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 שלימ.א ארץ וגאוני צדיקיהככמית
 הרכ לפגי 5"ה;

 סנ;1פ)"
 הנ1:1ח כהרכ ווילעדגיק מטיר מ1"5 );מס ה"ל י"" הו"כ

 הור"וח )ק1קי ספר 1נידו נוטס4ס"1,יטס ל;1ן', ו"ל יס1סע נ;1הר"ר הנ;פ1רססהחריף
 "קח "גכי גס "י"ס סכ)"ג מיכה1כ ס)י הע1תכ ט) הפקדתי 3כן נ;!ו"ד ה,ג1ת ט:;הט)
 )טור להיות )ססי ס"סכס נוכ) 1"3קק )"ור נוהדפ1ס יי" "פר נעת הוה ססקר"ת

 ק"ר"הטסוכ, עיר פ" ס)וס 3רגה1נס סגת ג' ליום "1ר טה"מ כ5תי 1)ר"'ס הוט,לנטה:נ"מ
 ט5יט"5 ךהרכ 1מסמס הכ1תנ 5סר כ"ר יעקכ ס)יט", 5דנ11'יר כפק1ךת טס"מ כתתיע"1

 :נק4ר"סקסוכ: וצוקללה"ה משה בהרה"ק מרדכיג;והר"ר
 הר"ר כגכין, כ"" 7"ק יגקגו סיל ס"ר "ח !קכ) 3ח"י 3ת, המפיימתים הק' 3גי,גם

 קליט"15 סר3 כן יעקכ רלר הר"ר מ!יט"5: הי3 13 ציון בן יומף נהוסמנחם
 ס)'ט"5: הרכ נן יצהק הר"ר מ,יט"": הר3 נן משההר"ר

 הרכהן
 הנ;1פ)"

 לגן הג"יניס );פוסקי לקט "טר ה1ר"ות לק1טי הסמר 4ק יפני הר"סמטק"פ,ו1יטם. מו"5 1"ל יהוקע ר' המ:1ח כהר3 ווי)עדגיק נ;עיר נ;ו"5 ג;כס ה"ר
 טס'ח כתתי ט"1 ע)י1, ד"ק 1נתתי 3מה:;"ה ע)יו יוכת 5חר כ;;היר );קדפוסגקי5, הור"1ת )קוטי המפר "גי גם 5קמ מ"י"ס 1!ר"'ס סיכת1כ, מ)י כח"ק סכ1תכ ע,הסקדתי
 הק' . "דנ,ו"ר נ;רן  "ג)  וליחכ );קג;ם ק"פיל יעקכ ג"וס !פ"ק תרנ"כ קגת ת:;ווטו"כ

 דוב מרדכיהנ:פ!רסם
 כ)יט""

 1 מהרנאמטאפאל
 כסר"ר משה הוה,ג"1ס הקקר "ת !קני כמ"י 3, הי1קסין ס)ס)ה גמ"ק סק' התגןכם

 : פאווראן נ;עיר מ3יט",דור
 הר3הן

 ס:ו1ל)"
 הר'ר הנ;וק)ג הננגימ כהרכ 11י)עדגיק נוע'ר נ:1"5 נ;סס סי"ר י"" ה1"כ

 ע) עסה "טר הור"ות -)ק1טי סהכ1ר ")י הניח קס5ם"יויעס נונומ11 "3"ד ו")יהוכע
 להכי"1 הו" ר".י כי כמת'מתן ע)י1 נ;עידין מפורממ,ס רכג,ס ,כ:;ק נ;ין"ד ס!ג1תכנ1ה

  וו3יית'מ  טליו יוסת "טר כננמיר "הד ספר "קמ  4י"ה כי )5:;ר הג:י 1כוס)3יה"ן,
 רי,נו )המיק י1כ) )י1טן הוה המטר נ;5תי יקכ!1 ה:וס נם כ. גס:י ם"הכה ית1"כקס
 )ג) יתן לסר ס1ת  1:"מן )כיס"7)הל5,

 הו""
 תהך"1ס,ו)ן"יה י5'"ת1 תיור הוה הכסך

 עיר פה )פ"ק הרנ"3 סלת  תלןי ק"ו כ' יוס. כקק1דת' סיהתוס כלי קכ,תכ ע)פקדתי
 מטשערכאבל. סן';"5 אשר ברוך )וס1ר"ר הק, דהרכ נ1סנ;ס נ;"'ר סכ1הכ )"1סטסערג,3).

 הוה המפר )קכ! כמ"י 3, הנ1ופ!נ סק' כנ1כם
 ,גמי

 שמואל שלמה ג"וס גר15י. ך"ק
כסרנ

 כ)יע""
: 

 כהרכ ויי)טדגיק נ;עיר מ1", מסה ר' הר3 י"" הממ'ד הננופ)5 הרנ יפגי כ"כאשר
 ""ר ה1ר"1ת )קוטי סקר וכיד1 );טס"כ5.ויטס );,", י"! יה,סע ר' הנוגוההנווקלג

ה3י"
 קוכ גי )"נ1ר 1.ה)!ו הדור ג7ו)י לסנ' הכחיגה נגור

 יודעי כ) )פ;י הו" וגה1ן הן"
 )"1ר נוכ'ה"ד כס'55 "י"ס "' ספר )קכ) 3ח"י )כ," ה31תי ,ת גססי מ,"ה )כןד"ה,
 )ידיד' )ע,ר )ס'1ת )"הכס סנ;' י1דעי );כן 1"כקס נו3עה:;"מ ט)'1 יוסת 5סרכתמ'ר
 7"ק גתת' ,גי גס כי נ,"ק וייתן ססרו "מד כ) ויקכ!1 כעה"נ; וכקי מריף המס.דסרכ
גר"1י

 1כג~
 יוס סיוס 1כנ;5ות. נתורה. ע,סקיס כגיס וכ;י 1כגיס הט1כ ככן 'הכרכו ו"ת

 זוסיא משולם ישעיה נהרה'ק ציון_ כן שלמה ג",ס ט)וס, .וגס כרכס סגת פגמס"'
 ממשערנאכלן151קלן"ס

