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 המחבר מכןהקדמה
 . אדבר נ,י הגאון אני5:נוד

 שאין פרש"י פזרן המכנסים בשעת אומר הזקן הללתניא
 לשנות אתה פזר לתלמידים/ תורה מרביצים הרורחכמי

 ס"ג(. )ברכותלתלמידים.

 הסוכך הכנפים, ארך הגרול הנשר הגאונים, גאון ומרשיו, ישראל רכב אביאבי
 יותר זה כספירים, שמאירים בחבורים, המפורסם השמים, קצה ערבאברתו

 מריצים העולם פינות ארבע ומכל והפוסקים, התלמיד בים ששוחה שנהמיובל
 תעלומות, ומבין סתומות מגלה והויות, קישיות מתרץי ואליהו , תשובותיהם,אליו

 בה"ת ושואלין אותו ומסבבין באין. הכל ד' לנסוד" כשהגיע זקנתו לעת עתהובפרט
 כמו אורה, בקרן ולא חשכה בקרן מונחת . התורה בעוה"ר אך ג'( ו')רב"ר
 הוו חשוכי תלת יהודה רב אמר וערפל, ענן חשך במקום הגבורה, מפישנתנה
 נורא עליון כלפי דברים מטיח דמערה, אפתהא יושנ ואליהו יתרו(,)זהר

 מה מפני ה"ב( פ"ט ברכות )ירושלמי נהורא לר' ושואל מתמה ל"א()ברכות
 ,חיתי בין נורא, מה הזה המקום ו אהה ? ,ברא בעוימו ורמשים שקציםהקב"ה
 )ר"ת אסור" במרבר יקרה, דת ומחריבי עולם עוכרי בין צרורה, נפשוטרף

 ד'(, כ"ד ישמ"ר הבר בית כקורות ועקרבים - נחשים המלאסאוויעט-רוססי(
 נסערה, ואליהו בנחיתך. גוים באו ד' קודש. כל על גאוה ברגלהדורכים
 וצרה, *( עוני מתוך ויראה, באימה תורה, ולומר יושב נהורה, שריהועמי'
 כדר' מחודדין שמעתתיה ולכן תרירא, באורייתא דגרסי שפירא, עיניהבצפרא
 מרוב בנורא, כדמיקלין דמיין ו-באורתא רסיהרא, ולא נינהו דיממא הואילזירא,
 הן דכתיב כהדא מבכה, השרת ומלאכי בוכה בלילה, יבכה בכה ובכי,רמעות
 עוף כל ועוסק, נתורה יישנ פומק, אליהו הגאון שאבי ובשעה : צעקואראלימ
 אין מוצק, לאשר מועף אין כי מועף( מלשון )עוף נשרף מיד עליוהפורח
 קרובה, שהצרה אליהו. חמא וכד (. צ"ר )סנהררין המציק ביר נמסר בתורההעיף
- ? עליך תהא מה אבי אבי לו אמרתי הסכנה. מן לברוח במפגיע עליצוה  
 באהבה. היסורים כל את עלי אקבל הופכין, לה שאין כאבן לפניהם מוטלהריני
 אוכל שלא הגנ"י אבי ובין ביני מפסיק ברזל שקיר ד' יסרני ויסר נדדתיברחתי,
 ולא שניתנה, בשעה נזדעזעה העולמ שכל אב כיבוד מצות רבות שנים זהלקיים
 אם לנפשי, אמרתי שבועה, אלא לכן איל לכן, שבאבות, לבחיר גם לועמדה
 מלכות בצל נכוחות, בארץ פה אשתדל אנכי המכנסים, בין להיות נאלץ הגנ"יאבי
 קרן על העומד יתוש ]כהדין למסייע, לו ואהיה -המפזרים, ביל להיות חסד,של

 חוצה, חכמתו מעיני להפיץ עהרשנוע[ ואומר החרישה מן שעולה בשעההשור
 לתורתו. הצמאים הרבים לזכות כרי ואפזר, אדפיס ואנכי יכנםהוא

 קיים א?יהו ועדיין חי נ"י הגאון אבי לאל שתהלה מבשר בקול באתיוהנה
 אינו ואליהו ה'( )סוכה למררם אליהו עלה לא ומעולם קכ"א()ב"ב

 )סדר וכותב יישנ ואליהו במועט ומסתפק פ"ב( רבה )שה*ש בריה שוםמטריח
------- -- 

, 

 עולם
 לישראל. טובה מדה הי" זו עוני ככוי להבהר ט'( )הגיגה לניטתד אליהוי;(

 1. -א



'עוי6'
 4ח9'ימ, -לפנ"כל אנכי טגיש- , מהימנא ולראיה תורתו- הידו*י פי"ז(

 )חיק-

 -]א*ן
 אליהה )גימטריא בחלבא, בשרא דא הגדול מספרו אחדיס עלים אליהו,מפסקי
 כש"ת , וכו' טוע"ה מהרה"ג הערות שלום רברי קונטרס ,עם צבי( משהבן

 לאקאטש, אבד"ק שליט"א פיינענבוימ היוי יומף ,2לוםמו"ה
 ואמרווי לאחורי נרתעתי שם, זעיר דבריו על להעיר בדעתי גם שעלהובשעה

 לעמוד סרוקין בוקי שקי, חריך קטינא חלל, לבו אשר הילל, כאן מילנפשי
 כל אשר מנביא, עדיף חכם ולביא, ליש אבי, ברברי ולהעיר גדולים,במקום
 ועוז בכבוד בנוים, פז אדני על מזוקקים, שבעתים ומיודים, ספוריםדבריו
 דנורא זקוקין באתר נפווא בר יעול איככה כי פיו, מהבל אנכי ומתיראהגוים,
 עלי. מהודו ושיאציל תורתו, באור להתחמם אבא, בעינא אך דאשא,ובעורין
 זה אדון ירצה אם הסכמתו, ושאלתי אביו, לפני המתחטא כבן אליופניתי

 הורמנא לי ונתן בהדי אליהו ומשתעי וכו' תלי זייניה ביתיה דמריהשבאתרא
 דברים איוה ילרשום אליהו באדרת דאבא, דגלימתא בשפולא לאחוזורשותא

 כמו~י. מהדיוט . קטנים-
 אשפוך לפניו תלויות, עיני כליות, בוחן לפני בקשה, לשון אלא ועתה איןועתה,

 קיר ויסיר פליטתנו, על שירחם אפים, על והשתחויה בקידה כמים,שיחי
 מאפלה ויוציאו לשמיענו, במהרה טובות בשורות ומפיו בינינו, המפסיקהברזל
 וצדקתו, זכותו תורתו, אור בזכות ד', אנא בעין, עין לראותו עוד שאזכהלאורה,
 דבר דכנוי ]דברכתא ביתו בני כל נא יתברכו *( טיבותא לנפשיה מחזיקשאינו
 ]עי' בזכותא, תליא דלא ברכתא, תלתא בהני ויחי([, )זהר איהי ברכתיהנש

 ובתר במזלא תלין הוי ומזוני חיי בני ו:תורה קבלת דעד פנחס פ' מהימנארעיא
 שבכח נמצא ומזליא, דככביא מחיובא לון אפיק לישראל אורייתאדאתיהיבת
 ולאו צריכי, קא נש בר ולכל ברוכמ, קא משמיא אלא להשיגם[ אפשרהתורה
 יתובין אורייתא ובזכות רויחא, ומזוני סמיכא בני אריכא, חיי זוכה, אדםכל

 רעותא. יהא כן אמן ואתחנן( )זהר גלותא מן ומתכנשין קדישא,לארעא

 פומק אליהו יהנאוןהייי
 ממרבונארהחופ"ק

 הילל, ודברי הילל ביתבעהמ"ח

----.-

 מחזיק אינו כשהצדיק אז רק הצייק בזכות ניזון העולם שנל המלא"ה בשם יעקב בתלק *(.'ראיתי
 כלו העולם כל פי' ווהו להעולסי יחמר א: לגרמיה בזכותיה משתמש כשהצדיק אגל לנג!שיה, דוכותיהטיבותיה
 גס כוה מצדיק הבריות/ בשביל !כותו שעזב פי' ו,למנו נוהה הבריות שרות כל לשיטתיה וחב"ד וורובין(בקב די דוסא בן חנינא ר=ת )חב"ד חרובין בקב לו די שחב"ו משום טעמא מאי בני, חנינא בשבילנזונין
 כל על בטובו מטיב הצדיק כי קרי!:, וועלוץ צו'יקים בטוב י"א( )משלי הכתוב כונת וזהו נוחה, המקופרוח
 לעצמו בוכותו שהשתמש עי"ז כי וכו, קטנוני יעקב וז"ש הימנוי נוהה ממש והמקום הבריות ורוח קריחיישבי
 והאספסוף במדדש ועי' בשר יאכילנו מי בנ.'י ויככי תאוה התאוו גקרבו אשר והאספסוף כת=ס בשםועי"ש יכו" לצדיקן מעט טוב וכו'/ נפשו לשובע אוכל צדיק הפי' זה ובסגנון לאח,ימי להשפיע יוכל שלאירא
 בכו ולכן מאומה להו'ור ישאר לא או לגמשם תאוה יתאוו הם ואט אלש, שבעים לי אספה שנאמר סנהדריןאלו
 הוא מאמין הצדיק שעושה וההסד הטוב שכל לנפשיה טיבוווא מחויק שאינו לומר יש עור בשר. יאנילנומי

 שכל שהאמנת פי' באמונה ונתת נשאת וכמו אלה, כל פעל ידו ועוצם כחו ולא וה עשה הקב"ה בעורתשרק
 שעשה מאמין שעשה החסד שכ.ל פי' עצמו, עט ולא קונו  עם שמתהסד כל חסיד איזה פנחם, -גבעת חו"נולס' כהקימתו ג"י מיללער יודא אנשל אשר הרה"ג ידי"ג פי' כזה ובסגבון שמו. יתברך מאתו רק ידך במעשההצלתתך
 קו*ו.בעזרת



 ה, ת פ מ.
 נפלאות ואב'טה עיני גץ ום'טנך ל.ג האוהייתטספר

 שריט"א. אליהו בן הילל כטנין קע"ט וחדושיומתורהך.
 סימןןסימן

 ן לחשאב"ס להתיר אם צ"ע)א(

 בישול )ב( בזמן. התלויבסד"ר
 אוכלין )נ( לו. מותר בשבתעכו"ם
 מותר. תפלתו קודם לרפואהומשקין
 בת"צ, לאכול מותר)ד(
 ראיה שמביא א' לתכם תשובה)ה(

 וסווירה בזמן התלוי איסורלאסור
לראיתו.

 בשיעול הריאה במחלת חלוקים)ו(
 ן הפולט שיעול )ז( סכנה. מקריאיזה
 ליחה, הפולט שיעול )ח(דם.
 אם )ר( בשיעולו. קול המוציא)ט(
 )יא( דגזל. אביזרייהו דוחהסכ"נ
 בשבת הנהלב חלב לשתות שריגונח

 שתלבו בחלב שרי כן )יב(לרפואה.
 שכיח שלא במקום ואי"רעכו"ם
 אטור. עכו"ם בגבינת )יג( טמא.חלב
 ,חמאה )טו( מותר. בחמאה)יד(
 משאר קיל סעפארטור מכונתשל

 הבא קאנדעסירט חלב )טז(חמאה.
 )יז( מיוחדות. בתיבותמאמעריקה

 שחלבו מחלב קיל בשבת הנחלבחלב
 המורגל לחולה )יח( ואי"ר.עכו"ם
 מחלב ,עכו"ם חלב קיל עכי"םבחלב

 ) מאיסור קיל טמא הלב )יט(מוקצה.
 טמא חלב )כ( עליו. שלוקיןאהר
 ל לינוק איש אשת אשה מחלבקיל

 דג"ע. אביזרייהו משוםממנה
 . מחלב קל נופנולה לינוק,)בא(

 מא"א קל ממצרית לינק )כב(טמא.
 חלב שנתרבה א"א )בנ(ישראלית.
 ליבוק ורפואתה סכנה רישבדדיה

 ילא הנכרי שינק קל ה""ךממנה

 שרי סכנה בספק )כד(ישראל.
 יאסור )כה( מדרבבן. האסורבחמץ
 מותר. סכנה בודאי )כי( טמא.בחלב
 נתבשל או שנכבש כלים דין)כז(
 ' . עכו"ם חלבבהם

 בחלב שרי ליחה הפולט גונח)כח(
 וקנוח ובירך בסילק בשראחר

ימתין לו באפשר )כט(והרחה.
שעה. לשהית מקור )ל(שעה.
 שעש. להמתין לחולה המחמיר)לא(
 ליוהרא.יחוש'
 לשתות ותאב המצטער חולה)לב(
 שונות. קולות י"ל בשר אחרחלב
 בצער )לד( רעב. של בצער)לג(
 דעת לצרף אם )לה( תיאבון.של
 )לו( בבריא, גם להתיר א'גדול
 להקל והסברא הגמרא מתוךצידד
 אחרונים. דעתנגד
 דמהני וראשונים בש"ס פירוש)לז(
 הרבה נאכל או )לח( וחומש.שעה
 הבשר. טעם שב.טל ומרגישלחם
 השינים בין בשר מרגיש ואם)לט(
 .יטלנו
 לבשר- חיישינן בסתם אם)מ(

 לנקר לו שקשה מי )טא(ביה"ש,
 שינים ):מב( ש"ש. ימתיןשיניו

 )מג( בשר. אחר ידיהםמלאכותים
 )טך( מצומצם. .כזית איסוהאכל
 שנים )מה( מצומצם. כזית מצהאכל
 מאן מריוח מצה כזית להםשיש
 יטיש שנים אבל )מו( גבר.דאלים
 - מהויב מצומצם מצה כזיתלהפ

 משהו לחבירו גכתן
מז
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סימןסימן

 ראיה אין יימב"ם מיי"ף)מז(ח.
 בלא שינים ניקור יועילשלא

 ש"ש_

 ניקור על לסמוך יכול חולה)מח(
 די שומן באכל )מט( לבד.שינים

 מרגיש כשאינו יכן )נ(בקנו"ה.
 ! , ביה"ש בשדשיש.

 ישוב )נב( לתינוק. בליעס )נא(ט*
 יד דמדיחה דין שמביאלרמב"ם

 ביו"ט שנולדה ביצה )ננ( ביו"כ.א'
 לחולה מותר עוף בשי אחר)נד(י. ונתערבה,ונקלפה
 כשבשר פיו בהדחת חלבלשתות
 חלב מימי )נה( לו, מזיקבהמה
 ) מבשר שעה אחר לשתותמותר

 מותר לו מזיק כשחלב )נו(בהמה.
 )נן( תיכף. חלב מימילשתות

 הנסיובי עם חלב המימיכשנתבשל
 אסור. ס'בלא

 לעשות לו שקוטה קצת בחייה ,)נח(יא*
 שרי הלב שתית אחר הפהקנוח
 עוף. בשרלאכול

 )נם"
 דעית יש

 לבשר גם קנוח א"צ בבריאשאף
 שאכלי מהמלאכים ראיה )ם(בהמה,
 יש )סא( קנוח. דצריך א"אאצל
 בלי גם לבשר חלב ביןלהקל
 ן יש מבשר שעות ד' אחר )מם(יב. בה"מ.הפסק
 )סנ( קצת. לחולה להתירלצדד
 לכבוד או )מד4( הלילה. בעבראו

 צריך ש"ש יש , אם ספק )סה(ינ. ןשבת.
 הערה )סי( זישיל"מ. דהוילהמתין
 בירך סז( ) וישיל"מ, בזה שייךשלא
 ש"ש עבר אי ונסתפק החלבעל

 )2י( דשיל"מ. הוי ולא לאכולשרי
 עברו שכבר ונוזיע החלב עלבירן
 ב:ודע זה דין )מח( שעית,ד'

 בשר. שאכל שעה חצי רקשוה
 ! ושכה בשוי סעידית בג' אכל)ס2(

 ושתה ונזכר הלב עלוהבדיל

 הבדיל )ע( ג'(, שלום )דברימיכ
 )שם.(. יו"נ עלבשוגג

 חצי פחות אף לאכול ברעב )עא(יך4ן
 חלב. לאכול שרי מש"ששעה

 גם מה"ת אסור שיעיר' חצי )עב(טרי
 בכאעפ. למלקות דמצטרףבב"ח
 )עה( בבישול. אסור ח"ש)ענ(
 ובישל שבישל הוז"ש כלב בקלטצ"ע
 לוקה, אי ח"שעוזי
 ח"ש לבשלמה"ת
בישול,

 שיעיר כמה )עי(טד.
 בישול. ,אחר בישול אסור אם)ען(
 לבדו כ"א כשנוובשלו י"ל)עה(
 או )עט( יחד. 3תבשלוואה'גכ
 בישול. שיעור א"צ שלםבשיעור
 בפשט קושיות לכמה ישוב)פ(
 לבישול בב"ה בין חילוק)פא(4י. כ"ד, פפחים בתוס'דודש

 עד יניחנה בשבת )פב(בשבה'.
 מבשל. משהם יווהייב ולאשתי2רף

 )פד( ויקברבה, יסיקנה בב"ח פנ()
 )פה( כמתקן. ויהוי בשבתצ"ע

 האש על בשבת בב"חבהעמיל
 לסלקה מותר אי בהנאהשנאסרה
 מוקצה.משום

 החלב ושתה שנתבשלו בב"ח )פו(*ך,*
 והשתיה בכזית למלקותשיעורו
 מצטרף. רביעית שתייתבכדי
 איזה ישתה שלא בנשבע וכל )פי(יכ2.

 לרמב"ם ברביעית ששיעורומשקה
 רביעית. שתיית כדי בשהיו;עויעורה
 ביו"כ דבשתיה לרמב"ם ישוב)פה(
 )פ2( רביעית. כדי ו;שהיהמצטרף
 כא"פ. שמצטרפין טמאין משקיןאשני
 יש בפסח כוסות זי' בשתי"ה)1:(

 כא"פ. השהיה דמצטרףללגויד
 לקדרת ונפל ון:קיא גבינה אכל )צא( .י4

 שיעור קודם א"פ עזיעיר אה,-בשר
 בהנאה. ושרי מדרבבן אסורעיכול

 שרי אי)עה(
 משיעורפהות

 בב"ח.בישול

)צב(



הממתח

סימן
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סימן

 אכל בין חילוק)צב(
 והקיא. חלב לאכלוהקיא
 עושה אי למטה לותחב
 ככותבת ביו"כ אכל)צד(
 ככותבת עיו"כ אכל)צה(
 ן וחזר והקיאו מצה ח"ז נלע)צו(

 מצה כוית בלע )צז(ואכלו.
 ישוב )צה( יצא. איוהקיאו
 עצומות.קישייתלשבע
 )ק( קיבה. חלב בדין)צט(

 בשר לבשל שאסור מודההרמב"ט
 ) כשרה קא( ) שבקיבה.בחלב

 הקיכה הלב אסור מהטרפהשינקה
 קיבת הלב )קב( בעינא.לאכלה
 תינוק )ק:( שרי. וטמאהנבלה
 שעה תוך בהמה חלבשהקיא
 הוויב נשוןנה כשלא בשרלקדרת
 כשנשתנה )ק*( בז;נאו;.אסור
 שעו; ולאוור ):קה( בהנאה.שיי

 ) גביבה בפרוויי מעירבוהחלב

 ן לצדד. יש ובהנאה באכילהאסור

 ; ה-כף ,טשהטוו; הקיבה חלב)קד(
 ן בשר עם אסור ההנקהאחר
 ן לכ"ע.מה"ח
 הל ז-לא כרמב"ם העיקר)קן(
 לאכרר וו:רבא נבלה עלבב"ה

 זית-ב ב' נפלי )קה(בהנאה.
 יניט כשן4 בשר וא' תרבאא'

 ה"ה )דמ( בה3אה. שרי חלבזיתל
 הךכ )4"( 3בלד;. עם כשרבשר

 עם לב::יל אסור ודאימסריפה
 לצדד_ -ש בך3אה )קיא(בשר.

 ;רבא אי ;בלה ה"ש גכ ד"ב;)

 דש=י לוקה איני ,2בשלךבהלב
 לישראל אסיי )_י:(בה:אה.
 בי"ל לב:ךל עכי"ב מ'2רתויהניך

 עכו"ך יצירךבקיב
 -הד-ק ב,ץ"ך ב-"יך ; די-)

 אך.- לב"ע בהלב ד?יץהפ:יקה
 קך:.ע גכ ;::ך1 ) ךדרבנךרק

 בחלב לבשל אסורמבבלה
 ס"ל תנאים כמה)קטז(
 מה"ת. אסור בחלבחיה

 דחיה 'סהייי ב"י )קיז(כננ*
  תוסיף.  לא על עברולא

 דעוףבהורו
 לא עלעברו
 להם.ליטמוע

 תיש )קיט("'זש*,
 )קכ2(וילדה.

 /י.*.גבינה
)צען

 ; . ,עעו ליייי"

והקיא,
 ;והקיא.

 .מה.ת
דבשר

מה"ת
)ק4ח(

 לא מדרכנןשרי
 אסור רקתגרע

 הצביה עלהבא
 כמין שילדהטמאה

 אסור בחלב הולד בשרטהורה
 שילדה טהורה ה"ה )קכא(מה"ת.
 עוף. כמין ואפי' טמאהכמין

 טפר ע"י שנברא עגל)קכב(
 מה"ת. בחלב שרי אייצירה
 כלב כמין שילדה טהורה)קכ:(
 היה: מיןשהוא

 חיה בחיב בהמה בשי )קכד( ה4ף
 כבד )קכה( מדרבנן, רקאסור
 )קכר( ס'. צריך בחלב עוףשל
 או מעושן מליח. או כבושעוף
 לצורך אפי' אסור בחלבמטוי:ן
 שנכבש בהמה בשר )י2ז(שבת.
 השר )קכח( ? מהו שחוטהבחלב
 שחוטה. בהלב הנכבשעוף

 מעל"ע. בחלבו ש.כבש .חל )=*..( 844
 קריעה ע"י אה"כ בנתבשל)קל(
 )קלא( בשר. עם וט"בומליחה
 בבטנה. מים עם מעל"ע שמונחעיף

 החימיע חכמת עפ"י חקירה)קלב(
 שאיבו בדבר כבוש שיין'שלא
 יסגור.מגולה

 בשר בהיהר לט"ז רשדב י;( ) *ן
 )קלד( שחוטה. בהלבשנ'2רה
 השלחן על יהעלותו שרילדיד'יה

 לאכלו ומותר )ק?ך( בשר.עם
 שרי אי )קל'( תיכף. בשראחר'
 הלב של הלב במלמי בשרלב;ךל

 י זו ק י ו הש
 הנכבע:בשר

 או קין( ןאכיל_
 אל שהוטהבהלב

:רי



מפתה
טימןסימן

 בשר אחר חלב לאכול)קנטן( 'צ"ע )קלה( חי. לאכלושרי
 שנתבשל מעוף קל תיכףבהמה אסור אי בחלב הרגלבעור'.

 קל מוקצה חלב )קמ(בחלב. שתחת 'עיר )קיט(בהנאה.
 ג'(. סי' )עי' עכו"םמחלב בהנאה. אסורהאליה-

 )קס;( החרבא. או הבשרקל דמאכילין ד'"א בסיג'ץ )קמב(כט*
 החלב יותר קל החלבולענין )קמג( פשוט. ביא4ר הקלהקל
 )קטד( התרבא. עםשנתבשל מאיסור קל דרבנן איסורימאה'
 שחוטה, מבשר קיל בחלבנבלה לאוין ב' )קמד( דאורייתא,אחד
 מחלב קיל טמאה חלב)קמה( . שבכרת חמור איסור נגדקל
 תורה איסור )קסו(טהורה. תרומה להמריש )קמה( מיתה.או

 כדה"נ. מאטד"ר קילשלכדה"נ והחזירה חזרה לבטלה כדיבכוגה
 ק4ל שלכדה"נ בב"ח ח"ז)קמז( )קמו( לכ"ע. הפרשה אינה.מה"ת
 )קמח( כדה"נ. טמאהמכזית למקומה. חזרה בשוגג במקרהאם

 כריכה )קסט( ובליעה.לעיסה כלאוי שנפרשה תרומה או)קמז(
בסוב. ן לצדד, יש אחרים בחרליןעירב

 מאכילת חמור בפסה חמץ)מע( יב. ן הרבה דרבנן באיסור' גם)קמה(
 משניהמ )קעא( תרבא. אובביוז ' )קמט( אחד. מזיוז חמורזיתים

 )קעב( יותר. חמץ קליחד זית חצי ולא מהקל זיתמאכילין
 מכזית קל ביו"כ נבלהככותבת , מאותן אף ' מחמור יח"זמקל
 בשו"ת ביאור )קענ(בביח.. ן )קנ( ללקות. מצטרפיןשאין

 קטנות.הלכות ן שא"צ אף בשבת לחולהשוחטין
 חולין. נגד קל תרומהביו"כ 1 כשיכול . שוחטיל אם )קנ.א( 4י בולמס שאחזו לכהן)קעד( ינ, ן נבילה. כח"ז ויש זית להצירק

 הכהן אם טמאה ובתרומה)קעה( אין )קנב( דרבנן, איסור,לאכול.
 קודמ נטמאה והתרומה טמאג"כ כשיש חולה קטן בשבילשוחטין
 ישוב )קעו( הקל. זה ג"כלכהן פקועה בן )קנג( נו"ט.לפניו
 ל"ז עירובין ברש"י סתירהעל ן וינחרה בשבת לחולה שוהטיןאין

 בין חילוק )קען( מ"ג.ונדה ן איסור ספק כזית )קנר(עכו"ם,
 להפרדה אדם ע"י הנעשההפרדה ן )קנך( ודאי. איסור, מח"ז.קיל

 א'(. . סי' שלום )דבריטבעית ן ובזית ח"ז רק שרפואתובחולה
 החימיע בהכמת חקירה)קעח(. ן ודאי איסיר ח"ז אז יסתכןשלם
 בהלב הנמצאים יסודותאודות ן שלמ שיעור )קנו( לגביה.קיל

 שם(. שלום )דבריושומן , ספק 'טיעור חצי נגדמאסד"ר
 בתרגום נכון ביאור)קעמ( עוף בשר )קנן(דאורייתא.

 קרוב הלכה עפ"י הפליאהיב"ע )קנח( חיה. מבשר קלבחלב
 י"א(. סי' שלום )דברילאמת דאורייתא. טריפה מספקוקל

 ,444-*8!ששםפן4*4, מ %4 -,4



ב"ה.

 ו ה י ל א י ק םמ
 מחבורי לקטתיאשר

 כחלבא בשראדא
 צבי[ משה בן אליהו~גימטריא

 בהלכות עמוקות וחקירות שו"תנולל
 בש-

 להתיר יש אם בחלב
 דבר ועל בזמן, התלוי דרבנן איסור לאכול סכנה בו שאיןלחולה
 שקוראין בשיעול גונחין שהם עד הריאה מחלת בחוליהשכיח
 עבה ליחה רק שפולטין ויש בשיעולם דם שפולטין ישהוסטין
 הוא החזק בשיעולמן להם שוימ העתים כל ולא האף, צואתכמו

 תמיד לברר - אפשר ואי רב, אם הוא המעט ובפליטתןהרפה,
 והפואת סכנהן שאין אומר וזה סכנה, אומר זה וכיברופאים,
 בחלב יתנהגו א"ך ביומון שנחלב חם חלב לשתות יום כלתקנתם
 ישראל שאין עכו"ם וחלב מוקצה, מאיסור_ ויו"ט בשבתהנחלב
 כשצריכים יתנהגו ואיך טמא וחלב עכו"ם, של וחמאהרואה,
 ריח בו שיש מי אף בשר, לאכילת אחת שעה אחר חלבלשתוה
 המצטער סכנה בו שאין בחולה הדין ואיך שמיסן ויראתתורה

 לאכול או לשתות ותאב בחוץ שהולך אף הרבה הפנימיםבאבריו

 בשר בהלכות החקירות ואחרי יעשה, איך בשר אחר חלבמאכלי
 הקל. הקל אותו שמאכילין בולמוס שאחזו מי בדין אפלפלבהלנ

--י84אאח%נו --
 1=שיסא~ף-



אייחו א,ם'מןפמקיח
סי'

 בהגהת ס"ג קנ"ה סי' יעהביורה
 שרי דרבנן דאיסוררמ"א

 יאכל שלא ובלבד שאב"ס לחולהלרפואה
 תס"ו סי' יעקב חק ועי' עצמוהאיסור
 שעבר חמץ דאף והר"ן הרשב"אמדברי
 לחשאב"ס לרפואה באכילה אסורעה"פ

 מביא רכ"ב אות א' כלליםובשד"ח
 דברי וגם בזהן המדברים הרבה'שו"ת
 שצריך לחשאב"ס ה' סי' רעקעאשו"ת

 רק נמצא ולא פירות בשבת .לרשואה
 יו"ד בפת"ש ]מובא בשבת שנשרומאותן
 ממ"ד שהעיר קצת שם )ע"נתיקנ"ה[

 מ"ט בשבת חלב יונק גונח ס'בכתובות
 צערא ובמקום הוא יד כלאחרמפרק
 שכ"ח או"ח בש"ע ]מובא רבנן גזרולא

 כמ"ש שאב"ס חולה גוגח וע"כטל"ג[
 דמפרק למימר למה דאל"כ שמתום'

 בו שיש בחולה הרי ידכלאחר
 באיסור אף שבת לחלל מותרסכנה

 דאסור דהא הוכיח ו'ע"כדאורייתא
 מה דוקא הוא אטד"ר לאכוללחשאב"ס
 רק האסור דבר אבל מעצמושאסור
 לחשאב',ס שרי מוקצה כגון הזמןמצד

א'4
 דאף הנלפע"ד קצת ואבארלאכול.

 יותר קיל בזמן התלוי דאיסורשהחילוק
 בש"ס מקום לו יש איסור 'משאר

 מובא שע"ג סי' ריב-ש עי' *(ופוסקים
 שכל כתובות ריש במ"ד מקובצתבשיטה
 ופריך להגמון תבעל ברביעיהנבעלת
 ואל. יהרג בג"ע הא והקשה עיעשנעקריה
 גוף על גזר דלא כיון וכתביעבור
 להעביר שנוכל וכל הזמן על רקהדבר
 ובשו"מ עצמו למסור מחויב אינוהזמן
 בריש ממ"ד ג"כ העיר קע"ט סי'ח"ג

 הרי"ף ופי' בה שמסתכנים בזמןמגילה
 וט"ו בי"ד רק קורין . אין הדתמקיום

 יקראו דאל ירושלמי בשם כ'והרמבון
 השני ל"ב רה"ש וע' עיקר כלאותה
 שנו' הגזירה בשעת הש"ס ופי'מתקיע

 שבתא שתא דהאי דיו"כ .ק"אובחולין
 אף להריגה עצמן מסרו דלא הריהוי

 וכן בזמן רק דתלוי היכא השמדבשעת
 בש"ע להלכה מובא הרמב"ןמשיטת
 אותו מאכילין בחשאב"ס ס"ותקנ"ד
 יד והגהות ט"ז ועי' אומד בליבט"ב
 ראיות שם הגר"א ובביאור שםאפרים

_ __ מדהתירו 
 אחד מקור עוד שלפענ=ד ומוסיף מרבר/ לקרא ועוד כיהוו'ה המחבר, הגאון בן הילל*(

 דמהלק כ"ש לא רני ד'ה רש"י ע"א קט=ו הולין בש"ס איסלר לשאר בזמן התלוי איסור בין החילוקלזה
 מ~שה ורק עצמה החרישה אוכל אינו ודישה וחסימה בהרישה אבל גופא התועבה אוכל הוא דבאיסירארש=י
 רחמנא מדאסר בגמ' שם כמ"ש הוא זנ:ן מחוסר אך היתר לגמרי שהדבר יותר קיל עוד ובנ"ד ידה עלהבא

  ע-א כ-א ר"ה בש-ס מווע זמקשי רנ"א ד-ה י"ב שבת תוס' ועי' שרי ילהדיוט מכלל  לגכוה  ,מןמחוסר
 דמערבא רבה בצומא דבבלאי תבשילא בסיםדקא

- ץ  
 התם ומתרץ וכו' צדיקים על בהמתן ומה שם כריך לא

 שמ"ג שבת ה' התניא ש"ע ועי'  יותר קיל  בומן התלוי דאיסור נמצא אסורה שעה אלא איסור מאכל הוילא
 לספותו או להכרישו אם אוכל קטן לענין בזנ:ן תלוי 'שאיסורו או איסור דבר בין  יזילרק דאין שכ, י'סעי'

 ביה שייך לא זמן מהכ:ת באיכור אבל  הייסיבן,  איכור בדבר רק דקטן הלב טומטום לענין דשם לומרואפשר
 אבל לקטן וחזי הואיל ביו"כ לגדול עכוערבין' נ:ווים אתם אי לב-ש ב"ה א-ל ל' עירוגין בש:'ם )ועי'זה

 תאכל שלא בישראלית שא"א במקום עכו-ם במינקת ובמו מערבין( אין לקטן' הזי שג-כ אף אימורבדבר
 רש-י מלשון שהוכיח דוד בית בשם פ"ח ס"ק פ"א  דר..ת  )לל' לישראל המותרים דברים ורק וטריפותנבילות
 האוכלת ישראלית במינקת או נו"ט, לו; מותר אח"כ כי- בזנ:ן, התלוי כאיסור הוי המינקת שלגבי אףוהג"א(
 להניקו ולענין אחרת מינקת האב שישכיר סקי"ה שם בבאה"ט עי' חולה כגון 1'ופאים :גפ-י בהיתףנו"ט

 אבל מבחין שאינו בקטן רק שייך הזה דהחילוק ואפשר הלב, טונ:טום שייר לא בוה כי חיישיגן לאביוכ/,פ
 ליגע אסור בפסח חמץ מו'וע שמתרץ כק-ו תרי"ב מג"א ועי' ז-ל התניא כדברי חילוק אין הכ:בחיןבקטן

 איסור אז שהחמץ בדבריו  להעמיס ואפער  מאכלים' שאר לאכול  או שמותר חמב-פ שחני נ,וחר.וביוכ-פ
 ועי'  וומן, מצד האיסור ווי לבערם מחויב ואינו המאכלים בכל שאסור ביוכ"פ אבל הזמן מצד ולא עצנ:ומצד

 ולפי מברך ביוכ"פ והאוכל מברך איבו המכנו: מפני איסור דבר באוכל נ:רוע הב"י דברי שם  שנותרץ  קב"ב סי'הלק.'ט
 לדידיה אפי' היתר לשעת יבוא והמאכל המאכל על היא הברכה ועוד קיל' הזנ:ן מצד  טהאיסור  ליזרץ אפשר פהדברינו
 לעולס. היתר לידי יבווז לא האיסור אבל הזה המאכל על ברכה תחול הערב עד מהברכה דעתן יסיח-כעלוו



-טחליהן ב' -א' טימן'מסקי

 וסיכה הסנדל נעילת להיהמדהתירו
 דרבנן דאיסורייהו משום ביו"כלמולה
 דרבנן, רק איסורו שגיף ט"בה"נ

 אוכל כאן דהרי לשם דמי לאשלכאורה
 לחלק צריך וע"כ בעצמו דרבנןהאיסור
 בזמן תלוי ורק היתר המאכל דגוףכיון

 מ"ח פסחים ועי' יותר קילהאיסור
 ועי' ע"ב ה' חולין רתוס' מוקצהיצא
 צע"ג מקום מבל *(. למטהמ"ש
 שאסור ז' שער בב"ה הרא"הממ"ש
 יאע/'ג וז"ל לחשאב"ס מוקצהאכילת
 מוקצה לאו שם בשבת לינק לגונחדשרי
 אלא איתקצאי לא בהמה דהאיהוא

 דאפשר מה ובכל שחיטה איסורמוומת
 תדע שרי שחיטה איסור בלאלאןתהנויי

 לתוך בשבת לחלוב דמותר קימ"לדהא
 ול"ד מוקצה משום אסרינן ולאהקדרה
 הרמב"ן כדעת וזה בשבח שנילדהלביצה
 דמ"ד פכ"ב שבת הר"נ שהביאובעצמו
 לתוך עז אדם דחולב קמ"ד דףשם

 למאן ואף בשבת אף מייריהקררה
 מוקצה אינו דזה שרי מוקצה ליהדאית
 י"ל עליהם החולקים לדעת ואפי(ע"ש
 בשמ קכ"ח שבת הרשב"א בחיד'כמ"ש
 דכלאחר כיון היונק רגונח בעצמורמב"ן
 דומה אינו שבות שהוא אע"פ הואיד

- ע"ש שבותיןלשאר  הרשב"א כמ"ש או 
 גונח ר"ח לדעת ס' שם לכתובותבחי'

 הטעמ דקאמר הא י"א ולדעתהשיב"ס
 שרי לחשיב"ס הא יד כלאחרדמפרק
 דאירייתא במלאכה אף- שבתלהלל
 לא אם ב' או א' -דביום טעמאהיינו
 אחעכ ישתה אס יסתכן לא חלבישתה
 סכנה בו יש אז כלל ישתה לא דאםרק

 מפרק משום רק בשבת שריומש"ה

 ר"ת בשם )'שם תוס' וכ"כ ידכלאחר'
 כמ"ש או - לסבנה קרוב חולידגונוו
 סי' האחרונים מרוטנבורג. מהר"םבתשו'
 לא שכת משום דהתקנה דהיכאטיו
 לחשאב"ם שנצרך ואף בתקנתם רבנןפלוג
 דתקנת היכא אבל מגונח חוץאסרו
 דט"ב כהך וצער עינול משרםחז"ל
 איסור לחשאב"ס להתיר . ראיהאין ולפ"י חשאכ"ס, במקום תקנו לאודאי

 וצע"ג.י בזמן התלוידרבנן

ב*
 מעיר ר י ס ק א ט ה ש מ ר'הרה"ג

 רעק"א על לי הקשהטשארנא
 חכמים שמיחו נ"ו בפסחים מפורשדהרי
 נשר להאכיל שפורצין יריחולאנשי
 ולמ"ש בצורת בשנת לעניים ויו"טבשבת

 הקילו דבעניים מ"א פ"ג דמאיתוסיו"ט
 בה' הרמבעם וכ"פ שאב"ס מחולהיותר
 רופא מירושלמי והוא הי"ג פ"ימעשר
 מפירות ע"ה לחולה- מאכיל שהיהתבר
 פיו לתוך לא. אבל ידו לתוך נותןע"ה
 לתוך אף הרופא של הדמאי 'היהואם
 פירות ואסרו מיחו אם ועתה יתן לאידו

 שאסרו ם*ש עניים - בשבילהנושרלן
לחשאב"ס.

 שיש אף בדמאי דשס ילק"מהשבתיו
 את מאבילים מתוקניםפירות

 הצדקה את עלינו להקל כדי דמאיהעניים
 בחילה משא"כ בעניים כלל חז"ל גזרולא

 מיירי רעקקא אבל כבריא דינועשיר
 'פירות רק לרפואתו נמצא שלאבחולה

 דאיסור כיון לו דשרי י"להנושרין
 שאסיו אף הזמן מחנ;ת רקררבנן

לעניים
 מברך ::אנ',ם והול;; דרבנן איכרר כגין כר.יר:ר דבאכל י.'ג כי' בש"ר בשי"ת מ"ע ניתא :11,"(

 טכ"ח או"ח ש.'ע ;י' היתר המאכל עגוף בכה"ג דמיירי וע"כ לחשאב-ס אטד"ר קר.יר מי קצת י2קשהעליי
 יהרפלה ;יום :ןרי ליפיאה ונ;,:קין דאוכלין פ"2 2י' :קע יעי' להשאנ"מ שרי ב:כת עכי"ם יבישילטייט

 יהצמא ;-היע2 ה, טי' הארע ?רי תובו/ 2שם י["2 כי. יבפת.'ש הולה ימא)בי אע'.פ ::ן"ב ::2-במג-א
 יב?ח.'למ :קן.;נ י:-יב 2ן--זה דר.יי ג-'ב בל,;כ שךי;ך 2.-ן י:ן ב;חילה וקו"ם צר,-ך יתנ?ך; ויי2 לאכוך:מ-ךייב

 ל,;עאב"ט ל_קוך, י:נ2 :;כ לו;תיר ו,ענווא י' 'ך קכ 2- ררמ.א בתשי' למ"ש יאץ ק;נ; שק:מו; בצ."נ.העלה
 ::ו(וין רד.יליק יגץ2 :יח-? אי:; לי י: :י:רק לא -_ו' יוד:י יה:ב ו:יי2 וכי' מל;- :: ג::יכב דיקאהיינן
 לא2-ל .2-- :חיזק קצח י-יץיל ;,י: א; 1.,מא2ג בג-;הז,יטיר



סישןצילמפמקי
אליהי  לעניים ררבנן האיסור הותד דלאלעני~ס

 ופשוט.לעולם

 הר*אה במהלת הוץולים דברעל
 הרופאים נאמנות על לסמודלענדן

 כל שקבץ סק"ל קפן,ז ,ר"ד פת"שעל'
 אני ואשר בזה המדבריםהתשובות

 בשיעולם דם הפולטים הנה בג"ד.אחוה
 גיטין כמ"ד חשיב"ס חשובים הםודאי
 ליה בדקינן מפומא דאתא לדטאס*ט

 פל"ג ובב"ר ע"ש וכו' דחיטהאכגילתא
 דם גונח מיעוט אך נח אך וישארע"פ
 מ"ד שם ]ויש בתנחומא וכן הצנה'מד

 הוא וכן צולע ויצא ושברו ארישהכישו
 נ"א בע"ז לס"ד ורק אחרי פ'בויק"ר

 ביה כתיב תמים מחמת טריפה היהלא
 היה שכתוב כ"מ ל' פ' בב"רולמ"ד
 הי' לא טריפה גם וא"כ סופו עדצדיק
 תמים צדיק כתיב קרא דבחד סופועד
 ש"ך ועי' חשיב"ם דהוא הריהיה[
 העליון לחי בטעם סק"ג ל"ג סי'יו"ד

 בב"ח נברא כי לרמב"ם טריפהשניטל
 רוח בו תכנס שלא הקנה פילכסות
 וימות אותה ויקרר לריאה פתאוםהקר

 מוציא פי' גנח ערך ובערוך החיפתאום
 דם ומשליך ]הוסטען[ שדעול כעיןקול
 מהגניחה רק - דס פולט אינו אםואפי'
 הוא רוב עפ"י רוהו להשיב יכיללא
 מעשה פ' ב"ק רש"י כמ"ש חשיב"םודאי
 ואמרו מלבו גונח שהיה א'בחסיד

 חלב שינק עד תקנה לו איןהרופאים
 גונח ופרש"י לשחרית ךמשחריתרותח
 להשיב יכול היה לא לב סכאכצועק
 מורינוס ר' תניא מ' ובכתובותרוחו
 גונח פרש"? בשבת חלב יונק גונחאומר
 בר"ה ממ"ד ]צעיק _לבו מאאבמילל
 ילולי סבר ומר גנח גנוחי סבר מרל"ג
 פירש ואיך מילי תרתי דהם הרייליל
 אין דגונח יותר ינראה יליל גונחעל

 הערוך כמ"ש רק ואנחות צעקותפרושו
 חלב יונק בשיעולן קול שמוציאהנ"ל

 עז חלב ורפואתו רפואה משוםפרש"י
 לו שהביאו -פ' 'דב*ק להך דמרמזהרי
 חשיב"ס לו דחשיב ומשטע ע"ש,עז

 סכנה בזה דאין מהרש"א באגדותומ"ש
 אדם בנשמת וכ"כ עון זה מהדבטכנה
 אין מלשרן נהירא לא מיט נ'בכלל
 י"ל עון זה טה.  רבמכנה וקושיתותקנה
 דאף שם ב"ק מקובצת בשיטהכמ"ש

 באיסור להתרפאות הותר פ"נשבמקום
 ומחשש מתקנה שנאסר בדבראבל

 ע"ש ביותר להחמיר ראוי אהריםפסידת
 ויצילה, דדה ע"ב ט' נ"ק רש"ייעי'
 כר"מ סברו וחבריו דהחסיד י"לוכן

 ואל דיהרג עבירות בהדי גזלדחשיב
 י"ט כתובות הרשב"א חי' עי'יעבור
 אומר דאפי' -פ"ב ע"ז ירושלמיועי'
 וכיון נפשו ימסור פלוני אתחמום

 אחרים בשדות שרועה גזל מחמתדאיסורו
 בכרעי שקשרה אף לזאת הרבים אתיגוזל
 עי"ו  להתרפאות  לו חבריו אסרומטתו
 סכ"נ בו שיש אף דגזל אביזרייהימשום
 עשה שלא הזה לחסיד נחשב.ו;עון
 מוטב שם שאמר כעא ובעירוביןכר"ע
 על אעבור ולא עצמי מיתתשאמות
 שם כתובות ובשטמ"ק - חברידברי
 גונח פי' קמא מהדורא ברש"ימביא
 שמפליט אף ופרושו הלב מחולימפליט
 ואולי  דם מפליט  הול"ל. דאל"כליחה

 הקרוב  חולי רק דהוא סברבמהד"ק
 ישתה לא אם ב' או א' וביוםלסכנה
 מפליט רק פי' ע"כ יסתכן לאחלב
 בנ"ד ~וערןה והבל. ע"ש הלבמחולי
 ודאי הוא דגונח נימא אםממנ"פ
 בשם הנ"ל הרשב"א בחי' כמ"שחשיב"ס

 מותר ודאי לסכנה- דקרוב כי"א אור"ח
 ואם ויו"ט בשבת שנחלב החלבלשתות
 מהך שוב סכנה בו אין דגונחנאמר

 לחילוק ראיה יינק דגונה ס'דכתוברת
 מצד רק שא.סור דמה דנ"לרעק"א
 אם זולוו לחשאב"ס. באכילה שריהזמן
 יד כלאחר דהוי מבהמה דיניקהנימא

 רמב"ן בשנ כב"ל שבורנין משארקיי
יש



יא5א~ך ג'ס'טז,'ממטי
 היה לא דאעכ דחוק זה אבל חששיש
 ביו"ט - אף אוסר קי"ד ביבמות.ת"ק
 להקשות ואין ס' כתובות הרשב"א חי'עי'
 והר"נ הרשב"א ממ"ש רעק"א תילוקעל

 שעעה"פ דחמץ תס"ו סי' בה"ימובא
 י"ל דשם לחשאב"ס באכילהאסור
 אבל בזמן תלוי הךה שמתחילהדאף
 כשאר הוי לעולם מדרבנן כשנאסראח"כ
 נוקשה דחמץ י"ל ובאמת בגופו,אסר"ר

 חמץ משהו בו שיש תערובותאו
 עפ"ז בתוה"פ אף מדרבנן רקשאיסורו
 לרפואה לאכלו לחשאב"ס מותר -יהיה
 אוסרים תמצא ואם בומן, שתלויכיון
 וגם דחמץ הומרא מחמת רק הואבזה

 שדה עי' בהנאה גם שאיסורומחמת
 י"ב אות ג' סי' חומ"צ מערכתחמד
 לית סכנה ספק חשש עור כשישאבל
 מצד רק שאסור במה וכ"ש ליהדחש
 לחשאנ"ס בפסח שרי קטניות כמוהמנהג
 רמ"א סי' או"ח שיק מהי"מ תשו'עי'

 מג"א עי' ט"ב קודם עוף בשר וכלרפ"ט
 סי' יו"ד דגמ"ה ועי' כ"ח ס"קתקנ"א
 יחזיר כשיבריא מחשבתו דאםרי"ד

 לנ"ד ואשובה ואכמ"ל,- א"צלאיסורו
 החדש חיים ארחות בס' שראיתילהלכה

 מי' אמת זרע שו"ת בשם שכ"חסי'
 חלב לשתות לחשאב"ס שהתירמ"ה

 שו"ת ועי' *( לרפואתו בשבתשנחלב
 שנחלב מוקצה דחלכ י"זי סי' יצחקפרי

 עכו"ם שחלבו חלב נגד הקל הואבשבת
 -תלוי דמוקצה מה"ט רואה ישראלואין
 החולה מורגל דאם ולפענ"ד כנ"לבזמן
 עכו"ם שהלבו החלב לשתות יומבכל

 לא.צתיר , לו הותר שכבר כיון הקלזהו
 יש וכן מוקצה כגון אחר איסורלו

 דלשתות שם, יצחק ' הפרי סברתלצרף,
 איסור איסורים שני בזה יש מוקצהחלב

 משא"כ מוקצה טלטול ואיסוראכילה
 מג"א ]ועי' בחול עכו"ם שחלבובחלב
 להאכיל מותר דלקטן סקט"ושכ"ח
 וי"ל בע"א~ לו אאא אם כידיםמוקצה
 מוקפנה שבותין שבי שיש דאףבכונתו
 י עכו"ם בישול. בצירוף שלשה אוובישול
 יו"ד אפרים יד' ובהג' בע"א[כשא"א
 'סי' ח"ג התשב"ץ דברי מביאקט"ו

 תקנה משום אינו עכו"מ דחלבקמ"ג
 משום דאורייתא מספק אלאוגדר

 בחוט לתשב"ץ וציין טמא חלבתערובות
 שם . ועיינתי ל"ב סי' ח"דהמשולש
 טמא חלב שכיח שלא דבמקוםשהאריך

 מורו בשם והעיד לבריא אף להתיר'יש
 חלב שותה שהיה - מהר"י החסידורבו
 מה"ט רואה ישראל שאיןעכו"ם
 עכו"ם לגבינת דומה שאינו **(במקומו
 קט"ו יו"ד שבפת"ש ואף במניןשנאסר
 נאסר ח.לב דגם החת"ס בשםמביא
 ופר"ה כרדב"ז הלכה אם ואףבמנרן

 אבותינו קבלו כבר כתשב"ץ[]שסוברימ
 שמחמיר דיעה .כאותהעליהם
 דאורייווא לנדר בעיניווקרוב
 עי"ש חומרו הוא דדבן'זשל

 סי' יו"ד להנובי"ת ג"כשמצאתי
 1"מ .עכי"ם של חמאה לענין גםשכ"כ

 קבלו- לא שאב"ס דבחולה לומרנלפע"ד
 ועי' הנדרעליהם

 הגהו~
 בכלל או"ה

 הכלים שאסר או"ה על שהעירמ"ה

 שוי יי.י

וקולו
ואף
ס"ה

יי"ל -
 ר"ה של ב' ביו"ט שנולדה ביצה : וז"ל יו"ט י' אית סיה א"ח אלקלעי לאביהם זכיון בס' .ועי'"(

 נולדה אבל שאב"ם לחולה דמותר נראה מדיבנז אלא איטירא שאין ב21בת בא' להיית שהל ב' ביך"טאי
 שאהר בשובת נולדה שאם נ"ל וכן כנ"ל'- לא דרבה הבנה משים מה"ת דאסיר הטבת שאחר א' טובביים
 ת ב ש ב ן כ ו וצ"ע היה לגומעה לחולה דמותר נראה ולכן הול ודאי הוא בק"ד דנקיאינן לרידן ב'יו":

 רבנן גזרי לא חולי דבמקומ בזה מותרה בזה בילדה הסמו?ךסויי"ט
 'טהל ב' ביו"ט כזשנולדה האחרונים דבריי פי תקייג סז' חא"ח אייה גיר ה-ב נ-אורן צרי:ים אלך)דבריי
 הצריך לחולה שרי רשיל"מ :~הוא אף בזמן התלרי דאיסיר דס"ל הנראה -:ון בשבה לחילה מיתית ו'ביי2
 בהלב. ג"ב יה"ה -ים לא-תולה

 יאי"י  עכו"ס וטחלבי הלב ליטתות נהג שג"2 העוקה הב?ל ד"ה סק"ו פר"ח ע-' אימי , ? י ה**(
 יאה בלא קט"ו סי' ייש תואר פיי בספי. בויייון הת-ר הקדוין חהיים האי- יגמ בניצא ח"ט שאיןבמקים
 עי"עה ;ו-י בלי עמר לא ואפי'ההליבה



אלימו 'נ'סימןשטקייל
 ולא עצמו החלב על שגזרו שמה וז*ל'

 הרמ"א שפסק_ ואף הכלים עלגזרו
 בבריא היינו עכו"ם מחלב הכליםלאסור
 גזרו  לא  עכו"ם הוולב שגוף בחולו;ולא
 טמא חלב שכית שלא במקום איסורבו
 של ובחמאה -זה. אות בסוף מ"שועי'

 דאם ס"ג קט-ו בש"ע שכתובעכו"ם
 אין איסור בו נו-;גר המקום בנירוב

 בחששב"ס אבל בבריא זה כללשנות
 ושרי איסור נהגו שלא לפענ"ד .פשוט
 החולה רוצה דאמ בשלוהו לא אם'אף

 פת"ש ועל' ג"פ ברחיצה לו דילהחמיר
 מיהו ס"ו, ס" שם ובנוב"י סק"השם

 סי' שהש"ך אף עכוךם שלבגבינות
 שמדמי ב"ש בשם מביא י"ז ס"קקט"ו
 בישול והרי עכו"ם לבישולגבינות
 בגבינות מ"מ לחשאב"ס שריעכו"ם
 על כשגזרו כי יותר' להחמירפשוט
 ריב"ש ועי' סתם גזרו עכו"םגבינות
 לרמואה יוצלח לא שלחולה ' בפרטשצ"ד
 ה"ט פיד דיעווו ה' הרמב"םכמ"ש
 ביותר, רע הישנה המלוחה גבינהשחושב
 כמו ואינם רעים . שהם מאכלימויש

 וחלב גבינה וחושב לויועהראשונים
 אף שעות כ"ד שנחלב אחרששהה

 היה ז"ל שהרמב"ם ומלבדלבריאים
 משבת ' דמקורו עוד י"ל הרופאיםאביר
 נהרועי מאמרי דש"ס דעתא כסלקאקל"ד
 יומא בת דדוקא מעליא יומא בתגבינה

 ב"ב תוס' כמ"ש ;שמואל הואונהרדעי
 וניטאלותי גדול. ויופא היה ושמואלז'
 ע"י כעת שנעשים וחמאה הגביבותאם

 קל שנהלב יום באותו סיפירטורמכונה
 עכו"ם של והמאה גבינותיותר*מאשר

~ 
 ד(

 אף סתם 'שנאסרה דגבינהוהשבתי
 אין א"כ בעשבים, אותהכשמעמידין

 לחלק יש המאה לענין אבל כלללחלק
 המאה משאר יותר הקל דזהולומר

 לאסור שנהגו במקומ חשאב"סלענין
 כתב ."ט"ו בטי' יו"ד הטור דהנהיהואן
 שלא , אומר שהיה הרא"ש אביובשם
 לאסור ברור מעמ בה יירעהיה
 טעם 'ואמנם' אימור. בו שנהנואלא

 נקפא אינו טמא רחלב ו'נהיהאוסרין
 שיש מחלב נעשית . ההמאה עכ"פאבל
 ועמד ש'נתערב טמא הלב חששבו

 א"כ עמה טהור החלב ויותרמעל"ע
 כמבושל כבוש עעל מטמא טעם .קבלה
 ממש בבישול החלב נתחמס עודואולי
 דאף י' אות לקמן ולמ"ש מקודמכנהוג

 הנסיובי שנתבשל דאחר דס"ללהרא"ש
 היינו בשר עם 'דרבנן חלב ו:מיהוי

 במימי ס' כשהיהדוקא
 הנסיובי נגד חלב.

