת וה מרפות ונמעםכה

 יפול שלא הברם את מעמיד הוא החופההבשר
 בסעי' בט"ש 11 מרפות הוי וה דממעם יתקלקל ילאלטמה
 ולהר0ב'ט מרפה הכרם בהתנלות הפוסקים לנל ולבןי"ם
 המיעום בכח יהיה לא הזה הבשר עובי רוב בקריעתנמ

 המיעומ שזה סופ1 כרם של כבידו וע"י הכרם אתלהחזיק
 ; ויהקלקל יפול והכרם ג"כיקרע

 במין בעיטל הוה הבשר נקדר ]1':[ בגם' איתאכנך
 ואע"פ כשרה כמלע הקדירה ורוחכ ענולהארובח
 הוא דסלע בטפח חהיקף הוי בעיעל בסלעשברוחב
 מפחים ג' בהקיפו יש מפח ברחבו שיש וכל מפחשליש
 כמה בנם' ושאלו מרפה מסלע יותר כשרה מ"מטפח הוי בשוה אותו למשוך להקדירה תמתחנו שאםונמצא
 בדוחק יבנסו הנרעינים סביבות אובל קצת יש ואםהמרים גרעיני שלשה בהקדירה שיכנסו בדי והשיבו מכסלעיוהר

 טפח בסשך כעלמא בקריעה והרי שאלה כזה וייטכז : ע"ש בריוח יכנסו סביבותיהם אוכל איןואם
 וכ"ש שנתכאר כסו חסרון שום בזה שאין אףמרפה
 אם והרי כשרה כסלע לסה חסרון בזה שישבקדירה
 חסרוז בו יש עדיטא וגי מפת אין על יעמודו~תחגו

 בו דיש בנרנרת מבואר ל"ד בסי' והרי חסרון בומאין
 בו ביש הרבת חמור עצמו מצד בו הוא שהמרפותבאבר דוודאי בוה והתשובה חסרון בו מאין יותר חמורחסרון
 מצד אינו וה בשר מרפות אבל חסרון בו מדאיןחסרון
 שכארנו כמו וקלקולו הכרם נפילת מצד אלאעצמו
 יש ברוחב או באורך דאם בההמשך תלף העיקרולכן
 נודל מפני הנרם יפול מפח קרעבו

 הקר~
 או נארכו

 בו יש אם אפילו בעינול הוא כשהקרע משא"כברחבו
 הכרס יחויק קמן הוא הקרע שהמשך ביון מ"םחסרון

 ] :2טיום4ס פצמ!לחמ%ץ:שסמ5מ
 מיוו
' 

 1~1 סימ סמ5ס
 5מ מכס5ט יומר מטע גס מס חוומי וס"ס מ"ס51ו3ריג1
 ר3 סיטור וסוי וזמי מ5מ ככס"ג טרסס 51מס סכרסיס51

 ; 1צ1"ק[ וכמס סומ5 5וס מכם)טיוחו
 אם וה כגשון כתבו והש"ע והמור הרמכ"ם והנהכח

 יותר היה אם באורך או בעינול הוה הבשרנקדר
 עכ"ל מרפה וכו' תמרה נרעיני נ' כו שיכניסו כדימכסלע
 דשיעורו נתבאר כבר הדי באורך דאם וה עלוהקשו
 שרצו ויש מ3יכ[ 3ן ר"י 3סס ]3'ץ בנקרע נםבמפח
 דדל'פ תרצו והמפרשים רג"סן 3סס ]ןריסס והלמחוק
 בשנקיף אך מוה פחות הרבה אלא כמפח בהאורךדאין
 דאם שפירשו ויש בעיגול כמו מפח יהיה סביבבחום
 כסלע יהיה עינול האורך מןנעשה

 ]ס'י
 וצ"ע וע"ו[

 : מסלע יותר למעמ דכוונתם וצ"ל בשרה במלעדהא

 שאם בדבריהם סיימו והש"ע והרמב"ם הרי"ף והנהכמ2
 תימא והרבה עכ"ל מפח על יעמוד וה קרעימתח

 תמתח שאם מרפה כסלע נקררה איתא שם בנמ'דהא
 כסלע וכו' לה מפרשה לדירי וכו' המפח עלתעמוד
 דעיילן כנון מכסלע יותר וכמה מרפה מכסלע יתרכשרה
 בשתמתח הוא דכסלע ספורש הרי ע"ש וכו' קשייתאתלת
 על תעמוד כשתמתח ככסלע ויותר מפח עלתעמוד
 שתעמוד מכסלע יותר על אמרו איך וא"ב ממפחיותר
 בן דגם' דלממקנא מפרשי דאינהו לומר ואין טפחעל
 שסבור כמו ולא כשתטתח טפח הוי מבסלע ויתרהוא

 המור ובאטת במצ'אות שיחלקו לומר אפיטר דאיךמקודם
 1ס3"ס וגןו"פ וסר"מ כס"ך 5' 3סי' וע' ן זה לשון בתבלא

 סימ מי5סמ מדמ סכס5ע וכימר סכס5ע וי"מ 3וססגומקו
 ! 3וס[ סממירו סימן 5ימןמ"מ ססיקף ס3מןיןס ן5ס' 1"'מ מ15ס5ס ווס מרווס סוסמ~מ

 וכדברי הנם' בדברי אחרת כוונה נראה ולפענ"דל
 כלל הוצרכו למה בשנדקדק והש"ע והרמב"םהרי"ף

 משום ודאי אלא טפח על תעטוד תמתח שאםלומר
 אמרו ל,ה טפח הוא חסרון בלא באורך קריעהדשיעור
 דאם קשה והשתא מפח לאורך הוי בקרירה סלעדשיעור
 הרבה יה'ה הלא ההיקף את דקים חומין עללטותחה
 דקים חוטים על למותחה כאגו אם קטן בנקב ואףמפחים
 דאע"נ לחו"ל להו דקים ודאי אלא כסוט ויותר טפתיהיה

דכשהקרע
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 מ"ם חמרון שום בעינן לא מפח באירך חואדגשהקרע
 יהיה לאהיך כשנמתחע בעינן בהיקף הואבשהחטרון

 חלל השיעור מע: רבפחות לחז"ל להו קים הכרםנפילת מפני אלא עצמו מצר המרפות שאין רכ'ון נ"כ חללאיזה
 ; להכרם יזיקלא

 נקדרה בנם' כשאמרו רמקורם מובן הרבר ילפ"ז1ד64
 בע"ב מפח על תעמוד תטתח שאם טרפהכסלע

 איזה ברוחבו יהיה והחלל בחלל מפח על רתעמורה"פ
 כסלע אמרו כשאח'כ וא"כ מפח יהיה והאורךשיעור
 שאם זה ניסוד נ"כ היינו מרפה טכמלע יוחרכשרה
 אלא כם"ש הפקם עיקר הוא דזה מפח על תעמודהמהח
 ולפ"ז המלע של החלל מרוחב יותר יהיה החללשרוחב
 שזה תימא דלא הוא כן והש"ע והרמב"ם הר"'ףכוונת

 ההיה שההמתחה שמצריך מפני זהו מכמלע יותרשמצריך
 הוא הפרפות עיקר שהרי לומר א"א רזה ממפחיוחר
 שכשתמחח מפני המעם הוי בזה נם ולכן פפחנאורך
 ~3זס ברוחב יוחר יהיה שהחלל אלא מפח עלתעמור
 ! וד~ק[ פ"ם )' 16פ לינ ס" 3ס"ג סטטיי"ק קוםית נס6"ם
 קמנה בראמה בין חילוק אין קרירה דלענין ונראהלב2

 ברובה דקפנה חילוק יש קרע דלענין דאע"נלנרולה
 מרלא חי15ק אין קדירה לענין מ"ם מפח בה שאיןאע"פ
 ים דשמ "ע בזה הפרש שיש ובפוסקים בנם'הזכירו
 ם הבו את יזיק לא זה טשיעור פחות דבקרירת לחז"ללהו
 ססגי6 גסס)יט וי)6 סק"צ סכרו"ס [-1;"כ בקטנהאפילו

 ( ן סק"דספ"ם
 כניפל חשיב טרדו שהרופא ער זה בשר נתמממם ואםלג

 איכפת לא עצמו מצד המרפות שאין כיון אמרינןזלא
 ונתבאר כנימל הוי הגשר שנתקלקל דנל הבשר בקלקוללן

 טרדו שרדופא בכשר בקיאין אנו אין דאנן פעטיםבטה
 איט כאלו חשבינן שנמם או ברקבון הבשר שנתקלקלובל
 ס6ין ססט 3ג16 יס יין )ס,לר סקוס"ע ט%ס]%1ן

 : וח"ק[ ע5סו מ5יסקרסוס
 במחפ דינה הכרס או הקיבה בחלל שנמצא מחפלד

 פשיפא בה תחוב אינו ואם הכומות בביתשנמצא
 ואין לעבר מעבר ניקבה ולא בה תחוב ואפילושטוחרת
 להמתפק ךש ]ג"[ מוחר גיכ השני בהצד דםקורם
 אחד מצד בניקב נם דבהססס שיתבאר רש'"ישימת
 בקיבה נם א"כ אחד עור אלא לה שאין מפניטרפה
 אפשר או אחר עור רק אין להן נם שהרי כן הדיןוברם

 ; הבוסות בבית הינן עב העורדבהן
 הכוסות כבית דדינם שבתב 1' סעי' הב"י רבינו ומלשוןסדץ

 אך רש"י דעת לקמן בלל הביא לא שהרי ראיהאין
 כבהממם להחםיר שיש ע"ז הרט"א רבינו הניהמדלא
 הפ"ם בטקום רשלא רש"י דעת לקמן הביא הואשהרי
 להחטיר אין שככאן נראה אחד מצד נם להחמיריש

 שוה הדין שבוודאי מפני בזה לכתוב חש שלאואפשר
 להממם שוה רחנן בפשימות שכתב מי ךשלהשזמסם

 4 6 סמדגח"נן י סק"ס[]סג"ם

 קימ והעור הברפ את החופה בבשר גקב נסיא אםלד
 %א ]3"ה[ כשר הבהמות מנניחות בא שזהוירוע
 שנתבאר דזה ודע הפניטיים מהאיברים אחד שניקבחהשינן
 ובפחות פפח באירך דיקא מרפה מפולש קרעבנגךע
 אם אבל ח%י שעיי בקרע דווקא זהו כשר זהמשיעור
 אחד לנקב רחיישינן מרפה מחם או סכין י עקרע

 הוא ופשום סק") ]ה"ז בהן וכיוצא כהרקיןמהאגרים
 נזהר היה לא אם החופה הבשר לתוך כמחם ניקבואפילו
 בקיאים והאומנים לחוש יש ודאי תלך לא ולהלןשטשם

 ; בזהלהזהר
 הכומות דהבית זל'ז דבוקים הכומות והבית ההמסםלז

 כובע או בים כמו שעשוי עצטו הכרם בקצההוא
 ]רמג"ס נומות בו ויש כים במו העשוי שבכרם הקנהוזהו
 ודבוקים לו טחוגר קני"ע שקורין וההממם ססמגסןגסי'
 ובה"כ הסמם פרפות דאלו במשנה חכמים ושנו 'זזל

 ]ו"י.[ שנינו כשרות דאלו ובמשנה מרפה לחו'ןשניקבו
 דהם כלומר כשר זה להוך זה שניקבו ובה"כהממם

 הש חיבוק במקום ממש יחד ומתרבקים זל"זסחוברים
 דיבוקן במקום ולכן שומן ע" יחר שמחוברים מזהלמעלה
 מפני כשר הכומות הבית כל או ההמסם כל שטקבאע"פ
 החלל עי מנש שמנקב משום ואי עלי1 מניןשחבירו
 ידצא והפרש זל'ז מחוללים הם בלא"ה הרי הפרש1יוצא
 חיבורם ממקום למעלה ניקבו אם אבל להמםםמבה"כ
 פרפה הבה'ב כל או לעבר מעבר ההממם כל ניקבאם
 ע"י יחר שמחוברים במקום מהם אחד ניקב אםוכן
 סוהם ואינו ממא חלב הוא שהשומן פרפה נ"כשומן
 שךם רשניהם מבואר מזה והנה סמע[ י"ס : ג']תוס'
 מקצת שיש לחוץ ניקב לא אם ההממם ואפילובדישם

 ; כשרה ניקב שלאעור
 מחפ פש:[ וגסו' סס"3 ומגח : ה' בנמ' נמצא עחךלדץ

 ויש כום כעין הוא הכוםות ,( דהב ושרש"י פרפהצדדים משני בשרה אחד מצד הכומות בית בעובישנסצא
 ונמ(ש ודבוקים בפולים בפלים שני עובי שפתו מביבבו

 שלא לה אפשר עוביו וכועך עובי באוחו תחובהמחם
 דאיבא הוא הבומות בבית ולבן סס[ ]גחו' כולונקבתה
 סצר אפילו בהסמס אבל צד~ין לשני אחד צד ביןל%וני
 שהדופן לפי מתימה זו אין לחוץ הגקב נראה שלאאחד

 ; סס[ ]סנח מאררק
 מצר בשר אינו הבוסות גגית רנם מבואר זה מלשץלכם

 כמבואר כפלים שני לו שיש העובי במקום רקאחר
 בשאר אבל הבומות בית בעובי שנמצא מחם הנם'מ5שון
 נראה ובן סקי"ג[ ססשך 11כ"ג כהממס דינו הכוסותבית
 בולו נשאר אחר בשצד רק כשר אינו העב במקוםדאף
 בלל ניקב לא השני חהכפל ניקב אחד שכפל והחנושלם
 ביו ניקב לא אם אף ניקכ השני הכפל נם אםאבל
 דופן רק כשנשאר סתימה זו שאין כהממם דהויפרפה

 4שיניג~ " %יט
 צי 4" ש:
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 שינקוב בעינן לא אבל ]מום'ן חוץ לצר שניקב3יאחץי
 מעבר בעינן חולי ע"י רבניקב י"ל יותר או לעברמעבר
 בשר ניקב שלא מהעור מעפ רק נשאר אפייו ואםלעבר
 בשר אינו במחט בשניקב ורק בבהב"ם בין בהממםכין
 ניקבה כשלא אף הרק במקום בנה"כ ולא נהממםלא

 בולה נקבה המחמ רבווראי רחיישינן משום לעגרמעבר
 מבח מחמת שעלה כקרום והוי לאחוריה קצת שחזרהאלא
 השני בפירוש שת8מו מהגרולים ויש ]ססן קרוםואינו
 : סקי'מ[ ]ט"1 הראשון כ8ירוש שתפמו ויש מקי"כ[]ס'ז

 וסל"ן וסלס3"5 וטרמ"ס 1',ן רבותינו רוב האמנםמא
 בך ובמחט בהמסם רנם ום"ל עליו חולקיםוסטור[

 ריעותא להחזיק לנו ואין בשרח לעבר מעבר ניקבשלא
 עוסרת היתר בחזקת משנשחטה רבהמה בולהשניקבח

 שניקבה נתברר ראז השני מעבר רם קורמ כשיש לאאם
 רעת נראה וזה מניין רם קורמ ראל"ב לעגרמעבר

 רמצר בה"כ בעובי שאמרו וזה ע"ש בפ"ו נ"בהרמב"ם
 קמ"ל רנותא אדרנא נהמסס ולא דמשמע נשרהאחר
 בה~סם ונ"ש בשרה מ'מ בולח אחת עור שניקבהדאע"נ
 ראלו במשנה ששנינו וזה ]סום'[ העור בל ניקבהבשלא
 שלא קתני ולא זה לתוך זה שניקבו ובה"כ הממםכשרות
 העור נל ניקב רא~ילו קמ"ל רבותא ג"כ לחוץניקבו

 הממם ז' במעי' הש"ע בעלי רבותינו שגתבו יזהוכ(ננ
 בשאר הנקב ואם בשרה לזה מזה מפויש הנקבאפילו חיבורן במקום ניקבו ואם בזה זח רבוקיןוגה"ב

 אל מעבר מפולש הנקב אם יחר רבוקים שאינםצררים
 ויש בבה"כ בין בהממם בין בשרה לאו ואם טרפהעבר
 טרפה וחצי עור ניקב אם העב במקום יאף טרפההעב נ4 % גי:11עו~ן:1נטטיממדגג אם נהוג והבי מפולש נקב בלא אפילו בהמסםאוסרין

 שרעתם ונראה וצ"ע טרפה בהממם ררק משמעומלשונם
 אבל בעצם רק שעורו מפני להחמיר יש בהממםדרק

 שאומר מי ויש בלל בו להחמיר ואין עב עורוהבה"כ
 אמנם בן משמע לא הש"ע ולשון במחט רק לחחמירשאין

 : נלל להחמיר אין הפ"מבמקום
 טרפה צדדים משני בשרה אחר מצר הבומותבית בעובי שנמצאת מחט רבנן תנו נ"מ.[ : ];' בגמ' איתאב(ג
 נמצא לא שחיטה שלפני בירוע רם קורט עליהנמצא
 איתא עוד ענ"ל שחיטה שלאחר בידוע רם קירטעליה
 בית בעובי שנמצאת מחט רבי לפני ובא מעשהשם

 רם קורט עליה ומצא רבי והפכה אחר מצדהכוסות
 הברייתא מחלקת איך רא"ב גדולה שאלה בזה ייטולפ'יז
 בשרה מתסא אחר רנמצר הוא רההפרש י"א ייכןמד : מרפה אחד מצר גם רם ובקורם בשרהצרדים משני גם רם קורמ בלא והלא צדדים לשני אחד צרנין

 מפמ 5א רבי שהפ3ה וזה רם קורמ אחר לברוקוא'צ
 רם קורט שם שאין שיברוק ער מרפה מתמאצררים ומשני היה בן שהמעשה אלא להפכה צריך הריןשמן

 שנאגרה בגון רם קורט אחר לברוק בשא"א לפ"זוממילא
 העבירוהו המים רם קורט היה אפילו ראז במים שהורחהאו

 י"ג רין בפ"ו הרמב"ם רעת שזהו ובתבו 73"מ[ולמ"מ ]נ"י טרפה צררים משני בשרה אחר רמצר הריןנשאר
 : ע"ש ל"ר סי' בפ"גוהרא'ש

 קורם שימצא ער אמורה אינה אחר רבמצר וי"אמה
 שהמחט ניכר דכזה המחט פי כננר מכחוץרם
 ואפילו מבפנים הוא רם הקורט אם אגל וחזרה לחוץעגר

 בשרה הסחט פי כנגד ולא המחט מביב הוא אםמכחוץ
 רם הקורט אם אפילו טרפה ענין בכל צרריםובסשני
 ר5כי'ט כסס ]כרדכי המחט בננר שלא בחוץ וב"שבפנים
 צררים במשני בברייתא רקתני והא וט"ן[ וס"ך וכ"מ31"י
 וסס[ רוקא עליה אחר ובמצר סביבותיה ר"ל עליהנמצא
 השגי בהצר לברוק חיוב יש אחר במצר גם זוולריעה

 : רם קורט ישאס
 מהם באחר נמצא שכתב הטור מלשון משמע יבןב(ך

 אותו הופבין עבר אל מעכר ניקב ולא בו תחובמחט
 גירוע רם קורט עליו נמצא אם מבחוץ אותוובורקין
 העב ראש ואפילו נשרה לאו ואם וטרפה בולושניקב
 מ"6 כסי' )גל כקופ5 מעלגי;ן סככג1 ]סגס מוץ לצרשלו
 וי)5ס סוסט 7רך סגכ;מס וכפ"כ )גקוכ ""5 י3קופ5מטעס
 7מקוס ומסקין ד5וכ)ין 5מריגן סכ5 מ"מ )כ5ן ונכגמסמסס
 אל מעבר הסחט עבר ואם סס[ גמ' 3סקוס5 גסוגיק3ס
 רם קורט נמצא אם אותו בורקין בו תחוב ועורנועבר
 ומרפה כולו ניקב השחיטה שקורם בירוע המחטסביב
 שהסחט רכיון ובשרה ועבר רחק השחיטה אחר לאוואם
 כשא'ן אכל סביבו הרם היה מחיים עבר אלו שםעורנו
 רם קורם בו ~~ן אפילו נולו בשניקב אסור לפמםהמחט
 אחך במצר רגם שאומר מי ויש המחט מביב בתבצררים ובמשני ק"ד עליו נמצא אם אחר במצד שכתב הריעב"ל
 הטור שגם וראיה מכחוץ המחט מביב ק'ר בשישמרפה
 המחט מביב. והיינו עליו אלא המחט 8י נגר בתבלא

 טריפה במחט סרוך הרם אם מבפנים גם צרריםובמשני
 גמצד בין שהחילוק משמע הטור רעת עיקר יגם]כ'מ[
 אחר במצד ראז לפנינו המחט בשאין הוא צדרים לכשניאחר
 רגרייתא רישא מיירי זה ובאופן טריפה צררים ובשניבשר
 אחר מצד בין חילוק אין באמת לפנינו מחט בשישאבל
 אמ להכיר שא"א והודח נמלח אם ובן ]סס[ צרריםלשני
 טרפה צדר'ם ובשני בשרה אחר במצד ראז רם קורםיש

 ראם פרץ הר' בשם הטור שבקב וזה ס"מ[ סי']ים"ס
 שמא דחיישינן ק'ר עליו א,ן אפילו אסור הריחו אומלחו
 צררים אמשני זהו ענ"ל הרחה או מליחה ע'יעבר

 ן כ"כ[ ס)5 ]ועכ"1 ע"ש מלשונוברמובח

 מצר בה"כ בעובי שנמצאת מחם בפ"ו הרמב"ם יז"ל13ז
 בית חלל לתוך סג,לש נקכ גיקכה ואס בשרהאחר

הנ~מוה
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 טרפה הגק: ל0קום דם פיפת ונמצאתד%וטא
 כמקום ם , אין אש אגל ניקב שחימה קודםאיוראי
 הטחם דחקה שחיטה 4חר שוודאי כץהר הוזרגקב
 אחד דמצד דין כלל הזכיר ולא עכ"לונקבה

 ודי"ף ונם דטיפה דם קורם השני כעברקשנמצאת
 דכטצד נראה דבריו ו0שטחיות ע"ש ןה הזכירלא
 פירשו ולכן גכה"נ הטריף רבי שהרי כן לו0רא"א וראי וזהו דם קורט בנ0צא גם כשר ענין בכלאחד

 : מ"ד כסעי' כם"ש לגדוק א"צ אחד דב0*דדגוונתו
 היעו אחד דמצד מרכריו דמבוחר בה"כחלל לתור מפולש נקכ ניקכה ואם שכתג זה יםמח

 המוה וראי וזה כה"כ לתוך הגוף 0חללשתחוב
 אחד במצד שכשר דזה רכותינו כל הקכימווכבר
 בה"כ של להעקר הכומות בית מח?ל אלאאינו
 הנוף של החלל עד כשבולם הוא צדדיםומשני
 גת עי1פש. עוף ףניל שנמצא 02מ2
 שכאמת וכתבו נ"א במי' כ0"ש מהאבריםאחד
 דכן במשהו שנקובתן האברים כל לבדוקכוונוע
 בכן ז בדיק מהגי טתפות דימפק יי"א ב1ישפסק

 זה רין רימב"ם קעינוקבדברין % שלנןוא*י
 ספק בכל לה דכייל הגוף כחלל שנ6צאדמחט

 ו שם שכת4פר4ות
 לדידיה דנם י"ל כן לפרש להרמב"ם שהכריח וזהממצ

 בעבר יש שמא אאד ב0צד ניחוש לא למהקשיא
 בא הנקק אם דוודאי בכה"נ פירש ולכן דם קורםחשני

 את ה0אכ5 דחיקת דע"י לחוש יש שפיר לחוץטכפנש
 ניכר ואינו שחזרה הוא ועתה לחוץ תחבההסחם
 אין לפנים מחוץ גשניקגהאבל השוי העבר לבדוק יש אחד במצד דגם ודאיובכף'נ

 כאי
 כלל חשש

 ראדרבא הפנייי כצך השני בעבר גם ניקגהשמא
 פירש ולפיכך לחוץ אותה דוחפין והמשקיןחאוכלין
 נכונה וסברא סקי"כ[ ~ר1"ס כן להגר64אהרסב"6
 : לחוץ ספנים היתה דרגי ומעשההיא

 הרי"ף השמיטו דאיך תמוהים הדברים עיקרי ומ"םנ
 אם אחד 5מצד דנם ררבי מעשהוהרמב"ם

 דפשיטא דסילתא נאמר ואם מריפה דם קורםנמצא
 בנ0' שהרי כן לו0ר א"א לבאר הוצרכו ול4היא

 דקורם "ובר היה 0האמוראים י1חד דגםמבואר
 דין להש0ים 0דרכם, ואין ע"ש כלום אינהרם

 רבמצד להדיא טשמע וסלשונם בגמראהמפורש
 ו דם כהקורם חששא שום איןאחד

 ב%כן יו?2."ם44הוי י"3ע%ע יהנה ניע"י ייכובא
 ם ו4כן נ44 חשש ט אן אחד דבקלהריא
 שלא בבירור ידענו אם כן כמו הוא בלוםלאו

 כלל ריעותא אהדז2חזרךנן מצדשגחמתהובה
 לאחורי' ה0חם וחזרה צדדש משני ניקבה שמאלחוש
 אחוינא במירי תלינן רם קורט נמצחואפילו

 אחף ענין דרגי ומעשה דגריתא פשמאכדטשטע
 בעבר כ נק ימצא אולי לראות רבי על היהוחובה בכך דקדקו ולא פשוטש אנשים היווהשיאיים לאחוריו ה0חט נחזר רבי לפני שהכיאו עדידים משמוש ע"י ואח"כ לעגר 0עגר הנקג היהשחיטה כשעת ואולי כן נמצא שחיטח גשעת אםכבירור ידע לא אגל אחד מצר שניקג ראה ורביכבהם'ד רבי ופני כשהכיאו הכוסות הכית זה דהנההוא

 1ו ק :דכען 2 ויט:נ%ם%ככירור
 גכל נכלל דזה, גלל דינא להאי והרמג'טהרייץ
 ת6 גס 6"ם ן1נוק מחיים מעצמה שחזרהריעותא מחזקינן ולא השחיטה אחר תיכף כן כשבסצאוהיינו אחר מצד רק ניקכ לא דבבירור דברייתאדינ4 רק כתבו לא וכאן 4י"א בריש שכתב טרפוהספק

 51דיג6 1סרמכ"ס סרי"ף דכרי 5חרן רק 1וס1 ידיסמקמש מסני 65חירי1 גמור 5כסס"ד פסכי16 7עד חחם 1רכינס65 16ך כע זי 65 ר,ס561 656 1כן 657 חידם6מדס61ניי
 ס"6 סי' ]ק"ס האחרונים נ44לי לזה והמכימו מ"וכמעי' כמ"ש כן משמע המור לשון דנננ להכשירהרמ'א רבינ4 דעת אגל רש"ו 4י' בתשו' רצ-שב"אדעת וכן ח' בסעי' כתב שכן לאיסור הב"י רבינ4דעת דם קורם שם חיק אם יהכיר כיכולת שאיןהודח או נמיח או נאבד ואם קיי"ל והכי אחד צדרק ניקב שלא כרוו אם "פילו השני כעבר דםקים שם "ין אם לבדוק חיוב יש אחדבמצד דנם הסוכק.ם רוכ דרעת נתבאר כבר יה:הבב : יס1סקיס[ כרוכקמ"5

 לא אס גדיעבד גם אסור מבפנים דםקורם ר4י אם אבל כמ"ש להתיר דיש ודאימכפנש דם הורם ראן שלא דקיכא שאומר מי יישנג ? לדינא עיקר וכן סיך"נ[ נמ"ו וססרס"ג סתנ"ם]ג"כ לזה הסכימו לא הגדולים רוב אכל סס[ ןיס"םככה"נ נם שמקיל מי ויש ]פס[ ו4דויים רוצ לזהוהמכימו כקפ"6 אפילו טריפה הנירור קורם הקה"כונאבד ספק יש בזק נם אס אכל לעבר 0עבר ניקבשלא דברור ודווקא סקי"נ[ כע"ו ?65 1כר1"פ 1סר"ח סקכ"סק"ך

 0צאו ולא 0גפנים בדקו אם ולהיפך נ'כמי' יכמ"ש נהש%הג%4ח22"17%סא9%
 כלל נ,בה לא שטחיים לומר קרוב דיותרהוהרה נשחקה ואמרינן לעצר סעבר ניקבה שלאכבירור ידענו לא אם ,אף להתיר יש דאז דםקורם

 כל בדק לא 4ס רנם י"א שהרי ממש המחם פיכננד נמעת לא אפי' ענין בכל שטרפה פשיטא זהנתברר לא אם אבך לעבר מעבר ניקב לא כשגבירור דווקאוזהו בכה"ג לרו:יר פומקש דיש קהבאר כבר ממשהמחט פי כננד ולא מבחוץ סביב רם הקורם נ0צא ואםנך בר%"מי1 י1קהקל לעברןניצ ארלאמ"היהועק:
 ח ישאך

בעיקי
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 נ 17 נםהשלחן טה טכן ןויפותהלכותעז
 דהנה להשך רב11נת1 נראה ולכן אחד מצר רק נקנלא

 אבל רם הקורם על רק המפק אין ההחו אונסלחו
 הוא אם הנקב עיקר על נם המפק להיות יבולגנאבר
 בסלחו דעי דנאבר שאומר וזהו צרדין סשני או אחדסצד
 רק ניקכ לא בשוודאי רק והפ"ם בשר שאיטוהדיחו
 אחדסצד

 והומי
 מפק יש אם דאפילו המחבר רברי על

 בהפ"ם נם מרשה נ"ב צרדין משני או אחר מצד ניקבאם
 בא השלישית ובהנהה וס( גסין ככסכ סקט"1]פסג"ם
 בהפ"ס ניקל ראיך שהקשיט הראשכה ההנהה אתלתרץ
 בדיקה צריבה והרי ק"ד אחר בדקו כשלא אחדבצד
 ולזה מעכבת הבדיקה בדיקה שצריך מקום ובלמדינא
 דעת וזהו אחר במצד בלל בדיקה דא"צ שי"א ביוןמהרץ

 בהפ"ם ס"ם בן קיי"ל דלא נהי ולכן והרא"שהרמב"ם
 : להקל ט ריעה על מסבינן הבדיקהבשנחמרה

 הבית או ההממם בחלל קהן או מחפ נמצא יאםומג
 וא"צ ענין בכל כשר מקום בשום נתחב ולאהכומות

 בה לן לית  טבחוץ 18 סבפמם ק"ר נסצא  אס  ואףנדיקה
 או המחפ ננד מבחוץ ש'ר כשנמצא אוסרים שישואף
 חלקו האחרונים נדולי מ"ם מק)"6[ ופ"ך ]ע"והקוץ
 ובמקוס ופט"י[ %"5 ]פר"ח גווני בכל ה-גשירועכמום
 ו פסם ו3ט'ד נע"ו וסרעיצ ]סג"6 בלל להחמיר איןד6"ם
 כבדיקה אחר במצר שמבשירים זה רכל שבתבו "ט3מוא

 בעור ותחוב בהפרש הטו כשהמחמ הבל זהובם"ש
 המסס עם אחד דין דברם הכרס או חהבה"בההממם
 ברופן שמונח והיינו כבריח מעח בשהמחם אבלובה"כ
 להקל אין מחם של אורכו על הכרם או בה"כ אוההממם
 ממעם אלא צרריס מעצי ניקב שמא מפעם ולאוכלל
 להממם הושמ דרך שהלך אומרים אט בהפרש רבשהואאחר
 בכה"ג אנל בהעור קצת ונתחב לכרם או לנה"נאו
 הושמ דרך הולך היה ראלו הושם ררר בא שאיטודאי
 שבא 1ב11דאי הדופן על %א הפרש ע6 אותו סוצאיםהיו

 גישר ]וסו מהאיברים אחר וניקב מחוץ מקוםפאמה
 :  סקט"ון  סט"71גרי

 והבה"כ ההסמם בפלי  בין נסצא  הטח6 אם נם 8%"1סה
 כמוגן מרפה ג"ב ברל נתחב ולא  הקט6ים בתוךאו
 לא אבל בם"ש עצמו בהעור קצת תחוב נם אםוכ"ש
 רבר מזה הפוסקים הוכירו לא איך רא"כ כן לומרנהירא

 מחם והפומקים הש"ם ולשון עת בבל השכיחיםבמעשיס
 מונח אזי נ"ם שום שאין להריא מורה אחר מצרשנמצא
 בש"ע זה דבר הזכירו לא הש"ע בע4 רבותיט וגםהמחפ
 אין הוראה בעלי בל עם לרבים הלכה להורותשהוא
 סתבשל רבאכל שהרי תכוה הסכרא עיקר ונם כןטהגין
 ההממם חללי בכל ברתיחתו המאבל והולך רותח והואשם

 נתחב ושם הרופן עד עמו הסחט והוליד והנרםוהנה"כ
 שמנהנ וכמרוטני העור לאורך או בהכנל'ם אובהקממים
 הקמטים בין או בהכפליס נמצא שאם הוא הוראהבעעי
 בהעור תחוג ואם הפרש על כנמצא ד'נו בלל נתהבולא

 אהרפים נרלי מן נם יש שנתבאר במו אחר כסצדדיט
 ; וייק[  כ6ן ט"ס ס:י ח% טכסירד3סקטסיס ס9."י ]פע'ו בהפ"ם ובפרמ להורות "פ ובן ע,שחולקים
 בנגר שלא א  הבומות בית של עורוה שני ניקבו אםמך

 בם"ש בבה"נ רפריפה  לושפ  רוטה ואינו בשרוה
 טתנענעים והעורות ביה ראכלה איהיי  רבושט 4'נבמיי
 אבל וה ב11ר וה א"ע הנקבים ששנש להיות יולתטיר
 יפנשו ולא  במקוטם  ושקפים נחים עורותה:ם אלואיברש
 דנט' גקירקבן חו"ל בן אפרו וספורש וה בננר והא"ע
 ב".נטלת רקורקבן' הבוסות לבית רה.ה וטסילאפ"1-ן

 לנקג זה מנקב שביל שהיך אא"ב בבהמח אלובאיברים
 ; מרפח דאזזה

 שנמצאת מחם י"א במע" הש"ע בעלי רנותיט כתבומז
 חוץ לצד ולא פנים לצר לא נקב שום ניכר ההץיא אכלת הסהם היתה שלא הווץ מצר נם הכים מצדאצכע כחצי ונשאר בשרו בעובי נבלעת וכולהבקורקבן

 אחד טטד נניקב והוי סכפנים נא דהטחפ להקלהולק
 אטיש סחמירין יש כשר מבחוץ רם קורט עליו איןואם
 עבש בהפ"ס לא אם לדבריהם לחוש ויש בבה"נאפילו
 הנקבים סן אחד רבע'ב רבטן ראשונה ריעה שלחהמעם
 הם הנבלעים ורוב הושם רדך בררבו שהלך תוליןנפחם
 דח"ה דחקא לאו אצכע כחצי שכתבו וחה הושפדרך
 רם קורם אחר ברקו לא ואם מעם רק נשאר לאאפילו

 לה6חמירים דאפילו י"א אמנם ובה"כ כהממם רינולכאורה
 גסס סק5"ם ]ם"ך עב וועורו מפני בקורקבן מודיםבשם
 יהתישב ו"ט ]פס[ שוה דדינם וס'ל ח%קים 1"חק'ע[
 מאץ שהוא בל היכר איחץ "ח שאם פשום חהדברבחץ
 ההיכר  אטנם להחמו- בז להקל בז אחייו הולכטבא

 אין טהר גשאר השני ומצר  מעם נשאר אחרשבטקום
 ק"ד "פ דשם ניקס[ סעי3 גסס ג%אש ]ול'כ נלל היכרזה

 ק"י "פ שמבפנים כיון בא שמבפנים ניכר ודאימבפנים
 מביבות  ק"ר שאט אף העורות שני ניקבו ואס סבחהןלא

 בהטפם  אצריט שהסנהנ בסו לאסור שיש נראההטחפ
  סי"ו[ 1ט'ז שיחבאר הרם"א רבעו רנוי לפיובוף'ב
 ואררנא לדינא עיקר בן ס"ם בזה חולקים שישואף

 עב שהוא רביון סדינא לאסור יש עב שעורובסורקבן
 ; לדינאעיקר ובן ]ססן לחוץ המהפ קמא שחימה שלאחר חיינןלא
 קורפ רכש"פ שטתבאר רבמו שכתבו מהנרהים ישכאץ

 בן כסו אחד מיד בניקבה נם מרפה טבחוץדם
 הארבנו ככי ההגה בק',% רזהו המחם נננר מיבא ישאם

 הכבר מרפש נסרך נדין ל"1 מע" מ"א במי' זהבכעין
 ע'ש בקייו אעה רסק-ב% שר'ש שמה והבאטלבה"ב
 בסה הקשו רבאטה  לשם רטי רלא נ"ל וה בלאאמנם
 המרפש רבשנסרך הקבלח באה  רשם והדצואיברים  בשאי  סמדפח סירבא ראז קי"ל הא א רז עלנרו4ם
 בדין רק וה השט בכרט מחפ על מעידה היאלבה"כ

 וסירכא אחר מצר תחוגה מחמ בנמצא בכזין אגלזה
געיה
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השלחן ג ימן פחשת~כהועי199
 ונו האיברים ננקיבת כללים לנים נט'מן

 . מעיפים[כ"ו
 נקובים נמצאו אם מטים 33ני מקיפין ]ו.[ חףל אמחא

 שחימה לאחר אם שחימה קורם אם יודעים אגוואין
 כשרה שוין מראיהן אם ורואין בצרו אהר נק3נוקנין
 בנקב היה ואם יס"י[ היו שחימה שלאחרדבהיוע
 ואם בהשני נם ממשמשין ירים משמוש הנמצאהראשון
 לא נהראשון מישמשו לא ואם ]נע'[ כשר דומיםאח"כ

 : ]ג"י[ בהשני נםיסשמשו
 אין אם ואפילו שכתבו וש"ע הפור שמלשון ורעב:

 נם ימשמשו הספק כנקב בירים משמשו אםדומים
 קודם דומין דאס להריא מבואר עכ"ל שעושיןבנקב

 ולמה המפק בנקב מישמוש שהיה אף כשרדגוישמוש
 ודומין היה לא ובהשני מישמוש היה שנזה כיון נאמרלא
 דאין די"ל שחימה לאחר נעשה לא שהראשון מימןזהו
 משניהו ולפעמים מראיתו תשנה 'שהמישמוש כללזה

 עסס"ס ]וכ"מ נווני בכל כשר ולכן משניהו אינוולפעמים
 מעטס 61י7מו ומיסמס ר"מ 61ט6 6י7מו 6% 7רג6כמטסס
 סיו נ"ג טקו7ס 6י7מו סף 67י וטסמט וגו' י67יכמס

 ! 171"ק[ פ"םמכסירין

 שכת3 כן משמע לא "'ר דין פ"1 הרמב"ם מלשון אבלג
 למשמש צריך כך הספק בנקב "יים מישמשוואם
 ומבואר עב"ל זל'ז עורכין ואח"כ 15 שמדמהבנקכ
 שכארנו ממעם וזהו כן לעשות צריך שבדווקאמדבריו

 ם %ש וייי:ג שגקז וג41ש השעיהשט
 ט"ס )מסמס 7~ריך ר'מ ט7ס זכ6מת )סרטגשססס

 ;171"ק[
 ומחול בלב לא אבל ובדקין בכרם אלא מדמע איןץש

 חז"ל שאמרו מעים בני בכלל אינם דאלווהורקנן
 כשהיו ביניהם שישתוו הדרך מעים בבני דרקוצ"ל
 אין וכהם איברים בשארי לא אבל אחד באופןשניהם
 שיש ואף ל'1 בם" כמ"ש וריאה בקנה לבד כלל משןחה
 טיעור[ כסס 1קור מדמין באלו דנם שפסק הראשוניםכק
 הכרטו והש"ע חטר מ"מ מעים הנני בכלל חםרנם
 רבינו כתב דכבר נ"מ אין לדהין אמנם ראשונהכריעח
 דאין בזה נדיקתינו על לסמוך דאין ל"1 בם"הרמ"א
 דנם "יא להקל צר יש עוד אם אך בהקפה בקיאקאט
 ל"1 בם" בזה בארט וכבר בדיכ~:יט על סומכיןלרידן
 בדיקתיט על מומכין דלהחמיר שם ונתבאר ל"וסע"

 ;ע"ש
 בזאב כנון לתלות במה יש אם א* נקביס בכל וכןדץ

 שם כם"ש גזה תולין דמבחא ידא גמשמוש אווכלכ
 בחינה 5עשות וא"צ תולין לתלות במה יכשיש רהאהג3י

 והמעם זל"ז דומים הם אם ולראות אחר נקבלנקוכ
 אם ואפילו גסרה חזקה ה"ו לתלח: 8סה שיש8יט

 חיישינן לא נ"כ זל"ז דומק ואינן אחר נקב שעשואירע
 זה בארנו וכבר בכה"נ מחמירין ויש שנתבאר ממעםלה
 לתלות במה יש שאם פשומ ורבר "ימ סע" ל"1בסי'
 וכיוצא זמו משינוי או אתר משינף כטן זל"ז שביןהשינוי

 ז שם כמ"ש שמוחר מורים הכלבוה

 לתלות יכולין שאין מקום כל הרמ"א רבינו כתבך
 לו שיש פרפות שהוא אע"פ שחיפה לאחרשנעשה
 הוא הרי לבדוק יכולין שאין או ברקוהו לא אםבדיקה
 הותרה נשחמה אמרינן ולא אותה ואוסרין פרפהכספק
 שחימה לאחר הריעותא שנעשה לומר שנוכל בדבראלא
 בספרו רבריו וביאר עב"ל מחיים מחזקתה יצאתהדלא
 וקודם מים בו שהיה בהמה בראש במעשה ל"א ס"ד"מ
 המוח מקצת ונם לשנים חטלנולת חתכו הרי"ותאשירעו
 וכשר מקיפו המוח היה אם טדע היה ולא הנולנולתמן
 הותרה נשחפה דאמרינן מפעם להתיר שרצו ויש לאואם
 מעמירין בזה מפק וכשיש נמרפה במה לך שיוורעער
 רק דוהו דבריהס ודחה שחוטה היחר בחז"ת הבהמהאת

 לאחר נעשה הרטותא עיקר שבל לתלות שישבדבר
 נשברה מתי מפק ויש רנל שבורת שמצאנוה כטןשחימה
 אבל בזה כיוצא כל וכן נשברה שחימה שלאחרתולין
 אלא בראש במים כמו מחיים היתח וראי שהריעוהאבמה
 להכשיר אין לאו אם הממריף באופן חיה אס מפקשיש
 הם זה וע'יפ )':[ ]יכמוט בתום' משמע וכן זהמפעם
 הותרה נשחמה שאמרו דחז"ל והאמת בש"ע באןרבריו
 נקובים והחזירום מעים בני ונמל זאב בא לעניןהוא
 בדבר אבל נעשה השחימה שלאחר תולין אנו הדירבזה
 נשחמה אמרינן בזה דנם יימר מי נעשה מחייסשווראי

 :הותרה
 שדחו ויש בדכריו פלפלו האחרונים גדולי כ5 והנהץ

 והש להיפך מתום' ראיה והביאו ]מסרמ'ע[דבריו
 הוא האמת אך מ"ט[ ס"ס וט"ו סק"ג ]ס"ך דבריושקיימו
 מפורש כתבו התום' בעלי רבותינו דרבוותא פלונתאשזהו
 אף היתר בחזקת מעמירין דרוסה דלבד ]מ"נ:[בחולין

 חום' בפיסקי שס הוא וכן ע"ש מחיים ריעותאכשנולדה
 בחזקת היא ועדיין מחיים מפק נו5ד בזה'יל קכ"נאות
 יבמות בתום' ונם עכ'יל הותרה נשחמה הכי אפילואיסור
 הרמ"א רביט על החולקים ברברי כן להדיא נראהשם

 7"ס . ]ע' חולין רש"י מלשון מבואר וכן כ"ט[ סי']פר"ח
 שחימה קורם ספק מרפות ספק בה שנולד שכתב67ט"נ[
 אחזקת לה מוקמינן שחימה 3לאחר לתלותו ויוש בההיה
 שחימה נלאחר ותלינן מרפה אינה בהמה דסתםהיתר
 שחיפה בלאחר לתלותו 1"ט דלשון ואע"נ עכ"לובשרה
 וכה"ג בזאב כמו לתלות 3מה 3שיש דדווקא דכ11גת1י"ל

ס"ם



 1פ1 סאהשלדן ב מק 8ף*ת%טעחר

 כחטמע טרפה אינה בהמה דטתם המעם מדלתבמשמ
 : מיר' נוונידבגל

 שכל דעהו ערחע דלכד הוא כן הרמב"ם רעת ונם!ץ
 נ' רק בפ"ה מפורש כתב מדבריהם הםה0פקות
 ובארנו כדרוסה רק בספיקות החמירו לא מדרבנןשאפעו
 ז' רק בפ"8 כתב יבן ע"ש ב"א סע" כ"6 גם"רברע
 שבאונו כמו מקומות כמה ועוד ע"ש מותר נלודהרספק
 בפ"ב מדבריו כרורה ראיה הבאנו נ"ח גסע" ושםשם

 חב מכלל יצאת לא מחיים ריעותא בנולד דאףמרוצח
 מחים העותא שהיתה דכין כי"א דלא הן נשרותבהמות

 שנתנלה דאף הש"ם מלשון מבואר חזקה לעגין גם האףט י ע"ש רוב מכלליצאת
 היתר בחזקת עומדת ס"מ סחי?ם היתהשהריעותא

 אימור בחזקת כחיה כהמה ד'נים שני אומר הש"םשהי'
 היתר בחזקת נשחמה נשחמה במה לך שיוודע עדע:מדת
 וכשיש ברור השחימה ה'תר להיות צריך אימורחזקת דלענע כשם והנה נמרפה במה לך שיוודע עדעומדת
 כמו פמולה בשחימה ספק דכל שאמרו כמו אמורמפק
 צהך משנשחמה היתר בחזקת דכשעומדת להיפךכן

 בחזקת מעכדרק מפק יש ואם ברור המרפותלהיות
 לך תקשה ולא הש"ם כללינהו לישנא נחד רהאהיתר
 רנליה שנוררת בהמה בהיתר לומר חז'ל שהצריכומה

 דשנרתא משום השדרה חומ בפמיקת ולא בשנרונאדחלינן
 ממעם ליה ות'פוק ]ג"6,[ שכיח לא השדרח וחוםשכיח

 ראינו דהתם כלל דמי דלא עומדת היתד בחזקתדנשחמה
 נשחטה עליה לומר וא"א השחימה קודם מחייםהרטותא
 היתר לחזקת יצאה לא דלעולם עומדת היתרבחזקת
 ריעותא שום ראינו לא כשמחחם אבל הריעותאמפני

 בדבר רק לאוסרה אין עומדת היתר ובחוקתונשחמה
 שהיתה נתנלה שלאח"כ דכיון לומר שאפשר אךברור

 בחזקת היתה שלא למפרע מילתא אינלאי מחיםמעותא
 : מעולםהיתר

 דאפילו ום"ל כזה הרבה שמחמירים מרבות'נו יש אכלי
 אמור נ"כ נ"שה שחיטה שלאחר לתלות שישבמפק

 להקל תלינן דלא : כ"ק ד' הבית בתורת הרשב"אוז"ל
 וידא כזאכ בו לתלות ממש דבר לפנינו בש"טאלא

 ענין שם שנמצא מקום גכל אבל בזה וכיוצארמבחא
 ממפק וראיה להקל בו תולין אע עניינו ידענו ולאהמורף
 שמום בידי מפק אדם בידי מפק ומחרותא וכידרומה

 דנשסמה והיכא וו"ל : מ' ד' בחדושיו הרשב"א ינעיא : עכ'ל 'שתבדוק עדאמורה
 ז"ל רבים כתב שחיטה' לאחר אם שחיטה קודם אםירוע ואע ולמעלה הארכובה מן רנלו נשכרה או העוףנף

 שחם וכהתניא ולחומרא היא דאוראתא דמפקרמסתברא
 קורם אם יורע ואינו שמומה נרנרת ונמצאת הושםאת

 שארי לכל וכן פסלה בשחימה מפק כל וגו'שרעמה
 שכיח שנרונא דאמרינן מהא ראיה ומב'א עכ"ל8רפות
 'ותר דשכיח לאו אי אבל שכיח לא השדרה חומפם'קה

 6ג מ12~ח"ב[

 פשק כלגא מפק דאמרען חשא לק51א ה~נן הה5א
 שערא רדרש שכחח דלא סשום כלקא אימרשומהא
 ובמשמהט כזאב דתלינן וזה דרוסה למפק חהטשין דהאותרע
 להיתר נו ~לות לפמנו דבר שיש לפ' דטכחאידא
 לפנים שיש היכא וכל לאימור בו לתלות לפנינו דברו4ין
 שחיפה לאהר העוף על שדרסו להיתר בו לתלותדבר
 דאפשר אומדנא ואיכא הקיר אל ונלח'! פידכםאו

 נא*ג תלינן דהא לקילא %ינן כן מחמת נפושנשממה
 : ע"ש יונה הבינו בקם ב4"ק הר"ן וכיכעכ"ל

 ראשתה לד'עה מותרות אינן הראיות אלו וכל3בנ
 הרמבשט כתכ כבר למפק שחושעוין מדרומהדהראיה

 דדוטה בספק רק שהר' לזה וראיה החמירו בדרוסהדרק
 דגריט דבשארי מכלל לאו אם חהטשין אם חז"לנחלקו
 פקר8א נשחיפה וממפק שם כ"ם במיי וכמ"ש חוששיןאע

 עומויז היתר בחזגךז שנשחמה דכיון כלל ראיהשאינה
 מחוהבים ב~יקה לזה שיש כיון הווראי ראיה איןומחרותא
 היכי דכל אי במי' קיי"ל רובא לענין דאפילולכרוק
 -אע ומשנרונא חזקה לענין וכ"ש סבררינן לכרורידאיכא
 שיך ולא מחיים חס~ק נפל השחימה קודם דדוזםראיה
 בין הנועה נעין עשה הרמ"א שרבינו להריא ינראהיג 1 נקיפ דפסיקא מילהא דהנמ' ועוד הותרה נשחמהלומר

 שחיטח אחר רק שנעשה להיוה שיכול דבדברהד"גות
 פסק נעשה מחיים שוודאי וברבר ראשונה כד'עהפמק

 מריהפת שנראה כמו אינו האוסתם רבותינו דמעם ודעיוש ! אחרונהכדיעה
 חזקתהיחר אביה לפנינו ריעותא שיש דכיוןדבריהם

 חזקה דנם בש"ם מקומות בכמה מוכח שהרישלה
 כתגו בעצמם ורך"ן שהרשב"א ועוד חוקה הףדאיהרע
 וודאית טרפה ונמצאת כששחמוה הבהמה חלבלענין
 קודם ולא נטהפה שחיפה קודם שאך לומר יש רקאם
 שחיטתה קורם ממנה שחלבו החלב ומנשירין בזהחולע
 כמו הן גשרות בהמות רוב סטעם ונם חזקהמטעם
 טשק[ ]ר"ן יזנח רבינו בשם וכ"כ פ"א בם"שיתבאר
 "לא חזקה מפעם יותר בזח מחכדרים רועם'ואדרבא
 הויעוהא דמטעם מ"ל כולהו אבל שם כמ"שנתבררה

 : חזקתה אבדהלא
 ר"גותא שנמצא דכיון דם"ל הוא כן מעמם אמנםטך

 אימור מחזקת יצאת לא מעולם מהאיבריםבאחד
 בחזקת נשחמה בה אמרינן דלא. לבד ולא ובוחשאינו
 איטר בחזקת דעומדת אסרינן אפילו אלא עומדתהיתר

 דמילתא ומעטא עומרת איסור בחזקת בחייהדבהמה
 להלות במה הנ'כר דבר לפנינו שיש או לפנ'נוריעותא כשאין אלא עומדת היתר בחזקת נשחמה אמרינןרלא

 אכל בזה. וכיוצא רמבחא ידא ומשמוש כזאגהריעותא
 אינו היתר חזקת הף דיחר בה~קת 71א איך זהבלא
 מה דבמרפה כשרים ובאיברים ראויה כשהימהאלא
 השחיטה אין שאם וכשם אכילה לענין שחיטהמהני
 אינמ האיברימ אם יי גמי אימור בחזקת נשארהכראוי

גראוי
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 רשם בבה"נ פר*ה ובה"ב והממם י%ם יקטש"
 בשר הפחי רנימל בשר במחול אבל פרפה חסרנם

 חרמב"ם לרעת בבבד ובן ]סס( סברייתה חמרה אםובזש
 ! ה' מעי' מ4א בפי' במ"ש בשרה חמררנברא

 והיה בולה פמ על שלם היה שהעור כאווזא מעשהכנ
 באמצע אצבעות שני ברוחב עמוקה נוסאנראה

 מבפנים חמרון שם שיש ניבר והיה ארבה פני עלהבפן
 האמצעי עצם שאותו ונמצא העוד והפשימו העורחחת
 היה צדריו משני שהבשר דק קרש במו באמצעהבולפ
 ובאותו ממש באסצעו ארבו בל פני על ונחלקנמרק
 והכבד הלב מבחוץ נראה היה ביניחם שהיחהפמק
 בך שנעשה נראה והיה הגוף בחלל שובבים הםכאשר

 הנקב אם אמנם ע"י[ ס" ]5"5 האווזא והכשירומתולדחו
 קוץ ע" נעשה אם ספק יש אא"ב להכשיר ראקקק ע"י שנעשה יוהר נראה דבזח לחמריף יש סבחוץניכר
 ס'מ בם" בם'ש טק"3[ ]סר"ח מ"ם משום חו* ע"יאו
 נקבים לחם ערש אוואת ובר ח1111ת ובן ע"ש ז'מעי'

 בהנתות סבחוץ מימן להם ויש כתולדה והמהבנולטלת
 ב"ש מרפה חסר נברא ראם חז"ל שאסרו אבר יבלכד ! ע"ש י"ח מעי' ל' בס4 בם"ש חדור נדוליוכשירו
 ובל בשר ניקב אבל חולי ע"י או ביד ניפלאם
 רה-ה הרשב"א בתנ פרפת נימל אם תז"ל בושאסרו
 אם שאמרו דבל בתב בספ"ח והרמב"ם חמרלנברא
 לא שאם סוהרת הזז חסירה נבראת אם טרפהנימל
 בלומר עכ"ל אחת והנמולה החם'רה נמצאת בןתאמר
 חסירה מרפות מיני בשמנה נממרה טמיני למשהוהרי
 לטשה לו נאמרה דבך בתב והרשבייא בפ"ע ונמולהבפ"ע
 נפולה שהיא ובין מבריאתה חסירח שהיא ביןסמיגי

 נטפל אם שאסרו ובל ג"ס[ י ]פ3% חו* ע'י אוביר
 : סהולדחה חסרה אם ב'שכשר

 בעחום מס-ע ואק רראשונים סחלוקת שזהו צטןכדץ
 מקום דכל לחומרא נקטינן דאוריתא אימורוהוא
 יהר דכל שנים בשיש ובן תסיהה ה"ה מרפתדנמו5ה
 מ"א בם4 שפמקט ממה מבאר ובן ]פכ"י[ דמיבנמול
 שנינו שהש בשר חרסב"ם דלרעת מרפח בבדיםדשני
 בשנים וה"ה בשר בחמרה ולדידיח מרפה הבבדנימל
 למסוך יש דבהפ"ם ב' במע4 הרמ"א רביט כתבום"מ

 רמרפה מתמו בבד לענק מ"א ובם" עב'לאמנש'רין
 *א סעי' שם בארט ובבר הרמב'ם דעת בלל הביאוולא
 ספקייס וטכרו"פ ספר"ח ]וכ"כ ע"ש לרינא עיקררבן
 סרמ""וגרי

 ססטיטס 8פי טתס סרפג"ס נס זכככז וכתכ
 ופפ"ם כגכו ע" גסרס זגסמס כעט3 רק כטג 3"~כן

 : ג"ו[כסי'

 אם פוסל חסרוט או נטריחו או שנקיבתו אבר כלכי
 רכ ונימל ינחמר בנקוב הף הבשרנתמממם
 בל בוח בקיאק אנו שאי( וא3ו איט באלושנתטסטם
 ומקולקל בבלוי דנראה לריעותא הבשר מראהשנשתנה

 אם אבל נשתנה הבשר שעצם 1ד11קא כנתמממםהוי

 סחזיקק אין מראיתהוגשחנה
 גוף גקל ריש:פ

 שאסרו מקום דבבל לדעת צדיך נרול ובללהבשר
 שקורין אבעבועות שם "פ אם פריפה נקוב אםחכמים
 תחתם שלימה העור נשאר ואם אותם לפתוח צריךפאקק
 אבל מרוחים או זבים מים או לההה שם יש אפיל1כשר
 בארט ובגר ]יייסס[ בגיקב הף רע שתחתחהם העוראם

 : ע"ש מ"1 בם"מזה

 נתחב או עצמצא קוץאו
 . ן סעיפיס י"חי

 הץעוף הבהמה של להחלל בבירור המחט או הקוץנכנם
 ודבר גיקבה שמא רחישינן מרפה בולו ניקב שהעורביון
 שינקוב צריך העור על בשר ש"פ דבמקום הואפשום
 את החופה הבשר במקום הנקב ה'ה אם ובן הבשרבל

 צריך מ"ח בסי' שנתבאר החצונה הברם טןאהברם
 להאיברים חשש שום א'ן לאו ואם זה בשר בלשינקוב
 הראות לפי אם את בולו בשנ"קב אבל במובןהפנימים
 נבנם ולא להבשר שוה הסחם או הקוי! של חורההיהה
 ניעגוע ע"י וחזר שניקב דח'יש'נן פרפה להחללבלל

 בקוץ והלכתא ~ג"ג'ן חו'ל אמר: ובך ]חנ"ס(הבהמה
 : החלל עד בלומר לחלל שהינקבער

 ניקכ שאם בהם חכמ'ם ששנו הא'ברים בל ולפיכךב2
 וקורקבן הכוסוה בית ועוב. לב בנון בשר אחרמצי

 חשש מטעס טרפה ק,ץ או סחט מחסת הוא אםאבל חולי ע"י בנקב אלא כשי אינו חו'ן מצר הוא הנקבאם
אחד

 ובובבהמה

 חיישינן העוף או חבהמה 5הלל שניקב מחמ או קקא
 ומריפה במשהו שנקיברע מהמקוסות אחד נ'קבשמא

 הבחמה בחלל נמצא הסחם או הקוץ אם מיבעיאולא
 קרוב שזה והעור בהבשר ריעותא שוס נצרפ ואיןוהעוף
 ושהייתה אכילתה ע"י בא זח שהרי ווראיתלמריפה
 סהושם שיצאה ובהכרח הושם ררך הם הגבלעיםורוג
 אחד או הושם את וניקבה הגוף לחלל מעים מהבניאו

 סבחוץ ניקב המחט או הקוץ אם אפילו אלאמהמעים
 באחד בלל נגע שלא לומר אפשר והיה הדופןדרך

 מפני מרפה מפק הוי מ"ם במשהו שנקובתןמהאיכרים
 הניע לא אם ובוודא' סהאיברים אחר ניקב שמאהחשש
 שלא פנ'ם לצר מהעור טקצת עדיין שיש והייטלחלל
 הנקב וא'ן לאחוריה וחזרה ניקבה אולי חיישינן לאניקבה
 הפסק שאין באופן כולה ניקבה שהעור בל אבלניכר
 אם ידענו לא אפ'לו חפגימים להאיברים העה- קצהבין
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 ]יכמוס נדול נקב 51א נימראינו

 ס-

 גקנ גיקג  ו"ס .
 : וט'[ ג.כר 61ין כג"ם סגססםקטן

 שחשל סבחוץ ריעוהא שום בה נראה שיא בהמהי
 בבשד נקב נ0צא העור שהופשט ולאחר שלםהיה
 שנפרף אחר אבר ננד או הריאה ננד לצלע צלעשבין

 בהמה נניחת 0ח0ת בא שוה לחדיא נראהבנקיבה
 זה וע"פ אבן או עץ איזה ע"פ בכח שחונתה אואחרת
 נעשה סעשה שבעת לחוש אטיש אף בהבשר נקכנעשה
 חיישיק לא בדיעבר מ"ם אבר בשאר או בהריאהקב
 ומחפ לקוץ ר01ה זה דאין ריעותא 0חזקינן ולאלה
 שייך לא בכח הנאח עייי דהא לקנה לדמוהה ישויותר
 זה ע"פ נעשה היח ואם קטן נקב נעשה זה שע"פלוטר
 האיברש בורקין 51כן נרו5 נקב עכ"פ או קרוע חאכרהיה

 ; הנ"י[ נסס סק"6 ]עט"ט וכשרה בקנהכמו
 41:ין בכריסה בקרנו הבהמה את שננח בשור יכן"44

 על בלשח כטין נפוח נעשה המקום רק בה~ירנקב
 רואש אנו כשאין זה בשביל ריעוהא להחזיק איןהכרם
 בצ5עות ננחה אם ואף הפנימים בהאיברים ריעותאשום
 ריעותא ראינו שלא זמן בל מ"0 בהבשר ריעותאורואין

 בה לן יית דפנימים איבדים משארי ובאחרבדויאה
 ניקב לא שהקק דניון דמילחא ומעמא ( 6סריס]יד
 שהוא בל נקב חשש כאן אין הרי לעבר מעברהעזר
 הקלקול היח בהאיברים חה ע'י קלקול אטה היהואס
 שאז  וכיון שמה מכה איזה נעשית שהיתה הרבהניכר

 כגק יצא ומיד בפניט קוץ כשנתחב שמסהפק מי ישיינ ; לה ניחוש ל0אי טכה שוס רואיםאגו
 פהאום בחוזק הבה0ה דופן תוך אילן מן קוץשנכנם

 נשאר והקוץ האילן מן עצמה הנה0ה הרחיקהומיר
 האיברש 0ן אחד ינקיבת בכה"נ יחוש יש אםבהאיין
 וההילוך הניעטע וע"י ז0ן איזה שמה נשארכשהקוץ זדי חיישען לחלל שניקב דקוץ הו"ל שאמרו זהראולי
 שנרנע חיישינן לא 0יר יצא כשהקוץ אנל האנרניקכ
 חיישינן סועמת רנע על דאפילו אפשר או ניקכזו

 ; סס"נ[ נסס סק"נ ]ס"סופרפה
 לחוט שאין לומר נראה היה הסברא לפי כי אף ווצהע

 שהבאט הרמכ"ם טלשץ מ"ם תנקוכ אחתשברנע
 כתג שהדי בדבר חי15ק שאין להדיא 10כח ה'בסעי'
 לחללה גכנם רומח או חץ בה נזרק או קוץ אותההכה
 ישאר דאם 0יר הרומח שנטלו ודאי ר01ח והריוכו'

 תמות ומיד האיברים בל יחתוך הרי בנופהוע-ו6ת
 אותה הכה דלשון ועור בכא"נ מייי קוץ נם01סתמא

 לחללה ונכנם דבר לאטה חמחובר בקיץ לחדיא משמעקוץ
 לחלל שהנקכ עד בקוץ שאסר השייס מלשון וכןויצא
 שישהא בעינן ולא דיו לחלל בנקיבה דרק ג"כ0ש0ע
 דאם נלע"ד 0יהו זה כדבר להקל און' וללן בטפההקוץ

 שגאאצ4 41 ן ש4טם(
 ג"ב וניעטע הפנימים להאיגרש הגיע לא עדייזשהרי

 שנשמפח בטן לארצרוו וחזר ניקב שאח"כ אאחהט חיחלא

לאקי
 : א' 'סע" טף ועם'ש בזה להת"שב יש ונהר'

 שושעוסש ושא והרופוע( כמחול חולי להס שיש טוטטש'י(י
 ומנקב המחול עד הדופנ 0ן בטחפ 0נקבהרופא

 וכן הטחול בעובי נקב עשה שמא לחוש ויש החצוןעור
 וה על גרולים ונשאלו אינרים 0שארי באחד פגעשטא
  כשהקוץ והרי אחר למקום נזק יניע שלא באופןלעשות בקי הוא מסתמא דהא01ן סס[ ]טס"ם להתירוצרדו
 לפנינו תחב אם שכשר 1' במע" נתבאר י5ב סדופןתחוב
 היא 0פורשת ומשנה בזה הבקי אדם ידי במעשהכ"ש
 ת,בהמה ס"ט.[ ~י)ין ובו' הכליות ומן המחול מןחותך
 במטם קלקל שמא ח"שינן רלא הרי זה ע"י נאסרהלא
 למעי ירו הושיש חז"ל שאמרו ממה ראיה יש וכןאחר
 דלא ושץי ע"י.[ ומס ע"ש חי פ' בן ושחפבהמה
 הפנימים 0האיברים אחד בהמכץ חתך שסאחטשינן
 בזה לחלק דמנלן ישראל לאינו ישראל בין לחלקואץ
 לא דאומן חזקה ע5 סומנין אנו דברש דבבמהועוד
 ובדיעבר פשה א"ע 5מטע יש 5כתחיה ועכ'ז א01נת1מרע
 אין דטדאי חדש י"ב אח"נ שהתה אם וכ"ש לאסוראין
 ; ן וכ'י"ס כעסי. מעחוס' ז' סע" 0"ח בס" ועם"ש בזה ספקשום
 אלא הבהמה לחלל ניקב לא הטחט או הקוץ אםמר

 המח6 שמונחת כנון שבדופן בחבשר פמץהמחט
 שהיא אלא ברהבה  תחובה אפיו"  או בדופן כרוחבארבה
 שסבחוץ ואסרינן כשרה מאד שקבה הבהמה שלבהירך
 מבפנים בא שמא חיישינן ולא בכהלש בהתחככהבאה

 ער בקוץ חז'5 אמרו ולזה הבשר לתוך וטעחב0הטעיים
 ריעוהא מרטקינן לא לחלל חניע שלא דכל לחללשתנקב
 חוץ ט(ור דאלו סב8נים רבאה לומר סברא דישפנים ב5פי הסחפ ש5 העב שצד וה"נו יניו קופאואפילו
 חישינן לא ס"ם הירך עובי כל העב בצד ניקבההואך
 ( העב בצראפעו גתוכה המחפ יכנומ בכתלים לההחכך שדרכהרסהוך

 ]ג"6 8רפה בעטש אבל כן אמרינן בבהמה ררק ישפ4צ
 שבא ווצלין בכהלש לועעחנך העוף דרך דאיןוס"ך[
 ררבו העוף דנם נשר געוף דנם זל'א טבפניםדבוחם
 שכהטס להית יט5 אהייו כשרורפים צר במקוםליכנם
 והפוסקים הששם מלשון מבואר רבן סק"ו[ וטץנתהב
 בעטש ולא בבהמה 5א ח"שינן 5א לחיי הניע ש5אדכ5
 אבל פרפה ביטעי שאינו רבעוף להכריע רוצים יש]םס[
 שדרכן בהן וכיוצא ואוחא כחרננו5ת הב"תיבעוף

 בא ש~בחוין הרבר רקרוב ודאי באשפתותלהתחבך
 היא נבונה  וסברא ופת"ג[ סקו נו' ""נ  ככו"י כסס~"6

 בשוטן ב4יטא שגמ%א מעשחין ; שכשר רק ב0חפ  מודים  חאימריםמם
 הססי

 טצוון לסץיש
 על להוסיף ואין שכשר הנדולש חשיז הרכהארוכות
 להההא פבעה ככח היה לא שעטגם ימהוךהפרפות
 קיע להסירה יש ום"0 פס[ יע"ו ]ג"ו בששום גול להוץהטצא
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וץשלח"  לבדוק 1יש הסעיים ומקכו מגחוץ שבאו יכיד אולילעיין
 מחם או קוץ כהם נסצא ואם שנוכל מה כלהסעיים
 הדופן אחרי הנסצא מחט או קוץ דכל דטריפהפשימא
 ]ור"6 ופרפה רגוף בחלל מחם הף והעוף הבהמהשל

 מעטא סאי פרפה חשתית הלעיפה ]ג"מ:[ חז"ל אמרוידץ : סמ"מ[3סס
 את נוקכ חר שהוא רסהוך למעיים להודמנקכא

 וכתכו הלתית סהו נודע לא ולנו ]רס'י[ הטעחםבני
 נוקב אינו השורש אבל נוקכ חלתית של הקורםדרק
 חדין עוקצין כזה שיש רכר דכל ללמוד יש סזהאך
 וכזמן סיד שחמוה ואפילו והעוף הכהסה את להאכילאין

 ומרפה רמי כנקוב לנקוכ העומר כל מ"ם ניקב לאמועם

 כשהלעיטה רווקא חז"ל טונת אם להכתפק חש]פויימ[
 סעצסה באוכלת אכל הלעפה לשון משסא רכןבידים
 לא והפומקים הוא דווקא דלאו או לנקכ חיישינןלא

 טמפק טרפה נוקב אם מפק שיש רבר וכל בזהחילקו
 שקורין עשכ שאכרו בכהטות הב"י רביט ביסיומעשה
 ויש הב"י רכינו ואמרם סהם הרבה וסהו כל"ךבערבי
 סישראל נפשות כסה וסהו זו בהוראה השניחושלא
 סין ויש רי"ג[ סי' רוכל רהכקס לרכריו מולם הודוואז
 קהלות כסה וגזרו סהם שמתים בככשים הרגילחולי
 מאיסורא מכנתא רחסירא סק"ס[ ןסמ"נ לאוכלםשלא
 ללובן ונהפך לקף שכהם שהכבד המיסןוכתבו

 :]ססן

 טשה נ:' כחמו, לא,ר "נפל עיף ניו נבסיטן

 ונחמרו לאור שנפלה דעוף ];"1.[ במשנה חנמים שמא
 אם האש חום מפני מראיתן שנהפכו סעיהבני
 דזה בגם' ופירשו כשרים ארוסים אם פמולים"רוקים
 ונשתנו ארומים להיות שררכן וקורקבן וכבר לב עלקאי

 שהאור מימן שזהו פרפה גרי"ן שקורין נעשנרירקות
 כאלו'אינם והמה סראיתן שנהפך ער וקילקלם כהמשלמ
 יותר נתארמו אם אף כלוסר אדומים הסה אםאכל
 החסימות בהם ששלמה דהגם כשריס מ"ם מבעםמנפי
 לחמימות משן זהו מ"ם סכשהיו יוחר שהארימוער
 עזה חמימות היתה ראלו האכר מקלקלת שאינהקלה
 אמרו המעיים ועל לגסרי אחרת למראה סהפכתןהיתה
 נשתנו ואם כעשכ ירוקים בפכעם רהמה להיפךחז"ל

 עזה ירוקתם אם אף ירוקים הם ואם טרפהלארמימות
 ט3 כס3 ,'סר"ן דכתיבנא סמעמא כשר פבעםסכפי
 סק"מ סס"ך 1סכ(16 ט"ס 3מימ'מות סומיטו ממ מף,מ17מין
 וסרי כסרס מ7ומין יח:ן סימ סמי 7מ3ייכ 3רור ;4לוסעכו
 ומסעטס כהרמימוס ססוסיסו ויהי הלה סס הזומיסגסכעס
 כמ"ס כן ג"כ סמעייס מרקוח זס"ס ומתילמסגהגע

 :171"ק[
 דבגקב מנקמ וחמור כמשהו אפילו ממריף זה שינוי2:

 גם מט-יף זה ושינוי להחלל שינקוב ער מיטרףלא
 סופן אש מכיה מחמת שנשתנו רכיון לחלל הגיעבלא
 מעיים וגגי וקורקכן בלג ולפיכך הזה כמקוםלינקכ
 שהוא מקום באיזה שינוי נעשה רק אם הרקיןדהיינו
 לאור כנפלה טרפה לחלל הגיע רא אפילו משהואפילו
 איט זה שינוי נם בו פומל הגקב שאין כככראכל

 מרה שבמקום הכזית כל על השינוי נעשה אא"כמטריה
 המקום זה כנימל רהף חיותה שבסקום הכזיה כל עלאו

 הכזית כל על שנתפשם 1ד11קא מ"א בסי' כם"שוטרפה
 כזית עדיין כשנשאר נמרפה לא רכמשהו מהםשכאחד

 ן חיוחה ובמקום מרהגמקום

 בטשהו אפילו בו סמריף שהשנוי בככר מקום יש ועורג
 אסרו וכך אחר אבר מפני אלא הכבד ספניולא
 הדק כלוטר מעיים כני כנגד כבר הוריקה שםחז"ל
 שנחמרו בידוע מעיים הכני שכנגד התחתון בקצהשכו
 לאור רכשנפלה לחז"ל להו רקים ומרפה סעיהבני

 גם האש כח שלם כבד המעיים שאצל הכברונשתנה
 להתגלות ררכם שאין עדיין נראה שאינו אלאבהמעיים

 ניקכו וכאלו הס סקולקלים ככר אבל מהרה כך כלבזה
 נתגקלקלו לא הכבר של אהר במקום האור בששלם כןולא

 ורכן פוסל הנקכ אין הכבר עצם ומצד כללהמעיים
 מקום ככל בככר מפריף כ' רין בפ'יז ז"ל והרמב"םכשר
 בם"ר לפנינו ויתכאר זה בכל אחרת שימה לוויש

 בנפלה רינה רותחים לטים  רכשנפלה ורע י"הבסעי'
 :לאור

 יש הן ירקות מיני שני הרשב"א בשם הטור כתב~ש
 שהירקות לי ויראה כביצה ירוק ויש ככרתיירוק
 הוא שהכנד ככרתי הירוק הוא עוף של ככבדהפוסל
 אין וקורקבן בלב וכן עכ"ל שטן הוא אם כביצהירוק
 הוא ככרתי מוריק שהאש שנל נכרתי אלא פומלהירוק
 שקורין תכלת מראה דגם ונ"ל סרה"ס[ 3סס ]נ"ימוריק
 סראות רשני גרי"ן שקורין עשכים כמראה טריפהבלו"א
 ל"ח כסי' שכארנו כמו להם אהד ודין זל"ז דומיםאלו
 פירשו שההוס' נתכאר ישם הריאה סראות בריני י'סעי'
 בלו"א שקורין הכלת מראה שזהו גרתי מראהעל

 :ע"ש
 רכלכ ]יכ"ל הכית כתורת כתב ז"ל שהרשב"א ודעח

 ביצה כמראה אפילו פוסל ירקוה מיני כלוקורקבן
 לכן ץ מראה לו יש_ שמן כשהוא שלפעמים ככבדררק
 ויש נקורקכן בלכ משא"כ להטריף אין בכחושנם

 ביצה בכטראה מותר אינו בככד ראפ".1 לומרשהחסירו
 רבוה'נו טרברי אכל ס5"ח ~יס"ס בגחיש ולא בשטאלא

בעלי
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 %א ראשתה כריעה לריגא שתפמו נראה הש"ץבשא9
 השוו שכנמ' רכיון דדעתם עראה זו דיעה כללהזכעץ
 לחזש5 להו רקים 5הם אחר שרין ש"ם וקורקכן ללבכבר
 למראה רק להשתטת כיכולת אין החמימות סיבתרמפני
 ; החמימות ממיבת זה אין כיצה למראה נשתנו ואםכרתי

 אחרה למראה בנשתנו הרין איך שממתפק מי ישן
 ירוקים או שהוריקו ארומים רק משיט לארבנמ'
 פ561 אינו אחרת רמראה משמע רלכאורהשהארימו

 מצר זה אין אחרת למראה רשינף לחז"ל להו דקיםבהן
 השמיעט וחרל פרפח אחרת למראה דנם אפשר אוהאש
 אחר באבר הנמצא להמראה גשתט ראפילורבותא

 פנים והש הכרע אין הפוסקים ומלשון סק'ג[]סגיס לנמרי אחרת למראה בנשתגה וכ"ש טרפהבהיננ%ה
 כלל במציאות חה ראין נראה לענשר אמנם %כ~ןלכאן
 הנפש הוא רהדם הרם מפני הוא השיטי עיקררהגה
 הרם שכח או אלה משהי אחת רק לה משכחת%א

 ממתלק שהרם להיפך או הרבה ארום ונעשהפתנבר
 רפסיבא מילה לענין בתנוק ג"כ מצינו רכן יוקונעשה
 ביו"ד וכמ"ש ק5"ז.[ ]סגת ירוק או ארום נעשהחרם
 שהוריקו אוץמים מצוי יוהר רחרבה נ"ל ועור רם"נס"

 רק חכמים שנו לא במשנה 1לכן שהארימוסירוקים
 רכשהחדנטלת בשכל פובן רזה והמעם שהוריקוארומים
 וחררה נרו5ה חררה עליה תפול האש לתוךטפלת
 ראם פירשו בנם' אך 5שק.[ ]גזס הרמים את6סלקה
 סס צ6סייק תסגי ,יזסי מרפה נ"כ להיפךלפעמים

 טטפ רוג ופ"ס מרסי6 ניפסוס6 ~יס סחי6 . ע*6זף
 ; וזו"ק[ 5סיסך וסף גיפטת6 אסרקיס סחז58יס

 חשהש שום אין העוף של רבהריאה ]ג"ז.[ חז'ל אמרון
 ריוח ררוב 6שום לאור בנפלה אף המיאהבשינף
 רהבן על שוככות אינן שהצלעות עליח מנינותהצלעות
 כעיהם נחבאת והריאה לפנים רחבן וכולן חודן עלאלא
 של המראה ונשתנית לאור נפלה אפי5ו %כןןרס"י[
 הש לח חוששין ואין אחר ברבר השיטי תהיןהרשה
 בהפש6 להחפהנ ואין' לאור נפלה כשוודאימחמירים

 אפ%ו בטציה הרמ"ןעביקה רביט 1כתבה
 מה לפי והנה עכ"ל לינקב שמופ1 מרפח משו9רק
 כו פוסל חנקב אין העוף רמחול מ"נ מ"םשנתבאר

 בכהסה נם ישנו לאור רנפלה זה ררין ז' במע"5*ימתו היולך בבהסה רק זה רין ואין בזה להמריןי מבראאע
 רבמשדן שנתכאר מה רלפי ורע בס"ר שיתבארכמו

 כ12מ2נג2ל*ם לנ 2נ2 השינף איויוהר
 רהא כשר מחללים למטה הוריק אם ' אב5 הלבשל

 מ' במי' כמזש כשר לעבר 6עבר שם ניקב אםאפילו

 דטקא לאור משגפלה באיגרים פיסל דעהגוי האס2

 ש5פ האש קיפחי ררק נתגיה חה דע"פ נשרלמראץהן חץ9י שלקן אם אבל ששלקן אחר בוחעיץכשעמיו
 עכר רוהחים במש כשטהטם יגן האש עצם ולאבם

 נעאהנו %א לאחר נפלה אם להיפך וכן ניס"י[הקימח*
 כען פרפה תשתט אותן שלקו מקרה וע"פ אלואיבריס
 קה8ום הש*קה ,"י הוא הבריקה דעיקר לאורשגפ5ה
 ]ס'ך מהזקי?ן לא ריעותא ראחזוקי צלי לאוכלןיכ% לשש א"צ נשהנו ש5א רהש"ם כשאט %כתחלהשבתבנו
 לא ונשהט ששלקן האירע לאור נפלה בלא וכןסקי'6[
 נפלה בלא נם בשיטי להמטריפין אפילו לההחשינן
 שליקה עיי רק ההח כשהשינוי מ"ם שיחכאר כמולאחי
 ; י"ח במע" ועמשש ]סס[ לאור נפלה בלא לה חי"אינןלא

 שהוריקו ארו6ים רק זה בהן נזכר לא שם רבנמ' ורעי
 שהאריטו ירוקים אכל נשרין והאדיפו וחזרוושלקן
 הראשונ"ם מן והפ בנמ' נזכר לא והוריקו וחווושלקן
 הפור כמ"ש הש%יקה מהני לא בזה דכא6תשאסרו
 בזה חילוק ראין כתבו הפוסגדם רוב אכל הרשכ"אבשם
 והיה סינחהו חדא נקפה והנמ' וש"ע במור פסקווכן

 אדומים רק הזכירה לא שהמשגה רכמו ועורלאירך
 לא הנם' נם כן כמו 1' במע" שכתבט ממעםשדצריקו
 במ'ש מצף ריע משום בכה"ג רק חה מפעםהזכירה

 : ל"ז בין לרעא הפרש שיש 5א אבלשם
 ובינו מניא

 הב-
 ככבר פוסל ירקות אין ר' במע"

 המדברים שכל מרברי ככףט שיש בחתי עוףשל
 טזרת לענין בנמ' מצינו רכן עכ"ל ככרהי ירוקכבדן
 נם 6כק9ינן לכן יחרת כמרבריים שיש רמפנידטרדא
 רהנם רכתתמה הה"נ ]ס"ז.[ בכך ררכן שאין אףהביתים
 ירוק הוא שכסדבויים כיון מ"6 אדזם הכברדבבחתים
 בתב ה' ובמע" כמרברי 5היות נזרמן שבחה 5היותיכ%
 צריכה מוץה בני נחסרו אם ירוע השעו לאורנפ5ה
 סידי רכל עכ"ל אמורה לכוברקה לקמן 5יתא הרבויקה
 לברוק הספיקו %א מקרה איזה מחסת בויקהרבעי

 ז ( סרימ ,אמורה
 העיף " "ה שא סוהוים א5ו דעיס שני %פ"ו"בנ

 6מבץו הוא אם בטקצו מפק עעק שכברוהבייתי
 5א ועכ'פ לאור נפ%הו מחמת שההש או ל6רבריירומה
 לנו והיה לסיברקיה קמן ה,תא לאור נפלה מאלוץריף
 נמצא לא שדהרנוי רכית דייל יצם סקזע( 1ס"זלאסור
 רמדברים זה ובמון אחרים באיברים %א בהכבררק
 יל6ה בהאור משנתלמ בזה לתל1ת הח עהר ירוקכברן
 למבדק'יה קמן בה*תא סשא'כ האיבוים שארי נשתטלא
 חב הסניפ 6"מ ]גקס"כ[ האיברים כל על ספקיש

 בסיט ש"ט ביהי דעוף הכבר בירקות זה דדיןדגד%ים
 הפומקים ולשימת לאור נפ5ה בלא אלא אינומדבריי
 א~ל שיחבאר כמו לאור נפ5ה בלא נם בעהנףרפפרפי
 עוף מין נכל מרפה יהק הכבר תטצא לארבנפ5ה
 לאשר בנפ5ה נם מכשירץ הש וכה,ח ארא1סריסס

 ז להחסהר יש %דעא וס"ו[ ]ג"מ רגתיגנאמפעסא
גמצ*
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 ידהע שאץ, אע"פ אלו מאיב-ם באהד שיטי נמצא5ג

 לאור נפלה שבוודאי דאמרינן מרפה לאור שנפלהלנו
 אבל והרשב"8 הרמב"ם דעת וזהו השךנוי באועי"ז
 דלא זמן דכל ום"ל זה על חולקים מרבותינוהיבה
 דלא משום אחר בדבר השינוי תולין לאור שנפלהירעינן
 דמיד האיברים עי'ז ושיתקלקלו לאור נפילהשכ.ח
 ואם להתקלקל כדי עדיין ואין ותצא תפרח לאורשתפול
 ומקרה ]ר6"ס[ במקומה ותמות תצא לא בנפיהתשרף
 בחיים ותצא האור בה ותשלמ לאור שתפול סיארחוקה
 זו כדיעה ולהקל לסמוך ויש בזה תלינן לאלפיכך

 !בהפ"ם
 איזה בה ונמצא לאור דכשנפלה הוא פשוט רבריך

 בעור שנשרפה כגון במעיים בדיקה הצריהשיטי
 באופן דם צרירת נמצא ובתוכה הצלעות אצלובשר
 בקיאין לא דאנן טרפה המעיים בבל בדיקהשצריך
 במקום אש מכות נמצא אם וכן המעיים כלבבדיקת
 בקיאין לא דאנן מרפה ג"כ הרבה שם ואדום הנידיןצומת

 ובן נ"1 בסי' כם"ש תרנגולת של הנירין צומתבבדיקת
 : בזה ביוצאכל

 וחזר ושלקוהו בכרתי ירוק שהיה בבבד מעקהמצך
 כשיטיו הוא עדיין מכפניס אבל מבחוץלמראיתו
 וחזר לפנינו לאור נפל דלא דכיון הנדוליםוהבשירוהו

 הוריק חולי דמחמת מילתא איגלאי הכבד .למראיתעורו
 האור מחמת היה שאלו בשינויו עומד מבינןםולפיכך
 ומש~ע מק'ס[ ]סר"ס מבחוץ הוא ושלימתו "אושקר
 אע"ג בכה"ג מכשייים היו לא ודאי לאור דבנפלהטזה
 נ~ה דוודאי ביון מ"ם מבחוץ הוא האש שלימתרע,קר
 'לאור

 דכל וביון לאור בהנפילה השינוי לתלות בהכרה
 וצ"ל בהעור משנחינן לא ' בשיטיו הוא עדיין האברנוף

 קיי.ל הא דבהפ"ם הפ"ם בסקום שלא היהגמעשה
 ידפס 651 כככ7 ירקוס 06500 דמסס סריק"ס כססמכי6 סק"י ססר"ח ]וסנס י"נ בסע" בם"ש זה בלא ומקל
 סולין ס6ין טליו וססינ 7כסרס סככ7 ונ6כ7 65ויס ווטס06
 כסב 60 67ל"כ 165ר נס5ס כווד6י 7כ11גס1 ומ5 ע"םלסק5
 : י"ג[ כמעי' וכט"ם כסיהר ססי יס5וס 7יס גסקי"גלס5עו

 אבל בעוף אלא פוסל אלו איבריס שינוי פרפות אין0טי

 ::1::נו:דיןניי,:..;."!'1'י4.ן'ו~:ו:ג,:
 מרפות מיני דכל אע"ג ולכן ובשרה עורה תשרף'האש
 דאין משום לאו שיו לא נזה מש טה יש כזהויש

 רחוס שהוא אלא ישצה דוודאי זה מרפות מיןגבהמה
 מעיה בני ונשתט לאור נפלה אפילו ולכןהסצ-אות
 'כמה יש :וטים .אהר ' בדבר השיטי לת5ותבהכרח

 עגפלה ידוע קבאם האט' בבהמה דגם דמ"ל'מהפוסקום
 ל"טה:סצסריז 15פ"מ,"' זדנ הת~לין' מעיה גני ונשתגולאור

 א[ לאור נפלה ולא מעיה בשיטי אך נהוג והכיאותה
 לסמוך יש ונאבדו המעיים בדקו ולא לאורשנפלה
 הפ"ט בלא גם אותה ומכשירין ראשונה אדיעהבפשיפות

 לאור נפלה בבדיקת בקיאים עתה דנם ידע וסר"מ[]ס"ך
 ; ]3ס[ בזה להחמיר ערוצה מי כיש דלא המראוחבשינוי

 לבו והור,ק לאור שנפל עוף ספ"ז ז"ל הרמב"ם כתבין
 בכל שלו המעיים שהאדימו או קורקבט או בבדואו
 אדומים או שהאדימו הירוקים שבל שרפה ה"זשהוא

 וטרפה שנימלו כמי הן הרי בעוף האור מחמתשהוריקו
 וממרסין מעמ ששלקן אחר זה במראה שיעמרווהיא
 מ"יים בני כמראה שלו הכבד שנמצאת עוף כלבהן
 שליקה אחר בשינויין ועמדו מעיים בני שאר שנשתטאו

 נמצא שלא עוף של מעיים בני אלא עוד ולא ומרפהמעיה בני ונחמרו לאור שנפל גידוע שבארנו במווסריסה
 והוריקו הירוקים והאדימו נשתט ובשנשלקו שיטיבהם

 ומרפה מעיה בני ונחמרו לאור שנפל בידועהאדומים
 ; ו5מ"פ[ ]טנ"ת בדבריו טרחו והרבהעכ'ל

 כרתי מראה כולל ירוק שם דהנה בב11נת1 והנלע"דיןץ
 השיטי דאין וקיי"ל ד' במע" בם"ש ביצהומראה

 והרמכ"ם שם בם"ש כביצה ולא ככרתי אלא פומללירקון
ס"ל
) 

 דע"פ דאע"נ לאור ודאי בנפל פומל ירקון מין דבל
 המראה שהוא כברתי לירוק האדום את משנה האורהרוב
 לאור שנפל ודאי ידוע איט אם ולכן מעיים הבנישל

 אם 1ד11קא לה חיישינן לא בביצה לירוקונשחנה
 דאז מעיים הבני מראה שהוא כרתי למראהנשתנה
 שבתב וזהו מעיה בני גחסרו לאור שנפל בידועאמרינן
 או מעיים בני במראה שלו הבבד שנמצאת עוףבל

 כולם האדומים בלומר וכו' מעיים בני שארשנשתנו
 האדימו אם והירוקים מעיים בני למראה נשתנואם

 בנם' שאמרו זהו ולדעתו ומרפה לאור שנפלבידוע
 כמראה גלומר 1ג1' מעייס בני בננד כבד הוריקהשם
 מעיה בני ונחמרו לאור נפלה שנינו דבמשנה מעייסבני
 ידוע בלא אבל ירוק מראה בבל זהו פסולין ירוקין'אם

 במראה אך בשרה ביצה דבמראה פשימא' מאורשנפלה
 אף בכבד ' וממריף דאסור ליה ופשפ ליה מיבעיכרתי
 אלא כנקב זה דנין דאין דם"ל מקום ובבלבמשהו
 לומר אפשר ולדעתו מרפה הבבד ונימל כולוכניפל
 המה1ל ניפל דקיי"ל משום טחול הש"ם הזביר לאדלכן
 ושליקה לה היישינן לא לאור בנפלה גם ולכןבשר
 שזהו הש"ם בכ5 מפרש הוא שבן מעפ בישולמפרש
 בהן למרם ומצריך גידוע לבישול שליקה ביןחהפרש
 בסראות דגם הפבהש מצד וזהו בהם 5משמשנלומר
 ע"ש הרשמוש מירום דצריך ל'ח במי' נתגארארשה
 אם אף ושוגו שאיקה ועץ לשתט כשלא 6ט-ףוכן
 דלא לאור דתדארגפלה ואמרגן לאור שנפלה ירעטלא

כרעת







 1פ1 מדהשלהן פ פק פהפותהלכותערךר

 עוקץ לה ש"8 לא אם סס[ ,ס"ך אטד5 רחוקהשבירה
 : בם"ש אנודל רחוק להיות נצרך שהעוקץבהכרח
 אל השבר השבר טקרפא ראם שנתבו מהפומקים "8יא

 יש זה על זה שוכבים ואין ידובקו יחריושבר
 וסס ]ג"ם ממש לנוף ממוך הוא השבר אפילו5התיר
 מועיל איט השבר רדיפוי זה על שהשיט וישטסוי"ק[
 דנפרש טטום לנד האבר זה על הוא בשהאיסוראלא
 כמ"ש כשר כראוי רנתרפא כיון י"ל שפיר בזהסהנוף
 נקיבת חשש משום היא שהאימור בכאן אבל נ"הבמי'
 שער לחווש "8 והרי השבר ריפוי מועיל מהרייאה
 זה א.ן באמת אך סק"ון ]ס"ך הריאה ניקגהשנהרפא
 לענין נ"1 במי' הטור כתב זה כעין שהרי בללדמשנה
 השכר נהרפא דאם הנידין צומת במקום הרנלשבירת
 כמבואר הנידים מטעם הוא טרפות רעיקר אץ"נבשר
 בל נדול השבר היה ראלו הוא דהמעם ודאי אלאשם
 סתרפא היה לא בוודאי הנירים את שקלקל כאופןכך
 הוא כן וה-נ הנירים את קלקל שלא מימן עצמו וזהויפה
 לא הריאה שניקבה עד כך בל חזק השבר היהדאלו
 טעם עוד "8 ובכאן סק"ג[ נכ]ו"ס שה מתרפאהיה
 הנף ובשבירת וז"ל הפומקיס מנדולי אחד כם'שלהקל
 נקיבת חשש משום להטריף טהנין שאט לנוףסמוך
 ניכר חשין השברים ונדבקו שנהרפא היבא כלהריאה
 הזמן אוחו שבתוך אפשר דאי בשרה נצלוגותרטותא
 בצלעות שינף מזה נרנש היה שלא ונהרפאישנקשרו

 ריעותא כשיש ולפ"ז סט"ו[ ס"ו ]יס"ס ניבר לשם בקלבי
 כשאין אבל יפה נחרפא אם אף לאמור ישבצלעות
 זה דין עיקר דכל כיון בהפ"ם ובפרמ להחמיר איןשעוי
 5הק5 זגריו כסוף מוו געגש ]וסס"ך בעלמא חומראהוא
 ויין ט"ס 3גפגר לנמרי טכסיריס ססוסק'ס ורוכטסעס
 מס6"ג טרסס סמן גכ5 וי5ר יכוס גגספט רק ס61סס"ס

 מטעם דנם' מרינא טרפה הגף דנשממ נתבאר כבריבנ , ןבגסגר

 ג-,-,;
 ","לונך',נ:"
 ו"',ן '~ג:]דן ע.

 ואף ו'[ סי' ]5ג"ס כמובן בכה"ג נס "8 הריאהנקיבת
 ריעותא שום ראינו ולא בצלעות הרם נצרר לאאם

 השחיטה נמר קודם השו'ב בירי נשטטה ואפילומרפה
 תוך מתנרנרת אינה הבוכנא אם ואפילו ]סס[מרפה

 בהבוכנא שבר שיש רק בררכה בה ורבוקההאמיתא
 ונתרפאה חזרה ואפילו ]סס[ כנשמט רבריו לכלרינו
 דנם' דינא רהוא כיון כיל בזה להקל ואין ]סס[פרפה
 וסס[ לישראל יסכרנה דשטא לכותי למוכרה אמורונם
 לטוכרה מותר דאז שמומה שהיא מאד ניכרתאא"כ
 תתךפא שמא חיישינן ולא יקחנה לא דהישראללכוהי
 והתחילה יום ב"א ששההה או חדש י"ב שהתה אםוכן

 שלא מימן חת ]סס[ להכשירה שבה ראו גציסלהטיל

 דא45כ לנמרי גונרפאית שעחה הרווקא המאהניקבה
 ו דציאה תנקב עחה שמא לוש,8 יש שעה בכלדוי

 15 שהש או נפ% שני חמרו או בף חסר שנברא 1עוף5נ
 ביכולת ואין נף הסר לפנינו שבא ועוף כשר נפיןנ'
 הוף אמור אח"כ שנשמטה או בתולדה זהו אםלהכיר
 נשממה שאח"כ ואת"ל בתולרה הוא אם ספק מ"םשיש
 כיון אחד מפק הכל זהו מ"ם הריאה ניקכה לאשמא

 ושני הריאה מחמת אלא עצמה מהמת א'טדהאימור
 סק"י[ וסס הריאה נןבה לא שמא אחד שם הםהספקות

 קחטה הבוכנא אם אבל נימלה הבוכנא כשנם זהוכל
 אומרים שאט שזה מפני כשר נשבר על הואוהמפק
 וכן במפיקו להחמיר ואין נעלמא חומרא הואבנשכר
 הששא בזה אין שהרי כשר נ"כ נף שמומת נבראתאם

 : הריאהדנקיבת
 שהימה קודם אי ירעינן %א הנף שמומת נמצא אםיך

 כאן שיש ואף ולאמור להחמיר יש שחיטה לאחראי
 לא שמא שחיטה קודם ל ואת שחימה לאחר שמאמ"ם
 הקודם במעי' בם"ש נמור מ"ס זה אין מ"ם הריאהניקבה
 דאלו יהעה חסרון מפני רק זה %ן השני דהספקועוד
 וה נחשב ולא מפק זה היה ל8 לסךיק בקיאיםהיינו
 שכולט כיון לם"ם זה מטעם לחאשכי דיש והגםלם"ם
 כיון מ"ם ק"י בם" מ"ם בכללי ובם"ש בקיאיןאינן

 "8 הפ"ם וכמקום להחמיר יש בנם' נזכר הגףדשמוטת
 כהויאה או בצלעות ריעותא איוה מכר אם אךלהקל
 לא דאנן מועיל איט בריקה עם עניין בבל מרפהעצמה
 יש ריעוועא שום נראה אין ואם ]ס'י[ כבריקהבקיאין
 סיבה איזה מפני שחימה לאחר שנעשה לתלותמקום
 ו בריאה ידא משמוש כמו ענין בבל דמתירינןודאי
 שדומה קודם אם ידוע ואינו שבור הנף נמצא ואםפןך

 כ%חרת ודאי בהשבר עוקץ אץ אם שחיטה לאחראו
 אם בעלמא חומרא רק זה שאין כיון אנודל ליכאאפילו
 ליברק שא"א ובנון דמרפה הב" דביט בתב עוקץיש

 כתכ הרמ"א רבינו אבל סק'"3[ וס"ך ]פט"זהריאה
 אחר נשבר שמא ספק ס"ם מכח מכשירים ריש ד'בסע"
 ו"8 הךיאח ניקבה לא שמא שחיטה קודם ואת"לשחיטה
 בלא"ה מכשירין דיש בנשנר להכשיר זה עללסמוך
 או בצלעתן ריעוחא נמצא אם אך להורות יש וכןעב-ל
 סוכיית ידים "8 אם וכ'ש לאסור דיש ודאיבריאה

 , נעשה השחימהשקים
 בהם לנעור "8 בחהק העוף אנפי שקושרין אותםמז

 בע"ח צער בזה יש קלקולים כסה אירע זה פירעל
 לשחום העוף לוקח בשהשוחט "8 יפעמים ברפיץהקשרו
 ע"פ לחוש ;ין בי ואם ושובק נהנפחם בחזקהוהופם
 ההשח תינקכ לא חהאי השחימה אחר עד % דברנעדין
 וסר"ט סק"ס נפע"ו בזה לטוור ויש נאסר האברמ"מ
 ש השהיפה קים אחד רנע ח~ף נשסמ אם אבלסק"ח

אפהי
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5ץשלחן נד נג
 לחוש יש דבשטוטה טרפה השחיטה למר ידםפילו

 לאחר נשמט או הנף כשנשבר שטמתפק מי הטין ; אחת ברנעאפילו
 תלינן אי בריאה נקב נמצא ואח"ב בוודאישחימה
 דתלינן במו הנף במיבת שחימה לאחר נעשחשהנקב
 או דבנשמם ונ"ל תלינן לא או דטבחא ידאבמשמוש
 בזח לתלות יכולץ חנוף לתוך הנכנם עוקץ וישכנשבר
 ; ס%"ס[ גסס סעע ]עפ"ת תויין אין לאוואם

 מכה לו שהיה עוף ה' במעי' הב"י רביט בתבי1ז
 על נוצה ושמו הריאה כננד הכנף תחתעמוקה

 ימלא הרוח יצא ולא דק בקש הגרגרת דרך ונפחוהמכה
 יבצבצו אם הגרגרת דרך בקש וינפח מים המכהמקום

 ס"ט כבריקה בקיאין צט שאין ואף עכ"ל טרפההטים
 כאן אין שהרי הדין מעיקר ולא לחומרא רק שזהוביון

 בדופן מכה כשיש ובבהמה נשמט או דנשברריעותא
 שינן חי בעוף ורק לה חיישינן לא מרוכה שאינהבל

 בדיקתינו על לממוך יכולים אנחט נם לכןלחומרא
 יש אם למדוד שצריכין הגף רבנשבר ודע וק"([]ס"ך
 וא"א ונאבד העצם ונפל' שנתבאר כמו אנודלמרחק
 ס"ם מטעם שכת לצורך או בהפ"מ להתיר ישלסדוד
 הריאח ניקבה לא שמא היה לא ואת"ל אנודל היהשמא
 113ן מ"ם נמור מ"ם זה שאין והנם סק"י[ גמ"ז]סס"נ
 1 בהפ"ם או שבת לכבודזה עי לסמוך יכולים בעלמא חומרא רק הוא הריןדעיקר

 סעיפש[. י"ח ובוי וה~ף הבהמה בצלעות טרפות נייני נרמימן
 שנוא

 נשתברו בבהמה טרפות דאלו במשנה חכס"
 או הן צלעות דרוב נג"ג[ בנם' ופיהשו צלעותיהר31
 וסחציין ס3אן "שחת סנף,1 י"א או סבאן וששה סכאןששה
 עשויה השדרה בי דהנה הדברים וביאור כאלוצל"ות ב"ב דיש מוח פהן ש~וש נדולות ובצלעות שדרהכלפי
 השדרה חומ הולך ובתוכן בזה זה ומקושריס חוליותחוליות
 בהשדרה וישנו חי הבעל נוף בניין עיקר וזהוהמחזיקן
 סוח בהן שיש צלעות אך צלעות כ"3 מן יוחרהרבה
 והשבירה רובן וכשנשברו רובא הוי וי"ב כ"ב רקאינן
 אף החזה לצד למטה ולא השדרה לצד למעלההש

 והיא תחיה לא מ"ם במקומו והחומ קיימותשחחוליות
 ומתחילות כ"ח:ן גרכוס 1 חוליות י"ח יש 3שדרה הנהב: ו יש חוליות ובמה יש צלעות במה ונבארטרפה
 ובכל הזנב עד המפרקת בלות מקום מן הבהמהבגב
 באסיתא כבוכנא לתוכו הצלע שנכנם קיבול בית ישחוליא
 לספרקת הסמוכה הראשונה החוליא סידרן וזהולץ[
 ; טרפות שום בשבירהן ואין חזה נקראים הללוילעות ושני משמאל ואחת מימין אחת צלעות שני בההקועים
 תקועים בהם אשר חוליות י"א עור יש זו חוליא יאחרנ

 ויא מימין י"א מוח בהן שיש נדולות צלעותכ"ב
 שבהם במשנה חבמים ששנו הצלעות הם ואלומשמאל
 צלע החוליות תוך הקועש הצלעות וכל המרפותחלוי

צא ; באמיתא ככובנא מכאן וצלעמכאן
 אשר חוליות שלשה עוד יש הללו חוריות ואחרי
 ואין מכאן וג' מכאן ג' צלעות ששה תקועיםבהם
 באסיתא כבוכנא החוליא תוך תקועים וג"ב מוח3רס
 עוד יש הללו חוליות ואחרי קטטת צלעות נקראיםוהם

 והם תחובים צלעות שום בהם אין אשר חוליותשלשה
 הבפלים מוף בלוסר כפלי שלהי ]ג"כ:[ בנם'נקראים

 1 פלאנקע'(שקורע

 הן והשבירות מהכ"ב צלעות י"ב נשתברו אם ולכן1ץ
 מהחוליות שנעקרו או שדרא כלפי למעלהמחציין
 גשר,3רו א3ל מרפה בנשת3רו ג"3 דזהו קייסותוהחוליוה

 נשברו אם וכן כשרה מהחוליות נעקרו או צלעותי"א
 הששה וגם הראשונוה צלעות השני מהחוליא נעקרואו

 או נשתברו אפילו אלא עוד ולא כשר הקמטתצלעות
 השנים וגם הנדולות מהצלעות י"א מהצלעותנעקרו

 להשליס דאפילו כשר ג"3 הקטטת מששה 31םהראשוניס
 למשה סהלכה חז"ל קבלו דכך מועילות אינן הרובמניין

 :סמיני
 דנם נראה כשרה שהבהמה מרוב פחות כשנשתברון

 מהבהטה שפירשו במו אותן דנין ואין כשיריןהצלעות
 ובשר עור אם מיבעיא ולא מהחוריא נעקרוואפילו
 כם"ש בשר רנל בשבירת גם דכה"ג השבר אתחופין
 מחוברין הם הרי מ"ם חופין אין אם אפילו אלא נ"הבמי'
 נלע טזה דיברו לא והפוסקים עצמות לשארי סמהלצד

 : להיתר בעיניהם פשום ה שהונראה
 הפנימיס םהאיברים אחד לנקיבת ניחוש לא לטהפנים כלפי והשבר הצלעות מיעומ בשנשברו שאלה בזה וישן

 אמנם לחלל שניקב בקוץ דחיישינן במו במשהושנקובתן
 ובדוחק בכח שטקב בקן'ן ררווקא תרצו ז"ל והר"ןהרשב"א
 הצלעות בשבירת ולא לזה חיישינן מבחוץבשנכנם
 שנוטה נין לחוץ נוטה שהשבר בין ולכן במקומןשנחות
 : נס"ד שיתבאר נסו בזהשסהט? מי "ט ובעוף ה' מעי' ,קודם במי' שבתבנו מהוע' סק"16 (ס"ז האיברים לנקיבת חיישינן לא הבהמהלחלל
 שבעוף הנם ובעוף בבהמה שוה הצלעות שבירת דין5ץ

 צלשתיה רוב נשתברו אם ן'ס לצלעות ידוע ממפראין
 בזח שטסתפק מי שיש ואף בשרה מזה ופחותמרפה
 ור"ן ברשיי מבואר זה דבר אמנם סק"6[ גמ"ז]ססס"נ

ביצת
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 ובל לבהמה בזה שוה דהשף ע"ס[ ס"נ י8ט . י"לנ3ילס
 יש ]ג"1.[ נ"ב בעוף בננק בבהמה חבמים שמנו8רפות
 במקום בעוף אחד צלע בנשבר לאסור שרוצהמי

 במו הריאה נקיבת חשש מפני שם נחבאתשהריאה
 עוקץ בשיש וב"ש ]ל13ס[ נ"נ בסי' לנוף סמוך נףבנשבר

 [ וסט" סק"נ ]עסיך העוקץ את מכסה בשר ואיןבהשבירה
 לצלע גף בין יחיק יש דבאמת סס[ ]ע"ו מתיריןהש

 והנה הנה מנדנד הנף משא"ב במטחה מונחתדהצלע
 יש שבת ולצורך בהפ"מ אך להחמיר נבון בעוקץומ"מ

 ! סק"נ[ כס"ד וסט'נ בעוקץ גםלהקל
 במין או מאד עקומה שהשדרה בעופות לפעמש ישסצ

 רוב ע"פ בא דזה ובתבו הגדולים והבשירוחמומרות
 לצאת וצריך הביצה בתוך נרקם בשה"וף ברייתם8החלת
 להפילה הביצה חובל לא ולפעמים העולם לאירמהנטה
 4סריס ]יי שתפ% בדי הביצה בתוך העוףמתעקמת

 ולראות החוליות לפרק רמוב שאומר מי חש ש"[כסס
 ]סס[ 11 בדיקה א"צ מדינא אמנם קיים השדרה חומאם
 ואחר בדיקה בלא יתירנה עליו קשה הבדיקה אםולבן
 מרוב פעמים במה ראטעי "ה בלשון כתנ הנדוליםמן
 בילדותו דרבו שזה והכשירוהו החזה דהייטבילי"ק שקורין שלו הנוף נתעקם או שנשבר בעוף הוראח10רי

 מחמת המריפוהו %א מדאי יותר אותוכשממשמשין
 ועמוש ומס"6[ 3ס0 סק"ע ]3"ס"ע שם הנחנאתהדשה

 ! ד' סעי' ל"נבסי

 קימת והחוליא מחוליא הצלע דנעקרה נתבאר כברי
 ונעקרה מימרפא לא מרובא ובפחות בנשברהדיט
 שהיא בין האסיתא מחור לנמרי שיצאה ביןמקרי

 מי יש "'3[ סי' ]ל3"ס מתנדנדת שהיא רקבהאסיתא
 נעקרו או צלעות ששה נשברו מקודם דאםשאומר
 כשנתעקרו ובן ידובקו יחדט שבר אל ששבר יפהונהרפאו
 נתעקרו או נשברו ואח"ב לבריאותן ושבו נהחזקוואח'ב
 לא עחין ה-אשוטת דבששה ביון בשר אחרותששה
 לקרמווע הראשוטת שבו נשנרו ובשהאחרוטתנטרפה

 : הן מעם ודברי ]סס[ רוב באן איןא"כ
 ברובן אלא מימרפא לא מהחוליות רבנעגךו אע"ניא

 החוליא נם אם אבל במקומה כשהחוליא 1ה1במ"ש
 אחר שמצד והייט ח%יא חצי רק אפילו אונעקרה
 אע"פ בה ההחובה הצלע נעקרה ועמה האסיתאנעקרה
 מרפה מ"מ חוליא החצי נם הצלע גם קי"מת השנישסצר
 סרפה חוגיא וחצי צלע נעקרה ]סס[ חז"ל אסרוובך

 נעקרה אחד דצד דבטן השדרה חום קלקולסמעף
 פחות אפיוו אלא חוליא חצי דווקא ולאו החומבפסיקת והוי ממקומו נחז החומ שנם בהברח ממקומההחוליא
 הראות שלפי נאופן ממקוסה נהעקרה רק א0מחציה
 מהאחרונים ויש מרפה כראף מקומה על א.נה החוטנס

 רווקא לאו או רווקא חוליא חגי אי בזהשנסתפקו
 ואפילו דווקא לאו דוודאי ספק באן ואין ולל,ם[]טסט"נ

 ו סיטר8א סהש?3פחות

 ובתג מיפה עמה הו4א והצי צלע נעגי הסור נהניב
 הקמטת אב5 הנד41ת מהצלעות דווקא אהרשב

 בשרה חוליא וחש? צלע נעגך אפילו מוח בהןשאץ
 רבותמנו ופסקו עכ'9 בזה חילק לא ז'ל וצא"שוא"א
 פסקו האחרונים ונדה. בהרשב"א נ' בסע" הש"עבעלי

 יש ובהפ"מ וע"ו[ ]ס"ךלחומרא
 להי

 וגגו"8[ ]סר'מ
 והרמב'ם הרי"ף מלשון משמע ובן ראשונה כדיעהדהעיקר
 ועש השדרה חום בח דעיקר בהרשב"א דם"ל נ"כי"ל להיפך מפורש בתב לא הרא"ש ונם ע"ש פייבריש

 מוה בהן שאין באותן אבל מוח בהן שישבעצמות
 בחולעת ובמו החוליא כל בעקירת אלא נמרפתאינה
 דאשגוז דבחוליא וב"ש שיתבאר במו בפלידשילהי
 ההאול לא דעדיע בבה"נ מרפה דאינה חזהשנקראת

 ? ];"ל[ החום תוקףבשס
 יממה הוא 1אפי15 מרפה בפלי שלהי דהייטצלעות גדע שאין מאותן אפילו בולה אחת חוליא נעקרה4נ

 דבעקות שם פוסל השדרה חומ פסיקת שאיןבמקום
 משסע שם ובנמ' תתקלקל שהחומ בהברח חחוליאבל

 הף סטקומה החוליא בל בעקירת הע14טתדבצלעות
 שנגךאה הראשונה בחוליא להסתפק ויוש ע"שנבלה
 רק זה אין דאולי חחוליא בל בעקירת נמרפת אםחזה
 ואחר כלל מזה הזבירו לא ההפוסקים נעלמאבנשר
 נם דהף ואפשר מרפה דהיא כתנ האחרוניםמנדולי
 למעשה ומ'מ הא מנ"ל ידעתי ולא נ'[ סטי' סי"כמ3'ס כפלי משלהי נרעה דלא הוי ודאי טרפה אבלנבלה
 החוט נפסק ולא השדרה נשברה ואם וצ"ע לאסוראש
 החומ בדיקת וצריך דבשר ד' סע" ל"ב בסי' נתבארבנר
 נעקר המחבר שבתב הדין על הרמ"א רבינו בתבי1ש ! ע'ש מותרת קיש ועורו המוח בשנתמעך ובןע"ש

 טרפה עמה חולש וחצי צלע הגדולותמהצלעות
 וה"ה בשר חסיה בן אירע אם אבל נ"קרה 1ד11קא11"ל
 ד41א חסהיה אפי5ו אלא ח%יא חצי חסירהדווקא ה~י עב-ל בתקפו אחד ובצד צלעות מ"1 אחרנצד נמצשי אם ובן כשר מוח בהן שיש גדולות צלעותי"ב שנמצזט ננון צלשת כ' עם אפ%ו אחת חוליא יתיהאם

 מלהי נגנע,'?"גמי :,נ הי,י
 כשר דלהרמב"ם ברייתה מתחלת בחסרה הריןאיך

 סחם 41!יך להחמיר ויש נתבאר ושם מרפהולהרשביא
 לר4מנשס אלא אינו רזה כשר מהר חסר דנבראבאן
 מ8רשו דאטע אהר כטעם בשר דלהרשב"א שהרצוויש כן הלכה אין שבאטת שכתבו הש %כן להרשב"אולא
 אוצן בנמול %א ממקומו בנמ51 רמי כנמול יחרבל

 בח0ר אבל כשר ודאי ביהרת וא"כ פעמים במהבמ"ש
 שהשרפוה באכר רווראי אחר ספעם הבאיעלש רהר רי4ש נחסר שהבשףר הסעם עקר אמנםטז : סס[ סט~?ט וסרא ועיז ום"ך ]טגא קשהעדיין
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הו%חן % % %ש פו"א"5שתעתךשו
 בחמר נם לאסור שש 3הה% ניפל אס עצפ טידדמא
 בהמר שייך זה אין א"כ כמ"ש השררה חומק5של מפני אלא עצמו מצר המר18ת איו בנאו א3לההר

 ח~ק הנוף בנייון רהא 'יהר בנברא או ברייההסהחלת
 נודופף חוליא חצי או ח1ו%א כשנימלה וכשלמאדמא
 מתחלת תהר כהמר אבל החופ כפמקת והףהבנחן
 כפג סססס"ז ]ווס ט)טס[ ]%1כ לנו איפת מההבריאה
 זסו נס 5161י כע5ע6 )סטזטס סוש' סרעג"ס סנרחעעסס

 כנון יתירות צלעות שנמצאו היכא המפרשים וכתנוין ? סק"ז[ פף 5ט"וטהח
 ~ל"ו דומות וכולן צר מכל מ"1 יידי"נ

 מ"
 כשרות

 כל וכן וט"ו[ ]כ'ח חאחוריש לצר שמניחין העליעהלבר

 לחלב קרוכה שהיא מ%י מלאכול למנוע יש יהירה"
 לא ~ל"1 דומות שכולן שכסבו חה סק"ע[ ,ס'ךהבליות
 לאו אם ~ל"1 וזמות אם לנ איכפת רמה כו%תםידעתן

 ; וצ"ע יתירות צלעות בכלל אינן רומות רבאינןהשחי

 צלע בנעקרה שמפריף כה"נ משם הביאו הפומקיםי1ץ
 לרבריו לחוש ויש קימת החוליא שכל אע"פאחת
 ]נש0 הי'מ שאיןבמקום

 אין כהפ"מ אכל סק"ז1 וס'י
 הענין וכאמת ]סס[ הפוסקים וכל הש"ס נגד שזהולחוש
 נשתנרו דכין טקחוש,זה כתב עצמו הבה"ג קהריהכ%ה
 צלעוחיה רונ נשתנרו הבה"נ ח'ל בתכא נעקרובין

 נר31 נשתברו ונין נעקרו כין אטר יוחנן ור' וכו'פרפה
 רירה עילאי רגעעעקרע וחיותא כר"י והלכה צרדעשני

 דקאטר ואע"ג מרפה נעלמא הדא הומרהא ביאאפיו
 הלכה מרפה רהף עמה והוליא צלע רמתעקרא עררב

 צלעא מתעקרא כו ישמואל משמיה ראמר וכו'ברבה
 ממיק הנמ' וגם להחמיר למעשה כתב חה וכתכו%, 1םוהר ל עכ' מרפה חומרתה בלא אפילו מעיקרהחרא

 נראה ולענ"ר תמוהים והדכרים ]נ"מ[ להחמירלמעשה
 בין ומחלק ב~ה אחרת שיפה לו היח רהכה"גברור
 הצלע דהנה מעיקרה צלע נעקרה וכין צלענעקרה
 האםיתא עד רק כשנעקרה ולכנ בהאמיתא בראשהתחובה
 ער כשר כהאסיתא נשארה בהאסיתא התחוכוהמקצת
 והייט מעיקרה צלע נעקרה אכל החוליא נםשתיעקר
 כיון רכוודאי ממעם מרפה מהאסיתא לנמרישנעקרה
 נרדה האסיתא שנם ימלפ לא מהאמיתאשצתעקרה
 הש"ם לש%ן מדוקדק וכ~ה חולהש עקירת כי והויממקומה
 ש~הו רנשכרה דומיא והיינו מתם נעקרה אמררמקודם

 משקרא צלע נעקרא אמר שמואל אבל האמיתא עררק
 שכל אף להקל אין בהפ"מ דנם אפשר ולפ"זע"ש

 ]ע"ס כן סובר רש"י רגם ונ"ל כן פירשו לאהפומקים
 %6 וט' זפק 6פ"נ 5)ע געקרס י"ס : מ"כ כק(סגסנ ווטי פכ") 6סיסס כ)6 6סי5ו עעיקרס גזסטו6ן 'סכסג
 קרסס וגו' סו*יסס טי עז סעיקוז 6מט 5)עגפקרס
 זטוסו כן 61יט ע"0 ט*י0ס ס% עס כעיק %1יסועגע
 ס%0י6 % עז ס10נ 6100 עסמ51ו6 מעיקרו געקי00ס%ע

 5 1ז1"ק[י(פ

 הונל בפרקי טרשת ,יע. נהימן

 רגליה שנחתכו 3המה  ]ע"ו.[ 3משנה "כפש שיא
 ולמעלה הארכובה מן כשרה ולממה הארכובה3ק
 רהנח המשנה עכ"ל הגירים לומת שני"ל 1כ1פסולה
 הנמכרת חתחת%ה הארכוכה פרקים שלשה י6בהרנל
 עפ אוהה לחתוך הפבחש שדרך מפני הראשעס

 הראש עם אותה ומוכרע חבהמה כשמפשיפיןהפרסות
 וכפרק שוק ונקרא האמצעי והוא שני פרק ממטולמעלה

 סמוך הפרק ,ה ש5 נתחהיתו והם הנידין צומת הםזה
 ונקרא שלישי פרק ממנו ילמעלה התההונהלארבובה
 גני "החובהק41ת

 הקוייא וראש באםיתא כבוכנא
 נקרא ול"עטים פ"נ:[ ניס"י נוכנא כטו 11ה1 בוקאנשיא
 דאטמא בוקא חז"ל שאמרו 11ה1 ירר בשם נם הפרקזה
 ,סס[ ממקומו שקפץ הירך קולית כלומר מרוכתיהרשף

 שגשממה שחול איןהו שניט ]ט/[ רככורותובמשנה
 שלה וחלל' הירך ניפל ]כ"6.[ וי4ן וכנמ' ע"שיריכו
 דאטטא בבוקא חיבירו פמקום הירך נקשל ופירששניכר
 כן התורה ולשון ירך בשם זה פרק שנקרא רדיעכץ9
 והרגה ירך ולפי 3פן לצשת ירי% על צולע %צאהש

 ימוד שוהו העליק ראשו ע9 הוא ירך 9שק תיקינן
 3הן משחקין שתנקות קמטת עצמות עודנמצאים לשלישי שני ובין השני לפרק הראשט פרק וביןהנוף

 וס ,'גכת ערקוכ או ערקום משנה ובלשון טשיךונקראים
 גגגסטס 6יגס ס6יס ךופרגך וכ5נזו[ ז"ס סם וערס'" .פ"מ

 ? צ"ז.[ 'טגחוס סום'כמש
 הארכוכה מן הרנל נחתך י"א רין בפ"ח הרמב"ם ח"ל15

 כאי,ה מוחרת ולמפה הארכונה מן פרפהולמעלה
 לנוף הסמוך הירך סקש שחוא בארכובה אמרוארכוכה
 ולמפה הארכוכה טן במשנה ששניט רזה כלומרעכ"ל
 שיק הנקראת האטצעית הארכוכה על והוכשרה

 11ת בה פו% החתך אין הרגל מוף ערשמהתחלתה
 בהשלישית זהו מרפה ולמעלה הארכובה מןששנינו
 שנחתכו בהמה כתכ פ"1 בדין ואח"כ לנוףהממוכה
 ותאפר תהמה ואל פרפה הנירים צומת במקוםרנליה
 ער מוהרת והש הניקם מצומת למעלח תחסךכיצד

 שבאר% במו העליפה הארכוכה מן למעלהשתחתך
 שבמרפוון אסורה חנידים סצומת לספה נחתךואם

תחי



 158 סההשלחן 3" מק פיש"1טתעהך

 % נהסה נאמרה ולא %,טת ומכאן וההיה מכ"ןטיל
 שנחתם מפני אלא וה ממקום דגל חחוכת שדיאטפני
 בלכר דגעים צדמת כנחחכו נם ולכן עכ"ל ווע'דגיע
 רעת חןצ חנקים צוסת שניפל וכן ששנינו וזחוע"9 י" ברע לכ14ן זה שכיאר כםו פרפה ג"נ קייםחהרגי
 פרפות שום אין ה8רקים רבשני 18מקים ועודדיי"ף
 כץ הנקים צוסת בסקום %ר בנשבר וכ"שבנחתך
 תלף רגזרפות השלישה כפרק ורק בעוף ניןנבחמה

 שטעכאר כמו הספייף כאופן בנשבר או שםנשגההבח
 :כמ"ר

 שהיא הדאשק כפרק ררק פסק ז"ל רש"י אבלג
 וכ"ש בנחתך כשר הראש עם הנםכרתהארכוכה

 א5 כשרה ולממה הארטבה סן שניט ועליהכגשכר
 םקום בכל והקח~ת השוק שהם חעליונים השרקיםב9גי
 אף הםפריף באופן בנשבר וכן פרפה שםשיהתך

 הארכובה םן שניט זה ועל קיימים המריםשהצוםווע
 הטחוברת האטצעית ארכוכה כלומר פרפהולפעלה

 עצם מפני מרפה שם שיחתך םקום כללתתחת%ה
 טן 8ירהשו ולמעלה הארכוכה טן שאמרה חהד1זהך
 בפ"ע פרפהן הף הגקים וצומת התהחתה ארכובהםוף

 עגיס וה ועל ק%ם הרנל שכל אף נחהט שנשנישלו
 המפר הסכיסו % היריעח רגעים צומת שניפלוכן

 הצרפתים רבותעו וכל והרשב"א והרא*שהחדומווע
 %ו דטס ]סמ להודות ראף שכן וכתגווהאשכנץם

 פזטק חמרפג"ם פ"ס סס כפ"ס 6וזדמהופ נפמס%ס
 געצסס גומ4 יעיע ש6 5ש6 ווס" נתו6ג5סז6

 השוק לבץ התהתעה חארכוכה שבץ כהב% ככרך5 ! ןנפיס
 לבין השוק כץ וכן ערקום שנןרא מפן עצםיש
 רין טח ראשונה לריעה להמתפק הש ולפ"ודגץלטז
 והיינו הפרקים בין כשנחתכה הדין ואיך הזההערקום
 אחרונה יריעח לקו~ת ערקום ובין לערקום שוקבץ
 השוק לבין חתחרצנה הארכובה שבץ הערקום דעסה
 ד*דנזכה בק וה4נו הפדקש בין נשנד%הבה הריןואיך
 בכל הפוסקים פחלקו 5השוק הערקום דנין הערקוםלנץ

 ! בסשד שנכאר במושת
 מקדם בכל ההחחון בפרק שכתב דג1ד סלשע והנהךן

 קקום בכל כרד ססנו לסעלה נשרה בושיחתוך
 לדעת לשוק שכעו חפרמ בתוך ואפילו פרפה9יחר1ך
 סארכוכה ל5עלה דכל להדטו נהשמע עכ"לרש"י

 ומרפה השוק טיא השניה כארמנה דינוד5זההחה

 בין כלוסר פסולה ולמעלה חארכובה םן ששנינוחדי
 וכ"ש הערקום לבץ התהתפה הארכובה בץשנחתך
 הניהם צוסת ס1ד או הרגל עצם סשום אודיא 1הפך8חע להשוק הערקום בק או עצםו גערקזםנשנחחך
 נדה~ם וכטה התהתפח הארכובח בכלווע כרדהפתד4לים
 וכתט וספי"ס[ סק"6 ופ"ך ]נא כן לרעא%גהם
 הם שאפיו דגעים צהשת ספגי הפעם שאע8פור9

 , ]ס"ך[ הרנל ההונת עום ספנ* פרפהקימם
 עמאאר כן כא4ם8 לא הש"ע בעלי רכחזעו מרברי אכלן

 גו%ך גהתך אפ וכן ה'ל כתכו דויעות שנישהכיו:1
 ]5ו65 וח לרעת פרפה השוק' וכין חערקום בץ%ם בפל לשוק הדא9 עם הגמכרת ארכוכה שכיןהפרק

 עצם שמחובר כמקום חפרק כתוך נהתךואם
 נכל פהנו סרמכ"סן מועס פרפח השוק עםהק1ית
 נכל לכן לשטת ואין האחרונה כסנרא טרפתאשכנו
 שצוכצן אע'פ פר8ח ולםע", הערקום סן שנחהךמקום
 בץ כנחחך רק אמרו של4 הרי ע5"ל קייםץהנידין
 ה4רקוס בץ וכיש נופה בערקום אבל לשוקערקום

 *לית שוק כץ וכה*נ רכשר החחתיטהלהארכובה
 חארכוגה טן ששניט מה ם8רשי ואינהו ראשתהלריעה
 מכהש החתקז או השוק סראשית היינו פסולחולםעלה
 המכימו ה~ה התחר1נה כהארכוכה נכלל הערקוםרנס
 להחסיר יש סיא[ פ"ד ויפ"ס סק*מ ]עשו סהנ.ליםכםה
 על לפטקך "ש ד6"ס כמקום אך "ר"מ[ ראשפהכריעה
 וכשנהתך ערקום ליבא דכעוף ורע ]%ו"ס[הסקעים

 הפדק לבין קשקשים כמו שהוא ד5זהתט ה6פקבץ
 ווש%מת ממנה נלמעצח הף הפרקים רבין מרפההשני
 בהפרפות חשש שם הש ד*רקיס כ1 סהההיםדגמים
 דגוקש בין נשבר לענ*ין ונ"ם נסרק6[ הניריםםפני
 טא דאנן *8ה שטתרפא אף סנהגינו לפי פרפהרנ"כ
 גס"ס שיחבאר כש דוזטלת של הגירין בצוטתבקיאין

 כטף הינוו גסקום טטקופ 9נטזק הקולטז עצםז * בסשדנ"ו
 פדפה ]ג-הש שכנם' מרוגהיח רשף ראפמא בקאוזהו
 פרק מבל קה מקום הכצר יבוה בעוף בץ בבהמהכץ

 או לנכ1י בנחהבה הלף ח5יפהן הפרק דבכלהקולית
 אסילו קה וכגךם 1הבאר כםו כחתיכה שהיאבשבירה
 שסקו פהפה ססקח1 נטזק רק שבור ולא חתוךאונו
 נתצכלל אא-כ טפרפת אינה לבד רבניתק )פ6[חו"ל

 1 נ*כרגיבים
 קאשם והש"ע הרמנ-ם בתט דגיבים המה זסהדץ

 שכר העצם של 49המשות הגף שבעצםהיתרות
 חלבן הדי עג"ל אורוואוח%ת

 שסק"
 מביג העצם כל

 הכחשש 1שפחעהים חהזקים דגץים ה0ה וחןפביכ
 מביב~ת גם פשאהש כא0צע חגעים שטחתכיםממלא
 הם אם חיאץ חקהאח של חפדק פכיפהן וגםסאסייעא
 צתעבלו הה בהם "ש ש%ץם דם וכסדאה בלה ככשרמשם לבגתעז8 סרח ואם *כ%9הה טתעכלש לא היי יפיםלבנים
 *ץב הרמפ"ם קישת הדי השרפה 9גרקכו כ*סרדגיבים

ד5שקים!
 שכחב הנינים את %4הר ג4י5ן 8ע"4 יל הט" אבלבם

 מאר דוא וקמן ברשטי 9ח1צבר שבוזוש1 נהרניבקה
 קגרקג מביה ראיעכול פח4 1גי ת"ל הר"ן וכ'כעכ'ל
 עג"ל סאר הוא ח4ק בדור מרצבר שדיא שבראשוני
 באטצעץוצ בוששןדשש 9,חח1נ חקקששםשניפראו דגיווו1

%עצב
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 יחיד לשון ניניה נגס' גורמים שהם הכר נהעצםותחונ
 גורמים הפומקים ורונ הרמנ"ם אנל שלו הנינכלומר
 הקוליא את המחנרים הניבים כלומר רנים לשוןניני
 נעלי שרנותינו הוא ופלא סנינ סנ'ב והולניםוהירך
 ואולי נלל רש"י דנרי הזנירו לא הש"ע ומפרשיהש"ע
 ומונות נריאות נהמות נכמה גם רואים שאטספני
 נמלאנה העושות שנהמות ושמענו אינו הזהשהגיד
 מעולם ראינו לא וגם שלהם הקמן הגיד זהנתמעך
 נמונ והוא נשלימוה שישנו או אלא 'העכל הגידשזה
 ראיט הרמב"ם של הנינים משא"נ כלל שאיננואו

 וכס3 רס'" זכרי טכי6 םקיינ ]ססר"ח והש"עהרמנ"ם נדנרי נזה מור'ם ואנחנו שנתעכלו פעמיםהרנה
 סק"מ גס"י וטסט"ג ט"ם ססירוסיס כסגי 3סממירסיס

 ?ו5כ"ס[
 מהאמיתא לגמרי שנישף נין מקרי מריכתטה שף1

 שלא האמיתא תוך שעומד ונין מהאם'הא חוץועומד
 כסס סק"כ סג6ס"ע ן'וכ"כ שם א"ע שטגדנרנמקומו
 נלא אף מרפה והוי טדונתיה שף נכלל אינומהאמיתא לגמרי דנשיצא לומר שרוצה סי ויש 1כגס"ג[זטס'א
 מדנרי נן ודקדק י"נן 016 3ס0ימס ]5כ"ם ניניעיכול
 מרפה הירך נשל שאם ממתנרא נזה"ל שכתנהר"ן
 איעכל נלא מנשרינן דני ניביה איעכל רלאואע"נ
 אפשר לא והנא נריא דהדרא משום היינו דאיפמקאע"ו
 הירך ניפל שם שכתנ מה ומפרש ענ'ל דנימלנ'ון
 נן ואינו לתוץ מהאמיתא לגמרי הנוקא שטאההיינו
 דכנוקא ס"ט[ ]מי' בתשו' נתנ ו"ל מרשב"אשהרי
 ונשר עור נין מחלקינן לא מדוכתיה דשףדאפמא
 לנין ניני איעכול נין אלא הופץ אין או רונו אתחופין
 אין או חופין ונשר שעור להיות אפשר דאזסהאמיתא לגסרי נשיצאה אלא שייך לא וזה ע"ש איעכוללא
 עוד לעולם הרי האםיתא נתוך כשהיא אנלחופין
 שזה 8ירשו ותום' דש"י שהרי ועוד אותו חופיןונשר
 דשף בוקא זהו טרפח ירך שמומה ]ג"(.[ חז"לשאמרו
 שמופה ולשון ע"ש 1' מע" נ"נ כמי' וכמ"שמדונתא
 נגרגרת שסומה כמו ממקומה לגמרי שנשממהפששא
 איזהו והשחול ]ט',( נננורות נכור נמומי דתנןוע1ד
 וכו' נוקא האי נדאמרינן הוי נמי מרפה ,ניניהאיעכול דאי ניניה איעכול דלא ופיש"י יוו שנשמפה'שחול
 ולא ננכור לא מומע אינם שנמתר מומין והריעכ'יל

 שנור או מעודת דילפינן ]5"ע*[ ננכורות נדאיתאבקדשים
 ולשון סהאמיתא לגמרי שי~אה הוא דשחול צ"לזא"נ
 שמוציאין סחלנא ביניתא נמשחל נסו הוא כןשחול
 שוה חדין והרי לגמרי שגיתקה ובע"נ בוננאאין דנעוף ועוד סדונתיח שף דזהו הרי מהחלב לנמריאותה

 ! ע"ש להיפך מפרש ברמב"ם כם ובעוףבכהמה

 ואיזה נלל נהירא לא הר"ן בדברי פירושו קיקר ינסלא
 דאיפסיק אע"ג סאסר סאי ועוך היך ל3יפל חואענע

 ניפלה שהנוכנא והייט אחר לענין נתכוין חר"ןאמנם
 נמקומן עומדים וחנינין לגמרי נימלה האמיתא אולגמרי
 בענין דא"א שנפמקו לוסד שנחנרח אלא נתעכלושלא
 מהנוננא התחונ הקפן הניכ שזהו והר"ן לפהיש"יאהר

 דא"א משום דאיפםיק אע"ג קאמד ולזחלהאמיתא
 דמקום משום הירך ניפל לה קרי ולכן נמונן אחרנענין
 נלוסר ניטל לשון וזהו א' נמעי' כמ"ש ירך נקראזה

 לא אפילו הקולית ועצם וז'יל נתנ שהפור ודעיב: : האמיתא או הנוכנא לגמרישנ'פל
 נגוף חינורו נמקום ממקומו ניתק אלאנחתך
 הנידין שנפמקו נד"א נעות נין ננהמה ביןטרפה

 ולא נפמקו לא אנל נתעכלו או לגוף נהןשמחונר
 אנל ננהמה וה"מ נתנ אלחנן וה"ר נשרחנתעכלו
 נזה חילק לא ז"ל וא"א איעכול לא אפילו מרפהכעות
 מעות הוא פרפה ננפםקו דנם שנתנ זה והנהענ"ל
 איפם'ק והלנתא להדיא איתא ])"ז:[ נגמ' שהריהדפופ
 ס"ט םי' ]ריכ"ס איתעכולי דמתעללא עד נשרהנמי
 ונתענלו הגידים שנפמקו נד"א נמור להניה צריךונך
 נל דעת ונן ]כ"'[ נשרה נתעכלו ולא נפמקואנל

 51"ט סרי"ף נירםס ט"ס 5ייסג סר15ג1 ]טכ"0הפומקים
 יכ0וג 61יך 3גססק זערסס ט613ר 6יט גירמ0ו 3סיז6ס'5ו
 לנאורה יש כפ"י הרמנ"ם מלשון גם הנה לאואם ניני איענול נעינן אי מחלוקת יש דנעוף שנתנ וזהיב : ויו'יק[ ט"ס כ55 זט0ו י(כיר 1)6 סר6"פ 36יוגגז
 נתנ ולא עכ"י מרפה יינו נשמפ אם בעוף ונןכתנ ניבי עינול דנעינן הנהמה דין שכתנ שאחר נןלדקדק
 נכ"מ[ הקודם על שסמך כתנו המפרשש אך ניניעיכול
 נעוף ירך שמופת שאמרו דזה מפורש נחכו והוס'ורש"י
 נעלי רנותיט וגם ניני נאיענול דווקא חייטטרפה
 עיקר לפי קיי"ל והני לעוף נהמה דשוה מתמוהש"ע
 שיתנאר ממעם נעוף להחמיר יש למעשה ורקהדין

 ; ע"ש פ"1נמעי'
 ונאיעכול מדוכתא נשף הדנרים נשנ' תלוי הפרפותיך

 שף ולא איענול או איענול ולא שף אנלניני
 דנריו ונדחו נלנד נעיכול לאמור שרוצה סי ישנשרה
 הפומקים כל פמקו ונן הש"ם מלשוד להדש מוכחדנן

 לא שהמיעום אף הנינין דונ כשנתעכלו מקריואיעכול
 לא ורונן גתעכל המיעופ אם אנל פרפחנתעכל
 דמרפות רונא נחר אזלינן דנר דננל נשרנתענלו
 הגוף מחז'קות שהם ספני אלא עצמן מצד אינןהנינין
 זה ונל הנוף את מחזישן הן קיימות נשרונןולנן

 אט דאין ריא ב' נמעי' כתנ הרם"א רניט אךמיך :סדינא
 שמומת כל לאמור יש לכן ניניה נאיענולנקיאין

 אע"פ לנוף ממוך נשנר אם ונן ניניה איענול שמאירך
 ומשערין ניניח איענול שמא פרפה היפנ ונקשרשחזד
 נדלו לפי הגדול ובעוף נוקה ונ' נגמה אצנ"ותד'

 עכ"ל הפ'ס שאין כמק1ם להחמיר 1שנ קטט לפיוהקמן
אבל
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 אם בהרננולה נהגינן לכן אדינא מוקמינן בהפ"םנ5
 בהרננולת בדקנו לא ומעולם להמרזי מדוכתא שףק
 ונם כך כל הם"ם בוה דאין לאו אם ניביה איעכלם

 וכ"ש ואינדי"ק באוווות אכל בהוננולח קשהבדיקה
 לאו אם נהעכלו אם ניביה באיעכול בודקין אנובהמוה
 שררשה מי ויש כידוע קלה הבדיקה וגם הפ"ם ישבוה

 אבל מק"ג[ ]ם"ך כן ואינו בכהמה נם למעשהזחמיר
 לא נם אם אפילו בדקינן ולא מחמרינןתרננולה
 להמריף אין נפמקו רכלא וי"א מק"גן ]סס הניבין2טקו
 לא ואנן ' [ ~ם"5 הפ"ם בלא גם מנהג ' מצדפילו
 שכתבעדבנ וה ונםזז

 מסס[ ]סם"
 אצבעוה ר' .לנוף

 להמריף נהנינן בעוף וה ערך ולפי בדקה וב'בנמה
 סק'1[ ]ס'ך כשר בהפ"ם אבל הפ"ם כשאין הוא 8הם

 לנשממ נשבר ענין דמה טהירה חומרא היאבאמה
 זה ע"י אולי לנוף ממוך דנשבר כיון דנין שאנולא

 וכם"ש בזה להחמיר אין בהפ"ם ולכן ממקומהטממה
 ובשד בשעור דוהו ודע הקודם במעי' ניבי עיכולענין
 עצם מצד גמורה מרפה היא הרי דאל"ג רובו אהופין

 אנו המנהנ מצר וכאן שטהכאר כמו בלבר,שבירה
 נתרפא ואפילו רובו את חופין וכשר עור אפילומריפין
 ירובקו יחדיו שבר אל שבר היטב ונקשר שחורשבר
 מפני אך שיתבאר כמו כשר היה בלבר השבירהמפני
 ,וזפ הפ"ם בוה כשאין להטריף נוהגין שמוטהשש
 יסס כסגסרסט 5סכסיר סו"5 י" ספי' )"ג גמי'!סמ"ם
 5פ"ס ססירס ק5ח ים "% רק"ט ועזגרי גסס"פ פ5"ף

 ; ווו"ל סס ~ס"ך ור"'ספם
 ידוע ואינו שחיטה לאחר שמומה הבוקא נמצאה אםן

 לההיר יש שחימה לאחר או נשממה שחימה קודםאם
 שחימה קורם ואה"ל שחימה לאחר שמא מ"םמעם
 במקום שבה-ה רדנל בנמצאה וכן ניבי איעכול לאסא

 או שחימה קודם אם הןוע ואינו שחימה לאחרממדיף
 יש נ"כ רובו אה חופ,ן ובשר עור ואין שחימהאחר

 קודם ואת"ל שחימה לאחר שמא מ"ם ממעםרבשיר
 דוהו שחימה קודם לחוץ השבר יצא לא שמא,חימה
 מק"ז ]סס"ך שיתבאר כמו דגם' מדינא המרפתהיקר
 %6 ל6ין כיון 01טיסגי מסק מקרי 5" יזיעס יממרק(5
 ססר"ח וכ"ג מסק עקרי ופסיר 5כ~ס מטק סו" סריקיפין
 גגזוק כ"פס ו""ג כקי"ין "גו גסס"ע סרי וסוי פ"סק"י

 ! ומ"קןו%"ס
 דא"א מההפך שאינו מפני מ"ם וה דאין שכהבו וישק

 איעכול ואח('ל ניבי איעכל לא שמא ולומרלהפכו
 וכן עיכול שייך לא שחימה דלאחר שחימה לאחרמא
 ואה"ל לחקן יצא לא שמא ולומר להפך א"אנשבר
 שייך לא שחימה רלאחר שחימה לאחר שמא לחהוא
 שיהבארו הם"ם בכללי תלוי וה דבר אך לחוץא
 אם אך ]פס[ המההפך מ"ם כלל בעינן אי ק"יס"ס
 והייגו השחיפה ק-ם מועפ זמן על -ק הואטפק

 8( י1ץ'ק"ך[

 שסטע4 שאפשר אלא שלימה היתה דמקידםשיודע
 דבשעת ממעם להכשיר יש בוודאי נשממהלשחימה
 בנשבר אבל ]סס[ ניכי איעכל לא ודאי נווסתטת

 %(ד ע :גקי יףג(יבגהבך דיצא יהףן-ב2
 מ"ם מתהפך דבעינן להמוברים ואפילו דמתהפךהך
 והט לחוץ תצא השבירה שכרגע מצוי אינו וה גםאולי

 וכן צולעת וה וע"י הירך כנגר אוהה שהכו בהמהימן : נ"נ במעי' ועם"ש כוהלההיישב
 כמו ממריןי שהשבר במקום ברגלה אותהכשהכו
 ממעם חלבה לאמור אין מ"ם צולעה וה וע"ישיתבאר
 איעכול לא שמא שף וא%'ל מדוכהיה שף לא שמאמ"ם
 רכהכאה ועוד כם"ש ט"ם הוי ברנלה בהכאה וכןניבי
 כלל מרפוה כאן ואין בשלימות והבשר שהעור רואיןאנו

 נפוח שהירך אף בירך בהכאה וכן אותו חופיןובשר עה- מוף רמוף בה לן לית נפוח המקום אםואפלו
 מבחוץ מבירים אם אטנם ניבי עיכול על ראיה זהאין

 לא שהרי החלב לאמור יש ודאי ממקומו שףשהבוקא
 וספיקא ניבי איעבול לא שמא אחד טפק רקנשאר

 הבהמה ראינו שאם הוא פשופ ודבר לחומראראורחהא
 רואין ואין צולעה הש מיבה מאיוה יענו לאצלעת
 דאמרינן להכשיר שיש דכ"ש המטרפת ריעוהאטבחוץ
 נוררת נבי כ"א מע" ל"ב במי' כם"ש נקמהשנרונא
 : נ"פ[ גסס 8"פ סק"ב ]עס"0 בצולעה והיהרנליה

 הקוליה עצם ראש נ' במע" השזע בעלי רבוהינו בתבוגנ
 אם אפילו כשרה ממקומו שניהק לשוקהמחוגר
 רובו אה חופין .בשר כשעור רווקא וי"א ניביהאיעכול
 ף מעי' נ"נ בם" בארגו כבר דהנה הדברים ביאורעכ"ל
 חו"ל שאסרו שוה שמוברים הפוסקים מן מקצהשיש
 רשף דאממא בוקא וה אע סרפה ירך שמוטה]ג"ו.[

 והוא השלהטי לפרק השני פרק בין והו אלאמדובתא

 ע5 שקים הפוסקים וכל ניבי איעכל ב% נםמרפה
 שום אין רבוה כתבו 11 מדיעה ולהוציא שם כם"שזה

 המוב1ים כדעת ניבי אטכול בלא לבר ולא הלוימרפוה
 ! כשר בנהעכל אפלו אלאכן

 את חופין ובשר כשעור דוו"א די"א שכתבו וה אךכא
 חו8ין אין או חופין ובשר עור בין חלוק איןמדוכהיה רבשף שכ"א כהב ולרויא בנשממ 4א בנשבראלא

 יש ובאמה ע"ש " בסז' רגרעוהבאנו
 מנדהי

 אחחניכ
 ," 5ןק";:::י;:ן'יי;" י,יל,ל פכב
 הוא כן המעם אך סנשבר עדיפא נשמט אמו רובואה
 דוא ובשר דעור רפעמא ובשר לעור א"צ נתעכלולא :אם וטרפה ובשר עור מהני לא הניבש נהעכלודאם
 דעיקר בהבוקא יכן הנוף של הקעם לשי שעצמשום

ריוזם
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 לקיום א"צ כשנתעכ15 פרפה דלבן בזינ'ב,מ הואהקיומ
 אכל הקולית של העליון כראש הבל וזהו והכשרהעור
 תלף הקיום אין דכשם להשוק המחוכר התחתוןכראש
 זה מקום א"כ כקר ניכי איעכול אי אף ולכןכהניכים
 את חופין וכשר עור שצריך ופשימא הפרק ככלהוי

 : מנשכר עדיף דלארוכו
 וכשר כשעור דווקא דהיינו וי"א וו"ל כתכ והלכושבג

 נרקכו אם פרפה לאו ואם כשר ריכו אתחופין
 זהוו'ונשרז

 לעור א"צ איעבו5 בלא טאבל1 נאיעגול
 כאיעכול דכשמ מדוכתיה רשף מכוקא ל"ק ולפ"זוכשר
 סחנ"ם[ ]וכ"כ כשר ככאן גם עיכול ובלא מרפה גווניככל
 להניכים יחום אין דככאן ועור כן משמע לא לשונםאכל
 כמ"ש עיקר נ"ל לכן כהם תלוי הטרפות שאיןכיון

 את חופין וכשר עור צריך עיכול כלא אפילודככאן
 :רוכו

 רנ5ים נ' לה יש אם לכן מרפה הרנל שנחתך וביוןכך
 רגל כחסר והוי דמי כנמול יתר דכל מרפהנ"כ
 ט/[ ]נכורוח מרפה נ"כ כרייתה טתחלת אפילו רגלוחסר
 עצמ מראש היתר זח שיהיה והוא 'הכ"י רכינווכתכ

 לדיעה מעלה ככלל הערקום וגם עכ"ל למעלההתחתון
 ממה ככלל הוא שם ראשונה ולריעה 1' שבטעי'שניה
 יתרת להמריף דאין הגדול כטפרו כיאר והמעםע"ש
 הראשונה כארכובה אכל מרפה שנחתך כמקום אלארגל

 נם הרי דמי דכנפול כיהרת לן איכפת כשר]מהדנחתך
 : כשרנמול

 לשימת אלא אינו דזה "ליו שהשיגו טהגדוליס וישסבה
 כמקומ ולכן דמי ממקומו כנמול יתר דכלהםוכרים

 כשר היתר נם מרפות כוה אין כשנימל המקוםדוה
 אין אחת כנמול אחת יתר דכל הפוטקים לרוכאכל
 דומה זה למה הא היתר עומד המקום כאיזה חילוקשום
 ושלא מרה כמקום שלא כזה זה המחוברים ככדיםלשני
 טרפה 11 ולשימה כשר ראשונה דלשיטה חיוהאכמקום

 אוןכטקום זה כמקום היתר אס לי מה א"כ זוכשימה
 דכ~ל שפסק מי הט ולפ"ז סקי"נ[ וסר"ח טק"ד נט"ווה
 רכינו כדכרי קעיקר נר ולענ"דכ:ך

] 
 אין דוודאי הכ"י

 ען לומר נוכל אם הוא זה כל אך מרפה העיקרילאבר
 רנינו יכם"ש נה לן לית כעלטא דלרול אלאהאכר
 ועומד רגל תואר לה יש היתרת שזה 1ד11קא וו"להרם"א
 הוי ולא יתרת מקרי איט כלא"ה ~כל הרנליםכמן
 ככד כמו לפרקים מחולקיס שאינם האיכרים ככלדוודאי
 אותו צורת עליהן יש רק אם כהן וכיוצא ומחולומרה
 גרול הוא אם מדקדקי1 ואין טנמול וריגי ימר הוי8גי

 5הם שאין רברימ דאלו ממט קמן או העצמיכהאבר
 פרקים שלשה לה שיהיה שבהכרח כרנל אכלשיעור
 יתרת אינה אחד פרק רק לה כשאין היתרת דזהממילא
 לה היה רגל יהרת היהה דאם כעלמא רלדול אלארגל
 שהארכוכה אף וחקולית כהישוק הראשוניםפרקים כשני המה היתרת אם מ"מ אך רגל כתמונתלהיות

 כלא רגל יהרת דהיא אמרינן ממנה חמרהתחתונה
 ממ"נ הארכובה רק היא היתרת כל אם אכלהארכוכה
 יתרת היא ואם כשרה ודאי דלדול הוא ראםכשרה
 ואיך נזה תלף שהטרפות במה הרגל עיקר חמהיההלא
 זה אין יתרת היא אם ואפילו רנל יהרת עליהנאמר
 אכל בשר ומם"נ רנל יתרת ולא ארכוכה יתרתאלא

 לשיפה גם פרפה קויית יתרת או שוק יתרתכשהיא
 זה שאין נאמר דאפילו אחת כנמול אחת יהרדכל
 יהר הא קולית יתרת או שוק יתרת אלא רנליתרת
 מרפה הוי הקוליא נימל או השוק ונימל דמיכנפול
 ססגס כמן ומין ~ע"ס כ'ון ואולי סיו"ס טל סססינ]טע"ו

 : 1ד1"ק[ע"פ
 עומדת שאינה או רנל תואר לה דכשאין נתכאר ככרבן

 כעלמא דלדול אלא רגל יתרת זה אין הרגלכמקום
 אע"פ עליו הולך ואינו לארץ מגיע אינו דעתרת אםולכן
 ]סר"ח ובשר כשר תלתלי אלא איט רגל צורת לושיש
 מרפה ושוק קולית להיתדת יש דאם נראה ולקנ"דסס[
 רגל צורת' עליה יש הרי כשר תלתלי שוהו לןדמנא
 חסירה שהיא נאמר עליו הולכת שאינה משוםואי

 וזה הקודם כסעי' ובמ'ש ככך ומה תחתונהארכוכה
 נו היה אפילו יהר אחד אצכע נרגל נטצא שאםפשוט
 כל וכן עצם וכה יכלת שם עלתה או וצפורןאצכע

 ; ון"י[ ]סס כפשימות להכשיר יש כזהכיוצא
 שהיתה אהת כתרנטרת מעשה ]ס"נ[ המרדכי כתגכנוז
ן

 דכוק היה ולא הזנכ לצד שלישי רגל כמו יתרת
 זה על שהשינ מי ויש הרכ ודוזירה מרנליה לאחדכלל
 אכל ממקומו בנמול דיתר לשיפה אלא אינו זהדגם
 כמקום או וה כמקום עומד אם לי מה אחת כנמולאם
 וכעין כשר השימות הלכל נראה ולענ"ד סס[ ]סריימזה

 להיות שצריך והאי זהו דהא טקורם שכתכטהחי15ק
 הרמ"א רכעו ובמ"ש שם האכד מזה שהכריאהכמקום
 אינה הלא רגל יתרת שהיא זה על נאמר איךדאל"כ
 דלדול אלא להיות הרנלים שצריכין כמקוסעומרת

 : התירוה זה וממעם הואכעלמא
 דאע"3 הרנל לחתוכת רומה אינו הרנל שבורתכמט

 3שנשנרה שדיי היא אחת ודא דאדלנאורה
 אינה כאלו היא והרי הגוף מכל נפרדה לנמריהעצם
 מ"ם נשברה שהעצם ינהי והסעם דומיס אינןמ"ם
 חעולם לאויר לחוץ יצא לא והשכר כפנים שהיאכיון
 לההרכק יוחור העת כמשך אותו מקיפים והכשרוהעור
 השכירח מקום אח חוכשים שהרופאים רגל שבורי אויר שכורי אדם ככני נם רואים שאנו כמו עצס אלעצם

'גסשר
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 קורם נשחטה אם אף ולכן מתרבקים העתובמשך
 להתחכר מיועד דהה שהשבר כיון כלום ככך אץהדיבוק

 ! זה ע"י ימות חי שהבעל טרפות זהאע
 אם העצם נשבר ]ע'ץ.[ במשנה חכמים ששנו חהול

 פירשו ובבר-חא ממדיתו שחימתו קיים הבשררוב
 עור אם לחוץ רצא העצם נשבר 1סס[ רבנן ותנויוחר
 רוכו וכמה אסור לאו ואם מותר רובו את חופיןובשר
 מרפוה לענין בין תהו הש"ם עכ"ל הקיפו ורוב עוביורוב

 כטו טטריף שהחיוצך במקום הוא נשהשברדבדסה
 אף שנאסר עצמו האבר לענין ובין ולמעלהמארכובה

 0ן כנון סטריף החיתוך שאין במקום הוא השבראם
 הוא חנוף סן דכפרוש נאסר דהאבר ולממההארכובה

 ממעם ג"כ חאכר מותר רובו מקיף ובשר עורואם
 טטדדתו עחיטתו האומרת חמשנה כוונת ווהושנהבאר
 שהבה0ה במקום אפילו הנשבר אבר לאותוכלוטר
 רוב אין אם מ"ם ולטמה מארמבה כמו נמרפתאינה
 ואסור אבר לאותו ממהרתו שחיטתו אין קייםהבשר

 ; סוחר עיס הבשר  ואםבאגילח

 בחדא לאו והברייתא דהמשנה שבתבו מרבותינו ישגא
 לחוץ העצם יצא כשלא מירי דהמשנה מייריטונא
 עוביו רוב חופין ההיו והבשר שהעור בעינן לאהלכך
 נימל שלא קייפ הבשר רוכ שיהא רק אלא הקיפוורוב
 שהשבירה מיירי והברייתא כשר חופה שאינואע"נ
 שיהא אלא קיים בשר ברוב סני לא הלכך לחוץיצאה
 3סס 3רס3"5 הקיפי ורוב השבירה של עוביו רובחופה
 רהברייתא וס"5 כן ס"ל דלא נראה רכותינו רוב אבלר3ו[
 עור היינו דטשנח קיים בשר דרוב להמשנהמפרש
 בשיצא 0תרי נמי והמשנה דברייתא רובו את חופיןובשר
 בשר רוב כלל בעינן לא לחוץ יצא לא דאגולחוץ
  הבשר  ניטל דאפילו סיים שיהא ולא הופח שיהאלא
 כפ'יח הרמב"ם 0דברי מבואר וכן רס"י[ 3סס ]ר"ןבשר
 אם הארכובה מן למעלה העצם נשבר שכתב "בדין
 וטרפה ונפל שנחתך כמה ח"ז לחוץ ר131 או כולושא
 הקיפו ורוב עביו רוכ חופה העור או הבשר היההשם
 להדיא מבואר הרי עכ"ל מוחרת ה"י שנשבר עצםשל

 כלל א*צ לחוץ יצא ובלא חיפוי צריך לחוץדבשיצא
 ואף בדבריו כלל זח הזביר לא שהרי הבשר קיוםאפילו
 הרמכ"ם דברי עם רש"י דברי משתים העניןשבעיקר
 ! בם"ר שיהבאד כמו שוים אינם לדינאמ"מ

 ובשד דגשעור להדיא מבואר הרמב"ם בדברי דהנהל1נ

 1( ג~ג-יי 1"'נ"~עימ זגו"
 ורוב עוביו דרוכ פירושא 01ה1 ה' מע" והש"עוהפור
 השבירה עובי  רוב רבשחופה היא אחת  רלכאורההקיפו
 אלא אחת 3השואה איע העצם עיגיל דלפעסהםויא "ן העניין א0נם נ"ג השכהיה ה:קף רוב ש"פסטילא

 כ0ה וכל אמר בזית עוקץ כמו יצא והולךמתקצר
 בשכירת לכן הה-ף מתרבה כן העוקץ חקשסתארך
 אם אף העוקץ של צר לאותו הוא החיפוי אםהעצם
 ההיקף רוב מחיפה אינו אבל עוביו רוב 0חופההו"ל  העובי לצד הוא החישי ואם ומרפה מנולה נשארהעצם עובי רוב ס"ס הקיפו מרוב יוהר הרבה הואהחיפוי
 וג) וסר6"ס ססום' ג%11 1וסו הקיפו ורוב עובטרוב בעינן הכי ומשום העוקץ בצד ישנו ההיקף רובשהרי

 6)6 גן 61יג1 3כווגחס מס)וקס )עסוס סר1ו ויסססוסקרס
 : סקי'יר[ ססר"מ וג"גגת"ס

 הוא עוביו דרוב אחר באופן מפרש רל רש"י אבללג
 על הוא עוביו דרוב הקיפו מרוב לנטרי אחרענין
 ק קל שרוב להיות ט דלפעסיםחדברים

 יפ
 שרוב חוף עוביו רוכ כאן ואין קמן נקב דרךלחוץ
 מביב כשד עליה שאין סעלה סבהוץ שהעצםוהייע הקיפו רוב כאן שאין יש ולפעמש עוביו רוב ולאהקיפו רוב וזהו דובו קפם העצם שעל הבשר והיינוהקיפו
 ראש בלימת שכט)ה והיינו נכסה העצם וחגלהשבר
 מהשבירה העצם חלל וכל הקיש בשר לצרהשבירה
 הרוףההו ובעינן הקיפו רוב ולא עוביו רוב 0קרי וזהנכסה
 יציאת שכל ודע טרפה סחיים לחוץ יצאה השבירהשל הפה אם מ"0 רובו את מקיף ובשר עור אם אףולפ"ז
 השבירה שפי והיעו טבחוץ טקצתו שרואין לחוץשנילויו הכמנה אלא סהעצם הבשר כל נקלף הרי דא"כממש לחוץ העצם שטא הכוונה אין זה בענין הנזכרעצס

 זהו הקיפו ורוב עוכיו רוב חז"ל שהצריבו דזה ידעלזא : סס[ ]סר"ס לחוץ פפשבולט
 אמר דחד נחלקו ]ט"1!ן שם דבג0' הספקמפני

 בגו~ך הקיפו  ורוב  עובירוב בעינן הלכך בנם' ופטקו הקיש רוב אמר וחד עוביורוב
 ולא סחלוקת ש-פ  ביי

 איבא כי 1לפ"ז לחוטרא נלך  בטאן הלבתשאיפטקא
 ליח במעי בם"ר יהבאר כאשר לרינא בזה נ"םרש מרפה ספק הף בלבד הקשו רוב או בלבר עוביורוב

 וע-ש
 שאם מקום כל ו" נסעי' 3תב דב" רבינו חצהל1ן

 אלא נחתך לא אפילו מהפה דרא וש-נל שםהקחך
 עביו רוכ חופין וכשר עור אע אם לחין ויצאנשבר
 מקום כל ח'ל כן כהב המור ונם עב"ל כשרההקיפו ורוב עביו רוב חופע וכשר עור אם פרפה הקיפוורוב
 אם נשבר אלא נחתך לא אפ-~אם לרש"יולמעלה התחחט סעצם כגק מדפה וווא הרגל שם יחהוךשאם
 וסרפה כנחחך חשוכ רובו את חופין ובשד עוראין
 רובו את חופע ובשד עור ואם בעוף  בז בכהמהבע
 צרעי חק ורוב וכו' אבר בק בהסה  בי מותרחכל
 כדעת חהו ענךל 1ב1' הקיפו וועכ עוביו רוכשיהא

 וכש השמקש ורונ תש"טכ"א חירא"ש והךעס'הרסב"ם
 ושבארע

אנ5
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 ואוסרים מחטירים ךש בזה"ל כתב הרם"א רביט אבללך

 יצאה השבירה אם רובו את חופין וכשר עור אםאף
 המנהג נתפשפ ומזה קמן נקב ררך מחיים אחתפעם
 שאם במקום בעצם שבירה כל להמריף המרינותבאלו
 מכל אותו מקיפין וכשר עור אם ואף פרפהנחתך
 בקיאין רבים ואין בשר חיפוי ברין הם רביםמילוקים כי להמריף המנהג מ"ם כלל נקכ שם ואיןצרריו
 המורה עיני ראות לפי הפ"ם במקום לא אם לשנוחואין
 ונקשר חזר לא אם 1ר11קא כהלכה להורות להקלשיש
 שיתבאר וכמו לדנשיר גוהגין ונקשר חזר אםאבל

 :עכ"ל
 החומרא על אחרונים נרולי כל התרעמו כבר והנהלז

 לא זו וחומרא הפ"ם במקים שלא שהחמירהזה
 להחמיר מ"ש וכפרם סקי~לן ]ס"ך פומק בשוםנזכר
 בשר בחיפוי בקיאין אנו אין כי כלל נקב באיןאפילו
 יצא שלא כיון בשר לחיפוי א"צ נקב נשאין האוקשה
 יבא שלא כרי הוא המנהנ מעם אך סק"ס[ ]ק"לחוץ

 להטריף נהגו ולכן מטלה קצתה כשהשבירהלהכשיר
 אך סקט"ון ]ס'ך משה ררכי בספרו כם"ש עניןגכל
 : סק"ל ]סר"ח בה כיוצא מצינו ולא מעם בלא חומראזהו

 בנויה זו חומרא שהרי להתפלא יש הרבר ובעיקרלדץ
 אחת פעם יצאה רכשהשבירה ז"ל רש"י שימתעל
 גתבאר וכבר ל"נ בסעי' כם'יש עוביו רוכ כאן איןמחיים
 הספק מפגי הוא עוכיו רוב שהצרינו רזה ל"רכסעי'
 ריעה היא רשיי שרעת ולבר כך כל מחמרינן איךוא"כ
 שמא קמן בנקב גם מ"ס יש רש"י לרעת נם האיחירעה
 כמאן הלכה שמא לחוץ שיצא ואת"ל לחוץ יצאלא

 שמא שלישי מפק שנתוסף גם ואף הקיפו רובראמר
 כלל נקב  כשאין גם לגזור נוסף איר וא"כ לחוץל:צא חיישינן לא רובו את רכשחופה הפוסקים ברובהלכה
 השלש ממעם קמן בנקב אפילו בהפ"ם שלא נםישראל ממון להפסיר אין מנהג שאין בסקום וראי זהוולכן

 והעור נלל נקב כאן כשאין וכ"ש שכתבטספיק,ת
 מנהג שיש במקום אך כרל להחמיר ראין שלםוהבשר

 ! בהפ"ם זולת שם להקל אין בהפ"ם שלאלהחמיר
 כפשוטו הוא לחוץ יצא שהעצם שאמרט רזה ורעלמט

 בחלל העצם נשבר אבל העולם לאויר ממשלחוץ
 ומבשר מעור ערומה והיא לגמרי הבשר מן העצםיצא שבפנים אע"פ שלימים הם והבשר שהעור לפניםהנוף
 נסס1 4ייחרפא

 בזה חלקים כיש רלא סר6כ"ז[

 אבל ע"ש בשר בלא בעור ובין מבשר ביןהוי רחיפוי מחבאר ל"א במעי' שהגאנו הרמב"ם מרברינמ
 טיזב ז"טנו:ש :עז ו%ז%'%

 איט עור ורובו בשר מיעום יש ואפילו כלום אינובשר
 מועיל אז הבשר מן הוא החיפוי כשרוב ורווקאמועיל
 קשה שהעור בבהסה רק וזהו להצטרף העורמיעום
 מחצה אפילו רך שעורו בעוף אנל יפה מחפהואינו

 ]:רמנ"ס בשר ב% עור כ1ל1 וכ'ש מועיל אינו בעוףגם
 ועהוס' סס 67מלי ג6יג6 ססקו וסס ! ס"1 כנת' ~'קססק

 : וס":ו[ 7"ס : מ"3סנח
 שהיה במקום זהו בשר בלא עור מועיל שאינו וזהמא

 ונשאר העור מחחת הכשר ונתרוקן בשרשם
 אלא בעור רבוק קצת בשר גשאר ואפילו לברוהעור
 מועיל אינו נ"כ לעצם הסמוך התחתון הבשרשנימל
 אביר"מה צריגייאיעג שאינוליגי:נצ:ן

 יאיניהו:ו נההי:י"נועם:ך ה:ךבוונ(ך
 אינן נירין אבל כבשר לה:יחיזוק:ךענצויידלוס:ך

 שמופן מפני רכים עכשיו הם ואפילו כנשרמצילין
 להקשות: מופן הנירין וכללהקשות

 אלא אחר במקום רובו החופה הבשר היה לאמב
 ואם העצם סכיכ מעמ וכאן מעם כאןמהלקם
 אלא אחר כמקום שהוא או נכמה רובו הריתצרפיהו
 וחופה וקלוש מרורר הכשר שהיה כלומר מתרוססשהוא

 הכשר שננרר או * ועצם רבוק ואינו החופהכשר
 ]רמנ"ס כקליפה אלא הכשר מן נשאר שלא ערמלמעלה

 ההכשר'י ש-[םן עליונים שלישי רהשני וממילא לעצם הסמוךהכשר עוגי של התחתון שלישיתו שניטל או מטכ'ש[ס"ס
 שהבשר או הנשר שנמרק או נקבים נקביםשעליו

 פעמים כמה נתבאר וכבר גוררו שהרופא ערנתמממם
 לרקבון וקרוב הבשר שנהקלקל וכל כזה בקיאין אנוראין
 הם אלו רכל מציל ואיגו נוררו שהרופא כבשרהוי

 ורינים לחומרא ואזלינן אפשימא ולא ]ט".ן בנם'בעיות
 במקום הוא כשהכשר כולה הבהמה לעגין הןאלו

 בארכובה הוא כשהשבר האבר לענין והן ממריףשההתך
 !התחתונה

 בסכין הבשר נקרר י"א מעי' חהש"ע דשער כתבומ3
 מכוכה הקיפו ורוב בעינול מבעת כעין השברמעל
 שאז הקדירא מכיב כ"צם רבוק שהבשר בר"אכשרה
 גירסת לפי ההו עכ-ל לא רכוק אינו אבל ארוכהמעלה
 אכל ע"ש להכשר איפשמה רנקדר שם בנם'רש"י

 ואסור הספיקות בכלל מ'כ נקרר הכנים שםהרמב"ם
 סקג"ם[ וסר"מ ]טכ'ח לרבריו לחוש ויש הספקמ"גי

 : אחרת נירמא לו היתהובווראי
אפילו
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 "פ רק אם הנשבר מהעצם קצת נפל אם אפיונןך
 נופל חיה לא אם אף השבר לחפות והבשרכהעור

 ולא מעלה לא שנפל זה עצם דקצת כשרה העצםקצת
 לא אלו לחפורצ כדי והבשר בהעור אין אם אכלניריד
 דאנן מרפה לחפותו כדי בו יש שעחח אע"פנפל
 ישוב דאז האבר כל על והבשר העור לשערצריכין

 :לקדמות1
 חופה בשר להיות שצריך שנתבאר מה דכל ודענוה

 לרוב דאז לחוץ ויצא בעור נקכ כשהיה הכלזהו
 רובו את חופין ובשר עור מועיל לרש"י לבדהפוסקים
 העצס יצא ולא נקב בו ואין קיים העור כשכלאבל

 זדיעה מלבד הפוסקים גל בנ" כשר קייםבשר
 לחוץ יצא בלא דאף דם"ל ל"א בסעי' שהכאנוראשונה
 : יחידאה דיעה וחיא קיים הבשר שיהאצריך
 הקולית עצם נשבר 1' כסע" הב"י רבינו כתבנ:ר

 בשדרה המחובר העליון מראשו קורמ ממנוונימל
 רובו את חופין וכשר עור אם ניביו מיעוםתתעכלו
 אינו הניבין רוב נתעכלו דאם ומשמע עכ"לכשרה
 את חופין ובשר עור היי השבירה משום אי להניחוש דלמאי עליו חהקשו ומרפה ובשד עור חיפוימועיל
 ניבי עיגול משום ואי שנתכאר שבה-ח כדין וכשרדוכו
 ]סר"ח[ כשר שמופה בלא ניבי דעיכול נהכאר כברהרי
 הבובנא שוקא העליון בראשו דהשכירה כלל ל"קאמנם
 טרפה ניבי ואיעכול ירך שבשמופת דכשם כשסומהדינו
 לקעהן7הנן8 :::ןנ,:ך;:ן שם העצם כשנשבר כן כמו להנוף קיום שאיןמפני
 את חופץ ובשר עור הניכין לכד מצרכינן ובכאןניבי
 יהיו שהניבין הדבריס שני וצריך השבריס כבכלרובו

 ; סחניס[ ]וכ"כ השבר דוכ יחפו ובשד חפעודקיימים
 טרפח 'שעושה במקום העצם נשכר דגווד כתבכמז

 כתבו לאו אם רובו למא אם ירוע ואין ונקשדוחזר
 רובו יצא שלא בידוע שנקשד ביון דכשדההגאונים

 לשיטת העצם ביציאת % איכפת לא חופין היודאלו
 יצא לא העצם אם אמנם שנתבאד כמו הפוסקיםתכ
 וזהו ל"א בסע" כם'ש חופין ובשר לעור א"צלחוץ
 רוב יצא שלא מימן זהו שנקשר דכיון הנאוניםשאמרו
 מססייסס ]וכ"ט חופין ובשר לעור וא"צ לחוץהעצם
 נס וס דין סוי 7מטי65 6ך רס"י 5סיטס מוסו כטכוסגים
 וכתס ע"ס גסר מיסת ססיס סימן יזסו ססוסקיס5רוג

 העצם נשבר "ב בסעי' הב"י רבינו שבהב זח ונםכמה : ן 171"ק וס ס61מסדוטק
 ידוע ואין ונקשד וחזר מרפה אותה שעושהבמקום

 למקומו שחזר והוא כשרה לאו אם רובו יצאאם
 אם ואפילו ידובקו יחדיו שבר עם שבר ונתחברהראשט

 כשר שנשברה עריע וניכר השבר כמקוס "ב עחיןהוא
 העצם שגרי שני אלא הראשון למקומו חזר לא אםאבל

 לממה נמשך וחה למעלה נמשך זה זה על זהשוכבים
 אבל הנידץ צומת במקום שלא מיירי זה וכלפריפה
 כשאין ג"כ 1כ11נת1 עכ"ל נ"1 בס" יתבאר צה"נבמקום
 העצם יצא אם הוא והספק רובו את חופין ובשרעור
 ובשר לעור א"צ דאז לחוץ יצא לא או ומרפהלחוץ
 עוו באין מיירי הב"י דרבינו אחרונים נדולי וכ'כחופין
 6ן סק5"א ופר"ם מק"ם ]כוו"פ רוכו את חופיןובשר
 6)6 5וט 6"5 ט"ס חוסס ססיס מיטן דוסו ססר"חמ"ס
 דכאן כתכ המפרשים מנדולי אחד והנה 171"ק[כת"ם
 ודבריו סק"כ[ ןס"ך רובו את חופין ובשר בשרמיירי
 פעות איזה שיש וצ"ל לזה הבנה שום ואין מאדתמוהין
 1 %1נ"סן ]סנרע"6 עולם נדולי עליו תמהו וכברבדבריו

 יש יובקו יחהו שבר אל שבד דווקא שהצריך החכמם
 זה שוכבים אפילו דינא דמעיקר וס"ל בזהחולקע

 שבר באץ אף להקל יש בהפ"ם ולכן דיו ניכ זהעל
 דאם שהכריע מי ויש 1נ'0[ ידובקו יחדיו שבראל

 היה השכר אם אך להקל אין זה על זה ממששוכביס
 רק השיפוע באותו השכרים ונתדבקו כקולמםבשיפוע
 שה עוקץ רק בתחלה שהיה כמו ממש נתכ11נ1שלא
 סק'"6[ וט"ו דכשרה למעלה זה ועוקץ לממה קצתנמשך
 הכהמה דאין ולמפה מארכוכה היא כשהשבירהוכן

 נ"ג בו להקל יש נאסר בלכד האבר זה ורקנאסרת
 שאיסוד מפני ]פס[ ידוכקו יחדיו שבר אל שבד כאיןאף

 "גוהנים 5מקומות וכן סס[ נסע"נ מדרבנן הואהאבר
 יצא ולא רובו את מ ובשר עור אם אף4החמיד

 סקי"7 ה"ך זה על חה שוכבץ אפילו בנקשר להנשיריש
 שבארנו כמו כלל פעס לה אין זו חומרא שעיקיכיון

 ; ל"חגסעי'

 נמקום אפילו נשבר או נהתך דאם נתבאד כברנ
 רוזחיעגה טארכובה כנט פדפה אותה עושהשאין
 כעחשין אסור עצמו האבר נקשר לא אם מ"םולממה
 לההסל שנהגו וכמקום רובו את חופין ובשרעור

 רובו את חופץ ובשד כשעור אף ל"1 בסע"כמבואר
 שנראה מפני מדרבנן הוא זה ואיפור האבראוסרין
 חז"ל ונם הגוף מכל הוא פרוש שהרי החי מןכאבר
 להבש תאכלו לא פרפה בשדה דובשד מקרא זהסמכו
 ושחמן ובעוף ובחטה בבהמה המדולדלין והבשרהאכד
 סדייחר 8עם גם לחתוך וצריך 1פ"נ:[ אסורץשהן

 לסעלת אבל לצמצם שאזא מפני האסה- האברכשחותך
 וכין סי'ג[ נסץ4 לחתוך א"צ השכירה ממקוםממש
 סקף16 ]סס גג~יא אזלינן מפק כשיש לכן מדרבנןשזהו
 ראסוה דייא סחלוקת ג"ה יש נח לכן להתו מוחד441ם
 רק האיסוד אץ דלישראל כיע ר"א דשזי מן אגרממעם

פרבנ~
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 הוא חה ועצם הראש עם הנמכרת ארכוכתשהיא התחתע ליענרק השני הפרק שהוא השיק שמחבףקמן
 ממט 1מעלה משי"ך שקורין התטקות כושסשחקים
 בשיק ומתפשסרם ועיים אלו נירים וצומתיםסתחברים

 ערקום שאין ובעוף כשר כעץ והוזרהם  שמתרגכיםער
 או נחתכו אם נשם גם לפרק פרק בין הואחתחלהם
 או מנה שם ש-פ או לפרק פדק בין הרגלשנשכר
 נם שיתבאר כמו בצה"נ הממריף באופן נפוחנעשה
 הנו חשוק ובין הערקום בין בגהמה ען מרפהבשם

 ! צח"נ מתחיים שבשם מפני עצמה;ככשוק
 ראין כשרה הערקום כננר נפמקו ואם והש"עהמור רבוי לפי צה"נ כאן אין עצמו הערקום כננדאכל
 כסקום העצם כשנשבר אומרים יש ום"מ צח"ג דיניבהם

 מהנירים אחד נפסק שמא לחוש שיש עצמוהערקום
  סק"ו ]ס"ך נפסק לא אם להכחץ כקיאין אט ראיןמשום
 יש כשנחרפא אפילו לאסור שרוצה מי ויש פשד[3סס

 אם בכך מה והמיהני סס[ ]עסע"נ בנתרפאמתירים
 אהד כשנפמק כשרה ככהמה הא מהגירים אחר3פמק

 הפומקים רוב סוכרים רכן כס"ר שיתכאר כמומהניחם
 כפמיקת אפילו רממריף רש"י לשיפת שחששווצ"ל
 "פ הא א"כ אכל כם"ר יתכאר כאשר מהנידיםאחר
 נפסק השת"ל נפסק לא שסא מפק מ"ם 0מעםלר(עיר
 הראשון שהספק מפני וצ"ל כרש"י הלכה איןשסא
 לומר אפשר או מפק ואינו יריעה חסרון של ספקהתו
 קאמרי היקא ולאו הגירין כל נפסקו שמא ספקשיק
 לא כהפ"ם בחץ רהמקל נלענ"ד ולכן הנידין בעאחר

 !הפסיר
 נפסגן אם וכן מרפח ק"ם שהןגל אף צדינ ניטלו!4

 שנקפיו רק נימלו ולא נחתכו לא ואפילו נהתנואו
 שנתקפלו רכל מרפח למעלה ער העצם מןגעקרו
 דההיתע מק""ן וע"ז ]ס"ך אינם כאלו הם דוימהעצם
 ומלשון להעצס ומצומרים סחוכרים כשהם רקהוא

 פרפה לנמרי כשנתקפלו ררווקא לחריא משמעהפומקיס
 כשר כשפס או באמצעיתס או כראשם כשנתקפלואנל
 כזה דומה ואיט כה לן לית לעצם מחוכר דהרוברכען
 ולא נחם כל מחל"ש שהוא מקום באיזה דהחתךלנחתך

 ! גרע[ ו' גסי' ס5ג"ס ]וג"גבנתגפלו

 עב האחר נידין ל יש רכבחמה ןס"וו חז"ל אמרוח
 מפני בניין רוב נקרא העכ חהאחר ו,קים ושניסמאר
 רוב נקראו והשנים ]רס'י[ ביחר משנההם עבשהוא
 ולכן סניין ורוכ כניין רוכ שיופסק ער נמרף ואיטמניין
 נפמקו מנין רוב שנשאר מפני כשר נפמק לכרו חעכאס

 העכ נפמק כניין רוב שנשאר מפני כשר לברםהשנים
 מניין ורוכ כניין רוכ ש"ש מרפח םהרקים אחרונם
 הוא העכ והניר ואחר אחד כל רוב נחתך אםוכ'ש
 השנים על מונח חשוא הכהמה כשהולין שמפרירץאוהן

 1 ובעצם בכשר רבוקיםוהם

 גם כי1 העב נחהך שאפיו עור שמקי מי והשך
 השנים נחהבו אס וכן כשר הרקים השניס מןמיעופ
 נסש-ף ואיט כשר נ"כ העכ בק סועומ ונם לנמריהרקים
 ריי1ס נחתט או מהרקים רוב ונס העכ נל נחתךאא"כ
 % רשא ורעת י(ר""ס[ כסס ]עור מהקכ רוכונם

 צר3 ]גל"ק 0הם אחד רוב כנפמק רק אפילולהמריף
 וטע"ק ]ספשנ כן שמוברש הראשגים מנרולי 51מהסס[

 הורה בשל להחסיר וראףוסש"ס[
 ]סי

 ודיעה מק14[
 לח הש'ע כע6 ורנותעו הר0בים רעת השראשונה

 ! ע חעה רקהכשו
 שם בנמ' הלכהא ואפמיקא ניזין ט"ז יש וכעוףז

 רעוף משום לאו מרפה מיניעי חדא נחתךראפילו
 חלושים הנירים רכעוף כהשום אלא מבהמהחמירא

 הדצ ]סוס'ן 6פסק כולס עתירש מהן אחתוכשנפמקה
 מהראשונש ש"ש תוף הפומקים ורוכ והרפכ"ם רש"ירעת
 3עור[ ]פ' 8הפמק המ"ז כל רוכ צריך בעוף רנםרס"ל
 כזה הילוק ואין מרפה האהת רוב נפמק ואפילוהש"ע בעלי רבותיט סה0ו וכן כם"ש אלא כן הלכהאין
 שהם ואינה"ק מצהות ראפיו לנסים רקים עופותבץ

 וקשים רחכיס המה האינרי"ק של והנירץ נהליםעופות
 רבך לדצ אית רינא חר מ"ם רואין שאט כמוכעצם
 ואף סוגייע אחר כפסיקת נמרף שכעופות חז'לקכ6

 ! קי*ל והכי אחרכרוכ
 עב האחר ש5שה שהס ככהמה הניזים ששימת ודעךן

 ברנל מקו0ות בשני ישנם נמ"פ רקיםוהשנים
 פנים נצד ישנם עליו טפל שדשנב חוץ כצדדישנס
 ודשץ הע1לם אבות בזה תחלקו הכהטה חלללצד
 פירשו והאשכנזים הצרפתים ר3ותיט וכל והךא"שוחוס'
 דע:דגשה שכח ההש ידוע טר"שפ[ ן ושש*ף סדב1ץמתבאר חע 3נ"ט[ ]ט"פ י"נ דע פשח סהרמב"ם 8הדיאסנחשר דכן )ר6'ס( מיכותיו רש, קיבל וק- חוץ לצדשהם

 נסחפק לא זה ועל שכחוץ בנעיס תלו4 וחיוההוחזקרעה
 1 ןסס[ חכםשעם

 רק הם דצה*ג ום'ל זה על הלק ז'ל הראבשר אכלפ2
 צמותים לא אינם ושמבדשץ שאתעם מפני ירוחםורביט הזרץ הרשכ"א . 1רום3עע פנים שכלפיאותם

 רבבם' ועוד המדי ומחוברים צמותים הםהןפנימים בפשע עומר גיר נ5 אלא כלל יחריו סחובויםלא
 הדקים מהשמם בשכע עחר חוא העב דהאחרמכואר
 עינהצ כאשר בוקקצגים ח4א בד4ניכים רק נ"כווהו

 ה6ש שים שניהם העצם מן היהמשים ששניםרואות
 אחרים חוטים נם בהפנימים יש ]מ"ן[ מהםכשנים אפ-י ולא השניס מן נדול שיהא אחר כהםתסצא
 שהם הדשן השנים לבר העכ חני בתך ונכנסץעצמן כדגידע דובה ולבנים קפנס נוים שני יש תורכמותן וחוע! קשים אינם נם הנירע כהצוסת לכניםואינם

 ! כטש הגירע הצחשה המה שהם עשסדצברע
4ה~ע
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 המברות כשתי להחמיר שיש פשוט הרבר דינא ולעניןי

 ובקבלה רבים דעת היא ראשעה חסבראדהנה
 דברי לפי בחוש מאד נראה הראב"ד ודעתמקדמונים
 בעלי רבותינו ומדברי בזה להכריע וא"4. כם"שהש"ם
 כסברא לד'נא העיקר שתפסו מבואר ב' סע"היט"ע

 הראב"ד מברת כפי נם להחמיר שיש אלאהראשונה
 יש לאו אם נפמקו אם בפנימיים מפק כשישזלפ"ז
 שמא נפסקו ואת"ל נפסקו לא שמא מ"ם ממעםלהתיר
 אין בחצוניים ספק כשיש אבל כהראב"ד הלכהאין

 ראשונה נד'עו; להלכה דהע'קר ז1 ס"ס ממעםלהתיר
 : גס"ד[ סק"נ]סת"ג

 זה מחלוקת יש בעוף דנם שכתבו נדולים ראיתי45ט
 וגס"י[ ]סס .העיקר הם דחצוניים להלכהוהעיקר
 סובבים שהנירים רואים אנו בעוף רהרי סאדותסיהני
 הם שהרי ומשסאל מיסין ומבחוץ מבפנים מביבמביב
 מביבות הם שהגידים זאת רואים אנו בתרננולת ונםט"ז

 הם שהנידים באינדיק ,נלוי זאת רואים וביותרהשוק
 ואין השוק כל סביבות בעינול והולכים וקש'םדחנים

 ער צומתין להיות שמחחילים ממקום ארכן שיעוריבנ : כלל מחלוקתבעוף
 מ"ז להרמב"מ הנדול בשור בבשרשמתפשמים

 ארבעה שם אסרו דבגם' אצבעות ד' רק ולרש"יאצבעות
 מפרש והרמב"ם אצבע במדי מפרש ורש"י בהיראבמד'
 אצבעות ר' הוא דבמרי כקלי[ ]טרך הערוךבפ"

 כהרמב"ם סוברים הפומקים ורוב מ"ז הם בטדיוארבעה
 במראיתן אלא שיעור חכמים בו נתנו לא ינדקהנטכיי[

 להם יש ועבים קשים לבגים שהם זמן שכלובמשמושן
 קמגים שהם או להתרכך מתחילים כשהם אבל צה"גרין

 כך כל לבנים שאין ובמקוס צה"נ דין להם איןודקים
 אחרים נידים שיש ו' במע" הב.י רבינו כתבינ : צה"נ הוי לא זכוכית כעין ומזהירים קצת לבניםאלא

 אינם ואוהם בנקבות כזכרות באלושנבלעים
 אלא אינו דזה דבריו שמתם ותמיהני עכ"לצול'ג בכ~

 נירים יש דבהס צה"נ הם שהפנימיים הראב"דלדעת
 החצעיים שהם רש"י לשימת אבל מ' במע" כם"שאלו
 נבלעים אינם להראב'ד גם ואף אלו נידים בהםאין

 מינים בשארי אבל כלכד באלים אלא בנקכותכזכרות
 כמ"ש העב בהניד נכנמים אלא כך כל נביעיםאינם

 של הגרול בם8רו והובא ]וכ"ח.[ הבית בתורתהרשב"א
 : בב"י דבריו על וממך הוא שכן יראהשהרואה מפני בזה להאריך חש לא ואולי ע"ש הב"ירבינו
 דקה בבהסה בסו הם בעופות צה"נ אורך ושיעור5רי

 דקה כבבהמה ום'מגם במידה ידוע שיעור להםשאין
 קמנו ולפי גדלו לפי עוף בכל ישער לשער שבקיומי
 ובמקום הגידים צומת הוי קשים שהם זמןדכל

 %:%: מנ %לבג:מ%4י14%11:ן מ' במע" הרמ"א רבינו וכתב צול'ג הף לאשמהרכנים

 הוא כן דכו31תו ונראה ביאור צריכין ודבריועכ"ל
 אין האסצעי העצם אם אך עוף בכל אין מאצבעדיוחר
 אלא צה"נ אצבע אפילו כאן אין אצבעות שניבאורכו
 מאצבע פחות דאפילו כלוסר נקימ ולקולא עצםחצי
 והאצנע צה"ג בזה ש[ עצם מהחצי למעלה דקאם
 קופיח 6"פ ]וכוס נדול היותר השיעורהוא

 סס'י
 סק'ת

 : 1ו1'ק[ ט"ס סק':ס סגרו"ס פסכין גרהסוכן
 ביאר בעצמו והרי שאיה בזה יש באסת אבלמון

 ברוחב שיער דהמהף"ל הן דיעות ששני ד"םבמפרו
 הרוקח והרי ע"ש עצם חצי עד טבואר וברוקחאצבע
 ויותר מאצבע יותר הוא אם אפילו עצם חצי עדכוונתו 1ב11דאי כלל אצבע הזכיר ולא למהף'ל מובאקדים
 דקה כבהמה רינו דעוף שנתבאר דכיון תסוהמזה
 באינדי"ק רואות עינינו והרי ובמראיתן במשמושםשתלוי
 ארוכין שלו שהנידים הא"ן ענגילשע"ר אותו קוריןויש

 אחד ומשמוש להם אחד סראח סופן עד ומראשןהרבה
 ד"ם במפרו ובאמת צה"נ הוי העצם כל וא"כלהם
 העצם אורך דבל הרמב"ם בשם שכתב מהאנורהביא
 נחלקו במה להבין ויש ע"ש דבריו ודחה צה"נהוי

 שהוא כתבו זו אצבע דהנה להבין יש ונם ע"שאצבעות שני כתב מי"כן ]ס"ד ביש"ש והמהרש"להפומקים
 כתב שם והמהרש"ל טסרי'5[ גטס סקשו ~"ךאטדל

 דיעות דשני הרי ע"ש אנודל וי"א אצבע מ"לדמהרי"ל

 רדאין ו(ע"דטז
 באןס

 ס"א ג ורבינו כלל מחלוקת
 זל"ז רומין אין שהעופות דמפני כן לומרהוכרח

 בהם משתמשים שהעולם עופות רוב אך ובקמנןבנדלן
 במראיתן דתלוי הוא הדין 1סעייך כידוע תרנגולתהם

 ולפ"ז העצם מחצי יותר עברו לא ומעולםובמשמושן
 בקיאות צריך זה דנם אך העצם חצי ער לפמוק לנוהיה

 א"צ דהבקי בקי לשאינו מלסר והוא ולחלוקלמדוד
 והאיט שכתב כמו וסשמוש בסראה יבדוק דהוא זהלכל
 וזהו אצכע ברוחב בעוף למדוד אמר המשאלהקל כדי לכן מחציתן ולחלק לסרוד עליו למורח זה נםבקי

 אצבעות שני ערך הוא העצם אורך שבאמתבתרננולת
 בהאצבע יבדוק קילא בזה ולבן בחוש רואים שאנוכמו
 תרנגולת שוהו עופות ברוב באצבע מרר  שהמהרי"לוזהו
  ביאר לא  ולכן בטקצח ול"1 שוח  אין  חרנגולת נםאמנם
 היא אם  חטורה עיני  בראייח חריי חה אצבעבאיוה
 באצבע יסדור קמנה היא ואם בהאנודל  ימרודנרילה
 אווזות כמו נדולים בעופות אבל בתרנגולת הכל וזהוין ! לבאר חש לא יכן נדול הפרש בזה שאין ומפניהשני
 הסהרש"ל בס"ש נדולה באווזא אצבעות שניהוא דבוודאי נאצבע לשער א"א נדול שהעצם אוזאובר
 בכל אטדל אין יונה ובני בתהיים בקמניםולהיפך
 שם נשער ואיך אצבעות שני יהיו לא ועכ"פהפרק
 זהו באצגע לשער שאסרט דתק ות"פ האמצעיעצם מחצי יסעלה צה"נ אין ולעולם אוסר לזהבאצבע

בתרנטלת
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 בבהטה להכשקך יש נקשר בלא גם בהפ"םאנל

 בהב שדיא"ש הרק טמקור לזה ברורה יראיהיג ;בבדיקה

 העוף הוכאה דא6 לאסור פנים יש יפה ונחרפאו~קשר
 בשיתסר לברוק צריכין היינו העצם שנקשר קודםלפנינו
 עחין צריך בחקה מ"ם העצם שנקשר אע"פ וא"כחומי
 והאריך עכ"ל וכו' להטריפו צריך לבדוק נקי שאינווטי
 הרי ע"ש המהירים ודיעות האוסרים דיעות והביאבזה

 שנקשר קורם לפנימ העוף הובאה דאלו להריאשבתב
 מועיל דמרינא מפורש והרי וכו' לבדוק צריכיםהיינו
 אבל בקיאים אין דבעוף אלא שנקשר קודם גםבדיקה

 : שנקשר קודם אף הבריקה מועיל שבקיאיםבבהמה

 העצם נשבר ואם בזה"ל זה בדין המור מייש ילפ"זכנד
 בלא אוסרין יש יפה ונתרפא ונקשר צה"גנסקומ

 מיירי לזה שקודם מפני זהו עוף הזכיר ולא וכו'בדיקה
 דאדלעיל עוף להזכיר חש לא עי של צה"ג בדינירק
 של צה"ג בדיני מיירי לא זה דמקודם והרא"שקאי
 בעקו הוא המור בוונת גם אבל עף להזכה- הוצרךעוף

 ש"מ עוף הטוד ה!כיר טדלא לדקרק שרוצה טיויש
 ברמוכח כן לומר וא"א ]ענ"ח[ כן הרין בבהמהרגם

 הוא שם הענין דכל להזכיר הוצרך לא והמורמהרא"ש
 : ע"ש ב"וףרק

 ואין כשנשבר הוא 11 תומרא דכל ברור נלע"ד וגםכה
 רובו את חופין רכשעו"ב רובו את חופין ובשרעור

 שלא הוא מימן העצם לגבי קלקול אינו שהשברביון
 נם8ר1 הב"י רנימ סדברי ל!ה וראיה צה"ג נםקלקל
 העצם נשבר שאם שי"א חיים באורחות כתב וז"להגדול
 אחר לברוק א"צ כלל יוצא ואינו הבשר תוךבפנים
 אבל קשה שהוא מפני להשבר נוח שהעצם לפיצה"ג
 לא שהעור רואים וכשאט לא רך שהוא והעורהגיד
 לברוק מצריך והר"ם נפסקו לא שהגידים כ"שנפסק
 שנה8.'ס נרור נלע"ד האלה הדברים וסכל ~כ"לוכו'
 עדיין שבור בשהוא נם הבריקה על בבהמה לממוךיש

 ט356פ 5טפ5ס 6ת5פי פ5ס סגסכל 16;6 3כר טג"6]עיו3"י
 5סת0ירים וססכיס 6ט)ס 6חר וגט65 ס6ם"י 61יגווגקסר
 כ5יס 3סט05 כעוף 16 יכ'0 ססיי0 מסגי פ5ס וכס3יר0פ"ס

 ס3ג5 תסגי וס ס"ס ססרמ"ג 16סר כסגסכל 5ס"גוכטקוס
 : ס5תס"ג[ 06 )ק5ק5 טוג)יוס

 ע"ט יבו הימה ועי נזסימן
סעיפים[

 יש הרורסות ועופות חיות רבל וזהו טרפה רריסהא
 הראשגים הרנלים שהם שנידם צשרניהן בין ארםלה!

 המעם ואין למות ומופן ושורפן בהם האקס נכנםחיים הבעלי טף מן שהוא מג~ם איזה על בהצפרניםוכשמכות
 ובאמת נקובה בבלל הוי דא"כ לינקב דמופוסשום
 שנאמרה מדפות מעי סשסנה יהיא בפ"ע טרפההיא

 בפ"ע נקובה ונמנה ב"מ בסי' בם"ש בסיגילמשה
 שורף שהארם מפני רדרוסה מעמא אלא בפייעודרוסה
 שיתבאר דריסה סענין !ה ואין מ"כ.[ ~תיס' לסותוסופה
 שחולק פירושו רהתם פ"ב בסי' ממאים עופותבסימני
 הוא והכא שם כם"ש האויר מן שקולמ או רגליואת

 ; כם"שארם
 מרפה בשרה ובשר רכתיב בתורה מפירש ירימהב

 תאב כארי יער מחייתי שנמרפה וזהו תאכלולא
 ונמחה כנץ הרורם מעוף שנררמה עוף או בווכיוצא
 ושסא ע"ש וה נארנו ה' סע" 5"ט ובסי' בווכיוצא
 מרפות מיני משמנה מסיני למשה הלכה היא והריהאמר
 למה בתורה מפורש שהיא וכיון כם"ש למשהשנאמרו

 כטו ב!ה נאמרו יינים פרטי הרבה דבאמת הל"מלט
 במו בסיני למשה נאמרו והפרמים זה בסי'שיהבאר

 עשש י"א סעי' שם בארנוהו ובבר שבע"פ תורהבל
 יותר בספיקו ררוסה באיסור החמירו הרמב"םולרעת
 ט ואס משחיטה פ"ה ריש נם"ש מרפיוהטבשארי

 בם"ד רבריו יישבנו אנחנו אך זה ברבר עליוהשיגו
 נסעי' זה נסי' גם יתבאר ע"ש ב"ה סעי' נ"מבמי'

 ; בם"דל"ח
 להם יש המסאים העופות כל הממאות החיות בלנ

 בתורת והרשב"א בפ"ה הרטב"ם לרעת הרריסהבח
 ו"ל הרא"ש אך הפוסקים רוב דעת הוא וכןהבית
 אלא ררימה אין ממאות רלחיות ט'[ סי' ]ס"גסובר
 הש"ם חבם' ה!כירו אלו שבל שיתגאר בטומדריגתו למי אחר בל ונמייה ושועל וחולדה וחהול וזאבלארי
 והעזים הגדולים אפילו ממאות חיות שארי אבל]ג"כ:[
 כח להם אין בהם וביוצא ודוב ושחל בנמרשבהם
 העופות בל על שואל ]לג.[ הש"ם שהה 11דריסה
 להם שיש ומסיק זו רריסה כח להם יש אםהממאין
 להם שאין ש"ם ממאות חיות על שואלו ואיטע"ש
 גחכמי להו פשימא דבחיות י"ל ראשונה ולדיעהררוסה
 מקול נראה וארסן הוק שנהן רריסה לכולן שישהש"ס
 רריסה ראין אומר הייתי החלושע העופות אבלהמייתן
 לזה וראיה שאלה הוי ולכן במשנה שנשנו וגם לגץרק

 זבלב לכלב דריסה דאין נקטיק שם בגם' אטרושהרי
 לכלב ררימה דאין לומר הוצרכו למה רריסה איןחיות רלשארי נאמר ואם דכלאים בפ"ח כרתנן חיה מיןהוא
 ]כמ"ס זה רין בקבלה לנו שבא הוא נקמינן רלשוןועור
 הוורכו לסה דיא"ש כדעת ואם ס'.ן טייי3ינרס"י

לקבלה
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 דעצרכו דלסה ראשפה לדיעה לשאול אין תהלקבלה
 יש החיות שלכל כען לשועל דריסה דיש לוסרשס

 דריסה דאץ אחד לשט בגם' שיש מפני דשהודרימה
 לדיעה לשאול אין ונם דריסה דיש לומר הרצרכולשועל
 ההה חהנחש כדכהיכ חהה סין הוא נחש ורייראשונה
 החיות כל נתקכצו בנם' וכן וט' חשדה חית סכלערום
 שיתבאר כסו רריסה לו ואין מ/[ ]תעמס הנחשאצל
 %א נפשות סכנת ספני אסורה הנחש דנשוכת ס'בם"
 לזה וראיה שרץ בכל% ונכנם חיה מכלל יצאשנהקלל אחרי דהנחש נלע"ר דבאמת ע"ש המרפותספני
 על ריוסשת חיה סובכל סרבינן ג"ע:[ ]סגס7'דבנכו
 םוסאת סםסא שאינו ראיה ועוד ע"ש הנחש אתהארץ
 עשסן ישנ: ערוכץ ,סום' כשדץ ודינו בחיותנב5ת
 דינו אם ואפילו 171"ק[ 5יסגי 7"ס כ"נ. גדס]ועתים'
 והדריסה רנלים לו שאין כיון צפרנים לו אין הריכחהה
 םם4:ות חיות שלכל נקםינן דינא ולעניין 5סרגיס[ יופ5ין מטגי סר6'ם כט'ם דריסס 6ין %ע נס ני5ס"ז בצפורןהוא

 אץ פסאות כהסות אבל דריסה להן יש ממאיןה%פות
 דריסה להם אין מהורים ועופות חיות ובן דרימהלחן

 זו דריסה להם אין שרצים וכן ארם לו איןשהטהור
 שוצים כשטנה נחשכ ובקרא שיתבאר כטו סחולדהלבד

 חולרה דנם ואולי לסינהו והצב והעכבד החולדכדבתיב
 רתנן הסנאין חולדת זהו דריסה לה שיששיתבאר
 להדיא סשסע וכן חיה מין דזחו מ'"ן ]ס'אבבלאים
 : י"7 דנמני5ס סטרוך ע5 511"ע ע"ש חלד ערךמהערוך
 כרכוסת" סוי 7מו75סמכ61ר

 וספכגר דסמ75 קר6 וע5
 כטרך סכי6ו ע5מו וספרוה כרכוסט" ירוס5מיתרנוס

 : ע"ם[כרכסט5
 מדרנות דמדרנות גדריסתם שים ועוף חיה כל 5לאצפ

 ולכן הרורם כח צריה בן הנדרם כח ערך דלפייש
 במו הנץ לבד בלל בכהמה דורם איט הרזרםעוף

 את לשרוף חלוש שלהן האדס שכח לפישל~באר
 כפי להיות הרורם צריך הדורסים החיות ונםהבהסה
 נסות "פ חים הבעלי סוני בכל והנה חנדרםערך
 וקםנות נדולות יש עצמו ובהסין ועז ככבש דקותיש ופרות שוורים כנון נסה בהסה יש בבהסה בנוןודקות
 הם הנדולים ובדקה בענלים קםנות "פ בנסהכמו

 בלדותה דהעז ופלאים נדיים הם וקמנות ועזיםכבשים
 בזה וכיוצא םלה נקדאת בילדותה והכבש גדינקראת
 ואינדיק אוטא ובר וא~וטת הוננולת הם שהנסותבעופות
 ! בחיות וכה"נ וצפרים יונה ובני תורים חםוהדקות

 ברקה הזאב דרוסת שנינו פרפוה דאלו במשנה יהנהח
 אישפארווע'יר שקורין הנץ דרוסת בגטה אריודרוסת

 צם יש ססאיס עופוה ד% ואע"ג הנם בעוף%
 ונס נץ התנא פרפ ולסה ]ג"נ,[ גנס' כסבוארדריכה
 חפסאים כל על יחרת להם יש וגם רנץ בנס'פירשו

 המהורים להעופות דורסים אעם הממאים העופותדבל
 שויס והנדרם כשהדחרם כלוסר שקילים כשהםרק

 הדודם ארם אץ סהדורם נדול הנדרם אם אכלבכמותן
 בעופות אף שולם ארסן מינים השני ואלו גושולם

 הדק בעוף הנץ דרוסת התנא פרם ולזח מהםהנדולים
 הנם ודרוסת סהנץ נדול הנדרם הדק וה אםאפילו
 סהנם גדול הנדרם שהנם אע"פ כלומר הגםבעוף
 7כנפ' ]וסנס שיתבאר כמו כמוהן סהן ולכעלההדורט
 7ס"ס וממי65 נקיס דמי5ט6 רים6 גן ע5 רק סיימו65
 1"5 ס5יו וסמסו נם ססמיס סס וסימנ"ס סגס כעיף5נם

 גס"ד סיסג6ר כמו ,ר 6 נ6וסן ים וס ססמיע 01דמעעס
 :171'יק[

 רכל נ' שבסע4 והרשב"א הרסב"ם לשימת ולפ"זך
 דמה כ נ' לפרש בהכרח הדריסה כח להם ישהחיות
 חחית דכל זה סמעם נ'כ הף וזאב אף התנאשפדמ
 הםור שכתב הוא וזה יהרון יש ולהם להם רומיןאינן
 כתב סאלו חרן חיות שאר ובל ח"ל הרשב"אבשם
 שטל שהדוב שאע"פ דרימה להם שאין ז"ל הרא"שא"א
 חיה כל כתב הרשב"א אבל דורסין אינן עזוהנמר
 בנרולה דריטה לה אין הזאב מן נמה שאינהםסאה
 "פ אבל כזאכ נסה היא אפילו ועזים בבבשיםשבדקה
 הטהה ואם בעופות וב"ש ופלאים בגריים דריסהלה
 אבל ברקה דריסה לה ויש כזאב דינה הזאב סןנסה
 נסה היתה כארי נדולה היא אפילו נסה בבהסהלא
 וכן בכל דריסה לה ויש כארי היא הרי סאוייוהר
 דממקףר 5י ]וכריר6 הפור עכ"ל ריסב"ס סדבויט"אה

 מן ככסמס ד6מר רכ ד6"נ סטקכס ופנ"מ כן:ססגף
 סאכ מן דס"ס 5ימ6 פ5ף 5מעוכר ומריך ו5מע5ט6כ

 5מט ד6"כ וס'רל כ15ס ממסט ו"יט כ[6ג ייגוולמע5ס
 מס?ק א ו6ץ ע"ם למע5ס ס%י מן נס 6ומר5יגו
 וס"ג כמ'ם 5נס דס"ס מוגן "פפי65 ויס6 7ג61שגן סס"ס טשרס 5יגו גכןטס נם וסרי 5ימסג רוכ55 כיד6עו

 מיכריו מסר פיקר ד6"כ מד6 כ55 5"ק כ6סס 6ךתיס
 כן 5סרס ז6"5 ופוד כ[6ג י5מע5ט סו6ג מן 5וסרוש"5
 5טרם 61'6 ו5מע5ס סגן מן וכעוסוס ניל רכ 6ומרססוי

 ס' גספי' כמ'ם כן 5יטו ססרי גגן ייי טגןד5מפ5ט
 : ויו"ק[ כו 5פרם 6"" כז6כ דנסוממ654

 הנם 'כיצר בעופות ועופות ה"ל הםור כתב ובשפותן
 העופות בבל דריסה לו יש ססנו שלסעלה וכלובו'
 עד סנם למטה שהן עופות ושאר שבנסץ בנםאפילו
 לא אבל שכסוהס העופות ככל דרימה להם ישהנץ

 העיפות בכל דריסה לו יש הנץ מהם הנדוליםבסינים
 הם ואפילו בצפרים וכ"ש בהם וכיוצא טנים כנתהרקץ

נד1ל4~
 בד'א והרנטלים כאווזים בנסין לא !ובל מ4נ1
 כתב דרימה לו יש בקמנים אבל הנדה~סבתרגנהים

 כלל דריסה לו אץ הנץ סן שלססה בל ז"ל הרא"שא.א
 : עכ'ל ססנו שלסטה במעיםאפלו

 דגם ום"ל הטמקים בל עליו וולקים בזה עעהד!
שלמםה אות"
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 מתבאר וכן להם בשוין דריסה להם יש הנץ מןשלטטה
 רכל שכתב בזה וגם בם"ד שנבאר כמו הרסב"םסדברי

 נרולים בהיותר אף שדורסין כנם דינם סהנםשלמעלה
 ונם שיתבאר כמו הרמב.ם מדברי כן נראה לאמהם
 הסכימו והר"ן חרשב"א אבל בם"ד ויבואר חולקבגם
 ס5מש1 טסמע : כ"ט ד' סרסכי" ]ומדכרי הטור לרעתבזה
 דימע5ט וסירוסו 1)מע5ס סגן ען ס"מר רכ מדכריוס
 )מעוקו רכ דכרי סירסס ס0גמ' 1"ף כגס וכן כגןדיגו

 : 51"ע[ נכ11גח1 גכ55 וס גס מ"ט 1' כסע"כמ"ם
 ובחיה נסה בבהמה דריסה אין בפ"ה הרמב"ם וז"למ

 מן רקה ובחיה דקה ובבהמה בלבד לארי אלאנסה
 בעו ואפילו רריסה לו יש והנץ וכו' ולמעלההזאב
 דריסק להם יש הדורסים עופות שאר אבל ממנוגדול
 חיה מין לשום רריסה אין דבגסה מרבריו ומשמעעכ"ל מהן גרול שהוא בעוף רריסה להם ואין שכמותןנעוף
 מקורם שכתב וזה בלבד לארי אלא מארי גדולהאפילו
 הבהמה בו וכיוצא החרי שיטרוף הוא ררוסה זהבלשון
 בהם וכיוצא והנשר הנץ ידרום או בירו עליהויררום
 וכיוצא מלשון שדקדקו מהמפרשים ויש עכ"ל העוףעל
 וזה לארי הדומה או הגדול בו וכיוצא ארי שכ11נת1בו

 כ11נת1 בלבד לארי אלא בגסה דריסה אין אח"כשכתכ
 ]כ"ע ולמעלה הזאב מן בדקה כם"ש מארי ולמעלהארי

 !~ח"מן

 ענין כלל על זהו בו וכיוצא הארי מקורם שכתבוזה לארי מזאב לשונו שינה למה ועור בלבר לארי מ"ורשט אומר והלא כן לומר אפשר ואיך רבה תימא וזהוי
 כרבר ספק ואין דינים הפרמי מפרש ואח"ב קמייראלא בפרטי אבל המינים וכל והזאב הארי כלומרהררוסה
 בלבר לארי רק דרוסה אין רבגסה להרמב'יםדם"ל
 להריא מבואר וכן סכ"ח[ וכ"כ 0סגי כס" 30"י]וכ"כ
 ויראה. ע"ש המשניות בפי'מדבריו

 דח"פ ולמעלה הזאב מן בבהמה שאמרה ןנ"כ:[הגם' מדברי זה שדקדק לי
 0דיוקיס כ) 5ן "רווח וס ו5סירוס כן"כ דיגס סחיותכ) 5ימ6 ד"5"כ מו"כ ס5מעס דכר "יוס ממעק דכע"כמ"י 5מעוטי סס"ס סריו ססיר ]1)ס"ן כארי ולא כזאביינם הנדולות החיות כל סוף עד למעלה ולמעלה הזאבמן

 ד65 דורסיס חיומ דם"רי מ"ס ע5 רק כותמו0רמכ"ס מד3רי יר"ס וכן 0רסכ"6 דעמ ע5 סטור ךון"ם1ד1"ק[
 :כסר""ם[

 ממנו בנדול גם דריסה לו יש דהנץ כתב ובעופותי4י
 ולא להן בשוה רק דריסה להן אין ןופותושארי

 כהבו כבר במשנה שנזכרה הגם עוף כללהזכיר
 אלא פרטי שם קוא דנם מפרש אינו רהואהראשונים
 הרורם ערך שיהיה שהכוומן גם בעוף נם עוףכלומר

 ש:ש 14נה כעוסג מ3ו"ר%ע(ן:גויצס
 כז,כ ססירס כמו כגן דיגו 1)מע)ס דמ:ן לססוק5ו
 ע"ט , ג"נ סכדף ד6קרי ס6יכ6 מפגי קס5כס לם דמימ"ט

 מ15 0גן ןמןמס לסרפ """ כנ:"ט סרטי סס מ) נס מסלס ד"יגו  כיוןושד
 ץ

5מע5ס למ; דמי ט מגן יגס

 גן ע) 1)6 ו"כ ש רק מ6י 5מעוטי סס"ס סויך"

 כן"כ דיגס טן"כ ד5מע)סדסירוסו
 כסכרמן

 5נ:עועי ד"תי

כמ'"
 0קודס[: כסעי'

 גדול בעוף אף דריסה לו יש דנץ שכתב זה וגםיב:
 הדק בעוף רק דזהו פירש ולא דבריו וסתםממט

 סנ"ח[ ]יג"כ גרול היוחר העוף אף דורם דנץ דם"לש"מ
 דמילתא אורחא הרק בעוף נץ ם דבמשנהואע"נ

 וחרננולים אווזים כמו גדול היותר בעוף אפילאוסרת
 יש למעשח ום"מ הפוסקים כל ננר חומרא וזהו]סס[
 נראה הגדול בספרו הב"י רבינו ומדברי ]ססן לזהלחוש
 ע"ש הרק למין נשכ דכ11נת1 הרסב"ם ברברישתפם
 3עוף סגן דרוסמ מסורס טמסגס כיון יו" ~ס"ממוצ"ע
 ססלגו טסגי 1"1)י 3גס גס מדורס 5ומר "סמר "יךסדק
 סיסכלר כמו 5מ% כסניע וט5"יס נדייס גס דורסמ0גן
 נס "1)י "1 5ח)) סגיע 653 גס סעוסומ % מדורסוכ"ם

 65 6101 סמסגס 5סון ""ם ונוס 5חי5 סיגיע 5רןכסנסיס
 : 1ד1"קן 51"ע טכו"ר 6יט מוס מסגי 5כ"רחס

 דעת שזהו הרשב"א דעת לפי ההלכה פסק ונמצא4ג
 אפילו גסה בבהטה רריסה לו יש דארי הפוסקיםרוב
 דריסה לו אין והזאב שבחיות ובגסה מארי הגרולבשור

 אבל ענלים כגון שבהם בקמנה ואפילו גסהבבהמה
 כגון שבדקות בנרולח ואפילו ברקה דריסה לויש

 גסה שאינה כל ממאות חיות ושארי גרוליםכבשים
 ואזים ככבשים שברקה בגרולה דריסה לה איןמהזאב
 ומלאים בגדיים דריסה לה יש אבל כזאב גסה היאאפילו
 ויש כזאב דינה מהזאב נסה היתה ואם בעופותוכ"ש
 נדולה היא ואפילו בנסה לא אבל בדקה דריסהלה
 לה ויש כארי ה'א הרי מארי יותר נסה היתהכארי
 א' בסעי' הש"ע בעלי רבותינו סתמו וכן בכלדריסה
 : רבותינו רוב רעת וזהו אחרת דיעה הביאוולא
 לו יש דהנץ הפוסקים ורוב הרשב"א דעת ובעופותיןא

 טן שיהא ובלבד טמנו גרול בעוף אפילודריסה
 וכ'ש בתרננולת לא אבל יונה ובני כתוריםהדקים
 יש הנץ מן שלמטה ואותם מתרננולת שלמעלחבמה
 שנרול במה ולא להנץ השוה הרק בעוף רריסהלהם

 שלמעלה וכל איסמו"ר או פלקו"ן שקורין והגםמהדורם
 מהם בנרולים אפילו העופות בכל דריסה להם ישממנו
 בעופות דריסה להם יש הנץ עד הנם טן שלממהוכל

 ולא רק בעוף זה וגם מהם בגדולים ולאשכמותם
 וער הנץ רמן רס"ל מרבותינו ויש ולמעלהבתרננולת

 הגם בסין אף שכמותם בעופות רריסה להם ישהגם
 סשק רהוא זו כריעה להחמיר ויש סנ"מ[ כמ"ס וטור]ר'1

איסור
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 לו יש הנץ דלהרמבים בארט וגבר ךממ[ רורהאשי
 ולאכור לדעתו לחוש "8 1ב11ראי עופות סיני בבלדריסה
 ! בנץ אוסרת ראשונה ד"מה נם קמנה ובתרנטלתנסס[

 לו יש הנץ שכתב תמוה בעופות הב"י רבינו ודעתמצר

 ושלסע4 ; ה ב לא אבל יונה ובני כתוריםהרק
 בעוף דריסה להם יש הד!רמים עופות ושארססנה

 וזהו עכ"ל סהם נדול שהוא בעוף לא אגלשכסותה
 ובלבד נץ על כתב איך וא"ב הרמג"ם בדעתסמש
 עופות סיני בל דורם הנץ להרסב"ם הא הדק סןשיהיה
 כן כתב הנדול בספדו עצסו והוא י"ב בסעי'כם'ש
 הוא בן הרסב"ם דד"ת דאע"ג וצ"ל ון'ש השניבתירוץ
 המשנה לשון ונם- עליו חולגרם הפומקים שרוב ביוןס-ם

 לבן כוותיה דלא סורה הדק בווף הנץ דרוסתשאסרה
 עופות סיני בל שדורם הנם לענין אגל בסות1 פסקלא
 הפוסקים רוג עליו ח%קים בזה דגם אע"נ כטתיהפסק

 ; כמותו פכק זה סותר הש'ם לשון דאין כיוןמ"ם
 סן חוץ וכתב דבריו על היסיף הרמ"א דביט אסנםמז

 הב"י רביט בדברי ספורש ההיפך סבואר שאינובל "וי~"ל:י נ ,4ן"פיוג:ייגפימניןוי
 דדעת סשום בזה פלוגתא שם בלל להזביר ר(והולא

 סדינא לאסור שיש ופשיפא יחידאה דיעה היאהרסב"ם

 %ג%ם: 41 י:ןיים ה; %יצס בנג1
 הוא כן ב11נת1 שבאסת שכתבו ש"ע ממפרשי וישהנם
 הניה איך דא"כ סלשונו בן משמע ולא מחק"ון]ם"ך
 סלשונו סכואר %הדיא בזה חסור באיסור למעותמקום

 ; כן הרין בלבד בנםדרק
 דריסה לו יש בלבד נם דרק הוא דדעתו ונלץ"רין

 פסאים עופות שארי וכל ממט בנדול אף העופותבבל
 שכסותה בעוף רק ד-סה להם אין הנם סן הנדוליםאף
 דבל שבתכ והרי"ף הש-ם סלשון להדיא משסעדבן
 ובן סהם בנדול דריסה לרי לית פסאין עופותשארי
 עס מגן חון ס61 7ס3עי6 ]סכס3 רש-י סלשוןסבואר
 ]וכו63 פירושא להד והר"ן הרשב'א וכ"כ ו7ו"ק[ע"מ
 רבשם שוין בנסין ונם בדקין נץ דין ולפ"ז סע"5[כים"ם

 כמו שבסוהן בעוף אלא דורסין אין הנץ מןשלמעלה
 שוין ונם דנץ הסשנה סלשון כן סבואר דלהריא בנםבן

 עופות וכל כן קיי"ל לא ל~ינא אך סילי בכלבריניהם
 דרימה להם יש אסמו"ר או פלקו"ן שקורין מנקהנרולים
 דריסה לו יש הנשר דנם הראשונים וכהבו העופותבבל

 בדבר שים רבותיט כל שנתבאר מה לפי והנהי1ץ ! קי"'ל והכי גרולים היותר אף העופותבכל
 מבואר וכן נמה בבהמה דרימה לו איןדהזאב
 סהפוסקש יש ום"ם ע"ש ]ג"3:[ הש'ם ססוניתלהריא

 בבהמה דריסה לו "8 דהחשב ותוס' רש"י בשםשכהבו
 ורוב 3פס'א[ 3מס נט3א לדבריהם שחששו וישנסה
 שאין הפוסקים רוב כדעת שהעיקי כתבו אחרוניםנרולי
 ףש וס"ךן סק"ג וע"ז ע' סי' ]ים"פ בנסה דריסהלזאב
 צריך הפסד בלא לעכו"ם לסוכרו דאפשר רהיבאשבתב
 לחוש "8 רוכים בענלים סיהו סק"ה[ ]ס"ךלסכור
 הפ"ם שאין בסקום ו3"מן ~ס"פ ולאסור %לדיעה
 לישראל יסכרנו שסא חיישינן %א לסכור 10תרלעבו"ם
 כתוס' )סגיט ;631עח לנסרי סתירים פוסקים דהרבהביון
 רק !ס גס65 )6 3נע' 3רס" ונס וס דגר כל5 נע6565

 רמיס פיס וס 61ץ פ"פ רא ט5 סיינ זסס'1 סי'3עסנס
 6מר זר33"י כית מכרפח סר6סונש כ5 ור"ייססמסקנ6 5סי ו5" ל5יסנ6 כריסק6 3מפגס מירגסו ו"5 סרס'יזיןוע
 6ץ כן סונר ר3 נס ו365ט"6 63 )סרם 7ר"יפפורפ

 סחמירין ח,ריש א' בסעי' כתב הרם.א רביט אבלימן 1ג1"ק[: ט"פ סר6סון 5)סון)הו:
 אפיל. רריסה לה יש ולסעלה סזאב שהוא דכלעוד
 סלשונו דסשסע עב"ל לחוסרא לחוש ויש נמהבבהסה
 נם סשסע ולסעלה סזאב דלשון זו לחומרא לחוששיש
 קע'ח סי' הרשן סתרוסת הוא דמקורו הדין ממקורלהדיא סשסע ?כן ע"ש עצסו זאב על ולא הזאב סן לסעלהעל דב11נת1 ום"ך[ ]נ"ז כתבו הש"ע מפרשי אמנם בבללזאב
 שאומר מה ולבן ע"ש בזאב ולא בדוב להריא סייריושם
 דריסה לו אין הזאב סן לסעלה דנם שפמק הב"ירביט על חולק ובזה הזאב סן בלסעלה זהו ולסעלהסזאב
 אומר ולזה ינ בסעי ובם"ש בנסה ולא בדקהרק

 לחוש שיש ה"פ 4חוסרא לחוש שיש שנתנ י,הכ ! בנסה דריסה לה יש הזאב סןדלסעלה

ם ל כנץ זו רי% ע"י קולא לעשותאין  שאיט דבר קל סנו;נ לוסר שיך ואין נס"י[ נסס]נ"ס"ט בנסה הזאב דרוסת לאסור טהנץ דעכשיו שכתב סיויש סק"![ ]ס'ד בזה וכיוצא הפסן בשהכהן בהונהוממתטת
 בעיניו יראה שהישראל רחוקה סציאות דזהו כך כלסצוי

 ואפילו כלב ספק זאב ספק אלא ואיט דורמהשהזאב
 ס'ם לאסור יש ובדקה יוהר מצהים שהזאביםבסקום
 לעכו"ס לסכור להחסיר ודייט שסותר פשיטאבנסה

 עד ועאב סן ולסעלה זאב רק נתפרש לאמסאוה בחיו!ע אבל הפרפים בל נהפרשו בעופות יהגהכא ! י"ח בסעי' בם"ש הפסד בזהכשאין
 וחשבו נתפרש לא סזאב לספה אבל סארי ולסעלהארי
 נרולים בכבשים דריסה להם אין והנסייה והחתולהשועל דינם וכך וח%רה ונסייה וחתול שועל הן ואלודריסתם אופן בהם ופירשו הזאב סן שלספה חיות ד'בנם'
 ה:ופות בכל וכ"ש ופלאים בנרים דריסה להם ישאבל

 בגסה אפילו העופות בכל דריסה לה יש אבלוטלאים בגדים ואפעו כלל בבהסה דריסה לה איןוההולרה
 !שבהם

השיעל
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 '81צעלוצשלהן נו ס'מן מרעצת"לכותערוך

 יסס גסר5 מ4סג5 ד' סש' וש"ע המר פמקוווע
5מומר"
 : ן

 טפיל דטשם כצפוק אלא דריסה דאץ ח% קכלוכה
 כשעה לא הארם וטמ% ארס אץ צפץץ וכלאארס
 ששולפו בשעה אלא חי הכעל על חצפורןשתוחב
 או בכסף הרורס לצפרני כיסו אם ולכן טשםלצפורן
 סקכ"3[ ]סכ"מ עוד לדרים!ע חוששין און אחרכדבר
 הראשוניס ברנלים כלוטר כיריה רק דורסת אינהוהחיה
 %א ברנלטה דורסת העוף אכל האחרונים ברנליםח~ח

 למשה עד חז"ל קכלת הוא הדברים אלו וכלבכנפיה
 שככתיט לריעליס שה תקנה היהה 1ל8"ז ]ג"נ.[טמיני
 טהרנלש צפרנטהם לתפות חיננ1ליס שישב0קום

 ! כן נהם %א סהטת טץ באטההיאשעים

 כשיניה נשכה או ברנלה דרסה החטה אם ינןכפ
 כעלטא כקוץ אלא דעי ולא כלל דרימה זהאק
 לשאיואןן

 לריר שנכנס כזאכ אוסרים אנו למה דל8'ז
 כשהדורס תרנמלים של כלול חולדה או כבשףםשל

 שטא ס"ס אשא הא שיתכאר כמו צועק~ס והםשותק
 בשרניו או ברנלו דרם שטא דררם את"ל דרםלא
 לא שטא אומרים דכשאנו אחד ספק הכל רורןדי"ל
 ועוד דרס לא טגךי !ה דנס בכלל ושיניו רנלו נםדרס
 הוא דהדריםה דרס וכצפורמ כטע וראי דרפ רקדאם
 ימג5ר ]ו5סרמנ"ס הוא שם והארס והארם רבעםספני
 ! נ"ד[ סעי' כשע גסי' מע"ס נוווסס ס"ס מסט57פ
 כנון טרעתו שלא אכל הדורס טדעת אלא דריסה ואיןל

 רריםה הף לא צפרנו בו ונתחכ טקרה דרך עליושנפל
 ארס טפיל ואינו חזק כעסו אין ככו3ה שלא דהוידניק
 ישן הדורס אם וכ'ש טשם צפרמ ששולף כעתאפיו
 דריסה הף ד5א צפורמ ונתחכ עליו נפל השינהוכעה
 ושלף שהקיץ או טךעת ותהכו ותזר צפרנו שלף אסאכל

 ! דריסה 14 יש ודאי ותחכו וחזרהצפורן
 ביצד ההרס של טחיים אלא דרשה שץלא

 צפרנו היציא שלא ועד כנררם צפרנו שנעץהף
 אינו דהארס דכיון כשר ולץ ידו חתכו או הדורסדיטת
 בחיים אינו הרי ואז הצפורן שליפת כעת אלאטמיל
 ואפילו ארס לו ואין טהטף נפרד הרי היד בחתיכתוכן
 אז לררוס כח כו אין הצפורן שלף נפשו גיציאתאם

 כקת ירו חתכו או הטיתוהו אס ווהו רדג"1[ גסס!סר"מ
 לשלוף ההח% אם אכל הצפורץ לשלוף כלל התחילשלא
 הוי ץ14 חתכו או שהוטת עד לגטרי לשולפו השפיקולא

 ! ]סס[ שליפתו התחלת כעת טטיל הארס דאילידריסה
 לו ראין ץ14 נחתך או הדורס כוצטת שאטרמ יגזהלב:

 רזהו הטעיים כננד הכשר האדים אפילו זהוד'ריסה
 הף וה"נ כלל דריסה כלא לזה חיישינן רלא כטובכיינ אפילו חיישינן לא גזה מ"מ שיתכאר כטו דריסהסיטן
 כשהנדרם וכן ע"מ[ ר"ן גסס סקכ"6 ]ס"ך כלל דרסהכלא
 צפרנו לשלקק הדורם שההחיי ששרם כען בחייםאיל

 84שף ארפ המיל אם דאפילו כשר הנדרס אתשחטו
 סשג* .דוא הארס דפעס לן איגפת סה הנדרסשחיפת
 כ0ו דם4 בריק%לא בטנחא שחיפה ואחר המעייםששורף
 אם ולכו דאשחיפה לאחר בהטעיים נקב עושים היואם
 ב40 כסיש מרפה הצפוק ש%ף בבהטה לסימן סימןכין

 ! ע"ש נקב לעניןכ"ו

 כש%גץ וזטף לשטובו לרשזיי רצו זה שמפעם יישלג
 דבשרגץ גן ואים הצפוין עדיין שלף ולא עליושוככ

 ווק-ם גרנל9 פעטים כטה מכהו ולוכדו העוף אחררורת
 וה דץ ואין קמש5[ י"ס 4ע וסוס' פעטיס כטהושולף
 %שגעו בא אם ולכן סוף ו"ד מתחלה כשראינואלא
 שש0ון ירעמ רק אם לשוחפו אסור כו החוכהוצפורן
 %קהשה רררגו ודרס וחזר ושלף דרס שמא חוששיןאמ שי1י ארפ הטיל ויא שלש לא דעדיין טפעםלשחום ליצעיי 41אן וףהכאר כטו הדורם טכח כא הואזה
 4 801דן ופרח יועש- ושולף כצפורנו פריחתוכעת 0ג1י ד18רח העוף אחר הנץ פריחת כעת ואפילוכן
 א8יה בתגה הנמצאת הכהגה שנדרסה תרננולתלך

 ננביה אפ"* אסורה מריפה דכיצת פ"ו כס"כם"ש
 אך שם גם"ש סוחר טסנה הנולך האפרוח אכללנמרי
 אף כהאפרוח נם הארם שלמ שמא להסתפק ישכדרומה
 שנררסה גגה0ה טסתפקים שיש טפני מפמקתדהקליפה

 לה שכלו אף פאסרה כתוכח הנמצאת הולד נםאם
 בה שלם שמא ם"ס עצטה כשחיפת וניחרתחדשים
 לדגשחופק יש כאפרוח נפ ואולי מ"ע[ סי' ]ע"ז ג"כהארס
 *גיר יב,ח ןשק- חברגשה של הולד שחטו אס ולכןכן

 הגהטה גדרסה ואפ מס[ ]%"מ מותר יכ"חולאחר
 חשאש דאין וראי החלל בננד שלא בדפעתיה אובצוארה

 כעץ באחר ' %11ב צפורו ונטצא לדיר שנכנם דירםלדץ 4 באז כיוצא בעוף וכן ]סס[להולד
 ועובהה שהתבאר כמצ אסורה % שכהמהנאופן

 "לדה נדרסה  שלא 8ף אם ירוע ואינו שיכרתובצדה
 בפפק רילר 3ם שנדרסה אהר ש%רה אווטותרת
 הארם אין ש*טא אחינ ילרתו ואת"ל שנדרמהקודם %דדי שמא ס"ס טפע0 להתי שהש אף כם"שדרומה
 ילדהו ודאי אמ דאף והפעם להתיר אין ט"ם כולדש%ם
 את נם דרס הדורס שטא םפק "8 הרי שנהרמהקודם
 ! ס*ן 3סס סק"נ ]עס'מ האם את שדרס כפהולד
 דרופה לם8ק דחוששע ]גל.( כנם' הלכתא איפטקאגן

 .(בדגחה לברוק הוא תשחשו*א שיתכארו רירמיסע"פ
 דמנג* דס"ל להפוסקים דרוסה ודאי לבדוק שצףךכטו

 אם דאץ 54דירן שיהבאר כטו דרוסה לוהראיכדיקת
 מהשה ררוקת ס8ק נם שיתבאר כטו כבחקהבקיאק
 נואץ0וה אמדינן דלא והא מרפה ספק כבלנסורה
 0הים נפל שהםפן ספני היהר בחזקת ונעטידההוהרה
 יכח4ץ שאין בטפק רגם דס*ל ולה18םקים נ' כם4כם"ש
 חייח נשחטה אשינן נ"כ שמיפה לאחר שנעשהלתלות
 סושום היחר בחזקיע דדוסה ספק טוקטינן לאט'ים

רדדוסת



1קשדחן נז סשן מרישתהלכותערןךפ6ג
 כיתא כל ובן קסגר[ לשס : פ"נ מים' שביחרררו6ח
 לה ישב כמז היהר בח!קת מוקטינן לא השכיח דברבזה
 שמא טטעם ראמרינן לעכר טעבר נקוב ואימ בושטקוץ

 ! 5,[ ינמוס ו%ם' ונמתם נקבהיה
 הוהרה נשחפה אכ~יק מחייס שנפל בטפק ראףס"ל ראינהי החום' בעלי רבותינו כתכו י רמברא וראלן

 אינהו והרי בזה שאלה לי ויש ע"ש מו במי' זחובארגו
 זרוסס[ י"ס : ]ג"נ בריקה יש ררומה לווראי רנם6"ל
 שמא ס"ס בכאן "ש והרי אמור דרוסה ספק למהוא"נ
 בריקה צריך בם"ם רגם לומר ואין בריקה 6ה"פ שהרי הארם שלם לא שטא נררמה ואת"ל גררמהלא

 כטו בררוסה בם"ם טתירים אנו רברים רבכסה בןראעו
 טראשצים שיש זאטת בריקה מצרנינן ולאשיהבאר
 עצמו הוא אך בריקה צריך בם"ם נם ראולי לומרשרצה
 מנךקדן ו6יגסו סחיק כ6יסו סקסס :  ג'נ ז' ן0לסג"6  בוחזר
 ירסס 65 סמ6 ס'ם ים 6חח ככ5 60 כ%ס 16טרים5מס
 גס זסמ6 ותירן סמ55 גגנז ייסס 65 סמ6 ירמס1"ת"5
 תס"כ כמסרו וג6מ6 ס"ם מסעס גחיו  נכויקס נקי6יןי65 5זיזן ו6"כ 51ע"נ מ"ס כזיקס 5ריך גיקס כסיסגס'ש
 זים 65 סמ6 סן 6מז כססק סט5ן איון כו מע 5'ל
 מר ,וכר 6% ט"ס !0 סגי6 ס"ס כש5י ]סס'ד ומ"ק[פ"ס

 : כתס"כ[זכריו
 טפעם הותרה נשחמח אמרינן רלא דכשם וצ"ללדץ

 בם"ם נם נתיר לא זה ממעם בן כטו שכיחרררומה
 אסור יהיה היתר חזקת עם רמים תטוה שהרברואף

 רם"ל י"ל ועור כן לוטר אפשר ם"ם ששכיחטפעם
 שסא אחר מפק הוא רהבל כלל מ"ם זה דאיזלרבותימ

 ג"ב החלל כנגד שלא נדרמח אם את דהא נדרמהלא
 כ"8 כמעי' שכתבמ המברא וכעין כלל נררמה לאטקרי
 כ"פ בם" גארם 1'יל הרטב"ם בשיטת אמנםע"ש

 אע"ג בדיקה להצריגה ררומה בוודאי החטירהשההורה טפגי מ'ם ע"י להתיר לבלי חכטים החמירורבררומח
 חכסים החמירו ולכן לקדלא ראוריתא מפיקא התורחרטן
 פרפות בשארי ול" ~בד בררומה רק תהו בם"םגם
 החמירו רבררומה נ' רז בפ"ה הרמב"ם שכתבוזהו
 וזה ע"ש ב"ר מעי' שם ובארנוהו מרשת טבשארייותר
 ס"ם ט8עם בררומה גם רכרים איזה טתיריםשאנו

 ! בם"ר לפניטיתכאר
 ראם אם[ חז"ל פירשו ררומה למפק חוששין ניצרלסן

 אץ נכנם לא אם כלל הרורם נכנם אם ספקיש
 הרירם אם נכנם טי מפק יש אם ואפלו כללחהששין
 מפק שונרא מפק חז"ל אטרו וכה טותר נ"כ הכלכאם

 כולם אם הרורם נכנם וראי ואפילו כלבא איסאנלבא
 והנררסים צועק חרורם כלוטר צועקים כולם אושוהקים
 והנררםים שותק הרורם אם ורק טותר ג"כצועקים
 הטעמים לבאר ויש דרוסה לספק חיישינן ב!הצו~קים
 ובזה הקילו בזה לסה מ8ק יש גייגי גכלדלבאירה

וא(טיוו

 3תגו נכנם לא או כלל הרורם נכנם אם במפק והנהכו
 ואח"ל נכנם לא ספק ס"ם מסעם רמותרהראשונים

 שרוב ועור רסכ"6ן כסס ]ג"י ררם לא שמאנננם
 בלוטר ]סס[ הם ררומים שאינם בחזקת והעופותהכהמות
 אחזקה טוקמינן שפיר חררימה כעיקר מפק שישרכל
 אהוקה מול~מינן לא ררוסה רבספק ואף הרוכ מכחהכאה
 הץ אם מפק ויש הררימה ענין לפנינו כשיש זהוכמ"ש
 היתר אחזקת מוקטינן לא ב,ה לאו אם גסורהררימח
 כמז שכיח  דדרימה  ספעם  או מחיוס הספק שנפלמפני

 ולא הררימה בענין גמור מפק כ"יש הכל וזהושנתבאר
 לעולם ראל"כ כלל ררימה כאן היה אם הואכשהמפח

 הולך זאב' או ארי וכשנראה כאלו טמפיקות נטלמלא
 אם פפק נעשה וכבשים בחמות של דיד יש ובשםנשדה
 שבארם הרמב"ם לרעת אפילו ולכן נכנם לא אונכנם

 בספק ולא גטור בספק יהו מ"ם  מהני לארבררופת
 : הררימהבעיקר

 שמא ס"ס איכא שונרא ספק כלבא בספק יגסבוא
 ואפילו ]נ"מ[ ררס לא שמא שונרא ואת"לבלבא
 רהבה"ג א"ש ליב בררומה מ"ם מהני רלאלהרסב"ם

 שונרא ספק כלכא מפק וז"ל בזה אחר מעםכתב
 אטרינן כי לחומרא אימורא מפק כל ואמאי כלבאאימר
 שנתערבה חלב של חתיכה כטן לחומרא איסוראמפק
 הכא אבל אימורא איכא הוי רווראי אחרות חתיכותעם
 טחזקינן לא ריעותא ואחזוקי אימורא ראיכא ייטרטי

 רואים אנו  שאין אימור ס8ק רכל הרברים וביאורעכ"ל
 ירים אא"כ כלל איסור למפק להחזיקו לט איןהאימור
 מקרקרן קא ואינהו שתיק באיחו כטו לזהטוכיחות
 שוניא שכיח רלא משום ]ט'.[ המעם כתב ז"לוהרשב"א
 שכיח ררריסה ל"1 במע" שכתכט טמה היפך וזהוע"ש
 שאין רכל הרמכ"ם שימת א"ש % למברא גם אךע"ש
 לא טקרקרן ואינהו שתיק באיהו כמו להריא מוכחהמפק

 ! לה חיישינן ולא הררימהשכיח
 אין נ"כ ניגף בקנה שטא 1םפק רורם במפק וכןמב:

 ככלכ שתולין במה ונ"ם שנתכארו ממעמשחוששין
 אבל מכע5ע שהרם בטקום אלא בריקה רא"צ בקנהאו

 הרבה ועור החלל כל כננר בריקה צריך ררומהמחשש
 השרמת אא"כ נ"ם אין לרירן אטנם בזה ישג8קותות

 מרפה בצואר הוא אם אבל חגוף טקוטות גשאריהזא
 בצואר מכעבע שהרם רכל ל"נ במי' כם"ש עניןבכל
 אך וקנה לכלב רורם בין נ"ם אין וא"כ ע"ש לאמוריש

 אע רחב רבמקום לרירן אף להכשה- יש רחבבקנה

 כתכו[ ג וקנה בכלב רתחן תהכןג
 והש"ע הטו

למינו אבל להקל בו שות רבר ש"שוחתו1
 להקל בי! במצוי אלא תולי! אין לתלזה במה ידענז זלאנך
 ע"ש הרשב"א בשם זה רין כתכ והטור עכ"ל להחמירבין

 מפק כלבא גספק הטעם נהב הרשגיא הלאוהסיהגי
%9גרא
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 בלב שיש רמיירי בכאן לרבריו וקשה מ"אבמעי' ד3רי חהבאנו שונרא שכיח דלא כחטום בבלבא דתלעןשערא

 שט וננ ~הרי יםןען"כגוןי;1מגי זחת~
 בין מצף רהוא רואים אט שהרי ידרום שהשוטיאשכיח

 רוב שע"פ בחולרה לפ"ז והנה רורם ואימהחדנטלים
 הרין וישתנה זה דין בה יהיה לא כידוע רורסתהיא
 הוא גרולה ותימא לאימור חולרה ספק כלבאבמפק
 והש"ע הטור והרי רינא בהאי כ%לי כלרא הפומקיםדהא
 ויראה וצע"ג דורם וראי והארי כלב ספק אף ספקנחבו
 ועיקר בעלמא להערפה רק אמרה לא הרשב"א רגםלי

 בעצמו שכתכ ומטעם בם"ש ס"ם משום הואהטעם
 וכם"ש הם דחסים שאינם בחזקת ועופות בהמותירוב

 להחמיר בין להקל בין במצוי תולין שכתכו יאב2א ( מ'בסעי
 ולאיסור להיתר לתלות שוה מברא יש ראםה"פ
 ההיתר דאם אלא הן כשרות בהטות ררוב בהיתררמלין
 סק"כ[ ]ע"1 להחמה- הולין מצוי והאימור מצףאש

 או והכלב הרורם לפניט כשיש שהרי הוא בן1ב11דאי
 רבזה בהרורס ולא בקנה או בכלב תולץ א%הקנה
 לפניט שניהם באין גם וא"כ שוה חהסברא מצויםשניהם
 אין רם מבעבע לפנימ העוף או הבהמה שבאהאלא
 אבל מצוי איט וההיתר מצוי האיסור אא"כ לאיסורתולין
 סיריטס קוסי0 כזס ]ופיוטכ להיתר תולין שויןבשניהן
 מגעגפ 5טגיט טג6 וכו' גסעס סכתכ סעור ג5טון 51"עפ"ם
 וכחג וכו' 5סק5 חו*ן וכו' 5ו סיס מס ייטגו 651צס

 וכו' ג150י תו5ין ו0' כטג16 6ג5 וכו' טים ?11ק6סרטכ"6
 טסגי6 וכ0ום' גגל'ס כסר86ס ס61 יגריו 6%טיחפכ"5

 י6טי4סרטנ"6
 63י~

 ג6מ0 יכווגש 51"5 5סק5 תוין מ*י
 5ייטכ תם כע3 וסרטג"6 5ו0ר 13 סיס 61"כ 50ק?סרטכש6
 ",הה * ["ונ,ונ 'יי ויו :,היו :ו( י. מומה

 צועקים היו רורסם היה ראם ביניהם שלום עשודבווראי
 ששותקים ער עליהם כך בל פחרו דנפל אמרינןולא
 בולם אם ובן צועק היה לא מהם שאחד ימלטדלא

 לא דאל'ב זה מפני זה שנבעתיס נ"כ אמרינןצועקים
 אך ררימה כאן ראין לו ופששא צועק ו"*ורםהיה

 שאסרו ררוסה ספק זהו צועקים והם שותקכשהרורס
 ורע דום שנאלמו עד כך כל עליהן נפל הרמףפיפחד השמרינן כולם אמורין נ"כ שותקין מקצתן ואפילוחכמים
 ממעם להתירן אפשר ואחת אחת רבל אמרינןרלא
 ואת"ל רר6 לאחת ושטא לז1 כלל ררם א6 ספקמ"ם
 רביע כן לוטר רא"א הארם שלפ לא שמא ל%שררם
 ורטג"6 ררומה בספק אחת כל ביניהן היהדהרורם
 הף ררוסה רספק הוא ופשופ ל"ח בסע" בט"שס"פ ע"י ברוזמה מתירין אץ הרמב"ם ולרברי ל"נ,[03ס"ג

 0ע גנח"ב[

 נוחחו סי"ו 5ל" ]וסטט"נ סשם כשאין ראוריתאס0וקא
 רהייים כשעמרו רווקא ררוסה לספק רחוששין האמך : פ"ם[ ק טטיק ז"5 60 ונס מ0ק כ6ן ואנא
 אבל לברוה בעולתם שאין צר במקום הקופותאו
 מפנט ברחו שווראי אמרינן לברוח מקום להם ישאם
 שנכנם אף בען ררוסה לספק חוששין מ' בסע"הש"ע בקיי רבותיט וז"ל מהמזיק לברוח חי בעל כל ררךשבן
 מפניו לברוח יבולים שאינם צר למקום השווריםבין
 לכלוב שנכנם רורם עוף וכן שלהם לריר שנכנםכטן
 דרם שמא חוששין חרנמלים של ללול או עוףמלא
 שוהס הוא אם אבל מקיקרים והם שותק כשהואבר"א
 : עבש חוששין אין מקרקים והם הוא או שוהקיםוהם
 הוץשב"א בשם המור מלשון רחב מקום נקרא ימהמז

 העח שהבהמות למקום שנכנם ארי אבלשכתב
 קחט חוששין אין שותק והוא צווחות שמענו אפילושם

 לושץא משמע עכ"ל השיגם ולא מפניו ברחואומרים
 הטץר המקום אבל רהב מקום זהו ובקעה שרהררווקא
 רחכ מקום מקרי לא נרול חצר במו הרבה נרולאפילו
 נ"כ מקרי גרול רחצר שכתכו מהראשונים וישואסור
 להחמיר יש 1ב11ראי גנ"ן סוג6 וסס"ח סגו"נ רחבטקום
 החצר מרל יהיה כמה לשער יורע ומי ררוסהבאיסור
 ררוחב שאומר מי רש רחב מקום שם עליושיקרא
 נכץ יסור לזה ואין רחב מקום מקרי הסשכןכרוחב
 וכן לר5עיר יש לעכו"ם למוכרן ורק להחמיר ישולפיכך

 : וסר"1-6 מקג"י ]6"ך האחרונים מגרולימשמע
 שאינם בל פשימא בעופות אבל בבהמות ירי,קאכ(וץ

 שבקל רחכ מקום מקרי שלהם בלול אובכלוכ
 אחד נמצא אפילו ולכן ואלך אלך בפריחתןכהשתמפין

 מוהוות נררמות שאץ אותן דרוסות יותר או שניסאו
 בבהמות הרין וכן סקכ'נ[ ]ם"ך מהרורם שנשמטוואמרינן
 נר~ים ופררסים נרולות בניטת במו מאר רחבבמקום
 הף אי בהם להסהפק שאין באופן נרולים היותרוחצרות

 ; ע"ר בסעי' ועםלש לאו אם רחבמקום
 בדאר עמדו ובהמות רירים שני היו שאם לי יראהמם

 נדמא הרורם והיה פתח יש דיר ולכל זה וברירזה
 טקש שבריר סה כל ונאמרו צעקו והם ושתקהאחר
 נאסצז לא השני להריר זה סריר פתוח פתחבשיש אפהי ולכן השני הפתח דרך לברוח טקום להםיש שדיי צעקו הם שנם אף נאסרו לא רמשני שברירשתן
 ווזז לא אם אפילו אלא עור ולא השני שבריראותן
 שבד"ר הבהמות נאסרו לא לחוץ השני בהחרפתח
 האי% ולא הראשון בריר הרורם שהמה כשראעוהשני
 שטא *אמר לאסור ואין השני בריר שנכנסלהריא
 דטוחר על לא ספק על כספק הוי השני לרירנכנם
 גוה בכיוצא וה"ה מ' בסע" בם"ש דרוסהבספק
 ש 65 םפק ע5 ]31ססק בלובין חשני לולין בשניבעופות

 : טקרשז[ %1מ% ס0ם ג5אש 6סי4ט0ר
0עשה



 טוישתשכ"ערדר*16
 טמי

השוהן ט
 קול כיילה ונשמע בכלוכ שהיו בהרנגו5ים טעשהנ

 אחת שתרנגולת ומצאו לראות והלכו כעיהםצעקה
 לכאן והלכו רצו והשאר וברחה הכלוכ מן א"עדחקה
 ואומרים הנקבים בין ראשה תחוכ מהן ואחתולכאן
 מטעם כולם והתירו מחו"ר שקורין דורם ממיכתשזהו
 לא שמא היה ואת"ל הכלוב אצל היה לא שמאס"ם
 מפק על מפק ממש דזהו גחסו'[ נגייח מהן באחדנגע
 את להריא ראינו שלא זמן כל בלבד דהצעקה עללא

 טכל דהצעקות בה לן לית בלול או בכלוכ נכנםחדורם
 מרחוק הדורס את שראו מפני או אחרת במיבה5תלות
 כמשתגעים ובורחים כולם צועקים אפילו רחב במקוםובן

 1 מ"ח כמעי' כמ"ש מותר ג"כ יותר או נדרם מהםאחד
 נח מינייהו דחר רישא קטע דאי ]ג"ג,[ חו"ל אמרומ4

 מאחד ראש המהי הדורם שאם כלומררותחיה
 אם דה"ה הראש שהמיר דווקא ולאו מותרותובולן לאחריני חיישינן ולא כעמו נשקמ העפות אוטהבהמות

 ואין כעמו נח מהן אחד שהרג דכל אחר באופןהרגו
 אהד פצע אם אבל כשהרט 1ד11קא עוד שלמתארמו
 בו כערה שחמתו דכיש לכולם חוששין דרמו אומהן

 שריגו רווקא בהרגו גם ולכן הרגו ולא עצמוכשהציל
 לא טת ואח"ב מאד פצעו אם אבל מעשה נעתממש
 מת נמצא למחר אם ולכן 5"5[ גסס ]סמ"ג רוגזיהנח
 שמת שניכר לא אם מת אח"כ דאולי שהרגו ראיהאין
 מיד מת שמידו שניכר וכה"ג ראשו שקמע בגוןמיד

 ;]סס[
 שהרג קודם אחרים דרם קטא חיישינן דלא יהאנב

 דכיון הראשון היה שזה מוכיחות רידים משוםלזה
 ראשונח דרם שזה אומריס אנו שיצה איזה לדרוםדבידו
 הרורם כוונת עיקר דהא כן נותנת והמברא ]ר"ן[והרנו
 משכך איט לכד ובדריסה כעמו ולשכך ארמו להטילדצא
 בזה מקודם תא11ת1 מילא בוודאי א"כ כמ"שכעמו
 שנדרמה אחת עוד רואים אנחט כאמת אם ולכןשהרט

 ראם ממ'נ אטורות בולן הרי הנהרג לבד נפצעהאו
 נח שלא ראיט הרי להראשגה שהרג אהר לץדרם
געמו

 1כ1*
 קורם יזו דרם ואם ררוטות כספק עומדות

 להריגה בראשתה ירד שלא ראינו הרי להאחרתשהרג
 : דרומות במפמ עומדות כולן ונ"כ לדרימהאלא
 שככה שלא רואים אגו שהרי מטעם אומריןדיש הפומקים מחלוקת בזה יש יוהר או שנים הרג ואםנג

 עומרות דרוסות במפק כולם וא"כ מהם באחדחמתו
 דנח עד קטיל קמא קמא דאטריק משום מתיריםויש

 בדרימה יתעמק לא להרוג שיכול כמה דכלרוגזיה
 והן כמ"ש כעסו מתמפות אדרבא שבזה מפניופציעה
 מהם באחר דעתו נתקררה ולא מאד חזק שארסואמת
 ופציעה דרימה למעשה אצלו קודם ההריגה מעשהמ"ם
 כהמתירים משמע וכו' בהני ריתחיה נח שכתב ז"לרשש מלשון אבל כהאוסרים קצת משמע הגמ' מלשתוהנה
 סססיטו 51דטס1 מסיר סקס"1 וסס"1 6וסר סקכיס]סטז

 הרג5 או מהם אחד של ראשו חתך שאםבד"אנר י טלט"י[ ל5יט טגי16 ט65 הפטיסט וסיג"טססו"ט
 כשנכנם דווקא לאחרים חוששין שאןן אחרבאופן

 שהדורם דכיון עמהם ועמד להלול או להכלוכהדורם
 אכל רונזיה נח דבהחגתג אמרינן כרצונו לעשותיכול
 ומכנימים עופות מ5א כלוב על שעולים החתולים אלוכנון
 נח לא מהם אחד דהרנ אע"נ ורורסים מבפניםידיהם
 עליהם כועס הוא אף בורהים שהס דמתוך עדייןרוגזיה
 הב"י רכינו פמק כן כרצונו לעשות ביו איןשהרי
 גע3%[ ]רסג"6 בכה"נ גס מתירין ויש ע"ש "במע"
 וסע"1 סס"ך 7טס ו,סו ]סר"מ לאימור הגדוליםוהכריעו

 : מ16סס[ יס 7י1 פ5 כסגו טי65ג"כ
 אעו הרי באחריס ריעותא לרי"זיק דמנלן לר,כין אנה

 ומה המקום זה ננר כלל שהיו יימר ומי שם ירוהחתו5
 גרע 1לא כלל אליהם ידו הגיע לא דשמא בכעסולנו

 להם דאע דכיון לומר .ואפשר על לא מפק עלממפק
 גם עכרו כוודאי ואנה אנה כורחים הפחר ומפנידעת
 כמו מהם כאחר ששלמ וכשם ודרמן ג"כ המקום זהעל
 אחד דרם או שהרג ראינו לא ואם באחרים שלמגן

 ואמרינן לחור ידו שהכניס אף לאוסרם אין באמתמהם
 ממש הפוך זה דין יהיה ולפ"ז כלל בהם שלטשלא

 אמורין מהם אחד הרג כשלא דכנכנם לתוכומכשנכנם
 וכלא אמורין רכהרג להיפך הוי וככאן מותריםובהרג
 זה לבאר להפומקים להם והיה מותרים דרם ולאהרג

 מקום שבכל נקכיס' טלא דהכלוב דביון לוטרואפשר
 דאמרינן אמורים ענין בכל לתוכה ידו להכנים החתוליכול
 להמלט יכלו לא כי ודרטנ ידו הכניס החוריםשבכל

 : זה בכל וצ"עממנו
 שכעה מהק והוציא עופות י"ט שם והיו,טנים עופות של לול לתוך היו חתול שהכנים מעשהנך

 וששה הלול תוך מתו מקצתן והנשארים אותםואכל
 ופשוט 7'[ 6ות ]7"ס אותס נם ואמרו בחיימנשארו
 בדהי הלכו ועוד בכלוב אוחות ג' בדי שהיה מעשההוא
 אווזות הבר מצאו ולמחר אווזות בר וד' אווזותשני
 ופסקו המחורים שם שמצוהם טחו"ר ע"י ראשקטועי
 כיון אמורים אווזות הבר עם שהלכו שכדירשהשנים
 דכיון מותריס שבכלוב ואותס שם הדורס היהשוודאי
 1כא5 על לא ספק על כטפק הוי בפ"ע בכלוכשהיו
 האוסרת הדיעה לפי והו שבדיר השנים שאמרו ווהגססוץ
 השנים אלו נס להמתהיים אמל מאחד יותר ראשבקמע
 שבכירור אף עופות מלא דככלוב למרנו ומחהמותרים
 על עומד ראעוהו שלא כל מ"ט זה בחדר רורסהיה

 לע"ס ~~ס לאסרם אין הכלוב לחוך יוו ופושטהכלונ
 ; ט"ע[גסט"

 לכ15ב חוץ וגם בכ5וב תרננולים שהיו מעשה עוינצ
ארגעלים שני מצאו למחר בהד ואנה אנה תרנגוליםהלכו



 65ג עהחשלה מ מימע מ-טתה5טתערך

 מת אחד בריר שהלכו וסאותו סתים בנ*במעג~ם
 פצע שום מצאו ולא בלילמ צווחה קל שמעוהמא

 וחבורה פצע סצאו לא בהמתים ונם בהנשאריםוחבורה
 ופסקו המצוי דורם ע9 היה שחה להדיא ניכרשהההה
 דורם ע"י שנהרנו ריעותא סחזקינן ח,א כוהריםדכולם
 ע"י שסא ס"ם רזהו 1עוד מחו חולי שספני תלעןאלא
 ]נ"ם בהנשארים ננעו לא שסא דורם ע"י ואת-לחולי

 בהרג להסהירים אף זה להיהר צריכים אנו ובחהגת:1'[
 מתים אלא ראש קמועי נסצאו שלא רכיק סאחריוחר
 בסעי' וכם'ש כאחד אף היחר אין וככה"נ נסצאלסחר שהרי דונזיה שנח דנאמר הדורם סיד שסהו ראיהאין

 ; ע"שנ"א
 בלול או בכלוב צווחה קול דןה דאס סזה יסרנונ1[

 דכולם נפצעה או סתח תרננולת שם סצאוולסחר
 אך במצף חולים דאט שם סצףים דזרסים אםאסותת

 סאחד וביוחר סותרים כולם ראש קמוע נסצאת אחתאם
 הדין כ,ין הוא זה ורין נ"נ שבסע" במחלוקתתלף

 בסצף הולין הדורם רואין דכשאין מ"נ כמע"שנתבאר
 בלול סצףים דורםים אם ולכן' להחמיר כין להקלבין
 או המחורי"ם החולדות שסצויים סקוסות שיש כסוזה

 לאמור אין שסה סצמים אין ואם אוס-םהגךאמ"'ם
 דאז לתלות בסה דבר שום אין אא"כ אחר בדברות*נן

 ; ענין בכלאוס-ם
 שותק הוא שאם בד"א י"א כסעי' הב"י רביט בתבנם

 אבך בהו דננע חזינן ףלא הנ"ם סותר שותקיםוהם
 שהוא אע-פ הדורם'ם כדרך עלייהו דקפץ דחזינןהיכא
 מפני צעקו שלא דזה ואסרינן עכ"ל אסור תרבותבן

 לט סועיל דסה דום ונאלס1 הרבה עליהם נפלשהפחד
 אומרים ואק לחרבותיה שבקיה הרי חרבות בןשהוא
 לא ונם רובות בן  שהוא כיון צחוק ודך עשה זהדכל
 רואים שאט בדגר כך כל ולהקך לתלות לנו ראיןצעקו
 כ"1 בסעי' שגתבאר סה ולפ"ז נסורה רריסהסעשה
 עם הרבות כני שהם ספני שלט החהוליםבהיהר

 אסורה ההרננולת על שקופץ ראיט אםהחרננולים
 ; כהן"מ[ וס"ז סק-מ ]טס'ך שותקתאפילו

 דלא דהיכא שאומר מי הט י"ב בסעי' כתב עירם

 לדיר נכנם שראינוהו כנק עכ"ל חיישינןזהשתקיע
 היה סה לט נורע ולא סשם יצא להדיר שבאטוקודם
 דרוסה לספק חוששק אס-נן דלא המעם וכתבושם
 חיות דרוב לא הכי לאו הא ריעותא דאיכא היכאאלא

 סק"ען וע'ז סקג"ע ]ס"ך הן דורסות שאינןבחזקת
 וסברא דרוסה ספק סמש זהו דהא היא תטהוסברא
 כהחתולים תרבות בבני אלא אינו דורסות אינןדרוב

 למויפים שסוחזקים יער בחיתי ולא בביתהסנודלים
 בסעי' עהרי לזהוראיה

 כ-

 סברא כתבו שלנו בחתוליס
 סתירים דשם ואף כן אמרינן תרבות בבני דרק וסשמעזו
 על לאסר סעולם שסעט לא מ"ס ע"ש בצועמיםרג

 רגעו הניה ובאסת דורסת בחזקת שאינן היערחיות
 תיעה הר"ן דןת וחהו בכ~ו'נ אוסרין דישהרם"א
 ואסור לדבר לחוש חש וסיים הרשב'א דעת היאראשונה
 ראשונה לדיעה ססכיס הוא דינא דמעיקר וסשמעעכ"ל
 שוורים כשה'1 אלא זה דין אסרו רלא לי ויראהוצ"ע
 סהר מדיצא דרם לא דכוים להדיא נראה ולפ"זהרבה
 כלל דרסה לא שמא ס"ם יש אחת בכל וא"כ הדירמן

 וצ"ע הסמריף באופן דרסה לא שסא דרסהואתיל
 1גריו וסג6י % ס"ס כס3 6מר 3טגין סם טגנוו]והרס3"6

 ; ן ט"ס 5"1גסטי'
 שותק הוא אפי15 שוורים של לדיר שנכנם אריסא

 נסצא אם ס"ם דסוהרים שנתבאר שותקיםוהם
 סהשןורים אחד של בנבו ויושבת תלושה הארי שלצפורן
 דרוסח ספק הוי יבש שהוא וכין לח הצפורן אםבין

 וססט בירו דרם שהארי לוזייא נראה שהריואסור
 אף הארם המי5 ידו ששלף ובזת הצפורןנשסמה

 עם היר ששלח גין אחד הכל זהו הצפורן שליפתבעת סטיי שהארם שאסרט וזה השוד על נשארכשהצפורן
 סקנ"[[ ]ס"ו נשאר והצפורן היד ששלף ביןהצפורן
 וא"כ הארי סיד הצפורן סשהסימ לא רוב שע"פואע"פ
 הצפורן תשמט בכותך קיו תחב שהארי לוסראפשר
 סהכוהך הצפורן בו ונתחב בכותל השור נתחכךואח"כ
 ככוהל שבחיכוכו השור סררך אין רוב ע"פ זה נםאמנם
 זה דכר יצא כה ובין כך בין וא"כ הצפורן בויתחב
 אם יכ"ש מט'[ ואסור דרומה ספק וה"ל הרובמכלל
 עצסו הצפורן ולא השור בנב ניכר הצפורן מקוםרק

 שלשה או שנים שנסצאו או כשדורם בכךדאורחיה
 שאסור סכותל ולא האוי סן הוא רוודאי ארי שלצפרניס

 ; ]נט'[ דרוסה לספק חיש דלא לסאןאטלו
 השוורים כל אם כי אסור השור שזה לבד ולאםב

 וווחד גוודאי היה רדיירם רכיון אמוריןשבדיר
 שתקו שכולם וחה שנתבאר כסו כולם נאסרו דרםמהם

 לשאוכ ואין שתקו הפחד נודל שספני להלותבהכרח
 בכותל שמא ספק ס"ם סמעם האחרים נתיר לאדלמה
 לאה אלא דרס לא שסא מהארי שהמו ואת"לנתחכך
 כולס בנבו דצפוק רטותא דאיכא כיון די"ל ששתקוכיון
 גהפחד ספני השתיקה ה14ם ואט ]ג"מ[ עוסדות דרוסותבספק
 אם אבל האף שנכנם כשראיט דווקא הוא זה יכלםג

 של בגבו ארי של צפורן תמצאת שנכנם ראיטלא
 נכנם אם ספק ס"ם דהוי משום 931[ כלום אינוהשור
 בספק נם שהרי נסור ס'ם זה שאין ואףמ6[ שנתחכך סהטתל הווו הצפורן זה שסא נכנם ואת"להארי

 אלא זה אין וא"כ סהכוהל ויא שהצפורן צ"לון
 יוהר תלינן אחד ספק יש ובכותל ספיקות שנייש דכארי כיוו מ"ם מאף םפק סהכותל םפק אחדספק

 כהעיטך ספק שיש כיק ועור )י":,[ ]רמ"6 סבאריבכוהל
וויסיח שאינן שוורים רוב נתר אזליט גלל הדורם כאז הההאס
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 דה"ה ארי יווקא רלאו ורע סקכ'י6[ ]ט"ו ומוהרתדרוסות
 ס)יס ]ונגמ65 הוא ופשום 1כ"י[ זה דין יש הרורסיםנכל
 65סור יס סכהםי עמיכוך ו? 6ין דווד6י 5סרמם ס5ססמ1
 פ3".[ 51"צ 65ו 66 )סזיר ס6רי )כגס 6ס 3ססק%ף

 ו6ס.15 סרי 5סורן וגמ65 ס6רי )כגם 6סי)ו רח3]1.בתק,ס
 יס )מ65 סצ5יו ססור ו6וסו מקרקרי י6י)סו ססק6יסו

 י",."!, :גש,('ן3לןן'ןןץשגמי
 רושם בה מוצא ואינו בדקה אם אבל אמורהבריקה
 אין מדינא דנם י"א דרומה ודאי אבל מותרתהדרימה
 רעת אבל ועיטורן ריגייס 3סס ]טור בדיקה להמועיל

 דרומה ודאי דנם והש"ע והטור והרא"ש והתום'הרמב"ם
 אנו דאין נ"ם אין לדירן אך מדינא גדיקה להמהני
 ודאי נקרא ומה שיתנאר כמו הגוף כל בבדיקתנקיאין
 ניכר הרריסה אורם שאין אף שררסה כשראינודרוסה
 לפי אוסרין ררומה גספק נם המנהנ ולפי מרינאנדיקה סהני מבחוץ הדריסה אודם נשניכר נם אמנםמבחוץ
 או חוששין אין שאטרו בסקוט אא"כ בקיאין אנושאין
 כלב4; כפק או על לא ספק "ל ספק כמו מ'םשיש
 מקום או צעקו בולם או שתקו כשכולם או שינראומפק
 לדירן נם וטותר כלל בדיקה א"צ דאז באלו וכיוצארחב

 1. וטוו.ן "י..ם הננג%'נ~4ש הש מ!נה
 נמצאת אם הטוח לבדוק יש ונם הקרקר עד-הנ.דין
 הנמרף אבר נימל שלא מרפוה מיני מכל שלימהכולה
 נפסקו ולא בנקב שנמרפים האיברים ניקבו ולאנניטל

 וכיוצא הגידים צומת כמו בפסיקה הנמרפיםהאיברים
 אין ונם גה לן לית ניקב או שניטל בעלמא ובשרנזה
 בה נסצא ואם סוהרת ה"ז בה נמצא הרריסהרושם
 שנתארם כל הדריסה רושם ואיזהו אסורה הרריסהרושם
 שהנקנ איברים שארי כננד או טעיים הנני כננרהבשר
 להו קים האבר גננר הבשר שהארים דכל בהםאומר
 לא שעדיין ואף האבר ונוקב מתחלחל שהארסלחז"ל
 מוה ימות מוף רסוף רסי כנקוב לנקוב העוסד כלניקב
 והושמ הקנח הסיסנים שכנגר בשר ה"דים אםלבד
 והארם הם קשים שסיסנים לפי בה לן דלית חז'לאמרו
 האדימו אא"כ שכננרן בשר הארמת ע"פ בהם ישלומלא

 ארם ואין הו קשין סימנין ררוב ]ג"ג:ן עצמןהסימנים
 אבל שכננדן בשר להארמת חיישינן לא ולכן בהןשולמ
 ]רם".ן הארם בהן ששלמ ננלה הרי עצמן הן האדיטובי
 כננר או מל;ייס בני כננר הבשר נהמסטם אםוכן

 גורדו שהריפא כבשר והוי המימנים לבר אחריםאיברים
 כננר נתממטם או הבשר הארים אם גם ואףטרפה

 הסימנימ גמקום בצואר היתה הרריסה ואםשנהבאר
 הושט או הקנה נתאדם ואם בריקה הסימנים צריכיםאז

 כלום איע כננרן הבשר בהאדים אבל מרפהמבחוץ
 שאינו הקנה ואפילו כשהאדיטו עצסם הם ורקכם'ש
 ם181 רהארם משום עצמו בהאדמת נמרף בנקבנמרף
 ליפמק שסופן הנידים בצומת שאסרנו וכמו רובולשרוף
 בהמה ולפיכך נקב דווקא ולאו הכל עושהרהארם
 לפי בכדיקה תקנה לה אין חמימנים במקיםשנדרסה
 ל"ג בסי' כם"ש סבפנים אלא מבחוץ בריקה לושםשאין

 לשחים יכול בעוף אבל שניהם לשחוט מוכרחובבהמה
 מבפנים ויבדקנו הושט יחפוך השחימה ואחר בלברהקנה
 כיון מ"ט מימנים שני צריך בעוף נם דלכתחלהואע"נ
 סכס31 מס לכתחלה גם אחר בסימן מני אפשרדלא

 3ם'מגיס 3דריסס וסו מק)ס 5ס 6ין דכסעס י"י סע"כטיס"פ
 ו65 ככייי וכ"מ סקמ"מ 3ם"ך מוכמ וכן 6מר כמקוסו65

 6יגו ז3כסמס נודכריו דעסמע סם ססוכ6 חכיכ כןכננסר"י
 דווסס 3ססק 6ך כן ו6י)ו מו)6 כדרוסס כ55 כדיקסנ;ועי5
 סיס דסמ6 מטפס גדיקס ככסעס מועי5 ו6יגו נג"ימ:תפ
 6ך 51'פ ס"ם 6יג" ס6 וק:ס ע"ס סמ'מגיס כ)נזסךריסס

 ; כוס[ כ55 ג"מ 6ין5דידן
 שההארכח רצריך י"א הארם על המעירותאיכרים שארי כננר אי סעיים בני שכננר הבשר הארמתסז

 כךוס אינו דבחוץ בחוץ ולא בהבשר: מבפניםתהיה
 ערות הוי כשנתאדם מבחוץ רנם' וי"א כססי3ן]רפג"מ
 וה'טייע הטור טלשון מבואר וכן ]ר6"כ[ וטרפה הארםעל
 סי ויש השחימה לאחר היא שהבדיקה נתבארוכבר
 ]ס"ך בחיים היא הבריקה רש"י דלרעת לומרשרוצה
 ראמו הוא תימא ודבר מבחוץ האיברים ולבדוקסק)"ו[
 נם שלמ שלא ראיה הוי בהעור הארם שלמ לאאם

 לאחד ראיט ולא מעכב והשער קשה העור והריבהנשר
 נס )נדוק 5ריך כסכ1וק ]רק כן שיסבור הפוסקיםמן

 בהם ניכרת ארמומית אין קטנים שציפרים י"אמך, : ספטס[ 6מרנסצור
 דרומה בוודאי לא סרינא גם בדיקה להם איןלפיכך

 כל ארום אינו הנץ שארם י"א וכן ררומה במפקולא
 שום אין ולרירן מרינא אפילו בדיקה לה אין לפיכךכך

 1 שיהבאר כמו בקיאין אנו אין בכולם כי בזהנייט
 בררוסה לבדוק רצריך רהא שכתבו סרבותינו ישסט

 א ררוסה גספק אלא אינו זה החלל כלכננר
 יטאינו כנון ררם מקום גאיזה ידענו ולא ררוסהבווראי
 הדרימה מקום ניכר אם אבל סבחוץ הרריסה מקוםניכר

 מד"מ : )"נ ךחום' טקום אותו ננד רק בריקה א"צמבחוץ
 חז"ל שאסרו סה על שכתב ז"ל רש"י רעת וזהוורוסס[
 כנון כולו החלל בית כננר בריקה צריכה שאסרוררוסה
 הררימה מקום ואין שררסה שראהו או ארי ררוסתפפק
 טנהוץ ניכה הדריסה כשסקום אבל עכ"ל טבחוץניכר
 שם הרא"ש וכ"כ ]ס1ם'[ המקום זה ננר רק בדיקחא'צ
 כן; טשמע לא והש"ע והטור הרטב"ם טלשון אבל מייכי]ס"ס

1הרשג"א
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 ל'.[ ]ר הנית תורת בספרו זה הביא ז"לעהש"פב"א
 שאם רכריהם למוף יררתי ולא וז"ל עליהםורופיג

 שמא חושש אתה ואפ"ה מבחוץ ניכר ררימה מקוםאין
 פעמים אלמא ורוסס[ גסטק ]רשל מבפנש ניכריהא
 ניכר שאינו אע"פ מבפנים ניכר הררימה רושםשיהא
 מבחוץ ארמומית מקום מדנא כשאהה אף א"כמבחוץ
 במקומות נם שמא חושש אתה אין מה מפני אחדבמקום
 תאמר א"כ אלא מבחין ניכר שאינו אלא ררםאחרים
 ררם אלו כאן מארים שהוא כיון זה ארי שלדארס
 ניכר שלא נ'סן אבל רישומו ניכר היה כך אחרבסקום
 ואין מבחוץ ניכר אין זה ארי ארס שסא לחהש ישכלל
 שאינו כל מבחוץ וממתברא נביאות רבקי אלאאלו
 בריקה צריכה שאמרו ומה שם נדרם שלא כירזעניכר
 יש אם לברוק שצריך לומר אפסא ועד דמוחאמכפא
 צריך שם שימצא סקום וכל מבחוץ אדמדם מקוםשם

 סעיים בני כנגר מכפנים בשר הארים ואם כננדובחקה
 ולתחת ומאפמא אפמא אבל נשרה לאו ואםאסורה
 הרשב"א עכ"ל כלום בבך אןן דם קורמ פשצ גסצאאפלו

 ;ז"ל
 וכשנמצא מכחין מקורם בורקין  לדעתו נם יהנהעא

 וכטקום כננדו מבפנים בורקין ארטדם מקוםשם
 זה ונם מבפנים בחקה א"צ אורם נמצא לאשמבחין

 דסדבריהם והש"ע והפור הרמב"ם מלשון כן משמץלא
 צריך דרומה וראי והן דרוסה מפק רהן להדיאמבואר
 מכחוץ אודם אין אם ולראות החלל כל כנגדבדיקה
 ה"ל לא חוא אבדיקא רק לממוך מ"ל הוי דאיוסבפנים
 ומה כן לא סלשונם משמע ולהריא לפרש אלאלממתם
 לא אינהו דגם י"ל התוס' בעלי רג1תינו עלשטקעאה
 שמלשונם הגם עליו שררם המקום כשראו אלאאששרו
 אחד מקום דמצינו רביון ועי"ל כן להריא מובחאינו

 במקום ריעותא להחזיק לנו אין הדורם עליו עטדשוודאי
 מוכרע הרין וע"פ המקום כלל ניכר כשאינו אבלאחר
 המקומות בכל רחפש בהכרח א"כ הדורם כאןשהיה
 דנשנאבדה כן קיי"ל גמומאה גם והרי ומכפניםמכחוץ
 להצריך והפוש"ע הרמב"ם דברי כפשטות להורותריש וראי לרינא ומיהו שימצא עד והולכין בודקיןהפומאה
 בקיאמם אמ שאין לרהרן אך בנוף מקום בכלבדיקה

 הארים ולא כדק הרשב"א כתב וז"ל המור בתבעב; זה: בכל נ"םאין
 מכחוץ מראיה שינה שמא וחוששין דרומה למפקחוששין שהרי לו קן שחו לי יראה 4ריסתו ממוך בדקלא

 לחוש לנו יש למה ירעתי ולא לממה ונוקב ויורדוהכריא
 פרחו והרכה עכ"ל חכמים לו שחששו מצימ שיאלרכר
 וכ"ס ,-טכ"4 הרשב"א דברי בנוינת המורמפרשי

 בדרומה מ"ל הרשב"א דהנה רה"פ נראה 1לענ"רענ :ויריטסן
 מבפנים בורקין אורם שם ניכר ואם מבהוץדגודקין

 שהבאנו וכמו מבפנים לכדוק א"צ מכחוץ ניכר אינוואם
 ברק לרריסתו ממוך ראס אומר ולזה ע' במעי'רבריו
 ממוך בקק לא ואס לנמרי כשרה אורם ראה ולאמבחוץ
 בויקת על סומכין ואין כלומר לו חוששין אזלרריסתו
 מבפנים נם ברק אס אבל פנים בחקת צריך רקחוא

 ! סקפ"ט עסר~ם ]וכ"ע כשרה אורם מצא ולאלממה

 אין רחכ רגמקום שנתכאר דזה שכתכ מי ישעך
 מימן כהם רואין שאין באוהם לררומהחוששין

 כשנמצאו אבל נררסות שלשה נמצא כשלא זהוררימה
 עופות או האלו הבהמות של הריר הוחזק נררמותג'

 תולעים לריני זה ורימה אסורות וכולן לנררסותהאלו
 ""ש אסור תולורם נ' בו שנמצאו בתבשיל פ"רשבם"
 לנדל אלו ירקות רמבע אמרינן דהתם הוא נרולומעות
 במו לבורקן וא"א הזה במקום מצוי הרחש אותולעים
 פוכה חזקה לה הש בהמה כר בכאן אבל שםשיתבאר
 וס[ מ"ס ]ס"ו לחבירתה אחת ענין ומה דרומהשאינה
 אימ מכעמו כשנח הלא נבול בלא רורם רורס כלדאמו
 ריעוחא נחזיק ואיך מינייהו חד בקמל כמ"ש עודדורם

 : זליז שייכים שאינם גמקום לחבהרומאחד
 בש"ם שהוזכר מקום רבכל גרולות כהלכות כתובעון

 הכל זהו ושכורה נפולה בררוסה נמובדיקה
 הוי קמאי דרבנן מפי בקיאי דהוו הראשוניםברורות
 אכריקח ממכינן לא השתא אכל גבריקה וכקיאיחכימי
 מרפות ספיקי לשארי או דרומה לספק היתר ואיןדילן
 ובשנת יב"ח חיה אינה דטרפה חורש י"ב כשתחיהרק

 ביכ"ח רי העיבור בשנת דנם ויא חדש י"גהעיבור
 לשון חז"ל הזכירו המקומות שכרוב כיון סקמ"1[]טר'ט
 פשופה שנה בין חילוק אין שנה לשון וראחודש

 אינה רפרפה ותלד שתתעבר עד דיו ובנקכהלמעוכרת
 תלר שלא דאפשר מני לא בלבר בעיבור אבליולרת
 עוף או נפל הולידה ואם סקת"ס[ ]ס"ך בעיכורהותמות
 וצ"ע מועל שאינו אפשר נסוריס שאינם בציםשהפילה
 שנפענה 0ה של הבצים בל להמיל נמרה אםובעיף
 ואח"ג עיוי של עיבורו ז0ן שעצ יום ב"א ושההה0כבר
 לה שאירע בעת כעת אם וכן כשרה בצש להפילחזרה
 יום כ"א והמתינה בצים מפלת אינה פרשתהספק

 פרפה שאינה סימן דזהו כשרה בצים להמילהשתחילה
 מב"א בפחות אבל נטענת היתה לא פרפה היתהדאם
 המפק לה שאירע מקודם נפענה רשמא ראיה איןיום

 :מרפות
 רחות שעיניו מה אלא לדיין לו דאין כתב ז"ר ורש"י%

 יהיה אשר השופפ אל דכתיב עליו לממוך1סותר
 בריקתימ על לםטוך יש בזסה"ז נם וללן ההםבימים
 היבי כי בדבר הבקיאין כל לפניו להכיא יפה יזהרורק

 הפימקים נדולי כהבו ום'ם מכשורא שיבאדלימטי
 בדיקהינו על למטוך למ אין האחרונים בדורותשאנו
 ובה'ג ונפולה גדרוסה כסו גדולה בקיאות שצרןגדגר

שהבריקק
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 אלא אפרה לא ז"5 רש"י ואף קשה היאשהבדיקה
 בזמנינו ולא יתירה וחכמה ברורה תורה שהיתהנרורו
 ואין לשנות ואין הרם"א רביגו הכריע וכן ]6"וןא5ה
 בריקות דהרבה כן 5ופר דח"1 הבריקות כל על כללוה
 טרפות דיני בהרבה שנתבאר כפו בקיאים אנחנונם
 וכיוצא ונפולה כדרומה הגוף בכל קשות בבדיקותאלא

 %1אר וק. דגאסו~צלצז חיישינן יב"ח להשהותו שצריך דכל עוד מהפירין וישען :באלו
 אלא הקלח לירי יבא

 המנהג וכן במפק הע,מר באחד אפילו מהמיריןדיש
 נעופות יום דכ"א שהייה אבל באחד אפי5ולהחפיר

 ואח"כ זו הטלה שה זד 5 ונצרך בציםסטית
 ארוך זמן זה דאין בה לן 5ית ג"כ יום כיאלהמתין
 בש"ם פלוגתות במה יש תק5ה חשש רבעיקרנשנה
 מ"מ דפםחיס םס"ק )חק)ס מייסיגן )6 ו)כ"ס]61ע"ג
 1)6 ע"ם 7חייסיגן ססק י"כ ס)' מסרומוס סי"גסרמכ"ם
עח 1 ווו"ק[ ככ"מ וע"ס םוגיוח כהס מסגי )דג"סמס

 'ינ' ' -י יוי'"י,:י: ייון שן:,ין.ייוו
 -ך,

 בפ"'א הרסנ'ים נם"ש דבר בשום משניחין איןוודאית
 ופעשה הנלל פן כיוצאה היא חיה שהיא דזהונאפר
 הרוב ע"פ והו יב"ח חיה טרפה שאין דזה או הואנםים
 ודע מסיני למשה הלכה עד בקבלה הם ז"לרבותינו דכרי דכ5 ויולדות שחיות יש דםיעוטא פיעוטאאב5
 שיכול בדבר שהייה מועיל אינו טרפות במפקדגם

 ממוך נעוף נף שבורת כמו יום בכל 5התחרשהטרפות
 שהייה פועיל אינו הריאה נקבה שפא רחיישינן5גוף
 נשנר וכן לחוץ שיצא בחששא עצם בשבירתוכן

 באלו וכיוצא יקלקלם שהשנר דחיישינן צה"גבסקום
 תועי5 ופה הטרפות שתעשה חשש יש יום בכלשהרי
 יצא או קלקלה או ניקנה השנה בפוף שמאחשהיה

 י לחוץהשגר

 שמא דחיישינן לעכו"ם ניכרות שאינן'טרפיות מיני שארי או דרומה ספק או דרוטה 5מבור אמורעפט
 עכו"ם שרובה עיר בין חי5וק ואין 5ישראל ויםכרנויחזור
 להישראל ויפכור 5העיר שילך דחיישינן לפכוראפור יחידי בכפר הרר :שרא5 איש ואפי5ו ישראל רובהאו

 אלא טרפה מפק או טרפח היא שזו יבין 5אוהישרא5
 בעת שיראה או לעכו"ם יפכרנו ואח"כ סקודםיפיתנו
 נראה שהטרפות כל ולכן אותו ססית שהעכו"םפכירתו
 רבזה 5פכור מותר בזה וביוצא רנ5 חתוכת כפולהדיא
 שהיא 5ב5 ג5וי שהרי לישראל ימכרנו שמא חששאין

 עוף בין בזה חי5וק ואין אותה הישרא5 יקנה ולאטרפה
 ויש טרפה ספק אפילו ובן לנםה דקה ובין5בהפה

 מותר מ"ם 5אסור דקיי"5 ואף שמכשיריםמהפוסקים
 ל"צרא5 ימכרנו 5א שטא ס"ם םטעס לעכו"םלמברו
 שנתערב עדר ודין כהסתירים קי"'ל שמא שיטכרטואח"ל
 יתבאר בבשרות טרפה תערובת או דרומה מפקבו

 שנתערבה דדדומה הרדב"ז בשם וכתבו ק"י בם"בס"ד
 ואפילו שילרו עד או יב'ח להשהותם 5התיר ישבערר
 דתק5ח מחששא 5החמיר אין דבתערובת דבים הםאם

 מותר אם דתקלה בחששא 5הסתפק ויש הן טעםודברי
 מרחתו בעד 5ו ו5שלם לעכו"ם העוף או הבהמהלמסור
 אינה שהרי תק5ה חשש אין דבזה שנה בהשיטריח
 הישרא5 יתבענו ש5א למוכרה ופירתת שלואינה שהרי 5ישרא5 שימכרנה חשש ונם ישרא5 ש5ברשותו
 ודע בזה 5הת"שב ויש ש5ו שאינו את שמכרבערכאות
 תק5ה 5חשש חיישינן 5א דבתערובת שנתבארדאע"פ
 דאין האיסורים בכ5 כמו אסור בידים לערבפ"מ

 מהש"ם רבות דאיות 5זה תש לכתחלה איפרפערבין
 אמרו 5א 5םח דתקלה בחששא שדיברו המקומותבכל
 מס ט) )סקפוח 1אין כן 5עשות שאםור ודאי איא5ערב
 ססמים גחוס' 60 )חשס מייסיגן )6 מוטט 7כומןסגח63ר

 חייפיגן מ6ד מוטט גומן 67סי)1 מכ61ר 3סליקח6 7"ס .)"ד
לחקלס

 ע'"
 ג1רסץ ור6יס ס6ק' )סזי6 סמוכן מ6כ) דדכר
 ו וצו"ק[ ע"ס ועומ0 ז"ס : י"חסכח

 בבהטה נפלה נייץ נחסימן
 ובעי

 למשה הנאמרות מהטרפות אחת והיא טרפה נפולה64
 ראלו בפשנה חכמים ושנו נ"מ בם" וכם"שבסיני
 מיד שחטוה אם ]מ"ג,[ הגנ פן גפלה בנהמהפרפות
 שנתרסקו חושש:ן בח נראה שבר שום שאין פ אעטרפה
 5פשה שהלכח בטרפות טעם ואין איבריהונתפרקו
 כפו יפה הי5וך ותלך שתעפוד ובעיק ]רס"י[ הםססיני

 דה"ה גבוה ממקום שנפ5ה דווקא ו'לאו לפנינושיתבאר
 יכ1לה שאיגה ער ברג5יה בהמה או אדם ררסהאם

 הכתה שבהמה או באבן או בכותל בה שהכה אולעמוד
 נפולה דין בחץ יש לעמוד יבולה שאינה עדוריצצתה

 דרמה ]נ"1.[ העוף במרפת במשנה חכמים ששנווזהו
 שבבהמה וזה ע"ש בהמה שריצתתה או בכותלוטרפה
 שיש לאו וכו' דרסה ובעוף הננ פן נפלה חכמיםשנו
 לו יש שהרי נבוה מ_קום ליפול טדרכו איןדהעוף קתני דפילתא דאורחא אלא לבהפה עוף ביןחילוק
 ת.כל לא 1הכאה רריסה שע"י סדרכה אין והבהמהבנפים

לסום
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 מ" בח"ם במגואר למות תובל הבהמה גשתפולעשרה
 מפחים עשרה נכוה ממקום הבהטה נפלה אם ולבןד;"י
 חיישינן והלכה עמדה ולא עשרה עמ1ק לבור שנפיהאו

 לה חיישינז לא מעשרה בפחות אבל איבדיםלרימוק
 : אחרת במיבה עמרה שלא טהותלינן

 מפחים היוד דאלו כתבו א' מעי' והש"ע שהמור ודעי
 כשהיא נפלח דאם בלומר הבהמה של מכרימהטודדין
 עמוק הגור וכן י"ם גבוה המקום שיהא צריךעעכבת
 דכן מכריסה הי"מ מודרין מעומד בשנפלה אבלי"מ
 ד' יש הארץ עד דמכרימה נג"6.[ בב"ק חז"לאמדו
 לם)ת תוכל מפחים ששה עטוק יבור נפלה ואםטפחים
 מפחים טארבעה יותר הרבה המה הבהמה דרגליואע"נ
 וליכא הרנלים מראשי לטמה הרבה תלוי הנרםס"ם

 : חארא עד הברם ממוף טפחים ר'רק
 בבאן לא כלל זה הזכירו לא והרסב"ם והרי'ףיא

 והמוד נזקין לענין ממון מנזקי בפי"ב ולאבמרפות
 נ"ל ומעמו ה"י מי בח"ם נזקין לענין זה הזכיר לאנ"כ
 עליו שחייבה רבור בגם' שם נחלקו בנזקין רהנהנרה-
 משום גם או הבור הבל משום רק הוא החיוב אםוזזרה
 חבמא משום גם החיוב אם אלא אינו זה ודיןחבמא
 והנה כמובן הארץ עד שטכרימו מה שייך לאדהבלא
 לפמוק הרא"ש אביו דעת דנראה שם כהכ המור כיאם
 יראה ס"מ[ דכ"ק ]ס"ס ברא"ש המעיין מ"ם לחבפוגם

 בנזקין ולבן ברמזים עצמו המור וב"ב ליהדטספקא
 משא"ב בכח"ג הבור בעל את המור חייב לאדהממע"ה
 והרמב"ם הר"'ף אבל לחומרא אימורא מפקבטרפות
 הספרשים 1מרחו מהלכה זה דין שדחו להדיאגראה
 ןז6יס1 יותר קשה ולהדמב'ים ברור דבר העלו ולאנזה
 ססק זסרי"ף פ"ס כ55 5"ק 5מכסו 651 5סכ15 כרגיססק סס סרי"ף 6כ5 5מ3עו וג"ס 5סכ15 כסתו56 זסמקסו6
 ד5ליך סזשר 65 ככין נס ו5כן סר' 3סמהם מ3ע* ייססס
 סס נס 3כ6ן נס י'ק ז5ליה טסק סרמנ"ס 6ג5 ע"סי"ע

 : 111"ק[ 51ט'נ כסמ561 סס וססק זסוססתיע
 נם' ע"פ מהלכה זה דחה דהרמב"ם נראה ילענ"ד121

 רבור מ"ל דרב ושמואל רב דפליני רשםמפורשת
 עמוק בור שיהא צדיך דלרב בור דין בעיקר נ"6יש הא תימא וחרבה בינייהו מאי הגם' ושואל לחבמויכ"ש להבלו מ"ל ושמיאל לחבפו ולא להבלו הורה עליושחייבה
 השור בשנפל ששה בבור די ולשמואל דווקאעשרה
 חילוקים לחפש לו ולמה נפילות דוב כדרךמעומד
 והש"ע בהמוד ק*"ל לדינא אנן ום"ם אוקיטתאהך כי קיי"ל דלא ודאי אלא עצמו בוד בענין שאינםאחרים
 הרא"ש 9מקו דבן ששה בבוד דיו מעוסדרכשנפי
 פומק בה"נ דנם ובתבו הראשונים ובל והר"ןיהרשב"א
 5סרס סו~ך 651 כן ס") סרטכ"ס זגס כת3א1ס3"י
 ו~ס"ם תתוסיס ויכרי ט"ס י"ץ ים ססכריסס לו*יןכ5
 ס"סג3"ק

 סכ'"
 51עג"ר סכ"ס, וכן 6סו 63ופו 5ייסכ סרמ

 ; ססקקג6ס

 דבהמה על הנופלת גאבן דגם לומר שרוצה מי ישיג
 אין מיוד וכפחות טפחים עשרה מנובח שיפולצריך
 קצבה לתת יוכל דמי הם תמוהים ודברים להחוששין
 קמן ואם נדול אם האבן לפי הוא דהכל שנפלהלאבן
 את נושא רהחי הבהמה בנפלה 1ד11קא כ135[ נסס]כ"י

 כגד אבן הוא אם עליה האבךשגפלהאבל
 בממוה .1 ק

 כל הסניטו וכן להלוך יכולח אינח אם ]ז"מ[ מרפה'לה
 לבור שנפלה או נבוה ממקום שנפלה בהמה לפיכךיך : וסר"מ[ וט"ז וס"ך ~יס"סהנר51ים

 וחיינו י"מ קם שנפלה הטקום עד מכרימה ישאם
 כדסה משיפולי יש רוב דע"פ מפחים 1' עמוקשהבור
 יש רלפעמים ביה כלל אין אך מפחים ר' הארץער
 ]וכזס 1' עמוק הבור שיהיה א"צ ואז מפחים טד'יותר
 ולא שובבת הבהמה אם 111"ק[ סקוס"ט דכויתוכגיס
 נתרסקו שמא דחיישינן מרפה ושחפה והלכהעמדה
 כאן אין ואם שינוי שום בה רואין שאין אע"פאיכריה
 לריפוק חוששין אין הארץ וער שכריפה מה בצירוףהמ

 בסי' דינה שנתבאר ממוכנת כשאר אלא ואינהאיברים
 ! ע"שי"ז

 דרמה או לבותל שמדפה כנון גזה גיוצא כל ובןמזך
 הכה או ברנליה דרמה אחרת בהמה אוברגליו

 אחרת במשא או בקורח הוכתה וכן נופה בבלבאבן
 דחיישינן מרפה ושחמוה מקומה על שוכבתונשארה
 שוה דינו זה בבל ביוצא בעות .וכן איבריםלרימוק
 שנמתח בגד בגון קשה דבר על שנחבמ העוף ובןלבהמה

 דק גבי על או קשרים בהם שיש רשתות גבי עלאו
 של חריות גבי וקל דרכים אבק ועל מהפשתןשנופץ
 לו חוששין אין גזה וביוצא הנם חול ועל כפולמיית על בגון רך דבר על נחבמ אם אבל לו חוששיןדקל
 בנם' אך לו חוששין אין הנם דחול במור איתא דכןורע

 הדק דחולומירש"י
 ק

 וחוט לעולם 1אינ11נ ק
 כשנופל העוף מרסקין שבו גדולות אבנים כנוןהנם

 : ג"3.ן ניףעליחם
 איברים לרימוק חיישינן "ליהם העוף ונפלחבילות ועשוי ושעורים חמים של תבן שם בנם' איתא עודמזז
 המינים ובך חמים חיישינן לא חבילות עשוי אינוואם
 עליהם העט( בשנפלה חיישינן תבואות מיני בכלולפ"ז דחיישינן נירמא ויש חיישינן לא לשעורים חשייךהטינים וכל שעורים קשים שחם לפי חיישינן לחמיםהשייך
 בהן אין קמניות טיני בל מקומה על שוכבתונשארה
 ואינם מהדדי דמישתרקי משום איברים רימוקימשום
 צידרו"ש חפצי איברים דימוק משום בו אין בלע"זפישל"ש שקח-ין חיסצי תלתן והוא דוביא מן לבד יחדנבבשים
 דנם גוים ובערוך איברים ריסק משום בו ישבלע"ז
 בללא בנם' ומסיים ע"ש עפצים חפצי ועלאפונים חיטצ' על ופירש אבדים רימוק משום בו ישבחימצי

דמילח8
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 נכגשין ואען מןה אה נחלק דמישחרק טטי כלד!2י5תא
 בזה אין חבמ באן הוין והיך נשמפ עליהם ורטפליחר
 ריסוק משום בו יש משריק לא איביים ריסוקסשים

 קומתו מלא שפ אם הסים פני "ל שנהבפ עוףין ;איכרים
 לריסוק חוששין אין המיס לעוכען לסקלהממטה
 המים הילוך עם לממה מלמעלה שט אם אגלאיכרים
 בבדיקה בקיאין דלא 1לדידן בדיקה וצריך לוחוששין
 דזה שיתבאר במו יפה ה"לוך הלכה לא אפ8רפה
 נשאוהו הסים אלא מכחו זה אץ הטהם דרלוך עםששם
 ואין יחד דמכונסים אנם במי כגק נושי במי שלאולכן
 אחר סקום שיש אף נההות במיסי המים הלוךבהם
 בו שהשם וכל "ילוק כהם אין נמוך אחד וסקוםנבוה
 המים ררלוך עם ושפ בנהר אפיל1 וכן דיו שמתומלא

 נבי על שסהלבש קש או לתבן וקרם לממהסלמעלה
 ; לו חוששין ואין עצמו טחמת בשט הש לו בשוההסים
 שני אם ונחבפ צידה בשעת גדבק בנפיו נדבקויךן

 שמושחין בלוסר בו אוחו שצרין בהדף נדבקובנפיו
 מתרבקים כנפיו עליו שובן ובשהעוף עץ חתיכותברבק
 חוששין לארץ עמהם טפל לפרוח רוצה ובשהואבו

 בו נדבק לא ואם וכמ"ש בדיקה דנריך איבריםלריסוק
 שהוא מפני איכרים לריסוק חוששץ אין מהם אחראלא
 דבנפל נתבאר וככר נחכפ ואיט השט בכקי סעפפורח
 ל'8 טבה א"צ עליו ובהפילו י"מ נוכה צריךמעצמו

 : הכובד לפי הכלאלא
 בנפל דתקא י"פ בטבה נפל דלא היבא דשרינן והאימו

 דאז י' נובה א"צ אחרים הפילוהו א5לטעצמו
 לפיכך מ" בפחות נם הריסוק ושולם קשההחבמה
 והלכו עמדו ולא לארץ ונפלו זה את זה הסננחיםאלים
 סחסת מי' בפחות אפילו איכרים לריסוקחוששין
 אין נפלו לא אם אבל לארץ זל"1 שחובמיםהחבמה
 רק רזהו ~כואבים הנדואנים זועפות שפניהם אףחוששין
 אין והלכו ועמדו נפ6 אם וה"ה ]גט'[ בעלמאחמימות

 : להםחוששין
 וגנוגה אותה ספילים בשאחרים אף ש ילפעמיםכ
ן

 והיינו איברים לריסוק חוששין אין ום"ם מי"פ יוהר
 עדם מתהזקת והיא להפילה שרוצים שידעהנטן

 ומתח:קת בארץ צפרניה נועצת ליפול שוחהוכשהיא
 ולפיכך סמש לארץ בססוך רק נ!פלת שאינה עדבהם
 ריסוק סשום בו אין הסמכחיים בית [-ג"6:ן חז"לאמרו
 אפיל1 לשוחטו לארץ א!חו בשמפילין בלומראיכרים
 נשמע אפילו איברים לריסוק חיישינן לא נבוהממקוט
 שכתבנו מהמעם בה לן לית לארץ כנפלו יללה קולממנו

 בלשון ירושלמי הראשונים והכיאו בצפרניו א"עשמתחזק
 השור חוכמין היו כלומר כהילא תורא חכמין פנחםדר' ביוטי סדעת שלא לטפל מרעת טפל דומה איטזה

 שרוניה גחייכון פנחס ר' לון אמר גדול ככחלשחיטה
 גפ כאשחייב[ חפשי להיוה אותו שתתירו טכם מבקש אמנלוסר

 אוהו התירו כלומר וערק לטן שרו יעשה מהונראה
 איכרים ריסוק משום ט לית בחילא תורא דחכמיןגן ראמרין וברכרקהם בהם שבהר כרוך אטר וכרהמהחבלים
 נ"ב יודע אחד שכל ןא" המנגחיס לאליםדמי
 איכרימ לריטק חיישינן ועב"1 להפילו רוצהשהאחר
 ומהחוק צפרניו נועץ להפילו שרוצים בשמרנישדהבא
 מתהןק ואיט חגירו את להפיל רוצח אחד כל התםאבל

 יממילא להאחר להפיל טהחזק אלא הצלתו עלבעצמו
 : הצלתו בעצם החחזק לא הרי שטפלמי
 איברים לריסוק המפבחיים בבית חוששין שאין זהכא

 בל קשרו שלא דדווקא י' בסעי' הרם"א רבינובתכ
 בשעה קשורים רנליו כל אם אכל כשהפילוהורגליו

 משמע זה ומלשון עכ"5 לו חוששין אותושספץ4ם
 רנלים כששלשה אבל אסור קשורים רנליו כלדדווקא

 נף א דברנל כשום עקי"6ן ש"יסי'יס"ו
 ושתים ם רנל שתי רק יקשור לא ד' דכר אתוהירא
 ב5 דבקשרו ודע רנליו בשני שיהחןק כדי ח8שיםיוח
 כיון מיוד בפחות אף איברים לריסוק חוששץרנ*ו
 הרנלימ כל שקושרים המקומות על זבות סלמדים 4שכגנ

 החכל שאין בענין שעושהן סשום כידם מוחהואין
 ומקורם לארץ נופל שהשור בשעה אלא הרנליםסקשר
 נפילתו וכשעת כרגליו להתחזק וביכולחו סרטחהחבל
 ההירוק אם אלא אסרו ולא זל"ז 'הרנלים נתהדקוסמש
 היוהר ההיתר אכל סקי"6'ן ]ט"1 לארץ שנפל קודםויא

כנ
ק הפכהיסק

 כתפיהםעל
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 א!תו [יין
 יש דמהכתף איברים ריסוק חשש בזה 'שלארץ

 א"צ ספילים דכשאחרים ועוד סנן"ז[ ]ם"ך מל'פיותר
 להפילו כוונתם דאין כיון לומר אפשר אך כס"שי"מ
 ייפ ובעינן אחרים להפלת דסי לא לארץ להורידואלא

 דבהורדה לחוש א"צ סיוד ביותר נם א"ב אטנם]כר!"ט[
 יחכטנה שלא יזהר דטדאי איברים לריסוק לחוש שייךלא
 כיריו הכבש רנלי אוחז המכח דאם הוא ופשוםוצ"ע
 ובל רגלים שט דק אוחז שאינו אע"פ לארץ שכבועד
 שאוהז כיון איברים לריסוק חוששין אין לארץ נחבטהנות
 קשה חכם להיות א'א לארץ שככו עד בידיוהדנלים
 סם"ך סכתכ 61ף סס ססט-ג וכט"ס סגך"י סם"ך טוגם],סו

 ס"ט סג5 טנוטנס ס5סון ע'ס כידיו 6מי,ס טטקוסדמסכיכן
 מ"פ גפי 6נ5 סק"ג ססר"מ סגמגס ו,טו ט61 כןכ11גמ1
 51"5 ט"ס טי"ט כסהוח כידו ס"וחוו כסירס וטכר~"ם6"ם

 ווו"ק[ כווד6י י"ט סוי ז6ל"ג 6"פ סוטסיסו6

 שרוצים וירעה אהרים בהפילוה שאמרנו יכמוכד
 ריסוק חשש בה ואין עצמה מהחזקהלהפילה

 נכות מקום מאיזה מדעתה קפצה אם כן כמואיבחם
שאע ואע"* הרבה שנטה ואערג מיו'ם עחר טבהאטלו
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 חשש בזה אין מ"מ לילך יכולה שאינה רואימשאנו
 קפצה בין חילוק ואין אחר ברבר ותלינן איבריםרימוק
 הננ שבאסצע שבארובה מחלון ובין' שבכוהלמחלון
 מדעת עושה שהיא דכל משום ךסס[ הטעם חז"לופירשו
 הקב"ה המביץ רכך תתרמק שלא נפשה אמרהעצמה
 אפילו ולכן הנלוי הנזק מן לברוח הבע"ח כלכמבע
 לא כו שתאחז דבר שום שאין שבננ מארובהקפצה
 לסעלה בהמה דכשהניח חז'ול אסרו ולכן להחיישינן
 אפילו איברים רימוק חשש נה אין למטה זטצאהזבא

 בקפיצה הא מ"ם קפצה רווראי רנהי עומרתכשאינה
 הפילה ארם שמא חיישינן ולא כם"ש חשש ליכאמרעת
 ולבעל כך יעשה דלמה השכל שננד בדבר לתלותדאין
 אם ולכן אחר ליכא דהא שרחפה חיישינן לא אחרחי

 ( ]גג)ע"7[ ח"שינן ודאי שוורים עוד שםיש

 אין מאד נבוה שהוא לנדר מעבר השליכוםא8ילו מהרי כבשים שננש דנננים ]ג'א.[ הז"ל אמרו יכןכה
 ולא העצמות שישברו להיות ויוכל הצלעות עללהפילם לבלי נזהרים שהננבים מפני איברים לרימוקחוששין
 ל8ניהם לרוץ הכבש שתוכל רוצים שהם לילךיוכלו
 אם ולכן תנזק שלא המתנים קל להפילן מרקרקיםולכן

 יהריר וזרקום היראה מפני להבעלים הכנביםהחזירום
 חוששין בוודאי לעמור יכולין ואין הנדר ררך הבעליםשל

 להשליכה איך חוששים אינם אז שהרי איבריםלרימוק
 לא אם ורבן האיברים ונהרסקו הצלעות עלוזורקים
 מותרים התשובח מפני אלא היראה מפניהחזירום
 הפמד יניע שלא יתכ11נ1 בהשובה שרוצים ביוןדבוודאי
 וריסוק לל?%'1:%ולויי(:י ג:ך ספני כזה מפק יש ואם המתגים על ו"טליבוםלהבעלים

 המתנים על הפילוה בין חלקנו שבננבים יאע"פכי
 בנפלה דגם לומר שרוצה מי יש ולפ"ז הצלעותלבין
 וה חילוק נ"כ יש י'מ גבוה ממקום פחאורמעצמה
 פם[ ןעס"ך רימוק חשש בה אין המתנים על נפלהראם
 רוקח 3סס ]סס ראשונים מנלולי אחד כתב כן לאאבל
 ומהאמץ בכוונה מויג4 איננו שהוא איך אדמ שע"ינפילה דווראי ישימ והחי*ק מעצמה בנפלה זה דיןמיהזכיר הפומקים משתממים הף לא דאל"כ עיקר נ"לובן
 מתניה על בהפילוה ולכן גוןל בכח הנפילה תהיהשלא
 נ~יר בנזק מץצמה פתאום כשנפלה משא"כ חוששיןאין
 נתהמקו מתניה על שנפלה שהנם להיות יכולזדאי

 7תוסר גיכ סגת3 :טסר"ח הנפילה רעש מפניאיבריה
 רק גסג סס"ך ונס כן 6יט ו)טג'1 ס"ס סו6וס3רוקח

 ; )סק)[ 6ע ו)7יג6)כ6ורס
 כהוכתה שאמרנו י,ה ייעכו

ל  

 לרימוק דהיישינן באכן
 אם אנל הנוף בכל' שלמ כשהאבן 1ה1איברים

 וה גנר 'רק בריקה א"צ אחר גסקוס גאבוחוכתה

 ל""רן ונ"מ אחר במקום ולא שם שהוכהההמקום
 אבר בבדיקת אבל בקיאין אנו אין הנות כלשבבריקת

 ]ס'1 מרפה עוף של ריאה בבדיקת בקיאין אנו:אין לדירן הריאה כננד עוף הוכה אם ולכן כקיאע אנואחד
 טכאה אם אונד צריך וס"ם ]7נת"'רן אחדבאנר
 שאין כיון הצלעות כין שנחבאת יהריאה להזיקזו

 ו יפה הילוך שד~לכת כיון לפנינו אחרתריעותא
 הוא הרחם שבית אע"פ שגזלד עוכר המור כתבכנח

 אפילו איברים לרימוק לו חוששין אין צרמקום
 לשוחמ 1םותר לעמוד יכול שאינו ריעוחא בו רואיםאם
 בנם' שאמרו וזהו עכ'ל חדשיו לו שכלו ידוע אםמיד
 שהם טפני וה דין השטימו והש"ע הרטב"ם אכלשם וכפירש"י איברים רימוק משום בו אין הרחם ביתשם

 חיישינן לא דבנפולה הוא דהכחנה אחר פירושמפרשים
 שהוא מ8ני איברים רימוקי משום הרחם בית שללאבר
 )סירוסו 5"ט סם"ס ,וסוניס ז' במע" וכס"ש ומפונירך

 לילר במקשה אפילו המור ולרעת וסן סייסג ע"עועג"ע
 במי' ויעיל כן כתב לא תצ"ח מ" א"ח ובמור כןהדין
 ריעוהא שיש כל ולדינא בזה הארכנו 1' מע"מ'1

 ; שם כם"ש איברים לרשוקחוששין
 הנשה בניד אותה הכו אם מהראשתים אחד כחבכם

 אע"ג אותה שוחטין והיו סאליה נופלת שתהאכדי
 מ"ם ההכאה מחמת מתה היתה שחמוה אםדאפילו
 מהרפאת היתה מימנים עליה נותנים היו ראםמאחר
 לא בחץ אבל במקל דווקא ום"ם ג"7.[ ]נת'כשרה
 16 3חמס סס ס" ]ורס"י הנירים לצומת למיחשדאינא
 טן חר7 סל6 טטוגס ססיו גו)י6 )ענין גסנ 6ך ע"ס3מק)
 טק"כ ספר"ח וג"כ סגסס 3ני7 י") וס'ג ט"ס )טטססג)'וס
 3חן נס 3קי~ן 6גו 37סטס 37)ס"נ 7)די7ן כס3עו7
 גתג6ר ססירס ע3 3טק) 3סטס גססט ו7ין ע"סעוסל

 : )'3[3סי'
 אין הממבחיים דבכית שנתבאר הדין רכפי ודעל

 שריצים שידעה רכל משום איברים רימוק סשוםבזה
 אפילו רימוק חשש ואין בצפרניה מתחזקת חיאלהפילה
 עשרה נובה דבעינן והא שכתב א' במע" הב'ירבינו רברי תמוהים א"כ כ' במע" כם"ש מי"ם יוהרבנובה
 ויורעת אחרים הפילוה או מעצסה בנפלה דווקאמפחים
 מוחר בכה"ג הא וקשה עכ"ל וכו' להפילהשרוצים
 ויש :ט'ק דבריו שדחה מי יש ולכן מ"'מ ביותר יוואפ
 מקום לה שיש הממבחים בבית רדק דם"ל שתירץמי

 בסקום אבל מ"'ם ביוחר אח מתירינן בזה צפרמהלנעוץ
 בלבר בנופה ורק צפרניה לנעוץ במה לה שאיןאחר
 מי"מ ונפחות אחת בבת כנפילה וה ואין מתחוקתהיא
 וסר"ח[ ,ס"ך אמור מוה ביותר וכ"ש בי"מ אכלמותר
 בבית חהיתר אטרו רבנם' דכיון תטוהים הדבריםאבל

 וא"ב אמור בלא"ה הא צפרניו שמעץ 0פניהממבחיים
 כדין בפחות גם אמור הצפרניים לנעוץ מסיסגשאע

הפילוה
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 אול* סק"ג[ ךסלש בזה להתיר ומנלן אחת בבתד%6ח[
 םי"ם 3פחות דרווקא מ"ל הממבהיים ככיתדנם

 הרבה בנבוה דאפילו מבואר אינו ובש"עדברמב-ם
 הנחל במפרו אבל ע"ש הממבחים בבית חהשינןלא

 ו וצ"ע כן מפירשכהב
 בע5י רבותינו כתבו וכדיקתה נפולה רין כיצרלא

 אט לה שחוששין שאמרנו נפולה נ' במעי'הש"ע
 ואם מעל"ע שתשהא ער אותה לשחומ אסור עמרהלא

 ש5ימה אותה ומצאו ברקוה אפילו זה זמן כתוךשחמה
 שחפה ואח"ג מ"ל'ע שהתה ואם מריפה איכריה0כ5
 ער הראש מקרקר בולו החלל כל בננר לברקהצריך
 מהטרפות מרפית כה ימצא אם גכלל[ סטוה ]עסהירך
 שכפנים טהאיבוים אכר שנחרמק או חכמיםשמנו

 מהאיברים אבר נתרמק אפילו מרפה ה"ז צורתוונפסרה
 חוץ טרפה היז וכליות מהול כנון גשרה ניטלושאם
 א"צ והסימנים מותרת ה"ז נהרמק שאם הרחםמבית
 באכן הוכתה ואם אותם ממעכת הנפילה שאיןכריקה
 שם שהוכתה המקום ננר רק כריקח א"צ אחרבמקום
 בבדיקה לה די מעל"ע תוך עמרה אם איכרים כשארולא

 החש כלום לאו העפהיוה אבל מעצמה שעמרה1ד11קא
 "ינף נמצא אפי* יה~ה שקמדה שכל שאוטי סייש

 כשאר ממריף השיגף שאין כל לה חוששין אין3איבריה
 שהתה שלא ואע"פ בדיקה וא"צ כשרה היכהבהמה
 הלכה אבל כדרכה יפה ה%וך כשהלכה כד"אמעל"ע
 קים לא האירנא דאנן ויא בריקה צריכה צולעהוהיא
 ויא נהוג והבי בהלגה רק לד~זיר ואין בבריקהלן

 גמו יפה הילוך אמות ד' נשהלכה רק הלכהנקרא
 הלכה ואם בהמה כשאר או שנפלה קורםשהלכה
 ממוכנת כשאר דינה לילך יכולה אינה כךאחר

 !עכ'ל
 סטריף אינו אבר צורת והפמר רשינף פשוט ההולב:

 נפלה בלא אכל רים'ק חשש משום כנפלהרק
 יאמלו מק"נ[ ]ט"ז אבר צורת להפסר חהשיק5א

 שכל כתבו שהרי לזה חיישינן לא והלכה ועמרהבנפ5ה
 ועה השיטי אין נפלה רכלא וגיון בהסה בשארממרף דהחיטי כשאין גשר שימי נמצא אפילו ח[לכהשעמדה

 : והלכה בעמרה רה"ה ממילאסטרץן

 בבר"קה 5ה רי מקל"ע הוך עמדה אם שכתבו יוהלג
 פשטה אפי15 כהב ובטור נמורה עמידהמשמע

 ומה כן משמע לא וש"ע הרם3*ם ומ5שון לעמורירה
 ל5אחר הכתנה אין מע5'ע הוך עמדה אםשכתבו
 בזה יש מברא ראהה ובריקח עמהרה מהמ לאמעל"ע
 רריפ אלא ינףם כמה אחר עמדה אם 5ן איכפתומה
 המקליע תוך שחטוה אפי5ו 3ריקה לה טהני עמדהאם
 חטההה בעמדה וה"ה ג'כ מעל"ע שהתה אםוב"ש
 דלא לרידן 51כן בריקה בלא מהכשר איממעל"ע
 נס"ך בה5כח לבד ענ[ בכל טרפה בבדיקהבקיאין

 ,סק'ט[
 כהעמורוה %א  מעצמה עמדה רווקא שכתכו יזהלך

 ושכבה אדצים העסידוה ראם שאומר כף ישאחריס
 לוה טעם ידעתי ולא מהני לא מעצמה עמרהואח"ג
 עמרה שעהה כית העמידוה שמקורם מה לן איכפתרמה

 העסירוה נגדא מה להמהפק יש סק"ג[ ~טפ"סמעצמה
 או ועמרה שהוכה אפילו או העמירוה בירים אםאהיים
 ורישק העמידוה שאחרים נ"כ מקרי ועמרה בהנערו
 הא כן הסברא טצר ונם בירים שהעמירוה יוהרמשמע
 שההתעוררות נהי מעצמה לעמור כח עכ"פ לה ש"פרכיק
 רגרירן כזה נ"מ אין לרירן אך מעצמח לעמור כח להיש דוי מוף סוף ס"ם נערה ע"י או הכאה ע"י תהיהלזה

 ! סגרו"פן ]וכאכ יפה הילוך רק מועילאינו

 כשעמרה א5א מקרי 4א רהלכה שאומר מי ריש ירעלדז
 חימ והלגה אחתם העמירוה אבל וה5כהמעצמה

 הם ת0ווים זדברים יפה הילוך הלכח אפילונעעיל
 יק עמיחתה היתה איך כלל לן איכפת לארבהלבה
 כר הסכימו וכן בדי-קה בלא כשרה יפה ה%וךכשהלכח
הנרולים

 ]סיי
 ח%וכה אין ו*ום וטר"מ[ ומפיו"ע וס"ז

 שתלך אלא צו5עת אינח אפי* או שצו5עת גגוןיפה
 דאע"ג הילוך זה אין מקדם ה*3חה במו ולאבגבירות
 יפה חילוך דבע-נן שאני בנפלה ע"ש 5"ב במי'כם"ט בשינרונא והלינן לצולעת חהשינן לא נפלהדבלא
 בקיאים אנחנו נם אחר אגר דבבדיקת בארטוגכר
 אוחה בורקץ ועמדה אחר מקום % אבו בנפלולכן

 1 3"ז 3מו"קם"ש

 ירת עצפשצי" בהמה נרן נטסימן
 מעטיסן* ח' וגובתייה

 ג"ט:ן טלץ נ-5ש"י לקרמותת עה%ה כל ותחץראריכה ח%י ע"י בין ארם בירי בין ערה שפשטה בהמהא
 האהר משום הוא רהטרפות דכיון בזה שאלה ליויופ טרפה נ"ו.ן ]רס'9 מלאכה םחמת או שחין מחמתאו

 שחחפר ער הא לקרמוחה שחחזור מו"יל מהכם"ש שהנפש רבר זה אין רעיר ואע"נ העור כל3שנימלה
 חזיל קיבלו דכך וצזל האיר בה ישלומלקרמוהח שהאויר מפני טרפה מ"ם מבשר עריפא ולא 13תלהה
 ;ר מ"מ מה5ית 3חמ דעור שם בנרה חי"5שאסרו תעלה השיור שע'י מפני כשרה שיתבארשיעו בטו רחזור העור שביכולת אף 13להדבהופשמה כה נשרריר ואם ג"ס.ן מוס למית 1סופה 3העץלפ

שאץחזוף



דץשדדץן גפי טימו מריפהזהלטהעעךו*6!
 בשיור משא"כ האויר וישלומ מרינה זמן תשהאשהחאל
 שלימת תפעול ולא לקרמותה קצר כזמן תחזורמקצת

 ! וכשרה שתמות כרי קצר שכזמןהאויר
 קמא ללישנא כנם' לשונות שני 'ש שם רכרה ירע'ב

 האויר שלימת מפני רמרפה והמעם מחליף נזעועור
 רמרפה והמעם מחליף נזעו אין עור ראמריולאיכא
 זה וללשון לחיות יכולה הכהמה אין כלל עורדכלא
 פשום רהמעם הקורם כסעי' שחלקנו החולוק לחלקא"צ

 משא"כ לקדמותה לשוב הוכל עור מקצתדכשנשאר
 שכתבנו והחילוק לקרמותה תשוכ לא לעולם כולובנימל
 איזה ראל"כ כן לחלק רכהכרח קמא ללישנאהוא

 : מקצת לנשאר כולו נימל כין ישחילוק
 רלשון לי ויראה עורה שנימל ופירושו נלודההמשנה חכמי רבותינו קראוה עורה ענימל זו מרשת יהנהג

 יש רהא כזה השמיענו נרול ורכר תכטההכמים
 כשהכשר רווקא הוי עורה שנימל זו מרפות אםלהמהפק
 איזה עליו כשיש אכל כיםוי סין שום עליו ואיןערום
 כשרה השחין צרבת כעין הכשר על שנקרם כנוןכיסף
 כשם חנמים ומרקראוה מרפה בכה"ג דנס, דילמאאו

 נלוהה שם רהנה מרפה ככה"נ ראפילו ש"םגלודה
 1בי4:ר1 נלרי עלי תפרתי שק ]ע"ז[ כאעכנמצא
 לתת ארם כני וררך מכתו על רק קרום לוכשעלה
 רך רכר לו היה שלא מתאונן ואיוכ רך רברעליה
 ברפ"מ שנימ וכן המכה נלד על עב שק לתפורוהוכרח

 ומזה ע"ש צואה ונלרי למכה שחוץ 3לרדמקושוע
 בשם קראוה ולזה המכה פי הונלר כנם' הואוולשון
 נלר העור מקום על עלה שאפילו ללמדימגלודח
 ס6וטר . ג"ס סגדס 5זס ]וי6יס מרפה מ"ל דק קרוםבעין
 : כצור[ חעסס כסרספהקסס וסירס"י וכו, טסר6 1~יד 656 קתכסיר 65 ר"ע 06115
 רכעינן ז"ל הרי"ף פמק כשר ההא בעור ישהייר כמהוי

 והרמב"ם השררה כל פני על סלע ברוחבשישאר
 וכרוחכ ג"ס:[ ]לס"י והירך השוק ועעמותSה:ליותיה בכל והחנו מפרקיה ופרק פרק כל על סלעוכרוחכ' השררה כל פני על מלע כרוחכ המעינן בה!'ט נמקזשל

 סמ"ז[ ]כס"ג פםק ו'ל והרא"ש מיבורה 6קוםעל
 והבה"נ כשרה כמלע בו כשישאר טהנוףטקום

 בית מעור לבר השיור מציל הנוף רבכל כן נ"כפסק
 מפני עור הף רלא ולטמה הארכובה מן והחנוהפרמות

 : ]רס"י[ רךשהוא
 ]טכשן שם הש"ם כםוניית תלף מחלקותן והנה!ץ

 הכריע ראורייתא מפ'קא שהוא כיוןולהלכה
 וכן שכטלם המחסיר כהרמב"ם לפמוק ז"להרשב"א
 מן נשתייר ואם שכתבו הש"ע בעלי רבוהינו8מקו
 על מלע ורוחב השררה בל פני על סלע דוחבהענד
 עכ"ל מותרונ ה"ז איבריה ראשי על סלע ורוחבהמבור

 סיי"ל! חהבי כלל חרח ד,עה הגיאוולא

 פמ גל מעל מלע כריחב נימ/ אם הרמכ"מ וכתבן
 ושאר איבריה ראשי מעל או המבור מעל אוהשררה

 עכ"ל אותה שמתירין לי הראה ספק ה"ז קיים העורכל
 איך כנם' היא רבעיא םפק שהוא רכיון שאלוורכים
 אך לחומרא ראורייתא ספיקא הא אותה שמתיריןכתכ
 כ"ט כסי' שכתבנו לשימתי הולך רהרמב"םהאמת
 להקל שהולכין יש מדו'ומה לבר מרפותשבשארי
 מאחד העור שניטל כיון הוא המעם ועיקר ע"שבספיקן
 מ"ם ה"ל בספק בנם' רנשאר הללו מקומותמשלשה
 כשלא שפומל אסורא כאותו כלל הלכה איןשמא
 כטות1 דהלכה ואת"ל המיוחר ההוא כטקוםנשתייר
 מהמקום העור כשנימל רכשרה מורה הוא נםשמא
 אם ולפ": ]כ"ת[ קיים העור שאר וכל בלבדההוא
 אם אבל וז"ל הרם"א רבינו שכתב וזהו מרפהמפק הוי קיים העוד וכל מקומות השלשה מכל העוינימלה
 עכ"ל טרפה קיים העור כל ושאר משלשתםנימלה
 וזה לחומרא והולכין אחד מפק רק בזה שאיןטפני
 ככמה שרניל כמו מרפה למפק כוונתו מרפהשכתב
 מרפה בין נ"ם אין הבהמה עצם שעל מפני כןמקומות
 כמ"ס נתור ס"ם 6יט סגסכגו ]סם"ם מרפה לספקווראית
 ! כך[ כ5 5יקיק 6ו1 לנפרי' טמכסיריס סוסקיססיס וכיון ס"ם כטין דסף 656 טסק סוי 65 3עי6 זססקססר"ם

 מקומות השלשה מכל םלע כשנימל ררווקא אומרים ישן
 נשתייר שלא אה מזה פחות נימל אם אבלמרפה
 כשנימל זהו סלע כרוחב שהצרכנו וזה כשר מלעכרוחב
 צריך המקומות אלו ע"י איתה מצילין ואנו העורכל

 מאותן כימל קיים העור כשכל אכל מלעכרוחב
 ט5"6 ]יס"ס כשר סלע כרוחב נימל שלא כלמקומות
 רנם הנרולים הסכימו ולזה סק"6[ ]ס"ך בזה חולקיןויש

 נשתייר לא המקומות שבכל כיוז מרפה הויבכה"נ
 והש"עהרמב.'ם רברי על חולקין הרכה יש וכז וכלו"פ[ נסר"מכמלע

 כשנימל רנם ופמקו הקורם שבמעי,
 ורק מרפה נ"כ הללו מהמקומות מאחר סלעכרוחב
 נימל לא טקומות מהשלשה באחר ראם מקיליםבזה
 הנוף דבכל כיון מיים ממלע פחות שנשתייר אףכמלע
 שבשקים כמה לן איכפת לא העור קי'ם מקומותובשני
 : והחרוגיסן ססיס"ס וריייו סרס3"6 גסס סק"ג ]ס"ך כמלע נשתייר לאאחר
 שהנוצה לפי אוסרים הש כשר נרצתו שנימלה העוףדץ

 רטנו וכתב ורק רך העוף רעור לבהמה כעורלעוף
 נפלו אם מיהו כולם נפלו אם להחמיר רמובהרם"א
 ערום ונשאר כולם שנפלו אע"פ שומן מרובנוצותיו
 כלומר עכ"ל שומנו מרוב ונעשה הואיל כשרס"ם
 יש כי ואם כו תמרף בו שטשתכחת שברברשא"א

 רעת הרין מעיקר בי להחמהי אין אמנם בזהמגמנסים
 1ג"1:[ מנם, טבואר דכן לנמרי להכשיר רבותינודוג

אמנש
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 מיירי דמזה ימיה בל נתפממה לא ובין ע"שחהום'
 קרבן לגבי מיירי שם בתמורה ובאסת ע"שהמרדני
 ריהמא דלפום כתנו והתום' עכו"ם נרשיניהשאכלה
 ע"ש מהן גדילתה שעיקר מפני אסור להדיומאפילו
 איסורים בשארי ילא החמירו עכו"ם נאיסור דרק י"לוא"כ
 אכילה באיסורי ולא החמירו הנאה באיסורי ענ"פאו
 ונל במעיה נתענל המאנל שהרי לאסור מעםשאין
 וגרו"ס ופר"ח ]ס"ך להיהר הסכימו האחרוניםגדויי

 מאיסורי בספ'ג פסק שהרמב"ם ועוד' וכגס'נןוססרי"פ
 אף מותרת ענו"ם בנרשיני שנחפמסה דנהמהמזבח
 לאו או ימיה בל נין חילק ולא להדיוט וכ"שלמזבח
 הרומה ברשיני דמאבילין תרומות בסוף שנינוהההדיא
 שם שאסר וזה5בהמות

 ל"שראי
 נרשיני לנהמתו להאכין

 בדנר טההרומה ליהנות לישראל דאסור משוםהרוטה
 שגינו שהרי לזה ברורה וראיה ]סר"ס[ ע"ש נ"לףשל
 הרומה נרשיני מאכילה מכהן פוה ששנר "שראלשם
 ומנואר מנהמהו החלנ אוכל הישראל טסהמאמ-וי

 אסור שו;ישראל נאמר דאם בתמידיות להאנילהשמוהר
 : זל"ז בין יש הפרש איזה אסורובשר מוחי דחלב האמר ואם לפרש לתנא ה"ל החלבלאנול

 ולא אסור עכו"ם בכרשיני דרק הסנימו הגדוליט ורובן
 לך ואין לאסור סברא שום דאין הנאה איסוריבשארי

 דרך דוהו לומר אפשר וני מזה יותר הנאתן נדרךשלא
 חלבה יאכל או הבהמה וכשיאכל לבהמה ליתןהנאתן
 בחמץ ולבן נן לומר סברא שום ואון הנאתן דרך זההוי

 ענו"ם שך שהבהמה נמן חמץ אונלת נשהבהמהבפסח
 בשרה ולאנול לשוחמה או בפסח חלבה לאכולמותר
 החמירה ענו"ם באיסורי ורק גמסרי"ע[ וכ"ס]כרו"ס
 וכו' נידך ידבק לא משום אסור פירשה שאפילותורה
 ענ"פ להחויקים וגם במ"ש למזבח אפילו מוהרעכו"ם בכרשיני אף ולהרמב"ם הנאה איסורי בשאר לאאבל

 ; ע"ס[ לוסיעס וספר"פ ספ"ך זעפ ]ונס מוהר הנאה איסוריבשארי

 מרי~ת הלכות בס"דסליק

 יהא3"==--י_--ס~פ3%
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 1 אדש~טלת מא משן כד%נה טעטתהלכהעערן

 סעיפש[ ג ובו צדבה וטחים זרוע ל נ כהונה מתנותייני

 הכחגים פהט8ם ההיה תה שפמ*ם בפ' בהורה כתיבא
 וניק שה אם שור אם הזכה זכחי סאת העםמאת
 בכלל פחורה בהבטה וכל וחקכח והלחיים חזרועלכחן
  ושה כשגים עטח כדכת*ב שה בכלל נםי דעדםזה
 טשם לי וקח הצאן אל נא .ך כתיב וברבקחעדם
 לא יכן זה בכ% א*נה חיח אבל עזים נדיישני

 כבו בהמה בכלל דויה משום בהסה התורהכתבה
 כשבים ,טה שור תאכ* אשי הבהמה זאתשכתוב
 ת,,1ומה ן עמגטעשטש;ך ושה דבשיר ווע גהמה שם כתבה לא ולכןבהיה דצזורה רריבה לא וגכאן וט' הצגי איל עיםושה
 בכלאוס נף'ם בעתש וכן בחיה נחנים שאין ש5ב

 אם מדכת*ב בנאץ13ת וריבים ורהל העז מןהב'א
 לכלאהם מרבען ושה שיר כתיב ולא שה אםשור
 הה"ת ]לב*ש[ חיובא בני ד-טניהם ורחל עז מןהבא
 וג"ח ]עכ'* ע"ש מבכור"ם גפ"פ הימב"םיעק תדי ]שצם דוה מע שאעו בו נורגות הסתנוועקיוצ ד8צ% מיהירא הכהיב ריבה בפ"ע , ברהה שציאבכוי

 על שבא בצבי הוא אם וחוח מכהמה הכא יבטינ וודו"פ[
 חחטשע אט שאם מס"נ מתנחז בחצי וויבהעז
 דדצשש, ודאי האם לורע ס"ם האב לזרעהששין ואפ*לו הבצזנות בכל וחייב שה כולו הרי חאבלזרע

 ולפיכך פ'[ ]חיץ שח סקצת ואפילודשה
 פסו4 השנ*ה חציה על אך מם'נ מתנווז בהציה%ב
 לורע ייקשע יאט ראהה לי אתתי לכהן לוסדדיכי
 דגיענווע סגל פמ~ח4 הצביהה על חבא בקטש ולכןחאב
 חאב לשךע דחחפשין ראיח לי איתזי לכהן לומףיכול השני וכדשי פפור וראי האם שמצד בהצטחשאשרי
 וושהד הען על חבא מצבי אחר ולדווז שני לאחדיש אם דלפ"ז לי ויראה ז"ל חרמב'ש דעת תהו לךהשתן
 המתמת בכל ודיב דמם'ז הצבייה על הבאמתייש
 ; חסתמת בכל סראשק תיב חוששין אע ואםמזה וחצי סשה חצי ח%ב האב לזרע חושעדן דאםסאחר

 שידצדה רזה דם"ל חרמב"ם לדעת חוא אה וכליש
 ולא בק"צ גריח עייא בכף אלא אי% כוירי1תח

 כף כףן דכל ס'% יל חרא'אט אגל יינים סשנלבא,
 ח4ב הצגייח על הבא כתייש ואפילו תורחריבתח
 על חבא בצבי וכ"ש וצרח נשיה דכן המחנותגכל
 חכא בצזייש ולא בכח'ע אלא אינו הפח4 ולדעתהעז
 דאין לוסר שאפשו דכטן ודעתו ע"ש הצבייח%

 1א אין וצה סקצת אפילו כאן חשע חאב' לזרעקוששע

 נראה 5א אמנם בסחנא ריבתה שחתורה לומרסברא
 גהמה ספק וטההפ כה ירוחם רביט ספיש וכךכק

 בכל ח%ב בודפך או הצביהה טתיהט עגולר חיהספק
 וכ"כ ד'ל רש* גוום הפוסקש כ וכ עכ'להמתנו!ז
 יק הביא 4 בשוע אך הגדול בספת הב'ץדבינו
 מהש י" ת'אג.מ, נממ'ה;וס~.ין?תה וחכמי המש דעתו הבש ~הלבחט ע'ש הרמב"םדעת

 קדחשה על חלה הממח קהושת ואק כהונהסהגות
 בהס נפל הפח"כ הקריקה טקודם אם חקרשים וכל%

 בהס בהיות הקד*שן ואם המתלהן מן פטוריןמום
 קרוע%ז עליע אלה שלא פפני כסתנות חייביןסום

 ודוקא לדמוהן ואכנים 'עצדם כטקדהט זק ודייהני
 גףישינ שדוץ "פורע פדטח קודם אכלכשצפדו
 המחגהן סן טפר קדושה מץ וכל עליהן חלהדטים
 קים אבל ע'ש[ קשל דהזרוע במשנח מוכח]כן

 סן חוץ ]פס[ קדוו1ח להם יש שנפדודצ~וקדשש פמו* דנם כעגפדו אפ,י פפרין מונע אתוזקרישן
 הניונטע סן 5סירין דלעולם ' בהסה וסעשרחבכי
 מו6 בעל על אף דקתשה %ח בהמהבמעשר וכן בככור לכהן נית! כולו ש%יי במומן נלדואפילו

 ! מבכורות מ'ץ ברמב"םכמגהחר
 שב4 קודם אם אויית בהמחע עם  שנתערב ובמרן

 רעל סכולם הסתנא *תן חינץ כק 6דהנכן
 וצא אם מם'נ בסחגטז עישיב בכידבספק טל* לי וק דא"כ ד~נכור דצ4 שמא לומר יכיאתח אט טחגהץיה * תן 6מר הכחן יכי ואחד "ידכל

 אכל בסחגהן חיג בכור אינו ואם לכקן כהי.
 ערחפ אחר וכל שהם שיצים רב*ם אםבאויות ינתערב לישראל ומכצז במוסו לכהן שנטזןגגןר
 לכהן לוסר יכיל 94זר דכל 18רי1 כהים 18שזכהסה
 כ'לם את שההפ אושף ואם חתסע'א הגכור ההאעאי

 צף סמאאז א4 6 ט1ץשש%ספמין
 בהמחז בהיבה בטר במזערב ואאיל היןל?יס  ר%רוי1111הק פפוק בה%ת ולשח שחפתיו עגתערבר בכט"ז רשמ 8יו בגח. אלא כאןאץ
 1 8צווזזבנגצןן חלכע ראע בפתטת %0ם חויףב1 ושיב 4ידנלך
 בסד ספע מ דע נצכטים ולו ב וומכ"ם וכתבן

 לסע נן* וזא בסר צד,טאם מכלדהש~במתטת
 בשמ6 נסתפק ואם לטץ ,שעמתי איטבכורואם
 הםהנת םן וייו"חיגאא* םםפק חאחד ועןןחאף

 אצן עשו סקדסות בכסה חז'% ,8אמדו הךצעכ'ל לבעלי במימי תוצו הכהן בו שזכה מבועשחצהו
,שאיט



השלהן טא טימן כהונה מתנותהלנותעררך5
 ד~'ה האהרונים נרולי למדו ומזה כזוכה זוכהשאעו

 אחד הכחן ולסח בהמות בכמח בכורבשנהערב
 ויראח ופג"[ סויוט ס' 1 מי " יכ ס "וי0ג סק- חמן אחד ביד לשהם אף הפתנות פן כולם פמוריםמהם
 אבל הבעלים ברצון כהונה בתורת כשלקחו דזהו9י
 אאע בזה פוטר ואינו כנןלן הוא חיי בחקה נפלאם

 והתערובות
 אינן ולפיכך קדוויה שום בהם אין אלו פתנותח

 הבשר את אומרין שאינם בלומר הכשר אתטובלין
 כתרומה ההפרשה קה-ם לאטל אסזר שיחא פבללהיות

 יכול ולפיכך ההרמה קידם התבואה אתשאוסרת
 שום בחם שאין מפני לכלכים ולקענם למוכוץחכהן

 השח'פה אחר פיד להפרישן פצוה ומ"םקדושה
 אף השוהם על הוא והח.וב לסצווע מקד'מיןדזריז'ן
 שחיפה כששחם ולכן שיתבאר וכפו רחמנא 'תליזכח דבזובחי אחר ישן-אל של אלא שלו הבוזסהשאין
 מיד עליה חל כשרה בבדיקה נם ונמצאתכשרח
 גסג0קוק) וסו גג,גיס 5ס6כ')  ייגו5 1'"ס חסתנותחיוב

 : מווס[ גיווי סוי וג65"ססגגר
 לרפואה אלא הבשר אכילת לצורך שהט לא ואפילומ2

 בטתנא חיב מ"ם בזה וכיוצא כלבים לצורךאו
 בכלל אינה דמריפה לפריפת פרם הזבח זובחימאת בספרי תניא והכי המתנות א פפוד טרי1הוניצאת שחם אם אכל באכילה %א רחסנא תלידכזביחה
 אלא אינו זבח דשם היא בעלמא ופיועח זקףלשון
 בשר תאכל נפשך אתע בכל כדכתיב לאכילחבראוי
 פפור פריפח במפק אפילו ולכן ונו' סבקרך וזבחת%ו'

 ויא טרשה האחרונים ד%פרת מחמת :נמרפהואפי*
 : המתנוון מן ופפה% אכילה בתואינח

 את השחמט הסדא רב אטר טשס[ ]וף בנם' גרסינןי
 בכלל 'זח דאק מפתנות פמור אמו בשחיפתהניתר פקועה דבן לשדנו ומזה ע'ש וקכח ולחייםביוע וחייב שחיטה פ,ון חי ם' בן בח וטצאהפריפה
 אפילו שאיפה פעון איט שבעצפו כיון זבחזוכהי

 : ס5ר"מ[ ]חיכ סכרם והכחן לכהןנתט שלא ייפר דמי עין ס-אית בשה דאק העיןפראית פעףס לחיבו נראה אינו בפתנות ינ בסי כם'שהעין פשופפראית זטחיפה דצריך קיקע נבי עלבשחפרים

 ונווען הפנים שלצד הרנל והשו חיד היא הזרוע515
 וידיעה בחשא הזרוע ומדכתיב אדטע ידלכחן
 והוא השני הפרק וחיינו ממנה פרקים שנילכהן ליוען וצרקי ]נמט שין של והיא העיקרית?שטע
 הפרק עד הראש עם חנפכרת ארכוכהמסי5

 תארכובח אבל אקמי'ל קוריו ובלשוננו ריעירקורק ויש אמפאלת"'א לה קורין שבלעז :כתף שלהיחב העצפ עידא הרר כף עד חשלישי הפהק %םחשלישי

 לבשלה חתורה שהצריכה נזיר דאיל בשלה פזרועזה וילמרי ויל חו"ל קבלו וכך זויע בכלל אינהחתחתעה
 הארכובה ביחר לבשל פדרך ואין גמ[ ]5%'ןבשריסות
 עושין אין עתח שנם כסו הע*ונות עםחתחחונה

 ~ד~ק[ ט"ס גו:וע ס'ס סמסגס טוג0 חו ]ו6וגי כידועכן

 שסאל ושמצר ימק שמטד הלהים שני הם והלחים5ב:
 שמכל דוזחתון והלדר צד שמכל העליוןוהלחי

 נ"כדשני דפשמל ו1ים1בה נוב%י לומר וא*ן רבים לשין להיים מדכתיב זה ולמדנוצד
 ולכן לחי לכתוכ הוע 4חד פרק דעלחפרק'ם

 ! כולהו פשימע לחייםמדכתיב
 נרגרת של פיקה וד חתחתת לחי של פפרק יזהויג

 וצ-ך שביניהם הלשון עם הנדולח  חפבעתשהיא
 וחש'ער הכבשים שבראש הצמר ועם העור עםשיתנם
 בה"א והלח*ים פדכתיב זח ולמדנו התישיםשברא'ט
 למלת רשאי ואינו ]נמ'[ אלה בל לרבותהיריעה
 ואפילו לכהן שיתננו קידם עורו להפשים ולאחראש
 יפשיפ לא פ"מ אראש להפשום שנוהניןבסקים
 מ"ם לבהן העור עפ ליתנם שרוצק ואע"פחלו*ים
 בלבד בסלינה לאכלו חכה; רצק' דשפא כן יעשהלא

 לפשום שנהנו במקום הזרוע אגל  העור חפשמצעובלא
 חכהן וגם בלבד כמלינה הזרוע יאכול ירךשאין מפני לחכחן ועורו הוא ונותנו פפשימו רוצהאם

 במלינה לאכלן שדרך בלחהם משא"כ העוריפשיפ
 סס סכמג"ס 1,מיגוי פאד דק שחגור מטניבלבר
 ן ועס"מ[ ע"ס 05ססיס 6'ן 0וכהצ 06 ונס ג0די6סקמע

 וחיצ'1 פניפי חשבה כל עם לו ליתן צריך והקבהיך
 וכן ה"אדוהקבה מיתור נ"כ זה ולפדנו]נמ'[
 כנמרא מבואר דהא תעכיחני הפומקים כלפסקו

1'מס~

 אכל היתר בו נדגו כהנים 'הקיבה שעל דחלב
 סרינא או ממנהנא אסוד חיהר ושעל התורהפן אמוי הקשת דשעל פ"ד בפ" ש כם" כן ק4-ל לאאנן
 ואין הוא פרפה שחלב מי"ל לייק וא'כע"ש

 ואפילו ממהנות תורה פטרה דפיפה נתכאר כברוהרי
 ואפשר * פ' בסעיף כם"ש ד%סרא שפחמתבטרפח
 ליתן צריך באכילה פוהר הקבח דכשר יכיוןלומך
 ות"ל ואמיו וחצסר העור ליתן שצריך לפו הד%בנם
 לבעלים ההלב להגיח נהנו הכחניל שאם סורוע(]סי0
 ופסילא נהגו שכן כיון גיה פעגחינן לא להניחחפץ איני יאמי הכק שזה אף כלומר לכהן ליתןא'צ
 להניח נהנו אס ולח~ם פהיךוע והצפר לחעורדה"ח
 אלא נוהנק אק ע' מתנופן

 בישש[
 כהנים ל

 חכחנים פשפם יויה ויז בספרי שנעו וכךפפורים
מ8ת
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 36השלהן םא ממן כדונה מתםתהלמותערוף
 ולחיים רזרוע במהנות אלא אינו זה ררין לי ויראהלנ

 כחרוסות ולויה כהתה טתנות בשארי אבלוקיבה
 נתינה ירי יוצאים אין כהנים וחרסי הבן ופריוןוסעשרוה
 וחרטים הבן ופריון שמעשר אע"פ ולרות לכהנותכשנתנו
 וכתיב קרה בפי אמורים אלו שמתנות מפני לזריםמוהרימ
 ראתי הוא רוי בנות למעוטי ובווראי לוי לבני במעשרשם
 ואני אהרן אל הי וירבר שם כתיב כהונה מתנות בכלוכן
 ולא זכיים רווקא אהרן רבתיב וכיון ונוי לך נתתיהנה

 סהם וכהיב בשפטים כתיבא מתנותאלו אבלנקכות
 כתיב זו רבפרשה אשינ ורכן כהנת אפילו וררשינןכהנים
 רווקא בעינן ט"ם ונוי רננך ראשית כרכתיכ חרומהני,כ
 שיועיל הש"ם ככל מצינו לא ולכן קרח בפ' כרכתיבכהן
 במעשיוה לויה וכן כדינה מתנות בשארי לכהנתנתינה
 מס~ס סנר:'ס גנ,0 )ס מו!-:,ן ט6'ן יס? זמם'נ 1"5:]ונינפיס

 כ6סח 1.1 גח מ!!קין ינג6"ס ימסמע גרוסס מטוס 16'מ,י
 עסי גם סס?, ר61 סגן  הרפ  ליסלז ו)ו;ג'ן גרפיר5יייגסן
 0וס' י ווגרי 6:ס נ"ג ינ' מטניג סו6 ססע6ן וכסס ססום"

 , וזו"ק[ כן גחגי 65 סג1שסנס6ר, גנ:ס 1ס0!אי יגי?יס כג?, סר6'ים ככ"ם ג"5 ויגקזוסק
 לכן לכהנת גם אלו מתנות נתינת ירי שיוצאין וכיקלד4

 מרגו, לקבל הבעל יכול לישראל הנשואהכהנת
 בשביל אכל כהנא רב ]:כ[ הזייל אמרו וכך אשהובשביל
 נשותיהם בשביר אכלו אירי ורב המר והב ר"פ וכןאשתו
 נשוהיהם שגיל נ המתנות :לו שקכלומר
 ויש ממהנות פטורים עצמם שהם וכ"ש כהנוהשהיו

 הטהנות לקבל רשות לו שההן רעתה בעינן אםלהמהפק
 בלא נמ רקבל יכול בעלה כיר אשה שיר כיון רילמאאו

 ינרי !גס ג;ריימ ל5" סקל"ס ג'יג ] עיקר נראה ונןרעתה
 : !וו"קן )")ס'"6

 ולבעלה יכהנת ר'הן יכור גמור כהן איכא ואפילולה
 והכהן ת"ח הוא הישראל זה אם ואררבאהישראל

 שאין אוכלת אינה חללה אבל הרמב"ם וכתבט"ם[ שוים שניהם ה"ח שניהם ואם קורם הישראל ע"ההוא
 שהרי כלל רבותא זה ואין עכ"ל כהנים בכלללים
 שנולרה כוונהו ראין אלא כזר הוא הרי חלל כהןאפילו
 אלא מכהונה נפסל הזכר גם דבכה"נ כהונהמפסולי
 אלא נפסל אינו ה,כר רבכה"נ לה לפמול שנבעלהכיונתו
 גנמס סי6 מ"ס, ]יג"וס הפמול בביאה חללה נעשיתרהיא

 : גיי5[ וגו' : כ)נע י,ון ס")מס")ס
 לזה פי' שום ואין עצטו לכהן לכהן ונתן במפרי איהאלך

 ורברימ לשלוחו ולא לכהן רהכוונה שפירשוויש
 שפירשו ויש כמותו ארם של שלוחו שהרי הםהמוהים
 שה,שראל לכהן ליה ניהא לא ררילסא בסתכארהיינו
 ]טר"מ לו יהנם שליח שלח הכהן אם אבל רשלוחויהנם
 שלוחו אינו הרי הכהן דעת רגלא תמוה זה ונם ":[רי
 רכשהיא נתבאר כבר רהנה רה"פ נראה ולי מט"לוכאי
 כ"ש לכ"ורא ולפ"ז הישראל לבעלה ליתנם יכולכהנת
 ולא לכהן רדוקא רלא קם"ל דבהן לישת ייתגםשיגול

 וכשנותן בעלה קנין היא דהאשה פשוט והטעם15שתו
 להאשה שען אס אף שהרי לאשתו נתן כאלו הוהלהבעל
 להאשה וכשנוהן האשה קנין הבעל אין אבל הבעליקנה

 : נהינה מצות קיים לא הבעל רעתבלא

 לא"4 כתיג רלא המתנות ליתן 'כול קטן לכהן נםלז
 נאסר אם ואף הוא כהן הקטן וגם לכהן סהםאלא
 הקנאה שייכא לא במתנוה לקטן להקנוה ב1כולתשא-ן

 גתורת זה אין לכהן ונתן רכתיב וזה להם דכתהרההורה
 בכמה וטצינו לכהן ליהן לו צותה שהתורה אלאהקנאה
 בשס ונם וחלה תרוסה לקטנים נותנים שהיומקומוה
 ב:ה מגמנמיס כיש דלא כזה מפק שום ואין נהינהכתיב
 מ"נ, וסיכס וגוי יג0'סס ,סס מסגרי: !גי,ס נ"ט: ינסות]_'
 ו~,ג ג"י, וססגוס סרומס יו סו,קין גפ,ו ,סר!ס סיווכקכן

 : ג"ם[ קכן גסן)ס
 לאכ"ית כששוחט דוקא המתנות מי פטור שכהן והלד[

 ליהן חייב לאחרים שמוכר טבח כהן אבל ביהובני
 יהיה וזה רכה'כ כיק הז"ל ררשו וכך אחר לכהןהמהנות
 כהיג %א הזכח זובחי מאת העם מאת הכהגיםסשפט
 כששוחטים העם מאה דהי5 שיים הזכח זובחי העםמאה

 כשהם אפ" הזכח זובח' ומאה הכהנים א; נ ולאלעצמם
 קובע הוא יאם ];,"נ:ן לאחרים מוכרים שהם כיוןכהנים
 מיד ליתן חייב קבוע קצב נ המטבחיים בבית .ור לסאייע
 פטור כביהו ארא המטבחים בבית למכור קמע אינוואם
 שוהם שהוא נהפרסם לא שעריין מפני שכהות וג'ב'

 כפיות מיני כבל אוהו וכופין חייב ואילך ומכאןלטכור
 : אחר לכהן ליתן רוצה אינואם

 אלא חייג איה ההורה רמן שכתבו מרבוהינו ישלט
 פטור בהמות'ו רכששוחט ישראל בהמתכששוחט

 לכהן ליהן שחייב נזרו ררבנן אלא למכור גשוחטאפילו
 עם אייע לשהף ישראל טבחי אי'ע ירגילו דאל"כאחר
 למכוד א'יע קובע כשאינו ולכן ממתנוה להפטד כריכהנים
 התורה סן ראי שבהות ונ' שהים פטרוהו הכמכח.םבביה
 ]קיס' לאו אם במטבחיים עעמו קובע בין יש חילוקאיוה
 גשיחט ח"ג ההורה מן רגם רם"ל מרבותינו וישסמ[

 רא'טונות בשגהוה שפטור וזה' ]יס'"[ בהמוהיולמכור
 רעתו אין שגאמה מפני כמטבחים א"ע קוגעכשאינו
 ואם ימכור .מנור למ' יהיה שאם וחושב רמכורמוחלטת

 : י:[ ] געצמו יאכלןלאו
 הטכח על הוא רהחיוב ח' במעיף נתבאר כברמ

 להפר'ש ראובן ח,יב שמעון בהמת שוחטכשראובן
 בהסת או כהן בהמת שהט ואם לכהן וליתנםהמהנות
 המוכה מ"מ השוהט על הוא שהחיוב ואף פטורעכוי'ם
 הבעלים שביכולת הנאה טוגת ומהו להבע~ם שייךהנאה
 סחדם שהכהז הנאה טובת וזהו שירצה כהז לאיזקליתנם

 כרי מהכהן מעות לקגל לו אמור אבל זה בעד טובה6'
 לו ש"ש מ"טראל מעות לקבל אםור וכן המתנות לושיתן
 ואעץ4 י'ק[ גסס ]נ"י גתו לבן הכתגות שיתן כהן גחובן

רבחרוסח



השלחן םא םימן כהונה מתנותהלכותעריף
 המפריש לישראל לובור להישראל מוהרדבתרוטה
 כהן כתי לבן 11 תרומה ותן מלע לך האהרומה
 בגמ' מבואר וההפרש אמור כהונה מתנות בשארימ"מ

 בי דין מתרוטות בפ'ב והרמב"ם ע"ס[ ג"ו.]נרגות
 עליו השיג וכבר סהנות בשארי 03 בכה"גסתיר

 ן ע"ש של"א במי'המיר
 כששחט זהו השוחמ על הוא שהחיוב וזהמא

 כהן הוא השוחמ אפילו ואז ישראלבהמת
 שירצה כהן לאיזה נותנם אלא בעצטו לקבלם לואמור
 לו מצוה הבהמה בעל אא"כ ]!נק[ הבהמהבעל

 ואפילו חיובא ב- איני הבהסה דבעל כיוןפמור נכרי בהמת או כהן בהמת שוחם ואם לעצמושיקחם
 : בס"ר שיתבאר כטו עסו שותףהוא

 במתנות חימם בבהמה שותפים שהם שניםמב
 של היא שהבהמה אפילו כתיב העםדם(זת

 או הכהן עם בבהמה המשוהף ישראל אבל אנשיםכמה
 אפילו שה דשי"ל ואע"נ מחלקו אפילו פמור הנויעם

 שה רכולו רוטיא שהוא שה בהצי רוקא זהו שהטקצת
 השיות מכל ליהן חייק שאז העז על הבא בצביבגון
 אבל נם"ש אב לזרע חוששין אם הסגות חצי היינושבו
 או כהן של מחלקו שפטור איא שה נקרא שכולוהכא
 חלקו גם חייב שבו ה'2יות כל שאין כיון אמרינן נוישל

 וגייךן: ו"0 קי"כ' ]ףוס' חייב אינו ישראלשל
 מימן ל,שות כלומר לרשום שצריך חז'ל צ11 ""ב!נפ3
 .חשדוהו אלא בו שותף שהכהן הכל הבשר,שידעועל
 בו שותף כשהגוי וכן סס[ ]מסנס הטתגות נוהןש*יגו
 מפני לרשום א'צ הטטבחיים בבית יושב בשהגויאמנם
 בכך תטכור אל לו לאמר דברים להרבות דרכושהניי
 שותפות בזה להנף שיש הכי ץראו בזה וכיוצא בכךארא
 אפי' לטנור ולא לעצכם כששוחטים הכהן בשותפותאבל

 מפגי לרשום צריך בהמטבחיים עמו יושבכשהכהן
 לקנות רוצה שהבהן וסבורים יודעים הכל %1ןששוהק
 המעות שם נווץ שהמבח האיגז על יושב לו השפבשר

 שוהף שהוא ולא המעות לשמה- הושיבו שהטבחשסנה-ים
 לסכור רצוגם שאין יודעים הכל ראין ועוד מהבה:'
 גם בגיי אבל כסיש נטתגות חייביס דבכה"גהבשר
 "מרס )" )פס )י0מ'0גי הייכ שייך לא רעליו פטירנכה'צ

 : ו)ע"ג[ ,0 סעס קי"נ: זףסס"ס

 כשהוא פיטרת הנף או הכהן ששיתפות בדייאמך
 כיון קטן חלק לו יש אפילו הבח0ה בנלשותף

 אינם אם אבל לחשיחוף סיוחד אבר להםשאין
 לבדו הישראל של חוא הגוף וכל ביאש אלאשוהפיס
 שוהפ.ם הס חשם בלבר ~לח,ים מן אלא פטורא*ני
 שותפים הס ואס הזרוע מן אלא פפור אינו בידרק

 ן הקבה כע אלא פסור אינו מעתם גהבגירק

 הראש את וסבר לטי לבחןאו סהסה יש אס וןטה

 הלחיים ליתן הישראל חייב שחימה קורםלישראל
 ואם הסוכר של שהם כיון פטור וקכה וכזרועלכהן
 סעיים הכגי לו מכר ואמ בזרוע ח,יב היד לומכר
 בל לו סכר השחימה אחר אם ואפילו בקבהחייב
 השחיפה בעה רק הלוי שהחיוב מפני פטירהגיף
 עמו והתנה הגוי אצל גוי של בהמות השוחטולכן
 שתסצא ואיזה לפניו תשאר מרפה שתמצאשאיזה
 מקח עמו עשה אפילו להישראל קנוי תהיהכשרה
 ה,א עדיין יחימה שב,עת מפני המתגית מכלפמור
 אחר הוא הקנין ועיקר כשרה שתטצא עד המוכרשל

 אזלינן לא הן גשרות בהמות דרוב ואע"גהשחימה
 ]סר"מ[ שכיח הריאה דטרסות ועוד רובא נתרבממון
 שוחפ ע"י ושוחפה סישראל שקונה בנוי להיפהוה"ה
 לישראל נשארת כשרה ההיה שאם בתנאי ישראלאצל
 ]סס[ במתנות הישראל רח"נ לו שייך מרפהואם

 פרה לך מוכר אגי וא"ל לישראל פרה שטכר כהןכ:ו י הואופזוט
 למוכר ליתנם וצריך שיור הוי טסתגותיח חוץע
 ע"ם א"ל אם אבל רמתגית לו מכר לא מעויםשהרי

 1"ך"ןייו.:ש,ן"י.;,'ן5 י,י,ה,;."י,נ,י,י,
 והתורח לנחן ליהנח כח'ייב הישראל טקנאהוכ'ון
 וא"כ שירצה כהן לכל ליתגה הנאה כפובת לוזיכתה
 על מתגה היה שלי שהמהגית ע"ם שהתנחר%,נאי
 כם"ש קיים והסעשה בטל ותנא. בתירה שכתיבטח

 ופם;וח ( ]קג"ך בנם' מב,אר זה דין לי'ח סי'באהעייז
 8סק סמעשר דבפ"ז עליו והקשו וריסב"םהפ-סקים
 של4 שהטעשר ע"ס ואייל יישדאל שרה שטכרבבהן

 ע %ע אי אך ס',:.[ ]ס"ג בגט' סבואר זה031
 יהוה כן שאמרינן מח רמעם בנס' סבואררבמעשר

 בפ1לח חסכירה כל ראלייכ הסעשר מקוס ששיירכמו
 נעולם עריין א*נו והטעשר דשלב"ל םקגק ארםדאין
 הסכירת לקתם כדי הכוונה היתה שכן אטוינןלפיכך
 קיימת ההטכרה בעולם דהטהגות בפיהםשא"כ
 אלא לשון אטר ואם ון הו" כפשוט' הבינהאמריגן
 פלוטזא יש שלי שהפקגות אלא לך מכורה פרתיכגון
 ]נ"מ[ כשימ 14 כרוץ הוה זה לשון אס גט לעג.ןבגס'

 : ייש כחוץ דויה הלכהא ]שינ.[ גיטין בגם'ואיפמקא

 אע"פ הטקגדת ועריר להבירו פרה שמכר וישראלמז
 :ין 1תסלח ה שהוא הלוקח עלהחובה

 ולכן רסוהט על הוא שהחוב נהבאר דכבר הטוכרלו
 : ליתגם כהן לאיזה פהמוכר שישאל השוהטעל אלא וה הוב ע~יו אךן בעצסו שיחט הלוקח איןאט

% 9



 יררהטלהן מא ימצ כשנה מהלתהלטתעררך
 מכור בהמתו ,טח*בצן אחר לחבירו שאטה ישראלמה

 שהיא דא(כה בדע והיה זו פיח של מעיה בנילי
 הקנה עם מעיים הבני כל לקח והלוקח הסתנותק
 ואינו הסוכר שירצח כחן לאיזה חקכה ליתןדייב
 שחלן יורע היה שחרי הרסים מן למוכר לוסנכח
 אמבאסת דלכן נמשקל לקחם והוא'לא אצלו כחןשל

 נק לל יגכח וכך כך במקח הלימרא נמשקללקחם
 חדיונ כר על אמנם חקבה של המשקל כפיחדמים
 הלוקח אם לכהן*חנם

 שק"
 על*ו הח*ינ לעצסו

 דבהן האין יגהשכתן וחייב אצלו נטצאת הנזילהשדוי
 אם אנל הלוקח ס[ אלא המיכר מן לתובעםיכול

 שירצה ממי לתבוע דבדע יכול לו ונתנם שקלןהמיכר
 נידו שחדי המוכר מן גיכהרצה

 שק"
 לווקח ונתנם

 ]:6ע דגזלה ג%6א שבירו מפני הלוקה מן נובחרצת
 שגעין ג1 ס,ין טטן 1?1 ססלי נ"ו ע"פ פספ )מגיעססס1גס
 . נ'[ גסשף 1עע"פ ,"ס )65ס 5ע:ין סג1:ס 656 ספתג6לגס1
 *שראל לשום אטר שהמת3א הוא פשומ דכרמספ

 מיחו נמור ג% וזהו הכחן מדעת שלאלאוכלן
 א*נו אחר ובין הכהמח נעל נין מכרן או אכלןאם
 לו שאין טבון שהוא מפני בב"ר ממנו יהוציאיכול

 והקונה חשנט נזל מפני היינ שמים בדיני ורקריבעים
 לאוכלן סוהר ס"ם עביד שפיר דלאו אש'נאתעם
 עליו אים חטת*נה מצות ונם קדושת בוע איןשהרי
 חחק ומ"מ המעות וקיבל לו שמכרן מי עלאלא

 ']נ5"י.[ חז"ל אמרו זח ועל לנוי לטוכרן יכולחיה שהרי באן אע עור ולפגי עבירה אוברי יריכממייע
 הרמכ"ם שיטת וזהו אדס נדיני לתובען יכולחכהן ו4וין לנולן שביכולת כלומר נגזלות גהונחמתנות

 1 ל"א מעיף וחש"ע מבכייםבו'ט

 מ"חדכשחץמנח נמעיף פפקנו למה דלפ"ז מקשין-הש
 סקמא[ ]פי"מ ננולתע כהונהרמתנו, כיון שירצה ממי לתבוע חכחן יכול ושקתטכרן

 תרחי
 ול4 בץץ

נראה
 דל'"

 דנזלנותא אדעתא דנההי היכא דודאי כלל
 ליתגם ורושץם כלל לנוול יצונם איןסתקהה דשניהם מיירי נשם אמנם אדם בדיני לשלםא"צ

 ' יכ% שהכהן וזדן לסבול המוכר על בטשקלוכשטכין הנזם לסבול הלוקח על דאז בסשקל שעא.