ג;די



 שליט'א ארץ וגאוני צריקי המכמות4
 סר3 י", הו"כ הנ;ופי" הרכ )פגי גגט 6וורוטס תחו1 העיר ט]1,6עסגי דרך עכרימדי
 לתול ספר  יבירומ)לת  1"ל יייטע ר'  ימליח כהרכ ווי5עדניק מעיל מו"5 מטה .ר''
 ו"חר התורה  על  כסף יירת  יססר יוייר טל  סיר"יח 5קוטי כטמ  ייכיו  סיו *טרידר,
  ),"ת .י  כסי טלידיי  :וסדי דכריו כי  לדטה גוכחת' 7)תות וחיס  קת'ם  בו  עיגיסיתי
 הרכהמחכר כ'ךי יהחויק ו6כקס הספר, )מעסס 1ע1ז ח1קף )תת יןי ]חתום גס6גי63תי
 וכר,ות הספר ע) ת"ק 1נתתי 1!ה6דירה מ1רס 5הנד')  הייבי  ,ון,תחטכה,  לליע '1ג5יתען
 )נוען עה"מ כ6ת' וע"ן ע)יו, יוסת 6טר כנוחיר 6קהגו הרס1ק תוכח מת1ך י,6 כ6טרה'

 תרנ"1. הר6קין 6דר )מודם 'נ;'ס ""ן כ' יוס ס]",ועקגע עיל פס 51ות7יה סקורהנכוי
 שלסה שמעון הימיס כן )הס  לט,ב  ע)),ינר") בער  סיעהיר 7כר' 1ח"י קד"ו דכרי")ה

 : סאליק ר6כ"ד י))העה מרדכי 3;והר"רכסרס")
 ס!'ט"" דור ייסף אלמ;י נגיהר"ר 6דמו"ר הקן כג1בם

 "חן מסר :יקח )כותכו ,1ס
 כתכ )" ססר סוס ע5 עיד התס ם!6 ותהתת כר,ו', ד"ק 1גו(ן 6'"ה מהדפוסכסי63

 מאליק: ו)וק)"ה כהרה") דור יוסף מנ1ס'אלטער כח"י ג"1ס רקכיסי11ס הסכתסכ5קון
 ספר1 ]סגי 1הר"ה ווי)עדגיק הטיר ומ"5 לזסס רי סרנ  וג1' המיפ)6 הרנ יפ)' כ"כאשר

 )ו"ת הג") הנוהכר הר3  ימ ססטינ1ו "פירסמיס ר3ג'ס  וכר6ותי ה,ר6וו;3ק1ק'
 הנ1נ,ה ענ;ען תנעהת"מ, עיי1  יתת  %ירסיס,יתיסמרלןי,יר וכ),תו עתו תכ1ן ידי4ף
 יו"סכה מכקס 6גכי גס )3יה"ר )סכי16 ר)1ני !הסיק "כ5 6סר )מען רפות ידיס5ה1ק
 תרנ?ג סגת ןמג1כס ה' ד, יוס כעה"ח 1!ר6יה ה,ס ססטר ת,תו יקכי1 התה גס כיגפ;'

 :  ב,בזאלין  ו!יסלז"י יש-אל כנוה,ר"ר גרליה ג16ס מ")ין,פס
  ררי עכרי טיריבעי'ה

 ו1י)עדגיק נ;עיר );ו") נ;חה הר' וכו' סה,פיי הרכ ]פגי ני סן
  לסף  טירת ספר כסיף יכן מיו"ר היכת1ח כווה ע) קור"1ת ]קוטי סקרוכידו

 הור"ות כע)י );גדו)' ת"ל1ר'ס כנוה קיכן 1גס הטוכ סכ)ו )ס' יה  ככן  י3ע חסר התורהע5
 סהיה 1הגס ע", הסמ,תי )יתן )1מנ1 1כיקס 1ןין. דת יורעי )כי המה גקו)יס כ'ו6סר
 גרמ6 סומן ו"'ן ןנרי1 ככ] )עי.ן רכ 1ננן )1ס  יהון כי  מ3ויט. ית  למל,ות  עליקיס
 מסורסנ)יס לכגיס כנוה 1כן זורנו, מ)זיקי גדו)יס כנוה "סר ר"יתי כי כ"קר "ך)וה,
 ע]'ס ככנוק עיגי וסנ;תי ]כקסת1  )טחרתי ל51ת  ספרי י5  בסטרוס  וייולו  חעורחסגתגו

 5ו6ת 6י הךפוס. תככם ע5 יהט!1תס סנ1ה 1ר"ייס )תרופה ע)יס התת כ' ור"יתילספרו
 6ונזרהנגי

 1יה6  תילן5יו 11ר1עי טנ1ו תג1ן ידי 61ף )"ירייה6 נויי1 חסר קכ" 5פע)"
 3יעק3 )מ)ק1 ככ7י הרעוס מככס )"1ר הנ"! ססר1 6ת כנוהרס ')?ו)י6 המחנר סיה5רע61
 כ)'יג 6קכ] )6וה י5י  ג"נר ו"י"ה קדי))ה תע1ת כעת 15 )תתי 6גכי וגס כ'סר")ו5לעילו
 "נקס כ)י)י הננסתופפיס  כל")י'ס  י5ת מ;"). סנוחכר  ע)יו  יוטח "סר כתהיר "חדקער
  ע]יהס ו)קכ) קדינוס דווי )ו )תח נו)ס יריו 13"1 מקוס 31ג) יעס1 וכן יר16 נועגי"טר
 'הוקו כ1ה וגס ט1]ס. !16ר יהתי6, נועס'ו 6ת כמהרה )הפיק סי1כ5 3טדי ספרו 6ת5קחת
 ו)הס ידיסס נ,עסי ככ5 5סת3רך ט!יר.ס יגן ס1,ת הנ;,1ס ,כ1ת וכוד"י ת1רה. 5ומדיידי
 1כעד כעדס ומעמיר 151נודיה סתורה )ככור כ5דקה המדכר הכ"ד )עו5ס. 5דקהתו:יס