 עם חלב המימי אסור מס' בפהותאבל
 ]רק מה"ת כעיקר דטעם מה"תבשוי

 סכרא לומר המצאתי מעל"עבכבוש
 שיש כש"כ וא"כ שם[ דרבנן רקדהוי
 הטמא.- מחלב טעם הטהור שקבלאיסור
 טעם יידע היה שלא הרא"ש דעתאבל
 או"ח בנוב"ת כמ"ש י"ל לאסורברור
 לו"ד הש"ך על הקושיא ע"ד ס"וסי'

 בחלב די דלפיכך שכתב סקיחקל"ח
 כיון דאורייתא וושש  שהוא אף א'הותמ
 וירוק עכור שהוא ניכר טמאדחלב'
 'או החלב כל שיחליש ' לחוש איןוא"כ

 מעט החליף שמא לחוש יש אלארובו
 דמדאירייתא מדויבנן אלא אסורדאינו
 הש"ך דהרי. עכ"ל בטל ברובאמב"מ
 דאזלינן' ממיק סק'"ו צ"ח בסי'בעצמו
 היתר חירש שם השואל והרב טעמאבתר
 ' והקשה בטעם מעט רק ;ימשונהמשום

 ל~עט,_ רב בין לחלק דמנ"להנוב"י

 מעט בטעם שינוי ד"ש לנו העיו-ומי
 השותים דהחולים קצת י"יל ]זה ויב.או
 הנוב"י ותירץ ן כן העידו טמאהלב
 או ממשרת ילפינן מה"ת דטכ"עדהא

מגעולי
 כל מוובית ע;י רנכרר הךלב עומן "הוא נוז,נור..קו. הבא קאבדעכ.וו'ט 1;הלב ובדבר %וניר. ל י " ה"(

 :;די:'ה כלי :)תה עיי'יי כי1'ן שכוו;יר י' מי. ;הקיכן א:ה וע'" שנותיר, ל" סי' ן,לכה דלי בס' ע.' המ"םחלקי
 מנ-י~רך דין-;-ג העיד -כבר ל:ייף כ,רהת שמא דבר ד-זת נועירב -::מ יש אנ ולרוד'נ ה,-,לב ב.;קלמדיד

 ' כי:נין- עואלבעהנו"ח

 להןנוך דהיווו ;:לא 'של;,;:נוה ו;,,קיכ בגלה שם י,,עלה תערובות השע, ש-': -::כ ':אין
 לה;,;י קצונ לחרלהזוו



 /ןששש
 ל;4)א"4ףי14לייהייהו הני~ו מגעול4))עכו"ם'

 חלב אבל 'מלקות' בהם שיש לאוויןש'הן
 שאין כיון מה"ת אסור שהיא אףטמא
 ולפיכך דרבנן בה טכ"ע עליהיוקיו
 ולפע"ד במינו כמין דהוי א' בחותםרי
 דהרי טעם שקראו במה לי הונחלא
 וטעם הטהור עם נתערב ועיקרו הח"טג_וף
 ויד הילל בבית שכתבו כהך רקשייך

 ליורה שנפל בתינוק ע"ט סי' יו"דאברהם
 בעשה רק שהוא אדם בשר דטעםומת
 בחלב, משא"כ מה"ת טכ'ע בו לומראין

 בשינוי רק שטעמו דמה לומר נראהויותר
 אין ועיקרו בו שנתערב ממהמעט
 ואף שיעוי להצי דמי לא עליולוקין
 בס' רבנן בו אמרו לא מה"ו!שאסור

 שנתערב וכיון בטעמא ורקובקפילא
 מראהו ניכר שאינו עד גדולברוב
 גיחוש אם אף לבן הפך וכולוהירוק

 הדבר ברור טמא חלב מעט בושנתערב
 וע"כ טמא מטעם שינוי שום בושאין
 בחמאה אבל בחלב זה וכל א' בחותםדי

 ורק לבד ועומד' נקפא טמא חלבשאין
 דבו'י נכונימ מטמא טעם שקיבלהחשש
 -כזד; באיסור לומר שייך דלאהנוב"מ
 הרא"ש דברי נכונים וא"כ מה"תטכ"ע
 היה יטלא החמאה לענין הזהבבלשונו
 שברור לאמרך ברור שעם בהיודע
 שייך לא וגם טמא טעם בה היהשלא
 טעם ולהסביר מה"ת, טכ"ע בהלומר

 החלב ראו דלא כיון י"להאוסרין
 שנעשה קודם העכו"ם בידימקודם
 טמא חלב בו עירב שמא חוששיןחמאה
 טעם בו והיה בעינא לאכלה כדיהרבה
 כדי והעמידו נמלך ואח"כ מאיסורברור
 טעם הטהור ההלב וקבל חמאהלעשות
 רק שייך וכ"ז -- הטמא מחלבברור

 החלב שעמד מקודם הגהוגבחמאה

 )!יעה ,ו1,,היןי-~ל"הוןא8.,4?-,4ול .מיל,ע
 ר*"י כמ,ש הנקלט שימנו ל4עלהשעלה
 האזינו ובפ' וחלב . חמאה 4ע"פ ויראבפ'
 של חמאה משא"כ בקר _ חמאתע"פ

 בלא שנחלב ביום שנעשיתהמכונה
 הטהור חלכ כלל קבל לא ומבישלכבוש
 משאר יותר ו"ל טמא מחלב .טעם
 עי' החמאה דין ובעיקר *(חמאה
 הרשב"א על שחולק י' סי' ח"גתשב"ץ
 היונה לא דחמאה נכונה ראיהומביא
 לשתות מיהו עי"שן גבינה גזירתבכלל
 שיעידו עד היתר אין טמאחלב

 בבאה"ט וראיתי חשיב"ס שהואהרופאים
י  ר"צ סי' הלק"ט בשם פ"א סי'יו"ד

 לחולי אתון חלב של שתייתשמתיר
 צרת של חולי ג"כ בו שמעורגהאומה
 מצאתי וכן מסוכן חולה שהוא לפיהלב

 ג"ד אות ט"ו סי' יו"ד הד"טבעקרי
 כשהגיע איטיקא בלשונם הדקהשלקדחת
 אמרו ההופאים כל שלישיתלמדרגה
 חלב בהשקאת רק להרפא יוכלשלא
 וצע"ק ההית1י, עי"ש אתון אואשה
 מכר החמור את המוכר ע"ב ע"חמב"ב
 את מכר לא הפרה את מכר הסייח,את
 לחלבה למימר איכא פרה בשלמאבנה,
 היא ש"מ מא"ל חמור אלא להבעי

 מניקה דא"ל. האי רשב"ם פי'והסייח
 כנ"ל החולה אם וא"כ הסייח עםפי'

 דאינו וע"כ לחלבה צריך דלמאקנאה
 כמ"ד הסבע דנשתנה וי"לרפואה,
 דשתו וומור של במ"ר ז'בבכררות
 שמענו לא דעתה- לירוקנא ומעליאינשי
 להיפוך י"ל ובחלב שישתו זורפואה
 ה' רמב"ם ועי' לרפואה, שווויםדעתו:
 לכחול כדי טמא חלב ה"ב פי"השבת
 הרמב"ם ולמ'4ש מירושלמי והיא אחתעין

 מה"ת שאסור דאף ה"ו פ"ג מ"אבהל'
אין

 בהש:קה אדךנים גוים נתחדש שכלמיו אמ; מנ:גיר: ש::מע קט.'ו ס;"י ה:ר"ת ל..,,; קךי,; דאי. (;4
 הש"ס בימי אשר ג"נ טמא :הלב למכביר חכ:אה עועים ועי"ז הרכבה באי:ה טדור הלב עם גכ:ל הלבלערב
 לאסור יאין הפר"ת נו"ש מלבד ג": :מא :קלב חנ;אך להיית יוכל כעת המכרב; ע"י וךלי וא"כ :);, :דעולץ
 אתרוג במראה געל דמראה בלאוו או )גן.:ן :ריק ?גוין שנוטה ה"יאה ירק גמ?יכ ,בנמצאי2 במייכגל(1

 עם הטמאה חיב ויצא מהרה כקל ממרדת ר; -הני:דנק ידוע ע:ך כן( :הייה הך::אה רוב ע"פכמקומבי
 הי"ד, פ//ג תמ"א הר::כ"ם עך": גבינה ;לדקום



אקיהו ' יגסי,מומסקי
 ח"ש ןכ~ו' טשא י' ))חלל על , -לןקיןא~ן
 שלוקיל אדסור שאר נגד הקל .דהיאיגל
 ולענין. כ'* אות לקמן מ"ש עי'עליו

 החולה שצריך' איש אשת האשהאם
 מחלב קל אשה דחלב אף ממנהלינק
 רק אסור ממנה לינק אשה דחלבטמא

 מ"מ מה"ת . אסוה .טמא וחלבמדרבנן
 העלה ולא בה הרהר שלא דאףי*ל
 דג"ע אביזרייהי הוי עליה טינאלבו
 לתא משום וגם שבחנק החמורהערוה
 הדבר וקרוב ווולנית אינה שהיאדידה

 קל טמא חלב וא"כ בעבירהשיהרהרו
 ~לינק קל פנויה מינקת ]אבליותר

 לינק נפשו תקוץ ואם טמאה[מבהמה
 בסכנה להתיר דיש ודאי טמאהמבהמה
 וכמ"ש *( שומר ע"י איש מאשתלינק
 בשם קנ"ז רש"א וגליון ג' קנ"הבפ"ת
 בפריסת להתיר ה' סי' אברהם זרעתשו'
 סוטה תוס' ועי' זא"ו יראו שלאסדין
 קצת היתר לצדד ג"כ להעיר וישח'

 הרופאים פקודת עפ"י כאלר דהחוללםכיון-
 כמ"ד י"ל מות בסכנת להם עצורהאשה

 עליו מחזיר עצמו הוא י"אבפטחים
 לא וה"נ מיניה קאכיל מיכללשורפו
 משום י"ג בנדה וכמ"ד רע להרהוריגוא

 ואם -- להרהורי אתי לאביעתותא
 רמ"א בהג' שכתב אף מצריתהמינקת

 ו:מצרית מן תינוק יניקו 'ללא פ"אטי'
 דמוליד משום בישראלית אפשראם
 וכן האיסור מגודל פר"ח ועי' רעטבע
 דמ"וי שכתב הרא"ש דמטעם לומריש

 טמאה בבהמה לאהלופי דאתי שרץכיונק
 הדומה עם מישראלית גרועה מצריתאיכ

 שבת התוספתא כונת דזהו ואולילחמור
 ולא הנכרית מן יונקין אין עשיריס"פ

 סכנה של דבר היה ואם טמאהמבהמה
 על דקאי זה להעמיד שקשהקותר
 מניקה דנכרית במשנה שמפורשתינוק
 ע"ז ובירושלמי ישראל בת שלבנה

 -ומן הנכרית 6ן:. התינוק יונק ,תניפ"ב
 משרם לא  חושש .ואדנו טמאהבהמה
 על - דקאי רק טומאה משום  ולאשקז
 ינק לא בישראלית  כשאפשר חולהגדול

 דבגדול לדינא נלפענ"וי מ"ממנכרית
 ישראלית איש אשת נגד יותר קלמצרית

 ושלא משפחתה פגם שייך לאדבמצרית
 אביזרייהו  'הוי ולא  בעריות מרוצהתהיה
 ואל יהרג ממש ביאה על ורקדג"ע
 יע.ב ס"ק קנ"ז סי' הש"ך כמ"שיעבור
 בטבע הוטבע ואם שם יוסף ברכיועי'
 שיוליד נחיש לא מעיקרו צדיקטוב
 הא בגדול הא י"ב חגיגה עי' רעטבע
 ורבא דאביי בפלוגתא תלוי ואוליבקטן
 ברכות עי' בגדול בישא היי טבאאי
 יש.ראלית א"א אמ וכן ואכמ"ל,כ"ט

 ואשה תינוק ואין בדדיה חלבנתרבה
 קל"ו: בשבת כמ"ד סכנה ויש ממנהלינק
 ישראל ולא ממנה ינק שנכרי יותרקל
 אינו שהוא כיון החלב שיפלוטאף

 סי' יו,ד עי' להרהורי להוש ישחולה
 האשה. משמש האיש. דאין ס"ישל"ה
 מוולב הכלים לענין להנ"לואשוב

 שנדפס אחר תיכף אשרעכו"ם,
 הרה"ג לידי"נ ח"א יעקב שאריתשו"ת
 בהפ"מ שהתיר י"א בסי' מליבאוואר"י

 חלב מעל"ע . בהם שעמד כ"חשמונים
 בסי' או"ה בשם הט"ז מ"ש נגרעכו"ם
 לבישול שוה כבוש דה"ה סק"זקס"ו
 אהרן יעקב הר' הרה"ג עליוערער

 כל לי שלח האחרון וזהמבארזנא
 להכריע ביניהם שעברו תשו'החלופי

 מ"ה סי' ח"ב יעקב שארית שהדפיסעד
 הלכה אם פלפולם ועיקר דבריו,לחזק
 למ"ש ברוב בטל עכו"ם דחלבכאו"ה
 קיל דחלב ס"ה ס"ז כלל החכ"אג"כ

 מ"ז בכלל גופיה באו"ה דהרימגבינה
 שנפל ובחלב מגבינה לחלק מפורש ז'דין

 ס"ק הש"ך ואולי ס' בעינןלתבשיל

-.--.-...-. - -  
- 

ט"ו

 בקטן טומאה גזרו ולא יקג גריחות 1"ה גדה עי' טמ" :,לבה שגם בנדה שהומר אומר הילל*(
 פ"ת אה"ט ו;' רמב"ם עי' זה טעם טילך לא ול נג, אבל כן'א"מ ושוהה בב"א רביעית יינק שלא כיוןהלונק
 כשאפער( :ןוורי: מ ייבק לרפואה ול:ןהי"ב



טראךיהו "ד/ ג'סרטזשסקי

 לכן בש"ע מ"ש עי רק קאי לאט4ל
 ולא גופיה גאו"ה וע"נת" -גבינותיהם
 מעל"ע בכבוש גם לאסור שיזכיר-מצאתי
 היה הט"ז של באו"ה ןואולי הכליםאת

 חשש שיש האו"ה במ"ש וגם כל[כתוב
 למאכל נפל אם ההלב בפלדאורייתא

 כולה-נלפע"ד נגד ס' שצריך אצ"לבזה

 החלב כלל הישראל ראה שלאדמיירי
 חלב כולה שמא והחשש הנפילהקודם
 אותה שראה לבן חלב בסחם לאטמא
 להעתיק והנני החליבה ראה 'לאשרק
 הרמ=א מ"ש על סק"ד הסר"ת'מ"ש

 להאה בהמן שנתבשלה כליםדאוסר
 כנגד אלא ס' בעינן 'דלא נתערבדאם

 דקאמר למאי דהא עכו"ם של החלבחצי
 נראה חיור טהור ירוק טמא חלבהש"ס
 טפי כצ"ל[. ]שמא טהור .חלב הוידאי

 כנגד ס' בעינן לא ולזה מנכרמחציו
 להתערב שיוכל מה כנגד אלא החלבכל
 החלב. חצי ער ושיעורו מנכרולא
 להרשב"א מצאתי זה שנתבתיואחר
 דלא בטהור טמא דתערובותשכתב
 הוא טמא דחלב בהיכא היינוסנכר
 נוחה דעתי ואין ע=כ בטהור מועטדבר
 אמאי תלמודא ליפרוך לנהדר דא"כבזה
 מדאורייתא דמב"מ הוא סד"ראסור
 כההשב"א בטהור טמא וחלבבריבא
 אסרוהו אמאי שכן וכיון מב"מדהוי

 הוי דאי הרב דברי לפי לישבהאפשר
 למדקדק אלא מנכר לא ומחצהמחצה
 גזור שכן וכיון דוקא להכירהיטב
 מחצה והוי היטב ידקדקו לאדלמא
 אסור ומהצה דמחצה הרב וסוברומחצה

 ומזה באות אות עכ"ל -מדאורייתא
 באו"ה שפרשתי הדבר שאמתתשכיל
 ס' -א"צ ודאי חלב כשאוי מראהודאם

 ו כולהכנגד
 בלח לחודאי
 בסי' כמ"שנ"נ

 בכבוש רק שנאסרה . הכל*- ' 9ן- .שיצא
 יעקב ' שארית 'הרב דברי , ,צדקומעל"ע

ואכמ"ל.

ד44

 יתנהג איך להשאלה נם נבואומזה
 . בשר אתר הלבבשתית

 כט"שששוהין דהשיעור שלפענ"דאף
 התלויכאיסור אינו פ"ט סי'ביו"ד
 מושך שהבשר רש"י לטעם הן כיבזמו
 בשר משום הרמב"ם לטעם והןטעם
 כאוכלם הוי השיעור תוך השיניםשבין
 לאנשים ומה"ט בגופו איסור והוייחד

 קולא בשום גדר לפרוץ איןבריאים
 שם פ"ט 'בסי' האחרונימ הכרעתנגד
 - חלוקים הרבה בתולה אבלע"ש

 שיש ליחה, ופולט הגונחבהולה
 תורת ליתן כרחינו על לו סכנהספק
 הוא החזק שיעולו ' בגניחת בידוכ"א

 או - רב, אם הוא המעטהרפה,
 שיהוי שא"צ. תוס' דעת עלשיסמוך

 ובירך שסילק אחר תיכף רק.כלל
 וירוח ישתה לפיו*( והדחה קינוחועשה
 אפשר ואם אחרת, כסעודה דהוילו
 בהגהת כמ"ש שעה שיעור גם ימתיןלו

 סי' ש"ך ועי' המנהג שכן שםרמ"א
 פ' הזהר ע"פ ושרשו ט"ז ס"קפ"ט

 שם הגר"א בביאור כמ"שמשפטים
 וכן לשעה עת יש אחרי פ' מד"רועי'
 חבירו עם דבר ע"א ל' מיומאמקור
 כיון פרש"י ידיו. שתי נוטלוהפליג
 מסעודתו דעתו הסיח ' א שעהשהפליג

 שיעור שהוא מצינו דברים לכמהוכן
 ס"ו, סקט סי/ יו"ד למליחהארוך

 סק"ו, קצ"ט סי' ש"ךעי'
 בהם שנתן העבדגיםבעריבת

 ובפר"ח תמ"ב א"ח ש"עעי'
 שיעור למים נפל דוקא שעהדשיעור
 ע"ט סי' ב"ח תשו' עי' נפשושתצא

 איסור משאר גרעלא
 לא שבהפ"משנתערב

 בטעם כ"ש סידצ"ב

לחפיפה
לביעור
עורות

ופתעש
 בן היללו;,

 בדברי בי חכמיבוו
 לתו כן רהדחהקונוח
 קנו"ה בוא להקללא

 והודו מדעתו הגנ"י מו"ר אבי דוסיף והדחה קנוה שמלת ~ומר עליט"א המהברהגעךן
 א"צ לרמב"ם שעות בשש כמו א"א ושואל 17מסתפק חולין דו"ר ו;י' נ;בר לאהתו:'

 אבל אחריתא סעורה עד אמר לחומרא רק או דהדהה קינוח בעי ומ ובירך בסילקדי
 ;"ל. לרא/'י שם מקיםוהראה
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אגדהרש'קן2

 כמאריא קייה:דלא ן ":אה"ע:,ןז:;טי")ו14'ש
 דלא :שכתב פןט '(' ט4' קט"*שאביא~

'גש5"י
 שעה-והמדקדק לשיעור רמל

 הש"ך מחשש שעווז שש לאמתיןיותר
 מי יעשה דכן רש"ל בשם פ"טסי'
 שאין בעצמו מעיד תורה, ריח בושיש
 עצמו מכניס כי , להבין תורה היח .בו

 לדמות בנפשו שקר ועושה סכנהלספק

 נט"י לענין כ"א בערובין לר"עעצמי
 לר' או וכו' שאמות מוטבשאמר

 מפסיע שהיה פ"א ביק קנוסא בןיהודא
 להם שהיה המ שאני אבל עעשואזיל
 כמ"ד לשהש מעשיהם וכל הרבה_חסידות
 חיישינן באחר כן משאין שםבש"ס

 בישיבה שהקשו מה יגל ובזהליוהרא,
 דעתיה מה ק"ה חולין ' ביש"שמובא
 לגבי  כחלא  עצמו שעשה  עוקבאדמר

  אינש ידע כי ע"ש אביו - לגביחמרא.
 לשם מעשיו בכל חסיד שאינובנפשו
 ונלפ"ד ליוהרא. וחש כאביושמים

 מהך גם שם בחולין הש"ס שסמךדזהי
 חמרא לגבי חלא אנא שמואלדאמר
 כי ביומא זמנא הד נכסיה סיורלענין
 ממונו עליו שחביב גדול צדיק היהאביו
 מיעקב צ"א בחולין כמ"ד מגופויותר
 ביומא זמנא תרי סיירם ע"כאבינו
 סמכו ולזה ליוהרא חש הואמשאיכ
 אסי ורכ דאביי הך ג"כ שםבש"ס
 חר רק סיירו ולא ליוהרא חשו הםדגם
 לענין גם דה"ה נבין ומזה ביומאזמנא
 כמר דהלכה בשר אהר חלבאכילת
 מחשש מהם יותר לההחסד שאיןעוקבא
 בביאורו הגרעא כונת זה ]ואול"יוהרא
 מסעודתא שמואל ואמר שכתב פ"טלסי'

 עוקבא מר וצ"ל ט"ס שלכאורהלטעודהא
  מסעודתא הך מדסמיך כונתוואולי

 שסייר שמואל דאמר להךלסעודתא
 אסי ורב אביי וסברו זמנא הדארק

 הלכה.ן דכן ש"מכוותיה

י,*
 ומחולשת סכנה בו שאין דשולהיטאף

 ~שאה .  15 .וטשהי:. ברע1) ). מצפער ,,מזגו
 בשר:-  אהי ה5ב לשתות ותאבמאכל
 תירץ גונח ד"ה , ס' כוץובות בתוס'הנה
 בצער מיירי קי"ד ביבמית דהווםר"ת
 שם ובשטמ"ק חולה שאינו רעבשל

 ביבמות דמ"ש ר"ת דברי יותרמבואר
 לאכול שתאב אלא ' דוקא .לאומצטער
 הככר על נשבע בשבועות כמ"דחלב

 עליו הקשו ומש"ה עליהומצטער
 ביו"ט רבנן לו שרו לא תאבוןדמשום
 בנ"ד משא"כ ע"ש כלל גזור אילבריא
 דשרו לר"ת מודי הם גס  שאב"ם רקבחולה

 פי"ד המ"א הרמב"ס ]ומ"ש ביו"ט ר1ןלו
 מפני או לתיאבון איסור מאכל האוכלהי"ג
 בגוף והאיסור בבריא מיירי חייבהדעב

 חלב שתיית לענין ה"ה וא"כהמאכל[
 חומרא אלא שאינו השהלה שיעורתוך

 ובשו"ת בו, החמירו לא ודאידרבנן
 לשתות דרק משמע ע"ג סי' יו"דחו2"ס
 שעה אחר כזה לחולה התיר חלבמי
 ע"ש ד' אות י' סי' הו'"ט בעקריוכן

 לפע"ד אבל י'[ באווז לקמן]ומ"ש
 גדול פוסק דעת צירוף עוד שישדכל

 קימ"ל שלא אף בבריא גםלהתיר
 בש"ע רעתי  הובא  שלא ואףכותיה
 המצטער חולה כגון בשעה"ד לסמוךנוכל
 ממה גרע דלא דרבנן במידילהתיר

 כיחיד והפ"מ הדחק בשעתשמתלרון
 לסמוך פליני ר' כדאי ואמרינן רביםנגד
 בספרי מ"ש ועי' דנדה בפ"ק כמ"רעליו
 ל"א ל' אות תרמ"ט כ"י השדהעץ

 מחד גופו ואבידת ממונו]ודאבירת
 וצער-ופסידא לו דהשבותו לן נפקאקרא
 מורינוס כרבי הלכה ס' בכתולותשווין

 1  ע"ש.  גליא איש כנחוםוהלכה
 אלמלא כתב ג' בית רד"ך שנתשו'ואף

 דדוקא אמינא מחבריאמסתפינא.
 כיחיד לפטוק בידם כת שהיהבאמוראים

 כדברי נוטה סברתו אם רביםנגד
 יידע ומביר דנמיר מאן אוהיחיד
 מו2וך וויחיד הפוסק כדברילהכריע
 שהלכה ונכוחוו2 ברורות בראיותהגמרא

כמותר



,:,~ל'הו 1' ",,מיטןפונלן
 דיתמי יתמי אנןי אבל בשעה"דלמותו
 פשיטא כיחיד לפטוק בידינו כחשאין
 פלוני ר' הוא כדאי לומר לנושגין
 דרבנן במילי אפי' בשעה"ד עליולסמוך
 להכריע ויורע ומביי גמיר א"כאלא

 נהגו שכבר או ברורות בראיותכדבריו
 טקום מכל - ע"ש היחידכדברי

 מחבריו דמסתפי כתב דשפירנלפענ"ד
 פשוט בגט וכמ"ש כותיה ס"לדלא

 דבאיסור ו' סי' הספר שבסוףבכללים
 סומכין דיתמי יתמי אנחנו גםדרבנן

 נמיעוט וכ"ש רבים נגד כיחידבשעה"ד
 ואומרים גדול נגד בקטן וה"ה רביםנגד
 עליו לסמוך פלוני פוסק הואכדאי

 דרבנן במידי דפלוגתייהו כיוןבשעה"ד
 או"ה הוראת יו"ד להפמ"ג כלליםועי'
 כללים בשד"ח בזה והאריך ה'אות

 בכמה שמצינו ק"ט כלל כ'מערכוז
 פוסק הוא כדאי אומרים אחרוניםשו"ת
 ובכן - בשעה"ד עלין לסמוךפלוני
 בכמה לנ"ד אבוא דיתמא יתמאאנא
 ולהכריע בסכרא לצדד שאוכלאגפא
 כדברי ברורות נראיות  הגמראמתוך
 להקל לי וון5ילה המיקלהפוסק
 5מען רק להחמיר שנהגו נמהבבריא
 שיראו ד' יראי החולים דעתתנוה
 הנלפע"ד אציג לסמוך מה על להםשיש
 עבה שקטנם אחרונימ נגד שהוא]אף

 ווזוס' רש"י הראשונים בדעתממתני[
 בסברא, המתקבל דבר ז"ל ורמב"םורי"ף

 הגמ-א. דברי בקצרה,ואציג

ר*
 -וטרי השקליאחר ק"הבחי5ין

 איתא, והדהה קינוחמדין
 לאכול אסור בשר אכל חסדא רבאמר
 מוציא דבשר משום ]פרש"יגבינה
 בטעמו[ ומאריך בפה נדבק והואשומן
 ראב"י א"ל בשר לאכול מותרגבינה
 ]פרש"י מהו השינים שבין בשרלר"ח
 עמו גבינה לאכול שלא בשר השדבמי
 עודנו הבשר עליה קרי שיטלנהןעד

 ראב"4 דשאלת פ' ]והרא"ש שיניהםב"ן
 לסעודתא מסעודתא ששהה, לאחרהוא
 השינים בין בשר מצא אם; שעותשש
 שיטלנה[ ער גבינה לאכול אסוראט
 חמרא לגבי חלא אנא עוקבא מראמר
 אחריתא לסעודתא ע"ש וכו' אבאלגבי

 כל נמשכו ואחריו והטור ע"ש.אכילנא
 מרנן סברי הש"ע ומפרשיהפוסקים
 בטע6 להלכה פליגי ורמב"םדרש"י
 שינים ניקור מהני דלא חומר]ונפ"מ בטעמי מאריך משום לרש"י ש"שהשהיה
 בשר כשמצא ש"ש ולאחר ש"שתוך
 לתינוק - בלועס וקולא להסירו,צריך
 בשר משום ולרמב"ם ש"ש[ להמתיןא"צ
 לתינוק דלועס ]חומר השיניםשבין
 ניקור מהני ולא ש"ש להמתיןצריך

 להסירו א"צ בשר שאכל אףוהקולא
 לאחוז לדינא ופסקו במצאו[ ש"שאחר
 שבטור .]אף ע"ש. הטעמים ב'חומרי
 הטעמים ב' חומרי לאחוז טוב רקכתב
 כללי שד"ח עי' הדין מן שאינושי"ל

 א"ח בטור וכה"ג ו'. ט/;ז, סי'הפוסקים
 ביום לאמרם טוב הקרבנות פ' א'סי'
 יה"ר לאמור יכול בלילה דגםמובן
 עי' ביום אלא יאמר לא כתבובש"ע
 ואכמ"ל[. בהקדמה פקודיך דרךבס'

 יב מאמר בתחילת. דרק נראהו5פע"ד
 לאכול אסור בשר אכלחסדא

 פוש;י ישהה כמה פירש ולאגבינה
 ומאריך שומן שמוציא משוםהטעם
 אם בעצמו האדם שיביןל ופרושובטע~ו
 רעב כשאינו והוא הטעם מרגישעדיין
 נתעכל שלא אע"פ עדיין אכילהמאותה
 שהוא ס"ה קפ"ד סי' א"ח עי'לגמרי
 הפירוש או וחומש, שעה מיל ד'עד
 הגמרא שזכר ווודחה בקינוח ויישלא

 רק פת מעט שילעוס שפרישומקודם
 הטעמ שבטל שירגיש עד הרבהשיאכל
 שנדבק השומן שיסור ]וכ"ש מפיוהבשר
 ערבי שבס"פ ואף רש"י[ כמ"שבפה

 הפסח אחר לטעום דאסור קימ"לפסחים
 דשם הפסח בשר טעם יבטל שלאכלל

חיישינן 2ב



אי,יי ,י 1'6'אפמק'י"  יבטל שיאכל מעט גם שמאחיישינן
 שמא חיישינן כאן אבל הפסחטעם
 בשר ראב"י וא"ל יתבטל, לאבמעט
 41( בעין שהוא פי' מהו השיניםשבין
 הבשר יפול הגבינה כשיאכל אח"כושמא
 ה3"ל רש"י וכפי' עמו ויאכלמשיניו
 פי' שיטלנה עי עמו גבינה יאכלשלא

 ד' שהיה מועיל ואינו שינים ניקורע"י

 טעם לבטל הרבה פת שיאכל אומיל
 ביל עודנו הבשי מקרא יהשיבו'הבשר
 בניקור .שיטלנה ער בשר דחשיבשיניהם
 בפרט הוא רבה טרחא כי ויעןשיגים,
 וקוטמו עץ של קיסם בנוטל]בשבת

בטעמו
 -,---. :-'י=-'=_-'-------------------=----===-==
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 השינים בין בשר יש שמא חיישינן בסוזם דאף הבינו הפוסקים כל ז.*(
 שודאי בפיו כשמרגיש דדוקא הפירוש אמינא קדשם ד'בריולולי

 שבין הבשר משום דהשהיה שכתב הרמב"ם בלשון ומדויק בשר שיניו ביןיש
 יש שמא לחוש בסתם ולא בשר בודאי כשיש שפרושו הידועה בה"אהשינים
 אם לאלתר אפי' שפרשו אחריתא לסעודתא ר"ה שם בתוס' ובן שםבשר
 שבין מהבשר כלל חששו לא מדוע טנבא שקשה גבינה לאכול מותר ובירךסילק

 שיש בודאי בפיו' כשמרגיש מיירי דהש"ס דפרשו וע"כ בש"ס שמוזכרהשינימ
 עד להמתין או שיגים בניקור להסיר צריך דודאי פשוט שבזה בשר ש~ניובין

 מיירי ותוס' הש"ס, בפי' הרמב"ם בדעת לקמן כמ"ששיתעכל
 כשאינו בסתם,

 לרמב"ם, תום' בין מחלוקת כאן שאין ונמצא השינים בין בשר שוממרגיש
 מצטרף שאינו ל"פ כ"ע השינים שבין דבבשר ק"ג בחולין ממ"ד ראיהולפע"ד
 לא בסתם אבל השינים לבין שנתחב בידוע מיירי וע"כ הרמב"ם וכ"פלכזית
 ]צ"ע מצומצם. איסור כזית אכל אמ ולוקה לשם מעט נתהב שמאחיישינן
 ולא מצומצם בכזירז ומצה פסח באכילת יד"ח ויוצא סע"ב[ פ' דף יומאמתום'
 שבקל מ,לאכותים כשינים אזכיר אנב השינים. בין מעט נדבק שמא,חיישינן
 כמעוכל הוי שעות דבשש לומר שייך לא דבהם ולפענ"ד _ לפיו ומכניסםמוציאם
 שתשמישם וכיין מיזכות או וגצם ככלי והמה בטבילה וחייצי כגופו שאינםכיון

 לצדד יש היטכ הדחה רק הגעלה יטא"צ ראשון כלי ברותח שלאבאכילה
 שו"ר הרמב"ם, לשיטת ש"ש וא"צ בשר אכילת אחר היטב ולהדיחםלהוציאם
בשד"ח

, 

 איך זמנינו אחרובי בספרי מחלוקת שיש כ"ד אווז ד' סי' חומ"צ
 אצלי מצוימ הספרים ואין המץ, מאכילת פסח ובערב לחלב בשר ביןיתנהגו

 בפת"ש כמ"ש בהנאה מותר אם מת של זהב של שן לענין בתשובתיוהארכתי
 ואכמ"ל, שמ"ט סי'יו"ד

 למ"ד וסוטה י"ד שבת בתוס' לר"ה רדבריך, אעיר ישראל, רכב אבי אבי : מר ,או לל הי"י(
 רריבז( יברך לא אזי מצונ:צם מצה כזית לו בוש לז-ינא ונפ"נ; ,:שינים בין מעט ישאר שלזו ימלט דלאמשמע
 רק יצויר גבר דאלים דמאן בצימצם מצה כ:ית רק ל-:ם ד,יה עלא בשנים תם"ב בשע"ת המובא יהודאדבלת
 ליתן מתויב אזי כהלכתה המצוה נ:קיים איגו דממילא במצומצם אבל מצומצם ולא שלם כויח להםכשהיה
 ובהג' תע"ה או"ח ועי' עי"ש, מש"פ כפהות הוי ליה הויא לא דלמצוה כיון תפם ומי לחבירו גםמשהו
 ,"ל, מורש"סוגאון

 שיש למי חטאת[ דחייב שיניולחצוץ
 מייתי ע"כ שיניו לנקר בשינים נקביםלו

 דהוי לגמרי שיתעכל אחרת עצההש"ס
 מר דאמר מה והוא הבשר שנטלכמו

  וכו' חמרא לגבי חלא אנאעוקבא
 ינקר כשלא ומיירי השהיה לעניןעיי"ש
 אחה רק כמעוכל חשבו דאביושיניו'
 בעופות מ"ז פי"א אהלוו! ]עי'מעל"ע
 בסעודה דאף ס"ל והוא ן מעל"עודגים
 י"ל א"כ עיכול הוי ש"ש יטהואאחית

 טעם דעיקר מודה רש"י גםדלהמסקנא
 השינים שבין בשר משוםו:שהיה
 שמאריך מפנל ולא במקומו בש"סשמפורש



י~יהו 6' ח' י'6'טזשללי
 מס"פ ונסתר בש"ס זכרו שלאבטעמו
 רש"י דגם וי"ל הנ"ל פסחיםערבי
 חשוב ש"ש דאחר להרמב"םמודה

 לטלו דא"צכמעוכל
 בשר ראב"ידשאלת

 ש"ש ששהה אחרעל
 טעמים. מכמהדחוק
 לסעודה  מסעודה שהיה השיעורידענו
 דמר בעובדא - אח"כ עד שעותשש

 עודנו הבשר קרא מהך דהרי ב(עוקבא.
 שיעור תוך אף דמיירי מוכח שיניהםבין

 זרו לא ע"ח בתהלים כמ"שמיעוט
 מפורש וכן בפיהם, אכלם עודמתאותם
 נותנו שהיה כיון בהעלותך פ'בספרי
 בשיניו לפוסקו מספיק היה לא פיולתוך
 עוד שנאמר כענין יוצא שנשמתועד

 ע"פ בפיה"ת רש"י וכ"כ בפיהםאכלם
 אם ואף כרו"פ, ס' ועי' יכרתטרם
 ז"ל הרא"ש רגלי תחת ראשינונכוף
 שבין בשר בהאיבעיא פירושולקבל
 ג"כ י"ל הלא ש"ש לאחר דקאיהשינים
 בשמ"ר על דהרסנא כסא בהגהתכמ"ש
 להלכה הרא"ש דברי שפי' רפ"וסי'

 ש"ש א"צ אחרת בסעודה והפסיקדבקנוח
 א"צ דבקנוח ר"ת נוסברת לאפוקיורק
 דלא הרא"ש כתב אחרת סעודההפסק
 בלא ש"ש שהמתין עוקבא ומר כןנהגו

 ע"ש. אכיל הויקנוח

ח.
 כלל הזכירו לא ורמב"ם הרי"ףוהנה

 ובב"ח מהני אי שינים ניקורמדין
 האיבעיא מפרש דהרמב"ם לומרנדחק
 סמכינן אי מהו השינים שביןבשר

 עיקד הלא קמבעי מה דאלקכאניקור
 שבין בשר משום ש"ש השהיהטעם

 וקושיתו דחוק פרושו ובמחכ"תהשינים
 הפר"ח גם הקשו שכן אף קמבעימה

 כפרושי מידי קשה לא מלובליןומהר"ם
 אח"כ נודע ש"ש של הטעם גםהנ"ל

 זכר שלא ומזה עוקבא דמרמעובדא
 דאף דייל מהני דלא ראיה איןמניקור

 שמרי"ף ואומר הר"א על שמשיגלהר"ן
 הפה קנוח מהני לא שמדינאמשמע
 רש"י וכמ"ש שהיה סלא גבינהלאכול
 עמו גבינה יאכל שלא בשר חשובמי
 שלא ומה שהיה הזכיר ולא ' שיטלנהעד
 ישהו ולא שינים ניקור ואביו מ"עעשו
 רבה בטרחא רצו שלא משום אוי"ל
 מרת נהגו דוקא זה שלעגין אוכנ"ל

 יפה ינקרו לא שמא" שחששוחסידות
 נוהגת ויש סכ"ד קצ"ח ביו"דכמ"ש
 לבית לכתן ביים בשר לאכולשלא

 יפה השינים תנקר לא שמאהטבילה
 ע,כ לזה חששו וה"נ הוא יפהומנהג
 מלשון ]וכן לגמרי שיתעכל עדשהו

 הבשר מפני ש"ש המתנת בטעםהרמב"ם
 משמע בקנוח סר שאינו השיניםשבין

 שם הט"ז ולמ"ש מר[ ודאידבניקור
 הטבילה תעכב לא אכלה דאם כ"הס"ק

 רק תאכל ויו"ט בשבת וכן זהבשביל
 דנהי נימא נמי בנ"ד א"כ יפהתנקר
 שאין בסתם אף יסמוך לא בריאדאיש
 ניקור על שיניו בין בשר שישמרגיש
 בחולה. אבל כנ*ל ש"ש שהיה בלישינים
 או וכו' אכלה שאם שם הט"ז כמ"שדינו

 גחולה ה"נ אגיקור דסמכינן ויו"טבשבת
 ]וה"ה ש"ש שהיה וא"צ אניקורסמכית
 שבין בשר בפיו שיש מרגישכשאינו
 שא"צ שומן החולה באכל אוהשינים[
 בפת הפה בקינוח ודי ש"ש א"צניקור
 השומן טעם שבטל שירגיש. עדהרבה
 שעה שיעור שישהה או הפהוהדחת
 ג"כ הזהר חשש אין ובזה כנ"לוחומש
 במקום דהשעה סק"ז פ"ט שפ"דעי'

 ואכמ"ל. להתום'קנוח

ט.
 דלא נחמיר אמ בשר לתינוקיבידעם

 ישהה רק' שינים ניקורמהני
 דה"ה הפמ"ג לחומרת בפרטש"ש
 ש"ש ישהה שומן של תבשילבלועס
 לכלל הדבר ויבוא מללעוסימנע
 ש"ש להמתין דא"צ ברור נלפע"דסכנה

 בפרושווהרא"ש
 קאי השיניםשבין
 מחילות אלפיאחר
 לא עדיין דהריא(

ודי



אל"הו פ.פיטןמפליי
 הדין עיקר על ומעמידין בניקורווי

 דאחר רמ"א בהגהת רעק"א בהי'וכמ"ש
 דהתירו בזה וי"ל מדקדקין, איןלעיסה
 י"א, ביצה כמ"ד תחילתן משוםסופן
 תקמ"ח ש"ע ועי' ז', ימו*ק ע"י,יימא
 תצ"ז כ"ח, ס"ק תקנ"א ומג"אטעא
 ממ"ד ראיה עוד ולמענ"ד י"טס"ק
 ידה אשה מדיחה רשבג"א ע"זביומא
 ואינה לתינוק פת ונותנת במיםאהת

 שלא הזקן שמאי על עליו אמרוחוששת
 עליו וגזרו אחת בידו להאכילרצה

 אביי אמר מ"'ט ידים בשתילהאכיל
 שם ותוס' רש"י ועי' שיבתאמשום

 ה"ב פקג עשור שביתות ה'ובלח"מ
 דינא הך שהביא הרמב"ם עלהקשה
 לפרש"י אף דהרי להלכה אשהדמדיחה
 הרמב"ם הלא שחרית של הר"רשהוא
 ה' רמב"ם ועי' לתפלה אף לה חשלא

 וט"ב דביו"כ ]כתב ובפ"ז פ"דתפלה
 ענט"י[מברך אינו רחיצה שםשאין
 ד' סי' להמלבי"ם החיימ בארצותוע"

 עץ בספרי מ"ש ]עי' בזה ג"כשנדחק
 ולפענ"ד י"ח ס"ק תרמ"ח כ"יהשדה
 דמאן מודה הרמב"ם דגם דלק"מ"נראה
 של דמיעוטא למיעוטא וחיישדקפיד
 גם ומותר אותו מזחיהין איןהר"ר
 לתינוק פת וליתן אחת ידו להדיחביו"כ
 הר"ר שכיח שהיה הש"ס בזמןכמו

 ויבא לתינוק פת ללתן ימנעדאל"כ
 ס"ל אבל מרעב ודאי' סכנהלידי

 הלכתא לית הש"ס בזמן דגםכרמב"ם
 ומקפז'ת היא חורין דבת ק"ט בשבתכר"נ
 כרשב"ג הלכה ורק ג"פ ידיו שיויחץעד
 חשש אלן אחת ליד אחת בהדחהדגמ
 על מעמידין בלו"כ וע"כ לר"רעוד
 ידה רק ומדיחה וההלכה הדיןעיקר
 שתי לרחוץ להתיר- דאין וקמ"לאחת
 הש"ס בפירוש וס"ל ביו"כ ג"פידי'

 סר דאינו וס"ל קפיד הזקןדשמאי

 ע"כ להאכילו כדי אחת ידו ליטולרצה
 פי' יד*ו בשתי להאכילו עליוגזרו

 אציג אנב שטתו. לפי ידיו שתילרחוץ
 בביצה אחרונ'ים שחדשו במהדי"ל

 דספנה מתינגולת יו"ט בלילשנולדה
 א' ביום תרנגולת משאר אומארעא

 שתבטל ונקלפו באחרות ונתערבהדר"ה
 דאסור יו"ט אחר לאכלו דשיל"מדאינו
 ולפענ"ד י"ז בנדה כמ"ד מר"רמסכ"נ
 קאי אכולהו כתב שם שרש"יאחר
 ומשקין ובצלאשום

 וכן ביצה והשמיט '
 דנדה הני כל השמיטו וטוש"עהרמב"ם

 שמצאתי כמו י"ל בביצה עכ"פשם
 תשו' המוציא פ' שבת מרדכיבהגהות
 קלופה ומביצה וז"ל הקצרהמהר"מ
 יפה לר"ר חיישינן לא אמאיששאלת
 כתבי א"נ בינינו שכיח לא דדלמאכתבת
 העני ושלום מצילין שעליהןהקודש
 דדלמא נימא איסור לענין וא"כמאיר.

 ככתבי הוי ויו"ט הר"ר ביניגו שכיהלא
 ומעמידין מר"ו' שניצולין שעליהןהקודש
 בטל ולא דשיל"מ 'והוי הדין עיקרעל

 השבתי וכן יו"ט, במוצאי לאכלודיכול
 שבליל קלופה מביצה המניחלעני

 דאין פסח של ב' ליל עלשמורים
 שו"ת ועי' ב' בליל באכלו ר"רחשש
 להם שהיה שי"ל ס"ג סי' משהוישב
 ביצה לאכול הולי לאיזה לחשאיזה
 עליה שכתוב הלילה עליה שעברקלופה
 ישע בגדי הגהת עי' קודש כתביאיזה
 ממ"ד קצת להעיר ויש שם המרדכיעל

 וכמה חיות 'בביצים מערבין ל'בעיויובין
 לסעודה צריך והרי שתים אמרסיני

 עירוב קונה וביה"ש יום מבעודהראויה
 הללמ"מ ביצים שתי אמרו ק"יובפסחים

 יוסף רב דסיני ואולי זוגות משום בודיש
 מערבין דאין ל"א בעירובמןלשיטתיה

 שומר משום ביה ויש מצוה לדבראלא
 *( ואכמ"ל. וכו'מצוה

 לא ע"כ 'ידיו ב' שירחוץ עדהר"ר
,,
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 ותמצא ערובין על שור בכור על' דגדול"ם לדעת כוינת י;ראל רכב אבל אבי : ר מ ן א ילל היי(
 קדמוך. שכברכדבריך



=תאו-ז-ה] י;מימןמסקי

 הרמב"ן דעת עוף ב,טר אכ'לתאו:ר
 לאכול דמותר וב"י בר"7מובא

 והדחה קנוח בלא אף מיד גבינהאהריו
 וכן וריטב"א הרא"ה נמשכוואחריו
 ממ"ש שמדייק הגדול זרוע באורמצאתי

 וגבינה עוף אגרא דתנא בהךרש"י
 זה אכל שאם שפי' באפיקורןנאכלין
 עוף דאף דמשמע זה לאכולובקש
 לא דהזהר נאמר ע"כ ולדבריהםתחלה
 רק בהמה עם להשותו בעוףהחמיר
 לענין ואף גבינה עם יחד אכילהלענין
 בעין מבשר חשש שיש שיניםניקור

 שיניהם בין עודנו הבשר מקראוהלימוד
 רק מינה דון דס"ל י"ל בעוףדמיירי
 בבשר דרק באתרא ואוקי בשרדאקרי
 הבשר משלביו יפול שמא היישינןבהמה
 לא בעוף משא"כ הגבינה עםויאכל
 להקל דסד"ר משיניו יפול שמאחששו
 לו שאין ברבר ח"ש רק דאינו גס]ומה
 ראף י/'ג[. באות מ"ש עי' מה"תעיקר
 המהמיר סק"ה צ"ח סי' הט"זלדעת
 שמצינו מטעם בחלב עוף בבשרבספק
 בשר אטו בהעלאה גזלג"ז בושגזרו
 אסרו  שהרופאים  בחולה מ"מבהמה

 לי יזיק שלא בהמה בשר לאכוללי
 הדחת אחר מיד הלב לשתות להקליש
 גם . ]והמחמיר טורח בו שאיןפיו
 לגזור שייך דלא תע"ב[ שיניולנקר
 בהמה בשר אחר חלב ישתה שמאבו

 נט"י בלא בש"ס מ"ד ניהא ובזהמיד.
 דאולי הדחה הזכיר ולא 'קנוחובלא
 בהמה שבשר ובחולה באמת. צריךזה
 שעה אהר שעכ"פ פשוט לו מזיקאין

 עוף_. אחר חלב לשתית לומוהר
 מי2י ל'טהי: צרהי שהיישאי2יחךלה
חלב

 אח-
 ע"ג סי' חתיס עי' ב'2ך

 ועי' אחת שעה אהר לשתותשמתיר
 ד' אות י' מ'" בב"ח דיני הד"טעקרר

 סי' המיר שמן מי:שו' כזהבעובדא

 במי 6"1 ס" ' לדוד מטכתם ומביאו'
 בסעודה ישתה שלא הרופאיםשצוהו
 שנעש4 המים רק משקה שום אח"כולא
 חלב המימי מזיעת ו:לאמביק"ו כליע"י

 בהם שאין סימפונות ע"ישיוצאים
 תיכף לשתותם שמתיר חלכ וריחטעם
 לעיל מ"ש ועי' בשר אכילת'אחר
 בחולין הנלפע"ד.- קצת ואבאר ה'.אות
 פטור חלב במי המבשל ד"ה תוס'קי"ד

 מנסיובא כותח דהא איכא מיהאאיסורא
 חלב שמי משמע ליה עבדידחלבא
 מקור ס' ועי' הנסייבי שבשלו קודםפרושו
 משמע ומתוס' ס"ח פ"ז סי' חייממים
 בהמים אין הנסיובי שנתבשל דאחרקצת

 יש"ש עי' דרבנן איסור אףשנסתננו
 לתוס' דגם הר"נ דעת אבל ק"אסי'

 י"ד ס"ק פ"ז פר"ת ועי' מדרבנןאסורי
 לקמן ומ"ש ו' בסעי' רעק"א וחי'ט"ז
 לענין דדוקא שי"ל י"'א ציון י"טאות

 בבישול ולא מדרבנן אסור אכילהאיסור
 ו' בסעי' הרמ"א דעת גם ואוליוהנאה

 לשתות מותר לתוס' ומינה ואכמ"לכן
 קודם אף בשר אחר תיכף חלבהמימי
 כיון עוד וי"ל לשיטתם, ובירךסילק

 שאסור בכה"ג ממש הלב אטודהגזרה
 הזיעה רק וחלב משקה שום לשתווזלו
 שישתה לדידן גם שרי חלב מימימן

 חדתא שנלפע"ד רק חשש, בליתיכף
 הוי הנסיובי שנתבשל דאחרדלהרא"ש

 נגד חלב במימי ס' כשהיה דוקאדרבנן
 חלב המימי אסיר מס' ובפחותהנסיובי
 אות לעיל מ"ש ועי' מה"ת דטכ"עמה"ת

 חלב המימי עם הנסיובי בנשרה ורקג'
 עדיף דלא מה"ת איסור איןמעל"ע
 במ"ד ונכלל מתחלה החלב עםמנשרה
 שרי בחלבא יומא כולי לה תרודאי
 נעשו לא חלב המימי וה"ה הבשרמה"ת
 פחות שנתבשל אחר משא"כ מה"תכחלב
 תיכף לשתותם אסור מהית שהוימס'
 ועי' שעה שישהה רק לדידן הבשראחר

 ואכמ"ל. סק"ז פ"ט טי'פ,;"ש
א
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 תלב,- שתיית אתר בשרלאכול
 ובש"ע ק"ד חולין בש"סהנה

 צריך גבינה אחר זכרו ס"ב פ"טסי'
  שהוא בחלב דאולי וי"ל והדחהקנוח
 דא"צ ובידים בפה נדבק ואינומשקה
 ה' ברמב"ם הדבר במקור אבלקנו"ה

 גבינה שאכל מי מפורש הכ,ו פ~טמ*א
 ויקנה שמסיים ואף וכו' תחילה חלבאו
 לשון תפש הבשר ובין הגבינה ביןפיו

 ודהרי החלב או להזכיר חש ולאקצרה
 אחר עוף רבבשר . מסיים כ"זבהלכה
 מובן קנוח א"צ החלב או הגבינהשאכל
 יש ואולי להלב גכינה בין חילוקדאין

 מאכל כגון שאכל מי דדוקא בולדקדק
 ולפענ"ד בשותה ולא חלב עםשנתבשל
 במה בש"ס לפרושו דודאי לזהראיה
 מיירי נט"י על הכונה מדיחשאמרו
 אף נט"י א"צ דבשוויה באכילהדוקא
 במשקה לטבילה שצריך ראשוניםבמים

 או"ה בש"ע כמפורש בשתיהמשא"כ
 מה דא"כ חמור דבב"ה לומר ואיןקנ"ח
 מדית אומרים דב"ש לדחוקי הש"סצריך
 מדיח אמר דמר לימא ול"פ למקנחוה"ה

 וע"כ באוכל מקנח אמר ומרבשותה
 דא"צ ה"ה וא"כ בשותה א"צ נט"ידגם
 כרש"י דמפרשים לדידן ואף *(.קנוח
 ובהגהת פיו הדחת על הכונהדמריח
 קנוח שיעשו רק ט"ב פ"ט סי'רמ"א
 שהוכיר עוף על גם דקאי פשוטוהדחה
 ]וכמ"ש רכה, גבינה על וגםמקודם
 מלשון ראיה שמביא יהודה ידבם'

 בת"ה ובאמת שהעתיק ב' דיןהת"ח
 הדין רק כיה כלל כתב לאשלפנינו
 שתיית על אבל ע"ש[ בד"מ כמ"שאמת
 יא.כל ואם בש"ע מוזכר לא הלאחלב

 לשון אחי נלך אם ממג"פ עוףבשר
 בעוף מיקל הלא חלב שהזכירהרמב"ם

 גבינה רק מזכיר הלא הש"ע אחרואם
 סי' בש"ך כה"ג עי' שרי לכ"עוא'כ
 חומרות נתפוש אם ואף סק"ט,נ"ד

 קצת בחולה עכ"פ והש"עהרמב"ם
 שתיית אחר הפה קנוח לעשות לושקשה
 להחמיר אין עוף בשר לאכו.ל ותאבחלב
 שוב ואכמ"ל, קצת פיו בהדחת ודיכלל
 ריש רש"ש בשם תשובה בדלתיראיתי
 ונט"י קנוח א"צ חלב דבשותהפכ"ה
 בהמה בשר אף כשיאכל .לבריאאף

 ע"פ י"ל הדריש ובדרך מוכרחואינו
 דהמלאכים ט' ציון כ' באות שכתבתימה
 שאכלו מחמת התררה לקבלת זכולא
  מקודם שכתוב אף בב"ת אברהםאצל
 צריך מ"מ שתיה דרך והוי וחלבחמאה
 לא ולחם בקר הבן לאכול בפתקנוח
 כתיב ואפ"ה נדה שפירסה מפניהביא
 בהמה בשר דלאכול נראהויאכלו

 קנוח. צריךבבריא

יב.
 פ"ט סי' הפר"ח הזמנים ביןחלוק

 ובימי ש"ש דוקא דלאו כתבסק"ו
 שעות בארבע סעוקה שקוגעהחורף
 ]ועי' שעות ד' אתר  גבינה  לאכוליכול
 לאגריפס שעות ט' מ"ד ע"ב ק"זפסחים
 .ועקרי יוסף ובברכי לרידן[ שעות.כ"ד
 לדעתו סמוכין קצת עשו ס"יהר"ט
 השנה ימות בכל להסמין ישויותר
 בג' דחייב קי"ז שבת חידקא ר'מדעת
 והמה מאורתא לבד השבת ביוםסעודות
 נאמר וכן שעות, ד' בכל סעודהע"כ
 נפגם שעות משש קצרה שהלילהבקיץ
 והוי לילה בלינת השינים שביןהבשר
 בחולה וע"כ ק"ג סוס"י יו"ד עי'כמעוכל

קצת _ _____
 לבשר חלכ בין בה"מ הפסק אודות מאומה זכר לא נ"י הגאון מורי אבי הנה אומר: הילל*(

 פ, עה"ת ובאנו"ח סקדו שפ"ד פ"ט ומפמ"ג בה"מ הפסק בלי לאכול דמותר דנושמע וקצ"ו הצ"ד מג"אעי'

 דהרגיש כ"ט בסי' שליט"א טייכטהאל שלמה ישכר הגאון לי3-י"ג שכיר משנה שו"ת ועי' דאסור משנועוירא
 בשלימות הש"ש שעברו אף לו,לב בשר בין וה"ו; בה"מ, הפסק כלי להקל יש חולה לענין כנ"ד אכלב,ה

 סילוק בלי לאכול "אטור" לנון גם ב,ה דקייך ויכ' כ"ד סי' או"ח עדק שערי עי' ובירך סילק בעינןדלדידן
 כלל, יחוש אין לחולו; אבלוכו'



כנאליקו י"נ '"במימןפסקי
 ד' אחר חלב לשתות לסמוך ישקצת

 'הלילה כשעבר או בשר מאכילתשעות
 מעט בצער אף שבת לכבודואולי
 יש לבדו הקלוקל בלחם קצהשנפשו
 עי' שעות ד' אחר גבינה לאכוללהתיר
 בהך שפי' קצ"ט סי' אועץ מהריחתשו'

 להמתין רוצה היה שלא קי"דדיבמות
 לאכול אחרים דברים שמוציא עדשעה

 דחשבו דוכתי בכמה מצינו והריולשתות,
 האחרונים ממ"ש ועדיף כהפ"מ שבתכבוד
 מאכלי המנהג לקיים כדי תצ"דבסי'
 ועי.' שעות בהשש להקל בשבועותחלב

 פ"ט. סי' יו"זי אפרימ ירהגהות

יג.
 מביטי )2עות ד' אחן* ובירךשכת

 ב' אס"ד שד"ח עי' חלבעל

 לאברהם זכור ס' בשם י"ב אותבב"ח
 --ך. לבטלה ברכתו תהיה שלא מעטדיאכל

 ברכווו ואהלות במור שכתבתיובמה
 '2יט *ש א2 ספך לענין י"בוהודאות

 סעודתו כל תיכף דיאכל *( י3ירןשעות
 להמתין ראוי ודאי 3ירך דבלאומובן
 אחרוני כמ"ש מלבו הספק שיצאעד