 אבל לנזל, כונחם שאין גיע מזה או מזהלתביע
 5עבוע יועל חכחן אין לנזילה כוונתם גאסתאם

 אבר ניי סבםימן
 דכתיב התירה מן עליו ולוקין אמור הח* מן אכרא

 חשמועה ומפי הכשר עם הגפש תאכל%א
 מן אכר ועל החי מן שנחתך אבר לאסור שזדצ4מדו

 % ע"ש ]סק בש"מ מציגו זה וכהילוק אדםבדינו
 ! זג%פק6[ 76עק6 1ט' וי6 1ט'7ג"ימ

 שווסתגהן שוד דכל שם ותום' רש"י עיפת אנלנא
 וספרשים לכהו לטענם וחייכ נסור נזל דיחבעין
 נגלות גריגה מתנתע הגמ' שאמרה בם" אחרפירוש
 וגיעגס הטבח כששקל: ולכן זח על נזילת ודטםוחינו
 שהמעגית אף מהמוכר טם לתכוע חכהן יטללקונה
 לגילח כו31תם שהתה אף לדעתס נולפ"ז הלוקחביד

 . וי1"ק[ סקמ"נ ]כ0:"ס מועילאיגו
 ששלח ישראל 8"ז בטעיף הב"י דבינו כתבנב

 עכ"ל לאכין מותר נו והמתנתן  בשרלחבירו
 ]ס1י['ופירשו הסשלח נזלן שסא חושש שאינוכלוסר
 לקבלן מוחר לכתחלה דאפיל דחכוונח חשייעמפרשי
 דאסהינן בהטים עב*רה עוברי ירי בממייע חוה1לא
 גלן אפלו הדין מעיק4 אנל מחכהן לקחדודאי
 1ע"ן ג"מ ן כמ"ש 3נזלית כהונח דמתנות לאללזמות-
 נמור סרין יצם' רש"י דלשיטת נראה ולי יסר"ה[סק"ו
 זמן דכץ אצלו שנשתלת זה לאבק לו אמורחיה
 דאמריגן בהטוס ורק כט"ש נמור נזל ה"ז בעיןשחן

 אסהר: מריגא היח נלא'יק אנל מהכהן לקחןדמסהמא

 נ!ן הבית בפני בין נח"ל בין בארץ ניןגמקום נגל ג-דגיע טחגות כ"א בפע[ש הנא רנינו כתננג
 נח"ל שאי:ןנוהגות שאומר טי ויש הגטע בפנילא
 דאיתא כהטום ותוס' רש"י דעת וזוי עכ"ל נהגווכן
 גודגות אינן מרגות אוסף אלעא* ר' ]קגש'[בנם'
 נתונח דילפינן טשום הנז ראשית וכן בארץאלא
 עלכפג נדצנ האידנא בנם' שם וא.תא כןיאלו בארץ איא נעגת א*נה הרומה מח מהיומהנתינה

 שטתנו סציגו האטוראים דגימי ואו'נלמתנוון די" ותום' רש" וכתבו ועז בר"הטיתאלאע*
 ואע"נ תיל י':[ ]פגק ז"ל רש'י כתכ בכבלמתנות
 טיגחע דכצענות סהכא ילפ'גן לא היח בח"לדרעח

 חיצא לא והעאעא וכו' עלמא 3הת רהאירנחבווטה'1
 עכיל מנר"א משניגן ולא וכו' נסתנות אףדנהונ
 יכול לי1ען שדוצח מי וטשם ד,עצלם כל נוהנ*םוכך
 מעשה ואנער מחסידים הש כיחזרא מיוחי ולאליתן

 חיה הרנל שקודם אחד 6דול י~ותי בימוראיתי אגי חם ]סי1א[ גחיל נם זו מצוה לק*יםשמהדרים
 ואין לוי ואני לכהן המתנות ינתן ושחטה דקץהסונח

 : זאת יעשה אנוש ואשרי לקשפהבשולת*

 [ סעיפים כנ ובי ההימן

 תאכלו לא דמו ננפשו נשר אך לנח הקב"ה אסרהחי
 אלא חהי מן אבר זח אין החי מו בשר הךיתךאבל
 ובך ע.ש "ג סעעש כעם בס" חה וכארגו כמיפהרעו

אטת



השלהן 5ב ימן אמתיה"לכאערוף6
 אה הבשר עס הנפש האכל לא ]ק"נן[ דה"לחטיו
 גשר זח תאכלו לא מרפח בשדח ובשר ההי מןאבד
 לוקה היר מן ובשר החי מן אבר אכל ואם הפרפהסן

 ו ע"ש פרפה ופשום אטהיח סשומיתים
 מן אאבר קאי הבשר עם בנפש תאכל דלא ומנלן1ב

 שאם נפש מקרי חי דאבר ]סכ[ ו"ל פירש"יההי
 כנפש עוד ישיב שלא חליפין עישה אינויהתכנו
 חנפש תאכל לא משמע והכי חוזרת שאינההגטולה
 עכ"ל הבשר עם החיות בעוד הבשר עםגעירו
 אכר סקיי דחלכ [ ]קייג בנם' שסבואר סה צ'ילולפ"ז
 חלב על הכוונח אך הליפין ע'שה חלב ורוי החיטן

 רומב'ן דעת חהו בחלבח בוליא כמו בו תלויעואבר
 דעת הוא וכן ע"ש שם בחדושיו ו'ל חרשב'אשהביא
 דחלב שכתב ג' דין סטאכ"א בפ"ח זשלהראב"ד

 צ'יל ונם ע"ש כטרפה ודינו חחי מן כבשר הוה חחיטן
 לאו אי חחי מן כאכר הוה דחלב חדל שאמרוכה

 ! חריפיןעושח שדיי הוא דוקא דלאו 1':[ ]גגור01 התורהרשעירה
 הנפש דע.קר לי ויראה דהליפין זח טקם לומרא"א החי מן אבר הוה דהלב שגתב שם לרו0ב'ם אבלג

 שאמרת ]0ס.[ בגם' משמע דכן וההלב הדםהוא
 שהדם וכסו ו"ש והדם מהחלב ייא הי הבשדבריאת
 מן כאבר הוה חלב גס ולכן ההלב כן כמו תנפשרעא
 דם בעלמא כראיתא הדם מן בא שהחלג לפיהחי
 סס טסגמר6 סר6'ס )זח~ח סיס ]יף חלב ונעשהנעכר
 ט"פ ק6סר 6'סור י!ע:ץ סנר'6ס ס~ס ויס סמינ ינסלססו:ס
 סדס כי וסזס סמ,ג סו6 )סקרגס ויגן כן שפמע )6""פ

 : כ0,ג[ .כן סנסססו6
 נם ולכן נח בני טצית סשבע ההא הוו טן אברך
 טותר החי כק בבשר אגל התי כק באכו אסור נחכן
 נצטוה לא נח ובן מרפה סשום הוא רחאיסורדכיון
 דאלו מישיאל חמור הוא באמה"ח אבל "פרפהעל

 חוה בבהמח אלא נוהנ אינו בישראל אמה"ח'איסור
 לא ]("ג.[ חז'ל קיבלו וכך בפמאין %א הפחוריןועוף
 שבשרו כל לחודיה בשי אלא תבשר עם הנפשתאגל
 שבשרו כיון וטמאה איבריו על סצווה אתחכותר
 כו התרו אם ולכן איבריו על מצווה אתח איןאמור
 ועור לוקה אינו ממאה םשום ולח אמה"ח8ושום
 באמה"ח ואלו בכזית אלא לוקה אינו פמאהדבבשר
 נה בבן אבל בישראל וזהו שיתבאר כסו כזיתאץצ

 גם אמה"ח איסחי בו נוהנ לו נאטרה לאשממאת
 דלישראל מידי איכא מי למיפרך שייך %אבממאח
 משוט אסור בישראל נם דהא אטור נח ולבןשרי
 אמה"ח ליתן לישהאל ואסור 6חד[ י"ס )נ. נסוס'ממאח

 : טכשול תתן לא שר לפני מעים נחלבן

 סמלכים פ"פ הרמב"ם כדברי זה בענץ שיש ודעון

 על חיב וכן היל שסתג תסוהים רגריםקי

 שלא שהוא בכל החי מן בשר ועל חחי מןאנר
 הוא ומותר בלכד לישראל אלא חשיעוריןניתנו
 טן הפורש הכשר ואחד האבר אחד חחי מןבדם

 ןההי מן בשר ענוףורוי ממנו נמהיח על נהרג%
 על סצווה נח כן שאין טרפה כשדה מוכשרלמדנו
 מנ"ל לעוף וחיה בהמה כין שסחלק מה ונםזה

 ט"ס שהוא שם כתכ ו"ל שהראב"ד ואמת כןלומר

 מצווגב"נ
 הה:ר14:שד:1ינ:בן.[ ישע :ן~

 גמ~
 שדמו מ' תאכלו לא דטו 3נפשו נשר אךמדכתיב

 ק גום עיו ישריא4 הווהרו לא שרציםידם
 : נכ" ש דאיע קשה "" זטגרו

 לי יראוק
 אני א"כ ט וכרל'פ[ ]טס וחיה מבדגמה חלוףד'עוף כי"

 החי טן אבר ליקא דבשרץ הוניר לא למההמה
 משום בסנרתו שהלח ווה הראב"ד כדברי ג'לולנן
ד

 סס[ ]ת"ע הוא בעלמא דר~חי'ילדיחו' כן ר
 : כן הגמרא קאמרה דלדינא ליה סביראוהרמב"ס

 כפורש החי טן הפ.,יש בשר על ב"ל שמחייב וזהך
 בהטה ששחט ישראל זח בלשין ]קג6:[כנסרא
 החי מן כפורש טמנה הפורש אבר וכו' לנכריטמאה
 ס נפקא דבייטר"ל סשים המעם וצ"ל ע"ש וכו'נח לבני ואסור החי סן הפורש כבשר ממגח חפורשובשר
 על קאי דאכילח הבשר עם הנפש תאכל מלאאמה"ח
 בעוד ר"ל הבשר עם דכתיב וזה אמה"ח דזהונפש

 אסה"ח אימור לסדנו נה בבן אבל הבשר עםשהתיות
 אכילה דקאי תאנלו לא רמו בנפ'טו גשרבדאך

ור'י
 בו שהנפש בעוד הבשר תאכלו לא

 אמק"ה כמו לב"נ נאסר החי טן בשר דנםוממילא
טמעט[י  כמ"ש כהם נוהנ' אמה"ח איסור אין וחגבים בדניםן

 סעיף י'נ בכי' זה וג"רנו סשחיטה בפ"אהרמב"ם
 דבשלמא כן הרין נח בבני נם אם להסתפק ויש ע"שב'

 מיניס בשארי שודפה הצריבה שהרערהבישראל
 אסה"ח דאין ממיל.1 בעלסא באסיפה התירהודגים
 כלל שתיטה שא"צ נח גכן אבל שס כם"ש בסנוהנ
 נאטר אם ואף טינים שארי לבין בינם לחלקמנלן
 אשר ולב"נ שר4 דלישראל טידי דליכא משוםהמעם
 אמור לישראל דנם ממאים וחנבים דנים במינימ"ם
 לאכור א"א דבטורין כיון ואולי לב,ינ נאסח- לאלמה
 אדנים קאי לא גו בשר :דאך דסיא ממילאלהם

 : סוהרים בטטאים רנם וממילאוחנכים
 ראסורה בטפרכטת שם הרמב"ם לדעת ש"םח

 דלישראל נודי איבא רמי זו סברא ס"ל ולא נחלבני
שיי
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 ע"ש ה' סקץף כ.ו בפ" וכמ"ש אסור ו16גףםש~ץ
 ה1"ל שדרשו דכסו הוא הטעם ואולי א"ש לאעדיק
 חלוק דסו דאץ 0שום אמוליח דליכא יס עיצלענק

 דטו אץ ג"כ בדנים וה"נ ח' בסעיף כם"שסבשרו
 בם'מן כם"שש 0וחר וחנבים דנים דדם ככשרוחלוק
 , כל'ל בהם נוהנ אטדוץק אי0ור דאין וססילאס"ו

 בשר בו שיש אבר יאהד שם רוטב"ם וכתבם!
 שאין אבר ואדד והרנל חיד כנון ועצ0ותונידים

 וחלב והכליות והמהול והבצים הלשון כנון עצםבו
 שהתך בין עצם בו שאין שהאבר אלא בחןוכיוצא
 א0ה"ח כשום אמור הא טקצהו שרחך ביןכולו

 אסה"ח  טעעם עלע חייב אינו עצם בו שישוהאבר
 אם אבל ועצסות ונידיס בשר כברייתו שיפרושעד
 טויפה טשום עליו דייב בלנד הבשר החי 10פרש

 אמרווק משיםלא
 : עלי

 אכל ואפייו לוקה כזית כאם"ה האוכל גתיב עודי
 כדת ועצסות ונידק בשר כברייתו האברפטן פמיר 0כז.ת פוות חייב כ1ית בו 'ש אם שלםאבר

 אבל ע:הוא כל אעא בשר בו שאין אע"פלוקף
 הבשר והפריד ההי 0ן שהגשו אחר חאבר הפריד םא
 כזית שיאבל עד לוקה אינו העצכות ומן הנירץטן
 לכז'ת סצטרפין והנידין העצמית ואין לבדו הבשרטן

 טעט ואכל( זה לאבר הלקו בריהעו ששינחמאחר
 ואסלאו חייב בשר כ1יה שאכל בסה יש אםסעם
 ועצסות ונידין בור כברייע האכר מן כזיה לקחפפיר
 ו.בלענו קודם בפנים בפ'ו שנילף אעייפואכלו

 : וג)מ"מ[ גג"מ נ.ט"ס עכ"?חייב

 האנל לא %כילה ושון כיה כתיכ שהריכזית דצרינ ]קג.( חו"ל אמרו דאמדףח דנריו ביאירי~י
 השאל ושכא נכזית אכילה וכל חבשר :עםהנפש
 היוב יש אבר כלא נס הרי אבר צריך לסהד~'כ
 התשובה החי מן נבשר כם"ש פיפה השיםבכזיח
 ואין דוקא בשר כזית צריך הח* סן יבנ,שרהיאנ

 בזיה אושו ובאבר לבז'ת 0צמרפץ נידין אוהעצטות
 נידץ סבשר והיינו דכרים וטהשגשה בלבדסהכשר
 שיהיה תנאי ב1ה יש אך לכזית טצפרפין .ועצסות
 והעצטות והנידין "הבשר כלוכר כברייתוהאבר
 0הם אחד הפריד אם לאפוקי כברייתן מחובריןיהיו

 בזה אין כאחר כולם פיו לה,ך נחנם אפ,לוסהשנ'ם
 מרבש* כזית וצריך החי מן כשר אלא אטה"חדין
 הכזית פיו לתוך ליתנ שצייך בזה יש תנאי ועודלבדו
 חתך אם פוקי ל* אחר בפעם כשליסות אטח"חשל
 מהחתיכח מקצת שבכל %ף יור~ר או רצעיכותלשני

 ביהד פיו לתוך ההתינוון כל נתן ואפילו בשרבזית וצריך אטה"ח דין 00נו בפל גיהד דכרים הנ'טחוגרים

 ואכלו זת לאבר הלגן שנחב וזה אבה"ח דין בו"רן
 זח פוו לתק- שנתן דוקא הטונה אץ וכו' 0עםטעם
 דין בו אין כיחד כולם %ם*נתנם זף דה"ה זהאחר

 שם טמפ ביטל שחלקו דמסח כוונתו ועיקיאטה"ח
 דכרלתא אורחא מעפ מעפ ואכלו שכחב וזחאטה"ח
 חתב בשי כזית דכשיש רבותא לאש0עינן ועידבני
 שא"צ האיסורין כל כד.ן טעט 0עט אכלוילו
 אכילת בכד4 אכלו אם ורק ביחד הכ1ית כללאכול
 בשליטית הכזית כל פיו לתע- בתן אם אבל רדיבפרם
 %7יו יסרס מונרס:י ]ק כה לן לית פיו בתק-ונחלק
 נססוסו )סיס 67ין ש-י 7יש קח סס כס,ס' גסי'ווסו

 חאנ גס'ו 7:מ)ק מ"ס יגל'1 ס,ף 6"ס )6 67"ג כסוגר5"'
 1ק)ס8ס מהז ט)ו )סיו נוק 6ס וו'ג נהון גה)ק 6ףוג6

 ! ו7וק[ עיס 7עמ: ף )ס יו7חי 1)6 ג,שס6ניך

 האכר כל שיאכל א"צ דאמהייח תא כוור דכויב
 כזית יש אם 0כגו 0קצת דאפילו הרמכ"םלדעת
 בכל אין אט שלם אכר אכל ואפילו חייכככרייתו
 להביו יש ולפי'ז פס%ר דברים הנ' כל בין כז.תהאכר
 בו ש"פ אכר בין החפרש הרסב"ם שכת3 זה0הו
 בין חייב עצם בו דבאק עצם בו שאק לאברעצם
 עצם בו ביש נם הא מקצתו ונחהך נין כולושחחך
 "ה דברים חנ' הפדיד שלא כבריית. התכו אם הואכן
 א"צ עצם בו דבאין כונתו ואם בעצ0ו כם"ש0זה

 טה להבין יש לשונו מתו:פה כד0שטעכבוייתו
 שלמביחד כזית לישעקי א'.צ עצם בו רבאי1כוונהו השולי בשר רק בו אין הרי כברייתו עצם בו באיןשיץ-
 שנשתנה טק-י לא עצם דאיןבו דכיון 0שום חייכפי. לתוך כזית נתן אם קטנות חהיכית חתך אפילואלא

 :מנרייתו
 וו"ק ושס ~)'ץ כתכו דהוט בעלי רבותימ אטנםיג

 כל שיאכל עד אסח"ח מ 0נ חייב אינודלעולם
 וכ"כ כן מ"ל לא כודאי הר0כ"ם אנל עי,םהאכר

 'ס הי0כ' דנם ואילי סקי5[ ופמ"נ סק"נ "מ ":האודונים
 צדיך 0חבהסה שהחתיכה והאפ כההום' קצתמובר

 כברייתו ט0נו  ככוית די וראכילה האכר כלשיראשך
 ובשנפרש וגון הנפש תאכל, לא דכהיב דכיוןוחמעם

 בל נפרש אא"כ נפש מגרי לא אכר חיימהברמה
 נאמר ואם אכילה לענין נ"ב התוס' מעם תהוהאבד
 אבר בין כהפרש רבריו יתפישו הר0ב"ם בדעתכן

 : זח בכל וצ"ע כפשופן עצם בו גאין עצם בושיש

 הפורש אכר שכחב בזה תברהים הטור דברי ונםיך
 שאין בין ועצמות ונידין בשר בו שיש בין חחיק

 חהבשףם והכליות והטחול הלשע כנון לכר בגר אלאבו
 בו אין אם בין כזית בו קפ אם בץ לאוכלואמתי
 כו שההזה דצר~ך טפורש בננחיא ורוי עכ'ול תנ1

קןיעיר דחצי איסיר לענין דכוונחש הטפרשים וטזבוכזית
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 לסה דא"כ תמוה זה גם אבכ חתורה מן אסורשיעור
 זה הקשה וכבר הוא כן האימורים נכל והרי לזתהוצרר

 : עיש הב"י רבינועליו
 רבאמת בזה הטור השסיענו גרל דרבר רי ייראה110

 שיעור חצי אין רבאפה"ח אומר הייתי רבריואלולי
 טשום הוא שיעור רחצי טעפא רהא התורה מןאסיר
 אס אפילו שהרי זה שייך לא ובאפה"ח ראצטרופירהזי
 רחלקו גתבאר כבר הרי שיעור חצי עור רזהתצהף
 כזית בו באין גם יש דאיטור קפ"ל ולזה פטור'פבחוץ
 שנחרק קודס כהצטדף ראף שהיה פפני י'7והטעם

 ו ,ן:ון, ;נ,י:;,ין ננ::ון

 ',,:ן:,נן י
 ואנלו גנטילתו ונטרפה אמת'ח תלש הרפב"ם נתבס1ז

 ואכלו ההי מן חכנ התולש וכן כאחת באיןהאימורין שני שהרי טרפה ופשום אמה"ח פשום שתיםחייב
 סן חלב תלש הלכ וטשום אמה"ה משום שתיםלוקה

 דסרכתיכ עכיו ותסהו עכ'יל שלש לוקה ואכלוחטרפה
 לאו בחייה בהמה דקיי"כ כלומר כאחר כאיןהאימורים ששני ספני בנטילתו בגטרפה שתים דחייב המעםנרישא
 ולכן עייש ו' סעיף כ"ם בסי' וכמ"ש עופדתלאיכרים

 רהדיא ופבואר פרפה ואימור אפה'עץ איסור כאחדבאו
 אימור אתי כא פקורם טרפה איםור היחראם

 בתוכש וא"כ אימור על חל אשור דאין טרפה עלוחייר אפהי"
 קדים חלב איסור הרי שתים חייב רפה החי פןחלב
 בסיפא קשה וכן חלנ איסהי על חל אפה"ח אימורואין

 ]ע5מ"מ בזה נאמרו רבים ורברים הטרפה פן חלבבהרש
 אימור הא אמה"ח רהא עריו הקשו עוד וכרי""[וסי"מ
 והרמביים נח לכני איסור בזה נתוכף שהריפומיף
 וכן אחר איסור על חל מוסיף דאימור פסק פא"בבפי"ז
 ]קנ,ן בגפ' כן שאופר זה ורק הש"ם בכל רווחתהלכה
 ; כן קי"'ל ולא מוסיף איסור ליה רלית הואאיחו

 א'סור על חל אמה"ח איסור דודא' נראה ולענ"דין
 איסור ער חל שאינו וזת פומיף איסור פמעםאחר
 חל אפי'ח איסור שאין דכסו אחר סטעס הואטרפה
 בטרפה ה"נ ר" במעיף כס'אט אסור שבשרה פפניבטפאח
 וכו' ומר 7"ס ]קג, התום' בעלי רבוהינו כתבו 11וסנרא
 בבשר רק וזהו וכן'[ מוסר סכסרו כי ז16וי גרנון61י
  שייך לא שוכ לישראל אסור בכשירה רגס בהלבאבל
 ורפ'יז פוסיף איסור פפני חייר אטריפה גם ורכן זוסברא
 סוסיף איסור ס"ל נ"כ  שם בנסרא כן שאומר רבאנם

 רמייכ סמי מן ח!כ סי)ס וי! סומנ'יס סכחכ יס "'שך'נוס
 וכמ"ע 5ס ס:יע זסיס6 מכ!65 6!* כ!5 כנם' 5'ס6 דוססחיס
 טימר6 רע, ס סם זס כחכ רככ.ונס 6)6 כן סזרכו 61יןסס"מ
 כ6ןקימח6 ססק ומ61 *וק,ססחה נ' 'ט מסריסס מי זמ!כרו"י
 מ,ס 6'כור 6: ס,.ני רכס6 וס'י! כ"ם כומנ' 65'כרי' ז)מולמ1כ"
 6'סורו *עלינן ר65 יכקר רמ! ח,כ 06 ססעס 165 6סמ"נ

 הקורס רץ טגחט 145 61י וסמ"ם וומס ט6יט "4 כססמ6סס5נ
 ר6סיוס כ6וקימסן 61ו5' ט!ס סמ"נ ססק מס משנ' יזטנ656
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 %ן עופדת לאיברים לאו בחייה בהפה רקיי"ל כיוןי!ץ
 כה אין אם כמיתהה שרם עוף אכל אם לכן ועוףחיה
 פצטרף והגירים חעצמות ואין עליה חייב אינו בשרכזית
 כזית דצריך ונבלה כטרפה אלא אבר רין כה ראיןמשום
 בטהורה נם בריה דץ בה יש בחייה אנכה ואםבשר
 ובטמאה ע"ש ד' מעיף ג"ט בס" שבארגו הרמב"םלדעת
 ע"ש כזית וא"צ בריה רין בה יש בפיחהה בין בחייהבין

 : כם"ד בוה בארנןזשס
 דקיי'9 לפאי ראפילו נהס[ כגסרא ראיהא ורעימ1

 רמחשבת נאפר אם מיש עומדת לאיברים לאודכחייה
 ואכלה אגר אבר לאוכלה חישב אם מחשבה שמהאוכלין
 והעצמו' הנירין ומצרפין כשר כזית אין אם גם חייבכולה
 חייב אינו אכלה אחר אם אנל התי טן אגר כדיןלכזית
 מהשבתו לפי וזה מהשבהו רעי ד,ה בשר כז,תבלא

 אם ליה דסספקא משום ואולי זה רין הגיא לאוהרפב"ם
 אינו פמפק ולכן יאו אם פחשנה שפה אוכליןפחשבת
 מחשבה רמהני כקורש פקומוה רבכמה תפיחני אךהייב

 ואולי בכ"ס ועור דעוקצים ובפ"נ דטהרות בפ"חבאוכלין
 אך בטומאה פהני במחשבה אוכר לעשותו ודאירזה
 בפרטיו שמחשב אלא אוכל הוה החשבתו בלא שגםבדבר
 רבא אמר דלכן ]ואולי מהגי אי מפק הוה בזה לאכלואיך
 פםפקא מאי וקשה וכו' אוכלין מחשבת רבי רסבראת"ל
 בש"ם את"ל רכר להקשות אין וזה א"ש ולרברינוליה
 ולא בבעש! רק דזהו היא הלכה הרי הגאונים כללרפי

 ו ורוק[ בזה רהתיישב יש ועריין בפ"עבסיסרא

 גהבהמה עדיין הוא ואפילו אסור החי פן הפורש אברכ
 החה'כה ונשארח פהכליות או פהטחול שגחתךכגון
 אח'כ הבהפה נשחטה ואפילו אסה"ח פשום אמורבתונה
 אם ונן סת'רהו השחיטה אין שוב מגופה שנתלשדניון
 אסור בתוכה חחת'כה ונשארה בשר חתיכה פסנהנפרש
 כט"ש מוהר טהעובר הנחהך אבל החי מן בשרמשום

 ! ע"ש י"רבסי'

 סשום אסורים לנסרי שנפרש נשר או אבר דוקאבא
 הטדולדיים בשר 1.4 אכר אבל החי מן וכשראסח"ח

 יכולים אינם אם בהבהטה מהוברים שכסקצתווהיינו
 אע"פ השחיכה אחר עד פירשו שלא ואף ולח'ותלחוור
 בטקצת מהוברים שעדיין כיון התורה פן אסוריםשאינם
 ררבנן כלוטר פרישה מצות כו שיש חכפים אמרומ"מ
 אפה"ח גדר מפני זהאסרו

 ]ע"ו"
 הבהמה כשנשחמה ווהו

 וחייב מחיים נפל כאלו אותו רואין הכהמה מתה אםאבל
 חז"ל אמרו יכך נבלה פשוכ ולא אפה"ח פשוםעריה
 ולפו.ו ניפול עושה שחיטה ואין ניפול עושה פ'הה]ענ'[
 יגיה כשאינה זה ובל שם בנמרא כסבואר מקראי!ה

לחזו
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 להער יכולה הכשר או כשהאבר אב5 ה*היוהלהזיר
 ואם מדרבגן נם הר טו ה"ז הבהמה נשחטה ש*איות
 מכואר אימ ובגם' שם הרטב"ם כ"כ גבלה היאמושה
 אבר חכטים שא0רו דזה הוא פשוט דבר אך להדיאזה

 ולחיות לחוור יכ% כשאינו אלא אימ הטד1לרליםובשר
 אין דכזה ודע]:ה"מ[

 חילו"
 את חופיו וכשר עור כין

 גשטפ או רנשכר בעצם אלא איט דוה לאו אודובו
 טשסע וכן [ י" ס ]ם"ך בטדולדלין %א ניץז במי'כם"ש

 : ע"ש טהפורלהדיא
 כתוך שטתחים אף מכימן לגמרי שנתלשו זכר ביציכנב

 טשום אסוריםהכים
 אטה'"

 לא אם אבל בם"ש
 אף שלהן בכים במקצתן טחוברין , שעדיין לנסרינה5שו
 אלא התורה מדין מוחר ט'ם ולהיות לחתר יכוליםשאינם
 דחכטים ישראל שגהנו טטגהנ לאכלן אמורשאעפ"כ
 האחר ואם כם'"פ 5אמה"ה קצת שדוטח מפניאמרום
 טוחר והשגי אמור שגתלש אוחו גתלש לא והשגינתלש
 טהאלים בבצים בזה לדקדק תש חשיבי דכהר אמרינןה~א

 קודם יטים נ' לנתקן גוים פברו רגילין מקוטותשבכמה
 מסורמים דאלים דמנלן לשאול ואין ]מו"ס[ד"שהיטה
 וכתות מעוך תורה דטהאסרה הוא כ1 דודאי לאכ~יטוהר
 ! 5סג'קי"ס קי5י סגפ ושפ' 5ס: נ:ורוס ]ע' שרי דלהדיופ סכלליק*בן

 שש*נו בסקום העומדת יהרת הרם"א רנימ 3ת:כנ
 דטפרש לסען החש והרכוהא עכ"ל טדולדל כאבר והוידמי כגמהי 'תר אסריגן ולא יאכלה מוחר הבהטה8מןיף

 אומר יתי וה' מ"א בם" כם"ש דטי טטקוטו כנפול יחרכל
 כנפהי ליה דחוינןדכית

 קם"ל כמדולדל הוא הרי סמקומו
 שאיגו בטקום ממקוסו הגשסט אבר כתכ עודדלא
 וכשר עור אין אם אף לאכלו טותר הבהסהסמריף
 עכ"ל כזה נם להחטיר הטנהג אבל רוכו אתחופין
 שאיגו כמקום הוא הנשסם זה דאכר דכיק דכריוכיאור
 ועדיין שגתלש וכר כביצי דיגו הוה הכהסהטמריף
 טטגהג אסור דבשם ואע"ג במדיגא דסותר קצתטעורים
 סעורין הן שעדיין טפני ששרי טמגהג גם כזה ט"םישראל
 גם שהרי כזה נם להחטיר המגהג מ"ם אכלבגידין
 הטגהנ טצד אמור ועכ"ו נידין כקצת טעוריםהביצים
 כטקום אכל רונו את חופין ובשר עור כשאין הכלווהו

 כוה גם שטחטיר טי כיש דלא דטותר פשימאשחופין
 כל פרפות לעגין אפילו ג"ה בם" שהרי ברורהוראיה
 כו שאין האבר לעגין כ"ש ככת'נ טתירין אמהבהטה
 והם הש"ע טפרש' המכיסו ובן כלבד פרישה טצותאלא

 ! סש"י[ וס'ד ס.יג ]5"1קי"9

 מע'פים[ ת וב4 השן מן שנתעלם ר ב: ניעי גמימן
 אחר הלך בשוק טהשלך הנטצא בשר הבש יביט 3תבש8

 הטוכרים רוב היו אם פרהש מרוכא דפריש דכלהתכ
 וכן טוחר ישראל הטוכרים דזב היו ואם אסורכתעים
 היו אם לקח טטי טדע ולא עכו"ם ביר הנמצאבשר
 אמרו וכבר חורה דין זה טותר ישראל הכשרמוכרי
 אע"פ כותי ביד כין בשוק כין הגמצא הכשר נלחכטים
 הלוקח אלא עוד ולא ישרא5 השוחפים וכל הסוכריםשכל
 לו היה אא"כ אמור העין סן תעלם ככיהו רעטץובשר
 ודאי טכירו והא עין פכיעת בו לו שהיה או מיסןבו

 חת'כות אלא כלי הלה חהתום צרור שהיה או זהשהוא
 וטצא ובא 5ארץ דישעיכות תפלו הכלי תשברכשר

 שיש שור הא טב"ע %א מיא לא כהם ואיןחתיכות
 כשר וזה שרץ או חיה נררהו ככלי שהיה בשר אורעלוטר
 סם"א בפ'" הרטב,ש לשע הח! זה וכל עכ"ל החואחר

ע"ש:
 לשיץ שא"א בו וכיהמא כססמר תלש ואם כתב-עור
 סן שגתעלם בשר 8תירין יש טוחר %המח184ל
 הרס"א רבינו וכתב שרגטץו כטקום כששי אם 'העץ

 האההעה כמגרא להקלוהטנהנ
 חש8הי

 כאי כיד היה אם
 נשר בשר המונרים שהש*ם הם המוברים שכלבטקום

 ;עכ"ל
 טן שגתעלם בשר רב אסר ]5יו רבנסי הרברים 3שורג

 הבשר ראה שלא ונע אתה שעבר וסיע אשיהעץ

 שטא חי"פיגן שלחנו על טתחאפ%ו
 גהח*

 בנבלה
 דחיישיגן ישראר מבהי רוב כה שיש נעיר השפילו]ר:ק[
 כעלטא חהוטרא חהלפוה טעלמא נכלה הכיש עורביםשסא
 דרב ס'נ[ ]פ"י שקלים כירחשלטי טבחשר 1כ1 ים'[ ]היא

 והחסה* כאימורים טז*לון אותם וראה ל-נבלכשירד
 י ע"ש העין מן שגתעלם כשר כל לאמורעלקהם

 לפ," אך81
 טכמה רכ על הגם' דטקשה מה טובן איגו

 רוב אם מוהר הנשר כותי כיד דכשגטצאטשניות
 קילא כותי כיד דנמצא הש"ם וטחרץ ישראלפבחי

 לא והוא הסשתסד בהזקת הבשר שהיה העון טןסנתעלם
 טן תתעלם הסוגח כשד אכל לו מכרו לא ומיפהשחםה
 טקשה קא דטאי ]יס"'[ החליפו עורבי שסא חישינןהעין
 נזהרים שאיגם ספגי ת גזירה חידש כעצש דרבכית

 צ'ל ובהכרח טטשגיות להקשות שייך סה א"כבאיסחיים
 דרב ס'ל אלא כהירזשלטי בוה סיל לא ש16דד~ש',מ
 שסכבר חכמים טנוירת אלא חורה מדין יא אסורסדעא

 : פריך שפיר ולכןנזרו
 כותי כיד בנמצא גם שועומיר ודטב"ם על קשה %פאדן

 וחדיו דבריו טפרשי זה הקשו וכבר בזה מיקלוכגם'
 ]סס"מ[ ענין ככל שהחסיר כהירושלמי פסקדהרסביש

 נסקה זהי כותי גיר גנסצא מהי רהגמ' רוח שתרצויש שלמ הש"ם סוגית בלל א'אט לא הירושלטי לפיוהרי
שסכ-וץ



חשלהן םג םיםן נשנתמה"עהננאערוףפ1
 הכריע וכשלא לאו אם ב"קולין טהפה יש אםשמכריזין

 ])7ק בש"ם כמכואר מרסה נמקולין היה שלא סימןהחה
 אוסר הרמנ"ם ולכן שהכריזו מקומות נימיהםשהיה
 חיישיגן ולכן טסום נשום הכרזות היתה לא שנימיומפני
 וזה ונ"מ[ ]כ"י זה לכוהי ומכרו גמקיין טרפה היהשמא
 התורה מן רגם ודאי נותח נהאי ראי תמוה יותרוראי
 נהמות רוב סטעם מותר התה-ה מן אם ואפילואסור
 מקום נין תל1י רהחילוק ס"ר אי מ"ם הןכשרות
 ועור כן לתרץ יהבם' ה"ל מכריזין שאין למקוםשמכריזין
 לקח שהכותי לנו ירוע אם אפילו מיירי וראירחרסב"ם

 חי(ק ' לא שהרי סוויי:[ סס"ן כ"ג ] ממקולין כשרבשר
 בשר גטצא שלא ישראל המוכרין נל שאפי15 וכתבברבר
 נם"ש הנאעים שימת היא הרמבייס ושימת כללאחר

 ( ז'9הראשתים
 פעסים שהרנח אטת רהן אצלי תמוה הרכר ועיקרן

 נעגין מ'ש רידן לש'ש הירחטלמי נין פלוגחאסצימ
 היח שהרבר מבחור מקומות נשגי שכירהטלמיכזה
 בנבל נאטורים מקילים שהיו מפגי זח רכר גזר ררנץ14ע
 יסנור לא שלגו והש"ם שמנבר חכסים מגזירת זהחוין
 פע3 נטסי"ב ]נס הקח-מות ממשגיות עליו שמקשה ער3ן
 רעל שלנו חש"ם סוגית הסוח יוחר ועור !ס[ סוכ6ס"מ

 ררב רהא אומר העין מן שנהעלם בבשר ררב זומימרא
 שראה ממעשה איתמר מכללא אלא איתמר בפירושלאו
 חהביא לגהך ונפלה בטהר נהמה ראש רוחץ אחראיש
 לאכול ורצה ראשים שגי והעלה לסים והשליכהכלי

 ראיה אין רמזה הנם' לה ורחי ואסרן רכ בו וגערשגיהם
 היה גכרים של רמקומות סשום אסרים הריןרמעיקר
 הש"פ ונכל ע"ש מכשרות יוהר טרפות ושכיחאהנמל

 מכללא אלא איתמר בפירוש רלאו כזה מאמר3:23מצא
 י6: הרסוח וכל מכל המאטר נרחח הכללא ח-חי4יתמר
 גרחה 5א ובכאן קי6![ סו~ין כו נ"ק ס: גס!כוח קסו!סנפ

 ! ע"ש ב-טראל אכיל היכי ורב אף'כ רפריךהמאמר

 קאמר רמחגא הש"ם סבר סקורם רוראי נלע"ר יכןן
 קיל כותי ביר רגסצא ומהרץ ממשניות עליווהקשה

 אלא מריגא אמר בפירוש רלאו הש"ס קאמר והררמפי
 שגיר ומצא אחר ראש שאבר אחר מאיש מעשהומביא הירושלמי נטאמר נאיסורים סזלזלים שהיו כפנימכללא
 וממילא זו נזירה נזר זה וסטעם רנ בו וגער לאוכלןורצה
 שרצה כיון כותי ביר בגמצא אף אסור גווגארנכל
 סהזלזולים אחר וזהו מהרין יוהר עליהםלחחמיר
 שם הירושלמי מניא ונאמת הירושלפי שאמרבאימורים
 ואמרו אחר ומצא במים אחר ראש שאבר באחרמעשה
 וסייג 1וו- סמעם חהו )ע"נ[ 6סיק וז"ס ס10ס' ].יגרירכ

 או אמרה בפירוש אם למ מה השייס ופייר שיירמריגא
 ס'9 ררב לומר א"א נלכר סעשח רמחך ומתרץמכללא
 בסעשה שהרי עגין בכל אסור חעין מן שגהעלםבשר
 אלא מצוים יותר שהטרפות כיין אסור הורח טרין11

 רב נזר לזה קרוטה ועור סעשה הך רמפניודאי
 אם* ק-ב כהנא לרב רנ רמהדר מאי מונן]ונ!ה

 כשכל אפילו אומה הוא והרי מפי שכיחראיסורא
 ררב רה"פ אלא הרסכ"ם כם"ש ~ש~אלהמוכרים
 אסור רמדעא להם והשינ מותר מריבא וחלאכ:עס אתה למה לו שאלו ולזה ונזר ע מעשח מפניכעם
 לזמן היה חהניה מר"ח והמעשה ונזר כעסולכן
 : נזירתו[ גחפשטהבבר זי רבמעשה שם התום' קיש*ת וטיושב אה"כמרוצה
 ע'ן בהעלמת אמור שלימה בכהמה אף זו לרעהח

 נתקנחא הבגן פלוג לא רחוקות שהחששותואע"פ
 שלימחןש"ן בנהמק שמהיר סי ויש שם הרא"שוכ"כ
 ]ימ"ם שם ננם' 3ן מוכח ולהדיא עיקר ואיגוסקש[
 אמנפ ודוק[ שים ק נפנו סס"ד ו1שי )"פ ססחוס'סס'7
 רנזה זו לדעה נם ניחר נזה וכיוצא נמסמרנתלאו
 נאין זה וכל ודמועיל מימן נמו וזהו כלל נזירה שייךלא
 סימן בה יו ניש אנל אמצעי סימן או טנ"ע בהלו
 טנ"ע לו יש ע"ה וגס מוחר נחתיכח נם טנ'עאו

 :ידיק[ נ6"ן ז6'יו ססעס סו6 ימסון ט% נ!ס 5%1 סק"6]עק"י
 רלית מרבוהיבו כמה ועור ז"ל רש"י רעת אכלפ

 מצף ואם ע,ן נחעלמת אוסרין ואין כרבהלבתא
 אפ'לו או נחצירו או נבי,ו שהניחו במק:םהושר
 ואפילו מב"ע או מימןן שום לו אין אפילונשוק
 שמצאו כיון סקום מכל כותים מ~הים שרובנטקום
 מצאו גם אך רנר לשום חייש'נן לא שהניחונסקום
 צ:יך אחרנסקום

 סימ~

 נניתן אפי' מנ"ע או
 אנ5 כותים מבחיס נשרונ וזרי ~וזרמקוס על הגיחו הנית מנגי שא"ר ל:מר מקום איןאם

 לפנינו שותבאר נשר מגמצא גרע לא ישראליםכשרוב
 שאוסרין ויש סק"נ[ כמ"! ופם"ג סק'מ ]ס"י ככה"נרמוחר
 ]:לשמ אחר נסקום כשסצאה ישראל טבחי ברונגם

 לפגיבו ריעח-א ריש משום מגמצא וגרע סקס"יןומ3"ם
 ממקום שהגיאו בעורנין לתל1ת ויש אחר נמקוםשמצאח
 אצלגו ובפרט ראשיגה כרעה נראה העיקר אךרחוק
 זת ועל ג"ב[ ס" נס"ו היש"ש כם'4ט עורבים סצוייםאיגם
 כהעת 1לא זו כסברא להקל שחבצחנ הרמ'ש רביגוכהב

 יעם ססא סלמכ'ש 5זטח ש:ס געגסו סס ]וכענררנב"ם
 ג'!כסג6וגו

 סס3'"
 ס"ס[ ס' סשף גתמ"מ

 לאמור יש הרונ שהמה נוים של' רנשוק ש4ממר טו ישי
 שנעיר נשר נשרונ רא אס הרליפו שהכותי לחוששיש זמן איוה שהה אם שהגיח נסקום הנשר מצאאפילו
 אנל 3שר בשר לוקחים הכותים בם כשר בשרהוא
 4 גרוע סיכע אפילו רי רבזח לו והיאה הןמעם :רביי יד[ סשף ]:ס טכ"ע או סיטן איזה צריך זהבלא

 לאיזה לו והלך בפנינו הנשר גטל שרץ או עוף אםיא
 נקר הנשר כשריב אשלו אשר חהגיאי 1חזר191

בהעיף



 ן15השעאן מנ מימן בשטעמה"עהלכותערוף
 או אחר בטקום הכשר הניח שמא דחיישינן טשוםגהעיר
 רק חי,ער לזה ואץ רדוק ממקום מרפה והביאאבלו

 : ג"פ[ כפג('ס ג5ס גפור ]ג"פ מב"ע אוסימן

 שרניס במקוסות בשוק בשי הסיצא רשעי לדעת115
 ישראל חהוא בשוק הסצויים רוכ אם שםמצויים

 כותים הטבתים רוב ונם כותים העיר שרובאע"פ
 ידוע רק אם כותים המצויים רוב נ"כ בהשוקואפילו
 טתר חבשר ישראל הסצ-ייס רוב המציאחשכמקים
 לא ונם נפל מקום באותו הסצויים שסקרובדתינן
 והשליכו אחר טטק:ם הביא ע:ף או שרץ שמאחישינן
 אלא זה אוסיים ואין היא שגיחא דלא דמילתאבכאן
 שאיסר טי ויען ה[ סע'ף ]חג"פ זה לדבר רנליםכשיש
 אא"כ היתר ואיו כותים המבח-ם ורוב העירכשרוב
 שיש ובודאי ]פו"ח[ ישראל מבחים רוב או העיררוב
 ? )סמ8'כ[ יפ ופ"מ פגיו פספ? סק"6 ]פחנ"פ זו לדעהלרצש

 תדיר אדם בני שם מצויין אין ההוא השוק ואםינ
 חבשר אכידת כעת המצויים היו טי ידועואינו
 תולין ישראל חעיר רוב אם העיר רוב אחרהולכין

 אפילו או כותים רוב ואם וכשר נפלתשסישראל
 הסצויים רוב אם וכן ]כס[ אסור מחצח עלסחצה
 ירוע אין הכשר שנמצא במקום רק לנו ידוענשוק
 : ]פ:[ הע~ק רוכ אחר חולכין הסצויים הס מילנו

 אע"פ נויס מבוו רוב אם בעיי כשר מצא אםיך
 טבח. רוב ואם מרפה הבשר ישראל העירשרוב
 להדיא משמע כן טותר נוים העיר שרוב אףישראל
 אפם ]נ-,[ ח~ין ובנם' מט[ ]ט"ג דמכשיריןבמשגה

 אנל ישראל הטנחים כשכל דדוקא שאומר מף-ט
 נוים טכחי למקצת ישראל לטכחי שיש טרפותמקצה כשנצרף שמא לחוש יש כוקים טכחים מקצת ישאם
 רוב שיש בבירור לדעת ונצרך יוב הגשיות יהיולא

 : וצ"ע 3[ סעיף]חנ"פ
 רוב אם בשוק כנמצא דינו בדרך כשר נפצאכ(ו

 גוים רוב ואם מותר ישראל דרך באותוהעוברים
 שהה-ך העיים משני כולם ישראל טגחי ואםאמור

 היונ-שים אין דהאידנא ודע כותים כרוב אפילו בותרבאסצעם
 ישראל ברוב אפילו הנסצא בשר לרו;יר

 אחורים חלק י'ט בהמה בכל שהרי ישראל טגחיוכל
 וממילא מיפה והן אותן טנקיין א'ן חמקיט-תשברוכ
 מאחוריים או הפנים טחלק הוא אם ספק הוה בשרדכל

 שה על לסטוך קשח ס"ס כיניחם להביר שהשעעם
 : []:יי

 שרוב ובמקים שלימה בתמת היא הנטצא אסמ(ז
 לבדוק ואפשך וטחפה ששוהמ וניכר ישראלטבחי
 חאם וציאיז ובחרקץ ישראל טבדו ברוב שריהיאה
 נתגבלה שטא דרישינן ולא אותח מתירין כשרחהיא

 סעיף א' בסי' ועם"ש ]סס[ שכיח לא דזהבשחיטח
 רו5 מהנ* לא שחוסרם כשנמצא דבעופות וי"אל"ה
 לעופווע מקולין דאין ישראל רוב ובעינן ישראלטגדף
 טבחי גרוב מתירינן ולא בביתו שוחט אחרוכל

 השדומח סיסן ועל במקולין ששוחטין דבר רקישראי
 שנם לחעת ויכול מוב"ק מיסן זה דאין לסטיךאין

 דצטקום אנשר דףף אם ולכן ככח"נ שוחמיםהנוים
 נם להתיר אע במקולין ולא ככיתן דקות נםלשחיט
 כשר נמצא אס וכן ]סס[ ישראל מכחי רוכ ע"פדקות
 5טשר ףלא בשר 5יכלי רוב אחר הלכין צלי אומבושל
 וכן ובצליהזו רג"ע* בבישול נאסרה דשסאהטבחים

 בשף סו~ז רוכ אחר חילכין סלוח בשר נמצאאם
 לכאן בשר שרץ או עקש שתשליך ראת אם ו?ן]פכ[
 : ]גשפיפה של סרויק חב*או דשמא "טראל ברוב אפיליאמור
 בתרנגילת לידי בא טעשח בפ"ז חסידכי כתכ4ן

 ונסתפקו עעמר כלא כותי ביד ושלחחחשחומח
 א"לכו וגתחלפה דוהח אחרת שסא יומרבדבר
 אץ והשיב ד"ערננוית זאת שהם אם לו ושאלולשוחט
 אבל אהה תוננית שחטת* עתח אפגם מב'ע בהלי
 הףא קחאת ואמר אוועה סכיר היה וצזרננולתבעל

 טמקיח ההה וצזרננולת שבעל כיון אוווההשערתי
 בשר דאטי כרג הלכתא לית דאטר ר"תכדברי

 רכים ודברים שרי לרב נם דיץ במב"עשחכירח דביע רבים ותברצ עכ"ל אסור העין מןשנתעלם
 פבין עגיהם דמבין אסת דהן בזח ה*שעייר בזהנאמיו
 יורעים חיעו אם זהו אכל טוהרת וחכעה"בהש"המ
 לחוש *ש ווש-* השורשו שהמ זו  שתרנגולתבבירור
 לשוחמה הטת* ביר להשוחם חבעה"ברכששלח
 לשרום גיועח אחרת ונתן באחחע הכתזיההלשח
 חשחמ' שלל לבעה"ב ליתן נתיישכ היראה ספניואח"כ
 רמר"מיר לרב מידן הש רויקה הששא כ- ואםבעצמו
 להוש אין סרב ק"של רלא גיון חבל לאמיר ישמובא

 עא שלידיון ודינ* "מ[ ]פ: כא"ולרומרות
 שעבאר כוחי

 1 עייש קי"ח במיינפ"ד

 סעןפ'ט[ נז ובו טחר וא.זו אמר איעי הרבימ ניעי פרסימן
 תאב,יע לא אכי מ384ח לכל יעשח מרפה חקלב בפ' בדכתיב כית ח.*ב במזיד הלב כזית -דכןא

 אהפת סמגח יקריב אשר הבהסח סן הלב אוכל בל נ* נבלה והלב תאכלו לא ועז וכשב שור הלג כיצו







השלוץ מד טימן "לצימהלמאעידך'16
א8נא  אין הקרב על אשר החלב כל ואת רקרכ 
 של ההיב על ארא הקרום זה ההח אשר בחרבנווגח
 חלג שטואל אמר 117,[ כנס' כפש81ר וכה"כסמס
 וז-ו כרת עליו וענוש אסורין: יגי8ש הטססו4ל
 שעל חלכ שטס נקרא ולטה ע1ש הקרכ שעללב
 הכרם כסוף הם ובה"כ שהממס מפני פ'רשיייקרכ
 שעל להלכ דכוק הקוכ את המנמת הלכ1זחי
 כתורה וה חיב ניויא רלגן כלוסד עכ"ל וכה"כמסם
 ! ~לוק[ ס,~י ,סר"י )סלס ]כגג"ז רגךכ שעלחלכ

 דתתעכ גס'נ[ במידכי הונא אפרים רכינו ימענתכ
 וקרום רוצרימה חלב זרו תותב ה"פ ונקיףשרום
 החלכ סעל שנקלף הפריסה שעוחת הקרום זהוקלף
 כוונתו הקרכ על אשר מי ש את העדה.אמדה ווה בכרת ג"כ שתחתיו עאחלב גטצאי41~עיו
 ע"ש הקיב ד~ע המכמח החלב תחה עוהוא זההלכ
 וכח"כ הם"ם שעל דחלב ריפ"ם שאטיה רע; לפיזרל
 שתחת חלכ ב1להוציא לא הקרב שעל חלבוג

 שעל נחלכ נכלל דנפזה לוסר דכא אלאפריסה
 :הקרב

 בלחור ונקלף קרהם נם אוסר רר"5 כיון ליאול ח1קנ
 רח אומר אינו הר"ע די"ל ר"י על פלינ כמהא"כ
 שעל חלכ ויכו גכרם כמו ת'תכ  שתחת ונקלףרוס
 עליו שאין כיון מיים ונקלף קרוס שהוא אהק*כה
 נ"כ הוה בנם' שם בדאיתא נטור חלב דהחז"ף דר'ע הרקין שעל רחלכ לפ"ז וצ"ל אסור איפןתג
 : גקלף ץ-הם יש ואח"כ תותכ יש שלםע,לההכרם'

 אפרים כרכינו מ"ל ררש"י נאמר אם לפץ וזעעהי
 נמי הוה לר'י שפירש ונקלף דקיום דפהרוקרא5
 ונקלף והקרום הפרוש החלכ "יא דהתותגי"ש
 אפנם התותב תחת שרוא הכרם שעל אחר חלנדא

 החלכ על פי,-ש שהרי כריא מ"ל דלא מוכחדש1"י
 קרום תאכ בעצטו שהוא חקיכ אתטבטה

 הקיבה חלכ על שפירש ממה כיכח וכן כמסס[ 1"סהנ ונק*
 חתיכות חתיכות אדוס דיא אלא תותכ ךאעו"'ש
 סחמיר דלדינא כהטום אחר משעס לו מהרהועא, ום"ם תותכ חלב ע*ו שאץ מפני פירש לאאק
 בם"ר עור ויתכאר ס)'ני[ כי 7"ס מ. ישמעאלר

 מפורש חלכא,וכבהיינ!הל' ובעששלההע1
 דלענין הדכא וכל לשונם' דזא אפריס כרכינודלא
 הוא תרבא נסי אכילח לענין סזכח לגכי קינקוכה

 המכמה החלב את רייכ תרבא נינש תן ונו'אי
 כרמא סרכיי שנא וטאי ובו' ובה"כ ח8ססעל' חלב הינו וזקיב על %* פהיומחא חיינו ך4קרנת

 את' מגסח מח וזקהב את השכפי להלבשים-דדשה
 מקלף קרט אףש,תאב פק"ישרנפתגץתש

 ענ"ל הדקין שעל חלכ וזהו הוא ונקלת ק-וםתיתב ט"ש ניירה בעי כאמתא טעיא ריש וכה חלב הואזה
 כיאיו ונס מותר הקרב שעל דחלכ ספורש כתכוהרי

 שאסרה וכל(הלב אחד כמקום הוא ונקלף קריםדתותכ
 שעל ראקשתא והלב הדקין שעי חלכ כסותורה
 שם מכיאר רכן ונקלף קרום תותב נ"ב המחהקיכמ

 למז ותמיהני ע"ש דאקשתא על גםבשאילתות
 כקכלח הס דכריהט שכל דכריחם הפוסקיס הכיאולא

 ! כידוע הש"סטחכסי
 חלג כהיימ מדסמעם ראיח הביא אפרימ ורכינומז

 הוא עללף קרום רתותכ ס"ר ואי הדפניתשעל
 צשרדכי ע"ש זה על מיע.ט צריך לסה אחדבמקום
 ת'תכ חוא דכאפת כתב קל'ח לאוין דכסם"נותמיהני
 חלנ לטעט שהוצרך שזה וניא" וז"ל . ונקלףקרום
 שהוא נפור חלב לשאר שדומה לפי זהו הדפנותשעל

 מעל החלב ונקלה' עליו יש דק וקרום פרושהכשמלה
 יספפיט לאדיא םבואר ג"כ ומדכרין עכ"ל כקלהכשר
  ו"מ ננ: ]עחימ כהטור ולא כרשייי ונקלף קיוםתותב
 ע"פ קו"ג חוחנ ס." יפעפ 7ס:וח סינ, ע( טגסנו "פי"פל

 כרבינו דם"ל להדיא נראה ז"ל חרטב'ש אבליך ! כמ'ט[ גן כיט.סוס גחכוססשיג
 שלשה ה' דיו םמאכיא כפ1ז כתכ שהויאפיים
 ושעל הקרכ שעי חלכ כרת עליהן שחייכין הןחלנין
 שדשכיר הרי עכ"ל וכו הכמליס ושעל הכליותשתי
 הפריסה הלב כין רילק ולא הקרכ שעל חלכסהטא
 כפ"ו שכתב טמה מכואר וכן חכרס רכללחלב

 לו'רבר ואין מרפה שניקכ כרם י"א ריןמשחימח
 חר* עכ"ל אמור שעליו החלכ שהרי אותושיסתום
 הך בלל הזכיר ולא אסור כרפ שי החלכ רכללהדיא
 א4?כ שם שכתכ ויזה וצ'ל ונקיף קיוםרתותב
 הקרב שעל החלכ הוא כח"כ ושעל הסחשם שעלחלכ

 כס"שלרכיע הקרכ שעל בחלב נכלל זה דנםכוונתו
 סבאע לזה וראיה יייב בסעיף הש4ם בכוונתאפרים
 חי9 חאימרע הקרקת לענין ממעה(ק. במפ'אשכתב
 הזכיר ולא עכ"ל חקכה שע"ג חלכ וככללויהקרב אשר החלכ עז של או שור של חאימורים הןואלו
 דכל ויאי אלא וכ""נ השאלתות כמ"שהמזבח לנכי קרב רודאי אף ובה'7 ההממם 'שעללכ
 כפי' 'ש כמ הקרב כהלב נכללו שכפניםהחלכים
 נם הזכיר לא ולכן ע'ש כפתיחה לזנחיםהמשנה
 וז4-כ בחלב שנכלל טפני הקרכ את המכסהחהלכ
 כנפ' פלגתא ב"ה ש*ש מפני הקבא חלב שהזכירוזה

 ~כ"כ זה חלב שמקריבע רס"ל כמאן לפמוקוהוכרח
 שם ו"כ"ם שש כהך'ש ס'44 דהרסני'ם שםכמררכי
 רי"ל לבך הבףקהו ט4 ידעתי ולא' בריץ שפיסקשבתב
 ראמור נף'1 כ"ע ראקשתא קמא וכ*שנא כר"עשפמק

 ! ורוק[וגפירש"י

וי



 אגצים כיגיט דלא לוהדיא נהאה הפור ידעתיה י~פהשלהן מך פמן ה5ב*םהל3רתערוף
 אגם ולא_4שכיר הקרום עם החלבונקלף תחתדיא הפהק-ים תקלף קרום תותכ דצריך כתבשהדו
 כרבינו דס"ל קךם חלב הוח חקרום שתחתחהלב
 יכן מטזר הפרימח תחת המם ש* שהחלביואל
 השסים פרפה שניקב כרס כשכתב ט"ח מי' ברישנם
 אותו שיסהום דבר לו שאין שכתב הרמכ"םדברי

 שלא ויה סווזס הפריסח שתחת החלב ~דאידלדידיה
 כן דפ4סו לי נראה מוהר זה דחלב מפורשכתב
 דחלב זשל רשש לרביי הסכים דלקמן דכיוןדצא

 דנם כעעט א"כ ישם4אל כר' שהנהינו בבל ' בניבהד נרריא דאנן סשום תאב שאינו אע"פ אסורדאייחרא
 ולכן המנהנ טורף לאכול אסור הפריסה שועחתחלב

 הפור כם"ש סותם נקכ סתיטת לענין וס"םעיול אסי ב% כני כהר דגררינן מצד אבל14נקיף תותב דבעינן הדץ מעיקי שהוא מה כתכמקודם
 ע"ש: שתם דאייהרא דהלכ מ"ת סי' ריש:י

 כל חלב איזחו ד' בסעיף כתב הב"י שרביט ודעקם
 כתב מ' וכסעיף 4לי ונקלף קרום תותכ שהוא.
 כסו ממנהנא דזהו הטור ליעת כמ,ש לוסרואין רסתרי תרתי חהוה ליש אסור ה(ריסה שתחתחלב
 הקבה חלב כתב י"ד בסעיף שהדי דאייתראחלב
 ריתר ושעל התורח מן הדין טן אסור הקשתעטעל
 דנם נאמר ואם עכ"ל איסור כו שנהנו ממנהנאסור
 לבאף לו הי[ה המנדג מצד אסור הפריסה שתחתבדלב
 פירושא ביאר לא דלכן וצ"ל דאייתרא נבי שכיארכמו

 אאריםכיבינו דסיי כושום הפח- שביאר כמו ונקלף קרוסדתותב
 דקרו"

 ולפ'ץ התותב תחה הוא ונקלף
 נראה וכן התורה מן אסור הפריסה שהחת מהנם

 : עייש כן סיברשהרסב"ם מפני אפרים רבינו לדעת הגדול5שנומחבספרו

 על שכתב כן סייל דלא נראה הים"א רבינו אבלכ
 בכל הסנהג וכן וז"ל הפריסח שתחת דחלב זהדין
 תיתי בסקצתו שטהנין ריינו"מ בני מלבדמקום
 ני נמ ה" ,%1י כששים קטכ8ל חלב כשאר דינו מו בוטךנין

 י'-
*  

-  ]ס", צ"ב בסי' ש'תבאר כמו בחלב בכשר רקוג'ינ אטיינן דלא ס"ל בעצמו' שר"א ספני זהבחאב אמריע לא חנ'נ לענין דם"ם וכתבו שכארנוכמו 
 חלכ דלרש כית ,סאם אינו סתימק לענין 61'0סקק[
 פוב שאין שכתב ווה סק'"6[ ]ס"ך הפריסה נ ק שהקקרום להסיי יואל'צרץי רטינו לדעת זשאפילו ודע הוא:סור

 : עשש ק"ש בסי' בסז יתכאי וכו' כ*םצסרין

 מהם גהבח פבי קרמפט שבככש אף האליהכא
 הגז וכשב שו "י8 פ5 דכהיכ באצילחממזרת

 טרצזן וכן בבשכ נם חלב אינה ועו בשוייבח דאינח כיון והאליה ועז וכשכ בשור השוהדבר
 דומה דאינו כיון ם"ם מזכח לנבי שקרב אףהבבד
 דפנוון וחלב 9"1[ ]קגס"פ באכילח מ*עה לחלבכלל
 אשר חלב אוגל כל כ* גת"כ ואיתא באכילהביחר

 : עי-ט דפנות חלכ ולא וגו'יוקריבו

 5א באכילה מותהת האליה אכל הרסב"ם יוהלכ:ב
 עחעהה כפ קיבן לענין הכבד ויותרת הכליווןחלב שגקר4י כמו בלבד קרכן לענין אלא חלבנקראת

 שיכס שוצא חפי כליות וחלב הארץ חלכאוסי
 להשימ ל,פריפח חקרבן מן אלו דכיים שמרימיןולפי
 לשט המורם אלא סי3 דבר שם שאין חלכנקריע
 ממט חלבו את בחרימכם מעשר בצזרוסת נאכרול3ך

 וין'י ימ הכנון:
 ש:" חץ ש,נו

 צר[ן ונם פנים שלצד סה לנקר צריך יכןנמו
 הכליוון מחלב יונקים הם כי האליח חיבוילהסיר
 יפה יפח זה מבואר ס"ח סי לה8ור הניקורובסדר
 באליה וחותך הסכין וגומל זה בלשון שכתכעייש

 החופ וממשיך לשנים שמתחלק חופ מסנהומוציא
 על הטקישץ פנים מאיתן קצותה עד האליחמעיקר
 הסכיי נוטל ואח"כ הבהטהירכי

 הפנים מאהתן ת'רר
 העצבצת מן עקע"ר בערבי שקירין חוטדים אותןגיפן
 עם הח.מרים נבהית סקום שישתוח עד יפהוגורר

 לא האל'ח פני לכל ישתייר ולא שביניהןהשפלות
 חרוקת ונס עט-ל יפה נוררק אלא שמנינית ולאבשר
 יצלפ שבזנב והדלב השדרה שתחת חים'ן יפולכתב
 לגגש ועז שור בין בזה חילוק ואין ]נ",[ עכ"לשבו

 ו שנתבאר כמו בן הדיןדבכ.לם
 אחד חלבים ברני שני יש גסבה המור 3תבכך

 א-פם ורב כיתר עשוי ואחר כקשתעשה
 הרסב'ם וכ"כ הקשת שגל ואסר חיתר שעלהתיר
 עכ"ל דל הראייש א"א הסבים וליה שניהס אסרורשש
 נם אסשי הקשת שעל אותו ]נו בנם המכוארולפי
 סבואר וכן ונסלף 9ים תותב דוצא ומשמעלר"ע
 הטזר ושעל מ4י נסעית שכתכט השאלהותטדברי
 כגטרא אך כר"ע דקי"ל מה לפי ומותר תותבאינו
 נהט א"י ובני אימוי בו :הגו בבל דבני שסאיתא
 ישמעאל כר' אוסרים בבל דבני ופירשי היחרבו

 ורש'י דצזירהקו ודטימכ'ם הרי"ף ול3ן תותבדא'ש
 וסתב בבל בני אחר נררען דא:1 כתבווהרא"ש

רוא"ש
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 דקיי"ל שרי דסראורייתא רנהי רש'" כרפמקאיא מסתבי ולא שר* דאיתהא פסק אלפם ויב וי"לדיא"ש
 נו לנהג חחמירו בבל בני י'ס .מהכיו כר"עהלכה

 ? עכ"ל בבל כבנ* כגהנינו וכלאימור

 *"ד בסע*ת הב"י רבינו לשון מחקדק ונזהכה
 הדץ מן אם'ר הקשת שעל הקבח ב חשכתב

 אים'ר בו שנהגו ססנהנ אסור היתר ושעל התורהסן
 שטדינא וייא שכתכ 'א חרס רבינו על ותמיהניעכ"ל
 שאומר הרא"ש גם וחרי 'ל עג' בו להקל אין ולכןאמוף
 ונם סחבירו כר"ע ניהלכת פשיטא זהו שרוי כןצ"ל רש"י ברעת ינם בעלסא חימרא דהוא טפורשכתב

 מותם היתר שעל רחלב שכתכ א מ מי' רישמהטור
 כמו הנקב מותם היה לא מדינא דאם כן מובחהנקכ
 שכתב רש'" עטלשון אטת וחן הפרימדכ שתחתחלב
 כן מ'ע דמרינא סשסע כר"י לח מכרי בבלדבני
 תותב שאיט אף אסור ונקלח קרוס חיב בלולפ"ז
 ומור דמהרא"ש וה' יחיד.בדבר ,"ל רשי'י הלאאכל
 אחרונים מנדולי לאחף ראיתי וכן להיפך להריאמוכה
 סשום החטירו בדאישערא רק תותב צייר הלבדבכל
 לשון גם סק"נ[ ]ס1ש' דאקעיזא יאגלו שלאנזירה
 סבר מילהא דבהך דכוונתו בדוחק לחשב ישרש"י

 ז וצע"נ  דאקשתא נזירה משוםכר"י

 על הל3 שם ויש חוא כן חרמג"ם שלשון ודעכי
 סשקי וחופ האסור ~היא קשת כמו עקיםחקבח

 מדבריו לדקדק שיצו ויש עכ"ל מתהר חהוא יתרכטו
 חיתף שבתל סה כל ולא סותר העליין החוטדרק

 אינו היהר שכתוך מה כל שחרי חם תטוהיםודב4ים
 על סיסן שנותן פשופה %יונתו אפר יסהתות3
 חרסב'ש דעת השוח חמיר חהרי יאר_קרא שבתוך ומח קשא נקרא ל1נול שועץ ה1- בחצי ועלך שהקבה רלפי משיך הופ שהוא זהחלב

 הסס"נ סדברי בריה יאהה כמ"שש"ף
 חלב אכל דז"ל וה כלשון נ"כי"ח'שכתב
 בין לחלק סברא שים ואין לחמקום סיסןשיק הרי עכ"ל וכו' טץר שכסקום חופוחוא

 מ.'ם דאייתרא שמתיהן 4י'י בני שאפיחודע
 לסעלח מעש שנדם5ין נלוסר טקסשין בנ1אמיו

 ]נ"י[ ע5יו שוכן חקרב שחלב מפניסהרא4תרא
 ו 14ר1 שאושין מקום הרן הג"י רבש בם4',8המנדג ספני דאייתרא ההלג חוסרין מקום ככלודיזידנא

 וו'ל 4ןחו ו1פה בשר *חא ושלא חאיב טתנאף עיכ1ז
 תחת חחלב עשעסצא סקוס דבל שםהרטג"ם

 עד "ראח ו%5 פכיבע טכל אחזו מק*ף חובשרהבשר
 נפ.[ חז"ל דרשי וכך עכ"ל שוהר %יו הבשרשיקרע
 שעל חכסלים שבהלך ולא רחמנא אסר הבסליםעל

 ו5פ'ו הנליות שבהוך טח %א רחסנא אסרהכ5יות

%ן
 זם וסיגי:ךצ: דהן :י:ג ז
 ייב בסעץ: הב"י רבינו ויל הזה טחחלבהעליון
 עליו חייבים העליון קרוסים ב עליח 'ישהכוליא
 ]נ)"1[ שבכוליא גןועל

 1ליהן הכלע שעלן הלבן

הכוליא
 ך

 לחספ כהסירין וישחריו 4יך
 %ל 1לכעעעוץ

 כד4
 ד'כוליא שבהוד סג יךיקא

 : עכ"ל אסור עלכא לכילי הכוליא שעי טהאכל
 כלומר מיפרקא פרוקו בחי.ה בהמח מ"מאם.ר מתני דתותי תרבא חאי ]טס[ מו"ל אמרו וסיים-ן:
 השתנים שהחת שחלב'זח גראה שחיסה שלאהראע"פ
 אינו ךבהייח נסי חלב חיה מ"מ אוהן חוטחבשר
 הבשר נרבק יבטיתתה זח חלב נרא4 דבוויחכן

 דרוקא ג[רה והתורח נראה חחלב ואיןלבשר
 ' : לאח"כ ולא מותר חופה הבשרכשבוויח

- 

 חטתניים כעיקרי חלב של פתילות שתי כסויש וו"ל כתב הרמב"ם טתני דתותי חרבא ש%כם
 נראה זה חלב חיח כשהבהמה חירך לראשממוך
 וה חלב ויתכסה בבשר בשר ידבק וכשתסותבמעים
 וא:פ"כ חבשר מן הבשר עדהרפק עד נראהואינו
 וט' אותו 'ו1פה שהבשר חלב זה שאין אסה8ה"ו
 'לעכ

 חץר4"
 שהחת שחהלב רבוותא קאמר* בתב

 א שתחת חשומן וכין הויירתא וח בין ספמיקוויום 0תני דהותי וו%רתא הוא חב1ים שב4אשהשוסן
 ? עכ'ץ סוהר ורוזחהון אסור העלית החיוורתא'

 נמר אחר שלמפח חלב ע5 הוא הרי"ף כוונתל
 ובין כשר אותו בין חשדרת חווש אעלחצלעות

 נקלף יעא עעכע כטין חש לעחי הסמוכים חבשרפני
  שתהא שהחלב ש:וזכ הרי נקיף שהחלב כמובסכין
 הכסלים בראש וה בשר שחוי הכסלים שבראשהשיסן
 חיינו שוסן יש החערא זה שתחת שבתב ןזהה%ז
 זה ובל ק1נע כמו שהן הבשרפני

 בכבש כולו לנקר בשר מנקרי ב*ן דחמנחנ וי"א]לי[ כהי לנקר* צ4י
 הככש כי ה1עם ואומץם קצת5 רק מנקרש אץובשור
 יבים אש ג[ 15ט ני'פ פשור יווז4 בח.השסיפהקא
 דוא שת חלב כי ודע ]ענש[ וה על חתרעפותדי4ם
 וח% באשרים שגשאהת קמנית הצלעות חוץלצד
 הצלעו' ע5 המונח הבשר ובין בדוץ שנואה חשונובין
 וכשמפרידין אחוריים צראש ונראה חשדרחח1ל
 ]4הפן חלב איה1 נראה בשר 4יתו מעל מבדוץדהשוכע
 בראץש ושהו54 החלב שאותו גתשו' חושב"א 1זבעוד

יזנשו
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 לבד דהקר1ס ח4ב חוה  לב"ץ לבר הקרום חחהחטסי
 ה4פץודיש בחלק ריבל וזהו ]חס[ כשר השוי 90ילא

 מנש-ע כיצר מכחשר ס"ה בם"ם להטור הנ.קורובסדי
 :אותו

 מתער אותו חופה שה:שר חלב כתב 41ל ורש"יגש8
 בנוכה ונראה חכליות שתחת הכסלים קעלחלב
 ומחפשם דק אדום הכשר תחת נכלע השה,כהבסכים
 מותר חופהו ומשהכשי הכסלים ככל בשר אוהוהוצץ

 ויכן עכ קרומ ססנז יוצא כשר אותו יטטהזכשכלה
 שאסור הבםלים ככל המתפשם וקריש יק קרהטלכר
 קרום אותו ותחת סחנ'[ ימ-מי ]נמרנ6 כרלקמן ריכמשום
 שאותו לפי חלכ באוהו איסור שנוהגים ויש היכ האעכ
 כארץ אבל הוא שדק כשר היפ1י חשוכ אעוקרמ
 הוא נמור דחיפוי נראה כעיני וגם היתר כו נחהניןאשכנז
 עליונו זה וז"ל פירשש מתני דתותי חרבא ועלשנ"ל
 הכשר שיכסהו קודם שפירשתי חלכ אותו ש5ו.בהו
 או לונכמ-ש שקורין כסזנים סכוסה עצמו נוכה5יהו

 וסבסהו קטנות מצלעתץ למטה מרחיכ שרחבן5גרח"ץ
 פרוקי בחייה רבהמה חלכ אותו נראה מפרישווכשהטבח
 פעטים והטתנים נעים איכריה הולכת כא4היאטו*רקא
 מטה כלפי נמשכין והכסלים מעלה כלפי נמשכעשהן
 זה 55ם1ד וצריך ז"5 רש"י עכ'9 כהן נבסה ההלכהשין

 מעץש בש"ע כם"ש בטוכ להבין א"א כבתב כיממנקר
 וא"א כניקור הבקי מן ראיה צריך החלבים אלו רסדרו'

 שייך האחרת צלץ ני זדע ונו' נספר היטבלב4שר
 יאחורייס יניח לא יתירות צלעות כשיש השפ'לולאחיריש
 ( ודוק[ פס זס."ג ף4 8 ]עפ'ך האחרונה הצלערק

 אסיו וגך אסור שעליהם וקרום הכסלים שעל חלבי2נ
 כרת רענהט אמור דקליכומחא תרכא האי ן בס ןחףל

 שעל כחלכ נכלל זה דנם כלומר חכמלש שעל חיבתהו
 עצם על ומונח הוא קטן ופירש"יעצם ]ר"[חכסכים
 ועליו מלמערח האליה לחורית וטחובר דגק"אשקורין

 עכ"ל לונכיי9 ע:קורין הטהען ראש חחת חלכהט
 עצם איחו והוא אטמההא דלייפין היכא כתכחהרי"ף
 שכעיקרי החלכ שחוא כתב והרמכיים האטמותהמחכר
 ראיה צ,.יך זה פם כולם כרכרי לאסור ויש ,ד'שהירכים

 ! הכקיסן
 קליהם שחייבין הן חלכים שלשה שם הרסכ"ם וז"5לג

 ושעל הכליות שתי ושעל הקרג שעל הלבכרת
 המסם ששל ח5ב כאכלה מווזית הא*ה אכלהכמרים
 שעל החלב וזדצ כרת עליו חייבין מבפנשהירכות שב1קרי וחלב הקרב שער החלכ הוא נוו'כושעל

 שעל מוחר אותו חופה ש':כשי חלב וכו'הכמלים
 שעל וכן הבסלים שבתוך לא הכתוב אסרהכמרימ
 נוטל ואעפ"כ הכליות שבתוך לא הכתוב אסרהכליות
 לחטט 41,"צ אותה אוכל ואה"כ הכוליא שבתוך לוכןאדס

 ! זה גל בארנו וגגר עג"לאהריו

 דת"ירא4 תס הא* ימ חאי יד 9י ישמש
 ח5ב החו העכ צר חטעל דק השני 1הצד עכאחר
 הץדשטץ המחול שעל*אאף יקרום כרת ע*ו חש*כענמהף
 משוס ופירש9 גדת עליהן חייבין השין אטרץשט

 והוח כלומר ולחלכ לכרם מחוכר החו ע'כיורבסקום
 לכר החיכור מפני הטעם ואין הכרם חלב ככללנ"כ

 להו משוה דהחיבור אלא ברת חיוב היה לא זההמפני
 כלכר החיבור רמפני כפירש"י שתפסו מי וראיתיכ84ץת
 זש9סור הפדעי ,שאר ושעי כלל לי נהירא ולאנאסר

 ! ]ענש[ הרחקהטש'ם
 ע5יו חייכין חע*ון קרוסים שני על'ה יש הכייאלה

 והח-טץ חהתחהוז הכליות שעל חלב דזהוכרת
 כתב הבייא שכתוך ולוכן כרת על'הן חייבין וא-ןאמורין
 עכ"ל לחוסוש פסק וש"י מת'רין ויש אומרים ישהטור

 ג נתנאר ככר הרסנ"םהרעת

 היקץ והם המעים וחלב הלכ חלכ הרמב"ם וכתבלי
 מותר שהוא כשומן הם ודי מוהרין כולןהמלופפין

 סעים כני תחלת שדוא לקכה שססוה המעי מראשחוץ
 שאסור הדקין שעל חלנ וזהו שעליו החלכ לנרורשצריך
 לנררו שצר'ך המעי שראש שאומר הנאונים ט!ויש
 וזהו עכיע המעים סוף שהוא הריעי בו שיוצא המעיההש

 וזיו גיייה כעי כאסהא מעיא ר"ט _ס[ ן חזי9שאמרו
 הרקין שעל חלכ דנהרבה כלומר ע"ש הרקין שעלח5ב
 מפני ופירש"י 7מס:[ חקרנ על אשר - החל נלטאת

 ואין ע"ש כו מחובר טיל"א שקורין הקרכ שלשהחלכ
 וז'9 פ"ו המרדבי כם"ש איא בלכד החיבור מפניגחמי
 ףרקין שעל חלב וזהו נרידח כעי כאמחא סעיאויש
 כקכה דכוקין והדקין החלכ סכל ר"ע איש ,טרינהש'
 על מהפשם הוא הקרב את הסכסה וחלכ אחדסצר
 לב לתת צריך הלכך גרידא כעי פישוטו יסקוםהדקין
 חמין בעודם הדקין מושך וכשהטבח פישוטו םקוםעל
 נרידה הטעון חלכ אותו ונשאר כהן חלב נדכקאינו

 דכנהא הדירא סן לאכול הבא הלבך דכנתאבהוץרא
 כרקין הטבח משך ואם הקכה לצד החלכ מן אםהינרהף
 דכנתא הדורא לחהוך צריך הקכה צד סקום נחףעולא
 עכ"כ בה שנ0תפק בסקום זהב בדינר עוכעסביב

 סהפשם םמש הקרכ שחלכ סדבריו ומבוארהסדדכי
 : נ"כ רש"י כתנת !זחו הרקיןעל

 פירש"י ובו' מעיא ריש נ"1[ ][א הרא"ש ח"ללז
 צרוך הקבה סן יוצא'ן בשהדק'ן הסעים שלשהראיט

 להלכ שססוכין מפני אמה ניעוי עד מהן ההלבלנרור
 והוא דכנהא בהדה-א דבוק'ס הם ואלך ומכאןטכאן
 עכ"ל שכו הורירין בן אוהו שינקרו ובלבד ומוחרשומן
 מלאי אד'ס-ם חופום והם הורידץ מן הכנהא לנקרכלומר
 הסכוך ההלב סתפשט אמה שיעור רער כוונהו ונ"כדם
 הם ואילך רטכאן אוטר ולזה ונקלף קרום הותגחץוא

 סםדכ



היטטץ מף יק הטשטבא ש8י.8
 וז'ל הרא"ש גהכ עור הותג ח4יגם כלו~ר וכףרטקש
 יא לקבה הסמוך הסעים ראש שעל חלב כתבורוםב"ם
 קורא מעים דלבגי דטפרש ינראה אספ באורךגוזב

 1 עכ"ל וכו' המים אטת קנם עלאטהא

 שעל דיב כחבו פייו בסעיף הש"ע בעלי ורבותינו ו,ע
 סן לצאת סשטחחילין אמה באורך אסורהדקין

 וטשםהקבה

 ואיי
 המעי שראש וי"א ומוהר הוא שומן

 הרעי בו שיוצא חטעי הוא שעליו חלב לנרודשצריך
 לגרור שניהם ידי יוצא שמים וירא המע.ים סיףשהוא
 אורך שא"צ וי"א טכאן אמה ואורך מבאן אמתאורר
 אורך ח("צ בזרוע לטרוד להקל גהגו לנן מטשאמה
 בו הדבוק עס הקרוס רק להמיר וא"צ בצמצוםאסה
 בטנחיא הדבוק השוטן לא אכל אלו אמות אורךשיעל

 חוט ג"כ דפכהיא טן שמסירין רק גוהגין וכןקתחתיו
 : ענ"ל עגצלו השומן עם עליו שמוגחארוד

 רק להסיר סצרינין ומאץ שכהגו זה שעל ורעלט
 שחחתיו נטנהיא הדבוק הש.טן לא אבל וכויחקרום
 בהלכה כוון לא הרס"א שיבים לאמר עולםוהרעישו ד~יי מגדולי איזה שגה למאתים קרוב ערךנתעוררו'זה
 הוא ב,.בחיא הדבוק השוסן נם אלו אסותהפבאירך
 גפל וט"ם בו כל מספר רבריו לקח והה4 גטרהלב
 מוהר"ד שהגאהים סק'1 ובברו"פ כ"ה סי' ]עכנייישם

 הלב:ש מלשון וגם עליו[ חרקו יעקנ והשבאפנהייים
 אל).ע"ש, דבדים שהשמים כןמשסע

 לפסק והסבימו דבריהם דחו הדור גדלי אך4רובנמ
 וכ"מ בקו"א ופר"ח וכוו'ש נכג"י הרמ"ארניט
 רק משסע גרירה דלשון עליו[ השעו שלא ום"זמש"ך
 שהבאנו המרדכי לדב" ובפרם שלמעלה מהלגרור
 שייכות זה אין א"כ הברם הלב עליהם נפרש אסה*ער
 הרא": ס.שון ולענ"ד במבחיא הרבוק שימן5עצם

 בהדורא דכוקים הם ואילר דסכאן שכהכשהבאנו
 דאל"כ אסור החלכ כל אלו דבאמות סשמע וכו'דכגחא
 הלרו באמזת גם אף הרי ואילך מבאן לומר לולמה

 ! מוהר הדבוקהשומן
 בפלונחא תלוי דזה אומר הייתי הנאתיס דבוי יי4כאת

 בחיב הרוי יואל רביגו ובין אפרים רביטשבין
 קרום דתוהכ בפירושא ותלוי שהבאט לכרסהדבוק
 וראי אחד מקום על חכל שמפרש יואל דלרביגווגקלף

 דכשלמעלה אפרים לרבינו אבל מותר לטבחיאוטהרבוק
 ?מגחיא הרבוק אסור שהחהיו טה גם גאסר הותב ואד

 סוגר הוא"ש ואולי לברם הדבוק חלג שאמורכמו
 דמעיקר נראה הרמ"א ורכיט הלף כר"י והמרדכיכהר"א
 שכחג פ' במעיף מדבריו כניאה הלוי כר"י ס"להדין
 כמ"ט ב'סנהג הדבר ותלה אפרים כרביגו המנהגדכן

 דיוי ו:הרוגים גדולי הסכיסו וכבר ע"ש ב'בכעיף

 דרי8 רינא בהך יכן אפרים ע5רניט רולקיםהפוסקים
 לח תש ל(י לאיסור הטגהג נתפשמ דלא כייןמעיא
 טשום מפי קילא טעיא בריש דבכאן "ליבאמת דסהרי הרתי דהוה להקשות אין דמנחג ועליאישר הסנהג גתפשמ הכרס כחלב משא"כ הרמ"ארביגו

 הכרפ מח?ב אלא מהסוףים אי:י שלמעלחרהרכתב
 אפהים רבינו גם יודה דבזה אפשר ולכן עליישגתפשפ
 הפוסקי' ר)ב רעת שזהו הקבה שלצד דבאמה ומסיקבזה המגק" שהאריך משגגות פי"ג ]ועבם?"מ זה בבלוצ"ע
 ~'צ הכרבשתא לצד אבל בולו לניור צריך מעיאכריש

 ו המן מעם ודגרי מלמעלה רק לגרור'

 הדין משר הפבח ראם הרם"א רבינו כתב עיינ:בנ
 בדכרי וכו' דהלב נשאר חמין בע'דן הכהמהטן
 משכן לא אם ולכן ע"ש ל"1 בסעיף שהכאנוהמרדכי
 בהכגחא הלב גשאר לא שנהקררו אחר אלאבחימומן

 גל שעל הקרום להסיר ארו במדינות שגרגו כהבע:ר
 הדקין שנשארים טשום דעגל דכנהא בהדראהרקין
 בל מטירין ע"כ ביחד הכל ואובלין דכגתא הרראעם

 לוקה בהע הדקין ראש שעל ג"כ יניחו שלאהקרום
 להגיחן ררכן שאין בככש טשא"כ ירר'1 משניהקר:ם
 "8 אבל הסנהנ מעם ניאה כן הדקין ראש וגיכרביחד
 י עכ"ל בככש גם צדדיו טשגי הקרום וליקחלההטיר
 עליהם שעטש. מחלבין ]4"מ[ לאין הסס"נ כהבמג

 שעל וההלכ הקרב המכמהאת הח4ב הםכרת
 ובה"כ הסטס שעל וההלב חכסלים שעל ההחלבהכליות
 שעל וחלב הקבה שעל וילכ הבתגים שבעיקריוהחלב
 לכרם הרבוק הלכ חשיב ולא עכ"5 וכו' אטח עדהרקין
 'על דגם סטאר וטדבריו אפריט כרביט ס"ל דלאמשום
 סי"נ סנגוח סי ~גטנ"! כרת חייבין ודדקין הקבההלב
 נו,ן ,עוד ססמיע סמ"ם נסיר5 ו)5 ע"ם כן )6 סמניססכויע

 : ")נ[ כס5י הס יי5' )סקלכס 5וסטופרניון

 קרוט עם לחזה. טמור שבכסלים קרום בתב שדנ:ך
 ידו לתהיב כדי שחותכין לדפכת שסביכהבשר

 מרגרי ה.ב טש:ם אם'ר הריאה את לבדוק כדישם
 הם לב מש.מ האמורים ים הקרמ אי,מר גמצאתסופרים
 קרם הג(יים שעל פרום המדעל שעל קרוםשלשה
 רעל ?יין ף בסע נחסאר וכבר עכ"ל הכליותש;ר

 ההתהת'ן כרת ווייב העליון ועל קרומ,ם שגי ישהכליות
 שאר ועל כרן: חייב הגם צד ע5 גמחול כןכד"ס
 שנצלה במועל סעשה הטחרש"ל וכהב טד"םהקחול
 חלב ךבטל משום מש.לם רביט והתירה גיק.רבלא

המה"
 י שש שנו המהור וכחלב עצטה .בטהול

 ההיטין כ" וכן ימחול של דמוטץ אהרי 5שרש י-ייבמה
 וכיצר סההלב שיתקים ספמ גמור עחלבהמסוכין

טשיש



 21שפ מד 1מ1 לנטתש"עתף
 הפהול שכהוך וגיר ראש את נוטל בחחלהטשרש
 ויזהר שכוצט חופין שרשה עמו ונמשנין אותווסו,טך
 יוטרש פהם אחר יפטק ואם מהם חום שום יפסוקשלא
 שיונקים משום מררבנן הם החומין ונל וימלנואחריו
 : חופין ולא רחמנא אמר רחרנ 0ראורייחא ולא0חלנ

 הקרום לנקר נצרך ורק מותר הוא הנבד יותרתמ1
 אבל ההוא הקרום שחחת השומן לנקר עור סחם'ריןיש עליו שסונח הקרב חרנ מקום הכנד .צד שהעליון

 המנהג וט-ם נלר ניקור אייצ הריאה צר של פניםצר
 עבר ונר למיטעי את' רילמא קרומים שני ורהסירלנשי
 מקרי הנ-ר ויותית וג"ין הכנר צד נגר רק ששיסא"צ

 ונקרא הכב: ונין הריאה נין המפסיק הנכר שלדצשרפש
 ; פליי"ש רוי"פבלשוננו

 אלו ניקור רסרר ז' נסעיף הרם"א רנינו וכתבמטז
 לבאר וא"א נניקור הבקי מן ראיה צריךהחלבים

 הלא להם לחוש אין החלבים נאלו ונל נספרהיפנ
 אין הפנים שר בהמה בחצי אנל הבהמה שלנאחוריים

 הנסלים חרנ שעל הקרום מן קצת רק ארו חלביםבהם
 בראשח שם הנשאי הנסלים ער הרפנות בראשהנשאר
 ג"נ להפריר נוהנין ט וי משס הקרום אוהו להסירוצויך
 באשננז הנגהנ ונז בשר חיפו' דמיחשג כ"טים מתיריז.יש שניניהם חונ ר ולנר;ר זה נני על זה שם הנרנקהבשר

 : עכ"לונעירנו
 חמשג אמורין שבעוקץ חומין ]ג:ן ננם' איתאבמח

 ותרתי טיסיניה הלהא ננפלא ביה איתהומי
 לר;לתא מפצרי תרי תרי לתרי ספצלי תרחא0שמאליה
 לאו ואס (י משתל נחבימותם לה.  שליף ראי ונ"טהלתא
 וראשן הזה נטספר שימצא עד בתרייהו להטוטיבעי
 ההת נרנקים הפיצתין וראשי נשררה מחובראחד

 פ0 מצד יהצלע,כיגכעיןםצ עהןך -,י:י[;
 זה עושים ואצלגו ]מכ[ החזה עד אחריהםיחמט
 אינם ני הקיגה על לססוך ואין בכך ובק'א'םהקצבים

 : ע"ש זה סי' סוף נם"ש בזהבקיאים
 ה' דזהו שבעוקץ חוטין ער פירש ז"ל רש"י יהנהכם

 מלתא חדא והנל הנקייא מפרש ועוקץ דבטלאחימי
 והרר אסורין שנעוקץ רחוטין בנלר אוסר ומקורםהיא

 נתכ ן ]ס: ז"ל הרטנ'ים אבר נה יש חופין כמהספרש
 ונו' נכס-ים יש חוטיןהמשה

 וכו*
 ואה"נ חלב כשום

 אטורין וכו' העוקץ וחום ו:יד מי חה הלב חומיבתנ
 עוקץ דחוטי ד:ריס לעני שחלקן הרי ענ'9 רם0'_ום
 חרנ משום הוא כפלא והומי דם נשיםהוא

 עוקץ נמוקצה או,ננ עוקץ0פאש
 ס"ה נמי' זה ויתבאי האתרוג קצה שהיא אזרינשל

 י"נ סעיף זה בסי' רש"ירגרי העתיק הכ"יורג-נו
 רעה יש ועור עייש ס"ה כי' כריש רומב"םורברי

 זנב עוקץ ונ"ל וז"ל יראים מפר בשם נ0ררנישלישית
 חלכ משום אלא רם כשום דהם נהרסנ"ם לא נםאך נרש"י רלא גיכ שמפרש היי ענ'9 בחרייהילחפושי ובעי הנלית מחרב ויונקים דנרלים 0שום אסורשהוא תדא' הזנכ ח-שי להסיר צריך הרנך עוקצו נימלנרחניא
 כפירוש השררה קצח עוקץ רקורא נראהוהרסב"ם
 ה~ נסכיף וס סני6 ]וסימי'5 ע"שהערוך

' 

 : יטמס[ נקוני

 פלאנקע"שו שקח5ק והיינו רכפלי בח'פ( שנתנאר ובזהנ
 רבעו כתב דוקא חמים כשהס להסירםשצריך
 בלועים שהם בסקום החים.ן נארו טקילים ויש ילפיומש כחטימי להו ה'ה בסים שרוים הם דאםהרם'יא

 ; עכ"5 להחמיר הטונבנשר
 המלח שכח מפני הנשר עמ החלנים מ'לחין איןנא

 רא ונן הבשר תוך החלכ מעם ומבליעמיתיח
 ידבק של8 כדי אחד בכלי נשר עם הלכ ביהריריהו
 שיחיה ןמ;[ חדי צוו 0זה ~יוחר להבשר החלנשומן

 יחלגט ואחת בשר בה שמדיח אהת כלים שנירהמבח
 הלא להרטה נשיצמרך אהרת ורפעם החלניםואח"כ הבש- יד'ח ומהחלה אחח בכלי רי הדין רמןואף
 וחחיינ הבשר להרקץ אז טהר ונ"נ אחרים בסיםיריח
ש_ נזהרח טשוט זה על רססוך שרא הזיל צוו 0"טקיה שעה הח5בים טע בשי נאסרה רלא פשימא רהנליהדיכ
 והם-ם בשי אלו במ,ם ידיח ו"טה"נ חרבים יד'ח א
 : בהנשי ויורבק החלב סש0נבקז משי"סותיהיו

 אחד סכיגום שני לו עךהיו ]סט[ חז'9 צוו ונןנ:ב
 גשר 'התוך ח"א לחלב*ם ואחד בשר נולחתוך
 בהבשר ירבק שרא הרכים בו חתך שעתהבהסנין

 וד' הוא כצונן דשינן דאעינ הסבין ש;ל:פניהשמנונית
 מיים הה המל קודם הבשר ידיח והרי בעלסאבהרחה
 הקוטה יריח ה,ע הטבת הדחת על יסמיך סא גהיישינן
 ויחו;ק- אור בסכין דד* שע"נ ]י":[ החלבשסנונית בחבנש- יש חוז הדהה בלא הבשר ו'מלת פעםעור

 כשיצמרך אחר וכפעס חרנים ואח'ש בשרסקורם
 סדמץו דממתסא נקי חסנין אז יהיה 0סתטאלחת'ך
 ויהתוך ישכת שסא גזרינן מ"מ דועינותיו גסראהר

 , ]:מ'[ כלים בשני וכן ישבח ורא א"ע יזכורסכינין שני כשחצרננוהו אבר בשר השח"כ חלנים0ק,דם
 בשר שהםנקר מכאן :ל0רו יש ז"ל הר'ן ינזכננ

 להתוך חשתד בשר לחתוך אהד ס_ינים שניצריך
 2ל שאותו מף לרבר אע דא"כ ניאה ואינוהחלב
 0.ד אסי רולב בסיס בה לתתטי שהתחל ניוןבשר
 סבינט שני חהל שדשדינו חה צריך דלא ודאיאלא
 אבל חם שתש לשהיטה ססוך נכיר הלג כשחוק-זהו
 'טטגצ שעה וכל יר'ט על בגד שדמגשינווענהגו
וכושו והעףע והפי הריוב"א וכ": עכ"ל גבנר סקגחובחלג
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 8פיברהטלדע 0ה טימן רםהלמאערוף
 וכן י לד"גה הששו וחש"ע דהשףר ונראה סן[ פ'נגק
 מודח זו דיעה נס רכקרומים לי ויראה לחשותיץע

 שבהם וההומרס רקים דהקרוסים דשעיכה א"צדלצלי
 שבנלנלת מחץ ,2ל קרום מלבד חאש פני כעלהם

 1 ס"ח כסי, ד*משיהבאר

 יבש5ן כר ומלחן והקרוגיס החומ*ן חהר לא אםג
 אין ואס ווזקרומים ההומין ננד ששיםצריר
 ושעיכה החומףן ננד ששים בתגה שהחזפין זובחת.כה
 ששיס בקדירה שהקהה וצריר נכל4 נעשיתעצטה
 שנתבארו הח.מ'ן נגד דזיו ומסחכרא חחתיכחנגד
 סחמיריס שאנו חוטין ננד אבל לאיסור ]גנ,[בגם'
 ולא לכתהלה להחם-ר ודי ששים א"צ קרתבארכט

 וכן ]"נ"ם[ כן שכותב סי ראיועי וכן בד,עבדלאסור
 אבר אבר הבהמה את חתך אם שיהבאר צוארנ-רי
 בסי' בורידין כסו סקיו[ ]ס"ך בדיעבר *%מריסח4ן
 במליחה וה"ה בקליפת די שא.סר למי ובצלי ע"שכ"ב
 ובדיעבד פולמו כך דכבולעו א"צ קליפה שנסוייא
 כ"ב בם" שבורידין וזה ]סם[ מוהר קיפו לאאם

 הם אלו דהוטין משום הור,דין ס2יכ נמילההצרכגי
 ]מס כבשר כלל פולטיס ואינם מורידין עכיסיחזר
 ננד % גחתיכה ס' צריך האסורים כקרומיס ונםסקו[

 כמו החתיכה כל נגד ס צייך ס' כה אין ואםהקיום
 שלסד סע'ב ]עט"ז כם"ש בבישול הכל חהובחומים
 קרוסו עם הסוח דכשהוציא שכתב הד"םמדברי

 דטותר סותר ודומוח אסור דהק-ום וצלאומהנולנולת
 דהניר סביב סביב בניץי מכורר כשהוא ככרלצלות
 הנייר  שהרי הם תמיהים ודברים ע"ש כקךיםהוה
 ורך דפולמ עואני וקרום מנוקב שאינו ככליד%א

 ; שם[ ועפרס"נ על14 השינו וכברוזקרום
 עפביר גידים מיני שלשה על . האהה4ו בנט' יעהוש

 שהם הצחשר חומף חהם ]פס[ ומרקי ]5ג[ושבלהך
 כתב שם וחרסב"ם ג1;[ וסכפ,ם שם ףס* תידיןחור*דין
 הלהי חוטי העוקץ הומי היד וח'מי הלבחומי

 חדקין רייפ*ן וכן ומכשן סכאן הלשון שבצדדשץדשעון
 זה ססובבין אכביש בטע כסו הדק*ן חלבשבתור
 5תב דטזרקי והך עכיי רם משום אסהץין וכו'בזה
 שלאים שהן הס1רקש שבו העורף ו5ן וי"ל בפ'ושס
 ומחשב הה עכ"ל לבעין טוחר ומלחן חתכן אםדם
 סעיף ס'ד בס" שגתבנו לשימהש איך העוקץחומי
 שבעוקץ חוטין שס בנם' דאיתא מה שספרשמ"ט
 וכבר כש'רש"י דכפלא חלב חיטי ולא דס חוטישהם
 ועוקץ הרסנ"ס לשון מלם יבכאן וגפיא תמ*ש וכוגרע רש"י לשון נקיט שם הג"י דרב'נו שםכארנו
 הפרס"נ על ]והמידגי 4שייא קצה או הזנכדמא
 שם בא* חב'י על קושיא מזת שעשה סק"בגמץ
 זגר ולא דם חי8י ובגאן ח5ב חומי הם דבעוקץמפרש

 נו1פ רשי לעין ורק הכמליס מ6%ף על קאי דשםמר
 וזח יפה כין 5א הע*ור פי שהכיא שםחץמציין
 נל הכל כלל שה דלשףן סשום הגק"א מפרששרש"י

 ; תיק[ שס הדריעוה כט"שהשדרה

 ש,-., אף לרכותא ושבלרר שביד נקים דהנם'דם"ל וכהכי כגכו נזכרו לא הדקין וחומ' הלב חומי אכלון
 אלו וכ4ש וזתיכח צהכיך ס"ם הה2חיפה לביתסמוכין
 כהב ואח'ש 1ומב"ם דבח הביא המר יהנח]גף'פ[
 הומין וכמה )ידע ככשץ כבהמה יש גאון כתבו:יל

 עאצא כדי המקומות כל לחתיך וצריך דםשמלאין
 הוא וחוסרא כסלההההרם

 שהחמ-י
 דנם' סרעא ולא

 כ"ה ו%פץ נ"א גבהמז שיש איתא ברוקח ונםעכ"ל שהום"תי הנידין אלו אלא לחתוך א"צ דנס'דסדינא
 חערב לא הם" בריש וה8הץ עכ"ל נא טסמתאכלו אי תצסגך האליה בתוך ואחד זה סצר ב"ה זהמצד

 : ע"ש שבנם' החומיןרק

 הרטב"ם דברי על נם אט המור בכחנת להסתפק ייש4
 רק % כעלמא ד%סיא רק הם ודקין הלב עוחוטיקאי
 ע5 רק דטוגהו כתכו והטפרשש קאי נאוןאדכרי
 דכמו חא להטור דמנ'9 תמוה א"כ אבל הנאוןדברי

 על נאסר כן כסו ד%מין עוד מדינא ישדלהרסב"ם
 שועץ מפיש דהרמב"ם ופימר סי ויש הנאיןדברי
 ובכל4 ולכאן לגאן הנטשכין שבזיות חופין ' ר"לזוית
 הלא אכין 1לא ]נ"ה[ הדקין וד%פי הל5 ר%פ' נסזה

 מקום ריצ ש"ם לבין עוקק חומי חשיבהיסב"ם
 כנ8ז כילל עוקץ שם דאם ועוד עוקץ שנקראסיחהד
 ועור זה בכ4 אעם הנשן חומ* דנם מנ"ל %לדברים
 רבים לשון ובבעוקצין ו%מון לומר להננה ההלדא"כ
 חשיב ל4 חששד קאי הרמביס ארברי דנס נהאהויוהר
 ח2כצאר ושבלשון ח2בכתף שביר בנם' שנזכר סהרק

 חשבצהשר לועא בל,2ון נבליו ולשת השבלדףשננכף י ג4שץ חכללו הם שחת וסתף דיר ע,טושגרחי
 נם דהמרר נ"כ שכרוב ןערוץ8 שבנס' הכתדקיםהם

 מהש אך " אות 6השה ע' כם"ש קאי דוסב"םאדברי
 געץ וע"ש צ"ע בנם' כולם התכרו לא המקי שלדנם

 : תןק[ פששש דוברים וגאםת בזהשנדחק

 אפילו פע לחותכן שצריכין שבגם' אלו דחומין ודען
 כ"ב בס" שנתבאר שבצואר הור'רין נםכשנקחפו

 נ"כ ירגיר שנודגין הרם'וח רב131 וכתכ סק5[]ס"ך רורידינ דרך ננררין אינם דייטין שבחה- שהדםלפי
 חחרן טמלץ וכן סבפנים החחץ אצי *%רך ר%סרשלשה
 דאף עג*ל נלפ חומרא אלא ואהי.1 חאעיסאהורי
 ס"ם אי4יתבן *מלן המגוג ולכן דם כהםשנראה
 עץמן כשש אלא דם איגו עזה ב4מא חומרא אלאאינו

 "בשר חכח5 פ1 ששתע.*סח גתב עוד ]רז[כעלסא
ש(ךרט
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 86ינהשלהן טה פו יםשנ"יי

 נב5ה אימור אין נימא ר5א רנחו נשור עללחהי
 כתכ רנאים0י רקרים ניר איסור על חייל תלהומדפה
 בלכ אימור החה והכא איסור על חל ראימורקי'9

 עכ אימור נתוסף הקרישח או נפרפה אורכשנתננלה
 הכל זהו אבל הוא כתל שאימור אמת והנהדגיר עי נם אלו אימורים חיו ולכן טותר שהיחהבשר
 אץ דקיחל אגן אבל מעם ננותן נגירין יש רם"5למאן
 ]נט:ן אסרתו והתורה חא כעלמא רעץ בנ"מבביד'ן

 לא ע"ש הז הן ממאכ"א נפמ"ו נן פמק עצסוידם3'ש
 ולחריא 1פרפה-"ולה ננלה איסור כלל הנשה' בנירש"ך
 אטרו מוקרשין לענין וכן ממאה יענין ]ש[ ננמ' כןמוכח
 א'בא ניר א.מור נניפ בגירין אין ראס טפורשבנמ'
 ננלה לענץ שם התום' וכ"כ ]טט![ ליכא כיקישיןאימור
 יותר נוון עויו טטס ו"ג טתרטנ"6 ס;"פ סנ'6 ]וכנכע"ש
 האוכל כתב י"ה דין 3פ"ר שם 3עצמו שהוא תמוחסזה

 הנירים ומן העצמוון וסן העור מן וכו' ופרפהמנבלה
 ; כ'ש במי זה באהצ וכבר עכ"5 וכי פמור ה"זוכו'

 רנ אצש4 ]ק6.[ רבגכף רכיון מ"ל רהכי נדעתו ונ'9יך
 וחכ"א שתים מחייכ רימ ננלה של נח"נה4צכל

 נה"נ נאוכל יר"ם חכמים וסורם אחת אןא חתנאינו
 רפכינ' ע"ש שתים שחיינ נהנסקל ש"ר ושל עולהשל

 על חל איסר נולל קי'9'רנאימור ואק כילכאימיר
 ררימ לוטר לחרטכ"ם ליה נהירא ולא כר'םאימור
 היה רא"כ כהלכתא דלא בג"פ כנירין יש מ4לוחכמים

 והן זאת להזכיר להש"ם רחו"ל ועור כן לפמוקלנו
 אמרה רלא ]ננ![ מ'9 איהו דהא כ5ל ק לי רררבאגצן
 אנן מיהו טעם נהן שיש שנו קנוקנות אלאהירה
 נצפרך הא"ב אמרתו והתורה הוא רעץ שם כצלאקת"ל
 זה השין ננ"פ בנירין ריש מ'9 וחכמים רר"מלומר
 נעלטא וכעץ מעס כו ראין אע"ג וראי אלא ככלמברא
 ככל רההק מגרלא אמרו עכ"פ רהתיח כק פשהוא
 הנירין כל סנל5 זה לענין הוא ומרצא הנהכהזבשר

 ורק עליו נם נתומף נחנחמה אימהף איזחוכשנקומף
 מפני שיתנאר כסו כלום אינו פמאה בהמהלענין

 בהכרח בפדירה אכל טעים הניר נאסר לאשבטמאה
 וממילא לאכול אסרו שהרי כאוכל עשאתי שחצזהרהכומר
 היה נהייג אם רבשלמא ועוד ע*ו יש אוכל 'י איסורנל

 אימורי מיני ככל רהוא אומר תייתי ה:חהמאשוף
 ולאו אסת- לאכלו רנס ומכךלא אוכל שאינם אףקבאה
 דגם הנאה איסור אום שא אכייה אימורסשום
 כמו בהנאה רמותר "ו קי הא אבל הגאה נכ5אכילה
 שהחורח וש"ם נאכיכה רק ד4:ירה אכדו ולאשיתגאר
 בר-פ תלה דהעדש וא הנהמה בשר ככל או3לעשאהי
 יש אם רתיהש הגיר שעל מוקרשים באיסרנה"נ
 ראיה והט ע"ש אחחתי באוקימתא לה כצקיםדנא ובטיטש דהטקיא לפי רק זהו לאו אם בנ"פבגידץ

 בקהוצח רש4ל רמאן שס שצסר 4צ46פופ

 בנ*רץ דיש סה5 ונירה דלנה נם האיה בהנאהננלה
 דאין מ"ל נכלה נכלל היז רלא רם"5 ומאןננ"מ
 ע"ש הנאה נאימורי הנשה חניר ונשאר נכ'מבנ*דין
 לפמוק לנו היה כנ"מ בנירין ראין רקיי"5 אנןולפ"ז
 רמתער פמקו הפומקים 8יכל הקרסנש בהנאהראסהר
 ףד[ דין פ"מ ט886 ]כמ"פ כן עליו הקשו וכברבהנאה
 בהנאה סותר נה"נ שם דלמסקנא הרטנ4ן תירץובבר
 נאיזה דבויו בהשר ולא ע"ש בג"מ כנירין אין אםאף
 נם דיחרה נב5ה כשחתהתרה דס"ל ר'ע על העהסצסך ]:נע לקסן רשם הצא כן והניאה* כן קמ נאסי6אום
 ננ"פ בנידץ יש רם"5 כלל הוכי ולא ונירהחלנה
 דלא ימבהר דר"ע לוסד כלל מברא זה ראיןוע'ר

 מק'ו זה דילפינן העהס אימר רבשם ועורכהלכתא
 וחינן הקוימת כהסתיא רלא הוא זה וכל ע"שטילב
 אכל כן הש'ס אומר נע5מא ומריא לשקלא ררקמזה
 כנשר הוה באכילח תורה עמשמרתו אחרי המסקנאלפי
 שם ]לכן ומוקרשים ומרפה ננלה א4סור נם עליוחץל

 רשהשל אכדי חט' רחזקיח רמוניא במסקנאבפסחים
 אם נה'ע לענין דנ"מ אמר לא ולסה נינייהומאי
 מפרשים ועוד הפ"י כן הקשה וכבר בהנאהמוחר
 כפש-מות א"ש ולרבריט ע"ש נבון תירוץ תעלוולא

 שם 'ם הה שהביא הרמ3'ץ וכרברי כן אינורלמסקנא
 הל5ו הרמבץ רברי פנ"י בעל מהנאון שנעלםותסידגי

 :ע"ש[
 רכתינ נה"נ אים'ר בה אין סמאה בכדמה אכלסצך

 אמור שנית מי נה"נ את במ'י קאכלו לא כןעל
 ססיס ]יס"! תיכי נשרה א:י חאכל לא נירמשמע דחכי ]ק6,[ אסור שבשרו זו יצתה מותרובשרו
 של נה'צ האונל ולכן א[ שיעי לא ממאה וגבהטקסס[

 בו אץ טסאה אימר תם ממלקות פמ'ר טמאהבהסק
 ה' רץ שם הרמכ"ם וכ"כ כנ"מ ננירין איןשהרי
 אבעו ביעקכ חיה רנדף'נ מעשה שתף ~איחץ
 פסהטה עריע משסר לא תט הורח מתן טדםוהוה

 שצוה רק חז אימור מצד רנפני חז'צ אסרורגאמת
 במעשה כישלח זה איסור שיכהצכ למוטההקב"ז
 : 1:[ בנש נק4או תרלךיורה רמסתן ישראל נני קשכלי לא ע"נ כתינ ולכןשרהה

 מ%%ט ודינ ארם של נ נה' דהאוכל שכתנו שיש ועעמח
 ום~
 ב8 מתזר ארם רנשר רם"ל עםלשיפדע הו" שג ן

 'פ הרסנ דעת לפי אבל מדרבגן רק ואיסירוהתורה
 נמו אמור התורח רמן פוסקים ועקף ממאכ"א 'נבפ

 רדרעדנצ רכסי געץ לשסר א"א ע"פ בפ"קהענאי
 אסור שבשץ4ה טפני נהר אעיף בה ע(אט פמאחבביצפה
 בשוסו4 ההא אדם רבשר והגם ארם על בס4 ה4הכם"ש
 סקף מקש מיימ בלאו פם4שש ונהסח שפ כטשעשח

גשפרי
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 עשה אימור 5י וסה 6י אי%ר לי וטח אסורכשרו

 1 וג"ע[ ע"1 נן נמנ ג6 סק"ו ניו]סטע

 קאסר והכי ככף רגנול נבוח בשר פירושו וכף;הירך כף על אשר רכתיב נוהנ נח"נ אימור אין כעופוו;ין
 הבשר סביבות הנ-רך נה"נ את בנ"י יאכלו לאהמנא
 העליונה הקולית עצם ודיא בירך אשר והענולהנבוה
 כף להם שיש המינים רכל ש"מ ככף רחםגאוסדתלה
 אין כף להם שאין המינים וכל בהם נוהנ טלעאים'ר
 דהעצס בף להם אין ועופות בהם נוהנ 3ה"נאיסר
 ואינו עב שררם הקולית שעל והבשר ענול ולאמשיך
 : בהם נוהנ נה"נ אין הלכך העצם סביבותענול

 רונמת ענול קש * שיש עף נמצא לפרקים ואםיון
 ענול כף לת שאין בהטח  כשאירע להיפך אובהסה
 עה"ל מפני מספק אסורים רשניהם ]:ג:[ חו"לאמרו

 מותר העוף וא"כ בף לו שיש במין תלתהשרוצרה
 ולש"ו מותר כף לו וגשא? אמור כף לו רכשישעצמו הי הבעל בזח ת'לרטה דהתורה או אסרהוחבד~מה
 ראורייתא ספיקא וכל מותרת והבהסה אסורהעוף

 דאין עליהן לוקין ואין אסורין שניהם ולכןלוימדא
 "ט שלי בעוף לכרוק רא"צ ודאי ווהו הספק עלטלקות

 ; חרוב אהר ורולכק עני כףלו

 עעתכאר כוי מיני וככל חלב כטו בכוי נוהנ נה"ניס?
 ש%'ו כיוו נשליל טהנ וארגו הלנ גני ס"דבסי
 לו שלמו אם בו שנוהג ה"א כהלב דדינושהיטח
 כ~'ש בדלב נם הרמב"ם  דעת ווהו הי ומצאוחדשיו
 טעק אם ודאי וזהו כנה"נ בדיעהזו לההמיר ונהנושם

 רמשום ק-קע גכי על עשהפרים כנון סדרבנןשחיטח
 גה.'נ גם '"נ בסי' כם"ש שחיטה מעון העיןסראית
 לבהמה חיה בק הילוק ראין ורע סדרבק אסחרשלו
 ושומנו סביביו אפייו ניד משום האסור רברבכל

 דם בנידי וכן בחיה גם נוטלין ניד אימור מפנישנומרין
 דלב ~שום שאסור מח ח-ק לחיה בהסה ביןטהילוק
 : כעף מותר חלבה דאיה בהיה לנקר א"צהמח

 ואם שמאל ושל ימין של הירכים בשני אימורו נה"נכ
 בשהי כעואכלן מלקיות שני לוקח וסוה מזהאנל
 עגו וכך טוי[ י"ה 61 ]יס"י אכילוי ובשתיהתראות
 איסורים ששניהם ה.א והרב~תא ]:'.[ במשנההגמים
 רק %א האיסור רעיקר שמבר סי סיש דלאווראים

 ; ע:'ש ימיןבשל

 פגיטי בירך הם גיריס שגי ן . ]:6 ש"ל טייכא
 ססוך היצון עליו וחייכין אסור לעצםסמוך

 וטגגגד הצד  ויו נקרא ו"נימי לעצם הסמיך דמגימיהיא ההירה מן נו7'נ דעיקר עליו חייבין ואין אסירלכשר

 מה נקיא וחיצון בחיים בשהבהמה חברתהירך
 ] ן%ארכו

 כנלן ינפמ הילך אה כשפורעין
 נפשמ וםשם האליה כעצם סהובר אחר ראשוסירך
 ]סס[ 1 ס0וך יהואושם

 אי~ךעיגע
 חחר וה

 וההיצון :[ ]גג בפוהחת הנכנם כמפתח בבשרונכנם
 האליה קן ונפר*ת איףה פותחים כשהק':ביםהירך ג %ע היש.[גןום,ימיבגןה מובלץ ובסופו השופי לרוחב הגתון הקצר הנירהוא
 מחובר ניר אותו ראשהוה

 לבוק"
 והנה ]פסן ככשר טונלע ואינו נלוי דיא ובשם :[:ג ]רס"י קול,א של

 אמרח רהחורה סררבנן אסור וה"יצון החורה מןאסור שהפנימי אלא אחריהם לחטם וצריך אסוריםשניהם
 : בהירך מוגלע והחיצון הירך כף עלאשר

 אמר דניד טדרבנן אסרים שבשניהם הקנוקנותכב
 ההורכים הדקים הנידים והם קנוקנות ולארח6נא

 צריך ולפיכך הפנימי לניד החיצון מניד הירךבאורך
 אסור ניר של שוט:ו ונס שחם מקום בכל אחריהםלהמם

 של ונופו ]גטי[ איסוי בו ונהנו חם קרושיםדישראל
 ולכן . ]סס[ אלרתו שהתויח אלא בעלמא כעץ הואניד
 הקניקנות אבל ננדו ס' וא"צ אוסרת פליטתואין

 עמ נתבשל אם כננדן ס' וצריך מעם כקם ישודמשומן
 ; מאכליסשארי

 הרמב"ם אגל בהנאה אורע אוסרים יש נול'נגנג
 בהנאה טוחי עיהוא פסש וחמהם"עדהרא"ש

 איסרו וישלח ובזוהר י'ד בסעיף הפעם בארנדוככר
 בגמרא ס'י והוא רשב"י ח~פ חזהשר כעל אהבהנאח
 אלא כמותו הלגה ואין בחנאה דאסור גי.[]ססמ'ס
 ולכן 'נ[ 6וח ני"מ ]י4"ה כר"י הלכה "ש ור דר"יכר"י
 ]פט[ בנידין מלאכה העושין לאותם גה"נ למנורטיתר
 הזוהר לדברי חשש הנדול במפרו הב"י רבינוסיהו

 ; וססר"מ[ סנ"מ ].ג": ליוהר שנכוןוכתב

 גכנסים הקנוקנות דיאשי הרם"א רבינו כתבכר
 דאעי לשביר צייך המנקר ולכן חעצמותבראשי
 ללמוד ואין מעיי-ן הקנקנ%ע להסיר כריהעצמות
 דגיקור סדר הסי' במיף ננאר ,ה כל ועם עכ"לבניקורו הבקי המומחה טן העין במ*אית רק הניקורסרר

 ;בס"ד

 אלא ר"ורה אמור( ש ?מנ"ם נ2כה

 ושלטמה חכף סן שלמעלה דגיר שאר אבלהירך
 אלא אסור איגו הניר שעל חלכ וכן מופועד

 שכתק הטור מרשון אנל עכ"ל סופריםטרברי
 בכל הפושם והוא התורה טן א%רשהפנימי
 התורה מן אסור וקיד רכל מיטמע עכ"להירך
 סימנא הירך גף על אשר תורה שאגיהוזה



 ז2 ירהו2לחן טה משן ום"למתעתך
 הוא ואיסייו אטיר דצ הירך כף ע5 אשר הנידדיא
 אסרה דוא כףומב"ם טפה-ש נג'ו[ בנטי אך הגיד3ב5
 ארוך שהניד פ דאע ופירש"י בלבד הכת שעל אלארערה
 רנם וצ"ל עכ"כ הכף עי ששוכב סה אלא אסוראץ

 הפושם הא דהפגימי נקים ומי0גא הוא כן המורכווגת
 ]עכת"פ הכף שעל רק דיא איס.רו אכל הירךבכל
 וגקביוע בזכרים גוהנ דגה"ג רט0"ג לשון שהביאטקט"ז
 כלל במם"ג זה סצאתי לא ואני ש'ש קאי דאבהמותופי'
 י"ל לדגריו ואפילו כסם'.ק לא וגם קל"ם בלאויןע'"2

 יאכלו לא ע"כ מדכתיב לטעות שלא והכוונה קאידאאדם
 וכר בלשון רוצרה דבל  טעוום קאי אוכרים ררקבנ"י

 !גאםרה[
 הרמב"ם כחב עכיו חייב יהא ע אכילתו שיעור וכמה13ך

 רכף שעל הניר אכל ואם כויה אכילה שיעורוכטה
 ככריח שהוא מפגי לוקה כוית בו שאין אע"פמלו
 ברייתו מתחלת ואם'ר חיות בו שיש דכל עכ"5בפ"ע

 ניר ולא גיד חתיכת ד3קרא עליו ש0ו איןוכשיח5ק
 פשמ[ ד"ס ט, סשסע ]וג"כ ע"ש ק' בסי' כם"ש 3ריההוה
 ב וא ניד חת.כת אלא שלם איגו לכתחלה צ'כביבד הכף שעל מה רק אסור איגי הניר כל רא לו2אולדה2
 הכף שעל זו דחתיכה וצ"ל עליו שמו הר' כשמשלקאף
 כווגת שזהו ת"5 בשלטה נחשבה אסרתו שהתורהכיק
 והא בלכר הכף על אלא איגו נה"3 ועיקר ת4לבריה בנדרי המחמר עלדברי שבתב ק' במי' דום"ארביגו
 עכיל בריה טקרי שלם היא ואם אצבעות ד'כרוחב
 ארא נתצ דין עיקר רהוא הסף בוה זה כתב 5אתמה
 בלכד חכף שעל אלא אי3י דהאימור כם"ש דגווגתוור4ר
 שטו חציתו ב: אף וא"כ מהניד הוא רחתיכה אומנורכן

 שאוהו חשיבותו טפני כשלם רזחו אוטר ולזהע5י
 ד' רוחט דבנסח הפוסקים וכתבו תורה א0רהלבד

 ו סכ[ ]ע"! אצבעות שני ובהקהאצבעות

 הפרידו אם אבל אחת בפעם פיו 5תיך לירגודצריך רחי כן באבר דאמ4יגן דכטו ש:"ב טי ראיתיכז
 כטי' כם4ש בלבר בשר כזית בו כ".אין פפורטבויץ
 על שה'יכ א ה הודוש ראטה"ח והמעם י"א' טעיףט"ב
 שהץייב הוא הידוש נה"נ שנם מפני האי43רין כבכל.קרם. אכי:ת בכדי מעפ מעפ סצמרף ואיגו אחתפ*.בבת לתוך האג:ר הגיר כל או הכזית כי בשנותן א?אדיובו אין בגה"נ כן כמו חדח2ו אלא בו לך ואין ועצמיתנידין
 דם תטוריס ודברי1 [ " ם גמ"' ]ם:"ג בעימא עץעל
 בנ-'נ לבאר רהרטב"ם להש"'ן הריל האי כי דכלבעיגי
 הא י ד - ש אין ובאסת באטה'ח ,שביארופמו

 גידין על ההורה חייבה' ,דיא קאטרון הכידגאמה"ה
 בקא4מה לר4נשר 23ויכר כהיוועו אלג אסת"ה של4צצסית
 שמאבראלא איןעליו כש3פרד 4בל לעלע א3ר4פס
 גשהגק עליוויא גיר חת'כת שס הלא חהיפמי1טה פשחר34נו אפ4 בגה"ג 'אבל אבף שם 44א יגיר עצמשם

 מ3השר וכן גיד הוח ושתה ניד דרח דםעיקיאשמו
 הרטב"םסדברי

 כדת מאם"ה השכל וזי מ דץ ב8'"
 הבשר הץפריד וכו' ד4גר הפריד אם אבל וכרלקה
 ורגהשן העצפות ואין ובו' העצסות יםן הנידין10

 שרקיק הרי עכ"ל ברייתו ששיגה 0אחר וכו'0צטרפים
 הבש4 שהפחד טפג' היא בויח שיגוי דמטעם%טר
 5ית גה"ג כמו אחד טין הוא דש4סור כעכל אבלמהם
 סס( סכפ3"ס כמ"פ תיד ע3ס ט ס6'ן מממס"ס טו6יס בחלן

 בתוכה שגהץ לכתץ* ירך אדם שוכח המיר כתבכיש
 פפסר ]חצי הניר כשביל מובה לו שמחויקאע"פ
 ליהשה יכול "2ראל בפני לבתץי גיחנה איגה ואם3תנמס[

 שה2 נירה גמג אאשכ חתוכה כשהיא יהגגה 1אישראל בפני 15 גתזגח ואם חתוכה או שליסה היא אם ביןלו
 1!43מכ לכוהי שגחנח שראק זה ישראל סביר שטאלחוש
 נידח עם ויאכרגה סמנו ייקהנה לו שנתגה קודםגידה
 שמחתכין כדרך טחותכת שר4 טת"י שיוצא ה-ךשבל
 עכ"ל גירח שמ8ל בחזקת היא הבשר 0גקץאותו

 שלא רוווז שהרי גירה שגשל לטעות א-אדבשליטה
 לטימע* ואתי להכיר א"א בהח:כה אבל גידהגיטל

 שכשרה לרכותי (ו'ל רא אס דאפילו הטור טדבייוטבואר
 טרשועם טהכהעי אורמה יגקה שהישראל לחוש יש ט-םהיא

 , וכו' ירך שכלשסתב

 לו גתנה השם כתב חא בסעיף הב* רביגי אכלכמ1
 יהגנה לא כשרה שהיא יו ואומר הישרא( בפגין
 להדשפ וטבואר עכ"5 גירה גיטל אא"כ חתוכה כשהשלו

 אם אבל מ0נו יקגה שהישראל חיישיגן בכה"נדדוגא
 'מסא "ישיאל שיחשיש ספגי חיישיגן לא סהם רוגתן
 אץ דין גכ י"ב בסעיף כחב דאח'כ תוע"נ מרפההיא
 בחזקה וט' כדרך מ-והנת יש-4 סת"י ,מיוצא ורךכל

 כסעיף 3תכו ~כן לכורי 0ישראל ולא אוש4ייש-אל ישהאכ מהש 3תצא רק ~ץהו ט-ל ע"ש גידהשנטל
 שלא כל ט"ם ס'10 החה רהההעוך דאע"נ ופעטובפ"ע
 בשר יקגה ל4 היא שכשירה בפירוש חושרא?אמר
 שכהג וזה פרפות חשהם איזה בה שיש וטץשושמכותי
 סנוקרת יך כוהי ע"י להבירו בערלח קי-ח בם"לקטן
 לישיששל שת*וה שהרי טפני זחו זה טיטן ערסוטכין
 . בס4ר עוד נבאר ק4'ח ובסי' "קשס[ ]חפעאע"לן

 % להראות בניקור בקן שהוא מי כאן ואיןבגיקיר בגו הוא אם יודעין אנו אין 5ו חהלך שגיקר מיל
 שחי8ק אצל טצהץ רוב דאם-'גן דכמו לא:ורמותר

 כ1יורעים ודוקא בניקור א3ייגן כן כפ הםסונחים
 דה2וקס לא שטא אמור בלא"ה אגל גיוצדו42הש*ם

 סיבה אה-י עד.ז דהשלים שלא התיע שכא וו1ה פינ':
 הצריע לא חפיבח ומפגי לדידיע בדעהו היה לוחירע
 בני,'וף שבקי אוהי ידעיגן לא אם חרכ-א יכעווכחב

ופודהק
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 ניקור אצל הטצויין ררוב אע"נ בכשרותומוחזק
 רניקור והטעם עכ"ל להחמיר טוב מ"ם הםמוסחים

 ובקל הפרטים רבו אחוריים דבניקור לשחיטה רמילא
 באמת והגה ]נ"ח[ מפי להחמיר יש הלכך לפעותיש

 רנם משום יגא בלשון כתב ולא הב"י רבינו עלחולק
 יהחסיר שטוב כתב ולבן גמור מרין החטיר לאהוא
 ח"1 זה בזמנינו ובאמת להחטיר שמהראויכיומר
 כתבים לו שיש אף בניקור רהו מאן איזה עללסמוך
 ביראת מוחזק שהוא אותו ירעינן לא אםיראיות

 : לשנות ואיןו~להים

 יאע ובזמנינו ~ננץ נץמגיספיאגהע המבחימלא
 מנקרים זה על ויש אחוריים חלק מגקריןהטבחיס
 צריך ום"ם השחימח על כמו וקבלות בסס(כי'מיוחרי'
 בסעית כם"ש בפרמיות מעשיהס ואת אוהםלירע

הךארבעירנו
 שאסורר

 נכלים וגם חוץ שחוטי לא4
 ט"ש סק"ד ]עש'ת זה בזמנינו הוא נרול ותקוןאסורים
 ואין זה בזטנינו שבקי למי למוחקו ומצוה שכו"יבשם
 נם והמהרש-ל מזה( יותר תוה"ק לרת שמירהלר

 שהראה עד המנוקר בשר אוכל היה שיא כתבבימיו
 : סק"ק ]עע"ו בזמנינו וי'ו אחרלמנקר

 בשר לוקחין אין ומיהו זה ס"ם הנ"י רבינו כתנלב
 ]ג5")[ ~אחרים וטוכר לעצמו ששוחט טבח מכלע4'
 הרשב"ם מרברי' וזהו עכ"ל בכשרות מוחזק היהאא"כ
 ו' סעיף מן א' בסי' בזה הארבנו וכבר ממאכ"אבפ"ח

 : הימב ע"ש י"ב סעיףער

 , הוא כך העימור בשם המור שכתכ הניקור סרדלנ
5נלןן1ג%צ":1ן.,ן הקרום ומעניף המוח וטוציא ומהתכו בראש מהחיל ע/

 חוט ממגו ומוציא הלשון שורש תחת בסכיןומחהך
 ומוציא שחיטה למקום יגרגרת משס ויורר רםשל

 אלא שם שאיד שאוסר מי ]יש לכיפר י סמוך והמצד
 הוא וכן ]וויסה[ זה מצד אחד וגיר זה מצר אחרגיד

 מכל שגים יש בבהמה אנל בעוף רזהו וי"אבלכוש

ג"~
 ן עשהזסר או

 "ן"ן כנחתכום רירהו~י הר'אש
 אינם איו וגגע":י42קן:(ןין נקס]קט

 נשר ומאוהו צדרים ישני החווה אה חותך ואח"כיד
 שאוחז דם של חומ מוציא הוה הסטוך ארום"

 הסכין ונומל השני החזה מן וכן צאתו ער החוחמקצה
 הכתף ואת הזרוע אה וגוטל יגוף הכהף ניןומחלק

 3יף ומוציא ומחתך באמצעיתו לתת בראשומתחיל
 עד היר וער הזרוע 'עד ומחתך הסכין ומוליךעבה

 הכתף משפת שאוחז הניד כל שימש4ך ערקצותיו
 ט טן ך וגחוטץ יסרלעשי4%12שה

 הר, ה~ר וער הזרוע ער מחחך ש"שמעקרו
 רמקודם הוא כן הכוונה אך אחל הכל וידזרוע
 הסכין מוליד כך ואחר מהכתף הגיד דיחתוךכתב
 יד אינו שכתב ויד סופו עד הזרוע ומחתךמשם
 הליכתה דרר הזרוע שמחתך אמר כאלו אלאממש
 בשר בלימק רמכין' וישקיע קצותה ערלארכה

 וףלשדרה ממור עתף בשפז הסכע קעץה
 השורש ששם למעלה שהזכרנן זה גיר שורשויעקור
 לכתף וכן אחד חום מלמעלה כתף מצר ומוציאשלו
 אחף גיל ממנו ומוציא בו ומחתך היד ונופלהשני
 היד לעצם סמוך שהוא אחד גיד משם ומוציאהיד מצד ומחתך היר כמדת וטדתו למעלה נמשךואינו
 דלבד כוונתו אחד חום הכתף מצד דמוציא]ם"ש
 מוציאין עור כם"ש הכתף מאמצע שמוציאיןמה
 כן כן גם היר מצר ומחהך ום"ש הכתף מצדגם

 עוד כם"ש חיד מאמצע שמוציא חופ אותורלבד
 יר רחופי מבואר ומרבייו חיר של מהצר חוטמוציא
 מלמעלה הוא דדגתף הם ענינים שגי כתףוחושי

 ! וער"ר[ היד באורך הואוהיר

 החזה מן שמוציא הניד מיום ממקום מתחיל ואח"כ~שך
 וכשמקלף הכסל שעל קרום אותו בידוומקלף

 שנים לשנים מתחלק, שמימין  שלשה משמאלושנים מימין שלשה וחן בכסל שהן החומין ראשינראים
 אבל חם בהיותו מאליהן ונמשנות וממשיך בירוהגיר ראשי ונושל שלשה לשלשה מהחלקין שמשמאלושנים
 לשורפן ליזהר יש ולכן אחריהם לפשפש צריךבצונן
 , צג רש"י לשימעע העוקץ חומי הם אלו ]חוטיןחסין
 המוד אבל כן כתב שם המור ונם ס"ר בסי'כם"ש
 למעלה מלפטה בשיפוע שהולכין והיינו ע"שהצלעות בראשי "חזה תחת נדבקין הפיצולין רראשי שםכהכ
 וככאן החזה באורך בראשיהן שנאחזין הצלעותבצר
 ופלשו אחרים הם א"כ בכסל הם החוטין רראשיכהכ

 4סל. צאל י ובי מימיןהחוטיןץ'
 ולשישה שנים לשנים שמהחלקים נסקוםהפיצושין
 ראשי ג"כ שם רש"י ולשון החזה תחה נראיםשלשה

 : ולוק ע"שהפיצולין

 יפה וסקלפו הסתניים בשר שתחת חלנ איתו וגוררלז
 בשר פעביר ואח"כ הבהפה צירי משנייפה
 בינתיים הנתין עצם ואותו צדדין משני יפהוגוררו לצלי אלא ראוי ואימ לונכיל"ו שקוריןהטקגיים
 הבשר עם שישתוה ער ההגכלות כל ומסירמחתכו

 ייר4 יי



 %מךרא מה פמן דםחלמאיף

 הלחנים ובשר החוטין טשרשף בו ישהייר ש5א3ף
 ו*רבר' פיר-שים כסה נים סעיף ס"ר במי'שבארנו טהני דהותי הרבא והוא המתנים שתהת ]חלבכלום
 ולר'נא י'ש שם שכתננו הרי"ף כפי הוא ההכםזה
 _ר נ דאותו וס"ש שבשם הפירושיב לגל לחושצריך
 ה.א שטות רמנהנ הב"י כתכ לצלי אלא ראףאינו
 בו ישתייר שלא ום"ש לבשלו סוחר יכתחלהונם

 בבשר א.מיר איוח ריש משש לאו המתנייםסוזוקף
 בקעצם קשורפ הלב חימך רראש' משים אלאהסתנים
 : ופרישה[ועבש זה  ינשר שיפלט לא אם לנק- א"א המתניםשתתע

 שקם טמקים אוהן ומטשיך מעיים 5בני והוזרלוץ
 באיתו ;ועייפ בני ש5 ראשירם ומוציא בוהטעיס

 ומת-א4 אלעו-ל כערבי אוהה שגךרין קמטונפתחלחולת
 ב;ק"5 בתב לקמן יאח"ב עכ"ל לאכיוה ראוישאיפ לפי ומשליט מעי'ם מכני אמה עס חלרצלתאותה
 שעל.ה , חלב של קרום וקולף ההלךולת אתוממשיך
 ה[_ין יט:. קצה אל מקצה, דם ש, הופ *יתועס

 מעי:ך צרדיז מכל לחלחולת הססוך חלב אוחו בלועוצ
 שו;וכהנו המהבים כשר ממנה שעקי מהום ערהאליה
 חלב י אוי עם הם1רקין הוצטין אותן בל עםל0עלה
 מחלג ב: קבוע ל% שחלת, מקוס י4ה יפת שמדגקיער

 רנינו ופי' ביאור צריכין והדבוים עכ"י דבה וכלוחופ.ן
 רה גר רבעי באמתא מעיש ריש על הכל רזהוהבא
 מן לצאת בשמהח*לץ עחהו פ"רשוהו המפרשרםורוב
 ש-ת4 השבי געבר רזחו ששירשו מהנאוגים וישהקגח
 הח"ה'לת והיא הרעי בה שיוצא המעי המעישטטש
 האבה שמחת= כתב מתחלה *ה ס"ר 3פיינ*ש
 ומה הקנה טן לצחח שסתהה4ן בטקהם סייםסבמ

 אימ'ר משום אינו מקאמתא עצכו המעי נםשמשליך
 שכהב מח ~אח"ן לאגילה ראוי שאינו כואום מטניא4א

 דהאטהא השני לפן' זחו וכי' החידצלת אתוסמשז
 גיחהך מק'רס נמ ס"ט לפ"ו וצ"ל הסעי'ס בסיףהוץ

 ר-קסן האסתא א'רך ולא החלדרלת היש טער5קלדצלון
 ]וגוי המינוף מפני מאום החשישלת שראוטמטעם
 שן האסתא עין כתב ולקמן פ"[[ סכגכ ממוסרסדויפס
 א.נו הסעי ע'קר אבל החלב רק שסולח החלחילתצר
 מפני ממש החלוצלת ראש שהתך אהרי ואוכלוסאים

 א ש הב"י רביגו כחב רם של חופ אותו ופ'שהטוח.מ
 כ ואח ע"ש בפוסקים %א בנבף יא מקום בשום זהראת
 ו יפח יפה לחלתולת הסם5. הזה'פץ החלב לנקוהביאר

 אותה קירין מעים לנני קבוע שהיא מקום איתולמן
 יצל4 וסוהר לבשל אסור והוא יגרו"ן ובצעזכנתא
 קמנ*ם חומים שמלאים מפני ע"ח בסיי הפ.ר מ"שמהי
 בשס שס כת8 ד14הי אך דוסג לטקרן וא"א רם4ל

 10צן כקי שהש רמי ברבר היחר שנוהנ*סהרשב"א
 פבו4ך ה8ם 0הס 94שר ישאר שלא ער היפבונפשלים

 :ע"ש[
 חלב ש5 קרום מעיהה ף ומק' רכנו1ו הדרא יממלנפ

 הונלק~8 ושל הכומות בית ושל הקבה שעלחק4ב
 עם בערבי שמו כה כאלנ)זזא הירוע הנכיי?אשל
 ההטפם הוא ]הנכלולא סעב.רין הכל קעסיקרוש
 ההססם הפ! רד1בייימש י"א לא ננר קיראע חיובינח

 ביכ בשלפתזיח ומעחת דיגי סניא הואוהנבכ:יא
 כהג י,ח אות בר"מ והרס"א ;;"ש בפור הנהותחרושי
 רכנתא הדוא מן להסיר בהגו דהנשים אריהב:ם
 חשחך בקר חבשל אוש- בצד העליס קיום רק כבששל

 בכבש דגם עליהם יצלק התחתון הקיום נםכסיר-1
 נ ע"ש[ הקרוסץ שנייסל4

 ש*ץ החרב עם וךום טחליו ומק, המחול ונ'מלטא
 4דד1 וסךטך אש1ל שבזץי הניר ראשונוטל
 וסחוך הלב וטשל שבהומ פין ח נ' עסותמטכז
 6ט סינ שקז מי:י רסו חצצש וקרעו ומשליכןחאזנים
 ,48את רויב ומעכיר רכילש ונומלאת ;כ[ טג"';"וסין

 הטכין וניפכ ססוט[ טכסוך פש ~גס יפה יפהוכנג,רו
 וט1זך ו4ושז אחה בל על שיש קרום ומעבירובוצזך
 דגו.ש סת,ך ניר של שורש 1תו ונוקך הב%יאבח.ך
 לכ%יא וכן כעטווץ הנראים קצותץ עם שדיאכמו

 וסמשיך שעליהם קרום ופעביר הב4רם פופלהשניה
 תת ל"ח ב4עיף בארנו כנר ףה וכי הח(היתאת

 חכסלים שעל חיב ששרשי מפני שם 5שרששהחנור
 : ראליב.סתא[ תרגא משום ונם שםנקשרים

 מופ ממגה ומוציח נאל'ת פדהך הטיו ופ:למב
 4ף ר54יה מיקר החהם וטסש*ך ושניסשסהולק

 חשחשב הבהסה ירגי ענ המקישע פנים סאוהןקציהה
 וצבייס אווע נופן הפגיס סאיתן גורר הסג'ןנום?
 שרשחוה ער עירריפח העצמות מן עק"ר בערבישקירין
 ולא שבעההצו 'שפלהן עם דךדכ1זם נגה'תסג,ים
 אלא שם_ונית ולא בשר לא הא~4ה פנ* לב?יזב.ד('יר
 ].נ,[ וש"ל שאמרו מה 0פרש שהחו ]נראח שהנוררין
 עחצעגנו כרמגים יא כ-שש לא אמורע שבעוקץחים'ן
 09 עהבאע היראיס ביברי איא פ'ם ף סע ס"ףבסי

 ספנ* ואים.רן ע"ש חלב ומשום קאי האליהראח'פי
 הנבוושן הסקומות נורר %בן הע*:ת כדיבשיינקין
 הש8צי' בע1סתן עס הסקוסות חותן שישתוו עדשבשס
 שמטגית ולא בשר לא 4,אליה פני לכל ישהתרהא

 :]נא[
 ש-8 במקום בסבץ 01פרק האהד דירך יפ*מקנ:נ

 ירגקגש הזכיהן וחוהך נהע שבו געצםהזכתת
 גקא טכל יפה יפת סנוז שבצדרץ והבשרוסשליכו
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קדי
 53ייהשלחן ט טק חאשא

 כקום של לדס וכיונתי כסשש ברברע נם 5כףןנראה 4אךי עשק מה5האט אנהם כמהש 3תנתו %*ט1
 ע"ש רבציו יובט , ובזה סותו לאהר חשחיפהגיתן

 ;היק[
 דכרירעת רב43ענה הפומקים ריעות רבו ביצהם בוץם1

 רסיס 3דני ועוד ]וס קהיו חייבין אין ביצי: ררםשגעו
 רניס רם פתצ רם גצי עלי4ם חייביז דאין ווסשנעו
 עייהן חייכין חין שרק יש וכאלו ש ? התפ?.תדם
 יש ור5עכוצית הטחול רם כטו איכא 0יהו איסוראאבל

 סששיב שם ינכרייחא וכן דנים רם כמו לנםרישסוחר
 רדם ההו כן וני3 ע"ש רנים דם ביציס רם ארםדם
 יש  יקמהה לנמרי סותר דנים ודם אסור מיראאדם

 הוס' ע5 תסיהני חמאר האא מה גיצים ביט*זמהפק
 וסודצ וו"ע דש"י על שהקק1 ווצא ד"ה 0"דודו?ין
 חגבים רם דשיי היכי דכי ומשמע וכו' הגטם רם*א וכו' ניצים יס' יצא בכריתות סראטר לפירושוקשה
 נם שם קחשיב הא ווהרנ ענשל כיצים רם נסי ח"הגר
 וטיע וב1ו התמציח ודם הפה% רם ונמשנה ארעדם

 בכייתה ודוצט' טה% ש אדם מדם 'עהר .כ1גכשכעזיר
 עכיו חיי3ין אין רנים דם ת"ל להיפך כתבו להריאשם

 וההה וכי י"ל חכו' וקשיא איכא איסורא חאמשכוע
 נשו מיז שאיט טהפעם שרקרקו 1צ54 עקטאעיד מט בורמ רעל וטדקרקו החי עכ"ל 'ולטזנסו למימרסוצי

 ; טהראשש[ וכ"סכרמם

 קיהש על'הגשא גמצא חיל אמרו ]סי;[ כחו*ן הצהן
 ירטיה ל אמר השאר 'את ואוכל הרם 1דק.שתדם
 א?א שנו לא רוסחא* תני שוה קשר על שנ*אחההא

 אפי' שלה הלמון ען נסצא אגל שיה חלטן %שעבממו
 בכל אמור עצנר דהרם הוא גן והעמן אחדרי פ5עי6 ולפייש'י ע"* 3כולה ויבלא דשרי מ"ט אסורהנמנח
 חיונ ט אין רסדאורייהא רנהי גהבצה ש4מצאמקום
 מ"ם שס בסיתות 3דאיתא בשר שת אעו ששכיה8פגי
 כא שה3צה עוף דם אמו נזירה ]חוס'[ אסרחץ18יעטע
 בשר לרם קרו3 יזהו טשם טצד והאפרוהמממ
 אץ עב"פ רעהה מפני בטזר זה נס החורה רמן8שע"נ
 8ץ הזין ]פ:[ אסרוה מררבנן מ"ס כיל בשרעליח
 הקשר טקהם בין בקהשין עהון,הכי דםפני ל3זרהסגזדה

 היה כהכרה סקומות גשאדי מטנו טצרעדאפדזח
 ואפי' שנמצא טקום ובאתה ביצים רם מע כלכאמור
 י9 -םלח מארעאבפפש

 בחץ בקיאים עמאעט מפגי רבק פלג לא 0"םאפרוחהם יהי לא המהן רו;שסי
 וכצת 86סו זשחרתפג גדח4 חםכסת משם חפרזחזמרין בזה 6ל,מייך ריראי יוסא כת כיצה אעילו שהרי]5לן
 4א"ב עצסו הדם 4הץ וכ"ש שיתבאד סנהעו*1

 : סאיעא להטפנאהאץ
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 הא ממילא אסד תכרר עשסו הדם ד*נין ניק א"נה
 אינו שלה קשי על שנמצא ההמו יר3רה רדאמר
 השאר את וא-כל שאסוו מח 1 ארא עצמו הדםלענין
 ס"ח(ת ומשם הבצה של הכר נראש רקירהשץני' וע הא ויקשר הקשר עי בנס*א דזקא דזדצמפרש
 חמיר זה מקום באסת והיה ]51*! ואפרוחיצירת
 רה"ק לפרש רש"י הוכרח ולזה כמובן מקומותכחשארי
 ולה חלסף על 3מצא אבל השאר אטל הלכךהגצה כשא- עדיין נקפשם ולא הקשר עכ רק שנסצאוהוא
 3לוטר גיס[ בבל'הבצה ד4הפשבוקלקוי אסייהנילח

 דאפרוה סחהיי ואו החיטן להעךפע הלם א4 . שח":, ,4ה6ין בק*י הים נטרדטההלה
 ולפ"ז וווק כ0כ0"ס ;ך!6 סה"3 יסכו*חק

 ובחכבע הבצה אמירה שנסצא6קוס
 סוהרת והבצה אסור הדם הקשר על 6שנמצאאפילו
 כא עצמו חה רוףר על עלא כהלבון כשנטצאוכיש

 שלה הלבת על שנמוא א5א שע לפרק.לארוסת4ו
 מץיינו אמלח בלוה אפי* שיא הלטן על נסצאאכל
 הקשר עכ חלבון על רש1" ]1ס"ש ירמיה ררהך

 לומר אין רזה חקשר על אף טוטצ עכשלגדאטרן
 רש"י הכריח סי רג"כ סוהר הים נס הקשר עכהבלא
 אים.ר על בפרשה הבצה העץד על ידמיה רר' הךלפרש
 י ב-י[ כג"י אסור לע.לם דהרם ור1 אלאדדם
 חהרפכים הרי,ף גשרמת סמש דיה א'כעיפנינו פק*שיי 5*י ווש רשא 5שיטת ש%43ע1 8ה רכל ולעמן
 דם סיפ שיה נמ*א כוגב ההרחף מטאכ-אבפ-נ
 ח5נע על שנ6צא והתו השאר אוו .14כל הרם אתזורק
 ז3"ב אמיא טלה  שלה הלסון ען נסצא אכלשךה

 רלענין קשא ללא קשר בין טפלני %א  שםהרטנ,ם
 רק הפיש 8רן הבצה היענץ אג1ר מקים בבלועש
  לחלסי חלבתבין

 י1מבשס דרדייי בתבו תזפו8ירם
 בדנציהם ע*ש ירסיה ר' על חךלק דרהשעאימ8רשיס
 הם רנם י"ל לח ה3הח אץ דשיי בארפטץ%פם-ש
 1 רשש לשרפ1ז 163ש הב3ף שפהשש פלש דעאמסש

 שאמר דזה רשףי לאאטת 3ו*ב ז'ל חרא'ש אנלי

ר-

 רק דכש3סצא ה"8 4קשר על שנסצא ויעא
 ואש מוהרת וכצה אסור הדס הף5גון של הקשרעל

 לא אפיו אסירה הבצח 3ט לחשר חוץנתששפ
 א?א ל"ש רומתאי שאומר וזה לחלמון הדםהגיע

 ה3צה גם חלמת על בטצא שכל חלבון עלשנמצא
 החיכון צקשר רבנטיאנ חקשרש *ל הכל עיאסירה
 נם דיץלסון נקשר ונגפצא איר חדםרק

 מ:1ן והש החלנ1ן 65ך על שצסצא  יניוןאשרה הנץ"
 טעשר הרס שירד סיש הוה 4חמבק קשיטד

 קטזפשט כט זה נה" לו1טת יקשקהךיב6
 14  בתלבון  נסוא אס  *גל חלבון של לעשר13ץ
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 והבצה אמור הים הקשרים במ;ום שלא!ח-מון
 כתבו ;ה וכעין והרסב"ם הרי"4 כשיטת שלא"ותרת
 להם שהיה , ונרא ע"ש רש"י לשיטת והר"ןזרשב"א
 אא"כ אמולה הבצה אין ולפ"; צפירש"י אחרת.וסחא
 או לקשר חוץ ונתפשם החלבון קשר על הרםטצאת
 ףוץ כקהפשט ג"ב ר;תו החלט;ן קשר עלטנסצא
 בלבר לקשר חוץ בגמצא אכל שבארנו סטעס(קשר
 : מוחרת והבצה אסור הרם בחלסון ובין בחלבון:ין

 אסור הקשר שעל דדם לרבותינו שיטה יש עורא
 שהאפרוח כיון בשר מין רחשיב התורהמן
 כיצים דדם שם ב~ריתות שאמרו ו;ה ממגווצר
 וסצוי אחר אלא.במקום בקשר הרם כשאין והו"רי
 ללירה סטוך לאלתר איילו 'הרבה פע%יס;וא
 ובכהאי כל5 ריקום שייך לא דב;ה דם עליקמצא
 או מדרכנן עכ"פ אמור שהדם או לומר ישוונא
 דתרוסות פ"י, בירושלמי מבואר דכן, טיקר הדם'נם

 החלטןן ועל הדם מוהר החלבון על.בנמצא
 אכל ע"ש 14תרת ,תמיד הבצה אבל הדםוסור
 ה4צה אסורה החלמלן דעל מכואר שלנו:ש"ם
 לתוך שירד מהחל~ון בא ש;ה מפני הואפיקושו
 והרא"ש תירוצים שני שכתבו והוא ר"ה:תום' ]ע"* ככולה היכלא ושדי כריקום 4היה,חלמון
 בתום' כמו כתב לא ר%שב"א וגם לאחרשיכיבם

 ; ודוק[ הפרש אין ולרינאע"ש

 אסור ריקום דדם ;1 בשיטה תפמו והש"ע יהטור'1נ
 מדרבנן אמור הדם מקומית ושבשאר התורהמן
 ידו אם ביצים דק הב"י רבוו וו"ל מותרתחכצה
 4ינן אם אבל עליו חייכים האפרוח סרוקםשהוא
 אבל עליו חייבין אין האפרוח מרוקם שהואדוע
 הדם את ;ו4ק דם קורש עליה נטצא אסרוהוחכמים
 .אם אבל בחלבון שנ4צא והוא השאר אתאוכל
 להבין ויש עכ"ל ,אסורה הכצה כל בחלמון,מצא,
 הרמכ"ק שיטת ;הו לחלמון חיבון שב(ן.החילוק
 ע התורה מן חיוב ש*ט לרי לית הם יהריהרי"ף
 ע"ק הנדול במפרו בעצסו גם"ש ביצים דםפש
 סרדות קכת אותו מכין ואכלה בה להתרקםקעוף שהתחי טהור עוף כיצת בפ"ן כתב הרמב"םשהרי
 כשצמצא דנם לפסיק ה"ל התורה מן אמורS' דדם פסק שהוא וביון דרבנן איסור רק ;ה ואיןגכ"ל

עכוגסורך

 כיודנצז-

 כשינעג"רש
 י והפוד והישג"אוודא"ש

 דהרמב"ם נראה דיותר אמת דחן דם"ל ליויראקזי
 הברח אין מ"מ ריקום גדם תורא איסוד ליהלית
 ובשנתהפך ההורה סן אסור דם דבשעדיין די"לוה
 ]טט"ק דךבנן איסורולבשר

 לא ומ"מ , סק"5[ סש* ן
 עדיי שהרם ;מן כל אבל בבולה תיכלא שדיראו יחלמת עד קשירר אלא לבצף כל חכמיםאסרו

 אמרו לא הבצהמ"מה

 ]ואוי
 דב% רם"4

 : ודוק[ היטב ע"ש ודוסתאי ר"יפליגי
 רבינו בתב ולבן דחוקים אלו דברים ובאמתיוש

 אנתפשט א% ו%ל%1ז1:לסטךג ן" שענא.%%%1ש

 י(ן,:זויינ'1:ג"41: :נ וגי,זו:ץ:"

 %נ" =נן"לג',זע
 גי ייי"(

 % 1%טולנכדיסקליפ* הבצה ולהתירהד2 וטי ,עי
 םצראשוא

 וג"ל ;וף דעה
 נמ4א : ט1יש כתכ

 יז1ינלא %ןימ1 :4וי'
 אלו כ4 ]שרץ:מפףןךא

 :יך"ש ו'ש.%(1ישן%ג1ימ ם לגיעינהגוה
 %ל%ו1מ%ז%ש:שןק19יםןעומנמ

 תגי 6יש6 ]כט"7 :1'ש%'-שם' כן 1מפרשש
 ועח "'י "ס%ך"מ ננ. י יז"ען
 ט נ:ניך:''"אאג וול%זשיש 11%1 י:ןשר

 ; לכויםלחוש ש4:ג [:,'יוע'י1ן"ש'ישמי'י:

 יש4 אלו חומרות דכל שינלרמם 4מז

 מיה .ן4 41;: ז::1 "נ%י1ע. ~שו% ווה ששכתנ טשמע ו"לז דושג"אסדגרי
1%1
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 אינו שח-אי דכ5 ספט-8 דוע עכשכ רקים דם יץ*שץ
 הדם 5אטר ורי הביצח ול14ם1ך להחמיר אץ ריקוסדם

 והש"ע המור ונם יומא בה לבצה רה-ת ומסהלאבלבד
 כן ככ לסדגוש-ף וא"כ ו' בסעיף כהרשב"אפמקו
 רור הלבוש מרברי מכאר וכן יומא גתבבצה

 בלבד הדם לענין זהו יומא בת בבצח נםשהחטירו
 שלא בהלבון נמצא ואם וד9 שכתב הביצה לעניןולא

 חילוק ואין ה':אר את ואוכל הדם את וורק וכו'בקשר
 עכ"ל ו:ו' טמא בת 5שאיגה יומא כת שהיא בצהנץ

 דלא פק'ר[ ]מ:"פ שבחב להמהרשאל כצאת*ומיה1
 אבל תרצנתת לנדל יאווק שאינה מא-עא למפנאדטי
 יומא בת כ-אינה וטמא בת עשו לנדל הרארהבצה
 הדחק בשעח והכרקי היא קזירה וומרא ום'יםעשש
 מיוב והרא"ש מריענף להדיא מ:ואר רכן הפסידלא

 הגצח לאמור אין ריקום חשש בוה שאין יכ5!זמסקים
 י וסגנףס[ סשכ"מ מי"ככלל

 ב"ערה ה8ריפות ב-צים ד" סעקש ח-המ"ע דגיר 3ת13ין
 שורק אע"פ סהם אחד של חלסון על דםכטצא
 סריפות שזץ שמאחר מפני אסורות הרם שהליוחאלמה
 אמח* והכל בידש- טתערב דק שהוא החלבץנקערה
 ונסטוא מיהפתץ ולא בקערח יחד שבורות בטיםאבן
 וגשרים דילסונים יוש מהם אחד שי בוזכסץדם
 חור איהה ו'שאאי סותרין ההם בפ'ע חשחד אחדבל
 הש-עז עכעל והדקם השאר חלביני בקהו"*עם חרםבח

 זשויה כשידעינן וה וכל דוט"א רבינו עא ובתביון
 היח אם פפ; היה אם אבל דאוכיו במקוםהרם
 דואיל דעזעדובות להתיד יש ל%4 אם האומרובמקש
 אמור לבר הבצה אם אש בטכ גהרי חד הביובלגו
 ועא אם ידעען ויא ביצח נציה ין בהבשלה אםהע

 4 ביאור צריך וכ"ו עכ"ל חאסובסקום

 דמצים פירש הנדול בסערו רג" רבינו יגהי3ט
 עם החלבוני: לנמרי כשטרפן סקריש-ופות
 עד.ץ דספיק לא קץ,ו שהדס החלמון ורקחדימתים
 :ס[ נק"ם ]~כ"ג בו ההז שהדם וניכר לנמרילטורפו
 בתב ונם ביהד שנתערבו כיץ כולם אמירתז*כן

 הייקום במקום הרם היה שמא חהששעההוספני
 ההורה דסן הפומקים לדעת הכן אסור התרהשמן
 ומוחר דרבנן טפיקא הוה אסור ב*צים דם שוםאץ

 דחפילו כהג ר"ם במפרו הרמ"א ורבעו ע"שד1ן,8יבות
 בוה צר'כין אט דאין אסור דוץערובות אלילפוסקים
 הדי"ף שלדעת החדמע עכ יגטצא יכען הורהלאיסור

 מ"ם דרבנן אעצר דהוא אע"ג אסורה ד,כ-וחחזרמבשס
 ההא ובכאן איפד וראו כשיחש דוזקך1בחןחומר

 ל1ס נוום נ1א חהרסג"ם רריקש  *עת חמטר8זי

 ששברוסחמדו הב"י רביט מפרש שכורות יבידםכ
 סתערבים החלבונים ראו קערח לתוך מקליפתןאווזם

 ו תוג עש:ב"ע אחדבטיהדוינגגי"1
 עימר אתד ץ1*ל כיע הכשרים הדלמונים י;ח טהםאחד
 עם אסורים החלביג'ס וכל מותרים הקםבפ"ע
 ]וטה נתערבי שהחלבונ'ם ספני עייו שהדסהחלמ.ן
 בחלגת דם שנמצא שבורוון ככיצים בש"עשנדפם
 סך"נ נם"ו הפס'נ בס"ש טה"ד הוא מחם אחדשל
 ודוש, שיהבאר להפירחט דוהו ציע טש'ד הם"!ום"ש

 ועירו כששברום מגךי רטדופות שפירשו יש אבלגנ84
 ום"ם בפ"ע עומדים והחלסתים לקערחא.תן

 אחד ש( דלסק על הדם כשנכצא אסיחתמ~ם
 ים(ם ז8לא מפני הפעם וצ'ל סק"ס[ ה"י ]יי"פסהם

 ושבורות ההיטוגים על מההלגונים הרבהשצדבק
 הביצים שפתח רק בקליפחן הן בוין שעדייןשירשו
 ימול לא דם סחם באחד כמצא אהת לק'זרהוטענו
 שזה ימלט שלא לפי השאר ויאכל להשליכה זוביצח
 הביצות יקח א"א בהפתחה הגשיה לתוך מעםממנה

 ויש אותק בקערה ישאיר נפ"ע אחת כלהב12ית
 אע וישליכם]:ם[ מכו5ם סעפ שנמת סה עס יםבה
 ח"א טים אחר של בחלמין ים שנמצא חלעניןשיק-
 הב'1 רביט שכתכ הכשרים רוזלמינים יקח שלהלשון
 אלא וה לשון כאן אין הד'ן מקיר שוהו בסרדביגאטת
 חוא תימה דדבר כן לפרש רזמה לא יענ'1 שרגינויי ויראה נוו"ס[ נוש לוה הש"צ הב'1 רבינו פירוששכך
 הוה בשבירות השגי הדין וכן ההלבוגיםדכיקות מפני בפ"ש העוסרין החלמינים כל במדופותלאסור
 בכניופות פי' ויכן כוה קל כעיסור טעם בלאוומרא
 בשההלבונים ובשב'רהז נתערבו דשזלמוניםכשנם
 שפירש מה בשבורות הוא ופירש רעיי13נים חהשנתערבי
 דנש ]ואו* הב"י רבינו כדברי ההעיקר בטרופאחם

 כיונהמ אץ הדו'ש בדכרי 5עיץ שצ-ן מו'פהש"ך
 : ע"ש[ לדברעלדגכים

 כש*רענו ההא דכ" הים"א רבינו מ"ש האטנםכב
 טפק דיה אם אכל האוטרו כמקום הדםשהיה

 'ף להרי ש-יי האומרו בטקום הדם שהיה שאסרבחק כתנהי סאי להבע יש עכ.9 ההערובוון ל:היר משובד
 כשהדם דמא רבותינו וכשאשרי החלמה ד1אה-ומב"ם

 קשר על לקקאאאי חה דצא החלבץ ק'סר שההו
 מפ: רק הוה שנמצא מק,ם דככל פ'רשוויפ"'[ 8;" ]ססיך מש"ע וכפרשי שנהבאר כמוהחלמע
 ובנמצ. רבותינו עה1ח דדעת טוחר החלמת עלדבנמתמש

 ידעת בוחר לו חוצח דצא הדלבק קשר%
 התערובוה ואין ההערוגית לההיר יש יכןודרמב"ם דיץ"י

 ההעסון על גם התלגע קשר קל גסצא אא"כאסור
שבל
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 הב"י רבינו ער חולק הוא דלפ"ז קשח א"באבל

 "א בגשון לכריב יהף'ל ככף"ט בחלמת גנמצאשאוסף
 1 עלש חולק שארני משמעומל19נו

 שוהביא סה ט[ ]16" דשמ בספהו דמדגייי יעייכג
 הביציט' דאמ התו כן דכדנתו מכואך אחיקכשם
 באיזה להכיר דא"א דם קורט ונמצא כולם0טורפים
 מוחר דרב'יע במקום היה ואולי הדם ה'המקום
 מקום בשאר או בלבד החרמן קשר עי רק שהיחכנון

 חולק אינו ורפ"ז עייש חתערובות מת'רין דאזבחיבון
 אטור דוח בחל0ין בנסצא שאוכר הג"י רגינועל

 דכיון רהיפך ק?ה א"כ א_ל והרטביים הרי"ףלדעת
 שנמצא טקום בכל א"כ שיתבאף כמו התידה מןבטיל בחרי חר דכלא'יה סשום ה'א ההיהר טעםרעיקר
 דחוה ימ:9א דעה כאיעה ,יי"ל רא שמא ספקהוה

 ; השייע ספרשי כדברו ולקולא דרבנןספק

 השר'ע מפישי כרכרי הוא העיקר חודאי נ"ל ולכןכך
 האסור דמג,ום משים יייא בלשון כתב שלאוזה

 תב"י דרב'נו כיון 01סילא שנתבארו בהדיעתןתלוי
 האסור מקום הוא דהחלמון והרמב,'ם כהרויפ פסקכבר
 האסוי מקום הוא החלם'ן לריריהאייכ

 הרם'א ורבינו
 יריריח 0ס'לא אייכ רבוהינו ש"רי דעת נם בתבכבר
 סשים וי'יא לשון שייך לא 'ולזה ספק מקום בכיהוה

 מט'ם דוקא דצרך מ"ל וכורחו פליני לאףבהאי,דינא
 והחומרא סור ה סקום איזקו דפליני אלאהאם-ר

 לענין קולא הוה רבורמנו שארי לדעת להוששהחמיר
 שייך לא גכאן ולכן נתבאר כבר זו ופלונתאזה

 ,: כ0ייש עליו חולק לר'נא ומיהו מחלוקתלשון

 הים גם אם ספק יש דהא הוא כן זו קולא ימעם3נה
 והרמב"ם הר"יף רעת נראה ~כן התורה טןמ.הר הדם נס רלהירושלמי התו-ח סן אם-רעצמו
 כן סוברם סךבותינו כמה ונם יייב בסעיףכסייש
 הת'רה מן אמור ז'הדם שכוברים יאוהם ואפילוככייש
 ריקים כרס א?ילו בוראי ריק'ם ברם אלאאינו
 מדרבנן היא ם הפומק לרוב הגצה אימיר מ'יםבוראי
 ובכאן 2מל ברע'י חד ס"ר א גודאי "פילו התורהוטן
 כיון מותרת הבצה מדרכנן נם שסא ספיק-ת עודיש

 בתער,ב' ולבן כם"ש הפיסקים לכל האימי סק-םשאינו
 שיש פשיטא סף'קיז וספיק. ספיקות שיש האיכי

 חלבון של הקשר על נם בהיה הדם אא"כרדמעיר
 לאסור יש דאז החלמון על וגט לו חויהונחפשט
 פשוס הסנהג וכן לאסור אין זה נלא אבלהתעריבת
 ס ש ואין השייע 'מ:רשי כדברי הץערובותלהתיר
 סק":[ ]ס"ו אוטרין יש בחד חר ובהעריבת בזחנמגום
 ולהת-ר תעש'ר לאכ.ר ומנהגי כקיי'ן ]נ"ן מתיריויש
 כד'נא להקל יש שנתבארו . הטעסום ?פי דבאסתבעני

 פעיף סי טשפ"פ חלחיבת 5שטל אין הווש 8ועפ דה"סר כען רכעשיראלא
 ש""
: 

 זו ביצת שנתערבה בסעו נ*ן הש זח יכ5כו
 באעאד נס ברוב במי התורה דסן אהרותבביצ'ם
 עיסה שעשו כנת מיע בשאינו בכין אבלדאורייחא
 בזת וכיוצא בדנים או בבשי שמוה או זרסביצה

 מ:נו בשיעו דבמין כיון הבצה בל ננד ס'וראי'דצריך
 להקכ "מ!א דאוריהעא' באיסור ששים ,צריך התורהמן
 דכשנתערבזש שאסרנו מה תתמה ואל זה באיסורנם

 מפמ ה,ח האיסור והרי בס*נו סין הוה .בציפבשאר
 וכ'!כ מ?1 בשאינו מ*ן הוה הא בבצים ודםהדם

 ודוקא כן איפ דבאמת ע"ש ק"ז כמירא"רונים
 רוה בצ'ם בשגר שנתערבח אפרוח בה ש*שבבצה
 אבל טמשתע בה יש דהא*ר:ח מ'טום מיני בשאיטמין

 אהו84 בעלם דבושהו לאסחש כח בה אין רםטשת
 נמקום הדם היה דאם חביצה ספנ* הואוהאימור
 שפיר בביצים וכיצה אסורה הכיצה נם הביצהשאוסר

 : סק"י[ ]פר"מ גטינו טיןהוח

 כגץ מינו ושאעו בטין נתערבה אם דאפירו יי"אכז
 טהם אחת על ונמצאת ביצים בבמת עיסהשעשו

 מינו שאינו את סירק דאמרינן סותר נ"כ דםטיפת
 לקמן דאיתא כמו וסבטלו עליו רבה ו0ינו אינוכאילו
 ושאינו שאינו כסי מ'גו את מירק דאמריני צי'חסי'
 ]גא להיפך אמרינן ינ וה וסבמלו ע"יו רבהמעו
 מ"ט ]סר"מ[ זה בדין חולגין יש שם דגם ואעי'נסק'ס[
 דרא והגם נ:רס"ג[ זה על יכמ-ך יש בצ'ם דםבאיסור
 אבל טעם נותן אינו ככינו דמין כן שפירי"לשאינו כמי מינר את סלק נדא:רינן דבשלמא לשםדטי
 והרי שאינו כטי מינו שאינו את סלק לוסר אפשראיך
 וכסח דרבנן איסור רהוא ב.ון ט"ם אך בו טעםגהן

 בתערובת טיהי ככהי'י נם להחט"ר אין ישבימפקות
 להקל אין נשים בן יש אם ספק ו'ש גרבד מ'נישאינו
 וכן 'נ[ ]סע כלל ספק אינו יד,ע- חסרון שספקמע.י

 יהקל איו 3"כ בדנו ושאינו בם'גו בחר חדבתערובת
 'להומיף להקל יש אולי בהד חד תערובון בכל]"אורי
 כשע:שים לכתחלה איסור כם:טל וה ואין אחתע'ר

 בכ? שה-י כזה קל ובאיסור הפוסקים כל יד'רצאת
 ואף וי סעיף צי'ט בם" נן הבי'י פסק דרבננא'סור
 טסיקצה נרע דלא יודהו בזה אולי בזה תהולקרם"א

 ומסיקן 0וכנים עצ'ם עליהם מרבה ביצה ריש 'דאט-'נן
 :עייש[

 בביצח הדם נמצא ה' במעיף י הב' ר:ינו כתבכח
 ושכח הדם זרק ולא כולה את אוסר שאיגובסקום

 יחטעם עכ"ל מיתר ש-וא נייל הדם עם הביצחוטרף
 כ"ו כמעיף וכם"ש יאסור דם בהט-פת בח שאיןחוא
 לפי יהגה בזה להחמיר אין בשיגג זה שעשהוכיט

 הגגימ-



שהשלק סו ינע רמהלכאקרוף
 מנהננו שהרי וה בדץ נ"ם ששן 1יאהט41גנו
 שנתנאר בסו הרם שנסצא סקוס בכל הביצהיאמור
 סאליו שסובן מפני כן הניה לא הרם"א שרגינווזה
 שלא בן הרין מנה:נו לפי רנם ששמף ט4 שישה"ף
 שגא כשנתערב ולא בעין כשהרם אלא הביצהאסרו
 לומר בלל מסחבר לא ט"ם ]מע'ו"ע[ ביטולבביונת

 הרם זורק היה אם אפילו הא שנהע-ב בבך רמהכן
 כשנקערב וכ"ש סנהגנו לפ- -אסה4ה הביצההטעת
 ברין נ"ם יש לנו נם מ"ם סקייינ[ ]ס"ך בהביצההרס
 ובן הבינת כל אוסרין אנו שאק מארעא כרמפנאזת

 להקל יש ש"ז בסעיף שבארנו סה לפי יוטא בתבב*צה
 נגס טכ'ע סק"נ ]עשא בש-ננ הרם שנתערבבכמן

 :ססנ"מ[
 שנתערבח בין הפרש אין ביצים רדם זה באיסורכם

 ואע'.נ יחר טגנם או בשלם או בצונן אחרוהעם
 ייל זת ננר ס"ם יוהר מעם נוהן רבבישולד"ץ
 ררבנן איסור רק הוא שבשלו רם חפוסקימדלרוב
 ברוב במל במינו במין בטינון או בבישול נמולכן

 אסרינן פיני ואינו ובסינו ששים צריך סינוובשאינו
 עור נהומף רבבישול ב"ז כסעיף ובם"ש וכף%ח
 הפיכקים רר:ב ררננן רק הוא נמה4 רבדם כם"םקולא

 : ביצים ברמוכ"ש

 בביצה רם נסצא ו' במעהש הב"י רבינו וכתבל
 בסקים שאין כיון להצפסק החסין עלששם-ה
 7:אין רביון עכ"ל החסין כל מות" רוטבהביצה
 אוסר שאינו מצלי עדיפא לא רוטב הביצהגמקום
 במק.ם היא הביצה קליפת ובבאז קריפה כריאלא

 קייה סי' לקסן שמחטרינן סה רלפי "'א ולכןהקליפה
 ס' ער בבאן נם לאס:ר יש ששים שריך בצלידנם
 במקום ולא נוראי האום- בסקום הרם בשהיהאיא לדחמיו אין זו רעה לפי ואפילו כג",[ נסס סע"גנס"ר
 נ"ב בסעיף נתבאר ובבר ":[ ס ]ט"י כספקהאוסי
 רש?יחא מילתא זה ואין בורא' תאוסר הוא סקוםאיזח
 רהישב,א שם ]עש"ך הב"י ברבינו לפמוק ישולבן
 כתב והון רומב שא'ן בי:ן קלופח בביצה אפילוהיקל

 : ע"ש[ אס-רה עריה סונח שהביצהרהחתיבת

 ש:פסדו פי' הטזרוה ביצים זי בסעיף כהב עירלא
 עכ". הדם שיזר-ק וברבר ראבלם מ-ת- הרבהיסים ,ם ;ליו ההרננילה ישבה אפילו ממ'ה כעיןונעשו

 ההרננוכז ח-ר-רם שלא גיצ'ם רזהו הרבריטביא-ר
 אפהח יורר רא :ססנה טארעא דספנא איאמזנ-
 שאינו היפק רנ"ש ר'גא דך איהמר ]סי:[ ובנם' רםלע

 ישיבת מפגי הם :מגוסים אף לא:ניש .כולאיסטנים
 ער .נ;מ-ים נפכדים והביצ'ם רבים יסיםרתת:ולה
 השקצו גר גיכור בהם אין ם מ גחוט'מחו:יםשנעשו
 הטר אטנס גס[ ]ס'וק"י אוכלם לא'גלס :יכורדמי

 סגדוש איבור בהס ד4רן טזה רייקי טמילאחהש-ע
 עכקהם יושבת שתחרננויה ביצים כררך עכיהםהנמצא
 אומר אינו ה4ףמר מקום על הרם נסצא ואפילו רבזסן

 לא שאפרחק ביון נזה שייך רא שריקום טפגיהביצה
 ביצה שאר ברין הרם את !ורק ום"ם ססנתחפלים
 שנתנאר כסו הביצה שסר שאינו מכךם ע4 רםשנסצא

 אם ס'זרות בשהן מוחרים נחכר הנאים ביציםובן
 ש"טבת רביצים הנאונים בשם ובתבו רם בהםאין

 לם' שיקוץ משום בהם יש יסים נ' הרננולתעכיהם
 : ש'ס[ כל'י סמי:ת וממוין סק:"ו ]פ'ן איסטניםשדוא

  שאין אף וצרויים טכושלים ביצים לאכול סוהרלב
 ראזלינן רם בהם יש אס אח"כ לברוקביכולת

 במאבל ביצים בשפורפין וכ! רם בהם שא,ן רובאבתר
 אמ רם בהם "ש אם לראות סדינא א"צ נע'סהאו
 לאו אם רם בהם יש אמ לרא-ת ניצימכשטויפין לההסא- ישראל רגפ'צות בבל הפיטומ הסנהנ וכו'םלאו
 חיהע רס'ך אצלנו רהמנהנ ורע עיבנ. לא ראו לאואם
 או בהביצה נסצא רמיבה אחר ואם בביצים שגהשר

 האפ'יה לאחך הוא מם הסיבה להס'ר "ט רםבקייפחה
 שסכו בסק.ם רקה כקליפה החלוה את סעםנוררין
 סשהו הוה רם'כה סשום ההלווו אוסרין ואיןאותח
 קרבן סיבת לענין ו,[ ן בפסחים היא זו ומבראבעלמא

 : ע"שפסח
 מש ס-הר שהוא ואע"פ באכירה מותר רנים רמלנ

 אם לפיבך חעין סראית ס8נ' אסור בבלי אספםאם
 וביוצא קשקשים בו שיש בנון רנים דם שהואניכר
 באימור אפילו הוא ן הע מראיה ראיכור ורג מוהר.בזח
 אפ" אסור דאורייהא ובאיםור בפרהסיא הוא :וםררבנן
 חנבים ורם בב"ם בשו'ם וכ"ם ]נ"מ[ חרריםבחררי

 : רגיםברם
 שכתכ בזה מאר תמוהים הרמב-ם ררכרי ורעלך

 טווער פהרים וחנבים רנים רם לפיכך וז"לנפ"י
 ננד וזוע עב'ל סוהר ושת-ו בכרי בנם- ואפילולאיברו
 קשקשים בו ביש ררוקא ]ג6:[ בכריהית מפורשהנם'
 ויש הרורות חכטי השינוהו ובבר אשי זה ובראמ-הר
 לא אם בעייי טעס בהם ואין דבר-ו להרץשרצו

 שם תנם' דברי פש8 רבאמה לו קיתה אהרהשנירכא
 טש-ם אפשי או התיס' בערי רבותינו שם בס"שהסוה
 בכל לשיסאקו והולך רב הי4ו שם זו סינרארבעל
 ]תים' ברב ר,א שפסקו כהקרמונים ויש אסורחררים בחררי אפילו העץ מיאית טפ?י שאסרו רסההש"ם
 בירושלמי ונם ע"ש( נאון רינ בשם יב 1עני"ם ס"ה,שבה
 מ5.[ מניו היג, רב על חולקות מ:גי:ת רכמחא.הא

 פסק מיו"ט ובפ"ה כרב פסק נהטבת בפנ"נוהרמב'ם
 ברבריס רק כן קיייל דלא -עחו לי יא ע"ש כרבררא

 ]גשך סהפוסקיס אחר בם"ש ועג1"ם כשבתחסורים
 שותיפ שא.ן בהם ולבן דע;ן"ס[ גי'ק כי4"וגסס

בפיהסיא
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 דמים כיני בשחץ קצה אדם ש5 נפעי ונםבפרהטיא

 י צ"ע ועריין יה חש יאלכן
 אותו מכין פירש אם טררבנן אסיר האדם דםלךץ

 וא'נו כירעו הש*נים דם אבל מרדותטכת
 ע4-ו ומצא סאכל מין בשאך או כשת שנשד הריבסגע
 חיא כן פירש ש-רי אוכל ואח"כ הוש את נררדם
 סררכנן ההא גסור רא'סור ימשסע שם' רש-סכ"םלשח
 מ.:ומ רק ה" ד-איסור הוא והש"ע הפיר ישתאבל

 שפים-ים להפומקים לדינא נ"ם יש שיש רעיןמראית
 יהיה והש"ע רהטור א"כ הקודם כסעיף כם"ש כרכרלא

 נם נמור איכור יאםרהקו ולהרסכ"ם טווזרבצינעא
 פסקו חפוסקים דרוכ רעוד קייי ההכי אסי'בצינעא
 ! התערוכות אוסר אינו זח ודם מקום ככלכרב

 יש שנחלב שבהחרכ לפרקים בבהמות שיש הןעלך

 דק8 דובח יפעמים סעט יפעמים דכרטמיפי
 ונעשת נעכר רדם כיון טמעם החרב כל יא:ורשרוצה
 כ4 לפיכך לח4כ הדם נחהפך לא עדיין וכאןחלכ
 תסוהים ודכרים ג"ם[ "ת נש עליה דם שס עדייןההיכ
 יעור אד-ם יה.ות הח(ב כל צר'ך היה דא"כהם

 דם הוא אהד שסדד כחיש רוא-ם אנו פעמיםשכמה
 היא ובאמת גטור חלכ הוא האחרים דרין :לש:ומ
 סעס-דין כך כשאירע ול:ן קזח כדד השולטת מח(הא.זה
 לסטה האדמימית כל שיפור עד שעות א'זההחלב
 רארסום,ת הקרוכ המקום עד החלב כערהואח'כ
 שופכין האדמומית כר עם הדם ואת אהר כיירתוך
 החככ עם הדם עמד ואם הכלי את ומדיחיםלחיץ
 הכרי עם החלכ כל :אסור כם_ושר בכוש הוהמעל"ע
 ע"פ מקוכלני ]וכך הדם נגד ששים כהחלכ איןאם
 וכך כהג"ש רהורות יכרי בירדיתי הרח- נדור ;הורא

 ( כמ"ט[ ו:ו מרהאני

 סע*פ*ם[ כא ובו האברש לדם הנפש הדם  שנץנהפרש סזסימן

 רכתיב חנפש רם על א4א חינו בדמ נרת חיובא
 כי עסה סקרב אותה והכרת* בדם 'סותבאחרי

 כדם כרת איסור הכרעב תרה תו' היא כרם הבשינפש
 ודם האברים דם כטו חנפש דם על ש-א אבלהנפש

 ושותץ ונסהט שסתסצה שחיכה שיאחרהתטצית
 ז![ג' הז"ין:ייחוה אסרו וכך גכרת ולא בלאי ה"זכשיוצא
 צו בפרשה אהז סות באחרי ב' כדם האסורות3-'רעת
 כים, ררם ה!חת קדשים ררם ואחת חורין לדםאחת
 נתבםל הרם שכימה כיון ועץש חיה ב חאמר שיא:לוטר
 דח"כ קכויל כרת חייב אינו ואכלו נילהו ואםלהעפר
 חלכ כר כויקיא חר כדס אכוררז לארן וחפשהכרת
 בכל תאכלו לא רם וכל ביו וחד תאכלו' לא דםוכר

 חאכלו לא גשר כל רם מות באדוי וחרטהטכותיכם
 הארץ ער תאכלנו לא תאכלו לא דדם וק בראההזרי

 בהס שיש דאף כימה לרם ואהת קר,טיס 4רסחטיז חולין לרם אחת איו לאוין והמעוה כמיםתשפכנו
 אכרים רדם ואחת אזהרה צרוי עונש לכר ""םכרה
 מפנ* כרת יש חלב דבדס שיתבאר חה לשאיא כרת ליכא אלו רבשנש הרי התטצית לרםהשחת
 שנתנארו שבחוטין ורמים כהרב הא הנפש דםששקר

 ! האכרים בדם נכילין ס"הכם4

 ה"מנ"ם טב2

 בפ-

 התזת או תחייה שחיטה בשעת היהיא דם עלאיא כרת היבין אץ נ' רין סמאכ"א
 הכנום חדם ה% אדמומית בו שיש זסן כלההשש
 פימצשך"ז זסנ כג לכהסת דג4ה דס ועל היגגתה

 שיתחיר, קורם וץקזה בתחלת השותת הדס אברויוצא
 לפסוק הדם  כשיהחיל הקזה בסוף השוחח ודסלקלח
 הקילוח שדם חאכרים כרם הוא והרי עליו חייכיןאין
 האכרים ודם התסצעז דם כו י:צאה שקנפש דםהחח
 ודם ,גי] ]נעי כיצים ודם הכריות ודם המחול רםכנון

 אין כככר הנמצא ורס שחיטה בשעת רלבהמתכנם
 וכה להשה כזית טסע האוכל אבל כרת עליוחייבין

 :עכ"ר
 ובשח8ה מקלח שהוא זסן כל הקזה כרם וטדכהבג

 חיב תחירה שח,טה דם דער רם"ר ששם כן כתבלא
 בו יש התמצית נם הא קש,א ואי אדם-כרת בושיש זפן כל כעצמו שכתב כמו השותת דם ער נםכרת

 דם בין ההפרש וטעם וסקקטין שכסצין טח עלילא טעצטו ששוחח מה על א*א גרת הח.וב ראץאדם"סיה
 המקום טן שזהו ק דכ הוא הקזח לדםשחיטה
 הנפש רם הוה  מעצסו ש*הצא רם כל יוצאתשהנשמה
 כונבו רא חחוס' בעלי רכוהינו אבל חקזה בדםסשא"כ

 כשחימה רנם בו יוצאה שהנשםה הקזח דםעיקיר רם נחירה רם דכריתות בפ"ה רחנן אחא שפירשוכן
 הקילא דם וודחש בו יתאה שהנשמה בעינןונחירה
 דובחרת ברם נככל השוהת דדם רדכואהם ש"לע-ש

 ! החמציז גרם נכיל וץה ודחיאיא בחז בו אין שתיתא דם אפיג4 הא כרת עליוהיבין אע התמצטז דדם לוטר 8החנא ליה רסהראל"כ

א חג ש שכתנ חחך  מוט שזהנ %ב 4דם 
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 שחימה נ,טעת כוב הטהכנם הדם אבו בלגה3נום
 כתכו שכא "8 ה4רברק כדם ה4א אלא כרת בואין
 השחימח מבית הלב בחגך הנסצא דדם כתט אלאק
 רם ומכנטע שחימה בעת שואפת שהב-מה באדוא
 ]לע38 כרת עליו חץי3ים הלב כחלל שחיפהמבית
 דם דעל שם אמר דרב כדבריו דכא ט18רש סנ["ס דבנם מאד חמהעם הרמבים ורברי דגריסוח[ 9":שריס
 דדם ששנינו מברייתא ליה ופריך כרת חיביןהלנ
 בדם מירי דהבר"זזא וסתרץ בלאו רק המאהלנ
 סאת ושת5י סקןמא ל*ה דאתי בדם כרירי ורגד"ליה
 סישרף יוצאה שוצשמח דבשעה ומשיב  מעכמא לובא
 ע"6 השחעצה מגית הדם הלב כישך כלומרשתיף
 בהץי סכגםים דמים מיני שני יש דלדבריו ק"לוע'ד
 עצמו של ועל שחיפק של ואחד עצמו שי אחדהלב
 יובל זק מ* א"כ גלאו שחימח של ועל כרתהינ

 הרי 42קיפת של ואיזח שלו הוא דם איזהרהבחין
 הרמב"ם נירםע אמנם הלב ווכל בתוך הןמעהיבין
 והנריעזא רי4ח כדם מיירי דרב להיפך היהבנם'
 כל בפ' הרי"ף נירסת נם וזהו טעואצא ד51עיבים
 לנו א"א דבאשאה י"ל קגיה קושיא ]ועו ע8שהנשר
 נ"ם אין התראה רלעין נליא שמיא קנף אךל~רע

 : התראה[ צ'צ כריתותדחחבי

 ראשינים רבותינו רוב דעת מלחו או שגישלו ודםדץ
 נמרא וזתו דרכנן איסור רק בזה דאץואחרגים

 : :7י,ן~~1נ4
 ג,ה~
 ו:ן:ג %

 שיזרוק דקיבנות דזריקח קיאי םשמע דכןכוזתח
 ירך על אוהו ושחם כדבתיב מהבהמה שרצא בפיהדם

 למזבס שעיה דבר דכי ועוד ונו' חרקו ונרחטזבח
 לנסכיח פסול סבושל יע רגם השתנות נלי כהיתצריך
 בלי ונסכים זבח דבעינן אחר ל4ין חז"ל 1עצרודכן

 טעמו דנשהנה תשי ובשגתבשכ 'זו ]גכורופהשתטת
 הרם טכע דכן למים סהדם 4לק דנשחגח ועודרוצ
 כמים צלול מביבוה.ו שתהא שו[ ]שגין כשנקרשנם

 לא רהא וכו' שכישמ דם שכתב שס טנחות]עיש"י
 קדשים ודם לנפרה הראה וכוי אלא תרתחייגח

 : ודוק[ עשש זה ב5עס להאריך חכויחניוזה עכיי וכו' הרי ומליח דם מהורת ונפק וכו'נהשבשלו

 גקרבנות ונם כ% זה דין נמצא לא ברממש והנהך
 4ריקה ראוי אינו מלחו או דבשלו זה דץ כתבלא
 ממאמא בפ"ם מדבריו קצת שטשמע אלא עודולא

 ולא כישולו על לא ליקה אינו בחלב רם דבישישבתב
 רמשום קצת וכהטסע ע"ש בב'יח משום אכילתועל
 טבואר ג"כ וביש"י ס"ט[ ו"ס ספו"מ ],נ"ג ווקהרם
 ד"ת ק8י ]חולין שבישלו רם על רהייב סהצסותבשני

 שף[ המשס' האד עע כו הקפה "34דאהלג
 ל8י דמנחת ניג1רח חך קאסא דמא 4מלחכץ

 ודיב רבתלין כייש וא"כ ע"ש בש- בפנימיות דנםשם פ'י ורבא הפנימית חטא.ת ובין וזריש; שבישלוים כשר רבחם החצונות חטאות כין שמהלק שםד~טפקנא
 פירש התוס' געלי שיבותינו ואמת מבישל דם עלכהת
 רזטאי אגל ע"ש באור ולא בחמה בישלו על דגףוי,שם

 דעת נם דזהו וצ"ל בא'ר נישול על דקאימפרש
 שכתב כרשא כופורש כלב וי דין פ"1 מברמב"טכהתים' הפקסקים רוכ דעת אמנם סט[ סי' כיס ]גמ"סהרמב'ם
 גחע חחב בהטח בלב אבל וכו' שכשלו 4ישךקףרקן

 : שבשלי[ גדמ כרת שפרויב הוץע"ש

 בש8פ טבהשר דכן מץץר פירש שיא האוברים רםן
 יה4הה בלא חי בז8ר לאכת שסותר מקומותבכמח
 בך ולאוכלה שעויה בעין מהדם סביב מביבלהרמשה
 הזה שהדם כיין והמעם אי0צא הש"ס נלשוןונקרא
 רוקח זךן ולכן כבשר הוה נהבור מוגלעערין
 כאטנתעורר אבל הבשר מן לצאת כלל נתעוררכשלא
 שההה טען יצא לא שעדיין אשיפ הבשר סןלצאת
 טפנ. המצ הרבח דם שם ונתאסף בהבשרמכח

 ע4ירש או הטטח למקחם הרם בא אחריםשטסקוסות
 אסור אחר גטקט ונכלע לצאת ח~זעורר ס0קוכוהדם
 ומץש עליו אם שם הגשר מן העתקה לו שהמהדכיע

 שלוקין השמצןים דם ד"הו הב,8ר מן לנמדיבשפיש
 ועייין *טיץ שנתעוררו אלו דעל משמע ומהמורעליו
 דעת גם טיהי וצ"ע ע"ש עליהם לוק'ן נ"כ יצאולא

 לסקום מסקהם שפירש דם על 4יקץ בהה"ברישב"א
 פירש כשוא בלימליחה לאכול שמוחר דזה הרעע'יש
 דר4א םהכהםח הדם מדי םלין כשנ זהו כללהדס

 : בעין כדם החהשבתתע

 שכתב תמוקין נ"כ זת נעניך הרסביום דברי זה:הדץ
 יפה פיהו דר בשר לאכי היוצה י"כ ריןבם"1
 ננד חהון עכ"ל החכי ואדיכ שה יפה ומדיחויפה
 וכגר מליחה בלא שרי דבשמצא הפוטהים וכלתש"ס
 ואם אח"כ כהכ כעצסו דהח הךד הראב"דהשעו
 והרי עכ"ל וו כשהא יאנמ טהר בחוסץחלמו
 שהוצסץ מפני פירש ערא הארבר'ס דם הוא זהנם

 מליהה הצריך לסח וא"כ יצא שלא הדם אתמצית
 :מקודם

 שההית שזה דפיל והדיא נראה דעקו אמנםמ
 ומצמרחין בדומץ דגשר את 3וטסניהין היינובאוסצא

 בטילהא א.כא רבת ומעמא אסור זה בלא אבלאיתו
 *פרוש לא שיג בויטץ אחהו כשמצמ4היןדבשלמא

 בץ לליעסי כשיהחיל חא זח בלא אפיכלל
 דזא ספרש 4רהש שפירש דם יצה ום יחצאהש"ניש
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 דוק8 בחופץ בשלכיהה זהו אופצאשישירח,החףס
 1 ורוק[ א"4 ורפס"ש וטסנעכ"מ

 איווא ככר עוף כשר ררק טבחור ]נהמי[ דכשבת היעי
 דמשסע ע"ש בהמה בשר 1לא ראו_צא נזח'חזיוכ.וצא
 חיה כש"יא לאיכ-ה לארס לו א"א בהמהרבשי
 מדסתמא ואורי זת הוגיר לא מהפוסקים א-דח4ם
 דגם ש"ם ע" השוחם אסרו ולא באימצאלבריא מותי בשבת לחורה חווחמ נכו:[ בחורין חו"ל4פטרו

 דבר לדחות גמורה ראיה זה אין אמנם כן הריןבכהגאז
 מאכיין לחויח רטילתא מתמא חוררבא כש"םהמפירש
 זה דמטעם 1)ץ 1. רפרש הש"ס ריצרך ולא עיףבשר
 *ש נרולה וסברא כמ"ש חומץ בל,ו הרמב'ם התירלא

 מיענט מפני לבן בשרו דשף לבהסה עוף כיןלואק
 אגל כשילשם הרם שיוצא 'חשש ואין שכההדמים
 נתב שרא ווה הרטים ריבוי ספני אדום בשרהבהמה
 מפ.רש זח ראין משומ טליחה בלא גם -מווש-דבעוף
 צריך 3עוף דנם יאורי להדיאבש'ם

 חים"
 חאין

 וצ"ע יהריא בש'ש 4פזרש ע'אינו דס להביאףרבו
 : תבאר ש כמו בזה נ"מ אין ירידן אךסרינא

 הרוצה מנ.[ נגם' איהאקע
 לאכי

 קודם מבחטה
 שהיטתה טביח בור כזית חוקך נ8שהשתצא
 עו לה ומ0ת'ן יפה יפה ומדיחו יפח יפהומולחו
 כ"ז בפי' 8רשנו ההסתנח וטעם עי'ש גפשהע4עצא
 לסה לכישל אי קמיה-י לסאי הד4ה4ונים ורקרסוע"ש
 רבש.עור פששא נפשח שתצא עד וסמהין יומרוצצרך
 שחותך טפני טליחה צריך לאוסצא רגם ותרצ1מלי71ץ בעי למאי לאומצא ואי נפשה תצא ובישוכ6ליהה
 רצאת חדם טתעורר נפש" שתצא קודם השחימחמכית
 בפשיטת א"ש ,הרמ4"ס ולרברי ]יע,[ כפירשושה

 : מליהה דצריך פטק דטזחואולי

 של מפרקתה  חשיכר ]קינ,[ ננס' איתא עודיבכ
 ח"ז נפשה ע4עצא קודםבהמה

 טכבה-

 הבשר את
 שבשעת לפי באיברים דם ומכליע הבריות אתונוזל

 מפרקתה וכששובי רם להיציא טרודה היאו4חיטתה
 והיא דם ולרוציא לרועאגח כח בה אין צרתהטתוך
 הבשר וסכביד בא'בריח נברע וחרם קטת הטנהח

 דם ום3ליע משקלה שמכביד ה3ייות את גיזרוננאנא
 מפליטו המלח שאין אסור בטליחה דאפ'רו זהסלשין ומשמע ]ים'"[ דם ואוכר יוצא אינו ושובבאיכרים
 העיטור בעל כקשם חטי ונ"כ הנפש דם כועשאר
 זו דרדיעה י"א בקדירה חדס יוצא וכשיבשלע"ש
 לא אם ראף המקם וצ"רי ינ"6[ ]וי" אמור לצרינם

 שנתעורר כיון רחוץ נפירש רחוה א8וי סר4התיכהתצא
 שהתירו חה ופי חתמת ח4ש ר4ים ,אפשר 4לצאת

 י חגפש[ מדם כו ונע4אר לומר הטור דקדקשלזה וא-רי ן האש ביס ולא ר~יכר*ם גדס חיינו 6ירשגשלא

 בחמה טפרקת השוכר שם כתכ ו-ל חרמכ"ם אבליג
 יעשת כיצד ארא חרטו ואפ*לו חי בשר סמנהלאכול ואסי באיברים נכרע הדם הרי נפשח שתצאקורם
 4פ י3של ואח"כ יפה יפח וימלח החתיכהייחקוך
 הטוך פמקו וכן הראשונים כר דעת חחו עג"ליצלה
 אף מ.תר דלצלי כתב הב"י ורבינו ני סעיףוחש-ע
 הרם'ש רבינו כתכ זה דמטעם לי וירא" מייחהצריך לצלי דנם ס3ואר חרסב"ם .'ון מל אבל סליחחבלא
 ומעמף עכ"ל לצלי אף ורמ'רחי ולחותכו רהחמיר31הנ1
 ש4שש בתכ סקיץ ]והשייך כן ספק-ש שברמב'םמפני

 לסעיל דא"כ תפהקים ודבריו והעיפור רש"ילש'מת
 בהרסנ'ופ רש"י דברי הרכ*ב ז"3 והוא איסור ענין3כר

 חש"יטה מבית בשי חוועך אם והייה כתכ עוריי4 : ורוק[וצעינ
 בשובר שפמק במו כלומר עכ"ל נפשח שתצאקורם
 וס~יחח חתיכח דצריךמפרקתח

 א-

 כן וכסו לצלי
 טשום נפשת שתצא קורם השח'טק מביתבחותך
 טפרקת ככשכירת רפר.ש הדם מתע.רר שחיטחרע"י
 לסעיף שי*ך זו דהגה'יח שכתב סקיי ועט'ז סקי'ז]ש"ך
 : ודוק[ כהש"ך והעיקי טוכרח ואינו ע"שד'

 ספרקת לשבור לכתחלה ליזהר ש-ט י-א כתב עידפטך
 כףהתת כדי'לקרב כלבה סכין לתחוכ %הבחסה

 טה במכן ואיגו עכ"ל באכיים דם שטבריע5הטום
 וסל-רא[ חתיכח דצ-יך ביאר כבר חא בזחרצ1נו
 שמא דחיישינן שפירש מי ויש בזח יש חששק-יזה
 תמההיט ודברים ],טס[ הרם כל יצא ולא "ה יצלחלא
 פסק לציי נם שהרי ועוד כאיו גז,רות יעשותהם

 לחוש הוא דכינתו לי ויראה 1ט4יחה חתיכחדצריך
 לסכירוו הוא ואמם לעילם דאמור והעיטור רש"ילשיטת
 הדל כמ,ט הסשכך את שמככיד הרבים את נוזלהוח

 י לעיף בהסח ב,ז הפרש אץוככ"ז
 3"נ במי, כתב בעצסו חוא והרי שאוה כזה י*שטז

 חעוףלכפוצ הבהטחאו השחיסחהשוהחדאסראחר
 נמחף הרם דאין שת,רץ סי ו*ש ע"ש ראשו עליכנו
 כאן ואין ואלב המפיקת אחר כמו  הראש אחר כךכל

 שאיסר טי ויש סי'ע[ ]:"ך באברים רם הבלעתחשש
 ש*ש סה הרם -צא וכבר רב זטן ששהח מיקרירשם
 לענץ מיירי לא רשמ עותירץ מי ויש ס.,"נ[ ]ט"ילצאת
 האמע אמנם ]דרסס[ אסור זה לענין ובאסת חה4רמחי
 מרובה צערה גהצבירתמפרקת דרק זל"ז דמיון ראיןהוא
 באגריס דם ומבליע רמ ולהוציא להתאגח מח בהואץ
 'הש ראשה ער נחכאח אבע בלפה מכין בחחיבתובן

נצזכללת



 1* כאהשלדץ % ששן וםהלמ"זעתך
 נפרקת כטקדם דם ומ1צחשה 15ר1כה צערה 1*י(טהכלכ4
 סושחיבת שרקו1ה ומח הניא בשם הפוז וכ"כסק"פ
 הפי"ח וכ.כ כשבירה הוה דהתיכה פעיפ והומכין
 וביבד רא,טה עי יכנה שכתכ חהווטה ספרנוטם
 מעיר החוש טסין וועחיבת ע"ש ספרקתה ישברשיא

 : כשבירה[ והחה והכאה טחתיכה נרע שהחש.

 שנצרר וניכר כיותר אדומה שהיא בשר חהעכתין
 לצאץ נתעיר כבר הדם אותו סכה מחמת הרםבה
 ואימ ונתקעשה ונקרש בתוכו ונבלע וחזר ראש*חל'י
 לצאח פתח לו שיעשה ער סליחה ע. מטמעצא
 לבשלו טות. ואח"כ יפה יפח וימלחנו שהתתבנומהוא
 בין דרוכה נלא סוהר לצלי אכל יבישול דעא זהוכל

 המאב רהאש משום נהלים על ונין בוטפודלצלותו
 שיש יייא וכבישול ]נג:[ 'כגמ' הלכה איפטקא דכןהרם

 "מ אף השחפח בית כמקום 'נם זה סטעםלהדגרר
 שץ שסכום טפני אלא נפשו שתצא קחרם דותךאיט
 השהימה נית לק4ף יש ~כן סכה מחמת כנצררהיא
 אצרר הח2יכ טליחה קךדם בשר ב*יהי נ4שיך*1
 נהא בשם טק"1 ]עכאה"ט שודפה בקחטז שםהדם
 שנצרר נכוגא הבישיל ואהר חתיכה בלא בשלודאם
 ס' כה אץ ואם וס-ס נגר דצזיכה ב*צהה ש צריךהרם

 ! וצ"ע[ דחנ"נ הועזיכה כל נגד ס' בקרירהצריך

 בשר לרען ר,הס דדך הטה :התלמי חכסי בזמןיוץ

 ולדעת אוחו ואוכלין הרם שטעסית כחוסץוי
 הפוסק,ם לשארי ואפ:לו מ! בסעיף כם"ש מליההבלא חי בשר לאכול אחר דרך היה לא שנתכארהרטב"ס
 הגפש תקוץ זה דבלא הטעם םפני זה שעשוי"ל

 לבשלו נם ס.הר כרוכץ דכשצמתוהו וי"א חיבבקר
 וסשמע ע"ש מוחר רר דכאכלו להיפך מפורש כתבהמיר שויי ותסייני סקל[ ]ס"ו ר15ר לדעת מכיחהבלא
 הרטב"ם מלשת להריא טגואר וכן אסור דלנשללהדיא
 דאחרי לבישיל יועיל לא סליחה נם ולענ"רע"ש

 להפליפו במכיחה כח יהיה לא הדם אה צומתשהחומץ
 ראין כנתעים המו- מס"ש ראיה ואין יפליפוכבישול
 דבהתיכה ומבואר ומליחה בחתיכה אלא לקררההיתר
 אנו שהיץ שאגי רנתאדם די'ל שרי סיהאום4חה
 ההומץ אשר זה דסטעם לצאת הדם שנהעורררואים
 אבל חרם יפליפ סליחת דנם וממילא שיתבארכסו

 אמנם הרם את ה2ייפ דה0ליחה ייסר מי האדיםכ4א
 ]יסגנ1 לבשל דאסור פש*טא מלמקה דבלא ודאיזזצ

 ! ו1וק[ ס"נ %' ס' ו4יק%ן

 זהוסימן הבשר .נתאדם אם כהוכו דמולהצמית כדי בחימץ שנתנוהו נמלח שלא דו בשר יפיכךי!ט
 31בלע חץזר בהחומץ ינתערב סמקומו הדסשגעקר
 כ18ככ1 .אסור הבשר בס אמור התוסץ הלכךכבשר
 או המליחה חתיכה 'וא"צ בצלי עדאכלנו או אךארר

בבישי
 אז הבשר נתארם לא חשם ומליחה התיכה עש

 מחר והבשר טסקוסו נעקר יא גתוכו רםו נצמתדראי
 הא פשופ ודבר כשתורע מו.ר ההרמץ ונם חייאכלו

בשצוטתים
 בהוס"

 שע5 בעיו הדם להדיח רצריך
 סה[ ]:סיס כחבו התופ בעלי שרבותינו ודע ,הנשר

 הגשר כשטשיטים כשויכף רוקא הה! בחוסץרצמיתה
 הרם יתעורר לא דבוה סמם אותו נוטליםבהרימץ
 ע"פ לצאע הדם נתעורר גתוכו וכשמשהיןכצאת
 כמו זה כהעזר מהגע אנו ואין כזה נקקחין אעאין בי נ"ם 194 ולרידן וה הבשוו שכא הפוטקים עלוחסיהגי

 :שיתבאר
 יצטעז לא בשר כהצס-ת אחת פעם בו שנחמ חוסץכ

 בח בו שאץ וכען להצכרת כח ע'ד בו ו*רן ראשקפעם ע"י טי תשש שככר דף לעוכלו אהרת פעם נושר13
 חבשר מן הרם יויא הבשר שגונן- הדםלהצטית
 תם דיעסץ ונאמר בתוכו גכלע הזחר החוטץבשריית
 הומץ אבל ]נטם[ הכשר נתאדם שלא אע'פחבשר
 שאינו.ועק אע"פ :ו להלום מותר כלל גו חלפושלא
 ומצכרת חזק שבו דפרי, קיחהא עדהן בו חלסר שכאדכיק
 כהומץ להמתפק ויש כעצם חזק ששימ אע"פ הדםאת
 קץהא בו ריש כך כל דטק עחינו ק2 יהצטית כח גויש "! דשסץ וטדיה דשזלטוד שכזטן דחומץ דאזכי,טלט
 סורככיס מדברים שנעשה שלנו ו9סץ כתמש"כדפרי
 כם"ש נשם אין לוידן אך זה כח כלכ בו חוןאתי

 ! שיתבארוככו
 בקט!ץ אין דנאמהא זה ט"ס הים"א רבינו יכתנכא

 נכדעטן נוציו וכן בת-מץ לצאוז מצירבחלעשה
 אחץ וטעע ובחוסץ עכ"ל סחער בדיעבד 61"0ישנות וארן כחיחה קודם בחוסץ נשר סצם4ת,ן ש*9ןאלו

 ! בחה להתיהפנ ויש אמו ברענדה9

 מופים[ לה ובו עו%ת ומליגת ורגלים חראש מלינת ]יעי םחם'מן

 שהחם לפי אפוץ חהקרדמ המוה צדדין על הניהו ואם לכוון צריך למורנו ברמץ היאש הטומן רטור כתכא
 הדם בתוך המחז וטתגשל חטרעכת בהוך מרוקבץ שם יוך הדם וי!וב כדי לסטה הווומה ביתשטזא

הנמה1



ה,2לרץ מה פמן הםהלבא שרוך ,*4
 לא טוהר אחר ד3ר *ו קנח בו תעץ נחיריו עיהמחו

 ! עכ"י אסור דבר שום כונעץ

 ניתנין שערו להמיר כשרוצין דהראש הדךרים בקשיר11
 חס בתני או נמ[ ].ס'" ברטץ ומטכינו טיסעליו
 בעצם סונח שהגווח ידוע תה ]ג.מ[ רסץ בלאאף

 דדך אין וא"כ סביב סביב בעצם טוקפתדגולנולת
 בדסו שסתבשל ונסצא שטוג וקרוסו שבסחהלדס

 הראש בשר שאר אגר והקרום חטהה אסורולפיכך
 שהעצס מפני להבשר יניע רא שבטוח דחרםמוחר
 השחיטה בית על הראש שיניח ח,'9 צר ורכןמפסיק
 סקום יהיח ואז למפח יחיח השחיטה שמקוםכלומר
 דהמוח ]ספ"ג[ השדרה הוט דרך והיינו שטוב המוחרדס

 ץוכ וטסיא שבראש ממוח נכהסך השדרחשבחומ
 לא אס ט"מ נהיריו 9ד הניחו אס ואף שם דרךהדם
 אהר דבר או קנה כשנעץ אכל שם דרך יזובשהרס בכדי פייחים אינס גנחיריו אחך דב4 ש קנהנעץ
 3ק3 עשת אם וה"ח שם דרך הדס ויזוכ פהוחיםהמה
 שיזוב מטעס כשר נ"ב לספה והניחו גהנולנולהנדה

 ? [ נג" רהסהש יניע שהנקכ ודוקא שםדרך

 שכתכ הפק4 לשץ שינה א' בסעיף הכ"י דרבינו ירענ
 4פררנו כתב וחמור וכו' צריך לצרוהו הראשהמוטן
 גבית חנחחע מוגי לא דלצלותו דעה ישוגאסת
 סן הקרום ולנקות הפיח להוצש צריך לאוכרובצלי ליגשח- אבל השןר יהם*ר רק מועיל א1ו שזהרחשחיפה

  סשפס הפור לשון בכוונח שינה יכן ,והגרומיס מנידץ יחתוך צריד לצרי דנס ,פסהביים מפניוהאעם י"" נ8ס ~סס"ג שבלב רגידע 4חתוך ותיינוהד8
 וקרומיססכם'יש חופין חתיכת א"צ דרצרי פוברד4רהו
 בא לכולנו שכתכ *זה ק"ש ע"א בסי' כטישידינא כן סובר הםור ונס לצלותו כתב ולכן ס"הבסי'

 : כן  לעשות צריך לפולנו דאפייולהשסיענו
 זה לשון הב"י רבינו שינה זח מעם טפני ועורוש

 שכתב טי יש ת"ל שכתב נ' בסעץש לשימתורדצלך
 הצדד"ן על דגידר אפילו בלבד השיער אתרלהסיר
 לרעה נוטה  דדעוצ ונראה עכ"ר שאיסר מי וישמותר

 השחיפה בית כלר א"צ השיער את דלהסירראשונה
 שיבושל עד ברטץ הרבה רשהות שא"צ משנילפפה
 משום למול13 ולא לצרותו כאן כתב ורכן שגמוחהדם
 כן מ"ל לא וחפור כיל א'ם'ר כ"1 אין רלמולגודסשל
 ז ס"ה[ בסי' כם"ש חומין חתיכהא"צ דרצכי סובר הוא דנס כהש"ע נ"כ הרמנ"ס ולשק ןבם"ש

 וו"ל הרם"א רבינו כתכ ג' במעיף דכרע ועלוץ
 הראש לחרוך נוהגין וכן עיקר היא ראשונהוהסברא

 2:ע4הפ נחמת סשיורי עופין תע חשיערלחפיר

 ארא אמור תוינו הדס בו שנכלע היישינן לאחהנה וע" מעבשי אלא אחר מקוס על ספה וולנודהואי
 על לחתך ונוהנין אחד בסקוס תמיר ושסינההטטנח
 ומ"ם הדם רבשר כך כל חטים.ת להס שאין ותבןקט

 וא"כ עיקר ראשתח דסברא שכתב הסוהים ורבריון ! עכ"ליובה אחד בטקוס ישחה שלא תסיד האש עריעגירנה
 אצרדים טניחו אפירו השיער להסיר ריממיןסוהר
 ע1 טונח ואינו דהיאיל וכו' נוהנע וכן כתבואח"כ
 והא עכ"ל הטמנה אלא אסור ואינו וכו' אחדטקוס
 ויש חשיער להמיר הפטנה טוהרת ראשונהרסביא
 טוהר ראשונה דרםגרא כעע8 בהטה ביןוחילקו
 דאין רך שהעמי בעוף ולא קע"ח שהעור טפניבבהסה
 והן 1:יה8[ אחד טקום על יונח כשרא רקר4חר
 הא הר3ו'א רבינו אבל כן לחלק יש דרדינאאפשר
 בין דדלקו עוד לעע( הבהמה ראש 3המנחגטשוה
 שישהה דחייש'נן אסור דאז תעיער ער טיםנתן

 זהבשר העור רעץהרך שלא ינינו דהמים ברמץחדבה
 ולא לחירוך שיחוש טפני טוחר דאז מרס נתן כאובין
 כנלבדברץ משטע לא דזה ובחהאי ]ס4[ חרגהיעככ
 נס אאף עיקר ראשונח והסגרא דה"ק ו4פירשוףש

 גהחרכח אבל בהפסנח איא נהלקה יא חשניה,הסבהא
 חסר העיקר דרפץ סק"ס[ ]ט"ך כן ניהנים יבןסוחר

 :מדג-ו
 שתה8 לוטר סשה רבאמת הוא כן דכותתו 3ראח וי'ז

 ישהה שלא סטעם השיער להמיר בהטמנהמוחר
 טעפ הוא וכטה ריגה הפו כטה מפים דטאןהרבה
 שרש"י וכפרפ ועיא לנש'ם חנטסר בדכרוכפרפ
 דגראה לפי ורכן הסור וכן בפ*רוש וח אסרו ]3נסות4מי

 התירו לא דהמתי-ם ס"ר טשח ררכי במפרומכרנתו
 הנחה בלא נם השיעף יהסי דהתיז ארא הפמנחכלל
 להסיר ר8 רצוע דכשאיז והמעם לטפה השריפתבית

 האש על כך יניחו אלא גרמץ כלל יפכרן לאהשיער
 השיער רהמיר אחר צד על יהפכו וארד'כ השיערלהסיר
 כולה טפמינח שאינו דכיון סכיכ סביב ינלנל וכןמשס
 הרמץ על המונח המקום רק השיער יסור ראברסץ
 מחרוקת כאן דאין ונמצא נחלקו לא האוסרים גסובזה
 הזכקך שלא הביי רבינו שכתב הקשת לפי ולכןכלל

 חפ נלכד השיער אה רלהסיר שכתכ א"א כללהטטנח
 ראשונת רסברא קאמר זה ועי אומרינ וישטתירין
 יהיה שלא באופן אך השיער להם.ר מותר רודאיעיקר

 0עולם התירו לא דרהממין והעכרה חנחה אלאהטמנה
 מאן ריכא רבכה"נ טחלוקת כאן דאין סמילאוא"ג
 צ"ע הש"ך ]ודברי בדיעכד נס אסובהממנה דודאי לשנית ואין פשומ הסנהג וכן קיי"ל והכידאסר

 לא המתירים רגם דם"ל ברור נראה גי"םראררגא
 ו ורוקן ע"ש גכהויג רקהתירו
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דהטלחן מה טימן המאל8ותערוך6*
 שידיהנו צרעי תהרה מעיים הבגי הוציא אם ג"כזה

 דם מלא שהג.ף לפי שיהכהכנו קודם יפת יפהבפגים
 ארא מוציא האש שאין לחוץ להפליטי באש כחואין
 ספליפו האש אין בעין שהצא דם אבל חנלרעדם
 נפם סק4'מ ]:"ך ואמח- *ה צמית סצמית אדרבאאלא
 פתיחת קודם כשמטכדן נם דא"כ תתמה וארסכץ[

 דויאי הנוף שכתוך דם מפליט האש איךחתרגנולת
 הוה זשבה הדסים כל מגורה דכשהתרגגולת הואכן
 אנל האהר עדיין ראה לא שהדם רפי פלי8הדם

 בעין כדם הוה הנוף שבתיך חדם ממילאכשפתחה
 חדם להדיח שצריך בו*ף מריחת בכ4 הדין חואדכן

 כמי' כי'ש להדשץה ע.ר צייך לשמם החתיכהיחתה. מליחח שיעור קורם ואם בעין כדם שהוא טפניז%צליו
 ( דכוהעיח יה"נ בשן דםנחשב לאוה- וכשמתגלה פליטח דם נחשנ היה ומקחרםם"פ

 פ, בסעיף' הב"י רבעו לנו ביאר אלו דיגיס ,וכלע
 ברסץ הרגגולת לטרת מותר וז"4 דבריסגקוצר

 תחלה קשחיטה נחץ שידיח והוא באור '5הבהנאו
 שיוכל כדי כאש כך כל ישהנה שלא יזהר"דרה דיא אם ב;ין בו דנק אם דם שאר ונן יפהשה
 מכו(שר וממילא ענ'ל ולהפלש להחחמם והכבדהלב

 ז שבארגו ממעם והבל סותר דלצליטדבריו
 הרשב"א בשם ,טכתב ע"ע רגוור דכרי אכליך'

 שלא כדי השחיפא. בייה ירחוץ צויך שע"יהםהטצח ש-וי להרהי בא-ף ותרגגולץ איודןהמהכהכ
 טעכירו חשה'כ בבשר ויבלע השחישה בית דםיתבשל
 יבלע ש4א כדי נאש אותו ר-יבה ישקה ולאבאש
 חום ע"י שגכיע שטה האש דים לע בבשרודמו
 עכ"ל טלקשה ע"י יוצא ואינו הרבה בו טפהרךהאש
 ואפשר מטער ולצלי לביעיל רק יזהו כתב לאולסה
 שכתכ כמו חוה מרהץה ע"י יוצא עאאעו שכתכדכז
 במי' ה15ר כם"ש מליחח א"צ דלציי לבישעדזהו
 אפשר ולכן כך כל למתום לו חיח לא ום"ם ע"שעש

 דגם העיטיר כעל לרעת וחשש סהומי להרמסתם
 גפס סק'"ז ]ס"ו לצלי אוסר היוחם ר;:.ינו וגם אםוריצלי
 כן יהיה פתוח כשאעו ובכאן ע"נ בטי' כט'שאסיר נשרא עלוי גבדא .דלכחחלה סמעם שאסרו וישז"מן
 כן ס"ל לא אולי חדט בעיקר כי ואם ' ]עע*[כציכן
 דגם מפ1רש ההיהד כתג ולא 7זח חשש עי'זאטנם

 ' י מתומי להו טמהמי והר*ו"שהתום'

 הרם"א רכיגו אבל סרינא הוא שכתכנו הדברים וכלמ(ך
 כולו חיאש בעוף ועשאו עכר אם מיהו חרנגולתאפילו ברמץ כלל למ1וג עכשיו גחגד שלא % בפע*ףכתב
 וישזם רק ט7ו נאסר לא ובנהפה מוחר והשאר*חור

 אאירו או השחימה בית על הניחו לא אםוהסתץ
 או השחיסת בית הדיח לא ואם מידי ביה דץולא
 מקים לקלוף או ליפול צריך ששריו בעין דםשאר
 ריאש כל אמור עבעוף וסה עכ"ל שרי השארהדם
 שלו המוח ק-ום את גחין ל אין חפ:ותו שמפגימפגי
 הקר!פ ניכר עדיין כם?יחה אבל האש על שהיהאחר
 השדדס4 בית הדיח כששא שההיר וזק ע"א בם.'כם"ש
 בצלי מ' צריך בעין דבדם אע"ג קליפ' או נמיל'ע"י
 כך גר גכגם לא שהדם שיראק ומי%גנם.ל' בעין דם כך כל גחכב לא דזה צ"ל ע"1 כמי' שכם'

 נסלר לק*ף או לימול שכתב וזה בקליפ'די
 סע4מא ליח יאשעי בדם הוא כעץ דםרע*ק-
 כדם לימ חשנינן ה:שר וסעל דם נםשהדי

 צלי לענין ום"ס מ"ם במי" כם"ש 1 מליח לעגין ןבע
 שרי יהתס וגחי ע"ו במי' כט"ש נן ליח -חשבינןלא

 או גפילח טציכינן השח;פ' נית ברם ס"םרגמרי
 : ];ס[קך'פה

 4מטה השהיפ' נשע הטח ד:ש4א שאמדנו יהבטו
 זהש 10חר הראש וכל אמור וקרומו שהמוחבר:וש

 פהעז ולא *לם בקריה הראש בישל אם אנלב*לי
 ששים תמריך, אמיר הכי המחמ הוציא ולאהנולגולת

 העצם הפסקת סהני לא דבכיש,ל וקרוטו המחה כלנגר
 הרופב צ" וק-ום ש-מוח הדס יפליפ שלאדא"א
 שבשלו קודם היאש שגם-ח ואף הכשר בנלויכנם
 והקרום שבמוח הרם הרניא לא הטלא שריי כלוםאיט

 כם"ש ' לנישול ומליח' חתיכ' שצריכין שבווהחוטין
 ע1העצם להוציא יכול לא שכטוח הרם וגם ה פ'בפי'

 , 'זח בדין לבהכ~ץ עיף כין הילוק חחיןמפפיק
 כישל אם והקיום המא גגד מ' צריך דבבישול וכיוןין

 והקרום הםחץ נגד ס' בה אין ובודאי לבדוהראש
 לדידן הראש נגר הקדירה בכל ס' צרירע'ע

 גגדוש מ' שיש אף אמור יא-אש האימהריס ככ4חג"נ דקיי'י
 הקדירה ונם שבקדירה מח כל אמור שש.ם איןואם
 טחובר כשהוא הראש כשלו אם ובע-ף פה טו;צמה

 הסות גגר לששים התרנגולת כל מצרפיםיהתרנגולת
 והשאר אמורים והקדום המוח ואז "ע[ ם ]ס"ךוהקרום'
 לגמרע העקש של הראש זורקים סמלא אךמיתר
 במעיף כט'ש הבישול אחר המיח קךום להכירדא"א
 ל8תות גוהנין רצלי דאפילו ח' כפעיף נתבאר כברידץ

 בכישול וכיש ע"ש מתובי הם.ח וליקחהנולגולת
 וער5 שתי גתוכו הגולגולת ירחתך המוח לימולנוחגין
 וסס"נן סק"ם נעס'ע- כך בשלו ואפייי חסייח'יקק-ם המי* יא !ו אנ מ:י ערב או שתי חתכו אםוכייעבד לגמר* הקרוס מסיריפ ףש היטב הקרום מתחתךוטאז

גהעצס נע9 עשח אם דנריעגד יתבאר ע"אסי
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 לטטה 8קנ יני" חדש 3ם טש וקדום מיבוח81
 נצהד להקרום התך ולא הטוח הוציא הא סוום6י

 ~ ע"8בריעבד
 ש43רא הימףם להתוך צריך הראש לסלונ הבאי88

 התיכק צ שא' מ'ה כם" שנתכאר ווה טלינחכףדם
 הבית להדיה צריך וכן רבישול ולא לצלי והוחוטים

 ף יע כשמולנין וכן דט שום שם יהא שלאדהמהימה
 דינא והנוצ'ת השיער להמיר רק הורך אםוחפילו
 לא אם בעלמא כחירוך אמור אינו בדיעבד ום'שהני
 שהרכים ואצלנו השחינד כית הדיה ולא ההופיןהתך
 בית להויה המנהנ אץ רכתהלח נם וקש תבןעל

 קל הגהזב שההז ספני כלל השש גזה השיןדחאחימו
 ! 1שי[ כטס סקי"5]ם"ך

 תהרק לטיהם א"צ בא,8 רנלים או האש כשפ4יםכ
 לטש סני תהלה למרהם רדצה ואם חה'שכיסלהם

 - להזור הח"צ הפ*מי 0עכגות השקיות דאקגהגי
 למלהש המוכהר סן מצוה אכר הסכינ' אהרו5ם6תם
 פעדט ודכר וס"נ[ נסם סק*נ ]סט תעייכ' המלינ'14ש-
 זהו רפליסף סעככות אינן קוהשערווז שזה4טא

 כרל סליה' שייך שאע פשיפא בעופות אבלבגהסה
 יא וכאלו הגעע טן רזזקים שהם ספני דגהמת9ו

 ! דמי כללנסלה

 ה3יפים יושיר נדי האש על הכהמ' רנלי הסשיסיןכא
 והותכין מהטירון יש מותר ההרה סליהה גלאהשיער ולהרוך הבהטח לרגר כמנעל שהוא שיכ"לשקורע

 שיווב בדי לנמח החתך וסניהין מעט הפלפיםראשי
 ! לשטת ואין פשום ה0נהנ וכןהדט

 פרטית 6תתוך הםלטשה קידם צחך ובפיההכב
 ום"ם לצאת מקום לו ואין הסל'ח' דם מהאסףבשם שהרי מגוקב שאינו בכלי כמולה הוה דאר"כהרנל
 אינו ראשן נושזך ולא הפרם.ת נסרהו אםכדיענד
 יהתקי הקליפ' שבה-ך סה אוסרים ויש בריעכדאסור
 טותר וישאר מעם מהט4פים רמעלה המליההאהר

 כר דרך י?את להרם ריתק ויש לארכה מונהתהרנר שהרי מנוק: שאינו לכרי דוסה זה איןרבאסת
 כל סגוקכ שאינו ככלי כשסונהת משא"כ הרנלאורך
 3ט4ר מועמ דגר הדט שכהטלפים מפני סיתרבני'נ דנם י'א אך שם מתאמף שהדס ספני אסורסעיסד ס(הה אם כרנל נם ולפ"ז שס להתאמף בהכרההדם
 "-[ 6 גסס נק"נ ]:ס סכפרום הדם עאר טעככהאיגו
 ראעה מהתוך לכתחלה צריך ברסץ גהםטנח הדיןוכן

 ער שמעכירו בערטא שיער בהירוך אכלה5לפים
 אע עופות שסרדכץ כדרך תמיד סיש וסשהואש

 גם להדגאר נכע לכההלה וכיהו לכתהרה גםק8ייא
 ןג9 החש יפה וסנהנ הטרפים יא4י להוידגהבהוכ

 ; ע"ם[ קל'ץ נסססק9'ץ

 ועשהז ומלאים נדיים טינין אין המרר כתככג
 עם שכהם ודם הלכ מתבשל שהוא רא:קככלי
 ע1יהם ראשת טגרי לערות התיר ורשכ"םהשגר
 ככלי ליה דחשיבא אמר ור"ת שני ככלי חשיכשעירוי
 העור כקריפת רו די ע(יו עירה אם ו0יהוראשון
 רמעיה הע-ף ראש ו4ום קליפה כדי אלא סבשלשאיני

 פגינה שקנוצה לפי קייפה א"צ או עליוכשסערה
 יצד הוא בנוף הנהצה היבור דמקי: כלומר עכ"לעכיו
 סונהי' ל0עלה כשיצזזש העוף על כשמעיה לכןמעיה
 היבה ווהו הניף על ומנינים כדרכן הנ-ף עלהניצות
 או לנ[ה העוף כשראש ,כ משא קליפה מכיייוהר

 הג-ף עצם על הדווזהין וש1פך מהנוף נופלותהנוצות
 ! קליפה צריךולכן

 שימתו על הקשו ושהראשונים וידועכקריפה די למה 4ל'כ ככ"ר דעירוי ר'ת לדעת לה:ין יישכנד4
 5)"י ]נס' שיטתו כארנו כם"ר ואנהנו קושיווזהרבה
 מגשל אינו ראשין כל' נם התורה דמן דם'ע%"י[
 האש על עימדת כשהקדירה אלא אינו דבישורכ4וכר
 גרור תכשיל לך לטז ימעסלימ[ ];אי כירוש[סיכדאיתא
 האש מעל וכשנפהרק ור"8 ההתיו סהלך כשהאיראלא
 רטזוהה כעצם שהכיא אף ה:דירה לתוך ד3רונתנו
 דנם מובר ר"ת 44כל סק'שמ[ ]עטר"מ כן מוכר אינועינו דהקר'ס מוברים סהפ-סקים ורובה סכשר אינומ"ס
 כפ"ג פסקה שחש-י רוה וראיה כן מוגר שלגוהשיש
 דלא סשוס כשכת בכ"ר *זזן סוהר דסלהדשכת
 כבשר בישורא נךלד4 דצריכא שם השמרו ככ"רמתכשל
]ע"_ ככ"ר כעזכשל אינו דהירא כישרא גם ולפ"זה-היא

 ודא4 ארא סת:שר סקום באיוה טו'ב פי"[ נן6"ם
 התורה כן יזהו האש ער כשעומרת איא סרובשרדאינו

 עירה ע"י ונם ראשין בככי נם אסרואכרסדהננן
 לא כויההין שהעבירן והקהיה האילפם דצזםכדתנן
 הרסכ"ם כדברי סבואר וכן וכו' תכרין להוכןיחן

 העלו  סש3ה 3פ"8 הרסכ"ם כהב ו_ישל אפייה דיניכל וטהרי תהרוק כאימירי יא מהשמיתיס היא זוד"שנה
 ע"ש ו' רץ בפנ"כ הש3ווזים גין כהבה זו3ועצה
 מכ"ק יתזר סתכשר אינו בכ"ר דנם לר'ין מ"יולפ"ז
 סבשל 4ינו ג'ג עצמו דכ"ר כהןום כק*פה * דיוכיהו ככ,י קןרף ההה ר"ת דלדשז השר קאמר שפה-ולפ'ז
 !ידוק[ עשש כרבריו והע"קר סק"ה ק"ה סי' 'ך ]על מכ'סיותר
 מ1"אריהא נם ב41עה רענע אבל בהמ1 יענע ההוכה

 ננס:[ כזגהש כספורש עירוי ע4 ואפ4לו ג"רבולע
השפילו



השלרץ מה מיא הםהלמתעתך8*
 עקקץ ע* בולע נח"8ת כליואפילו

 ומהאי סק5"ט )סוי
 ונר ב%ע הוטוה שמו סשגי בבישול רבע גזרו8עמא
 והנליעה סבשן שיהא רבנן טיו בלע החרהשמו
 ששמו כגון כ"ר שעץ בריעה הופיו נ"ק רק נ"כדהא
 בודע אי3ו ה4הט מעל וטהעביהיי כאהר בב"ררבר
 נקליפה דדי שכתכ המור ולכן ס:[ ]שסץ* סכ"קיאי
 בעופתז חהנה אעיפתז ונם חיאים אנדיים גםדקאו
 בנדתס אכל הרם שיתכשכ בישול חשש רקליכא
 החלב יובלע דומרף שע"י חלנ אימהי ישוטראים
 הבליעח דנס ש"ס כקליפה די ועכא הבשרברעך
 בהים' 9חזובא רית דבוי ינע ]ועפיץ כ"ק רקאינה
 שיכאוה צה: וזבחיס עד: ועכףם כש שמחים מנ:שכת
 ו:רץ נם"ש שיו הכךשיוק ורבו 4רץ סו4עוות*ונן
 כם"ש בדבריו נחכקו האחרתים וגס עכי"סשלהי
 הכל אשש *8ס"ש אה סי' 1פר"ח קאה בם"העץ*
 י תיק[ ע"ש כאיאטה ח3צ1ים בארט אלא ובטפרבם"ד
 נזנץ אבל נ?ים ברעת ל"3ץ רק חקו אסנםכו

 בפמהים כמפורש בכולו נולע ינ"ר הקאיאוכלים
 אמהי חם להיך צתן אפ%ו דנכ'י הרי ,ע"ש קולףצונן לתת- הם אסיר חם לרעך צען ש חם רתיך חם]סי[
 באוכרין נם בעירף אגר נבר רהטעאה משוםבכ,1
 דכשנפל נופא א מויס והפעם כשק וק בורעאחע
 חזק כח לו יש טיטפח הוא ,שהחם חם רחוךצתן

 ' שאונל ס8מ בכהלו לושגו שנשל נהימעלהלהבליע

 ריא שהחם בעירו4 אגל כבלי רוזטת מו131 ק'רחו
 א*ן מלכשאק ההצתןסלסעלה

 מכ"ק יותר מבש. אעו נישת דכענין והגם טכ"קיחר ?הג"יע באיגרין אף כח *'
 דרכיני באוכלין חכמיס החמירו ס"ס כם"ש בכ"ר!יף

 ולא הס ?תיך נחם וכ"ש חם להוך נצתן בכולו?4מור
 בישיל לשין הן רנמרי ככ"ר ע*רהטהדין תמצא שוין וזה זה כיים הנעלת 34נין אבל בעירףכן

 א*נן באוכלץ ורק בכלים בליעה לעגיןוהן
 שהמור מה א"ש ]ובזה כס"ש בו היחמירו זר"זדומין
 כחנו מב! בשנת והתום' כנ"ר דעירוי לו"י;כחב

 ' ודוק[ ע"ש וכו' ככ"ר לאראיט

 מכייר עריו לערות גא ואם וז"י קכ'ש בסישכתב וזהי כרים לענין נם כר'ת ס"ל לא נעצמו והטורכת
 וכוי כתנ ורשביים ככ'ד דחשיב ר"רן כתנלהכשירו

 ומיהו וכו' עירר מרני לא ודאי דהכא כתכ ז"לוא"א
 בהכשר נ"נ יו די עירוי ע"י אלא נו נשתמש שיאכלי
 נהגעיה דדי אטר רא ר"ת נם ואמנם 'ל עכ עירויעש
 דכן "אש מעל שהעבירוהו ראחר רוחחת נקדקיהכלי וחשכי כגון האש אצל עטדה שלא בנ'ד אלא עירויע"י

 שעסדה בכלי יא שס זבדרם בתוס' דבריומרהיקים
 ר"ת לדעת טחגי כא "ת'יר חג?3ה גם דבזח האשאצל

 מ*כבת כאטן האש אצל נעמהה תדףה ההגעלהאא'ע
 דרין מי'ל עליי הו1לקים וכל השקי ולדעת בז" וצאוכ
 ראשט טכלי די ג"נ בהנע*ה ולכן כ*ם לבריעקהן לבישול- הן הדינימ בבן האש אצל נעומדת דוהנ"ר
 י *ם אט* חחחיץ אאי שטהק לייה4י
 ש0 שנתג ק"ה נס4 הפד דבף פצמם וטהכה

 חם *שך דחם ימר קוחה ואימ* זהב?שט
 סחסחגחם 5סצת ראי9 זכן כלק *%א כ ל אום-אעו
 ענ"? בז ,שלדת ועד אם כיו אום- אלא כן3אעו
 ב"ז יטעה לא תסא דחד יג בי בר דאפלו וטזבאיו צי13 ד ען סאד התסרמי ל ד3ד הל"שםכמטץ טרב
 לת-ץ שרצח מי והש שיש בולו דא-מר ]:י[נפמחים הש* רשת מפ שהריגט בן עהאסי מחבר עוםהצאין
 רדרק יותר ודאי ההו ]נ"מ[ שני אבלי הוא הסדרדנוונת
 ז"ל רא בשי8ת הה%כים הם והמח-ייםקאמך כיי דעל האמת אמנם כן סוברים רבים בנ'אששהרי
 כמו מק אכא אינו ע34ירה וכושם כב"ר הוהדעירף
 שפק%ים' ד3א הפור כוונת ועקקר *רכלץ נל1עתעט ו?א כיים בליעת על אכא אמרו כא אך כ"ר של חוםנן

 ס'ל 4א זח נם חקטור כך כל מגליע שאיגובכ"ר
 ג ת"ע[ כהב'ץש ,כ נ שכתב מק"ר שס ועש"וגם'ש

 או חם לתוך שחם וזה א'כדן לערן 03נכ"ר רנמרי הוה דעירף ר"ת בדות לומר אפשר המדכמ
 שם ששהה מפגי זהי גכולו אוסר חם רהוךצ,נן
 הרו"הים נופלים דמיד כ:ורף משא"כ נןמיו שההוש כסו יוחר יותר הנ*עת ה:ינת זכןחיבה

 נמי זה ובעגין כ"ס איא מכייע אינוטהתרננולה
 חוט לתאוכל חשלויו ומיר חם לתוך חםכשגהגו
 ככ'אך ממש עירוי הוה ולפ"ז כ"ק יק נ"כאסיר
 * נמוב! בפשיפןת ק"ה בס" הפור כוונת שוא'
 *חת וטדוזיר חר,שנ"ם בשם הטור שכ"נ יחהל

 עכ'כ שגי ככלי חשיב שעירוי על"הםמכ"ר
 חג!ש %א וטזיר 1ם7אים ננדיים דנם סזהומביאר
 כלל מבליע איגו דעירוי רםלר החלב רבליעתכלר
 שם גשנת והדא"ש התום' דהנה בזה לרקרקויש
 ע"ש ננר רעזאה דק'י"ל מהא רראייתו נשס4כתכו
 ננר בתחאה נם הא נליעה לענין אכל מגשל אינוולכן
 איסוף רכשכעהת רם"ר ושרי כ"ק בלע ליהאדסיקף צונן לויך בחם שם בפמחים כדאיתא קריפהצריך
 -חץ רי געיייי אגל כייק בו מכריע שפיר צונן רהיתרחם
 צ"ל השתה היהר הם שחרההח*ן וטלא.ם הנדייםעל
 עוך נח בו ואין מצטנן ליח אדמפליטמלהיפך בזה גחבשר אותו מב*עין ואי'כ החלב מפליפיןשהם

 רםבי*ק דנהי צ"ל 1כ8"1 ישו"מ[ סס סל*ענסעל5י
טש
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שרי
השטק טפ ימן טי"א הינא ,

 וצריך ש3תייבש געין הרם יטר לא רכזה בלבדכהרחה מני לא אז הךם נהקרף וכבר השחיפה לאחרסהובה.
 נתקרר ו-אולי בשרייה נם החמירו ולכן ע"ששפשיף
 נם הצריכו ולכן יםוי לא בשרייה שנם כך כלהרם

 ו5סיימ1 גס'0 מ"ס ; ]ו5ס מעככ איט ובדיעבדשפשוף
 סעס חגי ג5'ע וו'ס סס0קוף 50 סטוגס ססר"ס נמ'סי0ג
 5יגר סי0ור צ6ין ג;ס ק0יי6 6ין ספס ממ5' יוסר כטגוני'מ
 ק5סי נס0רס ופיס מג'5 ייסתי 65 סעס מגי סי0ורו9יקר

 ית מגי ."'נ::ון דיי:ם נלפ
 חריחו לא שמא חיישינן מ"ם הכלי נאםרה ~אכשר בכלי שרו אם ולכן כמבושל בכוש שיעור דזהוסעל'ע
 משתמשין אין 1לבן רם מעט בה ונשאר רבלי אהיפה
 בה השתמשו אם ובריעבר צונן אפילו לכתחלה3ה

 ששרו אירע ואם נקייה היהה אם מוהר חמיןאפילו
 דם שום בה ישאד שלא היפב מריחה כשר בכליבשר
 ונם הבשר אסור מעל"ע הבשף שרו ואם כשרהוהיא
 יתבאר מעל"ע נבישה ,ושיעור כסבושל דכבושחגלי
 לשיות יכול מ"מ הכלי נאמרה אם אף ומ"ם ק"הבס"
 ואיט זטן מעפ ששרייתו טפני סי"תו קודם כשרבו

 והורח שנמלח בשר ~על"ע בו לשרות אגל בכךנאמד
 כישול כמו ורט פרפה בלי וח,א מהכלי רינלעאמוד

 מותר דבדיעבר ו"א צ"נ בם" שיתבאר איטר'בקרהרת
 טעם , נותן הה ואז מעל"ע אחד בא רהכבישהמשום
 בא רהכבישה חרא ע"ז וחלקו מקה;[ ]ס"ךלפנס

במי
 בא חככישה דאטו ועוד ק'ס[ ו"ס ]סו"ט מעל"ק

 מעפ מעט נכבש המעל"ע שבכל ודאי וההי אחתברנע
 סעלייע בסוף בא רנבישה דנמר אלא הפעםוקולפ
 ס" ועמג"6 פט נקרו'0 נטל"פ ב;ה לומר שייך איןוא"כ
 ק5% 65 %מ 0,ס כסס'ך 580 ק'0 ר'ס סט"ו סגס 6ף51כן כ6חי ג6ין וסג5יעס יס59'טס גי0ר"מ גץ קנסנ סנף";מ%ו

 שהבשר החורף בזמן במדינוהיט מאר ליזהר ישין ן 50יו[ סס ס0ץ ססמס ק6ו'ס זעס ו;ס1גן
 מאר קשה היא מ"ם וכפור קרח מלאה שאינה אף.