 ילקב  מן'ס הגוקורסס גהרכ מררכי משה  ייומ 1יטימיה"פט סהרסיי  טנמ  סרה מיי )סדר ,' עה'ק.יוס .ינ6תי סינויס. כ5 תמיד 5הסכלל,יסר5ללגזכ
 יוחי

 1פקד קדסו כטיגי והוקכ ת11י5עדגיק 6כ"ר ג"י הר'.נוחה וכו' המופ)ג הרכ סחיכר .ן כסף וקירת הור"וח !ק1ט' הספר ממקווירא סייק', הר"ר 6דמ,"ר מרן )פגי .כ6הן בויארגיעי  י5יןללןיס
 יטת ,טר  ליוהיר סססר יקה  מכיי"ר ה)ו ,הספר יג6 כ"סר כי 5הודיע, 6גוס נמרע.ע)י.4רוק

 6דנוו"ר כטק1דת הח1תס  ריבינ,יייט  3יוך ' ד "נ"ס כל  יטטו 1כן יר6ו ,ממגי סג") 'ל%מברסרב
 : מסקווירעט)יט"6

ג6לי



 ג ארין:שרימ"א וגאוני צריקיהמכמות
 יילטרגיק בעיר  לוי"ל גוקה ס"ר 1'מר תס ייט י"6 וגנוע]נ לת1קל6 הרכ )פני כ"כאשר

 ססר ונידו ווטסיס",ויטס נוו"י  1"ל יס,סע ה1"ס התסורמס  סחריף  טנוניהבסרב
 ,י"פ מכל"ג ;יכח,כ ילי סכוהכ על ספקרתי  לכן תיו'ך סלכיח כתס טל ס,ר,.תלקייי
 יטר והעת נס;י טהסבס תכל י,כקס תסרפיס י!, כ"סר סיס ימסר "ת "קמ 6יכיגס

 תסיכידס "סר הכ) ,עוסה נתעקה ה,ה )כעהנו"מ לע,י צהי.ת ל!לס יקי וליתד,יססת1רס
 ,נס דתיעכ תילי 3כן ,יהכרכ. כגו1.לם להס י:נמ  סת1רה "ת )נו גתן "מר נווו)ות1")
 אריהת"ונ יעקב ר' סרב סליט", סק' ,רל1."ר  כפק,דק ען"ה כ,תי ט"1 מ"קלתתי

 ת,יר יעקב עי'חן  ין,רבמריטק
 תטה"

 כקידס:
 5;ר תטעתיס לסני .סכין  תווילטרגיק מו'י! י1מס בו,"; וגיי  .מיפל, ילויפלג סרכ לפגי ב,כאושר

 מ3יס"ד כסי65 "י'יס תיגן יס::י ע)11  תכ.ן ידי "ף "קרה' ד"1ר")6לו"ת פ)פ1ל6"הרת'
 ירוווזר 3ן  אהרן דיי תייל, י'  תי, תי!ס"ק כען'ח .ט"ו ת"ק. גחתי יטתס 5חר סטרלקחת

 : ממרימק ;ליט"5כ.הרי"א
  ;י ד1רג1 נד31י ע)'ו ויגיד1ן יעיי1ן ,נר הר3 )פגיגו  ג6 טסערג,כיצ ק"ק כסס ה,יגןכאשר

 עת1 הכ1ן ידי "ף "תרח' )ן"ת כ,י ה-גקרמימ "ת )גו  גד,ליסר6ס רי"תה,י
 סריהן תעית  לט"ע גהתי 1ע"1 נוהם. תקה כ,": "נכ. גם הכ1ר,ו ,ה ]"1ר כסע,י"1,י"ס
  3ל,תי*ר  בחוס מ.דום יטערג"3יל פן הר'יס טלה הי, ס' ג' ל'.ם  י,ר טס'חי3,תי

 ! מטרימק  טליט",מהרי"א

 ססר סיקמ לגותכ1 י(ס ד'ק  גהן טל'טמ"מסטאלין ישראל תיסר'יר סק' ,דה."רגם
 : סק' ב;ה"י סנוו סתס ל, ספר סימ טל ע,ר ההם ;ל, :מחתת,הר

 חיים שלמה ר' יווסר'ר ס,ריק כסרכ  האר,רישן מטיר  בה היסרי'ר סק' ,ריךיירבם
 ספר ח1ס ע) סת1 עוד גדפס  פ)" ומקמה ,' ספר  טיקה יכוהכו ו)וה ן"ק :תןו))העה

 :)י:"" דוב גהום נ,הור"ר הק' ,דיני"רנם י הק' גגת"י ננ;1 הקס )" הגהעד
  סיסח )גותכו 1!1ה ד"ק גתן אוויומש הט.ר

  ל, סגס ער סטר ייס  טן  טירס;. נרסן ;ל, והחהח 5'ספר
 : הק' בלה"י  ההססתי

 ,יס כרויי ר"ק  גחן אוויומ,ן ימיר  טליע"5 היימ שלמה נווהר"ר הק' "ת"גם
 בכת": טנו1 ההס ל, ס;ה טד ספר טים על סננ, עיד נדסס טל" ,תהנוח ת' ספר טיקחל;יחגו

 לכקיגתיר ע"י ס,ההוס 3טקורתו  טלי ייס  ב1אייריטש סליע",  בועו  ייסף נח 5ריוי"יגמ
 : רוב "כרסס דכרי טליו יטת "סר בתחיר ,יתי יק3ןסחפר