 מה זמן להמתין דשיל"מ דהויזמננו
 בשעה לדי כהדעה שמא ס"ס מהנידלא
 איסורא אתחזק וגס ש"ש יש ושמאא'

 מפקפק מאיזה ]שמעתי בשרשאכל
 ביש"ש מ"ש עפ"י שעות ח'להמתין
 בנ"א לרוב הממוצע דרך ט' סי'פכ"ה
 מ"ד ועפ"י ערב"ת וח' שחרית ח'דהיינו
 שעות ג' טועה אדם דלר"י י"בבפסחים
 ביש"ש לט"ס ופשוט שעות ב'ולר"מ
 שחרית סעודה[ ]ר"ת ס' דהיינווצ"ל

 6י' יו"ד הפת"ש כמקש י"לומפסהים
 ועוד לזה ל"ח דבדרבנן סק"לס"ט

 שם בעצמו הרש"ל הוא היש"שלרברי
 לא הזמן דבהמשך לר"מ ד"הבפסחים
 אנו דהרי להוסיף והנני שיטעוחיישינן
 איסור בכלי היתר בנתבשל מה"טמתירין
 *"(. בשעות[ לטעות ול"ח מעל"עאחר

יד(

 ועד שבית בירחון אדבר/ נ"י הגאון אבי לכבוד המחבר, בן הילל אמר:4(
 נשאלה ט' בסי' תרפ"ב שנת בסאטמאר( פא~אק שמעון ייסף מו"ה המפירסם הרה"ג ירירל ע"י )יו"ללחכמים"
 מותר דאורייתא בר"ל דא"סור דם"ל ולהפוסקים שעה חצי ל,ני ב'שר שאכל ונז:ר הגבינה על בבירךהשאלה
 בשכמל"ו( )ויאמר בר"ל על שיעבור אעפ/'י יאכל ו2לא כוטכ שם כ;'וק ובסי' הפת. בר;-..ת שו;תירו כמולאכול
 ל*ב ובסי' מועט. דבר וגם סק"א מ"ז פ"ט בסי' עלוכ דהמשמר,ז כד-נא החורף וב?מות שע-ת ד' אחרורק
 בשיא"ת בר"ל על שיעבור טוב ויותר בשוא"ת מה'.ון דבר לעקיר לחז"ל כה ויש משום יאכל שלאמוטב

 ש"ש דהמתנת נדרו על ישאל הגשאר ועל מעט שיאכל פשרה עשה ב"ח ובטי' בקו"ע אסד"ר עלמשיעבור
 שם נ"י הגאון ואבי י// סי' קכ"ן נלל ה"פ ה"א עי' ח?ישי.ו מטני התרה לזה דמחגל וגור ס-יג משוםרק

 המים על בירך חתנ"ד חסידים מם' וראיהו ש.,ש בא עך דעתד יתסה ולבלי להמתין עצה נתן  מוא"הנספרו
  ששרוי  והזכיר בבירך שם בכמ"ג עי' מרובה לזמן קצר ;מן בין לחלק ואין סימתין נופלת  שהתקופהוא"ל

 סי' בבול"ח אלה דברי  )בורבא  וה לדין ברורה  יאי' אמינא יאנא עכ"ל מחני ג"כ הלילה עד והנ;תיןבתענית
 לרדות לו מותי מדוע לשאול הקשה דיונה חקקיון ינק דאיר--ת(:- הי- דבר"ל להסוברי2 אן-' יאכל דלאתכ"ה(
 רעק"א הג' ומתרץ כ"ב ס"ק רב"ד במג"א  וה מובא ו:ו;נול ה;אה בערל, נמי ?רת בנ-;,ו2 דבריהם העמירדולא

 מת טומאת ופסח/ ערלה ןבומאת במהו:"קי, ען' נטר?ים, 'טנ'וה הג": ;ג' אלי א2" ה: א. ר:ם ייויהואפיה
 נאמר אם אפי' וא"כ בזמנה ומילה פסח 2גד 2רת במ;י2 דבי-ך'ן העמידו בא?ו י:;ילה בי2בת 2ל:ולופסה,
 להדליק לא"י לינור מותר נודוע להלק יש זה י.;י-ן דבריך;2 :ענ'.ן- הכ :2:ית דשבי כ-ין דאיך-.ן;א הויז'בו'"ל

 בניז עי' א2יר דיבים ת"ת ובשביך ;' 2"ק 'ו יכ ניג'א 'ני' י22; נ-סעודת שיתבכ; במקום שבת קסעודהנר
 הריטב"א ווברו דבריה2. העמידו ת"ה וללנין א' כט2 הוי .מב: 2וניך; דלענין הה-תי"ס 2ל שדהה סי4בעול2

 מהלק בר-ל הוי ולא מלאכול להמל-ך יי2ל ל'בתהי"ה ש:,2-' כוהן ;1נ;שךע ב"ה סי' ;22 בבול"ההמובאים
 הנהנין, בבר2ת לא אבל קל"ד או"ה ;;י' היי2 2ן עו-ה2 לההניק י':-ל ב:נ"- 2י ש7-ל":1 מיר- אבןאדיבי
 אי;- אי ש'"ש י: :ן- 2ספק ()2ל ;ועך; קצ- אחר רל אמרובןכ"ו

 ומה לעיל. 2פסק;ין זקן הורה 2בר 2';י; י'
 ?ידי יבוא רא ו;זה -הזנ:ו דיה ךן::ן ;_" רך ;-א הכ2ד הן ל2;" ד,ן-ל"נ: יווי- אחך-ני2 2ע:2 א:-"רשהזכיר
 :)ק',:. ג2 עתה ג2 לאכי; יניז ר;ן ועיר לעילם.היתר

,.,-...:. 
 ה.:-."ן

- 
 ?י:י:_ .2..יי. -!,.2,, ק :;ו. ,לי' : נ.ר י א ך ל

 בס-' ב"ז 2י,2ט;;אל ייט2ך נ:."ה ריו.,ןג



אליהו י"רםימןפכמליכר
לד*

 אף ומצטער יאכול ברעבאמנמ'
 בספק לצרד יש כלל -חולהשאינו

 כי לאכול להתיר כזה דרבנןחומרא
 הרמב"ם בלשון לפני שמדויקמלבד
 אף פרושי, כמו הך שעות ששכמו
 שעה חצי פחות ואף בצמצוםשאינו
 אוהל ואהלות במור ]וכמ"ש מעכבאינו
 סי' רמ"א בהגהת ט"ו אות המלחים
 שאינו שעה חצי נגד בשריה ס"אס"ט

 בסעיף משא"כ מעט פחות ואףבצמצום
 בצמצומ פרושו שעה במלחו שהיהו'

 שורש כתב הלה"מ דהנהלכתחילה[
 ת"ח דטעודת ש"ש של הרמב"םדברי
 פ"ט סי' הגר"א וכ"כ ששיתבשעה
 הסמ"ע והרי ש"ש הוי הערב ועדסקיב
 דברי דנכונים בתב סק"י ה' סי'ח"מ

 חצי ער שכתבהרמב"ם
 עד או היום '

 סוף עד שישבו דהיינו' ששית שעהסוף
 סעודתם 'דעיקר והרי 4( ששיתשעה
 על במאריך בפרט השביעיתבשעה
 להשות רצה 'שהדגמ"ר ]ואףשלחנו
  בשעה  הסעודה דעיקר הטמ"'ע'דברי
 והרי דחוקים[ דבריו אבלששית
 פחות הוי הערב סעוות ערמאו
 ש"ש דצריך נאמר אם ואף  שעותמשש

 ל"ח סי' אה"ע הנובי"ת כמ"ש י"לבצמצום
 שיאכל דמה ביצה כמו דוקאדרשיל"מ

 טלטול לענ'ן משא,כ למחר יאכל לאהיום

 תיכף לעשות שיכול אשה בעילתאו
 יכול וה"נ יל"מ שייך לא לאח"זוגם

 אח"כ וגם תיכף חלב מאכליל~שכול
 ריש ישראל שם ועי' דשיל"מ שייךלא

 בתהומתן לאכול- מ"ד על שדקדקברכות
 בתרומה לאשמעינן בתרומה סתם.ולא

 בין או להן ששייך דאורייתאודאית
  לחומרא דאורייתא דספק אסורהשמשות

 דהכהן ספק או  דרבנן  תרומהאבל
 לאכול דשרי י"ל עבורה לשלםצריך
 ס"ס או להקל סד"ר משוםביה"ש
 עד להמתין דשיל"מ הוי דהריוהקשה
 רעק"א לדו"ח וציין הכוכבים צאתודאי

 תרומה טפק או דרבנן תרומה גמולדעתו
 הנ"ל נוב"י ולמ"ש דוקא הכוכבימצאת
 דכן ומש"ש דשיל"מ. זה דאיןלק"מ
 יוחנן ר' שם דקאמר ל"ה בשבתמוכח
 דלא תרומה לענין יוסי כר'הלכה
 ביה"ש דשלים עד תרומה כהניםאכלי
 ביבמות ליה אית גופי' יוחנן ור'דרי"ו
 פסק ואפ"ה דרבנן בזה"ז דתרומהפ"ב

 דשיל"מ דהוי משום וע"כ אסורדביה"ש
 ר' לדברי רק איירי ע"כ דשםלפענ"ד

 דתרומה פ"א ביבמות שם דס"ליוסי
 כדבריו ג"כ הלכה א"כ דאורייתאבזה"ז
 הלא בדרבנן דאם ביה"שדאסור
 לקולצ דרבנן דספק ס"ליוחנן

 השדה עץ בספרי כמ"שבדשיל"מ
 תרומתן ובדקדוק ב' אותתרנ"ב
 דעתך סלקא תרומה כתבדאם

ר,

גם
כ"י
י"ל
אף

--  - תרומת 
 חיים ברכת ס' והביא שעות בג' יטעה שמא מעל"ע כבישה בשיעור חי:שינן לא מדוע בצ"ע שהניחל"א
 הבשר יטרף שלא ע"מ בהדל דאדם חששו לא ג"י ששהה בבשר מדוע עה"ת אביו חן לוית בשם כרכותעל

 מחמירינן. ולא הוא הגאונים דתומרת ותו יטעה שלא הואוזריי
 שש סוף עד מ"ג סנהדרין ה' הרמב"ם לשון אומר: נ"י הגאון בר ח מ ה בן הילל*(

 הרמב"ם דברי לתרץ נראה ולי בצ"ע והניחו ש"ש סוף עד לו מאין ע"ז והלח"מ הב"י תמהו וכגר ביוםשעות

 שבת ועי' שש סוף עד ודן יושב שהקב"ה נמצא וכו' ודן הקב"ה יושב שניות ג' דע"ז 'פ"ק הגמראעפ"י
 שגיהם  כאלו פי' להקב"ה  שותף  געשה כאלו מעה"כ אחת שעה אפן' לאמיתו ' אמת דין שדן דיין כלק"י

 ה' שעו, סוף עד רק לישב צריך שלדינא אף הזה והדיין אל בעדת נצב ד' כמ"ש ודנים יושביםבשותפות
 'שנסתלקה אחר למקונוו ששב באברהמ שמצינו כמו ד כבוד מפגי זו שעה גם ודן ויושב 'ה' סי' חו"מעי'

 הפסוק על שם במהרש"א מובא הת"י ועמ"י (:הת. שעה אפי' וזהו ד' מלפני קין ויצא נון היפוךה/טכינה
  יושב  וה  שריין  גמצא רכו'  שעין ר'  וובון ליומא אכלין תמידא דמקריבין בתר ורבוניך - יאכלו בוותושריך
 אטי' וזהו חלקו על נחשבת אהת שעה רק אז להקב"ה שותף בשגעשה לומר יש נויוהרות שעות שתיורן
 זו שעה נוקוכוו את עו~ב שאינו והדיין למעלה דון אין  לב,מה דין כשיש שק' נוה עט"י עוי"ל אחת'ש,)ה
 ור"ל. או.ת שעה אפי'  שיתפו על לאמיתו אמת דין שדן וזהו ,ו שעה על עותף י.וז: הךי ;גש ע.ך -מטה דיןויש



יה ,אליהו ש"י י"דס4טזפםקי
 שמש _הערב - א"צ . וזה חו"ל .תרומת
 ונשוב ואכמ"ל כ"ז בכורות תוס'עי'
 איתחזק נקרא לא דגם די"ללנ"ד

 ספק בטעם האחרונים כמ"שאיסורא
 מחזקת להוציא ויצריך להקל בב"חכבוש'
 כל ווו"נ כנבילה יחד לעשותםהית4

 השיעור שבתוך ש"ש שהיה עלהחומרא
 אוכלם וכאלו כבר שאכל הכשרמצטרף
 מחזקת שאכל הכשר להוציא וצריךיחד
 מקרי ולא אמרינן לא וזההיתר
 באתחזק דגם ]בפרט והבן איסוראאתחזק
 עי' מתירין יש דרבנן בספקאיסורא
 מהם כשאחד בס"ס וגם ק"י סי'פר"ח

 החזקה דבשביל יותר קיל פלוגתאס'
 ת"ב[, כעב אות ועי' הדין ישתנהלא

כ(ך*
 בב"ח גם מה"ת אסור יטיעורז"צי

 בפתיחה הפמ"ג שצדר כמודלא
 ילפינן לא הוא רחידוטן כייןהכוללת
 סר ופמ"ג ל"ח כלל ג"ו ועי'מחלב

 שחששו ממה לפענ"ד וראיה סק"גס"ב
 כנ"ל משהו שהוא השעים שביןלבשר
 חומרתו מצד לא הדבר וטעם ך. ויואות

 תרומות בירושלמי וכמ"ד בהנאהדאסור

 הנאה באיסורי ר"ל דמודה ה"אמ"י
 חוטרתו מצד רק מה"ת אסורדח"ש
 אות לקמן כמ"ש יטלכדה"נ גםיטאסור
 מחלב למילף וא"צ ח",ט כ,ש א"כט"ז
 טצטרף 2ן פיה, יסוה"ת ה' מל"מעי'

 מעט מעט בב"ח הכ"ת באכללטלקורן
 איסורק כיטאר פרס אכילת יטיעורבכדי
 לר"א ק"ג חולין ועי' הוא דחידושאף
 ח"ב מבחוץ לאבמה"ח בחלקוגם

 מעשה כמחוסר לאו קריבהדמחוסר
 ]העין הוא דחידוש אף בפרש"יעאש
 דד,רמב"ם שגה למיימוני ב' בציוןמשפט
 לח"מ עי' בשר כזית בו כשאיןפושר

 דמקשה ה"א פ"ו נזיר ש"ק, ועי'שם[
 ילפינן דלמומרא צעח ו"וללן ד'מנדרים
 כזית דגם מג"א על ובהשגתומהידוש
 ואכמ"ל אכ"פ בכדי מצטרףמצה
 מה"ת*( אסור בב"ח זית חצי ללשלוכן
 בפתיחה הפמ"ג בזה שנסתפקו ' כמודלא
 חזי שייך בזה דגם אחרוניםושאר

 אכ"פ שיעור תוך יבשל אם.לאצטרופי
 אחרת בקדרה אף בב"ח זית חציעוד
 אמרינן ולא אכילה איסורי ככלילקה

 לחומרא אמרינן ואדרבה הואדחידוש
 בלשון לאכילה רחמנא' דאפקיהכיון

 לאכילה שוה דבישול הלאו ה"נבישול
 חלב המבשל בדין קי"ד חוליןעי'

 אכ"פ משיעור ביותר אף ואוליבחלכ
 בב"ח שלם כזית דבבישול כיוןמצטרפי

 צרכו כל שנתבשל עד ששההאף
 בלצרף ה"ה לוקה א"פ מכדייותר
 ע"ב ל"א זבחים עי' זתים חצאישני

 מכא"פ יותר כזית לאכולבחישב
 ובפרש"י לה מדמינן גבוהלאכילת
 וברמב"מ משתהה גדול היטקשכשאינו

 נ"ז במנחות שבת לענין והרישם.
 פ"ט ה"ש הרמב"ם שפסקו בתראללשנא
 בב' כגרוגרת בו נצלה אם דאףה"ה
 קמא ללשנא ואף חייב מקומותוג'

 דלא ,שם תוס' עי' מר"א רבינאדבעי
 בישול דרך דאין משום להוצאהדמי
 וע"כ וקריבה חתיכה נמי ומחוסרבכך
 פחות בישול דרך דאין הפירושאין

 כזית דגם קימ"ל בב"ח -דהרימכגרוגרות
 סי' מג"א ]עי' בכגרוגרת פהותשהוא

 דאין. הפי' רק בישול דרך הויהפ"ו[

 וג' בב' מפוזר שיהיה בישולדרך

 אבל וקריבה חתיכה נמי ומחוסרמקומות
 השני קריבה מחוסר דרק בב"חבנ"ד
 בשני אף קדירות שבשני זתיםחצאי

 תוך שהיה כל בישול דרך הוימקומות

שיעור---
 והקיאי ח"ז בלע אר"י ה"א 5"א שבת מירושלמי צ"ע ישראל רכב אכי אבי : ר מ ו א ל יל ה":(

 ברם בכוית חכו נהנח תמן ל'קדמייתא, ביגח נ;ה _פטור והוציאי יחזי גרוגררה חצי הכניס חייב, יבלעווחזר

 להנאה העייון: חשבינן רנ"ה ב-ה ;'7:-., דב:-יר ה-רו:בלנ:י נולשון משנ,י ע.'לימ-' בכגרוגרת "נתעסק" לאהכא
 היא גיועה ומלאכה גזלג"ז גזרינן שכהוצגה אף א' בפעם עלם  העזעיר עיהיה צריך שיעור ביו; דשייךובדבר
 יצ"ע' כ"ה בסי' פה בדבריךעי'



אליאו ט,ומימןפמק'כ,ו
 נתבשל אם ]ואולי *( אכ"פ כדישיעור
 כמ"ש פטור ב"ד כמאכל א' מצדרק

 כלב בקלמ אולם שבת[, בה'הרמב"ם
 קודם בב"ח של הראשון זיתחצי
 מטור דאולי צ"ע השני זית חצישנשל
 ואולי כה"ג, בהיצאה פ' בשבתכמ"ד
 לה"ש בפתיחה הפמ"ג שנסתפקכמו

 גרועה דמלאכה בהוצאה דוקאדאולי
 בבשל וא"כ מלאכות בשאר ולא כןהוא

 ובשל כלב וקלט גרוגרת כהציבשבת
 קי"ב שבת כמ"ד חייב גרוגרת 'כהציעוד

 וניקב וחזר וסתמו זית כמוציאבניקב
 הראשון עם דמצטרף זיתכמוציא
 ע"ח חולין ועי' עי"ש. רימון,לכמוציא
 י"ט בגיטין כמ"ד וי"ל וחתכו ידוהוציא
 וי"ל מעשה נעשה לא מדמין שאנומפני

 פטור כה"ג בשבת אם ראףבהיפוך
 נתקיים ולא תורה, אסרה מחשבתדמלאכת
 שכשל גרוגרת החצי כלב בקלטמחשבתו
 הלאו עכר עכ"פ בב"חמשא"כ

 של.
 לא

 זית החצי עדיין כשישנו וכעשתבשל,
 דהייב אחרת בקדירה שבשלהראשון

 לבב"ה משבת י"ל בישול לעניןוגם
 שו"ת ועי' לקמן שיתכאר אנפיבכמה
 ושד"ח כ"א כ' יו"ד שלמהבכורי
 מזה אחרונים בשם ט' כלל ח'כללים
 משיעור פהות בכ"דז בכישולונם

 אסור . . . אות לקמן שיתבארבשול
 בישולו**( שיוגמר לאצטרופי דחזימה"ת
 חזי - דלא מה"ת מותר לאכלואבל

 בב"ת הרבה יאכל .אם אףלאצטרופי
 ומםתפקנא מה"ת, חייב אינוכזה

 בביח זית הצי לטיבותאכתרתי
 פחות לבשלו מה"ת מותראם

 ד"ה . . . באות דלמ"ש בישולמ'טיעור
 ה"ז עם בשר זית בחצי גם לכ"עוכן
 בפחות. חייב איבו כזית ביחד שהםחלב

 ביחר כשהם וא"כ עי"ש בישולומשיעור
 מה"ת איסור אין אולי מכזלתפחות

 ובזה בישול, משיעור בפחותלבשלם
 מותר יכי דמקשה ע"ד בשבת , קצתי"ל

 וכי ביום לבולאפוו2
 לבו לבשל מותר .

 מקשה ואחעכביום
. 

 לאפות מותר וכי
 מחמת וי"ל בישול, ושביק מכשיעורפחות
 בבשר מכשיעיר לפחות היתרדמצינו
 מכשיעור פחות לשבת וה"הבחלב
 גם ונפ"מ מה"ת בישול משיעירופחרת
 טמאה בהמה חלב כמו אכילהבאיסור
 ט"א ה' הרמב"ם שכ' טמא עוףוביצי
 דהוי לוקה ואינו מה"ת ו,אסור ה"ופ"ג
 משומ שאסורין בקרומין או ש ח'כמו
 אסורימ אם דאף הט"ז בפ"ז כמש"שחלב
 אם ח"ש כמו רק לכרת אינםמה"ת
 י"ל ובזה ח"ש, מה"ת מהם לאכולמותר
 יומא ישנים בתוס' למ"ש , אףממנ/'פ
 ונימא אחרת לררשה חלב כל . דלר"לע"ד
 מחלב ח"ש לדידיה הלא אקרומיןדקאי
 תלמודן לשיטת מדרבנן) רק אסורגמור
 צעע וכן כן, ס"ל כרת באיסורדאף
 שנתבשלו מבב"ח  להגות שרי איעפי"ז

בח"ש
 א' שבכל בב"ה קדירות בב' תמחויין שני כשבעל לקולא גס ואולי ע"ז שילקה ומצטרפי*(

 אצבעותיו המש בסך כ' במכית למ"ר 1-ל"ז' אחת רק לוקה א"פ שיעור תוך בזא"ז ואפי' בב"א כזיתיש
 קזירה בכל כגרוגרת בשבת גם ואדלי "ם חום' ועי' קרחה קרא גלי דהתס זומש דחייב התראה בחדנשא
 ואכמ"ל. ה"ט ופ"ט ה"א פ"ו שגגות ה' רמב"ם ועי' אחת רק חייבכה//ג

 משים בח"ש ל"צטרופי חןי ל"ש יראה שבבל בטעם פ"א סס"י ארי' שאגת בשו"ת שלמעש אף**(
 בכישול ה"נ וא"כ עלם, שיעור כשיש בסוף רק האיסור ב"י משא"כ למפרע מתהיל שהאיסור לאכילהדל"ד
 ול"ד י"ל מ"מ לאצטרופי חזל 1ל"ש עביד נויוי לאו והראשון חייב האהרון רק בישול שיעור אחר גמראם

 לגמרי פטור אחר ח"ש דמץ הניא ותיכף הרא,שון ד'הח"ש כלב אכל דאם אח"כ מתהיל רהאיסור ע"כדהתם
 הראשון עכ"פ בשולו לגמור ו;אור על מחדש והניוזו וצננו מהאור לקחו השני אם אף בב"ה בבישולמשא"כ
 לענין ל"ה בע"ז דקימ"ל ונו,י רשע מעשה עשה אנל לקי ולא נהי בשולד ימהר שעי"ז בשולו מתחילהקירב
 דחייב בצגורא שהיפן- זר לעגין י/'ז בשבועות הריטב"א הנה הוא מלתא לאו בישולא דקרובא עכו"םבישול
 דאורייתא בכ"ח בבישול בנ"ד וא/'כ דרבנן עכו"ם לבישול דאורייתא איסור בין לחלק תירץ כישול קירורמתמת

 1-הרי שו"ת ועי' ח'/ש כדין בישול משיעור פחות במכשל כאן יש מדאורייר-עא אי(יר אבל לוי דלאאף
 רג"ג. סי' מה"תבשמים



מאייהו מ"' מ,יס'ט.ממלי
 פ"ח שם הרה"מ דלדעת מהיתבח"ש
 דינו בב*ח הנאה איסור דגוףהט*ז
 ממנו בח"ש א"כ עליו לוקין שאיןכח"ש
 והפמ"ג בהנאה תורה איסור בואין

 מ"ש ועי' בזה נסתפק לבב"חבפתיחה
 ואין י"ז, אות ח"א הכוללתבפתיהה

 סי' הריב"ש למ"ש לדמותו עניןזה
 אסור ח"ש דרבנן באיסור דגםרפ"ז
 תיקון דאורייתא כעין רבנן דתקוןדכל
 שד"ח ועי' סקעז ס"ח סי' פר"חעי'

 אחרונים מדברי ט"ז אות ח'כללים
 מה"ת עיקר לו שיש מאטד"רלחלק
 לו שאין יאיסור ס"ה בגיטיןכמ"ד
 קיימינן בדאורייתא דאנן מה"תעיקר

 וצעע. מה"ת בזה אסוראי

טז.
 חייב לאם כמה,בשולויטיעור

 שכתבו בישול, אחרבבישול
 בש"ס יפה נתבאר שלאהאחרונים
 ק"ח ב:חולין בעה"ש. ואבארופוסקים

 שבשלו חלב זית וחצי בשר זית חציב'
 ואינו אכילתו על לוקה רב אמרזע"ז
 מצטרפין אי נפשך מה בשולו, עללוקה

 מצטרפין לא אי ללקי נמיאבישול
 מצטרפין לעולם ללקי לא נמיאאכילה
 לוקה אף אמר ולוי -גדולה, מיורהובבא
 כשם במתניתיה לוי תני וכן בשולועל

 בשולו על לוקה כך אכילתו עלשלוקה
 שאחרים בבשול אמרו בישולובאיזה
 פרש"י בשולי מחמת אותואוכלים
 למילתיה רב אמר ולצדדין נדולהמיורה
 מלורה הבא חלב וח"ז בשר ח"זאכל

 ומזה מזה שיעור בה שנתבשלגדולה
 לוקה ואינו אכילתו, על לוקהונאסרו
 וכח"ז בשר כה"ז בשל שאם בשולועל
 מצטרפין שאין לפי זה עם זהחלב
 אוכלי2 וטאח-י2 - היתרן,מכלל
 עכ"ל, צרכו כל שנתבשל כלומרעכו"מ
 ובשול ד"ה ע"ב י"ח בשבת פרש"יוכן

 -- צרכה כל שנתבשלה דמישפיר
 בשליש ומסתברא כתב בחוליןוהריטב"א

 פר"ח האחרונים נמשכו ואחריובשולו
 בפתיחה ובפמ"ג צ"ב פלתי פ"ז,סי'

 פ"ט שבת ה' וראב"ד ולרמב"םלבב"ח
 וי"ל בשולו, כחצי הוא כמאב"דה"ה
 .דברים. לכמה עוד ונפ"מ לבב"חדה"ה
 לענין נ"ז במנחות א( טובא קשהאמנם

 בשולו שליש פרש"י כמאב"דשבת
 ב( צרכו. כל שפ" כאן שנאומאי
 מ"ש אכילתו על שלוקה כשםמ"ש

 אחר מבישול יותר לו פשוטדבאכילה
 וח"ז בשר זית כחצי ע"כשפרושו

 ומהר"מ קטנה ביורה יחד שנתבשלחלב
 ה,ט"6 הוסיף מה ג( בזה. נדחקשיף
 לשיטתו הוא כן דודאי לוי דתנימהך
 ן ב הוסיף כה"ג דתני ס"חובנדה
 ובכתובות ט ע" טהורה ומצאהבדקה
 ראף דהוסיף י"ל כה"ג דתנינ"ג
 ע"ש כנשואה הוי להנוטא זמניהוןבמטי
 דסיים ד(מה כ"ד[. מצינוביומא כן]אמנם

ובאי~
 ב"טולו, על ]לחייב אמרו בישיל

 דחולץ בתוספתא ובאמת זב"ז תלויכאלו
 בשולו על .ימחייב כשם איתא פ"גומכות
 זטלא אף ]פ" אכילתו על חיצכך

 כמה בב"ח[ תאכל לא בתורהנכתב
 ויהיה יתבשל[ כמה ]ובמכותיאכל
 שיהיה כדי אכילתו[ על ]אףחייב
 ממתניתיה ומשונה - בשולו 'מחמתנאכל
 מודה רש"י דגם נלפענאד לזאתדלוי.

 בשולו בשליש ללקות בישולדשיעור
 בחולין פרושו רק שם במנחותוכמ"ש
 דאז הכונה , צרכו כל שפי'ובשבת
 לפרושו בישול אחר בישול איןאח"כ
 דאף דאשמעינן לוי רתני בהךבחולין
 בשולו על ,דלוקה משכחת קטנהביורה
 אכילתו על שלוקה כשם פעמיםכמה
 והקיאו זית חצי באכל ק"ג שםכמ"ד
 זטחזר שלם ובזית דחייב ואכלווחזר
 בבישל ה"נ ע"ש שתים חייבואכלו
 שלשה חלב ח"ז עם בשר זיתחצי

 בשולו כשליש רק פעם בכלפעמים
 בהני ג"כ זה מרומז ]ואולי ג'דלרקה
 ילפי דלא תנאי להני ג"פ תבשללא

איסור



אליהן ט"זמימןפסקיכח
 תבשל[ לא מג"פ והנאה אכילהאיסור
 שלא אמרו בישול ובאיזה שמסייםוזה

 ' וכו שאחרים בבישול יותריתחייב

כלומר
 ~ שנתבשל.

 בשבת וכמו כ"צ
 מבושל שהוא דבי האור עלכשמבשל

 ה"ש הרמבעם כמקש פטור כ"צככר
 דכשרק שם הרה"מ וכמ"ש ה"גפ"ט

 אח"כ בשלו אם ב"ד כמאכלנתבשל
 פי' ווילנא בדפוס זכינו עתה *(."ייב
 בש"ס שפי' מאוה"ג גרשוםרבינו
 מיורה ובבא מצטרפי לא לעולםדחולין
 זית חצי ולקח מבושל בב"ח שלגדולה
 וחזר חלב מאוווו וח"ז בשימארתו
 'מחייב לא אבישול א; פעםובישלן
 דאכל לקי אאכילה מבוש? הואדכבר
 אמרו בישול באיזה - איסור,כזית
 שמתחילה כלומר פי; אוכלימ שאהריםכל.
 ונטל הוא ובא צרכו כל נתבשללא
 כל ובשלו מהחלב וח"ז מהבשרח"ז
 דלפרושו נמצא - עכ"ל. דחייבצרכו
 לוי וגם ללוי רב נין מחלוקתאין
 חלב ח"ז עמ חי בשר ח"ו בלקחמודה
 על לא ללקות מצטרפי דלאובשלו
 לקמן מ"ש עי' בישול על ולאאכילה
 מדלא לפרושו ראיה ]וקצת וכן.בד"ה
 קודם תיכף אמר ולוי הך הש"םסידר

 דלרב רק וק"ל[ נפשך מההקושיא
 אין כמאב"ד רק נתבשל~תחילה אםאף
 הרשב"א ]ובאמת עוד בשולו עלחייב
 מ"ש עי' הדין הוא בשבת דגםסעל
 בגמר תייב וללוי שם[ המגידהרב

 אינו אמרו בישול ובאיזה והךבשולו
  ובאיזה מסיק  הש/'ם רק דלויממתניתיה
 - במחלקותן ולוי רב אמרובישול
 דפסק ה"א ש"ט המ"א הרמב"םאמנם
 דלוקה חלב ה"ז עם בשר ח"זדבבשל

 מל"מ עי' אכילה על הן בישול עלהן

 כלוי דפטק משוס ללא ולפענ*ד_שם
 ק"ב סי' הלק"ט שו"ת ]עי' רבנגד
 דגם י"ל רגמעה לפי' דהרי ק"ד[ק"ג
 מחמת פסקו רק לוקה דאינו מודהלוי
 ר"ח של ומכות דחולין התוספתותשני
 אף דלוקה בהן שמפורש הושעיאור'

 מונחילה שכתב לשונו יורה וכןבכה"ג
 וכן ואח"כ וכו' משניהם שיבשלומי

 על שחייב כשם התוספתות כלשוןהאוכל
 ע"ב קכ"א שבת רש"י ועי' וכו'בשילו
 הוא דמתרצתא לן לימא מא'ןבהך
 עולם הליכות ס' על שמועהוביבין
 לפי' צ"ע ןעדיין ואכמ"ל. ודו"קפ"א

 דמיורה רב דאשמעינן דנהירגמ"ה
 חלב וח"ז בשר ח"ז באכל גםגדולה
 לוקה דאינו אשמעינן מה אבללוקה
 דהרי אחד מכל בח"ז עוד בשולןעל
 הדין הוא אחד מכל שלם בזיתאף

 שנדחהק לא אם מבושל הוא שכברמחמת
 בח"? ולוי מרב ' פלוגתא יששעוד

מחלבמצומצםוח"זמבשרמצומצם
 שיתבשל שעד שנית לבשל מהיורהשלקח
 פחות  וישאר מעט יצטמק צרכוכל

 וללוי בשולן על חייב אינו לרבמכזית
 בו שיש כעת אכילתו על שהייבכשם
 שיתמעט אף בשולו על חייב כךכיית
 לבשל האור על שהעמידו שבעתכיון
 אחר גם דבאם זה לפי ]נמצא כזיתהוי

 רב גם שלם כזית ישאר ' שניתשבשלם
 שנאמר או בשולם; בגמר דחליבמודה
 בישיל שיעור .א"צ זתים בב'דכמו
 זתים בב' ה"נ וכן ד"ה לקמןכמ"ש
 לקמן מ"ש ועי' בישול אחר בישוליש
 במבשל להסתפק יש רכה"ג ובכן[ד"ה

 שיוגמר ועד מצומצם כגרוגרתבשבת
 ויתמעט המים באש ישרףבשולו

 חיו"ד חת"ס ועי' חייב אםמגרוגרת
... 

- - - - - - -  

 דמ;ולקיכמ בחלב נבלרה יה'ןה חלב המבקל קי"ד שכ לנו"ד אשמעינן דלוי דברייר-וא ל"ל וכן":(
 כ17ם הלב ח"ז עבננ נכילד-; או ו'קרבא ;יר, בחצי ואף דשייכמ ס"ל ולוי מלקורע לענין לאכילו-המבישול

 שפרש"י מה ונכון בשולו על' לוקרק אינו אכילרקן על לוקדה משאינד ולדיוקא וכו' אכילרהו עלשלוקדה
 כ"א. אור-; בסיף ג:"ש י,!י.. נביל,ק אי תרבא משומ אסור ממילא ולינו."אל ע:ו"כם או,'.קי איכליםעאחריכם



צט,לליייר פיימף'מןממקי
 המאכל נתפח כשאח"כ אולם צ"בסי'

 ודאי נ"ד דמנחות כהך כגרוגרתועמד
חייב.--

 בספר מ"ש לפי הרמבים ביעתואמנם
 פ"ז סי; חיים מיםמקור

 בב"ח בישול אחר בישול דאיןס"ל
 דהמבשל ה"ו פ"ט מ"א בה' מ"שלפי
 על לוקה בחלב תרבא או מתהבשר
 משום אכילתו על לוקה ואינובשולו
 פ"ג בכריתווז בפיה"מ מ"ש ולפיבב"ח

 בהנאה דנאסר דהא הוא נפלאהדנקודה
 איסור עליו חל אם היינו בב"חמשום
 אכילה איסור חל דלא וכיוןבישיל
 אינו ממילא אחע"א דאין בב"חמשום
 לא דאמאי לדקדק ויש בהנאה 'אסור
 על דחל כיון מוסיף איסור דהויגימא
 ויהול בשולו על דחייב כמ"שבישול
 ודאי אלא והנאה אכילה איסור עלג"כ
 א"כ בביח בישול אחר בישולדאין
 שלא דעד מוסיף איסור אינוממילא
 בב"ח משום אסור אינו כמאב"דנתבשל

 אכילה משום ולא בישול משוםלא
 סר כבר כמב"ד שנתבשל ואחרוהנאה
 אם משא"כ בב"ח; בישול איסורמעל'ו
 תקשה בישול אחר בישול ישנימא
 איסור עליו חל כמאב"ד שנתבשלדאחר
 דנוסף ומיגו והנאה אכילה ואיסורבישול
 איסור עליו נוסף בישול א'סורעליו
 אין דבבב"ח ודאי אלא והנאהאכילה
 דמלאכת לשבת ול"ד בישול אחרבישול
 דאחשבה וכיון תורה אסרהמחשבת
 עכ"ל מלאכה בישול ו:וי בשולולגמיר
 דל"ד בהיפוך אולי ולפענ"ד -ע"ש
 משום מתחילה חייב איבו וכאןלשבת
 ואחר כ"צ שיתבשל עד בב"חבישול

 דאין לשבת דמי שוב כ"צשנתבשל
 קשה ולהלבה בישול. אחרבישול
 וס"ק סק"ב פ"ז שבשפ"ד דאףלהכריע

 בישול אחר בישול כב"ח דיש ס"לי"ח

 י"ג ס"ק הפלתן אחר שנמשךונראה
 1ממ"ר שראיתם ל"ח סי' ח"אושבו"י

 רותח באלפס יעלה שמא ק"דהולין
 עולה השלחן דעל ודאי וזה מה"תדהוי
 ובאמת בא"ב דיש הרי נתבשל שכברמה
 מבישל מסתמא דבשר דנהי ראיהאינו
 לפעמים השלחן על עולה הגבינה אבלכבר
 ראשון בישול והוי מבושלת כשאינוגם
 ממנו נראה ססק"ב ק"ה במשבצותולכן
 רהנה - בישול אחד בישול דאיןדט"ל
 כל ק"ח דחולין הך לפרש ישעוד

 דחולין ותוספוזא אותו איכליםשאחרים
 נתבשל כבר שהבשר רכל הנעלומכות
 רותחת 'ליורה ונתנו לאכול וראויכ"צ
 מבשל משום תיכף חייב אז חלבשל

 שלא אף מה"ת והנאה ב(,כילהואסור
 והא מאכב"ד של בישול שיעורנשתהה
 והקשה וסילקו כשקדם שם הש"סדמוקי
 מוקי לא דאמאי סק"ג צ"ב בסי'הפלתי
 מאב"ד של בישול שיעור נשתההשלא
 אמרו דבש"ס כיון י"ל מה"ת נ"נדלא
 דמשמע חלב ליורה שנפל בשר כזיתסתם
 באמת ובזה כ"צ הבשר במבושלאף
 מאב"ד של בישול כשיעור שישההא"צ
 יעלה שמא ק*ד מחולין שמשמעכמו

 מבשל משופ וחייב רותח ראשוןבאלפס
 נוובשל כבר מסתמא השלחן שעלכיון

 העלה ובחנם - לבדו אחד כלמקודם
 די"ל בצ"ע זה י"ג ס"ק פ"זהפלתי
 שבשלו חי בבשר רק חייב ודא'דבכה"ג

 רכן בישול. שיעור צריך בזה חלבעם
 והתוספתא ק"ח דחולין דהש"ס עודי"ל
 חלב ח"ז עם בשר בח"ז דוקאמיירי

 הצטרפותם משום רק דהחיוב יחדשבשלם
 אכילה כשיעור נתבשל שלא וכללכזית
 כשליש אף רגמ"ה ולפי' כ"צלרש"י
 אבל כנ"ל ":( מצטרפין איןבישולו
 בבישול יחד ובאו אחד מכל כזיתכשיש
 חייב אכילה כשיעור נתבשל שלאאף

וכמ"ש ----
 בשם פ"א יומא תום, עי' מתהילה רביעיו-ע אחד בכל ע:אין נפליט מ:גי הכא -מ כרביע:ך-ק :מדי'
 וחברו :גפרץ דאחרוג התוספר-:א שמ:רשיכ:ם :' אור-ן הרמ"ח כ/'י השרה ע.) כמפרי מ"ש ועי'תוט:ר-עא

כקיככם



~נל-הו י",מ'מןפמקיי
 דכשני שי"ל ועדיין ד"ה לעילוכמ*ש
 לא וא"כ בישול אחר , בישול ישזיתים
 מוקי ולא וסלקו כשקדם ממ"דקשה
 שם דהרי בישול שיעור נשתההשלא

 חלב ליורה שנפל בשר כזית -מפורש
 שמא מ"ד  וכן  בישול שיעור א"צובזה
 באלפסיעלה

 ראשוי
 שאז כזית פי'

 הפלתי מ"ש יבכן - בישול. שיעורא"צ
 דהולין התוספתא מחמת סק"ג צ"בסי'

 חייב ויהיה יאכל כמה שםשכתוב
 אמר ולא בשולו  מחמת '  נאכלשיהיה
 תיכף חייב בישול דלענין יתבשלכמה
 אינו אכילה לענין רק תבשל לאמשום
 וקודם בשולו שליש שיתבשל עדחייב
 תנא,כהני להאי וס"ל  שללדה"נ  הוילזה
 מקראי 'בב"ח אכילה איסור דילפי-תנאי
 דנפקא דקי"ל מה לפי אבל' תאכלדלא
 ה"ה שלכדה"נ אף דחייב ל"ת מג"פלל

 בשולו לשליש שהגיע קודם אףדהייב
 השיגו פ*ז סי' אברהם יד ובחי'כשאכלו,
 שכתוב דמכות התוספתא לודאשתמיט

 למה הסכים ולכ"ז יתבשל כמהבה
 דבב"ח דקימ"ל דלמאי בפלפולושהעלה
 אכילה על לוקה שלכדה"נ אףלוקה

 בשולו לשליש י;גיע שלא אףובישול
  דוק  א(  הרבה.  רשגו  ולפע"ר ,ע"ש

 לאכילה הראוי בישול. שיעורכשנתבשל
 על חייב ואכלו לענה בו עירבואח"כ
 הלכות הרמב"ם שכתב כמואכילתו
 בתחילוו אבל ה"א י"ד פרקא"מ

 חייב _אינו כשיעורו נתבשל שלאבשולו
 בעצמו הפלתי וכמ"ש ואכילתו בשולועל
 בו עירב כשלא אף ט"ו ס"ק פ"זבסי'
 אף מתחילתו, לענה בו ובעירבלענה
 ודמי עובר אינו כ"צ. שנתבשלאחר

 ודו"ק. ס"ח ע"ז עי' מעיקראלסרוחה
 הוי אכילתו לגמרי חי בשר דאףב(

 דרק מפסוזים-כ"ד כדמוכח הנאתוכדרך

 כשנתבשל וכ*ש שלכדה"ג הוי חיחלב-
 ]וי"ל כדה"נ דהוי משיעורו פחותהבשר
 אוכלים שאחרים בישול דמ"דבדוחק
 שנתבשל כשר אליה בחלב מייריאותו
 חלב כמו שלכדה"נ ז;וי דבחיבחלב
 דבפסווים שגו נ( מינו[, שהואכליות
 גמר להכי סבר לה מותיב דקאכ"ה

 להכי  ואביי  כדה"נ ג"כ דבב"חמנבמלה
 שלוקין לומר בגופיה אכילה  כתיבלא
 גמר אי דאף פירוש שלכדה"נאן"

 כב"ח לכ"ז אכילה בה דכתיבמנבילה
  הך  דגם  וי"ל שלכדה"נ, אףלוקין

 דבב"ח לאביי הודה אח"כ להדקמותיב
 כשנתבשל ודוקא שלכדה"נ אףלוקה
 נראה ויותר ד( בישול. כשיעורתהילה
 דאביי מבשר ד"ה חולין,ק"ח תוס'למקש
 אסרה כעיקר טעם בישול דדרך מרבאקבל
 דוקא דהתוספתא אדרבה י"ל א"כתורה
 שיתבשל צריך להתחייב בישוללענין
 שנתבשל כל באכילה אבל  בישולשיעור
 שלא אף מה"ת ,אסור טעם בהרגשתרק
 ע"ז לוקה ואולי בישול לשלישהגיע
 ד"ה כ"ד פסחים  בתוס' וצע"ג -ג"כ
 ה"מ קאמר והא.דלא  שכתבו  מודיםהכל
 מן מזהירין דאין משום שמאבב"ח
 אכילה על ללקות מיירי אביי דהריהדין

 קורש קודש  מג"ש ואכילהשלכדה"נ
 מערלה מק"ו  יליף  הגאה על  ורשיליף
 נאמר וע"כ איכא מה"ו מזהיריד איןומה

 על ללקות מיירי דאביי ס"לדתוס'
  שם מתוס' נראה  וכן  שלכיה"נהנאה
 כתיב לא הא שהקשה שאני ד"הכ"ו

 ושם אסור יהא שלכדה"נ ואפי'אכילה
 שם המרש"א וקושית בהנאה רקמיירי
  כתיב לא עכ"פ  רהרי כברזלחזקה
 גם דלרבא ותו~וצו בגופו במעילהאכילה
 כקש רכה כדה"נ רק לוקה אינובכה"כ
  דבכה"כ רקימ"ל  הלכה נגד דהואבמחכ"ת

----- -.--.- . 
-. 

ליקה,-
 דאף ה"א פ"ו נזיר ירוללמי ועי' מצטרפין גלן אז אתרוג שיעור חלק  גכל כשאין זוקא הינור דאינובקיסם
  ששרה כ(יו-ז  מעיקרא באיסור כשהיה רק לאיסור נוצטרף היתרלמ"ד

  פח-

 הרוד גגי ה"ב פ"ז ?ע"ש יין בכזית
  ואכמ"י- נ"א נזיר ועי' נ"ה והצי מזה חצי ונטל תריד מת בכל כשהיה דוקא מתים משנירקב
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 כרבא הלכתא והרי שלכדה"נ' אףלוקה
 ה"מ יאמר דאיך ק"ל ויותר - אב"נגד

 דהרי שלכדה"נ הנאה על שלוקהבב"ח
 בו;נאה, בב"ח מתיר קט"ו בחוליןר"ש

 אחר מיירי דאכיי בתום' דה_פשטולפענ"ד
 באכילה דוקא דמיירי ר"ז שלהראיה

 מה"ד מזהירין שאין ותרוצושלכדה"נ
 בב"ח אכילת איסור דיליף מ"ד שישפי'

 המ"א הרמב"ם כמ"ש מבישולמק"ו
 ה"ב פ"א מתטומאת וה' ה"בפ"ט

 שאסר לפי הבת מאיסור הכתובששתק
 אכילת מאיסור ושתק הבת בתאפי'
 ומקורו בשולו אפי' שאסר לפיבב"ח
 ויקרא'ממד"ר

 מה"ד עונשין שאין ולפי
 היכא רק ע"ו בסנהדרין לאבייגם
 אין בב"ח ה"נ מלתא כגילוידהוי

 מחמת רק אכילתו לאסור מה"דמזהירין
 כגילוי והוי תועבה כל תאכל לאדכתיב
 מבישול הק"ו לדון נוכל אזמלתא
 שאיסור כיון שם ט"מ בה' הכ"מוכמ"ש
 תועבה כל ל"ת בכלל הויבישול
 דהקרא שם המ"א הלח"מ למ"ש]דוגמא

 הק"ו לדון מלתא כגילוי הוי תבשללא
 המלקות דעיקר וכיון עעש[מבישול
 תנא להך א"כ תועבה כל ל"תמקרא
 בגופו אכילה כתיב הרי ויק"רדמד"ר
 אביי יכול לא ע"כ כדה"נ רקואיסורו
 למה אבל בב"ח מודים הכללומר

 מג"פ אכילתו איסור דילפינןדקימ"ל
 אביי אמר שפיר מנבילה אול"ת
 לוקין בגופו אכילה קתיב דלאכיון
 אף רבא אבל באכילתו שלכדה"נאף

 באכילה וכה"כ בב"ח לאביידמודה
 לוקיל בהנאה דגם ס"ל אבלשלכדה"נ
 כלל, אכילה בו נתיב שלא כלשלכרה"נ

 כמו אהרינא מקרא דלליף היכאאבל
 אין אכילה בו דכתיב מחרומהמעילה
 ומוכרח רלק"מ, כדה"נ רק בהנאהלוקין
 ה"מ ד"ה מהו-ש"א תירוץ על דגםכן

 שלכדה"נ באכילה מיירי לקמןדבב"ה
 על אן: דלוקין בכה"כ קאמר הכאאבל
 קישיא הדרה דא"כ קשה שלכדה"נהנאה

 לוקין שכן לכה"כ טה נפרוךלדוכתא
 שלכדה"נ, הנאה על אף 'עליהן

לי*
 נלפע"ד לבב"ח שבת טבישויחילוק

 תחת אש הביא אםדבשבת
 שתשרף עד יניח בשוגג לבשלקדירה
 צ"ב סי' יו"ד חת"ס וושו' עי'לגמרי
 נגמרה שלא מבשל משום יתחייבולא

 אינו דהרי מבעיר משום וכ"שמחשבתו
 כמ"ש לעפרו שא"צ כל במבעירחייב

 דרך אבל פי"ב ריש ה"שהרמב"ם
 משא"כ מקלקל שהוא מפני פטורהשחתה
 הוא הצי או שליש שנתבשל אחרבב"ח

 חשש יש וגם ל,2רפו שאסורמהנקברים
 אחר כבישול האש על כשמניחנוסף
 ע"כ ט"ז אות ע"י חייב אםבישול
 גם וצ"ע ויקברנה, מהאש יסלקהבנזכר
 עד האש על מניחה דאם שבתלענין

 שוב מבעיר מדין להפטר כדישתשרף
 ולא הוא מתקן דהרי השחתה בדרךאינו
 גדישו המבעיר שם הרמב"ם ממ"שגרע
 דחייב נימא ואם דחייבו חברושל

 מתקן אינו שוב שתשרף עדבמניחה
 חלילה, וחוזר מבעיר מדין פטורושוב
 האש על בב"ח של קדירה בהעמידוכן

 לסלקה אסור אולי בהנאה שנאסרהבשבת
 בב"ח בישול איסור על יעבור שלאכדי
 מוקצה איסור על יעבור דהרי שעהכל
 מותר אי בתנור פת הדביק ד' שבתעי'

 סקילה, איסור לירי שיבוא קרדםלרדוחה
 מה כרת איסור לי מה קי"טוביבמות

 להחמיר לחלק יש ואולי לאו איסורלי
 בשבת וחטא עמוד מ"ח במנחותכמ"ד
 :וה"נ אמרינן לא בחול שתזכהבשביל

 בשבת מוקצה איסור על לעבור הותרלא
 בב"ח איסור על יעבור שלאבשביל
 ]הילל וצ"ע. חול, דרך שהואבבישול
 שלי בהערה י"ג אות לעיל עי'אוטך
 העמידו ולכן א' משם לאו ושבתבב"ח

 . ןדבריהם
יח
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 ושתה יחד שנתבשלו בב"חנמתפקתי
 או בכזית לוקה אםהחלב

 הי"ב פי"ג ברכות ה' כ"מ עי'ברביעית
 דאסורים במשקין בעלמא מדאשכחןשכתב

 ברמב"ם ובאמת ברביעית,דשיעורייהו
 השותה וכן כתב ה"ט פי"ד מ"אה'

 שהמחה או מעט מעט רביעית יינםסתס
 מעט וגמעו ודם חלב או ההמץאת

 כדי סוף ועד מתהילה שהה אםמעט,
 לכאורה נראה מצטרפים, רביעיתשתיית
 כיין דינו צלול ודם וחלבדחמץ

 באיסורייהו דכתיב אף ברביעיתששיעטיו
 מ"מ אכילה בכלל ושתיה אכילהלשון

 כ"ש וא"כ איסורם בשיעורחלוקים
 לא רק אכילה בו כ"יב שלאבב"ח
 הי רמב"ם ועיין ברביעית. השתיהתבשל
  יאכל שלא  שנשבצ מי  ה"ג פ"רשבועות
 .אכילה בכלל שהשתיה חייב ושתההיומ
 לאכול מותר ישתה שלא נשבע ה"דושם
 ישתה וכמה שתיה בכלל אכילהשאין
 שישתה עד חייב שאינו נ"ל הייבויהיה
 כמפורש הרי איסורין כשאררביעית
 שיעורן. ברביעית איסוריןדבשאר
 ג' אות רל"ח סי' שאול ביד.ראיתי
 דכשהוציא ה"ג שם ברמב"ם .שפי'

 שיעור יאכל שלא בלשוןהשבועה
 שו"ת בשם והביא בכזית ג"כהשתיה
 הרמב"ם על שתמה קל"ו סי'פמ"א

 שתיה דשיעור מקומות מכמהשמשמע
 בתוספתא באמת והנה בכזית האיסוריןבכל

 דכשם מפורש פ"ד ויומא פ"אפסחים
 רק בכזית שתיה כך בכזיתשאכילה
 מצטרף דבאכילה הצירוף בשיעורההילוק
 מתחילת שיעורו כזית הך ובשתיהבכא"פ
 רביעית שתיית כדי סופה עדהשתיה
-ע/'ש  ס"ל דהתוס~פתא לדהוק ]ויש 
 בכזית שיעורו יין ששתה בנזירדגם

 ה"א[. פ"ד מכות תוספתאעי'
 האמת דהפשמ נלפע"ד בןועל

 במל'ש הנ"ל פי"ד המ"אברמב"ם

 ווקא רביעית ' יינמ סתם השותהוכן
 יין ישתו אקרא ]דאסמכוהו יינםסתם
 לא בו דכתיב לנזיר דומה הואנסיכם
 בו דכתיב למקדש הנכנס ולשתויישתה
 ברביעית דשיעורו הוא תשת אל ושכריין
 ובשכר וביין ובצאן בתורה רכתיבאף

 שכר דגמר ע"ו ביומא למ"ד אךואכלת
 דבילה ולא יין דפרושו מנזירשכר

 עכ"פ אבל אכילה בכלל ושתיהקעילית
 והנה ד"ה לקמן עי' למחצה גז"שאין

 נזיר[ כמו ברביעית דשיעורו ג"כילפינן
 שהמחה או שס הרמב"ם דמסיים מהאבל
 כזית פרושו ודם חלב או החמץאת
 ק"כ בחולין כמפורש ודם חלב אוחמץ
 כל ה"א פ"א חומ"צ ה' רמב"םועי'

 הממחה ואחד האוכל אחד כזיתהאוכל
 סי' או"ח לנובי"ק שנראה כמו]ודלא
 על יחול לא ותרומה טבל דמשקהל"ו

 ברביעית דשיעורם כיון יו"כאיסור
 בכזית הם דגם לוגמיו ממלא יותרשהוא
 משביתת פ"ב מלח"מ שנראה כמו דלארכן

 באיסורייהר דכתיב כיון ה"ד[עשור
 ]דע"כ כזית שיעורן אכילהלשין

 יינם דבסתם הרמב"ם כתבולצדדין
 שבכרת ודם חמץ משא"כ מ"מ רקחייב

 הצירוף לענין דשוין רק יחד(נכללים
 שתיית כדי סופה עד שתיהמתחילת
 וכן הנ"ל, בתומפתא כמ"שרביעית
 יין דמשקה הכ"ב פ"י המ"אברמב"ם
 לוקין כה"כ של ויין ערלה שלושמן
 כל ושיעור כ"ד בהלכה וסייםעליהם
 על גם שפרושו כזית מהםאכילה
 ורק בכזית מקודם שהזכירהמשקה
 שתיית בכדי אמרו הצירוףבשיעור
 פ"י תרומות בה' מפורש ויותררביעית
 ג' ובהלכה בכזית שתייתה כך ג',ה"ב,

 לכזית מצטרפין הרי רביעית שתייתכדי
 שיעורו עולה של יין בשתה דגםונראה
 ה"ב פי"ב מע"ק בה' כמ"שבכזית
 וזבחים ע"א ל"ח נזיר תוסיןובאמת

 והא ברביעית דשיעורו ס"לק"ט
 דרך שהיה כגון והיין החלבדמצטו,מין

אכילה
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 גמ וא"כ -ע""ש[ פתך ששרהאכילה
 ושתה בשר עם שנתבשל בחלבבנ"ד
 מצסרף ווק בכזית שיעורו לבדהחלב

 וראיה רביעית בכדי בשהיההשתיה_
 אכילה כתיב לא להכי כ"וןמפסחים
 הלהכי אמרו ולא שלכדה"נ שלוקיןבגומו
 שתיית שיעור שיהיה פגופו אכילה כתיבלא

 ואף בכזית דשיעורה ש"מ ברביעיתהחלב
 -אסורה שאינה וכדוסה טריפהבחלב
 מבכורות וראיה כזית שיעהרהבהנאה

 בב"ח מדאסר אילימא דשרי מנ"ל חלבו'
 דם משום האיסור דאם י-ל ו-הריע"ש
 משא"כ ברביעית שיעורה משקהשהוא
 רגם ש"מ'י בכזית בב'חמשום

 משוס-
 דם

 כתיב - דבאיסורייהו בפרט כזיתשיעורו
 ל"ו, סי' יו*ד נוב-י"ת ועי' אכילהלשון
 המקרא דפשיטות בב=ח מבעי דלאועוי"ל
 אוגל ז?הוא בהגדי האיסור תלה גדלל"ת
 חלב ~בכל . אף אך כאובל. החלבוגם_"
 קלב רדי כמ*ש כמאכל עיקרי -טדיפה_
  ועי' בכויה.  שיעורו  ואיכ ללז,מךעזזם

 . קנ"ד. . רעק"א.,סי'.תשו'

 משקה איזה ישתה .שלא ינשבע יאבל
 הנ"ל ה"ד פ"ד בהל'י1בועותשכ'-

 רביעית ז?"?תה עד חייב ז?אינודנ"ל

 איסורץ כז?אר פרושו איסוריןכז?אי
 שתית לשץ בהן שנאמר ליהדומה
  הורה  או למקדש הענס ושהוי נדרכגץ
 -- כנ"ל ברביעית ,ןהן יינם סתםאו

 עליה שני?בע מזןקה באותה פחוובז?רה
 מן ואכל פרס בכדי רביעית ק?"סכל
 פ"ה נזירות בה' כמ"ז? חייב פרסהפת
 נאמר בו וכיוצא וע"ז ז?ם וסייםה"ד

 והוא וכו' ענבים מ17רת וכלבתורה
 בזה הדין והוא עכ"ל טעמויממזסושיהי'

 בשיעור רביעית אותה.המשקהאבלביסתה
 רביעית י?תיית בכדי או בכא"ם אםהצירוף
 לנו גילה לא הנ"ל ה*ט פי"ד מ*א דהל'כהך

 לא '?ם בנדרות גם כי מפור'? דעתוהרמב"ם
 כנ"ל ביין פהו ז2רה לענין רקהזכיר
 בכא"פ בדבש רביעית יין בנהערבאו

 דמקרי סק"ז קנ"ח סי' מג*ח ע"ואול
 בשיעור הרביעית בשחה אבלאוכל

 זטלדעתו יותר ונראה הזכיר לאהצירוף
 ויזש רגיעית. ז?תיית ז?יעור בכדיהוא.
 אמרו בש"ס שלרזע מה להבידזכיתי
 זמשרה בנדר לאיסור מצטהףבהרחר
 מקרא לכדת .הפת שמצטרף .בייךפתו
 לא מס"ם המקרא דהרי משרתוכל

 דאל*כ שתיה כשיעור ומורהישתה,
 בנדר לרקא ובז?למא יאכל לאהול"ל
 טצטרף אינו דבאוכלץ דקמול י"ללזח

 לא,שנדחוק ע"קו_אם '?ם לר"ימז?א"ב
 ההיתר '?בצידוף דכזית :דקמ*ל'דס"ל
 קסיעור בכוי '?-אנלו ג-כ קולא בו"?

