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ב ר 5 ם-
 ם שעריל'ו
  הואשוןשער

 חותו ש*ורין באיז וכתב חיטב, סליהה קודם הבשר להדיח צריך יקדייה4ש.
 היסב 8יתו סדיחין 81ח'כ היסב ויודח הבשר שעל הדם שיתרכך כדיבמים
 שיוובו ואחר גביו סעל מיסיו שיזובו כדי דף גבי על ומניחין עצסו מיםבאותו
 ושרי סגי הדם להסיר פועטת הדחה הודח דחם כ' סרושן והר'י סולחין,המים
 היכא פכ-ה בסרדכי וכתב נ:. יפה, יפה בעינן סליחה שאחר בהדחהדדוקא
 לב' אחד נתח חבית הבעל חתנו 1*וב וחללינהו גדולות לחתיכות הסבחדחתכו
 סתשובת עוד וכתב נ. ולהדיחו. לחוור צריך סליחה קודם נתחים לג'או

 במיפ לשרותו סותר למליחת ראוי ואינו וכפור קרח שסלא תפל חבשררשב'8
 כח לו יהיה אפ דאפילו אח'כ ולמלהו בו סולדת שהיד אעפ-י שני בכליחמין

 ויוצח חוזר חדם נתב*ל שלא סאחר חיים רבינו שאסר כסו ולהבליעלהפליס
 היטב לפלחו צריך הב*ר שהודח יאהר ןי. אח'כ. צליה עיי או סליחהש"
 והסלח צדדין, פשני ולפלהו סלחו סחסת נחכל אינו קרוי שיהח עדכ*כ

 וטולהו וחתר והופכו מולחו עושח הוא כיצד כדאמרינן ומבחוז סבפניםוהעוף
 יפה. יפח ומלחו במילתיה שסואל נקים ומשרה לקדירה וכן רבא ואמר קדשיםגבי
 רק פחוץ ולפ סבפנים שנטלח תרנגולת אוסר ריב-ק בשם פכ'ה ובמרדכידץ,
 שצריך פכ'ה הראש וכתב ן. בכה'נ. התיר *מחה ור' ברוך רבי ובשםלצלי
 דפוב דמסתברא וכתב מלח בלי מקום *ום בו ישאר שלא הרבה מלח עליולפור
 ופועל הבשר על סתפור הדק דבמלת חגס פבמלח דק במלח למלוחיוחר

 והרמב'ם לסלהה החתיכות כ*הופך נושר הנס אבל נדבק חוא כי דםלהוציא
 פכ'ה בסם'ק כ' 1כ1 פפליס ואינו בבשר שנבלש לפי הדק במלח למלוח דאעכ'

 הדק. ולח ניפוץ צריך שהגס אלא בתרווייחו מולחין ולרקרי ה'ג ומשםסשסו
 בפלח הבשר לשהות וצריך והדחה, ניפוז צריך הגס במלח הסולח א-ו וכ'ן*

 כתב וכן וגודלה עובה לפי עצטה חתיכה אותה צליה כשיעור פי' צליהכשיעור
 פכ-ה גסררכי וכן סיל כשיעור פליחה דסתם כתב דסאכ'8 פ'1 ורפב-םבארו
 נהירפ דלח וכהב סיל, כשיעור סליתה דשהית רקרי בשם דמצא ראבי'הב*ם
 נילח. להוות פפהר השש גודל דלפי לשיעורין דבריך נתת דא'כ יליח שיעורלי
 כתב ובאץ ב-פ, הפחות לכל חבשר להדיח צריך לבשל כשרוצה כן ואהריוץ.

 נסי ושמואל סני פעמים בב' ובדיובד פעסים ג' לכתהילה להדיח שצריךבהדיא
 חפלמ להעביר ראשונים םיפ פעסים ב' סשום יפה יפח ומדיחו גסילתיחאמר

 כש11רן רפן שלפ 5ר בי5שן נור0ץ ויש ברמץ פי' בביבשא דישח ננם' נד0עןותו י הב*ר של שנשאר ראשונים פיפ של לחלוחית להשביר שניים וסיםוהדם
14ןד



שער'ם הראשקשערל"ן4
 נ"ייס על 2רפץ אוהו ומטפינים מיס עלוהס נותנ'ן הרגלים 8ן ש החש 8ן האי14ר
 ואס1ר ופא קפי מקפא אלחיים אוהכיה 1ש1, ומא רייב ופידנ השחי5ה 2ית עלאותביה
 ומיוהו אסור ר1%4 ואי שרי הנחיויס מן הום שי?% כד, פייי ביה 11, חנהירי8ות4'ה
 דליכח משום בכלוס קפיד" ואין "רמז על שנ~חנין התרננולון פן הנו1ה להסירנשרו?ין
 כה2 5ראש ואפילו מיד. ביה ולדוץ %נ"יריה דמ?ריך בראש כפו הדס דמעכביןעצמות
 במרדכ, כד%מרי' דוורידין השש פשום שוי רישא ובולה 4חכילי ואסור הוא דחומראבה-ג

 על כשפש,מים 2רגלים וכן הו%ש %ת פשליכץ הוא הבי בר דלאו ובתרננולת השו"ט*'
 הרגליס על המנעל,ן לנוי2 ופיהו שייב, מיש2 דנוי% טעמא מהאי שרי "שער להסירהחש
 ונל2ד מליחה בלא רנלים להרוך דפותר *ו.ה היא.ש וכהב חע.2, רמדם שי?אכדי

 ושוהין הרגליס וםו1-יהין פהמירץ ויש ע'כ. הדכם את פעפייין הס בי הסל*ים אתשיסיר
 ואח-כ והפנעלים השער ו-יהסיר האש על נתינתו קודם 1%ת1 ומדיהין פליה" כשיעויאוהן

 נכנס שלא והשער הטל*ים ?ד היתה ראשונה דפליחה פשוס כהונן אותן ומולהץהוזרין
 "?1רך[. כל4בשר

 לאסור דם בחוקת אינם פרש-י מעיים בבני דם פחזיקין אין בגסרא נרסינןםן*
 אבל וטבחיא דקים ושאר וכרס וקיבה הכנתא :שסביב דקים כגון נמלחו לאאם
 פכ'ה הרא-ש כ. וכן לסלוח וצריך דם בהן יש ניפא וכנתא והכבד והריאההלב

 שאי בו הנדבק שומן משום סעיים בני למלוח נהנו דפ'ם עוד וכ' הזהבלשון
 טעם עוו כתב התרומה ובספר דדמא, שורייקי ביה דאית היסב לנקרואפשר
 הרא-ש וכתב והקיבה. הסבחיא אורך כמה ידעינן דלא סשום לסלחו דנוהגיןאחר
 לבלוש נחים דאינו ונפל שריק דרמא פשום בשר שאר עס לסולחן דפיתרפכ-ה
 בשר שאר עם למלחו אסור ר,י בשם שירלאין רבי גשם פכ'ה ובא'ז דגיםכסו
 בעובי שנסצא סמחט דאיה זהביא וריאה ולב כבד דין לו יש דכרס עודוכתב
 חשיב ולא דם ביה אית אלסא דם קורס עליה נמצא עלה דקאמר הכוסותבית

 ובטרדכי בא'ז וכן והטבחיא והקיבה הכנתא שסביב הדק'ם כ'א מעיים בניבתורת
 : כבשר אתרונה הדחה וצריך גופא כנתא דין לו יש אוזא דשוסן כתבפכ'ה
 אדם ממהלך כדמוכח השעה מן כ' ותלק שעה רביע הו% סיל שיעור 2' שעי]קיי6

 8' כדייתא טילי, ז' היח ו*ד5א פיס"וה י' שעות י.ב שהן ותשרי נ,ש ביומי2ינוני

 דשהייח דאינש. נפומי 61רגלא "לק פהות שעה שליש ד*יינו שם וכפוש'י טפ8 שהיהפי
 שעה שיעור ואש2ה ההתיכה ?ליית כפי רשיעורו וש'ד א'1 לועת וה'ינו שוה היאפלי"ת
 ולא הפ*ה 8לית בשניל שעה 5תפיר ד6קרימין 4ע.1 ע-פ להיות כשאל פסח גג'לעל'ה

 8'כא.[ פיהח ספך גפורה ראיה וחין חע'נ שגתדחי

 השנישער
 כתב וכן התוס' פן בהדיח מוכח כן קסייתח הדחה צריך א'ן לצלי בשר4*.

 סכינים לקצבים שאין לפי שיפשוף צריך אבל הדחה בעינן דלח בהדיאהרא'ש
 לצלי דבשר סר-ת קבל שר-י צוליו כיצד פ' התוס' וכ, ננ, לתלבים.מיוחרים



נטמערטם השנישער-ן

 ולרשא מליחה צריך גרשום ורבינו ר-ח הגאונים ולג'רסת כלל, מליחה צרידאיז
 שלא האיברים דדם מותר כלל מליחה בלא בשר צלו ואם קצח, מליחהצריך
 ש בגמ' איתא דהכי ונבלע חוור וחינו האור שואב שנפלט ואותו מותרפירו

 לצלי. כ'ש מליחה בלא לאכול מוחר חי דבשר בהדיאמסנין
 גס 8'כ לילי בפלי"ה כר,ו" ינהיוין ל?"י אנל בעופית ק".רא הוי לא סומא האי]לפי

 אגל נ' בשעי כוא'"א המ1'ח" נשיי1 קמייתא הוהה צריךבעופות
 בשס בישרי כהוה"

 למלהו בא לש אם אפייו קמחהא "דחה א.? 11,. דגשד נהדיא איתא "שו"ס פ'המר"ח
 ינן[. -ווס ניויאמלי"ה

 למטה סלמעלה הדם ופ" חלולין שהן בעויות נוהנ אינו זה דדין בסמ'גדכ'
 פכ-ה במרדכי וכ' ג, האריך ועוד לחתיכה מחתייח פירש כמו והוי חללהלתוך
 לצלי אף מזרקי וכן ביע- וכן ן דאסמי ואומצא זאת סגר, למהר.ם נהיראדלא
 דם. במצות בסמ.ק כתב וכן התו' בשם פנ'ה המרדכי כ' כן מיהו חתיכאבעי
 חתיכא קידם נצלו ואם לצלי חתיכה בעי והרא'ס ר-י לדעת שביד וחוסין41,

 כ' וכן הרא-ש כ"ב כך מותר הבשר אבל החוס,ן אסורין קודם נמלחואפילו
 חוטין הנאונים שאר ולדעת מותר והשאר דאסור הוא דסוקרא סוח נביבהזג
 גפ.ט גהרומה ובס' השוח* פ' כ' ]ו1יי בע.. לא חתיכא אפילו לצלישביד
 כדיוי פכ'ה במיו:' נס 1ע' אחיווה 11לי ?ייכה אי הבשר ה"ת כלי מניחיןדא'ן

 אומצא גן. "פתיה[ ?4כין בויובד דשי' ?מוגח פענ" צ"נה גספקמ~ל.יהא
 חוסין כמו הבשר בתוך בליעי דלא כיון לצלי חתיכא בעי לא וסורקאביעי
 נשים ויש טרושין הי-י לשון ווה ן. פנ-ה. בהדיא איתא הכישביד

 כי נכון זה ואין מליחה כשיעור משהין ואין בבצים תרנגוליםשמסלאין
 הודח לא אם לחוש אין אך האור על מליפול הדם ומעכב.ם נקרשיןהגצים
 הרשב.א כ' ע'ד ס' דעח יורה לשון וזה הציר, שורף האור כי מליחהאחר
 המלח שעל לרם לחוש ואין עושה הדחה בלא ולאוכלו 1לי למלוחרצה

 אפ אבל סיד וצולהו נמלחו כד'א הדס, מלבל~ע המלה ומונע שואבושהאש
 ע'כ. צליה קודם יפה מדיחין למיכך ונאסר הדם בולע המלח במלחושהח
 הנדבק הדם מן להדיחו מליחה בלא בשר דצלו כך אירע אם העולם ונהגון.

 שם שאין ובמקום ןק. במלח. אותו שיסבול קודם ואף שיאכלנו קודםבחוץ
 דמו שיווב עד הבישול קודם אותו יצלה א"כ אלא בשר לבשל אסורמלח

 צליתו. חצי דהיינו ממתיבתא דשדרו הרא'שוכ'

 השלישי ערש
 בבשד מבליעו המלח וכח ואסור שפידש האיכריט רם הוי הוא הבשר שעלהדם כי שנית למלחו עוד תקנה לו אין בשר אותו ונמלח בתחלה "ודח שלאבשר
 פירש שלא דם היינו הבלוע דם מפליט שמלח ואעפ'י ואטור יוצא אינוושוב
 מפהר-ם ראיתי אך בנשר סבליעו המלח עליו ונסצפ ככר שפירש דםאבל

שהתירו



שערים השלהפישערל"ן6
 משערינן פי יהנחר ~לקמן בישרא, עלויה מכבדא ראיה והביא בדיובדשהתית

 ובדיעבד לא דלכתהלה קי'פ"[. כי' רק "ו כולו "סרינן אי "1 בפלוההב8'
בםליהה. וה'ה בצליח סשרקדדפא דמישפיר

 ופ5ע, רס מנל,ע וה הר' נפשה שתיא קודם יהפה של מפוקת השוגר בתלפוד1גי8'1ן

 מינ,וק י'(פיכל בעי חי אגל הנויות "ת דגוול פשום יחסור דם פ5לי1 הח, התבםליה

 8יקו אסור ב*ומ1א פיניה למיבל בעי חי ו"פילו איס.ר פשוס ילפח ח1 81' ששיד5חופצא

 והרפ48כם פלי"ה, 1'י אפילו שוב 'ו1א 8י ליה זמכ1. שם ושדש-י יהופרא, "קווש

 דב'נו גשם שס בה'נ כתב וכן שרי פליהה ע'י חבל חשר הי רד,קח דפאבלות 5148מב

 ע1ן ונהב "בשר, כל פ' גח-ז כהנ וכן כרש-י ודל" ממנניא גרוך ד' ובשם מ-הנרשום

 ע'כ.[ ופוהר גוי ב,ד גפרו וה אי,גהפה שי צוחר נוד סכינו הגוי משי" מיי השחיטה א"י וחס שר, לא אגל שובר יוקאבח-ו

 בשר לאותו תקנה דאין רבותינו דברי ונראה טרושין מהר" וז-ל תעיב,והסחמיי
 חבל שריק ופ*רק פליטה דם הוה דהתם בשרא עלוי לכברא דמי ולחוחסור
 לופר שייך דלח דחסור רותח בשר על שנפל בעין דם כמו הוי הדחה בלאבשר

 הוי שם9 ואי עיין לא הורפא אנב יר'ם פולטו כך כבולעו ולא שריקפשריק
 רותח דם נשפך אם שריק טשרק מסעם להתיר אין פכ-ה הרא'ש ויל ביההדר
 אפי' או קליפה כדי ואסור נבר דתתחי חוסרין היה צונן דם אפילו או הכליעל

 עיי או צליה ע'י הציר עם ונופל הנפלס דם דדוקא אצבע כ9ובי דהיינוג0ילה
 בלה4~. דא בשם בא'ז כ' וכן אשכחן לא בעיניה אבל דשריק דאסרינן הואסליחה

 הרביעיטער
 החת'כות כל גגד ס' שם אין אם בקדירה אותו ושמו נמלח ולא שחודח בשרא,
 אם אבל פיניה נפיק דמא כפה ידעינן דלח אסיר התבשילין כל נסלחהשלא
 אסור" חתיכה אותה מיהו מותר החבשיל אף ס' בויש

 וי* בדםה שנתבשלה
 שם נשאר ואם בס' שנתבסלה אחרי עצמה חתיכה אותה לחתיר רוציםשהיו

 אותו לאסור נוהנין ואנו בכך, גאסר ולא פירש שלא האיברים דם הוי~חת'כה
 דהא הסעם פי' ראב'ן בשם פכ'ה ובמרדכי לבסל, ס' שם כשיש אפילוהתיכה
 יהב ולא בבשר דנבלע היכא היינו מותר פירש שלא האיברים דפדאסר'נן

 אע-ג ושוב גדם הבשר ומתבשל בבשר טעמא יהב בישול ע-י אבל סעסאבו
 נדון ודמה פכ'ה הרא-ש פליג זו סנרא ועל אחרים סעסים פי' עוד אסורדנסתס
 אצל השפוד וכ*מהפכין הבשר מן סופרש 1ודמו מליחה בלי לצליוה

 ע4כ, בסבושל כ'ש אשר לסוחסו אפשר כי אמרינן לא ואפ'ה הבשר סביבסתגלגל האו~

 סליכנס הדס ומונ1 שחיב מישאב ינורא משוס להלק דיש כ,כ הו'ק לא "מתנלנלןמיס
 בהוך גדס פייש ראפלו להו סניר" דהולין פיק והרא-ש ?ולין כי?ד פ' התו' "פנסבבשר

 פ-ה כפסק לקפן 11'ע פיוש שלא האינרים יס פיקרי יווא ולא למקום טפקוסה?לי
 1'נן. מנוקנ שאינו בכלי שנמלה גשר עלדך

לו111



דשעך4בפ הרבהעישערל"ד
 לשכול שיש הזאת באיז פשוט סנ"ג שהוא וששאלת' בתשובה חיא-ש ל119ב,
 טנמנ מנהג, או נאון פו גמרא או מ*נה הוח פם ימים ג' ניקור בלא ששחאבשר
 אלש קר שהוא כיון בבשר נבלע אינו החלב בניקור חלוי פה כי שמעתי ל8זה

 יטיפ נ' ששהא בשר שכל שכתבו הגאונים פי על ובצרפת באשכנונוהגין
 ורים ואסור, פליחה ע-י יוצא ופינו הדם *נצרר מליחה בלא מעל-עשלמים
 דשיל-פ ל'ש פע1לם נאסר שלא לפה ]איל יצא לפ אם דאף בצלי התירויל

 "תינה הא1 ואפילו סגרח "א גי 5ומר8 הערל בפ' בהוש איהא והנ, וה נדוןוה-"
 פפלוע הדם פהמת אלח עעמה פ"מה אסור" שאינ" לפי ב*'לה להתנגד"ר8ויה
 ק?8 פוכ" וין ?ליה ח"ד לבשיו דאין קבלת' ע'כ לההכבד רחוי 8ינו בלועואותו

 "ועת" ומצשת' א'ז ר'ת בתשוגת נמצ8 וכן פהר-ספלשון
 דפותר רפ.ם גשס

 לבשל אבל ומותר פירש שלא האיברים דם הו' לתוז 8יסורן. בו ינחונויראמ
 עיכ. הקדירה לתוך דמו פולט מליחה עיי פולס שאינו אע'פ אסורבקדירה

 פפילו ימים ג' בתוך הודה שחם חוזה הר'י בשם חרח"ש לנו אמרך,
 ויוצא הבשר סתרכך יסים נ' תוך כשחודח והטעם לקדירה אף שרי נמלחלא

 : ימים ג' לאהר פפילו סליהה ע'יהדם

 ההפישישעך
 בל8 לבשל בקדיי" 8ותו הניהו ואה"כ מליהה שייוי ושהתה שטיתה 3שרא,

 פבתוז החתיכה שעל ופלח דם לחלוחית כנגד ובהתיכה במים ס' יש אםהדחה
 של או הקדש של לתבלין לרמותו והיה עבידח לסעמא שהסלה ואש,פסותר
 בלל דמ' לא ובתבשיל גבשר טעם נותן המלח דגם באלף אפילו בטילי דלאע'ז
 נאסר לא המלח הכא אבל איסור של גופו הוא סעם שנותן מה תבליןדגבי
 ובסם-נ בס', בטל דהוה רם כולו הי' משאם 'ותר יאס41 ולא הדם מחסתאלא
 הטברא בשל הוא התוס' בעל ור-י סברא האי להו דלית מרבוותא דאיגאכתב
 בטילי לא עבידא לטעמא דתבלין דהא ר-י בשמ מהרי'ח וכ' ב.הזאת
 אבן ~ר' נ, ביטול להן יש ודאי אבל סק' למעלה או פס' למעלההיינו
 משום בדיעבר הדחה בלא שנתבשל יבש בבשר מתירין הלוי יעקבור'

 והדחה : ונפל שריק כבר עצמו והדם להלוחית כאן אין דנתיבשדכיון
 הבשר על שעדיין המלח משום אלא אינו בשר גבי אפילו צרינין שאנואחרונה
 דם להלוחית שום עליו אין נתיבש וכי הבשר שעל הלחלוחית ומשום נמסולא

 נוהרין אז חטין במים המלח פן יבש בשר כשמדיחין הע~לם נהגו מיהוומלח,
 וכתב להתיר, פסקו בדיעבד אבל לכתחלה והיינו בהן סולדת יד תהאשלא

 דשוב בטוב א' פעם רק הדיחוהו לא שאם לח הבשר על דם במצותבסמזק
 לח בשר אפילו אמינא הוה דמיסתפינא לא אי טכ'ה א'ז לשון וזה קפידא,8ין
 במרדכי כתב וה'נ טותר, שהוא בקדירה והושם הסליחה אחר כלל הודחשלא
 בהגהת כ' וכן בס' ובסל במים המלח נמס גקדירה גשהושם מיו כיפכ'ה

 : שבקדירה ומלח דם כנגד בה ס' יש חתיכה דכל מהר'ם בשםבסייסוני

יאי



שערים הששישער ל"ו8
 הששישעו

 ו"'1 "הוא %1פשר מנוקב כלי גבי על אלא בשר מניחין אין שמואי י"מיא,

 של" גזף נפיסיירי
 "ר.[ בוכ-ת מיד 16ליו יו*איס תסיס אין וודא. ברהיסני ה~הל,

 ובספר אסור מידר.ן שאינו דף ע'ג המולח כתוב פכ-ה ובאיז פשוס וף~ה.ה
 משום נאסרת הקערה ואין כפויה קערה ע-ג למלוח שנ.הגי, מה נתב"מצות
 פכ,ה אחא רב בשם הרא.ש וכ.כ אסור גומות בה .ש ~אם שריק מישרקדדמה

 דבר של כללו עצים ע'ג או קשים גבי על או מנוקב כלי עזג למל~חשצריך

 כתב ס-ט ס' ובי'ד ע-כ עליו למלוח כשר לחוץ יוצאין והמים המיסעליוכששוסך

 בכלי למלוח העולם שנוהנין מה כ' דם במצות ובסמ-ג מיד המים שיצאובעינן
 לעץ מליהה שאין וי'ל הציר מן הכלי בלע שכבר ואח-ו פעמים כמחמנוקב
 ע'י רותח נעשה לא העץ כי תפל וטמא מל.ח טהור כמו והוי לתוכו נכנסשאינו
 או בשר בה ומולחין חולבת בקערה מלה שנותנין יום בכל מעשים ונןמליחה
 נשמואי ק-ל ונםאיפכא

 רותח בה לאכול אסור בשר בה שמלח קערה דאמר
 באינו הפתרונים ורבו מלחו רתמת נאכל ד"ינו ה'מ הספר ופי' כרותחדמלוח
 לבשל מולחין שאנו מליחות שבל יעקב גרבינ. ק'ל אך מלחו 6חמתנאכל

 שהית.מליחה שיעור בהזג שפי' וראייה מלחו מחמת נאכל אינו נקראגקדירה
 ומליח צליה כמו דם מוציא דמליחה צליה כשיעור בקדירה לבשל שיניחנוקודם
 כרותח אינו מעט כ-א מליח אינו אבל דצלי כרותח היינו דקאמריכרותח

 הוציל מכלי נבלע שהדס לפי אסור הכל מנוקב שאינו גכלי לקדירה מלח יאםג,
 שבירה. צריך חרס וכלי הגעלה ?ריך עץ כלי היא ואם להוץ 9.ו,ב מקים לוואין
 מה ה*ירש וכן לתוכי נכנס ונ"ו הסלה ש%ין לפרש ןיש בסמ-ק ינתבך,

 שכתו~
 בספי הפ.' ה~י 161תה נו נגלע אינו שהד' איסוי פור;פ "ינו שהוסיס לפיגפוים
 שאינו כיי נאסיר אמאי הפנים יד1ה ,'כ יתיישב 1"'ב ל1'1 ונ-ע 1גמ11נ'ה"דומה

 מנוק~
 ה%. וגול.בסליהה

 בשר נמלח אם דם במצות להפ,.ס[ ויא להגל'ע גח איכ"

 ליכח חרס כלי דלגבי כלי באותו רותח לאכול אסור מנוקב אפילו חרסבכלי
 ר'ד בס' התרומה בס' יכתב ךץ. בלע. היא דבקל שריק משרק דדםלמימר

 רק מליחה שיעור שהא לא אפילו מיד הכלי נאסר מנוקב שאינו בכלי נמלחדאם

 עזכ, נאסר מעט רק שהא לא דאפילו בא-ו כתב וכן גכלי הנפלט דם קצתשנראה

 הפלת שאין כתנ א.' לתו:ו נ:נס שאינו ל.שנא גהאי ייה" ופי1כי הת1וסה גס'ופנ-ה

 בכל' הכשר דשהא והיכא ן. טוגא[. ונ.א וב6תכות וגהרס ג1ץ שגלוע סהנפלי9
 מעשה ציר שם ונמצא מניקב שא.ני בכלי ה~שפ ואח'כ מליחה כשיעורמנוקב

איר"
 הנמצא הציר כי מליהה ש.עור כבר דשהא כיון והת,ך רש'י יל בביתו

 העולם נהגו ש:בי בכה.ג להקל שאין פכ-ה והתו' בולמא, מוהל אלא א'נ,שם
 צריך בקערה הבשו' יכשמד'ה'ן ז. קל,פה. ע" מת'רו דורא ושערילחסור
 הבשר נתן בדיעבד ואב להדיח, בשר בה נותנין ואח'כ בקערה תחלה מיבלתת

 ולשווספר מליחה, כש'עיר כבו ~שהא הואיל מועט בומן להכשיר רגיליןתחלה
התרומה



חטמערקמ חששףשערל*ו
 הבשר כבר ששהא כיון הכלי בכד נאסר לא ובדיעבד כד הוא ס-ס בס'התרימה
 שאיכ( סשאב נורא כה'ג אמרינן )ולא מדם פולס שהוא דפו כל ופלס מליחהכשיעור
 שישור שהתח שלא בשר בי שצלאו ושפוד דן. בסלח. הבלוע רק נשארולא

 ואם שאיב, משאב נורא כה"ג אסרי' ולא סדם בולע שה.א אסור השפודסליחה
 כן שריפה כ-א תטנה לו אין עז ול הוא ואם ללבנו. צריך ברזל שלהשפוד
 פכ*ה והרא"ש בדיעבד וסתירין מזת נזהרין העולם אין אםום מרבותיקבלתי
 רחבי'ה בשם פ5'ה ובסרדכי נאסר. אינו נמלח שלא בשר בו שצלאו דשפודכתב

 אין יגם 15* 4ח'ב. בשר גו לצלות לכתחלה שרי בשר בו שצלאודשפוד
 שיעור כבר ששחא לאו אט צלוי חוא אם לראות הנצלה בבשר סכיןלתחוב
 חבל בצלי סולדת היד אם צליה גמר קודם הנתחב הסכין ואסור בפכ"היתב ובא'ו 1* דם. דכולו סשום צליתו בשעת בכבד סכין לתחוב אין וגםמליחח
 משריק דדסח משום בסרוכי התירו וכן בדבר חיתר נהגו כולו העולם שכלכתב

 , עליו שסולחין בדף כמושריק
 השביעיטער

 דוקא הברצלוני הרב לדעת אסור הבשר מנוקב שאינו בכיי ששיה בשרא.
 על נותנין 8" עאם בגדי שיעור נתו פכ-ה והרא,ש סליחה שיעורכדשהא
 דנכבש סשום אלח אינו דה4יסור משום להתבשל ומתחיל סרחיח שהי'האור
 צונן שהוא ביון סיד שיאסר אפשר אי בציר חכובש ואיכ כמבושל וכבושבציר
 אבל כולו הציר שבתוך מת כל נאסר ואז לעיל המפורש כשיעור דוקאאלא
  ובא'ו נ:, כרותה. סלוח כל כוין קליפה כדי אלא נחסר לא השיעור מוהבהוץ
 ש%ינו בבלי 5לותה שתיי5ה  תרנגולת ושסר ר*ת לפני ב% מ?שה כתבפכ-5
 וכן ציר פעם אלח עדיין היה לא ונפ צליה כדי בה שהתה שלא אע*פפנוקב
 כתב מהריף בשם דם סצות ובסס*ק ס-א ס' התרוסה בס' כ' וכן ר-י נוהגהי'