 סמעירקס ;סיי"ה יסג,ע  ההריף סר3הסכטה
 ו"ס גט עמ סליע", מןףכי מ1הר*י

 הר"ר  ונעפלג סתיסל" סרב  .ל"הרין  "יקלל . זוויהיל תעיר ג"' מיבלתוסר"ר
 ט'ס טל ;י1יי כרכות ספר בעימ"ה ו"ל יייסט  סמ:.ה כירג ווילערניק תעיר מו'5הטס

 ת"ו"ס דיןודין על 1לקט 'נע "מר הור16ת סלק.קי הכ:יו "ה "כי כ"ק ו)קני לפגי1סר6ה
 ממטכס כסע5 .,י'י הו, טול כי  בעיגיגו  ,סיענ ירין ךוקור עקינ1י מעיי  ען ריןגל

 לסגדילת1רה כר5י' ר"ע לו תת:1 מכט?ת*ה י1סת "כר כתהור 6' ססר נ"כ  6ה3להדסום
 מזוו'היל: ג"י כהר"ת מיכל סק' "3י כ',  .ננין 3ג'ג' ונע"ח הרג"כ  פיוו ;י בעה'מילס,רירס.

 זמנינו באוניהמכמות
 סמטמ כסרנ תילטלגיס ווע'ר ה,"5 מיס ננוסר"ר ינו.סלנ סויפל5 סרב  גפגי הל"סכאשר

 היו"ר סל;ות חכתה לקט  5טר לחריטס  יטליס ,ת מסם"ס6,ויפיט תי"5 1'לילוסע
 "הד ססר "קכ) 6ג' גסלכן

 כסי!"
 סק' ו),עדיס, הת1רס 5ת ו)הככ לכנד 53ךי תסדפ1ס

 : מכררימשוב תן"ה אפרהי חג') יוזפאיומף
 תו*5 נוסה עו"ס וגו/ י111פל, מירכ סוריות יקוטי יסססר  עייית,ו "סר כנ;עט "גיגם

 5' ספר 6סבל ס5י'ס כעס"ח לר,יס לכן סוי ג'וב כי ר,'חי כי ויען  ויילעךניקמטיר
 ברריטשוב: 3וסן ס.ר"ס ת,רס 3רי"5 רלר הק' כלץ. יסח  יסר כ::הירמכעסת"ת



 זמניבוהסכמהת')באוב'
 יעקכ סק' "' ססר "קכ) מסדפוס סהינ1ר כ5"ת ס"י"ס עטס"ח לר6יט .5כן מ"ת,5)ו6,ד' ונהגיתי הו" ט1כ כי ר6ותי כי ויטן תי1"ד ה5כות כנ;ס ע5 1נתר"י ;קת6י ,וק,זתהג",)(ס ס1סקי ולקט יגט 6סר סור"ות לק,טי קכ,רו-0יקר 6ת לס6פ116יטס מו"5;'.מויר,),ן,,)ו.5, יסקט סמנ1ון כסרכ ו1י)ע7גיק תטיר );1") מקס מוזס י"6 המוס65 5מף],סרכ"11"גיל

 : ברדימשוב נוטס סור6ס ת1רס מרנליות נהן משולם מ~"ס_;,,,,,:5ס4ל;
 7',ת. יודטי כל לסגי ס61 1)ה1ן כ1" טוכ כי ר6ותי גי ויטן- ו1י)עדגוק תטל לו"י ,,. )וסס מ1"ס הוזכ סנ11פ)6 סנוחכר נ,סר3 הור6ות לקוטי ג5"ר,כייגתיו"כהסתר 5גכי.נם

 ווויהיל: )ועיר תו") שמואל משה הק' תרג"כ; 5גה ,.;.,)),ל.;;, סיון )חודה ינ;יס כ"כ ו'  מכטסיו"מ'1ס יוסת 5סר גמהיר 5' סטי "קכ) ש"ן"סנעס"ח
 מסס מו"ס ונווסלג ,:נוופלת )1סרכ 6' ססר תי"ט 6קכ) ס1ל סס"ר הכיבות לר1לגמ'6)י

 :ן, נרשון ))1"ה ס)1גוה כהרכ צבי גח1ס עה"ח כ"תי ו)ר6יס ווי)עדניק: ;);עיר מו") ,.ן
- 
, . 

. 

- 
 מזירימשקע: נ;טיר נווי,5 51לס"ס

 נו1"5 טטס הר"ר וכו' ההו"כ נוסרכ ס1ר",ת 5ק1ט' ספר לס כקוגטלסיס. ט(עתי "ניגם
 נמ1ן הססר כי ,ר"יהי מטכ"פ5,,יטס );1,,5 ו"5 יסוקע ר' כהרס"ג 1וילעדגיק ),עיר;1(

 יוג) ));ען סג',) סרסמ"ח נידי )תתוד(:"נקס הג"י סססכת1ת יהרי לקרמ ,ט1ד גיס~ן, כ"תי סח1רס כנ1ד ולמטן "ור6ס 5כעלי)ו"71
 )ס1)י"

 עסלי כעה"ח כקרוכ. ),1ר קססר
 : כר"1י ד"ק גתתיגס ןימאמיי כסה הור"ה ונוורס );ו"5 ו"ל נתיר"5 אלחכן ג"וס תרג"כ 6כ )וגהמ )הודסימיס

 המפר אה לקבל בח"י באו אשר ה"פורפטים הרבבים- שמות אלה'
 : כראוי ד"ק ונתנו מביה"ד כשיצא הוראותללקופי

 כסרס"5 העשיל יהושע הר/ואכרהםסרס"5
 ק)יט""