 "ת'"?ב ובזה דיקא רביעיתז?תיית
 אמרען לקמן דהא ץ?ם תוס'קישית

 ילע הא ור"ע. קמיירל לאבפלוגתא
 מהעשר ונחסר .במית )השיעירו לנזירבייך

 יש ,לה"ע הגם ניחא ,רלמדוגהןיעית
 רביעית טחזיית '-בכדי ז?יעור בנזירעפל5
 ז?"? וידעתי לעף'.הרמבים .כתבתיוכ,ז

 תז?ו' ועי' עליו החולקיםבהאעענים

 ,שביהות ה; נרמב"ם והנה ח'. סי'רד"ד
 ושתה וחזר מעט שתה ה"ד פ"בעשור
 וכן מצטרף רביעית שת"ת בכדךמעט
 ס"י תרי"ב בש"ע לעיקר א' דיעההוא

 כתוספתא שפסק במה נדחקו כלעתושאי
 י*ג בכריתות מפרר"?ת משנה נגדהנ"ל

 עד ב' כריעה בכא"פ הצירוףדשיעור
 דשגה הרמב*ם על כ' הגר"אשבביאור
 אחר יסדעתז ולפענ"ד גדולה.שגיאה
 כר"א הלכה שם כריהות בש"סשנפסק

 כעקן מים בו נתן אם או בו פסקאם

 דלא משוס לשניהם טעמא -דחדפכור
 כ"מ ועי' רביעית בכדי הרביעיתז?תה
 ?ב"א הר מתשו' המקדש ביאת ה'ריש
 אבל השוס בפ" הרמב"ם בדעתמיש
 כת"ק ס"ל דר*א שדעתו ג"כ לפרשיש

 דקימ"ל ולמה מנךר שכר י?כרדגמר
 המרת ולפירוש למחצה והיקש ג"שאין
 מזה וזה זמ"ז י?ילמוד דצריךאהרן
 אות מלאכי ויד קכ"ט אה-ע נוב"תעי'



אליוהו -%' ל י"פ"ימו,פמק"5י
 יין ואף לשכרות שא"צ בנזיר וא"כלי

 ש4למוו צריך- עכופ ח~יב "ן וחומץמגתו

 בשיעור להשותו למקדש ' הנכנס;משתוי
 יומא ועי' רביעית בכדי בשתיה'הצירוף

 אכילה בכלל דשתיה ביו"כ דילפינןע*ו
 שכר דגמר אכילה בכלל דשתיהממעשר
 יין דוקא לאו ביו.כ 'והרי מנזירשכר
 'בכלל מים וגם המשקים כלדה"ה

 במלא דהללמ"מ ברביעית- אינווגם
 ומנ"ל מרבי%ית., פחות שהואלוגמיו
 דמי שלא אכילה בכלל כזה 'דשתיה
 נשיעור עכ"פ דדמי כיון וע"כ כלללנזיד
 אכילה בכלל הוי רביעית בכדיהצירוף
 משקין  ושאני  הרמב"ם  דבריונכונים
  ר"א קאי  רלא  אגויה  לפסולפמאין'
 אהשט בה'  גוסא  הרמב"ם ופסקועלייהו
  טעמא מתרי א"פ .בכדי דמצטרפיןפ*ח

 הגהות עם מנ?ח רבינו בט' .שמצאתים
 .באוכלין דגם כיון א( - מנוחה, ,בית

 ביצה שהוא פרס במצי שיעירוטמאין
 שהוא רביעית טמאין במשקין כמו,ומחצה
 מדותיהם  רבנן השוו ע"כ  ומחצהביצה

 טמאין דמשקין כיון ב( בכא"פ.בצרופן
 כלל ' איסור עשה לא תעש שתהאם

 ,שלא וכרי למקדש ולכנס גתרומהומותר
 לצרף החמירו בשתייתן לזלזליבואו
 ביוכ"פ במשקה משא"כ בכא"פאפ"
 דח'ש בנשכע  או למקדש  ייןושתוי
  נשאר בשתייתן יזלזלו ולא מה"תאסור
 אינו דניעית מכדי דיותר ד"תבעיקר
 כוסות ד' לענין זה ולכל ולק"מ.מצטהף
 שלא י"א ס"ק במג"א תע"בשבסר
 דביעית ,צתיית מכד" יותרחצהה

 כיון נלפענאד תרי*ב דסי' בדיןלה קהק~
 'שלא זכרו לא ורמב"ם דילןדבש"ס
 ,וש"ע פ-ו בפסהיס ומפורש בהןיפסיק

 ה"ז בפ"א כוסו דהשותה ס*חק"ע
 4*בת :ע"ב פי פסחיס ובירושלמיגרגרן
 לשתו'תן מהו א~תא פ"ג ושקליםפ"ת

 שישתכר ולא שישתה אמרומפוסקים
 משתכר אינ4 מפוסקים הוא שותהאט

 לכתחילה שגם 'בפשיט במפרשיווע"ש
 בשם כ"א סאק' הע"ב ח"י ועי'יפסיק

 או גדול בהפסק דהכונה' דס"להפוסקים
 ואולי בטל~ם דברים בהפסקו ידברשלא
 ]אף הכומות על כמוסיף' "שש ישעי"ז

 לר*ל הודה כ"ב סי' ח"אשבשבואי
 ' בפרושו האמת אלזצכוון

 בי'רושלמי
 הפשוט[ האמת מדרך דנטהולפענ*ה

 רבנן דתק*נו ק"ט בפסחים למ"דוגם
 דשתייתן נראה חירות ירך כסי'ד'.
 אף - ואיש איש כרצון לכתחילהגם

 אחת פרפרת ןאמינא כא"פ.בשהיה
 )של כדת כדת וחשתיה י"בנמגלה

 תו'רה:

 מענין 'סיש'"י עי' משתיה מרובהאכילה
  תורה של כדת לפרש וישקרבנות,
 בצירוף בשהיה המרובה אכילהבשיעור
 ששיעורו איסור של משתיה  יותרכא*פ
 'בסעודתו כן הפסק בלי רביעיתבכדי
 כאשר ואיש איש כרצון לעשותיסד
 אף ישתכר שלא .בהפסק לשתותירצה

 *(. כאכילה המרובהבשהיה
יפ

נ4..
 שלשלת , המפורסם הגאוןלהרב

 ראזען אליהו ר' 4כו'היוחסין
 אושפיצין. בק"קשליט"א

 חצי חכם בשאלת מר לן דבדיקע"ף
 שנה לחצי קרוב קטן בילדתשובה

 ובאיזה בהמה חלב 'שותה רק יונקשאינו'
 לתוך ששתה  החלב  הקיא אחדיםרגעים

 משתיה מרובה שאכילתה ק9*ת כדת' איתה שהש~יה אף ככה לפרש ג"כ 'אפיר אומר: -תילל*(
 יהודה לרב שמואל אגל קנ"ב שבת  הגמ'  בבמומר  שוים האנשים כל לא אכילה בעניני כי' אונס איןלכ"ז
 היה ושמואל מעלי, משתי ואילך מכאן מעלי מיכלא מ' עד הרבה( פת )רש"י לחמא ועייל שקך שרישיננא
 אחר מסתמא זהו לפת קיתון במים אכילתו המקפה מ' דברכדת והא בתוס'( ע"א ק"ת )שבת מומחהרופא

 קליש אכול לגתן אליהו דא"ל והא ארבעים קורם זה רבינא חדא ולא פפי מאה פ"מ דמסהים והאארבעים,
 למי הן יאיש איש כרצון לעשות הכתוב כוגת וזהו ארבע?ם' בן בהיותו היה זה ע'( ;גיכין עלישושתה
 מ'. שאחר למי והן מ'שקודם



להאי4,הו כ'מימןמם,קי

 הכירה על שעמדה חמה בשרקדירת
 חלב ככל וזך לבן היה החלבומראה
 שעה אחר כזאת אירע אחרתופעם

 בפרורי מק,'פא החלב והיהמהשתיה
 יארע אם ךבגדיל הדין. מהגבינה
 קדירת ןתיך והקיא  גבינה שאכלכזאת
 לר"י חזינן עיכול שיעור קודםבשר

 וחזר איסור ח"ז בהקיא ק"גבהולין
 עיכול ושיעור הרמב/'ם וכ"פ הייבואכלו
 עד כוותיו; דהלכתא נ"ג בברכותלר"י
 פ"ט סי' יו"ד ועי' מאכילו:ו רעבשיהיה

 ובגדול שאלתו. תורף ע"כ ש-שעו'
 ע"כ ק"ג דבהולין אכלה ובקטןאתחיל
 אינו דאל"כ אכ"פ שיעור תוךמיירי
 עיכול הדי לא דוקא ואז לכזיתמצטרף

 הרמב"ם לטעם פ"ט סי' ימיו"דוגם
 מקרא שמוכח השינים שבדן בשרמשום
 בשר ' ז'הוי שיניהם בין עידנו_הבשר
 המעיים תוך משא"כ להתעכל ש"שצריך
 אהלות ועי' באדם מהר מתעכלאולי
 במעיו _המת בשר תשהה כמהפי"א

 ותשרף לאור שתפול כדי ובדגיםבעיפות
 בגדול דדוקא י"ל י( נ"גובברכות
 ברהמ"ז בהיוב דגן כז"1 עכ"פשאבל
 או זית כחצל באכילה או בקטןמז2איכ
 שיעורו לר"י דגם. י"ל שתהכשרק

 פ"ג סי' פלתי ועי' מזה בפהותלהתעכל
 יותר בקל מתעכל דמ27קה שכ'סק"ז

 כ"ב סי' ת5"צ בשו"ת יכ"כמלאכל
 סם י72טתה בהמה לענין ס' ס.'ובדע"ת
 כוכה תיס' מהם שנעלם מביאהמות

 מ27קה דרך דאין הישר ס' ב27ם ע"אל'
 ה"2ר דס' ולפענ"ד מעל. בתוךלהתעכל

 צלול דהלב לשיטתו והולך לר"תהוא
 הרי"ף לדעה משא"כ אוסרשבקיבה
 בדברי מ"ש וע"ש לקמן וכמ"שורמב"ם

 פרט ה"ב פי"א דהרומוההירושלמי

 וראב"ד: .הרמב"ם במחלוקת סרוחלמשקה
 טבל טמאים מים די2תה ספ"יוממקואות
 והא בגוף 27כבר,נטהרו טהוריםדהקיאם
 דבהקיאם- וחילק נתעכלו כברבלא"ה

 עי""ן נסרחו ולא נתעכלו 27לאסי'
 דבז2רה לרחב"א ספ"ו תמורהובפיה"מ
 מעל"ע למזבח דפסולה הטריפה מןשינקה
 דמשום י"ל עדיץ נתעכל שלאמשום

 7"2תת פרה כמו הוא קדעףםחומרות
 לתעק מעל"ע טמא שבשרה הט,תמי

 ובאמת מ"ה פ"ט פרה בפיה"מ כןשפסק
 דטהור פסק 'פט"ו'ה"ז פרה ,ה'בהבורו

ואכמ"ל.
 דהרי טובא צ"ע ק"ג דהולין בהךנם

 נמאס עכ"פ עיכול '2יעור קודםאף
 בכתובות כמ"ד גר מאכילת בהקאההמאכל

 מהדרה .דאי הדחק ע"ן ד"ה רש"יל'
 .תוס' ועד' - ,לבעליס חזש ילחממאסה
 ץעלא ע"א הוליך וין"י פ"א יומא-שנרם
 ולא קטנה , חתיכה בלע אם הזיבפניו
 י2בלעה ידע שלא למי הףלענה
 ,הק וראויה ממאסה לעיסה דע"ימשמע
 על .שב ככלב כ"ו( )מי2לי כמ"שוכלב
 ק"ג דחולין דהך לתרץ ומוכרחקיאו
 לעיסה בלא בלע ףת י2החצימיירי

 ואכלו כ"טמזר מאוס אינו בעצמוילדידיה
 ונדרים ב' עמוד סוף נ' ברכותועי'
 והא רוקך[ מאכילני אתה מתי :עדמ"ס

 החילוק והרי אסי מרב דתפשוטדפריך
 דרך דהוי אחר זית חצי דשםמכיאר
 אכילה דרך הוי דג"ז רקמ"לעכילה
 קושיא הדהה הא"כ י"ל בעצמולדידיה

 כדת ]דגם כזית לו דתבעיהראשונה
 ונמצא לבולעה[ שאפשר קטבההתיכה
 ז2הקיא הכעת שבלע אחר דבאדםלפ"ז

 אכילה דרך דאינו פטור ארליהראשון
 פ"ד מ"א בה' הרמב"ם כמ"שרהנאה

------------. 
 ך:ר"(ן.

 בעינן ;2ם זה ל;יכול דברכות עינ.ל ב:. 'ךמהל: נ"- סי' לוי נני ;ך"ה עי' מר: ו א הילל,,
 צריך זי למורגה המאנל ךגיע נלא ו.-; גניך ב--: ממנ. ךשי;קה העולב מן ויאבך ןגמרי ומגנלניהעכד

 ש]וא חה לאנילה ]וד רגול וא-בו רנאני ]ירך ;נ:-- עיכו; נירוש ב:ה ננא"כ רב שיעור צריך ו;"ןל]רן
 ה. והרמב,ם מה:יר :::ה ב;ר ;ינול- ]' הוקין ועי'בעין.

 מע'ן-
 נתהרך הוי ];ינול ה.ז מ"י ה-יבנית

 הוי שעיכול משמע הבער אה וט]-י ]-] רנ-י עדב כ"ב תעבית רש"י ו;י' בעין ;ודנו הוא אבלהבער
 לגמר"שיתבכל



אייוהן מ' מימןמכ2"יי.
 דבטל שהסריחה אחר נבילה באכלהי"א
 דדוקא לדהוק ואין דפטור אדםסאוכל

 שלא מיירי ק"ג דחולין יהךבהסריחה
 גרע דמאוס נראה דמסברא הסריח'

 איכה סוף במד"ר כמ"ש בסרחוןמפגום
 צ"צ ועי' מאסתנו מאס אם כיע"פ

 כי בהך קל"ב אה"ע מלובוביץלהרה"ק
 ]ומה תמאס כי נעורים ואשת שלחשנא

 מרובה היתר צריך המאוסיםשבדברים
 בסי' בפגום משא"כ ק"ד בסוסייכמ"ש
 דבדברים י"ל מרובה שהאיסור דאףק*ג

 הוא דחידוש ר"ש סברת ישהמאוסים
 אמאי מרוק במאוס א"כ אסרתו[והתורה
 אינו בעצמו דלדידיה כנ*ל וע*כחייב
 אה"ט בה' טומאה לענין והנהמאוס.
 בין הרמב"ם מחלק ייד, הי"גפיא
 ובין דטהור מא"כ ונבאש שנפסדנבילה
 לאדם ראויה שאינה כל מעיקראסרוחה
 נובי"ק ועי' חילק לא ובאיסורטהור
 בכורות תוס' דברי שהקשה כ"ו סי;יו"ד
 מטומאה קיל דאכילה אידך ד"הכ"ג
 ומסיק חמור דאכילה משמע ז'ובדף
 דבב"ח דנהי לנ"ד ונשובה ע"ש.דשוין
 המ"א הרמב"ם כמ"ש שלכדה"נ אףחייב
 באות וכנ*ל הפמקג כמ"ש י"ל מ"משם
 כדרך נתבשל כשמתחלה דדוקא,9ד

 .חייב הבאיש ואח"כ ואכילהבישול
 הבשר נמאס היה כשמתחלהמשא"כ

 דרך אינו אדם מאכילת החלבאו
 אף בב"ח שם עליו שיחולבישולו

 פקע לא . אכילה דבאיסורלהסוברים
 כאן דהרי מא"כ שיתבטל עדאיסורו

 טימאה לענין דגם מעיקרא כסרוחההוי
 הקיאה בנפל מבעי לא בנ"ד וע"כטהור,
 נפל אפי' אך בב"ח שם עליולחול יוכי שלא אחשבה דלא חברולקדרת
 שיאכל אף כי אחשבה לאלקדירתו
 שלא טוב יותר היה ברצונו לבדהבשר,
 שיעור תוך אף וע"כ לקדירתו נופלהיה
 שם עליו שיחול בישול דרך אינועיכול
 הקאה ע"י מתחילה כשנמאס מה"תבב"ח
 היתר לצדך יש וע"כ מדרבנן רקואסור
 בשר לו בתחבו דגם ]ולפענ"ר *(הנאה
 כהך ויצא הרעי בבית - למטה גבינהאו

 שאינה בלועה טומאה לענין ע"אדחולין
 דלמטה מק"ו הנושאה לאדםמטמאה
 נתעכלה שלא אף דהפי' עיכולעושה
 להנושאה אח"כ מטמאה וכשיצאהעדיין
 כיון לתבשיל כשנפל בב"ח לעניןאפעה
 בהנאה לאסור בישול דרך אינושנמאס
 שפופרח תוך בתחבו אך מהקאהוגרע
 בהנאה דאוסר ודאי שם רש"יכמ"ש
 גם ה"ה ראולי כתבתי והנלפע"דג"כ

 דקימ"ל מ"ב דנדה כהך לאשה להבתחבו
 בהקיא זה ךכל הוי[. בלועהדטומאה
 משקה בהקיא אבל בשר או גבינהמאכל
 דפרה מהך כת"ר שהאריך כג"ר,חלב
 כת"ק פסק דהרע"ב הנ"ל מ"הפ"ט
 מעל"ע פחות עיכול הוי דלא חזיגןוא"כ
 פי' שם ויש כר"י דהלכה פליגוגתו"י
 ר"י דכולה י"ח בפסחים כמ*דאחר
 עיכול שיעור במשקה דגם ומודההוא

 בטלו מעל"ע קודמ רק דוקאמעל"ע
 בפי' וע'" חמורה טומאה מדיןבמעיה

___
מלאכת,

 יצא דלא ואכלו וחזר והקיאו_ לעיסה בלא שבלעו אף מצה ח"ז דבאכל שי"ל חקרתי אחר במקומ*(
 דדמי י"ל עוד מ"ח סוכה עי' מגולה מיין גרע דלא לפחתך נא הקריבהו משום הפסול דמלבד הסריח שלאאף

 י"ל וה"נ דעתו בטלה לאכלה דחשג אף סק"ג תב"ד מג"א עי', יצא דלא לרועיפ ראויה שאינה הכלביםלעיסת
 ובעצמו מקודם עליו איסור ששם איסור באכילת ק"ג לחולין ול"ד הוא מצה לאו אדם מאכילתלבנמאס
 ובהמ"א ה"א פ"ה יסוה"ת ה' מל"מ ועי' מצה בשם לא-אחשבה התורה המצוה בקיום משא"כ באכילתואחשבה
 אם. הי"בפי*ד

 .וחלק רג"ח סי' א' כללים שד"ח ועי' מצה קל למ"ע ל,ת דמי אם ואכל בסיב איסור כרך
 שבת אכילת לענין ע"א סי' סופר כתב עי' יצא אם צ"ע והקיאו מצה כזית בבלע ואף עעב סי' א/עשירי
 אחרונה ברכה מברך אם שמסתפק ר"ח סי' יוסף ובברכי בברהמ'/ז ?מו לבד גרונו בהנאת יצא ולאויו"ט

 רק דהייב ביו"כ וצ"ע י"א, י' סי' אכילה אס"ד שד"ח ועי' יברך לא כ=ז סי' ח"ב ולהפמ"אכשהקיא
 ותיכף ככותבת אף באכל א"כ נפש אבידת בו עיש עינוי תעונה לא אשר מי,רא ע"ד ביומא כמ"דככותבת
 יצא לא תיכף והק,יא באכל ככות~ת ושיעורו המג"ח דעח שיש לאכול שמצוה בעיו//כ וכן ימטורהקיא

 ואכמ/'לי מ"ו כי' יו"ד משה וחמות י' אוה ג' .יסי' ג' אות א' סי' יו"כ מערכת שד"חועי'



 יי'."-אייהו כ' מימן'.-מסקי
 כתוב שם בפסחים אבל . שלמהמלאכת
 חילק לא אשי ורב במעיה בטלומתם

 משקה דהוי רק לקלה חמורהמטומאה
 לחלק דאין נימא אם כן ואססרוח

 בנ*ד הוי לא כהנוב"י לאיסורמטומאה

 כמשקה כנ"ל בישול דרך חללכשהקיא
 הכ"א פ"ב ט"א ה' הרמב"ם אבלסרוח

 ומשקה מאוכלין חלוק דמשקיןפסק
 וא"כ עומדת בטומאתה ונסרחשנטמא

 יכול שוה ואיסורין דטומאה נימאאם
 בשם מביא גם לאסור, שהקיאהחלב
 דגם ל"ו סי' ח"ב יו"ד יצחק בית 'תשו
 פייא תרומות בירושלמי יהושעלר'
 משקה שם דבמשקה כוותיה דהלכהה"ב
 איסור לענין מ*מ שיסרח לאחר גםעליו
 בא"ח כמבואר מיניה איסור שםפקע
 דהנוב"י חמץ של דיו גבי ס"י תמ"בסי'
 רק לטומאה איסור דשוה כתבלא

 מהך קשה דאל"כ במשקין ולאבאוכלין
 שפיר בנ"ד וא"כ הנ*ל תמ"בדסי'
 איסור יחול שלא כנסרח דהוינימא
 סי' ביו"ד עין לשים ג"כ והעירבב"ח

 תורף ע*כ ס"ט פ"ז וסי' ו' סעי'פ"א
 משו*ת לפלפל כחי וא"ן -פלפולו.
 רק שוין וטומאה איסור איאחרונים

 ביו"ד עין לשום בא אני אחרוןאחר
 בקטן לנ"ד אנוא ואה"כ ופ"ז פ"אסי'

 כשרה קמ"ז בחולין חלב,שהקיא
 סי' ובש'ע ע"ש הטריפה מןשינקה

 אינו בליבה הנמצא וזלב ס"טפ"ז
חיב

 ומות-
 אפי' ייטר רו לבשל

 שבע בזה יש וכו' שבהבצלול
 שם תוס, קושית א( עצומות,קושיות

 נכילה עכו*ם קיכת קמ"ל מאי חדאד"ה
 ד"ה תוס' קושית ב( אסורה.הול"ל
 ממתניתין למפיך מצי הוי כלא"הומי
 הכי דע'ה תים' קושית נ( שמואל.על

 ושעע! ורמב"ם רי"ף גי' ]שהואגרסינן
 שינקה כשרה דתנא מתניתיןדקשיא

 נשנית דהרי אטורה קיבתה הטריפהמן
 מדוע ד( וב"י. ר"נ עי' הורהאחר

 הי"ק ט"ד מ"ה בה' הרמב"םהשמיט

 בש"ס המפורש מח"ט שינקה כשרהקיבת
 השמיט מדוע ה( בה. דמעמידיןלהלכה
 וטמאה נבלה' קיבת בהיתר שםהרמב"ם
 שנתבשלה בקיבה בפ*ט שכ'הטעם
 במעיה, נשתנה שהרי דמותרתבחלבה

 שמואל חגורת וס' המעדיו=ט קושיתו(
 דלדעת שחידש פ"ז סי' הלבושעל

 מדרבנן אסור הקיבה חלב ורמב"םהרי"ף
 קושית ז( הא. מנ"ל בשר בה-לבשל
 פ*א סי' השלחן וערוך שמואלהחגורת

 הלב אסור דלרידן שחידש הלבושעל
 כשרה קיבה שלקרוש

 שינק~
 מן

 הכל לישב ולפעד"נ הא, מנ"להטריפה
 ט"א בה' הרמב"ם מ"ש עפ"יבס"ד
 שבקיבה ההלב על חשב הכ"גפ=א
 כמ*ד שזה כ"מ ועי' ט"א מטמאה"ז

 עליה דבחישב שליא לענין ע"זבחולין
 ופרש"י נבלה טומאת ולא ט"אמטמאה
 אם טשא מטמאה לאכלה עליהחישב
 אוכל לה משוי דמחשבה בטומאהנגעה
 הבהמה מתה אם נבילה טימאתולא
 משוי דמחשבה שבקיבה בהחלבוה"נ
 מדרבנן אסורה עכ"פ וא"כ אוכללה

 בכשרה וה"ה ולאכלה בשר בהלבשל
 לאכלה מדרבנן אסור הטרישה מןשינקה
 סק*ח תמ"ב סי' הט"ז וכמ"שבעינא
 שאינו עד שנתעמש בחמץ הרא"שבשם
 באכילה אסור דמ"מ לאכילהראוי

 וסברא באכילתו דאחשבה משוםמדרבנן
 לענין הן ופוסקים בש"ס מלאדאחשבה
 ק"כ חולין עי' איסור לענין והןטומאה
 דאקפי כיון ואכלו הדם אתהקפה

 כיון כ"ד בשבועות אחשבה,אחשובי
 חשובי אשתבע והדר אכילדמעיקרא
 המכונס האלל קכ"א הבחוליןאחשבה,
 וגלי דאחשביה פירש*י שכינסווהוא
 מאליו מתכנס אב4 בטליה דלאדעתיה

 פליג לא במתכוון שלא תנוקת ע"יאו
 בתוס' וע"ש נבילה, הוי ולאר"י

 באכילה אחשבי' הא דבאכלושהקשו
 ועי' מזה גדול כינום לך ואיןגופי'

 בזמן תרומה גרעיגי מ"ה פי"אתרומית
שהוא



אלימו נ,ס"1ממקייח
 , דצריך כפרש"י נראה אסורות מכנסןשהוא

 מנחות וצתוס' דאחשבי', הוכחהעוד'
 גדולה מחשבה לך דאין כ' לשיטתוט"ט'
 וברש"י ואכלו. בפ~ו ההלב שמשיממזו
 ע"ש לגת שנפל גוזל גכי ע"ב נ'נדה

 כגון ח"ורה טומאה מטמאה אםצרש"י
 שלא' מגון עלי' חישב לא ואפי'האוכלה

 "כילה דיצויי מבואר הוא יטזהידע
 וכן-בריטב"א מתעסק כגוך אחשבהבלא
 גג ש דאפר הרמ"ה בשם ע"א י"זמלות
 וכמש"ש אחשבה ש"ך לא מתעסקבלא
 אמרו ולא למכות לכעש דר"שטעמא

 אהלבה מטעמ דהוא לקרבן אלאכז"
 אחשבה שי,ך לא שוגג על דהואוקרבן
 מעשה בעושה שבקיבה בחלבוא"כ

 לכ"ע ילאכלה אחר לשר עםלבשלה
 -- מדרבנה ואסור אחשבהמקרי
 קושית הנ"ל הקו"ףות כל ניחאהנדק
 מהמשנה עליבמואל פריך לא דע"כהתוס'
 דהף אסלרה נבילה דקיבת דתנןעצמה
 דא"שצה מדרבנן לאכלה דאסוראסינא
 שחיטת דקיבת שמואל מדפרישאבל

 .ליכא אסוהה אמר ילא נבילהעכו"ם
 מוע"ל - אינו דזה דאחיןבה משוםלמימד
 ללו נבלה יהדות ולא איכל למשוירק

 כנבילה מה"ת דאטורה לומי וע"כביסליא
 דרא אף בה העמיד אם גם ואשכממש
 בהגבעה רק דיוצה אחשבה לומרקה-ך.
 אסור .זה לכל בהקובהולא

 אדשמוא4 דשמואל רק פריךולפ'כך הגבינ"
 כלל איסור אין דמה"ת להלכהומסיק
 ודמעמידק דרבנן חומרא רק הקיבהבחלב
 הטריפה מז עהנקה תיטרה נבילהבקיבת
 דרוצה העמדה לענץ אחשבה יטייךדלא
 דאס רק תני והמשנה בהגבינהרק
 בעינא אסורה קיבתה הטריפה מןינקה

 נבילה קיבת גם חזרה ואחרל*כלה,
 בצלול אף מה"ת כגופה דאינה-מרתרת
 דמפרש מה ולפי ורמבים הרי"ףליסי'

 עכחם שחיטת דקיבת למשנהשמואל
 קודם הוא כפיריטא הוי דלאנבילה
 מה"ת לטומאה אף . ממש יבילההירה

 קיבה ק"ט 'טבדף הברייתאגם
 באכילה אסורהבחלבה

 מה"ת לאיסור נשביתחזרה
הייבלע"ןבתיספתא

 הלכתא כך חזרהלאחר
 הקיבה חלב בשים ליכאמה"ת

 נשאר יצחק רב של תרוצו אחרוגם
 נכילה דבקיבת לחלק שם רבאסברת
 דאי שם בחולין כמ"ד דמאימהוטמ"ה
 מינה למיכל אתי לא קיבהה ליהשרית
 יטבגוף טעופת כמו בעינא לאכלהמותרת
 וא"צ הי"ט פ"ד הכ"א הרמב"םוכמ"ין
 כשרה אבל במעימ נשתנה' שהרילטעם
 ל שרית דאי מה"טש-נקה
 מדרבת אסור טריפהלמיכל
 ילפיכך דאחשבה בעעאלאללה
 לעיקר דמ"רי 'טםהרמב"ם
 החלב 'בכונס וה"הבעינא
 אסור ודאי לאכול כשר בה לבשלורוצה

 חלבה מלהוריק בנתרשל ]ורקדאחשבה
 ר~ה רק להחלב .אחשבה דלאובשלה
 שם הרמב"ם פסק הקיבה בשרבאכילת

 תקשה ושלא דיעבד דמותרת הט"ופ"ט
 לזה אסור שלכדה"נ אף בב"חדהרי
 שבא מקודם במעים נשתנה שהריאמר
 זה גם ולכתחילה בב"ח איסורלידי

 בה להעמיד מיטא"כ כך לבזטלהאסורה
 מן בינקה ואף לכתחילה גם יטריגבינה

 גבעה' בה להעמיר שריהטריפה
 רק

 דמחמירין ולדידן מדרבנן אסורהבעינא
 מן 'טיגקה טריפה זםל בקרועןגם

 ס"ו פ"א ס" הרמ"א כמ"שהכשרה
 בכשרה כ"ש א"כ בה להעמידאף

 יש בעעא לאכלה הטריפה מזשינקה
 גו הש ונחנם הלבוש כמ"שלאסור
 ווה פעאן ס" ועה"ש ט בחג"עליו
 הרי"ף לדעת דגם הלביש שלמקורו
 שבקיבה בחלב בשר לבשל אסורורסב"ם
 מלשק קשה ולא עי"ש מדרבנןולאכול
 בו לכזטל דמותר הנ"ל פ"ז סי'היט"ע
 לכתח.לה אחר בשר אף דמשמעבשר
 ולא לבשל רק דהכונה לדחיקדיש

 וומינה
שבשלה

 רםקו
כמש"ש
מוצא"כ
דאיסיר

 אתייה
כיטרוצה
היןמיטה
מהיתרא
מהקיבה

לאכיל



 כ8א כ'סיטןפמקי
-אץ,ץקי

למ

 שרי מדלבנן.. .רק דאסור דכיוןלאכול
 בחלב, עוף .לענין ג' בסעי, כמ*שלבשל

 האמת קבל התירוץ זה לך דחוקואם
 -שלא שאמרוממי~

 כיוי
 הב"י רבינו יפה

 ועי' ,הרמב"ם. לשון את בשנותוכאן
 - בסמוך. לקמןמ*ש

 והרמב"ם הרי"ף לשיטת עפ"ז לנוויוצא
 לקדירה שבקיבה צלול חלבבנפל

 לאכלה אחשבה דלא שרי בשרשל
 להחמיר שחהכך מי אין וכאןבעינא
 הקוירה של מדתו הגדיל שאםולומר
 דכאע ,ס"ב קעג ביך"ד .כמך. לאסוךעמ*ן

 _'טויייק 'וע*כ למצוי פרט ונמצאפ"ו
 שעה ועד מכבר פי' הנמצאבתיבת

 מ,ש עי' נשתנה לא דודאי י*לא'
 בנ,ד דברי אכלה ועתה ד'.'באות
 דהנה החלב. שהקיא הקטן ילדלעגין
 דהמאכל מ"ח רס"י ביו"ד מפורשבבהמה
 לבה"כ נכנס הכרס ובסוף לכרסנכנס

 ולכ"ז לקיבה ומהמסס להמטסומבה"כ
 אף מה"ת אסור החלב נשתנהבלא
 קי"ג מצוה החינוך סברת ג*כשי"ל
 .( שחוטה חלב הוי הקיבה חלבדגם
 ד' סי' ב' מע' י"א חלק שד"חעי'

 ששתה קטן בילד כש"כ א"כ .בזהמ"ש
 שיכול א' שעה תוך והקיאהחלב
 מכרס עדיין עבר לא שהחלבלהיות
 ודאי מראהו נשתנה ולא שלוהעליון
 ערד י"ל כי ג"כ כהנאה מה"תאמור
 שאין שכמו כלל נמאס לאשקיאו
 כמפורש רגליו ומימי מציאתימרחיקין
 ' שתיתו מאכל ה"נ' פוא סי' או"חבש*ע

 לצדד הנ"ל לכל דמי ולא נמאסלא
 או בנמאס שלכדה"נ טצד בגדולהיתר
 סרוח דמשקה- חטאת מי ששתתבפרה
 טשא"כ טיגופת ' המלא לבטנהבבא
 ודאי טינופת שאר בבטנו שאין כזהבקטן
 שעה כשעבר אבל מהית גמור לחלבדמי

 גבינה ופרורי בקפאון מעורבוהחלב
 אח*בה שלא כיון קצת שנתעכלשגראה
 דבאכילה נהי הקיא, פתאום כילאכילה
 דאנן בפרט ס' כשאין אסורודאי

 לאסור ר"ת מדעת ,לחומראתופסין
 והרי שבבהמה קיבה בחלב גםבצלול
 לענין אבל צלול חלב גם כאןיש

 למכוף להתיר לצדד יש בהפ"מהנאה
 דוש"ת כ"דלעכו"ם.

 פוסק*אליהו

כא.
 אי כחלב חלב או נבילה~המבשל

 הזכירו ז לא בהנאהאסדר

שאינו
לידע
מסיים
שהרי
נשתנה

 גמור כחלב דינו מיד ששהטוה כגיןכלל
 שלא ק"ט מחולין וראיה בקערההמונח
 שאסור ש"מ קיבה לה זוויקו ר"נאמר
 כתוב שלפנינו דחולין ובתיספהאמה"ת
 ואולי חייב בהלבה שבשלהדקיבה
 יבים תול"ט ועי' מיד בשחטוהמיירי
 פי"ב רוצח - ה' רמב"ם  ועי. מ"גפ"ב
 במעיה כשנשתנה הותר ס"כ שגםה"א
 בין דמקלק פ"ב ע"ז ירו.שלמיועי'
 שלא טבעת לבין שאסור דע"זפרש

 בג"ד כ"ש לקולא אף דשרינשתנה
 הרמב"ם כ' לא מדיע קשה ולאלחומרא.

 נכלה קיבת לענין הי"ט בפ*דשם
 דבכשרה י"ל נשתנה שהריוטמאה
 חלב להשקיתה ירצה שמאחלישינן
 בחלבה קיבה לאכיל כדי מידולשוחטה

 שהרי דוקא ההיתר פרט ע"כבב"ח
 וטמאה. בנבלה משא"כ בסעיהנשתנה
 בש"ע הב"י רבינו על מהתימהובאמת

 בקיבה הנמצא חלב שסתם ס"ט פ*זסי'
 הרמב"ם כלשון כתב ולא כנ"ללהיתר
 מיד דבשחטוה להבין כדי נשתנהשהרי
 בסנהדרין כמ*ד בדוחק וי"ללאסור

הריס"ס _____
 ,"ה. סי' יהידה גגול עי' ר: מ ן א ל ל י ה":(



שע~ע"
214ייףקו ע"אטיסן '

 בה' הרמב"ם רק ושו"ע וטורהרמב"ם
 בשולו על דלוקה פטק ה"ו פ"טמ"א
 בב"ח משום אכילתו על לוקהואינו
 נבילה איסור על חל בכ"ח איסורשאין
 כולל איסור  לא  כאן שאין  חלב איסוראו
 אהת בת איסור ולא מוסיף איטורולח

 נלמד בישול אימור שהשמיט ']והש"ע
 בטמאה[ רק בישול התיר שלאממה
 דלא בהנאה  שאסור  כתב  תוארובפרי
 ]ולא להתיר פשרה שעשהכפר"ח
 בפתיחה והפמ"ג דבר[ .בפר"חמצאתי
 מחמת לאסור אחרונים אחר נמשךלבב"ח
  דלא  מרמב"ם משמעות לו,ןשנראה
 למ"ש מוכרח ואינו בהנאה אאחע"אשייך

 הילל בית שבס' לקמן[ שיובאבפיה"מ
 דראיתו ועיינתי לאיסור ראיהמפורש
  לא תני  אליעור ר' דבי קט"ומחוליןי
 לא כשתמכרנה 51ו' נבילה כלתאכלו

 דא~ורה בחלבו רש"י עי'תבשלנה.
 ובס' באלב לחלב ה"ה וא"כבהנאה
  ראיתו דחה לבב"ח בפתיחהעיוה"ב
 בחולין ~תרא .4מתירוץ -לפע~-ד ג~-ע,"ש
 אליעזר ר' דרניה הא דיריה האקי"ג

 ר' דבי דהך ויאל דאאחע"א ט"לבעצמו

 איסור דס"ל בעצמו שמלאל הואאל4עזר
 ראיה. אין וא"כ דבריו ונדחוחע"א
 הנאה יאיסור ה""ה מדברי הפמ"גימ"ש
 הוא - צ"ע שדבריו אף מוסיףהוי

 הרשב"א על י"ג בס"ק הפלתיכמ"ש
 דאלת"ה חמוי איסור רק דוקאדלאו
 דתרומה מהך לשמואל הש"ס מקשל.לא

 תיס' וכ"כ מוסיף ליכא דשםטמאה
 ועדיין עכ"ל איטור ד"ה ק"אחולין
 בשבועות מוכח שכן כתב הוו"ה האקשה
 ולא במוסיף אלא חל לא רשם א"נווזה

 שמואל לישב רוצה והרשב"אבחמור
 דרשב"א ודאי אלארהלכתאאליבא
 דס"ל ולתוס' מוסיף היי דהנאהסאל

 גדי שמואל ואצטריך מוסיף לאדהנאה
 קשיא לא בחלב ומתה חלבלרבות
 כר"ע, קימ"ל ואנן מה"ת עיףלהיייא גדי אייתר לא דאל"כ הרשב"אקושית

 ת"רוצןם . הת"ה שם, כתב י הרמצ?ןהא
 נעיקר לר*ע-,וצס אתיא רשסואלאחרים
 הא מש~ואל שהקשה הרשב'אדברי
 אסי ורב - אמי יב' אמוראי שאףאיכא
 .וע"כ -אאחע"א -דחלב-בחלב מפורשדם"ל

 נראה יע"כ הוא הלכתא ' לאידשמואל
 לשמואל לישב אלא. -נחית לאדהרשב*א

 טה"ת אי43 דעוף כר"ע ס"ל הואדגם
 דשמואל בדינא אבל הרמב"ן בשםכמ"ש
 -הרמב*ם סמך.~ וע',ז כמותו הלכהאין
 שם ובפלתי מוסיף. איסור שאינוהנ"ל
 פ"ג כריתות בפיה"מ דבריומביא
 נקו'דה וקראו מוסיף הוי לאדהנאה
 שהלשון יומחמת תמיד- לזכרונפלאה
 'ללשון-לכן מלשון מועתק היותומגומגם
 יו:ודה .בן- ובשו"ת עי"ש, פרושוביאר
 .-של פרושו מתחלה : כיאר .כ"הסי'

 תפשל לא כתוב לשון דבחד כיוןאפלתי
 כמו .' א"פ ' על-.הנאה הן אכילה; על.הן

 באכילה -וחלב בנבלה התורה כינהשלא
 שאיסור בקדשים ,- משא"כ בהנאההענ

  בלשון הנאה. ואיסור אהד בלשוןאכילה
 אנאה;.בקדשים איסור שחל וכיוןאחר
 יהודה  והבן  אכילה על ג"כ תלאחלב
 לא דהרמב'ם. אחר באופן בעצמופי'
 -לאיסור א" ל"דד : ג"פ של הדרשהס*ל

 יליף 'רבישול מק"ו ואכילה וכו'אכילה
 מחד והנאה בישול אכילה כולםאבל
 הוא'קרא

 .אכילה  על חל שלא וכיון
 שיש בקדשים משא"כ הנאה עלה"נ

 קדשימ הנאת איסור על א"רמקרא
 דמעיקרא החלב על מוסיף איסור הויא"כ
 קדשים דהוי והשהא לבד באכילה.א~יר
 לענין שחל כמו א"כ בהנאה גםאסור
 ולישב עי"ש,  אכילה על ג"כ חלהנאה

 מוטיף גיסור מקרי לא  דלמההקושיא
 זו בחתיכה דנוסף כיון ונאמרמבישול
 א.כילרנך על ג"כ ילקה בישולאיסור
 משום טעמים השלחן ערוך בם'כתרב
 בב"ח משום חייב אינו הבישולדקודם
  שנתבשל 'ואחר אסור בישול דרךדרק
 איטור עוד בו ואין הבישול  עברכבר

בישול



מאאליהו כ*אמימומסקי

 על עתה שילקה נאמר יאיךבישיל
 מוסיף איסור בה שיש מפניעכ~לתו
 אם ]זה זה אימור עבר כברוהלא
 בישול אין דבב"ח ט"ז אות כנ"לנאמר
 הבשר דעל כיון י*ל או בישול[אחר

 איסור בו אין החלב צירוף בליבעצמו
 הבשר על להוסיף אפשר איבישול
 דהרי בחלב מבשר אכילה איסורנבילה
 מוסיף איסור בו אין לבדובהבשר
 על שמוסיף מוסיף איסור לכלול"ר

 גם וממילא צירוף בלי בעצמההחתיכה
 - עכ"ל זה טעם וי"ל הנאהעל

 דאיך קשה יהודה הבן  דברי עלוהנה
 הך ליה לית דהרמב"םנימא
 במנין כתבו דהרי ל"תדג"פ
 ע"ש באריכות קפעז קפ"וטי'

 כ' אות ב' כלליםבשריח

 אחד טעם ליתן עירבשבפיה,מ
 חלב יעל טמאה על חלשלא
 דס"ל אחרונים מספרי מרנן סברי'ע"כ

 עובר אינו ג"כ ונבילהדבחלב
על..

 בהבורו ממ"ש היפוך בחלב בשולו
 ום"ל לגמרי בפיה"מ מ"ש דחווע"כ
 בהנאה בחלב ונבילה בחלבלאסור
 תמה קי"ג לדף יוסף בראש גםע"ש
 מבשר ראיה בפיה"מ דמסיים מהעל

 כך פיה"מ דכונת ולפענ"ר ע"שטמאה
  אחע"א ואיל כשמואל ס"ל דלאדאף
 אף בחלב טמאה למעט קראוא*צ

 לן סבירא בזה מ"מ בישולמאיסור
 הנ"ל אליעזר ר' דבי תני שלהדרש
 כשתמכרנה יכו' נבילה כל תאכלודלא
 לענין רק אבל בחלבו תבשלנהלא

 הזה*( במקרא שמפורש בישולאיסור
 לן דנפקא והנאה אכילה לעניןולא

 ותשא משפטים שבפ' קראימהשני
 איזה הכרע ואין תבשל לא בהודכתיב
 ושניהם הנאה על יאיזה אכילהעל

 ]דאם והנאה ' אכילה על מוריםכאחת
 רק דקאי אמינא' אחר רק כתובהיה
 תאכל לא כתיב דלא כיון אכילהעל

 נמצא הנאה[ הן אכילה הןזמשמע
 הכישול לאיסור מפורש קראדבנבילה
 חלב כמ"ר בחלב תרבא וה"הבחלב
 בפסחים וכמ"ד נפקא קרא מחדומתה

 הותרה וחלבה היא נבילהכשהותרה
 שום שאין בטמאה כמו הפיה"מוכונת
 איסור דאין בחלב הבישול לאסורמ"ד

 שאסור אף ונבילה בחלב ה"נ חלבישו4
 דאין לאסור מ"ד שום איןהבישול
 הנאה דאיסור כיון חל הנאהאיסור
 על מיוחד מקרא ואין באכילהנכלל
 מקודם. וכמ"ש לקדשים דמי לא ע"כהנאה
 איסור הוי דהא האחרונים שתמהוומה
 משום דנאסר החלב על שחל מגוכולל
 חל אחת בבת שבאימ7 ונבילהבב"ח
 סי' יעקב גישועת תירץ הבשר עלגם
 משוס חל א*נו החלב על דגםפ"ז

 איסור טעם בלע כבר בשולודמתחלת
 ובבעח דאורייתא וטכ"ע תרבא אונבילה
 שנתבשל עד מה"ת איסור נעשהאינו

 בב"ח. איסור חל אינו ולכךכמב"ד
 בספרו קלאצקין אליהו ר' הגאוןוידי"נ
 דכתיב כיון תירץ. ו' סי' הראשהאבן
 שתלה משמע המקרא פשטות גדיל"ת

 וכיון בהחלב ולא .בגדי האיסורהתורה
 אפשר אי התרבא על או הנבילהדעל
 חל אינו תו אסור שכבר מחמתלחול
 באים החלב שעל הגם החלב עלגם

 אמרו בדיוק ועפ"ז בב"א.האיסורים
 של חלב משא*כ בחלב חלב או ננלהבשר
 עם שבשלו7 מחיים מנבילה.- אוטריפה
 על דחל מגו כולל דהוי כשרבשר
 בביא באים שהאיסורים מחמתהבשר
 ועי' כולל מחמת החלב על ג"כחל
 מהנעל לני יוצא ואכמ"ל. לקמןמ"ש

דרשה
המצות
וראיתי
שמחמת
 מהעל

ונבילה

- - - - בנפל-
 הנאו לאיסור ואחד אכילה לאיסור אחד במיה"ת ורש"י קט"ו בחולין אמרו בדיוק מה"ט אולי "(.
 פי הנאה( לאיסור וא' אכילה לאיסור וא'  בישול לאיסור א' וכתב סהקדים כש"ע )זלא בישול לאיסורואחד
 רש" מי' לא ומה"ט - בישול איסור על רק מורה נבילה כל תאכלו ללא הסמוך ראה שבפ' האחרוןהמקרא
 ויקא. בישול  כפשוטי הוא ראה ובפרשה תשא ופ' משפטיס בפ' כמ"ש ל"ת הג"פשם



 .מימלמטקי.מנ-
 כשא

אף5י
 משור בשר יתי -בי חלב זתי לנ"טבנפל
 פמ"ג עי'ועז

 .בשעה""
 דהוי פגד- ח"ג

 זית או נבילה מהן ואחד בטעםאקמ
 ]למ*ש א"מ דהוי  כחוש בשר וזיתחלב'
 המגן אלף שו"ת ועי' צ"ח 'רס*יהש"ן
 כמ"ש זא*ז מבטלין איסורים ל"ז[6י'

 מטהורה זתים ב, לענין פ"ז סי'"שלתי
 או בנגילה וה"ה חלב זתי לנעטוטמאה
 באכילה לאסור גמגם שהפמ"ג ואףתרבא
 בהנאה אבל בשר טעם שנרגשכיון
 ליתל כדי -טהור בהבשר שאין כלשרי
 בישלל דרך דאינוטעם

 ע*ש-

 יד ו'בס'
 הנאה לענין גם בציע העלהיהודה
 בעצמו בהטהור כשאין יולתלא6ור
 מותר דוקא אז הטמא - בלא טעםליתן

 טעם בדבריו אין ולפענ"ד ע*זטבהנאה
 בנפלו טמא מהן כזמאהד בהנאהלאסור
 מהן א' כטחית ואפי' חלב זתילנ"ט
 הדץ זטמעיקר כנעד תרבא אונבילה
 ועכ"פ 'באכילה אף להתיר מקום"ש

 איסור חל זטלא להנ"ל יטריבהנאה
 אכילה לענין ותרבא נבילה עלבב"ח
 נאסר כשר בשר הזית אם ואפי'והנאה.
 בהנאה שנאסר בחלב יטנתבשלמתחילה
 נכילה או ט6א בשר כזית עם אה"כונפל
 דאיסורין י*ל חלב -זתי לנעט תרבאאו

 בביטולו שנהנה אף זא"זמבטלין
 סוס,י לבנה עצי ס' עי' הנאהמאי0ור.

 שאיסור דכשם וי*ל בכה"ג שחקרס"ה
 כך בס' לטל לתבשיל שנפלהנאה
 ב" .משנה פ"ב עילה מס' עי'מבטל

 ואכמ"ל.ג'
 בשר הא כתב סק"ב פ"זבמשבצות

 בחלב וטרי6הנבילה
 המ"א הרמב"ם כמ"ש חנ"נוכדומה

 ע*ש פ*א בת"ה הרשב*א וכ"כ -פקט
 דיפה פ*ב סי' החת"ס כתבועפ"ז
 הרשב"א בשם הפמ"ג במעשנתעורר
 ברשב"א הוא וכן מה"ת נ"נ בחלבדתרבא
 ביה לית אי והשתא בהדיאורא"ה
 אמרינן  מה לעני7  והנאה אכילהאיסור
 - עכ"ל בהנאה דאסור אע"כחנ"נ

 מת דמלבד יפה נתעורר, לאולפענ"ל.
 מפורש דאינו כתבו ופלתישנדג"מ.
 בההאה לא,ור ורשב*א בתוס'בהדיץ
7כנ"ל -  ןרושו שב~מ"ג חנ"ג הך 

 ממה וראיה איסורין ' כשארמדרבנן
 לענין שכ"כ ורשב"א לרמב"םשציין
 נ"נ משום ס' ב' בפעם דצריךכחל

 וצ"ל במשבצות טיס ]אולי 'מדרבנן
 ךכדומה יהלב וטריפה נבילה בשרהא

 וצריך נ"נ בחתיכה-' שנבלע דםדהיינו
 דנבילמ ;ראיה זה מה וא*כ כנגדה[ס'

 דסיים מה " רק בהנאה, אסורבחלב
 מה"ת נ"נ ען כונתו הבה*י וכ"כהפמ"ג
 ס"ק שם שפ"ד ועי' בהנאהולאסור

 אינו ולהנ*ל בפתיחה לשיטתו וזהט"ז
 לעא כלל מאו"ה ראיתו ג6 כימוכרח

 דהפירוש ראיה אינו שכתכ י"גאות.
 לתבשיל שנפל טריפה ודאי שלבחלב
  חל; שאר ככל הוא הרי בשרשל

 דאעפני בב*ח מצד גםדאורייתא
 להיות ראויה היתה טריפהשהיתה
 ,י

 יטאעה יטחוטה לחלב דמי לא פי'אם
 הף רק הבישול ושרי דרבנןרק

 ב,טר כמו ודינו בישול לעניןדאורייתא

 ען4ש גךירי לא הנאה לענין  אבלמתי
 בפ*י מקטובת "קטררע,נ

 מ"ש נ"ח סי',

 דגם נימא אם ואף אלו, או*הבדברי
 'טל _ חלב  ר,8%גי י'ל אסור  'בהגאה
 הומב"ם כמ"וט *לה לקי_ דל4טריסה
 רק כחיב יה*נ ר ה*ה פ"גהמ"א
 איסור הל לפיכך טריפה בשדהובן4ר
 דהוי בהנאה אסור וממילא ללקותבב"ח
 מחיים נבילה בחלב סזטאיכמוסיף
 כמ"ש עלה דלקי הח%ט נקובתכגון

 מתה לבקו דדמי י"ל ה"ו פ"טהלח"מ
 דמה*ט - ה"ל בהנאה ומותר חלדלא
 דבחלב ותרבא מתה ורמב"ם בש*סנקטו
 שילקה הדין יצויר לא יטריפהננילה
 רק בהנאה ומותר דוקא -ב'שולועל

 לבשר "טדמי מח"ם בנבילה רחוקבדרך
 ומה. ד"ה סו' לעיל  כמ"י%  ודו"קמתה

יטך"-
 קטכדי קפ"ג ס" טהד"ג בטוט"ו

לישכ



טגאייהו :"אפי"זפסקי

 מ"א לה' מפיה"מ הרמב"ם דברילישב
 דבפיה"מ כ' יסתרו שלא ה"ופ'ט
 לוקה שאינו מתרבא שלם בכזיתמיירי
 תרבא בח"ז משא"כ בב"ח משוםעליו
 חל לוקה אינו תרבא דמשופ חלבעם
 דמתחילה כיון ללקות בב"ח איסורעליו
 תוס' כמ"ש קל איסור רק היהלא

 דאסור וממילא השבועה חל ח"שדעל
 חמור יהיה דח"ש תתמה ואלבהנאה

 ח"ש דס/'ל לרן'ל נעשה דמהמכשיעיר

 איסור חי ודאי לדיריה מה"תבותר
 בח"ש שנתבשל תרבא בח"שבב"ח
 משא"כ גמור היתר דהוי כיוןחלב

 שמלשון ואף תרבא של שלםבשיעור
 בכזית דמיירי משמע מ"א בה'הרמב"ם
 אזיל ובמחכ"ת עי"ש בזה נדחקשלם
 שום כאן שאין דמלבד איפכאבתר

 הכרח שאין וכנ"ל ברמב"םסתירה
 וחלוקו בהנאה לאסור הרמב"םבמשמעות

 קדמיהו כבר שלם לשיעורמח"ש
 וסיימו יוסף וראש פלתי ע"אחרונים
 לחלק דאין סתמו קי"ג חוליןדבש"ם
 בענין וכן צ"ג סי' יו"ד חת"סוע"
 האריכו כבר שבועה שיחולה"ש

 עי' שחולק הרשב"א בדבריאחרונים

 ט"ו, י"ד סי' בשו"ת מלואיםאבני

 הדא היא מלתא_ לאר מר"ל ראיתועוד
 איתא ה"א פ"ו תרומותדבירושלמי

 מה"ת אסור דח"ש באיסה"נ ר"לדמודה
 איסור שחל כמו לדידיה י"ל א"כלאכול
 בחלב שנהבשל התרבא אכילת עלחדש
 הוי החלב עס התרבא הכל שבסךאף
 מאיסה"נ שבב"ח מחמת זית חצירק
 שילקה כזית על חל ה"נ לוקה שאינורק

 אסור וממילא בבעה מחמתבאכילתו
 תרבא שח"ש לדידן משא"כבהנאה,
 איסור ניתוטף ולא לאכול מה"תאסור
 בבזית ה"נ בחלב כשנשבשל עליוחדש
 בחולין כרב סעל ר"ל אולי שניתשלם,
 עם שנתבשל ח"ז כשר בשר דגםק"ח
 בבא זולת עליו לוקין אין חלבח"ז

 וביורה ט"ז באות כנ"ל גדולהמיורה

 בב"ה איסור חל לא שובגדולה
 די"ל שם כתבתי ללוי ואף תרבאעל
 על שחייב כשם במתניתיה דתנידמה

 אשמעינן בישולו על חייב כךאכילתו
 על חייב שאדנו ותרבא דבנכילהדיוקא
 על חייב אינו בב"ח משוםאכילתו
 דבי דתני ומה זית בחצי ג"כבישולו
 כשתמכרנה וכו' נב~לה כל תאכלו לאר"א
 בכזית דוקא מיירי בחלב תבשלנהלא

 איסור חל דלר"ל מנ"ל וא"כ שלםנבילה
 ועם בחלב, שנתבשל תרבא בח"זבב"ח
האמור

 יש,
 הרא"י קושית ג"כ לישב לי

 משום בו התרו לא דאם שפי' רש"יעל
 לא דאמאי. לוקה אינו בב"ח אלאהלב
 דאינו חלב עם תרבא ח"ז אכל אםפי'

 אסי אמי.ור' ר; דאולי די"ל כלללוקה
 בשר ח"ז כשר בבשר דגם כרבס"ל
 בבא זולת לוקה אינו חלב ח"זעס

 וכנ"ל שלמין שיעורין גדולהמיורה
 לישראל אסרהי זה ךלכלואכמ"ל.
 פועל עמ ערלים של אכסניאהמחזיק.