 סעשה ר-ת ששה וכן שוסן בו אין ואפילו לציר שחוץ ס" אפילו אסורדבולו
 שיעור שהתה לא אפילו כולו ואסור מגוקב ואינו בכלי שנפצח אחרבתרנגולת
 שאיפ דחוק והסקום עצמה בחתיכה סטלזם פורש שהדם משום והטעםפליחה
 במרוכי וכתב לחתיכה סחתיכה פורש כאלו פנוקב אינו והכלי הואיל לצאתיכול
 צלוה אפילו לאכלה התרנגולת אסר שר-ת כ'ג. פ' ובתו' פג'ה ובאשר'יפכ'ה
 בל יילו ל8 8פ" פליהה ?רינה "ינו ל?ל' בשר דק'ל השג ןי-ע באשר'י ופי'שח'כ
 כל יאסוד 5הא כי*ת ומ' 11'ל ר-ה בשם כתוב כדאיתא פפל'פ הום ד8ויש חע'גירכו

 בדו"ק ל"שש הש כר"ך על שבפנים טעפ8 סמאי ל?יר שהוז מה אפילו נולוהחרנוולת
 ראית ובול"! לו אסר פדדבנן תחתיכה בהוך שהוא ופן נל כ8ורש אשיב דל8 פה'תדוד8י
 במוך לילך ש'כול בפו לפפה ל[ו5 .יול דגך למיפק איבעי לפיפק רוכהח לדסליה

 ולא דרבנן בתקנתח ע5יד יח מ1וקב שאינו בכלו הפל.ה אבל פהפרינן לחהמתינה
 גו[ פ1כבמ 5ילה חק לביל8 הראוי כל ליבר ,כר לההמיר יש למ'פק לדם י,יתאש5יק
 דוכתא בכסה וכן פולסו כך כבולקו מולייתא גבי דאמרינן דאע'גהסשם

היינו



שערים השמעיש9 5"101
 הואיל חפרינן ל8 זסן לחהר אבל בליעה בשעת סיד דפולס היכח דוקחהינו

 : ע-כ כברוגאסר

 השסינישער
 יחוור הציר לתוך נפלה או מלוה מבשר ציר עליה ונפי נסיחה שלא "תיכהאי

 שנמלחה התיכה חבל בה הבלוע ציר פלסה דידה ציר דפליס ואגבוימלחנה
 פולטת ואינו הואיל חסור הציר לתוך נפל או ציר עליה ינפל צרכה כלופלטה
 וגמרדכי פנ-ה והרא-ש כ'צ פ' והתוס' צרכה. כל פלטה כבר שהרי שלהציר
 ביה חמרינן דלא והטעס לצלי אף אותן שאוסרין יום בכל שמעשיפ כ'פכ'ה

 שבולע מה סיד וופלט חיכפ ודוקא באיסור נתקשה דכבר משום פולסו כךכ18לע1
 גשסולחין נ:, מתיר 'עקב ר' ומיהו כבר שנאסר אח'כ ולא פולטו כך כבולעואסרינן
 משרק דדם משום ןשרי[ עליו ולתת מחדש[ ןבקר שתה למלוח אף שבוע לפניבשר
 פולס ציר דמו שבלע אע-פ מרובה זמן לפני כבר שהומלח ,1הבשרשריק
 רק נמלח הראשון הבקר אם אבל מותר ובדיעבד הדם מן בולע ואינולעולם

 התרומה 81ס' מחדש, בשר עליו למלוה לכתחילה מתירים הגאונים 8' יוםלפני
 8'נו ומשרה יומיים או 'ום ציר לפלוט פתוחה שהחתיכה ר'י בשם ס,וס'

 אפילו פולסת אינו שאו יומיים לאחר אבל עליה שנמלחה החתיכה דם מןבולע
 בשם במיימון בהגהה כ' וח וכעין נאסר אחרת חתיכה עליה נמלחה אםצ'ר
 הדם שמעכבות בבשר גומות 'ש שחרי שריק משרק מפעם שמת'ר כר"ת ודלאר-י

 הדגים פרש'י אסורין 'חד שנמלהו ועופות דגים פכ'ה בתלמוד גרסינן נ, ע'כ.לשרוק
 פרשב'ם לר'י נראה ואין גא'ו וכן אסורין העופות דנם פי' ורשב'ם אסוריןלבדן

 ןשנטלו שלמים או חתיכות בדנים דוקא דאיירי עוד וכתב רשב'ם דברי 'ש8והרא'ש
 משופות יותר דקמוטי לע'נים ונואהן הדבר קשקשיהן נסלו ולא שלמים[ אבלקשקשיהן

 הגיגית בשולי עצים ונותנין הרבה מלוה בשר בגיגית שנותנין פעמיםוגם
 חתיכות מק?ת מוצאין ~לפעמים הבשר מן הנוטף הציר ובין הבשר ביןלהפסיק
 ולא פילי ביה לית ואפילו דאסור פשיטא הציר שבתוך מקצת אותו הצירבתוך
 שחוז ומה דמי כמבושל וכבוש כבוש כמו חשוב הציר שבתוך דמה בקליפהסגי
 מכדי יותר ומעט הציר בתוך ששרוי מה לחתוך העולם ומנהג מותרלציר
 דשמנוניה והל-ל שומן הציר שבתוך מקצת אותו אפילו מותר הנותר וכלקליפה
 מריש אפילו למיכל אסור בחלבו שצלאו גדי כדאמרי' חלב כמו מפעפעהנאסר
 השמנונית האוסר ודם הואיל מותר שלמעלה את כה'ג מ'מ מפעפע דחלגאודניה
 : האוסרו דבר שזה דט היה מאילו לאסור יותר כח לו ואין מפעפעאינו
 שהוא ה?יר מהמת ר*וין המים שאין ומן כל גפיס שנתעיג ציר דמשפע בפרדכינפג-ה
 לגההלה ולזהירות ולומר להקל 11ת קושי נהונו הנגבש לאסוי כרוהח שהשובפלוה
 בשר ה. כרות"[. חשיב ואינו להד,8 משסע פב-ה א'ז גשס גאשרי וגהנהה וע-שב8'

 ולא בבשר ונבלע חוור שהדם לפי אוסרין רבוותא מעל"ע ונשתהה במיםששרה
 נבי אבל שרי בחלבא יומא כולי תרו דאי בחלב בשר גבי כ*א חידוששייך



 יקשערים חשסינישערל"ו
 ט8טפם'1 ויש אוסרין אין היום וסקצת אהת לינה וק במים שהא אם אך יאום

 אני וגם אותו אוסרין שהיו מרבותי שמעתי לא אך הלילה כל בשריתלאוסרו
 דביצה פ'ב ובסדדכי ן. אוסרו. איני סיל'ע ואף בדיעבד איסור בו נוהגאיני
 חופז כמו חייף שאינו באונן צונן כבישת דכל גאונים ויש ר-ם בשםכתב

 ר'ת ובשם יטים נ' נכבש אא'כ כמבושל נחשב אינו חריפין שהן בווכיוצא
 נשם דן4! פ-ב הרא*ש וכ'כ כמבושל השיב ולילה דביום ריצב'א בשםשאומר

 : כסבושל ופולפ ובולע כבוש נקרא מעליע שלם 'ום שהא דחםריצב'א

 התשיע'שעו
 מליחה כעין מנוקב בכלי אסילו שחוטה בשר עם נבילח בשר נמלח אםא,
 רבא כדאמר התורה מן אסורה השחוטה בקדירה לבשל מולחין שאנושלנו

 שייך דלא השחוסה אסרינן הנבילה ציר ומשום ורוסבן צירן לאסורהסמאין
 בסרוכי וכן הוא דקליש דם נבי כ'ח שריק דמשרק טעמא ולא פולטו גךכבולעו
 אסור טליהה שיעור שהא לא ואפילו ויא חוק נבילה דציר ראבי'ה בשםסכ-ה
 מסיק ועליו מדרבנן אלא אסיר אינו סמאין דגים של ציר אבל נ:,עיכ.
 הוי טהור דג עם טמא דג נמלה אם וא'כ הוא בעלמא דזיעה ציר ושאניהספר
 הע-נ מן מלוחין דנים קונין ולפיכך להקל יש בדבר ספק ואס ררבנןאיסור
 סח'רה תבא אמנם לקולא דרבנן וססק טמאים דגים עם נמלחו אם הואדספק

 אותם וקונה 'חד ששרויים וטהורים סמאים דג'ם בשינו רואה חשרלפלוני
 דבכורות פ-ק בא-ז וכ' נ, בם. יכשלו ופושעים אומר הכ' ועליהםלכתחילה

 ספאין דגים ביניהם רואין חנו שאין ומן כל מלוחין טהורין דגים הסוכריםגוים
 לברר, דא'9א היכא אפילו מחזקינן לא איסור יאחזוק' ועוו מותרין, הןהרי
 חהד בחביות או א' קרון על כשמביאין סומכין זה ועל דע"ז פ'ב היא'שוז.ל
 ל% שמ% הוא ררבגן דספיקא אותו שמתירין ביחר  וסהורין סמאין מלוחיןדגים

  פנ-ה בפררכי כתב ד4. יחר.  עירבן כ'צ שפלפו ואחר גיחר בתתילהנמלחה
 לכל בס' בטלין ציר מיני דכל סלקינן בהא דבר סוף ז'ל סהר-ם תשובותבשם
 היותר, לכל בס' דבסלין מינו בשאינו במין מודה יהודא ר' ואפילוהיותר

 אסור הכל ציר סהור הדג עם שכבשו סמא רנ כתב דמאכ-א פ'םוהרמב'ם
 : הסהור מן ממאתים אחד הטמא הי'אא-כ

 העשירישער
 אם כרותח חשוב בקדירח לבשל שמייחיז שינו מיי"ית שיי שק-י ""ר'א.
 סםוכות או זו גב על זו ותונים שהן כגון יחד נונעין מלות'ן וגביגה מלוחכשר
 וטעמו צירו פולס אחד כל מלוחים ושניהם דהואיל אסורים שניהם ,ו אצלזו

 דם גבי כ-א דמשריק סעם או פולסו כך כבולעו לומר שייך ולא בולעווהשני
 כלום מפליס אינו שתפל לפי מותר תפל והב' מלוח האחד אםוא-כ
 כרותחת חשובת פליטה ואותה געצמו הוא שפולס כ-א המלוח בדבר כחשאין

להיוה



שערים העשיישער ד"ן12
 שמונח או בו הנוגע תפל דבר ל"פלים כח לו אין אבל אחר בדבר נבלעלהיות
 אסורח הכשרה או מלוחה הנבילה אם ונבילה שחוטה בשר גבי הד'ן וכןעליו
 מלוחה הכשרה אם אפילו הפלה הנבילה אם אבל בה נבלע הנבילה שפליסתלפי
 היטב הסלוח הסהוד שמדיח א-ז וכ' מוחר, חפל וטמא מלוח סהוי דק*למותר
 שנסצא היה שמעשה עור וכתב וגרידא קליסה בלא בוה ודי בטמא שיוגעבסים
 פלוח דטהיר חההיא פכ'ה הרא'ש והקשה ר*י והתיר מלוחים דגים על צונןחלב
 תחתיו או הטמא על ומונח הטהור שנמלח כיון וא-ת וז-ל מותר תפלוסמא
 מכל הטהור שנמלח כגון וי'ל הסהור שעל ממלח הטמא גם נמלח הרי בצידואו

 בטהור הסמא שנוגע בסה א-נ נמלח לא בטמא שנוגע במקום רקצרדים
 שימלחנו עד דמו מידי יוצא אינו דבשר רותה כך בשביל נחשב אינוהמלוח
 שאיגו אע,פ צלי לצורך כגון קצת רק הנמלח בשר ימ-מ ב:. ע-כ. יפהיפה
 חשוב דציר אסור הגביגה על סמנה הנוטף ציר מ-מ במגעו לאסור כרותחחשוב
 אותו חושבין שאנו מלוח ורבר ג* מולחה מתמת )בל4( נאכל 4ינו שהרירוחח
 אינו נתייבש אבל טבחוז הטליחח מהמת לח שהוא בזמן דוקא היינוכרותח
 לח הוא ואפילו תחתיו או עליי שמניח מה או במנעו ולאס~ר כרותח עודחשוב
 ההדחה דאדרבה המליחה מחמת לח שאינו רק כלום אינו שהודח מחטתעתה

 שנמלח קצת מרוגה זמן יש שאפילו בא-ז וכ' והמלח, הלחלוחיתמעברת
 שיהא עד כרותח לחושבן 'ש שעליו, וציר במלח לחלוחית ויש לח היאועדיין
 חלב לתוך שנפל מלוח שאינו ובשר וי. לחלוחית. בו שאין לעינים וניכריבש
 וכן מותר הבשר מלוח שאינו צלול אחר איס~ר לתוך או מלוח שאינוצונן
 לפי רבינא ושרי רנמכא לכדא דנפלה יונה בר ההיא כי מותרהחלב

 כרותח חשוב שהוא לפי נאסר היה הגיזל מלוח תי' דאם מלוח היה לאשהכותח
 היינו פותר תפל וטמא מלוח טהור דאמרינן דהא אצלו לח שהי' הכותחובולע
 אבל בולעו אצלו מוציא לחלוחית אם אבל מתפל מפליס אינו שהמלוחמשום
 הדחה. רק צריך הי' לא הצורך כל הכותח ולא הגוזל לא נמלהה שלאאחרי
 שסמוכה לח איסור שפיר ב.לע הי' צונן הי' אפילו צלי הי' ואםדן,
 חי הוא אפילו בקעים פי' פילי ביה אית ואי קליפה כרי כ-א אוסר שאינואך
 צלול איסור לתיך שנפל צלי בשר שאר וה'ה בקליפה, סגי .לא אס.ר הכלאו
 אסור כולו פילי ביה אית ואי קליפה צריך צוננים שניהם אפילו עליו שנסףאו
 אוסרות פ'יי יח' * סבייא ואי דרכיך גוזלא בר שאני נאמרולא
 אוה. שמני"ין גשעת פילי ביה אית אי נשר נש~ם וייק'נן ק,ימיון דלח תיפא קצתבו

 טשום שאני דקליש דם ואפיל. שזליו בנין הדס מן קמ.יתא הוחה לצורך ישיוהבגלי
 נמי קאי אסור כ.לי פילי ביה דאית ג'כ כתנ התרומה ובס' מפילי[ וזבדה.זר
 בו אמורות פילי כיה אית רתי כתב פכ-ה א-ו וכן אצלי רקאי פירש ורש'יאחי

 אצלי: דקאי משמע דלגאורה כתב אבל התרומה ספר דברי ג'כ הביא פכ'הוהרא,ש
 נצלו או שנתבשלו מחמת הן חמין א" אבל מל.חה ע,י המין דין פרשנו הנהד;
 ושמואל דרב בפלוגתא התל.י אחר דין אלא תפל וטמא טלוח טהור להןדיןאין

ותתאי



 זקשערים העשירישערל"1

 האיסור והוא למטה התם אם הדין וכן כות'ה דתניא כשסואל גברותתאי
 וטחפם גבר שהתחתון לפי נחסר היתר שהוא העליונה למעלה צונןוהיתר
 היתר סטה של החם אם ואפילו איסור שהוא התחתון מן בולע שהואהעליון
 801לים גבר התחתון שחוא לפי התחתון נאסר אפ-ה איסור הצונן והעליוןהוא

 שאין מליחה ע,' ייתח דין לו ואין פליסה אותו ובולע איסור שהואהעליון
 היתר בין איסור בין למטה הצונן אם אגל מלוה שאינו דבר להפליט כחלו

 ספלים ואינו העליון ומקרר גבר התחתון כי נאסר החיתר אין החםועליה
 בלע, פורתא ליה דמיקר דעד בשי קליפה מיהו בעליון סעמו מבליעו אינווגם

 בהזך סחפ מ-ס ותיסא מקומן את יקלוף בחתיכה חתיכה דם במצות סמ'קוו-ל
 בצד וח מיירי והתם זענזז מיירי חם גבי דהתם י'ל ושמא כולו דאיתסרחם
 ר'ת בשפ חתוס' וכ' מהר'ף בשם צולין כיצד בפ' כמרדכי איתא וכןזה

 צונן לתוך דחם ואע'נ לגסרי החלב שרי צונן חלב לתוך שנפל רותחדבשר
 : קליפה לכיי ס' סצריך ה" זריביא מותד קליפה שייף דלא בדנר קליפחבשי

 עשר האחדשער
 שנסלחח לאתר בקדירח כבד בישל אם הכי הפסק הוה לרש'י כבד ייניא*

 דם מפליס לעולם הככד כי הכנד הותר נמים והודחה סליח" ע'עורושהתה
 לבשלה אסור לכתחלה מ-מ אבל לפלום שטרוו לפי בולע ואינו דפו0חמת
 ואם הדם סן שבולע הכלי אוסרת מ-ם בולעת דאינה נמי דנהי לבדהאפילו
 מליחה ביה סהני שלא הכבד רם שבולע לפ' אסור הבשר עסו בשרנתבשל
 אכל נאסרת ואינה ואוסרת ממש הדין כך הצורך ככל נמלח לא אםולפרזת
 בשר עם לבשלו שסותר כמו בשר עם לבשלו מותר נשר שאר כדין הואנמלח
 וה-ה בשר של בקדירה צליה לאחר כבד רנותנים יום בכל דמעשיםלצליה

 דכבד ושמעתתא צליה, טשיעור מליחה ושישור דצלי כרותח דמלוחבמליחה
 ואי כבד גבי כרשז, לששות ויש לפר-ת בין לפרש'י ב,ן היסבמפורשת
 אישתלי וא' כ11-' ה16רה ,פ5וק ליתתילה ]*י' עביד, כר-ת עובדא ועבידאישתלי

 דס, בפצות וג5פ-נ לעיל פשמע והכי קניתי נך יובוח מו;דיינן לא ג1-חופ5ק
 איסורא וספק בחליסה בקיאינן לא רהאידנא מסתיבתא דשדיו אלפס רבכתב

 בתר ובשלו מעיקרא לה דסוי היכא אלא שליקא כבדא לסיכל שרי ולאלתופרא
 מסוי דלח שליקא כברא ריעבד למיסר אלפס רב אתא דלא היא'ש וכתבהכי,
 בין מפליג ולח נאסרת ואינה אוסרת דכבד אמתניתין פליג לא דמסתמאכבר

 חכי למעבד שרי דלא כתב סמת'בתא דשדרו מנהג אלא מבושלת וביןשלוקא
 כתבו לא הסחברים וכל בדיעבד אפילו אסר דמאכ-א ט-1 והרמב-כלכתחילה

 ~כמרדכי דם במצ~ת בסמ,ק וכתב כבד לגשל שלא דנהגו לכתחילה לשוןאלא
 משום בסמ'ק אהר טעם ועור שנאסרת הקדירה משום גדל9'ל הטעספכ-ה
 סבושל אלאדוקא שרי ולא דאסר מ-ד איכא ושלוק שלוקא קיוי מתי בקיאיןדלא

 הרא-ש יכתב ב. גמורה, צליה לאחר ג'א כלל כבד לבשל דאין כתבומשו'ה
8כ'8



שערים עשר חאחדשער ל"ן14
 רוצה אם דוקא היינו הכגד תחת לגגי וחתיכח וערב שתי קריעה דבעינן דהאפכ'ח
 שו'ע קריעה בעינן צלי כולו לאו אם לפר-ת המליחה אחר או הצליה אחרלבשלו
 צליה בששת קוז או קיסם בו לתהוב השולם דנהגו בסמ-ג וכחב לתחתוחיתוכה
 בפניס, גדפר'י שו'ע לקורעו נכון אח'כ ולבשלו קליפה כדי אותה הצולהומיהו
 בשם וכתב נקבים בו ומנקבין קיסם בו שתוחבין מנהג על תמיהובא-ז
 לקרשו ז'ל ר'י נוחג היה וכן ההלכה משמעות לשנות שאין שרלאוןר'
 בשרא תותי בין בשרא עילוי בין בשר עם נצלה או נמלח ואם נ, ע"ג.ש'1
 בצליה שרי לא דלנתה'לה בתב רש'י אבל שריק משרק דדם בדיעבד דשריק'ל
 זה צד ולפעמים זה צד מגביהין דלפעסים שלנו גשפודין בשרא תותיאפילו
 ואנו !-. ע-כ. בישרא תותי לכתחילה דשרי וטורים בסמ'נ כתב במליחהאבל
 התלמוד בכל זה איסור סצינו לא אבל צליתה קודם כבד למלוח שלאנוהנין
 ונתנו בטים אח'כ הדיחו ולא כבד צלו דאם ראבי-ה בשם פכ-ח בטרדכיוכתב

 הכבד ואם [ק, ע-כ. הוא בעלמא מהול לכלוך דג-ר אע-ג לחוש איןבקדירה
 נגד ס' בחתיכה שאין בהחתיכה ודבק שלם הכבד אם עמו ונתבשל בעוףדבק

 בשר ושאר הרוטב מן ס' וצריך אסורין החתיכות כל אז כה הדבוק כבדחתיכת
 שנתבשל מירך וראיה בה דבוק שהכבד חתיכה או שלם העוף לבטל התירשל
 במצות בסמ'ק כתב וכן אסורה בירך רק סעם בנותן יש דאם הנשה גידבו
 במים מכוסה שעה כל היה אם חפילו חתיכה בכל כה'ג פשער הי' שרש,ידם
 אמרינן וכה-ג בדם דדוקא כ' בר~ך שרבינו פג'ה במרדכי כתבוכן

 משום לבסלה ס' בה אין אם מועט איסור ע'י אפילו נ'נ עצמהחתיכה
 עז או מתכות כלי אבל ן, בא'ז. כ' וכן משם האיסור להפריד אפשרדאי

 על איסור נפל אם ליבון או הגעלה ע'י להפרידו ואפשר הואיל בחתיכההדבוק
 אלא הכלי כל בעד לשער ויצטרך הוא נבילה כולה אסרינן לא הכלימקצת

 כל משערינן נפל א.סור כמה יודע אינו אא'כ שנפל חאיסור כפימשערינן
 אז העוף מן נפרד הכבד אם אבל ןי בעוף. הדבק בכבדחכלי
 ותתוב נפרד או בו מחובר וכבד העוף צלו ואם ןק, משערינן, קדירהבכוליה
 סביב מעט שקולפין רק כולו פני על מבחוץ פותר עצסו דעוף העוףבתוך
 בעי לא קליפה אפילו וי-א דייב מידב דומא מותר והשאר לחוץ ווורקוהכבד

 קריעה בעי ולא הוא בעלמא השומנא ק-ל יסחול מן, העוף. בתוךכשנצלה
 ובכריתות דם שפולס דמה לקדירה אותו למלוח צריך ס-מ אבל וחתוכאש'ו

 : בלאו הסחול דםחשיב

 עשר השניםטער
 בישולו לאחר קורשו קרעו לא דמו את ומוציא קורשו הלב תניח חלכ דיניא*

 ואינו דשיע סשום מותר הלב ' בשר אבל אסר שבלב דם דוקא פרש'יופותר
 פני בקדירה דמו עם שנתבשל לב וא-כ דשיעח לב שחני כראמרינןבול*

גקריעה



שערש עשר השמםארל"ן
 פני אפילו ומשו'ה םבח1ץ ובין סבפנים בין דשיעה מש1ם מותר והלבבקריעה
 שאני חספר שמתרץ דמה ור-ת ר" בשם כ' והתו' מותר הקדיו'ה בתוךהקנה
 כך כבולעו מטעם אלא כן נשאר המסקנה ואין הוא בעלמא דיחוי דשיעלב

 ומותר לאח-כ קורעו דמו עם הלב נסל"" או נעל" דוקא ולפר,ת שרי,"ולטו
 עצמו הלב בקדירה הלב נתבשל אבל לארץ ונופל ונפלס חוור הנבלעשדם
 ובטרוכי הלב דם בנגד ס' שם שיש סותר והע1ף הללו בדם שנתבשלאסור
 דם נגד ס' בו שאין עוף שום לך שאין שבברור ג,כ כתב ראבי'ה בשםפכ'ה
 דם נגד דמשערינן ג'כ כחבו במיימוני ובהנהה התרומה בספר והנה שלוהלב
 נגד ס' בו יהא שלא עוף שום שאין קבלה וז'ל הרא'ש בשם כתב בטור אךהלב
 נבילה נעשית חתיכה אותה קטנה בחתיכה דבוק הלב ואט נ:. ע.כ. שלוהלב
 מותר חתיכה אותה כל ננד בקדירה ס' יש ואם חתיכה אותו כל נגד ס'וצריך
 תמנת בעודן בזו 11 החתיכות נוגעות חמות בע1דו בקערה אח.כ שנותנ'1אע'פ

 כדבעינן רוטב בלא אחרת לחתיכה הולך בחתיכה הבלוע איסור דאין מותראפ'ה
 חתיכה נגד ס' יש חם בפשטידא חתיכה כשמנתחים הדין וכן נ. קמן,לסיפר
 ברוך ר' כפ,' ולא מותר והשאר הלב עם חתיכה אותה 1'ורק בה דבוקשהלב
 השומן שנטפסף עיי חתיכות ג' או ב' בתהילה נאסרו שמא דחיישינןדכתב
 אלא הכי נוהגין דלח חתיכות נ' או ב' א1תן בל ננד ס' שוב ויצטרךמעט

 הוא ואם בס' בטל פשסידא שקורין במולייתא שנמצא כבד בתשובתוכדפרש'י
 להתוך נהגו וי* אסור. חכל לאו ואם ההתיכה כל נגד ס' שיהא בחתיכהדבוק
 הוא הי' ונמלח שנדוח ואחר שיעתו דרך פולס אינו שטא כי הלבערלת

 בשר,:כשאר

 עשר השלשהשעו
 ורב לקדירה מפרשי וראב-ן ור'ת לצלי ההלכה כל מפרש רש'י כחל ייניא.

 המסקנה אך הסוגיא כל ולפרש להאריך ואין מיוחדת שיטה לו תפם פכ-האלפס

 בדיעבד מותר לצלי כלל קרעו לא ואם לכתחילה ש'ו קריעה בעי דלצלילרש-'
 ולקדירה נ:. דפירש. היכא אלא בדיעבד נ,רו ולא 1-רבנן שחוסהדחלב
 קריעה לכתחילה צריך פשטידא שקורע מולייתא לעשות או בשרבלא
 ומו בשר בלא אף בריעבד אפילו אסור ש-ו קרזו לא ואם בכותל וסחוש'1
 דחלב בדישבד אסור בכותל טחו שלא רק ש'1 קרעו אפילו וה.ח צ' ס' בהדוכ'

 הכחל בשר אוסר נבלע וכי דרבנן חלב איקרי שפירש וכיון ונבלע חוורהנפלט
 הכתל ובשר במים בס' הנפלט החלב שנתבשל לבסל הכהל עם בטים ס, ישואם
 ובסמ'ג בכותל 1סחו ש-1 קרעו אפילו לכתהילה אסור בשר יעם ג, מותר.הכל

 בשר עם לבשלו לכתחלה פותר בכותל וטחו ש'ו דקרעו היכא כ' ב-בבמצות
 'היאל ר' אמנם הפירושיפ לכל הוא הכי דלכאורה בסמ'ק וכתב הפירושיםלכל
 אשכחן לא א'כ בשר בלא לקדירה ספורשת ההלכה כל דלפרש'י לאכלואוסר
 ש'ו קרעו ואפילו בשר ועם וו'ל לפרשעי כתב וא'1 בשר, עם. לקדירה היתרשום

אס51



ק1ערים עשר הש1שחשער ל"ו16
 שיניק אחריו לחסט וצריך מניקה לשאינו סניקה בק הילקו ולש דיעבד אפילואסוי
 רש'י תשובת סראבייה הועתק כתב פכ.ה ובמרדכי בשר, פחריו לאכולאם
 להת'רו חלבו את ומוצ'א קורעו שמעתי לא דאני סויבך אני הכהל ועלויי
 שנתבשל וכחל עצסה בפנ' להתירו אלא בדיעבד ולא לכתהלה ל8 בשרשם
 בשר עם נתבשל ואם ןן, לעיל. בבא'ז בו חילקו ולח בס, אסור בשרעם

 רק אסור לעולם דכהל פכיה הרא-ש וכן ב'ב במצות בסמ-ג כתב ס' ישאפילו
 לצלי ולראב'ן ולר*ת היטב שם מפורש והטעם סותרות והקדירההתבשיל
 כלל קריעה בלא אפילו וי'א קצת בקריעה לכתחלה מותר בשר בלאולקדירה
 קרעו לא ואם לכתה'לה בכותל וסחו ש'ו קריעח בעינן בשר עם ולקדירהלצלי
 אלפס ייב הדין וכן ס' עד אסור כלל קרעו לא ואם בדיעבד מותר קצתרק

 סותר ובדיעבד ש.1 קריעה בלא לכתחלה אסור בשר בלח לקדירה אךפכ4ה
 וכר'ת כמותו לעשות שלא והחרים נידח שראב'1 לפ' כרש4יונהנו
 והיכא ך* פכ'ה. בסרוכי איתא לישנש כחא' ראשונים שגדרו גדרולפרוז
 אפילו להתיר יחיאל ר' הורה בשר בהדי אפילו ונתבשל מאר הכחלשגתיבש
 באיז וכתב גזרו לא יביבש דרבנן שהוטה שחלב לפי ס' סצריך 81ינולפרש'י
 ואם ליח צליה אלא כלל מבשלי דלא במתיבתא דנהגו הגפון תשובותבשם
 מותר שנתבשל או שנצלה והכחל ןי ליהי לבישולי שרי פעיקראמיובש
 הרא"ה פתוך כדפוכה אייוי גכותל וסחו 1.1 ]נקריעה בסגין לחותכולכתחלה
 בשר של ע-כ[ צ' ס' גסודים כהדיא איתא והכ. בפנים לקפן גס8'קוה"ט
 עדיין שהוא חע-פ בשר בה שהי' בקערה להניח סותר וכן רותח ווהכחלאש'פ
 ישראל כל דנהיגי כתשובות וכתב ובמרדכי בס4ט התרופה בספר כתב וכןרותת
 לבשל שלא העולם נהגו והנה ב'ב במצות סם'ק וו4ל כלל, כחל לבשלדלא
 דמהאי אומר והיה עד וכו' בכותל וסחו ש-ו בקריעה אפילו בשר עם כללכחל
 בשר לבשל שסופו לפי בשר בלא אפילו כלל בקדירה לבשל שלא גהנוטעסא
 קדירה להם להיות נוהגין היה דכבר אומר והיה בשר עם כסו והויבקדירה
 כ'כ בכהל רגילות שאין עכשיו זה על לססוך אין ומיהו ~הל לבדהמיומדת
 6ויירה פ.1 ~1.י בקרירה אח'ב בשר לבשל אתי רלפא ל6יחש איכ8הלכך
 פשוכם אלא כן חהרי לשר משום אינו בקדירה שה"פ'רו מה ושמא גשד12ח
 נמלחה ואם וקי ע-נ.[ כ*כין שייד לא חו-ק כהל עס בש1 לגשל 8ה.דלפא
 48כ הוא מנוקב בכלי מולחין שאנו שלו המליחות וכל הואיל בשר עםהכחל

 גם נת הבשר וכשנח בולע אינו פולס שהבשר זמן דכל ובשר בשר כמומותר
 שחוטה חלב גבי כ'ש טעפא כהאי אמרינן דאורייתא דם גבי ו8פילוהכחל
 דריש דהא ונדבק סריך חלב אבל ונפל דשריק דם שאני לומר ואיןדרבנן
 דחלב והסעם במליהה וה-ה שרי דיעבד בשרא עלויא כחלא הלכךסרימר

 : ודיו כחל שתחתה הבשר ידיח הלכך דרבנןשחוסה

שער



ט שערים עשר הארבעה שערל"ו

 י'ד ר עש
 בכיי אם ישר"י ייע ייא תינניית מיני 'שיאי שבבית שפחה "י גייא.