 בראמילאוו: נ1טיר נ11י,5 1"ל ס"ס כמו'ס ליב יהורא הר"ר ממאלין: ~ס5:ט"6. ישיאל מררכי הרה") ממאלין:
 הר"ר יאנעוו: נועיר 1)ו'ג ן") ישעיה נ"ר משה סר"ר מהראשקע: מוז) ח'?םסר"ה
 סרכ "חי ראדאפימיל: נ;עיר דיין מרדכי הר"ר ראראמיפיל: );טיר "כ"דמאיר
 אישטמיר: תטיר מ1"5 שלום חיים סר"ר אישטמיר: מט,ר נוו", ןיון בן . סר'סמו6ל6
 דקאמאיין: ;;,"5 אהיע1ר ר' כהרכ כרוך כישון סר"ר יעקבתו"נמאייטאםיר!'הר,'ר
 : פאהלין טעיר מו"5 יעקמ סר"ר משערגיחאוו: מ"יר מי"ג :פייבל הייםס4"ר
 ו"5 צכי כהר"ר פישל ישעיה הר"ר מאקאדאב: מטיר ה,") מעבדיל מנחםהי"ל
 כנו1"ס רור הי"ר מווויהיל: נוו"5 י'ון בן ג"ר ירוחמ ישעיה סר"ר. מויוי"יל;:מ1'ג

 ינו"5 פאליק סר"ר מויילעדניק: טו"נ יעק5 אפרים הר"4 מליהין:'צהק';ת1"5
 חבנא: ומע~ר ;נו") לוד סר"ר נאיאווליע: )ועיר 5 ג;ו, ]נניוך"נאה'נסק:)טר"ר

 סקאראדנע: נועיר 1מו"כ נוו") אכיהם סר"ר מאויר: נ;1',5.מטיר גצחק,סה-ר!ועקב
 כ"ר ברוך סר"ר מאליק: ,1יעסטיין יסעיס סר"ר יג"ר(משויאוו: (עקב,5הןס"ער

;שואל,5כ"י
 מהאראשקע: האראדעצקע אבא שסואל הר"ר ! מסלעון8שנע

 נחוס סר"ר קאלענ"ווקע, מעיר שמואל" אהפארת ספר המחכר נןלר"הן'אליהו
 ט"ד: ט5 השקל"חדש מחציה ממר כעה)ו"ח ממאלין: יויימבלאמ ס5'ט"" ,עקכ3"ר

 ומופלג המופלא הברול אחי כבור הןה הטוכ )סהאל יהביך אחיוןואחרון.
 טו"ה בע,רי עומד דחקות. בכל -אשי והנדימ וב'5ש,הנניד:בתויה
 פעלו ה' ישלם וויניצע. בפות יטניב טעיי פרידמאן נ"י:כמידכי'.ליבך

 הימימ: .לו:;כל;למיב



 י ן כ, י ען יי
 ולהפיצו ה,ה המפר אה להבר עיררני אשר החבה שבחברייא ,עיך המ"נר4:מר

 אה נמנה להיות תרום ועיני רער;י ת:וה כי מופיים קנאה אינהבישראל
 גדרים,המאכילים וגוררי נטעים יון2בי ישראל, אבוה ראשי הבורים, חוברינכונים
 הכמהם, מיי; ומיוים הנובה:.מפרי

 הןשמן-

 יורעה ערכי הלא כי ו,:נשים אלהים
 אך איש כבור כל כי אף צאן לרועה אפילו הגעהי ל(: כי ירעתי מאוד,נפשי
 רוב דרך ידוע הלא הקצה מ; הוא נהפוך הלא לזה נומף ו;פורח, ועוף עוכרכצל
 האמיהית אשר המבה אך מה. ההי הדשה מחברה לכל יבוזו כוז כי המוננואנשי
 תיי משני  הרבה כבר  עלי  מ,ןבבי על רעיוני  אי2ר רב  ומן לי זה כי  לוה.עיררני
 מגערוהי ההחלהי מי,'ם הלא כי רצו. רץ נצי קל לבץ הלכי  בן שבאו עובזהכר

 הלבוח החמשה כל פעמ.ם מאה  הזרה' כודאי דעה, יורה מש",ג הלכותללמוד
 הלכה לפמק ודין דין כל נטיכ לירע הגעהי לא ולבמוף ראשון. הלק  יורהמש"ע
 והיכן ההלכה לפסק בפרוטרוט ורין דין כל ולקשהי ינעהי לכן בע"פ. מקומוומוצא
 דין איזה יקטהי האהרונים מכל ונם גמצא ם"ק ובאי;ה פימן באיזה מקימימוצא
 לחזור שאוכל עלי להקל כרי נמרין בקיצור הכל הטוב בהבוריס שנטצאמחורש
 אהר סררת( ונם בפי, שנורים שיהיו ויום יזס ככל כמ;ט הנ"ל הלכוה החמשהכל
 ה"עיין, ען להקל כרי ומה"ה מה"ה בטוטו'יך שנןצאים השן"ה כך ומימן מימןכל

 שראוי באמרם בעיניהם והוטב הוראה לומדי לפני ה' שד,נני מה כל אהוהראתי
 בפיהם שגור שיהיה הוראה לומדי לכל ולזכוה להקל כדי בישראל זאהרהפיצו
 רעהי באמה והנה נדה, והלכות הערוביה י:לכוה סוף ער כט ממימן יו"רהש"ע
  איך באמרם  זה הבורי על .ההלו בור(:י בי זה מפרי מךדפומ לההעכב עודהיה

 אדם בגי רוב בנביאים-כמגהנ שאול הגם הכנפימ קצוץ "זבובים זעירישהרר
  מה. עלי .עבור (:מית' ךחץ כמטרה עצמי הצבהי עכ"ז יטעלה. כטבוארבומנינו
 לציין איש כל על שהיוב שמביא הלמוך במרר ,"ל ה(:ר"י  בסרור ראיר;י בעתובמרם
 הקולמוס  וה הבר לך וקנה רב לך ;'צה מהמ",נה. הפשמ ;ה כי ומניא שלומדמה
 והסכמהם העודהמ  נהני  רורנו צריק, כי בראוהי וגם ע'1,  קולביוס  מלשין קגהכי
 זה בחנורי ואדם ה' כעי4 ח"ו אכלמ של(1 לה' אקוה אמרת'י ספרי הדפמתעל