 תלב עם טריפה בשר לבשל להניחוערל
 יש , נבילה ודאי דאפי' ערליםבשביל
 כמ"ו עכו"ם. ע"י אף בישולאיסור
 בכלל ותוס' ברש"י קטעו קי"דבחולין

 לעכיעם מאמיהה וגרע לך שתעבתימה
 איסור על _ ועיבר ע"ש איסוריןבשאר
 מה"ת_ טריפה אינו הבשר ושמאבישול

 ג"כ הנאה על עליו בב"ח איסורוחל
 _נימא דאיך לעיין יש ובאמתמה"ת,
 מקרא .בחלב נ.בילה בישול איסורדיש
 לך שתעבתי כל תועבה כל תאללדלא
 אבוה כדר' ההנאה גם אסורדא"כ
 בש"ס. ע"ש הבישול לך תעבתידהרי
 דדריש אשל ך*לך' אן פ,ניכ! ב:ב'ךר"ל
בבישל באמת תועבה כל תאכלמלא
 אנן רק בהנאה, גם אסור בחלב3כילה
 דלר"א י"ל או כוותיה קיימ"ללא

 גם ומותר תועבה ליכא בחלבבנבילה
 קאי לא קרא הך דע"כ י"ל אוהבישול,

 הכי בלאו אסורה דהרי נבילהעל
 בכלי נו"ט לבשל מיהו ואכמ"ל,באכילה

חלב



 אייד,י ל"ב כגא טימןשטהיטד
 המבשל ישראל )אם אף שרי אכ"יחלב
 ומה ח"ד בשם סק"ח פ"ז פתקשעי'

 צ"ל גמור חלב היה דמתתילהשמסיים
 ח"י ועי' סקיעח שפ"ד וע" גמורבב*ח
 לחתות דאסור דס"ו הגה על מ"שרעק"א
 דבר בהקדירה מבשל דשמאולפענ"ד
 ואכמ*ל. לשכח לה דמשויהריף

כב.
 באכילה אמול בחלב ועוף חיהבשר

 פ"ז סי' בש*ע כמפורשמדרבנן
 הפוסקים כל פסקו שכן סק"ד ובש"ךס"ג
 הקשו ופר*ת והפר"ח וב"ח, הרש"ל]חוץ
 הראשי ממקור זה ,יאבאר ע"ש[צליהם
 אלקים. בישע אראנו  צוריםומראש

 הרא"ש הנה א( . לאותיות[]ואחלקם
 הרי*ף שהכיא דמה כתב קי"גחולין
 ולא מדרבנן ועוף דחיה ר"ע דברירק

 ואי כר"ע דפוסק משום ריה"גדברי
 הלכה קימ"ל הא עליו פליגי דרבנןס"ל
 רבים שהם מחבריו ולא מחברוכר"ע
 ת*ק אלא פליגי דלא ס*ל ודאיאלא
 בטמאה ולא דוקא בבהמט"ה שנוהגאמר
 ובהמה חו"ע נתמעטו מהיכן מפרשור"ע
 והא יו"ט התוס' וסיים עכ"ל,טמאה
 הראיתי כבר פלוגתא בלשון רע"אדתנן

 שם ]וחסר מ"ו דבכורים בפ"גכיוצ*ב
 אין כי ויען מ"ו[ פ"א מכותלציין
 ואולי נופך אוסיף חידוש בלאבהמ"ר

 הרא"ש דעתגם
 כן,

 הסוגיא לפרש
- ק*דדחולין  .הוא רבי יוסף רב אמי 
 סבר בב"ח וכו' דתנאי אליבא להונסיב
 ר"ע כוליה ' אמר אשי רב כרבנן,לה
 מתחילה סבר יוסף דרב וכו'היא

 עם עולה אינו ,דערף השניהמהמשנה
 דעוף דם"ל ב"ה דברי שהואהגבינה

 דפליגי הרבנן והמה אסורמדאורייתא

 הראשונה משנה מוקל ע"כ ראעעל
 אשי רב אבל ר*ע וסיפא רבנןרישא
 אסור מדרבנן רק דעוף ר"ע כוליהאמר
 ראה פ' ]ובספר'י דפליגי רבנן כאןואין
 משפטים ובמכילאא בסתם נאמרה ר"עדעת
 וא' לבהמה א' גדי ג*פ אמר יונתןר'

 דהכונה לדעתי פשוט לעוף וא'להיה
 לחיה ואחד טמאה, לבהמה ממעטא'
 דסעל קצת מחולק רק כר"ע לעוףוא'

 ה"שוט יותר ממעט הראשוןדמקרא
 ראשון מקרא שם ולר"ע טמאהבהמה
 אינו דעוף שאמרו וב"ה חדה[ממעט
 הקשה ושוב סופרים, מדברי הואעולה
 דאל"כ מה"ת עוף דע"כ שם יוסףרב
  כמו גורינן שלא לגצירה גזירההוי

 וכו' בשלמא אביי לו. והשיבבחלה
 דברי קבל אח"כ כי מובן הש"סופשטות
 אשי לרב. אח"כ הודה כי מובן וממילאאביי

 ששת רב דמתקיף ומה *( היא ר*עדכוליה
 יעלה שמא אביי ומתרץ יוסף רבעל

 יוסף רב ישאר שלא רק הואבא"ר
 שרצה בסברתו משנה בדבר לגמריכטועה
 גזל"ג הוי דאל"כ התירה מן דעותלומר
 היה ]ואביי הכבוד פחיתות לווהיה
 ל"ג בקדושין כמ"ד בכבודו מאדנזהר
 עליו ישחקו שלא דבריו ישב רובוע"פ
 שהיה דבריו ישב ע"כ ס"ב[ זבחיםע"'

 גורה חדא רק דאינו מה"ת דעוףסבור
 בישול איסור על ויעבור בא"ר יעלהשמא
 שעוף דאף לשיטתו אביי אבלמה"ת
 באאר בהמה בשר יעלה שמא גזרודרבנן
 להחשש ג,ירה ד"ה רש"י שמדייקכמו
 מדבריו חוזר דאם לאוכלם יבואילמא

 של ליוחק וא"צ אלא הול"להראשונים
 ורב ורו"ק_ נקט מתרתי דחדאהמהרש"א

 קבל לא אם ואף כנ"ל דבריו קבליוסף
 דבתראי ואביי אשי כרב הלכהדבריו

נינהו
 כמו ידאי דהעלאה או גזל"ג גורינן דבכה"ג אביי לכונת פ"ח רס"י כט*ו נפרש אם נפ,מ אין*(

 גזירות לדמות דאין ומנא ד"ה שם תוס' כמ"ש והעיקר לח"מ בשם שם משגצות עי' גזרה חד והוישאוכל
 לחלק אהרונים בשס ג' כללים ובשר"ח גזל"ג גזרינן דלא ס"ל יוסף ורב אביי ג' בביצה דבאמת לזו זוחן"ל
 יבול לא מעמים דריב סע"ב ב' חולין מתוס' וצ"ע ע"ע גזרינן כרת באיסור או קרוב וחשש השכיחדנדבר
 גילו ד,4ה רש"7 ע"א -י"ק שבת ועי' גזרינן ולא לכתהילה שרי עטה"ק שנעשו בחולין וה ולכל מליגעלזהר
 ואכמדל.עריות



מהאייחו פ"5 _מיטןממקי

 תנ"% סי' ח"א הגדול באו*ז ]שו*רנינהו
 בתראי ואביי דריא כר"ע דהלכהמפורש
 כמ"ש יוסף רב נגד כאביי והלכהנינהו[
 מלא ]ועי' י"ז סי' פ=ב ב"מהרא"ש
 יוסף ורב רבה ערך ש' אותהרועים
 ררבא ומאביי הוא בתרא דאבייומלבד
 במקום כתלמוד אפ" כבתראיהלכה
 סברא ובעל מפולפל היה עודהרב
 דרב הוריות סוף עי' יוסף מרביותר
 דקרי . מ"ב סנהדרין ע" סינייוסף

 ופרש"י שור בכח תבואות ירבאנפשיה
 סברא ובעל ומפולפל המחודד כאדםלא
 הריני מ"ה בסוטה אמר אבייאבל
 הפלפול עומק לענין רש"י שפי' עזאיכבן
 משדה לבר רגי נגד כרבה דהלכהוכמו
 ב"ב ט' קדושין תוס' ע" ומחצהענין
 ס' ועי' הרים עוקר דרבה משוםקי"ד

 אין ושוב וע"ה[ סיני מאמר וחלקחד
 ומ"ש מה"ת עוף דס"ל כלל רבנןכאן

 שלחן על ד"ה ע"א י"ג בשבתרש"י
 ומשמע דאורייתא לאו דעוף ב"שדסברי
 יוסף רב שם דאורייתא דהוא ס"לדב"ה
 אביי, שהשיבו מקודם לסברתו כןאומה

 שכתבו התוס' דגם לפענ"ד ונראהב(
 עוף דלרבנן קי"גבדף

 מקודם יוסף רב לסברת רק הואמה"ת
 ד"ה קי"ד מתוס' וראיה להלכהולא
 יוכיחו ועוף חיה וא"ת שכתבופרה
 ואמאי פריך דעדיפא וי"ל וכו'לר"ע
 סוברת ברייתא דהך תוס' תירץלא

 אין דבאמת משום וע"כ כרבנןדהלבה
 תום' מ"ש ג"כ יתישב ובזה רבנן,כאן

 הוכיח חיה לרבנן בתימא מה ד"השם
 סובר והוא שם אשי רב מאמר זהדהרי

 יוסף רב סברת ]ולתרץ רבנן כאןשאין
 קרא לי למה שקשה בברייתאמתחילה

 מלתא כמ"ד י,ל בק"ו לה אוזיאהא
 או קרא לה וכתב טרח בקו"חדאתיא

 מה יתישב וכן מה"ד.[ עונשיןדאין
 לריה"ג חיה בתימה ג"כ תוס' כהבושלא
 הברייתא להעמיד רצו שלא משוםהוכיח
 תוס' קושית ג"כ ויתישב כהלכה.שלא

 בה"ג תירץ על נעחחולין

 דלפיכי
 הקיל4

 דעוף משום בחלב בביצה הילל ביתגם
 ביע4תא אפי; מאי דא"כ והקשהדרבנן
 רבו במקום אינש לשרי לאבכותחא
 היתר פשוט מי אטו ס"ב בעירובין 'כמ"ד
 למ"ד הוא פלוגתא הא מילי משארזה
 רב דשם די"ל אסור מדאור"תאעוף
 וזה לשרי דלא כן אמר בעצמויוסף
 שאין והודה אביי דברי שקבל אחרהיה
 דעוף שיסברו הילל בית של רבנןכאן

 קףד חולין בתוס' גם ]ואולימדאורייתא
 העולם מנהג לישב שכתבו עוףד"ה

 להו.[ קיימא ולא צ"ל קיימ"ל ולאשכתבו
 בשר קי"ג שבדף מהמשנה גםובאמת

 רמז אין וכו' טהורהבהמה
 להזכיר לו למה דאל"כ מעוףלהת"ק
 בחלב טהורים בשר רהול"לבהמה

 דברי להבין זכיתי ולאטהורים,
 דעוף לן דנפקא שכתבו שםתוס'

מדאורייתא-
 שאסור את לקמן מדדריש

 בצדה תברא דהרי נבייהמשוס
 דאינו נדחוק ]ואולי אם חלבלו
 לתיבת רק וסמוכים סמוךרק
 מקרא וכמ"ד אמו לתיבתולא

 על' אחריו לאחר ולאלאחריו

 וכן ב'[ אות תרנ,א השדהעץ
 מדרבנן גם עוף דלריה"ג הש"סממסקנת
 מידי איכא מי להקשות הו"לשרי

 שרי ולריה"ג מה"ת לוקהדלת"ק
 בשבת כדפריך מדרבנן גםלכתחילה

 רבי חיבר מדלא ראיה וכן ע"שקל"ח
 שיש העיף את המעלה שלהמשנה

 עם הס"ד לפי לעוף עכ"פ רמזשם
 ש"מ וכו' טהנרה בהמה שלהמשנה

 לעוף פלוגתא רמז אין זושבמשנה
 הת"ק דברי מפרש רק ור"עמה"ת

 הנ"ל. הרא"שכמ"ש
 שפי' יוסף ראש בס' ראיתי אמנםנ(

 את דהמעלה במשגהדרש"י
 מר"ע לאפוקי מה"ת דעוף ס"להעיף
 בא אינו אימא דדחי הש"ס תירץיעל
 הוא דחוי דרק סמך לא ל"תלידי

שאין
היקש
בחלב
נדרש
ספרי
ראיה

עם
ש"מ
לעוף
הת"ק

שפי'

וגם



 מכמטןפפקימו
14ל,מי

 דר"ע מרי"ף הוכמהדאין
 כדרכו ' _הביא רקדהרי"ף
 הלכה כי נדע וממילאור"ע
 ריה"ג דברי הביאשלא

 דין נשמע עכ"פדמדר"ע
 אף נוהג שאינו טמאה לעניןלהלכה
 דין נשמע לא מריה"ג משא"כמדרבנן
 ולפענ"ד ע"ש להלכה שיסכים 'חדש

 מהראיות כההא"ש שיסתברדמלבד
 יוסף כהרא"ש איתא דאם עודהנ"ל
 וש"ך וב"ח הרש"ל הביאו לאאמ*י
 הוא דת"ק כתוס' שסךבר רש"ימדעת
 בפיה"ת ורש"י מה"ת דעוף דס"לרלנן
 שהוא בפירוש אומר ראה ופ' תשאפ'

 כלל נסתפק לא הרמב"ם וגםמדץס
 שפוסק לו וברור הרי"ף רבובלעת
 לפי המשנה מפריז רק רשגי וגםכר')ע'

 בתמיה הקושיא להבין 'כיי כדרכוהס"י
 .שסבר יוסף כרב ' דאורייתא עיףש"מ
 במשנה רש"י מ"ש ]וגם 'מתחילהכן

 בדף פ"י לקמן בה פליגי ,ומפלגדכיה
 קי"ג[ בדף שציינו כמו דלאק"ל

 ל"ת לידי בא אמנו' אימא הש"סומסיק
 רק אינו ל"ת ל~די כא אינו1ימא. הך אם דאף נימא אנן וגם --כ."ע
דחו'י

 ובמשנה ת"ק כמו ~תם והוי '
 'שיוצדק כמו החולק ר"עשלאחריה
 אפ"ה' רע"אה:לשין

 ואח"כ כסתם הוי
 למ"ש ואף כסתם הלכה דאיןמ"לוקת
 הרשב"א בשמ כ"ה ברישבתוי"ט
 דמסתבר כמאן מחלוקת בהאיד*זלינן
 ראשונה דהמשנה כיון מסתבר הענטעמיה
 ומשנה כר"ע אשי רב מו"י הבשרדלל

 אין טהירה בהמה -בשר שלהשלישית
 ומשנה שיחלוק ת"ק נהדיאמטורש

 בא אינו אימא הש"ס מדחההאמצעית
 כנ"ל דר"ע טעמיה ומסתבר ל"תליד"
 משנה שדחה הרא"ש עשה יפהשוב

 ואמינא ה( כלל, הביאה ולאהאמצעית
 כהרא"ש נאמר לא אם 'דאףחדתא
 הולק אלא הת"ק דברי מפרש רקדר"ע
 כיון עוף לענין כרביס הת"ק נחשבלא

 מה"ת אסור דעוה בהדיא אמרינלא
 "יה דלת"ק לפרש מרוח מקוםויש
 סובר ובעוף מה"ת שהוא בהמהבכלל
 שם כתום' דלא מדרבנן שהואכר"ע
 מה"ת חיה לת"ק במשנה, מחלוקתושלש
 מדרבגן, ועוף חיה לר"ע מדרבנן,ועוף

 לגמרי מותר ועוף מה"ת חיהלריה"ג
 המעלה הקודמת משנה יתפרשועפ"ז
 אוכלו הא הש"ס דמקשה העוףאת
 והדיוק כפרש"י אתי לדיוקאז-ע"כ
 ומתרץ אוכלו, ה" המעלהמתיבת
 לידי בא א-ינו העוף את המעלהאימא
 חיה הא העוף מתיבת יוהדירקל"ת
 נופת הס' ומקושית ל"ת לידיבא

 ממ"ש תולדות פ' .הפמ"ג לאביצופים
 דתנא4 דבפלוגתא ) כ' כתובותתוס'

 רע"ע הול-ל וא"כ יותר הפ~וטמקדים
 מה"ת אינן וחיהעוף

 עוף זו לא פי' .
 דמקרא דס"ל כנ"ל שי"ל מלבד- חיהאף

 י"ל עוד חיה ממעטהראשוד
. 

 דבשתי
 כמ"ש זו אף זו לא שייך יאתיבות
 או מקיש, האיש ר"פ קדושיןתום'
 וכ"כ .עוף, כל ואת ה;סדה חיתועוף, חי" נפש ביצירה התורה לשוןדתפס
 בוט"ס מורגל וכן עוה. או חיהציד
 ע"פ בהר פ; וברש"י נ"ד, ב"קעי'

 חיה אם בארצך אלמר ולחיהולבהמתך
 עליך ונותיה 'טמ כ"יז לא בהמהאוכלת
 'לזא"ז 'ס"ך לא ממילא ,טגמקראמלבד
 בא רק למותר ולבהמתך דתיבתהדיוק
 לאו לריע יכאן לחיה בהמהלהקיש
 ודי"ק. גדי בג"פ 'יליף דהרילמותר
 דעור 1 בפירו -יאמר הת"ק אםואפילו
 סובר במכילתא יונתן ר גםהדלהי"ל כנגיי יחיד ר"ע נח,עב לא מה"תאסור
 בהמשנה מחלקותי בעל ריה"ג וגםכר"ע[
 יסרי מדרבנן דגם בעוף יותרמיקל
 ויש לרבים, ,נחשב ר"ע אדרבהא"כ
 ס" ח"מ רמ"א דבהגהרת בזהלעיץ
 נחשב טעמי מתרי שהוא דאף כהבכ"ה

 מחולץ ושור,טו ממהרי"ק והואכרבים
 כ"י השדה עץ בספרי ומ"ש ע"של"ו

 כתבתם
 מפרשרק

 הת;דברי

 ומהכת"ק
 משוםהוא

טי



)מיאליהו כ"נ י"בסיטופספי
 ס"ק 'שם הש"ך והנה סק"ו תרמ"וסי'
 דאורייתא דבאיסול כתב א' אותי"ט
 טעמי בתרי להקל לרבים ~נחשבולא

 בה' הרמב"ם דברי בהביאו ב'ובאות

 א' טעם שאמרו שנים פ"יסנהדרין

 'אלא חשיבי לא מקראות משניאפי'

 הם אם מבעי לא הר"מ שפי'כחד
 .ה,ס"ר תמה א'מקרא

 וכי.
 יחייבו אם

 לא אהד מקרא סנהדרין רובאותו
 אפר תיבת מחק עעכ אהד הםתרצח

 הדבר במקור להמעיין -למחקו איןובאמת
 דמי היכי שם שכתוב ל.דבסנהדרין

 משני אחדטעם
 מקראות-

 כרתגן ארעז
 כל רי"א לו הראוי את מקדשמזבח
 מוקרה על העולה שנאמר' לאשיםהראוי
 ופריך ממזבח ומר ממוקדה אייתיטר

 כדתניא ר"פ אמר אלא וכו'הגמ'
 במזבח הנוגע כל שנאמר מתוךריהג"א
 אינו - ובין ראוי בין אני שומעיקדש
 מה עולה רעעא -וכו' כלשים תעלראוי
 פסולים ממעטי. ותרווייהו ראויהעולה
 לה מייתי ומר מכבשים לה מייתימר

 אופנים שני לפנינו יש והרימעולה
 תיבות ב' שהם ומוקדה מזבה אחדאופן

 כבשים 'ב' אופן א', במקראסמוכות
ועולה.

 זמ"ז רחוקות - מקראות משני
 תיבות משתי מבעי לא הכ"מ פי'דע"כ

 אלא כחד אלא חשיב דלא א'ממקרא
 כמו מקראות משני תיבות זקשתיאפי'

 וא"כ כחד אלא חשיב לא ועולהכבשים
 ממעטי תרווייהו וריה"ג שר"עבנ"ד
 ומר מגדי -לה יליף מר מה"תעוף

 ומזבח מוקדה כמו שהם אמומחלב
 .דעת דאולי יעל כחד, אלא נחשבולא

 הי' שלא ר"ע על לחלוק היהריה"ג
 שמפורש כיין מדרבנן לאסרורשאים
 בהלב מתיבת בתורה ההיתרטעם
 קי"ז סי' יו"ד ט"ז עי' עוף יצאאמו

 ס"ס דהוי יותר מתיר א' כספק]והוי
 י"בן י"א ס"ס כללי ק"י ש"ךעי'
 נחשבו עכ"פ כוותיה קימ"ל דלאונהי

 מה"ת מותר דעוף הסובריםלרבים
 משנ? א' טעם ציירו לאומהי"ט
 גופיה וריה"ג דר"ע מפלוגתאמקראות
 לענין וכו' טהורה בהמה בשרכדתנן

 אוסיף ועוד *(- ורוק.לכמ"ש
 דעות יש זה ברבר יחידר"ע

 גם נ כר" דהלכהדם"ל
 ה' כללים שד"ח עי'הרבים

 בזה עוד לפקפק אידוע"כ
להחמיר.

 נננ,נטינ?ן
 הרמב"ם. דברי אבאר יהפי

 בפשט ממרים מהל'ספ"ב
 הב"ד על דקאי תגרע ולא תוסיףלא

 יד'עות~ע" בקרשיות עליו קמושרבים
 ועוד _פ"ז סי' רלב"ח ותשו' ץטםמל"מ

 שפסק ממה א"ע ו~סותר א'באחרתים
 מקור ב' מדרבנן, ג"כ דחיה מ"אבה'

 מוצאה מהיכך דוקא מבב"חהמ,םל
 פרה בשר במתיר צייר לא מדועג'

 בוטר ובאוסר תגרע 'לא על רעוברורחל
 ד' - תוסיף, לא _על דעובר בחלבדגים

 יאמרר דאם הול"ל כאן. לדבריועכ"פ
 על_לא עובר מדרבנן רק בחלבדחיה
 ולפענ"ד אענים. דקדוקים ועודתגרע
 וז'ל דבריו ואבאר מידי ק,טהלא

 כמן -.והו~ל .ן2דעבר זהב"":2ע%קדבת3
 נבץ, יבמ2כו:נ2 ק בתתור נ2יןדעזורזה
 _לקינו _מיותר פדה וטגבעל6_בוזורזק
 ט"ם הדבר יהיה יטעכ"פ פרושומדיוק

 כמפי נו- כי דוקא מה"ת עיקרלו
 ורמל. דפרה פ" _ לכן-וקעעכעוגזק
-- ולא. גדי בסתם בתורה בפשוטמפורש
 וא"צ ורחל פרה דה"ה העזיםכתיב

 די"עוף
 אםדאף

ראזעונים
מחביריו

 י"דאות

 ועלה(

ל - - - --.-- - - -  
.

למפ'-.-

 כוותיהןועי ס-ל -רבי משי2 כ//מ עי' ישמעאל :ר' פי"א ריש שגגות ה' הרמב.,ם במ"ש צ"ע*(
 א מנוקרא א' טעם דילפי וי"ל כוותיה ס"ל דר"א ועוד כר/'ע הלכה דהרי ב' ס"פ שבועות חדשיםתוס'
 הלכו יא"כ כחל- בחשב ע"כ טמא והיא ונעלם יליף ור"ע וגעלם השרץ יליף ר"א יה"ג ומוקדה מזבחכמו
 ויי"ק. ירבו ישמעאלגר'



אל4"ף6'4ן,י.גששק4ש"
 שלטדו תנאיש יש רק השמועהלמפי
 הטתוב שזה ממקראות השמ4עה4פי
 בשר בין בב"ת ולאכול לבשלאמור
 ריה"ג והוא היה בשר ביןבהמה

 חנן אבא דעת גם משפטיםובמכילתא
 לדקה ואי גסה לבהמה א' ג'"פ באמרוכן
 הת"ק גם -למ"ש ]ילהנ"ל לחיהואי

 בזהר ר"ש .דגם ולפענ"ד כן[סובר
 לר' דאמר כן סובר קכ"ה דףמשפטימ

 הרחקה מצד בחלב עוף בשר דאסוריוסי
 ומוסיף סחור סחור לנזיר שאומריםכמו

 ע"ש לשחיטה כבעירא ביה איתדחומרא
 הכתוב הטיל ב"ק דרש כ"זובחולין
 הכשרו כיצד הא לדגים בהמה ביןלעוף
 לגמרי ששוה בחיה יא"כ א'בסימן
 אסור סימנים בשני בשהיטהלבהמה
 אמר י"ד תיקון ובת"ז בחלבמה"ת
 תוציא מקרא בב"ח דסוד לר"שאליהו
 פסק דהרמב"ם י]ונווי חיה נפשהארץ
 מ"מ הנ"ל מראיות מדרבנן דחיהכר"ע
 מח4ת מה"ת חיה ויאסור ב"ד יבאאם

 לא ר"ע על חולקים דרביםשיסבור
 ובזה תוסיף[ לא על שעבר לומרנוכל
 ב"ק דרש ד"ה שם תוס' קושיתיתישב
 - דרשה לשום זאת אצטריךלדידיה
 אף עוף וממעט - מהו נדע לאואנחנו
 לבב"ח שיה לא בשחיטה לבהמהדשיה
 ויתיר ב"ד יבא אם ]לכ"ע[מה"ת
 טדרבנן אה פי' בחלב דזיהבשר
 שום שאין שבע"פ מתורה גורע זההרי
 ספק והוא מדרבנן גם - להתירמ"ד

 ולחומרא מה"ת הוא אם דתנאיפלוגתא
 אסור כזה דאורייתא ספק כלולרמב"ם

 הב"ד יאמר אם משא"כ מדרבנןרק.
 להלכה כיון כי גורע אינו מדרבגןשהוא
 רבי דגם ולפעד"ב - כר"ע שלנולפסק

 תיבת דיליף משפטים 0"פבמכילתא

 דרבנן רק דחיה ס"ל אמו תחתובו' עי או כשב או שור מקרא' בג"שאמו
 יוסף- רב דברי נדחו וממילאכר"ע
 כרבנן ליה סבר דבב"ח ק"דבחולין
 .ויאמר העוף בשר יאמור ואםכנ"ל.
 עכ"ל, מומיח זה הרף מה"תשהוא
 נדחל לעיל שהסברנו מה לפידבאמת
 רבנן .דיש סבר שהיה יוסף רבדברי
 כנ"ל. בחלה טשא"כ מה"ת דעוףדם"ל
 מה"ת שהוא דס"ל תנאים כמהדיש

 בשר יתירו הב"ד דאם מובןומעתה
 בתורה כופרים המה בחלב ורחלפרה

 על עובר ול"ש לגמרי הפשוטשבכתב
 אינם בחלב דגים יאסרו ואם תגרעלא

 עם ירקות כמו תוסיף לא עלעוברים
 יתירו ואם לאסיר, מעד שום "טאיןחלב
 נ"זמע ,טלא נהי אףי,מדרבנן- בחלבעוף
 לתורה ,גדר לטיע 'טנעיטה כטן.להם
 בתלב בהקה מ"?ר לאכול יפז?עושי(1

 הגדול , ב"ד ואף ג' רבהלכהכמ"ט"ש
 למי " מוטמתין ;רהרה לבטל יכולאינו

 בש-ם ,כמפור"ט בחלב עוףשאוכל
 עדית -ה' הרמב"מ כמ"ו? לעדותומופסל
 לעוף קסאין' כיון ולכ"ז *( ה"גפ"י
 ו פט 'המ"א הרמב"ם כמ"ט מה"תעיקר
 עיף ביטר ,טל לקדרה שנפל חלבהכ"ז
 עי' עוף או חיה כתב ולא עליומרבה
 עיקר לר ץטאיך מץטום דעוף "טםכ"מ
 קכ"ד סי' עקתרי חלק שד"ח ]וע"מה"ת
 סנהדר*ן ועי' בזה[ חולקים ,טיקז א'אות
 קטהתוהו הב"ד ע"כ ס"ה וגיטין פ"חדף

 תגרע לא על ע~רו לא בחלבהעוף
 הרמב*ם פוסק ימה"ט ולפעד"נולק"מ.
 דצריך חיה בשר ואח"כ ינה גבאוכל
 פעט סי' 'ט"ך ע" מעיף וחמורקנוח

 לזטל דומה דבזירה מו?ום י"דס"ק
 תף בד"ה הרשב"א ובחי' מחליףבהמה

אגרא  תיבת אחר נסמך ולא גוי תבעל לא לד"א אתה עמ,קדוש כי ראה בפ' בתורה יפה מרומז יסע"ד*(--
 וזה תתירם אל איסור בו נוהגים ואהרים המותרים דברים לך במותר עצמך קדש ספרי בשם ופרין"ינבילה
 מותר וטבל. וספל כנעני דעבר להוכיח 'ןכ"ד סי' דהרסנא בכסא וטראיתי אזכיר ואגב בחלב, עוף עלמכתן
 כן לומר דחו"ש ולפענ"ד פרש"י עי' קגמר קדוש עם דלהוי וכו' עבדו המקדיש ל"ח בגיטין למ"דבנבילה

 וגם וטבכתב בתורה המז לו להיות בהלב עוף ב,2ר כגון לך בטותר עצמך קדום באמר לא יזעליו לומר יגווו
- ואכמ"ל. ודו"ך להירות יצא עבדו במפקיר דדוקא תסקו וש"ע הרמב"ם הדיןכעיקר



טם יך~טלךיו כ"ד כ"גסיטןפבמקי

 בשר דכולי מחוור דלא כתבאגרא
 ל"ד חולין וע" עי"ש עוף אףמחליף
 אסור צלי עוף דגם תעעו סי' א"חוש"ע
 בטלה דמחלף .משום שנהגובמקום
 מ"ש ע"פ בב"ח לענין לומרורציתי
 .עזים גדיי שני ע"פ תולרות בפ'רש"י
 הצבי כטעם הגדי - שטעם אהבכאשר
 בפשוט יעל עתה בחיה החמירוומש"ה
 ע"כ כבהמה רחיה דס"ל הנאי דישכיון

 יותר. 13החמירו
 הפוטקים כל לדעת כתבתי זה כלו(

 שפוסק הרמב"ם בדעת-דס"ל
 מלכתוב אמנע ולא מדרבנן ג"כדהיה
 בשם ששמע פ"ט בהמ"א הלח"ממ"ש
 ה"ד בפ"ט הרמב"ם מ"ש שפי' גדולרב
 בחלב בין חי' בהלב בין ועוף חיה בשרוכן
 חיה' בשר' תיבת אחר נקודה רק שהטרבה'

 בהמה_ כבשר דלנו חיה דבשרופרושו
 מותר טמא א' מין אם למעלההכתוב
 הוא זה גדול ורב - והנאה.בכישול

 דור ר' של דודו אנשיכון מאירר'
 כ"כ ובאמת הרמכ"ם על בפרושועראמה
 דחיה זרעים לפיה"מ בהקדמתוהרמב"ם
 למ"ש כלל סותר ואינו עוף ולאמה"ת
 צ"ל הולין בפיה"מ וגם ממריםבה'

 ג"כ שם יש דהרי בעיף כר"עוהלכה
 מוהר ?יף וצ"ל ריה"ג בדבריט"ס

 יבין עי' איתרע דאיתרע וכיוןלאכלו
 כל מיושב ועפיז רצ"א כללשמועה
 החולקים כרבים ופוסק הנ"לקושיות

 ואבא וריה"ג ה"ק והם כנ"ל ר"עעל
 כוליה ק"ד בהולין והפי' ור"שחנן
 בתמיה דמקשה עוף לענין רק הואר"ע
 קושית ומיושב מה"ת אסור עוףהא
 ה-ה לטנקט מצי הוי דלא שםתוס'
 מדקח3י שמדו'וק זה קשה לא חיהדעל
 כיפא דהן-י חיה אף דמשמע ו,בשרכל

 מיני בכל אסוך מבשר דהנוררככ"ע
 ואכמ"ל. עלה ולקי חיה של אףבשר

כד.
 בהידן;2י מ"ש אציג . בזה ובהייהיז(

 לריה"ג דגם משמע ט-מאה א/,באמר,
 מפורש ]וכן הבישול מותרבטמאה

 שי"ף ומהר"ם ריה"ג[ לדעתבמכילתא
 ועפ"ז כשמואל מגדי דאתמעטכתב
 גדי פעמים השתי מיתר יעשה מהקשה
 העמוד בסוף שם רש"י כמ"ש לימרואין
 דהרי בעלמא פירשא שליא ס"לדלא
 כמפורש נבילה איסור בו איןעכ"פ
 ת"ח בס' כמ"ש לומר ונראהבש"ס
 דלגופיה דבקרא קשה שם לרש"ידגם

 דבחד כיון והעיקר גדי ולא בשרלכתוב
 שליל לרבות גדי לכתוב מוכרהמקום
 גדי בכלהו כתיב - נבילה משום בושחין
 דיליף לריה"ג קי"ד .בדף תוס'וכמ"ש
 יתר דע"כ עוף למעוטי אמו שלמוי"ו
 הא' פעם אגב אמו שכתוב פעמיםהשוזי
 אין דבטמאה ומה גרי; . בתיבתיה"נ
 בראעה כמ"11 הוש לריה"ג בישולאיטור
 דאין ק"א ן בהיל ליה דאית כיץיוסף

 נבילה איסור טמאה על חל לאאחע"א
 וע" ה"ב פ"ד המ"א הרמב"ם]וכפסק

 הרמב"ם מ"ש ולדעתי פ"ב סוף שםכ"מ
 מצטרפץ שאץ פ"ד מעילהבפיה"מ
 שיאכל עד טמאה עם טהורהנבילת
 מ,1ום ילקה ואז כיית מ'2תיהןמאחד
 טמאה[ משום או תיבות חסר --נבילה
 בכישולו, בב"ח משום איטור בו איןך(וב
 חלב מגדי דמרבית לדידן גםוצ"ע
 דכל דריה"ג מהקישא לן תיפוקומתה
 חל ננילה דהרי נבילה משום בו7מ"1
 ואולי בש"ס כמפורש מה"ת חלבעל
 חל מתה או בחלב דוקא אמינאדהוי
 נבילת א' דומר רק א' בכל דישבב"ח
 והלב במקדש מכ"י הותר לאבהמה
.. בו שיש מתה של חלב אבל כרתהומר

 איסור דיחדל אמרינן לא איסוריןעעי
 לא מיגו תרי כמ"ד בשולו עלבב"ח
 קמ"ל בטמאה כיך דינו ויהיהאמיינן
 י"ל עיד הוא, דגדי הל דאפ"הקרא
 תרי הכא ד בירלית כמ"ד חמיבאדהיי

 אשתרי ואעתיי הדאיל ךד,אאיךירך
 נבילה דא'ןתרי שייל לסל בחלב וה"ב ילא היה א"ך לי"ילהי"ין

 -חלב 4 ---ד'



אייהו כ"המימןפשקי
 לרבות גדי קמ"ל -בב"ח גם אשתריוחלב
 איסורי תרי דלמא או ס"ט בחוליןוכמ*ד
 או אמרינן, לא תלתא דאשתריאמרינן
 עי' בפ"ע בריה שהוא כוי מרבהדגדי

 סק"א. ס"ד סי'שפ"ר
 בתיש מרבה דגדי לחדש ואיןח(

 ספק דהולד הצביה עלהבא
 ]עי' סי"ח ס"א סי' דיו"ד כהךגדי

 טהורה כמין שילדה בטמאה 'אולקמן[
 יד בשם שם בפת"ש ס"ב ע"ט סי'עי'

 דאורייתא ספק הוי דברים רלשאראליהו
 והנאה ;' בבישול אסור בב"ח לעניןוא"כ
 אצטריך שם בשפ"ד כמ"ש די"למה"ת
 ספיקא איכא ומי ספיקא לרבוייקרא

 שמיא.קמיה
 שילדה בטמאה צע"ג הרין בעיקרונם

 מספק שנהמיר אף טהורהכמין
 אבל כטהורה נבילה משום קהשיש
 בהלב אסור  יהיה שלה שבשר נימאאיך

 וכמו אמו בחלב כתיב דהאמה"'ת
 כיון אותו נמעט ה"נ עוףשמעטינן
 כלל בב"ח לענין חלב דין לאמושאין
 שאינה  מבטן לטריפה דמי  ולאבמינו
 נקראת בהמין ' דעכ"פ אם להיותראויה
  משיבת  בשו"ת  וכמ"ש בכ"ח לעניןהלב
 פרה של החלב לענין וגם נ"ח סי'נפש

  לוקין  שאין  נימא אם  אף מגמלשנולדה
 שם אבל סק"א  פ"א  משבצות צי'צליה
  איסור עליה ואין עליה  טמאהחלכ
 לאסור נחמיר מדרבנן רק מה"תבב"ח
 חלב משאר וגרע בשר  בהחלב.לבשל

 =,טמאה.

 דמותר פמאה כמין שילדהובמהורה
 ע"ט בש"ע כמ"שבאכילה

 בכורות ה' אלגזי מהרי"ט ]עי'ס"ב
 ס"ט דחולין מסתם ע"ז שערערפ"א
 בשר מה"ת דאסור ודאי כר"ש[דפסק
 כמין שילדה ואף ממש כגדי בחלבשלה
 סק"ה בש"ך כמש"ש באכילה דאסורעוף
 דלא גדי בכלל נכלל בב"ח לעניןמ"מ
 אם חלב לו יש דהרי עוף לשארדמי
 דאין בב"ח איסור ע"ז דחל י"לוגם
 ס"ח חולין תוס' עי' 'מפורש לאועליו
 שם פ"א ומשבצות ואליבא ד"הע."ב
 פ"א המ"א הימב"ם ממ"ש לטעותואין
 עוף דמות בה שנמצא בהמה וכןה"ז
 לא זה את מקרא השטועה לדיןדשוה
 דרק עליו לוקין אין דודאיתאללו
 יאכמ"ל, בהמה וכל הקרא מהיתרנתמעט
 על שהולך כלב כמין כשילדהוכ"ש

 יד בס' שהאריך וצפרניואצבעותיו
 דנקט והש"ס *( לאסרו י"ג סי'יהודה
 דקימ"ל ואף  טהור  שהמין אףיונה
 אפ"ה חיה , מין דכלב כת"ק דכלאיםבפ"ח
 בחלב בשרו אסור מככש דבנולדפשוט
 אמינא דמסתפינא ולולא בהנאה;מה"ת
 עלהכבשה הבא מתיש כלא'ם מרבהדגדי
 את מוציא שה שנאמר מקום כלדרק

 בציון מ"ש ועי' ע"ה חולין עי'הכלאים
 משפטים בפ' דסמיך כיון דסד"אי"ג
 אלקיך ד' בית תביא בקרא תשאומ'
 שנתמעט כמו לבית בא שאינו כלאיםיצא
 פ"ב בפרה לר"א מאתנן אדומהפרה
 דהתורה מחמת רק שם דפליגי ורבנןמ"ג

ח(

גדי

קראה___
 רועה בדמות בא לטוב זכור דהנכלא שאליהו ח' ררוש אליהו מדרש בס' המובא במעשה וצ"ע"(

 ז דינו מה כלב כדמות קטן כבש אחריה כרוך ראה ובבוקר מעוברח כבשה בעוירו ראה שבלילה לחכמיםישאל
 בלשונו מלקק אם בחינות גתן אחד ותלמיד עמה ונתחבר מטמא גולד אולי הלירה ראה שלא מאחף :והשיבו
 כלב/ הוא הגג בשפת בצפלגיו אוחז לארץ דגג מן במשלינו או האר'ן מן א' רגלו מקים כשמשתין אומים

 מתפשט אם בגחללם בשרו ולצלות לשחטו השיב כך ופעמים כך שפעמים לו וכשאמרו כבש, הוא לאווגאם
 הפוסקימ שיטת עפ"' דהרי -- והחכמים אליהו עמו והסכימו כבש הוא מתמעט ואם כלב הוא מתמעט ואינובשרו
 מטהורה גולד כשודאי יאף ס"ד חולין עי' דאורייתא לאו וסימגים בפרסה תלוי דהכל גראה שם יהודהשביר
 כרסות לו שהלה היה והמעשה ואולי ציק ויורה שיבא עד רהל  אחר  שכרוך  ווויוי ראה כ"ד בכורות ועי.(נסור

 שמ"ד ועי/ צסרגים וגם כן( משמי לא ג"ט  שמחולין  א,ז  להזיר שדומה  שמיגי פ' גח"ו יבינו )עי"סווקות
 לו ואומרים בתורי: וקורא עומד בהמה ומניו אדם נולו ינדה הירושלמי מביא י"ח ובס"ק י"ז ס"ק י"גסי'
 ואכמ"לי ע"ש וכו' ל*וחטךגא



3עאליוהן לגה מעי 5'טזפמקי

 בם משהתם מקרא או חטאתקראה
 גזד דף דחו*ח בספרי מ"שעי'

 היא דגדי מה"ת לחייב קרא_קמ"ל
 הבשר כל ר"פ תוס' קושית יתישבובזה

 דזה במוקדשים דנוהג תני לאדאמאי
 ה' בית תביא בקרא דסמיך כיוןפשיטא'

אלקיך,
 בס' מ"ש עפי' י"י - הדרוש ובנדרךכ:(

 משפטים פ' התורהחנוכת
 מתן בשעת מדרש רכ*ה אותבהשמטות

 הודך הנה אשר המלאכים זטענותורה
 שעברו הקב"ה להם השיב השמיםעל

 ע"ש אבינו אברהם אצל בב"חואכלו
 מטנ"פ הקשה משפטים שלמה דבריובס'
 איסור אין יחד בישול דרך היה לאאם

 על א"א עבר איך בבישול ואימה"ת
 שמביא מדרש עוד עם ויתורץ תבשללא
 להקב"ה מרעעה שאמר רכ"ו אותשם
 גדי ולא בייר לכתוב רשות לושיתן
 הקב"ה לו והשיב המינים יטעושלא
 ה~יברים פי על כי שאמרתי כמוכתוב
 כמ"ד די"ל וכו' ברית כרתיהאלה

 ימוברי יצירה בס' דעסקי ס"זסנהררין
 בילקוט וכמ"ש ואכלי תלתא עגלאלהו

 עשה אשר הבקר דבן וירא פ'הראובני
 לריה"ג וא"כ ע"ש יצירה ס' ע4יהיה

 ומותר אם חלב לו שאין עיףדממעט
 בחלב בקר הבן מותר ה"נ מדרבנןאף
 אם חלב לו אין שהרי מדרבנןאף

 השמים מן ליה נחיתי כ"ט סנהדרין]ועי'
 אסור דעוף לר"ע אבל אטמתא[תרתי

 וכונת דאסור זה כ"ש א"כמדרבנן
 המלאכים ועברו בשר לכתובמשרע"ה
 התורה לקבל יוכלו שלא תורהאיסור
 הדברים פי על כי הקב"ה לו והשיבעפזז
 ומד"ר כ=ט ומנהות ס' גיטין ]עיי'האלה
 פ' הראיבני ובילקוט והבן פי"טבמדבר

 גם כי שבע"פ[ תורה סוד דר"עוישב
 עברו עכ"פ עיף ר"ע שממעט גדי-בתיבת

 הבישול משא"כ דרבנן איסורבאכילתם
 במו'ר מ"ש ועי' דהבנן בב"ח לגמרימותר

 ס"ז. דףואהלות

כה.
 והעוף החיה תורת. תהיה וימעןי(

 איזה עוד אזכירשלמה
 רק בשר עם אסור היה תלבענינים
 חלב עם היה בשר -כמו ז 7מדרבנן
 שכתוב פכ"ה דהולין ובתיספתאבהמהי
 טמאה, היה בחלב טהורה בהמהבשר
 בהמה בחלב טהורין ועוף היהבשר
 טמאה פעמים ב' הני פוטר רעעטמאה
 הגדול .או"ז תשו' עי' למחקם וצריךט"ס
 ]נגד משובשות דהתוספתות תשנ"דסי'
 בפת"ש מובא בתפל"מ וכ"כ שלני[ש"ס

 מרש"י נראה כן ובאמת השלחןובערוך
 ד' בהלכה שכתב ומרמב"ם קי"גחולין

 בין חיה בחלב בין ועוף חיה בשרוכן
 מה"ת באכילה -אסור אינו בהמהבחלב
 חיה בחלב בהמה דבשר לדייקאין

 הסוף לאשמעינן דבא די"ל מה"תאסור
 אף סופרים מדברי באכילהדאסור
 הס' כוונת זהו ואולי דרבנן כתרידהוי
 ד' סי' ב' י"א חלק בשד"ח אהרןאוזן

 מרמב"פ שדקדוקו ספר מגילת עללחלוק
 דין להוציא כדי ואינו קל דקדוקהיא
 רעק"א בחי' ווילנא ד' וביו"דחדש,
 הוא חייב חיה בחלב אבלשכתוב
 נכילה. בשר אבל וצ"ל דמוכחט"ס

 פ"ד סי' ח"ד תורה בשעריוראיתי
 סי' רעק"א בחי' ראיתיוז"ל

 חיה דחלב דפשוט חסר[ ]לפנינופ"ז
 השיגו פ"ג מי' חיה נפש ובתשו'דרבנן
 האב לזרע דחוששין דקימ"לכיון
 גדי של אמו להיות ?כול וא"כמספק
 יהיה ושוב הצביה על הבאבתיש
 רק דוקא לא דאמו כיון טה"תאסור
 באותר וכמו אמו להיות ראוישיהיה
 הצביה על הבא בתיש דנוהג בנוואת
 לאו"ב דמי לא ולפע"ד ז"א חלאם

 בצי על יונה לר"ז מספקא ק"מדבחולין
 דרכה דאין משום בשלוה חייב איתסיל
 אסור למה ולכאורה אס נקראת לאבכך

 מקפדת ההורה דבאו"ב והתירוץבאו"ב
  דרכו אם נ"מ לנו ואין ממש אמועל

להתעבר



~ולךיומעו לעהפימןפכמכהינ~
 דהיא כיון לא או זה ממיןלהתעבר
 אם דאף הקן בשלוח אבל אמובאמת
 וכיון מינה שהן כל שלה אינןהבצים
 המין מצר אם היא רק ממש אמושאינה
 אלו על לרבוץ דרכה שיהיה עכ"פצריך
 א"כ אם, כה קרינן לא דאל"כו;מינים

 להתענר דלכן שאין כיון 'שפירבזה אמי מין רק ממש אמו דא"צ בב"חגם
 ולפע"ד ע"ש.-- אמו ביה קרינן לאזמ"ז

 שאין אף בב"ח דהרי דחויהסברתו
 מתעברין ואין ורחל פרה כמו אמומין
 דלא האמת רק אמו חלב ונקראזמלז
 חנאים שיש הקן ולשלוח לאו"בדמי
 בב"ח משא"כ חייב בזכר דגםדס"ל
 חלב לאסור שיסבור תנא שום -שאין
 איסור בי אין היה דהלב ודאיזכר
 רבו דבאו"ב ובפרט חיה מבשריוהר

 וגם ס"ח ט"ז סי' הש"ע עלהחולקים.
 יותר נראה הצביה על .הבאבתיש
  מה"וז בב"ח איסוף הולד בבשרדאין

 מדרבנן. חיה דחלב, גיאהע"ב
 נטידור *( בחלב עוף של, כלךוא(

 י"י אות בב"ח דיניריעב"ץ
 וכ"מ לבטל כשיש להקל לצרףכתב
 שכ"כ ואמת עכ"ל רי"ש שלבח"ה

 בחמאה שטגנו עוף בכבד סוף שיףבמהר"מ
 בטל בהלב עוף דבשר הג"אמדברי
 ואף ע"ו לסמוך חלילה אבלברוב
 ס' צריך מה"ת עיקר לו שאיןבדבר

 כונת שפי' כ"ח ס"ק תצ"ח מחה"שעי'
 יבש הוי בקמח דקמח דסמכינןהמג"א
 ת"א אות א' כללים שד"ח וע"ביבש
 ואכמ"ל ללא אות א' כללים עשיריוחלק

 לן ברירא לא האחרונים גדוליולהסכמת
 מה"ת עיקר לו אין דעוף לומרעדיין
 מ"ש גם א'. אית קכ"ד טי' בשד"חע"ש

 שנתבשל ועוף דחיה י"ט אות שםבמדורו

 כגון מה"ת אסורין שאינן אלה 'בכל
 דרבנן תרי דהי"ל ומליח כבושמעושן
 גא"י תשו' בשם זכרון בס' שכ"כאף- ברוב ביטול אף וא"צ באכילהמותר
 לפענ"ד שבת לצירך להתיר ע"דסי'

 שאחר דמלבד ע"ז לסמוךדחלילה
 תרי הוי לא כש~תבשל ומליחז;הכבישה
 בישול בלא גם אך בודאי ואסורדרבנן
 יונה בכר קי"ג בהולין כמפורשאסור
 י' '.באות הנ"ל וכדיוק לכותחדנפל

 אסור חיה בחלב עוף דאףברמב"ם
 דאף כ"ח ה' 'שם ברמב"ם וכןבאכילה
 שישהה עד גבינה יאכל לא עוףבאכל
 להעלותו דאין ממ"ד מקורו הכלשיעור
 גזרינן דבכה"ג השלחן על הגבינהעם

 או חיה בחלב עוף ה"ה א"כגזל"ג
 בתרי אסרינן עוף אחר גבינהלאכול
 אות י"ג סי' אש בעמודי ]שו"רדרבנן
 ע"ש[, גא'"י התשו' על שהשיגי"ט

 דעתו י"ב ס"ק צי סל' בט"זוהנה
 שחיטה בחלב הכבוש בהמה בשרלהתיף
 גזררנן דלא פי' דרבנן תרימטעם
 ר"פ תוס' מדברי הגה"ף והשיגוגזל"ג
 ואין גזל"ג שגזרו מקומות דישכ"ה

 הדגמ"ר וכן לזו, זו חכמים גזילותלדמות
 דנפל יונה בבר דמפורש הנ"למש,ס
 מלחו מחמת נאכל באינו דאטירלכותח
 ומליהה, עוף דרבנן תרי דהויאף

 ואדרבה השגה שום בזה איןלפע"ד
 לדמות שאין התוט' של גופאמה"ט
 דרק דינו הוכיח, וכן זל"ז חכמיםגזרות
ובבר, ג"כ בהעלאה גזלג"ז שגזרו מצינובעוף

 יו"ד בחת"ס וכ"ב במליחה יוגה
 סי' מט"ז משמע שכן ע"גסל'
 בסברת זה להמתיק ויש עי"ש, סק"הצ"וז
 דדוקא י"א שבת בתוס' גופיהאביי

 דהוצא' משום ואולי גזלג"ז גזויובהיצאה

-,------ - -  - - -  

מלאכה-
 לענין מוחר'אטור כבן- ו'ם :,א" :;ירועלמי ע"ו 3ירוע'ו ע"ג כו'"ס ד;וו"ד עי' : י נ: ו א ל ל י ה*(

 דלאו נ;17; מיכה כבד דם הה1'רה ד'ההירה כיון נינוא נ:י לשונו דנ,ביר י"ו: ס"ק פ"ך כי' יצחק וד וי:י'כב"ה
 הזה ונ,,קלשון הככ]' ;(ל כ1ה דם לך;-,יר דנזה"כ רק י:;ע:ב 1'ם :-ג'"ז 1לנ,א ,.,' כב":ו שם ;ליו ויש היאדם
 נהלב. ,:,.ה הוי בכ"דו ו:נ:ין ו:.מייא לן', שר:: ..."1 -]:ע1ב ],]נ "ף ר;1']ן, כלי'א לן שיא 1'נ,א לןאסר

 החלב עם טבכבד -:1.'ם מ;:ט'-ךן ל:מג1'1'יה, מע": ,-יש :-]: ,.כולה נ::ן 'ם)1 מ.זרין ככבי' ע:ג,נונ"וז יש ,-'האוהמיו':רו
 שבו. ו;שכנונית נועט לבטלשנך,ג



נגאץידץן צ"ו כ"הס~טןפסקי

 וה"נ להקל יבואו שלא. גרועהמלאכ-ה
 גזלג"ז גזרו בעוף דדוקא אבייסובר
 מדרבנן גם לגמרי דשרי כריה"ג יטעושלא

 בשר כגון דבב"ח מילי שאר לעניןמשא"כ
 דכשלא רהזינן שחוטה בחלב הכבושבהמה

 מדרבנן לגמרי. *( שרי .מהכחלפירסב
 אטו גזרו ולא הכחל בשר עםלאכלו
 בחלב הכבוש אחר בשר ה"ה א"כפירש

..
 ולא חי לאכלו שרי מעל"ע 'שחוטה ז
 לגזירה, גזיו.הגזרו

ב מ נ ~ -4י ע - - -  = - - -  

 כוול. בדין יטאלה -כו.4(
 ק ס ו פ אליהו בהגאון ל ל י ה מו"ה כש"ת וכו' הרה"ג לידי"נשוכטיס

 כחל שאלה, אחדשה"ט, הילל. ודברי הילל בית בעהמ"ח שליט"א, טטרבונראבד"ק.
 פשט אברהם . יד בעל ועגאון הנה ץ דינו מה מליחה בלי מעל"ע . בחלבושנכבש
 דלכתחלה שכ: האו"ה על שהקשה מה א( דבריו, על להעיר ויש לאיסורליה
 אפילו .. לאסור ויש בדם כבוש מחמת נאסר והא מליחה בלי כחל להניחמותר

 אלא נאסר כבוש ואין האו"ה בשם. ס"ט סי' בש"ך דמבואר לק"מ ע"שבדיעבד
 אמנם לשיטתו, והאו"ה בעין דם ליכא בכהל והכא בעין בדם מלוכלךא"כ

 מ"ח סי' תשובה בדרכי מצאתי כי כבוש, בזה שייך דלא להעיר נלענ"רלהלכה
 ויצא פהחוה ואחיכ מעל"ע מונח שהיה בעוףה

 לה היו דהמים כיון כבוש מטעם העוףלאסור
 הכחל. שבגומת חלב כ"ש עי"ש אח"ככבישה
 ל"ג ) וירבנן שחוטה שהלב לפי כמבושלכבוש
 שבגומות מחלב בולע בעינו שאינו היינוכונתו

 לגזור יש כסו"כ בישול גזירת משום בב"ח כבוש שאסי"ו וכמו ככבוש נראהמ"מ
 כנוס שעדיי, מאחר הט"ז כמ"ש ל"ג דרבנן שהוטה שחלב מפני אך ג"ככאן

 _ל"ש דבזה אח"כ יועלל שלא דם משום נאסר אינו ממילא הכירא הויבתוכו
 מועום בקריעה ליה סגי לא כחל ק"ט מחולין לזה ברורה ראיה ונ"ל כנ"לכבוש
 ו;א מעל"ע קריעה בלי להניחו האו"ה מתיר איך וא"כ ע"ש בלע בישולדע"י
 קריעה בעי צלי ו;אויה ולשיטת_ _.אח"כ קריעה לו יועיל ולא כמבושלכבוש
 כזה דבאיפן ודאי אלא כבוש ע"י בלע דכבר הקריעה יועיל לא וכאן -שו"ע
 שויע קרעו ואה"כ מעל"ע שלם הניחו דאם חדש דין מזה לנו ויצא כבושל"ש
 ויצא בלע דהכחל אמרינן ולא כהל כשאר בהפ"מ מותר בשר עס ובשלווט"ב
 דשייך וסוברים הנ"ל הש/'ד על החולקים לשיטת ואפיי בשר; עם בבשלואח"כ
 מקרי לא שבגומות הלב משום דבכהל נ"ל בבטנה מים עם בעוף כבושבזה
 הלב מלגות שבכהל הגומות מעל"ע מונה יהי' שאפ" ע"ז מ?יד ויהחושככוש

 מ"מ כבוש ביה דשייך אמרינן אי ואפילו הכוזל. יתיבש ורק שינרי בליכמקודם
 ה' ס"ק ק"ג ים"ך עי' הרשב"א כברה כעין הלב של טעם רק בעין נכלעיא
 סיבר שהו-י האוי"ה על שהקשה הנ"ל הי.ו"ז קישיה מיושב ובזה שם: ה,"דועי'
 טעם רק נבלע שאינו כיון א"ש ולפ"ז ע"ש. פרוש מקרי בתוכו שכנוסמה

 שהלב לפי האו"ו; כינו: זהו רבנן ל"ג שחוטה חלב של דטעם בחו"דומבואר
 ממש. שבלע יגסר ממנה שפירש בח"ש סהינה כהל אבל ל"ג. דרבבןשהיטה
 שלא דם משום נאסר אינו מ"מ הנ"ל דעה כשערי דלא נאמר אם שאפי'ועוי"ל
 ורק אה"כ ומבליעו לכהל מהוץ הדם מפליט זוינו שבגומות דההלב מליוזהיועיל
 מליהה כ'ועיל כזי דלכבישה ס' ס"ק ס"ט סי' ברעק"א ועי, כמובן ממל"מפורש
 ג: לצרף דיש להקל לצדד רש כאן י"מ ע"ש ואוסר שהולק לש"ך אפי'שנית

 קפ" סי' הנינא דעה שעריבשם
 'יש אם רבים מים קלוחממנה
 פעילת עושים אינם שובבחייה
 אמרינן דלא האו/'ה דכונתוצ"ל
 י"ב ס"ק שם ט"ז צי' רבנןביה



איןיהו :,1טיטןפסקינד
 ספרים שמחוסר ויען בזה להתיר נלע*ז* ע"כ כלל בזה כבוש של"ש הש"דדעת
 באהבה דוש"ת ידידו דעתו. חות ולהידיעני בזה לעיין אבקשיאנכי

 צבי חלקת בעהט"ח רינקעוויטש, ברי*אצבי
 פולין. מינסק-חדש,אבד"ק

 : תשובתיוזאת
 רינקוביץ י ב צ מו"ה כש"ת ..חו"ב סוע"ה הרה"ג לידי"נשוכט"ס

 שמו. ולחושבי ד' ליראי כיאות ואה"ע באה"ר אחדשה"ט צבי. חלקת בעהמ"חשליט"א
 שמלחו עד מעל"ע שעבר )פי' בחלבו מעל"ע שנכבש בכחל שאלתובדבר

 אינו הטבע עפ"י בחייה שהיה ,דדבר דעה השערי סברת כת"ר והביאאותו(
 שלא בלב מצינו לזה . דוגמא הורה, יפה להיתר והורה הככישה פעולתפועל
 לא לכ"ז שחלטה בשעת שנכנס דם שמ שיש אף מעל"ע הדם עם ושההנקרע
 להפוסקים דאפמ' לעד יו"ד קמא לאברהם חסד שו"ת ועי' כבוש מטעםנאסר
 נאמרו שונים וטעמים בזה. -מתיר"ן לכ"ז שיע שהלב סברא אמרינן דלאדס"ל
 כשהנכבש רק כבוש חשוב דלא א' ס" כ' כלל בתשו' הרא"ש עי' א(בזה.