 אם הישראי ראה ויא המיח מן הדיחו או מ5גו שני בכלי או מלנוראשון
 מנוקב בכיי מיחו אם נודע ויא בשר מלחו או בקזירה ונתנו ב-פהדיחו
 אם כה-ג וכל בשר עם חולבת קערות הדיחו אם נודע ולא קערות הד'הואו

 דאמרינן אסור הכ5 או ישרא5 מנהג יודעין אינן ישראי שבבית השפחה אוהנוי
 מנהג יודע הגוי אם ואפייו יעשות שהרגיל כמו טרחו להקל כדי עשההנוי

 גוי. שי דבריו על סומכין דאין עייו סמכינן 5א בדין שעשה ואומרישראי
 יוצא דעה בר קסן אפייו ישראי ישן אם אכל ב 5היתר. ו?א יאיסורלא

 פן הגוי דמירתת משום ישרא5 של מנהג 'ודע הגו' אם הכי מותר אןונכנס
 אחת ונמצא יחד הרבה שני בכיי תרנגולות מיגו אם ק,ו וגם ג בו.ירגישו
 האי5פס כירה בפ' כדתניא מבש5 אינו שני דכיי טותרות שהכשירות נבייהמהן

 הקערה לתוך הוא נותן אב5 תביין לתוכו יתן יא מרותחין שהעבירווהקדירה
 דם רפיטו יבדן נמיתו כי אף ייתסר' הכשירות אפילו מבשי דאיועוד
 בשם בסמ-ג כתב וכן מבליע. ויא מפייס לא שני גיי ודאי אלא ובלעווחורו

 הנבייה, עם שני בכי' נמלגו אס מותרות שהנשירות כך למעשה דהיכהר-'
 יי-1( "נניו" עפ 1מ1"י א" מיתר,ת ש"ישייית ימן"" "יי" ר-. נשפ קגת נ"1,ת נסמ-1ונ-נ
 התו' שהביא בירושלמי מונח וכן תרס ככלי 'מכליע שנ' ד;לי פסק ומהרי,הך

 ראבי.ה בשם כירה פ' ובמרדכי מתבשיין, אינן תביין בולע דרס כלי וו-יוסמ-ג
 ואם הוי מיהא ובויע מפייט מ,מ אבי מבשי דיא נהי שני כיי שקביכ'

 הנביע הנגייה שמנונית משום אסורות הכשירות יחד ונב'יות כשרותנמלגו
 וכתב ה שריק. משרק זזם בע?מא כשידה לדם דמי ויא גקל נבי? שהואבי

 תרנגולת שי והשחיסה הצואר בית וישטוף לרחוץ דנהגו שגת במצותב::.ג
 המים ו5הרתיח ישוב שרגייין משוס והטעם שני בכוי א~ו(ו שימ?ני קורס'פ:
 והשהיסה. הצואר בבית הנדבק הדפ מן בהרתיה מאד נאסרין והיו האשעי
 באותן קערות מדיחין ד(;ין הארץ בכ5 נוהר'ן ואת הרחקה שנהגו ואע,פן

 השחיטה בית כבר שרחצו אע-פ והשמנונ.ת הדם מפני תרננו5ת בהן ע:5גוב.ב
 השחיטה בית ושספו ריצו יא 4~: אף מ-מ אמנכם ן הציאר.וגיו-ץ
 הניי הכי מותר גדיעבד הע,ך יתוך המיס יכנסו שיא הצואר בירקו5א
 פירשו מבשי אינו שני דכיי והא ח מבשי. אינו שני דכיי התר:גוייןוגם

 שעומד ראשון בגלי ודוקא מבשל אינו בו סו?דת יד דאפילו כירה פ'התוס'
 סולדת שהיד ומן כי שיעור חכמים ונתנו חומו ומחויק חמין ודפנותיו האשאצל
 ויין ט לא. ומתקרר והולך כ-כ חמין דפנותיו שא'ן שני כלי אבי מנשיבו

 כירה פ' התוס' וססקנת שני כנלי וירשב,ם ראשון ככיי הוי יר-תעירוי
 דקי-ל יא ותו קליסח כד' מבשל אלא שני ככיי ויא ראשון ככיי לאדאינו

כשמואי



 שערים עשר הארבעה שערל"ךסן
 לותחין עירה אם וילכך שרתא בלע לה ואדמוקיל גבר תתאי יא=כשטאי
 ראש אם בעי לא קליפה אפילו ויפעמיפ יוחר ויא קייפה צריך התרנגויתעי

 במרדכי כתב כך "רותהין בפני ו5גינות שוכבות הנוצות דאו למעיהחתרנגויין
 אלא התרנגולין ימיוג ורן דלכתחילה דפ בסצות גסמ-ג וכתב כירה.פ'

 : שניבבלי

 ו " ס ר עש
 שמינה שחוטה בשר אפילי סבר רב ויף רב פליגי היא מייתא ריחא בדיןא

 הכחושה מפטסת השמינה דהשחוטה משום אסיר כחושה נבייה בשר עםשציאו
 דריחא סבר ויוי איפכא הוי אי וכיש השחוטה ומפסמה הנבייה והדראהנבייה
 כיוי רש.י ופסק שרי, כחושח ושחוטה שסינה נכייה ואפייו היא מייתאלאו
 א.וו יע,י ואסדי~ן שגתוך ש6.ו" מאתינ" ס-ש ק1ת ת'ע 1שס ש,1-, "ני רתש4עני

 1"1ק יש המ נתוש שהון "א'5ור ו5י וג"1 55ישע ".נו י" 51וא יואיסור ג'תש5יפע
 וכן כוותיה קאי מצי תיוהא גבת כותיה קאי דרבא משום ע-ג, ורשונפ515
 בבת דשרי ורבא כותיה דשמעתא דסוגיא כרב פסק ור-ת כיוי אלפס רבפסק
 יבת וי.ד היא מייתא ריחא נבייה פיטום דגבי כוותיה קאי מציתיוהא
 אפילו יאסור רצה ריב-ם וכן כר.ת, הרא-ש מסקנת הוא וכןתיוהא,
 והרבה נוים. שי פשטידא עמ אותו שאפו ישראי של פשטידאבדיעבד
 ןאסר מאן אפילו ר-ת ואומר כלוי. או כרב קי'.1 אי בדבר עליו גחלקוגדתיפ
 יאסות שרי שינו בתנורים אבל פיטמייהו דנפיש שיהם בתנור'הם איא אסריא
 שינו בתנורימ יאסור אין ופידין פשטידא יאפילו התוס' י וסן הצל', עםפת
 ב-ב כסצות הסם,ג וגן הטיימו~י וכ' מתפשט. וההבי בתנור הרבה ארר*יש
 כדמוגח פיהם מכסין שהיי שיהם קטנים בתנורים ודוקא דע-ז בתרא בפ'חראיש וז,י גדוי. תנור זהו מצה של עשרינים '-ב מחזיק שהוא תמר רבותיובשם
 אין פתוח דפיהם שינו תנורים אבי בזה זה של ריחו נכנס ו1כך רשבתפ-ק
 פת שינו בתנורים יכתחייה שרי דיר-ת ר,מ בשם כ' פג-ה ובמרדכ'לחוש.
 איפכא וי,א בבצק מגוסה אא,כ בדיעבד דוקא איסור ושל היתר שי צליעם

 מן שפיהם שינו בתנורים אבי 1מ-ד שרי ימעיה שפיהן שיהם תנוריםדדוקא
 בה,ג וכחב יכתחייה. דאסור מודו ג-ן דהו כ1 ומפטם ריחו מחזיקהצד

 נציה דכבר כד'עבד דיקא וד-א בגדי עובדא רעבד יר ואף כל1ידהיכתא
 רש,י כ' יכן היא. מייתא ריחא דיכתחייה ע-ו במס' א-ו כ' וכןוהישיר.
 אסור צלי עם פת אפו בריעבד אם ואפי' עליו הקשו והתו' יכתחייה מורהילוי

 כתב וראב,ן ניכחח'לה, וךוי כותח ביא 1מיכ1ח דאפשד משום בכותחלאוכלו
 פת עם אותו באופין יפשם.דא כיסוי לעשות שגמנענץ הדשת נקיי כהניוהווי
 כופין יש ראם פתורה וחבית חמה גפת הוה כיסוי בלא אבי יפיאדיןוכן

 ורש.י האיפס מסקנת והכי ע-כ. ריהה יצא שיא הנקנ ש'פ ביצה שלויפוסרת



י שערים עשר החפשה שערל"ו
 81פטמץ טוה זח הריח שקויסין ונבייה שחזסה בשר איא אסור יא ואףכ5ו'
 ארסור נמט והעולם כר צ5י עם שאפו פת כהנא רב דתני הא 5רב ייה5ית 8בי המגופה דרך כ-א הריח ינסות שא-ן פתוחח וחבית חמה פת וכןוא-ו

 אפייו הפת עם ספ5ות שום יחפות אבי שעה כל יחד ופלאדין פשסידאבאפית
 דריח ומשום שרי במליחה הא בכותח 45וכ5ו דאסור צלי 09 שאפהדפת טהאי התוס' והוכיחו תצ-ב, בפת אפי15 יכתחייה והמחמור שרי כיסוי שוםב5א

 ~ה בסגטן ממש ראבי.ה גשם דע,ז בתרא בפ' המרדכי כתב וכן הוא.בעלמא
 דשמא הפת עם ספ5ות שום יאפות ש5א להזהר שסוב פג.ה א.ו וכתב5התיר,
 מן רחוק הפח חי' ואפייו אדעתיה ולחו התנור בתוך הספיות עי שומןי11ב

 הספיות אחר התנור ויסיק יחויר איא במיח אפייו לאוכ5ו אסורהפשסידא
 ואטר והתיר בתנור יחד שאפו ומצה חמץ עי נשא5 וו.ת הפת, אתראפה
 אע פעמים והרבה מצאנו לא בפת הפת ריח אב5 בתימוד מצינו ריהותשכמה
 ד-ה פ-ב מהרי-ח בשם באשר-י בהגהה וכתב פת. עם ח5ה 5כתח5האופין
 בהנאה דאסור במירי ואסור הנאה חשיב 5הריח כיי אישים ע-ג פיםדוי5וף

 : 5ו5ף שרי הנאה היחי ביה דנהנו האידגא יינם סתםאג5

 ז ' ט ר עש
 ופריך אומ טרוש אפייו ימינ5 אסור בחלבו שצלאו גד' אמרינן הנשה גידבס'
 ואוכי קו5ף רב אסרוהא

 אינו דכהוש ופר.ת הוי כחוש ההוא ומשני כו'
 שעל הקרום נמ5ח אם וא-כ בס' בטי מעס מפעפע הוא אם ואפי5ומפעפע
 ס, יש אם כה הנוגעת תתיכה בין ע5יה שהקרום תתיכה אותה בין ה5כךבי בסי סעס מפעפע הוא ואם מפעפע א-נו בשר עם כחוש היב שהואהכסיים

 שאותה וי-אמותרין
 חתיכ"

 ס' בה אין אפייו ממ-נ מותרת ע5יה שבקרום
 לקרום, מעבר מפעפע ואינו מכח~ץ שע5יה חיכ משום אוא נאסי אינושהקרום

 כ-כ הוא דכחוש מפרש ור,י מפעפע אינו דכדוש מפרש ר,ת פג-ה מרדכיוו,י
 כחוש גרי 4פייו והתיר אין חיב במגות ממ-ק  ~ו-ל כסן. ובס5 הלב מעטו'ש
 ה.' ויא הוה כחוש ההוא מפרשים יש כי החיב כנור מ' שם יש44-י
 דאיכא דין מן ובר אסור הגדי ס' ייבא אי אבל בכ' ובט5 חיב מעם איאנו

 בחיבא דכוייא שינויי וכן במסקנא קאי יא הוה דכחוש שינויי דההיאופרוש'
 תירוץ דאותו ונראה ה~י, באייפס כ~לכית ךע'קר א5א במסקנא קאי יא"וי
 המעשה הי' כן א5א בה5בא נוייא ויא כחוש גדי שרי לא יוחנן ור'?יקר
 קרום משום בחלבא כוייא יהתיר גדו5ה תימא נראה והי' באייפסנו5כית
 גדי שתיהן 5אסור יש ע-כ בכוייא נביע חחלב כי ידוש דךברהמפסיק
 גחלי8 . וכוליא וש גסרות 8-ה נמתגי 1מ4 ו?ן שצא. וונהו 0' בד5יכאנחוש
 אצל ידעה ול4 בשר עם הח5ב גבי שע5 הקרום שפחתו שמיחה מהר-םישון
אווח שצי יורצ הי' ב-8 יייי נתן אחד רק הבשר כי והתיר נפיחה חת'כח4יזה



 שערים עשר הש*ה שערל"ו%
 אם שפרש-י כמו סותרות והשאר אסורה חתיכה אותה נמ5חח חתיכחאיזה
 הכ5 בין דיש מותרת חתיכה אותה גם 5חתיכה מחת'כה מפעפץ דט5חרותח
 איוה יודעין אנו שאין ועכש'1 אסורה 5בדה היא מפעפע אינו ואם יבט5ס'
 חד 5התכבד ראויה א'נו אפייו אוסור ש5 שורשו שאימ יבש דבר כ5חיא
 דבוק ח5ב אם סהר-ם מדגרי ט-ז בס' בסיימוני בתשובות כתב וכן בס5.בתרי

 שיש נגון מותרות החתיכות שאותן פעמים חתיכות שאר עם ונסיחבחתיכח
 החיב יצד בה הנוגעת וחתיכה החיב 5צד לק5וף וצריך הח5ב כנגד ס'בו

 החיב 5צד בה הנוגעת אבי החיב כנגד ס' חתיכה באותה שאין כגוןאסור
 עחתיכה  סחתיכה  ס1יפ1 אינו חיב כי כיע ס' שם אין אפי5ו מותרתיעוים
 והיתר איסור נסיחו שאם ונראה בספרו אבי-ה פסק 5ך והא ע-כ, רוסבביא
 ו?ריך בחיב שנגע שידע במקום קייפה צריך ובשר חיב כגוןיחד

 ספי נביע שהח5ב יחד ושחוטה כחושה נבי5ה בשר מ5ח מ*אם יותרעהשסיק
 אסורה החתיכה כל אמרינן ולא קולף לבלוע ראוי כמה הדעת אומד לפיוחכל
 ואוכל קולף בחלבו שצלאו מנדי בגט' פריך .דהא אינו זה דצלי כרותחדסלוח
 לשער שנוכל פי' לחלבו שסגיע ער ואוכל קולף וא-כ הוח כחו* ההוא ומשניכו'
 הרבה חלב ואפילו קייפה כדי במליחה וכן פיעוסו לפ' החלב טפעפע היכןעד

 בכל שוים ווינם דפליחה האי כולי מפעפע דאינו בצליה כטעט הוא חריבסליהה
 יותר טפעשע דלצליה לעינים וניכר ריחא אין וטליחא ריחא יש דלצליהמקופ

 לבטלו שם אין אם במליחה נמי אסור בצלית האסור דחלב חראב-ן וכתבמטליחה,

 טאביו קיבל ראגי-ה שכתב סה וכל לבטלו ס' אין אם אסיר נבלח של ייר1כ1
 דמפעפע בצלי לתלות דיש היכא דגל ור-מ ר-י כ' עוד ומור-ס, הלוי יואלרבינו
 לאיזה ידעינן דלא ס' שם יש אפילו כולו אסור הרנה הלכ שיש כגץ לעברמעבר
 בכולו הטעם מוליכין דהמים בישול גבי כ-א ס' ביסול טהני ולא החלב עברצד
 ר-י ומיהו בטליחת וכן קליפה כדי אלא אסור איגו חוא נחוש אם צליח גביאבל
 טרבותי ראיתי וכן פעמ'ם חרבה מע*ים ראיתי וכן בס' נפי דמלוח טי'הלבן
 ובשם רבותי ושאר הלבן ר-י בשם פכ-ה במררכי כתב וכן בס' פבט5יןשתיו

 : בששים נמי דסליחה לטעשה הלכה כתבא-ז

 י"ז ר עש
 ומב,פ ברוב בטל להתכבד ראויה שאינה בחתיכא יבש בדבר בפי2ו רמיןקי"ל

 וכה-ג בישול ע-י בחיתר איסור של טעם או בחלב חלב או ביין יין כגון לחבדבר
 וסותרין לגסרי בסילח אלא הני בכל ליתא דרבנן איסור ואפילו ס' עד אסור4כל

 בסשהו אוסר נסך יין דאין יין סתם היינו ביין ויין שיתבסלו. לאחרלכתחילה
 4ן ינין ג' נז'סה יששר 4!לי;ן שסה ונוי :ינ" !1'-י ע.ו. לפני *נתעסק חותיאלא

 נ.ן נ"ק ש"1וין תי8ות י;'ס =;. ינן :שי שנולו הת-ן רן 8עץ נ' חמ ושור81יל
 8י עיף נשי ש עוף של נ?יס "גי ק =;.ן שנ. נס"ייק פיאיפ ,נץששרץ

 ה-
 מ'ן

שנו
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עגוו"
 11הה4 רש גהצ ב10 ינש גוגר יסנ1א.פ גא-1 פשפע רהייא יפוס ,אהן ורה[

 דאפילו בסינו דמין סעפא היינו ס' צריך יח בדבר בשא-פ מיןאכי
 או ונתשרב נמלחאם

 היתרא הוי אי בהימר טשמא איסור ויהיב נתבשלי
 בשא-מ מין אבל ביבש רבגן  גורו 1א והיכך בסיל בתרי הד מדאורהתארוכא

 סי. רבעיגן ביבש רבין גזרד בהיתר איסור ונתערב נמלח אם ס' בעינןרמה-ת
 בשא-מ מין בין  מב.י בין יבש רבר רכל נראה דלכאורה יתב ק.י בס.ובי-ר
  ב*אינו ולח  ברוב במינו דרוקא כתב יתרומה *בעי נ-ב כתב אבל ברובבסל
 אחד לארם אבל שנתבסי יבש דבר מוהר 5דם בני לשני דדוקא וי-א ע.כ,מינו
 רוקא ומ-מ אחר לארם אפילו מתיר ר-ת מיהו  איסורא קזוכיל דוראי משוםלא

 בח גפלט זש1יסור טעמ רימ-נ לא אחת בקדירה אבל קרירות בשתיבגשלם
 אפייו לבשלם מתקי משה רגי' מיהו ברוב, גטך רל5 לח רבר רוקאוהיינו
 רהואיך אחתבקרירה

 הרא-ש  כתג וה וימו היתר. נעשה האימיר גם  ונתבטי
 ואפייו ברוב בסל יהתכבר הראויה חתיבה ויא בריה שאינו רבר אביפג-ה
 אחרי רכתיב הון רגוה-כ כ*חר לאוכלה ר*ותר ויריה ביה. לית ררבנןאיסור
 ומותר גיור היתר יהיות האימור ונהפך גטך בתרי חד  הלבך להמיחרבים
 שנודע קורם יחר *נתביל היבח במב-מ החמירו ו*ררבנן כאחת כולול*וכיו

  טעסא יהיב רלא  אי-נ ס' להצריכו היתר שם צריין עייו נקרא ולאתירוגתי
 גמור היתר נעשה תערובתו ונודע יבש בדבר מב-מ אבי מינו שאינו אסונוירה
 היכך כתב ועוד טעמא. יהיב יא נתבסי אם דאף כיון אצרכי יא מדרבנןואע-פ
 מותר ה% מותרות החתיכות עם בישלו אם או יחד ש1שתן בישל דאםנראה
 ובסמ-נ ע-כ. שתאסר פיסת עי לוסר יתכן יא שוב אחת בבת כויויא,כלו ויטי חיתר כולו יהיות האיסור ונהפך ברוב ויתבסל תערובתו שנודעדאחר
 דבר ע-ו במס' בא-ו כתב אחד. אדם לאכוי שיא י"חמיר דיש כתב ב-במצות
 מכיר שאינו במב-מ ודוקא פדרבנן אף באכייה ומותר בסל בתרי חד'גש

 מדרבנן איא אסור ויא יבש דבר הוא ואם יורקנו מכירו שאם האיסורבחתיית
 נוהגין ויש ע-כ, אדם בני לשני באכייה סותר בחר חר אפייו נתערבאם

 נכ' ודוקא צריכין חין ווה מותר והשאר אחן יהש1יך ברוב בסישהאיסור
 רנבייה כתג ע.ו מס' ובא-ז שנתבטל. יבש בדבר ולא יח בדבר לא צריךיא הא שייכי דיא איסורא בשאר אבל השבם נ!י פפני אחד יהרים צריךתרומה
 ייתהוי דיא היכי יי אחת יהשייך צריך הנאה באיסור אבל אחת יהשייךא-צ
 פנזה הרא-ש כתב ש1ו. את ל1 ישרע ,"ר ישראל שי הנביעה ואם הנאהאיסור
 חחר איסור עליו ונתרבה בס' חד בלח יח וכן בתרי חד שנתבסל ביגשיבש

 כולו נמור היתר ונעשה רנתבסל אע.ג הסעם וכתב הראשון איסור עייווניעור
אעפ-כ



 שערים עשי "9נעה שעיל'ו22
 מיע את מין מצא ע1יו וכשיחרבה יסירנה אח-כ חאיסור מכירו אפ"פ-כ
 בהיתר היה שלא שבתורה .4שורין שאר כל וכן האיסור תוכר כאיו והו-לוניעור

 מכאן וו-ל המררכי כ' וניעור ראשון ההיתר חוזר בשזגג ההיתר וגתרבהיבט5"

 שנפלה עד יהעיותם בא ויא דהיתר בס' נפיה איסור חתיכת דאם פוסקיןפסקו

 וידע בה הכיר אם אבי שתיהן את 5בסי בהיתר און חם אסור' וו מריאהרת
 וכתב שתיהן. ביסו5 כדי צריך אין אחרת נפיה א' אפי' 5בס1ה בדןתרשיש

 אי אב5 הראשונה דנפי בה דידע היכא נ-כ התיר יוא5 דרבינו ע-ז במס,בא-ז
 ע.כ. יוא5 כר' הכריע הנדו5 וא-ו בה, ידע אפילו אסר וראבי-ה חסור ידע5א

 יכתהי5ה תורה ש5 איסורין 5בס5 עסור אסורות דמאכיות פס-ו ארמביפכתב
 קנס שהוא שכיון 5-11 ואסרוהו חכמימ קנסוהו ואופ-כ מותר זה הרי בט5םה1ם

 אב5 האיסור שכיטי העובר זה עי אלא זאת הערובות ע5 אומרים איןמכמיפ

 סבט5ין בחיב עון בשר כגון דבריהם שי באיסור אבי מותר הכ55א"רים
 שנפיו ח5ב סי עי הורה שסהה דר. בהגהה שם וכ' 8-כ, יכת"י5המאיסור
 חלב דמי בס' חיג מי שיתכם1ו כדי מים 5הוסיף וציוה בשר שי תבשי5יתוך

 דמבטלין רהא בפסח קדירות גבי ר-י דפ' שעה כי דפ' בתוס' וצ-עורבנן,

 כתב וכן מוקצה כגת התורה מן שורש 15 שאין ביבש היינו לכתחייהאיסור

 א1א לכתחייה דרבנן איסור מבט5ין דלא כתכ דביצה פ-ק והרא-ש ע-גראברה

 ימדייקן מוכנים ?צים עייה שמרבה מוקצה עצי כגון איסורא קיי דמיק1יהיכא

 : רשב-א בשם דביצה בפ-ג בפרדכ' כ' וכן 1א אהר בעניןאבי

 ח י ר עש
 ומעשה באיף ואפי5ו בטייה אינה האורחים לפני 1התכבד הראויה דחתיכהקי.5

 ר,ת והתיר שחוטות בב' שנתערבה נוצתה נסלה 11א בתרנגו5ת ר-ת 5פניבא

 אב1 שהיא כמו האורחין 1פני 5התכבד ראויה אינה נוצתה נט1ה ויאדהואי5

 אינה שהיא כמו להתכבד רא~יה שאינה אע,פ בכשירות נמ5חה ש5א נבייהחתיכת

 ום'הו מעשה, מחוסר הוי נוצה נסילת אב1 מעשה מחוסר הוי יא דמ1יההבטי1ה

 נבי5ה שי ורג5ים בטייה, שהיא אומרים גנבילה שגם עושים גדו5ים כמהרחית'

 ואותן ברוב ובטיין להתכבד ראוין א'נן בכשרות ונתערבו ס1פים ניס5ושיא

 יאסור שיש י,א ונ-כ להתכבד, "ראוין ברנלים גם אוסרין בנבילההאוסרין
 ואנו רגלים ג' או ב' ימכור העוים שדרך שבפנין דבר דהוה משוםברגי'ם

 ספק ש5 רגלים על ריצב,א ה~רה ב-ב במצות סמיק וו-1 דמתבט1ין.נוהגין

 גופא והיא ברוב בט5ין שאינם היתר של אחרים רג5ים עם שנתערבוסר'פה

 גר' דהיכה דמסקינן מה יפ' יהתבסל יהם ה" סריפה ודא' אפ'5ו דהאקשיא

 בו נגעו כיבוד חשש טשום ושמא שנינו ימנות שדרכו אותו דאמריוחנן

 דאינו את-י אפילז נמי דקה וש5 יהתכבד עשויח גסה בהמא 51 רג5דמסתמא

 הרא-ש כתב צ.ע. סיפיהן ני0יו יא ואם רבנן פלוג לא מ-ם יהתכבדעשויה
פנ-ח



יב שערים עשר השמנה שערל*ו
 י.א אס וה, הוא הכל ודברי יהתכבד ראויה חשיבה יא חיה דחתיכה יי-אפג-ה
 וי-א הוא, הכל ודברי יהתכבר ראיה חשיבח יא שיפח 1ח11וא שלפדבבש

 שיכול ודן(י ענין כל איא וייתא יהתכבד ראויה חשיבה לא בנוצתהרתרנגוית
 ע-י בין חתיכה 9-י בין נכבד החורח יפני יתת ראויה שיהא בעניןיתקן
 בפצות ובססיק ע-כ, בזה כיוצא 1כל יהתכבד ראיה חשיבה הנוצה הסרת אובישיי
 אסרינן היל בסמ-ק עוד וכ' להתכבד, ראויה חשיבה לא הנוצה הסרתביא אבי בישיל ביא יהתכבד רארה שפיר דחשיבה במילה אינה חיה דחתיכהב-ב

 ומכאן להתכבה ראוי חיע א-כ אינש בר יאו דאכיינהו מעיים בניבנררים
 שהוא טהורה קורקבן עם שנתערבה סריפה תרנגול של קורקבן על ריצב-אהורה
 בא.ז וכ' ע-כ, מעיים בני ושאר ביע-ז טבררש לענין דה.ח ונראה כרובבטל
 שנתערבה שלה קורקבן שניקב סריפה בתרנגולת ר' לפני בא מעשהפא,ס

 וחכשיר יגסרי ואידמי הקורקבנות חיבור בסקום בקזרקבן שומן ודימובכשירות
 יסירם מכירם אם בהיתר בטילה יא בריה שהוא דבר כל וכך כך. ע,י אחרותר'

 ושאינה להתכגר ראויה שאינה חתיכה כגון בר,ב בסי שהוא בדבר וכןאיסור שי בסיהף יבסי ס' צריך האיסור שהסיר אחר דאפייו סעם בנותןוהרוטב
 שהוא רבר איא ברוב בסיה שוינה מיחוי שי יבסל ס' צריךבריה
 בטל יא דבריה בטילה אינה הגריה פכיר אינו ואם בהיתר נביע ואונובעין
 ראיה והביא כסוה בתתק-ס בטילה דבריה כתב ע-ז מס' ובא,ז באיף.אפייו

 נהירא דלא עיה ומסיק והראיה פיסקא ההיא ג,כ כתב סג.ה והרא-שסירושלמ',
 ט' ריסק ודקאמר נמתה אף בריה נקרא טהור ועוף אחר. בענין הירושלמיופי'

 מיקרי יא שים כולו אפייו שנתנביה טהור עוף אבי שלם ר-ל חי ואחדנמיים
 תחיוק שאם רבר דכי ר,י בשם הטעם פנ-ה הרא-ש וכ' ר-י. פסק כךבדיה
 נגייח כמו נבייה נקרא יהיק אם טמא ועוף בריה קרו' עייו שמו תהאויא

 שיימה שהבריה ודוקא התואר, שם אלא הוא העצס שם יאו רננייהשיימה
 שהרג רוב דאם וי,ם גס'. בסי ההיתר עם יש כולן אפי' מקצתן חתוכותאבי
 בס' בירל ולא ככויו רוב דחשוב נמלה גבי משמע וכן גריה חשוג שיםטמא
 פנ.ה הרא.ש וכתב אכייה, יאיסור לא אבל סומאה יענין רההיא דוחין1.ש

 זליבטל נפרש דהאישר תלינן לא מקצתן נפרשן דאם התערוגות טפ'והוכיח
 הדנ נרצ מיזס וט"", איתא ברובא איסור אמרינן לא נפרשו רוכו אםואפי'

 סם.נ כולן סותרין הפרוסים דוקא אלא כ1לן 1'"ר1 י,-ל שח. חע" 4זי-ן הדשי מ-ג זשהמ מחג סנמהו שחטה י% 4'י "'" "" יייי לזו 111"ימי
 כמנין ימכור שרנילין שבמנין דבר כל וכן מועטין. הן אפייו אסור.םוהשלמים

 ערלה שי גסות פ'רות או נבייה ושל סריפה של ביצהכנון
 אפי~

 לא באלף
 יהתכבד הראיה חתיכה אף בריה דחעגינן הנשה דגיד סג-ה הרא-ש כתבבסיי.