 לכן יהלכו, קדוש ממקום אפם משלי ברובורי מאומה עשיהי לא פה גסובפרט
 ל"סוק זונה עשיתי שלא וכות לכף לרוני זה חבורי רואי טכל לבקשבאהי
 לבד, מקומ מראה כמו זאת ע'!:יהי ויק הלכה דבר שום ,לבדמזה
 המהרו לא מקומי באיזה ושגיהי טעיהי ח"ו א'2ר הראו וההקירה העיון אחרואם

לשפוך



הקרמה%
 כי. נברן קנאתישפור;)גאש,חמת

 שגי*
 הוראי,. לקומי זה מפרי וקראתי יבין מי

 יהושע כן משה שמי בי זללה"ה הק'א6נ,ח ישט-'אכי על.שמ(.להורית.נ"ט-1ע6
 עולהבמ"ק'עמ'4כורל;6הני.חינוא

 לככוד המדכר .דברי אלה הורא(ה, לקומי
שיי,ל ,ללה"ה יהושע המנוה בלא"א משה הק' "שי"ה, עבולעביי וללמריההסור-וק

 ללייייילעינ;"
 ש"ם על שמים בלכות וסני 14רים חיב-הספ..רכלית*קעו'הנ,ל,שר יזכר ולטוב זללה"ה השל"ה הקרוש ול,נ' מהרש"ק להג' 1לר

 נפות ווילערניק בעיי הונה אני וכעה בטשאפאוויפש מו"צ מקודם "ייתי אניאקר
 הלכוה חמשה על הורהות לקד~י ספר בעהם"וו. הנירה וימאמיה מלךאו-רושש

 : הורה מחמשה'חומשי יש'יי ,על כפף ומפ.:מירתמיו"ר

 תודהמזכר~.

 ברוב המהלל הג' ניסי בן לבו, עלי כל מארון ירעיף ברכוה. 'רוב
 על בסעדי היה לכו בנדבת אשה -שטיינבערג,' לוי ר': מו"הה"שכחוה
 לההברך עליו ינן ולהאדירה הו,ה להגדיל ,המצוה ווכות _מפרי,ו,רפמה
 ככ"י. המוכבכל

אזהרה

 מלהעת'ק זולתי ארם לשום אומר ואג( ירוע, גבול השנה איםורנודל
 אחי ספר לתוך זה מספר. )אדות ערהאפי'

 ורשותי יריעת4 כלהי להדפים .
 בין .זה טפרי להדפים אדם לשום שאסורימכ"ש

 כסננוי
 הן אהר, כסגנון בין זה

 ולהשומע הקיר"ה, חוקי ע"8 והן הד"ת, מצר הן אחרה, במדינה יהן.במרינה'זו
 מוב, ברכת עליז ו,כאיונעט

המחבר

ה(

_,_4--,; 
הממממטממי77,
_ 

/ .,..,..,.7ךינםע7,.  ,.ל7ךמניך 

 אל':אדרעססע
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 ומהפמ"ג ואהרונים טראשונימ דינים קיציו להרשים אחחיללעזה"י
 כ"ט טסי' יו"ך טש"ע ומה"ת מה"ה ומטוטו"ד וממ"הולבא"ה

 טרפותהלכות
 עם""

 בהבהגת שנמצא חדשים הדינים ' ומכל ר"א
 :בעזיה !מקומו על ודין דין לל. טלולט ווילנ" דפלם הדשים יו"דעל

 פסקי כל נ"כ נרשם ' .היים מי" השו"ת כל 'נמ הלעייוי עללהקל
 בעוה"י.: םהם'הלכות

 .כטלמימן
 וסימנם טרפות מיניישמונה

 . דרוסה טספק חוץ במ"ס מקילין אנו הט,פות בכל סק"ב בם",עיין)א(

 וע,ין בפריטרום; טהרמב"ם טרפות הע' כל שמוגה ט' ס"ק בשפתיוע,ין
 מקלינן ל4 בהפס"ם קולא דהרי בפת'חה ופ"מ צעא סו"ם ה"עו בשםבגליון
 ו4ח"כ במתם א' טביא-רעה הטחבר אס בשם עור נ"כ ס"מ כצירוף:ולת
 כשכוהבימ כהי"א/ שם שמתם אהר ממקום הוכהה שאין כל עילר א' דעהי"א
 המחבר על הרב כשכור;ב לקולא, ובדרבנן לחומרא בר"ת ~סק,נן יי"אי"א
 להחמיר "יכך ג' אות בפהיהה והפ"מ עיקר א' דעה עי"ר וכן כהב ולאוי"א

 כל יבעני בקרן משתות .יותר הוא .אס נקרא הפס"מ בשם עורבראורייתא
 בזה ספק יש אם בהפס"מ שממר וכ"מ הרנגולת של מככד: יוהרשהוא

 באהפס"מ: אףכשר
~ 

 הנלגולת בעצם מכה דין ל'סימן
 קיים ,מהקרומ אע"פ בכהמה נלנלהה עצם רוב נהכמה היינו גהרוצ'ןאם)א(

 ככהמה בחסרון נקבים ניקבה אם )ב( מפולש: נקב בלא אפ"טרפה
 כהולרה אף הבואה פרי בשמ סק"ב בפ"ת עיין יבעוף טיפה, כסלעשעור
 בריקת יג"י כשר יב"ח חי בספק אף אדם של היטערה להוט קטן נקבשעור
 4ף-- בעוף שהוא בל סרק יש ואם בריקה, בלא אף כשר יב"ה ובשהויהקרום
 בבהסח אף ונקשר וחזר העצם נשבר ואם וטרפה בנליון מ"כ וומרוןבלא
 . לא סק"ן בפמ"ג כ"כ שנהרפא ממה ראיה ואין להכשיר אין שעורהלפי