 שייך צלול בדבר גוש דרק כבישה כללי ק"ה פמ"ג ועי' למקום ממקוםמתנענע
 כ"ז ס9' בשמ"ר שו"ת קמ"ח, קמ"ז, תליתאי טו"ט סק"י ע"ב דר"ת ועי'כבישה
 כי שמחמיר צפרדע בתוכו שנמצא בדג קנ"ד סי' ויטי"ט לדינא דומה זהואין
 פשג סי' שלום משמרת עי' מקילין יש בזה וגם מתולדה היה לא הצפרדעשס

 דדבר רי"ב סי' מהד"ת בשמים הרי שו"ת ועי' זצ"ל מבערזאן הרה"גבהערת
 מצטרף איסור ביצי קליפת ולכן *( כבוש בזה שייך לא וסגור מגולהשאינו
 סקי"ב ק"ה סי' דר"ת יעי' ? כבוש מטעם מקודם נאסרה לא ומדוע ההיתרעם
 בלב חוששין לא מדוע מהרש"ק תשו' שהעתיק מ"ט סי' ח"א טובך רבבשם
 שניהם נולדו שלא בדבר רק כבוש שייך שלא שם ומחלק וכחל קיבה בחלבכמו
 ששהה בכחל ל"ז סעק דניאל חמודי ועי' ג"כ בכחל ממש וזהו בטבעמ,ביחד
 מים בנמצא דכמו לצדד היה אפשר לצלותו צריך דממילא לאו אי בל"מגעי
 כמו"כ מצ"א כהודחו הוי כי המים שנשפכו משעה הג"י חשבינן בכרסזכיט
 שמא ולחשוש מליחה. לו תועיל שלא נתיבש לא לחלוחית בכחל שיש דכיוןבזה
 מי שגם ל"ג - חולין תוס' ועי' פירית מי דין לחלב אין כי לה מטרשיהחלב
 ל"ח. ודרבנן מתולדה שהוא כיון שחוטה חלב ומשומ מטרשין  איןפירות

 רם משומ נאסר דכבוש לשיטתו שהאו"ה דבריו בראש כת"ר שהעירומה
 בלקוטיו הימין בן הרה"ג לדברי כת"ר כוון בעין דם ליכא ובכחל פניו שעלבעין
 באה"ר דוש"ת ידידו כדבריו, באות אות ממש ע"ג מ"ד דף יו"דעל

 6 טטרבוני אבד"ק פוסק אליהו בדגאוןהייל

. - - ,-)" 
 שע"י מוחלט חק יש ההימיקע בהכמת כי בשמימ והררי הש"ד על מדרשס נבית הופיע רוה"ק

 04תט51שץו1י, וי8(,01בת5נ( הנקרא כח עיי רק נוזלים עום יעברו לא העוף גו הברמה קרומי גועלחופית
 נמשניס וונוילים ביניהם המוער כה יש אזי הוגלוופית "ו הקרום צדזי מעני נמצגים רנוולים אם :שפירועו
 ".נ( יה כח ע"י דוברים הם צלולים מים הם הנוזלים באם לזה. יה מצדוערברים

 יש ואם במהירות, .)1"
 במהירות, ולא לאט לאט רק אהר לצד זה מצד עובר בעצמו היסוד גם אזי הומצי יסוו מא"ה תערובותבהגתלים

 הפמ"4 וכלל והה"ב הנ"ל דעה השערי על -ינד היטב יובז ומעתה 4יגיהם' גמצא יע נ( על" הזה הכח איןכי זל"י מצד וגומן גופן בעום יעברו לא אף העלהופית גל הקרומ על אהד מצד רק נמצאים הנולים אםאבל
 כךד-עי בדיביה4"ל



נ"אליהו כ"1סימןפמקי
כז.

 שרי שחוטה בחלב הט"ז ליעתואולי
 כדעת כשנתבשל בהנאהלכתחילה

 טי' הט"ז שמדייק ומה ופר"תהפר"ח
 הרמ"א שזכר לכתהילה מלשון סק"הפ"ז

 לומר יש חשאב"ס במקום הבישוללהתיר
 אבל הבישול לכתהילה דמותרדקמ"ל
 שום בלא הנאה לכתחילה דמותרה"ה
 שו"ת ועי' דיעכד שנתבשל אחרחולי

 קנ"ד. סי' יצחקעולת
 על להעלות שמותר הט"ו לדעת י"לכן

 שחוטה חלב עם בהמה בשרהשלחן
 אחריו לאכול מותר בשר שאכל מיוכן
 שגזרו לעוף דמי ולא תיכף שחוטהחלב
 הט"ז אסר ומה"ט לגזירה. גזירהבו

 שנדוכו ועתבלין דיעבד סק"א צ"זבסי'
 בשר של שאינה במדוכה אוזבשומן
 עם יאכלם שמא גזלג"ז דהוי אףוחלב
 קשה ולא גזלג"ז, גזרו דבעוףחלב
 ד"ה קי"ד חולין מתום' הט"ז עלנמי

 דחלבא מנסיובא ז-כותח הלב במיהמבשל
 יונה בבר וא"כ חלב מי מי והיאעברי
 מחמת נאכל אינו אם דאסור לכותחדנפל
 אם ואף דרבנן תלתא היי דהרימלחו
 חלב מי גזלג"ז הוי עוף חומר מהםדל

 בכמזק די"ל דרבנן תרי דהואומליחה
 דקימ"ל כמו מפרש דהט"ז א(אנסי,
 דנסיובא הרא"ש כדעת ס"ח פ"זבסי'

 מרושו חלב ומי מוו"ת אסורדחלבא
 חלב מי מי שנקרא הנסיובי שיבשלואוור
 וא"כ סק"ז פ"א סי' משבצותועי'

 ב' וליכא דאורליתא חלב שישבכותח

 גזלג"ז. ומליחה בעוף גזרו וע"כדרבנן
 דהאיסור יונה דבר הך מפרש דהט"זב(

 דאורייתא שיש יונה הבר אח"כלבשל
 דמצינו כיון יול ג(בבישול.
 גזרו בעוף הפכים שניבחלב
 גזרו לא שחוטה חלבולענין
 כנון דבכ"ח מילי בשארא"כ
 אם לנו ספק יונה בבר כמו חלבומי

 שהוטה לחלב או לחימרא לערףלדמותו
 החמירו ע"כלקולא

 בבר קי"ב בוזולין רבא לשון ניחאובזה
 כה"ג למשרי חכים מאן דאמריונה

 יתירה, חכמה זה מה שקשה ר"ח לאואי
 או עורבא, לן שרי לא דהתירא,בכחה
 שרי שלא דחכמתו פרושו רקתרבא
 תלתא או ומליחה, עוף דרבנן תרימטעם
 דבעוף הנ"ל טטעמים חלב מי עםדרבנן
 חלב הנסיובי שמא וכותח גזל"גגזרו

 רק אח"כ יבשלו שמא ומליחדאורייתא
 מלחו מחמת דנאכל משום פשוטההיתר
 הט"ז ע4 ולק"מ בהמה, בבשר גםושרי
 עוף לאסור המשבצווו שהכריעומה

 עדיין מוכרח אינו שחוטה בחלבהכבוש
 שנתבשל עוף רק אוסר תוארובפרי
 טברי' בחמי ומבושל מעושן או חלבבמי
 מדברי והוא שחוטה בחלב מבושלאו

 בחלב המבושל עוף לאסורהרשב"א
 אף לאסור מזה מוכרח אין אבלשחוטה
 גם שחוטה בחלב הכבוש בהמהבשר
 עור המבשל דגם ט"ו ס"ק בפר"תמ*ש-
 טעות הוא באכילה דאסור זכרבחלב
 %י וצ"ע - שרי. בהמה בשר עםדאף
 גהמה בשר לאכול לבשל לכתחילהשרי
 דהרמ"א שחוטה חלב של חלבבמימי
 חלב מי או מתה דחלב כ' ו'בסעיף
 שחוטה חלב של חלב מימי משא"כאוסרין
 שייר ולא דרבנן תרי יש בבישולדאף
 ש"ך ע' טמאה מחלב יותר דניכרמ"ע
 נאסר ודאי שלכתחילה ואף סק"זפיז
 לאיסור דמי דלא י"ל בדיעבדאבל

 או וגבינה עוף א' שלחן עלהעלאה
 לבתחילה איסור דהוי עוף אחר חלבלאכול
 שבמרוכה התבלין באיסור וכןאגברא
 עי' לבשר ליהדו עצה שיש צ"זבסי'

 לאסור משא"כ להיתר ויחזרו שםמשכצות
 חי לאכול שחוטה בחלב שנכבשהבשר

 הלב של חלב במימי שנתבשל בשראו
 לגזור מנ"ל כנבילה לעשיתושחוטה

 וצשע.מדעתינו

 כ"ט אות שם בסדורו ריעב"ץ מ"שכן

 בקיבתה שנקלח הקיבה חלבלענין
 למ"ש שסותר י'ן סקי' בש"עדשוווא

דגשר
גזלג"ז
גזלג"ז
מליחה

הס"ק



אטהו כח ,- כ"זסיטן-פמטינו'
במ"ט.

 הוי בעלמא דפירשא איתא דאם
 דהתירא נ"ט בר מנ"ט דגרע ודאיהא

 הו"ל דלא מליהה ע'" וכ"שבעלמא
 לבעי דלא כ"ש כה"ג בב"ח כלללאסור

 שבשתא חורפיה ולפום ע"ש וכו'ס'
 דהמתבר כ"ט ס"ק הש"ך דברי ראהולא
 פירשא הוא אם ואף דוקא לכתחילהמיירי
 הקיבה מעול ככוליהה טעם קיבלהמ"מ
 מלכ"וב בשמף שהמחכר- כ"ש 'בשרשהוא
 - פירשאשהוא.

 והרי חלב שאינו ר'ק
 עי' אוכלין טומאת מטמאה עליהבחישב
 מנ"ט מ"ש גם כ"ט באות לק"ןמ"ש
 למ"ש וגם זה, רש"י דהה כבר נ"טבר:

 כשטעם רק שייך צ/'ה רס"י'האחרינימ
 לכתחילה ולא דוקא 1לדיעכד בכליהראשון
 להמחבר שרי וו.אי לריעבד הריובנ"ד
 לפיכך .לשיטי;ו להרמ"א בב"יכמ"ש

 מירי, ק' ולא ס'הצריך
 ויש כ"ב ס"ק פ"ז סי' בשפ"דיב(

 'טעורותיהן באותןלהסתפק
 בהמ"א הרמב"ם שחשבם כמוכבשרן
 הא.לי' תחת ועור השליל עור הכ';אפ"ד
 ככשר מה"ת דהוי הבושת ביתועור
 באכילה דאסור אפשוי בב"ה לעניןה"ה

 בחולין ממ"ד' הוא הספק ע"ש.--והנאה
 שעורותיהן דאלו דהמשנה קכ"ב ודףנ"ה

 הלכך;, ואינה נשנית יחיד בלשוןכבשרז
 בזה האליה תחוו עור הפמ"ג מ"שוא/'כ
 כבשר דהיי אמר התיק דגם ספקאין

 הפרסות- בעור דרק שם הלח"מולמ"ש
 לה דחי דר"י ה41ך עגל ראשועור

 בעור משא"כ כבשף הול דלאומפורש
 בעור ו"ו;"ה י"ל כבשר הוי הבושתבית

 בפ/'מ ועפ"ז כבשף דהרי יכדומההשליל
 אותו שאוכלין ששכיח הפרסורנבעור
 יוהנן ר' לה דו;י זה ולכל כבשרבש"ק
 רק הוי בב"ה לענין א"כ כעורדהול
 דשקלי ממה וצ"ע בהנאה, ושרידרבנן
 ור"ח רב זיפליגי קכ"ב בחוליןוטרי
 סתמא קצת 3ראה מזה הפרסית ביתמאי
 זיו*תלוי ולפעננ"ד כבשר דהוי ס"לדש"ס

 ז*לתיק' שה בהיליו ותומ' רש"יבפלוגתת

 י"ל דהטמאים דרשה להו איתדכולהי
 גלי אכילה ואיסור טומאה לעניןדדוקא
 בב"ח לענין משא"כ כבשר דהויקרא
 צ:תר אזלינן מ'סברא דרק לרש"י14בל

 ש'הוא נותנרד שהטברא כל א"כגי,2תא

 כבשר חשוב ע'ור ממש לו 'ואיןרך
 ' ' ואכמ"ל. בב"ח לעניןה"נ

- 

 . ו וכ
 מנה"מ קי"ג דף לחולין מחידו' אצ*ניג(

 בחלב[ אסור בהמה 'בשר]דכל
 גדי את יהוד' וישלח קר' אמר אלעזרא"ר
 מקום כל הא עוי' גדי כאןהעיים
 .ורחל פרה אפילו סתם גדישנאמר
 אחרינא קרא כתיב מיניה ולילףבמשמע-

 מיעוטי תרי וכו' העזימ' גדיי עורותואת
 מדוע א( לדקדק. ויש העזים, עזיםכתיבי
 גזיל אשלח שמקודמ הקרא הקריםלא

 קודם קרא הקדים לא מדוע ב(עוים,
 אח=כ וגם העזלם גדיי עורותדקורם
 לא מדוע אחרינא קרא כתיבשאמרו
 לסברת ג( עזים. גדיי שני הקודםהקד"ם
 כתובימ ב' דמ"ד ל"ד בקדושיןרש"י
 דלא היה מלמדין -אין כאחדהבאלם
 מב' טהלמד להיפוך בעלמאידעינן

 אות ש' ח"ב הרועים מלוא על'כתובים
 אסור מספק רק ורחל פרה א"כט'

 .ד( כתיבי, מיעוטי תרי דמסיקקודם
 הול"ל כתיבי מיעוטי תרי .הש"םבתירוץ
 ל"ה בקרושין הש"סכשיטת
 )שופטים כתמבי קראמתלתא
 תוס קושית ה( עזים,בגדי
 כ"ו ובפסחים סגימיעוט
 בכה"ג לישב תוס';;א,ריכו
 אלעזר ר' דברי יבאר' רק רוצהדהש"ס
 העזים גדיי את דיהודה מקראדיליף
 התחיל ע"כ ג"כ הנ"ל קושיות תקשישלא

 תרי דמסיק עד מיניה ולילףמקושלא
 פ-'. העזים עזים כתיבימיעוטי

  דכונת
 העזים גדי את מקרא דיליף אלעזרר'

  כתוב דכבר השני מיעוט דהיימשום
 בעצמה הש"ס אבל ן;עי.מ, גד'ייבתורה

ס"ל



ני14לילקד כ"ש - כחסימןפ'כןיי
 ורק יליף מיעוטי תרי משומ דלאוס"ל
 אין ולכ"ע קיאי תלתא דהוימשום
 מלמדין כתובים דשני דמ"ר אומלמדין
 בו' כמ"ד מק"ו ורחל פרה עליליף

 י"ל כתיבי מיעוטי דתרי רנבהךקי"ר,
 דוקא עזים גדי כאן אמינא מיעיטדבחד
 בכל הא יעקב את יצחק יכיר שלאכדי
 ידעינן לא סתם גדי שנאמרמקים
 ולפעמים דוקא עזים לפעמימ ורקלהיפוך

 אסור ורחל דפרה ונמצא ורחל פרהאף
 'דיהודה מקרא ר"א יליף ע"כ מספיקארק
 ללמוד שני מיעוט דהוי העוים גדיאת
 ודאי סתם גדי שנאמר מקום בכלהא
 תוס' כמ"ש או במשמע, ורחל פרהאף

 לא מיעוט דבחד כ"ו בפסחיםבעצמם
 כל דמי דלא מלתא רק למעוטימצי
 מיעוט בחד וה"נ ע"ש וכו' למיסרכך

 בכל הא דוקא עזים גדי כאןאמינא
 ליה דדמי במשמע כבש אףמקים

 לא הול"ל דאעכ תקשי ולא פרהמשא"כ
 שה רק מקום בכל הכילל שהתבשל
 'נטעי הוי . דאז די"ל עזים ושהכבשימ
 כמ"ד ועז מכבש הבא כלאיםלהוציא
 מקום כל רבא אמר ע"ח וחוליןבב"ק
 את להוציא אלא אינו שהשנאמר
 בהלב - מה"ת אסור זה ובאמתהכלאים
 בא ע"כ כ"זי בסי' מ"ש עי'לכן'ע
 העזים גדי את דיהודה השנימיעוט
 מקום בכל הא דוקא עזים גדידכאן
 אזכיר ]אגב במשמע ורהל פרה אףיראי
 בא בפ' עצומה קושיא לי נתישבשבזה
 לכאורה שה שתיבת זכר תמים שהדכתיב
 במס' אמר ירבא זכרו שכברלמוו~ר
 הכל לדברי דאבידה שה דרק כ"זבב"מ
 נטעי שלא ביחא ובזה שלמותרקשיא
 מלהכבשים כתיב קרא דבאותו כיוןלומר
 קרא דגלי התורה כונת אולי העזיםומן

 ומן הכבשים מן הבא מכלאים גםדשרי
 שיש עכ"פ מצרים לפסוו יחדהעזיכ

 דגם ה"ה פ"ט פס'הים בירושלמימ"ד
 שה תיבת בפל ע"כ ע"ש כשרבע"מ
 שיהא עד העזים ומן מפרשינןדאז
 .לדעת לגופיה ונצרך שוין ואמואביו
 ובאמת ודו"ק[ ע"ח חולין כתו' דלארש"י
 להשקס אבל אלעזר ר' דברי לישבכ"ז

 קרא דאולי מיעוט, לשני - א"צבעצמה
 שלא העזים גדיי לומר מוכרחברבקה
 חד רק ונשאר יעקב אוז יצחקיכיר.
 ק.ראי מתלתי ורחל לפרה ולימודמיעי.ט

 לומר אפשר דאי או כ3"ל מק"ואו
 דא"כ פרה ולא רחל רק משמעדגדי
 הכבשים מן שה לכתוב פסח גבי לןלמה
 ,לפטול דכ*אים גדי רק הול"ל העזיםומן

 עז או כשב או מקרא ירעינןממילא
 ה"ד פ"ג מזבח ה'-אסורי הרמב"םכמ"ש
 במשמע פרה אף אמינא הוי דאזוע"כ

 גדיא חר פי' על הארכתיובדרוש
 בשם רש"י למ"ש זוזי בתרי אבארזבין
 א' טובים עזים גדיי שני ע"פמדרש
 מ"ד בברכות למ"ד לחגיגה וא'לפסח
 וטוב שמן שפרש"י זוזא בר גדיאאפי'
 בתרי עזים גדיי על ליעקבבברכותיו אגיני יצחק זכות לעורר זוזששוה

 4(, ואכמ"לזוזי

כט,
 שאחזו מי רבנן תנו פ"ג, דףב'ומא

 הקל הקל אותו מאכיליןבולמוס
 ]פרושו נבילה אותו מאכילין ונבילהטבל
 שביעית ושביעית טבל דאורייתא[טבל
 מאכילין דתניא הוא, תנאי ותרומהטבל
 אמר תרומה- אומר תימא בן טבלאותו
 ל"פ דכ"ע בחולין דאפשר היכארבה

 .מר אפשר בדלא כ"פ ליהדמתקנין

 אפשר ע"ב שם וכו', חמור טבלסבר
 ובעציץ בשבת ל"צ פשיטאבחו_לין
 דרבנןשא"נ

 מ-

 טבל טבי

 המו-
 הזאת יהשירה חטורה, ת-ימהומ"ם

לכאורה-

 הבך:-ת בית דעיר קדינא שהעלה :"ך כן' ה"א יושר אנורי :ו-'ת עו' אבן אבי : מר ו א הילל,:(
 ::-:-! לכי שלא כייי ההלב לעגין יב:ין בב"ח לענין יה"ה ה""י במקים ל-,יתי איסדי :;צמיר:מצטרף

._ מה'גיי*-ויגנם



.שליי,ך כ-טסיטןמטקינח
 קאי דהרי לגמרי מיותרהלכאורה
 וע"כ פליגי לא ובזה בחולין -בדאפשר

 דהש"ס ג"כ האחרונים שהרגישוכמו
 בדלא דפליגו הזאת דהברייתאאשמעינן
 סבר מר פליגי דרבנן בטבל גםאפשר
 דת"ר הך דהאה ומינה וכו' חמורטבל

 אבל הוא תנאי בדאורייתאדמיירי
 הוא כן כלל בשכת מיירי לאפלוגתתם

 רב בי בר לכל והאמת הפשוטהפי'
 ק' טבל אותו דמאכילין כת"קוקימ"ל

 וזית היתף זתי צ"ט ולא איסורזתי
 עצמו מצר חמורה דתרומה תרומהא'
 ובזה  רשבת.  השבות צירוף בלאאף

 בשמים על כס*ד הגהות בעל דהרבתראה
 קלאה סי' יעב"ץ ושאילת ל"ט סי'ראש
 ודימו חורפייהו אגב הפשוט בפשטשגו

 ומחמת בשבת ג"כ מיירידהפלוגתא
 לא מדו'ע אפשר בדלא גם הח"צקושית.
 ברוב נבטלה ותיגף התרומהנפריש
 ]למ"ר דאורייתא מאיסור להנצלהחולין
 כתב מדרבנן[ רק א'סור מבטליןדאין

 יו"ר בח"ס החזיק ואחריו יעבעץהשאילת
 דיפרקיניה נגר ובר נגר דלית שי"טסי'
 דבחזרה הראשון תרוציו בשניזולת

 לטבלה וחזרה מה"ת נתבטלה לאלמקומה
 דבחזרה דדמאי פ"ד ריש בירושלמיכמ"וס

 הר"א שבפי' ואמת מדמעתלמקומה
 לא המפרשים יתר אבל כן כתבמולדא
 בכורות ה' אלגזי מהרי"ט ]ועי' כןפלשך

 לא מדוע ודא"כ כ"ט[ דף זשיטומירד'
 חו"ל בחלת ידיהם היל אנשימצאו
 חלה ממנה שיקחו למקומה בחזרהדקיל
 שכ"ג סי' יו"ד עי' שאלה בלא ב'פעם

 בזה נדחק צ"ט מי' ח"ב יעב"ץוהשאילת
 כיון השני תרוצו וגם ואכמ"ל.ע"ש
 הפרשת דרבנן איסורי כמה כאןדיש

 ובמערבו התרומה וטלטול בשבתתרומה
 וחמורי להתירה התרומה מתקןלבטל
 נלפע"ר לא ג"כ דאורייתא איסורמחד

 נגר קילו ררבנן מאה דגם הדבררברור
 לשון 'מכפל ]וגם דאור'ייתא איסורחר
 אף לאו איסורי דשני נראה הקלהקל
 חמור איסור חר נגד קל שמותמשני

 ביומא הפלוגתא וגם מיתה[ אושבכרת
 בביאור כנ"ל כלל משבת מיירי לאשם

 קדמו כבר הח"צ וקושית בש"סהפווט
 ועי' באחרינים ' ועור י"ט דרושבפר"ד
 שתירץ ח"י סי' מלואים אבניתשו'

 דהוי לכ"ע מה"ת לבטלה אסורדתרומה
 על ועובר לחולין במוציאהכמאבדה
 לפע"ד גם ן.( תרומתי משמרתהכתוב
 ת"ל אמינא נגר ובר נגר שאינניאף

 תרומה דאף דנימא דנהי דמסתברמלתא
 ברוב. בטלה מה"ת למקומהשחזרה
 איטהר לבטל מותר מה"ת למ"דואף
 אם לרעותא, בחדא היינו מ"מברוב

 בנוטל או בשיגגן למקומה חזרהבמקרה
 בחולין ומערבה כראוך שבפרשהתרומה
 להפריש לרעותא בתרתי אבלאהרימן
 חירה תיכף לערבה כדי בכונהתרומה

 כלל הפרשה הוי לא התורהמן
 וגרע (4*( לבטלה והברכהכשמערבה

 בו לצאת שלא ומכוון לולבמנוטל
 המצוה היפוך עוד מעשה עושהדכאן
 למשוך כרי בכונה שמל למיודמי

 רמה"ת די"ל ומשכה וחזר אח"כהערלה
 ר"מ הברית בכורת מ"ש עי' ערלהוי

 ע"ב ביבמות ממ"ר שצ"ע ]הגםסק"ה
 דלמא אסמכתא הפר בריתי אתדקרא
קמ"ל,

 כמו דרבנן במצוה ואפי' כה"ג[
 ומכבה תיכף לכבותה ע"מ נ"חבמדליק

 ובבאה"ט י"ב ס"ק תרע"ג מג"אעי'
ראינה

 ביכול מדרבנן רק הוי אי עאפי' שמהרץ מ"ו-ק סי' יצחק יר שו"ר-ו עי' ר מ ו א ל ל י ה4(
 בידיכ:ץ איסור עובבמ דמאכיל עושה אין תרומד-[ או טבל לההולה דכשמאכילין זל"ז דומה אינו ג"כהתרונ:ה
 טנל א-סוריםדהני

 א-

 אבל תו,ילה שבהם הקל להאכילו להדר צריך רק והוא ועומדים גגמרים כבר הם תרדמה
 החולה לגבי גם מניה נכקע לא איסור שם דהא ביוים איסור נועשה דעושה נמצא ההרונ:ה יבטל הגואכילאם

 חברך' שיזכה כדי באסד"ר אני' חטא לאן-ם וא"א חו.ולה( אצל היא דהוי ורק יגמרי הותרו עלא~להסוברים

 בטלי ךקא הייב בהןץ והקריבק לת-כה קונ,צה בחזר דוקא ק"י דזבחים כהך כן לקולא דאף די/'ל";";(
 ואכק"ל, פטור בהו'ן ךהקריבה דהחזיף להח,יר ע"מ קמין אס אגקכייכ



נטאלי"ו כעממימןפטקי

 טבול מס' ריש ועי' כלל מצוהדאינה
 אף להפריש ע"מ חלות במכנסיום

 ס"ב שכ"ו וביו"ד חיבור אינושנשכו
 כמופרש דינה לחלקה עיסההעושה
 לערבה כדי במפריש להיפוך בני"דוה"ה

 ול"ק.*( מה"ת כלל הפרשה דאינהומערבה
 תני פ"ח שם יומא בירושלמיוהנה

 ותרומה נבילה בקל הכל את אותומאכילין
 כמאן ]ומסיק תרומה איתומאכילין
 נובי"ק ועי' דרבנן בזה"ז תרומהדאמר
 וערלה חלה ואכמ"ל[ ל"ו סי'אי"ח
 איזה אפשטא דלא אבעיא פי'צריכה
 דאסור ערלה או מיתה דעון חלהחמור
 בדרבנן דאף במפרשים ופי'בהנאה
 פליגי במכילחן דגם וכנ"ל להואיבעי
 את והלשון דרבנן, ותרומה בטבלגם
 אם דאף כנ"ל פרושו נראה בקלהכל
 כזית רק ובהחמור זתים כמה יאכלבקל
 אחר רק הכמות אחר הולכין איןאחד
 לחולה ששוחטין ממה קשה ולאהקל
 שביאר מוכנת נבילה מאכילין ואוןבשבת
 יעבור דבנבילה -הטעם שם יומאהר"ן
 ח"ב האשכול בס' דבאמת כזית כלעל
 ותשב"ץ תקצ"א ח"ג.סי' ורדב"ז ל"וסי'
 הר"ן טעם דחו ל"ח ל"ז סי'ח"ג

 שיש אף קטנים עופות כמהושוחטין
 וכן די בה שיש מוכנת גדולהנבילה
 שוחטין אחד זית רק צריך כשהחולהאף

 מכשול יהיה שלא הקל הוא דשבתעבורו
 שבת הותר שלא לומר לבואלעתיד
 ע"י הפ"נ עושין שאין וכמו פ"נמשום
 לא החולה אפי' וה"נ ונשיםעכו"ם
 או עבורו שוחטין הוא שנבילהידע
 ואכמ"ל. ע"ש בשבח פק"נ דהותרהמשום
 דלמאי לישב אשכול בנחל מש"שאבל
 דרבנן בטבל רק דפליגי ביומאדמוקי

 חילוק ואין השעורין נאמרו לאובדרבנן
 משא"כ זתים להרבה א' זיתבין

 כמה על יעבור שלא בשבתכששוחטין
 דאורייתא בשיעורין נבילה שללאוין

 בפשט שגה במח"כ עכ"ל. עליהםשלוקין
 בדאורייתא גם פליגי ת"ר דהך שםהסשוט
 זית מאכילין שאיןכנ"ל
 זתים כמה טבל רקלת"ק
 אין דבדרבנן עדייןפשוט

 תוס' ועי' זתים להרבהא'
 חמור לוקה כשאינודאף
 המ"א רמב"ם ועי'זית

 רביעית - יינם מסתםוהשותה
 חילוק יש מ"מ כ"ש מדרבנן שאסרדאף

 א' מזית ח~לוק יש וה"נ מרדותבטכות
 לי ויש ואכמ"ל. בררבנן זתיםלההכה
 די"ל א( שאגיד. כמו חקירות כמהעמ"ז
 בקל הכל הנ"ל הירושלמי בכונתעוד

 א' לכזית רק החולה כשצריךדהיינו

 וחצי מהקל זית חצי איתו מאכיליןאין
 ללקות מצטרפין שאין מאותןמהחמור

 אסור דח"ש הקל מן' הכזית כלרק
 שירבה מוטב סהד במנחות וכמ"דמה"ת

 באיסורין שירבה ממה אחתבמלאכה
 סי' פתים מנחת בס' כמ"ש דלאוזה

 א"ח בס' והעתיקו בהיפוךתרמ"ב
 יו*כ מע' ושד"ה תרי"ח סי'החדש
 למ"ש ראיה ולפעד"נ י"ח אות ג'סי'

 ואמאי שביעית, ושביעית טבלממכילתין
 שביעית ושביעית נבילה דאף אמרולא
 לאכול החולה שצריך באופן דקמ"לרק

 יפריש אמינא והוי זתים ג'למשל
 מיירי בחול דהרי תרומה .משהומהטבל
 רק בהן שיש זתים הג' כלויאכל
 אף עובר אינו דחיש תרומהמשהו
 קמ"ל כ"ג שבועות תוס' ;עי'בעשה
 בעשה דעיקרה שביעית זתים ג'דיאכל
 מיתה עון שעיקרה תרומה הח"שולא
 נבילה בשיאמרו ידעינן הוי לאדזה

 פלוגתתן מסתם משמע וכןושביעית
 אף דמיירי אפשר בדלא ותרומהבטבל
 מכזית פחות תרומה כשיפרישבכה"ג
 טכל הכל דיאכל קמא לתנא ס"לאפ"ה
 אף בשבת לחולה דשוחטין י"לוע5"ז

 תרומהא'
 אינווגמי
 מויתחילוק
 צ*אשבת
 מחציכזית
 ה*גפי"א
 לח"מועי'

כשאינו
-,.--- - - -  -- 

';'[
 שן; ש"י ס:' שעריהבו ~ית קי' הגדולים :דער-ע הגג"י אבי 2..ן נ,ה : מי י א ייל י-ק

 ,ד-ק' כעיו"כ



14ל,ייקך ל כ"מט'מןממלינ
 כח"ז ויש זית לחצי רק צריךכשאינו
 היא דשבת הנ"ל הטעמים לפינבילה
 שאסור דנבילה מח"ש גם קל א"כהקל
 סק"ט שכ"ח באשל פמ"ג וכ"כמה"ת

 לחולה בשוחט ט"ז בחולין דמ"דונלפע"ד
 בשר לכזית דא"א לבריא דמותרבשבת
 דוקא לאו כזית תיבת שחיטהבלא

 ואולי מה"ט השמיטו בה"שוהרמב~ם
 ביו"ט מסוכנת משוחט הוא לשוןשגירת

 דוקא, כזית דשם:

%

 דמשמע שם המג"א מ"ש מקוםומכל
 אין דרבנן איסור דגםמהרא"ש

 דמיון מכח והוא עבורו 1שוחטיןמאכילין
 אומרים שאין כמו ליו"ט ששוההראיה
 שחיטה אין למ"ד עופות שינחורלנכרי
 עליו שהשיג ממה חוץ הנה ,מה"תלעוף
 כלל אבין לא לפע"ד מהה"ש,בעל
 נחירת הזה למ"ד דאף הראיהדמיון
 ישראל-כשף ע"י ורק מה"ת נבילהנכרי
 בכיסוי שחייב מכנ"ו וכיסה ושפךכמ"ש
 קל"ה דף הברית בכורת מ"שועי'
 שצריך פקועה בבן ובאמת ג'עמוד

 שוחטין אין אז כשנמצא מדרבנןשחיטה
 ס"ד במנחות כמ"ד הנכר5 וינחרהלחולה
 בקצירה להרבות שלא ב' כורתיןדאין

 בשחיטה להרבות שהותר ו"ט ימשא"כ
 פקועה בן לבקש התורה כיונה לאוע"כ

 שנמצא אף א"כ ביו"ט ינחרהשעכו"ם
 אבל לשחוט גמור בהיתר דאפשראסור
 דיקא היינו בשבת כשהותרה אףפק"נ
 אם וא,ף מה"ת, בהיחר אפשרכשאי
 רלא בשבת לחולה לשהוט להתירנצדד

 אם צלע אבל דרבנן, איסורלהאכללן
 בשבת החולה קטן בשביל לשחוטמותר
 על בתנאל ויבקרבן מוכנת נבלהכשיש
 א"נ הראב"ד בשם שם יומא הרא"שמ"ש
 העולם בסוף ' אחד קטן יהיה שלאשא"א
 שגה 1'מאד קטן בשביל לשחוט דשריפירש

 על דגם תניא בדלא תניא דתלהבפרושו
 ההיתר לברר מצטעריס אנו החולהגדול

 והנכון _מקטן,__ ראיה מביא והואלשחוט
 אי..שבת ניראה פלוגתא דיש כך היאבפרו'
 ואף דחהיה רק או פ"נ משוםהותרה
 אי לד-ן. זה מדמה. מה"ש רפ"בשהכ"מ
 שלעיקר דחויה או בצבור הותרהטומאה
 סי' בתשב"ץ_ הנה דהויה דרקנראה
 פ"נ,כמו משום הותרה דשבת העלהל"ז

 וסברת בשבת .ומילה צבור קרבןעבודת
 לקרבן דמי. דלא דחויה דרקהאומרים

 אבל שבת בכל להיות שמוכרחצבור
 וא"כ דחויה רק וע"כ הוא מקרהטומאה
 ,לטומאה דמי הוא מקרה שרק בשבתחולה
 שכבר ההיתר שביאר אחר הראב"דע"כ
 מסיים וכדומה בהבערה לדתותניתן
 אחד קטן יהיה שלא אפשר שאיא"נ
 כן רק מקרה שאינו פי' העולםבסוף

 קטן יש שבת שבכל העילםהתנהגות
 אף עבורו שבת לחלל וצריךהנולד
 נךאה א"כ במילתו וכ"ש מילהבלא

 צבור קרבן כמו פ"נ מפני הותרהדשבת
 הכדומה חימום דהותר דנהי לדהותויש
 בהכרח אינו להחולה לה~וכיל בשראבל

 דחויה רק ומקרי לזה ההולהשיצטרך
 ונמצא לנבילה, וצריך כשר בשרכשאין
 כיון עבורו לשחוט קטן לעניןלנ"ד

 ספינן וובריא לקטן גם ו;רשב"אדלשיטת
 אם אף כן על דרבנן איסור בידיםלו

 מלהאכילו שבת דהינן החולה שבגדולנימא
 בקטן מ"מ המג"א כמ"ש דרבנןאיסור
 דאורייתא איסור וגם דרגא נחתיבןהחויה
 עבורו, שבת דהינן ולא ליהספינן
 ושיעור איסור דספק העלו אחרוניםב'(
 ]צ"ע ודאי מאיסור מח"ש קילשלם

 ודאי מהאיסור דרפואתו אומרכשהרופא
 יסתכן יותר וכשיאכל שיעור בחצידוקא
 לעור לאצטרופי חזי דלא קיל דח"שי"ל
 שלם ושיעיר יאכל[ לא דבטחח"ש

 דאירייתא ספק ה"ש נגד מדרבנןשאיסורו
 שחקר י"ט סי' עדלם בני. תשר,ער,
 אות 1:/'ד ד;כוללת פתיחה פמ"ג ועי'בזה
 .-- כ"ה אות ג' או"ה והנהגתי"ג

 ]חיה נגד עיל בהלב עוף ביןרועפ"ז
בהלב



ס" אליהו י"א יסיטזפםכי
 טריפה ספק כ"ב[ אות לעיל עי'בחלב

 בשבת שנחלב מוקצה חלב וכ"שדאורייתא
 יצחק פרי וזשו' עי' עכו"ם חלב נגדקל
 סק"ו שכ"ח ס" מ"ז פמ"ג ועי' י"דסי'

 בהמה בשר אחר חלב דאכילתונלפע"ד
 שנתבשל עוף מבשר קל דרבנן שהואתיכף
 דלאכול מדרבנן נביה דנעשהבחלב
 וכמ"ש גברא איסור רק הוי חלבאה"כ
 י"ב אות פסחים יעקב לנחלתבהג"ה
 שם יומא בראש המובא הר"מבפי'

 דשבת בשברז לחולה שוחטיןדמש"ה
 לגמרי לחולה והותר- גברא איסוררק
 רבוע דאיסורא דארי נבילה נגד קליהוי
 חולה לגבי נדחה ורק חפצא באיסורעלה
 דהוי חשאב"ם לענין ד' אית לעיל למ"שואף

 דקוד' י"ל בחשיב"ס לכ"ז יחדכאוכלמ
 לו שהותר גברא איסור רק הויהאכילה
 איסור עוד עליו יחול ל~ו האכילהואחר
 וגם י"ב אות סיף לעיל מ"ש עי'חפצא
 כאן אין יהו4 נתבשלו שלא כל יחדבאכלם
 שו"ת ועי' -- וגכמ"ל, דאוריי'איסור
 שהעיקר מרי"ו שהביא כ"ה דף אשעמוויי
 כשאוכל דאפי' הרמב"ן של הא'כתירוץ

 הקל. ו:קל אותו מאכיליןפחוימכשיעור

לא.
 וטמאה בחלב שנתנשל מהו41ה בשרג(

 ק"ו חולין שמרש"י אףבחלב
 ב' בו יש דהזיר לחומרא מתניע"א

 לשין שייך רק וטמאה נבלה_איסור'ן
 במעילה דקיי"ל למה לדינא אבללחומר'

 הוי טמאה על הל נבלה איסור דאיןט"ז
 בב"ח איסור בו ואין טמאה איסוררק
 ואמור מצטרפין אין חלב וה"ו בשרוח"ו
 שנוכף טו;ורה בשל משאיכ כדה/'נרק

 נבילה וה"ה המו41 אלה כל בב"חבאיסור
 למיש להנאה עכ"פ קל בחלבזםנתנשל
 דשוחטין ו:רא"ש לטעמ זזולת כ"א.באות
 בנכילו: 'נפשי יקוץ דשמא ב17בתלהיל1:
 בגכילת יקיץ דיותר כ"ש א';כד"0רנכן

 לר"ש גם ומו:"ט מבב"ח וטמאהנבילה
 נבלה על חל שבכרת יו"כ איסורדאין

 בו שיש אף כשרה ביו"כ אותומאכילין
 אינו זה טעמ לפענ"ר אבל כרתאיסור
 יקוץ דגו"ט מבואר ל"ז בבבורותדהרי
 וא"כ *( ובכורות בטבל משאגכהנפש
 נבילה אותו מאכילין וגבילה טבלמדוע
 שהחולה דאף האשכול מס' מהנ"לוגם
 _ומוכרח שוחטין הוא דנבלה ידעלא

 כרת איסור דאין .כיון דלר"שלומר
 ובחולה דגרם יומא רק המאכלבגוף
 מאכילין שוב כרת אין האוכל שעל .ביו"כ
 בחקירה מ"ש ועי' דוקא כשרהאותו
 וחי' כ"ה סי' יהודה בן שו"ת' ועי'ו'[

 בחולה דנפ/'מ ס"ד סי' יו"ררעק"א
 של ולא מטמאה בצירי חלבשמאכילין

 שבכרת.טהורה
 תורה דאיסור פיםושד(

. 
 קל שלכד"ה

 ר"נ ע" כדה"נ אסד"רנגד
 ה"ח פ"ה יסוה"ת ה' וכ"מ פ"בפסחים
 בבליעה ואף י"ד י"ג ס"ק קנ"ה יו"דוש"ך
 נובי"ק.'יו"ד עי' כדהינ הוי לעיסהבלא
 מאכל תוך האיסור בכרן ואף ל"הסי'

 מה"ת והנחה אכילה דרק הוי ובלעהיתר
 ירק ע"א )צ"א( סי' אדם בינתעי'

 כדרך שלא הוי בנייר או בסיבבכרכו
 הי"ב פי"ר מ"א ה' מל"מ עי'אכילה
 תשו' ועי' כ'. אוה לעיל מ"שועי'

 בליעת לענין נ"ב סי' ה"א הלוימהרי"א
 טמא דג -שמן שבתוכם לרפואההפילען
 פומק הלל מ' הרה"ג בני מ"שועי'
 ז' סי' או"ח הילל דברי בספרונ"י

 מזשעלאטין הנעשות הקאפסיוליןע"ד
 שהוכיח מחמץ רפואית בהםשכירכין

 שנעשים איסור הם בעצמםדהזשעלאטין
 איסור ומוסיפים טמא דג שלמדבק
 ויש ואכמ"ל. הנאה דרך אותםלעשות
 כרה"נ טמאה כזית אמ קל מהלהקור

 של באוכל אף בהלב, טהורה ח"זאו
 איסור מ'תחילה גם בו כשיש בפרטכדו;"נ

של

קל
י"י

בישול
- - - - ,--- - 

. 

 :;יללית י;- ימן"ם :;י, . ךר . " י י ,--; ,:,:
 ואפשר ו'ותה. אדם /נך גמשי באלו שגם ה"י ל,.י
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 אלוד,ן ל"ב ל"אסימןפמקיסב
 דת"ז ונראה כדה"נ כשנתבשלבשול
 ט"ו באות מ"ש עי' יותר קילבב"ח
 רק בישל מתחילה דאם ט"ןובאות
 מצטרפי לא לרב הלב ות"ז בשרה"ז

 ובישול באכילהלמלקות
 שנתבשל א' חלב מיני שני יש אםה(

 תרבא עם שנתבשל וא' בשרעם
 היינו התרבא או  הבשר לאכוללעניו

 ועון מאיסה"נ הנ"ל בירושלמי,קאיבעיא
 הרןנ על ]צ"ע יותר קל איזהכרת
 דנבילה לאו דאיסור שכתב שםיומא
 קיל שבמיתה תרומה גם דהרי מכרתקיל

 כשר בבשר וה"נ כ"ג[ כריתות עי'מכרת
 כר'ת איסור ובתרבא הנאה איסור חלבעם

 .,. . באות למ"ש החלב לשתותאבל
 לענין תרבא על חל בב"ח איסיראין

 מן חחלב שבלע טכ"ע ומצד כללהנאה
 איסורין כשאר וה"ה מה"ת אינותרבא
 מ"ח מסי' באר מי בס' הטריד]בחנם
 איסור יהול שעי"ז בזה לפלפלואילך
 שנתבשל כשר בשר משא"כ ואכמ"ל[בב"ח
 קל א"כ בהנאה ואסור מה"ת .טכ"עבחלב
 שנתבשל מהחלב תרבא עם שנתבשלהחלב
 כנ"ל. בננילה וה"ה בשרעם

יןי*
*4,

 איסורי חרי מהני חמור בפסח חמץו(
 לבדם תרבא עם שנתבשל וחלבבב"ח

 בהנאה ואסור כרת תרתי בחמץדיש
 זיתים ב' משיאכל קל חמץ א' זיתאבל
 תרב' של דז"א ]וה"ה תרב' והב' בב"חא'

 מלאכול קל איסורים ב' בו שישמנבילה
  מכשרה[ תרבא והב'  נבילה  א'בשר זתי'ב'

 ב' מלאכול קל חמץ זתי שני אףואולי

 וערלה חלה תרבא והשני בב"ח א'זתים
 במלאכ' שירב' מוטב דמנחות משא"םכנ"ל
 י"ל כן - באיסורין שירבה - ממהא'

 ביו"כ בב"ח זית נגד היתרדככותבת
 זית נגד קל כרת בככותבת דישאף

 והנאה אכילה איסור בו שישבב"ח
 היתר  ככותבת של  הכרת משא"כבגופו
 דירושלסי להאיבעיא ול"ד בזמןתלי

 וכרת הנאה איסור הי במקירההנ"ל
 קל ביו"כ נבילה ככותבת ואף קלאיוה
 שבכרת יו"כ דאיסור בב"ח כזיתנגד
 חול  כיום והוי בפ"נ  הותר אונדחה
 בכמות יותר שהוא אף הקל  מאכיליןושוב
 נפלאתי ומאז מירושלמי. והנה ד"הכנ"ל
 מנבילה בחלוקו ל"ו סי' הנוב"יעל

 מענין ביו"כ לנתנכלה מעיו"כשנתנכלה
 יו"כ דהרי איסור זה דמה אחע"אאין

 בשד"ח ומצאתי חול כיום למסוכןהיתר
 תמה שכבר טו"ב אות ג' ס" יו"כמע'
 ר"מ להגאון משה דבר בשו"תבזה

 להגאון לאברהם ובתסד ל"ה סי'תאומים
  השיב ס"ז סי' א"ח מה"ת תאומיםר"א
 דגם מבואר תרי"ח דבש"ע דאף וז"ל'לו

  דהיינו נראה תחילה הקל מאכיליןביו"כ
 מכרת החמור איסור להאכילו שלאדוקא
 שאין כל אבל כ"ד מיתת עוןכגון

 בתר למיזל לן' לית מכרת חמוראיסירו
 יו"כ איסור לו דהותר כיון תמילההקל
 איסור עוד לו בהסתפח לן אכפתלא
 לפלפל והאריך ממנו חמור שאינואחר
 וע"ש אשתרי דאשתרי כיון ממ"דבזה

 באכילה מצינו דהיכן דחוין עדבריוומלבד
 ולרבריו מכרת דחמור ב"ד מיהתאיסור
 לחולה שוחטין אין בשבת שחלביו"כ

 על יעברו שלא כדי נבילהומאכילין
 אליו לשמוע חלילה עוד סקילהאיסור
 מ"מ בפ"נ הותרה דיו"כ נימא אםדאף
 הקל, דמאכילין חול מיום גרעלא
 המוסגר[ ]במרושי ואתקן אבארואגב

 וז"ל ע"ה סי' ח"א הלק"טדברי
 מעט ביו"כ להאכילו שבאו חולהשאלה
 מכזית  פוזות  רוקא דרפואתו ]פי'מעט

 ]בשר מאכל נמצא ולא בנתיים[ולשהות
 לו ישחטו לא אם לו שיספיקכשר[

 מהו. מרובה שמזובה מפוטמתתרנגולת
 מאכילין שאין שאמרו לטעםתשובה,

 שמניאין מפני ]בשבת[ נבלהאותו
 גם איסור במאכל קצה ונפשודעתו
 עובר שאינו דעתו יתישב יותרכאן
 דשאני תימא דלא ]פי' כרת איסורעל

שבוז



פגאליהי 5"ג 5"במימןפמקי

 והחולה שחיטה איסור רק שעובריםשבת
 לשחוט מותר לפיכך כלל עובראינו

 באכילה עובר ג"כ דהחולה כאןמשא"כ
 אמר לזה איסורים שני הותר לאביו"כ
 שרואה במה דעתו יתישבדיותר

 חוששין ואין ביו"כ עבורוששוחטין
 חשש אין ה"נ שבכרת מלאכהלאיסור
 ]או"ח והט' לו דהיתר כרת מאיסו'באכילתו

 לגבי ששבת הטעם כתב שכ"ח[ס"
 מאכילין היו לא ובחול הוא כחולדידיה
 הדין הוא הטעם דלזה ]פי' נבילהאותו
 לפיכך -יידיה לגבי כחול דהויביו*כ
 משום טעמא יהיב יהר"ן לשחוט[מותר
 ואיסור איסורא עביד וזית זיתדאכל
 וצ"ל ]ט"ס ולדידהו הוא חדשבת

 לשחוט היתר שומ אין בנ"דולדידיה[
 מכזית פחות רק יאכל דע"כ כיון]פי'
 לעיל עי' לאצטרופי חזי בו שייךולא
 כטעמא נקטינן לרהדן מ"מ ב'[ציון

 הרוב אחר בנפשות הולכין דאיןדמתיר
 להתיר[ הטעמים שרוב כאן וכ"ש]פי'
 פוסקין דהרבה שבת הותרה למעדכ"ש
 כן שנאמר כ"ש א' ציון לעיל ]עי'כן
 ולזה כנ"ל אשתרי מדאשתרי יו"כעל

 יעלה שלא תרנגולת בהשאלההזכיר
 לעכו"ם ונאמר דחויה שרק הדעתעל

 לעוף שתיטה אין למ"ד לושינחור
 א'[.- בציון כנ"למה"ת

 ג*/אוף

 הקל תרומה ביו"כ בולמוס שאחזוכהן
 ולא ע"ד יומא כמ"ד חוליןנגד

 אכול בקום שהוא התרומה אתאביא
 אם כי אפשי בדלא ואף תענות"ל

 לו דמתקינין ל"פ כ"ע הכלשיאכל

 טמאה ובתרומה טהורה. ודוקאגיו"כ
 בין טמא הכהן אם להלק ישג"כ

 התרומה שנטמאה קודם הכהןשנטמא
 דדמי ה"ב פי"ט סנהדרין לח"מעי'
 בשנטמאה משא"כ בי"ש וח"מלור

 דאינו י"ל הגוף שנטמא קודםהתרומה
 קל"ה סי' וישעי אורי שו"ת עי'במיתה
 טהור בין טמא בין וזר הקל, זהוא"כ
 בין טהורה בין תרומה במזידשאכל
 הרמב"ם כמ"ש בי"ש שח"מטמאה
 שאול חמדת בשו"ת חידש ה"ו פ"ותרומות

 רש"י על הקושיא ע"ד בחיו"ד ל"אסי'
 גתרומה ומאכיל ד"ה ע"ב מ"גנדה
 לידה טמאה היא דהרי שנולדביום
 טומאת של דהלאו לתפ"י[ פיה"מ]עי'
 וזר לזרים ולא לכהנים רק נאמרהגוף
 אלא חייב אינו תרומה האוכלטמא
 בתרימה מותרת זרה ואותה זרותמשום
 בעירובין גופיה מרש"י סתוריםודבריו
 בתוכו מעשר ותרומת ד"ה ע"בל"ז

 משום עליו לוקה אכלו ואםשכתב
 משום לוקה ואכלו נטמא ואםתרומה
 דהרי לק"מ לפע"ד רק טמאה,תרומה
 דופן יוצא בפרקן הוא מ"ג נדהרש"י
 בשדי לידה, טמאה אינה דופןוביוצא
 דברי מביא- יאז כלל ח' כלליםחמד
 דשיעורו דביו"כ ושו"משמיםהלחם

 מככותבת פחות שהוא בכזיתככותבת
 בפחות ורק -לר"ל גם מה"תאסור
 נלעעד ועפ"ו ע"ש ח"ש הו"למכזית
 משניות על בהגהות שהקשה מהלישב
 שעיר מ"ז פי"א מנחות נדבה שלמיבס'
 ביו"כ לאכול יכול" הא לערב נאכל יו"כ,םל