 פ-פ בפ'ל לא באלף אפייו מכירו אינו דאם דקי.י אע-נ ההיתר עסשנתבשיו
 יהב 5א ס-פ וביותר סעם בנת'נת תיוי דהרוסב ס' שם יש אם פותרהרוטב
 לא שבפנין אחר דבר או בריה או יהתככד הרארה דו"ז'נה ו"" ע-כ.טעמא

בפיל



 שערים עשר השמנה שעיל*ו24
 איסור שי שורש שהן כיומר הן יצמן מחמת אסורין כשהן דוקא יינו~טי9
 איכור שביעו אע-פ בם'יה איסור שאיעו סחמת איא אסורה אינה אםאבל
 אסורין שאינן כיון גטיין מ-ם האיסור יבטי בהיתר היה ויא שנאסרוכ-כ

 אינה 1התכבד הראויה חה'נה והיא מחיב בלוע שהוא בשר אבל עצמן,מחמת
 הכתוב גזירת וכשנתערבו שרי נפשא באנפי חד דכי דכאן  טעמא והיינובסייה,
 יהתכבד הראויה נבילה להתיכת ודמי האיסור שורש ממש חשוב דייהסריהוא
 פי' בחיב ובשר יי-נ של חבית בכ.ש ואיסורן אסורין איו תנן יהכי בסיה,דלא

 ולא אסור שפירש אותו התערובות מן א' פירש ושוב בהיתר שנתערב בטייא דבאלף כה-ג או שבמנין ודבר שנתערבו, יהתנבד הראוין בחיב בשרחתיכות
 התם כדאמרינן הקכוע מן אחד יקח שמא גזירח פריש מרובא רפריש כיאמרינן
 קא סרובא דפריש וכי הרוב אחר הלך והנמצא דאמרינז חניות לס'1ל-ד
 מן יקח שמא למיחש וליכא הקביעות וניכר ידוע דהאיסור התם דשאניפריש
 סן נבלה ייקח יכוי הכי וביאו מחזקינן לא ברשיעי אינשי דאחווקיהאיסור
 בטל בתרי חד דמה-ת יחד ובהיתר באיסור המעורב בדבר אבי ירצה אםהשוק
 כי ייה שרית כי כה-ג או בריה או שבמנין רבר שהוא מפני אסור פדרבנןאך

 בא אם מתיר היה ר-ת אך כפר.' יחד שהוא במקום ייקח אתי ייהפריש
 פירש ושוב אחרות בהמות עם בהמות אותן ונתערבו בהמות ג' או ב' ודריסזאב
 הקבוע מן יקח שסא חיישינן ויא פריש קא מרובו דפריש דכל מסעםאחת

 דברים ושאר חיים בעיי ק.י בסי' '-ד וז-ל שאני. דקדושים חומרא התםכדאיתא
 מהם אחד פירשו ואפייו באלף אפילו בטיים שאינן בהיתר שנתערבוחשובים

 שהפרישו דוקא הרשב-א וכתב הקבוע. מן יקח שמא דחיישינן א5יר הרובמן
 אסור נמי פירש נמי ממייא אפילו כתב ז.1 וא.א יא. ממייא אביבמתכוון
 שי,דע קודם פירש אם אבל התערובות שיודע אחר כשפירש דוקאומיהו

 הן היתר בחזקת כולן אכתי דהא למיגזר שייך יא דבהא מותרהתערובות
 בריה או חיים בעיי הספק. נויד לא שעדיין כיון מותר בפנינו פירש אם1אפיל1
 ונאגי ונתערבווכה.ג

 בשוגנ העולם מן שנאבד בענין לים נפי או סהן א'
 שנפל דוקא ופר.י יו. היך האיסור לאמר תולין שאנו האחרים כלסותר

 מעצמ~
 שאם ז'ל א-א וכתב מויד. אטו שוננ דקנסו אסור בשוגג אפילו הפילו אםאבי
 נודע לא שעדיין כאן למינזר שייך דיא שרי התערובות שנודע קודםהפילו

 זה ובסיגנון ע.כ. יא בעימא פירש אבל העו1ם מן נאבד ודוקאהתערובות,
 העוים מן דנאבד היכא דשרינן דהא סק-י בי-ד עוד וכתב פג.ה. בא.זכתב
 להתיר דאין פר-י ועוד ע-כ, אסור א' אדם כ1לם שאוכי או אחד אחדלאוכים אבי יהיתרא חדא איכא דממ-נ יחד שתים שתים הנשארים לאכול דוקאהיינו
 שמא ביר דרס אם ואפייו ביד איא דריסה ואין דרס בשן דנימא ס.סססעם
 או בריה או שבמנין דבר והוא דאורייתא הראשון שספיקו דבר דכל זאתאינו

 כא1ו בסיל לא גאיף ואפייו אסור באחרים  ונתערבו להתכבד הרארהחתיכה
 אסור דאורייתא הספיקות הף נמי שנתערב קודם שהרי איסור שי ודאינתערב

וחייב



יג שערים עשרה השמונה שערל"ו
 סדי-י מפלש וכן איסור, בוואי כרת בה שייל אם תיוי אשם עליהוחייב
 ביצה אס8ק קאי דיא שכ' אסורות כולן באלף  נתערב ואם ההיא ר.'ממש-כ
 קאי כייעיל תיוי אזם בספיקא דשייך 'כיון מפרש ור,י ס-ס. ה.ל דהאטהיפה
 אחרים בשתים נת?רבו כבר בודאי האסורות אם אבי כודא' וה~י שפירע1יה

 דהוי משום דאסור הוא מדרבנן איא רוב מטעם מה,ת כוין מותריןדהשתא
 ס-ס מטעפ מותר הכל כרוכ התערובות מן אהד נפי עוב אם שבמניןדבר
 ובסה-ת ב.ב במצות ובסמ-ק ע,כ, מותר נמי תערובות בלא אחד בנוףשהכל
 דיש כ' וכו' ס-ס טטעם וכו' מה,ת הוא כשהססק מתיר שיא וכו' ע,ובס'

 היינו באיף אפייו דאסור שנתערב החשובים מדברים טרפה דספק דהאמפרשים
 ברוב ימיתלי דאיכא משום היינו דשרינן בעלמא דס-ס דסעם משוםסעמא

 והאי בטיק יא באיף אפילו דהא דרובן טעמא מהנ' יא החשוביםובדברים
 : ברוב תיינן ואפ-ה ברוב בסי דאינו יוכיח שנ. דמעשר ייתאסעמא

 ם " י ר עש
 באילן מחובר הפרי שהי' בעוד הפרי בתוך תויעת נמצא אם יפרי תולעיםדין
 שהתליע קישות דאמר כשמואל הארץ על השורץ השרץ משוס ח10ר התויעאו

 יצא לא אם התויע מותר הפרי שנתיש אחר התולע גדל אם אך אסורבאיביה
 ור-ת אסור, הפרי ע-ג אסילו יפירי חוץ יצא אם אבל יעוים יפיר'יהוץ
 נמי אדיקא סומכין איא כשמואי היכתא דלית פסקו רש-י והשובתוריב,א
 יהא שיא ובלבד בקיטני' או בפירות 1לא עצמו באיין דוקא התויעדאיבור
 ייה ~הוה ה"ולם לאויר יצא שמא יח~ש יש שאן יחוץ נ.קנ הק.טנ,' א,"9יי

 פסקו אדאי דרב ובשאיהות בה-ג שגם כפר,י העולם ונהגו ~אסורזהע,ה
 ורש-י וריב-א לר-ת דאף כתבו וראב'.ה והמרדכי איפס' רב פסק וכןכשמואל

 דישה ע.י הנופית החיצונה ארוכה קייפה שהוא השומר בו~וך התולע נמצאאמ
 הנמצאים התויעים ואותן א'לן כמו הוי להקשות י~סופה כ'ון הת,יעאי,,-

 במחובר בעודן לבוא רגילין כי אפודין יחין כשהן ופויין קיטג.' קייפהבשומרי
 בוטן ושרביסין קייפה ביא כשהן תויע בה שנמצא ופולין קיטניות אמנםבאר'ן
 ותולעים קסנים זבובים נמו וי~ין בקערה בהן נמצא בישולן ויאחר 'גשיןשהן

 יצאו שמא לחוש ואין סנתלשו למחר עד גדולים אינן תויעים דאותןמותרין
 ישון ע-כ הקיטניות בתוך חוורין אין שוב דיצאו איתא דאם וחורו חייםגעודן
 בעדשים וכן במחובר בין בתלוש בין שהתייעו פירות כתב וראב.ן בווך.דכינו
 מהו העולם יאויר פירשו לן דאיבע' כיון התויע עם יאוכלן אסור בפול'ןוכן

 למימר לן ואית לחומרא דאורייתא דת'קו אסירי כויהו א,כ בת'קו,ועלתה
 הגדילים בפירות היף יואל רבינו אביו בשם ראבי,ה נתב וכן וח,רו.פירשו
 העוים לאויר פירשו לן דאיבע' הוא אהני שהע-ה משום למיחש דאיכאמהארץ
 במיפ 18לין ונותנין מחמירין דיש י'ד בס' התרומה פס' וכתב וג~רינן.מהו

רותחין



 שערים עשר התשעה שערלשן26
 בתוך יהוץ שיפרשו קורם הפ51ין בתוך מיד הזבובין *יסותו כדי יבש5ר"חין
 המים רתיחת טחמת וטתו שם ונאסרו חיים המים יתוך ייאי פז עונניםהמים
 לאסור אין ישמואי דגם פא-ט הרא-ש וכן התוס' וכ' ע.כ. בקערהואוכין
 מבחוץ משמרת והק1יפה הק1יפה תהת ובחמיצין בפולין שנמצאוהתולעים
 ויא צר במקום שטונחים לפי תהתיהם היבחושין מוצאין הקליפהוכשמסירין

 שהתליע קישות גבי פרש-י וכן הארץ עו ריחש שלא ומן כל שהע-ה ביהקרינן
 כמהלכת הוה לקרקע המחובר באיגיה הקישות בתוך התו5ע דמהלכת כיוןבאיביה
 וכעין עיכ. בתוכו שרוחשין לפ' אסורין בפירות או שבשרבטין אותן אגיבקרק?

 שבירקות שבקלח תויע אסורוה. רמאכלות בפ-ב במיימוני בהגחה כתבזה
 אין שם הם כאשר ו1ייך לרחוש שיוכי במקומו חיל שאין מבפניםודחוקים
 ואומרים חטים קויות מבשלי הנ' עי הוריתי וכן פרש.י וכן שהע-ה, משוםבהם

 ורבי מורי 1שון זה מטעם והתרתי יחטין קליפה בין תולעים בחןשמצוים
 שדרכן פירות מיני כל אסורות דמאכוות פ-ב הרמב-ם כתב ע.כ. 1.י'מאיר
 תויע בו יש שמא מתוכן הפרי שיבדוק עד יאכל לא מחוברין כשהןיהתייע

 אפי' יר,י הכי הפסק הרי מהן באחד תולע ונמצא יחר פירות הרבה בשיוואם
 הת~יע שבו הפרי ואם 1חוץ בניקב דוקא ויר-ת גשמואל דקיי.ל להוץ ניקביא
 הפרי קליפת מעט עם התויע זורק התויע טעם יבטל ס' בו שיש גדולכ-כ
 שנתבשי פירות שאר וכ.ש השאר ואוכל התויעסביב

 או קטן הפרי ואם עמו
 נמ1ירן "נפ"יס ותוי"'" ,נית' 1"נ"" התויע טעם לבטי ס' בו שאיןקיטניות
 ,?.1 שנ, "תיע "ן י' נו יש ו,יא. ג"ן יימד 8'1 א*1י א,ערט 1,ו' "קיזגת5,יה
 11ר8" ""סנ,ת *ייותגשאר

 נ,תן א5י שניוי שסעתי אך "ת,י1 עו 4' נ"ס מין 11.ניס
 וו-קו. "~א מו"ת ורש נ,*, ויוג מו1ס "פ נת,,1 ש~-ס ייה אי*שר יונרס1ס

 פרי אותו יכטי פירות ובשאר במים ס' וצריך דאיסורא חתיכה הפרי כלנעשה
 שיא פרי שום לך שאין שיער שמהר-מ בתשובתו הרא.ש וכתב קיסניות.או
 בשר בחתיכת או בכבד שנמצאו תו1עים מסקינן שבו, התויע .נגד ס' בויהא

 הותרו דלא החי מן אבר משום אסירי דבבהמה מותרין דג ובחתיכתאסורין
 בדגים דאף שם מסיק ומ,הו מותרין שרי בעימא דבאסיפה רגים אב5בשחיסה
 ניים כי באוסיי דעי1י שבדג'ם תולעיפ ופר-ת אסירי, בקוקיני והיכתאאסירי,
 בשר בהתיכת הנמגאיפ תויעים בין אסורין רכולהו קי,ל והלכך אתוופעלסא
 אתי. מעימא יפימר דאיכא מעיים בבני וכ-ש . דגים בחתיכת הנמצאיםבין

 כחכ ובא-ו שרינן. ובשר עור בין בדגים הגדילים תו1עים כתב פא-טוהרא.ש
 שחיטה יאחר אס אבי ע-כ, אסורין ובמעייהו וגים של בחוטמים הנמצאיןתויעין
 אף אז סירחון מחמת בדגים או בגבינה שבאו או תויעין באו חבהמהשנשחטה
 ה-מ שהע-ה משום אסור התמרה יגנ דפירשה אפילו מותרין עצמןהתולעים
 הבשר מן שנפיו בקערה שנמצאו מתים כועתויעים אב1 מחייםכשפורש
 דטסתמא לחוץ מחיים פירשו שמא חיישינן ויא כל1ם בכך אין סרוחכשהוא
 היה ראף פא-ט הרא,ש וכתב הבשר כשהויח הבשר מן ופיו חיים שהןחיתן

יחוש



יד שערים עשר התשעה שערל"ו
 היינו ולאו הקדירח לדופן פיר*1 או1י בקדירה צוננים במים הבשר כ*שםלהוש

 הדנ יגג פירשו אפייו בדגים מתיר שב-ט ורב" ע,כ, להתיר ונהגוריביתייהו

 וראי אבי ריביתייהו דהיינו לגגו פידשו אפייו בגכינה וכן המותיע הבשרוכן
 מתיר וראבי-ח פא-ט בא-ז וכ' נאטרו, וגבינה דגים בבשר יגמרי פירשואם

 במים הגוילים ותו?ע'ם יגמרי. פירשו אפילו המותר ובבשר וגבינהבדגים

 הבור ידופנ' חיים פירשו אסילו מותרין הארץ עי המכונסים בם'ם אושבכלי

 או מבחוץ הכלי ידופני פירשו אכל ריביתייהו דהיינו מותרין פפנים הכייאו

 ל2דל הרגיייפ קסנים יבחושין שהן מוכין וכן שחע-ה משום אסורין לבורחוץ

 ואח-כ וההן השכר סינן אם אבי והיין השכר עם ישתות מותרין וגשכרביין
 וכן אסורין למטח היבחושין את ניעור או מהסשמרת למסה היבחושיןפרחו
 הר-ח תשובת וו-ל אסורין, בנפה נשארו ואם מותרין בקמח הגדיייםתויעים
 התויעים פירשו אפילו בכד שהתליע שקמח בפסקיו מרדני בר מהר-י שכ'א-ז

 לדופני ופרשו שהתיייו משקין כמו שמותרין הקמח יתוך וחורי הנדלכותיי
 להתיר רצח ויא דונאי בנהר יהש?יכו וציוה שהתייע בקמח מעשה כןע*ה זצ.י אבי-ה שר' ישמעתי הוא גמור ואיסור היא שגגה כי אני ואומרהחבית.

 ע-כ. לישראל וימכרנו יאפה שמא לנויו?סוגרו

 כ ר עש
 תולעים בו 1'ש קיטניות או פרי או סהורים דגים עם טמא דג נתבשלאם

 ס' שם יש אפייו דפעמים פירש הלוי ריב-א היתר, של אחרים עםשנתבשלו

 חאיסור נשתייר הקיטניות או הפרי הדגים עם הרותחין את כשעירה יפיאסורין
 אחרי  יכ*נתערב שעמו מעס כל ואסר ומים חיתר מעט עם בסוף הקדירהבתוך
 פיעוס אותו לבטי שיעור היה שיא לפי הכל נאסר השאר עם מעט אותוכן

 ~,דין וכן רותחין, בעודן המותרין אל בנניעתן האוסרין ואוסרין כברשנשאר
 אע-פ אסורין כולן מהן באהד דם או אפרות נמצא ואה,כ שנתבשלובביצים
 ימתין ס' שם נשאר שסא חששא האי מסעפ ובמים ביצים בשאר ס' שםש'ש
 ואו צוננים במים שבתוכן מה עם הקיירה תצטנן או שת?טנן עד חוצהיערות
 שהביצה לפי אסורה הכף יבדה וביצה ביצה כל בכף הוציא ואם מותריןכוין
 ואסנט אסורות כ11ן בכף אח-כ שהוציא אותה 1כ1 1מיס חוץ עליה עיייןחמה
 למים חוץ דגים רוב שיש כיו, כולן שמותרים התרומה בספר כ' ברוךר'

 שהו חוץ שהיו אותן בתוך הם ובטלין מיע,ט הם בסוף הנשאריםוהאסורים
 אינו אותו גם ואוסרין שבחוז אותן בכל האסורין אותן דנגעו משום ואידרוב
 ננגיעתו דבר אוסר איע איסור שג1ע אלא עצסן מחפת א'ס~רן שאין דדברכ?ום

 יחד וההיתר האיסור רותחין במים ישמ אא-כ חמין ששניהם אע-פלאחרת
 זח עי ראיה נ.א בס' התרומה ס' והביא חתיכה. בשאר הסעם מוליכיןשהמים
 נעשית חתיכה בחותה סעם *נתנה כיון חתיכה על שנפלה חלב סיסתדתניא

נבילה



שערים העשריםשערל'ו28
 מול-ז הולך איגו תבלון יבר פף ממא ררתח בה לאכול אסור אפאי איסהר ב*וםשנאטר אי ב*ר גה *פלת קערה גת*וכח חירז שפרי-ח ושפעתי החתיכות כי ואומרתגבילה
 יפלוס ויחי 99ט השם געעמי לצפצס די* פשום הכי אפריק אוכלין גבי דדיקא יוטגבלא
 התם רקאפר הבי מחלקינן רלא 4,~מע הבשר כל פ' גחשך*י כחגה אמנם לפלוט, חפדירך כיון שבלע מת כ-א יטלוט מח יע?מו מעמ לו שאין כלי אבל *גלע סעפ ולא עצפוטעם

 נלא אחרת לתתיכה הולך בחתיכה הגלוע איסור ד"ין רסבר התרומה אספר שליגיראבי*ח
 לחתיכה קערה מדאי' אלפא רדטב בלא ימ-נ מלי בץ5רה הבלוע יאימור סבר והשגי*הרוטג
 מפני כולן בגייזן[ ?-ש קדירות משהי כ"א שער בסוף לקמן נמי מועח וחכי וחבענין
 פלט לא מפייט ביע מביע כלל כיסה ו5א ניעור לא אלמא בגם' ופריך מינהשהן
 חתיכות שאר נאסרו ואמאי אותה פיסה ולא הטיפה בלעה חתיבה אותהפי'

 3שער רלעיל היסג צ-ע ]הגה. יחתיכה מחתיכה הויכת כ5יעה אין אלמאשאצ5ה
 אפילו וא-כ יכו, לחתיכה ודמי איסיר של שורשו חשיב משנאסר בתלב דגשר משקינןי-ח
 בשערים ועי. ושחיסה נבילה כמו ורותחות חמות הם אם לחתיכה פחתיכה ילך נמי רוסנבלא
 צמר כמו איסיר של שורשו חתיכח כל הוי יחד מעירבת בחלב שבוור זמן כל דודאיוי*ל

 החוט במקיס שלא א(ילו להתכסות אטוי הטלית כל בטלית ס*תן של אחר חוט *אםופשתים
 דבר דאין לרבנ, להי קיס וה-נ פשיטא שרי החוס בו שאין מסלית הן חתיכת יחתוךואם

 בלא להיו בוור סעם רק הלך לא וא.כ ריטג בלא אחרת לחתיכה הולך גתתיכההגלוע
 בס' וגיו,ד דשרי החתיכה מן חלב שום גלא גשר חתיכת גתתך כאלו והוירופג
 לחתיכה האיסור שתיליך לענ'ן נבילה תתיכות במו ב"ג להיות *נאסר חתיכה חשיבק-ה
 וכן הכי אמרי' רלא נפשיסות מיכח גםוים ט"ת דמייתי חראיה מתוך אבל רוטנ בלאאחרת
 ששתיהן אע"פ ,2אצלה בהגהה, כדפרישית לחלק ויריך כ"ה פ' במריכי גמיאיהא
 באחרים טעם ונותן מתגלגל עצמו שהרג משום ואי ביובש כשהן ורותחותחמות

 איתו מכירין אנו דאין דכיון למיעוט כ"א לרוב נוגע אינו מים בלאבנגיעתו
 לפי להתיר קל כ-ב אינו בביצים אך כדפיל באן שייך לא בריה וטעםבסלין
 באותן ברוב הנשארים האסורין שיתבסלו יחד הרגה כ-כ לבשל רגיליןשאין

 המותרין.שבתוץ

 כ"א ר עש
 נעשית הקד'רה אמרינן יא מבחוץ בשי שי הקדירה עי שנפ5ה ח5בטיפת
 מה הרוטב נגד הטיפה נפלה ואם משהו סעם איא בה נכנס ולא הואילאיסור
 בתבשיל ינער צריך איא מפעפע דאינו בתבשי5 איסור שום אין דא.כ יןאיגפת
 מחמירין ויש האיסור, דרך יעגור ש5א הסיפה נפילת כנגד שיא אחרפצד

 טעם לה שאין לפי משהו גסעס אפילו נכי5ה נעשית כו5ה דהקדירהואמרינן
 מן טעס נתינת בעי ה5כך מגופה סעם 5ה שיש בשר לחתיכת דמי ויאסגופה
 ב"ב במצות בסמ"ג כתב זה וכעין הקדירה, כל כנגד ס' יצטרך ו5בךהאיסור
 שניתז במעגנץ מעשה אירע וכבר משערינן, וכויו נבילה נעשית קדירהדכולו
 ראב-ן והורה האור אצ5 שפותה שהיתה בשר של קדירה דופנ* עלחלב
 נבילה נעשית לא החיב לבטי ס' התבשיל בלא שצמה בקדירה יששחם

מידי



טושערים ואחד העשרים שערלעך

 מותרת בהחתיכה ס' יש שאם בור מחתיכת שנפ5ה חיב אטיפת דהוהמידי
 רוסב ע-י 5תבשיי מיד הח5ב הקד'רה פויטה דיימא 5סיסר ין אית פאיוא5א
 פג-ה במרדכי וכתב בס'. בס5 1יה פ5סה כי עצמה בדופן מסעפע שהיתהקורם
 כנגדה ס' פעסים בס' משערינן הטיפה שיעור דידעינן דהיכא מהר-םבשס
 בסייה היא הרי בדופן מס' יותר עד מפעפע הטיסה דאם ממ,נ מותרותדאו
 אותן כי נעשו וא.כ בצטצום נ,ט עד איא מפעפן דאינו נאמר אם ואפי'מיד
 פג.ה במרדכי עוד וכ' ושרי. כוין כנגד ס' יש הרי מ-מ איסור חתיכה שיפיןס'

 ידופן בשנפי 5אסור נהגו העוים 5.11 ב'ב במצות בסמ,ק וכן סהרי,ףבשם
 יהתיר נהגו האש צד אבי האש כנגד שיא שנפי ודוקא הרוטב כנגדשלא
 אם אבי מועט דבר כג~ן בעימא בטיפה ודוקא מיד ומיבשו שורפו שהאש1פי

 ומורי הרוטב. כנגד אא-כ האור כנגד אפייו 1התיר אין חיב רובנפי
 ואפייו הרוטב כנגד ש5א גם מתיר שהי' ריצב-א בשם אומר הי' יחיאיר'

 שראיתי מה קביתי עוד. אנתוב אני אך שבתות בערבי האש 5צדש5א
 בתוך קסנה בשר חתיכת עי שנפ5ה ח5ב טיפת ודאי אחריהם ואני נוהגיןרבותי
 הקדירה בתוך חתיכה רץ שיש כיון 5בסיה ס' חתיכה באותה ואיןהקדירה
 הדין כן בשר ש5 הקדירה ע1 חיב סיפת נפיה אם אבי משערינן קדירהבכויו
 שיא מותר הקדירה שבתוך מה הרוסב מן 5מש5ה מבהוז הקדירה עי נפיהאם
 אחר מצד התבשיי יערות וצריך אסורה הקדירה אבי סעם בה האיסורנתן
 הרוסב כנגד ש5א אפייו האש כנגד נפ1ה אם אכי הטיפה נפי5ת כנגדשיא
 ברוסב ס' ויש הרוטב כנגד נפיה ואם ומיבשו מיד שורפו דהאש הכימותר
 5א ואייך מנאן בה יהשתמש אסור ומ-מ האש כנגד שיא אפייו מותרהכ5
 י5א שס דרך נ~פי והמאכי הקרירה שויי שוברין ויש יכתחילה חיב ויאבשר
 ש5א אפשר דאי משום יהתיר הי' דבקושי במרדכי וכת1 האיסור, דרךיעכור
 הקדירה 5הניח 5ה~היר טוב ע-כ הנאסר במקצת תבשי1 ויגע הקדירהינענע
 עצמו קדירה ד'ן 5ה יש הקדירה כיסוי עי הטיפה נפיה ואם ע.כ, שיצטנןעד