 ברא'2יהן גדולוה נוצוה להם שיש אוווות ובר אוווות אוהן )נ( :כהריב"ש
 מהפס"נ' רק אוהן, לקנות אין שלכר;הלה האה:-ונים כל ו,סכמת ניקבוהעצם
 . עור שהיה באווזא הטריף ג/ אות הפמ"ג )ד( : אותם שאיסר נראה ז'אוה

 העצם ובאם והפס"מ/ שבת לככור אף והמרון נר,ב מו;חת והעצםשלם
 . אם וה"ה ופס"ג בט"ן כ"כ המים בעוף אף כשר העור שנקרע אףשלם

 הבאה"ט )ה( : הקרום לנקיכת לתוש ואין כשר נקכ שאין כיון נפוחהעצם
 מק"ובית



הויאית טרפות הלכות לקוטי10
 בעוף יב"ת שהה אם נראשן חטוטרות רהם שיש תרננולות אודות הביאסק'ו
 אשר תרנגול אודוה בצעע הניח סק"ז הפ"ח בהפם'ם, להקל ,שדזבשה
 היכא אברהם ביר ועיין ע"ש. הקיום בדיקת מהני אם כרבלתו קיעעכבר
 ע'ש: פ2ר שלס הראש עצם אם בראןט גומא ונעשה השורש מן הקרניםשנעקרו

 הנלנולת בעצם מכה דין ל'סיטן
 תטוטרות להס ש,ש הגינולת עצם גיין מסיק נ' תשובה מה"ת בטוטו'ף,רין : וכימן סימן כ5 על טהטוטו"ר תשוכה כל להרשים בעזה"י אחחיליכעה
 ווטוטרות אין ובאם טרפה בעצם גקכ יש אם בדיקה דצריך בראשםי
 שחיטה להלכות שם גם להקל דעהו מראה בעצם נקבים יש אםאף

 לבשר רבוק והעור הגלגולת מעצם גבוה חחטומרות אם מביא ט'תשובה
 אין וגמ גגוה הנוצות רק מהעצם 'גכוה החטוטרות אין וגאם טטריףהוא
 מכשיר: הוא לעצמ דבוק העור - ,'

 וקרומיו המווז נקיבת דין לאמימן
 לגד העליון קרוס נקג אם להמריף הפמ"ג דעת מראה וכן והש"ךהט",)א(

 במק"א הפ"רו )ב( : בהפס"מ להכשיר רעהו הפר"ח רק בהפם"םאפ"
 חד עצם פניסה הגלגולה בעצם נטצא אם להטריף אפרים בית נשםהביא
 שם הקיום, בריקת כ;ה מהני אנל המוח להנקיג דרך ני המות לצרבולט

 לעגין טכאר וגם המורה עיני ראות הכללפי הפם"מ כטהנקראגסק'במבאר
 ע"י מהמוח קצת נר:סר אם )נ( לאחרים: לסכור ולענין השיחפים בבהמותהפס"מ
 גין כלל מהמות נרומר ולא מים נמצא ואם טכשיר הש"ך מים נלארקיבה
 נמצא אם וננחםר כשר, והגלנולה להקרום ובין להמוח קיום ביןשנמצא
 החמרון מקיף שהמוח אף הקרום על ואמ כ'טר המים מקיף והמוח הקרוםתיך
 כין ובשלהופית סק"ג, גפ"ה כ"כ הקרום תוך נמצא מאם גרע דזהטרפה
 לפי הלגעש פסק כן טרפה שלם המוח אפי' הקרום על ובין הקרוםבהוך

 בשם הגיא מק"ה הבה"ט )ד( סק"ג! בפ"ת כ"כ והש'ך הט"ז דעוזשמבאר
 תוץ תמוז 3הורש אפי' מרקות ראש שום פוהחין שאין נוהגין שעכיטיובה"י
 הקרן מ: יוצא ליחה כעין באם להכשיר הביא גם דיעותה שום רואיןאם
 יעקב קהלת שו*ה הביא סק"ר הפ"ונ )ה( : שלם -הגלגולת שהעצםבאם

 להקל ומביא במוח מכוסה המים - הי' אם ספק 'והיה בתערובותשמצרר
 ה~לעה נטצא אם )1( : אפרים כהיד לא לם"ם לצרף פוסקים כמהבשם
 רק בהספ"מ אף טטריף הש"ך רושם בלא אפי' שלם והמוח המוחבקרום
 חוץ לגבי ההולעה פי אפי' בחוטס נמצאה אם אכל להכשיר רוצההרש"ל

בשר
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 הבה"ט )ח( במשהו: כהמוח נידון הפולין )1( : בקרום בדיקה ע"יכשר
 לראות השררה בחוט לברוק לסמוך דאין ק"א מי' הט"ו כשם מכיאסק"ה
 טים, בו נמצא בראשו כבש באיזה ספק יש אם בו לחלות מים בו נמצאאם
 שנפלה נורע באם רנליה שגוררת עוף או בהטה כהב י'ב השיבה בכ"אעיין
 אפריס ביר עיין בשיגיונא, תלינן ולא וטרפה החיט בבדיקת בקיאין אנואין
 ככשים עור עם ונמלח המים המות הוקיף אמ בספק שהחמיר הנו"בגשם

 : ב;ה שהאריךע"ש

 השדרה כחוט מכה דין לבמימן
 אם אנל בהקף, ברובה העור בפמיקת תלוי עיקר השדרה חוט טיפת)א(

 וה"ר"ח למטה ולא למעלה משהו גשאר לא אפי' כשר לארכונמדק
 העור אם אבל פוסלבחוט מראה שיגוי שאין הביא הכה"ט )ב( : בוהמהמיר
 הלכה אם מהגי בכהטה השררה נשברה אם )נ( : טרפה כהקף ברוכולקו

 הכדיקוה לענין מהני לא הלכה אפי' ובעוף כהחוט בריקי;נו על א;לסמור
 בשם בגליון עיין כחווק, היה שהשבירה הטורה עיני ראית לפי אםהחוט