 ופוב מאד צוננים במים ולא הרבה לשרותהונצדך
 קרוג שתהא מועפ יהיה שהחום רק בחמיןלשרותה
 הרם את המלח יפלוט לא ודאי זה רכלאלפושדין
 הנשים את לרחהיר יש הראות נחוש זה מוגןבאשר
 1כ19ר קרח בהבשר יש אם וכ"ש מאד מאד והעל

 שרייתו ע" ירגפור הקרח שיצאו עד למולחודאטר
 יכול וכפור בק-ח נעורו ימלחנו ראם כם"שגחסין

 ; בם"ר שיתבאר כמו הבשראסוד
 ואס אותו שירכך עד לסלחו אמוד שנקרש בשר5ה

 קורס המליהה זמן עבר אם מליחתו באמצענקרש
 1כל מליחתו שיעוד השך נקרש ואם בה לן ליתשנק-ש
 אחרת פעם למלר% טוג היותר הדרך נקרשהחויזיכה
 אמנם. פליחה שיעוד או ולחשהוהו שיחרכךאחר

 להשיט כמיחה הנקץה שטערכך ואחר כן עשה לאאם
 ישאחר רקרישה שקורם רחמן מצרפינן מליחהשיעור
 אנל כשר מליחה שיעור שניהם בין יש ואםהקרישה
 פעולתו חמלח פעל לא ראז מצרפין אין קרוש שזההזמן
 חילוק אין ואו נק-שח החתיכה יכשכל הוא זה וכלכלל
 כשמקצת אבל הדיחה לא או שנתרלכה אחר הריחהבין

 דינש בזח יש ק-ושח אינה ומקצתה קרושהחתיכה
 1 וווק[ פשס גקרסס 1 כסכו5 כווגסו וכ0"כ סקי6 ]עם'ךאחרים
 וקרישה שקורם הזמן דמצרפינן שכהבט דזח ידעימצ

 הפוסקש לשון מתוך נ"ל כן הקרישהושלאחר
 רקדישה קודם ראם שכתבו ג*ג[ 40 יס'ס ס78טגסהו
 תיכף הקרישה ואחר מליחה "רעוד עריין שההלא

 הוא הקרישה דזמן משום אמור לקדירה ונתנההריחה
 ער וקרישה אחר הסתין דאם להדיא משמע ,"שכאבן

 כן הסברא מצר ונם רמי שפיר מליחה שיעורשהשלש
 הבשף שעל המלח כח כל קלקל הקרישה אם רמם"נהוא
 אם אף ליהני לא א'ע פע1לתו עור לעשות יכולשאיט
 למה קלקל לא ואם המליחה זמן הקרישה אחרישהח
 כשאחר ררוקא מפורש שכתבו מהנרוליס הש נצרףלא

 לצרת אבל מותר מליחה שיעור שהה סהקרישההריכוך
 מוע~ף איט הקרישה שיאהר מה עם וקדישה שקורםטה
 מברתם על ותטיהכי ומ,ז[ 0ק"6 נס"י ]שעשג בדיעברנם

 עיק- נ"ל לרינא אבל לרבריהם לחוש ישולמעשה
 סמ0הן מיפ כיגריסס קגס נר6ס ססשך טמיסון ]סגסכם"ש
 1ו'מ סו6 כן סקיך כווגם זגס יר6פ נסגס'ז 31זנריו ססניס"ס
 סגקרס סקוזס מס 0ס כ~מר ססססר 6מר מ5'מס סעיר!סקס

 קרושה אונה ומקצתה קרושה חתיכה סקצת יףםכ 1 5ז'ג6[ עיקר וכן סקן"ג ס0ר'ח מטרםוכ*כ
 ואח"כ מלחה ואם נולה שירבכנה ער יסלחנהלא
 מקצתה ממנה יחתוד וקרח בפור במקצתהמצאו

 ואף מותר והשאר בפ"ע וימלחנה וירככנההקרושה
 מצר כנמלח רק חוה חנשאר רנם לומר חוששיםשיש
 לו מועיל הטליחה %ן הקרח שלצר שאותו מפניאחד
 פעולתו פועל רהמלח כיל חששא זה אין מ"ם סק8י[~ח"ז
 ; גי"6[ ]סגר;"מ סהנדולים אחר וכ'צ נקרש שיא מקוםגכל
 הדכר יחד מחובדת בעחיח לתקנה ירצח אם אבלכא

 מליחה שיעור נמלחה כבר אם מיבעיא ולאקשה
 קדושה החתיכה מקצת פמצא המליחה אחרוהורח
 הטקום שהרי מחוגדת בשדה תקנתא לה לית וראידא

 שאיט המקום והרי שנית פעם לסלוח צדיךהקרוש
 ראחר י%יטט ויא הקר1ש רטק1ם של הרם יבלעקרוש
 אלא שיתבאר כמו רפליטה נקבי נסתסו כברההדחה
 ההרחה דאז מליחה שיעור נמלחח לא כשעדיקאפילו
 0קכ'ו[ פ' 40 מס'ך ]כמגו6ו ה9יטח 5קבי מותכןאינה
 הגךוש המגךם שיתרכך עד ולהמתין להדיחה יכי1ט8"ז

 כותר כן עשה אם גריעבד ובודאי פעם עורולמולחה
 זמן עבר כבר דאיי לכהחלח י'ז לממוך איןמ"מ

 בלא אף תשה לסצא קשח הסליחה וסן ו2עגרהמליחה
חרחך



אעחץ ט יק פיי%  שמוהשלק 
 רגשגףם שיתרבך פעולה איוה לעשות שעליו טפניחי8ח
 בה 5סשמש אע קצת חם בטקום 5הגיחה כסודגךןש
 ויזטרך כסים ימס שעליו שהמלח ובהכרחהרבה
 יריח ראם נצולח אין מם"ג 1ח1 שנית מליחהלמלוח
 אין 5כתחלה הרי ידיח לא ואם הפליטה גקניימתמו
 סליחה שיעור ושההה שגטלחה חתיכה עלמולחין
 הקנהא לה לית הלכך שיהנאר כמו הודחהכשלא
 פעם עוד ומלחה הדיחה כש5א בריעבר וה גםאטנם
 וכגגע"צ 1"6 ועינמ4ר וש נזין ]כג.ג כשר הריכוךאחר

 ; ודוק[כחנתי
 5א רצלי ואע"נ בעין לדס לה דסרמי הפ"םב5א לצלי אפ" אוסרין יש החלה הרחה בלא כש0לחכננ
 שאל הדם חשביון ולא ע"ו בסעי' בם"ש הדחהבעי

 ]עס" בעין כדם 5ח וחשכינן יותר גרוע המם"גפעם לפי סלטקה ע"י שגבלע הרם מ"0 בעין בדםהבשר
 וה דאין לצ5י 5כתחלה נם םתייין ויש וספונ[סק"
 רעה רנם יאפשר סק'שג[ ]פ"ך כלל בעין לרםרוטה

 רכסה הרע להורוה יש וכן דוקא 5הפ"מ כוונתה11
 ברור דשירוזר דכשנצלי מ5יחה בדיגי כתבומהשסקים
 בבישול לההיר אין בהפ"ם רק ההיתר אין1בביש51

 וה שיק- 5א דכמדינתנו נראה ולי בצלי שאפשרכיון
 על בשר בזלייה בקיאים אנו שאין בחוש רואשדאנו
 בהפ"ם בבישול אם ולכן לאיגור שהולך וכמעמהאש
 שבצ5י ספני בזלי שאפשר טטעם 5אוסרה איןשתר

 חתיכוה שארי עם הדחה בלא חהיכה גס5ח אםכנ * פ"ב בסעיף ועם"ש הפ"מ נ"כתהיה
 לגמף סוהדות החתיכות ושארי לעי5 שנתבארוהדיוים כפי אמורה חהיכה אותה יחר ונמלחושרידחו

 כהש דינם ויהיה טמגה בולעות הט הרי אמריגןולא
 לה חשכינן עצטה דלנבי שאע"ג טפני והטעסעצמה
 כדס א5א דאינו פשימא אחרות לגבי 0"ם כצןכרם
 ן דבחתיכה סקס,ו[ ]ס'ך פולמו כך וכבולעופל"מה
 שריא י"5 ולכן וקשה עב הוא כתוכה גב5ערכשהרם

 אחרי הוא חתזות בשארי הבליעה אבל נעיןברם
 שריק רדם ועוד ]סוי'נ[ פלימוה דם כשארי ודךישגסם
 : סי'6[ ]ס" בטליחה לחתיכח מחתיכח טפעפעואימ
 רק דק במלח למלוח שאין מש0ע ]קינק בגם'כך

 לפי המעם ובתב ]נס"ו[ חרמב"ם וב"כבגסה
 ספלטת ואיגח הכשד בתוך וגבלעת נתכת רקשמ5ח
 דאדרבה מ"[ ]ס" כתב הרא"ש אכ5 ע"ש הדםאת
 להוציא ופוע5 הבשר ע5 טתפור יותר דק שרסלחבל
 את כשהופך הגס אב5 בו נדבק דיא ב4 הדםאת

 עב"ל טמגה טשר הוא השגי מצר לכילחההחת4כה
 בדק פוב יותר אב5 סותר גם בס5ח רנם קם"לוהנם'
 דעת ריא וכן ע"ש רש"י 0רברי סבואר וכן]טשי"ס[
 ]עמ" כן סובר הרשבייא וגם ע"ש והד"ןהראב"ר

 פס
 על חוא רומב"ם דכוונת כל5 פליני דלא וא~יסט"מ[
י4 כסי לחה יודו אלה ינותיט גם ובזה בססח רקמלח

 1 הדק מן לרק ולא לרק צ01זם מעירשההוש
 נסלח ולא כסלח רקה במלה ימלח לא נ'בסעיף טכתבי הש"ק בעלי רמתיט רעה שו"1 ומחהכה
 אה יףם ואילה אילך הבשר טעל שנופלת כיוהרגמה
 כ. למלוח מוהר כקמה רק מלח רק אחר מלח5ו

 שלא קצת עכ שיהא הרבח במלח להבשר וינסטעכ"ל
 דק יהא שלא גסותו שיעור הוא וכמח ]סמיי[יסוח
 גס שאיט סלח דכל כתבו ריבה נס ויאכקסח

 נס ואם 5מליחה כשר דשא הים מסי שעושיןמטלח יות-
 לא ועריין 16"ה[ נסס סק'"נ ]ע"ו להריקו צריךיוהר
 הים טמי הא נעיני המוה הדכר ועיקר שיעורוידעט
 כל אותו כוהשין ואח"כ למאר גרולות חהיבותעושין
 רלרעת לי המוה ועור לט שירוע כטו ברצוגואחד

 ל0ליחה כשר יותר הוא ביוחר דק שהוא דכלהרא"ש
 גללגיתא בסילחא מלח דימי רב שאומר שם בגם'א"כ
 ס"ם גס בסלח גם דסוהר גהי כפירש"י גס במלחפ"
 כן ר"ד עשה לא לסה הרק הוא מוב שיוחרביון
 הוא וביור הטוכחר מן מצוה ל0יעכד בעי 5אאטו
 אכל דק בסלח שאומר הדמב"ם ש5 טעמושוהו

 : קשהלהרא"ש
 מ'לחא פ" רש"י דהגה בוה אחר ענין נראה צנו

 סרוסית סלח סיני שני גמצא בש"ם והנה כאבןקשה
 אלה טלח סיני שני נסצש ביסיט וגם אסתיוקגיתומלח
 אסת-וקנית וסלח הים סמי0י שנתקג*ן מה מרומיתמלח
 דסלה וישי[ ככיזה פי' ורש"י ההרים סן שחוצביןמה

 א.נה אסתרוקנית רסלח וממילא מאד ר~ק היאסדומית
 מלח וליל ]כ.*'ן במנחות כן פירש"י ולהריאדקה

 הקרקע סן אטתרוקנית לאנפיה טשליכה היםמדוסית
 גסה אכתרוקנית דקה סרזמית מלח ארם וכיריגעשה
 וקשח עבה מרו0ית מלח פירש"י ]ר:( בב"ב והגהעב"ל
 שרבים כמו רק רהוא שם למוש סיוזר ואיט עששכאבן
 קשה בטבעו סדומית דמלח וךא כן דהעגין ע5יוהקשו
 כאבןלטאר

 ]ערי
 גכתש או בשנמוץ לכן פ*ס[ גן ערך

 וק- רה שרצא אמתרוקניה סמלח יוחר למאר רקגעשה
 להעשות יטל איט בהכתשו או בהמחט 1כןבמכעו
 פס[ נערוך ר*ג ~א6ין בוה טעיד שהחוש כסו כך נלרק
 קשה יוהר חרבה יס של שסלח רואים אנו היוםוגם

 יש ולכן רך גם הוא וא0תרוקנית כאבן ועשה רקדיא סחמית מלח ולפ"ו טלוח 'והר הדבה וגם הארץמסלח
 חואדק דהמדים' וחסרון טעלה כא~אה לעמן אחרבכל
 ליתוך ףח ואיט כאבן קשה וצא וח ננד אך ליתוךוטח

 רך רךא ןה ונגד ליהוך טח ואיגו גם הואואסחרוקנית
 כטבואר פירושש כסח 5ו יש נלל ושם ליתוךוטח

 אסהרוקנית והוא גסה ס5ח פירש דש"י ~בןבערוך
 מלח והוא כאבן קשה פירש והערוך רך שדצאאף

 מזרש רהרמב"ס גאסר לפייו רק שריא אףסדוסית
 של בסלח לרינא ו5פ"ו כחערך פרש חזהא"שכרש"י
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 68כוףהטטהן מם פט מ~הה58טתעהוך
 דלא נאסר אם א8ילו רורח אם אגל טרהכשלא
 ונפשק הפלימח פמקה לשעתו ס"ס הפליפה נקכינסתט
 כחס'ך סט" טפיק 5דיג6 6ך ססזט -חד סס6 קס0ט"ו ני6זי 5סי גסכט זכף כ54י ס6ססר כ6ן 11'ס ]גנ"5הצדדים משני למלוח ברירח ולפיבך חשני שמצר הדחשהכח
 גש' י556ג1 כשכ כסט~ף ,טט'ס כטוח 6ף סטנו טחרוט'ק5

 ו זדזק[ סס"ך דטת ק5ח ,כ'ג ס0"ט סזס55'
 איט נדדנ והכי הרם"א רבינו שבתכ רזח ירץלב

 לבסותו אבל הצררים משני המליחה עלאלא
 במרומה מלח מבלי מקום בו ישאר שלא במלחבולו
 שרוב ספני זסט'ג[ סק*כ זעס'ך ]כ'ח בן נהנושלא

 נאבל יהא שלא רק בעינן רלא כהרשב"א מ"להשמקים
 וו"ל ס*י[ ]פ' הרוקח הביאו הערוך וב"ב מלחומחמת
 ראובלו מוב יהא שלא לטולחו שצריך בערוךומפרש
 שמפזר 0עמ המולח אבל וכו' צרריה מכל רמלוחוצריך
 בשמפזרו אבל עכ"ל לקרהיח אסור ולכאן לכאןהמלח
 לכחחלה ומירי ]סשז[ וכהנם"י בבה"נ וב"ב ריו כולוע"פ

 ובפרמ תע"ב מלח מבלי מקום בו ישאר שלאכשאפשר
 : כך בל מלוחה ,אינה ים של שאינה מרינחגובמלח
 אין שאמרנו אחר מצר רבנמלח ריא פשומ יברלנ

 למערה פניו טונח היה הנמלח שהצר ביןחילוק
 ונם עיק- ואיט בזה לחלק שרוצים שיש לממהאו

 רברים שארי מתערובת נקי יחיח שהמלח ריאפשומ
 ממחצה פרצת אפילו אחר מין תערובת בו היהואם
 במלח שניוע ולסולחו להריחו וחייב מועלת המליחהאין
 ראש הטעמ מן מעם היה שהתערובת לא אםנקי

 נמור בחערובת אבל כשר בריעבר ראז לבלוםנחשב
 המליחה באמצע ראם ורע מועיל איט בריעברגם
 ולמתוצ הויעך מקים לחריח צריך לשנים הנהחחתך
 ולסלחו לחץר א"צ פליחה שיעור לאחר אבלשנית
 יש מליחח שיעור אחר רגם להסוברים אף החתךסקום
 סגתכ סקכ'6 ]טחיד שיתבאר במו חבשר בתוךרם

 סוחס גס 651ח.כ כסריס6 סדחס קודס כסחחך 4ר'ךוכדחס
 0גקזס 5סויח 5ריך 5סס סדחס קווס יגס זחטיסני ט'ס6"5

 ; סחחיכס[ כ5 סיל'ח כחכרח 60סזס
 הרטב"ם כחב בטלחו החתיבה לשרות צריך במהלך

 שעה שלישית ברי שרוא מיל הייוך ברי]ס"ז[
 מסה לדבריו ראיה והביאו מינומין ח"י והייטכקירוג
 ושיעור עיבור מין הייט רמליחה ט'ס'[ ]גנת חז"לשאמרו
 וססח,ס מילין ר' הוא עיבור רשיעור בש'םמקוטות בשני מבואר רלהריא ותמיהני ]סס"ט[ מיל הואעיבור
 רף בנרה בתכ ז"ל ררש"י אמת והן קכ"נ;[ חז5,ןגז'
 עצסו ררטב"ם וב"ב מיין ר' ריא שם רחשיב הניכל שהרי טה"ר הוא בוראי אסנם מיל שיעור רהואנה'

 ; ע"ש נבל ערך הערוך וב"ב מאה"מבפ"ר
 הבה"נ רהנה הוא הרטב"ם של רמעמו נ"ל ילבןלךץ

 וכתב צרייה בשרעור הוא מליחה רשיעורבתב
 הילקך כרי רצא צלייה רשיעור הגאוגט גשםהרסג"ן

 י8טף חשש סהג6י בירס קבלה היי ע"[ ~ס"טמל
 ל8 ראכתי צלהה כשיעור לבתוכ הרסב"ם רצחלא
 דידצא משום והפעם מל כהב ולבן הזטן הזא במהידעט
 חז"ל אמיו ולפיכך צלייה ע"י במו סריחה ע"יהדם
 גס אמנם ]כ'[ להם אחר שיעור ולבן כרותחרםליח
 על רעות במה יש כרותח במלטש שהיי תסירגיבזה
 לגף4ירה מליחה רזהו ס"ל ר"ת ורק בן אסרו מליחאיזה
 מליח רריא סזברים רעות במהאבל

 אוש-
 הפור בם"ש

 דדא הפומקים רוב שרעת ואמה צ"אבמי'
 בר'-,"

 מ"ם
 הבש ררביט ק"ל ועור שם בם"ש עליו חולקים ישהא
 רבמוף אלברצלוני הנשיא בשם הנרול בספרו שםהכיא
 נרמהן ואיך ע"ש קורם ולא ברוהח נעשה מליחהשיעור
 ועור מופ1 וער מתחלתו הרם מושך שהאשלצלייה
 לפלי8ת האש כח שאיבת רומח שאינו מעיררהחוש
 ובמה טותר ובצלייה אסור רבמליחה שיתבארמליחה ביי ימש נ' ששהה מבשר לזה ברורה וראיההמלח
 וטק יוהר האש רכח אלא מליחה בהלבוה בןרגרים

 ז המרחמבח
 שי4עיך הרסב"ם של מעמו שזהו אצלי גרור ילבןלך

 רוהחץ מש להוך הבשר לחפיל אחרונה הרחהאחר
 עב'ל רם יצא ולא מיר שיתלבן כרי לפושרין לאאבל
 בכל ואין זה רבר לו רמנין רבותעו כל עיוותמהו
 רלוש-מב"ם לי וואה זו חומרא שתפסו ישראלהפוצות
 ביבל1זו שאין באשר 1לבן שהקשיט טה בל קשההוה
 מפי מקיבל זה שיעור כירם שהיח הגאונים עללחלוק
 טפילץ ראח"ב אלא זה ל,גין למליחה צלייה רמילא רודאי בלבר זה על מוסבין ראין פירש ולבן הנם'חכמי
 אם אגל בתטו רגשאר הדם להצמית לרותחיןהגשר
 חרמב,ם גם מטיל יותר שיק~ר במלחו הבשריניחו

 : ברותחין הבשר להמיל שא"ציורה
 במלהו להשהות העולם שבהט רוה אומר אני ילפ"זל1

 זו גחוסרא נרגו למה לט נורע ולא שעהשיץור
 כרי כתבו בולם שררי בראשונים בלל נזבר שלאמה

 אינם אם ישראל רבלל אלא הנשנים קבלת בפיצלייה
 שלא ברי נרציסר רהסנהנ הם נביאים בני הסנביאים
 סתקלקל רבזה רותחיז לת,ך הבשר לשום סיריצמיבו
 דעיקר משום שעה שיעור שקצבו וזה בירוץהבשר
 כס"ש הסליחה שיעור אחר הוא הטלח שלחרתיחה

 פעמים שני שזט ונמצא צלייה שיעור להמו,ין צרץ-ואז
 שהם מינ:מיןח"י

 ל-

 שעה מחצי ר4פקיה וביון מיטמין
 ( ס50ח'[ כטשס 5ט'ג 'טססח סתסט.ד ]ט'ם אשעהאוקמה

 הש"ע בעלי רבותיט שבתבו בטה לי יראה ולפ"1ל1ק
 פחות איט במלח שהייה שיעור וז"ל 1'בסעיף

 אורויכ לבבור לבתחלה אפילו או בדיעבר לסמוךיש וע" בקירוב שעה שישית כרי שהוא מיל הילוךמכרי
 במליהד לחשריה הסנהנ בלא"ה אבל שבה לצורךאו

 כן עושים אם ויעמר עב"ל לשנות ואיז שעהשיעור
רויש לסיס ישליבט בריעכר 14 ל%רחים % שגתלבגור



חשלרק 08 %א מל*הימת ,עריףשש
 יושהו ימלחו הפח%ז שלכל ש חרסג"ם כפששהאי6
 ]גס וכא טורה אני וכן פחות לא כרנומין לשובסלרי
 וס זרך נגעק 4ך ייו6 ס' סש56"%1 פ5 נססרו סג*ןזעא
 קשרמג"ס טולקס חזכסינ סס56סחע 1גס פר*5 *ס 6ךפ'ס

 ז 111ק[ סיסכ פ"ס גפ5מ6 0'65ס61
 רבותינו כל ונם כן הטמג שאין אעשה סה 5מנםל5ז

 כתכו דראשונים וכל וה0ור חהרשכ"אהרא"ש
 להמיל שמצריך טה הרסכ"ם רברי וררן צלייחשיעור
 כן סונרין שאק להדיא טכואר הרי ברותחיןחגשר
 סוציא טזה פחות בזטן נם כצלי וכאסתהים כל לרעציא לטליחה די זה רבורעור בירם רקבלהוצ"ל
 האש כל ולא ל"ה מכורר שיעור אין אך הרם אתהאש
 ראף שיהא צלייה -גשףעור אטרו ולפיכך ככיכןשהה

 אכל ע"1 כסיי שיתבאר כבן ארם בני לרובלאכילה
 גסעיף ססקסיע ~ס כם"ש ברור נלע"ד הרטל'םבדעת
 !ס סקסס ססגרי,ג לג ס" %4ג* מ65תי פיגו1 גסיגור5"1

 ; טיס[, 45ע ס" גסגיג6 גג5מו סג1מק גמו 1חזקיס סגוג'יויגלי
 הנשר שנטלח אחר ת"ל י"ם כסעיף שכתבו יזדןנ2

 ייש רוהחים שאינם כטים אפלו ליתמ מוחרוהורח
 ראשוגה כסברא והמנהנ רוהחים בטש לית% שטצריךמי
 טליחח שיעור שאחר רהארטומית רם"ל עכ"ל זיגך)כן
 אטנם הראשתים כל כתבו רבן בעלמא מוהי אלאאימ

 להשהות שנהט ראחרי טהמנהנ ב% ראיה איןלפם"ש
 ברותחים ליתע א"צ דוטב"ם ירעת גם שייטחשעה
 שמולחים בעת אפלו הוא הוא דהסנהנ כוונהםוזפלי

 ; וכם"ש צלייה כשיעוררק
 צלייח כרי ששהה ראחר מז[ ]י' הולש כתבמא

 והרם הטלח להעביר ראשעה פעםים שנילרחצו
 עכ"ל שנשארי הראשענים "טים לחלחהית להעבירחפניה
 והסם"ק והסם"ג המררכי וכ"כ שם ברטזס חמורוכ"ב

 פעמים שני להדיח שצריך ס'ג[ ]ס" ומה"תוהשערים
 פעם רק הריח לא אם רוריעבר וכתכו ננ'מן]סוג6
 יש רלכתחלח כתב בדג"א ורק וגיח[ ]ג"י דיואהת
 ; ע"ש גראשון שננעו השניים חטים לפהר פעםים נ'*דיח

 ליזהר שצריך ננ"י[ ]סיג6 בתה"ב בתב ידשב'שמב
 שיש0פט שו המלח שינפץ ט4חח שאחרבהדחח

 שאם בו שטריחים המים כלי בתוך מזננו שלץ ער3כים
 כח שוברים המים נטצאו הכלי בתוך סלחו עםיניחנו
 המלח פני ועל הנשר שעשפ הרם ונטצא חבשרפלי0ת
 ענ"ל וכו' בכלי שעטו רמלח טחטת כתוכו תכלערצזר
 טאר טועפים בטיס אלא איט !ה שחשש הואוכרור
 ולכן והציר המלח כח מב0לים 'הטים סחבשרבטים
 טים אפילו פרינא שהרי מה חששו לא הראשגשכי

 טים וכ"ש שיתנאר בסו הציר בח טנפליןסועמים
 כל על יחלוק לא רהרשב"א בתו 'זהו אסנםסוובים
 לוסר דטנ"ל פעמים נב' לכתחלה רי שאינוהפוסקיס

 גדג* יהיה וא ראש31ח רהרחה חירש רנ"ה חלאגן

 פעמ שי ירח ואחשנ המלח עפץ או בשהךאלא
 ן בנלישני

 ושניף המדם הסיח להעבהך ראשתה פעמיםשני ידיהי םליה%ו שרעור ששהה חשהר המור מ"ש ולפ"זמנ
 הבלי ויש0וף כו שנשארו המים לחלוחיתלהעביר
 של בכלי שרתטע וקודם לרחיצה רחיצה ביו בושרוחצץ
 או שעכיו ה0לח נל סעליו ינפץ כו שסריחוטים

 וטיוצ וכו' מהמלח עליו ישאר שלא נרי במיםישםפנו
 כי לאמור אין נפצו ולא תחלה במים נשפף לאאם

 כרותח א*יב ולא המלח כח מב0לין שככליהס*ם
 רלבר רכ11גח1 לומר אין והנה , עכ"ל הבשרלאסור
 ' יח*ק דאיך שפיפה או נישץ צריך פעסים שניההרחה

 לו היה הפחות ולכל הראשונים ורוב הרא"ש אביועל
 יפסוק איך ועור כררכו בן מ"ל לא רהרא"שלה!כיר
 מרר אלא כם"ש' ברטזים בעצסו שפסק סמהלהיפך
 ממש ררא"ש אביו לשון כתב רמקורם הוא כןרבריו
 הרשב"א חששת כהב ואח"כ פעסים שמ חדחהרצריך
 ישמפנו אש עפצנו אלא נהכלי במלרו הבשר יתןשלא
 חשש ולא אחת פעם בהדחה אח"כ רי נינא1נהאי
 רבדיעבר כתב ואח"כ הפומקים כל הצריכו לאפעטים מסני ריותר בבך למעות שא"א טשום נפירוש זהלבאר
 לא רלכן 1כ11נת1 בזה חשש אין שמף ולא נפץ לאאם

 וסג"ח ס5, סתפסו ]וג"ג לוה הפוסקים וחב הרלשחששו
 וכ"מ ססוס י1גר יסם סיס !ס 6ך גסירופ סירסו י6 גי06

 ע('ס סעמזס נג' 5סחמיר גתג 1גכג"6 סגתנ מס1ריסס5ס1י6
 ; גוס[ מי1פ מס גיונתו גן ססיר יגס ס"611'
 ככלי הבשר שית! קודם !' בסעית הל"י רבינו יז"לכ2ד

 ישמפם או שע14 המלח טעליו ינפץ בושמרזצ
 יריחם כו שסריחיו נכלי "בשר הען זא%'כבמים
 ותפמו עכ"ל לרחיצה רחיצה כין הכ* ויש0וףפעפים
 או הניפוץ לנר פעמים שיייחט רכ11מז1 הששעמפרשי
 להקשות הרבו ולפ"ז פעטים שלש הרחח דדצהחשמיפה

 חבשר להריח שצריכין וי"א שכהנ הרם"א רבעועל
 ינפץ או יש0פט *"כ לכתחלה טחנין חהני 5עמיםנ'

 נ' כהרחה וזי י!ה פעמים ב' וידידגו טעלזהטלח
 הבשד בו יניח ואח"כ הכלי תוך הכרם ישים שפעמש
 הרבה טים יהן לכתחלה נהנ והבי פעמים נ'תריחנו
 על'ל שכציר הטלח כח שיבפלו כרי האוהנהכהרחה
 ברבריו הרבה ונרחקו הטחבר רכף על חמיף טהוקשח
 כתב ראיך עליו חקשו ונם אייי[ ח" סקג"ח~6'1

 אמור לכתחל, הא הכל4 תוך המים לשוםלכחחלה
 רבלע יחזור לא המלח שעם שהרם חרשב"אט0עם

 ; ]ס'ך[כתוכו
 רעתו על עלה לא הב"י ררבינו חוא האטת-אבל
 אלא 'יחיראה כרעה פענים נ' דעקהה לפמוקבלל

 לחששת שחשש אלא הפומקים רוב כרעת פעסיםשני
 קורם הצריך ולכן חבשר בהוך חרם להנלעתהרשב"א

 !ה שגתנ נהסי שלא לשפוף או הפלח לנפץ%
בסל



 אבחהשלהז מפ מק 6"החמטתשרך
 שדךאשש טפגי הרשב"א דעת שי לצאת דפרעטשף
 ולכן ל,ה חרבה השש ואייצ כם"ש לוה השש5א
 ואומר 4ז-ח נצרך פעגום כמה חרחה דיןישי %טרט 0מצצ פעמהם ידידצו שכתב חה כגץדםבהגו
 בשדשני חהיימ סקךרם וה שכתכ חשור כלשההין לרחהגה רההצה בין דגלי ישפצף פעסהם שנישצר*ך
 חטצריך דג1דסהם לרברץ וסמילא נהכלי סריהפעטש
 שכן לך מזרע איצן פעם בעוד ריו שטףפה אונעאץ
 ש וצעצץ אחר וצא פעסים רההרחה נאסר דאםדאא

 ש כהגשוץ נסהלק כבר הדם עיגך האלידיצה רוריה בין הכל* שגיפת צריך לטה א"כואשמיפה
 : כראמרן ור4ו אלאבהשטיפה

 ריריך די"א להוסיף הרם"א רכיט בא שפיר %""נמו
 אינה 1 ודעה לכהחלה טהנין וכך פעטים ל הרחהי

 שחושש רמי כתב ו5כן הרשכ"א להששתדוששת
 הרחה ואח"כ שפיפח או ניפוץ צריך הרשכ"אלחששת
 יהן הרשב"א  לחשעמע דצשש שאינו טי ש פעמיסשגי
 לכל( נתנ והכי פעמש ג' יריחנה ובשם בהכליסים

 וחינו בובלי פעמים מ ולהדיח זו לחששא5חחצש
 דגשר עביה ואח"כ ולהריחה הכלי רוך הנשרלהארם
 פעם ואמ"כ ומדיחה המים לתוך וטפילח ודחרנמזשש
 רדבה כרם ישים ר4?תחלח לוטר חהוסיףשלישית
 לא הרשכ"א ר4קי הרשכ"א חששה לצאת כריבחבלי
 וגס"ש טרוכים כטים ולא טועמים כטים רקהשש

 לא אם ח"ל נוטר ח' מיף רכי1סין"י כא יוהמז
 דמים כי לאסור אין שמפו ולא שעליו הסלתניפץ
 ראהז אעשנ כלוסר עכ'ל חמלח כח פבםליןשבכלי
 בסעיף אה הקדים רלכך הרשכ"א לחששת מיבאהשש
 גדיעט ט'ם ס"ה בסעיף וככףש ההרחה רע לעעךז'
 הרם"א רבש וכא לכתחלה .לההמיר ורע 5החשיצ יא דשוסקש שרוג טפמ לאסור אין כן עשה לאאם

 לחסור שאין הרבותא עיכך וצא רבזה כלימרעכ"ל הצה- כה טכ8לין ס"ם טועמים חטים החילו ח-ללבאר
 נ% תששא כאן אין סרוכים טים דאלובדיעבר

 : שבארטכטו
 דרה לא אפהי מהירין יש ת*ל לחמר עור ווצפיףבמץ

 5ממע4 יש חנשר בוורוי; שעוטקין כווגסועמת לליש ' ראין הבשר כו פציוי בכלי כללטים
 לאחר אבל ראחינח בהדחה רק גבא ל4ישואץ

 רכבר רכריו ביאור עכשל לדוש אע ראהינהדדהה
 הכל 1ו והנה לוקל דעתו הרשביא דגהששצזגושגט

 לתה אבי הכשר השה*כ להכלי 5תהן הגרסגשסקריסע
 הפוטקים לכל שאס"ר פשי8א הסים ואח"כ 0קךרםדבשר
 ש"יגו בכל* חבשך סדנח בהכלי חמים שףדעש עדדוש1
 ושוז דהא מושמת רשעה טשום בבדרנ 1פ"סגר מתירע דיש 0תג ה~ה שפ%פ הצי יבלעסטקג

ז.  *  סהעגף וה על 5ססוך שיש ו0תג הנשר 

 לאהר אבל ראשצמה בהרהה רבל חיצ לכהחלה"4א
 אותן ולכן לכתחלה אף כוה חשש שום איןטכאן

 שמרפה 1צ נעצץ וטצריכין הרשבשא לחששתדוצשערם
 ו חכלי לעסי מתנים אעי אח"כ להושאין
 לאחר נס מריחין ובה כשר לשר"תסיוחרת כלי להם שיש ישרא5 כהי ככל הפשופ המנהנב1ם

 טיפה או כשר ככלי אם-הדיי כין ח%וק ואיןקפידא אין מדינא אסנם כלוס בה סשתטשין ואיןדסליהה
 חהכשר נקיה שהכלי כיון יוטן בני אפי* חולכתש

 אך כוה חשש שום אין וביוק טועפ ומן כהמשהין
 שאפר פוףפא כחלכ או כפרשה טלוכלך חכליאם

 יכיעו אוהם ירההץ חמלח שהרי כשר כהלדויח
 הסלח כח שסכשל ככלי סים טעם היה ואםכהגשר
 מוהר מלוכלכש הם אפילו כרותח עור חשובשאימ
 נ.5יר מסו בהן הריתאם

 ל0-

 וגס*ך ל סעיף טף סרמ'6
 פירוה כם4 הכשר להדיח דטוהר רים"א רכיט כהכנ :סק)"גן

 1ס"ר השזרונים רכחזעו תהמכימו עכ"ל טיםוא"צ
 המליחה עאאחר וכין הטליחה שקורם הרחה רכין4ט"ו[
 הרחה לענין לחלק רצה שכתשן' ואף לםיםפירות טי בין 5חלק נכון טעם שום ראין פירות כטיטותר

 טרכגי ולא הבשר מקשים פירות הסי ר4צליראשונח
 אף תבן סתומי לח טסתם רככאן ראעו ון-י טשםלח
 שכע כין רילוק ואין )"ו[ דנף' כתשו' להריא כןכתכ שהירכ" גם וטה וראיוהההם הש'ע ספרשי רברילררצת כדאי כרכריהם ש4רן יראה דרואה ט"ם ק)*נ[ךס4 בתשי  שכתכ רכריו להעטיר שרושים טדגדהיםשרש
 טשגןן שארי וכין פוטאה לקבל המכשיר*ןטשקין
 פליד6ש קורם בין בשך בהם כשהיעז מותריככול6

 : בו"1בר הכל וורצ כה~חה ואהרוכין
 שעוה כטה אפ44 בסלחו חבשר 5תשוצה סוהרנ84

 ש שעות יב דדרימ ציו פ4פת מכדי יוחראכל
 רחיערנן לדוטההן אסחר שרתכאוו הרעות כפיסעל"ע
 רבל המלח ושעל שעלע סהרם ויבלע יחערשלא
 לאחר אבל כלע לא לפלו8 שפרזר כען הפלימהוטן
 אפילו כטלחו לשדית מתעיס יש חשש יש פלינצעוסן
 בטלח ובלוע דעח סעם שעליו שדם לפי ימשכ6ה
 טמט לר46ם חטלה ררך ו1ון טטע לצאת 4כף5ואימ
 ודעה הראשש רעה ו1ז א14 שמושם אררבא הדםאת

 כסף והש"ע חמיר כם"ש הרשכ"א רעת וראראוצצה
 נצהר וטיעבד האתן-ם לדעת לחוש יש ולכתהלהא'

 ועם"ש טשעה יוחר להשהוה לבלי חפשצפוהממז
 : ז'כסעיף

 הרשבשא לריז הההחה ידם שנית ונמ5הט4הה כרי ושהה בשר טלמ אם גיל תלף 11 יב*4גהאנב
 רם לחלוהקז בהבשר י-בל*ע השני שעעמלח לחושיש
 וין 5"4הה שיעור עושהה קורם גם וזילי דצשז"כהשע5
 לא ראשון שגפעם לא אם שמת פעס פלח שןיוליהי

סלהו



ךץשליץ מפ' מימן מליחההלכותקט*קי66
 ולמלחו להריחו יותר פוב בכה"ג ונם נהגןמלחו
 להפלימ אלא המלח ררך שאין הרא"ש לרעת אבלשנית
 לחוש יש לבתחיה ג"כ רינא ולענין מותר רהבליעולא

 ימותי ,ס ]ו.ן חקודם בבסעיף מותר ובריעברלהאוסרים
 סמיח ס"ין זיסר6"ס סכתכ ככ'י וסוכ6 ס'ו סי'ממזר""'
 ן גסר"'כ[ ססס וידינ" 6ס~ר ז5סרסכ'6 ותמיי" ע'ס סותר,סגייט
 צריך אחרונה הרחה גלא ונהבשל שנמלח בשרנב

 ולא המלח ונגר הנשד שע',פ הדם נגרששים
 המלח כל בננר אלא בהמלח הנבלע הדם רקטשערינן

 רמשערינן וכמו המלח בלע רם במה ירעינן רלאחרא
 נגר בשר לקרירה שנתחבה חולבת בכת והיתרבאימור
 צ"ג בסי' כמ"ש בלע כמה ירעינן רלא ממעם הכףבל
 האימורין בכל מחמרינן אנן רהא ועור זה בנדון בןבמו
 נכלה המלח נעשה וא"כ צ"ב במי' במ"ש חנ"נלומר
 אפילו לפעמא רעביר ובל למעמא עניר הארטיח ששים יועיל לא רא"נ רוטר ואין ננרו לשערוצריך
 אמור היה המלח אם רזהו כן ראינו בטיל לאבאלף
 ראין הוא ובללא הרם מפני איסורו באן אבל עצמוסצר

 בששים בזה רנין ולבן מהאומרו יותר לאמור יכול,הנאמר
 : האיסוריםבכל

 שלא חתיבה לך שאין שאמרו מהקרמוגים יש והנהנד
 אך ]עג"י[ שעליו והמלח חרם ננר ששים בהתהא
 מיבעיא ולא ששים שיהא ראיה ראין ע"ז חולקשרבים

 בעבה אפילו אלא ששים שאין ורקה רחבהבחתיכה
 בה יש ששלשים ונמרו נטט ולכן ששימ בה שאיןאפשר
 או מים בהקרירה יש אם ולכן והמלח הרם גנרבוראי
 שהרי מותר הבשר ככמות במותם שיהא רגריםשארי
 רבוק כאימור החתיבה חשבינן ולא ששים ישביחר
 רבוק אינו המלח שהרי מ' החתיכה כל נגדדנצריך
 הרם והוסר המלח נמם לקרירה שהפול ימירלהחתיכה
 מותרת החתיכה נם ולכן רביק אשור באן אין,גכך שבקדירה מה ולכן להחתיכה בשוה רילכתוהנליעה
 בל עליו וחלש אמורה עצסה רהחתינה שר"למי

 ! וגרו'ס[ וסר'ח סקישס יס"ך סק"ס ]ס"1הנרולימ

 הרם ננר שבקרירה ובמה בהחתיבח ששים אין ואםנה
 אפילו ראם ם' במעיף הרמ"א רביט כתבוהמלח

 שם שיש רמאחר אמור הכל שני בכלי רק הושםלא
 רזהו ופשוט עכ"ל מבשל בכ"ש אפייו וצירמלח
 מכשל אינו רכ"ש ואף סקג"ו[ ]ס"ר, בו סולרתבשהיר
 מקילים מהפוטקום במה אבל מבשל וציר במלחמ"מ
 וסבליע מפלים איט בן במו מבשל שאינו בשם רכ"שבזח
 ויבליע מהמלח הרם שיפלים צ"ל אתה ובכאןכאחת
 משום ואי זאת לעשות ב"ש בחום בח ואיןבבשר
 פסק בבר מליחה שיעור לאחר הרי והצירהמלח

 יש ררבנן שמלחו ררם וביון ס"נ[ ס" ]יס"םרתיחוהו
 לעטר אין ר6"מ בשאין אך סקכ'כן ]ס" בזהלהקל
 בהפמר נם מקירים ויש סק5"ו[ נס"ן הרם"א רבינוע"ד
 תעוס סזגר מג6תס כן נראח ולא סקי"ח[ ןסר'ססועם

 *043 לכשם ס'5 סס וססר'ס סק'י סק'ס וטס"ו סיס"סלס6
 וגמ*ם ססיס 'ס רוכ זע"ס מס~ס ו"ויי סקכ"כ כמ"ו סספ"נכן סקס* !גגר ככסר ונכיט כמיס נמס 0מיח ססר' תטוס יוחרוסו כ6סי ויסכ5יע 5סס5יס סו6 זכ6ן 11'ס כ"ן סקייו ו6יך כעיט6נס

 יסיקר ועוד סמקיייס זטוס חססו זרכנן סמיחו וזסמקודס
 דס6'5ספ כמסוס מכ: כסגס 5ר"' 656 ז6'נו נר6ס 11חומר6
 סק"1 סגהו"ם וס סקסס וכגר מ: ססחיס וע' 5ס'ק 651וכו'

 5רת'" ס"י ו"ויי ע"ם מ6ז זחוקיסותירו5'ו
 ת*ק גס וכמיח

 כי6 גס סכסר ג"סר כג'ר 6גי כג'ם סכי וסו 6מוסמוזס
 כר'"1 651 כג"ן סס"ו כמ"ס מ5יחס קודס ככ'ר גסוחנוסומ5ח
 06 ככ'ר זג6סר סדחס קוזס מייח: י"חר וג"ת גוסזמיק5

 ו וזוק[ ססיס ג6ן6'ן

 בך והניחו מליחתו אחר הורח ולא שנמלח נשרני
 נתנווצ אפילו מותר הבשר שנתייבש ערבסלחו

 ששים בהחתיבה יש וראי מלמעלח רנתייבש דכיוןבב"ר
 בריעבד זהו ונם נתייבש שכבר טאחר שעליו המלחננר
 ונם שיתייבש ער במלחו להניחו אין לכתחלהאבל

 שה שיריחנו ער רותחין לתוך יהננו לאבשהניחו
 שיםור חרבה שפשיף צריך כשנתיינש ואררבאמטליחתו
 בלא אלו ברינים המכואר רכל ורע . מהבשרהמלח
 אבל בלל הורח שלא הוא הבוונה הטליחה אחרהורח
 הרחה רצריך הגם אחת פעס אפילו קצת הורח רקאם
 באן אין בריעבר ס"מ שנהבאר כמו פעמים ג' אוב'

 בן וכשנתבשל אחת פעם רק הורח לא אפילואימור
 הומר אחת בהרחה גם רבוראי פקפוק שום בלימותר
 סה רבר נשאר אם ואפילו החתיבה מעל והרםהמלח

 ! ששים נגרו ישוראי
 פעמ בו שמלחו מלח מ' במעיף הרמ"א רבינו ובהבנו

 שאמור וכ"ש שנית פעם בו לטלוח אסוראחת
 סלחו ראם וכהבו עכ"ל בו שמלחו אחר המלחלאכול
 ]סקך בריעבר מותר בך ונתבשל אחרת פעםבהמלח
 מהדי אנן רביראי הוא תמוה ורין ח"ח[ כסססק"6

 רם להוציא כח בי אין שוב רם נתמלארכשהמלח
 רבריהם שהנאט ורא"ש בתום' כן ומפ,רש אחרהמחתיבה
 שחלפו בחומץ חז"ל שאמרו וכענין ע"ש ק"רבמעיף
 ]ססחיס שנית פעם להצמית כח בו אין שוב אחתפעם
 רבשנתייבש בו שמלחו אחר הסלח אכילת לענין כהב.בן ע"ש מ"ז בם" כמ"ש מאר חזק החש נשהחוסץ אףע"וו[
 בהמלח ובלה נשרף רהרם ממעם סקט'"[ ]סס מותרהרבה
 ובוראי זה רבר שרחו מהנרולים ויש מאר תמוה זהונם

 ! הוא גמור ואימור הואבן
 כוחו אם המצות בספר ובהב וז"ל המור נתבנח

 ואין, בקרירה הבשר ונתן ישראל נביתמשמש
 שררך ירוע ואם במסל"ת נאטן לאו אם הריחו אםירוע
 הדחה בפיב שיורע נער אפילו שם והיה להריחוישראל

 ויש כותי רסירתת מותר ויוצא נבנם אם אפילואו
 ממל"ת ראין רקיי"ל ראף רבריו ביאור ע~'ל בזהאומרין
 רגדרגגן מוברים יש ס"ם גלגר אשה גערות אלאנאמן

אס2
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 והבא ט"9[ ס" אס'י נינס וי9 ]מווכי גססל"תנפסן
 סררננן רצה נישלו "ע שמלחו ררם דרבנן דךהאאיטר
 וכם"ש נאסן איט נררבנן רנם הפוסקים רונ רעתאמנם
 הכא ס"ם ע"ש קליץ ס"ם הנרול נמפרו הב"ירניט
 5.[ ]טגו'ס אנקיות קפיר רכותי להתירא פעמא עוראיכא
 והיתר ראיסור ירע בשיא אלא שייך איט ססל"תאמנם
 ולפ"ז ויריסס[ ]נ"מ ויסו לפי איט הרי ראל"נ נזההלי

 להדיחו ישראל שררך יורע ואס אוסר ואח"כישראל ריני יורע כשאיט נססל"ת רנאסן המור רבריטתפרשי
 אפילו שס שהיה אא"נ היהר אין ממי"ת שייך לאוא"כ
 ולהיפך לשטת הכותי סירהת ואז ויוצא שנכנם צקשן
 סה מהני לא מסלית ואינו ישראל סנהנ יח-ע איטאם
 םירתת נזה שייך רלא ויוצא ,נכם או ישראל שםאפיה
 לוסר אפשר אמנם לעיכובא שזהו יורע עואינוכיון
 לאו אם הייח אם שאלוהו ולא נטנח שלאאחרים לפני שסי8ר כטן טסל"ת שייך ישראל סנהנ ניורערנם
 על ולא טמל"ת על לא ססכינן רלא ס"ל אוסריןטיש י"ו סי' נאהע"ו כם"ש נענונה בססל"ת וזט סקמע[]9"ך
 וחיינו לנרר שניכולת רכר שרעא ספגי רסירהתסעסא
 ]ג"[ סלח ריבוי נזה אין אם לסעום טתי לנחדעםליתן
 כתנ סרלא ראשונה לרעת שטפה נראה חמחרודעת

 ; ג'6[ 6וח גי,פ ]רמ'6 למעוםליתן
 בחנ הכ"י יהבעונם

 הריחו אס ירוע ואין נקרירה הנשר ונהןישיאל ננית סשמש כותי " נסעי
 היח אם רבריו על ם1םכין ישראל סנהנ חכותי יודעאס
 ולא עכ"ל רעת נן קמן שוס או ונלנם יוצא ישראלושם
 אפילו רססל"ת לשימתו רדעלך רממל"ת היהרכתנ

 , ע"ש קל"ז מ"ם לקסן כס"ש טהיסני לאנררננן
 תק"'נ מי' נא"ח שפסק הרם"א רניט יכןם

 לקסן סרכריו סכח וכן  בומלית על ססכינןרנררננן
 ונחר ח"ל כאן כתנ לפיכך ע"ש נכור נבי ו*פ"זסי'

 אפילו שישראל או יפה שהריחו נססל"ת ש מניסעיטצ
 ישראל מנהנ ויורע הואיל רסירתת פכנס יוצאק8ן
 עכר והש רשותו בלא יריחו שלא לטרו סיחה אםסיט
 לססוה ואין סירתת ראיט חזינן רהא אטר רבריועל
 על סוסכין אין בססל"ת הי כלומר עכ"ל ארבריונ"כ
 כתנ שלא חה הנעה"נ רברי על שעבר אחרירנריו
 רניט נרנרי להריא מוכח דלא סשוס י"א נלשוןרנריו
 סבואר ונם ננ"ם ררנו וכן רססל"ת הך ם"ל רלאהנ"י

 סקמ'ג ]ט9"ך וט' מני מינייהו ונחר אסר אחר אופןעל שהרי מטל"ת שייך ישראל טנהנ כיורע רנםסרבריו
 רנלים יש שאם ורע , ויוק[ 3פ9י9וח 6*9 ,)פט'9ו3ע"ז
 ססל"ת נלא אף נווני ננל סוהר הריח שרכותילרבר
 הנעהינ נהננת תלוי וזה רסירתת פעסאוכלא

 לשאיל ואין סט3"[ גסס ]טס"ח כנצרך עשתשהכותי
 נמי' כם"ש רסותר האש על הקרירה העסירשהישראל רסיירי רי'ל כותים נישולי אימור נאן ישרהא
 כותי נחתום שיפעסט ההיהר חזכירו ע"א וזהקי"נ

 עץ סוסכת אין רעכווי צ"ח בר"ם לוימתןדד%נש
 % שמגין איו ס6 טקפס וגס גן סקקס סק*ס ]סכה"סע"ש
 כפ"9 טמגין 116 י6סטיפס כ% ו)'ק ט'ם כירגנן גסמס85ח
 ין"ק מסך 6פס)א סמגינן ינירגק ססוסוףס ג) 9יטחקגחג פ6י חמ,היס ק5" ס"ס סס'ל ינרי 6ך סקי'נ חקיגגס* סמג"* )סיי6 וכ"כ מס5'ת ט5 סופלן יגירגנן פ*5וסרפ'6
 כן ו6יט ט*9 6חמזק 5)6 6'טר6 6חסוק נין ממ)ק ו)גןקיה
 טטת כססעי סו6 יג'ק וסך נ6מן ייט סשי טטסקיסילונ
 אקו יגן גן סע סרמ'6 מיסו סק"פ גכ6ן ס9ר'ח סיגוחנל
 ס'ס סנן' נפ"9 % נוסס סר'ן יען וגס וסחס"יסטריג'

 אס ושכו,ה בשר שנשלה אחת נאשה סעשהגמשש
 סתרי כשר רושבשר ופסקו לאו אם הנשרסלחה

 ררננן מפיקא ררננן שנשלו רדם רכיון חדאפעסי
 רצצרננו למה רא"כ לשאול ואין סק;"י[ ]9'זלקולא
 רלא זה ספעם נהיר סירהת או רמסל"ת היתרנטתי
 ריצרכנו ויכן יהירה במירחא חפץ אינו ונוראילףייח א"ע שריח רלסה זה ספעם להתיר אין רנכווזירסי

 רוראי השני וההיתר סקמ"י[ ]פר'ח אחריםלפעסים
 ויש ]פ"ט תחלה וסלחה תסיר כררכה עשתההאשה
 ויני רכל ק"י נסי' ויהנאר איסורא ראיתחזקניון להה.י אין לקויא ררבנן טפיקא רסמעם נזהחולקין
 והורתר לקולא סר'י אמרינן לא א.מוראראתחוק
 אין נ"כ תמיר כררכה עשתה רוראי ספעםהשני
 נזה רנ סעשה ששכחה אפשר איך ראררנאלההיר

 ! 3נקס8כ[ ]9'ך סלחה לא וטראי והרחהסייחה
 אתחזק רסמעס להיתר הסכיסו אחרונים ונרוליכזבב

 איסורא ראהחוק זה רין רנאסת לאטר איןאיסורא
 לקולא סר'ץ אסרינן איסורא נאתחזק רנם סוכריםריש מ"י בם?י ויתנאר מיסנם איט לקולא סר"ר אמרינןלא

 כוה רנ סעשה שנחה איך השכחה ובענין 9ס[]פר'מ
 סלחה לא בוראי ראם לה'פך י"ל סלחה לאונוראי
 וראי אלא נזה להסתפק רעתה על עויה היההאיך
 הרכה טרורה שהיתה ננון להיות יכול רשפקרןנין
 ופעם שסלחה לה נרסה פעם זכרוגה על העלותולפי
 להתטנן שנצרך כן רצא והאסת סלחה שלא להנרסח
 ולוסר לפמוך יש רצא נסור ספק ואם המפסנאופן
 סלימס 6ס ]וג9גחט צ"ע ילרינא סק"ט ]ס5חי מלחהשוראי

 : גסקיפוח[ 5סס'ר י69ם*ג
 נם"ש כותי אמעיסת סטכינן דלא אע"נ וטללרסנ

 נהנשר יש אם לפעום לענין זה לכר צ"חבר"ם
 לאחר שנם מפני זה על לעסוד קשה נ"נ רםפעם
 זהו הא ס"ם ]גרו'פ[ כדם טוחל נשאר סליחהשיעור
 סלח שנתנה אף כ% נמלח לא הנשר ראםברור

 הפל וההנשיל הנשר יהיה מ"ם תסוד כרדכהנקרירה
 זדנ נפוב ופעטו תפל עיה לא ואם כסונן סלחסבלי
 כותי נם רנאטן ודאה ונזח נסלח שהנשר סונהקסימן
 יכקך שהיש-אל גזה לשש- יוכל דלא ט,עםשאיט

גקק-1
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 אס לפעום לטתי ליתן נלע"ד ~בן וטהף ת'כףנשקרו
 לא שהכשר מימנ ווה מלח מכלי תפל שהואיאסר
 על לממוך כיכולת וכהונן כמוכ שהוא 'אמר ואםנמלח

 5שק0 מי0וט6 סמיך מס0ס ססמינ ומ"פ סנקס'ג כמ'סגי! מ,נן 6ינו רונ מ00ס ססימר סע'ו ]ומ'ס הסתיריםהגרולש
 ג~גר 0"ם מותל ונזר0נן ססקע ססק ו0"5 וסינ6 50ג6והוס
 מ'0 נזר0נן 6סור 6יסור6 כ6ממוק זס'5 5מ6ו 6סייוזמומר
 גז6ימ6 גוס רינ 6מר סיג'ן אין 0מ0סס זמ5י רונ6 הוסז60

 ר'מ ז"0 קי'טי נינטח סמו0ן 5מיס זומס איט ג:5)קורוס
 ! וז,ק[0'ם

 מפק עוררה עצמה האשה אס רוא זה רכל ורעכ(ד
 האשה אם אכל לאו אם הכשר מלחה אםזה
 לבשל כקרירה הבשר העמירה כאשר סכאןהלכה
 לאו אם הכשר נמלח אם כלל מפק לעורר לטאין

 שום ואין ישראל כנות כררך מלחה שכוראיופשיטא
 לחכירו שלח אחד אם אסנמ לאגול ומוהר כזהספק
 לאו אס נמלח הכשר אם לו רידיע ולא לכפרכיטר
 המשלח דכ,דאי אסרינן ויא למלחו שצריך פשומהרבר
 הטשלח רגם בן דאינו באימור יכשל שלא כדיסלחו
 כשלו ואם יסיחנו כודאי שנטלח הוריאו שלא דכיוןיודע
 0יז גונ0ג הדבר שיתכרר עד לאכול אסור מליחהנלא
 יכולים שנמלח בהכשר מכירים הם אם אמנם6סיס[

 ו אצלם כדור הרכר אם ע"זלסמור
 ושוסן כשר לביתה שהכיאה אחת באשה מעשהמה

 הכשר שתעשה אחרת מאשה ובקשהוחלכ
 קן ועשהה לקדירה וסליחה כהדחה בהכשרוהשומן
 בכלי דברים הנ' כל הכית בעלת האשה טצאהואח"כ
 והשיכה בן עשית לטה האחרת מהאשה וששהאחד
 נמלחו שמא מפק יש וא"כ חלב כאן שיש ירעתילא
 סינו בשאיט ט'ן הוה וחלכ רכשר דכיון ופסקוביחד
 והולכין ספר"א ורצה פעם כטתן חהורה מןואמור

 הוא המפק אם אכל 3"ט נ0ס סקמ'ז ]סר'מלחוטרא
 כפל התורה רסן כמינו סין דהוה והחלב השוסןעל
 ככשר ואפילו ]סס[ ולקולא דרבנן מפיקא והואכרוכ
 מוברים פוסקים הרכה שהרי בקליפה להכשר דיוחלכ

 ק"ה בם" כם"ש מקליפח יוהר ספעפע אינודכסליחה
 דהוה משום סקזו[ ]כרו"ס עליהם לפסוך יש בספקולכן
 סקום באיוה יורע ואיט אהר כמקום פע ואםכקליפה די שמא גגע ואת"ל גהכשר החלכ נגע לא שמאמ"ם
 אחרים עם קליפה הצריך מקום כנתערכ רצהננע
 ושם ]סס[ צ"א כמי' שיתכאר כפ בהרי חרוגמל
 קלפוהו ויא קליפח שצריה כדגר דינים כמהיהכארו
 גמ"ק 00נס ו6ינס 30*3 50 ססטינ ]עסר"מ היטכע"ש

 ! וחק[ 0'םסגרויס
 שנתכשל רוקא ולאו טליחה כלא שנהבשל כשרטר

 מולדת שויר כ"ר להוך הבשר הכנים אפילו%4א
 סן תיכף הכשר את העלה ואפילו סקמ"ז[ ]ס'ךבו

 ואם הנשר נטר ששיס פקדרה שיהיה צריךודוהחים

 והקררד והתכשיל הכשר הכל אמור ששים כאןאין
 משום הכשר כל נגד מ' צריך ולסה שככשר הדםמפני
 ככל המדה היא דכן כהכשר 'ש דם כמה ירעינןדלא

 עוף לכשר כהמה כשד כין חילוק ואין אימוריםכליעת
 תחלה השומן או הבשר הודח וכין לשומן כשרוכין

 : כשומז מקילין כיש דלא הודח לאא
 כאן שייך לא הבשר נם מוהר ששים כאן יש ואםסז

 ואין מעולם נאשר לא עריין הכשר דהא חנ"נלומר
 שנפלט רהדם כן דאינו כדמו נתכשל הכשר הר'לוטר

 יצא שלא והרם כהמים נהבפל המים לתוךמהכיפר
 דאולי לומר ואין פירש שלא האכרים ' דם הוהמהכשר
 והוה להמים נפלפ ולא סמקומו לצאה ההעוררהרם
 כן ראינו מ"ז כסי' כם"ש ואמור למקום ממקוםפירש

 ממתמא לצאת הכישול ע"י שנתעורר הדםדמסהמא
 לא נם בודאי יצא שלא ואותו יעככו דמי לחוץיצא

 שרוצה מי ויש סקגץ[ ס0"ו גיונמ ]וסי לצאתנתעורר
 צרכו כל ולא קצה נמיח הכשר אם וה מעם דלפילוסר
 התעורר ככר בזה והרי כלל נמלח לא כאלו דר'נווכשלו
 לחוץ יצא לא שמא וניחוש הסליחה ע"י לצאתהדם

 כלל חשש אין כזה נם אמנם רנ"ס[ ]סל הכשרותיאטר
 פששא מליחה ע"' לצאת שנתעורר דהדם ודאירזהו
 כזו תמוה ריעותא להחזיק לנו ואין בישול ע"ישיצא
 אומרים דיש יא כסעיף הרם"א רכינו כתכ וס"םטה ! ]נ'5[ מליחה ע"י לצאת שנתעורר מה כישול ע"י יצאשלא

 החתיכה ננר מ' כדאיכא אפילו חתיכהאותה
 לככוד או שבת לככוד כען לצורך לא אם נהינוהכי

 וה"ה עכ"ל הסקילין אדברי לסמוך 4ש ראזאורחים
 ]ס.ך[ הפ"ם ערכו לפי דזוע כעני כמו הפ'שכשיש
 כרמו נתבשל דהכשר טשום דיא האומריןופעם

 שהרופכ דחיישינן מספיקים אינם שכהכנוטהשעמים
 ממקום פירש שכתוכו שהרם ונורם החתיכה מעםמגלבל
 על הדם יצא שמא לחוש שיש ועוי ]סס[למקום
 הסים עם להתערכ הפמיק לא ועדיין סלסעלהחחתיבה
 ותדע 0'ם[ ס"נ מסנסשז ]גנא החהיכה לתוך הרםוחזר

 לחלום סוהר רנס' כרינא עאהרי דרא נדולהשחששא
 הכשר כל כפרק הרי"ף כם"ש בחליפה כקיאיןאט' שחין לומר נזרו שהנאפיס אלא הדם להצסיתכרותחין
 החסירו ימה להבין ויש ככר נכי ע"ג כם"ויתגאר
 דממ"נ כזה יש חשש איוה בקיאות העדר טפנירגאגים
 יהעורר שלא ומה בהמים יהבמל לצאת שיתעוררדדם
 ר5טימ דלענין ונהי פירש שלא האכרים דם הוהלצאת
 כשיק אף לכתחלה אימור כמגטל דהוה לאמור יששפיד
 הבשר לאטל רק ירצה אם אבל הכשר ננדששיס

 חשש8 ויץש ודאי אלא אסרו לטח חוצה הסיםולהשליך
 דעה ום"ס ויכלענו ויחזור הרם יפליט שסאנ"כ

 ! כם"ש מוהר לצורך ולכן להלכה עיגךראשונה

 פהחשש ושאיגה בחוזגולת ראשונח לדעה ואפלומפ1
 האברים ושאיי חגבד שיצץ לא0'ר רהויוראי

שטצסז



ש"ע"ערי 4 מ פח   פ6להשלת 
 טה התימולה בתק- יצטיתו הרותחין ואייבתרפית ותכלע טחמ ת68מ ה?רם ככלי מטימלמ הסהושבמ1כה
 ויוש פריכ,[ 3סס ]נק האכחם ושארי הככדשח1לופ

 ממשת נשלו אפ%ו כתרנמלת להחמיר שחזהסי
 שסא למיחש איכא דאילה שהיא ספני הפנימיםהאברים
 היא יתץ-ח וחוסרא סקכיס[ ]ט'1 לטקום טטקוםפירש
 הדם נהערג החלל לתוך הדם כשנפלם נףדשווי
 דאם ורע ]נ9יכ[ בשד חתיכת ככל והוהבהמש
 מלח בטעפ כנין כראף נמלחה %א חתיכהנמלחה

 נטלחה לא כאל5 דינה מליחה שישר שהה שלאש
 אם אף נסלח %א יטים נ' ששהה בשר וכןכלל
 נתבשל ואם כלל נטלחה לא כאלו דינה את"כמלחה
 החהיכה אבל שבקדרה טה לההיר כננדו מ'צריך
 נתעשה ו-הדם דכין דאשונה לדעה גם אטורהעצסה
 קצת טרכבו הבישול שמא לחוש יש שפירברעכה
 נם ולכן לחוץ *צא יא למגךם טטקום הרםופירש
 סר5ס ]4"6 א1רבחפ"ם

 'סקי
 סו6-ם פעס 5ס' ג14

 ס6 4קיויסני ימק!ס פמנךס ג1רם 6'סיר 6'ן פ1פייגחתיכם
 ו ככ"מ[ כו6וסח 65יסיר קח'65!ן

 וגאונש אכיו טליהה בלא יטים ג' שקהה בשרזצ
 לדיציח מועלת הטליחה ואין כתוכו הדםדסת%כש

 יהאש לצלי רק טטשל לאכלו ואטור סועמהדם
 שסרים יש צלתתו אחר לבשלו טותר ואם הרםיהניא
 טעם נשאר ד1לי הדם כל טוציא שהאש תטררמי
 הדם יצא וכשיבשל פירש שלא הא*רים דם תצהדם

 חתשינן ולא הצליה ששך לבשלו טוהר דהכבדואשינ
 רך עדהן הוא שהכבד כפני זוו בתוכו דםשישאר
 משא54 בצלי טלו ונפלם יטיס גן עליו עכרושלא
 עליו שעבר ככד בם ולפ" סקו'6[ ]ס"ך ימש ג'בענר
 דככד %ל אך צלףהו ארו לבשלו אין ניכ ימיםג'
 שוב צל";1 ע"י התץ-וע ד5(ורה רק דם כולו דיצאבהון
 וכן עךז עבר לא 1צ יטים נ' עלע עבר כין הףלוקאין
 רער4ר חדא הייתה אחר בבישיל טתירש ישן4פ י בא ככבד יחלק פופק בשום דיזכר לא שריי עי49נראה

 הרם כל יוציא דהאשק-וב
 וושפהי

 נאסר אם
 לא הכישול דנם ג"כ נאמר קשיוחו ספני סוציאדאעו
 יש רלכחחלה "ב בסעיף הג* דבימ וו(כריעעציא

 וחמכיטו סותר בשאי אם ובדיעבד לבשלו שלאלהחמיר
 אם דאשלו חפווטא ט%הא דזון אחרונש גדולילזה
 וצא מעם מ"ם שליטמ ודבי1ל דם טעם טעמנשאר
 נרוהודם 6קחליפו פטק ז"ל ורןדב"ו לאמור כדי בוואע
 ו1ם' מדינא שהדי לכש* יכול ואח"כ הצלייהאחר

 תו*שה צלתה בההד בשגקשם %כן רי בעצמהחלו8ה
 להח-חן "8 וכן בבישהל עוד לאכלו שאין פשופהדכר
 יקי ואץ הצלהח קודם לטלוח טצדיכים שישודע

 ן פקינ[ ]סס ע"ש הא9 על כשסמחו קיתלם4%צ ע" בסי' שהתבאר שע4 כבשאר גו וגוהנ אלולדבהם

 *אי8"יש1חאש"י"

 קכלו וכודאי .להנאגש המכיטו כו~םדראשנים
 כ*קפ לחה רטז דיש נראה %ענ"ד הש"ם טחכמיזה

 ד44ם המנ"תה שקורם חהחה לענין שם ראמר]קיג-[
 אףצ המגח הדעצ ואם גניתו ידיח הדעי לאהמכח
 לווףקש להפכח לו לטה להבץ ויש ע"ש בביתולהדיה
 להסשאזן יש סהה ויותר עליו סוטל שאיע מידחאלעקהת
 סשום חייכ דשיחם שסובר טי יש ]עס'[ בשבתשושיי
 יניה18 טשום הוא הצביעח דענין שם ואמר ע"שצובע
 הים שנשחמח הבל ויבינו דם סגא שהתראה לטבחליה
 עשפ דם שיהיה טהרר הפיח לפ"ז והרי ע"ש סממויקמ
 דבעם ודאי אלא לעצטו לקלקל ידיחנו לטה וא"כהבשר
 שטתיהח הש*שי ביום אך ידיח לא והשניהראשון
 סכשו יקם שלא הפסר לו 'ויניע יטים נ' יעבורשלא

 כסו טוצשרחה יסים נ' לטנות כדי להדית סמהרלבישול
 יכמות שלוו דהגן טהא נ"ל !טים לנ' יראיהורתבאר
 וא"לך דסשם ימים נ' עד אלא המה על טעידיןדאין

 ממיבה הוא זה שכל ידוע זח ודבר הפרצוףנשהנה
 לא ההם שער*ן יסיס ג' וכל הנפש ויא שהדםהדם

 ההחם יכים נ' ולאחר כטקדם הוא פרצוצ דמותנתקשה
 בנם' שם אסרען ולכן נשחגה הדסות גםנהקשה

 דלא עליו טעידין רכ זסן אחר אפי* בטיםדכשכומל
 הבשר דכשסויחים בכאן דאטרינן כסו הפרצוףנשהנה
 בעיק-י כי ואם אחרים יסים ג' עד פעולהו שעלבטים

 לרץ יש לדבר !כר ט"ס זל"ז לל'[רי דומים איןהענעים
 יסף מיס ס!מן 6% 5'ס 7' מנתיגיח ,יין ונטן טסשנה!ה

 ! 111ק[ )!סנ מס"ס יג'ס ס'ם 5!:ר6,ס
 דחישע1 ס%יחה בלא יטים ל גשר להשה1ת איןעננ

 חהש מכשלת דרוכא שברובא דטפני יבשלושטא
 ד5טמ"ג אח,כ _לצלוה שנזהיר סה על לססוך איןצולין
 ואם 6'ם[ %סת" סק.'3 פיחי ]ס' ל"קלה חיישינןודאר
 לשרות שהר יטים ג' על אצלו שישאר המבחרואה
 ביי ימיס ג' להשהות אמור וכן שיהבאד כטובסיס
 סכייאה הרבה גרוע וזה מ"ד מ"ם כם4ש החלבניקור
 גם "ששד שרוצה הש כסובן לצלי היהר איןדבזה

 ר"מ-ש[ גסס ]גשח יטים ג' חלב ניקור בליבד*עבד
 נרולת עבירה ט"ם שם כם"ש בדיעבד טהירינן ו-א?ןונהי

 ו בא ליזהר הפבה וצרץיורא
 אע לכן דעא הך דאכר לא שבגם' דכען ודעעך

 כ18 לבשלה שאנח- חוטרא לענין רק בזהמורין
 שענרו כשר טללצ אם גמן ק%א לענין %חשנתכאר
 הף אכ1ינן לא טמקב ,48רנו בכ45 ים-ם נ'עליו

 4לא נצלי הבשר נאסר ולא כלוס פלפ %אהדם טתקךש"
 בשר טליהצז בכל כמו טרפה ורגשר הוא גפדאעצד
 שסו1ואת תסר דטי יעיד סלע[ ]שק טמקב שאינובגלי
 סקצת מפניפ ווטא כלוט מפלש דנ!לח אחאין כךכל
 סמקב בכלי זח לבשר מלה1 טגךדם אס אמנםדם

 ש1וח מה רכל טוחר סמקב ש4וגו ככ* טלוודוחית"כ
 השל"4ת ש%א וסה גהסעקב .חפ5קאת 5הפ*8גיבולת

8שש



השלוץ 18 פש מ~ה"יבאערוך .60
 אמרינן ולא יט'ם[ כסס ]סס תפלימ לא בזה נםבשם
 ואם ]:קס"כ[ לזה שחושש סי ויש מעט טעטרפולט
 ימים נ' עליו עברו שלא בשר שאר עם זה בשרמלח
 שאינה בשם לומר לגו ואין ' אמור זה רבשר נ"כנראה
 ראין מליחה ע"י הבלע לא כן במו מליחה ע"יפולטת
 בשם לומר שייך לא ובה בולעה ושמא ראיהזה

 מאחרה שבלעה מה נ"ב תפלומ רירה רםשתפלומ
 חולקים רבים אך ע' במי' כם"ש לצלי גם 1אמור]סס[
 קצת פולטת היא נם ובוראי היא יתירא וחומראבזה
 צ'ר אבל הרם לענין אלא אסרו לא רהגאוניםועור
 לא למיפלמ רמריר ראיירי בשר כשאר והוה פולםוראי
 פשופ ורבר להכשרה חוזרה וראי בצלייה ועכ"פבלעה
 נמלח שכבר בשר שאר עם זח בשר מלח שאםהוא
 : ][ס[ ג"כ הבשר שאר רנאסר שא"ם בכליוהורח
 אע"נ לשומן בשר בין חילוק ראין בתבנו כברעןץ

 איוז גשוטן לההיר שרצה מהנרולים וישררכיך
 להתיר ורצה לאיבור ילך ולצלי ימים נ' על'1שעברו
 וסנר;""[ ]טנ'י הגרולים כל ככרוכיא על'1 1?11ה1]סג,"י[ שבתוכי הרם נהקיטה ולא סאר רך שהוא לפיבמליחה
 טרעהנ1 במנע'ות רבר לחרש לט ראין הוא כןובורא'
 לההיר רוצים שהיו וייט הנאונים אמר1 שלאטה

 צ"ע זה וגם ]ססן ששים ער שוסן ולהום'ףלסולחו
 ורק גכותי למוכרו ויש בזה מעשה לעשוחוקשה
 רביט פסק נ' לאחר או נ' תוך נמלח אם וספקבגטלח
 אפ לקולא ררבגן רספיקא הוא ופשזט רטותרהרם"א
 אב הנאומם בחוסרת יכ"ש בגם' מפורש היהאם

 קבלת בלתי ביכלתנו אין אחרות קילותלעשוה
 רך שהוא האווז שבהוך בשומן ואולי הפוסקיםרבוהינו

 : פ' במעיף ועיין להקל יש מארולח
 בסים אותו שרו ואם "'ג בסעית הכ"י רבינו וכהבען

 יסים נ' עיר להשהוהו יוכל ימים השלשהתוך
 חצי יהיה רהשרייה רם"ל על'ל שעה חצי פחותאחרים
 רוקא רלאו וי"א ]ע'י[ המליחה שקורם בהרחה בטושעה
 הרברים ביאור סק:'ז[ ]ס"ך מעט פחוה אלא שעהחצי

 תיבף השרייה מתחלת מעל"ע נ' מוף ער הריראלייכ
 ימים להנ' השרייה של שעה חצי חשבינן אינאמר
 רומן וראי אלא שעה מחצי יותר ער להשהוהו לווהיה

 וד. שעה חצי א"צ א"כ ימים בהנ' נחשב לאהשרייה
 ולזה ימים נ' יהיה לא השרייה שמגמר כריבמשהו
 ]טסרמ'נ מעפ פחות אלא קאמר רוקא לאו רבאסתאומר

 : וזוק[ סכ) '6*ס כמ"ס :ר"ס 1)י ר3"סוסל
 וסשסע שרייה רוקא רצריך מתבאר אלה מרבריוען

 יותר להשהות מהני לא בעלמא רהרחהלהריא
 מריחים שרק ראיט מק101ת בכמת והנה יסיםמנ'

 וכן רמשנח ולית ע"ז 1צ11חט שירין ולא במובהבשר
 נהנו וגבר זה בלשון מהגרולים אחר י:כותבראיהי
 להקל ראין ונראח בעלמא בהרחת לכהחלהאפילו

 ]סנוו'פ על'ל וט' שרייה ע"י ראפשר היבאלכהחלה

 5ו~מ היכטיו 5א הפור עם הראשונש ובאמת 6סדים[ניז
 רביט ורק עור*נ'פימים להשהית שרייה ש'ועיל זהרבר
 ווומר ושם האנור נשם הנרול בטפרו זה הביאהב"י
 ממשיץמ נרולים ראיהי האטר בהב וז"ל בלבר הרחהנם

 נוחגע והמהררין ימים נ' הוך מים עלץכששפכו
 ורבריו עכ"ל וכו' ימש נ' עור להשהותו יכול ואזשעות שהי במו שם אותו ומניחין במים יטים נ' תוךהבשר
 לממוך מה על להם יש בהרחה שנהנו אלו ולכןשעה בתצי ורי לשרות רנפשיה ממברא הכרעה הואבש"ע
 פופכים יסים נ' רעך מהנירין הבשר גיקרו ראסוי"א

 אלא רם שם שאין מאחר בעלמא הרחה עלבריעגר
 שריהה רק מועיל א'נו ניקיו לא ואם בגשר שסובלעמה

 ו סק)"נ[]ס"ו
 קרוש בשר הטמבתים מבית שלקח בטבת סעשהעח

 היה ההפשר אך ימים נ' ועברו שם ונפשרלביהו
 לבשל ומותר להכשיר המורה ופמק ימים הג'בהוך
 במים מלותלח הוא הרי סהקרישח חהפשר שאחרספני
 וחמכים בריעבר 1םותר כהרחה ודל'ל ההפשרשל
 הבשר פני על מופח משקה היה אם לזה אחרנרול

 במרתף מונת היה הבשר אם נראה וכן כי""[]סני,"ט
 שהכשר באופן קרת רנבי בין לאראווניץשקורין
 רזה בהפ"מ להתיר יש הקרח רנכי של במיםמלוחלח
 הוא ופשופ להתיר אין הפ"מ בלא אבל כהרחההוה

 אחר צר רק הורת ואם צר מכל להיוה צריךרההרחה
 : כלוםאינו

 מקרישהו נפשר ולא ושראו קרוש הבשר ראם י"אעמן
 ימים ג' אחר לבשלו ואמור כלום השרייהראין
 ובשהוא הבשר לרכך הוא השרייה רהאמשחימהו
 סק;8נ[ ;ס"ד ]סת'נ כלום פועלת השרייה אין באגןנקרש
 בתקפה שהקרישה החורף בזטן רוראי הן מעםורברי
 רכל להיפך י"ל האמנם באבן הבשר הרי הקור0נורל
 זה ממעם ימים הנ' בזמן נחשב יחיח לא הקרישהזטן
 שהדם לומר שייך לא באבן קשה שהוא רכי1ןעצמו

מתקש"
 בלא"ה שהרי כלום הרם פ,ולת אין ראז בתוכו

 אין המה על שהרי זו למברא וראית כאבן קשהדצא
 לאחר משתנית שצורתו מפני ימים נ' ער אלאמעירין

 בקור מונת כשהיה ום"מ י"ז מ" באהע"ז כס"ש ימיםנ'
 0מעם ימים נ' לאחר אף גרולים הרבה דועירוונקרש
 סס ]לס משתנה איט קרוש שהוא זמן רבל עצמוזה

 0קור לו יש זה שרין ע"ב במעיף בתגנו וכברסקע"ס[
 ומונת [רוש איט שכשהבשר בחוש רואים אט וגןמשם
 בקרישותו ובשהוא וריחו במעטו סתקלקל ימיםאיזה
 נמוב עומר מקרישותו בשנפשר הרנה ימיםאפילו
 _אינו קרישוהו ,מן שבל מפני הוא והכל וריחומעסו
 שהקרישח לזה וראיה בעלמא כאבן אלא החי מןכרבר
 רפריוה ברפ"נ רתנן מהא מעצסותו הרברמשנה
 ד;תשגיס בלומר שמים אלו ויי קרשו החלהאיו הרי מופח משקה שהן בזטן והתלב והנרימיןהרוטב

גאסק



8 9% שששתיו  פלאהא 
 לשם טהשקה כ"טם מקעה שהקרישה הא עקש8אוגל
 סשנרש כאבן חוא הקרישה כשבזפן בץוכלין וכןשכל
 שם 0עליהם בפל וכשגקרשים 16יצה רצה דמיםדיא כן שבת  לענין תם בעלמא עץ להורת אוכלטי%רת
 וש"1 סקנש6 ססשנ ס" ]מגי6 בעל0א פעפר וחוהדצמהיצה

 ז0ן דכל ודאי זרצ 0"ם כמובן זל"ז בין לחלק"8 כי ואם חשדם שמו את מבטל שנמרש דגר רכלסס[
 פועל הרם ואין בעלמא ואבן כעץ הכשר הוההגדישה

 תפוחים כמו בפירות רואים אנו ומן פעולה שוםאז
 ואעם כאבן הטה כשנגרשים החורף שבימי בהןוכיויא
 דינם דפררות שב0שנה וזה ,פלל לאכילהדאוים

 כסו לאכילה ור4צים מעפ שקרישותן טפניכאוכלים
 הצפוניות בטיימת רחודף בימי אבל סעט קרוששסן

 נם על'הם יהיה לא באטת כאבנים ונעשו חזקשהקור

 סק טיעשמ'נ ספ
 מ41מאברים ה"ורייה 1

 ויצלם לנשלן ואסור בו וכיוצא כהקורקבןחפניטש
 נץעל אינו להבשר דגם לומר שדוצח מי וישבאור
 שבעור רדגקבים נאסר אפילו דאם 3ן ואי:ו להעוררק
 מתרכך הבשר נם ס"ם לעבר טעבר שולפים איןהעוף
 בסים שורה אינו אם אמנם ג'1[ 6"ח ]נונ'ת שרייהע"י

 ו סרגס[ 5מ ססו6 כסס'מ )סק'ר ים 6ו),סכסנ,ס עליבה,:;מ,י.יוי"
 וכ"ש הבשר להדיח אמור בשבת ג' יום חל אםפא

 סן"6 ס" ]הנ'6 כשכת לטרוה אין בצלי היתרשיש כיון לאמור יש כותי ע"י ואפילו אותןלשרות
 אמנם ססן ]ויג'ת עכו"ם ע"י לההיר יש נסורהפטד והוי השומן בשניל הוא שעיקרן באווזות ולכןסקשו[
 יץשה בכיהי א"א ואם כותי ע"י בשר ככל לההיריש נרול הפסד והוי האש על בצלי בקיאין אע ראיןלדידן
 יריו על םים הרבח ויתן הבשר על ידיו ליטוליכול לנם"י צריך אם וכ"ש מלאכה כזה דאין עצמוע"י

 יכול רהא 0יהר וראי וכיו"ט צד בכל המיםשישרמו
 לבשל ראוי דאינו לערב מסוה ריא אא"כ כיו"פלבשלו
 ליטול או כוהי ?'" לעשות בהכרח דאז ביום בוולאכול

 : בם"ש הנשר עליריו
 אוהה ונהערבה טקיחה כלא ימים ג' ששהה בשרפב

 בטלה להכירה א"א אחרוה בהתיכותחתיכה
 אוםרים ואין ק"פ במי' שיתבאר ביבש יבש כדיןברוב
 במימ במין אלא אימ ברוב דבטל ביכש יבש דיןהרי
 יתן יבשעם דאם סמעם שם כט"ש מימ בשז,ינוולא
 בשאינו כמין זה 11,רי דם טשוס היא האיטור והכאמעם
 ואין הגאונ.ם חוכרת הוא זה שדין לבר אסנםטינו

 זהו אטור מימ שבאינו דזה וע,ר כך כל .:1רהחמיר
 שגשלו דם הוה כשיבשל והכא דאורייהא באיסורדוקא
 נאיצר גם שם להסחסירים השפי' סררגנן רקרהוי

 %8ש טזן שהרס נלל ש%ך לא הכא ט*סררבנן
 ו4ווה ש4שתה הרס שויי חאהר פעמש 0שניבבישיל
 3הסש בשש*ט הרם יתבטל בוראי בבישילתפליפ

 ארו8 שהזא ג8כ צ4ר יש חתיכה בכל שהרי ועודשבקרירה
 שיך לא ~נן בהטעס הפרש ואין נבישול 1י11אכדם
 אין ונם סיךשי( ססיימו מ8*ם וס ]61צת' זה דיןבכאן
 רל5 בצל4 היהר % יש שהדי דשיל"ם םמץםלאטור
 שנא0ר טפה 0תירץ לו שיש אא"כ דשיל"םשייך
 מןולם נא~- לא לצלי והכא ע'נ בסי' בם"שמקורם
 ולרשץ הפמר לו יניע לא אא"כ שייך לא דדשיל"םועוד
 כםשש איר הפסד הוה האש על בצלי בקיאין ח13שאין

 אלא ג40רו מלפ אם בהתערובות יעשה ציצדפנ י ע"ש כ"בבמעיף
 ואס כלוט 8"צ יסיפ הנ' אחר 3מלחה 11שחתיכה

 טאהר לסולהם ויטל "תה ימלחם נמלחו לאעריין
 לא דצץ עימה של דם תפליפ זו חהיכה אםדסם"נ
 של ד6 שהנלע לוצ,8 ויש עצמה של דם הפלופיא ואט בלע לא לכיפלפ דפרירא איירי אחריס רםהבלע
 ואפקה עצפה של דם בח יש הא בכך מח מ"םאחרים
 ]ספ*נ אחר דם בבייעת נם העעבפל א"כ נפלהדרא
 1חיך פמפיק אינו זה גם אמנם פקנ"ס[גם"י

 גוס"
 ל8

 ילפץ לכתחלה איסור כמבמל וה"ז ולכפ"ח כידיםדם
 קץד במעיף ל5ס"ש אך כפ"ע אחה כל למלוחצריך
 חשש אין א"כ המיד פולטת היאדציר

 שתב~
 של דם

 ורע בפ"ע אחת כל לפלוח יוהר פוב ום"םאודים
 צר*ד ברו3 שב5ל ביבש דיבש יהכאר ק"פדבמי'
 "ה בענץ חומרא יש ועור ע"ש בפ"ע אהר כללבשלן
 בריג בפלה להתכבד ראויה 11 חהיכה אפילו דאםודע
 הדפ טחמת אלא עצמו מהמת האיסור שאיןכיון
 קיא בפי' זה ויהבאר להחכבד ראוי אינו והדםשכו

 :בס"ד
 ב3תקשל הרין וכן י"ר בסעיף הרם"א רבינו וכהבפך

 כל84ר עכ"ל באחרות אה"כ ונהערב מליחהגלא
 יטש נ' לעברה רומה ואינו הוא נמור איסור 11חהיכה שחרי ששים צריך דנזה שאומר מי ויש ברובדבטל
 דנם ק"פ בםי' שטבר למי ולכן הנאונש הומרהשהוא
 0פעמ ט' צריך כרנו בשאיט ביבש כיבש דרבנןבאימור
 סק3.זן ~ם-ר ס' נ"נ בזה צריך טעם יתן יבשלםדאם
 טעם שיהן שייך לא דהכא פ"כ ביעיף לפס"שאטנם
 נח'כ בלבד ברזב די טעם נ"כ בו יש שהצימפני

 דדבק דבאימיר לרינא רהעיקר ועור וסתוו'7[סגלו"ס
 שררצה מי ויש סקמ.מ[ ]סר'מ שם בס"ש כן אמרינןלא

 ההעעת עם נמלחה שלא חה"כה כנהערבלר4עיר
 מטעם ימולחן וא"צ ברוב שבמלה בישזל קודםשנמלחו
 מליחח ע"י דשיל"ם רהוה ואע"נ כרוב בטל ביבשדיבש
 כהיר כשה:טן איא סקרי לא דרש.ל"ם סוחרמ"ט
 ועור סלח דפטד נכאן שיש ועוד 0עשה בלאזה

 5עפהט ב' גסלחם החתיכוח אלו לקלקל רצומשאץ
ולא



 6טהההאאעחך'8%

 פי-

השלהן מ?
 דלא מוכח ק'כ ובמי' !ה בסי ויש"ע כעלירבותיט 8ר3יי אסנם סו[ ס" ]ש"ם לאכילה %ב יהיוח5א
 עץ שדולקים מהנדיים "8 וכן רינא האיסש

 יש ה8פר ס~רי לא . כ!ה דדבר לדינא עיקר וכןחרשח[ ]גשס'י
 אחד נל י0ל"ם ולכן נעזירין לו שיש דבר דיןלשה
 נסלחה שלא מאוהח ויבלעו הטלימה נקכישנמחמו 0פני שדי1 ננר שנשחו החתיכות אם עצסונפני
 ג'5 סווחו י6 ]061 האש על כולם יצלה רוצח אם אושהץ

 ; וזוק[ גי'סנז זזמו ג6מז 5מעחןסיטי
 טעי חנ"י רטט נתבפה

 ס-

 ה60נוך כשר
 אומרש יש לעת מעת במים שנשרהבדסים

 עכ'ל כננדו שארם נמים יש אא"כ צלי אם כילפשכלו
 נהפ והכי לצלי אפי* אומרש ויש הר%'א רביטחטתב
 ועח כבוש רהא הגדולים כל ב!ה טהקאט וכברעכ"ל

בקטשל
 ייכא ראי י"א בסעיף ביארו עצמם שהם ס*חהבלש שנתבשי כבשר וה"! בצלי לרוזירו אפשי ואי

 רנם א"ש ששים כשרש וכשלמא ע*ש הכל אסורששש
 רבין זקו שם כם"ש עצטח החהיבה פיתרנניש51
 ששים כשיש נם עצ0ה בהחתיכח שהחכרר שםהר%ש
 מ"מ מ"ח 3מעיף שכארנו4צן

 בה8'"
 כם"ש סורה

 נם הדין שסעיק- ביון בכבוש החמירו לא ולכןשם
 להתיר אפשר ששים כאן כשאין אבל טותרגגביוטז
 אלא אינז דנבוש שסובר מי שיש זבאסת נצליהבשר
 רבוהינו באמת אבל 0בשל אינו כבוש נס טבשלאיט שני דכלי דכיון א"ש ולפ"ו סר.ס[ גסם ]ג"י שניככזי

 ווה דכבוש ק"ה בר"ס להדיא כהבו הש"עבשי
 מליחה נענין 4א סעיף לקמנ פסקו וכן נסורגמגהשל
 ספ"ך 6שם 5ך נסיפ6 סגס6רו ס"ף6 וסר'חפסק'0 כסבושל כנוש סמעם הבשר דנאסר פטקב שאיטבכלי
 נ55 5'ק נעין גז0 סוסך

 זגנ-

 ספפ"ג נמ"פ גן סע 65
 נ51מ ס65 גין 5סתם מיהי ט6ק 6ץ ג6מת 6פנסשם

 סרמ'6 ינרי תם עגמו ססשך יגיססיק סש,י ספ"וגפשם
 פעיקר וסרי ן נחופר6 סוסט זמססס גסג וסכי סגפגסש4ים

 ו כמטס5[ גטססזין
 ודו"ל בדמים חמלוכלך לשון מהו כשגרקיק חמנםש

 מלוכלך דעדיץ כוונח1 ואם נ8לח שלא בשרלוסר
 וטא נ6לח שלא לומר הו'ל וטדח שלא מבויץ83

 ונם ]ג"י[ יוחם סרבינו חוא חרין שמיר ואסתאחרח
 ולכן זה נלשון לדקדק יש שס פם וה לשון כרעבושם
 6בו,טל הוא דכבוש אמת דדע כן גתגו רבכהנח3ראה
 רגר ששורין כן דוא הענע ככוש אימורי ככלאמט
 והסותר המותר בדגר האמור דבר ששורין 'להשךיט שנכבש סהאשור 13לע הככוש ה0ווזר שהדגרפרשה בצה- בשר או בחלב בשר כפו האסור בדכרהשוער
 ורד פ"! נשביעית כסו דבובש חשאשור בולע,דגכ3ש
 להיפך ש חרומח של -רק עס חהץן של דטיתשבבש ש"י גתרומות וכן ע"ש ב"ן וחרובץ' נשמןשטבש
 בגוש ע"י ביע דבף 3ל ד4 שם 0טאר גםעשש

 עט אלא 6ות4"פ זה עם !ה הנכבשש כל חתמבדתנן
 והרי כמטשל כטש אמרו דבר לכל ולא ע"שהחסיוע
 ק"ה כסי' כם"ש חהומץ כציר אלא ככוש רין איןלרש"י
 בכבישה ככוש יש דגר דככל קיי"ל דאנן אמתוחן

 אעה אגל סהשני ינלע שדאחד הכל והו ל'ממעל"ע
 וכע"כ מהמש תכלע אם במים תשרוי בכשר ישחשש
 המש לחוך הדם תפלומ דמקודם לומר מוכרחאחה
 אגל חמים לתיך דגפלפ חים את הבשר יכלעואח"כ
 שם 0הרומא 6ח' וראיה הוא כן כבוש שפכע "מרסי

 חסית עם הו*ן זק ~כ! סחמיון בולע דירקשטמר
 ניע איט החסיה אכל לזרים דירק אטרחרו0ח
 עשש 0ווזר תרומח ירק עם וולין חסית יפעךסירק

 חגלוע וטוה מהחסית יכלע שקירק נקץושוהשתא
 החסית את חולין של ההמיה יכלע ואח"כחרומה
 כן א0רינן דלא ודאי אלא ויאמרנו בחירקהכלוע
 רק חחשש ו4ין ברם מלוכלך אףנו חבשר אםולפ"!
 כדם כשמלוכלך אסנם לנמרי דמוחר ודאי הגלועפדם
 זהזה דמים לתוך הדם תודח לטים שיפזל הרבףדגע"ב
 'כבשר

 מהרם יבלע שהבשר השש שיש נדם חשרוי
 קאפרי פע0א בדמים הסלוכלך בשר שאסרו !חולכן
 להחמיר דאי! ודאי רבצלי לצלי רק שסרים ישףיכ!

 מועפת בליעתו גסים המעורנ זה מועפ דרםדפשיפא
 א' כסעעש !ה דין הר%'א רביט וכ"כ נמור לכבוש" דסדמי לצלי אף אזסרין ויש נבישול נטליחה לאסורזדיז

 דגרי לבאר כתכט וכ"! ע('ש פ") גמעיףובארנוהו
 כדעת ללצרווע לט יש לרינא אעלרנוועיט

 זגטס וס גפין ג*ג פנסנ 0קעש ס5ת' ]ע4ן מל"עבכבישה לצלי אף אמור הבשר הודח אפילו דאםאחרונים נדוזי
 סטפ 655 סויח נין חעק 651 כ6חם ס*סס-ונייפס טפס6ים

 , 6"ס[גפמיס
 שהזיר מקום עי אלא הבשר את 0לחין איןפו

 דף על שמולחו כנפ *וב 0קום לו יהיהס4מליחה
 שנלקפ כנון מאד חלק ווא ואם בטדרון וינ.יהנהחלק

 כמררון להניחה א"צ ניהעכעלפ שקוריןבררךפני
 כך כל חלק איט אם אמנם בטוב הדם יזובדבל4"ה
 בלי מיד יצט מים שם שכשישפך נענין כ0דרוןימחנה
 בחן שיש ויסמין קשין נני על ימלחנו או נללעיכוב
 קלועים מקגים שעושים יש ולכן חציר וי!ונ הרבחחלל
 ב!ה ונם וים שם וי;וכ לקנה קוח בין ריוח תיגהויש

 ואם במדרון ויעסיד חעליון תחתראשו עץ לדגיחטחנים
 החיובשיעשההרבה דפטת לה שיש בכלי למלחץרצוגו
 וכל חיל שזשמךו חיי הכלי בשיי גרייםקבים

 ]קיגמ מטקף 3ג* אלא בשר סלחין איןד18טקיט
 נכלי אלא יטלה לא בכלי לסטח כשא-וצהכלומר
 עצסו הבשר דלפעמים יתירה !היחת צרך באתם בכ* ב% לסלוח שלא סוב יתזר אבל בשהיהסטקב
 הרפש רגינו טתב יכן אסור הבשר חט חנקביםמוהם

בסע"
 דגקג*8 שעיו לנ6הלח יוהר מנוקב רבבלי פ,

פהומש





הקשלחן מ8 מק 8מ1חח"יגה 4ךעף,*6
 מממ אטור אין 4ציר שחוץ הההיכה והלק צלישל1
 הוא והקליפה עכ"ל שומן כח יש אם ו!*פייו כ"קאלא

 הרא"ש כדעת וזהו בציר שהיה כחהיכה שננעכטקום
 שפירש בדם ס"ל הבש דרכימ סזח ראיה להביאואין

 איסור דאין לחוץ יצא ולא השחיטה אחר למקוםטסקום
 שחוץ מה נם שאומר הר"פ של טעסו זהן רהריקרכר
 סטקום פירש לא רעי"ז דם"ל ראיה אין דסזה ד4'ללציר
 טותר ס"ס דפירש דנהי ד~'ל לוסר ורן וה אכל '[מכ הרא"ש סלשון סשמע דכן לציר שחוץ סהלסקום
 דטה לכאר לו היה דא"כ ספרקת צשכירת כסולצלי
 כראמרן וראי אלא לצלי אלא סותר אינו לצירשמץ
  מג6ן מ'ם 5טנ'י ין סיל ךנ6פמ 7נא5 גמכמי טגכר41גגס

 ויש וז"ל וכהר"פ כר"ת פסק הרלא רבים אכל*מנ ! גע"ט[ 5וס י6'0 5סכי66ין
 לא ואפילו לצל( שסולחין כררך טעט רק נסלחיא ואפי' לציר שחוץ סה אפילו הייעיכה נל~סרי!

 הפורש כדם איסור שאין לדינא דהע4קר שאחמר סישיש ודע כוה ,ה8עם כארגו וככר עכ"ל לשמת ואיןשיגין וכן ככלי ציר שנראה ער סעמ רק סליחה שיקשרושחה
 להלכה תפסינן ר4גן חרא גז ואיט כקס'ע[ ]סר'תלייר שחוץ טה רסותר למעשה קיי"ל ולכן לסקוםממקום
 ססקום בפירש ססרסות 8שמה שאוסר הרס"אכרכימ
 מסקום בפירש אימור דאין נאסר 4ם אפילו אטגםימקום
 פפי גרע דככאן צ"א בסעיף כארמ סכר חאלטקומ
 טליחה כלא דככישול וכשס בטבושל הדעא ככוש5!פעם
 דע"י לרומב שחוץ חתיכה הסקצת גפ אסורודאי
 כן כסו למעלה מפעפע דחדם פשיפא הבישולבלכול
 נסלחה לא *עדיין רותחת והחהיכה כציר ככבוש כאןגם

 והכי כולו ואוסרו למעלה מפעפע האסור חצירגוששר
 אין דכשם לציר שנפל כשר לבשר דסיון קץ וא,ןקי4ל
 קוסימ עתרן ונוק פיס וקגץ שאת"י ]ח'ע רהעחהכשד

 שנוגעת חתיכה אותה רק אשר דאימ כחכ עורצך ו ט"ס[ נסקגי6 ריפ ט5ספ5ית'
 חתיכות שאר אבל בכלי לפפה שטונחתכציד
 ואע"ג עכ"ל נוונ וחכי סותרות עטה חנמלחיםשעליה
 וכאן התחתונה על ,לממה .פו4טות "עליומתדחתיכות
 חתיכה אין ס"ם כם"ש טלפלוש סהומה היא רייההחתו2ה

 ההחתומת שיעכבו חכיהה על כך מל דחוקהאחה
 דסחסריגן ראע"נ סריש"ל בשם- האחרומם וכהכושבצץ 1 סקמ"0[ ]ע"ו א"צ קליפה אאפי' טלפליט העליוטתאת

 חהיבח גתקרב אמ ט"ם לציד שחוץ סח גםלאסור
 חד כמל דסדאורייתא ביון כתרי הר מטל באחרותי

 ה18מקים הם בראי ששים הצריכו מדרבגן אלאבהרי
 שיתבטל עכ'ש עליהם לממיך לצ"ר שחוץ םהחמת"רים
 אימ דוה סשסע ולכאורח סקעשו[ .וס'ך סקע'י 1ע"וברוכ
 ראל'ו לציר ואהוץ ההתיכה חלק רק כשאתערכאלא
 לא סלשינם אבל דשרי סאן ליכא הציר שסתוך'בחלק
 סרנרי 'לחהא טופח 4קכי ל6רש להם דהיה כןסשטע

 הוא גן ובודאי ע"ש גן[ ]סי' יש"ש במפרוסריש'9
 פםק כבר הא כוה יש רבותא איזה טוכא ק"לדבאפת
 סליחה כלא שנתכשל דבשר י"ר כסעיף הרם"ארבינו

 כסעיף דבריו וכארנו כרוכ דכמל כאחרותונתערבה
 ס',[ ]ת" כספרו פכק עצסו והמהרש"ל ע"שפ"ר

 כפל כאחרות גסלחה שלא כשר חהיכתדכשנתערכ
 איזה וא"כ שם רכריו והכאנו לסולחן וא"ץ כתריחי

 דבשר דכיון יוהר חסור !ה דרין וץ"ל ול"ו כין ישר6רש
 חנ"נ קיי"ל ואנן נאסרה ככר שא"ם ככלי שנטלחהזו

 ששיס וצריך טעם יתן כשיכשלס ~'כ האימריסככל
 נאסרה לא עדיין נסלחה שלא חתיכה סשא"כפררבנן
 ולכן הפרש כאן אין הרם"א רכימ של דינו לגביאבל
 האחרונים חלקו ג"כ הזה הדין על רהנה אוסראני

 סיהו ע"ש דכריו הרצמ ואנחנו פ"ד כמעיף שסכם"ש
 דההירו כרור נ"ל ולכן זה כדין רכותא יש דעתסלפי
 הרט"א דלרכינו דכיון נתערבה החתיכה כל אםאף

 סה כלל נאסרה לא הראיאט ולשימת סוהרכלא"ה
 חר להתיר זה כתערוכת טקילינן לפיכך לצירשהוץ
 ג"ג סקסס ]כנןפ64 כן צ"ל טהרש"ל כרעת וגםבתרי
 וגס ג55 5'ק ס'7 כסע'ף ויסע"ס ט"ס ז6וליית6 עע"ג60
 ג7י כתג ק'מ וכר'ס 5מרמית ויממ'5 ס6ם ט5 מיססימ:, גטישל סגהג "ת נסטיף 0עמנר ע5ס~ן ג5"ע סנפ4ר6יתי
 גס וכ6ממ ע"ס טגמו 7כי 6ותו 7עטעע ס16ר ע5ס'הננן
 סגיל כת~ך סגת~ן ס7כר ע5 ק6' ס'מננו וגי' גנג6ן גו~נתןסס

 ! ו7וק[ ג,5 5סרס 6'6 6תר וכ6וסן כעיס ס6ס ט3וייעי7נו
 ח11ז על וחודח שנסלח ח11ז אשה שהניהה טעשח!בר

 כררך העליונה האווז ומלחה עדיין נסלחהשלא
 ופסקו כמלח להשהוהה כדי הסליחה לאחרשס1לחין
 חלק סטגה סונח וההחהונה סהעליוגה ציר זכדאם

 האש על שיהט כדי כהציר שר5עה אם כהצירהתחהון
 חתחתון חלק ואמור נציר כככוש הוה לריהיחויתחיל
 דאף ר16סקיס לכל סווזר העליון וחלק בצירהטונח
 הרי והכא שא"ם ככלי כגסלחה רק החמיר לאהרי"ף

 סחהיכה חסור יותר ואין-רינו נסלחה לאחתחהתח
 פן שלמעלה מה דסוהר איסור של כציר וגפלהשנסלחה
 היתר 'הוא רהציר הגם יהכא צ"א כסעיף בם"שהציר
 ק4רם נככשה הרי נמלהה לא דהתחתונה כיוןס"ם

 בתוך הסונח החלק לענין כסבושל וככושהסליחה
 סתפ0 ~עס 0נ0'ג קוטית ו6"ס סקע'7 סס"ו ג~וגמ מ0יהציר
 פוגח סקיס גסיי6 שרס 657 עט,ס ;"5 סנקס'ג פ05סרע'נ

 : ו7וק[ פ'ס גכיססגסיעור
 כו כשסלחו סגוקב שאינו הבלי של דינו וסהוצו

 8"ז כסעיף הש'"ג כעלי רכותינו כתבוכשר
 כלי כאותו להשתסש אסור שא"ם ככלי טלח ואםוז'ץ
 דכר הוא אס קליפה בעי כו נשתסש ואם רותחבדכר
 סן הקליפה ננד ששים כעיגן לח דבר הוא ואםיכש

 בלא כו להשהסש אפר כצונן שאפילו י"אהקערה
 שנשחטש סה יייח הדחה כלא גו גשהסש ואםהדהה
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 " ירהשלק מפ יש מ~א"פ"ערדך
 יצלה הדם נהמהה !-ר שמפליפ שטקלם3חכיח
 שנהמלא קח-ם נאםר בבד בכאן גס א"כ הבשרחשטר
 הרשכ"א ארבדי ק"ד ךל"5ל כלל רל"ק נראה היציר

 1פעטא לשמוף א1 לנפץ רמחוייב סקירםשהניא
 %עשע כח שוכרים שבכ* רהמים סשום הואזץשרשב"א
 כם"ש בהבשר להתבלע והסלח הדם ויחוורהבשר
 בוה הששא שום ראץ השור אומר לוה הקורםכסעיף
 כח מכמלין כן כטו הפליפה גח סבטלין שהטיםדכמו
 עסר' רסי' סור5ת פסעס 5זמוס ניס!תו יט ~65חמלח
 ! גוס[ חפם 6ץ 5סכרתו ז6פי,ו ק6תר ו5כן נוס ס51קסרסנ'6
 כם"ש רש"י ר1ראה על החולק הרשב"א דעת ייצהכפוץ

 יעכ-ו להלכה כן וחמכיטו ררש"י טעשה שהבישדיעום' רברי הביש אטנם כלל הפור טפרשי הכיאולא
 העם נדגו שכבד רחקל אין רם"ם כרכריהםסיסו
 הסנהג אם ברבדים להסהפק ויש ]נ"[ עכ"ל4יסור
 ואחד כ'ק רק ש הציר שבתוך סה כל כ%ולאשר

 ס'י[ כסס ]סס ייפה ע"י להתיר דגרגו כתכמוקרמוגים
 רפעסם תראה ר1א כן ההום' כווגת דנם נראהולפ"ו
 ה9 רא"ב הרשב"א כסברת חציר דהיחת מפניאש
 אש ומלח הסלח טפמ פעסם אלא כולו הצצדכטש

 טםעם איגו להטחסירים רגם ודאי והו ואנהי ! בקליפה ודי דצלי כרותח אלאכמבושל
 והמלח הרם ט8גי אלא מרפה ציר הואדהציר

 רתיחת טפעם בולו שאוסר הרשב"א אפילושיצי
 סבליע הציר רתיחה דמפגי מפורש כתב הלאהציר
 הציר עצם מפגי %א הבשר להוך המלח שבחוךהדם
 בשר נמל אם ולפ'ץ ק"ח בסעיף דכריו שהבאגוכטו
 איסור כאן אין טליחה אחר שגתקכץ הציר לו1ךכשר

 ! נ'[ סעיף ע' נס" ]עת'סכלל

 שכתב ב' בסעיף הבש רביגו רברי להבין יש ילפ"זכך
 בכלי אח"כ ונהגח-1 טליחה כרי ושהה שגטלחגשר
 שנפל בשר ולפ"ז טותר טציר ונתמלא הדחהבלא
 סותר טליחה כדי ששהח אחר מהבשר היצא צירלהמך
 עכ"י לכהחלה לו לחוש ויש ובוה בזה שאדסר מיהש
 שנפל בשר שכתכ רוה סבואר לשוגו לפי ודאיחוי
 שכתכ וה טרן וא'צ טיירי בשר בבשר וכו' זירלתוך
 שגפל בבשר האוסר ויא טי ובוה בוה שאוסר טיריש
 הורח שלא טפא כשר בהך בשלמא וה צירלתוך

 להרשבש ש כ"ק ש שאוסר טי יש שפיר ,ררש"יכטעשה
 לסה זה לציר שנפל כשר בבשר אכל מם"ש כולוגאסר
 רכוונה1 גאמר ואם מרפה איגו לכ"ע הציר והרינאסר
 וה ברין בלל מיירי לא הרטב"ם הרי ריטב"םלרעת
 כהב לא מגךרם שהביא הרטב"ם של ריגו שכעיגךועור
 דגרול בספרו ונם ע"ש לכהחלה לו לחוש רראויכיל
 ציר להוך שגפל בשר בבשר שאוסר טי כלל הביאלא
 1ג'ר סנר ס016ר פ' זסיס סססכ נסקס"ס סס'ך ש5 ]יג'עוה

 עס'5 וס' מוס5 651 זם וחפיג ד01ח סו6 8*מס סיעוך65פי

 זס ססשו4 מטי 65 5% רוהס זשו* יס? ז6סת סש4חע*

 ז3'ל יס"5 ח'5 נטקש מיס וכן סנמ5ם סיס 8פנ' ס*פר6%
 נ5'עת מסעס ז65 וקסס עג51 כנסר וגכ5ע ס61 ור"מח וס'וס
 נסקסשש 4שפיג וס'ס סכמ5ח סזם נ5יעת טעעס 656 נגפרס,-ר
 נסמ65 06 8*חס סישו 5"מר זק"'5 ס.ף 5דק ופשפח-5
 פסוס 656 פ61 זס סיו63 זמוס5 משס ססעס 6ק 6פורמ3'מ
 ! ו"ק[ עכ"5 5סכ5יע ננסר ספס גוחגיס :ע5יו וסמ85ז:זס

 וכצ"ל בש"ע ברפום גפל רפ"ם כרור גלע"ר ייכןעא
 העיקרי חרין על וכווגתו בוה שאוסר מיויש
 וה על מותר מציר ונתמלא וכו' שגמלח רבשרשכתב
 לרעך שנפל כשר בשר עי אבל שבארנו וכטו רילקיםיש
 כהב הוה לא ראי כתב ובכווגה שחולק סי אין והציר
 הוה סתסא שאוסר מי ויש אלא בוה שאוסר טיויש

 איע ובאמת קאי טקורם שנתכאר מה כל רעלטשסע
 לטיכתג ה"ל ר4;לייכ וכם"ש בזה וכתכ רקרק ולכןכן

 ; בל'ם כררכו שאוסר טי וישסתסא
 בריעכר אפי' אוסרז ריש כתב הרם"א ורביגוקיב

 חציר כתוך שסוגח מה ודוקא גהוג והכיכ"ק
 הציר אוהו בו שגפל יהכלי שרי לציר שחוץ מהאבל
 אשר לכלוך בו יויש חולבת הכלי היה אם וכןאמור
 אבל כרוהח גחשב טליחתו שיעור לאחר ראףהבשר
 יש טצוה סעירת צורך ג"כ ביה ואית הפ"ם הואאם

 מחשב לא מליהה שיעור ששהה ראחר ולומרלהקל
 כהכו טראשוגים ועור שהתום' ראחרי רבריו ביאורינ ! עכ"ל כרותחצירו

 הגם ווגה כריעכר גם להקל אין לאסוררהטגהג
 מה כל כולו אסור הטגהג רלפי יותר משמעשסלשוגם
 לגמרי להתיר פסקו והפור שהרא"ש כיון אסגםשבציר
 ששים יש אם ואף בקליפה לאמור ריו המגהג הזכירוולא
 יוחר סבליע איע ראולי טועיל איגו הקליפחגגר

 לצרש מ חכלוע שאין הסקום יועיל ומהמקליפה
 לביפול טצפיה אימ לציי שחוץ שמה וכ"שלביפול
 בל לגסרי אוסרים האחרוגים נרולי אטגם סקס"6[]עס"ך
 נראה וכן ספ'י[ ויס"ם סקת'ח וס"ו ]סס הציר שבתוךטה
 ר1עם' טלשק ונם כם"ש מפורש אוסרו הרשב"אשהרי
 הדחה רק אפילו החיח הבשר ואם כם"ש כןסשסע

 ! ]סס[ וה בכל איסור שום אין שובאחת
 ה"ש אסור הציר 14הו בו שגפל רדנלי שכתב 11הף1.דפ

 סהכשר טציר גתמלא שהכלי רר,ש'י זובטעשה
 ג"כ אלא הציר טפגי ולא אסורה הבלי גם הורחשלא
 כ"ק אימרו ריא וכטח בחכלי שגבלע ורסלח הרםספגי
 לאשר ט"ש לפי ואף עצטו מהבשר חטיר טזארלא
 בציר אפיו מכ"ק יותר בולעת איגח רגלי ט"םהכל

 אבל צ"א בסי' שיתכאר כמו מליחח שיקורשבדעך
 לאחר ריא שהציר כיון רגלי על גפל כלבר הצקראם

 הם ורבריו כם"ש כלל איםור בו אין מליחהשיעור
 : ע'ם[ ת' 6ות ני'פ פזנריו ]ח'8 בציד שנתמלאת זואכלי
 הלב לכלוך % ויש חולבת הנלי ראם שכהב ו'הכששו

 על החולקיס שישת לפי נ"נ 18 חנשרחסח-
רשש



השל4ע פש פיש פוי4אהלט%עףו68
 נחשכ מ*חח שיעור לאחר דאש שמסיש כמודש"י
 %"ע[ סס'ל גסס ]ענ"י דרש"י אליבא איט וזהכרותח
 הוע אש*ו מלוכלך אינו שבל טלוכלך כשהתוודוקא
 לעצין לכליפ מל"חה דאין סקס"ג[ 3ס'ך מותר יוכוגן

 מ5וכלך גאינו דנם שאצמד מי ויש מהכלילא%ליפ
 אין שאפרו דזה ה%"ל וצ"5 סגא[ וג'ג סק'נ נע'זאסור
 גשד לענין ולא רם 5ענין אלא אינו לכליםטליחח
 גראה באמת אנל 11"ע[ סק'ז ע' גסי' סט'ז ולנגהלב
 סס[ ססיע כמ,ס ס31ן 6,נו נסקגשס מ'ם ונם ג"עסטא ]תגרי לכלים מליחה אין אוסרים דכר דככלבכ"ם
 שרעור 5אחר רנם *מר מחמירים שאנו פפני הכלוזהו

 דונ הסכימו הרין מעקר והנח כרותח נחשכמליחה
 להקל יש מצוה ומעודת הלם כמו נדול וצורךהיטד גמקום ולכן ברותח נחשב דלא דרש"י למעשהרכוזזיט

 1 חלכ לכלוך לענין ואפילו שנתכאד סהבכל

 הוראת על החו5ק רלדגרי הכ"י רבוו וכתגקמט
 אסוד ~שיעור כמלח הבשר ששהה אע'"רש"י

 ממנו יחתוך ואסור יפה יפה שידיחנו עד ממטלאכול
 עכ"ל להנשלו צריך חתך ואם שידיחנו קודםבסנין
 רש"י על לחחויק ההדחח ענין דמה תמוהיםודכריו
 להדיח צריך מליחה דלאחר היא מפורשת נם'דהרי
 גן רכוונתו 1"א לעיל שנהכאר וכמו ]קינ.[ שהיפה
 המייחה אחר מחבה זמן להריח יכול דלרש"יהוא

 צריך רותחים המה והמלח דהדם דכל כיוןולחחולקים
 בלשוט מביאר זה ואין וסל"סן יס'ז ]ס"ר %ידלהדיח
 אמור ממנו רלאטל דאע"נ קאמר דהמ יי"א ]ט'ז[כלל
 לחתוה לענין מ"ם יפה יפה שיריחנו ער עלמאלגולי
 אכ להחולקימ אסור וראי שידיחט קודם כסכיןממנו
 5רעת נם מוחד יפח יפה הדיח שלא אף הדחהלאחר

 ואח"כ יפה שה שידיחנו עד סקודם כתב ולכןהחולקים
 גראה ולי דוחק זה ונם נסריסס[ סתמא שידיחטכתב

 וכו' יחתוך ואמור וכו' ממט לאכול אסור וה"קכפשומו
 כן כמו שיריחט עד סמנו לאכול שאסור ' משםכלומר
 הוא החירוש ועיקר שרדיחנו עד ממט לחתוךאסור
 אחר להדיח חז"ל שהצריכו זה החולקיםדלדעת
 ! בלבר אכילה לעניןאלא איי לרש"י משא"כ ממט לחתוך לענין נם זהוהמל)חה

 במכין לחתוך מתירין דיש כהכ הרם"א ורבינו-ן
 לכלים מליחה דאין מליחה שיעוף ששההלאחר

 או אח"כ הדחה צריך הסכין אכל דמותר עיקרוכן
 גךדם ואפי15 הציר עליו נתייבשה אם כמרקענעיצה
 משתם אלא הסכין משום חאימור אין מליחחשיעור
 היפכ שם להדיחו רוצה ואם חבשר על נעין דםשיצא
 ענין איזה להנין ויש עכ"ל מוהד שם ולסלוחולחטר
 צ"ח בסעץפ שנתכאד גסו לחגליע לענין ולאסליחה ע"י פהכלי להפיימ יענין דזהו לכלים סייחה לאיןהוא

 נב*% הא5ו שו"% מישיק רושףפ הכטנתו שא4מר מיויש
 4ון 5טלים סליחה דאין פים גלא ום"פ נסיו[בסכץ
 שנט%5 בשר נתן אם אומר ע' נמי' 5קמן שהר4מחתהי
 עיש מליחה שיעוך עך%ן שהה שלא בשר אצלוהויח
 גן .אסרינן' כלי לנבי אלא שריק רמישרק אמרינן%א
 אין אמדינן *וב 5הם סקום קיש כאז פ"םשא?ם %י כילעת מלמהה שעש 'אע"נ לם4 דסליחהמפני
 שדיק'3ס,ש רפישרק ממעמא להכליע נם לכליםמ*חה
 דבשפ ואע"ג שריק מישדק דאמרינן מטקב כלי כדיןוזהו
 כם"ש לגתחלה לוזהר דישפמק

 במעי
 נקב גט הציר רם תשאי אחד מקום עלשמתח מפני זהו ק"ב

 דצריך *כתב תה כמובן במכי! שייך לא וזח שםכם"ש לנקי
 -גמי( יתבאר נעיצה ודין פשופ דעא נעיצה אוהדחה
 שגתב וזה ע"ש קשה כקרקו פעמש עשר דצריךקכ?א
 הם משום הע ההש האשור פ%יהה שיעור קורםדגם
 מ3אן חחש דאלו וצא רלישנא שינרא הגשר שעלבעין
 , היה 'געיןדום

 וכבר ען במיי שההכאר כסו נאמר הגשר
 פפש 5ח חשבי % דחפ"ע ינעלי נ"ף יבסי'נהגנ1
 5א שם לענין נעין רפ רפפרי .א5א שויו כעיזלדם
 'וססיש סנרע64 שסיס 3סטין ע?ש הם5יחה קודםהווח
 דביון לשאסל ואין וווק( סקנ'נ סע") קוקיפ גס1רןונס

 שם6 ניחוש לכתחלה פהיר למה הדחה צ"יךרושכץ
 כיון 'רבסכין ריז5 ע"ש צ"א בם" נמו -להריחישכח
 5כתחלה נם מותר לכן בוה חשש שום איןגקים דש% פ5יחה ושישר לאחר שהוא פיון וגם %יט[ס,ק 3סי לוזרוח ישכח לא 4ראי הסכין ע"פ הדםשגראח

 שישר קהרם על שכתכ יזה לומר נצמרךולפ"ז
 י לכרטז5ה הלא בריעכר רק הואסליחה

 יעשטע כשרחמם רש"י על החולקים סכרת לפי-ךץ
 במלחו ששהה דלאחר כן יעשח להתקייםמליחה

 כרע שה שה הכשר ידיה מנוקכ בכלי מליחהשיעור
 הכשר )6מלחו גכו5 ואח"כ המליחה שלאחרהדחה
 טצ הדחה שהצרכנו זה רכל ודע שא'ם בכליאפ;לו

 צ% ולאכול לסלוח רוצה אם אכל לבישו5בסליחה
 מ8נו חמלח שעל 5דם חושש ואינו עושה הרחחכלא

 ז% אמנם רם מלבלוע המלח ומונע שואכושהאש
 שהה אם אכל לצלות העל% ותיכף כ*מלחודוקא
 מדירו ולפיכך ונאסר לרם בולע הסלח במלחוקצת
 לאהר לושייח דצונו אין אם ואוכל וצולה יפהיפח

 בהכרח מצף מלח שאין דכמקום פשופ והרכרע"ש רצלי זה כענין דימם כמה יתבארו ע'ץ וכם"הצלייח
 חץינו רמו בל ופיזוג ער האש על הבשרלצלות

 גני לרוב לאכילח ראוי שיהא בכרי מבחוץשתתייכש
 שיעור ררוא וח% הכשר לגשל נם כינלחו ואח"כאדם
 לכתחלה אסנם דרוסאי בן כמאכל רוהו צלייתוחצי
 ספס סירי לצאת בדי כם"ש מכחוץ שיתייבש עדיצלה

 סקנ"ו[:]עק"ז
מיטן
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 לפלופ שור גשר שיגמור ער ציק פ*מת בללנטור
 עם עופות בשר אפילו דנים עם בשר אבל רטואת
 קורם צירן כל פולמין שהרנים לפי לטלוח אסורדנים

 זה רמעם תיטא והרבה עכ"ל רטו אה העוףשיפלום
 זה למעם אבל הקודמוה להדיעוה הוא רניםסאשור
 בם"ש פלימהן בעת נם בולעים רהרנש לוסרה"ל

 בקה הא ט'עם טקורם צירן כל שפולמין נהיראל"כ
 יבלעו אם ואפילו טהעופוה יבלעו לא עצטןפלימה
 פלימת בעת חיהה שההתחלה ביון יפלמו האאח"כ
 ( 16ר5'ינס[ גר"י 7נריססיפרס ]61'6 סקורם בם"ש הפרשה נקבי נמתסו לאעצסן
 להו ליה והש"ע רהמור לומר טוכרחים אנו ובע"כדץ

 היהה ההתחלה אם ראף רם'ץ2 ארא מבראהאי
 לא בשיבלעו פלימתן נמר אחר מ"ם פלימהןבעת
 זמן דבל "טרינן ברנים נם רלעולם ום"ל עורופלימו

 בסעיף שכהבנו בטו רלא יבלעו לא בפלימהשעוסקים
 הרנש פלימה ראחר משום הוא האימור מעם אלא1'

 כסעיף פמק חג,י רבינו שהרי בן לוטר א"א אבלפו ! עור _יפלמו ולא טהעופוהיבלעו
 שנטלח רטו בל ופלמ כגר שנטלח בשר דאפילו1'
 הנטלח הכשר נאסר לא בלל נמלח שלא בשרעם

 בפלימה עוסקש שעחים ברגים וק"ו עצמו של רםלו שאין אף ע"ש לההירו ויחזור אח"כ שימלחנובריעבר
 ל"ק רמור ועל טהעופוה שיבלעו טה ע"י יאסרושלא

 י"ל מ"ם כסבואר טתיר הוא נם בלל נטלחשלא

 יע"מ ;.:י -נ" ינ'ן, 'נ,'מן
 ייסגר6 סכסנ סס ]גסמיג בזה העירו שלא הש"עמפרשי

 כל שפולמים ברנש שכתבו 11 מברא כאמה אמנםי ! מלס[ כ7מונם סמוסיס וינר,1 510עו יך כנו5עו 6סרען 65יו
 להריא טבואר דטו אח העוף שיפלום קורםצירן
 קרמיקקו ררפו משום ינש שם איתא והכי ]ק,ג:[בנם'
 פלימי רנש רנייחי בחר קטימי ועופוה ופלמיקרטי
 כן לכהוב הוגרחו ולכן ע"ש טיניה ברעי והררעופוה
 ים שקבלה נסלח שלא רבשר הפוסקים אוהןובאמה
 עור טליחה טהגי ולא שאמורה שנטלחו החתיותמן

 ספר בשם בטררכי כם"ש מרנים ראיה באטתטביאין
 וכו' תפל בשר חתיבוה על נשארתי וז"להחכסה
 ביון לך הרי ובו' הרנים אמורים ובו' ועופוהררנים וכו' עור יוצא אימ בחהיכה הנבלע ררם וכו'ואסרתי
 הגא וה"ה הקנתא להו לית חעופות מן רניםשבלעו
 הקצר הבית בתורה הרשב"א כהב בזה וכיוצאעכ"ל

 : גג'מ[]סונ6
 נטלח שלא בבשר הטהירים רזשומקים נלע"ר ולכןר4פ

 טה נ"כ ריפלפו טליחה ע"י טאחרת רםבשבלעו
 הרשצ"א גס"ש גלל ראיה אע רסרגים ט"ישגלעי

 הף8ר ימיט שאני ררגים ואפשר וז"ל הארוךבהה"ג
 נסרך מןלטא להם הבא והדם הרבה הן בולעיןמובא
 רעה וזהו עכ"ל להוציא במלח כח ואין ביוהרבהם
 סשום ברנים המעם שכהבו זה ולכן והש"עהמור

 אין רטו פלימה העוף שינטור קורם צירן כלשפולמין
 שלא טקורם שכהכו ובשר טבשר ההיפך לבאר רקזה

 ולזה דטו פלימח העליון שינמור ער צירן פלימהינמרו
 בהכרח רינא ל?יקר באסת אכל כן אינו דברניםאטרו
 למעם כלל צריכין אנו אין וגשר רבכשר רבריםלהיסיף

 לא מ"ם מקורם הפלימה נומר ההחתון אם יאפילווה
 רמעם אלא ויפלמנו שיחזור טפני העליון בבליעתנאסר
 ברוזחהון להטהין צריכין ראין היהר טוסיף שכהכוזה
 משא'ע כלכ כולע שאיני כיון פליסתו ינמור שהעליוןער
 ע'ס( גן מס:י גקנו וס ס'ר~ן ע;קר ]וססוס' מ בסעיףכם"ש לחמהט צרק- הרי ויפלמנו "יחזור המעם נאמראם
 פלימה קורם שפולמין שכהגו הרנים באיסורונם

 צרירהעסות

 להום-

 שיפלמו אמרינן לא רביגש
 הזכירו לא רעדיין טשוס ורק שכארנו ממעםאח"כ
 טהני אם אלו דינים כהבו המי' רבסוף אלו ריניםכרל

 להאריה חשו לא ולכן טאחרה שבלעה להדםטליחה
 לא ובשר דבשר וחשוכו רבר רק כהבו ולאבזה
 צירן שפלימה מפמ טהעליונה התחהונה כללהבלע
 האמת לפי אך ויבים בבשר משא"כ רב ומןנמשר
 טקורם פלימהה ההחהונה הנטור אם אף וכשרבבשר
 לקסן שיתגאר כמו פולמו כך רכבולעו בזה חששאין

 יס גיטס ]וגן בזה שיתבארו הרינים על עצטםומטכו
 6מרינן 65 7גסס מעעס כסזס סס5,ס,ס יגמרו 06 6ף6'סי
 קוסית 5י'סג יס וגוס גמ"ם נ)עי 65 5פי50ע 7קרה:י6"יי
 וסס"1 סק"1 סס'ך וג'כ 171ק ע'ס ז7ג'ס ג7'ס רמ"י ג5חיס'
 יי7סו 7ס 7י50ס1 6יייי 6מרינן 65 7נ7גיס ס"5 7סנייסק'ם
 6איי 6מריגן 65 7גימס ס6מרגו חס ע'ס סג)עז 7סי0)סן
 געולס 6ג5 קסקסיו:ן גסג"ס5ו 656 6יגו נ5עי )6 5ס)וסיסרי7י

 : נס"י[ סימנ6ר כמו גנסר ז7יגס סריר' ססנקסקסין
 רהעופחע הב"י רבינו פמק יחי וסלחן עבר אםיננ

 ואס ב"ק מחם לימול יריך חרנש אגלמותהש
 הרם"א ורבינו מוהרין כשנטלחו קשקשיהם נימלולא
 העופוה ננר פ' אינן אם הרנים כל אומרין רישבחב
 בהו רליח ודוקא נהונ והכי בם' בטליחה טשעריןראנו

 בהו אית אי אבל טיר ופלמי קרמיירי דרפוקשקשים
 טן בלעי ולא מיר פולמין דאינן טותריםקשקשים
 דדיה טידי גלעי לא לפלומ דמרידי ראייריהעופות

 : עכ"ל יחר שנמלחו חהיבוהאשהי
 רשש רעה והו טוהרים דהעופווץ שפסקו זה והנהינ

 רנם ודיוור והרא"ש חרשב"ם רעה אבלוהרמב"ם
 הרם ופולפין חוזרים שהרנים לש אמוריםהעופות
 ההברים ביאור ]עור[ בעופות אותו ומבליעיןשבלעו
 %1מרין וחוזרין נבלה נעשים דגאסרים שחדניםלפי
 העושת רם סחסה שגאמר האסור בצירן העושהאה

ואפי*
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 טנשר 5בר איסורע בשאר חת שינן * שא
 שהאימור בסהךם אלא חג"ג אסרען דלא ןעודבחלב
 דגפלם שלה 8עמ עס וסתפשפ וילך כו הנב5עעצסו
 יוצא כרנים וצכלע הרם סן שגם אימור כאן ישט"ם
 עם תבלע כרותח אותה שעושה רמליחה ע"יקצת
 כל מלפין אען שהרגים דאע"פ נהעופות הדגיםציר
 פו5םין סקצהו ט"ם כך ע"י טותרין להיות העופותדם

 בק4 תאפ-ין פליפהן גמר אחר מסגו  העופותוטלעין
 אסויגן לא דזה שר'ק מישרק דם בוה לו0ר שייך%א
 הרם ש"יוכ הכא אכל חציר על מרוכה כשארםאלא
 גכלע חרנה ?"ך עם גכלץ ממגו וטעפ כרגשגשאר
 ]ר""פ שריק כרשרק לוטר שייך ולא נעופות הצירעם

 לא לםי8למ דפרעי איירי אמריגן לא ציראולעגיז
 נזה ונם חשש שום נזה ראין מ"5 והסתירים]נ'מן
 וראך רם הסקצת בליעת ולץנין שריק מישרקאכציגן
 הכריעו וכן 3לעי לא לסיפלפ רמרירי אייריאמויגן
 ואיגו ]סס[ האוסרים לרעת שחשש טי יש הש"עגעלי
 דוצם' וגם והרטנ"ם כרש"י מ"ל רטומע ררוגעעך
 דמשל נראה ויוחר הנרע אין דיא"ש נדעה וגם כןסתט
 : דאחרתים נרו* פסגן ונ! ]ענ'י[ ע"ש כרש"ילרעא
 וצה 0וחרים הקשקשים גימלו רבלא שפסקו ההקף

 הקליפה כ0קום עופרים רהם חרא מעטיםמשגי
 טוהוים ט"ט כמליחה ששים דטצריך לטאן אפילוועוד
 ורינם בלעי ולא קסיפי קשמשים עליהס שישרניון
 נלץ לא 5סיפלם דפרידי איידי ראמריגן ובשרבנשר
 של שאיט איפר שאר עם הרגים גטלחו אםואפי%
 נלעי לא למיפלפ רמרירי איידי נהו אטרינן דלארם
 שםמגיז בי שאין אימור דבשאר ג"ב מותרין0"ס
 ש-תנאר נטו 3קליפה ודי נטליחה מ' נעי לאלכ"ע
 ]ס"ך קליפה נמקום הקשעפים עומדים ולכן ק'הכסי'
 והרגים הגשר אומרים אמ שאין דזה ודעסק"כ[
 קי, נס" כם"ש נננישול סבגה סמעס טהרשג'ס5חו
 : סק,( ]ש" שם נם"ש סגטה אין יחר רנטליחהטשום
 זה ושד ב5חן בין חילוק אין הדנים איסור בעניןבן

 חערנ וכין הרגים על העופות חוגחו ונין זהאצל
 5טעלה מפעפע איט ררם ואע"ג העופות עלההגים
 הציר שנהוד לנשר דדצה טידי אמורים כ',מ"ם
 נמ' נלש בעי קליפה ום'ש טותר לציר שחוץרסה
 לטאן אפילו בקליפה רי ננה"נ אך וסר"מ[ ]ס"ךס"ם

 למעלה זה אחר רף על גטלחו ואם במליחה ס'רמצריך
 או הרגש גאסיו למפה והרגש למעלח העופות אםסוה

 זג הרם שרוי שנתכארו הדטיוץ כפי כם' אובקליפה
 ואפילו לנטרי מותרים הףגים לייפך ואם לסמהמלטעלה

 דיבוקם נ0עךם בקליפה רי יחד ודבוקים סמוניסהיו
 : 65ס,ר[ יס 1נססק סקשס]עע"י

 או יחר שגהשם בשמלח אמורים שהדגש בר"אבמו
 אם מיבעיא %א תפל חהדג סליח העות רקאפילו

 עריין אפילו ז:לא דאסור צירו ופלמ גסלח סברהרנ

 א0רען ו5א מהעהצה שכיע ספגי אמי ג"כ גסלה5א
 סה ג"כ שלומ רהףיה דם ויפלום אחשכבשימלחמ
 רך שהבשר מפני נרגים נן אסייגן ד5א מהעופתזשנלע
 הרשב"א כשס י"א כסעיף וכם'ש נוע גסרך והרםפאר
 סקחס[ יסא סק"! ]ס"ך האחרונים נרולי הסכימו כןע"ש
 זה או זה אצל זה וגהגם הפל ועוף טליח היג אםאבל
 שהדכר קליפה נלא טותרים היגים אף זה גנעל

 עד בך כל 5א אנל טבליע שיהא ההפל מחססהסליח
 להצרעי בבה"ג סחסריגן דבמרפה ואף פולמשיהא
 כך נל טהמריגן לא דם לעגין ט"ם שיתנאר כטוקליפה
 4ף יפליפ וכקל אומר שלה ציר ראיוה שאניומושה
 הפל נשוצא א"א דם פלימת טשא"נ הפלשהוא

 ב' בסעיף שבהב ב,ה תטוהים דום"א רבימ ורבריין : סק'ו[]סם
 סלוחום והעופות תפל הרג דאס דאסריגןדהא
 אבל עידח רמו ככר פלם שהרג רוקא הייטאמורים
 דאנכ סותר מעולס גטלח ולא דמו פלפ לא ערייןאם

 העופתן טן שטלע הדם ג"נ יפלופ דיריה רםרש*פ
 סהשר רסווש מליחפ קודם לצהא שגפלה חהינהנטו
 אמרען לא קשקשים בלא רברנים האחרוגש גרוליע*ו השיגו ונבר עכוי זה מי' 5קפן שיהכאר נמומע0א
 : י"א כסעיף שהבאמ הרשב"א וברכרי שטזבאר וכפבן
 כדטוכח כן המוכרים רבותיו ווסעז לתרץרק י סברח כתכ לא הל דחרשכ"א המאל לי ויראהי1ץ

 הבית גת"רת ומש נן סר5 לא ואעצ שםטרבריו
 טסתית לזה הרפיא רביט ודומרח ס~מ[ ]נמז ג'שער
 ופלמי קרסי קרמיעז דרש משוס דנים דקאמרההש"ט
 והרר עופות פלימר רגים רמיחי בחר קכרפיועושת
 רנשעה לשייא טוכרח זה סלשין הצה כרגיהנלעי

 דנש נאמז אי הצח סעופות נלעי לא פולשיןשהדגים
 נם א"נ שנלעו רם גם יפלמו דטעי דם דיפלפורא"זץ בוי אמץגן לא זה שממעם וסר פצ3א וקלישירניני
 שייך דלא ג"נ גאמר ניעי 5א דפלעצ א4יץלענין
 ודאי אלא ו' בסעיף כן כתבם שבא0ת בסובוזים
 בפעיף כתכמ וככר מהש,ם ליה פסיושא לא 11רסברא

 טמרים ניחר שגטלרצ ועופות רדגים ש"ש טה%
 ושהרשכ"א *זפלים העופוה שאתהרלו קורם פלימתןהדנים
 נראה אש ום"ס נהתה"נ שם ויל זו טגרא ע5תמה
 פליפת גמר לאחר ער נלל לפלומ עפות יחחי*שלא
 דלשון שם כתנ וה פד אך ו1'ל. רגים ש6 וציררם

 רגים רנייחי בהר מרקאסרה 11 למברא טס%עהש'"
 וי"ל ראל"כ להפליפ שסתחל(ן טשמע עופותפלמי
 נן גראה שלא מפגי אך עופחז ליחי רא אכתילוסר

 : ע"ש להלנה החלימה לא הטבראטצר
 העגין הוא דנך ט"ל רוט"א דרביע אסר אמ י'הימו

 לא וקלישיחם הדגש ריבוך עצם מפגיוזדאי
 רינם גשתגה אחד סמעס ורק טנשר דינםגשתנה
 כהם אין כסש שגירולן ש:פגי צע8ה שפלימתןספני

המיסות
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 סשס וכן ס' נםשש 5סשס סו סחנ נזגיס ווק נן יאוסנד6
 : סס[ סס"ך טייו ספיג גגר דמס'ר מ6ן 5ינ6 זנסתםסג"ח
 שעות ו"4 נסשך ציר פליטת רומן נהבאר בברכמצ

 ציר פולפ מעלייע רכל ר"'א הרמ"א רבינווכהב
 שנתבאר סה רכל וטמילא שנמלח אחר הואוהמעל"ע
 לבשר בנניעה נאמרת אינה ציר ?ליטת זטןרבהוך
 טעל"ע בבל זה נוהג טליחה שיעור שהה שלאשנטלח
 י"ב אחר להתיר אין הפ"ם ובלא הפים כמקום1;ו1
 ער להקל יש הפ"ם בלא רנם שאומר טי ויששעות
 י"ג ער רק הוא הפוסקים רוכ ררעה כן ואיפסעל"ע
 ]סס[ בתל,ב כהב ז"י והרשב"א פק,יינ[ ]ס'ךשעות

 : ע"ש טרבוהיו טקובל דיאשבן
 לציר נפל ברין בבאן האריך דרם"א רבינו ורגהמ

 באלו רינו רהוה סליחה שיעור שבהוך לצירכלוסר
 רבזה וכטו סליחה שיעור שהה שלא בשר אצלמונח
 לא צירו פל.שת זסן בתוך היה הבשר ראםאמרינן
 ליה והיה להאריך לו היה לא לפ"ז אך לצירבנפל נמי רבי בולעת אינה ציר ש?ולטת ומן רכלנאפרה
 בשר אצל כטונח ריה לציר רנפל רברים בקוצרלבהוב
 רבר בבל רלאו וראי אלא טליחה שיעור שההשלא
 : למה מעם וצריך רבריו פאריכוה כמבואר לוק-רישוס
 שלא בשר אצל כטונחת רוראי חא בן והאמתכ(א

 דילבת סציר ררפליטה הנם טליחה שיעורשהה
 איזה לה שיש זמן ובל עלמא לה רווחא מ"םאצלה
 בשנפלה סשא'צ סאחרח חבלע לא עצסהפליפת
 ורח-קא בהציר מונחת והיא אוהה טקפה דהצירלציר
 לא לפלופ רטרורה איירי בזה אוסרים אין עלטאלה

 שההה שלא והיינו חזקה פליטה לה יש א~'כבלעה
 רם להפלים ערי? וצריכה טליחה שיעור ערייןבעצטה

 לא לציר נפלה אם נם ראז עריין נם5חה שלאאו
 חברהה רם נם תפיוט עצסה רם רבשתפלוטתאמרנה
 רטרורה איירי מהציר כלל הבליע ולא חזקרפליטהה
 אסורה לציר כשנפלה מליחה שיעור לאחר אטנםלפלוט
 מליחה שיעור שאחר ציר אלא מפלטת דאינהרכיון

 ולא ממנה הבלע אוהה טסכב וכשהציר חלושהפליטתה
 בזה גם להתיר יש נרול הפסר לצורך אך עורתפלים
 אינה לקלום שטרורה וסן שבל 1*מר שעוה י"בבפשך
 אפילו בלל לההיר אין שעות י"ב אחר אבלבולעת
 יש רבהפ"ם נתבאר שמקורם אע"נ נרול הפמרבסקים
 בנ?4ה ולא עלטא לה בשרווחא זרי טעל"ע עדל-תיר
 בהפסר אפילו אלא להתיר אין בהפ"ס לבד רלאלציר
 בהפ"ם להתיר אין שעוה '"ב ער ונם להתיר איןנדול
 הפסר לכהוב לשוט כאן שינה ולכו גדול בהפסררק
 : מ"נ בסעיף ועיין מקום בבל בררכו הפ"ם ולאנרול
 ולחזור פעם עור להדיחה בהכרח לציר בנפלה אךטב

 ולא מעליה המלח שמף שהציר מפניולטלחה
 רודאי טליחה שיעור קורם ם הוא אםמיבע-א

 בהפסף שההרני שעות י"ב בתוך ט4חה שאעורלאחר
 טשופ והמעם שנית ולפלחה להריתה צריך נ"כנרול
 ציר לפיום סרפרירא לחור פעטא אהאי ממכינן%א
 פולטו בך רכבולעו לוה נומף ממעם אלא בלעהלא
 טם"נ רא"כ ישאול ואין שניה וטייחה הרחה צריךולבן-

 ולא הפייטה נקבי יסתמו יריחנה אם שהריאסורה
 ניחא טליחה שיעור שהתה בשלא ובשלטא עורהפלים
 טליחה שיעור לאתר אבל הפליטה נקבי יסתמו לאראז
 פייטת זמן בל להתיר ריש בהב איך וא"כ מועילטה
 רבריו רחו שכאמת ויש וימלהגו רחזור שיריחנו ע"יצירו
 היא טועטת 11 רהדחה שהרצו ויש ]נ"ח[ זהטפעם
 היה א"ב אך סק5"ס[ ]ס"ד הציר של הלכלוך יה??יררק
 יוכל רטי ועור גמורה הרחה יעשה שלא לפרשלו

 לרבינו ליה איה רבאטת שתרצו ויש בוהלשער
 י5ליפה נקגי סוהמת רהרהה בלל זו סבראהרם"א
 ]פר"ח זה רבר עיקר לרחות באמת ורוצה סקס'ז[]ס'ז

 סברא ספורש הויכיה לא וש"ע שגפור אמת והןסקכ'נן
 עצסו ודיא רהפוסקיס בפוסא שמרגלא ביון ט"םזו

 נקבי נמהסו הדחה ראחר ג"כ כתב חטאת תורתבמפרו
 נ"ל ולבן זה על יחל,ק שבכאן לוסר קשההפליטה
 במו שנית טליחה בלכ א"צ וןין רמעיקר רביוןרה"ק
 ראיירי מליחה שיעור שהה שלא בשר אצלברינחה
 הצריך החוסרא מפני ורק בלעה לא לפלופר85יירי
 לחור מברא האי על לממוך שלא כרי שניתטליחה
 לזה חיישינן ולבן במובן הדחה בלא י'א ומליחהכס"ש
 הפליטה נקכי יסתטו ולא פועטת הרחה ההיהראולי
 שאינם להפוסקים יוכשר ג"כ טרוכה הדחה תודהואפילו
 ולהסוברום הפליסה נקבי נמהסו הרחה רע"יפברים
 לא לפלומ רמרירא ראיירי המעם על נממוךרנסתטו
 רמכה"נ הסיכרים מרעת להוציא ב11נה1 ואיקרבלעה
 ורבר ]כע"[ ביש"ש הסרדש"ל כם'יש לחלוטיןאסור
 פלימה שיעור בהוך טהירים שאט שזה הואפשוט
 נסהסו הרי ראל"כ הטליחה אחר הורחה כשלא זהוציר
 יו5 יס,זר דטייר נ.כ סגחנ סק5'ו ]יטפזך הפלימהנקבי

 : 53פס[ 65 יפ5ום ושרירי ר5ייריפ5וס
 לא אא"ב מתירין אין לציר רבנפל שכתב וזהכצב

 שלם רביום פשומ הטעם שלם יום בחובונבבש
 נהבאר כבר הא קשיא ואי במכושל וכבוש כבושהוה

 להרתיח ויתחל האש על שיהן ברי כבוש הוהרכציר
 שאיע בבלי רזהו כלל ל"ק טעל'ע כאן צריךולסה
 שאינו בבלי הבש- בשסלחו ס"ם בסי' כמוסנוקב
 בטעל"ע רגם 1'"ל מטקב בבלי הוא באן אבלטטקב
 לחושבו החטיר במעל"ע רם"ם ורק בבוש שייךלא

 ט"א בסעיף שכהבנו רזה ורע ויגר'6ן ,פר,ח ]ם'ךבבוש
 טפרשי מגץם שבבל הפ"ם איע באן שזכר גרולררפסד
 הענ"ר סקוס רכל כהפ"ם ופירשורי כן פירשו לאהש"ע

 שנפל לאחר הרחה בלא מלחו ראם שנהב וזהב,ך : כס"שנראה
לציר



רא~חן ע פק מללהה5כותערוף96
 ההדחה קורם' גסליחתו גקודו הכשר על פלימה דםיש הציר בלא נם שהרי הפליפה טעכב אינו מ"מ3פיר פלוכלך שהוא דאע"נ ויא הפעם ענ*5 נדיעבר שרי%יי
 כדם חשבנוהו דאלו פלימה כדם נ"כ הוה זהזציר
 בעין דדם שמסיש כמו כלום מועיל אינו הלאגעין
 כרוהח שנחשב מליחה שיעור תוך הגשר עלשנפל
 דפרידא איידי אמרינן לא בעין דם רינבי לחלוטיןגאסר
 להציר רחשבינן וראי אלא כנכ"פ' ולא ביעה לאלפלומ
 כם"ש הריחו כשלא לן איכפה לא %1'כ פלימהכדס
 קודם מליחה שיעור לאחר הנשר על שנפל בעין'5רם

 ס.'פ בסי' שנתבאר דרש"י רמעשה בפלונתא תרויהרחה
 שההרנו דזה ורע , ססמ"ג[ ג:רם סקמשר סס'ך ג!וגת]!,ס!
 כשר אצל או לציר כשנפל עריין נטלח שלאנבשר
 הבשר בשהודח זהו מליחה שיעור בסלחו שההשלא
 מליחה קודם הודח שלא כבשר הוה הודח לאדאלו
 מתירים ויש ע"ש לאיסור ס"ט סי' גריש פמקשכלר
 דכל שכתב וזה סק'"ח[ !ס"! סקכ"ס ]["ר הודח בלאנם
 ציר זהי כרוהח שרןא לציר בנפל א*א מיירי לאזה

 נם דרש"י מעשה ע5 ולהחלקים מליחה שיעורשבתוך
 בארנו וכבר כרותח גקשב מליחה שיעור שאחרציר
 ממעם אינו רשיי על החולקים דנם ק"פ סעיף ס"טנסי'
 ודע ט'ט[ !' מוק !ס גסי' סד'מ ],ג"ג ע"ש הציראיסור
 לציר שיש בא81ן מנוקב בכלי לציר שנפל מיירירכאן
 אחר דין בזה יש מנוקב שאיט ב3לי דאלו לזובמקום

 : סק"ג[ 1ס"ר ס"פ בם"ונתגאר
 כבר שרי הציר מן שלמעלה דמה שכתל וזהמה

 שנית מליחה טהני דלא במקום כוונהו מיד נאסרהציר שבתוך דמה שכתב וזה בעי קליפה דם"םנתבאר
 מליחה שיעור לאחר או ציר פליטת זסן לאחרכנון
 איט שנית מליחה דטהני במקום אבל סק*ר[ ]טץוהודח
 דלככישה דאע"נ כרוהח ייא הרי דמליח פעפאייי מיד שנאסר וזה שנהבאר גמו כבישה בשיעור רקנאסר
 ]סמ"ט[ הרא"ש ככו'ש לאלתר שתאמר וא"א זטןצריך

 מליח לענין מ"0 ע"ש צ: מעיף מ"פ בסי'ובארנוהו
 בנפל רק ר,הו 4 ויראה טיר ונאסר ז0ן א"צכרותח
 ממש בנניעה אפילו או פלימות בערבוב אב5לציר
 סברא דא"ן קמן שיעור איזה צריך האטור מגיחלגשר
 כ"ר גסע'ף כט"ש מהאטור תבליע אחד שכרנעכל5
 זל"ז בסמוכות ולא בתוכה הציר נבלע דתיבףסגיא יש וראי זהו אוהה ססבב והציר כציר כשהיאורק

 ! עלמאררווחי
 הירקע שעל ציר להוך שנפל נשר 3ה3 שר13ך

 הרברים ביאור עכ"ל בכלי הציר היתה כאלודיבה
 ש~ינו ככלי או סנוקב ככלי הוה אם ספק ישדבקרקע
 סכרא יש ולכן כלל רצפה שאין במקום דםיירימטטב
 פתאמף הציר שהרי פנוקב שאיט ככ* דהיאלוסר

 ואיןבהקרקע
 רהוה לומר סברא ויש לזוב מקים לה ,

 פפק שיוו וכיון וקרקע בתוך דגגלק סשום טטקבגנלי

 שלמעלא מה נם שתאטור 5ענין מיהו לחימראא%ינן
 בנפל אוסדין שאנו שזה מפני להקל הולכין הצירמן
 נ"כ הוה ה,"י מן שלמעלה מה נם מנוקב שאינול5לי
 ולכן ע"ש צ"א סעיף ט'ט בם" כם"ש נעלמאחומרא
 במקום רק לאמור אין %1ן כלל להחמיר אין,בכאן

 כנון שנאסרה במקום אפילו יותר ולא בגךקעשטגעת
 נמקום וכ"ש שנהבאר כמו והורח מליחה שיעוראחר
 ש5א או מליחה שיעור קורם כמו שנית מליחהדמהני
 שיעור בתוך מליחה שיעור לאחר או כללנמלחה
 ]טס"ך וריו 1מולחה רסריחה נדול הפסר במקוםפלימה
 דרינם ודאי כשליסוה שמרוצפות שלנו ורצפות מ"![ס"ק
 רובר בין הפסק יש אם לבנים של ורצפות ממקבככלי
 : ]טגמ"ס[ מנוקב שאיט ככלי הוה שמה ונ~ללרובד
 בכלי שנם5חה בהתיכה שננע בשר כהב עורמז

 עכ"5 בציר ננעה כאלו דינה ונאטרה טנוקבשאינו
 שהה שלא גשי אצל כשהניחו נתבאר דמקורםכלוטד
 אצל כשהניחו סבאר ועכשיו ציר אצל או מליחהשיעור
 ברתיחתה בעודנה מטקכ שאיט בכלי שנמלחהחתיכה
 מוהר דבשם ובסקום ציר מנניעה יוהר חסירא לאמ"ם
 נמלוז לא עדיין !לה שהבשר כנון אדו'כ מליחהע"י
 שנתכארו הרינים כפי עדיין צירו גל פלט שלא אוכלל
 לא הציר מן שלמעלה מה דבשם וכמו בכאן כןכמו

 שנטלחה הבשר הרי אמרינן ולא בכאן כן כמונאטרה
 הציר סן שלמעלה סה נם נאסרה סטקכ שאיטבכלי
 כויה' תיאסר נ"כ בה הנונע הכשר וא"כ ס"ט בסי'כם"ש
 והוה לה רחוק רהמגךם סשום הטעם דבשס רמירלא
 החהיכה משא"כ שם כם"ש לטקום ממקוסכפירש
 שאיט מהכלי כשלקחוה והיינו ברתיחהה בההנונע
 או מטקב ככלי ויניחוה מליחה שיעור בתוךמנוקב
 שהפליטה בא61ן אחר בשר אצלה והניחו דףעל

 נמחלוקת ת5וי טליחה שיעור לאחר אבל אצלהחולכת
 ז ע"ש ק"ט בסעיף שם שנהבאררש"י

 דרבנן דציר מוהר מים סשק ציר ספק נתב עודמח
 אינו שמלחו דרם סשום ור"ל עכ"ל לדייוספיקא

 אפילו מים עם מעורב ציר כהב עור דאורייה*איסור
 ויש על'ל אוסרת ואינה רוהח עוד חשיכי לאטועטים
 ס"מ אגל הציר בננד ס' מר,סים דא"צ דכ11נת1שפירשו
 טועמים המים ראפילו וי"א סק'5[ ]ס"ו טים רובבענין
 לענין והנה סק5"ט[ חמ"! ס" רג"מ כחו מבמליםפהציר
 ום"ס ]כנ:[ בכבורות כדאיהא טים רוב בעינןפומאה
 אפילו הציר של חרשותו לבטל דלענין דיל ראיהאין
 שניהפ דברו לקיים שיש ואפשר מבפלו מיםטעפ
 הציר כח מבמלין מועטין מים אפילו למים הצירדבנפל
 טים רוכ צריך לציר המים גפל ואם במיל קסאדקסא
 פלוגתא שיש וכיון הציר של החריפות עצמ מבפלאם, אלא בה ננעו ביטיל מפנ. 5א רכאן ל"ז לדמותשאין מפני וצ"ע ל"ד סי' לקסן ויץ בסים הוא זהדכעין

יע ; להקל יש אולי כס"ש דרננן איטר וויאגזה
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השלחן עא פמן ממההה*"

 רכיון הרשכ"א על הקשה הנרול גספרו רב"י ורכיטי
 הצריך לסה א"כ השיער על כסליחה שרישסובר
 כרכר אח"כ ריגר הבזור שררי תסוה וגיכ ' ע"שרסוח ספני זה שהצריך ג',כ חזירץ לשנים ריאשלחתוך
 וסולחו לשנים רראש שרעתך כיון הקשה ועורהמוח
 איהו הא סכחוץ השיער על לסלוח צריך לסהסכפנים
 ותירץ אחר סצר גסליחח ררי ס"מ סי' לעלפסק

 רכינו הא ותסיהני צררים סשני לסלוח צריךדלכתחלה
 רלרעת ס"ל רהמור פ"פ פי' לעיל ספורש כתגהב"י

 . : ע"ש אחר כסצר רי לכתחלה גםהרשב-א

 הראש לחתוך שהצריך ו"ל רהרשג"א נל""ר ולכןןץ
 כעצסו הראש ספני אלא הוא הסוח ספמ לאלשנים
 השיער על רהסליחה הופסים שאנו הוא ראסתודבועם
 רם סוציא חשיער על רגם חכשר שעל כסליחההוה

 חרם שסוציא העצמות על סליחה כמושגהאיברים
 אסנם ע'ט[ סג'מ גמ'ט לי: מססחיס ר6יס ק ]61ססהמוח
 כלל גרם מוחזק אינו רהסוח רי"ל זה לכל זשנרחאין
 כאמת העצם וסליחה 4ךו'ס[ ]1גיג כלל סליההוא"צ
 חספק ספני הוא סולחים שאנו וזה כלל סועילאינו
 שאנו וזה רסו להוציא סועיל איגו השיער על נם%1'כ

 ספני רריא נ"כ נאסר השיער על רב(לפיםמולחים
 למטח החתך כסקום שסולחים סה המליחה ועיקרהספק
 רגינו שכתג ססה לזה וראיה סלסעלה הפרקוסקום
 כשר עם עצסות יסלחו לא שלכתחלח זה ס"םהדם"א
 לטלחם שלא מעיים לענין ע"ה כפי' *כתכו וכעניןע"ש

 סעיים ככקי רם סחזיקין ראין סמעמא בשר עםלכתחלה
 לא לסה ראל"כ במוח רם שיש גכירור סוחזק איןוה"נ
 נחלגן לא רכזה ולער"נ זה עם זה יכתחלהיסלחו

 כסליחה גהראש ייצאץ ראינ ס"ל וכ"ע כללהראשונים
 : בדיעכר אפילו השיערשעל

 כתכ וז"ל לפ"ז יפה יפח סהש-שים המור ירגרימ!
 ספפיק שהשיער יעשח כיצר הראש הסולחהרשג"א

 סניחו ואח'ע השיער על שסולח י"א הסלח וגיןבינו
 ר-אה ואיני 1סולח וחוזר השיער שיסיר ער האשעל

 וסלשוט עכ"ל וכו' לשנים הראש חוהך אלארכריהם
 לחריא ס4ואר ספסיק שהשיער יעשה כיצר שכת;זה
 יצא לא כלכר השיער רגסליחת רפשיפא מילהארזהו
 וחוזר האש על וסניחו שסולח י"א ולכן סליחהירי

 סחששא ז1 סברא נ"ל לא ולהרשכ"א הגשר עלופלח
 מכפנים 1ס1לח1 לשנים הראש רחוהך פסק ולכןסייחה ע"י יצא לא ושוכ למקום ססקום הדם יפרישרהאש
 גם רלרעתו ואע"ג סכחוץ השיער על וסולחוחוזר

 בשר על כסולח זהו אך אחר צר כסליחת סנילכתחלה
 עצם כולו שהוא הנולנולת בפנים כשסולח כ:,ןאבל
 על נם לטלוח צריך ולכן אחר בצר פני רלאוראי

 מועיל סה ההסה שלא לומר 1סומיף סגחוץהשיער
 ריכול ריא כן לא כלל ססש כו ואין השיער עלטליחה
 עצסות סולחים שאגי ט0ו חיא מובה שסליחהלהיות

 הטלפש שיער על מולררם שאנו וכסו לחמוח01ועיל
 איט שם רגם- ורגם רראש ש,ער על לטלוח מוכ כןכסו

 סליחה א"צ ראולי פוגה סליחה שהיא כוראיסכורר
 מחוייכים אט זזספק ספני נם הא ס"ם וכם"שכלל

 כך כל תסוה הענין חיות לכלי חאריך והרשכ"אלמלוח
 כהראש הצררים כשני כסליחה סיהו הוא כןולא~פווראי

 ייער השני והנר עצסות הוה אחר שצר אף סניוראי
 ' : פעולתו חסלח שעל וראי הצרריםרסשני

 וקרומיו הסוח סליחת כרין לחקור הטור סתחיל ועתחי
 ומכיא וסולחו הקרום וקורע הסוח וסוציאשקורעו
 וכ"כ צלי רק לאנלו נהגו לא הרסכ"ם שלשכסקוסו

 הראש סל'חה ע-י לבשלו סתיר ז"ל חרא"ש אכלכה"נ
 לא הראש וכם4חת והגרום העצם וינקוכ חמוחעם
 שסנ'חו כה."א, להרא"ש רם"ל להיות ויכול כללסיירי
 ממקום רפירש רם סטעם הוא הרשכ"א חששעיקר שהרי נראה וכן סולחו ואח"כ השיער לחסיר האשעל

 לסקום ססקום הפורש ררם ס"ל הא והרא"שלסקום
 סעיף ס"ם כסי' שבארט כמו כה לן לית שח,טחלאחר
 עכ"פ סיהו ג[ סק ס"ו סי' גטי"מ ]יג'ג ע"שצ"א
 על כסליחח סגי רכריעכר מפורש שיסכור סיאין

 ! כזה להקל שאין כרור ונ"לחשיער
 הנרול שכפפרו אף זה כעין נפרש כש"ע נם יל8"ז44פ

 רזהו וכו' רשנים חותכו הראש וה"פ כן כהכלא
 הוא השיער על רסליחה בעצסו הראש סצרלעיכוכא
 1.סלח שכתכ פלפים נכי לשונו א"ש ולכן הספקס8ני
 מקום על הוא הסלחה רעיגך כלוסר השיער עלנם

 על נם יסלח רגפק ספני אך הפרק וסקוםהחתך
 שססיים 'וזה וקרוסיו המוח רין סתחיל ואח"כהשיער
 כאן סתרי לא הראש סליחת כעצם אכל הסוחלתקון זרי וכו' יגקוכ כהוכו והסוח הראש לסלוח רצהואם
 5וט ג11ן ס5" ]1הגס חמליחה גךרם השיער להסירוצריך
 גט5גס )גו1ג ססיע  גטיי  רבותיוו  וכו 9ש  רספסיש  ירוטנטגמ1
 הסוח לימול טהנין שלכתחלה ס"ח בס" נתכאר ככרי,ב ? ט"ם[ ג' סע,ף י' גסי' וכמ'ט עזס ג11ג1 65 סמס6ף

 הנ1לנולת ולחתוך הטלטלת סהוך חסליחהקורם
 לחהוך צריך הסוח שעל הגךום וגם ע"ש וערכשתי
 המליחה קורם חהכו לא ואם רם חומי כו שישטפני
 המוח לסלוח וא"צ וזורקו הסליחה לאחר חקרוםימול
 ואם שבמוח הרם מלהפליפ סוגע הגדום ראין פעםעור
 והסוח חקרום חעצם נקיגת גלא שלם הראשנסרח
 בין חירוק יאין שא"ם כגלי כנמלחו שהם לפיאמורים
 שאר וכ"ש טותר הראש ושאר סס"ז[ ]ס"ך לעוףגחסה
 רם כין ספס,ק הנולנולת שעצם לפי שעמוכשר

 לתור נפלם הדם 0ן קצת אם ואפילו לכשרשכהוכו
 כגר הכשר אם לפ"ז אך פולטו כך ככולעוהבשר
 סתירין ויש אסור עצסה פלימת לה ראין והורחנסלח
 גיח על כהניחו סהגי צלי יגגי ראע"ג ורעעיקר נראה וכן סק'6[ ]מ'י אומר,ן ויש סק'מ[ ]סס בכה"גנס

היטחיטה



 ,ן 1 ,ן,ן,,,ןי,,, ן,,, ו ן י ,ן,,,ן, ווי ון'ל
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 ואם מלהו ואח"כ ר% את וטרציא קיעולקרירה
 עכ"ל ומותר שבשלו אחר קורעו קרעו ולא הלבבי~ל
 בבישיל אפילו בולע ואיגו חלק שהלב מפניוהפעם
 רק זה אמריגן רלא ס'ל הפומקים ורוב והראב"רההום' בעלי רבותינו אבל הרשב"א וב"ב ]ק'ס.[ רש'יוכ"כ
 אלא זה אין הרמב"ם לרעת ואפילו בבישול ולאבצלי
 מ"ם בולע ואיט חלק שהוא דנהי כבישולדנאסר ודאי שקמו בשר שאר לענין אבל עצמו הלבלעגין

 ( הרם ובולעים פלפ וראימשלפ
 והש"ע המור כתבו קריעה בלא הלנ בשלו אםצץ

 מיניה 'גפיק כמה ידעינן דלא הלב כגגד ששיםדצריה
 לא שהרי בלבד הדם נגד לשעד דא"א בלומרעכ'ע
 בשר כל כמו זה דין והוה בו היה דם כמהידעגו

 דצריך י"א מעיף ס"מ במי' שפמקו מליחה כלאשנהבשל
 רלא משום המעם נ"ב ובשם הבשר כל ננרששימ
 המעם בשם ביארו לא והש"ע הטור למה להכיןיש אמגם מ"ס[ ]ס" הרא'ש כם"ש מיגיה נפיק כמהירעינן
 כמו באן כתכו שבכותה ונ"ל זה ביארו וכאןהוה

 : בם"רשיתבאר
 דצריר פשימא כלי הלכ גמלח לא אם ודאי זהו רהנהך

 נמלח שלא בשר סשאר נרע ולא הלכ כל ננדס'
 "א בזה בחללו הכטם בעין הרם רק נשאר ולאמליחה ע"י יצא הלב שבבשר רם שכל הלב נפלח אםאטנם
 קל דזה שבחלל הדם ננד אלא הלב כל נגד כרשא"צ
 ס" טייטוגי ~מס,' סט'ט ]יסשס החלל מחזיק כמהלשער
 גפלח בשלא מיירי וחש"ע רהפור וםפרשים סק"ס[וסר4ח
 מפגי הלכ בל נגד ס' צריך בנמלח דאפילו וי"אהלב
 ומשמע קריעה כלא הלב בשלו אם כתנו שהריני'נ פיירי והש"ע המור רנם וראיה לשער א"א בזהשנם
 ( סק'ך[ א" פקיס ]פז מליחח בחכשר הלב יצא זה~בד

 כאן לפרש ויברחו תדיעות דלשט אומר אני ול1זן
 דמיירי לפרש בזה כןנתם ראשונח דלדיעההםעס

 בסה ידעינן דלא לומר רקרקו ולבן ה~ב את מלחונלא
 מחזיק כמה לשער כיטלת הא בםלחו ואי סיניהנפיק
 הפעם בתבו דלבן אדדבא נאמד אחרוגח ולדיעחהחלל

 3מה ידעיגן לא פ"ם בשמלחוהו דאפילולהשמיעט
 הייתי מ"פ במי' כמו המעס גתבו לא ואם מיגיהנפיק
 בשם כמו פשוט המעם וא'צ מלחוהו בלא רמייריאומר
 כשמלחוהו דאפילו כלומר המעס כאן בתבו בכווגהלכן
 אריעה לממוך יש שבהפ"מ ונ"ל וו סברא לוסרנובל

 ססחמיר סס'ו ]הס ע"ש כ"ז סי' בשערים וכ"בראשונה
 ( ע"ס[ סחט'ר סימטסס 656 סיס'ם ידעמ גוסס סיטחוגחס

 רהלב אמור עצמו הלב ט"ם ס' בדאיכא ואפילוצץ
 ביון נאמר אם ואפילו שבקרירה רברים משארילב*ע וממרי בו דבוק שהאימור ביון נבלה נעשהעצמו
 בשוה הבליעה והיגת במהרה כולע איט חלקדהלב
 אחר סמעם אטר מ"ם בלב כסו שבקדירה מהלכל

 הלג גחלל טלו סתייבש נתבשל שכלג הדםרלפעםים

 אסור והלב התרגטלת פותרת הלב ננר ששטויש בהתהגטלא יבוק הלב ואם ~ס'ו[ ךסא לחוץ יוצאואיגו
 הלב נגד ששיס נה אין ואם הלב מביב טעפויקלוף
 מה בכל ששים וצריך נבלה ונעשית שבקרירהדברים טשארי לכיוע ממהרת שהיא לפי חתרגנולתגאמרח

 עצמו העוף ששים בראיכא ואפילו העקק ננרשבקרירה

 ' רק חנ"נ אמריגן דלא צ"נ ט"

 בחלב
 רגיט הכריע וכן שם במ"ש בן קי"'ל לא אצןאבל

 ס' י6"נ גסס'ס 5ססזך 'ס 6ססר סטיף גגט5ח ]16חרם"א
 ו סקוצס[ גסעיף וס~פ ססגוס צס גגצ רק 6)6 ס5כ ג5גגד
 אם סריעה כלא הלב את ובשלו בששכחו ולפ"ומ2

 מצרפין בפ"ע הוא אלא עוף בר"עינת דבוקהאינה
 בכולן יש ואס לששים וחתכשיל 'רגשים שבקדירה מהכל
 שבתוכה מה וכל וחקרירח הלב וורקין הלכ גגרמ'

 הלב ננד כהעוף מ' צריך בעוף דטקח היא ואםמותרת
 ומותר הלכ מביב מעמ וקולפין הלכ זורקין ס'וכשיש
 נאמרה ס' כה אין ואם שבקדירה מה וכלהעוף

 ואם העוף גנזי שבקיירה סה בכל מ' וצריךריערננולת
 ששים נו יהא שלא עוף לך שאין רבותינו וכתבוי נ שבתוכה מה וכל הקרירה נאמרה ס'אין
 ףש התחתוגש והינלש הראש כו אין אפילו לבוננר
 אלא !רנלים כנפים בלא בשהיא דאפילו יותרסקילין
 בשבשלו ולכן הלב כל ננד ששים בו יש העוף נומרק

 בה דכוק הלב ונמצא שנתבאר כמו שליטהתרננולת
 אפילו ובאווו ומותר כם"ש סעפ ו1ולף הלבוורק

 כשהיא הלב עד ששים בח יש ~ב העורטפשפה
 ראף ורע סק"ס[ ]ס-1 שנתכאר סה כפיבשלימותה
 אין אפילו ס' כו יש עוף טל כזתיל 3תכ הרם"אשרביט

 דהתט לרמירן שטהנין כדדך התחהונים ורינלים הראשבו
 בדעת להקל יש מ"ס עב"ל ובו' התחתונח הארכובהעד
 כיון קולא עוד יש כזה שהרי שכתבט סקיליןהיש

 עס ביחד נמלחח חרי לההרנטלת דבוקהשהיתה
 ס' א"צ הרי 1' שבמעיף ראשונה לריעה א"כהתרעולת

 יעת ססטסט ני5ק, שבחללו דם ננד אלא הלכ כלגנד
 שלימה התרננולת דבשאין לומר מועים דיש ודע41פ י סג'5[ סס'ו ע5סח51קיס

 ננד שש"ם בה אין בווראי פחות או מחציתהאלא
 דכשדיא הכלל נתט רבותינו דאדרבא בן ואינוהלב

 איוה יהיה בלל לשער א"צ שנו~באר 6ה בפישלימה
 שלימה וכשאיגה הלב ננד ששים בה יש שיהיח עוףמין
 ששףם חרבוקה בחתיכה יש אם לשער המודה צריךאז
 ושסינה גדולח העוף שאם ראיט ובכר לאו אם הלבננד
 חלב ננד מ' במחציתה גם יש בך בל נדול איגווהלב
 במוף ועם"ש כם"ש 1' שבמעיף ראשתה לריעהוב"ש
 06 גס ססיס מפטר ססיס סס"ס עס'ג כתסו' ]זס'כ ז'םעיף

 ו ע"ס[ פ5ימס העוף סימס65
המצא בהאני רופב ותיה אנן כתוך שצלו כעוף סעשהיג
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 דבעוף אמת דהן ונמתפקו בהעוף דגוק הלבושצא
 פכוםה דיא 9א העוף כל הלא 5"ם כמ"ש ס' יששלם
 במקצהה אלא העוף בכל לשער א"א ואוליברופב
 אם ורגה הלב ננר ם' ליכא ובזה הריפכ תוךעוהיתה
 והינו הרופב תוך דיה לא הלב נם ראולי םפק נםיש

 שםלהצ ררם ולקולא ררבנן םפיקא דיה שהרימותר בוראי בו רבוק שהלב טקום ער הניעו לאשהרופב
 שחלק ירוע אפילו אלא תורה איפר גו אטושבשלו
 כמה התירו ניכ הרופב בתוך היה בו תלוישהלג
 התוס' בעל ר"י כרעת לרינא רקיי"ל מפנינרה~ם
 עפ טצפדף לרומב שדצץ הטקצת תם טגלבלדחרופב

 וכטו כן איע רש"י רלרעת ונם הרומב שנתוךמה
 כרא פוםקים ר6וםקים רוב מ"מ צ"ב בםי'שיתכאר
 לרעת בזה שהששו שיש אף דא בעוברא ולכןע"ש
 פשיפא 1' שבםעיף ראשתה ריעה בצירוף טשמרש"י
 ננר ם' שההא בהגאה לך דאין חרס"א רביפ כתכינ ו זצוק[ זי'6 סק"6 א"ח סע64 ]ט3*ס"פ בזח להחמירשאין

 טתל13ץ4 מעות רצא שבווראי הלבוש וכתג עכ"ללבה
 ששים שיש רואים אנו קלה אוטרנא לפי דהאמיעה
 זה שאין כתבו הש"ע ומטפרשי ע"ש מששיםהחקר
 וכרקיו ראשו להמיר ררך שבבהמה ראחריפעות
 ריא האמת אטנם סקייסן ]ם"ר ששש כאן איןהאומרנא לפי אררבא א"כ ונה"נ והחלב העור וספיריןוקרבו
 בה שיהא בהמה ראין יוטר חרם"א רגינו כוונתדאין
 עוף לך ראין בעוף שאמרו מה כלפי אלא לבח ננרפ'

 א'צ שלימה וכשהיא כלוטר הלג ננר פ' בה יהאשלא
 נגר פ' יש אם אומר צריך מעוף בחתיכה אלאאוטר
 אוסרנא צריך רבה כלוטר כן אינו דבכהמה אומרזה
 בה שההא בהטח לך אין וה"ק לאו אם ששים ישאם

 לודם ריינינן וצלייה מליחה רלענין נתבאר כבר,דש ז ס4'[ נסס ]סמ'נ לבה ננר ם' יש שבתראי וחההכלל
 וזרן בעין כרם ולא פלש!ה כרם בלבדחכנום

 או שנסלח בשר שאר לענין אמנם עצמו חלבלענין
 עיקר נאמר ראם ולכאן לכאן פנים יש הלב עםנצלה
 שאר לענין %ע חלק שחא מפעם הוא בלבהמעם
 או שנטלח הבשר ונאמר בעין כרם לרופ צריךבשר
 יוצא שאינו הבשר על שנפל בעין רם כרין עמונצרה
 הפקם עיקר אם אטנם צלייה ע"י ולא מליחה ע"ילא
 לפלופ טטהר ואיע בתוכו נתייבש שהרם חמני הואנלב

 : ]ו')1 פליפח כרם הוה בשר שאר ",נין . נםא"כ
 ויש וז"ל שכהב הרם"א רכימ רברי מתבארים יבזהמ1ר

 בשר שאר לאמור במליחה אפילו בומחסירין
 פולשו כך בבולעו אטרינן רלא ואוםרים עקושנטלח
 רם מקרי ולא מטש רם רהף בתוכו הכמם חלג רםנבי

 שבחוסין ארם דדצה מירי כ"פ כבולעו ביה לטימרהייך פליסה רם טקוי זה רנם עיקר וכן להקל והטנהנפלימה
 שהיה בסקום ללוף טחמירץ ויש כ"ב סי' לעילבמ"ש
 טגיב קצת ולקלוף לרברירגו לחוש איג דבוקהלב

 11ד84

 הלג שעם גשר בע חלוק ואין סוחר הכל ואזהלב
 פתזה או סנור הלב אם בין חלוק ואין עצמו היב4ע

 ולתתוך הלב ערלת יחתוך לכתחלה ועהניןלפעלה
 גארנו גשם נם רהנה שבארנו להסברא רטזכ"ב בם" שבחופי! ארם רהיה מירי שכתג בזה העהמה : עכ"ל בעלמא ווהירות חומרא אלא ואינו שכפניםנשים
 רהחופים 5שום רגוק אסיר אטרינן לא רלטה ח'בםעיף
 רברים משארי יוחר לבלוע טטהרת התרטולת ואין0פסיקש
 נתייבש שהדם טפני זה כעין רכוותיה וה"נשבקיירה
 עור שטטיים וזהו כם"ש לפלום טמהר ואינו הלבבתור
 עצמו הלב או הלב שעם בשר בין חילוק דאיןפעם
 רטעתו אלא ~ה כתב ככר שהרי יהר שפת ווצאעכ"ל
 בין הפליפה לענין חילוק שאין מפני וי'פ הפעםלבאר
 יצפ הלב שלענין רכשם עצ0ו הלב או הלב שעםבשר
 כן כמו וכו' שמתייבש ספעם פליפה רם להחשיב
 לק~ף מחסירין ריש שכתב וזה וכם"ש בשר שארלענין
 רק רגא שהאימור כיון הקליפה בטקום עומר עצמוהלב והרי שאלה בזה יש רבוק הלב שהיח בםטםקצת
 רלכן לי ויראה ,ס[ ססקסס ]עינ'פ הכנום ודםמשום
 הרץ שטעיקר אף כלימר לרבריהמ לחוש רפובממים
 רבצל4 שאומר טי ויש לחהש מוב מ"מ חשש כאןאין
 ושכתב וזה סקדס[ ]ס'ה הלב םביב טקום נ~לתצריך
 ה"פ למעלה פתוח או פמר הלב בין חילוקשאין

 וצליה טליהה אהר כןיעה ליה מהני לטעלה םנורררה ראפיוי
 דיה ולקרעו לחזור צריך לסעלה פהוח ררהואפילו
 להוצך שכתב ובזה סקינ[ ]סס כקריעה אינו פתוחשהיה
 ויש כערלה שהוא למעלה חחירור פירושו הלבערלת
 הצתכים לכך הלב רונמת רצא הכרטה כי מעםבחה

 ופלחם רכועב וזרן רב!וטאה כחות משם להעבירחידורו
 לעוף הלב בריבוק להחטיר שרוצה מי שיש ורעין : סקי"י[ ]סס לבבכם עויתאת
 בעורה לקערה ההרננולת ועירו ט' בו והיהונתבשלה

 דרה לא שבהנשאר באופן םקצת פמנה וחתכורותחת
 ת4"כ ככ"ר רצה פש ורבר רותחה רעורה רכיון ם'בו

 פעיקר רריי פעם שום בזה ואין פהלב עתהבלעה
 מחטייים שאנחע אלא ס' כשיש מותר הלב נםהדין
 כאן אין שהרי כזה קלוש טפעם איסור מסיף ואיךבזה
 מוסכם הרבר אין זה ולבד ]י'6ן הבליעה שיוליךרופב
 להחמיר שרוצה םי יש ובן ככ"ר הוה טשררבר

 ננר בקרירה ם' רצריך בקרירה עצטו הלבכשנחבשל
 להקערה טקורם עירו %לי הטורה שישאל כם"שהלב
 ס' בו היה שלא בקרירה תבשיל פעם עם נשארוהלב
 וצטרות הם הרברים אלו וכל ק"ז בסי' שיתכארוכעין
 אין ראם ורע ררבנן באימור ובפרפ כמוכן מעםגלי

 שטילשה אע"פ הלב כננר ם' התרננילהבחתיכת
 זה טצרפין אין מ"מ בשר בשאר או בביציםהתרנגולה
 וזהו פק"[ ]ם-ז שבקדירה רברים כשארי ורינםלששים
 ברעכו טילאו אם אבכ לבשר עור בון כשסילאורק

בניציפ



דץשלחן ענ מ'מן פ'חחהונאערווצט
 נשף כשאף רהש חתעוך צייכה אינה הריאהיוץ ווצה המילו4 נהוך נחנא שהלכ הרוע נבשר אובניציפ

הקנוקנוה ]סס[ שדי ר5ילוי נם ס' עצטו נעוף וכשיש ]סס[ נזהחולקין
 הנר~ע

קנמ וים ומנרג
ענר שום אין הריאה קרעו ולאפתחום יהירח וחומרא נלנר נטילוי ננלע הרם לתשןשכלשיש
 : נשליטוהה נךכשכישלוה ן ע"ש כנר גני ע"נ נם"ם נזה 'הבאר ועור ]סשתא

 ? סעיפים כזח ובו י צלייה וצריף במליחה ליה סגי הלא ככד דימ ענגסימן

 שהתורה אלא רם כו* רהוא רם ריטי % יש שברא
 כמים הנשפך רם אלא תורה אסרה רלאההירהו
 קרוש ריא והכנר כסים השפכנו הארץ עלשנאטר
 והנה ]5טס[ כסים נשפך ואינו הכהמה כנוףועומה
 ושהוא רכ רם ססנו שנשפך כל לעיני מכואר רםדיינוי

 סהקלקל שכשהכנר נ"כ נחינה יש רם כולונהרכנהו
 טצא שהרם והיינו לרם כולו ונהפה נהמממםונתמחה
 שא0ר וזרי [ ס"ס ]גיסין חי הנעל ויסיה הפהררך
 נה כשכר כנרי לארץ נשפך ג'[ ]6ע0 בקינהודבכיא
 רחשינ נרם ממש שהוא 0בואר ]ק'ס:[ נחולין ונסעסי
 לן אסר שאסרה פה כנגר ההורה שההירה סהקום

 : כרם ססש שהוא הרי ע"ש כנרא לן התיררטא
 הקרנמת מנל זה למועו החיהו שהתורה יטנלןבנ

 סנחתם לכל קרננם כל האש טן הקדשים ארשינ יהיה וזה קרח בפ' רנתיכ לכהניםהנאכלין
 וכיאורו ולנניך הוא לה ונו' אשמם ולכל חפאתםהלכל
 החלנ והייט לסזנח הוץלה האישים מן שישארמף

 נ"כ הוא רבנר והרי האג*ם הככר ויותרתוחכליוה
 הכנר יוהרת רק הקריבו לא שהרי ,טהאשמהנשאר
 ונו' הזרק רסם את ונו' שור בכור אך ש0 בהיבוטי

 כטכואר נשר נכלל הוא כנר' נם והרי לך יהיהוכשרס
 נפ"1 שנימ העופ רנחמ!ות 1ץור ג'י![ ]גיריסגש"מ
 ע"ש לכהנים נאכל והשאר רמה אלא לסזנח ראוןרזבחים
 לככר עוף ככר כין חילוק ואין הככר נם אכלווא"כ
 ספני הוא ינן שהכנר שט'נה כאווזא ראפילובהטה

 : רם דוא ויפורו עיקרו ס"םשוסט
 כין המחלוקה רכהה לכן רם טלהה שהוא וגיוןנ

 ויש לאכילה להכשירו איך הראשוניםרטהיט
 רם רינוי רמפני כלל נמייחה היתר לו שאין,%8גרים

 ע"י רק היהר לו ואין ססט רמ. המלח יוציא לאושגו
 לבשלו סוהר ואח"כ צלייהו נהצי 41שהט האש על~הה
 הרי"ף רעת וזהו ישראל תפוצות נכל עחה שנוהמןכטו

 רנחלימה ואע"נ נה"נ וכ"כ מסכ"א כפ"1והרמב"ם
 נסנואר הרם רמצמית שרי וראי כחום'ן אוברותודן
ננם'

 ]קי"6י
 ראנן טטתינהא רשררו הרי"ף נתנ ס"ס

 : נפ"ר פ"ו נסעץן וי"באר ע"ש כחישה כקיאינןלא
 ,שסותר ספק שום אין טליחה רע"י שסונרש וישך

 כרוחח הוה ר0ליח גצלייה הוה רסלעשתלגשלו

 ואררנא צלחה ע"י שפולמ כמו טליחה ע"י ופולפדצלי
 ספק אין וזה א"צ סליחה גם ראולי שם מסהפקהש"ס
 רם טלו הוא שהרי נלום א"צ כגר של רלעצ10נ"כ

 רכר שום כלא הכבר לכשל ומוהר התירהוורחורה
 שלא הככר עם שסהנשל נשר שארי על הואור5פק
 ראולי אחר נשר אסר הכנר רם פלימה אםנמלח
 או אוסרה אינה ההירהו וההורה רם כולו שהואכיון

 וזהו 0ררנגן אוסרה לחוץ הדם שפירש ראחראפשר
 אוסרת הכנר ]פ'י[ רהרומות נסשנה חבסיםששנו
 והיא אחרים אומרה פליפהה בלומר נאסרהואינה
 שהיא לפי אחר רם מפלימת נם נא0רת אינהנעצמה
 נהום' ר"ת שימת וזהו טלעה ואינה לפלוט מרורההמיר
 5"ק 6חריס 6וסרת 6יגס יפייסתס נ6מר ]"ם שםורא"ש
 0ס"פ גייחי סרפס גגגז 05 יגוקי 6מריס י6וסרת 11ממסנס
 גיו5 מסוס מסרסס 6סי6 גו5עת 6'גס 0י6 גנס'ג ו6סי)וסס

 6וסרפ 6יגס 6סרש נס  דס 6יטו מ4ו 6גן ס5יסססערידח
 יסי6 יג'ון מסום גגס'ג 65וקמ0 6'ע סס"ס יוחקתעמס
 וווק[: ע"ם ס 6חר י6סר ספ5יעת0 סגר6 6'ן ג5) מ5'חס 6'4ע4מס

 חוא והש"ם שא0ור פששא טליחה רבלא סוברים וישדץ
 יוצא אימ שסא דם רינוי נכנר שיש כיוןרססהפק

 מהרת רמליחה וראי עצמו דבכר ולענין סליחה ""יכולו
 עמו הסהנשל נשר לאסור ~ענין היא והמפקלבשלו
 רלאחר אפשר או כשר כל שמולחין כררך מליחהלאחר ופירי שהנאנו רהרוטוה פשנה פ" ווון מליחתואחר
 בכנר מיירי וחסשנה אוסר אימ כשר שאר נםמליחה
 עאס סתוס' שסת מוסו הקורטה לשיפה וכמ"שפרפה
 מג,6ר 6יגו וג6מח רסזי סיסת יזסו גתגו והרס3"6וסר6'ם
 גחגו ס*י גסנסוח וסמהרס"5 וססר'מ מ5יחס 6חר זמ"ריגרסזי

 : ע"מ[ גר'ת ס'6 רס'ייפופח
 הרוסתה בירושלסי מפורש'ם חדיעות שהי אלו ובאמתן

 סיסיו כבר אכל לא זעירא ר' הירושלסי וז"ל ר[גס5'
 כא ר' םלחה ראמרי ואית ליה ואכייה נא ר'שלקה
 שלקה ראשון רללשון ספורש הרי עכ"ל ליהואכליה
 ושלקי; מלחה שני וללשון ר"ת כרעת נלל סליחהכלא
 הירושלס' הניאו שלא ר14פקים על והסיהני רוהיס'כרעת
 06 ג~מר מסו גחינ סיקס געי ר"' סם 6ית5 מעויהוה
 וגד5'ת6 גזס 1גי641 מיג גסו 6יטר 69ר גס ג,יע 6יףסכגד

גשיס
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 : סכרו'0[ וגשכ 0*םור ס" כאט מי' "ספפרם י6י%ר6 ככנו6 סתס י683 וי*כטשס
 מליהה בלא בבר לבקחך מותר רלר'יז לפ"ו תמצאן

 בשר עם בשלו ואם אסור בשר עם ולבשלובלל
 לברו כשנתבשל רנם ופטילא מרפה והבשר בשרהכבר
 אם ולההום' הפלימה מרם שבולעת אסורהוקדק-ה
 ואם כשר ובשםלחו פרפה מליחה בלא חכבדגישל
 מרפה והבשר כשר הכבר בשד עם סליחה יאחרבשלה
 הקררה מליחה אחר לכרו כשנתבשל דגםומטילא
 פרפה הבבד גם והרמב"ם להרי"ף אבל כט"שאסורה

 ]יסס צלייח ע"י רק היתר לו ואין מליחה ע"יכשנתבשל
 סמטנס כס" סס סרמנ'ס כלס מנ5כס י0רומו0 5פסנסצסש
 0רומו0 וג0וס600 0יס כ0נ6י מסיק ק'"6 גג0' ונסע-ם
 כג8' גס גן סג'ס וסגר"6 ע06ר0 "וסרח גרי6 גס סנירס6סשע
 ר51ס וסס5'תי מכורר0 סרפכ'ס סיס0 ו5סשו פ*ס כסקרשככמשם
 656 יס ג6יטר ג55 מארי 65 יסמסנס מסרס יסרמכשסי0לן
 ו3שש עשם מחרומס טיש 6'נו וססכני יאיס פר81סכ6ישר
 סירוס*9 6ג5 סגר'6 כיכר' ומחוור60 זק6מר 6'0:אמ6י

 : סנ'6הו[ פ65 1*'פ סרמ5יס גני משרפ ס61ססנ6נו
 עצסו הכבד רם לענין רק והו הפירושש רלכל ודע!ץ

 1אפיל1 בעין כרם הוה הבבר שבפמפוני הוטאבל
 פתיחת ע"י רמםפתות רם הוציצ לא אםבצלי

 אםרו ולבן צליהז ע"י מהם יצא הרם אעהפמפומת
 שיהא לתחת וחיהובא וערב שתי קרעו שםבגס'
 הרם א9זוב ברי לצלות בחנ1 בשנתטו1 לממהחיתצו
 א"צ רלצלי קיי"ל רס רבחומי אע"נ ]רטיי[ויצא
 ושר נתו0'[ לבישול 1דצ חאיבה שהצריך והש"םמשה בם" בסו חתיבה א"צ לצלי רבאמת וי"א חתיכהצריך בצלי אף ולכן דם ריכף ברם שיש שאניחבכד ממפוני ס"ה בס" בם"ש שאן3 םשאב דמראחתצה

 ( י"ו בסעיף כזהיתבאר

 לו אץ לפיכך רם ריבוי בו יש הכבר המור נהבבמ
 ק-עו אא"כ לכשלו ואין סליחח ע"י לבשלותקטץ
 יבול ואח"ב וצלהו לממה חתוכו והניח חובשתי
 ג וסליחה קריעה ע"י לכשלו חתיר ור"תלבקלו
 עם לכשלו רבוונהי הספישים כתבו בלל אליחחי'צ
 כסעיף בם"ש ר"ת לרעת נם מליחח צריך רכוהסשר
 ה*פה לענין לקטן המ1 שבתב חהו זו"0[ וג'0 ]ני'ד'

 אט שאץ לפי אסרו והנשנים מותר רגס'רמרינא
 בקיאין אמ שאין כתבו והנאתים ח"ל כתבבקיאין
 נעשה אם א5ל בחלימה לחתירו אין הלכךבחליפה
 בויעבר שרי בקררה לברו נתכשל אפילו אובריקבר
 ובבאן עכ"ל אטורה דקררה אכ9 בולעת ואינהשפולמת
 כר,ע לנסה פמק ולפק ]סס[ בלל סליהח בלאכוירי

 : דרמג"ם כרברי נהנו לבתחלה רקאלא
 שאר בריעגר אפילו ההיר לא רחמור נראח 5עירי

 הע,ך ולדגרהם טליחה ע"י עט שגתבשיגשי

 הרא"ש פמקי בקיצור 1צ18 דהטר ועור בשר שארעם לבשאי התי שצהת ל81ר לו והיח הטור ברבריחמר
 צלהת בלא כלל הכנר לבשל 94ן ת"ל כתב)סנ"[
 3צזק5 ור"ת טשכלת ואעה שסצזץ הבשר עם גשלוואם

 בריזגא לש אפ בן היכה ואין סלפשה אהרלבשלו
 וצ"ל 1ד91 ובכאן עסו שנתבשל הבשר אף סהירשיקע לומר כחמץ כוץ רגם צ"ל רטפרשמם ולרבריעכ"ל
 בגבא בזה שהתררל כמו בשר עם לבשלו שמהילמיים
 ראבבא לרןיא משסע פתמא לגש* ומרבתבהשניה
 להייא הראח שם ברא"ש דהמע"ן ועור קאיראשתה
 שטזבשל הבשר לענין רש"י ננר כיית כלל רבריעשלא
 רהרושת סשגה מנח כר"ת הבריע רבזה אלאעטו

 בלא אפ*לו לעההם נאסר אש עצמו רהכברשהנאמ
 שהועיל אבל לפץ-ש" גם חזז ב"יע שאעו טפעםמליהעז
 ע"ש בלל חכריע לא בוה אוזר בשר לעניןמליחה
 רהוומתה סקגה פכח כן הבר"ף רבותיע רובובאמת
 דצלקים הרבה מליחה שיקיל אכל הרמב"ם עלוהולק-ם
 שה יותר ןר"1[ כלום אצלו המלח "פעל לא רסושפעת רספני פוריר ולא מעלה לא 3בבד רמל*חהסמעם
 יס[ 11ל *ור נסס ונא ]נ" הכבר את מרקיב דחסלהכתכו
 מתי יר,ע אמת דהן מעי יקיא י הוצש נגר למעוטה להתיר קשה 3ן טעיד שהדצשובית

 נם מ4חה עק
 לענין רק רבריו רניא לא הטצד ס"ם שעמוהבשר

 שיצא עצסו הכבר לענין רק *ינא ופפק עצמוהכבר
 גסוף שכהב כמו סוחתי לא וגע מלחהז גץמוהר
 אסורה וחש-דה הככר מהער לבדו נתבשל דאםרנרט
 אפמי מוהררהבבד טיירי טחי בבל אלא נמלח ללא נטלה בין מפלינולא

 דיא פעסא דחר שעמו הבשר רדמשה וממילאבנטלח אפקי אטורה וחשירה נמלה בלא
 בהחלת שכתב חה אוטרחם הכבר שפ6פתפפני
 כן טהנע ואין סלימ עיי לבש6 התיר שריתרבריו

 ההיר שר,ע והנם עצמו הבבר לענין והו מותרוכריעכר
 הההף שר"ת *סר איא טרם סה~הה בלא נםהבבר

 היא0ר והרי בן יעשה ראק- טליחה נלא לבש*לכהחלה
 רלשרמת מלטשה ע"י לבששלו כעזהף 8ש-זז *מרד51רח *יק- לב6חלה ישראל בר בן יעשה ולאהקרירה
 רבהו חפם לא השוד אבל לנמה בילת ראםלהשהר'עז

 לוסר ל8שות שלא וכרי עצמו חבבר לענין רקלהלכח
 רחכבד רבריו גמוף 0יש הכבר סהתר מלהץה עייררק

 זס6ש ]וטצ וכמש אסר לשלם י-רדה מוהרלעלם
 51א סימפ 0י פשוס סו6 כ6 ר' ספיחס ירשמיאצי
 ( ויוק[ ק60 מיקנ6 כצפוגח טעש גסר 50 95רסי6ש6

 בשר לר5זיר כר"ת פש לא דדטיד ראיה המדי5נ
 נסצא ואס "ה בם"ם כתב שה-י מליחה ע"ישעסו

 סוצבר 3שנסצא ובי94דו עכ"ל הככר ככגרששים ?ריך ובקרהת סותר בצ* הלג כרין דיט געיףהכבר
 גם תסלח העוף שנסלה ובע-כ ש-תבאר כבילהעוף
 רשגקהכסר

 טצרי
1,ן גוו8ה רלא 80ורש חמ שווס טעז
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 6מז ט5ז 3גמ5ט ימיילי 6מל ףחחק4"ח

 ונמ'"
 ר"ת רעת נלל הביא לא בש"ע הב"י רבינו ונםינ ! סקנ'נ[סס%נ

 בו יש הכבר וזיל מליחה ע"1 שעמו הבשרלהתיר
 ע"1 לבשלו הקנה %' אין לכהחלה לפיכך רםדיבוי
 למטה הועכו ומניח יערב קהן קורעו אלאסליחת
 ]ם"ך[ צלייהו כחצי והיינו לאכילה ראוי שיהאוצולהו
 לברו נהבשל אם מוהר ובריעבר לבשלו יכויוא"כ

 שפולטה אמורה הקרירה אבל ]רמ'6[ צלייה בלאבקררה
 שאוסר מי והיש עכ"ל שאומר מי ויש בולעהאוינה
 לא ראשונה לריעה חפילו ואמנם הרמב"ם רעההוא
 כמו הכבר שעם סה אבל לברו הכבר על רקביאר

 ביאר סרלא בטליחה אפילו אפר בשר ושארהקרייה
 הרם"א רבינו כוונה וזהו סוהרה הקרירה טליחהשע"1
 לבדו הכבר אבל נסלח אפילו כלומר צלייה כלאשהניה

 : סק'![ ]סס מליחח בלא נםסוהר
 ולבן כהרמב"ם. רלא להלכח שרעהי להריא תראה4ךא

 אגל כררבו שאומר סי ויש בשם רעתוהכיא
 אפילו הכל לאמור נוהגין רכן זח על בתב רים"איבינו
 הוא רהמנהנ כלומר עכ"ל בישולו קהים הבברנמלח
 ום"ם מהלכה רתרומות משנה שרחה ז"ל הרמב"םכרעת
 הטליחה אחר לחהיר המורה שהורח אירע ראםבתבו
 עוברא מהררינן לא ר"ה ברעה עמו  שגהבשל הבשרנם
]סס

 סקייטי
 וכ"ש כט"ש וערב שהי בשקרעוהו ורוקא

 המורה הורה כן אם מליחה בלא מותר לברושהכבר
 בהתבשיל כשיש ררוקא וי"א עובדא מהררעןרלא
 שמטניתו חוזר שנאסר התבשיל ראל"כ הכבר ננרששים
 ים"סן 3סס ]סס חכבר נם ונאמר הכבר להוךונבלע
 הככד אין הרם פלימה והיינו עצמו האיסור רע"יואעינ
 מחחיטור חמור ירו על הנאסר יהיה איך וא"כנאמר
 מ"ם ]סס[ שבארנו ממעם זה על השינו ובאמהעצמו
 לפי לי אה 1י1 סס[ ]טסמ'נ 3הלכה זו לריעה גם פניםיש
 הבשר לההיר ראין וחש"ע המור כרעה שבארטסה

 ססגי סכ5 65סיר סמגסנ גסטס הרמ"6 ט5 סטתכטסק"מ וצ"ע עוברא ומהדרינן מליחה ע"י אפילו והקרירהשעמו
 גתכ ט~ז כמ'ס גטכ סק*ז סעיו 536 5כ'סו5 ס5וקג'ן
 ! וטסמ'נן כמרס סככז כס כ6כ15 זסקטרסגסשה

 מזרקי והוציא ונקב ברוהחין או בחוסץ דלפו אםפ:ד
 עור יצא ולא הרם צומת שהחליפה נשר עםאפיו אח"כ לבשלה סוהר רנם' מריגא שבתוכוהרם

 בחלימה בקיאין אנו שאין ספני אמרוחו וטדגאוניםאלא
 חם'ם בהוך הכבד לשהות וכמה הטים חום מרתכמה
 בריעבר ום"ם בחומץ אפילו חליפה סין כל אסרוולכן
 ואה"כ שבסספונוה חרם להוציא וערב שתי קרעוהואם

 עם אפילו בשלוה ואח"כ בחומץ או ברוהחיןחלמוה
 נם נכור היהר ש!הו מאחר בריעבד לאמור אין3שר

 נזרהם שיהיה סברא אין אסרוה שהנאונים אףלהרטב"ם
 שרבינו אף ולכן ב' סעיף בש"ע פקקו וכן בריעבר עלנם

 אין גו'ט גריעבר גם לא19ר סהב ח"ח בספרוה-%'א

 והג* אחרונים נרולי הסכיטו וכן שבש"ע רבריו אלאלנו
 ודחוקיס ט"ם ס3מ"ח 5זנויו טטפ* גסן סק"י ]יסס'ךקי"'ל
 ו63מט 3ו5טת ו6יגס ססו5טת סטור מ"ם ט5 יסוזו זטיקרז3ריו
 ! וכח:'ם[ ססר'ח ססקו וטן כטגמו כמ"ם 506'טס 651 ק66נימו5

 כרעת שנהכשל בכבר איטור רנה:ינן רלרירן י"אמז
 אטור במים מעל"ע נכבש אם נם א*כהרטג"ם

 על חולקים ורבים ומנ'י[ ]ג"ג כמגושל הוא הרירכבוש
 בנישול נם הרין רטעיקר רכיון היא יהירא רחומראזה

 א"כ להחסיר שנהנו אלא הפומקים רוב כרעתטותר
 כמה לענין ממש כמבושל שאינו בכבוש להחמיראע

 6סריס וסער סק"ט ]סר"ח קלה ליסיף רלא והכורגרים
 בבישול שאוסר הרמכ"ם לרעת ראפילוומ"'ג,מקים[ועור

 מפני הוא רמעמו י"א שהרי בכבוש להתיר מגראיש
 בקיאינן לא ואנן לבישול שליקה כין שמחלק יששכש"ם
 רכבוש מותר שכבוש פשימא ולפ"ו סק'מן ]ס'רבזה
 בנם' שאוסר מי יש רבזה כש14ק ולא כטנושלהוא
 כגישח בין חילוק שיש פ"י הרומות בירושלמי מכוארוכן

 גמים דכבוש שאומר מי שיש ודע ]כררס[לשליקה
 המעל"ע בתוך המים הוחלפו כשלא אלא אינומעל"ע
 מסר6ג מסר"ם כסס ]מג'י כבוש הוה לא כשהוחלפואבל
 ס65 ]וככד ג!ה יש חיל1ק איזה מובן 1אי13 סק"נ[והנ'ס
 כסי' כסר כמי סג5ייס 6חר 5כם15 "'ן ימיס ג' גמיסגסרס
 ז3כ3י ,'5 6ך כריחחין 6ח'כ ח5ע~סו 66'כס'ט

 סרי טג'ן' כג5
 וערג שתי קריעה צריך בצליה רנח נהכאר כברין ! ט"ם[ ט' סעי' ס"ט 3סי'וכג;'ם

 ולא אח"כ יקרענו צלייה קורם קרעו לאואם
 כך רכבולעו שבממפונוה רם בלע הכבר שמאחיישינן
 חהיכח שום א"צ רלצלי רם"ל מרכוהינו וישפולמו
 וכתב ור6'ם[ ק;6 ]חיס' שבממפונות ון.ם שואברהאש
 שלא לכהחלה אפילו מהניו רנן נ' בסעיף הרם"ארבינו
 בעצמו ט"ש על לתמוה יש ולפ"ז וערב שהילקרוע
 כקריעת הוי נסכין פעסים הרנה סנקבה ראם א'גמעוף
 סן בשר וחהיכה המרה משם נמל אם וכן וערבשהי
 הנירין ממנו שחהך כלומר משם לווב לרם ראפשרהכבר

 מעט וחתך נו הלויה שהמרח צר באוהווהקטקנות
 הממפוטת נופל כן עשה לא אם ום"ם עמהן הכברטנשר
 כשהיא אבל שלימה בכבר זה וכל ומבשל צלייהלאחר
 כלום א"צ לצלי הלא וקשה עכ"ל כלום א"צחהוכה
 ראשונה לריעה זה רכתב וצ"ל ג' בסעיף שפסקכסו

 ויש סק'ס[ ]ס"ו ש"1 קריעה צריך לצלי רגם רשבמעיף
 ובסעיף צלי לאכלה כשרצונו מ"רי נ' רבסעיף שאומרמי
 סק"6[ ]טטר"ח הצלייה אחר לבשלה כשבא מייריא'

 אחר כבר לבשל כשרוצין לרירן לדינא לפ"זוהגה
 בהמה בכבר והנה כן נהנו ולא חתיכה צריךהצלייה
 מפני בשלימוה כשהוא אוהו מבשלין שאין חש"אין
 מי יש ובאמה חשש יש עוף של גכבר אבלנורלו
 לנוקבו חלק'ט לשני שנחלק ח11ז של בכבדשחשש
 סומכיס ואיחנו גן נהגו שלא וג0רוטני החלקיםבשמ
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 אח"כ בשסבשלים אפילו כלים א"צ רלצלי הסובריסעל

 מם6ע"6 כס"ו ע'ק חתיכס יק סו'ע קריפת סוכיר 65]וס1פגשס
 :ופכ"י[

 לצלותו ומיר ותיבף ר1זדחה אחרי הבבר לסלוח נדגויךץ
 אותו סשהין אין איסור חשש ספני ולא האשעל
 במלח אותו בשמשהין להתרקב שררבו ספני אלאבמלחו
 הצלייה אחר לבשלה רצונו ואם 6גור[ נסס וכשח]נ"י

 בו הנרבק הסלח ספני הבישול קירם הצלייה אחרייףיחנה
 בך ובש1ה הריחה לא אם סיהו בבישול ו.5לש דםשמלא
 ו~'ם לכהחלה נם הרחה א"צ צלי לאביית אבלמוהר

 אש בסו בשבוערים נחלים על הוא צלייתו אופןיכש : להריחדפנהנ
 לזוב להרם סקום שיהא הגחלים על הגברויניח
 שההנור שהנם חסה נרוף בהנור להניחו ואמורתחתיו

 הרבה או סרחוק בוער שהאש מפני הרבהסחוססת
 והרם התנור על שסונח ביון ס"ם סרחוק לוהמיםגח1ים
 ום"ם הנפלמ הרם יבלע שבעצסו לחיש יש תחתיוזב

 סניחו ואינו הרם שואכ שהאש לפי לההיר ישבריעבר
 נם בזה ספקפקין ויש ומיבשו אוהו וסבלהלהבליעו
 בריעבר 1אמור שאין פשומ והרבר סק"5[ ]עפ"תבריעבר
 רלא בריעבר נם אכור וצלוהו בנייר ברבוהו אםאבל
 ולתלות ס"ה בסי' זה בארנו ובבר בזה להתיר שרוצהבמי

 : רסי שפיר וראי שיצלה חם הנור ב14ירהכבר
 חכסי שביסי בתנורים בשר עם הכבר את צלא: אםב1

 והבשר לממה הכבר יהיה לסעלה שפיהםהנם'
 מסנו הבשר יבלע הרי למעלה יהיה הכבר ראםלסעלה
 טותר בריעבד אך ובשר לבשר רסי ולא שבו רםסריבוי
 בבשר נבלע ואינו שריק סישרק ררם לסעלה כשהכברנם
 רבבאן אלא להתיר יש פולטו בך בבולעו סמעםונם
 ועוך כרן'נ[ ]סר'ח בלל 3בלע ואינושריק

 ץ
 רבב4 ר

 ביה אסרינן לא אולי בבשר בשנכלע רם שפע בושיש
 נ"ב בו שיש ע"כ שבם" ללב רמי ולא ב"פכבולעו
 שם בם"ש בבב"פ ביה אםרינן ועב"ו רם הרבהבחללו
 : סקי"כ[ ]ס'ר בכבר סשא"ב בחללו מהייבש רהרםסשום
 וכשהוחבים הצר סן שפיחן שלנו בחערים ולבןכ:4ש

 לסעלה ולבאן לבאן השפור סד*כים לצלותהבשר
 ספני גשר עם בבר לבהחלה לצלות אסור'לממה
 ספעם סותר ובריעבר מהבשר לסעלה יהיהשהבבר
 כששהה דםו דנהסעפ הכבר נמלח אס סיהושנהבאר
 בשר עם לצלותה לבהחלה מוהר מליחה שיעורבמלהו
 רווקא להיות צריך דהכבר ראררבא י'א בזה ורקביחר
 רסו פמק בבר ר"ה לרעת שהרי למכה ולאיסעלה
 שלא בשר החה להיוה שאמור שנמלח כבשרורינו
 סק'ו[ ]ט'ז ע' במי' כם"ש ממנו יג1ע שלא ברינסלח
 סומכם אינו נ"כ זה רין שהרי בזה קפירא ראיןו"'א
 סליחה סהני לא פימקים רלרוב וביון ע"ב בס"בם"ש
 תגשר תהת לצלוהו וסותר לזה חיישינן לאפכבר

 פמע4מ1תעו אר"מ[ סק."1 ]סשר הכבר בשנסלחאפילו
 ימלאגו לא נ"כ בגר עם בשר לסלוח רוצה ח יבןכב י גזח להארהך ואין האש על בשר לצלוה בלל ררךאין

 בבר הבשר ואם תהתיו אלא הבשר עללבהחלה
 שחגשר פשיפא שנסלח בבד אצל ודגיחו ודורחנסלח
 וכ"ש ע' בם" כם"ש בן הדין בבשר נם שדדינאסר
 הבכר למלוח שלא סשהגם אסנם סקס"ט ]ס"ךבבבר
 לנשר לדאוותו שלא ברי האחד פעסים משלשהבלל
 רהאור ודהשנית סליהה עא לכשלו שמותר למעותויבואו
 הרימ1 נשלא המליחה עייי שפלמ הרם ומ1ליעוצור
 ספני אלא האשור ספני 1א והשלישיה הסליחהאחר

 הסנדג לשנות ואין ע"ש במופו י' בסעי' ובם"שהרקבון
 סונדצז או בשפור הדצבה כשהיא קצת למלחה ישרק
 בין הכבר בש0לח בריעבר ומיהו לצלותה האשעל

 הכל בשר נבי על אפילו בשר עם או לברהשסלחה
 רבוקה בשהיא הכבר סגיב סעמ לקלוף שיש ו"'אסוהר
 שייך לא ובבהסה בעלמא חוסרא אלא ואינובהעוף
 כתוך הכבד כשמונח אף ילבן בסוכן לבהסהרבוקה
 לוימרא אף קליפה א"צ רבוקח שאינה ביוןהבשר

 ! סק"0 ]עס'ךבעלסא
 אהר בבד בל להריח נהנו הרם"א רבינו כתנכג

 הדיחה לא אם סידן בה הרבוק רם סשוםצלייתה
 דסן צלוייה לאבלה רוצה אפילו בלומר עב"לסותרת
 להריח הסנהנ ס"ם "'ח במעיף בם"ש הרחה א"צהרין
 אין סותרת הריחה לא ראם שבתב וזה שםבסיש
 הצלייה אחר בשבישלה נם רא"ב הצלייה לאחרונוונה
 ובסו א' בס"יף בעצסו בם"ש סותרת הריחהולא

 הריחה לא אפילו ראם בוונהו אלא "'ח במעיףשבארנו
 בלא פלחו ואפילו סקישס[ ]סס סוהרת הצלייהקורם
 בסלחו שהה, לא אס מותר בך וצלהו סקירםהרחה

 : ע"ו בסי' צלי בב1 שיתבארכמו
 טרם שבל"ה ואף סוהר צלי בעוף כבר נמצא אםכך

 סעט לקלוף טחמירין ויש פולמו כך כבולעוהבבר
 בבברא שהרי בעלסא חוסרא אלא ואינה הבברסביכ
 לא אם ולבן בם"ש קליפה בעי לא בשראעילוי
 אחר קליפה וא"צ בלל לחוש אין בך ונתבשלקלפוה
 להצריך החמירו לב רנבי ואי!"נ כקכ"6[ ]ע"רהגישול

 בבר אבל החמירו בשן ברם הבישון אחר קלשהנם
 ננר ששיט צריך סבו6ל בעוף כבר נמצא ואםכ:ךן : בעין דם הוהלא

 בשהיא הבבר ננר ס' בה שיש עוף לך ואיןהבבר
 נעשה בעוף ורביקה שליסה הככר אם ולבןשליסה
 שבקררה רברים סשאר ס' ובעינן נכלה חתיבתהעוף
 עוף בחהיכת בבר חתיבת רבוק אס וה"ה העוף בלננד
 בסו חנ"נ האימורין בבל קי"'ל רהא כנגרו ס'ואין

 לעוף רבוקה ואינה בפ"ע הכבד ואם צ"ב בסי'שיהבאר
 ששים יש ואם חנבר לב6ל שבקררה מה בלסצמרף
 בפז נלב כסו אסורה עצסה הכנר סיהו סיחרהגל
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 בטן נפלחה נבאן יהא מתער הכבר רנם 41אע"ב
 ווה כלל איסור באן אין ר"ת ולשימת דבוקהשהיא
 להחסיר אין לכן חיסרא ריה ג"ב בלב אזסרשופאט
 אין פ'וסקים רלריבה ביון טרירם נטלחח לא ואפילובזה
 חתיבה אותה לאסור סליחה בלא שנתבשל נבשרס"פ בם" שהחמרט בחוסרא להחסיר אין בלל נאסרהכבד
 יש הצורך ולעת סקכ'6[ חרש0 סקג'נ נס"ד ס' כשישאף

 6ין 0ק'0 הס"ו ]71גרי י"ב בסעיף ועם"ש ]גרו"ס[להקל
 ; ע"ס[ 0סמינ גמ'ס סגגס5סס

 בביצים שמלאוהו עי וה ס"ם ה-ם"א רבינו בתבב:ר
 סן ס' ובעינן בסבושל ריגו בבר או לכ בוונסצא

 סל*1ה1 ואם אסור הכל לאו ואם הסילוי בלז(העוף
 בשאין מיירי בלב העוה טן ס' דבעינן שכתב ווהעכ"ל בצלי ריט הרם וסעבבים הנקרשים בטים שם ואיןבבשר

 שליסה הכבר בשאין סיירי ובכבר ע"ב בסי'יכם"ש
 : בם"ש חכבר ננר פ' בו שיהא עוף לך איןדאל"כ
 סעכבים הנקרשים רבצים הוא כן דבריו כישרכז

 רשא קיישותו דספני לששים סצמרף הסילוי אין1לכן בצלי אפילו בתוכם הרם וגשאר סלפלופ הרםאת
 ואף הסילוי בלא בעוף ס' צריך ולבן בפ"עבעוסד
 אכל גהוכ: נקרש שהרם ספני אמור הטילוי ס'בשיש

 ול~'ז סותר הסילוי גם ששים ובשישלששים הבשי גם מצפרף נקרש הבשר שאין בשרבמילוי
 לעוף רכוק הכגר או הלב בשאין חרם"א רביטסיירי
 אופן בכל להעוף דבשרבוקים י"ל ולפ"ז גיגוס[]כ'מ

 ; רבוק איסור ברין בעצסו העוף סן ששיםצריך
 להעוף בשרבוקים רווקא רוא דכ11נת1 ייא אנלכח

 רביון לששים סצרפים הבצים גם 'רבוקיםדבאינם
 פצרפים שבבישול דכשם ססילא בסבושל ררינושכתכ
 להעוף בשדבוקש אבל בכאן בן כסו לששים הקררהבל
 בוה ררנים טמילא כטבושל והם נקרשים שהבציםכיון
 שהוא ספני לברו העוף סן ששים וצריך דבוקאימור
 ט"מ רבי"ימ והכבד בשהלב אף בצים בלא בלברכשר במילוי אבל ענין בכל נאמרים והבצים לבלועסמהר
 ]ג"ט לביוע טמהר העוף שאין טפני המילוימצרפים
 שום אין ראו לבשר עור בין בשהיה בהסילוישסחלק סי שיש כתבט יו יעי' ע"ב ובם" סקג'7[מס"ן
 ההרננולת בתוך הסילוי לכשהיח לששיס 0צפרףטילוי
 עצסו בעוף כשיש הסילוי סתירים ושיש סצפרףראו
 ע"ש בוה חולקים ושיש מצטרף הסילוי בשאין אףס'

 לחתוך סותר ואם ע"ו בס" בם"ר בוה יהבארועוד
 פלמ לא ועריין האש על שנצלה כשעה הכבר אתבסכין

 : ע"1 בסעיף ג0"ר יהנאר רמוכל

 : 0עיפים ד' ובו . זכר וביצי יכליות מחי מייתת ייני ערמיטן

 כריבוי ונראה ארמומית סראה בו שיש אע"8 המחולא
 בין לצלי בין בשר כשאר אלא רינו אין ס"םרם
 מפני המליחה אחר בשר עם לבשלו 1סוהרלקררה
 וסראיהו ק'י[ ]רמג"ם לדם הרוסה בשר אלא רםשאיט
 ניקור צריך ורק סס[ ]0יס' ככככר סטפוניה בושאין ספני בתוכו חתיכה וא"צ קי"6'[ לנמ' שוסנו מפניהוא
 יש המחול רר ועל ס"ד בסי' כם"ש והקרומיםהחלב
 סכ0"ג סררכי ]גכגסות שם כם"ש כרת שחייבים חלבבו
 %'5 ט0'י ןסו6 וג"5 ס"ס גסר עם סמ51 5גס5 כ6שרגג:ג6
 גסנמו גחכ 57עי5 ועו7 65סור ססם סוס 6ין קס0ון ססריגגד

 : ע"ס[05יס.ך
 הנרולים וההירו ניקור בלי שנצלה במחול טייטהננ

 ובחלב עצסו בהכחול הפחול חלב שבמלטעגי
 בהם יש שבי הכשר וההלב רהמחול ושיערו שבוהבשר
 שרוצה סי ויש 0גס"7[ נסס וק'ו ]נ"0 החלב ננדששים
 החלב ננר ששים שיש הוא כך פחול רבסתםלוסר
 אירע אם להכשיר יש אצלנו גם וזל'כ ג0"מ[]רמ"6
 עוף ל דאין שנתבאר ע"נ בסי' בלב כסי וורצכן

 דמדלא ויא דכוותיה וה"נ הלב ננר ס' בה יהאשלא
 הוא כללא רלאו ש'עם בלב כטו בפחול הפוסקיסביארו
 אירע אם ולכן ששים שהיה שיקרו סעשה כאוהחאלא
 גףטעשה

 צרי
 ]ג"ח לאו אם ששיס יש אם לשער

 ראשונח כדיעה הכריע הנרויים מן ואחד ,סר"ח[,ס"ו
 בפחול הוכירו לא שהפוסקים ווה ששים יש בסתמארנם
 סין רהוה ביל רבוהא וה אין רבמהול סשום כלבבמו
 אם ספק יש אם אף ולכן ברוב בפל רמראורייתאבמיט
 בלב סשא"ב צ"ח בסי' בנשפך כמו סוהר ששיסיש

 חתורה דסן טיט בשאיט טין הוה רס סשוםדאיסורו
 לרעת ס"ט מדרננן הוה שבשלו ררם ואע"נ מ'צריך

 תורה איסור בו יש והרטב"םרש"י
 ]גוו'י
 ן

 החהיכה בכל מפעפע הטחול רחלב 11 מטעשה ייטרנוג
 בצלי היה המעשה שהר ששיס באן שייך מהדאל"כ

 אבל מקום נטילח רק להצרקי היה ולא בבישולולא
 כבבישול ששים צריך שפיר החתיבה בנל מפעפעאם
 שהצרנו הוא פשומ ודבר בס"ר ק"ה כמי' שיתבארכמו
 דאם מוה לסרט ונ"כ שם כס"ש מקום נפילתנם

 ראפילו להקל יש וראי ניקור בלי שלם מחולנהבשל
 בצירוף ס"ם ששים כאן אין דכסתטא שאומרלםי

 איסור ספני יהחסיר אין ובוה ששים יש וראיהתבשיל
 בם"ש עצסו בהטחול ס' יש רתסיד ר"'א ביוןרבוק
 אין לפיכך הפוסקים מכל מומכם אינו דכוקואיסור
 הטחול על הוא שהחלב רבמחול נ"ל ועוד בזהלהחמיר
 דאיסור רפעמא דבוק איסור בלל שייך לאסבחוץ
 נגלח ונעשח תהלה טלעת זו שחתיכה ספני הואדגוק

ובנאן



 שמךוושותן עד מיסן סליהההובותערדך
 %'ה%ר%1

צנשלש ן ם וכס שגקרם סה ונכל נהים
"ש והחלבהקרומים טילו זכר צי צ לנ11ת שלא שנהנו 4אך

 לכחהלת שאמור נשרא עילוי לכביא רמי ולא ס,ר בטי' רם רונ בהם שרש משום ג שגלאחר

 י מעיפים ח" ובו . הםעיט ופרמף חטעיים טייחת ייו עהסהטן
 שאינן מעיים בבני רם מחזיקין אין ]קיגו חזיל אמרוא

 הרקין ושאר וכרם קינה תדי% ומעייא רגרכשתאדזדצ ננמי ופירשו ]רס'י[ נסלחו לא אם לאמור רםבחזקת
 והכנתא הכנתא שסנינ הרקץ חוצ רכנתא חקררא]פס[
 וכטלא והכנר והריאה הלנ אנל שנמעים השומןהוא
 נרגרם והנה ]סס[ מלטשה וצריכין דם נהן ישנופא
 נשף ריא הכוסות הנית שהרי וני'כ ההמטם נםנכלל
 סיחנ6ר גש נגוס 65שר ר"ס נפס סיחנ מסר"ן ]ור*סדיא מילתא חרא הנה'ע עם וההסמם מ"ח נסי' כס"שהבדם
 יגחי6 סלי סק"6 שע'ו ננפ"כ סגמ65 עפמק ל6'סוסמ6

 !מס'נ6
 רבכרם הזה ננלל אינו רהכרם רס"ל מרבותינו יישגנ

 הרם"א רנינו ונתנ ,נח'צ נהמסם ו%'ה רםיש
 הכוסות ובית נכרם אסור נייענר ראפלו זולרעה

 נראה ולכאורה ההמסם הזכיר %א עכ"ל בשרנשאי
 אפשר או סק'6[ נמ'ו מסמ'ג ]ויא היא סיתארחרא
 רניון סנרת זו ריעה ורק רגטעיים ננלל נולם רושניון

 בה שיש ש"ם 6%1-[ נבה"נ רם שרפ בנס'ראשגחן
 עם 00ש אחר שהוא חנרם על רק ראיה זה ואיןרם

 אשכחן לא ובו נ8"ע ש%א חהמסם על ולאר~בה"כ
 נראה העיקר ום"ם רם קורפ ע*ו שנמצא פנם'מפרש
 הקינה אבי וסמגיו'ע[ סס'ה ]וס'ג לחו אית רינארחד
 ! רם בו מחזיקין ואין 0עיים נכ4 הוח זו לדיעהנם
 נכלל ויה רכהם ראשתה רלריעה שאומר מי י9נ

 דעךרגזכן רם נו מחזיקין אין בעוף קורקנן נםסעיים
 ננגר נלוסר ]וריפס[ ננהמה כרס נננר דצהבעוף
 מוחן והגךרקנן המאכל פוחן רההמסם ננהמהההמטס
 ורנים ש"ם[ סמסס סגגצ וךרקנן סירט4 ס'6:]נרגוס
 רואות ו1נינו 0עיים בבלל זת שאין זה עלחולקים

 רנאסה סר'מ[ סא ]ס'ך רם בו ויש ארוםשהקורקנן
 הרנח נכללו רלפעמש נל1 ראיה אין מעישסלשון
 הענע לפי והכל סעם ולפעכרם מעיש נני נלשוןרנרים
 לוצרות יש היתר צר עור יש ראם שכתנ םי ויש]סר"חן
 ! לריגא ע1קר ונן אחרונים נרולי כרעת נרם טוחקהוא רנווראי כן נראה ולא נרם מוחזק אינו רקורקנןנך
 מעיים נני ונל 8"ו רין 0מאכ"א נפ"ז הרמנ"ם וילך

 על'ל 1ם נהם מחזיקין אין נחללן מוננשהמאנל
 הרגךן על רק רכווטחי רנריו המגיר הרנאירש

 שהמאכל לשק חהו ע"ש רנרים שארי על ולאהטל4פפין
 ס-ם לחללן יורר שהטאכל אם וניע וההסמסהכרם 5שצקי נעהיל ששוכנין ספני כלו0ר גחללןסוננ
 אעו ,שם רנם לקינה רה"ה ום0ילא שם טננאי%
 כרכוצא חז"1 שאנצץ מה לפ"ז לומר ונצפרךטננ
 ! הכ5הא סנינ המוננין אלולנר יקע הש ארקע ג"ג קאי ר0עייא רננתא חזרראוסעיא
 הם54כל אע בכרכשא נם הלא רלפ"ז תםירגי וסארח

 שאיי דגם ועוד נעקלקלות לא מישרים וצלכחוויא המנעת בפי הדבוק הסש שהוא ה4לחולת היארגרנשא שיצי בכרם נסו ישר וצלך אלא גחל*סוננ
 שו ררק נישר טוטדם ג'ע רכטתא הררא לנררקין

 הררא נקראים דלנך נעיטל רולנים הגנתאשסוננים
 ובנר סע"ם בכלל אעו הקינח נם דלפ'ץ ועוררנטעא
 ובן סע4ס בכלל הצה דייעווז לכל רחקיבהנהבאר
 %נן חם ובאחר סהרקע נמשר הקיבח שהרימגהבר
 חטעים נל על וצא הרמלש הכינת לומר נראהלענ"ר

 ודקין וקבה ונההכ יצטם נכהס בהם נבםשהסאכל
 מפנ* ל"ה חהוצרך ושפירש4 כמו 81ויל וננר לנולאפוקי
 4הטץ 5שד פ4 1,4 נמעגה ששנש נסופעיש גני 'בלשע נבלל4ם ל8עמים הם נם חכסיםשנלוון
 נלנ אכוו סיים בגי נא4 בגש שם וא0ה מ1הבני

 שבחלל סה דכל דדא נן תורה נלשע תם וכברוגךרקנן
 הצזץ סמעע- לשצמים ושני כדכתיב מעחם נקיאדגוף
 נקיא הצומח מץ על גם מ'שמת ונלשון כטטצוהרנה
 אגטח סעי נמו מע-ם נלשת הס4ל שגרצך סהנל

 נן שהאמת מפני סוננ לשע ואטהנ וחה ס'ס]שד~ס
 מטים אינם הגהמה חלל שבדצך האיברש רנלהדא
 אחר מונבש רונם אלא זה אחר זה נשרךכולם
 5 נחם שננ שהמאכל כחנ ולנן ומיו8פש ונרוכשלאהר
 גתבו ח-וטם-ג חהר"ן והרא"ש רש"י רגה רינא יעניןן

 הקך8תים מנדג ההה וכן נרם םוואק אינו רכרםמפורש
 של כהם טהידם היו לא שהראשונש נסרדנינם"ש
 אץ וברמנ"ם כרס חעיב ולא ום' דרקין וקינהמנחיא פטשי ס'[ *ש ]ס"ו נהגם"י משמע ונן בדם מוחזקרנרם כסרדכי ידאנ"ן חהרשנ"א רשת ודעת ע'4שנהסה
 נדעת פתט חפה4 ונן 14 ב8עיף הב4 1רנעו נם84הכרע
יע4 5 הצ' בכדס הצלקךט ריש גוגג מרטשא רגעו צקראשצטז



דץשלחן עח ס'טן טטחההיכאה66
 לאימור בהחלמ לפשק כתנתו אם להטה6ק וישי

 כנראה לכתחלה להחמיר רק רזהו או אחרונהכריעה
 שכתב ו1ה ע"ש לגמרי זה שהשמימ הלבושטדברי
 רעתו הכיעת זה אין וכו' בכרם אמור גריעברראפילו
 ומרברי אסור בריעבר ראפילו החולקים רעת שזהואלא

 ]ס'ך להלכה ר"תו הכרעת רזרי מתבאר הש"עמפרשי

 שאלה בזה לי חשה
 החולקים ראיות עיקר . [

 בבית ששנינו ממה האחר רברים שני ממעםהיא
 ]ר'ן רם נח שיש אלמא רם קורמ עליה נסצאדבומות
 כסו אסור רבאמםיק בשייע שפמקו וכיון ר"ת[כסס

 אין במתמא ורק רם בהם יש ררפרקים אלמאערתבאר
 מהראשונים יש ועור סשם ראיה אין וא"כ רםבהם

 בלוסר רם בהם מחזיקין 'אין אמרען רהנישפירשו
 ראין ומםילא ומותר פירשו שלא האיברים דסוהיה בישול ע"י אף יצא לא בחם שיש רם המעם מןרטעט
 הביא. שניה וראיה ]ר"ן[ רם קורמ עליה מנטצאראיה

 ]ט"צכי[ רם אין בהם רדק ש"ם מעייא הנם'מדפירשה
 קשה והשתא בכלל הכי מעיים רבשם בררנווכגר
 שניה בריעח לחלבה הפם ראם הרם"א רגינולרברי
 הכומות בית של מקורט רואיה ועיקר רם בו ישרכרם
 באסמיק אמור רם בהם שאין רגאלו פמק איךא"כ

ולפ"
 על. ססך רהעיקר וצ"ל האוסר ראית נמתלקח

 וכרכשא מעייא פירשה רהגמ' רכיון ום"ל השניהראטה
 וחררא רכרכשא רומיא סעייא רמה מפתמא רכנתאוהדרא
 הסמוך בהקיבה וגם בהרקין רק הוא שהכלרכנתא

 גכב סי6 ז2; בן6: ןצ"%'5%נף נמנג:2הנם
 1 נחכ"5[ וכ"ססטתיהס

 בשלם אם לפיכך מע"ם' בבני רם סהזיקין שאין וכיון5פ
 כלוסר אמםיק אא"כ מותר סליחה בלאבקרירה

 מעכבח והמליחח למלחה צריך ראו 'ברם המקוםשנצרר
 כל אפילו אלא ראמםיק חמקום לגר רלא ךיויראה
 רם בה שיש שנתנלח כיון מעכבת המליחה מעיאותו

 כשאר מליחה צריכין מה גריעברם זה כלי
 כשלא סותר בריעבר ורק תחלה חרחפ ונםגשר
 מן רמותרין סנוקב שאינו גכלי סלחן אם וכ'שנמלחו
 מליחה לכתחלה שצריך והמעם אממיק לא איהמתם
 צריך והשומן שומן קצת עליהם יש רוב רע"פמשום
 החיצון הצר רק מלה כשלא מגי ולכן סרינאמליחה
 רינו שעליהם והשומן סף"ס[ ]ס"ן השומן הואששם
 מעיים ושאר 4"יולחולת כשטולחין ולפיכך בשרכשאר
 בצד אלא הסאכל מוגר פנימי בצר אותם מולחיןאין

 א"צ שופן בה ירוע ואשילו רבוק השומן ששםהחיצון
 דכל ואע"פ הפניסי בצר ולא החיצון בצר אלאלסלוה
 כשהשומן ס:ם צרהים משמ' למלוח . ריש ורא"שומן-'
 מהסעיים לקולפו וא"צ אחר בצר ריו בסע"םדבוק

 המלח ושואג היא רמעט משום צררים סשניולמלחו
 ן אחר גטצר נם הרםאת

 פגיםי מצר מעיים שאר או החלחולת מלח ואםר14
 להשוסן סועיל ראינו כלל נמלח כלא הוהגלגר
 להמוח סועיל עצסות רמריחת ואע'צ השנישבעבר
 מבעים רקים נקבים בו יש רהעצם סשוםשבהוכו
 המע"ם משא"כ שבמוח הרם את הטלח שואבשסשם
 רכך נקב שום בהם ואין מאר חלקים המה פניםמצר
 שבתוכם הפרש להח1יק כרי המע"ם מבע הקב"הנרא

 ן כלל להשומן מועיל אינו ולכן לצאתמבלי
 שומן עליה ונטצא בלבר פנימי מצר בנמלחה ייכןיבנ

 סחזקיג לא במתמא אבל כך כשנתבשלהמרפה
 ששים יהיה מעט היה אם אף ראולי בה.שומןשהיה
 הרבה שומן בה שהיה נורץ אם ורק השומן ננרסהרקין
 להמע"ם שבקרירה מה כל מצרפין בריעבר ום"מטרפה
 בזה הקילו הוא רבוק ראיסור ואע"נ בם' חשומןלבמל
 בשוה הבליעה ורילכת במים' נמם סיר שהשומןספני

 "ריין נתבשלה לא ואם שבקרירה מה ולכללהמעיים
 לאחר ואפילו ומותרת מבחוץ וימלחנה ויריחנהיחזור
 ראע"ג ולמולחו לחזור מותר מעל"ע אחר או שעותי"ג

 מפני בכה"נ אסור אחר מצר גנמרח בשררבשאר
 כיון מע"ם ס"מ ס"מ במי' כם"ש הפליטה זמןשכלה

 בהם להחסיר אין ברם כר כל מוחזקין איןשבלא"ה
 ! סק'"6[נסס

 מחזיקין שאין אע"פ ש"ליהם שומן בלא מע"ם גניינ
 ח"שינן ולא בשר עם למלחם מותר מ"ס רםבהם
 ראע"נ לפלוט טרורין שאינן כיון הבשר מרםשיבלעו
 ולא לפלומ וטרורין ציר להם יש מ"ם רם להםראין
 רח"ש למאן אף ולכן שריק סישרק ררם ועורבלעי
 לפלומ רמריכ איירי אמרינן לא ציר רבפלימתומובר
 יחוש אין שריק רםישרק מעם כשנתוסף מ"ם בלעלא
 ימלחם אומרים ויש ,זוק[ סק"ג וס'ך סק'ו ]טש"וכלל
 נוהגין רהכי ב' במעיף הרם"א רבינו וכתב בשרעם

 מי ויש עכ"ל מותר ובריעבר בפ"ע למרחןלכתחלח
 לחוש יש בריעבר נם כנר עם שנמלחו רמעייםשאומר
 רזנ"1[ נסס סק'ס ט'ג סי ]ס"ת ברמים שסרובהמפנן

 מתמו הש"ע בעלי שרבותינו וכיון כן נהנו שלאוכמרומני
 רלפי ועור מועט לרם מרובים רםים בין לחרק איןבזה

 בשר עם מע"ם למלוח האוסרים רלרעת לי יראהיוט 1 כסובן לאמור אין וראי שריק רםישרקהטעם
 להמיר מחוייב המעי מקצת על שומן כשישנם
 שהמעי לחוש יש הרי ראל"כ במ"ע ולמלחןהשומן
 וה הזכירו שלא ותםיהני השומן פלי9ת מרםתבלע
 שאר עם בטליחה רק חשו רלא מלשונם משסעולהריא
 בבשר רק חששו לא זו לדיעה דאפילו נראח ולכןבשר
 העין למראית שניכר מפני המעיים שעל בשומןולא
 מוהה זו ריעה נם השומו ולענין רם הרבה בשוסןראין
 פלימת ממעם או שריק מושרק סטעם גרבר חשששאין

ציר





השמהן עו פנץ טליהה"יכותערןפ
 ובלבר הח*לים ע4טת וקאר אפצת נק וה ל%אלק
 הם אם אכל בשר בשאר או בבישףם סלואים יתשלא

 כטו חחלה מליחה וצריכים כבישול דעםטלואש
 1 עכ"ללקרירה

 תחלה סליחח קצת נ"ב יצייך יי"א שבתב סה והנה!8
 רסה עליו והטהו ו"ל רש"י בשם הפוסקש כתבוכן
 האש רהרי ועור י"ד[ ור6"ם ]חוס' קצת טליחהמהני
 רש"י רנם נראה ולע"ר טסלח יותר הרם טוציאוראי
 שכן מפגי אלא טליחה רין טפני פעולם אמרה לאו"ל
 ]נ'5ס בנס' טפורש וה ורבר קצת לסלוח ארם בניררך
 בהבשר מעם ליהן כרי אלא האיסור ספני ולאי'6'[
 קרשים לענין ונם טלח פבלי הפן יאכל רלא סם[]סוס'

 רנם"ה נירסת כפי ג"6-[ ]מגחוס לצלי טליחהשטצ-פ
 למולחן טצוה שקרשים ספני אלא רם איסור סמעםארט

 זמ.5ין ס"ק ]ר"ן הפיח בטלח סנחהך קרבן וכלכדכתיב
 1 כן לפרש יש 1'ו הרפכ"ם ברברי ונם ר6שס[נסם
 לטלרן ונם תחלח להריחו רהטנהנ שכתב וה ילכןח

 קפייא ויאי הוח יההיחה להיות עול וכי'קצה
 טטה אבל בעין כרם רוהו שסוברת לריעה לחושסרימא
 הרין טפני הוא שהסנהנ ראיה אין קצת לטולחהשנהמ
 כם"ש הש"ם חכטי בוטן שהיה כמו הפקם מפניאלא
 הפעם רם הטלח שיתמלא קורם טיר וצולהו שכהבווה

 הרחה בלא ולאכלו צלי למיוח רצח וו"ל וה~כלשון הב"י רבינו וכם"ש נאסר רם המלח נתטלא ראלופשופ
 לחוש ואין ס45יס[ קוזם סמ5'חס ס6חר סזמם ]ג5ןה

 כשטולחו סדלי רהני שאוטר טי ויש חטלחשעל
 ונאסר בולע המלח במלחו שהח אם אבל מירוצולהו
 הריחו לא ואם עכ"ל צלייח קורם יפה טריחולפיכך
 הב"י ורבינו סק"ו[ ]ס"ך צליהה אחר טריחו צלייהקורם
 ורבינו סקי"ז[ ]ס'ו הסליחה קודם כשהריחו 1יכטיירי
 אבל לנתחלח וה וכל וה טפעם נ"כ פעמוהרם"א
 הרם נם שאיב טשאב רנורא בוה איסור איןבריעבר

 1 בם"ר שיתבאר כטו הטלחשבתוך
 י;.; ץ::ש צ"4גשם שהה ולא הדחה בלא טלחו ראם שכתב וה אטנםן

 חוק האש רכח שאיב טשאב רטרא ס"ל הרט"אורביט
 במה נאסרה לא סליחה שיעור שהה שלא וטן וכלהוא

 ובכטה לטליחה רטי ולא תחלה הרחה גלאשסלחו
 אבל טבצלייה יותר במליחה טחטיים אנורברים
 נומי בכל רנאסר ויאי מליחה שיעור במלחוכששהה
 גרמ"6 6ג5 סזמס ג"י מוסר נגס"ג זגם גר6ס סג"']ומיס~ן לצלי נם ואסור שעליו בעין הרם מבליע רהמיחטשום

 ו ויי'ק[ ג4ו מסיג וסס'ך יכוס וע' סק'ע וגס'ך6וסר
 ושאר אוווות בין וח בכל חילוק ראין שכתב ווהן

 לוטר ולל והכי טרוייק הלשון אין החלוליםעופוה
 ועא בן כ411ה1 וגם גשר לשאר אלו גין חילוקראין

 בהס ויש ההלולים דהעופות ניטא דלא הואוהרבותא
 טול"ו הדם ופירש בשר חתיכות כשני הוה צרריםשני
 הוה לא אי ואפילו אחת כחתיכה הוא אלא כןראינו

 רכבולעו האש שאצל בצלי לה חחשינן לא אחתכחתיכה
 בביצש סלואים יבשהם שכתב ווה סק'1[ ]ס"ו פולמובך
 כסו טליחה וצריכים כבישול דינם בשר בשאראו

 אין בשר בסילוי אבל לקרירה כפו ריט הוהביצים בטילוי רווראי שוה ריניהם ראין בכאן קיצרלקרירה
 : ]ס*ךןע"ו בסיי שיתבאר כטו בריעכר ולא לכהחלה רקקפירא
 רס מפני צלייתו אחר הרחה צריך צלי דכל י"אדץ

 הרחה פעטים נ' להצריך טחטירים ויש בוהרבוק
 לכתחלה וכ"ו ]רס")[ אחת בהרחה רי לכתחלח רנם1"'א
 ואפמץ הריחו לא אם בריעבר טיהו פשופ המנהנוכן

 שנפלח ובין כלל תחלה גטלח שלא בין סותר כךבישלו
 טליחה שיץור בפלחו שהה אפיל4 או במלחו שההולא

 קורם המליחה אחר הורח ולא המליחה קורםכשהורח
 רהאש שעלט וסלח לרם חיישינן ולא פתרהצלייה

 1 חכלשוץכ
 שנמלח או מליחה בלא בשר כשצולין להחטי נהטמו

 תמר השפור לרפך שלא סליחה שיעור שהחולא
 לא תמיר ידפכט ואם הדם שיווכ כרי בששרכשצולין
 לוה לחוש אין בדיעבר אסנם כראוי לווב הרםיניחו
 שימצאגו טקום ככל שואבו והאש שריק טישרקררטא
 אם בין חילוק אין אלו ברינים שנקבאר טה רבכלורע
 כש14צה ורק אח"כ לבשלו רוצה או צלי כה לאכלורוצה
 לאטל ראוי שיהא כוי שיצלע ייוהר צריךלבשל
 להחטיר ויש צלייתו שליש ער וי"א צלייתו כחציודרינו
 ו הש"ע 'בעלי רבותינו סתסו רכן צלייה חציער
 הרם לענין כצלי רברים בכטה שהקלנו ראף ורעי

 בים מ"ם בעיג ברם חשבנהע רלא הבשרשע'ש
 בין חבשר על שנפל אחר מטקום רם והייט טטשבעין
 בשר על שנפל ובין האש אצל כשהוא הבשר ולשנפל
 צונן הוא הרם אפילו האש על וצלהו הורח ולאצונן
 נפילה כרי טטט ואיסרת שואבה שהאש אטרינןלא
 עתחות הזגעגי יכולדחל7%יןעןל:םיא

 את פרף רחנור את כשחסיק חם בתנורובין
 היה ואם ע"ס'[ ]ססמים בהתטר לצלות יכולהנחלים
 הבשר וסקצת טאר חם הטר אצל עוף או כשרטונח
 המקום מיר לחהוך יוהר התטר טחום נצלהוהעיף
 אלא כן עשה לא ואם ויבשלמ יפלחמ והשארהנצרה
 כבר וה טמקום שררי וגצלח רמקום נאסר כולוטלחו
 אותו יבלע בטליחה ועחה התנור טחום רטונפלפ
 כיון יפלימע ולא החתיכח מקום פשאר הרם אתמקום
 , בכה"נ נם לההיר סבראשיש ול םעי ע" בסי ועם"ש עצמו של וציר רם לושאין
 לאהר תרנמלת 14 אוווא רגיחו שאם שאוסר מי יישיננ

שרסעץ



 91מוהשלחן י פק ט*אהה5טתעךדך

 סרצם הדם תצרר סטיץ ראסמיק ער התנור בחרטית1 מקצחי תגע סאר הם תני אצל הטצא שהפתן
 לםלוח לאצד שרש דשח טקום נצלה שכסעפ ערר1זטר

 לריש ד"פ האש על יצלנו ורק העוף כל את יבשל/
 עוד יצא יא דגוף שבכל הרם הנליע שהחוםן

 ע-
 גויענד אמנם נולו ולצלוהו נזה לריסיר יש דלכתחלהן ובוד4א סכרט5[ נטק אחר נמגךם וננלע הנוף שבהוך. והרם ודגבד הלב שנתחמם לחוש שיש ועור סלהקהן

 ונשלו סלהו והוטאר הנצלה המקום בשחתך חששאין
 לחששות לחשוש לט אין ק4 הוא ההטר חום אצלשייה המקום לבד הקוף טף שכל רואים שאנו רניוןגס"ש

 של הרמו על מצנח אלא באוה- חבשר שיתלהשפור בלי בהטר לצלחן הנוהגין ראווזן שכתנ מי יש עירינ ן 1סריס[ יי ]ע'אלו
 החום שנשאר אלא וגח*ם אש היה לא ונהתטרתטר
 וים שנפלם שאחר לחוש שיש עושים הם יפהלא
 שישרוף בהנור אש שאין ניק הים ובולע הנשרחחר
 אין ונריענר לנהחלה ליזהר נכק זה ונם ]ג)ס"ג[הדם
 דדם ועוד ]סס[ עצסו כאש הוה האש דחוםקפההא
 דיא פשצם ודנר עיד-[ סטתיס ]עתוס' שריקסיושרק
 וצריך ננישול וינו קרר צלי רהיט ננלי בשררלשןי*1
 מ6יחה נסו הנשר נאסי דאט"כ לנישול כמוטליהח
 וא8ילו לרעכו וחחר נפלפ דהדם טטקכ שאטנ3*

 רירירין לשחהפ צריך רנעוף נשב נם" נהנאר ננריך 1 נזה לטהר יש לנן הנשר נאמר טועםבזסן
 חם הרם שערףן כח1רכם שדצא נשעה לנקנןש
 לא נן עשה לא ואם גתוכו יתקךר ולא שיצאכרי
 וישליכם הורירין יוצעך שלם צלאו ואם שלםיצלנו
 ו ע"ש אצנע כעוני שדצא נפילה נרי מביבםויחתוה
 אנר  שרחתוך עד צלי אפילו לאכלו אסור לחממוה 4י שחיפה בשעת בעוף הורירין ניקב לא אם וינןכו
 דנשאר חי בשר לאנול רוצה אם ואפילו ויצלהאגר
 ככאן מ"ם פירש שלא האיברים רם רדשה מהתרבשר
 וצהוין שבתוך דושים סשדם ףסלח שיהתוך עראמור
 אפילו שנל רם סויפי הבשר ניקר ואם כטם נדםהוה
 נייר סהני דלא שמוים יש דוריריז רמשתםיאי רניק- דכטן נאחר כולו וא8ילו צלי ש ת סליחבלא
 חתי5ת אחר אלא בצלי אפ"1 נאחר ניו לשנלוואמור
 נשחפ לא שחיפה נשעת אם חסימנים שגי ורונהורירין
 אמור לרידן אך בנך הכשירו רנעוף אחר מיטןרק

 נמי' נם"ש שדיפה לאוזר נסכין השני הסיםןלחתוך
 לחהשך חייט פונה יוחר תקנה יש לרירן ולכןכ"נ

 לא הראש שנחוע- דאחר נ"נ נס" נתנאר רנכרחראש
 ; ע"ש לורידיןחיישינן

 לחתוך שאטור המצות נספר נתנ ח"ל הפור נתנפוז
 ש4ונו זסן נל נסלח שלא האש שאצל צלינסכין
 והרשנ"א נמנין שננלע שבו רם פפני צרכו נל*ילה
 מליהה גלא גשר נו שצולין שפור שגתנ וחשפור4פר

 אאעיף טוגרחים אחר טצרה ונאסר מהרםבאע
 שחאש האש סן שהומר לאהר השפור על חצלילהשיית
 בו לצלות מוהר אנל ססנו וינלע החם הנשריחזור

 זב שהוא זסן שכל זנ שהבשר זפן נל נוולהשדית
 כתנ % הרא"ש וא"א שבשפוד טחרס נולע איטופולפ

 לב5וע סניחו ואיט שאינ כרשאנ רנורא מוהרשהש18ד
 להתקף שמר המצווז ספר רנעל הדנרים בישרין ! ה8ור ענ"ל סוחר נמי רסכין ה"ה ולפ"זהדם
 לענץ צ*טזו שרעור קורם האש שאצל צלי נסכין,

 ינ% שרנכין טפעם צלייהו נחצי והיינו רםפלי8ת
 הנשר לענין ודצ שריק טישרק ררם רקיי"ל ואע"גמהרם
 יו לסה דא"כ לשא1 ואין אחרת לללי יאעצמו
 שצחין השפור נם לפ"ז והרי במכין זה ויןלדורות

 בשם כם"ש השפוד רנאסר לומר לו והיה נאמרט
 נאסר אינו דה1שפור רם"ל וראי אלא למכין ווו'והרשב"א
 בו שצולין רנהשפוד זל"ז נין והר5רש נאסרוחמכין
 על השיר השפור שנם ביון פולפו נך נבולעואמרינן
 בן 3מו זו סברא אסרינן שננשר כסו ולנןהאש

 שיצא הסכין אנל נהנשר האש על שהוא ניקנהשפור
 רא רנו רם"ל השפוד נם שמר הרשב"א אנלידן 1 ר' סעיף ע, בס" ועם"ש מפליפ ואינו מהרם בולעצונן

 פליפת לו שיש דהנשר פולפו כך כטטעואמרינן
 שאין השפור נן ולא שנלע סה נם פולפ שפירעצסו
 לא ולנן פלים לא וסיפלפ בלע סינלע עצסו פליפתלו

 א1ד* ופולם זנ שהנשר זש רנל סהשפור הנשרנ4ג(ר
 סהגדחימ אחר כתב ול~ן נלעה לא לסיפלמרפריר
 דאז טהאש שריסר אחר אנל האש על כשרצא דקרזהו
 סהשפוד הנשר נולע שונ סהנשר הפליפהנפמקה
 יסיר חאש פעל שרצמר  שתיכף ליזהר יש ולפיכךונאסר
 5' סעי' מק'ע 40 נ6.ט סוט"5 נומט ]חסו סהשפורהנשר
 1 חץק[ עייו חמסו ויט)ס ט ייישס יטופ סרו1ס מינ*טר
 האש דפנע וס"ל זה נל ל דצלק הרא"ש ץנלים

 ולנן רבר באייה להבליעו ולא אליו הרםלהמשיך
 % שדדא"ש וקי ט שחתך המכין גם השפור נםמוחר
 רנס ממעסו חפור דקדק סאם דחטפוד על רקנתכ
 הדם יהב*ע סניוץ איט רהאש רכיק ]ג'י[ סוחרהטכק
 פעסא חד ויירי אירי הא סכין * סה שפוד ליסה
 דצסר אם דיא"ש לדעת ראפילו שכתנ נר וישוצא

 שחתך והטכין והנשר השפוד נאמר האש סעלרהשפוד
 טתטז יטנרא ]נ"מ[ רסו נל 8לם לא ערחן אםט
 ספע שהאש ספני דיא שקמו רעיק- רכיקנן

 נשייסר ולא חאש על נעודנו אלא זה שייך לאמלנלוע
 רוהוין רנשהיא ספני הנשר שסתיר סי ויש האשסעל
 חשיגה פולפת 4אנה ונשגהק-ר ניעת וושינה פולפתהיא

 זסן רנל ודע סק'ס[ ]ע"ז אטור השטר אבלנולעת
 ס"ם ס6ונ חרם פפק שכבד אק"פ האש אצלשהבשר
 רננשר רהשפור ש4צסר למי אפילו גאטר הנשראין
 כיש ד5א הרם 8*8ת לאחר אף כגכשפ אמרעןודאף

כר
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 ציר פולפ איגו גם אם ואף סקלע( ]ס"ר 3זה שתלק%

 לפלומ טחה יותר רהבשר משום ר5ועם וצ"ל]סטינ[
 ; וצ"עסהשפור

 והכריעו אלו ריעות כל הביאו הש"ע בעלי ור3ותינוננ
 נזהרין ראנו ר' בסעיף וכתבו ריא"ש כרעתלקולא
 רלכתחלה והיינו עכ"ל כריעכר ומתיריןיכתהלה
 שהוסר לאחר השפור על הכשר לשהות שלאנזהרים
 צל"ה גמר קורם נסכין לחתוך שלא וכ"שטהאש
 בשר עור עליו לצלות אף גאסר השפור וכן רםספלימת
 אם אכל סותר הכל ובריעבר קקכ'ג[ ]סמ"נ ליבוןגלא
 יש רהבשר נוע האש טעל שהוסר הצלי בסכיןחחך
 בוראי המכין אגל הקורם בסעיף כם"ש שמתירמי

 בו לחתוך שאםור גה ששחמ ממכין גרע רלאנאסר
 שהוסר לאחר האש בחום וכ"ש ע"ש " בסי' כם"שרותח
 : גו[ סמתגו ססכין וכן טד ג6סר ערסס גו פ55ו נופשיסהאש
 שיש אע"פ ככר גגי על וחהט נמלח שלא צליכא

 מעבר הככר ככל שעכר ואף אורם מראהבככר
 שיהא כרי ער גצלה אם מותר עב המוהל ואפילולעבר
 זה ראיז צלייתו חצי רהייט ארם בני ירוב לאכילהראוי
 הככר גלא המוהל נם ולכן בעל0א מוהל אלא רםסין
 עיקר ואיט עב במוהל להחסיר שרוצה מי ויש שריגמי

 : סקג'ד[]ס'ך
 טתנין א.ן מליחה בלא שצולין בשר המור כתבננב

 שיצלה ער מםט הטמף שמטנית לקכל תחתיובלי
 בנם' וקאקר זו צלייה ע"י לאכילה ראוי שיהא כריער

 לפי מותר מלח גרנרי ג' או ב' ככלי טהן שאם]ק'"3.[
 מלמעלח השומן בנחת שופך צלייה ואחר למעלהיף והשומן הכלי לשולי למבעו הדס כל מושךשהסלח
 לפי אסור הכלי ומיהו הכלי בשולי הנשאר הרםוסשליך
 בכל אסור בכבר אבל בבשר בר"א הרם מןשבולע
 הכבר שרם מפני שמנונית לקכל החהיו כלי ליתןענע
 וכתבו השומן עם ומתערב הכלי לשולי יורר ואיטעבה

 ג' או בב' אלא מלח נתינת ע"י התיהו שלאוצאונים
 כח שפומק לפי אסור הרבה חמלח אם אבלנרגרין
 כתב כן ועל השומן עם ומתערב כמים ועושהוהדם
 למעם או להרבות שלא ברכר בקיאין אט שאיןרש"י
 כרי וישהה שימלחט ער הצלי תהת כלי ליתןואת

 א*ילו ונהן עבר ראם הרשב"א וכהב לקרירהמליחה
 כיון ראורייתא אשור בו שאין מותר ריבהסלח

 שתעלה ער קצת שנתבשל וכלבר הרםשנתבשל
 הנחלים על סמנה הנתזות שנצוצות ער 8"תמרותה
 הרם ררך שאין עור רם שאין מימן שזה עשןסעיות

 ; חפיי עכ'ל עשולהעלות

 וכן רוהח שהוא מהרם השומן ,נאסר האמילחא נל* ש'י מרתא מותר ,ראיך עיון צריכש ורבריוכנ
 ואיך אסורה שהכלי נתכ שהרי השומן נאסרמהכ"י
 והר"ן הרשג"א והם סרבוהיט יש ובאסת השומןמותר

 איט רמילחא נללי ע"י הכלי גתיגת רהיתרטפרשים
 מותר רמרינא ררומאי בו כמאכל שנצדה לאחראלא
 1לא בעין' שהמוהל כיון העין סראית מפני ורקלנמרי
 שרצה מי ויש כ"א שבמעיף נשר עליה שחתך לככררסי
 ,נן לומר א"א אבל ]עג"י[ כן כ11נה1 הטור רגםלוסר
 הרא"ש רעת וזהו הצלייה גתחלת הם הפורררברי
 כם"ש נ"כ והרמג"ם הר"'ף רעת וזהו ס5"ו[]סגס*ג
 זה אין יגם ודריסס[ ונ"מ ע"ש מ"1 דין ממאכ"אגפ"1
 ע"ש מותר נעין כשהמוהל רגם כ"א בסעי' מ"שלפי
 מוהל שהוא מבינים רהכל עין למראית חיישינןולא

 קליחה שיעור לאחר רואים שאנו הטוהל כמובעלמא
 ימי,ל, סקוס וסו6 ססיג סג"י סע5 סמוסיס ס3'ס י3ל']גס
 וססשך סק'"6 סש"' ט5יו סט'גו וג3י ע'ס 5)ייתו ס5'65סר

 ;סקג"סן
 הכלי שאין רכיון השוסן נאסר לא רלכן יכתבוכנד

 לתוכו הנומף מרם בולע שהוא נהי האש עלטונח
 ואין תריסס[ ]נ" חשוסן את לאסור כראי אינו מ"סחם

 הנוסף הים רהנה רה"פ לי ויראה מוכניםהרברים
 השומן אוסרים והכלי הרם אין ולכן הקילוח רנפסקכיון שני מכלי יותר חמיר לא מיף אחר מיף הכלילתוך
 שג( כלי רנם רס"ל לשימתייהש והר"ן הרשב"אולש"ז
 לאחר רמיירי לפרש הוכרהו ק"ה בס" כם"שמבליע

 : מעפשנצלה
 בלא שצולין בשר 1' בסעיף כתג הב"י ורביטכנה

 שסטנשע לקבל ההתיו כלי טתנין איןסליחה
 עק לאכילה ראוי שיהא ער שיצלה ןר ממטחנומף
 ממעם מילחא רגללי הך לגמרי והשמימ עכ"ל זוצלייה
 רבגם' ורע בקיאין אט שאין רל'י בשם המורשכתב
 טקכשל הבשר של התהתון צר שמא בגם' ופריךהחתיו הגלי לתה מוהר העשן רמשיעלה מקורם אמרושם
 שרבינו טה ואמנם ע"ש זה ר3ר ונרחה העליון צרולא
 פשעמ לאכילה ראוי שיהא ער שיצלה ער כתבהב"י
 ט:ע:2: גן13עבגיעוה עוידג1.מ:מף שיהא ער נתבשל הכשר שכל שיראה שכ11נת1הוא
 ומעיו'ט ]3'ס מילחא גללי בלא לאכילה ראוי מהגירלא
 ואיט כש"ע מ"ס יש שבהכרח וכתכו קס"ס[ 16ס ססגד"ס
 ]ונס כם"ש כגם' שנאמר מסה כלל אחר ענין רזהוכן
 ז סטשו'9[ ס91ירו י)ס ע"ס פג"ס ע5 ססיגו וססץסע'ז

 : סעיפים '" יבי * י3ביצים 3בשי עיפית טיי' י*ט עזסימן
 נשמטל%ם הרנרים 3יאצר לעיל 8ומא א8.לו שרי מייייוזא האי ל%,[ ]פפ3ףס בגם' חלכתא אן8מקאא

עופות



 8*סטהשלחן ש פק 8אהעטתעתף
 על טתן 1צו14 בשי במילוי דגות ברנות שיופות
 מלוחש שנהזם ואס מוהר למעלה הפה אשילוהאש
 חזרחה כשיעור ומליחח בהרחה לקדירה מליחהכרין
 ! ]4ס'י[ שיתכאר כמו מליההכלא רסיירי אלא קמ"ל ומאי כלל רבותא שום כוה איןאהיכ
 כתכ ו"ל דהרמב"ס אמת יהן2:

 בפ-

 י"ז דין ממאג"א
 וביצים בשר ח*ן ומילא שלמים שהניחן עופותוו'ץ
 שמלחן ואע"פ (וטכן יוצא רם שהרי אסורותוכשלן
 ואם צלוי או שלוק שגתוכן הבשר היה ואפילו יפהיפה
 חו"ל שהתיו וה ולדכריו עכ"ל למעלה פיהןואפייו חי שגהוכן הכשר דףה אפילו מותרות אלו הריצלאן

 ככישול ואפ"ה כרין כשנמלחו אלא אינו לצלינףלייהא
 על ראה סה הרורויז חגסי עליו תמהו וככראשר
 הולך ו"ל הרמכ"ס אמגם כוה יש מעם ואיוהככה

 אחר וצריך רימ כל יוצא אינו מלירה דע"ילשיפתו
 מעיף ס"ם כסי' שכארנו כמו כרותחין חליפההמליחח

 תפסו לא העים וכל עליו חולקים רכותינו כל אכלל"1
 נטלח בשלא מיירי דהנם' כורס פירשו ולכן בוהדעחו

 ! אסור ובכישול שרי כצלידאו
 שלא בשר אותן שממלאין נרייס או עופות המור יו"לנ

 אס וא8ילו למעלה פיהן אפילו מותר לצלי אםנמלח
 דס שבולע רכמו לפל(ם מרור איט שעתה ההיצוןנמלח

 לברו חיצון שיסלח ער אסור ולקררה פולפו כךהמלחשים
 !כש"ע חביי רגיט גם כתג וכלשוט עכ"ל שכפנימי לרסס"לים אינו לחיצון מלח שמלאו לאחר אס אבל לכרוופנימי

 נסלח לא החיצון קס אם מיכעיא רלא הרכרים יכישר81
 שהאחר חיישינן ולא גהאש רמס פולמין שנירסראו
 שא *עי לא למיפלם דפרירי ראיידי מחכירויגלע
 נמתסו רככר הסליחה אחר והורח החיצון נמלחאפילו
 אמרינן מ"ם לפיופ עצמו של דס לו חשין הפ4מהנקבי
 ואע"5 מיר פולפו כן כמו הפניסי סרם בולע שהחיצוןבשס
 נאסרה לציר כשנפלה והורח מליחה כרי ששההרבשר
 כם"ש להפליפ עצמו של רס לו שאין פפני זהמשעס
 והפלשה שהבליעה מפני שאני הבא מ"ם ס"פבםי'
 לציר כנפל משזל'כ כככ"פ שפה- ואמריגן כאחתכאין

 רם לו כשיש אלא כן אמרינן לא שבלע מהשיפליט כרי מליחה ע"י נתירט משך ולאחר הרסשבלעה
 ! ]נ"י[ להפלימ עצמושל

 גצלה שמקצתה כאוווא נ"כ יהתיר יש רלפ"ו ורעדץ
 משוס ואי כולה אח"כ למולחה חם תטראצל
 דףא שהפליפה כיון הא הרם יכלע הנצלהשמקצת
 זק ונ, י:; 41:י, יע"%: גםי' שכתגגו כמו ורלא כככ"פ אמריגן הכליעהבעת

 ! תוק[ נה5 קי כססול וכ'ס ככייס651
 %א הפנשי נמלה אם דכ"ש הרם"א רגינו ו:תבך

 ש*ט ודוצון סן הרם שאיב משאב דנורא דשריחח*צע
 ולא הדףצון גגסי.ח דאמילו כיון כלומר עכ"ל במנימיגבלע
 בנ*לח לליפך ק"1 כככ"פ מטעס מותר ועכ"ו אחרררך * ין שהך* החינון ררך ילך הפנימי שדם דברגרחה8נימי
 ישאבט החיצון דדם דאמרינן דשרי החיצון ולאר*נימי
 דחשר הפגימי אל כלל הדס ילך ולא מכחוץהאש
 גצר ליכנס יגיחגי ולא אליו ישאבט החיצוןשסכיכ

 ;השגי
 מהחיצון פפי 3רע דר*נימי ואומרש כוה חולקיס וישן

 בילע  כשהוא החיצון ררווקא כציר כמונח והוהבפניס טייזו* כיי להפליט לוימקוס ואין בולע וכודאימהחיצק
 ולא חוץ לצד שריא מפני כגכ"פ כיה אמרינןמהפניסי

 בעצמו מפ*ט אס ה-ק כככ"פ אמרינן לא וכו הפנימיכן
 וגס בילע שאיט כיה אמרינן שפיר או כפליטהופרוד

 מוהריס שנההם ה"ליס שניהס והפגימי החיצון אםה : בם"ר שיתכאר כמו ריגים חלוקי ישכזה
 דפציד ואיירי עצמו ג*לימת מרור או ורייצ*הה ע"י חם שויא כשעה מהחיצון הפנימי כלעראימת
 ברגרח שורו ואע"פ מוהר נ"כ והחיצון כלע לאלמיפלמ
 והבליעה שהפלימת כיון מ"ס בו יעכור הפנימישדס
 סלוחש שנירם אס וג"ש כככ"פ אמריגן כאחתבאין
 המלירה אחר רירחו שלא -י מליחה שיעורושהו

 קל סלח לנכי מ"מ נאסר שהמלח ואף מוהריםדשנהשם
 סדיח החיצון של והמלח והעוף בה*ולוי ס' ישרפנימי
 וכ"ס סעטיע ני*ור קסי סק"ג ]סשך הכל ושרי הצליההאחר

 : סיס'ס[וטט
 נאששף מליחה שיעור שהה לא ודוזיצק תפל כשה38ימיבמ

 מהאש רפנימי שנתחמם שקודס מפני סירהפנינף
 שיעור שהה שלא מהחינון בולע שלו דסשיפיופ
 אסרינן לא דכו מיר המנימי תאסר ומפליפסליחה
 סה*חח שישי שיצ לא שניהם אס אבל כם'שכככ"פ
 הפניסי ואין בפ84ה עסוקיס דשניהם טוהויסשנירם
 ררך * יש ח9נימי שביע אף וההצון סהחצוןטלע
 סלהמה שיעור שהה ההמנימי תפל החצון ואם גככ"פעליו
 שמה ישאר והרס סזוהצון שיגלע מפני ר*נימינאטר
 ה8נץו הודח לא עריין אם ואף כם"ש לציר כנפלרהוא
 שגולע אמרינן לא במליחה דבכה"ג ציר ערייןרפולט
 לדווזיגה דומה דזהו גולע הגא ס"ם שאצלהפחתיכה
 רדוק כמגוס שהיא כיון בולע ויא דכרברח לצירשנפלה
 דאינה אמרינן או דם עיקר כשמפלפת ורקמכפניס

 : ]סס[ ציר כפליפת ולא מהחיצעחבולעת
 כשויא זהו רכככ"פ המעם מ8ני החצון שדוזרט וה ונסי

 שהה אפלו או מ*חה שיעור שהה ולא נמלח אותפל
 חהודח נמלח אס אכל המייחה אחר ץרח לאועריין
 ששהה רק דירח לא אפילו או הפליפה נקנישנםחמו
 לגמרי צירו שטלפ באד8ן שעתן ביד ט שעותי"ב
 9ל מוצשט האש הרן סזזפנימי בולע אם גאפרדאז

גטנ



 *חהטא44
השלחן עי סי"

 בולע רחצון ראז פליהה שיעור שהה לא שהפניסיכנט
 אבל עוד יוצא ואינו מהאש שנתחמס קורםטט~ו

 וסס"ך סיס'ס יטס חיו ס619 1ס"ו מלמץה שיעור' שההלא הפנשי אס א% מוהר לעולס יהחצון ים'ע גיהילקין ויש סס[ נס'ך רבבב"פ החצט מותר תפלבשמפנימי
 ו  פ"סן כריויונרסק

 הקורמח ריעה על הולקים  אהרתיס  נרולי אפנם444
 ביורות ראיוה ריש הרם"א רבינו רגריוסקיינרם

 האש  שואב  מ"ם עצמו  פליפת לו  שאין אף הפנינףרנם
 ממעם בלל בולע שאינו או  סהחצון בשגולע אףטסנו
 ססה חרא לפנים מניחו ואיט לחוץ שואבשהאש
 הוא והרי נאמר שאיט שפור מרין ע"1 בסףשנתכאר
 בוה לאלק יבריחט סי ס"מ לכלי בשר ביןילק כי ואם בחצק המונח בפנימי והוה הבשר בתוךההוב

 ! וי,"ק[ סגר6 יס ז5ס'סך ס' גסעיף טעפ'סבשפור

 שכתב ממאכ"א פ"1 הרמב"ם סרברי ראיה יעורףוכ
 דבריו והבאנו וכו' שלימין שהניחן עופותוז"ל
 אין שבתוכן שהבשי הו מוחר רבצלי ובהב בי3סעיף

 בתב במוף ובן מהעוף שבולעין אמרינן לא כלל רס13
 ]פר'ח נמלחו שלא ובין העופות שנמלחו בין הכלדמותר צלוי בשהוא וב"ש בלומר חי שבהוכה שהבשרשע"פ
 אך נמלח העוף שנם רמיירי לרחות יש ום"םוירו"ס[
 ב' במעיף בם"ש לנמרי המליחה סועלת אינהלשיפתו
 אבל ]סט'גן חייש*נן לא הנשאר הרם מעפ לנביולבן
 שהעופות להדיא לבאר לו חיה רא"ב בן משמעלא

 מעיים בגני רם מחזיקין אין קי"'ל רהא ראיה יעירינ ! הרם"א רבינו ברברי וראי אלאנמלחו
 ג"5[ ]ר'פ לתוכו המעיים את רטתן תק פמחובקרבן

 במבואר כבישול ררוה מפעם הוא בזה רפלינ מאןטם
 א"א בלא"ה הא החולקים בדברי ואם במשנהקשס

 מלוח אינו 1החצ11 מלוח פנימי בריו הפמח בתורלרגיחן
 שאומרים מה ונם הרם"א כרבינו לרינא העיקר וראיאלא

 אמיר והורח נמלח 1החצ11 שהה ולא נמלחדבשהפנימי
 לנבי חזק האש רבח מוברח איט נ"ב מרפניסישבולע
 שנתחמם קורם שבלע מה נם חרם ומוציאהחצון
 ! ע"ש י' סעיף מוף זה נתבאר ובבר נואמ"ס['

 לכתחלה אבל בריעבר רב, הרם"א רביט ' ובתבירש
 וכל שניהם נמלחו אם רק מולייתא שוס לעשוהאין

 אבל עשבים או בשר רק ט במולייתא בשאץ מיריוה
 בקדירה נתבשל באלו דיט הנקרשים ביצים שם ישאם

 עכ"ל שניהם נמלחו לא אם לאמרו יש בדיעברואפולו
 להביצים יש אפילו אם ולבן ממש בבישול הםדבצים
 מי ביש רלא לנמרי אסור נשב מילף בשתו בשרנ"ב

 הביצים על סרובה הבשר ואפי* בזה להקלשרוצה
 המולייתא בכל ששים יש אא"ב גריענר ,אפילו הסלאמור

 הכל אסור זה בלא אנל שבסילייתא האשחףננר
 שימלח ער אסור רלקרירה והש"ע רנ18ר שבתבו יזהפטך ! סק*ס[]ס'ך

 שמילאו לאחר אם אבל לברו ופנימי לברוחצון
 לא בלומר עב"ל שבפנימי רם מפלים איט החצוןמלח

 אחר בל שניהם למלוח וצריך לברו בחצון אולגרו בפנימי מליחה בחרא סני רלא מילוי קורםמיבעיא
 ומילאו עבר אפילו אלא המילוי קורם ולהריחםלברו
 אמרינן לא לסלוח עהה ובא מהם אחת לשום מלחולא

 בחתיכה והוה העוף מנוף חוא באלו המילוידנחשב
 חצון מליחת מהני לא אלא לשנים לבקעה שא"צקבה

 לא הצררים משני החצון מלח ואפלו ]נ"ה[להפממי
 מצר ולא חוץ מצר לחצון מלח דאם לפנימימהני
 מקורם הפנימי נמלח אפילו 'מועיל אינו לחצון נםפנים
 ואח"ב לחחצון שמלח קודם בהחצון ומילאווהדיחו
 החצון מליחת מהני לא חוץ מצר החצון אתטלה

 ואע"נ החצון של הפנימי צר נמלח לא שהרילק-ירה
 הבא אחר מצר בנמלח בריעגר מכשרינן מ"פדבסי'
 יבלע רהפנימי ועור לפלופ מניחו ואיט החצוןשל הפנימי צר מותם הפנימי של שהמילוי מפני פפינרע

 עקך  ובן  סק'רן הופ'ך  סט'ו וגשג ]סם אותו ויאסורמהחצון
 בקרירה בישול  לענין במירוי היתר שום ראיןלרינא
 אח"ב ויעשה ויריחנו סקורם לברו אחר בל ימלחאא"ב

 !ברצונו
  הורח ולא נמלח שלא בשר  חרם"א  רביט בתב,טר

 בריעבר מותר והורח שנמלח בשר עםשנצלה
 שלא חבשר עם שנמלח בשר לצלות אסזר לכתחלהאבל
 בדיעבר שמוחר והפעם עכ"ל הורח ואפילונמלח
 מאותו הנופל רהרם פולמי בך בבולעו ראסרינןמשום
 דס ולא פלשה רם הוא שנמלח אוהו על נמלחשלא
 שלא אותו המליחה שקודם הרחה וערח לא נם ואפילובעין
 שע"פ חדם חשבינן לא צלייה רלענין נהבאר כברנמלח
 ביה אמרינן ושפיר פליפה ברם אלא בעי1 ברםהבשר

 עם נמלח שלא בשר אחר בשפור שצלו מעשהין !בבב"פ
 ויש הבצלים את מהנדולים אחר ואסרבצלים
 גשר עם נמלח שלא בשר ברין בדיעבדשהתירו
 ועוד שריק מישרק ררם מקורם שגחבארשנמלח
 ואינו אליו הדם סושך רהאש ועוד פולפו בךרכבולעו
 בבב"פ מ"ם בבצלים וססתרך נינר הרם השפורהנבהת רע"י נאמר אם ואפילו 15 הממוך רבר לבלועמניחו
 חריפות ראולי האוסר ברברי נראה ולענ"ר סק'ס[]סר'ח

 אינם חריפותם ומצד חאש במו הרם מבליעיםהבצלים
 לעבו"ם ליתן לרינא העיקר לי ויראהמפליפים
 להתיר אין זה וגלא רם םעם בהבצלים יש אםלפעום
 קמח של בפפילה רינו ראולי סרסז'ס[ הו6]ס6וסר

 ; ע"ח גס"שיתגאר
שלא



עהך
 עחמטן

 86טחךהןק עה מיטן שיההי3ות

 8דפימו ד ובו נסלה. שלא בבשר בצק לדנק*

 בשיעור נמלח שלא בע~ף בצק הטופל הפיר כהבא
 של טקמח 5ירוש סמירא של הבצק אםמליחה

 0מידא של שבצק שמארים אע"פ מותר הנם מולתחטין
 מראה אלא זה ארמימות ואין פולמו כך ובבולעומהפרר

 טעפה חמש של 0קסח הבצק ואם ממם[ יס ~65רם
 כבמף זך שאימ אלא ניכר האורם מראה אין אפילוורק
 ריה פולם ואינו ובולע הרבה בו שנרבק לפיאסור
 קכ"ל! 10הר לאו ואס אסור הארים אם קמחים משארהבצק
 לפפל דרבם שהיה ]ע"ן:[ פסחים בנם' הוא זה יכלב

 עריין אם ולכן האש על ולצלוהה העוף מביבבצק
 הבצק לפפל אשר בראוי במליחה הבשר הוכשרלא

 לרעת צריך ולכן הפליפה מרם יבלע שהריסביביו
 השרטים ע"פ שבולע הדם להפלימ הלזו פפילחשסמלת

 :שנתבארו
 רבנמ' אע"נ נסלח שלא בעוף בצק המופלח"ל הב"י רביגו כתב לכן בקשות הרבה בזה שיש יכעןג

 אססיק למא אססיק ובין קמחי לשאר ססידא ביןטפלינ
 לאשר יש טוני ובכל במילהא בקיאינן לא חשהאאנן
 סוחר דררח 1אח34 טליחה ברי ושהה נמלח אםאגל

 לשישתו והולך מליחה לאחר שפירשה8סאכ"א גפ"י הרסב,ם מרעת לה1ציא כלומר עכ"ל נוונאבבל
 שכתבנו וכסו הרם את לנסרי מוציא אינודהטליחה
 דל8 קם"ל לזה ב' מעיף רקורם בם" 10לייהאלענין

 אבל אסור בבצק לפפל ררוקא רום"א רבינו 1כהבוש ! שם בס"ש כווהיהנהנינן
 ראע נמלח שלא בשר בציר או בשסן רסשוחמותר

 בישיל רין בל לו יש ופשטיר"א ר6לימה 0ענבזה
 סשום וכוונהו עכ"ל לחומרא בין לקולא ביןבקדירה
 שזרן שבנם' בצק רפפילת הך ששירשו סרנוהינודיש

 רגה בן ~לא בשר העיסה בתוך שממלאיםפששיר"א
 שנתבאר כטו הכשר שעל מיחה זהו ארא הראשוג'םכל
 כבישול אלא בצק כמרפול איע רפשמיר"א קם"ללזה
 דבעינן כוונתו לחוסרא בין לקולא בין שכהכ וזהטסש
 יזרצ אסור הכל ששים ליבא ואי הסילוי ננרששים
 הפשפיר"א ובל המילוי זורק ששים יש ואםלחומרא
 יו4 וטיהו לקייא וזרן צלי ברין טקום נמילה וא"צכשר

 $ ]סל'0ן מגךם נ8ילת צריך ס' בשיש דנםסחסירים

 מייחה חלכות סמקבסי
8*8מ44_*שא4
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ערור
 עטסקכן

 צא רהצצהן עצ םיבע מלצוה הצה בהמההלמת
 ? טשך8"ם הי ובו * חמטאום וצמנ* מדיריס וחיות בהםותסימנ*

 חהשנית למדצרה מסאה כין להבריל וחיהבהמה במימני לברוק האחת נמאכ*ת יש עשה משת צבעא
 והשלישית למדצר ממא כין להכריל העקי כנדסנילברוק
 ודש-כיעטע למדצר ממא כין להבריל חנבש כנדפנילברוק
 שנ4צור לסשזר מסא כין להבריל רנים גסימנילגרוק

 ונאמר וצ' לממאה המרירה הכהפה ביןעגאלתם
 הרמב"ם וכ"כ 5א[ ]סמ'נ הפדיר וכין הממא ביןלהבריל

 ; ע"ש אצרות פאבלות הלכות גרישז"ל
 רהגה יהש שא ס"ע היא שהגריקה הנוונח יאץב

 ל"ת בהם יש המסאש טםעים סאכלותבאשיי
 נ"כ יש ב4לו אך וכרוסה ופריפת כנבלה איסוריםכמבל
 והנה ל*ת ועל עשה על עובד סח8מאים שה4צבלמ"ע
 וחית וככהסות ס",:[ נש5ין במם' כן סטרשברנימ
 3המה ואין כאכילה צהה תאכלו 4צתה בפפראמבואר
 המצות כם' הרסב-ם ובם הםפרי בשס כילגךטויבא בעיצת וכן עשה עשה סכלל הבא ולאו באכילהממאה
 65 ס5ט ]גשר ס"ע 11 חאכל1 פרשרה יצר נלצג[
 אלא 2צירה -לאגול ם"ץ שיש הבמנח ואק זס[נפא
 על נ"כ ה4כלו פהם אלה את בשמ-ני כתיגבדגבש וכן פמא עטש אכילת על הל"ת לגר עשה שרשבלומר
 שאפרצ ו;וי ]סס[ עשה סכלל אבא לש !זהדצפם4ים
 גם עבר כצזממאים כששכל כלופר מ"ע היאשאזבדיקה

 6' ת)ק יסרמג"ס גסתיטס סר6ג'י קוס*ת ]וסט1רן עשהעל
 גרים ונס סס)כות גדים סני)ס צכין תטסגי עסס סוסיטגניס נפ'ג סוגיר 65 )פס ס)ח'מ ססקסס טס טשס מ6ג'6 50י*ט וסית'פ סס"מ כווגמ נס ו,סו ס5,ת נס' גפ5מו גי6ר יגןעץ8

 ; ויוק( פייי 65סיורי 15 יפס גגסשתס'ג
 ופחורת ממעיה וושקיאה_ הפאכל את מעלה חשת"כיצאגק שמלעת הת4 נרה וסעלה פרששה וספרסת נרהסשיח כחורה פצרשש מהורא וח'ות כחבצת שלחקמימנש קמיני בפ' המינש כל אצל צנתורה מפורשין 4יאיןנ

 וספרםת ]רצץ[ ודק ולפחנו לכתשו פיה לתעישתו
 ומיפטה סלמעיה שמוכדלת שמע ושטעת כתיבפדטה
 ואען סלמעלח סרוגךת ש*רמותיו שיש צחרנשבשתי
 סצצברות הן שמל0מח לנטרי ומוברלחזשסוצת

 ; פרמה מפרסת וה ואין]סס[
 לפיכד הפדצרה מו מרוכח פמאה שכהמההשים תזיה שאמך מי *3י ףיוע נ* שסך רני דציאןש
 והיה גוזמה בכל לך !אין בסדיריו י-[ מ0יכוצנ סנח סיצם ועשרה ס"טן ]ש5'ן במןצרה 5כתובסצה

 ועז שה שור תם בהמה סעי שלשה שכצני פ'יצצהה המטהס מינים סעשרה הצן ב4ביל4 שמוהרשבעלם
 ומפרעו טרה סעלה הס וסעיהם סימס העשרה וגלהשיר סמין שהן סזסריא הגר שר נגת וסיגים4תשאמי,הם ורישן ואי ויהמי וצני אי הם ואלו חיה סיניוטבעה

 ולא נש" לא לכרוק וו"ו סכירן שהצא מי לפיכךפרסה
 מיסניחם נתפרשו פבירן שאינו וסי סס[ ]רמג'סברנלים
 5פי'1 נףט שנאהצ גמו פרסח 801רים נרה סעלהבחורה
 שסוכר מי 151* 56י גמיניס נג)) סו6 06 גסשפ גריס יכויימ"י
 צטי סוגר וסרמנ"ס 65 ותו גסמות יעסר סך 'מטר 65גן

 ; טאס[ ות'ס מגסמססו6
 ונקל כהז-ף נאכייה האמורע אותן סנאה התיהוץ

 אחר סימן 6ק שרש שאף להחייע ושפןוארנכת
 שנהפר מפני 4סורין מ"ם גתורה כםכואר מהרהשל
 אף להם שאין אותן וק"ו שמ כמכואר השני רסיטןלהם
 תאכלו לא זח את כת"כ שפעו וכך מהדה של אחרסיסן
 בלשת הן הרי טהרה סימן בהן שיש אלו םהשהוא מנ"1 פסאץ וה*ה כהסה שאר כלגי אלו אלא ליאין

 ס"מן ביע שאין פמאה וחיה גהמה שאראכילתן
 נשר קשו זה ואע אכילהע על בל"ת קתהא דיןאינו

 ןעצ ציו כעלםאזנומגוס סילתא רהוייה
 על ללקין ולכן כם-ש נ"כ עשה נ;ה ריש רכיוןשתירץ
 פ)6 ותפיסני סס רס'ג ]סס'מ הדין מן שכא אףהלא1

 ; 6סג6נון סרמג"0 50 סעטגתג
 כלדף שעש להם עמשין וח?ו גהמה שכל ח;"ל קגלון

 בולסרן שעים בעין כשר תלתלי שהם נינין ולאהעליון
 סכאן אחד לסעלה שינים שני הם שניכין וי"א4ט,גיכין
 טיא טהורה שהןא בירוע הלסתא כקזוות ~כאןואחר
 דאץ ממא קךיא קטן נסי כלוםר נפל נןשרכיר
 והמעם ]נ"ט-( קרגריל ער ל1 4רן ניכין וט שינשלו

 לסאךצן יבחמה אעה ת-כין ערנים 5* ראין רגיוןסשום
 לתוך המאכל ויורר רק רק בתחלה הסאכץאת

 המאבל את פעכלת אינה זה וספני נם נםהאיסשוסכא
 וםפנ* דק דק ולםידצו פמק לתך פעם עוד שמעלתועד
 שתהא המבע לה ליתן יתנרך הבורא חכטת חיבהוח

 פרפה םפהמה ההא גם נרה א4מעלת ובל נ-הטעלת
 סקריסות השינם נרה שמעלש חשפן וארננת מנמלוצץ
 לסעלה שעים להם שיש משני לתש אין ידעפרפה
 4 סחדר הצץ נרה טעלת פרמה שמפרפז וכל ניביןש
 שפרסותיה כהסה ומצא בסדבר מהלך היה לפיכךן

 פרסה ספרגצ; היא אם להכיר ביכולת ואיןחדצכות
 הדות מכדעמות דרא אם סכייה איצ והוא לאיאם

 ולא שינים לח אין אם כפיה יכדוק לש אםפהורות
 נמל כן שיכיר והוא טהורה שהיא בירוע למעלהניבין
 לכדוק יכול ואעו חוצך שפיה נהמה כשב2צאוכן

 סדוקות פרמותיה אס ברגליה יבדוק מכירה ואינובניגין
 נם קדניס לו אין שהחזיר חדר שאינהצנידהע לה יש ואם חזיר שךביר וחוא מהורה שהיאבידוע

 שנקרה פמאה. _וחיה בהסה לך שאין ]סס[חףל
שהחת



 דץש5חן עפ םיםן פטרה והיה בהמה ח~טזערטיפ
 וערב שתי ד1לך שלה האליה עצם של חעוקץשתהת
 בהמה רגווצא לפיכך הערוי אלא שךחתכנו צרלאיוה
 ביגולת שאין חתוך פיה ונם חתוכים שפרמותיח חיהאו

 ככשר ויבדוק ברכה בלא ישחמנה המימנים בשנילבדוק
 פהורה וערג  שתי הבשר טלך אם העוקץ כנפישתחת
 אע"פ האדם נ' רץ ממאכ"א בפ"ב הרמב"ם כתבח י הל"ם עראיש מפי איש חו"ל קבלו אלו רבריס וכל ערוד שע:ירוועא

 חיה מגלל אש חיה לנפש הארם ויהי בושנאמר
 או ארם מבשר והאוכל בל"ת אש לפיכך פרסהבעלת
 ואמר חהה פיני שבעת הכתוב מנה שחרי בעשהדיא אסור אבל לוקה אינו המת מן בין חחי מן ביןסחלבו
 מהן חוץ שהוא כל הא תאכלו אשר החיה ואתגהן

 לא יבש"ם עג'ץ עשה עשה מכלל הבא ולאולא'תאכלו
 אף יהא יכול איתא בת"כ אמנם הלוה הררשנמצא
 אכילתן על בל"ת שתס מהלגי וחלכ שתים מהלכיבשר
 בשר ואין אכילתן על בל"ת וה תאכלו לא והול'ל
 אכילתן על בל"ת שתס מהלכי חזלב שתשמהלכי
 אימעופ מל"ת דרק חרמב"ם למר ומוה הת"כעכ"ל
 יד"ן ידיפב"א הרא"ה לדעתו וחסכימו מעשהאא

 ; 8"ס[ ס,* ]גסוטסו"ל
 והרא"ש והראב"ר ]פס[ דועם' בעלי רבווזינו אבלפפ

 עשה דנם ום"ל בוה חולקין ו"ל וחרשביאוהרמב"ן
 מת כשר רודאי ממט כשנחתך' חי ארס בבשראין
 אין מהחי בשר אבל באכילה וכ"ש נ"כ בהנאהאמור
 אשח חזלב ארס רם במו התורה מן א"טר שוםכוה

 על לבר לא הת"ב וכוונת ]סטן התורה מןשמותר
 על נם שהרי וראטץ האימור כלל על אלא לאואישר
 כמ"ש דדירה מו לנמרי מותר ובשם כו דרשו אשהחלב
 ארם רבשר מ"ר אי ואררבא רכוותיה וה"נ פ"אבסי'
 דכל קיי"ל והא והחלב הרם סותר איך התורה מןאסור
 קרא לן למה א"כ התורה מן מותר ארם רבשרסי'ד אי להיפך אומרים וחאוסרים פמא הפמא מןריוצא
 הפהור מן היוצא כל קיי"ל הא מווזר אשה וחלבדרמו
 שחשה רא"צ משום מווזר שרמן חהנבים כרניםטהור
 רמו להתטי גךא איצפריך ולכן אסור דבשרו וראיאלא
 סותר בשר שיהא לומר אפשר השך ועוד אשהוחלב
 חזנבים דנים רק פרפה התורה והרי שחיפקבלא

 אמנס אחר בשר מין לא אבל שחימח בלאשמותרים
 ע"ש השמים מן היורד כשר ]ג"ע:[ בססזרריןפצינו
 כמו בו יש פרישה מצות מ"מ הסתירים לדעתואפילו
 ררשל'א כחב כן פ"א בסיי שיתבאר במופשקץ דהוי חו"ל שאמרו לינק התינוק שפסק לאחר אשהחלב

 בוה ה1לק מחאחרונים חשחר ע"ש סס"ד[]ס"
 1 לרכריו עיקר ואין כו אין ' פרישה מצותראפייו

 בשר המתיים רלשיפת ]סס[ ו"ל מהרשב"א ושאלוי
 דכתיב ממעם ג5הורע אלא נן4 אעו דאסה"חק"ל שהרי בו נוהנ החי מן אגר אימור ההא חיאדם

 מצווח אתה מוהר הבשר עם הנפש תאגלולא
 שבשרו כיון וא"ג מ"ב במי' כמ"ש ]ק"גן איבריועל

 נאמר לא דוה והשיכ אמה"ח משום אסור יהאמותר
 כמוכן וה שייך לא ובאדם שחיפה שצריך ברבראלא

 שהר; והנבים ברנים אמה"ח נוהנ אינו למהדאל"כ
 שייך לא שחיפה רא"צ כית ודאי אלא מותרבשרם

 כמת באהל ספמא באדם אמה"ח הא תמיהני ימאריא : ע"ש אמליחבהם
 ווא ענין ואיוה דאהלות בפ"ב ששנעו כמועצמו
 ככל אוכלין 10מאת רק פומאה שום בהן שאיןלרגיס
 ]ס"נ[ בעוקצין ששנינו במו חיים כבעלי ולאהאוכלין
 מותר וטהא ץצמו כפת שפמא רבר מצעו ךיכןשוד

 אסור יהא ארם של ראמה"ח נאמר אם ואפילובאכילה
 ובבשר באכילה פותר פמנו הפורש בשד ורקבאכילה

 בפ"ב הרמב"ם כמ"ש פומאה שום ליכא התימן
 ראמה"ח נאמר אם רממ"נ חמוה נ"כ מתמפומאת

 אסור שלו החי מן בשר גם א"כ באכילה אטרשלו
 במי' כם"ש אמור בשרו נם אסור שאמה"ח מקוםדכל
 ט'ג[ ]ס'ו בעריות פלונהא יש בשר רבפומאת ועורמ"ב

 רבוה ווא כן דממהר' למאן נם ול4"ו באכילהדאסור ודאי רמפמא למאן וא"כ דמפהר כמאן פסקוהרמנ'ם
 דאשור תאמר ושמא נחלקולא

 אכילי
 לומר א"א אכלה נאימור תלוי איט יפומאהבפומאה תלוי איט

 ונבילה כפת מומאה פקבל שהקא להיפך אבל5ייפה כמו אמור ושאכילה פומאה מקבל שאינו יש רוראיכן
 בכל שהרי כן לומר א"א וראי באכילה מוחרושתהא
 0ימאה בשם רוערה קרא שמיגי בפ' מאכלותאיסורי
 אל וכתיכ הפהור ובין הפמא בין לחבדילגרכתיב
 בהם תפמאו ולא רופרץ בכל פשותעם אתתשקצו
 וכחיב ע"ש כפירש"י אכילה על חזכוונה בםונפ0תם

 וחבדלתם כתיב וגק-ושש וט' בשרץ הפמא לכםווה
 לכס הברלתי אשר וט' לפפאה חפטרה הבהמהבין

 רג(פפא ררבר נאמר וארך אכילה לאיטר ופירושולפמא
 באכילה מותר טזא נטת וכ1הל כנבלה ובמשאכמנע
 אין באמת אמנם מותר החי מן דם הרי תאמרושפא
 פסומאת בפיב היפב"ס כ5'ש החי סן ברם פוסאהשום
 פהור ה"ו נחירה דם אפילו דיוי מן רם וו"ל י"נ דיןמת

 ; ]ונע'נ[ עכ"ל חי שווא ומןכל
 ארם בשר שכתב הרם"א רבש של דעתו וה1 ואולייב:

 לא למה עליו ותמהו עכ"ל התורה מן לאכ*אסור
 באמת הביא והלבוש ומתירים החולקים דעווזהביא
 כמו לאכול דוראי כמ"ש מ"ל ואיי ע"ש הרעותשתי
 פוטאה בוה שהפ אחרי להתיר מברא שחם איןשהוא

 ממט הטומאה בששתלקה להתיר אפשרולהמתירין
 מהור במת נם דבכ~יג מראי יותר הכשר שנהייבשכגון

 טפומאת כפיע הימכ"ם וכמ"ש מ"ס.[ בנדהכדאיתא
 שם כ5יש פהור רהוא בקמח כשנעשה וכ"ש ע"שמת

שונם- א1 החי מן בכשר שיהירו להמתיין אפשרובכה"נ



 8בדמלרן ש אן 8טתז1בחעז
 ורק ל,ה הברא אק ט"מ כן משמע לאשמ5שחם
 סמעם נם הילי דהיפך מבואר שהבאט חרשב"אמתשי'
 : ר-"ע כלל זה רע והב"י הטור הביאו לאאק
 8חהיה כדצאע ס':[ ]3סה0 בסשנה חכמים שטע

 וטמאה באכילה מותר טמאה בהסה במיןשילרה
 הפסא מן שייוצא באכ4לה אסור פהורה כמיןשילדה
 כמ"ש פהמה מין כשילדה ודווקא מה1ר המיער ומןממא
 חהל5 כבשוב אסורה פמאה ח% גם לכן פהורר8ריר ומן פסא חממא מן שתוצא צי1ן ע'ש 4'נ מ('לקךל
 איך לשאצל ואין פ"א כס" שטעבאר כמו מהרת8דצרה
 מוסאה סיטני כל בה ויש ממאה שילרה כפהורהמתעין
 ימאן לאגיו %עסה הממא מן אמו עיכרתו שטאנהחוש
 ר%"ל אסרו כבר אסנם פמא ויא רוי האב לזרעדח%ש
 בפ"א דומב"ם וכ"כ מזה זה מתעברין אין ום%רדפסא

 ! ע"שממאכ"א
 ד%קא %ע מסאה כמין שרלרה במהורה שרחרט חה5ך

 טמעם אבל שילדדצ שראעו כנון ילרתוכשבבירור
 3גון בבחהה לענין דסדצי ברורה חוקה אפלוחזקה

 אהשה ה"4 פסא ס-ן מצאע ואח"ג סעוברתשוהנדגוה
 כמ"ש סוגי בכורה רלענין אותה ויונק אחריהוכוזך
 משים סוגי לא אכילה ויהר לענין מ"ם שפ"ב8יי

 הפזרה אחר ונברך טלר הממאה מן שמאדהישינן
 רחל אחר שבדזך חזיר ראה 3"די[ ]סס וה"ל אמרווכך

 ראע"ג מזה וה8עם באכילה ואסור הבכיה מןפ8ורה
 מ"ט ס'-[ ]קיקין כזו חזקח על ומוקלין גחלה חזקהקחדצ
 סוהרת פמא מין יוליד שמהור כלל מצוי שאעוכיון
 כזו חזקה אהר אזלען ולא ההזקה אתלנ5טי
 שתה ילרה ד5א נמי טי בכורה לענין טשא"כלקחלא
 ולד וסקרבת סינקת שהיא כיון ל4ה כבר עכ"8ס-הו

 ; הככורה מן שפמורהוממילא
 סין כשיש ררווקא  שאמר 0הקרמתקח שיש יעפו

 מסא מין כו4אין אבל באכילה אסור בהעררפמא
 ]ר46"ד באכלה גם ומוהר אחריה כרוך ויהא מזוינק 4יור מחרר ולד שיבא האי כולי חחשינן לאבהעדד
 ]סס"8[ כן שאעו נראה הפומקים מכל אגל סס6גש6[ס"6
 גרולה חזקה דצה זה בלא נם שמרי בדבר יש נדולוטעם
 יסיף סה א"כ שנתבאר מטעם מועל אינו ועכ"כם"ש
 חזקה רק זה אין מיף מוף כעדרו פסא דבר דאיןהך

 ! ההזקו סוהר מצוי ש%ט ומהאליסתא

 ב בין יהכ*ר הימנים פסשן

 כמ"ש מוהר חלכה והחיה אטר חלבה רבהמה כיתא
 הפרש יש בנו ואה %תו לענין %ן כ'א במי'בם"ש צריך וחיה דם כימוי א"צ הבהמה וכן סידבם"
 להכיר הסימנים לרעת צריכין לכן דברים לכטהתיי
 זה נתפרש לא יגוערה היח היא יטה ברסה %א8ה

 מעוברת שרגיהה כמטאח רה"ה דיא פשם ימפז
 ]5גוס( לדרע וטרגומאה דחישרנן אסורה נ"כשיוא אחריה כרוך מהור מין רואין וא% שילרה ראיטולא
 הקורם טהרין הרברים וע'ו בעדדו מרצרה ישואפלו
 הרבר שאין דדיעותא מפני הח~קה בחר אזלינןדלא
 י החזקה טפני הריעותא אחר וולכין שאין כ"ש כמ"שמצוי
 בל לה יש רממאה מן שנולרח דטהורה לי יראהין

 מ'א עודה על לכהוכ ואמור רבר לכל פמאהרין
 וכן טומאה מירי להוציאה לה סועלת שחיטה ואיןהו"מ
  כסין כמ"ש ככפמאה בח נוהנ אמי'ח רין שאיןלקולא
 שמסתפק מי ויש כבממאה החלב על כרת חיוכ ואיןפ"ב
 שיהם נשנו חרא בגיוגא רהא למה ירעהי יאבזה

 כמין שילרה ומרור פהור כמין שלרה פמאבמשנה
 גטרה טהרה הוה טמא שהוליר מיוור כמו ולכןטמא
 ע5פר וגו' ססי1נ6 סגנ6 סייס 06 ]א51י להשך כןכמו
 גט64 סיפנ6 1'- גגג"וות סס"ס גוונט סוסו (6ססר5סרי

 אמו ירך רעובר ואע"ג מוהר דגטריפה טן הטלריךץ ! ודיק[ 5מס ד"ס נסוס' וס"ס ס"ס 1%ס61
 שאינה מפני אלא איט האם ראעצר כיון ל'מהוא
 לו יש חקובר זה ודיי חיח אעה רפריפה להיותיבולח
 רס"ל למאג ואפי* האם בחיות תלוי ואינו בפ'עהיווע
 דיתה שהיא פ"ו במי' כם"ש שאטורח טריפהלביצת רמי 1לא פרשה אעט חולר היי 5ים חיה מדפהבנם'
 בולר משא"כ רמיא כנופה הל3ך להעוף בגידיןטערה
 לה רמשכחת ריל עלרח אעה פיפה קיי"ל ודח4דעא להאי לה משכחת דדכי לשאול ואין עי0-[ מ8'נהמה
 מועיל ראינו ודאית כפרפה ש נפרפה דחח"כשעיברה
 אינה שילרה אירע אם וה"ה נ, כסי' כם"ש חרשי"כ

 דא'ש סשטע בש"ם אמנם מריפתה מידי בזהירצאת

 91פ"ג סק"0 ]סס"ך תלר שפרפה רדצקה כמ9-האפהי
 מזיק אם האם בנדימה שסטתפק סי שיש ודע וטק[סס

 המרפוון לכל רמי לא וןה סק"ס[ ]סיז ל14 אםלהעונר
 ניהר העובר אם ודאי שי %צה סהלחל ש%זארםלפי

 בשאוי ונם עצסו כהאם דאסור ודאי האם3שחיפת
 יכ"ח וחי דרלר טלר ואם י"3 בם" כמ"ש הוא כןמרפות
 לכטה יב"ח מוצי ודאית לדרומה נם רהא דמוהרוראי

 יב"ח היך נשחם אם דיא חקמפק נ" בסי' כם"שפוטקים
 ; סקש[~ססו"0

 : מעיפים 4נ 1ב1 . לרדצזכעע
 דצזפרשים לחז"ל הקבלה באה שבע"פ בתורהורק

 ! שיהבאר כמושכיניהם
 מפי חיה ומימני י' רין מסאכ"א בפ"א הדמב"ם יז"ל1נ

 ומעלה פרסה טפרים שריא סין כל הםהשמועה
 סיערה חרה ול'ז האיל כנון סשצלות קינים לו י"8נרה

נוראי



דץשדחן פ מימן מהורה ח'החיכימקמ*יך
 ספוצלות רקרנים רמימן מרבריו מכואר עכ"ל וכו'בוראי
 קרני ראין בהמה איננה רוראי ראע"נ מועיל אינובלבר
 ולכן ממאה בחיה להסתפק יש מ"מ מפוצלותבהמה
 גמ1ס, סריג"ם זטמ ]1!ס נרה וסעלה פרמה מפריםצריך

 ! ע"ס[ ג'ט-מ1)'1
 קרנים לו שיש כל ל'6:[ ]גדס במשנה חכמים ושעג

 רי לבר קרנים דכמימן סזה רמשמע מלפים לויש
 בברייתא בזה פלונתא יש רכבר זו כטשנה הלכהואין
 זו ממשנה לרייק שרצו ויש זו כמשנה רלא וקי"'לשם

 הרמ"א רביע על והקשו קרנים לה אין ממאהדבהמה
 פטול ממאה בהמה של שופר שכתב הקפ"1 טי'בא"ח
 לפי ראפילו בירם הוא ומעית לה משכחת לאוהא
 קרנים על אלא קרנים מתם על הכוונה אין זומשנה
 הש"ם מסוגיית סבואר רכן סם[ סמ~י"ט ]1ג"כ חיהכקרני
 יכול קרנים סהם אבל ריאשונים כל וכ"כ שםדחולין
 זו כמשנה קיי'ל רלא וכ"ש ממאה בכהמה נםלהיות

 ראיה ועור וגרו"ס[ ]טסר'ח אחרונים נרולי ל!הוהםכימו
 כם"ש וכו' בסרבר מהלך כשהיה שם חז"ל שאמרוממה
 שאין וראי אלא קרנים טימן אמרו לא למה ע"םבםי'
 מג61ר סס גגלס 1סרט"כ רק"י ס)סון ]61טמ מהרה טימןזה
 י)ס~ן ע'ס פרס'י ס6יע 1טחנ סס סחהש ממה חגר סימןזסוס

 וסגס ט"ני 6טמ קרן י") כממם כח! זסגח וס1ני6 )רכנ;1)6 )ר"י 6)6 6יט )רס"י ו6סי)1 טשס מזוייק סמסגס גס"סרמג"ס

 1סגר!"ס ט"ם טמ6ים 1סקם 6חמ כקמן סרכס סכי6ססר""
 טדסיס גסטס זס61  6דס"ר כ) טס,רו )סס1ט נסמס טין 16חיס' טין המחס 06 חנמ'ס סכריט1 )6 )מס סס כטגדקדק נר6י51טנ'ל

 ענין ז6ין 1ז6י 6)6 טסרק )טגין יסקיט גטו 5טמ קרן)ו
 )ליג6 ססרם 'ם )גסמס חיה נ'ן נס)ט6 ס61 נ"ט 61'וסיחחס )1 סיס 6חמ קין )מימך מן6יגטי'ר לסס'ט זס'ס 8)316"1
 סוס לטס1ר )ס1רות 6)6 '1הר 06 6חמ ן ק' 06 )נ1 פס*ג)
 ס"מ ססונ' סה'ס ג6ד0'ר 6חת לקרן מ'מר6 ו'טג'נוטסום
 שהקרנים פי?ול לשון לפירש"י דספוצלות ופירושאדא ז ול1ק[ )טסרס סגרח ס1ס יקרנ'ס מס1ם 1)6 כ1ונמס גן כזסינס

 אילן כברי היוצאין כענפים ענפים לכסהמתחלקים
 כפופות הן ובראשיהן וזקופות חרות שהם פירשור"ה
 תורה בשל להחמיר יש םפק שיש כיון ולכאורה]טר[
 הבית בתורת כתב !"ל הרשב"א אך הפירושיםכשני
 רא"א משום 11"ל ע"ש הפירושים סשני אחר כלדמועיל
 בפירושא רק ' נחלקו לא ד"ת ורשיי זה בלאל!ה

 יש השני רנם ממילא אחד טיסן כשיש אבלדמפוצלות
 לפי מפוצלות קרני1 הצבי שהרי כן לומר א"אאבל

 צ"ל אלא שם ותום' רש"י כם"ש לפיר"ת ולאפירש"י
 הוא ולכן מהם אחר נם להיות א"א דבבהמהמשום

 ! ]ג"'ן חיהבהכרח
 רינא לית מפוצלות רכשהקרנים שם חז"ל אמרו וכךדץ

 מוהד וחלבה היא חיה רוראי כלומר ריינאולית
 צריך מפוצלות קרניה כשאין אמנם רם כיטויוצריך
 גהסה ולא חיה קזדו להכיר כחקרנים אחריםסיסמם

 וחרוקות וצבי איל כעיןקרני למעלה שחדין חרורותהשור קרני כעין קליפה על קליפח נילרי נילרי כרובותומירש"י חייקהרי דסיבלע וריא וחרוקות חרורות כרוכות הןואלו
 שחריציהן חירקייהו ורמיבלע והריצים פנימותמלאות

 ! בזה זה 1םובלעים וטמוכיןתכופות
 וחרוקוה השור כקרני כרוכוה ]סם[ כתב והרמב"םך

 כקרני והרורוה בהן מובלע החרק ויהיה העזכקרני
 שלשה בקרנים שיהא ובלבר מהורה חיה ה"זהצבי
 שמפרש וי"ל עכ"ל והרורות חרוקות כרוכות אלומימנים
 באופן מפרש חירקייהו רסיבלע בפירושא ורקכרש"י
 עטוק עמוק כלומר בהן מובלע יהיה שהחרק והיינואחר
 אחר פירוש שמפרש נראה המשנה בפי' מרבריואבל
 נובח לו שיש פשומ לנוף רומים היו אם שם ו!"ללנמרי
 נצבוה זוית קרעתיו שיהו כלומר הקצוות מתוקןירוע

 ה"ו שהוא ש ואפילו ואפילו שנומה ער ע11ת1שפהלו
 מעוותים השור שקרני לפי להם והרומה הצבאיםחיהכנון

 ומפוצלים מקוותים העזים וקרני גפתולים בהםוא'ן
 שפה לו שאין עניל רבר נפתל כסו נפחולידםאבל

 ; עב"לחרה
 וחרוקות סעוותות ראשידס כרוכוה מפרש שהוא ונראהן

 שהם כלומר הרור סלשון ננ!ר והרורותטפוצלות
 1"'א ]ג"'[ נצבות זוית לקרנותיהם שיש הקצוותמתוקני
 נורם היה ואררבא וןרור מלשון איע זה לשונושלפי
 היתה שנירטתו ואפשר חרורות רש"י כנירסתבגם'

 הרוקות נורסים ויש ])ח"מ[ חרה להנפהולים שישחרורות
 שלא הרבה מהורקים שיהיו הרוקות כלומרוהרורות
 מעל זה שמתקלפים ער רפויים שהנלרים השורכקרן
 והרורות זה עם זה מהירקים יהיו שהנלרים אלאזה

 ומיבלע רחבות שדם העז כקרני שלא מעלות שהןהיינו
 ,ר'ן ]רסג"6 זה בהיך זה מובלעים שהנלריםחרקייהו

 ! ]5'ח[ הפירושים ככל להחמיר וישט"ם[
 מפוצלות אינן ונם אלו מימנים טג' אחר חםר אםדץ

 שבעה אבל מכירו שאיע במין בר"א אסורחלבן
 מדם אחר סכיר היה אם בתורה האמודים חיהמיני
 כימוי מעון ורמו סותר חלבו קרנים לו מצא לאאפילו
 זה הביא לא הטור אמנם והש"ע הרמב"ם פטקוכן

 חיה רכל להריא נראה הש"ם םונית םתוךולכאורה
 היה אם הרמב"ם אומר איך ועור קרנים לה ישמהורה
 והרי מותר קרנים לו מצא לא אפילו מהם אחרסכיר
 בשאר נם ומסתמא קרנים להם שיש ירענו וצביבאיל
 קרנים לו מצא לא הוא לשון איזה ועור קרגיםיש

~ןניאן"ןןןמ'ןנ%עןש
 נו וכייצא צבי שהוא שמכיר כנון מהם אחרסכיר

 מצא לא שעהח כ14מר נים % מצא לא שאונרההו
*
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 וץשלהן פא םשו החי ש חיצאים רי1 דב חלכמעךוף6
 טטאה לנבלה קראתה דהתורה אלמא ע"ש חציולנשחפ
 טמאה לחלב קרא דיש וכיון הן אחת ופרפחתבלה
 מרי רג : קי"ג גחו5ין 5סד'6 ]וג"מ לפרפה דה"הממילא
 5'ס ו6סר טרסס כסר כסיי סחוסס כסר ייס 6ימיח לח5גר
 ממורן וגוה כסמ"ס סוה דסרסס 56ט6 ט"ם טססמ*ןרכ6

 : יד:ק[ 65סור סד"ס סם גנכורומ טוס'זסימ
 מן ממין היוצא מאבל בל פ"נ ריש הרמב"ם וז"לד8

 המאכל אותו הרי אכילהן על שלוקה האפוריןהמינין
 הממאים וחיה בהמה חלב כנון התורה מן באכילהאמור
 צירן נ"כ הזכיר לא למה ותמיהני עב"ל וכו' עוףוביצי
 בנמי כמכואר התורה מן שאמור שלהן וקיפהורופבן
 לאימור קרא לי למה הש"ם מדפריך היא נמורהדדרשה
 זה רחה ז"ל דהרמב"ם לי ויראה בם"ש פמאחלב

 אימורו בעיקר דטעם ברפמ"ו שפמק מה לפימהלבה
 רומב אימור בע"ב א"ב צ"ח במי' ויתבאר פרםאכילת בכדי כזית בשיש אלא אמור אינו התורה דמןמדרבנן
 שהבאנו מתום' ברסוכח ציר וה"ה התורה מן אינווקיפה
 שכתב זה ולבן ע"ש מרומב עדיף לא דציר א'במעיף
 לאימור בוונתו הבשד שאומר נכלה ציר לעניןגמפמ"ו

 ! ]גיע'ד[ררבנן
 בהמה שחלב אע"פ וז"ל ו' בדין שם כתב עודןץ

 לוקין אין ההורה נ,ן אמורין ממא עוף וביציממאה
 לוקה הוא הבשר "ל תאכלו לא מבשרם שנאמרעליהם
 האוכל והרי החלב על ולא אביצה על לא לוקהואיגו
 ואינו התורה מן אמור שהוא שיעור חצי באובלאוהן
 בנם' לא נמצא לא הזה הדדש והנה עכ"ל וכו'לוקה
 הוא הרמב"ם דכוונת מרבדיו שסשמע ויש בת"כולא
 מממאין אינן ואלו תנעו לא ובנכלתם דקרא מיפאעל

 ולא המומאה אכות בהלבות ברמב"ם כמבוארבנבלה
 בת"כ דתניא הא לי וע"ק ]עט"מ[ מרבריו כןמשמע
 זה עם זה שמצטרפים סלמד טמא*ם שמיני פ']%ו[
 עכ"ל וכו' חלב עם בשר חלב עם חלב גשר עםבשר

 נם שהרי ציוף שייך מה מלקות בזה דאיןולהרמב'.ם

 אףנאן
 ף

 בהב זב בלאוין המם"נ ונם וצע"נ שיעור
 ! ע"שכהרמב"ם

 לנו היה ולפ"ז ממא חממא מן ה*וצא דכל אע"נך
 הדבורים מנוף יוצא הרבש שהרי דבורים דבשלאסור
 סכ[ ]ננירוח בנם' פלונתא יש ההיתר ובפעם מותרמ"ס
 תאכלו זה את דאך מקרא דרשא שיש מ"ל יעקנדר'
 וחבמים ע"ש התידתו שהתודה ונו' העוף שרףמכל
 הרבש שאין מפני מותר ומסברא לזה קרא דא"צמ"ל

 ע"י לנופן אותו שמכנימין אלא דברים של נופןמעיקר
 ואין גמעיהן הדגש נעשה ומהן אילנות מפרחישאוכלין

 ! מנפן הדבש אתממצין
 שמצד דלהטעם המעמים שני בין לדינא נ"ם וישן

 דול'ה יבורים רבש דווקא לאו א"ב מותרהמברא
 דגש נ"כ שסיציאין אדבה מיני והס וצירעין ניזעדבש

 הכהו5 נזירת דהוא יטעם רבורים ברבש ומותריןמנופן
 מינים של ולא דבורים דבש רהוא דבש מתם רק התירהלא

 רכינו פמק וכן נ"ן מתמצית שאינו מפני דמותרין,סק נ' דין בפ"נ דהרמב"ם בפומקים מחלוקת ויש ]גט'[אחרים
 ובש"ע דאמורין פמקו והפור חהרא"ש והרמב"ןננאל
 אנו שאין וכתכו הדעות שתי הוכאו זה מימוף

 : ע"ש כלל בינינו מצוי אימ כי לזה לחושצריכין
 בהמה שאר של רנלים מי שנא ולא חמור שלרנלים מי שנא דלא הטור כתב טמאה בהמה של רנלים מיןץ

 דבנם' דבריו וביאור עכ"ל בבשרמ אמורין הממאיםוחיה
 ש במו רנלים מי משאר חמירא חמור דשלאיתא
 ששתו והמים בעלמא מים שהם מפני ונמליםמומים
 עכירי חמור של אבל שהוציאו רנלים המי ממשהס
 נשאר רבנם' וכיון הנוף סתמצית זהו ואולי לחלבורמי
 הפומקים כל פמקו וכן ואמור תורה של ספק הוהבמפק

 : לדינא עיקרוכן
 של רנלים מי שכל פמק במפ"ד ז"ל יהרמכ"םמ2

 הדורות חכמי כל על*ו ותמהו מותר ממאותבהמות
 מוניית דכל נכונים דבריו אמנם במפק נשאר בנם'שהרי
 התורה דבירים דדבש ל דם למאן אזלא שםהש"ם
 דבש ולכן אומרו הייתי התירתו לא וא~וליההירתו
 שמכנימים טה טועיל דאינו משום אסור וצירעיןניזין
 מותר דדבש דם"ל למאן אבל אחר ממקום לנופןאותן
 א"ב אחר ממקום אותם שמכנימים מפני ד5בראמצד
 משום ואי חפור של אפילו מותר רנלים מי נםממילא
 פרחים שמכנימים מדבש יותד שינוי לך אין הרישנשתנו
 שם הש"ם ממוניית להריא מכואד וכן דבשומוציאין
 וצירעין ניזין דדבש שפסק לשימתו הרמכ"םולפ"ז
 גם פמק ויכן ברבים הלכה ורבים דיחיד משוםמותר
 פמק לכן לאימור בדבש שפמק והמור להיתר רנליםגמי

 : ס'ס[ סנ'ח ווג'ג לאימור דנלים במיגם
 'בהמות של רנלים מי וכ"ש מוהרין דארם רנלים מיי

 מאום הוא בי תשקצו בל משום בזה יש ורקמהירות
 אם ובן חששא שום כאן אין בהכשיל כשנת"רבולכן
 מכנה חשש שום בה שאין אף רפואה לאיזה זהעושה

 : תשקצו בל שייך לא דככה"נמוהר
 כלומד מותרים ריחמורתא יאלי ו':[ ]סס חז"ל אמדו141

 מרחמה משלכת נקבה שחמורה זכר ביציכעין
 לזה שיש אף הנקרש זרע שזהו בעלמא פירשאשזהו
 דפירשא מותר בו נוצר שהחמור שיליא וכן ביציםהואר
 וחיות בהמות שאר של שיליא וה"ה הואגעלמא
 ראמר מאן אפילו ולכן רנלים . לם' דומה ואינוממאות
 מהנדולים ויש ילח[ ]עג"י באלו מודה רנליםכמי

 מותר חמור של ורק פמאות שארי של שיליאשאסרו
 בפ"ד הרמב"ם מדברי להדיא מבואר וכן דמאיםמשום
 וחיה מבהמה או וטרפה מנבלה האכל שכתנ י"חדין

 שהוא אע"פ שלהן השליא ומן וכו' העוד מןהממאים
 של שיליא ואפילו וסגז"י[ נסר"ח ע"ש פטור %ץאסור

גרימת



 " 1ר רש5חן 68 ימן דשי מן היצאש רבריםש%הזעל3ף

 אממאש סשום אסורה מחיים יצאת אם פדצרה5המה
 דהשחיפה ווחשה לאחר במעיה כשנ0צאת לאאם

 ! לרינא עיקר רכן קיי'9 והכי ]גרו"ס[התירתו
 שנופי ואע"פ מוחר רכורים ררבש נתבאר כנר3ב

 מהם הדכש וכשטפרישרן בו 0עורכיםהרכורים
 פתן רהוי סשום מותר עמהם אותן וסרתיחיןסחמין
 ואע"נ הדבש פונמין עצסם שהרבורים כלוסר לפגםפעם
 רנלי מ"0 בעצמו הוא ואמור פגו6 נ"כ' שהוארשרץ
 4ש ומ"מ ס'ע.[ ססוכר ]סוסן בעלמא עצמות הםרכורים
 תעחבת מפני מינון קורם רבש לאכול לבליליזהר

 חשין פשופ המנהנ וכן ברכש רשכיח ונמליםהרבורים
 : סקג"[ ]סר'חלשמת

 אע'צ דהערה התירהו פהורח רחלב נתגאר כנר*נ
 אליעזר הר' וכתב וז'9 הפור וכתב לאמה"חדרמי
 חהר' אמור חלב סי אבל הכתוב שהתירה חלברווקא
 הש"ע בעלי ורבוועינו עכש פהנין וכן מתירושמחה
 והלב המהורים וחיה בר5ה רנלי מי ה' במעיתכתכו
 סי ויש שלהן חלב למימי וה"ק מותר שלהן חלבומי

 הפכולת נשאר דגבינה שעושין ראחר הרברים ביאוריך : עכ"ל הראשונה כמכרא והמנהנ בזהשאומר
 דגמיובי מבש~ן ואח"כ רחלבא נמיוכיו5קרא
 כמים רק ונשאר ל0עלה וצף המאכל יהרומתקכץ
 חלב מי נקרא והגמיוכי חלב מימי הנקרא וזהובעלטא
 מרבריו כרמוכח חלב מימי על הוא הפור כוונתונם
 אף כחלב ממש ויח רדגמיוכי שם שכתנ פ"ז מי'לקמן
 בזה בכאן רקרק לא לפיכך בחלב בשר בישוללענץ
 הנמיובי על ורגה ו1וק[ ג"ט פניי ]ו1נרי ארלקמןוממך
 המימי על ורק עצמו כחלב 0ותר ובוראי רפלינ מאןלית
 לסי רמי ולא אמה"ח משום ראסור להר"א מ"לחלכ
 ! מע8ה מת0צה חלב המימי משא"כ אתי רסעלמארנלים
 מיסי ולא חלנ רק התירה ררוערה להר"א ום"לבמך

 כשפירש מ"ס הכל כיתר ביחר רכשהן ואע"נחלב
 וכשפירש מוחר פירש כשלא האיברים רם כמואמור
 בכה"נ התירה רדדצרה באמת רמנ"ל לשאול ואיןאמור
 חלב הסימי ממנה כשיפרישו אלא התירה לאשמא
 אלא חלכ התירה לא כן נא0ר ראם כלל שאלה זהראין
 חלב זבת כרכתיב חלב התורה התירה ולהריאנבינה
 גפשס סו6 וססוע רחוקס ג1רך וס)ך נוט ערח ]וטס)ס'ורבש
 1ט)ג קר6 גס טמסקג6 1)סי ג)5 ונ"ק ורסוקיס יחוקיסו1נריו

 ! ו1וק[ ע"ס גססועו סו6 ))ססךטויס
 ראע"3 מותר חלב מימי דנם מ"ל שמחה י"ר'כוז

 בם" כס"ש כחלב איט בחלכ בשר בישול%ענין
 סשסע אסו בדלב נרי תבשל לא רכתיב ספני זהופ"

 אכל האם מן ביציאתה כמו סעורכים כשרםרווקא
 הכשר כענין שניפ ולהדיא כחלב הן הרי רבריםלשארי
 רעת 111 ט"ו[ ]טגטירין כחלב הן ריי חלב מיפומאה
 הסככצז דצא וכן להתיר פשופ המנהנ וכן הפומקיםרוב

 ג")נ 6יט 61סי4 סו5 ק*5 1סגסירין פסגס נוע5האחרומם

 : ו5טע[ ע"ס יטגסירין ססס 1ט:ן וסחוסם ססס"הוק רג4* שחי וס גריפ ומ 85ףנ גיס סנסו טקך ס6 גטש6%
 כשרהץ

 ,שעסי
 סותר בקיבחה הנמצא חלב הפרפה מן

 כפירוח4 נחשב הצלול רנם צלול וכין יזש חלבכץ
 דהל5 נאמר אם ראפילו הכשרה מן שעקה פיפהוכ'ש פ" כפ" שיתכאר והרמב"ם דיי,ף רעת לפיבעלסא
 וזשלב כא הלא בעלסא כפירשא אעו בקכההדגמצא
 לגךהט צלול בין שמחלקים מרכותינו יש אכלסבשרה
 דיה הצלול א% בעלסא כפירשא הוה קרוש ררקום"ל
 ונסצא הפרפה מן שינקה ככשרה ולפ"ז נמורכחלב
 יתבאר מ"ז ובמי' סהפרפה רכא אמור בקיבתה 61ל%ב

 כרעת פ1נ רהכי ו' במעיף הרס"א רבינו וכתביוץ ! ע"ש בם"ר בזהיותר
 שעקה כירוע זה וכל לק-וש צלי ביןהסחלקים

 דוששין אץ במתמא אבל הפמאה מן או הטרפהק
 מהם שינקה בודאי ירעפ שלא זמן כל מותר חהכללזה
 מוני בכל מותר דבשרה מן ינקה שבוראי פרפהאבל
 סדאית משט לכתחלה אומרש יש וס"ס זו לריעהנם
 כאוכלין רגראה סשום אלא הרין ספני %אבק-וש אפהי הבשרה סן שינקה פרפה בקיכת להעמידהעץ
 העם*ד שכבר בריעבר אבל לכתחלה פהגין וכןפרפות
 להעסיד סותר אהרות בקבות נתערבה אם וכן טותרכה
 וכבר סיינא כלל אעור כאן ראין כיון לכתחלה נםבה

 ימיה כל בשעיז הגהמה טסרין שיש מ' במי'נתבאר
 טססרפם טע"ס גגסרס סגסג מס5גוס ע"ש הפר8המן

 חג3 פ% טסופין ונריו עלסוס י16כ) סגר6ס מסגיי5שר
 ! גחג'ס[ססיגו

 ה"בן דהערה סן אטור פרפה דחלב נהבאר כברי:ט
 חלב טמנה ויש מרפה וטטצאת בחמהכשנשחםה

 מעי הזש"ע המור כתבותבשת
 שגעקן נביפת ח"ל ב'

 שאפשר פיטת ההש אם פרפה תמצאת בהסהסחלב
 וכיצא מ" של וןם ניקב כנון עתה אלא לה אירעשלא
 שיע אם אבל דנטרפה הוא הואעא ד"טרינן פהרתבזה

 בו שנמרפה אבר יתרת כגון מטרפה שרלבהשגךרם
 השעזשה קודם יפש שנ' שבעיע המכה 8י הגלהאו

 : עכ"ל ושסורות מחלבה שנעשו דגכעות כלהיו
 סץ רנל שפמגך מרבותעו יש רהנה הרברט ביאורננ

 ין6' 'גו5ין ]טסן הגבינות אטוריס שנמצאפר18ת
 רטקת לה יש זו ובהמה היערה נק דצה רחזקהראע"נ
 יותר חיה פרפה ואין חורש י"ב חיה כבר שהריכשרות
 כשיה שהוהה אה1קה טקמה לא למה וא"ב חודשסי"ב
 שרדי חזלךטץ דאטץרע סשום ואי ילשחשיפה ממוךער
 אמ שבש"ם דראקוה בכל הא מרסה נמצאתעתה
 ראיתהע דמא ויפתא השמוען דשרתרע חזקה אחרדילכין
 דלא פוגר"ם דהרבה ל במי' שגתבאר למה רמיולא

 שנעוטה לומר שגוכל ברבר אלא דצתרה נשחפהאמרינן
 חבשר היהר דלענת שפגי ההם שם כס"ט שחיפהלאחר
 כשנשהפת ורק צוסית איסור גהזקה בו1יהבהסה

.*1ו1ה



 דץש5עץן פא ם'טן חחי טן ה'וצא'ם דבר*ם ח5נאשיך8
 מאיבריה באחר מרפות נה שאק 5שחיפח חחותהיה
 אבל איסור מחזקת לנסרי יצאה לא פרפותרכשיש
 יש שפיר שאיפה להיתר צריבין אט ראין החלבלענין

 ! אחזקהלהעמידה
 בשעתה נתבררה שלא חזקה רבל הוא ר5עם אסנםכז4

 בהיותה חזקה לה אין שהרי כלומר חוקהאננה
 שי"ב נתברר שעתה אלא כשרה היא זו ששעהנחיים
 יום בכל הוא וכן כשרח ורץ' היתה מקורםחורש

 ובייצא בתולה חזקת חיים חזקת 3מו שבש"סחזקות לשארי רמי ולא הקורם זמן על הוא הבירורכשחיהה
 משא"כ זו חזקה לה היה וראי שטלרה רבשעהבאלו
 נתברר לא שטלרה בשעה נם כשרות רחזקת זותזקה
 היהה שלא נתברר משטלדה הורש י"ב רלאחר אלאלנו

 : סס[ ]תוס' בם"ש זמן בבל ובן שטלרה כשעהמרפה
 ספעם להתיר יש מ"ם להתיר אין חזקהרסמעם רנהי ום"ל נזה שחולקים מרבוהיט במה יש אבלכג
 ורובא שנתן ברעך אפילו ה1 כשרוה בהמות הרוברונא
 רובא ראיתרע ואע"נ סט'ו[ ס'ק ]ר6"ס מחזקהעריף
 אף נחזקה בסו ס"ם פרפה בוראי היא עכשיושהרי

 רבכאן ועור ]3'ס[ ברובא בן בסו 'חזקה רוהכשאיתרע
 רהוה משוס בשעתה נתבררה רלא אע"נ חזקה שפירהוה
 ]רסג'6 הן כשרוה בהמות ררוכ רובא סכח דאתיחזקה
 כלומר עג"י[ סמסון רג'נו גסס 1סר"י וסמ'ק וגמשנור"1

 ואמרינן רנע גכל חזקה לה יש רווב סכח שרןאדחזקה
 וכן רוב סמעם בשרות חזקת לה יש עעולדהרבשעה
 רנמרפה הוא לשחימהח ססוך השתא ואמרינן שעהבכל

 לשחימהה ססור לומר שאפשר מהפות נל 1לפינךכנ י והש"ע הפור רעתוזהו
 שא"א טרפות אנל והנניטת החלנ נשרנמרפה
 לוסר שא"א אסורין וראי בהא שחיטה בשעתלהלותן
 מחזקתה לה נפק וראי רהא חזקתה על העמירנהנה
 וכיון מחזקתה יצאה וסת' נטרפה מתי יורע אתההשי

 ולא סהי לברר יבול אתה ואין סחזקהה יצאתרוראי
 ף גיח ]סס"ג לספרע אוהה אוסרין יוןע בזקןלהל)ת

 נם אף רממרפינן אבר ביהרת מיבעיא ,לא ולבן3נ81 ן ס'[סטר
 משנחינן לא וראית רבמרפה חורש י!צ שקורם3!ה

 הטכה פי בהונלר אפילו אלא נ"ז בסי' בכ4'ש יב"חעל
 מה ססק להמריף שא"א נמרפח מקורם יטים ג'דוראי
 ולא מפרפינן למפרע יב"ח ער מיהו וב"חשקורם
 יסוס נ' רעד ונאסר ים,ם נ' שקורס מה נבשיראסריגן
 סקודם ימיס נ' רק ונטרפה כשרה בחזקת היתהסקורם
 גמרפה לשהיםהה סמוך ראמרינן מרפוה בשאריגמו
 היהה כשחלבוה חייה יסי רכל אסרינן רבשם רמירלא
 יסים נ' שבתור רהחלב הסכה פי בהוגלר אבלנשרה
 אבדה א"ב מרפה חלב בה יש שבר3רח וביון פרפהוראי

 ! לגמרי כשרותהח!קת
 אין המכה 18, דגהוגלר שאמרו טךקדסונים וישכמ

 אחזקתח 1מוקמיק יסים נ' שקורם הגבינותאוםרים
 שיש יבל שחיפתה מקורם ימים נ' ער היתהשבשרה
 11ה הן בשרות בהסוה ררוב הרוב אחר הולכיןספק
 ימים נ' תוך ססנה הנעשה רק לאסור איןהמכה פי בהונלרה סיהו וז"ל שכתב הרמ"א רבינו רעתהוא
 ביהרת אבל שרי לזה קורם סחלבה שנעשה מהאבל
 ממנה שנעשה מה הבמן מן הבא מרפות בשאראו

 גמג י6 ומ"מ קש7מח 7יעס ע5 ]יסעק עכ"ל אסורמעולם
 6ף ס"וסר 5ס7'6 מגו6ר 6'גו דמקו7ס מ:וט סיונח6גיס!ן
 ווסו 3ג"מ 7רגו וגן קו6 כן ססגו~גס 6ף ימיט ג' סקו7םמס

 ויעה על לססוך יש בהפ"ם ררק הוא פשוט יבוטו : וס'7[ וסגסמ'י סמ"ק7סת
 נ' קורם שנעשה סה הסבה פי בהונלר להתירזו
 נ' שקורם סה נם לאסור טמות רעות רוב שהרייםים
 צריך ים'ס נ' רהני לומר שרוצה מי שיש ורעיםים
 זה ואין כ"6[ גסס סק"ס ]עס"ס לש"ה משעהסעל"ע
 רא"צ הרבריס מכל זה רין לשטת לט ולסהמוברח
 5"ו' גג'ג וג'מ סק'ז רג"7 סי' 3סמ"ס יס7" ]וג"ממעל"ע

 ! ו7וק[ ממוס ור6ייחוע'ס
 הרשב"א בשם הטור בתב סירבא ע"י נטרפה יאם3כז

לאסוי
 ממ)ך לומר א"א שריי והנבינה החלב

 ורינה הרוב סחזקת טחיים ויצאה נמרפהלשחיפתה
 כתב הרא"ש ובשם יב"ח ער ואמרינן המכה פיבהונלר
 אינה שמא מ"ס יש רבסירכא סשום אחר מפעםלהתיר
 רכל כלוסר נמרפה אח"כ שסא מרפה ואת"לפרפה
 בבריקה בקיאין' אנו שאין ספני פרפה ספק הוהסירבא
 הא לשאול ואין כשרה היתה בקיאים היינו אםואולי
 לספק נחשב לא יושעה חסרון שסחסת רספקקיי"ל
 ונעלם לבוןק שלא ר5כימו שחבמיס כ.ון שאנירבכאן
 נראת ולכאורה ]נ"ס[ גסור ספק שפיר ה1ה העולםסכל
 שקורם יםים רבנ' ימיס נ' שקורס מה רק סכשירראיט

 שהרי מרפה אינה שסא אחר ספק רק כאן איןשחימתה
 ]3"י הספרשיס רעת הוא ובן יסים ני קורם נעשהוראי

 : וט"ו[ סק'טוס"ר
 רהנה כן נראה לא הרם"א רביט מדברי אבל3:דץ

 אי1 סירכא ע"י נמרפה ראס כתב הב"ירכינו
 עכ" ס"ס רהוי סשום מחלבה שנעשו הגבינותאוסרין
 שגחלב מה בסירכא אפיל) אוסרין ויש זה עלוכתב
 וסבואר עכ"ל הפ"ם אין אס לגהונ יש וכן ימים נ'תוך

 ורבר בסירכא מותר יסים נ' הוך אפילו רגה8"םלהריא
 ולא אחת ברנע נעשתה לא הסירכא רודאי הואהיסא
 המור לשון רטסהיסת אסת והן הסכה פי מהונלרגרע
 ראל"כ יםים נ' הוך אף רמתירין יוהר סשסקוש"ע
 הרברים בסהימת סכשול לתת ולא לפרש להםהיה

 הסוה; הסברא אבל ימים נ' שבהוך סה )ם שטותררמשטע
 בסירכא מותר רלהרא"ש כן באמת רם"ל נראה ולכןכט

 סירכא ראין ל"ם במי' רש"י רלשימת ונהי ההלבכל
 לשיפת אבל המכה פי להיגלר רמי שפיר נקבבלא

הס'



 9י: רןגטלהן פא סימן ההי סן היוצאים דבר*ם חלכותעז
 אין ולפ"ז לינקב שסופ1 רק נקב גלא מירבא רישוצפ'
 סופה כזו סירבא רמצב דאמרינן כלל'רק מכהכאן
 השחיפה סקודם ואולי סקודם מצבה יודע ומילינקב
 דמי שזה ונמצא לינקב סופו זה שבאופן עדנחחיקח השחימה שקודם ורנע הוא כעלמא וכריר חזקה היתהלא

 ניקב אחר כרנע לא בשם נם שארי פח של קרוםלנ*קג
 שינקב ער ונתרפה טתחלש שהקרום אלאהגךום
 הרא"ש ולכן סק'ס[ ]ם)תי אחרונים מנדולי אהר כתבזה וכעין כן ודל'נ הנקב ננמד השחיפה שקודם דברנעואמרינן
 חשו המירכא ענין דבעיקר ראע"נ דבריהם מתמוופור
 כל להחמיר חשו לא החלב לענין מ"ם רש"ילדעת
 קודם שנעשה לומר רגרח אין רש"י לדברי נם יקןכך
 דנם סס[ ]נמס"ג רןשב'א מדברי מכואר דכן ימשנ'

 דאם ודאי זרן אסנם ריסיד לא בהפ"ם הרם"ארביט דברי על הסוסך ולכן סירכא להההתת יכול אחדביום
 אין ישנה כסירכא נראית והבודק השוחם עינילמראית
 . כם"ש יסים נ' שבתיך מה טירכאבכל אוסרין נרולים ה-בה שויי ימים נ' שתוך בהחלבלהקל
 בדיר בהמות עוד קם שנמרפה 11 בהמה היתה יאםל

 ברגעת שארי של חלב עם חלבה ונתערבאחד
 הולכים שנתבארו הרינים לפי פרפה היא 11 שלוחלבה
 עד יש שאם האיטורים בכל כמו ששים שיעור אחרבו
 לאו ואם כשד זו של חלכה ננר מהכשרות פעמיםס'
 סמנה היה חלב כמה כשידעט וזהו פרפה החלבכל
 מ' יש אם אחד כלי להוך שחלבום כנון ירעט לאואם

 יש שסהפרפה בבירור ידעט לא רק אם בעדרכהטת
 ששים דאיכא מטתמא אמרינן הכשרות משל חלביותר
 סין רוזורה רמן דדבנן ספק רק שזהו ספני1מוהר
 באופן סת משובחות אחרות בהמות שישירעים אס וה"ה להקל בספיקו הולכין ולכן ברוב בפלבסיט

 יש בהטות ששים שארן אף ננדה ס' שהיהשאפשר
 שהטדפה בבירוד ידעט אם להיפך וכן סק"7[ ]ס"זלהקל

 שיכול אף שבדיר בהמות איזה ננד בחלבטשובחת
 בהמות ס' בשיש אף אסורירעט וזה ידעט לא שזה כיון ממנה משובחות שישלדרות

 ]ס4י
 דאיצ ודע סק*ו[

 ולא לששים מצטדפת היא דנם הפרפה לבד בהמותס'
 הבל שבביצים מפני ]סס[ ע"ש %"1 שבס" לביצהרמי
 שסרים אנו כחלב אבל וקפנים נדילים שישרואש

 : בשוה חלב טתניםשכולם
 בה לן לית התערובות לאחר נב.טת טהםעי. אם ואף כשנתערבו בחלב זהו ששים שטועיל אלא
 אחת מכל עשו מקודם אם אכל נתבפל שכ4,-טפגי
 דנביטת ביפול לזה אין הגביטת נתערבו ואח"בנבעות
 וי'א נאלף אפילו כפל ואיט לההכבר הראויה התיכהזה

 אבל ק"א כסי' ויהבאר לרו:כבד ראוי מקרי לארנבינות
 במו בששים כפל החלב חעמידו או חטאה עשואם
 עחסאח וילנ נפלית אינן הגביטת חסאח אוהלב נשאי וסהשאר נביטת עשו טמקצתם ואם עצמהחלב

ם44 פף

 או חלב כרי הרבה הבהמוה מכל העמידו ואםבטלות
 אם טדע ולא מקצתן שתו או אכלו וכבר ננינותעשו

 או טהכשרות הוא שישנם ואלו נאכל כברמהמרפה
 שאין אף מוהרות והנשאדות להקל הולין אנולהיפך
 שיתבאד כמו להקל הולין דרבנן דבא'מור ששיםכאן
 אסור המרפה שנורע דלאחר הוא פשום ודבר ק"יבסי'
 איסור מבטלין דאין לבטלן כדי אחר בחלב החלבלערב

 כל לי ואסור אוהו קונסים במזיד ביפל ואםלכהחלה
 ויש צ"ט בס" בט"ש ביטול כדי יש אם אףהתערובות
 ן בס"ד שם שיהבאר כמו דינים פרפי הרבהבזה
 הרמב"ם לדעת ואפילו באכילה מותר אשה חלבלב

 ס;יף ע"ם במי' כט"ש התורה מן אסור אדםדבשר
 ס"[ ]כמונ~ח חז"ל קנלו וכך התורה התירה חלב מ"םח'

 הלב ואין טסא הוא ריא נרה מעלה כי הנמל אהדכתיב
 אמרו מדרבנן אטנם טהור אלא מסא שתיםמהלבי
 לינק אסור שאיש מיבעיא ולא האשה מדרי להדיאלינק

 אשה א2'לו אלא עריוה של קורכא בזה שישמדדיה
 א'טה משדי דיונק ]סס[ חז"ל אמרו וכך לינקאסורה
 דרך שאין שכיון מררוה מבת אות' ומכין שקיןכיונק
 וסוברין ההורה מן הטתירים לדעה נם אדט בשרלאכול
 בבהמה לאחלופי ואהי טטטא יונק שהוא העולםדוב

 שעומד להדד פיו כומך איט אם ואפילו ]יגים[ממאה
 סותר וא'נו אסור פיו לתוך הדד חולבת והיאמרחוק
 ]ינ7ם לשהוהן מוהר ואז כלי להוך מדדיה חלבהאא"כ
 בסי4 גמ'ס 6ס,ר ~גססירם כוהר סירס נס)6 )סיגן גו'76ם
 ח)ג 6גי 6חר ג7ס )6חי,סי 6חי גסס.רס 7ג7ס וססטסס"ו

 : כק'"ח[ סס"ך גמ"ם ססור ח)ג יס60
 שנים שתי שהס חדשים כ"ד דצא ההעוק הגקת זמןלנ

 ובתוך העיבור חדש נם .ונק השנה נהעבדהואם
 יכולים מלינק פסק וכבר נטלורצ אם אפילו וסההזסן

 להניח רשות ויש לנמרי בריא הוא אפ"6 לינקלהחזירו
 בריא הוא אם שנים ר' 1הייט שנש כמה שיינקלההיטק

 טלינק הפסיק שלא דווקא והייט בחוש דצא אם שניםוה'
 אם אבל שנים שתי שנעשה לאהר מהרד פירשוהושלא

 ימים נ' ינק שלא והיינו שנים שתי לאחדפירשוהו
 לינק דרכנן איסור שיש רכיון עוד יחזירודצ לאטע5"ע
 ממנה שהפסיק אחד בידים לו ליהן אין כס"ש הררסן
 ההנקח זמן שהוא שנים שתי אחר מקי"ע יסיםנ'

 ופירשודן בריא שהיה לנטלו כדי בשפירשורצורווקא
 מצף אלא להנמל פירשורצ לא אם אבל הרר טןלנם15
 כשיבריא להחזירו יבולים לינק יבול שאיט חוליסיבת
 איזח טצד ששירש רכיון שגים וה' ר' עד לינקויוכל
 שאס הוא פשוט ודבד בפירש עדיין נחשב לאסיבה
 ימים כמה אחר אפילו אותו מחזירן בדבר סכנהיש
 שת4 לאחר וכ"ו יפרישהץ הסכנה וכשתסתלק עניןבבל
 2 בם"ש ענין בכל מותר הזה דחסן תוך אבלשנים
 רחלבה מצרית למינקת תיטק ליהן יכולים מדינאלך

 אם ממנה לינק יניוצ שלא רבותיט כתבו ום"םכשר
אפשר



 דץשלהן פא מימו דיד מן היוצא*ם דברש ה5כ4ץומ*דך16
 מבע ומוליר הלב מממטם רחלבה נישראליתאפשר
 אפילו האסורים רכרים תאכל לא ישרא4ת טינקוז וכןרע

 שרישו מ"מ תאבל לא אם מכנה שיש כטןכשמוהרת
 וכן האסורים רכרים שהאכל לזמן סמנה התינוקאת

 לאכי לו ינירצ לא בעצסוהתינוק
 מררך שימור בטרלותו לו ומזיק הלב ממממם זחכל כי האסורים רברים

 התורה מן החעמור רנר שבל אס מינעיא ולא ח"וושעורה
 שמ"נ מי' בא"ח כמ"ש להפרישו אביו חייב מרינאדאז
 חיש אבע ראין ררבנן צ0ורטם ב4צגל אפילואלנ(

 חלב פממום ממעם מ"ט שם נמ"ש םרינאלהפרישו
 מבואר חנינה ובוושלמי ומנוסה ברוק וה וכלשרישנו
 אחר וכתב רעה לחרבות שיצא אחר סיבת היתחרזה

 רוב זה מכל נזהרים אין שבזמניט שלפימהנרולים
 שנרור פנים עף הן והן רעח לחרטת יוצאיםהכנים
 איגם שתם וכשמוכיחים בלבם טנעת ה' יראתואין

 טה סכל מאר מאר יזהרו ולכן ]סר"מ[ סוסרמקבלים
שנתבאר

 בסעי
 1 זה

 םעי8ש: לי יבד * פיייש עי%ת יטי פבטינק
 עוגר פמא עוף שהאוגל ע"פ נם" נתבאר טרא

 תאכלו פריר עוף כל ראה בפ' דכתיב ו4'ת'נעשה
 שבאכילת הטונה אין רוראי כלומר מ"ע זו כספריוררשו
 עוף ולא מחור זוף הכוונה אלא מצוה תהיה מהורעוף
 בשמיני מפורש והלט עשה עשה מכלל הבא ולאופטא
 רבש"ם ורע ונו' יאכלו לא העוף מן תשקצו אלהואת
 חטשולחת את לרבוה תאנלו פהור עוף נלנמצא
 הגשלחת מצורע מהרת של רצפור ~ומר נ"ו'[]עווסין
 פמאה רעל פנלן וא"נ באכילה סותרת השרהע'ש
 בש"ם נסצא לא ש'ע רזו ררשא ובאמת בעשה נםעובר
 והמם"נ הרמב"ם אך נמצא לא שלפנינו נמפרי וגםכלל
 6מרס 65 ו6ער סס וירג6 וטעמס ]ונ"5 וצ"ע כןבתנו
 ס5סי ק5ח וג"פ יססו5סח קר6 6"5 סוכ יסקיס סיסס.רס

 ו ולוק[ פ"פס51ין
 מנה אלא נתורה נתפרשו לא פמאש עוטת סימניב:

 ]רסג"ס כצתרים העוף מיני ושאר בלנר ממאיןמינין
 וגשע שסיני שבפרשה כ"ר חם האסורין והמיניןס"6[

 ובסשנה ראה ועזמה פרם נשר הן ואלו ראהנפרשה
 ואת כתיב שנן ראיה ומינו ואיה ראה נ~אתהורה
 נהינ שכן ריה נם נקראת רמרה וככאשנה למינחהאיה
 שיש אלא היא ואחת למינה והריה האיה ואתשם

 עורב 41'נ0 ריה אותה שקורין יש איה אוההשקוראין
 היעטה נת לטיע עורנ כל את נתינ שכן רעורבוסינו
 למינרו הגץ ה1ת כתיב שכן שיע ונץ ושחףהחממ
 ומינה חמירח.ואנמה ורהם קאת הששסת וינשוף שלךנום
 עשרים הכל סך ועפלף ורוניפת למינה והאנפה גתיבשנן

 יטח ועשרים ארבעה וחם רלמינם וארנעהמפורשים
 מפט הפמאש ובעוטא המהורים וערה פרמהבבהכית
 מוירש ובעופות מיירית על מרובווז ממאותשבהמות
 ולעולם סס[ ]נפ' מספר לחמ אין מרורים רעופו,עמרובים
 רלפ"ז לומר ואין קצרה ררה לתלמירו ארסישנה

 טהר ש מסא וצא אם לע ירוע ואין עוףכשהמצא
 עוטת מאה ]סס[ חז"ל אמרו שגן נחוס'[ למאות מיניםיש סרממאיס אחר בגל רבאסת ונפהרע רונא נתרגיזיל
 שיש ניון %4ר הם *ה טע וטלן בסזרח יש*סאש

 1 איונא למפוך אין סיטניסלהם
 מהרה סימני ור' שבממאים פוסאה סשני ר' הן ואלונ

 ואיע נקלף וקורקננו וזפק יהררה אצבעשבמהורין
 וקורקבנו זפק לו ואין יתירה אצנע נשאין ולהיפךרורם
 יתירה אצבע ומרצ פומאה סימני הם ורורם נקלףאיע

 שא"א וי"א האצבעות שאחורי הנבוה אצנע זופירש"י
 אמרו וננמ' זו אצנע יש 5נשר נם שהרי נןלומר
 ראחר פירשו ולנן פוטאה סימני כל ישרלנשר

 האצבעות וכנשר מחברותיה נרולה שלפניוסהאצבטת
 קורין שאט רזה צ"ל ולפירש"י חוי[ נסס ]ר"ןשוין
 קן ו"ס סץ. ]סונף המא ואחר נשר ואינו רצא פעותנשר
 דגנוה אצבע לומר רששי רקרק רלנן לומר אפשראו

 אצנעות משארי נבוה שייא כפוסר האצנעותשאחורי
 ? ]ג"5[ לכולם שצה אלא נבו4 אינוובג*ר

 ובלשונע מוראח נקן-א חכועג ונלשון ירוע זפסך
 ]ע16ה6 דאפק אל סרצשפ וצלך שהמאכיוואלי"ע

 בתוט יש קורקכן שככל היעו נקלף וקורקבנו וסק[6ין
 וס4ונק חזק דיה ואפלו ביד מוזקורקנן וגקלף לבןכים
 ואז לועערפות בשמש איהן שינידן עד ניר נקלףואינו
 נקלף אעו אם אנל פהרה פיכק הוה נ"נ בירנקלף
 בספק ונשאר מחרה סימן איע' בםכין אלא נירכל5

 1 נס"כ[בגפ'
 רקרקע 2 ומנביה בצפרנע ש2 *רש" חרם יסטה

 עושה חרכולת נם שהרי עליו והקשו ששנלמח
 רוזרנטלת זיניט ר*ית רכפי לומר ואפשר ס"6'[ ]תוס'כן

 המאכל בעור שכלת גפיה אבל בצפרניה חמאכלרורסת
 חז"ל שאמרו כמו וצה זו רררימה וי"א רהייקעעל

 ממתץ ואינו נחייו חי חכעל שאדנל נלוטר ושנלרורס א-
 שבלי6 שההרטולש לסף שין זח ואין שימותער

 נע4 בבלל אעם שתולעים א1% ]4"ן דדיםתולעים
 כענץ ארס הפלת דצה זו 'רררימה %סרים וישחיים
 ואל ומ'פ[ נסט ור"ן זרפגי6 ]רענ"ן מז שבט'ררוסח

 ו סקיט ]שסיר טרגרהים רבים חמכיפ זהפירוש
 הוא אם לידע בדונה ח% נהע רורס שאיע לסימןן

 וצלק חופ 9ל שתו כשפעסורים ראק 45ע אם.רורם
חף



 1נוהשלהןה~אשש"%מושעהך
 דדרס דדא לכאן ושנים לכאן א*נעות שי ת*את
 ]ס"ס.[ דורס אהצ לכאן ואויז לכאן ואה8 ר4לקחשם
 הסאכל קולפ ב91טי מאכל לו כשזורקין אם מימןועוד
 ואם רורם דצא הארץ על שמנידצ קורם ואגלו ה%4ירמן
 שמניח אלא קולפו אפילו ש האויר סן קצלפאיצ

 עושה שהתרטצל כהרך שכלו ואח"ב לארץהמאכל
 ? ]טס[ ד:דםאינו

 הר' כל יהי טוצר שבעוף הכרח אץ חטי5גים חשלון
 בעוף לודפך וכן זפק לה אץ שוזא שהרי טחרהסימני
 אמרו וכה טומאה סימני כל בו ויהא הכרח איןממא
 יוצרים פומאה סיסני ר' כל יש רבנשר נס!6ןחז"ל
 סימגי בין ההפרש לטדנו ומוה פהרה מימני ר' כליש

 נם בהם ויש בה8מאים "8 אבל מהרח לטימניס%מאה
 לטסאה ואלו ל8ועיה אלו נזרה שציירה אלאמימאה סימני נם בהם שרש במצירים יהיפך פהרהסימני
 סימנים בשאיי משנחינן לא דורם רק ד4א ראםפייר עוף בכל לייות מוכרח הרס אט ורק ורתכארכפ
 ויש ]ג,ש:[ 8מא הרורם עוף כל במשנה הכמרם שניוכך

 פמאים חכ-ר רבאלו יצשנים והשם' ר5" שימתןץ י בם"ר גבארם ורמה כמה זהבענין
 פמא אחר הטימן מחרה מימני מ יש מהםבעשרים
 לפרם טהרה סימני ושגי פמאה מימני שגי ישובעירב
 פומאה מיסני חשלשח טהרה של אחר סימן ישועזניה
 עזניה של פהרה ס*מן אעו פרס של פהרה הסימןאלא

 שבכל סהסימנים סאחד מהרה סימן יש מחםרבאחר
 בכל שאיפ חרש פהרה מימן יש ובהשנ*הפמאים

 ההרש פהרה רגימן בו שיש עי נמצא אם ולפ"זס! י פוסאה מיסני ר' כל יש ובנשרהממאים
 וצא הדי פהרה סשן עוד עם עזניה או פרםשל
 ה"רש המימן איפ ובעורב כמקש מימנים מ ישלעשריס שהרי פמא עוף באטח למטקי לוא עהריפהור
 לבר אננם אחר מימן רק להם %ן עזניה %4ופרם
 רהנה אחר ספק "8 אך קורב מין דיא השלימימנים בשני להתיר א"א יכן החדש הםימן מיי סמפשגעלם
 כאן אין פמו!ים עחצת כשר אלו אאלת נאמר אםיי
 במעיף שהנאט הרסנ"ם סלשק כרטשסע מסא עוףעור
 אמנס קגס[ 1'ס ]סשג: ז'עך רש"י מלשק סהשפק וכןב'

 שדש בוצישיו צר6ת[ יאס ]ס"6- כתב ילהרשב"א
 חז"ל שאמרו תה חכ"ר מאלו לבר נם פמאיםעופות
 בממ%ם פרם רפיכך סמסאץ סרונץ פחוריןשעופווע
 אלא יש הגדצב לך ששופ *בר שאלו לסיסראלש
 ממאים עור שרש וכיון ע"ש סועפץ שהממאין לךלומר
 ס'מן קוד עם החרש מימן להם יש אולי ירענו לאחרי

 כמףש לנו ירוע עוה החרש הטימן אם אף ולפ,פחרה
 ן כם"ש זושיטה לפי סועיל אעו נ"כ נקלף קורקננו שזוצהראשומם

 וה4נו דטשה סי0מס ל לעוף יש אם אף זו לששחי
 מסא דורם דצא אם אלף וירקבפ וופק טעירתאצגע

 גיגף דסצעו אטתהו על לעסוף קוטהןררימה
 לשף שחה מוזיקץ שהע דאגמאבתרננולאא

 שף שצם און ח4ל, רוחמת !שהיא פצאתואח'ע
 אטהינ4 לט שמפ-ו עוף גסמורת אלא אצלנונאכל
 לטמוך לצ "8 וכסמורת לחוש יש לפ מפת ושלאבפהור
 בססורת 'נאכל פדצר עוף ]ס"ג![ בנם'כראיתא
 וי' לכל א"צ מסורת וכשיש סויוס[ י4ס ס'3:]רס"

 ן 1פק אין לאווזא שהרי לזה ברורה ור%חסיסנש
 אחצ ור4ו שבנופו סיסנים נ' לעוף דנשנמצא "איא

 שגהן זה ועל לשכלו ומוהר כשר והחשרורם
 ה4דקננו ושק יתירח אצבע לו ש"8 כל ~"ס*[בסשנה
 אם רח-ס הוא אם ידעפ לא אם אף כלומר מהורנקלף
 ונטישר נסוס' ל*ם ]פיפת רורפ אעו רוודאי משומלאו

 נ4 נ"כ להם יש פמאים י4צת רעשרש ראע"נונסס'י[
 בהפמאים אפנם מימנים ל בעל נתיר ואיךסימנים
 שבטפו מיסנים שני *ש וש"ו מטהון חר חרסאינו
 חהח* שבנהצ סיסנש י כשרש אבל ג5[ ז"ס ס'6י]טוס'
 הטף מימ% מ בהם אץ הממאש שפוון רבכל דורםאיפ

 פסס חסר תחל וסיפן 5סעפ845 יס "שק יסוג'ח יםמפ16ח5
 גקיף וקיק3ט ור6שגיס גט"מ טסופ ל'ם פל4!ט )ר6סוגן
 1ג5 פ6י 1"ס סשט ססוש גזנר' ס55 חסו סחופ פיסןסוס

 ! וטק ס"פ רט"י !פיסח 656 11 !פיסס 6'ט פט%ם
 רוכ הסכיסו שאליה סרבואא להר "8 שיטה עיףיננ

 שלכל פנפ6ור[ יסף 3ר שי'ט פיסט ]סי6רבוועיצ
 ת. אחר שהרה סימן רק להם אץ עופותהעשרים
 לרפמא ולק שוה איפ 8הןח דטימן קי מו0אהסיסני
 חצ' טזירה אצבע לו "ש הינשוף שק לו ישרבום
 בבים אינו מיסנים 8דך' אווף 8הרה מימןאמנם
 דהש ר"ה קבלת לפי דדא סיסן אהצ סמצונעלם
 דזרס ואעו הפק יתירח אצבע בלומר נקלףמקבפ
 הא ח* סנ' שאחר והעו בכהיי הררי סימנשאל
 8דרה של מימנים שני יוש ובשרב מהם אחרבכל

 בנל כמו 8הרה של אהר סיסן הש ועציה ובפרםדג' טחאי
 רנהר ויא שבושם דרשט4ש ורק המכ%ים עופותהעשרים
 8הרה של ההדש סימן "8 בעזניה אצ בפהם אומנהת
 ! שף קורקגט היא רשה קבלת 4לפי בכלםשאין
 8הרה סיסני בשני עוף מצאפ אם % לשי8ה יגהינ

 עעש לשים להוש אץ בעורב שיש ס"מניםכדשוניכרמשני
 פמארס עופווע הכק4 שלגר סוכרים אלו רשרפוועממא

 כאן אץ חש"כ בעולם מטא עק( עוד ליבאשבתורה
 שוכ ליבא סיסנ*ן בנ' עוף נמצא אם וכיש חששאשם

 יצ סיסנים שמ נסצא אס ר"ח קבלת ולפיחששא
 אץ אם אף חששא שוס *כא נ"כ שף כךרקבטמנרין
 נקלף כךרקבנו אץ וראי בעורנ שדיי נעורנמכירין
 41עורג בלסיפ גם ואף כם"ש החרש סימן שצשריי

 לפיסגיפ דומין אינן רלמש מיממן ששני לוסרשאפשר
 רגךרקבט *סר א"א עכ"פ סיד% עצפרעורב

 נקע-

 בפץס אדשע חרש סימן את אץ גן נאטר ראם סנדוןחד
א%
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 נמצא אם דורסים ומינו דעורכ יתכרר אם וכן בעזניהאו
 חשש שום אין נ"כ דורס אינו מנהון וחד מימניםשני

 יכולין שאין חשש בדריסה שיש כתכנו ככר אךכמוכן
 הקודמת לשיטה וכין זו לשימה בין ודאי זהו אמנםיךש : ע"ש י' כסעיף כם"ש בוריו עללעמוד

 8וצר ודאי הוא שכנופו סימנים נ' לו שישעוף

 סימנים על לממוך אין א"כ למעות 'ש דרימהדבענין
 : י' כסעיף כם"ש מסורתוצריך

 בידו דקכלה המאור בעל שכתכ מה לפי אכלנבל
 ח11ז כשל רחכה רנלו וכף רחכ שחוממו עוףשכל
 והרשכ"א הרא"ש לזה והמכימו רורם שאינובידוע
 הגדול כמפרו הכ"י רכינו כם"ש הפוסקים ורוכוהמור
 ורכינו הטור וכ"כ ממורת א"צ רש"י לשימה גם א"כע"ש
 שיתכאר כמו כן ס"ל לא חרם"א רכיט אכל בש"עהכ"י

 : כ"ם בסעיףכם"ד
 וככר זה כענין תמוהים הרכה ז"ל :ורמכ"ם ודכריב:ז

 על נתיישכו ולא רבריו ליישכ הרורות חכמימרחו
 11"ל ס'נ[ גקונ' ~כר,"פ ינמ"מ וכקי ק5"6 סין ]ערינ"סהלנ

 התורה מן נהפרש לא מהור עוף סימני בפ"אהרמכ"ם
 ן ע~כמי3 במ:ב בע(כו:4יעהנ 114ג4ך:נב:גג11 והמינין מותרין העוף מיני ושאר ממאין מינין מנהאלא
 דכר שיהיה והוא כמסורת נאכל מהזר ועוףנדיקה
 לומר צייד ונאמן מהור עוף שהוא מקום כאותופשום
 צייד אותו שיוחזק והוא הצייר רכי לי התיר זהעוף

 כודק שמוהיהן יודע ואיגו מכירן שאינו מי כתכ עודין י עכ"ל וכשמוהיהן אלו כמינין כקישהוא
 דורס שהוא עוף כל חכמים שנהנו אלובם'מנין

 דורם ושאינו וממא המינין מאלו שהוא כידועואוכל
 מהור עיף ה"ז אלו סימנין מג' אחד כו יש אםואוכל
 שהיה או המוראה והוא זפק או יהידה אצכע הןואלו

 האמורין המינין אלו ככל שאין לפי כיד נקלףקורקכנו
 חוץ אלו סימנין משלשה אחד כו ויש דורם שאינומ'ן

 אלא כישוכ מצויין אינן ועזניה ופרם ועזניהמפרם
 הישוכ סוף שהן מאד עד הרחוקות הים אייכמדברות

 כידיהם היא שססורת הנ~ינים אטדו כתכ עודיךן : עכ"לוכו'
 אם אלא אחד כסימן הכא עוף לההיר מוריןשאין

 נקיף אינו אם אכל כיד קורקכנו שיקלף סימן אוהוהיה
 לא מעולם יהידה אצכע או זפק לו שיש אע"פביר

 חום לו כשמותחין רגליו את שחולק עוף מלהתירוהו
 ואוכל האייר מן שקולט או לכז;ן ושת'ס לכאןשת'ם
 ונדמה המטאים עם השוכן וכל וממא רורם ה"זבאויד

 סימן בם יש ועזניה דכפדם כתכ דאיך על.1 ותמהויבפ : עכ"ל טמא ה"זלהם
 כגם' איתא להריא והרי רורם ואינו כגוףאחד
 סימני וג' אחד טהרה סימן רק להם אין ועזגיהרפרס

 בעו, נמצא אס הדין איך כתכ לא למה ועוד18מאה
 ק"ל ועוד שכגוף סימנים שלשה או שכנוף סימניםשני
 דורסים אינם ומהורים' דורם'ם הממאים כל לדכריושהדי
 שאינו דכל לומר והו"ל אחריס סימנים לנו למהוא'ע
 מהנאוניס שהכיא דזה עליו תימא ועוד מהורדורם
 קורקננו הוא סיסן אורע אם רק אחד נסימן מתיר'ןש~ון
 ר"ח קכלת כשם הראשונים וכל ההום' הכיאו כידנקלף

 והוא דורם שאינו סימן עוד לזה שא"צ בהםומפורש
 כטפו אחד סימן ועור דורם אינו על דכריהםהכיא
 שתים רגליו אה שהולק כעוף שכתנ רגזה ליוע"ק
 ]סזס.[ כנם' מסיים וממא דורם ה"ז לכאן ושתיםלכאן
 ]ערק זה השמים ולמה טהור לכאן ואחי לכאןשלש

 ; ,חק[זגיע
 דתנן המשנה טהוך זה כל דקרק דהרטכ"ם ונלע"דכ

 וזפק יתירה אצכע לו שיש כל ממא הדורם עוףכל
 טךילא ממא הדורם דכל כיון וקשה טהור נקלףושרקכנו

 עוף וכל דורם ממא עוף כל דהא טהוד דורם שאיגוכל
 ליהגי אחרים סימנים לנו למה א"כ דודם אינומהור
 אלא ט,ור דורם שאיט עוף ובל ממא הרורם עוףבל
 אין מ"ם הוא כן ודאי תורה דין דמעיקר דאע"גודאי
 ומעמא כאכילה להתיר דורם שאיט סימן עללסמוך
 סימנים הם שנגוף ס'מנין הג' דאלו כמילתא איכארכה

 דורם ום'מן כשלילה טוטאתם וסיטני נחיוכלטהרה
 מהרה וסימן כחיוכ הוא שלו מומאה דסימן להיפךהוא
 וזפק יהירה דאצכע הדכרים וכיאור כשלילה הואשיי

 כחוש זה רואים ואנו מהרה סימני הם נקלףוקורקכנו
 כ1ד נקלף שקרקכנו זפק לו שיש יהירה אצכע לושיש

 כשלילה הוא שלהם מומאה וסימני למעוה מקוםשכאן
 דמימן להיפך הוה דריסה וסימן אלו כל להםן
 כאן ואין דורם שהוא כחוש רואים אנו שלוטומאה
 הוא דורס ש:;ינו מהרה סימן משא"כ לטעותמקום

 לא לרוגמא להמעאה על1לה שלייה וכלכשלילה
 ראיה דאין ורא' דורם שהוא ראיט לא אםמיכעיא
 דרם שלא ראינו אם אפילו אלא ראיה אינה ראינודלא
 היה אחרת ס'כה או לדרוס רצה לא פעם כאותואול'
 לו שיש וכל אחרים סימנים על עוד להכים ואיןממא וראי דורם שראינוהו הדורם עוף כל חז"ל אטרו ולכןלו

 אם ראף כלוטר מהור נקלף וקרקכט וזפק 'תירהאצכע
 של כמימן למעשה למהרו א"א דורם שאינודאיניהו
 'ת'רה אצכע כנופו אחד ס'מן עוד יש אא"כשלילה

 וכיאר קהני או או והמשנה נק4ף קרקכנו או זפקאו
 וכו' האמורין הם'נין אלו ככל שאין לפי המעסחרמכ"ם

 ; דכריוונכאר
 ממאין עופ.ת כ"ר גמירי ]ס"":[ כגם' איתא רהנהכא

 וטפרש י,"ש וכו' כעזניה וחר כפרם חר כעורכ והריג' ג~ טהם עשרים ככולהו הררי תלתא סיסגין ור'הן
 ג' להם יש דעשרים והגאונים רש"יכשימת
 שלחס טומאה דסימן טפרש הוא אך שבגוף טהדהסיטגי

חא
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 וזפק 'ת'רה אצבע בם'סנ' 3ם החם'רי פגאונשגגם'
 פפל יהא ולא דורם שאיט זה סיסן על להת'רלסעשח לממוה שאין ק"1 בם"ש לרבים נממר שהעניןפמעם

 הרם"א רבינו של פעמו שזהו ברור לי ייראהכם ! העיקר סןטוב
 שבל י"א הב"י רביט שבתב מה שעל נ'במעיף

 כטפו סיסנים נ' לו יש אם באכילה ומותר דורםשאיט בידוע ח11ז בשל רחבה רנל וכף רחב שחרפומועוף
 ~ה על אפילו לססוך שאין וי"א וז"ל רןא בתבעב"ל
 טעם שום ואין עב"ל לשטת ואין טהנין ובןפריר שחוא בו שקבלו בטמורת אלא עוף שום לאכולואין

 ואחר עיי1[ סח51ק סק"ס ]עפר,פ זו להים-אלכאורה
 הבר אווזות וכר הבר דאווזות להוכיח ך ה(.רמהנדולים
 להם יש הא רש* לדעת דאפ'לו זה סמעםכותרים
 הרמב"ם דברי שבארט מה לפי אבל י"ב כמעיףשכתבנו יומף כר הר"ם לשימת הימכ דיסב"ם ודעת זהסימן
 בלא להת'ר וחלילה וברורים נבונים ררם"א דב'טדברי
 50'5 זגרי 5זת01 סס6ריך גסר סג' נקא1 ]ע0ר1"9מטרת
 מס1ר0 0'ס 06 0י 5ס0'רם 5ין עלכריג1 ססירם 1ס61ס6סרם
 סגנ1ף סימגיס סמ 50 יסם סיס ס00כ עיי1 6ת659 !:51גצ
 !סק יהם 60'ן ר61'ס 6נ1 116!6 1נר ).11!8 זה6 51'00'ס
 י6 61גי ,9ק יסס יס סכר 116!6 1גר 0כר ס16ו!6 6סגר61'ך

 : 51ע"נ[ מ10!סר6י0ים
 להם ונדמה הפסאים עם השוכן שבל שבתב יזהל

 פמא רזרז'ר מק1דם בתב זה וע"פ עב'ל פסא~'ז
 דזרז'ר ר"א לרס ודומה מסאים עם ש1בן דהואדם"ל
 שוכן ורק להממאים במראיתו נדמה דאיט ]ר'ן[פדצר
 דין כלל כתבי שלא והש"ע הטור על ותם'חניעסהם
 קשה הב'" ורביט הפור על אכל ידוע טאיט עוףשוס אוכלי אין זה בלא נם א"ב סיסנים בד' אפילולאכול אין ממורת שבלא שפמק ביון ניחא הרם"א ולרכיטזה
 כל לו בשאין אלא אמור איט ונדמה דשכן דס"לטיל'
 זה מפעם לאמור ש"ך לא לו ביש אבל סיסניםהר'

משפמי
 ממורת בלא לההיר אין סימנים ד; שבלא

 גתס1' 1ק'ג 0סו2 גיפ י06א ד6'ן ג"ס נט' הר6"000סייס
 : 51"0[ 0יס 3'ג55

 שים אחר לברוק א"צ ממורת עליה שיש דעוף ורעלא
 מאויר קולמ או רודם שהוא גסצא אם אמנםסימן

 אממורת משנחינן ולא ליה אמרינן רנל'1 את ופחולקאו
 אינו אם אבל סק"1[ נ'0'ך הוא טעות שממורתובוראי
 טהנ' טיטן לו שאין ידוע אפילי לאו אם דירם אםיד1ע

 שהוא להיות יבול דהא בממורת מותר שבטףס'טנים
 שיש וביון פהרה מ'מן ע'קר רןרי רזרם בשאיטפהור

 ! ]פם[ לאבלו מותר ממורהעל'1
 אותו שאוכל'ם לסקו0 והלך מסירת להםשאין מפני אחד געוף איסור שטהנין כסקום שהוא סילננ
 אפילו שם לאכלו ג"כ חוא יכול מסורת להם שישטפנ'

 שיצא מקו0 הומרי משום באן ואין למקומו לחזורדעתו
 ורק סוחר שהוא שמודים אלא אסור שהואשאומרים מפגי לא נמקומו 14ת1 אובלין שאין מה שהריסשם
 אוכל'ן אט אין ממורת ובלא ממורת להם שאיןמפני
 למקים ממורת לחם שיש ממקום ההולך ובן'אכים לא למה מסורת להם שיש בסקום עתה שהואוביון
 סשום באן ואין שם לאבלו הוא יבול ממורת לרסשאין
 ל' ויראה שבתבט סהמעם לשם שהלך מקוםחומרי
 בשמתחשב אכל למקומו לחןור בדעתו אלא איטדזה
 דאל"כ מקומו אחר ננרר אדף דבל לאכלו לו אמורשם

 לא העיר ובל ויאכלו משם אנשים במהכשיהיישכו
 שממתפק סי ויש מזה יותר התנורדו לא לך איןתאכל
 יסז'ש מסמ0 ]01ן 1ד1קן פ0ר1"ם כם"ש ברור נראה וליבזה

 : 0'ס[נז1ש9
 הב"י רביט יבתבלנ

 במעי
 שאין מקומות שאר אם ה'

ן
 שיש טקום ססך על 5אכלו 'בולים ממורת להם
 לחוש ויש שמת'ר מ' 1'ש שאומר מן יש מסורתלחם
 הקודם שבמעיף הרין כתכ וסקודם עכ"ל האוסרלדכרי
 יבול ממורת שיש למקום ממורת שאין ממקוםדחרילך
 שבמעיף שמתיר מי והיש הרא"ש דעת וזהו שםלאכלו
 ע"ש הנרול במפרו כם"ש הר~'ש דעת נ"כ הואזה
 בני בל אפילו הא לאכול'ב1ל שהלה דזה סקורם לומר ל4 למה לפ"ז דא"כ לשאולואין

 מקומוו
 הוא בן דודאי די"ל ממורת להם שיש מקום ססךעל לאכול 'כולים

 לאבול יבול שהלה שזה לבד דלא הוא כן ב1ונחוובאסת
 זו אף זו לא בררר ונקיפ מקומו בני בל אפילואלא

 כל אם דודאי בלל שאלה זה דאין ועוד סק"ד[]00לו"9
 על לממוך רוצים ממורת להם שאץ המקוםאנש'
 אם אבל בן לעשות יבולים ממורת להם שישהסקום
 ועב"ז לחכריחם יוכל מי כאימורם ונשארים רוציםאינס
 ממורת בו שיש למקום ממקומו שהולך להיחיד לומותר
 לעשות שמוברח אסרינן ולא בבך רצפו אםלאבלו
 שבמקומם מה רשמא הוא שאומר מי היש יטעםלך : שבארט מהמעם משם שיצא סקום חימרי מפעםכמקומו
 טמאש מצוייס שבמקומם סמעם הוא אימורנהנו
 דקת וזהו זה מפני זה לאמור ובהברח להםהרומים
 הה1לך יחיד זו ד'עח לפ' אפילו ום"ם ]ג"'[הרשג"א
 אם דודאי לאבול יטל ממורת בו שיש למקוםמשם
 ומדינא זה ספעם הוי האוסר דהמקום לט גרורהיה
 טרר מרס חפורש ה'חיד נם היה לאכול להםאמר

 ממעם הטותר במקום נם לאכול לו אמור והיחאחריהם
 יודעים אנו אין כאמת אבל משם שוצא מקוםחומרי
 היחיד על להחסיר א"א ולכן שם אובלים אין מהמפני
 ריא אובים שאין דןה לומר רטבל אחר לסקוםההולך
 אנו לבולם להתיר ודן ממורת להם שאיןמ0עם

 אונלים אין לכך היהר גו קכלו שלאבסקוסות מ"רי שרא"ש בלל פליג' רלא שאומר מי יישלה
אוש
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 9סתס 51"ס ס' 3ססיף כמ1 סיר3ן ט)יסס 6סר סט6ססק
 סס"ע ס)ק1ן 1כ"ט ס61 ססק סס6 36) טיירי סרסס6913'

 והוא מהור ברנ אחר סימן יש עור המור כתביךץ 1 191ק[ 3ימ7 סנט)חו9י9וט
 ראשו אין והפהור שררה לו ואין חר ראשושהממא

 ז"ל הרא"ש וא"א רנ כל להתיר אלו סימנין שניעל לממוה שיש שכתבו מהגרולים ויש שררה לו רשחר
 חכית שמביא כותי כתב ום"מ עלירם לסמוך שאיןכתב
 ראשו שמכירין רנ כל מלוחים רנים מחתיותמלא

 וה'"יטפ ! עיאור צריכין 1ךבריו עכ"ל אסורין והשאר מותרושררתו
 רנים רכשמביאים )"ס:[ ]סס בנמ' ראיתא

 שאינם לבר כלומר טרופות והמה מלוחיםקמנים
 חתיכה אף בר5 שאין ממורפות החתיכות עורשליטות
 החתיכות ואם ממא מרג הם רשמא אמורות שלימהאחת
 והשרראות הראשים אם ניכרות שהחתיכות מרופותאינם
 ויש חר ולא רחכ שהראש כגון מהור מין שהםניכר
 הוה ושררה ראש ראם הש"ם ופריך מותרות שררהלהם
 ריש ומתרץ וקשקשת סנפיר רק תנן למה מהרהמימן
 ופירשו ע"ש לממאים רמי ושררהם שראשם כטהוריםנם

 החורה אך מהרה מימן הם רוראי רה"פהקרמונים
 רכל ולומר זה 6ימן לתת ביכולתם היה לאוהמשנה
 כן ראינו מומאה מימן חוא שררה לו ואין חרשהראש
 רמו ושררתם וראשם סו"ק להם שיש מהוריםריש

 וראי שררה להם ויש רחב שהראש אותם מיהולטמאים
 שכתכו מהגרולים שיש רטור שכתב וזהו טהוריםהם

 , להתיר אלו סימנים על לממוךשיש
 רכיון הש"ם רה"ק ט*6[ ]ס" שם כתב חרא"ש אבלבנ

 א"כ לממאים רמו ושררתם שבראשם בטהוריםשיש
 על לממוך אין וא"כ למהורים רמו ישררתם ראשםיש שכממאים בהיפך נם להיות ויכול מובהק מימן זהאין
 יש מלוחים רגימ חתיכות בחבית ומ"מ להתיר זהמימן
 שאין במה ריעותא כאן ראין רכיון זה מימן ע"ילהתיר
 להתהם יש לכן מליחה בשעת רטפלים קשקשתלהם
 שממאים רמיעומא למיעומא חיישינן ולא זה מימןע"י
 לפנינו כשהיא משא"כ כמהורים אלו מימנים להםיש

 1ס'ך 91רסס ]ג"ח עי"ז להתיר א"א קשקשים בלאשלימה
 מקצת בהחבית שיש מיירי רבכאן שפירש מי וישסק"1[
 בהם שאין אההם ולכן קשקשים בהם שישהתיכות
 ראש מימני להם שיש כיון להו חיישינן לאקשקשים
 מלשון כן משמע ולא טסר)"ח[ ,כסס ]ססושררה
 ! סקי"[ ]ס"ו כריעבר הוהשהניא והכותי לדיעבר לכתחלה בין שמחלק וישהמור
 אין בספ"נ שכתב בזה אחרת רעת ז"ל ילהרמב"םכא

 והם העכו"ם מן מלוחים מרוצצים רניםלוקחים
 ניכר ושרת הרנ ראש היה ואם מרופה מריתהנק-אים
 עכ"ל העכו"ס מן 4ותו ליקח מוחר מרוצץ שהואאע"פ
 גראש מובהק במימן הפרש שום ראין רמפרשונראה
 נמביע שדכיר שצריך אלא למ~רין טסאין ניןושררה

 והרא5 אימור לחחזיק ראין עמהן שעירב ממא אחרלרנ הייעף5ן לא ואז פלוני רנ ממין שהוא והשררההראש

 : בש"ע זה רין כל השמיט הב"ירביט ולכן ע"ש ר5שניות בפי' רכריו בי14 1כ1 ]ק"ט[ הוארג
 רחתיכות רין על ר' במעקי כתבו הימ"א רבינו אנלכב

 רחב ראש לו שיש רנ שם נמצא ואם ח"לרנים
 אם אכל קשקשים לו היו רוראי לאכול מותרושררה
 אראש לממוך אין קשקשים בו רואים אנו ואין שלםהרנ

 שתמרו לתלות' רכחתימת'כשיש עכ"ל'וטעתוושררה
 אכל זה על ומסכינן תלינן סיבה איה ספניהקשקשים

 טס1ס )סרפ3"ס ססק ]1)% כ' במעקי וכמ"ש בשלםלא
 )סס3 סר15 סק"1 1סט"ך סכ"ח ורק גן ס") )6 סס1סקיסיר31
 ססר'פ כט"ס כן )1טר 6"6 סיפן 9סוס סרט3"ס 7סחגס

 כן ס") סר6ג"9 1נס )9נרי1 סס1ג'6 ג19חק 1י,ס3ו1סכר1'ס
 ! סס1סקיס[ רוג 9פח כן 1)6 סס סר"ןכמ"ס

 לו יש מהור שרנ החמיר יהורה רכינו בשם כתבוכנב
 עק לממוך שאין ובוראי ]כ"י[ לשנים מרזמהזנכ
 סקץ[ ]סר"ח לשנים' סרוק כשאינו להחמיר אלאלהקל
 מ1בהק מימן ריא"ז שם על זה בלשון שכתב מיויש

 בירוע שוין הפיצולין היו אם מפוצל שזנבו רנ כלברנים
 ארוך האחר ר5יצולין ראשי ואם קשקשת לושיש

 מפוצל זנבו שאין אבל קשקשת לו שאין בירועמחבירו
 והיינו מפוצל הזנב שאין הרבה ריש חמיר כר"יילא וזרי סס6"ט[ ]ס"ג' רנש ברוב לממא המהור זנברומה
 ר5יצולין צריכין שגחלק אותו ורק לשנש נחלקשאינו

 מין בל"א שקורין רנ סין מהנדולים אחר כתנכד : בלל מזח וסכירו לא הפומקים ורובי שויןלהיות
 העור ותחת מאר רק בעור סכוסה והואקארפין

 קשקשת מעח 1ב1 מרובעים קמנים חררים כמו ישהרק
 ק"ק חכמי באכילה והתירו במכין רק לקלווי וא"אאחת
 זה מרנ שמענו לא (אנחט נס"י[ נסס ]63ק"ס'ווילנא
 שאינם ואת לנו הירועים הרגים רק לאכול לט1חם1ר
 קשקשאות עליו רואים אא"כ לאכ5ל אין לנוירועים
 בהם שאין הרנים על מסורת לט ראין הרגיםכררך

 במים קשקשיהם המשירים מהמיניס שהם לומרקשקשים
 הרור חכמי בין טחלוקת היהח שלפנינו שברורושמענו
 שזהו ואומרים קשקשים לו שאין מעמרינ"א שקוריןברג

 לאיסור הרכר דצא במים קשקשותיהם המשיריםמהרנים
 אף וכן להתירה וח"1 פרפח לרנ אצלט מוחזקתוהיא
 ובטקופ רנ מין באיזה היתר נוהנים אחר במקוםאם
 מכ~ס באותו ולהתיר לממוך אין לאסור נוהגיסאחר
 לקנין פ"ב במי' כמ"ש אחר המק81 ססורת ממרעל

 ולכן לזה הרומיס ממאים יש זה בסקום ראוליעופות
 ! עשם[ ס'ס 3ס" סטגיימ ]1נ"ס להתירם וא"א בזח גררונרר
 רזיעה מררבנן רק אימור1 אין מסאהם רנים צירכה

 שהוא נבלה בשר לציר רמי ולא הואבעלמא
 הגימף יהציר שסגתית בהט אין ררניםבבשר

 ע-
ייא הטליחה



 19ירהטלהן % יימצ יטם פיציהינתןשפיף
 דריש דבת"כ האע"ג ג,ש-] ]ש4ן בעלמא זיעה רקויא
 ק-א רעיקר 4צ פס( ]תוס' ה1א בעלמא אממכתאשל,, וקשה ורופבן צירן לאטור רנש נבי רכתיבסקקץ
 4בל ופמטגית בו שאין רג 1ד11קא וקיפה לרומב%א

 ספק כל ולכן כבשר התורה מן אסור צירן השמגיםדונים
 להקל הצלכין ררבגן מפיקא הוה , רנש בצירשיארע
 ספיושח רוצי להחמיר בטפיקו רולכין שמן ברגאבל

 6י'ס[ נסס ]נ"ס שסטניה כרם אין רנים ומווםרשצרייתא
 הוה מליהה שע"י צה- דדחקא ודע סקע"ו[ ]ס"ךלה"ל רךלכין לט אם שטניגית כר6 יש אם םפק כשישולכן
 ציר וכ"ש מעל"ץ ככישה שע"י ציר אבל מדרבנןבדגש
 ור*שס 44 תרוסהע 9'" ]ער'ס עיקר וכן סג"ו[]וינ ככבוש רולקין ויש ]:ס[ התורה מן הוה בישולשע*

 , סמ"נ[ס6"ס
 לפיכך ררבגן איסורו ברנים מליהה שע"י רציר יכיוןכנו

 אע"פ מוצרים מלוהים רגש מרבותי לקגותמותר
 יהר טמלהו לא רשטא אהר ככלי המםאים עםשמתהש
 אה"כ עירבן לעצמו אחר כל שמלהן אהר אלאבתהלה
 לאהר רק( צ"א םי' לקסן רקי"9 אע"ג ולכן אהרבכ*
 שמתהים כיק וא"כ ע4ש כרותה גהשב מליההשףעור
 לא ד6מאים טן הפהורש יבלעו להים והם אהרבכ4
 שיעור וכששהו מועפ ויא רגים שציר מפני לההישיגן
 םתהים ואפילו סק"י[ ]ס"ר צירן כל פלמו כברכליהה
 כל לה היישיגן לא קרום מים מלאה בכלי ביהרעהה
 ס'"ג ]*ו"ס כבוש דךה ראז ביהר מעל"ע גשרו שלאזמן
 והציר ציר יש בדבלי אם אטנם ג5טס[ וכ"מ ר6י"סנסס
 ירוע איגו אם אפילו אסורש ודאי הדגים בל עלקךלה
 9'צ רבציר גאמר אם מיבעיא ולא טעל"עשנשרו
 נאמר אם אפלו אלא ק"ה בסי' לקמן כמ"שמעל"ע
 רצריך כמש אלא איגו מייהה שיעור לאהר רניםרציר
 יםים ברגלי יהר שהטה הרבר קרוב יווזר מ"םמעל"ע
 והציר ככלי במלהן להניה המהרים ררך רכןרבים
 כששרויש דבשימא יתיקלו שלא כרי עליהןשיפף
 ז3יזן כיהר שראום מקרו3 ש,ה לעין נראה קייםבסים
 אבל לקולא תליגן ביהר סעל"ע היו אם םפקשיש

 ובודאי לכאן הציר הבש מי ככלי יהד בצירכששייים
 והדהק הסליהה ומתוך זה בכלי יהד הושמו רבשמזטן
 כגיר ר6ס'4 רפסמס סקשו ]סס" עליהן הצירעלה
 סס סיס6 ויכרי פ9)*ע סגסרו כניטזר 'רסנו עס)6פתר
 סס 6)* סכית גפו כס סמ1)'כיס כסכ4 עתס 6ינס 6סו6סי)ו
 ול6יס ע)יכס סגיר סס סי מ"מ ופריכס כקערס 6סרתנכ)י
 ופ)'5ס )כ* וס קריס כמיס ררק ססכ6גו מס6ו"ט)וס

 : ורוק[כ5,ר )סקי
 כהכ דום"א ורביט הרין טעיקי הוא נן שכתבט ,הכ?