 התבשיי מותר הרוסבכנגד
 הכיסוי וכי ניעור כמו כיסוי חשיב דבגמ' בס'

 בשר ש5 אחת האש שאצ5 ורותחת חמות קדירות שתי במרדכי כתבאבור.
 מור-מ פסק כן 115 מוו מדפנות דנוגעים אע-ג 111 מוו נביע אין חיב ש5ואחת
 אחר כ5י או סכין עי רותחת חיב סיסת נפיה שאס בתשובה מהר-מ וכתבז-1.
 הסיסה ופסקה הואיי הסיפה שנפיה במקום 5גרר רק צריך שאין צונןשהוא

 כה-ג אב1 בקייוח כשנפ5 הינו ראשון ככי' עירוי דאמרינן והא עייובשנפיה
 1"נ[ פ,מ, "נ' רוסנ, ג," 1"ת'נ" מ"'7" ",1ד "גיק "סיר י".ו י"יז" 1"נ""1א

 , וייו בקרקע פעמים י' נועץ סכין שי הברו5 ע5 נפ1ה אב5 הקתא ע5 כשנסיודוקא
 נית '1מ'סר תיגא "1ג שי נ1י 11 ש,מן .שי ו~1ק סנר סיפ" נס." א" ?.'1,"נ""
ח גין ס"1,ין 1"נו גמ, מס'ן נ'ש11 1'.' רותא 11.פה ון ." נר1 ע?פ,ימח ש ת  

1 נש"ח1ג .מ "סז" ייוז ו"י זי,1 מי "נו"ית  ירי1ן  1.יאי ייי *ר1יל ייי  לל ",ו11ת יוש שס.= "ש יז')" ות" "ך "=1 1'" תשס'9: ,נ'ן "איר "1  "ש,פן 
יהן



 שערים יאחד העשרים שערלשו30
 1;~סף נסס תוא נ,ל אאו ג1ו ר1 5יעס ג, 1,1עת חל"ג תדולקת ואעת עיגי,י
 שו"ן חי הלג אג. קייי" גת,ך רותא "לנ 0.פ" נ*ו וזוין 5נ. "רנ" לשואפס ?רךואים

 1, "ן ג9י נמ* ש""ן "" "תנות של או "רי שי מי "8יי" עלעהאי9
ם "ש'1 יולז ש"מגשק,ם "9תי,"  שיי. נאשי-י ונן י",יין גפ"1 נ"1*' ייס.נ" ואור י..י 

 : דר.ק[ "נ,-ס סן "נק"ים סנ.ניס דין ננ.י'1

 ב כ ר עש
 רותחין דגים פירש בכותח. יאוכים מותר בקדרה שע5ו דגים שסוא?אסר

 ודגים הואי5 צוננת עתה הקערה ואפילו רותת בשר בה שאכ? בקערהשנית5ו
 בלע מיהא ק5יפח כדי דמ,מ צוננים והדגים רותחת שהקערה איפכא אורותחין
 ב,פ ונפלט נביע הסעם כיומר נ-ס בר נ-ס שהוא לפי *ריאפ-ה
 נתבשלו אם וכ-ש וק.5. סעם חשיב כה-ג פליטה ואין איסור לידי שיבאקודם

 סן ?איכ~ר שיבא קודם טעם נ~תני ג. דאיכא בכותח דשרי בשר ש?במהבת
 בספר וכ. הוא. היתר ועדיין ידגים המים ומן ימים המחבת ומן 5סחבתהבשר

 כה,נ קטניות או פירות או הירק או שהדגים ?חוש שיש אע,גהתרומה
 עצמו המהבת או הקדירה מדופנ' ובולע עצמו במחבת בבישו5ן יגעושנתבש5ו

 במים נתפשס הכוי סעם רוב בכיי מים דאיכא כיון מ-מ נ'ט. ב' רקוהו-י
 הפירות או הירק או שהדגים משום יהיתר סברא עוד חרא-* פכ-הוהוסיף
 דכן ומסיק נ,ס ג' חשיב המים רתיהת ע-י א?א הכ5י מדופני בו?עיןאינן

 במצות בסמ-ק מ וגן לא. נצין אב? ושרי נ,ס נ. איכא דנתבש?ומסתברא
 ?א. דנצ5ו שם כתב ובהגהה נחבש?ו רה-ה רבנן דנהגו בפניםב-ב

 או נתבשיו או עיו שנא דיא ראב,ן בשם ראבי-ה בשם כ' פכ-"ובמרדכי
 וכתב יא. נתבשיו אב5 עיו דוקא משמו כתב רש-י חתן וריב-ן שרי הכ5נצ?ו
 ואסר חיב שי בקדירה שנתבשיו בב'צים רש.י לפני בא מעשה פכ.הבא-ז
 עלו בין חילוק אין ימעשה רהיכה נראה ויר,י בשר שי ספיות מהןלע*ות

 יחוש דיש א,ו לר,י ונראה ימעשה היכה כן שהורה מר.ת קיבי וכן5נתנש?1
 בכ~תח יאוכיו אסור גשר של במחנת שנתבשיו דגים או וביצ'ם רש-'5הוראת
 בכותח 5אוכלו כדי בשר בשי יכתהילה יבוים אגי דיעבד דוקא כ'ובסמ,ק
 במחבת והודח הי.ס ר~תח רוטנ נהן שאכי בשר של וקער,ת ע.כ. יכו-עאסור
 פש.סא ה,ערות יומא בת א'נו ~המחבת בהן סולרת שהיד רותחין במיםהו?בת

 דיש שרי המהבת ונם חיב ש5 המחבת מן פנם טעם רק קיטו 9לאדמותרות
 הוא היתר ו9דיין ימחבת המים ומו ימים הקערה ומן לקערה הבשר מן נ,טג.

 דאו המרק מן מיוניכין שא'נס מקונחות שהקערות ודוקא אב.' המחגתשהרי
 או שמנונית מי.אה האחד אם אנל במים הקערות ש? פליטה איא5יכא

 וי"י-. הוא. ראשון דסעס אסור הכ5 בקערות אן במחבת חיב או בשרשיורי

 ס1" 1;9,ק נן"נת נען,ת ד",1ר,ח חו9 י".%י סז" 7,1 נ'9נ.."
 א" ,"ף 4:,.,

.1 

4 "9ו שיע. יאדא.ס,י , %  על, גס, .'" וי ני,נ מ1%י "*ע9 ורונ ונע י1ע., 

וטרי



טזשערים ושנים העשריםשערל'ו

 5ונ" 1% %" מוחר
 7הנא ות ת5ע5 יסי 15, לי ~פ1 5ף ". א5לו =8 ע1

 רתקת ," דגיזו משוס 5עס טהמ חשינ יז'1 "רא"ם נינית ;-ג 1"יץ נוני היאאיסור

 מקונחות שתיהן אפילו ג.' שתיהן המחבת או הקערות ואם ;מ.ן 1"1 וי-1"=ס
 המים ונאסרו אחת גפעם למים נפיס והמחבת הקערות דטעם אסורותשתיהן
 כמו נתבשי דשרי דמאן כ' זהרא-ש אותו ואוסרין בשתיהן בשר ונביעיןוהוורין
 נראה יריב-ן ואפייו נ,י שתיהן אפילו ובמהכת כקערות בכה,ג נמי שריעלו

 וכתב ושרי חלב שי טעם עם מתערב אלא אינו השני טעם הכא אבלאיסור שי ממשו שהוא בכותח לאוכלן איא נתבשלו אסרינן דלא יהתירלהרא-ש
 נת "ינ, דפ"נת אי,נ 1";"" שמנונית בו נדבק שיפעמים לפי יאסור ישדמ,מ

 ,מ,גית ז?פ, גמגת נ,נזו" "יאי1 ש.,ר. 5ץי;"ות א';ן ,"יזר,ת "ש.. מקינ",ת ,;"י,מ
 ,זי1 שיס"" 5זס גון ש.יך ,,א "ג. נתר "יא-ש גי5.' "י"ור שי מסשוה 15ס"מגת
 והי ח.19ר שי גא,ת ,1" "ני "5רי;ן ני. פיי5ה ;נ' ,דוקא ב5'4 מת5שש "יזסדרוג
 7", מקו;תות "י שאנ-י "מ"נת א' גפעס וקאמדאסוי

 נמ,ר נ.'4 שגקזרת "וןס ;זש"

 יא סות"ת 8';" ינן" 'י5א נ, "11ר" אס אני הנ. ,;"סר "=ס יתוך ופ,,יו",וי
 א"רונה ני'1" 5"מת ו"ינ יאשו;" גיין" 5"מת גשי ג" 1"שטש "ס"נת יק;"יי
 קזר" ש1 4"ג1סס.ור

 ,נס-" אס,ר "ני גג"'.; ,"5ר ק?ת 1"ך מ,וס מג.
 מאכי ושיורי ט"1 1"ג יישנ" "א'.'ת"

 ואסוך בשך שי מממשות המהבת ונאסך
 בחיב לאוכין שמותר בשר שי בקדירה שנתבשיו בצים דין כך דגים וכדיןע-כ
 שיש גוים שי בנלי מים הוחמו אם אבל ב,י הקדירה היתה אפייו איפכאאו
 כלי דסתם אע.ג מים באותן יכתחילה בו ייוש אסור איסור שי טעם נת'נתבו
 דאין ע-ג בכיי שהוחמו המים מן סתמא בבתים ייוש אסוד מ,מ אג.יע-ג

 וכן דיעבד. דהיינו דטותר ע-ג שי מפת לאכול אבי לכתחייה נוט.ל1התיר
 אין כדאמרינן בחלב הפת יאכי פן פת בצד פשטידא יאפות שיא ייוהרצך'ך
 זב.ו נגעו יא ואפילו אסור כולו הפת כל טש ואם באייה התנור אתטשין
 סשטידא של בעיסה חד בנ-ס נ,ט מסעמ יהתיר ואין האי ומפסם האידאויל
 טעם דהכל יא לאוכל מאוכי אבל טעמא האי שייך בכלי דדוקא יעוגהומשם
 אינו בחתיכה הביוע דאיסור מטעם יהתיר דאין כתב התרומה ובספר הוא.אחד
 מן יוצא השמנונית פעמים דרוב משום רוטב ע-י כ-א יחתיכה מחת'כההולך

 המלח עם או בשר עם הפת לאכוי ואפילו ע-כ העוגה אי ממש ונונעהפשטידא
 ניכר שהר' למיגור דליכא אוכיין ופלאדן פשטירא מיהו כחיכ, יאכלנו פןאסור
 פ' בגמ' איפס רב ופי' שרי תורא כעין עבדינן דאי ופסקינן החלב אוהבשר

 שיהי' כדי הפת בצורת בשינה אסורות דמאכיות פ-ו והרסב-ם שעהכי
 כעין שהפת פירש והתר מותר הוא או א'פכא או בחיב יאכי שלאניכרת
 אסור הספר פסק ע-כ. מהר 'אכי כי ישכחה שיבא למיחש וייכאהורא
 ופרש-י בעיניה, 1איסורא דאיתא משום דמילחא כדא גב' דכמחא כדאיאנוח'
 בתבשיי המיח ימיתן אתא דלמא וחיישינן המלח בתוך הכמחא מתבשלדאין
 ופרש-י בעיניה דליתיה סשום לאנוחי שר' דחיא כדא גבי אבי גשרשי

 לאסור דאין והרא-ש פכ-ה התוס' וכ בחומן. סעם נותן ואינו טתבטלשהכותח
סטעם



 שערים ושנים העשריםשערישו32
 דשפיר זה אצי זה בשר ש1 וכד חיב שי כד אחת תיבה בתוך יתת והמשעם
 אס כתב מיהו יתערבו שמא דחיישינן יאסור ר-י בשם שנ' שיריאוןר.' בשם כ' וא-ו מז1-1, יפו1 שיא מיד אסור דתערובות דכיון זהירמיזהר
 בשר ש1 בסכין שחתכו וצנון מחוקינן. 1א איסור דאחזוקי שרי בדיעגדהניחו
 שחריפות ביע דצנון חורפא דאנב פירושים ב' ופרש-י בכותד יא~כיואסור
 ועוד בנ,ס נ-ס קרוי ואינו בסכין הביוע בשר שי הטעם עיקר מפייסדצונן
 וכ' ע-כ. בכוונה הודח 1א אם היטב מץונח אינו סכין דסתם נ,בבס' בסמ,ץ וכ' סובא. ביע דצונן חורפיה אגג איא רותח דאינו דכיון הדחהרק צרין י-ה הדין ומן עייו געין ושמנונית היסב מקזנח אינוהסכין
 1חתוך שיא ייוהר צריך היכך ע-כ קייפה כד' רק אסור א'נו דמימהרא,ש
 ונתנז ע.ג שי בסכ'ן חתכו אם אבי מועס דבר שזהו ב'רץ הביוע הסטיןטעם יבט1 בס' מותר ח1ב שי בקר'רה ונתנו שכת ואפ יצונן. ודמ' חריפ'ן שהןיפ' בחיב לבווי שרוצה כרישין ראשי ו1א שומן ו1א בציים יא בשר שלבסכין
 כמוה ס' וצריך נ-נ עצמו דירק החתיכה כי נגד ס' צריךבץדירה

 חייוק שאין 1היות וינול הוא היתר שנתערב קודם חיב סעם אבי עליהאיסור ושס דהואיי
 בשם כתנ מעמידין אין פ' והרא,ש ישאב.י. ב.' בין הייוק ואין חיתיתשך יקורט דמו החריפין דדברים נ,ס ס' דתרומה בסמר נ' וכן חיתית. שלקורט גבי כדאמרי' לשבח ליה ומשוי ייה מחלי' דירק דחורסיה יאב-י יומא בןבין

 אהר נוטה מהר-ם ויב בהא. התרומה 0' עי חויקיס דגדויים דשמעהר,מ
 ר' בשם נ.ב במצוה בסמ-ץ כ' וכןהיתר. הנוהגים ביד מוחה הי' יא מ-מ 1אסור התרומה בס' מורה הי' ואעפ-כדבריהס

 ואם ע,כ טעס חריף שהוא במרדכי ופי' פסקי לבי נד' וקיש~ת הדחה רק צריךיא 1חיב מבשר או ע.ג שי בסכין כרוב או קס1וטות חתך ואם עכ.ל. יומוד.ם נד~יים דהרבה וכ' 1התיר יחיאי
 היפת שטעם יפי צונן אפייו אח,כ בו למחתך דמי שפיר ייפתן בוהחתך

 אם חב1 משונה דטימו יפת דוקא ומשמע הסכין מן שפיט ט,ם יבטימשונה
 : יא חריף שאינו אחר ירק או פרי או יחם או בשר בוחתך

 ג "ם ר עש
 ה,רוע פי' קשר ח1בון שי בקשר הב'צה עי דם נמצא אם הה1כה מסקנתיפי

 הדם נתפשט ואם הביצה ואוכי הדם וורץ יקשר חוץ הדס עבר ויא ה1בןפי' וחיבון חד שראשו במקופ ויטוריס כד שראשו במקום הוא וא,ז פא-ט1פרש,י
 ע1 נמצא אם א1פס לרב ורש,י איפס רב שניהם כדברי לההמירדיש פא,ס הרא-ש כתב וכן אסורה. הביצה כ1 החימון עי אבי מותרת הביצהכ1 הקשר במקום ש1א ההיבון ע1 ואם אסורה. הגיצה שכל יקשר חוץונתסשס החימון קשר עי הוא אם וכ,ש אסורה הביצה כ1 חיבון ע1 71שרחוץ

 הביצה שהוח מקום בכ1 הח1בון ועי אסורה הגיצה שהוא מקום בכיהחלמון
מותרת



יי שערים ושלשה העשרים שערל"ד
 אבל אסורה הביצה לקשר חוץ ונתפשט חלבון קשר על נסצא וירש-ימותרת
 אסורה יו חוצה נתפשט יא אפילו חימון קשר עי נסצא ואם שרי נתפשסיא

 שלא נמצא אבל ננדו מנוון שהוא חיבון מקשר ל1 חוצה נתפשט דודאיהביצה
 שינויה יחד והדם מותרת. חביצה בחלבון בין בחימון בין הקשרגמקום
 על נמצא אם אפילו שינויה ולחד שר' מדרבנן אפייו ש'נו'ה ויהד מדרבנןאסור
 שהוא פקום בכל בחימון דם נמצא כי ו5הכי התורה מן אסור הדם חיבוןקשר
 שניהם דיני סחומד הביצה לאסור יש יה הוצה ונתסשט קשר ע5 בחלבוןאו
 וחימון חלבק בדיני כרש-י סמש ברוך רבינו בשם כתב דם במצות ובסמ,קע.כ.
 אסורה החלמון דבכל 09 כתב הסמ-ק בפנים אבל העולם. נהגו דכןונחב
 םקום שאין שנתבשי לאחר החיבון עי דם נמצא ואס ע-כ. אלפס כרבהב'צה
 דס' חיישען לא ההוא הקשר על מקצתו שמא לחוש שיש אע-פ ניכרהקשר
 כתב ובסם-ק דרבנן, ביצים בדם עתה רואין שאנו כמו ודנין יקויאדרבנן
 ספיקא ג-ג הף החלבון על או החלפון על הדם היה ספק דאם דםבמצות
 דם ונמצא בקערה הסרופין ביצים הרא.ש מתשובת הייד ס' כ' ויקויא.דרגנן
 ומתפשם דק שהוא דהחימון מ19ם אסורות כוין מהן אחד שי הח5מוןעל

 חלמון אותו שיזרוק בזה דמי ואי הן שטרופין כיון בכוין ביצה מאותהומתערב
 נתבשיו אם פותרין ביצים געולי גבי שפירש ויפרש.י ע-כ. עליו*נמצא
 רק הוא כלום יאו דביעי מיא אינשי דאמר' מותרין סהורין עם טמאיןביצים
 ביצים דגיצולי חהיא שפיר יר.ת אבי נקוגים או קלופות סמאים יהיושלא

 הצורך כל נגמרו שיא הביציט ומפלת רחמה עי תרנגולת שהכומותרין
 אחרים אוסרין סמאין ביצים אבל החי מן אבר משום אסורין שאינןואשמעינן

 דהח וכתבו נר.ת, פג-ה ובמרדכי י.א בס' התרוסה ובספר עמהן, נתבשיןאם
 דחא עיה יסמוך ואין חוא אדם בני ישון הוא ניום לח1 בעימא דב'ע'דמיא
 דביצה הוא הכי דמילתא וכייא ע.כ. דחיקא שינויא ומשני בגמרא עלהמקשא

 אוסר שהדם שפרשנו במקום דם בהן ונמצא טהור עוף שי או' טמא עוףשי
 ס' שיהא עד אסור הכי קייפתן בלא בין בקליפתן בין אחרים עםונתבשיו
 דבעינן דמסקינן כ' פנ-ה והרא-ש יבטיה. ס' דצריך פג-ה גא-1 ג' וכןבה.תר

 בינוניות. יס' יהשיים א' הוסיפו וקטנ'ם גדויים ביצים דאיכא משום בהיתרב'
 מראית משום אסור בכיי קבצו אם מותר שהוא אע-ס דגים דם ס.ו ס' בי-דכ'

 אדם ודם מותר קשקשים בו ש'ש כגון דגים דם שהוא ניכר אם לפיכךהעין
 בשיני1 הככר נשך אם לפיכך העין מראית משום ג-כ אסור מםנו פירשאם

 מותר: שיניו שבין דם אבי יגררו צריך הככר עי דם מהןויצא

 ד כ ר עש
 שריותה ידעינן לא סמא הטסא סן היוצא וכל הטסא מן דבא אע,ג דשרייבש
 את אך מדכתיב דענין אלא תסריס בדבש איירי דההוא ודבש חלב ד~בתמקרא



 שערים וארבעה העשרים שעיי'ו34
 דאסרינן ועוד באכ'לה ומותר טהור הצירעין רבש משנה כסתם וצ'רעיןגיוין דבש מתיר דר,ת בהאי פליגי ור-י ר-ת מיהו ליוי, שם יהם שיש וצירעיןמין דבש אני מוציא ומ*ני וצירען גירן רבי ואיסא ופריך דבורים דבש והואיזה משרץ סמא שהשף מה אוכי אתה אב9 וררשינן העוף שרץ סכי תאכלו לאזח

 מקיאין שאינן יפי טמא הטמא מן היוצא כל והלא מותר דבורים דבש מהפפני
 כד' בכורת אותן ומקיאין בפיהן חעשבים מביאין איא מגופןאותן

 דבש בו מעורב שמא הדבש יאסור אין יר-י ואפילו דלעיי דרשא מההיאאוסר ור-י וצירעין גיוין דבש ר.ת התיר וה ומטעס הגשמים בימות ממנויאכול שימצאי
 דבורים של איברים ומוצאין רואין שאנו ואע'פ יתד מתערב דאינו וצירעיןגיזין
 מעיקרא סרוחה כנבילה והוי סעם להו ד1ית כך בשגיי לאוסרו אין הדבשבתוך

 משום שרי בקדירה ת'נוק השתין דאם שרצים שמונה פ' במרדכי כתבדמותרת.
 שילדה טריפה ספן שהוא ותרנגוית ע.כ. אדם של רגיים מ' וה,הבעימא כפירשא והוי אינשי להו שתו דיא משום שרי וגמיים סוסים של אבליירקונא אינשי להו דשתי משום היינו אסורי חמור של רג1ים דמי דהאדמסקינן
 הותרה התרנגולת דנם כשירה וכר 9ה שניוקק מחמת הספק שאירע אחרשטענה אותן אבי סריפות בשעת במעיה שהיו ביצים דהיינו אסורה קמא שחיהביצים
 דססק וביעי הגמ' ישון בפא,ט, יולדת שאינה כ1 בנקיבה תימודאפסק והכי עוד מתעברת היתה יא טריפה דהיתה איתא דאם בוה מספיקאדיצאת
 לתקלה חיישינן יא אמאי התו0' ומק' שריא. טענה הדר אי יה משהינןסריפה

 בפ-ק היא תנאי עצמה דתקלה ומתרץ דרוסה דס' שרקפא בההיאכדחיישינן
 ביעי גבי א,נ כדמסיק רעביד הוא מייתא יפרסומי שרקפא גב' אזנדפסחים
 שמא למ'חש דאיכא היכא כ' השוחט פ' ובמרדכי חיישינן. יא יטעוןדממהרת
 לתקיה 1מיתש איכא ירוע הטריפות דאין כיון להשהותו דאסור הושטניקנ
 חיישינן הוי דנפישי משום דידרוסה רשרקפא נההיא פי' ורש-י כה-ג שר'יע.ג יובוניה אפייו ואפשר למידי 9מיחש ליכא וניכר ידוע הסריפות דאםמשטע
 התרומה בספר וכתב מנייהו. חד יאכל שיא בהו לאזרהורי מצי יאדלמא

 כב-ה אסורות בשוק נמכרת כשהיא גמורות ביצ'ם בה ונמצא שנתנבלהתרנגולת
 מררבנן הוא ראי0ור ואע.ג ברוב בסלין אין ביצים בשאר נתערבו ואםדאסרי
 1'סרא כמו בטילה אינה מ-מ עוד הביצה גדיה יא התרנגולת משנתנבלהדהא

 או נבילה ביצת ספץ אבי בטיי לא גאלף וא-ה מדרבנן אלא זאינוקציעות
 הנמצאים ~ביצים לקויא. דרבנן דספק נתערבו ביא אפייו טותרותויחוסה

 אסורין ק9יפה ב1א אבל בחיב יאוכלם מותרין בקייפתן שחוסהגתרנגוית
 בפ-ק בטידגי כ' וכן בשר, כשאר מייחה צריך וגם בשר דנקרא בהיביאוכלן
 כ' והרא-ש החיצונה קייפתן שגמרו היינו דגמורות רשב,ם בשםרביצה
 שהן אע-פ החל=ן שננסר התמ דגמורות דביצה פ-ק רש.יבשם

 והתר החלמון ונגמר הואיל בחיב יאוכלן שרי ואפ.ה בשייימעורות
פא-ט



יח  שערים  שיוייגוסורינןיוויוווןל*ו
 יא בב-ח ולגבי דב.ה אליבא בשר יה דחשבינן נבילח ביצת מ-ש הקשופא-ט
 טפי החמירו הוא דאורייתא דאיסור נבייה דגבי ר-ת ותי, כבשר להח9בינן
 דביצת תירץ התרומה ובספר שרי. נפשיה באפי וחד דד דכי בחלב בשרמיגבי
 עוף דבשר משום תירץ ובה,ג דאורייתא. שה'א טריפה ביצת אטו גזרונבילה
 בתרא שיחלא ייגזר דא,כ וה תירוץ יהט נראה אין פא-ס והחו' הקילובחיב
 חוששין ולא הע-ג מן לוקחין ומבקינן מארעא ספנא ואטו קפא שיחיאאטו
 סהור פלוני עוף של הגוי שיאמר ובלבד טריפה משום ולא נבייה משוםלא
 דאיכא הוא מה.ת לאו ביצים דסימנ' יסמוך אין לבד הסימנים על אבלהוא

 אומרים שאין אע.פ הגוי מן ביצים עתה לוקחים ואלו לדיונה. דדמיאדעורבא
 סשום טעמא היינו בקערה הסרופים ביצים הע-ג מן לוקחין דאין והא סהורעוף 9י שהן בינינו המצוין ביצים רוב על סומכין דאנו הפ סהור פיוני עוףשל
 וטכרו ישראל שי סרופות שהן מייתא מוכח סרופות כך ימכ~ר רגייותדאין
 ישראי יקח שלא להיכרא טרופותיע-ג

 קוכין בל.א שקורין אותן מ.מ מהן א'
 ריעותא בהו קחוינן לא דהא גביצים נייושין שהן אע.פ הע-ג מן ליקחמותרין
 דרוב דם בהם הי' שמא יחוש אין וגם שימים בביצים נילושים עיסותורוב
 דלא יישנא האי כי ג-כ כ' ובמרדכי פא.ט, באשר,י איתא הכי דם בהם איןביצים
 דבדרבנן דלעיי אא-ג פליגי ויא דם בהם אין ביצים דרוב משוםחיישינן
 דנקט למימר דאיכא יברר דאפשר היכא ~אפייו מחזקינן לא איסוריאחזוקי
 מדאורייתא. דביצים עצמו דם י"ם דאין דיעיי בתרא שינוי משום רובהכא
 הוא בעימא חומרא דם בהם יש אם בודקין אין ציוין ביצים כשאוכליןוגם

 דקמחא בבצים שנייושין אע-ם קוכלין אוכיין ע.ג שי מפת נזהרין שאינןאותן יכי ג"[[ יש א0 ג"ס 1עיין מרן ", "בו'1 ",ן ג1ויש.ן "יא נ1,"" עינ'יי"1"1"ע
 ופברכין שיקות כמו ע-ג בשולי ביה ואית הוא בעלמא רגונלא נראה מיהועיקר.