 מדרבנן רק אסור דח"ש לר"לבכזית
 דבכזית ניחא ובזה במקדש שבותואין

 ואכמ"ל. לרעל גם מה"תאסור



 שלום-דברי
 כש"ת ובמי ת-יף הרים, מועיה ה-ה"ג נפשי מירירהערות

 נ"י פייגענבוים יוסף שליםמו,ה
 1 לאקאטשאבד"ק

 בטעם ג' באות הרה"ג במעשא(
 עכו"ם של חמאההאוסרים

 עם נתבשל . או מעל"ע שעמדמחמת
 טעס טהור החלב קבל וא"כ טמאחלב
 פכיה בר"נ מבואר דהרי י"למח"ט
 מלח טעם מקבל לח דאין דוגי ביגבי
 ש~פל ד"ה : ק"ח חולין ובתום'ע"ש
 ל"ו סי' שם וברא"ש תרי ז'"הוקי"ב
 בספרי הרביתי חזון בעניי אניוכבר
 וקבעתי בכמ"ק )כת"י( שלוםנתיבות

 אין דאל"כ סנרא איבע"א מסמוררתבה
 שאינו מעל"ע שעומר וצלול לחלך

 בעצמון עצמו כיבוש מכח כמבושלנעשה
 יצא מעל"ע בצלילות שעמד דם,א"כ

 שגם דם"ל ומנין כנין לרונמאיס"ת
 שאלן אע"כ כמבושל כבוש בעיןבדם
 יש וזה מלח נפעל ולא בלח פועללח

 משני וביה מניה לח דשאנילדחות
 אבל שנתערבו באיכותם נפרדיםלחים

 לפענ"ד וזוהי הנ"ל הראשונים כ"כהרי
 ביו"ד הט"ו שהביא ז"ל הר"ן כונתגם
 דרתיחת לו שהוקשה סק"י ע'סי'

 וע"כ התפל הטמא מחממת המלוח-הטהור
 כשהפליטות אלא התירו שלאתירץ
 בתירוצו הועיל ומה ע"ש, זב"ז,נוגעות
 מהחתיכה טפי רותח מלוח צירוהרי
 דאפי' תשי"ח סי' פכ"ה המרדכיכמ"ש

 ריתחת אינה שהחתיכה צליבמליחת
 ז"ל ורמ"א ב"י וכ"כ רותח חשובהצור
 במה ט"ז ס"ק שם ועש"ך ס"ה צ"אסי'

 והמרדכי דהסמ"ג הת"ח עלשהקשה

 לאסור יש דטפי ומוכח אוסריםוהר"ן
 ממה צלול מלוח ,' וטהור תפל יבשטמא
 דדוקא א"ל וגם נוגעים, גושיםששני
 שהמלח משום אוסר נלגע מלוחבגוש
 וכמ"ש ומחמם, נוגע החתיכה שעלעצמו
 לחלק כ"ט ס"ק ע' סי' בש"ךכה"ג
 לכין או לציר שנ-פלה חתיכהבין

 צ"א בסי' דהא ע"ש מלוחותהתיכות
 מנח"י ועי' דליתא מוכח הנ"ל ט"זס"ק
 ע' סי' הש"ך ע"ר מ"ש סק"ד ו'כלל
 דהפליטה דנהי אע"כ הנ"ל, כ"טס"ק
 החו"ר וכמ"ש חיבור לח אין מ"מנוגעת
 לזה והסכימו סק"כ וצ"ב סק"ו צ"אסי'
 שהציר אעפ"י וע"כ האחרונים.רוב
 אין מ"מ התפל ומפליש ומחממנוגע
 באמצעות מגיע התפל מהטמא היוצאהטעם
 שיתבלע להמלוח הנוגע קצהו עדהציר
 שהטמא מלוחים בשניהם ומשא"כבו.
 בעיניה, הטהור עד ומגיע ציר פולטג"כ
 סק"ז צ"ח סי' בט"ו שם או"ה הג'וגם

 להקפיא צוננים מים ע"י ס' בלאהמתרת
 קשיא לא ומשו"ה הכי לה סביראהחלב
 להיכן הטעם דעכ"פ הט"ז קושותלה
 בתוך ניתך שהחלב כ"ז כי *(הלך

 כלום ממנו בולע הרוטב איןהרוטב
 חלב דסתם -שבתוכו מהדם לאואפי;
 לא )אם דמו להוציא נמלח שלאודאי

 שאין אחר*ונים כקצת דס"לשנאמר
 סי' יו"ד פתים מנחת ועי' בחלבדם
 כהג' ס"ל לא דבזה אלא - בזה(י"ד

 החלב שנמס קורם א' ברגע דסו"סאו"ה
 ענ/-(**
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והומין



טה שליםילנרר

 חוזר אינו ושוב טעמו, הרוטבבלע
 כסברת ס"ל אפשר או"ה והג'ומתברר,
 איסור אין מועט דברגע א' 0י'החו"ד
 ע"ש .סק"ח ק"ה טי' בפת"שוהובא
 החזיק ל"ד טי' תערובת ה' בחמ"דוכן

 סי' ח"א ברדב"ז ועי' ע"ש זובסברא
 דסי' מהא וכן ודו"ק כן נראהרכ"ג
 נפל דאם בהא צ"ב ומסי' ס"גס"ח
 חולקים יש אבל ודו"ק. האשכנגד
 קצ"ז סי' מהרש"ם שו"ת ועי'בזה

 . להקל שאיןובפרט

 דמי זה בנידן
 כמימרא, ברגע החלב שנימםיימר

 ק"ה סי' פתים מנחת בס'ומצאתי
 מזה תוי"ר בשם ג' לסעי'בשאלה
 בס' וגמ ע"ש דוגי מבי ג"כוהביא

 בדברי ב' אות תמ"ח סי' החדשא"ח
 )הילל ז"למהרש"ם

 אומ-

 העיר שכן
 מזלאטא4 סאנדיקאווסקע נח ר'הרה"ג

 סי' ט"ז על ברוד אמרי מהגהותפאלי
 מפרידה טבעית דהפרדה סק"זצ"ח
 דאורייתא חשש אין ולפיכך הטעםגם
 בחמאה וכן החלב עם שנתבשל חלבבמי
 וכן הח"ט נפרד שבטבע כיוןש"ג

 או"ח קמא אי"ק בשו"ת אנכימצאתי
 שאין ברורות בראיות שמבאר י"בסי'

 מיסודות אחד להפריד אדם ידיביכולת
 גמורה הפרדה היסודות משארהבריאה

 ועי' וכל מכל להפרידה יכולה הטבעאבל
 כזה(. דוגמא י"א דף הילל דברי.בספרי
 מה אציג, אגב ד"ה ט' באות -ב(,

 י"ז נרה ברש"ישרקדק

 ומשקין ובצל אשום קאי אכלהושכתב
 ש"ס בגליון ע"ז עמדתי ביצה,ושייר

 לומר א"א דודאי וכתבתי שםשלי
 לילה עליה בל"ע אפי' דביצהשדעתו
 אלא שקולפה, מיד עליה שורהר"ר

 ורק בגמיעה, קליפתה מתוךשיאכלנה
 אא"כ לאוכלם שא"א ובצלבשום
 שורה ר"ר בלינה דרק ע"כיקלפום
 ביצה לאכול א"א דא"כ' דז"אעליהם,
 ברכות ועי' כ"צ צלויה אומבושלת
 משית מגולגלתא ביעתא טבאמ"ד:

 כפרש"י קשה צלויה והיינומטוייתא
 לא נמי דמטוייתא . מיהא וש"משם

 וא"א יאכ'לנה ואיך ר"ר משוםאסררא
 דאוכל לרחוק שיש וגם גמיעה,ע"י
 מתוך האוכל כלי באיזה הוצאהע"י

 כזאת, שמענו ולא ז"א אבלהקליפה
 פשיטא דבב-צה כונתו זהו אדרבאאע"כ
 שקלמוה אחר לילה עליה עבוידדוקא
 ביצה יאכל וכי דאל"כ שורהר"ר

 דאפשר ובצל שום אבלבקלופתה,
 טרם בחדשים הקלופה גםלאכול
 לאכילה וא"ר קשה הקלופהשנעשה
 עליהן שעבר עלייהו 'קאי דלאסד"א
 מיד כי לקולפם שלא אלאלילה

 קמ"ל. עליהם, שורה ר"רבקלופתן
 אם שביו"ט האחרונים חידושולענין
 כתבתי דשיל"מ ל,ה תו הבציםנקלפו
 מק"כ המ"א ע"ד תרמ"ט לאו"חבחי'
 מ"ח סוכה שלמה בחשק שכ'. מה.על

 יע"ש המטה תחת מונח שהיהבאתרוג
_ _ _ - דהרי_

 בחלב ובמשקל' במדה ידוע חלק יש ויכדד יסוד ימכל החלב. נתשוה ומ;לשתן נ1(ן (1"01 אלגיקוחומץ

 מעט אחד מחלק ימצא ואם מרובה, במדה כ,ינים ה;ני יהר הק;ה בתלב מרובה' במדה אלעיק חלק ישהרך

 הזה החלב בבוא אזי מיותר( הפאלמעטיק יסוד ר"ב )עפ"י ממנו להייו2 שצריר הפרופרצי חשבון מ:פייותי

 מתאחד אינו הוא כי אופן בשום חזרה יתכרד ולא שם היתרין י"אר המי,'הר נוהיסיד אז תבשיללגיוה
 על הפועלים וכדומה מהחום מהאויר, יתהוה הוא כי תמיד ימצא כזה ויתיון לגמרי. החלב עם כללומתלכד
 זהו יהטריח ויתחיל החלב בעיהקלקל הקלקול סוך ,זהו ויבי,.ו על א' ויתוסף יסוד איןה יתפיר ועי";.החלב

 עייכות שום ל,. ואין עצמו בכני עונוד לגמרי שהוא בד הנמצא דם ובפרט מחבירו אחד חלק ענתפרדסימן
 גדולה נפ"מ מוה לנו ויצא היא. אלינותא קועיא הלך להי:ן הטעם הט"ז ו,ו;ית לגמו" טבעו ועם החלבעם

 סי' או"ח מרדכי בלבושי עי' צ,ננים. מיס ע"י החלב להקפיא נ;ות-' אי ב;בר; כזו שאלו: באירעלזיבא
 או"ח פמ"ג רעי, נומש. בורר ה~י התיקון לענות אבל להתי,- יש לל:עלה החלב צף כבר באם שמחלקק"ה

 לדברינו נמצא בורר. הוי לא הפסילת עם אדכל קצת :'פני,ז "כל ט:כין בורר עאינו דכל י"ג ס"ק במ"ושי"ט

 יתפרד שממשו וכיון זה לענין הוא כלום לאו טעמו ואפשר בשבת להקל יש לגמרי מתפרד אינו שהחלבאלה

 י"ב' סין או"ח קמא יקרה ובאבן הן סי, הילל דברי בספרי ועי, ממע. כבורר הוילגמרי
ךהן4  ע4 -- ,,



 .שלוםרבריטר
 קט"? יו"ד בפת"ש  הרבא  השבו"ידהרי
 ר"ר משום אסרינן לא' דבדיעבדכ'
 שבת מתוס' לדבריו ראיה להביאויש

 לסניף זה שצירפו הני סוד"הקמ"א
 עליהן, שורה  דר"ר  יכהבו.יעורבעלמא
 פשיטא אסורין דיעבד דגם איתאואם

 דהוי לומר ודוחק ביו"ט לדוךשמותר
 מים לגבי וכמו ליד"ר מצוהכשומר
 מת שכונת מחמת אוסרין דאיןשלנו

 מע' כללים שד"ח עי' )ומיהוותקופה
 דא"כ ועוד ל"א( אות קמ"א כללל'
 שפיר והוי ד"ר שמצל"י זה בגידןגם

 תקי"ג החדש בא"ח_ וראיתיישיל"מ
 כמ"ש מהגמ"ר ג"כ הביא יע"ש ב'או~,
 באם אעיר )ואגב כאן שליט"אהגאון

 ביו"ט בטרופות טרופה ביצה(נתערבה
 יתקלקלו, יו"ט אחר עד אותם ישהה.ואם
 מתקלקל כשהמאכל להתיר ישוא"כ
 שילוש או בטיגון יבשלם אםומיהו
 יתקלקל, לא שוב ויאפנה עיסה.בהן
 ועי' דשיל"מ, משום ונאסר חנ"נוא"כ
 בשם ל"א ס"ק מש"ץ תנ"א או"חפמ"ג
 ולגמוע בדשיל"מ חנ"נ דאמריראב"ן
 אנו וכאלו צורך אין התערובתכל

 לאפות או לטגן ובהכרח דמי,אוסרים
 הבישול שאחר כיון ביו"ט מותרואיך

 באכילה ואסורין דשיל"מ נעשין -והאפיה
 להאי דייני נידייני היכי רא"כביו"ט
 בפמ"ג תמ"ז לסי' בפתיחה ועי'דינא
 לומר ומיהו ודו"ק, כמש"זאו"ח
 צורך כשיש היים לגומעןדמותר
 דמי דשפיר נלע"ד לגומעםורוצה
 ולהשהות לאפות שיוכל משום לאסורואין
 אין א"כ הרי דאדרבא לאחיועטעד

 שהעיר ומה וצ"ע, ביו"ט אפיההיתר
 וכמה ל' דעירובין בהא שליט"אהגאון
 יש והרי שתים אמר סיניארנב"י
 שם לשיטתו דר"י אלא זוגותמשום
  מטיבותיה לדב"מ אלא מערבין דאיןל"א

 מיהא היא חכמה דדבר אע"גאמינא
 בערובי גם דהא הוא מילתאלאו

 והא איתמר מבואות ושתופיחצרות

 דוקא הוא לדבמ"צ. אלאדאמ"ע
 בש"ס עה"ג שם רשמתי ואניבתחומין,

 הכא דנקט הא : בזה"ל כביר זהשלי
 בשום ולא יוסף רב על סיניכינוי
 ק"י בפסחים דאיתא אפ"ל 'אחרמקום
 וסכנתא לזוגות דקשה הלל"מ 'בצימשתי
 בינתיים בהפטק דאפשר אעפ"י וא"כהוי

 לאו מ"מ ע"ש השוק פניובראיית
 בהו דאית שתים בבצים לערבאורחא
 זה דלעומת אמר 'ולכן מסיניסכנתא
 עצמו מפי לא, וכלומר, אמר,עטיני"
 במשניות בקי שה*ה אלא' יוסף רבאמרה

 כהללמ"מ. שקולין וג"נ כפרש"יוברייתות
 שליט"א הגאון כתב י"ב בסי'נ(,

 לסמוך יש קצתשבחולה
 החורף בימי שעות ד' אהר חלבלשתות
 מע' בשד"ח עי' הפרקה עלולסמוך
 בא"ח גם והובא הזכל"א משםבב"ח
 ובירך שכח שאם א' אות תקס"חההדש
 בחורף בשר שאכל ד"ש אחר החלבעל

 בר"ל תהא שלא כדי מעט לבלועמותר
 א' מרב מקרוב זה ונשאלתייע"ש,

 ג' בסעודה בשר אכל שא'בעובדא

 ובירך הלב על והבדיל שכחושוב
 שתיה וקודם ההבדלה ברכת וגםשהכל
 ואתא מים רק החלב שתה ולאנזכר
 והשבתי עשה, ייפה אם רב ביושאל
 מתירין שיש שעה אחר עכ"פ היהדאם
 בשעה"ד לממוך אפשר היהכדאי

 רצ"ו _סי' א"ח )ועי' החלבלשתות
 שרבים דבמקום מהרש"ם בהג' ד'אות

 עליו( גם דמבדילין י"ל חלבשותים
 בשם שם בשע"ת הנה שעהובתוך
 ובירך ושכח בתענית בשרויברכ"י
 פחות ואכל ונזכר מאכל עלברכה
 צומות בד' השע"ת ונסתפקמכזית
 פלפל ז"ל מהרש"ם בהג' שםובא"ח
 שקבל בתענית דדוקא ומסיקבאורך
 צומית בד' אבל בשאלה שישנובנדר
 מדרבנן רק אסור דבר"ל וכתב ע"שלא,

 הקרית ממ"ש לענ"ד וצ"עלרוה"פ,
 דאסמכוה דמידי פ"ד בהקדמתוספר

אקרא



מי שלוםרלר'
 בכוללת ועי' ע*ש טפי חמוראקרא

 מבואר כ"א כ' אות .ח"א או"חלהפמ"ג
 טובא חמורא חשובא דאסמכתאג"כ
 מד"ק שהן צומות ד' לענין תינחואעכ
 )ויש י"ט בר"ה כדאיתא כד"תוד"ק
 משום ד"ה ברש"י ל"ז מביצהלהעיר
 המקרא מן אסור ומו"מ שכ'מו"מ
 שטומ כתיבת לידי אתי נמי איוכו'
 ד"ק אי בזה כמסתפק שנראהוכו',
 בכוללת ועי' לגזור לענין ממשכד"ת
 לענין קמ"ו יו"ד ונוב"ת י"ח אותשם

 דגזרה בשר אחר חלב אבלספק(
 בביתו לו אין ואם היא בעלמאדרבנן
 לברך ויצטרך מים רק אחרמשקה
 מה רק לא בקו"ע הבדלה ברכת ישנית
 שוא"ת תו דהוי לבטלה כברשבירך
 תקם"ח.- 0י' שמ מהרש"ם הג'עי'

 הוא אם מהח~ב קצת דיטעוםנראה
 ובמקום מדינה. כחמר ששותיןבמקום
 להבדלה וא"כ כחמ"ד חלב שותיןשאין
 ולברכת שנית לברך מוכרח יהיובלא"ה
 ונראה צ"ע, שוא"ת הוי שבירךשהכל
 והנהבמל"מ יטעום, ולא בשכמל"ודיברך
 מהרלנ"ח הביא ה"ז מחומ"צפ"א

 מה"ת -אסור ח".ש אין שה"כדבהי"ל
 ד"ה ע"ג יבמות מתוס' להעירויש

 תרומה והרי ע"ש לזריםואסורים
 שהוקדשו קודם שעה"כ הי"לובכורים

 לא שכן לערלה מה : קט"ו חוליןועל'
 קשה וכן בב"ח משא"כ שעה"כהי"ל
 ח"ש ביוה": דגם יוכ"פ ר"פמיומא
 הכושר שעת והי"ל התורה, מןאסור
 יו"ד מגדים פרי ועי' יוכעפקודם
 שם מחולין עללו העיר סק"ג ס"בסי'
 דבב"ח י"ז אות שם בכוללת פמ"גועי'

 וא"כ מה"ת אסור אין ח"ש וי"לחידוש
 בישול דרך ולא ח"ש דרבנן תריהוי
 יעלה שמא גזירה חדא דכולאונהי

 בב"א אפי' בח"ש אבל - רותוזבאילפס
 בזאח"ז להקל ויש דרבנן רקוד"ב
 כנלע"ד בלב"ט של"ת פנים כלעל

ודו"ק.

 זה נשאלתי עניו באותו לעניןוטענין
 בעובדא מלבובן מח"אתמול

 יי"נ ושותה מסוכנת. הולניתשאשתו
 השלחן על ועמד הרופאים, שצוו א'מין

 יין שהוא וסבר ידע לא והואבמוצ"ש
 וכ' נודע ושוב ושתה והבדילכשר
 ולא כרמב"ם דקימ"ל דלמההחכם

 מברכין אין איסור דבר דעלכראב"ד
 )וע"ש ס"א קצ"ו סי' עי' וסוףתחלה

 עשק באר משם סק"א ושע"תבבאה"ט
 להבדילשהתיר

 אבל יינם סתם על ,
 לא גם א"כ עוכלי( מאה לה מחוכבר
 בה' לן דכייל וכמו הבדלה יד"חיצא

 דביי"נ שאפ"ל אלא ה"ז פ"וחומ"צ
 מהב"ע הוי לא אסו"ר רק דהויסתם
 שלי ש"ע דבגליון לו והשבתיעכ"ד
 ל"א סי' או"ח חסלא"ת שבשו"תנרשם
 בשוגג יינם סתם על דקידשהעלה
 אין הספר אבל ע"כ ולקדש לחזרא"צ
 ונימוקו, טעמו אזכור ולא כעתאתי

 תוט' מ"ש כעין דאפ"ל בענודוהעולה
 גזול דדוקא משום ד"ה ל'סוכה

 דוקא הגזל עבירות ע"י באה,דהמצוה
 קידוש אבל האכילהן היא המצוהכי
 על וזכרהו בתפלה יוצא מה"תהרי
 אריפתא גם ומקדש דוקא לאוהיין
 היין ע"י באה המצוה שאין.נמצא

 דוקא.האיסור
 בסי' שליט"א הגאון שפלפל וטהד(,

 דא"ל בבב"ח ' בח"שט"ו
 פוו בנזיר מהש"ך והעיר הואחידוש
 סב על שהקשהה"א
 חידוש דאמה"ח :ק"ג
 בנדרים ואלופטרר
 הוא, לחומראחידוש
 גמרינן. לחומראאנן

 בדבר אריכותתלי"ת
 דבזבחים מהא קס"א במנ"ח שתמהמה
 וחידוש הואיל סד"א איפכא אמרינןע~
 ע"ש ליטמא נמי מכא"פ ביותרהוא
 ורק אכ"מ כאן ולהעתיק להאריךיהנה
 שבגר שכ' המנעח תמיהת בישובבמ"ש

 חולין רש"ירת
 מבחוץ "לקוולכן
 האי אמרינן 'ד

 : צ"חומחולין
 בזה לי ישהנה
 לישב וגםטעם

עלתה



 ישליט .לברימח
 בשו"ת וגם ע"ש של"מ עלעלתה

 כ' כ"א אות רכ"ו סי' ח"במהרש"ם

 גקצ.רה פה ארמוז ע"ש סתירהשזו
 קי"ג דחולין דהא ל_ק"מדלענ"ד
 האכילה בגוף הוא החידושבאמה"ח
 גומ"צ צירוף על לחייב תורהשחידשה

 רק אים"ת בכל לאכילה נחשבושלא
 פנים כל דעל א"ח אל"ב ע"כבאמה"ח,
 אבל אכילה בשעת בפיו,כשמצורף
 בגוף איננו שהחידוש שם,פזבחים
 רק שאמ"ט תורה שחידשה דקהאכילה
 קולא, איננו והחידוש הבלועה,בבית

 אלא כלל מטמא שיהי' מנ*לדאדרבא
  כשאר  טומאה ליה רלית  מוכחאדרבא
 הבלועה דבבית אלא בהמה',נבילת
 אדרבא וא"כ שיטמא תוהה בוהחמיהה

 מכא"פ ביותר גם להחמיר סבראיש
 טייעתא מהא אמינא ובניד"זודו"ק
 יעלה לא דודאי רב ניהו דמרלדבריו

 בכא"פ צירוף לענין להסתמק הדעת,על
 האכילה בגוף הרי דאדרבאלאכילה
 שלכד"א אפי' תורה החמירהאדרבה
 וכ"ש היתר, בפ"ע חד שכלואעפ"י
 ביותר אפי' דאדרבא לומרשהי"ל
 'טפי להחמיר אשכחן דלא אלאמכא"פ
 קי"ג מנ"ח וע' בזה איסוריםמשאר
 גם חייב אם ובישול הנאה לעניןאבל

 מר'ן ונסתפק שעלה . דכא"פבצירוף
 לן מבא בתראי גאוני ושארהפמ"ג
 צירוף במעילה רק א,2כחן' דלא-כיון
 מנ"ח ועי' 'ודו"ק מרובה לומןואפי'
 ג"כ פלפל ס"ה יו"ד ש"א ובשו"תשם

 ואפי' ד"ב י2אינו די"ל ח"שבבישל
 ע"ש מה"ת דהוי יימר מילאכילה
 וישתקעו נינהו דכדי מילי ודאיוהני

 בחלב מרובה בשר דודאיבמחכ"ת
 ב3"ט אבל ד"ב, הוי לא בנ"ט.שא"ב
 להאריך ואין ז'"ב, לעה אמאי ח"ש.אפי'
 הגאון מ"ש צירוף לענין אבלבזה,

 ככוחומ"ע לאו דמחוס"ק כאןשליט"א
 ק,ימ"ל הרי דבאמוו לה, אבין לאדמי,
 כמח..מ"ע לאו דמחו"ק : ק"דבשבת

 לא למה וא"כ ע"ש : ק"ה בזבחיםוכן
 אע"כ בזה : ק"ג בחולין כר"אקימ"ל
 לענין כמחומ"ע דלאו הא ל"מדלדידן

 ודו"ק, בכא"פ צירוף לענין וכ"שזה
 דעת בראה כן ודאי ט"ז ב-םי'ה(,

 כל דלאכילה האחרוניםרוב
 כ"ד בבישול אפי' ,זמיז טעטשקבל
 בישול לחיוב אבל מה"ת אסורבכיר
 שליש או כחצי בישול שיעורבעינן
 דתנאי, בפלוגתא תלי' ולכאורהבישולו
 שאסר מק"ו אכילה איסור דיליףדלמאן
 ולכן.בבישול

 כבוי"ר מאכילה, . שתק
 עכ"פ א"כ ה"ב, ממ"א פ"טוכברמב"ם

 רק באכילה וא"ע כנ~דון להיו' לבמיהדיו
 בישולו על שחייב כשיעור נתבשלאם
 דרך אל.א אטר. דלא ל"ת מלשוןאבל

 ע"י טעם קבלו לאפוקי היינובישול
 כל אבל רכיו"ב, קיגוו כבוש,מליחה,
 נאסר להיות שיעור אין בישולשבדרך
 הלשון כה"פ כתבו ומש"הלאכללה
 ולא "דרך".בישול אלא הכתוב אסרשלא
 בשום אשתמיט ולא מהמ א' שוםכתבו
 אלא הכתוב אסר שלא הלשוןדוכתא

 והוציא הול"ל והכי צרכו כלבנתבשל
 לומר בישול בלשון אכילההכתוב
 כמאב"ד שנתבשל אחר אלא אסורשאינו

 קושית כעין יקשה א"כ אבל כ"צ,או
 איסוה"נ אחד מל"ת דמנ"ל ז"למהרא"ב
 והו"א לאכילה . וחד לבישול חדונימא
 רק לאפוקו בישול בלשוןדהוציא
 בלשל אמ דדוקא ג' ל"ת קמ"לכבוש
 זה דאין צ"ל וע"כ באכילה, אסורכ"צ
 שאם לומר לנו אין דודאי כללסברא
 להיפוך או הבשר טעם קבלההלב
 קבל לא אם ורק נאסר אינועדיין
 הרבה כתבו. הכי ומיהו כלל,טעם

 לקי לא לאכילה גם, דלמלקות-אחרונים
 או כמאב"ד כשנתבשל אלא הבשרעל
 לברר וצ"ע לרש"יכ"צ

 לפסו"ע מינהויפקא
 לא על דוקאעבר

מלקות.

 להלכהולהכריע
 דבעינןכידוע
 שי"בתעשה



מש שלום.רברי'

 החת"ס ע"ד י"ז בסי' שהקשה מהו(,
 הקדרה הניח דאם צ/'ביו"ד

 התבשיל שנשרף עד בשבת האשעל
 משום דהרי מחשבת מלאכת דל"הפטור
 הוא דמתקן השחתה בגדר אינוזה

 דהחת"ס מבין, איני עכ"ד. מבעירלגבי
 ובמבעיר בישול לענין רק מיירי לאשם

 פטור, נמי בהבערה מקלקלדקימ"ל
 כדי גמבעיר עצים ומוסיף מתכויןאם

 אם מבשל ליהוי ולא התבשילשישרף
 החת"ס מיירי לא מבעיר, משוםחייב
 ול"ד משאצל"ג עכ"פ דהוי וי"לשם

 ולמ"ד להבערה, א"צ דכאן נרלמדליק
 דמקלקל ודאי מ"מ חייבמשאצל"ג

 עצים אצלמקרי
 דיניח כת"הדברי
 ל"נ בישולמחויב
 לאבד יוכלוהרי

 לביה"כוישליכנו
 מחשבתואתעבידא
 אתעבידא מקרי כ"צ שנתבשלדברגע
 כרת או בשוגג חטאת וחייבמחשבתו
 ולא בו התרו באם מב"ד ואפי'במזיד
 וראי' נשרף ממילא שאה"כ מהמהני
 קודם לרדותה לו התירו ד'משבת
 לרדותה לו ולמה תיוב, לידישיכוא
 .בודאי כלל יוציאנה ולא בתנוריניחנה
 דבאם לאשמעינן הו"ל ועכ"פשתישרף

 מרובה כשהחומ שרפה לידי לבאיוכל
 המרובה האש חום מחמת תשרףובודאי

 דמיד דליתא אע"כ לררותה הותרלא
 רק שם והחת"ס נתחייב כ"צשנאפה
 מבשל משום שא"ח שמן מבעירלענרן
 שמתבשל מה דכל אמוו וזהכתב

 מיד_נתבער
 האש על בב/לח בהעמיד דזקירתו'ו(,

 והיי בהגאה ונאסרבשבת
 קודם לסלקה לו התירו אםמוקצה
 איסור דמ"ל ל"ת איסיר לידישיבוא
 לע1"ד עכ"ד. לאך איסרר מ"לכרת
 וע"ז סקילה באיסור דדוקאפשוט
 ס"ק רנ"ד במ"א הובא בקד"יהקשה

 במקום דבריהם העמידו לא למהכ"ב
 אבל המ"א שתיתץ מה וע"שכרת

 הת'ירו שלא ממה עדיף לאבניד"ז
 בב"י יעבור שלא כדי החמץלבער
 באורך מק"ב תמ"ו מ"א ועי'וב"י
 נמי והכא התירו לא טלטולואפי'
 הלאו עבירת הוי שהעמידמכיון

 כדהתם עשה, שכבר בקו"ע ולאבשוא"ת
 באי~ן היה אפי' דודאי וב"יבביי
 מעיקרא, בקו"ע והוי בפסח חמץשקנה
 כדי טלטול ע"י לבער רוצהושוב
 הקד"ע גם ויתקן וב"י ב"י יוסיףשלא
 מ"מ לעשהן ניתק דהוי הסובריםלדעת
 נקיט לחנם ולא ףדו"ק, דבריהםהעמידו
 סקילה" ~איסור לידי שיבא קודםהש"ס
 כתבו הפוטקים וכן שם מהר"מועי'

 סקילה"."א~סור
 שנתבשל החלב בדין י"ח במי'ח(,

 כשתיה שיעורו אם בשרעס
 גם כן כאכילה. בכזית אוברביעית

 דהשיעור כביר זה כתבתי בענייאני
 הרמב"ם לשון מסתימת נראה וכןבכזית
 האוכל וכן שכתב מהמ"א רפ"טז"ל
 שנתבשלו והחלב מהבשר משניהםכזית
 ח"ז בין הבדל ביאר ולא לוקהכאחד
 להיפוך או לתוכו חלב שקיבל.ח"זבשר
 כן ועל בד"ה שליט"א כ"גומ"ש

 פי"ד המ"א ברמב"ם דהפשטנלפענ"ד
 זכר שלא וח"רוש ויציב אמת הואוכר'
 בחלק ז"ל הרדב"ז רבינו דברישר

 תקי"ח אלף סימן הרמב"םללשונות
 ענין על שאלת בקצרה וז"ל)קמ"ה(
 שיעורו אם ושותהו החמץ אתהממחה
 שאר בשותה ברביעית או כאוכלבכזית

 הוא שהשיעור ברור הדבראיסורים,
 האוכלת דהנפש מקרא דהאבכזית
 ולענין וכו' השותה לרבותילפינן
 עד השתיה תחלת בין יש אםהשהירה

 רביעית שתיית מכדי יותר השתיהסוף
 בשאר הדין וכ"כ ופטור מצטרףאין

 ושתה אותם שהמחה אסורותמאכלווז
 וז"ל מ"א מה' פי"ד הרב כמ"שאותם

 בעיקר באמתכי
 ויפטר שישרףעד

 כך, דלמהלפע"ד,
 שיסלקנוהתבשיל

 דלא נאמרוג"כ
 דז"א אע"כופטור,

 כןי



 ש'לוםדבריע
 וכו' יינם סתם של רביעית השותהוכן
 מתוע"ס שהה אם החמץ את שהמחהאו
 ונ"ל וכו' מצטרפין רביעית שתייתכדי

 בתר אזלינן דבאכילה דמילתאטעמא
 ובשהיה כזית שהוא האיסורשיעור
 ולא הוא ושותה הפעולה בתראזלינן
 וחלב חמץ . כגון בשלמא ואדתאוכל.

 בכדי כזית דאיכא ניחא עביםכשהמחה
 השיעור יינם סתם אבל רביעיתשתיית
 משכח"ל והלכי רביעית. והשהיהרביעית
 בשתיית רביעית הוא השהיה דשיעורוי"ל
 במהרה גומע וזה בנחת ששותיםבנ"א
 עכ"ד לגמיעה  גמיעה בין ששוההאלא
 בדם והנה ק"צ סי לקמן שם וכןיו"ש

 כזית דשיעורו כ"ב בכריתותמבואר
 אבל : קי"ד דיבמות מהא תמהווכבר
 רש"ש ועי' רביעית דאיכא עדדם
 הרמב"ם שעל מחנאקפ בהג' וכןשם
 שיקרוש דהיינו וכתבו מ"א מה'רפ"ו

 מהד"ת בטו"ט ועי' כזית עלויעמוד
 שכ"כ. ס"כ בתשו'  לטריפותבקו"א
 וח"ג מ"ה סוס"י ח"א תורה שעריועי'
 ולענ"ד באריכות. הפלפול ע"ד מ'סי'

  מצוה סוף מ3"ח )ועי' לי הניחוצוקום
  רש"י דהנה הנ"ל( תי'  שסתרקמ"ח
 כטומאתן בכעדשה במשהו בו-ה ב'-ישל

 דבהדיא דל"ד וכתבו תוק','עליוותמהו
 כיון ז"ל רש"י דכונת 5רירלפעוד' נראה אבל רבכזית : י"ו נאעילהמבואר

 אכילתמ שיע'ור 'במותם שיצהפדבשבנה
 :  ט"ד טעילה עי' כטחשאומםבכעויטה
  ובנקה"כ ק"ד, מי' יו"ד וש"ךובט"ז
 ח', ה"ז מ"א מה'. פ"ב וברמב"ם.שם

 אשמעינן ראי הש"מ קאמרמשו"ה
 תאכלם דלא זה דקוא אע"גשרצים

 מיירי שרצים בשמנה לאו תאכילוםלא
 חמור צד בהם דיש כיון הואמ"מ

 כטומאתן במשא ששיעורן שמנהדאיכא
 חמור צד -ליכא בדם אבלבכעדשה
 זבחים ברש"י אכן ודו"ק, דםבשום
 דשם שם התו' כתבו שפיר ע"ש :ק"ו
 פ"ה וברמב"ם הכי לפרושיליכא

 שנתערב: דיין מוכח ז' ה'"ומנזירות
 והצירוף ברביעית שיעורובדבש

 סוף במנ"ה ותמה בכא"פ -כבאכילה
 בדבש ראל ולפענ"ד עי"ש שס"חמצוה
 שעהלכה ביין פת דשרה דומיאקרוש

 אזלינן דלאכילה הרדב"ז וכהסברה'
 לצירוף אבל דבכזית האיסורבתר

 בהיפוך ה"נ הוא, שותה הריבהמחהו
 כי ברביעית הוא דלשיעוראבנזיר
 כשמבליעו אבל שתייה איסורהאיסור
 הוא הצירוף קרוש בדבש אובפת

 ולזה בפועל הוא 'אוכל הרי כיבכא"פ
 גמ בזה ומיושב אזלינן הפעולהבתר
 בסי' להבין זכיתי ולא בד"ה כ"גמ"ש

 יותר. להאריך ואין ודו"קי"ט
 ובסי' בחלב חלב לענין כקא במי'ט(,

 חיה ובשר עוף בבשרכ"ב
 שליט"א כ"ג ע"ד להעיר מצאתילא
 לענין כ"ה בסי' אכן מקומ הניחשלא
 הענין לשלימות לנחוץ ראיתי חיהחלב

  הרשום  את מופלג בקיצורלהעתיק
 פ"ז. סי' ביו"ד הדעת נתיב )כת"י(בס'

 דבשר כמו תפל"מ מביא סק"זבפת"ש
 ה"נ מה"ת אסור איןחו"ע

 וכ"כ דרבנן רק חיה בחלב בהמהבשר
 אבל ח' אות בב"ח בקיצור אפריםביד

 בחלב .או וז"ל כ' י"ב ס"קבחירעק"א
 עכ"ל חייב חיה בחלב אבלמתה

 אימעוט מתה חלב דדוקא רעלוכפיה"נ
 שאינה אעפ"י חיה אבל אמומבחלכ
 בסוף וציין אמעוט לא דגדי אםמין
 אפשר )או הילל בית הס' ואיןב"ה
 ובתפל"מ אתי אחר( לספרכונתו
 הוכיח הישיבה שבלימוד שכ'עיינתי

 אנן ונחזי לאורו - זכינו לא אבלכן
 בט"ה בשר קי"ג בחולין תנןבעניותן.
 בהנאה, ואסור לבשל אסור בט"הבחלב
 בשר בהמט"מ בחלב בהמט"הבשר

 לבשל מותר בהמט"ה בחלבבהמט"מ
 משמע זה  שלשון  ובוראי  בהנאהומותר
 כ' וה וכלשון  בהמט"ה בחלבדוקא

 ג"כ צ"ב מצוה במנ"ח וראיתיהרמג"מ
כ



עא שלוםרברי

 מה"ת אינה . חיה דחלב בפשיטותכ'
 מ"ה אות ב' מע' כלליםובשד"ח
 ל"ה ס"ק ובדר"ת ד' אות שםובפאת
 לאוין ריש הסמ"ג על ספר מגלתבשם
 והשיגו מה"ת חייב חיה דחלבק"מ
 אהרן ובאין הספרדי השלחן ערוךבס'

 מציים האלה הסמרים כל איןולאשר
 הצדק, מי עם להכריע בידי איןביר*,
 מהתוספתא הוכיח כהן מראהובהג'
 שם ועיינתי מה"ת אינה חיהדחלב
 בהמה בשר וז"ל הק' דחרליןפ"ח

 אסור טהורה בהמה בחלבטהורה
 בהנאה, מתיר ר"ש ובהנאהברפואה.

 טמאה חיה בחלב טהורה בהמהבשר
 טמאה בהמה בחלב טהורין חו"עבשר
 גדי שנאמר בשולו על פוטררע"ק
 במח"כ הבין ולפיה"נ עכ"ל ג"פגדי

 בחלב טהורה בהמה בשר וצ"לדט"ם
 בכורים במנחת וכוכ וכו' טמאה אוחיה
 ואין הגה בלי יל"פ לפענ"ד אבלשם
 פירושה והכי צורך ללא לשבשלנו
 טמאה חיה בחלב טהורה בהמהבשר
 לאפוקי "חיה"*( בהמה של -בחלבכלומר
 חו"ע בשר וכן, טמאה שהיא אלאמתה
 חו"ע בשר וכן ור"ל לעמוד צריךוכאן
 עוד תני ושוב טהורה בהמה חלבעם
 טמאה" בהמה בחלב "טהורין אחרתבבא
 דדחיקא ואע"ג פוטר, רע"ק אלובכל

 לשבש דחוק גם מ"מ הכי;לפרושא
 אנפשיה ומוקי דדחיק לקראושבקיה

 דמשבשתא ונודה להגיה באנו אםוגם
 ראיה יהיה שלא באופן להגיה ישהיא

 שלפנינו ולגי' דרבנן חיה .דחלב
 בחלב דקתני להיפוך. ראיהאדרבא
 חייב, טהורה בחיה הא וש"מ טמאהחיה

 כשי' ראיה מהתוספתא .הנה)ואנכ

 את"ק פליג לא דו~ע"ק ז"ל ורא"שרי"ף
 תני לא למה דאל"כ ארע"ק ל"פות"ק

 פכה"ב תוס' ועי' ת"ק דבריבתוספתא
 חולין וברש"י שם( ורא"שוברי"ף
 נאסר שלא משמע אמו בחלב :קי"ג

 טההרה בהמה כל ביה איתרבאיהא
 אמו דהא כגדי וולב הילכך טמאהולא
 הבשר אפי' טמאה הלב וקממעיטכתיב
 איכא ודאי לכאורה ומהא עכ"לטהור

 כבשר חיה חלב למעט גםלמשמע
 דארכבה צ"ב לשונו הנה אכןחיה,

 כגדי חלב, כתבתחלה
 ונלע"ד כתיב אמודהא
 לגדי חלב מהיקשדלא
 אמו דכתיב משוםאלא

 דגדי אמו להיותשראוי
 מתעבר טמא מין דאין טמאהולאפוקי
 חיה חלב ולפ"ז ז' בכורות עי'מטהור(
 דחיה שם כריב"ל קימ"ל אי בזהתליא
 דאפי' זמ"ז מתעברין אין נמיובהמה
 גדי מקצת ואפי' וגדן חלזה"אלמ"ד
 אבל וצביה מתיש הבא בולדקרינן
 מרמב"ם לפיה"נ אבל זמ"ז, שיולידוא"א
 בהא קימ=ל דלא הי"ג מהמ"אפ"א

 מטוש"ע מוכח וכן שם לח"מ עי'כריב"ל
 דמשכח"ל דוכתי וכמה_ ס"ג כ"חסי'
 דקיי"ל מה ולפי וחיה מבהמהולד

 שפיר לזה"א חוששין אידמספקלנן
 דגדי אם להיות ראויה דחיהמשכח"ל

 ט"ז סי' יו"ד ובי"ע ע"ט. חוליןועי'
 פי"ב ובשעה"מ שם ופר"ח ט' ח'סעי'
 ולא ואסור סדאו"ר לדידן והוימה"ש
 ל"פ למיה"נ מדקה בגסה ומיהולקי.
 ב"ק- ועי' ומחלקותו ר"א דריב"לעליה

 כלאים להוציא אא"י משה שור :ע"ז
 חולין ובתוס' שמ וברש"ימביניהם

 קל"ב חולין )ועי' כבש או ד"ה :ל"ח
 שם וקצ"ע ומרחל העז מן הבאכלאימ
 שה ואם כלאים לרבות שור אםדמוקי
 משכח"ל לא דמשור כיון כוילרבות
 שה אם לאוקמי הו"ל יותרכלאים
 מתייש שה ממין דמשכח"ללכלאים
 לרבות יותר מסתבר דכלאים וי"לורחל.
 ראיטון ייתור מוקמינן ותמידמכוי

 באם דשה מייתור ע"כ וכויבדמסתבר,
 מינים יש בשור דגם עוי"ל ענין.אינו

 רכשיאתרי
 כתבואח"כ

 ד " ס ב ר ו רב
 עלהקאתי
 ממיןדהיינו

 ה"ח מהמ"א פ"א ברמב"ם כמ"ש שינים וגדי בשר שגאסר ממין אלאחלב

כגון -------- - -- ---
 ע"ב ג"ן סנהדיךן ר:ש"י ע'/ ליה דוגכא : ר מ ו א ל ל י ה*(

 מי-

 קי רבר כל מיד חיה כל



 שליםרבריענ
 כלאים ומשכח"ל ומריא הבר שורכגון

 נתמעט לא ולמה ודו"ק,(מביניהם
 זה אבל כבשן או עז בחלב שורבשר

 ראוי דבעינן קאמרינן הכי דאנןשיבוש
 בשרף שנאטר טהור למין אםלהיות
  ממין להיות  ראוי  החלב  רכןבחלב,
 ולאו טהור, למין אם להיותשראוי
 ברש"י גם ועי' זה, מין אם בחלבדוקא
 טמאה ולא אמו בחלב ד"הקי"ד.
 וכו' משתעי בטהורה וכו' גדידהא

 -לא טמאה דאי טהורה נמי אמווע"כ
 האמור לפי וא"ש עכ"ל טהור איהוהוי

 כדרך הייבו אמו דבחלב וא"ל ;ודו"ק
 נהל חיה אבל שבעולטן. בנוהגהרגיל

 אם להיות ואפשר מבהמהדמתעברת
 בהשחתת אלא הטבע כדרך אינואבל
 הארץ על א"ד. כעב השחית כידרך

 אמו נאמר גם דא"כ לשא"משנזקקו
 למכתב סגי דא"כ אע"כ שילדתוממש
 ילדתו שלא למעט חד אמו בחלבב"פ
 למעט פ"ג ומזיכתיב שחוטה למעטוחד
 דוקא קרא לן דגלי ע"כ טמאה;חלב
 חלב וכן אם להיות שא"אטמאה

 ודו"ק.זכר

 קי"ל דהא ראיה אין המשנהמכמליטון
 ר"ן עי' בהמה בכללדחיה

 שכתבו תוס' ע"ד קי"ג חוליןומהרש"א
 רקימ"ל  למה  ואפי' עוף ה"הדלרבנן
 דדוקא כרע"ק דסתמא וסייעתוכרי"ף
 הבשר לגבי היינו חו"ע ולאבהמה
 דחיה למימר מצינן החלב לגביאפל
 כריה"ג  רת"ק  נאמר או  בהמהןבכלל
 ס"ל כרע"ק ואנן מה"ת נמידחיה
 שם. רא"ש עי' מחברו כמותודהלכה
 נקטה פסיקתא מילתא דמתניתיןעוי"ל
  אין רלדיוייה לזה"א  א"ח למ"דאפי'
 דהולד, לגבי אם להיות ראויה,חיה

 ודו"ק. כלל הוי גדילאו
 וז"ל כ' ה"ד מהמ"א פ"ט.וברמב"ם

 בהלב בין  חו"ע בשרוכן
 מה"ת אסור אינו בהמה בחלב ביןחיה
 דלא דר"ל כונתו דיל"פ ואע"געכ"ל

 חיה בחלב בהמה בשר דוקאתאמר
 אסור חיה בחלב חיה בשר אבללא

 ממינו ממש אמו בחלב דהוימה"ת
 דמהכ"ת דוחק זה מ"מ דלא.וקמ"ל
 בהמה בשר דאם פשוט ובודאי כןנאמר
 חיה בשר כ"ש מה"ת  אינן חלהבחלב
 דאפי' דקמ"ל לומר וגם חיה,נחלב
 מורבנל מיהא גמי חיה בחלב חיהבשר
 של דרכו זה דאין טפי דחוקאסור

 זהירות של לשון ולשונו ז"להרמב"ם
 דלהורות משמע ודאי הזה הזהבלשון
 דתליא חיה בחלב בהמה שבשרנתן
 הא לא בה אמר לא דחלזה"אבהא
 חיה בחלב חיה בשר ונקט האולא'
 בעל של דקדוקו שזהו הבודאיודו"ק
 אזן ובעל השד"ח שרמזי ספרמנלת
 שדקדוק וכתב בדקדוקו שהוקלאהרן
 ולפע"ד קולא מאי אבין לא הוא,קל

 הוא, . כבד דמתרגמינן לקרדקדוק
 בש"ס אשתמיט מדלא להעיר ישעור

 חיה חלב למעט אמו דבחלבלמימר
 דקרא דנימא ונהי טמאה חלבכמו

 בחלב זימחד די"ל להכי ל"ציתירא
  דאין  מה וכל טמאה מלב אימעוטאמו
 אישתמיט לא איך מ"מ הבשר ממיןחלב
 בהדיא. הכי למימר' דוכתא בשוםתנא
 וקשה , לבי אל ונתון ראיתי זהאת
  וסהדי  לברר  בקיאותי מיעוט לפי'עלי

 נדפס כ"ז שכתבתי רב שאח"זבמרומים
 מהג' פ"ד סוס"י ח"ד תורהבשערי
 בקיצור בזה ז"ל יושיע יואבמוה"ר
 חיה נפש בשו"ת  שהגאון בארהומשמ
 דחלב הסובר על לחלוק כ' פ"גסי'
 חלזה"א אי דתליא אלא מה"ת אינווזיה

 "נפש לדעת שכיונתי והנאניועי"ש
  תרודין  מלין  "ממללא  "רוח/'חיה
 חוזר כבר  שם מהר"א הגאוןודיחוי
 ונלפענ"ד לעיל, שכתבנו במהונראה
 האחרוגי' בפלוגתת דתליא די"ל בזהעוד

 עי' מה"ת אסור  אס פקועה בןבהלב
 )פ"ג( סי' חיו"ד ובנוב"תבשעה"מ

 י"ד סי' יו"ד ובחת"ס ובהירע"אל/'ו
ונג"צ



עג שלום,יברי

 להלן בזהאכתוב
 דיש ד'סנהדרין

 דחלב כרש"יס"ל
 להירת שא"ר מהמת אימעוטשחוטה
 ולא חיה משמע דאמו משום רקאם,
 כשחוטה שדינה או נשחטה שכברמי
 לדידהו וא"כ ע"ש, ' פקועה בתכגון
 אמו שאינה מי ולא אמו אפשרנמי

 בעיקר הנה אבל ודו"ק. שבעולםבנוהג
 צע"ג. חיה דוקא משמע דאמו זהדבר
 עדיין קיימת שהיא נמי נימאדא"כ
 שאחיו : ה' במכות וכמו שמבשלבשעה
 שנידון ובשעה שזמם בשעה קילםשהוא
 סנהדרין וברש"ש ריטב"א ועי'הזומם

 לעשות זמם כאשר דשאני וי"לי',
 קיים שעדיין משמע דלאחיולאחיו
 ויותר ויגש פ' ברש"י בשפ"חוכמ"ש
 מאמו, כתיב כאלו דהוי לאמו לבדוהוא

 בשם ע"ש קיימת שהיא משמעדלאמו
 ":( בדביקות אמו בחלב אבלנחל"י
 רק משמע אמו של בחלב כתובכאלו

 החלב שנחלב בשעה קיימתשהיתה
 דלענ"ד באופן ייתר להאריך ואיןודו"ק
 בזה להכריע גמור בירור לנואין

 לקצר(, ועת יותר הארכתי)ובספרי
 שליט"א כ"ג מ"ש כ"ט בסי'י(;

 האחרונים קושיתלתרץ
 יפריש לא דלמה פ"ג דיומאבהא

 דכה"ג ברוב, ויבטלנו ויחזורתרומה
 כדי בכונה להפריש לריעותאבתרתי
 הפרשה הוי לא חזרה תיכףלערבה
 הכותב ראשי בחיי עכ"ד. כללמה"ת
 כביר, זה במחשבה עלתה תלי"תכי
 פ"ז דירושלמי מהא ושלחתיה היתהעמי

 שנתערב טבל מעשר ה"זדדמאי
 אחר ממקום פרנסה לו יש אםבחולין

 לה יקרא אומר ראב"ע לאו ואםוכו'
 ומאה בא' ויעלה שבו לתרומ"עשם

 ולהחת"ס להשא"י והנה יע"שעכ"ל

 דשאני עכצ"ל לטובלא הדראדכה"ג
 הוי ולא בחולין גם דנתערבההכא

 אלא לטובלא דהדרא למקומהכחזרה
 עצמן חולין באותן ונווערבהבחזרה
 וץולין גם כאן שיש כה"ג ולאשתיקנן
 הטבל מן שאינם כבר מתוקניםאחרים
 מבטל גם דמשו"ה ונראה ודו"קהזה

 דהחולין כיון הוי לא לכתחלהאיסור
 כבר והטבל הטבל, עם נתערבוכבר

 בפצועה כ"כ מילתא מוכחא ול"המעורב,
 ראב"מ תי' על שם דפריךבידים
 עלייה, שא"ל בדברים תיפתרשמתרץ
 לפצע מותר ומשני ויפצע,ופריך

 , א"כ וקשה עי"ש בתמיה-לכתחלה

 ה~י
 שתיבטל כדי לתרומ"ע שם שקוראבמה
 ודו"ק כדאמרן אע"כ הוא מבלא"כנמי

 דאעפ"י להדיא מוכח עכ"פומיהו
 הוי מיד שתתבטל כדי שםשקורא
 שאין ניצחת תשובה וזו ודו"ק;הפרשה

 תשובה.עליה
 השייך זה מענין בכאן ואעתיקיא(,

 שבת בחילול יהלסי'
 כבר זה שכתבתי מה פק"נלצורך
 עה"ת השלום ינתיבות )כת"י(בספרי
 הפטוק על הת"י ברברי שופטיםבפ'
 וז"ל וכף' רבים ימים עיר אל תצורכי

 שבעתא יומי כל קרתא על תקפוןארום
 בשבתא למכבשה עלה קרבאלאגחא

 מפירוי ארום וכו' אילנייתא תחבלוןלא
 עכ"ל וכו' תקוצין לא ויתיהתיכלון
 יוב"ע של הזהוהמדרש
 עירבב איך מאוד'ותמוה

 רבים מימיםשדחז"ל
 דוקא קודם ג"יושצרין
 מיהא אבל ראשוןמיום
 הכתוב בפשט זה להכניס יתכןואיך

 עץ קציצת עלשמ?היר
 העיר כובש אםדוקא
 בס' ראיתי וכברלקרין,

 ואי"ה כאן.ובנ"צ
 מתוס' כ'ובחת"ס
 לא דשםמפרשים

 דרשוניאומר
 ואמתהדברים
 בשבתאפי'

 דוקאוליוב"ע
 בפ"ע דרשאו

 כאלומאכל
 אסורבשבת
 מנחםזכרון

מאחד
 '~היא משמע הנערה לאבי ד"ה ע"ב נ"ט כהדבות ךי;"י שצ"ע אומר פי:ק אליהן בהגאן.ן ל ל יה

 בדביקוה- הגערה אבי שמ וגמקיימת



 שלך5מד-ננריעד
 נפלאים מדרשים על הזמן מחברימאחד
 וביאר הזה הת"י גם זו בפ'שהביא
 ואיבריו גופו ענין על ברמז דרכולפי
 הנפש. תמלא ולא יע"ש אדםשל

 לאמת קרוב ההלכה עפ"י לבארונלע"ד
 חולה אמר" ס"ד במנחות דהנהבס"ד

 בעוקץ ג' ויש גרוגרות לב'שאמדוהו
 דשלשה הך מי,'תינן עוקצין בשני וב'א'

 או"ח ובש"ע ע"ש בבצירהדממעט
 ויותר לעשרה אמדוהו אמ והנהשכ"ח.
 אם אבל פעמים י' יעבור יבצורואמ
 פ"א רק יעבור לא כולו האילןיקוץ
 אלא לא, ותו כולו האילן קציצתעל

 מאכל עץ קציצת איסור בזהשלש
 ולכאורה לאו, איסור אחר איסורשהוא
 שבסקילה שבת חילול על שיעבורמוטב
 מאכל אילן דקציצת לאו על וגםפ"א

 שבת. חיוב על פעמים עשרהמשיעבור
 סי' יוכ"פ פ' יומא ז"ל הרא"שוכתב
 לשחוט דמוטב רכ"ה דף ובר"ןי"ד

 והביא נבלה להאכילו ולא בשבתלחולה
 ז"ל הראב"ד דברי. שם ז"להר"ן
 גוים לו ינחרו לא משו"השכ'
 דבסקילה, שבת ישראל יחללוולא

 לפני שעומד הוא שבת דאיסורמשום
 הקשה והר"ן נבלה. איסור ולאהחולה
 בתשב"ץ ותירץ ביאר יפה אבלעליו

 ליוב"ע ס"ל והכי ע"ש לעז סוס"יח"ג
 לפי הכתוב כל המשך בזה ומבארג"כ

 מותר בשבת שגמ דדחז"להדרשה
 וסד"א אי מיום או ג"י קודםלצור
 מוטב אכילה לצורך לקוץ יצטרכושאמ

 כנ"ל מעמימ כמה שיבצרו ולאשיקוצו
 עיר אל תצור כי אלא מן דלאועז"א
 תעלה ואז בשבת ולכבשה רביםימימ
 העץ כל לקוץ שמוטב דעתךעל

 הלוחמים לפק"נ לאכילה פירותיומלבצור
 רק עצה, תשחית לא ועז"אהרעבים
 הרבה מפירותיו בצורה ע"י תאכלממנו
  תכרות לא  ואותו שבת בחילולפעמים
 כי בפניך עומד שאינו איסור  והוכי
 ודו"ק לפירותיו רק לקציצה צורךאין
 לגוף מלחמתם לצורך צריכים היוואלו
 מאכל עץ קציצת איסור והיההעץ
 לקוץ 'מותרים היו באמת בפניהםעומד