 המםאים עם מוגהים אם אוסרים ויש ח"ל ה'במעיף
 רואימ אם אפילו לג~יתם שלא גוהגין וכן אחתבהבית
 השולהן על בערכונ הםלוהיס הממאים עם שמונהיםרק

 רמהירין וטרקר"ש בהערע"ג סלבד שם שהםשמוכרין

 דאין משצם המטאץ עם נט4ין אעם יראי עגעבנל
 תאה ואם ממאים רגים ביניהם יש אם ולברוקלפשפש לההסה- אין דנים בשאר ואפילו עמהם לם5חןררך

 אפילו המוצרים עם במים שרויים הפמאיםשהדגים
 כל גשרו שמא הוששין אין אבל לאסרו ישבהערינ"ג

 שכבר כדיעכר אבל לכתהלה זה וכל רואים שאיןזמן
 דרבנן דקים רצי משום עג'ן ככל להתיר ישקנאו

 הוששין ואין יהר נסלהו לא כתהלה שטאואסרינן
 שמטגית כהו רלית ודוקא מזה זה לכליעתןאה"כ
 אית אם אכל שמטגית בהו לית מלוהים רגשוכחם
 והיכא להומרא ומפיקא מדאורייתא אסור שסטגיתברך

 דה8מאיס טאהר עגין בכל סותר יבשים מלוחיםדהדנים
 סוסתיס אם לכתהלת ב,ה נם לההמיר ונהגי יכששמכ

 ז עכ"לביניהם
 שנתבאר מה כל על הולק ראיט רכריו ביאורבץץ

 שלא לתלות שיש הוא כן הרין מעיקרובודאי

 דכשמביאים זאת את יבין לא מי האמנם ביהדנמלרי
 ונ"כ ג"כ ביהד שנמלהו קרוב יותר אהד בכליאוהם
 אשר באיש מארה תבא אמנם בזה"ל מרקרמונשאהר
 בכלי יהד מונהים וממאים מהודים דגים בעירורואה
 בם יכשלו ופושעים גאטר ועליהם לכתהלה אוהםזקוגה
 שנהכאר טמעם בירם למהות שאין הגם 1כ11גהו ס-(]ס"י
 ]סס6"מ[ המרדכי וכ"כ ביהר שנמלהו יורע הלבאבל
 ר6מאים עם יהד המונהים מלוהים רדגים גרוליםבשם
 ששים יש אם ולכן כס"ש והמעם ע"ש אישר בהםנדגו
 ולא כלל הששא ב,ה אין המטאים נגר הפרצריםק

 שם היה לא ומקודם הפטאים מן נמכרו שמאהיישיע
 : סק"ח[ ]עס"ך להוש אין האי רכוליששים

 עם נסלהו לא רודאי להוש אין בהעהרג אמנםבם
 מקום מריהוק דכאים םשום שנחאים רגיםשאיי
 אף להוש אין ובהן לברן אותן ומיהיןולאלפים
 ובודאי בכלי או השולהן על פמאש עם יהרכשםונהים

 טלוהים דגש בשארי גם ואף אצ* רגיי רב זמןלאהר
 עם שטונהים רואים אם רק ,ז ברצםרא לגדוגאק

 כשמהר אבל בכ4 או השולהן על ביהרהממאים
 שסא ולהוש להמפ לנו אין פרורים מלוהש רגיםמביא
 כשיש אפילז *ה להוש לט דאין ג"כ מסאים עמהםיש

 גם אף הייפך זה להשש םקום שום ראיןלברר
 יהר כשםתהים השש נהם ראין שגתבארכהעריג"נ
 כמי ככלי הקר שרויים שהם רואים אם מ"םבכלי

 כיונס ונס וס'ר קס"י סי' ]תס"ר לאמור יש הן עזיןשריטה סי ואתן השרייה טסי הרכה ציר כוה וישהשריהה
 ו:'ס 46 סרייס נמי כווגתו נמיס סר1'יס ח"ם סו6 כןסרמ"6
 64שק )וס נירין ו6ג)ט )מוס 6ין סטס יגטס ל 15תנן'מ
 כו[: ים רנ מעסם ונס מ6ר מ)וח סי6 כ' סיתס נקס סועיסוסנ"ס
 פמאים בדגים שרויים אלו שהעחג"ג כשראינו הויל

 ארצים שהעריל'ג אע"ג להוש אין ראיגו כשלאאכל
 איו גס אולי לחוש לט אין מסאים עם ששרוייםראעו

סן
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 הש5ק 6נ ס4טן דמס סימניהלכא

 לכתחלה הוא שהחמרט חל1 דברש וכל כזהלאחמיד ואין ריעותא להחזיק לנו אין ראינו לא שאלו וב'וןכן
 שמעיקר אף ולכן שבארט כמו דצא כן דר5כראסשום
 בריעכד אכל לכתחלה להחם'ר 'ש ט"מ להקל 'שהד'ן
 ואפילו כ"1 בסעיף כמ"ש ארינא מוקמ'נן לקח כבראם

 ויש בהערינ"ג שלא ואפילו 'חד ושרויים 'חדטונחים
 יחד נמלחו לא מתחלה שמא ואמרינן ענין בכללהתיר
 ודווקא מזה זה לבליעתן חוששין ואין נתערכו אח"כאלא
 מפק דהוי משום להקל ר1לכין שמטנית כהודלית
 להחמיר כמפקן הורכין שמטנית בהו כשיש אכלדרכנן
 דגים סתם או מלוחים דנש וסתם תורה מפקדהו'
 אם ולכן שמטנית בהו לית סק';[ ]9'ץ סלוחיםשאינס
 להקל בספ'קו ו1לכין שמטנית בהו אית אי ספקיש

 שמא ס'ט רהוה ועוד שמטנית כהו לית דרוכןמשום
 כהס שמטנית אין שמא נמלחו ואת"ל עמהם נסלחולא

 מותר ס"ס יש התורה דמן וביון התורה מןומותר
 ! סס[ וסמ"ג סק9ץ ]עס"ן מפק בחד ,גדרבנן

 אלו ומעורכים לחים נשהדנים הס אלו דברים ינלל64
 פאראנע"ם כמו יבשים מלוחים דגים אבלבאלו
 והפמאים כפהורים ממאים המ~ירכים וכדומהוצובאקע"ס

 להחמיר חשש שום ואין ענין בכל סותר יבשיםנ"כ
 ראיר שום כאן ראין משום לחומרא לחושאפילו
 כל אותן קורעין המ'ם מן אותן שבשמוציאים אלודנים דרה שכן ב6"ע אחד כל נמלח ובודאי ביחדשנמלחו
 ומפריד'ן אותן ותולין לכדו אחד כל 1מולחין כפ"עאחד
 שם 1'תיינשו והחמה ררוח בהם שתשלוט כרי סזהזה

 אם לכתחלה בזה נם רהחסיר דנהט וכתב סק9"ט]ס'ך
 כזה גם נהט 'שראל דהכען כלוסר עכ"ל ביניהםמונחים
 אף זו לחומרא מקום שום אין שמדינא אףלהחמ'ר
 להחמיר ונהט הם קדוש'ם ד'שראל הטחמיד'םלדעת
 בל' לאכול סותרין זו בחומרא נהנו שלא במשם~בן

 ; סק'"ט ]סס בללפקפוק
 'בשים גדנים שייך לא זו לחוסרא ראפילו ידעלבנ

 וביוצא סאסאייקע"ם צוכא"ק פארא"ן כסושלנו
 דנים ביניהם נמצא שיהא ופמעט לא דסימעוברט

 שקורין.סמינקעס לסאד הקפנים נהרנש וגפממאים
 ס'עופא תסצא המצא 141לי טטאטט דנים 3הםאין

 יצחרזות הקמניס הרנים אלו וכן תרין ם זורקןדסיעופא
 אין איבאריקע"ם או מייץ8קע"פ ששרין דקיםבעצים
 וביוצא באל, הסהסיר %ל ונלל בלל חשש שעםבהס
 המלוחים הדנים פלו וכן דיהטיהין מן אלא איטבאלו
 אין ולאקסי"ן ד'ניצ"ע וכ"על"ע שאננ"ץ במוהלחים
 בלל פמאין ביניהם נמצא לא כ' כלל חשש שוםבהם

 הרנים 14כל'ן היו לא ליפא ער' שבאיזהושמעתי
 ולפ' והתירן עליו חלק אחד הרור וגדול אסרםשלפניט שלישי בדור סהנדולש שאחד שסעת' וגם פעםסאי~ה ידעתי ולא כהם וכיוצא צובא"ק כפארא"ן שלטהיבשים
 ו נ9"ש לאוסדן וכלל כלל מעם שום אין שגארטסה

 דנח בו "8 אס דצ'ר 6"ט[ ]ס'ס גמשנה איתאלג
 .הדגרים וכישר אסור נו ושאין הציר טותרכילבית

 הרבח כשהם מרמרים דנים של הציר דדרךלרש"'
 פטא דנ מין סאליה ולנדל טצר להעת אחתבחכית
 ממאים דנים של ציר בה מעורכ ואם כילכיתשנקראת

 אם אפילו אלא עוד ולא בלל שם לגדל מפכעואין
 ציר כהציר נתערב אח"כ אם פר1רים דגים בצירנתגדל
 טחד ולפיכך וימות הכ'לבית יתקשם לא פמאיםרגים
 שופמת אחת בילכית אם רנים של ציר שהביאנותי
 אין ואם ממהורים שהוא מימן שזהו מותר חי והואבו

 דחיישינן אפור מת שהכילבית או ט שוטפתכילכית
 שיש חז"ל ואטרו ממא דנ של ציר כזה נתערבשמא
 ! שיתבאר כמו לפתוחות מתומות חכיות ביןחילוק
 מהם באחת ונמצאת מציר חביות הרכה כשהביאולך

 פותרות טלן פתוחות החכעת אם חיכילבית
 מותרת היא סתומות החביות ואם כאחת חשוכותדכולן
 סגי דלא אחדת חוסרא 'ש בפתוחה אך אסורותונולן

 טמנה נתר1ה ולא את' דמעלמא דח"שינן אחתבכילכית
 בא היה דאלו בחדא מנ' ונסתומה בילבית שת'וצריך
 וגשנמתטה סתה ה'תה בבר פתוחה כשהיההמעלמא
 מועם זסן שזה חיישינן בפתוחה אבל מעלמא לכאא"א

 סס 95'רס"' סו6 ]כן חיישינן לא ובשתים לתוכהשנפלה
 עופיהן טין 1גססזחוס ;ס 1ין סססטיטו וס"ע ס19ר ע515'ע

 1 ו1וק סק"ח וע9"ך ג1ו5 ג1וחק ס"סכוטג"ח
 זה גכל אחרת דעת לו יש מפ"ג ,"ל יהרסב"סל1ץ

 ציר חבית דבנל והוא מרבותיט כמה לווהסכימו
 ממין הוא שהציר לסיסן אחד דנ שם משימיםדגים
 ואם שם ששמוה1 פרער דנ הוא והכילבית אלודגים
 כולון דחשיבי אחת בחבית אחר בדנ ד' פתוחותבולם
 שימצאו והייט יותר בירור צריך הן סתומות ואםכחדא
 בל דמסתמא אמרינן ואז אחת בכל דנ חכיותבשני

 שלם הדנ אין אם דאף ס"ר ונם פריר ציר הםהחביות
 והשדרה הראש אם פ"ס קשקשת ע"' היכר בוואין

 ]ס19ס"ש מ1תר פהור סדנ שזוי כפב"ע ומכידשל6ים
 ; וג"9[ ע"ס פ16קי5רו

 אא"ב העכו"ם מן ציר לוקחין אין שם הרמב"ם יז"ללך
 עכו"ם אחד דנ אפילו גו סשופמ פרער , רגחיה
 אחד ודנ ציר של פתוחות חב'ות סלאה עריבהשהביא
 אהת פתח סתומוח היו טיתרות כולן סהם כאחתטריר
 סותרות בולן פר1ר בה גפצא שנייה פהור דג כהונמצא
 נינר שיהא גרי ק"ם ושדרו דג של ראשו שיהאוריא
 חגיות אשת' דממכ'ק וזה עכ"ל מהור דנשהוא

 כנ' הוא חזקה דכל אע"נ חזקח ממעם הואכמתומות
 מפנ' בשאץים ווךלו דרכק דנש דצ'ר ביק מ"מפעמים
 ס"י:[ ]ינשח חזקה 11' דבשתים שסובר מ' 'ששגש"מ

 ; ]54[ בזה הקילולכן
 כשאץ עע בהחבית רגמצא הרג ע"' שהתרט יזחל1

 גת שאין חת'כה או דנ בטן ג"כ טסא דגגה
קשקשים
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ך4שלם ט כדמן דנלס ס*מניהלכות
 שאע כיון לשלסים ממיחו 3ת היק א %"0שש

 ונם כל5 זה חילוק דשכיר לא אכן לנסרי עלטמוסכין
 שיהא הוא פלגי רנ של רבאמרו הוטרה 5אהנמ'
 וגא נימוחו ללא נימוחו בין קיוכירהחילוק וזהנאסן

 או כרין רואשין שני בה ורואין נימוחו רבלאלדימרא
 ש5תב וזהו רבר שום מועיל ואיע לנמרי פרפהחדין

 יי,ק 5"ט ץאי ססי יניכי' יניי ק:יקבשמד
 ,"ל

 בהשלפוחית רק חיכר שעם אין עצמןרבהקרביים
 בהשלפוחית טעח אחר שאמורא אמרו ובירושלסישלהם
 על לסמוך שא"א ק"ו של בנו בן ק"1 לטוער טמאבין
 ועוד מומחה היותר על אפילו בזה בעולם ארםז18ם

 חביות באים וי"ר ריבנ"ע רוסיא ובלשון טרא"ןפיש שקורין מטרחקים הבאים דנים רקרבי רואותדעעינו
 על לממוך א"א וא"ב השלפוחית בהם ואיןלאלפים
 יבול היה לא למעשה מ"מ רנים ביצ' עם דשיםדיא כן רלרינא הי יכן וצריק מומחה שוס ועל מימןשום

 אחד בא ראם אמת והן כלל וה רין לכתובהרסב"ם
 הוצאתים אני ושמר רנים קרבי והביא בכשרטןהמוחזק
 רין כאן לבאר א"צ לזה אמנם נאמן דודאי כשרסדנ
 שכהל מה בכלל נכלל דאה ועור הוא כן המאכלים ובכלזה

 מוחוק שווא ממי אא"כ רנ חתיכת להדין ר4רןאה"כ
 בהם רנם כיון רנש לקרבי רדיה וממילא לישבכשחת

 ! כמ"ש אצלנו סימןאין
 אין רנים קר3י שכתב ביותר תמוהין המור יד3ריכטע

 אין געסחה שאעו מי אבל סרסומחה אלאנקץים
 רם אם אבל כשנימוחו בר"א טמע אותםלוסודן
 ומהו ארם מכל נקחש טהרה סימני ברם וניכרשלמים
 עליו להתיר סובדק מימן שהוא ר"ת וכתב וכו'סיסנעע

 הוא וכן סובדק סימן שאינו משמץ ובירהמלמי דגכל
 שאיט ממי נקהין ראין והא 1"ל הדא"ש א"אמ8קטז
 אומר אם אבל במתם רווקא היינו בשניסוחומוסחה
 שאומר או פויר שהוא מכירים ואט הוא פלוני רגסשל
 באים אלו שקרביים הרנים אלו שאומר או טלחתיםאני
 הוא פלוני רנ של אמר אם אבל ארם מכל נקחיןסהם
 שלימין הן ראפילו כתב והרשב"א נאמן איט חואומהור
 מומחה שאינו מי ) נקחין אין בהס מכר מהרהטיטן
 ואלו רנים אלו או ועין וטהור פלוני רנ של אומראא"כ
 ע1ר וכתב ראשונה כמברא כתב דיא"ש וא"אקרביהן
 שרנ וכו' ארם מכל ליקח מוחרים רנים עוברירישב"א
 כתב למה יורע ואיני ביצים מטיל ואינו משריץטמא
 הא עוברין סמי ומשני ונו' תלמורא רפרעי אע"נכן

 וכיוןיראיכא וכו' וירא ר' רמשני אתריני ששייאיכא
 1 ;כ"ל לחומרא נקפינן שיעייהרי

 הוה לא רלהרא"ש רכיון ב"י ר3עו עליו תמה ינברמר
 ,מומחה צריך נשוחו בלא נם א"כ טובהקמיסן

 האמת אמנם טלחתים אמ ש פלומ ר3 משל שיץמרש
 מו3וק סיסן אז ראין רטע סהל דדבצר לעינשגראה

 קשקשה * שאין רהוותא נו רואין שאנו רנ עליולהתיר
 טימן רזהו ונאמר רובא בוער אזלינן ריעותא ביאמ"ס
 שרקרק וזהו עצמן הביווים ש רנים הקרב* להתירטהרה
 אף כל1מר רנ כל אה אץ טיטן ע"פ התיר רר"תברבריו
 חולק זה ועל במ*ם שהשירם אמרינן קשקשת בושאין
 עצמם להתיר אכל לפגיט ריעותא שיש כיוןהרא"ש
 בתר אזלינן התורה בכל הלא הם כן רניס ררובכיון
 שאנחנו צרעי פלוני רנ של כששמר שכתב וזהרובא
 רהרשב"א בלומר הרשב"א רברי שהביא וזחו כן,צריך בביצש דנם פ"ו כסי' לששתו הולך טה1ר שהואנביר
 הרנ להתיר ררק כן מ"ל לא הרא"ש אבל מועילינו עצמן להתיר נם א"כ מובהק מימן זה דאין כיון"ל
 ]יג"ג 'עצמס להארת לא אכל אלו סימנים ע"פא"א
 כר6*ש'עשס גן טוגח 51סיי6 סז,"ס וג'ג ס' 16ס גו'טרי'6

 ! וווק[ 41"ע וחוקיס וונריו סק"ט ]ועס"זוווק[
 נקחים אינם רניס קרבי ז' בסען( הב"י רביט יו"לנ!ז

 המוכרם הישראל לי אומר אא"כ מהסומחהאלא
 א"ל אם אבל טהור מרנ והוצאתים מלחתיםאני

 בכשרות שהוחזק ארם ההץ אא"כ נאמן אינו רםמחורים
 ראשההם שני היו אמ רנים ביצי כתב ח' ובסעע(עכ"ל
 לישראל שואל חר ואחר כר אחר טמאים חרים אוכרים
 אוכל טהור מרנ והוצאתים מלחתים אני א"ל אסרג!וכר
 היה אא"כ נאמן איע רם פריריס א"ל ואם פיעל

 ! עכ"ל ככשרות שתחזקארם
 רם"ל ול'ל סימנים הצריך רנים ובביצימימנים הצריה לא רנים בקרבי רלמה תמוהים ירבריונמח
 רנים קרבי שוה הרין מעיקך ובוראי הפוסקים רובכרעת
 לא עצמם הסיכנים ועל מיסנים רצריך רניםלביצי
 שפסק וכמו מומחה ש מלחתים אני אמירת בלאמסכינן
 ררובא ברוכא רנים בקרבי מאשר אמנם רניסבביצי
 רק סימנים ליכא עצמן רבהם כטן סימניםליכא

 הרי ועור שלפוחית ב5א באים פעמים ורובבהשלפוחית
 סע"קר ובוראי כמ"ש בשלפוהית טעה אמוראבירושלמי
 ורק מלחתים אני באמירת או במוטחח או ריהרין
 יש עצמן בהביצים הם שהסימנים כטן רניםבביצי
 ולכן מכררינן לברורי ראיכא היכא % ממילאלברר
 שביכלתו מנ בלומר מומחה רנים בקרבי וכתבהרק
 לא ובביצים האלו הקרביים רג( רנים מאיזהלהכהי
 וה"ם לראות שביכולת במה מומחה רא"צ מומחההזכיר
 סימניק רליכא כיון ממומחה אלא נקחים אין רניםקרבי
 א"ל אם אבל מלחתים אני א"ל אא"ב עצמםבחם

 בכשרות "וצחזק ארט היה אא"כ נאמן אינו הםטהורים
 אבל אומך ואיע מקורם שכתב מומחה וה ואיןעכ"ל
 שני "ס ולכן קצמם בהם שרפימנים כיון דניםביצי

 ואמורים רבר שום מועיל איט חרים או כרשראשדהם
 אמירח צריך חר אחר וראשו כר אחר ובראשולנמרי
 מלחתיס באני רי ממוה1 ואם בבשרות שויחזק ארםאו
 הסימן לברר רא"א כיון רגים כקר3י בכשרות תחזקאו

ולכן
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א *4ען  בשלמש ראף אלא 4טם חי -עען 
 תס סייו ססקפס 0ס 6"פ %סמ"פ 5"ע סקנ"י סס"ךויסק נשס* סחי ]ננ"5 סטכינן לא המימנים ועל אמירהצרק-
 רס נס5פיס מי'רי זניס גקרגי וגס סגסנ סק"י סס"וונרי

 ז ויוק[ רנת6 ת'מ6 סו6טימניס
 סה על רנש בגךבי הניה הרמ"א שיבעו 1רעכצצ

 מלהתים *גי שמר המוכר דנשישראל שםשכחוב
 ]ס0"ך ץלט הבוי יכנר עכו"ם ר%יז הוא כתגנאמן
 פיסנים בלא אסירחו על לססוך אפשר ואיךסנץ"ס[
 ]סה"ס מהרתת טשעם כרוחק שהרצם רש רבריוטזי
 הא הוה הףטזק יראה לא ומי זסהק סיחו וסר'חאסשך
 הבא כרבר כררחה שיך מה ועור לישראל ל4הסהוה
 בהף בסיסני הב"י רבי% שכחב מה על ח' בסעיףדהנה ברברי לופה אחרת רכותה לי רראח כהצםמרעשק
 עכ"ל הכי יעא נ3ן נקרביים %1'ח וו"ל הוא הגהתדנש
 הצרקי שלא כסה הב"י רביט על לח*ק שבאתצעתו
 צרקי כק-כים רנם מ"ל שא דגים בקיביפיסנש
 פמך 'עט"ם ש סידם שכחב דזה וסמ%אמיפנש
 משום הש בלשק כתב ולא פימנש ביש דמיריארלקמן
 דיש וכיע בבש 0-רנו חויפך להרהש מבוארראום
 םהראואצש בטה כחט דכן דנאמן הזר מהרהפיסני

 1 נחר[מ%עיי
 גיצי לקצה המנהג פשפ רעבשע חב"י רטט סתבנ

 מן 1אפיל1 נשוחים כין שלסש בין כפתםדגש
 אוכלי אין השחורים אבל 'ארומש שעיו ובלבדהעבהם
 שעומע הגרול' בפפוו דברי ובייור עכ"ל כללאוהם
 שהם בשכצלררם ס"ם ארוםש בפמאים גם שישררגם
 עיש נאדסימתזם 9מרש הפהורים אבל לשהרותההזרו
 רבר אם דוראי ככרוכיא כזה שצוטע נאהנדו4םויש
 אבל אה על פומכש וץינו הגאו9ם מפי בקבלה דוהזה

 תזמחת-ש ההשן וומועות על דאוריתא נאימורלפסטי
 חהל%א דוא נן ובחהאי סקסש[ ]שוא ~ה אפשראוך

 דגים הביצי ל9נ4ל שמעט לא 61ע%ש אה עלל6מוך
 סה עוו ל18זחה אצלנו מוו9נרם וחם טשרחעםהבאום
 סושרני 0ת"8 יסרנס זעכסיי ]4ע שייר"ם ש אווסיםשההי
 '0 6ג5 סס04 סזנר 5טציס וסגס שו-חק סישס אהףמןוגש
 ססס 5ס1 09 1*4 פע4ס ח6ין *סס סח4ס נ9ש6יסגס

 ס%'ן ספייפ יכר ס5 1116 פרזקח ספפסף אן נס9יסידג'ס
 וכן קפקפ1ס 5טפ יפ 16פם 6-ףוס ססטפ סגי%שססזגיט
 : סיסנ[סיק י5נרר גוס 5ספ"סנ הש סיגיס 06יפות ג5טר 4סר6ס
שנא  ת * ש פא ת ח"9ס טש תטם 

 אן פא ת צ" נג*"חר טיטי
 אלא לפרם שבלע ד11ק81 ה"צ נירי1 שאיט ליגצילח

 כטו דוה בפדצר 8ט8 ש בטמא 8הור טטצאאפ-י
 נכרנם רנים דרוב מהים פמא השמא פןשייתא באמה דאטרה מוצרה שילרה פמאה כבחמההיה סצ9ר דג הממא חשריץ שמא דויוונ] ה*ש שבלעש%השיט

 1 ]ני[ שנלעו אצ*ו 80ק א ינןסשריש
 הרצ'" ייןנב

 טריר רנ כתבו והש"ע הציר ]%"6[
 שגסצא טסא ורג פויר מסא דנ בםעישנםצא

 דנמצא שכלע כחט %א עכ"ל אסור מיצר רנבמעי
 מן מעם ובאהה כם"ש לפניט שבלע כמו נ"כויה
 דין לוצץ שיצא או הבליעה בען ררך שנמצאובין הרעי נית ררך שנמצא 4ץ לה היישרנן לא שנמצאהונ
 נם רככ%'נ י"א הרחם בנית נמצא ואס להםאחר
 סק'"ז נס" שילרהו רחיישען 9*סור כפסא שגסצאכפרצר
 ע"ש והשזע המור מלשון כן משמע %כאצרהארא[
 ב% לזה חיישען דלא סשדם סותר בכדונ דגם י"אאבל
 וצם ראין נן משמע חהרמב"ם הגס' וסלשון סקג'ס[]סץ
 שטהצ ניון ומ"ס בהדנ נמצא ובין לפמט בלע ניןדפרש
 .המצת שרוכ ובפרפ בכה"נ לרוזיר אין ר%ר%תאאקצר
 ס4ג 65 416 6פי ירנ מסני סס סמסחסק ]פנרויסאומרים
 סוףצפש 5סהיר41ס פ6ש5 כן 16מר ר"6 יסרי ותמיסג'נוס
 נתס 90 ס0הפשפ 0סשס חס ע"ם סרמלן מסינות 5סף6ת"מ

 1 ויוק[ פ"פ סןןזמש נסהיר51יס גנמ' זסווכרופטס
 פ4 בריש לה ראפרען הפור של רנלש ממינרע מי בממא שנבל, ד5תר 19תר למה לשאול יאיןננ
 נבמצ המים הה עצ והתם ר016קים רוב לרעתפ"א

 כשהטס דבשם כלל שאלה זה אין אה אחרמסעם
 ולר%לו9וג מבשרו טתהממים ויגיך של בטףטתחים
 קי שנבנמה כשם האףצר הרנ אבל עסהן מתערבוצקן
 תם ]ר6"פ[ כלום ח8סאה מבשר גדיעא ואינהיוצאה
 דנ שבלע מהיר רנ אמרינן לטה לדצשך לשאולאץ
 8ומאה לקגין פינ באו%ות כדחק במעוכל נהשבה38חש
 ויט םועפ זמן אפילו הרנ בסע* שנשטזהה םאכלדכל

 פנאש הוה אפיל1 ולכן נעלסא כעפרא והואכסעגל
 נב4זהש נמוך וביע חטת בשר כם הבליעהגףדם

 עשש לעיכ% םעל"ע ומעדיך שם דפשיר למאן*פ-י
 כדפייד אישחוי הפסא שוונ בשרדעט קגופמיהו
 שבלע ובע כסעונל חשבען רכדהנ בווצט היעם_ל דוכא בץ ח"יע שוש ףש 61*4[ ]טס.טמידין כגימ9אה דאעיר רטתיט כתבו %נן מצדע לאסעל"ע
 וה4סח שדיא ביון כמעוכל יהשבען רלא שלםהרבר

 חמץ לענין גם ק%"ל והכי ס4*ם[ כסס ]ססנתחלתה
 כך וכש%אה חארנגולת במקר וצחץ כשנמיאהבפמח
 כט-8 עיכ% מ8עם מהירען %א התכשרל דאוסרעבפמה
 השני ההיט שהפם נדאח תשיר ע"ש ה5ש 0"בא"ח
 ה,א 0ע"5( ]סס"ך כן משמע לא ו4ם ובא"חל9קר
 ב.סעוקל חוףנ נהני בכ9 הרעי בעז דדד להוץדב4צא
 שלם דכוגמצא מושסע דפור מלשע "בל ס*"6[]סס
 0סר6יפ שסקסס ]שס-ך כסעוכל חשר5 לא להוץ בהמאגם

 6נ5 עשס סר"ט חףדה ססנ'6 קעש זס נפנ יסי6יפמפשי
 ום 0שס סשר נחנ ש ןשש 4*15 סש "ר4ק 6ק ס4"ס ס55תיר%י
 0שי6ס *סי 5פידן 69ין יששס פג צג6ע %9 סקפיינש
 ו ו9ק[ 6טל 5מה יא גס ינגסשנ % 51שוזש 6ש9%0עש9

הגי







ד"טלחן פד מינ% תולעים"5ביתערוף
 איך לשאול אין וגם הזה בפרמ שאינו אחר שראוין

 הלאוין ריבוי בשביל אחר אשור על להלקותפשר
 רק לוקין ואין פעמים כמה שנשמ לאוין כמההרי
 איזה לצורך נשגה שנשנה טקום דכל ר"ל אחדלקות
 ובגד וכתיכ שעמנז תלבש לא רבתיב בכלאש כסוץ

 כ להעלאה וחרלבישה
 ך

 כיוצא % וכן בש"ם
 לאוסופי ראתי ובע'כ רין שום הומיפו שלאשרצים בהני טשא"כ בפ"ע ללאו נחשנ רלא ודאי ובכה"נ)זה

 ראיהו בזה אחרת שימה לו יש ז"ל הרמב"ם אבלפך 1 וזוק[ 6סי 5*11ס6 נ6מח ]עסרמל'ס ]סס[לאוי
 הלאףן בשביל אוזר רגר על לוקין ראיןס"ל
 טורכבים הם אלו רגרואים טפרש ולכן בוגתרבו
 שהיתה הרי וז"ל במפ"ב שכתב וזהו שרצים מיניג0ה
 שרצים כשאר הארש על מהלכת %1א כנפים לוףיו כנון הארץ ומשרץ הטים וסשרץ העוף משרץבריה
 היתה ואם מלמיוה שלש לומה ואכלה במים רבהקיתה
 טלקיות ר' לוקה בפירות שנבראו המינין סן זה עלהר
 ואם חטש לוקה ורנין שפרין הטינין מן היתהשם
 יוקה העטן משרץ דיותה על יתר מטא עוף טכללרתה
 העות שרץ וטשום ממא עוף משום מלקיות ששלמה
 ע רוטש ומשום הטים שרץ ומשום הארץ שרץמשום
 שאכל בין כולה שאכלה ב:ן הפיר1ת הילע וסשוםארץ
 בטים הגדילה רגורחת נמלה האוכל לשיכך כזיתגמנה

 ; עכ"ל טלקיות חטשלוקה
 1כ11נה1 הפירות תולן טשום מ"ש מובן אינו יהנהמז

 נהיותה או לארץ מחובר בהיותה ברפרילנולרה
 הארץ שרץ עצטו זהו והלא וחזרה לארץ ופירשה;לושה
 טקרי רשרץ משום בפ"ע לאו חשיב רוסשבשלמא
 סאותן מקרי ורוטש ונקבה טזכר ורבין שפרין,ותן

 שבפירות אותן אבל ר' בסעיף וכס"ש סעיפושסתהוין
 המצות בם' לשיפתו רילך אסנם הארץ שרץ הםורי

 הארץ שרץ 0יאכול שהזרירמ כתב קע"1בסצוה
 הטת%ים השרצים מאכילת הזהירנו כתב קע"1גמצוה
 תולעים טלאכול הזהירט כתג קע"ח ובטצוהועשושים
 את להביא ממפרי והביא ובזרעים בפירותוטתילרים
 כפיע ללאו זה שחשב הרי עכ"ל וחזרו לארץופירשו

 אמורות סאכלות הל' בראש המצות מנין כשחשבנן
 שלא ומנה הארץ שרץ לאכול שלא וטנ) טצות"א

 הפירי תולעת לאטל שלא ומנה הארץ רמשאכול
 אינו וגם בפ'יע ללאו זה שחיפב הרי עיש לאוירוחתצא
 הפכים שני רס הארץ ושרץ הארץ שרטש כיוןיובן
 השינו וכגר אחת בבריה זאת להיות אפשר"יך

 קראי רתרי משום נראה ז"ל הרמבים ורעת שםר0בין

 סי%4זך%ן :נכ:יג~ו סק":"2ג
 וא'ע הם שקין כי תאכלום לא הארץ "ל השורץושרץ
 שיש כיון מ"מ המלקיות כופלין אין הלאוין רגחזרתהי

 שרץ מתם על האחר נפררים רברים שני עללהעטירם
 השרץ סלכל המפרי דרריש וזהו בפ"ע אחר כללחצ הי שפיר 0פירות הבא הארץ שרץ על והשניהארץ
 שרץ סשום שחייבו 11ה ע"ש י"ר רין בפ"ב ולצהשני
 כיון ס"ם הם הפכים רשני הגם רמש ומשוםהארץ
 אף ולכן מעשוש כטלר והוה מהפירי טלר מוףרמוף
 ולכן האו'ץ רטש בכללה נם יש ט"ם ורכה פרהשהיא
 ונתהוה הארץ שרץ כמתם הארץ על הולכת שהיאכיון
 שרץ משום הנ' באלו חייב ורבה פרה נם והיאטפירי
 והעוף ה%ם שרץ לבר מפירי ושרץ הארץ ורמשהארץ
 נעמ"ש בזה לו הודו לא רנותיט רוב ומ"ם ממאועוף

 תשקצו מאל הרטב"ם הביא הטים רשרץ דלאו ורעין : 1' סעיף קנ"מבמי'

 ו ,1,ןן" ;;:::ןעיי.,

 ,ין 'ן יי' ינ: ייןיי' נ יו'ל'י ,ןן .י(י ול י.ול ,ן,,
 רכתיב מאי והוא הלאו כתינ שבו הסקרא מ"םבטים
 דל% עיקרא תאכלו לא סבשרם לכם יהיו ושקץאח"כ
 שכארט לשימחו דהולך נ'י ומעטו אדנהש רק קאילא
 שני הם המים ושרץ ממאים ררנים 1' מעיף פ"נבם"
 וקשקשת בסנפיר אף אמור הטים רשרץ נפרריםענינים
 שבכללות לאו הוה א"כ כולם כולל זה רלאו נאטרואם
 רשרא ולאו מסאים לרנים הוא זה רלאו חלקןולכן
 11"ל "'ב רין נפ"ב וכם"ש תשקצו טאל רואהטים
 שנאמר התורה סן לוקה ה"1 המים משרץ כזיתהאוכל

 : ע"ש ונו' השרץ בכל 1ג1' תשקצואל
 אחח והביא נמלים רי0ק ספ"ב ררמל'ם כתב עודיךץ

 כזית רבל ונעושה שגתרכגץ לאלו וצרפקשלימה
 ואחת האהת רגמלה טשום חטש מלקטת שש לוקהואכלו
 מפורשת נמ' והיא עכ"ל המטאים מנבלת כזיתמשום
 טפורש כתב שררי תמוהים הרברים אבל ]ס"ז:[במכות
 בטטאים ולא במהורים אלא איגה רנבלח פ"רבריש

 רק לקי לא בטיתתן גם ולכן נגלה שייך לארבטמאים
 אלאו רק לקי לא ה"נ הל'כ ]5ח"מ[ רמוטאהאלאו

 האחת ברלטלה כבר ישט רשרצים לאו והרירשרצים
 רקדק רהרסכ"ס ולל שם סשנה הטניר זה הקשהוכבר

 מתם נבלה אסרו ובנם' המטאים סנבלת 15סרבלל:נו
 נפררים ענינים כשני הס כזית ואיסור נריהדאיסור ס"י רהגם' ד~'פ אלא נבלה 0שום הלאו דאיןלהורות
 סשום נבלה ללשון והוצרכו שרץ כזית משום1רב11נה
 שליסה והכותה חי לשון הנם' או0ר האחתדהנמלה
 לכן שלימה היא וראי רבחייה 0שום ורק הרמב"םכמ"ש
 הם ודאי שנתרמקו מ' אלו אבל חי בלשון הגמ'נקמה
 ואהת הש"ם אומר ולכן עלי: נבלה שם 0ת וכלסתים
 והרטב"ם טהים שרצים כזית סשום כלומר נבלהטשום
 לכך הש'" ללשון לשומ להשוות תסיד "ו"עששו0ר
 בפירות שנתהוו רתולעים נ' בסעיף נתבאר כברימו : מסאים שהם שרצט 0ננלת כלוסר המ0אים סנבלתאמר

הלושים



 י%טךך1קצדהן פר מיטן הצלשחםהלמהוערדך
 בדצ ק-ען דלא טותרים פירשי שלא וסן מלתלהצם
 אטורים אעם שבסים שרצים וכן ע"ש הארץ עלשורץ
 אבל וב4צמים וכנהרות ביטים שנתרמ אוהםאלא

 סשקץ בשארי % שבכלים בטים  שנההוודילעים
 רק אמרה לא רדצזורה פירשו שלא זמן כלמתרים
 שעצורים 3רם אבל טו"ק להם שאין אוהן ובנחליםבימים
 במים אובכלים

 שככורו~
 סותרים רגזכונסים ובסערות

 על השורץ ברי קרען כשפירשן אכל פירשו שלא זסןכל
 כשאינם ונעטוין שבוויצין סים אפילו המור ולדעתהחרץ
 אטורש ריסב"ס ולדעת שכבלים כטים רנן 3"כמבעים

 ושוחה הכלי לחוך או הכור להוך ארם שוחה לפיכךס3:;י'עמיגי]ובי
 בל טשום ונם שבו לתולעים חושש ואינוהמים
 שססילא אלא להתולעים בחמע אין שהרי ליכאתשקצו
 ראמור וראי ע*ו טאוס ודבר אם אטנם פיו לחוךנבנסים
 המפלים רקטנים הזבוכים דאלו ודע תשקצו בלסשום
 רק דיתר ולא באיצרם נשארים הטים לתוךנחציר

 בהחוסץ או בהיין או בהמיס טעצטן שנתויודדצלעים
 שנופלים הקיץ בזמן שטצוי כטו לתוכן המפלים4בל

 שארי ש רגזים להוך האויר טן קמנים ורמשיםוכובים
 שיש ולפי חשרם באיםורן נשארין לאוכלין שסשקץ
 רעל שנתבאר כסו לשין כמה על ועוברים בזהפוקים
 להזדיר ונם כזה טאר ליזהר יש לכן חמש לוקהנמלה

 1 כך על ההטוןאת
 נפלו אה"כ אם אף אסורים דפירשו נתבאר סברכא

 או רבלי אחורי כשפירש טקרי ופירש הסיםלרצך
 הבור שפה או הכלי שפה על פירש ואפילו הבוראחורי
 המים להוך אח"כ כשנפל אף אסור לאויר  שפירש4צ
 הבור לרופן % טבפנים הכלי לדופן פירש אםאבל

 ר סוו רמים לתוך ו"ב או וכשנפל פירש סקיי לאטבפנים
 לצאת ושעולע ררך שכן כלוטר רביהייוי דהכיוהטעם
 בכה"נ רנם נאסר ואס סבפנים הכלי רופן אלסיגזים
 וטרההירה טבפנים לרפנות לפרוש תטיר רדכםכו שהרי בתלוש הגרילים בלל התירה לא א"כ תורהאסרה

 י ס"ז.[ ]נפ' שרי בכוי'נ רנם ש"םדדצרה
 כשלא מוהרים ההולעיס שגחויו הכלי שבוו וכשםכב:

 זה טכלי המשקין 4צ הטים עייו אם כן בטופירשו
 שכל הף4שון ונלי דין האחרת לרבלי יש אחרתלכלי
 אאחרת הכלי לדופני רשו - אפילו או כהטשקין שהםומן

 אנל שלישי או שני כלי או ראטון כלי לי ומה כליאל טכלי לערות והסשקין היוונלים ררך כן שריירקיתי:הו דרגי והפעם הראשונח בכלי כמו מוהרסבפמם
 מצן5 ולשתות בכלי לשאוב ואסור כן אינו לכליטכור
 לאוא9 כפירש והוי טמפנים הכלי ברופן יפרשורשטא
 "אמ שבארס כסי דמוהר לכלי מגלי לעירוי רכיולא

 הכא אנל כלי והשתא כלי דסעיק-א השם נשהנהלא

כ

 סבדצץ הכלי על מהבור יפרשו שמא דחיישינןסשום י "י~י~ןפוי
 אך טבפנים הכלי ברופן אפילו או הכלי שפת עלאו

 לכלי מכלי כעירזי טשא"כ' לתוכה רמים שיכנסוקודם
 לתוך השניה הכלי נוהן אינו שהרי בזה חששאין

 1  ס?"סן סס'ז גותס מ?והראשונה
 ויהר ראון לכלי סכלי נם הדין ישהנה לפ"ו אךכך

 לשום אבל השני לבלי הראשון טכלי לערותרק
 אלו חשושות טפני אסור הראשון הכלי הוך השניונלי

 הקערה סן בקף לאכול אטור יהיה כן נאטר ואםשכהבנו
 ידי שפד1 על חו הכף אחורי שתפרוש שנחשושנ"כ

 כנהפ הקערה סתוך חוסץ בכף לאכול פשומהסנהג
 שלא מ8ני הוא ודךיתר בתולעים סוחזק שחוטץ4ף
 מוקערה שופכין א%'כ החוטץ לאכול לנו אין א"כפירש

 נראה ילכן כן הטנהג ואין כלל סברא זה ואיןפיו
 בסוירות תוחבה שהרי זו חששא ליכאלכלי

 על לפרוש פנאי להשרץ שאין טעיר והחוש רואהוהעין
 בזה ויש שולם העין שאין בבור טשא"כ הכףאחורי
 ע5 סס ע6 סק"ס גע"ז ]כסמ"נ לחוש יש רבכה"נשודות
 מסעס ססיר והנ'6 גלס 5'1 ונסגרח סססוס סעגסנ5מ

 כשבכלי זדצ לכעי 0כלי רטוהך וקא ששמר טי ישכ:ה 1 עשם[רניס6
 שם כשיש אבל בלבד המשקץ רק יהיה לא השנין
 ודברים האוכלין על שיפרשו טמעם אסור4צכלין
 דדימ המשקה עם סעורב בשהאוכל שריי הםתסוהים
 לממ בפירש אף וריי חשיבא וכחדארביתייוצ
 בפמיש וכ"ש בם"ש בה לן לית טבפנים השניונלי

 כמץקרסונים דאחר זעור רימשקה עם יחר המעורבלהאוכל
 ]רק[ לתבשיל דצסץ סכלי ליהן דטוחר להדיאכתב

 11 :לימרא לדיש אין הלכך אצכלע בה ישובתבשל
 1 ל,ה במעיף וע' סי גן סק"ס גפ"ז ססרשצ צעס]גס

 על או ר,כלי אדירי פירש שמא לרצש ראין ודאי והו3:ך
 שפירשו ראימ שלא זטן בל בבור ובן וגלישפת
 אבל סבפנים הרופן על לפרוש ררבן ונלי' בתוךררווקא
 שהם ומיהו הכלי אהורי וכ"ש הבלי שפת "ללא

 להם שיש סשקון בשארי או בדצסץ רגזתוייםהתולעש
 הישל לשיר הסשקה טתוך לעוקי ודרכן כנפיםרטות
 אלא סוהר ואיצ בבך שררכן כיון אטורים ודאילהוכן
 ]סמ"ג טהגרולש אחד כתב בן כנפים לרמ שאיןאתן
 השתטמצ ראיך לי חסוה ח?-בה ועס"ה[ נטס סקשינם"ן

 יום בבל המצוי כוה רין למ לבא- ודאשוניםרבותעו
 ובבישולן כאים עם יהושים מלא בחוטץ רושתווף2קצ
 לעוף כח להס ואין ה~ו'טים גזועירח דיאות ובמי"%ד בל'י ערת לפני כזה פכשול הניחו ואיך יותיסעצים

ק
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 ועמ"ש ננ"6[ ]חס"6 אלו רברים על שהשינמדגדו~ם

 ו יקטן[ יסג6ל מסס סירסס ]י6ס כ"הבסעיף
 בתלוש בפירות הנדילים רתולעים, נתבאר בברלמט

 ט פירשוץלארץ זמןזשלא בל אלא מת איןיבן
 להפירי חזרו ואם הארץ על שורצים רגם הרי פירשואם

 ומתו פירשו אפילו אלא עוד ולא עלירום ולוקיןאסורים
 וזהו הארץ על השורץ מקרי לארץ שהניעו קודטבאויר
 דאורייתא דספיקא וממילא איפשמא ולא בנם'איבעיא
 להתיר ויש מ"ם חחה מפק עוד כשיש וממילאלחומרא
 איפשמא דלא דבעיא דם'יל למאן זהו אמגם מקי"א[]פם"נ
 ס"ם זה אין בזה להחולקים אבל מ"ם בנדר נבנםבנמ'

 ! ס'[ 6ות ס"פ גכ))' סק"]עסר"ח
 שלא או מקצתו אלא מהפרי בולו פירש לא ואפילונ2

 שהיו או בהפירי עודנה בשהנרעין אף הגרעין עלופירש הפירי בגרעין שהיה או הפירי נבי על אלאפירש
 אסורים אלו בל לפירי מפירי ופירש זל"ז ססוכים פירותשני
 הוא והמפק בנם' נפשפו שלא בעיות הם אלידנם

 על שרצו שלא אף נידולם ממקום שיצאו ביוןדשסא
 בתולעים וזהו הארץ על שורץ דמקרי אפשר מ"םהארץ
 דומה זה ואין הבלים לאחורי שפירשו שבבליםשבטים
 בדופן'לפירשו

 דאל"כ רביתייהו ממש דהוי מבפנים הכלי
 תול"ים אבל גלא"ה מני לא הרי התורה ההירהןלמה

 ולבן תמיד שם להיות דרבן אדרבא תלושיןשבפירות
 בשיש לבן מפק מפני שאימורן וכיון פירש נ"כ והמקיי

 לא גישגוןםוםט;יזיבאישממנים %מא
 פירשה אם אבל חיה נשפירשה אלא פירשמקרי

 פרישה איסור עיקר בל שהרי הוא בלום לאומתה
 לא במיתתה והרי הארץ עך שורץ דמקרי משוםה41;
 ומנענק הרוחש דגר פירושו ושריצה לרחושתוכל
 הבלי לאחורי שטרשה שגמים בתולעת בין ולבן]רס"י[
 או לאויר או הארץ על שמירשה תלושין בפירותובי]
 בטיהתה ולא מחי'ס גפרישה הכל זהו שנתבאר סהלכל
 ובעדשים תלושים ובפירות שבחומץ תולשםולפ"ז
 ההולעים ומהז האור על שהרתיחן ובטטניותובפולין
 ו רי"1[ נשס גנד"ס ]נ"י פירשו אם אח"ב לן איבפתלא
 ;"ל והרשביא חננאל ורבים והרי"ף הרסב"ם אכיבוב

 בעיא הף מתה פירשה דנם ום"ל גבה"נ נםא_,-1
 דם"ל לשימתם שהולבים לי ויראה גנם' איפשמהדלא
 מקום לרס בשאין נם אסורט שבמחובר בתולעיםגם

 במחובר דנם מ"ל סדיאשונים והרבה ותום' ורש"ילרחוש
 דם"ל ולמאן בס"ר שיינאר במו לרחוש מקוםצריך

 רחישה צריך הלוש בפרישת נם ממילא מעבבהררחישה
 נם ממילא מעבבת אינח דרחישה דם"ל ומאןרווקא

 סמחו)קיס וסגס גרור ]כג"3 מעבבת אינה תלושבפרישת
 מ"מ ומחס סירסס *ו גהס סילסס סניל69 06 סס"סגגיר9ס

 1  כמ'ס[ נרור0ססנר6

 אם האור על רתיהה מועל אימ אלו ולרבותינומב
 פלונתא שיש ביון נראה 1ב11דאי במובן אח"בפירשו
 הש"ע בעלי מרבותינו שנראה אלא להחמיר ישדרבוותא
 האוסרים ודעה המקילים כדעת לעיקר שתפמו ד'במעיף
 במחובר אם דהלוי מ"ש ולפי אוםרים יש בשםבתבו
 רצריך 1' בסעיף לשימתם נ"כ הולכים ריחושצריך
 וכר"ח סקי'כ ]ס'ך הש"ע טפרשי דעת הוא וכןריחוש
 רא"צ במחובר ס"ל הם רהא תמיהני ועליחםוכרו"ס[
 די"ל אלא באן הקילו ואיך בם"ד שיתבאר במוריחוש
 במחובר המחטירים לדעת דאפילו מפי קילי דכאןדם"ל
 הקילו ויבן איפשמא דלא בעיא אלא אינו בכאן'מ"ם
 רוס ככג סק'נ ]1ססיסי להחמיר שיש ובוראי וצ"עבזה
 סק'"ל ססרמ"נ ונס כ6 מנ"1 'דעס' 1)6 מדרכגן 6)6*'נו

 : :ד,"ק[ ג"ם נוס עייוסמק
 והתליע הפירי גהוה נמצ:: שההולעת ,מן בלכוד

 חיישינן לא לחוץ נקוב חורו אם אפילובהלוש
 דלא במו לתובו וחזר ופירש החור דרך יצאשמא

 ואע"נ הכלי אחורי יצאו שמא שבכלים במיםחיישינן
 הנקב של ריעותא חזינן ובבאן ריעותא חזינן לאדשם
 משם שיצאו אחר לחוריהן שיחזרו מצוי הרבר איןמ"ם
 לחוץ נקוב חורו אם שאוטרים ר15מקים מנרולי ישאבל
 דנ"ב מקצתו יצא .,עלי שיצא עליו מוביח שהחורמפני
 נהוג דהבי הרם"א רבינו כתג ולבן שנתבאר במואםור

 : קי"'ל והבי זו בריעהלאסור
 תולעים ה' בסעיף הש"ע בעלי רבותינו בתגומה

 פירשו שמא אמורים בו וביוצא בקמחהנמצאים
 דברים שאר או בטלח וה"ה וקזרו הארץ עלושרצו
 וימכרנו יחזור שמא לעכו"ם למוכרו ואסור משקהשאינן

 בקמח המתהוים רתולעום דבריהם ביאור עכ"ללישראל
 יחד הצבור כל גווראי דקים אוכלט מיני ושאריומלח
 לא מקרי לארץ פירשו שלא זמן וכל אחת בפירינחשב
 רטי ולא זה לקורט זה מקורמ שפירשו אףפירשו
 דגשם אחרה לפירי בשפירשה דאסורה שגפירילתולעת
 ונידולה רביתה ושם פירי של בפניטיותו התולענתהוה

 וכיוצא ומלה בקסח אגל פירש מקרי משםוכשיצאה
 בפ"ע חלוק אינו וקורמ קורמ וכל הוך להם שאיןכהם
 דבל שבתכ א' לנרול וראיהי אחת בפירי הצגור כלנחשב
 ודברים גנ"6[ ]חכ"6 אחר בפירי הוא קמח שלקורמ

 סען ו' ]כע הרא"ש מתשו' מובח ולהריא הםתטוהים
 ולא הארץ על לפירשו רק חששו שלא הש"עומדגרי
 חמים של צבור ובן בזה םפק שום ואין לקורממקורמ
 בפנים נתהוה התולעת אם בהן וביוצא וקמניותושעורים
 נחשבת קמניות או שעורה או חמה שכל ודאיהפירי
 גשעורה ובן אחרת לחטה מחמה פירש ואם בפ"עבפירי
 המתהוים התולעים אבל ואמור פירש מקריוקמניות
 בתוך ואינם חליחות מפני שטתהוין מילבין במובהצבור
 אלא פירש מקרי ולא אחת כפירי הצבור בל נחשכהפירי

 : אהר לצביר או אחר לסקום הצכור טן לגסריכשגפרשו
ולא



 31כצזך,ש5זץן פד פמן ה%עש"לנחזעהך

 נבי על בש"ם יאיי ש"ד יא יבנאז עיי י"ם
 בפנים המתהוה הת%ע דדווקא הסלא אוהקסח
 הייט דלאו פירש סקרי ד5ירי נב על כשנפרשתחפירי
 באסצע נההוו אם גם בסאכל כשטתהוים אנלדביתה
 נם דגב גם הצבור וכל הפירי כתוך זה איןהצבור
 דביט סם"ש זח לדבר וראיה דביתייהו היינוהתוך
 לאכלם דמוהר נבינה של הולעים גבי זה בס"סהרם"א
 ברוד וחמעם ע"ש דגבינה על והנה רגה שקופציםאף

 הפרי בפגיסיוה להמתהוים רסיון זה שאין מפניבם"ש
 וכיוצא בקסח הנסצאים בתולעים בש"ע שכתבווזהו
 שאין עכ'י וחזרו הארץ על פירשו שסא אסוריםבו

 נב על לפרישה ולא הארץ על לפרישה דקדצששין
 חוששים אגו שבכאן וזה לקורש סקורפ אוהקסח
 לפרישה חששו לא שבכלים ובמים הארץ עללפרישה

 לודאי וקרוב לרחוש ררכן שבכאן ספני הכלי אחורישל
 לתולעה דסיון זה אין וכן וחזרו הארץ עלשפירשו
 להרבה לחוץ נקוב חורו אפילו חששו שלאשכפירי
 בתוכיותו שגידולו דרוזם ס"ד בסעיף כם"שצסקים
 שסא דיעותא להחזיק לט אין סקומו ושם ר5ירישל
 דוחאים ותסיד סיוחד סקום להם שאין כאן סשא"כיצא

 קוסחמ מיוסכ ]ינזס לחוש שיש פשיטא לסקום0מקום
 : טשס[ סק"חסט"ז

 דקרוב אסור נ"כ נכלי סתח הקסח אם יאפילומז
 אין ובכאן סכפגים הכלי דופני על שפירשולוראי

 ולא הדבר כעצם %ה סכפנים הבלי רדופן לומרוהתר
 שאר או סים של וכבורות בכלים דק רזהו פידשוט9יי

 שרי בכדיצ דנם ש"ם להדיא התידתןששץשעודח
 ורק התורה התה-ה לא באוכלין אבל אהדבענין

 תורה ההידה פידשה ~לא בתלוש התולע שנההוהבדבר
 ובסו בכלי כשהאוכל גם שרוזירה ייסר סיאבל

 ככן דח*רץ על לפרישתן חוששין הארץ עלכשהפצבל
 .הכלים דופני על לפרישתן בבלים כשחם וצשעיןכן

 בכאן נם מתירים ויש דביתייהו איט זה רגםסבפנים
 סקעו ]סס'ך דאשפה כריעה והעיקד שבבלים בסיםכפו

 והין ע)יו ממס וסכרו'ס מסיר סקי'ו וססר"מ 6וסויסוסנלזיס
 סוס צמכסגיס שרס 6מרס סכמיס כיון ס"ק צססר"מ פיס6י6ן

 : ויזק[ 5סמ5יר יס וע"פ צנר ככ5 גן 6ער פ65 5ג'5גכטיס
 והת%עין רקמח לרקר אפשר שאם הוא פשוש יברנ!ח

 אם אמנם סותד דחקמח וישליכם בהנפהישארו
 נקבי דרך שיצש וגדומה סילבין כסו קשניםהתולעים
 לכותי כולו לסכור ואטר סקי"י[ ]סור הקסח אסורדגפה
 שלא שם נדגו אם ואפילו לישרש ויסכרט יחזודשסא
 חיישינן ס"ם מתולעים בדיק5ק בלא סעכו"ם קסחליקח
 וכיוצא בהעדינג ישים והסלח פת מהקמח יעשחשסא
 מעש יסנו %1ן סיף"ז[ ]סס בדיקה שייך לא ובזהבזה
 כם"ש ל(שראל שיסבינו חשש אין דנזה עכז"םלכל
 ע'ש חסץ לענץ בנחר שנשבע ברנן תם"1 סי'בא~'ח
 יוצל עזדים אינס וסשרתות סשרתים לו יש אםוכן

 לבא שלא כרי סרובה זסן ימשוך שלא ובלבדלהאכהין
 למכוד יכול מצטלעים בגרויפי"ן ולכן סוך"ז[ ]טסלתקלה
 דבד כאיוה שהם שיעים חשש אין דבנרויפי"ןלעם"ם
 הולעים בדם שיש יראה הרי מהם כשיקחתצשראל

 ; לעיןדגיכרים
 יש למכור יכולים טעפ שמעט שכהבגו שזה ידץממ!

 הפסח קודם חם'ו כץגין דרק ום"ל בזהחולקים
 ד5סח קודם הישראל יאכלן לישראל יסכור אם שאףהלינן
 וסלמ נ:קת"כ סס'ך וכן סק"ס סס ]מנ"6 אימור בשארולא
 שעם נם יש בחסץ דבווראי מוכרח זה ואין סמי6[כסס
 לעצסו שישהסש אמרען דמעם זה בלא גם אבלזה
 סדברי להדיא טשסע וכן נריבוי כשאיט יסכרםולא
 יין בהעדוגח שנם ה' מעיף קל"ד בסי' הרם"אדבינו
 סססח קויס סיכיס טסעס מעע מסע )מטר 5יסר6) נססתירו י מ' ]נססמיס הוא כן וה"נ ע"ש סעש טעם למכורהתיר
 ססוע ססעס וכריס וכט%י זס כעסס יי נעכו"ס גספגן

 )6 וסמ6 סירסו )6 טמ6 ס'ס י*כ6 ועוי )עגמוסיססמם
 ; ס:י'ו[ גט"י ססמ"ג כמ'םימכזר

 מ"ם לאכול שאסורין אף טתויעים ושעורים חשיםנ
 שסוציאין וכדוסה יי"ש כמו סשקה סהם לעשותיכול

 שהרי לכהחלח איסור סבשל סשום כאן דחון הזיעהדק
 שאסר מי ויש סהקמח הזיעה להוציא רק כוונתואין

 עליו וחלקו סק'ע[ ]ע"י נעין לאכלם יבא שסאסטעם
 מועש ולזסז מדעתנו גזרות טזרין דאין הגדוליםכל
 ובן וספ"ג[ וכרו"ס ]סר"ח יאכל שסא חיישינןלא

 : פשוםהמנהג
 נפ.רות הנדה~ם הולעש 1' בסעיף הב"י רבינו כתבנא

 ואטוד האכין על כשורץ חשוב בסוצברבעודם
 הנסצאים הילעים אבל שריחש %צא פירש שלאאע"8
 עליחם סשחרת והקליפה דקליפה תהת ואשניםבשלין
 תחהיום היבדצשים סוצאים הקליפה טשטטיריןסבחוץ
 ביה ק-ינן %א צד בסקום סונחים שהם לפימותרים
 דבסצאים אבל ריחש שלא זסן כל האדץ עלהשורץ

 עכ'י לרחוש מקום לרום שיש אטוריםבשרבישים
: 

 דפש-ץ על שודץ מקיי במחוכר רהבדיליםרקייל דטי ]סס16ע[ והרא"ש ותוס' דשא דעת זוצ יהנהנב
 כ9-קע והוה 4ךקע כאקובר דררק אי שהפירימפגי
 ההולע ביכולת שיהא דחב כגךם בעינן ס"םעצמו
 לה פנוי חמקום הארץ על כשויא וכסו סס[יסא ונעטע ריחוש דיא שריצה לשץ דכל ולנענעלדחוש
 כשאץ ולכן כהפירי נהעתה להעת צריך כן ככצררצש
 ואשונש בפולים רקליפה שתחת כמו לרחוש מקוםלה

 דהרשב"א ואעאג שרץ שם עליהם אין צדשהסגךם
 אפילו הרשב'א כתב וז"ל השוד כמ"ש בזח חילקז"ל
 אטר דרצלע כדי אלא מחזיק ואעו ק8ן שבחוכווצר
 וכתב לזה דג(כים הר"ן פם עבשל סתיד הרא"שוא"א
 דוחשת רךא אם ררי"ךנן לא הארץ על בשוךארכ,פם
 רצ"4 ע"ש יקע בסיצבר בוווהה כז נט לאצש

לנהנתו
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השלחן פו מכע תתעים"5כאערוף'4ש
 יש שמא מתוכו הפירי שיבדוק עד מהם לאכולאסןר
 בדק ואפילו מקצתן שבדק סה סועיל ואינו תולעתכו
 פירי כל לבדוק החיוב אלא להנותרים מהני לארובן
 אף לרוזליע דרכן אין אם אמנם דשכיח מיעומ דהוהופירי

 מקצהן בודק מתולעים קצת ניניהם נמצאשלפרקים
 ועוד כשרים כולם מסתמא תולע בהם מצא לאואם

 : ע"ב בסעיף בזהיהבאר
 עצם בה שאין בריה כל ג"ח.[ ]ח,)ין חז"ל אמרומו

 ס"ג[ ]ס,6 שבת וגירושלמי חורש י"ב מתקייםאינו
 נירין בה שאין רבריה איתא שפטים פ'ובמדרש
 הראשונים ופירשו חרשים מששה יותר חי אינוועצמות
 עדיין אך מתה ואח"כ חדשים ששה רק הואדחיותה
 נעשה חודש י"ב ולאחר חדש י"ב עד בשלימוהההיא

 יותר שחיות מעלוקות לך תקשה ולא בעלמאכעפרא
 איתא דכן רפה סביב ודק רך וניד עצם ישדבעלוקה
 כן ומצאו הרוקחים בדקו שכבר ושמעתיבירושלמי
 אם במחובר להתליע שררכן פירוה אותן אףולפיכך
 היה אם דאפילו לאוכלן יכול חדש י"ב אותןישהה
 הבדיקה לענין וזהו בעלמא עפרא נעשה כבר תולעבו
 צריך מ"ם אבל שבמחובר תולעת מחשש הפיריתוך

 לפיכך ופירשו בתלוש הולעים נתהוו שמאגדיקה
 ( שיתבאר כמו תמיד צריך חוץבריקה

 אחר רשירי שהה אם ח' בסעקש והש"ע המור וז"לנמז
 להשליך לגדקן צריה ום"ם בדיקה א"צ יג"חשנעקר
 ואף הסירי גגי על או בחוץ ביניהם הנמצאיםההולעים
 כשיתנם שמא לחוש יש בחוץ הנמצאים שישליךלאחר
 בדופני או במים וירהשו לחוץ יצאו הקדרה בתוךבסים
 לאחר לבשל הכא הלכך חפירי נגי על אוהקדרה
 המתולעים צוננים מים לתור יתנם שהתליעו פירותיב"ח

 מים בקדירת יתנם ואח"כ למעלה יעלווהמנוקבים
 מהני ולא מיד ימות תולעת בו נשאר שאםרותחים
 סיעוט דהוי כולם לבדוק צריך אלא הרוב בדק אםנהם

 ( עכ"לדשכיח

 משום יב"ח תוך נם זו בדיסה על סומכין אין יימהסח
 למעלה לצוף דרכן אין במחוגר שמתליעיןדאותן

 דבמחובר ועור בתלוש להתליע שדרכן אותןכמו
 סמכינן לא התול"ת פירש לא אפילו הוארהאיסור
 אך למעלה ה0תולעין כל יעלו לא ואולי זואגדיקה
 חשש משום אלא האיסור שאין שבתלוש תולעתבאיסור
 שיעלו בצוננים או מהם באחד די היה שנהבארבבדיקה שהרי לזה וראיה וכ'י[ ]ר"ן זו אבדיקה סמכינןפרישה

 מיד שימותו ברותחים או וישליכם למ"לההטתולעים
 בתלוש ולכן בדייףו האי לן ברירא דלא סשוםאלא

 על לא אנל אלו בדיקות אשני סמכינן דפירשמחששא
 טרחו שרבים ודע סקכ'7[ ]עס"ך שבמחוברתולעת
 ברור נראה ולענ"ד אלו בדיקות שתי לן למהבכונתם
 בדיקה שום א"צ יב"ה דלאהר שאוטר מ. וישכם"ש
 על לחשוש לנו דאין ופעמו סשימ[ כסס סקכ"ו]סס

 והש"ע הטור דברי אלא לנו אין ואנו שבתלושתו~עת
 במחובר להתליע דרכן אלו דפירות דכיון ברורוטעמם
 לנו שיש וכ"ש בתולדתן להם דבוק דרוזולעתאלמא
 ! המחובר מן שנתלשו לאחר בהם הולעים שנתהוולחוש
 עדשים לאכול שירצה מי הנדולים מן אחד כתנסט

 תולעים וחשש פקפוק שום בלי קיטניות מיניושאר
 רותחים במים ויניחם השנה מתחלת יקנם בדיקהו~א
 מת תולעת שכל חדשוים ששה הרתיחה מקתוימהין
 שנדל תולעת משום דאי לה ניחוש למאי וא"כבאכילה ושרי בעלמא לעפרא חזר חדשים ששה עליושעבר
 הולעת משום ואי ושרי בעלמא עפר הוי במחוברנהם
 אינו שוג רותחים במים שהונחו כיון בתלוש בהםשנרל
 ]סר'ח עכ"ל בדיקה כלא שרי והלכה תולעת סהםגדל

 דשמא האחד מעמים משני עליו שהשיגו וישסקכ"ו[
 ונעשה חדשים מששה יותר מתקיים התולעת שאיןזה
 כשהמיתוהו ולא חדשים ששה מקודם כשחי זהועפר
 שאחר שכתכ דזה ועור סקכ'7[ כס"7 ]סמ'ג שנולדמיד

 בחוש ראינו אדרבא עוד מתליעין אין ברותחיםשנתנום
 : והש"ע הטור רבותינו דברי אלא לנו ואיןיקנתא להאי ליתא הלכך מג"י[ כסס ]סס יותר כתליעיןשעוד

 י"ב תוך ובישל "בר ט' מעיף והש"ע חטורכתבו
 לאו ואם בודק לבדוק יכול אם בריקה בלאחדש
 ]סכ"ג מה"נ בספרו מהרשב"א הוא זה ודין עכ"למותר
 יש שהרי ועוד היתר כחזקת אותה דמעמידיםמעיים בני ונמל זאב לבא דומה שזה הפעם וביאר מ[סער
 לאו אם רחש שם חיה אם מפק ספיקות שניכאן

 אינה שבריה ואף ונתבטל נמוח שמא שם היהואת"ל
 מהבמלת כשנימוחה אבל בשלימותה כשהיא זהובמילה
 באימור אפילו להקל נו חולכין ספיקות שני שישוכיון
 הוחזגן אם אבל בסתם שזהו הנדולש וכתגו עכ"לתורה

 אסור ידיעגד ואפילו מפק ולא ודאי הוהבתולעים
 5,כ5'ן ומסר"מ 16"0 כסס סקכ"ס ]ס"ך יב"ח הוךבשבישלם

 ( סקס"י[ וכרו"ס סק5*6וסר"ח

 ביארו וש"ע המור שהרי תמוהים דבריהם ייכאורהעא
 פירות מיני כל שכתגו הקודמים דבריהם עלזה
 שיכרוק עד יאכל לא מחוברים כשהן להתליעשדרכן
 כתב שם והרשכ"א וכו' ובישלן עבר אמרו זה ועלוכו'
 בלא לאוכלן אסורין חרכים וה"דשים רפוליןולפיכן' וכו' יאכל לא מחוברים בשחן להתליע שדרכןפירות מיני כל הרמב"ם כתב וז"ל שכתב כביאור יותרעוד

 טןאה ום"מ וכו' בהוכן מצויה שתולעת מפניבדיקה
 יכול כשאימ ובישל עבר אם אבל לכתחלהדדוקא
 דהכא ועוד וכו' בבהמה שאמרו כדרך מוועריןלבדוק
 זה רין להריא כתב ההי עכ"ל וכו' ספיקי תריאיכא
 כריעגד רנס בתבו ויוקף בחולעים שהוחזקו מיניםעל

 :אסורים
 בן וה"נין צודקים רבותינו דברי כל גאמת אמנםעב

 להתליע שדרכן פירות מיני כל שכתכו דזההוא
וכו'
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 ואפ4לו אחד כל בדיקת בלא תקנה לזה איןגכהץ היאי לר5על*ע ררכן הפ*רות שרוב הכוונה אץחם'
 בסחונר לוצעל*ע ררכו וה רמין כוונתם אלא אמורבדיעכר
 אין רברובם ואע"נ תולעת בהס יש וראיובסיעומם

 דדוה משום רוכא בתר אזלינן לא מ"ם תולעתנחם
 בהמות שרוב שאע"פ הריאה ככריקת וזהו המצויסיעופ
 רסרכות משום ברוקה חז"ל הצריכו %'מ 'הןכשרות
 וכ"ב רובא בחר אזלינן ולא הסצוי מיעופ והחהטצויות
 דצששרן נו מצוי שהרבר שכל וז"ל שם מפורשהרשב"א

 כענין חששו המצוי רלמיעום במיעופ שהוא ואע"פל1
 שפיר אמרו זה ועל עכ"ל שכריאה 5מרכותשחשעצ
 דךיאה בנאבדה כמו סותר ובישלן כשעבררבריעבר
 בההוקו אמרו שהנריים וזה כ%'ש מ"סומפעם
 ח4שנית טלון בענין במדינתע לדינא %פ"זבתיעים ד1חזוך הפירות כשרוב זהו אמור בדיעבר נםבח%עים
 שנים הש אבל בתולעיכ רובן הוחזקו לא השניםברוב

 : 111ק[ ר.רפג61 ען סס סטר"ם קייח ~"יוסנ ~סילביןצין הדין וכן אגצר בריעבר אפילו %כן תולעים הששברובן
 בדיקה גלא ו3ישלם בעכר בריעבר שיישהצווח

 טשליכם בקדיהה סוזולומם קצת מטצש אםאפיוי
 הדעלעים שנחנו לה8עם חיהשינן ולא השארואוכל

 כמו הנרולש מהפירות פירי לך שאין מפנ*בחפ*רות
 החולעת ננר ששים בחפיוי תהא שלג ואגסהםתפוודם
 מעי וכל קירמי"ן כמו קמנש בפירות ואפילושכתוכו
 וויעפערלא"ך כמו נורנרנית סיני ונליאנערע'א
 פעם ננר מ' פירי בכל יש מ"ם באלו וכיצאדמאלינע"ם

 הם ושרצים תולעים ררוב ועור ]סר"ס[ ההולעשל
 הסאומין ר3רים כל כמו אטרת פלימתן ואיןסאומים
 ופפרשם סק51 וסס"ך סקס14 וס'1 ופס ע'ר בם*'שיתבאר
 : 5ט6י[ סנומיס ססס51עיס סן טט'7 וססוס 5סט"1סססגים
 בקרירה ץהולעש קצת בשנמצש להתיר ראין ו"'אץגך

 שלשה בשגמצ14 אבל שטעש או אחת כשנמצאאלא
 כולו חחצר בדעלעש ההבשיל דצחוק יתער וכ"שתולעים
 חשין תולעש שם ש*ש לט כברור תשי ושקה הוהדנ'
 נימוחו שטא חמפק רק נושאר ה~א ע' שבמעיף הט"םגאן
 שנחהוו בתולעש חון הורה באשור אגצר מפקוחד

 שמא מ"ם וש ערחן בתלוש שגישצו אותס אבלבמחובר
 במעק כם"ש הש"ע לדעת ומח,ר מחיים פירשולא
 השע"ל מוהרת מחה רפירשה רסוכףם כשיפת רם"למ"נ

 גד%ים שהרגה הגם %כן נ*מוהו שמא מח*יםשפירשו
 חכא ס'ם מ"ב במעיף כם"ש מתש בפ*רשו נםאסרים
 וד4ר כאן האון בת%עים שהוחזגן מפני חוששיןשאנו
 3מ אסנם אך וזמקילין דעת על לממוך יש אפשראימור
 הפעי בפנים שמהיצים שבת*ש בחולע*ם רק הואוח
 ב.הם וכיוצא כמילבץ רפירזת על שמתהוים 0ה%א
 התולעיס סהם ולהסיר 4ו שא"א מאכל ורווקאי : ט4ש6[ ]שס*ך חיים פירען וראי שהר* מ"ם כאן איןרגזה

 אס 1:בל אסור גיו בהולעים שוצחזקומאחר

 שם יגמצאים התולעים משם מעביר למננואפשר
 בארנו רכ3ר ת%עים הרבה נמצאו אפ4לו מותרוהשאר
 ירחצנו 3תבשיל בשר יש אם וכן שמרת אינהשפליפתן
 לפי תלוי והכל ע"ש ק' במי' כם'ש ומותר 'ויכרשו
 מבושלים ירקות וז"ל י' בסעיף הב"י רכיט כם"שרבאכל
 ירקות אכל סינון ע"י מותר הרוטנ תולעש בהםשגמצאו
 ואינן יש שמא לחוש יש פעמים ג' בהם סצא אםעצ0ן
 ויש הבישול אחר להכיר א"א רבירקות עכ"לניכרות
 תורעים בהם יש אם להכיר יש הבישול אחר שנםפירות
 אפילו לכורקן אפשר ופמריות כמהין ואפלו לאואס
 בבריקח וסוהרין שנהבשלואחר

 ]ם"י
 רברים ויש סק5'י[

 עיני ראות לפי תלף והכל לברוק %'א הבישולקואחר
 : סס[ ]עסע"ג הרכרים כל לפרופ וא"אהמורה
 רילעים נ' רכשנ0צאו דאמרינן דחא שאומר מי ישצ

 זדצ שנחבאר במו ואמור בת%עים התבשילדצחזק
 או בהוכו שנתהוה עצמו מר5ירי הבאיםבהילעים
 אבל הבישול קורם ברק ולא ברפירות שהיומילב"ץ

 אלא במילבי"ן או בתולעיפ הוחזקו לא השירותאם
 בתבשדל בפמח וכסו מעלמא לתוכו נפלושדצצלעים
 בכל וכה"נ אתו מעלמא רוראי שעורים נ' בושנמצאו
 זבובש נ' בהתבשיל שנמצאו כנת שרצים באיסוריהשנה
 נ' אפ'לו או אחו מעלמא רוראי פרעהשים נ'ש

 לא בזה וכיוצא הביש% כעת שנפלו שירוע רקהשלשם
 התבשרל את ושכל דדצלעים אלו וזורק 3תיעיםדצחזק

 שהכש תם"ז מי' הנרול במפרו בלח הב"ירבעו סדבוי ראיה ומביאים י מנרא על חולק*ם וישען : סקי"[ ]טש מינוןנלא
 בפמה בתבשיל שעוים נ' דכשנמצאו הבלבו בשםשם

 נחבקעו לא אפ4לו ואשר בשעורים התבשרלדךחזק
 שבתב מדגרולים יש דיוטנם סט561[ וסנךס ח"י נפס]עט'ת
 ש"ם בש'ע זה דין שס הב"י רב*ט הניא סדלאשם
 ]סמ6 זו חזקה אסר'נן לא מעלמא דאתי רברבררם"ל
 הש רפמחים בפ"ב זש ושןי"ף מדבוי ובאסת סקי"נ[סס

 געינן ההבשיל דלאטור שם כתב רושמה זו לםבראראמה
 לא אפילו אטורין עצמם השעורים אבל רווקאנחבקעו
 ביוצלא ל14יע אמיינן לא בוה"ל וכתבטעבקש
 עכ"ל נחבקש אא"כ שערי ותלת הרי במהרמשתכחי

 דדצרחק אסיען לא שעורים בע דנם מפורשרדי
 סרי"ף ינוי סכ'16 סן6 ]אפיסוי גשעהיםהתבשיל

 ; %יו6[תשפ
 פלאדינ"ם נשים הרבה שאפו השבועהע בדג מעשהעה

 ברקך ולא אחר מחנוני טלם שקט ראזעקץ"םעם
 ומצאה קשלה ברקה אחת ואשה ממלביןהראזינקעפ

 כרלבין נ"כ אצלו ונמצש החטני אצל נם ובדקוסףלב'ן
 סרגרולים אחר ופסק כולם לקהצ פטטמבהראדנקעם

 ואת"ל אה"כ המלבע 3תדח שסא מ"ם מסעם להתיריש תיעוני האושח אצל המלב*ן קגסצש קודס שגהושחתן
 גסה ,עלין וחלטך סק'"ז[ ]9" מסודצ שסא לורםשהץ

גרוליס
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 לאסר טאי רחוק אחר ביום לקחו שכולן רכיוןנרולים
 ,הנם שם היו לא וקורם המילבין נתהוו מועטSבזמן
 נשאר ולא ~פק זה לעשות אין מ"מ כן לאיותיבול
 שלקחו הפלארינ"ס כל ואטורש נימוחו שמא ספקרק

 111ק[ סגרו"ם קוסיס ועיוסנ 1וקט"כ סק5"ג ]סר'מ זהמחנתי
 אצל רק המילבין נמצאים היו לא ראם %א כןוכוראי
 שנם כיון אבל המילבין נתהף שאצלה י"ל לברההאשה
 קנו אם רק היו מקורם נם בוראי נמצא ההנוניאצל
 4ח אפלו מילבין מצאה ולא הראזינקעםשכרקה מי ובן טההץ שאח"כ לתלו1ע יש מערם ימיםאיזה
 שלה ~פלארי"ן המילב*ן שמצאה האשה עם אחרברנע
 המילגין נתפשמו לא רבשלה אמרינן שגרקה רכיוןכשר
 טט6 ס% ףק", שה ברקה לא שמא לחשוש לנוואין

 סיכן סעומ6ס 5ך סיתדש עז זס"5 סם 5ר"ט 61סייו וכו'נסוין 5קרקע סטגיע גי טדק רנגן יסכרי ס"6: נגדס וגרסהערנ
 65 וג6ן טקודם סר6יטט טט1ט6ה ג55 גטג6 גס65 ,סוטי6

 5וס ור6ש עעכין כ65 נט6 טקגס 652 סר16יגקמ"ס כ5ס1ח,ק1
 סנ6יסור 6ף טגנר כ6כי5פ ת5יגן יל"ט ז6סי15 "מסססים
 וי6י 'כט"ם גרור סזגר ס"ין ככ6ן ט"מ סם ט"ר'דרכון

 ; 1יוק[טוסר
 תויעים נ' רבשנמצאו שנתכאר גזה להסתפק ישעמו

 אחר איש אצל נמצא לא אם בתולעיםהוחזק
 אחר ובל פירות אדיע ~חנו1ע לקחו אנשים ששלשהכגון
 אלו פירות לעשו1ע טלם מצרפינן אחת תולעתטצא

 בריקה נלא מלאטל אמורים שיהיו לתולעיםמוחזקים
 רלא אחת בעת כוים לקהו לא אם וראי זהווהנה
 מוצאים היינו אם עצטו אחר בארם שהרי הואכלום
 פירא עור שעה ולאחר אותה וזרקו תולעת אחתבפירא
 רלא בתולעת פה-א עוד שעה ולאחר וזרקוהבתולעת

 שהתליעו ברור הרבר אין אם לכולהו מצרפינןהוה
 נטצאו אם לנו מה במחובר בהתלעח ראלובטחוגר
 אלו שפירו1ע נתנלו סוף מהן זמנים במ או אחהברנץ
 שבשעח י"ל 3תלהפ בהתליש אבל בטחוכרההלשו
 מתולעת השלישית היתה לא עריין ראשונהשנמצאת
 בל אם אטנם בה נההוח להראשונה שזרקהואחר

 עיו;ר נראה וכן לצרפם יש אולי כאחר לקחוהשלשה
 געוכן סני5'ן יסגי וס 5דט1ס 61'ן מו"' כסם ט"ס סק"ו]מס"ס
 מנטיפין ד"'ן כניתו סס51ע ותסוס סג6סד 5תיות דכסים1ססוט

 : ויוק[ טעמ6 כתר יויי טגרסין וי"י כ5'ו6נ5
 תולעים בברירת נאמנות הנשים שאין שאומר מי ישפנ

 על מומכים שאנו ואף נרול מורח בהן שישמירקות
 טורח כאן שאין ברכר זהו הורה אימורי בכמההנשים
 נסם סק5"ס ]ס'ך נאמנות אין מרונה בטירהא אנלרב

 חמץ בריקת לענין חז"ל אמרו פמחים וברישרס"5[
 הבראורייתא משמע ע"ש כררבנן לנשים רכנןהימנוהו
 חטץ ככריקת מרובה מירחא שיש ברבר :אמעתאין

 ]ע"ס הן עצלניות שהנשים טפמ שם בירושלמיוטפרש
 מרברי נ"כ בן משמע ולכאורה ג"ט:[ וגעיריגיןגהוס'

 נוחי6 אוסח* רבוראי שכתב קכ"ז בם" הרמ"ארכינו
 דגש לברר שזריכה כטן אשור בספק אבלנאמטת
 אץ להקל צררים בו שרש אימור או מפהוריםטמאים
 ר~לע"ם וברירת עבש לחקל קלה ררעתה נאמנתאשה

 ; במובן מפיקות כאן ישנמי
 וכל ישראל תפוצות בכל כן איט המנהנ אטנםפא

 יממבינן וודרגדת וחפירות הקמניות בורקותהנשים
 עצמו חרמ"א רבינו וכ"נ סק5'ס[ ופר'ס סם ]ם'ךעליהן
 קק"ז בסי' למ"ש רמי ולא ]סם[ חפאת הורהבמפרו
 שנמצא אשה שכתב י"א מעיף זה גמי הב"ירביט טרברי לחריא נראה וכן ]ססן אימורא אתחזק לארהכא
 אסור חימט בנון לאינים הנראה שרץ בריקההאחר
 תולעים אלא נמצאו לא אם אבל מבריקתהלאכול

 שליקתן אחר אלא נראין שאינן העלים גתוךהמתליעים
 שהנשים מפורש (הרי עכ*ל טבריקתה לאבולמותר
 אשור רק הוה כאן רנם לומר טבל ובאמתנאמנות
 טשום ואי בששים בקררה נבטלו מתולעים רהאררבנן
 סררבנן רק זהו הא בטיל לא באלף אפיורנריא
 כשהוא יתירא בפירחא אף מהימני בחמץ האוא"כ
 נסס סס ]פמג בבאן נס נאמנות יהיו לא ולמהררגנן
 הרבה שמעיינות נשים בריקת על לסמוך יותרשיש סעיי החוש דעתה הנרולים מן אחר כתב ועורכגס"ג(
 ום"ם סק'"ט[ ]כררס לעמק לצאת שנחפזש 0אנשיםיותר
כתב

 רלאכי
 לאכול אנל עליהן לסמוה יש מבושלים

 יכול שזה טמעם ע"ש לראו1ע בעצטו צריך חייןירקות
 ; לבררכעצמו

 רנש'ם ח"ו לומר אפשר ראיך תמה אני הרבר וב"יקרפב1
 טרחהן ראינו הייא הפורח מפני באשירים יקילושלנו
 בנס' שאמרו חח לאיסורים השייך רגר בכלהטרובה
 איסור היה ראלו תחומין וגעירובי חטץ כריקחנכי

 אלא באימורין רמקילי משחם לאו מהימני לאראורייתא
 וז"ל תה"ב מפרו בריש ,"ל הרשב"א כמ"ש הואהענין
 ונשים ובסרקץ נחורין בריקח צריבה חמץרכריקת
 ליכא ובסרקין ברורין חסץ אמרי ומימר הןעצלות
 וריבוע בקירור לרקרק בקיאו1ע צריך נמי ובתחומיןוכו'

 מהיטנא הוי לא ראורייתא תחומין. הוי ואלווהבלעה
 שאינו מי מורר שראו או ומעו מררו הן אףו-ילמא
 וחלבים ניר בנקור עליהן סומכין שאנו יום בכלוטעשים מהימני בראורייתא אפילד בעלמא ,הא ומעחבקי

 מירחא צריך בשר וניקור ראורייתא שהן ואץ"פומדיחה
 וחופין ונירין חלבים שיש יורעות שהן אלאיתירתא
 ולסרט עב"ל יפה יפה ובורקות אחריהן לחטםשצריך
 אם .א8'לו איסור כאן שיש שיורעות רכלמרבריו
 יפה יפה בריקה בלא מירן ימחו לא מרובההמירחא
 שמוחזקין יורעות הלא וקטניו1ע ופירות ירקותוכבריקת

 רנים לגרירה רטי ולא יפה יפה ובורקות ברוולעיםהן
 ורק ,מיריות ב, ההוה רכר זה ראין טטהוריםטמאש
 ספג* ,להקל יית14 יגיט ולא ירעו ולא בעלסאבמקרה

עצלותן



 היים"י3"ןעריר
 שנה וכ3ל יופ 3כל ששעשים בדכרים א3לשלחן
 להוציא רהן חלילה לכל וידוע כהמיריות הייהודבר
 שסענו לא וסיסעו יפה יפה כדיקה כלאג~ת"י

 הכשרות נשיהיהן על יממכו שלא עולם ונאוני צריקיעל אפמי
 בשבירות העוכרות ישראל בנות וכן מלעיסגגדיקת

 וסרקרעךע ד' יראת שהיא אותה מביר חכעה"כאס
 עליה שסוך אל לאו ואם עליה למסוך יכולגאיפורים
 אשתו אין או אשה לו בשאין כעצמו ויראחלכדה
 ככרירת שהעיין רבשרות סהנשים אשה יבקש %בגהז

 ז והמילכייץחהיעים
 השליסים הרכריט יהעסיר הוא אדכש פבעופנ

 שנהכאר כזה ולכן רכ לזסן חי בתוכוחטסגים
 יכ"ח לאחר מותרות כמחוכר לרועליע שדהכםדפ"ות
 אם יכ"ח מתקיים איע עצס 13 קואין בריה שכלמפמ
 אסורות כרבש כך סונחת או כרכש טטיננת ההיאדפיוי
 הגופגת הנחהכים הרכרים אגל כשלעיתקשח"נר זדי א0נס סעסירם שהדכש מפני יב-ח והךגם
 חדכר את ומחזיר אותן טכלה הדכש ארר3א הרגשלהיך
 כנון בשליסות חכריה אין אם ולכן עווטולרבו8

 עליה כריה איסור ום"ם בישול דרך קצתשאצהפרפרה
 נ"ם יש ו3ן סק)'ו[ נלז ]סמ"נ אותח ומכלהשיובש מפני מותרת 3רכש פטונח היא אס ק' 3שי'גט',2
 וכשהוא ק"ר כסי' כס"ש ככערשה דא"שרו שרץלענין
 סבלה מועפ דלזטן ונראה סק)"[ ]סץ כשלברבש
 ! כזה לחקור ויש וצ"ע זמן 3כמה לנו גהיע ולאאמ2ן
 שיהא ער כאש יחססנו נסלים כו שנפלו דכשפך

 שהרי לכתחלה איסור סכטל דאין ו"טנגווהעך
 רזרצ שאוסר מי ויש הדכש לתקן אלא לבטל בהנתואץ

 לכתחלח לערנ אכל האיסור נתערב בשכברבדיענד
 שעושה הרכר להקן רק שכוונהו ספעם לשעמולב8לו
 פרפה כשר שם ומשים גכר או ייש שעחטה טיבגון
 והטעם לחוץ הבשר משליך ואח"ב הטרירותלהפינ
 ורק הכשר כננר ששים ךש הסרירות טפע שםוגשאר
 וכיון 'ה לכתח איסור סבטלין אין משום דיאהאיסור
 להפיג אלא האימור פעם לבטל כוונתו "יןוצנזה
 אמור ום"ם כזה ביוצא כל וכן והשבר דיי"שסריחת
 כרכש כסו שם נפל חאיסור בשבכר דק כןלעשות
 לכמל כוונתו שאין זה מטעם סותר נמלים כושנפלו
 סג",ן ]ני3"י אסור בן לעשות לכהחלה אבלהאיפור
 אלא אמור דאין כזה לכאר שיש אלא הן פעםורברי
 שאין דבר כשנותן אכל כם"ש להדיא איכורבשנותן
 דהיו;ר "ש הי לתוך חלב שנותן כנון בןת איכורכה
 איטור טבפל יהיה כשר עם ישתה שאם אלא דצאגמור

 וכן סקמ"ס[ חמ"ו ס" ]תג'6 מוהי בודאי זרשלכתחלה
 עיגך שאין ביט היי"ש להוך  מתול;ים פירותבשנותן
 רט זה דרך ועל סוהר כ נ הפייי אלא התולעתהגתינה
 5סל יר1 631 סטנ"י ע) מ!ק הק"ס נטס"ת הרבריםגל

 ז 8'שןצעהו

%א  אשהאאן 
 שן יצלשהפ להאנם שנשלו מרקחת םיני 3ל ולנןפק

 ו"פצם כד1שב שידוח ער חאש על י8גנפסיליכין
 משר שסגזשא ששגי8 סק'"ו נפ"ו ]פסמ'נ ממננתדרך
 סחג"6 וגן ע"ם סם חפסיס וזנרים ונו' ת,עים סנוחימן
 ס סק נימ6כן 63יין סנל'י נסס סני6 כ"ג %ח )'חגן)

 וזנריו פ"ם מויעיס 3שם 6'ן 6ג3ע מע31' גיותרהו5מים
 אגור טחילעים החכ אם טתלעים ושעורים חטיסטשו * ש"ם[ סק)" 03"7 הפמ"ג וס 1חס וכ3רהמיסים
 מח כל סתולעין סיעוטן ואס ישראל נשכיללטוחנן
 אין אם מף יכררו המחינה קודפ לכרורשביכולת
 חיששע ואע לפוחנן מוהר מ"ט כולט לכררכיכולת
 החטין שכששפכים ספני התולעיפ נט ימדנושסא

 לפניו גקכ שיש הולע כל חאפרבטת גתוךוהשעוריג
 האפרנסת דופני רדך לחוץ וכורח רוחש לצאתשיוגל
 שאינם שמעהי רוטילניץ אמכם הריחים ונרנוד קולספני

 אפרכסה 3ר5ם וצאין 3רהחים דק הריחים סקולכורחש
 יש אך לברוח טקיס להתולעש שאין יר של ריחיםכמו
 הם גטלים ההלעים ימהגו אם שאף בזה היתרעוד

 ואיןבששים
 כ:"

 שהרי לכהולה איטור ט3פל משים
 רבש נבי שאסרנו גסו לשוהגן אלא לכטלו סכרןאינו
 להשת היום לאור ירקרם אח"ב הקמח כשירקרניהו
 הריחים אכק טדגל טהש תולעיפ שם נפלושסא
 כג8ה הגחטה ל3פמע ויש טוהר והשאר אותםויזרוק
 ; לסעלה בהבל שמש התולעים שישארו כריוככרה
 כארש ותלויץ 3אילן דגדילין עו13ת סעי ישפז

 לקרקע הסחוכר כאילן שגדילין ושאילבהרפוסיהן
 ~שץ הטורכתבו

 א-

 שרין סשום שאטורין ם,
 שרץ של ילאו רלכר דכוונתם ונ'ל הארץ עלהשורץ
 זבוכיס וכן הארץ רשרץ לאו טשום נס עונריסהעוף

 אטוהזק שהזריעו סהזרע  שמתויים כאילנותדגריליס
 חארץ על חשורץ שרץ טשיס אסורים נ"כ העליןעל
 ודם לארץ מדדנר שהאילן דכיון העוף שרץ איסורלכר
 3;"1 ]עסמ'ג ושורץ כשרץ נם דינם כהאילןנריליס

 כסוח שנסצאש כין בכהסה הנמצאיס תולעשפגיץ ; ססריי5[ נכס מ*םסקמ"6
 בון שנמצזרס וכין כמעיה שנסצאים וכיןשכראש

 שכסוח רשצתם והטעם אסורש כולם לגשרעור
 נבנסיס הם ישנה כשהכחסה ם:למא אתו הריוכמעיים
 לרצ חזי וככד וריאה לקנה או לסוח ומשםלחוטמח
 בתוך או לבשר עור שכין מיתם מסש הארץשרץ
 שגשהמה קורם גתוכה נתהוו הם הרי ססשהבשר
 זח ה-י הבהסה שבמת דכל אסה"ח מאיטורוכאו
 להם יש שהרי לההולעים סועיל איני ושחיטתהאטדיח
 אף אמו בשחיטת סותר רשליל ואע"נ לעצסןחיות
 במ' בסשש התוחק מנדרת יצ "עצמ חית לושיש
 כמכואר שכר לרכחן תאכלו בבהמה בל טדכתיני"נ
 קאצן וא"כ'חי תורה התירה לא ההולעים אלו אכלשס

 סשש אייש הסה סיס הארץ שרץ ספעסאסוהז
אסה"ח



%ץשוק של %מן רוללםהלכאערק?88
 6ט%ס פסוס גסרוש גסס וין 18חריס גפ 5גגי ]6ג5אמה"ח
 ט5טו כטרן טסססטס סטין סוטר ,ס6 ע6 ג"' גסגסי'נט'ס
 סם 05 סרי6 65 פחיסס וגסס גס'ט ס'וס 5סס טיס יכיוןוסור

 ז וזוק[כגס"ט
 אבל בבהמה במו קאתו רמעלמא משוםאטורים' במעיים נמצאו אם ברנים הנמצאים יהתולעיםס2ט
 ממש הבשר בתוך או לבשר עור בין שנמצאואותן
 שחיטה פעונים אין ורנים נרלי קא רמיניהסוחדין
 לפרוש רביתיעצ בן בי מותרין וחזרו קצת פירשוואפ,לו
 ; ראמור פשימא כולה פירשה אם אך ולחזורקצת
 שנתהוו תלעים אלו הייט אמורים שבבהמה יזהשך

 כנון שחימה לאחר שמתהוים אותם אבלבחיים
 מותרים תולעים בם ונתהוו רבים לימים הבשרשמלחו
 מ"ז מעיף והש"ק הטור וכתבו פירשו שלא זמןכל

 הבשר מן שנפלו בקערה הנמצאים תולעשרלפיכך
 לחתיכח חוץ מחיים פירשו שמא חיישינן ולאטוהרין

 הבשר בשהריחו נפלו מחיים שפירשו אותןרממתמז;
 מותרת מתת פ'רשח רם"ל לשיפתם והולביםעב"ל
 מתה בפירשה האומרים לרעת אבל מ"א בסעיףבם"ש
 שרוצח מי ויש ]5סוס[ אמור בכאן נם מ"ב בסעיףבם"ש
 לענין שיתבאר מה ע"פ האוסרים לרעת נםלרו;יר
 בפירשו ראפילו לומר מברא ריש שבנבינותתולעים
 רח"ו יתבאר לקמן אבל סקס"ס[ גפ"י ]סמ"ג שרילנמרי

 הבשר השנתן לחוש היה וראוי וז"ל הטור כהב עייצא ז בן רסובר עללממוך
 הקרירה לרופני פירשו %לי צונמן במיםבקרירה

 הרברים וביאור עכ"ל להתיר וגהנו רביתייהו היינוולאו
 אם שבתלוש רתולעים מ' במעיף נהבאר כברדהנה
 כתולעים רזהו אסוריס שהוא מקום לאיזה פירשורק

 ברופן פירשו אפילו ולכן הכלי לאחורי שפירשושבמים
 ראמרינן משום החיתר בבאן אך אםורים מבפניסהקררה
 ופירשה הבשר בהרחת נופלים היו מחיים פירשוראלו
 להבין' יש עריין אמנם רמוהו'ת ס'למהה

 המור והרי
 יהיח בעצמם התולעים, לעיל התירו לא ב;צמםוהש"ע
 לאמר עצמם התולעים לענין תלינן ולא ייו;יהטה
 ובמור ע"ש מ"ז מעיף לעיל כמ"ש מתה עהשפח

 משליכים בישול לאחר הנמצאים רנם יותר עורמבואר
 ולא בבשר משא"ב המצוי רבר הוא שבפירותרתולעים רמי רלא ותירץ בן שהקשה מי יש וכברההולעים
 מבפנים הם התולעים רבפירות ועור בך בל בוהחמירו
 חבשר בהרחת נפלו ואלו מבחוץ הם בבשראבל
 רתלינן אמת רהן חמור רברי וזהו ע'ס[ כ"ז 6ות]יו"ס
 בפנים התיע היה שמא להוש יש הא מ"ם אבלבן

 בעור בקררה וכששמוהו המטר בהרחת יצא ולאהבשר
 עריין מת ולא צונניםהמים

 החול"
 הכלי ברופני פירש

 שנהנו אלא לזה לחוש ראוי היה שנאמת וכתגמבפניס
 אמרינן שבבשר רתולעים שנתבאר מהמעםלההיר
 גל מצוי איט ונם סגפנים ולט הבשר על היוקלעולם

 חתויעט ולה4%9ך 5תחטיר יש וראי למעשה ומעץכך
 ? לשנותואין

 בתוליט אחרת שימח לו יש שודמב"ם ייעצב
 ראפילו םובר ואיהו תפומקים בכל שלאשבבשר

 הנולרים אפילו שחימה בלא בו הנמצא בל לההיר איןבשר שבעניני מה רבל מטעם אמורים שחיטה לאחרהגולרש
 רנ של בבשרו הנמצאים ראפילו מובר ברנים ונםאח"כ
 מוהרים אינם שברנים ותולעים מחוץ שנבנמו תלינןמחיים
 ביארו שכן במפ"ב ע"ש מליחתן לאחר הנולריםרק

 רבינו שכתב ווהו המפרשים ובל משנה המנירכוונתו
 המתתים התולעים שאומר מי דיש פ"ו מעיף מוףהג"י
 רבינו אך עכ"ל שחיפה הכעון רבר מבל שחימהלאחר

 אע'ש לאכ% נבינה של ננעים של,קנניים ננ 4צג

 ולאכל ב נתערבו אם מידי אותן אומריןלנמרי

 1;י%ל%םעוימ:נן:%
 המתהוים התולעים פרישת באיםור מררנות נ'יש

 שהפקוש ער פרישה מקרי לא שבבלש רבמיםבחלוש
 גתלוש הפירי תוך המתקוים ותולעים הכלילאחורי
 ביצאה וכ"ש הפירי נבי על פירשה אם אף פרישהמקרי
 שנתהוו והתיעים מבפנים הכלי רופן אל לנמרימחפירי
 וכיוצא ונרויפין שבקמחים מילבין כמו מאכליםבשארי
 חקמח נבי על כשהם פירש לקרא שייך לא באלובהם

 כשהולבים ואפילו הפירי תוך נתהוו לא שהריוהנרויפין
 הוה הצבור ובל פירשו כלא הוח והנרויפין הקמחעל

 חוארכט % סעיף השיע מרברי במבואר אחרכרבר
 רכשמונחים שם ובארנו ע"ש מ"1 ומעיף מ"ה במעיףבזה

 בתולעים לפ"ו והנת ע"ש מ"ז בסעיף בם"שמבפנים רגלי רופני % בשפירשו פירשו מקרי רבכדמונחים
 שברנים ובתולעים ר5וסקים לרוב שחימה לאחרשכבשר
 .התהוותם שריי בן הרין נ"כ נראה שבנבינהובתולעים

 מתהוים רובם ואררבא המאכל בפמיניות רווקאאינם
 בשפירשו אמנם צ"א בסעיף כמ"ש המאכל נביעל

 לנמרי אחר למקום וכ"ש מבפנים אפילו הכליבתוך
 הרם"א, רבינו שאומר וזחו ואסורים פירשו הוחוראי

 ובשפירשו בה לן לית הנגינה על והנה הנהרבשקופצים
 ואסוריס פירשו מקרי מבפנים הכלי בתוך אפילולנמרי
 פותרים לנמרי פירשו אפילו אלו רהולעים שי"אאלא

;,לנ:ן)"5~
 ,(;.ז:ך,יוי,; 2,ויץ'יל

 לרעתס המכים לא הרם"א ורבינו ר6ני"ס[ כסס וג"'רס")
 ריעה ובאמת תערובות לענין זו ריעה על שממךאלא
 ול'5 י"נ רין במ"ב להריא כתב הרמב"ם שהרי תמוהזו

אלו



 89בך8שלדע 8ר %ק הא4שה4תןעתף

 כדת סיק יה"יכל וכו' שהסרידצ הגללים סן ולו'ותאיה רסה כטו הנב*ה ובטפי באשפות הנבראין המימןא6
 עכ"ל וכו' לוקה הסאבל להוך שחורו אע"פ וכו'פיישו אם ובמאבלוא בפעית הנבראין 'המינין א6 וכו'לוקה
 אחד ככרוכי4 וה על צווח וכבר הראשונים כלוכ"כ
4 והלעה ,ס[ ס"ם ]סר'מ אחרוניםסנרולי  הט ב" 

 כשפ-רשו שבגבשת בתולעים שכחבמ חה ורעצך ! ספיגי[ י ניגסחט
 הלבחש נם בתג כן אמורים מבפנ"ם הכליבתוך

 פודדים ףקערה רבהרך כתכ ]סקפ"ו[ ו"ל הש"ךאמנם
 על חהשע ר4שלחן על כשפירשו רק אמוריםהאעם
 טתוים ראעם כן מ"ל ראשומם נרולי ררוכ והסהם הב"י רבש כהב רלהריא תמיהמ ומאר ע"שחלבוש

 להת*ר פוברש קית ווק ההתצה 4ג נשירשק
 ראשינש נדה4 רוב דעת צר נך כל נקל ואדההתיכה גבי על אפהנ ל4סור דדא הו"שב"א ח-עת דקערהבועך
 דומשיא רששה סשים לאכלו סוחר שרק1 שרץשמץ ! בחק להל חלילה ולכן ד5ברא ו3נר הרסב"ס רבריענר

 חלל של כסכה שדצא נכפח תשלי הואבעלמא
 היפחשה חמ עטש שרץ בו ווש מאכל להאכילומותר
 בששים הרפטשה חכהעי 3ימל ואם א0ור לאו ואםבהרה
 יטיז לבעלי רצאה שאצסרים וסה סקג"ז[ ]ס"ומוחר
 ]מ4( ברחשה רפחשה דאינה לעשית אמי כניםלבלוע
 סאחר פמיר 3הירט דרך אימחר רבר והשואלמק"נ[
 קנ"ה וגם" ס)א8 3פפ ]נ6סיע בכך אכילהו ררךשאין

 י ע"ש הענימם באלו עח-יתכאר
 1 מעיפש סהת ובו . טאכלות באיטרי חמם הל4ת חנבש ייף פהסיכק

ק מ3שא  העטש שרץנל 3שסעי מזחצ ופטרש פאש טש 
 תה~י

 אך לכמ דדא שקץ ארבע על
 אא8ר ארבע על דוצלך העי שדץ סכל תא5* ותאת
 אלה את הארו על בהן 'לטער ל24לע סמעל כרק-םלו

 השע לסיטי הסלעם ואת לטינו הארבה את חשג*מהם
 אשר העקי שרץ וכל לכרנדצ דששנב ואת למהמקצההינל
 פמאינ רחנבים וכיט לכם דיא שקץ רנלים ארבקלו
 בעשה עוכר פמא דגב האוכל העוף שרץ בכ*הף
 במי' וה ובארט פ"ב בם" כפ"ש טסא כבעוףול"ת

ע"4
 ! ע"ש ב' סעי

 ר' פרפה שהרי דנבים סעי שסנה חתורה השעירהנ
 עוד ריבחה לטיטי או לטימ כחיב אחר ובכלסינים
 ומץ הרנל חרבונית טדא חנב וטין חנב ון ואלוארבז
 צטרת וושא ארבה וכון ארבה ערצוכיוו חהיאחרנל
 ]רפנש ירושלסית שדגא והיא מלעם וסץ סלעםכרכהם
 וני בסיסנים נהיק בדע יקי שאיט ומי נעוףע*ק נאמן יש-ד שכל ובשסותיע בוק בקי שצזא וסיסל6[
 שחופווע כופש ורן רנלש ר' לו שיש כל בחן ישפיסנין
 לקפוץ כרעים שני לו יש טט דדש וויב נוצ שרךרוב
 ססוך והם סהארבעה לבר ארוכים רנלים שני השםבהן

 לקפוץ רוצח כשיזא בהם לקפוץ לרנלים ממעללצוארו
 טשפ ימסיג גגפ' כו6 וגן טיטגין ז' גתכ 5א- נסםגס]וס"
 וקף שסין גגסיס מסיכ וסרפנשס 83"פ )סיפן גושלונ

 ! ויוק[)6מז

 טישיי כרעש לא אשר דכחיב כצשש ]ס"ס.[ דא"ל דרשונ
 לו שאיו דסשסע באלף הוא וחכתיב בואוהוא

 שעתיד אלא כרעים עדיין לו אין שעכשיוטראע"פ
 אכפש גם זה דט בתג חהרמג"ם מותר נרעש לוהיו שכשטתגרל וצא כן :ה שסין שירוע וסן לאחרי

 כאים לו איןדגשעתה

 ועתה-

 שגא רטאו סצחר לט,ט

 וס"ס ]סרים לכנפ-ם ה"ה בכרעים רחסנא רגליוכית
 ! ע'פ[סר"ן

 סהשה שראשם ירט נבהת לוק שיש סהן ויש שדןאיך 8* בס"סנים קפירא אץ לכן ונב להן שאין סדץיש ונב לחן שיש סהן יש ארוך ראעק שאין מחןיש ארק- שראשן מהן יש הירה שפרפח סינ-ם באלווש
 בסימן קפטהש אץ ולכן מרדפ ראשם שאין מהםהש
 אבל חג לאם הש ארקי ראשן כהט השחמאים נ-נוה

 350נש אי ]שנ4 סזח זה מואצים נ-נ בהם ישבגבחת
 ! ש[ מטעס נג8ת גתט 65וסטול

 שרהא ניכ מרך אלו דלפימנים ]גש.[ חו"ל אסתךן
 הש אפהץ 5שצלם אץ רלכן חאי ומג דמשפ
 שוצצ ספות וה מץ % "ש אאי3 הסיסנש כללהם
 יש אחך שראשו ואעש5 דדא כן היסב"ם ולשןהגב
 מרבריו סשמע עכ"ל פויר 4גב שסו הדה אם ונב*

 גהאש אבל זנב יש ראש בארוך רק דגב שסורא"צ
 ]ס'ש:( הש"ס ומסתטז חנב לשש 4"צ ונב לו ואיןקצר
 וצשע ע"ש חגב לשטו צריך ענין ובכל ברווקאלאו רכוחצי כה8טה ר5גיד כחב ום'ם כן *מור נ"3חש
 ע"פ חגב שאצצ לוסר נאמן והציד חהש"ע ד15ורוכ"כ
 שלא טדגין אט ועכשה גפיו[ ]ססטשנ שלוסגירת

 דגב ששמו טץע ואפהי ה0יסנים בכל חפילו דגבשם לאכחי
 שאצכלין סגיס שידשו שסעט לא 1ם51ע1 קי68[]8א

 : חגביםבו
 הומף שח8ק כל איסר רבי סשט[ ]מפיגי בת"כ הניאן

 דגזש לו יש אם לכם דצא ממא רנלים ארכץ לואשר
 סגדרם שדצי הוא יתירא קיף דהאי עכ"ל מהורהץ
 8ז את אך וט' ארבע על ושהולך דהמף שרץ כלכתיב
 דאשר ל84מר פעס עור דדצרה שצהה ולמה טו'תאכלו
 לו יש דאם אתי לררשא אלא פמא ושש רנלים ר'לו

דסתיג יע ת"שפ רלא וןא נן 5תשו הלעמר סוזף מץחמש



 דץשלחן פח משן "חגביפ תולעט "יכאעיי46
 ארגע על ההולך וכו' מכל תאכלו זה אה אךדסתיב
 שנתבארו במימנלם כשר ארבע על היילך דדווקאוגו'
 אלו פימנים מהני לא יותר או חמש על בהולראבל
 רגלים ארבע בעל דרק התורה השמיקנו לזה פמאוהכל
 כשר מארבע ביותר נם בסימנים אבל ממא סימניםבלא

 כלל לסימנים א"צ חמש על דבהולך 8י' ז"לוריאב"ר
 לא דא"ב תם,הני ומאד ע"ש מהור סיסנים בלאואפילו
 המשנה מלשון ואררבא זה מלהזביר הש"ם משתממהוה
 ו וצ"ע ממא וראי סיטנש רבלא טטאר בחגליןוהנמ'
 כדגים מותר ורמן בדגים שחימה פעונין אין הגביםן

 אמור ממאים דנים דציר סרנים כדלא עודואדרבט
 הרמכ'עם פסקו פמאים חגבים וציי פי1 בם"במיש
 כלל לחלוחית בחם שאין לפי דמוהר והש"עור5וור
 דהלחלוחית בלומר ]ס"ו[ בעדיות היא מפורשתומשנה
 שמנונית שום בר5 דאין ב?למא כזיעח הוהשלהם
 דם"ל אסור 'דצירן "ש ומ"ם סגכ~ס( 5~ון מי~"ק]~נן

 להיתר ולא ומהרה ממוטאה הכשר לענין מיירידהמשנה
 'משטע ובן שם בעדיות הראב"ד דעת וזהוטכילה

 הביאו לא והש"ע והמור ע"ש ]ס"י[ תרומותבירושלמי
 6ך 6ס~ר 11'ר1 יס'ס כסס סג'16  סקייי ']שס.ך %ריעה

 6וסר[ 6'נןסערוגמו
 המינים כל בארט דשמיא שבמייעתא אחרי 'והנהןץ

 כל נתבארו מקודם ונם תורה .לנו שאשרהחפמאום
 נלליים ,דינים עתה לבאר לנו וש יטרפות נבלותדוני
 פ"ד בריש ז"ל הרמב"ם וז"ל סאכלות באשורישיש

 שיעורן שבתורה מאכלות איסורי כל אסוהותטמאפלות
 בירי למיתה בין לכרת בין לסלקות גין בינוניבכזית
 מאכל על שמים בידי מיתה או כרת 'המחיייב ומלשמים
 ססיני למשה חלכה השיעורין כל עם 'זה ושיעורלוקה
 האסור מדבר שהוא בל לאכול התורה מן ,ואסורתם
 פחות שהוא כל אכל ואם כזית על אלא אינו'לוקהאבל

 בל שכתב וזה עכ"ל מרדות מכת אותו טכיןמכשיעור
 מקצת ויש הדברים הוב על 'זהו במזית מאפלותאיטורי
 שיעורן שבתורה שרצים שמנה שהרי הכלל מןיוצא

 כוית שכתב וזה ע"ש ו' ס"יף פ"ד במי' בם"שטכעדשה
 בזית דתנן ]ג"ט[ פי"ז דכלים במשנה הא פןבינוני
 והיינו אגורי זה ביטני אלא קטן ולא גרול לאשאמרו
 תטוחים כמשקה כפירי נבלע שאינו גתוכו אנורששמנו
 ולא ג"ע'[ כרכ~מ ]ים" ענבים במשקה אלאותותים
 הוא מקום דשם ונ"ל הרמב"ם השמימה למהידעתי
 הבינוני הוא מה לירע צריך זמן ובכל בן היהובזמנם
 ג6גור' וסינו מקום סס וסו6 סרי וכו' ססמגן מסגי וכו'וגטס סת~ 6כריסי 656 סמן 6גיר' 65 ס6ימר סס כירכ,מ~נ'ומ

 : סעטס[מס:'
 כזית על תורה שחייבה דזה ]ססנס"נ[ חז"ל אמרום

 לא למעיים אם אף בכזית נהנה שגרונו היינואישור
 חצי וכל וחזר והקיאו זית חצי שאפל בגון כזיהנבנם
 זית חצי רק *עטים בחשני ריה לא קכסקיו *8ע"פטת

 אבל אפילו אלא עוד ולא בכזית נהנה גרוגו הרימ"ם
 ןיכול נחשב לא בהטעיים קלה שעה שהיה דמהזיתים חציי לשני נהנה נרונו דהרי חייב שהקיא זית חציאותו

 ולפיכך בכזית נרונו נרגה והףי בעלמא כעפראשנחשבנו
 בין מהזית מעמ נשאר אם שאפילו שם חז"לאמרו

 שלם כזית להמעיים ירד ולא שלו בחיך והיינוהחניכיים
 בכזית גרונו ונהנה לו ימעם אוכל חיך שהרי חייבמ"ם
 דמה לכזית מצרפינן לא השינים בין שגשאר מהאבל
 5ן 1'ן סס רמנ"ס ]ע' טזה נהנח הגרון אין השיניםשבין

 סרמכיס ענ סס סמג'ס סהמס מס 6ך 5"ע ~ונריו~ענ"מ
 ס5יגי 65 יכ"ט ססיניס ינין 6מר ר"ס ססר' ס~*עע~מ

 ן וווק[ןגוי

 בפ"ח דהנה נרולות שאלות זה בענין לנו שיש ויעי
 לו ונודע פיו לתוך תרומה שנתן בכהן תנןדתרומות

 לישראל מכרו ורבו כהן עבר שהיה כגון כהןשאינו
 יהושע ור' יבלע אומר ר"א ר1ץרומה בלע לאועריין
 שהתרומה או ממא שהוא לו נודע אם וכן שלומאומר
 שם ואומר זה על חולק אינו ור"א יפלומממאה

 ומביא בהיתר דהתחיל משום דר"א דמעמאבירושלמי
 ר"נ דתניא זה על חולק נתן דר' ברייתאהירושלמי

 אלא בהיתר דהתחיל משום אומר ר"א שהיה לאאומר
 בפסח אף כן בשבת אף כבלוע הלעום אומר ר"אשהיה

 ג:.1'ן"ש"ו:ג1121~א
 גרון הנאת על חייבה שהתח-ה שכתבנו רילןהש"ם
 כר"ג דלא קיי"ל אנן הא וא"כ למעיו נכנם שלאאף

 הרמב"ם פסק וכן כר"י הלכה ור"י ר"א הוא נרולדכלל
 לר' אלא אינו לר"א דאפילו ו?וד ע"ש מתרומותבפ"י

 1 אע'" מודה ר"י נם ו [ ץ בלע אם אבלבלט
 ללא בלע בין לחלק לנו היה לא הנרון מהנאתחמעם
 אין בליעה בלא מ"ם נהנה נרונו רוי סוף דסוףבלע
 אכילה בלא הגאה ועל הנאה שם רח זה על אכילהשם
 סו61ס גענין סכמכ כס"מ ]ע"ס מלקות התורה חייבהלא
 וממ'נ6 ממ~ק5ס מ~גס גטנין ססירס סס סר"ם וכרי וסכח סכמסג
 וסיג:"נ כסך סיכריס ססירס מס וגס כן 6'נן כטס?ס מ"ם1כג

 ן ~ווק[ כם"ך גן סכ6 כטן כן 5~מל656
 תענית לענין אמרינן ]'"1.[ בברכות גם והנהי1פ

 הראשונים ופירשו כלום בכך ואין התבשיל דטועםי
 ברכה א"צ ממעמת ברכה לענין וכן ופולםדבולע
 כאן אין מ"ם הנאה לו שיש דאף שם בגם'ומפרש
 לא שהמאלי שכל לדברינו מסכים וזה ע"שאבילה
 איך א"ב אבל אכילה שם זה על אין מעיו לתוךנכנם

 לא 0ע,לם שלם כזית הא החניכים שבין מחמצרפינן
 וחזר והקיא זית חצי באכל ובשלמא מעיו בתיךנכנם
 החניכים שבין מה אבל בצירוף כזית נכנם עכו,פואכלו
 ירד דהעיקר רכיון וצ"ל בט'עים סעולם היה לאחרי

לתן



 41כא וץשלק פה מימן וחנב'ם תתלם ה14תשתך
 מעמ אם אף לפיכך אכילה שם זה על ויש מעיו5תחא
 חייב חכזית בכל היתה שההגאה כיון ירד לאטסמ
 ואין בזית אכילת זל חייבה התורה רהנה י"לוהםזם
 בחניכים מעם לישאר אכילה וררך דגאה בלאאכילה
 החניכיס בין מעם בשנשאר כזית אכילת מקריולבן
 ועור כלל מזה נהנה ראינו כיון השינים שבין מהאנל
 ואכילה משקה כמו השינים בין נכנס שאים רגריםריש

 לענין לנו ביארה הנם' דהנה לשאול לנו יש יעיריב : לכזית לצרפם רא"א ממולארבה
 ואקן החניכים שבין מה שמצרפין איסוראכילת

 וטל ופסח ומרור מצה במו מצוה אנ.לת לעניןהרין
 עם כזית באנילת חובתן עי יוצאים אם אכילהסצות
 ווקיאו מצה זית חצי אכל אם וכן החנינים שביןמה
 ומהידושלם. לאו אם מצוה חובה ידי יוצא אם ואכלווחזר

 ד"'ל ראיה להביא אין כן בפסח אף דאוסרשהבאנו
 חובת לענין ולא חיוב ולענין בפסח חמץ עלבוונתו
 להביא יש ונם זל'ץ כין לחלק סברא אין ולכ~רהמצה

 : לזה ראיותאיזה
 ברהם"ז רלענין שכהב דגדולים מן לאחד וראיתיי2

 מצרפינן ולא מעיו שישבעו בעינן ושבעתרכתיב
 בברכות היא"ש מלשון ראיה ומביא החניכיס שביןמה
 במועם כרכה רא"צ שכתב שהבאנו בענין ס-[]ס"כ
 מעיים הנאת דבעינן משום מרכיעית יותר אפילוופולט
 שבארנו סה רלפי נלל ראיה זה ראין נראה וליע"ש
 זה דבלא מעים הנאת בעונן האיטור'ם כל לעניןנם
 הנאת כשיש ורק בלל אכילה מקרי דלא 0חייבלא
 דכתיב משום ואי החניכים שבין מה נם מצרפינןמעים
 ושכעת מ'ס:ן ]גרכוח חז"ל דרשו לחדיא האושכעה
 איע רכזית אמרו ומפורש ביצה לשיעור אולשתייה
 דין רמשונה ס"ד ראי ועור ך':ן ]סס שביעהבכלל
 חז'9 ררשו לא למה ושבעת מפני דכר מכלברהם"ז
 מכל חלוק ברהם"ז דאין וראי אלא להביושבעת
 ,  רגרן  מכיגרימץ ית5ס סספ64 גסס וס 5סגי6 קכ'ו סי' 6'מ ]עמ"סדיברש
 יוי'ב רלענין שכתב ]טס[ נדול לאוהו ראית. עורי41

 השינים שבט מה 0צרפינן רלא ככותכתדצריך
 לא למעים נכנם שלא ובל תעונה לא אשר דכהיבמשום
 חז"ל שקבלו דבמו בזה המה ואני העינוינסתלק
 החניכים שבין 0ה מצרפינן האיסורים בכל ויהדלשיעור
 דכאכילת קבלו כן נמו זה על כזית אביקושס

 שבין מה בהצמרף אף העינוי נסתלק ביוה"כככותכת
 כיומא חז"ל שאטרו ממה בן שאינו ראיה ו'עורהחניכים
 האיסורימ כל משיעור דיוה"כ בשיעורא חז"ל רשינו]ס'י(
 לא דכהיכ מפני כככותבת ויוה"כ בכוית האיסוריםדכ5
 לומר להש"ט ה"ל נדול אותו כרברי ואי ע"שתעונה
 שבין מה לצרף רלא שיעורו משונה נ"כ זהרממעם
 להריא נראה שהבאנו תרומות דמירושלמי ועורהחניכים
 רלעיסה דם"ל למאן שהרי האיסורים לכל שוהריוה"כ

 8ך

 הוא כן יוה"כ לענין דנם מפורש אומר כבליעההף
 כבליעה אינו דלעיסה ידידן ה"נ וא"כ י' בסעיףכם"ש
 הוא כן ביוה"כ נם החניכים שבין מה שמצרפינןאלא
 וחימ6 ח)וק סיוס'כ מסמת טס וגירום)מי טגחכ סס]עמ"ס
 . )"6 מכמוגון ור6יגו )סיסך סו6 כירוט)מי י6דדכ6 ע)יורכתי
 ו'וק"כ מסוס כיוס"כ )ממו סגוגג 6מר 651 וגו' מ)טסגוגכ
 ר6'ס 6'גס מיוסס ר6'ס סהי6 )גי ס"פ מס'ט 'ר'ומגריך
 סכ5יעס כיט ומ:ךס מעיס יריומ גריך ככו)סו ו)סמ"טכ5)
 או נבלה או חלנ כזית ס"ון ]סס הרמב"ם כתכמך : וווק[ ע'ט כ6מך כ6 עכן מסיס יריומ סייגו )מ,ור יכ,)ס6'גו

 ונתמעט בחטה שהניחו כהן וכיוצא נותד אופנול
 עליו חייבין ונתפח בנש0ים והניחו חזד פפורחאונלו
 ונהפח מבהחלה מכזית פחות היה מלקות אוברת
 לשאול ,אין עכ"ל מלקות כו ואין אסור כזית עלועמד
 כזית א"כ 0לקות בו אין שנתפח טכזית דפחותביון

 שנהפח אחר נם וא"כ ממלקות אידחי הרישגתמעם
 בקרבנות ריחוי שיש דקיי"ל במו אידחי דאידחי כיוןנימא
 דיחוי דאין ]ג'י:ן ב0נחות חז"ל אמרו באמתאמנם

 . )"ג כסוכס )סס"ס ניס מיכע'6 ויקו)6 וגמגוח מסוס6ך פ'ו- כמו5ין כך6יח6 יימוי 6'ן גמגוט גס ]וסגס ע"שבאיסורין
 מיירי וגס 6ף יימוי י6'ן גיוגי ככ) )סס"ס ססיס6וכ6יסורין

 א"כ באשורים דיחוי רקיי"לאין  ביון לשאול  ואיןפד :  ורוק[  וס 5סון 6ומר )כן)מ,מר6
 בהוצ'א כ"ו דין סשבה כפ"'ח הרמכ"ם פסקלטה
 אם מפק דהוי והפחה וחזרה וצמקה לרי'רנרוגרת
 51'6.[ בשבה דהש"ם נהי ופפור דיחוי אין או דיחוייש

 0כל שבת איסור רין נשהנה ל0ה א"כ כאטוריןדיחף ראין הש"ם פסק דבמנחוה כיון ודרי ע"ש ליהקמיבעיא
 הוא האיסורים דבכל דמי לא דודאי די'להאיסורים
 בשבת משא"כ לשיעורו ששב אחר האישרעושה
 היתה והעקירה והנחה לעקירה לשתים נחלקהאיסור
 ועשה לקדסותו חזר וא"כ נרחה ואח"כ הדיחויקודם
 מצרפינן ולא להנחה עקירה בין הפסק יש וא"כהוגחה
 דפטור הרמב"ם פסק ולבן האעצרים לכל רמי ולאזל"ז

 וחזר צימוק ע"י שנה0עט רבזית אע"נ לי ויראהין : וווק[ 5יס סכו.ן סס כגת מעיס"י הספקמפני
 כו יהיה ש"א בעינן מ"ם חיב משקה ע"יונהפח

 כן כזית שיעור ובכל שבקטנים קטן אפילו חללשום
 כנון מעם ריקות בו להיות זה דבר דרך שכן אףהוא
 קמנים חללים בו להיית שדרכו שנהפח חפחלחם
 שספשט רק מועיל אינו דההתפחה בוה כיוצא כלוכן

 עושה אם אבל המאכל ,בחלקי רפיון ועושההכיווץ
 בפ"ב דהנן מהא זה לדבר ויאיה מועיל אינוחללים
 שנתמעפ זקנה ונשר שנתפח העגל בשרדעוקצים
 וחייב עתה שהם כמו בלומר שהן בכמותמשהערין

 וסקודם כוית היתה מתחלהו אם שנתפח ענל בשרקל
 ייר כהם יש אס בצלים ובני בצלים עלי תנןלזה

 חלל1 אח מטעך חלל בהן יש אם שהן בכמותמשתערץ
א



ךץעטטתן פח סימן והנבט תיעשריטתעז4%
 אם שהיא 3בטות משתערת גסטונ[ ]רכס סרונניתפת
 רהרפיון להריא הרי ע'ש חללה את מטעך חלל בהיש

 רבה וכן ליחה שהוא ריר של רפיון אפילומצטרף
 מצמרף אינו והחלל מצמרף הרבה רפה שהואבספונ
 שם שאומר ס"כ[ ]ס"מ יומא פירושלמי ראיהוןוד
 יומה אר' ובגרעינהה במוה רתנן ככותבת שיעורלענין
 רבינו שפסק וזרן ע"ש חללו למעך צריך אומרהזאת

 ,:יש~י,יו,ןיי'ינ~י,ימוייייוגו':ו'11
 סיס סגחכ 0רמג"ט ע5 5'ע ],ק5ת מצמרף האויראין
 מ5י כן"ו נס 60 עג"5 וגו' 6סיר וכו' וגחסמ וכו' מכויחסמוח
 וכו' ימעיקר6 טיכי גן ט6ומר :"י. ונמ:מוח מס"ח 6סורסיעור
 6סור מ"ס 60 6גיי0 )ע:ין 6כי עוט6ס )ע:ין וסומירג:ן
 יעגין זס יין י"נ יין מ6ס"ס כס'ז סרמג'ט וג"כמס"ס
 גווגחו 6ך זס סייך י6 ג6יסור 6כי מסמ6 ימירכ:ןסומ6ק

 לכזית זה עם זה מצמרפין אין שבתורה אימורין בליךץ : מ)קוח[ כזסס6ין
 מבמלין ואררבא רם זית וחצי חלב זית חציכנון

 מצמרפין וטרפה נבלה לבר צ"ח בסי' שיתבאר כסוזא"ז
 מצפרפין נזיר אימורי וכן כ"ט בסי' כם"ש זה עמזה
 מיני וחמשה י"ז:[ ]גו'ר תורה גורה דכן זה עםזה

 מצמרפין הבל שלהן והבצקות שלהן וקמחיןתבואה
 בבצק הוה ושאור ותרומות מע"ש לאימורי וביןהעומר מלפני חרש לאיסור בין בפסח חמץ לאימור ביןלכזית

 מצמרף ושאור זה עם זה מינים החמשה מנלשפצטרפין
 : ימ)0[ גס'ק ]נ"מ חשיבא כאחת ושאור דבצקלבצק
 בתרומות החייב שכל לי יראה ]סס[ הרמב"ס יכתביפט

 אחר שם שהוא מפני במבל לכזית מצמרףוטעשרות
 ונבלת השה ונבלת השור לנבלת רומה זה למההא
 ביאור עכ"ל שכארנו במו לכוית מצמרפין שהןהצבי
 האשורין רכל בתב מ"ז רין ממאכ"א בפ"ד ' רהנהרבריו
 זית וחצי חלב זית חצי כמו לכזית זל"ז מצמרפיןאין
 בזה כיוצא ממאה זית וחצי נבלה זית חצי ובןרם
 ול"ו מצמרפין אין ב~'ע בלאו אחר כל שחלוקיןרכיון
 מינים שני שהן את מצמרפין אחר שבלאו מהאבל
 מצמרפין ה"וף ונבלת הצבי ונבלת השור נבלתכנון
 בכל ובן רנבלה בלאו כלולים שכולם כיוןלכז'ת

 : ע"שהאיסורים
 וארר3א זה רין להריא מבואר אינו בש"ם יהנהכ

 תורה אימורי כל מ"נ:[ ]ססמ'ס חז"ל מדאמרולכאורה
 משמע ע"ש נזיר מאיסירי חוץ לאימור מצמרף היתראין

 מפי רבותא לשמעינן ראל"כ מצמרף לאיסורראיסור
 הש"ם מדאמרה בכ"ם להדיא מוכח הזה הדיןאמנם
 מצטרפין שבתורה איסורין רכל ס"ל רר"ם [ ס"ו]סט'כר
 לה שתעבתי כל תועבה כל האכל רלא מקראזל'ז
 וקיי"ל עליה פליגי וחכמים ע"ש תאבל בכל הואהרי

 מזכח קדשי ]ס'י[ במעילה מדתנן ועורכחכמים

 התרוטה ופמא ועת4 ולפיטל למעילה זה עם חהפצטרפין
 משום זל"ז מצמרפין ובבורים וחלה מעשרותרומת
 ובל זל"ז מצמרפין הנ3לות כל הרומה אקרירכולהו
 מצמרפין תותר ופינול וח עם זה 0צפרפיןהשקצים
 לא נזל'ב מפני לאין בשני שהן אף בזית לאכילתזל"ז

 77,7!11וי:',.י;,(ן "ן ,]ו[:ו'ן,,
 מצמרף אין רהיתר נמי אי לאימור מצמרףהיתר אף רבנזיר ~נזיר לרבותא זהו לאוםור מצמרףהיתר
 שור בשר זית חצי בגון ממש פפינו אפילולאימור
 תמצא לא וזה שור גשר נכלת זית לחצישחומ

 : כטובן3אימור
 ריש רערלה ממשנה זה' על להקשות יש האמנםכא

 זל"ז ומצפרפין ובו' הברם וכלאי הערלה דתנןפ"כ
 הרמב"ם וכ"ב בחכסים וקי"'ל מצמרפין אינן אומרר"ש

 עולין רברם וכלאי הערלה וז"ל י"ר דין בפמ"ובעצמו
 הם והרי ע"ש זה עם זה ומצמרפין ומאתיםבאחר
 שאור "י[ ]מס:ס התם תנן ועור לאוין בשניחלוקים
 ברי בזה לא עיסה להוך שנפלו כה"ב ושל תרומהשל

 לזרים אסור וחמצו ונצמרפו לחמץ ברי בזה ולאלחמץ
 של תבלין ולכהנים לזרים מתיר ר"ש לבהניםומוהר
 לתבל ברי 3אלו לא בקררה שנפלו בה"כ ושלתרומה
 ע"ש ובו' מתיר ר"ש וכו' לזרים אטור וכו' באלוולא

 אמורה עיסה אותה ובו' בזה לא תרומה ושלהברם בלאי של שאור וז"ל ייינ רין בפ"ז הרםב"םובתכם
 מצטרפין איך וקשה עב"ל וכו' תבלין ובן וכו'לישראל
 שם רבירושלמי תמוה מזה ויותר ול"ז אשוריםשני
 סצמרפין שם וז"ל ר"ם הוא רר"ש רת"ק מפורשאומר
 אומר ר"ש ר"ם רברי להיתר כין לאימור 3ין זה עםזה
 להלבה הרמב"ם פסקה ואיך עכ"ל ובו' מצמרפותאינן
 בזה מפרשיו נתעוררו שבכר תסוהט רברים יש עירכ:ב ! גו0[ סחקו ]וסמסרסיט בפ"ר כם"ש בר"ם קיי"ל לאוהא

 א אחר ממין שמות וג' שניס תבלין שםרהנן
 ופירשוה וכו, אומר ר"ש ומצטרפין אסור שלשהממין

 פירשוה ובן סק*[ וססוגר ס"סן ]סגח התום' בעלירבותינו
 איסורים חיינו רשמות הטשניות בפי' והרע"בהר"ש
 וראשרה רערלה פלפין כנון אחר ממין שסות ג'כלומר
 ססין או ושביעית ומע"ש תרומה או הנרחתורעיר
 ואיתא אחר ומאימור ולבונה וקנמון פלפלין בגוןשלשה
 אחר ממין שמות שני ניחא סק ]ס5 בירושלמי זהעל
 באים רבולם ביון בלומר שט מת7קה כמיני ומתרץזל"ז מיני* שני 0צרפין איך בלומר אחר משום מיניןשני

 וכיוצא ומצמרפין אחר כמין כולהו הוי הקררהלמתק
 ואמר 11 משנה שהביא שם בשבת רילן בש"ם הוא3זה
 , ע"ש קררה למתק וראויין הואיל שנו מתיקה במיניחזקיה
 ור3א אביי פליגי ]ס'ר[ הפועל את יבהשוכרכג

 רהימ במינו מין שבין בהפרש מעם נתינתבענין
צסשת
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 טץ 1בין וט' וב"ע יטעמא דעב*צ גמילתאבטשו
 שאעו נק~א ומה סיט נגרא מה בששים רדיהבשש"ם
 ראזלען ס4ל ורבא טעסא בתר דאזלינן ס"ל ראג*טיצ
 דחזקיה וסהך זו סטשנה ראיה אביי ומביא שמאבהר

 ש_ית הא לרבא אבל מצמרפין הוא מעמא דחדרטשום
 איסורים דכל כר"ם דאתיא רבא ומתרץ הןטחולקין
 ולא בשסא לא שוו דלא אע"נ זל"ז מצטרפיןשבתורה
 הלכה ורבא אביי והנה ]ים"'[ ליתא ודחזקיהבמעמא
 ראולינן כרבא ל"ב וין בפט"ז הרטגיום פמק וכןסרבא
 סהלכה סשגה הך נדחית ולפ"ז ע"ש כרבא שמאגוזר

 : כר"ם קיי"ע' לא ואק בר"ם אתיא דלרבא~כיון
 לרינא זו משנה שהעתיק הרכב"ם על הקשוולפץ
 שסות שלשה או שנים תבלין וז"ל י"ד דיןבפפץ

 לתבל מצמרפין אחד טשס סינים שלשה או אחרכצצן
 של ושאר חמים של שאור ביצר לחסץ ו3ן%אמור
 אחר במין הן הרי דצא אחד שאור ושם הואילשעורים
 אם חמין של בעיסה לחמץ כדי 3ה לשערוסצמרף
 של בעיסה לחסץ כדי או חמין מעם שניהם מעםדיו

 שמות שלשה שעורץ מזם שניהם טעם 1זא אםשעורץ
 אפר של וכרפ0 נהרות של ברפס בנון ביצר אחרטמץ
 רצאיל בפ"ע שם סרם אחד שבל אע"6 נעה שלוכר6ס
 להבל סצטרפץ 94שר גיןווע

 ודסב'ט העה עב'י
 ממש שסות דאע שטות שלשה על אחר פ"טפרש
 כיון עב"פ מידצ כן פ" ז"ל דשי" ונם 54ם1וים%א
 גס%6 ]זסכ"פ כחבמים קיי"ל ואנן כר"ם לה 4צקמיררבא
 נס" יסכלושס גסר"ח יגן יוצק.ס ג1נריס ס6ריך וס)קימגג"ע

 : ס"ם[ (1 גק1סי6 ס6ליג51"מ
 דשסות לפירושי הרסכ"ם על להתפלא יש ייותר3נה

 דכל לדר"ם וצא שייכות איזה א"כ ממש שסותהם
 איסורים שני עריף לר"ם האם זל"ז מצמרפיםהאימורים
 לא אחד באישר דלרבק רטפם לרבנן אחדמאיסור
 ב8עסם ולא בשסם השיים רק במינו מין לדבאסקרי
 שבי עריפא לר"ם דאטו איסזרים בשני לר"ם כןבמו

 למה בשטא שוו דלא וכיון לרבנן אחר טאיסוראיפרים
 הא תירץ וסאי סס[ סגר1"ס סקסס זס ]ונגיןיצטרפו
 זכר לא למה לשיטתו לרליק יש ועוד היא ר"םמני

 שמות מזכיר הפרק בכל ודרי האי0ודים באמתהתנא
 ז שם כמבוארהאשורים

 ואין כר"ם קיי"ל דלא דאץ"נ ורסב"ם בששת 1"%ע"יכו
 אפ%ו בכזית עליהן %קות אחר לאיסור זה איסורמצרפין

 תרוסה של חטים זית חצי שאכל בנון מסט שוש דכריםהם
 אין נפררין לאות שהם כיון הכדם כלאי של חטים זיתוחצי

 טצטרפין אחד בלאו שבא סה מזה ולהיפך זל"זמצטרפין
 כטו זל"ז רסיון וום להם שאין אף בכזית עליהןללקזת
 נפן של תרוסה זית וחצי חטים  של תרומה ויתהצי
 דברים חנשה ]ס"1![ בסעילה שנינו שהרי לזהוראיה
 והיין והמולת מחלב הנשר זה עם זה מצטרפיןבעולה
 יין ועם סולת עס בשר שסצטרפיז להריא הריוהשסן

 1 האימור מף אכ(לת לענין הכל חוצ %"ו מצטרפיןאחר בל4י שגאמרים ביט אך שתי שם *ג שאץושק
 בזה יש 3דיחר טעם האיסור נחמצע לענץ אבלכז

 טעם טעעת כדי רק האוסרים רהנה אחריםדינים
 רצלכים בזה ברוב בטל ובסינו מינו בשאיצבדרהר
 סס"ג ]5יס" צ"ח בסי' יוץבאר וזה גלכד רנועם שוויאחר
 והגצעבל המחמץ כמו במשהו שאו0רין אי0ורין אבלסס[
 שמא בתר דאזלינן כרבא וקיי"ל ורגא אביי נחלקובזה
 הבל וזוצ בט'ר צ"ח בם" בארגות יתבאר זהודבר
 ההיתר דכר לבין רגופל האיסור דבר שבין השווילענין

 דגופלים האיסורים שבין השווי לענין אבר נפלשלהוכו
 בלל ורבא אביי נו%קו לא בזה דברים משני נפלואס
 רערלה בפ"ב בישרו זה ודין זה רין בנם' טתבארולא

 ז למעיין במבואר דשם הפי נל יסוד וזהושהנאנו
 רכשם ס"ל רר"ש ר'ש עם ר"ם פלינ בוה ונםכה

 איסוהם שני אין האימור נוף ד*כ%תשלענין
 אין בוותר טעם נהינח לענין בן בכ, זל"זסצטרפים
 כמו מצמרפין האיגצר דלנוף דכשם ס"ל ור"םמצמרפין

 דדץ ס"י ראי להרסב"ם ק"ל וריה טעם נתינת לעניןכן
 דברי את ושה ר6רק בבל רבי סתם למה א"כ להםאחד
 ד"ש וד3רי שמו רחביר לא שהרי חכמים בלשוןר"ם
 [ ]ס"ג בהולין חז"ל אסרו בזה ובכיוצא יחיד כלשוןשנה
 חבטים בלשון ושנאו בש"ב ר"ם של דבריו רביראה
 שפט וסזה חכמים בלשון ושנאו הדם בכיטיודר"ש

 במ%תא איבא רבה וטעמא כר"ם הלכתא רבזההרמג"ם
 : בם"ד  שנבאר כמו מזה זהלחלק

 זיתים חציי ש:י אכילת על לחלקות באנו א0 ידצהכמצ
 ס0ש יהע אפילו פנים בשום א"א לאויןמשני

 טלאן כזית אכל לא חהר* שתו נלקה דאיך אחדדבר
 שום שאין אף אחר מל4צ כוית כשאכל ולהיפךאחר
 אכל שף סוף מ"ם זה זית לחצי זה זית מחצידמיון
 בגפילת אבל ילקה לא ולמה זה לאו מאימורבזית
 כלל בזה שאין ההיהר את לאמור חיתר לתוךאיסור
 בכא"פ סכזית דבפחות ברפם"ו ררמב"ם לשימתמלקות
 ויבר ואין צ'א בס" בם"ר ויהבאר סלקות שייךלא
 בזה נפל שלתובו רגזותר ויבר את לאמור לענין רקטנע
 ש אחר סאיסור צצ אם חיעוען ולא כר"ס הלכהודאי
 אהר רבר הם האשורים שסשני הרכר אם אשורשמשני
 ששגהצ תדן נפל שלהוכו הפתר בהדבר טעםתותנים
 ומאתש באחד עולים הכרס וכלאי הערלהברפ"ב

 רביעית שהיה כנון הרמב"ם וביארה זה עם זהומצטרפין
 כדץ טאתים עד ואוסר טכלה"כ וחציה מערלה חציהיין

 של עיסה שחימצה איסור של שאור וכן וכלרי'כערלה
 סצכיפון בקדרה תבלין וכן שיעור לזה שאיןהיהר
 ושל הרומה של עאור ששנינו וזרי איסוריןסשני
 ושל הרו0ח של תנונן ובו' עטה לתוך שנפלוכל%'כ
 ששני סטני לזרים אסוריס וכי בקדרה שנפלוסלה"כ

 שאיר דס האיסויים דשגי גיון ז"ל סצטרפיסהאיסוריס
ינ0צא
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 וכן העימה את חיטצח אימורים של רשאורונמצא
 בדבריו הרטכ"ס שדקרק ווהו 3קדרה איסורין שלתבלין

 : וכו' תיבלה להם האסוד רבר שהרילאמר
 וכו' שמות ונ' שנים של תבלין רתנן רא ולפ"זל

 ראיןוראי
 חילו"

 שהם ובין אחר מאיסור שהם בין
 התנא ביאר כבר זה רבר שהרי איסורים ושלשהמשנים
 זל"ז מצמרפין וכלה"כ רערלה ראשונה במשנהלהריא
 ולכן זו במשנה לנו חירש חירוש ואיזה איסורים שניוהם

 כין נ"ס ואין כלל איירי לא רכזה הרמכ"ם80רש
 חירוש קמ"ל זו ובמשנה איסורים לשני אחר:וימור
 מטש הם האימורים כששני מיירי ראשונה רבמשגהאחר
 קם"ל ועתה יין רבשניהם הרמב"ם כם"ש אחררבר
 אחר שם להם שיש כגון אחר רבר ממש ראינםראע"נ
 שעורים ושל המים של מינים ג' הם אבל שאורשט~ן
 אבל כרפם מיני הם שכולם אחר מין או כוסמיןושל
 הש"ס מקשה ולזה זל"ז מצשרפין מ"מ מח1לקיןשמות
 ומתרץ מעמא בתר אזיל לא רבא והא אחרשהמעם מהני מאי מחולקין רשמות כיון שמא בתר ראזיללרבא
 חילוק אין רלר"מ רכמו כלומר היא ר"ם מני הארבא
 כר"מ קיי"ל ג"כ ולרירן אימורים לשני אחר אימורבין

 בהפעולה שוין כשהם רטצמרפין להיתר שנפלוראימורים
 עכ'" בעין באוכלם צירוף להם אין הרין רמןאימורים בשני אם הרכריס י'1 והשתא לתכל או להסץשעושים
 השם שווי ל,נין כ"ש א"כ ההיתר את לאמורםצמרפין
 על רלא'קפרינן במינו מין להקרא לענין לרבאדצריך
 לתבל או לחמץ כמו בהפעולה שוין רק אם השםשינוי
 מג' 60 וו"ס כפימס" ול)* )רנ6 גס 3ריך חוקיס יכר'מ)פ"ו
 כסכט גס ו5כן כמומו ס5גס וכוס סי6 ר'מ ס'רוסו סי6ר'מ
 סת,ס' ססקסו מט כ5 6"ם וכוס זמוקיס 60 מכ'6 וכירוס5מ'סם

 מיגו גריך סגס5 )סיטר כמססו 65סור 6ך סרמנ"סומסרסי
 ! ולוק[ וכו' 06 חס'ן ס5 נע'סס 5ממן כיי סכסכווסו
 החייב שכל לי יראה בפי"ר הרמב"ם שכתב וזהוט84

 מפני בטבל לכזית מצמרף ומעשרותבתרומות
 טה רכל שנתבאר רכיון וה"י וכו' אחר שםשהוא
 דמיון להם שאין אליפ זל"ז מצמרפים אחרשכלאו
 בו כשנפלו ההיתר לאסור אלא אינו הרמיון רעניןבלל

 של מבל זית חצי א"כ בעין באכילת ילאאיסורים
 ללקות זל"ז מצמרפין נפנ'ם שן מבל וית וחציהשים
 אף שמצמרפין בעולה רברים מחמשה גרע ולאעליהן
 שתלה וזה ויין וסולת בשר כמו רמיון שום להםשאין

 מיני רחמשה רק מבואר אינו רבמשנה משוםבמכרתו
 מין כולן מ"מ שעורים וזה ח8ים שזה אחר מיןאינם כי ואם מקורם שכתבו הרין וזהו זל"ז מצמרפיןתבואה

 ן ין'ז"ן ;יין ץנןיי,,א4
 שבארנו מה ולפי ע"ש שוה ט;ם רבעינן עליוהשיג
 ולא בהוכו הנופל להה,תר בלאסור רק זה איןבס"ר

 ש יתגסו סכן מיג' ו' סר6ג"ז ~ו'ם בעין אימורבאכילת
 *נ5 סזרנג! שרוח חרופח וס"ן ויגסד  ופידופ חט*ססיג'

 : מס"ס[ וגריס ימרומוט כס"כ סס'פ כן ס"5 65סרמג"ס
 נרולה אכילח האוכל ו'[ ס4 ]סי"י הרמב"ם כתבכ12

 על כרת או מלקות אותו מחייבין אין אסודמרבר
 ואם האכילה לכל אחר חיוב אלא וכזית כזיתכל
 וכזית כזית כל על אכילה בשעת בו מתרים העריםהיו
 אכילה שהיא ואע"פ והתראה ההראה כל עלחייב
 כדתנן האיסורים בכל הוא וכן עכ"ל הפסיק ולאאחת
 אומר ס'ז[ ]ס"ו נזיר רבירושלטי ורע מכותשלהי
 והתחיל נבלה ש5 שפור היה אם וז"ל יותררבותא
 ויש כולו אוכל משאתה יורע תהא לו אמרו בולאכול
 מקבל מלקות עשרה מתחייב ואתה זיתים עשרהבו

 סלקת עשרה וחייכ כלומר עכ"ל הזאת ברעתהתראה
 אם שמתב בזה הרסב"ם בלשון נ"כ זה לכלולואפשר
 וכו' וכזית כזית כל על אכילה בשעת בו מתריםהיו

 אחת בפעם ההתראות כל בו מתרים שהיוכלומר
 בעינן התראות רכל קורם ולא אכילה בשעתודווקא
 ע'ק סכוס מס5סי ססקפס םס ]טם"ק העבירה מעשהבשעת

 : ן וזוקכ~ס
 סכל סאחר כחררל או בשעורה האוכל כתב עורלג

 כתרדל ואכל וחזר סעמ ושהה אסורותסאכלות
 שהה אם במזיר בין בשוננ בין כזית שהשלים עריכן

 אחת בבת כזטע שאכל כמו קרבן או כרת חייבהוא והרי הכל יצפרף ביצים נ' אכילת כרי מוף וערמתחלה
 שהה שלא אע"פ מוף וער מתחלה מזה יותר שההואם

 ולא הואיל כהרדל אחר כהררל אכל אלאכינירס
 ופמור מצמרפין אינן פרם אכילת ככרי כזיתהשלים
 שהמחה או מעם מעם יינם של רביעית השותהוכן
 או פעם פעמ ונמאו החלב את או בפסח החמץאת

 מוף ועד מתחלה שהה אם מעפ מעפ הרם טןששתה
 מצמרפין אין לאו ואם מצטרפין רביעית שתייתכרי
 ר, כמו הוה פרם ראבילת רם"ל מרבותינו וישעכ"ל
 משנה המגיר כם"ש לרבריו המכים ז"ל והרשב"אביצים
 גא"ת וע' פ,מקופ[ כי3יס י3ריך סיוס'כ ס'ג ]ע)מ"פע"ש

 ! תרי"בסי'
 שתיית כרי הצירוף הוה רבשתייה שכתב במה יהנהלך

 שזהו הרורות חכסי כל עליו תמזי כבררביעית
 שתה ממאין משקין שתה ]'"כ:[ בכריתות משנהננר

 חייב פרם אכילת כרי ושהה למקרש ונכנם ייןרביעית
 סס'פ המשניוה4]תכר' בפי' שם עצמו הוא וכ"כע"ש
 ובפ"י יוה~'כ לענין עשור משביתת בפ"ברביעית כרי כתב והרמב"ם סס[ ס5מ"מ כמ"ם גע"ג מיוס"גנס"ג

 ובל דדאב"ר והשיגוהו תרוטה שתיית לעניןמתרומות
 מי' א"ח וש"ע במור כמבואר והאתרוניםריאשונ'ם
 מובן אינו הרבר בעיקר וגם וסגר"6[ כפר"מ ]ע"םהרי"ב
 רביעית שהיית כרי רביעית לשתיית צירוף ש.יךמה
 ]וע%'פ איות בב,ז לקמהיוגת וצריך צירוף זה איןא"כ

,א
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 6י:ו 1:מסס מסס מסס נטסרם ססמס 15מר נ,ס ט:יסקטם
 6רן זרך פג'ס וכו' כוסו ספוסס : ס'ו ונססחיס ג%שפנן

 ן וגע"נ[וכו'
 עד חייב אינו האסורין האוכלין בל ?תב עודלדץ

 וכלאי בחלב מבשר חוץ הנאה דרך אותםשיאבל
 איסור הוציא אלא אכילה בהן נאמר שלא לפיהכרם
 הקדש 1בלש11 בישול בלשון אחרת בלשיןאכילהן
 שלא אפילו אותן יאמור ונו'[ סמ,6ס חקום סן]ככיס"ס
 כשרצא ונמ:1 החלב את שהמחה הרי כיצד הנייהבדרך
 שעירב או חי חלב שאכל או ממנו נרונו שנכוה עדהם

 לתוך או יי"נ לתוך ולענה ראש כנון מריםרברים
 אובל שאכל או מרין כשהן ואכלן נבלה שלקדרה
 ה"ז אדם כאוכל ובטל והבאיש שהסריח אחדהאסור
 בהלב בשר של קדירה בתוך מר רגר עירב ואםפפור
 רין בפ"ח ולעיל עכ"ל חייב ואכלו הכרס כלאי בייןאו
 ולא נהנה אם כהנאה אסור שהוא מאכל בל כהבט"ז
 אוהו ומכין לוקה אינו לכלבים נהן או שמכר בנוןאכל
 דגאח איסורי דאין עכ"ל מוהרין והדמים מרריהסבת
 כדרך רק אםורים אינם הנאה איסורי וכן מלקותהנאה ב.ויסורי ואין ]סס'מ( לעצמו אוטרים ףש דמיהןויפסין
 או רטייה לעשות בנון הנאתן כררך שלא אבלרגאתן
 וכיוצא וזרלה בפסח כחמין הנאה 0איסוריסלונטא
 שאסוריס וכלה"כ בחלב בשר לבד איסור כאן איןבהם

 בפ"ה רימב"ם כם"ש הנאהן כררך שלא אףברגאה
 : ע"ש ח' רין החורהמיסורי

 כם' ביאר מלקות הנאה באיכורי שאין מה וטעמוגך
 למנות ראוי ראין שם וז"ל קפ"ז לאויןרוטצות

 אחד ענין והאכילה שחיא בפ"ע מצוה הנאהאיסור
 לא תורה וכשאמרה הנאה מחלקי חלק הואוהאבייה
 בזולתו ולא באמ,ה לא בו יהנה שלא הכוונהיאכל
 לא האכל לא יאנל לא שנאמר מקוס בל גאמרווזהו

 במשמע הנאה איסור ואחד אכילה איס:ר אחרהאכלו
 בנבלה שפרטה כרוך להיהר הכתוב לך שיפרמער
 איטוד על תבשך לא קרא שיש בבב"ח ואפילוובו'
 בא דאימ כפ"ע ללאו ליה חשבינן לא 0"ם בפ"עהנאה
 כויב היה ראלו אחד מטעם אלא בפ"ק לאובשביל
 לא דגאה נם בלול שבו יאבל לא בלשון הלאובבב"ח
 ורק הנאה איסורי כבבל להנאה כפ"ע מקרא כוהבהיה
 אבילה לשון לנתוב יכיל היה לא בחלב דבבשרמשום
 דצתה וההורה דגאה דרך דק ההיוב היה לארא"כ
 יעין בהבה ולא הנאה בדרך שלא נם בבב"חלחיינ
 הנאה כלול אינו דבזה תבשל לא לשוז וכתבה!,-ילה
 אבל הנאה לאיסור הבשל יא עיי לכתוב הוכרחה כיל
 סמגיה ]יסי הנאה לאיסור לאו להוככת הכחנהא'ן

 : טסן7נרי1

 בגיט נן, טיטלובבם (מ 2( נמןלי
 דלוקין ספורש כהב ז"ל הרסב"ן ובאטת הנ4,ה ללילקף

 דסשל מראשגים ייש ל[ נשירס ]סס בב"ח דגאתעל
 צסססש[ סשנ 3*6"ז גסס ]סן וצאה איפרי בל עלדלוקין
 616[ יאש . ק"נ ]תעין הרעס' בעלי מרבותינו משמעוכן
 שכהבו ויש ע"ש רנ"מ לאוין הסמ"נ מדברי משמעובן

 0עשה בלי  לעבור שאפשר ספני הרמב"ם שלשטעמו
 שכהב מי ויש ש"ם[ סיגוך גפס מ'סיס"ס גס"ס]0נ"מ
 סק"1 רגאה איסור ייה דנפקא במאן רם"ל בב"חרטעמו
 בתב דספורש כן ל-מר א"א אבל סמ"ג[ ס" ג6"ח1סר"ח
 הוא כן רמעמו נראה ולי פס[ ]מג"מ תבשל מלאוילפינן
 לאכילה הוא הנאה איסורי בבל קרא עיקר דוראימשום

 רבאבילה דכיון הטצוה מחלקי כחלק רש הואותהנאה
 ~קין ואץ ממנה חלק רק הוי הנאה ~'ב הגאה נםיש
 שהשריש וכהכלל ממנה חלק על ולא המצוה עיקר עלרק

 למצוה חלק לחשוב שאין בתב וגשם ע"ש י"בבשורש
 ! עליה לוקין דאין וממילאגפ"ע

 טעח שבן חייב ועריות בחלבים דסתעסק קיי"ללדץ
 פטור שבת דלענין אע"נ כלומר י"ט:[]כרימית

 באמשדי אכל הורה אסרה מחשבה דמלאכתכטעם
 נוצה סוף שסוף טפני חייב אסורות ובביאותמאכלות

 רודע לפניו ושומן חלב כנון 0העסק נקרא וסה0זה
 למקום והביט השוסן לאכול ונתבוין גומן וזה ןולבש'ה
 ילב חלב נמי אי ואבלו החלב אל ירו והלכהאחר
 ואכל 11 חתיכה לאכול ונהכוין שומן שהוא וסבורלפניו
 לחתיבה שנתבוין היינו דשוגנ לשוננ רמי ולא זואת

 ן ]רם";[ שומן שהוא סכור אבל עצמהזו
 מאכל האוכל י"ב רין בפי"ד הרמב"ם שכהב יזהולב(

 אע"פ בטהעסק או שחוק דרך אטורותממאבלוה
 במי חייב ונהנה הואיל האבילה לנוף נתכויןשלא

 בעל לארם לו הבאה והנאה אכילה של לעצטהשמהכוין
 לא ואם אסור נהכוין אם האסורין מכל באיסורכדחו
 אחר באופן מתעסק מפרש ואיהו עב"ל מוהרנהכוין
 היינו רא"ב 11 לחהיכה בלל נתכוין שלא כפירש"ידלא
 שבית או אסורה זו שחהיכה ירע יא אם לי דמהשוננ
 שבת רלענין ונוף האסור בירו ועלהח המוהרלאבול
 איסורים בשארי אבל מחשבת מלאכת מטעס חילוקיש
 ש 11 לחתיכה שנ,תנוין פירש ולבן דיא אחיענין
 ש זה בענין שחוק לעשות כרי שחוק ררך שעשהבנון

 וביוצא פיו להוך ונזרקה לזרקה שכיון כנון בלומרבטתעסק
 בלל בזה רצונו שאין רגאה איסור לענין כהב ואח'צבזה
 טוב ריח בשם ויש ברחוב שהולך כנ'ן בע"כ לו שבאהאלא
 זח ואין 10הר לאו ואם אסור נהכוין אם הנאה איסורישל
 ו0רצופ לזה מוכרח דיה לא דבראשון הראשון לריןרסיון
 יש ולגן אחר לענין דךתה בוונתו ש;יקר אלאעשה
 השני בדין אבל איפר אכילת בענין נם זהיצייר
 אלא אבילה בענין א"א וזה לבך היה ש0וכרחטיירי
 ולא ומותר אסור לשון בתב ולכן בו וכיויו. ייחבענין
תינ דגאח באיפרי ראין לשיסוע רוולך -פטיר חייג לשוןט;ב
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 סו6 חק םס3ר מס0סק 3ייר מסנגוס ~%3נטמלית
 סגנ סם'ס )ס קרי ו4פס - 0שנ ס3ס נגמ' סו6 ד0ן0"ם

 ; ודוק[ 3כס"נ 3יהר פננוס נס' דטי'רי כסם ו5כן 0"ס טסכויןנ65
 החלב שכרך כנון טעה לא הגרון אם וסמילאע"ש הגרון הגאת על חייבה רהתורה נתבאר מ' בסעיףם

 במאכל האימור כרך אם אסנם קס'ו:[ ]0'ס יצא לאבמיב רכרכן מצה לענין ראמרינן וכמו לוקה אינו ואכלובמיב
 וריה חוצץ אינו במאכל מאכל היתר של אפילואחר
 מרברי מוכח זה ודבר בנרונו טנע עצמו האימורכאלו

 מבשר כזית רבורך שכתב ה' רין מאה"ט פ"נהרטב"ם
 שלא אע"פ ובלעו בו וכיוצא בחזרה המהור העוףנבלת
 והיא פהור ה"ז בסיב כרכו ממא ח"ז בנרונונגע

 פ"נ שבועות מירושלמי משמע וכן ע"ש בזביםתומפתא
 וכרכן וזנים וחרצמם פת אוכל שלא שנועה]:'ג[

 הפמק הוה רלא ואחת אחת כל על חייב וזניםבחרצנים
 על וגשבע נפנים ועלי קגים בעלי הפת בשכרךאבל
 )טדתי ]כ"1 הפמק רהוה משום הפת על חייב אינוכולם
 ס50ים 50 גס כס:סנ0 610 דירוס)טי וריס6 סט5'טמונרי
 ספסק סוס )0יכך 65כעס %ויס 6'גס ו00)יס סס סס'מונ"כ
 ל'63 ו0506 3ט6כ5 סמגס כרך ל6ס מגס 5עג'ן גס 5מדגווטזס

 ; 3ו0[ )ססייסנויס
 אפילו או התיאבון מפני אימור של מאכל האוכלמא

 אמנם נפשות מכנת בזה בשאין חייב הרעבמפני
 התועה בנון לאכול מותר נפשות סכנת בזהבשיש
 לו מותר האמורים רברים רק לאכול לו ואיןבסרבר
 שרבר אומר מומחה ורופא בסכנה שהוא טי וכןלאכול
 הרסב"ם ובתב לאכול לו מותר תרפאהו זה אימורמאכל
 בשר או קדש בשר בנון אמור מאכר שהריחהעוברה
 מומב רעהה נתיישבה אם המרק מן אותה מאביליןחזיר
 לא ואם מבשיעור פחות אותה מאבילין לאוואם

 דעהה שתתיישב ער אותה מאכילין רעתהנתיישבה
 בו וביוצא חומץ בו שיש רבר שהריח החולהובן

 שיש כנון עב"ל כמעוברת רינו הנפש אתשמעדערין
 ברברי או גבקיאים תלוי וזה לו יתנו לא אםמכנה

 : ביוה"כ כמו עצמוהחולה
 פטור נמה אכילה רהאוכל חז"ל אמרו יוה"כ לעניןכנב:

 פטור נמה אכילה תרומה האוכל וכן :[ ס]יוטא
 גסה רהאכילה וביון ]סס[ לטזיק פרמ יאבל בידכתיב
 אמורות מאבלות בבל רנם נראה 4;כ'לה מקרילא

 כשהוא מקרי גמה ואבילה פמור גמה אכילההאובלן
 האובלין ואת אותו מזיק זו שאכירה ער מארשבע
 כתיב רלא בחלב בבשר להמתפק ויש אכילה שמהולא
 וכן לאו אם ןמה אכילה על חייב אם אכילהלשון
 לחייבו יש אם אכילה בה כתיב רלא כיון הכרםבכלאי

 : וצ"ע נמה אכילהעל
 סאכילין בולמוס שאחזו מי ]סס[ הרסב"ם ויתבבטנ

 עכ"ל עיניו שיאורו ער מיר האמורים דבריםאותו
 הרומג מקורם ליהן בסעוכרת כסו עושין ראיןכ*מר

 המתט1 טוגלת זו מחלה שאין לפי רעתו יתיישגאולי
 אלא המוהר רברי על מףחלץ ראין בת3 ולכן]ס"ט[
 תחדה הקל הקל שתו 4מאכיוין שנמצא מהממהרין

 החמור אותו סאכילין לא4 ואם ריו קיניו האירואם
 תחלה נבלה אותו מאכילין ונבלח מבל לפנינו היהביצר

 אותו מאכילין שב:קית וספיחי נבלה במיתהשהמבל
 מאכילין ושביקית מבל מר"ם שאמורין שביעיתמפיחי
 המגל לתקן א"א אם והרומה מבל שביעיתאותו

 ביוצא כן וכמו כתרומה קרוש שאינו מבל אותומאכילין
 בולן עיניו הארת רלענין רמיירי הוא ופשומ עכ"לבזה
 עיניו שיאורו במוחים אנו בהחמורה אם אכלשוין
 ? 0"נ-[ נטט6 קס 156 גוי'ג'ס חיומב לענין כט*שהחמורה מיי לו רטתנים פשימא לרמתפק יש ובהקלהבוראי
 בין חז"ל חלקו ותרומה פבל סרלענין להבין וישמך

 2::ל:"יייגשלי%ע'ן%(),"ע,צ:!י
 את להפדיש דושץיוב וראי בלבר ~החולין לוימפיק
 כיון אך נבלה לו להאביל ולא החולין ולהאכילוהטבל
 מומב חרומה להאכילו ונצמרך לו יספיק החוליןשאין
 להאבילו רמומב למדט ומזה הקלה נבלה להאכילויותר
 אף חמור איסור מלהאבילו זיתש הרבה אפייו קלאים:ר
 זה חילוק חלקו למה רא"כ לך תקשה ושמא אחרכזית
 נגלה רנם ביון לנבלה מבל בין ולא לתרומח טבלבין

 התירוץ אמנם ליה ממפיק החולין שאין מיירינןבע"ב
 ח3ער באימור לבר דלא להשמיענו בא רהש"םהוא
 ונבלה במיתה שהוא מבל בנון ממש קל ואימורממש
 מבל קמעפ נבלה הרבה להאבילו רמומב בלאושהיא
 ותרוסה מבל כנון חמורים כששניהם אפילואלא

 קל מבל טקרי פרמ איזה רלענין אלא במיתהששניהם
 מ"מ בס"ש כתרומה קרוש שאינו מפני תרומחלנבי
 פירשה ולהכי תרוטה סמעמ מבל הרבה להאכילומומב
 אכל ונבלה בפבל ולא ותרומה במבל זה ריןהנם'

 ו ]ג)5ע'ד[ וכם"ש שוה ר3ל רינאללנין
 בחולה שכ"ח מי' א"ח במוש"ע שטבואר זה ולפ"זמה

 והקשו בשבת בעדו שוחמין לבשר בשצריךבשבת
 ~לא מקילה באימור שבת לחלל לנו למח ז"להראשומם

 הר"ן ותירץ נבלה ונאכילו שינחרנה לבותי לומרטוטב
 ברי ולכן וכזית כזית כל על יעבור דבנבלה משוםז"ל

 חמור אימור על לעבור מומב האימור בכמותלמעמ
 אמרו חז"ל והרי סס[ 3יוט6 ]ו"ן היתר כולה תהיהראז
 האימור איבות על רק הכמות על להבימ לבלילט

 ימפיקן לא כשהחולין אפילו הר"ן ולרברי קלשיהיה
 מלהאכילו תרומה מעם ולהאכילו להפריש מוטבלו

 ולהאכילו להפריש מומב ונבלה במבל וכן פבלהרבה
 מני3 טסר"ס ]סג6ון נבלה הרבה מלהאבילו תרומהמעמ
 6ססר 3ל65 גגט' מסרס לסר"ן כסנ יו0"כ סוססתנססרו
 ס'9 61ס ו0וז סו6 גלו5 ולוחק 5סרוס סיודע פ' ס6'ןנחו5'ן

ססרפ



 49כר השלהן פה מימן וחנביס תייעימ הלכיתעריר
 61ס 6מריט נסגיט 51סרסו כירכ1 מכ'16 סיס כרס"י 659שסרם
 ! סס[ סנט5יס כס6ין 1,"5 ע'ם ס61 9ומק כן כסכ סר'9 סנ16ן נסגי
 חולה אצל רשבת משום שתרצו סרבותינו ייעיכשו

 אם דודאי דם"ל נ"ל הר"ן ובדעת שכ"ח בסי'שם והב"י המור בי'ש בלל אימור הוה ולא לוהותרה
 אע"פ בלל איסור לאבול יצמרך לא שהחולהביבולת

 ביון ס"ם יותר הטור הרבה בעדו שעושיםשהמלאבה
 סאבילת להרחיקו לנו יש לעשות התירהשהתורה
 לא שוב איסור לאכול מוכרח שהוא כיון אבלאיסור
 ~ונעין חמור יותר הסעמ אם למעמ רב בין לנואיבפת
 6מח כמ65כס סירכה מוסכ ר"י רשס נמגמ1ס 11 5סנר6סמך

 סרכס 9מ5"כוח מסיס ע"ם סרכס כמ5*כוס 'רנס ו56כסרק9ס
 וס"ג 5ן 6.גסת 5* כ:6מס סמרנס ומפ 6הח ממ65כסחע1ריס

 : ויוק[ ס61כן
 ביאוה לענין ה' סעיף ו' מי' באהע"ז נתבאר בברנוז

 בשבאו לא אם איסור על חל אימור דאיןאטורות
 או אחתבבת

 בבו~
 בסאבלות הרין וכן בסוסיף או

 לפיבך וז"ל ספי"ר הרטג"ם כם"ש מלקות לעניןאשרות

 והוא מלקיוה חמש עליו לוקה אחד בזית אוכליש
 כנון ביצד בו שנתקבצו איסורין בחמשה בושהתרו
 ביהל'כ הסוקדשים מן שמ,ר חלב בזית שאבלממא
 אובל ומשום נוהר אוכל ומשום חלב אכל משוםלוקה
 מן שנהנה ומשום קדש שאבל טמא ומשוםבירלצ

 : ומעלהקדש
 היה זו שבהסה אימור על אימור באן חל ולמהמה

 הקדישה בהנאה ומוהר באבילה אמורחלבה
 נהוקו הנאה איסור בו שנומף ומתוך בהנאה חלבהנאסר
 לנבוה מותר זה חלב היה ועריין קדשים איסורבו

 לנבוה אימור בו שטמף מתוך נוהר נעשה להריומואמור
 בנשר מותר היה הזה האובל והאיש להדיוטטאסר

 נומף בבשרה אף נאסר נממא בחלבה ואסורהבהמה
 האובלין בל כלל יווויב בא החלב על איסורלו

 כיוצא בל ובן זה בחלב איסירו נומף בהולין אףשנאסר ומתוי
 אחת אבילה אבל יש ששנינו הוא וזה עב"לבזה

 חלב שאכל וממא אהר ואשם חמאות ד' עליהוחייבין
 נ ינ:[ ךקרית1ח ביוה"ב הטוקדשין מן נוהרוהיה

 מהם הנתד ואפרוח ומרפה נבלה ביצת ודיני ביציםסימני פוסימן
 : מעיפים ל-בובו

 מהור עוף ביצי שבין ההפרש בדקו ז"ל רבותים11
 או בדין ראשיה שני שאם ומצאו מסא עוףלביצי

 שהם המובר יאמר אם ואפילו טמא עוף ביצת"יצא בידוע סבחוץ והחלמון מבפנים החלבון שהיה אוחרין
 אין מהור שהוא עוף אותו סכירים ואע פלונימעוף
 שמשקר לפי בבשרות מוחזק רוא ואפילו עליוסומכין
 שהיא וישבעו עדים שני יבואו ואפילו בן להיותשא"א
 באיסור להכשיל ורוצים הם שקרים עדים טרורמעוף
 ביצת הוה בזה זה מעורבין והחלמון החלבון אסוכן

 להבשירו בעולם עדות בל סועיל ואינו ]נמ'[השרץ
 וחלבון חד אחד וראשה בד אחד ראשה היהואם

 מימן ומ"מ מדיר עוף ביצת זהו מבפנים וחלסוןמבחוץ
 עופות מינים איזה נם דיש משום הוה לאמובהק
 חז"ל שאסרו בסו זה בסיסן למהורים ששויםטמאים
 הפרש יש בלומר לדיונה דדמי רעורבא דאיכא]ס"7-ן
 מן ואיזרצ הטהור מן איזהו הן וניכרין בצורתןביניהם
 סבחוץ בחלבון ובן הז שוין וחר דבד במימן אךהטמא
 יש ממאים מינים שעוד להיות ויבול מבפניםוחלסון
 ולבן למרצריט וחלסין ובחלבון וחד דכד בסיסןששוין

 ! מובהק סימן זהאין

 חלבון שהיתה בביצה הנדולים אחד לידי בא מעשהננ
 ריקייס[ כסם סק"ס ]סר"ח אותה והמריף חלסוןבלי
 התרננולת בזה"ל בתב המבע מחבמי אחדהאמנם

 מאד עד קמנה תהיה האחרונה הביצה מלדת :העמודכ
 קטנה ביצה נמצא ולפעמים לבד חלבון רק בהואין

 לבר חלבון אלא לה שאין ביצה ולפ"ז הנדולהבתוך
 ורוב ]סס[ להתיר יש וחלמונים חלבונים שני בה שישאו

 חרגטלת ויש ביום אחת פעם רק ימילו לאהעופות
 מהם ויש מרי ומתה ביום פעמים שני ביציםשמולידה
 ומאותם זרעים משני שהם חלמונים בשנישמולידות
 וארבעה ראשרם מב' תאוטים אפרוחים יצחיהביצים
 מפמיק קרום יש אם וזוי חיים יצחי לא אדרנלים
 יויד ביניהם כךים אין אם אך החלמונים שניבין

 קרום יש שאס ו"* רנלש ובד' אחד בראש אחדאפרוח
 ח-ובי סעס"ס[ נסם ]סס נפררים תאומש ילרוביניהם
 אושע ביצה רק אחת בפןם מטלות איןתרננו~ת
 נזהרים ויש ביצים שני שטפילות יש רחוקוםולפרקים

 ! ז"ל יי"ח צוואת ע'"מלאבלה

 ביום אלא איע הת-ננולת עם התרננול של תשמישונ
 בלילה ולא ביצים מטלה ביום רק ולבן בלילהולא
 מתהממה דיא אלא מהרננול שאינה הביצהאבל

 ביום בין יולדת הביצים אותן ביצים רולדתבקרקע
 של מביצים יותר יפים שמתרננול והביצים בלילהוביז
 מולידה איטה הרנטל שיש ובמקום ו'י[ ]נעסקרקע

 מוזערננול בהים ששים ועד ]ססן סהתרנעל רקמהקרקע
 שלא ובהגאי מהגךקע הוליד ולא כ~לו שומעתהיא
 בלא נם עוברת ולפעמים ]סכן נשר בלא נהדיפמיק

 ! ]סס[ רגהר רוחב על קמן מצר יש אםנשר
 הטור בתב לפיבך מובוק סימן בביצים שאין וביוןך

 בשיאשה ר~א טד~ר שמעוף להכיר ביצים סיסניוז'ץ
אי



השטלץ פו %טן ביציפה*אערעו
 מבהוץ והלטן ועטל הר השני וראשה ועטל כראהד
 לקטת עליו לסמוך מובהק מימן ואינו מבפניםוחלמון
 פהרה מימן בהם יש שאם אהני להכי אלאמהכותים
 אמר אם אבל ממנו קונין פהור שהוא אוהו מכיריןואנו פלוני עוף משי אומר אם הם ממה המוכר אתשואלים
 ממנו קונים אין מוכירו ואיט מהור עוף משלסתם

 ופהור פלוני עוף כחפל אמר שאפילו כתבוהרמכ"ם
 אין מכותי ~נל מישראל לקנות אלא מדגי לאהוא
 ביצי שהן פב"ע בהן לו ויש אותו מכירין אא"כקונין
 לישראל כותי בין לחלק שאין ונראה המהור פלוניעוף

 ! עכ"להשור
 רמתם הפור פמק קים בם" רלקמן הרברים ביאורךץ

 לממר דאוריירמש באימור אפילו נאסן טישראלאדם
 אינו חשור הוא אם ורק בהם וכיוצא ונכינהכבשר
 בפי"א הרמב"ם אבל הפומקים רוב רעת ווהנאמן

 מוחוק אינו אם ארם רסתם פמק כ"ה ריןמממאכ"א
 אין כשר איש שהוא בביור בו שירענו ווןינובכשרות
 בכאן גם ולפ"ו ע"ש וגבינה ובשר יין סמנולוקחין
 ווה רבר שום א"צ בישראל רלהפור לשימתםהולכים
 ,הו פהור פלוני עוף של באוסר ]סס[ בנמ'שאסרו
 לשיפתו והרמב"ם ע"ש שם כנמ' הנירסא כפיככותים
 המור נם חשור ובישראל וה מועיל אינו רבכותיויל פהור פלומ עוף של שיאמר ישראל בסתם נםטצריך
 לחלק שאין ונראח שמסיים ווהו קי"ם במי' כמ"שמורה
 סורה חשור רבישראל ותש חשור לישראל כותיבין

 ס" גטין ],שו כבכותי פהיי פלוני עוף של לומרשצריך
 וגס סטוסיס סכ"ס ויגרי חגינ סר"י 3סם סנ"י ס5ססגי
 , וזוק[ ג~ס סו6 וגרול וזסוקיס טונגיס *יגס סירשסזנר'
 נאמן ראינו פהור עוף של מתמ כשאומר והמעםך

 כשאומד אקל מירתת ולא כשישקר לנרר דא"אמשום
 עוף לאותו רומח שאינו וכשיתברר פלוני עיףשל

 רנם שנתבאר ואף מלשקר ויתיירא כשקרויתפום
 וחלבון וחר בכר רק והו לטהורים הרומים ישבפטאים
 : טנ-ן וס גטין גסנ סרסנ"6 וגס סר'ן ]ג'גא, מעיף במוף וכמ"ש הן משונין בצורתן מ"מ אבלוחלמון

 משל אומר אם שכתב בוה הפור על שרקרקו וישן
 ממנו קונין פהור שהוא אותו מכירין ואנו פלוניעוף
 אין מוכירו ואינו פהור "וף ישל מתם אמר אםאבל
 ראף יותר רבותא אמר לא ימח עכ"ל מטנוקונים

 מהור שהוא אותו מכירין אין אם פלוני עוף שלכשאמר
 סי ויש והפוכו רבר ררישא רומיא והוה ממנו קוניןאין

 ]סריסס[ אותו מכירין אנו שמו כשמוכיר רמסתמאשתירץ
 % יש ]סס[ ירועים רעופות לרנים רומין איןדעופות
 שהעוף והשמת פלוני עוף של שיאמר בעינןלמעליותא רתרתי לנו להורות ~כן כתג בכוונה דהמורשכתכ
 שהוא שיורעים אף מצוי כשאינו אכל בינינו מצוייהיה
 שרין אפשר והנה סק"נ[ ]ע"ו וישקר מירתת לאמהור
 רבריו על סומכין אין סצויים שאין רבעוטת אמתוה

 ולא עתר דלומא דטי פשופים הסה הפור רבריאכל
 אהזו מכירין ואין פלוני עוף של כשאומרמיכעיא
 אוסר אפילו אלא כלל לסמוך מה על לנו שאיןפשימא
 סג'ס[ ]וג'ג אסור מזכירו אינו אם פרער עוף שלמפורש
 וסיפא מותר אותו ומכירין שמו שמוכיר כיון מ"מפהור מוכיי שאינו ראע"פ קמ',ל רבותא רישא רהפורועור

 המין מוכיר אזו אם פהור שסוכיר ראף קמ"לרבותא
 עוף של שאומר רדישא בהיפוך אבל עליו מומכיןאץ
 פששא אותו מכירין ואין פהור מוכיר ואינופלוני

 שפהור אומר אינו בעצמו 3ם שהרי שאמורופשיפא
 ! ולאכול לממוך לנו יש מה ועלהוא

 א"ל אם הטוכר ישראל לצייד שואל לפיכך וו"לגתכ הב"י שרבינו צ"ע הש"ע בקלי רבוועינו שרברי ורעדץ
 הוא פדער עוף שאותו מכירין ואנו חוא פלוני עוףשל
 אזו שמו אמר ולא פחור עוף של אמר ואם עליומומך
 אא"כ העכו"ם מן ביצש לוקחין אין לפיכך עליומומך
 לקמן והרי הרמב"ם שיפת כפי ווהו עכ"ל וכו'פדיר פלומ עוף ביצי שחם פב"ע בחם לו ויש אותן מכירהיח
 אין חשוד בישראל ררק להריא פסק קי"פ ס"בריש
 רגיט על עם ע"ש נאטן ישראל םתם אבללהאמין
 נאטן עכרם שגם כלומר עט"ם או שהניההר~א
 פהור שדשא אוהו ומכירין פדצר פלומ עוף שלבאומר
 ולא כהפור רלא ווהו סק'ט ]ס'ר מב,ע כווא"צ

כהרמב"ם
 לא ולהרסב"ם כ*ם א"צ גישראל רלחפור'

 רלרינא י"ל לרירקה אך שנתבאר כמו בעכו"ם והמהני
 ספמ אך ]סס[ הפומקים רוכ רעת שוחו כחפורמוכר
 וי'ש שם שכתב הרמב"ם לרעת חשש קי"פ ס"שבריש
 שהוא אוהו מכירין שאין רק חשוד שאינו ממיאפלו
 רברים שאר או יין ממנו לקטת אסור בכשרותסוחוק
 לדעה גכאן נם חשש לפיכך עכ'ל לאימור לחוששיש

 : קשה הב"י רכינו על אבלהרמב"ם
 במה ק"ל הש"ע כלשון שהוא הרמבים רכרי על וגםם!

 ואין ע"ש צייר בנמ' הווכר בעופות ורק בביציםצייר כלל נוכר לא פ"נ ובתומפתא ]ס'גס ובנמ' לכאןצייר ענין מה וכו' שמוכרה ישראל לצייר שואלשכתכ
 נלע"ר ולכן בחנט הש"ם מלשון לשנות הרמכ"םררך

 רבינו לשון רנם וממילא ברבריו לופח אחרתרכוונה
 גנד "ך סגיע סססרו גגר6ס 5וס גוק ס65 ]ו6ף ~ל'שהב"י
 סס"ט גט5' )רנוחיגו 6סחייטו זטסע'6 " נס*גחנגו

 ? גס)גס[5גוינ

 ראין ]סס[ חף'ל שאמרו כיון הקשו הראשונים רהנהי
 פרפה ט נבלח ביצת היא שמא ככיציםחוששין

 לסה אעכ חם כשרים ביצים שרוב ממעמא שיהלארכמו
 רפסאים סיעומא רמצרפינן ותרצו לממאיםחוששין
 ]ר"ן למחצה סחצה או רובא וחוה רטרפותלמיעומא
 רהא ממפיק וה אין ובאמת וס[ סימס ססוטרסנ"6
 הו"ל א"כ פרפות אינן ורוב מהורים רוב ישבשניהם
 דועס' כעלי רבותינו אך רובי תרי ננר מיעופיתרי



 49כהוקשלהן פו ם4סן כ'צ'םהלנותערוף

 מעים יש טמאים של אחד שבמין ראפשר ]סס[כתט
 במורח יש ממאים עופות מאה ח,"ל שאמרו במוהרבה
 וכל והש"ע הטור דהנה ועור ]סס[ הן איה מיןוטלן

 פכל ביצים קונים רעכשיו כתבו הראשוניםהפוסקים
 להבין ויש ביניע מצוי טמא עוף ביצי שאין לפיאדם
 נוהנ בכנהגו עולם הרי הש"ם מ,מן נשתנה העולםראמו
 שקונים העולם בכל רואים שאנו מפני בן כתבווהמה
 ו בוה יש מהדוחק כמה אבל כן לאמר והוכרחו סתםביצים
 רגם' רברי ופירש וה כל קשה היה להרמב"ם ייכןיא

 דמיירו אלא ביצים במתם כלל מ?רו רלאודטעומפתא
 דלענין וכמו ובמדברות ביערים עופות שצד3צייד
 בהן בקי הצהר שיהא שצריך בגמ' נתבאר עצסוהעוף

 סמילא שצרים ממינים בהביצים כן במוובשסותיהן
 בה נגעו נאמנות משום ולאו בהעופות בקיאותשצריך
 שעוף לדגיר צריכין אנו למה א"כ לפ"ו לשאולואין
 רבאמת דצא מהור שעוף בשיאמר רי והרי הואפהור

 בלשון כתב רהרמב"ם הלשון וה משאר אינוברמב"ם
 ורבינ( ע"ש הוא ומהור הוא פלוני עוף של א"ל אםזה

 השיג וכבר בכותי רמיירי מהטור וה לשון כהבהב"י
 וכן סקשג[ ]סר'ח אחרונים מגדולי אחר וה ברברעליו
 ולא טרצר עוף של א"ל ואם שכתב מלשונו להריאטובח
 מוסך שמו א"ל אם אבל עכ"ל עליו פוסך איגו שמו~'ל
 ממילא שמו דא"ל דכיון יפרש הב"י רביט ואוליעליו
 מועיל אינו בכותי ולכן לאו אם פהור הוא אם לויוודע
 בביצים הוא וה וכל במב"ע שיביר עד רברשום
 גשתנה ולא לכלום א"צ ביצים בסהם אבל מצוייםשאינם
 וסו סכמ3 כק'כ ססיחי ט5 ]וגסי6קי הוה מומן הש"םומן
 טנ") וכו' מירחס חסוז יסר6)  דווק6 07"5 טרמ3"ס7טח
 נן ר'" כסס סנ'י כס3 5סזי6 וטרי כחסו7 זחי'רי ר6ס6יס6
 ככסרו,ז ומוהוק יסי6, וסתס חסוז גיוגי 5חיס6 ,54קחגיכ

 ט'ם ויח6 גפי ונח,ססס6 סטג1'ס ס1 נגמ' גריס 65וסרמנ"ס
 ווסו סרמכ"ס כמ'ס כייגיס חז וכ5 מ"ה' גטכו"ס גסומ"ט

 וכיסר6) וכו' גכיות מסיס )6 חוססין ו6ין מסייסססכריית6
 וכגיגן מי ונס"ג ס'7 ססנסנד' סריך ססיר יכן וס סייך65

 ססירס סו:ו וגי' סרסס כ'5ס שנרין 1,6 חל6 וס6מיגייש
 ט"ס 6רוכס סטיו 651 וסכרו*ס סיח'מ כמ'ס יסרמכיסגיויס
 סס'ך רסו  ופ  ילכיוםוין  רטיירי )סזי6 מוכמ גס"נ נס"סוכן

 ! וזוק[ מגויוח ס6,גס כיג'ס טי ק6י וסגי סג5 6"ס 1)פ.,'קנסק'נ

 נוהנים רעכשיו הראשונים וכל והש"ע הטור כתבויצנ
 עכו"ם בין ישראל בין אדם מכל סתם ביציםליקח

 שום רגייות ואין בינינו סצוי ממא עוף ביצי שאיןלפי
 אצלנו מצויים המסאים הטיגים שאין לפי למכרםאדם
 ביצי רק לוקחין אגו שאין ועור סרסכ"6[ נסס]מיט

 שכתב וזהו ]סכ[ בטב"ע ניכרים והם ואווהרננולת
 השכיחים כביצים ררווקא ב' בסעיף הרמ"ארביט
 אין אבל בהן וכיוצא אווות או תרנגולת גיצתדהיעו
 סעופות יותד שכיחים שאיגם מעופות ביציםלוקחין

 7ן

 עכ'9 שנתבאר בסו במימנים שיראה ערממאים
 כמ"ש מב"ע רק מימגים כוגי לא סעכו"םולהרמב"ם

 חסס סק"ו וסס"ך 6חי ויסרוסי כסרמ"6 ג"כ סנ"י]וכווגח
 נכווגס סי6 נססנרס נסרמ"6 ססס סק"ס כע"ו וגן 6ח6דיסיוג'
 מוכרח 6יגו וכ"ו ע'ס עייו וססיג מסטכו"ס יקגוח 6'ןנסלגו

 : ו7וק[ ססנ6גו סמשמ גזני' ססזזנריו
 או ביצים בה ומצאו שמתה כנון נבלה ביצתינ

 ששחטוה בגון מרפה ביצת וכן בשחימהשנתנבלה
 ממוך נמרפה אפלו ביצים בה ונמצאו טרפהונסצאת
 לגמרי הביצה ננמרה ואפילו הביצים אסורותלשחימתה
 מיר ושחמוה ביצה המילה אם וכן אמורה קשהבקליפה
 הביצה שהמילה שבומן ספק שאין באופן מרפהונמצאת
 אמורה טרפה שביצת ודע הביצה אמורה מרטהדיתה
 שנגסרה ספני ]ס"ס[ בעדיות ששנינו במו התורהמן

 אף התרנגולת וכשגטרפה דמיא כגופה והביצהבאימור
 מן דכשנולדה בהמה לולד רמי ולא אמורההביצה
 ביצת אבל בפ"ץ שחימה לה שיש מפגי סוחרתהטרפה
 רא"א בקליפתה כשנגמרה מדרבנן הוא האיסורנבלה

 גבלה באיסור שהחמירו ורק סיתה לאחרשתגסר
 אמרו שהיי החמירו לא בחלב בשר שלעניןזאע"פ
 ביצים בה וסצא התרנגולת את השוחם י'ן ]ני5סחז"ש

 החמירו גבלה לנבי ס"מ בחלב לאכלן מותרותגסורות
 ונם ג"חי[ סעין ]הוט' מרפה ביצת אמו דנורינןועור

 סררבנן הוא האימור לשחימתה סמוך בשנמרפהבטרפה
 ]נ'י רבנן פלונ לא אך באיסור נגמרה לאשהרי

 ! סרסכ"6[ככס
 הוא מרפה וביצת סדרבנן הוא נבלה דביצת וכיוןידי

 או נבלה ביצת היא אם בספק לבן החורהמן
 אבל ולקולא ררבנן ספק רהוה סוחרת שחומהביצת
 דאורייתא דספיקא אסירה שחומה ספק מרפהבספק

 הוא ההאיסור לשחיטה סמוך בנמרפה ולפ"ולחוסרא
 לה רדיינינן לוסר נראה יותד אך להקל ישטדדבנן
 ]כ*י[ לשיעורים דבריהם חכסים נתט שלא הורהבאיסוד
 בשח4מה מפק כל לכן מוחרת נבלה ביצת יספקוביון
 ! סקי"6[ ]ס"ך סותרת ביצתה בנביה שדיאדקיי"ל

 והש"ץ דטור בתבוכו
 מע~

 ומרפה נב4ה ביצת נ'
 ברוב בפל ואינו אסורות בין באלף נהערבואפלו

 ויש במל ולא שבמנין דבר הוה שביצה לפי בששיםאו
 ק' בם" אבל ]5גום[ בריה סשום הטעם שכתבסי

 בלא בריה דאין בריה הוה אפרוח בה ביש דרקיתבאר
 דדבר ק* במי' לקסן פסק הב"י רבינו הלאסק"ו[ וס'" סק"' ]ם"ך האחרוגים רבותיט ותמהו ע"שנשמה
 מ"ס במיל רלא דם"ל למאן ואפילו במל למנותשדרכו
 במנין שלא ולפעמים במנין מוכר.ם שלפעסיםביצים
 אטנם שם במבואר במיל ודאי מ6י[  ד"ס : ג' ני5ס]4ס"י
 במנין מוכרין הכל דהאידנא ביון לומר אפשרבוה
 ה6ון קשה הב"י יביגו על אבל סק*ס[ ]פר"מ במילרא
 %ט גן ק""5 זי" 6ף כריס גס זס'6 סי"6 כיון זכי5ססוכי

כיון
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 : בם"ד בזה עוד 'תבאר ה'מע'ף ק"י ובם" ו5"ט[ נס סחטרו ססס:"ן יגר גס יס'6כ'ון
 למה מררבנן שהיא גבלה ביצת שאלה בזה וישכוז

 בטל שאינו דדבר ונה' בהערובת בההחטירו
 באימור גם במל'ן שאינן בזה וכיוצא וחה"לבבר'ה
 דגם בב'צה מ"ם ק"' בסי' כם"ש בטיל לאררבנן
 א'נה למה הגון טעם בה א'ן התורה מן שהיאבמרפה
 דרבנן שהוא בנכלה נם להחמיר ראו ומה כם"שבטלה
 אפילו נבלה בב'צת החמירו דח,"ל רכיוןונ"ל

 בסע'ף כפו'ש בבב"ח זה החמירו שלא מהבקליפתה נגמר"
 החם'רו רפוסק'ם גם ולכן לטרפה לגמרי ורדטוה'"ג

 ג"כ שנתערבה טרפה דבמפק שאומר מ' שיש ודעין : כבמרפה נ"כ בתערובהבזה
 רבר לענין מ"מ ק"ב במי' כס"ש טרפה םפקבביצת החם,רי לא רשיל"ם דלענין ראע"ג בטלהא,נה
 שיתבאר וכמו ]נ"ח[ ע"ש שנתערב ררוסה מפקש'ן נ"ז בם"ם המור שהחמיר כמו להחמיר יששבמנין
 אינו התורה מן אמור הראשון שהספק דכל ק"י'
 מבואר וש"ע המור מלשון אבל ע"ש בתערובותמוחר
 הוא דמעמם ונ"ל במפק ולא אמור בוראי דרקלהדיא
 מעם לזה א'ן במלה אינה שהמצה עיקר רכלדכיון
 ברוב ובט,לה במפ,קה להחמיר לנו אין לכן כם"שנכון

 זנכה על תרנגולה הכה ר' סע'ף והש"ע המור כתכויךץ : לדינא וצ"ע ב,בש יבשכד,ן
 בה ואין מוהרת שנגסרה קורם ביצתהוהפילה

 מעורה שאינה בד"א הרשב"א וכהב אמה"חמשום
 מן הפורש כבשי ה"ז בגידין מעורה ה'תה אבלבגירין
 אף בגירין מעורה 4ח וכש4; הטור עכ"ל ואסורההחי
 החי מן כבשד אינה הח,צונה בקל,פהה נגמרהשלא
 החלבון כשנגמר מת'רינן בחלב כשר דלעניןואע"ג
 מ"מ פ"ז בסי' 6ם"ש בגירים מעורות שהן אףוהחלמון
 סק'"6 ]טסר"ס '"נ בטעיף כם"ש החמירו נבלהלעמן
 6סולות 6יו סר' ססקרימו נ'5יט יחרומ1ת סס" סיר1סימ'ססמ4
 7'ס : ס'7 חוין וכתוס' מותרוח סג'רס6 חמ" ס" כרוקח6ך

 ססיק'מס כ)ומר 6סולות ססרקיסו כי5'ס סג'רס6 סני6ונ'עו4
 : ע"ס[6סרוח

 שאין מפני מוהר טרפה מב'צת שנולר אפרוחימפ
 שנמרחת לאחר ער הביצה םן נוצר האפרוחשאין

 1'ש )"6.[ ]תמורס בגם' איתא כן בעלמא עפרא הוהואז
 אמרו והרי ד'נא יהאי לה משכחה ואיך שאלהבזה
 ההרנגולת במעי שגמצאת דביצה ]1':[ בכיצהחז"ל
 במצה אלא אינו אפרוח'ם דגירול אפיוח'ם מגדלהאינה

 לה דמשכחוו וצ"ל ע"ש אמה ממע. מחי'םשיצאה
 והיתה מרפה ונמצאה מ'ד ושחטוה הכיצהשילדה
 וש"ע המור 'דבר' מאד תמוהים ולפ"ז טקודםהטרפות
 ומרפה נבלה מב,צת שנולד אפרוח שכתכו ז'סעיף
 כשמתה אלא לה משכחת לא בנבלה רהא ;כ"למוהד
 א'נה והר' במע'ה ונמצאה בשחיטה פסול שהיהאו

 נללה נקמי רמרפה ש'מפא ראגב וצ"ל אפרוח'ססנדלת
 סאיסורי בספ"ג זה דין בתב והרמב"ם דווקאולאו
 הזב'ר ולא ע"ש למזבח מיהר טרפה ביצת ראפרוחמזכח
 : ע"ש גבלה הזכ'ר ולא זה ר'ן כהב סמאכ"א בפ"גוכו
 נהינין רלא ח"א זה ר,ן על כתב הרשיא ררב'נו ודעכ

 ד"ה בספרו הוא ונם 1סר"ח[ סקכ"6 ,ס"ר ]5ס1ס בגם'מפורש
 דאסור מטעם זה רין מקיימים ויש זה.ע"ש עלתמה
 לנו  ואין  סקי"ין  ]ס"1 לאוכלה יבא שלא המצ4;לשהוה
 שאומר מ. ו'ש ן ונקס"כ ]סר"ח מרעתמ גוריתלחרש
 שום ואין 'סנ"ן[ 3סס ]ס"ח לכתחלה 8'מור כמבמליהוה
 מותרים הא'מורים וכל בהיהר מבטלו ראסו לזה':עם

 ס)' טמס'6 נס"ג סמ"מ ~כתנ בעלמא עפראכשנעשים
 ע5יו ו4ק'ן ס6סור ססוי טיף ס5'ו ס'סכ סמ6 טוף 7נ'5ח'"6
 ומסולם ע"ס טלסס נ'5ת 65סרוח ימי 651 טמ6 7מינוכ,ון
 פסס"ק סטול סנ:6 עוף נ'5' ע5 רוכן 7טסור , ק"מ כחוייןכן

 נסד"ס כפ"6 :"5 סר"ן ויכר. ע"ס )כילך וי6 5ך תקח7כת,ס
 05 1),ת מ6ד תטוסיס וכו' טמ6ס יסי5ת טמין חזק'ס6מר
  *3'ן 5* ונרו לסרס סקי"ח כז"זס ססר"ח ומ"ססתר

 : ורוק[ט"ס
 נבלה ביצת מובר,ן א,ן " סע'ף והש"ע הפור כתנוכא

 ב'צד ל'שראל וימכרם 'חזור שמא לעכו"םוטרפה
 .קגה לא ודא' שאז לו וימכרנה בקערה ימרפנהיעשה
 בידו מרופה אותה שרוא'ם בד"א ממנו ישראלאותה
 ]ס5'5ן מרפה שהיא מפנ' לו מכרה ש'שראל לחושש'ש
 במקום בב'צ'ם שנלוש פת ממנו לקנות מותראבל

 מרופה אותה רואין שא'ן ב'ון פ'תן לאכולשנוהגים
 משים ג"ב חויטש,ן ואין לומר רג(ור והוסיף עכ"לבירו
 ב'צ,ם אוכל'ן אנו שהיי דם בהם א,ן ב'צים שרובדם

 שאנו וזה עכ"ל דם משום חושש,ן אט וא'ןמגולגלים
 שכל מפנ. בקערה ח'ים מצ'ם שטורפין בעתממתכלין
 טשום חשש יש שמד,נא משום ולא מבררינן לבררשיש

 : ס"ו בס" וכם"שרם
 גם שאסרו במה על'הם שתמה הגדולים מן וישכב

 מדרבנן רק א,סורו והר' לו למכור נבלהביצת
 ל,שראל ימבדנה שמא דרבנן באימור גגזור ולטהכם"ש
 ע"ש נכלה ליהא וס"י'[ בנמ' ובאמת קס'ו[ ס"ן:1נ"ת
 אנב זה בס" והש"ע דהט'ר '"ט בסעיף :הננווכבר
 שם כס"ש שאינו בדבר גם נבלה נקפי דטרפהשיטפא
 לומר נראה לא אך הוא כן ככאן דגם לומר אפשרוהיה
 שבהבנו כמו נראה ו'ותר לד'נא שכותב,ן בדברכן

 שראו מפני נבלה ביצה בתערובת שהחמירו מ"זבסעית
 ומ"ם כן '"ל וה"נ ע"ש מיפה, לב'צת השווהשחל'ל
 אבל בגם' מפורש א'ן תערובת דין רבשלמא הואדוחק
 על להוסיף ב'טלתם ואיך בגם' מפורש הלא זהרין
 ויש לדינ:! וצ"ע ראשון בתירוץ נראה לכן הנם'רבר'

 : בזהלהתיישב
 טהי'ן שא'ן רעכש'ו י'"א וז"ל הרם"א רבימ ונתנכנ

מפיתן



 %1בוהשלהן % יסן ניצשהלנאערוך
 8רופה אפלו אמורה ביצה לו למכור אעפאן

 בו גודגע ביצים עם דפת לעשות רנוהנין במקוםהיג וחכ' להטראל וימכרנה פת עם יערבנה שמאחישען
 עכ"ל לחוש אע מקומות בשאר אבל לקנותוויתר

 נזהרין שאע כמקום ראפילו עליו השינוקאחרונים
 לחוש אין האי רכולי טרופות להם למכור מותרופיתן
 סשם בכל סהם לקטת אמור רמרופות ורע ופר"מ[ט"ך
 רם בהם רואין ואין הוא טהור שמעוף כשמכיריןפילו
 לחוש יש פרופות שהם לפנינו שרייקותא כיוןו"מ

 במקום ואף ומרפוה נבלות מביצי להס מכרה!ישראל
 מכרו שסא חיישינן מ"מ נ"כ מרופות להם מוכרין!אין

 ]אגמ", גיב:"נים)ש ל:ר
 מפק בתרנטלת אך ז"ש חרש יב לענין נ"זטי'
 דעיטר תדיט ביצים הטלת ע"י בריקה ישורפה

 שנתענרה דלאהר ח'.[ ]ננורוס יום כ"א הוא;תרננולת
 ]רסק[ יום כ"א עד לינמר ביצתה שוהה החרננולטן
 לא מרפה היתה שאלו כשרה שהיא מימן וצה.צים תפיל יום כ'א ולאחר ביצים ספלת אינה עתה אם51ן
 ראיה אץ כשמטלת יום כ"א קורם אבל סתעברת)יתה
 והמרפות מרפות הספק לח שאירע קודם נתערבהוהרי
 ולכן הביצים תמיל שלא שקורם העיבור לה יקלא

 יש כ'א ביצים לדפיל  שתפםוק יום מן לאמתיןמכרח
 לה שאירע בעת ראס וממילא תתכשר תמיל אםשז

 ער להמתע צריכים ביצים מטלת חיא טרפותטפק
 כמ"ש יום כ"א ולהמתין זו מעינה סלהמילזתפמק
 המפק אחר שתמיל כל הקורמת ממעינה אלו2יצים
 או כמ"ש שיתנרר ער וימתין לאכלם אסורורפות
 לסטר אסור רשלימות לעכו"ם וימכרם בקערהזשרפם
 תרננולת וכן מנךרם שנתבאר כמו מרפות וספקוטרפות
 שאירע מזמן יום כ"א ימתין מעולס ילרה לא!עריין
 כ"א שער הזמן להשחות ורשאין וכמ"ש פרפותגפק
 לענין נ"ז בס" שחששט כמו לתקלה חוששץ ואין'ם

 מועם לזסן אבל סרובה זמן דיה רההם יב"חטתנת
 ]גנ6:"ם יום רכ'עו *סן נם שחשש כף יש חיישעןא
 עליה נזרו לא שחז"ל זו לחומרא עוקר ואין נס"'[סס

 להמתין רצריך יוס כ"א בתוך להמל התחילהאפילו
 שהז"ל רכיון כן לעשות מוהר מ"מ כמ"ש יום כ"א,ח"כ ולדגותין בהביציפ להשתמש ולא זו ממעינה ההמלה)ל

 ! טדעתנו נזרות לנזור לט אין עליח נזרולא
 פמא ןוף ביצת ח' מעיף והש"ע המור כתבו2ה

 משום ע*ה לוקין בח להתרקם העוףשהתחיל
 כה להתרקם העוף שדוזחיל מהור עיף וביצי העוףטרץ
 רוסב"ם מרברי וזהו עכ"5 מררות מכת אותו מכיןאכלה
 עוף ביצת רין והנה בשמו רפור כמ"ש ח' רין:פ"ג
 פהור עוף ביצי ורק בנמ' מפורש נמצא לאומא

 אקרא ואסמכוה ]ס"7'[ גגמ' נמצא להתרקםטדושקיל

 חיל דחטרץ דיעהם ועל הארץ ש האיר, השרץדכל
 נ'( גגי סני ]ניפ 'תה"ב במפרו ז'י רושב"ארג~טח ולפ" הארץ ל5 השורץ השיץ דכל קרא מחךסלקות
 החיוב צרעי פסא עוף בויקום מלקות נחייב אסדאפילו
 בסו העוף שרץ משום ולא הארץ שרץ משוםלהיות
 ובאמח קיא סהאי מיצר עוף לריקום חז"לראממכו

 שמיט ]צךנמא הך22הבנגהשט שעמ41?מכו
 כן בסו הע:ף שרץ משום ולוקין ממא מיןהוא
 הוה שרץ של רריקוסו וכמו העות שרץ נ"כ הוהריקומו
 8סא כעוף דצה ממא ןוף ש5 ריקומו כן כמוכשרץ
 שרץ שם בריגעמו שייך לא פהור עוף של ריקומואבל
 ויה רעךטו אם רממ"נ בעלמא לאממכתא אףהעוף
 סן שבאגטע כמו נמור פהור הוא הרי עצמוכדיא
 להם דךה שבחכרח מסלא עצמו כהוא שאיטיומר אממכתא לזה לעשעת חכסים גשרצו ולכן הוא כןדטעורה
 זסן רכל וכהטהם הארץ כשרץ לנמרי אחר שם לזהליתן
 סרטס טגוין יזס ]איי עוף מין ולא שרץ סיו תארעט
 ]1"ס שם רש"י רעת ונם ע"ס( סק"ך וסס4'ס טסננ1'א

 : ע"ש כהרסב"ם נראהססורן[
 שרץ סשום לא בזה שאין עצמו הרשב"א ירעתכז

 אינה העוף דשרץ הא-ץ שרץ משום ולאהעוף
 לא הארץ ושרץ רגועופף כעוף לאויר כשיוצאחאלא
 חייג בשויים ורק קרקע נירולי שאצה בביצהש:יך
 ע"ש הרעץם מפמא פוטאה רלענין משום הריקוםעל

 שרצים כמו במחוכר דדנרילים הוא הרמב"םוךעת
 וה אבל שיעופו ער העוף שרץ קרוין אינןשבפירות
 לאלתר פמא סעוף הוא והביצה עוף הוה כברשמינו
 ו1ה דלאלתר שרץ של ריקומו כמו העוף כשרץווה
 ריקוסו כן כסו הארץ על שרץ לא שעריין אע"פכשרץ
 פמא כהעוף היא עריין עפפה שלא אף פמא עוףשל

 הץודגו במח להרמבש לשאשל אין וזה סס[]סס"מ
 מעוף ביצה הא העוף שרץ משום' ריקומו עלשחייבט
 5שיפתו דולך רהרמב"ם די"5 דתורה מן אמורה נ"כפמא

 אץ פמא עוף ביצת דעל ה' מעיף פ"א במי'שכתבנו
 ]וגס ~לקות חחבע ריגעמי על אבל ע"ש מלקותחייכין

 ! יסתר*ס[ג'מ

 של ריקומו דעל ראע"נ שכתבו סהראשונים ישכה
 לאחר מ"מ כמ"ש התורה מן חייבין אע מוצרעוף
 זמן כל נבלה משום עליו חי-בין בשר כשנןשהרייקום
 ושחטו מהביצה נמלו חשפילו העולם לאויר יצאשלא
 שלא באפרוח מחלדקת יש דבנמ' ]סס'ס[ נבלהדיה

 לאויר כשרצא ה% חוצ רסותי וקיי"ל עיניונתפתחו
 נבלה והוה כנפל רינו בהביצה כשהוא אבלהעולם

 יצא שלא רכל ום"ל נמס"כ[ ]טס זה על חולקוהרשב"א

נבלה
 ו עמימקהנ תצרכו - ']

 אגל נבלה רהוה כיון הארץ שרץ משוס ריקומועל
נאסח



וץשלחן פו סימן ביציסהיאשיר8ש
 בשר שם איו ריקומו דבהתחלת זלייז עניו אץנאמה
 כשנתגדל אח"כ אבל ננלה משום לאסיר שייךולא

 ~יס ע"ש כהרשב"א קצת משמע ]ס"6[ רביצה3פ"א 1בירחשלמי סמ[ ]מסר"ח נבלה שם בזה שייךהבשר
 : 71וק'[ 51"ש מם ו3סר"מ כיסכ ג"ס5זסיס

 מהור עוף דריקום .לומר אפשר 'דאיך לשאול ואיןכם
 מ"ו נמי' פמקו והש"ע המור והא מדרננןאיסוך1

 ההורה מן עליו חייגין האפרוח מרוקם שהואדדם
 וכאן ההירה מן חייכין ריקום דם כשיש דבודאידיי"ל
 ]סרימס בעלמא גובלא ונעשה הדם נההפך דכברמיירינן
 בריקום דם שיהא 'הוא כללא דלאו ועור סקכ'ג[וס"ך

 בריקום מיירינן וכאן התורה סן עליו חייבין דםובשיש
 ! סקכ"נ[ 1סר'ח סס ]סשו דםבלא

 עוף ביצת ה' במעיף הש"ע בעלי רבותים כתב1ל
 אינה בקליפתה היא אם אחרוה עם שנתבשלהפמא
 דינה נקובח היא ואם אומרת קלופה היה ואם'אומרת
 לבמלה בנגרה היתר של ביצים מ"א וצריךכקלופה
 בתכשיל נתבשלה ואם מרופה רק שלימה אינהואפילו
 וביצה לבמלה התבשיל מן מ' אלא א"צ היתרשל
 אפילו עטה המתבשל אוסרת דם או אפדוח בהשיש
 עם גם מצטרפין האיכ,ר וקליפות קלופה אינהאם

 וביצת ההיתר קליפות וכ"ש האימור לבטלההיתר
 שאינה דכל נמא עוף ביצת כדין דינה ונבלהפרפה
 אפילו ואומרין שוה דינם ביצים דכל וי"א הואנעלמא דביעי דמיא אוסרת אינה אחרות עם ונתבשלהקלופה
 אבל הפ"ם שאין במקום לנהוג יש וכן קלופיםאינם

 ! עב"ל אם9לין לסמוך ישבהפ"ם
 כשהיא דביצה אמרו ]ג"ו![ דכגם' דגריהם ביאורלא

 אוסרת מעמה אין אחרות עם ונהבשלהאמורח
 בה יש ואם בעלמא כמים רק שלה מעם בנתינתדאין
 הביצה כל שאומר במקום הקשר על דם אואפרוח
 ככל שלה טעם נתינת אומר ס"1 במי' שנתבאר מהכפי

 ששים וצריך טעם נוהנים חרם או דהאפרוחהאיסורים
 ]ס"'[ תרומות ובירושלמי האימורים כבכל המעםלבטל
 אבל אומרת מעמה אין בקליפתה בשהיא דך.וקאאיתא
 דרוג משום זה מזכיר אינו שלנו והש"ם אוכרתקלופה
 אפילו אוסרת קלופה וכשהיא בקליפתן מבשליםביצים
 מעכגת דהקליפה סקס"ו[ ]ס'ך קלופות אינןהאחרות

 בחלב בשר איסיי דיני פזמימן

 תבשל לא דכתיב בתורה מפורש בחלב בשר אימורא
 בשר תיכלון לא אונקלום ותרגם אמו בחלבגדי
 הוא דגדי ועז שה שור דה"ה דווקא לאו ונדי'בחלב
 נדי לך שיפרופ עד העז ולד השה ולד השור ולדכולל
 ואת וכן העזים נדי את יהודה וישלח כדכתיגעזים
 שנאמר בכ"ס אבל עזים דווקא דפרמה העזים גדיייורות

 סעכגת אינה אבל האמורה מהגיצההפליטה
 כמו מפליטה בנקל יותר דבליעה מההיהרהבליעה
 אינו דהתפל סותר הפל ומסא סלוח דכשטהור ע'בם"
 דהתפל אסור תפל והטהור סלוח וכשהמסאמפליט
 שלא קלופה לבשל אפשר דאיך לשאול ואיןבולע

 רק שנקלף רי"ל האחרות עם הביצה נוףתתערב
 ושתשאר לבשלה וביכולת נשארה והרכה הקשההקליפה
 הנקב דרך המעם צא נ"כ ונקובה תתערב 1ל4שלימה
 אינה דמעמה בגם' שאסרו דזה וצ"ל כקלופהוהוה
 מעם בה אין הביצה דבעיקר לאו בעלמא כמיםאלא
 ודע בעלמא כמיא הוה הקליפה דרך היוצא הטעםאלא

 בניצה גם הכיצה כל נגד צריך ששיםדכשמצריכים
 שהוא כיון מ"ם במקצתה הוא דהדם אף דם בהשיש

 בביצה וכ"ש דם מעם הביצה בכל יש הריקוםבסקום
 7ס נססם "נ5 מ7י:6 סהוסר 73ס ]ווסז אפרוח בהשיש
 ס5יסתס ::7 ססים 516 ס"1 כס" כמ'ס פסמירים ס31:6י5יס
רק

 גס5"
 גסשרונהס כמ1 ככיס51 גס נרוכ נט5 3מי:ז 6כ5 נמי:1

 ! סמ[ ס:סנ6ר ניסיי כ65נכ'5'ס
 ואחת ששים צריך ביצה רלבמל ]5"מ.[ חז"ל ואמרולב:

 ז"ל והרמב"ם האימורים ככל בששים דיולא
 בה שיש דביצה משום המעם מפרש י'יט דיןבפמ"1
 ליהא ולמ"ז אחת להומיף והחמירו בריה הוהאפרוח
 דאף מעמו לפי חומרא יש זה וכנגד בריהאינה שהרי ומר2ה נבלה בביצת או ממאה בביצה זהלדין

 הקשה הרשג"א אך ואחת ששים צריך בהבשילבנתבשלה
 ואיזה איירינן פליטתה לגטל אנן הא סס[ ]כתס'כעליו
 החמירו בפלימתה דגם לררמכ"ם וצ"ל לבריה הואענין
 הוא דהמעם הרשב"א פירש לפיכך ]מנ"מ[ זהסמעם
 אחת להומיף החמירו וקטנים גדולים ביצים שישמפני
 בתבשיל ולא ביצים עם בשנתבשלה רק זה איןולפ"ז
 ומרפה ונבלה מטאה בגיצת דאף חומרא יש זהוכנגד
 הקייפות שהרי ביצים כך כל ממש וא"צ מ"אצריך

 על'4יו:'י''-.,ח'ן1%%;'וייי"י'ע
 בזה חלוקים הפומקים וכל ]עכ"'[ המסקנא לפיאעו
 סס"ע 37רי כ5 מ31:ים ]ינוס לזה לחוש אין בהפ"םולכן

 ! 1י1ק[ גסרסג"6וססקו

 , טעיפים מ"נ ובו , בישולוואיסור

 אמו ובחלב קי"::[ ]:מ' בבלל ושה שור אף מהםנרי
 אחרת בחלב שנא ולא אמו בחלב שנא ~לא דווקאלאו
 אמו אז קמן שהוא שגשעה בהוה הכתוב שדיגראלא
 דאם חדברים וק"1 ]סריסס( חלב לה ויש אוהומינקת
 מאם גירר שהיו החלב עם הבשר לגשל תורהאמרה
ע, כלל ביחד היו שלא אחר לחלב ק"1 מהחלג וינקאחת
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 ופותר מררבנן אלא אינו מהורה גחלב אפילו ושףחיה

 א' במעיף הרמ"א רביט ונם עכ"ל ובהנאהבבישול
 מוהר התורה פן אפור שאינו בחלב בשר בל וז"לשכתב
 כבוש או פליחה שע"י לבב"ח וכוונתו עכ"לבהנאה
 שהן מפני בהנאה מותר בחלב ועות חיה שכשרדבמו
 בשר כן כפו יחר כשנתבשלו אפילו ומותריםטררבנן
 כוונרצ וזהו בהנאה מותרין זה במי' שיתבארדרבנן אימורי שארי או כבישה או מליחה ע"י בחלבבהמה

 ! והש"ע הםור רברי עללהומיף
 ררבנן בב"ח באימור רנם שאומרים טהנרולים וישב2

 ק'[ סי' 1ינ"ס ]נ"מ הורה כשל דעשאום בהנאהאסור
 ]סס[ ההורה טן אמור ועוף חיה דבשר לומר רוציםויש
 1המ'סנ, 1סק'ז סק*כ 1ס"ך סק"6 ]טיו וש"ע וםורהרפב"ם פדברי לזוז לנו שאין דבריהם דחו האחרונים נרוליאבל
 יג) 1נו671י סטי)ס 6נ1ת נגז ינר )מזם מנ") ס"ם עיןמר6יח מסני נכיס51 65סיר סים סק"נ יגס"י סק"6 גמ"ו ססרמ"גס)

 ! 1נכנ6ס[ נכיס1) מ1חר 7ר3נןגנ"מ
 בין פחלוקת יש המחבת על בחפאה בשר מינון9

 פותר אם ונ"מ דרבנן או דאורייתא הוא אםהנדולים
 בשר למנן לישראל מותר אם כלומר ובבישולכהנאח
 פאד מצוי זה ודבר מזה ריוח ולקבל כותי בעדבחמאה

 ס':[ ]סנ:ז והום' רש"י דעת אבל םינון כ"ש )"סןג' ]7ה'י הפמח ויבשלו כתיב הק"פ צליית כמו בלבדאש צלי הוא אפילו שהרי כבישול רהוה די"אבהאכמניות
 לצלייה קרא שהפמוק דזה וצ"ל ע"ש בישול אינודםינון
 ראה מ"פ במפרי שדרשו כמו אתי לדרשא בישולהפמח
 על רקאי או ע"ש ואכלה ובשלת פמח נבידבהיב
 בישול בכלל איגו דמינון י"א ולבן הפמח שעםהחנינה
 יש ובהפ"מ טנ'י[ גסם ס""6 3מ*ו ]סמ"נ בהנאהזסותר
 מריש להיהר ראיה להביא ואין ]סם[ זה עללמפוך
 אחר רהולכים משום המעם דשם ועוד מצ4עריף דםינון חדא בצלי פותר הפבושל מן הנודר רנדריםפ"1
 תורה בלשון אבל בנמ' שם כמבואר ארם בנילשון
 ראיה ומביא בישול בכלל דצלי בירושלמי שםטב41ר
 דבשבה ה"נ[ ]ק'ו שבת טירושלמי לאימור רא,הלהכיא אין להיפך וכן מינון כ"ש .א"כ ע"ש הטמח ו'בשל.מן
 לזה שבת ענין דמה בבישול כמו ומינון צלי י:לתייב
 כמו מלאכה אב והם בהורה בישול כתיב בשבתראשי
 שם! בפבואר מבשל משום חייב אבר הפהיך אפילובשבת שררי בשבה חייב וג"ב דב"שול תולרה דהוה אובישול
 בישול בכלל אינו דמינון מ"ל ותום' דיש"י ניוןוא

 1טן
 לומר דאפשר נ'יל בישול בכלל וצלי כונק

 כן אינו בבב"ח מ"מ הדברים בכל ריא כן אסדאפילו
 ובחלב אמו בהלב נדי תבשל לא אטרה רהתורהדכיון
 בשר ימנן דאם טינון ולא צלי לא לה טשכחתלא

 סשגחת לא דגחלג גיון ס"ם פיגון לה משכחתרבחסאה ונהי במובן בישול אלא מינון זה איגי הריבחלג

 בכלל אינו רמינון ממילא אפו בחלב אמרה והתורהלה
 פחוייב ומ"ם לרינא עיקר ילע"ר וכ, צלי וכ"שזה

 ויצוה זה יםנן לא בעצמו שהוא י.'ע להרחיקהישראל
 מק1זס ססכ6נ1 עין מר6,ת מסם גם )יג6 ]זטס לםנןלכותי

 ן ט'[ גסעיף 1עמ"ם ססרמ"ג3סס
 חלב עם מהורה בהמה בבשר אלא נוהנ בב"ח איןי1נ

 נבלה או מרפה היא הכשר אפילו םהורהבהמה
 או םהורה בחלב ממאה בהפה בשר אכל החלבוכן
 אין מפאים בששניהם וב"ש מפאה בחלב מהורהבשר
 ופותר והנאה בישול לענין בהם נוהנ בב"חאימור
 בלומר אפו בחלב נדי נאמר ולזה מהם וליהנותלבשלם
 חלב או מהה בשר הפבשל שם רדפב"ם וכתבמרירה
 על לוקה ואינו בישולו על לוקה בחלב בהןוכיוצא
 על חל בחלב בשר .ויסור שאין בב"ח פשוםאכירהו
 נולל אימור לא כאן שאין חלב איסור או נבלהאימור
 אינו וכן עכ"ל אחת בת אימור ולא מומיף אימורולא
 בהנאה אמור יהיה דבאמת שנאפר מומיף אימורהנאה פקרי ולא זגריחוח[ ק"נ סמסניות ]נסי' בהנאהאמור
 אין מאכלות דבאימורי ל"1 מעיף פ"ה במי' גארנודכבר
 בפ"ע רבר הנאה אימורי בהן שיש באותן הנאהאימור

 חיוכ בהנאה אין ולכן הנאה מחלקי חלק הואוהאבילה
 ורק בהנאה ופותר פומיף איפור זה שאין וממילאפלש,ח
 הנאה הוה שפיר בפ"ע ענין הוא בה הנאה דאימורבהקרש
 בהקדש דנם וי"א 1ך1ק[ סס טוגחו ח1רף ]1וסו מומיףאימור
 לה שקראו וחז"ל מוסיף אימור הנאה אימור הוהלא

 אימור בלופר אלא דווקא לאו ,"י:[ ]סם מומיףאימור
 אימור מקרי לא ולפה 6יסור[ ז"ס - ק'6 מ1)ין ]פס'חמור
 זו בחתיבה ראתומף כיון ונאמר פומיף איפורבישול
 מומיף אימור כגבל אבילהו על נם ילקה בישולאימור
 אגילתו על לרדיבו א"א הבישול דקודם משום לייראה
 ואחר תורה אמרה בישול דרך רק שרדי בב"חמשום

 ]יגן זה אימור עבר כבר הלא מומיף אימור בהשיש פפני אכילהו על עתה שילקה נאמר ואיך בישולאימוף עוד בו ואין הבישול של האיסיר עבר כברשנתבשל
 הבשר דעל כיון לומר אפשר או ע"ם[ קיג: ננמ'5")

 א"א בישול אימור בו אין החלב צירוף בלאעצפו
 אכילה אימור החלב על או נבלה הבשר זה ערלהומיף
 מומיף אימור בו אין לבדו בהבשר שהרי בב"חממעם
 זו חהיכה על הוא שהטומיף פומיף איפור לכל רמיולא

 רגאה על דנם ומפילא אחר רכר צירוף בלאבעצמה
 נס סמטרמן ננר1ס קסיז6 6ין מסמ'ם וצ"ע זה מעםי"ל

 ואינו שכהב הפפרשים בו מרחו בזה הםור ולשוןיג : 1חק[ 1' סטיף וסי"6מ"6ס
 בחלב מהורה בשר אבל ובו' במהורה אלאנוהנ
 בבישו ומוקר מדרבנן אלא אינו מהורה בחלבאפילו ועות חיה ובשר םהורה בחלב מפאה בשר אוטמאה
 או בממאה טהורח דנם סלשוצ רטשטע עג'לובהנאה
 ועוף חיה בבשר בטו גאגילה טדרכנן אסרו גמהורהפטאה

ותיס"



 5שכחופ~שצלחן פו מימן בהלב בשרהלטתעריך
 מהורה בחלב שכישלו ועוף חיה ככשר רבשלמאיתיסא
 אבל אכילת1 על רבק נזרו שפיר מוהרי1 התורהדס1

 ועוף חיה כשר על רק דכוונתו ובודאי אכילת1 על34יהי רבנ1 הוצרכו לסה התורה מ1 דאסורי1 תאהורהמטאה
 הוא המוד דכוונת וי"א ]ג'י[ סדוקדק לשונו אי1 וא"כבחלב
 פוסקים דלהרבה חנ"נ לעני1 ונ"מ סדרבנן 3זרו באלע?נם
 רי"ל 6ה אשורים כשאר ולא: כבב"ח רק זה אמרינ1לא

 ורבים 71ריסס[ ]גיח חנ"נ נ"כ אסרינ1 במהורהרממאה
 דס1 כיו1 בזה כב"ח איסור שייך לא דודאי זה דברדחו

 ענ, לאיזה' באה לנזור לחכטים להם לסה אסורהרערה
 ונ"ם בזה המוד השמיעט נדול דדבר נראה ולייו' ; ~זה כלל נ"ם אי1 צ"כ כסי' כמ"ש חנ"נ .אימוריצבכל

 אחרינא מעמא אלא מדרבנ1 נם בב"ח איסור שוםבזה אי1 רוראי בב"ח ממעם ולאו שיתבאר כמולדינא
 שההירו ורפוסקים הנט' על להקשות יש דחנה ביהשית
 להשך או מהורה בחלב מסאה בבשר וליהנותלבשל
 קי'ז בסי' לקמ1 קיי'ל והא לכותי למכוד דסותדומשמע
 בו לחשתבד אסור רוצרה ס1 באכילה האמוררדבד

 הורה איסור הוי טסקים ולריבה לאכהל לכותיבסכירה
 לא דזה בנזדטנו רמיירי לומר ודוחק שם שיתבארבסו
 אחד דככא1 כיו1 וצ"ל ע"ש בצייר אלא פסאה עלשייך
 המהור על כוונתו עיקר החלב או הבשר מהורמהן

 המויד נם הא קשה אך דשרי לו כנזרט1 הוהוהטמא
 אמנם מעם נתינת ע"י הטמא עם בישול ע"ינאסר
 סיט בשאינו מי1 פעם דנות1 צ"ח סי' לקמ1 ביארהסור
 ע"ש בבא"פ כזית שיהיר עד עליו לוקי1 אי1ההורה ס1 שוצא אף פוסקים ולשארי דרבע חוא רש'יילשימת
 להשחבר ךקטךי דדבנ1 מאימור חמור זה לעני1 ג"כואינו
 בגישול התיו לא והפומקים הש"ם ולכ1 שם כסכוארכו

 בחלב מסאה בשד אכל מהור סהם גשאחר רקובהנאה
 סחורה עשיית אימוד מפעם חהנאה בבישול אטדפסאח
 ועל סדרכנן אכילתו איטד נחלב עוף בשר עלוכוונתו דדבנ1 אלא שאיט שניהם על לגבעב רגווד דקדקלכ1
 סותר ולכ1 פדרבע מכירתו איסוד במוצרהמםאה
 ולהשהכר לכותי לםכרו כלוסד ובהנאהבבישול

 ; ]געע"7[בזה
 התורה ס1 מותר ועוף חיה דבשד נתבאד ככדמך

 ובהנאה בבישול מוהיים ולב1 לאכ6 אמודומררבנ1
 לההשזיד שרוצים כיש ודלא אחדונים גדולי הכריעו1ב1
 בשר אבל חיה חלב עם בהסה בבשר הדי1 וכ1בזה
 אפילו בחלב אכילה איסוד בהם אי1 וחנביםדגים

 ולאוכל1 חלב עם דנים לבשל שיטל ופשימאמררבנ1
 שמעות ודע ישראל תפוצות בכל פשוט חמנהגוכ1
 לאכול שאין שכתב בי'י רביגו של הנדול בספדונ~ל
 ושם קע"נ סי' בא"ח כסבואד הסכנה ספני בחלבדנים
 דכינו יהמינו וכבר מכנה שיש בחלב בשר עלסבחשר
 שסצש ואסדן זה לקים שרצים ויש ד"ם בספדוהרם"א

 כן ואש גחלב ברנים סכנה שרש הרופאיסכספו-י
 בדנים היא שהמכנה כחטפפים בפ' כתכ בחיידרבינו
 ברנים ה6ש ע"ש האדם על צרעת טפל וטזה נכינהעם

 בש"ע זה קבע לא למה כדברידם דאם ועודבחלב
 ולבן חשיב למאנל ונחשכ זה איכלים העולם דכלועוד
 שום בלי לאכול ויכולים נרלתא לו;א דחש סא1לית

 ! ימ'קן סס"ק ]יעת1ס' חלילהקפידא
 הרם"א רכינו יכהבסא

 במעי
 חלב לעשות דנדצו מ

 רק ואיט ר~איל עוף בשר בה ומניחיםסשקדים
 ים שש החלב אצל להניח יש בהמה כשר אכלפדרבנ1
 על"ל רם לענין מ" מי' לקךל כט"ש העי1 סראיתמשום
 דמאהמודי נראה ולי ג'ן-[ ]סגס שבת באיסורי עיןלמראית רהששי ררבק באשורי שנם דסציט עליו שהקשוויש
 אשווי דכל ז"ל ריסב"1 כתכ רכבר ללסור אי1שבת
 בנביאים מציט שהרי וראקה כדאורייתא הוה דרבקשבת
 *מר אפשד ועוד ע"ש בנחסיה וסמכר סשהאיסור
 אלא שקרים בחלב בשר לבשל ררך אי1 דודאיפשומ

 בדומה בבשר ולכ1 שקדים החלב עם הבשרשאוכלים
 חשש פ"ם דרבק אימור רק נ"כ הוי בישול דכלאאף

 אלא איט בבישול דאף עוף בבשר אבל עי1לסראית
 בלל חשש אי1 בישי בלא ולכ1 באכילתו דדבנ1איסור
 להחכרד נכון ום"ם סקשי[ גמ"; ]עסמ"ג ררבנ1 כתרידזהו

 דאמוד רב"ז לפ'ז ונדאה ר' בסעיף הרם"א רביטוכתב
 טרשר כחלכ מסא בשר או מסאה בחלכ לכתחלהלבשל
 חשו לאכול המוחר בדבר רדווקא בזה חולקשיש עב"ל לרצש אי1 דדבנ1 בעוף אבל בהמה בשדודווקא
 וס"ך[ ]ס" באכיה שאסור ברבר לא אבל עי1לסראית
 התית הש"ם וטחכסי דבר לאטד אפשר דאיךועוד
 עין פדאהע דליכא בסקום דזהו לוסד ודוחקלהריא
 כחשעבר לא- מאם לחלק שיש הנס אסוד חדדיםבחררי אפקי העין פראית ספני שאסרו דכל קיי"לשמוי
 סיעץ לא עגס' דוזמשנה לוסד רוחק ונם ב1לוסר

 עצמו ודט-שב"א סק'ו[ ]עס'ך העי1 מראיתבאיסור
 להקל שקשה אך לבשל מוהר רמסאה כתבבתשו'
 דלדפחשה ופשים וצ"ע הרם"א רביט ספי שיצאסאחר

 שנהט סה על חר"1[ סי' ]ס'נ ז"ל להרדבשז שאלויןץ : כלל חשש כאןאין
 של חלב אותו שמבשלים בזמן הצוקע'יד בתוךלית1
 בשר עם לאכלו מוהר אם למאה הוי מךירהבהמה
 סים כפליס שריי.טהנים ס-הצש בית כא1 דאי1והשיב
 אץ לומר בזה שייך ולא וכצוקע"ד במים נתבמלוריי

 בשעה שהרי לכתחלה אטודסבפלי1
 שסבמהי

 אחצ
 ואז בשד עס שפיכלו בשעה אלא אינו וה~מודאיטר
 ]עשר"ח ושורפו שצאבו האוד שהולב ועור נתבמלכבד
 שיס ס%ח"5 ססקד1ס יהנוז"פ 1שיש6 מ1גניס יגרט ו6יןסק"1

*גי



דץשא פו סימן בחיבהלכות-בשרערו6ש
 טכקוסס' גוס"נ כסס סס ג6כ עו7 גסר עם ס1וקער זס6וג1

 6ורו כסר 6חר 6וגיין ס5וסכסטוים
 כח~ ס:סכסי

 סקדם
 סק7ים ססח)ג וגיון סקי'ם חיכ עם ככסר ססוי6וגרוכ

 לאכלן מותרים כעופות הנמצאים וכיציס המור כתביב( : עין[ מר6'ס כ6ן 6'ן )ק7י6 גיגר ו6יןסגיסס
 הרי נמורות אינן אס אבל נמורות שהן בר"אבחלב

 כל חרשב"א כתב נמורה ואיזהו עצמו העוף כבשרהן
 ה"ז בנירין מעורה שהיא אע"פ וחלמון חלבון להשויש
 פירש ורש'" הוא בשר עריין חלמון אלא לה איןנמורה
 הקיל כמו ומעורה ארומה היא ועריין החלמוןכשנגמר

 שמתיר מרברי1 ויראה שרי באשכול המחובר הניציםשל
 בסעיף הב"י ורבינו עכ"ל חלבון עריין לה איןאפילו
 רהיינו נמורות הם אם בעופות הנמצאים ביצים כתבה'
 ננירים מעורה שהיא אע"פ וחלמון חלבון להםשיש
 אלא לה אין אם אבל בחלב לאכלה ומותר נמורהה"ז

 עצמם בפני אכלס אס אבל בחלב לכשלם אםורחלמון
 כשימת וזהו עכ"ל חלכ או נבינה אחריהם לאכגלסותר

 : רש"י כשיפת ולא שכמורה-שב"א
 לה כשיש הרשג"א לשיפת שכהבו שזה לי וייאהגנ

 לאכלה מותר ננירין שמעורה אף וחלמוןח~ון
 בשלימות החלכון נם שננמר רווקא חכווגה איןבחלב
 רא"כ הקשה הקליפה רק נחמר ולא הרכה קליפתהעם
 כשמוצאים כחוש רואים אנו חה בנירין מעורה היאאיך
 היא הקשה הקליפה ובלא וחלמון בחלבון נמורמביצה
 וכ"כ במקצת אף כלל ' מעורה ואינה בפ"עמונחת
 איתן ושרל וז"ל 7'( סער ג' ]כיס בתה"ב עצמודרשכ"א
 קליפתה נתקשה לא ועריין ונפררו הנירין מןשנשללו
 אמר לא ר"י ראף וכו' כבשר אינן לכ"ע רנהםה?ליובה
 קי"'ל ואנן נלומה עביל בנירין שמעורהק זמן כלאלא
 ריי מותר בנירין מעורות דאפילו 1':[ ]3'5סכרננן
 מקורה איגה העליונה קליפה קישוי קורם דאףמפגרש
 כלומר וחלמון חלבון לה שיש כוונתם אלאבנייין
 היא עריין ראז בנירולו עריין' והחלבון נגטרהחלפון
 לנמרי נפררה החלכון נם וכשננמר בנירין קצתמעורה

 : הקליפה קישוי קורם אףמהנירין
 כתנ רש"י רלשימת נינריו הטור שדקרק וזהוכ:א

 לה שיש כתב הרשב"א ולשימת החלמוןשגנמר
 מפני והחלמון החלבון שננמר כתנ ילא וחלמוןחלנון

 שכתב מה ג"כ סובן וגזה נגמר לא ערייןשההלבון
 עריין לה אין אפילו שמתיר מרבריו ויראה רש"ילשממת
 מרגריו ויראה מ"ש מוכן אינו ולכאורה עכ"לחלבק
 ומסילא ננמר שהחלמון כן רש"י כותב סבואר הלאוכו'
 בכוונתו לומר שאפשר מפני אלא חלכון כאן איןדעהיין

 מקצת אנל ננמר לא עריין וההלכון ננמרשהחלמון
 ולזה הרשב"א עם רש, פלינ לא. ולפ"ז ישהחלבון
 עריין לה אין שאפילו משמע רש"י שמרברי רסוראומר
 ולפי"ז נשלימות ננמר שהחלמון כיון מותר כללחלגון
 ו6ע"ס סס 9" ירס"' ססוס גווגמי ]וסורף לרינאפליגי

 פלס 6ך ח)כון גסיס גם )סיוס יגו) ו)ס"ו וגו' ע7"ןספעורס
 כסו6' 51"ע ג)) ח)מן )ס 67'ן סכסע :גסר )כ7וססס)סון

 6ס)סון ק6' 7גמורוס סשגטרס וסי' סגסכו וס65 7'ם . ז'סס

 סשס גן גסכ )6 ורם"י עגשי וגו' ע7יין גסקסס )66גי
 גן סס 67פרי 7י6יג6 1161 יותר וטוי גטרטכ"6 זסוע7כריסס

 סעור 6ך סרסכ"6 סס ס~גי 1)6 ר6טון ))סון סי' ורס'יסו6
 והעיקר וז"ל שכתב המפרשים מנרלי לאחר ייאיתיכב : ת1ק[ 51'ט גן סוכר6':ו

 אותן ראם וחלבון בחלמון שננסרו ה"נורנמורות
 אינן ואם אמור ריעבר אפילו מעורות רכהשקליפהן
 אלא ננמרו שלא הקפגים אותן אכל מותרמעורות
 ריעבר אפילו אמור מעורות אינן אפילו לברבחלמון
 שלא אלא חטאת בתורת פמק וכן נינהו הבשררכנוף
 שננמרו ראותן מרבייו ומשמע לאו או מעותת ניןחילק

 נם כמ"ש והעיקר מותר מעורות א4ילו וה~בקבחלמון
 ולענ"ר סק"[ ]ס"ך כלום כאן הניה לא למה קצתצ"ע
 א"א וחלבון בחלמון שננמרו רכל הם תמוהיםרברימ
 יהיו שלא ג"א לבר החלמון שנגמר וכל מעורותשיהיו
 בת"ח חילק שלא הרמ"א רבינו עשה ויפהסעורות
 : בם"ר הקודמים במעי' בררנו וכאשר כלום כאן הגיהושלא
 חלמון להם כשיש שרינן רהכא הגרולים הקשוכנ

 גתבאר י'ו במי' ולעיל בגירים שמעירות אףוחלנון
 נ"כ הוא זה ורין בנירים סעורות עריין כשהןאסי'ח משום ראמורות ביצים והטילה זנבה על תרנ:ולתבהכה

 רלענין שם כתבנו וכבר י"ח מעיף שם במ"שמהישב"א
 ררבנן בחלב עוף רבבשר שתירץ מי ויש החמירונבלה
 שאני אסה"ח דאימור שתירץ סי ויש סי'ס[ ]ס'ךהקילו
 ביצים כל אומרין הינו ביצים תורה רהתירה לאו אירהא
 שהן רק התירה לא תורה וכשהתירה אמה"חמפני
 בב"א ראימור  שתירץ מי ויש ]סם[ מעורותשאינן
 אין סעורות שהן אף וחלמון חלכון וכשיש תלויבפעם
 בפעס תלוי אינו אמוו"ח אימור משא"כ בשר מעםברם
 אמור בכאן נם רבאמת שאומר מי ויש כ'[ סי']יס"ט
 נם רוראי נראה ולי 3ספו[ סק"1 ]ס"ז שמעורות זמןכל
 אחר באופן לברר א"א בשם אך בכאן כמו רינובשם
 אינן שוכ החלבון נס רכשננמר בארנו ככררהנה

 באופן מאר רפה הוא החלבון נמר קורם בניריןמעורות
 ר ישאר ולא לנמרי ישתפר התרננולתשכשהפילה
 הרשב"א קאמר שפיר ולפ"ז כשתפיל ולאהתרנגילת בפני בהטצאו רק להכיר א"א החלנון ונירולחחלמון
 דחלפן בנמר והיינו בגירין מעורה אינה ראםבשם

 רק להכיר א"א בגירין מעורה ונשהיא טתרוהחלנון
 : ואמורהחלמון

 חלמון אלא לה אין ראס הב"י רכינו שכתנ יזהננד
 עוף בשר רבישול רווקא לאו בחלב לבשלהאסור
 ונקיפ אכילה על וכוונתו שנתבאר כמו מותרבחלב
 סק"י[ וסר'ס ]ס'ך בישול לאכילה שקראתה התורהלשון
 אחרק-גט לאכול מותר בפ"ע אכלם ראם שכתגוזה

נגינה
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 לא עריין רהנבינה כען רוראי כלל י ראיה טכיר ואיניסס[

 נחכשל שהכשר אף כישי אחר בישול מקרי לאנהבשל
 נחבשל שכבר בב"ח אב5 נחכשל לא עריין בב'חט"מ
 הגגינה עם בהמה בשר יעלה שמא נזירה בזה"ל שםפי' ררש"י ועור בישל אחר בישול בזה ריש לומרכג"ל
 ומשמע עכ"ל בישול ליה דהוה רותח אלפםבה~ך
 גבינה עם חי בשר הרותח האילפם לחיך שיעלחלהריא
 נתבשל כבר רהבשר בכוונתו לוסר נרחוק אם ו,וחיה
 לענין ראשון בישול ועי נתכשלה לא וראי הגכינהמ"ם
 1 ויוק[ '"נ 3סעיף ]וס~פ לרינא צ"ץ ולכן וכמ"שבכ"ח
 6שר כ* בהם שהדיחו מים לערב שאין השני ובריןלנ

 בחסה לפני וליתן חלב כלי בהם שהריחו מיםעם
 ראשון מכלי רותחים הסש חיו אא"כ זה שייך לאארי

 כתוך חלב ושל כשר של מסשות שיהיח ונם בישולידך זה שאין בהנאה אמור אינו דאל"כ רותחיםונתערבו
 אם אפילו שהרי המציאות רחוק הוא זה ורברהכלים
 בלי הם דוי בשנתערבו אח"כ סכ"ר ברותחיןהדיחו
 סאפר שעושין חראש בחפיפת השלישי בהרין וכ"ששני

 הוא ונם הלחלוחית בל נשרף בבר וכוראישבכירה
 נ' בסעיף הרסב"ם בשם שכתבנו ואע"פ לפנםפעם
 זהו ע"ש ולענה ראש בדם נתנו אם אף אסורדבב"ח
 רברים ע"י בב"ח לעשות אבל בביח נעשהבשכבר
 רנמרל האיסורים ככל ורינו שמענו לא זההפונמש
 שהרי חוא שכן לך ותרע סקט"ו[ טס5יתי ]ונ"נכיתר
 אם יומא בת שאינה בשר של בקרירה יתכארלקמן
 ליזהר שיש ורע הרין מעיקר חומרות אינן אלו כליכן כשמא חששא רק הוא החורף בית תנורי שלבקריות ובן נם"ל רהוה סשום התכשיל מותר חלכ בהנישלו
 חולבת בכלי ואח"כ בשר של בכלי מי6 לשאובשל4
 נקיה שאינה גשר בכלי ואף לנמרי נקיים אינםאם

 לשאוב אין בלבד נקיה שאינה חלב בכ'לי אונלבר
 השני הרבר עם בהטש ישתמש דשסא לגווחלהסים

 אלפט רב לדעת כקיבה חנסצא חלב הפור כתביך 1 הואופשופ
 בצלול אפלו בשר בו לבשל וסותר חלבאינו
 שהוא וכתב אסח ורשיי ]9"ט[ הרמב"ם וכ"כשבה
 חירק ור"ת הצלול כ"ש שבה דקרוש אפילו גמורחלב

 לפיכך חלב הוא הצלול אבל הלב אינה שבהדקרוש
 רמליח בב"ח משום נאמר בחלבה הקיכה מלחאם

 ואם כמבושל דככוש אחר יום בה עמר אם וכןברותח
 אסורות פעם בנותן בחן יש אם נבינות בההעמיד
 טסקנת היא וכן דווקא נצלול ולר"ת בקרוש אפילולרש"י

 כשיונקים גרי או ענל או רמלח היברים ביאורגזן י עכ"ל ז'ע הרא'שא"א
 והוא הקיבה בתוך חלב נמצא אותםושוחםין

 בהחלב כלוסר שבו ער הרבה חרפות כו וישנחומץ
 הקיבה עור נקרא והוא עצמה בהקיכה אושבהקיבח

 טפי6טו צססגי טנצ 651 גשר רק ס61 סקי3ש ס3סר]ססגי

 הכשממיליפ נלעה סעם4רש ונסס[ ססן 6יזווהר1סומו
 וזדו נכינה נעשה חלב של יורה לתוך סקצתסהס
 צלול חלב בו נמצא ולפעמש חריפותם גורלספני

 רחלב והרטכ"ם להרי"ף ס"ל יכן קרוש חלבולפעמים
 כפו בעלמא כפירשא אלא כלל כחלב רינו איןהשיבה
 הלכ מעם כו אין שהדי בוקיבה הנסצא דפינופתבל
 רלריעה להריא ונראה בשר בו לכשל מותר ולכןכלל

 ש חלב כלא"ה נם הלאסדאורייתא
 1 ך

 דחורה סן
 שחוםה בחלכ ולא אמו כחלכ ]ש'ג:[ כנמ'כרררשינן
 אסור מיהו זו רלריעה שכתב טי ויש כ"ו כסעיףוכמ"ש
 סקג"6[ וטג"ם 135פ ]ע' הם תסוהים ורבריםסררכנן
 שכה הקרוש אף גמור כחלב שהוא ז"ל רש"יורעת
 חלב לכל רוסה שחוא כיון רהצלי מבריע ז"לוף'ת
 ואם בעלמא כפירשא הוה הקרוש אבל כחלברינו
 נאמר בחלכה דקיכה סלח ראם הםור בהב ייבןלך 1 כם"ר שיתכאר במו רי"ות כזה יש ונקרש צלולנמצא

 טמעם אחר יום בה עמר אם וכן כרותחדמליח
 יר"ת בקרוש אפלו לרש,י ולר"ת לרש"י וזהוככוש
 ויתחל האור על שיתנו כרי ויא מליחה ושיעורבצלול
 בהמליח העמיר ואם ]נ"י[ צ"א בם" כם"שלהרתיח

 כשאין דהיינו בנ"פ בהם יש אם נביעת בהבבושאו
 אסורות והכנוש המלוח ההלב ננד ששיםבהגביעת
 דהוה כיון מותר וחרסב"ם הרי"מ לרעת אבלהגבינות
 בעלסא פירשא דהוח נהי לשאיל ואין בעלסאפירשא
 ויש חהכבישה המליחה ע"י הקיבה מעור בלעח האמ"ם
 דגכינות לתוך אח"ב החלב כשגתן וא"כ בשר מעםבה
 שאיסרים מר06גים יש ובאמת נשר פעם בהם ישהרי

 פירשא רהוא דכיון הפוד לרעת וצ"ל ר6ני"ס[3סס ומרוגי רי*ו גסס ננ'י וחרסכ"ם להרי"ף נס זהממעם
 שיתן כו שולמ הקיכה עור של הבשד כח איןבעלמא
 נר מנ*ט יותר עדיף וזה בהנבינות בשר פעםאח"כ
 לוטר נראה ולי ]נ"ט לנמרי סבמלו שהפרש ספנינ"ם
 מחסרינן ררבנן דכאיסור דנהי בזח מעםעור

 ראפילו דרבנן כתרי הוה הכא מ'מכבראורייתא
 ולא בבישול אלא התורה מן אשר אינו גמורחלב

 בחלכ הנבלע הבשר מעם גם ובכאן וכבישחגסליחה
 שמשיסים והעיקר וכבישה סליחה ע'י אלא אינוזה

 : בזה סחטרינן ולא ררבנן כהרי והוה וכבישהסליחח ע"י שכא בשר מעם ורק נעלסא פירשא הואבהנבינות
 רלסח נדזלה שאלה יש ור"ת רש"י לשיטת נם ירגהלז

 דאפילו המעטיד דבר דוה הא בנ'ש רק אסרולא
 עצמה הקיבה עור רלענין ונוי במיל לא3איף

 בנ"פ רס אחפר ראעו יתבאר נבינות גהכשהעכףרו
 בי'ף שיתבאר כמו תליא בפעטא בב"ח שאשורמפני
 דאפלו יתבאר נבלה קיכת בעור כשהעמירו האמ"מ
 שבקיבה החלב והכא הסעמיד דבר כדץ 3מל לאבאלף
 נכנשת או עצטה דקיבה עם דנמלהה כיון נבילחד~ה

ודג"נ
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 א5א עצמו מחסת איםורו אין המעמיר שזהניץ יצי סק"ט ]ש"ך גששים רק אוסר אינו למה טשניצ"נ
 ניון ועור ]סם[ נזה החמיו לא בב"ח אטורסחסת

 מליחה ע'י רדננן ננ"ח מאיסור ננלה נעשהדה0עמיר
 אפילו ינמ% שלא נמורה נננלה לרונו לנו איןוננישה
 ממש דוה רהכא מש01 נראה ולי סקס"ו( ]סריםבאלף
 סליחה ע"י נבשר נמור חלנ ראפילו ררננןחרי

 לא נמור נכישול אפילו ונכאן דרננן הוהוכבישה
 %נן שדצמה חלב שהוא מפני תורה אימורנעשה
 יג8ול שלא לומר נמץמיד מחמרינן לא ררבנןבהרי

ק,ץ 1 נאלףאפילו
 וז'י

 נקינה הנסצא חלנ 8' בסעיף הנ"י רנינו
 בצלול אפילו נשר נו לנשל ומותר חלבאינו

 להלנה לחפוס להריא ונראה עכ"ל שאוסר מי ויששכה
 בצל% כלומר שאומר מי והיש ורדמב"ם הרי"ףכרעת
 וטחששו ויש כלל הניא לא רש"י דעת אנל ר'אכרעת
 חלכ כתנ " ובסעיף קא[ ס" ]יס'ם רש"י לרעתנם

 אחר יום בו שעמד או נקינתה שנמלח נקינההנמצא
 זה שכהנ לומר סברא ואין ענ"ל נו להעמיר אטורואז
 גאוהו זה לנתוב ד1"ל רא"כ שאומר מי לוךשרק
 כתנ והרסנ"ם הרי"ף לרעת רנס וראי אלאפעיף
 ום'יכן

 שנמלח כיון מ"ס הוא נעלמא רפירשא ראקףנ
 בשר מעם נה יש הרי הקינה בשר עם נכנשאו

 מעם נהם יש דיי הגניעת לתוך אח"נופשטחנה
 גג"י נסג וגויעגו סקכיס ]ס"ך ל"ו גסעיף וכם"שבשר

 ?וסוטר[
 וז'ל שם שכתנ נן ס'ל לא הרס"א רנינו אכללם!