 : המוון וברבת במ-מעליו

 ה 9 כ ר עש
 הרמב,ם כתב אלפס, רב פסק וכן דאסור יוחנן כר. פבקינן גוי שציאוביצה
 סשום אסורין אלו הרי וירקות ביצה בשר כגון חי שהוא כמו נאכל שאינודבר

 דבר אבי ודגים וביצה בשר כגון טיכים שויחן עי עולה כשהוא בד-אבשע,ג
 קייות מותר. חי שהוא כמו נאכלין שאינו אע,פ מלכים שויחן על עניה9אינו
 כרותח א'נו דמיוח מותרין גוי שעשנן ופיר~ת גויים שמיחו ודגים גוייםשי

 מ?סידין אין פ' במרדכי כ' וכן זו, בגוירה כמבושי המעושן ולא זובגזירה
 טלות דג אוסר ובא-ז האור, ע-י איא גזרו דיא מותרין גוי של וכבושדמיוח
 מלוחים דג'פ ושאר הערניגש התיר ובמרדכי מליהתו. ע-י נאכל והוא גוישמלחו
 שדרגן י= "ער.עש תן ,ם"" מליחתן מפני חיין, נאכי דחשבינהו גוי בשלואפייו

1 ח..ס שגי.ן 09 ".' ש,א מ*;י אר ".' וגיי", גע "גי ".ין4צי 1 5  עג',[ 
ונ-נ



 שערים ותמשה העשריפשערלקן36
 הגף וצלית ע-ג בישויי אלא אסרינן דלא מלחן מחמת שנאכלין אע-פאפינן לא דסליח סותר אח,כ וציאו נוי שמלחו קסנים רגים דביצה, פ.ג אשר-יא-כ
 ר' בשם סעמידין אין פ' בטרדכי כתב ועוד ע-כ. חיין דנאכלין כיון חוסרתלא

שחוא וכי גזה, יר-א ר-ת יו הודה ויא פותרין ישראי בבית גוים רבישוליאברהם
 דיחשוב הכ' אסרי' יא רלהקימעמידץ אין פ' הרא-ש וכ' ע,ג, בישויי משום ביה יית דרוסאי בן כסאכי

 בן כמאכי הוא אם כמבושי
 ישראל, ביד גמר אח-כ מועיי דרוסאי בן סמאכי גוי בישלו אפילו איאדרוסאי
 כמאכל שנתבשיה אחר מועיל חיתוי דאפילו פא-ט שם גמרדכי הדעות רובוכן
 בפי-ז הרמב-ם כתב וכן סגי, קיסם דבהשיכת בבי כבני ק-י וגם דרוסאיבן

 יהיתר נהגו קיסם דבהשלכת זה עי סגמנם פא-ט ואשר-י בהכי. דסגיסמאכלות
 גויים שי ופת קיסם, בהשלכת דמתירין בבי כבני דק.ל נ-כ כתכ בסרדכיאבי
 בגחיים ישראי חיתה ולא גוי שאפאה ישראי של אבל גויים שי ה-מדשרי
 ספיקא הף קיסם השייך אם ספק ואם קטנות, בחתיכות למוכרוכגק לישראי יובוניה אתי דימא ימיחש רייכא ענין בכי או שרי לפועייםליתנה אבל בחישתא דסבע ארבא כההיא יישראי וימכרנו יחזור פן יגויםיסכור שיא ייוהר ויש בדיעבד אפייו הפת כל אסור בתנור קיסם ישראי השייךולא

 ייה לית אי אפילו גוים שי פת יאכוי מותר פא-מ בא-1 כתכ יקויא.דרבנן
 כתב וכן ע-כ. שר' ודאי חיתוי ע.י נוים שי בפת איסור שנוהג ומי ישראיפת

 בתנור הפת לתת הספיק לא ואם הכי. דנהגו שלקות יאכוי שלא במצותבסמ.ק
 יהכשיר יכול התנור בפי אפילו בתנור שהפת זמן שכי שמעתי בשבת,אופאה והגוי מועט בדבר יהע,ג למכור הדבר טוב יהכשיר חשיכה עם שבתערב
 סן הפת את והוציא שנח אם מרבות' שמעתי ועוד משביח. דפתכיון

 יחזיר יחזירנו אם בתנור האש מן הפת שישבח יודע אם הכשיר ויאהתנור
 ביו,ם שנוירה ביצה כן. מעשה עשה ונם שיראובל ר' פי' וכן בתנור, ויכשירהפת
 התרנגוית. מהן מיאו או המאכי בה ייבנו אם וכן מתירין יו שישדבר דהו' משום בסיה לא באיף אפייו נתערב אם ביו-ט נולךה אם ספק אפילואו

 דוקא היינו בסיל יא באיף מתירין ל1 שיש דדבר דהא כתבוהרא-י
 מ. "הי' סושה י1יל 1"גמ, טעם בנותן מינו בשאינו אבל בפינומין
ש ע'סה לננ' וסל" פ'פ ייינסלפהר ח  יוקא ו"..נו וסתר?';ן "ו' יש'1-ס ""ש 
 עס ו)ת1רנו הינ" שגרו שאס התוס' ופס,ו וגש" ~גפ-ק גירוש1= כיסצדעג=נו
 נסאנ1 יגנש אס נתגו לח "ג1 וש'ל"ס מס1ס גס'ל" תינה שו ג.ר.ס שנייהאתת
 האיסור ממשות יו שיש דדוקא מסיק והמרי-ח ענ"ל[ ע.'ש 5יץשנן
 ס"ג "תו"' לשון 1")ה" מתירין יו ויש מב-ם אפילו בס' בטי בנימוחאכי
 )ית,)ה והוו.רה הס'ס ע"י אל= -ן.הקן הע.5ה יאץ ;.ין 11."י ה~מץ גגי יהמה', נפוו ג=ן "לא 1.11"4 "י"ש לייל פ,רש הא "ן"ה תו', וש.ל"ס להו משוםדנ.?5
 לופר ?ר.ך קח שיוהא לפי וא"1 עב', גפינו פת ",ת נו" ש בשעירנן א"ב הבלץ1'"

 גי?ה הת ס,נו נאימ "=א גיר'פ גני?ה הנשיל גליפ י"ר8"ש מר'.5 הרפג.'פדפליגי
בתגש.1



יט שערים וחמשה העשרימ ושרל"ו
 י" מי, יין"ימש'י

 ת*ר נהמ " 81 =4ן ,"י נ*י מ.81 1.תש י"אנ,
 ויטעם עבידא ריחזותא משום ראבי-ה בשם יאיסור אחר סעם דביצהפ.ו כתב"מידכי המאכל בה דליבנו והיכא י.צן "פאנל תיקן נ.צ "*ע הויפאאפ4

 שגאסר כלי קכ-ר בס' רשב-א בש8 ב'.ד כתב כטיי. לא בא5ף ואפייועבידא
 המתירץ עי סשותיו יפור וצריך מאליהן באין שיא מתירין שאין לפיהגעיה ע-י 18א דשיל-מ ימיסר שייך ויא ברוב בסי באחרים ונתערב איסורבבליעת

 ע-כ. דשיי.מ מיקר' 51אש15

 ו כ ר עש
 מיד א5א ערבית ואחת שחרית אחת יאכו5 רגייין שאנו בסעודה איירישאינו ומפר-י אחרת. סעודה עד פי' גבינה לאכו5 אסור בשר אכ5 חסדא רבאמר
 ו' שצריך רמב-ם כפסק העולס נהגו א*נם חכמים, חיקו ילא ובירך סייקאם

 פכ.ה ובמרדכי כרסב.ם והאיפס פכ.ה הרא-ש וכן יסעודה סעורה ביןשעות
 סיד פירש בשר 5אכוי מותר נבינה אכל התוס', בעי נר-י ראבי.ה בשםכ'
 והדחת הפה קינוח תרווייהו שצריך פירשו ורש.י ור-ח והרחה, קינוח שיעשהרק

 הי' ויפיו 5ידיו הדחה עושה הי' גבינה שאכ5 5אחר נוהנ הי' וריצב-אהפה,
 מפריש יהודה ורבינו הפה, קינוח עושה הי' ואח,כ יפה להויח 5פיו אצבעותסשים
 5שניהם עולה והיה ואכי ביין או במים פת ששורה הזקן ר.י נוהג שהףכתב
 כמיימון ובהגהה אח.כ. יין או מים ושתה המקנח דבר שאכי או והדחחיקינוח
 קינוח תחי5ה יעשה מהן איוה יהקפיד דאין כ' מהר,ם בשם דמאגיותפ-ט
 נאכלין עוף ואח-כ תחי5ה גבינה פי באפיקורן נאכלין וגבינה עוףאגרא תני וקמחא, וירקא טתמרי בר לקינוח ראוי דבר דיכל הספר וסוסק הדתהאו

 אפייו הפת והדחת קינוח אבל נ-י צריך אינו ביד'ם רבר שום נדבק אםליה דחזי ביסמא אב1 בלייה דה,ד ומסיק נ-י ובלא חפה קינוח ביא פי'באפיקורן
 אכל שאם רשג-ם בשם א-ו וכתב בעי,ב,ום

 תבשיי
 לחכול ורוצה גבינה ש5

 והדחה הפה בקיפח דיו אינו גבינה קודם בשר אב5 עצמה מגכינה 'ותרנדבק דתבשיי סשום הטעם באשר.י בהגה ופי' ביום אפי5ו נ.י צריך בשר שלתבשי5
 עוף בשר אפייו כשאוכלין העו5ם נהגו וכן אחרת, סעודה ער איא מותראינו
 כפר-ת ויא כדיעיי שעות ר אחר דהיינו אחרת סעודה עד גבינה יאכול5א
 קינוח שיעשה עד גבינה יאגוי אסור בשר אכי חסדא דרב הא שפ,רשווהגה

 פי' יתגשיי תבשיל בין איא שנויא דאמר חסדא ררב הא שפירשו הגה כפי' העוים נהנו לא וגם ונ.י קינוחביא אפילו בשר 5אכו5 טותר גבינה אכ1 סעודה. בחותה אפי' שרי ואוהפה.ת.'
 אז חלב שי יתבשיי בשר *ל לתגשיי

 אבל ב*ר ממשות 51א גביגה ממשות 5א כאן דאין משום ידו ליס" רשותהוא
 פר-ת וה וכ*ין והיחה. קינוח וצעי גבינה סמשות איכא דהא תובה יגבינה תבשייבין

וע,ד



 שערים וששה העשרים שערל"ןע
 יתבשיל תבשיי בין נחפן דיב מייתא פיה"ראי* פיתי
 בנ-י דאפילו קאמר לא אחריו שי יגבינח בשר תבשיל בין אבלחובה יייפניי ייבינה ג'יי בין אבי גבינח ש1 אי ביר *י שניהםפי

 בשר של תבשיי האוכי ב-ב במצות בסס.ק וכחב אחרת,בסעורה יאכולחסהר
 קינוח ע" אח-כ גבינה יאכי מותר בשיקות או ב*וסן מטוננין ביציםכגט

 ית תי וצזינן אמאי "אי ה*'רושיס %1 טו ע ח והנ"" הפירושים לכיוהדחה
 חור ונ=נ נ5ק 1יי ר1ת8 יפל רנ8 נ"ק ייג "הש ז5' "מיטש 18ל 8%אט
 ות "ה'א עי ומ"רשו "פיחים י1נ1 שמן יד2 מילתי" גגי יתש' ג8דיא איתאממ
 בשר אהר 1המתין שעות 1' צריך ימה ב.-ד כתב ע"ש. גא שר.ה5רא
 ה*יגיים בין בשר שום אין ואפילו בוה ארוך זמן סעם פו*ך שהב*רפטום
 השיניים בין בשר זה טעם נמצא אם וה טעם דלפי וכתב הוסן בתוךאסור
 שהבשר משום ישהות א-צ לתינוק והלושס להסירו וצריך אסור זםן לאחראפייו
 שבין בשר משום ישהיה טעם נותן וחרמכ-ם אכלו, אא,כ 0עם מושךאינו

 אחר השיניים בין בשר נמצא ואם לשהות צריך לתינוק היועס ולפ-זהשינים
 בשם במררכי כתב הטעמים, שני בחומר יאחוז וטוב 1הסיר א-צ *עותר

 יפי בשר אחר בגבינה כמו גבינה אחר בבשר עצמו עי סחמיר שחיפהר-ם
 בהמה בשר ע1 1החסיר  עצמו ע1 וגור השיניים בין גבינה סצא אחתששעפ
 בייתא בהחי אנפשייהו יאחמורי מצי אחד דכי וכתב גבינה יאחרוחיה

 מקיל עוף בבשר אבי התימוד עי כחויק זה ואין עוקבא רמר באבוהכדאשכחן
 ח91ס רב דהביא דכיון וו-י פכ-ה הרא-ש וכתב באפיקורן, נאכיין וגבינהדעוף
 ועוף דחיה עקיבא כר' דהיכתא ייח סבירא ע1מא כו1יה וגבינה עוף דאגראהא

 וכן הכי ק-י דיא כתכו התוס' אכל בה-ג כתכ וכן הגאונים פסקו וכןמדרבנן
 משום אלא חיה ה-ה עוף רנקס והאי כ-ד בשער כדיעיי יה-ג להוסבירא
 בחיב טר בשר כתב ב-ב במצות ובסמ-ק בא-ז, כ' וכן יה, נקיסדשכיח
 הנבינה עם יהעיותו אפייו דאסרו כב-ח הוא דאורייתא ין דסבירא למימריכולוני

 ע0 שנאכלו פת שיורי השלחן סן 1נער צריך בשר אח-כ לאכו1 ורוצהגבינה שאוכי מי א-כ בהמה בשר כמו מיי' בכי יהחמיר ינו יש וא.כ השלחןעי
 ע1 הגבינה עם סה" היחם כי השולחן מן ינער שצריך בא.ו כתב וכןגבינה.
 הרא-ש שאביו קי-ו ס' בי-ד כתב בשר. שם לאכו1 אחר לחם ויהביאה*ויחן

 ז1ורה והי' מאיסורח דחמירי הסכנה מפני ודגים בשר בין ידיו ליטוי נוהגחי'
 : פיו ירחוץ כדי בינתיים ואוכלו בייןפתו

 ז " כ ר עש
 לפי בידם מוחה ואין ע-ג של חפאה אוכין שוואבק במיכות שיחיתי5צ

 יפי ח8פוה דין ארשום נדולה חבית מתקנים אחת שבפעם ההרים 8בקז81בי(רן
 *קורק ע-נ שי חפאה על מר,ת ר-י שאי הגדולים, גהט והאיך אגדוייםיעת

פו8ר



כ שער*ם ושגעה העשרימ שער1~ו
 שאץ יגבי עצסן יצורך חחולבין חגוים על שפסקתי כפו נמור היתר נ,יחפאה עי ר-ת וחשיב כר. יתקנר ראה לא אפי' אוכלין יש כי רבימ ינו ובארפוטר
 בו שפירבין חמאה אותו הלכך יניקור אלח חששו ויא סמא דבר בומערבין
 בו בתערב שאין ואותו נתיבש ראו ימים ד' לאתר שרי דחיבאנסיוב'
 ספיקא הף לאו אי בו פעורב אם ספק ואם מיד סותר דחלבהנסיובי
 ובתשובות ר-ת. שג-י אוכלם וכוין מערבין אין ובמיכותנו ויקולא,דרבנן

 *חצרפתים זו בתשובה עוד כתב אסורות בפאכלות י-ר בס'במיימוני
 ובירושלמי ההג דהיתר כיון החמאה מיאכול שנמנעים האשכנוים עלמקפידים

 כתב טטול ורא הפותר, את לאסיר אסור כן האיסור יהתיר שאסור כשםכתג
 חוסרין בח-י ח-י יבני בבל בני בין חייוק חילוקים מיני מן היאדחמאה
 אין מיהו דחיבא נסיובי בהו מערבין יש הזאת ובארץ מתירין בבי ובניבחמאה
 פסהור אלא מצוי אינו נסיובי עומו אינו סמא דח1ב כיון כך בשביללאסור
 רוצים בבל ובני דחיבא נסיוב' בהן יש אם שאסר ר-ת דבר' נהיראו1א

 תסאה כשע*אה מפנו נפרש שחיי טמא חינ בהן מעורב הי' אם אפי1ולהתיר
 פלכיות ומיהו בבל, כבני נוהנין אנו חולקין בבל ובני א-י שבני דברובכל
 ב*ר בחן חוששין ואין מעט החלב מאספין אלח בהמות רוב בהן שאיןהליו
 %ל נויפ של חמאה יאכו1 רגילין אין מטומאה מקונחות אינן קערותוגם

 הגו' קיבת *אוסר דפרש-י מטעם הנסיובי יאסור אין אבי תע-בוהמחמיר
 כבשר א1א בעימא כפירשא הושבו אינו ורש-י הקיבה בעור בעודהדטלחו
 כ' דר-ת רשב-א תשובת פכ'ה במרדכי וכ' בס'. הוי בסל דפ-מ גמורוחיב
 ר-ת דשמא עליו גתב רשג-א אב1 המעמיר האיסור ובר כה-ג בס'יהתיר
 שאיסור כאן בס' מותר שאינו איהו ופסיק ימעשה הלכה כן עייו פסקלא

 הוי סאי יהחסיז בו יש כי עיח מדפריך בס' דבטל לעיסה שנפיהתרומה שי משאור ראיה וחביא ג-כ כתב ע' בס' התרוסה ובספרמעמיר,
 מחמת איא סעם נתינת סחסת זה אין סתחמצת דהעיסה דאש.1 טעמאוהיינו
 גורסין ור-ח ר-ת ומיהו ע-כ, הגבינה העמדת גבי וה.ה שאר שי וחוקונחו

 שהוטה ובקיבה עצמה בקיבה איא קיגה בעור מעסירין איןוהיכתא
 פס' שרי הכשירה סן שינקה סריפה וג-ש הסריפה מן שינקה וגשירחשרי
 דאיסור המשנה פכיה ר-ת ומפרש בא-ו כ' וכן הוא, בעלמא פירשא המנונסחלב
 הקרוש אבי ממש חיב וזה הצליל בחיב היינו מסרפה שיוקת כשרהקיבת
 כשמואל דקי-ל הסרפה מן ינקה שמא הוששין דאין והא הוא בעיסאפירשא
 פשום מותר גוי שהרג בהמה שי מקיבה 1קח אם ברוך ר' ופסק חייש,דלא
 מ*ום יע*ות אין לכתחילה ומיהו סהן שינקה מאחרות אלא קאתי מנופודלאו

 ירא לשום וחלי?ה פא.ס בא-1 כתב וכן 11. הדומה וסן הכיעור סןהרחקה
 ויש  כיעור י* בוה גם מ'הו לכתחילה נבילה בקיבה לדעמיד להתירשמים

 בקיבות שנתערבה או בו העמיד כשכבר אבי וטריפות נבילה אוכי כאלולהרתיק
אחרות



 שערים ושבעה העשרים שערל"ו40
 פשום סרפה שינקה כשירה בקיבה יהעמיד מותר וכן דמותר. פשיסאאחרות
 ציול מעס נמצא ואם צל1ל בחיב יהעמיד דרך ואין הקיבח הלב נקרששכבר
 דאסור פשיטא בעורו הקיבה נמ9ח אם אבי ביבסל

 ונן.
 החלב להניח אסור

 לפי שבתוכו הלן'החיב שיקרוש כדי יומים או יום במים ולהשים הקבהבעור
 ע-' ובולע מפ1יס צונן דאפ,יו בב-ח והוי הקיבה עור סןם קולסשהח1ב
 נויי ליה תרא דאי בחלב בשר גבי חידוש 9יה מדחשיכ גדול זמןשחיותא
 אם דאפייו אחר טעם פכ-ה במידכי פירש ועוד מדאורייתא. שרי בחלבאיוםא
 מיוח סרוב הרבה למיוח דרגייות כיון מ-מ בעלמא כפירשא חקיבחנאשוב
 של קדירה להגיס שאסור בשר טעם שקבי עץ שי ככף והוי הבשר סעםקיבי
 1"יים ע". 11-ש וט"ה 3וי בגית שעשאוה הרבה גבינות על 9ר-י שאלוחלב.
 לחתי ען נין חיל,ז ט"י נגגוש ותשי2 חי י1ישק

 בל."ה נג. ולח שט נמ,
 ע" שי בדפוס חתומים והיו שם ליבש יהניחזג'.י.

 ושכח שרנייין כמו
 גבינות דאיסור מאחר והשיב אחר'הן הגוי וייף שמא ריראום הגוי אצלחדפוס
 יש גג'לו' עתה נזהרין אנו ואין עיקר שדגריו כריב-י גייוי משום איאאינו

 מלוייף מרתת הגוי ועוד ישראי של ממונם על חסה התורה כי הגבינותלהתיר
 בין האיסור בדבר אותו שהעמידו בין אסורות ש-נ שהגבינות הורווחגאונים
 במקום אסו דאיסור סעמו דליכא במקום כוים שנאסרו היתר בדברשהעמידו

 בדיר סמאה בהמה אין אם רואהו ישראי ואין גוי שחיגו וחלב דאיסורו.סעם

 סמא דבר דליכא דידוע דהיכא ז-י גאון שלום רבינו בשם שהשיבו רומייםכבני קיי-י ולא רש-י כתב כך נחש ישכנו גדר ופורץ ס'ניה חורבה 1,סוק דיאאס,י
 שמחה רג'נו ומיהו ר,אה, ישראל אין ואפילו ע.נ שחיבו חיב שמותדבעדר
 החלב והתיר יו והלך גוי בבית חלב יו שחלבו אחד כי שלו ע1לם בסדרכתב
 ליה וחז' אתי השתא הגוי דמירתת ועוד סמא דבר בו הי' שלא משוםוויא
 שם ושלח הגו' אצל רתייותא שהי' אחד עי הקפיד שר-ת שראה השיבור-י
 רובו שחלבו עד ישם לבוא מספקת ה,תה 11א לחלוב לראות בקר בכלבתו
 ברפת חולבת רחילותיו ל1 שהיו משאנץ אלעור לר' ר-ת התיר אבי כויו,או
 ואע,פ ישראי ראית בלי וחולבת הוינת שפחתו והיתה ביתו מאחורישלו
 גו, של בדפוס ה'תר נהגו לכתחילח. כן לעשות היבר מכוער מותרשהוא
 איסור בולם אינו דהדפוס בהן ולמויחן ישראי שי נבינותיהן בהן יתקןשמותר
 התו' דעת ווה גוי של דפוס לכתחייה יהנעיל נהגו ומיהו בו נבלע איןשהרי
 בהן 9תקן הגוים דפוסות יהגעיי נוהנין הוא הכי פכ-ה במרדכ' הראבי.הודעת

 והוי נסתמים הדפוס שנקבי לפ' תפי וטעמו פליח לסהור דמי ולאגבינותיהן
 רוב מוכח שהדפוס ועוד כותח לאוכיו דאסור בשר בו שמיח קערה כמוליה
 מנוקב כיי מהני לא וכה,ג פלוח טמא והוי הנוים גבינות שי הסעם קבימלח

 ירשב-ם שאלו שרי, יומו בן אינו אבל ב4י שחדפוס וה.ם אסור דיעבדואפילו
 ממנו שחלבו החלב מן 9עשות מה חולבת והיתה טריפה שנמצאת הכבשעי

והשיב



נא שערים ושבעה העשרים שערל"ר
 אב1 ימים ג' תוך חיב נבש מאותה הנעשה דבר כי יהתיר בידי איןוהשיב
 על בהמה דהעמיד יאסור אין מזה דטפי בה-ג כתב וכן מותר, ימים ג'קודם
 בתר אזלינן יריעותא חד אלא דליכא היכא דכי דנטרפה היא והשתאחזקתה
 דמ-מ חוקה אינו חדא שעה נתברר שלא דחזקה למימר וליכא הגוףחוקת

 ואע-ג רובא, בתר והויכין כשרות בחזקת היתה  עכשיו עד שנולדהדמשעה
 בחזקת והיתה שתברר לחזקתו גורם רוב מ.מ המיעוט מן שהיא גייתהדואת
 אנן טריפות שכמה אחרי ג-כ וי,י רוב מכח מנוררת בחוקת בחייהבשרות
 אם טריפה היא אם דספק ס-ס הוי וא.כ נעלמא תומרא משום ספק סכחמסריפין

 הסמוכה ימים ג' יאחר אלא נולד אינה הסריפה אימא טריפה ואת-ללאו
 החוס' וכן שינו'א יחר הרא.ש מסיק וכן הנבינות, דמותרות וסשיסאישחיטה
 חדש י.ב כל הגכינות כל אוסרין ויש רובא, מכח אחזקה להעסיד ויש דחוליןבפ-ק

 למעשה היכה ילמור ד.ש כתבו התוס' אבי הכי, קיי.ל זיא טריפהשנמצאת
 הסריפות אם אבי סריפה אחת ונמצאת בהמות מכמה שעשו הגבינותיאסור
 הגבינות מותרין בבדיקה בקיאין שאין יפי ספק מכח מסריפין דאנו סירכא?-'

 יש דבר. עמא וכן רשב-ם דברי על לסמוך דיש כתב ור.ב ע-כ, ס-םמטעם
 הבסן מן הבא בטריפות אבל ס-ס מטעם סירכא ע,י דוקא ומתיריןשמסופקין

 עמא האיך וראה להתיר מסופץין בוח וכיוצא דאונא בדרי שיא יתרתכגון
 י5'" נ' ת11 1א"ור יאו מהר.ס גשס ש" וגצ יא"וי. י121 גאשי-. ג"נ"" 11מינ"דבר
 ג"5-ק ת-ע "גשן ש "נ" ירי*,ת ,מ"תם 'ס'" %' גי"וה נ1שי" ." וי.רםסשום

 : ,"",ר: נח'סוהזג'

 ח "כ ר עש
 שתחב יופא בת חולבת כף א'. דינ'ם, ששה לך היי בחיב, גשר ביטוידין

 הץד'רהבקד'רה
 שאין לפי משעריגן בקד'רה שנכנס טה דכל מותר והתבשיי

 בקיירה נננס שיא טה מ,מ אבי ממש ממנו יצא איסור כמה הוכר עייעמוי
 אמרינן יא כויו הם מקצתו דים מתכות שי הכך אס אפ,לו ביה מש?רי:ןלא

 בכולו משערינן מתכות של דבכף כתב ע,ו במס. ובא.1 בכויו. ביי?תוד~:יליך
 כ' בסמ-ץ ובפניס ע-כ. ימעשה הלכה כך ל1 דנראה בסמ,ץ בהנהה :.ו:ן

 של מקצתו דחם כתב וורא,ו מתכות בשל אפילו בכויו מש?רינן דיאיהתיר
 ס' שס כשיש אפילו אכור לעולם הכף אבל בכולו בי.עתו מוייךמתכות

 הקדירה אסור כויו הכף נגד ס. אין ~אפ ומחלב. מבשר ביוע הוא שהייבתבשיי

 יהשתמש מותר בחלב בשר מכח שנאסרו כיי מ-מ אבי בהנאה אפ'לווהתבשיי
 חבית גבי אמרינן דהכי יונא כגון אכילה דבר שאינו דבר כל או צונן דברבו
 דמי ולא שיכרא ביח ימירמי יישראי שרי חמרא הגוי ביה רמא נסך ייןקל

 הנאסר הסאכל אבי בו הבלוע דבר סשום בקיומו רוצה דהתם הדריינ'לחרס
 טובה ל1 מחויץ שאין לגף או דע1מא יכלב אפייו ליתנו אסור בב-ימשום

וכ.9
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 דיש בא.ו כ' ממנו. הנאה הוה שוה יכיבו או ישפחתו ייתנו שאסורולש

 מליחה ע-י או אחר מיום יותר שצ"צונן כגו, תכפים שאסרו גג."יהסחפק
 אשכחן  דיא במה  בל בירם מוחין 1ין  בהנאה. המתירו ל*ו %ם בהנאה *מוראם
 והתבשיי הקד'רה מותר הכי ב-י הכף כשאין ב'. דין ע.כ. יאיסורראיה

 ואפי'

 בחיב בין 5בשר בין 5כתחייה אסור הגף ס-מ אב5 יבט5. ם' כאן איןאם
 אינה ראשונה בייעה ובדיעבד 5כתחי1ה שרו 1א ונטי-פ משניהם ביועשהרי
 שהיא ומן רלל ברייבר  אפילו %וסרת שגיה  בייגה אבל יומא בת דאינהאוסרת
 שנתחב הכף אן יקדידן שנפ1 האיסור 9התיר בא כשחכם ג'.  רן יומא.בת

 בקדירה מים הוסיפו בקדירה האיסור שבא יחחר אם יחקור צריך בם'גקדירה
 ד', דין ס'. הי' יא האיסור שנפ5 בתחייה וא-כ מצטרפין אינם מיםדאותן

 טעם 5יה דאית רש-י ידברי 1או אם ס' הי' אם וססק הקד'רה מן הם'םנשפנו
 סד-א הו.1 מה.ת כעיקר טעם דא-1 ו1ר-ת ו5קויא סד.ר הו-י דרבנןכעיקר

 מין ודוקא כעיקר, בסעם כר-ת דנהנו בב,ח במצות בסמ-ץ וכתבויחומרא,
 פ5נא אב5 ס' בעינן ומדרבנן בט5 בתרי חד מה.ת מב-ם אבי מינובשאינו

 1אדם שספק והיכא ע,כ, מדאורייתא נעיקר טעם במינו מין אפי5וופיגא
 שאינ~

 5רש.י. אפ'1ו 1הקי ואין כיום אינו שוטים ודעת ססק קרוי אינו ישעריודע
 היתד שי בקדירה נפי איסור שי בשר אס כנון 5חומרא אויינן 5עוים ה',דין
 ואב היתר שי קדירה דביע במאי ויא ובחתיכות ברוטב כ-א בס' משערינןיא

 כננד ו5א איסור הץדירה כ5 כא5ו משערינן איסור ש1 בקד'רה היתרנתבט5
 איסור הקדירה כי כאיו רואין א5א בתח'1ה האיסור מן הקדירה דב1עהמה
 אב-י דגזרינן אסור ויכתחייה בדיעבד. מותר אב-י אבי ב.' בקדירה אםהוא
 איסור ש5 עצמות אבי 1היתר מצסרפות היתר שי עצמות בא-ז כתב ב-י,אסו
  צך עובר חשיב יא יתיר אדם שום ואם האיסור יבטי הה'תר עם יהצטרףאין