 סרק אילני מצאו ,לא ראםוכדאיתא
  פירות, לאכילת אבל מאכל, עץקו.צצין
 וכנעל. בפניהס עומדת שבת רקהבה

 לשני קישור לתת יוב"ע בזהוהשכיל
 מאכל עץ קציצת איסור לעניןאלה

 ונכון כדחז"ל, דבשבת הררשולענין
 נפלאות יראנו והשי"ת בס"דמאוד

 לאמתתה. בה לחדש ונזכהמתורתו

 פייגענבוים היוי יוסףשלום
 )פולין(. לאקטיט,אבד"ק

ז



השמטות.
 כזה באופן להעיר. אומר הילל ס"ו. -או"ח הנוב"ת בדברי ע"ב י"בבדף

 סקי"ג קט"ו יו"ד הש"ך תמיהת קט"ו סי' משה המנוהתמתרץ
 במקצתן כי החליבה כל ראה לא או מקצתן ראה .לא בין לחלק סבראמה
 דתו חשש איכא אח"כ גא שאמ הרמ"א מהלק ולכן טמא החלב ניכרהיה

 ניכר.לא

 למשיחןא. הלכתא ברם חכמה שדבר הים יד בעהמ"ח יצ"וי גורשקוב אבד"ק שטיצבערג ירחמיאל ידי"נ הרה"ג מעיר בהערה. י"רבד"
 י' בתענית ורשב"ג כר"י קי"ל הנ"ל הרה"ג מעיר כ' שורה ע"א ט"זכדף

 תקע"ה ריש או"ח ועי' לו הוא שצער לפי לטוב וזכורעושה
 ודו"ק: כפירושו משמע לא מלתא להא ותו ובמג"א בב"י תקפ"א ובסי'במג"א

 ע"ה ביומא ב'. בניון עוף ד"ה תוס' ועי' מוכרח אינו א'ציון
 התרגום. וכפי' חודש עד מצטערים רשעים לאלתר,בינונים
 -ובטרם לעליונימ תחתונים בין פי' שיניהם בין עעכ לרש"ירש"י
 ידי על לימדו על שמורה .המיותר מעודנו אלא למד לאור"ח
 הרא"ש ודברי הבשר ד"ה בגמרא ברש"י ועי' עלי' קרי'וזהו

 הים. יד בעל הנ"ל הרה"ג העיר כ"זנכונים.
 התורה ליתן הקב"ה רצה לא שלכך הירושלמי" שלשון אומרהילל
 ידיו נוטל וחלב גבינה איכל -מביה"ס הבא תינוק להם שאמרלמלאכים

 ההדחה. על הדיוק שעיקר משמע א"א אצל אכלתם ואתם בשר אוכלואח"כ
 הכרמ"ל עי' שוין אין ואחרי אחר אומר הילל ע"א כ"ה דף ח"בבאז"ג

 מומלג פי' ואחרי א' דבר אחר ותיכף סמוך פי' שאחרמהמלבים
 בן, ואחרי אלא כאן כתיב אין בן אחר- אחא א"ר תקע"א, באיה"שועי'

 כן. ואחר צ"ל הלשון חוקי ועפ"י מכות, י' עליהם שאביאאהר

 וחדתם* חכמים דברי מחבוריהשמטות
 זהו אשתו,-ואולי עם תסתר אל להנחשד באמר ככ שורה אי בידף

 שהתרו זו אותה איש ושכב פ"ט נשא במד"רהפי'
 בהנחשד. ולא בה כשהתרו דוקא פי'בה

 הרמב"ם ממ"ש קשה סוטה;-ואמנם ספק ויבם עבר לענין ל' ש, ני ו'דף
 אמ סוטה בהשקאת נחלקו אם וכן ה"ב פ"ד ממריםה'

 אם צריכה האומר לדברי שהרי חייב זה הרי איצ או לשתות צריכהזו
 ועי' מתיבמת א"צ האומר ולרברי ליבמה אסורה שתשתה קודם הבעלמת
 יבום ה' איתן ובנחל ערוה איסור אין סוטה בספק דהרי מ"ש וז"מכ"מ
 דאטורה גרושתו למחזיר דמי הוי רבאמת הכי משום לחדש יצא הי"גפ"ו

ליבמה



יקשמטותעי
 אשת באיסור' ועומדת לה לאסור כש"כ לה במותר נאסרה אם מק"וליבמה
 למ"ש ]דאף לפענ"ד אבל ק"ו הך איכא סוטה בספק - וה"נ שבכרתאח

 וכ"ש שבכרת ערוה דין גרושתו מחזיר של ביבום אין סק"ד קע"דהב"ש
 סוטה השקאת זו ריבות פ"ח מסנהדרין הרמב"ם מקור דהנה סוטה[ספק

 מביא זו מחלוקת היה אם אח"כ כמ"ש הרמב"ם ופי' ור"י דר"אבפלוגתא
 עד שאחר להתגלגל שיכ'ול הכונה וה"נ ע"ש שני לידי וזה זה דברלידי
 בעד ואח"כ דשותה ר"א שלדברי שנטמאה ויאמר א' עד יבא סתירה שלא'
 ולרעי אח כאשת בכרת ליבם אסורה ימות ואם סוטה ודאי הוי דטומאהא'
 כלום אלבו דטומאה ע"א יבא שאח"כ ואף כלום לאו בסתירה א'עד

 ולק"מ.ומתיבמת
 אי מ"ח סי' ח"א א"ח מסקאלא שלמה בית תשו' יעי' ים, ש' נ' ט'דף

 משמרתו. כשאמו יהוד איסוריש
 גזירה לאחיו דאסורה ע"ב סוף ק"ה ביבמות וצע"ק טי ש' ד' :טרף

 שמא לאחיו לאסור נימא לא ואמאי ברש"י ע"ש הואאטו
 בהשני שתמאן בקריצותיו ויפייסה שילד אחיויסית

 כדי,
 לאהיו שתנשא

 דאל"כ לכתחלה לאסור קצת מש~וו3 לאתוייל ד"ה כ' יבמות מתוס'אך
 ע"ב ג' תוס' עי' כאילונית הבועל ליבם ואסוהה. למת . מותרתמשכהת

 לפי.ד"ה
 ויבא ימים מקץ ויהי ד"ה ס"ט ת' זהר בתקוני כמ"ש לב ש' בי- לדרף

 ידע והאדם ע"פ יונתן תרגום על בפי' ולמ"שקין
 ואכמ"ל. מאמו אחיו אשת דהוי ליבם אסור ממילא א"כ ממלאך 3ולדדקין
 זה בכוס יאמרו שלא פכ"ז אמור פ' במד"ר, יכמ"ד :ב ש' ג' יטדף'

 הוא. דגנאי לומר יש מ"מ טהורה וביצאה ומתה פלוניתשתת
 דרצועין שיעורא ד"ה ע' ת' זהר בתקונל למ"ש י"ל עוד נו ש' ג' מ'דף

 לבא עד דמלכא דברתא שיעורא והכי לבא עדדתפילין
 מתיבת הש"ס דיליף וכיון באשה היופי צד על שזה שם מלך בכסאוכמ"ש
 אינה ג"כ האשה גוף פריעת ע*כ א"כ שערה את סותר שהכהן ראשאת
 בקה"ר מ"ש ע"פ י"ל. ועוד לבה, מן יותר מגעת שאינה שערה מפריעתיותר
 לבך דרכיה אל ישט שנאמר סוטה הלב לבי עם אני דברתי ע"פפ"א

 מדה, כנגד מדה דנוע"כ

 עי' לחוה הקב"ה שקלעה מ"ד בנדה משמע יכן י"א; -ש' א' מ"ארף
 י"ט שורה שם לשבת. מעמדות סוף ריעב"ץפי'

 את פריעה בעת לה אומר דכהן נשא במד"ר מ"ש הרמב"ם השמיטומה"ט
 רמז. רק ד('ה מדרךפרשת

 מיתתה גם ואולי לתלות לסוטה מהני ' דתשובה מזהר כה ש' נ' מ"גדף
 ואם שכתב נשא פ' בהיי ברבינו וראיתי לה,מכפרת

 לקום תזכה שלא רמז שיש תמצא הרש בכלי שאמר במה היטבתשכיל
 מן תאבד' זנתה אם תקנה לו שאין הנשבר כהרש תהיה אך בתהה"מעמו

 והרי הלכה כן להורות לעילא סליק מאן ולפע"ד עי"ש, והעוה"בעוה"ז
 אשה לעוה"ב חלק להם שאין אלו בין מנו לא חלק פ' רישבסנהדרין
 סנהדרין עי' לעוה"ב חלק לו ויש בהנק שמירנתו מהברעל גריעה ולאהמינת
 ענין בה שנוסף ושלימה,נואף חדשה חרש הכלי דהרי קלוש ]והרמזק"ז

השבועה



עיחשמטות
 מקבלת רק זינתה שלא נשבעת דאינה , שבועה משאר משונה הנההשבועה
 בזה רצונה_ ואילי יריכה ותפול בטנה תצבה זינתה שבאם האלהשבועת
 לדונה אין וע"כ הנשים כל ותוסרנה ידה על ש"ש ושיתקדש עונהלכפרת

 למאבדגם
 יעב"ץ שאילת עי' לתשובה זאת עשתה אם בזה לדעת עצמה.

 אינה לדעת עצמה שאיבדה בזנות מעוברת דסל שכתב מ"ג סי'ח"א
 מרבה ובטפרי ואמאי ד"ה מ"ז וסנהדרין ע"ב ד' סוטה תוס' יעי'נענשת

 ואכמ"ל. ג' דףתורה
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 מאשר. ותומכיה כה למחזיקים היא חייםעץ
 לא חייא ר' בשם אמר ירמיה ר' כאן, כתיב איןללומדיה

 לאחרים, לימד ולא שמר, ולא עשה, ולא אדם,למד
 כרוך בכלל זה הרי והחזיק להחזיק בידו טיפק היהולא*

 ואמר אותם לעשות הזאת התירה דברי את יקיםאשר
 בספרי פה .ארשום יכן כ"ה(, רבה )ויקרא אמן העםכל

 - אלפ"א מרר עפ"י במפ"י מפרי שקבלו האנשיםשמרת
 בתורה. ומאוחר מוקדם יאיןבית"אן

איזכמאיי
 ברון אליעזר שו"ב. רליכער דוד ר' הרבני בהשתדלית
 קעלמנסאן, דוב בערפעלד, דוב מייער, ארטור ה'איצקוביץ,

 אביו, נשמת לזכר . ראבינוביץ יוטף פלאטקין, יעקב ה' בעקער,דוד
 הדאקטור הויזנער, יוחנן זילבערמאן, פאליק יהושע לאחמאנוביץ,ישראל
 פראקטמאן חיים בת רבקה אמו נשמת לזכר פערליס אברהם ב"ריעקב

 לזכר ווילק ירחמיאל זילבערמאן, ישראל תרע"ז, אייר כ"א נפ'מאקירמאן
 ליב מאטניאקן יעקב מרחשון, ב' נ' יהודה צבי ב"ר אברהם אביונשמת

 מארגנ* מינציא גליקמאן, מאטי' סלאוועטער, משה בעקער, משהזיידמאן,

 הארינ* נתנאל גורקין, אייזיק נחום קאסליאר, משה ווילק, משהשטערן,
 שלמה פינקלשטיין, שמעון שו"ב, חכם שלום בראילוב"קי, עזריאלשטיין,
 שלמה הגבאי סיון, כ' נ' יוסף ג"ר מאיר אביו נשמת לזכרגילדין

 ליכר דאליצקע דבורה שרה ליטווין) שמואל קיציסן שלמה ה'.חיימוביץ,
 נפ' גיטל בתה מרחשון, ח' נ' זלמן שלמה ב"ר ליב יהודה בעלהנשמונ
 סאסי' חי' אמה אייר, ד' נ' דוד יהודה ב"ר ציון בן אביה סיון,ט"ו
 בראנא אמה נשמת לזכר שמואלאוויטש חי' האשה סיון, ה' נ' יצחקבת

 חשון. כ' נ' דוב שלוםבת-

 חכם ציוז בן שוחט, אלימלד ב"ר יוסף ה' בהשתיייתב41ליכראר
 גאלדינ- זאב אורמאן, ברוך איידילמאן, צבי ברוך שו"ב,י

 סערדרניק, יעקב רעזנלק, יעקב פרענקל, ישראל ענדלשטיין, זוסיאשטיין,
 משה שו"ב, איצקוביץ מרדכי ה. פישמאן, יהושע לערינטראכט,ישראל
 פיינזילבער, מיכל פערפער, מענדל מנחם חאסקילוביץ, מענדלאבער:
 פישל פישעראוו, פישל אורמאן, עזריאל מלמד, נתן יאגאלניצער,נתן

 חאסקילוביץ, צבי אייר, ט"ז נפ' יחיאל ב"ר אהרן אביר נשמת לזכרשעכטמאן
שמעון



 -ה~תלדכיםשמות
 נ' הכהן זאב ב"ר חיים אביו נשמת לזכר שפירא הכהן וויים ב"רשמעון
 קריצמאןן שלמה דמכות. ב' נ' דוב בת לאה אמו וניטטת חשוןי"ג

 סאנדלמאן, שלום גליקמאדןשבתי
 ברונערן אהרן -שו"ב, פריעדמאן שלום הערבהשתייותכערעשטי

 אברהם קליין, אליעזר לייזערוביץ, אהרן שטערן,אייזיק
סג.'ל,

 אברה"
 קאמער, אברהם מארקוביץ, זאב ב"ר לוי אליהם לייזערוביץ,

 חיים וועקסלער, צבי זעליג פינקוביץ. אליעזר ב"ר דוד פינקוביץ,דוד
 אוואדיק, ליב יהודה אבראמוביץ, ישראל ברונערן יוסף גלאזור,אליעזר
 קאמער מיכל פיק, זאב מאיר ווייסב..ין. יחזקאל דאיוידאוויץ, שמואליצחק
 ב"ר צבי קאנער, פנחס גרינבערג, ארי' צבי בן נחמן טייטעלבוים,משה

 וועקמלער. שלמה קארניאל, שמחה בערנשטיין,.ישראל
 יתומ ברוך אלכסנדרוב, שמעון אברהמ ביטענסקי, אברהם עריכעען

 היל'ל קישענעווסקין דוב שו"בן דוב אינקס, ציון בןשו"ב,
 שבען ורעיתו קאפוסטע חיים טראכטענהארץ, זאב חנה, ורעיתוקאפוסטע

 יעקב גורמעל, יצחק פאוקער, יוסף פאוואלאצקי, יצחק לעוויט. חיימיוסף
 אביו נשמת לזכר זלאטאפאל יליד שווארע צכי ב"י* משהרדושאוויצקי,

 בר"ח דוד משה לעווענשטףן,. משה כ"ץ, משה יהודה. שמואל ב"רצבי
 שמואלוביץ, שלמה אינקס, שלום אקסוסמאן, שלמה קלייניר, שמואלשאפאשניק.
 פרייגרודסקען חיים, יוסף הנגינות על המנצח בהשתיייתגכעריאד

 הרופא זוסמאן, אשר שו"ב, אחיעזר יאראטלוביץ,אהרן
 דאווידאוויץ, חיי.ם קאמעל, הערמאן היו"ר אבראמוביץ, דוד בארעט,ברוך
 ריידיר פיגא ורעיתו יהושע איסטריק, אטתר ורעיתו יודעל טינקלמאן,חיים
 בת ליבא _חיה ואמה תמוז, כ"ח נפ' חיים בן ישראל אביה נשמתלזכר
 ישעי' ה' שו"ב, רייכער יצחק ה' קירשין, יחזקאל -תמוז, ג' נפ'אלעזר
 משה וויזענפעלדן ליב לובערן. ישראל גרינבערגן יעקב שו"ב,פייער

 זילבערן )מאריץ אשר משה קויפמאן, מענדל גרינבערג, מענדלסמאילאווער,
 הערשקוביץ, שלמה נאטינזאן, שמואל אראבוביץ, נטע בראנדעס, אהרןמשה

 גרינבערג,שמחה
 אבא אברהם הכהן, יהודה יצחק ב"ר- יעקב אבי*הםבוהארעשט.

 לאה פיגא אמו נשמת לזכר מאנדל משה ישראל ב"ר - '.
 לזכר ראזענבערג אייזיק גאלדמאן, צבי אפרים חשון, י"ד נפ' אהרןבת

 נשמת לזכר חיימוביץ אברהם אבן כ"ו בפ' ישראל ב"ר ליב אביונשמת
 משה ב"ר ,דוד שווארצמאן, בנימין אב, נונחם י"ט בנימין ב"ר חייםאחיו

 הישטאגן זאב בינדער, הערמאן ראטשטיין, הערמאן הגבאימאגאזאניק,
 רבינוביץ מיכל יחיאל סיגאל, חנא ראבינזאן, זלנון פאגעל, )לופו(זאב
 גאלדענבערג יצחק שבט, י' נפ' ,ארי' יעקב ב"ר יוסף אביו נשמתלזכר
 מפולין, שווארץ מאיר אברהם בהרב יצחק רובין, יולים הגזברהרב,
 יעקב בלומען, יעקב שפיגלער, יוסף שטיינהארץ, יעקב טייכער,ישראל
 ב"ר ישראל ראפאיל, יעקב בינדער, יוסף שו"ב, שעכטער יוסףפישער,
 מתתיהו איצקאוויץ, יואל שו"ב, העללער יוסף אבראהאם, יוזפאיוסף

 מיכל מארקוסימארקוס, המפורסם, החזן ראדזיווילובסקע מרדכיסטוליאריא,
 פריעד- מלך טבתן כ"ו נפ' צבי חיים בת טויבא אמו נשמת לזכרברייער

מאן



 המתנרביםשמית-
 שעכטער משה אד"ב,. ר"ח נפ' פרידל ב"כ מענדל אביו נשמת לזכרמאן.

 פאגעל, צבי כ"ץ, נחמן היילפערן, נחום פייגענבוימ, משה הגבאישו"ב,

 ב"ר אברהם אביו נשמת לזכר גראף שלמה סטוליאריא" אליעזר ב"רקלמן
 .אביו נשמת לזכר פאלוף שמואל ראזענטאל, שמואל אייר, ר"ח נ'חיים
-

 צבי ב"ר יהודהמרדכי
 תשרי. כ"ד נ' דוד -

 גוטענ- ציון בן גערשינגאלד. אשר 'אי'יניאק. אפייםהונמש'גסט*
 זאב זילבערמאן; בצלאל גאז, מאיר ציון בןשטיין,

 אלטפעלד, יהושע מאירהויז, יעקב כהן, ישראל דאליצ-קי, חנה שו"ב,זוסמאן
 מנשה ראשקא, ליב כהן, ליב קימעלפעלד, יעקב גערשינגאלד,ישראל

 ברענער, דוד שמואל שקאלניק, שלמה זילבערמאן, מרדכיטראכטמאן,
 .שו"ב. סאהארנישלום

 אווירבוך, אלי' שו"ב, שיוואק מרדכי ה' יהשתדייתט~~ראהליע
 מינקל העניך ברולסקי, דוד חכם, דוד נאטהאנזאן,דוד

 קליינמאן יוסף זילבערשטיילן חיים בערמאן/ היים ברודסקיזוסיא
 לעווינזאן. שמעון אווירבוךן מרדכי האוועסן ליב אווירבוךןיצחק

 אברהם שו"ב, מאלקין ליב יהודה הרבני בהשתיייתטשארערלוננ
 פישמאן, )יעקב( אלטר שעכטער, אהרן הגבאילעווינזאן,

 טשאפליק, דוד בערנשטיין, דוד גראוומאן, ביניש טענענבוים, ציוןבן
 בלינדערמאן, יונה ליפשיץ, יצחק לעווינזאן, חיים סודיט, חיים פעטשעני,זאב
 סאקצער יצחק לעווינזאן, יוסף אייר, כ"ג נפ' אברהם ב"ר זאב אביו נשמתלזכר

 פישל לעוויגזאן, נפתלי פאטלאזשאן, משה לאפסקיר, מרדכי אימאםמענדל
 שרייבמאן. שיכמאן,שלמה שלמה ראטענבורג, ראובן רוזענפעלד, צבילאפסקער,

 יהודה ארי' שו"ב, בעקירמאן זאב טוב יום הרבני בהשתדלותטריצי
 יוסף חכם, יצחק הרב בערמאן, ה' ארינשטיין, אפריםגרינבערג,

 אברהם משה אביו, נשמת - לזכר העלמאן יצחק גבאי, זיידלער יחזקאלכהן,
 אייר, טעז נ' משה בער ברוך אביו, נשמת לזכר. גרובערג משהשעכטער,

 רבקה אמו נשמת לזכר סאלאמאן זוסיא כסלו, ב' נ' פישל בת חיהאמו
 דראה"ש. ב' נ' ליפא אביה נשמת לזכר פאלקיס זעלדא ניסן, ר"ח נפ' זוסיאבת

 ברונשטיין) אפרים כהן, דוד הג' הרב בהשתדלותסמשיטשילעי
 אליעזר חאדיס, אלי' פערדמאן, אשר קליינמאן,'אנשיל

 יעקב מלאזאווע, פריעדמאן חיים מדראגושעני, - וויינשטיין חייםחלפן,
 ורעיתו פריעדמאן ליב מדראגושעני, טריף יוסף שאפאשניק, יחיאלשאפאשניק,

 נחום מאקליר, ליב גראויער, יצחק לוי טוביס, טטא ורעיתו ליב.מרים.
 שאפאשניק, שלמה מפאקשאן, שייטילמאן, ראובן פאלסקי, צביפרידמאן,

 ליבערמאן. שמואל רוזענבערג,שמואל
 אפפעל, אברהם שו"ב, סיגאלאט יעקב הרבני בהשתדלותל~לפרשנע

 דוב זאב גרינבערג, אמרים שווארץ, אבא מאלאמד,אברהם
 יענטא ורעיתו יואל אבראמאוויץ יצחק מילעס, יוסף שווארצמאן, יודלוועסאקי,

 משה גרינבערג, משה וויסאקי, מענדל קיסר, ליב נאטעם, יודלבראווירמאן,
 פינטשעווסקי. שלמההוכבערג

 רעזניק אברהם שו"ב, צוקירמאן יהודה אהרן -הרבני בהשתדלות ירמאעו
 חוהמ"פ, ד' נ' זאב ב"ר אברהם בעלה נשמת לזכר פייערבתיה



 הפתנרי'םשמותש
 וואלינבערג, טוביה ברוכמאן, חיים זאלאטאוו,_ חיים זיסליס, חיים נרוכמאן,דוד
 ברוכמאן רבקה ברוכמאן, ניסן גזר, משה חאריטאן, מרדכי זילבער,יוסף
 אד"ש, כ"ד נפ' הלוי ליב יהודה ב"ר צבי אברהמ בעלה נשמתלזכר

 סווערדליק. טובא ורעיתו שלמה כ"ץ,שמעון
 אברהם מייטוס, דויד הרה"ג בהשתדליתמעטרובקא

 אהרן ליכטמאן, .
 קיזשנער, זאב נאטאנזאהן, דוד ברודסקי, גדלי'שימאנוביץ,

 ציגילמאן, .ליב יעקב שימאנ.'בלץ, יהושע שימאנוביטש, ישעי' גאלדשטיין,יחיאל
 ברודסקי, משה קיסליאנסקין משה פינקיל, ליב אווירבוך, יצחקיעקב
 נחמיה שאפיר, מענדל יארמולינסקי, מלך נאטאנזון, משה קויפמאן,מרדכי

 שמעריל ראשקא, שמואל שו"ב, רודניק פייביל צוקער, נתןברודסקי,
 - . . שאפיר. שמחהקליפאטסקי,

 אהרן טרייגיר, איסר לאפושנער, יעקיל הר' בהשתדליתק~שרמינען
 פרוקופעץ זאב עפילבוים, שלמה ב"ר דוד רוטמאן, ברוך כהן, י .י

 יעקב גארביר, יוסף אלטמאן, ישראל כהן, חנא גוטמאן, זאבמפוגינעשטי,חיים
 משה רוטמאל, דינה ורעיתו ליב סטראצאווסקע, ליב כהן, ליב יהודהטריגעד,
 שרייבמאן מאיר גארבער, מענדל ריחולעס, משה גוטמאן, משהווייסמאן,
 שאפיר, שמואל גערשקוביץ, צדיק מליעווע, באאנזשוא . נחוםמרעשקוב,

 ושו"ב. רב עפילבוים שלמה המופ' הרבני חביב אחרון גריטשעניר,שבתי

ק~לךלרי
 בהשתדלית

 האברי
 מענדל והיה"ג חיט אברהם המושלם

 גבריאל זילבערשטיין, אהרן כ"ץ, הכהן אליהו צוועטאוואט,י
 חיים חכמ, חיים מאשקובלץ, זאב גוטפלייש, ריד רוזינפעלד, דודגאלד,

 ,יצחק אווירבוך, יוסף קרונפעלד, יוטף שו"ב, הכם ישראלצוועטאוואט,
 יעקב קיטאר, יודל זילבערשטיין, יוסף ברונשטיין, . יוסףקארינפעלד,
 שלומ בורטמאן, צבי קריטאר, משה -ארזשינטאר, מתתיהוזאווילאוויץ,

 גאלדינשטיין. שלמהבערגער,
 בהשתדלותליליע'

 הר',
 ביבערגאל, אברהם ניין בערקוביץ ישראל

 נשמת לזכר קאנט אברהם ': גאלדינבערג, אוריה כ"ץ, אברהםי
 אשר לאחמאנוביץ, אברהם אלול, י"א בפ' שרהאמו

 זינגער/.
 אברהם

 אלטר זילבעהשטיין, -אשר שימיליעוו, נחום בר' דוב אברהמפראדיס,
 .ברוך פעפירמן, בבימין רייפמאן, בעריש ברעניר, אברהםרוזינפעלד,
 באראנובסקי, גדלי' שו"ב, ז"ל צבי הר' אביו .-נשמת לזכרגאלדינבערג

 ווייסמאן, שו"ב זידל פישער/ הירץ מילגראם, דוד מערימסקע,גרשון
 לזכר ספיוואק זוסיא קיציט, )ווילהעלם( עוזר זאב פערעפליצק,זידל
 אביו נשמת לזכר קריצמאן זוסיא תשו'י, ד' נפ' יוסף נחמן אביונשמת
 ו' נם' ישעי' בת פיגא ואמו אד"ש י"ד בפ' מאיר לוי בר' יחזקאלמשה

 היים ברעניר, עט באלפערמאן חיים קיציס, יעקב חיים הגבירטיון.
 ~עקב ז"ל, גא"דינבער יעקב אדר, ז' בפ' שלום אביו נשמת לזכרלעווינטאן
 באראנובטקי, בר"ג ישעי' דאווידוביץ, יעקב לאחמאנאוויץ, יצחקדוליצקע,

 יצחק רוטמאן; יוסף גאלד, אהרן ישראל ברענלר, יוטף לייבוביץ,יצחק
 ישראל וויינבערג, יוסף מיכאלעוויץ, יעקב זוסעוויץ, ליב יהודהכ"ץ,

 גאלדמאן, יעקב הערשקאוויץ, יצחק כ"ץ, יומף בר' יצחקאיצקאוויטש,
 ליב קאנט; ליב ברודסקי, יצהק בענעראוו, ידידיה וואלפאוויץ/יעקב

טעלדשטיין



 חמתנדביםשמות
 מלד משה קאמארובסקי, מאיר דאווי_דוביץ, משה כ"ץ, מענדילפעלדשטייו,
 טעפער, משה שאיעוויטש, שלום משה זוסעוויץ; ישראל משהבראילובסקי,

 דאווידאוויץ נחום חיימוביץ, נפתלי מארקוסזאהן, מרדכי בערשדסקי,משה
 חיה אמו מרחשון, א' נפ' שו"ב יהודה ארי' בר' דוד אביו נשמתלזכר
 אביו נשמת לזכר כהן ניטן באטושאנסקי, נח אב. ו' נפ, זיוב בתריזיא
 פינחס הר' קיציס, פיבהט ה' סיון, כ"ו נפ' ד;כו;ן בו*וד בף'מרדכי

 פעלדשטיין צבי מיכאלעוויץ, דוב פטח ווייסמאן, פ'גחס שו"ב,פערילמאן
 צבי ז"ל, גאלדיגבערג שו"ב צבי תמוז, י' נפ' גיטל אמו נשמתלזכר

 תרע"ד, תמוז בפ' שלמה בת מרים שינול חמותו נשמוו לזכרגאמשיעוויטש
 ב' בפ' נ_רדכי אברהם אביו נשמת לזכר בערגיר צבי ווילדערמאן,צבי

 דוד בעלה בשמת לזכר רייוויטש רוזע טפריורו, יפאל ברודטקי, קלמןאייי,
 שאול גרוסמאן, שלום שו"ב, לעבעדינסקי שמואל כטלו, י"ט נפ' יעקבבר'

 מטרוטינא.מאלאמזי

 ה' מארגינשטערן, אהרן ה' זילבערמאו:ן; דוד הר' בהשתדלותר4י4ני

 אהרן פו"יינקלל; אהרן פאניא, ורעיתו קיו*ש אהרן ד;כם,אברהם
 גוטמאן בן גוטמאן גאלדינבערג; בערנ(לרד סענמאףר, בנימיןרבינוביץ,
 גאלו*ינבערג, דוד תמוז, כ"ד נפ' מאיר בן 3וטמן אביו בשמת לזכרמך'ילבערג

 חיימוביץ, זכריה קאטליר, זאב שטיין, דניאל קירש, שיגדל ורעיתודוד
 גרינבערג יוסף קראסילניק, יעקב רייגוו"דסקר, יצחק שו"ב, שפיראישראל
 זיידמאן, יוסף סענמאיר, ישראל מט?ה"מ, הרב אימאח יוטף טובא,ורעיתו
 משה שפירא, משה חכם; משה חיטראן, משה ו"וזעננווייג, יצהלןלוי

 גאפכואן, נח זרחאוויטץ, משה רוזינפעלד, משה למרן, מרדכישטראזמאן,
 אדר; י"א נפ' שלמה בת הדסה בחמה אמו נשמת לזכר גערשקוביץנחום

 צבי גאדליט, צבי שווארצמאן, פינהס פךיינקלל נחמיה קישינעווטקי,נהמן
 שיין, שלום הרב רבקהן בתיה ורעיתו מארקוביץ צבי חייקה, ורעיתוקירש
 אד"א. ב' נפ' יעקב בת פרידא אמם נשמת לזכר כד;ן ויעקב שלוםהאחים
 חיימוביץ אברהם שמואל זעלציר, שמואל קאפלונסקע, שיום לאשאס.שמואל

 פערילשטיין. פרימא ורעיתו שלמההגבאי,

 זוכין שהן דיין לא לצדיק4םאשייהם
 כל מוף עד וכו' שמזכין א5אלעצמן

 עמודי הצדיקים, הם אלו פ"ז(. )יימא ת ו ר ו דה
 הראשונים טפרי אצלי ,2מב5ו עליךן, קדךש4הערלם,
 עו5מם : הדייט בב-כת אבך4ם בצזית2, אךה"ו,;ט?ך
 עימא תיי אכ5י אי צדיקי ךאטר דכי' בהי*הםיךאו

 ? להך מני2י

 משטיפאנעשטי, פריעדמאן מתתיהו אברהם ופרישא הס,'דאהרה"צ
 אביש אברהם הרה"צ מגאלאץ, פרידמאל העשל יהושע אברהםהרד;"צ

 אלימלך הרה"צ מסאפינקע, הורביץ אביש הו'הי.צ מנאסאד,הלברשטאם
 מפינסק. פעכלאווישראל

הרה"צ כ( .-ר



 ,המתנרביםשמות
 מפיטטסבורג. טווערסקי מרדכי בהרה"צ ציון בן ברוךהרה"צ
 מבאהוש. פריעדמאן דודהרה"צ
 בויארשא. טווערסקי יוסף מרדכי בהה"צ זאבהרה"צ
 מאוריהב, זילבערפארב העניך חנוךהרה"צ
 מקישינוב, טווערסקי יצחק הרה"צ מקישינוב,  ירושלימטקע  יוטףהרה"צ

 מבערלאד. אשכנזי ישראלהרה"צ
 מזלאטאפאל'י טווערסקי דוד בהרה"צ יוסף מרדכי ועניו חסידהרה"צ

 נחום מנחם הרה"צ מיאסי, טווערסקי זוסיא מרדכי הרה"צ. בווארשא,וכעת
 הרה"צ מבאהוש, פריעדמאן מענדל מנחם הרה"צ משטיפאנעשטי/פריעדמאן

 טווערסקי נחום מנחם הרה"צ מורישעאול-דע-סוס, האגער מענדלמנחם
 אשכנזי  דוד משה הרה"צ מבענדער, לאנדמאן, משה הרה"צמקישינוב,
 הרה"צ בווארשא, טווערסקי יוסף מרדכי בהה"צ נחום מנחם הרה"צמבעלז,
 בראשקאוי. וכעת משפיקאל טווערסקי דודמשה

  מיאסי.  ווארמאן  פייבושהרה"צ
 מוויען. טווערסקי יוסף מרדכי בהרה"צ צביהרה"צ
 גאטטעסמאן שמשון הרה"צ מאקירמאן., יונגערליב שלמההרה"צ
  לערמאן  בונם  שמחה  הרה"צ  מבאטושאן,  יוזעפאוו שמואל הר"צמסניאטין,

 מנוירק. טווערסקי זוסיא מרדכי בהרה"צ שלום הרה"צמקראשביוויץ,
 מבערלאד. ליבערמאן שמואלהרה"צ

- ק
8"5411"שן=4"=

 התורה אדירי היבנון'ארוי
 היים להם יתן חיים מוויה הראשונים, ספרישקבלו

 ומתוקים, טוביםארוכים,

 דגל בעל מאראקי מרדכי אברהם  הרה,יג  מקראקא,  וואקס אבאהרה"ג
  דזובאט יצמק אברהם הרה"ג אש, גפי בעל שטערן אברהמ הרה"גהרבנים,
 אברשח, חידושי בעל ריינהאלד אביש אברהם הרה"ג דרושים, שלשיםבעל

 שווארץ ווכהן יהודה אברהם הרה"ג מפאלעשט,  וויעדער אל'וזר אברהםהרה"ג
 אברהמ, עמק בעל בראמבערג ירוזמיאל אברהם הרה"ג )טלובקיא(/מסאלא
 נתן אברהם הרה"ג טופליצע, מראמאני שווארץ הכהן יצחק אברהםהרה"ג
 הרהןג מקישינוב, פאלינקובטקי אברהם הרה"ג נאמן, בית בעלעלבערג
 ממאנשעסטער, העפטרמן אברהם הרה"ג מבעבדער/ קוניצער יוסףאברהם
 מטשימישליע: קוטגער אלטר אברהםהרה"ג

  מפ"נמק,  וואלקין אהרן הרה"ג מאם, מאלדען ווערטהלים אהרןהרה"ג
 הרה*ג חיים/ מקור בעל שפירא אלטר הרה"ג מלאנדאן/ היימאן אהרןהרה"ג
 מלאפי, בריזמאן מאיר יעקב אלטר הרה"ג אליגרי, מפורט וועקסליראלטר
 הרהיג מקיליע, הורוויץ חיים אלי' הרה"ג מאושפיצין, ראזען אליהוהרה"ג
 קאפלאןאליהו

' 

 מראקוב, עפשטיין הלוי אליעזר יהושע הרה"ג פערלאף מ
 מלפושנע, אייבעשיץ אלימלך הרה"ג מדעש, פרידלענדער אלימלךהרוק"ג

הרה"ג



 חמתכדביםשמות
 מבוטשעטש, מארילעס זאב אליעזר הרה"ג מסטרי/ ליאדיער אליעזרהרה"ג
 וויינבערגער פישל אפרימ הרה"ג מנויארק, ווייסבלום ליפא אליעזרהרה"ג

 וויים אנשיל אשר הרה"ג מבוקארעשט, לאנדא אפרים הרה"גמפרעמישל,
 זעליג אשר הרה"ג מפעטראשעני, מיללער יהודה אנשיל אשר הרה*גמנאדיפלי,

 _אשר. מטה בעל גרינוואלד אנשיל אשר הרה"ג אשר, קהלת בעללאנדא
 מליעדז, רויזענבערג בצלאל הרה"ג מבאקוי, שאפראן זאב בצלאלהרה"ג

 מקישינענוב, שאפירא ציון בן הרה"ג מקלעיילאנד, גיטעלזאן בנימיןהרה"ג
 חכימוביץ ברוך אחותי חתן הרה"ג מדומבראוויץ, שיינבערג ציון בןהרה"ג

 ב' דר' הרב מפילץ, הורביץ"שטערנפעלד קלונימוס ברוך הרה"גמיעדיניץ/
 . מסאראקי. פריינקיל ציון בן הרה"ג מבוקורעשט,רייכער

 רבימן ספרים בעהמ"ח מוואשינגטאן סילווערסטאן גרלי'הרה"ג
 מחאטין. סטרקובסקי גדלי' הרה"ג יששכר, בינת בעל קאהן מענדל גרשוןהרה"ג

 התורה בעמגח גאלאמב דוד הרה"ג מבאטושאן, בורשטיין דובהרה"ג
 מקאפרעשט, קאמליוואטסקי דוד הה"ג מפעטרובני, מייטוס דוב הה"גוהתלמור,
 מלייפציג, פעלדמאן דוד הרה"ג שפר, אמרי בעל פריערמאן שלמה דודהרה*ג
 מדוקלא. זעהמאן צבי דוד הרה"ג מבוקארעשט, שעהגפעלד צבי דודהרה"ג

 מראשקוב/ מלמד זוסיא ש"ב הרה"ג מסקולען, פארטוגאל זוסיאהרה"ג
 - מטשערנאוויץ. שערליץ וואלף זאבהרה"ג

 ראללער מרדכי חיים הרה"ג מווילנא, גראדזענסקי עוזר חייםהרה"ג
 שאטלאנד צבי חיים הרה"ג מפרעמישלא, קנאללער חיים הרה"גמניאמץ,
 מדוקלא, הירשפרונג חילם הרה"ג מקיטוב, געלערנטער חיים הרה"גממאדין,
 בעל באלאיטיא אפרים חיים הרה"ג מלאדז, לוריא פינחס חייםהרה"ג
 חיים הרה"ג לציון, מראשון חרל"פ זבלון חיים הרה"ג אפרים,חמודי

 חיים, תפלת בעל רובינשט-יין ראובן חייס הרה"ג מלובלין,הערשענשטראם
 הרה"ג מלאדז, אלטר אלעזר חיים הרה"ג מאפטא, ב"ח יוסף חייםהרה"ג
 מטשערנאוויץ, בירברייער אלטר חיים הרה"ג מבוקארעשט, ראבינאוויץחיים

 באש אלטר אליעזר חיים הרה"ג מבוקארעשט, שור שמואל חיימהרה"ג
 שאפראן העניך חנוך הרה"ג מגאלין, צרנצפקע העניך חנוך הרה"גמספינקא,

 נויורק בלאך חיים הרה"גמבוקארעשט,
 מאטלאנטא. יוסף לב בעל גפן טובי'הרה"ג
 הרה"ג המאיר, אור בעהמ"ח מפיעטרקרב שפירא מאלר יהודההרה"ג

 יהושע הרהעג מבעלז, לנדמאן ליב יהודה הרה"ג מלאקנבאך, קרוםיודא
 יהונתן הרה"ג ווילדמאן, אלטר יהושע הרה"ג ממאנטריאל, הירשנהאריןהלוי
 יואל הרה"ג מסניאטין, פרעשיל יוהנן הרה"ג מוואלאמין, אייבשיץהלוי
 הרה"ג כסף, טירת בעל כ"ץ יואל הרה"ג מקראשציענקע, בומילמשה
 ש"ס המו"ל מלאנדאן שאפאטשניק יוסף הרה"ג מבודאפעשט, שטייףיונתן

 בעל ענקין אלי' יוסף הרה"ג מהרובשוב, ווערטהיים יוסף הרה"גהגדול,
 ברוך יוסף הרה"ג משאמקוט, היילפערין צבי יוסף היה"ג איברא,פרושי
 יוסף הרה"ג בול"חן בעל פאללאק שנו;ון יוסף הרה"ג מגארשקוביץ,שפררא
 העלקין יוסף הרה"ג נ-ביוואלאר, ברייער ירסף הרהי.ג מבוקורעשט, כ/'ץצבי

 מקראשציענקא, בוימל יהושע הרה"ג ממארקולעשט רתום יוסף הרה"גמאוריהב,
 פנוי בעל וויינבערגער יעקב יחיאל הרה"ג מהוש, גוטמאן יחזקאלהרה"ג

עצמות



 המתנרכיםשמות
 מיכל יחיאל הרה"ג מאיארוב, עפשטיין הלוי צבל יחיאל הרה"ג מתים,עצמות

 יחיאל הרה"ג מיעדעביץ, בורשטיין מיכל יחיאל הרה"ג מרדומ;גאלדבערג
 הרה"ג דרושים, קובץ בעל סאגאלאוויץ משה יחיאל הרה"ג מפאלעשט.פלום
 יעקב הרה"ג . מנוירק, יעב"ץ משנת בעל מענדלסאן הכהן ציון בןיעקב
 ראשית ביכורי- בעל אויטלענדער שמואל יעקב הרה"ג ממנשעסטר,שכטר
 טוליאדינו משה יעקב הרה"ג ליעקב, דבר בעל פלעקסער הכהן יעקבהרה"ג
 יעקב הרה"ג החיים; כף בעל סופר חיים יעקב הרה"ג משה, ידיבעל

 הרה"ג תורה, קול בעל יאסקאוויטש זאב יעקב הרה"ג מנוירק,איסקאלסקי
 )ז"ל( גרינוואלד יעקב הרה"ג אור, תורה בעל קליינבום הלוי משהיעקב
 אייזיק יצוזק הרה"ג תקוה, מפתח טפיר יהודה יצחק הרה"ג יעקב. חלקבעל

 הרה"ג מבערלאד, ראביגוביץ משה יצחק הרה"ג אור, תורה בעלראזינבערג
 מפנינים, יקרה בעל גילערנטר יצחק הרה"ג מרישא, העבענשטרייטיצחק
 מבומאקליא. בערקוביץ מיכל יחיאל הרה"ג מקוטנא, טרונק יהודה יצחקהרה"ג
 מבאלגראד, מעלער יצחק הרה"ג מפלאוונא, ראבינוביץ הכהן מרדכי יצחקהרה"ג
 קאמעלהאר ארי' יקותיאל הרה"ג שבת, כבוד בעל הכהן מאיר יצחקהרה"ג

 ישכר הלה"ג הים, יד בעל שטיצבערג מנחם ירחמלאל הרה"גמסטניסלוב.
 דרושי בעל מארגאלין יוסף ישעי' הרה"ג שכיר, משנה בעל טייכטהאלשלמה

 ישעי' הרה"ג ישעי', דברי בעל אלגזי ישעי' הרה"ג מברוקלין,מהרשי"ם
 הרה"ג מראדום, זלאטניק ישעי' הרה"ג מאיזמאיל, ומטורת מקרא בעלרייכער
 משוקיאן פייבלסאן בבימין.בענדיט ישראל הרה"ג מארציז, גזר מענדלישעי'
 פייגינבוים הכהן איסר ישראל הרה"ג מליעדז, דייכעם חיים ישראל הרה"גליטא,

 הרה"ג לישראל, חק בעל וועלץ ישראל הרה"ג תורה, שערי בעלמווארשא
 מבע~הגבירים זצ"ל יפה ישראל היה"ג בני מגראסווארדיין. גאלדמאןישראל

 ירחמיאל והאניזשינער דוד מענזיל, מלך, יצחק חיים, והמפורסמימהנכבדים
 ישראל הרה"ג לבריות, ויפה למקומ ימה להם נאה שמם יפהלמשפהת

 ספר. קרית בעל )ז"ל( וועזל פייבל כלב הרה"ג מנויורק.ראזענבערג
 גליקמאן לוי הרה"ג הביבי, חדושי בעל מנויורק כהן ליברהרה"ג
 אייזב- ישראל מאיר הו"ה"ג מסאראקל, ו,,ייסמאן ליפא הרה"גמבאראמטשי,

 הרה"ג והשעורין, המדרת ברררי בעל קליין מאיר הרה"ג מקישינוב,שטיין
 הורבלץ איש הלוי מיכאל הרה"(נ מקאפעבהאגען, וויבקלער שלום מיכאלה"ד

 מקאהול, צוועטאט מענדל היד;"ג נואקירמאן ראללער מענדל הרה"גמקראקא,
 מרדכי הרה"ג כוסיגוט; דילטש מו'דכי הרה"ג מזאדאווא, גיבזבורג מרדכיהרה"ג
 הרה"ג למועד, חזון בעל אילדלבערג דוב מרדכי הרה"ג מבענדער,יתום
 דייטש משה הרה"ג מבוקארעשט, בערגער משה הרה"ג מנליטרא, פארהאנדמרדכי

 מבוקארעשט, נאמן משה הרה"ג מקראקא, שטערנבערג משה הרה"גמסובאטיצא,
 מלאדז, קערש'ענבוים יהודה משה הרה"ג מרומנבקה, כ"ק קאפל משההרה"ג
 משה הרה"ג מאקלאנד טאבעבקין אהרן משה הרה"ג מהאלמלן, קליין משההרה"ג
 הו.ה"ג תורה, שערי בעל בריאפמאן דוב משה הריו;"ג משאמלא, עהרענרייךיהודה
 מסיגוט, דייטש משה הרה"ג ז"ל, מהרש"ם הגאון חתן פעלדמאן ישראלמשה
 משה הרה"ג מקישינוב, גינזבורג משה הרה"ג ממיהאלעני, הורביץ משההרה"ג

 נוקאפשטדט, יעקב זכרון בעל מירוויש חיים משה הרה"ג מאקירמאן,צוקערמן
הרה"ג



 .חמתניביםשמות
 צבי משה הרה"ג מפיטסבורג, המשביח בעל זיוויטץ שמעון משההרה"ג

 מכונה פאללאק יהודה משה מר החרדי הסופר- ליו"ט, הכנה בעלפריעדמאן
 שוחטמאן מרדכי הרה"ג מטרוטינא, ברונשטיין משה הרה"ג סאטמאר,בן"פרת

 מארגינשטערן מתתי' הרה"ג מאלעקסגויר, סקינובסקי מרדכי הרה"גמסאראקי,
 מבוקארעשט הלוי מאיר דר' הרה"גמבאלגראד,
 מדארבאן, שעכטיר שמרי' נחום הרה"ג מצפת, אתרוג נחום הרה"גמחו'

 גאטליב אברהם נח הרה"ג שעשועים, נטע בעל שליסטעל שלמה נטעהרה"ג
 הבר חיים נח הרה"ג מונטי, מפאיעני פריעד נמתלי הרה"גמראווארוסקע,

 מסארקע. קאלקער ביסן הרה;'גמקראקא,
 עזרא הרה"ג צומים,  עין בעל קושעלעווסקי נח זעליג עזריאלהרה"ג
 האדם. תיקון בעלאלטשולער

 דעמביצער אלי' פינחס הרה"ג מירושלים, עפשטיין פינחסהרה"ג
 זעליג פינחס הרה"ג פינחס, בית בעל גרעהר פינחס הרה"גמקראקא,
 הרה"ג מועד, אוהל בעל הערבסט אלי' פינחס הרה"ג מאפאהידא,שווארץ
 מפאלעניצע, פינקלשטיין פינחס הרה"ג מטבריא, מינצבערג מנחםפינחס
 מנאוואסעליצע. וועטשטיין פסח הרה"ג מקולרעש, גלאזמאן פינהסד;רה"ג

 מנאווא- רינקעוויטש צבי הרה"ג מלאנדאן, פערבער הירש צביהרהעג
 מברוקלין, לעבאוויץ צבי הרה)ג ממעליטופ, מיקובסקי צבי הרה"גמינםק,
 פרידלינג הירש צבי הרה"ג מקיעלץ/ גאלדענבערג הירש צביהרה"ג
 צבי הרה"ג שלמה, פרי בעל, דאכאוויץ הירש צבי הרה"ג הבאר,בעל

 מבוקארעשט.גוטמאד
 מווארשא. הובערבאנד קלמיש קלונימוטהרה"ג
 מרגליות ראובן הרה"ג רמ"ה, יד בעל סאלאוויי מרדכי רפאלהרה"ג

 מטיניט. סופר רחמים הרה"גמלבוב,
 מוויען, קנעבל שבח הרה"ג מלאקאטש, פייגענבוים יוטף שלוםהרה"ג

 גרשון שלום הרה"ג הדרוש, ילקוט בעל לעוויטאן יצחק שלוםהרה"ג
 צוקער שלמה הרה"ג מרעני, שיין הכהן שלום הרה"ג מבערעגסאס,גינזבורג
 ליבער- שלמה הרה"ג שיש. אבני בעל שלין יעקב שלמה הרה"גמהאלאס,

 מקארפינען, עפלבוים שלמה הרה"ג מיאס, גוטמאן שיום הרה';ג מקישלנוב,זאן
 ציון, שערי מו"ל בלזר שלמה הרה'.ג אפרירן, המו'יל מיללער שמואלהרה"ג
 בעל שפירא עזרי אבי שמחה הרה"ג מרובנה, יפית מה היויץ שמחההרה'"ג
 יצחק שמואל הרה"ג שמחה,- קול בעל הולין יונה שמחה הרה"ג אש.רשפי
 הרה"ג שיר, דברי בעל ראטה יעקב שמואל הרה"ג מלאנדאן,הילמאן
 מיאסי, שוועמער שמואל הרה"ג מטשערנאו-יץ, האללענדער מאירשמואל
 יליד שו"ב באש צבי שמואל הרבני מהונטשעשט, סטוליאר שמואלהרה"ג

 לאנגסאם שמעון הרה"ג באראדע-מארע, פאללאק שמיגון הרהייגספינקע,
 שמעון הרה"ג מלאפיעבען, בענגיס זאב זטמעון הרה"ג רגלים, שלמי,בעל

 להב שמריהו הרה"ג מבערלאד, כהנא שמעון הרה"ג מבוזעא,בערקוביוו
 מהונטשעשט, עפילבוים שמריה הרה"ג ועוד. המזוזה בעל מנויירקהורביץ
 פייטל שרגא הרה"ג שמש, מזרח בעל סאלאמאד מאיר שמעון גהרה'

 טשאטה. מ. אלטמאן צבי שרגא הרה"ג מאיזבלין,רבינוביץ



 הטתנרייםשמרת
 פשו( )ערובין עשירים מכבד ר"ע עשירים, מככהרבי
 רבי מלהזכיר, חס אותמ שחנפו החנופה מפני חו"שלא
 קרוב גם היה רבי כידוע/ גדולים עשירים היוור"ע

 י' וזקף א' במקום אצלו היו וגדולה ותורהלמלכות
 לחנפים, .חו"ש הצריך ולא אדם משום נהנה ולאאצבעותיו

 והפי' שבוע כלבא של מעשרו גדול עשיר היה ר"עוגם
 פנו ינצרוהו, מן ואמת חסד בגמ' שם כמובא כבודשל

 של החשבונות היו לפניהם מאתים, לבן מאה, לבןמקום
 בעד כבוד לו חלקו מנה מאה שנתן ומי הצדקהקופות
 כן שנתן, הצדקה ערך לפי אחד כל וכדומה,צדקתו
 שתמכוני הגבירים שמות מיוחד במקום בחבורי פההצגתי
 שלום יהי בכבוד, הראשונים סמרי וקבלו צדקםבימין

 ובבא. בזה שבא, מזהב ד' להם ויתןבחילם

 אבראמוביץ אלי' הנכבד הגביר מבוקארעשט, בערקוביץ אלי'הגביר
 חיט אברהם המושלם האברך' בפילאדעלפיא, שו"ב כהן ליב ארי, הרבנימבענדער
 האשה מלאנדאן, כ"ץ אברהם בנגינות המנצחמקאהול,

 החשובה,
 והמפורסמה

 אלימלך הנכבד הגביר אמעריקא. מא. לואיס מטט. וואסערשטיין גיטלאסתר
 מפילאדעלפיא.עליס

 הנכבד הגביר בסינסינעטי, מאנישעוויץ ב' בתו"י המופלגיםהאהים
 מבענדער. אבראמוביץברוך

 מברוקלין. קיש גרשון הנכבדהגביר
 מלאנדאן. ס"ט ששון דוד ר' וצדקתו בחמידותו המפורסם הגדולהשר
 י' והמשכיל הנכבד הגביר מבוקארעשט/ שמעון בן ישראלהגב,יר
 קלאר יוסף הגביר מברוקלין, ובנו רוקח י' הגביר מלאנדאן,סלאנימס

 - ברדיש יוסף מחו' מקישינוב, רדומיסלסקי יעקב הגבירמבוקארעשט,
 האינזשינער וחתנו מבוקארעשט היילפערין יואל הגביר מירושלימ,זילבערמאן

 ישראל הג' מברלין, פירסטענבערג מאיר יצחק הג' משם, קאנדעלה'
 נשמת לזכר איירעס מבוענוס ליטווין .זאב יעקב .-הג' מברוקלין,גריגשפאן

 בייטעלמאן יעקב תרפ"ח. חשון כ"א נפ' מרדכי ב"ר משה יצחקאביו
 בתו"י המופ' הרבני  מטרוטינא.  שטולמאן  ליב  יהורה הגבירמסאנטיגא,

 ממידעלסברא. טורטעלדאוועיחיאל
 לעוויט ל. הג' מבוקארעש, לעבוביץ ארי' יהודה ב"ר יצחק לויהגביר
 מטשערנאוויץ. מאזור ליבוש ה'מוויניפעג,
 מרדכי המפורסמ החסיד הגביר מיאסין ווייכטל מאריץ הנדיבהגביר
 הבכבד ירושללם, וואלאדרסקי משה הגביר ש"ב מפילאדעלפיעןלעווינזאהן

 מגאלאץ, ראזענבערג ליב מאיר בתו"י המזפלג הגביר מגאלאץ, קריצמאןמשה
 משה הגביר מהועדין, לאזאר משה ה' מבוקארעשט; קלאר מרדכיהגביר
 הנכבר הגביר מבוקארעשט, קלאר משה האברך איירעס, מבוענוסעלמאן
 גבאי גרינשטיין משה הגביר אבותיו, נשמת לזכר מגאלאץ רייפמאןמיכל

 מבוקארעשט. מלבי"ם הרה"גמבהמ"ד



 המתנרביםשמות
 מהר"ן המפורסםהרה"ג

 המושלם האברך ליעדז, אבד"ק סינסאן -
 מיאסי. טווערסקי מ"ז בהרה"צ יצחק נחוםבנש"ק

 מגאלאץ. ווייסמאן עזריאלהנכבד
 המפורסם בעלה נשמת לזכר מבערלאד שיראגא פראזע הנכבדההאשה
 תנצב"ה. תרפ"ז תמוז כיב נפטר הכהן נחום ב"ר זעליג אשר מרדכיבצדקותיו

 מסנטיאגא/ פאסמאניק צבי הג' מפאראני, דארדיק צביהגביר
 מניוקאססעל. .קעאנטקי ה' המפורסםהרה"ג
 מקישינוב, דובינסקי שלמה הג' מגאללעשטי, גערצבערג רפאלהגביר

 שלמה הגביר מסיגוט, ווייס שלמה הג' מטשערנוביץ, זילבער שלוםהג'
 אלול, י' נפ' אליעזר בת שרה חמותו נשמת לזכר מבענדערמישאצניק

 מט.שערנוביץ. וקערמאן בוכאלצאוו ה' הגבירים ירושלים. ליפסאן שמואלהגביר

 . הרבנים משמותהשממה
 חיים אלעזר הרה"ג אליעזרן משנת בעל מישל סג"ל אליעזרהרה"ג

 ן משידלובצי.יאדמאן

 מאליר יצחק דוד הרה"ג משידלאווצי, יאדמאן דוד מוהר"רהרה"ג
 איירעס.מבוענוס

 שטאק- יששכר והשו"ב הרב מבריטשאן, אפרתי שמשון יעקבהרה"ג
 מקאזאטשי. הורביץ הלוי ישעי' והשו"ב הרב מלערדינא,האמער

 אורחים בהכנסת המצוין עליה מבני חד גברא האי יזכר עולםלזכרון
 תרפ"ז: מנ"א ט"ו נפטר מגריידינגי שו"ב קערשענבוים יצחק ב"ר יוסףה'

 מראדום. וויינטרוב מרדכיהרה"ג
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