 הננינות כל אומר הצלול ריא אם בו העסירוש
 ר4טורה הקיכה נגר שהעמיר נחלג ס' שידח5ער

 מותר הנל נחלנ מ' היה ואם סגקיגס[ סח35~עומר
 לא אפילו נלום אוסרת אינה קרושה הקינה ויהואם
 מתחלה צלול הקיבה היה ואם הקינח פר בהלנ 0'חיה

 ר5סר ונמקום בזה מקילין ויש צלול דין 15 ישונקרש
 מי היש כרעת לנמרי שפמק חדי עכ"ל להקליש

 רנצלוי ר"ה רעה וההאשאוסי
 כשאין אסור בריענר נס

 נ"נ 0"ל רנקרוש ואולי סותר לנתחלה נס ובקרושפ'
 ננשרה ואפלו מותר נרקקנר רק לכהחלהראסור
 נמקוס להתיר יש ונקרש צלול והיה הפרפה מןשינקה
 נישול ררך שאיע ראורייתא איסור נאן ראין כיוןהפ"ם
 יש ונקרש נצלול לפיכך נצלול נם מוהר והרסנ"ס%הי"ף
 מ' רכשיש ורע סקיאג[ נס'ך נזה נם בר6"מלדוזיר
 אוור מכמלין נזה שייך וושין לנתחלה 3םסוהר

 שהעמיר אלא האטור לנמל כחנוץ שאין כיוןלנתחלח
 רעה בצירוף אמנס לרינא וצקי 3רייית לעשווזהחלב

רד"'ף
 והרסנ'"

 ! להקל יש

 ,חיסוץ חריפת לה יש שבק'בה %11ב שטקגאר נטן0

 וששלג "רצפנן עד נקיכה להנטשה אין לכתחלהלנן
 0לטץה נלא נם וינליע שיפלים לדצש ויש רקינהשבתעי
 הקיגה מעור רענשר מעם ויקנל הריפוהו מפניונגישה
 בהיכו סלדצדי שלא זמן כל לחוש אין נריענראמנם
 סק" ]סס" הריעות לפי שנתבאר כפי ננשפצ%א

 4 וספפ'נ[ סגקס"כ ט5יו ספסו וכגיוג'ע
 בחלג כלומי עצמו נהקינה הוא שנתבאר מה נלמא

 קינה דפומקים כלשון נקרא שזה הקינהשנהמך
 עור הפוסקים נלשון ונקרא עצמה הקינה נשראנל
 אשר ל, ממאה בהמק או ופרפה ננלח קינתנ"יך ננינה העמיר אם ולנן ממש נשר הוא דייחקינה
 רגועמיר רנר כרין שרואננל

 בפ"ל לא נאלף ראפ-י
 והייע נש"רס נמל נשרה קינת נעור כשהעסיראנל
 העור ננגד ששט הקיכה עור נו שנתנו נהחלנ ישאם
 ננ"ח נאעער מ'ט מעמיר הוא זה רנם וושעצבפל

 רק אסרה לא שהרי הגמור המעם על הקפירחשדיערה
 נפל ולנן מעס גו נשאין לאםור אין נישולררך

 דוא נב"ח לאו מעסא יהינ רלא נסה רנלבששט
 פק5"ס[ ]ס'ך הפדמקים נתנו נן ני'ע עוסד אחר כלאלא

 נרד זה שאין לפי אסרו לא מררגנן נם זהוסמעם
 אסור נפ"ע רהוא ופמאה ומריפה נכילה אבלבנ"ח

 , סעמיר בתראזלינן
 הרמ"א רנינו נתנ ופמאה ומרפה נננלה ת"ייב!ב

 אהר מעטיר שם ווה נשלא ררווקא י"אבמעיף
 וךהר מעמיר נ"כ שם היה אם אבל האטור הרנרק
 אנל להעמהף נדי לנרו נהאישר נשאין רווקא עיונם " האסור נגר מ' איכא אם וכוהר ערם חה זהרוי
 בהיתר נם אם אפילו להעמיר כדי לנרו נאיסור ישאם
 שבש"פ נח-ס וזה זה כל כרין אסור להעמיר כרייש
 הדם"א רנינו שלשון ואף וגרו'ס[ ופר"ח וס"ך]סא

 לרינא עיש- כן 0"ם סוחר ענין רככל קצתמשמע
 וכייוש בצלול א ובחייוש בהעור העסיר אסולפ"ז
 רנצלול ואולי 0והר להעסיר כדי מוץ באחרואין

 ד1ץ"ף רץה צירוף ספני מוני נכל לההיר ישונגךוש
 ויש נעלמא כפירומש הוי הצל% רנםוהרמנ"ם

 ! נזהלחתתשנ
 סולחים לפעמים ושקינה דעזר י נמעיף כהב עיףנמנ

 שתו וסמלאט כעץ ונעשה אותו ומינשיםטתו
 נו ואין נעלמא כעץ רוי שנתתבש רמאחר מוהרחלנ

 נשנרנשיס מעהם בני שאר וה"ה עכ"ל נשרלחלוחית
 יבש נשר אנל סק5"נ[ 1ס-ך כעץ שנעשים עראותס
 כעץ יבש ננשר נם מהירים ויש נסמ'נ[ אוסרכעץ
 4ש אותן טבשלין אח"כ חם ואף ג[ יס גוג"' גסס]פ,ת
 הגניעת עושים ואצלנו 1סם[ כוהר סעל"ע בסיםשורין
 ;ם ל;פר רק אשר ער שטזאבש וץקיגה עורע"י

 1 כיד1עדנו4מ עו-
כ%



 השל"ן פח 5ק 3חי3 3צ%"שיר80
 י סעהצם "א יבי , אחד ש51ה1 על ינבינח 3שי יהעיית שיא פחםימן

 לבשל אמור הבשר כל ]8"ס[ גמשנה חכמים שנוא
 עם להעלות ואמור וחנבים רנים מגשר קנץבחלג
 גנם ופירשו השלחן על ןדגכינה עם להעלותאן
 בשר אמו נזרינן מררבנן בחלג עקי רבשר ראף]ק"ד[
 שמא גזרינן התורה מן מותר בצונן רצונן ואע"נבהמה
 לנוירה נוירה דד1ה זאע"ג ק"ש רותח באילפם יחדיעלם

 ; סט[ ]ס,ס' לגזור לחכמים נראח היה כאןמ"מ
 שמונח השלהן על לאכול אמור שיהא מציטלא שהרי האימורים מכל יותר כגכ"ח שהחמירו יהמעם21
 בפ"ע אחר כל רבכ"ח רמשום ומרפות ,נכלותעליו
 וכן סגס";[ ]ר"ן חששו לפיכך מינייהו כדילי ולאמותר
 אחת מקערה עמו לאכול אמור מחכירו הנאהבמורר
 פעם כעין נ"כ' ווה רכ"א בם" כמ"ש מחלקו ימולשמא
 נררו מצר אלא עצמו מצר אמור חרבר שאין רמפניזה

 שעל וזה סק"ט ]ם'ך מיניה למיכל אתי רילמא'חיישינן
 ממנו שנרר רכיון הטעם היה לאכול מותרים אחדשלחן
 גשלחן חששו לא רפיכך זא"ז שונאים הם ממתמאהנאח

 שיתכאר כמו זא"ז במכירים רק האימור אין כאןאחר'רנם
 עם עכו"ם כשבא רבפמח ת"מ סי' בא"ח שנתכארוזה

 אוכל כשהישראל השלחן על להעלוהו אמורחמצו
 לזה חששו הארם יחיה הלחם ועל שתא כולימיניה ברילי רלא כיון מ"מ בכרת אימורו בפסח רחמץאע"נ
 ולפ"ז ]סס[ חכמים חששו לא אימורין בשאריאגל
 יאכל שמא שאוכל בעת אימור של לחם להעלותאמור

 ; ]סט[מטט
 קצת תסוה כ' דין בפ"ט ז"ל הרמכ"ם דלשון ידענ

 הנבינה עם העוף את להעלות אמור שכתג זהבענין
 עכיה הרנל משום נזירה עליו אוכל שהוא השלחןעל

 אע"פ זה עם זה יאכלשמא
 שהעי

 ושיעלה בהמה גשר משום הוא דהחשש אמרובגמ' והרי ע"ש והש"ע הטור כהנו זה וכעין עכ"למופרים מרברי אמור גחלב
 ואולי ע"ס[ כמעע מוגן 6י1ו ס5ח"מ ~חירון רותחבאילפם
 וכוונתם בזה נ"מ אין רלרינא כיון לקצר הפוסקיםררך
 יבא ומזה זה עם זה לאכול ינא שסא הוא כןג"כ

 רותח באילפס ושיעלה גנינה עם בהמה בשרלאכול
 ססמ"נ 13 נפנס ו5ס1ט גדגריו וש5ר סק"6 סע"ז כוונח]ווסו

 ונ"מ גזה רגיתינו השמיעונו נדול רכר לענ"ר אמנםצש 1 ו1וק[ע"ס
 ראשונה במשנה דהנה בט'ר יתגאר כאשרלרינא

 עם להעלות אמור בשר מין דכל שנינו הגשרדכל
 אד שכתגט כמו בנם' פלפלו ונזה השלחן עלהנגינה
 על הגבינה עס עולה העוף אחרת משגה שניטאח"כ
 לא אומרים וב"ה ב"ש רגיי נאכל ואיטהשלחן
 ד כמשנה יש חירוש איזה 'ירעט ולא נאכל ולאעולה
 כטו רזהו שם בתבו התום' בעלי שרגותיטואטת

 נ"ה במקום וב"ש וב"ה ב"ש מחלוקת זה שרגרשאומר
 מחלוקת ואח"כ כמהם זה נחשנ לא ולכן משנחאינה
 ספרש איט רהרמב"ם לי ויראה ע"ש כמתם הלבהראין
 בכ"ם שמצינו כמו כן לפרש להש"ם הו"ל רא"ככן

 יש זו רבמשנה וראי אלא זה כעין הש"םשפירש
 : אחרחירוש

 ביחד בשר מיני כל שכללה ראשצה דמשנח והייטה
 אימור לירי יבא שלא דנזרו הש"ם פירששפיר
 באו זו במשנה אכל נוזרין היו לא ?ה ובלאראורייתא

 בשר מטעם ולא אמרו בלבר געוף רנם לומרב"ה
 שהוא רמפני ררבנן קל אטור שהוא אף עבירחהרנל מפני זה הרחיקו שחגמים אלא באילפם ושיעלהבהמה
 קל כרבר אף עבירה מהרנל הרחיקו ומצוי תמירירכר
 בלכר בשר של תבשיל שאפילו והייט לרינא נ"מולפ"ז
 רממשנה בלבר חלב של הבשיל עם להקלותואמור

 אכל ממש ונכינה ממש בשר רק שמענו לאראשונה
 עבירה אפילו לעכירה להתרנל לכלי חששו רב"הכיון

 ; אמור חלב ושם גשר שם כל ולכןקלה
 אמרה רברישא המשנה מלשון לרקרק נלע"ר עורך

 ואמור אמרה ואח"כ בחלב לבשל אמור הכשרכל
 מחלכ התנא שינה ולמה וכו' דגבינה קםלהעלות
 בלשונו זה תיקן ז"ל ררש"י לי יראה ולכןלנכינה
 כי למיכלינהו אתי רילמא להעלות ואמור שכהבהמהור
 דכיון וטונתו עכ"ל וכי מהרדי וכלעי ננעי דקאהדדי
 קערה גלא השלחן ,ל ומונח יגש רבר הוארנבינה
 אכילתם ררוב קערה בלא השלחן על מונח הגשרוכן

 שלחן על יונחו אם ולכן יגש והבשר אש צליהיתה
 וחששו חמים יהיו אם מזו, זה ויבלעו בזה זה ינעואחר

 וכלא משקה שהיא חלב אכל ביחר לאוכלםשיבואו
 ראיכא כיון בזה חשש אין השלחן על שתהיה א"אכלי
 ג"5 ]ו,וחר רשרי שיתבאר מפות כשני והוי רמפמיקכלי
 גססס 65 וכוו1תו י,וק6 )16 טסי1' וג5ע' יסי יפ'פ5ומר
 מוס זס ג5יעס מפע 5סיוח 'כ5 סומ1ם 1סתוך 656 דווק6חמיט
 61מר ו6ט 51"ע 6כי5ס נפעת גס65 נט 65סור כ1ו1תווהו5י
 'גס גתגס'5 656 6;1ן סכתגוו מגסי5ין גס1' נס 6"גכמ"ס

 ; ג5י[ ג65 ספ5סן ע5ססו1ח
 רווקא זהו אחד שלחן על להעלותם הכמים שאמרו זהן

 את עליו שמורר גשלחן אבל עליו שאוכלינגשלחן
 זה ליתן מותר המבשלות כית של שלחן כמוהתנשילין

 ירים גדי רמשמשי איירי עליו שאוכלין רשלחן זהגצד
 זה בצר זה או ק"ז:[ ]רס"' זה על זה לאנחינהואתו
 רממתמא זה חשש ליכא עליו שמוררין בשלחן אכלממש
 ; זה נבי על זה שאינן וכ"ש מםש זה גצר זהאינן
 רווקא זהו אחר שלחן על להעלותן ראמור האדק

 מתכיישים שאינם זה את זה המכירים ארם גניבשני
,ה מקפיריפ הם ואפילו סחגירו אחר בל ויאכל מזחזח



 טיאר4 פה טק נ~נ נשו"כא"ר
 המקפידים כאחים ררווקא וי"א חששא יש מ"מ זה עלא
 כני כשארי אכל אחים הם סוף דסוף אמרו וה על:ה
 כדיעה רבריעו והאחרונים ]'ס*ס[ מותר המקפיריןארם

 מוה וה רגאה שנדרו לא אם סק"נ[ וס"ו ]ס,רראשונה
 שאם ער מוח זה כך כל ברחוק שיושכים א מוחרראז

 נ"כ ראז השני להמאכל יניע לא ידו יפשומהאחד
 : אמור לכדו כשאוכל וכן ]ג"ח[מוהר

 כיניהם היכר שום עשו אם זא"ז המכירים יאפילומ!
 אוכלים אפילו או שלו מפה על אוכל אחד שכלכטן
 ודטקא מותר להיכר פת כיניהם וטתנים אחת מפהעל

 אם אבל להיכר ביניהם המונח הפת מן אוכליןכשאין
 היכר זה אין ממנו אוכל לכד אחד אם אף ממטאוכלין
 ולכן השלחן על מונח אוכלין שממט הפת כלא"השריי
 ששוהין כלי כיניהם שטתנין כטן אחר היכרצריך
 אע"פ היכר הוי ראו השלחן על להיות דרכו ואיןממט
 הוי לא ממט שוהין ראם שי"א ואף הכלי מןשעיתין
 אין דאם רבריעו האחרונים נדולי מ"מ ענין בכלהיכר
 נתט אם וכ"ש היכר הוי השלחן על להיות תמירררכו
 על להיות דרכן שאין דכרים שארי או מטרחשם

 להיות שדרכה כלילה מטרה ולכן היכר דהויהשלחן
 כמקום שהעמידוה לאי אם היכר הוי לא השלחןעל

 : היכר נ"כ דיי דאו תמיר לעמוד דרכהשאין
 מפה על רכשאוכלים שכתכט כוה שאלה כוה וישי

 אפשר ואיך להכירא דבר איוה כיניהם יתטאחת
 להמפה נרכקים הא וחלכ בשר אחת מפה עללאטל
 מיוחדות מפות לרים שיש ישראל כל נהטוכאמת
 במפה דווקא ודי האמנם לחלכ מיוחדות ומפותלכשר
 אוכ ווה מוה כקצה אוכל שזה שנתככמה שחרשה
 ס" ]8נ'6 למפה דיבוק חשש שאין באופן כההבקצה

 על בשר ש5 קערה רכשמשיסין שכהב סי וישקע"ג[
 כיעה כמקומה 4לכ של קדירה משים ואח"גהשלחן
 כן קי"ל 4לא ]ג"ס[ ייפה כדי 41וסרת הכשרפעם
 כט"פ כלי אל מכלי ושלכת הכליעהדאין

 מ'"
 צ"ב

 שלא ימלפ ולא כזה ליזהר ריש ודאי סידצ סס[]מנ'ל6
 נסור חשש בזה ויש ומהגןירה מהקערה מעמישפך
 פפסל יש המבשלות ביה שככל פשומ הסנהנוככר
 להעמרת סיוחר וספמל בשר של קדיה להעמדתמיוחד
 יש בשר ושל חלב של רכד ולכל חלכ שלקדירה
 : בוה הרבה וסחמירים הם קרושים וישראל מיוחדיםכלים
 חל3 אובל והשני בשר שאובל שמי ליוהר יש יכןיא

 אמור אכסנאים שני והם שולחטת בשני רם אפילוולכן בכ* נדכק שחמאכל מפני אחת מכלי ישתולא
 שלא וכ"ש שה שפתותיחם יקנחו השתיה שכעת לאאם

 נקי בסכין לחהוך שגזדרים לא אם אחר מפתיאכלו
 לטשר טוגין וכו הלהם שחותכין בעה יפה ידירםויסנחו
 ל*עסים כי בפ"ע ולחלכ כפ"ע לכשר מלח שלכלי

 אם ואף כמלה מאכל שיורי ונשארו במלחמובלים
 ונרבקימ מאכל שיורי כרם יש בירם המלחלוקחים
 סלת כ* להם להיות ישראל כל נהגו וככרלהמלח
 שש,ן שש רעך לישכ לו אין בשר שאכל רמישכתכ סי דיש ורע ח"ו לשטת ואין לכר ולחלכ לכדלכשר
 ו4רן 41"ניל מישתלי ר*למא חלכ שאכל מיאצל

 לא 3שר שאכלו רגשש וא"כ כ% חומרא עללהשניח
 ישכיצ שמא אחרת סעודה לצודך חלב מאכלייתקנו
 מסשג לה דחש מאן לית וראי אלא פיהם להוהויהנו
 : סקשנ[ ושע" סגשח 5ססי 6סח סג6ס נין 54קי'6 זירי ססני5 גסס סטר ?גרי ס?סס גנ"י ]וגא קע"נ י'., באיה נהבאר סעורה בעניני רעים ועור 1ס64[ססמ'ג

 : סעיפש י-ז ובו * שעות שש בשר אחר חלב יאכול שלא פםםשן

 לא ושף חיה בהמה שנא לא כשר אכל "טר כתבא
 שמזמן כשיעור שישחא עד אחריו נבינהיאכל
 שעות שש שוצא הערכ סעודת ער הבוקרסעודת
 אם כשיעור שהה אם ואפילו מע5"ע[ רגס 1ס61]חסיזיוח

 אפילו חזמן ובהוך לרסירו צדיך  חשינים בין בשריש
 שומן מוציא שהכשר לפי אסור השינים כין בשראין

 אכלו לא אם המעם ולפ"ז ארוה זמן עד מעם1מושך
 אינו אכלו שלא דכיון להמתין א"צ לתיטק שלעמואלא
 בשר משום לשדריח טעם נתן והרמכ"ם פעםמוציא
 סותר כשיעור ששהה לאחר דכריו ולפי השיניםשכין
 צריך לתיטק והלועם השינים כין כשר נשאראפילו

 ! עכ"ל הפעמים שני כחומרי לאחוז ומובלהמתין

 סותר שעות שש אחר רלהרסב"ם המור שכתכ יכוהבנ
 חשובים הם רגם השינש בין בשר יש אםנס
 הנשר וצא סלא סקיא רהא שחלק סי ישגסעיכל

 שבין רבשר מאה למרו ]ק"ס.[ ובגם' שניהמ ביןעורט
 מתהלש כאמת אמנם סק'ג[ ]סרשס בשר הוההשינים
 כתי3 שחרי שעות ו' תוך רק סיירי קרא דהאימוכח
 לא דעריין ש'ם בפיהם אכלם עור מתאותם ורולא

 ימל וו"ל בהעלוהך כספוי מ18רש וכן הכשרנתעכל
 ת"ל ודבה ממט אכלו כך הרבה ממנו שכנסוכררך
 לא פיו לתוך נותט שדיה כיון שניהם בין עודטהכשר
 כענין יוצא שנשמתו ער כשיניו לפוסגך ממפיקהיה

 לאכילה ס10ך וצא שנ*רב( בין עודנו רכשר זהרשיעור חרי עכ"ל בפידם אכלם עור מתאוהם ורו לאשנאמר
 לריעה ו% ]נרףס[ ,שעות 1' אחר כיירי רלאופשימא
 אגדי השעים שביג רבשר יליף מקרא לאוראשונח
 שבון רבשר יליף מקרא אלא שעות 1' לאחר נםבשר
 רנם מ"ל ומכילא כשר אהריהשיטם

 שש-

 בן שעות ו'
הטעס שווי השיטם שנין לבשר ~'צ שעות :' רירםהוא
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 3פלב .וץשליץן פנ פיטן גחלב גשרה5כאקטטוך
 לצאת יכול ברפת משקה היבה רכשנבלע ונראהארחה
 סשפפים בווהר אכל מרינא זה וכל שנירם ידיבזה
 ואח"כ חלב אחת בסעורה לאכול שלא מארדיומיר
 וימתין בברהמ"ז יפם'ק כשר לאכול כשרוצה אלאבשר
 נזחרין אין רובם אבל בוה שנוהוין סרקרקין ויששעה
 יש נכינה אחר עוף בבשר נם הטהר רלפי וי"אבוה

 רהזוהר ויי'א קמ'נ[ סי' *"מ ]נ"י בהמה כבבשרלהחמיר
 סקס"ון ]סר"ח בעוף ולא בהמה בכשר רק החמירלא

 : ע"ש החהר סלשון נראהוכן
 בכשר שחצרכט דוה ב' סעיף םוף הב"י רביט וכתבי

 בהמה בבשר זדי והרחה וקיטח רחיצה נבינהאהר
 שבשרה כיון מ"מ מררבנן הוא שחיה שאע"פהזיה
 לירים ונרבק שמטנית בח ויש בהמה לשלרוסה
 כשבא עומ בבשר אכל בה החמירו כבהמהולחיך
 קיטח 1לא נמילה לא כלום א"צ נבינה אחרלאכול
 כם"ש עוף כבשר להחמיר שאין י"א הזוהר ע"פונם

 אפילו מחמירין ויש וז"ל כתכ הרם"א רביט אבליא : הקורםבסעיף
 וכן סעומ[ סס 5ססמין ]ג5וסר נבינה אחרבבשר

 אפילו אחריה אוכלין אין קשה שהנבינח שכלנודגין
 ואין מקילין ויש בשר אחר בנבינה במו עוףבשר
 פוב מיהו ונם"י והרחה קיטח שיעשו רקלמהות
 היא שהנבינה רכל האחרונים וכהבו ע5"ללהחמיר
 שקורין מת1לעות נביטת וכן קשה מקרי חדשיםששה

 קעז האלאנרער או קעז שווייצער 11 קעותאלאכםע
 יש זמן הרכה נמשך והפעם שמטנית הרבה בהםשיש

 רביט כם"ש בוה נזהרין אין ורבים שעות 1'להטתין
 עיקר רכל כיון עור שכתבו ויש מקילין רישהרם"א
 ריוחר מבואר ושם הזוהר ע"פ וריא בנכ4 ליתא חחומרא
 דלחוהר כהבט וכבר סקס"ו[ ]ס"ן להמתין א"צמשעה
 הכל וזהו בברהם"ז ויפסיקו אחת בםעורה לאכלןאין
 יש רהטינים שבין נבינה לענין אבל רגמשך המעםלענין

 שאומר ק' שיש ואף השינים שבין בבשר במולהחמיר
 נבינה ולא בשר דמקרי קרא נלי שינים שבין בשרררק
 בוה ח%קים וררבה כן לעשות חלילה מ"ם סק"1[]ס"ו
 סה נבינה להקרא שלא ריא מברא ואיזה וסמשנ[]סר'מ
 שעות 1' אחר לענין קרא צריך ובבשר השיניסשבין
 השינים לנקר יש בווראי ולבן הפומקים רוב לרעתבם"ש

 הפשופות שהנביטת בחוש רואים אנו דזה ודעמהגבינה
 מהגכינות השינים בין יותר נשאר בהם בע"בשעושין

 לנקרם יוהרו ולכן נפרכין שהן מפנירמתולעות
 בין נשארין אין וחמאה חלב אבל בנביטת רק זהואין

 : כמובןהשינים
 ובנבינה עצסו בבשר ריא שנתבאר מה בל11ג

 כשר של תבשיל אכל :אם אבלעצמה
 התבשיל רק הבשי אכל ולא בשר בו שנתבשלוהיעו
 אחריו לאטלמוחר

 תבשי
 שביניהם נפ'ל ונם חלב של

 יכ"ש הרין ע'ש צריך שנפ"י וי"א רשות אלאאעו

 בשד של תבשדל לאכול שסוהר חלב תבש./כשאכל
 עצטה נבינה לאכול בא אם אסנם בינידם רכר שוםבלי
 של הבשיל אחר עצמו בשר או בשר של תבשילאחר
 שוסן אך א"צ והרחה קיטח אכל יריו ליפול חובהחלב
 דיט עוף של שומן ואפילו עצמו בבשר דיט בשרשל

 דיט בשר של רמרק "'א בהבשיל ונם עצמובכשר
 כתבש% רעו צליל שהוא רסרק וי"א ]סגסמ*'[ככשר
 גסס סק"ס ]ס'ו כבשר ריט בשר של עב תבשילאכל

 : ס""ל[ יוגסרניט
 פ בסעיף הרם"א רביט כתב האלה הרברים ימכלינ

 אהר נבינה לאכול שלא להחמיר עכשיורנהגו
 %פרוץ לשטת ואין עצמו בשד אחר במו כשרתבשיל
 בקרירה שנתבשל רק בתבשיל בשר אין אם מיהונרר
 ו6ין כגפר סשג5ן ו6פעו יוסו נן סו6 ]6סי5ו בשרשלא
 בו ואין נבינה אחריו לאכול מותר ס)נ5וך[ )גי ססיסנו

 שיש תבשרל אחר בשר לאכול טהגין וכן להחמירמנהג
 ואפילו בינידם יריו ליטול יש מיהו חלב או נבינהבו
 של תבשיל אחר בשר תבשיל רק סמש בשר יאכללא

 ני1'ס 'ותר )לנק ]1סמכס'5 ביריו בהן ננע אםנבינה
 ( כס[ 15 5'ס גמו5ג 16 נגף שג5 ו6ס מ5סוסנסר

 באוכלן! וטנע בסעורה המשמש שמש כתב עוריך
 עכ"ל לאוכלין רק נטילה הצריכו רלא נטילהא"צ
 במקט נפ" לענין אלא זה נאסר רלא עליווהשינו
 נפ* חזש תקט שלא קט"נ ס" בא"ח בם"שראשונים
 במים אבל ע"ש להמשמש %א ששכל לסי רקלאבילה
 ביוים הסאכל רביקות סשום הוא שהפעסאסצעיים

 בידץ עווטה רק ואם הסשמש לי ומה האוכל לימה
 כאן ראין נראה ולי וסר"מ[ סקג'6 ]ס"ך נפילהצריך
 לית אמצעיים מים בין ראשונים מים בין דהאהשנה
 חכנרם תקנת טיי1 אלא דאורייתא דאיסור נרראבהו
 דהמירא ראשונים במים ראם הרברים ק"1 ולפיכךהם
 נפ"י בלי האוכל דכל מופה ריש חז"ל שאמרוער
 כ"ש בכחפמש החכררו לא עבק פמא לחם אכלכאלו
 ~1ש לשכליס רק למשמשין גזרו שלא אמצעיםבמים
 4וסחין ו6ש5 ג5וס נ'נס ו61י נסר ס5 תנס') סס,עסומי

 : סקי"ת[ ססר"מ ג"ג 5ריך וס1מס קיגומומ'ס
 לבער צריך בשר לאכול ורוצה נבינה שאכל מיממר

 איהא והכי הגבינה עם שאכלו פת שיורי השלחןמעל
 הוא וקופר נבינה הוא וחובץ ע"ש פתיתין מבעריפר למיכל ובעי חוביץ דאכל הרין רפסחים פשכירושלסי

 וכן בשר בח שאכלו מפח על נבינה לאכול ואסורבשר
 של פשין כמה המפה על תהיה שלא רא"אלהיפך
 לאכול אסור בלהם בשינע לח ובשר חלב של אצבשר
 כשאכל הסוכחר מן ומצוה לדיפך וכן חרב עסהלחם
 מע להעביר ריש בשר לאכול ורוצה חלב אונבינה
 ועם החלב עם שאבלו הסאכלים וכל היחםהשלחן
 אהרים וכלים אחר ולהם אחרת ספה ושרוסהספה
 1 ישראל חטיות נרוג פשופ רמנוג וט גשרויאכל



ר~~טא פט סימן נחיב בשיה4דחעז
 צוננה אפי* נבינה להתוך שאסור הוא פאעפ דבדת

 אפילו אלא עור ולא בשר בו לחתוך שרניליןבמכין
 שחותכין בםכין לחתוך אםור הנבינה עם שאו'כלים8ת
 קרוש בשר של שומנו הסכינים שלפעמים לפי בשר'

 טקנח אם ולכן ]נ"י[ בו נרבק הפת וכשחותכיםליהם
 בקרקע נעיצה שע"י וכ"ש מותר סק'ו[ ]ס" היטכטכין
 נכינה לץנין ולא הלחם לענין הכל וזהו מותרפח
 לחת1ך לכתחלה אנל נדיעכד היה אם אלאצסה
 להיפך וה"ה ענין בכל אמח* בשר של בםכין:ינה
 בשר בו לאכול לחט או בשר בו לחתוך חלב שלנין
 גו לחתוך בשר של במכין שנתכאר כמו הדין'ה
 ישראל כל נהגו וכבר חלב' עם לאכול לחם או:ימה
 חלנ של ואחד בשר של אחד סנינים 'פני להםזות
 בשר של בסכין חותכין בשר עם שאוכלין הלחםם
 ג' להם שיש מהמרקרקין ויש חלג של עם חלנול

 שחוהכין ואהד חלב של ואחר גשר של אחרנינים

 רק 3הלב ולא ככשר לא כו משתמשין יאין לחםט
 להחליף שלא כרי ונוהנים סקס"ד[ ]סר"ח לחםלחתוך
 יכול אחר םכין רק לו שאין מי אמנם לשנות ואיןקלנ חריצי וסימנך חלב של על חריצין כסורושמין
 יפה יפה הםכין לקנח יזהר ורק לשניהם לחםלחתוך
 של שבבית וגרולות קטנות וקערות סקג"נ[ וס"ך]וענ"ח
 שלא להכירא מינים משני יעשו לבר חלב ושל לברבשר
 לעשות או הכלים כל וכן .מולנות ככפות וכןיתחלף
 סכין והמוצא ישראל כל נהנו וכן חלב של עלחריצים
 וכן ]סג"מ[ חלב של הוא וראי ירירים של ברחוגחרוץ

 לשל בשר של כלי לחנעיל שאין לוטר שרוצה מי ישין : הכליםכל
 ]ופסג"6 מרעתנו 3זירות לנזור לנו ואין היא יתיראוחומרא למימעי ואתי לבשר ומחלב מבשם נעילנהאח

 ו ~סחיר[ מסת;6 סג6ין גסס גס ססחג סקז"6 תק"פס"

 : סעיפיס "ט יבי ' יבישייי צייייזי כחי דיני צםימן
 " .יץ:'עיםל..'ניג' שלא קמנה בין הבהמה של הררים וחם הכחלן

 נ:1;ם11"
 ה:

 אטרה רהתורה פ"ז בסי' נתבאר וכבד ' עטחומהיב
 אסור מררבנן רק ע"ש שחוטח בחלב %א אמוחלב
 בשר הוא עצמו רהכחל כיון ולכן בחלב בשרכל

 לכותל ביריו שכובשו והיינו בכותל ולטוחודב שתי קריעה ע"י ממנה החלב להוציא שצריךהכרח
 יצא נלבד קריעה דע"י ק"פ:[ ]רס"י חלבו שיםחמרי

 ונצרך הכחל ברופני פעמ ישאר עריין אך נ"כחלנ
 רווקא ולאו כלל חלב ישאר' שלא ברי הרבהטוחמו
 ומחתכו קורעו ואם נחזקה למתוטו כלומר אלאמהל
 מטיחה יותר עריף כולו פני על וערב שתי פעסטמה
 לצלותו או והיינו רינים פרמי כסה בו ויש ]רפ'6[כותל
 כלא כמים כקרירה לכדו לכשלו או האש עלנדו
 שימות שלש בזה ויש בשר עם בקרירה לבשלו אושר

 האש על לברו לצלותו אפילו ז"ל רש"י לשיטת: ו בם"ר שיתבאר כמולרבותינו
 וריו סס[ ]פוס' לכתחלה ערב או שתי קריעהצריך

 חתכוהו רק אם קרירח בלא האש על שהוא רכיון,כך
 האש כח ע"י לנמרי החלב יזוב ברוחב או,אורך
 החלכ שואנ רהאש מותר גלל קרעו לא אפילונריעכר
 יצא הרי זה רבלא בבותל וטיחה וערכ שתירי"ה צריך בקרירה לברו ולבש* הרם ששואב במוובפנים
 בקרירה אף ולכן ממנו ויבלע יחזור והכחי להמיםחלב
 בריעבר אפילו כו עשה לא ואמ כן צריך מיםלא
 יתמטל ראו הגחל ער גסהט ש"שששט לא אםק4ר

 רלא מובלע חלב ה"ל בו שישאר ומה בהמיםהחלב
 י"א כשר עם ולכשלו סק"6[ ]9ר"ח רכנן כיהגורו

 לרעת בכוהל ש"1 קריעה נם מהני ולא אמוררתמיר
 לכתחלה רנם והא סותר בריעבר מיהו ]רסכ"6[רטו'י
 יוצא זה ע"י שהרי בשר עם בישול לבין לברובישול בין לחלק פעם שום ראין בכה"ג בשר עם לבשלויכול
 וכן ]ר"ן[ בשר עם לאסור יש פעם ומה לנמריהחלב

 : סס[ ]סר"ח עיקרגראה
 רלקרירה שם בגמ' שאמרו רזה הוא תם רבינו ישימתנ

 בשר עם בקרירה הוא בכותל ומיחה ש"ו קריעהצריה
 מותר האש על לצלי או בשר בלא לקרירהאבל

 בשר עם בה רהחמירו ומעמו קצת עה בקרלכתחלה
 הנשר מעם ומשתנה נבשר נכנם החלב שטעםלפי
 כשאין אכל חכמים גזרו ולכך בב"ח מעם בוויש
 קצת שקרעו כיון ש"ו קרעו שלא אץ"פ בקרירהבשר
 שהיה כמו כץין החלב שאין מפני לכתחלה נםסותר
 הכחל תוה ונבלע וחוזר החלב שנפלפ ואע"פמקורם
 הכחל של מעמו נשהנה שלא כיון חכמים בו גזרולא
 מותר ובריעבד בב"ח למיכל אתי ולא זו בליעהמפני
 על החלב נופף נמי בצלי שהרי בשר בלאלקרירה צלי בין לחלק מעם שום ואין כ% קרעו לאאפילו
 כך כבולעו אמרינן ולא בו ונבלע וחוזר מבחוץהכחל
 שריק דמישרק ועוד הוא כן שפכעו כדם אלאפולמו
 חוזר אינו צלי חתיכת על שנפלה חלב מיפתאבל
 ראפילו ע' במי' במ"ש שבלע בשמנונית כמוופולמ
 נס רבצלי וכיון שבלע שמנונית ופולפ חוזר אינוצלי

לשימת

 רש-

 סמילא כלל קריעה בלא פותר בריעבר
 : טש סתוס' ]פלנדי בשר גלא בקרירה נםרה"ה

ירעת
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 בךן רלקרירה הוא כן בפ"מ והרטב"ם היי"ף ירעת1י
 בטתל וטיהה ש"ו קריעה צריך בשר אם ביןגפ"ע
 ואם מוהר גפ"ע בשלו אס כלל קרע כשלאנדיןבר
 הר"'ף לדעת ה4צלי ששים כשאין אסור בשר עס3שלו
 קצת לכתחרה הצריך והרמב"ם לכתחלה אף כלוםא"צ
 השימות רלכל ודע ע"ש שבו החלב למרקקריעה
 בריעבד ומעכב בכותל ומיחה ש"ו קריעה שצריךבמקוס
 אם בשר בלא אפילו ולרש"י בשר עם בקרירהכמו

 4ו בכוהל טחו ולא ש"ו שקרע כנון מה רברהחמיר
 והוי כלום אינו ערב קרעו ולא בכותל ומחו שתישקרע
 מ"מ בפירוש מתבאר זה רבר ש%ין ואמ ככל קרע%א
 כשקרעו רש"י לשיטת שכתב הטור מלשון מבוארכן
 ששימ עף אוסר לברו אפילו ובשלו בכותל מחנ%ש
 שחתכו לא 'אמ בשר עם כבשלו השיטות לאלווכ"ש
 במעיף כמ,ש בכותל מטיחה יותר רעריף פעמיםבמה

 : ע"שא'
 קריעה שום לכחחלה אף א"צ כשר בלא לקרירהאו דלצ* ר"ת לשימת שכתכו מהקרמונים קרש ורעח

 כמ"ש להדיא מבואר בתום' אבל וסס'ס[ ק"ס 65יו]טס"נ
 בזה עמר וכבר קצת קריעה צריך רלכתחלה ג'במעיף
 שהרי תאר תמוה י ריעה וכאמת בחדושיו ז"להרשב"א
 מותר שבריעבר רבר שיש להדיא מבוארג~מ'

 וכן ולוד"'ף לצלי לה ספרש ורש"ן צויךולכתחלה
 אבל בפ"ע בישול על דצא לר"ת נ' במעיף ס"שלפי
 נם בשר רעם וריעבר למתחלה כלל כאן אין זו מהלש

 ותמיחני מותר לכהחלה גם בשר ובלא אמורבריעבר
 וכרו"ס ]00ר'מ וצע"נ זה על עמרו שלאמהמפרשים

 ו6ג6 5י קרס 67סר יר"6 0ך 51סירזסי יר"ס פ*קסיפק"6
 סעע 5קהסס כוונתס סני0ס כח5' 05 7שיש יר"נ 01ך6יכו5
 ת6' 00יס סו*ך ר"6 50 5ס0 6"3 נפר נ% 6100ס0ני
 סזי ח0ו נץרעו סזן וס6גן סריך 7ר"ג 501 0י6 פתנ"שיןקפ"5
 סריך % 5מס סקס1 וטת כן 0ק0ס סיף סטסרשס עסספכיס
 ס00יין רניס 0סר גפיקס 6חר 6ך ע"ס ס00פג0 ר"%6

 נס' 657 קס"5 ט6' ניל"6 סנירם6 יסס ססיס 'ר06כסוס'
 סי6 ססנהח'ן קט'5 סי %ט סנים6 6% יקדרס 6%סא
 : ~יוק[ כן סחייס ט8 י"6 י%רג6 ~חירה קיסי6 כ6ןי*'ן
 גם ומ"מ ו"ל רש"י ויא שבכרלם חסהג(יר והנהך

 עם לבשלו מהזר בטתל חרחה שיו גקריעהלשיטתו
 ולפ"ו ב' במעוף כמ"ש מוהר בדיעבר עכ"פ ולי"אבשר
 עם לבשלו מוהר מדעא דלמעשה דפשיטאכרלתא
 בכותל וטיחה ש"ו בקריעהבשד

 ראפהי
 כיון לה"'א '

 שנובל לנתחלה נם מותר ור"ת והרסב,םדלהריף
 הפירושש שלכל הךאשע5ים גד%י ול'כ מותרגדיעבר עכ'" לריויה דנם כיון רשא לדעת גם עליהםלסמוך
 ו ירסנ"6[ 1ד6"ס ורשן ]ס0"ג בכדל'ג כשר עם לבשלומותר
 שלא העולם ' טצו זה נלשון מהקדסונים כתבו ' .וף"סז

 כ%' בשר עם כחל שוםלכשל
 גסס מף' המירושים לכל שטתר אע"8 טטתלויטצ ש"ו קריעת  ע"י אפי*

 9ט

 במהיבתא רנוענ הנאונים בתשו' נמצא מוה ויוהרסנסוס[
 בשר עס שטהבשל רכחל ו"ל רש"י השו' נמצא וכןכ"צ[ ס" ]סנ"6 ליה צלי צלוי אלא כלל כחל מבשרי%א
 בכוהל ומיחה ש"ו בקריעת 'אף בדיעבר גםאסור
 אין לברו ראפילו סשמע ומדגאוניס ר6נ'"ס[ גסס]0ר7ס'
 נזירות אלא מרינא אינם רוברים ואלו בצלי ורקלבשלו
 משום נ"ל הרבה מיינים בשה שעשו והטעםוסיינהז
 נם ולכן בב,ח באיסור פרוצים שהיו מפני כהלאכילת לגמרי להם שאמרו מקומות שהיו ]ק"י-[ בנמ'רמצינו

 גם ולכן הנסור הרין מכפי יותר החמירוהקרמונימ
 קריעות קורעין ורק כלל כחל מבשלין אין זהבזמנינו
 האש על אותו וצולין בכותל מטיחח רעריההרבה
 מעיזמשין שאין נשים ויש בקרירה אותו סבשליןואח"כ
 רו% וה וכל לכחל ורק אחר לתשמיש זובקרירה
 ויכיים בשר כשאר ושא הרי שנצלה ראחר גמורטעות
 ונם היתירוה החומרות כל אחר אפלו בשר עםלבשלו
 יסג*ר ע'ו מנסס" בשר של הקרירווז ככל הואוקרירה

 ו נסרן סס 5כב5ו 16סרררט"ל
 אמור שחומה בחלב שנתבשל בשר שאיןמופרים מרברי אמור הכחל א' במעיף הב"י רגינו י'לה
 טותר שבו החלב ומירק קרעו אם לפיכך התורחמן

 שלא ער בכותל ומחו ש"ו קרעו ואם ולאכלולצלותו
 וכחל הבשר עמ לבשלו מותר חלב לחלוחית בונשארה
 גרולה של בין הניקה שלא קמנה של בין קרעושלא
 צלאו אם וכ"ש בפ"ע ובשלו עבר ואם לבשלואמור
 אותו טשערין אחר בשר עם בשלו ואם לאכלומותר
 כתג ווה הרמב"ם של לשונו ווהו עכ"ל וט'בששים
 שרבים כיון רש"י כשיטת ורלא הרין עיקרע"פ

 עם לבשלו שלא נהגו וו"ל כתב ב' במעיף אמנםםצ י עליוחולקימ
 בפשמידש או כמיגון בשר בלא ולבשלו כללבשר
 שתי קריעת ולצרי בכותל ומיחה ש"ו קריעתמצריכין
 בכל בשר עמ לבשלו אין לכתחלה דלרש"יאכ' וליי"א רש"י שיטת ע"פ נתימר דן ומנהג עכ"לוערב

 בכותל וטיחה ש"ו קריעת צריך בשר בלאשלו
 במחבת הפשטירא ואפילו לברו כלבשלו דצהופשמירא

 שאין וכל בשר בלא בצק דצא רהששפרר"א סקיא[]ס"ך
 בפ"ע כבישול רוי אחרים רברים "8 אפילו עפבשר
 במעעש שבארט דגם וערב שה' צריך דלצ* שבתבווהו
 רבקצת משום שניחם הצריך ערב 4ע בשת4 דדיב'

 : כן כתוב ברש"יטמחטת
 ססרן ]עס ובשלו ץנר ואם בזה"ל כתב הרם"א 1רביטי

 בכגץם גריעבר להתיד יש גכוהל ומוי ש"ו קרעואם
 לקורעו שנהנו ומה לההח- אין גלאשה אבלהפ"מ

 יותר ומהני אריף כולה ע"פ שק חעמים כסהולמותכו
 שש לג~רעו לכתחלה נחהגץ היצלי בכווזלממיחה
 קךיעה גלא אפ,י רצל4ו זבר אם מעש בכוהלומיהה
 עס נצלה ואם עמו בשד גלא' לדוד גילה אםשרי

גשר
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 מותרים שניהם בכותל ומחו ש"1 נקרע אם עמונשר
 שניהם לאסור ואין אטור והתחהון מותר העליון לאוואם
 אבל איסורא 0חזקינן לא דבריעבר השפור נההפךשמא

 בשר בלא ולקרירה כלל בשר עם לצלותו איןלכתחלה
 בשר בלא אפילו למגן וח"ה לכהחלה איסור בונוהנין
 לברו בקרירה ובשלו עבר ואם הכחל נתייבשואפילו
 אם מיהו בכותל ומחו ש"1 נקרע אם מותרכריעבר
 ובשלו עבר אם יום שלשים לאחר רהיינינתייבש
 מן פשמיר"א ולעשות בריעבר מותר בשר עםאפילו
 הפשמיר"א אופין אין אם היתר בו נהגו בשר בלאהכחל
 ויש בקרירה בישול במו דינו במחבת אבלבמחבת
 הכחל נתייבש לא אם פשטיר"א בכל הסחמיריםפירושים
 של כחל עם פשפיר"א לאפות שלא מחמירין ישתחלה
 ומוב התנור בפי אחר להניח יש רק קמן בתנורבשר
 ; עכ"ל בעלמא חומרא אלא אינו כי לכתחלהליוהר
 תשו' חומרת החומרות בל שתפמנו רבריו ביאור~4פ

 להתיר אין ולכן אסור בריעבר גם בשר שעםרש"י
 רש"י לשימת הוא רכן רם"ל בכותל וטיחהסש"1 לצלי להצריך גהנו יתירא חומרא ועור הש'מבלא

 בשר בריעבר ורק יס"ס[ כסס סק"י ]טס'ךה
 בולע דחתחתון בשר עם בבישול הוי בשר עסובצלייה

 מישרק ולא פולמו כך כבולעו שייך לא ובוה חעליוןסן
 וטח ש"1 כשקרע מותר ובריעבר ג' במעיף בם"ששריק
 בבבישול החמירו לא מ"ם אחר דהמעם ואףלבישול לגמרי דמי ולא בהפ"מ שלא אפילו ומש"עבכותל
 בריעבר גם בבותל ומיחה ש"1 קריעת היה לאואם

 ראיט מותר והעליון מהעליון רבולע משום אמורהתחתון
 גם מפעפעים האיסורים דכל ואע"ג מהתחהוןבולע
 החמירו לא מ"מ למעלה ספעפע אינו רם ורקלמעלה
 ואין בעלמא חומרא הוא האיסור רעיקר כיוןבבאן
 ריעוהא מחזקיגן רלא השפוד נתהפך שמא שניהםלאסור

 אפילו כלומר כלל בשר עם לצלותו איןולבתחלה
 ; בבותל ופח ש"1נקרע

 הש"ם מוגית ל8י ב,ה תמוהים רבריו עיקר אמנםיבג
 כבדא בין הלבתא פסקו שם בנם' דהגחוהראשונים

 ריעבד בישרא עילויא שרי בישרא תותי בחלאבין
 בריעבר מותר היאך ה~ים' והקשו לא לגתחלחאין
 הבח ,ל נומף הבשר שמטנית והלא הבשר תחתבחל
 בישרא עילוי א"כ בכותל ומחי ש"1 בקרעו מייריואי
 ותרצו בקרירה בשר עם לבשלו מותר רהא שרינמי

 גרע ב,ה אך בבותל ופחו ש"1 בקרע מיירידלעולם
 ע חכחל סן החלב טפף עריין שקרעו ראע"פסבישול
 ולכאורח שם הרא"ש וב"כ עכ"ל בעין שהוא וניבר'הבשר
 סותר למה א"ב חלב בו יש עריין אם רממ"נ סובןאינו

 ט"ל ק5"י[ ]65ף1 המס"ג ביאר זח דבר אמגםבבישול
 חלבו כל ויצא שקרעודו שאע'א אסוד לבתחלה כחלובן
 וגראה חבשד על ונסרך חלב כעין לבנונית ממנויוצא
 וב"נ עכ"ל חלב זה שאין מותר ובדיעבד בב"חבעין

 אם ולשימתם ע"ש ל' מי' לשעורים בביאורומהרש"ל
 והרשב"א מהעליון רבולע אסור התחתון נקרעלא

 אין בריעבר ומ"מ איירי נקרע רבלא מפרשיםוהר"ן
 ראף והטעס הבשר את אוסר למ,לה המונחהכחל
 ררובו כיון מ"מ בו וממתרך חבשר על נומףשהחלב
 הבשר לאמור חששו לא ררבנן שחנמה וחלב באשנופל

 הבשר ואם הבשר על הנומף החלב מעט מפניבריעבר
 הנבלע הבשר ששומן לפי לכתחלה נם מותר הכחל עלמונח
 ראמרינן ועוד ]ר"ן[ בהכחל ניבר מעמו איןבכחל

 והרא"ש התום' שיטת לפי הם ררבריו מבואר ולפ"ויג : וצ"ע ]רסנ"6[ פולמו בךכבולעו
 על מוגח בשהבשר לכהחלח מותר ברין בקריעחשימתס לפי גם דיי אבל התחתון אסור קריעהרבלא
 כלל בשר עס לצלותו אין רלבתחלה פסק ואיךהכחל
 כשהכחל ולא לטמה כשהבשר רק רוהו פירשולא

 הוא כן רגמ' ריגא שלפי אמת רהן בכ11נת1 וצ"ללממה
 שלגו שפורים אבל שלהם בשפורים רק והואבל

 הצר ולפעמים למעלה וה ראש ופעמים לארכןשמונחים
 הכחל ויהיה יתהפך שמא לחוש ריש למעלההשני
 ברבריו סיים ולבן ענין בכל אסור לכתהלה ולכןלמעלה
 כווגס ]ווסו השפור נתהפך שמא לאמור איןרבריעבר

 קתר עכן ככנד ע"ג גס" נס מם6ר וס וש15ק סק'"נסס"ך
 איסור בו נוהנין בשר בלא רלקרירה שכתב וזהיךפ : 6דססס[ פפמך כינריוסרט"6

 סגזירת זהו ומיחה בקריעה 2ופילו בלומרלבתחלה
 בלא אפילו בטינון גזרו וכן 1' שבסעיףהגאונים
 הנם מחבת ביא אבל במחבת בפשמיד"א וכןבשר
 במליחה כמו כבישול פשמירא דנים אנו הרבריםשבבל
 חומרא רק הוא בעצמו בישול רגם כיון מ"מ ע"חבסי'
 נראה רלא מחבת שבלא בפשמידא גם לגוור רצו לאוגזירה
 אפילו וגורו בבישול נראה במחבת אבל בבישעלבלל

 הוא וב"ו יום שלשים עליו ושעברו הכחלבשגתייבש
 ואם מותר לברו ובשלו בטתל וטחו ש"1 קרעו ראם1"ל רש"י בשיפת ארינא מוקמינן בריעבר אבללבתחלה
 בריעבד מותר יום ל' עליו שעברו או יבש שהיהירענו
 שבו החלב ובלה שנתייבש ביון בשר עם בשבשלוגם
 אף לברו בבישולו בדיעבד נם לאסור שרוצה מיתש

 עלינו שקבלנו ראחרי מפעם בבותל ומחובשקרעו
 אחר מגין וצריך במנין שנאסר ברבר חוי %חו0רא
 שבלא בפשמידא גם לההמיר שרוצים יש ובןלהתירו
 עם פשמיר ממנו בשעשה לאפותו שלא ובןמחבת
 ח01רות הם אלו וכל אחד קפן בתטר בשר שלפשפיר
 סג6סר כינר דסוס רס*5 כסס פ"ס סק"מ ]פס"ויתירות
 6"6 כסיסנ' פגנורס טירס סיסס יא1 ססרל6 וסשיקרכסוין
 11~1 ו' נסשיף סכסנ1ו ססעסס וס מיונץ וסג6ומס כןסגסט
 ו ורוק[ יוסר סמקסר6 סס'סס סססגו כד'שכד 61ף 5כסמיס65סור
 ביותח דמליח ביון בשר עם נחל מליהת לעקיןם[ך

אסיר התחתון ברין קריעה רנלא בצלי ריע חוי א"כרצלי
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 ח.להךןשלחן צא מ4כש בחלנ בשךאלכהעעףוך
 להשהמש אבל ראשון כלי רעם ע"י לנמרי נאסרה5א
 אבל כ"ר עירוי ע"י נאמרה אם אפילו אסור רותחבו
 אם ורק כלוס איט שגי כלי ע"י היתה הבליעהאם

 שני כלי ע"י אף איסור של חמין בה בקביעותשימשו
 בקביעות היתה שהתשמיש ביון ראשון כליכשימוש הוי מריפות של מעלער כמו שלישי כלי אפילו94

 קינוח בלא והרחה קינוח שצריך בכליוכשנשתמש
 לא אס עהה בו שנשתמש הרבר להדיח צריהוהדחה
 ר סון ]ס1ו71 בדיעבד מותר בהרחח רא"א לח דכרשהוא

 ; מס4[כס1ססמ
 זה שננעו ונבינח בבשר שנתבארו הדגהש אלו כלן

 רוהחין וחלכ בשר אבל בצוננים דווקא היינובזה
 רותח חלב להוך צפן בשר אפילו או יחדשנתערבו

 ההאה רקי"ל אסור הכל רותח בשר לתוך צונן חלבאו
 הצונן העליון את מחמם הרוהח התחתון כלומרנבר
 על אבל בקדירה הטונח רותח בשר לתוך שנפלורוקא
 בצלי סשא"כ ששים צריך דבקרירה צלי רותהנגשר
 דלדידן יהבאר ושם ק'" וסי' צ"ב בם" שיתכארכמו
 בשר לחוך שנפל רותח וחלב ששים צריך בצלינס
 להוך שנפל רותח בשר או בקרירה הבשד אפילוצונן
 ומקרר צונן שהוא נבר רהתאה בולו טפר איו צונןחלג
 בתחהון ולהבליע לפלוט יוכל שלא עד העליוןאת
 הבשר מ"מ אבל התחתון מן רצא יבלע שלאוכ"ש
 החום שנתקרר קודם פורתא בלע שלא רא"א קליפהצריך

 : בם"ר ק"ה בם.' יהבאר החמימותושיעור
 גרולויע שאלות נבר רתתאי זה בענין שיש ורעה

 שנתערב איסור בכל צ"ח בסי' קיי"ל הריהאחת
 יש אם קפילא, שימץמנו הוא דנס' רינא רמע4קרבהיתר
 כמגואר בבשר חלכ וכן לאו אם איטר מעסבההיתר

 עילאה או נבר התאה אם לחקור. שריך מה וא"בשם
 קפילא יטעסט ]ט"ו:[ פסחים בנמי היא ופלונתאנבר
 בכל אסור ככשר חלב או בחלב כשר מעם ישאם
 דלשימת ונדך מרו"פ[ ענץ בכל סותר לאו ואםענע
 לא קפילא רמעיסת כלל ל"ק שם במור שסבואררש"י
 אם אף מששים בפחות אבל מששים ביותר אלאמהני
 ששים כאן כשאין בזה נחלקו שפיר אוסר מעסאין

 דבבל שם וררא"ש הר"י לשימת אבל נבר תתאהוקי"'ל

 אטנם כן נראה קפימא דליכא כנק י"4 יבפשומומ
 אלא איט הקפילא רנאמטת הוא כן העניןבאמת
 דליכא במקום אבל חז"ל קכלת לפי אימור בודאיכשיש
 לכלי דומה זה למה הא נאסן אינו הקבלה לפיאיסור
 שלישי כלי או ומבליע מפלימ איט הפוסקים דלרובשגי
 מעם בזה שיש ויאסר הקפילא יבא ואם הפוסקשלכל
 נאמן עכו"ם ראין גיריט רכללא בו נשגיח לאאטור
 נשניח לא צונן בשההחתון %1'נ לאסור ילא לרועירלא

 , נני תתאר דקי'ץ כיון הקפילא באסירתגלל
 ג"ק גילע סוים צונך גשהתחתון רש גען י"ל ועידר

 דאך הקפלא ממעימת כלל ראיה אין א"ככמ"ש
 ונאכו נכחישט לא איסור מעם בזה שיש יאסראם

 0עיסת יוע* לא י'ה ב% כם'אט כ*ק דמבליעבעירוי ולפ," סס4סי[ סירן וס ~גטן מדקלשה הואשהמעס
 מהרמת יועיל לא חל5 תירזצים לפי אמנםקפילא
 לעיא אבל צפן הוא כשעשעדועון להחמיר רקקפילא
 מ2ם בזה שאין יאמר והג4ילא חם הוא שההחהוןכגון
 קי חטים משניהם זה נרע וכי יועיל לא למהאיסור
 לריפך רק אמרו לא וחז"ל ההא בן דבאמהי"ל

 אגער חם כשההחתון אבל מתר ודאי צונןרכשהתחתון
 קפ%א דמהני האיסורים ככל והוא קפילא שימעמנועד

 ט"ע סעס יסן סספי7 נ55 !ס 67'1 סירן כ"ח ס"]1סנונ"י
 : קק,%[ סגיטס פ5 סעגו 6'ך 67"כ ט1נן61'נ1
 *סר בא בלט חז"ל נתנו ואיך לשאול יש עוריא

 ןל רזהח חלב הרבה נפל אס א"כ נברדתתאי
 העליון את ומקרר גבר דהעעאה ונאמר צונן בשרמעט
 רושת עעיט שהרי טזה יוחר תמוה דבר לךואין

 רזהח נעשה הגשר מעמ ונם ברתיחתו נשארשהחלב
 בשד מעמ על צטן חלב הרבה נפל אם להיפריכן

 כשאין החלב ואמור נבר ררעעאה נאמר איךרוחח
 ונס לנמרי צונן שהחלב רואות עינינו הריששים
 פעסיס ה' או ר' כשיש ריאות ולפי נצטנןהבשר
 כטותו שידרה השני על לפעול בהכרח השני נגדהאחד
 למדוט לא לסה שיעור איזה בזה יש שבאמת נאמרואם

 ו השיעור דוא כמהח,"ל
 לפי נהכמות הן ,פשרן רמירי ברור לי ויראהיצ2

 נחלגן %כן הכשר כמות נם וצא כן ההלב,ערך
 השיפסקא התחתון או העליון טבר מי של האיכותחז"ל

 התום' מדברי לזה ברורה ור4וה נובר דהתחתוןהלבהא
 ולא הצגן לועקך חמע ארם טתן רתנש י"ג'[שבת
 ווקשו נבר דתהאה כמפום ופירש"י החמין להוךהצונן
 נבר עילאה דס"ל למא! מהכא תקשף רא'עהתום'
 צונן לתוך חמין *לא לזה שיך זח דאין ר"תופירש
 משסע חמין לתוך וצונן טההמץ מרובה שהצונןמשמע
 היכא ד% מפורש הרי ע"ש 0חבין שלממהשהחמין
 או נבר דחהאי זו מכרא שיכא לא בכמות ריבףשיש
 מרלא ואדרבא זה לפרש ההצרך לא והש"ם גברעילאה
 נגך נס 7ס6 7גר'סס ג5 1' ~ק"ק הן דשוין ש"מפירשה
 7כנחינת 51"5 וגון 15נן יהוך חט !ס 5ס1ן ס61 ננר7חה6ט
 ג5סין 7רק 16 מ56יו גנסעס 651 גן 7מסטפ ייטר סחך076

 : ו7ו"ק[ 51"ג סו6 נןגריה6
 לרבר נוש רבר שנפל בין דוא נבר תהאי רדין ודץינ

 בחלב בשר כמו הצוש על צלול להיפך אוצלול
 נ"נ[ ]ס" רורא בשערי כמ"ש בנוש נוש או בזהוכיוצא
 כשרה בשר לממה אם הרין ובן גבר ההאי והלכהאח"ל
 בשר ואפילו חי ואפילו צוגן נבלה בשר ועליהחם

 שחום לפי נאסרה שלמסה כשר סלוח אינושלמעלה
 ל0נען נבלה גשי אס וג"ש וגו' הקייון ספליטהתחדטן

חחהן
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 ואם נבר רתתאי רנא0רה עליה צוננה ושחוטהרותחת
 בשרה השחוטה שחוטח בין נכלה בין למטההצונן

 קיי"ל וז"ל בזה רבהים עוד הומיף ס"ען ]ס" ובאו"תיך ; עכ"ל וכו' בעי קליפה ומיהוום'
 אחת חתיכות שתי והלכך בממ"ק וכתב נכרתתאי

 ורק זו על 11 ששצבין היתי של ואחת אימורשל
 אף למטח החם אם כה מולרת שהיר חם מהםאחת
 התחתון על מככיר דהעליון וכו' כולו נאמרההיתר
 כין לקרר בין להמם כין נבר תתאי והלכהומפליטו
 הכשרה אפילו חם התחתון שאם לקולא ביןלחומרא
 נרונין ותפל חי אפלו צונן נבלה בשר ועליהלמטה
 שהעליון לפי רלמטה הכשרה אף ונאמרהכרותחין
 ונעשו תמיר עולה האש כח וגם התחתון חוםמפליפ
 נבלה בשר אם וכ"ש חם כתוך חם והו"ל חמיםשניהם
 חתיכת אם ואפילו בסמ"ק וממיק וכו' לממהרותחת
 כסו כך כל רחבה שאינה קצרה החמה התחתוןאימור
 התחתון ואם וכו' כלה מיתמרי אפ"ה הצוננתהעליונה
 ; או"ה עכ"ל וכו' כ"ק מיהא ובלע וכו' כצוננים נרוניםצונן
 לגוש נושים שגיהם השוו שרמומקים אע"נ ונ"ל20ד

 על ונפל רותח לחלב שנפל צו'נן בשרןלענין
 חתיכת על שנפלח כשרח צוננת בשר חתיכת ואלונכר תתאי כרין רנאמרה וראי אחרת בשר חתיכתהבשר
 עור שכשתפול לומר מברא שאין פשימא חמהנבלה
 וכ"כ מחמתה שתיאמר הצוננת העליונה עלחתיכה
 רק אמריגן נושים רבשנקהם סק"ס[ ]יי סהנדוליםאחר
 רותחת סמש לעשותה ולא ולחבליע להפליפ נברתתאה
 רותח בצלול צונן נוש משא"כ זה מכחיש החוששהרי
 אבל האש בחום הוא רכ"ז ורע רותח ממשנעשה

 שיתכאר כמו נגר רעזאה רין דנין אין 0ליחהכחמימות
 לנמרי שוח החמימות ראין זה רנין אין בכבוש וכגכם"ר
 אלא צונן רווקא לאו זה בענין שגתבאר צונן רכלורע
 רנין רלעולם י"א נוש ברבר אך האש שאצלבחום הוי ב"ר וחום צונן מקרי ראשון כלי סחוס שאינוכל
 שעומר זמן כל מכ"ר שוימר לאחר אפילו כ"ר ריןבו

 הוא פשוט דבר ונם בס"ר צ"ר בם" ויתכארבחומו
 זה במונח אלא אינו נושים רברים בשני גבר תתאהדדין
 אלא א"צ חמים גשניהם נס רבכה"נ זה אצל זח ולא ,העל

 רמילתא ופעמא ק"ח כם" בם"ר יתבאר כאשרקליפה
 ומפליטו התחתון על מכביר העליון זה נבי עלרכזה
 זה אצל בזה משא"כ או"ה בשם הקורס בסעיףנמ"ש

 1 סק"ס[ 3טזז]ועסט"נ
 צריך צונן והתהתון חם העליון ראם שנתבאר ובזהכן1

 חלב אבל וז"ל ר( במעיף הב"י רבינו כתבקליפה
 על שנפל רותח גשר או צונן כשר על שנפלרותח
 מותר והחלב מותר הבשר ושאר הבשר קלף צונןחלב
 ומותר הבשר מריח צוטים זה לתוך זה נ~לו ואםכולו
 ייפת צריך שהגשר וגטקים הרס"א רגיט יסתבעג"ל

 ונראה עכ"ל בריעבר מותר כך ינשלי קלפיה לאאם
 ולכן סדרבנן בעלמא חו0רא ויה זו רקליפהרם"ל
 שיהא הצריכו ולא כולו מווער כקליפה שא"אהחלב
 לא אם הכשר נם לפ"ז וממילא הקליפה ננרששים
 אלא שאיט כיון כריעבר מותר כך ובשלוקלפודע

 גם ייפה צריך הדין עיקר' שלפי במקום אכלין ; בעלמאחומרא
 בטור והגה הקליפה נגר ששים מצרכינןבריעבר

 ששים מצריך אין רר"י החלכ בענין דיעות שגיהביא
 הש"ע כעלי ורבותינו ע"ש מצריך וריכיא הקליפהננד
 שהצריכו זח אם תלוי רמחלקותם ונראה ר"י כרעתתפמו

 חומרא מצר או הרין מ"יקר הוא זה אם קליפהבהכשר
 כך ובשלו הבשר קלפו לא שאס פשיטא לריב"אולפ"ז
 הוא וכן אמור לאו ואם הקליפח נגר ששיםרצריך

 סרינא הוא דהקליפה מקום בכל הש"ע כעלילרבותיגו
 כש"ע מקומות משארי להקשות אין שבארנו מה לפייוק : ע"ס[ סק5'נ סס"ז סי' סטג"6 יעס גר6ס]וסן

 במקום ו,הו בריעכר נם כהקליפהשחחסירו
 הש"ע בעלי שהחמירו מקומות משארי והקשו זהלחילוק נחתי לא הש"ע מפרשי אבל סרינא הואשהקליפה
 שרחה ויש נגרה ששים להצריך בויעבר נםבקליפה
 רכאן שתירץ ויש סק*ק ]ע*ו שבכאן רבריהם זהמפני
 שהקליפה מפני הקליפה ננר ס' בהחלב שא"צ המעםהוה

 זה וגם בה הקילו ולכן בפ"ע ניכרת ואינהנתערבה
 סותר כך ובשלו קלפוה לא שאם הכשר עלשכתכו
 ביכולת ואין הכשר כשנתערב רחקא ג"כ זהובריעבר
 הקליפה נגר מ' צריך נתערב כשלא אבללהכירו
 בזה יש נ"מ ראיזח דחוק והחילוק וסר"מ[ סק"מ]ס,ר
 נליא שמיא קמי הא נתערבה או ניכרת הקליפהאם
 שחילק מי ויש סק"ג[ ]סרו"ס אימור קליפת כאןשיש
 ב~ע מותר אחר שכל לפי רקילא בב"ח קליפתבין
 אמרח לא בחלב ובבשר קלוש מעם ודא רקליפהועור
 לא ולכן גמור טעם שהוא בישול ררך רקתורה

 מחמרינן אימוריס בשארי כהמא"כ כריעברמחמרינן
 כן לחיות שיכול ואפשד ]סס( בריעבר גםבהקליפה

 שתרצנו מח כפי העיקר אב5 זה בחילוק פעםויש
 סס יס6ן יס') סעעס נ'ס חסו 54 ]6ך הקורםבמעיף
 6יסור'ס יס6רי גג"מ 3'ן )סיק ססרו'ס סעעס גט5ש6מומר6

 6יט 53ע 5יס ל6לטיקר יססגר6 יס") ססגי גר6ס יוסר6גי
 : סס[ ססמנ'6 וג'ס 3ט)מ6 מוהר6566

 בוית צוצים זח לתוד זה נפלו שאם שכתבו יזהוינמ
 לא היערה רמן בבב"ח רק דזהו י"א ומותרהבשר

 להשך אימור נפל אבל שלם יום ככבישה אףנאמרו
 ויש קליפה צריך צונן האימור ונם צונן צלולהיתר
 היתה שלא ביון הוא בן האשורש בכל רנס בזהחולקין
 ]ס"ך לרינא עיקר נראה וכן בעלמא בהרחה ריבבישה
 דגתבינן טונא דבהך וממילא סס[ וסט, סקשז יסר"מסק"'

 גלא נם מותר הרחה שייך רלא צלול ויאשתהיתר
"וחמ



 ילעעדהטלדןן צ4 סימן נחלב נשייא~חץקמ4ור
 נושיצונן דיחר שנפל כנון הרחה שייך ולהיפךהרחה
 ראין ודע הדהה ו"היחר רצריך צונג צלול איסורלהרך
 חריף שאעו או חריף רבר הצלול שהיה ביןחלוק
 דגכישה ששיעיר בחוטץ או עזין טלח בטי נפלואפילו
 לדיתיח תתח"ל האור על שיתן בכרי טועט רברהוא
 מותר זח כשיעור שהה שלא כל ק"ה במי'כם"ש
 מותר בהדחה רא"א צלול חוא כשההיתר אובהרחה
 סגסג סק"י גס"י גסמ"ג ]ונ"מ כם"ש הרחה בלאלנטרי
 ק"יע 7)6 61גן ע'ס 6וגערקעס 0) מ)ח סמי 6שר7)ריג"ש

 ; מוסר[גריג"6
 זהו טותר צופים זה לתוך זה שכשנפלו שאטרט זהגנ

 זה נפלו במלחן וכעורן נטלחו אבל נטלחובשלא
 רכ-שול כרותח ולא רצלי כרותח רטליח ק'י"ל זהלתוך
 קליפה צריך אלא בישול כרין כולו נאטר לאולכן

 נמילת צריך רצלי ואע"נ בזה זה שנונעיםבמקום
 טי יש ובאמת כן כטליחה נם טצרכינן לא ולטהטקום
 .ק"ה במי' ויתבאר מקום נמילת במליחה רצריךשסובר
 בקליפה רי הפוסקים לרוכ ט"ם סר6"ס[ גסס סג"ג גג"'נע"ם

 ברברים בקלשח רי בצלי רנם שאוטר מי ישובאטת
 הפוסקים לרוב מה-ע בם"ר שם שיתבאר במוכחושים

 ; מקום בנמילת וצלי כקליפהמליחה
 בששני זהו כקליפה רי רבטליחה שנתנאר יהכא

 אם אבל כחושים שניהם ודסהלב חבשרהרשהיכות
 כבבישול כולם אסורות שניהם שכדנה טהםאחת

 האימור טפעפע טהשני כשבולעת שהרי אמורההשטינה
 הכחושח השניה נם ואף השוטן טפני החתיכהבכל

 כה וטפעפע להאי וטפטם האי ראיל כולהאמורה
 טלוחים והם בזה זה שננעו ונבינה בשר ולכןבכולח
 ואם כחושים שנירם כשהיו קניעתן מקום לקלוףצריך
 אמורים שנירם שטן טהם אחר ואפיו שמניםשניהם
 טשערין אנו מליחה רבכל 1"'א ששים וצריךלנטרי
 שיש טפני לשמן כחוש בין מחלקים אנו ואיןבששים
 מפני מצלי -הר שספעפע מצלי נרע רמל~חהטברים
 ויתכאר רוטב כעין שיצא מליחח ע"" ורוצאהמחץל
 לחים כשהם רק אוסרת אינה דטליחה יע עאבמי'
 כללא כלום אינו מלוחים הם אפילו יבשים כשהםאבל

 והם סלוחים שאינם או מלוחים כשהם יבשיםדמילתא
 יבש והשני לח מהם אחר ואם בהרחה מנילחים

 : מטס[ בהרחח נ"כ רי בזח זה וננעו במלחושנתייבש
 בחמי חיוקא נבר ההאה אסרינן לא יכמלההה ייעכב

 ריש העליון אה ומחמם הבל מעלח שהחוםהאור
 נבר תתאי דץ שייך העליון את להפלים בהתחתוןכח
 אס דבץ לתחהץ עליון בין חילוק ראין בסליחחולא

 שניהם ידום מלוחש שניהם אם בזה זה שננעוצונבינה
 בולע אחד שכל ספני נניעתן במקום קליפהצריכים

 מ5ב5ע מעבבתו מליהתו ואין בחבירו ומכליעמחב-ז
 כן בלע לא למשלפ רטריד איירי אמרען ברםווק

 ואם זה שיץ- לא דברים בשארי אבל פולמו כךככולעו
 ודגבעה בהרחה רי הבשר תפלה יצבעה מלוחהבשר
 הנבעה מלוחה פצבינה ת8ל הבשר ואם קליפהצריך
 שהרנפל אמרינן ולא קליפה צריך והבשר בהרחהרי

 לעשווץ בהמל5ח כח שאין השני המלוח ע"י טלוחיעשה
 שץ ש זה על זח מונחין בין חילוק ואין כטלוחלהתפל
 רק "יץ דבוקים אינם ראפילו וי"א מטש זהאצל

 ])ספ[ בזה זה ננעו כאלו דוה בזה זח נתעותהפליטות
 ; ק"ה בם" בם"ר שיהכאר כמו בזה להחטירואין
 בוה וכ-צא ונבינה כבשר נוש דברכשהתפל זדי מהתפל בולע אעו רהמלוח שאטרט זהכנ

 מדיהך שאיט רך הלכ כמו טאר רך רבר הואואפילו
 לחל3 שנפל מלחה בשר כנץ טמש צלול רבראכל
 סלוה שה3שר רטאחר הבשר נם נאטר פלוחשאיט
 סהחלב בולע מסילא טלחו טחטת נאכל שאינובאופן
 נ"כ זהו אה לנמרי או כ"ק או אמורים ושניהםנ"כ

 ויא אם אבל קצת לח הוא המלוח הרבר אםרווקא
 חצלול דבר לחיך נפל אפילו לה חיישינן לא לנטריי5ש
 הטלוח הבשר נתייבש אם ל8יכך 1טוחר וטריחוונוטלו
 נעס"ך כלל גאסר 5א החלכ ונם 1טוחר טריחו לחלבונפל
 סח)ג מוסר מ~0 )ג7ו כפסמ)ג ו6ו"ס ממריגי 0סגי6סקע"ו
 )ח גססכג4ו 1)6 )גמוץ יגס גססגסר ג0פ מ"רו י)סד516'ע
 סן ג)ן ס)ס 60וט )סי ווי) '"ז 6ות )' ג)) נ6ו"ס סו6יכן

 ן ע"ס[ גמריכי וג"ס עג") יגס ססו6סגסר
 מל1ח בשר כנון צלול רדבר שכחבנו זה ררין ורעכ:ד

 כ"ק ש 4סורים שניהם מלוח שאעו לחלבשנפל
 נם כ"ק 014רת דמליחה רס"ל למאן בלומר לנמריאו
 ער כאן נם ששים ער דס"ל ולמאן כ"ק אומרכאן
 רין כחב הרם'ש ורביט דסברא לפי נראה רכןששים
 ודעו שוי תפל ומסא טלוח רמהור והא זה בלשוןזה

 המהור נאמר צלול רבר הוא אם אבל יבששהפסא
 שאצלו מויוימור בולע טלרצ מחטת נאכל שאיפטאחר
 אהד וכחב עכ"ל אמורימושניהם

 מנדהי
 ח"ל הטפרשים

 נאמר דלא צונן חלכ לתוך שנפל רותח לבשר רטיולא
 סהאישר כולע רתההתו רמחטת אסרינן ולא כ"קאלא
 הבשר נצמנן נבר רהתאה כיון רהתם שאצלוצלול
 -א-[ ]סשל עכיל נבר תתאה שיך לא בטליחהאבל
 למאן הרין דבכאן שפרשט סה כפ. רם"ל רה"פונ'9
 דם"5 ולמאן בקלשה רי ה"נ כקליפה רי רמליחהדש9

 דמליחת רס"ל רדם"א רביט ולפ"ז כששש ח"נבששים
 ולמה צונן לוזלב שנפל רותח מבשר יוחר נרועבששים
 שי*ך ל4 ובסליחה נבר רעעאה רשם- ומתרץ כןד1א

 ושצהשפ כתב שבכאן מה נ"כ אשש ובזה נברתתאה
 מותר ההלב רותח ובבשר אבור הציי דנםאפרש
 ג"כ זוי אך פ'ץ בפעיף וכם"ש נקלשה שא"אכיון

ייחי : גגר תתאה דגשפסמעם



ך,שלחן צא סיטן בחיב בשראלכאעז98
 הא הרמ"א רכינו רברי על שהקשה מי יראיתילטץ

 כח מבמלין מועטים מים ראפילו מ"ם במיקי"'ל
 רארמבמל ותירץ הציר כח המבמלין המים כמוהחלב ע"י לחלב שנפל המלוח הכשר כח יתבטל וא"כהציר
 כוונה ולפיז 50'5[ נסס סקי'6 ]חזו"ר כ"ק בולעליה
 לרידן כ"קאפילו רק הוא אמורים שניהם מ"ש הרמ"ארבינו

 גם זה למה קשה לפ"ז אך ששים ער במליחהראמרינן
 החלב קליפה רק צריך שהכשר במקום והריהחלכ'אסור

 מאד סועם החלב שבכאן רמיירי וצ"ל כם"שמותר
 אלו רברים וכל ]סס[ בו נכמה הבשר שאיןבאופן
 מורה אינו הרם"א רבינו שלשון ולכר בעיני הםתמוהיס

 לא זאת עור למתום ולא לפרש ה"ל האי כי רכלכן
 משום רק הוא האימור רבשם מ"מ למי' הרמיוןירעתי
 שפיר נמור היתר הוה הציר גח יגשנהכמלהציר
 הוא האימור הכא אבל הציר כח מבמלין רהמיםאמרינן
 אף ולכן ומהור ממא או והיתר אימור שאר אובכ"ח
 מכמלו אינו מ"מ המלוח כח מעמ סחליש החלב'אם
 הרם מריחים רסים ועור ק*ים נשאר והאימור וכלמכל
 ומימרך הימב מדיח ואינו שמנונית בו יש חלכאנל
 ואין שמנוגית איזה בו שיש צלול אימור שאר וכןמריך

 ; מ"ם למי' כלל רמיוןזה
 ]ק'"ם חזנ אמרו כרותח נחשב מליחה ט~ךכו

 כמה בזה ויש גרותח נחשב לא מלחו מחמתכשנאגל
 רווקא כרותח חשיב רמליח והא וז"ל המור כם"שריעוה
 בשר מליחת רהייט ופירש"י מלחו מחמת נאכלשאינו
 הימב וידיחוהו במים שישרוהו ער נאכל שאינולהצניע
 עיבור כנון אלא מלחו מחמת נאכל אינו נקרא רלאוי"א

 מלח רכל פירש וד"ת הררך לצורך הרבה אותושמולחין
 אבל מלחו מחמת נאכל אינו מקרי לקרירהשמולחין
 זו ולריעה עכ"ל כריתח חשיב לא מלחו מחמתנאגל
 כמליחת ומליחה ]ג'י[ קיי"ל והכי הפומקים רוג'הסכימו
 במלחו בעורו שנאבל מפני ]טס[ כרותח נחשכ לאצלי
 שיריחוהו ער לאכול א"א קרירה כמליחת 'סליחהאלל
 ]סס[ כרותח הוה הורח שלא זמן כל ולכן הימבבטים
 ולהוליך להצניע מליהה כעין רהיינו מזה יותרוס~ח
 שישרוהו ער ברותח נחשב 'הרחה אחר 'אפילובררך

 : ]סם[ הרבהבמים
 רזה להריא משמע הפומקים רוב רמלשון ירעבנז

 שיריחוהו ער שמלחוהו מיר כרותח שחשיבהמלוח
 למליחת רמי ולא כרותח סיחשב ימים כמה הונחאפילו
 רלאחר שפמק שם ררש"י במעשה ס"ם שבם"בשר
 שהמליחה שאני רהתם כרותח נחשב לא מליחהשיעור
 כיון כחו תשש הפלימו וכשהסלח הרם להפליטהיתה
 הפלים לא רכאן מלוח משא"כ הרם בהוצאתשעמק
 והריחוהו מלחוהו שכבר כשר בבשר מיירי רבאןהרם

 שהסלח קדירה כמליחת אותו מלחו ואח"כוהכשירוהו
 שיריחוהי ער בחריפותו הוא ולעולם ב~ס פעללא

 שאינו. אמרו שבגם' אף כרותח נחשב שמלחוהורמיר שאמרני זה וגם סקמ"ו[ ס"ע כסין וסט"ו סק'"6 סם"ה]כט"ט
 שיעור במלחו שישהא ער בעינן לא מלחו מחמתנאכל

 אמרה לא דהגם' מלחו מחמת נאכל אינו דאזהמליחה
 זה שיעור שישהא ,ר לא אכל זה שיעור שצריךרק
 ז"ל הר"ן כם"ש כן רס"ל הראשונים מנרולי ישומ"מ
 שיעור במלחו ששהה רכל וז"ל אלברצלוני הר"יבשם
 ]תונ6 עכ"ל לא הכי ומקמי רותח הוי לקרירהמליחה
 כם"ש רם להוציא בשר במליחת כן כתב והואננ'"[
 מטחב שאינו בכלי שנמלח והבשר וז"ל מ"ט במי'המור
 מליחה שיעור בכלי שהתה אא"כ נאמרה שלאכתכ אלכרצלוני והר"י וכו' מיר שנאסרה ר"ת וכתב וכו'אסור
 : כן קיי"ל לא בכאן גם וא"כי"ח סעיף והש"ע המור שם כס"ש כן קיי'ל לא ובשםעכ"ל
 מליח וז"ל ה' במעיף כתב הב"י רבינו אבלכדץ

 לקדירה מליחה כרי ושהה לקרירה שמולחיםמליח כעין רהיינו מלחו מחמת לאכול יכולשאינו
 ומליח מלחו מחמת נאכל אינו מקרי הריחו שלא זמןכל
 רינו במים שראו שלא זמן וכל מלחו מחמת נאכלאינו הוי שהריח לאחר אפילו לארחא לה רבעי מליחכעין
 וז"ל "ליו כתב הרם"א ורבינו עכ"ל כ"ק לאסורכרותח
 להקל אין בלא"ה אבל אמקילין לסמוך יש מצוהמעורת לצורה והוא בהמ"ם כנון נרול ולצורך רותחאח"כ 0קרי לא מליחה שיעור במלחו ששהה רלאחרו"'א
 אחר מצר רק צררין משני הבשר נמלח לא אפילוכלל
 מיחשב מלחו מחמת נאכל שאינו מליחה שנמלחכל

 אפילו צונן מיחשב כך כל נמלח שלא כל אבלרוהח
 לנו ויש ברבר בקיאין אין ראנן וי"א צררין משנינמלח
 במקום להחמיר ומוכ כרותח צלי מליחת אפילולחשוב

 ; עכ"ל הפ"םשאין
 רקוהם אלברצלוני כהר"י רם"ל לקרירה0ליחה :כרי ושהה שגתב הב"י רבינו מלשון ומשמעבט
 ואררבא המליחה בשעת הם רותחים והמלחשהרם 0פני זהו זו כריעה תפם לא מ"ם רבם" ראע"נוכתכו הש"ע מפרשי תפסו וכך כרותח נחשב לא זהשיעור
 פולפ שאיט בכאן משא"כ כחו פמק מליחה שיעוראחר
 ]ס"ר מליחה שיעור אחר ער רותח נעשה לאכלום
 מיירינן ס"ם במי' שם רהנה לחלק יש עורסק'"6[
 וה"נ כרותח רמיחשב מהבשר הנומף והציר הרםלענין
 אחר מיר כרותח רמיחשב וראי נומף אם הצירלענין

 ציר כל וז"ל זה במעיף הרם"א רביט ככהשהמליחה
 רותח חשיכ יצלי רק נמלח לא אפילו שנמלחמכשר
 באן שכתב וזה לקרירה כשיעור כשגמלח וכ"שעכ"ל
 שלא הבשר עצם על קאי לקרירה מליחה כריושהה
 שהשיג מי ויש מליחה שיעור אחר ער רותחנעשה
 פועל אינו רם להוציא שעומק רכיון בשרבמליחת רח זה קאמר לא אלגרצלוני חר"י רנם ואומרעליו
 פליטת וכשכלה רותח ש"הא הבשר לחטס אחרתפעולה

רס



 5צלזד"שאץץן צא סיש בחלב כשרה~ותיך
 שאין בכאן אבל הבשר לחשום לע%ק טתחידם

 לו שאין מפט הבשר מחפם סיר גפליטה עומקחם5ח
 ויוהר חיסום ע"י נ"כ היא הפלימה ורהי היא אחתייא דא דהא טוכניס הרברים ואין סק"ג[ ]ס3יהי אחועטק

 : מקורם כם"שנראה
 רוב דעת ננר שיסתום תמיהני הדבר בעיקר אמנסגן

 ממש רעא ה-ם"א יביט דעת דא"כ ועודהפוסקיפ
 כרוחח נחשכ לא מליחה שיעור "ד רלרעתו סדעתולהיפך
 סליחה שיעור עד הרמ"א ולרביט כרותח נהשגו4ה"כ
 שאומר זה סה וא"ב כרותח 3חשב לא ואח"כ ברותחוזי

 י%""ויי ילמי נ,ך י,ו ן:ווי'!יג;ן:
 לא מליחה שץ3יר דעד ב311תו אין וכו' הדיחו שלאזמן

 מליהה כדי שהה דאפילו כוונהו אלא ברוהחנחשב
 שיעור דלארי הרם"א רביט פלינ זה ועל רותחנחשכ
 אפילו לחקל ואין כרותח דוה מליחה ייעור אהרינם חנרולש רוב הסכימ ולדינא כרותח נחשב לאטליחה

 ציר בלט84
 לצלי רק נמלח ( ק''1 ך

 לקריוו כמליחה רצריך שאסרט הזה הוהח.חשיב
 רותח נחשב לא פזה רבפחות החתיכה עצם לעניןזוי
 ע"י טמף הוא שדוי רוהח נהשב תמיר הציראבל
 נגינה על מ*ח בשר של ציר נפלה אם ולבןרתיחה

 המוכרים רלרעת 5%1 קליפה כדי ו%סר אוסר בלי %או,
 נמילת צריך פאכל על ציר פיפת כשנפל בששיםטלימח
 הנעלה צריך כלי על וכשנפל אצבע בעובי שהואסקוס
 אחד מקום ע5 נפל אם עץ ובלי שבירה צריך חרםוללי
 וכן קליפח שייך לא חרס בכלי אבל ודיו מקומו%
 צריך מתכות בלי שאר או בנחשת ולכן נחשתבלי

 רוצה אם דנ* משה בל על בשאל עץ וב%יהנעלה
 סמי"ס[: ]עש'ך עע,לנה לאו ואם בידו הרשות כו5הלק%לפה
 אף לכן בכ'ק רק בבלי אוסר דציר'איטל8גת:יון
 הרחק בשעת להתיר ביטלת םבהט חרם כיש ציר נפל אם ם"ם קליפח שייך לא חרסדלצלי

 אוסר איט שמן דבר כל וכז סק"ס[ ]סג"ג בולבשל
 שהשומן לאובלין דמי ולא ]סס[ מב"ק יותרבכלי
 לתוך מחם עדיף ולא בבלי לא אבל בבולומפעפע
 מליחה ע"י שנאמרה הכלי ורע בם"ש בקליפה רריצונן

 לא ייפה וצריך %יה רגופף דבר שאר ע"יט"ק'או

 8 4ג כ"ק. דבולעת 4 לא11לח1אפ

 ראשון בב* לדגעילה יש ולכן כ"ק נ"בדמפלפת

 טשכל גשאיט גו כרותח דפלק דאע"נ הפקפואמרו "'::"ן"י:ן:ויג" %ג טןונ
 פיי הגי מלת מחמת גאטל, כותח אגל טלשמחמת
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 ואי ]רשזק סביב םלמעלה קליפה צריה צלי אבלחי
 צלי וו%א בקעש הם פילי אפור כולקה פילי ביהאית
 וכולו הנקבים דרך שכולע לפי כקליפה ליה סנילא
 התבלין אפור כולהה בתבלין נשעבל ואי ]רפ"[אסור

 לכותח ובשנפל לבלוע ונוח שתו מרככין עמושנתכשלו
 היתה ריונה לפירש"י ודגה ]רס"י[ ונבלע לבלוע צמאהיה

 מגהי וצלי צוננת בשררא סקרי וחי צלוהה אומכושלת
 צלי רותח לצלי לקרא ההל16ד ודרך רותחתכשהיא
 סכו שאומר ]ע'9[ פמח קרבן לענין בפמחים כטוסהס
 הוא צלי ואם יריחט הוא חי אס תרומה שלבשמן

 עם אותו כשציין רותח בעודו הצ%אלא אתסכין
 להה רטני ד%מא צונן בשאר הוה צונן צלי אבלחאש

 אשר כולו פילי ביה אית דאי שאמרו זה צסבהדחה
 כולו פילי כיה דלית אע"נ רותח והוי כתג*ן'מתיבל ואי בלע הפילי ואגב פילי ביח דאית רותח בצליהייט
 אוהו ומבליעין רבותח את מושכין שהתבלין לפי'אסור
 א"צ ענין ככל צונן צלי ולפ"ז סרסג"6[ וג'ג ]ר"ןבכי1
 ויש רותח הוא 1ח2 קלי"ף צרימ רותח וצלי הרחהרק

 ז אסור כוליה בתבלין מתובל או בקעיסבו

 ממש חי חוא רחי שם כתב ז"5 הרא"ש חבללי
 אפילו צלי אבל בהדחה סני ולכן מבושלשאיט

 מתובל או בהצלי פילי ביה אית ואי קליפה צריךצונן
 כתב התרומה ובספר אסור כולו צונן אפילובתבלין
 אסור בולו כהבלין מתובל או בקעים 3ו יש אם חידאפילו
 רבותח את בכולו מבליעין הבקעים או שהתבליןלפ'

 בצל! אכל מלחו מחמת נאכל לאינו מלוץו מחמתנאכל
 מלחו מחמת שנאכל למ5יח נפל שאפילו חילוקאין
 אפילו בתבלין מתובל או בקעים יש ואם קליפהבעי
 מהמור ונראה עכ"ל אמור בולו חי והוא בקעים בואין

 או דבבקעים' החרומה לספר הסכים שהראיששתפם
 מהראשונים כמה יש ובאמת אסור חי אפילובהבלין
 צונן דצלי צונן לענין והיינו כרש"י דלא ס"לרגזה
 בתכלין מתובל או בקעים בו יש הצלי ואם קליפהצרינ
 רי ענין גכל בחי אבל אסור כולו צונן %אאפילו
 , סל6שס[יעק גר6ס וגן טרדג' וסגסוס וס6"ו ססמ"ק יפת ]חסובהדהה

 המקל רש"י לשימת שימות נ' זה בענ'ן שיש ונמצאלוז
 אפילו הרחה רק כלום א"צ צונן בשדיאשבכולן

 ההרומה ספר שיפת ותבלין בקעים בו ויש צליהוא
 בקעים בו ואין חי רק בהדחה די אעו שגבולןחסחפיר
 קליפה צריך צונן אפילו צלי אבל בהבלין סתובלואיט
 חי הוא אפילו בתבלין מתיבל או בקעים בו ישואם
 הרחה רק א"צ בחי חקסמ"ק הרא"ש ורקת אסורכולו
 צונן כשהוא אפילו קליפה צרץי בצ* אנל עניןבכל
 כולו בתבלין מתובל או בקעים בו יש הצתן הצליחשם

 : שבכולן כהמהגדר פסק הציראטר
ורביע
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עךי
העשלהן צא %מן נחיב נשיהלנא

 דמפלנינן הא וז"ל ברש"י פמק ז' בטעיף הב"י ורבינולו
 מלדצ סחמת גאכל לאינו סלחו סחסת נאכלבין
 אפילו לסליח שנפל רותח צלי אבל חי בבשרה"ם
 ש בקעים בו יש ואם קייפה בעי מלחו מחמתנאכל
 וה"ה אמור כולו ,רותח צלי והוא גתבלין מתובלשהוא
 בצלי רינם ומבושל ראפוי כלומר עכ"ל ומבושלאפוי
 תבלין או בקעים וכשיש קליפה צריך רותחים הםראם
 ורבינו רש"י שיפת פמש וזהו אמור כולו רותחיןוהם

 רינא צוננים הם דאפילו וי"א וז"ל בזה כתבהרם"א
 עכ'י הפ"ם אין אם לנהוג יש וכןהכי

 מבוארת וטונתו
 ורמט"ק הרא"ש לשיפת אלא הפור לשיפת טוןשלא
 וכגקעים קליפה דצריך הכי דינא צוננים אפלודבצלי
 מררועיר כרש"י תופם דינא ולעיקד אמור כולו בתבליןאו

 בשם ז' אות ר"ם במפרו מפורש וכ"כ בצונןבר6"ם
 ! ע"ש כהפור טחנים אנו דאין דורא שעריהנהת
 נאכל אפילו שכתבו והש"ע הפור מלשון והנהלצ

 דכותח וך כי קצת במלוח הכל זהו שנתבארוהדיעות לפי אלו אימורים רבל להריא משסע סלחוטחסת
 ולמ"ז ענין בכל מותר בלל קלוח נלא אגלשבנס'

 שאהיח מה טיה צונן לחלב פטשל או צ4 בשרכשנפל
 סק'"ען 1סריס ]שש כלל פלוח ואינו חצתסלוח

 מתובל או בקעים יש ואם הדיעות לשני קליפהם

 בח* אבל לאסור יש הפ'פ נלא רים"א רביטהכרעת

 גי חי אפילוובתבלין דבב ור6ורהתרומות
 י " " רותחגבצל

 וסי' צ"ב. י בשר על שנפל1%חלב

 ג באג רק כטש%
 במפק ולכן ע"ש פ"ז במי' זה נתבאר גכברסגרבנן

 ץ 4 " קגגא

 ! סעיפים נעו דגו 1 דגדק ד%סדר חמנ דדין גשר לקדרה חינ נפי ייו צבםימן

 החלב לתוך שנפל בשר ח' דין בפ"פ הרמב"ם כתבא
 שיעורו עמו ונחגשל הבשר רתוך שנפל חלבט
 לקדירה שנפלה בשר של חתיכה כיצד פעםבנותן
 אמר אם הקדרה את העכו"ם סועם חלב שלדותחת
 ואותה מותרת לאו ואם אסורה בשר פעם כהשיש
 את והוציא שקדם אמורים רברים כמח אסורהחתיכה
 מלק לא אם אבל שבלעה חלב שתפלום קודםחחתיכה
 ונאמר בה שנבלע שהחלב מפני בששים אותהסשערים
 הפור גם כתבו וכזה עכ"ל החלב שאר עם ונתערביצא

 צ"ח במי' יתבאר פעימה רין וקיקר א' במעיףוהש"ע
 ! ששים וצריך אסעימה ממכינן לא דאנן שםויתגאר
 קודם החתיכה את והוציא רבשקדם הדברים וביאורב:

 לחהלב דהחשש מעימח מהני שבלעה חלבשתפלופ
 פעם נתן שהבשר לחוש שיש הבשר לפעם אלאאינו

 מוחרת בשר פעם בו שאין ואומר כשפועם ולכןבהחלב
 נעשה בהבשר שנבלע והחלב מלק בשלא א%הקדירה
 מפאת הקדרה ואמרח החלב אל מהחתיכה ויצאנכלה
 פעם פועם אינו אם אף ולכן במינו סין דהוההחלב
 מהחתיכה הנפלס החלב סעם בו יש שמא מ"םבשר
 ומאן ששים צריך ולכן אפעמא לפיקם ליכא במי%ומין
 בשלא חקדרה אסור באמת בפיל לא במינו סיגרם"ל
 אלא ע"ש הפור כם"ש ששים כשיש אף ומילקוקדם
 להחלכ למה ומילקו רמקדם גרולות שאלות בזה יישנ י צ"ח בסי' כם"ש בששים במינו סין דגם קי"9ראנן

 שהעט"ם מהכה(ט מהגי לא להגשר פעימהמהני

 דקרס רכיון ר6עימה לן למה ועוד להבשרפעימה יועי לא למה אמורה חתיכה ושתה ובו' הקדירהפועפ
 דהיי% ]""ס:[ בנם' ונתבאר הפליפה קודםומילקו
 וכטן ע"ש פלים לא מיפלם נלע רסבלע רותחתבעורה
 פהבשד ההלב עדיין בלע לא הרי פולפ שאינו לודקים
 החלב וחיינו עכשיו שבלע מה פלם שאי% שםהתומז בעלי רבותינו פירשו כבר אפנם פעימח לן למחוא"כ
 וכ"ש תמיד פולם סקודם שבלע סה אבל עכשץשבולע
 ולכן לפעימה מוכרחין ולפיבך עצמו של אתשפולם
 רסיבלע לן דקים רכיון פעימה מועיל אי% להבשרגם
 גסל רנ ס6פי ~או זאת לחכחיש נאסן העכו"ם איןבלע
 1חינ טעיפס פופע 61'ט 5סור נסר ג15פר סיתר 1ס5ג6פר
 ! עשס[ גוס סרג* %סק 9ק"6 1סס5'תי טעיטס ע"'פ1תר

 ומילקו קדם כשלא ששרינן ראיך לשאול יש ועידצפ
 בשר ששים וכשיש הבשר גנר מהחלב ששיםדצריך
 בהבשר שנבלע מהחלכ הוא האשור עיקר ורייהחלנ
 כם"ש נבלה הוי הנפלפ דהחלב ~אחלב ונפלפוחזר
 ופלפה הבשד בלעה חלב זיתי כמה יודע מיוא"כ
 ופלפה נלעה הרי בהקררה רב זמן הבשר שהיהדכיון
 ששים בחטךרה אין ואיי נבול בלי ופלפח ובלעהוחזרה
 כזטע והא מותר אמאי לבר חבשר גנר ששיםמשערינן בי ועור סק*ג[ ]סר"ס ופלפה שבלעה החלבננד
 ששימ להצדיך לנו חיה וא"כ ופלפה דבלעה ודאיחלב
 גיע %1י ]סס[ ופלסה שגלעת הלג  חגוימ נטרגם

רסע
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דץקט15עי  טיר וכימח שניער והוא טצמרף חקררה כל לבמוףכימה
 באמת ,ולמה סקודם בם"ש 5ן ם31ר הרסכ"ם גםיליעחו משום י"א בלשו1 זה ולא'כתב עכ"ל האימור שםשנפל
 מגואר ]מס[ בנט' 'רנם סשום זה לשו1 הרסב"םקיפ
 רלאו בגם' שנפרש וכמו סוף וער ימתחלה זהלשת
 מיהו סק,ס[ גסר"ח בלשונו יתפרש כ1 כמו הואדחקא
 ? זה לשו1 נקמו למה הנט' בלשון נם להתבונן ישעכ"פ
 כב1%אי:ג קו5"ב,ןיהסב11נעןנךןע:גן: עמער'
 כתבמ דככר רךא כ1 דהכוונה לי וברירא בזה ישסוף

 לנער ימהר אם ואף ברנעים לצמצם ,רא"א ח'בסעקש
 וכתכנו אחרים רנעים יעברו בהכרח מ"ם המיפהבנפילת
 השיעור לדעת צריך הרי 6"ם אבל בזה לדקרקרא"א
 שהלוי וכתבנו זמ1 לאחר הוא וכמה מיר הואבפה

 הוא ורובוונה באה נבול נתנו המהור בלשונם ז"לרבותינו ולכ1 זאת לשער יוכל' סי אטנם המורה עימ3ראאת
 על שנפלה דהחלכ פוי6 הוא זה יורע ובמהניעור מהני לא החתיבה בכל הבליעק כשעברה ורקנישר סהני החתיכה בכל החלב בליעת עברה שלא זמןדכל

 וכשנבלע החתיכה על מלטעלה חחל3 ' נ'כרהחתיכה
 רמעם כסובן מלמעלה ניכר א'נו שוב החתיכהבכל
 שאומר וזהו טלו שנחסר ער מלמעלה החלב נחסרמעפ

 הבליעה מתחלת מהני שהניעור כללמר סוף ועדמתחלה
 הכליעה סוף ער כ61 נ'כר עריי1 כשחלב 'החתיכחשי
 לנמרי אבל כלל ניכר החלב שאי1 והייט החתיכהשל
 הניעור מהני לא אז כלל ניכר החלב שאץ והייטבמוף
 כנ"ל רביפ'י או רגיעור 16עיל ההתיכה על ניכרחדיכ שרושם זמ1 רכל בזה נרולה )4לא יש אררכא1לפ"ז
 ,?ן להורות אם בוה להתיישב יש ילרינא בם"רברור

 : ע"ם[  ג6י וח!קיס סק"! סע"ו ]!י3ר' וצ'יע לאו אםלמעשה
 כתחלה לא כלל ניער לא אם וכן חרם"א רב-1 וכתכ844

 ננר בקררה ס' יש אם כלל ביסה ולא בסוףולא
 ושאר לבר החתינה רק אסור אינו שגפל חלכמשת

 כיסח ולא ניעי רלא כיו1 וקקה עכ"ל מוחרהקרירה
 כלעה לא הקדירה הלא חמיפה ננד בקררה ס' לן'למה
 מחתיכה החתיטת שארי לבליעת שחשש משום ואיכלל
 יש שבאמת וכמו נכלה נעשית שכולה עצמה'11
 ששים נצריך' א"כ ס"ע[ גססג!מ ]ר*נ"י כ1 שסוכרמי
 ניער רכשלא בנם' טוכח רזה רם"ל וצ"ל החתיכהננר
 יש ס"ם מיהו אחרים אוסרת זו חתיכה אי1 כיסהולא
 ולהצריך לחוש יש ולכן עצמה המיפה לפלימתלחוש
 הרומב בתוך שמקצתה רמיירי וי"א סק"ו[ ]סר'חס'
 ס' אין 14ם אף וכצ"ל בספרים נפל רמעות וי"א סק"1[]ם'ך

 אלו ונל ]נס"'[ בחתיכה ס' אין אם או ]63ס"ג[בקדרה
 כשהחתיכה הראשונים הקשי כבר רהנה נראה ויוהריבג ! וצ"ע נהירין ולא רחוקיםהרברים

 ששים בה כשאין כולה אסורה למה לרומבחוץ
 על שנפל ראיסור חיא פסוקה הלכה והרי תחלבטד

 והפ כצלי הוה ליומג חוץ כשמלה וה"נ ק"הבסי' שיהבאי במו נמילה כרי רק יאפר לא שמ: כשא'נו_הצלי
 יש שתחתיה התתיכה נמ רא"כ ממש ש0ןבוונתו .אי1 ]רפנ68[ ש10 איסור הוה רהלב  שתרצומרביהיגו
 נם ל"תיכה מחתיכה האימור '1צא שמ1 רכאיפורלאסור
 אלא ז"ל הרשכ"א בשס שם שיתבאר כטו רופכ3לא
 יש שומ1 רם'-מכ11נת1

 ב-

 אותה לעני1 מ"ם ככחושה לה חשבע1 אחרתרלחהיכה נהי ולכן שממנית חלק כו יש חלב מיפת ובכלחמאה שי1 ע, החלב משמטנית 'שהלי
 החתיכח כגל שספעפעת כשמ1 לה חשב,נ1 עצמהחתיכה
 ויש  !י,ק[ ע5'ו ססקסו טס ג5 !6"פ גטס"ג ג!וגפו]חסו

 אבל טקום בנמילת ררי וראי רבצלי שתרצומרגיתעו
 הכל כה שיש מתוך בקרירה שעומרת כיוו זוחתיבה

 לרומב חוץ כשהיא אף בטלה מתפשפ החלבולחלוחית
 אינו רזה צ"ל ונ"כ ופר"ח[ סק"נ וסס"ך ססכס'3]ר"ן
 אחרה לחתיכה אכל חתיבה אצתה לאמור רקמ!עיל
 הרמ"א לרכינו ס"ל ולזה והלחלוחית הקבל מועילא~י
 והבל שטנונית קצת רביים שני כאן יש 6ע3"פכץן

 שאי1 נ""ולחלוחית
 ננד ששים הקרירה 3כל להצריך.

 שיש פששא עצממ המיפה לעני1 6ים החתיכמכל
 הקרירה בפל המיפה כאלו דהוה ננרה ס: לה?ריהלהוש
 ננד גוטזיכה ס' יש אם ראף רפשיפא מילתא רוווורע

 .הסברות לשי מקוס נפילה צריך מ"ם "לבהמיפת
 בחתעה פסהו רבכא1 והש"ע המור מפרשי יהקשוינ :שנתבארו

 ק"ה ובמי' המשה ננר ששים רצריך לרומכהוץ
 שחוץ חתיכה על שנפל ראשור להדיא כתכו 4'כעיף
 שם נם זהא נמילה כרי אלא איסר אינו בקרירהלרומב
 כקררה רומנ רליכא מיירי רשם וי"א ולחלוחית הבליש
 ולחלוחית ,הבל כך כל אין רבזה נושים רבייםרק

 ויותר הרביים לסתום להם היה לא רא"כ היאורוחק
 הקורם בסעיף עהבאנו הראשין כה'רוץ דס'לנראה
 טיירי בשם משא'כ שס1 כאיסור זה לענין הוהדחלב

 ששים חתיכהבאותה צריר לרוטב חוץ רכשהיא הרומב בתוך כולהאו לרוטב חוץ כולה כשהחתיכה הוא זה כל והנהיופ : !ט'ו[ ]!טס"ך כחושבאיסור
 וכשהי"

 פלוגת' 3,ה שיש הטור כתכ לרומב חוץ ומקצתההרומכ תור מקצתה החתיכה אם אבל לששים מצטרףהקרירה כל הרוטכ כתוך כולה
 הרוטב בתוך סקצתה ראפי15 ס"ל ז"ל ורש"ירר3וותא

 ברומב לכשמקצת-ה ס"ל ז"ל ור'" לרומב חוץ ככולההוה
 בכל המעם מערבת שהרתיחה פפני ברופב ככולההוה

 ויש ע"ש החלב לבמל מצמרפת הקרירה וכלהקרירה
  סק"ין ]ס"ך כר"י שהכריעו ויש ]3"י[ כרש"ישהכריעי

 ענ(ו בפל להחמיר והולכין ררינא ספיקא הוהולכ1
 *!סר סר!ט3 סשך ססק5ח ירס, וגס 3ת3 סק"3]1סט'ו
 3גקסיג טייו סם'נ וכ3ר סס חס!סיס וינריס ל"םס*חרומ
 כמ"ס[, יסהסיר  4ולגין  טוין  רגגל ג"ט 6')  יי'ין6ך

כתגו



%4 % 4 פט אדצב 
אט % פל ח וכן והש"ע ימ1ם  א   

 את טער נפל חתיכה לאיזו נורע ולא לחתיכותט
 גקרירה יש אם הכל ויתערב שישוב ער טלהדחדירה
 נמצא לא ואם טתרת לש ואם אמורה חלב פעםגולה
 וכתב עכשל כששדם משערים עליו עסמך שיפעוםעכו"ם
 טלן דישעיטת שאם רבריו מבין ואיני זה עלהמור
 מחי%עיל ברומב אינן ואם לנקר צריך מח הרופבבהוך
 ריש דדם"א רביט כתכ ולזה עכ"ל אח"כ שמנערניקור
 לא אם הקךרה שנוער מה סועיל ראינו ום"לחולקין

 : עב"ל נריג והכי האיסור שנפל מירשניער
 לט ירוע שאיט רכיון ווא הרמב"ם של ימעסומז

 וא"א במפק החתיכוה כל נכגסו נפלה חתיכהלאיזה
 משום כאן ואין ירועה שאינה כיון חנ4נ בכאןלומר
 בספק נכנם הקררה שכל כיון לכ;חלה איסורמבפל
 שנפל קררות בשתי קי"א כם" שיהבאר למהורסי
 רשניהם נפל לאיזה ירוע ואיט מהם אחר לתוהאיסור

 וה"נ לבמל כרי מהם באחד א*ן אם לבמלוטצמרפין
 רזה ואע"נ פסלמ[ וג"ג וסרשח סק'י וט"1 סק"ח ]ס"ךרכוותיח

 התורה דמן כמיט במין כמו ררבנן באימור רק אמרינןלא
 נם אסנם ראורייהא בב"ח והכא שם כם"ש ברוכבפל
 התורה מן אסורה זו רחתיכה אמת רהן ררבנן דוהככאן
 ניכרת אינה הא מ"ם החלב לבמל כיי כה איןאם

 שהם ו"י ברוב ב8ל ביבש ויבש באחרוהונתערבה
 מדרבנן רק זה אין במל ואיט לחתכבד הראויוהחתיכות
 דיערה רמן טט בשאיט מין והוה רומב נם שישואף
 ומיט שאיט ככי מינו שאיט את סלק אמרינן ודיבם'
 ניחא רזה לשאול ואץ וסמ"נן ]עגרו,פ ומגשלו עליורבה
 מה הרמכ"ם שכתב למרק בנפל אבל לחתיכותבנפל
 רכוונתו גכוונהו שאומר טי יש ובאמת לנער צורךזה
 לחתיכה או למרק בנפל מיירי ואיהו המור כרעתנ"כ

 פובה לעצת הוא ניעור שהצריך ומה חרומבשבועך
 ולכן כן משמע לא אבל ]עג"'[ יפה יפה שיתערבכרי
 להוך ש המרק להוך נפל אם וכן שכתב רמהנראה

 ש לרגןרק נפל אם בספק הכל רוהו ח"פדיועטת
 ועור מאד דחוק חלשון עכ"ז אך סס[ ]עס'ךלהחהיטת
 לתוך בשר בין בששים משערים שם מסייםרחרמב"ם

 יש חירוש ואיזה ע"ש וכו' בשר להוך חלב בין%ב
 דין להביא דרכו ואין זה רין לקח רמאין ועודבזח
 כידוע לי יראה כששמר לא אם כנמ' מפורששאינו
 גולסיס סיס סנ'6 סקישנ נסנל'א ]16 דגדול חבורובכל

 ! ע"ס[ סקדרס 6ט גועל וגו' טונ טיסתנמסגס
 גכל אחרת שימה לו חיה ז"ל דחרמב"ם גראה ולענ"רין

 טלה גשהחהיכה בין שבארנו הדפרש זה רחנהזה
 וכן ננם' כלל נוכר לא ח-ומב מן חוץ או דיומגתוך

 כתכו התום' בעלי רבוהיט ורק מזה רמז איןברמבךס
 בה יש אם נה"נ בה שנתבשל רירך ]ג"י:[ במשגהזה

 הרופג עם בה היה שלא מיירי דגע"כ אסירה ח"זכמט
 חוץ מקצתח כשהיחה לפירש* או הניר פעס לבמלס'

 מהשצ חע מצ6טץפ יחרופב וראי ראל"כ עששלרומב
 רגותעו בל נמשט ואחרטשם חלב רפיפתבמשנה
 וחויפה שגש5ה הרומב בועך ויהטה היחהשאפילו ספדרשיי רמושמש בייל שכתב אחר לברחיאשעים
 פשם לבפל סטייע הרופב אין וכימה ניער לא אםעליה
 עלץ וכתב הנרול נמפרו הב"י והביאו עכ"להפיפה
 רק הרופג כתוך שגולח שאע*פ סיבריו טשטץוז"ל

 ודוטש שאלו מצפרף הכל אין מנולים העליוגיםשפניח
 עליה צף קהרופכ מאחר הרוטב נתוך כולחמשיקעת
 הטפב כל עם מתערב הטפלת חלב רפיפתפשימא
 ה1כן בזה סיס שום היה לא הב"י שלרבינו לפיעכ"ל

 האממ סשתמפ סרלא כן סובר איט חרמכ"ם אכליךן ו כן לפרש מוברחהיה
 דמשגה פשפא ואררבא כן לפרש אחר במקושהש
 שידא ראף להדיא משמע נה"נ בה שנהכשלרירך
 בלגד בוירך וצרעי מצטרף דיומב אין דרומגגתוך
 98ק שנוע כיון ק"ח.[ ]י- רכ ראמר כהא וע"קששיפ

 נל ו*עפרת גבלה נעשית עצמה חהיכהנוצזיכה
 ג~טחה דצויך ביון שויי 18בא וקשה וכו' כולןחחתימת
 ושץ דרהה כ~לה רהחתיכה ש'ט ששים בלכרחתיכה
 ובאמת טלן החתיבות כל אוסית למה א"כלרופב
 ע"ש הקדירה שניער אחר רזהו לפרש החום'נרחקו
 בש*דח חתיטת שארי שנתע אחר מפרש ז"לורש"י
 ישגט-ען קשה מזה ויותר המפר מן חמר עיקר ולפ"זע"ש
 למדח18 אפשר קמבר אי גחבר מאי בסוניא זהעל

 אפופר קמבר אלא נכלה נעשית אמאי חהיכהמותר
 שנב% אימור לסוחמו אפשר ופירש* יט' אסורלסוחמו
 דחח ההמער ובישל וחזר ואסרו פעם בו ונתןבהיתר
 4שחפ בזת הנבלן האיטר שאפשר אחר היהרעם
 אע הא וקשח עכ"ל וכי' האחרון בהיתר וליחלקמטט
 נריעבר רפיירי דדעס' כתיו ולבן לכתחלה איסורמכמלין

 מובן גאיע ע"ש אסור ל5תחלה אבל ממט ויצא נסחמאם
 אעצר דוא שהסויפה ברבר לסהמו אפשר הש"ם גךיראיך
 : גששנ[ סשס נר"ן ]ע' ודייות רקדוקש בזה יש ועודנמור
 דרומב בדעך כשהחהיכה ראף הרמכ"ם מפרש ולכןיבפ

 בהתטטה האיטר עיק- נשאר וכיטי מעור כלאמ"ם
 באשר וי~יירח בגל האיכור תתפשפ הזמן בטשך אךזו

 ברומב הי שמן דבר יהט שאם בחוש רואיםעיניט
 החשב בכל השומן את היכף יערבו לא אם אחרנמגךם
 יחפשפ דטמן ובחסשך בהרופב אחד סקומ על השומןיעמוד
 נבלה נעשדת בחתיכה פעם שנתן כען רב שאמר תויבכולו
 יהפשפ הרי דהמן מלוסרבהמשך כ,ט החתיכות כלואוסרת
 כלדמר לסוחט אפשר  שאוסר וזהו הקררח בכלהאיסור

 *יד? ווועו מעשה שום בלי מעצמה כאהשהסחיפה
 וז"ל ברמכ'ש שם מפורש וח ורבר בקדירההההפשפות

 ההתטה את מועמין בשר של ק-ירה להוך חלבפל
 תפהפ שאם אע"5 חלב פעם בחתיכה 4ש ואסטו'

 פוטפ ען2ה בה ההש דואל פעם בה ישאר לאהתתיגה



השףהן צב מיא בחיב בשרהלכאער~רפ9
 המעם בלבד בה יש דעתה 3דברינו וורן עכ"ל וכו'ויב
 ואח"כ הקדירה בכל בשתתפשם בלומר ובהסחמהחלב
 אומר ואח"ב בתחלה ניער ללא בתחלה ניער ביןמחלק
 ולא החתיכות לתוך או המרק להוך חלב נפל אםובן
 וזהו וכו' הקדירה את נוער נפל חתיכה לאיזהטדע
 המרק בתוך היא דהפשה כיון דפשימא מילתאודאי
 מעצמו העת דבמשה ררומב שבתוך חתיכה כאיזהאו
 ויעשה להמתין לו אין ולכן רקרירה בכל המיפהילך
 הזמן כהמשך תעשה שהפיפה מה תיכף בעצמוהוא

 מוף דמוף ביון אימור מבמל בנדר זה דאיןופשיפא
 מיפה נפלה אם אבל הקדירה בכל התפשמטעצמח
 בכל החתיכה לערב אמור ודאי לרומב שהוץ חתיבהעל

 בשר בין בם' דמשערין הרמב"ם שממיים וזרןרעשרירה
 בנפילת כמו כלומר בשר לתוך חלב בין חלבלתוך
 חחלב בכל בששים דמשערין ודאי חלב לתוךבשר
 ומיד תיכף לחלב כשנופל נוש שהוא הכשרשחרי

 לת1ך חלנ להיפך בן כמו החלב בכל חמעםסתפשפ
 מ"מ הקרירה בכל טתפשם החלב אין שמקודם אףבשר
 שיתפשם כדי תיכף לערבו יכול יתפשמ שלבמוףכיון
 6ח ג'ער ס16מרח ח5ג יעיסח מסמסגס ]1מק1ר1 בכולוהפעם
 65 6ס ג15טר 6ס1ר קיירס ג16תס כג"ע כס 'ס 6םסקן'רס
 גנ5ס סחחיגס חיעסס גך 1כח1ך סעעס 'הססס סמט5מ1 טלסמחין
 יין סרמג"ס 5קח 1טוס 5ססיס סקי'רס ג5 ט5טרף נג'טרס656

 : 1יוק[וס
 החתיכה כל נעשית החלב מחמת החתיכה כשנאמרהכ

 לבמל ששים צריך אחרות עם כישלה ואםאימור
 מ' כשיש מותרות והאחרות משליכה מכירה ואםכילה
 החתיכות וכל מותר הרומב מבירה אינו ואם החתיכהנגד

 דאם להתכבד ראוים וההיתר האימור חתיכות אםאמורוה
 'ש ואם ברוב במל ביבש דיבש קי"'ל להתכבד רשייםאינם
 במלה אינה להתכבד כשראוין אבל כולן' מותרות חהיטתנ'

 חה"ל דין דנין דאין ק"א במי' שיתבאר ואף באלףאפלו
 בבייח מי'ם בלוע באימור ולא עצמו מחמת באימוראלא
 ע"י הוא האימור עיקר שהרי עצמו מחמת איסורהוה

 דזה ורע מותר בפ"ע אחד וכל יחד שנירםהרכבת
 להתכבד ראוימ יהיו ההיתר חתיכות שנםשהצרכנו

 דאל"כ אחר כאופן שא"א משום אלא הדין מפניאיט
 יש להתכבד ראוים הם כשנם אמנם להכירם יבולהף

 מ סטיף ]1כס"ט כמובן לרגירמ ביכולת שאיןאפשדות
 6כ5 גקיט ייג6 5סחכגל ר16יס ס6יס,ר סחיגח 06סכפג

 ! 1י1ק[ סס גן ס6חר1ח זנ0 4"35סגרמ

 מחלב הבלוץה בשר חתיכה דחשבינן דאף ודעכא
 חדברים לכל לא מ"מ כמ"ש עצמו מחסתאימור

 בשר בשר בחתיכת שננעה בב"ח חתיבה כנון כן רניןאט
 כאיסור אותה ודנין אומרת אינה דומב ~לא בחםחס
 דלכל שמוברים ויש עצמח מחמת כאימור ולאבלוע
 במי' בס"ר ויתבאר עצמה מחמת כאימור נחשברגר
 8"פ רק ג5יק ג6'סר יסוס 4,9ר 9ק'ץ ]סס"ו י'שלא

 ק"ס כס" 1סס'ך נר1עכ ס61 זסס 4ט"נ ל סטיף 4"56ס"
 ו ע"ס[ גן ס,גר 6יג1סק"ו

 אומרת חלב דמשת דהא שבתכ מרקדמוניס ישכב
 על נפלה אם אכל בהמה בבשר זהו ששיםעד
 בעינן לא מדרבנן ה1א דהאימור כיון ועוף חיהבשר
 סנ"6 נס0 ]3" ברוב במל אלא בחתיכה מ'שיהא
 דין בפם'ץ הימב"ם כתכ דלהדיא הם תמוהיםודברים

 "וף דבכשר אלא מעם בנותן אומר עוף בבשר דנםך'
 חולקין יש בזה ונם ע"ש המעם שיבמל עד להרבותיכול
 חראשוניס רבותיט בל וכ"כ ע"ש צ"מ בם" שיתבארכמו
 הלכך בדכר חולק ואין ששים צריך דרבנן באיסורדנם
 מנדולי אחד זה על השינ וכבר דינא להאיליתא

 די"א חנ"נ בדין הראשונים מחלוקת הביא המורכנ : סקיי'6[ ]סר"חהאחרונים
 לעצמו מותר אחד שכל מפני בב"ח רק זהדאין
 נעשה החתיכה כל ולכן האימור נעשה יחדובהתערבם

 הנכלע אימור שאר אבל האימור נוף היא שהרינבלה
 ונאמרת האימור לבמל כדי בה שאין אף היתרבחתיכת
 אמורה דהיא נבלה דנ"שית עייה ל,מר שייך לאמ"מ
 נבלה איננה עצמה היא אבל בח הנבלע האימורמפני
 אם ולכן הבלוע האימור מפני לאוכלה שאמוראלא
 כל כננד ששים א"צ אחר למקום החתיכה כלנפל

 דעת הוא ושכן בה הכלוע האימור כננד אלאהחתיכה
 רביט פמק וכן כן נראה הרמב"ם דעת ונםהרא"ש
 נעשית עצמה חתיכה אמרו לא וז"ל ד' במעיףהב"י
 כזית כנון איסורים בשאר לא אבל בבב"ח אלאנבלה
 ונאמרה לבמלו ששים בה ואין בחתיבה שנבלץחלב
 כזטע כדי ששים אלא א"צ אחרות עם בישלהואח"כ
 מותרת להיות חוזרת עצמה חתיכה אפילו ואזחלכ
 חחרת עצמה החתיכה דנם שכתב בזה והנחץכ"ל
 דהחתיכה א' מעיף ק"ו בם" להיפך בעצמו פמקלהיתר
 1סס 6חז סג5 ז5יטח1 5ס,חעו 6ססר חג"ג יקר' ססוריעח 5פ' גחג לג6ן ט5ר1 ס1חר .יג1 ]1 ע"ש באימורהנשארת
 ג6מר 65 06 1מף סס עג'ג'0 זסג' סס1סקי0 זעח 5סיגחג
 כס"ג ס"ס סרן גט"ס ס6יסיר 5'סחס זמ"מ ג6מר מ'פחג"ג
 ט"ס גיוכ סכט5 זסג11גס גחג סק'"6 ]1סס"ך 1י1ק[וטכ"ח
 גר6ס 1י1חר יח1קי0 י1חר סגרו"ס 1יגרי גן פ1רס 5ס1ג611ין

 :  סיייין סטייו לוווט  ווסוגלכריג1
 הקורמת לדיעה נ"כ הסכיסו ז"ל והרשב"א יהרמב"ןכנד

 אחד וכתב חנ"נ אמרינן האימורים דבכל פמקווהממ"נ והסררכי התום' בעלי רבותיט וכל תם רביטאבל
 האישרים דבכל הוא כן דוודאי הראשוניםמנדולי
 ס'נ[ ]ס'ג דערלה בירושלמי מבואר דכן חנ"נאמרינן
 ואין חולין של עדשש עם שנתבשלו תר1מח שלבנרימין
 עליהם ריבה ואח"כ התרומה לבטל כדיבהחולץ

 ירבו השניים שהעדשים דצריר שם לרבי מ"ל חוליןשל עדשי"
 דאמרינן להריא הרי לבמלן בדי חתרומה ועל החוליןעל
 בלבד התרומח לכחל בדי פהוספח רי היה ראל"כהג"ג
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וץשלר צב טמן בחלב בשרה~אעירףב6
 ולא הריקן כמקום יק פעפעה לא המיפח שסאהוא

 *עפעה לא התבשיל נם ממילא א"כ התכשילבמקום
 פיעפע רוזבשיל וה ראם הריקן כנגר ולא כננרורק

 לממה פע8עה המיפה נם א*כ התבשיל ממקוםלמעלה
 רתיחת עלה שמא לחוש וא'ן סקג'ג[ ]ם"ך הריקןממקום
 מרתיחתח נחה ואדל'כ מהתבשיל למעלה 'ערהתבשיל
 לחוש לט ראין חדשה אינה הרי המיפה כשנפלהואח'ע
 הרתיחה עלתה לא שמא ס"ס בוה ריש ועור כךכל

 כהתבשיל פעפעה הפיפה שמא עלתה ואת"ללמעלה
 %'ס איכא וא"כ כמ"ש ספק נ"כ והו שהריונתבפלה

 ! 3סגסוסט[ ל3"ס ססקסס הס שתורן]ונש

 י"ל רלחומרא צ"ח בס" שיתכאר סה רלפי יראכטב
 וה רין אין א"כ נבלה נעשית ררבלי חרסבכלי

 לא היתר שהוא חלב רכנפילת בחלב רק חרשחרכלי
 יש איסור בנפילת אכר נכלה שתעשה לומרשייך
 לא החרם רנוף יתכאר כשם אך בחדשה נםלאמור
 בלועת בה יש אם אלא נכלה שתעשה לומרשייך
 לפ"ו ולכן נבלה יעשח שהבלוע אמרינן ומשקהמאכל
 ]סס ממש בחרשח כן להורות יש אשור בנפילתנם

 שהוא רכיון כחרשה רינה יומא בת שאינה וכלסקכ'ע[
 ! בס"ר אלו רינים יתכארו ושס ]סס[ נ%ה נעשה לאנם"ל

 לאסור העולם רנהנו והש"ע המור שגהבו יזהכ2נ
 נם לאסור כלומר הרומב כנגר שלאכשנפלה
 נתפשמ ולא וה על חלקו אחרונים וגרוליהתבשיל
 מי דיש שכהכו מה וכן שמענוהי ולא הוההמנהג
 הרופב כננר שלא אפילו ס' ע"י הרחק בשעתשמתיר
 תפוצות ככל פשומ מנהנ הוא אצלט חאש כננרושלא
 נגר בין מחלקים ואין הטפל ננר ששים להצריךישראל
 צר וכין האש שכנגר צר ובין רהבשיל ער וביןהרימכ
 ותום' רש"י כרעת לן רקים משום האש כננרשלא

 מפעפע שנופל מקום ככל רוראי ל"ה כסעיףשהבאנו
 אין ואם ענין בבל מותר ששים יש אם והלכךבתנשיל
 ענין בכל אומרין אנו והקררה ענין בכל אסורששים
 נשאר שמא דחיישינן משום הנופל ננר ששיס ישאפילו

 ! סקכ"ח ]ס'ך הקררה ברופןמשהו
 ממנו ההבשיל מיר ריערה הר%'א רביט יכחבמך

 בקררה בשלו ואם הפיפה כננר שלא אחרבצר
 שכתכ ווה עכ"ל הראשון כפעם כמו רעו אחרתבשיל
 שמא חשש וממעם ריופב כננר כשנפל והו מירלערות
 כננר בשלא אכל סקגשמ[ ]סס ואילך מכאן יותריפעפע
 אצלנו אך כמ"ש להצפנן להניח יותר פובהרופג
 שלט שכתטרים מפני התבשיל לערות תיכףהמנהנ
 כננר או הרומב כנגר הנפילה היתה איך לרקרקקשה
 קיכי"ן ובעננלש"ע הרופכ כנגר הוא רוב ולפהריקן
 1 6"1 בסעיף כ%'ש אחר הכל ובוה כשוי בלא מכשליןאין
 ריט אחר תבשיל כהקררה בשלו שאם שכתכ יוהכ2ר;

 שכבר תימא רלא רבריו ביאור הראשון בפעםכמו
 לן פמיקא רלא חראשון התבשיל בתוך חםיפהנפלמה

 חראשונד חפיפח ננר ששים חשני בפעם גם צריךולכן
 שכש6 יום באותו כו כשבישלו רודו וואופשום
 ב% סותר למחר בו בשלו אם אבל הראשוןרחבשיל
 אם ראפילו 5יי6[ ]ס51 באו"ה וכתוב נמ"ל רחוהענין
 תבשיל היה השני רבפעס הרופב כנגר שלאהיהה השני ובפעם ריופב כננר הששה היתה הראשוןבפעם
 ראין רס"ר סשום י'ש מוחר נ"כ חראשון  מבפקםפחות
 חילוק אין רלרירן בארט וכבר נבלה נעשה הבליחתיכת

 תנש'. נה שיתנש. 'וו."'וץה ""41 1,(ת ייי "םטי
 ה"ק לא אפילו ~שר בה בישל מעל"ע ובתוך יומובן
 הפיפה עברה לא מקורם ראם סס"נ הבשרמותר השני הבשר בבישול ולא בהתבשיל לא רגויפה ננרסי

 עברה אם ואפילי עברה לא בהבשר גם הרילהתכש-ל
 שרעור רק חלב בהקררה אין היי ס"ק תחלהבפנים
 החתיכה כל חשבינן לא רבחיהר בהתבשילהמעורב
 יש מסתמא המעורב השיעור וה וננר עצמהכחבליעה
 נפלה מתחלה אם אבל 16'יס[ נסס סקנ"י ]שאששים
 צריך הכשר כננר נפלה ועכשיו התבשיל כננרשלא
 מקורם שמא רחיישינן משום המיפה נגר בבשרששים
 היומכ בננר שלא שקיח סחמה לפנים המשה עברחלא

 כען מקורם נאמרה לא והקררה לפנים עברהועכשיו
 יומא בת אינה או חרשה בדם של קררהילתוך כוית נפל אם וכן יומא בת אזה או חרשחשהיתה
 אלא ששים א"צ בתוכה בשר בישל מעל"ע תוךכ
 ראם ורע סקג"נ[ ]סוו"ז בהמש המעורב החלב ערךנגר
 נפלה אפילו הרומב ננר כסו תמיד רוה הקררהכיסה
 הרתיחוון עולים כיסוי רע9 .מהשום הרופב כנגרשלא
 וכן ו' בסעיף וכימה ניער ברץ שנתבאר בסו למעלהער
 ! וס"ר מ"נ במעיף ועס"ש כן נראח נ"כ יפח יפח ניעראם
 או חלב נשפר אם ו' במעץז הרס"א רבינו כתככ2ז

 עליו והעסירו קרקע נבי על רותח איסורשאר
 רק הוה רא האש אצל איט שנשפך מח אם חמהקוירה
 מווהר והתבשיל קצת רבולע אסורה הקךרה יכן שניללי

 קרירה אל שהלך רוההת דקררה סן וקילוח גבררתתאי
 קורם הרותחת דגךירה מן דקילוח נפמק אםצוננת
 הוח נפסק לא ואס שני כללי נמי הוי הצונן אלשהמע
 בקילוח שלרת חיר אם נאטרח חצוננת וחקרירהכעירוי
 אוסר עירוי ראין שרי שגדעכה והתבשרל בקרירההטגע
 כלי טיא חמה ורא הקרירה אם אבל קליפח כרירק

 צונן הוא הקלוח אפילו האש אצל עוסר וכ6שראשון
 אסור רכולו חם לתוה כצונן טיי נבר רתתאי אפרהכל

 : עכ"ל צ'ג מי' לעלכם"ש
 שנפלה פיפה רין נחבאר כח רער' הרבחם מאימה

 שנהפכה כנון סבאר ועתה בתנור הקרירחעל
 ש5 הקרקע על איסור שאר של או חלב שלקרירה
 העמירו אפילו חם התטר אם והסה פא"ר שקךדיןחתנור

4(ש%ם



 8383כיהש5ה4 8ט מש ב%ב נקוהיב"שתמ

 חש-רה שחעסורו במים חלנ של שש" "8 שננר "פי או ן?8עיא"וי*
 והקוירת פוחר חתבשו*ל רשח ההלנ ננר שחאםוצהך
 החטר פני על תב החלב שנשפך נעת אם חז"וןאגצרח
 דעא גשק שם חעוטד נשר של קריה תחת החלבוזג
 בשר של הקרירה תחת חלב 1ב כמה לשער חשחכי
 יראה 84מורה הקירה אבל התנשיל מותר שששיש ואם אטור הכל הה(נ מר ששש התבשי בכל איןואם
 יש הזי נומות 5לי וחלק שוה ההגור קרקע ראםלי

 ורק החלב נא לא וראי הק4ירה רהחת נהשתםששים
 כפר שערם וצ"8 ופשימא נחחתיתו רקרירחסניבות

 כמו חם קייזטד נמקוס נשנשפך הבל חוי נמובןוה
 ו סך4"3[ ]פס"ך תמר של עצמוהובוצך

 ה0קום נמו האש אצל שלא נשפך אם אנלנממ!
 אם ילן שני נ* רין לק רניןכו אין כך כלשיפ החום ףן ששם פריפעצא"ק שקורין התמרשנראש

 4גצרה הקרירה חם נשו של קרירה 1ח בסקוםהעמירו
 ס"ס ה-ידה אהצים החמ לא סמש שני רבגליואע"נ
 וזדן יתן להוך חם כרץ כ"ק טלע חם שוגידהניון

 רנזן התבשףל לעמן אבל קע,ז רבולע 9ומרשדקדק
 חתבשרל סותר חם כשהקררה קי ולכן כ"ש דיןב1ה

 נבר התתאי שכתב חה הקלשה בטקום השדחשיידא
 לא יש סעי צ"א ב0" שבארצ טה ד5צ בישרצהך
 על מאד יחר הרנח שהע*ון ברבר גבר תתאהודז

 דקרירה לוסר שיך ואיך השכל נחוש כמונןהתדחון
 ראררנא ויא נן לענ"ר הכוונה אםנם אותה החלביקרר שני שננל4 חלב מעמ על העוםרת חם תבשרלמלאח
 שאין נתמר הנשפך חחלנ נררך מעס שהחלבספמ
 סקם עחר ש קליפה ערך כשיבליע ורי קרירהבכה4 להב*ע נכחו אין אחר מקום על נכםות חלנהרבה
 של התבקרל ובין הה5נ נין המפסיק דקהרח שביולכן

 ו צ'ע גבר תחאח לשון ום"ם דיובשר
 היא וזקדירה ראם שאמיו טחפוסגךם יש יבאמתנ

 ס' אין אם אטור התבשיל 4ם האש סחסתרוהחת
 צונן וצא נשדגשפך ואפילו שתחתיו סה גנרבחבשרל
 שחום מפני לדינא עיקר ונן יס"ס[ גסס סי"ג]ס"ך
 ונם סקגיס[ ]ס"ו ובולע רוזחרין םרתיח שנקרירההאש
 נשהסקום אלא אימ שני נלי רין יש רלהחלב  שנהבמה

 סו*ת היד שאץ באופן 5האש רחוק ריבה חואהנשפך
 ונן כב"ר וה מקום רנין שם סלרת נשריד אנלשם
 רבהחלת יזע שלמ נתנורש ולפ"1 ]שם[ להנאעיקי
 אים פריפעצאחק שגצרין התמר שלפני המקוםההיסק
 01 כרשי חתמר דמיגן אם החיסק ואחר 5ללחם

 לשאול חמחיח יתך %א םאר חם הוא הוההמקום
 ו ליצרות יש וכן ל*ינא נדול עיקר 1הו כי היהמרמ
 צונגח קדירה 4ל רזהיזז מקרדה נילוח שכתב טהנא

 חהנור 38%י חסח חלב ו-'רת חס 'גהגור שזסרהנטן ה'" הקמ,ה נפסק ללא רק9יח נפסק געלחלק

 מה"ך יגן בשר ?ל יירה ע8ף הצר הוחש
 השירה הושז עד דגךלחו תנ חלנ של הקךדהבחטד
ת חיחין חספקקחש ח ח"חט שה א חדמ י ל ש ני*  ם תטה "לאוחי שמצ תק פית"חהז קגלשש5 

 עוסר בשר של שהקףרה המקום אס דנריההצפחו
 עוםד נשר של חקררח ראם כלומר כעירוי דצחהק",ח גפמק נשלא אנל סקל"י[ ]סס צפנת נשוקררה אףכ5"ר הצה מולרת יר ה1ה נמקתם ראם נו ט%לת ידאין
 התמר לפני עומד חשם עיחי ממש הוה החטרתחת
 רנקרד אכצינן לא נ"ק שמבליע נעירףדינו

 ע-
 השירח רזפן י 1ב אם לכן נעירף דדינו וכיעדאהר5ה

 חשזבור5 מ"ק רנולע אסורח הקהרה השירה תתתאצ
 נפל ואם הק*פא במגךם דוא רהקרידה סשוםמותר

 רש"ך מש רבר נשייא קליפה התבשיל צריךלתבשרל
 דאלשכ בהק%וח מלרת נשדרר וזהו ע"ש ס"1 סקךףצ"א בסי' שנחבאיו דוינים בפי נלום שא"צ שהקיעה נטר ששרם שצריך ש צלול רבר הוא ואם ק*פהבו
 צונן דצא נשר של נשיגךירה הוא 1ח ונל נ5שאש

 עמד קדונ כשהה ונ"ש ראשון נלי טחום חס היאראאי
 הכל אמור צונן וצא הק*וח שאפ*ו פשיפא חאשאצל

 צונן ואחר חם אחר 1ה אצל 1ה העוסרש הזהרלאעצר רמי ולא אטור רטלו חם להוך כצונן ורצי גברדתתאה
 ניון ועור כרעזאי נשר *ל ווקרירה עילאהכמו רצי סלמעלה בא שדק%וח כיע ררגא בקלשהרסני

 מטיץ נא חקקילוה בסקומו עומך בשר שלשהקדירה
 דזדצ ששסר מי ויש סמ4,( ]ס"ו חה"ו המעחשינ
 יש דקדירה תחה כש1נ אבל הקרירה רופן עלבש1נ
 נ4י"ס[ שבקךירה התבש% שסר אש חהאי דץלהחלג

 1 ע"ש כן אימ י בטעיף מ"שולפי
 הויעק עיה רש רותח שחקדירה נ1מן ק-ירה נימףב21

 אל יורר מיגיסף מי1ר הכיסף אל ומגיעתמיר
 על סיפח נפל שאם עצמה נקרירה רקע וא1דדופב
 אם אנל חק,רה על ננפל ננצ רינא חד הףהכיסוי
 שייבוה לרגיסף אס להרחיח חתררל לא עדיןהשיירה

 והקדידה התבש% אבל חם ויא אם הניסוי נאמראיסור אי חלנ שיפת על4ו נפל ואם שנקףירח התבשילאל
 שהצמר סי ישמותר

 ראפהי
 רוהטן שהק-ירה בעת

 מ"ם דמיפה ער ס' בו אץ אם חתבשילואדמר
 ננד ס' בעצמו כשאין הניסף אגצר ס' גהתבש%יש אפהי

 הרופב אע מ"ם רגעצי ער ץולה רהרתטזה הטיהמיפה
 מחנק שחתנשיל עצמה "דירה רכף ה~א עמומצטרף

 כרמשמע ב1ח שח%ק יש רס*ל[ גפס סין"ם ]ס"בו
 למה מפעפע אימ ואס רמי אחד ונרבר סעינרגל דדי ל0עלה מפעפע אם רמם"נ הרם"א רנעוסרנרי
 על פרפה נפלה ואס סק4"ג[ ]ס*א שנקךירה סהנאסור
 2 מותרת הקהרח גס ומדיחח רצא גלוס ל,צ הכליאחן
 % חלנ של נכימי גשר של תגש% ניסו אםננ

גהשב
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 ושהה הראשון מבליעת יוסו בן היה והגיסוילהיפך
 על וכיסהו האש אצל שסתבשל בשר שלכנקדרה כיסוי לקח ואם ס"ו[ 3סס ]נ"י למעלה נקוב הואאפילו הכיסוי כל ננר ששים צריך השני על בכיסוי1 נכוןזטן

 הרותח סהכיסוי הקרירה בלע שלא רא"אוהקרירה הכיסוי אסורים נכון זמן ושהה צוננת חולבתקרירה
 הקרירה שאוסרת קרירה על שנפלה רותחת מיפהב10

 התבשיל אבל מיפות הרבה יש יוסו הבןובהכימוי
 לההנש,ל ט'פ'ן שנפלו נרור וא,נו צונן שהוא כיוןטוהר

 ( צ"ג בסי' ויהבאר]סס[
 תחת בכירה ונהנוה חלב בה ויש חלב של מחבתנך

 שהזיעה באופן המחבת כיסו ולא גשר שלקרירה
 א'ן ואם נקדרה שנכלע מפני ואוםרתה עולה הזיעהיושס, יס'וח 6"6 סינו ]נמנור'ס הקרירה אל הסחבת מןעולה
 והבשר הקרירה אסורים שבסחבת החלב ננר כקרירהם'

 בר"א להבשר ונכגם למעלה עולה שהזיעהספני
 סולרת שהיד ער לסחבת כך כל קרובהשהקרירה
 אם אבל הקרירה את ומחממת ממנו היוצאבזיעה
 בו סולרת היר שאין ער הסחבת סן רחוקההקרירה
 זה ומטעם סוהר טכוסה היא שהסחבת או הזיעהסחסת
 לפעםים שמבשלין אע"פ הכירה על ליבש בשרתולין
 רחוק הוא שהבשר 'מפני הכירה על חלנ שלקדרות
 שטנעות אף מכוסה במהבה שההינו 1זה ' ססנוהרבה

 בהנור קררות אשתי רהוה סירי בה לן לית בזוזו
 ראין הנניעה זה את זה אוסרין שאין בזו זושנוגעות
 סבשר וקילא רוטב בלא לקרירה 'סקרירה יוצאבלוע
 אומר שטן האחד דאם מה וה שנונשם חמיםונטנה
 לית בשטנונית כשבלוע אפילו בקררות אבל חבירואת
 והושיבו חלב של פלארין בתנור אפו אם ולכן בהלן
 באותו ואח"כ תנור של בקרקעיתו בעצמו הפלאריןאת
 שאין רכיון רותח בשר של קרירה שם הושיכוסקום
 כשתי והוי כקרירה זה מקום של רינו בעיןהחלב
 תנ"א ס" בא"ח וע' סקכ"ט[ ]ס"ו בזו ע הנונעותקררות
 בין יחיק סק"י ]עס"ח וי1ק[ סקמייי סס ]ונמנ"6 כ"בסעיף
 ; כסועו[ סח)ו, רק ח,)וק ו6*ן 6וכ)'ן ),יעמ עגקיןויע0
 דסכשי-ן טסשנה לט מתברר זיעה ברין יהנהנה

 ולא הסוקף במקום אלא זיעה שייך רלא מ"י[]פ"ס
 בה נהונה התחתתה שהקרירה בנירה כמו גלויבפקום
 שאין סביב סביב הזיעה ועולה העליונה עומר1"ליה,
 שיש שלנו בבתנורים נלוי בםקום 4אנל לצאת מקוםלה

 חם תבקיל בו אין כשחעליון רדווקא סשם סתבררוגם לי הטפך הקררה אוסר ואיגו גאויר עולה הזיעהאויר
 ג"כ ממנו עולה שזיעה חם הבשיל נ"כ בו ישדאם
 הס~רה התם תנן והכי בו פועל התחתון של הזועהאין
 לחם סצונן מהור לצונן ומחם לצונן ומצונן לחםסחם
 גצוק יקרא אשר המשקה שעסור לפי הרמב"ם ופי'ממא
 ונם _נו פועלה הויעה אין וה נלא אבל נהחחתוןטוקף שקצדי כלומר הממא החם בכלי כשקצהו ררווקאמבורר הרי עכ"ל וכו' הטסא החם בכלי קצהו בהיותיתחמם

 שהעליון שכיון ממעם ופירשו טהור לחם מחםמדקאסרה
 ומו"ס סרס"נ ]וכ"כ ע"ש בו ניכר התחתון פעולת איןחם
 56ינו ויפ"ו כינרינו יסי'6 ומוכמע"ס

 ססגיסוי
 כמקומוט

 ונס כמוגן סקייומ כנססק וסוי גיי 16סרמ סויטס 6יןסניוייס
 עסד6*י גסס סניי וע"ס סוע)0 סדעס 6ין 00 סט)'ון06

 סר6"ס 41מסו' מכוסס כססי6 16 מסקס גי6 קדרמסכוונס

 גס1ר סנסומ גחייום. ססקסס ומס כן מ;ורס כ"1 יין ך,כיי
 בו שינוק סקום על רותהה קרירה העסירו אםנך : ויוק[ ע'ס יסמ"ם כיי י"קסס

 בו שרבוק מקום על בשר של קרירה אוהלב
 החמאה או החלב שגיסם באופן קפוי חלב אוחמאה
 חם ברין סותר והתבשיל הקרירה נאסר החוםסחסת
 בסקום הוא הקרירה ובכאן קליפה רצריך צונןלהוך

 של ונר ע"ש מ"ט בסעיף וכ%'ש י"א[ 6וח ]ל'מהקליפה
 של ובנרות שלנו נרות בעין הטתילה סביב הנכרךחלב
 נרירה אם ני א"צ כלי על טיפה ממנה ונמףשעוה
 המישוש בחוש סרנישין שאנו מפני קליפה כעיןשהוא
 שאר אבל האוד שמחמת כחום כך כל חם חומושאין
 צריך הכלי על שנפל האור שסחסת חם מהותךחלב

 סמקום ונפל סהותך .2(חלב הרולק בנר וכןהנעלה
 של נר וכן האור מחסת כרוהח חשיב רולקתשהפתילה

 הוה שם ונכבתה לקערה ונפלה רולקת כשהיאחלב
 שלנו בנרות מיהו הקערה ואוסרת האור סחסתבהום

 נמל"פ הוה למאר 1םומרח רבים י0ים עוסרדהחלב
 סקי"נ[ ]כרו'ס החלב את שינררו אחרי הקערה1םוהרת
 של שפופרת סלהדליק נוהדיםו'ש

 טוב4ו"
 של מנר

 מתירים ויש פיו לתוך החלב שומן שממשיך מפניחלב
 והסקל תע"ב והנזהר כלל שומן בו שאין העליוןמהאש
 כף ס6,51 י6ס )ס1כ'מ סט6ריך סק") ]טס", בו מוחיןאין
 ריקן סו5'6ס 061 סכף כי כ"ר סס 15מחת מקוירס מ6ג)טס
 ( ע"ם[ וס ימטי ק"ו גסי' 61'"0 ט'ם כ'ר סס עייס6ין

 , דינו סה בישל ואם חלב בה יבשל לא בשר בה שבישל קיייה צגסימן

 : סעיפים ייחובו
 בסי' רם"ל למאן יאפילו ל4;1 אם בשר טעם גה ישאם יבשל אל בשר בה שבשל קירה ]5"י'[ גג0' איתאא

 כשנתערב זהו אקפילא סטכינן לא מששים רבפהותצ"ה לשון הוא וכן מעם כנותן בישל ואם חלבבה
 סותר הכא כי טעמו אלא שם כשאין אבל האיסורנוף להפילא דשואלין הרגרים וביאור והש"ע בפ"טהרסכ'ם
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ערי
ךחטלה. צנ טטן בחלב בשרהלכות

 מריקה דמי מי אניי א"5 קטיטס[ מויקם סי6 טישטס
 רכא אמר אלא וט' נחמין הנעלח נצונןושפיפח
 גיעול נעשה ויום יום כל וכו' פעמייהו הייטקרשים
 טד טתר 5סיומ 8סט'ק 61יט נסן פנס)'ן יוס ]יננ5לחבירו
 קשיא *בעי לא נמי הגעלה הכי אי ונו'[ ופו5סופס"ור
 התירא הכא מעיקרא כראמרן לעולם אמר אשי רבוכו'
 דקא רבעירנא לך קשיא ודקא בלע אשורא הכאנלע
 ליתא פלש דקא בעירנא פלימ קא אימוראפליפ

 נטין 6'סור ס,ס 65 טחר ]סססנע:ס בעיניהלאימורא
 ון6 *'שרו סוכר 5* ומטוים 3פע סיס סכ5י דוסנ'סנת,ך

 ! 6יסהויה[מטיר
 אמר ואיך גדולות שא~ת נזה לשאול יש והשתאן

 גזבחים היא פלוגתא הא בצוגן ושמיפה מריקהאביי
 סייקח אומרים וחכסים גצונן פו"ש ס"ל דרבי]ג"וין
 חרסב'ם כם"ש כחכמים וקיי"ל בצונן ושטיפהנחמין
 זהו מריקה דלחכמים שם ומבואר פריך מאי וא"כשם

 יום דכל תירוצא ש דפריך היכי כי ועוד ע"שהנעלה
 : ?%:וטנ1מי%ם%:ו תיבעי לא גסי הגעלה הכי אי לחבירו ניעולגעשה
 בד9ריך ולכן גסורה קושיא איגה תיובתא ולאקשיא
 רזהו בפשימות לתרץ יש קשיא ליבעי לא נמידגקלה
 רהייגו הגעלה להיות בהכרח לחכסים אגל לרביהכל

 ומקורם נקרשים הוערה 3זירת שזהו ושמיפהטריקה
 לאוקמי רצה בחמין הנעלה בצונן פ"ש דמי מינרפדיך
 חמשגיות סירר ררבי סשום דרבי אליבא גם זופשנה
 וג ום:ם1נ ועוד מו"ש רזהו גאמר כחכסים ההלכה לפי ,אבל

 גי%ז:ק;גוייי
 ::ג

 מקילינן בלע רהתירא משום אלא עכו"םגגיעולי
 שבכל אגיעול ממכינן ולא צריך הגעלה מיהובהגעלה

 כביום זה בטם הרבה כך כל בשלו לא ראולייום

 עגיי" " %1~פ" "נ.21
 שבו,8טת שהאימור בר3רח כשיגשלו שהויטיפטת
 כבבליעת גמור הכשר בעינן רלא תועלח זהו אךיפלימו
 בזה די ליבון צריך אימור שבבליעת כיון ולכןאימור
 גזירת זהו אך מזה פחות בהכשר רי היה ואוליהגעלה

 ! ובס"ש לחכסיםרהורה
 דרוזירא היכי דכל זו טמוגיא מפורש למדט ועכ"פןץ

 ברגעלה די היתר שבלע חרס דכלי ימאמיב
 להוציא א"א דב5.א תהי מפלמת הרגה ודאישהרי
 מ"ם דופגו סידי כולו יוצא דאינו משים הגלוע3ל

 ליבון דצריך לדבד דהוה מידי בזה די בלעבחתירא
 לאחר וכן הוא כן וה"נ גהגעלה די גלעובהתירא
 סצינו לא טח גדו ידגנן התירח סן דסיהי9על"ע

 פפרשים היש דעת וזדן אימורו חמיר דלא רבנן נזרולא בלע בההייא אבל בלע דאימורא עכו"ס בגיעולירק
 כמו ו"ל הרסב"ם דעת גם וזהו הם"םשהניא

 ! בס"דשנבאר
 שכתנ זה וגם ש*פי9ה רק א"צ דבתרומה שכתב יזה%3

 כרגתו בהדחה דדי וכו' נללים בכליבקדשים
 רסילתא לפרש הוצרך ולא סעל"ע אחרלהשתמש
 מתכות בכלי ושפיפה מריקה שהצריך וזה היאד9שימא
 הנעלה הכשר סשום לאו נחמאת חרם בכליושבירה
 בחפאח רק תורח גזרה דלא בכ"ח שבירה א"צקרשים בשאר* ולכן כקדשים התורה גזירת רזהו משוםאלא
 כמבואר הקדשים נכל צריך ושמיפח מריקהאבל

 אלא לכתחיה איסור מבמלין אין חא מ"םבששים במילין שהן את חז"ל הקפידו לא הקייסים המש2על דאס לוניל לחכמי הרסב"ם שהמביר וזחו שסבזבחים
 הק-9ידו שלא האיסורים בכל טותר התורה דמןיומו בן לאיט ק"1 זה על חז"ל הקפידו לא הוא רהתיראטשום
 ]61'ן מפרשים היש וכדעת בלע דהתירא בסקוםחז"ל

 העימור נם הנראה כפי דנם בזה יחיד הרסביים ואיןי ! 171ק[ סחמ'רו עגטו 37מ6נ5 ג"ו טסי')סקסוס
 זה במי' המור דהנה זה בדרך הלכו ז"לוהרשב"א

 בקדרה חלב בישל אם העימה* בעל כתב וז"לבתב
 שיכול וכו' ששים בה ויש יומא בת והיא בשרשל

 מוהר האיך תטה ואני שירצח סין מאיזה בהלבשל
 לא הנעלח דאפילו טהגעלה עדיף וכי חלב בהלבשל
 דר1ה מעל"ע לאחר בה לבשל מותר בלע דחתיראבין סובר דהעימור ר1א וכרור עכ"ל וכוי חרם לכלימהני
 הקרדח לאמור חכם'ם גזרו לא בלע דבהתיראנם"ל
 ג"ס סנח3 ]ענ"מ באימורא שנזרו כמו מעל"עלאחר

 6'סורין )ס6רי 3כ*ח 3'1 ומח)ק מעג'ע ג6סר פיקוי7סשטור
 )6סר פיירי סרטכ"ס 7גס סכח3נו מס חיט6 6י1 וגס"וע"ס

 ! סע'עור[ 3כ,ונס כן *וטר סכ'ח סר3 ססריטט)'ע

 בקררה ירקות בישל שאם כתב הרשב"א בשם וגםר4*
  שכבר גבינה אח"כ בה לבשל שמותר בשרשל
 שאמרנו כמו היתר כשבלע בד"א בביח איטר שםעליו לחול ראוי שאין עד ונקלש הבשר בלע כח בהנתמעמ
 שיגעיל עד באימורו הוא לעולם אמור דבר בלעאבל
 ד' בית מות תה"ג ובמפרו עכ"ל וכו' יהנעילהראוי
 לחביהו גיעול נעשח יום רכל סהך זה שלמרביאר

 בכלי מיירי רחרשכ"א פירשו המור 1מ9רשישהבאנו
 מלשתו אבל עליו הפור השינ לא ולכן חרם בכלי לאשטף
 בשם המור כם"ש כן מ"ל לא הפוסקים רוב מיהויננ ; בזה כן כמו איסורים לשארבב"ח 3ץ נ"פ בר נ"מ בענין חילוק שיש רכמו בלעלאיטרא בלע התירא בין סחלקים הם גם ועכ"פ כן משמעלא

 ובישל יוסא בה אינה דאפילו פרץ רבינוהרב
 קל היא אם אלא וחלב סגשר בלוע שהיא לפיחלג ול" גשי לא בתחלה בה לבשל אח"כ אמור חשגבה

סתכת
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 ! סעיפים ל"ה ובו בשר. של לקדרה תייבת כף היהב יע צרסשן

 ממט שנתחב מה בכל משערים איפכא או בשרשל' בקדירה חולבת כף התוחב הש"ע בעלי רבוהינו כתט8
 בכלי כו ששיטשו דהיינו יומו כן הכף אםכקדירה
 מהכת של הכף שאם שאומר מי ויש מ"ל"ע הוךראשון
 וסברא 3ולו חם מקצהו דחם סשום בכולוטשערים
 בכל לשער שכתבו וזה עכ"ל טהנין וכן עיקרראשונח

 בתבשיל שנתחב סה כתבו ולא בקרירה שנתחבמה
 בקרירח נתחבה שהכף מח בכל לשער דצריךלרצרות

 כאלו הוה מהתגשיל השלה ההגל ק"מחקרירה פי עד היח לא שהתכשיל כטן לחבשיל שחוץ מח8ף
 לקרירה שחוץ מה אבל פיה ער תבשיל מלאהקרירה

 היי[ הגית פני על שמתפשפ מפני מועיל ההבלאין'
 הסוברת לדעה י"ר סעיף צ"ב בסי' שריי לזהוראיה
 דהרומב ברומב ככולה הוה ברומב מקצתה שהיארחתיכה
 ואפילו כן בקדירה נם א"כ לה שחוצה מה אף9פ44
 סודה בקררה מ"ם בחתיגה כן סוברת שאינה5ץעה

 כמבואר סשם האיסור כל ליסחמ שא"א קיי"לבהתיכה שהרי חתיכה של מפלימח יותר נוח מכלימהפלשה

 ש.שם יהב
 ירעי5ן דלא ממם הנתחב כל ד ק; '

 כנון בלעה כמה ידעינן אם ולכן רבף בלעה3מה
 רותח חלב בכזית רק בה השתמשו ולא חדשהשה'א
 בה השתמשו לא הזח במל"ע אך ישנח כף שחיאאו
 הכזית ננר רק ששים לשער א"ץ רוהח חלב בכז'תרק
 אמרינן חחב כמה עד ברור אינו ואם בזה כיוצא כלוכן

 אבל ]ס"ך[ דרכו דכן הכף ראש עד תחבר0מתמא
 דלא מילהא אמרינן ולא נאמן תחב כמה עדכשאומר
 עושח שהארם רבמעשה אדןתיח לאו דאיגשי עליהדמיא
 נסם ט"ם סק"6 ]עס"ת זה על 'רעהו לתשמישובירים
 ונס ג5'ס רמי צ1ס 6'ס ו5סט"ס ומססרמ"ג ע4ו וספיגקטג*

 ; וצו"ק[ ג55 קוס יסקסק ו6ין נ6טנס6סס
 קווארפ א' הוא כף ננד ששיס דשיעור *כתב, ש;י "שנ

 מאפ חצי שריא קוואר0 שני הוא הפרור 1"ץוחצי
 הוראה בעלי אצל המנחנ ונן סקייו[ ]נ6ס"סד0רינתנו
 אם נס ומה עץ מכפות דקים שהם מפני ס,הבפוית די כסף או נחשת בכף אבל עץ של ככפות והואסנס
 בכפות תם מאד מעם ה3מות יהיח באש אותסיוזיכו
 בזה כלל ליתן וא"א המורה עיני כראיית הלוי עץשל

 ; המקומות בכל ש11ת חכפותראין
 הייט מעל"ע רעך בכ"ר בו ששימשו שכת% וזהצ*

 במים בו כששימשו אבל בחל5 %כששימשו
 חשבינן לא חל5 ולא בשר לא בו שאין בתבשילאו

 ולא בחלב בו ששימשו מזמן אלא זה מתשמישחטעל"ע
 סשימוש אפילו המל"ע רחשבען איטור של ל%רסי
 יכבר סק'נ[ נפז וה שין לא היתר וגהשסישימ6ה דנעשה סשום רהתם זח בסי' שיתכאר כמו ג5כי'דשאם

 וטים חלב בתבשיל דכשהיה ל"ר סעקי צ"ב בסי'בארנו
 שיש ככצ ורלא שבו החלב ערך לפי רק לשערא"צ

 חיד שיהיה צריך ראשון רהכלי ודע ע"ש בזהשנסתפק
 סולדת היד כאין נס להחמיר שרוצח מי ויש בוסולדת
 היד א'ן אם ' האש אצל בעומד דאפילו עיקר ואיטבו

 ]ע9'ו ק"ה בסי' בס"ד ויתבאר הוא כלום לאו כוסולרת
 ין :זוו: שןז':לל,2~י'י::ג עירוי ע"י נם אסור כן כמו בתחיבת שאסור וכמורץ : גס'ס[ הרט'6 ססק צגןסק"6

 מבליע אינו עירוי אמנם ]סס[ צ"ה סי' לקמןשיתבאר
 חקליפה ננד ס' רק לשער א"צ וא"כ כ*ק רקומפלימ
 כמו ככולו מבל'ע חרם דככלי שסובר מי ויש]ס"צ[

 יתנאר ושם כן איט לדינא והעיקר ק"ה בסי'שיתבאר
 ; אלו דינ'ם יתכארו צ"ה בסי' וכןבם"ד

 סשערים מתכת של רבכף שאומר מי ריש שכתבו וזהך
 כשחם דבמתכת סשום מקצתה תחב אם אףגכולו
 דנהי עיקר היא הראשונה הסכרא אבל כולו חםמקצתו
 שאינה וכ"ש בכולו בליעהו מוליך אינו מאם כולודחם

 קדירה לענין צ"ב בסי' שאמרנו ואף מכולהטפלמת
 כשעומדת זחו הקדירה בכל הבליעה מפעפעדבבישול

 בהחיבח ולא שם ומתבשלת סק"נ[ נס'צ ]סט"נ האשאצל
 איסור ננע אס הוא 13ל1 רחם ממה וחהועלתבעלמא
 אבל כקר ולא כחם אותו דדנ'ן שם נבלע השניבראש
 לענין דגם שאומר מי ויש ופל:מה בליעה לעניןלא

 שא"צ זה בדין כמו פלימח לענין ולא כולו חםבליעה
 בולע אבל מכולו מפלים דאיט סשום כולו ננדלשער
 הצד אח"כ תחב אם ונ"ם סקכ"7[ סל6 ס" ]מל'6בכולו
 סקום ננד ס' א'ן אם התבשיל נאסר בתבשילהשף

 ]גע"ס כן אינו אחרונים נדולי רוב דעת אבלההחיבה
 ; סק'"1[ קג'6 נסהסס"ך

 בקדירה הכף תחב אם ב' סעיף וח*"ע הטור כתבון
 ששס פעסים ב' צריך בינהים נודע ולא פעמיםשני
 אחף כפעם דסני וי"א זח על כהב הרם"א ורבינועכ"ל
 דהמעם חמפרשים וביארו עכ"ל טהגים וכןששים

 ננד ס' צריך דמתחלה ששים פעסים שנישהצריכו
 בתוכו הבלוע כל הכף פלם לא שמא וחיישינןהחלב
 ב4 נעשה הקרירה מן וכשהוציאו חלב מעם בוונשאר
 וה ננד ששים עוד וצריך בחלב מבשר נבלההכף

 בששים הכף לבטל צריך ולכן שניה בתחיבהשנתחדש
 כתכו לא ולכן סק"ג[ ,ס"1 סק'צ ]ס"ך חשני כפעםנם
 כטה תחבו אם אף א'" מזה דיותר פעמים שנירק

 חנ'צ אמדינן דלא צ"ב בסי' לשימת'יהו דאזליפעסים
 השניה פעם ננד ולכן איסורין כשאר ולא בבב"חרק

 שהחבו מה אבל ששים פעם עור צריר נב"תשנעשה
אח"כ
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 רותח נרנר בהכף שיטשו אם אסור בריעבר יאפילו5נ
 ,מן נל חלב עם נין נשר עם נין ראשוןפכלי
 נת אינה חיא 1אפיל1 ראשון מתשמיש יומא נתשררא
 מתחינח יומא כת היא אם חחלב נישול מומןוסא

 אמ אמנם סק"'[ ]ס"ר ריעבר אפילו אומרתאיאשונה
 מותר ראשונה מתחינה מעל"ע לאחר נחהשתמשו
 נשום כח להשתמש אטר לכתחלה אנל נפ"ל היאקהרי
 ננלה שנעשית כיון מעל"ע אחר אפילו רותחתשמיש
 חולנת נקררה נשתמשח כשהכף הכל רוהו ורע]סם[
 נשר של נקררה יתחנוה כחקרירה חלנ שחיהססש
 כשר היה כשלא אכל כהקרירה נשר שחיהססש

 נ,ה יש נשר מנישול יוסו נן שהיא אףגיקרירח
 ששימשו נהקררה חלנ היה כשלא וכן אחריםדינים
 : פ"1 כסעיף נם"ר ל8נינ1 ויתנאר הכףנה

 בהנאה אמור הכל הכף ננר נקררה מ' אין ואםקך
 לשאר או הכמא לנית יורוק והמאכל נב"חנרין
 שלו איט אם ואף לכלנ אף ליתט ואמור ממונףמקום
 בחמץ ורק שלו שאינו נכ5כ מתק-ין ויש סק"1[]ס"!
 אמור וכהקררה הנאה אימורי נשארי ולא אמורנפסה
 ליתן אין צונן תנשיל נם וקי רותח תנשיל שוםליתן
 רינים פרפי נוה ויש ר' מעיף צ"א נמ5 כם"שנו

 רכרים שארי או פירות נתוכה לתת 1םותר שםכמבואר
 מותר וכן האימור מני נהנה שאיט כטן צונניםינשים
 וכן' הראש ל5פיפת לוי"ג נולחום

 שאינן רנרש שארי
 כהכת הדין וכן סק"1[ ]ס"! מותר ושתיה אכילהלצורך
 התנשל מותר יומא בת כשאינה אח"נ כח כישלואם
 שלא נרי לנהר חקרירה רמי להשליך שמצריך פיויש
 ,ה וכל סקין5[ ]ס"ך עיקר ואיט הקרירה מכישולירנח

 ! יומו נן היה נשהכףהוא

 של נקרירה ותחטה יומו נן היח לא חכף אם אנלכ!ר
 הקררה הכף ננר נהתבשיל ששים אין אם אףבשר
 עם נין בשר עם נין לכתהלה אמור ווזקף מוחריםוהתבערל
 ננרה ששים ההז לא ונין ננרח ששים שויה ניןחלב
 רותה נה לשמש ואפי* סכנ"ח נלועה ורא ע5"פעיזךי
 שיתנאר הסנהנ נפי אמור רנריםבשארי

 נמע-

 כ'
 פעם בה שתחכו כמין תהנוה אם נריעכרצמקם

 אחנוה אם אבל מוהר מעל"ע נתוך אפלוחראשון
 מעל"ע נרעך היתה אם בתחלה נ*עה שהיתחב5ן
 אין אם חזזנשיל הקררה 8םור הראשונה תחינהשל
 היא הראשון המין ננר שהרי פשוס והפעם כרהם'
 סעל"ע גתוך הי*ו *תחנחז מין וכנגר סע15אחר
 תזחנוה פעל"ע כתוך אף וכן נריעבר מוחר עמןצכל ראשונה תחינה של מעל"ע אהר וצא שאם הוא81שופ
 ח5כ ולא בשר לא נהם שאין חמים ירקות *ינמים
 פננ"ח שנאפרח יגף פשיפ רנר ונן כריעבר נ-גמותר
 נה שאין נתבו%ל ותחנוה מרנא אימורין פשארי%
 יוסא בצ: כשהוא' חבף ננר פ' רצריך חלנ ולא ' נקרלא

 כשנאסיה נקרירח הרין ובן אמור הכל ס' 5ה איןואם
 4 אמיר הכל מעל"ע בתוך חם רנר איוח נהושימשו
 הנ"י רכיט כתכב(ז

 נמע-

 ב,קררה מים כשלו אם ה'
 נה ונשלי ח,רו ואח"כ נהפכףאאולנת ותחנוחרשה

 היו הכפות ושתי כשר של נף נח ותחנו אחרת פעםמש
 ש'שים נמים היו לא מחפעמים אחר ונשום יוסןנני
 שאר אבל חלנ ולא נשר לא נקררה להשתמשאמור
 נשלו שלא חרשח שחיתה מאחר לנשל מותררגרים
 סותר חלנ או נשר נה ובישל ענר אם מיהו סעולםכה

'ז

 ינתייה % יב ""וש ויי:י ;":י
 ועריין נקררה והמים נמים והכף נכף סעם נתןשהחלנ
 נריני צ"ה נמי' שיתבארו הרעות ולכל היתר שלהוא
 אפילו מותר פעמים רנשלשה מורס כולדצ נ"פ כר"פ

 איוו נה להשחמש לכתחלה נמ מותר וא"כלכתחלה
 רמ"מ אלא סק'"7[ וסר'ח סקס"1 ]ס"ך חלנ או נשרשירצה
 שהשל ונכאן האחרון התשמיש נה לקכוע לכתחלהיש
 סס 3ס*ך נשר תשמיש נה לקבוע יש אחרון היהנשר
 ונן נשר של הקרירה היה אפילו אלא עור ולאגסוס,[
 היה ולא יומא נן חולנת כף נה תוחנים והי1יומו
 חקררה נאסרה לא נ"כ הכף ננר ששים שנקררהנמים
 : ]סם[ נקררה נשר אין שעתה כיון נ"פ נר נ"פמפעמ

 , ! נ ,נתיל, י:יזבנ"ום:.וזנ
 רמותר נקקרחשעלו

 לאוכ*
 לאכול שרצוט כיון נכותח

 נלא *'ותם אטל לו לומר א*א מותר ומרינא נחלנהרנים
 היא כשהקררה ודאי נקדרה אנל כריענר ,ה ווצהחלב
 נשר נלא תנשיל מעל"ע נתוך נה וכשלו בשרשל

 ששים כקרדה ואין יוטא בת חולנת כף נהותחנו
 נקררה אנל כמקרם נשר נה לנשל מותרתרהקדרה
 1ש5 חלנ של הפכים נ"פ נר נ"ם שני נה ונאוחרעהה
 רליתא כסאן ששים ההז ראלו ששים כאן ואיןנשר
 רצה בקדרה אנל במאכל כמו נריענר ,הופוהר ל* כר רנ'פ טו ששים כאן כשאין אנ5 רמיכלל

 ביכל,זו הרי חלנ * כשר בה ישתמש ולטהכלבתחלה
 נעלי רנותיט מברת ,וי אחרים נרברים נהלהשתמש
 קצת מ"ם שרוי בדיעכר רק מותר נ"פ נר דנ"מהש"ע
 ילא לכתחלה ולא בדיענר ט9 אוסר ראיט גת ישפעם
 ברה-ה ומברא רכר דלטזא נמאן רנששים ששים לישר%
 סמו5 ס1%,! גיף % סע"! פיגרי !ס ~5טיפי נם"רהיא
 הקדוזז אם כלומר כה%לם בה נשלו שלא חרשהשוךתה פאת- שאומר י,הו ויויק1 8"ס סקעץ סף בס'יגס5ג
 אין מעל"ע לאחר ונין מעל"ע בתוך נין ישנההיתה
 חהו דקורם התשמיש טנע נש נר נ*פ ע'י הנארבר

 הוה חרשה נקררה אנל ג1 שימשו שכנר כיוןריעכר
 ג אהרים תשפישים גה לחשתסש ויגולבלכתחל5

 א*י.



 881דץשלת צר מימו בה5נ 5שףהיטתערוך

 בכלים נ"פ כר בנ"פ מחורש רין לנו יתחרש י6"-פפ
 שאר או הץקות 14 טים בה שבשלו חדשהבק-רה
 בת חולבת כף בה והחבו חלכ ובלא כשר ביאהבשיל
 וצלכח חקררה נעשה ונף ננד בקררה ששש ואיןיומא
 בה כשתחבו וכן לכתחלה חלב תשמיש בה לקכועדש
 יש הנף טד ששים כקדרה ואין יומא כת בשר שלכף

 עצעמ גס ]חש בשר של תשטיש לכהחלה בהל"כוע
 בה ישתטשו רבפות שני בה וכשתחכו סקע'ו[ סוףסם"ך
 בששש אבל ששרם בשאין הבל וזהו אחריםרברים
 כמאן מששים שיוחר שהמעם מפני רטי רליתאכמאן
 ישהמשו טמא בת אינה האחת כף אם ולכן רמירליתא
 שניהן ואם שיתבאר כסו יומא בת שהיתה בהכףגה
 ! שירצה תשמיש איזה בה לקכוע מוהר יומן בניאינן
 מש ש ירקית בה שכשלו קדרה הרם"א רבינו וכתבכ

 14 יומא גת אינה והקדרה יומו כן כף בהותחבו
 להחסיר וטהגין שרי הכל ששים כמאכל שיש אולהיפה
 הכל4 ול54סור יוסו בן שהוא הכלי כמין הטאכללאכול
 מרעא כי בעלמא חומרא אלא ואיט יומו בןשאינו
 לא ום' להחמיר וטהנין שכחב וזה עכ"ל שריהבל
 ]ס-ך בלל להחגזיר אין רבששים ששים ב0אכל אישקאי

 היהה שלא בשי של קירה שהיה בנונ רבריו גי4צרינ84 ! שירצה סין באיזה המאכל לאכול ינהלסק4א[
 בחיירה ואין יוכצ בן ח1לבח כף בה והחבו בשר בלאמים 4י הץקית בה בשלו ועתה בשר מבישול טמאבת
 נשאר דחשירה מותר הבל ההן מעיקר הכף ננרששים
 נ"פ שהוא ספני אמרה לא והכף שהיה נמו בשרשל
 וחבאר חדשה בקןרה בפות שני שברין ואף נ"פנר
 ספני זר1 חלב .לא בשר לא בה להשהמששלא

 הקורם התשס-ש לבמל אין ישנה אבל חדשהשהקררה
 ט-פ גש6 סס-ק סם"ך נ,וגס גס מיסו "'ח במעיףכם"ש
 ודו"ק[ 6ס 6'5 ס6חרזן נדף נט5טו עפמ"ם סק"עועע'ז

 חלב עם ובין בשר עם נין לאכול יכול מרינאוההבשיל
 אינה בשר של שויא שהקררה מפני שרי וראררבחלב
 של שונף ססני מוחר נ"כ ובבשר ונפ"ל יוטאבת
 צ"ה כם(' שמחמיר למי ואפילו נ"פ בר נ"פ וציחלב
 בישול אינה בף רהחיכת נ"כ י"ל בבישול נ"פ ברבנ"פ
 אפי4 לגטרי רקררה לאמזר ויא המנהג אבלנמור
 חולבת גכלי המאכל ולאכזל רברים שאר כהלכשל
 שום ואין חלב עם ולא בשר עם לא לאבולולא

 שאינו מי ולבן כן נחהגין שיש אלא אלוטלחומרות
 הכן שויא בחלב יאכל חלכ או בשר בלאלאבול

 שהקררה לויפך הרבר אם וממילא סקס"ו[ ]נוו'סיומו
 כתבט וכנר להיפך הוה עסו בן אינו והכף יומאנת

 לכחחלה שהך לא ה0אכל אכלת ~לעדן י"חבמעיף
 איט זו דצמרא ולכן ישנה בקררה וכן רמיוכריעבר
 ן,6ע 0בואים רגרע כל וכזה כן שטהנין בטקוםאלא
 צחפינפ פייסם 656 שדס סס'ך נס ו5ל;6 סק"ח סס"ך*סנטס
  גזד גר לע יש6וסל עגן פטשנ סאגף

 גגקאי
 מו* 6טו

 ? חץ"ק[ יטו סנן סנגנו סצגל עטסט6ני
 רבשאף אע"נ התרומא ספר בשם הפר נתבכב

 גלא סע5שע ששהתה אימור של קררהאיטחן
 כבת חשףגא 0על"ע בתוך חסין בה ד1חמו אטאימור
 כבב"ח המים חימום לאחר מעל"ע וצריכה וכו'יומא
 נה כשלו הכשר לכשול מעל"ע ששהתה ואחר,ים בה הוחקו מעל"ע וכתוך בשר בה כשלו שאם כןאינו
 ו עכ"ל המים לחיסום טעל"ע בחוך שהיא אע"פלב
 החילוק פעם אעצרים בשאר חנ"נ רם"ל לפאן יהנהכנ

 הבשר מן ווחירא נ"פ בר נ"ם וצה דבבשרפשופ
 וממה"ש לקדרה הטש ומן למים הקררה ומןלקירה
 וכשכשלו נבלה כולו באימור אבל הכשר פעםרנקלש
 ולכן עצמה אישר כבישול הוה המל"ע גתוךר5טים
 ס"ל- דלא מאן אפילו אלא המש מבישול מע4עצריך
 ראיכא היכא כל אישר בדבר מ"מ אשורים בשארדג?
 באיסור שתך ולא האימור כטף הוה ראימוראפעטא
 ביון מוף רטף ואע"נ ווריפה[ 6קנ"נ ]ם"ך נש בינ'פ
 גו שיש האעצר פעם מפני אלא מהמים האשורראין
 וכמו מעל"ע לשור שויא נפנם כבר האימור פעםוהץ

 באסת אך סק"ך[ ]סר"מ כן לוטר שרוצה יששבאמה
 המים בשחטמו שהרי מעל"ע עליו עבר לא האיטרנם

 וחדת המים לה~ך האי0ור את הקירה ה48פהגוקררה
 הא*נצר כאלו אז הוה להסים נפלפ שהאימור וכיוןובלעהן
 רדיחר בין נבשר אבל מעל"ע זמן מאוהו וטוניןבעין
 רנעת נמי ונהי נ"פ נר נ"ם והוה רפעם נקלשוצא
 טעם רק מ"ם בעין הבשר באלו הוה המשחיטום
 להך ר16ר העהיק ולכן פס[ טספמ'ג ]ע"מ חואקלוש
 רק הנ"נ אמרינן רלא צ"ב בסי' מ"ל ראיוו אע"נרינא

 !ס וק סטסיק 65 עכן מג"ג פטי סעעס נסנ מסנשיבבב"ח
 6יך צ6"ק 51'ע 5שנ כסי' נסע"ו נ'נ ס"5 יייסו ססזסנםש6

 ! וסצרפס[ סם"ך ססיגוסו וככר סעורכסט
 שבושית איסורש רבשאר אע? אור כחב שיכר

 מאיגצר בלועים בצלים כנון גויהר הבלועאימור
 הבצלים כל בננד ס' צריך היהר של כקרראובשלם
 בצלים שאם כן איט בבנ"ח הבליעה נגד כם' מני1לא
 אם ח1לכח בקדרה ובשלם מבשר בלועים יריתש
 סן אלא א"צ ובהיקות בבצלים בלוע בשר בסההרוע
 ר5וור עכ"ל והירקות הבצלים כל כננר 1לא הבשרכננר

 רבאיסוריט טשום הפעם מןמע בזה גםולכשרה
 ולכן איטר דיה הבצלים כל באלו ווזה חל?אמריגן
 א"א אבל ע"ש בלבוש וכ"ב הבצלים בל כגנר מ'צריך
 סי יש ולבן כמ"ש כן מובר איט המיר שהרי בןלוטר
 האימווים בכל רג? שבר שאיט לסי הי רבזהשכתב
 רק רק הבצלים שההך ר0יירי הוא בכאןוהפעם
 חסכין כל ננר מ' בעען חתיכה ובבל אישר שלבריכין

 כסה בעינן בהקדרה הרקים וצצץיכוה כלוכשהשליך
 שני בקררה הכף החיבת במו ר5כין נל בדיפעמים
 נגר ס' ( שצריך ססלא יכן לעיל שטעבאר*עמים





 8שפד"טכחן צי פח 3חלב בשר"פ"עהוף
 ועם"ש סקג"ח[ ה"ר הסכץ טשך בכל שהתך4צצינן

 ; ב'כטעיף
 בן אינו אם אבל בם"ש וראי יוטו בן כשהסנין וזדיקך

 וק"ש לאו אס יוטו בן הוא אם ידוע שאימ אויוטו
 שסטנירש סכין דסתם אע"נ יומם צני אינם בליםסתם
 במי' נ"ב ויתבאר " בטי' בם"ש פניו עלקרוש

 צ-

 ט"ם
 מזקם דכר שהוא טפני קליפה בדי אלא אוסראינו
 כרבר חד1 נמילה ברי ער ראוטר ההבאר צ"וובס%
 דבננד ש14מד מי ויש סקג"ס[ וס"ך ]4"ח שם כם"שחריף

 ראשונה בדיעה והעיקר סקי"ג[ ]ס"ו ט' צריךהשטטמת
 כעלמא כהדחה די יוטו בן ואימ מקונח וכשהסכין]פר*ח[
 קליפה ט"ם ששים ויש יומו בבן דנם הוא פשופודגר
 רופב בלא שהוא דרבר ק"ה בם" שיהבאר במוכעי
 דבשם קליפה צריך החתך במקום מ"ם ט' שצריךאף

 סס[ ]ס"ו רוטכ דליכא ביון החתיבה טבכל יותרהבליעה
 ואימ קליפה בוה דא"צ א"ע לדחוק שררצה טיויש
 סוף וסס"ע ]'הס,ר קליפה בוה נם דצריך דפשיפאעיקר

 ; 4111ק[ ע"ס סס"ו געיס ק6י 6תרחייסו ויספיף
 ובץ יוטו בן הוא אם בין הנעיה צריך יהסביןל64

 ודיט טבב"ח מוכלע הוא שחרי יומו בןשאיט
 יטא בת שאינה כשר של קרירהכרץ

 שנהב~
 בה

 שר1א בטכין ורק צ"נ כטי' כם"ש אסורה שהקדרהחלכ
 דכל ז' במעיף הרם"א רבימ וכתב הנעלה מהנימתכות

 ואץ יומו כן הסבין אם ואז בב"ר רותח כבשר דעאזה
 דצעלה צריך הסכין ואף אטור הבל הטכין ננד בכשרטי

 נאיצה ור5כין קליפח צריך הבשר שני בלי הוא אםאבל
 לן~ף יש יומו כן הסכין אין ואפילו טדגין וכןבגךקע
 שכתב וזה ע5'ע הטכין שמנתית משום 0עפהבשר
 א"צ יומו בן דכאינו כ11נת1 אין הנעלה צריך יומודבבן

 להשתסש מוהר יוטו בן רבאינו רב11נת1 אלאהגעלה
 צ"ג כם" כם"ש וירקות דנים בטו דגרים כשאריבו
 ]ס'ך נבלה הטכין דנעשה משום אטור זה נם יופוובבן
 ספני זוי י(פה צריך הבשר דגכ"ש שנתב וזה 6[סק5

 כהרחה רי מקונח שהוא בשיורע ולכן המכיןשממנית
 ביון פ"מ רך ר1א שהבשר אף בסבין הצריךונעיצה
 קשה דכר היה דאילו נעיצח צריך כ"ש חום בושיש
 בו שהתכו כשר של מכין בנון נעיצה צריך בצונןנם

 ויש ]סס[ קכ"א בסי' ויתבאר נעיצח צריך קשהנבינח
 : סקכ*ח[ ]סר"ח בזהחולק

 בו אץ שמ בלי דכל ט"ל הרם"א דרבינו ידע111
 זה בשר כמן נוש בשהדבר אפילו ופליפהבליעה
 %1'א ב"ש דין לה יש לקורה מקררה רותחתשנטלוה
 רוהח בשר בפו שלישי בכלי אפילו נוש יברדבל

 שדרא זמן בל ראשט בלי דין לה יש בפעלערשהושמה
 פבלי טתגךר צלול דבר דדווקא 0עיר שהחושרותחת
 דיטה כה טולדת שהיד זמן ובל נוש דבר ולאלכלי
 מיני וכל ואורז דוחן 1ב1 רס"5[ גסס סק5יי6 ]ס"רככ"ר
4 שקורין עכ בגישילנררפין  סכלי 11שסה אסרלו 

 ]ע11 בהם פולרת שיאר זפן כל כ"ר רין להם ישלכלי

 כן הש1 דסכיכא דבדוחקא שמחלק מי יש גסט[סקיאי
 מכיש אפלו חט בשר גטכין בשחהך היימהוא

 ד0כעא רוחקא כלא אבל ב"ר יין להכשר ישושלישי
 דץ לוה הפ הקאם"ע או הכשר אה בבף שלקחבנון
 לבדה דוכושר דבשועירו ש14סר מי ויש ]סס[ב"ש

 ה4פ כ"ר דץ להן יש והפע"ר הקערה אלטהקדרה
 דהרופ8 רבען ג"ש רין לה יש הרופב עם הבשרעירו

 נכט ובההאי ]מליי[ מתלרד שמתוכו חבשד נםמתקרר
 בחפ"ס אמנם נבפה סברא גזה שיש זו כדיעהלהחמיר

 ךעחשר עליו לסמוך הרמ"א רנימ הוא בדאי כריעבדאו
 גם לכן הכלי של דפמת ע"י ויא ראשון הכליחמימות
 כיר דץ לזה אין הכלי דפטת דליבא ביוןגמש

 לרכעו ברורה ראיה יש י4[ ס5' ]ס"6 פעשרותומירושלמי
 דושר שני לכלי כ"ר בין ההפרש שם שאוטרהרם'א
 שאין אטר וחד החמיסות בעצם הפרש בהם שישאסר
 ככשר איט כ"ש דין ועכ" בהחמימות רפרשכדם
 א1רז נקערות רואים אמ שהרי זו לדיעה ראיהוטביא
 לכל4 ראשון מכלי שתה שמערין חמים נריסין שחם
 בדישש ואם ע"ש הראשונה בחפשותן ועוטדיםשני

 ושרץ טש ביבר בא0ת הא מייתי ראיה מאיראשינה
 ורסי5 65 ]6ס חרם"א רביט בדעת ודאי אלאמשתנה
 פ4ע" וס'רוס3סי יכ5'עס ס~סס 5סגין גגשר ס~ס טס ייגרס"5
5ענין

 ניס~
 021י' 5סרפש6[ כרורס ר6'ס יירוס5פ' ססס6 ומ"מ

 ; בסשד כזה עוד טעבאר ב"ד וסעיף ב' סעיףק"ה
 פנאדשש לתנור נפל אם ח' בטעיף הב"י רבינו כתבלג

 גשר בקערת חמה נכינה ובן לחה אפילונכינה
 הכותה ואץ עכ"ל קליפה בדי אלא אוסר אימ י01אבת

 עושהם כשך של בקערה אלא הפנאד"ש קושיםשכתנוד
 שהה ומשימין פנאד"ש שקורין בשר של טאכלבה

 .המאכל אל טפל אם ולאפות לצלות חסבתטר
 רזתח לבשר דמי ולא כקישה די לואה אפילונבינה
 תחקא יש דחתם ששים דצריך ד1לנת בסכיןשחתבו
 שסגונטן גו יש סכין דסתם ועחי הרכה ובולערסכינא
 ויתר על שנפל דאיפד ק"ה במי' לקמן דקיי"ל וק(]נ"[
 ראון פשום כקלפה בכאן די תמק נמלה צריךחם
 טמה כעצם שהיא בלומר ]כס[ הרבה ליבנם נכינהררך

 אינה ולכן ושמינה רבה כשהיא אף וקשיותליבשות
 צריכה אפשר עצמה דגכינה ולבן כ'ק ודי הרבהנכנטת

 4סר אש יומא בת כשר בקערת חגחה נבינח ובןי ; סר%'נ[ ]ס*ך סרפנאד"ש שבל'עה טפנינמילה
 דאין וביון דסכינא דוחקא 9יכא באן דנם ב"קאלא

 תם חמה הקערה בשגם אף בקליפה די רומבבאן
 . בקליפה די נטב הוא דאם דגדולים המכימו ולדינאצנ[ ]זע"1 כלל טאכל כאן דאין כיון כקליפה דילהנבינה

 ס' צריך נמור וכלח נטילה צריך קצת יךדגבינה
 ]פפר"0 הקערהפד

 סקשי
 רסקך דגיה(כאן שלא ווה ז"ש ק"ה בסי' חרס"ארגיט מיברי ופתבאר וכן סס[ וס'ך

"קסז
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עףי
1קשו"1 צה מימן בחלב בשר."%א

 בכותח לאוכלם אין לנתחלה כלומר פותרונריעבר
 1םומכין לאכול מותר בכותח אותם כשנתנודגריעבר

 אמור בריעבר נם רבנצלו לומר שרוצה מי ויש ע"שי' שבסעיף וריעבר כלכתחלח זה ואין ראשונה ריעהגל
 שהכאנ1 השלישית הריעה לפי וזהו רס')[ גסס סקיי~ס'1
 ובפרפ כן משמע לא הרם"א מרבינו אך ה'נסעיף
 שיש ורע ראשונה כריעה להלכה הכריע חב"ישרבינו
 וחקערה הרנים אם שניה רלריעה לוטר שרוצהמי

 אלא מותר ואינו ואמור כנתבשלו רינם חמיםשניהם
 מכל כן סשמע ולא סק"נ[ ]ס"ו צונן ואחר חםכשאחר
 המור מלשון כן משמע שקצת ואמת הראשוניםרברי
 שהרנים או וכו' צוננת בקערה וכוי רותחים רגיםשכחב
 ברווקא כ11נת1 אין הוא נם אמנם ע"ש וכו'צוננים

 וראיה מנ"[ ,ג"מ ]ענ"ת הטפרשים כמ"ש קאמרולרבותא
 לימא וכוי נתבשלו אם אבל למיים לו למה ראל"ללזה
 ]תס בזה חילוק ראין וראי אלא חמין שניהם אםאבל

 דנס )רג )רג1ח6 כן סכתג, 1קחוס' גנייון כ)'ו טסינסנרנ"ס
 ונ"5 גן ג1,נת1 קר6"ס 1נס מזגר'קס גימ1גס 16סרגכס'נ
 1נס 1ד1"ק סג"ס ס) )ד1סק 61"1 )ט1גס 6מר גנררזסטור

 1;,~%%;2ל%%
 %י~

 מעם'ס שני דזהו רותח כשהוא אף בשר נהשנתכשל
 ע"י לערות אבל מותר ליחנן דרק וי"א כליםשע"י
 איזה בו בשלו ועתה חלכ בה שנתבשל נ(בליעירוי
 לכתחלה אמור יוטא בת בשר לכלי התבשיל לערותרבר
 עירה ואם וו"ל נ' סעיף לקמן כם"ש בריעבד נםואולי
 ואוטר ראשון בכלי רינו חלב כלי על כשר שלמכ"ר
 בשם שרבריו אלא סק'1[ ]סר'ס עכ"ל יומו בן היהאם
 הנרולים מן והרבח ]סס[ בם"ר שם שיתכאר כמוצ"ע

 והמעם נו"נ[ ונסס *ייס גסס סק"ט ]ם"ו ימותרהמכימו
 ריעה על ממכינן יבזה שלהן בכלי ליתנןשהתיר

 : סק'ס[ ]ע"וראשתה
 עלו רק תחלה נצלו או נתבשלו רבלא שכתב וזהיך*

 וכן "צמו חלב עם לאכלן מותר בשר שלבבלי
 הריעות לבל טותר יבעלו משום פשום זהו עכ"ללהיפך
 הו"ל חמיס רבשניהם מחמירים שהאחרונש כתבנווכבר

 וזה "'ב במעית כם"ש כן נראה לא ולענ"רכנתבשלו
 בן היה לא בה נצלה או בה שנתבשלה הכלי ראםשכתב
 נ"ב עכ"ל השני הטין עם לאכלן לכתחלה היתר נוהניןיופו
 : ע"ש צ"נ בט' זה בכעין נתבאר וככר פשופהמעם
 אנל חריף רבר אינו כשהסאכל וה וכל כחנ עורקפן

 תכלין שרכו או יומו בן אינו אפילו בשר שלבכלי
 בריעבד אפילו אוסר בחלב אכלו אם בשר שלגטרור
 כולו אם רק שבו הבלין מעפ טשום חריף רברמאבל מקרי לא ום"ם ברם הבלוע הבשר ננר מ' ראיכאער
 עג'ע צ"1 מי' לקמן ועי בגולו ורובו חרקו דברהוא

 דחריועתו משום נ"פ בר ניש אטרינן לא חריףרכרכר
 שיק4 לא חריף ברבר ונם בשן האיסור כאלו ליהמשוי
 רנר נקרא מה יהבאר ושם צ"1 בסי' יתבאר כמויומו בן היה כאלו לשבח ליה מחליא רחריפותו יומו בןאינו
 בין (~זילוקנ[שף

 חריי
 ואנו חריף לחו

 אין1
 אלש לנו

 זהו אם מפק שיש במקום מיהו הרם"א רבינו שלפמק
 צ"ו ובסי' סק"דן ]עפ"ס להקל יש לאו אם חריףרגר

 : בם"ר בזה עוריתבאר
 יומן בני חלב וכלי נשר בלי של כשפליפ1תמוז

 אם רבותינו נחלקו ראשון כלי בחום בזו זופוגעות
 כשר של קערות כנון לאו אם נ"ם נר נ"מ הואזה

 אפילו בהן סולרת שהיף בחמין חולבת ביורהשהודחו
 נ"פ בר נ"מ ממש רזהו רמותר רי"א יומן בגישניהם
 שעלו כרנים ממש וזהו היתר של רם עדייןפעמים והשני החולבת היורה וכן במים והקערה בקערההבשר
 רבוק שומן שום היה שלא לי ברי שיאמר והואבקערה
 המעם הרי טהם באחף אפידו רבוק שומן היה ואםבהם
 ממשות כננר מ' במים יש א%כ איסור של הואהשני
 היה ממתסא ראסרינן אסור רבוק שומן היה שלאאצלו ברי אימ אם אכל היורה או הקערה פני שעלהשומן
 צ"ר במי' כם"ש נקיים כלים רמתם ואע"נ שומןרבוק
 סקי"ג[ ]סר"ס לחריחן עתה בא שהרי הכאשאני

 כששניהם אמור נקיים בכלים רנם ים"ל מרבותינו וישין : נ' במעיף הב"י רבינו רעתוזהו
 הפליפות רשני סשום נ"מ בר נ'ש זח יאין יומןבני

 דיידה וטן הסים אל הקערה מן וכשפולפ יחדטתערבים
 באימור שני מעם והוה הפליפות נפגשים המיםאל

 בעצמה היורה אל נונעות בעצמן רהקערות ועורבכ"ח
 חרט"א רבימ רעת וזחו המים ע"י שלא לזה מזהונפלם
 נוו רבוק שומן אין אפילו אומרים ויש שםשכתב
 בלי מבליעת יומו בן אינו הכלים מן אחראא"ב
 בהם נוהנים והמים מותרים הכדים כל ואזראשון
 אותן והריח יומן בני שניהם אם אבל לכתחלהאימור
 1ר11קא לשנות ואין נוהנין וחכי אמור הבל נכיירביחר

 או זח אחר זה הורחו אם אבל ובב"ר ביחרשהורחו
 : עכ"ל שרי הבל ביחר אפילו שניבכלי

 סוחר הכל יומו בן אינו יכשאחר טבוארים ורבריוי1ק
 והאיע יומו בן מאינו שבלע מפגי מותר י1מ1יבן
 כר נ"פ זהו אך' יומו מבן בלע שיוא אף מותר יומוגן
 שכל ממילא נאמר לא יומו רהכן כיון רהתיראנ"מ

 ,וסן בני שניהן אם אבל שכתב וזה היתר של הויפלימתו
 ראע"פ להומיף בא אמור הבל בכ"ר ביחר אותןוהריח
 אלא חולבת ביורה בשר של הקערות הריחשלא

 הפליפות מפני אמור ל'כ אחרת בכ"ר שניהםשהריח
 כיון סיתר זה אחר זה בהורח אבל כם"ששמתערבים

 וכן רהתירא נ"מ בר ל'פ הוי המעמיס נתערבושלא
גכלי
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דץשלחן צה פטן בהוב בשרהלנותעה%ך58
 יפול אם שאף מפני חומץ גו שיש כלי אצל חלנבו
 קודס ויהבפל יפה יהערב החומץ לתוך מעט החלבגו

 לתוך החוסץ מןשיהן
 בש;-

 לכהחלה טחטירין ויש
 להניח אמור אבל בזה ליזהר ומונ מגוליםבששניהם

 כיון לזה טזה טליפול נזהרים שאין מפני מגוליןדיע'ים שני אם מלח בו שיש כלי אצל כותח בו שיש3לי
 ויש ]פהיגס[ שוה שלהם המראה וגם זא"ז אוסריםשאין
 ולאו המלח להוך כוהח של חתיכה יפול שמאלחוש

 ויתננו הטלח תוך במל ואינו בעין והכותחארעתיה
 אם בזה גם טיהו בשר בו ימלח או בשר תבשיללוצך
 1מותר אימורא טחוקינן ולא מוהר זה אצל וה ונהןעגי
 והרמב"ם כשר כו ולסלוח בשר תכשיל אל המלחליהן

 מהכותח המשס שואב רהמלח משום המעם מפרשב*"6
 לכל ללמור יש ומ,ה ]ק'"ג,[ בנט' הם אלו וריניםע"ש

 ליתנו מותר הדין סן בשר של בקערה הנתון מלחכ:ך ! בוהכיוצא
 אבל ולהבליע להפלימ לכלים טליחה ראיןבחלב

 דבר הוא הטלח רהא נ"מ בר נ"מ טמעם להתיראין

 גג%'ן%י:%מ ב"ו,גר וצ,גין :בתשנ
 להם להיוה הפשומ המנהג ישראל בית ובכלוטנקט"כ[
 כט"ש לבר ולחלב לבר לבשר למלח מיוחריםכלים

 , ברבה עליו תבא כן והעושה ע"ש פ'ץבסי'

 סעיפט כ-א ובו , ככ'י יומן בני אינם ודמשוים חייפים יביים ייני צוסימן
 בו שחהך בסכין שחתכו צנון ]קי"6:[ גנמ' אמרינן4ל

 שעלו לרנים רמי ולא בבוהח לאוכלו אשרבשר
 רהוה צ"ה במי' כם"ש בכוחח לאוכלן רטנתרבקזרח
 על קרוש שהשמנונית פעמים רסבין נ"פ בר3"פ
 מן הבא מעם נותן הוה בצנון וכשחותך ניכר ואימפניו

 הרותחים מרגים מפי בלע חורפיה רסשום ועורהסמש
 ! ]רס,י[ צנון ובלע טכינא פלים רטבינא רוחקאואגכ

 הקרוש שממנית רלמעם המעמים שני בין הפרש וישבג
 ולפעם בעין מעם אלא בלוע מעם כאן אין שהרינמיל הוה ולא יוסו בן איט הסבין אם אפילו אמור פניועל
 כן רצא אא"ב חאיסור אין כלע חורפא רמשוםהשגי
 טלקא או צנון וו"ל א' בטעיף הב"י רבינו וב"כיוסו

 אמור מקונח שאיט או יומו בן בשר של בטכיןשחתכם
 טקום נפילה כרי החתך מסקום שימול עך בחלבלאכלם
 בשר טעם כו יהא ולא ש.מיסט או אצבע כעובישהוא
 הרמב"ם טלשון סתבאר וכן עכ"ל בהרחח סוחרשאז
 בח שחהך מכין שכתב יוטו בבן רמיירי ב"ר ריגפ"מ
 חריפים סרברים בו וכיוצא צנון בו וחתך וחזר צליבשר
 שחהך רמיר לחריא משמע עכ-ל בכוחח לאכלםאסור
 צנון אח"כ בו חתך רוהח בשר כלומר צלי בשרבו

 כן לרייק יש עצמו הש"ם ומלשון נבותח , לאכלואמור
 ולא וכו' בשר בו שחתך בטכין שחהכו צנוןטרקאסר
 חתיכת שגם הוא רחבוונה ש"ם בשר של במכיןקאמר
 ולא יוטו בן היה בשלא לאפוקי מקרוב היתההבשר
 אסור המכין על שטנונית רבשיש לבאר הרמג"םדדצרך

 ! לבאר וא"ו פשופ ר,חו יוטו בן אינואפילו

 ש% :; .5 "י]~י~ע~ל% טעמירין אין בם"פ ח,"ל אמרו הרי לשאול ואיןנ
 חורפא אנב אך יומן בני אינן בלים ומתם מותררנמ"ל

 כנותן וחוה הסכיו שברעך השמנונית מטתיקוחלתיתא

 חריף ררבר מפורש הרי ])"ס.[ ואמור לשבחמעם
 לא רזהו הראשונים כתבו י1מ1 כגנ יומו בן אינומשוה
 שס ]חוס' מאר חריף שהוא בחלתית רק חריף רברבכל

 ראינו סר'ג[ סר"ס גססוסר6"ס
 טאבי

 רק כלל ארם
 ס'6 ]רלג המא:ל בתוך מעפ ממנו סערביםלפרקים
 ועיקרו ג,ס[ פ'ע גפוק41ס ]סם רע וריחו וסוי"ט[ פ'סגסג"'
 הסים ושוהין פושרין כמים אותו רשורין לרפיאההוא

 ואונו הרבה חטימות בו ויוש ק"ס,[ סגח ]רפ'ילרפואה
 חריפותם סהני רלא חריפים מאכליס ושארי לינוןרומח
 לעשות לא אבל ור%ואכל הכלי סתוך הבלוע להוייארק

 ! טרבותינו גמה רעת ווהו יוטו כבן יומו בןאינו
 הרברים וכל רחלתית שכתבו מרבותינו יש אמנםך

 וזהו יומן כני אינם ומשוים להם אחר ריןהחריפים
 וחוא יומו בן לאינו דה"ה רי"א שם הב"י רבינושכתב
 בן איגו לעשות טסתיק רחרשותא טשוס עכ"לטקונח
 הטור גם"ש התרומה ספר בעל רעת חהו יומו כבןיוסו
 וגם האחרונים מנרולי הפומקים רוב להלבה תפטוובן
 ואין שם הראאש כם"ש כן מורים היו חראשוניםבימי
 והפמר הרחק במקום רק ראשונה ריעה דיתרלצרף
ס65  וסתיסגי 6נג גר"ס ס*י  גוס גספפקו קי"ג ש5ין ]וסופ'גרול

 פג6~
 ! ס5ת'ח[ ט5 קורס יין גסוסג"ס

 בסכין רכשחתך ואע"ג אצבץ בעובי שהואנמילח ברי שאומר נהבאר בכר חריף הרכר אומר כמהךץ
 סעיף צ"ר כסי' כם"ש בקליפה רי יומו בן שאינוחגלבת

 בחו יהיה שחורפא טברא ואין רותח בבשר הוא ושםל'
 מפליפ יוסו גן שהוא כיון רהכא י"ל םרותח חזקיותר
 זהו כם"ש יוטו נן באינו גם להטחטירים ואףיוהר
 שייך ,ה כח ואין יומו בבן והוה ממתיק שהחריפותמפני
 משא"ב בקליפה רי הבשר לאס1ר רשם ועורלרותח
 בחלב יאכלנו שלא אלא הינון אוסדין אנו שאיןבאן

 רגם מהפומקים שיש ואמת ]נ"סן מקום בנמילתהחסרמ
 צנוו שכתב הסור רעת וזוו קליפה רק מירכי לאכאו

ובו'



991הש5הן צר פק נלב בשו"%יתעתף

 דעת מ"ם ע"ש עו' החהן מקוס ש*קלוף עדוכו'
 הש"ס מדשמר לו הסכיט מהפומקים ורביםהראגשד
 היה לא ב*ק רק ר1ה אי בכותח לאוכלו אסורסתס
 כתב זה לשון ממעם וכאמת אטור םתם אומרהש"ס

 והכיא גשמו הגוור כמ"ש אמור שכולו ז"5קרשכ"א
 כולו אמרינן חלתית של כקורמ דהרי לדבריוראיה
 מקים באיזה לדעת ביכולת ואין קמניםשחקרפים מפני ר4יה אין משם אמנם ]ענ"ק קי"ד נסי'וכמ"ש
 ור6"ס בקליפה די כאן אכל כולו אמרוהו לפיכךחתכוהו
 :ו 1גג:נ יטתג,5גי1ישכנן:ג כדי אוסר חריף דדבר לדינא עיקר ובן בנפילה אוססן

 אי אימיד ןני ייינ1ןט:גמ(בן5יתגאי
 בשר פעם בו יהיח ולא שימעטט או שכתכ וזהן

 יתבאר צ"ח שכסי' הנם עכ"ל בהדחה מותרשאז
 מיהט ג נובלל ג בכיאןאבל

 מעימה על טמכים אנו אין בזה דנם בתבואחרונים
 בדיעבד אבל לכתחלה וזהו סק"ס[ וס"ך סקשנ]ע'ז

 ]סס[ מותר בחלב ובשלו בשר מעם בו ואיןכשפעמו

 חדש דין לנו יתחרש ולפ"ז סק"5[ ]סר'ח כחריףדינו 4%ןש:גש%תן%
 סמוסך כח וטעס סק'6 :עפמ"נ חריף דבר דין לזהיש המושך כח לו שיש מאכל איזהמין אצלנו שידועבאם

 : כתס"כ[ סרסכ"6כתכו
 כדי ממנו חהך %א בשר של במכין הצען חתך אסן

 מעמו לא ונםנפילה
 ובש~

 כננד ששים צריך בהלג
 "טער הנפילה סקום לשער יודע אינו ואם חנפ"להמקום
 ער בבירור כשיודע גהמ בהסכין שננע מה כגגרשערם
 אמרינן בבירור יודע אעו ואם ננע מהמכין מיסאיוה

 הסכין כל ננר ששים וצריך הסבין ככל משךדממתמא
 הצטן את חהך אם אמנם סק"ר[ וס"ו ]סץך הגרואלבד
 ממנו חהיכה דבל הצטן בל ננד ס' לשער צדיך רקדק

 מהסכין פחות הוא הצטן בשכל זר1 אך נכילה כדינאסר
 ט אין הסכין ממשך דיוהר הסבין ננר בם' דידאל"כ

 ; בשרמעם
 בו לאכול לענין בשר בו שחהך בסכין שהדין יכמווץ

 בו בשחתך איסור של סכין לענין הדין כן כמוחלב
 ואם נפילה כרי ממט רנאסר חרע! רני שאר אוצטן

 ג יק גמינדי" 11 ש:גנ:ץגלג1י
 ט שחיו י" ג~יש1::ו:לנ:121ידטי
 הנמלה סכךם אם אימור ובשל בט"ש ענין גכלחסכ,
 גהץס בגגך 4' רהקא צריך הסגין 1(שך מ5רי %הרו1א

 כוח נגד ס' דצריך דק דק כשחהכן וכ"שהנפילה
 גחתן דנם להחמיר שרוצה סי ויש נבלה נעשהדכולו
 כננו ס' נצריך דס"ם מקום נמילה דצריך אחדכסקום
 הם תמוהים ודברים נבלה נעשה דכולו משוםכולו
 כווטצ אם ואף נבלה נעשה לא נמילה מכדי טתרשהרי

 מ' עצמו בצטן כשאין דבוק איסור ומפעםבשכשלו
 דבוק איטר שייך לא דכזה איט נ"ב הנמילה טקוםננר
 איטר מצד אלא "צמו מצד אסור הנמילה מקוםשאין
 לומף ביה שיך דלר1י וסוברל ניכר איסוד זה איןכלוע
 נצטרך כש:הבשל קלשה אימור כל דאל"כ דכוקאיסור
 אלא הקליפה לסקום הדבוקה החהיכה כל ננדששים
 השים וככר בת לן לית עצמו מצד חאיסור שאיןכיון
 סק'ש ]פס"ך כן לומר שרוצה מי על אחרוניםנ-4לי

 ! סק"ו[וס"ז
 חו בולי טן" או הנמילה מקום ננר ששים יש ואםמט

 הצטן דנם י"א שנתכארו הרינים כפי רסכין מקוסננר
 התבשיל מוץוך 14הם לברור וא"צ מוהרים הבצליםאו

 היה שלא ביון בחלכ ובשלם בשר של כסניןבשנחהכו
 איסור ' של בסכין כשנחתכו אבל עליהם אימורשם
 בשר בשל ראף ששאל מי ויש סק'ס[ ]ס"ו לבררםצריך
 הקדרח לתוך שבצטן הבשר מעם כל שנסחמ ייסרמי

 ע"י ונאסר בהצנון בשר פעם איזה נשארונתכמלשמא
 בף מהוחב לזה ראיה להמא ויש סק'ח[  נס'ר ]סמ"גושץלב
 אמירה שים אס 1 בשר קדרה להוךתלבת

 דוודאי גלה ז: אין אמנם הוא כן וה"נוקרדה
 ועוד פק'6[ סח"י ]וכ'נ כולו נטחמ ודאי נסורנבישול
 הצנע כסו הקדרה שבהוך קמן לסאנל ראיה איןרמבף

 מחיהכין אינם אם שאף הקדרה שבתוךוהכצלים
 ההבשיל ננר בכטות המה מעמים מ"ם דקותלחתיכות
 ואין התכשיל לתוך שבתוכס מה כל שנסחפופשימא

 : בזה ספקשוס
 צטן חתך שאם וי"א א' בסעיף הרס"א רבינו וכתבי

 בדיעכד אנל טהגידטכתחלה וכן בהלב כולו אטורבשר
 שזרן בארם וכבר עכ"ל נטילה כדי דק לאמוראין
 היוב החתיכה כל אוסף חריף דדבר הרשב"אדעת

 להוך ששמו כטן כדיעכר ול~ן בן סוברים איןהפוסקים
 טקום ננד רק ס' לשער א"צ ניה כיוצא אוהתבשיל
 לאוכלן כטן לכתחלה אבל שנהבארו הדינים כפיהנמילה
 בסכין בהתבו דא"ב לשאול ואין כולו לאסור ישבחלב
 דאץ כדיעבד זדן דהא טלו נאסרט לא נ"ב איטרשל
 שלא לענין אלא גייעכר סהירינן דלא בלל שאלהזה

 %י:ןז%1 1י? ן1ג:ליג
 : ע"ס[ סקץ נס"ך טל"ט עצמואיסור

יסיינא רחץקא בו כשיש רק סיעיל אינו .חיש ייגר ייען44
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ךחם"  בטרוכה שרכוהו או במכין שחהכי צ4ן בטהסג*נא
 רק רק אותו והתכו געייבח שנהנח%4 אותו רזחקא נ"גהושי
 במנררת שנררוהו או מעסער האק שקורין עץבסגץ
 המכא והוא בקרי"'ן שעושין במו אייוין ריבש4רין
 הבישול שנם חריף רבר אוסר בבישול וכן יגם'בל4ון
 ריבר וממילא הרבחמפלי6

 חר-

 1ר11קא יוהר מפליט
 חריף סעם אם אבל חריף רבר הוא הכישולבשעיור
 לא בדנים או בתבשיל פלפלין שנ,'תי_ין כמובהגישול
 צ"ח בסי' וה בארנו וכבר חריף כדבר תתבשילנתשג
 ב:ון בעלמא בנתינה חריף רבר אגל ע"ש פךוסעןף
 מוהר בשר בכלן כשנתנוהו וכן 4ום אינוטצען כלי לתוך הצטן ונתט היחר של ב0כין צעןשמתכו

רברים
 גי:" חרשי:והג ודא'1 החרשידכל

 ףו שוין
 ודין בלום אינו חריף רבר בלא דסכינא .יוחקא, טעס9(
 סותר נקי והוא יומו בן איט שאם נלי ששו גדיןספץ
 רמכינא ררוחקא וב"ש ראשון סכלי רותח כשוז4אפ14
 ו סק"י[ ]וטם'ך בם"ר קב"א בסי יתג4יימכין דיני ופרפי חריף דנר ,איט אם הוא כלום דלאוגצוק
 חריף רבר דבבל לוסר אפשר ראוך שש4 ויש4בנ

 חלת'ת של קורם במו יוסו בבן יומו בן איוהתע
 ר4א מרין כלי לענץ עכו"ס[ ]סש חז"ל אמרו א,ךךא"5
 גם לחוש יש והא יוסא בת קדירח אלא הורהאפרה
 ויש חריפים דברים גה גשלו שטא יימא גחנאינה
 טן איט חריף רבר דין עיקר כל דבאטת לומרשרצו
 חראשונים מכל בן משמע לא אבל מררבנן אלאהועוה
 מן אשורו בודאי טעם רנותן כיון בלל סברא ' שןונפ

 במו ראורייתא הוה מעם נתינת דכל רם"ל לסאןהועהה
 שיבשלו שכיח דלא הריף בדגר כלל חשש אץ8ךץ בכלי אמנם הפוסקים רוב רעת שוהו צ"ח במיישששגאר

 החריפש הרברים ורק חרשש מרבר"ם המאגלכל
 מג"יו ]ס" בתשו' ו"ל הישב"א כתב וה ולבךהח4ים בסעיף בט'ש חריף מקרי לא וה ומפני גסאכלסשיכרם
 ואת" בלל היום בו בשלו לא_ שמא מפקות כסהדיש

 שבשלו ואת"ל האמורים דגרים נשלו יא שמארבשלו
 ריעסים רברש גשלו שמא האטרש רברום5ו

 חריפים רברים בו בשלו לא שסא ועוד ע"שבתבשיל
 עכו"ם של בלים סתם מהירים אט נ"ב והומ8עם
 לדברים חיישינן ולא ממתמא יומן גני שת4נןספמ

 י סק"נ[ ]וענרו'סחריפים
 דווקא לאו שגתבאר כמו הרכה בולע הצנוןחריפות דמפני חו"ל שאמרו רוה הפוסקים רוב חסכמת4ג
 דלל קרי"ן שקורין ותמכא ובצלים שומין דול'הצטן
 חצטן מן יותר חריפות גהם שיוט גחוש רואים אנואלו
 חמוצימ ופירות חריף דבר הוה גאלו כיוצא בלוכן

 חרעע רגר דהוה ל' גמעיף הב"י רבינו מדבריסשסק
 כתטחים חסוצים פיות רסהם גיותר חמוצש שהם1?"ל

 ש4ך לא וקירסין פלוימעשן שקורין השויפיןואנסימ
 ]קס44 במומץ בשהעמירם לא אם חריף רברלקרותם
 וכן תיאק[ יומו' נן 6.ט  )עגיו זוסו 3"פ נסל"ס ומ"טסק"ע
 ובוריקעס וקרוי"מ אתערקע"ם כסו חמוציםירקות
 בהט שאין בווש נראה ירקות מיני שארי וכןחסוצש
 םים עם מפובין ברומיא שעוש'ן ובארש"ם בללחריפות
 לשתותושא"א

 קיל4סס[
 :מםאש וזמים

 שקורין ועשכ ססן וסט"ג ]נס"י הריף דבר אינוהסורנל
 דצנון ודע הריף דבר איט נ"כ ובאצווינ"אשצאווי"י

 כרעט,"ר 0,ק,) 6חי סג6ין)יס סמ]וני)ל,סי
 מר'ף 0ו6 ססור סק)'סתו ס6ותו ו6טר )יגספק)יסמו
 ונכנ) נ6'י סג7'4ם ססרפעי"ך ו6מר גן טטיי וסת,םגטתר
 ע'1 )קמוך ו6פסר סרגס וטריס סטורס קייסתןגויס

 ( סססי[כטקוס
 ש במכין חתכו אם שלנו בהעדינ"נ ולפ"ועב"ל צנע בו להתך שוה טיתים ררמם הב"י רביט וכהטרו4

 הרפ"א'יש רבינו' ולרעת אטור וי4ך נ8ילח בריאימור
 ת"ח בספרו בהב עצטו הוא אסנם לבתחלח כולו'לאכרו
 בהרחח מני שנמלחו קורם חהכח ואם נרירה רקא"צ ויסחי של במכין מלוחש רנים חתך יאם או"הבשם
 דמכינא ודוהקא דמלח חורפא אנב דאו ביותרבטלוהים מירי רכאן וצ"ל בש"ע כאן הניה שלא וצ"עעכ"ל
 בהעריננ לאסור אין שהוא ואיך סקס"ו[ ]ס'ך טפיבלעי
 בסקום שלא אף נפילה מכרי חתר סלוחים דניםושארי
 מי שריית אבל להיפך 4ע לבשר מהלב וכן'הפ"ם
 כדבר ודינם בטתר עוים הם ליא"ק שקוויןחערינג
 ולימענעם חריף דגר הוה דחומץ וכ"ש כשבשלוחחריף
 דהם חריף דבר חוה הנבושים זיהים וכן חריףהוה

 ל4מענעם מי וב"ש ע[ 16ס ס5*ח ]16"0 בבצלי6חריפים
 אם חריף רבר וכל הרבה הריפים הם הבבושש ויתיםומי
 סותרים וגצלים כצנון לחלוהית בו שאין לנמרי יבשחוא
 מנסנסץם ויש סס[ ]ג"ס אימור של בסכין כשחתכןאפילו

 : בס"ד שיתבאר כמובוה
 בסרוכה שנרובו תבלין נ' סעיף הב"י רביט כהבב(ך

 אבל עכ"ל בחלב לאכלם אטור יומו בן בשרשל
 שבמעיף ראשונה כדיעה ווהו איסור אין יומו בןבאיט
 דלא איסור גשל והו כ"'א טתם ק"נ דבסי' ואע"נא'
 מחמרינן דלא מ"ל חיתר בשל אבל נ"ט בר נ"משייך
 וט"1ר7 סק"ס ]כר,"ס יומו בן ואיט נ"מ בר נ"מ הומריתרי
 לדינא ום"מ ססמ"ג[ וכ'כ סק"'ע וסם"ך סקיי סע"וקוסית
 יומו בן איט אפילו די'א בבאן נם הרס"א רביטכתב
 דנם משסע אלה ומדבריהם ד' במעיף וכם"ש עיקרוכן

 יבשים חם תביץ שהרי חריף רבר אוטר יבשבדבר
 להלכח כן מויין ויש הקודם גסעיף כמ"ש דלאווחו

 אמנם מג"י[ כסס סק'א ]סע"ג ליבש לח שוה חריףרקדהר
 סרורקא גריעא רכתישח חרא ראיה אין רסבאןי"ל

רי(כינא
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 הבלע מוציא פעמים הדגה ש3ותשין רמהוךד8כינא
 יעיד שהזש"ש כסו לחלוחטה קית להית כהכרחוטם
 חורפת חורפי חרי יש רבמרוכה ועור בםכ'ן סשא"ב א%

 ! בסכין שייך לא וזה הרבה חריפות בה ישדייר בה שכותשין שמתיך עצסה המרובה וחורפתהתבלין

 לאכול מוהר דם"ם ה*ם'א רבינו כהב ב' בסעיף יהגקמצי
 בו י:י,צא וננכיל כנון עכו"ם של חריפיםסרקחות

 עכ"ל א:תו תולשין או לבך טיוחרים כלים לד5ריש
 יוסא בה אינה הכל' אם אף אסור ףרה ביא"האגל
 ביבש נם אומר חריף ררבר רם"ל להוכיח אין מזהונם

 לחל~חית בו ריש רפיבתא וננגילא על כוונתוראפשר
 דררגן י'ל יבשתא בזננב'לא מיירי אם אפילוש

שמתשין
 אורי

 אמ:ם שאני רמרוכה בארנו וכבר במרוכה
 כ:ל חריף רכר הוה לא רוננבילא רס"ל פוסקיםיש

1עם'י
 יבלשי:נו הרחק בשעת עליהם לסמוך ייוט כקי-ה[

 טוהר הרבה חריפין דאם אפילו ולכן אחר תשמיש%יע סשתמשין ואין יכך סיוהרין שהכלים ספני שיהםגגלים שנהבי בשסים לקנות מותר וכן אינגבער ל!ננבילאגץושן
 ו,6ירות לא:ול טותר וכן ז'ס[ נסם סק"ג%1ס"פ
 סיוחרש בלים יש זה שעל בצוקער או ברבששמפננין

 וכן סמרהק המובאיס הקאנפעטורין לאנהל המנהנוכן
 והבצלים והשוסין עצסי בהצנון הוא שאמרו וח כלין ! זה מטעכ סוהר הספוננים כאנריפערסקי פירות סעיכל

 אין שעליד5 הירק .ך הו אם אבל בולם ובןעצטן
 ספק יש אם וכן כ"ל חרשות אין שלהן רבירמדצש
 יכן לקולא א;לינן איסור של בסכין הצנון נחהךאם

 לצר חתובות כהן שיש הצנונות גךנין ולכןבכולס
 יש ועוד וחצינא בסרא שנעשח תלינו ביזנבותיהן
 ושלי יומו בן היה לא הסבין רשמא בזה הדסאספיקתע
 ברבר הזוסיך אין חלהית רלבר דם"ל כריעהקיי"ל
 י"א יומו כן היה שהסכין ירוע ואם טמו בגן רקחריף
 דאורייהא ספיקא והוה בהסכין נחתכו רשמאראפר
 חזגךע עהצכן ריש משום נכה"נ נם סתירין ויש סק'"נ[]ם%ך
 איא כמובן נכורה חוקה זה ואין סק"ח[ ]ס05יהטתר
 יאת"ל וה כסכין נחהכו לא שמא ס"ם רדיהר"'ל
 הצטן כועם ימגטר לפת מקורם בו חתך שמאנחתבו
 שאינ: יטן כל נווני בכל להקל יש ולבן שיהבארכסו
 שאין וברקים יומו בן איסור בסכין שנחתך לנו'רוע
 להתיר יש יוש בן בסכין החהוכין רק לקנותנמצא
 על לממוך יש רבכה"נ נטילה כרי מהם ילחתוךלקמתן
 הפוסקימ רוב רעת שזהו בטלו אומר שאימ זוריעה

 : ה' כסעיףבם"ש
 הליסתיש שחיתכיס העכו"ם שמביאיכ לימונ"'ש 3ףיךן

 ]ט"ו ואפט ליסונ"8 וקורין הקיוהא סטעוסוציאין
 לכר בחביות שסכיאים טליח רנ חתיכות וכןמה'"6[
 הרבה שסביאים טפני סותרים מ"ם חריף דזוויסובר
 סכין עם ראשונה צנהתט סקצתן נאטרו אם ואףמחד
 שאינ( אח"ג הגחהבש גאחרים נתגם* אישרסל

 מ5 וא-כ 9השייט בש14י רצי3 מףל ר4צן יאע"ננאסרש
 כבר האי%ר מעםשעצם מפגי שז שיעי לא בבאן 0"ם נבלה נעשה שחהךמה

 נהבשי
 מצזיכסש לנ9ך4

 ה*9 בות כתי9 ב* וכן 0חזרים נילם ולכןהראשוטה
 דק דק וטשץבו בצמן חי בסעיף שנהבאר לסהרטי
 סמחר דרך שחון כזן שאגי דווכא כולו ננר ס'צריך

 בוד4ף לאלפש שתן יחותכץ חביות הרבהשעושים
 הסכין דהה אס ספק ונם הראשונים גאלו היעםנהבטל

 גתריף %4טרי0 אץ יוטו בן רבאימ קיי"ל ושמא יומובן
 להם שאקש י"5 ססדך דרך שזהו כיון ועור בחלתיהרק

 61פפשם טש 9נ1חק! סק"כ וששך ]עג"ח לוה טג4קריםמנעים
 שן נ"כ פ699ש סק"1 וענרו"ס געעטן נרוריס סרמ"76נרי

 ! 71רק[ 0םס כ16 6ץ ג116 כ'651 כ1י1נן
 לישנהן דמי וה רמרין ד' בסעיף הרם"א רבינו יכתבהבצ

 שקטץ הכרוב מכוטתז בקצת אוכלין לכןשנהבאר
 שמחמיק סקומות 1"8 והדעך רפרום אע"נקוספש"0

 חריפץ שאי4 דבריס שאר אבל הטנהנ לשמת ואיןבזה
 ב?ץ ניצע ו3רו0ה ]כג"1[ יגשנם פירוה ש הפיחשכגון
 זה ראין שנתחמץ אחר אותו חותכין הגרוב רזהדבריו ב*8י ע3"ל בלל להחמיר ואין בלימגיש במוהיתר
 רזה קאפוספ"א רוסיא יבלשון קרוי"ם שקורין שלמכרוב
 הרבה מוחוק המין רשה ועור ההיסוץ קורם הוהכיןדמין

 הרבים התולעים מפני עכו"ם של לאכול ואכורבתולעים
 14נערקעס לאכול שנר,נו אף ולכן בהסהסצויים
 שהבלים ס8ני אומור חשש בהם שאין שלהםוגיריקעם
 את שטעסידים ואף נקים בהם הם אותםשם;מירש
 וקךר יוטן 0ני אינם בליס מהט בהסיןהאינערקעם
 מחנם יקל18 שלא נקיש בגלים הסים אחשכבשלים

 י1(לעןס 0פני טקוס בשוס אובלץ אין קרו"'ס מ"םפנום
 בתולעש מוחוק שאי% כדן הוא כרוב הסין והאך

 אך הלימומש כרץ ודינם שטהחמצו אחר 9הןוחוהכין
 מקוטות ראלו וי"א בכרוב שמחמירין מקומותיש

 שיחנ[ נ%א דיא פעמא דחר בלימוגיש נםמחשדרין
 טצגין רומקומ1ח בחלו נם רגלימתיש כן ראינווי"א
 סק"ךן ]פ'ך וח על מיוחדים בלים להם שיש מפניהיתר
 פורחז שבשא%י שסיים טלשוט להד'א משם;והכי
 רבלעשציש לה-יא וסשמע בליטג"'ש כ0ו ויתרמהגין

 ! טקחם בכל היהרנוה:ין
 חועצהו ט-ובפלח כ0ים 14ת1 כשט"יסין ת*יף יברכנ

 קיע4 בכים שאצעבפל צ*ר לענין ס"ט בם"םבטו
 גן .עש זיתימ לענץ תם"ז סי' בא"ח המורוכ"כ

 נתמם5ת בצוקער 14 ברבש חרץ! הרברכשממהקין
 של במ4שכל פיאנ חכמו דורו וח וממעםחריפיתו
 הלג של בקדרה בשבת שפ0מ בשר עם הרנהבצלים
 נ4"פ הבצ5ש ע4טנשלים לפי דמת- יומא בתשאינה
 ובטל הבשר גטיר שץ-,ן כהש"ט'ן ואח"כ בם-םסקורם
 בשץ מיהמש לבל לדץ יז9 וסקח 3י"6[ ,סגרו".,חורפייהו

 תצשה פ5שלץ גהרבה גש0גי%יס דדג-ס לי יאהובן
4צלי9



צסב
ערי

צץא צו מימו בהלב בשרהלג"ע
 בח מח*שים בעצ6ם והרנים המים ריבוי מ"6בצליס
 חריף כרבר שהם שסובר לטי נם הערינ"נ ובןהחריפות
 חריפת טמתיק הרבש ורכש בחוטץ אוהםוטבשלימ
 צנון וכן חריה כרבר רינם' ואין וההערינ"נהחומץ
 חריפוהן בפלה ש61ן או שמן בהם כשטשימיןוכצליס
 ! ויו'ק[ ומנ"6 כע"ו ס"ס גכ"6 ס" 6"ח מם"ע 5וס]ור6יס
 בבשר לאבלם סוהר חלב של בסכין קישואין חתךכא

 רקליגח טקליפה פחות והוא בעלסאבנרירה
 נרירה אכל אחת בבת שינפל רק קרוס עכ"פצריך
 שמפני ורק בלבר בהרחה רי רבאמת טזה פחותווא

 וכן נרירה וצריך בהם 6ועיל ההרחה איןלחוהם
 גחלב לאכלן מותר כשר של בםכין כשחתכןלהיפר
 שלנו ירקות טיני כל נכלל ובקישואין נרירהע"י

 וקירבעס וקרוים ובוריקעם כאונערקעם טחומציןגשאינם
 6ערי"ן ריב"ן כטו לפת בו חהך ואם בדםוכצצא
 כשחתך אפילו אלא עור ולא הרבה לחות בהןשאין טפני בעלמא בהרחה ורי נרירה א?ייו א"צברוסק"א

 הלפת כמו הרחה ע"י הצנון טותר הלפת אחרצנון
 טהסכיי השמנונית פעם פבפל רהלפת חו"ל קגלויכך

 טעם ופבמל 6שונה חלפה שפעם לפי ק'"3.[]רס"י
 ירק אבל טשונה שמעטו לפת 1ר11קא מהסכיןהנפלט

 בלפת ואפילו המעם טבםלין אין רברים ושארי להםאו
 חרבה לא אבל אחת פעם רק הצנון לחתוך להתיראין

 צנון חתיכת בין לפת פעם כל שחתך לא אםפעם'ם
 כן לעשות ום"ם אימור של בסכין הזח חרין וכןלצטן

 צנו? אח"כ בו לחהור כיי לפת כו לחתוךלכהחלת
 בסכין רנים חתך ואם סקג"נ[ ]ס"ך אסור ע%'1ולההירו

 וקייפה רנרירה נ'ון מ"ם לחות בו שיש את עכו"םשל
 ולשפשפו להריחו אחר נרול הורה ולכן ברניםא"ב
 בזה להתיר יש יומו בן בסכין ואפילו ]חר"[ יפהיפה
 לא איסור של רבסכין שאוטר מי שיש ורע עפ"מ[]סס
 סקכשך( ]סמ'נ אח"כ צנון גו לההוך לפת חהיכ,זטהני
 שטגפל מפני שהמעם כיון לחלק לט סנין ירעתיולא

 שטנונית או בשר שסנונית לי סח א"כהשטנונית
 לחתוך אמור רלכהחלה הוא כן רהרין 1ב11ראיאימור
 ]כח3 כלל נונע אינו זה לרין אבל אימור שלבסכין

 : 73גר[ מסס 6'ן גסגין סנמחך חו5עחסג"ח

 סעיפים י-נ ובו , בחלב עיסה יייש שיא צצמיטן

 בלא 5'1.[ ]ססחיס בחלנ עיסה ללוש חז"ל אמרוא
 רמתוך בשר עם לאכלה יבואו שלא כריהינר
 ובין בשר אכילת רבין האכילה עיקר הואשהגת
 יבא שלא חששו פת בלא נאכל אינו חלנאכילת
 שאם שאמרו ער נרול גרר בזה וגררו נשר עמלאכלה
 אפילו כלל לאוכלה אמור בחלב שנלוש וה פהאסו
 בשר עם יאכלנה שסא נזירה חלב עס אפילולברי
 לא גרול בנרר זה נררו לא אם מאר מצוי שזהרמתיך

 : מתקייםהיה
 בצנון הקידם בם" פסקנו למה לשאול א,ן ילכןנג

 גחלב לאכלן שאסור בשר של ב::רוכה שנרוכובהבלין' ונן בחלב לאכלו שאמור בשר של בסכיןשחתכו
 רפה בחלב לאכלם 'וא שמא גזרינן ולא טותרובבשה
 לא דבי'ם בשארי אבל הארם יחיה הלחם דעלשאני
 מ'וחרת שהיא מפני במרוכה המעם שאומר מי וישנזרינן
 תבלין בה שדכין פרוכה אבל לטימעי אתא ולאלבשר

 שהסדוכה לחלב בין לבשר בין מהןזמשהטשין
 שדכו ואירע חלב של ולא בשר של לאאןה
 באותה עור להשתסש אטור ח11ז שוסן עם שוםשם

 בימל בה ישתסש שטא נזירה בשר בשל אפילומרוכה
 סק"6-ן ]ע"י לקרטותה ולהשיגה להנעילה 61חוייבחלב
 הלחם על רק נזרו לא רחז"ל הנרוליס בל עליווהלקו

 : עיקר וכן ומ'י[ ומג'י ]סר"מלגרו
 אמור כן נטו בחלב ללוש שאסור רבשס פשום הרברנ

 יסלאו דאם זה שייך. לא רבגשר אלא בגשר~וש

 בחלב לאכלה יבואו ולא היא ניכרת הלא בשרהעימה
 יורא* ח11ז גשום! אוהה לל,ש אסנם כן לעשותומיתר
 של שהיא לכל שניכר שוסן הרבה יש אא"כראסור
 להתיר ואין סק"י[ !'סמ-נ אסור שומן כמעמ אבלשוכן
 מ?ני הגזרה דמעם כיון ררגנן הוא עוף רבשרטמ;ם
 ועוד ]סס[ ררבנן אי ראורייתא לי מה למעותשקרוב
 אם אף שהרי ררבנן באיסור רק הוא הנזירה עיקררהא
 ררך זה אין הרי בשר עכ כחלב הנלוש הפתיאכל
 בזה אך ררבנן הך או ררבנן הך לי מה וא"כנישול
 בשר של בקררה הפת יתן פן שחששו לומראפשר
 כסומן גני 3קסת ס' גס6ין יווקח סו6 וה מ'גור 7ג5מיע וכם"ש דרלוק אין לרינא ום"מ כישול ררך והוהרוהח

 : מ,חר[ ס'יכס'ס
 שור של כעין פת מעט שאפה ופירש"י גחלבללושה רמי שפיר הורא כעין עברעהו רא' שם בנמ' א,האצש

 לא כיעמ רבזסן מורני הרכה ישהנו ולא טירשיאכלנו
 טזעם רכר הוא וכמה בבשר לאכלו ש'כשלוח"ש'נן
 ביתו בני אם ולפ"ז ומיי[ דנ" אחר יום אכילהברי

 צריכ'ם ביהו ובני שהוא 6ה ב,הלב ללוש יכ:לסרוכים
 3;ס סמ'ס נג'" ]ג"מ טעל"ע שהוא אחר יוםלאכילת

 : ע"ס[ ,:כח סע,גיס גס5ממ,מגנס"י
 בצורת שינה ואם וז"ל כ,תב כפ"ם הרמכ"ם אבלךץ

 ד~'1 בשר בה יאכל שלא ניכרת שתהא עדהפת
 שאמדד מח מפרשים שהם ונראה ז"ל הרשב"א וכ"כמותר
 גזח שניכר שבכלאים תיר ראש לשון תורא געיןחז"ל

תגווגק
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 בחמאח כשאופין ישראל הפוצות בכל הטגהג והדמפגי ואו* בכשר לאכלן יטימעי אהו ולא אהותהניגה
 0פת אחר בציור אוהם עושים קוכין פוטער וגקראוחלב
 הורה ישראל ומנהנ לכל וניכר העיסה שמעקטיםמחס
 ינעור ויש כן עושין שאין באו מקרוב וחרשיםהיא
 לטיםעי אתו לא רבזה בנכיגה מטולאים הא"כ?הז

 שגור חטאה ריבה בהן שיש או בשר עםלאוכלן
 : חלנ שלשהיא

 שקויין צגומה פת האופים עושיס וה בזמגיגו יהנה1
 סירכיק"א וה וקורין חלב של מהם וישמוחארקעם
 ;יא שאינם לבין בינם בהמונהן הפרש ואיןסיחארקעם

 באכילה אסוריס ולכאורה חלב של ולא בשרישל
 חלכ של שאלו לי ואמרו תורה כני לאופיםושאלתי
 כ% רומין שאינס ש01נם מפני במראיהם הרבהניכרים
 אחר 0יום יוהר דעל משום לומר אפשר ועודלאחרים
 ר' בסעיף כם"ש חיישיגן לא מועם ובזמן לוקחיןאין

 : ע"0[ ככ'4 כי'0 וכסרמכ"ס כ0ירס"י 05קצ]יק"'ע
 שהק גלומקאוה סיגי על גשאל ו"ל מהרי"פ הנאוןן

 מכרייט ]ס0ו' בחגות כך וגטכרים האליה בשומןאופין
 שגהגו דכיון ברבר חשש אין העיר דלבגי והשיבסי"מ[
 ואע"ש בחלב לאכקם יבואו לא הדבר יגתפרססכך

 שכבר עתה מ"ם באיסור היה ההטגהשבתחלת
 ורק דכוהר משינוי זה נרע ולא איסור איןגהפרסם

 ויאכלום שיקגום אחרת סעיר ושבים לעוגרים לחושיש
 ל-ןים לאורחים גם לחוש לגו שיש ופשיטאבחלב
 אליה שוסן סשימים אין אם וס"ס מלפגיהםמכשול
 השוטן נגר מהקטח ס' שיש באופן טועפ דבראלא
 הגקראש דנלומקאות בתב עור ע"ש ברבר חששא'ן

 סוהר מעס נתיגת ברי שומן בהם שיש אףאיחש"ו
 ע'ש ב-חלב לאוכלס ררך ואין מתיקה מיגישססולאים

 ; סק*6[ הסר"ק]וסני6ו
 חלב שנ שוהו שנהפרמם רדבר ללמור יש סרבריודן

 חלב במאכלי גם ולפ"ו חשש אין בשר שלאו
 שזהו העולם לכל שגתש-סס כיזן האופים שעושיםטלט
 אפילו גאפש אם ולאכלם לקגוהם מוהר חלבמאכלי
 שכתבגו בסוחארקעס נם וא"כ שיעיבלא

 בסעי
 אמ ו'

 נדנ] וגם נרבר איסור אין סחלב שזהו לכולםגתפרמם
 וכן בשומן לעשות מוהר בחלב לאובלס ררךופאין
 5'5 נ:ס ]כס1ח בוה לההיישב ויש לדיגא וצ"עלהי*וך
 ס056 וס 6ין נורו כסס זרק וצסמשם יין צסיך חצכ כנומןטסקר

 657 ס0ק ג*ן ו6ין שתר 06 נסוגג נ5ס סמקל ועסמ"ננ5י
 נסערנ ו6ס ו"5 סו6 מסיק וכן 6סיר 6וסן וככצ כוס חו'5מיצקו
 כ6ן 0ייך וי6 כיכס יכ0 כיין צססיר י'0 נר6ס נככרוס וסנכר
 יירשח ס6שר 0סק ;ס5 ו6ס עגמו ע"עח 6'סורו 67'ןחל5
 בתטר הפת החת חלב או בשר של שוסן וב אםס2 י [ סעיף ס"ו כסי' וכמ"ס ע"ם כ5"5 657 סק"נ  סח"לע0'ם

 שיתאכל גשפן לבע"ב הפת שיחלקו הנרוליםפסקו
 סיט עשית ע"י שהתירו וייט סק"נ[ ]סצס- ביוסבו

 נל על נכינה סעש קשוס חלכ זב אם כגון ככרנכל
 ככר בכל בשר לשוס בשר שומן וב ואם בגוסאככר

 וה באופן פת העושת על רק גורו לא חכסיסמירת דורי דכיון בוה כלל להחסיר ראין גראה ולעג"ר]חני6[
 ד5ה גאפה הרי מ"ם בטיר שעשה ובין בשונג שעשהבין

 גאפה והפת שאירע במק-ה אבל חכסיס כהקוןשלא
 ברורוה הורו שכך ביון ום"ם לאסור לגו מגין גמורכרין

 לרעזטיר אין עכ"8 סיהו רבריהס על לענור קשהסלפנינו
 ? י'6[ כסעיף כמ'0 סרמ"6 50 צל'נו יומ0 ]61'נו הרבהכזה

 רביגו כתב שרי מועפ רבפת שגתבאר ההיתרע"8
 השבועות בחג חלב עס פת ללוש גוהנין דלכןדיס"א

 טועפ כרבר מיחשב וה כל כי שבת לכבור בשומןגס
 94 פלארי"ן וכ"ש פת משאר משגה צורהן כיגם

 הפת אל השומן טן יווב שטא רחיישיגן בהנורפשמידא אי פלאדין עם פת שום לאפוה ואין רמיתריןפשטיר"א
 לשום וגוהגין עסו גלוש כאלו דעי החתיו זבואם

 להחסיר נוהגין בסחבה הוא ואפילו ההגור בפיהםפילה
 ; עכ"ללכהחלה

 פשפירא או פלאדין עס פת לאפות שאין שנחג יוה'1פ
 אלא במחבת אינו הפשטירא או כשהפלאריןזהו
 כלישה וראי ריה וכזה תנור של קרקעיהו עלגאפה

 רחכ והתגור מוה וה רחוקים כשהם ואפילולכהחלה
 בהגור שוב ראיגו כשלא וט"ם סק"נ[ נס"י לכהחלהאסור
 לפשטירא סחוץ שוב כשראיגו אבל איסורא מחזקיגןלא
 רריה עצסו חפת תחת שוב ראיגו כשלא אף לאסוריש
 וכספק זכ לא ושסא הפת תתה זכ שטא אתרספק
 תהת וב שסא לאשור ס"ס רהוה ועוד לאמור ישאחד
 רצ(נור בכל השוסן ספעפע שמא וב שלא ואת"להפח
 הפשטירא שמין שאין כלוסר לפשפירא בוגהוההגור בפי הטפילה לשום שגרגו שכתב ווה וי,"ק[]ע"ס
 גכגס חריח אין רסשם ההגיר בפי אלא התנורבתוך
 כהנ ואח"ב הפה תחת שיווב חשש אין וגס כךכל

 וכיוצא בטחבה כטו בכלי רצא בשהפשטיראראפילו
 וסשיס ויבה חשש סשוס לכרמ,לה להחסיר גודגיןנ,ה
 בם"ר ק"ח בסי' יתבאר הריחא דיגא ועיקר ריחחשש
 ונם בבלי הפשמירא אצלגי כי בכך מרקרקין איןועהה
 שיהבאר כמו נזה חשש שום אין ולכן בכלי סטסההיא
 עקש נעיצ0 עש 5;0יר יס פת סמס ח)נ ינוינס ה"5שם
 6נ5 קשי כסי' כמ"0 נכוצו 1מפע0ע צסתיר 6ין נ:ומן6נ)

 ואמור  באליה התנור את לפוח הכסים אסרו 'כןיבנ : [ כסי' כמ"0 00ן 6ינומ)נ
 ש5לחשת ב1יסה ריגו אפאו  ואס פה  שםלאפות

 להת0נת לחטר שא"א קי5וח על  סומכין  ואיןבחלב
 ער סבפנים שיסיקע עד פת בו  אופין אין ולבןפה

 רא(טד ןאם ואפלו סמט 5הוין נצוצות שיהאשיתלבן
 ואופין תחתיו שמסיקין חרם כלי כלומר בוכיא שלהיא
 מו9 אס ובן מבחוץ הימק ע"י היהר לו אין עונותעליו

 עא העשוי חיס של רתגור היא גרל וכללכחסאה
ה0ץס
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דץשלהן צת מימן תעיובותהלכאערדך
 את טועמין הנל וניסוח הנריסין לתוך שנפלהכליות
 מותרין אלו הרי חלג מעם נהם נמצא לא אםהגדימין
 אלו הרי ממשו בהן והיה חלב מעם בהם נסצאואם

 בהם היח ולא טעמו בהם נמצא התודה טןאסורין
 ממשו הוא כיצד סופרים מדנרי אמורין אלו הרי0משו
 התערובות מן ניציס נ' נכל נזיח החלב מן שהיהננון
 בזית נהן ויש הואיל נצים ננ' הנרימין מן אכלאם
 אנל קיים וממשו האיסור טעס שהרי לוקה החלבסו

 וכן סדכריחם מרדות מכת אותו מכין ניצים מנ'פחות
 שיש אע"פ ניצים נ' נכל כזית נתערונות היה לאאם
 מכת אלא לוקה אינו הקדרה נל ~אנל חלנ מעםבהם
 ביצים ננ' הוא בנא"פ דנזית ס"ל ואיהו עכ"למרדות
 הדא"ש דעת הוא ונן גיצים בף' ס"ל ותום'ורש"י

 ; ע"ש זה במייוהמור
 ונל דרבנן הוא נעיקר טעם דם"ל מדבריו ולמדנוט

 בכא"פ נזית כשיש אך מעם רק הוה האמורשנימוח
 נשאכל שכתב דזה לי ויראה איסור של ממשוטקרי
 אין סדנריהם מרדות מכת אוהו מכין ניצים מג'פחות
 נזית נשיש לדעתו שהרי תורה אימור כאן דאיןנ11נת1
 פהית נשאכל אף וא"נ אימור של ממשו מקריבגא"פ
 ולוקין שיעור חצי נדין התורה מן אמורטנשיעור
 אנל ע"ש פ"ה נמי' זה והנאנו נשי"ד כם"שסדרכנן
 הורה אימור כאן אין נכא"פ נזיה נתערונת היהכשלא
 לענין רק השוום והרמב"ם מטשו ולא פ;מו דהוהכלל
 זל"ז דומים אינם אימורם נעצס אנל מררותמכת
 רטקם רין בעיקד נרש"י ס"ל דהרמנ"ם לפ"זונמצא
 חולק בנא"פ בכזית אנל מדרננן אלא דאינוכעיקר
 יגריו עיקר ע5 כ~וגתן כרס'" יס') סג"ת סגסכ חוסעליו

 : ע*ס[ סיס'מ ק'ס'מ~תתירן
 דטעם לומר אפשר דאיך נדולה שאלה נזה שיש ודעי

 להגעיל צותה התורה והא דאורייתא לאוכעיקר
 לומר זה על שייך ומה איסורים נליעת מפני מדיןכלי
 אותו על אבל אחר לימוד על שייך דזה מלמדיןראין
 והשינ אוסר שהטעם התודה לימדתנו נע"נ הרילימוד
 שנלעו בנלים מעלח עשתה רהתורה ז"להרמג"ן
 שעשתח היני ני פליטתו ותיאמר הכלי שתאסראימור
 עשתה נן כמו טבילה דלינעי עכו"ס נכלימעלה
 ו' ג'ס כתסיכ ]ר6'ס הגעלה דליבעי איסור נכלימעלה
 מנלוע נכלי הנלוע האיסור יותר חמור ולפ"ז 6'ןסער

 היה מדין כלי דהגעלת לתרץ אין אנל היתרבמאבל
 כעיקר מעם ודאי רנננ"ח נחלנ נשר נליעתטשוס

 איסור על חל איסור שאין לפי ננלה זבמ חרמג"ם כתנ דככר כן לומד דא"א כם"שראורייהח
 נבלה שחימתם ונמדין י"ב מעיף פ"ז במי'ובארנוהו

 : עלייהו חל בנ"ח איסורואין
 והרא"ש והרשב"א התום' נעלי רנותינו דעת אבל44פ

 מונח הש"ם דבכל ראורייתא נעיקר דמעםוהמור

 נרולח וראיה בעלמא חסמגתא זה ואין מקראידיפינן
 שנהן דכיון כעיקר מעם אסרה שהתורה מדין0כלי

 אימוד נולו להיות ההיתר נהפך בהיתר פעםהאיטור
 וזה ר'ס[ גסס ס)'6 סגסץ ]ר6יס שכו נזית נל עלולוקין
 כמע זהו עליו לוקין שאין ממשו ולא נמעמושאמרו
 וכסים'[ ]סם כתנו מרכותינו כמה אמנם ]סס[במינו
 בכא"פ כזית מהאיסוד שאין כל מיט נשאינודנם

 לוקין אין מ"ם דאורייתא אימור שהוא אףמההיתר
 לה ילפינן ורק מפורש לאו זה על דאין משוםעליו

 שעמו ןסס[ ע14 גין נ%ץ%4ם:יזאיןב~ג

 אסור במינו ושלא וז"ל חפיר וכם"ש נזית1 כלעל
 בו שיהא עד עליו לוקין שאין אלא מ' עד ההורהמ]
 ביצים ד' נל בתוה שיהא עד האיסור מן כךכל

 וכזית כזית כל על חיינ ואז האיסור מן כזיתמההיתר
 ; אימור כולו להיות נהפך דההיתר משום עכ"לממנו
 דאע"נ ח' נמעי' שהנאנו הרמג"ם נדעת שלא וזהויבנ

 שהנאע והפומקים כחטור מ"ל בכא"פ נזיתדנענין
 באיס9 רק מלקות חייכ שאיט מפורש נתנ הרימ"ם
 דהרמכ"ם מלקות חייב נזית נל דעל מ"ל ואינהו ביצי0נ'
 שיאנל צריך ולנן איסור להיות נהפך דההיתר מ"ללא
 ואינהו האיסור מן נזית בו שיהיה בכדי הפרםכל
 בכל ולנן אימור נולו להיות נהפך ההיתר דנלס"ל
 לאיסור מצמיף היתר מנדר זה ואין חיינ מממנזית
 עיקר וזהו אימור של טעמו יש ההיתר שגכלניון

 דנרי שדחה מי ויש ב' במעי' כם"ש שביניהםההפרש
 היתד זה הוי דא"נ כזית כל על שסחייבים והטורהרא"ש
 שנתבנו מטעם נלל דיחוי זה ואין לאיסודמצסרף
 ; ע"ש נזה עוד יתבאר יז ובסעיף ט'~ן ס"ס סגס'ג]עש'ס
 החפים מ[ עימה העושה דחלה בפ"נ חנמים שנוינ

 ואדם בחלה חייב דגן טעם בו יש אם האורזומן
 והחפים רוב האורז אם ואפיו בפמח י-ח נויוצא
 נעיקר טעם דם"ל למאן והנה עח-[ ]וכס'םמיעומ

 למאן אנל א"ש שבו נזית נל על וחייניןדאורייתא
 הוא מעם לאו דהכא צ"ל דר15ן כעיקר טעםרם"ל
 האיסור שאין היכא דנל שפרשנו ואע"פ ממשואלא
 שעשה כיון והכא ממשו ולא טעמו טקרי נפ"עניכר
 דאף נפ"ע נכריס הטסים ואין ביחד גנללו הריעיסח

 בהיהר שנגלע נשומן הא החמים ע"י נתרנהשהעיסה
 ולא מעס לה חשנינן ועכ"ז עי"ז נתרנה הרופגג"כ
 דהתם דמי לא ום"ם סס[ ]ר6"ס הוא נן וה"נעיקר

 חכא אנל ונתנטל נימוח ננר שהיה השומןממשות
 מעפ שנשהנה אלא כנראשונה ממש היאהתערונת
 מוף סוף עיסה וענשיו קמח היה דמתחלהבענינו
 וממשו פעמו והוי נתחלה שהיה ממה נשתנה לאממשו
 הוא דכן ודאי מהעיסה בנזית שיוצא וזה סם[]יס'ס
 טעם רם"ל ולמאן העימה גנל נתפשם דהמעםרכיון

נעיקר



 55נדששט~ןן צח טסן תערובא%פשתך
 כעיקר פעם הוה מצוה לענין 3ן 3מו השר"תא3עעך
 לקי לא סלקות דלענין מף רינוע ירי כזית 3כלדוצא
 -ייח יוצא' כזית בבל לבן ופסשו פעמו יש רבאןסן וממילא ]סס[ נזה"כ זהו האיסור מנקז נזית שיאכלער

 שיש כיון ראוראתא געיק- מעם ט"ל רלאלמאן
 : ]כנט5"ד[ לסלקות רמי ולא וסמשו טעמוכאן
 רכירושלמי זה לכל צריבים אט אין באמת אסנםקך

 שם אומר ררשב"נ כזה מחלוקת מביא בחלהשם
 וסמילא רנן רוב שיהא ער בחלה חייבת אינחדלעולם
 רנן ברוב אלא איט נ"כ בפסח י"ח יצא לעניןינם
 באמא רש"י רעת ואולי כרשב"נ רהלבה שםואיחא
 ע"ש ומצה מחמץ בפ'1 הראב"ד רעת ניאה וכן הוא3ן

 רטשנה כסהסא שפסק שם להרסב"ם אפילואמנם
 רחיה בפ"ק בירושלמי המטאר אחר מעם בזה ישג"כ
 את ומהפנ-ם האורז את נוררים שהחמים "'[]ס5'

 ז"ל הרמב"ן רעת הוא ובן חפים הוא כאלוחאורז
 דינים לשארי זה מרין למרין א*ן וא"כ שם הם"ם3ם"ש
 סס סמט*ר ש סעס כסט ס5* וס'נוס סיףס 58]וא"נ
 ז תוק[ ע'ס5סד6-

 הף געיקר רמעם לעיקר הפסו והש"ע המור5שי
 מן ששים וצריך מיט ג5איע במיןדאורייתא

 טררבנן ורק גרוב ההורה מן גמל גמיט מין אגלההורה
 ראם ב' בסעיף פסקו ולכן שיתבאר כמו ששיםצריך
 עליו לעמור יכולין שאין בענין ונשפך בטיט מיןנהערב
 ערע לא ואם טוחר היתר רובו שהיה טרע אםלשערו
 מיט נשאיע נתערב אבל אסור היתר רובושהיה
 אפילו לשערו ץליו לעמור יכלין שאין בעגיןוגשפך
 שנדע ער בלומר עכ"ל אטור היתר רוגי שהיהטרע

 ראורייתא ס8יקא רזהו חאיסור נגר ששים שהיהבנירור
 : להחמיר בהוהולכין

 לוקין בבא"פ רבבזית שנתבאר רזה שאומר מי ישכטז
 כנון פעמו ולא ממשו אבל וססשו במעסוזהו
 רבמל במיט במין והוה לוקה איע מעם טתנשאיע
 רהא כן טהבת והסגיא פ%נ[ ס" *שפ ]סרשפברוב
 מטאר וכן במיט במין הוה מעם טתן שאיט בליבן מעם נתינת מפני הוא מיע בשאיט רם*ן חוסראע-שי
 וממשו טעסו שהרי שכתב שהבאע הרמב"םמלשון
 החיוב שאין משמע ומטילא הש"ם לשון הוא 1כןקיים
 שמרברי אע"פ ולבן מעמו בלא גטמשו כן כסוחיג בו אין 6משו בלא שמעמו וכשם וממשו גסעסורק

 לא בבא"פ נזית הכשיש משטע תם"ב סי' גא"חה18ר
 ולא החמיר חמץ לנבי ררק י"ל מ"ם ע"ש מעםבעינן
 כ11נה1 אין בשם רנם אולי או איסורים שארילנבי
 בזית שיהא שביחא דלא מילתא יזהו משוםגדוקא

 שבחבט והטור הרא"ש עם הרסב"ם רגמחלוקת ורעין : לריגא ונ"ע טעם יתן ולאבכא"פ
 אסר התם איתא רהבי בהרסב"ם גס"ט  רערלחיגפ"ב *'[ ]59' רנזיר פ"1 גירושלמי סבואר י"גבסעיף

 שיטעים ער קליהם לוקין אק פעם עתן בל זעיראר'
 ש4 ממשו פעם לא אפיל1 ונזיר איס1ר של מטשופעם
 איסוד אין פעם טחגי כל ממל נר נא ר' אמראיסור
 מתניהא טצפרפין והיתר איסור והכזיר טצטרפיןוהיתר

 %יט:4א 'י ביש ל"ו~נשסט
 כזית ממנה שאכל מביון סמל בר בא רר' רעתיהעל
 סצמרף היתר סשום ררק להריא הרי עכ"ל חייביהא

 טעם טשום אבל ממנה בזית כל על חייכלאיסור
 ולא מהאיסור כזיה שיאבל ער חייב אינוכעיקר
 בעיקר בטעם וזהו לאיסור בולו נהפך רההיהראטרינן
 האימורים בבל בגא"פ נכזית רה"ה וממילאבנזיר
 בעיקר טעם על כן כתב הרא"ש שהרי ועור שנארטאי
 סרפ *ג5 ס6ס יגו' וטכל צ'ס טי. נסמחיס רס'י ]יס'נע"ש

 איט בששים א.סויים נביטול חכמש ששיערו זהידן ו ע'ם[ עכ"5 'כ" כ'5יס י' ס'ע,ריטנו
 ראפילו חז'יל ש.ערו שכך אלא בתורהמפורש

 ולא פעם טתן הוא גבך וצנין בצל כטו חריףאשור
 טתנין אין מזה נפחות שגם יש שוראי אף ולכןיותר
 הורה איסורי כל ואמרו ונזרו חכמים פלונ לאטעם

 בשלה מזיוע המקרא מן סמך לזה ומצאובששים
 ועכ"1 ליש-אל ואסור לנהן שניתן נזיר סאילהמורם
 לישראל מותר שהוא האיל שאר עם אותהמגשלין
 הזרוע מן טקס קיבל שהאיל מה התורה חששהולא

 רבטל ש"ם האיל מן מששים אחר היא שהזרועושיערו
 הוא בעלסא אסמכחא אלא מיט לאיט לה ילפינןהנן במיע מין זהו שהרי נמורה ררשה זה ואיןבששים
 : סר6סיגיס[ כ5 וכ'כ כן סכחכו סס ור*"ס ומ"ן 7"ט ' 5ח:הוס'
 שטוק יש כט'נךן יסעס רס ]סס רש"י רלרעת ירעיזט

 אף הוא קלוש שמעם אלא מששש ביותרטעם
 אם אגל ליה חיישינן לא במתמא ולכן מעם יתןאם

 וכפחות אסור ששים שיש אף מעם איזה בו שישימעמו
 התוס' בעלי רבותינו אבל מעימה מועיל איטמששים
 איט מששש דיותר ום"ל זה על חולקים הראשוניםוכל
 מששש בפחות ואררבא מעימה וא"צ כלל מעםבנרר

 הוא וכן מותר מהאימור פעם בו ואיןכשמועמין
 ו בם"ר שנבאר במו והש"ע והטור הפומקים בלהסכמת
 רוקא אקפילא רממכינן הא ופירש"י המור ח"לכ

 קפילא שימעמט ער שרי לא ואפ"ה מ'גראיכא
 וה"מ לא קפילא כלא מ' או מ' גלא קפילאאבל

 כעימת ביה שיזי לא במיט מין אבל קפילאבראיהא
 א"צ קפילא וליבא מיט בשאיט מין אפילו אוקפילא
 היכא הילק והרמב"ן שרי מ' ביה אית ואי אחריול"זור

 וטעסו צירו אלא ממט נתעיב ולא האיסורשמכירין
 אלא במעמו אלא לשער לט היה לא הרין שמןכיון
 אקפילא סמבינן גהא הוא במה יודעש אטס4אין
 חאיסור כשעף אבל האיסור נוף כטך ס' שאיןאע"8
 בבציר אק8ילא ממבינן לא חז לגפלו ס' יצריכןגתערב
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 כלל קפילא אחר לחזור וא"צ שרי טיהא בם' אברמם
 בבציר אפי14 אקפילא סמכינן ענין רככל פירשור"י
 ולזה לפנינו הוא אם אפילו בלל קפילא א"צ ובס'סס'

 : עכ"ל ו"ל הרא"ש א"אהסכ'ם
 ס' כשיש לחוסרא הוא הקפילא רלרש"י ינסצאכא

 קפילא ברליכא רק קפילא מהני לא ס'ובלא
 סששים ביותר רנם לשיטתו רהולה אששיםססכינן
 שהוא גסור בפעם ולכן שהוא כל טעם נותן אםאסור
 והרא"ש ר"י ורעת אקפילא סמכינן לא ששיםער

 איזה נרנש אפ.לו ואם כלל טעם באן אין טם'ריוהר
 לומר א"א ולכן אוסר ואינו קלוש טעם ה1אטעם
 אם אפילו שהרי ששים כשיש קפילא הצריכושחז"ל
 קפילא שהצריכו שוה ובע"כ אוסר אינו טעם שישואמר
 אין רברים רכמה סשום ששים ברליכא לשלאהוא
 ברליבא ורק כם"ש מששים בפחות אפילו פעםנותנון
 אסור לאו ואם ששים להיות צרקך בהכרחקפילא
 מם' רבפחות ברש"י ום"ל במכריע הוא ו"לוהרסב"ן

 ואומר קפילא ופעמיה ט' ובשיש אקפילא ססכינןלא
 קפילא אחר לחזור שא"צ אלא אמור פעם בושיש
 ורק סששים ביותר פעמא 4יבא רוב רע"פמשום
 סי ברליבא נם אקפילא טמכינן האימור נוף בלאבפעם
 בל בננר ס' להצריך בעל~א חוסרא עצמו רוהומשום
 משמע ומיהו ענין בכל אקפילא סמכינן לכך האימורנוף

 ואמר קפילא טעמיה אי מם' ביותר ראפילומרבריו
 ולא האיסור נוף בשגיפל אפילו אסור פעם גושיש

 : טעמו רק בונשאר
 בנון אפעסא למיקם באפשרי בשאין הואחכמים שיעורי רבל מתבאר בפ~"1 הרמב"ם ימרנריכב
 שא"א או סינו ושאיע במינו שנהערב או במינוסין

 ראם קפילא פעיטת הוא העיקר אבל קפילאלהשינ
 טששים ביותר אפילו אסור פעם בזה שיש ואומרפועם
 טששים בפחוה אפילו מותר פעס בזה שאין אומרואס

 אימור א' בסעיפ שכתב הב"י רבינו רעת וזהו]~גג-י[
 שנתערב חלב בנון סינו בשאינו סין בהיתרשנתערב
 או חלב פעם בו שאין אומר אם עבו"ם יפעסנובבשר
 והוא מותר פנום שהוא אלא מעם בו שיששאומר
 אם וכן בם' סשערינן לפועמו עכו"ם שם אין ואםעליו שסומכין ירע שלא וצריך להשביח סופ1 יהאשלא
 משערינן אפעמא למיקם רליכא ביון במינו טיןהוא
 ומרסתם בטעימה הרין "יקר ש~ה הרי עכ"לבם'

 ביותר אף לאימור בין נווני בבל הוא דפעימהמשטע
 : מששים בפחות אף להיתר וביןמששים

 לפנינו ויתצאר בזה חולהים יש סינו בשאינומין הוי בבשר הרבא רהיימ רחלב שכתב זה יהנהגנב
 בשאינו עבו"ם פעימת על רסומכין "כתב וזהבם"ר
 בנם' שאמרו רקפילא רם"ל משום עליו שמוטכיןיורע

 סשום עליו שסומכין בשיורע אפילו הוא עליושסוסבין
 אוסגתו סרע לא ראוסן שקר לוסר נפש'ה סרערלא

 בראורייתא נאמן ססל"ת עכו"ם ראין קיי"ל רהאעליו הקשי ויבים טמל'ן? רוקא צרקך עכו"ם בסתםאבל
 ולא ענומת תקנת משום בעלה שמת אשה בערותרק

 ראורייתא כעיקר פעם להמוברים והשתא אחרברבר
 באמת אמנם טק"ג[ וע'ו ]ס"ך טסל"ת על מומכיםאיך
 המאבל שהרי התירא באיתחזק הוי רזה רלבר כללל"ק
 שהאיסור במה חזקתו ראיתרע אלא בשרות חזקת לויש
 ער חזקתה אברה לא ראיתרע חזקה וכל לתוכונפל

 זה בלא_ נם אך ע"ש נ"א בם" כמ"ש ההיפוךשיתברר
 זה על ערות יקבלו שהב"ר בלל ערות בנרר זהאין
 ט)'נ[ סנס'ג ]ש'ס בעלסא סילתא בנילוי רק זהואין
 סק"3[ ]סר"ט סיר לנלויי רעבירא סילתא זהושהרי
 יכזב אס שקרו ויתנלה מיר יאכלנו הישראלשהרי
 ראורייתא פכ*ע להטוברים ראפילו ועור שישקרורחוק
 כשיפעום הישראל שהרי תורה איסור חשש כאןאין

 והישראל שיקר אם אף ולבן האמת יתוורעאחריו
 נשאר ולא עור יאכלנה לא הרי ראיסורא טעמאיטעום
 אחריו הישראל ש*טעום פעימה קצת על רקהחשש

 ן ]כרו"ס[ תורה איסור אינוומעימה
 בלשוגר ללחוה לישראל התרמ המרה בחסרוןמ"ב גסי והרי עכו"ם פעימת לנו למה ששאל 1ישכר
 רהתם בלל שאלה זה אין אך סר פעם בכבר ישאם
 פעימה קצת צריך בבאן אבל בעלסא בליחוהרי

 לישראל אסור לפיכך האימור מעם להביןנבליעה
 בשר בשלוקחין מכאן שלמר ויש סק"3[ ]ק'ו כןלעשות
 "קצבקנ

 שאסור לאו אם סלוח ה1א אם ירוע ואין ו
 בסו לאו אס מלוח הוא אם להבין בלש~1ללרצך
 רמי לא שבארנו מה ולפי ]לליסה[ לטעום בכאןשאסור
 נרולה רהבא רפעיסה במרה במו להתה- ישרלחיכה
 ראף רי"א בזה עור בארנו מ"ב בם" ולעיל ]מס(מלחיכה
 ברבר אף טזה א"ע למנוע ויש ע"ש 4התיר איןלחיכה
 שלא שכתב וזה סקש[ ]עסיט בזה וכיוצא בבוריתפנום
 : ע"ש ק"נ במי בם"ר יתבאר להשביח סופ1יהא
 לממוך עכשיו נוהגים שאין הרם"א רבינו 1נתנכה

 בזה וי"ל עכ"ל בששים הבל וסשערינןאפעימה
 לשיפת לחוש ריש חרא הרין סעיקר טעמיםבמה
 רקיי'ל וכיון מששים ביותר יק סהגי לא רמעימהרש"י
 ובפחות פעיסה א"צ רבששים הפומקים רובברעת
 שבהבט והרמכ"ן רש"י לסברת חוששין אנומששים
 ]לי[ בן טוברים ז"ל והר"ן הרשב"א ונם ב'בסעיף
 בעיקר חששות שיש ועור לפעימותא רבפלוהממילא
 מקומ בכל שביח לא וקפילא בם"ש מל"ת עלהסמיבה
 אזלינן במינו רבסין לקמן בעצמו שפמק מה רלפיועוד
 א"כ בם"ד שיתבאר במו טעמא בתר ולא שמאבתר

 ע אלא אינה רמעיסה פעימה שייך רלאממילא
 ג6וטן רק וגי5 קסי65 ע5 ססמגו גנט' ג'ג ]ו)פ'והפעם

 : וצוק[ גסגס נססט5וקין
 בטל ההורה טן בסיט סין בהיחר איסוו תעווגתכר
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 ברפפ"ו הרמב"ם לשון ע"פ לומר שרצו וישגרוב
 שאומד בכ"ם הש"ם מלשון וכן בהיתד שנים פירבעינן
 באמת אבל הלשון הוא דכן כן ואינו במיל בתריחד
 נתכטל מהאיסור מעט יותר רבה ההיתר רקאם

 ובכמה האחרונים נרולי הכריעו ונן בההיתדהאיסוד
 רוב ררק אלמא ברובא וליבמל אומר בש"םמקומות
 ק'ס סי' ]סר"ח ליבש לח בין לחלק שרוצה וישבעינן
 0שנה ברבר טועה הוי בזה והחולק עיקר ואינוסק'7[
 כמינו כמין ליכש לח כין הילוק אין התודה ומן]סס[
 אסרו שחכמים אלא ברוב בטל פעם נוהן שאינודכיון
 ובאינו בם"ד ק"ם במי' יהבאר זה ודבר ששים ערגלח
 התורה מן בטל דנ"כ שם הפור דעת ביבש יבשסינו
 ויהן שכשיבשל מפני בס' נזרו שחכמים אלא3רוב
 לא במינו במין אבל ששים עד ההורה מן אמורטעם
 תורה איטור לירי יבא לא שלעולם מפני ביבשנזרו
 ביגש נם מינו רבאינו ]מי-[ בפמחים התום' דעתא0נם
 ; סק"י[ סס ]יעס"ר ששים עד התורה מן אסורביבש
 ההורה מן אמור במינו דמין בכ"מ ז"ל רש"י ורעתב:ז

 יהודה רי נחלקו ]עח'[ רבזבחים משוםגמשהו
 במותו רש"י פטק ולכן כר"י מברי אמוראי וכמהדבפל טברי וחכטים בטל לא בסינו מין מבר דר"יוחבמים
 דהלנה וס"ל עליו נחלקו רבותיט בל אבל [ קע]ח)ין

 ע"ש ממאכ"א בפט"ו הרמב"ם רעת הוא וכןכחכ0ים
 אינו ביבש ביבש גם מינו דבאינו משמע שםומרבריו
 ועיד שהבאנו הפור כרעת שלא התורה מן ברובבטל
 שההסירו ומבל יי"נ כמו איסורים דיש שםגיאר

 החמירו דביי"נ במינו במין במשהו ואומרבביפולו
 דשיל"ם דהו"ל משום הפעם ובמבל האיסור חומרמשום
 הפעם איתא עג-[ ]טכז'ס ובגם' הרמב"ס כתבבן

 פופרת אחת שחמה מפני כלומר איסורו כהדכהתירו
 של ומעמו שהוא בכל הוי אימורו גם לכן הבריאת

 ג7ריס ;5גו נס"ס ]ונס רנדרים פ"ו כירושלמי הואהרמב"ם
 ]מגח~ת בנם' מתבאר ברוב בטל במינו דמין והמעטגניק ! ע'ם[ ססעמיס סגי 17ריך סס ססיס' כהכו זככר כן טסתטגט-

 מרם ולקח דכתיב יוה"ב מעבודת דילפינןגנ-[
 והרבר המזבח על וזורק ומערבן השעיר ומדסהפר
 השעיר מדס טרונה פר של שדמוידוע

 ועב'"
 קראה

 דס מבמל אינו הפר דדם ש"ם השעיר דםהתורה
 במל אינו במינו דמין סכאן ר"י רריש ולזההשעיר
 אין למזבח העולין דכל משום הוא דהמעם מ"לורבנן
 ראם הפעם והסבירו קדושתה מפני זה את זהמבמלין
 לה חיתה במל דאינו במינו טין משום דהטעםנאמר

 ומרכתבה למזבח עולה שאינו בדבר להשמיענולהתורה
 במיע סין נס הכי לאו דאי ש"ס למזבח שעולהברבר
 דמין זה ממקרא ל0דו דהכמים בנס' וסשטע ע"שכטל
 וב"כ קל"ח מצוה מוף לאוין הטם"נ וכ"כ בטלכמינו

 להטת ךביס סאחרי המעם כתג ,"ל רש"י אסנםסספ : 6'[ סער 7' ]נ-ח הבית בתורתחרש3"א

 וכשג ]סז-[ בעכו"ם הועם' וכ"כ 5מ;[ סז5ין ג:]ני5ט
 הוא הכתוב דנזירת וז"ל 5'![ ס' ]פ'! בחוליןהרא"ש
 ונהפך בפיל בתרי חד הלכך להפות רבים אחרידכתיב
 באחת טלן אפילו לאוכלן 01ותר היתר להיותאיסור

 סובן הדגר אין ולענ"ד עכ"ל וכו' החמירוומדרבנן
 אימור לתערובת להטות רבים אחרי ענין דמהכלל

 להטות רבים מאחרי ילפינן י6.[ ]חו5'1 רבנם'בהיתר
 והנה חנויות ותשע מנהדרין במו קמן דאיתאלרובא

 אינמ כאלו החורה כפלתה דהמיעופ פשיטאכסנהררין
 א"א הרברים ושני מהרוב היפך אומר המיעוטשהרי
 הכא אבל הרבים עם שהאמת הורה ואמרהלהיות
 אע חנויות בתשע וכן בעולם לשניהם ישנםבע"כ
 פרפות כאן ואין הכשרות מרוב הוא שהנמצאאומרים
 כל וכן מנ"ל הכשרות בתוך הטרפות שתתבמלאבל
 איסור כאן ואין בהרוב שהולין הוא כן שבש"ם רובמיני
 הרשב"א לדעת ובשלמא לתערובת זה עניןומה

 אחת רק כאישע כולם לאכול ראסור ק"פ בסי'שיתבאר
 מהרוב שהוא רעלין אנו שאוכל ראותה י"ל שפיראחת
 נבר והאימור מהרוב שהיא אוסרים אנו האחרונהועל
 לאוכלמ שמתיר הרא"ש אבל שם שיתבאר במונאכל
 לומר מנ"ל היהר להיות גהפך ושהאימור כאחתבולם
 שסבואר סטה אחר טעם לומר לרבורמנו מליל ועודנן

 ן לזה הכריחם ומיבנס'
 הפר פדם היא הדרשא עיקר דוראי לי ויראהל

 ואימא לרבנן הקשו שם רבנם' סשום אלאוהשעיר
 דשמא כלומר עכ"ל קשיא ועולין בסינו סין ראיכאעד
 מין וכן זה את זה מבפלין במינו טין בלא עוליןנם

 בסיט ומין עולין שניהם כשיש ורק עולין ללאבמינו
 שהנם' היכי דכל הנאונים ביד וקבלה זא"ז מבטליןאין

 יש בלא"ה וכן 0וחלטת קושיא איננה קשיאקאמר
 במל במינו דמין מכאן ללמוד יש איך לרבנןלדקדק
 מבפלין אין דעולין להורות בזה הוצרכה התורההרי
 עולין לשמעינן דא"ב סשום ואי זא"ז סבפליןבסינו
 מין הק עולין דבל בן לומר א"א מינו בשאינובמין
 ר"י של הליסור בעיקר ונם שיתבאר כמו לרבנןבמינו
 לעשות צותה הרירה הלא להבין יש קרא טהךורבנן

 : לל0ד דאתי זה גפמוק יש יתור ואיזהבן
 לקק לכתוב לו דהיה דקדקו דחז"ל נראה ולנןט4פ

 ש"ם השעיר וסדם ומדבהיב והשעיר הפרסדם
 הפר בדם גטל השעיר דם שאין להורות לדרשאדאתי
 לומר יש ומאין זה על לימוך לע למה להבין ישוא"ב

 תי4 אלא ליבטל רלא לומר התורה שהצריכהדליבמל
 השמיעט ולזה להפות רביס אחדי בכלל הוא זהדנם

 לט שיש דברים שמ בכאן יש והנה . בפל אינודבכאן
 בטיט סין שהוא מפני האחד בטל שאיע במהלתלות
 ואיט חבירו על בח אהד מומיף זל"ו השוים דבריםדשני
 ששמהק ספמ והשגי נגנק בגדיים הר"ן כם"שסבט*

שוים





 9ר השממהן צח סשן תעחבא "פ"עררך
 נתבפל מיט שאיט לתוך וההיתר האימורשמ8לשים
 זה נם אך סק'ס[ ]ס5תי היתר של מיט ברובהאיסור
 היתר להיות נהפך רהאימור רם"ל למאן אלאאש
 דהאימור מ"ל דלא למאן להלכה נלע"ד וידןכמובן
 להתיר א"א דאורייתא כעיקר ומעם היתר להיותנהפך
 צ6וריית6 כעיקר 9עס פסק סכתס"כ 6ף ו"5 ]"רסכ'6בבה"נ
 כשנשפך בשא"ם רבמין דהמעם שנתבאר כיוןלי[ : [ כתסו' כס'ס נו9: כן 65 צכתו 6כ5 סחוסר6 מסניוסו

 הוא האימור כננד מ' שהיה שיוודע עדאמור
 ררבנן באימור לפ"ז דאורייתא הוה כשא"ם דמיןמטעם
 ונשפך לחלב שנפל עוף בשר ובן מיט בשאיט בסיןאף
 ונשפך במיט מין כדין מותר רוב שהיה ידוע רקאם
 כבבשר להחמיר יש בחלב עוף דבבשר וי"א סק'ון]סשר
 והמומך כק'ס[ ]9" אותן משוין אט הדברים רבכלבהסה
 לממוך מה על לו ויש הפסיד לא ראשונה דיעהעל

 ן תע"בוהמחמיר
 שנתערב אימור אבל בנשפך הוא שנתבאר מה כללכ(

 האיסור ננד בו יש ורוב לפניט והואבהיתר
 אם האימור כנגד ששים בו יש אס אנחטוממופקים

 במיט במין אפילו ולברר זה על לעמור לט שא"אלאו
 ידיעה שמחמרון מפק דבל אמור דרבנן באימוריואפילו
 בא בנשפך אבל אימור כודאי והוה ספק בנדראיט
 דאם ידיעהט חסרון מצד ולא השפיכה מחמתהמפק
 כל יהיו מפק הוי ידיעה מחמרון מפק דכלנאסר

 ידיעתו חמרון לפי ישער אחד וכל במפקהאימורים
 אקראי הוה נשפך אבל מפק זה שאין חכמים נדרוולכן

 סר"ן גסם סק'9 ]ס'ך מידי בה למינזר שייך ולאבעלמא
 אף מפמ נפל זה וע"י שכיחא דלא מילתא בל וכןו"5ן

 לספק לצרפו אפשר ידיעה חסרון מחמת הואשהספק
 שהוא והמפק בזה להתיישב ויש 6'ס[ כסס סק"ו]עפ'ת
 : בכ"ם מובח וכן סק'1[ ]9'ו מפק הוה שפיר אדם ננילרוב
 במיט מין ולענין ב' במעיף הרם"א רביטבתבכ(

 במיט מין הוה בשוה הוא אם שמא בחראזלינן
 לאו אם שוה הוא אם מעמא בתר אזלינן לאאבל
 מין של דטעם דביון 'אחרונים גדולי והשיטהועכ"ל
 ומין ששים עד שאומר בעיקר מעם מפני הואבשא"ם
 מפני להמות רבים דאחרי מקרא ברוב דבמלבמיט
 שוים אס לט מה א"ב בהן ניכר המעם נתינתשאין
 ואינם בשם רכששוים לומר אפשר ואיך לאו אםבשמא
 מעם טתן והא ברוב ובפל בסיט מין הוי במעםשוים
 דל:קרי בשם שוים ואינס במעם כששוים להיפךוכן
 דאזלינן דקיי"ל וזה נ"ם איט והא מיט בשאיטמין
 ויי'ונ טבל כמו במשהו האומרים בדברים זהו שמאבתר
 תלוי שפיר מעם נתינת אחר בזה הלכו שלאדכיון
 ששים קד הוא שהאימור בדברים אנל השםבשווי
 ודחאו לזה השם ש11י שייכות שום אין מעם נתינתמפני
 ואע"ג סקקו[ וכר,'ס סק"ו וסר'ח סק'ו ]ס'ך מהלכהדבריו
 ועכ"ז פעם בנותן במינו דבשלא קיי"ל ויי'נ כמבלדנם

 בששיפ רמשעדיננ דכיון רמי לא אך שמא בתראזלינן
 בתר דאזלינן נמה למהשש לן ולית טעם כאן איןשוב
 כיותר פעם באן אין פעמא נהר ניזיל אם ראפילושמא

 איך כרוב במיט דמין האימורים בבל אבלמששים
 ברוב במל שוין דבשהשמות שמא בתר לם'זלאפשר
 טתן האימור כהכרח הרי שוה המעם שאין כיוןהא

 : נהיהרפעם
 שיש מה אך ונבוחה פוגה הסברא בודאי יהנחכ(~פ

 דכר מזה הראשונים הזכירו לא למהלהתפלא
 הפועל את השוכר במוף ברנא הלבה שנפמקהראחרי
 לא 1למה כרבא רקיי"ל הרי"ף וכתב שמא בתרראזלינן
 נתר ראזלינן כאביי הלכה תורה אימורי רנכלפירש
 אמנם מזה דבר הזביר לא בפפ"1 הרמב"ם וכןטעמא
 דזה ששים צריך ביבש יבש דאפילו מ"ל דאינהוי"ל
 מדאורייתא זהו במיט בסין ברוב בפל כיבשדיבש
 הטובא הראב"י כרעת ששיס צריך לעולם מדרבנןאבל
 בן הרמב"ם רעת שבאמת שכתכ ע"ש ק"ט במףבב"י
 לעול6 צריך רששים ביון נ"ם שום ב,ה אין ולפ"זהוא
 בם"ש פעס יתן לא השם אחר נלך אם אפילוא"כ

 לחלק רנצמרך תמוה הדבר עיקר אבל הקורםבמעיף
 אפילו ברוכ דבטל רם"ל הראשינים רבותיט לכלבינם

 בתר אזלינן רלדידהו ק"פ במי' לקמן וכדקיי'למדרבנן
 דהא קשה ועוד פעמא בתר אזלינן רבותיט ולבלשמא
 בהר דא5לינן ודאי כמשהו במיט מין דם"ל יהודהלר'
 מענין איט ורבנן דר"י דפלונתא ~מר ונצמדךשמא
 אוחם מיט כשאיט ומין במעו מין קרי דר"יאחד

 ! עשס[ צשק ות'רו15 וס ססקסס ]5סריח פליגי חדאבטונא ה:רי בפעמן שחלוקים אותם קרו ורבנן בשמםשחלוקין
 מפורש ה18על את השוכר שלהי דבמרדבי יעידמב

 בטלהו כרבא והלכתא שם רז"ל הרם"אכדביט
 ושו ושור ואיל וט' הן שמות שני ושאוד עימההלכך
 דגש מיני שני או עופות מיני שט וכן ובו' מינין נ'הוי

 הביא וכן עב"ל כו' פהורין בין פמאין נין בס'משערין
 נס שהביא וע"ש האטר כשם הנולל בספרו הב"ירביט
 כנגד אמנם זו בהלבה מעו שכולם לומר וחלילהס5'כ[ ]ס" היש"ש וכ"כ כ"נ[ ]ש' האו"ה וכ"כ כן זרוץמאור
 כחבו אלו דינים במעמי כשדיברו דכולם מאד תמוהזה

 חהו פעם באן אין ובמיט פעם יש מיט שבשאיטמפני
 מוכה וכן הרם"א רכיט על החלקים כדעתמפורש
 רבנן אמור 5ד[ ]פןין שאמר עצמו מרסא בגם'להד'א
 הלבך כששים רבנן ואמור בקפילא רבנן ואמורכמעמא
 בקפילא דאימורא כמעמא דהתירא מיט בשאיטמין
 בשא"ם מין נמי אי אמעמא למיקם דליבא כמיטומין
 תולת עצמו דרבא הרי עכ"ל בששים קפילאוליכא

 : בהמעם רקהדבר
 דלימא במיט מין שאומר וה מהו להבין ד"מ אךכמנ

 בפל במיט מק הא בששש הוי אמעמאלמיקם
  גמעעא רננן אמור גזגהים כן אומר עצסו ורבאברוב

אשי



דה,טלהן צח מימן תעחבותהלטתעךדך
 במינו וטין במעמא בשא"מ מין וכו' גרובא רבנן"מור
 לאו רובא ררך אומר ז"ל שהראכ"ר ואמת ע"ש:רובא
 ביבש ביבש מיירי רכזבחים או וצ"ל קשה רבותינו.כל אבל ששים צריך ביבש יגש רגם מ'יל זה רממעם'וקא
 תורה מרין מיירי רבזבחים או בלח בלח מייריבחולין
 רבזבחיס לוכר נראה היה ויותר מררבנן מייריכחולין
 ובחולין במעמא בין בשמא נין גסור במינו ממין:יירי
 מין שאומר וזהו בשמא ולא במעמא כמינו במיןויירי
 בזה במינו מין כלומר אמעמא למיקם רליכאמיגו
 בשא"מ כמין הוה מרינא אך הן שוין רבמעם"יינו
 הרם"א לרבינו מייעתא הוה ומזה בשמן שחלוקיןנון

 ררק משמע שהבאנו המררכי לשון שמרקרוק ורעפך ! זה בכלוצ"ע
 השוין 'אותן ראפילו בלומר בן אמרולחומרא

 ששים וצריך בשא"ם מין הוה 3שמן חלוקין אםמעם

 וכו' שמא בהרסימוואזלינן
 זגתר אזלינן לא אכלז

 בתר וראי'אזלינן בשא"מ מין דלענין כלומר וכו'עמא
 כששוין אף ששים צריך במום שוים שאין דכל,עמא
 לומר 'מעמא בתר אזלינן לא במיט מין לענין אךשם

 אך ששים וצריך בשא'ים כמין הוה בשם חלוקין,' אם במעמא כששוין אף אלא ברוב די במעםששוין
 : שמא בתר אף אזלינן לומר לו היהלפ"ז

 א'יא בשמן שחלוקים רברים שני דכל נ"ל והאיקר2ה
 לרבר וראיה לגמרי שוה יהיה שניהם שמעםבלל

 .. יי ,,עייןי.:ין ,, :יןן"י געינבי חדתי חמרא שם בהשובר חז"ל ראמרו מהאת
~1 
 נוהן ראיתמר היבא וכל שבתב שם רש"י כוונתהו ן5יי" 5ו

 כלומר עכ"ל בששים שיוורא הוה ניבר מעמו ואיןעם
 מעם בהן יש אם להבחין בתערוגת ניכר מעמו'ואין
 הפרש מ"מ אבל מזה זה רחוקין אינם שהטעמיםפני
 והרי 3מעם ששוין אף שמם שימי מפני מימם ג',יה ועז ושור ראיל הסררכ( מ"ש לרוגמא וכן במעמןט
 איל לבשר לגמרי שוה שור בשר מעם שאיז ססדינז
 אין בתערובת כשהם במעם רלהבחין הנ"נה אלאגז

 רבר כל ולפ"ז חלוקין במעמן גם מ"מ אבליבולת
 יש להיפך אמנם ממעמ גם 3מהצת חלוק גשם~חלוק
 שאור שם בגמ' כמו במעם וחלוק בשם ששוהבר
 אזלינן ראי שם דמבואר שעורים של ושאור חמים:ל
 !נזק עניטבישינ,גמזטנבשגדעב2וגז מוכח וכן במעס שחלוקין אף 3מיט מין הוה שמאתר
 וכן בששים במינו מין רנם קיי"ל בלח לח רהארינא
 ושאור בקמח קמח בסו יפה נבלל אם יבש דברף

 : ק"מ בסי' בם"ר שיתנאר כמו כלח 'כלח דינםשאור
 כל מעם וזהו כהוגן הרם"א רביט דברי עלו ולפ'יז1

 וזהו מעמא בתר ולא שמא נתר ראזלינן שפמקורבוהינו
 גשא'נו כמין רלהוי בשם שחלוקין ברבר חומרארק
 רלא אלא קצת הלוקין במעם גם האמת וע"פמינו
 נינר ההפרש אין שבתערונות מפני מעימה בהושייך
 בשם ושוה נטעם שחלוק ורבר שבארנו כמו כךבל
 שמתערבים או ומים יין במו לחים רברים או אלאאינם
 בששיס ג"כ הוה רבמינו בקמח כקמח יחדלגמרי
 טיירי ,נוגח.ם )וכחים טחו)'ן דרכמ מימר6 מם'נוי )וס]וסמק1ר
 סזס ו)כן ןנסם כטטסכססו'ן

 וכן מ'נ סעיף כס,ף וכמ'ם כרוכ"
 כרכמ קי'") כתכ "ו סטיף כ'נ ס" דכ"ו'ס ודט )טנ"דטיקר
 זכ"ס סם מיניס טנ' וטסיק חדת חטר ס)כך וכו' טמ"דנתר
 כסס סויס סס ד6דרגמ תמוס וסז6 טכ') וכו' וח)"חמר6

 : ,דוק[ נעטםומ)וקיס
 נקרא מה רנרים כמה על שביארו כהפוסקים ישבמז

 מינ'ם שני ובשר חלב מיט איט נקרא ומהמינו
 ושומן בשר אבל הב"י ורנימ פוסקים כמה לרעתהם
 ונמצא הוא אחר מין חלב עם שומן וכן הם אחרטין

 רחלנ אע"נ חלב ועם בשר עם אחר מין הוהרשומן
 חלב מקרי דחלב ודע סס[ ]16'0 הם מינ'ם שניובשר
 מקרי ושומן הלב ושומ] והכנתא הרקין וחלבהבליוה
 רק ההפרש ואין ]סמ[ והאליה והחזה הצלעותשומן
 נאמר ושחומה נבלה רא"כ אסור וזה כשר שזהממעם
 שרצה מי הפוסקים רחו וכבר הם מינין ששניג"כ
 מזה זה משונה המעם אך סס[ ופר"ח ]"ו-ס כןלומר
 שאינם העכו"ם אפילו שהרי מזה זה משונים השמותוכן

 טס[ 1'יט'ט שוטן ולא חלב לזה קורין חלב עלמצווין
 ]קנ:[ והישב"א הראב'יר רעת אמנס מלאכלם נמנעיןוגם

 ; הם אחד מין ובשר רחלב ז"לוהר"ן
 וכביט ]מרדכי[ הס מינים שלשה ועז ואיל שור בשרמח

 שלימים בשהם ורוקא ]"ו'ם[ הוא אחר מיןואיל
 הוא מינא וחר מקרי בשר כולהו חתוכים כשהםאנל
 בזה חולק ה' אות ר"ם במפרי הרם"א ורבימ]:ס[

 ]סר"ס ראשונה כריעה פמקע"ע14אחר,קגךןל*האחרונים
 ום"ל זה רין כל על שחולק מהנרולים הא~נש41טטטס[

 שחלקן רנהי הם אחר מין שלימים כשהםראפילו
 ובולם הם בשר מין כולן אבל קרבנות ' לעניןהבתוב
 לומר להפרירן שצריך מי לבר מהם בשר בשקנקראו
 מי כמו עז כשר וזה איל גשר וזה שור 1בשר זהבפרמ
 אבל סס[ ]'ם"ס לשמן כחוש בשר 3ין להפרירשרוצה
 בהמה ובשר עוף בשר אך כן מ"ל לא הפומקיםרוב
 כמו חלוקין עופות במיני וכן הם מינין רשניוראי

 נפררים מינים כולם בהם וכיוצא ותורים 1ח11זאהרננולת
 עוף של בין בהמה של 3ין בשר עם ררגים ונ"שהם
 מין רכולן נראה דגים מיני כל אבל הם מיניםשני
 רגים או מלוחים ורגים בדגים להסתפק ויש הםאחד
 דמין ונראה מינים שני או אחד מין הם אםיבשים
 : הן אחר דמין כבושים עם לחים פירות כמו הםאחר
 כולהו אחר עוף של גיצים עם זה עוף של גיציםממ:

חד
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דןשיחן צח סימן תעיוגאהלכאערוך10
 נקמץ חלב על הוא שהכוונה ש"ם ע"ש בכ"חהוכא וכ1 בשר של ר1פב להוך שנפל חלב פיפתשכתב
 ססאנ"ט שקורין העליו1 חלנ על הוא רכוונתםוצ"ל
 הוא כי למעלה לעלות ג"כ וטכעו החלב שוסןוהוא

 : כירוע חמאה נתהוה 01זה מארשמ1
 רק הוא הזה רהרין מתנאר רבינו סרברי והנהנד

 צוננים ליתן צריך ראו ששים כשיש והיינולחומרא
 זה ע"י להתיר אנל שנתבאר כמו למעלהושיקפיא
 אחרונים נרולי הכריעו וכן להתיר א"א ששים כאןכשאין
 הב"ח כעל על והשינו ~סר'ס[ סק"ו וט'ו סקט'ו]ס'ר

 ותסהו ששים כאג כשאי1 נם זה מטעם להתירשלוצה
 סאלו עריף ולא האיסור מעם נפלט כנר שהריעליו
 צריך ומ"ם וזורקו שלם והוא ומכירו איסור חתיכתנפל
 ע"ש או"ה בעל ורברי רבריו רחו ולכן נגרוששים
 על פירשו רהם להלכה אסת רשניהם נראהולפע"ר
 התכשיל בתון ונמם נוש רבר הוא רמקורם תרבאחלב
 הוא והב"ח או"ה כוונת אבל עמהם הרין וראיובוה
 לח שהוא בשר של לתנשיל שנפל בהסה חלבעל
 מפני רק להשני סאחר טעם נתינת בזה ואיןנלח

 סאחר פעם נשאר לא מוה זה וכשנפרריםהתערובות
 זה נפררים שהרי לסוחמו ראפשר רין בזה ואיןלהשני
 סס"ו ע5 רג"ס סג' חמס  סמרסיס ]ניו"ל וכל סכלמזה

 :  זר~ק[ ט'ס ט'ס 5ג5 נ*ג סתנינן י65 ט"םוסס"ך
 ~נד רינא הר על שכתכו הךולים גגמ1 ורענז
 איסור בכלי ק"ב נסי' מם"ש ראיה ומכיא להסירא"צ

 להגעיל שאפשר ואף ברונ רכטל היתר ככלישנתערב
 שצרום א"צרע"שוזוכ"ש קגעילו גשם:גלה:::ם
 זל"ז ענין מה יורע ואיני סק'ז[ ]ס5תי סתקלקלשהמאכל
 סטעם ורק ניכר האיסור שאין בלוק באיסור הוארהתם
 הוצאות להוציא שצריך רכיון קיי"ל ולזה אסוררשיל"ם
 געין לאימור סרמינן כאן אגל רשיל"ם נכלל זהאין
 המאכל מקלקול ראפו המאכל מתקלקל אם ליוסה
 ו להסיר מחוייב ענין רבכל נ"ל ולכן נעי1 איסורנתיר
 בקררה שנתכטל ראיסור הרם"א רכינו כתב עורנה

 לחזור צריך אחרת לקררה ונפל משםוהמירוהו
 נפל 4ם אכל לעולם 1כ1 כולו נגר בששיםולבפלו
 אחת פעם ששים רק א~צ פעמים כ' הראשונהלקררה
 בקררה שהצרכנו הגם אחרת רבקררה עכ"ל,בננרו

 מה כל שהפליפ להאיסור רחשבינן ששיםהראשתה
 נפיק כמה ירעינן רלא סשום לחוסרא זהו נושיש
 ועור כמקרם באיסור1 עומר האימור חתיכת אבלמיניה
 ונעשח סההיתר בו נבלע הא לנסרי חפליט אםראפילו
 ולכן חנ"נ האימוריס בכל רקיי"ל לרירן נבלההבלוע
 מ"ם אחת כהעלם וכול1 קררות לכסה נפלה אםאפילו
 היח אם וכ"ש כ'[ ס" נ'ל ין5 ]16"0 קררה ככל מ'צריך
 לומר מגרא יש אחת בקררה ראפילו העלמותנשתי

 לענין צ"ר בסי' כמ"ש פעם כל ננר ששיםלהצריך
 רכתחיבא שם הגייע הרם"א רכינו אך ע"ש כףתחיבת
 היריעות ואין ששים אחת פעם רק א"צ פע0ים שניכף

 גכאן נם פמק ולכן שם שנתבאר 0הטעםסחלקות
 פעס רק א"צ פעטים שני הראשונה לקררה נפלראם
 י' סטיף סס ]וטמ'ס כף לענין נשם כטו ששיםאחת
  ר)טסמ ור"י י1*גל סילוט *גל ))לס )טסס ל* )גףרס)*ט

)ילס
 ורוסי
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 חוא רכין ואיזה זה רין על שתמה מי שיש :ר'1נם
 הכלוע חשכינן לא רכשם פעמים שני כףלתטיכת

 ראף פשיטא הרי עצטו במאכל כאן אכל כנכלהנהכף
 שבלע מה כל הא ס'ם סקורם כולו הפליט האיסוראם

 כסאכל רהבולע שכארנו כמו נבלה נעשהמההיהר
 עחמיס פעמים ב' רצריך פשימא וא"כ נכלה רנעשהוראי
 הפליפה כננר ואחר עצמו האיסור פליפת כננראחר
 סהתכשיל הראשון כפעם שבלעה מה שהפלימההשניה
 איסור זיתי שני שנפלו כמו זה והרי נבלהונעשה
 שאלה וכוראי סק'י[ ]ס,תי ששים כזית כל ננדדצריך

 : היאנרולה
 הפליפ הראשונה שכפעם בבירור יורעים היינואלו רוראי הוא כן הרם"א רכינו של רפעמו לי ויראהם

 הקררה שכתוך סהתבשיל ובלעה לגטרי ממנוהאיסור
 אבל ששים פעמים שני מצריכים שהיינו פשיטאראו

 לא הראשון בפעם ראולי אצלנו ספק הרברנאמת
 רק הפלים לא השניה בפעם 1כ1 מחציתו רקהפליט
 רק איסור כאן אין פעמים כהשני נם ולפ"זסחציתו
 החילוק עצם וזהו יותר ולא האיטור של כסותוכפי
 ספק שהרגר ראהרי אחרת קררה לבין זו קררהשכין
 נגד ששים להצריך לנו יש לכן פליטתו באופןאצלנו
 ננד ששים לנו יש הא זו בקדרה ולכן האיסורכסות
 ואי1 כסות1 נגר ס' ג"כ נצריך אחרת וכקררהכמותו
 רהא לחוסרא נלך פלימתו נאופן ספק שיש אחרילוסר
 ראורייתא וספיקא ראורייתא כעיקר טעם קיי"לאנן

 אמרינן לא פוסקים להרכה רהא כן דאינולחומרא
 שנאסר אחרי בחלב נבשר ואפילו איסורים כשאריחג"נ
 לנו אי1 ולפיכך צ"ב במי' כם"ש איסורים כשארירינו

 האיסור שחתיכת בעת רהא ועור במפק כך כללהחמיר
 נעשה בו רהכלוע לומר שייך לא הקררה כתוךהיה
 כלל איסור כאן ואין נששים נתכמל כולו שהרינכלה
 אחרי נם ולכ1 הקררה כל בכלל היה בו הכלועונם

 נכלה שם הכלוע על והל מהקדרח האיסורשמלקנו
 נתחבר והבלוע עצמה זו לקדרה ונפל כשחורס"ם
 בבירור יורעים היינו שאם נהי שבקררה התכשיללכל

 היח כולה הפלימה עתה וגם כולה הפליפהשמקורם
 להחמיר א"א בספק אבל מ' פעטים שני להצריךלנו
 יס6  רן6 יסטס וגסג סס ס6,שס סו*  סגין ]ומקור האיכולי
  וסו ו5סמ"ס ט'ס ע5יו סס5יח' ומסס ס6יסור מגוף סמור0ג5וע

 )וו)טוטומ9
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דץקאללקן צח טשן תערובותהלנחזערוך12
 כנון האיסור הוא כמה ידוע אם שכתבוהרשג"א ברבר" הוא ה' 3סעיף הש"ע נעלי יבותינו ישיטתסה
 כז'ת ונלעה בה שניער יומא בת שאינה או חרשהבת
 ס' אלא א"צ כשר של קדירה בה 'ניער ואח"כחלב
 אפילו חנ"נ בלי נבי אמרינן ולא שבלעה הכזיתלבטל
 טשערין יוסא וכת ישנה כף אבל איסור בו ניערואם

 כמה ירעינן ולא איסור נעשה שבלע מה דכלבכולה
 ס' אלא א"צ בזו שגם שאומר מי וישבלע

 הכזית לבטי
 מחלקין שאינן ויש וכו' עיקר ראשונה והסבראשכלעה
 ואומרים בלים לשאר חרם כלי כין רק לחרש ישן כףבין

 הכלי אמרינן הנעלה ע"י ה~יסור להפריד ד4"אדלכ"ח
 לאומרא לחוש וטוכ כלים בשאר לא אבל נבלהנעשה

 ;עכ"ל
 בכלוע ראמרינן כהרשב"א שפסקו רבריהם ביאודגטך

 בכת %א או בחדשה ולכן יומו בגן ורקחנ"נ
 ל~טל רק א"ציומא

 הכזי"
 הוה חנ"נ אסרינן האימורים רבכל צ"ב בסי'דקיי"ל לטאי וממילא שכלעה

 לא לאולם עצמה הכלי אבל האימורים בכל זהדין
 דעדיין חלב או בשר בבליעת מיבעיא ולא נבלהנעשית
 שבלעה כגון איסור בכליעת אפילו אלא היהרבולו
 להצריך חנ"נ בה אמרינן לא מ"ם הכלי דנאסרהנכלה
 יומא בת כשאינה בבלוע אפילו שהרי הכלי ננדששים
 כהבו ואח"כ עצמה הכלי ננד כ"ש חנ"נ אמרינןלא
 ובת בבלוע דנם הרמב"ן דעת וזהו וכו' שאומר מידיש
 הראשונה כסברא שהעיקר וכתבו חנ"נ אמרינן לאיוטא
 שאין אחרת דעת ,כהכו ואח"כ הרשב"א דעהוהיא

 כלים לשאר כ"ח בין רק לחדש ישן כף ביןמחלקין
 דלית פשימא לחדש ישן כף בין שמחלק דמיכלוטר
 באינה בבלוע דנם כיון עצמה הכלי לענין חנ"נליח
 זו דיעה בעלי אבל וכם"ש חנ"נ אמרינן לא יומאכת

 באינה אפילו חנ"נ אמרינן תמיר ברוע דלעניןמוברים
 בין לחלק דם"ל אלא הטור בדעת וכם"ש יומאבת
 חנ"5 אמרינן בכ"ח דאפילו כלומר כלים לשאריכ"ח
 לא כל"ם בשארי ורק יומא בת באינה בבלועוכ"ש
 מ"ם לזה הסכימו לא הדין מעיקד כי ואם חנ"נאמרינן
 סרמימ זגרי בג'מור ]ג;)ע'ז זו לחומרא לחוש שטובכתט
 סרכס סרח סק'ח סוף 1סס" וק1' מח)קיס סמ';ן 1יסגקמכ

 ; ודוק[ מ"ס 1)סמ'ס )ס1;1)ייסכ
 להוך אימור זית חצי כשנפל דאפילו הוא פשוט דברםז

 דרבנן באיסור ואפילו לבטלו ששים צריההיתר
 בסי' נתבאר וכבר אומר לאו ואם ששים צריך זיתוחצי
 האוסר במקום דם טיפת או אפרוח בה שיש בביצהפ"ו

 לבטל ואחת ששים צריך אחרות עם כשנתבשלובודאי
 בם שיש משום אחת להוסיף בה והחמירופליטתה
 לבטל רק וזהו בריה חשיבות ממעם וי"א וקטניםנדולים
 בטלה אינה אפרוח בה כשיש עצטה היא אבלטליטתה
 הרטב"ס ולרעה ס"ש בנ~ט לגטלו חכסיס חקילויבכחל נתגאר צ' ובמי' ע"ש ק' בסי' כמ"ש בריה מט;םכלל

 הפרש שום ראין כן קיי"ל ולא כן ררבנן איסוריבבל
 וכל ררבנן לאימורים תורה איסורי בין הכיטולבענין

 'חמץ מלבד בם' מתכטלים כולם בזמה")האי"ורים
 בהלכותיהן כסבואר הברם וכלאי וערלה וטבל ויי"נבפסח
 ויש במאתים שכימולו ריש ,ל"ז שוים אינם אלוונם

 ; במשהושאיסורו
 האימורים כל ח' בסעית הרם"א דבינו לשון וזהםח

 אינו שהאיסור ובלבר וכו' בששים סתבטליםוכו'
 והוא קדרה באותה נ"ט אם אבל בקדרח טעםנוהן
 שמרנישין זמד כל בטיל לא באלף אפילו עצסו מצראסור
 אם לטעמא רעבידי סדברים ותבלין מלח ולכןטעמו
 ואפילו עכ"ל בששים בטלין אינן עצמן מחמתאסורין
 הוא איסורן אם אבל ,ס'ך( ]ס'ו הוא כן דרבנןבאיסורי
 מ"ם דאורייתא סאיסור אפילו סאיסור שבלעומחמת
 שטעם ספני מעם שנוחגין ואף מששים יוהר אוסריןאין
 יפת ולא הבלוע האימור מחמת רק נאסר אינועצסן
 יוהר אוסר שאינו בהן הכלוע עצמו מחאימורכחן

 אין והתכלין שהמלה בגירור ירענו אם וכןמששים
 נדולה ליורה תכג'ן או סלח קורט שנפל כנון טעםנותנין
 אמריגן בסתמא ורק 1סר'מ[ סקכ"ח ]ם;ך מותרנ"כ'

 לא לפאמא דעבידי רמילתא שאמרנו דזה טעםשנותנין
 מפני אלא וחה"ל כבריה החשיבות מפני אימבפיל
 ; לאסור כח כו אין טעם נותן שאינו וכיון הנעםנהינת
 באופן רבריו שפירשו המפרשים מגדולי שוש ורעםט

 כשאיסור אבל במתמא היינו כששים שבמל דזהזה
 מלח ולכן האימורים בכל אסור מששים ביותר ג2נ"ט

 אף פעם נותנין שממתמא לפי כטלים אינםותבלין
 בסעיף כתבגו כבר שהרי ותמיהני סקכ"ח[ ]ס"ךכאלף
 מששים דביותר מהראשונים וכמה התוס' דדעתי"ם
 לטעמא בעבידא נם ולפ"ז הוא קלוש דפץם אופראינו
 דבד כל כמו חזק מעם נותן לטעמא דעביראדמילתא ודאי אלא בנמ' מפורש רזה כן לומר וא"אבטיל
 נ"פ אינו שהאיסור ובלכד שאמר וזח מששיםבפחות
 כל על כוונתו ואין ומלח תבלין כמו חזק לטעםכוונתו

 כמו כלומר נ"ט אינו שהאימור ובלבד וה"פהאיסורים
 ביוחר טעם שנותן טה אבל סששים ביותר האימוריםכל

 ! ע"ס[ בסעיף ]וטס"ס אסור ותבלין מלח כמומששים

 אין בטיל אינו ~צמו מחמת באימור דרק שכתב וזהע
 אחר מאיסור בלועים והמלח דכשההבליןכוונתו

 פסק איהו רהא בן לומר דא"א נגרם כלל לשערא"צ
 רנם וססילא הנ"נ האיסורים בכל דאמרינן צ"בבטי'
 ננרם לשער דצריך כוונתו אלא לשער צרירננרם

 קח: ]חו)ין התום' בעלי רבותינו כהבו זה שרין ורעעא : כהם הבלוץ האיסור כדיןבששים
 מרבותינו "פ אבל מחראשונים וכסה "מ"י[סי"ס
 והר"ש ריב"א 3שם ק"ה ס"ם הטור כם"ש בזהשחלקו
 היה הרם כאלו לשער צייך מדם הבלוע מלחדאפילו
 עהש" געלי ורבותיע באלף אפילו בטיל ואינו כלוסר סלחגולו
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 ( בפ"ע אחר בל בשנפל משא"ב הזיתים שני לבמלויתים
 הוה איסורים בשארי חנ"נ רס"ל מאן לפ"ז ונמצאעדץ

 אין רבבב"ח זה בענין האימורים מבל היפך בב"חרין
 איסורים ובשארי בם"ש בפ"ע אחר בל כשנפל רקדין'זה
 נפל דאלו אחה בבת שניחם כשנפלו רק זה דיןאין
 ע"ו במעיף וכם"ש נבלה נעשה הרי בפ"ע אחרכל
 הקורם להרין שהסכים משסע וכו' גבינה של אחרויתים בשני רב"ש מרבתב חר0"א רבינו על תמהוולפ"ז
 צ"ג כסי' כס"ש איכורים כשארי הנ"נ ס"ל איהווהא

 לה משכחת לא קררות בשני אימורים בשאריולריריה
 שם שפמק ובהפ"ם בלח בלח לא אם נבלה נעשושהרי
 אח"כ ער התערוגות נורע שלא או חנ"נ אמרינןולא
 בסי' שיתבאר במו חנ"נ אמרינן לא רבבה"נ ס"לואיהו

 ו 7[ סק5 ]ס'ךצ"ם
 לומר שייך רלא אופנים במה למצא יש ובאםתעמצ

 לפנם מעם היח שבשניהם או ביבש יבש במוחנ"נ
 מלח חמר היה שבאחר כנון לשבח נעשהיבשנתערבו
 ק"נ במי' שיתבאר ב10 נאמרו ולא מלח יתירהובחשני

 בשבנפילות ובן ]סנרט'6[ בשיה היהוכשנתערבו
 שהאימור בנון מהאימור ההיתר עריין בלע לאהראשונות

 להוך שניהם נפלו יחר בהתערבם ואח"ב לרופב חוץהיה
 7נ:סי)0 )וטר וס 7ין 3שקר ספקסק )ס7גפ'ר ~ר6'ת'הרוטב
 גמכ61ר 6ח"ו וס כסנס5ו 171וק6 סג)6ים 6מ מט)סצגריס ס"ב יטר)ם טמסנס ור6'.סו חנירו מטיס 6'סור 6'ן 6חסגגס

 כמינו גמין יוסו ט)'ו וסמיסנ' סט"ז ,מרמ3'סטסמפרסים
 וס 67-ן ע"ו 3סעיף וכפ"ס נס6'פ גנין ע6 טעס גתיגמוטסגי

 : 71,'ק[ סג) 6'ס סס ונמ'ס 6יסוריס 5ניט.)גמן
 איסורים לשארי בב"ח בין זה גרין נ"ם יש עוד0!