 שי חת'כה פג'ה הרא-ש וכתב האי, כויי יהתיו נכון לא  יבל תכמיםרברי
 יפי 1איסור מצטרפין שבה עצמות יקדירה נפ5ה ואח,כ שנתבש5הנכי5ה

 יבש1 יא כשר בה שביש5 הקדירה סעם ייה דהוי מיד' הנב1ה. טעםשב5ועות
 כשחורה עצמה בפני נבי5ה ש5 חתיכה אותה תחי5ה נתבש5ה ואפי5ו חיבבה

 אם בהכי סגי 5א שבה הבשר כ5 כננד דפשער אע-ג היתר ש1 בקךיראונס5ה
 טעס ונכנס בבישו5ו נתמעט הנבי1ה בשר ושמא העצמות כננד נםשישער
 אס אב-י אפייו ב-ב טשום הנאסרות דקד'רה ע'ו במס' בא-ו וכתבבעצמות.
 אין דנאסה-נ מותר והמאכ1 ינהר הקד'רה דמי יהוייך צריך היתר בהבש5ו
 בא כשחכם ב0ה-ת ברוך רבינו כתב כאשר ר, דין ע,כ, 5אג,י ב.י ביןחייוק

 אם 5חקור צריך אב.י שהקדירה ע.י איסור שי בכי' המבוש1 התבשי9יהת'ר

 כסו 1ברו המים שוים כך שאז האיסור בו שנעשה מעי.ע תוך מים בוהוחמו
 פ5יסת טעם יבט1 ס' בהם של.ה כנון ובילה נעשו המים  שבל עצפוהאיסור

 בישול שום ב1י הכ5י שהית צריך וא-ג ונביעו וחזרו הקיירה שבכיכי'
בתוך
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 צריך ראין בבב-ח כן הדין אץ אבי האיסור בו שנ*שו אחר מע5.עבתוך
 דאפי5ו מעי.ע תוך מים בו הוחמו ואפילו מעי.ע תוך בו הוהמו אםלחקור
 הוא היתר עדיין האי אבי חנ-נ אמץנן איסור גב' דדוקא בשר נעשוהטים כי דיאו בכך מה בשר בו שנעשה אחר מיי-ע תוך בשר של בקד'רההוהמו

 בוה מהגין יש מיהו מעי.ע, דנס5 טועט דבר כ-א כאן אין ונבלעווכשחזרו
 דאם דע-ו בפ-ב הרא-ש כתב וכן פגמה, אהת ביילה דנס-? כרש-יהמיכות
 במצות ובסמ-ק ססכיק. אנו דא ועי פנם מיקרי בישוי בלא הלייה כלעסד
 עכבר ע-ו במס' בא.1 וכתב מע?-ע, יהצריך העם נהגו ב-י ודין כתבב-ב

 בס' והמשקה להוץ משייכו אימרטוסי ויח סשקין *אר או ה5א לג1שנפיה

 דהוה ס' צריך אין 5יין שנפיו נבילה בשר וכן חלב וכן יין לתוך נפלואם
 או ליין עכבר נפי דאם דמאכלות פ.1 הרמב.ם כתב וכן פנמו, ובודא'נטי-פ

 דעכבר כתב דע-ז פ-ב והרא.ש מבושמים, להיות צריכין שאלו סוגם ודבששמן

 הטאוסים דברים ק-ג ס' בייד הרשב-א בשם כ' יבטיו, ס' צריך ישמןשנפי
 למיאוסן מהן בודי אדם שג5 ויתושין וונונים גט5ין בהם ק*ה אדם 11שנפשו
 ומ.מ מותרין עליו רבה ההיתר עם בתוכו נופן ונמחו בתבשיל נתערבואפילו
 דע-ו בתרא פ' במרדכי וכתב ומסנד בודק בטסננת ולהעביר לבדוק שאפשרסה
 ,גוג ד"שינ ,-ת מער יע, י' ווע, 1"נחו נ-ס אינו לקיירה שנפלה הזבובמויע

 יתוך שנפל יכבר ראב,ן בשם עוד וכ' רס'[ גסי ד5עס ע1ת ונצ נ-ס שארמדי
 אימרטוטי אבל בעיני' דאיתא והא לס' בסיי ייה דמשכח אע.ג הומץ אוהשכר
 בא.1 וכ' במסננת העכבר מן כ15ם יעבור שיא בגד ש5 במסננת 5סנןצריך

 : אוסר נמי ישבח ויא יפגם לאדנ-ט

 ס כ ר עש
 מווכר והוא שענקי שקורין וימסה הארכובה *מן עצם אותו בירן 'ש עצטתנ'

 בין בבהמה בין כשירה יגמרי נחתך אטייו הראש עצם עם הנמכרתבתלמוד,
 יחוץ ויצא העצם ונשבר בבהמה מדוידי עדיין אם וכ-ש טריפות, משוםבעוף
 שהוא כה-נ האבר אבי כשירה שבבהמה השבירה רוב הופין ובשר עורואין

 כדמסקינן מדאורייתא ויא מדרבנן החי מן אגר דין יו יש בבהמהמדויד?
 .בא-ז וכ' ולהשליכו, לחותכו וצריך לקולא אזל'נן ספיקא יש דאם ונ-מגגמ'
 נשבר ואם יהשייכו הטדולדל האבר עם המותר מן מעס ישייר דצריךוכה-ג

 וסריפה, הגיד'ן מן אחד לפסיקת ח'ישינן 1חוץ יצא 1א "פייו  עצמהבארכזב"
 וחיישינן הגירין צומת דין הוי האמצעי בעצם נדול ברוחב הארכובה מןו5מעלה
 אצבעות ארבע עד הגידין צומת דין הוי הגדול ובשור חג'דין מן אחריפסיקת

 הרא-ש כתב גדול, בשור אצבעות ך עייו כתב והרסב-ם 1לסעלה. הארכובהמן
 יאיסור פנים 'ש יפה ונתרפח ונקשר הגילין צומת במקום העצם נשברואם

 5פני גצרסת פעשה אירע כי היתר ויא איסור יא יאמר יצה לא ור.י51היתר
ר-ת
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 וה-ר בה, להורות רצה יא היתר וגםבעיר נ*מע הי' יאיסור הדבר יצא שאלו לו וכסרומה בה הורה סה ירע  51אר-ת

 לא שאם אוטר מאיברא שסואי
 היה אחר להכין אפשר שאי בע-ש הדבר אירע *אם כתב *מואל ור'יחוש. יש השתנית אם אבי יפה נתרפאת ודאי הק*ר עי הב*ר סראיתנשתנית
 הגדויים בעיני מפוקפק הדבר שהיה מאחר הרא-ש וכתב אחר, בענין 1לאסת'ר
 אם האמצעי העצם אורך כי וימעלה הנירין צומת וממקום ע.כ. להחמירנכון
 אם אבל בבהמה בין בעוף בין כשר שלם וחעור יחוץ יצא ויא העצםנשבר
 ובשר עור ואם בעוף. בין בבהמה בין טריפה לחוץ ויצא האמצעי העצםנשבר
 מעור. ומיעוט מבשר הכיסוי רוב שיהא צריך אבל כשר. השבירה ראשחופין
 ינתנ א1.; 11.ג ןת"ח כשר. בשר וחצי העור חצי דאפילו אשר-י פסקובעוף
 ונ"סק א1-; ימ."ן אינא זהנא "ני ונתג דסס-ק נה" זפ,י" יתנן י"תס.ר זננת"יא-ש
 1א,יר "ן.יו. ,"~ן 1.?א "ע1ס ;שנר א" יקמן אגי 1"תרפאות "י. נ11 מ-ס הנ.ז.ן מןא"ז

דן-. ",י ,רנ'1ו" ז~שני חן.ון נ"ן אנ1 מישרפא 1" י",י שי.י" יתח י.?א ר,יוהן"~ינן יא ד"תס 1"יץ יש 1ע1' ""ווי, 1יפ.;. ויא "יני גי י,1 "ני ארשין *~נל4 יז4העולס
 לבד עוך מועיי בבהמה דאפייו כתב ורמב-ם הני'[ עג-1 ";יו.ן ."סץו שגע"
 השבירה רוכ אם ונפל העצם מן מעט נחסר אם דאפייו פסק והכפריחיפוי
 וא'ן הע,ף כ:ף וכן האחרונים ברגי'ם כמו בדרבנן הח' מן אבר כי ייןיו יש השבור רוב חופין ובשר עור ואין מדוידי עדיין הוא אם ומ.מ כשרחפוי
 עוביה רוב היינו דקאמר השבירה דרוב מסיק ובגמרא לכסות, סועילהגידין
 רוב ואם טריפה נגיה שרובו ער קטן נקב דרך ויצא נהפך העצם שחליאיא קייפ הבשר רוב אם דאפייו נכסה העצם החלי רוב דבעינן ופרש-י הקיפוורוב
 השב.רה בראש פונה היא אם אפייו מנויה השבירה שסביב הבשרהיקף
 דתרוויהו סריפה נ-כ נכסה העצם חיל כי והרי קיים עדיין *הוא הבשר5צד

 רוב ינמר' עגוי ה~א שאם העצפ במדת מפרשי באשר,י וכן והתום'בעינן,
 או איד מצר ומיצר אחד מצד מרחיב כשהוא איא שוין הקיפו ורובעוביו
 בשר א,תו בגמרא יהו ומבעי הקיפו רוב ויפעמים עד'ף. עוג'ו רוגיפעמים
 מהו. מסמסת אחד. במק~ס הרוב שאין פי' מהו. מתיקט השבירה רובהתופה
 יה ופסקינן בתיקו. ועיתה מהו העצם מן נקיף :סדק או בשר אותוניקב

 לאסור אפ.לו יהומרא מורים ה:' דבכל המיימו:י ופסק ככויהו. עבוינןיחוטרא
 הראשונים ברני'ם או הארכובה מן ימסה כגון טריפה הבהמה שאין במקוםהאבר
 ובשר עורו אח-כ מועיי אין יפנים וחור קטן נקכ דרך הנשבר עצם יצאאו

 או בהמה לפנ'נו בא שאם בסמ.ק. עוד וכ' בסמ,ק נתכ כך השבירה רובי אתחופין
 בלע.1 רינאאר שקורין ונתרפא הארכובה מן למעיה' רגיים נשבר שכברעוף

 ר-ת. בשם במרדכי כ' וכן הר.ם. נהוג כך יחוץ העצם יצא שלא דגידועכשירה
 מרוכתא דשף דאטמא בוקא במקום שאלה בו דשייך ימעיה עצם ישועוד

 דריב-א הרא,ז כתב ניבי', באיעכי ספק יו בשיש יהטריף ונוהגין ניביהואיעבל
 האמצעי בעצם רגליה 5גמרי שנחתכו בהמה שהתיר יהודה ב-ר ר.י על-יר

למעיה
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 שהוא השלישי בעצם דדוקא אלפס רב סובר שכן וכתב הגידין סצומתימעלה
 במרדכי כתב וכן דסריפה, הו8 יחוץ ויצא נשבר או נחתך אם דאסמאבוקא
 בעצם דאפילו כרש-י פסק התרופה דס' הרא.ש ססיק אבל ראבי.הבשם

 באשכנז גוהגין דכן וכתב יחוז רצא נשבר או נחתך אם סריפההאמצעי
 ניביה. איעכול יא אפילו טריפח דבעוף כ' ובמרדכי וא.ז ובסמ-ק ע-כ.ובצרפת
 ברגיים רניים ג' לה שיש או אחת רני אלא לה שאין בהמה בא-וכתב

 ונוגעין תארכובה מן למעלה יוצאין אם סריפה אחרונים וברגיים כשרשלפניה
 במקומו עומד שאחד או בארץ נוגעין אין ואם טריפה שתיהן על ומהיכת1ארץ
 וכשף הוא בשר דירול הני בכ1 הארכובה מן ימסה 'וצאין או במקומו ש5אוא'
 ברנל'ם אבי אחרונים ברנ5ים דוקא היינו בירך עצמות ג' דמפרשינן האע.כ.

 או הגידין בצומת או לנמרי נחתך אפי1ו טריפות שום ביה *ייך יאש1פניה
 אמנם בגפיו. בעוף וכן בהמה ש1 1גוף סמוך אפילו נשמס או העצםנשברה
 דהיינו הריאה ינקיבת דחיישינן טריפה א1 יגוף סמוך הגף נשבר אםבעוף
 11.ל ראבי.ה בשם המרדכי כתב הצ1עות. בין שוכב הוא כי תריף שקוריןהפקו
 העוף ומחתכין לבודקו צריך אלא נ-5 ואין לגוף. סמוך אפייו יאכשנשבר אבי הריאה ינקיבת חיישינן הגף כשנשמם דוקא שכתבו הגאונים מןיש

 וכתכ כו', שפופרת ומנניס כתוידותו בצ1עות דבוקה הריאה ומניחמיסנ.;
 יעין צר.ך מחיבורו גרחוק נשמר אם דאף ראב-ן נשם במיימוניבהגהה
 עיכ. יבודקו וצריך הריאה. לנקיגת לחוש יש הדם נצרר אם לראותבציעות

 הרוח אם הריאה ונוסח מגרגרת דק קנה מכנים בדקינן האיך פא-ט בא-1ופי'
 ויצא העצם דנשבר דהיכא החרומה בס' כתב כשירה. לאו ואם טריפה'וצא
 מיתה יאחר או מחיים אי ידעינן ויא בו נטרף שהוא במקום נשמט אולחוץ
 שיודע עד הותרה נשחטה אמרינן ולא מספק אסרינן יברורי מצינן דלאה.כא וכי נעשה מחיים ודאי א1 המכה הושחרה אם כגון לברורי מצינו סגיאיןזימנין

 ואם החכמה בחסרון תלר הספק דהכי מעים בני שנסל ואב גבי כגיןשנסרפה
 רבי כה-ג וכל מספק אסרינן ריעותא שיש כיון יהבחין יכוי היה גק'היה
 שור בהמה. ירך כמו 1נקר דינם חיות דירך יהודא ב,ר' יצחק ור' 5.1יצחק
 וכל וחלבו הנשה גיד ולהסיר יגררו וכז הירך ובכל ובצנקרון הירך בכיושה
 רבותינו ח'1קו יא כי הוא מינות אחרים לפנים והנוטה בהמה ש5 כמו ניקורדין
 ושומן בעוף, יא אבי ובחיה בבהמה נוהג הנשה ניד אב5 5תיה בהמהבין
 הוהר בנ' דתנינן בו ייוהר ויש א'ס:ר בו ונהנו הם קדוש.ם ישראיג-ה

 והעובר תעשה ויא עשה בהן תורה שדברי תורה מדברי יותר סופריסבדברי
 מיתח: חייב חכמים דבריעל

 י ל ר עש
 ורש-י דכ*רה בגמרא אמרינן סותמתה והכבר המרה ניקבה ואם טריפה המרהניקבה

כתב



שערים שלשיםשערל"ך46
 לוחכין כלל סרה שם כשאין מחמירין רש כשירה, כלל סרה אישתכח דלא היכאכתב
 שפכי אי האחת נוקבין מרות שתי שם כשיש מחמירין יש וגם טריפה,יאו ואם בכבד הסרה נכנס דאז כשירה המרה מרירות טעם בה יש אם הצייה אחרהבבד
 וכן מילתא תרתי בהני יאסור נוהגין אנו אין אמנם וכש'רה, היא אחתיהדדי
 שיא דנקבה אע,ג כיי מרה שם נמצא כשלא או מרות שתי מתיר אלפסרב

 המרה דניסיה היכא להתיר במרדכ. כתב וכן טריפה, בסומכיה וניקבכשירה הטהוי ניטל דה-נ יוו דומה זו בטריפות אומרים אין טריפה הכבדכנגד
 רצה לא כי הכבד ייחוך וציוח עובדא עביד גוסיה ראבי-ה אכל ראבי-ה.בשם

 וכתב היתר, ל1 נראה שהי' אע-ג כתב כך נדויים הרים בין ראשולהכניס
 ניקב אם חכמים שאמרו אבר כי כתב הרמב-ם אבי זה עי פא-טהמרדכי
 שנברא או ביד או חולי ע.י שניטי בין טריפה כויו ניטי אם כך טריפהבמשהו
 וכן דמי, כנטול יתר דכל טריפה אבר מאותו אברים בשני נברא אם וכןחסר
 לאיסור פא-ס הרא-ש כ' וכן ע-כ. המרה ניטלה אם יאיסור התוס'כתבו
 רבניקב יטחול דמי דיא וכתב תרת. דאישתכת היכא וכן המרה נטלהאם

 נקובים, בשאר משא,כ בקוישיה יניקב בסומכיה ניקב ב'ן חילוק ישהסחול
 תרתי דאשתכח או מרה שום דאין דהיכא מהר,ם בשם במיימוני כה-ג כתבוכן

 אותו דבכל כיון יהטריפה ואין מרה יהן שאין עופות מיני יש עור וכ'טריפה.
 דאיילים פא-ט כתוס' בגי' וכתכ שיהן טבע והו מרה, יהן דאין הוא הכיהמין
 הריאה אם בריאה שנמצא מחט דין א'תא, הכ' דכויהו כשירה מרה יהםשאין
 באיימתא בין בקטינתא בין כשירה היא או נפיחה ע-י שלימה יפנינוהוגאה
 בתוך נב?ע המחט כי יעוים אבל חוץ יצד פי' יבר קופא בין יגאו קופאבין

 הריאה שנחתכה אחר רריאה בתיתוך המחס ונמצא הריאה נסחה יא אםהריאה
 דחזינן כיון היתה נקובה דילמא שלימה כשהי' לקמן אתי הוי אי דשמאסריפה
 אפי' טריפה הריאה ונקובת פנים מצד אותה ניקכה שמא חיישינן בתוכהמחס
 ואח-כ הריאות ינפח הקדש שבקהיות הדעת נקיי נהגו ויכך הושס נקובתבלא

 טריפה, שה~א לחב'רו מסימפון רק מקום בכל כשירה מחט בו נמצא ואםלחתכו
 כשירה הריאה נפחו לא אפייו ריאה שי גדול בסימפון המחס נמצא41ם

 לא דהאידנא סריפה במצות בסמ-ק וכתב ואתא, נקיט כימפון דרךדאמרינן
 בנפיחה עתה ב,יאין אנו דא.ן חתונה דין אלא שיימה דין ריאה בשוםדיינינן
 המחט נמצאת ואב ע,כ, חתיכה דין בה דיינינן שלימה ונמצא נפח~הואפייו
 הקיבה או הכרס דרך ועייל נקיב נקובי דאמרינן ש~נו כעין קטנה והמחסבכבד
 גבי חייוק יש הכסמר כמו גדוי המחט ואם וטריפה לכבד יצא ומהן הדקיןאו
 עב שהוא הסחט ראש יגאו קופא פי' לבר קופא בין לנאו יקופא ביןכבד
 הכרס או אי:קבה דאי בא וסימפון הק~פא דדרך כשירה הכבד סימסון כלפיוגדול
 אפילו הייכך מבחוץ בכבד ונכנס תוחב מהט של העב היה האיך הדקיןאו

 גבי כדחיישינן הכבד נקובת משום ואי בא הסימפון דדרך פשום כשירהבחתיכה
ריאה
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 הכבר באת ואפייו סריפה יבר קופא ואי כשירה הכבד ניקב בכך מהריאה
 או הושם דדרך תלינן מ-מ ריעותא שום ביה חו'נן ויא שיימה תחיהלפנינו
 דמי ויא וטרישה הכבד יתוך כתורו נכנס ומשם גא הקיבה או הדקין אוהכרס
 הגבד מן יותר הבייעה 5בית סמוכין וגם רהבים הריאה דסימפונותיריאה
 הכבד סימפונות אבי לבר קופא אפילו כשר ענין גכי שיימה נמצאת אםהיכך
 ונקובי בקי בא הושט דרך אמרינן בקל שם 5בוא יכוי העב ראש ואיןקצרים
 לחתוכה שלימח בין בכבד בקטנית' הו1ק טריפה במצות ובסם.ק ~עי.נ"'ב

 רש-. .ש~ן וונן ע-כ בקטוניתא בגמרא מטריף בתתוכה ודוקא כשירהדבשל'מה
 בין גריאה גם מחיקין יש ומ'הו מ.;"נהן דיא ,",ינן י,1ן .ר.ו" ~א.תן הוא'91"-ט

 ויש כתבזי, שקבלתי ומה מסמר כעין שהי' במחם לבר יקופא לנאובקופא
 נקב שום בה רואין ואין 5פנינו ש1ימה והריאה בריאה מחם כשנמצאמכשיר'ן
 וחוינן יקמן יייאה ואיתא הואי5 רש-י ישון וכן הריאה נפחו לא אפילומבחוץ
 שחיטה במצות סמ,ק ולשון בו נראה הנקב ואין הואיל כתב ועוד מנקבה.דיא
 בהדיא וכן התרומה ספר ישון וכן מבחוץ. נקב שום בו רואין אנו שאיןמאהר
 ע,י שיימין צריכין אינם דמאכלות פ.ו והמ'ימוני התרומה דס' במיימוניכה-ג
 או בקורקבן שנמצאת מדט ע.כ. נפיהה ע-י שיימה מצריך והרמב-םנפידה.
 וניקב צרדין מב' ניכרת המחס שאין אחרי כשירה הכוסות בבית אובהמסס
 דגם אבי ב-ה עובי דוקא ~יאו כשר הכוסות בבית ל-ש בהמסס י-ש אחדמצד
 דאע,ג אשמעינן רבותא הכוסות בית עובי דנקיט והא כשר ב-ה שיבדק

 עוב' דדוקא כתב ורש,י פר-ת. כך כשירה אפ.ה שים עור וניקב כפוידדוסנו
 5פי טריפה אחד מצד אפייו בהמסס תחוב שנמצא מחט אבי הכוסותבית

 בעובי הכוסות בבית אבי ונסתם היה מפויש נקב שמא חיישינן דקשדופנו
 צדדין משני דירש,י עוד וכ' טרסות. איו פ' בא-ו פי' כך וסותמו,מגין

 שע-י דבנקב רי,ה מאביו קבי ראבי-ה אבי דם, קורט שם א'ן אפייוטר'פה
 אסורות ממאכיות פט-ו הרמב-ם כתב וכן דם קורט בעינן מפו5ש אפי5ומחס

 ויש בכשר ונתהב מבסנים מהט יש ואם הלודה. העלתה וה,ה דט קורסדבעינן
 דם קורטשם

 מבחו"
 מבחוץ גם הסכה בה אין דאם סריפה המחט פי כנגר

 אב5 דם שם אין אפייו סריפה מחט דליכא נקב וכי אתי מהיכי דםקורט
 הקוז או המחס וגם דם שם ואין צדדין משני קוץ ע-י או מחס ע.'כשניקב
 ב'ת זל הפניסית בדופן בקופא המחט נתחב ואפ כשירה חיודה בלאיפה

 איא בא חיצוניח דרך אמרינן ויא כשירה אפ,ח קורקבן או המסס אוהכוסות
 בעור מחט 9י הקופא דנתחב והא כלום ניקג ולא בא סנ.מית דרךאמרינן
 ואם מבתוץ. שים הוא רק וכשירה שם 5נעוץ דחקוה ומשקין אוכ5יןאמרינן
 אם לראות יש הכוסות בבית או בקורקבן או גלב מגחוץ תחוב נסצאהסהט
 185 ואם כשירה ואו תחובח עדיין היא אם וכ-ש בדופן ריעותא מעטי*

 דסריפה ור*-י ה-ג פסקו הגוף בח5י הקוץ או המתש שנמצאת היכא וכלטריפה,
שיש
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 קורס לעי5 דבעינן והא הגוף בחלי שהיה מטעם התרנגולת וטרפו ביציםש5 בש1יי תהובה מחט שנמצא היה מעשה הדקין. או הושס לנקובת לחוששיי
 מייחה קודם דדוקא טויפה במצות בסמ-ק כתב מהס שע.י בנקב ח5ודה אודם

 הדחה או מיח דאמרינן הודח וה-ה טריפה נמית אם אבל הדחה קודםושמא
 דראבי-ה כתב פא-ט ובא-1 מעמ'דין. אין מפ' ע,ז ראיה והביא ע.כ.העברתו
 דידידן פסק איפס ור' וריאה, זאב גבי כמו להקי תיינן אי בדברנסתפק

 וניקב הושט קוץ יו ישב דאם כעולא קיי-י לא א-כ דרוסה 5ספקדחוששין
 מח1ק ועוד עב דופנו דהתם משום הכוסות בית בעוב' שנמצא מחט ביןיהיק צריך א1פס דירב האשר,י וכ' דכשירה. ריעותא חזינן יא ובחיצון הפנימיעור

 הו' אי ביה ופעיא דאכיה כיון דושט באשר.' וכן א.ו גשם באשר.יבהגהה
 כעויא דקיי.5 ראב,ן בשם באשר-י כתב אבל יאחרי, חוזר היה יא יחוץניקב
 ספר בשם ג' שם בהגהה וכן דק לדופנו עב דופנו בין יחיק דדוחקסשום

 אורכו מונח אפייו הקוץ נתחב יא ואם כעולא דקי-ל התוס' בשםהתרומה
 גמירא ועד מנאן טריפות מהי' בא,ו כ' כך, 5עויא אפייו ושס ש5לרחבו
 ברוב הישון וסתם גאו' פיסקי שי טריפות ובהי' בפא,ט משתכח פסקיכולהו

 : הרמב-ס לשוןהוא

 א 5 ר עש
 במשהו ניקב הושס תורבץ ונן במשהו דנקובתו וקי.ל טריפה הושטנקעת
 טריפה שניהס ניקבו אבי כשירה וה ביא וה ניקב לושט יש עורות שניסריפה,
 ייה. ופשסה ייה גמדא ביה ופעיא ביה דאניה כיון זה כנגד שלא זהאפייו
 וניטיה האיסיקי כאיסר עד בקנה וחסרון סריפה. חילה ברוב הגרגרתופסוקת
 הקנה ניקבה ואם 1כאיסר מצטרפין חסרון בהם שיש נקבים או רצועותממנה
 ת5תא נדמן רב ואמר כריאה. דנידון 'והנן ר' אמר החזה מן 5מסה להייהעד
 חד וכל בהן אמורא' ופייגי יכבדא ודד 1ייבא ודד יריאה סריש חד הוהקני
 כיון במשהו טריפה דכויהו רבותי' כי פסקו היכך במשהו דטריף אמוראיאיכא
 קסניפ נקבים בו נמצאו אם היב ובקנה רש.'. מיבד כחד ה5כתא איפסקדיא
 וחלב הואי5 וכשירה דריאות בכ1 לה'ות דרכם הייו ונקבים רביתייהוהיינו
 שהחיב במק~ם שיא היינו ה1ב בקנה במשהו רב קאמר וכי סותסתו הואסהור
 מן ועד סריפה מות שי קרום ניקב מהרי.ח. בשם באשר.' בה-נ כתב כךשם.