 נמל ואם בם"ש זא"ז מעלים היתר לל'םהאימורים שני בשנפלו האימורים רבכל סהם קולאובב"ח
 האימור עתה שהרי הבל נאסר טשם האחרהאיסור
 אף בבב"ח משא"ב לבמלו מ' ואין מעם נותןהנשאר
 אימור באן אין שהרי הבל מותר הגבינה או הבשרשנפל

 הוה מהם אחר ובהמתלק בם"ש נתבפל ביחרשבהיותם
 בזית נפל ראם שאומר סי ויש סקי"נ[ ]סר"מ היתרנולו
 פעם הירקות ק'גלו שטקודם טפני אוםר בשרב,ית לשם נפל ואח"כ משם והמירו ירקות זיתים לנ"מנבינה
 אחת בבת בשגפלו ררווקא הבשר טעם ואח"כהנבינה
 סקעוו[ מוף נט"ו ]סט"ג אח"ז גזה משא"כ נרנש המעםאין

 בהטעם וגם הרבר מנוף המעם עריף דאמוותמיהני
 נימל בוה וה המעסים ונפנשו הבשר רכשנפל בןנאמר

 חלב מחמת נבלה נעשה בשר בזית אם הרין ונןפא ! בזה להתיישב ויש השני את אחרמעם
 אחר בל נ"כ רם מחמת נבלה נעשה בשרובזית
 הוא הבשר ראימור רכיון ]ח'ן[ חבירו לבמלמ?מרף
 ולכן עצמו כהאימור להו רייגינן האימור גליעתמבח
 ורגים בגשר שוה טעטן שאין רברים שני בנון להיפךנם

 ובעינן זא"ז סכטלין אין אחד איסור מגח שניהםשנאסרו

 אימורים אין ביבש ביבש וכן ]סס[ שניהם נגדששים
 ולא בזה זה מעם וותנין שאין ביון ]סס[ זא"זסבטלין
 לרבר בנפילה רק אינן אלו ורינים נ9לו שלתובובהרבר

 : ראשון 0בלי רותחלח
 של בפות בשמ הדיז דבן ג'7[ ]ג55 האו"ה יכתנפנ

 ואין היהר של בקרירה שנתחבו אימוריםשני
 בצירוף לא אם מהם אחר כל לבטל ששיםבהתבשיל

 ולומר לחוש ואין מותר והמאכל זל"ז מצרפין השניהכף
 ]ייס הפלימה לא והשנית הפליטה האהת הנףשטא
 7כמו טק)'נ וסר"ס קס"נ סי' סגס'נ טמעיו"ט נוסח.)קים
 נר6ס ו)ענ"י ססני סגף כן גמו )ס6יסור מ3ט)" 6יגה7סק7רס
 סוס סניסס גח "חמ 3נת 163 ססגיסס גיון 7סג6 יטי6:7

 : 171'ק[ 3וס )ל,ייס13'ס
 ףימור שכל אלו רינים שכתב אחר שהטור ויעפנ

 בל אחר מכל בזית בזה זה שנתערבו יבש שלאיסורים
 ע ופמורין אותו ומבמלין השלישי על רבים מיניםשני

 ר"ל אמר ]עח-[ בזבחים מבואר זה ורבר עכ"לשלשתן
 א"א פמור ואכלן בזה זה שבללן והטמא והנותרהפינול
 שמותר הכוונה ואין ויבמלנו חבירו "ל מין ירבהשלא
 לפמור הכוונה אלא הם אימור של כולם רהאלאכלן

 ודאי התראת כאן דא'ן סשום שם רש"י וכם"שממלקות
 שהשנים לומר נוכל בו שמהרים איסור איזהרעל

 פירשו והתוס' ע"ש מפק התראת וה"ל בטלוהוהאחרים
 ואומר ר"ל על ר"א פלינ שם המוניא ובמוף אחרבאופן
 אין אימורים כן כסו זא"ז סכטלין אין שסצותרכשם
 ראין בר"א פמק מפהם"ק בפ~ח והרמב"ם זא"זמבמלין
 ררך אין אבל בר"ל פסק והמור זא"ז מבטליןאימורים
 וכתבו בזמה"ז נהונים שאינם רינים להביאהמור

 רימם למרנו רממנו משום זה רין רהביאהמפרשיס
 ואף וג'ה[ ]ג"י ז.""ז לבמל מסייעים ראימוריםהראשונים
 מותר ובשם לאבול אמור רבבאן שוים אינםרהרינים
 ובשם בעין המה האימורש רכאן משוס זהולאכול

 כל ביטול ברי בהיתר ויש בהיתר נתערבוהאיסורים
 ! ]17'0[ השני האימור בצירוףאימור

 בטין הוא זה ררין אלו רברים על תמיהני ומארפך
 בשר מין שנולם ופמא ונותר 9'טל כמואחד
 כם"ש ההתראוח מפני הוא מלקות ופמור שויןוהטעמיס
 ימטעם בשא"ם במין הוא הקורמים הריניםמשא"כ
 בסעיף וכם"ש לההיתר אימור מכל מאם נתינת כאןראין
 ררבר שכתנ סהנרולים יש ולכן ול"ז ענין ומהע"ו
 איסור ביבש ביבש רכמו בזה ר,םור השמיענונדול
 איסור כן כסו ק"ם במף כמ"ש בתרי חד כטלבהיתר
 הכרם בלאי של בכר בנון בתרי חר גמלבאימור
 נתגטל חמץ של ככרות בשני בפסחשנתערב

 מהם אחר ונאבר הפסח עבר ואס חמץ בשל~ה"כ הככ-
 ישראל של היח לא כשהחמץ קקי'נ[ ס נגיולאוכלן

 בח"מ רקיייע ערות פסולי לענין דנ"ם גגווגתו'ל
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 הרבח ,יר בולעת ואינה מלבלוע שבעחשחקררה
 שבעה לא שעריין חרשה קרירה ואף ]17'ק[טהאיסור
 ש10נחין ביץ רעצמות ועור ]סס[ רבנן פלונ לאסלבלוע
 בשוה מהחלקת הפלימה הבשד עם הקררהגתוך
 היא ובחוין רומב יש שבפנים עצמה הקרירה13שא"כ
 אינה ולכן בשוה סתחלקת הפלימה אין לאוירטגולה

 זה לתירוץ אמנס סר"מ[ נסס סק"" גפ'ו ]סס'נסצטרפת
 לשיעור נ"כ יצמרפו הרוטב בתוך חרסים ינחג08
 : ]סס[ מצמרפין החרסין אין הקורם לון'רוין אבלשיטים
 האימור עצמות לצרף שלא הרם"א רנינו רעת והנה1ק

 את לבמל סצרפין ההיתר עצסות אבל האיסורלכטל
 רכיון זו סנרא על שתמהו ויש סק"נ[ ]ס"כהאיסור
 יש טעם איזה א"כ איסור בכלל אינם האיסוררעצמות
 סס[ ]סמ"נ ההיתר לעצמות האיסור עצמות גיןלחלק
 וכו' מחסירים ויש שכתב הרם"א רבינו מלשוןובאמת
 בעלסא חומרא אלא הרין מעיקר ראינו להריאסשמע
 וז"ל כסנה"ס[ נ"ס ]ס.' בשערים הרין במקור טשמעובן
 אבל לאיסור מצמרפות אינן איסור של עצמותשם

 לצרף אין אבל להיתר מצטרפות היתר שלעצמות
 ואם האיסור את לבמל ההיתר עם איסור שלעצמות
 נכון אין אבל חכמים רברי על עבר לא יתיר סורחשום

 רע"פ טשום "'ל החומרא וטעס עכ"ל האי בולילהת'ר
 רבוק לאיסור קצת וחששו להבשד העצמות רבוקיםתב

 : בם"ר בזה עור שיתבארכמו
 בתב שהרי לרינא בן סובר רהרמב"ם נראה ולעלירטט

 תרומה של פסולת אין ז' רין סתרומאבפי"ג
 החולין פסולת אבל החולין לאמור עמהסצטרפת
 הרי עכ"ל וכו' התרומה להעלות החולין עםסצטרפות

 רבירושלמי עליו השינ והראב"ר זו ברעה סמשזהו
 וכהב לבטל פצטר18ת תרומה של 8סולת רנםסבואר
 רעתו בלל הביא לא למה תסיהני ולפ"ז ע"שהרמב"ם כרברי מוכח רילן רמש"ם כ"מ בספרו הג"י רבינושם
 לפיכך כהראב"ר ס"ל רבוהינו ררוב משום ונראהבכאן

 : רעתוהשמים
 מצר ולא הרין מעיקר כן סובר הרמב"ם עכ"פ סהוי

 לי ויראה לזה זה בין מה התמיה ונשארהחומרא
 עוקצי ]פ"ר[ פי"א בתרומות רתנן מהא הוארסעמו
 תרוסה גרעיני לזרים אסורים וכו' והנרונרותתאגים
 הקרשים עצמות וכן וכו' אסורות סגנסן שהואנזסן
 רקניבת תנן דעדיות בפ"נ וכן אסורות סכנסן שהואבזמן
 של פסולת רבל מפורש הרי ע"ש לזרים אסוריםירק

 תרומה דין להם יש התרומה עם ביחר כשהןהרומה
 אין מ"מ כנגרן בימול להצריך מרמעות ראינס נהיוא"ב
 איסור של בעצמות וכן להבימול יסייעו הם שנםסנרא
 בתרומה וגמו קרשים בעצמות כרתנן המעםהוה

 ואין שם בעריות רפליג רוסא כר' תובר או7'יוהירושלמי
 מתרומות גפי"א הרסב"ם שפסק וגסו כמוהומלכה

 יק'יש

 לחלוחית להם יש רהעצמוח שכתבנו לההירוץ יסנםקט
 רכל פשוט הטעס אוסרין שאינן אלאמעצמן
 היוצא רכל אסורין המה האיסור עצמות שללחלוחית

 נתבטל בהס הנכנס הטעם אין וא"כ טמא הטסאסן
 את יבמלו ואיך אטור שהלחלוחית ביוןבהלחלוחית
 משא"כ פלים קא א.מורא קפלים הדר וכיהאימור
 הן שלהן שהלחלוחית מפני מצמרפות ההיתרעצסות
 ]ס'ד להובן הנכנם איסור של הטעס ומבטלים היתרשל

 עצמות של הלחלוחית רנם סוכרת דאשונה ורעהסק'ג[
 מסייעים לפיכך איסור של אימ הלחלוחית גםאג'לה בני אינן בעצמן שהן רביון הוא גסור היתרהאיסור

 : ]סס[לבמל
 לצרף אפשר ראיך ראשונה לרעה ששאל מי וישיב:

 לאכילה ראוי אינו רהעצם ואע"ג חנ"נ גזה (אמרינן:בוק איסור הוה הא האיסור את לבטל האיסורעצמות
 רנם ס"ה סעיף צ"ח גסי' שהבאנו רעה לאותה"מ
 הבשר אל המחובר בעצם כ"ש חנ"נ אסרינן חרםגכלי
 בלים רבשארי סורה רעה אותה רהא ותרצו]ג"ח[
 ]ס'י הג"א סי' בא"ח כמ"ש הנעלה בהו מהני האעצם וכלי שם במבואד חנ"נ אמרינן לא הנעלה נהורמהני
 תיעשה שהלחלוחית לומר שייך לא שגןוגלוחית
 שטעם מפני אוסרת פליטתן ראין שבארמ רכמונבלה
 לחוש אין ונם ]ח"7[ נבלה תיעשה לא כן כמו הואקלוש
 עם האיסור חתיכת תשאר הקררה מן בשיערושמא
 האיסור לבטל ששים בקררה יהיה שלא באופןהעצם

 נבלה בהעצם הבלוע תיעשה ואז ק"ו בסי' לזהברחיישינן
 שרוצה יש זה מפני רבאסת רבוק איסור ממעמיוזהו
 ]ס5תי להאיסור רבוק העצם שאין סיירי רכאןלומר
 סבל בן משמע רלא לברו גקררה מונח רקקס"נ[

 רבוקות הקליפות וחתם ההיחר את סעלין איסוררקליפי מירושלסי זה רין למרו שהרי והש"ע ומהטורהראשונים
 אלא אינה זו חששא באמת אמנם הוא כן ה"נוממתמא
 ההיתר אמרינן רלבן היהד לחתיכת רבוקבשהאיסור
 להאימור רבוק האיסור בבאן אבל בהאיסורהרבוק
 ולחתיבה אחרת היתר לחתיכת חששא רק כאןואין

 ]עח'7 איסודא סחזקינן ולא זה חשש מצינו לאאחרת
 וסג"' גפ"ס ססומ ס7גר ו5ענ'7 ,פח קוס'6 כתירוןסספריך

 ; ור,ק[ כ,ס 5'וסר 5גתח5ס רק כפכ ק"1גסי'

 שעצמות ראשונה לרעה ראפילו שאומר מי ישינ
 קצם בהעצמות כשאין זהו לבטל מצטרפיןהאיסור

 בלבר הבשר על הוא שהאיסור וטרפה נבלה כמואיסור
 העצם רסצרפין החי מן באכר אבל העצמות עלולא
 ראין וראי ס"ב בסי' בם"ש אסה"ח על לחייבולכזית

 אמנם הם טעם ורברי האיסור לגטל סצטרפיןהעצמות
 בהם אין סוף רסוף א"צ העצמות נגר ששיםלהצריך
 עיקר נראה כן מ"מ בזה שמסתפק מי שיש ואףסעם
 עצמות נגר ששים רצרץ שסובר מי נראה שאיןוג"ש

של
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 ]ו6עי דרבנן דהוה בטיט בסין בן פסקו יהש"עוהפור
 ו)כן 9רגנן טכיע ס') 9ר'6 3;ס נחיש 9'ייס ורכנן ר*6גס
 ס6מרס סקוימת וסשני6 61ורייס6 טכ'ט ס'5 61'נכו גו0סק'5
 7ס*י מ6' יסוס "חי 5ג5 יססרס קירס 7נ)טסגמ6י

 ססת:ר וי6
 כ) גססגר6 יח7 יסחוו ססוסק'ס כ5 ונס 7ר"6 יסך ;1סומ6

 : ויוק[ 7ס') ט6י 5סי6מ9
 איסור מבטלין דאין בש"ם היא פסוקה קלבהכ64

 הייט בפיל בתרי חר דמדאורייחא דאע"נלכתחלה
 אסור בידים למערבינהו אבל ממילא דנתערבהיכא
 שנפלה תרומה של מאה פ"כ[ ]ס'ס בתרומות תנןרהכי
 של מאה לתוכן ונפלה וחזרה חולין של סאין צ"םלחוך
 מגפלין ראין אסור במזיר מותר בשוננ עליהן ורבחחולין
 בשאינו במין וכן 9':[ 3י5ס וחוס' ]רס'" לכתחלהאימור
 אח"ב להוציא ירצה אם ואף גששים לבמל אסורטיט
 מששים דיותר ואף בשם 'שאר הפעם שחרי האימוראת
 של מעמו שם שישאר עושה הוא הרי ס"מ טעמאליכא
 7גג5 סס מנ'יוס5מי זאה עושה למה דאל"כאימור

 : 6סור[ וגמ,יי מותר 7גסוגנ ס61 כןס6יסוריס
 דאסור לבד שלא דתרומות מסשנה ולמדנומוכ

 נפל האיסור אם אפילו אלא לבתחלה בעיןאיסור לבפי
 לבטלו בדי שיעוד בההיתר ואין היתר של לתוךטעצסו
 וביטלו עבר ואם ולבפלו ההיתר על להוסיףראסור
 אם ביפול כדי בו שיש עד ההיתר על וריבהביפול ברי בו שאין היתר של לתוך איסור שנפל אולבפלו בדי בו ויש חיהר של לתוך בעין איסור שזרקלהאימור
 וזהו איסור שזהו בלל ידע שלא והייט בשוננ כןעשה
 ואם סותר ההיתר על להוסיף או לבפלו ב11ן ולאהיתר
 : שםבירושלסו במבואר האימורים בבל הדין וכן אסוי במזיד בןעשה
 ידע שלא אלא לבפל נתבוין אפילו סקרי דשוננ ףא1כ2

 ]ט9; להוסיף או לבמל שמותר סבור והיההדין
 פ"ה מרמב"ם בן משסע ולא ט"ס[ ססט"ג טפו וססכיססק"ס

 רבשוננ הפהור על הפטא מן הורמין אין בדיןמתרוטות
 מן לתרום שמותר ושננ ירע דאם וכתב תרומהתרומתו
 בתרומת וב"כ ע"ש במזיד הוא הרי הפהור עלהפמא
 חדש ב"ר תוך שנשאה חבירו במינקת רט"ו[ ]ס"הדשן
 מותר דאומר קייל ונם ע"ש מזיד מקרי בדיןששננ
 יותר והרי ד:[ ]"כחם שוננ בבלל ואינו לטזיר קרובהוא
 שעושה בדמיונו עגירח שאבר מי דאף בנמ' מבוארטזה
 שמכשירו למי ואף לערות לפומלו סגרא יש מצוהבזה

 עבירה לעשות כ11נת1 היה שלא מפני זהולעדות
 וכ"ש ע"ש למצוה היתה כ11נה1 ואדרבא כו:[מ"ס7רין
 בשוננ לרונו דא"א לדעתו כלל מצוה שאיןבמקום
 בדין מעה שהחכם חכם הוראת ע"פ עשה אםאמנם
 שוגנ מקרי שובח ובן סק'ג[ ס"ח ס" ]מג"6 שונגמקרי
 סקי'6[ ]סר8מ בשוננ דיט לערב אנמוהו אם ובן]סס[
 והוס,8 אח"כ ושבח גהתערובוה ידע מתחלה אם1כן
 עיקר וכן נמור שוננ הוה דשכחה ]סס[ בשיננ רינו4"ב

 9מ, ג3ל י'ג! 3כ1ר1פ מתוס' סט"; ססמ6 ]וסר6יסלרינא
 טס סס מסמנ'6 ססנ'6 פססמ'ג ~תפיסני סק"ס סס5'תי05

 : ממ6כ"6[ סט'ו וכמ5"מ וי"1טנ'ן
 אף בשוננ בכאן מתירינן ולטה שאלה בזה וישכנר

 מחמת במל שאיט ברבר ק"י ובסי' ביריםכשריבה
 שם קיי"ל בולן הותרו לים מהן אחת רבשנילהחשיבותו
 אפילו אסור הוא הפילה אבל מעצמה נפלהדרוקא
 דבמגפל לחלק ויש מזיד אפו שוננ רנזרו בשוננהפילה
 שיערב ליה חשדינן רלא ]נ"[ מזיד אפו נזרינןלא

 חשדינן שפיר האיסור להשליך משא"כ ביריםאיסור
 כדי בו שאין היתר לתוך שנפל באיסור נם ולבןליה
 ביון מ"מ היתר שיוסיף לחוש יש שבזה עףבימול
 לא בבה"נ נם לכן לחשדו אין איסור ביפול דיןדבעיקר

 ]כג"ינזור
 סג"ן: ונרי 3י6ור

 ייזערובות שטדע קודם שריבה מיירי דנאן ועוףכה
 טדע בבר 1"י בסי' משא"ב היתר בחזקת עומדשעריין

 "[ ס" ג"9 כ)3 ]*"ס אימור בחזקת ועוסרהתערובות
 יש שהרי מותר הוא לפנינו הדבר כשבא דבבאןועוד
 בשוננ הרבה. שהוא אומר שהשואל אלא בשולכדי

 שיעשה לחושדו שייך לא וא"ב מותר היה שתקואלמל'
 רוצה היה אם לנמרי לשתוק לו היה דא"בבמזיד
 הוא לפמנו חדבר כשבא ק"י במי' משא"בלה"רים
 שהפיל שאומר השואל שדברי אלא איסור בחזקתאצלט
 ולפיבך אסור היה שתק ואלמלי מתירתן לים מהןאחר

 ~סנרו 3כוונתו סרמן ורניס סרגס סס6ריך סק"ח סט';כוונת ]יס~ בשוננ שעשה ואומר במזיד שעשה ליהחשדינן
 סנרמו כסמ'ס 6ג5 גסק18 סכרו'ס סתמס כמו ט61 מינוסמטטס
 גס'ס סנ;רו 9נריס מגמס 5מיק יפ ;1 ו3סנר6 ונכוסססוגס

 ; י9וק[ מ;,9 6טוסוננ
 הוא זה אימיר אמור במזיד דבשריבה שנתבאר וזהכו

 שלא כדי בשבילו שנתבפל למי או עצמולמבפל
 נתיר דאם בשגילו שנעשה או שעשח האימור לויועיל
 לאחרים שיצוה לחוש יש בשבילו אחרים שעשו סהלו

 לא שזה ובלבד מותר אדם כל לשאר אבל ]ג*[ בןלעשות
 ליהט וצריך האימור בשבי סעות ויקח שימבור בנוןיהנה
 הנאה מאיסורי זה אין אם לעכו"ס למבור או בחנםלאחר
 בד' יותר ולא טתן שהעכו"ם במקח לישראל למבוראו

 ומסיא עליו ריבה או האימור שבשל מזה ישתברשלא
 כלל למבור אסור הנאה מאימורי היח זח איסורדאם
 נתכוין ולא שלו הדבר היה לא אם ובן טקי'ג[ מס"ךגג'מ
 דזה ודע סק"[ ]סס לו נם מותר עצמו גשגללבטל

 שנתבפל שידע דווקא זהו בשבילו שנתבפל למישאמרט
 לא אם אבל לבמלו צוהו לא אפילו ליה וניחאעבורו
 מזה גרול שוננ לך אין ליה ניחא ולא מ;ה בללידע

 נפ אמור לו שאמור מקום דכל ביתו ולגני לוומותר
 : יפ"ם[ גסס סק"י ]ט"; ביתולבני

 לכתחלה אסור מבטלינ דאין דהא הפומקים רוב רעתב:ז
דצא



 פ%%דזא צ% משן תערובאהלנטזערוף
 מן שהוא ז"ל הראכ"ר רעת אטנם טדרבנן רקהחש

 לכל ראפילו שאומר מי ויש נסמו[ סנס"ג 3ר'1הוערה
 של פעמו לבפל רק התורה מן מוחר איטהפוסקש
 ברוב דבמל ביכש יבש כמו האיסור נוף ולאאיסור
 זו שחתיכה ויאמר אליהו יכא ואט התורה סןאסור חרי האיסור יכירו ואם להמות רבים ראחריסשעמא
 ]טר'ס התורה טן אסורה האיסור חתצתהיא

 כ0ו"
 ומ'ס'

 האיסור סנירין שאין מפני אלא איט ההיתר ובל [ טיעזא
 לערבו האיסור שמכירין רבעת לומר אפשר איךוא"ב

 הן מעם ורברי סמ'סן ]נונ4ם יכירט שלא כדילכהחלה
 האיסור כשנתערב אלא מותר איט התורה טן נםולפ"ז
 לא אבל ולכטלו החיהר על להוסקק בימול כדי בוואין
 איסור של כמעסו נם ואולי בידים עצמו האימורלגטל
 חתורה טן אסור כעיקר פעם דם"ל להפוסקים מותראיט
 לכחחלה לבמל לא אבל ולכמל להוסקק גכה"נאלא

 ו האיסור שלפעמו
 דאין זה איסור ראם לרינא נ"ם דיש לי ייראהניח

 גם א"כ ראורייתא הוא לכהחלה איסורמבמלין
 דאורייתא דספיקא להרגות או לכפל אמור אימורבספק

 ום"ס יקולא דרבנן ספיקא דרבנ] הוא אם אכללחומרא
 ספק מקרי לא דזה טוני בכל גזה שמחמיר מיראיתי
 עשית בלא לקולא דרבנן ספיקא אמרינן דכידרכנן
 ספיקא יהיה זח ידי ושעל מעשה לעשות אבלסעשה
 0י וכן סק"ו[ ]סט8נ לקולא ספיקא אמרינן לאדרבנן
 וכמלו עבר אם התורה מן מ"0 הורה איסור רהוישסוכר
 התורה מן אכל אסור מדרבנן ורק גמזיד אףמבומל
 לא רחמנא דאמר סילתא כל ל1מר שייך לא ובזהטוחר
 מוחר מאליו רבנתבמל רניון מהני לא עכיד איתעביר
 עשיירן כלא נם שהרי עשייתו ע"י נ"כ רמוהרמם*א

 ז ]סס[ אסור מררכנן רק ולכן כן להיותיכחי
 כשנינחו זהו לכתחלה איסור סבפלין דאין האכצם

 רטומץ לכך כ11נח1 אין אם אבל האיסורלכפל
 ביפול ע"י רק אחר בענין וא"א המאכל לתקןהא

 נמלים או שכדבש הדכורים ברנלי פ"ר בסי' כמוהאיסה-
 ע"נ הרבש שיתיך שם שנתבאר הרבש להוךשגפלו
 סי'ה[ וט", סק5'0 ]ס'ר שם הפוסקים וכתגו וימננםחאור
 לבטל כ11נח1 שאין כיון לכהחלה איסור מבפל והדאין
 לנפל כווטתו כשאין כן לעשות מוהר לכתחלהונם

 לבן בין כמו המשקה או המאכל להקן אלאהאימור
 שיבואו חששו ולא חטה חלב ע"י אותושמתקנין
 ולא בם' הפסח קודם שנתכמל מפני בפסחלשתוהם
 ס" ]מנ'6 המשקה להקן רק האיסור לבפל כוונתוחיה
 כן לעשות נמור לאיסור מזה ראיה ואין נתבפלשכבר מפני מוהרת ממילא וכפסח הפסח קורם על היהריש דבזה משום מזה נטורח רא*ה דאין ואף סקמ4ס[פפ*ו

 מ"ם לכתחלה כן לעשות שאוסר מי שיש וכמולכתחלה
 סהילעים מפירות יי"1 לעשות נרולים כסהסדהתייו

 ש"סן ת'י סזא ]5'5 טתולעיס מפירות יי"ג לעשות5טן

 לפנום מוחר אט להסתפק ה,פ שרי בכה"נ רנטש"ם
 סט'5 גסס פיס ]עי'6 ברורה הכיעה נזח ואיןשמתיר מי ה,ט שאומר מי שיש בהיתר לערבו כרי אימוראיוה
 שאיט ער פונסו דאם נראה ולענ"ד לרינא וצ"עוס"ע[
 ב5סא גפנימה אבל מוחר כלל ארט לאכילתראוי

 זאסור
 כלל שיך לא ולבמלו היהר עליו להוסקקאיסור רגימי זה בענץ שפעבאר מה שבכל הוא פשומ יברל

 ההיוזר כל נעשה כבר שהרי חנ"נ ביה דאמרינןגענין
 ורוקא ח"ל ה' בסעיף הרם"א רביט וכם"שאיסור
 דאמר למאן בלח לח אפילו או בינש יכשנתערב
 חתיכה אבל צ"ג מי' כרלעיל חנ"נ בו אומריםשאין

 דהא ההיתר אח"כ שנתוסת מהני לא איסורשכלעה
 חנ"נ מ"ל דלא לטאן ואפילו עכ"ל חנ"נ ביהאמרינן
 באיסורח עומדת עצסה החתיכה מ"מ איסוריטגשארי
 הה החהיכה ננד ששים יש ואפילו צ"ב גסי'כס"ש
 גם חנ"נ דאסר רלמאן התוספת לענין זהו גחנ"נשתלה
 אמרינן בלח דנם שם נתנאר בככ"ח אבלאיסורים גשאיי חהו החתיכה כל ננד ס' כשאין נאסרהתוספת
 כל לבמל אלא ולבמלו האיסור על להוסקק כככ"חוינא להאי לה משכחת לא ולפ"ז מהפוסקים לכסהחנ"נ

 19ך'צ ]עם'ך היספה זה אין וא"כ בששיםההיספח
 ז 801י[וסת'נ

 חנשנ אמרינן דלא במקוט דאפילו רי"א נתכ קידט84
 קורם נתוסף אם אלא לבפל ההיחר מחניא
 לא קודם התערוכות טרע אם אגל התערוכותשטדע
 המורה החנם צריך היה ולפ"ז אח"כ שנויסף סה0הני
 שטדע לאחר ההיהר נה1סף אם לחקור איסורלבמל
 משוט כתכו כן נהט שלא ומח עכ"ל כן נהנוולא

 נהימף שמא לחוש לט דאין סחזקינן לא איסוראראחטקי
 ]טק אסור אח"כ שטזמף להמורח ירוע אם 4לכןאח"כ

 ז סקסן[ וס'ך9קיי6
 גמקום דאפ'לו רמדכתכ ביאור צריכים יהדבייםלננ

 במקום דכ"ש להדיא משמע וכו' חנ"נ אמרינןדלא
 ]ני5 כאו"ה במקירח לחדש מטאר וכן חנ"נראמרינן

 בלא אבל בטדע רק חנ"נ אמרינן לא ולפ"ז "[ זי1גיז
 חנ"ג אמרינן דלא גמקום ונם' חנ"נ אמרינן לאטדע
 בץ יש הפרש אטח א"כ מוהר טדע ובלא בטרעאסור
 אירי הא חנ"נ אמרינן דלא למקום חנ"נ ראמרינןמקום
 מברא אטה ועוד מותר טדע ובלא אסור בטדעואידי
 לא טדע לא דאם חנ"נ הדין שע"פ בדבר לומרהוא

 רבים שבאמת כמו נכלה נעשה בע"כ הא חנ"נאמרינן
 ז סקס"ו[ י9ר'0 סק'י נס4ר זה דין כל עלחולקים

 רלא מקום בץ סשהנים הטעמים באמת אמנםלנ
 נם ולפ"1 חינ דאטרינן מקום ובין חנ"נאמרינן
 דאמרינן במקום דהנה בם"ד שנבאר כמו משתניםהדינים
 דבר כל ורנץ האיסור נורמת שהידיעה אמרינןחנ"נ
התשיגת ילפי ל~נס אז לישאל ראוי שהיה הידיעה שעתאחדי
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 כין לאיסור בין הרבר נתקיים משיב שהיההתשובה
 אמרינן ההיתר ונתומף נורע שלא ומן כל אבללהיתר
 נפילה אחר הרבר חשבינן ולא וניעור טינו את מיןמצא

 ס5ו"ס סני6 11 ]וסנר5 שניה נפילח אחר רקראשונה
 ואז נבלה החתיבה נעשה ו3נורע ט'ס[ פ"1 חי)'ןסטרדכ'
 באיסורה גשארת החתיכה מעצסו ההיתר נתוטףאפילו
 החהיכה בל ננר ששים אין אם נאסר שנתוסף מהוכל
 ; שיתבאר כמו אחר מטעם ראסור בירים הומיף אםוכ"ש
 גורמת היריעה ג"כ חנ"נ אמרינן רלא ובמקוםלך

 כלומר קנם מטעם והיינו אחר ממעם אבלהאימור
 לבטל ברי ההיתר את בירים והומיף מהאיסורכשנורע
 קנטו בשוננ הומיף ואפילו הכל לאמור קנסוהוהאיסור
 אם אבל בירים בהוטפה הכל וזהו מויר אפושוננ
 חהו יריעה לאחר אפילו מותר מעצמו ההיתרנתומף
 לאחר ראסור חנ"נ ראמרינן סקום בין ההפרשעיקר
 אמרינן רלא למקום מעצמי ההיתר בנהוסף אפילויריעה
 הוסיף אפילו נורע ובלא מעצמו בנתוטף רמותרחנ"נ

 קו6 גן ד,,י6י ס:ויע )6חר 3ט"כ יסיירי 6סור ומויך8וחר
 יק:סו קיי') 6:ן 6נ) מויי 6סו סוג: ק:סו )יס )יס ס:6זספי

 : וסס'י[ סכרו"סוגמ"ם
 ריעה הכיא לא הרם"א רכינו רגם כרור נ"ל אמנםלה

 רכשטרע חנ"נ אמרינן רלא במקום להחמיר רק,1
 מטעם כשונג אח"כ שהוסיף מה מהני לאהתערובות
 רלא ההערוכות טרע בלא להקל אבל מויר אמורנורינן
 ראפילו שכתב חה ,ו ריעה כלל הביא לא 'חנ"נלימא
 במקום רכ"ש כוונהו אין וכו' חנ"נ אמרינן רלאבמקום
 מחמרינן התערובות רבנורע רה"ק אלא חנ"נראמרינן
 נורע בלא אבל חנ"נ אמרינן רלא 'במקוםאפילו

 לוה ברורה וראיה אמרינן יא בחנ"נ להקלהתערובות
 הביא ביחר לבשלן כשרוצה ביבש ביבש ק"ם בסי'רהא
 התערובות בנורע להקל הרא"ש רעת הרם"ארבינו
 וכ"ש הפסר במקום רק ביבש ביכש נם התירשלא הרי ע"ש אמקילין לסטוך יש הפסר רבמקום שםוכתב
 יחנ"נ בבב"ח וק"1 חנ"נ ראסרינן במקום להקלשאין

 חנ"נ רבמקום בפשימות א"ש בן נהנו ולא מ"שולפ", ,ה רין כלל שייך רלא צ"ב במי' כס"ש התורההוא'סן
 חשש אץ חנ"נ אמרינן רלא ובסקום ח16ר עניןבכל
 טעם עיקר רכל רכיון מקורם התערובות נורע אםאפילו
 שטא ספק מ"ס הוה בירים כשעירבו קנמא טשוס הואזה

 שוגנ היה שמא בירים שעירכו ואת"ל מאליונתערב
 בוה שהרי מ,יר אמו שוגנ קנים רלא במאןוהלכה
 חשש הרם"א ורבינו הפומקים בין מחלוקת ישעצמו
 וא"כ ררינא מפיקא הוה עכ"פ מיהו המחמרתלריעה
 נ) 6'ס ]ונ,ס מ"ם רהוה משום לשאול שלא נהנושפיר

 , ודוץ[ ססגסג גסשס ,ערסו ס6סמל9 9סקטטיי

 חייק אין בוראי אוי אימור בשנהימף להיפרהאמנם*
 במ"ש וניעור חחר והאיסור נורע ללא נורעבין
 שהיה כנון שנתכמל איסור וו"ל 1' בסעיף הרם"ארביט
 חוור הראשון האישי מן אח"ב בו ונתוסף כנגרומ'

 בשאינו מין שנא לא במינו מין שנא לא ונאמרוניעור
 בינהים נורע שנא לא לח שנא ולא יבש שנא לאמינו
 אפילו שהרי פשום והמעם עכ"ל בינתים נורע לאאו

 כם"ש וניעיר מינו את מין מצא לומר מברא ישלהיהר
 אמרינן מומאה לענין ואף איסור לענין וכ"ש ל"נבמעיף
 לענין כ"ש ]ג'~:( בבכורות מומאה מעוררתמומאה
 נ"פ לירי לבא שיכול או מעם נתינת ב,ה שישאיסור
 בטל ראשון ראשון ראמרינן בש"ס מקומות שיש אףולכן
 נ"מ לירי לבא שיכול באיסור ולא משהו באיטורזהו

 בפ"ה מיינו תרומה שלענין אע"פ ולכן סקס'1[]סגר"6
 התרומה מצמיף שאינו היהר נורמת רהיריעהרתרומות
 והו היריעה שקורם להתרומה היריעה אחרהנופלת
 טעם נתינת אחר הולבין אין שבתרומה מפנינ"כ

 הוה פעמים רבשני ואע"נ ואחר במאה הוארבימולה
 נ"פ לירי לבא יכול והרי מחמשים אחר החשבוןלפי
 חשו לא נ"מ מפני לא הוא ביטולה רעיקר כיוןמ"ם
 נורמת רההרמה כחכמים שס קי"'ל רבאמת ועורל,ה

 שהרימו וכיון ע'ס[ ח' 3מס:ס סר-ס כס ]גס"9ההיתר
 פאה היא שעלהה שטאה ואמרינן משם אחתמאה

 ]ג:);'י[ , לעולם וכן נ"מ כאן אין שוכ הרישנפלה
 : מ"ו סעיף קל"ר בסי'ועם"ש

 חו"ל אמרו מ"מ לכתחלה איסור מגטלין ראין אע"גלז
 113"מ לתטר שנפלו מוקצה של רעציס י:[]ניגס
 משום ומסיקן מוקצה של שאינן עציס עליהןמרבה
 בפם"ו הרמב"ם כתב ועפ", ררבנן איטור רק כאןראין
 ש לקררה שנפל חלב כטן ררכנן רבאיסור י"מרין
 החלב שיבטל ער עוף בשר עליו מרכה עוףבשר

 ררין כתב ומפורש ע"ש ב,ה כיוצא כל וכןבששים
 אב ראורייהא באיטור רק הוא אימור מכמליןראין
 בין חילוק ראין ום"ל ב,ה עליו .חולקין .בותינובל

 שאין מפני התירו במוקצה ורק לררבנןראורייתא
 באלו שאף שאמרו ויש התורה מז שורש ,הלאיסור
 בעצי ורק לבמל אמור התורה סן עיקר להםשאין
 וההנאה לאפר והיה נשרף רהאימור משום התירומוקצה
 לא אימוריס ,בשארי אבל אפר שנעשה אחר באהמוה

 : בללהתירו
 אין רבריהס של אימור ו' במעיף הב"י רבינו יו"ללדז

 בסויר כן עשה ואם לבמלו כרי בירים אותומערבין
 לבמלו כרי כהיהר ואין מעצמו נפל אם אבלאטור
 רעת בין פשרה כעין חהו עכ"ל ומבמלו עליומרבה

 כמו אמור האימור עצם דלבמל הפומקים לכלהרמכ"ם
 ההיתר להציל ברי עליו להרבות אבל תורהבשל

 וטקורו הפסר מפני מותר לתוכן האימור שנפלהקורם
 נשפ כתב רהטור ואע"נ ספווך[ ]תס'9 בספרוסהרשב"א

הושגיא



ערי
 :אש8דקשלק צפ טסן תשרובות"5מת

 לו שאין רבריהם של איסור על רק זה ריןהרשב"א
 מצרים ובישולי 3יר של בשומנו חתורה מןעיקר

 ובן ררבנן איסורי בבל ולא באלו וביוצאונבינותיהם
 רלבפל להריא מבואר רבריו ומרמתם הגרול מפרוע"פ הב"י רבינו פמק מ"ם סק*ל[ ]סס"כ במפרו רבריומורין
 עיקר לו שאין באימור אף אמור בהיהר בעיןאיסור
 מותר ולהומטי של"א במי' כם"ש ח"ל כתרומתלבר
 סי' בא"ח חנוכה נר של שמן במותר שהחטירוזה

 שיכול רשיל"ם רהוה משום אמור להוסיף ראפילותרע"ז
 החמירו וברשיל"ם הכאה לשגה חנוכה לנרלהשתמש

למצ
 אבל]

 ~ט[אימור רי"א כתב הרם"א 4בינו
 וכן ראורייתא באימור כמו עליו להופיף אוררבנן

 והטור הרא"ש ברעת וזהו עכ"ל לשנית ואיןנראה
 אמור התורה מן עיקר לו שאין ררבנן אימורראפילו
 משום מוקצה בעצי רק התירו רלא עליו להוטיףאפילו

 אפילו ראורייהא ובאיפור שנשרף לאחר באהרההנאה
 ]נ'ח[ וכלח"ב וערלה אשרה בעצי כגון התירו לאבכה"נ
 רפ"ב רבירושלמי ורע לס"ד[ כנורזס ]סוס'טומאתו בימי לכהן רק לזר התירו רלא מ"ל ח"ל בתרומתואף

 מראית מפני רק שהוא ראימור להךץא מבואררבלאים
 עם צמר לו שנתערב רמי נתבאר רצ"פ רבם" ורעמ : ע"ש לבתחלה לבטלו רשאיהעין

 אחר וטבפל עטהם ומערבו אחר מין מביאפשתן
 אפילו חופין כשנעשו אבל חוטין שנעשו קורם וזהומהם
 ההשך ממש וזהו ע"ש בבגר במל אינו אחרחום

 אימור מבפלין אין רבכאן בגאן שנתבארומהרינים
 היהר לתוך שנפל אימור ילהיפך מנטלין ובשםלכתחלה
 במיל לא אחר חופ ובשם הביטול שיעור כפי בפלבכאן
 כבריה חשיבות מט;ם אינו אחר חופ ובוראי שלםבבנר
 על שעם וצריך כשיל לזח אין אחר ממעס אלאוחה"ל

 ; מככאן ההפבים שניאלו
 הבשול רענע הראשונים רבותינו ביארו כבר אמנםנוא

 נזרה רבזה להיתר שנפל באיסור רק שייךלא
 להיתר שנפל היתר אבל להפות רבים אחריתורה

 מצמר בלאים במו אימור נעשה בזה זהוכשיפנשו
 וז"ל ביפול שייך לא אימור עושה רההתחברותופשהים
 שייך רלא גנד( ד"ס ס"6: ])דס ההום' בעלירבותינו
 ששניהם כלאים אבל בהיתר מעורב כשאימור אלאניבול
 במו המרובה אסור בך תערובות קייי ונאמריןהיתר
 בהיתר מועט איסור רבשלמא כלומר עכ"להמועט
 באימור אבל ומכטלו האיסור על ההיהר מתרבהמרובה
 לומר שייך לא היהר בט"ע ושניהם תערובותשע"י

 אוסר שחסועפ ייסר רסי הסועט את יבטלשהסרובה
 המרובה להיפך רילמא מבטלו והמרובה המרובהאת
 וז"ל לג'ס[ ]ס" בתשו' הרשב"א וכ"כ המועט אתאומר
 יבפל מי אומרתן ותערובהן היהר וזה שזה כלאבל
 הבשר במל שבב"ח וזה ברברינו ובוונתו עכ"ל סיאת

 שררך פפני זהו ששש בשיש בבשר החלב אובחלב
 בישול דרך אעו פעם וכשאין חורה אמרהכישול

 שייך לא בהיחר אימור רמתורת נהי לשאול ואיןמב י הס[1מוחר
 פה לפי האחר פעמים שני בזה "'ל בטרובההטועפ
 שיעי לא מ"ם בם"ר שיתבאר כמו בן מובר שאינולמי אשהי אלא והיתר אימור שם בלא ביטול שם שייךלא בחראי גפל לא בהיתר רהיתר מהפומקים במהשהסכימו
 רבהתחברות ההורה אמרה עצמו זה שהרי ביטולבכה"ג
 בכאה ביפול בזה נאמר ואיך אימור יש כאחרשניהם
 מיעחפ בינוול בזה נאמר ראם מפורש התורהשאסרה
 מחצה רק בלאים אמרה לא שהתורה לומר נצפרךברוב
 ריזירה שההורה ועוד סברא אין וראי וזה מחצהעל

 מהצה על אעומחצה והתם בהונה ובבנרי בציציתבלאש
 ח"ל שכתב ס"י[ ]ס"פ שם בנרה הרא"ש בוונתוזהו
 לא נאמר תערובת וע"י בהיחר שנתערב היתראבל
 של אהת חתיכה אלא כאן ראין ברוב ביטול כיהשייך
 שנתערב בעצש האימור הוא שזהו בלומר עב"לאימור
 ו ע"ש תכערה בשלהי ז"ל רש"י וכ"ב ]מעי~'ס[ בזהזה

 זרעש בכלאר והרי גרולה שאלה בזה יש וערייןמנ
 אחר ממין רובע בה שיש מאה כל במשנהשנינו

 זרעים בלאי כין ומה בפל מרובע פחות אבלימקם
 בפ'ע היחר אחר גל ואירי אירי הא בנריםלבלאי

 רבזרעים משום לזה והתשובה איסור נעשהובהתחברותם
 ולא אחר ממע אחר נרעין בשרה ימצא שלאא"א
 ב8ל שנהערב בל והלבך השרת למלאכי תורהניתנה
 כלאף אבל אמור אחר נרעין אפילו לבהחלהולערב
 ולפיבך מגרה ררך אלא בו מתערב אחר מין איןבנרים
 ביפי פעם זגש"או יעייעגעז4אג%4מד
 ראיפור ]פ':[ כלאים במם' מובח שהרי עלה אהינןן

 שם שנינו שהרי ליה ברמחא אלא אינו זרעיםבלאי
 מותר אלקפנו שם בשאניע ואפר כרמו בתוך ירקהרואה

 אינו רכשהוא מפורש הרי אמור אלקפנו שםלכשאחזור
 7"ס ק': נ'ק ]חיס בלאים אימד באן אין בקיומורוצה

 ברמך תזרע לא רכתיב משום הוא והפעם)סיי6ס[
 בבלאי אבל ]9ס[ ליה רניחא זריעה משמעבלאים
 תעשה לא בתיב ולא שעפנז תלבש לא בהיבבנרים
 ללא ליה ניחא כין חלוק ראין להריא משמעשעפנז

 ; ליהניחא
 להכיא פשתן עם צמר בתערובות שם שהתירו ווהמה

 אלא איטור מבפל בגרר זה אע עמהם ולערבמין
 יש ושפיר הפשתן עם הצמר ההתחכרות הואבנרים בלאי אימור רעיקר בלל איטור לירי לבא מניחשאינו
 עטחן שסערב השלישי המין ע"י החיבור לבפל רשותלנו
ל. כשעדין השלישי המיו עמהם רכשמערכ ססק'16 09]ס"
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ךאטלהו ק מיטן תערוגיתהפהץ4י
 פעמו אין חנשה וגיד זה בס" שד יתבאר וה4ףגר
 והקטקטת שמנו אבל ג3"8 כנירין אין דק4ילש%סר
 : הרומכ להתיר כננדן ששים וצריה א4סריםשגו
 נידו עם שנתבשל ירק לפיבך והש"ע הסור ינתבוט

 ס' בו יש אם מותר השאר ובל וורקו סבירואם
 ואם אסורות החתיבית בל מבירו אינו ואם שומטגנגר
 לאו ואם הרופכ מותר השומן כננר ס' בקרירהיש

 כננרו ס' נ"ב צריך ניכר ואיט הניר ניטח ואםאסור
 מים אבל רבייה חשיבותא ליה אזיל 'רבשנ10חעב"ל
 הוא בעלפא וכעץ בל'פ בו ראין אע"נ בננדו ט'צריך
 שכפל ייא ובאמת ס' צריך אסרהו קהתורה כיוןס"6
 מעם נותן אינו שלעולם כיון מיט באינו אפילוברונ
 אם ירוע ואין רננשפך רפשימא מילתא וזהו]חס'ג[
 על לסמוך יש רוב שם שהיה ידוע רק אם ס' שםהיה

 : סק"ס[ ]ע'! מינו בשאיט במין אפ-לו זורעח
 מנו'נ נירו עם שנתבשל הזה הידק שאלה בזה וישי

 וא"צ מליחה ע"י נאסר ככר הרי תחלה נ5לחאם
 אסוד כ-לו הרי תחלה נמלח לא ואם בושוללאיסור
 רוראי בזה והתשונה מליחה כלא שנתבשל בשרטפעם
 ואפילו כ"ק רק אוסרת א!נה המליחה אך החלהנסלה
 איסור חשש פפני הבל זהו כם' במליחה ראסרינןל%5י
 מין דכל הסוכיים לאותן תשובה ומכאן ייהבם4 ויתכאר הוא כחוש איסור ניר של שוקנו אבלשסן

 איסורי6 בשארי חנ"נ רקיי"ל' דלסאי ודע גם, הואטליחה
 סגסנס) ירך ]גי:[ יסנן פס %ס טפגסס סיגי 1! !יפס]%'ק הירה בל ננד ששש צריך בירך רבוק הניד היהאם
 סירך רק נסלסג ס!6 כנ!ן יי'י !ט' כ!-ע גס יפ 06 ג4וגגש
 סנ'י'ס סס סנפנס! נס'נ יסנן !ס,ס6 פ"רי ק6 י6 !ג4וסגשוס
 כקירך ע6 כקורס גסיש ס,ס טסא פייי נלע וטלוטג!טף

 ! !1וק[ 06 י'ס פפושס!סל
 הבל אמור תאברה נץה ואם וטפל סרק של-קרוה
 הבחה או עב שהטרק בטן 5טן ע"י לתקןכשא"ח

 שנפל פרעוש ולכן ססננת נקגי ודך שע1גרתק8נח
 בו דגקה אולי לבדוק א-א הבשר וגס לסננה5*,א ברופג שנאבדח קאחר הרין מצר' אסור הסאכל%48ך
 לשטך יש הכף לתוך ובשנפלה קםטהו ספני ניברושיט
 בריה דיני בללי לפי הפשופ הוא בן שבכףהר*שב

 : י"ז בסעית בס"ד בזה יתבאר עודאסנם
 הירקות ה~לעים נ' גהם שגטצאו סבושלות ירקית3ב1

 הגשר וכן 1מותרין ממנק השלקות מי ,אבלאטרים
 ואינו הניכר דבר הוא דהולע 1מוהר יגרקט*רחצט
 אין תולעים מנ' ובפחות הקודם שבסעץי לפרעושרוסח
 רלפעמי8 ואע"ג חזקח הוה ~יממ רבתלת4ההאשין
 כמכואר סכנה בענין זחו פעמים בשני גםחושוטי!
 דמני בתלהא רק ונסמון נאימור אגל נפיסגיב5אן
 וערה גאימור אפילו וזהו סק*נ[ סס'ו מכ'ג חשקה%1ה

 הוא גפיל איט שגריה דוה .ררבא' דק דאיט ד%טא 4כ"ש.
 רעיס טאארו 8"ר יגסיי י נ4אי -כטי55פד%5

 יהא רי"א 3תבאי ע"1 בסעיה ושם מתולעיםהרבה
 עצמו מחפירי הבאיס בתולעים זהו חולעיס כנ'רהחשק

 ראתו בתולעים אבל כהפירות המתהויס במילבי"ןאו
 הרחש הקיץ בימות לנו הירועים המרינות רבכל ודעינ : ע"ש בזה חולקים ויש בנ' אפילו הוחזק לאמעלמא
 הנקראים הנמלים אלו וביחור מאכל מיני בכלמצוי
 מדקדקים ה~ריזים ובוראי מזה להמלפ שא"אוכמ"ם נרויפי"ן מיני ובכל קמח מיני בכל הרבה מצוייםמילבי"ן
 וק"1 ואולי האי כולי ועדיין מ~ה להמלם האפשרבכל
 מכל ואוכלים מדקדקיס שאינם ישראל בית המוןכל
 לומר וחלילה המילבין להדיא רואים בשאינם בירםהבא
 ניחא ולא כזה נרול באימור יכשלו ישראלשכלל
 וכבר זכות לחפש וראוי הכי עלייהו ראמרתלמרייהו
 בענין זכוה להמציא שלפנינו בדודות נדוליסנתעוררו
 שנראה ומה אמרו שהם מה בס"ר ונגארם הזההנדול

 לסמוך שביכולת אמר זה סימן ריש כרו"פ הנאוןין8 :לענ"ד
 דבריה שהבאנו והרשב"א שמשון רביט דעתעל
 יוחר והדבה זה דשיעוד ודאי וזהו לאלף בקרוגבטלה
 סובר קנלה דברי דבריו שכל בה"נ ונם תסיריהיה
 איתמר והכי באלף אם כי גפיל לא רשרץבה"נ פ" וז"ל י"א 4י' השוכר פ' ברא"ש בהנ"א במ"שבן

 כם"ש כן מוגר זרוע אור בעל ונם עכ"לבירושלמי
 נוף לאכול בטלה לא דבריח דקיי"ל ואע"נ 11"לשם

 בששים מילי הני ניברת ואינה כשנתערבההבריה
 בדמשמע בטלה וששים מאות במ' אבל אשוריםכשאר

 : עב"ל ובו'בירושלמי
 זו משנה כל השמיט שהרי כן סובר הרי"ף ונםמ1ו

 הש"ס סוניית וכל הנידין עם שנתנשלרנה"נ
 דשם דמשנה ער דף השוכד פ' בפירש"י דם"לומעמו
 גנס' ופירשו וכו' שהוא בכל ואוסרין אמורין אלודתנן
 לא הנאה ואימורי שבמנין רגר דדוקא מ"ל תנאדהאי
 ופסק דחולין אמשנה וחולקת בפל מינייהו חר האבפיל
 דעת נם לפ"ז והנה שם בם"ש דשם  כמשנההר"'ף
 הרשנ"א ונס לזה לצרף נוכל רש"י דעת ונם כןהרי"ף

 דבריה הראב"ר בשם כתב צז( דף בחוליןבחדושיו
 הדעות רבו זה לפי ע"ש ימאתים באלףבפלה
 בעל שמשון ורבינו והראב"ד והרי"ף בה4נלהיחר
 בן רש"י דעת נם ואפשר זרוע ואור ורשב"אהתוס'
 יש הש"ם מסוניית זו שיפה של ההא"ש שהקשהומה
 ברהט והרי חיזוק א"צ הנאון דברי והנה . ע"שליישב
 דרבש שנזכר לאחר בר"א רבי ועשה מעשה אמרונדה
 בשעת עליו לסמוך ד'יא הוא כדאי אמר עליהפליני
 סמכינן רבים גמקום גיחיר דאשילו הרי ע"שהרחק
 הוא דרבנן איסור וה"נ ררבנן באיסור הרחקבשעת
 לאיסור דעות רוב הוה אפילו וא"כ ב' גםעיףבם"ש
 לחם גאכל שלא לח אם לצייר שא"א כזה הדחקב6עת
 מרכותיט הרבה כשיש וק'1 סמבינן ודאייגרף8-ן

הקדמונש
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 אלא בעין באיסור טעמיר מקרי לא חמ"ל דלעיו4מן5 51יהא קא טא תעיכאהא"קךןך
 לחוש ואין חה"ל רע בנביטתיהם ואין בלוענאיסור
 ]ס'ו הן בשרות בהמות דרוב מרפה סחלב נעשושמא
  לסטוך יש ובוראי  וטי*ן ]ס-ו חפאת כתורתשהכריעו מי הש סק'י[ ]סר"ח כאו"ה שהכריע מי 1"8כק'י[
 רעות עור לצרף ריש טשום הפסר בטקום והעל

 דבשהיא חה"ל בלל  שייך לא שבנבינות שאמרוהקרטונים
 כל חשובה אינה בשנתיבשה ואף חשובה אינהלחה
 ]סיו לנוף קשה שהיא ספני שגיעה כרי בה לאכולכך
 לאומרה אין שבסנין דבר סשום ונם פרדכי[ נסס05

 בדבר דנם ועוד בסנין שלא אוהה מוכריןדלפעמים
 בלוע מאימור ולא עצסו מחסת איסור1 בעינןשבסנין

 :]עסמ'ג[
 שאין חה"ל דין בה אין נמלחה אלא בשר חהיכתממ

 בה הנבלע רס מחסת אלא עצסה מחסתאימורה
 חה"ל דין בה אין קליפה בדי שנאסרה בשר חתיבתוכן

 הקליפה נאסרה אם אך איסור מבליעת רק3אמרה הרי נופא רהקליפה ועור לההכבד ראוי איןדבהקליפה
 בלוע דין דנין אין דבב"ח נתבאר כבר חלבסבליעת
 דבהקליפה רטעם הוצרכנו ולכן עצסו מחמת באימוראלא
 1 % ני:~שגיר1גליפה ראם שאוסר מי ויש קק"ו[ ]ספיך להתכבר ראויאין

 לפני נרולה קליפה בן לתת דרן ג הרבהנרולה

 רבו " רבנין 1"ל הראש בשם הטור כתבי
 כיון חיה חתיכה וכן בטצתה שתרננולת י"אהדעות
 ואפילו להתכבד ראויה חשיבי לא עתה ראויןשאינן
 וראויה שנתבשלה לאחר עד בטילה שליסהכהמה

 לבבד וראויה נרולה  שתהא לשיעורה אלאלהתכבר
 או חיה שהיא בשביל אבל לבשתתבשל אורחבה

 או שלם דכבש י"א ינם חשיבותה במלה לאבנוצתה
 ליהן ררך שאין להתכבר ראויה נקרא אינו שלםאוח
 הבאי רברי אלה ונם שלם ח11ז או כבש אורחלפני
 נרע חשובות חתיבות ליחלק שראויה בשביל יביהם
 המור עכ"ל למנוה שררכו את מפי דחשיב ב"שמפי

 : ו"ל הרא"שבשם
 6'[ טער ל ]ניח הבית בתורת ז"ל הרשב"א אסנםף4פ

 להתכבד ראויה הקרא חחוכה ואיזו וז"לבתב
 לפני להניח ארם בני של שררכן כל האורחיןבפני
 ולא קמנה שאינה ביגינית חתיבה שהיא אחדאורח
 ארם ואין חשובה אינה קםנה שאלו מראי יותרנרולה
 היא עומרת הנדולה וכן נכבר אורח בפני בהמהכבר
 ותרע אחד אורח בפמ כולה להניחה ררכן שאיןלחהו
 ברובה וליבמלו התערובות בפרק התם טראסרינןלך

 שחוסח אלמא בפל, לא חיים דגעלי משוסוסשף

 חיח בעירו בבש דכ"ט וממילא עכשל בפלברכוותה
 תן המם"ק וב"כ חה"ל טויי לא בטצחא תרננולתאו

 רביט לפני בא ומעשח ח'ל כתב מ'[ גס" דוראבשערי
 כשרות שחומות בשתי שנהערבה נבלה בתרננולתיעקב

 וצחיל הם רבינו והתיר נתהה נימלה לאוהאסורה
 האורהש לפני להתכבר ראהה אינה נוצהה נימלהולא
 הנריע הנרול בספרו הב"י ורביט עכ"ל שהיאכסות
 ל מעיף בש"ע מרבריו סבואר ובן אלו כרעותלהלבה
 : שם שכתב ראשונהכרעה ורערי ע"ש וה בכל חולקים ויש כתב המור רעתשעל
 דלהרא"ש בזה הלוי הסחלוקת ד~יקר לי ויראהיבנ

 מ"מ להתכבר ראוי אין רבכזה נהי ליה קשיאהוה
 דחשיב כ"ש בדבריו שסמיים כמו שבסמן סרבר נרעלא
 ודרכו דאת דפסק לשימחו והולך לסנוה שררכו אתטפי

 ל"ק ולפ"ז ע"ש ק"י בסי' המור כם"ש במיל לאלמנות
 רמהרץ התערובוה ספ' שהקשה הרשג"א קושיתעליו
 רנאמר במילה שחומה אכל במלי לא חייםדבעלי
 מקדשים דברים ז' דרק דם"ל לרבנן היא מוניאדאותה
 וכן בפפ"ז הרמב"ם פמק כן שבאמת וכטו יותרולא
 שפסק מה לפי אבל ק"י'ע"ש במי' הכ"י רבינופסק
 לוכ2- צריך היה לא במל אינו למנות שררכו ראתהטור
 סשום בטלים אינם שחופיס רה"ה חשיבי רבע"חמשום
 הכריע לא סקום שגשום ז"ל הרשב"א ולכן שבמניןדבר
 נשאר ולא במיל איט לסנות שררכו דאת להלכהלהריא
 להתכבר ראוי אינו רבכזה ודאי להתכבר ראוי משוםרק
 ממילא ולפ"ז והשערים והסם"ק ר"ת דעת נםוזהו
 סגתג סקיז ]ספ"ך אלה כרבותינו מובר הרמכ"םרנם
 60 וג'ס עכ'5 הוי 65 פכמגין יכר  יגס סטחגר מיכריפפמפ

 ; ועסט'ג[ כס5 פכמגין יינר ק" גסי' ססקסמחנר
 שנתערגה בטצתה תרננולת נ' במעיף הב"י רבינו וז"לינ

 הסירו שנתערבה שאחר ואע"פ שהיא כסותהאורחיס לפני להתכבר ראויה אינה שהרי במלהבאחרות
 ן וגיעה- חוור 6יגו סוג גהגס5 החעמטח פגתח5ם ]כיוןהנוצה
 סבושלת היא אא"כ להתכבר ראויח חשיבא לאוכן
 נרולה חתיכה או פורו[ סוססס ]6פי5ו שלם כבשוכן
 שאין להתככר ראויה חשיכא לא מדאייוהר
 נרולה חהיבה או ש~ם בבש האורח לפמ ליתןררך
 סה על ותמיהגי עכ"ל זה בכל חלקים ויש מדאייותר
 חשינא לא סכושלת דבו4;ינה ראשונה ברעהשכהכ
 ואררבע זה דין סבואר איט ברבריהם הלא להתכברראו'

 רארת אינה נוצהה ניטלה ולא הואיל ר"תמרפסק
 ראוי הוה טצתה דכשניפלה להדיא סשסעלהתככר
 מרברי ונם סבושלת אינה עדיין אז והרילהתכבד
 התערובות מפ' ראיה סרהביא כן כיכחהרשב"א
 מראי יותר נדולה דהיא טשום במלה כה"נדשחוטה
 ! וצ"ע כמובן מבושלת אינה התם דהא סבישלתשאינה מפני ולא במילה נרלותה משום דרק להריאומשסע
 רהחגגר ר~יה אינה רהיה שי"א הטור מרבתב יאולייך

ס"ל



ךןשלחן קא מימן תערובותהלכהןקמ*ו%8
 בנוצתה תרנגוית על שחלקו אלו דכל הב"י לרגיםסשל
 אינה על ג"כ חולקים סדאי יותר נרולה חתיכהועל

 לא ונם סלשונם בן מוכח לא באמת אבלסבושלת
 מטנם ]ע' בן שיסבור סראשונים לאחר פפורשסצאתי
 : ,י,ק[ וכו' וכ*ס וכו' ס,)ח'ן 6'ן 6ומי'ס כ'ס ,ד:י;5ס
 חולקין בהיש נוהגין דכן כתב הרמיא רבינו אבלטך

 גרול מעשה דמחוסרת בנוצתה הרננולתמלבד
 שלא ראש או רגלים וכן בטילה שהיא בהרנוהגים
 אפילו חה"ל חשיבי נחרכו כבר אם אכל משערןנחרכו
 מיהו במל אינו שלם כבש ואפילו *דיין נמלאולא

 רקה בהמה רגיי וכן אווז רגלי מלבד עופות שלדנלים
 עופות של ראש ובפילים בלל חשיבי לא אלובמדינות
 נורע לא שאם שאומר מי ויש עכ"ל ובטל חשובאינו
 ס"מ[ נסס ]סמ'ג בטיל לא הנוצה המרת אחרער

 כשלא ביבש ק"ם בם" וכמו האיסור נורמתדהיריעה
 ל"נ סעיף צים במי' ונם אמור הבישול אחר ערנודע
 זנסס'ט מנר6ס ע"ש האיסור גורמת שהיריעהבתבנו
 סק"מ נט"7 מססמ'ג וכ'מ סטחנר 7עח )5רף גוכ) כ7סקוטפה
 כמ"ס ס5) יסחיר 6'ן מנוט5ס ס6'נס ספעס מסנ' 6כ5ט"ס

 : כניע'ז[ מז6י 'ותר ג7עס ממיסס מסטסורק
 נפתח לא ועריין הנוצות בבר הסירו אם רבריו ולפימא

 סחוסר ראינו במל אינו המעים נים"ו ולאהבטן
 נימלו שלא אע"פ נחרכו שבבר רנלים וכן נלול0עשה
 נדול מעשה מחומר אינו נ"ב דזה בפל אינומלפיהן
 בטל לעשות שרנולין כמו הוחרכו שלא אווזורנלי
 ]ס"ד מעשה מחומר מקרי וזה בנוצתה לתרנגולתדרמי
 ובם חשוב אינו עופות של דראש שבתב וזהסק"6[
 של ראש ורק ובפל חשוב אינו בהמה של ראשה"ה
 לא ובזמנינו רסיי5[ נסם סק"מ ]ס'ו בטל ואש חשובענל

 חשוב אינו אווז רגלי ונם חשיבות לזה קיהאשמעתי
 חשול רבר רהוה ודאי בהמה של לשון אכלבזטנינו
 אס ולכן ]סס[ בלשון להאורחים ביבד אברהםשהרי
 הפוסקים כתבו וכבר במל אינו הראש בתוך הואהלשון
 המקום לפי תלוי להתכבד בראוין הדברים אלורבל
 הוא אם המורה עיני בראיית תלוי והבל הזמןולפי
 במיל לא חשוב לאורח מקום באותו להתכבדחשוב
 חשוג הוי אחר שבסקום אף זה בסקום חשוב אינוואם
 מדרבנן שהוא מפני להקל הולכין לאו אםלהתכבד ראוי זה אם הסורה אצל מפק יש ואם בטילמ"ם

 : סקי'ג[ ]ט"ךוכם"ש
 בטילה בנוצתה דתרנגולת כתב דאיך שאלה בזה ויש5ן

 דכר הוה הא מ"ם חה"ל מטעם רבמילהנהי
 למנות שדרבו ראת קייי סי' לקפן פסק ואיהושבמנין
 רבר גם גדול מעשה שמחומר רכל וי"א בטלאוע

 רם") כסס סק"ו ]ס'ך חה"ל שאינה כמו הוה לאשבטנין
 . שבמנין לדבר הוא ענין איזה מתמיהים והרבריםומג"[
 בסקום מיירי רזה מהנדולים אחד כם"ש נראה5יוחר

 שטוכרין במקום אכל גסנין שלא אותן טוכריןשלפעטיס

 רבר מפ,ם כמיל רלא וראי בזמנינו כמו במניןרק
 ונרוע בטילה אינה לדירן ולפייז סק"ס[ ]כרו"סשבמנין
 במנין שלא מוכרין בזמנינו נם שלפעמים גדולהמחתיכה
 דהוה וראי בעורו כבש וכ"ש בנוצתה תרננולתאבל
 אינו ק"י בסי הרם"א רבינו רעת ולפי שבמניןדבר

 : למנות שררכו אתבמל
 אבל להתכבר ראוי אינו הכנתא רשוסן כתבו עודיךן

 במילה ואינה להתכגד ראוי מקרי אווז שומןעור
 עכ"ל להתכבר ראוים אינם מעים בני שאר וכןוקורקבן
 שהיא כמות לאכול ררך אין ודאי הכנהא שומןהנה

 להתכבר ראויה רמקרי הנרולים כתכו ענל שלוכנהא
 עם כוונתם אם הכנתא שומן על שכתבו וזה סק'ט[]ס'1

 דה,א נראה הרי הבנתא של מעי דהיינו עצמההכנתא
 כשממלאין מוב מאכל ממנה שעושין להתכברראויה
 הכנתא בלא כוונתם ואם הרבה ושוטן בקמחאותה
 קם"ל ומאי בל':ד שומן לאכול ארם בני ררך איןהרי
 שבנתא מפני אן עצמה הכנתא עם רכוונתם נראהולכן
 לא ולכו כלל חשיבות בה אין טקטח המילויבלא
 עם רבנתה רהררא "'א ובאמת להתכבד ראוימקרי
 להתבבד ראוי מקרי אווז שומן רעור שכתבו זה אךיפפ : וצ"ע סק"כ[ ]עם'ך להתכבד ראוי רמקרי אפשרשמגה

 חתיכות מפגנין השומן מעור שהרי צ"ע בפלואינו
 ראויה אינה קטנה חתיכה וכל נריבי'ן שקוריןקמנות

 הסכימו וכבר ביחד הרבה בצירוף לא אםלהתכבד
 ופר'מ ]נקס-ס להתכבד ראוי מקרי זה שאין הגדוליםכל

 דאין ועוד ע"ם[ נ1ס סמס ססס'ג וגס סק" ]עם'1להתכבר ראוי מקרי זה שנם שאומר במי רלא ומעיו"ט[וכרו'ס
 הפיגון וקורם השומן שממננין בלבד העור להפשיםררך

 שופכין הפיגון ואחר קמנות לחתיבות השומןחותכים
 מלשון ונ"ל כירוע נשארים הגריבי"ן ואלו לכליהשומן
 ראויה מקרי אווזא של העור אבל וז"ל שכתבהלבו*
 בפילה ואינה ובצלי בבישול לאוכלה שדרךלהתכבד
 אותה ומבשלים העור כל ספשיפים היו שבימיהםעביל
 להתבבר ראוי רהוה וראי ובכה"ג אותה צוליןאו

 ו זה דין וייך לא בזמנינו אבל גדולה חתיכהכשהיא
 ראוים אינם סעים בני ושאר רקורקבן שכתבו וזהכ

 להתכבר ראוי מקרי אווז של דקורקבן י'אלהתבבד
 וכתב סק'"7[ ]ס,ך והזמן הסקום לפי והכל נ'[ סי']יס"ט
 שאובסין המפופמות האווזות מן הכברים שאותםהלבוש
 מחמת לבנה להיות הכבד שנהפכה עד בידיםאותן
 שרים בה מתכבדים שהרי להתכבד ראוים שמנוניתרוב
 אך עכ"ל במילה אינה באחרות גתערבה אםולכן

 שמתכבדים סקום איזח יש ואם מזה ירענו לאבסרינהנו
 תרננולים של וכברים קורקבנים אבל בטל אינו ודא.בה
 של וכן להתכבד ראוי מקרי לא ודאי אינריק שלאו

 : אווזאבר
 החזה שעל אווז בשר על הורו קראקא חכמיכא

 אעפ"ן האווז שהו*שפה אע"פ גיעי"קשקורין
נקרג
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 בקיאים אנחנו גס דבזח ש"ם בכ"ם ועזד ל"רנסי'
 לומר רא"א פקומות שארי על עצמו שממך לומרואין

 פורים רבאלו 7'םהזינא1:'ל עכ"לבזה
 שעתה כתב או"ה שבעל אע"פ 1לכז בזח למעותואין השווי ממש רואה העין דבכאן משום דפילתאוטעסא
 פמעמה לזה חששו לא מ"ם סס[ ]ס"ו זה על לסמוךאין

 : נ0ר[ 70 גס מיירי 7סממכר ג51 וי'ק סק'ו ]טס'תדכחיבנא
 אחר מחכם שקיבל שכתב סהנרולים שיש ירעכו

 מחסת מרפה שהיא אחר כבש בדאש סיםכשנמצא
 השררה בחומ לברוק שיש כבש פאיזה נורע ולאזה
 שבראש במוח מים בו שנמצא בבש וכל הכבשיםשל
 ותילין להשררה המוח מן הנמשר בחופ מים נ"כיהיה

 ]נ'חן הכבשים שארי להתיר כבש מאותו הואשהראש
 באימור זה על לסמור אחרונים נרולי לו הורוולא

 לחתיישג שצריך וכתבו וכרו'ס[ וסר'0 סס ]ס"דאורייתא
 זה על לממוך יש במל התורה רפן ברובא ואוליבזה

 שהתרננולת באופן בעהי שנמצא ומחמ וסמ"נ[]גרו"ס
 תרננולים בכמה התרננולת ונתערכה המחמ ונימלפרפה
 אס בה לתלות יש פהן באיזה שחור רושם נפצאאם
 3סס ]סמ"ג המחמ שעשתה והכתם חרושם יפהגיגר
 נם עליה וממכינן מובהק מימן וראי דזהו זהעל לממוך יש באחת אחת גתערובת שאפילו וניאהרי3.'[

 שהיו אגנות שני מחברתח ששאלה באשה פסשהכו 1 ראורייתאבאיסור
 ואפתה חלב של שהם מברה והשואלת בשרשל

 שיש דבי דע קבםיכן
 מתירין לו שיש ררבר בש"ס היא פמוקה הלכהא

 כמיל לא באלף אפילו לעולם האיסור שאיןבלומר
 שיתבאר כמו מינו בשאינו ולא במיט גמין רקחהו

 זמן רלאחר רכיון בזה החמירו ררבנן רבר שלוטעסו
 אימו בימול ע"י עתה לאכול לו איז' בהיהר לאכלויכול

 לפי נכון מעס בזה אמרו ועור 3יגס[ רים ]רם"יבהיתר
 אדרבא אלא מבמלו אינו לחבירו הרומה רברשכל
 ומבמלו מחלישו לחבירו רומה שאינו רבר וכלפחזקו
 פ"ם זל"ז שרומים אע"ג ברוב במל במינו שמיןוזה
 זל"ז רומים אינם הפכים המה והיתר שבאימורביון
 זמן לאחר הם שוים בהיתר שנם שיל"ם כרכרולכן
 שבעצם כיון מינו בואיט בטין ולכן וא"ו סגמליםאינם
 ננ.[ ניריס ]ר*ן ברשיל"מ אף במל זל"ז רוסיםאיגם
 רבר שם על אלא האמור הרבר על נקראההיחר אין מינו באינו שנתערב רכל א"ש נ"כ הראשוןולפעם

 בן?גל ים4ן סי"נן2:ילשרגמי
 חגסים בחס נתנו לא וחדש והקרש יגיוןעשר

 ואח"כ ונבינח חמאה עם קרעפלאך שקורין לביבותבהם
 שעה ואחר רבר לח מיפרה ולא להמשאלתהחזירם
 ואפתה שומן עם קרעפלאך בהם המשאלתאפתה
 והנה האננות שני אלו היו ובתוכם אננותבתשעה
 בני היו לא דהאנטת כשר ודאי חמאה שלהלביבות
 שאפתה השניים הלביבות ואפילו בשר מתשמישיומן

 האננות מהשני הקרעפלאך ראלו כשר נ"כהמשאלת
 ואף ברוב שבמל ביבש יבש כרין בהשגעהבמלו

 הוא ובכ"ח שבמנין ורגר להתכבר ראויםרקרעפיאך
 חעיסה חוא העיקר הכא ט"ם עצמו מחמתאיסור
 רופב בלא בחם חם כרין קליפה כרי רק נאמרולא שחרי ועור חה"ל רין בזה רנין ואין בלוע הואובג"ח
 סי שיש ואף להתכבר ראוי הוה לא קליפהובכרי
 ]ס"ר ס' ער אומר שבכלי שמן ראיסור לומרשרוצה
 ]תג'6 ב"ק רק אומר ואינו כן קיי'ל לא סקס'נ[ ק"מס"
 קורם בשומן האננות פחו אם ואפ,לו סק1'ו[ סנ'6ס"

 פמעם הלביבות ונאסרו השופן ונאסר חלביבותשנתגו
 בעין השומן ננר ס' שיש קרוב זח נם אך בעיןשומן
 להתיר יש ולכן אווז בשומן תורה איכור חשש איןונם
 יש באמת והנה 1[ סי' ]נונ"י מותר והשארהאגנות שבשני לבי15ת ~מנין לאסור יש ורק ברוב ב,מולע"י

 נאסרו לא שהרי האננות שני של הלביבות נםלהתיר
 וא"צ לאמור אין נורע ולא נתערבו אס וא"כ כ"קרק

 נ"ל זה ולבר ]""[ צ"א בסי' כם"ש ק-'יפהאפילו
 בלביבה מכברין אין שהרי חה"ל שייך לארבלביבות
 ; ע"ש י"ם שבסעיף הנריבי"ן כרין וחוה כירועאחת

 : סעשש כ'ח ובו , מתיריןלו

 שאין רבר וכל במיל לא כאלף ראפילו ,כלומרשיעור
 וערלה וחלה מעשר ותרומת תרומה כנון מתיריןלו

 נקרא מבל עכ"ל שיעור חכמים בהם נתנו הכרםוכלאי
 ]ר"ן[ אחר ממקוס עליהן להפריש יכול שהרירשיל"מ
 שנתערב כיון שהרי להפריש יכול אינו עצמוומזה
 לו אין אחר מפקום ונם תרומה ואינה החיוב,ל הפמור מן והוה מהחולין יפריש שמא ניכר ואינובחולין
 המעורב מבל התורה מן שהרי עליו ודאי פפבללהפריש
 מעציץ כמו ררבנן ממבל שיפריש אלא פמור חוליןברוכ
 רק הוא שנתערב המבל זה אם וכן ]ר6'ס[ נקובשאינו
 עליו להפריש יכול תרומה ממנו שנימלה למעשרמבל

 ס16טל טנ: נססוכר סוי שסיט 5"סג ש מ3,סמדטאי
 ממ"ג"6 3סס"ו סרמ3'ס ורק 6יסורו כך גסהייו כסנ5ססטס
 טי.רי 7נסס1גר 7סי5'ט טסטס 6מרו וכנ7ריס וס סטסגח3

3ס3י
 יוס ו6ין 15 "ין נקו3 ס".נו וטגין יחרומס 6ף גמור

 מחרומס ססור 77מ"י טי.1 יססרים יגון 6'נו 7מ7מ"ימס'רין
 ! סר3ס[ ס51יי טרטיי  לסטרס  סייי1 1טטסר נסב1  פייריינגררוז

 להן שיש ספני דשיל"ט סקרי והקרש שני ומעשרג
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 הבית ברק של הקרש הוא דהקדש פרייה ע"י"לך
 בניסן פ"ז רלאחר רשי"ם הוי וחדש פרייה לזה1"8
 ג"ס( ]סס רשי"ם הוי וקונמות נררים נן מוהרההש
 ויש והקונם הנרר ולעקור לחכס לישאל ריכולמשום
 אף וחלה חרוטה ולכן ]סס[ נרר על לישאל בזהמ1וה
 ]סס[ נררו על לישאל מצוה הוי נררים אבלרשי"מ חשיב לא מצוה זא אין ט"ם לחכס לישאל נ"כשיכול
 הקרש ו~ן בתורה ככתוב בפרייה טצוה שני טעשריכן
 אבל לפרורי טצוה הבית לברק ראוי כשאינו הביוענרק

קרושת
 הני

 לתקנו וחובה סצוה טבל וכן בפרייה א"א
 והוצאות פרחא בזה שיש ברבר אינן הרברים אלו1כל
 רביון שיתכאר כמו רשיל"ם הוה לא רבכה"נשי"א
 כן לעשות מחויב הרי זה לעשות הרין ע"פדצריך
 גניריס סן ]1סג1ש0 בן כשיעשה רשיל"מ רהוה1מם9א
 ס'ס )6תס1)י מ15ס ס6'ן 61ף מגיר'ס נס"ס סרסנ"סים8ס

 : 1י1ק[ מגיר 0)1ק6יגו
 ביצה כנון ררבנן באיסור אפילו הוא רשיל"ם ריןך

 באכילה ואסורה מוקצח היא שעתה ביו"פשנולרה
 אפילו במילה אינה הרבה בביצים שנתערבהוב8לפול
 מיכעיא ולא רשי"מ והוי תותר יו"ם אחר שהריבאלף
 שבמנין רבר נם רהוה בשלימות שנתערבהשלימה
 במילה אינה בשבהיות שנתערבה שבורה אפילואלא
 אימורי רבכל ברשיל"ם החטירו כך ובל ישיל"םסמעם
 ונרשיל"ם לקולא ררבנן ספיקא אמרינן ספק כשישדרבנן
 ביו"ט נולרה אם ספק היא הזו הביצה ראפילו בןאיט
 : נ'5ס[ ]רס אסורות בולן באלף ונהערבה לאואם
 ]ס0:[ במנחות אמרינן למה רא"כ הראשונים ושאלו!ץ

 בפ"ז חרש אכלו ררננן בח"ל רחרש שסברודאוחם
 אסרינן ברשיל"ם והא ע"ש ררבנן מפק רהוה משוםבנימן
 אנן רבאטת כיון ותרצו כם"ש ררבנן בספקאפילו
 נליות של יו"פ שני שעושין וזה רירחא בקביעאבקיאין
 ]מריגי האי כי למפק חיישינן לא עלינו נזרו שכךמפני
 בקביעא בקיאין ראנן ממעם מוחר יהיה נליותשל שני ביו"ם שילרה ביצה רא"כ לשאול ואין ג'חןרים

 יו"מ טשום הוא האיסור רבביצה רמי לא אטנםדירחא
 ליו"ם ראשון יו"ם בין חלקו לא יו"מ מחמת שהואובל
 אבל בנס' בראההא ביה לזלזולי אתי רלא היכי כישני

 לניסן עשר רבששה החרש בימי רק תלוי איןבחרש
 בקביעא בקיאין ראק ביון ולכן אסור לזה וקורםמוחר
 הקילו בעירוב יכן נגיךס[ למפיקא חשו לארירחא
 טס:[ פיר1נ'1 ]ת1ס' רשיל"מ רהוה אף רבריהםבמפק
 המיקל כרברי רהלכה בעירוב הקילו רבריםרבכמה
 הקילו ולכן פ1-[ ]פס רבים ננר ביחיר ואפילובעירוב

 אם מ"ם באלף אפילו במלה אינה רדשיל"ם ואע"נך י בזהנם
 נתערבה ואח"כ היהר של ברוב שיל"0 הרברנתערב

 ל'א התערוטת בל ננר היתר של ברונ התערובותבל
 יש החסירו לא תערונות דבשני סק'ר[ ]ע'זרמוחר

 סק*כ[ ]ס1ר בבה"נ נםאוסרין
 השפיו~

 לא תערומת בנ'
 בדשי"מ נם התירו האיסור בנק4 ס"ס אבלבישי"ס התירו לא תערובות שע" ם"ם ורוקא ברשיל"םהתירו
 ובא"ח ם"ם ממעם חדש התירו רצ"נ סי' לקטןשהרי
 ובםי' ם"ם ממעם שני ביו"ם טוכן ספק התירו תצאסי'

 ! סו4'י[ גסז ]ש'ם בם"ר בזה עור קזבארק"י
 ה~ח בדשיל"ם אםור במיט במין ררק נתכאר וכברן

 רגריה ואע"נ בששים במל טינו רבאינו מינובאינו
 החם שאני במיע בשלא ובין במינו בין האיס1רוחה"ל
 האישר אין בדשיל"ם אבל החשיבות סצר הוארהאיסור
 ונס בחיהר לאכול שיכול טצר אלא חשיבות;מצר
 בשלא ומטילא מבמלו ואינו ומחזקו זל"ז שרומיןמטעם
 רומים איגם ונם כלל ההיתר שם על נקרא לאבמיע
 כורים הכל רבבאן ורע א' בסעיף כם"ש ומבמלוזל"ז

 נהר ולא מיע ואינו טינו לענין שמא בתרראזלינן
 אינם שכמעם אף מינו טקרי בשם שוין רכשהןמעסא
 וכשאין בשם לל"ז רוסין ונם זה שם על נקרא רהאשוש
 כתב מ"ם רשיל"ם אמרינן לא מינו רבאינו ואע"נדן : סק"ג[ ]ס'ר מינו אינו הוה בטעם ששוין אף בשםשוין

 בה וליבט ביו"ט שנולרה רביצה הרם"ארבינו
 שמלאוה כנון הקררה לתקן בקררה נתנוה אומאכל

 טאכל בה בליבנו והמעם עכ"ל בטילה אינהבתרננולת
 רכל הקריה בלתקן וכן בטיל לא עביר רלחזותאכיון

 פים כמו בטיל ולא במינו בטין הוה זא"זשמתקיש
 לחזותא רעביר רטיירי תקי"ר סי' בא"ח טבואר וכןביצה סי נגם' כרמוכח במינו טין רחשיבא בעיסהומלח
 כסשהו אלא אינו רחזותא ורע ע"ש בטיל לאופעמא
 איסוויס בשארי אבל נפל אינו רשיל"ם באימור רקולכן

 ליבנו אם ולכן היא מילתא לאו חזוהא בס'שבפילים
 ששים בזה יש דוראי מוהר המאבל פרפה בביצתמאנל

 : 101י[ ]נה'0 היא סילחא לאווחזותא
 במין הוה הקררה לתקן שעשוי רבל שנהבאר יזהמ

 אזלינן רבשיל"ם רכיון זה על שהולק מי ישבמינו
 5ף בשם שוין 1בשאיק מעמא בתר ולא שמאנתר
 רלא פשי8א א"ב בם'ש מיט איט מכךי בטעםששוין
 ב8עם ממש שש1ין מאותן הקררה שמתקן מהעריפא
 ש)ע ]יס'ס מינו אש הוה בשם שוין שאינן כיוןועכ"ז
 ררא כלום לאו חזההא רבלא פמק ולפ"ז ס*0[ סי'0"0
 ולא בעין באיסור ה1ה וחזותא מעמא כשישאלא

 בהרבה ביו*ם שעלרה ביצה אותה בשנתערבהואף ב8י
 אע"נ וחזוהא מעמא בזה ויש מאכל בהם וליבנוביצש
 כען ס"ם ב~בר הביצה מזו ולא הביצים מכלרזהו
 כולן נעשו דשיל"ם 0טעם בתערובות נאמרושכולן
 בעין כאישר רירהו וחזותא מעמא והוה האימורבניף
 כטף כולן נעשו לא א"כ נבלה געשה לא משהואיסור ירי ר"ל צ"ב בסי' כתב הטור אבל ]סס[ במילולא

 יאוו" סק'ט כס'י ]סמשגהאימור
 וצ"ע שאני נרזחילימ

 רהאיסור לההש מטאר הרמ"א רביט וסרברילרינא
איט
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 כשליבגו ולא המאנל עצטה בה ליבנו אם אלא
 שטלדה בביצה ביו"מ חלות מחו ראם שכתג מי ישי ובהתערובות

 שחתך ומה ביו"ט לאכול מותרת החלה ואואצבע כעובי שהוא נמילה כרי חלה מכל ימול ביום13
 ולי כס'י[ כ:ס סק"6 ]ג6ס'ס למחר יאכל נמילהנרי
 בהם אין החלות רסיכת לנמרי מותרות רהחלותנראה
 1הריא סוכח וכן מאכל לליבן ימי ולא מסששום

 בעלמא ומשהו היא כלום לאו דסיבח ]עי-[בפמהים
 1הו אסור משהו נם שיל"ם רברבר ואע"ג ע"ש להקרן

 נעשה ההערוגוה שע"י אך סמש הוה האיםורכשעיקר
 לא אבל בטיל לא מ"ם כאלף שנתערבה כנוןמשהו
 רשיל"מ אימור עריף וכי משהו חוא האימורבשעיקר
 רמיכה שם אמרו ום"ם הבישול תורה שאסרהמפסח
 שהמאכל רבסקום יתגאר שהרי ועור בה לן ליתבעלמא
 רהחלות לכל ירוע ווה רשיל"ם רין רנין אין:מתקלקל
 הרבה עריף חמה רפת המעם תאגר למחרכשיניחוה

 רשיל"מ אמרו שלא ב' סעיף .הש"ע הטור כתבויא ז וצ"ע י'מ במעץ ועם"שמפ'
 שנילדה כביצה עכ"פ לבא עתיר לשהמתיראלא
 עכ"פ לערב סותרת שהיא באחרות שנתערגהביו"מ
 כטבל הפמד בלא לעשותו בירו חמתיר אם וכןבוראי

 אחר פבל עור בירו ויש מעושרש בפירותשנתערב
 כל וכן המעורב ה~ה מבל על סהם להפריששיכול
 שיבא בודאי ואינו בירו שאינו כל אבל ב1הבלצא
 מרפה ספק של ביצח לפיכך רשיל"ם ברין אינוהמתיר

 התרננולת עור שתמעון שאפשר אע"פ באחרותשנתערבה
 ברין אינו חרש י"ב התרננולת שתחיה או כולםויותרו
 לפיכה בירו ואינו וראי המתיר שאינ לפי שיל"6רבר
 כל וכן באחרות שנתערבה אסורח כביצה הואבמל

 ספק של בביצה טעםא לן למה שאלה ב1ה וישיננ י נח"ס[ מסרפכ'6 ]1וס1 בו"כיוצא
 לרשיל"מ כלל ענין זה אין ,ה בלא נם הא בירוואינו וראי המתיר שאין מפני רשיל"ם הוה רלאמרפה

 ולמחר אסור הוא שעתה ברבר שייך שיל"םררבר
 ממ"נ מרפה ספק אבל ביו"מ שנולרה ביצה כמוסותר
 ואם כשרה היא חרי כשרה שהיא יתברר ראםטותר
 ממ"נ וא"כ מתירין לה אין הרי טרפה שהיאיתברר
 מפעם ראס ביו"פ שנולרח טרפה ספק שלבניצה רמיירי שתירץ מי ויש בשנתערבה מיר לאוכלהמותר
 מטעם אבל הוא כן מרפה ספק רמצר נהי גפשךהממה
 בו לאוכלה רשאי בירו ואינו וראי המתיר שאיןהמעס מפני אבל למחר ער להמתין צריך היה ביו"משנולרה
 לקרותה שייך לא יו"ט מצר רנם בשטהערבהביום
 מרפותה ספק ססיבת וראי הסתיר שאין כיוןשיל"מ
 שנולרה טרפה וראי או טרפה ספק רביצת י"א אמנםינ : סק'ס[ ר,"ט סן ]כ6ס.ע רשיל"ם בכלל ראיגהוממילא
 מפמ הלילה ער להמתין דצריך ,ונתקרבחגןרש

 עכשיו מ"מ מוהר רממ"נ הוא ראמת רהנם תרצוולכן מק'ס כטא 1כמ, 51ש3 סק"ו ]סר"ח דשיל"מ רהוהיי'ט
 דשיל"מ דין ב1ה היה ואם אימור בספק אוכל ספקכשיש
 ל1ה וראיה חהיתר שיתברר ער להמתין מחוייבהיה

 לא יהיא לה והפר בעלה ושמע בנויר שנררהמאשה
 כפרה צריכה למתים ומימאה יין ושתתה מההפרחירעה
 רעתה לפי רהתם ל1ה הרמיון יורע ואיני קחסיו[]ס)סי
 מותר ממ"נ בתערובות הכא אבל איסור עעחההרי
 בטעם א' במעיף שכתבגו השגי מעם לפי אךרךט : גר1ריס[ ו7כר'ו סס ססט'ג ט)י1 חמס1)מגס סק'י סכרו'ס וט חיר1ן ט) חמס ~יס0 ר'%יל"מ בגררואינו

 ררק א"ש 1א"1 סבטלין אינם רהרומיםרשיל"מ
 מ"מ אסורה שההיה נליא שמיא רקמי נהי וא"כ1' בסע,י כמ"ש שמא בתר ואיינן הגיטול נורם אימורשם

 שתותר רמצפיס עליה היתר שם עריין ארם בניבלשט
 יתברר לא שהאימור 1מן כל עריין בימול לה איןולפ"1
 שאין לטעם סוכרחים ולכן בטיל לא בהיתררהיתר
 ולפ"ז סס[ ]נרו"ס בירו ואינו בוראי לבא עתירהמתיר
 לפי ביטול לה ואין תיאסר שמא הוא הגרמאעיקר
 ורע 1ד,ק[ 151ע מ,67י ססק י1חר מט1ר ]1)פ" ארס בנילשון
 רם"ל למאן הוא 1ה בסי' שכתבנו גיצח ביטולרכל
 או לסנות שררכו את רבעינן במל למטת שררכוכל
 למאן אכל ק"י סי' בריש שיתבאר כפי במל זחרגם
 לה אין בלא"ה במל אינו למנות שררכו בלרם"ל
 ונתערבה שבורה כשהיא לא אם שלימה כשהיאבימול

 6זו כטס סס גחכ 1טו7 מ' 7ין כ'ס כ)) ]16"0בשבורות
 6יס1ריס גס6ר מחנטית י"ור"ח6 פיקי מטטם ס:6סלסחחיגס
 זסיי'ט 1ס טכ1ר גקר6 )6 6)יס1 כטיכ6 סגיחרח ס6ססר61ט'ס
 6ין 1מ"מ טג') 1כו' מט1)ס ג6סרס ט)6 מי)ח6 6יג)י ס6ו)סי
 )ג6 )טס'ז רק פס61 6)יס1 נ'6ח זמי 7)6 ))טי) סחירסוס

 , ודיק[ 'כ'מ פחח'ס % כיגיס סע)ח ט"י פיחכרר)ססיחר
 בכלים שנתערבה איסור בבליעת שנאסרה כליטך

 ביבש יבש ברין ברוב במל ניכר ואינואחרים
 לה שיש ברשיל"מ זה רנין ואין ק"ט במי'שיתבאר
 שצריך לפי מתבות בלי כשהיא הגעלה ע"יהיתר
 רק מקרי לא ודשיל"מ להנעילו הוצאות עליולהוציא

 רחהיתר כיון וגם הוצאות בלא ממילא באבשהמתיר
 לעשות וצריך טורח ע"י אלא זמן ע"י ממילא באלא

 רס4 ולא סס"1[ ]'פ"פ רשיל"ם בכלל זה אין ג"ממעשח
 לעשות נ"כ שצריך רשיל"ם בכלל רחשכינןלנררים
 אבל לאיתשולי מצוה רחתט לחכם לישאלמעשה
 קופש ףטחורן הפסר הצלת אלא פצוה אינההנעלה

 ו סק'ח[ססזך
 רכל, ום"ל זה רין על שחולק מהראשונים וישטז

 נצר האימור כשאין אלא אינו רבימול חאחרפעפים משנ" בימול לו אין רשיל"ם סמעם לגרבכלים
 הנעלה! ע"י מתוכו האיסור להוציא שאפשר ניוןוכאן
 7'( גיח ס1ף יני"ס 61יכ בפל ואינו החימו" כניכרהוה
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 משום הוא בתרי חר בפל ביבש ריבש מה דחאחעד
 פעמא ראיכא היכי 3ל אכל ראימורא פעמאדליכא
 פעם הען גו כשיכשלו בהכרח הא והכאאמור
 לח אין חרם ככלי גם וה פעם ולפי ]סס[ אימורשל

 ולא האימור שעיכר זה לקרא רא"א י"ל אמנםביםי
 יפליפו כאשר וה"נ אפר רנעשה משום וממיקן%ם עליהם דמרכה בי"ם חרקל מן שנשרו מעצש והנרע

 והפעם כלום מסנו ישאר לא האימור אתהנעלה
 אימור בליעת עריף אפו אימור של מעמו מפניהשני
 ע'ס[ כפס"נ סרסכ'6 גות0 ]ווסו ביכש דיכש בעיןמאימור
 חלכ בכלי בשר כלי כנון שוים אינם הבלועים אםאך

 ליכש רמה ואינו מעם הבשר יתן חלכ בוכשיכשל
 םעל"ע לכשישהא כוה נם אסנם ]0"דן בסינו מיןכיבש
 )6 ס0סז 6% )0כו'ס 05טר ס'כ51 ]ומס ]סס[ נפ"להוה

 רהוצאות רכיון אחר מטעם וה רין על שחולק מי רשין ; ,17ק[ גטנן זס'5'ט 5קרוטוס"ך
 שצריך כוה לומר שייך לא מועפ דכר חוהההנעלה
 לוה וראיה טסרח5[ נסט סס ]ס'ך הוצאותלהוציא
 כשצריך אף שיל"ם ברבר שני מעשר חשיבשהש"ם
 שיעור איוה ירעתי ולא גמ[ ]נ'מ לירושליםלהעלותה

 יש סצוה דהתם ראיה אין שני וממעשר להוצאהניתן
 כנדרים והוי לירושליםלהעלותה

 שכסעי
 נם ומה פ"ו

 ממע"ש ראיה דאין וראי שם שכתבנו פורחלפעם
 לרינא העיקר יכן וה פורח "ליו הפילהשההורה
 הוצאות להרציא שצריך רמה הש"ע כעלי רכותיט3פמק
 נטלח שלא כשר וה וסמעס דשיל"ם ככלל והאין

 הוה ולא מוחר רוכ כשיש שנמלח בכשרשנתער3
 כולן למולחן שצריך ביז ועוד 0[ סק יפש הוצאות להוציא שצריך כיון למלחן שכיכלתוכדשי"מ

 כמו רשיל"ם שייך לא המאכל קלקול שישל מדאי יותר מלח בהן שיכלע נסלחו שכבראלו
 : י"פ במעיף בם"רשיתבאר

 התערובות כל להנעיל צריך רעכ"פ שאוסר מי יש%דן
 הוה וה רכר רהא מחכה וסן להשהותםכשרוצה

 כולם לאוכלם שאין ק"פ כסיי ויתבאר ביכשכיכש
 חשש שום דאין נראה ולעל'ר סס[ ]ע"1 באחרכים בהם שישתמש להיות יכול הומן כהמשך והכאכאחר
 יהיה הרי ימחר ראשון יום רק בוה ליוהר רא"צכוה
 מעל"ק שימתין האחרונים נדולי כהכרעת והעיקרנפ"ל

 כן נזהנים ום"ם ]סס[ עיקר זאינז ביבש יבש גדיןאחת כלי להשליך שםצרעי מי ויש סק"מ[ ]ס'ך כהםוישתמש
 להחמיר אין חרם ככלי ולכן ולחנעילח אחר כליליפול

 ! הקררה על חם הו,ו אםכלל
 עתיר שחמאכל היכא רכל הראשונים כתכו%,8

 והרוםה כיצה ררוקא רשיל"מ שיק- לאלהתקלקל
 אכל רשילשמ שייך רעעקלקל לא לערב רכשתשאר5ה

 רשל'מ בוה שחך ל4 חתקלקל ימתין שאםתבשל
 עעצא רפשפירש וממלא ני65[ ריס וטויגי וו'ןנטסכ*6

 6ד2

 דאש מעמו יאבר דוראי דש"ל"מ שיע- לא נ"כבוה
 הראשונים כתכו ולחם כיויע חם כשהוא אלאפוכ
 מצה כלחם ךק דזהו לי ויראה בהסתנה מתקלקלראינו

 לחם אבל מתקלקלים אינם בהם וכירצאונלומקאות
 שנאפה ככים בפעמו איט השני שכיום ירוע חסץחמה
 אם יפ"ו דשיל"ם רין נ"ב בו דנין שאין יענ"רבו

 ועשו אחרש ביצש שני עם ביו"פ שנולרה ביצהעירבו
 אכל כרוכ נתכמלה בעימה נתנום או פשמיראבוה
 דבשאעו ששים צריך סאכל עשו לברה 11 בביצה רקאם
 מיהא ששים אבל דשיל"ם רין בו רנין ראין נהימיט
 שכהבט לפעם ראפילו לי ויראהצרע-

 כמע"
 בפעם א'

 הטאכל אם לט מה ולפ"ו הדימוי ספני שהואדש9"ם
 כמקום נ,רו לא מ"מ לאו אםסתקלקל

 ג0כ וסו6 % סנר6 כ50 6% סר'ן ססרי 5וט ]~ר6יסהמאכ9 שמתקלי
 ; 8,51[ סרנס סמסקי* זוק6 סכחנ וסגיו"פ ג'5ס כריס וסז'1
 היינו נפל אעו שיל"מ דרכר הא הרם"א רבינו כתבכנ

 מכהטוון וריין שיש או בעין האימור אםרוקא
 ש1נתבאר חה עכ"ל כמל פעמו אבל בתערובותהאימור
 אימור של םכהטו מקרי כפל אינו מאכל כחרליבט
 שנתערג איםור רכלי שנתבאר וה רכריו לפיהאמנם
 עליו להויויא שצרעי לפי רשיל"מ רין רנין איןככלים
 פעסו רק ודאי הוה בוה הא וח פעם ל5ו למההוצאות
 ההויאות פעם הראשונים סדכתבו אלא ממשוולא
 כך כל ראיה אין םוה מיהו רינא הך מ"ל רלאש"ם
 הוא והקררח בו לבשל הקרדה אומר הכלועשהרי
 דאף הרכה ראיות הכיאז אחרזמם נדזלי אמנםבעין
 מי ויש וסרא[ וכ*0 סק'ע ]ס"ך בדשיל"ם אומרפעמו
 כשנלקה כוונתו אומר אינו רפעמו שכתכ דזהשכתכ
 רבכה4נ שם נשאר פעמו ורק בשלימות האימורכל
 כפל אעו ניכר שאינו אף האיס1ר כנימוח אכלכמל
 חרם"א רכיט מלשון אכל 0800[ נט" משט סישנ]גרו'ס
 הפאת תורת כמפרו להריא כיאר וכן כן כחשמעלא
 ויש סס[ סס'ך ]סכ'16 בפל כעין ואיט שנימחשדכל

 ות"ז ]גדףס נפל האשהי רכשללקח לרינא כןשהכריעו
 :סק"ז[

 חוה הרבר כשררך רוראי בבינחו מיאה ילעניייכנ88
 כהדש כמו שם אימור של מכחשו להיותשלא
 וכה"ג ככיצה מאכל שליכט או שכר מהשעוריםבשעשו
 להיות הזה חדבר דרך אם אמנם במםשו פעמוהוי

 ההיתר לתוך נמהה אח"כ אך נתערכ וכן שםםמשו
 זחהש לבריה דזטה וה לטה הא החשיבזתבפלה

 בדשל"ס נמי וכן בתערוטת האימור בפלהכשנתרמקו
 בעינן הא מ"ם חשיטת מצר איט של"ם ררגרואע"נ
 במוה כם"ש האמור רכר שם עלשיקרא

 מע"
 וככה"ג א'

 ראין מיט בשאיט כםין והוה שמו על כלל 'נקראלא
 ספ14 ססקסו 0ס % 6*ס מסס וה מפעם דשיל"מ ריןבו

 0שפם וסת הקישג ס" פס6'0 סרמש ר6י0 ונסוספרש4
 ו וטן8 ש8ס אטטשסיש
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 בטל עצסו מחמת אימורו אין אם וכן כתג עייכב

 אע"פ ימים ג' תוך נפלחה שלא חתיכהולבן
 הכי אפילו לצלי ומותרת הואיל דשיל"ם דמקרישי"א
 עב"ל בה הבלוע דם פחמת אלא איסורה דאיןכפילה
 חילוק יש בחה"ל דרק דבריו דחו אחרונים גדוליזבל
 הבלוע דהאימור משום בלוע איסור לבין בעין אימורבין
 בוה לחלק פעם אין בדשיליים אבל לההכבד ראויאינו
 בהיתר לאוכלה וביכלתו אימור חתיבת הוא מוףרמוף

 ימים נ' תוך נמלחה שלא בחתיבה שהתירווהפוםקים
 מה דשיליימ מקרי לא דזה מטעם אחר מפעםהתירו
 וכמו מעולם נאסרה לא רלצלי כיון לצלי פותרתשהיא

 דשיל"ם נקרא לא דתרומה ]סג.[ ביבמותדאסרינן
 מעולם נאסר לא שלהכהן ביון לכהן שמותרסטעם
 : בלוע אימור שהוא מפני לא אבל דכוותיהוה"נ
 דביון ברור פעמו זה בדין דנם נראה ייענ"דכנג
 :נג:לי: :זיונ 112 ב:1:2גיה4על
 חתיכת אותה קוראין דאין נטלחה שלא בשר חתיכתנסו
 האימור שם על נקרא הדגי ואין בשר חתיכת אלארם

 משום בו אין זה דמטעם טיגו כאינו דהוהוטמילא
 שהדבר להיות אפשר איך ועוד דכוותיה וה"נדשיל"ם
 והרי עצמו מהאימור חמור יהא בו בלועשהאיסור

 בשר עם בתערובות היה אם זה בבשר הנבלעהרם
 מין שהוא מפני רשיל"ם דין בו דנין היינו לאבשר

 יהיה מהדם הנבלע שהבשר אפשר ואיך מינובשאינו
 דלצלי משום הפעם כהב שלא וזה עצסו מהדםחמור'
 דשיל"ם מקרי בכה"ג דגם רם"ל יל סעולם נאסרלא
 נאמר ואיך הם אנשים שני דבשם לתרומה דמיולא

 אבל לכהן שמותרת בשביל רשיל'ים לישראלשיקרא
 זאכלנו טבושל לאוכלו לו ולמה הוא גברא בחדהכא

 שנתערב קורם ניבר היה שלא אימור כל בתב עודכנו8 : ט"ס[ ג3. נווריס סר'ן גחג ו, ]וסכר5צלי
 נינית בנון עכ'ץ דשיל"ם שהוא אע"פ בטלהוי
 קודם צלול יין הרבה בו והיה בעוטים ענביםטלאה
 נם שיוצא ואע"פ היין מן בשבת ליקח מותרהשבת
 ואין כבר שיצא בהיין ה,ין מתבמל מהענבים ייןעתה
 בפ"ע יין שם עליו היה שלא מאחר דשיל"ם כהפוםבו

 החבית וטמלאים שלמים ענבים מלאה חבית וכןטעילם
 ויצא זמן לאחר מתבקעים והענבים תמד לעשותבמים
 שמעמ לפי לשתות בשבת ממנו לימשך מותר הייןבל
 כבר שיצא היין "ם וסתכפל מתערב בשגת שיוצאחיין
 וכגר בזה כיוצא כל וכן מעלם בפ"ע ניכר היהולא
 שלא דבר רבל להיפך שמצינו ממה זה דין עלהקשו
 ביבמה במו ביפול בו שייך לא כפ"ע מעולם ניכרהיה

 ולא רוק צחצוחי בלא דא"א משום דכשר דםשרקקה
 לפי המרובה בהדם המועפ הדוק שיתבטלאמרינן
 ולא בתערובת ובאו בפ"ע מקורם ניכר אחר כל היהשלא
 ]עמ5*ת ע"ש קם"ט סי' גאה"ע במ"ש ביטול בזהשיקך

 בזה בארנו וכגר סג"ך[ 1גג31'פ '"י ס5' 1"וט3 טמסג3ס"6
 דבר בין לחלק י"ר מי' ולעיל נ"ז מעיף שםבאה"ע
 במרובה המועם מתבטל דודאי הוא בן הבריאהשעצם
 ואין כן להיות שא"צ לפי מתבפל אינו ורוק בדםורק

 ע,ד יש ובכאן ע"ש המועט שיבטל בהמרובהחשיבות
 וגם סק'ח[ ]גר~'ס בפל ראשון ראשון מטעםלהתיר
 ושאיע כמין הוה דשיל"ם לענין ולבן בפ"ע שם לזהאין

 ! וכם"ש0ינו
 אח"כ ונתערב אחד דבר על שנרר מי בתב עודכה

 על לישאל אפשר דהא דשיל"ם מקרילדידיה
 אלא דשיל"ם דהוי ופשיטא מותר יהיה ממילאהזסן דבשיעבזי זו מברא א"צ לזמן בנדר והנה עב"לנדרו
 נדר השאלת דמטעם אומר והייתי לעולם בנדראפילו
 דלא קם"ל פירחא בזה שיש מפני דשיל"ם מקרילא

 ליה ניחא דלא נדר על לישאל מצוה שיש מפניוהטעס
 בנדר נ"ל ולבן ר"נ כסי' שיתכאר במו בנדריםלהקב"ה
 מצוה אין שהרי דשיל"ם טקרי לא מצוהשלדבר
 במי' שיתבאר כמו בההרה אינו וגם נדרובהשאלת
 לחבירו הוה לא חכירו על כשאסר וכן ע"שרכ"ח

 : לשאול בידו אין שהרידשיל"ם
 אינו וכו' בפסח חמץ פ' רין בפפ"ו הרמב"ם כתבכו

 שאין לפי שמתכטלים אימורים אלובכללות
 בל תהיה הפמח לאחר שהרי לעולם אסורההתערוכת
 מקרי בפסח דחסץ ום"ל עכ"ל וכו' מותרתהתערובת
 דבפסח דביון דפסחיס בפ"ב בתב המרדכי אבלדשיל"ם
 ורבינו ע"ש דשיל"מ מקדי לא לאימורו יחזורהבא

 שתלוי ונ"ל הכריע ולא הדעות שתי הביאהרם"א
 שבתבנו דלטעס רשיל"מ בפעם שבתבנו הטעמיםבשני
 בהיתר יאכלנו ימתין שאס ביון באיסור לאכול לודלמה
 חפמח אחר לאכלו יכול שהרי דשיל"ם חסץ הוהבודאי
 לפעם אבל לאימור יחזור הבא שבפמח לנו ומהבהיתר
 ביון שווי בהם דאין דשיל"ם סקרי לא הדבריםשווי

 והיתר באימור הוה לאימור שיחזור עומד הואשלעולם
 דשיל"ם הוח דלא י"ל ראשון לטעם דנם ואפשרוכטל
 כשההיתר רק ליבטל ולא החמירו לא ררבנןמשום
 הוא ופשופ לאיסורו שיחזור מה ולא לעולםנשאר
 כשיתקלקל אבל המאכל יתק"ל שלא באופןדמיירי
 שרוצים ויש במ"ש דשיל"ם בבלל זה דאין מודיםהכל
 המאכל מקלקול היתר הך בלל ליה לית דהרמב"םלומר
 רוב אבל ]'ס'ס[ כהרטכ"ם שהכריע ויש מוכרחואינו

 ובן סקשט[ סמא ס" ]סג'6 כהמרדבי הבריעוהפוסקים
 השם שם בא"ח הש"ע בעלי רבותינו סדברימשמע
 ו וצ"ע ביצה מוף וע' ו6כ'מ[ ,סקייי סק"ג ]טס'ר בם"דיתכאר
 הפסח קודם כשנתערב חדש אימור דלענין לי ויראהכז

 התירם לא העבף שהעוסר בקיץ שנזרעוחטים
 העבר שהעומר הקודם בחורף שנזרעו הרבהבחטים
 שאפילו החפימ ולתתו סולת קמח מהם ועשוהתירם
 התערובות לאכול יגולים חרש באימוד הנזהריםאותם

סירט
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 חמים כשהיו שהר' הרפב"ם לרעת אפילו הפמחקודם
 ברוכ שבמל כיבש יבש כרין הישן נרוב החרש:תבמל
 הם הרי גלחתו רהחמים כיון שהרי רשיל"ם כאןואין
 יהיה לא הפמח לאחר וגם יאמרו הפמח וכשיגיעכחטץ
 אבל הפסח לאחר טוהר חמץ תערובת ררק היהרלהם

 הותר אא"כ רשיליים טקרי רלא הרם"א רביגו נתבכח : בעין חטץלא
 אמור לעולם לאחר גשאר אם אבל שגאסרלטי
 רהטבשל שי"ח סי' בא"ח רקיי'9 כלוטר עכ"לישיל"ם טקרי לא בשכת הטבשל כגון לאחרים שטוהראע"ג

 לאחרים אסור בשבת המאכל גתערב אם ולכןשבת במוצאי לאחרים וסוהר לעולם לו אסור במזירבשבת
 לריריה רהא טוהר לריריה אבל רשיל"ם אוירלרירהו

 בנתערב ררוקא לוטר שרוצה טי ויש לעולם יותרלא
 בנהערב אכל טתירין לו שאין כיון לו מותר שבתאחר
 לפיכך לאחרים רשיל"ם שהוא טפגי לו נם אסורבשבת
 היי הא המוה והרבר סקשנ[ סס ]מג"6 אמור לוגם

 הוה לא רלריריה רכיון כ"כ שבסעיף רהרומהרומיא
 וח'1 ]גרו'ס דשיל"ם הוה לאחרים אם לי מהרשיל"ם

 ו קווס~ס[ מס:י סזס 1סמס ר6יס 6ין מככוריס סמ:'6ומ'ס

 : מעיפש כ*ז ונו . יפגם מעם ניתו ייז קנמימן
 טותר לפגם מעם רנותן בש"ם היא פסוקה הלכהא

 אומר איע פגום שטעטו רבר כל ולכן סו:[]ססונר
 וגטחה טטש בו שיש איסור בין חילוק ואיןהערוכתו
 טטש בו שאין אימור וכין היתר רוב בתוךהאימור
 בלבר מעטו רק נשאר'בההיתר ולא האיסור שגימלכגון
 ואח"כ בכלי איסור שבשלו כגון בכלי הגבלע איפורובין
 או בהיתף גם"ל הוא שכשלו והאיסור היתר בובשלו
 לאחר בו שבשלו אלא לשכח מעם נותן האיסוראפילו
 המעם הפיג כבר טעל"ע ואחר האיסור טבישולטעל"ע
 מי-[: סס ]רס" לפגם אלא איגו אחר בתבשיל כשגפלמושוב
 פונם אפילו אלא לאוכלו קץ שיהיה ער א"צ זה פגםב

 ואפילו טעמ אלא פונטת איגה יוטא כת שאיגהקדירה שהרי זה לרבר וראיה תערוכתו אוסר איגוקצת
 לגר גכלה נ:וף ,2לו %ךו'4,ן 125'עקנ אומרת איגה יוטא בת שאינה רקרירה חז"ל אטרוהכי

 גבלה קרויה לגר הראויה ואכלה תתגנהבשעריך
 ראויה שאיגה פירושו והתם גבלה איגה ראויהושאיגה
 כלל לאכילה ראויה שאיגה ער שנסרחה והייעלגמרי
 בבכורוה להריא כראיהא גבלה קרויה קצת בפגיטהאבל
 היה בנמ"ל נם ולפ"ז הפוסקים וכל פירש"י וכן]פ-[

 : כן לוטרלע
 לאוכלו עצטו באיסור רוראי הוא בן זה רבר ווזשובתנ

 זטן וכל לגטרי שיפגום בעינן תערובת בליבעין
 איסור שם עריץ ברוחק אף ארם לאכילת ראוישהוא
 שנפל כגון תערובת ע"י האיסור באכילת אבלעליה

 להמות רבים אחרי רטריגא היהר רוב לתוךהאיסור
 בשאיע בטין לאוסרו בא אתה ולטה ברוב נםל'והטועמ
 ראורייתא כעיקר רמעם בהיהר מעם גתיגת טפגיפיגו

 בתערובתו שהוא כל לפגם מעם שגותן כיוןמטילא

 וטקלקלו פוגמו והרי מעם שגותן לוטר אפשר ראיךטותי
 טגבךה זה לטרנו איך רא"ב לשאול ואין סס[]סס'כ
 גילתה ראלמלא הוא כן רהעגין זל"ז דוסין איגןוהרי
 רגבלח לאו בה אין לגסיי שגפגס ימה התורהלפ

 בין הפיש אין תורה שאסרה טה רכל אוטרהייהי
 רהוה טידי לגטרי גפגם שהאיסור ובין סשובחשהאיסור
 שרצים כסיגי שיש ופשיטא תורה שאסרהאשרצים
 ויתושים וזבובש גטלש כטו לגטרי שפגוטיםאוהם
 והם תורה אסרתן ועכ"ז בהן קצה ארם שלשנפשו
 אטגם הוא כן איסורים טיגי בכל גם וא"כ לאויןטחייבי
 איגה לנטרי שגפגם רכל בנבלה התורה שנילתהאחרי
 איט מעם נהיגת בעגין האיסורים רבכל טטילאגכלה

 : כם"ש שהוא כל בפגיטד אףאוסר
 האיסורים כל ללטור לנו רטגין שאלה כזה יש וער..ןךפ

 ועור אסור גם"ל שאפילו טשרצש גלמורטגכלה
 אף ההיהר תיאמר טשרצים מעם גתינת עכ"פרא"כ
 זה רבר ותשובת עצטו האיסור עיקר כטו לפגםבמעם
 שגפשו שרצים החורה שאסרה אע"ג ראיע שהרי הואכן
 לגטר* וטאוסש פגוטים והטה בהם קצה ארםשל
 בפי"ר הרמב"ם כתכ ועכ"ז טלקוה האוכלן חייבוס"ם

 אחר האסור אוכל שאכל או ה"ל י"א ריןטטאכ"א
 עכ"ל פטור ה"ז ארם טאוכל ובמל והבאיששהמריח
 קאטר האסור אוכל שהרי אשרצים גם רקאי.ובוראי
 סשגה הסגיר להריא וכ"כ לאיסח- איסור בין חילקולא
 רגם טרחזיגן נרור ומעטו ע'ש כ"א רין בפ'ק2שם
 והבאיש שנפטר השרץ רבשר הוא כן טומאהלעגין
 רין טאה"מ בפ"ר כם"ש מהור כיב מאכילתוגפסר
 סמ;[ ]ס:ונר בגם' טבואר זה רגר ומעם ע"שי"ב

 לעגין רה"ה וטטילא ע"ש טוהם כעין בטותםמדכהיב
 רעיקר אע"ג אלטא טמוטאה איסור שגא רמאיאיסור
 בהם קצה ארם של שנפשו גטור פגם ג"כ הואאיסורם
 בעצטותו שהוא כסו האיסור שיהיה התורה הצריכהס"ם
 לא וא"כ ממור טקולקל כשהוא עצמותו בלאאבל
 בעצסותו בעין כשהוא אלא שלו הפגם החורהאמרה
 חלא שסר רהיאך אומר איגו שפלימחו ק"וולפ"ז
 שגילהה וכיון בעין האיסור אץ ובפלימה פגוסהפלימחו
 שפליפת כ"של אוסר איגו השרצים פליסת רמעםההורה
 וה יטרע פגוטים כקהס אוסרים אינס איסוריםשארי

מנגלח
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 ולבסוף פוט נקרא וזה טוב ריח עליו לו שיומףטפה
 טקרי רית קלק1ל ד3ם סדבריו ולמדנו עכ"למשביח
 אבל בהטעם מתקנו כשאיט דזהו הוא ופשוםפנם

 שבת מקרי מפסידו שבריחו אף בהמעםכשסתקמ
דטעם

 ערי
 ומתקנו בטעם כשמקלקל ולהיפך מרית

 : צריך הוא לאכלו שהרי פגם דמקרי לי יראהבריח
 כבריה החשוכים דברים מיהו הרם"א רבינו וכהבי~ש

 שפונסין אע'ש בעצמן פנומין אינם אס בה כיוצאאו
 הא כן ובודאי עכ"ל באלף אפילו בטילין אינן"תבשיל
 אחר אלא טעם נהינת אחר הולכין אין בבריהשהרי

 עדיין פניסה אינה בעצמה כשהיא ולכןחשיבוהה
 היא דאם מדבריו להדיא וסבואר עליהחשיבותה
 ולפ"ז ובטילה חשיבותה לה במלה נ"כ פנוסהבעצמה
 ובובים %ן בעצסן המאוסין הולעים אובסילבי"ן
 ניכרש ואינם בתבשל כשנאבדו בהן וכיוצאופר"ושש
 י"ז סעי ק' במי' שכתכמ כסו חהו לנמייבטלים
 שאוסר מי ויש ע"ש ישראל כלל על זנותשלמדמ
 לנסרי שנטרחה מסא עוף כמו מוכה לבריהדכוונתו
 הבריות אכל נלל אדם לאכילת ראויה שאינהעד

 ]סר"ח באלף אפילו בטילים אינן כרייהן מתחלתהסאומות
 בעצטן נפנסו לא אם לומר לו היה דא"כ והמיהניסק'6[

 פנוסים דהם משמע בעצסן פנומין אינם אםומדקאמר
 ! ט'ס[ גגגרינו מני6ר 5'ג ג55 נ6י'ג ]~גס ברייתןמהחית

 דגר עק אלא לפנום לברו באימור כח אין אפילויבנ
 בה שיש לקדרה אימור שנפל בנון שממייעואחר

 שבה והתבלין הטלח ואלטלא טרובין תבלין אומלח
 להיפך וכן סותר אפ"ה לפנום לבדו באיסור כח היהלא
 והתבלין המלח היו ואלסלא תבלין או מלח שחמירהכנון
 פנסה השהא עכ"פ מיהת דהרי מותר פונם היהלא
 ולא לפנם מעם שהוא מפני כעיקר פקם בו שייךולא
 ועכשיו משביח היה לבדו היה אם אפילו אלאעוד
 סוהר מ"ם פונם הוא בקדרה שיש אחר דגרע"י

 גן מסמע 65 5ג"ורג סט~ס"ע 5:~ן סנ ]ו6ף שנתבארטמעם
 והסאכל לפנם דהאיס1ר אע"ג י"א הרם"א רבינו כתבינ : ודוק[ יסונם 5ייסג ויס עיקר כן מ"מע'ם
 אח"ג בה בשלו ואם אטורה הקררה מ"םמוהר

 תבשי פעל"עהוך
 פעם בו מתן הראשון שהאיסור

 ננר מ' בו היה לא אם השני התבשיל נאמרלשבה
 בכף הראשון התבשיל ניערו אם אבל הראשוןהאימור
 לא פונם נ"כ שהוא שני להכשיל הכף אח"גור-יו
 היורה כנון כלל מעם לו שאין בדבר וכן הקדרהנ4"י

 לא הדבורים רנלי שם שיש אע"פ הדבש בושמתוין
 י55 מ16"ס ]יפקורו עכ"ל בזה כיוצא וכל היירהנאסרה
 משום הוא הקדרה אימור דטעם סדכריו סשמעי,ט

 הראשון שהאיסור הכשיל אח"כ בה יכשלשסא
 אבל ע"ש בלבוש מכואר וכן לשבח טעם בונוהן
 אפיי לעולם שאסור הקדרה איסור בטעס גהג המ,י

 לפנם טעם בו נותן שהאיסור להבשיל ואפי' טעל"עאחר
 בכל4 שנזרו וכמו בדיעבד רק נמל"פ שרינן דלאמשום
 פעם בנותן לנזור יש כך יוסו כן אפו יוטו בןשאינו
 שמא לחוש שיש ועוד לשבח פעם מתן אפולפנם
 פעם בו מתן שהאימור תכשיל מעל"ע בתוך בהיבשל

 ; ע"שלשבח
 הראשון פעמו השסים בכוונה הרם"א דרבימ ינ"למ(ך

 ודאי כדיעבד רק נפל"פ התרמ שלא שכתכרזה
 כמו בריעבד המאכל סהירין שאמ כסו אבל הואדכן
 לנזור שיש שכתב וזה בריעבד הקדרה לההיר ישכן

 אטו יומו בן באיט שנזרו כסו לשבח נ"ט אטובנמ"ל
 יומא בת כשהיהה זו קדרה דהתם דמי לא יוסובן

 בת אפו מעל"ע לאחר נם אמרוה לפיכך סדינאאסורה
 לא כנאן אכל סרינא נאסרה אחת שפעם כיוןיוסא

 כתב ולא זה כל השמיט ילכן סעולס הקדרהנאמרה
 הוא שהאימור תבשיל אח"כ בה יבשל אט לעניןרק

 : לשבחבו
 דלא או"ה על פלינ לא דלדינא סלשתו נ"ל ים"םמז

 שאם זה לענין אמורה שהקדרה שכתככלבוש
 הראשון שהאימור תבשיל מעל"ע תוך אח"כ בהבשלו
 עכ"ל וכו' השני התבשיל נאסר לשבח מעם בועתן
 מלשומ ואדרבא זה לשון כתב יא הרט"א רבינושהרי
 יבשל שם,: סמעם ענין בכל אסורה שהקררהמשמע
 בשלו ואם ספיים ולכן לשבח יהיה שהאימור תכשלבו
 חששו שלא לפי והטעם וכו' מעל"ע הוך אח"כבה
 וזה הוא סועם שהפמד מפני הקדרה על כךכל
 האימור ננר רק ששים השני בההכשיל הצריהשלא
 חף3 מ"ל דאיהו אע"נ שבקררה הבלוע כל ננדולא
 דהנא סשום צ"ב בם" כם"ש שבקדרה בהבלוענם

 בקדרו: נתכשל לא שאפילו שם באו"ה מכואר עודין ; ננלה נעשה ולא לפנם הוא הראשוןהכלוע
 נתכשל עצסו האיסור אלא שנמל"פ עצמו האימורזו
 שנתגשל התכשיל חממו רק זו ובקדרה אחרתבקדרה

 הקדרה יאמור ואיך באכילה מוהר הוא הזההתבשיל הרי לומר שייך ולא אסורה הקדרה ס"ם האימורבו
 0פני אלא האימור ביטול מטעם הותר ק'אשהרי

 טועיל פנם אין ולהקדרה לפנם פעם בו נתןשהאיסור
 אחת ודא דדא דם"ל וי"ל זה הכיא לא הרם"אורבינו
 חומרא רק שזהו דכיון דם"ל או להאריך רצה ולאהוא

 כשטעבש5 הקדרה בשנאסור דיימ הקדרה לאמורבעלמא
 האיסור של החבשיל בו כשחסמו ולא עצמו האימורבו

 ותחבו גכף הראשון ההבשיל ניערו דאם שכהב וזהיון ו בזה להמת"ק יש ולדינא אחרת בקדרה שנתכשלהפטם
 נאמרח ?א פונם נ"ב שהוא שני להבשיל הכףאח"כ
 רגף עד ששט בקדרה אין אם אפילו וכתטתוהקדרה
 דהיהרא נ"פ בר נ"ט שזהו םשום הוא ההיתרומעם

 לקדרה והתגשיל שני בתבשיל והגף בנףההבשיל
 נאסרק אפילו א"ג אנל סק"ט ]פ'ך פגום הואיעריט

הסף
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 בר נ"מ הוא השניה לקררה השני התבשיל ובביאתהפנם מפני היתר כולו עריין חשני בטעם שהרי פונמו"אימור השני התבשיל אם מותר ג"ב משובח אימור טחמתהכף
 נתגאר צ"ה שבמי' מפני אך סקץ[ ]ט'י רהתיראנ"פ

 נ"פ נ' שיהיו ער אמור נ'ימ בר רנ"פ י"אשבבישול
 פנום מאימור נאמרה שהנף בכה"נ כתב לכןרהת'רא
 שהבליעה צ"ה במי' חוששים שיש מפני ועור]גקס'ג[
 בכה"נ כתב ולבן הסררה אל הגף טן בטישורהולכת
 1 ו7וק[ 16'ס גטי ס5 סק1יס יס9'ן מסע:ס סס61 מנו6ר יס]ומדן
 רבורים רנלי כמו כלל נ"פ שאעו שרבר שכתב וזהקט

 הוא פשומ רבר הבלי ולא הטאכל לא אומרשאינו
 לא שאינו ררבר מ' בסעיף שנתגאר לטה רוטה זהואין
 איזה רנותן וראי רהתם כלשבח הוה לפנם ולאלשבח
 פנם ולא שבח לא 3י מום4ף אינו הזה המעם ורקמעם
 יפט"ס ]6ך הוא בעלמא וכעץ כלל נ"מ אינו בכאןאבל
 נעימ6 ען וסרי ע'ס 3ג'ס ד6יגן מג'דין זס 57טי1 סק*3סס'ך
 וס'ס ס61 3י1וק6 5"1 5161' ע5מו סס"ך כמ"ס נגמ' כמג,6יסן

 : סעס[ 6יוס טסן מ"מ 6כ5 כט5מ6 כטן ס61 ססכח5טג'ן
 של ורבש שמן ר' םעיף הש"ע בעלי רבותינו בתבוכ

 שהבשר מפני טותרים מבושלים שהם אע"פבותים
 אינו רבשר וי"א לרבש ובן וממריחו השמן אתפונם
 ובמקום מרבש הנעשה משקה רק עצמו רבשפונם
 לעבח נ"מ בשמן בשר רנם וי"א עכ"ל וטותרלפנם הוי ביין חלב או בשר להחמיר יש נרול הפמרשאין
 וי"א סקט"[ 1סר"ח סק"9 ]ס"ך שלוק ובין חי שמןבין

 לומר קשה רבאמת הרעות להשוות נראה ייענ"רכא ו ]כיו'ס[רפונם
 תמה הנרול במפרו הב"י רבינו ונם ימעם אוכלחיך והרי לשבח אם לפנם נ"מ אם במציאותמחלוקת

 עם רבש מבשלים העולם שהרי המה ואני וז"לבזה
 התמיה עריין והנה עכ"ל וכו' משביח הואוהבצלים התבלין רע"י י"ל ושמא מאר משובח והואהבשר
 ובצלים תבלין בלא הוא איה למעום יש הלא 'קיימת
 עם שמן שממננים ירוע אצלנו נם בשר עם שמןונם
 ע"8 לי ויראה שרים מאכל והוא המחבת עלבשר
 שכתב " במעיף שהבאנו המשנה בפי' הרמג"םרגרי
 מפסירו זמן ולאחר לשעתו משביח חמאה עם רבשרשם
 מהמאכלים הם בחלב בשר שטאבל רואות ועינינוע"ש

 תיכף רק טשביח המעם שאין אלא אצלםהמובחרים
 עם ררבש נאמר בן במו ולפ"ז מקלקלו ואח"בלבישולו
 מתקלקל ואח"כ מוב הוא לשעהו בשר עם שמן אובשר
 לפלימת חיישינן לא בליהם של והרבש השמןולפיכך
 פלימת רק כאן ואין נתבשל כבר שהבשר רביוןכליהם
 שלהם רשבח השמן ואת הרבש את סקלקלהבשר
 צ"ע ולרינא בעין שמן או רבש עם בכשי אלאאינו
 יסגס סי6 9כס עס כסר 7סמגתיח כחנ ל6סתס גח15קס]סס
 ג'כ סגחט ח: וחו5'ן 6י 7'ס 5ח: פ6"מ וסח.ס' ט*קסטיד

 1 1ג"8[ סק"1 ו*ט"גסרטג"ס

 ומותר לפגם הוי ביין חלב או ר3שר שכת3ו ייהכב
 ואע"נ סקי'נ[ נם'9 ]סמ*ג ביין לשבח נ"פ תרבארהיינו בציר"י רחלב בקם"ץ חלב על רהבוונה י"אעב"ל

 חלב על רקאי י"ל בזח נ"ם ומאי בהיתר היתררזהו
 ויא מרפה בשר על הוא שהכוונה בשר כמוממא

 נ"ט ואינו הרבא רהיינו בצירי חלב על הוארהכוונה
 במעיף כתבנו ביין ורבש ס6,)[ וי7 סי'6 ]גונאי בייןלשבח
 כתוב ועור משגיח ולבסו:ו פונם רהוא הרמב"ם בשם"
 ולבמוף מתחלה לשבח הוי גשר בתבשיל ריןשם

 פ"נ שבועיתובירושלמי
 ]ס~

 ע"ש שפוגם מבואר כ'[
 יכ61 כקמן ח)נ 5סעת י""" סס ססכריח סס ]עגוכ"'וצ"ע
 ר6'ס סני6 ספע'נ 5סיסך וכן ר6יס 6ין 51סמ"ס כסיחרסימר
 ס51רך יכטס ר6יס 6ין ונ"כ 5סכח ג'ע יחרנ6 קכא6מסי'
 סק'ס נס"ח וגמ'ס כייעכ7 רק סו" יגט'5 מסוס 6חר5סעס
 מסרמכ'ס מקורו 5סגס סוסו מסגי כוחיס כיי ע5 כס'ע סס"סויע
 כגי 6יגן כ5'ס סחס 7קיי'5 5יי7ן 6ך 5קיטחו 61"ס מכ'6סוף
 וטס'ך נ"י ססס כס'יטגו 6ף סו6 סג'מ 6ך 5זס 6"5'1מן

 ן וי1ק[סקחג
 לפנם מעם חשובה יומא בת שאינה קררה בלכנ

 שהתה שלא זמן כל יומא בת ונקראת אומרתואינה
 רלינת לפנם הוה לילה כשעברה ררק ססוכר[ ]ס5ס'ור"ת רש"י ששימת ואע"פ האימור בה שנתבשל אחרמעל"ע
 עיבור מקרי לילה רלינת בקרשים במו פונמתלילה
 הפומקים רוב כרעת פמקו והש"ע המור מ"םצורה
 בי'ר קכ"ב בם" בזה עור ויתבאר מ"ל"ע רוקארבעינן
 האימור בה שנתבשל אחר פעל"ע עליה שעברוביון
 והוא נמ"ל רהוה מותר התבשיל אח"ב בהובישל
 פני על בעין שומן יהיה שלא יפה מורחתשתהיה
 יפה הורחה ממתמא אמרינן המתם ומן מבפניםהקררה
 ממתמא בהם שמבשלים כלים רמתם צ"ה במי'כם"ש
 מורחת היתה שלא ירוע אא"ב אמור ואינו נקייםהמה
 בחתיכת הוה שעליה בעין רהשומן סקס'1[ ]ס'ךיפה
 בקררה שנבלע טה אלא אינו רהפנם נפנמה שלאאימור
 בה בישל ראפילו יא אבל הקררה פני שעל מהולא
 הוא נם שעליה השומן שנם לפי מותר שהריחהקורם
 לרעה ואפילו הכרע אין פי"ז ריש הרמב"ם ומרברינפנם

 ולא מותר עליו שרבוק מה ננר ששים יש אםראשונה
 נמחה לתבשיל שבא רסיר רבוק אימור בזהריינינן
 מותר יומא בת אינה שהקררה וכיון בתבשילהאיסור

 : נהונוהבי
 שיש תבשיל יומא בת שאינה בקררה בשלו אםכך

 או הבלין או חומץ או פלפלין כמו חריף רברגו
 נרול חלק מהם בשיש אמור חריפים רבריםשארי

 החרית שהרבר מפני בהתגשיל הרבה נרגששמעמם
 לשבח ליה ומשוי בהמכין הבלוע השמנוניתממתיק
 בענין רברים במה נתגאר ושם צ"ו בסי' במכיןכסו
 בת שאינה בשר בקררת חריף רבר בשלו אם ום"םזה
 סק'ג( קכ"נ ס' ]ס"ך מותר חלב נה 3ישל ואח"ניומא
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 : סק"ס[ ]עח"י בס"ד שם יחגארוהפעם

 שהש קדרה ז' בסעיף הש"ע בעלי רבותימ נתבוכטה
 בזה או ביחר בה שנתבשלו וחלב מבשרבלועה

 חשיבא מים בה הוחמו אחר לילה שעבר וקורם זהאחר
 המים בה שהוחמו משעה מעל"ע שתשהא עד יומאבת
 בין לילה עברה אם וכן מותר לילה עברה אםאבל
 נמי מיד המים הוחסו דאח"כ אץ"ג לחלב בשרבישול
 בכל דקיי"ל מה לפי האיסורים בכל וה"ה הכידינא

 בשאר בכה"נ להתיר יש הפסד ובמקום חנ"נהאימורים
 בישול סזמן מעל"ע שיהא רק ענין בבלאימוריס

 הוך אס חנ"נ דאמרינן בדבר דחנה הדברים ביאורנכך י עכ"להאימור
 בולה הדבר נעשה היהר דבד בה נבנםהמעל"ע

 דלכ"ע מבו"ח בלועה שהיא זו קדרה וממילאנבלה
 להפוסקים איסורים משארי הבלועה או חנ"נאסרינן
 הוך מיס בה חממו אם איסורים בשארי חנ"נדם"ל
 בה בישל ןתה באלו והוה נבלה הסים נעשהסעל"ע
 שהבלוע לענין המים לחימום מעל"ע וצדיךהאימור
 זהו חנ"נ דאמרינן אע"נ י'א אמנם לפנם יהיהבה
 בולה 'ננד ס' צריך אחרת לקדרה נפלה שאםלענין
 פחימ1ם סעל"ע להצריך האי בולי חמיר לא מ"מאבל
 ולזה סת.ק[ נסס ]נ" שם האימור נוף שאין ביוןהפים
 רבוהינו על ולממוך מעמ להקל זה בפרמהכריעו
 אם ולכן כ"נ במעיף בם"ש פונמת לילה לינתהמוברים

 המים חימום ובין האימור בישול בין לילה עברהרק
 לילה עברה לא אם אבל ומותר לפנם מ"םנחשבה
 וכן הפוסקים רוב כדעת המים מחימום מעל"עצרעי

 ימבפל יעים כייי יי קרסימן
 אלא שייך לא דבימול איסורים בבימול יש נדול כללא

 בימול שייך לא הניבר בדבר אבל ניכר שאינובמה
 ביצד ניכר שאינו אימור מבטל אינו הניבר היהרוכן
 מרק בה שיש קדרה לתוך איסור חתיכת שנפלהרי

 האימור לחתיכת בדומה היתר של אחת וחתיכהותבשיל
 לכטל בהיתר ששים שיש אע"ם ביניהם להבירוא"א
 החהיכוה מ"0 והתבשיל המרק ומותר האיסורחתיכת
 חהיבת מבמלין אינם והתבשיל המרק שהריאסורות
 נתערבה שהפליטה לפי פלימתה אלא בעצמההאיסור
 ואינה ניכרת בעצמה החתיכה אבל ניכרתואינה
 לזה וצריך לבטלה יכיה ההיתר חתיכת ורקבבימול
 שבטל ביבש יבש בדין לבמ~ה היתר חתיכותשתי

 : אמורות שניהם באחת אחת אבלברוב
 בנון לרונמא היתר של הרבה חתיבות יש אם יכןב

 האימור חתיכת ננד היתר של חתיכות עשרהשיש
 לחתיבת לנמרי דומין שאינן מכירין אנו סהםותשעה
 נם להכירו שא"א לנמרי דומה העשירי ורקהאיסור

 ג"ב החלב לבחטול בשר בישול בין לילה עברהאם
 הט קצת הפסר ובמקום אומר ואיני לפנם זהריינינן
 הלילה שעברה קורם אפילו איסורים בשארילהתיר
 ולסטוה "צמו האימור מבישול רק מעל"ץ להצריךלבלי
 אבל חנינ כלל אמרינן לא זה דלענין שכתבמ הי"אעל

 מוברים הבל שבבב"ח לפי % דעה על לממוך איןבב"ח
 בל אלא מים רוקא דלאו היא פשוס ודבר חנ"נדין
 נס15 5י05 ע6סר פ6יסיר כדס הכ5וע נקירס סמכחסקסקי"6 נע" ]עסמע בכום דינס בהקררה שנהבשלה היתררבר
 ייעסי 651 פ'ס נכ0שג פקייינן 6י סכסר כ5 נני ע606יסור עי ס' ךם 5סיחר 0כסל וגסי סנטר ונ6סל ס' סיס ו65נסר
 רק יזסו 5'!0 ייגס ט5 נוס ס1סכין 1,6 6717י 0ססקסו~ס
 0סע"ק כס'ם פגסי 60יס1ר 5טנין 651 סגקילס סכ5וע5ענין

 ס0כסר עע5אפ ו6מר מגנ 5'05 ו6חר נסל כיס5 06 כסנועוי

 0קייס סמ5נ תפ5יע 1גריך 5'05 56ינת ססכינן 5" ח5כע1י
 כככ*מ 651 יגריס כס6רי רק סקעינן י65 ס61 כן1כיי6'

 ! 1יוק[טגסס
 טתן שהאימור תבשיל איסור של בקדרה בישל אםכז

 התכשיל ורק לפנם טעס בו נותן שהאימור אחרהבשיל בישי ואח"ב התבשיל ונאסר לשבח מעםנו
 אסדען מי להמהפק יש לשבח מעם בו נותןהראשון
 שהתבשיל ביון דילמא או סותר נמ"ל עצמו שהאימורכיון

 איסורים בשארי חנ"נ המוברים ולדעת לשבח נ"פהנאסר
 לאמור יכול הנא0ד אין אך השני התבש*ל נםאמור
 ולבן ועג'ס[ קח: חו~ן ת1ס' ]כס"ס שאמרו ממייותר

 ו דסותרגראה

 ? סעיפט מ-ז ובו * המאוסיסומדבריס

 אסורין האיסוד וחתיכת העשירי ההיתר חתיבתבזה
 האימור לבימול להצפרף ביבלתן אין התשעה שאלולפי
 החתיכה דק להבימול נשאר ולא ניברין שהןביון

 לח הוא שזה בפ"ע וההיתר בפ"ע האימורשניבר מפני ביבש הלח ולא בלח מתבפל היבש אץ ייפ"זנ י בפיל לא בחד וחדהעשירית
 ולכן הביפול מהני הפלימה לענין ורק יבש הואוזה
 לבררן שא"א רקות לחתיבות ונחתך למשקה שנפלשרץ
 בתוך הן גיברין שהרי באלף אפילו בימול לואין

 נתערב אם אבל בסימן אלא תקנה לזה ואיןהמשקה
 וכיוצא נימוחים ונרימין ערשים בנון עב במאכלהשרץ
 במר טשתך או נימוח השרץ אם עב רומב דהויבזה

 בדין או בימול לזה יש בעיהם להביר וא"אהמאכל
 כל נימוח המאבל אם אבל ביבש יבש ברין או בלחלח
 רקות לחתיבות נחתך והשרץ לח רופב שנעשהבך
 'טל הדקית החתיבות שהרי באלף אפילו ביטול שםאין

 יש אם ורק בלח יבש כמו דהוה נצרים הםהשרין
בהתבש.ל
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 לחוש יש בשרץ דרוקא הרם"א דביט א ע5 יכתבט
 בשאר אבל לרשציאו יובל שלא שם נשאראם
 דכ11נה1 תפמו האחרונים ובל עלל לחוש איןאימורין
 איסורים שארי לבין בכערשה ששיעורן שרצים ביןלחלק

 רבריו שקיימו ויש דכריו דחו ורבים בכזיתששיעורן
 לומר לו היה לא ב11נת1 דא"ב תמה .אני שנתבארכמו
 שמטמאין שרצים משמנה אחד לפרש לו וה~ה שרץסתם

 איסורן שרצים שארי שהרי בבערשה ואימורןגכערשה
 ולמה רגוחבר אדברי קאי שהרי קשה מזה ויוהרבבזית
 עבבר לבתוב נ"כ לו והיה שרץ לסתם מעכבר לשוטשינה
 אמת והן שרצים מהשמנה אהד שדיא רגוחברבלשון

 ונם ל~ב בלל מאו"ה לקוחים רדבריו צייןדרג!דשים
 לא רמהטור בתב שם נם אבל מביאו ד"םבספרו
 מנומנמים דבריו ושם הב"י רביט 5רברי ורמכים בןטשמע

 ו הימב ע"ש חמרון איזה שיש וניברמאר
 בין מחלק שאינו אחרת כוונה נ"ל שבבאן ודבריוי

 אלא בכעדשה ששיעורו מפני אימורים לשאקשרץ
 בטל איט דאז בפ"ע ניבר שהאימור מקום בטשמחלק
 דמפני במל דאז בפ"ע ניבר האשור שאין טיךםלבין

 זה דבר ביאד לכן להריא זה ביאר לא הב"ישרביט
 1בר15ת וטרפות נבלוה במו האשורים דוב דהגהוה"ש

 ונחהכו בשר בשר עם בשנהערבו טמאים ועופותפם~ת
 דכולם ביון בפ"ע ניברים אינם בודאי דקותלחתיבות
 אחרת מראה שרצים אבל בשר בבשר להם בשרמראה
 דדוהא אומר ולזה בשר מיני בל בין ניברים ורג!הלרגם
 ולא בפ"ע ניבר דהשרץ בלומר ובו' להוש ישבשרץ

 : אימורים מינישארי
 לשכר שנפל עכבר ל"א דין בפפ"1 הרמב"ם יז"415פ

 חוששים שאנו בששים אותו משערין לחומץאו
 ליין נפל אם אכל משביח ובחומץ בשכר טעמושמא
 שמעמו מפני טעם נתן ואפילו מותר לרבש או לשמן4צ

 מסריחן וזה מבושמים להיות צריבין אלו שבלפונם
 בשארי הדין דאיך ברבריו ונמתפקו עכ"ל מעמןומפמיד
 ~מר אינו דברים בשארי דה"ה וי"א מאלו חוץדברים
 5יין נפל אם ב' בסעיף שכתב הב"י רבינו דעתוזרג
 לבמל מ' וא"צ בודאי פונס משקין לשאר אוושמן
 במו הכי דינא נמי לשומן נפל אם ולפ"ז עב"לפליפתו
 אין אלו דבריס נ' רק פרמ שהרמב"ם וזה ושמןליין

 ואמו נקט בעלטא לדונמא אלא אלו דברים לנ' רקכיונתו
 וחומץ שבשבר רק מבואר איט ובנמ' ליחשב רובלאבי
 רה"ה למעות שלא וכדי משבח אשבוחי דילמא ספקיש

 מדבתב "'א אגל בן שאינו בתב לזה דבריםבשארי
 ש"מ מבושמים להיות שצריכין משקין ג' אלו עלדמעם
 וזהו אוסר לשומן נפל אם ~פ"ז אחרים ולא אלודרוקא
 בשומן מחמירים ויש שם שכתב הרם"א רבינודעת
 יש נדול הפמד שבמקום כם'ים דבריו ובמוף עכ"לובו'

 נם הרין דלעצם ונראח עב"5 המקילין אדגרי5ממוך
 חשש נדול ההפסד שאין במקום ורק כן ראינו ס"לאיוג

 אי

 פסק שכן הב'י כרבינו העיגך ולרינא המחמיריםלרברי
 רבותיט בשם חהר"ן הה"ב בטפרו הרשב"אלהדיא
 : ]גג4[ ע"ש חשש יש וחומץ בשבר ררק הצרפתיםן
 וז"5 הרם"א רביט כהב בשומן המחמירים לרעת'2:

 לפניט קשה הוא אם ואפילו בשומן מחמיריםויש
 שמא לטפף ויש בקדרה שומן ביום יום מרי שפכואם

 אמור הכל רוהח שומן ליו כשעירו שם היההעכבר
 עליו עירו לא ואם העכבר כ5 ננד בשומן מ' ישאפילו
 בשעירו העבבר שם היה שלא וידוע עליו שעירואו
 העבבד נמצא וכן קשה בשרשא לפניט בא והשומןעליו
 שמא אימור מחזקינן ולא מקום בנמילת ליה מניעליו
 דמותר במבושל רךי ובבוש שם כשנפל רך השומןהיה
 דך בשדךה ואת"ל קשה כשהיה שם נפל מפק מ"םמכח
 שהשומן ובמיךם בבישה שיעור קורם נתקשהשמא
 הקריבהו משום בבה"ב נ"ב להדליקו אכור לאכולמאום
 אדברי לממוך יש נדול רפמד ובמקום לפחתךנא

 ! עב"להמקילין
 בשילי עבבר יניחו אם דדגה הוא בן דבריו ביאוריג

 מששים יותר אפילו רותח שומן עליו וישפכוהקדרה
 בהעכבד נונע ועירוי עירוי שכל לפי השומן כלנאמר
 מ"ם ויותר חציה עד הקדדה נתמלאה אם ואףונאמר
 העבבר עד יורד ושמן רותח שהוא מפני שאח"כהעירוי
 שעל התחתון השומן אפילו אלא עוד ולא בווטגע
 ספנה דוהח שומן זה על בשמערין מ"מ קר היההעכבר

 וזהו ונאסר בהעכבר ונונע הקר השומן דרך ררךלו
 נפל מהי יודע ואיט בקדרה יוס יוס שפכו דאםשכתב
 דרה שמא דחיישינן משום אסור השוסן בל העכברשם
 בהעבבר נגע שעירו רותח שומן ובל מקודם העכברשם

 מ"ס נהקרד בבר אהמול של דהשוסן ואע"נונאמר
 מפנה רותח עליו בשעירו לסטה העכבר היה אםאף
  ששפכו אלא יום יום עירו לא אם אמנם בו וטנע דרךלו
 שם היה שלא ידוע ואז אחת בפעם להקדרה השומןבל

 לה0תפק שיש ואף העכבר סביבות מקום בנמילתליה סני קשה כשהוא לפנינו בא השומן אם אח'צ ונפלהעכבר
 מ"מ במבושל ויא ובבוש רה השומן בשהיה נפלשמא
 ועוד קשה השומן בהיות נפל ספק מ"ם ממעםמותר
 ריא רהכל ואף מעל'ע יךדם השומן נהקשה שמאמפק
 בזה מקילינן מ"מ לא או בבוש היה שמא אחדבמפק
 אם אבל שנתבאר במו נ"ב ספק הוא הרין עיקרשרדי
 העבבר בשנפל דך שהיה שידוע 4צ לפניט רך באהשומן
 ידוע אא"ב ששים בו אין אם ואמור בכוש מפקדצה
 בזה דנם ואע"נ דה היה בשהשומן מעל"ע היהשלא
 מע5"ע שנכבש ואת"ל טעל"ע נבבש אם מפק מ"םיש

 נופא ושיברא בחלא דהא ועוד בהמתירים הלכהשמא
 לצרף הרמ"א רביט רצה לא מ"ם בם"ש בנמ' ספקיש

 חומרא ריא זה דין עיקי שכל מפני לזה דדינאמפיקא
 לא לבך נדול רפמד במקום שלא ומיירי בם"שבעלמא
 מקומות שבשארי אף לזה דדינא ספיקא לצרףרצה

מצרפיז



וץא קד פטן תעריכאהלכאערדךי4
 לסט"ם חט"ג סק4ד ]עט"ך הרין מעיקר זה ספקםצרפין

 כרט דדטומן וכשלו שאכלו רכלים הוא ופשופ ויוק61'ם
 שבארט ככו חומרא הוא זה רכל כיון ענין כקלמותרין
 כדין הכלי רין והקכגר השומן כה שהיה הכליאכל
 בה כשאין אמורה הכלי זו גם אסור השומן ואםחשומן

 : ויוק[ מנ'י נסס סק"נ ]עס'ת גרולהפסר
 אסור לאכול ס14ם שהשומן רגמקום שכתכ וזהודא

 כמקום רק רהכתנה י"א ככהכ"נ גםלהרליקו
 כמקום ראה י"א אבל סק"י[ ]ט"ו כאכילה אסורשהשומן
 להרליקו אין עליו מאום רק הוא אם כאכילהשמותר
 שכת ונר חנוכה כנר מצוה תשמיש לכל וכןככהכ"נ
 שמאום כמקום אמנם סקי"ט[ קנ"י ס" ~מג"6 כאלווביוצא
 סק"מ[ כס"ך ]כ"מ תשקצו כל משום אמור לאוכלו נםעליו
 אם מ"מ לאוכלו ורשאי יפה רעתו אם אפילואלא

 וי"א מצוה לרכר לשמשו הוא גם אסור מאוםלאחרים
 אים שלאחרים אף מאום עליו ואם כריריה תלוירהכל
 מאום אינו עליו אם ולהיפך מציה לרכר אמורמאום
 כמ"ם סן 6'נו 5סמג64 וסרי כסט"ו 65כייס וס סוס י6"כ.51"ע סק"י כ"" ססמ'ג ]ס-ס וצ"ע מותר מאום שלאחריםאף

 ! ויוק[ ע'ס סטג"6 יכרי יפרנס ו6יךגטנמי
 שנפשו ר5מאומים רכרים נ' מעיף והש"ע הפור כתכובמך

 שכל ויתושים חכוכים כנמלים כהם קצה ארםשל
 ונמחה כתכשיל נתקרכו ואפילו למיאוסן מהם גורלארם
 כל ום"ם מותרש עליו רכה ההיתר אם לתוכוטפן

 עכ"ל וממנן בורק כממננת ולהעגיר לכרוקשאפשר
 כמו לחזש יש ושכר כחלא מיהו הרם"א רכינווהגיה
 מהרשכ"א הוא זה רין מקור רהנה ופעמו עכ"לכעככר
 כעככר רנם וא"כ מעככר זה רין 1למר רטורכם"ש
 המררגי כתכ דלהריא זה על מאר תמה ואגי]עכ"ק

 וכל סעיקרא מרוחה כנכלה הוה ררכורים רביצהכפ"כ
 דזכוב הרוקה בשם שם כתכ ונם מרכור"ם גריעיאלו
 שכל' שמעינן ומהא כזה"ל להדיא כתכ כן שכתכז"ל והר"ן ע"ש לעככר רמי ולא הוא כלום לאו כשיכראנם

 כפליפתן אוסרין אין כו וכיוצא כעככר המאומיםהדכרים
 על' רק כתכ שלא הרי כג"י[ ]סוכ6 ושיכרא כחלאאלא

 חירשו מה וש"ע המור על גרולה שאלה לי יישבט : וצע"נ ויתושין וזכוכים נמלים על ולא כעככרהמאומים
 נפ'9 רכל וקורם כמי' כתבו ככר הא זה כריןלט
 המאוסים כרברים וכ"ש האימור על רכה כשההיתרמותר
 המאטצם רברברים האחרונים מגרולי אחד מ"ש לפיוהנה
 פרס אכילת ככרי מהאימור כזית כשיש אפילומותר

 וכנפ'9 ע"ש הכית כתורת מפורש הרשכ"א וכ"כמההיתר
 רכה רבוטהויתר שם רמכואר אסת רהן בכה"גאמור
 ומרםתמו לכאר לר5 היה א"כ אגל זה כרין חירושריש ור4י כן נאמר ואם ]נ'א[ ככא"פ כזית כשאין זהומותר

 בכא'ש ככזית מותר רבשניהם להריא משמערברירם
 שא15רו רכיון זו מכרא על מהנרולש אחר תמהוככר

 כזטע שיהיה כהכרח הוא הרי מותר מרובהרכשההיתר
 רנפחו ראע"נ כתנחם ואולי סק"ט[ נפ"י ]סה"גככא"פ
 בת אינה קפטתה מפני רנמלה כמוכן כשלימותםוהם

 כהתכשדל שנאכרה אלא אינה שיה המיחוי ואףחלוקה
 שים כה דאין מותר ום"ם קפנותה מפני להכירהוא"א

 ראף ורע , ע"ש ק' בסי' שכתכנו כושהיתר חהוחשיכות
 האיטר רכשהנריל ז' סעיף חקורם כס" לומר שחוכהכו

 המרה כנודל יותר נהגה שהוא ער היתר שלמרתו
 שהנפש כיון נץרה ככאן מ"ם ע"ש אטור הפעםמפנימת
 651 יססמישט % "ס 5יטר 61'ן סל'ט ]ס"ן כהםקצה

 ו ע[ יעט כי5 סני6 5* טס יססור ועוי כןמסטע

 ? סעיפים עיכ דכו . הם*ח יייי יבישיי ככיש יעי כ"הטעמן

 הוא הרי רככוש ר13תינ1 כל 3פי היא פסוקה הלכחא
 מ"מ כזה פלוגתא יש ]ק*![ שכנם' ואףכמכושל

 משום כמבושל רככוש רמ"ל כמאן הראשונים חכריעובן
 ו6ף עו. ססחים קיג: ט! ]טס כן מוכח מקומותרככמה
 ועור ן ס5סס יסן ס"מ יכטם סך גס טיסנ'6 מ"ט ק6יי6מ5ימ

 להריא מוכח ]ס'"[ ורתרומות ]ס"ו[ רשביעיתרממשניות
 : כם"ר שיתבאר כמוכן

 כלל הזכור שלא ז"ל הרמכ"ם על להתפלא יש ייכןב
 ורק כלל כבוש רין אמורות מאכלות הלכותככל
 אם ממא רג עם שנככש מייר רנ רין כתככמפפ"1
 שם כתרומות משנה שרוא אסור במאתים אחריש
 יותר אוסרים שאינם הככושים ככל נוהנ זה ריןואין

 הוא דפעמו לומר ואין ממבושל קריף רלאמששים
 הנירסא שאין אמרו ,טם תרומות רכירושלמימשום

 רם"ל כמאן פסק ולכן ע"ש שלוק אלא גטשגמשניות

 עאזרי כן לומר א"א כמכושל אינו רככוש רילן3ש"ם
  גטזטויי1 כאלו פסק פפ"ו תרומות כהלכות עצמורוא
 לומר אין זה ונם שהבאט כמו ככוש כתכ כרנ וכןע"ש
 כשם שהרי תרומות כה' שפמק מה על עצמושממך
 מאכ"א רה' ועור שם כמכואר לגמרי אחרים ריניםיש
 אל הקורם מן עצמו סומך היה ולא תרומות לה'קיהם

 : ע"ס[ כ"ו ס" סטנ'" נוס גסטרר ]וסנרהמאוחר
 משעה על כפירושו לעדפתו שהולך כפעמו יהנלע"דנ

 כשטן שככשו חרש וורר רתנן מ"ו[ ]ס"ורשכיעית
 חרוכין 3כיעור חייב בחרש וישן הוורר את ילקפישן

 כביעור הייבין בחרש וישנים ישן ביין שככשןחרשים
 חהרסב'עט ע"ש זו סשגה בפעמי והרע"כ הר"ש ומרחוע"ש
 נכנס ישן חהוורר חרש הוא רכשהשמן שם מפרשז"ל
 כשהשמן אבל ככיעור חייכ ולכן מיר בדחטמן הוורדטעם
 ינידע% אם אלא נכם רטעס אין הדש וחורר ישן%א
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 י4כברהשלדצ יו מסן תעייטתהע"עתך
 שההחב בין כור נכנם בין התחבץ פעם אבל רבאץ
 הרי ע"ש יקה יהחרינ פ שהיין ובין ישן ווייןחדש
 נכנפ זמן בכמה הנבושין ככל כלל ראין להריאמבחשר
 שצריך שיש הרבוים כל מכעי לרעת וברנרחד6עם
 רואים 4גוצו גם תוץ מועם בזמן שרי ויש רכימן

 9-י"ש ששרין וככרוב אונערקע"מ שקוריןבקישואש
 מלח ררבה עם במימ אותן כשכובשין קאפוסט"אאי
 מעם קךלסרן שהמים ער רבים ימים יעכרו זה כלעל

 בזמן בוצמץ אוחם יככשו 1::ם הכרוב אוהקישואים
 כפרי רכין וכפירווז הטעם קולם יומים או כיוםטועם
 ; רשורמה ספרי מועטת הככישה זמן נורנרניות אוהעץ
 עם שככשן חולין זיתי שנינו ]ת"זן דתרומות ינפ"יד

 פצועי תרומה פצועי עם חולין פצועי תרומה,זיתי
 אבל אסור תרומה כמי או הרומח שלימי עםרצלין
 ~כשרה ע"ש מותר תרומה פצועי עם חוליןשלימי
 ~כן מלבלוע יוהר טחה דלהפליט ממתניתיןסשמע

 אעש כדישרם ש נחתכים כלוטר פצשש הםכשהחולין
 תשזרומה שימים הם כשהחולין א3ל בולעשדיצלין ופצועי התרוטה זיתי מפלימימ שלימים תרומהשזיתי
 כלל מכרא אין וזה מהתרומה בולע דחולין איןפצועים
 כח ופלימה רכליעה שם הירושלמי מפרש באסת~כן

 ובולעין וחוזרין ופולטין נולעין רפצועים אלא שוהשניהם
 ע"ש טלעים אינם ושוב ופולטין נולעין וליסיםאנל
 בסים וככושים הייף דכר שהם זיתים ראף מפורשדךי
 אץ שליסים שניר6 אם מ"ם המפרשים כם"שומלח
 יש פצוע והשני שלם כשהאחד ואף מזה זהוולעין
 ראין מכאן נם טפורש הרי שטעבאר כמו בינירבהפרש
 ע6 סקפו ונחרומס סגסנ ]גח"7 שרן הכבושים כל8בע

 ; וו,ק[ ג55 ר6יס 6ין ס;"6 וטר"סגסיר6
 אומר פוצר דנ עם שכנשו ממא רנ שטז שניט עורןן

 ויש כגגחו פוסק שהרסכ"ם תנא לחר מאתיםער
 שטרע ויש *ה שיעור על מומעע ריש נזה פלונהאשם
 יוהר ששסר 3כבוש רברים שיש להיפוך דריע"ש

 הכבושים פבעי שוה שאיע שלבר מפורש הריממבושל
 שיש בהשיעור חילוק יש עוד כבוש שנעשחבהזמן
 מי שם יש שתי בפחות יש מששים ביותרשסר

 ! ע"ש עשר ששה חלק ער רק אומר שאיטששמר
 אלא מוהוים חה עמ זח הנכבשש כל שם שניע עודך

 של ירק מין כל כלומר החמיתעם
 רי"

 עם שנכבש
 לבר מזה זה בולעים שאינן אומר איט תרומה שלירק
 שם 1ם8רש תיף רכר שהוא חמית שקורין ירקעם
 רצלין של ירק תרוסה של המית עם חולין 6לחסית
 עם חה~ץ של חסית אבל אמור תרומה של הסיתעם
 ע"ש דוזמות בה' דרמב"ם ופסקס מותר תרומה שלירק
 כלל ככוש רין בחם אין ירגךת מיני דכל מפורשדיי
 א כשמן וורד שהי ננור כלל איע זה ונם חמיתלבד
 ספ'ץ דתגן הא ינט כ3ישה גהם יש יין עםחיו3ין

 שיש בשרץ צ"ל %1' גבוין שלשה חטבשדשגיעית

 דוה לא ~כן באלו יכיוצא וחרוביו טויד נ3ישהגדס
 לפי כטטשל כבוש דין להביא הרמב"ס שלביכלתו
 גג"שה שחיקך בגשת ורבוים כל מבקף לרעתשנצרך
 לבאר שא"א דבר יביא ואיך הכבישה ויא זמןובכמה
 שכח3 טם4*כ"א ברפם"1 שכתב מה על עצמו סמךולכן
 סחע בשחחו מין 8תר בדבר שטע"רב אסור רברוז"ל
 כתנ ח~א שנתערב וכתב דקרק עכ"ל וכו' טעםבנותן

 אסדר נכבש זמן ובכטה הדבר מנע כשירעטנכנישה תע בגיומל הן תערוכות מין כל על 1כ11נת1שנתכשל
 מריר רג עם טסא רנ כבישת רק ביאר ולא ששוםער
 בפלוגתא שם בד%ליו השיס נמ ולכן 3משנה מבוארשזה

 שאין לט א6 מטשניות ראיות הש'ש הכיא לאדכבוש
 כבחש ענין יש אם בהלקן ורק שוים הרברים כלפב"י
 רג~שנעת כל יפרש כמבושל אעו דכבוש שאומר 1מ1כלל

 רן שלע בשיס דהבה לחה וראטה כבירושלמיבשליקה

 שם ביחשלמי גם כסבושל 4יע רכבוש כן אומרעחנן
 דצא וכנהח ש5ק אלא בבוש דגירסא ראין ר"ישמר
 קוטטפ נ% טהורו ]וסס הספרשים כפי' ולא דצליכרותח
 סס5 6"ס 1)ונריט פ"ס יסקשס סי*רנס סס גסרוסוססנעי"ע
 ; וווק[נריס 91ס!* פ5סו 6צג וק6י 6סר נענין פסרסיס 9מ6 ווג סךגס
 כמבושל וצא דכבוש בסתם פסש רבותיע כל אבלן

 שהבאע משניות הגך כל עלירב תקשה ולא רכרבכל
 דכבישה רסוכרת ב%4פן מפרשים דשביעיתדמשנח
 עם שכבשו טמא ררנ הך דתרומה ומשנה ע"ששסרת
 ב8ילה ורא בכמה "צמה הרנ לענין טפרשים מוךרדנ

 הגככשים דכל ומשנה רולין דזיתי ומשנה בריהסשום
 אשרת אינה דכבישה דטוברת אע"נ מוהוים זה עםוח

 איהא זו משנה דעל כוון מ"ם שאימים וכזיתיםבירגךת
 טושם ראיה אץ כבוש ולא שלוק הגירמא רשםבירושלמי
 הש"ם נם ~כ! וחסר משל~ק נריעא דכבושויאסרו
 רשם ודע הסשנעת מא5 הביאה לא שםבחולין

 כבישה שיש מיים הכל בכשר רבשר איתאבירושלמי
 כמו ק6י וטניסס גר6ס 1)י ק6י ו6ס5ק פס ס"]סמסרס
 ; חהש ק6י 61ס5ק גסרס )סרסנ"ס 6ך סיסנ ע"ס ססמקווס
 ואחד צלול בדבר טש דבר כשמניחש מקף כנושת

 אחד נושים רברים שני ש מותר ודדשני אטורמהם
 דזיהי משנה הך כי צ6ל דכר בתוך גגחר ואחראמור
 שנפלו צלולים רברים בשני אבל תרופה זיתי עםחולין
 מפלים בצלול טש רבשלמא כבוש שאך לא זה לתוךזח

 כעזערבים מיר לחים רברים שני אלל לזה מזהומכליע
 נושים כששנידום וכן סעש[ ]סמ"נ זה את זה141סרים

 אם "י ככישה בחם קייך לא קצת לחים שהםאף
 בתוכו מונח ואיטר שומן ואפילו ( ]סס רבים ימיםיעמרו
 מקרי ורך ]סס[ שסרו האישר אין רך איט שהשומןכל
 מקרי מחנענע אינו אם אבל שם מדגענע שהאיטרכל
 המונח ודבר ]סס[ היד 3כחשמוש רך שריא אע"פקשה
 סדגעגק שאיט גען כ3ישה סקיי לא ג"נ קךיערםבפים

טסץע



 ,,,,ן, , ,, ,,,, ,, ,,ן ,,, ,,,,,,,,,,,,)
 ,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,ן,,,,,, ,,,ל



 15בנוש,טלישן 0ה פ'פן תערובהע"4אער~ך
 סק"6 ]ס"ן בכבוש מחמרינן לא ב,ה לקמן זה בסי'פ"ש לפי בכחוש נם יצליהה במליחה ימחמריק מה לפיא-ק

 כרעה ראי כן משמע לא לשונו מסתימת אכל1סר"מן
 רבכבישה וראי אלא מורים הכל רבשמן לה,כיר ה"ל11

 ובחומץ בציר ובכבישה מפעפע אינו בשמן נםסעל"ע
 גווני בכל רמחמרינן שיתבאר מטליחה נריעאלא

 חלב עם בבשר מלבד אמור כבוש רמפק כתב עירבמך :]כג!ע"ן[
 בבישול רק אסור אינו התורה רמן לקולאדאזלינן

 כמבישל כבוש ראמרינן רהא מרבריו מבואר עכ"לממש
 ממה וראיה מקים הפ מכל נראה וכן ההורה מןדיא

 כולי ליה תרי ראי הוא רחירוש בכ"ח על חז"לשאמרו
 איוח מררבנן הוא כבוש איסור ואם שרי בחלבאיומא
 ואע"נ רוהורה מן שהוא וראי אלא בזה ישחירוש

 חשב דהנה כן משמע לא משבת פכ"בדמהרמב"ם
 ואם בשבת בבישה רין גם שם וכהב השבותש כלשס
 ב"טול בריני שם בפ"ם זה לכהוב לו היה התורה מןהיה
 בכל ספק אצלו יש שריי ראיה אין מהרמב"םאמנם
 שבארנו כטו ראוי אינו ומה לכבישה ראוי 0ה זהענין

 התורה מן שהוא יל בשם רגם ועור זח סי'בהחלת
 בענין ממרי רשם משום שבותים בריני שכתביומה
 וכבוש ככובש ש,הו וכהב צנון מליחת בריןאחר

 ררבנן אלא אינו וראי כשבת צנון ומליחתכמבושל
 מי וראיהי התורה מן שהוא 4'ל בעצמו כבושאבל

 או חתורה מן זהו אם וציר בחומץ בכבישהשמסהפק
 רבכל הפוסקיס שתפסו מה לפי ההורה מן נ"כדיא ובוראי הספק מקום ירעתי ולא וסמ"נ[ ]עכרו"פררבנן
 יוהר צריך ההורה רמן י"ל ורק כבישה שייךדבר
 אינו רכבוש שכתב מי ויש כבוש שיעשה ערש1עור
 סק"6[ גמ"1 ]סס ממש מכשל ולא ומבליע מפליטאלא
 ובליעה פליטה לענין הוא כמבושל כבוש שאמרוו?ה
 : ממש כמבושל משמע רלכאורה בזה להתיישבויש
 חהיכות שתי בכאן שיש כגון כבוש ספק נקרא ימהמז

 אמורים מכבוש שנאסר אימור ואחר היתראחר
 ויש באיסור ששרה היתר נמצא אם וכן החתיכותשתי
 ואסור כבוש ספק הוה ג"כ מעל"ע בתוכו שרה אםספק
 החהיכה רמוקמינן בכה"נ שמהיר מי ויש סס[151"0
 רמי ולא סק"ק ]ס"1 מספק נאמרנה ולא היתרבחזקת
 ראמור ס' היה אם מפק כשיש מינו בשאינו במיןלנשפך
 שהרי כלומר ברור איסור יש רהתם צ"ח בסי'בט"ש
 בכלי שההיתר במה בכאן אבל לכאן וראי איסורנפל

 .יי, "' ' ינ. נ,(. ון"."נן'
 האיסור שלתוך הלינן ולא אסורש רשניהם מותרואחר
 יש נ"כ דהתם היהר כחזקת ההיהר מוקמ1נן ולאנפל
 לרו1ירו א"א להתירו בא ואהה לפנינו ברוראימור
 ]9ספ"ג בלל איסור באן יש אם ספק יש כאן אבלטספק

 בזה רנם וס"ל בזה חולקש רבים אבל ג"ע[ ולכליוסם
 שמרמים וי"ל וכגה"ג[ וסר"ס וסר"ח ]גקס"כ אסורהספק
 לפניך חסר הרי ראםרינן חסר ונטצא שנמרר לטקוהזה
 בל שבמקוה וכשס לפניך באיסור מונחת הרי אמרינןוה"נ

 וננע בה שמבל וארס ממאות נבה על שנעשומהרות
 וה"ג בחזקהם הטה-ות מוקטןנן ולא מימאםבמהרות

 הארם ררוזם להררי רסי לא הרבר שבעיקר אף הואכן
 כןן מ"ם זה שיע- לא ובכאן טומאה בחזקתהוא

 עיקר ר,הו משסע לפניה חמר רהרי הש"םשמלשון
 תלוי רזה נ"ל לרינא והעיקר הוא כן וה"נהריעותא
 ויש אבר באקה שנמצא בריעותא נ' בסי' הרעותבשתי
 לאחר שנןשה או וטרפה שחיטה קורם נעשה אםספק

 אוסר שלפנינו הריעותא מפני שם ראומר ומאןשחימה
 התם רמהיר וסאן לפנינו ריעותא יש רהרי כאןנם
 להריעוהא חיישינן ולא כשרות אחזקת רמוקמינןמפני

 וסג1ע"1 סק"ל וח"ל סק"ג ]עכרו"ס בכאן נם מתירשנמצא
 :כתנ0'[

 באקה עצמו מבישול יפלימה בליעה ריני נבאר ועתהין
 רוסב להוך האסור נוש רבר כשנפל לאסור ישחום
 האסור רומב לתוה המותר נוש רבר שנפל אוהמותר
 רברים שני שנפלו או מהאיסור בולע המוהרשהרבר
 האמיר ופולט רומב להק- מותר ואחר אסור אחרנושים
 חילוק ואין כאחת ומבליע מפליט נקרא וזה ה0ותרובולע
 בשר או מבשר חלב בליעת או מאיסור היתר בליעתבין

 איסור והיתר רבאיסור ביניהם חילוק יש רבכבישטחלב
 אסרה רלא מררבנן הוא ובב"ח התורה מן הואכבוש
 מחום אפילו בישול בבליעת אבל בישול ררך אלאתורה
 חום מין רכל ההורה מן הוא בב"ח נם ראשוןכלי

 כש"ם הכל ייהו ויע בישוג ררך טקרי ימבליעשטפליט
 שבתובו הגושים הרברים כל את סקץ( רהרוטברוטב
 בזה זה שנגעו גושים רברים שני אכל כולוונאסר
 מרפה ובשר כשר בשר כמו עצ10 האש בחוםאפילו
 ככו אחרים רינים בזה יש האש על אחר בשפודשנצלו

 ולבליעת האיסור לפליפת חוששין שו חום ובאחהידץ י וכו' ל' בחעיף בם'י לפנינושיתבאר
 אצל עומרת כשהקררה מיבעיא לא ממנוההיתר

 הוא עריין אם מהאש שהוסר לאחר אפילו אלאהאש
 ואפילו ומבליע ומפלים סבשל בו סולרת שהיר ערחם

 בישול רלענין כ"ר סעיף מ"ח בסי' שבארנו ר"תלרעת
 אצל עוטרה אא"כ ההורה מן מבשל ראשון כליאין
 ראשון בלי ההורה מן גם ובליעה פלשה לענין מ"םהאש
 ראשון וכלי ע"ש כ"ה מעיף שם כם"ש ובולעתפולטת
 שהיד זמן כל האש מעל הקרדה שהוסר אחרטקרי

 של היתר לרומב איסור רבר נפל אם ולכן בומולרת
 אין אם כולו אמור איסור לרוטב היתר רבר אוכ"ר
 בו סולרת כשהיר זה וכל האיסור נגר בהיתרששיס
כייס אש 13 סיליק היר אין עייין אם האש אצלעיטית אס ושי* ני מולרת חיר שאין ער נצטנן אםאבל



שרי4*
 קה טמן תשיונהן"יכהן

 וחט ססקשס[ ]ס"ך בעלמא בהרחה או בק4יפה ת"כלום
 היר כשאין אף דשבת פ"נ חירחטלמי ע"פ להחמיררוצים
 ]סס[ להיפך ראהק מהירושלמי דאדרבא כן ואיטמ1לרת
 ס6'ן %כ"ר סימקס ]עסו כן ג"כ הוא בירושלמיוישיייש

 ססיי,ר טס:י נו )כי,ס יכיי סיר ס6ין ג)1מר ג, כ,%ס:סיי
 בנ"ר נס טנם) 6יגו רמר8ורייס6 )כיסו5 וסו סרמק: טסוו!"ס

 מבשל אינו דכ"ש שבת לענץ דקיי"ל כשם שני וכליים : !ר,ק[ ס"מ גסי וס ינ8רג, ס"ס 518רק
 בו סולדת כשהיד אף ומבליע מפלים אינו כןכטו

 היא הכלי שני דכלי דכיון והמעם בעלמא כהדחהודי
 בו שאין דרומב מקררים הבלי דדפנות ממילאקרה

 ד16סקים רוב דעת דוא כן ולד6לים להבליעשליפה

 מולדת גטג ומב4,יע מפלים מ"ם מבשל אינומש
 דראוי ב' בסעיף הכ'* רבינו וכתב קליפה כדי ואוסרבו

 בלא "והר בדיעבד אכל לכוקחלה בדבר ליזהרלחוש
 מפלימ דאיט וי"א עכ"ל סגי בעלמא ובהדחהקליפה
 ואחד איסור אחד נושים דברים שני כמו כאחדומבליע
 להפלימ כח בו אין כ"ש של לרומב שנפלוהיתר

 כח לו יש מהן לאחת אבל בהרךתר ולהבליעמהאיסור
 נאמרה 'שני בכלי היתר של לרומב איסור כשנפלולכן

 וגרומב הרוטג לתוך מפליט דהאימור האימור מןהרוטב
 לרומב היתר שנפל או התערובוה אלא בליקה שיירלא
 בליעה דק כאן דאין מהרוטב החיתר בולע אימורשל

 ]ט"ו לדבריו שהסכימו ויש ס"מ[ ס4 סכ"ס ]'ם"סלבדה
 כאן אינו הפוסקים רוב דעת אבל ס"ח[ נס4 ,פר"מסק"ר
 בהדחה די דב"ש בכ"ם והש"ע הםור דברידם סתמווכן

 נמ"ס נ~ס וממוס ככסייס מחינ סרסנ"6 סתני6]וסר6'ס
 כט"ס )כחמ)ס 6)6 6יט סס נס ססרי סס,סקיס רמיסשר

 רגרי וגס )*6 סעיף ס"ח בסי' וב6ר:,סו ממ6כ'6 נס"וסרמנ"ס
 ג"מ גססיף סס "סכג, מ6ר סחמ,סיס סרסב"6 ניסס,ר

 : ע"ס[נס"י
 לכ"ש ל'ד בין דההפרש מהפוסקים כמה והטכימוכ

 דבר אכל בזה וכיוצא כרופב צלול בדבר אלאאינו
 אוסר עב טאכל שאר או ודגים בשך או כפשפיד"אגוש
 בכלי אפילו או בב"ש והניחוהו מהכ"ר כשניטלאפילו
 הוא דמסתבר ומעמא בו טולדת שדיד זמן כלשלישי

 הצלול הדבר את מקררים הדפטת צלול דברדבשלמא
 תמיד עומד ה13ש הדבר אבל ומתקררשסתנענע
 טעם ודברי הכלי ע"י מהקרר ואינו בעצמוגחמימות1

 )"ו[ כיי ב6י"ס ,כ'כ רס") בסס סק"ח וס'ר ססק"ר ]ס"יהן
 דמחמירים כדברי העיקר מ"ם בזה חולקיו: יש כיואם
 ךךגן,יילג:;ן:;ו:יה'י~יל;וינד קטניות או אורז או ירקות בו שמבשלים רוטגאמנם
 ראשון מבלי אמור רוטב כשמערה והייגו נעיחיכא

 רבתה צוגן היהר טאכל על יי סוליתשה'ד

 ג5ר תתאה קיי"ל שהרי שני ככלי דעירוי רי'שהטח~קת

 גויגטיעח%:2ג

 וקהגב~
 דטן ם

 כמו כן הרין נבר בתתאה דנם קליפה כדימבליע
 אינו ום"6 שני מכלי עירוי חמור ובזה בס"דשיתבאר
 כסו כולו אוסר לתוכו צונן נפל שאפילו לכ"רדומה

 יש מלממה שהחם כיון דבשם נבר דתהאהשיתבאר
 ככלו ומבליע להוכו שנפל בדבר להבליע חזק כחלו

 להכליע כח לו אין מלמטה והצונן טלמעלח הואשהחם בעירוי אבל חזח כח לו יש מקומו על שדשא דברשכל
 מ"ח במי' כזח בארנו וכבר לדינא עיקר וכן מכ"קיותר
 זקס מג"מ בס"ר שם בארנו דברים ועוד ע"ש כ"1מע~1

 : כ"ם במעיף ועם"ש ק"ס[ סק"טסס"ר
 בין הפרש אין וכ"ש כ"ר בדיני שבארנו מה כלכב

 מאכל דאפילו קר דבר או חם דבר להוכםשנפל
 בכלי והוא בו מולדה שהיד חם רוטב להעך שנפלקר

 ולא כולו ואוסרנו בו שנפל הקר המאכל אוסרדאשון
 נגר תתאה דקיי"ל משום יקררט הקר דאדרבאאמרינן
 יותר חזק מקומו על שהוא דדבד ומנצחו העליוןעל

 לתוך חם איטר נפל אם ולפיכך לתוכו הכאמהדבר
 חם היתר לתוך צונן איסוד אפילו או דכ"ר חםהיהר
 עד ומחממו חעליון על נובר דהתחתון אסורהכל

 הרי גבר דתתאה כיון אמרינן ולא בתחתוןשמפלימ
 דאין האיסור על ינבור לא ולמה היתר של היאהתתאה
 לענין הוא התגבורת אלא זה לענין שייך והיתראיסור

 להוך צונן היתד נפל אם וכ"ש והקרירותהחמימות
 והתחתון חם העליון אם אבל אסור דאכל חםאיסור
 הוא החם העליון אס אפילו מק אלא אוסר איטצונן

 דההחתון דאע"ג בפסחים מבואר כ"ק שאומר ומעםהאסור
 הוא זה ודבר כ"ק מבליע דמלךךו עד ם"ם ומקררונובר
 אסוד רוטב שגפל כנון צלולים הם הדברים כששניבין

 לרומב שנפל נוש דבר או להיפך או 'היתר שללרומב
 אחד שנפל גושים שני אבל גוש דבר על שנפל דוטבאו
 בס"ד שיתבאר במו אחדים דינים בזה יש חבירועל
 חלב בשגפל בחלב בבשר ג"ב הם האלו הדיניםוכל
 בסי' בם"ש נבר דהתאה ג"כ קיי"ל להיפך או בשרעל
 וגם ע"ש זה בענין גדולות שאלות שאלנו ושםצ"א
 העילאה בכמות הן בששוין דמיירי י"ב מטעיף שםבארנו

 לא ההחתון על מרובה הרבה העליון אם אבלוהתתאה
 : ע"ש כמובן נבר תתאה בזה לומרשייך

 בסעיף נבנהרס כתג גבר ~התאה חלזה :ןכג

 אם אבל ההיתר עם מניחו האש מן שמסיר מידכטן
 על'1 או אצלו ההיהר מניח ואח"כ שני~ בכלי מונחכבר
 ואם שנתבאר כמו אוסר אינו שני דכלי כלל אומראינו
 הכל כ"ר מחום חמים שניהם אם זה אצל זההניחם
 . שנגע במקום קליפה צריך ההיתר צונן האחר ואםאסור
 ג"כ ביה אסרינן להיפך או היהר נגלי שהניחואיטור

דיי
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 ע"ש כאחת ופליטה בליעה דהתם התרנגולה ע9בעירוי

 : ]גס[ כאןסשא"כ
 דחם שנהבאר זה על ד' סעיף והש"ע הטור כהגול

 בר"א .'"ל ס' אין אם כולו אומר גחם וצונןגחס
 אבל ההבשיל לתוך שנפל כגון בישול דרךכשנתערבו

 שהוא נמילה כדי אלא כולו אומר אינו האששאצל הצלי על שנפל קר אפילו או חם אימור כנון צלידרך
 ]1סמ:~[ בנידו שצלאו ירך לפיכך אצבע רוחבכעובי
 זה ונוגע היהר חתיכת עם שצלאו איסור חתיכתאו
 החהיכה מן וכן הגיד סביב נמילה כדי לדמיר צריךבזה

 על איסור נפל אם וכן אימור בחתיכת שננעהבמקום
 הקררה ניער ולא לרוטב חוץ שהיא שבקח-החתיכה
 כם"ש מקצתה אפילו ולר"י כולה לרש"י ברומבדיא אם אבל נטילה כרי אלא אוסר אינו אוהה כימהולא
 כימה או וניער לרוטב חוץ כולה אפילו או צ"בבמי'

 בכויו ונכנם ומערבו הטעם מפעפע הרוטבהקדרה
 מוליך הרוטב כרוטב צלול דברבר מבואר והטעםעכ"ל
 נוש רבר אבל התבשיל בכל ומערבו האימורפלימת
 אפילו או רותחים שניהס אפילו אחר גוש עלשנפל
 כלל נאסר היה לא לנמרי יבשים היו אם האשאצל
 נטילה כדי עד אוסר לחים שהם כיון רק צ"א במי'כם"ש
 לתוך האיסור נכנם אצכע עובי דעד חכמים שיערושכך
 לרוטב שחוץ שבקדרה בחתיכה הדין שכך וממילא1קהיתר
 : ע"ש ור"י דרש"י פלתהא נתגאר ושם צ"ב במי'כם"ש
 נמילה כרי אלא אוסר הצלי שאין בד"א כתבו עודקא

 כח שאין כחוש דבר בו וכיוצא נידו עםבירך
 אם בחלגו שצלאו שמן נדי אבל החתיכה בכללפעפע
 לאכול אסור שבו החלג כל כנגד ששים הנדי בכלאין

 בכולו מפעפע שמן שהוא שכיון אזנו מראשאפילו
 הוא אם אכל סכסה כנ5 1מתסס9 1ס51ך סמכ:נן:)5.מר
 אוסר אינו שבו החלכ כל כננר מ' בו שאין אע"פכחוש
 הוא כחוש כחושה בהמה של שהחלב נטילה כדואלא

 כחושה האיסור חתיכת ואפילו מפעפע ואינובטבעו
 מפעפע האיסור שמינה עטה שנצלה היתרוחתיכת
 כסמן נ"נ ס:עסס כז )6'סור מססס זססיחר ]מסוסבכולה
 שיש דבר וכל ככו5ו[ 1מסטסט 5ססיחר ס6יסור מססס61ס"כ
 אע"פ בצלי מהחתיכה ידוע למקום שנפל פיעפועלו
 עכ"ל מקום נטילת צריך האיסור לבטל ס' בחתיכהשיש
 דבבישול פשום והטעם מגישול שמן צלי חמורדבזה
 בהוך כולו מהערב שנפל במקום אפילו האיסורכל

 ליה חשבינן האימור שנפל במקום מ"ם החהיכהגכל דמפעפע נהי שמן בצלי אגל טבלבלו דהרוטבהתבשיל
 אוסר מקום באותו ולפיכך כולו יצא ולא בעין הואכאלו
 להריא מגואר פט"1 הרמכ"ם מדברי אגל נטילהכדי

 כלל מקום נטילת וא"צ כולו מוהר מ' כשישרבשמן
 הטור ום"ם ]עכ"י[ כן המוברים מראשונים יש ועודק"ש

 : מעמו דמסתגר האוסר כרברי סתמווהש"ע
 שטן כשההיהי דאף אמרנו ואיך שאלה בוה וישלבנ

 לאיסור מפטם רההיתר משום ס' צריך כחושוהאיסור
 כאיסורין הוא נרול כלל והא להיתר מפמםוהאימור
 לפעפע ביכלהו ואין כחוש רהאיסור וכיון שם לילךיכ.ל עצמו שהאימור בסקום אלא לאמור יכול הנאמרדאין
 עצמו שהוא ממה יותר ההיתר יאמרנו איך ההיתרבכל
 גם"ש ריח משוס הוא דגאן לתרץ רוצים וישאוסר
 רית מקגל שהאימור הוא כן בהכרח רבריח י'חבסי'

 לא ריח משוס ראי כן לומר א"א אבל ואוסרומההיתר
 : סק"י[ ]ק"ו היא מילהא לאו ריחא שם דקיי"ל נאמרהיה
 כתב בעצמו שהוא להתפלא יותר יש הטור ועללג

 חברתה אוסרת אימור דחהיכה והא 1,"ל זהבם"ם
 אם אבל וכו' עצמה מחמת כשאימורה דוקאבנגיעתה

 אינה אחר ממקום שבלעה מה אלא אימור בהאין
 החהיכה אפילו וכו' ביחד נצלו אם אפילו חברתהאומרת

 זה דין שרחו מהאחרונים יש ולכן ע"ש הגרולבמפרו
 אינו הטור %ם  רבריהם לרחות חלילה  באטת אמנםלוש ;  סק'"סן וסר"ס סס ]ס"ולנמרי

 הוא נמור כלל רוראי הוא  כן  רה~נין עצמוסותר
 זדש אך עצמו מהאימור יוהר לאמור יכול הנאמרשאין
 כחישוהו מפני אלא לפעפע יכול דבמבעו לפעפעמכח אין דהכחוש ושמן כחוש בענין אבל האימור עצםמפני

 מתחזק ההיתר של שומנו ריח כשמריח ולכן כחודלדל
 מפני לא כלומר שהרצו ריח ענין וזהו ומפעפץבעצמו
 ההתחזקות להטור ום"ל מחזקו שהריח אלא הריחאיסור
 איסור הוא הכחוש האיסור עכ"פ אם רק שייך איןזה

 כחות שני להשומן נותנין ואין ההיתר של שומנוליה טהני לא מאיסור בלוע הוא רק אם אבל עצמומצד
 לפעפע בכח יחזקנו וששומנו אימור כעצם הבלועלעשות
 1ס 7ין סכי6 5" מ"מ סס1ר כ5 הגס כ' 06 נט:מ,]1סכ'י
 6,ת נ6ס"נ סס 1כמ'ס סמן נסס6'סור רק כתכ 611 1'נסטיף
 ]עו:[ בפמחים דאיתא ממאי הוא הדין 1.מקור ועוד6'[

 שמן וההיתר בחוש כשהאימור דנם דריחאבפלונתא
 מפרש פטם ~רך ובערוך ע"ש לאיסור ליה מפטםההיתר
 שמן דנעשה ממילא וא"כ אותו שמשמין לשוןרהוא
 רק זה דין אמרינן לא ובאמת כשמן דינו דיניוובכל
 דאע"נ בזה וכיוצא בשר כמו שמנתית בו ששייךבענין
 שאין גדבר אגל השמנונית כח בו יש מ"מ כחוששהוא
 אמרינן לא בוה וכיוצא לחם כמו כלל שמנונית בושייך
 6"ס 11סמ"ס כוס סטרחו סקיי' 1כרו"ס וכ'ח ]ט:קס*כ זהדין

 וכ'ככסם'ס,ת
 נחוס כח1כ רק 6מרי:ן 1" זמסטס כ7מ"י סרמ""

 סו6 לססחיס 7ס6 סס'1 טן'ו ותמס ד1ק6 ח1כ נ11:ת1 ,6יןע'ס
 ( וד1ק[ סמ:י:ית כ11מר ח1כ כ1 ססי'ך ט:ין כ~1:תו "מ:סנסר
 האימור או שהירך באופן רזהו צ"ל לכאורהנטילה כדי רק אוסר אינו דבצלי שנתכאר דבזה ורעלר;

 ראם חם גתנור מונחים או הגחלים על נצלווההיתר
נצלו
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 ממילא להתד5ך שפוד של שררבו ניון השפור עלנצ5ו
 ט"1 סעיף תם"ז סי בא"ח ונמ"ש בכולו טעםרעתן
 נה ונמצא בפסח השפוד על צלויה תרננולתלענין
 משם ראיה אין אמנם כולה נאסרה טעמא רמהאיחטה

 רק זה ואין משהו אלא מבליע אינו השפוררהיפוך
 ]'ג"כ איסורים בשארי ולא במשהו ראמור חמץבאימור

 : סק"י[ ועח"ד סק5'ס טםסמנ"6
 אפוי או רוטנ בלא מבושל רכל הרם"א רבינו ובתבלך

 איזה נקיאין אנו ראין וי"א רבר בכל בצלירינו
 ראיבא ער ענין נכל לאמור ויש שמן או נחושסקרי
 ורוקא נהונ והכי מקום נטילת צריך ס' איכא ואפילומ'

 אנל שמנונית בו דשייך אימור שאר או חלבבאימור
 איע כחויט נוראי והוא שמטנית ביה שייך רלאבאימור
 רוקא רלאו הרברים ביאור עכ"ל נפילה ברי רקאומר
 רבר שהוא אפוי או יוטב בלא מבושל בל אלאבשר
 לחלוחית בהם ויש רותחין והם בהיתר איסור שננענוש

 ואח"כ כבמליחה בקליפה רי ואין נטילה נדיאומרים
 כלומר לשמן בחוש בין בקיאין אמ דאין וי"אבתב
 ובבחוש מ' צריך רבשמן לשמן בחוש בין שחלקנובבשר
 ונם ס' צריך ובכולן בקיאין אנו אין סקום בנמילתרי

 הרין רמעיקר רעות יש רבאמת נהונ והכי מקוםנפילת
 הראב"ר רעת וזהו מ' צריך רומב בלא אף בחם חםכל

 וא"כ שמן בכשר רק נן קיי"ל לא אנן אך ע"שבפ"ט
 וכרי ענין בכל ס' להצריך לנו יש בקיאין דלאאנן

 ומפרש חוזר ששים צריך בחוש רבר רנבל לטעותשלא
 שמנונית בהו רשייך בהם וכיוצא וחלב בבשרררק

אמרינ~
 שמנונית שייך רלא במקום אנל בכחושים נם
 ויךיגנשי גי' : בנטילה רי בהם וניוצא ומצה בלחם כמובל5

 ש
 יש מ"ס לשמן כחוש ניז

 סקום ירעט ולא כשנאנר רבשמן ייתר חמורהכחווט
 בריעבר נם בכחוש משא"כ מותר מ' שיש כיוןהנמילה
 והטעם סש'6[ גמ'ו ]סתיג הנמילה מקום ננר מ'צריד
 נטילת שהצרכנו מה בעלמא חומרא הוה דבשמןפשופ
 פומקים יש ובאמת החתיכה בכל שמפעפע ביוןמקום
 גפ'ט סכ'מ סנ"ס ]'ם"ס .בשמן נמילה א"צ לכהחלהשנם
 נשר בריעבר הלבך בן קיי"ל רלא אלא סקס'1[סט,ך

 היא והנטילה חומרא הוא רהששים בכחושסשא"ב
 רבמקום וממילא מעכב בריעבר נם הלנך הריןטעיקר
 מפטם רההיחר ובארנו נחוש והאימור שמןרההיתר
 בריענר מעבב הנטילה אין בכאן נם נשמן ורינוליה

 בששניהם אלא אינו לאימור מפטם רהיתר רריןונראה
 לא וילאה הוא אפילו צונן האחר אם אבלרותחים-
 וספטם ליה דמחמם ער כך כל 'נכר תתאהאסרינן
 מסהסק סק"ז גס'ז ~סספ'נ ומיס"ס סקכ'ג גרו"ס ]'ס"פליה

 : ע'ם[ כן גר6,ת רסתו גס 6ך3וט
 אמרינן נושים רכרים בשני דגם נתכאר ובבדלדץ

 אם בצלי פיעשע לו שיש דבר ולכן גנרחתאה

 584 אם 5פיבך נובר התחהון צונן ואחר חם אחדהיה
 חם ע5 צונן- נפל ואם ב"ק אלא אומר אינו צונן עלחם
 החתיבות ובל אמור הכל האימור כננר מ' בהיתר איןאם

 ו פקיש9[ ]ח'ז במליחה שיתנאר במו לששיםמצטרפין
 חם על בצונן חברתה אומרת אימור רחתינת והאלס2

 עצמה מצד אמורה נשהחתיכה דוקא בהבשננעה
 בלוסר בנ"ח חתינת או ומרפה נבלה התיכתכמו

 כנעש נחשבת החתיכה דבל מחלב הנלועה בשרחתיכת
 אם אנל צ"ב במי' כם"ש בלוע באימור ולאהאימור
 בנון אחר ממקום שבלעה מה אלא אימור בהאין

 בשר עם נצלית או שנתבשלה בשר בשר שלחתיכה
 בה המנעת אחרת חתיבה אומרת אינה ונאמרהנבלה
 מחהיכה יוצא בלוע אימור ראין יחר נצלו אםאפילו

 מוברים ויש כ"ק אפילו אומר ואינו רוטב בלאלחתיכה
 ראע"פ בלוע אימור מקרי מחלב הבלוע בשררנם

 לרבר עצמה כנבלה עשאוה לא נבלה כחתיכתשעשאוה
 רעוע וכן [ 6 כער ג"ר ]תס'ז הרשב"א רעת וזהוזה

 בן משמע לא ז' מעיף וש"ע ממור אמנם פומקיםבמה
 בנטילה ורי ששים מצרכינן לא רבזה וראי זהוולבן
 אנו ראין משום הוא ששים שהוצרכנו רזה רכיוןמקום
 ריינינן לא בזה ולבן כס"ש לשסן נחוש ביןבקיאין

 : סק"ו[ ]ם'ך שמןבאימור
 רוקא זהו רומכ נלא יוצא אינו בלוע שאיסור וזהמ

 אבל מפעפע ואינו שמן שאינו איסור הואכשהנלוע
 אוסרת שומן בנון במבען המפעפעין הדברים סןב5עה
 או בחם חם נזו זו בנונעת בין בצלי ביןחברתה
 הבלוע שהאימיר מפני צוננת ועליונה חמהבהחתונה
 אם אבל לחתיכה מחתיכה ויוצא מפעפעבעצטה
 בחם רקולף רהטעם א"צ קליפה אפילו צוננתהתחהונה
 כס"ש ב1לע ליה רמקרר ךער משום הוא צונןלתוך
 הקרירות בא בו מהנלוע אבל הרנר מנוף אלא איעוזה

 : סקכ'6[ ]ס'ךמקורם
 שצלאה כוליא ח' במעיף והש"ע הטור יכתטמא

 שהקרום קליפה כרי אלא אוסר אינובחלבה
 צריך בחוש בחלב רנם שאע"פ נלומר עכ"למפסיק
 וצריך שמן הוא רוראי הכוליא חלנ וכ"ש עכ"פנטילה
 אין להכוליא החלב בין מפסיק שהקרום ניון מ"םמ'

 לפי צריך מהכוליא קליפה ורק בהכוליא נכנסההנליעה
 וכס"ש כו5'6[ ז'ס 15. ]הום' מהחלב בלוע עצמושהקרום
 אוסרים ריש בתב הרם"א רבינו אבל ע"ש מ"ד מי'לעיל
 קאי לא שם הש"ם רלסמקנת לשנות ואין נוהניםובן

 אם ולכן הקרום נקר; שכא לחוש יש ונם זומברא
 נל נעש,ת בך נתבשלה ואם ס' צריך בשסן להריינינן
 אם מינע,א ולא כולה ננר ס' וצריך נבלההכוליא
 וממילא נבלה מקורם רנעשיה תחלה נצלה אונמלחה
 מליחה בלא נהבשלה אפילו אלא בבישול מ'רצריך
 רהרי רבוק איסור מיטום נולה ננר מ' צריךוצלייה
 חתינות משארי לבלוע וממהר להחלב רנוקהגוליא

שנקררו;
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 דלא הקרום יועיל לזה רעכ"פ אמרינן ול4שגקלרה
 גם יעכור הרי הקרום שיעבור רער רבוק איסורליהוי
 כן אסרינן לא בשוה הכליעה והולכה החתיבותלכל
 דבכל מ"ד במי' נתבאר ככר במליחה אבלובבישול בצלי כאן וזהו חככר יותרת שעל בקרום הריןוכן

 הפסד קצת שיש כמקום קליפה אלא א"צהקרומיס
 נסייט 3קרומית 5ריך 3מיימס ז6ף ע' סעיף כס"ט ]~ו"סע"ש
 י3סר ח31 נין סמססיקית כקר~מות ~י6 סקל~מות 3ס~מן,סו

 53"ע 3וס סנס6ר סקי"ח 3מ'ו טסמ'נ ע! וממיסני ססיזמ1כח
 וקו' וסקכומות סכו וקגוקנות דני1 ס,מן ק61 6ס סס 6ומרוסרי

 : וד~ק[ סקר,מות סוסןכיומר
 רומב בלא יוצא אינו בלוע דאימור שאמרנו חהמב

 אין מנופו פלימה לו שיש שכיון מאכל ברברזהו
 איסור אבל רומב בלא מאחרים שבלע מה סמנויוצא
 הבלוע ממנה יוצא עצמה פלימה לה שאין בכליהנלוע
 איסור אפילו איסור שבלעה כלי ולכן רוטב בלאגם

 היתר בה והניחו ראשון כלי מחום חמה והיאכחוש
 בלוע אפילו יותר ויא קליפה כדי המאכל אתאוסרת
 עד אוסרת רמיבות קצת להמאכל יש ואם איסורבה
 מ' עד אוסר דגשמן מסאכל כלי קילא ובזה נמילהכדי
 כן וא,ן ס' צריך בכל' גם דבשמן לוסר שרוצה מי1יש

 וס~ל'ח סק5'1 ת;'6 ס" סיג'6 6נ5 סקע"י ]עע'ךהלכה
 הנליעה דאין וראי לכלי ומכלי עשס[ 3וס תו5קיןסקכ"מ
 כגון הבשיל אבל כלל אוסר ואינו רוטב בלאהולכת
 בהם שנבלץ דברים שארי או דנים של או אורזשל
 ששים בהתבשיל היה ולא איסור דבר או חלב אובשר
 כל וחשיב אוסר הבלוע שפיר כף בו ותחבננדם

 דאין איסור או חלב או בשר כולו הוא כאלוהתבשיל
 לם"5 3סס סקו"3 ]ס'1 תערובות אלא זה על בלועשם
 חלב או יבד דבבשר בארמ ל"ד סעיף צ"ב ,במי'ס'ס[
 ע"ש החלכ או הבשר ערך לפי רק לשער א"?לבד
 צריך האימורים בכל חנ"ג דקיי"ל סה לפי באיסוראבל

 , ע"ש המעם בארנו ושם כולו נגדלשער
 גהם הם בנמעת שנתנארו הדינים דככל לי יראהכ1ג

 אצל זה או זה על זה הונחו אא"כ אינו רומבבלא
 כלל סברא אין מזה זה נמלו תיכף דאם זמן איזהזה

 אוסר שאינו בכלי בהנחה וכיש אחת נרנעשהאסור
 אחר לגרול ראיהי מזח ויוהר זמן איזה שההאא"כ
 העלוהו ותיכף לרוטב שנפל נוש דגר ראפילושכתב
 חלב דבנפל צ"ב נסי' מם"ש רא'ח והב'א אוסרא,נו

 וכימה וניער לרוטב שחוץ חתיכה על בשר שללקדרה
 חמ"ז[ 3סס סקיח ]ס"ת לששים הקדרה כל מצרפיןמיד
 דבשם נ"ל ום"מ הן מעם ודברי מיד נאסר דאינואלסא
 אם ככלי או רומב כלא כהם כתם אבל מיד ממשהוי
 ויש בציר בבוש כסו להרתיח ויתחיל האש עלשיתגו כדי השיעור הוה ואולי נאמר לא זמן אקה שההלא

 1 לדיגא בזהלהתיישב
 המליחה ושיעור כרותח הוא הרי מליח חז"ל אמרוב1ך

 בארמ וכבר ]קי1.3 מלחו מחמת נאכל שאינו בלהוא
 דרש"י בזה הראשונים מחלוקת שיש כ"1 מעיף צ"אבסי'
 פי'ז"ל

 ער נאכל שאינו להצניע בשר מליחת רהייני
 והרא"ה הראב"ד דעת וזהו הימב ויריחוהו בסיםשישרוהו
 הש"ם קאמר סרלא הוא ורקדוקם ו'[ 3ית ריס]חט'3
 בע"כ מלחו מחמת אלא סלחו עם נאבל שאינוכל

 הדחה לאחר אף נאכל אינו מלחו שמחמת היארהכוונה
 והרא"ש הרשב"א דעת אבל היטב במים שישרוהועד

 לקדרה מליחה כדי שנסלה דכל ר"ת כדעת והש"עוהטור
 המליהה דמחמת הכוונה סלחו מחמת נאנל שאימונל
 פחות במליחה ולכו הרחה בלי לאכול ביבולתאין

 כשהסלח לאכלו שביכולת לצלי מליחה כמו זהמשיעור
 הפומקים רוב דעת הוא שכן קיי"ל והכי כרוהח אינועליו

 : אסור צלי ממליחת נם הנומףוהציר
 אחר תיכף מתחיל הרהיחה דזמן שם בארנו ועודכ1ה

 הילוך שהוא מליחה שיעור ,מן דעד וי"אהטליחה
 :ל: ומילר טא ע ~קות: גח'יב לא ער1יןמיל

 דאפילו ב"ם כסעיף שם בארנו ונם ע"ש ב"חבסעיף
 נחשב לא סליחה זמן דלאחר ס"ם בסי'להסוברים
 ההדהה ער נרוהח נחשב רהס'ד ננאן מ,דיםכרותח
 בטליחה משא"כ כחו נחלש בפלימה עוסק שהסלחדבשם
 כרותת והוה כחו נחלש לא הדם הוצאת לצורךשלא
 לא הרם"א ררביגו אע"נ ע"ש ל' בסעיף שםכמ"ש
 ו כרוהח מיחשב אחד מצד בנמלח ואף כןס"ל
 בוה רבותינו נחלקו המליחה אוסרת כמה אמנםמך

 וא"כ דצלי כרותח הוי דסליח מפורש גגס' כיואם
 המפעפע שמן ורכר מקום נטילת בעי דבצלי היכיכי

 כ3ז'ט[ ]רש"ס כן י"א ובאסת במליחה כן כסו ס'צריך
 בקליפה סגי דבסליחה הסכיסו חפוסקים רובמ"ס

 בגמ' להדיא סבואר אינו בצלי נמילה שיעוררבאמה
 וז"ל סכ"ז[ ]סנס'נ הרא"ש וכם"ש כן למרו הפומקיםרק

 וכו' בקליפה לצלי דסגי מקום בשום אשכחן לאוסיהו
 לההמיר שא"צ יראה וסיהו וכו' נמילה בעי לצליהלכר
 רהכרעת מפורש הרי עכ"ל בקליפה ודי רמליחהברותח
 סליח חז"ל שאמרו זה לדבריהם וי"ל הוא בןהפוסקים
 כרוהח אלא כמנושל דאינו הוא הכוונה עיקרכרותח
 חצלי כרתיחת חזקה רתיחתה שאין ממנה ופחותרצלי
 אבל דצלי נרוהח אסרו לכן אחר טס שאיןומשום

 : סטנה פחות הואבאטת
 דאינו זיל להרסב"1 ס"ל ובשומן שטן בבשר ואפילומז

 דועא שאמרו וזהו ששים ער לאמור כבצליספעפע
 להא אבל דמבושל מרותח לאפוקי היינו רצליכרוהח
 ספעפע ההלב דכצלי דאע"נ מצלי נריעאמילתא
 בתב ז"ל הרשב"א אבל ]3"י[ טפעפע אינובסליחה
 דגסליחה %ל הסברא לפי ואדרבא בצלי כמורמפעפע
 המודי מפני מבצלי יותרמפעפע

 ולפשמו האימוה את להוליך רוטב בעין והוא~יחח ע"י הבשר מן היוצא
בגוליח
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 וכףבס'

 וחוץ עכ"ל וכו' מדגייהם גה"ג ששומן ואע'"
 : כיניהס הפרש שום איןמזה

 גה"נ כה שגתכשל דירך ממיטנה זה דלמר לי וידאהנב
 שנתכשל אלא שע לא שמואל אמר כנמ' ואיהאוכו'

:;;זן,:ם11%";ו והטעם לניר שמניע ער ואוכל קולף בה נצלה אכלכה
 ה-ן,יל-
 י.

 לרכינא' ר"אא"ל
 הרי טליח שמואל דאמר דעתיך טאי

 שנתכשל אלא שנו לא שמואל האטר וכו' כרוהחהיא
 וכי לגיר שמגיע ,ד ואוכל קולף כה נצלה אכלבה

 כבוש מדקאסר והא רמכושל כרותח גרוהח טאיתימא
 עכ"ל קשיא קאמר רצלי רריהח מכלל כטכושל הואהרי
 לענין רק ל"בושל' צלי כין הפרש כגמ' מצ'נו לאולפ"ז
 הדגרים רככל הוא כן כמלי"ה נם ולפ"ו אחר לענין ולאזה

 :  ויוק[  ימסעסט  ססייום ו"ין  הריורייתי  יפיי מפויסיוי רהפכספ  מלג, ס"ס זמסעסע ס1ג ס":'  ימתרן ]1ס6 ששיםצריך
 רחל כר םרי רכ ]ק'ב:[ כנט' ראיתא הא ולפ'ץנב

 ואסר טרפה כשר כהרי שחוטה בשר ליהאימלח
 לרוכ והנה ע"ש כרוהח דמליח הך נם והגיא רכאליה

 ס' וצריך שמן כשר שהיה או לרחוק נצטרךהפומקים
 לא רגם' וכתמא כ"ק רק ליה אסר לא שגאטתאו

 יהפרש להרמב"ם אבל לפרש הו"ל רא"כ כןטשמע
 הוצ1-'ה לא וזה ששים ער שאוסר האיכורין כבכלכפשטא
 כבישול אפילו מותר ס' דבשיש רפשיטא לבארהש"ם

 : בוה חירוש שוםואין
 זה רין למד ומכאן שהכאני הרמב"ם רכרי הן והןנד

 שחומה כבשר ונכלל שנטלח נגלה כשר שאומדוזהו
 רםילתא זה לגאר הוצרך ולא ששים עד כלומר נאכרה"ז

 שתמצית מפני לומר והוסיף כגמ' וכם"ש היאדפשיטא
 טעם ליתן בא וכו' השחוטה כשר כנוף נגלעתהנבלה
 כאן אין הרי דלכאורה רצלי כרוהח דמליח זה דיןעל
 תשצי, נבלעת מליחה י"י רגם אומר ולזה האשחום

 או כקליפה רי ואין כלוםר השחוטה בכשרהנכלה
 על לא כאן ל"מוד אפשר רלא ואומר 1מוסיףנטילה
 הסכרא לפ' אם דאפילו כלומר השיעור על ולארג!עם

 עד ליר: 1:~וג,עו תו";לך::בצס;"בזע
 אבל

 גהכרח ולכן כםינו טין שהוא מפני הכליעהנכגמה
 חו"ל אמרו זה רממעם האיסורים כבכל כששיםשער

 ! כרותח הוא הרימליח
 וצלייה דםליחה הוא כן רינא מעיקר לדיריה 1ל0"זנח

 הקשו שהמפרשים ורע כחוש כין שטן כיןבששים
 עם חלביס מולחין אין שכתכ י"ז רין בפ"ז טרבריועליו
 והרצו ע"ש הכשר נאסר לא נעשו ואם וכו'הכשר
 מועטת ט"מ זו סגרא אמרינ1 לא שסנונית רלגגיואע"ג בלע לא לפלוט טרור הכשר דגם וכיון מלוחיםששניהם מיירי רבשם שתירץ םי ויש ]טכ"מ[ בזה תירוציםכמה

 3ן לומר א"א אך וו6רם6[ כזס1ס ]רזנ'ו הכליעההיא
 שנם טפורש ושם שהכאנו מרי ררב מהך הואדהמקור
 גמלח הכשר דגם ראף לזה א"צ גאטת אך נמלחהכשר
 מליחה אלא הרס להוציא מליחה היהה לאמ"ם

 טרוד הכשר אין ולכן טרמה נמהרה וכגר לזטןיהשהוה
 כשר עמו שנכלל לומר בכאן רקרק ולכן וכם"שלפלוט
 זה המרר על מולחין להכיטר שכמליחה מפנישחוטה
 כירוע כיחד בוללין שאה"כ המליחה אכל זהאצל

 ולעיל זה כתוך וזה זה על זה בכלי יחר אותןשמשימין
 מליחת בזמן וזהו הגשר עם חלבים מולחע אין כתבפ"ז

 טליחה מהכשר מרבר שם הענין דכל להכשרהגשר
 : כסירם"י[ מסרם ],6יגוע"ש

 תטיף להרמב"ם כמליחה רעות נ' לפ"ז ונמצאנך
 והרא"ש בקליפה הסיד והרטכ"ן ולהראגי"הבששים
 דכחוש לשטן כחוש כין סחלקים והש"ע והמורוהרשב"א

 בכחוש נם מחמירין ולמנהגנו כששים ושמן כקליפהדי
 שמגונית כלל שייך שאין כרכר ולכן יריעה העררמפני
 ובא"ח כ"ק רק אוסרת אינה לכ"ע כפמח כחמץכגון
 יש כהפ"מ וכן ע"ש דינים כמה בזה נהכאר תם"זסי'

 רכינו הכרעת הוא וכ"ז כחוש כבשר קליפה ע"ילהתיר
 ! המנהנ וכןהרם"א

 דגוק שהחלכ החתיכה לענין הוא שנתבאר מה כלנז
 אצלה מונח או החתיכה על מונח שהחלכ אובה
 יחר שנטלחו חתיכות שארי לענין הרין איך אגלטמש
 דכמו אמריגן מי כה רכוק שהחלכ חת'כה אותהעם

 האיסור יוצא גחתיכה הבלוע שמן ראיסור נתכארשכצלי
 ]1נם'ט מ' כמעיף כם"ש רוטכ כלא נם אחרתלחתיכה
 אפשר או כרותח דמליח כיון כטליחה כן כמו ו'[סטיף
 בצלי שהרי כרותח הוה מליח הרברים לכלרלאו

 ט"1 כסעיף כמ"ש כקליפה רי וכטליחה גטילהמצרכיגן
 כמ"ש שוים אינם הפיעפוע בעצם נם הרטג"ןולרעת
 ]1מס1רן שוים אינס זה כרין רנם ואפשר מ"זכמעיף
 ! גסס'ע,ת[ 6"ס ו1סמ"ס סם וסמ"נ ,ע:קק"כ סקס"ג סס'1ק1סית
 חתיכה לענין וה וכל מ' בטעיף הכ"י רכינו 1,יילנח

 חתיכות שאר ולענין כח רבוק שהחלכעצמה
 לכמל עצטח בפני טהם אחת ככל אין אם יחדשנטלחו
 דאין החלכ לבמל ביחר טצמרפין ואין אסורותהחלב
 אין ואם רוטב כלא לחתיכה מחתיכה מפעפעחלג
 גגע שלא ירוע ואם אסורות כולן ככולן נגע אסידוע
 כם"ש חה"ל דין כזה רנין אין עצמו טחמת האיסורשאין כיו1 עכ"ל להתכבר הראויות חתיכות חן אפילוכמיל כתרי רהר מותרות כולן היא איזו ירוע ואין באחתאלא
 ננע שהחלכ ירוע אם הוא כן דכריו וכיאור ק"אכסיי
 ששים חתיכה ככל שיהא צריך םהחתיכות אחתכבל
 ואיגן אסורות ס' גהם שאין אוהן ולכן החלבלכמל

 לפי וככצלי כככישול לכיטול זה עם זהמצמרפות
 רוטג בלא לחתיכה סחתיכה מפעפע חלכ איןשכמליחה

 דהוה אסורות ככולן ננע אם ירוע אין אס אףולכן
ספיקא
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 באחת אלא ננע שלא ירוע אם ורק דאורייתא0פ"א
 אין וזה בטיל כהרי רחר ביבש יבש כדין מותרותכולן
 הא מ"ם החהיכות בשארי נגע לא רההלב נהילוסר

 חשש כאן שאין ונהי כולן ננעו בה שהחלבבחהיכה
 חתיכוה לשארי יצא בהחהיכה הבלוע מהחלבשמא
 החהיכה הא מ"מ כפ"ש רוטב בלא יוצא חלב דאיןמשום
 עצמה פליטת נם וא"כ גבלה נעשית בה רכוקשהחלב
 צ"ב במי' לש-טהו הולך הב"י רבינו אמנםאוסרה
 לרירן וא"כ הנ"נ אסרינן לא בב"ח לבר אימוריםדבשארי
 החהיבה כל נגר ס' להיוה צריך בהכרח חנ"נרקיי"ל
 בם;יף בם"ר בזה יתבאר ועור בה רבוקשההלב

 ן ע"שמ"ב
 האימור ראין רכיון בזה נדולה שאלה ששאל סי ויש3כפ

 כל בין ששים כשיש א"כ עצמו החלכ משוםרק
 כל נחלק אם וא"כ ששים עד רק לאסור ההלב נכחאי, שהרי בכולן החלב כשנגע אפ'לו מותר ממ"נהחהיכוה
 ששוס שיש בהכרח החהיכוה לכל ממנו הפליטוהחלקן
 נפלט זו בההיכה שמא רק לומר א"א מוף וסקןגיבטל
 בהוך זו חתיבה ההבטל וא"כ נגדו ששים ואין החלכבל

 בין יש רפרש ואיזה ביבש יבש כדין חהיבותשארי
 ככולן שננעה או מהן באחה רק נגע שלאכשירענו

 חנ"נ אין רם"ל ביון לאמור כח בו אין סששים יוהרהרי
 רמיירי רבריו לפרש הנדולים נדחקו ולכן סק"ן[]ס"ך
 אין מהז ברוב אבל לבמל ששיס יש ההתיכות בכלשרק
 סק5"ט ]סר"ח ברוב לבמל א"א ולכן החלב ננדששים
 זה כל ביאר מדלא בן סשמע לא אך סקג"6[וגרו"ס
 ראפילו ק"ו בסי' רקיי"ל מאי לפי פשוט הטעםאסנם
 החתיבה מ"ם אימורים בשארי חנ"נ ליה דליתפאן
 רי"ל פשוט הט;ם וא"כ ע"ש באיסורה עומרתלעולם
 ואח"כ ונאסרה כולה החלב פלימת בלעה אחתרהתיכה
 החלב וחור החלב אל מהחהיכה החלב פליטתיצא
 וחזר החלב אל יצא משם וגם אחרת בחתיבהונבלע
 : ]סגיט"6[ בולן שנאסרו ער באחרה החלבונבלע
 אמ ירוע אין ראס פסק למה שאלה בזה יש ועורם

 ממעם מותרת אחת כל והרי אסורות בולן בכולןנגע
 בה רק שמא ננע ואת"ל בה החלב נגע אם ספקמ"ם
 ורו:שובה היתר ברוב וסתכטלת באחרות ולא נגעגלבד
 כל רעל טעולם אצלנו נהברר לא דהרוכ כיוןבזה
 רוב בנרר זח אין האיסור הוא שזה לוטר נוכלאחת

 בווראי באן שיש ירענו אא"כ שייך לא ברוברביטול
 כאן שיש ברור דידענו להכירן וא"א היתר שלחהיכות בשהי שנתערבה איסור של חתיכה כגון היתרדוב
 רוב כאן שאין לה'ות יכול הרי בכאן אבל היתררוב
 שייך לא ולבן רוב כאן יש שמא מפק ממעם ורקהיתר
 אשם ההורה שחייבה ממה לוה וראיה ]:ס[ ברובביטול
 גדולה שהאחה אף חהיכות סשתי חהיבה עלהלוי

 ראם סמ"נ 'הקטנה על לחייב לא ולגאורה קמנהוהאחת
 היא רגרולח ואם שומן היא היי חלב היאהגדולה

 נון וראי אלה ברוב יתבמל החלב הוא והקטנההיטוסן
 רוב באן אין הלב היא שסא כפק יש הנרולה עלרנם

 סי' סרפג'י4 חסף גסס ]סס ברוב בימול שייך ולאסבורר
 : סרגם כ,ס )סס"סכ ויס וג"טסר'ג

 ננע שלא 1-14ע ראם ס"ש על חולקים ש'ש ייעסא
 במל בתרי רחר סוהרות כולן מהם באחתאלא
 כם'אש סימ בשאינו סין הוי ובשר חלב רהא עליווהקשו
 רטעם ס' צריך סראורייתא בשא"ם ומין צייח סייבריש
 בה שיש החתיכה תתבמל איך ואייב ראורייהאבעיקר
 איסור הו"ל חלב טעם בה יטעסו אם הרי חלבמעם
 ויהברר קפילא ימעטנו וא"כ בימול בו שאיןהניכר
 רקיי"ל והא ססק"ן[ ס;"ך ט1נס ווהו סקמ"6 ]סר"חהאימור
 טינו בשאינו אפילו ברוב במל ביבש יבש התורהרמן
 בטעם היכר שאין במקים זהו ק"מ מי' לקמן המורכס"ש
 נורע ולא איסור של מהם ואחר הרבה מינ1ם שישכגון
 רבינו עם הרין ולענ"ר בזה רבריו דחו ולכן ]:סנןאיזהו
 ריכש פסוק והדין הפוסקים מכל כן משסע רלאהב"י
 האיסור אך אם בשא'ש נם ברוב בטל ההורה מןביבש
 ירגיש באסת ואם רקוה לחתיכות שנפרך כגון ניכראינו

 בכה"ג וכ"ש סק"ח[ ק"ס ס" ]גם"ך יאכלני לאהאיסור
 שאינו את בלע מהם שאחר אלא במינו מין ממשדהוי
 ק"פ בסי' רנראה בסינו מין מסש הוי ובמראהמינו

 גס"ז ]שסמ"ג בם"ר יתבאר ושם במל מררבנןראפילו
 6חר טג'1 ט6ו"ס ססג'16 זמס וגס3 ג,ס סמס ס61 כגססק")

 זה בבל וסקיל אחרת בשימה הלך הרם"א 1-בינוכ:ב: 1 ט"ס מוסרוס כג1ין נגט ז6ס'15 קתרדג. מ'יס ע5 וק"יס1"
 רם"ל החלב לביטול החהיכות כל שמצרפיןוהיינו

 ואפילו רומב ע"י לחהיכה סחהיגה יוצא שמןדדבר
 רצם הריעה על בזה מוסכים אנו ס"מ כן מ"ל רלאלמאן
 החטיר אחד ברבר ורק במליחה קליפה רק א"צבשמן
 שהחלג החתיכה כל נגד ששים החהיבות בבללהצריך
 פסק ראיהו דבוק איסור טשום פשומ וטעטו בהרבוק

 רק אומרת אינה סליחה דכל וי"א מ' בסעיף וו"למנ : חנ"נ אסרינן האימורים דבבל צ"בבסי'
 החתיכה ננר הנל בין ס' איכא ראם וכו'כ"ק
 חתיכה אוהה טלבר שרי הכל אז בה דבוקשהחלב
 בה ננע שהאיסור החתיבה אותה מירי בה דבוקשהאיסור
 שיש ואע"פ המנהג לשנוה וא*ן לסור הכל ס' איןואם שוי רגל נגע איזה יורע אינו ואם סעם קליפהצריך
 מ"ם ומפעפע שסן האיסור היה אם קולא קצתבזה
 שסר ראין ום"ל הסק-לין אדברי בבה"ג לסמוךיש

 אימור בין לשער נצטרך שלא כדי כ"ק רקבמליחה
 שרוצה סי ויש עכ"ל וכו' בקיאין אנו אין בי לכחוששמן
 ]ס"ך ברובן ננע שלא בירוע רווקא רם"רי שלפן

 שכתג רכיון רבריו כהתחלת בן ' משמע ולאסן!"כ[
 נכולן שננע ירוע אם דאפילו טשטע טצמרפותרבולן
 שרי הכל נגע איזה יורע איע ואם אח"כ שבתבוזה

 הגגיוסק סקוק וירוע בכולן נגע ראם קליפה לעניןסותתו
גוק
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 וא"1 מותרות כולן יויע אש ואם קליפה צריטתטי
 ראם פשומ והדבר ט"ס[ סקס"ו ססר"ח מג"9קלשה
 : היא אחת ורא ררא לבימול מצמרפין החתיכוה כלרנ"כ בפ"ע הוא אלא כלל בשר לחתיכת רבוק איטאחלב
 כמו פרמים בכמה לצלי מליחה בין שחלקוהש"ע בעלי רבותעו רעת לפי הרברקם כל 3ארט והגהסר

 רעת רלפי כהב האחרגים מרבוהיט אחר אכלשנתבאר
 נוהנין רבצלי שכתב ז"ל ריא"ש לבר פרםבשום לצלי מליחה בין הפרש שום אין חראשוניםרבותעו
 בסעיף כמ"ש בקליפה ובמליחה מקום בנמילתלהחמיר

 כתב ז"ל רהרשב"א כן ס"ל לא ריאשונים כל אבלמ"1
 חז"ל הצריכו רוהח ברומכ ורק בקליפה סני בצלירנם

 הוא וכן בשר של בשומן ולא נמילה ]רס"ו[בפסחים
 אשור רבצלי 4ה ראית מאן פיעפוע נענין יכןסה : ט"ס[ סקנ'כ ]סגר"6נמילה צריך בשניהם פומעם ושארי התום' ולרעת הר"ןרעת

 נם מ"ל רומב כלא לחתיכח מחתיכה יוצאשמן
 בש0ו משנה המניר וכם"ש הרשב"א רעת וזהו כןבם*חה

 כזיקיי6 ]זמסרם כן ס"ל במליחה ונם ע"ש ט'[ סג'ס"ס
 רבין מ"ל והמררכי טי1ח[ כסר מי5 ס"י ]ג"ח.[ינ'טר6
 וזהו רומב כלא יוצא שמן איסור אין בצלי וביןבמליחה

 זה כתב והמררכי סיסט[ ז"ס ק"חי התום' רעתנם
 ]סס התרומות ספר ובשם מר"ב מהר"ם בשםבמפנה"נ
 קיחט כז'ק1י5 ]מזטסרס כן נראה רש"י רעת ונםסקמ'כ[
6100

 כמ"ש הלוי אהרן רבעו רעת הוא וכן ע"ס[ כיס1י
 בכל לצלי מליחה השת הראשונים כל וכן מ"1בסעיף
 רבינו פמקי כפי רק רינא לענין לנו אין ואנורבר

 מ0רי"1 גסס סקי'ג ססר'ח גגטג כמות1 שנהנוהרמ"א
 נסזר6 זכ1ק סמש 06 0מסי טס סנמיח יגנט5זסזר6

 : 0חיכ[ טן ססיס כ1 סש י1יז5י קר1ג 16יגנח5

 יחר מליחה באיסור שנתבאר שזה חוא פשומ רכרכ(י
 והאיטור מליח ההיתר אם אבל תפל ההיהר אפילומליח האיטור או מלוחים כששניהם בר"א והיתראיטור

 ההיתר על האימור מונח ואפילו הרחה אלא א"צתפל
 מליח נעשה האיסור של התחתון שהצר אמרינןולא
 נעשה לא כזו נגיעה רעי ההיתר של העליון צרמן

 במקום להקל רש בזח זה נוגעימ אם אוסרין וישמלוח
 ! עיש זה נהכאר ע' ובס" ראשעה כריעה רהשקרהפסר
 וממילא תפל וההיתר מליח באיסור שאסרנו יזהסז

 רווקא זהו ששים ער אומר שמן הואשאם
 למעלה התפל וההיתר לממה המלוח האימורכעוהיה
 למפה תפל ההיתר היה אם אכל נבר התאהרקי"'ל
 ויש כ"ק אלא אומר אינו למעלה הטלוחוהאימור
 ההאה שייך לא רבמליח ום"ל בזה שחולקיםמרבותינו

 מסנו בולע ואינו בהפל מביע המליח רלעולםנבר
 ראוהו הפרש יש האור ברהיחת ררוקא הואורפעם
 האל שחא באזהו כח אין גסליחה אנל ד~ירהולרת ררה הוא רכן מצננו או מרתיחו חבירו על נוברשהוא

 את לעשות במ*ח כח אין וכן המליחה כחלבמל
 יכולה ש*נה הסליחה ררך הוא כן כי מליחהתפל

 מלחהתם ונשניהם סקס"6[ ]ס"ך הרחה ע"י רקלהתבמל
 יומא בת והיא ראורייתא איסור אפילו בההכלוע רכלי כלומר בכלים ולא באוכלים אלא מליחה איןסח : גווני בכל אסור ראשתה לריעהגם

 ומ"ג שכסעיף ואע"פ מהכלי הבלוע להוציאהם*חה כ" שאין מפמ ההיהר נאסר לא היהר רכר כהומלחו
 חמירא רומב בלא בלוע איסור יציאת רלעניןכתבנו
 ועור מליחה שע"י בחום לא אבל בו וכיוצאראשון ככלי האש ע"י הוא כשהחום זהו ע"ש מאוכליןכלי

 שהאיטור רכל נהבאר שהרי להקל אחר מעם ישרככאן
 שהכו4 הוא כן נ"כ והכא אומר אינו מליח וההיהרתפל
 מלוח הוא שבו והתהר תפלה היא האיסור בלועשבה
 אין לומר ה18מקים כפי רמרנלא וזהו אומר אעוולכן

 כח להמלח אין מהכלי להפלימ רווקא ימשמץסם ז לכליםמליחה
 רבר מלחו אם כנון כח י,פ בכלי להבליעאבל
 וכבר היתר בה לבשל הכלי נאסרה בכליאימור
 מ"פ סי' הנרול במפרו הב"י רבינו זה רברגיאר
 אסור מנוקב שאינו בכלי מלח ראם שם המבואילענין

 מליחה ראין ראע"נ רותח ברבר כלי באוההלהשתמש
 בולע הוא אבל מליחה ע"י יוצא הבלוץ שאין זהולכ4ם
 עא אלא מליחה ע"י יוצא איט שנבלע ומה מליחהע"י

 : שם וכמ"שבישול
 יומן בני והם כותים ברפוסי נבינות עשו אם לפיכךע

 ראין הגבעות נאסרו לא הרבה מלוחותורגביטת
 אימור כלי בשאר דרתר נמלח אם וה"ה לכליםטליחה
 לזוב הציר שיכול מטקב הכלי אין ואפילו יומאבה
 מה הכלי מן לרפלימ כך כל כרוהח מליח ראיןממנו
 לכהחלה אבל בריעבר רווקא זהו ומיהו באוכושבלוע
 רלא ואף לכ*ם מליחה ריש שמובר מי שיש מפניאסור
 בשר בה ולמלוח לחזור רב4 תאסרה מטקבשאינו בכלי כשמלחו ס"ט בסי לכתחלה שהתרנו וזהיגי'ס[ מג'טס זים ס1כר ]ר6גי"ס לחוש יש לכתחלה מ"מ כןקיי"ל
 רסריר איירי פעם עור יש רבשם משום שגקבהלאחר
 לכתחלה ההירו למה לשאול אין ונם בלעה לאלמיפלמ
 בהם ליתן או יי"נ משום האמורש בכלים למלוח קי'זבם"ם
 בחן הקילו רברים דבחרבה משוס ע"ש משקיןשאר
 סס"ס ]ס" הרשב"א ובתשו' בצען רבליעתםמשום
 : ע"ש לקיום .ין בו שמכניסין בכלי בשר למלוחההיר
 בשר של בקערה הנתונים הבש או מלח ל'כ וכןעא

 רמאחר לכחחלה אפילו התבשיל לתוך אותן להתטוהר
 ובלבר מרב* שיבלעו כלל שייך אין .בשיםשהם
 הטלח ואם בה רבוק אישר ואין נקייה תהיהשהכלי

 תע"נ זה גכל הסחטיר וסיהו גרלרקורם ויגהלכלים
1גגו



 טבחצץא קה מעע תעריבאה5כתץערדך
 5ו,ם לליות ישראל כל שנהגו פאח כסי' נתבאר4גבף
 פעמש שכמה ספני כפ"ע ולחלכ כפ"ע לכשר סלהכ4

 ונתנווצ כשר סמליחה כנין סרם הכלוע סלחעננ ! ע"ש כםלח עצמו הכשרמוכלים
 הרחה בלא מלוח בשר ברירה שנתט אובקררה

 הרם ננר כם' סני %א מוהר הטלח כננר ס' ישאם
 איסורים כשארי חנ"נ ליה רלית מאן אפילו כוהכלוע
 אע"פ סותר ס' וכשיש כלעה רם כמה ידעיק רלאלפי

 הסלה שאין מאחר כקררה טעם נותן ערייןשהמלח
 מקום רכל שכחוכו רם מחטת אלא עצמו מחמתגסור
 מן יוהר אומר הנאמר אין שם לילך יכול האיסורשאין

 כה יהיה שלא קררה לך שאין הוא פשום ורכרד14סרו
 בוכולה יהיה לא ראל'צ הסלח בנגר ששים פעמשהרבה

 קל"ר ונמשם ]גשס ה8לח ריכוי מפני המאכללאכ%
 שחחש ספני מוחר ללכט רם בו שנוהנים רמלחיתבאר
 שמעמירין המ5ח על הנר%ש מן אחר ונשאל ע"שלפנם
 1)גגו )6 ]יסו ננלה כרםשחו

 רהוה והשיכ יסטטיצז[ 6)"
 ראפ%ו רגועמיררבר

 בא*
 לאכלו ודוקא בסרל לא

 לערבו אכל צונן או כיצה כו למנל כנון אסורכעין
 כוה שייך ילא הדחק כשעת לכהחלה נןהרכהכשיל
 האיסחי לכבפל כוגתו שאין לכתהלח איסור מכמליןאין
 רומעמירו רכר עור שיש מעמיר כלכר הדם אין אםוכ"ש
 נהים האש אס ונם ענין ככל ומותר טרם ווה והח"ל
 וטההר נח-ם חה וה והרס האש ה"ל לההעסדהנ"כ
 וסשגיס וש ס'ס ססו"מ וסמ"ו ג'מ סי' טפ6:ו רמ'ש]תסו'

 ו ס"ס[ 5ייג6סטו

 : סעיפש מץ ובו בזה והזהירות בששים ביטול בענין יינש פימי קומינן
 פמקו והש"ע והטור רהרשנ"א צ"נ במי' נתבאר ננרא

 חתיכת אם ולפ"ו אימורים כשארי חנ"נ אסרינןרלא
 האימור לכמל ששים כהחהיכה ואין איסור כלעהכשר

 לשער א"צ אחרת לקדרה החתיכה נפלה ואח"כונאסרה
 האיםור ננד אלא החתיכה כל ננר כהקררהששים
 חוורת החתיכה רנם לומר מברא יש ולפ"ו בההבלוע

 הקדרה לתוך סמנה נפלם שהאיסור כיוןלהכש"רה
 כאפשר פלוגתא שיש כגם' אמרו וה ועל כששיםוגהכ8ל
 וחנ"נ לסוחמו ראפשר והה סותר אם אסור אםלסוחמו
 ממילא חל'נ אמרינן רלא שפמקו וכיון היא מילתאחרא

 וכאמת להכשירה החתיכה וחורה סותר לסוחמוראפשר
 חנ"נ אמרו לא וו"ל ר' סעיף שם חכ"י רכינו פסקכן

 חלכ כזית כנון איסורים כשאר לא אכל כככ"חאלא
 ואח"כ ונ4ומרה לכמלו מ' כה ואין נהתיכהשנכלע
 ואז חלכ כוית כרי ס' אלא א"צ אחרות עםכ*שלה
 וכבר עכ"ל מותרת להיחע חוורת עצמה חתיכהאפילו
 ע"ש כן כתכ לא זה רכס" כ"ג כסעיף שםהוכרט
 מ"ל שכאסת זה כם" חטור לרעת כתכ דשםשהדצט

 הרשכ"א לרעת כחכ וכאן להכשירה חוזרת רהחתיכהכן
 באימורה נשארת רחחתיכה רם"ל 6'[ סטר י' גהע]גחס"ג
 הטור וכן ט"ס[ ]גגי'ס ו"ל הרא"ה .עליו השינוכשם

 ! כם"ר שיתכאר כמו וה כם" עליוהשינ
 שכלעה חתיכה שאין אע"פ הרשכ"א כתכ המור וו"לנ2

 חשכון לפי אלא אוסרה ואינה נכלה נעשיתאיסור
 ששים כה שיש לקררח כשנופלה אעפ"כ שכההאיסור
 לקרמוהה חוורת החהיכה אין שכה הכלוע איסורלכטל

 כרכר כן שאין סה שנקררה חהיתר להוך נכללואינו לנמרי מסנה נפלט אינו שכה שאיסור לפילהתירה

הננ~
 של רוטכ לתוך כו וכיוצא רם נפל שאם גיסוה

 של הרומכ ימהרכה וחור מיעוטו מחמה ואסרוהיחר

 בוהר כהי הדם לכפל מ' בולו בץ שיהא ערהיחר
 ואעי ההיתר כהוך האיטר ונתערנ נכללשהכל
 כוקקך על לכטלו מצטדף שרבל רכיון רכריומכין
 א"כ ככולו שמתבלכל וכיון ככיו מהכלכלהמעם

 ! המור עכ"לנתכשל
 1סר וגי וו"ל הנחל נמפרו הב'יי רנינו עליו יכתבג

 ס?פרף שהכל רכיון שכתכ רכעו רכרי מביןשאיני
 פעם כל כלומר ככולו מתכלכל המעם ע'כלכמלו
 רכגיץ וישעיכות ככל מתכטל וו נחתיכה הכלועהא"טר

 האעצר כל טר ששים רמצריכין משוס ראי כן לוסרלו
 הכ5 שאון לט כרור אם אפי4 רהא ראיה משםאין

 כסיו ראי משערינן כריריה ]1"1:[ כחל נכיוכראמרינן נהי כננר ששים מצריכים אנו ומתכלנלמתפשט
 חהאי 'הלכך רכוותה נמי השכי ה-עינן מנא מיניהרנפיק
 התקטה ווש כן כש"ע ופסק עכ"5 עיקר הרשכ"ארכרי

 אעה לקררה שגפלה לכפ5ו מ' כה השץ איסישכלעה
 גמה יש שאם שכה אשור חשכון לפי אלאאומרת

 איסחר כננר וחשים עצמה דךצזיכמ עם מצורףשכן4רה
 ץצמה התתיכה אכל שכקררה סה מוחר נההכלוע
 לנסצץ ססנה נפלט אינו שבה שהאעור לפיאטרה

 ! עכ"ל וכף ונמח רבכלל כרגרמשא"כ
 הרוכ'א רמחלוקת וכתכו עליו השיט הטור ומפרשיךפ

 סילרטש חרא לסוחשו ואפשר חנע אם רואוהטור
 ע"ש צ"כ כם" מפורש כן מובר המור וכאמתהיא
 חנ"נ אעצרש כשארי אמרינן רלא כיון ממילאוא"כ
 מש5 והרשכשא מוחר לסוחמו 4אפשר כהכרחסמילא
 4גיר לטודשוו ואפשר אסרינן לא רחנ"נ להיותריכול
 ]ק"פ:[ ח5כ רמיפת כטניא כאסה והנה ויו*ס[]נשמ

 ש4ם אוסר שהיי היא כרלהא רחרא להרשסכואר
 חגאש וסביא דוא דהגאי למוחטו ראפשרכפלוגהא

דפלעי
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 ענין ראין הש"ם רחה לא למה רחנ"נ בעניינאדפליגי
 "פש. מ"ם חנ"נ אמרינן לא אי אף להיות ויכול'ול"ז

 רשם לומר שנחלק לא אם סק'6[ ]נרו"ס אסורלסוחמו
 רבבב"ח רכיון היא מילתא חרא ובבב"ח בבב"חמיירינן
 חנ"נ ראין נאמר אם א"כ האימור נורם הההחברותרק

 נשאר הרי ראל"כ מותר לסוחמו ראפשר לומרנהכדח
 בהכרח חנ"נ רם"ל מאן וכן ]סס[ נבלה ונעשההתחברות
 בכאן יש איסור איזה ראל'יכ אסור לסוחמודאפשר
 חנ"נ אמרינן רלא ראף להיות יכול איסורים בשאריאבל
 ראפשר לומר אפשר מ"ם הבלוע כננר מ' אלאוא"צ

 נעשה לא מ"ם א,סור שם נשאר אם ראף אסורלסוחמו
 : האיסור נורם הההחברות אין שהרינבלה

 ראיך רמילהא אעיקרא זה בענין לשאול אין ונםךן
 אסור לסוחמו ואפ'מר חנ"נ אמרינן דלא לומראפשר

 האיסור טעם בה יש אם ויאמר קפילא ימעמנורא"כ
 כיון מעימה שייך לא חנ"נ אמרינן אי בשלמא לאואם

 קשה חנ"נ אמרינן לא אי אבל איסור נעשהרההיהר
 ]כתסו' ז"ל להרשכ"א ז"ל הרמב"ן השיב כבר בזהאסנם
 מאיסור קצת שנפלם אע'ש נאסרה שכבר רכיון ק;'6[מ'

 לרבר רמי ולא לגמרי שתפלם ער אסורה לעולםשבה
 סמר7כי 7נרי ע'ס רחוקס כ7רך וסיך 11 כקיסי6 טרחסק"6 וסט'י ]ענ"י בשוה שוה מקורם בכולה שמתערבהנבלל
 כרוכ כטי 6י;ו ;'כר ס,ס י6 7כסססיחר 7ס טרקקסכיכטס

 י6יסור גססך ססיתר ט;'יג נ65 גס ססיתר כתוךוכסס6יסור
 ע"ס וס טייך י6 ונככ"מ 6סור ס61 סנם ;יכר ססיסר סיסי6 סמק71ס כיון מגטיו ססיתר 6ין מססו ונם6ר סיג6 6טר נסעכן

 : ו7וק[ כמשט 'סס ח'רן סרמכ"ן סי6 ותמיס;י יטוק,סטזכריו
 להבין יש הרשב"א קל המור תמיהת בעיקר אסנםן

 אוסר אחרת לקררה נפל ואי אסור עצמו והכחללכימול לצרופי המנין מן רכחל בכחל כן אמרו בגם' גםשהרי
 הרשב"א ובאמת הרשב"א רברי הן הן והרי ]ג"ו:[נ"ב
 לרבריו ראיה זו מסוגיא הביא הבית משמרת במפרוו"ל
 להרשב"א שהשיגו וכטו לשם רמי רלא ס"ל רהמורוצ"ל

 רבנן רשו'וה שם אמרו מפורש רבכחל ]סס[ ז"להרא"ה
 וביון לאוסרה א"א זה רבלא אלסא נבלהכחתיכת
 חהיכה רנם מטילא איסורין גשארי חנ"נ איןדאמרינן

 בבב"ח הוי דהתם מכחל לחלק יש וגם כיתרתזו

 מעם "ט ורישב"א סק'6[ ]ףטא תקון ראורייתאכעץ
 מקורם פלם לא שמא חוששין שאנו מפני בכחלהאיסור
 בעלי ורבוהינו ]סס[ האיסורים בכל ה"ה וא"כ חלבוכל

 עצמו רכחל רכיון רכחל בסניא באמה מרחוההוס'
 ע'ש והרצו הבימ1ל לצירוף הכחל מצרפינן איךאסור
 לרעת נומים יותר ורבריהם איסורים לשארי שייך זהואין

 ; הימב ע"ש איסורים בשאריהמור
 נם דווראי ברבריהם אחרה כוונה נראה ולענ'רן

 היא מילהא חרא לסוחמו ואפשר רחנ"נ ס"להרשב"א
 ספרש הוא אכל מותר לסוחמו אפשר מנ"נ איןואם

 ממנה שנמחמ להיות רא?שר כלומר למוחמו אפשרררק
 כיון רק אומר אינו ובנם' נסחם שלא ואפשרהאיסור
 לא אפילו אס חנ"נ ראין ממילא מותר לסוחטוראפשר
 אוהה לענין אלא נ"ם זה ואין לגמרי כמנהנסחם
 מובר והפור החהיכה כל נגר ס' להצריך שלאלענין מיירי והגמי הרשב"א כדברי שהיאסר עצמהחהיכה
 המובלע רהאיסור הוא פירושו לסוחמו דאפשרכפירע"י
 והרשב"א להתירא שחוזרת וממילא בשוה לכולםנתחלק
 ריססר  סך לן"י  סומר י6 ]תכן ברבר ספק שישס"ל
 6כרס ססק מס;י וככ6ן ינמרי גסטטת 06 ס7ין מעיקרכיומר יסכסר טוורת רססייכי 1'ג גסא פ"5 5'ס  וניס כלל1סוססי
 יסת'רס סיו7ו 6ססר כ,7יס יסס 6ותס יסחטו כ6מס 16106יי

 : ט;';[ קיי"י 7י7י7ן כוס ;'מו5ין
 הרין איך להד,א מכואר אינו וש"ע בטיר והנהןק

 אם לקררה אחרת פעם עור החתיכהכשנפלה
 הקודמה כבנפילה הבלוע האיסור ננר ששיםמצרכינן

 לא מיהו הספק מפני החהיכה ראסרנו רנהי לאאו
 בקררה דגם להדיא נראה הבית במשמרתהרשב"א מדברי אמנם זה ספק בשביל אחרת קדרהנאסור
 חז"ל אטרו רכחל בהך וגם כמקרם אומרהאחרה
 מ"ם ביניהם לחלק יש כי ואף אחרת בקררהראוסרת
 כך כן בגמ' איתא ככחל וגם כן סובר רהרשב"אכיון
 'חנ"נ רקיי"ל כיון נ"מ שום אין לרירן ובפרםהלכה

 נס~ל5]עתוס'
 7כחי

 : 6נ6[ 7"ס
 בכל לומר שנוהגין מה ולפי הרם"א רבינווכתבפ(

 יבש לדבר לח רבר בין חילוק אין חנ"נהאיסורים
 ס' ויש יבש רבר היא כבר הנאסר ראם זה לעניןאלא
 וצריך באיסורה נשארת תחלה הנאסרת החתיכהכנגרו

 אם במילה טכירה א,נו ואם מכירה אם טשםלהמירה
 ראיכא מאחר מותר הכל לח דבר הוא ואם חה"לאינה

 : עכ"ל החלה שנאמרה מה נגרמ'
 לח בין חילוק אין להסחבר גם הא תמוהים ורבריוי

 באיסורו נשאר לעול0 רהיבש זה לענין אלאליבש
 כמו יותר הפרש יש לרירן ואררבא להיתר חוזרוהלח
 א"כ צ"ב בסי' בם"ש חמ'נ בלח אמרינן רלאבהפ"ם
 סק*נ[ ]סנ'מ בעינן לא ובלח הכל נגר ס' בעינןביבש
 אמרינן לא רבלח דם"ר רלמאן רה"ק שפירש מיויש
 בלח גם שנוהגין מה לפי אך גרול הברל יש כללחנ"נ
 העיקר ולפ"ו ]ס0[ זה לענין אלא חילוק אין הנ"נלומר
 רהנה רה"ק נ"ל ולבן מיושב לשונו ואין מרבריוחסר

 בהקדרה כשיש לענין ליבש לח בין חיללק ישלהמחבר
 ביבש בכה"ג רגם החתיבה כל ולא הבלוע האיסורלבמל

 כין שיש ער הרומב כשנהרבה ובלח אסורההחתיכה
 כרי שאין אף מוהר הכל הקורם האימור לבמלכולו
 אסור בלח וגם בזה נ"ם אין הקורפ הרומב כללבמל
 בל כנגר ס' יש אם אפילו דביבש זה לעניןאלא אינ~ ליבש לח בין והחילוק נבלה נעשה והכלבבה"ג
 כשיש ובלח גאיסורה החתיבה נשארת ~'םהחתיכה

%
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 סס"מ ג65 ]חסו מותר הכל הקורם הרופב כל נגדסף
 67)ו נט)סנ ס)י ו)גן ח)') נ)5 נ)ח 6מרען )6 נסס'פ6נ5
 נין ג)ח סמח)ק סק'כ ועכרו'פ ח)') ס') סיין מעיהרכינס

 יןןי'י:::ן41י', %51ן:י:ג %יא
 כלוע כאיסור שייך לא כטתר הכלועים איסוריםכשארי
 עצמה מחמת איסורה שאין כין ק"א כסי' כמ'שחהר"ל

1 ש ך נ%:;:::נו.)מ  
 כככ"ח נין ראז כננרו ס' ויש יבש רכר הואהנאסר וו'1

 נשארת תחלה הנאסרת חחתיכה איסורים כשאריוכין
 איט ואם מכירה אם משם להסירה וצריךכאיסורה
 להתככר ראויה אינה אם כככ"ח אפילו כמילהמכירה
 הכל איסורים כשארי וכין כככ"ח כין לח רבר הואואם
 : ]סס[ תחלה שנאסרה מה כל ננר ס' כשישמותר

 חלכ כה שיש חתיכה כ' כסעיף והש"ע הפור כתט14נ
 צריך החלכ לכפל ס' כה שיש כקרירהשנתכשלה

 האיסור חתיכת כעור מהקררה רכר שוס יסיר שלאלטהר
 שאין בשעה כאחרונה תשאר שמא רחיישינןבתונה
 לא ונס שכקררה מה ותאסור החלכ כל לכפל ס'כקררה
 ]נסי51~6)ס אותה יאסור שכה שחלכ מפני תחלהיוציאנה
 ער יניחנה הקנתה וסה סח5נ[ )גע5 גיי כס ו6ינחמס

 החולק המור לרעת אפילו וזהו עכ"ל הקררהשתצפנן
 מאיסור הכלוע רחתיכה ום"ל הקורם כרין הרשכ"אעל

 גם הכלוע האיסור לכפל ס' כה שיש לקררהכשנפלה
 ככל כשיש ככאן נם וא"כ להיתרא חו,רקההתיכה
 רלא החתיכח עור תיאמר לא החלכ לבטל ס'חקררה
 ונתפשפ יצא רהכלוע אמריגן כלוע כאיסור רודאירמי
 שיש ואע'ש מתכמל איט כעין כחלכ אכל הקדרהבבל
 אין אחרת לקררה ונשנפלה ]סור[ ואוסר חוזר כערוס'
 ההרכותא חרשה פליפה עושה שהרי כלל רכותאזה
 שכיכלתה מה כל פלמה שככר קררה כאותההיא

 והיא לקררה חוץ החתיכה אם ראף אומר והייתילפלופ
 שכיכלחה מה כל פלפה שהרי עוד תפלומ לאחמה

 נהשכת זה רגם וקמ"ל כששים ונתבפלה כקררהכהיותה
 : ססקז6[ ]ע" חרשה פליפה ועושה אחרתכקררה

 שתצפנן ער הקררה רגשיניחו מרבריהס ימכואר4נ
 החלנ ויחהט כה רטק שהחלכ החתיכה נםתותר
 הכלוע שהחתיכה חקורם להרין רמי ולא מותרוהכשר
 ורכיט הרשכ"א לרעת כאיסורה נשארת לעולםסאיסור
 ואעה כליעה ע"י נאמרח ככר החתיכה דהתםהכ"י
 כאן משא"כ שנתבאר כמו הכלוע האיסור כל18לפת
 כלעה ואימתי מההלב כפ"ע רייזיכה עריין כלעהשלא

 להחהינה כשוה הפליפה הלכה ואז כקררהכהיווזה
 רכוק ואיסור חנ"נ להו רלית לרירהו הקררהולכל
 החהיכה נאסרה ככר והרי לשאול % סק'נ[]סס
 הכישול וקודם החלכ ננר ס' כחת1ה שהיה טכ"ק
 למאן הכל וזהו סקשסן ]ס"ך ס' נשאר ולא ממנהחתכו
 החתיכה לרירן אכל איסורים כשארי חנ"נ ס"לרלא
 יניחוה לא אררכא ולכן רכוק אימור משום אמהילעולם
 כקררה האמורה החתיכה להשהות לט רמה שתצפנןער
 כה רכוק שהחלכ החתיכה משם יפלו תיכף ולכןחנם

 איסור נרין החלב ננר ס' מריני לא ר% החתיכהבל
 אסורה הקררה כל החתיכה כל ננר ס' אין ואםרכוק
 כשלא ההתיכה כל נאסרה ככר סמליחה הרי לרהרןונם
 כחוש כין מפלנינן לא ראנן החלכ נגר כחתיכה ס'היה
 החתיכה רכשיוצא ריא ופשום ק"ת כסי' כמ"שלשמן

 ראם בקיסם אלא בבף טציאנה לא רותחתמהקררה
 יוהר ונם האסורה מהחתיכה הכף האסר ככתיוציאנה

 14ת1 תאסר הגע ראם כהקררה תגע לאשהחתיכה
 המקום נגר ס' יהיה לא הקררה ואם ]סמ"ג[מקוס

 ח)"ג סגחנ ]סרמ'6 הקררה תאסר כו נגעשהחתיכח
 נטוגן גחג') ח)וי 7נוק 67'סור מסוס 656 7טק 65יסורכוו)חו
 י ויוק 6)ו גסיט)ים וערי)ן סיי)ן יט וס סס גחנ)גן
 כזית וכלעה יומא כת שאינה או חרעוה קררה וכןיך

 וכשלו הקררה ונאסרה איסור שאר או דם אוחלכ
 שכלעה הא,סור כננר ס' כו שיש תכשל יום כטתוכו

 ליקח שלא ליזהר צריך מיהו סוחר ההכשילוא"כ
 סס' התכשיל יתסעמ רשמא תכשיל מעפמרשקררה

 גו להניח יזהר ולכן חתכשל ותיאמר האימורגנר
 : ]סס[ כמוכן לרירן נם וזהו שיצמגן ערהתכשיל

 טהנים בכישול שנתבארו הריטם כל הסכרא ילפימן
 ואין והיתר איסור שנככש נטן ומליחכככוש
 עד כוונה כלא נהומף ואח"כ האיסור גנר ס'כדיותר
 חזר לא שנאסר הקורם ההיתר מ"ם דהטזר מןששים
 כר4"מ כמליחה ורק כמליחח ונן כר4"ם אףטדיזירו
 ק"ה כסי' כמ"ש סק'נן נפ"ו ]סם כקלשה להתיריש
 ולא האיסור נגר ס' והיה כקררה שנתערכ איסורוכן
 ער מההיתר מקצת ונמלו דקררה תצפנן ר4עצרנ14
 עס שלם יוס ועסר האימור נגד ששים נשארשלא

 ז,קררה עם שכקרדה מה כל ונאסר כבוש נעעוההאיסור
 ממה ככישה ע'י כליעה מוסיף שאט טסייםואין
 גתכשיל שטתה חפה וכן ככישול מקודםשכלע

 חחמה גמלו ולא נששש וכפל פמח קודסשנתכשל
 דככוש 4טור מעל"ע צוק נפםח רהנשל ץםתמר

 ג סג*י[ גני ]חס1מ כסשד1 האשור ובפסחכמכהחל
יצש 8ח
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 ש מעשים ט-ו ובו 1 זבהב נטצע אם וכן טרפה אתת ושצאת שנתבש* כ'צש קזט'מן

 קמגש דנים ק5,ג[ מ6וין המם"ג בשם המור בתבא
 אפילו אוסרים יש ממא דג בהס וגמצאשנהבשלו

 החטין מים שבשמערה לפי לבמלו מ' ויש ווורקומבירו
 ממא הדג ישאר מים מעמ עם ה"ירוי במוףלפעמים
 וגוגעין המים וחוורין וגאמרו דגים ל' עם או ב'עם
 שגשארש ל' או ב' שאותן מפגי מתירין ויש הדגיםלכל

 לא בריה לומר' שייך לא כי תערובות ברובכמילים
 שנאמרח ולא עצמה מחמת שגאמרה כבריה אלאגמילה
 חשאר ואוסרין חוורין ואין אחר אימור בליעתמחמת

 הגבלע שאיסור לפי חמים בהן שגוגעין אע'"שבמחבה
 בי ביבש וגבלע חוור איגו עצמו מחמת אימורוואין

 : חטור עכ"ל בישול ע"יאם
 ונמצא שגתבשלו ביצש אמגם וו"ל המם"ג וממישב

 רגילות דאין אמור הבל דם או אפרוח מהםבאחד
 שגאמרו ביצים עשרים שיהא ביחד בך בל ביציםלבשל
 פוב לבן היהר של ברוב בתערובות במיין שלשיםאו

 שגתבשלו המים מן שיוציאם קודם שיצמנגו עדלהמתין
 לצגנס עמהם צוגגים מש ישים למהר רוצה ואםשם

 היה לא אעפ"ב בי יהודה רבינו מורי ובתבהחלה
 שבשבל אמר בי המחבת להגעיל יצחק רביגומצריך
 על המחבת העמד אלא לבסוף לחוש אין בוהמ8ק

 רביגו אומר היה ועוד מתחלה שהיתה בבשרוהחוקתה
 דאימורא לומר לגו שיש להתיר אחר טעםשמשון
 טבעת נגי ]פשד[ גובחש בדאמריגן איתאברובא
 דימ"נ עב"ל מטא הדג שם גשאר מים מעמעם העירוי שבמט( לתלות אין הלבך שגתערבה בוכביםשל
 איתא גרובא דאימורא וה היתר הביא לא המורוהגה
 בדגים אלא התיר לא המתיר לדגרי אף להמורולפ"ו
 וגחלקו בביצש ולא ברוב גתבמלו ריבויןשמפני

 : המם"ג בשם המור דברי בפי'המפרשים
 מהמחבת הדגים שבשמעדה הוא כן דהפירוש, י"אנ

 לתוך ומערה הדגש מתבשלים שבה הקדרהוהיא
 האומר דעת ולכן המש עם הדגש ביחד מערההקערה
 מחקדרה אחת בפעם מערה איגו שממתמא מפגיהוא

 גשאר חטמא שהךג לחוש יש ולכן מעמ אלאלהקערה
 היה שלא באופן ומים רגים מעט עם וקדרהבתחתית

 חם שהרי והמים הדגים וגאסרו ששים ד6מאנגד
 בל את אלו אמרו להקערה בשעירם ואח"בחהחין
 היה אם דאפילו משום ד6תי ודעת שבקערההרגים

 בק בריה איסור כאן ואין במיל בתרי דחד ביבשיבש כהו הראשוגים ברוב האחרוגים הרגים אח"כבן.גתבמלו
 נס"1, וסרמ"6 ס84י סירסו ]כן עצמו מחמה אימורושאין

 ו סס'נן סגס'נוסיפ'ס
 בשטערה דהא זה פירישים על הא"רונים 1קקשו!4

 היי שבקערה הדגים על המים עם האחרוניטהרגים

 מבלי עירוי כדין כ"ק שבקערה הדגש כל אוסרהעירוי
 לעגין שבאמת ויא ~יייסס[ ]גא כ"ק שאוסרראשון
 ]ס"ך קליפה צריבין המתיר לדעת וגם גחלקו לאקליפה
 לפרש להטור לו היה דא'ע כן לומר וא"אסק"6[
 עם הדגים ביחד שמערה דביון נראה ויותר]כרףסן
 כין מפסיקין דהדמם הקילוח שגפמק עירוי הוההמים
 שהם שבקערה להמים גופל העירוי שחרי ב"קהאוסר עירוי באן דאין גראה ולעג"ד ]סס] אמר ואיגוהמים
 בא שמא לומר ואין העירוי את ומצגמם שגיבכל'
 אין שבקערה המים אל ולא הדגים אל מקודםהעירוי
 ההה לא שמא מפק מ"ם דהוה חדא כן לומר בללסברא
 בהמים העירוי פגע שמא שהיה ואה"ל כסוף ממאהדג
 דקלשה י"ל בכ"ק יאסרו המים דעכ"פ לומר ואיןתחלה
 בסי' בם"ש בם' דק*פח ובמלה שייך לא לחבדבר
 שהרי מסודם במים המים פגעו דבודאי ועודצ"א
 ]00'ו עליהם והמים הקערה בשולי ליפול הדגיםמבע

 כח גו 6.ן נסוף סנט6ר סספש סיס"ס גסס סכסכסק"י
 : גססשוס[ 6'פ וכסמ"ג פ'ס מונן ו6עו ~סכייפ5005'0
 האהוזגימ הדגים ממעם קליפה להצריכם אין וגםךן

 רותחש והם הדגים בבל בקערה שגגעושגאמרו
 ששאומד טי שיש במו בעי וראי קליפה רעב"פולחים
 החין הסתיר אוטר וה על שחרי סק"6[ ופר"ח ]ס*ךבן

 גחם שגוגקים אע"פ שבמחבת השאר ואומריןחוורין
 ביכש וגבלע חוזר 4יגו ובו' הגבלע שאקשר לפיחמים
 דה'ק גרורה כהגתו לעג"ד אמנם יבשין ולא לחיןחם שדיי תמוהין דברץ לבשרה עב"ל בישיל ע"י אםכי

 כלומר בישול איגה מ"ם חמים שהס 'אע"פ בווגתוווהו שני קלי שהוא גחערה ויא עהה בהם הנגיעהשארי
 נוש ררבר נאמר אם ואפילו ראשון כלי חום זהשאין
 וזרו במובן ביבש דומה בעצמם הדגש ולבן שני כליהם חהאי שבקערה המים מ"מ לביש ב"ר בין הפרשאין

 נרע דבאן ועוד ביבש וגבלע חוור איגו לומרשדקדק
 הדנש את מקררים בכ"ש שד6 שהמש י"ל שהריטפי
 אמוד ב"ש גם גוש דבדבר דם"ל למאן אפילו ולכןנ"ב
 ץ61 ס*ש 6קור י6'ן ס1י טונחו פיקר ]6ך בכאןמודה

 : רו0ג[נ65
 דדרך והייגו אחר באופן המור דגרי מפרשים וישך

 בלבד הרומב מקודם לשפוך רומב עם דגיםמבשלי
 והדגים הרומב יערו דאם הדגים גומלים ואח"בלבלי
 האומר פעם וזהו ]יריסס[ הרוטב תשפך לקערהיחד

 בסוף ממה בצד ממא הדג גשאר שמאדחיישיגן
 כולן וגאמרו הממא עם ביחד דגים שלשים אובעשרים התיעעת ברופב וגשאר עירוי ע"י הרומבכשמתמעמ

 אין הרומב מן שלמעלה והדגש ששים באן שאיןכיק
 כששפך ואח"ב לרוטב חוין שחם כיון לגימלטצטרפין

כי
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 ראשון בהנ* מעורטן הינעז כל פשאה 8ז8ב%
 בנניעתן דינים כל ואסרו דגאסרין וזאגים אללואדו
 שחהרי לדרם ודנ( בכ"ר בחם חם כדין כ"ק הפחותלכל
 כיון ס"ל רמתיר נא4 אלו וננש נתערבוכולמנ

 נניעהן א"כ ררומכ בל שנשפך לאחר הואשהתערוכת
 והגם שסר דאיט ביכש יבש בחם כחם הוח כוחוה

 שבלעו בלוע איטר רק דדצא כיון ט"ם הםשלחים
 בלא לחתיכה מחתיכה יוצא איסור אין המטאמחרנ
 יסי'ח[ ו0'ך וורי:ס ]למ עצמו מצר האיסור כשא,ןדופב
 אם אכל הרומב כל כשעירה דדוקא שאמר סהנדוליםויש

 אה טייך רהרומב הדנים כל נאסרו רופכ מעפנשאר
 תיסה ודבר עשם[ נס'ך וגזמ ]נ"ס לחהיכה מהתיכההאיסור
 את הגשאר הרופב מוליה העירף ניחוו1רבסוף דא"כדוא

 המונחים הדנים אלא נאסרים דאין וראי אלאהאיטר
 ריעה כתטע די"ל אך מ'0[ ]סר'ס בלבד הרופבביצך

 יכול עירוזע שלא רופב מעם דבשנשאר הוא כןדאשונה
 ומלטת כטת ע"י בחרופב נההפכו דשעים שכללהיות
 לאסור שאין כרעת הייק- נלע"ד ום"ם אךם בנינררך
 : ריעיזא להחויק לט ואין כריופב הסוגחיםדק
 הדנש עם רוופב כיהר שפט אם וה לפי' וחנחן

 חראשתן ולפ" רג4זה- לרעת "ז כ"ק כולםנאמריס
 רעת היא ראשץנה שדיעה וכיון שבארט כסו כלוםא"צ

 מץ סכל שימתם תרצט וכם"ר הש"ע בקיירבוועיט
 דטוכריס שם-אה אחרעש מנריי גם ףש עליחם'שהקשו
 ונם כן[ ססונר ג"ג ימ0מע ימגרייס סק'י גס"יכמותם

 עלים לסמוך שטכל נלע"ד לכן כן סוברהמחרש"ל
 ; בוח להחמיר דאין וראי ריסד באיוה ובפרמלרינא
 לקחו אלא וקערה מהקררהאל עירו'חרנים לא ואםח

 כל שלקחו ואחר הקערח אל מהקררה בכףאותם
 הרנים שכה הקערה להוך הרוטכ כל שפכוהדניס
 טלס דנים קי"פ אין דאם מישהיטר אצלטישכנהה
 אחת דחסר נחסרו 8החם נש עם וכשנשארהוהקררה בשו* הטמא נשאר שמא דדיישיק דכיון מפעסאמורים
 כולם בהתערבם ראח'צ משעם הוא המתיר ומעםטוששים
 אלו לבד ששרם עכ"פ שידא וצרעי זט-וב נוזבגפלובההר
 שדרי' לי טזרא ולא סק"ט הףשש קיימ ה0 שביחררצ"ם
 שכדקרוק ולל ה4ף טלי לי ולסה לס' מצ8רף הרופבגס

 ביותר אבל עזשים ליכא דבכה"נ הי ך' ויוימעשדשרו
 יש אם לפ"ו ולכן המש בצירוף ששים 4הכא ורא*מל'
 הוה בכף כשלקחום ולפ"ו סחרים רנים ס"א רגל'בץ
 אמורה ודאי הכף ורק מוקדרח נורי כמודוין

 שד4-
 כלל נאמר לא והרומנ רזתחת הממא הדנ בחדדתה.
 נשפך ואם ס' יש ודאי כשליסות הרומב כ"יווןשטץ
 וקרגיס עם נשפר ואם מותר ודאי הרגים שלקריאחר
 האמורים דהרנים רטו כולו אסור שהריטב נראהגיחר

 צריה בלח כלח אבל ביבש ביבש רק והו ברוגמכפלו
 כל עם בקטעערכ האמוי חרומב סקצת וא"כששים
 יאח"ג הרוטג שפנו ס?דם אס אבל אסרו"וופב

 היה שפיכבע בעה שהרי ררומב דמוהר פשימאהדנים
 ; ]גג95"י[ששים

 שמוין רבי% של ההיהר כ% הביא לא הטור והנחבו
 טפגי דודתר אלא איתא ברובא דאיסוראממעם
 שסבשל-ם קפנים בדנים אלא שיך לא ווה ברובבימול
 אף בסעיף הכ"י רנ.ט רעת ווהו בביצים לא אכלכריכוי
 סהמים יוציאם לא כקליפתן הרכה ביצים המבשלשכתכ

 צופים סים עליהם יתן או שיצטננו עד ברםשנתבשלו
 כאחת ימצא שסא דחיישינן סשום יוצאים ואח"כלצננם
 שמא שיצטעו קודם מהם סוציא היה וא: ז:פרוחטהן
 והיהה האחרוטת עם האפרוח בה שיש אותח נשארהיה

 עגאל לבמלו ששש שם נשאר היה שלא לפיאוסרתן
 המתק* כדעת דם"ל סשום דנים רין כלל כהכולא

 מווא"כ ברוב במל והאימור בריבוי שרם טפניכדנים
 רףוטף רוב ואץ כך כל בריבוי מכשלין שאיןביצים

 ז האיסור אתלכמל
 רכעו של להיתרו והש"ע ה18ר רסכימו שלא וועטעםי

 ברובא דאימורא כיון אדרכא רם"ל נראהשמשון
 נאמר מהצח עד מהקדרח שלוקחין דנ כל א"כאיתא

 בקדרה האיסור עדיץ ונשאר איתא כרובאדאיסורא
 יש במחצטען שנם כך כל רנים ריבוי יש אםואפלו
 דאיסורא נאמר ואיך מסחצה ולכן השמא כננרששים
 הווכ בין והיא הטמא נימלה וכבר כ*מר איתאברובא
 רכל אררכא לוסר טכל בוה נם הרי מהקדרהשנימלו

 מרוכא דיא מסתטא מהקררה מוציאין שאנו ורנדנ
 רנים נ' בהקדרה שם שיהיה ומן וכל המהוריםמחדגים
 אעצרא *סר חוית ומאי רוכא בתר ראויינןנאמר
 אע ולכן נימלת מרוכא נימלת דכל נאמר איתאברוכא
 רוב לומר טכל רבכאן סשום ]ע"י-[ סובחיםראיה
 עצמם על הדרתר ראין פירש"י רבשם ועור כם"שאחר
 6סך ססקסס מעסר"ת וג',ט שאח"כ התערונת עלאלא
 ומירן נרוג6 היען  ך65 מרומס  50 %%בי% גיג*  %%%רזגהי%
 ו6מריק סירסו סוס וככ6ן סיר9ו 655 סירשו נין מי5וקסיס

 א'ס ימופר6 סגי ל6עען מירן וסגרו'ס ע"פ סריס ק6מרוג6
  ז9ס 51ו רו"9 בר*ס  51מגשו ע-ס מגר9ס  סר6יס  ר*יומווע6
 מרונ5 ס'6 סנסחמס מנימ ס5 חמרינן 6מר רוכ י0נמרומס
 5  ויוק[ נסינים ג6ן וגמ'0 נססחושס גס6י ממע6וס6יסיר
 לדגהשט שצרעי דכיצים דך על כתב הרם"א ורביעיזמ

 אוהן ץירה אלא כן עשה לא ואם ה"ל שיצמנעעד
 דחיישיט הבל 14סרץ יש פרפה מהן אחת ונמצאלקערח
 לבפל כקדרה ס' דיה ולא לכסוף נשאר המרפהשמא
 וכן שכקערה מה כל ואוסר וחוור שכקדרח סהונאסר
 בולם עירה ולא כקערח טמא רנ שנמצא קמניםברגים
 נשאר שמא לר1ש יש דאו וקערה תוך אל אחתכפעם
 איטר מחוקען רלא ענין בכל מתירין ףש לבטףהאיסור
 לרעח ואפילו עין- וכן ס' 3לח דאיטך דנשארלוטר

 דמעסידץ % שטזגשלו הכליס לאסר איןהאוסרים
 9:ר פתירין ויפ ע5 גקנ ]סט'קיט עכ"ל חזקתו עלחג*
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השלחן קי מימן ותערובותהלנותערדך80
 רק גמ'ס ככ'5יס סחיר 65 י"6 כסס דסס~ר גן ו6ינן י'56סס

 שמשון ררבינו ממעם בביצים גם התיר הוא והנהי1א : 6מ"ג[ כסרטיס גמו ככ'י סס1נ6 סמס,ן נורכי:ומק,רן
 כוונתו שהמה אלא איתא כרובא ראיסורארהלינן

 בלא האיסור דנשאר לומר איסור מחזקיק דלאמפעם
 נשאר שהאיסור לומר אימור מחזקינן רלא כלומרס'

 גפל העירוי שבתחלת אמרינן אלא בהקררהסהאחרונים
 רסכרת בארנו ככר רהנה , בזה ריבר נרול ורכרהאיסור
 ברובא אימורא לומר חזית רמאי תמוה שמשוןרבינו
 פירש 1לכן ניטלת סרובא הממלת דכל נאסראיתא
 כיון עכ"פ מיהו להתיר אין זה מטעם רווראיכוונתו
 ביצה כל מוקמינו ולכן מפק הוי רובא כננר רובאשיש
 רוכא להאי נוטים אנחנו זו חזקה וממעם כשרותגחזקת
 יש ראם איסורא ספק בכל ובמו איתא ברובאראיסורא
 בנשפך למה טז להקשות ואין נבינות נכי שאובסי'
 ראוסרין ס' היה אם ירוע ואינו מינו בשאינובמין

 רשאני היתר כחזקת מוקמינן ולא צ"ח בם"התבשיל
 שיש וכשם בהתכשיל מעורכ עריין רהאיסורהתם

 אימור חזקת להאיסור יש כן כמו היתר חזקתלההיתר
 ספיקא והוה שניהם חזקת במלה יחר סעורביםוהמה

 היא רנ וכל ביצה רכל כאן משא"כ ואסורראורייתא
 לו היה זה ורנ זו וביצה משם ניטל והאיסורכפ"ע
 האימור מכליעת נאסר אם ספק יש עתה אך היתרחזקת
 הביאו האחרונים ונרולי אחזקתייהו להו מוקמינןשפיר
 ]עס*ך מינו כשאינו מין הוה רבכאן עליו והקשולנשפך ררמי ממעם כתכ ושם חמאת תורת שבספרורבריו
 א"ש ביאורנו ולפי כאן מ"ש לפי אבל וסר"ח[סק'6
 7נריו 75חזח סס6ריגן סק"ך ~ט'ו סס ]טס'ך בם"רה~ל
 1ס 5גן 6"5 ויסמ"ם 7כריו סטחרן מנ"י כסס זטסמ"גסגחשח
 6מ,קס נוקי 65 5מ0 כ6טח ססקסט פסק"6 כס5יחי~ר6יחי
 6י'ס נ6ייסס יסחססך זסני5יס סיניס יעגט מס~מוטחג
 ויס טזחרים זך6י נ6ייסס נטוין 60 ~חמיסני ט'סמח,קס

 751גל'גז 1551 טגין זטס 1ערינן סק5'גן סטיר1' ט5 ו6גן ססיסן
 ס6מרן יטי ר16יס ~ס7כריס טז6 כן סרט65 כ~~גחכ6מח

 דטוקסינן הכל לדברי טותר דהקדרה שכתב חהיג : ויוק[ סגי טחורן יגוסוגט'ס
 ]ס"י טרמצט~ון מותרת ראינה האחרונים המכימו חזקתח עלאותה

 סק
 ש:1ל י

 טורה האוסר גם ובזה נמ"ל מעל"ע רלאחרמשום
 למה ראיה נ"ב ומזה חזקהה על אותהדמעמירין
 נ"ל ועור חזקה משום נ"כ הוא המתיר רמעםשכתבנו
 אפרוח בביצת אלא אינו נכיצים האומר לרבריראפילו
 בזה חשש ראין מורים הכל רם בה שהיה כיצהאבל

 ]סא בביצתע אפילו סחסירים ויש אפר:ח בהשרש

 הםלג סרנרי וכן הש"ע מרכרי אכל 6ו"ס[ גסססק"ס
 אפרוח רק הזניו מרלא כן משמע לא כב"ישהובא

 נחכררו ו65 סנזניס 1ח כס" סמסרסיס 7גר' גי סשנין~גגיי
 656 6סיר 15ננס 65 ו66 גחנ מ657 5גחמ5ס רק חמסס,6 נר6ס טנ" גם ססרי גסרמ61 טיקר גר6ס 51ייג6 וטסמ1ניסס
 כסס סע'6 סע"1 וכת"ס יגחמ5ט ג5~מר טסטיס י51י6ס י6גחג

 של שנפשו הסאוסים ררכרים ק"ר בסי' נתבאר ככריךא : ט"ס[סס"מ
 אם בהם וכיוצא וזבובים כנמלים כהם קצהארם
 וכ"ש ע"ש פותר היתר יוב ויש התבשיל לתוךגמחו
 כהם וכיוצא זכוב או נמלה לפיבך אוסרת פליטתןשאין

 פלימת שאין מותר והתכשיל זורקן בהבשילשנמצא
 וס"ל חולקין שיש ואף אוסרים הפגומים אלורברים
 במור לכאורה משמע וכן ס' וצריך אוסרח זבוכרפלימת
 ואין פשומ המנהנ וכן עיקר המקילין רברי מ'םע"ש

 ס' ער אוסר לכ"ע ושיכרא רבחלא ו"'א המנהנלשנות
 כאלו שגם וכמרומה ק"ר רסי' מעכבר וראיה סק'1[]ס"ך
 זל"ז מרמין ואין מעכבר היא ראיה ואיזה כן המנהגאין
 ע"ש א' שאר מוף ר' בית הבית בתורת משמעוכן
 זורקין בתבשיל או בכום זבוב שכשמוצאין ארם בניויש
 סוף בגס' וסשמע לחוץ התבשיל וכל שבכום סהכל

 1 היפכ ע"ש כן לנהוג ראוי שאיןגימין
 שאר או טמא רג הקררה מן הכף עם לקח יאםטך

 שהרי לקררה חכף להחזיר אמור פגום שאינואיסור
 האשור ננר ס' ככף שיש ואף מהאיסור הכףבלעה
 רלא סשום נששים בכלים משערין ראין הכףאסורח
 צ"ב במי' כס"ש הכלי בכל מפעפעת הבליעה אם'רעינן
 שהיה האיסור נגד גתבשיל ששש צריה החזירו אםולכן
 צ"ח בסי' אמנם בכלי חנ"נ אמרינן ולא הכף נגר ולאככף

 אף ט! צריך חאיסור ונגר ע"ש בזח רינים פרטינתבארו
 שצריה פשיפא לשאול ואין לחוץ האיסור השליךאם
 רי"ל בהקררה סקורם היה האיסור שהרי האיסור נגדס'

 שתחבו או ונפחת מהתבשי9 לקחו שאח"כ להרטשכחת
 בכף האיסור עם תנשיל מעט היה ואמ אחרתלקררה
 רהרי התגשיל מעפ נגר גם מ' צריך לקררהוהוחזר
 אנו מ"ם שני כלי חיא רהכף ואע"ג בכף נבלהנעשה
 מהקדרה עתה שהוציאה פאחר ככ"ר דבףסחזירין
 צ"ב ובסי' סק"ו[ ]ס"ך לחומרא ככ"ר לה חשכינןרותחת
 צריך רבכה"ג שאומר מי ויש ע"ש בזה עור גארנו ב'סעיף
 בלעה כמה ירעינן רלא משום הכף כל נגר ס'לשער
 וא"ג להקררה התבשיל מ1פ עם שהחזירה כטןהכף
 לא רכזה "'ל אמנם ככף נכלה נעשה שבלעה מהכל
 גן סססק סש"ו ]טס'ך בלוע באיסור כך כל להחמייראו
 דיץו ולג6ורס נלע גתס  ירטינן רל6  מסוס סטף גגך ס'י,ר'ך
 יסג5וש גווגחו 6ך ע"ס סר1'מ 50 כנ6ס"ע גט"ססט~סיס
  ויוקן9יו טיט סס"ך גטוגת סח"י סחסס גר6ס וגן  5סקירסגסחורחס
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ד~טלהן סה מימן תערובות~סאיו
 סלפש2 כ"ז ו% לאו אם אימר אם י"א הו קחסיכק

 רבהה הורחר את אומר אם האשור מדבר ריח בדין8*
 בם"ר שנבאר במו הראשתים רבותינו ביןהמחלוקת
 דאפילו ב' דל' פ"י תרומות מירושלמי ליוהמתבאר

 הסותר הרבר אם מ"ם הוא מילתא לאו ריחא דם"לטאן
 והיו ריח בו שיש האסור הרבר על ממש מונחהיה

 יזחנן ר' דאמר שם דאמרינן אוסר יכ"ע ול"ומדובקין
 שלט העונות מניחין היינו וכו' תורה למדיןכשהייט
 ומקשה מוריים מעם בו פועמין והיינו סורייםעל

 היו מהלומין ומתרץ בריח דמתיר מאן עלוורושלמי
 בכה"נ סטים וכ"ע הסוריים אל נדבקות שהיובלומר
 דריחא קיי'9 וראי וי'ו רכשנדבקין םפורש הריע"ש

 : ואוסר היאמילתא
 ט"נ[ ]פ"נ דמכשירץ ממשנה לרייק נלע"ד עודב

 שואבין במשקין החבית והניחו כחבית הנתוןדפירוה
 חבית התם תנן דחכי הפירות את אומרין אסוריםה.1 חמשקין אם ולכן בלבר הריח ולא המשקה נוףהפירות
 מלאה או המשקין לרעך ונתונה פ:רות מלאהשהיא
 בל ושאר ובחומץ וביין במים אטרו משקץ באיוהיותן בכי ששאבו בל ושאבו הפירות לתור ונתונהטשקין
 המסש שואבין דפירוה מפירש הרי י'ש מהוריןהמשקין
 חבית ע'ש ונתנה חמה פת בהרודה פרק באותולקמן בדפליני בוה תנא שום פלינ ומרלא אלו משקין נישל
 ריחא נבי רהלעמות בפ"י נ"ב היא זו דפל1נתא יטשל

 ומדלא חבשר בדין פליני ה"נ בריחא דפליגיויכי וכי חם חדא כנוונא דריחא ודינא דחכשר דדינאשמא
 לשין מ%ע טלרו דגכאן? ש"ם % במשנהפליני
 סס נירוס)מי ]וגס ריחא לענין מודים דנם וממילאהשכר
 שם ומםיים וכס"ט[ ע"ם זרימ6 זיג6 סך ע! וו מסגסמט6

 ואין לקפניות ש לפירות דוטים אם פירות %ררברים גשארי לדגחהפק ויש לשאוב מבען אין דקמניותכמשנה
 נירופ)סי וסס"ט נ1רוס זרק סנסכ כסו"'ס ]ע"ס בזההכרע

 יש ]ע"וס בפמחים ריחות כרני כמה בנם' סצינונ : ויוק[ ע"ם ע5יו סעקסס
 נכלח בשר עם שצלאי שטן שחוםה בבשרפלונתא

 לא כלומר סהררי רמפטסי משום אוסר רחרכחוש
 אסרינן להיפך אפילו אלא הנבלה ריח מושךהשחומה דודאי כרישה וחשחומה שמינה הנבלה אםמיבעיא
 וסושכה השרימה והרר לנבילה לה מפמם דהשחומהנ"כ
 דץא מילתא לאו רריחא משום מתיר וחד מהנבלהריח
 איתא "וד שם כסבואר בה לן ליה שמנה בנבלהואף
 בכותח לאוכלה אסור בתנור צלי עם שאפאה רפתשם
 למיבל אמרוה אחר בתנור בשר עם שצלאוה דנוכן

 צ"ז בטי' זה ונתבאר חלב יש דגכותח משוםגבותחא
 : גרימ[ סכגס 6': ויניס מכסר סכגס ף3טלןע"ש

 והרסג"ם דהולין כפ"ז הרי"ף וכן שם הש"י יפסק41

 כמאן ווולבה מטאכ"אפמ"1

 דמתה-

 "שו %יהא
 ר1%8 ]ס"ו:[ רחשיבר טהך ראהה והביאו היאמיו,עא
 לעשטז ודךי% %"נ ריח להריח כותר אס ורבאאביי
 שטזקף דדבא מתחמ להריח "נ חבית במנופתנקב

 ראוה הביא ורבא היא מילתא לאע רדיחא כמותוודלכה
 הרתשה של בכמט שהטיכ4ה בתטר פ"י דתרומותממשנה
 כמע משם בה ואאין לפי ר5ת מותר הפת בוואפה
 שח%יז וזה היא מילתא לאו וריחא כמון ריחאלא
 כם"ש דךג וכן בכותח לאוכלה צלי עם שאפאהר5ת
 וד*ף דלכתחלה בותח בלא לאוכלה שיכול מפניזרו

 חע הוא שם נפטוום הפלונתא שהרי לתחח%שינן
 אב5 נבלה בשר עם שחומח בשר כשצלאובריעבר
 ]סאנ[ פ"י רתרומות רבירושלמי ואן"נ אסור ודאילכהחלה
 והסתיר זו פלונתאאיתא

 מתה-

 אקתא והכי לכחחלה אפילו
 ,של חשחר קרצמח בשך של אחר ששרין שני לצלות כוצשם
 מתניתא סותר אשאי ולוי אסר דב אחד בתנור נבלהבשד
 משים דכוהיט לה חשו לא ע"ש וכו' דב עלפליגא
 שכחב וורו 8תר בריעכד דרק . משטע דילןדבנם'

 הטן נבלה נשר עם שחו8ה בקר צולץ אין שםררמב"ם

 ואפ"4 מותר אשז צלאן ואם בזה זה טנעין שאיןואע"פ
 סלישף סגהכ וחיו ענ"ל וכו' הרבה שמינה חאסורהויתה
 גין צס5שס ספוס כגוסח ססס )6ס5 ס6'סור כעעססש

 זס כסץ *5* )זסי5"פ מטם כווסטו 6ין זס נ)6 )6כו5ס'כ,)
 וסף )זסי)'פ ק5ת %,מס חי) צ' *וס )"ע ס" ס*י'סוכמ"ם

 : נס16ס[ וע' סס וסגט"ל סר"ן %9ס ומסורןע"ם
 גה אין ריח דח-אי בפעמא לה אטברה ז"ל והריקףךץ

 דששר וטאן דיא בעלמא דמשיי מעם נתינתבדי
 לףאי4 אבל דיא מילתא לאו דריחא ממילא בןיל לא דאע וכטן נמשיי נמי% דמין באטת ט"לגרעו

 במאן דמין נ"כ פמק ויא שהרי זה טעם לומרא"א
 מילתא ל*1 דרהץא ם"ל ועכ"ז צ"ח בס" בם'שבמשרו
 בו את דריח ס"ל ררשא לי ויראההיא

 אפיזי
 משדך

 אוכלט ןשאזטו שם ראמרינן ]ס"מ[ משבת לוהוראיה
 שחכ45 ספני רגלי על אף פמור בבלי מבשיעורפחות
 ריה בה שנקל8 בלי וךצש ראם שפ ואיתא לומפילה
 סק4 לא דריח המעם בנם' ומפרש חכלי על ודיבטוב

 : ע"ש טבשיעור פרצת "י בזה ואין ממשותשום
 ועאץ פת הרודה דתרוטת משנח שם בנם' הביש עודך

 וף' אוטר ר"מ תרומה של יין של חבית ע"פ רוזטרמן
 ואין ה4ן נשף לתוכו שואבות שהשעורים מפנישעורים- בשל ואומר חמין בשל סתיר טטי ור' מתיריהודה
 דבפה לאכ4[ ]*%כ6 שם בנמ' ומפרש טעם אלא ריחזח

 לכ"ע ודאי הנקב כננר הפת העיח פתוחה וחביתחמה
 1ר65נתא סזתר לכ"ע סתומה וחבית צתנה ובפתאסור
 וחנקז צוננת בפה ש סתוסה וחבית חסה בפתהיא

 61וא



ה,טליט קה 8ימן תערובותהלכאעךוף6%
 נרחית זו סוניא רגם שם הר"ץ וכתב ע~שפתוחה
 הרמב"ם רעת וזהו היא מילתא לאו ריחא רם"ללמאן
 ע"פ ונתנה חמה פת הרורה שכהב תרומות הל'כטף
 מותרת ~'ז חמים פת היתה אם הרומה של ייןחנית
 ובחבית עכ"ל ששואבות מפני אמורות שעוריםהפל

 סס סס"ס ע5 ]~0סיסני הנקנ בננר והניחה מייריפתוחח
 סר'"ף וס6 ע"פ קורקס הר" כסס ומירן סיני6 טסךפסקט0
 5רני60 סטס 7סת 6י60 7נ.רוס5טי ו7ט כס:ס"נ כן עסורסג0כ
 ט'ם 3ו:ן וכ'ם סריס ס7חס חמס סמ 50 סססג5 פע"סק0ני

 : ~17ק[ כן פסמט 63 ס3נו 7כס"ס מס~ס 03 ססן 163רכו4י:ן
 והרא"ש התום' בעלי רבוהיגו וכל תם רבינו אבלן

 פרטים לכמה רריחא הך וחלקו כן ס"ל לאוהטור
 הוא חזק רריח משום בריעבר אף ר~סר כמאןקיי"ל נבלה ובשר שחומה בשר כמו רפימום רגריחובוראי
 ולכן חזק ריח טתן שמן רבשר איסור של כמסשווהוי
 הריח קולמים עמו הנצלית הרנ או עמו הגאפה רפתנם
 שהריח היין ריח להריח אבל בכותח לאכול אסרוםולכן
 רמהור כמאן וקיי"ל איסור זה אין ומזיקו לנופונכנס
 חיישינן לא הפת בו ואפה הרומה של בכמון בהסיקובן
 חבית על להניחה חמה פת וכן היא מילתא ולאולה

 ראפילו ומשטע הוא חזק רריח משום אסור לכ"עפתוחה
 הש"ם הביא סרלא זו לשימה וראיה אסור חמיםבשל

 רהשוכר עניינא הנך נבלה רבשר בעניינא שםגפסחים
 כהנאה ואינו שאני פימום וריח זל"ו שייכין ראינןש"ם

 חריף רבר של רבריח לומר שריסיפו מראשונים וישךק : סס[ ]הוס' ממש כאכילה אלאבעלמא
 כששנידם ונ"ש חריף שדויתר ובין חריף שהאיסודבין
 "רהף לסו6 טסטון ור6'י0ו סנס'נ ]טרוג' אסור רוראיחריפים
 סק"0 0סר'0 סקסס וכן כרכ6 קיף5 י6:ן 05 7ק6טןסו6 ל6ג'י יגע"נ ט"פ 6שר סיס 1נ65'0 7נסר5 ססוס 6כי'וי0י

 סס75 'ל6ס כ"6 6ו0 סס כ6ו'ס סעעיין 6ע:ס סק"וועכרו*ם
 ,סו %61י נכ5ס עס 0נ5!ו כ55'ס יכ:ין ט"ס כן 6~סרססגר6

 1 ו7וק[ טכסון רג6 ר6יי0 61'ם סכעון סריףיו0ר

 בבשר הא)סרים לשימת ראפילו הסכימו הגרולים כלבפ
 חמתירים לשימת וכן יחר שצלאו נבלה ובשרשחומה

 מהם כשאחר הכל והו שגתבאר כמו אטר לכתחלהפיהו
 וס"ך ]ע', לכתחלה אף מותר כועשים בשנירס אבלשמן
 מלשון כן נראה לא ולענ"ר ע"ס[ וכרו"ם וסר"חסק"'6

 בשר עם שחופה בשר צולין אין שכתב ,שםהרסב"ם
 האסורה היתה ואפילו מוהר ה"ז צלאן ואם וכו'נבלה
 הזכיר לא לכתהלה רלענין הרי עכ"ל וכו' הרבהשמינה'

 מהו מתם אוסר וטהבאנו בירושלטי וכן ושטן כחוש%י
 כלל הזכיר ולא נבלה בשר עם שחומה בשרלצלות
 ויאכלו בזה זה הנופין יתערבו שלא כרי גאחדפסחים שני צולין אין רתניא סהא שאנסר מי על הש"םהקשה שהרי כן להריא משמע שם מפסחים 'ונם ושסןכחוש
 אמור זה בלא גם הא האוסר ולךברי למנייו שלאה8סה
 למצא הש"ס ונדחק הריח ע"י מזח לולע שא4טפגי

 כלל קושיא כאן אין רבותינו כרברי ואם ע"שתירוצים
 בבה"נ רנם וראי אלא כהושים רשניהם להיכאראיצמריך

 ראסר למאן שם הש"ם רמפרש והאי לכתחלהאסור
 זהו ע"ש כחוש נבלה ובשר שמן שחומה בשראפילו
 כחושים וכשניהם אסור בריעבר נם רבכה"נ ריעברלענין
 אסור כחושים בשניהם נם לכתחלה אבל בריעברמותר
 אבל בזה"ל שכתב ל"ה סי' רורא בשערי משמעוכן
 ע"ש אסור מיהא רלכתחלה מורה רמפטמא בשרמיני

 : ושמן כחוש הזכירשלא
 בהנור רווקא להמחמירים ראפיל1 הפוסקים וכהבוי

 לחס עשרונים י"ב שטחזקת נרול בתטר אבלקיזן
 שחושבין אצלנו ולפ"ז חלה שיעור הוא עשרוןוכל

 לימרות ל"1 הם עשרוניס י"ב קמח לימרות נ' חלהשיעור
 להחמיר אין הצר מן פתוחה התנור תהיה לזה ונומףקמח
 הוא ונם רחב אויר בה שיש מפני בריח לכהחלהאף

 ההיתר על האיסור מן הריח יקלופ ולא הצר מןפתוח
 ופתחם קמנים היו שלהם שהתנורים חז"ל בימיררווקא
 וחלב בשר או ומרפה כשרח לצלות אסרינןלמעלה
 מן ו%תחן נרולות שחם שלנו בתנורים לא אכלבאחר
 שהוא כל אלא א"צ עשרונים יב רנם שאמרו וישהצר
 : רפג"6[ כסס 3", נסל ]ג"' איטר בו אין שלטכתנור
 לאו ריחא רם"ל מא] ראפילו להשך "'א אמנםף84

 למעלה שפיהם שלהס בתטרים רק זהו היאמלתא
 שלפעלה שלנו תטרים אבל למעלה פיו ררך הךיחריוצא
 הריח אוסר לכ"ע הצר מן הוא ור*תח סתוכוםרם
 דגדול בספרו צ"ו בסי' הב'ש רבינו והנה "היתדש האוור מן ומפמם רריח מחויק הצר מן שפיהםרכיון
 11 סברא שקיימו יש אבל ירים בשתי זה רבררחה
 רנמ"ט של שרבו וכתבו ]ס5"ס[ רורא בשערישכ"כ
 העיקף אבל לזה לדוש שיש ובוראי ]כ"ח[ כןפסק

 והרא"ש התום' בעלי רבותינו שכתבוה הראשונהכסברא
 אלא אינו דיח רחשש ר14סקים מבל מומכם רבריב: : ס%[ כףע ,ו לעס סוג6ס ]6% והמררכיוהרשב"א
 להיתר סמוך האיסור בשצ1לין השפור ~לבצלי
מחלוקתן

 וזה טעצמו זר; בקררה בשלו או כשצטץ אבל
 ואפילו למעלה מכומות אינן הקררות אפילולעצמו
 ב/ בסע~י רביט פסק בן מותר סתום ופיו קףןכתנור

 קצת פתוח שהתנור רדווקא ה~מ"א רבינו זה עלוכתב
 החסין שמממינים כררך הצררים מכל סתום הוא אםאבל
 ואיסרין מחמירין יש בריעבר ואפילו אסור שבתלצורך
 יש הפ"מ ובמקום מנולה וההיתר האיסוראם

 פותר סהום בפיו רנם הוא ראמת רבריו ביאורעכ"ל להקי
 לשבה חמין בסתימת סתימה תהא שלא בתנאיאך

 יש ומ"מ סתומה היא אלא וגרול קמן מרק כלשסותמין
 נם לבהחלה אפילו מוהר ראז הצר מן קסניםנקבים
 טסוי צריך זה בלא אבל למעלה מכוסה הקררהקשאין
 הצאליל'פ נשמממיגים בשבת ליזהר יש ילכןלהקררה

ושורין
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ךץשלדץן קח טיטן תערובה2יכאעףוףש8
 חפסר לצורך רק כן 5דצרווע4ט

 גר~
 מה ,ה בלא אבל

 לכולם אמ הריח הלה אנה יויע ימי לייח ששיםשיך
 שנכנם סה רכל קי"א בם" שיתבאר למה לר10תיש רפסר שב0קוס אלא מ' חתיכה בכל וצריך לסקצתסאם

 הרמ"א רנינו פמק שבשם כשס ולכן לבטל מצשרףבטק
 ]וכוס בכאן וה"ה ע"ש כן לנהוג יש רטסר יצורךררק

 : ע8ט[ כן סכתכ סק'8ע נטנר61 וע' סגכ6ן רפ"6 יגרי8תטרס
 ריחא בפסח ח0ץ כנון במשהו האוסר ראיסור יייאכ

 והוא קמן ההנור אס בריעבר אפילו ואוסרטולתא
 9סגרא ומייג ההנור תוך מגולין וההיחר והאימורסתום
 משהו הוה רריחא ה' בסעיף שהבאנו הריף סרברישו

 אסור ריח רנם ממילא במשרף הוה בפסח רחמץ8כיון
 אופין שהיו ממקדש ראיה והביאו חילוק ראין8י"א
  פררכי ]ע' ומצה חמץ בחם שיש חורה לחמי אחףאכהער
 במל חמץ גם התורה רמן ראיה אין מ"ש לפי אך4כ"ס[
 בפסח רק במשרו אמרו לא מררבנן ואפילו8:ששים
 נרולה היתה במקרש רההנור ועור רפסח חומראמשום
 לספוך יש הפסר רבמקום הרמ"א רבינו כתב8ם"ם
 לא רבפת מ"ל פומקים הרבה יבאמת המקיליןארגרי
 עור נתבאר תם"ז מי' ובא"ח סקע"ו[ ]עט'ך ריחאטאיך
 אבל להקל אין לגמרי רבמתום שכתצ מי וישבזה

 סס ]טמ6 להקל יש מצתכפתוח
 סק""

 קי"ה ובסי'
 אצל 11 קררות שתי בהנור להעמיר מוחר אםיהבאר

 ; ע"ש וה אצל וה לצלות או וחלב בשר או וטרפה בשר%
 שקורין המרר"א על איסור של שמנונית יש אם8כא

 היהר עליה ליתן אסור לאפיפ"א ובלשוננופאל"א
 בכלי קליפה ולא הגעלה בה טהני ולא היום53

 משום מהני לא הקליפה אחר הגעלה ואפילואומנות
 ליבון רווקא רצריך האור שע"י כתשמיש חוהדמררא
 להשתמש סוהר אחרת לו ואין יוטא בת כשאינהאמנם
 להשיג לט ישמע לא והוא נחתומ פת שאוכליןובמקום כותי הוא כשהנחהום דווקא והו אך הפת ולאכול3ה

 ישראל אבל כשלו מובה לו יתן לא כשהישראלאחרה
 יומא בת באינה נם להשתמש לכתחלה לו אסורהאופה
 וסר"ח[ סק"ח ]עייו יומן בני אינן על שגורו הכלים3בכל
 עליה שיש יומא בה במררא פה והוציא עברואם

 והשאר אסור הראשון רהפת נראה אימור שלשטמנית
 בשר של בשומן הרין ונן חשומן קלמ רריאשוןטותר
 להתכבד הראויה חתיכה הוא הפת אפילו ברוב בטלבהם הראשון נתערב ואמ סקס"ו[ כח"י מג"כ להיפך אולחלב
 ]סס[ ק"א במי' וכמ"ש עצמו מחמת אימורו שאיןכיון

 בה כשאפו חסץ ול במררא מתכאר תנ"א סי'ובא"ח
 ן ע"ש רינו מחמצה

 ברודה והרמב"ם הרי"ף ררעת 1' בסעיף כתכנו כברכ:1כ
 לבר רמותר יי"נ של חבית ע'ש ונהנה חמהפה
 פהוחה וחבית חמה רבפת אמרו רבנם' ואע"גבשעורים
 מילתא ריחא רם"ל למאן והו חטין בשל נם אסורלכ"ע
 כן אינו חיא סילתא לאו ריחא רם"ל לסאן אגלהיא

 ג"כ בוה פסק היא מילתא ריחא שפסק חטורולכן להט,י נ"כ נ,ה 8מקי להיהר בריחא פסקו שהםוכיון
 חביה נני על שמונחה חמה פת המור וי'ללחומרא
 אבל הרבה הריח שקולטת לפי אסור יי"נ שלפהוחה
 חמה פת או פהוחה החכ'ת אפ,לו צוננת הפהאס

 לשעורים חמיס כין חילק ולא עכ"ל מותר סהומהוחבית
 לרק לס'5 יוס' כף 611 'ס1לס כר' ]וססק אסור בחטיםואף
 ר,ח6' ס"5 'סיזסר'

 מסוי סלק6טר י1ס, לר' נו'5ת6 165
 יסטור'ס לס"5 ורק נר'ס6 ג"נ י16סר פ1כח סו6גותסססע1ריס
 ורק ס,5ט6 165 ס6 יר כרכ6 ק""5 'ו3כ6 חעיס 651סו6נות
 ו ויוק[ וסרזח וכקח וטנ"י טס5כס לח' 65 והי6סור ס5יג' 65 ינ"ע סהוסס וחכ'ת חמס כסת ס6מר ר"5ינר'

 וה בענין תמוהים ר' בסעיף הכ"י רבימ ודנריכנ
 של פתוחה חבית נבי על שמונחת חמה פתשכתב

 אם אבל המגופה ננר מונחת אס 1ר11קא אסורהיי"נ
 חמה פת או פהוחה החבית אם אפילו צוננההפת
 אם אמור שעורים פת היה ואם סותר סתומהוחכית
 פמק איהו והרי עכ"ל סהומה חביה אפילו חמההפת
 היא מילתא לאו רריחא והרמכ"ם כריי"ף א'בסעיף
 רמימרא וצ"ל וכרו"ס[ ]סר"ח הנרולים עליו תמהוונבר

 אסור ופהוהה רהסה סתפא בנמ' ראיתסרא כיון11
 ופתוחה וצונגת וסתומה וחסה מותר ומתומהוצוננת
 לא 11 מימרא ראמר ומאן יוסי ור' ור"י רר"םמחלוקת
 פסק ולכן היא ריכ"ע ש"ם רריחא בפלוגהא להתלי

 רהלכה יוסי כר' פמק רהנאי ובפלוגתא 11כמימרא
 ס1כר סעור לנס תסס סג511 ]ו3חנורו ור"י ר"ס נגרכמות1

 : ולוק[ ס'טכן
 שבחבית נקב ררך י"'נ ריח בפיו ישאוף צ~יכד

 רם"ל כמאן פוסק בוה מ"ם היא מילתא ריחאשפוסק
 ונכגס חוק היין רריח משור היא מילהא לאו רהאבגס'
 מהכוין ואינו סס[ ]תוס' הנאה כאן ואין ומויקובנוף

 ג"כ וכן אסור בריח ליהנות כ11גת1 אמ ובוראילהנאה
 ללוחכו אסור וכן בולעו שאינו אע"פ היי"ג למעוםאסור
 אנל בהנאה שאמור מפני יי"נ לולף אסור וכןבלשונו

 : בהנאה מוהר שהרי יינס סהס לולףמותר
 שמשימין אינננע"ר שקורין ווננביל פלפלין של שקמוץ

 היין שאין ספני בהם להריח מותר יי"נבקנק3י
 וה ובשביל ביין כח גותנין הם ואררבא כח בהםנותן

1 % נ"מקנכיבהם
 ל ו

 היין מעם הם שיקבלו ביין אותם נוהנים אם וכןמצוה
 כלאי ושל כוכגים של בשמים וכן בהם להריחאסור
 בדבר מ"ם מילהא לאו ריחא רם"ל למאן ואפילוהנאה איסורי שהס מפני בהם 9הריח אמור וערלההכרם
 הוה הדבר אם ולכן מילתא ריחא וראי להריחהעשוי
 להריח מותר הנאה סאימורי ולא אכילה סאיסייהוא

גו
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 לאימור נהפך ר~תר דם"ל תוא דכ11נת1 שפירש מי וישן

 היא הגדולה אם ספק יש ולכן מהאיסור קמנהכשהיא
 האיסור היא הקמנה ואם הקמנה על גם חייכ אזהאיסור
 חייב ולפיכך הספק וזהו שתיהן על ופמור להיתדנהפך
 נלל מדבריו זה משמע ולא סס[ מסספ'ג ]ג"מ תלויאשם
 נרופך דאיסור הך כלל ס"ל לא דהרשב"א דנלע"רו~וד
 שיתבאר נמו באחת כולן לאכול אומר מדקאלהיתר
 לאגול מוהר בודאי להיתר נהפך האיסור ואםבס"ד
 ומוהר להיתר נהפך דהאיסור הרא"ש כם"ש כאחתגולם
 ש"ם מדאוסר הרשנ"א וא"ג ע"ש כאחת נולםלאנול
 ס"ל לא לאיסור נהפך ה'תר דגם וממילא כן ס"לדלא
 לאשור נהפך דהיהר סכרא יש אפילו להרא"שרהרי
 דהוח משום הוא דהטעם ככוונתו שפירש מי ויש,ק ן 3וס[ יס3"ר "" ]ונסעיף כמובן להרשב"א כ"ש אסרינןלא

 חתיכה היה התערובות אם דודאי מבורר שאינורוכ
 מבורר רוכ כאן יש היתר של חתיכות בשני אימירשל

 שהאיסור %א היהר של שנים כאן שיש ברורשידענו
 האשור היא הנדולה ראולי תיתר של ריג כאןיש אם ידענו לא אכתי וקמנה בגדולה אגל בהםגתערב
 שבארנו גמו רוב מקרי לא מגורר אינו דהרובוכיון
 סוף סוף תאסר ושמא ]סנרע'6[ ע"ש ס' סעיף ק"הבסיי
 היתר של היא ראם מם"נ קרבן גאן אין הקמנהבאכלו
 של היא הגדולה הרי אימור של היא ואם מותרההרי
 מבורר רוכ כאן שאין דכיון כרוכ הקטנה ובטלההיתר
 הנדולה רשמא היתר רוכ שיש בכירור יודעין אנושאין
 ונשארה ברוכ בימול גאן דאין ממילא אימור שלהיא

 מכיא ולכן מותרת או אסורה היא אם בספק ג"כהקמנה
 נוכל ולפ"ז הנדולה על ובין הקמנה על גין תלויא~ם
 להיות נהפך דחאיסור דס"ל דכשם להרא"ש נ"כלומר
 הנדולה או להיתר מאיסור הקמנה ונהפכה המיתרתחיא הנדולה אם מבורר שאינו רוג דהוה משום תלויאשם דמייתי והא איסור להיות נהפך ההיתר כן כמוהיתר
 וממילא לאשור מהיתד הקמנה ונהפכה האסורהחיא

 : נשניהם ספק נאןשיש
 אמרינן ]ג"ג.[ דבבכורות נדולה שאלה לשאוליש היתר להיות נהפך דאימור דם"ל ז"ל להרא"ש אמנםמפ

 טהור שחוטה כשר זיתים בשני שנתערכה נכלהרכזית
 כמשא ום"ם ברוכ במל דהנבלה משום כמגעמלממא
 מממא היא ולמה שחומה כבשר ממש היאהנבלה הרי היתר להיות נהפך דהאיסור ס"ד ואי ע"שמטמא
 אכילה לענין למה בשם הקשו התוס' נם והנהבמשא
 דבאכילה ותרצו כמלה אינה משא ולענין ברוכבמל
 קמא קמא הבליעה כבית כשנכךס ומשהו משהוכל
 וננע וחזר כשננע סגע למומאת ודמי היתר כרובבמל
 מיהו ע"ש טמא כאחת כולה שנושא משא אגלדמהור
 רלהרא"ש כהרא"ש ס"ל דלא מדבריחם נשמעעב"פ
 ס"ם במשא רמטמא הוא דמדרבנן נאמר אם ואףהיתר דכולו כיון 4ה א"צ הרי היתר להיות גהפך דאיסורז"ל

 גסור היתר והלא כזה רבנן גזרו למה נהרא"ש ס"דאי
 להיות נהפך האימור דלעולם צ"ל רלהרא"ש לי ויראהי ו כאחד כולם לאוכלם דרשאי להרא"ש דם"ל כמוהוא

 שכמלה רמומאח דקיי"ל משום במומאה ורקהיתר
 מינו את מין פצא ואמרינן מינה במצאה וניעורהחזרה
 שיש מע"ה ?יר הלוקח ]ג"ל[ שם בראמרינןוניעוד
 ?יר ומיעום מים רוג או ציר ורוב מים מיעוטכהציר
 רוב הוא אם מם"נ ומהור בסים רמש.קו שםואומר
 מקכל איגו ציר ?יר רוכ הוא ואם השקה מהנימים

 מומאה דמקבל דמיא פיעוטא הנך משום ואימומאה
 מיעוטא הנך ציר ורובא הואיל להו מהני לאוהשקה
 שם ואומר טוסאה מקכל ואינו ציר ברוב כטלירמים
 לקדרה ליהן אכל הפת את גהן למכל אלא שנולא
 המים אה מוצאין שכציר שהמים מפני אסור מיםשל

 אותו ומטמאין הציר על ורבין יחד ומצפרפיןשבקדרה
 ע"ש וניעור מינו את מין מ?א אמרינן דכמומאהמשום
 ראיסור אע"נ כמשא לטמא ג"כ בנבלה רבנן גזרוולכן
 ואם וניעור חוזר דבמומאה משום היתר להיותנהפך
 זיהים שני עור עם מתערבים זיהימ השלשה אלוהיו
 מתחגר זיתים השלשה שכתוך נבלה הכזית היהנבלה
 השני על ומהרכים וניעור וחוזר נבלה דתים השניאל
 באיסור אבל סשא במומאת רבנן גזרו ולכן שחומוהזיתים
 מן וניעוה חוזר שיהא ביבש ביכש מצינו לאאכילה
 בלח לח כהערובת מינו כשאינו במין ורקהתורה
 ביבש ביכש ולא טעם דנותן סשום וניעור חוזראמרינן
 לעיל ועס"ש ע"ש כ"ח סי ה,:וגר ב?' מדבריווכדסוכח

 זרצ כיבש וניעור חוזר דכאיסור שיתבאר וזה צ"מסי'
 : ע"ש כ"ג בסעיף כם"שמררכנן

 רהיתר שאומר מי שיש ה' כסעיף כתבנו ככר והנה~4פ
 ע"ש זה על ותמהנו אמרינן לא וראי לאיסורנהפך
 שאמרינן כשם לאיסור נהפך היתך דאמרינןולענ"ד
 מהא לזה ברורה וראיה להרא"ש להיתר נהפךאימור
 כשחוטה בטלה נבלה אמר דחד ]נ"ג'[ גמנחותדאיתא
 ואינה שחוטות חתיכות כשני בטלה דנבלהכלוסר
 במילה שחוטה אחת דחתיכה להיפה אמר וחדמממאה
 טומאת מממאות דכולן לענין נכלות חהיכותבשני
 אוליגן אם הוא ומחלקותם ע"ש ספק טומאת ולאודאי
 מפורש עכ"פ מיהו ע"ש במל כתר או מבמלכתר

 לאימור נהפד דהיתר להדיא חרי לנכלה נהפךדהשחומח
 איסור לענין ולא כן אמרינן מומאה לענין דרק לומרואין
 באשם חו"ל דקרקו ולכן כיניהם לחלק סברא איןדכזה
 משלש דחתיכה דווקא חתיכות משנן חתיכה לומרתלוי

 יאחת שומן של שהים דאם לה משכחת לאחתיכות
 חלכ של שתים ואם ופמור להיהר נהפך איסור חלכשל

 חמאת חייכ והרי לאיסור נהפך ההיתר שומן שלואחת
 נרפך איסור ס"ל רלא למאן ראפייו אומר אניואדרבא
 ברוג בטי גיגש דיבש הפומקים רוג דעת זהו י"נהיננ ן וצ"ק אמרינן לאיסור נהפך היתר מ"םלהיתר

אף
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 נראה וכן כן ס'ע לא שהראב"ד ואלנ טיננן9
 שכהב פט"ו ריש הרמב"םמדברי

 וז'י
 חתיכה א~ילו'

 מותר דבל שחופה של חתיכות בשתי שנתערבהנבלה
 שיאבד עד אמור דבל סופרים מדכרי אכל דחורהסן
 רש"י מדברי וגם ע"ש וכו' סיעוטו מעוצם האסורדבר
 דמעשר שם ראסרינן מאי על שפירש כן גראה :"נ.[]נ'ט
 הראב"ד וכמ'אפ ס' דהיינו ברבייה כלומר ברובבטל
 ברובא רתיבטל נבלה בחתיכת בחולין דאמרינן האעל
 דכיון נראה ומעמם ששים של ברבייה דהיינו]ק'-[
 וע3'ץ ברוב בטל בסינו סין בלח לח נם התורהשמן

 שהרי ליבש לח בין חילוק אין שוב ס' צריךמדרבנן
 החום' בעלי רבוחינו מ"מ מעם יתן יחד יבשלוםאם
 ביבש ס' א"צ מררבנן רגם ס"ל הפוסקים וכל]סס[
 רעת כלל הובא לא וש"ע ובמור במינו במיןביבש

 ע'ס רסי 9טמ סנמנת' מיט קייל והכי בזההסחסירים
 ר,ס טדגרי1 61ררג* גרס'י  זס :מ65 65 5ס:יג. 6נ5 נ"יגל'
 : ס'ס[ נר1ג רבסל לס,ל  5ויפד הסהט  וט'גי[  וזגסימ ]נ':[ג'5ס
 נתערבה בין חילוק שאין נראה רלכאורה הטור כתב'נ

 רקות לחתיכות שגפרד כנון בסיגה שלא ביןבמיגה
 דווקא כתב התרוסות בעל אכל לזה זה בין מכרשאין

 יבש אפילו מינו בשאינו סין אבל במינהשגתערב
 סעם בהם יתן יבשלם דאם כיון ששים צריךכיבש
 רבאימ הש'יע בעלי רבותינו מתמו זו וכדעהעכ"ל
 שיכול סקום דכל הוא וכללא מ' צריך ביבש נםמינו
 שאם מינו בשאינו כטו ראורייעא איסור *רילבא

 ביבש גם גזרו ראורייתא כעיקר וטעם מעם יחןיבשלם
 איסור לידי לבא רא"א בסינו בסין משא"3ביבש

 לפיכך ברוב התורה טן במל בלח לח נם רהארשרייתא
 יאדרבא ט"ס[ סרון גסס ]נ"' ביבש ביבש ההמירולא
 צריך התורה מן גם מינו רבאינו מדבריהם רסשמעיש
 ע"ש צ"ח ובם" א' בסעיף בם"ש ביבש אפילוס'

 אימ לדג!ות רבים אחרי תורה דאמרח דהא י"לוטעמם
 הרובות ככל כעיקר לטעם לבא שא"א ברבראלא

 מינו שאינו אבל בסינו סין וזהו ור"ג סטונותשבריני
 שיכול כלומר כעיקר רטעם בכלל אלא הזה ככללאינו
 וע"ש יהר באכלם או יחר בבשלם טעםלחיות

 כיבש חכסים החמירו רלכן שגתבאר המעם לפי1,ש : ט"ובמעיף
 איסור לירי לבא ראפשר משום סינו באינוביכש

 נם כרוב במל ביבש מכש ררבנן באיסור וא"כהורה
 חורה אימור לירי לבא א"א שדדי מינו בשאינוסין
 אבל סקי,[ יסל'ח סק"ס ]ם'ך האחרונים נרולי פסקווכן

 א' בסעיף שכתב כן נראה לא הרס"א רביממדבדי
 או סררבנן האיסור אם מן זה בכל חילוקדאין

 קאי דלא בדבריו לרחוק שרצו ויש עכ"לסראור"תא
 סינו דאיגו זה רין שהרי כלל משמע ולא זהאדין
 ברינים חילקו דלא להדיא נראה ודעתו לזה ססוךכיאר
 בוה בקיאין הכל שאין ספני לראורייהא דרבנן ביןאלו

 : ומ"כ[ ש:'י גסס טס ]שפמ'נ כן שסצן מהנדלש ישוכן
 אבל ]סס[ המקילים דעת עי לססוה אפשרובד6"מ
 ס,ח[ גשנ ]גפ או"ה בעל שהרי לווקל אין בהפ"משלא
 שנקרא לפי דיבש סינו בשאינו במין אחר טעםכתב

 ברוב בטל אימ מינו באינו ביבש דיבש שי"א ודעכפו
 השיעור אלא התורה סן ס' א"צ ונם התורהסן
 נתערב שאם והייגו פרם אכילת בכרי בכזיתהוא

 סהאיסור בוית שיאבל ער כך כל בדהיתרמהאיסור
 מכאן ופחות התורה מן אסור סההערובוח א'"בכרי
 פסחים הש"ם במוניח סשסע והכי החורה סןסוחר
 מינו שאימ במין דאורייתא הוי בבא"פ דבזיח]מ'ס'[
 ס' רצריך וראי  מררבגן מיהו  וסלימין סמ"ו סנס'ג~ס'ס
 יבשלם ראם שנחבאר  הטעם לפי ואעדגדלבאורהבם"ש
 יצטרפו הסים גם  שהרי ס' צריך היה לא פעםיחן

 עתה לנו ירוע  שאין  כיון בוה פלוג לא ס"טלששים
 וביוצא מים בלא יבשלם רשמא ועור המים יהיובמה
 ס1ס סגמטרג1 ]גליס  עגין בכל ששים  צריך לפיכךבזה

 ו גיגס[גינס
 ביבש בשא"ס  בסין  אמרען ואיך שאלה בוה וישטד

 והרי ראורייחא אימור לירי יבא רכשיבשלםביבש
 להיתר  נהפך והאימור  נחבטל בבר החורה  שמןכיון
 היתר כולו הוא והרי בזה יהיה איפור טעם איוהא"ב
 צ"ח בסי' שגחבאר לסה ורם. סק"ג[ ]ס'י התורהסן
 ראמרינן מימ ובשאזנו במימ סין בנחערב ל"1סע"
 וסבטלו עליו רבה ומינו אינו כאלו מינו שאיגו אתרואין
 שמינו כיון מ"ם טעם נותן מינו באינו דבע"כואע"נ
 סאיסור טעם נתינת כאן ואין איסור כאן אזן עליורבה
 טעם גרגש אין דשם ף"ל דכוותיה וה"נ שם כם"שכלל

 נותנים ושניהם דהיתר סים נם יש שהרי בפ"עהאימור
 מהאיסור הוא הטעם בל כאן סשא"כ סינו בהאינוטעם
 בזה נ"ם מאי ראכתי מספיק זה אין אבל ןסס[בלבר
 בע"כ בשם וגם כלל אימור כאן אין הרי סוףסוף

 א"צ ראל"כ לבטלו סינו באינו בח אין האיסורשטעם
 בבישול מיירינן דבשם לחלק נ"ל ולכן דהיתרלסינו
 עליו רבה רמיגו ראסרינן משום ורק טעם נתןרכבר
 בכאן אבל אינו כאלו מינו שאינו את וסילקוסבטלו
 ט,ם נתינה חזה לא שעריין בבישול שלא ביבשכיבש
 כשיבטלם וא"כ רוב פשום הוא הבימול אלאכלל

 לא האיסור וזה טעם נתינת והיינו אחר איסוריתחרש
 ; כללנהבמל

 בסקוס אלא שייך לא רביטול רכיון שאוסר מ. ישין
 ביטול לו אין האיסוי כשניכר אבל ניכר האיסורשאין
 בסקיס אלא אינו בס' רבמל סינו ביבש:באינו יכשלפיכך
 אטעפא למיקם כדאיכא אבל אטעמא למיקםרלינא
 עם ונתערבה שנאסרה סחלב בלועה חהיכהכען

התיכות
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 בלש עם שנתערבה חולבת כלי או אחרותחתיכות
 ראיסורא אמעסא למיקם איכא רבהני בשר שלאחרים
 פ"ר סעיף ס"מ בסי' נתבאר בבר שהרי הםוזימא ורברי סקא[ ]סר'ח גימול לזה אין קפילא מעימתע"י

 חהיבה אותה ונתערבה מליחה בלא שנתבשלדבשר
 1"ש גמינו כמין רהוה ברוב רבמל אחרותוכהתיכות
 רבלועה דכיון ששים צריך ובכאן רמי לא רגזהינהי
 כס"ש דרננן הוה שנשלו דדם טשום נרונ דנטלהיהא מינו נאיט הוה נמי ובשם סיע גאינו נמין הוי13חלב
 לה אין לטעום שגיכולת רטפני ס"ר אי על'פ מיהושם

 רזה וראי אלא לטעום יכולים שם נם והא בללגימול
 רהא ועור לטעום שכיכולת מה גיכר איסור מקרילא
 רגטל וראי ולפיכך קפילא אטעיסת מסבינן לאאק
 כבר נלים לענין מ"ש וכן סק"ט[ גס"ד ססמ"נ ~כ"כגם'

 במינו במין הוה בכלש רבלים קכ"ג בסי'נהגאר
 ! ברובוגמל

 ברוב רבטל במינו במין כיבש ויבש הטור כחבקק
 שבוראי אע"פ ביחר כולם לאבול אחר לארםכיתר
 כפ"ע ואחר אחר כל לאכול מותר וכן האיסור'אוגל
 הרא"ש רעת וזהו עב"ל האטור בננר אחר להשלק-וא"צ

 אחד כל לאכול מותר ובן בלל אימור באן שאיןטן גיחר בולם לאכלם מותר ולפיכך להיתר נהפךדאיסור
 דאמ-נן נמו מפי נרע דוה תימא דלא בלומר"ע
 מותר ראין מומין בבעלי תמימין שנתערבו קרשיםנבי

 לא אהר אחר אכל ע'ו:[ ]ונחיס שנים שנש רקלו,קריג
 ראררנא נכאן נם אוטר והיית. ~ג'י[ היתר שלהוא נסי השני ד,וא רהתירא וראי שאהר כיון ילדבשגים
 להיתר נהפך ראיסור רביון קמ"ל שנים שנים יאכלםשרק
 וגם זענ"ח[ כווות. ]גו"5 שירצה אופן בכל לאובלםיבול
 במו איסורים באיזה שמצינו לפי אחר להשליךא"צ

 צריך מ"ם רבמל ראע"נ בחולין שנתערבהבתרומה
 הוא דבשם א"צ רכאן קם"ל מהתערובות אחרלהשליך
 : ,,נ"י[ איסורים בשארי סשא"כ השבמ נזלמפני
 כאחר כולם לאוכלם ראסור בתב ז"ל הרשג"א אבלדמפ

 נבלה של חתיכה לשונו וזה אחר אחר יאכלםאלא
 ביגש יבש גאחרות שצתערבה להתכבר ראויהשאינה
 של איסור ואפילו שנים נתוד אחד אפילונמילה
 אחר שכל משום זה גרבר והקילו כאן איןרבריהם
 כרוכ שנתכטל וכיון כי'ע אחר כל ואוכל כסל'עעומר
 אומר אני האחר כשאוכל תורה איסור באן ואין הירהרבר
 אני נאחרון ואפילו ואתר אתר ככל ונן היהר שלזהו
 לו הלך ובבר אימור של חיה ראשון שנאכל 0האוסר
 ולפיכך הנבללים ברברים משא"ב הוא היתר שלוזה
 : עכ"ל כאחר בולם 0בשלם ואינו באחר בולן אוכלםאינו
 מן במל בסינו רמין ביון להבין ריש רבריו ביאורכ

 ראו מה א"כ ביבש בין בלח גין ברובהתורה
 ביבש ולהקל ששים לרצרק- בלח בלח להח0ירחכמש
 חתיגה בל על אומר אני ביבש ריגש תירץ ולזהגיבש

 בלח כלח הנבל*ם רברים משא"כ היתר שלשזח
 ועכ"פ ששים הצריכו האיסור מן נ"כ יש טקצתרבכל
 ראיסור ז"ל הרא"ש סברת ס"ל רלא מרבריו למיריםאנו
 אחר שכל ואמרינן רובא בתר ראזלינן אלא להיתרנהפך
 שייך מה להיתר נהפך איסור נאמר ראם מהרובהוא

 היתר כולו הלא היתר של שהוא אחד כל עללהלות
 בלח החמירו למה רא"ב הרא"ש לרעת לשאול ואיןהוא
 מינו דנאינו ניון פשום רהמעם ששיט ל"צריךבלח
 ורץ בכה"נ במינו נם החמירו לכן מעם נותןבכה"נ

 לם יכול מהם שנים אבל ביחר התערובותכל
 סק'ו[ ]ט"ר כשנים אתר רק הוא התערוגות אםאפילו
 מפורש מהראשוגים אתר וכ"כ מלשונו כן סשמעולא

 איתא ברובא ראיסורא רתלינן משום אמור הרונרלאנול
 : נ"[ גינס]ס"מ

 גאכילת שאפילו בזה עור שמחמירים מרבותינו וישכא
 התערובת כל לאכול אחר לארם אין אחתאחת
 גריס[ סד"ס . ק' חעין ]"וס' בזה שמסתפקים ויש]סלג[
 ראי להיתר נהפך ראימור בהרא"ש ס"ל רלאונראה

 יך ד "עןבסעיףבעל
 0י ויש יחד שלשתם יאכל לא אבל בפ"ע אחתכל

 יש זנן זה אחר וה אפילז אחד אדם לאכלםשאוסר
 ליתן או אחר להשליך מחמירין ויש לבתחלהלנהונ
 כארע וככר על'ל כעלטא הוטרא אלא ואינולנותי
 שיש ורע בלל הגיאו לא והטור הרא"ש ורכריהטעם

 כולן הותרו לים נפל או מהם אחר רכשנאכרכאיסורים
 ולא ק"י בסי' שיתבאר במו ס"ס בתערובות רקוזהו
 נתימרה מחמירין ריש זו וחומרא זה רין בכ~עשייך
 בעלמא חומרא אלא ראינו כתכו ולפיכך זה רברעל

 ראינו או זה דבר רא"צ או ברוב בבימול הריןרע"פ
 מהם אחת השליכו אם זו חומרא לפי ומ"ם כללמועיל
 ]גס אחת בבת ואפילו כולם לאוכלם אחר ארםיכול

 : ודזק[ זסס"ט וססט'נ5סרסנ"6
 שנתבם אחר התערובות בישל ואם המור נתנ עייכב

 גפ"ע מותר ואחר אחר שכל הרשג"א כתבברוכ
 ו~'א האיסור כננד ששים שצריך טעם נגותןוהרומנ
 תערובתו נורע לא שאם וכתב בזה חילק ז"להרא"ש
 נורע ואם האיטור כננד ס' צריך שגהבטלוקורם

 כטו כולו מותר הרופג נם שנתכשל קורםהערובהו
 על נתוסף כרוב שנתנטל אחר ואם שנהערנוהחתיכות
 רלהרשב"א לשימהם והולכין עכ"ל ונאסר חוזרהאיסור
 בנ"מ הרומכ את אוסר ולכן להיתר נהפך האיסוראין

 ולכן בלל 'סור . באן אין להיתר נהפך ראימורולהרא"ש
 עריין שנתבשל מקודם נודע לא אם ורק מותרהרומג
 נורמת רהיריעה ס' צריך ולכן האימור נהכטללא

 גורמת היריעה רחג"נ אימור לענין אפילו שהריהביטול
 רבלא היתר לענין וכ"ש ל"ג סעיף צ"ט בסי'בס"ש

יויעה



 8להךה8ליש קם פטן טדיב"ייטהעףדר
 אף האיסור על נת"מף אמ ונן ביפול נאן אץישעה
 ביבש אף ונייר מימ אה סע מצא דרדיעהלאחר
 וה ובארן 1' מעיף צ"ם במי' הרמ5א רבימ נמקשבינש
 הרא'-8 לרעת מירבגן רק יזהו * ויראה לש בטעיףשם
 מררבנן הוא כיבש וביבש וניעור חוור דהורה מןרנם וראי מהאימור פעם 3תינת שיש כיון בלה בלחורק מוחי הוא כבר להיתר נחפך שהאימור ניון דוצרהרמן

 ; ]נעע4ז[ פעס יתן ינשלס שאםמפני
 להחתיבות הרומב בט יש רפרש איזה ,שהגיחד מהחתינות ואהד אחר שנל להרשב"א שכתב " ארכנ
 והשיב שר'3[ ]סי' בהשוי וה על הרשב"א נשאלונבר

 נבלע הרי ז4מור שהרוסב רנין פעות דיאשבאמת
 בתורת וכ"נ אמירות החתיכות ונם בהחתינ%זהרהצכ
 שאומר מי יש %נן קשה המור * אנל ]ע3ק[הבית
 ראע"פ וקם"ל הא-צר ננר ס' נשלש ויא המוררמונת
 בפ"ע אחר בל רק באחד לאובלם אין מ"ם מ'שיש
 רכיון ס"ל ההמור נראח ולע3"ר טבואר והיוהק]3'ס[
 איך בפ"ע אחר כ9 לאכין טתרות הוהינותרבאמת
 שהוא סוה הסוה רבר לך ואין 4לימתו שראסראפשר
 מוהוזת דהחתינות ה"ק אלא אסור ופליפתו מוהרעצפ
 אט "כזה מפמ מ' צריך שלהרוטב חה מקידםכמו
 דיא האיסור יעיגך וביון ששרם יצרעי בלח כיבשרנין

 סהיוסב שבלעו מה לההתיטת חיישי3ן לאסררב3ן
 ביבש ינש שנהערב קוים שנהערב בלח יבשנרר 0פני החמירו בהרומג ורק מווזר הכל רב4עאזניץ

 ; בההתינות ולא בהיומב להחמיר ריובנה"נ
 הב"י רנימ אכלכד

 בסע-

 ביבש יבש נתב ב'
 יעת וזהו עכ"ל נחתיכות ונכלע פעם בנהןשהיפכ ספני ששש ש6 4ין אם אסור בפ"ע אחר בל5אכ1ל אפ-י כאמר נולן בשלן אם בתרי חישנתב8ל

 ששים נשאין אמוחת רמתינה רנם וכתכהרשב"א
 המותרווז החתינות את נם מצרפין רלששים דואופשופ
 וצא נן ה8ור נוונת וגם האיסור חתינת לבפללהרומכ
 התערובת טדע דאם %1'א וו"ל כתב הרמ"אה-נימ
 ונאסרין החרץ ראין שרי הכל ביחר שנתבשלוקורם
 שכסעיף יפי הרא"ש רעת ווהו ע%'לולחתיר איכרי לממוך יש הפסר ובמקום ב*בש ש3תבמלמטשי

 נמו בהרא"ש דלא מתמו נאחר נולם לאכלםין
 ולנן בהרשנ"א רם"ל משום ע"ש נ"א בסעיףשבארנו
 זו אדיעה לממוך יש הפמר כמקום ררק כאןנתנ
 טס ססנ'6 3שור ג") 4נן בהרשב"א העיקי בלאיהאבל
 זטוגתו 6)6 זענוו ג)5 סני6 )6 משזס וסלי סרסנ'6זעת

 ג'נ 3סטיף )סט"ט סתטעהע טחרוט *יס3"6 י6סעו)סורוט
 סרס3"6 ש) סר5ם ס)ינ סס יגס )סורות זג6 סגח3וע3"ח
 ; ,זוש 6'פ %סט"ס ה6' נוס וס ס)6 קת') מ*'ע"ע
 כאחר טלן לכשלן שאסור הרשב"א לרעת יא%2וכה

 טוי3ו לזה תקנה יש לבשלן ריצה אםמ"מ
 ואין יחי ולבשלן האסורה החתיכה כנגי ששיםער לדצסי

 ס54ס ס1חוים קךדחז בשני בשה, אס וכן היתר שםוה עו נטרא שנ2ר גטן לכתחלה אעצד מנפל משוםבוה
 דבבר רנען דט4י1ר לג82ל ששש בשנטשם שאיןאף

 אל8 סררגנן נם לאובלן וסותר2חבפל
 שא~ש*

 יחד
 והרן חוויהר עש וגתעדב האעאד שחור משוםאסו
 נשנתבשל ולכן פ' רצרזי וגנ* אשור כשארהוא
 3אמך אחי ה84"ל1 מותר באחרת דוא שהאיסוראומר אני ה4הת שאוכל ובשעה יחר גגללו רלא קררותבשני
 חהא-8 לרעה אב'ל רב3ן נער ל4 רבבח"3 ייבא םפקינם יל הוהא* יקחיא ררבנן ספיקא ה"ל כוה ספקשיש
 התערובות שצרע קקרם קררווז בש% בישלם א6בכה"נ
 רער רניט והקירות המאכל גררו,ז השני אמורשוראי
 ש אמוי התעחבות נויע לא נשעויין הבישוללאחר
 ייל קררה כל דעל ראורייהא םפיקא %ע א"נ4חורה
 לדיזיר שרוצה מי יש זו נקררה מונח האיסורשטא
 יגמ שצאמר ל8 אם סק34[ צס'ן עיקר ואימ בבה'צ3ם

 אין החורה סן אבל סררב3ן רק וצא ףייעהלחרא"ש
 הביטי נורמתהיריעח

 וזזלכץ ררבנן 'מפ-שא דהל ה*נ
 ייה-שש גן פט*ר סנס"ג סגר6"ם ר3"ס עסנסת ~שנ'סלהקל

 ; ע"ס[ טיר3גןט61
 שמוהר במקום אף וע"פ בשבה איםוף לכפל אצרמ

 שדהש ס8מ אסור ויו"8 ובשבה האיסור מצףלבמלן
 רוב ש ששיס לשער אנל במלאכה ורךי רברמתקן
  ששתערב ביבש יבש ונן בע"ש גתער3 אפיל1ניתר
 נשב מוהר שנהבאר נמו להוץ ח11ר לרף8ליךדעדנין
 כם"ש הדין מיק- %א בעלמא רצסיא אל4 ד"יטכית

 ! של"י[ שי"נ ס" ]מף6 כ-8במלף
 הבשה אימור וצא האעצר אם דאפ-1 המור 3תבכז

 ביבש יבש שויא כיוי 3צזב במל בפ0ח דצפץכבת
 באנלא ביבש יבש גפסח חמץ אערובת 4מרורשי
 למהר סוזם אחר לוזש"4ך שטצריך אלא 3הנאהוסתירו
 טתיר הרא"ש *ש-א בדנאה יטילו חכל 4צמר אלפםורנ
 בא"ה אלו דינים וגתבאר עב"ל באכילה ח4פילוהבל

 ; ע4ש הם"ס"
 בפנ* עוטד ש"אע4ד כל ביבש יבש נקרא 6הכח

 מכיךץ שאין שא הורהר עם יחד נבלל ואימעצסו
 4גבל*ם כל אבל הפוזר וצא ה4יא האיפי דצאאיוו
 כמו יבשים הם אפי* ב%'ע חומר אחד כל ואץיחר
 שעאם רצרך בינש יבש %ע בלח לח מקרי בקמחקמח
 עיקר דיי לשאול ואין נ,ה וה פעם צהנט שאיןאע"נ

 גהעת מ81עם דיא כיבש יבש יבין ביח 5ה בןןחרפרש
 תתבפל *שים נצריך לא ביכש בלח נם ראל4כפעם
 כלל שאלה וה ראין בפ"ע ניכר אחר כל שהייברונ
 ששןם צויך מעם נהיגת ש"8 שבמים אמת והורודאי
 בשלא מעם גתינת נוירת טפני כפ"ע נ"כר שהאיטרקי

 ביבש דיבש דצ1עם זמקר אטטט ראצר-תא דויאבסימ
 ג נ0עף נם4ש "טטה רבש 3טששץ הוא ברובבפל
 רונא כמו ב8"ע נזר אחד כשכל אלא א שיך%א

רפצציץ



טז
ערי

חעטלחן קט סימן תערובאעהשא
 שנבללין במה ולא ש3עולס חדו3ות ו%דסנוירין

 אך נכח'צ חז"ל החמירו ולכן בקסח כקסח יחרכולן
 מרם זה רילפינן א' במעיף שבארנו לרפומקשלפ"ז
 כיכש ליגטל %1'כ יהר נכללין ורום ע"ש והשעירד,4ר
 דם"ל רהפומקים באמת לוסר ואפשר בכה"נ נםגיבש
 ע"ס[ . ס"נ יכמוח ]היס' ביבש יבש סקרי בק0חדקמח
 א"א הישב"א לרעת אכן שכתבנו זה מפני הואמעמם
 והשעיר הפר מרם רילפינן מ"ל איהו שהרי כןלוסר
 ודאי אלא נבלל ואינו בפ"ע עומר רבעינן ס"לואיהו
 משום והעיקר בעלסא מילתא גילוי הוא זהדלימוד
 אחד בשבל אלא שייך לא וזה חרוב אחררועלכין

 3י3ש יבש מקרי הנתבשל רבר ראף ורע בפ"עעוטד
 ויש בשרות חתיכות עם גבלח חתיכת שנתבשלהבנון
 הנבלה לבר כולן והותרו הגבלה ננר הקררה בבלששים
 %1'א מההיתר התיכות שני עם הנכלח נתערבחואה"כ
 סק"י[ ]ס"ך ברוב יבטל גי3ש יבש נ"ב 0קרילדנירן
 חתיכות עם הנבלה בשנתבשלה דמקורם הואופשומ
 מ"ם הנבלה גגר הקררה בכל ששים שיש אףההיתר
 דאל'ב הנבלה גגד היתד חתיכות רוב שיהא ג"כצריך
 ]:ס[ אסורות והחתיכות סותר הרומב ששים שישאף
 סס"ע גסמחי:ות ס' ד6"ג :ר6ס סיס כס'ס מ':ו ג6':ו]6ננ

 : סק"ו[ גס"י עסמ"ג גוס גס סטחטיר טיויס

 מעיפש קל"ו ובו ום"ם וקבוע ובעקק חשיבים יביים יעי קיסשן
 0פני באלף אפילו 3פילים אינם וחה"ל שבריה בשםא

 אינס חיים וב"לי חשץב רבר כל כן כמוחשיבוהס
 דרבר הש"ס בכל מפורמם חשוב דבר ומהוכמילים
 מונין חשיבותו שמפני כל בלוסר בפיל לאשבסגין
 אלא בא01ר בריבוי אותן מוכרין ואין אחר אחדאותו
 ]'נמזמ בש"ם פלונהא יש בוה ורק במיל לא אחדאחד
 רוב שע"פ כל כלומר למטת שדרכו נל אסר דחדל'ג'[
 כאומר אותן סוכרין שלפעמים אף כטנין אותןסוכרין
 כלו0ר דווקא למנות שררכו את אסר וחר בטיל לא0"ם