 המוח על 'ש קרומים ושני במשהו. וסריפה מוח שי קרום נקרא ויחוץהפויין
 והרא-ש כ"ירה, העליון אבל סריפה 5בד התחתון ניקב דאם אלפס רבוכתב
 שמשון רבינו םדברי דקדקנו וכן טריפה יבד העליון דבנ'קב ר,ת בשםכ'

 תרוייהו דבעינן כתב ראב-ן ובשם כשר 5בד ותחתון סריפה לבדדע1יון
 ואם מותר זה הרי לבד 5עצם דססוך העייון ניקב אם הרמב,ם 1.11להסריף,
 שנירקב עצמו הסוח הרמב,ם עוד כתב סריפה, לפוה הסמוך התחתון גםגיקב



כהשערים ואחד השלשיםשערל"ך

 כדונג או מים של כקיתון נשפך ואם כשירה קיים והקרוים שנתמעךאו
 או מים מוח שי הקרום בתוך שנמצא ראבי-ה לפני בא מעשה א-ו כ'טריפה,
 המים מקיף המוח והיה בו שמונחים המים כשיעור המים במקום במוחשחסר
 מונתים המים שהיו 1'דו כא מעשה ושוב והכשיר, כ1י מגולים היו שלאסביב
 מגויה היתה שיא השיחופית כל את מקיף המוח והי' קטנה ש1חופיתבתוך
 סביב מקיף הפוח כשאין אבי וה בענין שהתיר כה.ג ראה וכן ג.כ. והכשירכ1י

 בין מונתת שהיתה או והגלגוית הקרום אצי מקצתו אפילו ומגולה*ה*1חופית
 הקרופין, מן א' כשניקכ מטריפין כה-ג בא-ז עוד כתכ סריפה. ולגויגויתהקרום
 לא בו אין והקרום קיים והמוח מוח שי בקד'רה תויעת נסצא אם כתבור-ח
 כת' ובמרדכ' א.ז. עכ-י ה-ג כדברי להחמיר וטוב כשירה דם קורט ויארושם

 רושם ויא דם קורט יא תזינן ויא במוח תויעים נמצאו אם פר-ח יישנא,כהאי
 שנה, חי ואעפ-כ בחוטמו יתוש דנכנס סיטוס גבי בהניזקין כדאמרינןכשירה
 נשבר אם המים ע1 דשכיחי דידן אווזא או מים של עוף מרדכי. עכ.1מצאתי
 נשבר אם דיבשה עופות אבי טריפה מוח שי קרום ניקב שיא אע,פהעצם
 יפרש חששתי לא בבריקה עכשיו בקיאין אנו שאין ולפי בדיקון צריכההעצם
 וכ' טריפה קטן ח1ל בין גדו1 ה11 בין חילו לבית היב ניקב בא-ז, כ'כך

 כי בודאי אימא לב יהן הי' שיא התרננוית ועי טריפה, ניטי דה.ההתוס'
 שומן ראבי-ה לפני שבא שראב.1 מהרי.ח בשם בתוס' ראיתי כן, נמצא רבותפעמים
 במקום הלב מן השומן בסכ'ן וחתך ביב בכח הרבה ואדוק מאד דבוק שהי'ה1ב
 רבוק שהיה במקום ה1ב חתך ואח,כ מבחוץ ריעותא שום ראה ויא דבוץשהוא
 יא עאם ואמר זאסר נצרי דם קצת בח11ו 11א ה1ב בעזבי ~ראה החי1עד

 : ע-כ כשר הי' דם קורט אותו מוצאהיה

 ב י" ר עס
 ג.)גגת-י

 ..וו גש1ר "מ הס",1 1.סי
 השדרהחוס

 שנפס-

 אע-ג קיים עורו רוב אם אבי עורו רוב ודוקא ברובו
 העור נסדק אם אנ1 היקפו רוכ ודוקא הרסכ-ם כתנ בשירה, מוהושנפסק
 אין אותו כשמעמירו החוט שימצא עד שנימס כדונג או מים שי כתיקוןנשפך אבי כ9'רה קיים ועורו הוא'י ונתנדנד המוח נתמעך כש'רה. נ'קב אויאורכו
 שניה פרשה בגוף עד הפויין מבהוץ הוא השדרה וחוט סריפה, יעמודיכו1
 התרו6ח ס' בשם פסק ובהג-א ע-כ. האגפיים בין עו השדרהוחוס

 בע האי נסתפק שמעון ורגנ וכתנ_הרא.ש. האגפיים, מן לטטה כמ.דוהמרדכי
 8א-ז אבי בגוף, חיבור במקום דפליגי ומסיק 1גוף המחובר בסוף דהיינוהגוף עי ששוכבין במקום או לגוף האגפיים שמחוברים בפקום אי הוא היכןהאגפים
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 מתובר שאינו אפילו שם יושב שנכפל במקום הוא האגפיים מן למטה עדכ

 בגף המונחים קטנים עצמות שני דאותן וי-נ כתב והמרי-ח טריפה. למסהלגוף
 גולו הכבד נטלה האגפיים, מן לטטה הוא מהן ימסה יכנפיים הסתובריםהעוף
 שהיא במקום דהיינו ופרש-י חיה שהוא במקום כזית ממנו נשתייר ואםטריפה
 ?רש-י נר' והראשון בטרפשא. מעורה שהוא במקום 1לא הכייות תחתתלויה
 כוית ממנה נטלה הרמכ,ם וכתב מרה, במקום כזית בעינן וגם רמבים. כ'וכן

 טריפה. שהיא כמו ק'ים כויו שנשאר אע,פ מרה ובמקום בו תלויה שהיאבפקום
 ניקנה בבדיקות. תמצא הריאה טריפות מיני סריפה. שחסרה או שניקבההריאה
 במקום הקיבה ניקב ואם טריפה. הקורקבן ניקב בעוף. וכן טריפה בבהמההקיבה
 אבל סותם אינו טמאה בבהמה שכנגדן חיה וחלב כשירה. סותמתו סהורשחיב
 ניקנ טמאה. בבהמה כננדו דאין ר,י הכשיר סותמו שעייו ושומן שניקבקורקגן
 זה שניהם ניקבו ואפייו איפכא או קיים הלבן הוא שלו וכיס האדוםהקורקבן
 טריפה הדקין ניקבו יעיי. פירשתי טריפה המרה ניקבה כ*ירה, וה כנגרשיא
 אם אבי כשירה עליה ומגין סותמו שחבירו במקום הדקין מן אחד ניקבואם

 נני מגין, אינו אפ-ה דודקיה אגב דנפק שורייקי דהיינו סותמתו שבוהליחה
 בסיסן עי שחזר היפך שיא ודוקא כשרין ניקבו ויא יחוץ שיצאומעיים

 בני כבשאר טריפה שנקבה חלחוית סריפה. לאו ואם וא' אחד כי כנסועי
 במקום ניטי ואפייו כקירה אותו מעמידין שירכייפ במקום ניקב אם אבימעיים
 אצנע. כמו פי' ורש-י אצבע~ת ד' כמו שישת'יר והוא כשר כולו שםהדבוק
 כתב יונה ~הר' סריפה במשהו ניקב אם די-א הרא-ש כתב עצמו מקוםוההיא
 בשם הרא-ש פי' טריפד. מבהמה היוצאין מעייפ בני שני טריפה, דוקאדגרובו

 ואם ומשוך הוא אהד חוס שלה דקין הבהמה דכל עיקר שהוא וכתב איפסרג
 שיוצאין בד,א טריפה עץ שי הכד בתוך ענף שיצא כמו אחד מעי ממנויצא
 כשירה. כאצכע עד וני'ן והויכין אהד ממקום יוצאין אבל מקומותבשני

 זג-,ן ""ן "ו,ר" ש,.ש' "?גע ו"מ שיירשי ;",;." יש נא?נץ 1פי א-ז ג',ונה"
 יתיר הוי וערבי הררי יא אי אבל אחד חוט שתיהן ונעשו וערבי דהדריוהוא
 מעשה בספרו כ' דראב-ן עוד וכ' אלפס. כרב פי' דר.ח במרדכי וכ' דמי,כנטול
 עמהם אג-ן ואני גדויים ושאר המי אליקום ר' במעגענץ_.1פניאירע
 יוצא והרעי בסופו סתום והי' אצבע באורך הדקין מן יוצא כבש שלבמץי
 יא שאמרנו יהתיר כוינו והסכמנו לדקין, מתוכו ויוצא לתוכו ג-כ ונכנסמתוכו
 יוצ4'ן בעוף כעין מקומ~ת מב' יוצאין מעיים גג' איא חכמים שהטריפומצאנו
 היוצא דק הכא אב1 ידקין הולך והאחד יופק ה1לך א' דקין שני הקורקבןמן

 ע-כ, בדבר נחלק שב,ט ורב-י בעוף. כננדו זה ואין הוא הדקיןמשאר

 ,ס?אי י,ר;,"ו "תת "י,וא שש"סי ר"ני." 1";. נא מיש" גא-ז בתגוהנה"
 ג;.וי,

 ש1" .;ס ,ש".ס" סמ,ך נס,ג "י,ך שהי' 11 ו"נידי 1גשי עוי גין סינ"יסשה,ו
 תפיר "י.

 ש5ו הופק ניסי טריפה. של1 קרסין חלת'ת הלעיטה עג-1[. מיש'י שקיץמיבמץש
בעוף
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 והוא דמקופ ופלש-י כושט נידון ופק שי גנו כשירה, ניקב טריפה.בשף
 סוי שקיבי מראבי-ה קיבי א-ו ור-י ו5מעיה המיצר מן דהיינו 5ימשךמתחי5

 הסעי ה*ני וביד הושס אתד ביד כשמושך מריב-א שקיב5 מריב-ם שקיבייואי
 כושט נידון 5דקין וכן הושס. הוא עמו הופק שנמתת כ5 הקורקבן יצדהיוצא
 אינו ימטה *תיר מה אבי ו5מעיה שכנגדו מה דהיינו במשהו להטריףובמעי
 נמתח שהעייון בהו וסוגר שפותח שנצים לו שיש כיס כעין והוא עמונמתח
 וזינו שנמתה מקום הוי יקורקבן ההויך המעי נ-5 לפרש-י ואפילו התחתון.ו5א

 : ?.כ משהו בנקבכקורקבן

 5"ג )ל"ב1שער
 י-נ[ נש' "שור" הוס 1וין 1-נ, 1שער "ון "ס"1, יס. ו'ן שניימת-י

 דסומכי בא-ז וכ' כשירה. בקוישיה סריפה בסומכיה ניקב נשר הסחו5נ'טל
 כשיעור 5חון גיקב שיא ש5ס הטחוי מן נשאר ואט בכרס שדב~ק מההיינו
 ונשתיר מראה בשינף שיקה או נימוק או נקרע אם דינו ונן והב דינרעובי
 וחב דינר עובי הרשב,א בשם בי.ד כתב כשירה. והב דינר עובי כשיעורבריא
 יש עוביו במקום נחתך עוביו. מחצי פחות שהוא יי ויראה שיעור ידעינןלא
 הורה שכבר יססוך יש 91ייו בו פוסי הנקב שאין שהורה מי יש ע.כבהמה ישי דומה ואינו בעוב" עגוי עוף שי וטחוי מספק. שאסור ונ-י שמתיר.מי
 אשר. ג. ונן ו"נ"ה כשירה. טח5י תרי משתכהי אי א.1 וכ' ע.כ.זקן

 ".ג גש"
 טחו5 שהי' ~צ-5 ראבי,ה יפנ' בא מעשה עוד וכ' סח1.[ גתר. ית.י'ן ה'.ן'וגן

 ;ווי "-י 1ש11 ו";"ן. בקו5שיהנסוח
 נמרני ג' ,נן ס,מניה 1ן נ"מעיתי ;ומ ס"..

 וה'ה המים והוציאו זב'ם מ'ם מיא הנפוח והי' ת'נוק וזי בראשו "-,ן,סין
 ע-כ, מכשיר שהיה אמר סרוחים המים היו אם ואפייו והכשיר נרקב שיאצד מני שים ונמצא מבפנים בדק ואח-כ בסכין יגוררו וציוה שעוה כמראהבפ:ים
 הכרס צד פי' מפרעתא אמר הונא רב בר ורבה טריפה שניקכ הסנימיכרב

 מעיה. בני את 5הוציא הבהמה את כופותחין מיד הנראה הקרקע פניהר~אה
 רב בר נרבה כ' דר-ח כתב וא-1 מערבא כבני עבדינן דיחומרא פסקורש,י
 רוב החופה בשר החיצונה כרס ואי~ה כרש-י, דבר דעמא הרא-ש וכ'הונא.
 הירכיים עד החוה מן וישנו החיל רוב כ5 עי העובר עב קרום ו~הוהכרס
 מן יש כמה ורואין הקרוס אותו תחת ורובו החוה בציעות נחבה מיעוסווהנרס
 נקר? יאם טריפה, רובו ניס5 וכ-ש רובו שם נקרע ואם הכרס רוב כננדהקרום
 וגויה ארובה נקדירה ואם רובו. הוי ד5א אע-ג סריפה כספח ניס5הוכ-ש
 ייכנס סותחן כשאח ופרש-י ספח ע5 תעמוד רנ*תמתח סריפה. מכסלעביותר
 כשאתה בתבו והרא.ש והתו' קדירה. באותו ספח תמצא ולא~רך ירוחבהעגו5

מעגיו
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 המסס ספח, שליש הסלע רוחב נמצא טפח החוט באורך תמצא בתוטסעמ1
 סאותו ניקבו אם לאפוקי פי' טריפה יחוץ וה או וי-ו שניקבו הכוסותובית
 שביא-ה יפי כשירה שאו זה שי לחי1ו מוי-ו הויך שהנקב לוה זה שביןדופן

 יזה: מוה והויך גדו5נקב

 ד " ל ר עש
 או בכותל דרסה או אדם אותו שדרס עוף ירעה בדלא הגג מן שנפ1הבהמה

 אם אבל איברים 1ריסוק דחיישינן טריפה מיד אותה שחט או בהמחשרצצתה
 טריפות מיני בכי בדיקה וצריכה כשירה מיד אפייו שעמדה או מעל.עשהתה
 שהתה וגם מיד עמדה אם וה-ה נפייה אצ1 הן דקשין משום מסימניםבלד

 הלכות דבעי הרא-ש כתב צריכה. לא בד'קה אפי' היכה בדיקה. דצריכה98ל.ע

 לילך רגייה ועקרה עמדה. כאיו מוע'ל 1עמוד 'דה דפשטה פסקו העיטורובעי

 נגררין האחרונים שרגליה בהמה כן. פסק לא אלפם ורב הלכה. כאלוסועיי
 יה, דנקט הוא שיגרונא אמרינן איא השדרה חוט 1פסיקת חיישינן 1אאחריה
 חיישינן שנפיה בידוע אבי שנפיה ידוע שאין דדוקא רשב'א בשם בי.דוכ'
 ל,וו יכולים ואינם וא.ן המנגחים אייים בנפייתה. השדרה חוס נפסקשסא

 מתוך יארץ נפלו איברים. ריסוק בהם אין רנייהם ע1 עומדים אבלממקומם
 שיולד אחר עגי מיד, ישח~ט ויכ~ל אברים ריסוק משום בהם איןנגיחות'הם

 יעמוד, יכוי דאינו ריעותא ביה דחוינן ואע.ג חדשיו יו דכ1ו ין קיםאי
 נועץ דצפרניו משום אברים ריבוק משום בו אין ושוחטו יארץ שורכשמפי1

 קרקע ע,ג שהפריס דבעינן דכתב דב.צה פ-ק בהרא-ש ע' לארץ. שמגיעעד
 יקשור דאין כאן דקדק דראב,ן במרדכי וכתב ע.ש. בפנים כמו כתבובפא-ט
 ציפרניו לנעוץ יכו1 אינו קשורין כשהרגייס דהא אותו כשמפייין בהמותרגלי

 היך ולא ברגיו שמעך מפני קרקע ע-ג שנפי בשור מעשה בא-ו כתבבקרקע,
 מעצמה קפצה ע.כ. אברים לריסוק יחוש שאין ר-י והורה נפילתומחמת
 דאמדה משום למטה ימצאה ובא למעלה הניח וכן אבריס, לריסוק חוששיןאין

 והלכה ראשה עי הכה כשירה. ביה דסרחא מידי ליכא אפ'לו ולכך וקופצתנפשה
 ביה אית ואי חוששין אין כולה השדרה כל כנגד איפכא או ונבה היפי1ה

 מחיה אי ,כן חיישינן דגבה אפיגא חוטרא אשלים או חיישינן בחוסראקיסר
 חיישינן לא רך דבר ע,ג או דאישתריק מידי כ5 על נפל חיישינן,ירוחבה

 כגון המים פני ע5 שנחבט עוף היישינן. קשה וגם אישתריק דיא אמידיאבי
 גפא בחד קטן דף ע-ג צידה בשעת בדבק כנפיו נדבקו ד'ו קומתו מלאששט
 נשיי ייוא י"מי ית17 י,-. ,גע"", היישינן, גפי בתרי ה'ישינןיא

 וס אני 1שיי'ן ינוי,

 ננ' ימ,י" 1-. ,מק,מ, "נ"", ענ-1 ""ז.נן, ו," נ"א 1"1 יי= נ"ו יפ"ויק אותי נ,יז מ,תייסמץ?תו
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 גהכ.י יתון ?חך ונן תר. 51ח ת1י 1"וי תין 5כק דויו יתנ-ן יידי שים
 ו1ח 41אן דקיקל1שת

 נא"
 בבהמה יש צלעות וי'א טריפה צלעותיה רוב נשתבר1

 י-א או מכאן ושש מכאן שש ולמעלה השדרה שמול ח1ץ נשתברו צדסנל
 ודוקא ולמעיה. השדרה שסוי מחצין שישתברו והוא טריפה מכאן וחדפכאן

 וגם הרוב נשתברו אפ" קסנים ציעות אבי מוח בהן שיש גדויוחבצלעות
 נחסרה טריפה. ואסיתא בבוכנא עמה חול'ת במקצת אחת ציע אפייונעקרו אבי נשתברו, כטו דינם כלי חוייא חסרון בלא נעקרו כשירה, שדרהכיפי
 ויסרש-י טריפה, ציעות בהן שאין שבכסיים בחוליא אפ" אחתחוייא
 ההיא פי' פירקא בריש אמנם סריפה כלל חוליא בלא דציע שמואיסבר

 כרב, היבה ואיפשר חיסכ ועיין בא1סורא ליה סבירי חוליא וחצי ציעדשמואל
 דה,'נו נובהו ברוב בין כרובו טו'פה בעוף בין בבהמה בין שנחבסהגויג~לת
 העורף מן דהיינו הקיפו ברוב ובין מאמצעיתו יותר עד ויסעיה המצחמכננד
 העינים מן גובהו רוב פ" ורש-י בא-ז, פי כך הראש גולג1ת לאמצעיתעד

 עכ.ל: גובהו מרוב גרול הקיפו ורובולמעלה

 ל"ה ר עש
 האדימו או וקורקבן לב כמו אדומין והוריקו מעיו בני ונחמרו יאור ששיעיו

 כבד הוריק וכן טריפה הוריקו או האד'מו במשהו אפייו מעים בני כגוןירוקין
 וכתב מעיים, בני ונחמרו יא~ר שנפיה בידוע טריפה במשהו מעיהם בניכנגד
 דחיישינן הסעם במרדכי וסי' הכבד חצר ניקב אם מטריפין דהגאונים ובמרדכיא-ו

 אבל במשהו כבד בהוריקו דמטריפין הכא כמו כולו הכבד כל תנטישיבסוף
 דהא' בא-ז כ' כשירה, לציעות נסרכה אם וגם טריפה מפויש נקב דוקאכתב

 דלא כ' הרא-ש אבל בבהטה נמי שייכי מעיו בנ' ונחמרו לאזר דנפיהטריפות
 אבל בדיקה, בעי לאור נפלה אם דבעול כ' העיטור בעי ובשם בבהמהשייכי
 גם שנשתנו מעיים בני נמצאו אם ומ,מ בד'קה בעי יא 1אור נפיה אםבבהמה
 והאדימו וחורו ושלקן שהוריקו אדומים ענין. בכ1 מכשיר והרא-ש טריפהבבהמה
 יאור שנפיה 'דוע אפייו ומ,מ טריפה והאדימו ו*יקו האדימו שלא 'רוקיןוכן
 וכ' מחוקינן. 1א איסור דאחזוקי יאדימו או יוריקו אם ולשלקו יבדקו צריךאין
 כשירה מעיים בנ' נשתנה אפילו יאור שנפיה 'דוע דאין דהיכא ובמרדכיבא.ז

 יא דאפייו עייו הוסיף והמרדכי הרא.ש. כ' וכן מחוקינן לא איסורדאחזוקי
 ע-י שחין ע-' גין הגיודה היתר, מחוקינן אלא לאור נפלה אם לשאוימהדרינן
 כשירה, דוחב כס1ן בה ונשתייר לגמר' הזג7לה לא אם אפילו סריפהמלאכה
 העיטור ובעל בגלודה בכסיע מציי כויו העור דגל יוחנן כר' הרא-שופסק
 כשמואל פסק אלפס ורב הפרשיות. ב'ן מעי חוץ מציי העור רכל כרבפסק

דבעינן
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 כסיע גם דבעינן פי' ר,ח בשם וא.1 כויו השדרה כי פני על סיעדבעינן
 כסר~ע נם רבעינן פסק וו-הרמב-ם וכשמו~לל ינ~שי כר' סיבורוען'(
 חשדרה מעל רוחב כסיע ניטל ואם להחמיר. כוין כדבר' פרקים ראשי עלרוחב
 לי ויראה בגטרא היא בעי ספק זו דהרי כתג פרקים ראש' מעי אוכויו

 בתיקו. שעיתה ראורייתא בעיא התיר ימה עליו הר-ש ותמה אותו,שמתירין
 דעוף עוד וכתב בתיקו דסיקו בעיות באיו בחומרא דאזלינן משום אוסרוא.1
 נופו כל שעי נדולה נוצה דהיינו כנפיה נמרטו הא-ן ישון כבהמה, דינוהנגיד
 פסויה. יבשר הסמוכה הדקח היא הנוצה ניטיה אם אומר 'ודא רביכשירה.
 שהולד האם הא.1 כתב מכשיר, והרא-ש טריפה בעוף הטרפחת ניטיה בא-זכתב
 במעיה בתוכה נימוך פסולה. נרקב כשירה, נהתך פסויה, בתוכה נימוךסונח

 שמימי שלחופית דהיינו כשירה רגיים מי בית ניקב כשירה, עצמותונעשית
 התו' פסקו וכן הרא.ש כ' וכן כשירה. בנקיבה בין בוכר בין בו מונחיםרגיים.

 דר' שערים בשם כ' וכן ניקב ובין ניטלדבין
 ראב-ן ובשם חפני בן שמואי

 כשירה הביצה בו שמונח בעוף חמעי ניטל שאם ~צ.ל ראבי-ה נתבדבשירה.
 : ע.נ נשירה עוף שי מעי דהיינוהטרפחת דניטי מסקי אשר-י וכן והתוס' כדיעיי יאיסור בעוף פסקו ר-י וכןופר-ת

 ר " ל ר עהם
 כגון אדם בייי רעמים. ע-י כגון כשירה שמים בידי שיה ריאה שצמקהחרותא
 הוא. אדם בידי או שמים ביד' לה בדקינן היכי בגמ' ומפרש סריפה. פחדע,י
 כנון דפרש-י א-ז כתב טריפה אחת בכוייה 5קתה אבל כשירה הנליותנמלו
 סכת דלפרש-י במררכי כ' וכן כמוגלא דינו חרב דמכת ונראה מוגיא,דמייא
 כשירה חריץ 1מקום עד אפילו נחתך או דניקב כ' והרא.ש מוגלא, כמוחרב

 למקום א-1 עוד וכ' רבא. ואכשרינהו בכולייתא ליה דמחו מהנהו ראיהוהב'א
 הוא שבו שגכוייא חוט אותו היינו למתניים שמסובך לבן אותו פרש-יחריץ
 דר' ובשערים הכוייא, אמצעי והוא שם מעורין והגידין חיב שנר'במקום
 חריץ למקום הגיע ויא מיגלא בלא אחת בכוייא יקתח מ חפני בןשמואל
 לראבי-ה נראה וכן טריפה חריץ 5מקום הגיע אסילו בסוגלא אב5 משמעכשירה,
 שהי' או אחת כוייה איא ל1 אין ואם סריפה, שהוא לשנים נבקע שאםואוסר
 ואפי' כשירה בכוייה זכים מים יש ואם כשירה שניקבה וכוליה כשירה, ג'לה
 צלייי או עכירי ואם תע.ב. והמחמיר זה עי במרדכי כ' וכן חריץ. למקוםהגיע
 הוה באשפיר'.ויא נמצא איל שי וכוליא גשירה. דם שם יש ואם טריפהוסריחי

 והכשירוה. שלם היתה הלבן ובמקום ציולין מים סיאה היתה רק כלום בשרבו
 שבמגנץ, רבוותא והכשירוה, חריץ מקום וניכד שיחופית ד.יתה פרה שייביול'ה

1חם
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 סכה כה אין אם ישנים הכוייא חותכין מגבה הכוליא על מנה היתהואם
 כענבה 9,- ובגסה  כפוי 9ד בדקה מאיייה שהקטינה הכוייא כשירה.מבפנים
 ואם סריפה, מכאן פחות כ-ש מצומצמת כע:בה או כפוי נשאר כשירה,בינונית

 הרא-ש וכתב כשירה. כהיכתן שתים ונשאר היתרות והקסינו 115יות ג' כאןה,ו
 בבשר מחוברין והסימנים הבשר מע1 התחתון יחי ניט5 כשירה, בתוידתהקטנה אבי במקומה ההסרון וניכר וחקטינה גדו5ה שהיתה משמע שהקסינהה5שון
 עכ.ל הרטומו שניטי עוף דין וכן והמראה היעטה ע.י 5חיות שיכויין והואכשירה
 הראיה רמוזה הסריפות היא הדרוסה טריפה. העייון יחי גיטי הרמב-ם כתבא.ז.

 אין הרמכ-ם כתב ארי, או זאב שטרפו תאכ5ו 5א טריפה בשדה ובשרבתורה
 מן דקה ו5חיה רקה ו5בהמה 1בר 1ארי איא גסה ולחיה גסה יבהמהדריסה
 דריסה יש בהן וניוצא ונמיה ושועי חתוי אפי5ו וטיאים ובגדיים ולמעיההזאב

 הדורסים עופות וגשאר ממנו, הנדויים בעופות אפייו דריסה יי יש הנץוב"ופות
 בעופות דריסה יש וחוידה מהן. בגדויים ו1א שבמותן בעופות דריסה להןיש
 יש דזאב פסק וס-ה ע-נ. בבהמה ו5א בעוף 5א עיקר כל דריסה ל1 איןוכיב
 עוד וכ' הרא-ש, הסכים וכן כרמב,ם פסק ורי-ף גסה בבהמה אפי' דריסהל1

 אין שכוי שהוא הדוב ואפי15 ויארי יזאב כ,א חיה ישום דריסו, דאיןהרא-ש
 ורכוותי'הו ודוב ונמר ארי כגון מזאב 5מעיה שהיא חיה כי כתב וא-ז דריסה,15

 ודרוסת שסריפה, עופות או דקה וכ,ש גסה בהמה או גסה חיהכשזירסים
 ביש וסלאים בגדיים רריסה יהם יש ונמיה וחתול בגסה, לא אבי ברקההואב
 דריסה אין בתרנגו5ים דה-ה כתב וס-ה דמי, אחרים כהצית עצמו והצלתמצי5ין
 תרנגו5ין שי 55וי התו5 נכנס אם לחוש אין ו5פ-ז מצ'יין, כשיש אלאיחרו5
 בסמ-ג איתא הכי מכ,ש שרי יברוח וביכו5ים מפניו 5ברוח 'כויין שאינםאע-פ
 או רגי 5אפוקי ביד א5א דריסה אין וקי.י זה, בגי ר-י בש' מיימוניובהגה
 בגופו תחובים בצפרנו אפי5ו הדורס נפ5 אם אבי בכונה אלא דריסה ואיןבשן,

 ידו שמטו יא אם 5אפוקי פי' מחיים איא דרוסה ואין חיישינן, יא נדרסשי
 התו' וכ' ד5א. כלו הוורס שמת 5אחר וכ-ש ידו שקצצו 5אמר א5א הנררסמן

 הוא דרוסה דעיקר דאע-ג תחובים הפ שצפרנים בעוד העוף ישחוט איןדמ.מ
 קודם פעמים כמה ושמט הכה שמא חיישינן מ-מ הנדרס מן צפרניובהשמסת
 יבין שנכנס דורס דרוסה וספק דחוששין, ק.ו בכך הם ורגילים יארץשהפייו
 יא קצווחי תרווייהו חיישינן, קצווח ואיהו שותק איהו ממנו לידרסהראוים
 עביד דאי חיישינן יא נמי שתקן תרווייהו אהדדי דמבעתיחיישינן
 כתב כך רוגויה נח אימר מהן אחד ש5 ראשו קסוע נמצא קצווחי ריהמידי
 כשר שיאדים הדריסה רושם איזהו הרמב-ם כתכ גמיימונ' בהנהה וכתבבי-ד,
 אותו רואין הבשו נסמסמס הג-מ מ5שון כו' הבשר נמוק אם מעיים בניכנגד
 בסקום כגון טריפה בשר אותו ניטי שאם במקום הוא שאם ופרש-י אינוכאיו

צוחת
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 ומעמידו גוררו שהרופא כל נתמסמס דמי היכי טריפה, וכה-ג הגידיןצמת

 רע הבשר פקוט באותו אם מטריף שהנקב חכמים שאמרו מקום שכ9פח אי פה לו אמר שר"ת כ' שרא-מ במרדכי כ' ומכאן חי, בשרעי
 טריפה. נמיסביביו

-- - - -  ---- - 

 שערים ל"ונשלם
 ז*ל מרפורק מהרר"י הגאוןשיסד

 ה ס מ שה
 %2שר תשמז אחרי ו' שורה העשירי בשער ו',גדף

 הצהשר סששפ45ש י4שי דאצא4 וציבויח חו לפי כתבו וחרא-ש וסמ-ק התו. פכ-ה דםונמצות
 פסק מליחהכשיעור

 כהה-

 48עורב 84ץר 4יחא! בושמש תציר יחשוב לא המלח איתו ומחמת
 ציר פהום נששפ*4פ 4פ4ש ישמוז שם אבל כרותח יחזב חהוא ' ופליטה מליחה כשיעור חמלחעם
 81ר8התם ש8ןמששן8 פושו ומכח ברותח, יחשב לא ציר אוחו מליחה כשיעור שמפליטאחר
 דרקא לשאר יי4 כהאאפו חשונ אינו סלח שיעור ששהו לאהר עצמו המלוחדגשור

 זהפליס(. יפיהפלח