 שיפכרו בלל יארע )לא בסגין אותן סוכריןשלעולס
 אותן מוכרין שלפע0ים כל אבל במיל לא נאומראותן
 חשיבות להם אין במנין נמכרין הרוב שע"פ אףנאומר
 : חהר"ל איגה אם ביבש יבש ברוב ובמיל כךבל
 כר' דהלכה שכתב והטור חפוסקים רוב דעת יזהוננ

 שלעולם פירוש שנינו למנות שררכו את דאמריוחנן
 שלפע0ים דברים אבל במגין אלא אותו מיכריןאין

 רבינו פמק וכן קכ"ל ברוב כטל באוסד או,ןמוכרין
 רהיינו שבמגין דבר דכל ר"א שכתב א' במעיףהרם"א
 והנה עב"ל נוהגין וכן במל אימ תסיד למנותושדרכי
 תמוהים ולפ"ז מקומות בכמה בש"מ מפורכם זהדין
 הב"י רבינו ורברי ג' רין מסאב"א בפ:1"ז הרסב"םדברי

 : כם"ר שיתכאר כמו כדרכו שהלך %כסקיף
 והם שהוא בכל במינו אסור חשוב רבר , לשונם יזהג

 וחביות ברן ורמוני פרך אגוזי הם ואלי רגריםז'
 וככרות יוונית ורלעת כרוכ וקלהי הרדין וחלפותסהומות

 בני אצל חשוג שחוא רבר בל וכו' הבית בעלשל
 באיתן גא"י ברן ורמוני פרך אגוזי כגון מהמקוטוח0קום
 סקום באותו חשיבותו לפי שהוא בכל אוסר הואהזמגים
 בכל אוסרין שהן לפי אלא אלו הוזכרו ולא זמןובאותו
 מקומות בשאר בהן כייצא בבל וה"ה מקום בכלשהן
 רבפ"ג רמשום הוא רטעמו ה0פרשים וכתבועב"ל
 כלומר מקרש ימנות שררכו את אוסר רר"ם תנןרערלה

 וכו' הן ואלו שבעה אומר ור"ע רברים ששח וחכ"אאומר
 כר"0 דהלכה סוכח רבש"ם ואי'ג וכר"ע בחכמיםופסק

 תמיהני ומאר ]כ"ט[ לה חש לא אליביה אמוראימרפליגי
 אבל בן הש"ם אומר היה אחר במקום אס שייךרזה
 לא שבמנין דדבר איתא בש"מ מקומות בהרבההרי
 דלפירושם וע"ק סהלנה זה לדחוה אפשר ואיךבטיל
 שררכן אע"פ דברים שאר אבל הרמב"ם שנהבזה

 וכן בטל למנות שררכו את דאפילו כוונתו כמללמנות
 ביון ולפ"ז סק""[ נע'ז וע"ט סקייע ]ס"ך דבריופירשו
 במל למנות שררבו את דאף להשסיענו בארהעיקר
 שררכו כל דמשמע למנות שררכן אע"פ מתם כתכאיך

 אצל שחשוב דבר רכל כתב איך דא"כ וע"קלמנות
 אלא חכמים מנו לא הרי בכ"ש אומר מהמקומותמקום
 הרי למנות שררכו את הוי חשוב שדבר משום ואיאיו

 : נ,ס[ סלנס ס:דחק ]ענ'ע מהלכה וה דחהלדבריהם
 רגם' רפלוגתא מ"ל דהרמב"ם ברור נראה ולענ"רוא

 שררכו את אם שנינו לטנות שררכו כל אםבדר"ם
 וחכמיס ר"0 פליגי למגות שררכו כל רלם"ר ה"פלמנות
 פליני לא למנות שררכו את לם"ר אכל הרברבעיקר
 אלא בכל לא למנות שררכו את ס"ל חכמים 'רגםבלל

 מאת שהס דברים שבעה רק היו לא רבימיחםדאמרי
 ט'ל ור"מ הכרם וכלאי ערלה כעגיני למנותשררכו
 שם סירושלמי זה לרבר ברורה וראיח מאלו יותרשיש
 עשרה ר"ם דברי אמר חר ורשב"ל ר"י שאומר]ס"י[
 מקרשים הדכריס כל ר"ם רכרי אמר וחד מקדש'םרכרים
 את אמר דר"י ור"ל ר"י ג"כ פליגי שלגו ובש"םעל'ל
 להרא והרי למגות שררכו כל אמר ור"ל למנותשררכו

 הכובר זהו מקדשימ רברים עשרה רם"ל דמאןבירושלמי
 רברים עשרה רק מקרש איגו ועכ"ז למנות שדרכואת
 רגרים ז' אם אלא אינו וחגמים ר"ם מחלוקתולפ"ז

 שדרכו יאת מורים הכל אבל דברים י' אומקרשים
 השלשה רגם ו'ל רר"ם בזה ופליגי סקרשלטנות

היהירים



 5זלו 1זשמהן י פשן ומם תערובאהלכחערדך
 ו' ררק ס'ל וחכמים לממת שררכו מאת חמהוהירש

 ככלל אינם היתירים הג' אבל למנות שררכו מאתם
 בטל אינו לממת שדרבו ראת ס"ל רכ"ע ונמצאז

 אח רם"ל במאן ופסק כחנסים פסק הרבר2פרטי
 אע"פ רברים שאר אבל כתב ולכן שנינו למגותוררכו
 ולזה ב8ל למנות שררכן כל כלומר וכו' למנותוררכן
 סקום באוהו שחשוב רבר מהמקומות מקום רבכלתב
 מאת שהם כלומר בא"י ברן ורמוני פרך אנווימו

 להמשנה מפירושו לדברי סצאתי ושיג הפומקיםי עם הרמב"ם פלינ לא ולפ"ו בטל אינו למנוהוררכו
 ססס סכ'י וזנרי סרמ"6 זנר' ]עס" ע"ש שםערלה
 י6 גס5מס ססס 6ף סג6רנו סס יסי סס 6סל סרפנ"סנרי

 : וזוק[ גךסססו
 שררכו אה רה עכ"פ וש"ע הטור רברי לפי והנהן

 וא"נ בטל לסנ(ת שררכו כל אבל בטיל לאלמנות
 רבן ברוב במילה הכשירות בין שנתערבה טרפהיצת
 למגות שררכו מכל חיא רביצה ד'ס ]ני5ס בנם'יתא
 שררכו כל רם"ל כמאן להחמיר שרוצים פהנרוליםש

 ]נ'ח בטילה אינה כה"ג וכל ביצה ונם בטל אינומנות
 כהוב ]סגזז[ בשערים נם כי אם והנה וסא[ סקיסו"ך
 כמאן פסקו רבותינו ורוב יחידאות ריעות רק הם מ"םן

 העיטור רעה שהכיא והטור למנות שררכו אתמ"ל
 רביצה שפמק פ"1 במי' הב"י רבינו וכן בביצהואוסר
 בריה ממעם אלא שבמנין רבר מטעם אינו במילהינה
 בסי' אמנם בריה מקרי רביצה ה-אכ"ר רקת הוא2ן

 פ"1 בסי' בוה בארנו וכבר בריה הוה רלאכתבו

 נ% :ע גל4וייל:;ל ::זשכר?גס
 : י[ סי' פנס'ג ]עיסייס הפמר קצת בסקוםובפרט
 ברן ורסוני פרך אנוזי והם שנתגארו רבריםהשבעה

 חשובים ורמונים אנוזים היו שבשם מקומות שםזהו
 שם על אינם פרך ראנווי וי"א קקומות משאריהר

 ב'ר ונפרכין רכה שקליפהן אנוזים כלומר אלאמקום
 בטלה פהוחות אבל מהומות סס[וחביות זער)ס נמסוס'ע"נ

 בפתוחוה אף בי"'נ אוסרים ויש ביי"נ ואפילושיבותן
 רחשיבי היא נרולות רווקא רחביות וי"א סק"ס[ש"ך
 בתרי וחר חשיבות גהן אין סהומות אפילו קטנותנל
 להם אין ופתוחות קטנות ראפ'לו וס"ל נזה,חולק מי ו"ש סק"י[ ]סס קלי'ר כסי' כם"ש ביי"נ גםטל
 מצלעות עלין הם היר'ן וחלפי סק"ז[ ]סר"ח ביי"נ'טול
 שמשאירים ההירין שרשי שהם וי"א ]רס"ג( תרד'ןל

 וקלח' ס"6ן כט,ק5'ן ]סס תחהם אחר'ם שיעלו כר'קרקע
 ממובכים נירים מהם שיוצאים הכרוב ראשי הםיוב
 אנל וחימוניס נדיל'ם שהס בעה"ב של וככרוהוס[
 של שכנרות דבמקום וממילא הם קט:ים נחתוםל

 משום יווניה ורלעק בם'לין אינס נרו*ם הםוהום
 כר'ע סססק, ו,ס ן וחשו2ים וגדול'ם מוב'ם הרלועיםשם
 כ5 סיו חכסיס ס) דנמק,הן ססוע י", כחגמיס ע6:כרא

 : וזוק[ 6זס נני יסון 3ס' יוסו ג") ונחניוח נככרוס וקסנוסנזעוס וש'שוי )מ"ס ד"י 51"ס ועג"ס )י) ס~גי ון6 קענוססכ)רוס
 שדיא בכל במינו אומר חשוב דרבר שכתבו רוה ורען

 משוס אלא מינו בשאינו רה"ה מים רווקא חבוונהאין
 בפירורין אלא תערובות לא משכחת לא מינורבאימ
 ראין וממילא ולבררן להכיר יכול הלא רבנרוליםקטנים
 ממש שהוא כל רווקא לאו שהוא בכל וכן חשוכ רכרוה

 כבל שחוא בכל כלומר אלא חשוכ רבר אינורא"כ
 ]ס"ד אסור אלפיס בכמה אפילו להיות שיכולהתערובוה

 מ'נו בשא:ו מין חשונ רבר נתערב אם ולפ"זסק"נ[
 במי' כמ"ש כטל ואינו לבטלו כרי בכוונה פיררןוהוא
 אנ4ה איסויי בין חילוק ואין ההערובות כל אמורצ"פ

 אסור ההעיובוה כל נם הנאה ובאימור הנאהלאיסורי
 הגאה איסורי רבכל רבותינו כל והסכימו ]סס[כהנאה
 שבחן ארסור רמי לבר לכותי התערובת לפכוריכול
 לישראל וימכרמ יחזור שמא חשש כשאין 1ר11קא]סס[
 איסיך'ם בשארי הסלח לים הנאה להו4יך מועילואם
 רהראב"ר סחלוקת בזה יש ככוכביםכמו

 כהשגות ו'"
 אוסרים ]ש'נ'[ בזבחים התום' בעלי ורבוהינו מתירפמ"ז
 כמו מררבנן אלא אינו בטל אינו חשוב ררבר הא,ק : ש'ם( מסכיס 6'נן יכות' )מגור נם ,מף)6יס~ר יגסי סק"ן סס וסמנ"6 סמ"ס סי' 6"ח ינ)נופ סק"גמעס'ך

 יש אט כלומר להקל במפיקו והולכין וחה"לבריה
 ואין להקל הולכין לאו אם חשוב רכר הוא אם ספקכו
 לכל שה אינו שהחשיבות כיון יריעה רחסרון מפקזה
 רבר שגם ויש אצלו חשוב קטן שרבר יש ארםבני
 בני רוג רצון להכריע יוכל ום' חשיבות לו איןנרול
 רבר הוא וראי אפילו וכן נמור ספק הוה ולכןארם
 לוזקל הולכין ג"כ להיתר נפל אם ספק וישחשוב
 להחסיר שהולכין מפיקות יש כזה גם אמנמ סק"י[]סע'נ

 : כס"ר זה בסי'ויתבאר
 חשוב רכר בכל וכן נתבטלו בכוונה שלאנהרסקו 4י כשנחהכי יחה"ל רכריה ק"א בסי' נתבאר כברכ2
 בתוך אסור חי בעל כשנתעיב חיים בעלי וכן כןהרין
 באלף אפילו בטל ואינו כולם ראסורים חיים בעליהרבה
 וש"ע רשור כתבו ב'מול לו ואין הוא חשוג חירכעל
 אחר נשחטו אפ'לו ובט'לין חשיבותן בטלה נשחטוראם
 בשוגנ נשנשהמו ורווקא ונאסרו ההעיובהשנורע
 4זה אין ראכתי לשאול וא'ן כיטול בכיונהשלא
 רמשום ונה' שבממן ורבר חהר"ל רהוה משוםבימול
 ק"א בס" שנתבאר מה לפי קשה לא לההבגרראוי
 אבל חהר"ל הוה לא במצהה ותרננולת בעורודכבש
 קטנים בבע"ח רנ"מ רי"ל שבמנין רבר הוה אכתיס"מ
 שכמגין מרבף להיות היטחימה לאחר חיטוב'םשאינם
 ק"א בס" נהבאר .גבי וח"ל[ סקיש2 ~ם"ך סק'כ]עע"ו

 מם"נ שנתרמק אזתו סיתר מההעיובת אחרדכשגתרמק
 או מהם אחר נאנר ואם מהם אחר בנשחם וה"הע"ש
 : ע"ש נ'ץ כסעיף כס"ר לקסן יהכאר מהם אחרנאכל

הלכה
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 :.,גן!ףנב:ס %4בזו]ימיסש וג:יסמו"תו,( רמי מחצה על כטחצה קגוע רכל היא *מוקהד31ה
 אחרי תורה שאמרה שוה הוא כן הרברים וביאורוטם
 אינו כשהאימור זהו רוכא בתר ואזלינן להטותרבים
 במל דאו וההיתר האיסור מעורבין שהם במקומוגיכר
 כמו חשיבות סרבר זה אין אם מררבנן ואפילוביוב
 רבנן החםירו שבהם חשוב ודכר ובע"ח וחהר"לגריה
 וההיתר במקוטו ניכר כשחאיסור אבל שנתבארכמו
 מהאיסור אם ידוע ואינו מהם שלקחו אלא במקוסוגיכר
 היתר של מקומות אל יש אפילו לקחו מההיהד אולקחו
 כמחצה הוה אלא רובא בתר אולינן לא אימור שלואהר
 להחמיר רהולכין ראורייתא ספיקא כרין ואמור מהצהעל
 של ואחר איסור של מקומות רוב היו אם לקולאוכן
 הולכין אין לקחו מקום סאיזה ירוע ואיגו ולקחוויהר
 ולכן אימור כספק אלא אשור כוראי לדתו הרובאחר
 צבורין תשע כגון להקל הולכין ררבנן אימור היהאם
 רמראורייתא ביטלו החמץ ואת מצה של ואחר חמץשל

 כראיתא בריקה צריך ומררבנן מני געלקאבבימול
 לקחו אם ירוע ואינו אהר טסקום וגמלו פסחיםבריש
 וא"צ להקל והולכין דרבע מפיקא חוה ממצה אומחמץ
 וגם חי"ט[ סי 6"מ ]6ר'ח כזה כיוצא כל וכןבריקה
 בסי' ועס"ש, ע"ש שם בכתובות בדאיתא הוא כןבו"'נ

קי"ר
 סעי

 : כ"ג
 נשר טוכרות חנויות תשע ];ס[ הכסים ששנו וזץ5א

 מאיזה יורע ואעו ולתה גכלה נשר ואהתשהומה
 וביאור הרוב אחל הלך ובנסצא אסור ספיקו לקתמהם

 ממקום לפנינו כשפירש אלא אינו רקבועהףברים
 הוה בזה הקביעות טקום יל הספק רילדהקביעות
 אלא לפגינו פירש לא אם אבל מחצח עלכקחצה
 היא אם גורע ולא אלו חנויות לפגי בשרשגמצא

 כיון קבוע רין בזה רנין אין מהמרשה אוטהכשרות
 הרוב אחר וחולכין הקביעות במקום טלר לאשהמפק
 מ"ם המרפח לחנות קרוב נמזא ואפילו מותרוהבשר
 אפילו ריונ אחר הולגין וקרוב דרוב הרוב אחרהולכין
 רגם דאע"ג פס[ ועחוס' גא: ]נ'נ רסוכחבקורבא
 החלל אל ר?רובה העיר והיה גדכתיב ראורייתאקארבא

 ן ]סס[ עדקק רובא מ"ט1ג1'
 לפנינו כשפירש בקבוע דא"כ גדולה בוהושאלה וישיב

 זו ואם ההרוב אחר גלך היוב "חר הולכיןראין
 נתיר בשרה של לחטת סטוכה לפנימ שפירשההתיכה
 את שרוחה רוב כאן רליכא ביון קורבא מטעםאותה

 עריף דקבוע כיון הוא והתשובה סקיי,[ ]ס5'חיחקורבא
 ערי רקבוע ק"1 מקורכא ערקס ורובאמרובא

 מקורבא
 אין אמנם טחצה על כמחצה רנין ערן בכל וא"כ]קס[
 ערי רקבוע יימר רמי סספיקזה

 אמרה התורה מרובא
 על כמחצה והוה להרוב כמו כח להטיעום ישרבקגוע
 מרפוה ומחצה נשרות סחצה יהיה באמה ואםטחצה

 ערופח מענלה לזה וראיה גיניהם תכריע הקורבאהלא
 תביא. החלל אל הקרוכה העיי והיה תורהשאטרה
 גטספר שוים הערים בששני ומיירי ערופחעגלה

 בכל ה"ה וא"ב סכרעת והקיבא שם בגס'כראיתא
 הקכוע הרי טרובא עריף רקבוע לומר שייך ומההרנרים
 נלע"דן :לכןע וכהכרח מחצה על כמחצה שתהא להמיעומ כחעתן

 הוגין שאץ לטדנו קנוע דין דמעיקר
 וחוס' י'מ. ]נגירות דקיי"ל דכיון קורבא אחרבוה
 כלומר לצטצם ~'א שסש דבידי וססק[ 7"ס : ס'עירוכין
 שמים כבירי הוי לצמצם מכוין הארם שאין רברבל
 לפני13 בשפירש רבקבוע תורה אסרה איך וא"כ]סס[
 אחד לטקום שיהיה בהכרח והא סחצה על כמחצההוה
 והיתה לצסצם רא"א כיון אחר מלמקום יותרקרוב

 וראי אלא הקרוב אחר גלך רבקכוע לצוותלהתורה
 אחר ולא הרוב אחר לא נלך לא רבקבוע תורהרגזרה
 טשום הקרוכ אחר שהולכין ערופה ובעגלההקרוב
 בשרה גמצא ההרוג שהרי לפנינו פירש לארבשם
 תורה אטרה ולכן החכ אחר רהלך כגמצאוהוי

 שאין מ4ני וזהו הקרוב אחר הולכין שווםדכששגיהס
 דספיקא הרמב"ם לדעת שאלה בזה יש עוריך : מחצה על כמחצח תמיד הוא בקבוע אבל קבועבאן

 קבוע דין טשכחת איה לקולא התורה סןראורייתא
 על כמחצה קבוע כל אמרה שהתורה רכיון התורחטן

 התורה סן לע~לא הי א"כ ספק והוה דסיסהצה
 אשורא באהחזק מורה הרמב'ם רהנה בזהוהתשובה
 טורה רהרמב'ש הפוסקים בל המכימו ומזהחתלות סשני בחתיכה אף תלוי אשם לה משכחת לאראל"כ
 בל וה"ג בם"ר זה במי' שיתבאר כטו איסוראבאתחזק
 שהאימור כיון איסורא אהחזק הרי תורה שלקטע
 עצמו שהרטב"ם לזה וראיה סק"7[ ]סמ'ג במקומוקבוע
 בעצם וכ"ש ע"ש קבוע שהאיסור משום הוארהחיב שם בתב תלוי אשם ריני שם שביאר משגנותבפ"ח

 6טרס מ6י 3סמוקי ס"ג מק7וסין 3סקסומ ח6'1ןדקבוע
 1גף גנסגס קגוע וג3 קכזע וס"3 3גכייס1 *'סי",3ס
 דפיקר ויו'  ממור ססק 60 ינ6 657 671' ממור 6מרס1שח1רס
   סוינן ""כ 11 פסע'6 ס61 יקו5" טס"ח וסי"6 סרמנ"ס5ימוו
 סססק ח5 נינוע 5*ו רסחס די'5 לססל  סו5יין פ1פודנקנופ
וסססק

 סו"
 ווס ועפיר סיעוע 16 רוכ *'סור כ*ן סיס "ס וטרינן7סק5ינן *י* יס* ססתוקיס ססנ*ס רטת סגיס 5*חר

 ססססק קטע 6יסור נס5 פס*יס קספ ס6יסור *ין 7עחס5קו5*
 ; ויוק[ 6ימוי6 6סמוק סו' סקכיטוח נמקוםנו75
 חזקף כאן יש אם קבוע ברין שמסתפק מי וישמך

 שגגעו במהרות כנון הקביעות בטקוםלהיתר
 שקברעים אלא מומאה וטיעוט מהרות רוב שישגמקום
 המהרות מעמירין אם מחצה על כמחצה והוהבמקומס

 מחזקה ערעי רובא הרי רנשא או טהרתן חזקתעל
 שתתגפל ב"ש כקבוע לרוגא במלתה רהתורהוכיון

חחזקה
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 יפנינו פירש וכש5א לפנינו כשפירש קגוע ריןעקר
 נרול דנר כאסת אסבם ב,ה לנו חירש ומה קכועאינו

 רקכוע הפוסקים כ5 בפי מרנ5א רהנה בזההשמיענו
 רק אלא מהקבוע גיריו לקח לא אם נם קואראורייתא

 לו מוארג למרט רעיקרו כיון ולכאורה לפנינו פירשאם
 מפשטא משמע וכן כירו מעשה עושה שם והא עליווקם

 ואינו מהן מאחת לקח ששנינו חנויות רעשררבריטעא
 כפ"ח הרמכ"ל לשון דוא וכן וכו' לקח סהן מאיוהיודע
 דגפסחים נפ"ק שמציט אלא נ' גסעימ הש"עולשון
 עכברבאתא

 הרי ע"ש קבוע רין כזה ררנין ושק!י
 וכן קגוע רין גזה רנין ביריו לקח לא אם ראףמפורש
 הרוב אחר הלה וכנמצא ששגיט חטיות רתשעממיפא
 לשמעינן ראל"כ קכוע הוה כירו לקח כלא רנסטשסע
 הקבוע מן שפירש בשעה ראיגו אם ראף מפירבותא

 :מותר
 רקגוע כן רס"ל ראשונים מנרולי יש אמנםכב

 אף ביריו לקח לא אם אכל ט'ס[ טס'ט ענתטגסיגסר גס,ג'* נסגס'ג נר'ן ביריו כלקח אלא אינוראורייתא
 וכפסחיס ררכנן קגוע אלא איט הקכוע מן שנלקחשראיט
 לפ"ז וצ"ל וסס[ ראורייתא קבוע אינו באמת עכברנבי
 נם רבכ~צ משום הרוב אחר הלך ובנמצא רקתניהא

 רקגוע רביון משום רמעמו הוא וגרור מותרמררבנן
 רוארג קרא כהך חירושו אלא בו לך אין הואחירוש
 רנותינו בל מרכרי אכ5 ביריו טעשה רעשה ונו'5ו
 שנמל סמה הל4ירה לא רהתורה וס"ל כן נראהלא
 חקביעות במקום נולר ררמפק סשום העיקר אלאגירו
 או לפנינו פירש דאם חרמ"א רבינו שהשמיענווזהו

 עכ"5 ביריו משם לקחו באיו הוי יקחו שעכי'םשרואה
 : ]גג"5[ ראורייתא קבוע הוא זה רנםכ5ומר

 שנתערב הזבחים כל רזכחש ~'ח נריש ישניט ייעכנ
 אפילו רגסמ5 שור או המתות מחמאת אחרבהן
 ברובא ונבפלו בנמ' ופדיך נולן ימותו בדבואאחד

 שם ואומר נט'ג.[ בט5י ו5א חשיבי חיים בע5יומתרץ
 מרובא רפריש כל ו5ומר סהתערובות אחרריהמשיך
 ע5 במחצה קבוע וכ5 קבוע רה"ל משום אסורפריש
 אותם 5כוף ב~מר רניירי ונכבשינהו ופריך רמימחצה
 סשום וסתרץ פריש מרוכא רפריש כל ונימאשיהפזרו
 שם והמכימו הקבוע מן יקח שמא רנזריגן כלומרקגוע
 דאורייתא דקנוע דאורייתא קבוע וה ראין ותום'רש"י
 חנויות תשע במו במקומו ניכר בשהאימור א5אאינו
 תורת ש5 קבוע בזה אין בהיתר שנתערב באשוראב5
 שאמרו רבר רבל ררבנן קבוע הוא א5א ברובוגפ5
 וחדד"ל כע"ח כמו ההשיבות מחמת כפל שאיטחכמיס
 : הפומקים כל הסבימו וכן קבוע שם 5זה נתנוובריה
 דפריך בהא דועם' בעלי רבותינו שם יכתטכד

 הוא הגוונה פריש רמרובא ונימא רנייריוניכבשינהו
 בפנינו ראם הקביעות סמקום בפנימ פירשוכש5א
 ע"ש דקביעא טטקום לקהן כאל1 אסורין הריפירשו

 נל אלא ביר שימו5 בעינן ר5א שכתבט ימור ע5וזהו
 ואף ביד בנמלן הוי הקגיעות בסקום נולדשהם8ק
 בזה חכמים החמירו לא ררכנן קכוע רק רזהו כיןשי"ל
 5א מ"ם ביר כנמייה תהיה בפנינו רהפרישה כךכל
 הרינים ' בכ5 צ"ל ולפ"ז כן לומר לרבותינו להוניחא

 נפל או סהתערוכות אחר נאני ראס זה במלשיתגארו
 בם"ר שיתבאר כמו התערוכות כל מתיר נאכ5 אולש
 הוה דבפניט בפניט הפדישה היתה כשלא הכלוהו

 : בם"ד בזה יתבאר ועוד מחצה על כמחצה והוהנקגוע
 ררבנן בקבוע ראטרינן רכיון הראשונים ישאלוגנה

 אחר כשפירש ואסרו הקבוע סן יקח שמאנזירה
 ואיך ראורייתא בקבוע ג"ש 4רע נזירה הך משוסמהם
 יקח שמא לנזור יש הא הרוב אחר הלך ו'כנסצאאסרו
 שהאימור דאודייתא בקנוע דאררבא ותרצו הקבועטן
 דלאו בידיו האימור מן יקח שמא נזרו לא גמקומוניכר

 מעורב שהאשור ררבנן כקבוע ורק עסקעןגרשיעי
 5הו המירא רלא הקבוע מן יקח שמא נזרו בזהקהיתר
 בכל ו5פ"ז היתר ברוב במל שהאימור שיסברויאינשי
 השוכ ורכר וחול'ל בריה כסו מתבטלין שאיןהרכריס
 ש5 א5ף בתוך הא5ו מהרברים אחר כשנתערבוגע"ח
 ולא מהתעדובות אחר פירש אפילו כולם ונאמרוהיתר
 פריש מרוכא רפריש כ5 לומר 5נו והיה יפנעופירש
 יקח שמא מירה משום ס"מ ראורייתא מקכוע הואוע'ו
 הרא"ש 5זה והמכימו ראורייתא מקגוע נריעא הקבועמן

 ול~'ז התוס' כעל ר"י שימת וזהו רכותינו ורוכוהפור
 שוס אין דרוסה ספק של אחת בהסה בעדרכשנתערב
 : אשרה סהן אחת נתפרשה אפילו ואם הערר לבלהיתר
 בקדשים ררק ואמרו כן מ"5 ריא מרבותינו יישכך

 השפילו בח~יין ולא חקטע סן יקח שמא חל'לנזרו
 משם רא(ה אין מ"מ 5קרשים חו5ין בין נחלק 5אאם
 בבון"ח א5א אינו הקגוע מן יקח שמא נזירה שאמרורזה

 שפיר בוה לושרידן בייים דניבבשינרש ש'י לרועירשרצה
 ימול חיא אף בירים שיפרירם מתירו אתה ראםאומר
 אלא ביריו הפריר שיא במקום אב5 הקגוע מןביריו

 בב5 ובן בפנינו ושיא עכו"ם ע"י או מעצמםשנתפזרו
 התערובת מן כשפירש בא5ף אף במי5ש שא,נםתערובת
 גקבוע כסו פריש מרובא רפריש בל אמרינן כפנינושלא

 והרשב"א והשאלתווע ר"ת שיטת היא וזהראוריטעא
 ; רי"מ[ ונח'ס גמוס' נט"ל ]ן'ו לזה המביסו"ל
 אחר כשפירש רשרינן והא וז"5 המור שכתב וזהוכז

 שהאימור חנויות רמ' רומיא רווקא מהרובסהם
 חשוגים רברים ושארי בע"ח אב5 במקומו וניכרירוע

 אם אפי5ו בא5ף אפילו גפילין ש~נם כהיתרשנתערבו
 ניכר האיסור שאין דכיון אסור דיוכ מן מהן אחדפירש
 דדשנ"א וכתנ הקבוע סן יקח שמא חיישיקבמקומו
 שדי ממלא פירש אם אב5 במתכוין כשחפרישןרווקא
 אמור נמי מטי5א פירש דאפילו כתג זייל הרא'שוא"א
 רק זו גזירה אטרו ש5א בר"ת ס'ל רהרשב"אעב"ל

 ..על
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 פסק ה~ה רשירור ערום שבידי5 שאמר טה%
 ורושו"ש שרי ממילא אבל אסור במתכויןדכשהפרישן

 החמירו דרבנן דבקכוע התום' בעל ר"י בשיטתד5לך
 ו מבדלא בפירשאף

 בע"ח שכתב כרושב"א פסק 1' בסעיף הב"י ירביטננח
 שאינם בהיתר שנתערבו החשובים דבריםושאר
 הרוכ מן אחד פירש אם אפילו באלף אפילוכטי%ן
 במתכוין שהפרישו והוא אסור התערובת 'שטדע91ץר
 % תמרי ורכים עכ"ל שרי ממילא פירש אםאבל
 ועכ"פ ודדא"ש הרשב"א מחלוקת הביא רבבאןהטור
 כתכ ואיך כטתכוין כשהפריש אסור להרשב"אאף

 תקנה שיש כאחרות שנתערכה דרוסה נבי נ"זנם'ש
 זה ואין לחרא"ש וב"ש אמור להרשב"א אף והו1היץ ע"ש פריש מרובא דפריש וכל דניידי דנכבשינהוע"י
 כ5עיף כט'ש לחולין קדשים בין שמחלק למי רקאלא
 דנככשיגהו כן בתב בט ואת באותו ט"ז בם'ש וכןב"1

 בה"נ בשם בן כתב הרא"ש שנם תסוה ויותרדניידי
 ; ע"ש ט"ז כם"ם לעיל כןפסק הב"י רבינו ונם בט ואת אותו לענין ד' סי' דחוליןנפ"ה
 שהטור שכתכ מי יש זה בעמן טרחו רניתינו יבלכנם

 מסי' ט5יו 51"ע ג'1 גס'ס ]נ"י להלכה זה כתבלא
 הוא והטור הרא"ש רדעת שכתב מי ויש ו1זק[ש"1

 הקכוע מן יקח שמא חיישינן ולא מותר רויןרמעינך

 תידץ הרמ"א ורגיט הזה הדוחק יראה לא ומי]ג"ם[
 רפרישו אם דאסור והא וז"ל 1' בסעקן  כם"ש אחרבאופן
 מקצת ונשארו מעט רק פירש שלא הייטבמתטין
 רקבוע מן יקח שמא חיישינן דאז בסקומםהאיטרים

 במקוסן נשארו ולא כיחד כולן נתפרשו אם אבלנ"כ
 מותרים אז שפירשו אותן קצתן פירשו עקידתןוכשעת

 בספרו דבריו וביאר עכ"ל אטורים האחרונים שניםרק
 נ"ז בם"ם ררטורד"ם

 ובם'"
 ע"ש בכה"נ מיירי ט'ץ

 יקח שמא נזירה שם חז"ל שאטרו מה שמפרשוגראה
 הגזירות כל במו אחרת פעם על הכוונה אין הקבועק

 שפירשו ממה תתירו אס כלומר אלא זה ככעניןשכש"ם
 כאן ליבא כ%ן כנתפרקו וא"כ הקכועים אל בבאןילך

 סובח דלאדיא עליו נדולים הרכה השיע וכברקבועים
 יעשו בולם ימות1 למה דאל"כ חילוק דאין שםנזבחים
 ונ'ח[ סקג"ח וסר"ם כק"ו ]ס'ו כולם שיתפזרו זהנאופן
 כזה חילוק שאין והרא"ש התום' בדכרי להדיא מובחוכן

 כתב שהרי כן ס"ל דלא מבואר עצטו וכרשכ"א]זו"ס[
 כולם שנחפ;רו או בפמנו שלא כשפירש אכלבזרדל.
 הרי עכ"ל 1מותר הקכיעות נתכמל נבר כפנינואפילו
 כפירשו נס במתכוין אכל כמתכוין שלא דדווקאמפורש
 דודאי דכריו ליישב שויצה מי ויש ]מג"י[ אסוריםנולם

 כריעבר מותר בן עשה אם אכל אסורלבתחלה

 לשוגו אין דאל"ג בן יש""דק בש"ע שסלשוט יאטתל

 הפרישו אם דאסור והא לומר התח.5 שהריסדוקדק
 זה מה וא"כ וכו' מעט רק פירש שלא הייטבמתבוין
 לוקד וה"ל וט' כיחד כו5ן נתפרשו אם אבלשסיים
 אלא קאי דאמתכוין ביון ביחד בולן הפרישן אםאבל
 אמור בדיעבד נם במתכוין מעט רק דכפירש דה"קודאי
 במתכוין שלא כלומר וכו' ביחד בולם נתפרשו אםאכל
 1מותד לכתחלה אסור וכמתכוין לכתחלה אפילומותר

 חו~ן בין חילוק אין סקצתם רבפירשו זה בחופןיומר שרצה ויש אסור דלכתחלה ביון זה את בפירושיבאר רצה לא ונם לקצר כררכו בפירוש זה כתב ולאבדיעכד
 קכועים נשארו שעדיין כיון אסור בחולין ונםלקדשים
 מן יקח שמא אלא אינו והנזירה כולן כשנתפזרואבל

 אסנם סס[ ]סיז בחולין ולא בקרשים החמירורקכוע
 כמוכן זה כאופן חטור דברי ליישב א"א שויאאיך
 מקצתן לפירשו כולן פירשו בין זה חילוק דעיקרועוד
 שם שייך ולא שבי'ט סי' כא"ח בם"ש נפש כפק:חישט
 יקח שסא חז"ל נודו דהעיקר באימורים אבל נזירהשום
 לתרץ שרצה מי ויש משם זה נלמוד איך הקכועמן

 דהאיסיר דסשום כט ואת באותו ט"ז בם"ם הטורדברי
 מן יקח ולא בהול איט למחר ולא היום אלאאיט

 סכרא יש אולי כי אם והנה סס[ ]סר"ח נזרו ולאהקכוע
 כי ואם כן לומר והטור להרא"ש מנ"ל מ"ם כןלומר
 שהוא רבר למתום ה"ל לא מ"מ מבה"נ נובע זהרין
 דדרוסה הך קשה דעדיין ועוד טפורשת נם'בננד

 : נ"זבל'ם
 כם"ר ברורים הטור דכרי נדאין לענ"ד אסנםלא

 דניידי וניבבשינרו דפריך שם בזכחיםבשנדקדק
 יקח שמא נזירה ומתרץ פריש מרובא דפריש כלוניסא
 מדנזור וז"ל 656[ ]ג1"ס שם התום' ודקדקו הקבועמן

 אסוד הקבוע מן חד שקיל דאי גראה היה קבועמשום
 קכזע שייך %א ובו' כן לוטר א"א אכל וכו'מדאורייתא

 וביאור עב"ל ובו' חנויות תשע כגון הירוע בדבראלא
 פשום בפירשו זה באיטר מדהחמירו דלבאורהדבריהם
 דאל'צ תורה איסור רזוצ משמע וקבוע מן יקח שמאנזירה
 יקח שסא סטעם בפירשו דאמרו לנזירה נזירההי"ל

 צ"ל אלא מדרבנן אלא איט מהקכוע וכשיקחמהקבוע
 בזה להחמיר חכםים ראצ מדרבגןם"ם קבוע רק דרךאדאע"נ
 עכ"פ כשיש רק זה אין עב"פ ולפ"ז לנזירה נזירהולנז:ר
 ר1בע ש ומרפה נכלה כמו זה בתערוכת ודאיאיסור
 עיקר על ספק כאן שיש בטקום אבל בקדשיםונרבע
 וזרצ מם"ס טובא וקולא בכרי'נ נזרו דלא ודאיהאיסור
 ולכן איסור בחזקת אפילו שרי דלנ"ע ספיקות נ'כעין
 דאמו איסור מפק רק כאן אין ודאי כנו ואתבאותו
 כלל תזדמן לא ושסא אחד מום התערובות כליאכל
 בם"ם והטור הרא"ש הביאו ולכן הבת או האם זהכיום
 שום זה האין בזה ב% פקפקו ולא בה"נ רבר.ט"ז
 ספק הוא והתם איטר ודאי יש דהגא זה לסי'דסיון

 : האי כילי בדרננן להחסיר ואיןאיס1ר
תס
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 0רוקרקים נ"כ נ'ץ בם"ם בדרומה הפור דברי ונםלצנ

 דרוסה דספק המצות בם' כתב שם לשוט דזהבזה
 וכון ש"ם רהוי לדחיר צד בה "8 באחרותשנתערבה

  שטעערבה דרומח לוודאף אפילו תקנה שישונראה
 פריש מרובא דפריש זכל דניידי דנכבשיטהזבאחחת
 דבאו וביאור עכ"ל האחרטות מב' חוץ מותרותוכולן
 יש ררומה דםפק טמר המצות ס' רבעל ו%א כןלענ"ד
 לאיסור וזמח ואיט כלומר תערובות ע9 להתירצד
 כם"ם והוי איסור מפק הוה דכאן משום ק"י שבסיוראי
 מה לפי ועא כן דרוסה בזודאי דנם הפזר אומףזלוה

 ע"ש מדינא בייקה יש דרומה לוודאי דגם מקודםשביאר
 דרוסה גם וא"כ וה8ור והרא"ש הרסב"ם דעתשזהו
 איסוד לודאי דומה ואינו אימור מפק אלא אינוודאית
 ודיעו דמידי ניכבשינדצ ע"י ל"תירן יש ולכן ק"ישכסי'
 סחיטס טיקר יסו ]ו6ורנ6 האחרונות בשתיםשנחמיר
 ירוסס גספק )6סור יס ר" י5סיטס כחט צסטוס'צמסוס
 וגרור כססק סוס ירוסס וי6י גס זו י5סגר6 6וטרו*יס ס6גי 6יסור יססק ססוס כן סי5 65 ממגוח ס' וכט5סגחטרנ

 ! גס"י[סו6
 תרנגיה נתערבה דאם הרמ"א רביט כתב עידלנ

 מותרת הניצה נעיחם ביצה ונמצא בכשרותפרפה
 ביצה לנבי מתבמלין ולא חשובין רהתרננולשאע:'נ
 שמא הוא חנזרה דעיקר דכיון עמ"ל רובא בתראזלינן
 התרננולת מפני הביצה לנבי גזרינן לא הקבוע מןיקח

 מוחר מ"מ שבמנין דגר הוה דביצה דם"ל מאןואפילו
 חהר"ל אפילו ממילא גפירש שרי חנרות בתשעדהא
 המילה אם ולכן כפירש הוה דהביצה סשום סק5"ח[]ס"ך

 דאינה דם"ל למאן אפלו אסור בפנינו הכיצההתרפולת
 לדעת אפילו ולכן ב'א במעיף כמ"ש וקטע מןביריו כנומל החה בפנינו דפירש סקכ"ג[ ]"'י שבמניןדבר

 ! להרנ~ת מביצה נזרינן לאהר4"ש
 שול שמא נזרינן לא דאוריץעא רבקבוע נתבאר כברלר

 קילא ובזה במקומו האשור שניכר כיון הקטעסן
 רוב י נסעיף הנ"י רנינו כתכ ולפיכך ררבנןמקבוע
 מרפה בשר סונרות וטיעופ שחומה בשר מוברותחנוית
 ונתערבה לקח מהן סאטח יורע ואינו סהן סאחתלקח

 בשם המור ממ"ש הוא דמקורו "ליו שהשיג סייש עכ"ל מ"ס משום ברוב בשילה ניכרת ואינהבאחרות
 בפ"ע שהוא בזמן אלא אסרו שלא לי ויראההרשב"א
 סשום ברוב במיל4 נירת ואינה באחרות נתערבהאבל
 ופירש הקבוע מן לפנעו דפירש אדין זה וכתב עכ"ל~'ם
 ביר ננפל אבל דרבנן אלא ראורייתא קבוע אינולפנינו
 דק4צע בן שטבר מי שיש אמה דר,ן לץ רבינועס הרין ודאי ובזה ]נ"ט[ הקילו לא ראורייתא קבועדחוה

 מ"ט ב"ב בסעיף כם"ש ביד בנמל אלא אינודאוריץעא
 הוה לפניט פירש דגם ום"ל כן מ"ל 'לא רבותיטרוב
 הרשכ"א דעת מפורש וגן סקכ'ג[ ~ס'ך דאורחהאקבוע
 דם"ל לסאן ראף ודאי זהו ומיחו סק"ט ]סר"טגתה"ב

 ראע"ן נתעתנות מוחר פ"ם דרבק הוה לפמנודפירש
 בקטע זהו 8פי החסירז ררבנן דבקגועשכתבנו
 גזירה משום ובע"ח וההר"ל חשוב מדברדתערובת

 ניכר רהאיסו לפנינו גפירש אבל הקבוע מן יקחשמא
 בדרבנן להחמיר דאין פשי8א זו נזירה וליכאבמקומו

 ! הוא ופשופ תורה משליותר
 רק קאמר לא באמת רהרשב'א עליו שהשיג יישלןץ

 שנתערבה כטרפה תערובת שע"י דרבנןבקבוע
 חשיבותה מפני בטילה ואינה כשרות הרבהבין
 סותר כשיות ברונ מהן אחת נת"רכה אח"כדאם
 ]ס'ז ס"ם מהני לא דטיייתא בקגוע אבל ס"םממעם
 זה דין במור נתבאר לא א מגףדם שהרי ותמיהניסק"ג[
 תשע כגון במקומו ניכר האיסור אם אבל וז"לכלל
 פירש אם אבל וכו' רגמצא בשר אבל וכו'חנויות
 ואסור דקכיעות במקום עריין היא נאלו הוילפנינו
 ראו אבל וכו' ביר בשר מצא לפיכך הרשכ"אוכתב
 ינמצא הספק נולר שעה באותה הסקוליג מן יוצאאותו

 שלא 5י ויראה ואסור הספק נולר הקכיעותשבמקום
 עכ"ל וכו' נתערבח אכל בפ"ע שטא בזמן אלאאמרו
 דרבנן קבוע ור-ן קאי דאורייתא דאקבוע לחדיאהרי

 ! ע"ש אה"כביאר

 פמק בעצמו שייא עליו הקשו אמנםלי

 נסע-

 פ'
 דכל %ם מטעם להתיר אין שנתערב טרפהבספק
 ~'ם סהני לא בתערובות אחד וספק בנופו אחדשמפק
 רקכוע כיון חא דתערוכות ס"ם ע"י בקכוע התירואיך
 ועוד טרפה כספק ממש דוה מחצה על כמחצההוה

 תערובות שע"י דרבנן בקבוע אפילו פסק ח'דכסעיף
 עצמו הרשב"א ובשלמא מפקות בנ' רק להתיראין
 אבל בס"ד שיתבאר במו בם"מ דסוחר באמתסובר
 כ"ש תערובות ג' דרבנן בקבוע שמצריך הב"ירבינו
 אין הוא חירוש רקבוע ביון ותרצו דאורייתאבקגוע
 במפק ואפילו תערוגות בשמ ומותר חירושו אלא בולך
 וסיוט"ג[ סקכ'ג סוף ]ס"ך מתערוגות אחר וספק מנופואחד
 לומר אפשר פרפה ספק רלעמן דנהי תמוח דשאאבל
 חמור יחא דרבנן רקבוע לומר אפשר איך אבלכן

 דרבנן בקבוע יותר שהחמירו דאע"פ דאורייתאמקבוע
 אכל הקבוע מן יקח שמא טפעם והו פירשלענין
 בררבק יותר להחמיר כלל סברא אין תערובותבעניני

 ; סק'ך[ גסר'ח לגמרי רבריו שרחה מי יש ולכןסכראורייתא
 אומרין ייש עייי שכתב הרם"א רבינו של פעמו וזהווןן

 כמחצ4 הוי בסקומו דאיסור םקום רכל משוםבכה"נ
 ואין התורה מן אסור הראשון ומפק טצאיל מחצהעל
 והכי ס"ם מקרי לא תערובות רק להתיר מפיקא עורכאן
 מרפה מפק כמו דחוי שטזבאר כמו ועוו על'לגרשג

 ספק דכל שיתבאר מהמעם ס"ם מהני דלאשנתערב
 תאמר דאיך ס"ם ע"י לההיר אין בתערובת וספקגנופו
 שמא הוא זה ואת"ל מרפה המפק זח אין שפאספק
 כספק זח אין הטפק מפמ שאמרתו כיע ווע" טרפהאיגו

איסוד



 י9 לם הא קי פשן הזם תעהבות ה%5תעףו
 מפני ושא איסורו אם לי דמה איסור טראי אלאאהשר
 אינו שטא תאמד ואיך גמור איסור הוא סוף סוףהספק
 ויי סחצה על כטחצה דהוי כיון בקבוע וה"נאעור
 מ'" ע"י להתירו אחר תערובת בו סהני ולא פרפהכ0פק

: 
 לא רקבוע הב"י רכיט רברי לתרץ נראה ויענ"רלןץ

 אבל בנופו ויא הספק רהתם פרפה לם9קךסי
 הספק  עשאה שהתורה אמת והן תערובות שלהספיקות שני וויי תערונות י ע נ"כ הוא הראשון המפקבקבוע
 המפק ס"ם אימור ספק וויי סחצה על כמחצהרראשון
 שהספק הוא הס"ם היהר מעם ועיקר הערונות ע"יהוא

 היהר לרוב עושוי השני והמפק טחצה עושהוהראשון
 מרפה לספק דמי %א טקנוע בתערובת ממש זזווהרי
 משם רס בקבוע אבל אחר משוס אינם המפיקותששני
 אינו ונם היתר רוב והוי תערובות שני של והיינואחר
 לא חשיבותו סחמת במל שאינו ררנר ח' למעיףדומה
 נזרו דרבנן רכיון המעם ויי דדוזם תערונות שנימהני
 א"א טמילא א"נ רובא יועיל לא חחשיבותשמפני
 דם"ם רמעטא בם"ם דהוי הערונות שני ע"י נ"נלחתירו
 לההיר רצו לא רבנן והיי במ"ש להיתר רוב משוםהוא
 אבל וס[ ס"ס סמ'ק נס0 סנ'ח כסנ וס ]סעס רוב ע"יזה

 מחצה על כטחצה עשאתו שהתורה תורה שלבקכוע
 להיתר רוב חוה תערובות עור בשיש ססילא יותרולא
 נ"כ סוין וס ,סי* 6"כ )ק51* נס 6"ר,גן דקגוט טון]עפ'ו
 וגסי כקרס 61הח סרסה טוכרות חנויוחנס'

 ונהסרנס מסן מ6חס
 ( 171ק[ כרמ'6 קיי"5 5י'נ6 6ךועסרמ'נ

 בקבוע ובין דאורייתא בקבוע בין שנתבאר מה כללבט
 שנורע לאחר מהתערובות כשנמל הכל זהודרבנן

 מדרבנן קבוע רהיינו בהיתר שנהערנ איסור כאןשיש
 דאורייתא קנוע דהיינו מרפה מוכרת חנות כאן שישאו
 איוה כאן שיש כלל יורעים היו ולא בשר נמל אםאבל
 דינים בזה יש איסור כאן שהיה נהוורע ואח"כאישר
 אסרה לא זה דעל די"א בם"ד שנבאר כמו לגמריאחרים
 שמירשה כיון דטי מחצה על כמחצה קבוע כיתורה

 אמרו לא כזה וכן האיסור קביעות שנורע קורםהחתיכה
 שום כאן אין עדיין שררי במל אינו חשוב דדנרדבק
 כלל נכנסה לא מקורם פירשה 11 ובשחתיכהבימול

 אלא בימול לה אין חשיבותה שמפני שנאמרבהבימול
 אימור כאן שיש שנתנלה לאחר הרין עצם לראותצריכין
 החתיכה טמנו שניטלה זה במקום היתר רוב ישאם

 בזה ויש זו חהיכה אסורה אימור רוב יש ואםטותרת
 מחלוקת בזה יש דאורייתא ובקבוע הרבה ריניספרמי

 : מ"ה מעיףוע'
 ממקולין בשר שלקח טי הרשנ"א בשם המור וז"לט

 ולא במקולין מרפה נמצאת וארל'כ חהר"לאפילו
 אינו והיא החתיטת שאר בין השרפות חהיכותנודעו
 קודם מהטקולים שלקחו מה כל לקח מהם מאיזהיודע

 בקבוע בהם הספק נפל שלא סותר המרפהשנמצאת
 ואילך סכאן סשם ליקח אסור אבל שפירש לאחראלא

 ההתוווז שאף אבל כיפול לה שאין בההר'עבר"א
 שנשאמו החתקמת כל לאסור לההמיר וראויטותרות
 טתיד אהה ואחם איו כרנרים בקיאין הכל שאיןבמקולין
 סן אף וליקח למעות הרבר קרוב חשובוהגשאינם

 שכתב מה סבץ ואיני בוה"ל הטור עליו יכתבבוא י ז"ל חרשב"א עכ"ל נוהנין אנו וכןהחשובות
 אלא להתכבד ראויות שאינן בחתיכותלהתיר
 ספעם ולא הדין מפני שאמורין שנראה לאוסרןשההטיר
 בבל ואטור רסי טחצה על במחצה קבוע רכלחומרא
 הספק קודם שלקרצ טה רבל ז"ל חרא"ש א"א וכ"כרבר
 העמה עכ"ל אסור דבל הספק שנורע ולאחר מותרדבל
 במקוטו ניכר האיסור אין כאן הלא הנ"י רבינועליו
 המרפות נתערבו כאן דהא תורה של קכוע כאןואין
 ר6רשת חתיכות נורעו ולא הרשב"א כמ"ש הכשרותבין
 אלא דאינו דרבנן קבוע זה והוה החתיכות שארבין

 קאעפר ושפיר חשובים דברים שארי אובחרי"ל
 קטע ודיא בפ"ע ניכר שהאימור מיירי והרא"שהרשב"א
 לשון רק ה' סעיף בש"ע כתב לא ולכןדאורייתא

 : ע"ש ז"להרשנ"א
 שנמצאה רהלעען חמור רברי לתרץ שרצה מי וישמב

 בץ רגזרפות חתיכות נורעו ולא בסקוליןמרפה
 שאין בין וה לשון במשמע הכל וכו' התיכותשאר

 נור האיטר שאין ובין קבוע אינו ונם ניברהאשור
 חטת באיזח נודע שאינו אלא בחנות קבוע הואאבל
 קטע מקרי בכה"נ ולדעהו ]ג"ח[ וכו' האימור הואקבוע

 הדבר אין בנה"נ דנם עליו השיגו וכברדאורייתא
 ונם וסי4*ס[ סק"י ]עס9ך ראורייתא קבוע שיהאמוםנם
 החתיכות כשנתערכו רמיירי להדיא טשמע הרשב"אלשין
 ולהריא הטור שהביא הרא"ש בתשו' הוא וכן בזוזו
 סר6יפ 1תס1, כקנ"ג ]קר'ח חתינות בתערובת מיירישם

 : כ'סן י"ו סיי ק' נג51סו"
 ום"מ חהיכות בהערוכת מיירי רודאי נראה ולענ"דכמב

 כן מ"ל לא דהרשב"א אלא צודקים המורדברי
 נמצאת שאח"ב שאומר הרשב"א רהבה כם"ר שנבארכמו
 שאר בין המרמה חתיכות טדעו ולא במקוליןמרפה

 החהיבות כל נהערבו שבבר ברור פירושוהחתגות
 על עלה וכשלא בהמות הרבה ששוחטין המקוליןכדרך
 עצם נם ביחד כולן מערבין מרפה נאן שישדעהם
 מהו להבין יש וא"כ הפנימים האיברים כל ונםהבשר
 כנון הוא ונהנרח במקולין פרפה שנמצאתשאוסר
 כטן מרפה ודאי המעורביס האברים מן באחדשנמצא
 ההסטמים טן או רגוה1לים מן באחר מפולש נקנשנמצא
 שכל ודאי זדו והנה באלו וכיוצא בלב או הנומיתונתי
 הא האבר אמנם בזה זה ס"ורבים האיברים ובלהבשר
 ירוע והוא וראית מרפה הוא חלא המרפה בושנמצא
 לי דמה ראורייתא קבוע דזרי לד6ור ו%ע לעצסווקטע
 שבועוון ש מרפה בשם שנמכר ידוע חטת לפנינו ישאם
י4 קרוע מ4פה תקהיכה בשרות חתיכות הרבה סונחאחך



ףזשלהן קי 8ימן ומ"ם תערובותהלטתעףצף
 ומה לעצמו וקבוע ירוע אהף אבד או לעצמהוקבועה
 יש אחד אכד סוף סוף מעורב הבשר שכל נזהלנו

 קכוע כל הורה אמרה זה ועל וידוע לעצטו קבועשהוא
 על רלא דכיון ייל והישכ"א רמי סחצה עלכמחצה
 על דנין יאנו חשיבית שום בו דאין רנין אנוהאבר
 דאודייתא קבוע זה אין מעורג כבר והבשרהבשר
 תהא שלא לה טשכחה היכי יא"כ להטור תשאלושמא
 מכרו שכבר כנון לה רמשכחת "'ל יאורייתאקבוע

 טרפוה אחר באכר מצא בביהו אחד ובעה"בהאיכרים
 הבשר לכל קנוע לענין מצורף אינו הזה דהאבר3רורה

 שהבשר וכיון משם הופרש שכבר כייןשבמקולין
 וגם דרבנן קבוע רק ,ה אין 'חר מעור2!םשבטקילין
 ריאה במקולין שנמצאת כן היה הרא"ש שבהשו'המעשה
 לכל עושה והיא הסגוע היא והיא ע"ש טרפהאושה

 ! ראורייתא קבועהמקולין
 קת שטן דאף הרשב"א שכהכ שזה ודעמד

 בזה בקיאין הגל שאין מטעס לההכבד ראו'השאינה

 לו [ [ ! רל"ה חתיכהןשאינה לקח אסבדיעבד
 רנם שאומר מי ויש סקכ'כ[ ]קי"ח במז'ר כן עשהאם

 דין מיהו היא יתירה וחומרא סק'י[ ]ס"ר אמירגייעבד
 וקרוב בשר שס קוניס שרכים כמקולין אלא אינוזה

 לאםור אין כזה בתערובת בכיתו ביחיר אבל לטעותהרבר
 ובמילין לההנבד ראויות שאינן גחתיכות לכתחלהאף
 נשאר לא שום במקולין וכן ]טס[ הדין עיקר כפיברוב
 קודם מברו ככר והנדולות רל"ה שאין ההיכות רקשם

 כולם אסרו רלא מוהרים במק:לין נם הטרפותשנודע
 ולההיר א"ו לאסור א"א דאז 'חהר"ל ג"כ כשישאלא
 ]פה'נ להחסיר אין הרין ע"פ טוהרין כשכ,לן אב4אלו

 : סקנ'6[כס"7
 כשנודע רק שזהו מודים הכל דרבנן בקבוע והנהכמה

 פירש אפילו אמור דאז משם שלקחו סודםהטרפות
 לקחו אם אבל הקבוע מן יקח שמא נזירה משוממעצמו

 רוב יש אם חהר"ל אפילו מותר האימורקידם'שנודע
 אבל שנתבאר כמו אמור ואילך מכאן ליקח ורקכשרות
 לא כשעדיין בשר מהחנויות כשלקחו ראורייתאבקבוע
 שיש נודע שלקחו ואחר טרפה אחת חנוה שיש כללנורע
 ניכרת והטרכה החגות היא וירועה טרמה אחתחנות
 משם שלקחו אלא דאורייהא קבוע מסש רהוילעצטו
 בוה יש טרפה אחת נחנות שיש כלל שנודעקורס

 כשנודע אלא קבוע מקרי רלא שי"א הראשוניםסחלוקת
 נודע לא אם אבל שלקח קורם איסור שלהחטת
 האיסור נתגלה שלקה שלאחר אע"פ שלקח בשעההאימור
 לקח ואם למפרע קבוע דליהוי אמרינן לא קבועונעשה
 והיא םרפה שם שיש נודע ואח"כ המקולין מןבשר
 שלקח טה מותר מ"ם נמור קנ:ע דהוא לעצמהניכרת
 כמחצה שיהא קבוע דחן היתי שי דיב יש אססקיים

 חיושו משעת אלא בו לך ואין הוא הירוש מחצהעל
 ן סקי"7[ ~טט"ך סהוס' כמם נכנס'; ]סר"ן קורם ולאואילך

 דאס כמעמא לה ואסברה כן סובד שאינו מי יישמי
 כשר בבשר כורן מוחוקוה חנויוה הרבה בעירהיו
 נהברר ואח"כ היא מאיזו יודע ואינו סהן מאחתולקח
 מקב~ע לפירש דומה אינו טרפה בה יש טהחנויותשאחת
 שנפרשה שמצאנוה בשעה המפק נפל דההםשמוהר
 מקורם לנו ידוע היה הטרפה והחנוה קביעוההממקום
 ברירות מצד אלא עצמה מצד המפק אין הכאאבל

 כך ומהוה אסורה מהן שאחת עכשיו שנתכרדהחמיות
 הלוקח בירי פירשה שהיא שעה אותה על מפק בהנולר

 הלוקח ביד שפירשה ,צבשעה למפרע מילתאואיגלאי

 וסמירזננ( :%:וה עעגג:ן51פץה1קמסז
 קירם שנטל כיון קבוע מקרי ל:( דזה הקודמתכדעה
 גמנ '"7 סעיף ]סס"ך מרפה חנות שם שיש כללשנודע
 ומקורס סקי-נ ססר"ח ;מ'ס חמוס'ס ו7כר'ו )ו סויקיהרסנ"6

 ! ע"ם[ גתס'כגן

 ררוג דכיון מהגדולים אחד הכריע רינא ולעניןכ,ז

 ןע]שיש ואח"? ממקולים בשר כשלקחו 1כם[
 מה מותר מ"ם לעצמה וקבוע ניכרת והטרפה טרפהשם

 נדאה וכן חהיכות דתערובת דרגנן בקבוע כמושלקחו
 להייא נזכר שלא טה קבוע רין על להוסיף דאיןעיקר
 כאן שיש שידענו והיינו חנויוה תערובות וכןבנמ'
 היא איזה ידענו לא אבל טרפות מוכרה אחתחנות
 כיון דאורייהא קבוע מקרי לא זה דנם מהפוסקיםנראה
 האיסור מקום ידענו ולא לעצמו ניכר האיסורשאין
 וכ"ט מססו'ח  וג'מ סס מר'ן ]כ"מ דאורייתא קגוע ,האין

 שתערובת לומר שרוצה מי ויש ע'ם[ כקכ4סמכט'ך
 יאין מ"ב כמעיף כם"ש ראורייהא קבוע מקריחנויות
 7עה ]וג'נ חרושו אלא גקבוע לך דאין עיקרזה

 : סקי"7[ססרמ'ג
 ררגנן כקנוע הרשכ"א לדעת שמסתפק מי ישכודז

 חהר"ל ואילך משס ליקה דאסור האיסורכשמרע
 מ' במעיף וכמ"ש מרינא מוהר לההכבד ראויותושאינן
 ראויות ושאינן חהר"ל אחה מבהמה בההערובוה ישאם

 מקצתה תהיה אחת שבהמה כלל םברא אין חהלהתכבר
 מי את טושך מי מפק יש ולזה איטור וטקצהההיתר
 אס או מוהרות ונולם האיסור אה מושך ההיתראם

 הכריע וכן אסורות וכולם ההיתר אה טושךהאיסור
 רודאי זה על השינו האחרונים וגרולי סק"ג[ ]ס"ולהלכה
 לא ואלו נהבטלו ראלו אסורים ואלו מותריםאלו

 סקכ"נ ]סר"ח אחה מבהמה שהם בכך ומהנתבטלו
 ; סק"ג[וגה"ס

 שנטלו מה שכל הוא שהיין דרבלן בקבוע וכןכוט

 שני:4,עות היו מגאןין:ס "חראפיליע"ל
סגהמח



 המרפות שטרע קורם לקחו האחת והצלע אחתצהמה *י83דץש5ץץן ק* 5יטן ו3דס תערובהץ הלכהז"ף
 אחת בעיר מעשח היה זה גחטת נשארה חשניהצלז
 את סתירים שאגו רביון שאמרו יש הגרולשאלגך
 פריש מרובא רפריש כל מפעם מקורם שלקחו;צלע
 אחת שגחסה שא"א אמורה הקורמת נם ממילאגירה שהנשארה ביון להשך שאמרו ויש שבחטתיתה נאסור איך וא"כ מותרת היא זו שבחמה לט כרורו"ב
 י2:::ס: :: וזה מט:ית:הו:%:"סף וזהו אגצרה והנשארה מותרת רהקורמת הרין:ישי רכן י"א אבל אשור ומקצתה היתר מקצתה;היה

 הוא וק"1 הקכוע מן יקח שמא גזירה משוםובחטת
 כ0ו ררבנן בקבוע חכמש גזרו מ0ילא גפירשטה

 ראט בקיאין הכל ראין בירים ליקח ב"שזנתבאר
 ועוד ]סס[ נלקחה שככר מחציתה מפני אוההוקחין
 פריש מרובא רפריש בכל התורה שהתירה רזה'י"א
 ס'ט 3סס ]סס תורה אסרה לא זה שספק אלא הואופק שעריין אמרה אלא ברור היתר שזהו הורה אמרהא
 סספק הוערה התירה זו שחציה ממילא וא"כ 1ג'מ["ק
 ש; :ןךג.1;ן:מג17"1ן כולן הדערה שמן והגם ]סס[ התירה לא השגיהחציה

 בבית שוחמים ב0רינתט הגרולות הערים בבל והנה,
 הפגימים האברים וטפלים שם ובורקיםהממבחים
 וכל בשוק המוכרות לנשים כולם 1מוכריםזקרביים

 ההנות והייט שלו למקולין שלו הבהמה נומל;צב
 ידאית מרפה נמצא אח"כ אם הבשר למכור בהויושב
 ברסה איזה של נורע ולא ר5נימים מהאיברים:אחר
 רתערובת ררבנן קבוע רזהו פשופ הרבר הנהויא

 זה אין ה8יפה היא חטת איזה טרע שלא כיון;טיות
 לרעת ואפילו מ"ז במעיף ככ"ש ראורייתאבוע

 הפומקים רוב רעת מ"מ ראורייתא קבוע רהויוסוברים
 שהמרפות קורם שנמלו מה ראירייתא בקבועוגם

 ל0של פשופ הרין ולפ"ז שם כט"ש 10תרטורע
 אחר ובל קצבים חסשה של בהמות חמשששחטו
 רכל לנ0רי 10תרים הראשגים השנים לחטתווליכה
 גשארו אכתי שנטל השלישי וכן פריש מרובאפריש
 0החטיות שמכרו סה בל 0קורם נטל מי טרע לא"ם אסורימ והחמישי הרביעי אמנם חמטבחיים בביתזנים
 נפל 0י טרע אם ואף 10תרימ הטרפות שטרעורם
 קורמ שמכרו מה והחמישי ריביעי נם מ"0וקורם
 הראש בשוק שנסכר מה וכן מותר הפרפותוטרץ
 0ה רכל כן הרין ג"כ ר5נימים האיברים וכלקרגלים
 ברסות שגי רק היו לא אם אמנם מותר 0קודםונמכר
 מה גם ענין בבל אטרים "הם באחר טרפית;0צא
 פריש מרובא רפריש בל שייך לא רבזה מקורםונסכר
 גהסית ג' נפל אחר אם וכן היתר רוב כאן איןוהרי

 שנין בבל לנמרי אטרים ג"כ רגשח8ין מההמשה5יהר
 אסיץם וכולם הספבהים גבית רוג נשאר לאשהרי
 קדדם החנרות מכל בשר שגטכר מה אמנםלגמרי
 גדדציחה רוב נשאר כשעריין מוהוים הפרפותשטרע
 3ללא הפנשים האיברום בשוק שנמכר במה הריןובן

 כשא"ע אבל נטכרו לא שעףין בהמות משני יותרשיש זסו כל אלא אינו מקורם שנמכר מה ההיתררמילתא
 רוב כאן ראץ גהחלפ אסורים בהמות שני רקנשארו
 : תערובות מיגילבל לרון "ט ומוה כסובן בהכית שני משל יותרלישאר צריך בשוק דג0כרים הפנימיס בהאברים וכןהיתר
 ב8יט מין בין חלוק אין קבוע ריני רבכל לי יראחנא

 ת5יח וכבשים ואילים פרים ששחפו בטן מיטלאיט
 דמא מין מאיוה להכיר א"א אם מהאיברים כאחרמרפה
 המין אלא ברקטע נבנסו לא להכיר אפשר אםאבל
 וששגועת שכל בין ח8רש ראין הוא ופשומ בלברהזה

 חשיב ברבר וכן אנשים להרבה 4צ אחר לאיששייכים
 מתבפלש שז5נם הרברים בכל וכן זה מי'שבריש
 ]ס5ך מיט לאיט במיט בין חילוק אין חשיבותםמפגי

 מפק כשנ0צא בקבוע הרין איך להמתפק יישנ3: ז וכו' שנים של או אחר 'של וביןסק'6[
 במפק שייך לא ודאי ר4צר"יהא קבוע והנהמרפות

 לקל4 התורה מן רמר"א הרמב"ם לשיפת מיבעיאולא
 מ"ם לחומרא הדערה ר0ן הרשבייא לשיפת אפילואלא
 מפק באיסור ולא וראי באיטר הדצרה גילתה קבוערין
 אפשר ררבגן בקבוע אמנם חירושו אלא בו לךואין
 רק אשכחן לא רבנ0' ביון נ"ל אך בספק נםל01ר

 רמי ולא כן הרין במפק רגם לומר טנ"ל ודאיבאימור
 ולפ"1 מ"ז במעיף כמ"ש קבוץ ראסרינן ררבנןלוראי
 שאי3ה מירכא ע"י כגון בכגץלין פרפות ספקכשנפל
 קכוע רין בזה רנין אין בזה וביוצא פרפות מ9קאלא
 דדה כן לקמן שיתבאר ופ"ס תערובת ץיקר כפיאלא
 מנואר '"( ס" ג' ]ג4 הדא"ש מתשו' אבלנלע"ר
 תמצא שנתערט הדבה בבבשים נמצאת רויזםלהיפוך
 הן בזח ורן הכבר לפרפש מאונא מירבא אחתבריאה
 ובארטה המור שהביא התשו' הוא 1ז1 ע"ש ררבנןקבוע
 קבוע רין רנין פרפה במפק ראף 0פורש הרי מ"אכסעיף
 שודה שם במ"ש אחר רךתר ודה רבשפ ואוליררכנן
 לא הבורק רברי ולפי בלל רגבשים נתערבו 'אםמפק

 ווהכשיר בשגגה נתערבו הדיאות רק הכבשימנתערבו
 היה ולא ע"ש כשרות חזקת מטעם רנבשים כלרוא"ש
 מתיר היה אחר היתר היה לא אם אבל זח להיתרצריך
 יכול היה לא אימור מפק ר0טעם ועוד זהממעם
 מ"פ וססעם שם ב0בואר חהך'ע שהיתה מפנילהתיר
 תערוטה ע"י אחר 1ס8ק גטפו אחד בספק להתיראין
 רץ בזה דן דוה ל4 שלי להתיר שיש ב0יםאבל
בשום י" ג:ונשי:%י:נזצ תגטננ



ף%4לחן ק4 סשן וסש תעיובות הלכותיו80'
 מפורשה גם' והיא דרבנן קנוע דינ מקוסצשם
 מן יקח שמא רגזירה דם"ל לומר 4ן ]ע"נ.ןבזבחים
 לההיר לו היה אררבא דא"כ בקדשים איא אינו"קבוע
 רפריש כל ונימא דניירי רנכבש'גהו ע"י האימוריםנכל

 בקדשים דגם ועוד שהכאנו ד"ת כדעת פריש5!רובא
 הזבחים כל פפהם"ק פ"1 בריש וז"ל זה דין הכיאלא

 הנסקל שור או המתות מחטאות אחד בהםעצתעדב
 חיים שכעלי לפי כולן ימות1 ברבוא אחראפילו
 שאין הורצה הקריב ואם בטילין ואינמ הםחשובים
 זרק דאם אמרו לא שם בנמ' ההרי עכ"ר נדחיןנע"ח
 דלא כדגיידי אלא נדחין אינן ב4שק דם"ל לטאןוירצה

 זה בכל אחרת שיטה לו היה ז"ל דהרמב"ם תלע"רנז4 ; ע'ט[ גו: ס5חימ סם חמס ]וססר כקבועליהוי
 ונכבשינהו שם בזבחים רמקשה רהאוארדבא

 משום רק זה אין פריש מרובא רפריש צל ונימאדניד*

שקו:~
 4:1 וגב 5:: ממ: דכש דש:

 שהו בכל ואיסרין אסורין אלו שנינו כוכבים טם'גשף
 ופמר וכו' מצורע וצפוד4 ערופה ועגלה הנסקל ושוד131'
 שהוא בכל ואוסרין וכו' המשהלח ושעיר וכו'חסור
 דפריש כל ונימא רניירי ונכבשינהו הש"ם פריך לאולמה
 דינו שנגמד בשור ]ס'-[ במנהדדין 1כ1 פרישנזרובא
 פריך לא למה אותן סוקלין אחרים בשווריםשנתעדב

 שנורסים ספרים שיש כהבו שם רהתום' אמת ודעכן
 שכבר הנמקל בשור מיירי רכוככים ובמשנה ע"ש3ן

נסי
 הרמב"ם עכ"פ מיהו ע"ש לטיכבשינהו דא"א

 לפנינו גם שהרי בסנהדדין זו נירס4 לו היהלא
 בפירושו ספרש רכוכבים במשנה וגם וו גירסאליכא

 מאד תמיהני ובאמת ע"ש בחייהן שנתעדבולמשניוה
 לאחר לאוקמה אפשר דאיך ההום' בעלי רבוהינועל

 המשהלח שעיר אבל לה משכחת כולהו תינח האשנסקל
 מצותו שנעשה לאחר ראם בחיים הוא תערובתובוראי
 וראיה ]ס"ו:[ ביומא כדאיתא בהנאה טותר הואדיי
 ערופה ועגלה הנמקל שור המא :[ ]ס דבבכורותל,ה
 ולא אוכלין מומאה מממאין חמוד ופמר מצורעויפודי
 אלא אינו אוכלין דמומאת משוס הטשתלח טעירחשיב
 וצע"נ המשתלח בשעיר לה משכחת ולא טיתהלאחר

 ! סהסמ1ח[ סעיר סהוחק סנר"6 גסנס'ס ר6'"י]6ק4כ

 זה היהר כלל ליכא רבחולין הרמב"ם מפרש ייכןנה
 ההחכמות מועיל אינו אסרום שחכמיםדכיון
 רוצה היה קדשים הפמר משום ורק מאימוראלאפקועי
 מן יטול שמא גזירה משום ומתרץ ע"'ז להתידה4'ם
 שם שאוטר מה ומפרש בקדשים נם אסדו ולכךהקבוע
 למ"ד הקריב אם נקריב לא ר4מר השה4 רבאחטר
 אעיקרא מרצה נדחין אין ולם"ד מרצי לא נדחיןבע"ח
 לא רבנן דאמור השהא ה"פ ואדרבא ~אירמשבה
 נכביטינהו ע"י הקנה שיש אומרים היו אם פימרנסריב
 כיון בדיעכד נם זה בלא מהירץ היינו לא יוראי41*די

 כרומר נקריב לא שאטרו השתא אבל בהיהר הקנהשיש
 נרחין בע"ח דם"ל למאן הראי ולבן תקנה שוםשאין
 הורצה הקריב אם נדחין אין אם אבל אטור בדיעבדגם
 העטידו לא קדשים הפסד טשום מ"ם אדרבנן שעבראף

 סו6 ]וגרור הורצה הקריב דאם סתם כתב ולכןדבריהם
 : גס'ן[גן

 שאינו רבד י בסעיף הש"ע בעלי רבותינו כתבונך
 וחדיל ובריה חיים בעלי כנון חשיבותו מחמתבמל
 בשונג מהם אחד ונאכל באחרים שנהעדב שיל"מודבר
 בשונג אחרים שאכלוהו בין בשוגג עצמו שאכלובין
 הותדו העולם מן שנאבד בענ:ן לים מעצמו נפלאו
 ורווקא לו הלך האיסור לומר הולין שאנו האחריםכל

 חדא איכא דמם"נ ביחד שתים שתים הנשארותכשאוכל
 לאובלם ואפילו אמור אחה אחה לאוכלם אבלרההירא
 ואפילו כולן את לאכול אחד לאדם אסור שתיםשתים
 ! עכ"ל אחת, בכה כולם לאכלם אין אדם בגישני
 ורק ברוב במל התורה שמן דאחרי הדברים ביאורנז

 העולם מן אהד ונאבד יהבמל שלא נזרוחכמים
 אפילו בעולם הם שכולם זמן רכל נאבד דהאימודהלינן
 שאתה דכיון האימור בו לתלות א"א מהם אחרנפרש
 היא שהיא לוטר חזית מאי א"כ עליה גם לדוןצריך

 הנשארים בהרוב הוא שהאיסור נאמד אדרבאהאסורה
 דינים בהרבה תמיד תלינן דרבנן ובאיסורים סקמ"ן[גם'ך
 כאן ג"כ תלינן ולכן ק"'א בסי' שיתבאר כמוהקל

 ואפילו שנאכד הוא האיסור אומר שאניבהאבודה
 נ"כ תלינן כוכבים עבורת כמו חטור היוהרבאימור

 כל והותרו בהאיסוה מהם אחד כשנאבדבתערובות
 : דבנן נזרו לא דבכה"ג טס[ ועסוס' - עש1 ~גחיסהנשארים

 כנון מעצמו כשנאבד דווקא רזהו טובן וממילאנד[
 שלא באופן עמוק לנהר או לים או לאורשנפל

 בו תולין אין שימצא אפשר במציאות אם אבל לעולםימצא
 בכוונה איבדה אלא טעצמו נאבד לא ואם סקמ"ג[]ס"ך
 וממילא בתקנתן חכמים הועילו מה דאל"כ אמורודאי
 שוגנ דגורו אסור בשוננ גם א"כ אסור דבמ,ידביון
 מזיד אמו שוגנ גזרינן בש"ם 9שמות ובכמה מזידאמו
 מבמלין אין בדין כ"ב סעיף צ"מ סי לעיל לט"ש דמיולא
 כ"ד סעיף שם דבארנו טותר דבשונג לכתחלהאיסור
 אבל בידים איסור שיבמל לאדם חשרינן דלאמשום
 כן שיעשה לחשוד יש ודאי ל"ים או לאשלהפיל
 ולכן ~"ש בוה איסורא לאינש' להו מהחזי דלאבמזיד
 מעצמו גפל שכהבו וזהו מזיד אמו שונג לגזורבהכרח
 ! בשוגנ אף אסור אדם דכשהפילו כלומרלים
 האחרים כל הוהרו בשוננ מהם אחד בנאכל ולכןנם

 שום חשוד דאין מזיר אמו לגזור שייך לארב,ה
 איסור ביטול כדין זה והוי במזיד אימור לאכולאדס
 יש באכילה דגם משום כ,ה שחולקים ויש צ"טשבם"
 ]ט,ך לים שישליך או לכותי מהם אחד שיאכיללנחר
 שאין ברורה כוונהס שהרי ותמיהני סק"ס[ וס"זסק"מ

הירל



 81מאר4טלהן ק' %טן ומס וחרו%ת הל%ת%
 אהר "שראל ש בשוע חשראל זה א* אם וקחאר
 וסו63 קס"ס ]ס4 בתה"ר הרין במקור להריא ככוארונ;
 ברעתו ריאמר לט נציית שלא כוונתם ואם ונ3"'[גע"ך
 או לכהץי האכלתיו % בעצמי אכלהיו אם לימה

 מקום בשוס כזו נזירה מצינו לא העים מן14ברתיו
 אם ומם"נ שירצה מה יעשה הלא לט הניות לאהשם
 יודץ אט הי ע"ה ויא ואס השעם יגין הלא ת"חועא
 ישראל באכלת רק היתר ראין לו וכשיאמרוגלום
 שוננ רק גזרו לא והז"ל ווא כן רלא יא0ר אץיבשצנ
 ס0סטפו סלע ונח"י סק65 ]ועשך"ס יותר ולא מזיאפו
 נולז גק3ת נ"כפ1 נס 60 סגרו"פ פסקיס ופס סס"ש85אק

 שטדק אהר אף הם שנתבארו הללו היתירם יעס : ו1וק[ פייס סס ר.פייי טירן ס"י %וסונג
 ידע לא שעוץין כטז לסיגזר שדץי דלא שריגורים הפהי אפי* התעתבות שנורע קורם ראלוהתערוכות

 פס[ נס"ך בזה הטער כוונת שום היהה ולא כללמהאי;צר
 עןין כולם כשהע אלא אי% עגהבארו ד1יהוים%ן

 תלען סהם אהר גאכל ש מהם אהר ונפלבתעת%ת
 0מל5 פידש אפי* מהם אהד פירש אם אגל דירסורג1

 אץ התעתבות סן דצפרש עייא רכיון עומרי0ג4יפורם ועריץ האעיר בו תלינן לא בשנאכל "וגשגאבר
 כו5ם ויו שפיהש שבזסן לפי ונאגר הספק שגולרקיהס בפריש שמתיר 0י יש סקפ"נ[ ]סם התעתבת בולהלות
 בפריש מעאש"ג גו לתלות אפשר חמכן החערבואקת
 דגפרש הם איטר גהזקת רכול0 הספק שצמיר5אהר
 51"5 סק5"נ ]קר"ס כטקרם אעצר גהצאז הםשגששצץ מכילא להתערובת שייכות לו ואון אעצר במזקתדצא

 הרא איכא רממ"נ שנש שנים לאנול שמי: ההסם8
 נבו ה4ו ראהצרא לש מדהאי ואמריץההתמהא

 נאמר האהרוטתן ועל סס[ ונסיס ]רם"י ראתצרא6י
 בשנפל רק זה אט ~פ"ז ]סס[ האעצף מאנלרגוע4ששצות

 לאטל צריך שנים נפלו אס אגל ארזר 4רסהיד1צכת
 ]ס"ו שש שש לאבול צריך ש5ש וכשג8,ו ארבעארגע
 רי וגשלעוה ג' ג' שיאכל רי רגשני0 אפשר 4צסא8'אן
 ]סו"מ מהאיטר עתד אהר רק רא"צ ר' ר',ע1אנל
 וכן כולם לאכלם אהר לאדם 4ון שניפ עגיםר4פיו  שכה% וזה %"[ פנס") סר6"ס מ5פון "אס ישן0*"1
 נחלקו האהרינים נדה4 וגם גזה השש באיןהרלאש%ים מרברי סוכה להדיא כאהת לאוכלן 4ון ארס בני.שגי
 הליה וס"ם בעלמא ד%מרא רק דיא ובוראי טזעל

 : הקדושים רבריהם עללעגור
 תלין מהתעתבת אהר רבנאבר שאבאר רח יע0ב

 להרמבים אכל הפח(קים רוג איטת 1ד1 האיסורכו
 המור רבאעצר ואלי ע*ש ש%מר מי יש גש0 זוריעה בש"ע וובא ק"מ גם" ולקמן שתים צריך מטכניפ4א
 נאכל או רגאבר רכ0ו ש14סך מי יש וכן לה1"8
 לטתי סהתערונות אהר גסגר אפ כן נסו ט'ה4*ע

 11וא

 כ"ש זה מפעם מועל דחינו כתב% כותיכאכילת אפהי שמוי מזיד אפו שונג לנזור הש בזההוראי לי נהדא ולא טס5"פ[ 3סס סק" ]סאפ % הוליןכע%גנ
 לאיםור נפלה מוזזארוכת אושז שחשם שאומר מייש וכן התעתבת שנורע גץרם כשגמכר לא אםבמכיהה
 ששין כיץ כה נ"כ הילין %אסרה גיפ1ל כרי בהשאין
 מבע"א תערובת דרה אם וכן על*ה לרון צריךאתה
 בנאגר כשאכיו ויא פשופ ורבר סמ"6[ כסס ]ססבה הדיט מהן אוצז כצז ש חהאית 8רפה נמרפה מהןואהת
 אם אגל כולה שתאבר צריך בה תולין מהןאהה
 %אגה התעא לכסה הבהמה שנחתכהבטקלין כגט 00נה נשאר שעריין 5ל יתר או מחציההגאכרה
 לתלאז א"א התיכה עור נשאר רק אם ה-בההתעות
 אהת דיעיכה נשאיה שעדיין כיון גהאבוישהאעצר

 ינ, 47.",ןיי~ג[4מ" גהנ ;לךסנ
 3פעם טלם 4צכל כשאינו מוהדות אהר למקוםהתערובת

 מ,ם הף דאשני גצעערובה רכשאוכלין %" מםעםאהת
 לתערובצז שגפל מנטה וצא שאוכלים זה אם ספקגמור
 אה אעו שמא וצא ששה ואת"ל הראשון סתערובתהשני
 אהר רספק לדםוברים ואפילו הראשון להערוכת,שנפל
 ושס' 1ע*ס ס"נ ]ר"ם סוהר ודאי בתערובתהפפקזז כשדאגי מע פעל איט בתערומת אחר ומפקבנחן
 ; "נסיס[ ווס"ס מ"ס- וסוג3'ס ס/ ~0ססי' ס"*. ףנטט מ5סריס
 וסל"מ[ 0ק"ג ]ק"ך זו לדיעה המביפ דשצכגרם עיבכא4

 דהשבינן אמור ג"כ השנהה רתערובת ישאאמנם
 ו%ע וראי כאימור כ%ץם אהר כל הראוינהלת"דזבת
 סותר ואינו אחר ספק רק כאן אין השגטהבהערובת

 שלישית לתערובת לפל השניה 0תעדובת אםרק
 ם"ס שהרי וצא כן וטע0ם מ'" משום טוהריםד4אי
 מהצה דוה הראשון דפפק שיהבאר כמו מתג עהףלא
 מה וא"כ ויהר לרוב מ3דיע השני והפפק סהצהעל

 בתשהבת גם הא שלו גם"ס השני התערובתטעל
 העיבוהה ספני הכסים אסרו ועג" רוג ישהרחשון
 השלישי התערובת אבל השגי בתשהגה מוסיף סהוא"כ
 דל14 כיון הירבהעה לה אזרא השני רבהתעהבתמותר
 ספק כאן שיש וממלא שם נפל השיע ההשובהאעצר
 ינ*ר ]נ* מ"ם יצה שפיר השלישי ובהתעתבתאהר

 ; כנ*[ ס""ם י דסס גפי סס61 סספיקיעפ
 ת"ל דדא כן ממאכ"א בפש"ז ההמבהם דעת יםסה

 לשני הואה סתעתבה אהק רכין נפל י גדץשם
 אהר רסע דהשלשה מן וט4ל ברן מרמתי אחריםרמומם
 תערובת של הרמון עייי מחזזרין זיזריםלרבינים
 הראשץ הר,ערובה מן טפל השם ברוב במלהראשטה
 לההיו אלא רוב במל משמר לא אמורץ כו* ל*רסט
 אי% אהר למים השניה מתעתבת עצל שאםם"0
 רג9 רבעו רעה חוו עג"ל גזה כעצא נל וטח"י

שגהב



רששוהן ק4 מיסן ום'ם תערובא הללותעריף8%
 חשיבזתז טחטת בטל שאינז דבר ח' בסעיףשבתב

 לשנים אחד הזאת מהתערובת ונפל באחריםשנהערב
 אלו ריי אחרים לשנים אחד השלשה מן ונפלאחרים
 אלא ברוב במל נאסר לא וכו' שהרי סותריםהאחרים

 ! עכ"ל וכו' מ"םלהתיר
 בפ"ז בתב עצסו שהיא הרסב"ם על תמהו יכברכ(ך

 כיצד סותר מ"ם אסוד מפק וז"ל י' די1טכיכגים
 אסורוה בולן כוסות סלא לאוצר שנפל נוכבים שלנום
 התערובת מן אחד כום פירש שהן בכל שאוסרותמפני
 שהתיר הרי ~כ"ל סותרי1 אלו הרי שניים לכוסותונפל

 כוכבים באשור שהקיל תימא והוא השניחהתערובת
 מפני החמיר דברסונים שר"ל ויש איסוריםמבשארי
 הרמונים כשיתפצעו דהיינו היתר יידי לבא יכולשבשם
 ביצה ספק לענין שהרי הסה ואני ]נ"מ[ כדשיל"מוהוי

 וגם דשיל"ם שזהו אע"נ בתערובת הקיל ביו"םשנולרה
 מרבריו כנראה בתערובות אחד וספק בגופו אחדמפק
 וכ"ש שם משנה המגיד ובם"ש ב' דין מיו"םבש"א
 התיר תצ"ז סי' בא"ח יוסף הבית רבינו וכןבכה"ג
 תרצו ועוד ע"ש מ"ם ממעם שני ביו"ם מוכןמפק
 ]סם[ בזה הקיל לכך אינשי ברילי שמכוכביםשמפני
 יותר מחמרינן הש"ם בכל דאדרבא מבוארוהדוחק
 ק"מ סי לקמ1 הב"י רבינו באמת 1לכ1 האיסוריםמבפל
 ע"ש בכא1 כמו תערובת נ' והצריך כהרמב"ם דלאפסק
 הש"ס שהרי לאימור אימור בי1 לחלק א"א זה כלילבד

 ; ע"ש לזה מזה מקשה ]ט"ז.[גזבחים
 אכילה אשור בי1 חילוק שיש שהירץ סי וישמז

 אבל יותר להחמיר יש דבאכילה הנאהאיסור
 'סקנ'נ[ ]ס"ך להקל ראוי להנאה אלא שאינובכוכבים
 וי"א בס"ש סזל"ו פריך הש"ם שהרי כן לומרוא"א

 מהני שבעולם האימורים לכל דודאי הוא כןדמעמא
 שהט~ם בזה וביוצא בר1 כרמוני חשוב בדבר לגדמ"ם
 לכל אחשבינהו החשיבות ספני הוא כטלשאינו

 שכתבט סברא כעין ווהו בעין איסור ד,ן נאלוהתערוגה
 אחרת ונירמא סקכ'נ[ וגיו'ס סקי"מ ]סנר"מ ס"דבטעיה
 ]ת"נ היא נדולה ומברא ]סס[ שם דזבחים בנמ' לוהיה
 ולענ"ד יגריק סנ,מן 5מ וגרו"ס ססנר"מ ןג"ע סםה5ח"מ
 אחד רמון נפל כתב שבגאן בלשונו כיטנדקרקנראה
 ונפל התערובת מ1 אחד כום פירש כתב ובשםוכו'
 באיסור אחר כל על הוי ביחד כשכולם דבודאיוכו'
 נאיסור הוה אחר למקום ההערובת פכל וכשנפלודאי
 פירש שמהחלה בשם משא"כ אחר למקום שנפלודאי
 במלה שנפרש דזה וממילא התערובת מכל אדדכים
 כסו איתא ברובא אימורא דאמרינ, משום חשיבותוממנו
 ע"ש ססאה ארבעים כשפיריטו זה בדין שםשכהג
 הארבעים אלו וכשנפלו בהששים דהאיסור דהרינןשכהכ
 ראמרינן כשפירש אחד וכ"ש מותרות אחרלמסום
 אלא אינו היותר לכל שפירש וזה איתא כרוכאאיסורא
 גמור ס"ס יש השני דבתערובת וממילא איסורבספק

 מן5 6חי כסיירס ת,נעימ 5מ ג~טר 11 מף 11 5מ קט"5]עס"ו
 : וזוק[ מממס מרגטיס כטסירסימף

 לאבול אחד לאדם אין ום"ס הרם"א רבינו ונתנכ(ח
 ]ס"ך הש"ע מפרשי עליו והשיגו עכ"ל כולןאת
 להמתירים אלא אינו דזה סק"ט[ וסר'מ סק'י וס"וסקנ"נ
 לרבינו אבל מ"ם כא1 אי1 כולה אוכלה אהה דאםכלה 'השני התערובת לאכיל דאי1 ממילא תערובותבשני
 לא למה תערובות נ' שצריך כהרסב"ם שפסקהב"י
 צודקים דבריו ולענ"ד השלישי רוזערובת כליאכלו
 מכלל יצא כולו השלישי דהתערובת נאסר אםדמם"נ
 כמו השלישי התערובת כלל צריך לסה א"כמ"ם

 הערובות ג' המצריכים ראיו צ"5 אתה בע"באיא תערובות שני רק שא"צ רסוברים דעת זהושבאמת
 כמו החשבון בכלל אינו הראשו1 רהתערובתמוברים
 השניה מתערובת מתחיל הם"ם של והחשבו1איסור כודאי התערוגה כל עשו החשיבות דמפנישגארגו
 להחולקים השניה כדין השלישי דין וו דלשימהוסמילא
 לאכול אין התום' שלשיטת דכשם וממילא זו שיטהעל

 אי1 הרמב"ם לשימת בן כמו כולה השניההתערובת
 נס"7 נסט"נ מרמיתי כילה השלישי התערובת כללאכול
 סמס:י סומ ונרור טעטו סגימ עמ סס'ך ע5 ססינ ססטנ"'סם

 : ג,ז,[ ססרו 1מין ט5יי סס'נוה
 הב"י רביגו של בדינו אומר אני זה יסטעםכ(מפ

 וסנר"6[ סס ]סס"ו עליו והקשו תערובות נ,שמצריך
 ר' בסעיף פמק עצמו הוא והרי בן לומר אפשרואיך

 בטילה באחרות בשנתערבה דארייתא בקבועדאפילו
 אפשר ואיך ל"ד במעיף זה ובארנו מ"ם משוםברוב

 יותר להחמיר דרבנן קבוע שזהו חשוב דברדבתערובת
 רבוראי ל"ח במעית כתבנו וכבר תערובות ג'ולהצריך
 זו לקושיא התחלה אי1 זה ולכד ע"ש יוהר נרועשזהו
 התעדובת אם דמם"נ הקודם בסעיף שבארנומטעם
 אלא' כלל לו נצריך למה מותר בולוהשלישי

 בל הראשונה דחערובת כל עשו דרבנן צ"לדבע"נ ודאי
 סקבוע חמיר שזה פשיפא וא"ב אימור כודאיאחת
 וזח מחצה על כמחצה דלהוי תורה אמרהדקגוע

 ככווי דלהוי חד'ל גזרוהתעדובת
 איך קשיא ואי איסור

 מ1 זה אין מבראורייתא יוהר בדרבנ1 להחמיראפשר
 במען: כמ"ש יותר החמירו פירש לענין נם שהריהתימא
 : ע"ש הפוסקים ורוג והמור הרא"ש לדעתכ"ה
 ודאי רשא שנתערב שהאיסור ודוקא וו"ל בתב עודע

 סאותה ונפל שנתערב אימור מפק אבלאימור
 עכ"ל שרי השנית התערובת אחר לסקוםתערוגת
 בתערובת דגם משמע ד0"שונו סס[ וס'ו ]ס"ך עליווהקשו
 בסו באחר בולו לאוכיו אמור איסור בספקהשנייה

 מבואר איע ב"ו כלל ובאו'ה אימור בודאי הג'בתערובת
 לנמרי השניח התערובת מוהר איסור רבספק ום"לבן

 ואררבא 3דבריו כ1 דקדקו לשון מאיזה ידעתי לא51ענ"ד
 התערובת לנמרי מתיר ריא רגם יותר לדקרק ישמלשונו

השניה
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 תערובת רין אע1ר רבספק לומר ח'ל דאיל81שנקה
 אמת והן השלישית הערונת רין אימור כבודאיהשניה
 אמנם מפורש כן לומר ה"ל לנמרי להתיר טוטץראם
 רלהוי הדברים סהם נרולה רבכוונה לענ"ר הואהאמת

 ; בם'ד שנבאר כמו אפי לתרימשתמע
 איוה אכל כן פסק או"ה שבעל שא אמת יהנהעא

 אימור מוראי קיל איסור הספק רנהי בזה ישמכרא
 מפק יש עצמו שכיה אדשע מררנה רק יורר אינוה*י
 משום ס"ם ע"י להתירו אין הראשון רכתערובתונהי
 השניה הערוכת עי השני ומפק בגופו אחר ספקררוה
 כתערוכת אימור מוראי קיל יהיה לטה מ"מ להתירויש

 יש בנופו שרש אשור ספק של המעלה הלאהשלישי
 של הספק והרי השל"טו בתערובת אימורבהוראי
 למה וא"כ כמ"ש שכנופו ממפק יותר מוכתערובת
 מתערוכת אימור בספק השנייה תערובת יותר קיליהיה

 רברי שרחה מי ראיתי וכאמת אימור בוראיהשלישית
 ריי5 ועוך 0קנ"ס[ ,0ט"נ סקט"ג ]0ר"ס מהלכההאו"ה
 ררכנן איסור כוראי ו1א תורה אשור הם8ק פשוטוהו
 אם וא"כ סש'י[ ]ם'ר הפומקים נרתי כל בתבושכן
 כל ביחר לאכול תורה אימור במפס מתיראחה

 הראשונה מהתערובת בו "ש וכע"כ השנייההתערובת
 חשוכ ברכר ררבנן אשור רוראי קיי"ל 4גןוהרי

 להתיר אפשר איך וא"כ ק"א במי' כמ"ש בטיל לאבאלף אפיוי
 אטנם ]טס[ תורה אימור במפק השנייה התערובתכל
 שהוא אף ספק איסור של השנייה דושהערובתי"ל

 הראשון בתערובת ררכנן אשור מוראי קילר*רייתא
 בתערוכת ררבנן אימור וראי יש עכ"פ בשם רדגהוהמעם
 יימר מי חורה אימור מפק של שנייה גהערובת אנלוה
 האימור נפל לא ראולי איסור הספק זה בתערובתריש

 לומר אפשר ונ"כ להשנייה הראשונה מתערובתהממופק
 תורה אימור וראי של השלישית לתערוכת רמירלא
 כוראי אחה כל הראשונה להתערובת רבנן עשודהתם
 הורה אימור כוראי אחת בל ונחשבה כם"שאיסור
 כאחת כולה השלישית התערוכת לאכ1ל ראיןוממילא
 כוראי לעשות א"א אימור במפק אבל שבארטכמו
 הראשונה בתערוכת נם יש הסגרא עצם וע"שאשור

 םפיקא לצרה שאין מפני בה שהחמרנו אלאט"
 בתערוכת עכ"פ מיהו כמ"ש הנוף לםפקרתערובת
 ר5פק נם לזה וכשנצרף בההערוכת ס'ע שישהשנייה
 לומר אפשר בוראי לבן מפיקות שלש הוהשבגופו
 לאוכלם השנייה התערובת כל להתיר או"ה בעלכרעת
 בעין ראה הרמ"א רדבינו שסר אני ולזה כאחרכולם
 סתמ לכן ולכאן לכאן נומות מכרות בוה שיש הזךשכלו

 ; ]געע"טהרברים
 מ"ם מכח להתיר אין של"מ ררבר רי'א כתב עירעב

 לו שיש מאחר לצורך לא אם להחמירומוכ
 ראפילו משמע הסעס ולפי עכ"ל הגי בלאוהיהר

 בסררכי להריא וכ"כ להתיר אין השלישיגתעריבת

 בא"ח התיר מוכן יבמפק ואע'ע ע"ש רכוככיםספ"נ
 לם"פ רמיון זה אין ם"ם מטעם שני ביו"פ תצ"ומ"
 רלא ברשל"ם ח% שהחמירו והו שהרי הערוכותשע"י
 אשכ היתר לידי בלא"ה שיבא מפני באלף אפילוליכטל
 טף מוף יותר לי ומה חרי לי וטה תערוכות הר ליסה
 יש שפיר הרין שמעיק- בם"ם אכל בשל משוםהוא
 בתשו' ז"ל ה%4'ש ביאר זה ודכר ברשיל'מ נםלהתיר
 רבעו חתיר רצ"נ כמי' שלקמן הטעם וזהו ע"ש ב'כלל

 דיה רחרש אק"נ חרש באימור ס"ם עצמוהרמיא
 קכ"ב במי' לקמן נ;צ המעם וזהו סקנ"ו[ ]ם"ךרשיל"מ
 רשיל"ם רווה אף ש'ש מ"ם משום כלים מתםשהתיו
 בם'ד בזה יתבאר ועור הרבר בעצם הוא רהם'טמשום
 ; קלייה כמעיף וע"ש מקס'כ[ סק'"6 ]סט"1 מ"םבכללי
 תערובות ע"י רווקא מים רשךנן והא המור כתכענ

 כאהרות שנתערכה מרפה מפק אבלכרפרישית
 אם האימור לבטל כרי בחיתר שיהו ער אמורותכולם
 היה הראשון שמפק שכין המתבטלט מרכריםוצא
 מוהר רם"ם נהירא 1לא וכו' מם"ם להתירו איןבנופו
 הב"* ורביט עכ"ל ככוכבש אפילו האיסוריםבכל
 ככל האוטרים כרעת אלא כהמור רלא פסק ט'במעיף
 הבית בתורת ודשב"א רברי שביארו כפי התום'בעל ר"י שיטת וזהו תערובות ע"י ואחר נוף ע"י שאחרמ"ם
 אבל כם"ר שנכאר כמו שם והרא"ה ג'[ טעף ד']גית
 מ"ם מין רכל והרא"ש ר'א רעת והיא המוררעת

 הראשון ררספק רם"ל נראה וטעממ אמרינןשבעולם
 ההיהר את טכריע השני ודספק מהצה על מחצהקושה
 סוף םוף שיהיה מה רס"ם יהיה וא"כ כרובא ודוילרוב
 וה*'ע והיאיה והרשב"א ר* וטעם לייתר רובאיש

ומ8 ז ע"ז במעיף בם"דיתבאר
 פרפה רספק הרין זה על כתב הרמ"א ירבעי

 המעם וי"א 11'ל ס"ם זה אין באחרותשנחערב
 נוכל ולא מראורייתא איסור הוא ודבפק הואילראסור
 באחרימ שנהערב רק אימור כאן שאין סטק עורלומר
 חיה אם ספיקות כ' היו אם אבל ואטור מ"ם מקרילא
 ככל מ"ם מתירין ביחר הספקות ב' ומרעו כלל אימורכו

 ואפילו אימור של תופו ר14רייתא באשור אפילומקום
 עומר אימור שבחזקת עוף כטן אימור חזקת לוהיה

 שחיטה לאחר או מהיים םפק נש נשפם אוונשבר
 מכח להתיר יש הריאה ניקבה לא שסא מחייםוארל'ל
 לבדר ש"8 אע"פמ"ם

 ע-
 וע' לחוש אין רויאה בריקת

 רצלך זה ונם כיאור צריכח והךברימ עכ"ל נ"נ מי'לקל
 כמ"ש כלום א"צ דלדדולקים התום' בעל ר"י שימתעל
 ; בם"ר זה ונכאר הפומןים מחולקים נופא רק בשימתורק
 רריש הך על אמר התוס' בעל יצחק רביע רהנהעה

 אטורות כולן כאלף נהערכה רוהם רתניאביצה
 כיצה נולרה אם ספק כשיש ראף כלומר אספיקארקאי
 משום אותה מתירין ואין אמורה ג"ב בחול אס כיו"טע
 כטף אחר טפק דהוה סשים סעמו הרשב"א ופי'מ"ם

וספק
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 ס"ם דכל ז"ל יצחק דרבינו אליבא אחרינא~~שנא
 שתי כנון בתערובות ס"ם וכל סותר איסור שלבטט

 דסיתסר כיון בנופו ספיקא חד אכל סותרתערובות
 משום דתערובות שני בספק סישתרי לאבדאורייתא

 תערובות בחד ביטול לו שיש בדבר אלא רספקטעסא
 רודאי דבריו ביאור עכ"ל הכל סן מתחוור הלשוןוזה
 מן אסור עדיין הראשון כספק אם אף סותרס"ם

 אז תערובת ע"י הצא השני הספק דאם א"אהתורה
 של בגופו שהוא כין היערה סן אסור הראשוןכשהספק
 אין אז מחצה על סחצה תערובת שהוא וביןאיסור

 ! סתירו תערוכת של השניהספק
 הואיל וכו' וי"א שכתב הרם"א רבינו דנרי יזטפב

 שנתערב רק וכו' מדאורייתא איסור הוארהספק
 ספקות כ' היו אם אכל ואסור ס"ם מקרי לאבאחרים

 ראשון במפק כלוסר עכ"ל וכו' כלל איסור כאן היהאם
 ת"רובת ספק ובין בטפו ספק בין סלאורייתאשאמור
 לעשות השני רוזערובת סועיל אינו סחצה עלמחצה
 אם אף ס"ם וצה אשור של בנופו ס"ם אכלס'ש

 של בטפו דם"ם י"ל והמעם התורה סן אסורהראשון
 ורספק למחצה סחצה עושהו הראשוג רספקאיסור
 כשהספק אבל כרוב והוי איסור של כחו סחלישהשני
 איסור של בנופו נתחדש לא הערוכת ע"י וצאהשני
 הקודם רמפק מענין איט תערוכת של וויתרכלום
 כיון אך תערוכת ע"י הוא הקודם רספק נם אםאפילו
 ונעשה תורה של איסור הוה למחצה סחצהשהוא
 ס"ם עושהו השני התערובת אין ושוב הגוף איסורכספק
 התערובת עושהו שפיר היתר ברוכ תערוכת כנוןסנן לאיסור עושהו הראשון שהספק או ררכנן באיסוראנל
 סקס"ג סס"ך ווגרי סרנ,"6 וגרי גי"ור ]נג5ע"ו לם"םי
 וסמס"ן 6נ5' גתנלל 65 סרסג"6 גגווגמ מ"ס וגס ססר"קויגרי

 : ורוק[ינין
 חז"ל הצריכו לסה קשה ז"ל הרשב"א לדעת והנהוצנ

 ודשב"א אסנם ע"מ כסעיף כמ"ש ברובתערוכות
 לי וקשיא וז"ל ותירץ שם בספרו בזה נתקשהעצסו
 שבתערובת וחד חד בנל איכא הא נמי רובא ליכאכי
 שתי ע"י אלא להקל ס"ם אמרו לא ושסא ס"םשני

 עוד לוסר ויש שכתבנו ז"ל ר"י כדעת וזהתערוכות
 הרי היתר רוב וליכא בודאי איסור כאן שנפלרגל
 הוא שהרי איסור של כגופו מאלו אחד כל רואיןאט
 להקל כזה ס"ם בכל הולכין אין והלכך הורה דבראסור
 אלא בם"ם ההיר עילא ז"ל ר"י לרברי לחוש ישוס"מ
 לספק ונ"ם תערוכות שתי מכח הבאות ספקותבשתי
 ס"ם סכח אותן מתירין שאין באחרוה שנתערבהמרפה
 האחרונש מנדולי ואהר ביאור צריכין ודבריו עכ"לוכו'
 בשתי אלא להקל ס"ם אמרו דלא דה"ק כוונתוביאר

 דאלו רוכ בתערובת דווקא כלומר ר"י כדעתתערוכות
 מצטרף ואין האיסור כנוף בספק הוה לסחצהסחצה
 אפילו עוד לוסר ויש תעיובות שע"י השני רסשקלוה

 מאמ שטזם אוך חמפינצת שני דמצרפינן ר"תלדעת
 סספק טהר למהצה מחצה כתערובת חז"לווזסירו
 נ5 רואין אט לסהצה מחצה דבתערובת האישרבטף
 לאקל נזה בם'א הולכין ואין ודאי איסור של כנוטאחד
 שא"ש ר"4 לדברי לחוש יש למעשה סיהו תערובותשל ה61ני רצפפק אליו ומצרפינן' מפי קיל דנוף ס"םאבל

 ]נגי5 הערובות עא אחד וספק כנוף אחד ס"םלעשות
 ו ס"ם סקמק מסר"חמוגוי

 בעלי רבותיט על רקשו האחרונים נרולי יצהמ4ך
 בסעיף שפמקו דכיון זה לכל הוצרכו למההש"ע

 נדון אם אפיו א"כ תערובות נ' דסצריך כהרמכ"םח'
 ואמור תערובות כשני הו"ל נסור כתערוכות טרפהספק

 סקס'6 ]ס'ך אהיים למעסים הוצרכו לסה וא'עלדידרצ
 בארט כבר שהרי סידי קשה לא ולענ"ד סס[וסריח
 סשום דיא בע"כ הערובות נ' דסצריך ודמב'שררעת
 ולא אעור כוראי אחת כל ראשונה תערוכתרסשוה
 יש ודאי א"כ הקודם סעז במוף וכס"ש מפקכאיטר
  שגהכמל חי סתערובת הטף א"טר בספק להקלסברא
 אלא איט ובכאן אישר כוראי רבנן שו'וה רהתסברוב

 : אהרים ל8עמים הוכרחו ולכן א'סורספק
 שבטשו ספינךת דכשני כתב הרם"א רביט והנהמצן

 ברשיריתא אפעו סתירין ביחר הטפקות ב'ונודעו
 עוף כנון אימוד חזקת שם יש ואפילו איסור שלונופו
 כטן מ"ם סוצי רלא רבסקום ברור זדצ והגה עכ"לוכו'
 הראשון שרשששק אצ בתערובות אחר וספק כנוף אחרספק
 טדעו אפילו שנהבארו הריעות כפי התורה סןהוא
 ]סשר הגדולים כל הפכיסו וכן מועל אינו כיחד המפקותנ'

 לוזקלי.בוח שרצו כיש רלא סקמ'ז[ וסר'ח סקי"ג 91"1סקס4ג
 אלא אינו תערובות וספק טף טפק סועיל דאיט דזהולוטר

 השני נתוורע ואח"כ ונאסר אחר ספק נתוודעכשסקודם
 ס"ם הצי בכולו אפילו כאחד טדעו כששניהםאבל
 הרברים כעין וזרצ ג'ז[ גס"ס מ"ג גסס וג'י נו"ג]סן'ס
 בזה חולקים רבדולים כל אכל ע"1 כס"יף לומרשרצינו
 ! ע"ש ע"ז בםעז וכם"ש לדינא עיקרוכן
 שני על שכהב כזה הרם"א רביט על הקשו 1"סשפו

 דסשמע בהקד ה0פגךת שני ונודעו שכגופוספיקות
 מפקות בשני והקשו ביחר י11דע1 שלא להיותשיכול
 רבקצי ויא כן כוונתו רבאסת ובתבו סקמ"ח[~סר'ח סקי'י ]ס'ז בטקד י11דע1 שלא לה משבחה היכישכנופו
 ודט-וחק ]סס[ ניחר רספקות שני נודעו שבטחספקות
 וזדאי כפשוטו צודקלם דבריו באמת אטנםמבואר
 מהמפק שיוודעו לה דמשכחת שבנוט ס"ם כמהמצינו

 סדג-ות גני ]ס'.[ כפסחים כסו מהשני ואח"כרדאשון
 וחילה באודל וימסא נפל יש שמא רחיישינןהכושים
 לא שמא מ"ם שם ויש הנפי'ם את שאוכלת שםתלכת
 ע'ש אכלתו החולדה שמא נפל שהיה ואת"ל נפלהיה
 חנפל של המפק נתוודע שסקודם לה סשכחתוא"כ
שצשילת מציק ש כשפחוע כשם וגן החלרה של רספקואי'ג





 י8מדדץשלהן ק* מימן ומ.מ תערובאהלכדתעריך
 לאכול אמרה וכשההורה מצוה אינה מצוה ספק נןבטי
 כשההורה ממילא ולפ"ז וראית מצה שתהא צריךמצה
 להביא צריכים אדוטה ופרה פמח קרבן להביאצותה
 ספק של ולא כשרה וראית ארוטה ופרה כשר וראיפמח
 וראי דיא רוו תימא ובי רובא בהר ראזלינן וראיאלא
 לילך חזית מאי כלל אימור איט איסור רמפקכשרה
 אמרה וראיה רמצוה המצוה אחר נלך האיסוראהר
 רובא גהר ראולינן וראי אלא מפק מצוה ולאתורה
 :  רגוסן קוסיס  גופליס וגוס  וס נשן כתנ סמ"י סנס]1ט1,תי
 מק-ה ספק על אלא איט רהפלוגתא אומר אני יעירשבג

 ממא מפק שוסן מפק חלכ מפק חתיכה עלכטו
 שהוא כוי כטו המירי מפק אבל בוה וכיוצא מרירספק
 יום ספק שריא השמשות כין או בהמה מפק חיהמפק
 זה למחלוקת כלל שייך אין באלו וכיוצא לילהספק
 ההורה מן רמד"א המוברים ראפילו להיות יכולרבזה

 התורה כוי של חלב כנון להרטב"ם יורו בכאןלחוסרא
 איגו וזה ולילה יום אמרה ההורה בה"ש וכן זה ככללאיט וכוי ווראיס כהסוה שהם ועז וכשב שור חלב כלאמרה
 כאלו רברים ועכ"פ כמוכן להיפך י"ל וכן לילה ולא יוםלא

 : ר6'ופסרנס[ מס51קיס זהנ~לע"יונוס למחלוקתלאשייך

 הלכות רכל זה למחלוקה שוייך לא מומאה עניני יכןצי
 בש"ם כמפורמם מסיני למשה הלכה ומהרהמומאה

 רבוהיט פליני לא חוקה כשיש וכן מהם למיריןואין
 לקולא רספיקא סורה הרשב"א נס להיתר חזקהרכשיש
 ולהשך פנויה בחזקת לה רטוקמינן בקרושין ספקכמו
 כחזקת לה רטוקמינן מורה הרמב'ים נם בגרושיןמפק
 נפשה רמנוולא סשוס לכהן שבויה שההירו וזהא"א
 וזעורה שאמרה וזה להיהר חזקה כטו והוה שבאילנבי
 קינא שחיי לרבר רנלים שיש ספני לבעלה מופהספק

 ; לאימור כחזקה והוה ונמהרהלה
 עושים שאין ממה לו7-מב"ם ראיה שהביאו יישצדץ

 דג!וערים כל כמו המפק מפני יוי'ב ימיםשני
 ימים שני להה"נות מכנה שיש הירושלמי ע"8ותרצו
 חצי רם"ל למאן ]כרו"ס[ מכשיעור פחות שהשכלווהקשו
 מכנה לאו וראי זה בלא נם אר התורה מן סותרשיעור
 ניכולה ימים ז' רער איהא שבועות ובירושלמיימים שני מתענים אנשים כמה רהרי הירושלמי אומרמסש
 שהוא הכוונה 71רושלמי שאוסר והסכנה לאכולשלא
 ראיהא ממה לזה וראיה מכנה בעין סאר ער קשהדבר
 ירך על מת הריני ופירש"י אחריתו תהא דם זהעל וקרי ימים שני יוה"כ לההענות אחה פעם נזקקדיה ור"נ ימים ב' המיר מתענה היה ררבא ]נ"%[כר"ה

 אם ובוודאי עכ"ל וכו' ימים שני להתעטתשתזקיקמ
 רבר לך שאץ כן לעשוה לר"נ חלילה בפשמןהרברים
 עד קשה זה שרבר הכתנה אלא נפש פקוח בפניעומר
 זו לקושיא ההחלה אין אמנם הוא מבנה ובעיןמאר
 ואילך עזרא טימות זה על ~ס:[ בר"ק חז"ל אמרושכבר
 ביסי ררק התום' שם ופירשו מעובר אלול מציטלא

 אף ולכן יויצ הוא טחי הוערה מן ספיקא וליכאחסר איי השנים ברוב וא"כ מעובר אחה פעם היהעזרא
 ל4 שבירושלים הנר,ל ב"ר ע"פ החרש שקבועבזמן
 לר"ם ואף ליוה"כ תורה' מרין לחוש הרחוקין צריביןהיו

 אצו שררי רמיעוטא כמי;וטא זהו למיעומארחייש
 זה ואין חטר שאלול עכש'ו העולם מבריאת הלוחרואין
 דירושלטי הירוץ ממפיק לזה המוערים כבכל יוי'כימים שני לעש:ה מררבנן חשו שלא וזה רחוקה מקרהרק

 רבר של כללו רבנן נזרו לא ובכה"נ מכנה כעיןרהוה
 אס ררינא מפיקא והוי זו כפלוגתא ברורה הכרעהאין

 דראקען שבספק ספני כרובא רהוה הוא הם"ם יעניןצו : כהרשב"א או כהרמכ"םהלכה
 ולפ"ו לריב מכריעו השני והספק למהצה טחצההוא

 ירצשע לר' רהא וראיה סרוב רעריף וי"א כרובהוה
 ובם"ס רכדעבות מפ"ק כדאיתא רובא סהני לאדביוחמין
 רהתם ראיה טוה אין אך שס עיסה באלטנתמכשיר
 א"צ הרין וסן 9היהר וחזקה רוב וגם ספיקוה הרבהיש
 יה בארט וכבר ביוחמין עשו רמעלה אלא לרם"םכלל

 מיעה רוב נזירה שם כדאיתא רקבוע נזירה משוםדצא טוגי לא ררוב טאי ונם ע"ש כ"א מעיף ב' מי'באהיע
 דפריש וכל לנבייצ איהי אזלה רקא וכו' העיר ריבאמו

 ; סס[ נק.6 ]ס:"' ע"שוכו'
 עימה מאימנת נשב וראיה טם"ם עריף ררובא יי"אצז

 מס"ם עד'ף רברי שם ום"ל כווהיה רהלכהאלר"נ
 אפילו אינצרא באתחזק שהרי מנרי עריף וחזקה;"ש
 רהבע"ר וכשש קכ'ץ במי' כמ"ש מהיסן לא אחרער

 וא"כ מחזקה עדיף ורוב ריריה כברי מהימן לאבעצמו
 רהא ראיה אין זה ונם ]סס[ מם"ם עריף ררובכ"ש
 חזקה להברי ערש משום היינו מם"ם עריף ברירלר"נ
 הר:ן מעילך %א ביוחמין קשו מעלה משום זדימ"ם מוהני לא רבשמא והא ]י"נ:[ בנם' שס כמבוארומינו
 אבל לי ברי שאוטרת כיון לר"נ מעלה שייך לאובברי
 : מס"ם עריף דברי משום ולאו מעלה שייךבשמא
 כמה רהא מרוב ערטש רם"ס ראיה להניא יאפשרצח

 ס"ל לא אשד למיעומא רחיישי בש"ם ישהנאי
 ראיה אין זה נס אך מרוב עריף רם"ס אלמאס"ם

 מיעופא סמוך ראמרינן רם"ל משום מעמא הייטרכרוב
 נם וא"נ לאימור חזשץ שיש במק~ס אלא איטלמיעופא דחיושי דדגי בשש במפורסם רונא לה ואיתרעלחזקה
 פוסקים לבטה סרגי לא לאיסור חזקח שיש בסקוםם"ם
 בטהצפ סרגי רס"פ דם"ל לחפומקים ואפילו שיהבארכסו
 גהכרח מיעום יש רוב דבכל ראיה אין נ"כחזקה

 מיעדש אין בפשפ משא"ב לרגמיעום החזקהומצרפין
 ערטש כרוב שיצא ול'פ החזקה רק ונשארהבהכרח
 רתב ראיה יש ואררבאמחזקה

 ער"
 רובא רהא סלשס

 סש אסרען לא צסקש יבסה סחזקה עדיףודאי
 ב"ע אע הראשע חפפק ססלק רדמוקה טשוםחוי, במנדס פשם אסוינן רלא רזה י"ל מעי חזקהבמקום

ש
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 ח,קה טין דבכל להסוברים האמנם שיתבאר כנעסץם
 5סלקת אינה שהח,קה כמקום אפעי מ"ם אסרינןלא

 מ'" מהני ואםשנפ ו מם"ם ערטו דרובא זראי היאשתרספק
 פלונתא הוה אשור חזקת במקום

 ת'5[ ]ס" בתשו' כתב ז"ל דהרשב"אדרבוותא
 אינדר בחזקת ראפילו רי"א בכווטקו  שנחלקו אלאדגאהני
 בשחימה מ"ס כגון מ"ם אמרינן הס"ם לעצם הנוגעסמש

 כי רם"ם וי"א השחימה בענין שנירס והספקותשהחזקה
 אשור בחזקת בחייה רכהסה דכית 'אמרינן לאהאי

 לה מבמלת רהחזקה הראשון הספק נמתלק א"כעומרת
 שהמ"ם כמו האיכרים מרפת בענין דיא כשהמ"םאגל
 שייגא אינה שחומה אינה שחזקת ררומה בעניןהוא

 עומדת ררוסה בחזקת לאו בהמה ואררבאלהס"ם
 הוא כשהם"ם וכן כ"סן 6וס וס'ך סקע"י ]ע" מ"םאטרינן
 בחזקת אף ספיקות רבנ' ו"'א סס[ ךע"ז תערונותבענין
 ספק דרל מ"ם אמרינן הם"ם לעצם הטצעאימור
 ויש סס[ ]ס"ך מ"ס שיש ממעם סותר ג"כ כחהכאחראשין
 דמ"ם את ממלק החזקה מוף דסוף דכען בזה גםהולקין
 י"א אמנם וסר"מן ]ס'ו תלתא לי וסה ספיקי הוי 5טה
 הם"ם לעצם שנוגע מה אף ענין בכל כעקןלדס"ם
 רבותינו כל שריי זה לדבר וראיה סא[ פ1פ גג5'טנסר"מ

 לך ואין %'ם ע"פ מתירין ע%נה מעניןגתשובות
 מזה אמנם א"א בחזקת שהיא מזה יותר אימוראאתחזק
 לה טרעא ומינמבה ררייקא רחזקה כך כל ראיהאין

 לאשה חבמים שהאמינו הפעם עיקר שד9 א"אלחזקת
 ~)חנס י"ז מי' ובאהע"ז בפומקים כמפודש ער מייולער

 ! ע'"[ וס ט) )נתוטת נק"י שנ"י ג% סג16ןסטפיס
 והרמב'ע( דרש"יוודע"ב ררינא שזהוספיקא 5הריאונראה
 רבמקום מ"ל והתום; מ'ט אמרינן נ"כ חזקה דבמקחםמ"ל
 מפק רכריהות פ"ר בריש דתנן מ"ם אמחנן לאושקד,
 כשיעור בו יש מפק אכל ואפייו אכל לא ספק חלבאכל
 ואפילו וז"ל התום' בעלי רבזתינו ופירשו בו איןומפף
 ואשמועינן בזית אבל אם החש מסופק האימור טןאכל

 דבמקום רם"ל הרי עכ"ל תלוי אשם מייתי גם'שראפלו
 רהא מפרעים רהתום' מ"ם אסרינן לא אשוראראיקבע
 בו יש מפק אכל ואפילו אכל לא מפק אכל ספקרתנן

 ואפילו אימור חזקת בי רהוי איסורא איקבע ךבעעןה*י אשף חייב חתיכות סשתי בחתיכה דדוקא דקי"למה לפי וממלא אחר דבר דךא הגל % אע מפקבשיעור
 במקום מ"ם אמרינן לא התום' שלרעת דוי מדגי לאכהם

ק 4י ומשויגן,ןלגוו  
 חייב אינו מ"ם %ה דאי רם'ץ ש"ם כהתומ' פירשוסילא להךיא וטטאר ע"ש הרע"ב ו5"כ נפשה 'נאפיכילתא רזהו שמפרש הרי עב"ל בו אין סנק כדת בו יש-ספק
 משעות פ"ח הימב"ס סרברי מטאר וכן ח5ויאשם
 שם עיהיה עד ת*י 'באשם חיוג איט ולל 3'ק

 וחתיכת חלב חתיכת לפניו שהיתה או מכזיתפחות אי כזית היה אם וספק חלכ אכל כיצר קבועאשור
 עטיל אכל מהן איזה יורן ואינו מהן אחת ואכלשומן
 אינו מ'ט רבמקום נ"כ ום"ל ורדע"ב כרש"י שמפרשהרי
 ונמצא חזקה כמקום מ"מ ראטרינן משום הלוי אשםחיב
 ! ררינא מפיקא והוה ררכוותא פלונתא הוה זהררין
 איסור בחזקה מ"ם ראמרינן המבר רדמ"א רבינו יגםקב

 כהכ לא שהרי המפק שמותרת גמורה כחזקהאינו
 הלך חלף כבר איפר שהחזקת הגף וגשמפ בנשכררק
 שחיטה אחר שנפלה בע"כ והמפק כשרה שחימה ע"ילו

 מפק כאן אין הגף שנשמט מחיש רואים היינודאם
 נם שמא הפפק ונשל שחיסה לאחר זה שראינואלא
 רבר רכל נ' בסי' פמק עצמו הוא והרי כן היהבחים

 נשחמה אמרינן נעשה שחיטה שאחר לתלותשכיכולת
 היתר חזקת כאן יש דיי אדרבא וא"כ ע"םהותרה
 טונתו איסור חזקה כאן שכתב וזה וצתרהרנשחמה
 בזה שיש רכר אבל אשור חזקת בזה שהיהלדבר
 אמרינן לא וראר בשחימה ס"ס במו גמור איסורחזקת

 ! כמ"ש רדינא מפיקא הוהועכ"פ
 שנמצאת פרפה ריאה י' בסעיף הכ"י רבינו יכתבקב

 באותה יורע שהיה הבורק ואמר כשרות ריאותבין
 הכשרות בין מרפה ריאה אותה נתערבה ובשנגהמירכא
 עכ"ל מותרים הכבשים ערכוביא בכבשים היתהולא
 לההיר אחד ער נאמן איסורא אתחזק רלא היכירכל
 הבהטת שווחזקו זה בנרון וכ"ש קכ"ז כסי'כמ"ש
 קמ'9 ורק חירוש שום הדין כזה אין והנה היתרבחזקת
 רייאה סרגתערבה לרגר רנליס כקצת רהוי הימארלא

 הבבעים נם נהערבו סמתמא הכשרות ביןהטרפה
 הרניש ולא השגיח לא שהבודק רואים אטשהרי

 הכשרות כץ סערגה היה לא משגיח היה ראםבהמירכא
 אנשים א5א סקורם טת הוריע בעצמו הבורק שלאיועור
 להבורק שאלו ואח"כ הכשדות בין הפרפה מצאואחרים
 ע"ש ך' כלל הרא"ש בהשו' הוין במקור מבואררכן
 הרחיג העמיק כאשר הם רבום הם'ש כלליי]5 מגךרס בעצמו הרניש מרלא גאמן ראיט אומרוהייתי

 רברירם סרר על ונבא והפמ'צ והם-ו"פ ר5ר"חעלם נ"וגי ההזהן החרו חשתריו ז"ל הש"ךרגי%
 אחר וספק בטף אחר רמפק נתבאר כבר והנהב%'ר

 רחצרייחא אשור הוא דדאשין כשהספק אובתערוטת
 פלוגתא החה איסור גהזקת ום"ם מ"ם אמרינןלא

 עאשעירים מה על סהגרלש אחר שהרעיש מה אך4ל ובררבנן להחטיר הולכין רבראורייתא וממילאררבוותא
 כתב% בבר א"א חזקת לה יש וה-י מ"ם ע'"בעגונה
 וגם א"א לחזקת לה סרעא וטינסבה ררייקהדחזקה
 רומה זה למה הא הכעל של חיש לחזקת להמרעא
 אימור שבחזקת אף השחימה על שנאמן אחרלער

 להוציאה השחימה מעשה ע"י שבירו כיון מ"מעומרת
מחזקת
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 ולדתש לחטךר רבירה בק וינ נאמן 9*1קא4
 תדייק לא ואם לאיש לדנשא מעשה עשה טץא'14ייק
 רבה האשה בריש כרתק ממזר ווצלר משנקץם תצא"פה

 איסורא וכראתהזק לחומרא רטרייתא וטפיקא ]נ[י ; בזה לפט4ק ואין מהחזקה הסוציא כמעשהדצה
 ש אקר חתיכות שתי כנון אשורא 9קבעש

 דצי הדיעות לכל ספק בזה ונפל שומן של ואחד"ל3
 אשס מכטוץ כזה ספק אל שהרי לחיןי" הוצרהסג
 ה-מב"ם לרעת איקנע %א אתחזק בלא אמםתלף
 ולרעת להקל הילכין היצרה מן אבל סורבקהף

 או הל"ם שר,ן רברים וכן להומרא התורה מןחהש3"א
 א% ]6ר"מ[ ברשרייתא דינם מרות בי"נ דגלסויםד,כרש
 איסורא אתחזק בדלא רווקא וי"א לקולא ררבקמ4קוו
 ]ס'ן לחומרא ררבנן ספיקא נם אימורא בדאתחזקאבל
 לא אימור בחזקת ד6"פ רם'ל למאן גם ו0ה 1'[*פ

 וי"א ]סס[ ר4צרייתא כם"ס ריה ררבק ספק חקדאסיען
 16ח ]סר"ח אעצרא באהחזק אף לק%א ררבנןדמ4קא
 איפר ]5"1.[ בעירובין כן אמרינן רבפומאה והגםשץ[

 לחמתפק יש דגביאים בתקטע ומפק ילפינן לאסנצמאה
 רדברי בנם' רמציט כררבק או הויה בשל דעםש

 להקל ררולבין נראה וש'מ רכו תורה כרבציקג6ה
 %א ררבק ולא ראורייתא לא 4וע ישה ו6"לינל 6משפפי תח'ש בם' ז"ל הרמבק ועה גראה ובןג8פיקן
 ']עטנ8' ע"ש להקל בספיקו טילכין' חגג"ששמווקטז

 , ס"ון סי'9"ו
 בספיקא לא אם ד'[ 6ומ ןסי1 איסוראבהאתהזק אפי* ררבק בספ"א להל נומים דעות ייב שקן
 רבזה ל*צ אם עירוב הניח אם ספק בנון חסעשח-דג5ף
 רכיון סקש6[ ס5'ו סי' ]מני6 גררבק נס 5ששפיר99מכע
 סעשה נעשה שלא יותר קרוכ המעשה בעיקי ס5שקש4ש
 נסלח אם ספק כטן לעשות שההרגל בדבר יאאם

 דמא כן דההרנל בהשום להקל יש רבזה לאו אםהנשר
 ובסי' ]סמ"נ[ ישראל בנות כחוק הבשר מלהחוטה9
 יש אך ודאי דצא שהאיסור כלומר להתירSסעשה אם בררבנן ספק ערש כל וכן עיש א סתגארס"מ

 אם המעשח נעשה אם פפק ויש להתיר מעשח...
 נ"כ ועי 6'[ 50' מנכ1יזס ס'ו ]מ5'ט 6*מראה%בין
 וצ'1 ר"ז סע" ר'ש מי' לקמן ועם84 שנתכארסמעס

 : בם"ד יתנארושם
 שעיקךז רבר אבל מדרבק "עיקיז רבר הרטקא ני[9

 כטן ררבט נעשח נלעל שע"י אלאסראורייתא
 ברוכ במל רמר4צרייתא גתרי חר שנתערב וצרהאעצר
 בסל איט החשובים מהדברים הוא האשורהשם

 ]ס"ך דהצרה מן שעיקרו כיון בסל'א ריט הוהמודבק
 שם נמצא היה ודאי כשהאעצר רווקא זהו אך יו(16ח
 לנכוי האיסור כאן אין שמא ספק כאן "8 אםא3ל
 רמן קרירות משתי לאחת שנפל ראוריתא אעצרבגט
 מררבנן ורק ומותר נתבמל שטשל ב!שקידח גםהצירה

 18הנ

 קךרה כל ששל דכיון קיע ב6" שיתבאר כמויקולא ררבע פפיקץ הףל קדרות שתי כאן ש"8 וכטן בפוללא
 להקל ה4*ן שפ האיסור כלל נמצא לא שמא מפקיש

 מן הניקוז אעיד ודאי יש כאן הץא צ"ח בפףכ""ש ררבנן ספיקא דדצה משום מ' הףה אם ספק כשישקי לה* דת%ין עשפך במיע במין לפ" אך ]פס[בררבק
 מל מ"ס נלףה מתירה ויא ולמצהה ]סשע[ההורה
 רכטן משום ק4א לם" רסי נמי רזה מזה ראיההאין

 לנט; נשפך רהאעצר כלל אשור כאן שאץ י"לרנשפך
 מי'ה כרטכה היהר מן וקצת ה9שור מן קצתי' ומקצה מקצת ובכל בילה יש וראי לח רבדברחשע"נ
 ברבר רנם שטובר מי יש נס'ט בזבחש הא מ"מ:[
 כלל האיסור מן כאן ראין ייל וא"כ ע'אש בייהאע

 ? לקולא ררבק ספיקא אמריק רהו כלובעילה
 אסיען הדצרה מן רעיקךץ אף נופים בשני תק-ןס[

 שגולרא בביצה פ"ו במי' כמו לקיאסררוב
 נבלח רביצת משום לקח"ש רת*ק נכלה ספקמחדטצלת

 אע"נ ררבנן אעירההא

 ר9ק-

 שהביצה מפני רחצריתא
 ,ךיוץ ובכיצחה אהרת עף השזרננולת אחר טףדצא
 והנלע,* רההךם דצעקגזים ום"ם וף[ 6ומ נסר"חררבנן
 שטשץירו דזה סז6יי[ צ'ס ]5"י עירובין רש"ימרברי
 לאה כערש אלא אחצ ההורה מן עיקר לו שישברבר
 רבנן דוגזירו דרבנן לפו0אח בפבילח כנון פעםאיזה
 רמצמט8ה פבילח במפק ל4~לו דלא היכי כי במפקאף

 לרכים המטר דבר הוא רפב%ה משום ע"שרשרטתא
 ר94רץתא למומאה פבילה שזרצ נמ"יי דינא כ"ע%ש

 בשאשלות אכל נרר לנדור בחכרח ולכן לדרבנןחיי
 עצמם והם להכם שהשלים ישראל רמון שכלפרמיות
 8עם בפוב הדברים עציש וההכם מה עד יודעיםאינם
 לקר לו שרש כרבר אף בריבק להחמיר לע איןודעת
 6מר חי*ק ספג"י גסס פגתג "ס 16מ ]עסמ"נ הוצרהמן
 יסה 0גי יסטס 15מר מ1רס גססק פקי5ין ס6ט נ54115

 פ5ש וט' גטטש מגין 61יגי עג'5 6עליגן 65 60 5ק651סימשנ
 מ0מ8יוו שגעיס יגפס י1טס י6'ט גמ"ס גל6ס 5על'ך 6מי6ין

 ! 1חק[ טעמ6 6ימ 9ננ1051 מס"מ שיקר 6 סיםגיגר

 רלא בעיא כגון הץנא ספיקא בין ספק מין כל ]ו[9
 בקוזשץ בטן מציאות מפק ובין בנם'אששמא

 מפק לו קוזב פפק טצפ דקרושץ לה שזרקעחשץ
 ששגש והיי הרי אפהץ או עף שמכחיש ער וכן להקרזב
 אחזקה סוקמען התורח מן להשך ושמם כךמעירים
 אפר סודבנן ורק לחומרא וכין לקךלא בין 5"ס.[ףנשמ
 תלינן ררבק במירי ולכן ספק חץר רשחיתאבאעיר
 שבש בין התורה מן חילוק ואין 5ף[ 16ת ]סר'חלקולא
 ספיקות שמ וכשיש זה אחר שץ שבש או אהת3בה
 דהא שניהם לעשות אסור היערה מן גם אהרדידסהרן
 נבוי הוי אבל נברא חר וה"ם קעבהי איסוראחהאי
 רבר עגש בעד עשה אחד אדם ואם ]פס[ רמיושפיר
 המעשש שגי רערה של ענין דיא הדבר אם "יץרטותר

במל



רתשוחן קי מיטן ום"מ תעיונותהלכותערוך
 דסד"ר קייסים המעשים שני דרבנן דבר הוא ואםבמ4

 ! ט"ט[ 5"י. מסגת ]גו"5לקולא
 לברר מ הוא :ורה מן נם מ"מ לקייא [ ]ק

 צ"א במעיף כתבנו וכבר ]סר'ק[ לנרר שמחוייבהמפק
 מחוייב אינו מדרבנן גם ובם"ם ע"ש כן דעתנושאין
 דרבנן מ"ם וכל שם כם"ש הרם"א רבינו כם"שלברר
 אצ4' מצויים רוב דנבי ואי'ג דאורייתא בספקחוה

 דאיכא היכי דכל א' בסי' קיי"ל הם טומחיםשחימה
 אינם אדם בני דרוב משום התם שאני מכררינןלברורי
 מומחין שחימה אצל המצויים דרוב אע"נ ולכןשוחמים

 אבל לברר יש לכן כן אינם אדם בני ררוב כיון ט"מהן
 בם"ם וכן 6ברר שנצרך טצינו 4א רובות מיניבכל

 בזה נ"מ' אין לדינא אחד במפק התורה מן דכןומסילא
 ! לחומרא מדא"ר להרמב"ם גם דמדרבנןכיון
 או בתיקו בנמ' שנשאר דכל שאומר מי יש נת[קיא

 מ"ם מוה לעשות אין בנמ' איפשים דלאמאי
 כולהו דדינא כמפיקא מפיקי ותלת תרי דאיכאואף

 מבין ואיני י"6[ 6ות ~סר"ת לחומרא ואזלינן דמיאכחדא
 לא ולמה הוה מפק סוף מוף דהא הזה המ~םכלל

 ביעיא רשבת בפ"ו כתב 1"ל הרי"ף והרי לם"םנצרפם
 וז"4 בתיקו ונשאר האנוז ועל האבן ע4 בפודפתבנמ'
 עכ"ל לקולא וררבנן לחומרא דאורייתא תיקו דכלוקיי"ל
 בספיקא לקולא מעשה עבדינן דמררבנן כיוןוממילא
 דאורייהא ובמידי . נמור מפק דהוה מוכח ססילאדנמ'
 מפק עוד לזה כשיש אבל מד"א כדין לחומראעבדינן
 רבינו סדברי להריא מוכח והכי לם"ם נצרפו לאלמה
 של במעמו שכתב נלודה בדין נ"ם כמי' לעילהב"י

 יש ולזה בנמ' הבעיא נפשמה דלא רכיון שםהרמב"ם
 רהוה משחימה בפ"ג הלח"מ וכ"כ ס"ם הוה ספקעוד
 ס"ם הוה הא חלרה בענין שם הקשה שהדי בכי'נס"ם
 חורס גטס וכ'כ י' 6וס גמחויסיס ]סמ'נ האחרוניםו~'כ

 ננד רם"א שבהברעת שכתב מי ראיתי וכן ע"ס[סס5ט'ס
 תמוהיס רברים והם לספק ב"י רעת לעשות אין'הב"י
 דאורייתא באיסור רבים ננר יחידית ריעה ורקאצל'
 נם הדחק ובשעת דרבנן במידי אב4 4מפק 4צרףאין
 רבי ועשה סעשה ו' בנרח משמע והכי מפק רוה1ה

 ! ורוק ברדבנן דהוה ע"ש וכו'בר"א

 הוה רם"ם רכיון מ"ם ע"פ ממון מוציאין אין "[קיב
 הרוב אחר במטון ה~לכין דאין וקיל'לכרוב

 חזקת מ"ם מרוב עריף רם"ם רם"ל לסאן ואף בם"םול'ה
 לי קים לומר המוחזק יכוי רברוב י"ל אך עדיפאסמון
 בחה"ם בחבורינו זו מברא וגמ"ש המיעומ מןשאני
 מיעופ שיש שייך לא כם"ם אכל מינו נכללי מ"בסי'
 בם"ם ממון להוציא סקום בשום סצינו לא ום"םברור
 להוביח יש 6י[ ]ט':ל"ס בהובות תום' מלשון דלכאורהודע

 מפמידה דאמאי וקשה וז"ל שכתבו ס"ם ע"פרמוציאין
 ברגריהם רקדקו אטנם עכ"ל וכו' מ"ם הוה והאכתובתה

 כתובה 4ה שיש דכיון כתובתה מפסידה אטאי4ומר
 ורק מ"ח מי' באהע"ז נמ"ש התוספת על ולאהכתובה על- רק נאמנותו שאין וראיה כמוחזקת היאחשובה
 הכתובה תקנו דהם משום חכמים האמינוהובכתובה

 שאין חזקה ממעם מצאתי פ"פ כשאומר האמינוהווהם
 היתה בלא"ה הא ע"ק ומפמידה במעודה מורחאדם

 ולזה כמוחזקת רהיא בכהובתה ממון ממנומוציאה
 מחזקה עריף ום"ם כלומר מ"ם איכא הא הקשושפיר
 גתוגס סער ;תחוק טינ1 לע"ס סגתג סקג'נ סס]ענ"ס'
 וויחק ססוס' ט5 סקקס סס וססו'" ס"ס ט"ס וק'וטגירס
 ויוק[: כמ'ט נרוריס וסינריס 5וס 61'נ ע"ט וטמ6 נרי ),טטס5הרז
 הולכין בררבנן אפילו להחמיר ס"ם דאינא סיכי ו'1קיג

 שומן בשר יביתה שהביאה אשה כנוןלחומרא
 הבשר ונמרף כאחד כולם מלחה אם בירה ומפקוחלנ
 הכשר ובשלה מלחה לא אחד שרבר או מהחלבוהשומן
 מדרבנן הוא שבשלו דדם דרבנן אימור דזהוואע"ג
 הבשר הניחה שמא כאחד כולם מלחהם שלאואה"ל גאחי כולם מלחתם שטא להחטיר ס"ם יש הרימ"ט

 דרבנן איסורי בכל וכן סק),ילן ס"ע סי' ]סר'חמלמלוח
 דאורייתא דבאימור היגי דכי דמילתא ומעמאבכה"נ
 דהוה משום להקל תולין מ"ם כשיש להחמירשמפיקו
 כשיש 4הק4 רהולנין דרבנן נמפיקא וה'נ יהיתרכרובו
 : מגכורוס[ סיל ]מ5"ט לאימור כרוכו הוה להחמירמ"ם
 סחוך כן נראה ונם הנדולים כתכו הקודם דין נ'6[קיד

 שנינו כן לא אבלהסברא
 במקואו~

 פ"ב
 אפילו מבל לא ספק מבל מפק ררבנן קלהבמומאה
 שיש הרע"נ ופי' בו אין מפק מאה מ' בו יש מפקמבל
 דמבל את"ל ואף כלל מבל לא שמא לריעותאתרתי
 ]5'ס: בעירובין התום' וכ"כ ע"ש מאה מ' בו איןשמא
 ראפ"ה דמיפא רבותא משום נקפ מ"ם הך וז"4 ססקןד"ס

 תנן ]נףי[ רידים ב4"ב וכן עכ"ל מהור קלחבמומאה
 בה יש מפק נעשה לא מפק מלאכה בהם נעשהמפק

 פהורין ספק מטאין ספק כשיעור בהם אין ספקכשיעור
 מפיקות הנך כל יש ראפילו הר'ש ופ" פהורמפיקן
 לא להחמיר מ"ם אפילו רבדרבנן להדיא הרי ע"שמהור
 ,הו 'לפינן לא טפומאה דאיסור שכתבט והנםאמרינן
 לה נמירי הלכתא מומאה הלנות שכל לפי תורה ןבדי
 מ"ם כשיש דרבנן אימורי דבכל ס"ד אי בררבנןאבל

 ררבנן בטוסאות כך כל מקילין היו לא אמורלההמיר
 חוקה טמעם והו שם  בסקואוה דפליני יוסי ד'ואף

 ואדרבא שם בעירובין כמבואר ממא בחזקת נבראדאוקי
 ואפילו אימודא באתחזק אפילו רבדרבנן ראיה ישטת"ק
 ]עט5'ט בוה להת'ישב ו'ש לקולא אזלינן להחמירבם"ם
 מסגי וכסג וס מג5 ס;תעוררו ס"ז ס" וגגגי'ת זטקו6ותס"'
 115 6ין סססקוס יגכ5 ג5) וסיר6 651 סטסרות 50 סיתרחוקס
 65 5סיסר חוקס 'ס גו ו6ס גו וו5י טסססק סיגר ט5 רק)יון

 סווכר 65 ויס כריט ו5כן 5סיפך ונן מוס ט'מסך גו,ס 15ו6יכסח
 ניון גמקו6וס וגן גס6סס סו6 ססססק גיון ססרוס חוקסג55

יס*י



 91מוךןשלתן קי ס*טן ומ-ם העיובוה הלכוהער5ך

 סי1סטך 3סססר1ת 5ן 6יכסמ 65 ק6י 61:0 3מוקח גגר*ז60י
 חוקת ססלס מסמ6 63ממ ר"י ססרי 06 1ר6יס גניסמ1ס"י

 זכן סם ט חור קמג"מ 1גס סגוכ"י יזנרי קי1ם 61ין0ומ6ס
 1 גפסימ[ נסם יג'כ נם"ס 61ף 03סק גור1 65 זרגגן טיקרגרמ0
 או לאיסור לדבר רנלים כשיש ספק באיזה ]י3[קמ!ך

ן
 ושךניל מ8ק וכן ]סר"מ[ ספק מקרי לא להיהר

 מצוי שאינו דבר וכן ,ססן ספק טקרי לא לודאיוקרוב
 בהה:הר להלות שיש דבר וכל ]סכ[ ספק נחשבלא
 רצלבין מבההיתר ייהר בהאיסור או סבהאיסוריותר
 והחנו שנתבאר לדבר רנלים כענין וזהו ]סס[ זהאחר
 או יוהר בהיתר להלוה יש המורה עיגי ראותשלפי
 להחסיר ובין להקל בין זה אחר והולבין יותרבאימור

 555י,%יל(: ],יי-1
 ימים ל"ג מהרה וימי ימים ז' מומאה ימי הוהבזבר

 ולכן בפלים טהרה וימי כפלים מומאה ימיובנקבה
 אם ום"מ דזכר מהרה וימי דנקבה מומאה ימיתחשוב
 בעלי רבוהינו וביארו בנדה תהיה אלו בימיםתראה
 מפק ס"ס הוה דנקבה מומאה ימי דלענין דאע"נרועס'
 מ"מ זבר היה שמא ולד וארל'ל בלל ולד נאן איןשמא
 ואה"ל ולד אינו שמא להיפך יהיה מהרה ימי דלעניןכיון
 אהדרי דסהרי קולי תרי והוי נקבה היתה שמאולר
 ראס סהנדולים כמה למדו ומזה ]י"".[ בב"ק הועס'וכ"ב
 אע"נ והנה גו'ם אמרינן לא דסתרי תרתי %" בעניןיש

 מחמרינן במועה שם בנם' שהרי ברורה דאיה איןדמזה
 מ"מ שם בעצמם התום' בם"ש ספקות בדדבהאפעו

 דבבורות בספ"ו טהנדולים אחד דקדק וכה"ג ]'ז[ען : ונבוחח מובה היא ראיה בלא המבראעצם
 חולצת אשהו ומת אשה שקידשבמוממום

 ולא חולצת לא אשתו חמה סריס הוא אם זכרדיא ואפילו נקבה מפק זכר ספק הוא ומוממום מתייבמתולא
 ס"ם משום לההייבס ביכלתה הא והשהאמתייבסת

 שטא זכר וארל'ל כלום בהקדושין ואין היא נקבהשמא
 משום לשוק מותרת וכן ביבום ומוהדת חמה סריסאינו
 חמה סדים הוא שמא זכד ואת"ל נקבה היא שמאס"ם
 ותנשא בעלה וימות ליטוק תנשא שמא דנזריקאלא
 חטה מרים אינו דאס קעבדה אימורא וממ"נלהיבם
 ליבם נשאת חמה סרים הוא ואם באיסור לשוקנשאת
 שבספק אע"פ ולבן ש"ס[ מסרי"ט נסם ]סלגבאיסור
 לשוק מותית היא נקבה דאם זא"ז מותרים אינםאחד
 דסהרי תרתי הוה חמה סריס ספק שננד ביון מ"מוליבם
 נאמר אם דאפילו מזה ראיה אין ולענ"ר ס"ס אמדינןלא

 ודאי זהו מ"ם לברר א"צ לברורי דאיבא אף ס"םדבבל
 להתברר דרכו המוסטום אבל להתבדר דרכו שאיןבדבר
 נקבה או זכר דיא אם ויודעין מקום אותובקריעת
 וא"ב זכר ונמצא שנקרע סוטטים בש"ם בג"מגדאיתא
 אמ ואפילו הראשון הספק יגסהלק לברר חייב ישודאי

 כזה ספק על להעמיר מ"ם היוב אינו 1ה דגםנאמר
 : שמעינו ויהגלה יהקרע דאולי מעשה לעשוהא"א
 חזקה במקום דם"ם צ"ט בסעיף כתבנו כבר ]ע1[ק5![
 לכאורה ולפייז דרבווהא פלונהא הוה אימורו

 היה בזה נם אמנם ט"ס אמרינן לא ודאי רובבמקום
 בשפחהו ]מ"ג-[ כוככים כמ:' דהנה דרבווהאפלונתא
 והציץ כהן ובא לב!ר נפל כטין שהטילה מציקשל

 הפילה ריח אם ספק מ"ס משום ופירש"י חכמיםומיהרוהו
 וכ"כ נרר1הו עכברים שמא נפל ואת"ל הפילה נפלאם

 שם כתב והרמב"ם ע"ש כה טמומאה בספ"טהראב"ד
 הב"מ שם ותירץ ז"ל הראב"ד עליו והקשה אחרטעם

 הן מפילות דרוב משום מ"ם הך מ"ל לאדהרמב"ם
 נדה בגס' מפורש זה ורבר ע"ש הממסא דברמפילות
 נשים רוב שם ואמרינן נפל שהפילה אשה לענין []ג"ס
 ס"ל והראב"ד דרש"י להריא ונראח ילדן מעליאולד

 ולכן כן ס"ל לא והרמב"ם רוב בטקום נם ס"סראסרינן
 ק1סית ]1מי1ס3 ההירו ס"ם מטעס דלאו לפרשהתחכם
 ס"ם אמרינן דלא ס"ל דכולהו אפשר אך פ"ס[סס5,ו
 הרניל ספק דהוה טשום ס"ם דאסרינן ומה רובבמקום
 התירו אחד בספק נם בגם' תירוץ לחד שהריודאיה
 ]עגר1"פ[ עיקר נדאה וכן ]ס'י[ ובפסחים ע"ש זהממעם
 עושהו הראשון דהטפק הוא דם"ם מעסא עיקרדהא
 שיש ומון להיהר מכריעו השני והמפק ל5חצהמחצה
 רוב יש השני ברשפק אם ואף למחצה סחצה אינורוב
 רבעינן דם"ל למאן ובפרם להיתר מכריעו אעובננדו
 טרנרי מונח ונן בם"ד שיהבאר במו המתהפךס"ם
 וטשם ע"ש 6'מ6ן 61'נעיה ז"ס ]ס' בתובותהתום'

 : ע"ש ס"ם אטרינן נמור רוב שאינו דכלמתבאר
 ס"ם דכל כ~וטר המההפה ס"ם דבעינן י"א 01וןקים

 הראשון ממפק ומתח-ל-ן ספיקות שניהוא
 החהיו מפק דאכרינן ן ]ס', בכתובות פתוח בפתחכמו
 ביצון ספק באונכ מפק תחתץ ואה"ל תחהיו אינוספק
 ספק !לוטר השני סספק טקודם לההחיל נובל כןוכמו
 אבל החהיו אינו שמא ברצון וא9% ברצון מפקבאונם
 שחיטה לאחר פנום הסבין שמצא כנון טתהפך אינואס
 שלא ואת"ל נפנם המפרקת בעצם שטא ס"םדיש

 בהרא בס-עיט נפנם שמא נפנס בסימנין אלאבטפרקת
 במיעומ ואת"ל בהרא במיעום שסא והאסרוכשהד5ט

 העצם נשבר וכן ס"ם כאן ואין עוד לומר תוכל לאקמא
 ואין רובו את ח1פין יבשר עיר ואין מהארכובהלמעלה
 ט"ם כאן יש שחיטה לאחד אם שחיטה ק!דס אםידוע
 יצא לא שטא שחיטה קוד0 וארמ'ל שחימה לאתרשמא
 ואת"ל לח1,ן יצא לא שטא ולוטד להפכו תוכל ולאלחךן
 א:ן שח-טה דלאחר שה-סה לאחר שמא לחוץיצא

 בענין רדויקא טודה ראשונה דיעה גס אמנם ניי[קכ
שנ,ת
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 מתהפך בעיק גראשון כמו השני גספק 5התחילשטח

 בהשני טעחיל זה במפק להתחיל חזית מאידאמרינן
 יותר טח הענין שלפי במקום אכל ס"ם כאן יהיהזלא

 של גף נשבר כנון מתרפך כעינן לא זה בספקלהתחיל
 שחימה לאחר או שחימה קורם אם ירוע ואיטעוף
 שפיר הריאה נקיבוה חשש משום הוא הטרפותוטעם
 שהיטה קורם ואת"ל שחיטה לאחר שמא ס"םהוה
 ולומר להפכו תוכל שלא אע"ג הריאה ניקכה לאשמא
 שחימה לאחר שמא גיקבה ואת"ל הריאה ניקבה לאשמא
 כיון מ"ט הריאה נקיכת שייך לא שחימהדלאחר

 להתחיל בהכרח בהריאה ולא כהנף היאדהריעותא
 בנב ארי של צפורן נמצא אם וכן מהריאה ולאמהנף
 ספק ס"ם הוי השוורים בין נכנס ארי ראיט 1לאהשור
 זה וצפורן דרם לא שמא נכנס ואת"ל נכנם לאשמא
 לרפכו תוכל ולא עליו ונפל שם ונהחכר בכותלהיה
 ככוהי נתחכךשמא

 נכנם לא שמא ארי מדריסת ואת"ל
 צריך אתה פתחלה אך גכנם וראי הרי סארי דהואדמון
 גסם ]סס מתהפך א"צ ולכן כלל נכנם אםלדון

 ! טס6גז[רט"ט
 הוא ספק דכל דלהרמב"ם שהכריץ מי ייש ניס[קכנא

 א"צ אמור מררבנן ורק לקולא התירהמן
 דאורייתא האיסור נסתיק הראשון כספק דמידמתהפך
 ה התור מן דםר"א דם"ל להרשב"א אבל בהיפוכו חיישינןולא

 אין איסורא איקכע או גאתחוק להרמב"ם וכןלחומרא
 ספק ואח"כ צד מכל ספק שיהיה במתהפך רקלהקל
 דא"א נראה אבל ]כרו"ס[ תורה טאיסור להוציא כדישני
 התורה מן ספק דכל ס"ל הרשב"א שהרי כןלומר

 דסירכא ]5'ס:ן לחולין בחדושיו כתב עצמו והואלחומרא
 ואת"ל נקכ מחמת היא אם ספק ס"ם מטעם מוהרתלויה
 ע"ש שניקב הוא בלבר העליון קרום שמא נקבמחטת
 לכד העליון קרום שמא ולומר להפכו יכול אתהואי
 שניקב ראחרי וכו' התחתון קרום ואת"ל שניקכהוא
 דרומה נבי כתה'ב כתב וכן טרפה ה'ו התחהוןקרוס
 למה טקרקרן ואינהו ושתיק ויתיכ כעל תמה ואניוז"ל
 עומדת כם"ם וחרא חדא כל רהא להם חוששיןאט
 בטקום דרסה שמא לזו שדרם ואת"ל לוו דרם לאשסא
 6'ס~ר6 ג6חחוק יסרמנ"ס יק ס,ייי ג6 מסכיו"סירפך כאן שאין פשימא והרי עכ"ל וכו' בכך מרפהשאינה

 , ז7זק[ גטזגן 6תחוק ג65 גס 5סרסג"6 ג"5 7וןטט'65
 ]סי-[ בבתובות התום' בעלי רבותינו נתבו ]יס[כפכב

 ספק באונם ספק ס"ם איכא אכתי וא"תוז"ל
 כלומר על'ל הוא חר אונס דשם וי'ץ הוא אונםקמגה ופיתוי ~נתה קטנה כשהיא שמא ברצון ואה"ל3רצ11
 ומזה רצון ספק אונמ מפק אחד שם רם הספקותדשני
 ולפ"ז זי כעין להיות צריך ס"ם דכל רפוסקיםלמדו
 בעז קיי5[ ~ס" בפסקיו ההה"ד על מהגדולים אחדתמה
 דהזכר וגקבה וכר וילדה לאו אם ביכרה אס ירועשאיט

 שמא ביכרה שיא ואת"ל ביכרה כבר שמא טמ"מותר
 משה מהר"ר ושאלני בזה"ל וכתב תחלה יצאההנקבה
 דהספק הוא חד ספיקא רשם הוא נם ור"ל הדברעל

 ראיה לו והגאתי הראשון מן יותר מתיר איטהאתרון
 : ]סח"ס[התום' לרברי חש לא ואיך עכ"ל כה"ג אפילו ס"ם שפירדחשיב
 מחט ספק כגון ס"ם מכמה יהקשות יש יעיי ]י[קכב

 לא שטא ס"ם מכח מתירין אנו הנוףבחלל
 אחר מקב לא שמא כא ואת"ל הגוף בחלל המחטכא

 האיברים על רק דנין אט והרי רפגימיםמהאיכרים
 לא שמא גיקבו שמא אחד ספק רק כאן ואיןהפנימים
 בחלל גא לא שהמחפ מפני ניקכו לא אם לי ומהניקכו
 בספק וכן הוא אחד שם והכל גיקב 1לא שכא אוהנוף
 משל היא התכואה שמא מ"ם משום מהירין אטחרש

 והא יעימי קודם נשרש שמא זו משנה ואת"לאשתקר
 קורם ימים נ' גשרש אם לי רמה אחד שם הואהכל

 לעומר, קודמ שנה אולעומר
 לפוסים לדופן הסמיכה בריאה יכן משקכר

 מחסת הריעותא שמא ס"ם מכחהמכשירים
 הריאה ניקבה לא שמא הריאה מחמת ואת"להדופן
 לא שמא הריאה גיקכה שמא אחר ספק הכלוהרי
 גין שנכנם בארי וו-שב"א שכתג במה 1כ1ניקבה
 לא שמא ררם ואת"ל דרם לא שמא ס"ם דרייהשוורים

 דכיון הוא אחד שם הכל והא הנוף חלל כננדדרם
 במה וכן כלל דרם כלא רעא רגוף חלי כנגד ררםדלא
 אינן שמא מם"ם כותים של כלים סחם מתיריםשאט
 גרגר גהם נשתמשו שמא יומן בני ואת"ל יומןבגי

 כשר יומא כן איט דגם הוא אחד שם והריהפונם
 יומו כן שאינו מפני הוא הפנם אם לי ומה פנםמפעם
 למצא יש וכהנה הפונם בדבר בו שנשהמש מפניאו

 ! ]ססן אחד שם שהם ס"םריבה

 זה גאופן לחלק שכתב הנרולים טן ויש מכ[קכה
 כפ"פ כפו ברורה שדייעותא היכידכל

 הריעוהא לסלק צריך ואתה בתולים לה מצאשלא
 מחבירו יוהר יתיר האחד שרספק צריך ס"םממעם
 שאנו הדבר על יפמט ברורה ריעותא  שאין במקוםאכל
 רישתא כאן יש שטא חוקרים שאט אלא עליהרנין
 לומר צרדים שני יש רק ואם ס"ם טתנאי תנאי שוםא"צ
 ובכל ייא[ 6זט נח"7 ס"ם שפיר חשיב ריעוהא כאןשאין
 חוששים שאע רק ברורה ריעותא כאן א,ן שחשבנואלו
 היא גדולה וסכרא אחר לשם וא"צ מקרה איזהמפני
 מאיסור להוציאו רוצה שאתה אלא נראה שהאיסורדכל
 שאנו כל אבל נפרדים ספקות שני צריך ס"םע"פ

 יש אם ספיקות שני שיש בל איסור יש שסאחוששים
 לחיתר רוב הוי מ"ם הם אהד שבעצם אע"פ איסורכאן

 ואת"ל כן היה הטעשה רשמא איסור כאן שאיןכלומר
 מכריע דהרוכ וממילא כן היה אחר באופן שטא כןלא

 ו כלל אשמ :אן שאיןלוסר
ובסקים



ערי
 98כשוךץשלהן קי מימן ומם תערובאהלנא

 נק-אים זה וע"פ מחבירו יותר יתיר אחדי שמפק רגוונה שמות שני שצריך 1בסקום ]יג[25בכו
 שהוא רין באיזה מפוררים המפקות ששני כיון שמותשני
 טכה לאשה שיש בנון בזסדל'ז נוהג אעו הרין אםאפילו
 חסקור מן ספק הצררין טן ספק רם וראתהבמקור
 ס"ס שפיר חשיב ר1א מבה רם שמא המקור מןואה"ל
 רקיי"ל ביון מ"ם הוא אחר ששם ואף לבעלהלטהרה
 הוא אפילו שבמקור שהרם כלוטר ממא מקומומקור
 ממטמאי בפ"נ הרמכ"ם בם"ש טמא הרם מ"ם מכהרם

 מפק א"ב מהור לנמרי הצררים ורם ע"ש ט' ריןמשבב
 קס"ו ס" ועס"ך מ", סי' ]גינ"י מחבירו יותר מתיראחר

 ! בזה ביוצא בל ובן ו1וק[גקכ"מ
 היה ראלו הוא ספק לאו יריעה חמרון מפק נגי[קכז

 כנון לצרף א"א שוטים ורעת יורע דוהחכם
 האיסור כננר ששים יש אם בקררה לשערשצריך
 אין לשער יורעים אנו ואין לפנינו האיסור עםוהקררה

 נשפך אם אבל לשער ביכלתו היה רהחכם בלל ספקזח
 שהפומקים המקומות בכל וכן ספק דיה וראיהקררה
 ואפילו בבריקה בקיאין אנו שאין לוסר הררך עלינוסנרו
 ~'ב בזה מעעוה לעשות רשאי אינו המוכהקהחכס
 : ח' בסעיף ועם"ש בזה כיוצא כל וכן לספק מיחשבממילא
 ע"י השני המפק טתירין אין חורהי איסור הוא ריאשון רכשהספק נתבאר כבר נגס[קכח

 בתערובות אחר ומפק בגוף אחר מפק ובןתערובות
 בשני הם הספקות בששני רגם וי"א כר'ס אמרינןלא

 שנמצאת בקליפתה ביצח בנון ס"ם אמרינן לאנופים
 שמא ס"ס והוה מרפה ספק לה שאירעבתרנטלת
 קורם נגמרה שמא מרפה ואת"ל כשרההתרעולת
 והשניה בתרננולת הוא האחר רהספק כהטוםשנמרפה
 לשיטת שהרי בזה מגמנסים ויש נ'[ 6וס ]ס"ךבחביצה
 הספג1ת שני ר1י רכתוכות מפ"ק עיסה באיטנתרש"י
 חהרטב"ם ר"ת לשימת שהרי ועור ]גרו"ס[ ע"שבכה"נ
 כנו'ש בתערובות ואחר כגוף אחר במפק נם מ"םאמרינן
 1להש11ת להוסיף מנלן ריעום' בעל כר"י קי"י רבזהונהי

 : רחוקהפלונתא
 ולא נמתלק האחר רהספק רביון אמורוהי כולן באלמ נהערבה אפילו ראשונה לריעה ]גו[ומו
 ותערובות נוף שעש ס"ם הוה השני הספק רקנשאר
 זהואץ

 טרפה אחת תרננולות שתי יש אם וכן מ'"
 אם מפק נ"כ בה יש ביצה ביניהם ונסצא כשרהואחת
 וראי מדק ואחת ר1איל נתערבה ואי'כ קורםננמרה
 כולם ואסורין התורה מן אסור האחר המפק הריטרפה
 בשרה עס נתערבה מרפה מפק התרננולת אסאבל
 וראי היתה אפילו סותרת הביצה גינההם ביצהונמצא
 רבשעה ביון טרפות המפק שמלר בשעה קליפהבלא
 אבל סותרת ביחר הספקות שני נולרו הביצהשנולר
 ספק מהן ואחר שניהם שהמילו ביצים שני ישאם

 ע"ס ]ס,'ך ואסור בחר חר תערובת כאן יש הרימרפה
 רם"ל לסאן הכל ווהו ע"ס[ ו' ס' י 6וס סח"לג'6הד

 ( חסי' בריש כמ"ע גטלה אינהרגיצה

 ונתערבו כשרה ואחת טרפה ספק יש שבאחתי חטית שתי בין בשר חתיכה נסצא אם ובן נגקקל
 פ"ם סרפות ר,מפק סתחלח שנורע אע"פהחטיות
 סדטשרא-ה ואעע"ל סהכשרה היא שסא ס"ם ישבהחתיכה

 ג[ *ס ]סם אחר בנוף נטור ס"ם והוי מרפה אינהשמא
 נרוב מהן אחת גחערבה אח"ב ואם אמורותבאיף שנהערגח טרפה בספק גתבאר כבר רהא עליווהקשו
 אם רזראי בלל ול"ק ]מ"י[ אמור בחר חר אבלמותר
 עוד שדיתה בכאן אבל אסור הוה טרפה ספק רקהיה
 ד1שץיכה על לרון באים כשאנו כשרה אחתחנות

 באה לעולם בביאתה רהביצה ואע"נ שנתבארלביצה ורסי הרעעיבה בנוף רשניהם נמור ס"ם הוההנמצאה
 אסורה היתה בהחנות כשהיתה החתיכה אבלבס"ם
 אמת זרן אמנם בחר חר שנתערב טרפה כספקרחהו
 שנפרשה החתיבה על אבל החמיות על רניןכשאנו
 סטעם אלא פירש מטעם לא החתיבה על רניןואנו
 קוס'ח גס ]יטהולן ס"ס הוה שפיר החנות על לרוןרא"צ

 ! רנ"ס[סג'

 חתיכות שתי רק לפנינו יש באמת אס ולבן ]נס["
 ואאין בען טרפה ספק ואחת בשרהאחת

 וראי שהרי כלל איסור באן אין שמא להתחילכאן
 ס"ם רליכא אסורות שתיהן א"כ טרפה ספק מהןאחר
 ה*טהרת להתיר אין 0החתיבות אחר נאבר ואפילו]סס[
 ס"ס לוסר ובשחרצה בוראי אקצר מפק כאן שהיחכיון
 דהפפק אישר הספק זה אין שמא לומר אתהצריך
 דיה סותרת שסא הספק היא זו וא~'לנאבר

 רארייתא ר1ה אהר דגאק ועור ]סס[ נופיםכשני הם'"
 באז נתנטל רמר14רייתא בתרי חר בנתערבורווקא

 : גחר בחך ולא טהם אהר בשנאברמתירין
 אהר וחזר היתר ברוג שגחערב איסור ספק ]גס[כשלןנ
 שניהם הרי באחרת ונתערכ תערובת סאותוי

 אבל אסור קיזא בפייע ועוסד כשפירש וכ"שאסורים
 רק נשאר ולא רךטעיכה ורגירו לקררה אחת נפלאם

 לההכבר ראוי אימ הטעם שהרי סותרת רקררההטעם
 רוב יש אם ההתיכה הסירו בשלא אבל ס"ם באןויש

 באן יש שהדי סוה1ים טלן בגךרה דיתר שלחתיבות
 ]ס"1 אסור היתר רוב וכשאץ תערובות שמ שלס"ס

 ! ו1א([ ע"ס כס"ל 50 וגני"שרו ס6נור נ0ס י'6וס

 מוהר ריז בררבנן ספק ץש אשי טררבנן אךו היצרה טן מוחר שר1א בענין ס"ס באן יש אם מ[קלנ
 סן טותר מרירים עם טטאים רנים נטלחו אם ספקכנון

 ואה"ל ביחר נמלחו לא שמא ספק ס"ם טשוסהיערה
 אמור רמררבנן וקו בהטמאים שומן אין שמאנסלחו
 יש חרי ס"ם שומן בהם שאין טמאים רנים צירנם
 ( ס"ו[ "וס ]סס לקולא וסר*ר עסהם נטלחו אםמפק

 אם בו וביוצא נבלה ביצת כנון ררבנן איסור ]65[קלך
 איסור בסו בטל אינו חדך"ל ש חשוב רבר הואי

 יתירה חומרא שהוא העין מן שנתעלם מבשר חוץתורה
 אם וכ"ש בו כיוצא כל וכן באחר אחר ולא ברובבטל
 סן שטעעלסה ת" זו אם זו בשר נהתיכת ספקיע

העינ
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  רשל הולין אגו היא איזה ירוע וא4ן החתצותשתי
 אם או האיסור על רבה ההיהר אין אפילו נפלההיתר
 שתי רש ררבנן טאיסור אחת חתיכה אלא כאן היהלא

 לאיוו ירוע ואין איסור של ואחת היתר של אחתקרירות

 ריא רווקא לאי ניר של שומנו שכתכ מה והנהין
 אותם אפילו בו וכיוצא כותיס של נבינה אפילוררל'ה
 וי"א סק'נ[ ]ס"ר הולין נ"ב בראורייתא עיקר לרםשיש

 ]סס בררכנן אפילו תולין איג החמורים משהודכאיסור
 חילוק ראי! ודע ךטר,"ס[ תולין אין וראי שיל"מענרכר וטירי סקשכ[ ]סר"מ כזה שח1לק מי ויש ומק"י[ גטסושק'נ
 גדולות 14 קמנות שהחתיכות כין אלו רינים.ככל

 רגם כיון אומר שאני אטרינן רמיים להתכבדקראויות
 סק"ס.ן ]ס"1 אומר שאני אמרינן ררכנן אשור רק הואוה
 באיסיר אפילו זה בסי' שיתבאר מה בכל היאוכן

 חלוק אין וכן סומק'י[ נסס ]סס ררבנן ושיעורדאורייתא
 0השניה מרוכה אחת או שוות הקררי'ת שתי שהיו1נין

 : תולין בכולם טהשנית יותר חמור איסוראו
 קרירה אלא כאן היה לא אם הרין וכן שכתב וזהך

 ניכרות היו החתיכות כששתי ררווקא י"א וכו'אחת
 איסור של ואיזה היתר של איזה נפילתן קורםכפ"ע
 מקורם נצרין היו לא ראם לרביר א"א רגפילהואהר
 אחר וכל אימורא אתחזק ה"ל בחר חר שנתערכוכיון
 לקולא סר"ר בזה אמרינן ולא אשור של כנופוהוא

 נתערכו אפילו קררות ושתי חתיכות בשתידבשלמא
 מוף סוף ט"מ איסור של כגופו דיי אחר רכל נהיתחלה
 רנין וכשאנו איסור של אחת חתיכה רק כאן איןהרי
 ועל' רגשרה דיא שזו להיתר שנפלה ההתיכהעל

 בהכרח האימור היא שע לאיסור שנפלההחתיכה
 ליןות א"א איטר של רשנההם האשור נוףשנמתלק
 חסור תהא ולא היתר של הקדרה מותרת שפירולכן
 קררות איסור'ושתי של חתיכה כאן היה מאלויותר
 הוחזקו ושנירם אחת וקררה חתיכות כשתי אכלדתלינן
 אין השניה רעל להקררה נפלה מהם ואחתנאימור
 להתיר אפשר איך א"כ נפלה שלא כיון כלל רניןאגו
 ניכרש שורו רמיירי וראי אלא באי0ור ר1חזקהוהלא
 וממורן סק"י סס'ך ג,,ומ ~סו כאשור י1חזקו ולאבג1רם

 איכפת לא לקולא סד"ר אמרינן איסורא כאתחזק רנםס"ם ני מן'"ש, '""יג' צ,1ק ע' '" ג4י
 ראשונה ריעה לפי לשאול ואין סס[ ]סר"מ בוהלן

 דרו ללא ניכרים היו כין נ"מ מאי אמח- אשורדכאתחןק
 אימורא אתחזק 0קרי ניכרים היו אם אפילו שהריניכרים
 ואחת חלב של אחת חתיכות משתי אכל אחד אםשהרי
 אנו שס רהא כן ראינו ]סס[ תלוי אשם חייכ שומןשל
 ראי בבירור אז ירע לא ובחראי האכייה שעת עלרנין
 רינע על דנין אנו והכא תלוי אשס כאן אין ידעהוה

 אתחזק מקרי ניכרים היו לא אז ואפ הנפילהשקורס
 5וי;6 מיסו סקר"מ מק~סיומ טק"ך ונרי 5תרן 3כו"5איטרא

 ול"8 גיטריס 655 גיטליס כין ו"ם 61ין כססר"ח ',מרגר6ס
 פ"ס ס"1 ממרומ,ח ר6יט 'סנ'6 סק'ג סגי,"ס וג'טמססר,סט

 וגו' מימעמ *וס מטן *מח וס5ט 'י,ע %1וי וכו' שס,חסמ'
 6י;1 ג"ג יסיסך מסמסגס יסטר,ט ט0"י טר31ס מס 6ךסק"6 סח"י טמ"פ 5ם4ט יימופ עו'ן ימס מטרט0 ר6'ס '6'וסע"ס

 ! תוקן ע'ס יימ,פ גטגין ט61  טרופס  י'גייט'קר
 ושתי חתיכות שתי רינים שלשה כאן נתבארו והנהןץ

 ושהי אחה וחהצה חהיכות ושתי אחת וקררהקררות
 קררות ושהי חתיכית רשתי הראשון הרין והנה ,קררות
 ידוע שאעו אלא איסור נפל כוראי שהרי טכולםחמור
 אלא או9ע חתיכה נפל וראי שבהיתר ועוד נפללהיכן
 ח91ע קררה השני כרין משא"כ היא איזו ירועשא.נו
 ליבא מ"מ נפ"לה וראי ראיכא ראע"ג חתיכותושתי
 ושתי אהת חתיכה השלישי כרץ וכן אשור :?ילתבודאי
 מהדין חמזר השלישי והרין דךתר של בקררהנפילה ודאי ליכא מ"מ איסור נפילת וראי ראיכא ראע"גקרדות
 כהעג, טשי'כ אשור נפילת ודאי איכא רבהשלישיהשני
 כוו נס השלישי רין על הכ"י רכינו שכתב וזדי]טר"ח[
 כנגר וזד1 יותר לההמיר יש רבזו רמשמע להקלהולין
 שנרחקו ויש ]סס[ הראשון הרין כנגר ולא השניהרין
 וסריפס סק'6 נטע'ו כמ"ש להריא ונראה זהבלשון

 ! פ'ס[ ססר'ח גט'ס נרור'ם וסצגרים נ,ס סרנססגצתק,

 ההירנ* שאין אף להקל תולין אלו רככל שנתכאר וזהמ
 על רכה אינו האשור שגם כר"א האשור עלרכה
 תולין אין ההיתר על רכה האישר אם אבלהדרוער
 על- ילה האיםור אם אבל הוא כן הטור ולשוןלהקל
 רכרט כיאור עכ"ל לדקל כך % תולץ איןההיתר
 כלל איסור שאין רתלינן קגתבארו הטעס רלפיראע"ג

 של כקררה נפל שהאיסור ותליק דרתר שלכהקדרה
 יש אם לן איכפת מה וא"כ כ% נפל לא אואשור
 כעלמא ,*יה רק זה אין באטת דהא הואוהפעם ל* תויין אין כך כל מ"מ ודכה או 0עמכאשור
 לההיחר האיסור פל אם ש"ש הפדית לכל בעינןוא"כ
 ושש הדי סהאיסור רוב יויה ואם אימור ככיו יהאלא

 ! למחצה מסחצה ביותר תולין אין ולכן אשורככולו
 חתיבות ושהי אחת קררה רדץימ השני שברין וי"אי

 כשהאישר אף תיי! כלל נפל לא שהאימור לוטרשיש
 רהאימור והשלישי הראשוו ברין רכשלמא ההיתר עלרבה
 שאגו אלא נפלוראי

 תו"
 %א להאימור שנפל לוסר

 יותר כו יהא שלא צריך נפל וראי רעכ"פ כיוןלההיתר
 וסר"מ סק"1 ]סע1 לן איכשת מה השני ביין אכלמכההיתר
 כהטמע תה"ב כספרו חהרשכ"א הטור פל'מון מה-1סק"י[
 כן לא וא* כעימא תלייה רק זה א.ן ה"ניוכרין סוף רסומ ניאה וכן זה כרין שוים החלוקות רכללהריא
 יפח ]וג"ט לדינא ע?גך נראה וכן איסור ככולויהא

 ועש,ש סעפ[ וס1ריטססטר,"ס
 כסעי

 ! כ"ב

 השלישי כרין לה משכחת איך שאלה בזה יישיא
 שנמתפק אשור של אחת השהיכה קדרותבשתי

מי1נן האיפי שיהא האימו לתוך או רךותר לתעי נפלאס
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 כיון דהא נפל קדרת לאיוה ספק ויהיה טההיתרטרוגה
 כמה ידוע מסתמא מההיתר יותר הוא שהאיסורדידעינן
 עהה נבדוק א"ב ההיתר ושיעור האיסור שיעורהיה

 הקודם טשיעור עודף בו יש אם ונראה היתר שלבקדרה
 ידע דלא לסימר איכא שוים בששניהם בשלמא לאאו
 נמצא ותתה אחת חתיכה שהיתה האיסור שיעוראלא

 לא שמא די"ל ש11ת חתיכות שתי היתר שלבקדרה
 וכן בהקדרה סקודם היו השנים ואלו לכאן האיסורנפל
 אם וכן לההיתר שוה והיא איסור של היא שאחתי"ל

 האיסור חהיכת ששיעור בכה"נ נמי סיירי מרובהההיתר
 או זל"ז הדוטות חתיכית ג' בקדרה מצא ועההידע
 ג"כ מותר סהנשארים קצת נדולה מהן אחתאפילו
 איסור של אחה ואה"ל היהר כולן לסימר דאיבאטשוס
 והתשוכה יותר הוא כשהאימור משא"כ במלה היאהרי
 והשיעור אגרוף כמלא הוא שהאימ'ר שידענו כגוןבזה

 אנו הספק שנולד לאחר ועתה ידקנו לאשבקדרוו,
 כמלא חתיכה היתר ושל אימור של בקדרהמוצאין
 נאמר שאם נמצא ממנה קטנה חתיכה ועודאנרוף

 היא הגדולה החתיכה בע"כ ההיתר בהוך נפלשהאימור
 מההיתד גדול והאיסור ההיתר היא והקטנההאיסור
 איסור של שכקדרה כאגרוף חתיכה שסא ש"'לאלא
 שבקדרה כאגרוף וחתיכה להקדרה שנפלה ההתיכההיא
 תולין שאין אמרינן ובזה נתוכו היה בבר היתרשל
 אם להסתפק ליכא שוב שוות כשהחהיכות אבללהקל
 כשיעור היה שהאימור תחלה ראינו ואם נ,רוכההאיסור
 )זר,טס[ מרובה הוא ההיתר ודאי שבקדרה קמבהחהיכה
 את סילקו אח"כ אך יד, שמקודם י"ל בפשיטותאסנם
 הטעם רק בו נשאר ולא סק"זן ]ס"ך מהקדרההאיסור

 סק'ח[ ]כרו"ס נשפך קדירה מאיזה יודע ואינו דנשפךאו
 השיעור על לעמוד וא"א הרנה נצממקה שהקדרהאו

 אלא מקודם כלל ראה לא שבעצמו או סק'ו[]סר'ח
 שהוא וכיון סההיתר יותר היה שהאיסור מאחרששסע
 חתיכות כמה היתר בקדרה במוצאו עתה כלל ראהלא
 שע"י או כן היה לכן מקודם גם אם לדעת יוכללא

 חתיכות היו שסקודם או סק"כ[ ]ס"ו נתוסףהאימור
 שא"א וסמילא קטנות להחוכוה נהתכו ואה"כנדולות

 ן הדבר עללעמוד

 אא"כ לחומרא דמד"א תולין אין תורה יבאיסוריבנ
 במינו ונמין האימור על רגה ההיתרשהיה
 ששים צריך דמדרבנן אלא בטל ברובאדמדאורייהא

 אסרינן דאז כרוטכ שהם כנון טעם נתינת בזהכשיש
 קדרות ישתי כיצד דרבנן באיסור כמו אומר שא~ינ"כ
 התיכה ונפלה נ~לה של ואהת שהוטה בשר שלאהת
 ההיהר שבקררת ההיתר אם מהן אחת להוךנבלה
 שדבר לפי להקל תולין הנגלה חהיכת על קצתרבה
 ששים הצריכו ישחכמים אלא ברוג בטל במינו מיןתורה
 מינו בשאינו מין הוא האיסור עם ההיתר אםולכן
 שירבה עד להקל תולין אין התורה מן ששיםדצריך
 ספי סיו י' סכיף כטוס"כ נוו'ס האיסור על ששיםההיתר
 וסס"ר סק" כס"ס זוק6 165 ונף 1ס5'סור 6חז סמיןסקשרות

 דכשנהלה שבארנו באופן אלא אינו דתלייה רינא הךינ י נססיסז הוחל מלרכגן גס י6)"נ כחסר"5 ומייריסקשפ
 דנלא"ה כיון קלקלה לא האחרת לקדרהשנפל
 בשתי אנל איסור של היתה שהאחרת כגוןאסורה
 בא אתה דא"כ בהאחרת לתלות א"א היהר שלקדרות
 ולכן זו את ולההיר 11 את לאמור חזיה ומאילאוסרה
 לבטל כדי בה יש שבאחת לא אם אסוריםשניהם
 שיש כאותה תולין לבטל כדי בה אין וכאהתהאיסור
 קדרה אם ולכן מימלה אתה אין שהרי ביטול כדיבה
 עמדה ואח"כ לתוכה איסור טנפילת נאטרה כבראחת
 סדרבנן אימור ונפל היתר של אחת קדרה עם זוקדרה
 שכבר באוהה תולין נפלה לאיזו יודע ואינו טהןלאחת
 אנל נאסרה שכבר אחרי מקלקלה אתה אין שהרינאסרה
 ידוע ואינו מהן לאחת האיסור נפל שמקודםלהיפך
 לאחת איסור נפל ואח"כ היהר של ושתיהן נפללאיזה
 הנפילה גם תלינן לא נפלה קדרה לאיזה וידועמהן

 להוציא א"א נאסרו שניהם שמתחלה דכיון בההקודמת
 שנפל האיסור בשביל הקודמת מחזקתה מהן אחתאח"כ
 דדוקא ונראה באימור הוחזקה שכבר מפניאח"כ

 ועם"ש השניה הנפילה קודם הקודמת הנפילהפשנודע
 של קדרות שתי כאן היו ה' סעיף והש"ע הטור וו'עיך : ר"י סעיף ר"אבם"

 ואחת איסור של אחת חתיכות שתי ולפניהםהיתר
 אסורין זו לתוך ואחת זו לתוך אחת ונפלו היתרשל

 יותר באחת לתלות שא"א דרבנן באיסור אפילושתיהן
 לבטל כדי מהן אחה בשום בשאין בד"אמבחברתה
 שתיהן האימור לבטל מהן באחת יש אם אבלהאיסור
 בו שיש אותה לתוך נפל האימוי אומר שאףמותרות
 הקדרות שתי אם בין חילוק שאין הטור וסיים לבטלובדי
 ועם"ש הטור וטעם טעטו יתבאר ולקמן זההשמים הב"י ורבינו עכ"ל אדם בני שמ משל או אחד אדסשל

 ן י"חבמעיף
 ונפל היתר של קדרות שתי כאן היו כתבו עודמפך

 ונפל וחזר נפל לאיזו וידוע מהן אחה לתוךאיסור
 אומר אני נפל לאיזו ידוע ואין מהן אחת לתוךאיסור
 אם אבל השני גם נפל הראשון אימור שנפללסקוס
 ואח"ב נפל לאיזו ידוע ואין מהן אחת להוך איסורנפל
 שתיהן נפל לאיוו וידוע מהן אחת לתוך איסורנפל

 ע"ו וכתב "'נ בסעיף הטעם בארנו וכבר עכ"לאמורות
 שם שנפל האיסור לבטל ס' שאין דדווקא הרם"ארבינו
 לא כאלו הוי שם שנפל האיסור לבטל ס' היה אםאכל
 תולין דאימתי ארישא וכוונתו עכ"ל כלל איסור שםנפל
 ונאסר ביטול כדי בהיאשון היה כשלא בהראשוןהשני
 שכבר מקלקלו אהה שאין לפי בו ג"ב השני תוליןאז
 נאסר ויא ביטול כדי בו ה.ה אם אבל מקולקלהוא
 כשניהם והוה מקלקלו אתה שריי השני בו לתלותא"א
 דקס"ל לומר ואין בזה קם"ל מאי יודע ואיני היתרשל

 האיסור לבטל כדי בשניהם היה מקודם אםדבמיפא
 אוסריו דאין לנו הירע אחת לקדרה השני נפלואח"כ
פיא ~רזה רע"פ דפשיטא כילהא זה גם הרי האחרתהקדרה
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 והאימור ב'מול כדי בה היה הר' הקודמת נאמורסברא
 אלו ריגים בל דהנה דקמ"ל ונ"ל להאחרת נפלהשני
 שג'הם מקולקל באן וכשאין במקולקל הקלקלהדתולין
 נשים בשתי ק"ץ מי' לקמן נכתמים נ"כ ישנםאמורים
 טרירה אחת היתה אם בתם וגמצא אחד חלוקשלבשו
 נ"כ דרצה ע"ש בהממאה הכתם תולין ממאחואחת
 וכששתיהן במקולקל הקלקלה דתולין משוםרג!עם
 דאפילו שם מבואר ומ"מ ע"ש פמאות שת'הןמהורוה
 מחברתה יותר לראות ממוגלת אחת אם מהורותבשתיהן
 ואחת מעוברת אחת או זקנה ואחת 'לדה שאחתכגון

 לראות שממונלת באותה הכתם תולין סעוברתשאיגה
 תלינן רלפעמים אלמא מהורה וחברתה ססאהוהיא
 טקולקלת אינה ג"כ שהיא אף מכהאחרת יותרבאחה
 בכאן נם לומר אפשר היה ולפ"ז בדבר מעם יש רקאם
 כשידוע הראשונה בגפילה שניה גפילה דתלינןדהא
 מקלקלה אתה ראין ממעם זה אין גפלה קדרהלאיזו
 שהרי וראיה לנפילה יותר מסוגלת שהיא מטעםאלא
 אי~ה כשעד'ין אף ולפ"ז הראשון הפעם נפלהבה

 תולין מ"ם הראשון בנפילת מ' שהיה כגוןמקולקלת
 היא אם רווקא דבכאן המ"ל לזה בבתם כמובה

 זו שאשה סהרי אנן רהתם לכתם דומה ואינומשלקלת
 כן אינו הכא אכל מאחרת דמים לראיית יותרסמוגלת
 נ"כ גאסר כה היתה ראשונה שגפילה בשבילרכי

 וראיה לכתם דמיון זה דאין בה ה'תה השניהדנפילה
 בשביל הראשונה נפילה תולין אין במיפא רהרילזה

 תולין אין למח בה ליפול ממוגלת ממעם היה ואםהשניה
 רהמעם וראי אלא בראשונה שניה כמו בשניהראשונה
 גמן צרגגן סמיסור ]1"ס'15 בלבד קלקול משום רקהוא

 : סק"ז[ סס"ו ג4ג 13 ח1יין ס"ס גתגס5 ססורסטמן
 ונפל היתר של קדרות שתי כאן חיו כתבו עורט[ן

 נפל לאיזה ידוע ואין טהן אחת לתוךאימור
ן

 'מנ?י~עג'".ל"ש וע זי
 בד"א יגסיו[ סגסרף יססק טגגגס ]טגי למאהאפילו

 אחד ארם של שהן שכל לפי אחד אדם שלבששתיהן
 טצמרפות אין ארם בני שני הם אם אבל להתערבעת'ד
 ואינם אחר ארם של כשדע אפילו דה"ה וממילאעכ"ל
 בשר של שאחד כנון אשור מצד הן להתערבעתידים
 שאחד כנון הטעמים היפוך מצר והן חלב שלואחד
 מצמרפין אין בזה ביוצא בל ובן חמוץ והשנימתוק
 או ררבנן באיסור רצא זה ובל סק"ת[ וס"ז סק'"ת]ס*ך
 ר14רייתא באשור אבל ררבנן ושיעור ראורייהאאימור
 אחד באדם אפילו כלל טצפרף אין דאורייתאושיעור
 אפילו וכן סיך"ס[ ]טס בזה להקל שרוצה סי כישדלא

 מצטרף אין עיירות משני אחד אדם ושל דרבנןבאימור
 במעיף שנתבאר בדין רא"כ גדולה ש:ולה בזה וישין ! סכום"ו[ ]סר"ח דתרומות בפ"ר סוכחדבן
 ראסורין חתיבות ושתי היתר של קדרות בשתיי"ד
 יצפרפ יא ולסה לבמל כדי מהם באחת אין אםשתיע

 %8 ,5נ

 אינו דצ'רוף רגזעם ו"'א אה בדין כמו לבימולשגיהם
 אחת נפילות בשתי אבל אימור של אחת בנפילהאלא
 אין הקדרות לשת' שנפלו ה'תר של ואחת אימורשל

 3טס 1סריטס ]ג"ס אחת ככל נפילה שיש כיוןמצמרפ'ן
 אלא אינו האימור מוף דמוף בזה נ"מ שאין וי"אססרס'5[
 אלא השניה הקררה הצמרף לא ולמה אחתחתיכה
 זה ברין מיירי רלא אלא צירוף מהגי בשם גםדבאמת
 וזה הוא כן בשם שנם טמילא זה דין שכתכוואחר
 שאין במקום דיינו לבמל כף מהם באחת שאיןשכתבו
 וכיוצא חלב של ואחת בשר של אחת כנון צירוףמועיל

 הף במעיף הב"י רב'גו כוונת שזהו ל1מר ואפשריוץ ! סקי"י[ 1סריס סק"'נ ום'ך סק"ו גס'זבזה
 בין חילוק שאין שם שכתב הטור דברישהשמים

 אדם בני שנ' משל או אחר אדם של הקדרות שתיאם
 להיפך בתב מפורש המור אבל ע"ש י"ר במעיףבם"ש
 לרחוק שרצה מ' ויש ע"ש בתה"ב הרשב"א מפורשוכ"ב
 והדוחק סקי4ע[ ]ם"ך ראורייתא באימור דמיירוולומר
 צ"ל ולכו בדרכגו רק הוא זה ענין כל שהרימבואר
 וזה נפילות לשתי' אחת נפילה בין לחלק מ"לדאיגהו
 אחת חתיכה רק הוא האימור מוף דמוף ה'"אשהקשו
 נבגמו הקררות שתי והרי הקררות שתי 'צרפו לאולמה
 הם אלו ד'ניס עיקרי רהנה כלל דל"ק לי יראהבמפק
 במפק שנכנמו כל בשם ההלכה ולפי רתרוסותבפ"ר
 יש מיוץ טעלין אין במפק נכנמו שלא וכלמעלים
 בספק נכנסו שלא אותם דאף שמוברים בשםתנאים
 תאנות וחטשים לבמה תאמת חמשיס שיש בנוןסעלין
 תאנה לתוכן נפל דאפילו יהושע לר' מ"לשחודות
 שחורה נפל אם וכן לבמל השחורים ממייעיםלבנה
 אינו אם ראפילו מ"ל ור"א לבמל ממייעותהלבמת
 מ"ל ור"ע לבימול טצמרפין שנה-ג2 אין נפלה סהידוע

 ובאיפ לבימול ממייע השני המין אין נפלה מהדבידוע
 פלונתא יש עוד בר"ע והלבה מצטרפות נפלה מהידוע
 הכדין של העליומת כל והנה כדין הדבה באןשיש איזרי יודן ואינו הכד פי על קציעוה ל4טרא בדורסשם
 מ"ט כלל בספק נבנמו לא התאתומת אבל בם6קנכגמו
 אפילו ולכן לביטול מצטרפ'1 דדיעחתונות לר"אמ"ל
 התרומה ובמלה התחחונות טצטרפין כדין מאה שםאין
 אין במפק נכנמו לא שההחתונות דכיון מ'ל ור"יבהן

 בר"י והלכה כדין מאה דווקא וצריך לביטולמצטרפין
 דם'9 ממאי הפוכה ר"א פברת זו דבסשנהונמצא
 וכן מקיל וככאן מחטיר ריא דשם הקודטתבמשנה

 ! טעמם להכין ויש להיפך השכה ר9מברת
 הקודמה בטשנה דר"י טעמא בירושלטי ומפרשהט

 והיבנות השחורות כולם יטחון ירצה דאםטשום
 מכטלין ראין ואע"נ לבטל טצטרפין %בן כולםויתערבו
 לבמלן כדי בהיתר להרבות שאין זדי לכתחלהאימור
 שהיה מבמו אותם משנה אלא מרבה שאינו בכאןאבל
 לא השניה בהמשנה ר"י של ומעטו ס"ם[ ]ת,ייעמותר
 %א בירושלכף לאנהבאר

 במפרשי
 ]וס'פ המשגיוה

סס'ן צסי1 פייו וש"נ סס סגסיס יעמ סיחס5מי ק"ס סססשיש
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 רכל הוא רמעמו ונ"ל טס[ סס'מ כגיו ססינ וכ3ר כןסס"
 בעינול הם ושחורות ולבנים מצטרף אחר בעיגולשהוא
 ההחתונות עם אחר עיגול איגו הכר שע"פ מה אבלאחר
 מסייעים אינם לספק גבנסו שלא וכיון כלים בשניודיה
 אינם ללבמת רשחורוה להיפך הוא ר"א וסברתלבטל
 ו3חים ]חוס' בש"ע הן ניכרות שלעוךם כ'ון לצירוףראוים
 מיהו לצירוף ראוים לעליונות ההחתוגות אבלט"ג'[
 למפק נכגסו שלא אוהם אף רלפעמים סוברים יש ב"פ

 בשחורות וכן לעל'ונות תחתוגות כמו לביטולסצמרפין
 ילוע כ6ינו 6ף 7ור'6 יו"ס ]ויע בר"ע רהלכה רקולבנות
 סימ3"ם סי' ע"ס כת3נו ון3נוח טחורוח ס,טרסין 6'ן נס)ססס

 : כ"פ[ כן ס'רסו 65 וסרט"ג וסר"ם ע'סכמטניוח
 מאר קל הצירוף אחר שככלי רכל להריא נראה ולמ",כ

 לבימול מצמרפין כלל בספק נכגסו שלא אותםדאף
 והיינו בלבך אחד בדבר תלוי אינו רהביפולאלמא
 אחת בלי בין נם הפרש ריש אלא לספק שנכנםבכל
 שבכלי רבשם אומר אני ולבן שנתבאר במו כליםלשני
 כמו למפק נכנסו שלא אותם גם לבטל מסייעיםאחת
 לספק שגכגסו אוחט אף לפ~מים בלים בשני להיפךכן
 מהכלים אחת לתוך נפילה כל נפילות שהי היואם
 א.כא רבה וטעמא זל" התחברות שום להם איןשוב

 שני מצרפין גסור ספק הוא נשהספק ררוקאכסילתא
 ירוע שזה כגון יריעה איזה שיש במקום אבל זל"זכלים
 אף אחרת לכלי ואחת אחת בלי לתוך נפלה שאחתלגו
 לזו נפלה איזו ירעגו לא שהרי שלימה יריעה זהשאין
 מצטרפין ואין יריעה בבל יריעח מקצת הוה לזוואיזו
 דמק1ח ס"ן 7חכמים ר"מ 7"ס כר"ן ס"ו; ג7ריס ]ע'ול"ז
 דקר6 מדרס6 וסו כן ס"5 7)6 )מ6ן  וגס  יריטפ ככ)'ן'עס
 )סחמיר ככ6ן 36ן 5קון6 ממס כידיעס 5סו' 7)6 וסו ונםט"ט

 : 171ק[ '7יעם כג) 7סוינר6ס

 ממשגיות למרנו אלו רינים רבל נתבאר בבר יהנה3נ4י
 תרומה של ואחת חולין של אחת מדוכות שתי לפניוריו ]ס"ח[ רתרומוה בתומפתא שנינו והנהרחרומות

 ולפ"ז זלקולא דסד"ר פשוט והטעם ש'ל נתן חוליןש4
 של אחת קררות שתי נאן היו אם ררבנן נאיסוריגם

 וא'נו מהן מאחת ונתן ררבנן איסור של ואחתהיתר
 ווה גהן היתר משל אומר הריני נתן מהן מאיזהיורע
 לקולא רסר"ר הוא רפשוט משום רפוסקים הביאושלא

 ן הקורמיםבברינים
 הקשה כ'[ סטר 7' ]כימ תה"ב בספרו 1"ל והרשב"א3כ12

 בשתי א"כ לקולא רסר"ר ביון נרולהקושיא
 של חתיב1ת שתי ולפניו איסור ושל היהר שלקררות
 לאימור ופל שהאיסיר לוסרשפלין מפני מותרים אלו לתוך אלו וגפלו איסור ושלהיתר

 וההימי
 להיתר

 שלא רצריך וגהבאר בזה שנתבארו הדינים בכלוכן

 לקוש סר"ר הלא תול~ן אין למה חולין איןההיהר
 שאין אלא אימור נפילה בוראי כא; שיש רכיוןותיר'ן
 ע"ש לקולא סר"ר בנדו'נ אומרים אין נפלה לאיזוירוע
 לא רבשם הקורם בסעיף שנתבאר לחרין רמי לאולכן
 ס:גי ]ו3יין אלו בריגים מש~ו'ב אימור נפילתהוחזק

 : ,דוק[ גן נ'יכ ג"5 ח'סגסטיף
 שבסעיף רינא בהך ו"ל הרמב"ן רעת שם הביא עורכנ

 מהן לאחת איסור ונפל היהר של קררות בשהיט"ז
 קציעות רליטרא הרין וזהו לבימול מצמרפותרשהיהן
 שגי של או אחר ארם של הם אם רק זהו ל'חשבסעיף

 לישא בבאו אכל אהה בבת לישאל ונאו ארםבני
 ברי גשניהם אין אם אף לשניהם מתירים זה אחרוה

 בגמ' ככיימ המבואר שבילין לשני זה ודימהביטול
 שהסכימו מהגרולים ויש ע"ש בזה חולק ז"לוהרשב"א
 והש"ע הטור אבל סקי"מ[ וסמ"ח סקי"ס ]ס"ך הרמב"ןלרברי
 מטומאה איסור ללמור דאין נראח וטעמם כן סובריםאין

 י") וכו' וסק'5 טכ3ר ג6ת6 יחמן )תדו '" 37ססחיס],6:"נ
 : 71,ק[ ע"ס כס"ס וס,ס 6כיתו סמ6 ק,)6 עו7 יס דטסמסום
 אינו לביטול מצטרפות רשת'הן שנהבאר דוה וי"אכז*

 ביבש יבש ננון טעם נתינת נזה שאין במקוםאלא
 שתי לצרף מקילינן לא טעם נתינת שיש בלחאבל
 רס"ל ר4מאן בשאריךאיסורים חנ"נ ס"ל רלא למאןרק
 ]ל'מ( גבלה נעשה בבר שהרי צירוף מהגי לאחונ
 הכ שנכנס רכל האחרונים גרולי כל זה עלוחלקו
 הוא כבר כאלו אותו רואין להתערב עתיד והואלספק
 סק'"י ]ס"ך חאיסור לבטל ברי בזה יש והרימעורב
 לא דנחנ"נ צ"ט גסי' לס"ש דמי ולא ושר"ח סק'"וט"י
 אח"כ נורע רהתם האיסור שנורע קורם אף תומפתמהני
 בספק הבל נבגס לא נפילה בשעת וא"כ נפללהיכן
 : ]סס[ בספק הכל נכגם בלל נורע רלא כאןמשא"כ
 דאפילו מחמירים ריש הרם"א רבינו בתב ים"מכה

 ולצורך להקל אין להתערב שעתירין אחדבארם
 אלא לאוכלו אין ומיהו אחר באדם להקל ישהפ"מ
 ןכ"ל האיסור נתבטל בבר ראז יחר שיערבנולאחר
 לוה כלל א"צ הרין רמעיקר ביון איסור במבטל זהואין
 זהו והגה סס[ ]ס"ו זה על חולקים יש שבאמתבמו
 בלל באו"ח ומ"ם בן ס"ל לא ודאי רהרשב"אאמת
 לרעת בוונו שלא ונראה הגרולים בשם בן הביאכ"ו

 רביון נ"ל וטעמם בזה שהחמירו הם אלאהרשב"א
 במ"ש לניטול סצטרפין אין להתערנ עתיר שאיןרדכר
 הצריבו ולכן לההערב ררבו זה שרבר יימר מיא"כ
 1 סק"ן י:ט"ו קוסיפ חמתורן י~ערב ער יאכלםשלא
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 : מעי8ים 4א יבי . כיכבימ עיביי שי פת יי1 קיבסימן

 כוכבים מעוברי א"ע להרחיק רברים ר' נזרו חכמיםא
 פת לאכול שלא עולם בבורא האם'נו שלאוטזלות
 ונם כשר רבר שטבשלין אף טגישולם לאכול ושלאשלהם
 ישרא כשאין מהורה טכהמה שחלבו החלבאמרו
 החלב אלה ושהים נבינותיהם אסרו ונם גביהן עלעומד

 שיתבאר כמו ממש איסור חשש מפני אסרווהגמנות
 חשש ט5ני אסרו לא ובישולן פיהן אבל קש"וגסי'
 מביאים אלו שרכרים סהם א"ע להרחיק כרי אלאאימור
 הרברים אלו וכל בם להתחחן ויבואו הרעת קריבותלירי

 מעמירין אין בפ' כרהנן בהנ4:ה ולא באכילה רקאמרום
 :]י"ס:[

 טשום ממש אימור יש בבישוליהם הלא תשאל ושמאננ
 בפה וכן מרפוה בו טבשלים שהריר שלהםכלים

 אמנם בכליהם' אותם סחמים הלא חטס כמים לשוםאם
 יוטן בגי א'נם שלהם כלים רמהם כלל אימור איןגזה
 אינם עכו"ם של כלים רסתס הפיסקים כל פסקורכן
 ולא מוהך בדיעבד רק יימו בן רא'נו ואע"נ יוסןבני

 כיי"בד הוי בשלו וכבר אפו שככר כיון ה"גלכההלה
 כליהם דסהם דינא הך ליה רליה ז"ל להרמב"םואפילו
 ]יכמ"ס בטאב"א בפ.", מדברו שנראה במו ביייאיגם
 שהיו ידוע אפילו אם נ"ם מ"ם ט"ס[ '"מ נס)' סססג"מ
 בטים ובפרם באכילה אסורים מ"ם לגמריחדשים
 מקפירים רהם נקיים בכלים אותן טחמין לפהשטחטין

 שמרו בעת נם לגטרי נהקבלה לא פת מירת אמנםג י [ ) ]ססאנקיות
 טהלכות ה1א רפת ]סס[ בירושלמי וכדאיהאעליה
 ד'לן בש"ם מוכח וכן וההיר1ה ,ה על ועסקמועטוט1ת
 מבלל בכ"ר הוהרה לא פת ראמר טאי על שםדפריך
 זו דהקנה טשום וך'ש בזה והאריך רשרי טאןראיכא
 אין מקוטות רבהרבה ]היכ'[ ישראל בכל טהפשמהלא

 סכ"ון סס ]ר6"ס נפש חיי בזה ויש מצוי ישראלפלטר
 לגזירה לגטרי כמלוה ולא זו בנזירה לעסוד יכולין איןולכן
 של פה שאטרו אע"פ י"ב דין בפי"ז הרטב"ם ח"לצש : בס"ר שיהבאר כמו הרבה קול,ה בה הסציאו אלאוו

 ולוקחים בדבי שמקילים טקומות יש כוכביםעוברי
 מפגי ובשיה ישראל נחהום שאין בסקום הנחהוםפת

 שסייה טי אין בתים בעלי פה אבל הרחק שעהשהוא
 בע"ב פת יאכל ואם חתגות סשום הגזירה שעיקרלהקל
 רהרהי בכוונהו מפרשים ויש עכ"ל אצלן למעוריבא
 אבל בררך כלוטר ובשרה ישראל נההום יליבאבעינן
 ופת 1יח"מ[ ]ג"מ אסור 'שראל נחהום דליבא אףבעיר
 פה מקרי ולא וליי[ אמור בשרה אפילו בעה"בשל

 למכור עשאו אבל ביהו לבני עשאו אם אלאגעה"ב
 שעשאו פלטר וכן בכך ררכו שאין אע"פ פלטרסקרי
 ]ך.ן"" געל'ב טקרילקצסו

 שהוסין ופלסר נ[ כעיף
 ו געה"ב כפת פהוביהו

 יש ב' 3מעיף שכהב הב"י רבינו על להמוה יישה
 העכו"ם מנחתום פה ולוקחים ברבר שסקיליםטקומוה

 הרחק שעת שהיא טפני ישראל נחהום שס שא,ןבמקום
 וכו' יהקל בה שסורה סי אין בה~ם בעל' של פהאבל
 הר השמימ לטה הרמב"ם לשון שהעהיק שכיוןעכ"ל

 רבזה לוטר ואין הפומקים ורוב הטור דעת באסתהיא וכן סותר בעיר רנם להד'א מבואר ומלי:ונורבשרה
 רעתו להכיא לו היה ט"ם כהרמכ"ם רלא כאסתפסק
 שבספריו רהנם נלע"ר ויכן בב"ם שדרכו כסועכ"פ
 לכאורה כרמשסע הרמב"ם ד;ת כן ש פין וכ"טב"י

 הטוה סברא רבאטת בו חזר כאן מ"ם לשונומריהמת
 ישראל פלטי בה כשאין בעיר הישרא יעשה רטההיא
 ארם כל ביד שאין ירוע הלא לעצמו ריאפה לומרואין

 : פת לאפיית אלוהכנות
 י"ל ל"יר שרה בין חילוק טבואר שם שבגס' וזהן

 כשאין אבל ישראל פלטר בעיר שיש במקוםרזהו
 וס ר'י ונס סס חיט ]1כר' בעיר נם מוהר ישראלפלמר
 הרסב"ם רברי לפרש ויש ורוק[ ק6י 61!סגיו ט)'סס)י:
 גחתום שם שאין בסקום הנההום פת ולוקחיםרה"ק
 גחתום בש-ש אף מוהר בשדה בלומר ובשרהישראל
 חיוה עיקר שהוא כפה רבנן אמרחיהו רלא בעירישראל

 : ססן נכ"ת כמג'ס ק1ס.ח ]1מה1רןהאדם
 פת בין ח'15ק אץ ז"ל היא"ש א"א ולרעה הטור וז'ילן

 בשל אלא חתנות שייך רלא פלמר לשל בעה"ב שלוין "לקו טהסחברים קצת אבכ פלסר לשל בעה"בשל
 מכנה מבטקום חוץ ענין בכל אמרוהו הלכךעה"ב
 רעא שבאוסנהו רעת קירוכ כך כ4 אין פלטר שלבל
 כטקום מפלטר לקנוה 'טסהיר מרושלמי טחלק וכןעוסק
 על הכ"י רבינו והמה עכ"ל טצוי ישראל פלטרשאין
 להסיח יש וי1תר ע"ש מחלק אינו שהרא"ש שאסרהמיר
 מפימר לקנוה טהיר דבירושלטי שכהב המורעל

 שלמ בש"ם נם והרי זה נ:כר לא שלנו דבש"םומשטע
 ס5ער ימ"ר 6ס'!י 6מר ]רר"מ ע"ש ספורש פלטרהזכירו

 : טזם[ ר"' 1כן וגי' יסר56 0)סר :ייג6 ס"מעכי"ס
 התום' בעלי ךבוהינו וגם צירקימ המור רברי ובאטתןק

 וכו' של פת לאבול עהה סיבו וסכאן שםשכהבו
 סוכח וכן לבעה"ב פלמר בין הפרש כ% הזכייולא

 של חנוה ברייהא הש"ם יטהביא ]1"6:[ בפסחיםלהדיא
 באכילה מוהר הפסח א-. שם שנמצא חס.ן וכו'עכו"ם
 עליו שעבר ענו"ם  ש4 דחם'ן בטשנה שם 1כ1וכו'

 הוא ובדין ]נ"ט.ן שם בנמ' איהא בהנאה מותרהפסח
 אלא שר' נמי באכילה ראפילי (מיתני ל.הראינעיא

 ולא במקום מהג'הין אומר שם בירושלסי וכןוכו'
 חילקו ולא ;"ש הרא"ש והביאו וכו' של פה יאכולנהנו
 לא הפה על שגזרו בעה ונם לכעה"3 פלטי ביןבלל
גפ"ק וכן מתמא פת שאסרה סנשנה גדטוכח כללחילקי
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 על שנזרו שם אסרו דיר די"ח כמירה רשגתכ6"ק
 ר"י ראמר בנם' כאן וגס כלל חילקו ולא ]י"ס:[פיתן
 פלטר בין חילוק שום כלל ד~זכר לא וכו' רימי רבאהא רכי אין דשרי מאן ראיכא טכלל בג"ר ריתרה יא8ת

 למקום רכי הלך אחה פעם אומר אח"כ ורקלבעה"ב
 באן אין רבי אמר להלפירים דחוק פת וראהאחר
 אמר לא והוא עכו"ם פלמר לומר העם כסבוריןפ7טר
 עם"ם פלטר לם"ר אפילו חלבו א"ר ישראל פלטראלא
 וברור ע"ש וכו' ישראל פלמר רליכא אלא אמרןלא

 פלטר רווקא כוונהי אין פלטר רבי שאטר שזהוע'בר
 לקנות בשנצרך ארם בגי דרך דכן אלא בעה"בולא
 דנע""נ ססנו לקנוה פלמר באן "פ אולי אומריםפת
 אמר מקורם שהרי לזה ברירה וראיה פיהו טוכראינו
 ישראל פלטר על אלא אמר לא שרבי בוה טעורהעם
 א~א 0למר אמי ולקה חילוק ראין וראי בישראלוהרי
 שהמכים חנבו לר' גם וא"כ העולם ררך דכןטשום
 עכו"ם לפלמר היהה רבי וכוונת בזה פעו ילאלם"ר
 ! טר";[ קעם עטו 6,7 נר"ת קיי.ן ]ו6ון הוא ברווקא לאוג"כ
 טחלק אינו ריין רהש"ס גרורוה רא'וה א6 וסכלטפ

 מהמא ונס והרא"ש התוס' וכן לגעה"ב פלטרגין
 כריעח והרטב"ם הרי"ף ופסקו כן הסוברת אחתריעה גירושלמי דגכאן אלא כן סובר רפמחיםדירושלמי

 כתב יאח"כ כדרכו הרי"ף רגרי העתיק והרא"ש11
 שירוע סשמע רשרי טאן דאיכא סכלל תלמוראטרקאמר

 זה ועל וכו' היתר כו שנוהנים סקוטות שיש להסדדה
 שם פשם שלא הטקוסות סאוהן שהן אמרו בי היתרט שנוהגין טרינתן לבני אוהו אמרו שלא הנריליםססכו
 לפלפל ררא"ש רכשנא מפורש הרי עכ"ל וכו'איסור1
 פלמר בין הפיש שום הזביר לא רילן ש"םברעת
 אין נלויוהינו טקימות וברוב אח"כ שכהב וההלבעה"ב
 ררכו אין ישיא5 ובעה"ב לנו אין ישראל דפלטרלקגות טסי לנו שאין גיכ ב11נת1 עכ"ל טצוי ישראל8למד
 ג"נ מפיהן לאכול וטותר נפש חיי ריי ולכןלטכור
 אין שפלטר קטנים מקומות יש ח41 ולכן הפרשבאין
 בוככים עוברי של כעה"ב מ0ת אוכל והישראלשס
 סתע'יס סס ],ג"נ מהלססוך להםעל ויש בהם לנעוראין

 לרינא קיי"ל אנן וראי סיהו ייו"ק[ ש"ס ס' 6,חגסתי'ר
 והמור והשי'ע והרטב"םכהרי"ף

 עצנ~
 כן פסק ם ברטז

 אפה ראם הוא כלוס לאו והעריכה רהלישה ורעי ! י"א בסעיף וע'ע"ש
 ולהי0ך טוהר וערכו הע.סה לש שהעכו"ם אף1;ישראל

 יך שש ובין להישראל שייך שהפת בין חלוק ואיןאסור
 הסכימו וכן אפייהו על הית,; רהגזירה בוכבי:להעוכר
 טהיך מ:ואר וכן סק"6וסר"מן גס"ך האחרוניםגרולי
 ליע4-אל שייך רכשהפת גז'רוה לשהי זה שחלקוראשונים מנר~לי זיש וה 0י' בכל הש"ע בעלי רכוהיעדנרי
 ענו"ם בץ12לי טפני אלא חהנות טשים איכור בואין

 עשאם לא אפילו ועריכה לישה יש שבפת אחריולפיכך

 משום רשייך שררם כפת אכל רפת מוהרררשראל
 וערכו לשו העכו"ם אם הישראל אפה אפ'לוחהנות
 עריכתו ביטל שהישראל לא אם אסור לוקחווממנו
 ערכו והוא לשי שהישראל או אחרת ת0ונה עלועשאו
 ונם סכ"[ ונת"ם ]י"ן ערכו והישראל לשו שהואאו

 ישראל אפאו אפילו אסיר רפיהן שבתב כן משטעמהפור
 קיי"ל והכי כן מוברים אין הפיסקים כך אבלע"ש

 בהוספהא שנינו להריא 'שהרי זו רעת עלוחסיהני
 ישראל במעמר שלא כותי שאפאה פת ]ס"ס[רכוכבים
 לשה שהכותי אע"פ ישראל שאפאה פת אסורה זוהרי

 ה"ו עברה שהכותי אע"פ ישראל שו;עטידההבינה
 ואין טעככ אינו רהלישה טפורש הרי ענ"למור;רה
 וצ"ע קתני רנבינוה רומיא רהא שלנו כפת רוועלומר

 הרמב"ם סנר בעה"ב של שבפתואע"פיא : כ"ה כסעיףועמ"ש
 מ"מ הפוסקים רונ לו והמנימו הררך אהעלינו

 שאומר סי יש וז"ל ח' בכעיף הש"ע בעלי רבוהינוכהבו
 וטעם עכ"ל נוהנין וכן כשך פת על להמהין וא"צבהים בעלי של אפילו טותר כלל מצוי פלמר שאיןרבמקום
 הרא"ש לרעה מ' במעיף שכהבנו סהטעם אינה זודיעה
 ויענין 11"ל סס[ נתמ"3 ]נ7"ס בספרו ה-א"ה כמ"שאלא
 רימי ררב ופלונתא נינהו ריישני ב'ון כשרה בע"בפה
 כל הלנך וכו' לקולא בה ראזלינן טסהכר יוסףורב
 שיש במקום בעה"ב פת הע.ר טן לימיל ואפילובהיס בעלי פה ואפילו סוהר כלל פלטר בו טצוי שאיןמקיס
 אלא מותר שם ולאבלו בשרה ולילך ישראלפלפר
 על הפריו ובזה עכ"ל וכו' לת"ח מכוער דגרשהוא
 עכ"פ מיהו הבית במשמרה הרשב"א שס כס"שהמרה
 של לאכול מותר פלטר דגאין זו לריעה נ"כהמכים
 רק ההיר לא ז'ל והרשג"א נפש סכנת בלא אףב;ה"ב

 ז ע"ש נפשבסכנת
 העימה בו ולהחמי,ן שלהם שאור ליקח מוהריבנ

 דאורייתא בעיקר ומעם פעם נוהן רשאורראע"נ
 אפילו פת ש5 כעיקר מעם על חכסים נזרו לאמ"מ

 פת פירורי אבל סקיין יע"ו ]גי'י לנמרי מפיהןלהנזריים
 כרונ נהבמלו לא אס בעין שהם זמן כל אסוריםשלהם
 לחם ופירורי לחס כו שגותנים שלהם והבארש"ם]מס[
 המנהנ וכן סשאור חמור זה ראין לשהוהכ,הר
 ליטול שררכם ואע"פ שלהם הבארש"ט לשהותפשומ
 הבארש"פ בלי לתוך ונוהניט השלהן מעל הפירוריםכל

 יחס'ר ,חמיר 7, והרוצה בזה מפק ואין בששיםבמילין וראי מ"מ אסורוה מסאכלות כהפ'רורים ישואולי
 : לאחריס ולאלעצמו

 תבואח מיני חמשת של פת על רק חכמיס גזרו לאיג
 ושיפון שועל ושבולת וכוסמין וש;ורה חמהרהיינו

 בכלל אינו רברים שארי שר וכן ורוחן אורז ושלקטגיית של פת אבל רעה קירוב לירי ומביא חש-ב רברשזהו
 ולפ"1 א' סעיף והש"ע הטור כתכו כן שאסיו סתםפת

גסדיעז
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וושלהן קי3 ס'מן עטים מא43הלכותעררףט10
 אפילו אמוי 3עה"ב 3יר הפת עתה ראס די"אעהה
 אפילו 3עתר הפלטר ביד הוא עתה ואם פלטי אפאואם
 לא רבותינו רוב אבל סס[ נ73"ס ]רה'ס כעה"באפש
 קנאה אפילו לעולס אמורח בעה'יב פה וז"ל ז'בסעיף הג"י רבינו ובמ"ש פת של עיקרו אחר דהולגין כןס"ל
 אפילו וכן לביתו לישראל שלחה ואפילו ממנופלמר
 פלטר ושל לעולם אסורה לאחר ישראל אותהשלחה
 הלכו שלא כסנו בעה"ב קנאה אפילו לעולםטותרת
 הרשב"א דעת וזהו עכ"ל אפייה בשעת לושהיה מי אחר אלא עכשיו גידו שהפת מי אחר זהכאיסיר
 בתבנו איך דא"ב לשאול ואין עיקר וכן והמודוהרא"ש
 בעה"ב בפת פתו לביתו שהזמין דפלמר ד' מעיףבסוף
 דלא פלמר פת היה אפייה בשעת הר4 ואסורבלומר
 1ב11דאי הרעת קירוב עיקר הוי לביתו דהז0נהדמי
 רססר"מ 1סנס סקי"כ סס"ך ס5 ססגי ]1כת'רון בבה"נאמור
 3סס סס הסמ'נ 1כ'כ עיקר כנ)ע"ר ט'מ כן ס") 65סקי'3

 הוא אפילו פלטי של בפה היתר שגהנו במקוםכ: : ע'ס טס' נרע רתומינ1ססר"מ
 דם בהם אין בצים רוב בצים רם משום אי להניחוש דלמאי מותר פניו על פוחים שבצים או בבציםנלוש

 משום ואי בינינו שכיח לא מטא עוף ביצי סשוםואי
 אבל הקסח לגכי הבצים ובטלו הקסח הואהעיקר הרי קי"ג בסי' כס"ש כובב'ם גיקנלי גגיציםש'ש

 אף שומן עם עיסה והיינו עלמר שעשאהפנאד"ה
 כובבים גישולי משום בה יש ט"ס הוא בשהששוסן

 : שם יהבארוחטעם
 ויש וז"ל 1' במעיף כתג הרמ"א רבינו אמנםכ:א

 שהן משוס פניו על פוחים שבצים בפתאומרים
 או קיכלא"ך שקורין נילוש ואותן נוהנין וגןכוכבים בישולי משום בהם ויש פת לנבי גמילים ואינםגעין
 ובמקום פת בכלל הם לעקא"ך שקורין מהיקהמיני

 ולא מותרים הם נס כוכבים של בפה היהדשנוהגים
 נילו"ש מיני ויש בוכבים עוגרי בישולי בהם שישאסיינן
 ומושחין ברזילים על אותם שעושין קיבלא"ךשקירין
 לי,הר יש באותן חזיר או בחלב אפייה בשעתהגרזל
 בחלב הגילוש שלהם ופת עב"ל המנהג וכןולאסרן
 ורק מקום בבל שאמור פשימא שלהם ונבינהוחסאה
 שיתבאר כמו בוכבים עוגדי של חסאה שאוכליןבסקום
 שזה ודע מוהר בלבד בחמאה נלוש אם קם"1במי'
 שביים בפת לאסור דבריו בהחלת הדמ"א רבינושבהב
 שהוא בל משיחה שמושחין הכוונה אין פניו עלטוחים
 מותר זה רוודאי ש"ק בערב החלות מושחין שאנובררך
 אלא וקיבלא"ך סלעקא"ך חוא וק"1 מששא ביהדלית
 בצים הרכה שמרתיחיס מסש בצים פגיו על שמוחהבוונה
 הבצים של מסשות בזה שיש הפת על ושופכיןגמחבת
 שבלילתן דווקא הם דקיבלא"ך הוא פש,ם דברהעה
 בלילתן עושין אם אבל לחם כהואר בזה וישעבה
 ולא כישוי זהו נלינצע"ס או פיינקוכי"ן כמורכה

 "11ק6 1כ5"5 ט:'ל סס ,יס סקי"סו ]עס"ך ואמוראפייה
 ועס"ש  ו17ק[ כוס ססק ס1ס 61ין סס 1עסמ'נ ענססכ5'5קס

 מפת נזהר שאינו סי ינ בסעיף הב"י רנינו גתבכב : ל'בסעיף
 ועל מפיתן הנזהר בעה"ב אצל שהימב שלהםן
 משל היפה בוכבים עובדי של ופת ישראל פתהשלחן
 מעודה אותה בנל ומוהר היפה מן בעה"ב ובצעישראל
 קם"ח סי' בא"ח דקיי"ל כיון בלומר עכ"ל שלהםבפת

 המוציא גרבת לברך דהיינו החלה לבצוע חייבדהבעה"ג
 במבואר יותר היפה הפת על המוציא לברך חיוגויש
 הגרוע ישראל פת על הטוציא לברך צריךהיה מפיתן נזהר שאינו אורח אצלו היה לא אם ולכןשם
 שיש ביון אבל שלהם טפת לאבול חפץ שאינוביון
 בברבהו לצאת צריך והאורח נזהר שאינו אורחאצלו
 הבעי'ב נם מוברח היפה על לבצוע האורח שעלוביון

 בכל לאבול סוברח עליו שבצע וכיון בןלעשות
 יעשה שברגה שמים כבור זה שאין זה פתהמעורה
 חשש מפני סמנו יפרוש המעורה וגכל זה פתעל

 הסעודה לכל הותרה לברבה שהותרה ביון ולבןאימור
 ע"ט ככשמ 657 סק"ת 1סט"ו סקס"6 סס"ך רכרי ע"ס]ס-סמי
 'נ6, ,סתס31יס סמ1ני6 כירך ססכטס"כ כימיסס רוס1 נ"15מ"מ

 ס"כות 5סס 6ין 5עגמ1 מכרך 6חר סכ5 עכס'1 6כ35כרכמ1
 פת אכילת דהיתר שכהגנו מסה מגואר יעג"פכנ : 1רוקן סכ'מ 1כ7עת מסחס 1ס16רמ תסיח1 סכעה'כ 1'5כ515"1

 המוציא ברבת משום דק ה1א הסעודה בכלשלהם
 הרם"ץ רבינו שכתג זה 0ה1 א"כ אחר ענין משוםולא

 כובבים עובדי של מ"ת שנזהר רמי י"א וז"ל מ"1בסעקי
 עמחן לאכול מותר נזהרין שאינן אחרים עםואוכל
 פת עסהם יאגל לא ואם הואיל וקטמה איבהמשוס
 איבה משום לו הת'רו איבה יהיה הםעירה "יקרשהוא
 הוא כן רהענין עכ"ל אימורין לשאר מבאן ללמודואין
 ע"פ רק היהר אין ולבן זה אחד זה ולא זה אחריניר שזח חזית דמאי איבה שייך לא אחר עם שאוכלדאחר
 יוהר או שנים עם שאובל אחר אבל המוציאברכת
 הרם"א רבינו מיירי ובזה רבים אחר להגרר לויש

 נתפשם ולא קל אימור הוא שהפת שמהני הדבריםדכלל
 לשאף4 זה לרמות ואין רברים בהרבה בו הקילואימור1

 :איסורים
 וכן שבו לפה חוששין ואין מותר בותים של בותחכד

 גטל סאכל בשאר שלהם פת שנהערבה טקוםבל
 לכתח?ה לערב אסור אבל ביבש בין בלח ביןברוב
 גקערה לאכול מוהר מפיתן שנ,הר מי ובן לאכךוגיי
 מהערב פיהן שמעם וא;"פ מסנו ניהר שאינו מיעם
 הרבה שהקילו בם"ש והטעס לזה חושש אינו שלנובפת

 חמוץ שבמשקה שלהם לפת חוששין אין וכן זהבאיסור
 : ע"ש י"ג בסעיף וכם"ש בזה ובי1צא בארש"םבמו
 הא הלגהא רבינא אמר זה לשון איהא יבגם' ויעכה

 שגר נמי אי ישראל ואפח כותי דשגרריפהא
ישראל



 105ננ לץשוק קיג מימן עכו,ם טאכלי חוכותעריך
 ואתא כוהי ואפה נותי שנר נמי אי כורו ואפהישראל
 ולפני הנם' עכ"ל רמי שפיר חיתויי בה וחתהישראל
 אמר וז'ץ אחרת נירסא נאן היתה הראשוניםרגותינו

 ריפתא האי הלכך בפת יש מלאכות שלש יוחנןר'
 מלאכות רהכ' מהכאר הראשונים כל ומדברי וכו'רשנר
 לתנור הפת והכנסת נחלים וחיהוי התנור המקתהם

 אלז מלאכות מנ' אחר ישראל עשה ראם טזהוסבואר
 ובין ישראל של הוא שהפת נין כלל איסור בזהאין

 אלא איט זה רהיתר וי"א כונבים עובדי של הואשרפת
 תרחו ע"ש חוא בן הטור דעת תם ישראלבפת

 ט' בסעיף הש"ע בעלי רבותיט נמ"ש מהנינחלים מחיתוי פרות ראפילו קולות הרכה בפת הקילו ועוךכך : י' בסעיף וכם"ש בלל חילוק ראיןרבריהם
 ישראל שהרליק או ישראל בו ואפה ההנור כותיהיליק
 ישראל ובא הכוהי ואפה הכוהי שהרליק או כותיואפה
 עץ אלא זרק לא ואפילו מוהר ה"ו טעמ האשוניער
 הרבר שאין שכו הפת כל התיר התנור להוךאחר
 באש נפח ואם אסורה שלהן שהפה היכר להיותאלא
 במפוח או בפה שנפח בין ח,לוק ואין ענ"ל כהיתויהד

 לפי ניפוח מהני רולקות והעצים לוחשות הנחייםואפילו
 מקרב חם.מות וכל מפי חמיפות מוסיף הניפוחשע"י
 התנור בחום מומיף קימם רכל הרשב"א וכשישבישול

 : סק"'סן הפר-מ רכווהיה וה"נ בישולומקרב

 בתמר אפו אם וו"ל י' בפעיף כתבו קולא יותר יעורכז
 ע"י התטר והנשירו אחר ביום פעמים נ' בותיע"י
 מותר הכשירו לא השלישי ובפעם הפעמימ בשניקיסם
 בעין קצת נשאר האחרונה שבאפיה רכיון והפעםעכ"ל
 שהכשירו הראשוטת הימקות מן הבוערות הגחליםסן

 וי"א וו"ל כתבו מזה ויותר ]נ'"[ קיסם בהשלכתה,נור
 מעל"ע התמר עמר ולא אחד פעם התנור הבשירראם
 מכח סוהר הכל ימים כמה כך בו אפו אפילו הימקבלא
 שירוע והפעמ עכ"ל זה על לסמוך ויש הראשוןהכשר
 ונמצא מועמ הימק מועיל חם עריין שהתנור זמןשכל

 א"צ ירו שעל קיים עריין כאלו היו הראשוןשהימק
 שהכשירוהו ראשון כהימק הכל ונחשב מרובההיסק

 נרולות קולות הם אלה כל והנה ]16"ס[ קימםבהשלכת
 צריך לכהחלה אכל וה על לסמוך יש הרחק בשעתורק
 חתיית או ההנור היסק והיינו בנם' הטבואר מהנ'אחר

 בענין ספק רכל ורע התנור להוך הפת ליתן אוהנחליס
 ישראל הכשיר אם מפק שיש כנון לקולא הולכ'ןזה

 כתוב בן להקל הולכין ספק שאר או לאו אםבתנור
 נמור באימור אפילו שהרי הוא ופשוט דוראבשערי
 : כזה קל באיסור כ"ש לקולא סר"ר קיי"לררבנן
 אפה אם וז"ל י"ב בסעיף גדולה קולא כתנו עידכח

 קיםם ובלא ישראל חיהוי בלא חפת בוכביםעובד

 כל ישראל הלתה סועיל בהנור הפת פני קרמושילו
 ויש עדיין באפייתו ומשביח לתנור צריך שרפהזמן
 להחזירו תקנה יש הפת הוציא שא"ילו שאומרמי

 שעייין כלומר עכ"ל משביח הוא אם ישראל ע"ילתנור
 אפייתו נגסרה ראם להיות כראוי אפייתו נגמרהלא
 כשלא אבל סקג'נ[ מיסריח ]וג'ס מועיל אינווראי
 אם ~ום כזו באפייה שאוכלים שיש אף אפייהוננמרה
 יגגס'ג ~ש4 החיהף מועיל בתטר עור שמשהיםיש
 1 51"פ[ )ח)ק י6ין 16 קיסס סס)גח ו)6 חיח1י ד11ק56ריך

 של *ת מ"ס בזה רגךלו קולות שהרבה ואע"פכמפ
 הכשר שום בלא כוכבים עובר שאפאוישראל

 תקנה לזה ואין אחר לישראל הכותי ימנור שמאמסשש לכותי לטבור אפילו לו אסור קימם השלכה אורחיתוי
 מן טנין אין שלם פת רכשאינו פיהים לעשותאלא
 ולכן בן יעשה ישראל שביר אסור פת כל ולבןהבותי
 שמא רחישינן הכותי מן פת חתיבות לקנות שלאנהנו
 של הפת ומיהו בך ישראל לו ומכרה איסור פתהוא
 חשש בזה ראין מותר חתוכים שהם אף חילאנשי
 במקום זה ובל ]נ"ס[ להם ומחלקים שחותכיםוירוע

 מוחר אובלים שאין בסקום אבל שלהם 8תשאוכלים
 רסת טגסג סק"1 ]שפ'1 שלם פת אפילו להםלמכור
 גתג6ר רגגר 31'ע ט'ט ספ1ר )רטח ס5ק1ת רין 15 ים'סר6)

 : סק'6[ סט'ך וגס"ם פ"ס גססור קיי'5 617 "גסעיף
 ?יר פ"ב מכשירין במס' תנן בשוק הנמצא פתל

 ה%בין פת בה סצא וכו' בה ררים וענו"םשישראל
 פת בלומר עסה פת היתה ואם הנחתומין רובאחר

 קיבר ופת עיסה פת אוכלי רוב אחר הולכיןבעה"ב
 רילכין כררך פת מצא איתא ]סיר:[ובעירובין

 סותר הפת ישראל רוב הס אמ דרנים עוברי רובאחר
 ואע'צ אמור לסחצה רמחצה ונראה אסור לאוואם

 : להקל א"א סרוג בפחות ט"ס הוא קיראיסור

 כן %א חבסיס הקילו הרבה רבפה שנהבאר ביוןר4פ
 וטה לחם נקרא מה לבאר למ ישבבישוליהם

 פאמוו"א שקורין באילפם שעשוי סה ראולי בישולנקרא
 לפרמ זה רבר אטנם לחם קרוי אינו מקווערד"אאו
 שבלילתה רעימה נהבאר ושם שכ"ם שבסי' חלהמרין
 נעשית ואפילו ורבש בשמן טשקין ע"י היא אם אףעבה

 רכה שבלילהה ובל בחלה וחייב לחם הוהבמחבת
 לחם הוה נ"ב במחבת נעשית אפילו משקין ע"יושלא
 רין להן יש לאלו סשקין וע"י רכה שב?ילהן אותןורק

 סקי,[ 1ססריח גשח סי' סרינ"ט ן1כ"כ לחם ולאהנשיל
 אף קרענצלי"ך אצ בייני"ל שקורין ה;נוליםואלו

 לחפ הוא מ"ם ברותחין אותם טתנין האפייהשבאמצע
יין ; פת רין לו וישגמור
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 ? סעימ" נ-נ ובו , שלקתע הגם' ובלשט כיכבים עיביי בישלי ה קיגמימן

 מ"ט גשר טאכל והוא כוכבים עובר שנישל שלקיתא
 הקורם בסי' שנתכאר מפת חמורה וה'א חז"לאסרום
 הפת נזירת נתפשמה ושלא פרפים בכטה בושהקילו
 ישראל בכל גתפשמח שלקות איסור אבל ישראלבכל
 שקורם קרמונית גזירה והיא כבפת נפש חיי בזהואין
 אקרא ואממכוח השלקות על גזרו הפת עלשגזרו

 בכסף אוכל מן לה ררריש מעמירין אין בפ'כמבואר
 ממעם עליה גזרו ומתחלה ]5'וח ע"ש 1ג1'תשבירני
 חתנות ביה שייך רלא סשום נזרו לא הפת ועלחתנות
 על נם רבר בי"ח ונזרו והלל שמאי שבאו ער כךכל
 את התירו לא הפת את וכשהתירו סס[ ]סוס'הפת

 שלקות גזירת בכלר ישנן פת בכלל גחשכ רלארנן מיני מה' שאיגו פת ורק ]כס[ נינהו מילי רתריהשלקות
 ימק~דם גטכ ]וסר'ן ע"ש י"ר סעיף הקורם במי'כם"ש
 : ע'ס[ סס)קוט טן נזרו ו6ט'ג מי)ח6 7סגיח6 תס,ס ססמ ע5נורו

 משום שלקות אימור במעם כתבו הפומקים ריבב:
 יאכילנו שלא המעס שכתב טרבותינו וישחתנות

 במשנה ז"ל ורש"י רסכ'סן כסס סס ]סג'6 איסוררבר
 כהב ])'ה.[ שם ובנמ' חתנות סשום כתב ]5'ס:[שם
 הוא שמעמו ואפשר ע"ש אימור רבר יאכילנושלא
 שגי יש רבשלקות משום בשלקוה ולא בפת הקילולמה

 רבר מאכילת השני החשש שייך לא ובפתמעמים
 בשלקות כן ולא בו שיש מה להריא נראה רבפת4גימור
 סטרחו טס 6"ס ],כזס בפת ולא בשלקות החמירוולכן
 סס:י ),מר ~ס,כרהו גטרת. ט:6 סיג,נסו )מס ~סר"ןסמוש

 הראב"ר אומר וז"ל ]סס[ התוס' בעלי רבותינו כתבונ ! כסס,טוח[ 6'ס רס'י גכוו:ת ו5סמ'ם ס,ונז,רומ
 מנשלם כוכבים כשהעובר חבמים אסרו שלקותרווראי
 לא לחוש אין ישראל של בגיתו כשמבשל אבלבביהו
 הורה ולא ממאים' רברים יאכילנו לשסא ולאלחתנות

 כלל חכמים חלש לא מבשל שהוא ביון רווראי ר"ילו
 לא שמא לחוש יש לעולם כי לרשותו ישראל רשותבין
 והרא"ה עכ"ל בביתו כמו ישראל של בביתו נםטהר
 בר הר"י בשם שמעתי כתב :"ח:[ ]7' הבית גרקכם'
 ושפחתו בעכרו כוכבים עוברי בישולי רין שאיןסנוח
 הרשג"א ע"ז וכתב עכ"ל מותר ריעבר כןלעשות ראוי שאין אע"פ רבריו רואה ז"ל 'הרמב"ן וטורידעתא איקרובי שייך לא כפייה ררך שעושיו כיון לוהקנויס

 וכו' ושפחה עבר בין הפרש ואין וז"ל הביתבמשמרת
 לא המתירים רנם ואפישר עכ"ל בנזרותיהם חילקושלא
 יוהר או לשנה הטושכרים ולא לנו בקנויות רקהתירו
 לממוך גוהנים רבריעבר כתב מ"נ כלל ובאו"ה]3'ח[
 ובהנהות ע"ש ישראל בבית רמהיר הראב"רארברי
 לרוזיר רנוהנין התה"ד בשם כתכ ע"ה סי' רוראשערי
 דאי אהא רסמ:1 ואפשר ולצלות לבשל שפהוהלהגיח

 לצורך בנחלים בית מנני אחר יחתה שלאאפשר
 : עכ'יל צלייה אובישול

 טתירם היה אברהם והר' ח'יל נ"כ כתב המור יהנהך
 עלט חולק ור"ת וכו' ישראל של בביתו בישלואם
 שאוסר מי ויש שלנו בשפחות שמתיר טי יש כתבר' בסעי" הב"י רבינו ונם לאיסור והסכים עכ"ל גוהגיןוכן

 הגרול במפרו כם'ש לאימור ורעהו עכ"ל בריעגראפילו
 לטמוך יש ובריעכר וז"ל כתב הרם"א רבינו אךע"ש
 בבית להקל נוהנין לכתחלה ואפילו המתיריםארברי
 ונראה עכ"ל מעמ הבית מכני אחר יחתה שלאא"א כי ישראל בבית מכשלים והעברים שהשפחותישראל
 בבית והיינו ביחר המעמים כל מפני שהקיללהריא
 לא הבית מבני שאחר וא"א שכורות והשפחותישראל
 המועיל וברבר וחצלי התבשיל בבישול טעמיחתה
 ור"ת רר"י רנה. הרם"א לרבינו וס"ל הבישוללקרב
 ונס שרי ישראל של רבביתו הראג"ר מברת עלחולקים
 לנו קנויות אינן כי לממוך אין לנו דקנויות היתרעל
 ובווראי סק'נ[ וס'ו סקייו ]~עס'ך לכהחלה להתיריש חשלישי היתר ובצירוף ביחר בשניהם מ"מ שכורותאלא

 טשרתת להשהות סניחים שאין הנדוליםשבסקוסות
 אגל אלו היתרים על לממוך דיכולים וראיישראיית
 שנתבארו ההתירים כל על למטוך אין שאפשרבמקוס

 ! לשנות ואין פשומ המנהנ1כ1
 רכל כללים שני 'חז"ל נתנו עכו"ם בישולי נוהנ במהה

 בהם וכי'צא פירות כסו חי שהוא כמות הגאכלרבר
 שאינו רבר כל וכן יח:[ ]סס בישוליהם סשום בהםאין

 שעולה אף חי שהוא כמו רכנאכל לישני תריפבהני ]סס[ בישוליהם משום בהם אין סלכים שלחן עלעולח
 אף מלכים שלחן על עולה שאינו או מלכיםלחן

 וכן זה אימור בהן אין חי שהוא כמונאכל
 זה ראיסור והאחרונים הראשונים רבותינו כלהסכימו
 מלכים שלחן על ועולה חי נאכל שאינו ברבר אלאאיגו

 : א' ס"י' וש"ע במור פמקו1כ1
 מלכיס שלחן על עולה שאינו כל איתא ]5"ח'ן בנם'ך

 וכיכ ובו' בשולי משום בו אין הפת את בוללפת
 שעיקר שמפני המעס וביאר מ"ו רין בפי"זהרמב"ם
 בסעורה אצלו יזמנו שלא חתנות משום הואהנזירה
 הפת את בו לאכול מלכים שלחן על עולה שאינוורבר
 של דבר הוא אפילו חפת את בו ללפת שאינוררכר משמע זה ומלשון עכ"ל עליו חבירו את מזמן ארםאין

 ללפת שאינו כיון החשובים פרפראות מיני כטוחשיגית
 שהם כמו נאכלים אין אם אף בה לן לית הפתאת
 הרמב"ם רעת שוהו אחרונים מגרולי אחר וכ"מחיים

 : סק"ג[ ]סר"ח לרינא עיקרוכן
 נאכל שאינו רבר כתגו א' מעיף והש"ע המור אבלן

 גו ללפת מלכים שלחן על עולה וגם חי שהואכסו
את
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 ונעשה וגטחה עכו"ם אותו שכשלו אע"פ ת'שהוא
 שעושין הפובידל"א אוכלין כן ועל שרי ביריהםתכשיל
 נהצוק;ינע"ם שעושין הקאנפעטורי"ן ולפ"ז עכ"לה;כו"ם
 לא אם לאכלן מותר הרחוקים ממקומות שמביאיןומח

 אמור ראז מאיינע"ם במו בתולעים מוחזקתשהפירי
 שממננין פירות מיני כל אבל בריקה בלאלאכלם
 אינה כשהפירי אבל לאבלן מותר בדבש אובצוקער
 שסטגנין ושושגים ווררים סיני כמו חיה לאכלהראויה
 ואפשר באכילה ראסורין חיים גאכלין אין והםבצוקער
 ויש בעימא כעשבים והם כלל פירי חשוביןשאיגם

 : בזהלהתיישב
 ונגביל"א וזהו עכו"ם ביש~לי סשום שריאהגרואה מבי ראתא הסליתא האי 5"1:[ ]כרסמ בגם' איתאיןי

 לאכילח ראוי הוא לח וכשהוא איננבע"ר שקוריןרטיבתא
 כשהוא אבל עכו"ם בישילי סשום בו אין ולבן חיבשהוא
 בישולי משום בו ויש חי כשהוא לאכילה ראוי אינויבש
 כסות הנאכלים אחרים דברים בזה נתערבו לא אם'עכו"ם
 עירב ב' מעי' והש"ע הטור כתבו רכך העיקר והם חייםשהם
 שהוא כמו גאכל שאינו דבר עם חי שהוא כסו הנאכליבר
 משום בו שיש מרבר העיקר אם העכו"ם ובשלםחי

 זה ומלשון עכ"ל מותר לאו ואם אסור עבו"םביש1לי
 דאיסור רכיין סותר כעיקר שוים שניהם ראםסשסע
 סמח'ר מי ]וים מחצה על במחצה גם מותר הואקל

 כיסויי' מסום כו ז6'ן '3ס גין 5ת גין3זנג3י"5
 ]מנ"6 טגו"ם

 : ויו"ק[ ו)'ט ט'ק[ סק'יז ר"גס"
 אפונים על שכתב הרם"א רבינו רמלשון ורעפ(ך

 על עולין שאין מפני ההיתר פעם קלויםוקטניות
 כשהם שנאכרים מפני המעם כתב ולא סלכיםשלחן
 שמתבשל שבעת שהנם רבר רכל מזה למרנוחיים

 שכסוף וקטניות אפונים כמו חיה כשהיא אותהאוכלים
 חיים כשהם אותם אוכלים בהנינות בשסתבשליםהקיץ
 לאכול ראוים איגן שנתייבשו שאחר כיון מ"םכירוע
 ולפ'!ז חי שהוא במו נאכר מקרי לא הדחק ע"י רקחי
 בישולי טשום בהם יש וברוסק"א ומערי"ן ריבי"ןגם

 : בזה כיוצא כל וכן ס"ו[ ג55 סתג"6 ]ת'געכו"ם
 עולין אין וקמניות דאפוטם שכתב מה לפי והנהמז

 אפשר או שרי סבושלים נם א"כ מלכים שלחןעל
 סלבים שלחן על עולין אין קלוים בשהם ררקרב11נה1
 ]וכ"מ קלוים לכתוב רקרק ולכן סבושלים בשהםולא

 י"ח רין פי"ו ברמב"ם לתדיא מבואר וכן סק"ס[מססר"ח
 אותן ששולקין בהם וכיוצא וערשים ואפונין פוליןוז"ל

 במקום עכו"ם בישולי סשום אסורין אותן 1מוכריןהעכו"ם
 וללן עכ"ל ובי פרפרת סשום מלכים שלחן עלשעולין
 לאכלן מותר מלכים שלחן על עולין שאין ירעטאם

 וגן ימכוסיים קיוים 3'ן 5סיק גגונס סגר6 סום 6יןנומ'מ
 5מסר6'י נס56 ~ו"5 כנ"ח סמוכ6 מסר6"י מזגר' 5סי'6ססמפ
 ס6יינ6 סגס3 י'ע 65וין מסמ"ג ר6'ס וק)ח וכו' סעיןט5

 כין 5תיק נכון חייוק 61'ן מותריס טגו"ס 5'ס יסיק' 9מקרמס

 ט4 פ5 יס ו)טן ט)וקיס פעין יטמיר סף פנ"5 )מורטסיןסומן
 חפים של קלי אבל אמור ה"ז בחומץ בין במיםבין שלשי ערשים של קלי ב"א דין שם הרסג"ם כתבין :5סיר

 וטעמו עכ"ל מותר ה~'ז בסים אותן שישיןושעורים
 ללוש ררכן אין ושעורים חטים רשל סשום רברשל

 ערשים של אבל חומץ אמו סים גזרו לא ולכןבחומץ
 על ותמיהני בהוסץ אותן לשין הרכה שמתוקיןטתוך
 מ"ת:[ מעורשת נמי והיא זה דין שהשמיטו והש"עהטור
 משום לי ויראה ע"ש זה הביאו והרא"ש הרי"ףוגם

 עדשים של גם ראשון וללשון לישני תרי איכארבגם'
 וזח להקל הולכין ררבנן אימור רהוי וכיון בסיםמותר

 דפ'טימא רטילתא להשסיעמ הוצרכו לא אסורשבחומץ
 של רחוטץ קכ"ג סי' לקמן מבואר וזה יי"נ שזהוהיא
 יססוק סנ6!נ'ם כסיסח סויכין וירמכ"ם ]וסרי"ף אסורעכו"ם

 כולכע"ס או קארטאפליע"ס שקורין אדסה תפיתיירץ : וזו"ק[ וסח'יר נר6"ס וט"ט י6מריג6'כ6
 ואמ סלכים שלהן על עולין אין מקרי רזהנלע'יר

 אותם אפה או בלבר בםים רק אותם העכוי'םבישל
 ורק פשוטה אבילה שהיא רידוע לאכלם לישראלמותר
 ורוחקם עניותם מפני ימרבה אותה אוכיים העםרלת
 גודל מפני זהו לפרקים אותם אוכלים עש'רים שנםואף

 מלכים שלחן ועל חשוב מאכל שהוא מפני ולאריבויים
 ורק לפרפרת ולא רפת את ללפת לא תעלה לאבוראי
 לקגותם השרים ררך רכים עריין שהם בישולםבזמן

 לא השנה בכל אבל בתבלין מאכל באיזהלשוטם
 שכתב אחר לנדול טצאתי אך מאכל לשםיאכלום
 רבזמן ואולי סס[ ]תק'6 עש"ם עולין אדמהשתפוחי
 ערך רזה חשוב מאכל היה בנמצא זה היה שלאהקדמון
 לים שמעבר מהמדיטת הזה הם'ן שהובא קניםמאה
 והוא למרבה אותה שזורעים בסרינתנו עתת אבלהנרול
 הרך והאיש מאר פשוט מאבל וחוא ההמון רוכמאכר
 לומר שייך ראין נלע"ר הלאה זרה ל, יאמרוהענוג
 נאכלים שאינם קצת המרים תסרים וכן ]גט'[עכו"ם בבישולי אסורה חיה לנומעה שראויה אע"פ בצהיפ( ! בזה להתיישב ויש סלבים שלחן על עולה זהעל
 אנסים ום"ם אסורים עכו'ים בשלן אם הרחק ע"יאלא

 נאכלין רם"ם סותרים עכו'ים ובשלן צלאן אםובישול צלי ע"י היא אכילתן שרוב אע"פ הקשיםותפוחים
 נסם סק'"ס ]סם חי אכילתן עיקר שרוב ועוד חייןג"כ
 5"ח:[ ]כרכומ חיין נאכלין וכרתי רתומי בנם' ואיתא6ו"ס[
 שיש אף ולפת 5"ח:( ]עכו'ס וקפלופות קפרימיןוכן

 ואורז ע"ש פ"1 במעיף וכם"ש סקג"י[ טר'ח,כו"ם בישולי סשום בהם ויש דעתן כמלה חי אותהשאוכלין

 בקליפתו שטרקחים נר)לים אגוזים אבל עש"טעולים
 י ו 44י6
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 מתירים ויש אומרים יש ולכן הרחק ע"י אלאגמלימהן
 שמה לא הרחק ע"י דאכילה האומרים כרעתוהעיקר
 באופן בביר מזמן שנמלחו לא אם סקס"6[ ]סר'0אבילה
 וכל טלוח בשר ולבן מוהר יאז טעם במובשנאכלין
 ז עכויים כשבישלן אמורים הרחק ע"י חי שנאבלרבר
 המעושנים דנים ולכן מוהר דמעושן 3תבאר כבר3כז

 שמא לחוש ואין באכילה מוהרין קבצקע"םשקורין
 הויעה ועלה מריפה מבשר קרירה תחת אותםעישן
 קפרי ראנקיוהא ועור ריעותא להחזיק ראיןלהיגים
 ]ככ1"' מוהרים דנים שעישן עכו"ם בעה"נ אפילוולכן
 דגים בריבוי שעושים בהפאריק"'ן וכ"ש ט"7[סי'

 כזה חשש שום דאין הפלאנרערקע"ם כמוסעושנים
 שנאסיו פשיטא העישין קורם עכו"ם כשצלאןאבל

 כהפוחים בפירות ברור נראה וכן כבישול דזהובצלייה
 באכילה רמוהרין בתנור העכו"ם שמיבשיןואנטים
 יכשום שמא חשש ואין חיים שהן כמו נאכליםשהרי
 במחכת יבשום ואפילו איסור שוסן כו שישגצענור
 בהם היה שמא חיישינן לא בלעכי"ן שקודיןנדולה
 רע"8 ועור בגם' כדאיתא אנקיוהא סקפייים רהםשומן
 וכן ליבשן הפירוה סניחים ועליהם תבן מניחיןרוב

 כיצד מוהר לכישול נהכוין ולא שכישל עכי"ם3מץ י כלל כזה לפקפק ואין פשומהסנהג
 החציר להעביר כרי באנם אור שהציתכנון
 אפילו מותרים אלו הרי פהורים חנבים בוונתבשלו
 הראש חרר אם וכן מלכים שלחן על שעוליןבסקום
 בשעת שנצלו האזנים ראשי לאכול מוהר השיערלהמיר
 וכי:'צא לח יהר בו לייבש ההנור המיק אם וכןהחריבה
 שיצלה סאכל רבר איזה סקירם הישראל ופמןבזה
 אלא לכישול נהכוין דלא משום לאכול סותרשסה
 זה נם טקרי שבת דלענין ואע"ג היתי אתלייבש
 לא שלקות לענין ק"ם ]ע"7:[ בשכת כדאיהאבישול
 דרוקא וי"א )"ח[ ס6"מ ]מס' לבישול כלל זהמיחשג

 כשירע אבל הישראל מהממנת ידע לאכשהגכו"ם
 ע"ש המור דעת וזהו לבישול נתכוין שמא משוםאמור
 : סק'"6[ ]פר"0 זו לריעהלחוש ראוי הפ"ם ובלא ]3"[ כן ס"ל לא הפוסקים רובאבל
 כם'יש כלל בישול לשם כוון לא כשהעכו'ם זה וכלובם

 שלא אע"ג בעלמא בישול לשם כ11ן אםאנל
 ההנור שהסיק כגון הישראל של זה לבישול3תכוין
 אע"פ ו3צלה בשר מקירם שם מסן והישראל בולבשל

 ם"מ כלל בו ירע לא שהרי לזה כוון לאשהעכו"ם
 רזהו לי ויראה בישול לשם היה שההיסק כיוןאטור

כשהישר~
 הטמין אלא שתצלה הכשר ליתן כוון לא

 הבשר את נהן כשהישראל אנל בישול כוונת בלאשס
 אין רכזה שיתבאר כסו שמותר פשיטא בישוללכוונת
 להתנור המאכל 3תן כשהישראל עכ."ם בישוליטשום
 קודם ולא חתנור שגירת אחר רווקא רזהו רומרואין
 יהישראל ])'ח.[ הגס' טלשון לי מתגאר וכן ג"טדסאי

 3ת3חן דכשיא נ"ל ועור ע"ש לבישיל 3הכויןלא
 אם אף אסור לבישול נתכוין והזכו"ם לבישולהישראל
 מלבשל בו שחזר בנון זה גהימק כלל בישל לאהעכו"ם
 : אסור בישול לבוונת היהה שההימק כיוןמ"ם

 שום להישראל היה כשלא אלא אינו שלקות איסורל
 כיצר מותר חיק איזה לו כשהיה אבל בהבישולחלק
 הבשר שמו או האש על הבשר את העכו"ם שהניחכנון

 וכא כתנור נתנה או האש על הקררה והניחכקדרה
 לקרב כרי הקררה את הנים או הבשר את והפךהישראל
 הניח כשהישראל להיפך וכן מוהר לתקני אוהביש~ל
 טותר בקררה הגים או השכו והעכו"ם הקררה אוהכשר
 בהחלה בין מהכישול מעמ ישראל שכישלו כל הכללזה
 לא העכו"ם סיוע בלא אם ואפילו מותר ה"; בטיףבין
 חלק קצת להישראל שהיה ביון מ"ם מהגשלהיה

 עכו"ם שהניח כין ])"ח:[ חז"ל אסרו וכך מוהרבו;בישול
 מותר עכו"ם והיפך ישראל שהניח ובין הישראלוהיפך

 ; וכי' ונסרו החלתו שתהא ער אסירוא.נו
 העכו"ם סיוע בלא אם דאפילו שכהבנו דזה ודעלא

 רבינו רברי לפי זה כתבט מותר מתכשל היהלא
 תפמו הש"ע מפרשי יכל כן שכתב 1' נמעיףהרמ"א
 רטפורש ופר"מ[ סק"ו ~ט"ו סק'ח ]ם"ך הש"ם ננד שזהועליו
 ונרחש אמור העכו"ם ע"י הוא הכישול עיקר ראםשם
 ; כם"ד וננארם כשסש כרוריםדבריו ולענ"י לגמרי רבריו שדחה ויש ע"ש ברכריומאד
 בשר ישראל הניח שמואל אמר מי0.[ בגם' איתאלבנ

 ומסיק מותר בו והיפך עכו"ם ובא גחליםע"ג
 וכשהיפכו שעות בשתי מהכשל היה ההיפוך רבלאדמיירי
 היה לא ההיפ:ך בלא אם אכל אחת כשעחיתבשל
 מקרג דה:וכו"ם דאע"נ וקם"ל אמור כללמתכשל
 היא טילתא ל" בישולא רקרובי בה לן ליתהגישול
 ישראל והיפך עכו'ים הניח להו איבעיא אוטרואח"כ

 נמרו מוהר עבו"ם ביר נמרו ק"1 יצהק בר ר"נמהי'אמר
 בין יוחנן א"ר וכו' נמי איהמר כ"ש לא ישראלביד

 והיפך ישראל שהניח בין ישראל והיפך עכו'יםשהניח
 עכו"ם רשגר ריפתא הא הלכהא רגינא אסרעכו"ם בידי וגמרו תחלתו שתהא ער אמור ואיט מוהרעכו"ם
 נמי אי עכו"ם ואפה ישראל שגר נמי אי ישראלואפה
 חיהויי ביה וחתה ישראל ואתא עכו"ם ואפה עכו"םשגר
 נורם דברים פ' טוף והשאלהות הנ0' עכ"ל רסישפיר

 : ע"ש וכו' ריפתא האהלכך
 זה יהיתר ]חע"7[ והריכ"ש והר"ן הרשב"א ופלשולג

 והוכרחו בהכשיל ולא בפה אלא איט תנוררשגירת
 כלא ראם מפורש סקורם אוסר ככישולים שהרילכך

 וא"כ אסור כלל מהכשל היה לא העכי"ם שלההיפוך
 בלא הרא בלבד ישראל בשגירה לההיר אפשראיך

 כלל סתנשל היה לא האפייה דהיינו העכו"םמעשה
 ק"ל אכל בבישולים ולא הקילו גפת דרק וראיאלא
 לו היה בכאן זו סימרא הש"ס בעל קבע לטהרא"כ

לקבוע
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 פת בריני מיירינן רשם ]3יסן נרף הרנה סקוהפלקבוע
 רמשטע הלכך רנרים השאלהות נירסח קשה טזהויוהר
 ! 11א נהפוך והלא הקורם מרין לטרנו רזהלהריא
 ביד גסרו ק"ו רנב"י רקאטר במאי הקשו עודעך

 ק"ו מאי כ"ש לא ישראל ביר נמרו כעהרעכו"ם
 לאן בישולא רקרובי מקורם אוסר הא אררבאהוא

 א'כ טותר הבישול קירב כשהעכו"ם ולפיכך היאמילהא
 רלאו אסור הבישול קירב רכשישראל להיפךממילא
 היא מילתא בישולא קרובי רווראי והרצו היאמ'לתא
 קולא משום כלומר הוא מילהא דלאו טקורם שאימרוזה

 מטעם לאמור לבלי היא ט'לתא לאו עכו"םדגישולי
 דלאע לומר לו לטה זה מ8ני ראם והטיהני ]ר"ן[זח

 שנם כיון סותר היא סילהא א' אפילו הא היאמילתא
 על הבשי שהניח בטה בהבישול חלק היהלהישראל
 יהיה הבישול שכל סצריכים היינו אם ובשלטאהנחלים
 בישולא דקרובי לוטר מוכרח היה שפיר הישראלע"י
 וחיפך עכו"ם בהניח נם באטת אבל היא ט'להאלאו

 הבישול קירוב אלא הייטראל ע"י הבישול בל איןישראל
 והיפך ישראל בוציח מקורם לזה הוכרח למהו~'ב

 להריא מבואר והטררבי והרא"ש התוס' מרברי יהנהלין ! וצע"נ כלל היא מילתא רלאו לומרעכו"ם
 בהכשיל בין בפת כין הוא ררבינא דינאדהך

 רבאטת כם"ש הלכך דנריס השאיתות לנירסהוכ"ש
 הגשיל דנם המסקנא לפי הן שוין ותבשיל פתנוירת
 נתפשטה שלא טקומוה שיש ורק חתנות משוםדיא
 נלע"ר לכן הם שוים הגוירה בעיקר אבל רפתגוירת
 סרגס גצמק סטהיתופ ט) גג."ורו סנ"ון ]ניס' הרם"ארבינו רברי יהבארו ובזה אחר באופן לדבריהם השניאלפרש
 : מ6,3ר[ וסרומק ע"ס 5תנס'3 פת גין יזנריו גס)ועק
 ישראל רגיח ראם שם בגם' ספורש זה רבר והנהגך

 הבשר לקח כטב"ד שנתכשל וקורם נחלים לגשר
 אכור וצלאה דמל מן ולקחה העכו"ם וגא כטלודגיחה
 בהחלת חלק להיוו-אל שהיה ואע"נ שלקוהמשום
 על בשר כשסניחין נ"נ סובן זה רבר והנההירמת מעשה נהכטל כסל והניחה' שכשלקחה ספניהבישול
 אוהה טנכיהין הלא ~עתו להפך הכשר ונוטליןהגחלים

 מפורש ווה כסל כמונחה והוה לגטרי הנחליםסן
 בשר שהניה ישראל אלו צריך ברם וז"ל שםבשאלהות

 לא ראי היכא סהו בו והפה כוהי וגא גחלים גכיעל
 רוראי לן טיבעיא קא לא גשיל חוה לא ביה הפיךהוה
 וכו' אגומרי ואחהיה טסלא רשקליה כמאן הוץ"לאסור

 : הסוניא כל שהג'א ע"שעכ"ל
 היהה רהבזירה ס"ל אלה דרבות'נן אומר אגי ולפ"ולז

 ולא בהבישול כלל ה?ק להישראל היה לא אםרק
 הישראל טעשה ע"י מהגשל היה לא אם ג%נחהינן
 לנישול הכוכרח רבר רק עשה אם סתבשל היהאו

 ריין ולית רין ליה ההנור הסיק רושראל אםוהגה
 אם ויבן להגישול עיקר חא זה דגו י 9תדסוועי

 ראשיה שדיי מותר הגישול כל עשה הכות'אפיו
 טעשח הישראל ועשה התנור שנ'רת הואהבישול
 כאן אין דוזנור טשנית אם אבל בתחלהוהבישול
 מכבר היו שהנחלים או שנרה שהכוהי כנוןהיתר
 בתחלה הבישול בעצס חלק לו יקח שהישראלבהכרח

 הצביד1 הביע~ל 3החלה חלק לקח אם אסנם בסוףאו
 מעשח נהבפלה מההנור הקדרה שלקחו או מהגחליםהבשר

 ! בם"ד חומר כם'ן הסוניא נל התכאר וכוההקודסה

 נגי על גשר ישראל הניח שמואל אטר וה"פערז
 רסי היכי ופריך טוהר בו והיפך עכו"ם וכאנחלים
 פשימא בש.ל היה ביה הפיך הוה לא רא'אילימא
 כיקר") מטסס קע"י וגיון עטס ומע5מו יו 5וס י" סיסר"3כי6 );1 6יגספ מס מ'מ ר"סון מטקס ג'ס! רנסיסוגו 6ע'גג)ותר
 לא היפך לא ראי ראו אלא )ג1[ 6ינסת )ת )נמרי גסי)סום
 סר* ]כ),תר נינוץ עכו"ם בישולי טותר אמאי בש.להוה
 ניון משמ )ו 5,ס סג6 וגסי 'סר56 מטסס גתגע): סיסוגוט"י
 סמעסן ור6סית )גמר' מתגס) ס'ס 5ן ס'קר36 מעסססג'"
 ראי צריכא לא וטתרץ עכו"סן ניס~5' ממס סוסנסגסיס
 גועסס סנהגס5ס צגמק1ס ]כ)וננר קם"ל היא מילהאבישולא גדובי דתיטא טהו וכו' שעי בתרת' כשיל הוה דפיךלא
 סכיס1) כנ) 1ס1' סי6 עעה6 ג'ס.)6 דקרוג' 16מר סיית'ר6סין
 סוס )6 גס ססיך )6 6' סמו ייגו והוס ר6שון מ:ססוגחגס)
 )עג'ן גס סי6 מ'3ת6 י163 קמ'5 6סור וסוסגס'5

 גיס"
 מטסס

 ומותר[ גם') סוס גס ססיך סוס )6 6י גמו וסוסר6מון
 משום בו אין ב"ד כמאכל שהוא רכל טרר"יופריך
 כלומר וכו' בו יש כ"ר כסאכל אינו הא וכו'בושולי
 לא למה למאב"ר הגשר שהגיע קורם שהפךוככאן
 כיוטר וכו' בסילהא ראוהב.ה כנון ההס וטהרץהיאסר
 טטש רוסה א.נו מ"ם לגמר' ללקחו היפך רטדם'נןהגם
 ישראל סניח הכי נמי הניא גרההא ומביא זהלענין
 ישיאל שיכא ער בו ומהפך ענו"ם ובא נחליס ע"נבשר

 חושש איט כלוטר חושש ואינו מבהם"ר אומבהכ"נ
 מיירי לא ההסקה ובהיהר בסל ודג'חו טהאש לקחושמא
 היו שהגחלים או הישראל המיק שלא בנון כללכאן
 שסועיל פשיטא הישראל ע'" דיה ההיסק אם אבלטככר

 ! בס"ר שיהבארכמו

 והיפך עכו"ס הניח להו איבעיא הש"ם ז:ומר וגק"כלנ:
 מזהר עכו"ם ביר גסרו ק"ו ארגכ"י מהוישראל

 עכו"ם ביר נמן-ו אם כלוטר כ"ש 7'א ישראל בירנטרו
 ום"ם היפוכו ע"' הקודמה הישראל טעשהשגימל
 מעשה שביטל ישדאל גיר נמרו כ"ש שמוהרפסקנו
 נטי איתמר סביא זה ועל שמוהר ב"ש לא הקורםעכו"ס
 שהניח ובין ישראל והיפך עכו"ם שהג'ח בין ר"יאטר

 בירי ונסרו תהלהו שההא ער אסור ואינו וכו'ישראל
 געגץ חלק לקח הישראל שרק כיון כלומרעכו"ם
 ריפהא הא הלכך רבינא אומר זה ועל נזרו לאהבישול
 ואפה ישראל שגר נסי אי ישראל ואפה עט"םדשגר
 ישראל ואהא עכו"ס ואפה עכוייס שנר נס. איעבו"ם

וחהה
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 ראם ראמרינן כיון כלומר רמי שפיר היתרי ביהוהת"

 ,"ק'יילי":י:יוען; ב"מיקן-"י~
 שנירת אפילו אלא ישראל ואפיית עכו"ם בשנירהוכ"ש
 טותר כנחלים הישראל חתה ורק עכו"ם ואפייהעכו"ם
 קצת הועיל לא הנחלים חתיית שע"י יטלמדלא

 !להכישול
 טיבעיא לא קם"ל רבותא כפת זה רין שאומר וזהב2

 או צלי רכל רבה טעשה שזהו ,הקררה להגיטאו הצלי להפך הישראל שכיכולת בצלי אובתבשיל
 אלא הכישול באטצע נס טעשה בהם עושיםהכשיל
 שום בו עושין אין בתנור הושיכוהו רק ראם פתאפילו
 לרינא אכל טהני נחליס חהיית נם מ"ם כירועטעשה
 רבינו רברי אתיין ולפ"ז לתבשיל פת כין חילוק-ין

 הרשכ"א רכותינו פי' לפי פובא ק"ל באטת יהנהכטש ! בס"ר שיתכאר כמו חומר כמיןהרמ"א
 בטשך מהבשל שיהא רבעינן והריב"שוחר"ן

 פשטא כרטשטע אמה- ואל"כ לברו הישראל ע9הזמן
 הוה לא היפך לא ראי לאו אלא רקאטר רש'טרלישנא
 והיפך ישראל שהניח בין ישראל והיפך עכו"םשהגיח בין יוחנן ר' ראםר הא א"כ וכו' מוהר אטאיבשיל
 היפך לא אפילו ראם נ"כ כ11נת1 וכו' טותרעגו"ם
 ר', לה מימתם היאך א"כ טתבשלת היתההעכו"ם
 נ"כ שכתכ שם הרמכ"ם על קשה טזה ויוהרסתוטי
 אם הוא ההיתר ררק הרכרים ביאר לא איך זהכלשון
 קפירא ראין ווראי אלא לברו הישראל ע"י ~תבשלהיה
 סנירס סיחר ז5טנין ]ו6ט'נ הרם"א רבינו כרבריבזה
 גזרכז סס'ס 5ס11 זנקיס י'5 סררס 5סגין ונס ס"5כסרמ'6 וז6י 013 מ'מ ט"ס 0חהדו 3סס זרק סס ס0רמ3"סססמפ

 : וזו"ק[ 35יס51זס"ס
 והר"ן הרשב"א בשימת שהולך הב"י רבינו ולכןכמב

 שגירת אין וז'ל ז' במעיף כתב שהריוהריב"ש
 אין המתבשלים בשאר אבל במת אלא מועלתהתגור
 אלא 1מוריר מעלה האש הרלקת ולא התטרשנירת
 של כתנור מחכת לבשל הרוצה לפיכך רווקאההנחה
 למקום התנור לתוך הטחכת ישראל שיהן צריךעכו"ם
 טשום בפת שהקילו והטעם עכ"ל בו להתכשלהראוי
 מיוחרת טלאכה חיא בפת התטר ששנירת ועור נפשדוי
 וצריך כולו ושתבער התנור להסיק רצריך כלוטרבו

 חשובה טלאכה וחוי ההטר ולנרוף הנחליםלהוציא
 ואין ומבשלין התנור מסיקין תבשיל כישולמשא"כ

 הוי := יו"ומ
 שו(על על,. ~":., .

 ישראל והפך האש ע"נ קררה או כשי עכו"םהניח
 ה"ז עכו"ם ונטר ישראל שהניה או כקררה והניםבכשר
 סתגשל היה העכו"ם בלא גשגם הוא ובונהו עכ"לסותר

 ישין חעתיק והוא הנרול במפרו כטיש העתבמשך
 ההיסק והיתר זה באופן רק הוא פירושם רלפיהרטב"ם

 שאר כשיפת הלך ריטיא רכינו אגל במ"ש ס"ללא
 ולפיכך שיתבאר כטו טוהר התגור כשגירת רנםפומקים
 סיוע בלא טהכשל היה לא ראפילו 1' כמעיףכתכ

 כמו הש"ס שיפת יהפרש רלריריה טשום עכ'ילהעכו"ם
 לשוגו טמתיטת ואררכא ההיפך טכואר אינו הכ"ירכינו בלשון רנם טשום י"א בלשון כתב שלא וזהשבארנו
 וכם"ש גן נ"כ טשטע הרטכ"ם לשוןשהוא

 במעי
 ט"א

 הישראל ע"י היתה התנור שנירת רטילהא רסתטאועור
 : אחר להיתר א"צ רלשיפתו טמילאוא"כ

 וםשל חולקין ויש ז' במעיף הרמייא רבינו וזץב2ד
 שם השליך ולא ישראל חיתה לא ראפילו וי"אוטועיל טהני כוונה בלא חיהוי ואפילו נוהנין וכן פת לעניןכמו בישי לענין מהני כנחלש חיתוי או האשרהרלקת

 ישראל של טאש האש הרליקה שהכותית רקקימם
 זוצ טהני חיתוי או רהרלקה שכתכ זה והגה עכ"לשרי
 טרבריו רטשטע מה רק שכארנו כטו הנם' ריןטעיו-
 אלא רנם' טרינא לאו זהו טהני קימם השלכתרנם

 התוס'יהרא"ש כם"ש א"י לבני ככל כני בין שישטטנהגים
 בהרלקה רק קימם השלכת כלא רנם לי'יא מ"ל ולכןשם
 ריגו רשוח רכיון אלו לי"א רס"ל שרי ישראל שלמאש
 קי"ב כמי' כם"ש הרבה הקילו שבפת ומאחרילפת
 אין ררומאי כן לטאכל שהגיע כל שם חז"ל אטרומדץ ! סק"[ ]עס'ך כזה חולקין הרבה נ"כ טועיל כוונהבלא רחיתוי ט"ש וכן ישראל וככית חרחק כשעת רק זהעל למטוך ראוי ואין נרולות קולות הם כאטת אכל ככאן כןכמו

 בישל ככר אם וה"פ עכו"ם בישולי משוםכו
 מעל לנטרי סילקה אפילו ב"ר טאכל כרי ערהישראל
 רכל םותר בישולה וגטר וחחזירה עכו"ם ובאהאש

 אם אכל כישולה שנשלם טקרי ב"ר כמאכלשנתכשל
 והחזירה עכו',ם ובא ב"ר כטאכל שהיתה קודסמילקה
 הסקת אם אטור הרם"א רבינו לרעת ואפילואסור
 עכו"ס בישלו ראם ולהחטיר להיפך נ"כ י"א ולכןמך : ל"ח שבסעיף להיפך רטי ולא ישראל ע"י היתה לאהתנור

 או ע"ש הוא אא"כ אמור ישראל ונמרוכמאג"ר
 יש אבל אורחים לכבור או כרבר הפ"ם שיש אועיו"ט

 רכמאכל אטרו רלחקל עגין ככל שמתיריןטרכותינו
 והמור הרא"ש רעת וזהו להחמיר ולא כישול הויב"ר
 פסק וכן הרמב"ם טרברי משטע וכן פומקיםורוכ
 לפקפק ואין נוהגין שכן וכתב פ' במקיף הרם"ארבינו
 ( לאחריט ולא לעצטו יחטיר להחטיר והרוצה בזהגלל

 על הקררה או הבשר את ישראל תניח אם אמנםמז
 עלידם להתבשל ראוי היה שלא עוטטות נחליםנכי

 ונמר נחלים והוסיף העכו"ם וכא ב"ר גמאכלאף
 פסק כן כלל זה על בישול שס ראין אמור וראיהבישול
 עליו הרם"א רכינו הגיה וטרלא " כמעיף הכ"ירבינו
 חרבת טיקל שחוא רחנם גזה סודה חוא דגם שייםכלום

גסו
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 היה דישראל מלאכת שראשית טון פ"ט שנתבארנ%
 שם אין ב"ד לסאכל נם להניע באפשרי דרהשלא
 דסי כן ט-אה לא הסכרא שמצד ואף כלל ע"זגישול
 ז"ל חרשביא ויא זו דיעה ובעל נהה~ם מחיהוי זהגרע
 שכארט כמו ככישולים ולא וה חיתר יש נפת דרקדם"ל
 שרוא מפני להקל הולכין עכו"ם בבישולי ספק כלנצ1ץ 1 בזה להתיישכ וישי"ע למעשה מ"ם ככ"ם דרכו וכן אדלעיל רסמיך י"לייס"א רביט הגיה שלא ומה להקל אפשר היה לדידןאבל

 שנתבאר כסו הרבה בו החמירו לא וגםררבנן
 עכו"ם והגיח האש על המאנל ישרש הנטץ אם~פיכך
 מילק אם ידוע ואינו כישולו ונמד נו חהפךלשמרו
 להקל דכריהם רמפק מותר למכ"ד שהניע גודםהקדרה
 שאומר מי ויש אסור שמלקו בווראי שירענו בלאלל

 מעצמו מייקה אלא ץשראל בצווי שלא העכו"םרמילוק
 מניחין דאיך הקידם רין על הקשח דהמררכי ורעמפן : 11 כריעה תפמו והש"ע והטור בישול שליש וי"אבישיל חצי שרוא י"א ב"ד דמאכל ודע ]עג"מ[ כה לןלית

 פרפה בשר על יחליף שמא וניחוש לכדוהעכו"ם
 ובשם חותס הישראל שהניח דמיירי ראבי"ה בשםוכתב

 בשם אבל ומשסר יושב בשתוטק רסיירי פירשחירושלמי
 קדדהו ולהניח כשוק ל(לך לישראל רסותר כתכרנם"נ
 חיישינן דלא אחר אימור או חלכ שיש ואע"פבכיתו
 הישראל להכשיל כרי כקדרה איסוד הכותי ימילשמא
 י' ,ג6"6 התום' בעלי רכותינו דעת הוא וכןעל'ל להכי חיישינן לא ברבר מרחח הבותי ראין היכארכל
 כריעה משמע שם רשש מלשון אבל ע"ס[ וסרי ר'סי'ג

 לעכו"ם דגאה לית דהתם וז'י שם שכתכראשונה
 תבע ישראל ליה חזי ראי רמסהפי לקדרה נבלהרנשרי
 אסור זה מעם דבלא ומשמע עכ"ל וכו' נדינאליח

 הסם"נ כדעת לדקל פמקו קי"ח מי' לקמן והש"עוהמור
 : ע"שוההום'

 נהם שבשלו כלים ררשב"א וכתב 1,"ל הפור כתבנ
 אסורין כותים כישולי משום בהס שיש דבריםכותים
 המכשלוה ישראל שככיה כשפחות ליזרי צריךלפיכך
 שא"צ וכהב ז"ל הרא"ש לא"א נהירא ולא וכו'לעצמן
 פליטהו לאמור ככישוליהם החמירו שלא כלל לזהלחוש
 הכית נדק כם' הרא"ה כם"ש הרא"ש של ופעמועכ"ל
 חהנות משוס הוא האימור דפעם דכיון יו[ נ"ג]סק'נ

 כתב הרשב"א אכל חתנוה איסור שייך לאוכפלימות
 שהם וכיון הקון ראורייתא כעין רכנן רתקון דכלשם
 רכינו שכהב וזהו אמורה דהפי*פה ממלא המאכלאמרו

 שי ויבש ישטו שכי ייני קיףסימן
 ויש וז'י פ' רין סמאכ"א בפי"ז הרמבים כהבא

 להתרחק כדי וגו' הגסים אוהן שאנרו אחריםרנרים

 לפנעו חעכו"ם נהם שבשל כלים ת"ל ט"ז כמעיףהכ"י
 חכשר צריכים עכו"ם נישולי משום בהם שישרכרים
 נ4 דיא אם הכשר רומצריכים לדברי ואף שא"צוי"א
 קץקר זה לאימור שאין מפני וריו פעמים נ' מנעילוחרס

 ונזה הבשר להצריך גרי"ל והכי עכ"לבדאורייתא
 וה ורכר פעמים ל הנעלה מועיל לכ"ה רנםמקילינן
 : קכ"א כמי' בס"ר ויהכאר תרומות מירושלמיסהכאר
 הסבשל בעכו"ם שם וחרא"ח חרשכ"א נחלקו קינא

 בסוצאי לכריא אםור זח רמאכל בשכתלחולה
 גיטמ סשום בם'* אמור עצמו להחולה והץשבה
 אעשר נענין ראיא נשנת רק לו רשתרה דלאעט"ם
 81ל הרשב"א דעת וזחו הנעלה צריך רבלי דנםוממרלא
 האעיר רעיקר רכיון ום'י בזה הולק ז"ל הרא"חאכל
 אגהע שנם בדול אלא שייה אינו חתנות משוםהוא
 לבשל ומוכרחים לכשל לט שאמור בשבת אכליכולים
 שאין לבד ולא חהמת משום הכא שייך יא ידםעל

 גם מוהר עצסו ההכשיל אפילו אלא נאסרתהקררה
 1 ]עגק[ 6ח המכים בתשו' ז"ל והר"ן שבת במוצאילכריא
 כתב וה קכם"ם הרם"א רבינו על קצת לתמוה וישנ1נ

 לם"ש מוהר בשנת לח~ה שכשלעכו"ם
 הכירא כה"נ דכל עכו"ם בישולי משום בו ואיןלבריא א9קי

 ראף כלל הרשכ"א דעת הכיא לא ולמה עכ'קאיכא
 וה ביאר שנשם הבית משמרת ספרו ראה לאאם

 לחלק שאק כתג תה"ב במפרו נם הא ס"םכפרפיות
 רבהצ ררעת ונראה איטרים לשארי וה איטרבין

 וה באימור הקילו קלות הרכה שבאמת כיוןהרס"א
 עלהשם לסמוך והר6ן הרא"ה הם כראי כשבת ולכןכם"ש

 לדבריו שהסכיסו מרגדולים חש לנבארצ יחידוהרשכ"א
 ופפט עליו שחלקו ויש סק"[ עי'" ס" וסנ'6 גוח'גגס'ן

 1כטד14 סקג,[ יפר"מ סקע'י ]עץ להחכרדכהרשכ"א
 אפילו בהכלי כישלו אם ובדיעבר לחחמיר ישלכתחלה
 סק* ]ענ6פשע התנשיל לאמור אין יומא כתכשהיא
 כסכי6 ירכס ספ6 גנזיר כמ*ס 5גרי6 פותר 6'ך סרט'6 ע5ססקסס
 נסג8 סגנס כו פיס יש5ס סניסי כיסר56 7גס גוס וסגס8'ס

 מוחר סגפ וגטג6י פיס 8י 656 6יט כפגי5ו 'רנס סט676סיר
 כירטל וס גורו 67ט וטך פי"מ סי' כ6'מ ה:5גיס סרט.6נט"ס

 : ירכנן[ קן נ6'סור יטינור טג'5 67ורהס6משר
 עי4 שנהנשל תבשיל כשר בתכשיל נהערב אםננ

 לאנלו מותר הכשר ההכשיל סן רוכ יש אםכוהי
 ששים מצרכינן דרבנן איסורי רככל דאע"נ סקג"ה[]~ך
 מ'ט צ"ח כסי' וכמ"ש תורה נאיסור :מו בלתבלח

 : ברוכ ובטל הוא קל זהאימור

 : מעיפיס כיח ובו , מ"קין הפאריתי(

 הן ואלו חהנות לירי ויבואו וכו' ית;רבו שלאוכו'
 ליי'צ להוש שאין בסקום ואפילו עמהן לשרצתאסרו

ואסרו
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 שאין במקום ואפילו כישוליהם או פיהן לאכולואסרו
 שהיה או נאסר שאינו פבושל יין שהוא ואע"פכוכבים עוברי של בממיבה ארם ישתה לא כיצר לגיעוליהןלחוש
 מוהר ישראל הממיבה רוב היה ואם לברו מכליושוהה
 התאנים ומן ההמרים כן שעושין שלהן שכר שוהיןואין

 אם אבל מכירהו במקום אלא אמור ואינו בהןוכיוצא
 הגזירה שעיקר מותר שם ושותהו לביתו השכרהגיא
 בהם וביוצא רמונים ויין תפוחים יין אצלו יסעורשמא
 גזרו לא מצוי שאינו רבר מקום בכל לשתוהןסותר
 : הרמב"ם עכ'יל כיין הוא הרי צטוקים ייןעליו
 ששותה אף גממיבהן לשתות שלא שכתב זה והנה2:

 תמוה רבר הוא נאמר שאינו רבר או לבדומכליו
 הזכירו לא הפוסקים ונם מקום בשום זה רין נמצאשלא
 ורבינו קי"ב ר"מי הטור לבר בלל רכריו הביאו ולאזה

 בפ"א שאטרו ממה זה לו שיצא בתב כ"ם במפרוהב"י
 היהורים בל וזימן לבנו משתה שעשה כונבים עובר .[ךח

 וכו' משלהם ושותין משלהם 'פאונלין אע"פשבעירו
 שנאמר מהים מזבחי אכלו כאלו הכה-ב עליהןסעלה
 וגם ע"ש קנ"ג במי' והש"ע הטור וכם"ש הטשתהמשים האיסור רהתם והמיהני ע"ש מזכחו ואכלה לךוקיא

 מ"ו רין מכוכבים בפ"ט זה רין כתב עצמוהרמב"ם
 אסור לבתו או לבנו משתה שעשה כוכבים עוברוז"ל

 משלו הישראל ולשתוה לאכול ואפילו ססעורהוליהגות
 לאכול אסור ומאימהי אכל ובמסיבהם הואיל אסורשם
 ימי וכל מעורה בצרכי ולהכין לעמוק טשיתחילאצלו

 ההדחקה וכל וכו' יום ל' המשהה יטי ולאחרהמשתה
 לך וקרא שנאמר הוא בוכבים של עבורה מפניהזאה

 : עכ"ל131'
 אחר בזמן ולא פנשואין במשהה רק זה ראין הרינ

 הנשואין זמן נל אלא אינו רהאיסור כהב רשםועור
 רשם ועור לעולם האימור ובכאן יותר ולא יום ל'ואח"ב
 פה וכן שהייה רק הזכיר לא ובכאן אכילה גםהזכיר
 לח"מ בעי כתב מותר ישראל ממיכה רוג ראםשכתב
 שמואל עוק בנם' ראיתא ממה זה לו שיצא הב"יגשם
 משכיה מבשלא חמרא לקמייהו אייתי יתבי ה11ואבלש
 פבושל יין אמרו הרי שסואל א"ל מיניה ליריהאכלמ
 'ממיבה רוב ראפיל1 אמרה ואי ע"ש יי"נ משום כואין

 שמא "ליו והקשה עמו שמואל שתה היבי אטורהפראל
 כרי ליריה משך ואבלמ שותה היה לברו שמואלרק

 רמרקאמר כך כל י'" זה והנה ע"ש בו ליגע%א
 לשהות הביאו שלשניהם להריא משמע לקמייהואייהי
 הרבר עיקר אמנם לקסיה אייתי לומר לו היהדאל"כ
 הנזרות מאלו זה רקרק רהרמב"ם נלע"ר ולכןוא : ממיבה זה אין יחר שיושכים אנשים רשניהטוה

 גמשנה רהנה גרולות שאלות בזה יש רבאמהעצמם

 שם ראופר קשה מזה ויותר עכ"ל אמרוההאמוראים נימי ושט4 בברייתא ולא במשנה לא מצינולא
 לביתיה ליה מייהי אחא רב ושתי רחנותא לבגאליה ספקין ר"פ שם ראיתא חתנות משום שכר עלשגזרו

 יתירתא הרחקה עביר אחא ורב חתנות מש-םותר11ייה1
 משום הוה ושלקות פת גזירת גם הא וקשהעב"ל
 דפת גריניהם שחלוקים מ"ש חהנות משוםרבולהו וכיון ותוס' וגרש"י בגמ' ]5'ס:[ שם כמבוארחהנוה
 רהוה הרי חהנות משום שכר על נזרו לאהמשנה רהכטי ביון וע"ק כוכבים העובר בבית כששותיןאיא האימור אין ושכר מקום בכל הוא האימורושלקות
 חשו ואיך חתנות פשום בשבר שייך רלא להוברירא

 לשונו ברקדוק ז"ל רש"י אמנם מהם יותרהאמוראים
 כסו ז"ל הרמב"ם רעת גם וזהו הנל היקןהמהור

 : בם"רשיהבאר
 ביאר לא חתנות משום בגמ' שהזכירו בפת רהנה1ץ

 חז"ל זה ביארו וכבר ביאור שא"צ טפנימאומה
 שם ראומר רבר רי"ח בגזירה רשבת כפ"קבעצטו
 משום ויינן יינן משום ושמנן שמנן משום פיתן עלגזרו

 חהנות משום הנט' שאמרה בשכר ובכאן ע"שבנותיהן
 בכאן האריך ולמה עכ"ל בבתו עיניו ויתןכוכגים עוברי אצל משתאות לעשות ירגול שלאפירש"י
 הקרושים רבוהיגו כוונת דנל הוא כן הענין עיקראמנם
 כראמרינן כלום אינו ושהיה אכילה ביא אך ביחרטסיבות ע"י בא זה ורבר חהנות רהיינו מננותיהן להרחיקהוא
 ולכן ע"ש ושהיה באכילה הוי רהמהה חוליןריש

 יעשה רא"ע לחלומין ובישולם פיתן לאמורהוכרחו
 ויאכלו אצלו כשרים מאכלים כוככיםהעוכר
 ישמח ריין משום לחלוטין יין לאסור הוכרחו וגםחיהון לירי יבואו זה וע"י חכרים ובהרבה בחבורהיחר
 עליו רוסה העולם בל עינו ככום והנותן אנושלבב

 גם כח יש האכילה אוסרין היו אם ואףכטישור
 שפ בחולין כראמרינן לבבות להטשיך לברהגשהיה
 סתם אבל אבילה בלא לשהות ררכן אין מלכיםררק
 לפיבך ע"ש אכילה בלא גם לשהות ררכן ארםכני
 ;ש; ה.ש,ע:": ,~ושי~(1

 1,1:1יי7*:ד:1נןכץש םג:[שצ:1%,:ןי : כיחר וחמשתאוההממיבות
 עכ"ל ובו' יין הכל שותין והיו יין רוב להםשדדה
 היה שעורים של דשכר להם מצוי היה לא שכרולהיפך
 להם מצוי היה לא תמרים שכר וגם מצוי היהלא ובא"י רפסחים רפ"ג כמבואר הטדי שכר חצלפנקרא
 עליו ולהבריל לקדש התייו ולא השכר אה ססאסיןוהיו

 לרג התירו לא חייא ור' דרגי ]ק'ז.[ בפסחיםכמבואר
 ריגף היה גכבל אכל השגר על לנזור השו מ~אע"ש

גתמרט
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 בש"0 כסבואר שבר עושי הרבה 3חן מטת8מש
 עליו להגדיל הה*רו וכשם ס'ח'[ ]סטחיס וכו' כסחא"ל דתמרי פירינא למה קריבו לבבל אע;לע עולאצאמרינן
 מגוס בפפץים שם כטבואר סרינה חמר רהוהמשום
 וקסס 6סיגר6 קייס יסזס ירג 6סגח יר"ס סס י6ית6 עס*ץס
  האביראים ולבן  לגגון ססירר  וסו 6)6 15 סתיר 65 רגי1ט6

 יין נעל :ממש נורו לא אר בשבר  נם לנוורוצבההו
 טובא ויין אטש לבב לשמח היין פולת בו שאיןמפני
 הסשנה שחכמי כיון ועוד בשכר משא"כ נרירסיגרר
 לנזירת נזירהם להשוות רצו לא בזה כלל נזרולא

 מסיטת יה.1 שלא הפעם עיקר בעד נדרו ורקהקדמונש
 בביתם לשתותו השכר את אמרו יחד ולשתותבגיתם
 לבית הם ינואו שמא חששו ולא התירו לבית חוץאבל
 רוב וצה ישראל בכית דמסתטא גיחד ישתותישראל
 מקא"ב מעמים אחרי רנים יגררו ולא ישראלהססיבה
 ! רנרים נשאיי ולא נשכר רק זחלפרש רש"י דקדק ולכן פעטים ברוב חרוב הסהבכיתם

 צריר שההה רלפי בטעסן ברורין הרטב"ם רברי י~פ"ון
 הקדים לפיגך זל"ז דומות ואינן אלו נזרות כללבאר
 6לא לההרחק כדי הוא המעם שעיקר דמפניהטעם
 ע, נם ביחד מסיבה ע"י בא וחתטת חתטת לידיינא

 אסרו ובישוליהן פיתן ורבן וברשירש"י לברהשתייה
 האיסור שעיקר דמפני והמעם נניתן נזרו ושכרלנמרי
 האיסור ד' היה יחד בםסיבה עמהם לשתות שלאהוא
 אבל שמיים וזהו רווקא בביתס לשהותו כשאסרולשכר
 שמא הנזרה שעיקר מותר לביתו השכר הביאאם

 יחד ישתו ולא יחכלו שלא כלומר עכ"ל אצלויסעוד
 ! אחהנמסיבה

 שהם לחוש *ש הא מועיל מה אכהי לשאול ואיןח
 ייט ויביא המאכלים אצלו שיעשה הישראליבקשו

 התרחקות טרם רזה סובן זהו אך יחד ויסוגו לבקעםעמו
 וכראיתא נכשרות שעשו אף ממאנלס נשםרכשהישראל

 טפל*נ הוה רלא ואחאב 'הושפט לענין חייןבריש
 שעושה בעת רק להיות א"א חה ורבר ע'ש מיניהנפשיה
 ישםחו ישראל שגם ורצונו לבהו או לבט נשואיןפשתה
 אסרום בבה"נ באטת ולבן בנ לעשות הוא סונרחעמו

 1 כם"ש מכוכבים בפ"מ שכיאר הריןוזהו
 6י[ סער ס' ]נית הבית בהורת כתב ו"ל והרשבייאפ

 קרושים מנהג אלא חכטים מנזירת היה לאדשכר
 החטירו לא ולפיכך סססיבתן א"ע להרח'ק בושנהגו
 דחכמי משטע הפוסקים מכל אכל ע"ש נבתיהן רקנו

 ורונ והרא"ש מהמור משטע וכן בשכר נזרוהגם'
 ראל"ב לזה הוכרח רהרשב"א רהריא ונראההפוסהים
 א"ש ס"ש ולפי האימורים לכל שבר בין הפרש ישלמח

 :  5חריס[ סטמיס סק'נ ]1עע'ז נזה נ"ם אין ולרינאבפשיטות
 וו"ל  הרטב"ם בלשון נ"כ בתבו והשו'ע הטור והנהי

 של או  של'תסרש שבר  אחר  בותים בל  שברבל
 רבש של או תנואה של או שעורים של אוהאמם

 16מו

 טבירתו ב0קום אלא אסור ואיט חחטת משוםאסור
 וכר מותר שם ושותהו לביתו השכר הביא אםאבל
 שאדם כדרך לשתות עצמו כשקובע אלא אסרוולא
 כביתו חשונ הכותי בבית שלן פי וכן מותרבאקיאי עראי ררך ושתה הטתי בבית נכנס א0 אבל בשתיהקיבע
 והכל עכ"ל מהכותי שכר לקנות בעיר לשלוחוסותר
 שתיחן מפעם רק הנךרה דיתה שלא הפעם מפנ*מא

 בשכר מתירין ריש א' בסעיף כתב הרם"א ירנינויא ! שבארט כמו ססיבהשל
 להקל טהנין וכן רבש של ומשקה הבואהשל
 עב,פ יש  ראשונה לדיעה דגאמת עכ"ל אלובמדיטת
 ול8 בבמפיא לשתוה  סשסים  הטיני בבל איפראיוח
 שאמיו מהקרפונים יש ויחל בוה שנוהדים  טעולםנשסע
  הבואח של בשנר ולא חנורח היתה  תטרים בשברררק
 אצלנו נם לבן טייא"ר הנקרא רבש של בסשקהולא

 והירות שום אין מ"ם חטשקה עיקר היא יי"ששסשקה
  בשם ראבי"ה בשם הסררבי בתב רבר של ופעטובה
 רשמר ע"ש רעת סירוב בך בל  אין שלנו רבשברר"ת

 ולפש1 שלנו שכר  בן ולא חשובה סשקה הסותסדים
 אץ רבש פי חכן פאר  פשופה סשקה שהיא ליי"שק"ו
 הישב"א  סברת 6ה  ובשנצרף בך בל רעת קירובבוה

 היתת לא תטרקם שבר על שנם ט' בסעץשהבאט
 בכל חשש שום דאין וראי ע"ש חכסים נזירהמעולם
 כסו סאד יקרות משקים שיש והנם יין זולתהטשקין
 דעת קירונ יש ודאי רבאלו וקאניא"ק ופארמע"ררא"ם
 כיין והוה חיוקר ספני מצוים שאינם משקים הםס"ם

 סצי"עהם יוקר מפני עליהם נזרו שלא רמונים ףיןתפוחים
 אלו בבל ולכן נ' סעיף והש"ע והפור הרמב"םבם"ש
 פחיתותן מפנ* אלו שלהם בססיבות להכשל שייךלא

 משקים שארי וכן אוהו שמבשלים אף רשכר ורעיבנ 1 סציאותם ריחוק מפניואלו
 רהשכר שלקות איסור משים בהם איןשמבשלים

 חפור ובתנו קי"נ בס" זה בתבנו וצבר המים לגכיבפל
 סעיוהש"ע

 של ביין קולא טהג*ן שישראל סקום ב'
 מהרשנ"א ומקורו עכ"ל אסור השכר אף נונניםעוכרי
 אחר טאסורא ]5י6!ך בנם' ראיתא מעוברא לה ורייקשם

 כות'ם מנע על הקפידו לא שהישראלים לאירדאיקלע
 שלא ברי ובר ולא יין לא טהישראל לשתות רצהולא
 משבר לשהוה לעמן נונע זה רין אין אבל ייןישתה
 רב11נה1 מפרשים והש"ע המור אמנם ]ג"[ נוהיםשל
 וךי'ף הא לפ"ז אף אבל כלל שכר שם לשהותשלא

 הרשב"א ונם לנמרי זה השמיפו והרא"שוחרמב"ם
 לגל ולא נפש לבעל רק זה אין יאולי בהבבעצמו
 רק רזהו י"א וגם לאיסור מתמו איה וא"כ ]עמי[אדם
 כנפש בשאפ שבעוה"ר כטקום אבל שמקיליןבסקום
  נספ [נזח שכר שם לשתות סוהר כהיתר להםנעשה
 לעיל הרם"א רבינו פמק לפי  ובפרפ  נדריסס[ ונ'כרס'5
 ופ וין  שייך רלא וראי בלל נורו לא שלנו  שגררעל

טט"!



 דושוהן קיר מ1מן עכףם מאכלי הוכאערור114
 וכ'כ כרוריס סכ'ס 7כרי ו5עג'ך סכ'ס יכרי סיחס סק'ג]עק'ז

 וכיוצא רבש ומי שכר כמו יין סתערובת בהםחשש אין אם רק הוא ההיתר שנתבארו המשקין אלו כלינ ! סנ'י[ כססססריסס
 יין לתערובת בהם לחוש שיש משקין מיני אבלבאלו
 מקוס באותו אם באלו וכיוצא ורמוניס תפוחים ייןכמו
 שהמשקה אלא בזול אינו אפילו או בזול יותרהיין

 אסור זה חשש יש רק אם סק"ו[ ]סיך היין ע"ימשביח
 יין תערובה שם שאין שירע ער סהבותילקנותו
 במל שהיין שיורע אלא יין תערובת בהס ישואפילו
 מששה באחר ורי ששש רא"צ וי"א מותר ג"כבששים
 שאר וה'ה בששה במל במים ריין קל"ר בסי'כמ"ש
 במים ררק סוברת ראשונה וריעה סק'ר[ ]ס'זמשקיס
 סי' ]מג'מ מ' צריך משקיס בשאר אבל בששהבמל

 בחנות שמוכרו בחנוני אלא אינו יין תערובת חששיך ! סקס"זןרי7
 ורא מותר טהחבית שמוציאיס רואה אסאבל
 יין מערב היה שאם יין בו עירב שמאחיישינן
 מועם לזמן רהוא בחנות אבל מתקלקל היהבחבית
 והרבר שיהקלקל חשש לא יומים או ביוסשמוברו
 יש היין ע"י תתקלקל שלא זו משקה מבע שאםפשומ
 ר' במעיף הרם"א רבינו וכתב מחבית אפילואימור
 חזיר בשומן והיורות הכליס למשוח שרגיליםראע"פ
 אס לחוש אין גם בם' במל וגס גמ"ל רהוה לחושאין
 או המלח רתוך איסור שאר או רם לתת שנהגובמקוס קל"י מי' לקמן וע' יין של בכלים אלו משקיןנח~ו
 נתבאר ושס עב"ל אמור או מותר אם הריולתוף
 להמורה שהוגר אחר במקום ומעשה נמ"ל רהוירמותר
 בבורית אותם סושחים שס שהמוכרים לחיסשהפולין
 רהוי כזה חשש אין הרין מעיקר אך רקנותםואמר
 אם ראף ועור הרנר אמת אם יורץ רמי ועורנמ"ל

 : יטכ'ן[ כסס ]ס"ת בזה ביוצא כל וכן זהלכלוךולהעביר
 רמונים יין ה' י'8"4במעיף בעלי רבותיני כתבומטך

 רביון משום היין טן יקרים שרמיו אע"פ תחביתמן

 ~וי זה רבר אמנס עכ"ל נפשיה טרע רלאשיהאימז
 תערובות שעושיס באומניס שירוע יש רהנה העתלפי
 מרץ רלא יש יין של מרתפיס במחזיקי יש וכן קפריולא

 וע שעושה ייש תערובות שום עושה ואינונפשיה
 בהתערובות אימור חשש איזה יש אס לרעתהקונה

 ; קבתב הבל לפרומוא"א
 בשכר ולחקור ולברוק ליזהר שצריך כתבו עורמטצ

 נותנים אם עבשיו הבוהים שעושים רבש שלובמשקה
 לקנות אסור שמרים בו לתת ררכן ואם יין שמריבהס
 עבידא רלא והוא השמריס מן מ' במשקה אין אםטרם

 זבאר נ ובבר עב"ל במיל לא באלף אפילו רלמעמאלמעמא

 כ5ל שמע13 5א ועכשיו ששה אלא ששים רא"צרי"א
 במשנה חכמיס ושנו מוהר בוכביס עוברי של שמןין ! חיישינן לא במתמא אבלת,רובות חשש שיש שירוע במקום לא אס לחקור א"צעכשיו ולבן רבש ובמי בשכר תערובות חשש איזהשיהא

 לאכול רצה שלא גרול ארס על רשבת פ':קבירושלמז
 של שטן וז"ל ב"ב רין בפי"ז הרסב"ס וכ"כ ממראזקן עליה כותב אני לאו ואם אכול שמואל לו ושלחשמן
 ה"ז השסן נתבשל ואפילו שהתירוהו ב"ר ע"פשממרה מפני גרול בחמא עוטר ה"ז שאומרו ומי מותרעבו"ס
 שנאכל לפי בישוליהן משום לא נאמר ואינומוהר
 פונס שהבשר מפני ניעוליהן מפני ולא חי שהואבמות
 ועשו שנתבשל שיהם רבש וכן וממריחו השטןאת
 שבתב זה והנה עב"ל זה מפעם מותר מתיקה סיניממנו
 לשיטתו הולך השמן את פוגם שהבשר מפני הוארהפגם
 קי"כ בסי' שבארנו בסו יוטן בני אינם כליס מתם מ"לרלא
 ראמרו מה לפרש הוכרח ולכן הוא בן רדעתו כ'מעי'
 בל אבל בשמן פונם שהבשר מפני הוא נם"לבגם'

 פשומ המעם יומן בני אינם כלים מתם רם"להפוסקש
 הכשר שאין ירוע אם אפילו ולכן נמ"ל הוארלכן
 והרבש השמן הוא כן ז' סעיף והש"ע המור ולשוןיומן בני אינם דהכלים טמעם מוהר מ"ם וברבש בשמןפוגם
 ולא בישוליהן משום לא נאמריס ואין סותריםשלהם
 וחמעם עכ"ל שלהם חמיס לסים וה'י: גיעוליהןמשום
 חשש אין ג"כ כלים ורפלימת חי שהוא בטותשנאבל לפי הוא פשוט חמין מים ומעס סקי'מ[ ]עם"ךכם"ש
 חמיס מים של ענין מה ירע ואיני שנתכארממעם

 ! זהבסי'
 אף רב זמן מלאוכלו אז ונסנענו וחזק הולך והקולחזיר שומן תערובת בו שיש לסרינתנו מחוץ המובאזית השמן על רעש קול שיצא שנים כ"ה ערך זה יהנהף1[
 בהשוביהיו כמבואר כזה היה הרם"א רבינו בזמן גםכי
 עבה טשיחה החביה שמושחין קול אז שיצא נ"רסי'

 ואחר לבמלו ששים בהשמן שאין ער חזירבשומן
 ג"ג[ ]סי' שם וז"ל מלאכלו שיחדל אותו בקשמהגרולים

 השיב והוא עייש מזה א"ע ירחיק מר כמו קרוש פהמ"מ
 בשמן וכ"ש בשכר נמ"ל חזיר רשומן ""מ[ ]כפ'כתב רהמררכי המתסיהין מן אלא אינו בזה רלהחמירלו

 משום ראי רמותר מבושל שמן על אמרו ]5'ח:[ובגם'
 7"5"כ כגי5 7סכ5 ורפי מ,: פ'ם יין ע5 סי' סרס"י ]סגסע"ש השמן את פונם תערובת רכל אלמא סרי מימריאיערובי

 אכלנו לא גרולה המולה וכוום"מק םהסערערים
 1ח1 האומות בין גם הקול שיצא העת במשן אשרער
 מינ* כל בחנו הגרולים והרוקחים הרפואה חכמיגרולי
 דןסורות פירור ע"פ ימרינה מחוץ המובאיס דתשמן
טאיזת רככ: שוס בו נמצא לא כי והיריעו חכיסי"א חכסתבפי
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 תערובהע שסנים באיזה יש ורק חיש טעליטאטה
 המחמיר וכל לאכלו והתחלנו הקול נפסק ואזטזרעונים

 וז1וא הרם"א רביט כדברי הסתמיהין מן אלא אעונזה
 ( אימור תערובות בזה שאין שאמרו חז"ל רכריננד

 והקפלוטוח והקפרימין החנכין ]טיו[ בנם' א'תאךמט
 מותרין המפינה ומן ההפהק ומן האוצר מןהבאין
 יין שמזלף מפני אסורים חנוני לפני כקטלוזארגמכרין
 תערובות חשש שיש ככושים פירות הם אלו וכלעליהם
 יעשח שלא לזה חששו לא מהאוצר בשנמכרי, אךיין
 הנמכרין אכל היין ע'ק הפירות שיתקלקלו מפניבן

 קצר בזמן שנמכר החנוני אצל בשוק כלומרכקמלוזא
 אפילו סותרים הככושים שלהם זתים וכן לזהחששו
 שמא חיישינן ולא נשמטת שנרעינתן עד הרבהרכים
 שלהפ בסכין חהוכין יהו שלא ובלבר יין עליהםזילף

 שלרס והחריפות המכין מן כלעו חריפים שהםדמאחר
 בכלים נבבשו אם אבל קודם ולא הבבישה לאחרהוא
 חריפתן במל מים עמהם שיש דמאחר מותריםשלהם
 סקי"נן ]ם"ה מים רוב רווקא וי"א בזה כיוצא כלוכן
 מעפ דאפילו ציר לענין מ"מ בם"כ שכתבנו מהולפי
 צ"ו בסי' ועמ"ש כן בכאן נם י"ל החריפות סכמלסים
 שנתכאר מה לפי המכין מחתיכת באימור ונס ב'ס;יף
 דכבר בזה חשש אין זתים ריבוי הם אם י"ח מעיףשם

 סרס'6 ט,ן ~נוס לימונ"ש מי לענין שם וכם"שנהכטל
 6יט סם ויסמ'ס סק"כ ועם'ך 5ץ נס" יע"1 ס"ס 0 ססיףסיף

 ( ויו'ק[ סיסכ ע"סגן

 שטנטפות עד הרבה לחות הן אפילו שלהם הענביםבנ
 לתה ררכן שאין ככושים מיני כל וכן בכך דרבןשאין מפני יין עליהם זילף שמא חוששין ואיןמותחת

 מהם קונין אנו ולכן מהם לקנות מותר יין וחומץ ייןלתוכן
 אטר קרוימ אבל כבושים וגוריקעס ככושיםאונערקעם

 אבל בזה כיוצא כל וכן בתולעים מוחזק זה שירקמפני
 אמור יין חומץ או יין לתוכן לתת שדרכן ככושיםמיני
 מותר בהנאה אבל באכילה לאמור וה"ם מהםיקנות
 ידוע אם ולכן בהנאה לאמור אין בעלמא חששאדמשום
 דינא לפי בחנאח אפילו אסורים יין נותניםשהבל
 שיוהכאר מה ולפי שבו יי"נ סדמי חוץ כולו ומוכרורנם'
 א"צ בהנאה מותר הפסד בסקום יינם דסתם קג"נבמי'

 : סהם וסוכרולזה
 שסוחר ידוע ואם י' בסעיף הרם"א רגינו יכחככא

 ששארי אעדט יין כו מעיג שאינו בעיר הואאחר
 זמן כל מכולן ליקח מיהר יין בו לערג דרכןמוחרים
 שמא לקולא דתלינן בו שע'רכו בוודאי כן ידועשלא
 ירוע ואם דרבנן באיםורי בזה כיוצא כל וכן בו ערבולא

 נוהנין אין בתדאי ומקצת יין בו נוחנין וראישמקצת
 אבל פריש מרוכא דפריש דכל רובא בתר אזליק יין13

 על כמחצה קבוע דכל בבתיהם מהם לקטתאסור
 : עכ"ל רמיסחצה

 אינו ודאי אחף שמוחך שיךוע בגון יבריו נ'אורכב

 אם ספק בהם יש המהץרש ושארי ין בוטעיב
 סערב שאינו ר5וחר הוא מי יודעים אט ואיןטערכין
 לומר תולין אחד כל דעל ולקנות בבתיהם ליכנםיכול
 שאינו ווא מי ירוע אם אבל מערכ שאינו הואשזה
 סק'4ט טם'ך ]ג"ט אחרים למוחרים מועיל אינומערב
 דוא מי ירוע אם דאפילו ש3-ש מי ויש סקג'ס[ומסר"מ
 אצלם שנם מפני מכולן לקנות םותר 0"ם מערכשאימ
 תמוהאם ורברים סק"ע[ ]ע"ז מערבים שמא מפק אלאאינו
 לאחרים יועיל אופן באיזה הוא מי ידוע שזה דכיוןהם
 שוודאי שידוע אחד 'ש ואם ראשון כפי' העיקרולכן
 והשאר מערב אעו שוודאי שידוע אחר יש אפילומערב
 לקנו,ע אמור הס מי ירועים אינם שניהם אפילו מפקהוה

 טערב שאינו ודאי שידוע ממי לבר בבתיהםמכולם
 : וךו'ק[ נס"ו]ע'ם

 וד"ו ומקצהן נותנין וראי מקצתן אם אומר יאח"בכנ
 אם אף בבולן אמור בבתיהם ליכנם מתניןאין
 כמחצה קבוע וכל קבועין הם דבבתיהם נותנין איןרובן
 לחנויותיהן מבהיהן נומלין אפילו וכן רמי מחצהעל
 לר5ו שאין בשוק כשמוכרין אבל קבוע החנותרוה
 והולכין הקביעות מטקום כפירש הוה בשוק קבועמקום
 ובין דאורייתא באיסור בין רצה ג"בוע רדין הרובאחר

 אינו רקכיע בארנו י' מעיף ק"י בםי' אבל דרבנןבאימור
 ~נ"ק וצ"ע להקל הולכין ע"ם כמחצה ררוי כיוןבררבנן

 חלהית של ק1רפ סהם לוקחין ראין חז"ל אמרוכ:ך : סאנו[ י'ס ס' ספחיסטתוס'
 ויש 9אזערקרוי"ם או לזר"א שקורין פרי מ'ןוזרצ

 כסביניר5 אותה שחותכ'ן מפני ואסור הרבה חריפותבה
 רחלתית חורפא אנב מ"ם יומן כגי אען המתסןואע"נ
 נהבאר וכבר ])"ס:[ לשבח ליה ומשויא אותוסמהקת
 אבל יומא בן שאינו טהני לא דייף דברבר צ"ובסי'
 ו~'ה חריפות ליכא דבהע*ם טותר החלתית שלהעלה
 מעיף שס וכם"ש חריפות בהעלים אין חריף רכרבכל

 ( ה' סעיף ע"ש חריף הרבר אומר וכמהי"ז

 חיל"ק שקורין קמן רג מין מהם *קח אסרו יכןכה
 בעת הקשקשים ש4משרת מויר דג בעצםשהיא

 רגים מיגי בה שמתערבים מפני אך הסים מןשעולה
 קמנים רנים אבל מזה זה להפרידן וא"א מסאיםקממם

 פמאים ביניהם שיש אף ליקח מותר עליהםשהקשקשת
 סקס'1[ ]ס"ך קשקשיס מימני ע"י לר5רירן יכולשהרי
 קמנים רגים סין וזור פרופה טרטץ מחם ליקח אסרווכן

 הלכך כלל ניכרים ואין הדגים ונשתברו שנמרפוסלוחים
 שלימים שר5 טרופה שאינה מרית אגל למסאיםחיישינן
 גיכר שלו ושררה גשראש הרווקא סהם לקנותטותר
 סוהר טהורים דגים של ציר ובן פ"ג במי' שנהבארבסו

 ויש כלכ"'ת שג~דין דנ בהציר כששוממה מהםלקנות
 עד ל"נ סעיף מן שם כארנו ורגל הרבה דיניםבזה

 : ע"ש ל"חמעיף
 שררכן בטקום מהוריס רנים של שומן והוא סירי"'סכך

ל"
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 סהסוריס יקר היץ היה ואם 5אכילה אסור יין לתי5ןלהת
 לתוכן יתן ולא היין רמי ,ל ריחום מותר מקוםבאותו
 מהם לקנותו מותר יין לתוכן להת ררק שאיןובמקום

 בשליחות באיסורים נאמנות ריני הם רשם בס"רקי"ח בסי' יהבאר וזהו ירם על ולשרחו אצלם להפקירוובן
 שומן כלל ירוע אין ובמרינתינו בזמנינו והנהופקרונות

 : טהורים רניםשל
 שסערכין ספני וכו' אסח- שלהם המורי"'ס המור יז"לכז

 ב11ל שהיין במגךם אלא איסור אין לפיכה ייןבו
 המוריים טרמי ביוקר שהיין במקום אכל ססנויותר
 שהוא למקום ביוקר שהוא ממקום הכיאו ואםמותר
 בזול שהיין בסקוסות שהלך חיישינן ולא סותרבזול
 שערןין טים עליו שנתנו ושניה ראשונה נפעםבד"א
 ואילך שניה מפעם אכל יין בלא לתקן ואפשר שמןהוא
 יכול שהוא באומן בר"א יין בלא לתקן וא"א כחושכבר
 אומן שאינו מי אבל ייג בלא ושניה ראשונה פעםלתקנו
 ואסיר יין בלא לתקנו יודע אינו ראשונה בפעסאפילו
 רלא שכתב וזה המור על'ל טמנו ביוקר היין אםאפילו
 כשאינו כלומר בזול שהיין במקוסוה שהלךחיישינן
 אם אכל בזול שהיין מקום הילוכו בררך שיש לנוירוע
 מקום הילוכו בררך שיש לנוירוע

 שהיי4
 וראי בזול

 הרמב"ם והטה 5'י:[ נגנ:' ופשורי עשלי מפנימקום

 תל41 רורצ פשוט וטעממ אלו רינים כל הש0יפווהש"ע
 מצר הן אסור יין תערובות חשש יזט אס הראותלפי
 יזהו הרבה אותו סהקן שהיין מצר הן יותר בזוישהיין
 וז"ל כ"ו רין בפי"ז הרמב"ם וכם"ש במורייח רווקאלאו

 שמא לו שחוששין רבר בכל מורין וכזה וכו'הסוריים
 בזול היוקר רבר םערב ארם שאין איסור רבר בוערבו
 להשתכר כרי ביוקר הזול רבר סערב אבל מפמירשהרי
 סחורה שתוךה כדי לו בהכרח דאם סוכן וסמילאעכ"ל

 : לחוש צריךמובה
 בכל מוריים ליקח נהנו שעכשיו כתב ז"ל והרשב"אכ1ץ

 לתוכו ליתן עכשיו נהנו שלא לפי ארם מכלמקום
 ירד על ושולחין כותי ביר אוהו מפקירין וכן כללמים
 וליתן הטורייס לסלק כלל דעתו אל 'נותן שאינוטפני
 ולא מים יתן ולהחליף לסלק בא יאם למורייס יפההיין
 היה ז"ל שהוא בתשו' בתב עור ננ'י[ ]סונ5 עכ"ליין

 ההיא הארץ שבכל טפני זפרי"ן שקורין מכרכוםנזהר
 השוורים סכשר עושין ונם הרכה יין עליו טזלפיןהיו

 ענ"ל בתוכה אותה ומערבין הכרכום כחומי רקיםחומים
 היהר נוהנין רעכשיו אחרונים גרולי האריכואסנם

 שהכרכום לכתחלה אפילו ברכר חשש שים ואיןבהגרכום
 יקר דבר והוא כרכום כולו שהוא בחוש רואששלנו
 לא ואוטז אוהו עושים נרולים ואוטנים טסרחקיםווילך

 4 יסר'ח[ סקק'6 ]סשך אצמנהיה0רע

 2 מע'פים לה ובו . וחטאה ינגיגה חלג דימ ידמימן

 כוכבים עובר שחלבו חלב ]5'ס:[ במשנה חכמש שנו4פ
 הפעס בנם' ואמרו באכילה אסור רואהו ישראלואין
 פמא רחלב ואע"נ ממא חלב 1 כ עירכ שסאדחיישינן

 ירוק וממא לכן רפריר פהור לחלב כמראיתו רוסהאינו
 מיהו במראה ניכר ואינו מקצת עירב שמא חהשינןס"ם
 הוא פמא רחלב וכיין הטסא ננר ששים בהמהוראין

 להעמיר בחינה לזה שיש ואף לזה חששו ראורייהאאימור
 בנם' אמרו אך מעמיר אינו ממא וחלב ממנומקצת
 'שאינו דחלכא נסיובי יש בפהור נם דהא ראיה זהשאין
 נם ואף הנשאר החלב נאכל ואיך ממא החלב שם"ט אולי עומר שאינו הנמיובי וישאר החלב וכשנעמירעומף

 רלא חשש יש נ"כ נכינה מזה ועשינו שהועמרהמקצת
 נמיובי סעפ בה יהא שלא שגהנבינה הגומות ככלימלם

 ; הממא זהוואולי
 לצורך או לצרכו שחלבו כין חילוק שאין המור וכהבב

 דדווקא להלק רוצים שיש משום 1כ11נת1 עכ"לישראל
 בחלבו אבל הממא ננר ביוקר שמהור ספנילהשתכר כרי מסא חלב שעירב לחוש יש ישראל לצורךבחלבו
 משום טמא חלב נו יערב שטא חיישינן לא עצסולצורך
 יכול שאינו ועור המהור מן הרבה גרוע ממארחלב
 יש רלעולס בזה חילוק שאין הטור אומר ולזהלהעמיר

 אינו ואולי יותר גרוע שהממא לנו מעיר רמי בזהחשש
 אמור ולכן יותר סבריא הממא ואולי להעמירוצריך

 ! 1צ1"ס[ ונ'ח ]עכקי נווניבכל
 וישראל בביתו חולב היה א' סעהץ והש"ע המור וכתבונ

 בעררו טטא רבר לו שאין יורע אם מגחוץיושב
 שהוא כשעה לראותו יבול הישראל אין אפילומותר
 מבחוץ יושכ והישראל בעררו טסא רבר לו היהחולכ
 לראותו יכול אינו אפילו הישראל לצורך חולבוהוא

 שירא טיתר עוסד כשהוא לראותו יכול אם יושגכשהוא
 אסור ממא שחלב שיורע והוא ויראחו יעמורשסא

 ולכן רמהיירא לומר שייך אינו ראל"כ עכ"ללישראל
 לצורך חלכו ראלו ישראל יצורך בחולב רווקא 'בתבו
 בהחליבה סוף וער מתחלה שיראה ער אסורעצסו
 רגר בהערר שיש וכיין שמתיירא נ"כ שייד לארבזה
 סעפ יחלוב שמא ורגע רנע כל על חשש יש הריממא

 :סהטטאה
 שיהא לנו למה בעררו ממא רבר דבאין לשאול ואיןך

 בזה חשש שום אין והרי מבחוץ יושבהישראל
 החכיבה ראה לא שהישראל רכל הראשונים כהבואמנם
 ואין כוכבים עוברי שחלבו חלב במשנה תנןרסתמא נווני גכל חז"ל אטרו ישב לא מכחוץ שגם והיינוכלל

ישראל
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 בהסות מקצת כוכבים עוברי חלכו ואם כתב עירמצ

 האחרים אל ישראל בא ואח"כ ישראל שם היהולא
 מותר כלל סצוי מסא רבר חלב שאין בזסה'ץעכשיו
 כולם שנחלבו לאחר ער הישראל שם בא לא אםסיהו
 שאין אע"פ דאסורה כותי שחלבו כחלכהוי
 ר:ה בכוונתו טשסע לכאורח ,כ"ל בעררו טמארכר
 כמו בעררו ממא רכר כשאין בעלסא נזירה סשוםרק רוי הישראל רעסירת רכיון הכותי של אכהסה נםקאי

 ה' בסעיף כם"ש בכה"נ לנסרי סתירים יששכאטת
 כשחלכו לענין בזה סקילינן מ"ם כן קיי"ל רלאונהי
 נתקייסה ר,כ"פ כהאחרוטה הישראל ובא בהסותהרכה
 כל נסר לאחר כשבא אכל זו בחליכה חכמיםתקנת
 באמצע ככיאחו שאח"כ כיאתו חשגינן לאהחליכה
 שחלכה ישראל אכהסת רקאי רכריו שפירשו וישואמור
 וחרברים סק-[ ]ס'ז ישראל בית שאחורי ברפתהכותי
 סקורם כם"ש סותר החליבה לאחר נם רא"כתסוה*ם
 הרפ1ם מעות ככאן שיש שכתב פי 11ש סקי'ג[]ס'ך
 ורביגו שלרם אכהסה רקאי כם"ש נראה ולענ"ר]סס[

 תקנת שנתקייסה רכל עצסו סרעת כן הכריעהרם"א
 כאסצע שהוא אף החליבה רואה הישראל שיהאחכסים
 שהחליבות כיון ס"ם נחלבו שכבר בהסות וישהחליכה
 כשאין לה חיישינן לא אחר בהסשך הם אלומבהמות
 ראפילו שנתבאר סמה זה גרע ולא ממא סחלכחשש
 לראותו שיכול כיון מ"ם יושכ כשהוא לראותו יכולאינו

 שיש כיון הוא כן וה"נ ככה"ג סוהר עוסרכשהוא
 סק"י יססר"ח סק*ס מסגר'6 חנ'מ כם"ש חכסיםתקנת

 : סיחק[ כסשח זס ע) )סמ~ך וג)ע'י ע"ס כןססירסו
 הישראל שראה היכא ז'[ יין טשס ]ס" או"ה בעל כהבי'

 ואח"כ בבית טסאה בהמה היה ולא החליבהאת
 ה'ה זה מועמ זסן הכותי בכית החלב וסניח לוהולך
 היה שלא חרא החלב את שסחה רנינו וההירסעשח
 אפילו לההיר לכתחלה נהנינן והכי אותי ויראהישראל אתי השתא ואסר רמירהת ועור כלל מסאה כהסהשם

 ראז סרוכה זטן הניחה ראם משמע עכייל כךלאוכלה

 של חפ 1 12נל
ע ~ייג"נ ף

 מוהר בהחליפין ירויח לא שהכותי כגון חליפין חששאין
 במי' יתבארו כאלו ורינים להכשיל חשורראיט

 שנתבשלח הכלים אומרת כוכבים עוכרי של חלביא : בם"רקי"ח
 כבוש רהוי מעל"ע הכלי בתוך שעפרו אובהם
 עירב שסא חששא אלא שאינו הוא קל ראיסורואע"נ
 מ"ם כלל שכיח זה אין פעסים וברוב מסא חלבבו
 וכן האיסורים כבל אוסרת זה על נזרו רחכסיםכיון

 שלהם החסאה אכל האימורים ככל אומרותנבינותיהם
 הכלים אומרת אינה אימור בו שטהנים בסקוםאף

 בהיתר נתערבה שאם שלה הערובת ולא בהסשנהכשלח
 רק יש ראם ק"'ב בסי' שלהם בפת כמו סותרהכל

 היתר רוב מועי5 אינו בנבינה אכל סותר סההיתררוכ
 עיקר ואינו היתר ברוב כנבינה נם להקל שרוצהויש

 שנאמרה כוככים עוכרי של חלב הרם"א רביט כתכיב: ו סקי"ז[]עסשך
 מסנה חסאה או נכינות אח"כ יעשו אם סועילאינו
 אסור ססגה שנעשה סה וכל באיסורה נשארתאלא
 נביטת ברין יתכאר רלקסן סשום רבריו ביאורעכ"ל
 כיון ס"ם החליבה ישראל ראה לא אפילו שאםשלהם
 חשש בזה שאין סותר הנגינות עשייה בשעתשהיה
 יערכ לא נבינות לצורר חלבה שהכותי כיון טמאחרכ
 רכסתם אוסר הייתי 1לפ"ז מעסיר שאינו מסא חלבכה
 י"א ובאסת נגינות ססנה כשנעשה יו"יל שלהםחלכ

 רלהריא כן ואינו סס"ו[ ס"ג ]תס'מ כן ס"לשהרסג"ם
 טסא חלב להיות יכול רכחנומות שם בנם'אסרינן
 היהה כשהחליבה רק חתירו ולא א' בטעיףוכם"ש
 בפ"נ הרסב"ם וז"ל חכסים אסרום שלהם נבינותינ : י'י[ 3סעיף וכמ*ס 5זס חסם %5 ]יסרמ3'ס נכיטתלצורך

 ועוסר נקפה אינו מסאה חלב י"כ ריןמסאכ"א
 בהמה כחלב מסאה חלב נתערכ ואם הפהורהכחלב
 חלב ויצא המהורה הלכ יעסור אותו כשתעסירמהורה
 שכל הרין יהן זח וספני נבינה של הקום עםהמסאח
 בו ערב שסא אסור כוכבים עובר ביר הנסצאחלב
 כהסה חלב שאין פוהרת ונכינהם טסאף בהסהחלב
 נכינתם קל נזרו הסשנה חכסי ביסי אכל מתנכןמסאח
 הוא קמן רבר קיכה עור והלא תאסר ואם נכלהשהיא שחימתן של קיבה בעור אותה שסעסירין ספגיואסרום
 בסיעוטו יתכפל לא ולמה כו שעטר בחלב מארער
 הוא האטור ורבר והואיל הנבינה המעמיר שהואספני

 הכותים אותה שסעסידים ונביטת אטור הכלשהעמיר
 הן והרי התאנים שרף כנון פירות בסי אובעשבים
 שכבר אמורה שהיא הנאונים סקצת הורו בנביגחניכרין
 אמור ברבר שהעסירוה בין שלהן נכינות כל עלגזרו
 שמעסירים משום נזירה המותר ברכר שהעסיחהבין

 גכינה איסור על מעסים כסה נאמרו בנם' והנהיך ו הרסב"ם עכ"ל האסור ברבראותה
 ועור הקיבה עור סצר שנתכאר המעם הואהאחר

 טעם ועור הנוסות בין שעוסר מסא החלב מפנימעם
 סשום מעם ועור חזיר בשומן פניה שסחליקיןספני
 ויש נחשים מניקורי נזהרין שאין נילוי משום והייטניקור
 ערלה בשרף אוהה שסעמידין מפני מעם ועוריי"נ בחוסץ אותה שמעסידין מפני מעם ועור סכנהבזה
 עור מעם רק לעיקר תפסו והרסב"ם והרי"ף )"ס[]גמ'
 טעסים איזה ועל כסשנה ספורש זה שטעם ספניקיבה
 הנומות שבין ממא החלב מעם כנון נרולוה שאלוהיש

 בעלסא סשהו הוא וחרי חויר בשומן פנים החלקתומעם
 רהוא א"ש הקיכה רעור מעם בשלמא בששיםוליבמל
 הוצרכו למה שהרי לזה וראיח הרסב"ם כם"שסעסיר
 יש שחופה קיבת עור נם והרי נגלה קיגת עורלוסר

איסור



 219ם דץא קפר מיגן עכהם םאכלי הלכאעךףך

 רק האשור אין יבבב"ח משום אלא %ב"חחקצי
 שירויבש ער לישט לזה תרופה שיש בנם'הקשו גילוי של והמעם הורה אמרה בישול רררך מעםבנתינת
 ומפורש נ"כ בהנאה לאמרו דא"כ הקשו עריה ושרףיי"נ חומץ מעמי ועל להתייבש מניחו אינו נחש שלרארם
 ולפיכך בהנאה ולא אסור כאכילה ררק חו"לאמרו

 ; נבלה קיבת בעור רהעטרה טעם רקתפמו
 ייש אסרו ו"ל והרשב"א והרמב"ן ריאב"ף אבלבטו

 ולהחלקת הטמות שבין טמא חלב למעמי נםלחוש
 משום לבטל ששים ריש ואע"נ חויר בשומןפנים

 רווקא פעם נתינת אחר חז"ל הלכו לא אלורבאימורים
 סס[ ]סס"ס ממאבליהם ישראל את לחרחיק שיצומפני
 נבלה קיבת ,גוד לומר דשצרכו לטה רא"כ לשאולואין
 צונן רבב"ח רי"ל בב"ח אשי יש בשחומה נםהא

 אמרה בישול ררך דרק ראורייתא א7מור ליכאבצונן
 הרפב'ש בם"ש אמור היתר בדבר שפעסיריןהוא צ1[14י נטג %יני:י:ס % י- ]יתיתמי: במי' כם"ש בבב"ח התורה מן מותר כאוש ואפילוהורה
 ברבר העמרה חשש פפני נאונים פקצת וירושכן
 היתר ברבר מעסירין הטרינה בכל אם ואפילואמור
 שגמנין דבר וכל בסנין אמרוה שגבינה מפני אמורנ"ג
 בחכפה נרולים וצריך המעם כשבמל אפילו לעולםנאמר
 ווה להתיר רצונם אם יאימור שנורו מאותםובמנין
 הוא האימור רחלב מחלב חמור נבינח ונוה להייתא"א
 אבל מתמא לאיסור במנין נגורה ולא ממא חלבמשום
 כתבו כן רבר שום מיעיל ואינו במנינ נאמרוגביטת
 אוחה שמעמירים הנם לרירן ולפ"ז סס[ ]סס'סרגימונים
 ואין בעלמא בעפרא רווה כעץ שנתייבש קיבהבעור
 שלל פשומח נבינה או פ"ו במל כמ"ש כלל אימורבה
 עופר בפקונ% האימור פ"ם כלל העמרה בהשאץ

 ; שנתבארמטעם
 מעם לע"קר הפם הקדמונים מרבותינו שאחר ואמתין

 שיתבאר כפו מצוים נחשים שאין אצינו ולפ"ונילוי
 התירו נרבונ"א נדולי וכן להתיר מקום %ה קמ"ובמי'
 דגבינה בלל ס"ל 1לא בפרחים שהעמידוחנבינות
 כשיש רק הוא דהחשש חלב כאימור והוא במניןנאמרה
 אצלנו ולפ"ו פותר איפור חשש אין אם אבלאים:ר

 לר%זיר מקום היה כעץ שיבש קיבה בעור חיאדההעמרה
 חהרא"ש והרשב"א והרפב"ן והראב"ר דהרמב"ם כיוןפ"ם
 קיי"ל הכי לאימור פמגך הש"ע בעלי ורבותיטוהמור
 מררות מכת אותו מכין דהאוכל והמור הרמב"םוכתבו

 ; הקרמוניםבימים
 הש"ע בעלי רבותיט דברי מובנים שבארט מה ולפיי1ץ

 ספני אסרום שלהם נביטת וו"ל שכהבו ב'מעיף
 נבלה שהיא שחימתם קיכת בעור אותםשמעמירים
 לפרוץ ואין המנדב וכן אמורה בעשבים העמירוהואפילו
 עכ"ל מקרמונים היתר כהם שנהגו במקום לא אםנרר

 אלא אמור סרינא וריא בטנהנ וח הלי למח להגיןויש
 אעצר אין נרבג"א וגדוו. פרבותימי אחד שלדעתמשום

 טעפשפ ראמנהנ אסרו לזה י%מותר ברברכשהעמידוה
 לפרוא אין ולכן האדטשן רבותיט וכל הרמב"םכדעת
 גרהץ דישת ע-פ להיתר עגהגו במקום %לתנרר

 ]פ4פ 4סור המגדסות בבל אבל מרבותיט ואחרנרבונ"א
 לשמ וסג0 0טטח סכין עמ6 יח%כ יחוס 'פ 60 קממיר'סט5
 ; ויו9ק[ 6טר וסרפכש6וסרסנ'ן 5סר6גיי 6ג5 וסרפגיס סרי*ף כסנרפ מססו טעעס וסיעסס פ% 65 סס סס 5ע גרטג6 עד%י ני~' ססס וק ס"655
 עמטהת רואה הישראל ואם הרם"א רבים יכתבי1ט

 בכל פשיפ המנדג בן מותר והחליבהדגכינות
 החייבה ראה תא דגביטת עשיית ראה ואם אלומריטת
 דבר בו עירב שפא לחוש אין כי בר"לבר להתיריש
 איט טטא רבר כי החלב פן נביטת שעשה פאחרמפא
 לעשות שרעחו סאהר הכותי בו עירב לא ובחראיעומר
 יברע ביאור עכ"ל בך החלב לאכול אמור ום"םנביטת
 המנהג תטחליבה הנביטת עשיית ראה הישראלדאם
 שייע שדישראל דמקא דצריך אמרינן ולא להתירפשומ
 בנם' וה סע-ט רלא ושלשת בפת כפו דגביטתבעשיית
 דיתר אין רבנביטת עליו שהשיט אחרונים פנדוליויש
 נן ובטו סק-ך[ ]ס*ך הנבינה בעשמת הישראל בסיוערק
 דאכן דכיון ההליבה ראה בלא שחתיר במה רבריורחו
 פשום אסור בעשבים העפידוה ראפילו כהרמב"םקיי'ל
 הרבה כבר אבל סי69[ ]ע'ו הוא כן וה"נ פלתלא

 %*1 ס6'ח היניס קמ"ל והכי אלווזרינים בשגי חרם"א רבעו רברי וקימו דניייס רחוסוגדולים

 וסג-

 חר"מ[
 כן וכמו וו"ל להרפב,ם ד1%שנה בפי' מפורשוכרבריו
 עצמה ניבה וי%ב הענףד שהעכו"ם רואיםכשאט
 הביא ואחטר וכו' בעלמא פירשא רהיא לאבול לנומוהר
 ואין עכו'ום שחלבו חלב משום דבבינה תאמרשלא
 יתערב שלא כדי וה אשור, שמעם לפי רואדיישראל
 פעמהר איט טמאה וחלב הח%ב איי עם טמאהחלב
 דס4 %א זה ד%זיר בעצטו שהרפביס הרי עכ"לוכו'

 כן דהראי פלזנ לא משום שאמרום עשביםלהעמדת
 לא כשראה אבל הישראל ראיית בלא זח בל אבלד%א
 שעשתתן ושלשת בפת רק א"צ הישראל ומיוע בוהנורו
 עשיית צריך שיהא בגם. טצים לא בוה אבל ה"%רע"י

 וז106 יפר6י 61ין סנן סנמ5נ ]חס עין ראיית אלאישראל
 גס 5ר6חץ יגתמיס 5ליך זגנניגס טסוס 7וסו סמס תנןוכנכ'נס
 יסי זקזוק וס 6י1 וס %כז פס ספז יקזוק ומתורןסח5'כס
 סא מהסהי טתסר ססגי6 וסו6'ס ע'פ סמסגס יסוןסססכפ
 ספמ5ט סחיכ ר06 6פ'6 נגיגהש ייקח ר6'ת' )6 וסטיססכפנ
 זסיקל וסיקין סקינס 6יטר סט' סעעס ססס וט' סעססעז

 פע'1 0" פר'ג טסר*ס סכפסר וסנס ע-ם וס פפנ' סססס6)0
 גכ5 כן פ5'ט 651 כסרמנ'ס ק%*5 מעסס יעפית 51ריךססק

 יפון ס!נף יפ ס*ס וגחוססת6 )סיסך 05י6 ועפמס0שפקיס
 %'צ אנל"6 פס מר"נ סליס ססט6 5סטסח6 פאגיגימגוסח6
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חשלחן קפו טיק עכיש
 סיסר6) סיס'ס יסעסס 5)ס056 5ס6מיר וים וסס"ךססק
 16 ססכס יסיךסחיג

 5חי
 סרוכ סיון )6סור 6'ן וכייפבצ סיירס

 ; וזו"ק[ כסרמכ'ס כן וססורס יסיסר ססכיסוסנזו5יט
 והמעם בנמ' זה הזכ'רו דלא חז"ל גזרו לא החמאה עיכ

 חלב בו יערב לא חמאה לעשות רכשחולבפשומ
 ש'ש מה ' חשש שום אין ובכאן מעמיר ראיטטמא

 או הק'בה לעור שנחוץ כלל העסדה בזה ראיןבגבינות
 ממא לחלב לחוש אין וכן חז'ר שומן של פנשלהחלקת
 ולבר רבוקה וכולה נחבים בחמאה דאין הנקביםשבין
 יערב למה חמאה לעשות היתה הכותי שכו:4ת כ'וןזח
 לעשות נרצה אם אלא אינה זו וחששא ממא חלבבו

 יערבו לא הם שעשו החמאה אבל שלהם מחלבחמאה
 ; .הדין מעיקר נראח כן ממא חלבבזה
 מקצת שלהם החטאה וז"ל שם כתב הרמב"ם ימ"םכא

 וחלב החטאה קל נזרו לא שהרי הת'רוההגאונים
 עם מעורב איט שבחמאה הקום שהרי בה שישארחלב צחצוחי מפני אסרוה הגאומם ומקצת עומד איטהטמאה
 חוששין שלהן חלב וכל במיעופו שיבמל כדיהחמאה

 ונתבשלו עמן נתערבו תאמר שאם מותרת זו הריחלב צחצוחי לחן שהלכו עד ובשלה הכותי מן חמאה"ח שאם לי 1'ראה טמאה בהסה חלב בו ערבו שמאל4
 אותה בשלו שהם החמאח אכל במיעופן במלוכולם

 ; עכ"ל גיעוליהם משוםאמור
 אמרינן רלא ס"ל האוסרים רהנאונים רבריו ביאורכב

 לעשות ויתה הכותי דכוונת רמאחר זוסברא
 את חלב מקודם דאולי טסא חלב בה יערב לאחמאה
 חמאה לעשות נויישב ואח"כ החלב למכור בדיהבהמה
 קום יש חמאה ובכל טמא חלב בה ערב זהומקודם
 בפ"ע עוסר והקום כמים ממנה שנשפך והאטקצת
 חלב שהוא הקום לזח וחיישינן בהחמאה במל איטולכן
 ולא בהיתר אימור כשנתערב אלא איט דבימולפמא

 לשפוך ביכולת הרי קשיא ואי בפ"ע עומדכשהאיסור
 דם"ל וצ"ל בלבר החמאה רק ישאר ורא לנמריהקום
 משהו ישאר שנשפוך דאיך לנמרי לשפוך ביכולתראין
 את נבשל אם לדבריחם דאפילו הרמביים אומרולזה

 ואם לגמר' מוציאו האש דכח לגמר' הקום יצאהחמאה
 אוסר לזה בחמאה הקום יובלע האש ע"י הר'תאמר
 דכל הקום נגד בהחמאה ששים שיש דפשיטאיתבמל הרי בו שיובלע רכיון חששא שום דאין פשימאדבזה
 בו שנבלע ועתה בפ"ע שעומד מפני ריא חששעיגך
 כשבשלו דהם חרמב"ם שכתב רזח ודע יתבמלהרי
 הכלים משום כלומר גיעוליהן טשום אמה- החטאהאת

 אנן אבל יומן בני אינם כלים מתם מייל רלאשייב בם" שכתבגו לשימוץ הולך דהוא כן כך'"ל לאש"הם
 : נלמ[ באכילה מותר הם שבשלו החמאה גם ולכן כןקיי"ל
 וז"ל כתב הרמב"ם דברי שהביא אחר יהטורנננ

 התירה פרץ וה'ד בישול לאחר אף אסרהוהרשב"א
 שלא ~מר ה'ה ז"ל הרא"ש ואייא בישי בלאלהריא

 איסור )ו שנהגו אלא לאמור ברור פעם בה יודעה'ה
 אבל היתר בו שטהגין המקום לאנש' מוחה ה'ה לאלכן
 לשטת לאדם אין אימור בו טקגין המקום דובאם

 ; המורעכ'י
 אין ו.באמת הוא פשום פרץ רבינו של מעמו יהנהכר,

 היתה רכות' שכוונת דכ'ון כמ"ש חשש שוםבזה
 חשש ולא טמא חלב % יערב למה חמאחלעשות
 כך כל לחשוש דמנלן החלב למכור כ11ן מתחלהשמא

 איסור גס ואף כזה דרבנן כאימור רחוקותחששות
 וחגם החמאה על גזרו לא כאמת שהר' איטררבנן

 גזרות שבתוך דשבת פ"ק 'רושלמ' בשם הביאשהסם"נ
 הוא כתב הר' שלהן החמאח על גם גזרו דבררי"ח
 ]ענ"ט חמאה שם כתוב שאין ירושלמי שישבעצמו
 בשום כלל חמאה נמצא לא הירושלמי בכלולפנינו
 החמאח על שגזרו זכר ג"כ נמצא לא שלט ובש"םמקום
 %ה לאסור פעם יודע שאיט שאמר הרא"ש שלופעמו
 דלא לשימהו הולן הרשב"א אך כמבואר זה מפניג"כ
 בסעיף כם"ש ששים שיעור אחר אלו באיסוריםהלכו
 למכור סתחלה חלב שמא חשש שיש ג"כ וס"למ"1
 בהחמאה הקום שנבלע להיות יכול הרי כשבשלהול8"ז
 להרשב"א אפילו לי ויראה בששים בטל שאיט ביוןואסור
 לה'ות ויכול מבהמתו חמאה מעפ המוכר בכותיזהו

 השרים בחצרות אכל לחמאה כוונתו חיתה לאשמקודם
 לחלוג שמחז'קים הבהמות וכל הרבה המאהשעושים

 חלב מתערובת חשש שום שם שייך לא לחמאההוי
 ס,ס יס'נ6 1;"5 ר4ח מסו' סכ'6 ימ6ס64 ס"נ ]וכסנמי"פמא
 סוסר 61; ססייכס יסיס גי' צ6ינ6 יסטג, )תערוכס5חוס

 ססק וכסיס סיל מותר סעיכין ס6ין וסיכ6 נוטות 5'כ6וכחס06
 ; גכי'[ וסוכ6 עג'5 וכו' 5קו)6סעגין

 החמאה וז"ל כתבו ג' מעיף הש"ע בעלי ירמתיגוכה
 שטהגין המקום לאנשי מוחין אין כוכבים עובדישל

 לשטת אין איסור נוהנים המקום בני רוב ואם היתרבו
 צחצוחי שהלכו ער בשלה אם מנהג שאיןובמקום
 שילכו כדי לכרקלה לבשלה מותד גם מותרתהחלב
 כליהם דמתם מותרת בותי בשלה ואם חלבצחצוחי
 כטבמל זה אין לבשלה שמותר וזה עכ"ל יומג בניאינם
 דאין ועוד כלל אימור כאן אין דשמא לכתחלהאימור
 ]ס"ר חלב הצחצוחי לה שילכו אלא לבטלהכוונתו
 האימור לבמל הכוונה דאין כלוסר כ"י[ כסססקכ'ח
 ש'שרף חאש ע'" חאיסור לכלות אדרבא אלאברהיתר
 אימור משהו אף ישאר שיא ואפשר לנמריהאיסור

 ; וזו"ק[ ע"ם סק"כ סס"; שסיס ססורו]וכ;ס
 אוכלין שאין ממקום ה51ך ראם הרמ"א רביט יכתנכו

 אבל עמהם שם אוכל אותה שאוכלין למקוםאותה
 איסור בה קגוהניס במקום ולא~ה עמו להביאהאמור
 המותרים ממקומות שריא היכר בח שיש במקום לאאם

 שם שנהגו למקום היתר בו שנהגו ממקוםוחהולך
 ממקום הובאה אם דה"ה וי"א שם לאבלה אסוראממור
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 עףי
 וץץטלצץן קמו מ4מן סבבח האםורטגהטומ דברים הלבהץ

 משקין שלשה ]9'ט[ רתרומות במשנה חכ0ים שבונ ז 3נלוי *והרוצריכים
 כ9 ושאר והחלכ והיין המים נילוי משוםאמח-ין
 קיי"9 והכי נילוי סשום בו יש רכש רנם ישככרייתא אכ מהן שותה אינו שהנחש מפני מותריןח0שקין
 מהם שתו ואפילו אסור ציר רנם פםק והרמכ"םונ"[
 ארם שיש מפני מחם לשתות אין נ'וקו ולא ארםגני

 אמצעית ער מפעפץ שהאר0 ויש לסעלה צףשהוא
 לפיכך רגלי לשולי שוקע שלו שהארס וישהמשקה
 ומשקין 5':[ ]פמ"מ יווקו לא ואלו יווקו שאלו להיותיכול
 רהארם אמריט ולא נילוי משום בהן יש כמשמרתשסננן
 ררך שעכר להיות ויכול ראיה ראין למעלהנשאר
 יש ארם שמירת כלא המשקין שנתנלו ומן וכלהממננת
 שהארם ורווקא 3לילה כין כיום כין נלוי משוםבהם
 ונראה ]נמ'[ עליחם ישן אימת דאין ישן ולא "ריהיה

 ישהו ומן וכמח הספק מפני אסור מתנמנםראפילו
 ! מועם ומן והוא לחורוויחוור הגלי אוון מתחת הנחש שיצא כרי ותיאסר מנולהשיהא
 אמ נילוי משום בהן שיהא המשקין שץור וכמהך

 הן רב הן ואסור שיעור להם אין ככליםדבשקין
 יש הפור וכתכ סאח מ' כנמ' אמרו בקרקע ואםמעמ

 כד0 כטל הארס יותר או סאה מ' יש אםמפרשים
 שהן לפי מותר 0אה ט' שער לחיפך מפרשים וישומותר
 אכל צלולין כעהן ניכר היח ארס גהן היה ואםפועפין
 לחוש שמוכ וכתכ ואםור ניכר אינו ויותר םאהבם'
 טשום בו אין שהוא כל המושך מעין אכל שניהןלרכרי
 שם כירושלמי איתא רכן מר,5ח[ טי'6 ]רמנ"סנילוי

 לפחית 0אה ט' בין הרמ5"ם חילק לא הםיםוכשיעור
 שתאכר כרי מרוכים המים ראם סתם כתג אלא יותראו
 לקרקע כלים כין חילק ולא ע"ש פותר הפרהבהמ
 : ס~סן סמסגס גסי' 5סיטתו ]~ס~5ך כהטקין לשארי מיםוכין
 קאש ומן כל כתמ והמור נילוי משום בו יוש מוונ ייןוץ

 כשארי כשמוונ הוא כוונתו ונראה ע"ש יין מעםבו
 אכל יין לטעפ צריך דאו נילוי משום כהן ראיןמשקין
 ויין ]טסר"ס[ נילוי משום כו יש ענין בכל כמיםבטווג
 וכמה ממט שותח הנחש ראין גילוי משום כו איןהוסם
 כו אין שחחסיץ יין וכן עשייתו משעת ימים נ'תסיסתו
 אין מיף פיף ונומפין שיוררין משקין וכן נילויטשום
 רבירושלמי ורע מוה כורח שהנחש נילוי סשוםבחם
 והו נילוי טשום כהן אין משקין רשארי רהא איתאשם
 כהם יש מהם שתת שהנחש כשראינו אבל הסתםמן

 כותח נכי כנם' משםע והכי זה שככלי זו כמשקהא1סור
 וניקורי ]מ:[ ,1"ש חיישינן ניקורי בחו אית ראיהבבלי
 את ראו שלא ואף ]רס"'ן הנחש נשיבת מקומ כמיןהוא
 אטר שלו מניקור הוא שוה שנראה כיון מ"מדגחש

 ! חדברים בכלו~"
 עליהן יעטר שמא כר~'ר ישפכם לא שנתנלו ,משקיןן

 בו יגגל ולא הכית את בהן ירכץ ולא יחףארם

 אהרימ של הן שלו הן בהסה שום מהן ישקה ולאפש
 משקה אבל כירים ממון לאבר ראסור אסור שלוואף
 ק"נן ]ססחיס נחשים אוכלים דהחתולים לחתולאותם
 רמיכחש משום אסור אחרים של אבל שלו חתולורווקא
 למוכרו האחר רצון ושמא משכיח ואח"כ לשעתוכחיש
 כמקום אפילו ורנליו יריו פניו בהן ירחץ ולא ]ן':[סיר
 שהארם מפניחלק

 מחל~
 סקטס סגמג קט"1 ניק ]טרס"י

 וט'ט מ,תר דטט6ס ~טסמט וי6ט5נס 'סטטנס סט6 נסטסטן
 נהמס 1ט5 דתק6 165 יסונר6 יס'5 סנ'י וטחנ סס נס6'מסר*ן

 שנחתה ואכפיח שנתרסק השום ]סס[ הרמכ"ם כתכן ! ,5"ט[ נקס 50 6רסן מסני מסייר6 6ינןטמ6ס
 כל המור וו"ל עכ"ל כהן כיוצא כל וכן אסורונתנלה

 תאנש ורלועים קשואים כנון ליחות בו שישפרי
 שיש מהן יאכל לא מבוקעין הן אם ואכפיחיםומלפפונות

 הן ואפילו ארם כהן וחפיל שרץ בהן ניקר שמאלחוש
 רואין אם ואפילו מחוכרים כין תלושין כין הרכהגרולין
 הצפור ווה תחלה אחר שרץ כחן נקר שמא לחוששיש אסורין עבבר או צ~ר כנון ארם לו שאין מי בהןשנקר
 רווקא הרשכ"א וכתכ השרץ כהג שנקר כסקוםנקר

 מבוקעין אכל מנולה שכהן שהליחה מכוקעין אומנוקרין
 תאנה פי לפיכך מותרין טנולה שכהן אליחהשאין
 כמקום קצר פה לה נעשה אותה כשתולשיןכלומר
 וענכים תאנים ארם ואוכל נילוי משום בו איןעוקצה
 ]'ע שי טן הרמב"ם כתכ עוךה

 או
 1~לכף

חמין נילוי משום כהן אין מה1 עו9ה שההבל זמןכל  נשתנה אם ותורמוסין ושלקות ככשים בחן ששרהומים גילוי משום בהן אין תורסומין וסי שלקךת וטיבבשים מי ממנו שותה ואינו ההכל ספני פתייראעהנחש
 אסורים נ"ם כהם אין ואם נילוי סשומ בהן איןפעמן
 אסורין לחולה ורורמסקין פרישין בהם שהריח מיםוכן

 או כפלפלין חרין רכריס בו שנתחכר 11ין ני~תמשום
 בו אין מעמם שנשהנה ער גאפ0טזין פריפרכרים
 כל המושך םעין וכו' משקין כשארי וה'אק נילוימשום
 כשירה שהניח מנולה לנין גילוי סשום 14 איןשהוא
 מאה עמוק אפילו ככור או שלו בתיק או וטנרלתיכה
 סיופה כמרקלין או אמה ק' נכוח במנרל אואמה

 ואח"כ המנרל את או התיכה את כרק אסור ה"זומסוייר
 יהא וכטה אסור נקכ בהן היח ואם מותר ה"זהמחו
 עיסה וכו' קמן של קמנה אצכץ כו שתגנם כריכנקכ

 תשרף תרומה ול היא אפילו מנולין כמיםשנלושה
 ארם לחם יש השרצים בל המור כתכ עורובתוספחא בירושלטי הוא וה וכל עב"ל אטרה הפת נאפהואפילו
 שרצים שארי ושל ממית נחש ושל לניקורן לחושוצריר

 : שם בגמ' והוא עכ"ל מויק אלא ממיתאינו
 נקורה ותמרה נרונרות ונעשית עיכשה נקורח תאנה0!

 5נם, אמרו וכך סס[ ]'ר~ם5מי סותרות שתיהןשיבשה
 ~נו נחש רארם משום סותר יגש גבינות גני]5"ס![

פיהו



 5ננפבךץשלק קמש פש עכהם פאכף הוטתערדף

 %ן וה"ה לישן טג"1 איט 15תר שן יבשפ-*
 ממט גחש שתה יאלו ]ייוסיט'[ מותר 5ששמיץשנהגלה

 ער להשוצרן אסור לכהחלה ום"ם מחמיץ ועהלא
 ]סס[ ימהכט לאכלם יבואו שמא שיחמיץ אושאתי3ש
 יועייכש ולא שתה או הנחש אכל גאטת שמאכלוטר
 3ר3ר אפיו והרי לאכלם יגיאו 31ה כה ובין יחסיץולא
 של 3רנר ע'1 נ"ז נמי' 3ם"ש לחקלה חיישינןאיטר
 שיותר המור וכתג מטוימורא סכנהא רחסיראסכ2ה

 ! ע"ש איסור סבספק סכנה 3ספקהחמירו

 שקשה מפני ניחר ורנ 3שר לאנול שלא ייזהר צריךי
 בהמה 3שר 3ין חילוק ואין ע'ו:ן ]פסהיסלצרעת
 ק8ן 3תטר רנ עם נשר לצלות אין וכן עוףלבשר
 הוי רלא אסור איט נריעבר מיוצ ריחא פשוםנאחר
 וראי לוה מזה זב השומן אם אבל כישול ררך רקפכנה
 אוסרים תש ל3החלה אפילו גצלייה סתירים וישאסחי
 ר3יט רברי רק לנו אין ואנו סק"ח[ ]עס1ך 3ריעבדנם

 אכילת 3ין יריו וירחץ בדיענד רפוהר שפמקהרם"א
 פיו לרחוץ 3רי 3ינהים שרף פה ויאכל ל3שדרמם
 נצלו או ואכלן יחד 3שם3של1 רק לזה לחוש ראיןי"א
 לחוש אין זה אחר זה לאכלן א3ל סכנח יש ראזיחר
 חהירים הפה לרחוץ 4לא טדגין רכן הרסשא רבעווכתב
 קיטח רהף ולשהות בימרם ר3ר לאכול *ש ום"םגינידצו
 רברטם וכסה המבעים נשתט רעכשיו י"א עכ"לוהרחה
 ואין 3זה נזחרין אין ואט רעה רוח משום 3נם'שאמרו
 רבותעו ונם סק'5[ רט*נ ס" ]מף6 זי'ז ש11תהמריטת
 בנמ' שאמרו סה על רס"ק מפ"ק כתכו דועם'בעלי
 תופסים ונזסויא וז"ל מעלי למימרחא ממוך יכ5דאשס
 רנ אחר מים 3שהיית וגם למירחון פסוה לסיכלס3נה
 כסו נשרצו וופטא כן איט ועכש9 רמעלי שםראיועא
 פובות שאינן שבש"םהרפו4ות

 בז~ה-

 שיש ורע עכ"ל
 איט ננשר רנש 3ישיל סכנה של דר3ר ש%מרמי
 מדגרולים נמה עייו וחלקו סק,ג[ 1 ]ט' בששים אפילובפל
 3מל ר3רים 3שארי א3ל 3ימי לו אץ 2חש נארםדדק
 ואין פעם כאן אין ש31 ס' שיש רכיון כ3אשורבם'
 נשר 31מי*חת סלס[ וסל"5 חס"ס סנ,ש ]גקסשנ מכנהבזה
 במל 33שד דרנ ברורה וראיה ]סס[ מכנה ליכאודנ

 ! נרש"י ע"ש באלפם כלכש צ"ז פחוליןבם'

 האדם מזיעת ליזהר שצריך ]סס[ 3ירושלמי איהא845
 שלא יזחר ולכן הסות סם וצא הארם זיעתדנל
 זיעה ל3ד משקה או טאכל לאתה זיעה שוםהפול
 וכן לחס תאכל אפיך גועת וסימנך ס3נה ם איןהפנים
 רוק עליהן יש שסא 3פיו מעות מליהן ליזהרצריך
 ממשמשין רבל שיד ספני ונם ץחין מוכי שליבש
 זוהמא ואותה 3הם רבקה חוהמתן חולים טהם יישגהם
 ילא ר'ן[ נסס ]ס'ך פי לתוך כשסכנשה לארםקשה
 בסצירע הץ %ע שטא שלו השהי 3ית תחת ירו פםיתן
 שם ונקלפ לירות בו יש השחי גית וטקום רע בפסא

 הזיעה ספגי השדר חחת לחם ה;נ ילא חמם שהצרעת

 שהמ מפני המפה תחת משקים %א תבשי יתןולא
 מקפיייפ ויש מוהר חי ר14כל ומשסע עליהן שורחרעה
 דף פתאים ושוסר גזה נאהרים אין ועכשץ חי 3אוכלנם
 האשור ולפי ססי'ח[ ]סגט רבים בהו ררשוכיון

 ככלימכומה אפיוי
 אפיו~

 סכע עעוץ לא וכן אטר נכרול
 חודח על ארם יפל שמא צנון 3הוך או אתרוגנתוך
 ד11ש8 לסה רא"כ טו3ן וושינו בירושלמי איתא כןויסות
 הלורה מעלה רהמנין משים שפירש מי ויש וצטןאתרונ

 נהם נכנ0 חריפותם ספני והם רב זסן 3הםכשסניחים
 ! ,סשט[ גסס סק"ו ]שר*ח לאוכליהם וסזיקהחלורה

 נ* סכנה לידי הסכיאים ד3רים מכל יזהר יכןר12
 סג4ש כנל לילך אטר ולכן סאיסורא חמיראסכנתא

 נמקדם כ*לה יהירי או נמף קיר תחת 3מ1מכנה
 בלילה הצחרטע מן מים  ישדוציז אסרו וכן בפוחשאינו

 איו רברים כי ולשתות הסים קילוח על פיו להניח%
 ס-ם  לשתות שלא פשום ומנהנ סכנה חשש בחםיש

 ויש לשטת ואין הקדמ%ים וב"כ ההקופה של3שעה
 נ5תלקה 3רזל שם ר3שיש המש להוך 3רולשמניחש
 133שים או ס13שלים ומשקים סא3לים ועלדג(כנה
 סק'ו[ ]ס-ך סכנה אין נאלו כי רבר שום %'צוסלוחש
 כקןר מנפה כשיש העיר מן לכרוח שיש כהטעור
 3םופה ולא הטנפה נחחלת העיר מן לצאת ישח"1
 חז"ל אסרו ר3זה ואלי הבגפה נתח,קה ש3בר3יון
 רגליך פזר נעיר רע3 רנליך 3נם 3עיר מגפה ס':[]נ"ק
 נכל נפשו לסכן או הנם על לטמוך ואסור בטהירחק נפשי ושומר סכנה משוס הם הך3רים אלו זכלע"ש
 שיש אטרו וחז"ל רי;ורה טן אסור מאבל אילן יקציץינ ! רח"ל הרבר בעת הרח31 3אמצע לילך ואין סהכיוצא
 אף שמחמיר סי יש יכן לה[ ]גשנ סה סכנהנם
 צריך אם מדינא אמ2ם 2יט[ גסם ]ג5ס-ם למקו10בצריך
 לבנינים למקומו כשצריך הץוקא הענפים 3קציצתקפירא שאע וכ"ש חלתו על מאפיל אם 31ן מוהרלמקומו
 כלב לו שיש ומי לקצוץ אין 3עלפא לטיול להררו3אבל
 יתן לא אבל מם ל1 ליתן יכול טשך איט אפילורע
 ואסחי סכנה *רי ויבא ישמשע שטא נלחם פחפלו

 מהיש"ל וכתב מע13רת על שדךל3ין כעת העגלהעל יושנע שאין ףש לחורבה ל~כנם או רעוע נשר עללילך
 ! לשכלם סכנה שיש שטחזיקים מפני בהם למותשרניין ננע של שחין מין 3הם שנרל הכ3שים לאסורנהנו
ו!ש

 נתחסמו שלא פושרין מים לשתות שלא מנואר בני
 3עש3ש רגר איזה נהם שנפשיסין לא אם צרכןנל
 כשנתחמסו 1ד11קא שירתידצ ער לשתותם ואין 3הםוביווא
 ]גשש ה14פנים נכל מותר חרם נ3לי א3ל מהכותנכלי
 למלידחו ז' 3יום שנמלח רנ לאכול שלא 31ןגשע:[
 צלר כשאיט למלתשהו כ, וביום כ"נ ובים פ,ובים
 קמן רנ ורמקא  ושכר ין אחריו שהה ולא צר13נל

 לאגלם וא'ן ארס גון יש זרת ערק גך4 שלאגוליס 2 רעלן ]גשע!ן 3עיר31ין איתא עיד ספ'ט]נלנוט
ואט



 השיחן קפי מימן עלףמ מאכל' הללהץעך~ה1%4
 חנינא 3רי ומעשה שכר אחריהם ישחח אכלםואם

 וחיה רחמים עליו וכקשו לסות ונפה וחלהשאגלם
 מכנתא כולהו דרמונים והה דתאינים ופה רעינכיואילא רשיראי תכך דמיפרי מקק ]ג'-[ כשכת ואמרינן]בס(
 כשמותיהן וחלוקים ומין מין שככל הם תולעין אלווכל
 תולעים הם דסיפרי ומקק ]רס'י[ הה פה אילאתכך

 1 ימטס"וח[מקק סגירס* וסס מק טרך ]ערוך וממפחות הספריםשמתליעים
 של בחו מכחישים דכרים ג' ]ע',[ בגימין איתאמןו

 מתישין רברים נ' וכו' ועון ררך פחד הן יאלוארם
 ממתו שימש סעוסר שהה מעומד אכל ארם שלגופו

 אכל החיים מן יותר למיתה קרוכים חמשהמעומר
 הקיז ועמר שתה ]רס"[ מעמ ששהה קורם מירועמר
 הקושה ששה ועמר מפתו שימש ועמר ישן ועמדרם
 לכית ונבנם דם הקיז ונתיינע כררך הכא מת מידאותן

 מפתו ושימש קרקע נכי על וישן ונשתכר ושתההמרחץ
 נחלש כמדרן שלא ואפילו כסיררן כולן שעשאןורווקא
 כשעשאן מית מינייהו כהלהא הוא כחוש אדםואם

כסדרן
 הזרע את ממעמים שמונה דם והקזת חמין ושינהיין ומלאכה עושר תשמיש כלומר ארץ ודרך דרךיפה ומיעוטן קשה רוכן יכרים במשנה שם איתא עורמןז

 מן לממח רם והקזת כזמנה שלא וכשותוגודגיניות קרקע נבי על ושינה ככייה והצרעת ודיעכהמלח
 אמרינן ]5'ד[ וככרכות יפה מזה למעלה אכלחכצים
 וסרכנות ומלח שאור יפה ומיעוטן קשה רוכןשלשה
 תכשיל ופירש"י מעודה אינה שריף כה שאין סעודהוכל
 ופחו וכדומה יי"ש כמו שכמעיים המאכל אתשספינ שרת לשון פירש והערוך מ"ך[ ]סס מרק כו שישלח
 לשינים קשין כרישין מעיים לכני וקשה לשיניםיפה
 הפגים תואר נומל טוריק חי ירק כל מעיים לכניויפין
 דכר נפש וכל מקמין צרכו כל נדל שלא קמן וכל]רס'י[
 צרכן כל שנרלו קפנים דגים כנון שלם הנאכלחי

 חסמוך כשר כמו לנפש קרוכ וכל הנפש את משיכ]סם[
 למזון כרוכ הנפש את משיג ]סס[ ולמעיים וללכ,לצואר
 וכל כהוכו עוכרת שהלפח לכית לו אוי לדפואהתרדין
 פוכה שעוד בשר לכר הימנה טוכה כצה כבצהשהוא

 יאכל שלא ואמרו קש',[ ]ססחיס גנם' ידוע זונות עניןין ; ]פס[מכצה
 כראשו דמו כפלים והשותה תרי ישתה ולאתרי
 ראה אכל לטם כום כין השוק פני ראה שלאודתקא
 לישכ אכל לדרך לצאת ודווקא כה לן לית השוקפמ
 כלצאת הוי הכסא לכית לצאת רק מכנה איןגכית
 של וכוס לדרך כלצאת הוי מיר לישן לילך וכןלדרך
 אטזש ושתי בצים ושהי לזונות מצפרף אינונרכה
 קפידא הוי דזונות מסיני למשה הלכה הוי קישואיםושהי
 ניהו מאי לרכנן להו ומסתפקא נאמרה אחר דבר עודאך
 כוסות שני שתה ואם הדבוים כל על זה משוםוגזרו

 על שנש אלל השלחן על ושנים קורם אחר וכןזונות ליהי רלא מצפרפץ האכילה 3תוך ואחר א3ילהקירם
 הזוטת לכפל מצפרפא לא חמעורח לאחר ואחרהשלחן
 לכפל יצטרף לא שכר של ואחר יין של כוסותושני
 הקל מן מצטרף ממנו החמור סן לו הטחוכר כלומימנך סצפרת יין של ואחד שכר של שנש ולהשךהזונות
 רלא וכל כהדיה קפדי דקפיד כל דמילתא וכללאאיני קפדי לא רכמערגא שם חז"ל אמרו ונו'ם מצפרחלא
 שמענו לא ובזמנינו ע"ש כהדיה קפדי לאקפיד

 כם"ש יתנהנו מקפידים יש אם רק כזונותמקפידים
 או לחם ככרות כגון ארם גירי שנמרו רכל שםואסרו
 זונות טשום כהם יש כהם וכיוצא פירות שני כמושמים כירי שנמרו כל זונות משום כהם' אין תכשילקערות
 אלא אדם כירי רנמרם אע"ג ווטת פשום ושכריין ככוסוה דיש אמרו הרי גמשקין אבל מאכלים כמיניוזהו
 ואם משקים על ולא אמרו מאכלים מיני על דרקוראי
 ואם אחד עור ישהה לאו אם זוטת שתה אם כידוספק
 שכוונהו כיון הזונות לבמל זה כום מצטרף זונותשהה
 להראשונש לצרפו כרעתו אין זונווע שתה לא ואםלצרפו

 ; כנמלךוהף
 וכל יחידי ככית לישע אסור ]קג"6;[ גשכת נרסינןיךץ

 מ"רשים ויש לילית אחזתו יחירי גביתהישן
 עומדת שאינה יחידית כית יחידי כית הוארהכוונה
 אלא יחידית כית לומר הו"ל רא'ע כן ואינו הכתיםנין
 כחדר שישן אף אדם עוד ככית יש אכל שםשישן מי הכית ככל כשאין ררווקא אפשר אך כפשופוודאי
 שש שם אטרו עוד פשופ המנהנ וכן כה לן ליתלכדו
 ושל נכי ושל עשן של רעות ונ' יפות נ' הןדמעות
 כגון ' פירות ושי שחוק ושל מם של דעות הכמאכית

 ; יפות כו וכיוצא חרדלריח
 לא הכמא לכית דעייל מאן ]ס'נ-[ שם אמרו עודקש

 המותרות שתלך עצמו להעצים כלומר הרבהליטרח
 אגכ ושמא יהיכ שיני אתלת כרכשתא דהאיכע"כ

 מכנה לידי ת"1 ויכא דכרכשתא שיני משתמפאדחיקותא
 שנפתח לפי וכחוזק גמהרה כלומר גהדיא ליתיכ לאוכן

 כחרם יקנח ולא ונרכשתא שיני וניתקין כחזקההנקכ
 כלים כאוגני לא אם הכרכשתא שיני ינהק שלאחד
 שולמ שהאור כדבר יקנח שלא אטרו ועוד חלקיםשהם
 טסטש סס 7גנמ' לע ]6ך כזמה"ז לה חיישינן לאדכשפים דמידי כנייר מקנחים והאידנא ע"ש כשפים משוםכו

 ; סיסג[ ע"ם גפפיס מסום 7165וסו
 כו שולמת זוהמא רוח נפנה ואינו לפנות והנצרךכ

 על שהסיקוהו לתנור דומה ואוכל לנקכיווהנצרך
 לפטת והנצרך זוהמא ריח תחלת היא 111 אפרונבי
 ]סס[ שיפנה ער וישב יעמור וישכ יעמוד יכולואעו

 נפשותיכמ את תשקצו רלא בלאו עוכר נקגיווהמשהה
 ]מ"17[ בככורות הז"ל אטרו וכך סכנה נם איגאוכקטנים
 ימתין שסא כזה צנוע יהיה ולא רגים כפני סיססשת'נין

1ימהמן





דעשלחן קיו מימן עכוש מאכליהלכותעי*12
 ו סעיפיס כופ ובו , התורה טן שאסור מאכל ברבר סחורה 'עשית שיא קיזסשן

 סחורה עושין אין ]ס'ז[ רשביעית במשנה חכמים שנוא
 ולא בתרומות ולא גבכורות ולא שביעטעבפירות
 וכו' ברמשים ולא בשקצש ולא בפרפות ולאבנבלות
 ממאין מינין להם שנזרמט ורנים עופות חיהציירי

 רחזקיה בפלוגתא ]ג"רן ובפסחים וכו' למברןסותרים
 יאכל לא רכהינ רהיכא מורים רשניהם אבוהור'

 במשמע הנאה אשור ואחר אכילה איסור אחרבצירי
 לא הוא שקץ אמר ררחמנא שרצש והרי הש"ספריה
 למכרן מותרים וכו' ורנים עופות חיה ציירי והנןיאכל
 ופריך יהא שלכס לכם גךא ראמר ההם שאניומתרץ
 קרא ראמר הכא שאני ומתרץ נמי לכתחלה אפלוא"ה

 ; עכ"ל יהא בהווייתןיהיו
 כתיב הממאים בכל ובראה רבשמיני הרברש 3יאורבנ

 לכם הם שק'ן או לכם הוא שקץ כמו דם אוהוא
 לא יהיו ולשון לבם המה פטאים או לכם הוא פמאוכ:
 רושקץ הך רכאן ועור זה במקום רק מקום בשוםכתיכ
 הם שקץ כתיב רמקורם לגמרי מיותר הוא לכםיהיו
 רלררשא וראי אלא לכם יהיו ושקץ כתיב ות'כףלכם
 בהנאה אסור ואינו לכם הם שקץ שאמרתי זה %1'פאתי

 תהיה שלא בהווייתן יהיו מ"מ יהא שלכם לכהמרכתיב
 רנזרמט והא בהם לסחור שלא והיינו עמהן עסקלך

 ההורה מן רזהו ראע'נ הפוסקים כתבו לככרםמוהר
 חהו הם שיאמרז בפי לווכמים מסרן דצירהבו'מ

 מסרן רהכרעב ]4ח.[ בחנינה שאמרו חוה"מכסלאכת
 נראה איט ולע"ר וסר'ח[ סק"6 וס'ז סם ]סוישסלחכסים

 ועור כן לוטר מנלן אנן אבל כן פירשו חז"ל רשםבן
 ס"ל הפוסקים רוב בחוה"מ הרי מההם נלמרנהראי
 וכרמשמע ראורייהא רהף הסכימו ובכאן מררבנן רקרהף
 קצמה ובתורה כלל לזה א"צ רבכאן ועור רסוניאפשמא
 כל האכלו לא כתיב בנבלה שהרי שרי רנזרמטמפירש
 לנכרי מטר או ואכלה תהננה בשעריך אשר לנרנבלה
 בנזרמן הוי נבלה וסתם מכירה התורה שהתירה הריוט'
 ואין שסתה או שנהרנה או בשחימתה שמענבלהאו

 הוא כן דוודאי מגבלה שרצים ללסוד לנו מניןלשאול
 רושקץ קרא הך הא ראל"כ להם אחר רין הטמאיםרכל
 בח'ות ללמור לנו ומאין פמאים רנים גבי כתיב לכסיהיו

 להו אית רינא חר רכולהו וראי אלא פמאיםועופות
 עדיין כתיג לא באן רער רפרשה בריש כתבהוהתורה

 ונמלים סומש אבל ראכילה במירי אלא האיסוריאץנ, ו הממאים בל על וקאישקץ
 לסחור 1סוהר זח איסור בכלל אינן למלאכה רקשהן
 ששאל מי ויש שם בירושלמי כן איתא ולהריא14ע
 כתיג רווקא לאכלה אפו מראורייתא האיסורדאם
 רכיון הוא כן דווראי בלל שאלה זה ואין סס[]סג"

 רבר עג"" דצריך וראי דלכם מקרא התורההתירה

 ועור פשוטו מירי יוצא הקרא ראין אוהושאוסלין
 האכלו לא מבשרם ססיים לכם יהיו רושקץ קרארכהאי
 אמר זה רעל ראכילה במירי מיירי קרא רעיקראלמא
 ; למלאכה שעיקרו רבר על ולא יהו בהווייתןיהיו

 שאוכלין לאכילה הראוי ברבר להסתפק יש מיהוד*
 אם לאכילה ולא למלאכה הוא זו מכירה ורקאותו
 התום' בעלי רבותינו ומרברי לאו אם האיסור בכללזהי
 מאי על בפסחים שם שהקשו להיתר ללמוריש

 חזירים לנרל לישראל ראסור ךס1ג:[ בב"קראמרינן
 אמור רמראורייתא ליה ותיפוק זח על חכמ"םשנזרו
 ולמכור להשתכר הייט מראורייתא ראסור רהאותרצו
 או יא בעורן או בשומנן להשתכר אבל לאכילהלו

 במירי ראף מפורש הרי עכ"ל וכו' למכור שלאשמגרלן
 מותר אכילה לצורה שלא מוכרן אם לאכילהרראוי
 חוירים ישדאל ינדל ולא וו"ל מדובה מ"פ הרזף'שוכ"ב
 למכרו ראלו עורות מהן למשוח כרי ואפילו מקוםבכל
 וכו' רשביעית פ"ז כרתנן אסור מראורייתא אףלכותי
 בהווייתן יהיו טמאים רכתיב מקרא רריש שעה כלובפ'
 ר"ת ותירץ וז"ל ]פ"ג:[ נמרובה התום' וכ"ב עכ"ליהו

 מגרלן אם אבל לאכילה העומר ברבר רווקארהייט
 למכור מותר חלב וכל שרי וכו' בשומנן עורותלמשוח

 רנ'ג[ סי' מ ]חיק בהשו' כתב ז"ל הרשב"א אבלה : עכ"ל לאכילה קאי רלאהיכי
 ואף נ"ל שאינו רבר שכתבת במה ראיתי עורוז"ל

 סוחר אינו שאם והוא בועם' כן שמצאת אמרתכי
 עורות בהם להקן אלא אכילה לצורך אלוברברים
 מן שהוא שכל כשיבוש נ"ל וזה וכו' מותר בזחוכיוצא
 לעשעת אסור וכו' לאכייה אותם ארם שמנרלהרברים
 אני ותמה וכו' מהן לאכול יבא שמא נזירה סחורהבהן
 בכענין אולי אלא שאמרת זה בענין התום' התירואם

 נם שאוסר מפורש הרי עכ"ל וכו' לאכילהשנפסר
 איסור עיקר שכל שסובר נראה מרבריו אך.בכי'ג
 יבא שלא כרי מררבנן רק הוי האסורים ברבריםסחורה
 ווש מקודם תשו' באוחה להדיא כתב ונןלאבול

 וכו' בהנאה מותר החזיר אם ששאלת השניהוהשאלה
 סהורה בו לעשות ואפילו תורה רבר בהנאה אסוראיט
 נ"מ ראין קאמר שפיר שכן וכיון עכ'ע מרבריהםאלא
 לאו אם לאכייה המכירח אם לי מה לאכול יבאשלא ברי שאמרום כיון לאכילה שלא או לאכילה שמוכרןבין
 דוערה מן הוא רהאיסור רם"ל והרא"ש התוס'אכל
 אסרה לא ובכה"נ תורה אמרה רבכה"ג קאמרישפיר
 06 פיו' ס1כל ויסט'ס א פסו' ס0כי6ו סק'6 וס'ך]ענ"
 0פור0 טן 610 06 051"1 טירנגן 16 טז16ר"פ6 סו606יסור

 ; ו1ו"ק[ 01 נסרע עשקע6
 לרקרק יש ממאכ"א מפ"ח הרמב"ם מלשון רגם ורעך

 שאסור רבר וכל וז"ל שכהכ כוושב"א רס"לקצת
גאכילח



ערי
 181פףד~טא נרו ם4מ1 עכהם סאכל4 הטטת

 אסוראם כרכרים מלאכהו ולטין סחורה כו לעשותיטצר בדגאה מיתר שהגא אע"פ 5ה3אה 4טוהר3אכ*יה
 מלאכה לכל יעשה נו נאמר שהרי החלכ מןצצץ
 ותלכ עכ"ל וכו' ננכלות לא מחורה עושין אק*יכך
אעו

 לאכיל"
 פעי מוף מרובה מתום' שחבאנו בט

 ר'
 ראין רי"ל אך רבריס כשארי הרמכ"ם אסר נ"כובכה"נ
 התורה התירה רלכן נראה ומרכריהם הדוכ עלשסיים והתום' לאכ4לה שראוי חלכ חרבה יש רוודאי ס!הראיה
 האיסורים לכל למרו ומ!ה לאכלה ראינה משוםנחלכ
 6ף גסרסנש6 צס'5 גר6ס '!תר ]!ס'מ הכרע איןארטב"ם וםרכרי בוחר לאכלח מוכר או פנרל שאיטךכל
 06 פכחג סם'ס מ5שן 1נס י6וייאז6 ס61 סס6יסורפס!נר
 נ'נ מסעע סחורט גו )עסות 6ס!ר 5מ6ג) סמיוחצ זגרסו6

 צגריו יסרם ר!5ס סק'6 ס0ס"ר וסנס סיטפ וג'גנסרפג'6
 סחס וסל' גן עסעס י6 ע'ס )6געס )ס51ס גפמיוחציצווק6
 גסטך וסרי י6גי5ס 5ע!5ס ע',חצ ח5ג ו6קו וג!' סחינ סןנ*ג
 , ווו"ק[ !5"ע תע'סיס צ3ריו ו5גן מרונס עתאי גמיםס!6
 סדרכנן או טדאוריטזא הוא אם ,ה אימור כעיקר וחנהי

 ]סר'מ האחרונים נרולי הסכימו וכן שרגאטרוסכ"ם םרברי מתכאר וכן מדאורייהא שזהו והרא"ש דיעם'רעת
 חרשכ"א מדנרי אמנם סק'6[ ופע"ו סס"ח וס9עסשי6

 וכ"כ מררכנן הוא רהאיסו להריא טכוארשה3אט
 כתבו שס פמחים תוס' שכנליון וכתכ ר' סי הה"רבעל
 מכואר וכן כעלטא אמטכהא רק הוה קראי דגיוכל
 אסרו ולא שכתכ שס דשכיעית כמשנה הרע"בפרברי
 עכ"ל וט' לאכלה העומר 3רכר 'אלא סחורהלעשווז
 ע5טגו וגיע סת!י*ס ]וג'נ !ח אסרו דחכמשימשמע
 נס ו6ו5 ע'פ 6סרו 651 651 6סריג! ון6 נה3 נ6עח1סר'ם
 ע5 צסריך וגטהס מס"ק סחוי"ס וקום'ח גן סרע'3טאח
 סתירס צסתורס מג5ן וס"ם ג55 5*ק יסח"וס וי5ע6סס5נ
 6ף ג5וער 5סחור0 רק ח5ג ססירס 65 סע6 65נו5 6ף3גפרי
 הם ו0ע),ע עססר-ת וג'ס 5סחורס 6סור 6יסוריססגס6רי
 5פר פ5סס יסי פסרי גן ~ער 61*6 נג!רעגו יע וסתספסוש
 6ך ס*ג סי' 0עג'"מ פספע וגמ, מצעגו ס!ס 65 ו6ג15ס56ף

 ! וי!'ק[ וגסיפ 606"5
 חףט התורה מן הוא הא*מור אם ראף שאומר מי ישוז

 אכל החי מן אכר אשור בחו רלית כשרציסאלא
 התודה 0ן האשור אין פ0אים ושפוה וחעתגבהמות
 יש כמהוריס נס הא מתטם אכל מוחם לאחראלא

 לרם ראיתקש משום רוערה חהירה החי מן ואבראמה"ח
 ורכרים ]סג'"[ שס רפסחיס נטניא כמטאר למיםורם

 כט'ש אמה"ח אשור ליכא רכפמאים חרא הםוזמוהים
 לאיברש לאו בחייה בהמה קא"ל רהא ועור מ"בבטי'

 ה' רין סמאכ"א פ"ה וז-מכ"ם מדכרי כמכוארעוסדת
 יש וכן ע"ש 1' מעי' כ"מ כסי' !ה כארט וככרע"ש
 ולא ראור"תא ויי ורסשים כשקצים דרק שאוסרסי

 בשקצים הוא ריהע רגךא איטרים ושארי ופרפהבנכלה
 כרנים דרק ל'כ 'נימא רא"כ איט !ה ונם קמ"ג[ ס"]חוי

 ורזששעש שקצזם כשארי ולא מראוריחא אמורטמאש
 0ם4ש הקךש4 שא כתיבא בדצים דידח נךא האירהא
 לשה כראיח וראהה בזה שוין האשו-ם רכל כ'כסעיף
 שנרטע טזים ועופות חיה צידי קר א התנאשחרי
 יפמההם דגצנשו ובנעי הפוסקש 0בל 0בואר ובןובו'
 הטנש בבל שם לקדקדק כמכואר כן לדייאמוכח

 ו סרלי להני ליתנהוהל.כך
 רשומקש הרטכ"ם על שהקשה סי ראהזי אמנםמ

 ל5ל יעשה רכתיכ משום ראי סוהר יחלבפנלן
 1צנע*ר[ דנבלה ק-א כמו כמרמנו רק יז שמאמלאכה
 וף"ע רימ"ג פ~4ני שם רכפסחים קשה יותר עורולי
 פלאכה לכל יעשח טהפה וחלב נבלה יחלכ קראכהך
 ל~ה דר"ש ור"ע וזריש למלאכת רמותר ליה ררישרריה"נ
 טל דתחדידצ הש"ס ומסיק פטא אזו להקרשרנם
 הגאה א-טר בע אכילה איסור נין משמע יאכלרלא
 אשצ דלכן חלנה נם וצתר ]כלה כשהותרה ס'יור"ע
 ניחד דידם-ה לא רחלגה ס"ל וריה"נ הנאה להיתרקרא
 עכאפ טידצ ע4ש הנאה ללץתר קרא וצריך נכלהעם

 אע וא-כ נכלה כדרתר חוא חלכ רהיחר %לחרוויעע
 לחרמג"ם לו ו0איו כנבלה כמרסט רק היהר3חלכ

 : וצע"נ לסחור מוהר רכחלכ לומרוהפוססש
 מרכתיב ביה אות אחרינא מעמא רכחלב לי ויראהי

 לדשיא טשסע תאכלהו לא ואכל סלאכה לכליעשה
 דלא לט א0רה אכילה לאשור ררק לט פירשהדההורה
 כרר3 בושז-ם ושזרי לנמרי טיוהר ר!הו אחר עניןלשוס
 דרשינן רסזה ואעינ תאכלו לא 1ע! וכש3 שור חלככי

 חלכ איסור על וידול נכלה איסור יכא מ'ו,[כחולין
 תאכלהו לא ואכל ררשינן העוף המאה כס"פ וכןוט'
 אסשם וכו' חיה יצא מוהר וכשרה אסור ש4כהמי
 לומר נוכל כן כסו ררשהז שני ס!ה לררוש שטכלכשם
 מוכה רקיא מפשפא דיה ועור זה על נם לדירחזראתי
 ס6סרו זא י"ן חנס אחר לעמן ולא אסור לאכילהררק
 חיפ6 ל65 ופירם*י ח5ג 6יסיר ע5 יש5 גנ5ס 6יסורדס6
 ג:5מ6 ענ6ן 5עת 85 51עס ע'ם 6יג4ר 5 ס5 6יסור6'ן

 *טר ט61 צגג5ס קע"י וסהשרס 4ן ענן ס'6 מיצויסור
 ! !צו"ק[ 3סחורס עהתר !350 גגזימט רק יס0ורס צ6שרסב!סיף

 נהכאר ככר ודרא"ש ור5(ום' הרמכ"ם דעת יחגהף4*
 לוייא מתבאר וכך התורה 10 החש !היאעצד

 ואפשר 11"ל שכיעית לענץ שכתט מק-ן מוכהפחוס'
 סחורה נמי רהיינו כיוקר ולמכור להריח כרי סחכירוהקונה
 שכיעית כפירות סחורה עושין שאין תנן רשכיעיתוכפ"!

 משכחת ולא וכו' ומרפות ונכלות ותרופותוכככורות
 יבהדש בכהףג אלא 0חורה לענ'1 שוין כויםשיהיו
 עכ"ל וכו' לנכרי סכור או כרנתיכ לממר רחסנאשרי
 הועם' סוכיהיס מאי סררכנן רק הוא רחאיסור ס"רואי

 רה"פ ככועתס יומר שרוצה מי ףש מוכר ראומנךא
 חכסים כיר כח אץ כפסוק להדיא הויהר רכתיבכיון

 ]משש וגרהים רגיס וה רחו וככר סק"6[ ]סאלאסור
וסמ'א
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 ככ~'נ נזרו רחכמים מולח מקוטות וככמה 1ש7[ז6טא
 לעשות דמותר ה~ירה שהתורה מה עדיף ראמוועוד
 גזרו ועכ"ז כן לעשות דחובה אמרה שהתורה סמהכן

 ואל דכשכ בשבת ולולב שופר כמו לעשות שלאחכמים
 וכ"ש בש"ם כמפורש כן לעשות בידם כח ישתעשה
 דוזירה שהתורה מח לעשות שלא לגזור בירם כחשיש
 לירי לכא שלא כרי גזרו ולולב רבשופר תימאוכי

 לומר א"א הכא משי'כ דאורייתא אימור רהואהוצאה
 איסור רחוי יאכל שלא כרי גזרו נמי בכאן דהאכן

 ,: כללא להאי ליתא וראי אלאראורייתא

 הוא רהאימור ותה"ד תימי וגליון הרשב"א העת אכל~2נ
 מדברי מבואר וכן לאכול יבא שלא כרי מררבנןרק
 דהך צ"ל ולרבריהם כן שסוברים אחרונים נרוליאיוה
 זה וגם בעלמא אממכתא הוי יהו בהווייתן דיהיוקרא

 מחורה בהם תעשה שלא לכם הם שקץ בת"כששגיגו
 שכח"כ דרשות כמה כמו בעלמא אסמכתא ג"כ הויע"ש
 11 לדיעה ראיה להכיא ויש בעלמא אססכתאדהוי

 הנדול כמפרו חכ"י רביגו שהכיאו שםסהירושלמי
 שהתירה רישגה על שאומר מפרשים ושארי שםוהרע"ב
 ע"ש מם מזה שפורע סשום ממאים לו שגזדמגחלצייר
 אלא זה למעם צריד מה מותר התורה דמן מ"רואי
 אמגם מם משום נצייד ורועירו טררבגן רק דזהוודאי
 לא דהירושלמי הקדושים מעצמותיחם המחילהאחרי
 הזה והירושלמי שביעית אסוחרי אלא זה אדין כרלקאי
 ובפ"ר ה' הלכה בורר זח בפ' באות אות ג"בהוא

 אמיגים ולא קאי ואשביעית ע"ש כ' חלכחדשכיעית
 הירושלמי כדרך אגכ ררך בכאן הובא והירושלסיפמאים
 ולכן בטשגה שכיעית נ"כ גזכרה רבכאן וסשוםבכ"ם

 בם"ר הוא וברור זה מעם כלל הזכהי לא ז"להרמב"ם
 פ1 ע~סס ססיג ס61 ותטיהגי ק6י  67סגיעיס סי' סס'טטגס

 כרורה ראיה יתכאר מ"1 וכמעיף ויז'ס[ וכ"י וסוי'ססרע"כ
 דתגיא מהא זו לריעה ראיח להכיא יש אמגםיג ; ע"ש בם"דלזח

 יהא לא וז"ל ז' הלכה דשכיעית פ"חבתומפתא
 וקיפור וחתולין המגאין וחולדות כופרין כלכימכיא
 בית ונביגת מוריים אכל עליהן  ולהשכיר לכוהילמכרן
 ולהשכיר לכותי למוכרן מותר שלהן והשמן והפתאונייקי
 דאין המשגה על קאי דהתומפתא ומבואר עב"לעליהן
 ררכגן דאימור התומפתא ואומרת ומרפות נכרותמוכרין
 וחולדות וחתולין וכלכים למכור מותר ופתכמוריש
 דרבגן הוא האשור עיקר אם ובשלמא למכוראסור
 כיון מ"מ לאכילח שאיגם אף אלו סכירת אסרושפיר
 כחן לחמתחר העולם דרך ואין קצת גזק איזה בזהדיש

 איגם הרי אלו את למבור אמור למהמדאורייתא אי אבל למכור חכמים אמרום וחמוריםכבמומים
 רבותא אומרת התומפתא ואררכא א"ש זה גם אמגםיך ; כלללאכילה

 למכור תורה אמרח גמשגה דהגה והיפוכיגדבר

 למלאגח הע61רש אגל לאכילה העימרש אסוריםרכריס
 באה ולזה בירושלמי כדאיתא וחמורים כמומיםמותר

 מותר דלאכילה יהיפך היא רלפעמים לומרהתומפתא
 כנון אמור למלאכח והעומדים ררבגן באשורשוהיט
 ב"ק כתומפתא כדאיתא הכית את לנקר שמלאכתםאלו
 כשם התם איתא והכי ]ס.( שם בגמ' והובאפ"ח

 חיח מגרלין אין כך דקה בהמה מגדלין איןשאמרו
 וקופיס וחתולים טפרים כלביס מנרלין אומר ר"ירקה

 עכ"ל הבית את לגקר שעשוין מפני סגאיםוחילרות
 דכשם בכאן התומפתא אומרת ולזה כת"קוהלהה
 אותם ולמכור ליקח אפילו אמרום כן כמו לנרלםשאסרום
 איו אנל וכמ"ש ולהשך המשגה כלפי וזוי גזק חששמפגי

 ; לוה זה כללענין
 שם בפמחים נ"כ מבואר החי מן ואכר ררם ידעפןך

 הכיאם לא שהרמב"ם וזה לגמרי חתירתןשהתורה
 לעשות דרך אין וראי רדם א'ש נ"כ חלב היתרעם
 אמור ואמה"ח בו קיה אדם של נפשו שהרי בועסק
 שם כמכואר להם וליתן לטבור שאמיר ופשימא נחלבני
 צורה לאיזח למכרם בעלמא אקראי משום ואיבגמ'
 גדול מסחר חלכים אבל 'האימורים בנל נם מותרהלא
 ; חלב עם ואמח"ח דם הרמבףם הביאם לא ולבזהוא
 שגזדמנו ודגים ועופות חהה ציידי התם הגן עורמפן

 אומר מ-ירה ר' לסכרן מותרים פמאש מיניםלהם
 שלא ובלכד ומוכר לוקח ררכו לפי לו שגתמגה מיאף
 אדם בל דבאקראי מ"ל דר"י פליני דבהאהמפרשים ופ" המשגה עכ"ל שמרים וחכמימ ככך אומגתותהא
 לצייר רק באקראי נם התירו דלא מ"ל וחכסיםמותר
 ראפילו עור וכתכ ובתו"'פ ברע"ב ע"ש מזה מםהטתן
 לוסר המם מפגי כירם בח יש דאורייתא האשוראם
 זה הוא מהדוחק וכסה ע"ש בכ~'נ התורה אסרהדלא
 משום כר"י רהלכה הרע"ב בתב ולכן קאי עגיינאאהך הירושלמי שאומר דהסם שמכרו מה על הכל מובכוזהו

 ראיט יכ במעיף כתכגו כבר אבל כן איתאדכירושלמי
 עגיינא כחך כלל מיירי ולא קאי אשכיעית וחירהפלמיכן
 בחבורו כר'* פמק המשגה שבפ" אם ז"לוהרמכ"ם כר"י הלבה אין בכאן אכל קאי אהתם כר"י הלכהוגם
 שראו משום המור וכן לצייד רק התיר ולא בוחזר

 להבין יש וא"כ עגייגא אהך כלל קאי לאדהירושלמי
 עצמה דהתורח בררגו ככר דהגה רה"פ והגלע"רי1 ; ורבגן ד"י פליניבמאי

 וגו' מבור או בגבלה מרכתיב גגזדמגהרחירה
 מותר גבלה אצלו כשאירע בעה"ב דנם דווקאבשר ממוחרי איגט הזאת הנבלה בעל והגה ב' במעץגמ"ש
 כל רה"ה צייר דווקא דלאו ירודה ר' דן ומזחלמוכרה
 ובלבר לקגות טמא דבר לו גזרמן הלוכו דרך אםגעה"ג
 חתורה שהתירה אקראי דזהו בכר אומגתו תהאשלא

 להיתר רקגאה דגבלה דומיא %1יט לידו נפל כשהרגראלא אקראי מפגי התירה לא דהתורה דם"ל אומרשוחכמים
ונהפבה
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 פהורש לצור רב11נה1 הצייר וכן מרו לאעצאפה6בה
 באקראי לכתחלה לקטת אבל במצורתו הפפאיםועלו
 הן ואלו רתנן ערות פמולי לענין ]ג"יו[ בורר והבפ, לשיפתם והולכים נכך אומנתו כשאין אף אמור טוניבכל

 וכו' %א אלא אומנות להם שאין בזמן אימתייזרה ר' אמר שביעית ו%חרי ום' ביכיא המשחקהפפו*ן
 אטשחק קאי רר"י הפומקים וכל ותום' רש"יופישצ
 עולם של בישובו עומק שאינו משום ופסולו3מובקש
 לפרש כא ור"י אחית אומנות ל1 כוואין רהקאחוצ
 פ"ה בתומפתא אבל בנם' שם כטבואר לחלוקולא

 לענין ופליני י"כ בסעעי שהבאט הירושלסי חוןשם בירושלמי מטרש ובן וכו' רויי אפר טכ%ן התסאיתא רהכי שביעית אסוחרי נם קאי ראכולה מפורשרסנהררין
 מ"ל דר"י לאו אם מוחר מקרי באקראי אםשביעית
 רבאקראי ס"ל וא"נ שביעית סוחר מקרי לארבאקראי

 וחכמים כנורמנו היה פמאים סוחר פיקרילא
 ה"נ שביעית סוחר סקרי באק-אי רנם בשביעיתדם"ל

 לירו נפל כשכבר רק התירו לא ולכן דיא כןבפמאים
 610 יספ'ס 0שק סייט הכמיס סתוי'ס סיקזק סס ו5נן]נ%ש'י
 4נח6 וסו 650 קשי פ* יישת' 65 נ5"ו וג0 5נפה 6מלשמן
 ו6ץ 6%6י פטס כ,וגתו 5'יז י6סר יה*ק י0יות ויט5ספ"פ
 5סמוך 651 5ס6ק חכמיס שנרחו ו5וס גד'י פסר 016גג5

 ;  ויו*ק[ ע'פ6ריס6
 למכרן מותר ומתרים פמאים לו שטצורו או וצרן=פטין ורנ עופ או חיה לו שנורמט הצייר הרםב'4ם כת3קץ
 חמ%ר ולשון עכ"ל ום' לסמאים סלאבתו קשףן לאל
 טסאים ורנש ועעש חיה לצייר לו נודטנו אבל החשכן
 שלא ובלכר לסוכרס פותר מה1ים עם פסאש שצרש

 רבוונת הגויל כמפרו הב"י רביט ופ" עכ'י לכךיתבוין
 לצור הרשת שפרש חצייר קאמרי ההכי שוהשצהץם
 רבותא יש רבסיפא ש 11 ואצ'ל 11 והף סותרפיצרים ממאים ש פמאין רק לשם שגיצוי ונורמןפיצרין
 מהתיר בחברח מסאים רק ניצורו בשלא ר2ךישאטתר
 עלו שהרי בחנם איט ומרההע הממאים שישלידשסר הייתי בסיפא אבל בחנס פרחחו תהא שלא כ1ץלו
 שפירשו ויש טתר בכה"נ רנס קמ"ל פהורים נםבירו

 היינו פהורים עם פפאים שצד או במ4ש הפורבכותת
 פטאים גם היו ה8ד%רים את שצר בשעה כלוסרבבהטה
 היה ראלו סשום בכתנה ברשתו טלמ את וצדעגצום
 ה8הורים נם מצודים והו לא מלצור חפמאיס אתסניח
 דיא כן ובווראי תו'ס[ גנ"ם נכה"נ אפי4 מוחרלכן
 נם טש4ם שעי"ו אך למדצרים ,שכווטז רכל דינאלענין

 גסשגש 59ס" דוערה שרוזיח דנגלה דוסהא חהר6מאיס
 סמט ישס 66"ג רג0 סטנר ו*ן ס0וליס ש'שת מיוס'יסר56
 ; כו0[ 5סשייסכ מפ גנ5ששז ופחשר גמי0ט 0ף ג'סז גסמ6יסגס
 סן שאפור רבר בל אמ נסעיף רב"י רבים בתניו2

 הטיוחר דבר הוא אם בהגאה שטתר אע"פההורה
 וט' החלב םן חוץ סחורה בו לע.צה *שפורלסאכל
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 ואפילו עליו להלוות ש הרם"א רביט וה על וכתבוכשל
 השיט וככר עכ"ל אסור עט"ם לטעליו להאכילולקטתו
 ל18עיים להאכיל לקטת שאמר מה על הש"עמפרשי
 בעד לקטת פשום המנהנ וכבר סקי3[ וע" סק'ג]ס"ך

 אלא אמור שאין בוה אשור חשש שום ואיןפועלים
 מוה יוחר נזרמנו לה ואין לפ1עלי1 כשצריך ולאלסעץור
 כשר להס ליתן ביטלתו אם ואפילו בפועליו יעשהומה
 וה חהרי עי"ו להפסיר ולא להשתכר אלא האהצרואין פעותי לאבר מחויב אינו מפרפה כיוגףי הוא אםכשר
 לסכור התירה שהתורה שבביחי לנב1ה ממשרומה

 ; מינה ועריפא הפסרטפני
 למה ירעתי לא לענ"ר ~ליו להלוות שאמר מה ינםכ

 אם וץש שרט ושמא למשכון אלא תופסו אשוהיי
 במשנה מהיר ר"י רהא ועור בנורמט הוי יפדט1א

 עליה רבנן פליני רבלג~ית וטהי באקראי לקנותאפילו
מ"ם

 לעשות למ ולמה מורש טוראי בלהל%ת עכ'"
 רק כחב לא נתה"ר הריו בבגץר ונס רחוקהפלונתא
 הרמ"א רביט רהנה נראה ולענ"ר ע"ש הרסףשמכוער
 והתה"ר הרשב"א כרעת סררבנן ד%א וה ראיטרהפס

 ]וניס לאכול יבא שסא הואוהאיטר
 ספ'י

 סכס3 סק,נ
 יוגו ונו5ס סס ומפ"ו וספע0

 נזרי
 מה לפי אבל וה השש יש כוה נם רהרי ע*ולה16ה אסי ש*ד ולפ"ו א[

 התורה מן הוא וה שאימור רכותיט רוב רעתשבאיט
 ר"ו עליו להלחת מותר טוראי תורה התירהובנודמט

 פי ויש כנורמע אלא אעו בידו המשטן ישאראם
 בער אמור בביתו ולנרלן פמאיס רלקטת בג11נת1שחף'
 ואם סק"נן ]9ר"מ מותר שר%פים לקטת אללשקץ14

 לו התי רמי פשופ האיסור בווראי ריא כןכוונהי
 וכן תורה שהתירה רנבלה רוסיא וה ואין כביחולנרלם

 ; לרידותנראה
 רמותר כיחר ומהוריס טמאים לו כשניצורו הצירכא

 הפהור לסכור רצריך ש*עמר טי יש שטעבארכמו
 דמי ולא בפ"ע והממא בפ"ע המויר ולא ביחרוהםסא
 בלבד שתם למכור רמותר בלבר פסאים בירולכשעלו
 הב"י רבינו אגל סק4ס[ ןס'ן אחר גענין א"אדויזם
 ובן ע"ש בפ"ע אהר כל למכור התיר הנרולב0פרו
 שיכול ברבר להחמיר אפשי ואיך סקשח[ ]0ר'חעיק-
 גם רהא ועור עשה ב%תר עצא פמירא לירילבא

 מיר למכרם רצריך ה-ס"א רביט כתב לברבממאש
 שטוכרס וכ.ון עכ"ל אצלו שמינה שתהא ער ימתיןולא
 בפ"ע אחר כל שמוכר או כאחר סוכרם אם לי מהמיר
 אצלו המ%רים לדחשרית רהצה ראם וראי והואמנם
 בצד כמו מיר הפמאים למכור מחוייב ראו מחבהומן

 : לברוממאים
 להרשב"א טצ*גו הרם"א רבים רברי כעיקר אמנמכ2נ

 סיר למכור רהחיב ]9"נ.[ לב"ק בחרושיוו"ל
 טטאים רגריס שאף אבל וחורים בכלכש אלאאינו
 ע"ש סוד לסומץ א"צ גטרמט דהוי ניחשה .שא4

ואפשר
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 ער ימתין דלא לומר הרם"א רבינו רקרק רלכןואפשר
 ממחר בעושה אמור ווראי דזהו אצלו שמנהשתהא
 דאין אלא לשמנונית כוונהו אין אם אבלחרש
 רכותר וראי המקח שווי לו שיהן קונה לוסזדמן

 : רכשס[ ]סג' אצלולהשהותם
 רבר לכל הורה שרוזירה שהחלב הוא פשום רברכנב

 ממאה בחמה חלב אבל מהורה בהמה בחלבזהו
 ועז ונשב שור של רק מקרי לא רחלב כבשרריט

 אסנם ע"ש פ"ו ריש הרמכ"ם וכם"ש בתירהככתוב
 שנתבגו והרשב"א רועם' במחלוקת תלוי עורותל0שוח
 אבל למוכרה מוהי לירו שאירע זה אלא אינולידו כשנזרמן לנבלה תורה שהתירה מה וכן ע"ש ה'במעיף
 ולמוכרה זה ישראל מיר לקנות אסור אחרישראל

 : הואופשומ
 העובר מן ממאים רברים כחובו לנבות מותר יכןכנד

 ח,ירים ואפילו מירו כמציל שהוא ספניכוכבים
 אצלו ישהם ולא מיר למכרם צריך ורק לנכותמותר
 אפילו להשהותן מוהר ברמיו אבל בהן להשהנרכרי

 ומוהר סקי'6[ ]פ'ך מרוכו יפמיר שלא כריח~ירים

 שלהם לעורות שצריך תיי*ים שור שאמור י"אכנה
 שמכוין מקרי רזה לכוהים הבשר אח"נולמכור
 וי"א מ"ב[ בסם סק"ח ]ס'ך האמור ברברמלאכהו
 מזה הנאה לו שיש כיון נאן אין תשחית דבלשמותר
 לו שמותר וכיון שחופים מעורות יפה נחוריםדעורות
 בתוך נבלח לו נזרמנה כאלו אח"כ ה"ל כןלעשות
 מעיקרא לעשות במתכין אלא חכמים אמרו רלאביתו

 זה אבל פמאים מינים לצוד שמכוין כגוןבאיסור
 כנזרטנו אח"נ הכשר הוה העורות בשבילשעושה'
 לאינור הבשר להשליך צריך ראשונה ולדיעח סק"ל[]ט"ו

 העורות הם המסחר עיקר ראם להכריע נראהולענ"ר
 הוא הבשר ואם כנזרמנו הבשר חוה מפל הואוהכשר

 ; אמור כהעורותעיקר
 חצרים לוקחי אותן על שמתרעמים מה3רולים יש%

 יש ובתוכם שלהם ההכנמה כל ושוכריםמשרים
 ולהאכיל לנרלם הישראל מוטרח הזמן ובתוךחזירים
 עליהם שלמרו סהגדוליס ויש סק'"ג[ וס"ך ]נ"סלפועליו
 עם ממאים לצוד דמותר הפור שכתב מה ע"פזכות

 ואינו סק"ס[ ]סר~ח במכירה ולא בצירה רק רזהושאומר 0י ויש י"ח בסעיף בם"ש אחר בענין כשא"אמהורים
 דהתורה הורה אמרה לא דככ~'נ דאמרינן כיוןעיקר
 הפמאים בשביל הוא הכוונה בשעיקר אלא אמרהלא
 זה בשביל ורק המותר לרבר כוונתו כשעיקראבל
 בנזדמנו הוה שפיר האמור הרבר נם אצלו שיהיהמוכרח
 נתבאר כבר לפועלים שמאכיל ומה סק"י[ ]ט"1ומוהר

 : ע"ש הוא נמור רהיתר י"םבסעיף
 חנויות בעלי על זכות ללמד 3"נ לי יש ומזהכז

 שארו בתוך יסכירה אצלם שמחויקיםומרתפים

 אע"נ איקר"א שקורין ממאים דנים קרבי גםדברים
 רנים לצר ג"כ רומה רזה משום אסוריםדמדאורייתא

 3"כ להחזיק מוברחים זה ואת חמוהרים ומשקיםטאכלים שארי כשביל הוא העמק רעיקר וביון ביחר וסהוריםממאים
 מאכל מהרורשים בפרנסתם הפמר יהם יניעראל"כ
 משארי הפדיון יפמידו זה מאכל להם יהיה לא ואםזה

 סס מ(ה מעלים ומרתף כחטת עמק בית וכלרברים
 בצייר כנזרמנו הף שפיר הרבה הוצאות ועולההרבה
 טשום בשם הח'תר הפומקים,הוה סן חרבה דעתדלפי
 לרברינו ואפילו וה"נ1דכוותיה י"ב במעיף כם"שהמם
 וממאים מהורים נצריית הוה מ"ם המם מפני ראינושם
 הזח רהמין ככאן ובם"ש החצרים שכירת וכמוביחר

 1 כנזרמנו רהוה בעלמא מפלהוא
 מרפות או ממאים עופות שהקונים פשוט רכרכדץ

 למחות וצריך ראורייתא באימור עובריםלמכירה
 וכו' שונגין שיהיו מוטב אמרינן לא רנראורייהאנם
 ממאין עופות בערו לקנות ישראל אה השולח שראבל
 ונמצא בונבים לעוברי שליחות ראין ואע"נ רמותרנ"ל

 כוונתו שאין כיון מ"ם לעצמו שנהיהישראל
 ולהיות בזה אימור אין ממחר ולעשות בהםלהרויח
 שהוא כיון להתיר אפשר טמאים מכירת בעמקמרמור
 אמור שיהא הנאה אימורי ואינם מונר ואינו קונהאינו

 מתנה שנתן ושר סק"י[ מס"ז ]1כ""פ כהםלהשתכר
 מוכרח אם ואת לקכלו מותר אם צ"ע טמא עוףלישראל
 מיהו למוכרו מותר אם להסתפק יש איכה משוםלקבלו
 נתבאר וכבר דעת נניבת משום כשרה במקוםנבלה לכותי למכור ואסור רשרי לנזרסנו דומה רזחונראה

 שהאיסור אף ומוריים וחלב כגבינות ררבנןדבאימורים
 הוא סוף רמוף מון מוהר מ"ם הורה חשש משוםהוא
 בזה להחסיר שרוצה מי כיש רלא ררבנן אימוררק
 מךרגנן פסמיס,ר ייגר סכחג סס"ת סרטג"ס כווגח וסו]ו",5'
 טמי'ט 5וס סי' סוס ומין טג"5 כ1ון16 כין כססיקו ביןמותר
 כמורייס תורס 6יסור ססק ססוס 5סרו סהגמיס כין ס"ס~סמ"ס
 חסט כ,ס סמין כטסג'ס ססעמילו גגיג1ת כטו ירכגן כוור6יונ'ן

 ( סורס[6יסור

 זי"'ף שקורין בבורית למוך לאסור רוצים ישכנפ
 ההום' כהבו רכבר מתירין ויש כשתיה מיכהמפעם

 לענין אלא אינו כשתייה דמיכה ר"ת בשם ]5"נ'[בנרה
 לבמח ררבנן אלא אינו ביוה"כ גם ואף ע"שיוה"כ
 מי' בא"ח הרמ"א רבינו מרברי מתבאר וכןפומקים
 טלר משום בבורית לרחוץ אמור דבשבת שכתכש"3
 לא המתירים וגם גסגר'6[ ]ט"ס שרי בחול האע"ש
 שלנו בכורית אמנם חממין כמו צער במקום רקההירו
 יותר לפגם לך ואין ראוי אינו לכלכ ואף ממריחשהוא
 המנהנ וכן לבריאים אפילו חשש בזה שאין פשיפאמזה
 במרחץ בבורית למוך ישראל הפוצות בכלפשום

 ; ומצפצף פה פוצהואין
דיגי
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 ; סעיפש ס' ובו , בוכבש עובד ע* הנשלח טאכל יבר חתיסה' יעי קיחטשן

 אסור חני"ת דנ אמד 5"ס,[ ]טיימ ננם' ""אא
 תא חב"א אחר בחותס מותר חם8"ג אחיבחותם
 ויא וחספ"ג הכלת יין נשר סיטן בה שאין רנחתיכת
 אצ יין או בשר או דג נירו שם8קיר או כובביםעונר ע"י כששולח הדברים וביאור גכיגה פה מורייםחילתית
 בחוהס מותר חמפ"נ אכל חותמות שגי צריךתכלת
 דחבית טשום פירש"י לאלו אלו נין וההפרשאחר
 אינו שה"ן ואף אחר בחוהם ומזייף ומרח יקריןרגזיהן
 כרי החותם ומזי'ף טרח גיסוך האוות ספני מ"םיקר
 מוה בנרוע להחליף כרי ומזייף טרח הנ' ואלולגסך
 אף ומזיין( טרח לא יקרים רסיהן שאין חטפ"נאבל

 : אחרבחותם
 באיתו והחשיבוה היוקר לפי הכל הלוי לפ"ז יגמצאב

 מחנאר פי"ג הרמג"ם סרברי אבל מיין לנרסקום
 וכשר כרגים ראורייתא איסור יש שבהחליפן רבררכל

 רק הוי שבהחליפן רבר וכל חותסות שני צריךוהכלת
 רדיא אע"ג ויין אחר בחותס רי חמפ"ג כסו ררבנןאימור
 וכ"כ ניסוך חשש מ?ני תורה כשל בו החסירודרננן
 חוהטות שני צריך רבראיר'יתא הרשב"א בשםהטוד

 משום ררבגן ג"כ הוי וחלנ אחר בחותם ריובררבגן

 הערובת על רק הוא וההשש לבן וטהור ירוקרטמא
 אין טמא רוב ועל ברוב בטל במיגו מיןומראורייתא

 אלא אימ רהאיסור וגסצא כט"ש שיוכר מפניחשש

 סשום מע%טע"פ~הירושלמי נ:1נ1 ויי ויורבגזג
 הערובוה ע"י א'מור1 וחממ"ג טגופו איסור1דחנ'"ה

 בהוהם די ררננן רק שרךא כי~ן טגופו דאיסור1 אע"נופת
 לשגי תנאים שגי צריר ולפ"ו ככך"ס[ ור6"ס ]ר"ןאחד

 ובוז0ר הערובות ע4 ושלא תורה איסור שיהאחוהסות
 הפומקים והפמו אחר בחותם רי אלו תנאים סשגיאחר
 ולעג"ד הקורם סמעם אחר טעם שוהו סק"סן וסם"ך]סנ"י
 רבראורייהא הוא מעמו עיקר הירושלסי רגםנראה
 כסו אחר בחותס רי ובררכנן חווזמות שגיצריך

 קאמר בעלסא סימן והירושלסי והרשב'אלהרמב"ם
 דאורייתא איסור שיהא תערובות ע"י איסור לך איןשהרי
 להאיסור במל רההיתר רובו האימור שיהא לאאם
 הערובות שע"י איסור זה אין רוב הוא שה"יסור ביוןוהרי
 בחוהם די הערובה ע"י שאישרו כל הירושלטיוה"ק
 סחמת שאיסורו וכל ררבנן הוא הא'סור שהריאחד
 ונשר דג חתיכת כמו הורה איסור שהוא ישעצמו
 הורה א'סור דךא הרי טרפה על 'חליפנו ראםוהכלת
 סס סה~ס' כותס ]תס הודה איסור נ"כ הוי כשיגסכגוויין
 גן כוונסט ג"ג סר'6 כסס 11 סנר6 סגמנן 6מר 7"ס .)'ט

 61עי 3ס'ס )טסס וס פטסו וס6חרתיס טכש' ע5ותמיסגי
 מתירן וסס 6חי ססס5 קטוס זס סעס סגי6 1)6 ט חירשגש"ע

 ירלפ 651 סיסנ ע"ס כמ"ח סרמ"6 ש5 סקשם הסזך ק~טיומסי
 3ס"ט כיי ס631 )6 רס'י ס5 1סעטו 3וס ססשך דטתיס1ף

 : ולו"ק[ סן תססן 65 סט~סק'ם לרו3מסום
 ששולח בין ח'לוק א'ן ודרשב"א הרסב"ם רעת לפיך

 שצריה וברבר בירו שספקיר ובין כוכבים עובדעייי
 אכל חוהטוה שגי צריך נירו כספקיד גם חוהמוהשגי
 שגי א"צ 67מר[ י'ס ])"6 התוס' בעלי רבותימ רעהלפי

 הישראל יראה שלא רכ'ון ירו על בשולח רקחותסוה
 ואח"כ כ'רו בספק'ר אבל חותסוה שגי צריה החוהםאת
 הישראל זהרי אחר בחוהם מגי רבר בכל ויטלגהיבא
 נשולח גם ולפ"ז החוהם נתקלקל לא אם אח"כיראה
 הס-נת ננהב להישראל הוריע אם אחר לישראל ירועל

 די ג"כ כיכבים העובר מיר כשיקבלו ושינירוהחותם
 לריעה הסבים ז"ל הרא"ש וגם דבר בנל אחדנחוהם

 להוריע שצריך שלבר שכהכ אלא בשמו הטור וכמ"שזו
 שהוריע להעכו"ם להוריע צריך חתימהו אתלהישראל
 וזה היא"ש וכ"כ ע"ש חתימהו אופן אתלהישראל
 וגם החוהם צירה לחבירו הוריע אם השולח ואףלשונם
 עכ"ל אהד בהוהם רי לחבירו שהוריע לעכו"םאסר
 צריכים והרברים ע"ש א' מעיף הש"ע לשון הואוכן

 זביאור
 הרתי לחבירו דנשולח משמע זה סלשון דלכאורהח

 להוריע ונם החהימח ש'כיר כרי לחנירו להוריעבעי
 להוריע לו למה תימא וכי לחבירו שדידיעלעבו"ם
 החהיסה יכיר ואם להבירו נרורעה די הלאלהעכו"ם

 הוא כן רווראי 4'ל סועל אימ סס"ג הרי לאו ואםטוב
 החוהם לקלקל העכו"ם יגע שלא כרי הענין להועלתאך

 כשסוריע דא"כ הימא וכי חפין שלבי סהולעשית
 להודיע צריך ורמה שסת'ירא בו יגע לא הרילהעכו"ם
 סעצסו החוהם מהקלקל דלפעסים משום דיללחנירו
 אין ולפ'ץ ק"ל סי לקמן וכסבואר כן להיות 'כולשהרי

 ביכולהו 'היה נלבד.שריי רטירהת טעטא עללהעמיר
 הוא ההיהר עיקר ולכן החוהם גהקלקל רסעצמולוסר
 יוהר מוב רלוה אך במפקיר כסו החותם הכרהבשביל

 הלא פ~מים כרוב דאז לחבירו שהודיע לו לוסרגם
 רחוק בסק-ה אפילו ואס החוהסיכיר

 ההקלי
 החה'סה

 גהקלקלה שס;צסה לה.וה שיכיל עיניו ראות לפי יביןאם
 לבניה אבל שס כם"ש רמירתה טעמא על הההזרגעמיר
 ש'הא רכיין גכון איט רמייהק מעמא על ההיתרעיקר

 ובזה כך כל סירהה לא נהקלקל שמעצסו לומרביכלתו
 אמר ונמ וכו' להבירו הודיע אם שכתבו לשונםמרוייק
 לחבירו בהוד;ה הוא ההיתר רע'קר להריא רמכוארוכי'

 צר'ך גם לזה וגוסף החוהם שיכירכרי
 לום-

 : לו
 פ'רשו לא ~סר'ח[ סקס"ו ]ס'ך האהרוגים גרולי אבלך

 רי לחב,רו שהוריע לעבי"ם דבהאסירה וכתבוכן
 העכי"ם רסירהת סטעמא כלל להבירו להור'עוא"צ

זשרעו
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 של ברינו אבל לראוהו אהריו לחוור א"צ הלכךומזייף
 שיראה מפני הוא אחר בחותם ההיתר דעיקרדד"א
 61סמ 0ס0ע סג" י5ס,( ]1ספסו א"צ בשם נםאחרונים נדהי ולרעת החוהם לראות דחזור רמחוייב ודאיהחותם
 מעק'ס 6יגס יסף6 ס61 כן 6111י 016ר 1"ני ק6'ס1י0וס

 : ויושק[ ס' גסע'3 וכ0'סג%
 הכיר לא ראם זה דין על כתב הרמ"א ורביטףנג

 דכר הוא אם רווקא ומיהו וז"ל אסורהחתימות
 ויש יין הוא או כחליפין ונדגה שהחליפו לחוששיש
 ש ששלח הדבר רואה אם אבל בנגיעה שאסרולחוש
 אם העכויש נהנה ולא ששלח כטו פוב והואהפקיד
 כלומר עכ"ל מקו*ל שהחותם אף חישינן לאההליפו
 פשום והמעם אדם ע"י בכוונה שנעשה שנראהאף

 את להכשיל חשוד כוכבים העובר דאין נתבאררבכר
 היהר היה לא אז להכשיל חשוד היה דאםהישראל
 מרפה על החרקי דאולי ששלח כסו מוב שזהובסה

 יש אא"ב להכשיל חשור שאינו כיון אכל כסוהשמובה
 שאינה וכיון מזה נרוע על להחליף כמו בזה דצאהלו

 החותם שקלקל שזה והלינן לאמור מעם איןנדועה
 ליטול או שם נמצא סה לראות תאותו מפניבכוונה
 ודבר מקום אין חלשין חשש על אבל מסנהקצת
 מותר הנשלח שוהו בפב"ע סכירין שאם הואפשוט
 ניכרות אין חר,יכות ומקצה מכירין מקצתן ואם ענעבכל
 מאשר נרועות על הוחלפו ניכרות שהאינן להיותויכול
 וחחתיכות להכיר ביכולת שאין אותן אמורותנשלחו
 ע'י לשלוח מותד לכתחלה דגם ודע מוהריםשטכירין

 סהנרורים כמה הסכימו ולבן כם"ש ניסוךיחיכה רחיישינן משום תורה כשל בו החמירו דרבנןשריא אף ויין אחד בחותם די דרבנן ובאיטורחותמות שני צריך דאורייתא דבאיסור נתבאר כבר יהנהינ ו כרין כשהחתטועכו"ם
 איטרי ככל אחד בחותם ביין ודי זה שייר לארב,מה"ז
 אחר לחפוש נם רא"צ ומ0ילא להורוה יש וכןררבנן
 בחוהם די דמרינא כיון לווריעו א"צ וגם החותםהכרת
 5"5 נוס מו1יס 1כ"0 11"ס סס'1 גו ויס פק'1 ]ס"זאחד
 5'3 כ55 סמנ'י וכיכ נקס"כ שסימ ומחרן 3יין מו1'ס1כ'0

 : יג*ס[ ,נהמ ס'ג סי' ס"6וגסנו'י
 כחוהם חשוב אחת אות נ' בסעיף הב"י רבינו בתבףךש

 שהט אע"פ ורפומים חוהמות כשתי הף שהיםאחר
 כיון אחד כחותם אלא חשיבי לא אוהית כמהבהם

 שסצויים שב0קום וי"א אחת כבח אותםשקובעים
 הנשלח כשהדבר הדכרים וביאור עכ"ל הכהכשמכיר למי אלא מימן הכתב אין לכתוב שיודעיםרשעים
 להעכו"ם שאין באופן ב~ה וכיוצא בשק או בכליטונח
 אחד ממקום רק ולהחליפו הנשלח הרבר לשולמקום
 אות בשם וכותב הקשור ממקום או הכיסוי ססקיםכמו
 הקשור הסקום או הכיסוי על אות של חציי שיהאאחר

 ויפול כשיפהח ומסילא השק על או חכלי עלוחצי

 אח"ב להא4ו בא5שהו תהיה יא האית יהקלקלמשם
 וגכה*נ אחד דצתם זרצ שלם האות שיהאכבראשונה

 אבל חוהששות שני הוי כאלו אותיוה שני עושהאם
 הההימה ו8גיח בחתיסח כ10 בדפום הם אתיחעכשהשני
 על ש חכלי על וחציו הקישור או רביסוי עלחציו
 4צתית הרבה יש אפילו אחר חותם אלא אינוהשק

 שימה צריך ולכן אחת בבה הכל שנעשה 'כיןבהחותם
 קידעים רבמקום שכתב וזה טקומות בשניהחותם
 ויחלעפ ףפול יפהח שתיות יכהוב חמשלח אסי9 ד4צתיות כתג מעצסו דשמא סימן הכהב איןלכתוב
 רק איט חה אהרות אותיות ויעשה יקשור שויכמה

 גם ח"ף כמובן ~ה עריך לא בחתימה "ללבאוהיות
 מכיר איט המקבל כשהישראל אלא איטבאוהיות
 ! לזייף א"א שחריכה * *ת מגיר אם אכל המשרח של יד כתיבמת0ונת

 בכנאץ דג91 אפילו רדצתם שכתב סי עיש ורעב1י
 00*6( מינ"0 אחר בחוהם רק חשיב לאסקומות

 חתיגצת שגי או שתיות שני לי רטה הס המוהיםודברים
 חתי8ת שטגבים ש כזו חהימה להס שיש חשש ישואם

 בתשף הרשב"א בט'ש מעצמם וחותפיםהמשלח
 ממדאשותיהם הרטסים שנונבים גבינות בדפוסי ק'ס[]ס'
 נחשב אוט א"ב הרפומים בעצמם ומניחט ישראלשל
 ח"תמות כב' דצי שפיר זה חשש אין ואם אחר כחותםאף

 ;]רנ"ס(
 דצהמות שני ריי וחותם מפתח ד' במעיף כתב עירממז

 בו היה לא אם אחד כחותם שדי ברבריםאבל
 ר5ע"ג חוא ופעמו עכ"ד חותם חשיב לא ספהחאלא

 שימצטץ להיזה יכול מ"ם הישראל ביד הואדהמפתח
 עם ום"נן אחד כרצהם אף הוי לא ולכן כלל ניכר יהיהולא יסטי יחליף ויפול המנעול ויפתח כזה מפתחהש,נ
 עשיה פירחת דבצירוף חותמות בשני נחשבחותם
 ההטה רבה לפירחא כזה מפתח השנת נם נחשבחוהם
 אחר כהוהם ויי רמפתח רם'ל מראשונים שדשאמה
 אם וכן המתירים על לסמוך יש ובדיעבר הב"ירביע לרברי שהמכימו יש ס"ם אחרונים נרווי רסכימוולזה
 במפהח רי וצתם איזה לעשות ש1'א הדחק שעתהוא
 סקכ*ג וספ5ך יסי0ר ססכיש וססרשמ וסנ'מ סק"ג]:ע'ז

 ( %סנ'י[ססגיס

 השעם גשק דבר איזה שולח אם הרם"א רבינו וכתבין
 הר4פירות הפך אא"כ אחר כחותם אפילו אינוהשק
 מעול כחת לחוץ רכשההפירות הוא ופקעם עכ"ללפנים
 רחל,4 מפול הוזפירות מקום לפהוח יכול הלאהחותם
 יוכל לא לפנים הם כשהתפירוה אבל כמקדםויתפור
 ףחפם להצץ התפירות יהיו בן רכשיעשה כןלעשות
 ואף לפנ'ים בהפיהות לשלוח פשופ המנהג וכןכננב
 וצא גך דברים ושארי כקמח בשקים תשמישיםבסתם
 בתג ועוד מבחו4ן ולא לפנים בהפירות השם'שןררך
 חותפהע בב' וצי השק ונם ששלח הרבר חהםואם

עכץ
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 אחר במקוס החותמות שני נעינן דלא כלומריכ"ל
 בשר ששלח כנו] מקומות בשני אפילו אלא זל"זקרוב
 הנייר ונתן עליו חוהם והניח הנייה וקשר בניירוגרכה
 חוהסות שני הוי השק על חותם והניח השק וקשרבשק
 לא רבשנים סשום פשוט והמעם בזה ביוצא כלובן

 ו וטזייףמרח
 מעיף שם וליל ק"ל בם" לקמן כהבו סימנים ועורקק

 שסוהמין כררך מהורק ש:וינ1 בכלי החביה סתםר'
 ופח מהורק כלי היה אחר חוהם ה"ו במימ וטח ארםבל
 לטרנו ומזה עכ"ל חוהם בתוך חותם ה"ז מלמעלהעליו
 חותם הוה מלמעלה ובמיחה כחוהם הוה מהורקדבלי
 בעץ בחוזק דגמהמים שלנו בקבוקים וא"כ ח'הםבתוך
 קרייצ;"ר שקורין ברזל בלי לפותחן וא"א פראפק"אשקורין
 שקורין אדום בעפד כמנהנ פרח ואם אחר חוהםהוה
 אוה'ות מימני בלא נם חוהם בהוך חוהם הוהפרי"ף
 ביין נם רי רבזמה"ז י"נ בסעיף שכהבנו מהתפי

 כוככים עובר ע"י לשלוח ביכולת א"כ אחרבחותם
 ופיחה רפה בסתימה או חזקה בסתימה או סהםבאחר
 וכ"ש חלב לשלוח יבול וכן כמנהנ במר"ף אובמימ
 דבאלו זה באופן בנבינה כה"נ וכן מהם באחדחמאה

 אחד חוהם ה"ז הנאר מי צר ראם שם בהבו עורימן : שנהבאר כמו אחר בחוהםרי
 בהוך חוהט ה"ז עליו וצר לתובו הנור פי הפךואם
 רצריך ]5'6.[ בנט' מי ז"ל רש"י והנה עכ"לחותם
 פי צרירת הוה רגכה"נ עור של בריסקיא יהיהשהנאר
 אכל מהריסקיא ליפלו מרח רלא סשום בחוהםהנאר
 שם הטור מלשון סהבאר וכן חוהם א:ו בעלמאצרידה
 וס"ל כלשונם שכתב הרסכ"ם בשיפה הלכו הםאבל

 טרח רלא משום כחוהם הוה בחוזק בעלמארצרירה
 משום בסקרם לצררו ואח"כ החזקה הצרירהלהת'ר
 בשק בשר כששולחין לפ"ז והנה מרובה מדחאדהיא
 אחר בחוהם נם מוהר השק פי בחוזק ויצררו בבנראו

 חוהם רק שא"צ ורברים חותם הוה בעימהדהצרירה
 נרולה וקולא בעלמא בצרירה רי ונבינה כחלבאחד
 בצרירה רק אמרו לא והש"ע הרסב"ם גם ואוליהיא
 שהיו ויש מאר חוקה קשירה רהיא עור שלנאר

 ]סכ'1 בכלים כרמוכח לההיר קשה שהיה ערקושרים
 אא"2 סימן הצרירה הוי לא דברים בשארי אבלמיד[
 ג"כ הוה בענלות משא קשירת אסנם משונהקשר
 ]עס"ך אהר כחוהם והוה מאד ער וסהורקת חזקהקשירה
 גזי סעג)ס מתיריס יום דגג5 דכ"ן מ'ג פכחגגסם סל'חנס
 כמ"כ) 3י::י:ו 6נ5 כימיסם 1וקו ע'ם חותם סוי )6 סמ6כ55יקח
 ססהורס גי6ת עך קיימ1ת וכקסירות סנ,סירות כח1ך :וונח*יג1

 ס, דססיכת נ"5 וגס 6ס7 חזתם סוי ~טסיר)מקומס
 וככ6יי ):סכס 7קט: ע,ר 50 נג6דות רק ט1ש) 6';51ת~נ1 סנ6י

 ( )ה,כק[ סס,כס מוטי5 6':ודגרים

 שאין מדברים שמשנה שינוי כל ובן שם גהבו עודכ
 או והטיחה אחך בחוהס הם הרי אדס כלררך

 כו:נהם סקורם שכהבו הקשירה ונם עכ"לח:המות כשני הוי משונים קשרים ושני שני חותםהקשירה
 רטי ולא מימן הוי לא משונה אינו דאי משונהלקשר
 רכיון ורע שם כם"ש הקורם שכמעיף נארלצרירת
 הרבר כשנתון כ"ש בחוהם הוי חזקה רקשירהשנהכרר
 הרבח במסטרים המכסה ורבוק מהכית או עץבכלי
 יהירה פירחא בזה שיש מהר. ראנן אחר כחותםרהוה
 ו סק"ג[ ]עט'ת כמ"ש ברור והרבר בזה שנמתפק טיוראיתי

 ע"י שלח אם ה' ס;י' הש"ע בעלי רכותינו כהכוג42י
 שישראל כדרך חהוכה היא אם חוהם בלא ירךכוהי
 שניכר חהיכה כל וכן כשרה הניר חטיפה אחרחותכה
 שא?ל וחוט רירא חוט בנפילת כנון ה'שראל גיקורבה

 להוש יש אם שעמהן החהיכות ושאר בו וכיוצאהחוה
 ראורייהא אימור שאר או בבשר 1ר11קא שהוחלפולחם
 לחוש שיש נבינות כנון ררבנן איסור שלח אםאבל
 כולן הוחלפו שלא ק?הם סכיר אם הכוהי החליפןשמא

 ששלח טוב-ם ה.ותר הם הוחלפו שלא אוחם אםמוהרוה
 עכ"ל שבהם הפ:בים לוקח היה החליף אםרווראי
 בכת"נ אפידו ממ2ינן לא ראורייתא רנאיסור להריאומבואר
 שמא רחיישינן אמור מ"ם החליף שלא ברודה כראיהשיש
 אבל הפחר מפני שבהם המובים לימול המפיגןלא

 נשהח:הם אפילן אלא ע:ר ולא זה על סטכינןבררבנן
 ירך דשליחק ורע בררבנן גכה"נ ססג-נן ונשברמקולקל

 בריעבר אלא אינו נירין רחטיטה מימן ע"י בשר שאראו
 וכן האחיונים הסכיסו כן וה על לסמוך אסורולכתחלה
 ישראל שבנוה כררך הצואר נירי גשניפלובהרנטלות
 אלא אינו זה וכל לכההלה ולא בריעבר מיסן הוהעושות
 חטיטה בסיכן ובשר ירך כוהי ביר בנמצא אבלבשולח
 אחר הישראל לו נהנה רשטא כלל זה על ממכינןלא

 ]ס"1 בהבהמה טרפות איוה לו נהוורע וא"כשחטטה
 (וסר'ח[

 לזייף הכ:הי ריכול כלל מימן אינו שחיטה סימןג2ב2
 יהיה ולא בעצמו ולשוחפה אהרה עלולהחליף

 שחופים עוף או בהמח ירו על שלח אם לפיכךניכר
 על השוחם שלח אא"כ אמור חוהם בתוך חוהםבלא
 הלשון כחהיכה שעשה מימן איוה בהעוף ויש גהכירו

 אבל זיוף השש לעשות יכול שלא באופן בזהוכיוצא
 א' כבסי' הנמצא בבשר אלא מועיל אינו רוהישראל פבחי ורוב ישראל ברוב אפילו טועיל אינו אחרבאופן
 במי' כמ"ש רמוהר רם"ל למאן העין מן בנתעלםאו
 ברע טונ שהחליף שי"ל כותי ע"י בשולח לא אכלס"נ

 בשם שנהכאר לטה נלל ענין זה ואין בעצמוושחמן
 בבאן נם מחלקים שיש כמו רלא 1סקכ"ת[ סק"6]ם'ך
 ורוכ כותים לרוב ישראל מבחי ורוב ישראל רובבין

 טוגהק מיסן בלא אמוי ענין דבכל אלא כוהיםמגחי
 7מו7ג' כמעסס סקנ"1 ]נס'ך חוהם בהוך בחוהםאו

 : ן ס'ג 3סי' ג"רנוס 1כגר וכו' סה1עהגתרמ51ת
 טאכלין ושארי לשכה נ'טר רהטטטין שאוסר סי ישכג

גתנירי
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 אכל הש"ס רשון גקמי דיעבר רסשסע המניחוטכתבו
 סקי"כ[ ~ס"ך ונכנם ביוצא להניחו מותר לכתחלהנם
 רכשהה סיפא משום ריענר לשון רנקמוועור
 אלא אינו וזה מוהר לשהות שרעהו הוריעו ולא רב1מן

 דאפילו ורע ]סס[ נן לעשות אטור ולכהחלהנדיעבד
 ; סקי'גן ]סס רמירתת מותר ונכנס יוצא קטנה אוקטן
 ררא והאחרונים הראשונים רכותינו כל המכטת והנהל

 הישראל את שיכשיל כוכבים לעוכר ליהחשרינן
 ואין פעמים כ5ה כם"ש מזה הנאה לו כשאיןבחנם
 כפשל"ת רק לנותי האסינו שלא בעגונה דא"כלשאול
 אין והרי נאמן יהא לא ולמה נאטן אינו זה בלאאכל
 רכעינן טשום הוא אחר ענין רכשם רי"ל מזה הנאהלו

 חכ0ים האמינוהו ולא ערות כאן אין טסל"ה ובלאערות
 : סקי'ח[ ס'"ו ג6ס'ע ]נ'ס שאינו בסווהוה

 כלא רגם לומר רוצה האחרונים סנרולי יאחרט14
 רתנן מהא ראיה והביא להחליף הוא חשורהנאה

 כוככים עובר לטוחן חמים המוליך ]מ"ך[ ררמאיבפ"ג
 ותמיהני הנאה לו ראין אע"ג שהחליפן רחיישינןדמאי

 יהקבצו שהטוחן ל~י וז"ל מפורש שם כת5דהרמב"ם
 כלומר עכ"ל וכו' שיחליפן ואפשר חטים של קופותאליו

 בזה"ל שם כתב שהרא"ש ואטה בכוונה שלאשיחליף
 וכו' שקר לעשות וירא מאומנתו מתפרנס שהואלפי
 א"ש זה גם אמנם בכףנה שיחליף משמע רמזהעכ"ל
 שם סוליכים שהכל לפי וז"ל שם לקמן הרא"שלפם"ש

 לבעל יהנהו רע לו בשיזדמן %ןואח"יכ במובאחר
 לו ויגיע בטוכ רע שיחליף מפרש הרי עכ"להרע
 בכוונת ציל וכן חיישינן לא בל"ז אבל מזההנאה
 כלומר ע"ש להחליף חשור שהוא שכתב שםהרע"כ
 ס)' ממססר פ'"6 סג17) גחיטרו נסרכנ"ס טגג'ג כטוכרע

 1 ~יו"ק[ ע1ם"ג
 רפת גסס16מ[ גנם' ראמרינן מהא ראיה הביא עירלב

 משום אי לה ניחוש רלמאי אחר בחותססותר
 נמי נשערי רחשי יריע טירע בחמימי קריראאחלופי
 מרח לא אחר חותם ראיכא כיון חררי כי אי יריעמירע

 טרח לא ופירש"יוטזיי
 רווחא ליה רלית בסירי ום,יי

 רווקא רווחא ליה דלית במירי ראפילו מפורש רריע"ש
 בלא נם חיישינן בל"ז אבל ומזייף מרח לאבחותם
 רווחא 4ה רלית הוא רש"י רכוונת שרחה מי וישהנאה
 אכל בשערי חימי או בחמימי קרירא כמו האיכולי
 ואני סק)"ו[ ]סר'ח יותר נקי זה רפת כטן יש ריוחקצת
 לו שאין כרבר ראף מורה ז"ל רש"י לשון רווראיאוסר
 שם בפ"ק לשיטתו הולך רש"י אמנם חיישינן' בללריוח
 הנאה ליה לית רהתם וז"ל אסר רבא בר"ה שפי']"נ,[
 ישראל ליה חןי ראי רמוסתפי לקררה נכלהרלישרי
 ואמת ליה חשרינן היראה מפני לאו אי הנאה ליהדלית כמאי ראפילו מפורש שכתב הרי עב"ל נריגא ליהתבע

 בשר ושקיר שיו בחושה בשר שדי שם בתנושהועם'

 אכל' יחיראה ריעה והיא כן מ"ל לא רש"י אבלעכ"ל חיישיני לא להכשיל כרי בחנם אבל להרויח כרישסינה
 רע ומזייף מרח לא רבחותם פת גכי גם יפרשוההום'
 רוכ רעה רזהו וכיון כלל חיישינן לא בל"ז אכלבטוב

 )ג) ג'ג רס" ג~~נח ססק ]וסר"ן קיי"ל הביהפוסשם
 סי7ק7ק 6ומר ורג6 יעעס סס6 רק חסס )6 6כ" ךגסססוסקיס
 מיסו יפירוסו 7ח,ק רס"' סיסון ו6ס ט"פ 'סעס ון6 סיר6סמסנ'
 סעס ו)כן 7'נ6 יס6' 3'ס גריר6 ס1ס ך3סר"ן חויגןטכ'פ

 : יוס[ ג'כסירס"
 וראית פיפיך לצור הלכת לא שם ננמ' איהאלנ

 אפיה מהרר רילמא חכמים להם חשו ולא אחתכירה גבי על קררות שתי ששפתו וכותיישראל
 כלומר עכ"ל כקררה נבלה כוהי ושרי לאחוריהישראל
 של שמינה ושקיל ישראל לקררת שלו כחושהשרי

 הש"ם ככוונה להמתפק ויש ]חום'[ רקררהוישראל
 רלא משום אפיה טהרר רילמא חשו שלא אוטראם

 או אמור פניו החזיר וראי אם אבל אימוראמחזקינן
 החזיר אם ראפילו פנים להחזרת חשו לא רה"פאפשר
 ומצאת4 מועטת לשעה חיישינן רלא כה לן ליתפ,יו

 ודע בוה מחלוקת ריש ]ס'6[ ובהנ"א [ ]ס'כסררכי
 ר"פ פסק טכאן חיישינן ישראל אפיה כהדר דאיטשמע
 ישראל ואהרר וכו' קדרות שהי היו 'טאם ר"תבשם
 מתיר ברוך והר"ר וכו' ננלה שרי רילמא חיישינןאפיה
 משמע ובמררכי עכ"ל וכו' במוב רע להחליף ורווקאוכו'

 הר' וכתב וז'יל חיישינן בטוב טוכ או כרע רעראפילו
 חשו דלא וטפרשים אוסרין דיש בתוב מצאהישטואל
 מהרר רא' משמע אפיה ישראל סהרר רילסא חכסיםלהם
 להך רמרמה וכיון עכ"ל טפין תערוכת מפניכאחר, פמחים שני צולין אין צולין כיצר מפ' וראיה אסוראפיה

 ולא כן יעשה כטעות שסא רחיישינן ש"מרפסחים
 ]ווסו אסור הנאה כלא אפילו הא רכטעית וכיוןככוונה

 : ן סק.רס 3ס;'ף סככ6גו קרפןכסנרמ
 בפשימות הפטו והש'יע והמור והרא"ש ההוס' אבללך

 המוש"ע וז"ל בוה אחרה ריעה הכיאו ולאלהיתר
 זו אצל וו קררות שה' ששפהו וכותי. ישראל י"אבסעיף

 שטא לחוש ואין מוהר נכלה בשר וזה שחומה בשרזה
 אפילו בנכלה שחוטה החליף פניו הישראךנשהחזיר

 ואין מותר מנולה פיהן ואפילו משוגח ישראל שלאם
 הסור וסיים עכ"ל זו על מזו נצוצות יתוו שסאלחוש
 להניח סומכין זה רעל ז"ל הרא"ש א"א וכהבוז"ל

 לירא ונכון לכהכ"נ כשהולכין השפחות אצלהקררות
 ברבר ק'יקול אירע פעמים כמה כי להחמירשמים
 ורבינו עכ"ל כקררה חלב נותנת חלקה להשכיח כריועור

 אבל זה אצך זה צלוים דכרים בשני ררל'ה כתכהרם"א
 בקררות ולפ"ז נצוצות משום לבתחלה ליזהר ישדלכן שפ" ויש עכ"ל קררות בשתי אפילו ליוהר ישלבתחלה
 שפירש ויש סק3"1[ ]ס"ך לכתחלה נם מותרמכומות
 רשני בהך בזה וה יתחלפי שלא הוא לנתחלהדהאיסור



 ז18כצט ו"2יהן קיח ימו עכהם מאנ* "יטתערוף
 בשר של אחר קררות בשני ולפ"ז סקישנ[ מאחחש
 אפלו מוהר דה~פין חשש בזה ראין חלב שלואחר

 לכתחלה אסור ענין רבכל נראה ולענ"ר ]סס[לכתחלה
 כרבר קלקול אירע פעמש רכמה כתנ רטורשהף
 וכהליכה אשפחות זה שכתכ ואף לכתחלה נתירואיך

 אחת ברנע שנעשה ררכר פשומ הרבר מ"מלבהכ"נ
 ואררבא אחת ברנע אפילו לחוש יש זל"ז ממוכיםוהם
 מהבעה"ב מובא רמירתהי בשפחות ראם הרבריםקש
 לא בכאן שהרי המתירים לרעת אפילו הרבריםלכל רמי לא רזה רואים אט והרי באחר כ"ש קלקוליםאירעו
 מהירים 4גו הדברים ונכל פנים בהחזרת רקחתירו
 כיוצא להתיר א"א רכאן שם התום' וכם"ש ונכנםביוצא
 פנים כהחזרת גם 4"כ ע'יש לאשהמומי רמצו משוםונבנם
 וספס סהו נרמ'* ססרסיס )*ן ~1% לכתחלה ראסורוראי
 ראיה הוי רפסחים מהך ובן 6זם[ ו)פט"ס ע*פ גוססט"ו
 התירו לא המתירים וגם אמור לכתחלה רעכ"פברורה
 רק ראיה אין רמפסחים ום"ל לכתחלה ולא ריעכררק
 ולא שאמרה הנמ' מלשון משמע וכן לכתחלהע5
 לכתחלה אנל בריענר לאמור כלומר חכמים להםהשו
 אהר זו אצל זו קררות כששני עין להעלים אסורוראי
 ריעבר אפילו אסרי דאומרים והיי מרפח ואחרכשר
 בנכנם אפילו רמותר יעלמא אשורי לבל רמוולא
 עכ"פ לנו ראין כ"ש 9דגשיל בקל רבכאן משוםויוצא
 ;הייות יש וכן 0כומות קררות בשני אפילו לכתחלהלהתיר

 להחסיר יש י"ב מעיף הש"ץ בעלי רבווזינו ח"ללה
 ישראל כשאין השפחות אצל הקדרות להניחשלא
 רבר שנחגה קלקול אירע ואם ונכנם יוצא ואינובכית
 הרנילה שלא מאכל אותה להאכילה אין בקררח4שור
 רק להחמיר אין לכתחלה ראף מוח ומכואר עכ'ץבכך
 אין לכהחלה נם ונננם ביוצא אכל ונכנם 'וצאבלא

 נם רלבתחלה בארנו הקורם שבסעץ ואע"פלהחמיר
 כל מ'רההי רלא בשפחית שלא זת אמו פניםבהחזרת

 נשפחות אנל לקלקל יוכל רבקל קררות ונשניכך
 ונבם רביוצא רעלמא אשורי כבל הוה אחתובקררה
 רבר להכיא זמן מעפ צריכה רהרי לכתחלה נםסותר
 אפשר ולכן קררות בשני משא"כ להקררה וליתןאימור
 נ"כ לעצמה איסור קררת כשמנשלת בשפחותרנם

 שהתירו דוה ורע פנים החזרת אפלו לכתחלהראסור
 משמע סהמור רהרי להקשוה אין ונכנם ביוצאלכתחלה
 הקפיר לא רדטור רטל רי'ל ליזהר נכון בכרו'נרנם
 זמן איזו ישוץ שבהנרח שיורעת לבהכ"נ בהליכהרק

 לכא ביכלתו רנע רבבל ונכנם ביוצא אבלמועפ
 להאכילה שלא שכתט וזה סקי"[ ]ם'ך מונאסירתתי
 שהראה נרי לאהרים נם ה"ז אלא לה רחקאלאו
 סעש)ק שש)שפ 3סס מקש ]עס"מ ]סס[ נ*ם מעשיהשאין
 18יוש 6ין פגין וגגנ עוגלח ו6יט פשפ 5סגעים וכין )0ששמטטן

 סט'ך וגש'ם וווק6 165 5סגעים וו'ס )6סריס נס)'סן

 חפוסקים כתנולר
 ק

 תאכל א5 ל"פרש שאמר י
 )ג'י נאמן איט איכור בו השלבתי כי 11מקררה

 כ*א לאו אסנם הוא כן הרין מעיקר 1ב11ראי סס[וסז
 ננון כן להיות שיכול מרבריו מבין הישראל ראםדצא

 אלא והנקיסה השחוק ררך על שלא חואשאטירתו
 לאטל ולא לחשוש שצריך בוראי ובה"ג ההוורותררה
 נאסן אינו שמרינא ראף נאמטת נענין רבר שלרכללו
 צריך מששי שאיט ההשערח יפי מבינים אםמ"ם

 מעיף ל"ו נמי' ולעיל ע"ש קכ'מ במי' וכמ"שלהאמין
 : קפ"ו מ" באהע"ז וע' ע"ש בזה נארנו מ"ח ובם"סכ"ב
 כונבים עובד ביר מאכל שאר או בשר הניחו אםט

 המאכל 14 הכשר שזוע בפב"ע אותו סכירשואח"כ
 טסיסנים עריף רפב"ע חותם בלא אף מותרשהניח
 מהאנסש היוצרש נתפט אחת רפעם הקרמוניםוכ"כ
 ומצש דגל והחזירו עמהם ונתפשרו להם אשר כלונמלו

 להם חשתיו בפב"ע ההכירום אווו של נשומןורותההם
 כשישראל במררכי כתוב "ור לגווס[ גסס סין'ג]8'1
 ש5א יזהירנו לביהי לדצליט בכלי תנשל למתיטתן
 השתמש שיא לידע כרי המאכל שיורי ויניח דגליידיה
 רכלי זה מאכל שירי שינהק הוא ריגוונה ונ"לבהכלי
 ודצטת כזה מאכל נ"כ עשה הוא שמא למיחש ליכאהאי
 סע'ו שס"ס ]וומהנ חיישינן לא האי רכולי השירייםהמח
 וישתמש דאיריים ים'ר שמקורם לחשוש אין וכןסס[
 עצסו יפריח לא רווראי השירייס טתם ישים ואח"נבה
 ועור כאלח רדצקות בחששות לחשוש לנו ואין נךכל

 בסי' רטתי אצל ששדצ בכלים אלו סריניםיתכארו
 : בם"רקכ"כ

 דגמצא בשר פ' במעי' הש"ע בעלי רבותיט כתבולוץ
 שאינו אע"פ כשר או חותם עליו ובתוב כותיביר
 ישראל של שהוא יריע רמירע כשר שכתבו מייורע
 ובן רבתוב היורעים כותקם שם מצויים יהיו שלאהעא
 חותמים שישראל בררך ההתוסים גבינות לקטתמותר
 נידם הרטמים נשארו שסא לחוש שאין סקוםורתקא
 שלא מאחר זה בכל שסיין ויש בנביטתיהן אותןוקבעו
 עכ"ל לההמיר אין ובריעבר חתמו ט כתבו מיירעט
 וזכותים ככית נביטת שעשה ישראל כתבו י"גובסעעי
 אין בביתם הרפום ושכח עץ של רטם בחוהםוחתמם
 אין וכן רפום באותו אחרים יחתסו זייט שמאחוששין
 על טנח דגיחו אא"כ בביתם הרפום שכח אםלהתיר 'ראי וי"א חזיר בשומן דגכיטת החליקו שמאלחוש

 ויש כך הניחו לא אם אבל הישראל שעשההנביטת
 ט בנרו*ם והחליפם קמנים גבינוה עשה שמאלחוש
 בכל להתיר יש הפמר ובמקום אסור ' מוניםביותר

 ! עכ"לענין

 גהנ נש~יא הכחיבה על רסמכיק הרברים ביאורלמ!
ישר4ע ק~ראי כיון כתט סי ירעט שלא אףישראל
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 או בכלי כשהמאכל אפילו או חמאכל עצם עליזיה שדגתב דווקא בעינן אי 5הסתפק ויש כתבוישראל
 מותר נ"כ כשר כתוב ועליהם במטפחת או בשקכרוך
 וכתוב כלי המוצא התם דתנן כן משמע רמע"ש פ"דוממוף
 ומה ח51ין חוא חרם של היה אם אומר ר"י קרבןעליו

 מ' קרבן ק' עליו וכתוב כלי המוצא וכו' קרבןשבתוכו
 מכתיבה מימן דלוקחין הרי ע"ש וכו' דמאי ר'מעשר
 שמא חיישינן ולא חכלי שבחוך הדבר על הכ5יעל
 מוחק היה רא"ב לתוכו אחר ונתן מהכלי כברפינה

 בכאן א"א ום"ם רכוותיה וה"נ קס'1:[ ,]ינמותהכתיכה
 יקולא אזלינן וכאן לחומרא דהתם חרא בכה"נלהקל
 גרועה אחרת והניח שכתוכו מה נמל 'הכותי דאוליועוד
 אא"כ הכהיבז; עי סומכין ~אין לדינא עיקר וכןהימנה
 לכתוב יכולים שכותים ובמקום עצמו המאכל על3תוב
 א4מור רבר ונתן עשח בעצמו דשמא כלל סימן זהאין
 חשור אינו רלהכשיל בזה וכיוצא המעות להרויחכדי
 דרכנן אימור רק דהוא כגכינות דכ"ש וממילאכמ"ש

 החותם בירם שנשאר חשש אין אם החותם עלשמומכין
 כתיבה מימן על לממוך לכהחלה 1ה בכל אומריןויש

 ומ"מ לחומרא דהתם ראיה אין שני וממעשרגעימא בכתיבה להקל לממוך לנו דמאין כתבו מי ידענוכשלא
 אסנם בשרות לסימן כתבו ישראל שסא ניחוששחקשה מי ויש ראשונה בדיעח דחעיקר בדיעכד להחמיראין

 כלל ל"ק אך סק"6[ ]ס"ז 2!רפה שהוא רו נודעאח"כ
 הוא בן וכוודאי ]גקס"ס[ הכתיבה את מוחק היחדא"כ
 כלים ובתשמישי כמ"ש שם יבמות בנמ' איתאדהכי

 בהם להשתמש לכתחלה גם מותר כשר בהםכשכתוב
 דוהו הרבר ופשופ )"3[ כי) ]ט'מ ב"י אינם כליםדמחם
 ישתמש שאם כדי מבחוץ ולא חכלי בפנים כשכתובדתקא

 : הכתיבה הסחקבהם

 דכששכח גכיטת ' לענין "'נ במעיף שכתכו יזהב8
 וחתם זייף שמא חוששין אין הכותי בביתהדפ1ם

 וזהו חיושינן רבכה"ג מ' במעיף מ"ש על חולקאחרים
 וזהו וכו' הרפום שכח אם להתיר ראין ויאשכתכו
 משמע 5א הרברים ממתימת אך מ' שבמעיףכריעה
 כשהגבינות מיירי דשם הם ענינים רשני נ"ל ולכןכן

 יש שפיר ולכן מוכרם והוא הכותי ירי תחת עתהחמה
 כסעיף משא"כ אחרים גבינות על גפ וזייף שעשהלחוש
 אח"כ יראה והישראל המוכרם הוא דהישראל מייריי"ג
 יכיר שמא רמתיירא משום חיישינן לא ולכן הגבינותכל

 בהגבינח המקום על אינו שהחוהם והיינו הזיוףהישראל
 לחות הם שהאחרונות יכיר אולי ונם לעשות רגילשהוא
 לא וגם סק"מ[ ]עס'ן לויוף חיישינן לא ולכןיותר

 משום חזיר בשומן הגבינות פני יחליק שמאחיישינן
 סקמיי6[ ]סס ריוח לו שאין בדבר להכשיל חשורדאינו
 את הישראל שכה אא"כ בכול'נ נם לזיוף חששווה"'א
 מהיירא ראז עצסם הגכינות על סונה והניחוהדפומ
 מבור והוא מקום לאותו להחזירו יכוין לא רשמאלימלו

 אבל בכוונה זה במקום הגבינות על הניחושהישראל
 חיישינן אחר במקום אלא הגבינות על הניחו לאאם
 ע5 בכוונה הניחו 5א שהישרא5 יסבור דבזהלזיוף
 ילסטוך ענין נכל להתיר יש הפסד כסקום אך זהמקוס
 שכתבו וזה לדינא העיקרית שהיא ראשונחאריעה
 בריעבר שגוונתם י"א להחטיר אין רבריעבר ט'במעיף
 בריעבד גם לחוש שיש כמקום אבל בירוחרפוסים נשארי שמא לחוש שאין במקום הכותי מן קנח כבראם
 זה על לממוך ויש כדיעבר מותר בכ~'ג רגם וי"אאמור
 על חותם דבמימני ורע סק)"6ן ]טס"ך הצורךגעת

 שהישראל רא"צ 5שולח מפקיר בין חילוק איןהגבינות
 : סק)'6[ ךסל*ט דחותםיראה

 : סעיפים מה ובו , ביה נאמנות לו אין א*סור ייבי החשיי קיםסימן

 ימ"ח לוקחין אין 5'טו[ ]ס6'ט בברייתא חכמים שנ1א
 סלה ולא חלכ ולא מוריימ 51א יין 5א כסוריאסח"נ
 חסומחה מן אלא נבינה ולא חילהית ולאסלקונררית

 5ו שינר וכו' מוהר בע~'ב אצל נתארח אםוכולן
 ההירא שביק לא בעה"ב מ"ם מותר לביתובעדל'ב
 ליה משגר ראכל ממאי ליה משגר וכי אימוראואכיל
 מן שלקחו דברים לישראל ומזבני מכשול תהן לאעור אלפני קפרי דלא חשודים שכמוריא שחנווניםופירש"י
 הלכך איסורא אכלי לא גופייהו אינהו מיתוהכותים

 ומבואר ע"ש ז"5 הר"ן וכ"כ ז"5 רש"י עכ"5במתנה יי כששיגי וכן עסו לאכ1ל מותר אצ5ו נתארחאם
 שהחנונים ירוע שהיה מפני במוריא אלא אינו זח דדיןמזה

 ישראל כל העולם בכל אנל שי לפני עלחשודים
 לקנות סיתר חשוד שאינו זמן ונל קייסי כשרותבחזקת

 הראב"ר רעה וזהו ע"ה הוא אפילו ממנו דברכל
 הארץ עמי שא4ן וז"ל שכתכ ממאכ"א ספ"'אנהשטת
 נחשר אא"כ האמור דבר למכור ולא להחליףחשודים
 כמו המפרשיס פי' לפי וש"ע חמור רעת וזהועכ"ל

 : בם"דשיתבאר
 רשכ'צ תניא ]י'3,[ בשבת ששנינו ממה משמע 1כו2נ

 למנות לכ'יר ממרו שלא ופירש"י הארץ לעמי ונממרותורה טפי הן הן ומעשרות תרומות הקדש היכותאוטר
 וט' עליהן אדם כל את תורה והאמינה לדכרשומרים
 עכ"ל האסינחו תורה מ"מ דמאי רכנן יתקוןואע"ג
 ישראל גב51 בכל ששיחו מטעם הוא בדמאי שגזרווזח
 וזהו נזרו לא מררננן גם האימורים ככל אבלמומה שלהי כראיהא מעשרות בהפרשת מקילין שחיווראו
 האמינהו ויחיד יחיד דבל באיסודים נאטן אחד רקריסור

הורר
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 השלהן קל2 פק עטש פכיי *"שיא4
 מירו רלא וראי אלא סיהר הרסכ"ם לרעת שיל1ד~ה
 ר~כיר לא ש0 הרא"ש ונם המכירה ואיסור בהיהרגלל
 ע"ש הלכוש מרברי 0שמע וכן ע"ש זה סחלוגןתגלל
 סשום י'א בשם הרמב"ם רעת שהזכיר ההמ"א:ורגינו
 סשום ונם ככ"ם דרכו וכן כן ס"ל לא והראב"דדרש"י
 כפירוש מזה השך הקורמת בריעה לפרששיש

 רברי כתכו מרלא לכאורה טשמע רכןהמפרשים
 , והראנ"ר רש"י לרעה דנופים ש"ס מפורשהרמכ"ם
 כשמ ס"ה ס"ס וכ"י המור כתבו גשר כלקיחה אמנםה

 ששוחם טכח מכל בשר לוכו~ין שאיןהרמב"ם
 ע"ש ככשרוה מוחזק היה אא"כ לעצמו 1מוכרלעצמו
 נאסנים כולם בעצמו שוחמ כשאינו אכל ע"שטשחימה ובמפ"י ז' רין 0מאכ"א בפ"ח הרסבים לשון הואוכן

 ולפ"ז י'כ אות א' סי' ר"מ בסטרו הרם"א רכינוכמ"ש
 ראע"נ כן תפם הרמכ"ם כרעת שנם 'לומרגהכרח
 שוחט אינו ראפילו לכאורה ומשמע ככשרותשהוחזק ממי אלא בשר לוקחין ראין סהם כתב בספי"אדככאן
 ראין כפ"ח סקורם שכתכ מה על א"ע סמךבעצסו
 שהרי המור לרעת רק זה כהב ,הרם"א שרבינולומר
 ככל רלהרמב"ם מובר היה ואם כהרסכ"ם פמקבכאן

ה(נ!
 ניניו
 'ן':"נק: יי:,ן ':',י ן: י

 נייק נו
 שהוחזק ממי אלא לוקחין אין ענין ככדדלהרסב"ם
 מעם כתבנו י"א כמעיף ושם סק"י[ סי"ת ]טי'קבכשרות

 חוששין אין דככשר דכרים  לשאדי בשר כין לחלקנכון
 ו ע"ש כעצמו 1מוכר כעצמו כששוחטרק

 ליקח כבשר איסור אין והשיע המור שלרעת 1כיוןמט
 מפורש כ0"ש בעצמו 1מוכר שוחמ אא"כ ארםסכל

 הרם"א ולרכינו הש"ע מפרשי כל רעת וכן ס"הס"ס
 אכל ע"ש י"א סעיף א' כטיי וכמ"ש קיי"ל הכיהמחבר רברי על ס"ה בם"ס הגיה מרלא כן מובר הרמב"םגס

 כיון הרמב"ם לרעה לחוש ריש וראי רבריםבשחרי
 ככל הפשומ המנהג וכן כן פוסק הרם"אשרבינו
 טוחזק שהוא אוהו מכירין שאין כשאחר ישראלתפוצוה
 או פסח קמח או וחמאח גבינה או יין הביאבכשרות
 עסו מביא באל1 וכיוצא מעושן ובשר יכשותכרכשאות

 וביחור ההוראה כסא על היושכ מרכ הכשרכתב
 מארם ליקח אסור והמינוה הפריצות שרבתהגזמה"ז
 רבבשר אע"ג ולכן הכשר כתב כלא אותו מכיריןשאין
 לא רכומנינו ראמור פששא בזמה"ז מ"ם רא"צכתבנו
 שבע1ה"ר מפני י"א סעיף א' כמי' שכתכנו המעסשייך
 יאכל לא כלבו נ1נע ה' שיראת כל ולכן פרוץהרור
 ה1א כן הרין רמעיקר ינכינה וחלכ כיין וכמ"של"נות ואין הכשר כתכ כלא מעושן ובשר וכרטשותשומן

 לוקחין אע הבגורות על החיטור נגיטוןבבטרית שנינו והרי הרמב"ם לרעת נדולה שאלה לי וישי ו הרם"א ורבינו הרמב"םלרעת

 השביעית על החשור וכו' עורות ולא צכאים בשרממנו
 מוכר להיות החשור וכו' פשתן הימנו להקחיןאין

 ומלח מים אפילו 0מנו לוקחין אין חולין לשםתרוסה
 ויא ליקח מותר חשור רמאינו להריא ומכוארוכו'
 דכעינן מ"ד דחי בכשרות למוחזק ידוע שיהיהכעינן
 אינו אפילו חשור איריא מאי רווקא בכשרותמוחזק
 לענין היינו חשור רהנן רהא י"ל כזה מיהו נמיחשור
 צבי בשר במכירת אף ליה קנמינן רבחשורהקנס
 לקנוה אין % לחוש שיש כדבר אכל ומלח וסיםועורות

 גכשרוה מוחזק שהוא לך שיוורע ער חשור סשאינונם
 על חשור אין השביעית על החשור הנן שם לקמןאסנם

 רבר על חשור שהוא כזה איש והנה וכו'המעשרות
 מותר וענ"ז ככשרות מוחזק מלקרותו רחוק וראיאחר
 י"ל כזה נס אך עליו חשור שאינו רכר ממנולקנות
 לאכול לענין אלא כלל כמכירה מיירי לא זורמשנה
 משנה דהא כן משסע לא אמנם חרסבי'ם וכרכריאצלו
 50 ]ותמיכגי במכירה רמיירי הקורסות אמשניות קאיזו

 ס16ממ זטגיעיט ס"ס מייהט5מי סרמגזס טי טכקטס סק'6סט"ר
 וגון 165 06 סטיז 06 ידוט גט6יגו 6ין 6מרו י6 6ר"טס
 יקגוט 6ס'יו סס סתיר 6מי ר' ססרי גך גי י"ק ומססטיט

 מ"5ו סקסס י6 ימס 6גי ט'ט סקייו ערג דגסמן מט,סממסוד
 : ונ"ט[ ס"סוי:ותמסג',ט

 רנר על חשור רכשהוא שכהבנו רזה דזה וההשובהי~ם
 רזה כן אינו כקשרות מוח,ק מלקרותו רחוק אחר'
 ירא שיהיה רבוונה אין ככשרות מוחזק הרמכ"םשכתכ
 ע"פ שסתנהנ כל אלא וצדיק חסיר או מרביםאלהים
 ככל פעמים ג' ומהפלל יתפילין ט*ת מניח ישראלרה
 בכשרות ביהו כני את וסנהינ לאכילה יריו ונופליום

 שבאיוה להיות ויכול גכשרוה מוחזק נקרא זהרתוה"ק
 הרכרים ולכל בעימו הרכר קלות מפני חשור חואפרם
 מצינו שהרי זר, לרכר וראיה ככשרוה מוחזקהוא

 בככור סום להטיל היו חשורים שהבהניםככבורות
 ראם מ;צמו נפל זה מום כשאומרים נאטניס אינםולכן
 וכן ככשרות מוחזקים נקראו לא הכהנים רכל נאמרכן
 החשור שם כככורות ששנינו זה ולכן הרכרים בכלהוא
 לקנות רשאים חשור רסאינו מכואר רמזה וכו'על

 מוחזקים ליהורים אותם מכירין שאנו באנשיםמיירינן
 שאין מארם אבד חשור הוא זה בפרמ ולכדבכשרות
 הרמב"ם כרברי ממנו לוקחין אין כלל אוהומכירין
 אין בכשרות סוחזק שצריך הרבריס ככל נםולפ"ז
 כרת שמהנהנ אלא מרבים י"א או וחסיר לצריקהכוונה
 והראב"ר לרש"י הרמב"ם בין נ"מ ואין כמ"שישראל
 בל אבל כלל אוהו מגירין שאין לארם אלאלרינא
 ברת מתנהנ ראם סחלוקה ביניהם אין אוהושמכירין
 מיקל הוא ואם סמנו לקנית מוהר להרמב'יס גםישראל
 מוהר בעול'כ אצל רמתארח שגתב עצמוהרטב"ם מרברי מוכח וכן ערות כלא ממנו לקנות אמורוהראנ'יר לרש*י ונם חשור שהוא פשימא ואיסוריםכמצות

לאגול
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 טתנהג שנם לידע צריך ססמ רלקגות מכלל יששבלבר טידי ששא יודע אלא סכירו שאימ אע"פ אצלולאטגל
 ובדיקה שחרפה לריני נבע איגו וה ענין רכל ויעטנ : יותר ולא רדוס-ות צרעל

 שתא 6דצ צריך רבל לרברי שבשםוניקור
 שום אין רכבאן א' בסי' כסבואר לבורקו וצהקרמוסהה
 חכמה צריך נשם אבל נאסגות ורק 41צמטההכבאע,
 רודהר שם אין ולבן ברורה שמים ויראה יחירה41צמנומ
 ירט מפעם אלא ב~סויש נאממת סיעםברועכר
 שיש וממילא הם מוסחים ומקור שחיטה אצלטצףים
 על לסמוך אפר לכתתלה אבל בדיעבר נאממתלהם
 לתיאכון עבירה עובר ב' נמשף הרס"א רכימ כהבינ : תו'ק[ !נ" קייטת סוס 6ין !נינר'פ וסרשח סק"6 ]ופפ"ך2ע

 רבווראי הם הטוהים ודברים עכ"ל תשור סקרילא
 כשום גאטן שאינו פשיפא להכעים חשוד יאםרנריס שאיי על חשור איגו ולכן לתיאנון רק הוא השרכל
 להכעים אחר פעם רק עשה לא וא*ילו סון דהואדבר
 ע"ש רל סעיף ב' סי' נש"ע כם"ש ב(ככים כעובררוע
 ורחה האחרומם טנרולי אחר רנרי על הסהוכבר
 ומקור ע"ש זה השמיפ הלכוש ונם סק"י[ נע"1דבריו
 *ר לעגין רק זה כתב ולא סהרשכ"א הואחרין
 לפגיגו ויתכאי ע"ש ו' סעיף הלטש וכם"ש אחריםכשל
 לאכול אפילו כלל נאמגות לו אין שלו על אכלכם"ר
 לפרש כרכריו שנרחק טי תש לסכור וכ"שאצלו
 היתר כביתו שיש ובשירעגו אצלו לאכול לעגיןרפיירי
 ואכיל ההירא שביק לא להיאבון רק שוןא וביון5איסור
 כהאיסור טוכ ההיהר אין אולי זה על גססוך ראיךדיא גרול ורוחק סק'~ן ]סר"ח אללו לאבול בבה"נ וסותר94שרא
 אימ האובל אם כזה איש אצל לאכול לרי;ירוחל"לה
 לשומ וגם כווראי ריא כשר זה שמאכל ככירוריודע
 וסשסע חשור מקרי רלא כתכ שהרי כן סשמעלא

 עווע;ו ו6ס ממוסיס וזגי,ו קק"ו ]עס"ך כשר כישראלשושא
 לעיל שכתנו מה ע"פ נרכריו אחרת כווגה 31לש,ריצפ : וךו'ק[ גט"ם זחוק גשע ססר'מקת"ס

 מי' כח"ס כנף'ש לערות גפסל זה שע"י אע"נ תיאנוןן' אחת פעם במקךה עכירה יכעוכר יי סעיף ב'מי'
 וכמו עבריין מקרי ולא סכין כריקת א"צ ס"מ "ר'

 רלא ככאן נם שאומר וזהו ע"ש י"ר סעיף שםשבארט
 לא וחשור בטקרה לתיאכון עכירה כעוכר חשור יכק
 איסורא הך ליח רק4לא וה על לעכור כשרניל רקטקרי
 ואפ"לו חשור מקרי לא במקרה יצרו שתטאו כמהאבל
 חשור מ"ם סכין בריקה לעגין שם שהחמיר מהלפי
 האמימהו לא רב פורח שצרק- מכין רבויקת מקרילא
 בארץ צדיק ארם אין בי ברבהיב חשור לקרותו איןומ"מ
 רבר על ריא חשור ולשון יחמא ולא מוב יעשהאשר

 : לרינא עיקר ג"ל וכן באקרא. לאהטירי
 חשור שהוא מי ראף ג' סעיף והש"ע הטור בתבובנך

 לחשור לו ליהן סותר ס"ט האסירים רברשלאכול

 1ל8 6 יב5 ש 6 יתקן שהחשור כדי טשלו טאבלזה
 ואם הנזל קל חשר שאימ כיע יוליפנו שמאףישיגן
 רנרים לאכי חשוד וחא נתקךצ שחושש לסיגוהן

 ויחליפגו לו שמתן מה יתקיקל רשטא אסורהאסורש
 האימור על החשורה להסוהו שגתן הרי ביצרבשלו
 סחלפת ולפיך בתה בתקגת ורוצח מחתבה שבושהאסור
 פעסיס החשןרה לפוגרגןת דגותן וכן כמיכ רעלו

 וכהב עב"ל גמוב רע לו ימחלפת מהאבסגאישבושה
 לו ושיחזיר אצלו להפקיר טיתר רס"ט הרם"ארבומ

 דאיגם רביון כללסר עכ"ל אצלו שחפקירו כמוהרכרים
 יחליפו הנוהן רלפ:כת ראסרינן אלא הגזל עלחשורים

 חיישינן רכזה הטאכל להקן נמהן אלא זה שייךלא
 כמפקיר אבל שלו על החליף כראף יהקנמ לאשמא
 כסות להח!ירו יכוש לא שהוא כסות שיחזירגואצלו
 מאוטה נו עשה לא שהוא כיון יתקלקל אם אףשהוא
 חשור איגו לאכול רהחשור אמריגן איך לשאולואין

 אחר לרנר והחשור הגזל על חשור שאימ מפגילהחליף
 מקורם והרי שיתכאר כמו רכרים לשארי חשוראיגו

 רכר כשמוכי והרי למכור חשור לאכול רהחשורנתכאר
 ירע ראלו גטור נזל הוה זה נער סעות ולוקחאיסור
 כזה וההשוגה כרל לוקחו רדה לא איסור שזרןהקוגה
 סשמע ל" זה לחשור ט"מ הוא כן הרין רמעיקרראע"ג
 ההירא מורה רכזח גול הוה אימור רכר שבסכירתליה
 שאמרו כסו וזהו סק'"[ ]ס"ך חשור איגו ממש לג!ולאנל
 נ"מ[ ]י'ס להו סשסע רמי בלא לאיגשי תחסור לאחו"ל
 שנתבאר שוה ~רע כס[ ]~גתוס' בן האסת שאיןאף
להח*ף. בחשור זהו חוהמות שגי צריך רבחשור ק4'חבמי'

 א"צ לאכול בחשור אבל ח' סעיף שם כם"ש
 כס"ר כזה יתבאר ועור להחלעי חשור ראיםכלום

 ! י"פ וכם;יף י'חכסעקש
 מתכוונה לטוכה והפערקית רחמות1 שנהכאר מה לפימז

 חוששת איגה הזאת שהפוגרקית ירעגו אםא"כ
 שאינה ירענו אס כחמותו וכן טותר האורח שללטובהו
 ע"פ !הו אך סחהגה כושה ואיגה כתה להקגהחוששת
 ראררכא שס פירשו ההום' אכל ]ו';[ כחוליןפירש"י

 משום שלה כרע האורח שט טוכ מהלפתהפוגרקית
 טרחתח כער החליפ.ן שמפלת לעצסה היתררמורית
 אם ולהיפך אסור ענין בכל כחגם כשעושה ולפ"זע"ש
 כאז דאין ענין ככל סותר פרחתה כער שכרגיטלת
 למובה נשמכווגת אסור לפירש"י אסנס היהרויראת

 שימה לו יש י"כ דין מסעשרות בפי"א ז"ל והרמב"סין יכם"ש
 לפונרקית הגוהן וו"ל הירושלפי ע"פ בזהאחרת
 ססגה גוטל שהוא אה וסעשר לאהריס תקלה יהיהשלא בדי לה גותן שויא את מעשר לו ולבשל לודאפוה
 הנותן אכל כזה זה של להחליף חשורה שהיאטפגי

 אימ לבשל יתנשיר לאפות פת לשכנתו אולחמותו
 וכו' להחליף השודה שאינה לפי וכויחושש

 תחם הטוי
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 להחלי5 חשור שאינו בחזקתן הנ הרי ע"ה לפוהןחמין
 עכ"ל יכו' בחזקחו הן הרי ע"ה אצל המפקיר וכןוכו'
 הא ונם להחליף חשור אינו לאבול רהחשור נ"כרם"ל
 בתקגת ררוצה משום אמור רבחמותו רילן בש'טהאיתא
 כחכמים חהלכה ררמאי פ"נ בירושלמי גראיהא זהעל פליני וחכמים יהודה ד' סכרת דוהו מהלכה דחהבתה

 ולא חשודה היא ענין רבכל לחכמים מ"לובפוגרקית
 כן רהכוונה ונ"ל דפונרקית נריעותא מהו לינהבאר
 מדקדקה אינה קלות דעתן ונשים הריבוי דמפניהוא
 להחליף חשורה נקרא וזה בזה זה של להחליף שלאפה

 ! עו'שי'א מעיף קי"ח בסי' מ"ש וכעיו לרקרק לבליבלומר
 רברים לאכול החשור ב' במעיף הכ"י רבינו וכתבקק

 חשור הוא אף בהם להקל רנילים הרביםשאין
 התורה מן האסור רבר אצלו מפקירינ שאין וי"אלהחליף
 שנהכאר רזה רבריו ביאור עכ"ל חותמות בשניאלא

 שרבים ברגרים זהו להחליף חשור אינו לאכולרחשור
 רלא רמבר בזה וכיוצא רמאי כסו בהם להקלרנילים
 להקל רנילים הרבים שאין ברכרים אבל אשורעב*ר
 רברים לשארי חשור אינו אחר לרבר רחשור אע"נגו
 שום לו ואין נמור בעבריין הוי עצמו זה לעניןל'מ

 ברבר חותמות שני צריך כזה רחשור ו~אנאמנות
 חותם צריך מדרכנן שאמור ורבר התורה מןהאמור
 מעיף קי"ח גמי' הרמ"א רבינו זו ריעה הביא וכבראחר
 זה בסי' מירי דיא אע"ג בכאן זה רין שהכיא וזהא'
 דברים לאכול דהחשזד וה דין דהוכחת משום חותםבדין
 החלשין על נם חשור בהם להקל רנילים הרביםשאין
 דצריך הש"ם שאומר שזה דם"ל זו ריעה מבעלימקורו
 הארוך בתה"ב הרשב"א במ"ש בחשור הוא חותמותשני
 אין באטת אמנם לבאן אסמכיה ולכן 3'[ סטר זי]ניח
 ח, מעיף ק'"ח בסי' לפמ"ש זו ריעה מבעליראיה
 ]ס"ך האחרונים נרולי וכמ"ש להחליף בחשוררמיירו

 הרשב"א דעת הוא שכן אמת רהן בזה תמיהני אבלימם ! טק"ז[ סס וסר'ח סקס"זסס
 פלינ שם רהרא"ה יחיראה ריעה רק הוי מ"םשם
 לרבר חשור אינו אהר לרבר רחשור פעם ברבריעליה
 במשמרת והרשב"א ולגזול להחלץ חשור איך וא"כאחר
 ואין סק5"ס[ וטס'ר נאמנות לו ואין כעבריין רברלאותו רהוי שכתכ ממפיקים רברים בזה השיב לאהביה
 וראיה הנזילה על חשור אינו הרי ראכתי ממפיקזה

 רין השמיס הקצר בתה"ב עצמו שהרשכ"א לזהברורה
 ונכוחים פובים הם הרא"ה שרברי שראה מעני ע"שזה
 דעת הוא וכן ע"ש י' רין ממאכ"א בפ"ח הול'מוכ"ב

 אחר ביר ושלחו בשר הלוקח שכתב שםהרמב"ם
 בכשרות מוחזק שאינו ואע"מ עליו נאמן רל'זמע"ח
 רברים וראי הוי ובשר עכ"ל יחליפ שמא לו חוששיןא-ן
 עיקר רכל ביון ועור ברם להקל רנילים הרבןמשאין
 רגעינן הסוגרים משיפת היא הרשב"א שלסקירי

 ונגעה נגעה שם חשיב והרי חותם גתוך חותםבחשור
 עצסו הרשב"א כם"ש בהם מקילים שהרבים רגרהוי

 רעח ונם סקס'![ ק'"ח 40 ~טסשך ע"ש ק"פ מ4בתשו'
 חשוד הוא אם בין בתב שהרי להיפך מבוארהפור
 להחייף חשוד שאינו קאמר זבוה וכו' תורהבאימור
 רנילים הרבים שאין רברים הוי וראי תורה אימוריוהרי
 שחייפ כתכ עצמו רהרשב"א המוה מזה ויותר בהםלהקל
 ליתן מותר ס"מ בפשתן שלו צמר בנרי לתפורהחשור

 חשוד שהוא אף שיחליף ליה חשרינן ולא שיהפוד קנבוםלו
 ]5חיט בהם להקל רנילים הרבים אין כלאים והריבזה
 הביא ח' מעיף ק"'ח בסי' עצמו הב"י שרבינו ועורשס[
 בכאן זה כתכ ואיך שאומר מי יש בשם זוריעה
 בו חזר עצמו והוא עליו חולקיס שרבים מומכםלרין

 מקודס סף'6 5סינ סרגס ג"ח 6וס ]טנ6ס'ג הקצרבתה"ב
 טן גר6ס סטג'ן סטסך 6ין ינס סס מסס'ך טן טסטט 6%ט'ם

 זה שכמי' חשור ריני רכל לרעת צריך נרול בללכ ן וז!'ק[ טן 6יי סס,סקיס רוג דטס 5ד'נ6 וד6ימיסי
 שבמשניות חשור וכן בפומקים מקומותושבשארי

 הכוונה אין הש"ם בכל בנם, והנזכרים רבכורותפ"ר
 עכירה עבר האיש שזה בב"ר ערות בשנתקכירווקא
 או רפמיק קלא קול עייו שיצא בעימא חשראפייו אלא ל"ר מ" גח"מ במ"ש פמול לערות נם רבכה"נזו

 שבתבו ממה יזה וראיה חשור מקרי פמיק רלאקוא
 נפמל ארם אין וז"ל כ"ה מעי' שם הש"ע בעלירבותינו
 שאין עליו שיעירו ערים ע"פ אלא עצטו פי עלבעבירה
 וחשד קול על נפסל אין וכן וכו' רשע עצמו משיםאדם

 עלי יוצא וקול וכו' עריות על שחשוד מי בנוןבעלמא
 ץ ן עב"לקיפ

 ביו חילוק בבה"נטןי
 הב"ו רבינו שם כמ"ש פמיק רלא לקלא רפמיקללא

 מפורש וכן ע"ש ורי"ו הרא"ש בשם הגרולבמפרו
 לערות כשר העריות על החשור ר"נ אמרבמנהררין

 רמיירי מפורש הרי ע"ש השמועה מוכה לא "לרמלקין 81ירש"י וכו' וכשר בכתפיה ארבעין מרי עני ששתא"ר
 ש ע"י הקול יצא ראם נלע"ר ילפ"זכא

 ך
 ליוו

 ]כ"ס[ ביכמות כראיתא חשור מקרי ולא ממשאבה
 שאם לי יראה וכן לקלא חיישינן לא אויבים שע"ירקול
 משים ארם ראין נאמן איגו עליו הקול הוציא עצמוהוא
 כדקיי"ל לכתחלה לזה לחוש יש קצת ומ"מ רשעעצמו
 לבתחיה אותו עושין אין ערות יענין רנם כח"משם
 בחשור זה שכם" הרינים רכל וראי זהו ומיהוע"ש
 קי"'ל שהרי כב"ר ערים ע"י נתכרר אם נ"כהוה

 רברים לשארי עבריין הוה לא אחר ירבררעבריין
 מרברי להריא משמעוכן

 יק זי סעית והש"ע המור'
 : ל"מ בסעיף יתבאר אחרים של על להעירלענין
 אסור היתר בטקום אימור רבר למכור החשורכב

 ויצא גי שיחזור ער לע~ס רנר אוזעו מסנולקנות
פדי



א צש %8י 1כמערמ  "1שכ 18ק י8 
 לקפת 8והר עלץ נהשר שלא יבר אבל חשף15ד*
 הרברים לכל חשור איט אחר לרבר דהחשגרטטנו
 לג1שת שלא אורן גדנמין ע*ו שגרה8ר רבר לאותו4מעז
 פפ8 ]גנש5 דדחר וראי חה הזאת בפעם אם אפ%ומנצו
 נפר היתר רכר אפילו אלא עוד ולא ויליק[פיחנ6ר
 לו ההתה היתר זה אם כ% אימור בו שייךשאין
 כבכורות המובא במעשה האיפר סכר שעי"זצרמא
 אטזים עק אליו התיטקות ממשיך היה אחר שקצבשם

 דוה וכן שומן כמקום חלב להם ומכר להםשד%ק
 טנב-ם והיו האנתים עק הקצבים בניממשיך

 רבא ה1ם שומן במקום מכרם והוא חלכמאטתים
 ממט לקנות שאסור כך על חשור שהיה קצכל4יתו
 שעק מבינים כשב"ר בזה ביוצא בל וכן אנוזיםאפילו
 אוחו קונמין האימור למבירת מיע לו דוה זההיהר
 ליה קנסינן לא אחר לרבר אבל זה היתר נם ימטרשלא
 ססינ טכר ס6גוהס סט" 'ו1טוס 6ין 6ם 6ף 0גחנ וריסס]ע'

 ספור ס05ון התפס ע'ס טייו סיג סק"ן וסעק 145סופפין
 1גרי וג5 טש0 גקוריסס מטמע ס0יס יסק %6 גס0'זססמע
 65 06 סיג 50 פודיסנ 6ינו סס"ס מיסון ס0ור יסון נ0יטיס0שו
 %טוס ינס סגחג יסקש, ועשק גגפ' יה0ור סשס 6סרפטגירז4*
 קגם פפום %( 6סור פדג6 6"ג 6יפר ססס שנ5ני

 ! ויויק(מ'ט
 על החשור המעשרות על חשוד איטהשביעית עי החשור ]14 רבבורות כמשנה חכמים שפגכ2

 ועל זח על החשור השביעמע על חשור איפהמעשרות
 חשור שהחש ויש הפהרות על חשור א[ ט5 16 ]נ5ימרזה
 ומפרש ןה על ולא חז על לא חשוך ואינו הטהרותעל
 חומר מהם אחר בכל יש ומעשר רשביעית משוםבנם'
 יש ומע"ש פייון לה אין ישביעית בחביו שאיןמה
 ושביעית בירושלים רק נאבל אינו ומע"ש פריוןלו

 משם בל*י רשנההם אע"נ לפיקי סקום ננלנאכלת
 והחשץר לויפך ויש ממעשר שביעית להו שחמיראיש

 שחשור רביון הטהרות על חשוד משניהם אחרעי
 פהרות על החשור ולבן אררבנן רחשור כ"שארשרייתא

 אבל ראורייתא ושביעית מעשר על חשיר אינוררבנן
 מעשר על נם חשור ראורייהא מהרות עלהחשור
 : ווו"ק[ וכו' ויס מנן %גן סמסמוח גס" ]רמנ"סושביעיה
 במו כלומר אחר כענין שויא דכל מזה למרנו3:ך

 נ"ב חשור אחד אימור על החשור אכילהבעניני
 כפתת ומש כאימור לו השוה זה בענין איסורלשאר
 חשור איט חשוד שהוא ממה חמור כאימור אנלממנו
 חומר אקה בו יש אם לו השוה באימור אפילווכן

 בהאיסור שנם אע"נ עליו חשור אינו החשורמהאימור
 רבמעמות שם בגם' ואיהא יותר ליה חמירא והחימר אולי מ"ם האחר האימור ננר חומר איזה ישהחשור
 על חשוד השביעטע על החשוד להו חמירארשביעית

 ! ע"שהמעשר

 ודל זה בענין תמוהים והי'ע הפור רברי 8%"כה

 לריר א השל הדגיר *בר דיחימצר
 שאזם8ר אלא כעתש טמפ חגיר החמור אין אפ%וסמט חקי

 דג0שט8ץ רשצששנז מהא זה וימד עכ"ל ארם כניבקיני
 של חעצר השביעשץ על החשיר להו חמיאדשביעית
 כ16 בעתש גם חכיר דוא אם מיבעיא ויאהמעשר
 אסל חסיייה על השוד ומעשר השביעית עלהחשץר
 לרבר ררק מרברץ מבהורמ"ם

 חקי
 אסל חשעד טכט

 חצ8ר שו4וז ל*1 דשף מוכח בנם' ייי ע*והשיר 44ט דן"שחר להרבר ארט נני ובעיני בעונש שחהאם
 ושין המץ מכשכיעהע 1מזשר מבמעשרבשביעית
 ראהג מ"ל ו1סיר וצשל זח על חשוך וה עלשהחשור
 שיהא'כלל

 בגגלה דצפר יש כלאו ששניהם ונבלח כטן-מרפה"יץ יקאם פר8י ככל אאים אימורים מ'ני שני
 כטן פחשה הש שבב8ן חומד יש ובפרפחשפפסאה
 8-8ה תסצאה אטו את ושחפ אבר ממנהשנחמר
 ככצבן גב8ן מושכהת לא ונבלה פרפה הילר גםוהרי
 ד5ר כ1 וכן זה על יי שם ו4ון היר שמת לאאם

 ובעצא שלה חשלל ירך נימלה כמו נבלה הוישמרינא
 חחם חלכ וכן זה על ולר שם ואין כמתה נ"כ הויבזה

 אדם של נפשו ריפ מברם נחלכ רומר ויש בברתששנידם
 כח% נה4א"כ עלי עובר איט שבישלו רם וכן בוקצח
 פ8ור ואגלו בשחטריה רחלכ מבחלכ ברם חומרויש

 כלח4ה שידי זה שאך לא וברם בפי"ר הרמכ"םבם"ש
 כע61ם חימורים שני לך ואין בו קץה ארם שלנפשו
 הטשצה מתפרשת ולפ"ז הפרפים ב%ל שווםשףררו

 חשביעוז על חשיר איט המעשר על החשורכפשומה
 בגם' ורק חשיד אהמ שוח דבאימור משום להשךוכן

 עאשין כאק רצטר שיש מפני דצא כן למה המעםממרש
 בנל בעולם שרם חיפרים שני לך שאע בלוסרבזה
 סששפ וסשד סעור נגתטם ס0ייס 10ך"ג נט0"ך דיניםפרפי
 ין ו*פ ס0פ 6100 סצגי כשנפ 0מור יג5ידס 1פ0פפ0'ס

 ססשהר 6י! 06'6 ש6 סספע עגפו סס'ך תס נגסמגצטגח
 יפוט פסיף ש6 נ4ספ סן ה1ין ג*פר פש0 3שנפ פפנוסטר
 : וח"ק(50ט ססוי 6180 ג13גר גשנ0 0חס1ר חוונש מט'יק6ינו
 דשיר ז1סור על החשור ה' גסעיף הש"ע וז"למו

 להרש רמבואי עכ"ל מבחמור יותר בו שנזדויםארם בני כעימ ח0ור אא"ב כעונש ממנו הקל עלחשור
 יהר ארם כני כעעו חמור אם בעונש קל אימורראף
 מבמאר אינו כגם' חהרי הא רמנ"ל עליו חשודדאינו

 ביאו דשניהם ושביעית מע"ש כסו שויםנבעונשים
 ארם כני רבעיני אף דחשור וראי בעונש הקל עלל
 דכין בן כהב דמסברא לומר ואין מהחמור חמוריוהר
 שבעצם אף עליו חשוד איט יותר חבריות בעינידחמור
 כמש:ה ששניפ זח רא"ב עליו שנחשר מהרבר קלהוא

 ה8ח,ץת על חשור המעשר ועל השביעית עלרחשוד
 ועי ומע"ש ושביעית דרבנן דיה רפהרותמשום

 ארס בני בעיני שוד חסור הפהיות ואסראורשהא
איט



דןשטיקן קעש פמן עכום מאכלי הלכהעערוך44ש
 משביעית בגמ' ראשמעינן הא א"כ עליו חשוראוי

 חומר הוה ארם גני בעיני חמור שהוא רמהלפעשר
 לומר להש"ם לו היה שוים באימורשאראשמעיק

 ומע"ש משביעית כמו קל באימור אפילו יותררבותא
 אף חשוד חמיד יקל רטחמור ודאי אלאלפהרית
 רהש"ם רם"ל וצ"ל ארם בני בעיני יותר חמורומהקי
 מילתא רזהו זה רין עיקר להשסיענו שם כאלא

 לשביעית מע"ש משוה רבמשנה טשום אלארפשיפא
 אומר ל,ה טוכא להו חמירא רשגיעית מקומוהויש

 על חשוד השגיעית על חשוד חמשמות יבאלוהש"ם
 כמו וקל בח0ור גם נוהנ זה ררין ה"ה אבלחמעשר
 מל'ל קשה עריין אמנם כזה וכיוצא ומהרותשוגיעימ
 1)6 כסגרסו ספ)ט5 סקי"כ ]עס"ך כן לומר הב"ילרנינו

 : 51"ט[ זגגהדות סס,גי6 גי5סכי6
 תמוהים רברים זה בענין יש הרמב"ם נרברי יגםם

 אינו השביעית על החשור משמימה בפ"חוז"ל
 חשור אינו המעשרות על והחשור חמעשרות עלהשור
 לא חשור אינו המהרות על החשור וכו' השגיעיתע5
 כתב לא ולטח עכ"ל הורה לרכרי חשור איטפופרים לרברי והחשור וכו' השביעית י ולא המעשרעל
 הסעשרות על דהחשוד לוךפך נטשנה ששניט מהגפ
 חשור ר"ת עי רהחשור לפהרות חשור השביעיתוקל
 רבאתרא שם בגמ' הנאמר השמימ למה ועורלי"ס
 על חשור השביעית על החשור שביעית לרירחסירי

 געמן אחרת ייטה לו דדה ז"ל יהרסב"ם י!יידבמק !המעשר
 שיתבאר כמו הוא כן חרמב"ן רעת ונם לנמריזה
 וצי לא אחף לרבר רעכריין רקיי"ל ראחר.במ"ר
 הש"ם בכל מפורמם זה ורבר כולה התורה לכ5עבריין
 ד16מקים %1יעות להמירתא קייתא גין ספלנינן לאוהרי

 התורה לכל עבריין הוי יא אהי לרבר רעברייןל.ש   להשו'ם דצ"ל א"כ קל לרגר חשור חמור ל~גירחשוד
 כמו זה פרבר לרקילי ו5א זה מרבר לרחמיריגלה
 ועשה לאוין לאיסורי עבריין חוה כרת לאימורעבר,ין
 ק"ל מזה ויותר לפרש אלא למתום ה"ל לא האי כיוכל
 הוח שבת ולחילול כוכביפ לקביר רעבריין רקי"5בחא
 גכוכבים המורה שכל ממעם כולא התורה לכלעגריין
 רמחלל גזה ג"כ הוי ושכת כולה התורה נכלכופר
 ס'[ ח51ין ]רם"י וכו' הקב"ה של גמעשיו גופרשבת
 לרבר חשור חמור לרבר רחשור ביון האי כולי לןלמה
 חמורות כרדותר הויין וכוכבים ששבת פששאק9

 רחשור וראי אלא כולה התורה לכל רחשורופמילא
 להיות שיכול מפני קל לרבר גם חשור אינו חמורלרבר
 עצם מצר ולכן התגבר לא ובזה יצרו התנברשבזה
 לכל 'חשוד הוה לא ושבת כוכבים של העבירהחומר
 הוה השנים רבאלו טשום לומר חז"ל הוצרכו ולזהרנר
 השביעית ועל המע"ש על החשור ששטנו ייהגפ, 1 יהורים בכלל ראינו וממילא כולה החורה בכלבכופר

 ליבר רחשוף ממעם אינו הפהרות עלחשוף
 מריהפא לכאורה ברמשמע קל לרבר חשורחמור

 כולה התורה בכל נוהנ זה ושרין שם רנם'רלישנא
 ושביעיח במעשר אלא אינם אלו ורינים כןראינו
 לנל חש1דים רו"ל עשו הדבריס שגאלו ספניופהרות
 ופירותיו המעשר על נאמן אינו חכר שאינו מי רכלע"ח
 המהרות על נאמן אינו ונם בש"ם כמפורמםרמאי
 מרר ובכל בחגיגה כמבואר לפרושש מררם ע"הרבנרי
 כרתניא השכיעית על נאמנות להם אין וכןפהרות
 יותר לע"ה שביעית פירות דמי טוסרין אין ])"ס.[בםוגה
 השגיעית על חשורין רע"ח ופירש"י מעורות שלשממזון
 זה על החשור שנינו וגזה בש"ם כמפורםםחברות רברי עליו לקבל צריך לו שיאמינו שרוצה מי וכלע"ש
 על חשור שניהם על וההשור זה על חשוראינו

 לא והרמב"ם הארץ עמי ככל ורינו כלומרהטהרות
 גפי"ג אלו רינים כתב רכבר בכאן זה לכתוכהוצרך
 על חשור ע'ה רםתם .ע"ש ממשכב ונפ"ימא~'פ
 על רהחשור זה רין ממש וזהו נאמנות לו ואיןהפהרות
 חשור באלו כע"ה שמתנהג כלומר השביעית ועלחמעשר
 1 מקומות בשארי אלו רינים כתב לא ולכן המהרותעל
 ]ס1נ6 נתשו' שכתב הוא כן 1"ל הרמב"ן רעת ינםל

 אם קל רבר על החשור שאמרת מה וז"ל זס[ ס"סכג"'
 איע ממנו קל רבר על אפילו חמור רבר ער חשורהוא
 ולא שחיפה אצל עבריין אינו לערלות רעברייןחשור
 בפרהםיאעכ"5 שבה ובחילול בוכבים נענודתאלא כולס חתורה לכר עבריין הף אחר לרגר עברייןאמרו
 חשוף השביעית ועל המעשר על ההשור רתנןמהא עלי הקשה הב"י שרגיט ואמת גרברינו להריאהרי
 מחקור חשור הוי אחר בענין ררווקא ותירץ המהרותעל
 מערלות במו עמנים בשני ולא אכילה בעניני כמולקל

 שבארפ וכמו כן תפסו אחרונים נדולי וכל ע"שלשחיפה
 מענין אם רממ"נ תמוה המברא באמת אבל כ"רבמעיף
 תקפו רבזה טפעם יקל פחמור אף חשור אינולענין
 איא כן נאמר אחר בענין גם א"כ תקפו לא ובזהיצרו
 ומהראיות הרמנ"ם ברעת כרברינו ם"ל רהרמב"ןוראי

 שהבאנוהברורות
 גסעי

 בבכורות ששנינו וזה הקורם
 אבל להיפך וכן לשביעית ע"ה אינו למעשר ע"השהוא מי שונש שהיו במו וזהו אלו רינים פרמי על אלאאינו

 2 כולה התורה לכל עמן זה ואין ע"ה הוהלפהרות
 שגת במחלי רווקא קי"ל רהא ק"ל מזה יייתרלא

 לנל עבריין חוה לא בצינעא אבלבפרהסיא
 שבחמורות חמורה הוח שבת הא ואמאי כולההתורה
 הפור שלרעת ואמת לקל חא1ור הוה לחמורוחשור
 רודאי הוא הוא כן רהענין צ"ל הפומקים וכלוהש"ע
 מהד שבדקל ראיט אם אסנם וקל חשוד לחטורההשוד
 יהק5 חשור שאינו נותנת רהמברא ממ.לאחרבה

 רואים אנו אם אפיו בפרהסיא שבת וחילולובכוכבים
 ישראל סכלל ויצא נאמן אינו נזחר הוא רבריםשבשארי
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 שמבר  מון  התורה רטן 1ר4;י אלא גשבתהתירו

 הן  שמעישרין אמר באיו חוי היתר גהורתההבואה
 מובר כשחבר שהרי וראהה לו האמינו לא שחכמיםאלא

 אפילו וא"ב מכירתו פי על אוכל במהסהבואהו
 אימור ח,קת נמת4קה מכרה שבבר ביון בכאןגשאינו

 ; איסורא אתחוק כלא והוישבה
 לי למה רמשנה מיפא על בשנדקדק לומר יאפשרלה

 כ"ש הן מעושרין לוסר נאמן עצמו דהוא כיוןוהא
 לה קתני דירה רמיפא דלרבותא ודאי אלאאחר

 אדו 14 בשאמר אפי14 4אכו4 לו אמור שבתדבמויאי
 דחשור רימב"ם כרברי להעיי נאמן דאחר אע"גכלוסר
 לע"ה להאמק הוא חכמים דתקנה כיון האחר ברבריש םעמים ושני נאמן אינו בבאן מ"ם אחרים של עלנאמן
 חילקו לא וה יום על אלא אינו והנאמנות השכתביום
 כבור סשמ הוא ההיתר רעיקר משום לאחר בינוחכמים
 והשאלה שם בירושלמי כדאיהא שכת אימת אושגת

 כמבואר בעלמא עילא אלא איט להאחר אולהבעלים
 השבת יום על רק ענין בבל חכמים התירו לא ולכןשם

 אומר הן מעושרין אומר שהאחר דבבאן ועודגלבו-
 כן מהבעלים ששמע הוא שכרנתו להיות ויכולםהם
 נאמן ספ'1 ששמע באחר דנם נדולה רבותא הוילפ"ו
 ההירו ענין גכל דבשבת הרבוהא וזהו שכת עלחוא

 האחר יבא אם אכל התירו לא ענין בכל שבחובמוצאי
 וגכאן נאמינו ודאי עדווע בהורת ויעיר שבתגפוצאי

 שבת כבוד מפני אלא עלה אתינן ערזת בהורתלא
 קי"'4 והבי ע"ש שם הרמב"ם דברי מדוקדגןםוגוה
 רמכימו הפוסקים גרולי וכל והש"ע הרמב"ם בפטקלדינא
 דווקא והו אחרים של על נאמן רחשור רהא ודעלו

 במו איסור בחזקת אבל איסור חוקת הרבר לוהבשאין
 סעיף כ' ס" הרמ"א ר4יט כ~'ש נאסן איטבשחיפה

 דה"ה י"ל ע"ש לערות שפמל מי שכתג ואף ע"ש1'
 סס ]ס"ך נאמן גכה"ג נם דבחשור י"א סיהוגחשוד
 ת" נטס סקא סס סס'ס ]וס'ט עיקר נראה וכןסק"ך[
 וכו' י6ג) 65 טף'ס סטכס יטק ייט6י טטסגס סס'ר ט5סח~ק
 כסו 5סיסך סס שוסק ע5טו סרמגש ססרי ג5) ל6'60'גס
 ; ולו"ק[ 1'1 נסשיף גט'ס 6יסור חוקח סס 61'ן ע5יו סקסוסלטת
 גשל לחעיר נאסן החשור דרזוושא שאומר מי ישלמ1

 עכירה אותה לעבוד מוער שדיא מי אבלאחרים
 סק"ך[ קג"ו וכס" סק"ת ]ם'ך נ"כ אחרים בשל נאמןאינו
 מעבירות גאחד טפורטם שהוא מי כאן שכתכווח

 פעם העגירה שעשה שמפורמם הבוונח ובו'שכתורה
 םפורםם דלשון ופשיפא טטאר והרוחק ]סס[אחת
 פמול והוא פעם בכל לעגור מועד שהוא להריאטשמע
 שהוא מי דנם 4רינא העיקר 41ענ"ד וה ע"י'לעדות
 אחרים בשל ידטיד כשר נ"כ העבירה ע"י לעדותפמול
 םוף קכ"ו בסי' הרם"א רגינו ומ'ש ב"א במעיףובם"ש

םעי
 איםודיס לענין בשרים עדות הפמולי ובל וו"ל א'

 גטע" שס גאדנו עב"ל דגר לאותו שחשוד לאאם

 *פ*ל סיס מגס הוא אמו רענין עןש ס"ה ובסעיףל"נ
 י5סל'6 סמיסנ' ע'ס לגר גכ5 טטן 5טגין ססע זסספ9גסק'"ס
 ט'ס יטזוט כטר לססול ג"ס סעיף 5'ל ס" גס"ט סלמ'*גסג

 : ויו"ק[ 5טגין טעג'ן גטטון לגוונסו51'5
 הרם"א רביט 0תבבפ

 במעי
  גרבר חשוד שהוא מי ו'

 חשור  מקרי לא  עביהה שהוא לאינשי  משמערלא
  דא"ב  תמוהים ורבריו עב"ל  גאמן אינו  רבר יאותוסרהו
 גשל להעיד או אחר רלרכר השוד מקרי לא עניןלאיקה
 דלאותו וכיון שנהבאר כמו נאמן החשוד נםאחרים
 דנ"ם בוונתו ביאר בתשו' אמנם ע[ סק' ך יס ע סק ימ לחשוד בינו יש הפרש איוה נאמן איט הוא נםדבר
 אף רבר אותו על נאמן איט רהחשור שבועהלענין

 רלרעתו  ביון בשבועה  נאמן האיש  וזה בם"שבשבועה
 לענין נ"ס יש עוד נאמן בשנשבע א"ב ביי עובראינו
 והוא נאמן אינו רחשוד ענין באותו ממנו הקליםדברים
 , ]סם[ עבירה יעשות בדעתו אין דבזה ביוןנאסן
 שמוגר מכח אימור רבר באתה שנוהנ מי בהנ שרמא

 על שהחמיר חומרא מכח או הכי הואשרינא
 היתר בו שטהנים אחרים עם לאכול מותרעצמו
 עכ"ל אימור בו טהג שהוא דבר יאבילוהו לאדוודאי
 מכש41 תתן לא עור אלפני קברי לא דוודא'משום
 גוח איסור טהנ שהוא כשיורעים אלא זה דין איןולבן
 דכשאוכלים כותי של בפת קי"ב במי' למ"ש דמיולא

 לאבול הנוהר נם יבול אחת במעודה נזהר ואינוהנזהר
 משום חכמים התירו רבשם וה מפת סעודהבאותה
 קבוע אשור ואיט המעודה עיקר הוא דפת ביוןאיבה
 כמבואר ישראל בבל הוה האיםור נהפשט דלאסשום
 שהוא ביודע מיבעיא ולא דברש בשארי משא"כשם
 נמור ואימור נדר בעין דהוה עצמו על והחמירמותר
 טעות כעין דחוה הכי שדינא כשסוכר אפילו אלאהוא
 באיוה שמובר מפני גזה איסור םובר רהוא כיוןם"מ

 טדעים -אין ואם להו חישדינן לא זולבן ונו' עור5י
 סו6 וס ]זין 4הוריעם צריך בזה איסור נוהנשהוא
 כזכריסם כ"ס דטסו טסך ר6'ס וסג'6 זינטוס ססשקמסגמ"ר
 ס*יטר נקערס טטלו טוגיס סי'16  טסולין ר6יס יסע"םועור

 :  וטשק[ ט'יט וכי' לורע* ליס ססטס
  בן  שהרין שסובר מתמת רבר  באיוה אימורש5והב  טי והיינו וה גדין כללים שעשה מהנדולים ץשב21:
 להאומר ניכר האימור אם שמתיו מי גביתואוכל
 אב4 *בו4 4א 4איסור 4% דאי 4האבי14 הסתיריבול
 ואפילו להאבילו לחמתיר אמור ניכר האשי איןאם

 כת דאינה רהיתר יומו בן באינו אף בבליו לולבשל
 14מר אמור שהאומר וב"ש בדיעבד א4א אינויומא

 טנהג מחמת דבר יהאוסר כדיעבר דהוי מותרויאחרים לו מגשי בשהמהיר אמנם גבליו לו  לבשללהםתיר
 להאבילו להמתיר אמור כן שנהנו פדינתו ובניאבותיו
 יטל ע?מו האומר אם ואפילו ניבר האימו אםאפילו

קישן
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"שי"ן ים יי ייי*8 סאב" ה*"דך14
 אף ספכינן דמירתת דאפעמא ראיה לרניא איןוגס

 לומר חכמים דהאמימה דאיהתא מעגוגה תורהבאיסור
 ומירתתא כסופה עליה שהחמרגו חוסר מתוך בעליטת

 לעצם טנע דחורא רשם רי"ל ביבסות כראיהאלשקר
 יתפום שלא רק הוא רהטורא בזה משא"כנופה

 ! דדינא מפיקא הוה זה רין ולכןכשקר
 במזיד שמכר ונתברר האסורים דברים שמכר טימח

 הנוגע דבר בכל נאמגותו שאכד מיכעיאלא
 אלא אחת פעם רק כן עשה אם אפילו והיהרלאימור
 משמתין היו הקדמגים ובימים אותו טעביריןאפילו
 כמו נכונח תשובה שיעשה עד תקגה לו ואיןאוהו

 שעשה שנראה וכל ל"ד ס" כח"ס וכס"ששיהכאר
 לו אין ידו מתחת טריפה שיצאה מכח כמובמזיד

 שוגג יאמר אחד כל דא"כ הייתי שונג לומרהתנצלות
 אלהים לירא המוחזק באדם אכל אדם בסהם וזהואני

 דאין )"י[ ]סי' מהר"'1 בתשו' כתוכ במעשיוומרקדק
 דברי קכלת צריך ום"ם כשגגה ותולין אוהומעכירין
 שהיה מוכיחים שמעש'1 מבח וכן וסר'ח[ ]ם"ןחבדות
 שחתך כגון טרפות להאכילם הציבור את להכשילדוצה

 כיוצא וכל ונטלו אבר באיזה מחם שה*ה אוהסירכות
 נכוגה תש1בה שיעשה עד מאומנתו אותו מעביריןבזה
 הבחמה אין אם לכעלים הכהמה דמי מלשלס פטורום"ם
 דאולי הבהמה נטרפה שעי"ז נתברר דלא משוםשלו
 בכל עברה והמחם בעצם מרפוה סרכותהיו

 להיפך י"ל וכן הממע"ה ובטטון בוה וכיוצאהאנד
 עוד נהכארו ש"1 מי' וכח"ם היא כשרה עתה 3םדילמא
 סחמת סת"י טרפה שיצא טכה אבל ע"ש כזהדינים
 לקנום נראה ומ"ם ויחכם שילמד תקנה לו יש כקישאינו
 לו היה לא בקי אינו עדיין שהוא שידע ,כיון קצתאותו

 1 הריין עיני ראות לפי והכל לזהלהזדקק
 שלך בשרות במקום טדפות שטכר הטבח תשוכהמטפ

 ויתעטף שחורים וילבש אותו מכירין שאיןלמקום
 לעצמו ישהומ או חשוב בדבד אבידה ויחזירשחודים
 תשובה עשה שוודאי חשוב בדכר לעצמו טרפהויוציא
 חז"ל צ11 כך ממומ על חם שאימ ביון הערמהבלא

 שהדוד שעכשיו האחרונים נדולי וכתבו ]כ"ס.[כסנהררין

 וכיוצא כו תליי' שמפלי ממקומו % לו שא"אלחנים
 שיהא כדי במינופים כמקומי תשובה לו נותניןבזה

 אם וכן יט"ס[ נסס סקס"ז ]ע"ז שבתלמוד הזהכמשקל
 בתשובתו להקל יש אחת פעם אלא היה לא זהטכשול
 להחזיד צריך אם באדמ כ"ב מעיף ל"ד מי' וכח"ם]סס[
 חטאיו לפי תשובה שעשה דואים שב"ד וכל ע"שהממון
 דכינו וכתב הב"ד עיני ראות לפי 11:כל לכשרותוחחר

 שאין לסקים לילך דצריך דהא י"ת כסעיףהרס"א
 או במזיד כשעשה היינו השובה ולעשות אותומכירין
 נובל אם אבל במזיד לעשות שעלול לבך מוחזקשהוא
 חברות דברי בקבלות ליה סגי לו נעשה שבטעותלוסד

 רבר4 וקבלת עכ"ל הדיין עימ ראות לפי תשובהויעשה
 להתנהנ ת"ח חברים שלשה בפגי שיקכל הואחברות
 מה גמן העם המון שמהגין ממה יותר פרישותבאיזה
 ! 6"ר ס"ם ועס"ש סק'שו[ ]עע"ו בזח נזהרים היראיםשרק

 לחבירו בשר הטוכר ממכירה כפט"ז הרמב"ם כתבנ
 וגמצא יין מבלים ונמצאו פירוה בכור בשרונמצא
 דבר הסוכר כל ובן הדמים לו ויחזיר אכל שאכל מהיי'נ

 בכרת איסורו שה'ח בין רימ הוא כך לאכלושאסור
 רבר לחבירו המוכר אבל בלבד בלאו אימור1 שהיהבין

 קיימים הפירות היו אם סופרים סדברי אכילתושאיסור
 ואין אכל אכלן ואם דמיו את וגומל הפירות אתמחזיר
 סד"ת בין הנאה איסורי וכל כלום לו טה,ירהסוכר
 מכירה דין בהם ואין הדמים את מחזיר מרכריהםבין
 חשיכא לא כש"כלו אפילו תורה דאישר עכ"לבלל
 להחזיר המוכר חייב כשאכלן נם ולכן כללאכילה
 מההיהר אכל שלא היויח זה ידי שעל ואע"פהדמים
 בנזקין שנרמא וכיון במובה כנרם אלא זה איןמ"ם
 ועוד זה בעד לו לגכות דא"צ במובה שגרמא כ"שפטור

 עי"ז שהרויח אף כלל מובה חשיבא לא אימורדאכילת
 דכריהן של אף הנאה איסורי אכל דדכנן באימורמשא"כ
 ואע"נ הדמיס מחזיר ענין ככל ולכן בלל מכירה כראיגו

 ]:"':[ בקרושין כדתגן דמיהן שהופסין יש הנאהדאיסורי
 מכרן מקודשה אינה וכו' ר,בדם כנלאי בערלההמקדש
 בר דהוה סשום לאו ע"ש מקודשת בדסיהןוקידש
 להכוע יכול הקוגה ובאסה ]:'ו:[ בנדדים בדעיתאבאיסור נתפסיז איק הנאה איסורי דחליפי טשום אלאמנירה
 ידע ואם הם הנאה שאימודי ידע לא אם ההמיםטטנו
 בס"ד בוה וכאדנו לזה שנתרצה נ'ון סעותיואיבד

 : ע"ש וצ"ג צ"כ סעיף ב"ח סי'באה"ע
 כלל חשיבא לא תורה דאימור שכהכנו דזה ידענא

 האמור שדבד שאכלו התרומה מדמי יתידין החוליןשדמי ,י יי..ן, ,,( ןיןיןי,,.ן .ע ן וי :ן י:,,ן י:
 להדיא מבואד וכן עכ"ל ממנו חותה אדם שלנפשו

 מכלים ראסד כמאן וז"ל ס4ג[ ]ס'ז תרומוהבירושלטי
 נלע'יד הדבדים וכיאוד עב"ל מהן חותה ארם שרנפשו
 ונמצא לחבירו בשד המוכד ת"ר דבכורות בכפ"הדתניא
 אכלו שאכלו מה וכו' מבלים ונמצאו פירות בכורבשר
 קצה שהנפש דברים אומר רשכ"א הדמים להםויחזיר
 ואלו וכו' ינכה בהן קצה הנפש ושאין וכו' יחזירבהם
 ודמשימ שקצים ומרפוה נכלוה כהם קצה שהגפשדכדים
 עכ"ל וכו' מי.לים ככורות כהן קצה הנפש שא'ןודכרים
 דבד דבך סכד דת"כ פליני דבהא הה-ושלמיומפרש
 דדק מובד ורשבייא בהן קצה אדם של נפשואיסור
 הירושלטי שאומד וזהו כהם קצה הנפש מאומיםדברים
 ולפי'ו כרשב"א ודלא כהת"ק כלומד וכו' דאמרבמאן
 לא או איסור רבר שהוא הטוכד שידע בין חילוקאין
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 ]וזס קנם משום ולא הוא י כ1 הדין שמעיקר כי1"יע
 מת~ן סוי סכסן 5467 מס~ס תרומס 7מי מגכססנתרומס

 נ וח"ק[ממס
 קגם מפעם דועה שם כככורות פי' ז"ל דש"י אכלנב

 ועפ"ז דכ"כ בפ"1 הנמק"י וכ"כ שם הרע"בוכ"כ
 שהוא הטוכר כשידע רווקא רזרי האחדונים גדוליכתכו
 היה שוגנ לוסר אפשר ידע כשלא אכל איסוררבר
 חייתי שוגג לוטר גאמן דאיגו נתכאר פבח דגכיואע"ג
 וסר.'ת ס סקכ ]ם"1 סמון לריציא ולא איסורא לעגיןוהו

 11-שכייא ת"ק פליני דכהא יפרשו שהם ונראהסקכ'נ[
 היושלטי נגד שזהו והמעצי שסא דהוי סשרת"ק

 שהכא:ו הרטב"ם דברי הנדולים הכיאו לא ואיךשהכאנו
 י7'ג6 ג"מ הרי והסר'ח סס'ך ו5דכרי ע'פ הסעמיס פג'סגתנ כק'י )5יי ס" ח"מ כסדע נינרי 5"ע מזס ~יותרוצ"ע
 ס,נר סססמ*ע 6ג5י ונרור ע'ם נסק'"כ כן גתנ סס'זונס

 וע' ו4'ע עלן נג5 ס1מיס יכחז'ר 6'ן קגס מטעס67סי5ו
 גסנתי ו;נימ"7 סס נגה-ות 146. ונר"ט נג"מ סן סי'כמח'6
 סמ':ר י7ע גם5" 7גם ג'5וגייגת

 יכוי
 %י קיס 15מר סיוקת

 אי1 אמל אם דרכנן באיסור לסה שהקשה ס' ייי8ננ י וירק[ וס'רוכ5מיגסרמנ"ס
 להחזיר א"צ הדסים דכל גהי הדמים את סח[ירהמוכר

 פירש ולכן המרפה משווי יוהר שקיכל מה יחזירעכ"פ
 דכמטו1 מטון להוצ'א כד' אימור גזרו לאדחכטים
 הם הטוהים ודבי'ם סקכ"ז[ ]פ'ך הורח אדיןאוקטוה
 בזול שיהא כחכרח חכמים שאסרו דבר רגםדפשיפא
 דאם הוא כן ד,ודאי כלל ל"ק וכאטת מכשדותיוהר
 להחויר דצריר טהכשרה כזול יוו:ר הטרפח שמכרהדכר
 וכשרות מרפוה דלפעסים הוא כללא לאו אסגםהעודף
 כסקומות כבשר אפילו דואים שאנו כסו הן אחדבמקח

 והמאה פת כטו דבדים כסח וכן מועטיםשישראל
 ומילתא כלל כזה טיידו לא ודפוסקים וחלכוגביגה

 הכשרה שאם היאדפשיטא
 הטו.זר להחזיר צדיך בייגי

 דאם ורע ע"מ[ סקכ"7 ססר"ח ),ג'נ להשסיעמוא"צ
 לו ינכה לכוהי מכרה אלא כעצטו 4;כלו לאהלוקח

 ! סהכות' שקיכל מה מהדסיםהטוכר
 לכלבים הלוקח כשהפילה שגיגו שם דבמשנה ודענד

 הוא הכותה אם להסתפק ויש מרפה דסיישלמו
  השליכה אפילו או אכילתם לצורך לכלכובשנהנה

 לאימ סוכרה וריאז להמוכר להחזירו לו והיה כןלעשות בקקי דם' מהפח ד% לשלם צריך דעלמאלכלכים
 ווא 'דקנמא דסהל לסא1 קשה כן נאמר ואםישראל
 הקה לא ולפ"ז מריפה שדצא כשידע וקגסיהולהמוכר

 לכלבים בהשלכה טרפה רסי לשלם להלוקח לצתתלנו
 : וצ"ע עביד שפירואדדבא

 כשר הטיכר י"ד במעיף הש"ע בעלי רבותינו כתבונה
 כמוכר דינו כריגן גכדקה לא שהבהמה נודעואח"כ

 כשנאבדה טחרי ולא ענ"ל מד"ס שאסוריטרברים
 ל"פ סי' כם"שבריש כשר דנכמ"ג בדיקה רידםהריאה
 כריג1 לכדוק לכלי זה מוכר של רדכו שכן דמייריאלא

 איסור כסוכר וריגו הבשר אה אמרינן ודאידבכה"ג
 לו מחזיר והוא הבשר לו מחזיר קיים הבשר דאםדרבנן
 יאם כהבו עוד הדסים לו מחזיר איגו אכל ואםדודטים
 דאהיליר כשרוהה חזקת שא'תרע מבהטה דכר לומכר
 ולא, ריעוהאכה

 וצריכים כשרה היא לבדוק-אם יכול'1
 וצריך מרפה ודאי היתה כאלו ריי אפ"ה מספקלאמרח
 כדיק צריך ריעוהא ש'ש רככרל'ג עכ"ל הדםיכלחחויר
 דאפילו ההורה ס1 האסור כדבר הוה ולכן התורהס1

 סקכ"ז[ וסר"ח סקס"ו ,ס"ז ]ג"ח הדמים לההויר צריךאכלה
 אכ ואם מד"ם שאיטרו כדכר הוה נאן דגםוי"א
 עיקר ו1ראד סקכ,ס[ ]פ"ך הדמים להחזיר א"צהבשר
 כריעיהא דווקא זו לדיעה נם אסבם דאשונהכדיעה
 רק שאסור דכר אבל ההורה מן כדיקה שצריכחגסורה
 שהסדיפיה או מגהנ מחמת או הפוסקים חומדוהמחמה
 או שחיפה לאחר ספק מחחם ספק כגון ספקסחסת
 הי:ו אם בנפיחה לכדקה שא"א בייאה שנסצאתמחט

 דמדרבנן אלא שריא ההורה דטן בזה מיוצא וכלחרעכה
 ולפ"ז ן סם ]סר'ח מד"ם שאיסודו דבד כסוכר דיהאמורה
 בכהיג מיירי הי"א וגם פליגי לא הדיעוה דשהיי"ל

 לחבירו בהטה נסוכר הדי1 א,ך גתבאר דכ"ד טי,ובח"מ
 שם עם"ש הסעות יהחזיר צריך אם פרפהונמצאת
 מחק סרסת סי64ס ס:חים נ7'גי סרנס נס6ייך סקכ'ח]עסר'ח

 נר~יית היוי זס פיני גתבגו כנר ו6:חנו פו:יס גח5קיסוחעקכ
 ממיעום 16 5סכסי5 וווגתו סיתס 06 סענין (5פי סכשיעיגי

 ע5יו יססקו כך שגיסס ר6וח ו5סי גמור סיגג סקיס 16גסגחס
 : וסטנתו[ קגסוכ:גין

 1 סעיפש יא ובו כיים. מב'לת דיני קכסימן

 הכה1 אלעזד ךאטר כה'כ סדין ככלי טטות בפרשהא
 אשר דבי כל וגו' הכסף ואת הזהכ את אךיגו'
 וכל יהחטא נרה כם. אך וט,;ר באש ת;בייו נאשיבא
 שאין דכר כל כלוטר במים העבירו באש יבא לא4.שר
 שה?ט-שן וצרוחיוה נ~סות כגון האור ע"י שו שסו

 וריו מ"ביו בסיס העבירו גיטור נלעו ולאבצינו

 הגעלה שצריכין הכלים וכ1 ]ינ"'[ טהכוה כל'ודווקא
 והליכון ההגעלח אחד פכ~ןה צריך סדין ככלי ליבוןאו
 רגלקחים הכלים דכל עכרם כשלדר חז"ל דדשווכך
 בארכעים כמקוה פבילה צדיכין כוכבים העוכדיכ.ן
 או הגעלה שצריכין ישנ-ם וכיו חדשים כלים כ.1סאה
 כאש תעבירו נאש יבא אשר דבר כל טדכהיבלינון

ופהר
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 לך שהוסיף אתי 5דרשא הוא יתירא ופהר והךוטהר
 ארבעים של במקיה להטביל והיינו אחרת טהרההכתוב
 שהנדה סים דרשו יתחטא נרה בטי אך מדכתיבמאה

 לסרנו לחרשים זה ולפי סאה ט' והיינו, בהןמובלת
 אבל לפירש"י וזהו וטהר מן וישנים במיסטתעבירו
 כלים דנם כלומר להדחה בטים תעבירו פה ו"להרמב"ן

 ]קס"ח[ לאוין הסם"ג וכן הדחה צריך בצונןשנשהמשו
 וטהר רמן צ"ל ולדידהו ע"ש להגעלה במים תעבירופי'

 ג1,ס 6פי 6ר"ג ס16מר סס נגמ' ]וג"מ לחדשים נםילפינן
 ! 1ז1"ק[ ס3'5ה זטי'נ1 3תיס זתעלר1 קר6 טי מנ!ט ו,זם3ר6 1'י 11רט" 1כ1' זסי כחזס,ס 1י'3נן יסניס זס6 3ס:מעחןט,ם
 זו טבילה ה' דין ממאכ"א בפי"ז הרמב"ם יז"לננ

 לענין אינן וכו' מן הנלקחים הסעודה כלישסטבילין
 דבר כל לה ורמז סופרים מרברי אלא וטהרהטוסאה
 השמועה ומפי וטהר באש העבירו באש, יבאאשר
 לא עכו"ם ניעולי מירי בטהרתן אלא מדבר שאינולמדו
 וכל האש ע"י עולה טומאה לך שאין מומאהסידי

 בהזאה מת וטומאת מטוסאקן עויין בטבילההטמאין
 עכו"ם ניעולי לעגין אלא כלל אש שם ואיןוטבילה
 אחר מהרה לו הוסף חכסים אמרו וטהר שכתובוכיון

 טרחו ורגים עכ"ל עכו"ם מגיעולי לההירו באשעב.רהו
 ! ]עיח"ת[ דבריו ובאריכתבכו1נתו

 הש"ס רייק מאי ק'י5 חוה דלהרמג"ם נראה ייענ"דנ
 אחר כתיבא ההורה בכל הלא הוא דיתירא וטהרמן
 הכהן עליה וכפר כמו וטהר תיבה מהרה דיניכל

 חיים במים בשרו ורחון וטהר הכהן עליו ובפרוטהרה
 דוודאי מתרץ ולזה באלו וכיוצא וטהר השמש ובאוטהר
 וטהר כתיג שפיר וטהרה מטומאה מדנר הענין היחאם

 כלוסר השמועה מפי למרו בכאן אבל המ,,ומותכבכל
 הכרח ויש בניעולים רק מדגר שאינו בקבלהשבא
 הטומאח שתמהלק מומאה בשום מצינו לא שהרילזה
 ולכן מה גטומאת ולא הטמאים בכל לא האשע"י

 שכן וכיון הטרפה הניעול להוציא הוא דהאשבהכרח
 וכשרה טרפה אלא וטהרה מומאה שם ב,ה שייךלא
 אטגייה דקא' וראי אלא וטחר הוא לשון איוהוא"כ
 שם בירושלמי כדאיתא טהרה שם ש1יר דבוהבטסוה
 וקדושה ישראל לקדושת המצרים מטומאתדסוציאו

 : ע"ש סומה שלהי גראיהא הן אחתוטהרה
 ויש ההורה מן היא זו דטנילה הסכיטו רכוחיגו כלוש

 נתס'נ[ ]רסנ"6 דרבנן דהוא ס"ל רהרמב"םשכהבי
 אמנם מר"ם 5ה דקרי כן משמע לשונו ריהטתדלכאווה

 כאן אין רקרא שבפשמא דלפי א"ש שבארמ םהלפי
 דלא בהכרח חשמועה ע"פ זה קבלו דרבנן אלאיתור
 וטהר הך מיותר הוי ולפ"ז וטהרה ממומאה באןמיירי
 אף מד"ם כמף קדושי שקורא בטו מר"ם לה קריולכן
 המצות מם' שני בשורש בעצמו כם"ש ההורה מןשהיא
 מן הוי 11 דטגילה קיי"ל והבי הדינים בכל דרבודכן

 1התורה

 טבי5ה שימבילם ער גהס להשהסש אסור הטור נתנה
 וכתנ מאה מ' של במקומה חציצה בלאהוגנת
 מטהר דמעיין אע"נ בסעיין לא אכל המצוהבמפר
 המצרים מן הלקוחים בכלים שהוא בכל ממאבכלי
 טפן 11 בטבילה לחחמיר שאין נהירא ולא סאה ס'צריך

 עכ"ל ממנה אלא להך ידעינן דלא טמאהסבטבילת
 ההורה מן ממומאה כלים מבילה דהנה דגריוביאור
 הכל. כל אם כרביע'ת במעיין בין במקוה ביןסגי

 אלא י"1:[ ]סססים וצנורות מחמין כמו אלו במיםשקועה
 מ' וצריך 1'ח:[  ]נויר דמקוה לרביעית בטלוהדרבנן
 נרה למבילת ואף בטלה לא דמעיין רביעית אבלסאה
 ראשוניס ועוד והראכ"ר דמקואות בפ"ד הרמב"םדעת

 מתכמה הנוף וכל קטן הגוף ואם מאה מ' א"צדבמעיין
 רמקואות בפ"ה ששנינו ווהו מוהר מאה מם'בפחות
 מה אי דרשו שמיגי פ' ובה"כ שהוא בכל מטהרשהמעיין
 אך ת"ל בכ"ש ממהר מקוה אף בכ"ש מטהרמעיין
 מקואות גהל' והרא"ש והר"". ר"ת אבל ע"ש וכו'מעיין
 באדם ולא בכ"ש המעיין מטהר בכלים דרקבתבו
 בלים לענין גלומר געלמא אממכתא היא דת"כוררשא
 דתניא והא וו"ל 1'[ סטר וי ]מה בתה"ב הרשב"אוכ"כ
 נצטרך ז"ל ר"ת רברי לפי וכו' בכ"ש מעיין מה איובו'

 לאתר היא בעלמא ואסטכהא בכלים דווקאלחעמידה
 ; עכ"ל רמקוה רביעיתשבמלו

 נם כלים רטכילה כתג חמצוה דס' חמור כוונת ווהוך
 בכלי מטחר רסעיין ואע"נ סאה ס' צריךבסעיין

 סאה מ' צריך כל'ם בטגילה ס"ם שהוא בגלממא
 התורה השוה נרה במי דאך מקרא דילפינן דכיוןומעסו
 עליו מקשה ולזה טסאים לכלים ולא לנדה כליםטגילת
 טמאה מבטבילת יוהר בזה להחמיר אין דעכ"פהטור
 סאה ס' א"צ בנדה נם ובמעיין נדח מבמבילתבלומר

 הב"י רביגו עליו ותטה בש"ש והראב"דלהרמג"ם
 ר"א מי' בריש פסק בעצטו הטור היא הגרו)'במפרו
 מאי וא"כ סאה מ' צריך במעיין נם דלנדהכהרא"ש
 בפייוש אומר המצות ס' געל דהרי ועור עליוסקשה
 דם"ל להריא ומבואר בכ"ש ממא בכלי מטהרדמעיין

 : סאה מ' צרידדאדם
 הטור רכוונה שתרצו יש בזה גאמרו רגים ודבריםן

 ]יי'כס כלים טופאה מבמבילת בזה להחמירדאין
 מנרה ילפינן מקוה רלענין נהי כלומר סק"נ[1ט"ו

 בטע'ין להחמיר מנלן אגל ונו' נרה במי אךכדכהיג
 אססבהא הוי נרה בסי ראך דקרא ועור ]ט"1[כנרה

 טיסאה מטבילה בהס להחסיר אין ועכ"פבעלמא
 דהטור שתירץ מי ויש מכואר והדוחק ]זריסה[בכלים
 אסטבתא ה,י בנדה במקוה מאה רם' עיקרא דכלמ"ל

 בו יו(כסה שהנוף רק געינן לא התורה דמןבעלמא
 ןנ'סן בפיות די מים נמעט שמתכמים בכליםוא"כ
 אססכתא דעי דת"כ רררשא הרא"ש ממ"ש ראיהוהביא
 סקוה רמחלק דת"כ דהך ר"' גשם הסס"ג וכייכגעלמא

מטעיין
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 ומעיף י"ר גסעיף הש"ע בעלי רגותינו כס"שישיאל
 אם אכל כלים מכילה על קטן מאמינים אין וי'לפ"1
 עכו"ם ע"י כלי המביל אם מבילה הוי צרול לפניפכלו
 עכ"ל הטבילה על נאמן אינו אבל טבילה להםעלתה
 הוא רזה ראע"נ פשומ המעם נאמנות להם שאיןוזה
 כלים רטכילת כיון מ"ם כך כל מורח בזה ואיןכירו
 רג"ו[ סי' נסס'ל להאטינם ביכולת אין התורה טןהוי

 ררכנן רזהו נאמניס זכיכית כלי דעל נראה היהולפ"
 אימור דבחזקת מטעם כזה שפקפק מי ויש שיתבארכגי
 לענ"ר אמנם קכ"ז בסי' כמ"ש נאמנים אין בררכנןגפ

 אימור אין ולכן מצוה אלא איסור מקרי לא רזהנראה
 3סס סק"ז ]עלפ שיהבאר כמו בו שנשתמשהסאכל

 יש זו בטבילה כוונה כעי רלא שכתבנו וץה ודעיךש ו מ'ג[ס

 כוונהןע"שבעי
 וה"נ[בכזיממן

 אינו נם~עכרים ולפ"ז
 שיכוין אותו כשמלמרים הוא כיינה בר וקמן ]סס[מועיל
 ראפילו וי"א עכיר דנפשיה אדעתא עכו*ם אבללמהר
 שאינה זו דמבילה לן לימא מאן כוונה בעי נדהאם

 בלא כשהשתמשו אימור כה ואין לטהרהסטומאה
 וסכרא סקס'ח[ ]ם'ך כוינה רבעי לן לימא מאן,פכילה

 זה ולבר זס[ ס"ס ]ענ"י שס והתה"ד הרשב"א כהבוזו
 כהרמב"ם קצ"ח מ"ם לקמן כש"ע קיי"ל בנרה דהאנ"ל
 לרעת שם חשש הרם"א רבינו ורק כוונה בעי,רלא

 בכלים לכן כן קי"'ל הדין רבעיקר וכיון ע"שלכתחלה. להחמה- ריש רק שם כתכ והוא.עצמוהמחמיריק
 משום לכתחלה החמיר ושם להחמיר אין לכתחלהנם
 הוא הרשב"א שהרי לזה ברורה וראיה כרת אימוררהף

 מתיר גופיה ואיהו שם כנרה הרמג"ס עלסהחולקים
 ע"ש תקייא מי' בתשו' כם"ש עכו"ם ע"יבטבילה
 וכללא המשות כככל חציצה פיסלת זו גטנילהטך

 מיעומו אפילו עליו שמקפיד דברבר הוארחציצה
 הכלי רוב אא"כ חוצץ אינו עליו סקפיר ושאינוחוצץ
 .הרבוק ושחרורית ר"ב ס" לקמן כגו'ש גזהמכוסה
 חוצץ ואינו בכך וררכו הכלי כדופן הוי מבחוץביורה
 את ימכול לא רמקואות כפ"ר רתנן ואא שםלצו"ש

 שהוא שם הרמכ"ם פי' שיפשף אא"כ בחמיןהשמקום
 מככין מים בו בשיש ופעמיס חמין בו ,שמחממין6לי
 שכתוכו הפחמין יצישפשף שצריה וקאמר פחמיןבו

 עב"ל ויאוצו כזה זה ירכק שלא למקום "שקו6ושלקם'
 דמקואות וכפ"ם ]ר0'ס[ חציצה אינה השחרותאבל
 וכן ע"ש והמור הזפת זכוכית בכלי חוצצין ואלותנן
 קורם החלודה להעביר צריך ולכן חציצה רצהגלים בשארי גין במכין בין חלורה מין וכל בזה כיוצאבל

 ואם חוצץ עליו מקפיר אם העביר לא ואםמבילה
 ועכ"ז החלורה מקום על רוהחים גחלים ונם,נתןשפשף
 עייי להעגה-ו צול שלא. ההלורה שי סעש עריץ,~שאר

 וכללא חוצץ ואינו עליו מקויד שאינו מיעוטי הויכך
 לה עלתה 5א החוצץ כרבר המביל שאם הוארחציצה

 ו אחרת טבילה וצריכהמכילה
 שלא שהכניסן הכלים ירות כל דמקואות בפ"י תנןמוז

 שלא כלומר מרקן ולא כררכן שהבנימן אוכדרכן
 וטזה חויצין אלו הרי ונשברו שמרקן או הגנמתםנמר

 הג"י רבינו וכמ"ש הכלי ירי להטביל רצריךמבואר
 בטומאה הוא רבשם ראיה אין דמשם ואע!'ג י"בבם;יף
 משא"כ היד גם נמטא הגלי רכשנממא וס[ילאומהרה
 יר ס"ם שבפנים התשמיש משום דהוא זובטבילה
 הכלים ירות ר"ב כמי' לקמן וכתכ דמי ככליהכלי
 כדרכן שלא שהכנימן כגון קכועים להיות עומריםשאינם
 חוצץ ונשבר כולו שהכנימו או כולו הכניסו שלאאו
 מלאכתן מעין משמשין אם שנשתכרו הכלים ירותוכל

 ועכ"% עלץ חוצצין לאו ואם חוצצין איןראשתה
 הוא היד דאפילו ונראה חוצץ אינו היר דעצםלמרנו
 דצריכה מתכת של היא והכלי טכילה שא"צ עץשל

 סבינין ירות כמו הכלי מעצם הקוע היר וכתוךטבילה
 במומאה חציצה זה שאין רכמו חוצצין אין בהםוכיוצא

 עגר ואם הטכילה קודם בכלי להשהמש אמורין : זו בטכילה כן כמווטהרה
 שנשהמש מה נאמר לא מכילה כלא בגל'והשתמש

 בו שנשהמש מה נאמר שלא והטעם עוד וימבילנוגו
 כה כששימש יומו כן אימור מכליעת בכלי אפילורהא
 כצונן חטין אפילו והכא המאכל נאגשי לא בצונןהיהר
 מצוה הוא אלא איסור בליעת כאן אין רהארטי

 משמע שם חש"ם רלשון ואע"נ צותנו שהתורהבעלמא
 רבותיגו כל הסכימו מ"ם עייש וליבון להגעלהררמי
 כגלים וכן הטבילה שקורם בתשמיש נאמר המאכלראין

 ליכון או הנעלה רצריכין העכו"ם מן שנלקחיןאמורים
 צריך רהמבילה שם הש"ם מלשון ומשמעוטבילה
 לכהחלה רוודאי רבותיגו כל המגיסו ההכשר אחררווקא
 הגעלה קורם הטכיל אפילו ובריעבר כן לעשותצריך
 מפייש וכן ס[ ,ר6 סגעילן ל'ס סס ]סו5 מותרוליבון

 שהכרזל רהייגו הסקיפלים סכינים ראותם לי נראהיןץ ! הטכילה שקורם בתשטיש נאמר המאכל ראיןבירושלמי
 שכהקהא ריסרק להוך אותו שנותנים בצירעשוי
 בעת מכילתו מהני רלא אותו פותחים האכילה.ובעת

 ככולו בו יכנמו לא דהמים הקתא לתוך נתוןשהברזל
 אותם  ול'ש הטבילה בעת לפותחו וצריך חציצהוהוה
 והייע באחר עשויות שגולם ומבינים ומזלגותהכפות

 מקופלים והמכין והמזלג הכף ביחר הםשמחוברים
 מפרקים האכילה ובעת ביחר הם מחובריםוכחוליות
 אחר כל ולטבול לפורקן הטבילה בעת שצריכיםאותם
 ולא חציצה הוי ביחר שטחוברים כעת וכשמבלןבפ"ע
 לזה וראיה אחרת טכילה וצריכין הט:ילה להםעלהה
 כהם שיש רכדים לענין רמקואות בפ"י ששנינוממה
 בעת לה;ידו צריך מתירו שלפיקים קשר רכלקשרים

הטבילה
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 כאור ההשמישים רוב ולא18ת לבשל באש אכלכלים מיני בכל להשתמש שכיכולת רק כמובן ושתיה0אכילה

 ומחבות ואםכלאות שפורים כמו מהכות של רקהם
 וראי בהא אך חרם של בקררות גם רמגשליםואע"נ
 ובע"כ בניעול טהרה להם אין שהרי קרא איירילא

 ; מתכת בשל רקדמיירי
 וכך מבילה לענין מתכות ככלי הוה ,כוכית כליובד

 זכוכית כלי הני אשי רב אמר שם בנמ'אמרו
 רמי מתכות ככלי תקנה להם יש נשתכרו וכיהואיל
 ולעשותו התכה ע"י 5תקנינהו חזי שנשתבר זכוכיתדכלי
 טומאה לענין שהרי הוא כן 1כ11ראי סק'ג[ ]סר'חזכוכית בכלי טררבנן היא זו ומבילה מתכות ככלי עשאוםכלי
 זכוכית רכלי ]ס'1.[ בשכה שאמרו כמו חרם ככלי'רינן
 החול מן ברייתן שתחלת רהואיל טומאה בהונזרו

 ככלי להו מהפ לא טבילה וגם חרם ככלי רבנןשוינהו
 רלמומאה אלמא ""ש מכלים בפ"א הרמב"ם כמ"שחרם
 ככלי עשאום למבילה ורק סמש חרם ככלי רינןהוי

 בזה ויש תקנה להם יש נשתברו דכי מטעםמתכות
 מהאי חרם ככלי ולא מתכות ככלי מגבו מממאזכוכית כלי רלכן בשבת שם אמרו פומאה לענין והלאשאלה
 הש"ם לה ורחי תקנה להם יש נשתברו רכימעמא
 מילי בכל רמי חרם לכלי רלעולם אשי רב שםוממיק
 ואיך ע"ש כברו תוכו ונראה הואיל מגכן שמממאיםוזה
 ככלי הויין טבילה רלענין בעצמו אשי רב כאןאמר

 ; גחוס'[ ]וט"ם טעמא מהאימתכות
 רבנן רשוינהו הטעם עצם על בשנרקרק ונלטייינה

 גזה יש מברא איזה טעמא מהאי מתכותככלי
 לגזור ככה על חבמים ראו ומה חול היא עיקרהחלא
 רחו טומאה שלענין גופא טעמא מהך מבילהעלידם
 ימורם מתכות המיני כל רחנה הוא כן הענין אךלה
 המתכוה בהן שחופרין המקומות שבאותן אך העפרסן

 לכמה ומשתנים חזק בריבוק זל"ז העפר חל"ינתרבקו
 ימורס עיקר אבל הטבע לחכמי כירוע וימורותאיכיות
 וזיג~ק צירוף צריכין מתכיות המוני כל ולכן עפרהוא
 מין כל אחרת צורה ולובשים צורה שפושמים ערבאש
 לבשו לא חרם כלי כן ולא ימורותיו לפיסתכת
 העפר מן שימורם וכמו כלים בהיותם אחרת צורהשום
 והנה באש וצירוף זיקוק צריכין ואין עפר צורתםכן
 לבש הא אבל מעפר שימורו אמת זכוכית המיןזה

 ככל באש וצירוף זיקוק וצריכין לגמרי אחרתצורה
 תקנה להם יש נשתברו כי זה ומטעם מתכיותסיני
 תקנתם בהשגרם מופם כן כמו האש מן שתחלתםרכמו
 טתכת של סגוליות מיני כל להם יש ובכן האשע"י
 ולכן מעפר שורם ג"כ מתכיות הא מחול יסוד1ואשר
 לא טומאה יש חרם בכלי שנם בטומאה ולכןרעיהם כללי בכל לחומרא נלר זכוכית רבמין חכמיםאמרו
 שעיקר כיון פרפ בשום כמתכיות לעשותם חז"להרנרכו
 ריני בכל עשאום מומאה ג"כ יש וכחרם מעפריטהץ

 וכו' נשתלרי וכי מעמא להך ורחו ככ"חטומאה
 בהם לעשות א"א חוםרות רשני כמתכותלעשותם
 וככלי חרם ככלי לעשוהן דפכים שני נעשהראיך
 לעשותם לחז"ל היה בהכרח כלל פכילה ליכאחרם רבכלי במבילה משא"כ העיקר אחר חלכו ולכןמתכות
 מהכיות המיני כל מנ51ת בה שיש מפני מתכותככלי
 וכי הואיל שאסרו וזה באש וזיקוק הצורה חילוףוהיינו

 שכתגנו מה כל על כביאור זהו תקנה להם ישנשתברו
 כי לפיכך באש וזיקוק צורה חילוף להם שישדמתוך

 ; תקנה להם ישנשתכרו

 בחופיא אותו וחופין חרם של תחלתו פלומיר"ישל כלי וזהו טבילה צריך קוניא שם בגמ' איתא עורכי
 ]רס'י[ העכו"ם מן וני"ח צונן ע"י ותשמישו אכרשל

 רק מצופין אם אבל מבפנים באבר כשמחופהורווקא
 חרם כלי וכן הטור וז"ל ]סוס'[ מבילח א"צמברו'ן
 רמו רהשתא בפנים במצופים וי'מ באכרהמצופין
 אם אבל התשסיש במקום בפנים שהציפוי מעורהלכלי
 נמי זה ומטעם טבילה א"צ בחוץ אלא מצופיםאינם
 שמעמירים ברזל של חשוקים לו שיש עץ שלכלי
 הטעמיר אחר שהולך למי אפילו טבילה א"צאותו

 , ע"ש והרא"ש ההום' וכ"כעכ"ל
 כתר ראזלינן רכלים כפכ"כ רהנן הרברים כיאורכז

 וכ"ש ע"ש מומאה לענין לקולא אפילו כליחיפוי
 או חרם כלי ולכן ע"ש חגיגה שלהי כראיתאלחומרא
 צריכה מהכות בשאר או בבר,ל הסחופה עץכלי

 של תשמישו במקום רק שייך איט חיפוי אמנםמבילה
 כתוך הוא כשהחיפוי בכאן כן וכמו ע"שמלטעלה שחיפווי בשולחן רמיירי ובחגינה בכליס כמוכלי
 מבחוץ אבל טכילה צייך בו שמשתמשים כסקוםהכלי
 בטבילה לחייבו יש אחר שמטעם אלא מגילהא"צ
 אם ורבנן ר"נ פליגי ]ס'.[ בשכת רהנה מבחוץגם

 ררבנן טומאה לענין הכלי של המעמיר אחרהולכין
 רהולכי מ"ל נחמיה ור' המעמיר אחר רהולכיןמ"ל
 יש מ"מ כחכמים הלכה רלכאורה ואף הכלי עיקראחר

 רשבת משנה שם מוקמי רהש"ם משום כר"נפומקים
 מ"ו[ ]סי"ג רכלים משנה אבל ]ר6"ס[ ע"ש כר"נשם
 אחר רהולכין לחכמים אפילו אמנם כחכמיםאתיא
 רשם מרין רבלי רומיא הוי רלא טבילח א"צמעמיר

 מכלים פ"ר והרמב"ם ]ססן המתכות במקוםהשתמשו
 ; ע"ש מעמיר בתר' ראזלינן כחכמים נ"כ פסק 1'רין
 מבפנים במחופים רנם רם"ל מרפומקים שיש ורעכה

 איגו שבפנים רהציפוי טבילח ""צ מבחוץולא
 ציפודצ מרלא תשמיש משום ולא כעלמא לנויאלא

 לריעה הרמ"א רביגו וחשש ופו"ס[ סמ"ק נסס ]נ"מבחוץ
 אפילו באבר המצופים רכלים רי"א א' בסעיף שכתבזו

 להיפך וי"א עכ"ל טהגין וכן ברכה בלא יטבולבפנים
 חילקו שלא לפי טבלה ט"ון מבחוץ מצופה רקדאפילו
 כסס ,סררגי מכחוץ למצופח סבפנים מצופה כיןחכסים

ר6ני'ס
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 טעטיר כתר ראזלינן פמק שהרמכ"ם 5יון יטח43ל
 סרשף[ נסס ]%י גרכה גיא לפוכלם שדש וכתטכם"ש
 ונם הגיאה 4לא זו לריעה חשש לא הרם"א רכיטאך
רכי%

 הב-
 שכתכ

 גמעי
 חשהצם לו שרש עץ כלי 1'

 פכילה פעון אי% אותו שמעמירים מכחוץ ברזלשל
 פבילה הטעון אחרת כלי עם לפוכלם שישוכתגו י לד*עה חששו והאחרונים % לויעה חשש לאעכ"ל
 אם שלנו החכיות ולרכריהם וסק"ס[ סקשי ]פס"ךויכרך

 פכ4דה צריך היה רייפי"ן שקורין כרזל שלהחשוקים
 נרולות בחביות אך % ברומרא לנהונ מעולם ראינוולא
 כמו מעורה כלי שאינם מתכת ככל1 אפילו טקיליןיש

 תשכרשר עיקר המרינות ככל אלה כימינו יעהכם ו ע"ש ל"פ במעיף כם"רשיתכאר
 חרם משל וקמטת נרולות קערות מעחיהבלי
 פארצעלאי"י או פאלי11"א שקורין וכרים יפיםמלובנים

 מלוכנים הם ורק ננתכות שום גהם ואין פאייאנםאו
 מה על הפעם מובן השינו להמבילן נהנו והעולםבאש
 חז"ל שאמרו רגועם כהס אין והרי פבילה צריכיםהם

 הכנה"נ בוה הרור נרו* שני נתעוררו וכברחרס חב* ככל תקנה להם אין כשנשתכרו ואלוכטזכות כנלי שתנהו תקנה להם יש נשתכרו וכי הואייבזכוכית
 חלילה ולכו ססיסיס[ ג'ו'ד וסנרס"6 סס"ח ננט'סהוהכ"צ
 טבילה רא"צ לבמלח כרכה רהוי פכילתן עללברך
 האלה הכלים היו הקרסונים כיסש ראולי ליויראה
 צריכים ודאי ואלו נייזיר"ט שירין רק בזבוכיתמצופים
 פארצעלא% רכלי המנהנ נשתרבב ומזה באלוכלים וראיתי כקתכות כציפף הוי כזכוכיה רחיפויפכילה
 נליזירם איגם וכין נליזירפ כין רקרקו ולא פכלהצריכים
 ז ברכה כלא לפובלן פוכ הנליזירמי נםאך

 כלים רווקא לש פכילה הצריכין םעורה בליל
 שטבשלים כלים אפילו אלא בהם וששותיםשאוכלים

 המאכל בהם ושטתקנים בהם 01טננין כהם ואשיןכחם
 וזכוכית מתכת 4ל כשהם פכילח צריכין כולןוהמשקה
 והכלי צוקע"ר %יעו נופת בו וששוכרין עצמווזבו ששוברין העכ המכין וגם םעםע"ר הא"ק ונםמכינין סיני וכל מחכית מיני וכל קררות מי5י כלולכן

 רי"כ שתו וקורין קריץ שקורין תטכא כושנת-רץ
 לאכילה שמשמשין מה %1 פארפה"א שאייזי"ן
 םאסאיא"ר שקורין םוליאר ולכן פנ4לה צריכין%שתיה

%4

 סו-

 כו שממננים סה וכן פכילה צריך סאשין
 שוצאו עהח %ן פגילח צךיך מחבת 4ל ווא אםחהטין

 מאשינק"א שסדרין אשלחן על כהם שמכשליןהס119נת
 פכילה צדיכין גולן חכום כחם ושווזים כהםה%5ין
 או סלח כו שכאשע מתכת של מכתשת וכןבברכה
 טכילה צריכים אלו כי בהן שמוחנץ ממתכתיר של ריחים ובן פבילה צריכין תבלין שארי שפלפלין
 גסעיף ספניע יתבאר נ"נ עץ גחן יש ואםגברגח

 1 ע"ש'ל"ח

 מהטגתן אעם קר"רח עליהם ששופתיםפריפיד"ש די ומעיף י במעיף דח8"ע בעלי רכותינו כתבולא
 שנחזנש ספני מ43לה טע%ות כריל%אשש אבלפכ4לה
 שמ8שי8מ סכין או שחיפה של מכין עצמה המאכלעליהם
 למןכ6 ומוב חינרן ויש פכילה שא"צ שאומר מי ישבו
 פכי5ה א"צ הכתוות בהן שטתשין והכרולים ברכהכלא
 קרירה כישי אגל לאפותו הפה על שכופין כיסויוכן

 ! עכאל פכילה צריך'
 שענע מה אלא אינם מעורה רכ4 הרכרים כ,אורלננ

 ולףן המאכי שבה בהכלי ולא עצמובחמאכל
 פכ"6ה אשצ הקררה ע*ה שמעמיריןהפריפיריש
 הבריל"א"ש אבל רריפו"ס 4צהה קוריןוכלשוננו
 לסושו ומוה מבילה צרץי עצש אמאכל עליושצ%ין
 הסוליאר ע*ה שמעכורין הבמים כמו הכלים במימירבל
 המ4*סיטק"א 4ל הכמים וכן טכילה %'צ כזה כיוצאוכל
 דד* חפת שעל בישי גמו המאכלווז שעל כשויםוכן
 שמבשח4ם קררות כימויי אבל עצמו במאכל %נעאינו
 חטנע למעלה מפעפע שהבישוי לשי פבילה צריךכם

 כגיפף דדצה נ"ל טעץ כימוי וכן כהבימף נםהתכשיי
 ]סמאי6ר למעלה מפעפע פיטן רנם' פכילה וצריךכישול
 פקיר, ס6רונס 6ג5 סטיס סט סט5'6ר ניף רק סמיס6'$

 גקטי 1ג1 ס6$ויק ע4ס ספפפייס סק6נס6רק"6 וגןקויטל"ן
 ; ויוקק[ גט"ס סנסיפ וכן סני5ס 6*$סגמ5'ס

 וטנט שחיטה של מכע על שכהט כמה אמנםלג
 פבילה שאשצ ששמך מי ריש  עורות בושמפששין

 דיעה נפעם צ"ע כרכה כלא למוכיו וטב חולקיןויש
 הש"ע ומ8רשי עצמו בהמאכל %נע רמכין הלאראשונה
 כשהם4*כל רק טקרי לא סעורה רכלי ויא רהמעםכתכו
 ושקק עדיין צריך כשהמאכל אבל לאכילה מירראוי
 ]פ'1 סעודה בלי מקרי לאאחר

 סק-

 ינא סק'זן ועא
 בי4 ריי לא כישול ערין צריך וההפשם השחיפהאחר
 נ"ת כגלל ה14"ה כתב זה שפעם 1אטת ע"שמעורה
 שאק רבר כל וכן שם וז"ל הפשם של כמכין פ"המי'

 גבש עתה שוצא כנן לאכיכה הרשי למאכלמשמשין
 שתופרץ ומחפין הכהמות את כהן שמפשיפיןרסכין
 כעצטו דדיא קשה אכל עכ"ל טבילה א4צ ד5וליתאכהן
 קייששה של פכין ראכי"ה כתב וז"ל זה מקורםכתכ
 רהא ויא מעורה בלי רלש טכילה בעילא

 %ם כהרחה 1א אם % להתוך אגיר ההה צונןאפילו
 ,שעיקר היי ופי'1[ סס גט"ם סשחיק 65 סס ]יספ"ךע"ש המרדכי וכ"כ עכ"ל צלייה אי כישול עריץ צריךהבשר
 ופעם צונן אפיו ט לחוצך דאשיר סשום ו%אהטעם
 צריך רהכשר ועור לוטר לו ודה רא"כ קאמרפעמים דשני לומר ראין כעלסא להעדפה ויא כישולרמחוסר
 נ-ג ד%א ומקורו פכילה צריך פלפלע שלררחים י בסקןף פסק רוס"א ירבש קשה  ועיי בישולעריין

 4ר כהבשל שתם שעהנ, אלא 4לץ ולא סאכלשיט זה שאס פלפלע מן הקון סחומר %ך אין חהרימהסרדכי
גצ4
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 מ4מי

ךץשלק קכ
 שמתקנין' הברולים על שנתבו קשה ועודעץ* : עיקר וה טעם שאין וראי אלא פבילה צריך ולמהיילי

 בהן
 9ת*מיש דאוי שאין מפ"ם פבילה דא"צהמצוה

 הלא' וה פעם להם ולמה סקי'6[ ]ס'ן וה וולתאחר
 ]ט'ו וח טעם שכתב מ. יש ובאמת אפיה~צרוכין
 ראף שאין בכך דמה מובן אינו וה פעם.עיקר
 אחרונים סנדולי יש ובגר הרבה לתשסישיםדאויה כשהכלי רק מקרי לא מעודה כלי אמו אחרמיש
 טעם עיקר וכן סקי*נ[ ]פר"ח אה פעם עלשהשינו
 שעליהם ויש שתים סבלים בלים מעודה בלי ישהעשידים שבבתי ידוע דבר שהרי המוה הוא בישולדטחומר
 ומהם והאפיה והצליה הגישול קודם התבשילסעדיבים
 נקראו לא דהמ' נאמר האם ובו' הבישול לבלי 'נוחנים

 ! למעויה משטשים הלא מעורחכלי
 נמור כתשמיש דוודאי רכותיט בכוונת נלע"ד 1בןל

 ונין מחומרת אינח או בישל סחומרת עדייןשהיא נין הפרש שום בה אין לרסעודה משמשתשהכלי
 דבכולהו ראויח אינה או אחר לתשמיש דאיהשדוא
 שאינם הבלים אמנם ובברבה הורה מדין פבילהצדיך
 1םורידים מעלים שאינם כלומר רסעודה צדכיפעיקרי
 ויצרכנו אחך שמצר אלא והאפיח הבישולבעמק

 שא"א שחיפה של מכע במו הרין מפני או 11ל%אכה
 בסו ארץ הריך מפני או שחיפה בלי בשרלאכול
 הפשמ קודם לאכול ארץ מדדך שאץ ר6שם שלמכין
 המצות בהם שטתקנין הברו*ם ובן ג"ס.[ ]ניגסוניתוח

ט 31 1 כא שטעךענכךהה
 שסנקרין ברול ובלי המצות את בו שחותביןוהביול, רקרעפלא"ך בהן שמתקנין מתכות כלי לען עורחשיב
 למעורה עיקרים א*נם אלו שכל העריבה מן העימהגו
 ויתבשל יהאפה נלעדם ונם בלל להם צריביםוא,ן

 לאבילה ראוי 'אין שעריין כיון פבילה א"צ לכ[באקונה
 לאכילה ר14י שהטאבל הנמר רבשעת כלומרולשתיח
 בה שמשמשין בלי כל מבילה צריך לשתיהוהמשקה
 אלא הסעורה שי מהעיקרים איט השימוש אםאפילו

 אמנם וו"ל שם האו"ה %ש במו בעלמאלהערפח
 בשמוציאין הלחם מן השרוף להסיר שרגיליןבמקומות

 'העריבה בהן שמהקנין הגרול באותן התטר מןאותן
 לאכילה ראוי דהוא משום וחמעם עכ"ל וברכה מגלהצריך
 צייך מ"ם סעורח חתשמישי מעיקרי וח דאין אע"נולכן
 שאין טפני שחימח של כסבין שכהכו וזהפבילה

 בו סשחמשין היו דאלו א"פ אחר תשמיש בוסשתמשין
 האחד התשמיש מפני מבילה חייב היח אחרתשטיש
 וה ותשמיש אחר תשמיש בו משתמשין שאין גיוןאבל
 איצ לכן הרין מפני אלא הסעורה צרכי ' מעיקראינו

 המוליתא בו שהופרין המחמ על נ"ב כתגו ולבןמכילה
 נם שאפשר מפני המעודח מעיקר וה שאין פבילהש4ף'צ

 מוכן המאבל שאין כיון ולכן כמובן החוטבקשירת

 כוה גרוע לתשמיש פכילה *ל'צ שיבשלמ עדלאבילה
 חשש, הפשפ ושל שחימח של במכין הרם"א רביםולבן
 חשש לא בברולים אבל בלא"ה מני דלא נסורתשמיש ורי שעכ"פ משום ברבה ללא ולמכול חולקיםלהיש
 האחרוניפ ודברי כלל תשמיש בנרר וה שאין משוםכ%
 ס6ו'ס זגרי ~5ס" לענ"ד בלל אצלי נתבררו לא והבעמן
 60ין 0היטס 0י ססן טטם ט5 ק6י סס0ט 50 וסניןטוגגים
 סיטנ ט'ם 65גי5ס עזיין ר6וי 61,ן 6חר חסמים ג,טסטסין
 טסגי 5ג5 סו6 זטונן גס'רו0 ר"0.ן טעם 5גשנ סוגרך651

 : וזוקן טגייס 6"ג סטטנחייס 0כג.ט ססכין נם ,5ס'זסמי6וס
 ]נ"ח מבילה דצריך "'א ירק בו שנוווין סמפרייםלך

 סקי"6[ וסיך סק"ז ]ט'ו פכילה שא"צ וי"א סקי'ג[וסו'ס
 שאטור לענין מעורה בלי מקרי צ"ו מי' דבח"מדאע"נ
 לתשסיש שאינם כיון פכיה לענין מ"ם במשכוןלתופסן
 מה ולפי ]0ס[ למבילח מעורה כלי מקרי 9אאחר

 דאם להלכה הם הריעות שני הקורם בסעיףשבארט
 בישול צריך ואם ראשונה כדיעה העיקר הי נאכלהירק

 דאולינן דם"ל זא~מאן ב"ח-מעיהלז
 ביון מבילה לענין מ"ם מומאה לענין מעמידבתר
 לו שיש עץ של חנית בסו טבחוץ הואשהמע0יר
 את מעמידים והם רייפ"'ן שקורין ברול שלחשוקים
 העץ במקום מבפנים הוא שההשמיש מבילה א"צהכלי
 ]ע0"ן ברכה בלא למבול ומצריה שחשש ישום"ם
 לי!וע"ר או לייק"א שקורין ברול של ומשפכותסקושכ[
 קראנ"מ שגץרין רבלי כהוך הקבוע ופשפך טבילהצריך
 מכילה צריכים מפונ"ט שקורין הכלים של כרוותובן

 ~יקר בשגם 1ד11קא מתכיות שאר או ביול שלבשהם
 עץ של היא הכלי עיקר אם אבל מהבת של היאהבלי
 או למשפך בו קבוע טתכות שאר או ברול שמעפרק

 אינם שהם פבילה יא"צ חבלי עיקר לנבי במליםלברוא
 גם לתשמיש ראוי שהכלי רבלי של התשמישעיקר
 בלי ולבן בהכלי אלא בהם התשמיש ואיןבלעדם
 לא היתירות ובלא מבפנים ברןל של ביהירותהמתקן
 לחשוקים דמי ולא מבילה צריך בו להשתמש אפשרהיה
 מבפנים הם והיתידות טבחוץ הם דהחשוקים ברולשל

 פבילה א"צ מבחוץ הם בשהיתידות ולכן המשקהבמקום
 החשקים לענין בם"ש מעמיד בהר דאויל למאןאפילו
 בבאן גם טחמיר ברבה בלא למבול בושם שמחמירומי

 בלא פכילה צריר עץ של ומקמירו כקק של כוםי : להם אחרדרין
 ום"ט המעמיד אחר הולכין דאולי ]נ"י[ברכה
 פבילה שא"צ ברול בחשוקי שכהבנו דבמו צריךמבילה
 מבחוץ הם דהחשוקים משום מעמיר בתר אולינן אםאף
 כיון סגחוץ והוא עץ סשל כשהסעסיר להיפה בןבמו

 מבילה צייך המתכות במקום מכפנים הואדהתשמיש
 אע"מ ברול של שפופרה בו ויש עץ של משפךאבל

מעפיר שאינו- רמאחר פבילה א"צ הגרזל הרך בושמשתמש
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עךי
 818 וץן8דק קכ טסן עכוש מאכ* היכות

 מחא דוא הרמב"ם של רפעמו נרוו' נראה ילעמי2מש י 3ש"ע כלל רעתו הוכא לא ולכן 3רודי3ר
 מ"ל דחכסים ]5"6:[ 3פ"ב בפמהיםיאיתא

 ע'ש רקנה מ"ל ור"ם םשכון קנה לא מכוהי'שראל
 ואנן כר"ם מ"ל כ:כיני משכנהא דם"ל אשי ר3ז-ב
 תם"א מי' א"ח ורסור שם הרא"ש כם"ש כחכמיםי"ל
 רינא הך כלל הכיא לא םחמע בפ"ר רהרםב'םוע"נ
 פוכרח איט ע"ש כר"ם רם"ל שם כתב המנירשיג
 בוה הגיאור סקזס כאן ואין להיפך נראח זאדרגאלל

 רמי דלא פבילה אשצ רמשכנתא חרמבים פמקשיבך
 המור על ק"ל פוגא ובאמת לה קני רלא כיטוביני
 והם פבילה צריך רמשכנתא כאן פסקו איךוש"ע
 קטי  געינדווו ראין חמץ לענין בא"ח שם פסקועצמם
 וכהכ ע"ש יראה ככל החמץ על עוכר ואינו'שראל

 משום החמירו רבמכילה חאחרונקם מנרולי אחרם
 למה רא"כ כלל םיבן ואיט סק*ו[ ]מנ'6 כשלודאה
 א"ש להרמב"ם אכל יראה כל באיסוד נם החמירוש

 סמפקא ראולי משום סהימי לה מסתם והרי"ףפשימות
 רשם רמשנה טפני כר"ם או גחכםים הלכחאם
 משום ףוא רפעסו ואה"ל אשי ררכ במעמא ליהמפקא אשי רב בר רפר כס"ם חוה -ולכן ע"ש נר"שתיא
 לבהוב רצה לא ועכ": כחכמים הלכה שמא כר"םם"ל

 : מתומי לה ומסהים מבילה רא"צמפורש
 ישראל כיר לשקוע רכשרעהו כתכו שלא :הונם

 פובא קשה רבאמת א"ש ג"כ פכילה צריךרווראי
 שקעיה 5א עריין עכ"פ הא לשקועיה שדעהו ככךוה
 לשקעו ברעתו אף מהני לא שם חמץ לעמן והרי'רו
 ואמו שקעיה לא רעריין כין :ה מפעם סס[ע'6

 חשרמב'ש רהרי"ף נלע"ר ולכן לקנין מועלתחשבה
 ררעתיה לכותי דח:י משום אי בנם' ראמרינן הא'רשו
 כלום לאו רבבי'נ ההלואה אחר חכוונה איןשקעיה

 ההלואה בעת לכותי דח:י ודא הכוונה אלא בחמץ' כמו'א
 בתורת לו שטתן ש:ה אשי רב שהכין ב:ה וכיוצאייו רמי בל עליו לקבל שרסרק כנון מכירה כתורתיא פשכון בהורת לו נתן שלא כלומר לשקעיהרעהו
 היתה בווגתו אבל כיסופא פפני אלא אינושכון
 מגירה רזהו בלל רבוהא שים ב:ה אין ולכןמכירה
 קיי"ל לרזא אמנם לאשמועזן איצפריך ולאטש
 3רכה ובלא פכילה צריכה ימשכנתא והש"עוםור
 רעת פפני יברך לא לשקעו גרעתו ראפילו לו-אה

ר"י
 אינו והש"ע דטור שרעת קי שבארט והרס~ש

 לנו הש בוחץאי םעככות אינן רברטת כיןפ"ם
 פקגץ ]טשר'0 לרינא וצ"ע וודמל'ם ודי"ף לרעתחוש
 זק4פ ג,11 5כרך ס1רץי ק"ם קר6 טססק סס'ע ס6'סזקסש
 נעיקר ס61 סססק זג6ן ותירן יגרך 65 5סם וס"גאדייס6
 י5זטת ימ1ש 5ג1 יס וז6י טכס י5עגין )זס 61'1 ע"פתטג

 ! וזו'ק[ ~סרטנ"ססי.4ף
 דדא רח8נילה כיון :כוכית רכלי ששמר מי ישא

 פשיקא יטה פבלא 3סשכגתא בעי לאפרר3נן
 יפבול סוזכחז כלי אבל סקנ-[ ]סר'0 ולקולא 'ררגנן
 על יברך עמו יפב*לנו אהר כלי יקנה או ברכחבלא
 יוזוחץ בידו הכלי נווזקע לכמוף ואם כליםפבילת
 הספק מ8ני היה שפקךדם רהפבילה ברכה בלאויפבילנו
 במאן ראשונה פנילה וריי פכילה צריך היה לאושמא
 אין וראען פ3"מה שהצהבט לשקעיה ברעתו ולכןרליתא
 דייץ4 שלהעת ואף שנהז לרגוגילו הקנין בנסר אח"כצריך

 טידם טבלה ציז ה" לא שגארט סה כפיודדמנ"ס
 רוג דעת על נשה לממע- יבולים פ"פ ככח"ננם

 55יך יסט"י סש0 טסי4 ו6ס סק'ך סם*ו ]וט"פהפומקים
 ססר"ח גטשס שגל0 6יט ע'ס גנרסס סג'5ס סגיתסעס

 ? וזו"ק[סס
 סמט ופראו וח:ר כותי כיר כלי שמשכן יישראלנב:

 אש אצלו לשוקעו רעהו היה ואפילו פכילהא"צ
 הדיעות %ל סשכון קנה לא םישראל רכותיפכילה
 ארעתא ביזיו חשכין פתחלה שאם שאומר מיויש
 פכיל.ה צריך ופראו ונמלך לפרוהושלא

 ]ס'י
 סקג'ס[

 מגר 0קךי לשקעיה רעהו אם רמם"נ קוקר :הואין
 לשקעו שלג ארעתא פשכנו פתחלח אם אפילוא"כ
 בותי נבי בפו פבילה צריך יהא לשקעו נמלךואח"כ
 סגר מק-י לא זה ואם שגתבאר כמו לישראלשהשכין
 אין לשק14 רעהע חיה הםשכנתא בעת אם אפילוא"כ
 ענין גנל פישראל קני לא רכותי וראי אלא כלום:ה
 ממש בפכר אבל סק)'ז[ ]סר"0 פמש גפכר לאאם

 צייך וראי פסנו ולקחו וח:ר להכותי הישראלשמכר
 היחיות שמונרין חמץ מכירת בעת :ה רמפעםשאומר פי וראיתי לה קני חקוא עליה שפו נקרא שרייפבילה
 פבילה רצריך כנוינ פפנו לוקחין הפסח ואחרלהכותי
 ספני כן שעושין יורעין שמגל םפני בן נראה לאולי

 עוברש 4דן רפרינא בעלפא ולחומרא חמץ איסורחומר
 הפמח שאהר יורעים והכל יראה בבל הכליםעי

 א"צ ולכן עלט רגותי שם גקרא ולא להישראליוח:רו
 : הפעומ המנדב שכן וכטרומהסבילה

 פב54ה א"צ כשוחפוון כלי שקט וגותי ישראלנג
 נמו פופר הכותי שושוהפות הרברים רנגלואע"נ
 קזא צריך בהם וכיוצא דגו וראשית ובתרומהבבטרה
 לא הכא 0"ם ז"ש הג: ראשית בר"פ כפבוארלהכי
 דטעם ועור פרין רכלי רומיא ויה רלא חרא קראצריר

 לקרהאת שנכגסה ספני בירושלפי כראיוזא הואהפבילה
 קטז אח"5 אס הלכן לנמרי נכגפה לא והכאישראל
 שננבו ישראל במכילה חהבת הכטזי של חלשחישראל

 אע"פ פביה א"צ לו והוחזרו בלי טטנו ג:לואו
 שר אבל עליק שמן נקרא לא עדתן בפרמוםלהח:יקם רעואי אזו הנזלן או דדגנב רכין פועשגתייאש

 5החדהם שלא ארעתא ישראל כ5ל * מושלאו
 נטז  נשאזקעו רכבר פבילה צר"כין לו דוח:רוואח"ב

 ! עליהם ש18וגקרא
ח
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קמאי
וץשלק קכ סימן עט-ם מאכיי חלכות

 שנהן ישראל י' נסעיף הש"ע נעלי רטתיט נת13סט
 טנילה א"צ כרי ממנה לו ~שות נותי לאומזנספ
 הכסף מקצת ואם נרכה %א לפבלו ויש חולקיןויש

 אומן וכן טנילה צריך כותי של הכלי מטנושנעשה
 נ"כ ימנילנו ממנו וקנאו לכוהי נלי שעשהישראל
 עשאו אם אבל המתכות כל נתן הכותי אם כרכהכלא
 מקצת שנתן ש הכותי מן המהכות שקנה רקלעצמו

 ס" נח'ט רהנה רנריהם 3יאורנה 1 עכ"ל פניוה א"צ משלומתכות

 ש-

 פלוגהא יש
 ראובן כלוטר לאו אם כלי בשבח קונה אומןאם
 כלי לו לעשות מתכות סין שאר או לשמעון כסףשגתן
 אף_ כשלו שהיא הנלי קונה האומן רשמעון י"אסשץ

 שהשכיחה השבח אך ראוכן של הואשהמתכוה
 ויפ"ז ררינא מפיקא הוא זה ורין ראונן שלוויה כלי גשבח קונה אומן ראין וי"א כשלו נעשיתנסלאכהו
 לא,מן מהכות שאר או כסף שנתן ישראללכאורה
 קונה א1מן ראם זו כפדונהא הלוי כלי לו לעשותטתי
 ל'צ לאו ואם כותי כשל רהוי מנילה צריך כלינשנח
 ושיש חולקין היש רעת וזהו ישראל כשל רהויטבילח
 כ0"ש ררינא מפיקא שזרי מפני נרכה נלאולטונלו
 אומן רם"ל למאן ראפילו מונרת ראשונה ריעהאנל
 דומיא הוי רלא והמעם טנילה א"צ כלי נשכחקונה
 ועור כותים של ג"נ היה המתכות רבשם מריןרכלי
 נתן הכותי אם ולכן זה נלי על נקרא לא הכותישם
 ובברכה פבילה צריך וראי משלו המתכות מקצתגם
 הוא ופשוט סק'"נ[ ]ט"1 נרכה נלא וי"א סקג"נ[נסשך
 המהכות נער להכות' שישלם אחר ער להטנילהראין

 : ]סרית[ שותפות כלי הו"ל ראל"5 משלושנתן
 והכותי יכותי כלי שעשה ישראל אומן להיפר וכןך

 וקנה אחר או האומן הישראל וחזר המתכות כלנתן
 הספק ספני נרכה נלא טנילה צריך נ"כ מר13תיהכלי
 ישראל של כלי והוה כלי 3שבח קונה אומן רשמאהזה
 והוה כלי נשנח קונה אומן אין שסא או טנילהוא"צ
 נתן מתנות מקצת אם ולכן פנילה וצריך כותישל

 השנח שלנר מפני טנילה א"צ משלו האוסןהישראל
 הישראל אם וכ"ש שלו ה0תכות עצם נם יש הריטהכ*
 לו חיינ והוא הישראל של לנמרי שהיא פנילהרא"צ מובותי המתכות שקנה רק לעצמו הכלי עשההאומן
 שום להנוהי אין אנל הסתכות כער להכותימעות
 סקג'ל סס"ך ס5 תפסרון פי' ט'ס ]כחנסי נהכלישייכות
 משרו מתכוה טקצת בנתן חולקין יש אסנם עיקר[דנן

 בשכח קונה אוסן אין רשמא נרכה בלא מכילהרצויך
 ממע וקנה הישראל חזר וכי נהכלי שוהפים וה"לכלי
 נ"ל הש"ע של וטעמו סק5"נ[ ]קך"ח מבילה צריךחלקו
 בזמן בלי נשבח קבה אומן אין אסרינן ראיטתיעיקר
 מתכית נשמקצת אנל האו0ן של איני המתכוו;שכל
 לה ריינינן ולא עליו שמו נק-א וראי האומן שלהזא
 גתכ סקייג וט'ע מ" טנילה  לענץ שניהם של'בכלי

 : כסט"ך[ סעיקר 1)ע;"ךגססר"ס
 מתכות שנתו רבישראל נש"ע שכהונ רזה ייענו

 כס"ש מכילה ומצריכן חולקים יש כוהילאומן
 נוהן אם אפילו כזה"ל שכתנ כמור הריצנ"א רעתזהו
 קורם רכ'עיה מח,יק היו; לא אם לתקמ שכור כלילו
 עב"ל וכו' מבילה צריך רביעית שסחזיק ותקנולבן

 לו כשנתן סיב"יא לא רה"ק הש"ע נעליופירשו
 טנילח רצריך הכלי כל ועשה גרומאוה מתכותהישראל
 מחיקת ואינה שנשברה ישראר של כלי אפילואלא

 לחקן מהבות הישראל ונהן ולממה מהשבררביעית
 רכשהישראל ום"ל נזה חולקים ויש פבילה צריך ג"כהכלי
 טנילה רא"צ ראשונה כריעה מ"ל כ"ע שלו מהכותנהן

 האוטן שהכותי וכוונהו בלל בזה מ"רי לאוהריצכ"א
 וה"ק מכילה צריך ראז הכלי לתקן משלו המהכותנתן
 פכילה רצריך הכותי 0ן מוכנת כלי נקנה מינעיאלא
 0שלו הכיתי והקנה שנשברה ישראל כלי אפילואלא
 סיהו הש"ע לפסק הסכימו האחרונים ונרולי ]נ"ס[נלל סיירי לא כלי נשבח קונה אומן מענין אבל כוהי ככליהוה
 לתשמיש ראויה שאינה שנור נכלי אמת וראיזהו

 : ננרכה מבילה רצריכה סשלו כותי אומןותקנח
 כלי שעושין הומ"א המחזיק רישראל שכתנ מי ישנןץ

 כותי שהמחזיק רהיפך או כותים והפועליםזכונית
 ולהשהמש המקילים על לממוך יש ישראליםופועלים
 ולא ]חג'ה[ ררכנן זכוכית רכלי פבילה נלאבהם
 כמף נמתן אלא אינו רזה בלי נשבח קונה אינואו כלי בשנח קוגה ח01ן שייך לא רנזה כלל לינהירא
 כמו כללי נעסק אבל זו כלי לו לעשות לניהולאו0ן
 אחר הולך הבל ולאלפים ל0אות בלים שעושיןפאנריק
 אינם והפועלים הכלים נקראו שמו ועל העמקנעל
 ישראל הוא הטחזיק אם ולכן יום שכירי כמו אלאאצלו
 הם הפועלים אפילו מהכות כלי אף מפנילהפמורים
 ישראלים והפועלים כותי הוא ה0חזיק אם ולהיפךנותים
 כשקונה ולכן ובברכה נמנילה חייבים זכוכית נכליאפ
 הוא מי לירע צריך זכוכית כלי או מתכותנלי

 ! העסקנעל
 לשוברה כרי מכותי מהכות כלי שקנה י"ראלנכט

 רזהו טכילה א"צ מחרש כלי ולעשותולהתיכה
 קנאה ואפילו סק5*נ[ ]סר'ס הכותי מן סהכת כקונהממש
 להתיכה נמלך ואח"כ שהיא כמו נה להשתמשנרי
 נתחייבה שכנר כיון לומר שייך ולא מנילה *ל'צנ"כ

 פנט מוף מוף בכך ריה החיוב להפקיע א"אבמבילה
 טומאה משום למגזר שייך ולא נסס[ לכאן נאוחרשוה
 ייא נט*י:[ נשכת פומאה לענין שגזרו כמוישנה
 נטכילת ולא שם המנוארט ממעמים נפומאה רקנורו
 1 ע"ש זה מפני שנזרו הפעסים בל שיז שאיןבלט
 סנא רמתקן משום כלים להטבל אמור ויו"פ 3שנת)ם

 להטניל אמור חשיכה אינה ספק חשכה מפקואפילו
 רוא שהטנילה כיון 1נוכית רכלי שאוסר מי וישכלים

מררבנן



 161פא ד"4טלחז קכ 348ע כלים הכשלחיטתעףדף

 אבל ועש"פ ע"ש של בה"ש להפבילן מותרמררבנן
 שהתשמיש מפני אסור 1י1"פ שנת של דמפמשותבבין
 אם פ"ו בסעיף רגי רביט וכתכ סג"ון ]סג"6 לחיה1א
 לעם"ם יח1ט מעיו"פ ט מש'ש כלי הטכיל ולאשכח

 עכ"ל בו 5השתמש ומותר ססנו ישאלנו ואח"כבמהגה
 אפלו יעשה וכן ליתן-מחגה התירו 1י1"פ שבתרלצורך

 אחר ער רק דידתר ואין מקוה לו .שאין כמיםבחי
 אורמפבת

 בח~
 אותה יפכל ואח'כ מקוה שימצא ער

 שראוי כלי דרא אם אחר היתר יש וכן גרכהבלא
 ויו"פ בשבת גם המים בה ירלה מים בהלסטאות
 בא"ח וע' מעכבות אינן וברכות לה תעלהוחפבילה

 ! שכ"גסי'

 טסק שגכאן הב"י רבט על תמיהני שמאר ייעטא
 וט"8 בשבת חרשימ בלים לפבול שאמור5הריא

 כלי להפגיל סותר וו"ל כתכ ו' סעיף שכ"נ סי'ובא"ח
 שתפם הדי ענ.ל וכו' אוסרים ויש פכלה חמזןחדש
 שם דנרול בספרו לשיפתו ורולך הסתיים רעתלעיגך

 אין מיי'פ ובפ"ר משבת בפב"נ חהרמב"מדלהריף
  ע"ש חדשים בכלים ולא 8ומאה גכלי רק מכילהאיסור
 מיומרים דגריו רכל סשום נו חור שגכאן ליויראה
 נלים רפבילת הרמב"ם נדעת שתפםו מה עלבשם

 סרטריהזא רהוי בהל הרסג"ם רנם בארט ובגרמררבנן
 בשם שם הס"ס כמ"ש אטור דרבנן הוה אי אפילוועור

 כלל לתשמיש רשיה אינה רמקורם רכיון ו"להרשב"א
 רבשם רביצה בפ"ב חו"ל שהתית המומאה בולרשנממא לכלי רמי ולא נטור סתקן ר4ע ס"ה ררכנן רהוהנהי

 הראשונש וכל באן משא"כ בחולין להשתמשראויה
 האופרת כדיעה כאן סתם ולכן לאיסור להריאכתכו
 בגהשמ'ש וכוכית כלי למבע התרנו למה לשא41ואין

 דבל בקז אית אהרינא פעמא רהתם ררבנן רהוהמפעם
 אבל בהשמ"ש עליו נורו לא שבות משום שהוארבר
 בכלי נשתמשו ראם נהבאר וכגר "צמו 1י1"מ בשבתלא

 : ברוהח ואפילו חתבשיל נאמר לא מכילהקורם

 ' סעיפים יב יבי * טיפת' נהם שנשתמשי כ"ם הכשי טיי קכאסיכק
 רכררך איסורים פליפטן בדין חו"ל אמרו גרול כילא

 שיתכאר כסו פולמו כך רכבולעו רבשרן כךתשמישן
 כמה אמיינן רלא כ5מר ככמותן ולא באיכוהןוווי

 בהלירה שבשלו כנון אימור בוה  י1טוזיטפעמיס
 ראינו הכשר פעמים מאה נצמרך טרטת פעמיםמאה
 רומה שאיט ראפשר ואע"נ להכשירו אחת כפעם רריכן

 כל הפליטה מ"ם פעמיס לסאה אחת' כפעםרבליעה
 ויותר הראשון בפעם הפליפ להפליט שביכלתהסה
 אין חרקה מן רקה ישאר אולי אם ואף עור תפליפלא
 במקצת אימור נשתמש אס אף להשך וכן ממשבזה
 שהבליעה טפני הגעלה רבלי כל צריכה 3רותחיןהכלי

 ואין שיתכאר כמו בליבון וכן הכלי בכלכעזפשמת
 רותח אימור עליהם טפל שלפעמים רגפות עללתמוח
 שני כלי של כיבוס ע"י אותן ומתירין ראשוןטכלי
 וכיבום באפר כיכומים בכמה לכבסן שרנילימרמפני
 כא5 שכלע מה כל ספליפ עליהמ ומכין וצונןבחמין
 כלא ואפילו ס4ג[ סטגר ס' ]ר16ם ראשון בכליהרתיחן
 רגמו שאני רכיבום שיועיל אפשר ואפר חסיןכיטם
 חמין מפלים כן כמו רכיכוס כשכוש ע"י צונןרמפליפ
 שטו נוגסיס ג' סשס פד יפפ6 חנס ונ פ5 ]הטרסן פס[]סג64
 קסס יסם גיס ססוו6חו טסגטן 6ג5 ססיסס רק ג'3וס ססי6'ן

 מטס 'וג6 סרוק 6ין סר3ס סשפיס גינט 6ס'5ן ססיפירסשי

 וש'ט רוק גפו יקריז גר6ס סריסס פוטן ו4נ ששפיקריי
 : פס5'ס[ וז6' סג6ס ט"י סטסק טיסו גג"ט דסט6רנסגש6
 שנשתמש כררך הכוהי סן ישמם כלים הלוקף 15כך3נ

 שנשתטשו ישנים כלים והלוקח הכשרן ריא כךבהם
 81גא מריחן בחן גיוצא וצלוחיות כומות כגון בצוגןנהם

 לחמיך גרי הרהה בשעה במים היפב לשפשפןוצריך
 לא צונן רר3ר ראע"נ לי ויראה מותרים והןבמיה ומפכ?ט במים שופפן ואח"כ נכיהן שעל האיסורולמרק
 כמכושל ככוש ספעם הכלי נאמרה מעל"ע בכליאעמר
 וכיוצא פלעשער במו נדולים בקנוקים בלוקחולפ"ז
 האיטר שם עמר רשמא הרחה להו היהני לאכהם
 איט איסור של רמשקאות לה חיישינן לא מ"םמעל"ע
 חלקים שהן לפי חן בליעת ע"י נאסרים אינםוכוכית רכלי יתבאר קל"ה סי' יקמן יין וולת כללסצוי
 ומריחין הימב ומשפשפין חטהים מן ישנשוטכית כלי סיני כל לקטת הפשופ המנהנ וכן בולעיסואינם

 ; וממבילן במיסאותם
 שם ומתיכי1 בצלוחקז בוריה שמשימץ שיש ישמענונ

 מלוח קורם לסיכה זה ועושים חמין קצת עייהכורית
 דטין בהן ושותים היפב אוהם מריחים ואח"כהשיער
 בצדורדת 5תשתמש ראין טנמנמיםויש

 כט~
 אע אמנס

 בגג4 כר1יתא אגקיהא רקפרי רלכר כוהמטש
 זה לבד אך וה על פיוחרת צלהית להם ישוממתמא

 סשהה ואפלו בוזכוכית משיע הבוחה משהה איטהא
 יותר 1פ5ש לר ראין נאמרת אעה בתוכהמעל"ע
 אף ימא בת שאיגה קרירה חכמים שאמרו ואףמכורית
 נטל"פשפדא

 לשגח דיה רב*עה שכעת מפני ור~
 ו טשסיה לא פנם בב*עתאכל

 שתשמישן נלים אפילו י במעיף הרס"א רבים וכתבך
 כקף כלי כטן ין כו שחממו לווש יש אסבצונן
 להנעינץגין

 ושלחטת ר~טת' ואפלו לשטת ואין
 עליע נשפכו שסא להגעיר טדגין העט"ם סןוגקות

חמע
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 זה לכל לחוש אין גריעבר אבל לבתחלה ורוקאחמין
 בהנעלה רא"א מאחר בצונן בו שנשתסשו חרםוכלי
 וסותר דיפכ ושפיפה במר1קה ליה ומני ריעכרמקרי
 בו וכיוצא כחומץ חריפים רברים אפילו אח"ג בוליתן
 כלי וכן עכ"ל בהן וכיוצא כתבלין קשים רברםוג"ש
 יין בהס שעמר לחוש שיש מתכות כלי שארי אובמף
 אין ובריעבר לכתחלה להנעיל וצריך כבוש ה"למע"ל
 וזה תשמישו רוב אחר בכלי רהולכים משוסלחוש
 נתבאר תנ"א מי' בא"ח ושולחנות תיבות להנעילשכתכ

 רקץ בזה רקיל בלע רהתירא בחמןואולי
 אבל פשומ בשלחן אלא אינו לכתחלה ואפילולגתחלה
 נם יתקלקלו ינעילום ראס וצבועים יפיםכשלחנות
 רץטב היפב להדיחן רק בהנעלה נוהנין איןלכתחלה
 עליהם ישפך לבלי נזהרים שים שלחנות רעלוכפרם

 ; כירועמרק
 וכו' בצונן בו שנשתמשו חרם ככלי שכתב בזה אךה

 נשתמשו רק אם חרם כלי סתם רוראי ביאורצריך
 רק בחמין בו נשתמש שלא יימר רסי ללוקחןאסור
 כמו באלו וביוצא צלוחטע כמו בכלים מייריאיהו

 קשוא בהן ששותין ופארפורקעם פאליווא שלמסארקעם
 ראף זה ספני נאפרו לא מ"ם חלב בהן שסשימיןואף
 כלי רק הוה לא נו'ם רותח חלב לתוכם טתניןאם
 ועל רקאווא משיסין שמקורם כיון מ"מ כ"קרטמר עירוי והוה ראשען סכלי ששופכין שאפשר ואףשני

 שמ כלי בוראי הוא והקאווא החלב שופכיןהקאווא
 כמבן פעם נצפנן החלן רנם וממילא הצלוחיתגחוה
 חרשים כשאינן מרגו ליקח אסהר חרש כלי מתםאבל

 ;ל3מרי
 קל"ח ס" לקסן קי"'ל והא נרולה שאלה ששאלו וישך

 מלוי צריך בצונן בהם כשנשתמש אף חרםרכלי
 רכאן לתרץ ונרחקו וסר4ח[ סקע'ו ]ס"ך ע"שועירוי
 עכרש ליר שבאו קודם בהם נשתמשו רכברמיירי

 כן לומר וא"א שם במטאר עור בולעים אינםדבכח"נ
 מיירען זה בסי' שהרי ועוד לבאר ה"ל האי כידכל

 סגערם כשהיו רמטרי נאמר ואיך מחם כליםבליקחת
 מירינן רשם כלל רל'ק נראה ולענ"ר ישראלאצל
 בכלים מיירינן בכאן אבל יין בהן שסכניסיןבכלים
 חרם רבכלי אצלנו כירוע יין בהן להשתכהש ררכןשאץ
 ולא צלוחית בכלי רק כלל יין בדע שותין איןקפנים
 יין בהן שמכניסין 3ריים חרס בבקבוקי כאןסיירינן
 חשש ואץ הקורם בסעיף כס"ש קפנים חרס בכליאלא
 ט צופש רברים רק טתנים שכהם בהם רותחאיסור
 אשור חשש אין ובזה גזה וכיוצא קאווא בהםשותין
 ותמחויים כקערות 3רהים חרם בלי ובווראיכם"ש

 ק 1א!%1 רז ורע, חדשים כשאינן "נטשן דאסור וראי בהםשאוכלים
 פוחרטט

 וכו' בחומץ חריפים רברים אפילו אח"כ בוליתן
 כן ראינו בהם ליתן אמור ממש ררותח כוונתוא:ן

 צונן בהס שנשתסש ררברים בברייתא שנינורלהריא
 מריח צונן באם שנשתמש רברש ח"ל ה' מעיףנ"ח מ" ובאו"ה ברוקח להריא מבואר וכן רבר בכלסותר
 חרס של הן ואפילו לרותחין בין לצונן בין וסניבצונן
 לכן רותח בה להשתכהש ררך שאין שמפני אלאעכ"ל
 בר6 ליתן שררך צוננים חריפים רברים עלאומר
 בהם שנשתמש איסיי רבכלי להורוה רבא ועורלפרקיס
 להשתמש מותר היתר של רצונן את אשור שלרותח
 וכ'ש יבשים אפילו חריפים רברים אבל שיתבאר כסוכו

 ריעבר ואפעו בו להשתבחש אמור לח שהואחומץ
 וראטעי וז"ל ר' אות זה בסי' בר"ם כם"ש ראמוראפשר
 וכו' אימור בכלי ליתנו בחומץ מקילים אנששאיזה
 ני'מ ~ז"5 טכחנ סק'ע ]עסשז עכ"ל וכו' ראררבאוליתא
 סרי וסו' סיחס עשי ומיסו וגו' כחומן סש5ין סיס ר6'מ'סחנ
 פכ'5 מריסיס ינריס ס6ר 1עגין זס ס"ס סרסכ"6גפ"ס
  נטטז  סוטסטט  6'סור ילי טל  ~י יט1  ר1ריט  סטוטיטירכריו
 3גי מקגח ור6ימי וכו' נחמין סמספימן סגיים נסי  ר6י  טטחץ
 וירטנ'6  יט9יטט קטמס עש 6סי6 6סור ונכס'נ פכ'5 וכו'6יס
  זס ס'ס נסור סיט  ט1וון  טריף  רנר  נסייו  5טטיך 1ט 69ירל6
 טיטיי1  6יסיר  נילי וזסו יומר ימס5'ע סן"מ כמכ חומן6נ5

 ; ויו'ק[ ז1"ז עגין ומס  סטיןני
 לשום היתר שנהגו מקומות יש א' במעיף כתב עורךץ

 שפבע משום בהלב מרובקים שנמרידם בכליםיין
 בעצמו ועוסר נקרש והתלב וששלב מן לברוחהיין
 כבר בחלב דגפע דהחן ועור עכ'ל ביין כלל נגעואיט
 אשור במבפל זה ואץ האחר היין' עם פתערבדוא

 האשור מן וליהנות . לב8ל1 כוונתו שחון ביתלכתחלה
 נםלים בו שנפלו רבש כ% וזהו עש[ ריג'ס נסססקס'ו סשי סי' ]סר'מ סרקיו ולהרביק הכלי לתקן כוונתואלא

 ניתך שיהא ער חרבש שיחמם פ"ר במי'שנתבאר
 משקין שארי דה"ה יין רוקא לאו ולפ"ז ]סס[ ע"שויסננו
 בין מונח כשהחלב רק לחתיר ואין סס[ ]סמ'נמותר

 : ]סס[ בתוכו ולאהנמרים
 כקררות בחמין בהם שנשתמשו כלים מהם לקחמ!

 של שהן בין איסהר בהם שמבשלין בר4וביוצא
 ושל כשרים והן מנעלן אבן של או עץ של אומתכת
 ח8בהץ בריעגד אם אך אח'צ טבילה צריהמתכת
 ראשוטה כדיעה והעיקר בירו ושרץ בטובל דהףהדגעיה אחר ולח8בילן לחזור שצריך וי"א מותרין דגעילןואח"כ
 וכם"ש הכהוג נזירת אלא סעמאה מצר אינה זורפבילה
 סתים טמו גן באעו טישא ואפלו ע"ש ק"כבסי'
 זה אן סותהת רסדאה6התא דכטן ולפבול לחוודדא"צ
 אהזא 3און האי לרב רבתשיבח רגןר גתב בירונשרץ
 אבל הגעלא לאו מוגי ולא חים ככלי דעם אבמםרכלי
 ולא עכ'י עקך גן שפף ב%י דרינם כתג אלפםרב
 אגניפ מצצא גגס' יגה גש"ע הנאת רעת ג%היגא

8קתע6פ
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 סזיעומ ]סתי ביניהם ספסיק הבריל שהרי ההחלהלהו היהני לא דא"כ ממתגר ולא אח"כ הגעלה דצדידד"א
 סהנעלה עריפא רוראי ברבר ספק שוס ואין סס[גטנ'6
 וכן ע"ש מ"נ סי' בתשו' מזרחי אליהו רבינווכ"כ
 יגחטיר רו,יס ויס סם סמנ"5 זעת ],כ'ג פשוםהסנהג

 קררה ביסוי הוא אם עצמה כהכלי רינם הכיסויםמטך ! גוס[ סטס סוס 61'ן 5ת'כ סנטיסעס,ריך
 של מאכל ניסוי הוא ואם הנעלה הביסויצריך

 איסור של ומרוכה שם בא"ח כם"ש ליבון צריךאיסור
 ומכנים רוהחים סים בה להכנים או בהנעלהמוהרת
 במרוכה ליבון להצריה מהמירין ויש רותחת אב]בהוכה
 של ומרוכה נוסות בה אין אם בהנעלה מוהרובריעבר סבחוח קש עליו שישרוף רהיינו קל בליבון ריאך
 חלקה שתהיה ער אומנות בכלי לקולפה צריךעץ

 סגעילה נוסות בה ואין חלקה היא ואם מגעילהואח"כ
 ששרין איסור ש7 ומררה שם בא"ח וע' קילוףגלא

 : שלה ההכשר הוא איך י'ח בסי' לעיל מגוארלאפים"א
 להכשירו סכ"ר עלי1 לערוה בא ואם המור כתבכ(ז

 לא רעירוי כתב ורשב"ם ככ"ר רחשיב ר"תכהב
 עירוי מהני לא וראי רהכא כהכ ז"7 וא"א כג"רחשיב
 ממנו להפליט רוקא היינו ככ"ר נחשיבנו אםראפילו
 נל ממנו להפלים בח לו אין וםיהו קליפה כרימעט
 ע"י אלא בו נשהסש שלא בלי ומיהו בו הבלועאימ1ר1
 נשהסש שלא וכלי עירוי ע"י בהכשר נ"כ לו ריעירוי
 וכלים וריו שני בכלי מנעילו שני בכלי אלאבו

 בו שרכין סרוך כסו חריפים רברים בהםשסשתמשים
 נשתסשו לא אפילו האמורים רבריס עם ופלפליןשוסין
 חמץ ולעמן עכ"ל הגעלה צריכים בצונן אלא כה"גבו

 שישהא צריך אלפם רב כתב וז"ל המור כהב עורין : ע"ש הנ"א סי' בא"ח שם נהבארבפכח
 נהגו ולא שבו האיסוד כל שיפ7ימ ער במיםהכלי

 לומר באמ שאם רגל יפלומ מהי לשער יורע מי כיכן
 שריי הגקלה כהו מהני הוה לא % שגשהסשבררך

 בפעם יפלימ והיאך ים'ם כמה זה אימור בונשתסש
 חילוק ואין הכל פולם אחת רבהגעלה וראי אלאאחת
 עכ"ל נוהנין וכן סיי יוציאנו או כתוכו ישהט אםכין

 משהו ריץ כהב זה בלשון כתב הנ"ב סי' א"חובטור
 מי העזרי אבי וכתב רפלשי ער יורה בגו למאנילרן
 וחוזרים לתוכה ישהס אולי הפלימה שיעור לשעריורע

 כלים הרבה להגעיל הרוצה שסים ירא לכןובולעים
 אין פנום רמעמא רביון לתשם'שן מעל"ע ישהםביחר
 רלאחר חמישית שעה קורם היתר בזסן שינעיל רקאוסרין
 כתב ,ה בסי' ונם עכ"ל וכו' מתרת פנימתו איןאיסורו
 שיהא או יומו בן הכלי כשאין אלא להנעיל ראיןהטור

 לרקרק ויש ז'[ סטר ז' ]נית בתה"ב הרשב"א וז"ליףן : ביאור צריכים והרברים ע"ש כננרו ס'בהסים
 המים בתוך הננעל הכלי לשהות צריךבמה
 איסור מייי מוגיאה ח הנעקה מה ועור בהןשמנעילין

 וחוף האימור את פלפ ואם ובו7ע פולמ הכלישהרי
 כן על וכו' שהיה לכסות חור הרי שנפלמ מהובלע
 ענינים משני באחר אלא לעולם מנ"ילין שאיןפיר"י
 כננר ששים בסים ושיהא כשר נכלי סנעיל שיהאאו
 במלה הכלי פלימת הרי וכו' מגעיל שהוא הכליכל
 יומו בן שאינו בלי להנעיל עוד אפשר וכן וכו'בהן
 שחוזר ואע"פ וכו' יומא בן יהא שלא והוא איסודונכלי
 הועלנו מה א"כ וא"ת סותר רנט"ל כלום בכך איןובולע
 הוא פגום הכלי שבתוך מה הנעלה קורם אףוהלא
 מן בליעהו תחלת רההם היא לא הנעלה צריךואפ"ה

 שיפלים ער בשבחו הוא כאלו אט ורואין היההסושבח
 לאחר להשהמש 7ו מתיר אהה שאם חכסים להםשחשו
 מן שנולע כל אבל ביומו אפי17 בו להשתסש יבאיומי
 ער הם'ם בתוך הנלי שישהא וצריך וכו' סוהרהפגם
 עכ"ל וכו' שבלע סה שפלט יפה באומר שיראהכדי

 רמבע ז"ל הרסב"ן בשם שם כתב הבית בברקוהרא"ה
 בו להכליע ולא הקררה שככלועת מה להפלימהמים
 א"ל שכן הבית במשסרת שם עצמו הרשב"אוכ"כ

 כדעת הוא הרי"ף ררעת המור רברי יהבארו ייפ"זימט ס:סי[! ז"ס ק'ח: חויין ]טתוס' ע"ש על'1 והקשההרמב"ן
 בו שיש בכלי שמגעיל או נ"כ ומייריהרשב"א

 ולפיכה יוטן ב,י שאינן או הנגעלה הכלי ננרששים
 כל שיפלים בכך. בסים הרבה להשהוה טובווראי
 שכתב ממעם ויבלע שיח;ור חיישינן ולא בוהבלוע

 ולא מבלימין דהמים בהרסב"ן רם"ל אפשר אוהרשב"א
 ששים ובלא יומו בן גם להגעיל יכול ולמ"זמבליעין
 שהרי ועור זה לשער יורע רמי זה רחה והמורכמובן
 תועלת שום שאין בלומר וכו' הרבה ימים היההבלוע
 מיר יוציאנו ובין הרבה ישהנו בין חילוק אין ולכןבזה
 מיר ו7הוציאה להכנימה רנוהנים לומר הוסיף א"חובטור
 רא"כ כאן כם"ש כאן אין בהשהה רתועלת בלומרע"ש
 שברגע צ"ל אתה ובע"כ ששיסשו כטה להשהותנצריך
 ראררבא לומר הוסיף ובשם הבלוע כל ספליםאחר

 מקנפלם הבליע שיא כרי מיר להוציאהמרקרקים
 שהרשב"א ואף הרשב"א ובקושית הנגעלתלהקררה
 להבליע כ,ה א"ע להכניס לנו לטה מ"ם כמ"ש בוהרדרץ
 העזרי אבי מעם שם שהומיף וזהו שפלט מהבחורה
 כוונמ נס ויסט"ם ע"ס נס"י ס51 יטיס סטכטס זסגיוטסט~ר טי סססינ נטנ'ת ובולעים וחוזרים לתוכה ישהםראילי
 זם'ע~ל נו"ס נם וגכוחיס עוניס יגריו וט'ט 610 טןהסור
 סיתגו כז' כג'סס כשט,ר סו5 נוהסהייס

 ע~
 ס5ס

 וס 3עג'ן סנרות 5יוס טוד וים וי'ו טגין טס 'ןטתי י5יהרתיח ויתחי~
 יומו בן יהא שלא ער הכלי מנעילין ואין נתג עורכ : כמג"5[ וט'ס תג"נ ס" נ""ח 5י'סוימנ5רו

 הוא אם אכל בננרו ס' שמנעילין בסים שיהיואו
 ולא הנעלה לו עלתה לא בנגדו ס' במים ואין יומובן
 הוא אם נאסר נ"כ בו שמנעילין הכלי אפילו אלאעור
 חלנ בו לאכול בשר של כלי סגעיל אם וכן היתרשל
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ונףי
יץשיחן קמא מימן 3לימ הכשר הלכא

 : הרס"א יר3ינו הפור רעת ש,הו כיון קצתהפסר
 וליבון הגעלה סהני לא חרם ללבלי ידוע יגרכה

 אותו ליננו אם ואף לתובו נחלים הכנש אסאף
 לא אם שבירה אלא תקנה לו ואין נחלים מלא3תנור
 חדשוה פנים ראז קררות כו שעושין לכבשעותבהחזרה

 לכאן באו חרשן פנים רנ"ב אע"נ ובתנור לכאןבאו
 שלא עליהן יחום דשמא ו':[ ]ססהיס חז"ל נזרוט"ם

 לא בכבשוטת אכל הליכון בלות קורם ויוציאןיתפקעו
 מלבנים ששם כזה נרול להיסק רמכניסם רביון זהשייר
 מועיל רשם ועור ]ס~ר[ יחום לא וראי חרשיםקררות
 א"ח ובמור גרול שההימק מפני שהייה בלא נםהליבון
 כלי ריש סבואר הנרול בספרו שם ובביי תנ"אס"

 שררכו אף סכפנים היסק רסועיל כימ-אא~טקראת
 ועור ט"כ[ ו': ססהיס לסג':ו סנמ' נירסת ])טי בהוץלהסיקו
 מבפנט היסק טהני מתכה של רקררה שםטביאר

 : ע"ש פקעי לשמא לחשוש שייך לאדבכתבות
 מיסתפינא לא אי העיטור בעל טעב הטור וז"לכנך

 דלאו בקדדה חרם כלי דאף אמינא הוהטרבוותא
 וריו פעסים נ' מנעילה דרבנן ראיסורה 3יון יומאבה

 ]הרימ~ח הירושלמי מן ראיהוהביא
 וכ"כ ס"י[ ס'""

 באיסור אלא התירו שלא ראפשר דבריו ופיוםהרשב"א

 (:קי5י'יווג"נגע
 כלל זה דין הובא לא ולכן הטור עכ"ל בהםלהקל
 ז"ל והרשב"א ע"ש בישוליהם לענין קל'נ בס" רקבש"ע
 לו נראה רינא דלענין וכתב בזה האריך שםגהוה"ב
 כתב ושכן בכה"נ סותר דרבנן אימורי רבבלעיקר
 רבריו מוף הניא לא והטור ע"ש ז"ל הצרפתיהר"ש
 שלא רס"לסשום

 להקי
 לעבור חלילה והנה לסעשה בזה

 רנם רבתי הימא בזה יש אבל והש"ע המור דבריער
 וחמץ חמץ לענין כן איהא ה"מ[ ]ס'נ פסחיםבירושלמי

 ר; שם הירושלמי וז"ל ההורה מן עיקר. לה ישודאי

 לא ]חמן[ מורה בה שבישל קדירה רב בשםירמיה
 אחר סמין הא הפסח לאחר אלא המין סאותו בהיבשל
 בזה נתעורר וכבר עכ"ל תבשילין נ' ע"י ובלנדסותר

 : ע"שהמפרש
 שנקראין במדינהגו מתכה של הקדרות ההרנו ולכןבז

 שטבפנים אלא ברזל כולו שהן מע"פפרייפים"א
 של או חרם של הוא אם 'דוע ואינו לבן טיח איזה"ם

 ובל מלאכות הבעלי אצל בסור הוא חרבר כיעיפרה
 ממין הכל חלב של בין בשר של בין שבמרינההקדרות

 חלב של לתוך בשר סשל שנשפך יש ויום יום ובבלזה
 כי ללבנן והפ"ם נרול צער והיה כידוע ,להיפךטן

 שעולין רב ההפסד והיה הרבה _בקיאוה צריךכהליבון
 להנעילם וההרנום בליבונן נהפקעו והרבה יקריםנרסים

 והר"ש והרשב"א דהעיטור דכיון מעל"ע אהר פעמים:'
 נמור חרם 3של אף לגסרי להקל נוטה דעהסהצרפהי

 התורה סן עיקר לו שאין בד3ר אלא התיר לאהרומות הירושלמי ראולי זו להוסרא חששו והש"ע המורורק
 כם"ש מותר האטורים דבכל מבואר פמחיםובירושלמי

 בספק מ"ם דבריהם על לעבור לנו רחלילה נהיולכן
 של וראי הוא הקרירה ועצס מתכות או חרםציפוי
 על ולחום כזה ברור בדין להקל שיש פשימאטתכות
 של הוא שהציפוי יש ראיה וקצת ישראל שלמסונם
 ולא פ"ג[ פסוק ]נ' דרניאל סקרא חרם של ולאסתכת
 עם יהערב לא פרזלא ברי הא רנא עם דנא רבקיןלהון
 ויתרבקו שיתערבו רחוק חרם עם רמתבות אלמאחספא
 בדיל של הוא שהציפוי נופה יוהר הרעת ולכןביחר
 ממה להעימור ראיה יש זה ולבר ב' סעי' קכ"ג ס"וע'

 : הימב ע"ש נ' סעיף קי"א כסי'שכהכנו
 בה ונחלקו הבלים מבל סשעה סכין של הכשרובכדץ

 סלבנן והאסבלא השפור שנינו רכמשנהר3ותינו
 באבן סשחיזה בלומר מהורה והיא שפה הסביןבאור

 בה להשהמש רזהו משמע רלישנא ופשמאהטשחזת
 הכשר עור יש דלמבין וקם"ל ואסכלא בשפור כמורוהח
 עשר ונועצה מם' שלהי ננם' שאסרו וזההשחזה
 אמשנתנו קאי לא צונן בה ולאכול ובו' בקרקעפעמש
 אין בצונן בו דיהשהמש וקם"ל בפ"ע ענין הואאלא
 בקרקע נעיצה צריך אלא כלים ככשארי כהדההרי

 אגל בו החסירו דסבינא רוחקא יש רבסכיןסשום
 והרע"ב הרסב"ם פ" ובן לרוהח הוא רמשנההבשר
 בקרקע פעמים עשר נועצה שפה וז"ל המשניותבפ"
 שלה משחזת באבן טשחיזה או צונן בה ואוכלוכו'

 : עכ"ל ובו' רותחין אפילו בהואוכל
 סכין הלוקח וז"ל ח' דין בפי"ז הרמב"ם רעת וזהכבפ

 שרה בריחים משחיזה או באש מלבנה העכו"םמן
 נעצא אם לו די פניסות בה שאין יפה סכין היההואם

 היו ואם צונן בה ואוכל פעמים עשרה קשהבקרקע
 או חמץ בה לאכול ורוצה יפה שהיהה או פניסותבה

 : עכ"ל בולה סשחיזה או סלבנה בהלשחופ
 שפה הסכין דהנן רהא פירשו והתום' ז"ל רש"י אבלל

 בהנעלה בהקודם נכלל רלרוהחין משום לצו3ןזףו
 ממעם כלים משארי חסור דלצונן משום ורק ליבוןאו

 נם דצריך הוסיפה והנם' לה תני לכך דסבינארוחקא
 המוה רבר באמת והנה פעסים י' נקרקע נעיצהלזה
 באמת ולכן השחזה לבר הקון עוד רצונן להצריךהוא
 המור דעת וזהו נעיצה או השחזה או דהכוונהי"א

 בא אם קמנים בין נרולים בין וכו' ישניס סכיניםשכתב
 ובו' בסשחזת שפה או וכו' נועצה בצונן בהןלהשתמש

 ויש ששפה אע"פ ונועצה וז"ל כתב רש"י אבלעב"ל
 ומיעבר חלק שאינו צסר בבנד משפשפהאוסרש
 להצריך אפשר דאיך רק"ל רבריו וניאור עב"לשמנונית
 על אחר פירוש פירש ולכן השחזה לבר רבר עודלצונן
 נעיצה נם לזה צריך ולכן בעלסא שפשוף דהואשפה

 : ט'5[ ]מחרפ'6בקרקע
והנח
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 הדפ של כקרירה גם אם שנפתפק 6* ש~ש ייעב

 נ"כ אותה אסריגן אם ררבגן אשור בהשכישלו
 נזירה לגזירה כגזירה רהוי כיון לא או יוטא בתבאינה
 רק הוה עריין וכשישתמש יומא בכת ישתטששטא
 רלא כזה מפק שוס ואין פנש6ן מינ'6 ררכגןאימור
 וש"ע כמור רמטאר ממה נ"ל לזה וראיה רבגןפלוג
 תטערים אסורים כישוליהם כהן שכשלו רכלים קי"גמי'
 רכיגו שכתכ טטה ראיה ועור ררכגן איסור וזהויומן בגי כשאיגן התירו ולא ע"ש פעסים ג' הגעלהע"י

 אומרת עטים של חלכ וז"ל א' מעי' קפ"1 כסי'הר5ויא
 לאחר חתיר ולא ררבנן וזרך שם כם"ש הכליאימר כככוש וכן "כ"ל וכו' אימור כשאר כהם שגתכשלהנלום

 נ הפשומ תמכהנ וכן כרכר ספק שום ואוןסעל"ע
 י"כ רלאחר יי"ג לעמן ראמריגן רכמו שאומר מי יש!8

 יכ"ח רלאחר האיסורים ככל כן כמו קל"ה כם"םכש'ש לגמרי כלה שהבלוע ספגי הכלים מותריםחרש
 ע'סן ס" ]חנ"3 לנמרי כלה שגה שהבלוע מפניניתרים
 3י'"ג ורק אישרים כשארי לכתחלה להתיר ראיןונהי
 רההיתר פיבא מילתא מוכחא מריגא אסורים יב"חרכל
 כן שאיט דכל אימורש כשארי אכל יכ"ח מפניךךא
 אהי לכתחלה יב"ח אחר נתיר אם כדיעכר טותריוט

 חמץ לעג'ן מ"ס לבתחלה יומו כן אחר גסלההיר
 הכלים להתיר יש כיי"ג והף סריגא אסור רגפ"לבפמח
 ללמור לט דסגין כזה חולקים ויש ]ססן יכ"חאחר
 ועור הוא בן היין פכע רילמא א'מורים לשאריסיי"ג

 כעצם הקילו כיין והרי עיקר ג"ל וכן כצוגןרבליעתם
 יב"ח לאחר רמותרים וזגים כחרצגים כםו ג"כר6רי
 כה"ג נאמי אימורים כשארי גם האם קכ"ג כם"כס"ש
 גס וא"כ רליתא וראי הא המעם כלה יכ"חדלאחר
 שאמרו מה אלא לט ואין זל"ז לרמות איןבבלים
 שאמר ])'![ כפמחים הש"ם סלשון ואררכאחכסים
 לוטר ו4ון זסן כאתה גחבלה דלא להריא סשסעלעים רופט סירי יוצא שאיט חרם כלי על העירהההורה
 דא"א העכלה במקוסו אכל יצא שאיט העירהדההערה
 שהצריכה סמה דצא ההורה ערות שהרי כןלוסר
 טצ שבירה הצריכה לסה קשה אכהי גהכלהדגסקימה פי ואי ע"ש בדשירששי בקרשש חרס בכלישכירה
 כרורה ר~יה וזדצ חכמהם נזירת אלא זה אין תקלהסשום
 בכל הזה הדין וביישנ ריגא להאי לי,א חרםדככלי
 ככ'ד כהמין הכלי שגשתמושה כל ולכן ככ"ח גםהכלים
 חיתר לזה אין כחסץ או כחלב או בכשר אובמרפה
 כרוסמין סוי יינשח צמפמק עסוזס מס' ס)סי ]ע' יכ"חדאחר

 : וחק[ו3שע
 יוסא בת שאינה כקרירה לבשל חכם'ם ראסרו כהאךץ

 חכמים א0רו הכי ואפילו וז'ל וש"ע הטורכתכו
 שכלועה כין יוטא בת אמו גזירה לכתחלה כהלכשל
 וכא מחלכ שבלועה וגין היהר כה לכשל וכאסאימור
 וז"ל המור וסיים עכשל אשכא או כשר גהלפשל

 בח~כ כשר ליי4 שבא קורם הקררה שנפגמהשאע,פ
 רהאיסיר אע"ג כלומר עכ"ל לכתחלה כה לכשלאסור
 כישול של המעל"ע אחר כפגום רק יהא לא ככ"חשל

 ; חכמים אמרו ט"ם החלכ אוהבשר
 לפגם רהא'סור ראע"ג רי"א כ' מעיףק"ג כם" לעיל כתב הרמ"א רביט והרי שאלה כזה וישך

 אח"כ בח כשלו ואם אסורה הקרירה מ"ם מותרוהמאכל
 פעם בו גותן הראשון שהאימור תכשיל מ;ל"עתוך
 האיסור ראין שם כלכוש וכיאר עכ"ל וכו' גאסרלשכח
 מעם כו גותן שהאיסור הכשיל אח"כ כה כשיכשלאלא
 תכשיל אף כו לכשל אמור זה כלא רגםוקאו"ה רכרי ע"פ מ"ז מעיף שם כארנו ואנחגו ע"שלשכח

 שטא ממעם לפנם סעם כו גותן הראשוןשהאיסור
 יתן שהאיסור תכשיל שיהיה כלל כמציאות היהיא אם עכ"פ מיהו ע"ש לשכח מעם שטתן טה כויכשל
 לא רחכסים ג"כ הקדירה גאסר היה לא לשבח פעםכו

 ואח"כ לשגח מעם כשכלע אלא גמ"ל של קרירהאסרו
 טתחלה אם אנל יומו כן איט כשנעשה כמו פגוםגעשה
 לומר וכהכרח התכשיל כרין הקרירה רין לפגםכלע
 כת שאינה קרירת ראסרו חז"ל אמרו מפורש שהריכן

 והקרירה התכשיל רין כלא"ה אכל יוטא כת אטויומא
 לטה כשר כה ככישל וא"כ מיתר לפגם רכל הואאחד
 כפנם תחלהו והרי מעל"ע אחר חלכ כה לכשלאסור
 הוא זה דכר תשוכת אך לשכח להיות כלל וא"אהוא
 משום מעל"ע לאחר אימור בכישול שטרו רכמופשומ
 כככ"ח גזרו ה"ג מעל"ע תוך בה יכשל שמאנזירה
 יבא חלב כה לכשל טותר מעל"ע שאהר אמרתראי
 של תשסיש לו ראין משום חיישיגן שפיררכאיסור לגמרי רסי רלא ואע'ע טעל"ע הוך לכשלג"כ
 ככאן אגל מעך"ע תוך כה יכשל שמא וחששוהיתר
 יכשל ולמה מעל"ע כתוך היתר של תשסיש לו ישהא
 גין יחלק שלא לזה חששו מ"ט אמגם השגי המיןבה

 ו סעליע לאחר מעל"עקורם
 בת שא'גה רקרירה שאמרו רזח רם"ל מראשונים ישן

 ואע"נ רחוצה איגה כשהקרירה אף זרן גפ"ל הוייוסא
 שוטן שאיגו כיון ס"ס הכלי רופגי על שוסן ערייןדיש
 לאחר גפגם הוא נם סגפגים הכלי ע'ש מיח אלאסמש
 ג"כ שזהו וכתכו י'6[ טסוס סס נסס'כ ]ר0נ'6טעל"ע
 ג' מעיף וש"ע המור אכל ע"ש כפי"ז הרסכ"םדעת
 רווקא יוטא בת כשאיגה פגוסה רחשיגא רהאכתכו

 הרכוק אשור שמגוגית כל ממנה וסר יפהשהקריה
 א-גו געין הוא שהאשור יפה הדיחה לא אם אכלכה
 סרוכה לזמן אלא כלומר עכ"ל מעל"ע בשהיקץגפגמ
 בקרירה הדכוק גגר רק ששים יש אם ומ"מרווקא
 ולא כיפול וא"צ גפנם ככר שכקרירה רמה שריהכל

 גפגמה כלא הכלוע גם עושה נפגם שלא רריכוקאמריגן
 זיטס מסרס קחני זמ,)ין וס')ק6 עי0מ6 ז3נון]וסטטחח6

 ח)תית 50 וטק"דע סניו ע) קרו0 קמנתאוו קכע צקתסטעעס ז~
יס)סי
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 וכ"ש כלל חשיכא כוה ראין משום והפעם ע"שוכו'

 לו יש ז"ל שהרסב'עם אמת והן ככה"ג כלועכאימור
 הנעלה א'ש בכישול רנם ום"ל בתרומה אחרתשימה
 הב"י ר3עו וכמ"ש' לוניל לחכמי השינ וכךאימורים לשארי מזח למירין ואין כתרומה שהקילו מהקולותוזהו

 בל אבל ע"-ג תרומות הל' כמוף משנה כסתבמפרו
 שאין ספני הטעם אלא כזה לו הורו לאהראשגים

 3ס"ר כארט דינא לענין זה דין ובעיקר ע"שרכ"ב מ" כתשו' הרשב"א וכ"כ וכמ"ש חשיכות שוםכוה
 ; ע"ש צ"ט3ס"ם

 מי' כריש כס"ש כן מ"ל רלא הרמב"ם לבריומן בני אינם כלידם דמהם הפומקים מכל מומכם רבר4נ
 מ"ם דהוה טקים דבצר כתכ רכר של ומעמו ע"שק'"ב
 היום בו נשתמשו ואה"ל היום כו נשתמשו לאשמא
 מ"ם רחוה וכיון בעין הפונם כרכר נשתמשושמא
 נם ולפ"ז אה מעם מהראשפיס כטה וכ"כ רהקלתולין
 כתנו ונאמת וה ממעם יומן כני אינם שלט כליםסתם
 אינן כליהם שמתם כשם וז"ל ז' מעימ והש"ע המירכן
 יומן 3ני שאינן 3חוקת שלט כלים מתם כך יומןבני
 מתם מפורש אמרו למה רא"כ תשאל ושמאעכ"ל
 סתם מתם אמרו ולא ב"י שאינם בחזקת שלהםכלים
 זה על לממוך אין שלנו רככליס רי"ל ל'י אינםגלים
 ולהחמיר לקונסו ראוי שאל לא ואם ממנו לשאוליכול הרי ככיתו בשהוא אבל 3כיתו בעח"3 כשאין לאאם

 ססר'ט[ גסס כפס"נ פ6,'ט ]מרצגי יומו כן רהואולומר
 שלהם 3כלים אלא איט זה רטעם אחר טעם י"אאכל
 ]עט'ו ]סס[ למחר ער 3ד י3שלו לא היום ב4שבשלו והכלי שה כליהם שמריחים הוא כה שמנהנםסשום
 656 6יגו זסקגס צ"ס גסס סגחנסק'צ

 )סייט צס"5 סג)י ננטי
 וסיס גגיפס גססכט5יס ג6מר 1גס גר6ס 51טג'צ ג6סר651

 ההכשר קורם נכליהם ונשתמש עכר אם לפיכךיך : גס"ס[ קגס סייך נ'ג טסס 5יס56יכע
 שלהם ככלי מים חיטם אם אכל התבשילטותר
 רלרבר סים כאותן ללמפ אסור וגרוטה פת בהםללוש
 נטו לשתיה המים מחטם היה ראם כהו לש לאעריין שהרי הנאתו התחל לא וערייו הואיל לכתחלה מקריזה

 החימום זה אבל חימם שככר ריע3ר הוי שפירשהם
 ולא נזה כיצא כל וכן לש לא ועריע להלישההיה
 לשתיה לעצמו המים חימם כשהכותי אפילו אלאעור

 רככר רמאחר לכתחלה מותר ג"כ טטנו קונהוישראל
 שהתירו הר3רים כל כמו ריעבר מקרי כירםנעשה
 הוא וההיתר 3כליהן שגתכשל אע'ש מהן לקטתחז"ל
 וקסחסיז וסטן ]גפס הפוסקיס לרוב יוטן כני אינםמטעם
 ! עג"'[ ג"י 6יגס מסטס 1ג51סו גס6'ט וקס),טוח~מטין
 מהם לקנות לכתחלה גם נריעכר שהתירו יאע'"פ:ד

 אבל נעשה שככר כ-ון כריע3ר הוי זה רנםמשום
 ירקות לי 3של לכתחלה לו לוטר לישראלאסור

 הא1טר שגל סרקחת לי עשח לו יאטר לא 1מ41קדירחך

 אמט לכתהלה כיריו מכשל כאלו הוא הרי לינשל
 מותר אומן רוקח הוא אם כמרקחת שכתכנוזח

 כלים להם שמיוחרים מפני לעשית להם לומרלכתחלח
 וכן תכשילין כהם סכש*ם ואינם מרקחת עלכיחור
 רכש מיני וכל  הקאנריטערמקי כמו אומנות מיניכל

 טשום ונם מיוחרים כלים רו(ם יש זה רלכלוצוקערקעם
 שהן כמו נאכלים אלו כל שהרי חשש איןכישוליהם

 וז"ל ע"ש קי"נ כסי' וכמ"ש הפשוט המנהנ וכןהיין
 נקיים כלים מיחרים האומנים שכל 1' מעיף מוף וש"עהטור

 יחוש נפש וכעל אומטתם יפנמו שלא כרילמלאכתן
 שכל עכ"ל ונקיות מהרה לירי מביאים אלושרברים
 שמעיקר הנם כלומר ]סריס:[ הלכ מטממם טריפהמאכל
 מ"ם מיוחרים כלים להם עויש זח על לממוך טגלהרין
 הוא כן לא ראולי מזה א"ע להרחיק ראוי נפשהכעל

 והעושים הרוקחים שכל כזמניט ולפ"ז הלכומטמטם
 אם ברבר מ"ם שום אין וצוקערקעםקאנרימערמקי

 כלים להם שיש הוא ברור ררכר מייחרים כלים להםיש
 מ"ץ א"ע גהרחיק א"צ גפש 3על נם ולפ"זמיוחדים

 :]נ"ע"ר[
 שא"צ היינו ב"י איגם שלהם כלים רמתם הא י"אממז

 לדכריו יחוש מהם שאל אם אבל מהםלישאל
 אמנמ סר5ג'מ[ גסס  ]ט'זום"ךסק'ד כוה חולקין ויש]רס")[
 מכין הוא ואם הענין לפי ורנל נזה כ%  איןבאמת
 הזה הבעה"כ האומרנא שלפי או כהיום בושכשלו
 רבווראי ערכ לעת שרעא או כליו להחליף עשיראיט
 אפילו נמור אימור דצי היום כז שכישלו הר3רקרוכ
 שמענו לא ומימינו יומו בן שרךא לו הגיד לאאם

 אף לאכול בישראל כן יעשה ולא זה היתר עללממוך
 וכ"ש יומן בני ראגם זה מטך על טכליהםהטותר
 שסה שותיז שעה רכגל חלב עם ושותיו הייז"רכקאוו"א
 ככליעת שנאמר כלי הרשכ"א 3שם המור כתנין : טיוחריםכלים אחי לכל רלזה לשתות מותר ומי"י יומן כני הם1ב11ראי

 כר31 כטל ניכר ואינו באחרים שגתער3אשור
 אין כך ע"י להכשרו ולהחזירו לה:עילו שאפשרואע"פ
 ה-י אל4 שינקילם ער כולם לאסור 3רשיל"ס אותורמן
 שכל כרוכ ובמי ביכש שנתערב יכש כאיסורהוא

 "."1,:;,י;.:,.ןןיי,~,,י~ה,וןי,י",י,ו.י%%
 ]נ"מ[ 3שר בשל חלכ של או חל3 בשלשנתער3

 טלהניה ליוחר ריש מ' בפעיף הכ"י רניט כהכידץ : ע"ש ק"3 בסי' זה רין נתבארוכבר
 ישתמש שטא רחיישינן מעודח כלי עכו"ם3בית

 לזה לחוש יש לכתחעה ררק מלשוט מ13אר עג"לבהג
 גראה ובן כלום ככך אין וחנידע עכר אם 'כריע3ראבל
 שכת3ממח

 בסע"
 ל.עכו"ם ישראל ששלח קעיות י'

 ששלח המאכל נהס ניכר אם 4ן ושהו טאכלקק
תשר"ל
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