 החוט את בורקין ונהיפאה שבייה ע"י השדרה כנתעקמה סקכ"גהמשבצות
 גדולובכה שבר שהיה דגיכר השררה רירבה דבנהעקמה הלבו"ש בשסומכיא
 שיגוי ע"ש עוד שנהרפא, דחיששין כד,קק מועיל ולא החוט דנפסקקרוב
 בכאה"ט עיין )ר( : בריא אינו ג"כ המוח אם יורת כחוט פומל איןמראה
 פרשד; פי ער החוט טרפות בבהמה )ה( : טרפה בחוט מים נמצא אםסק"ר

 כלות מקום עד כהפם"מ אף להטריף הרש"ל רעה ובעוק בבלל, וערשלישית
 חוששין השדרה על כמקל אותה הכו אמ )ו[ ; למכינים שדומים העצמשכיבת
 ובדיקה שהייה כ,ה סהני הט"ו ולדעה הקשיים, ולטקום המקל שכלהלמקוס
 שנפלה גורע לא אם רגליה שנוררת עוף או בהמה )ן( : הלכה אםבהוט
 לחוש אין אהת רנל על צולעת שאם כר;וב ובנו"ב נקמיה שיגרונאאמרינן
 שקנאה להנכרי לחוש אין שנפלה היהורי ראה לא ראם מביא וגםלהחוט
 כיון מקחו להשכיח אומר שאני מת'יי ש,צאה אחר שנפלה שאומרממנו
 רנל,ה על לעמוד יכולה ואיגה שקנאה באווזא בגליון יעיין עריף, שזהשסוכר
 שצוארו כעוף כ"; סי' הט", גשם שמביא כד;"א עיין מיר, לשוחטהטוהר
 שלם הוא אמ ההוט את בודקין ונתרפא נשנר המפרמה היה כאלומעוקמ
 השו' כמולו"ד ע"ן בהפס"מ. להכשיר יש נו וב',צא וריקגון ייעוהא בווא,ן
 בראש למים לחוש ויש שווינרעל שקורין והולך שם'בב בתרנגול מה"הה'

 שהכו הולבת בפרה ו' ר;שובה שם עור שהטריף, כהמורה דעהומראה
 לפמק כי התלג התיר לאיתנה חזרה ואח"כ ונפלה במק5 השדרה ע5אותה
 כהלגושי טמיק ג"כ וכשם ההלל, לענין בדיקה גלא אף כהלכה ריחהלכה

שרר
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 כפתור - כעין מכטגה שיוצא בפרה יעקב בית כהשובת טס1ק בשםיג"ל, ימים, ג' שמהוך החלב שאומר בסרנה ונמרכה הכבר בהצר בניקבשרל
 דביצה מרפה מספק לביצה הלב כין ומהלק ;ההלכ שהתיר נניחהמהמת
 ברנליו _ אדם שדרסו בעוף רל"ג תשו' כשם עור התלב, לא בנופהנחשב
 דחוששין מחמת והטייף הצואר מעור קצת שנתלש עד ערפו מ"ול לוארועל
 אנו כ"ש אי שבהפם'מ  בשם העלה  ולבסוף  בריקה לו  וגין  השררה לחוטנ"כ

 אף רכנפלה מסיק רל"ד ת'שו' שם ונקרע. נפמק לא אם בבריקה בובקיגין
 ג"כ מעצמה ועסרה ושכבה וחזרה אחרים העמירהו רק מעצמה עמרהשלא
 טרפה העליונים המכינים שכשכר בעוף מביא קס"ה תשו'. בסה"ת עודמהני,

 הדין מקודם ליתן הבע"ד דמחויב מכיא הנ"ל בתשו' עור להריאה,דחוששין
 מותר רוצה אינו מהם אחד ואם לציית כרי ומראטע צעססיא הנקראבטוחות
 הצמר שהלשו בככש התיר קם"ג תשו' במה"ת שם בדיניהם, אותולתבוע
 שס שטיפה, כעוף נוצוה מתלושות קיל דכזה ומפיק העור ונקרע הצואר4ן
 דלבדוק שם ומשמע תולעים הרבה כהם שיש הכביים -אומר קמ"ג"שו'

 : חיוב איןאחריהם

 בוישט וטכה הלחי ניטל אמ דין לגמימן
 ניטל אבל כשר והלעטה המראה ע"י לחיות ויכול התחתון הלהינימל)א(

 א': סעיף ב"י טרפה העליון החרטום ניטל אם פעוף וכן העליוןהלחי

 טיפה הטולטלת עם הלשון גיםק אם הרוקח בשם "41א סק"א הבאה"שנב(
 כהשני כ"ש ניקב ההורבץ או הוושם ניקב )ג( : עליו חולקוה~ר"ה

 מפק ואם כשר דוקא הולי ע"י מהעורות אחר ניקב נבלה.אבל לחללועורות
 א' עור רק ואם טרפה בכ"ש העורות ב' נתחרפו אם )ר( טרפה, קוץע"י

 שניוושטים נמצא אס )ה( : סק'ו בכאה"ט כ"כ ביובה רק סמריף לאנהחלף
 המה באמצע רק למטה וגם למעלה הם מחוברים ואם טרפה קנים שניאו

 אוו1ים בבר מביא סק"1 הבאה"ם )1( , מבשיר ופר"וו מטר'ף הרמ"א"חולקים
 רבותייהו היינו חלקים לשני לגוף ממוך שלהם הקנה שנפרד והנקבותהזכרים

 לוושט אין )ז( : רבותייהו היינו הקנה בסוף נפהור כמין אצלם נמצאלם
 אם להתיר מביא סק"1 ובפ"ת בדס, מלוכלך .או הצואר נקרע אמלריקה
 שום נראה ולא מהצרריס בעומק נקרע לא אם עורף מטול הראש עורנקרע
 בבשרריעותא

 נכנם לא אם הראש עור עופוה נקרו אמ הרין וכן מהצררי"
 אינדיק באוו, דגס מביא מק"1 בכאהיט שמ עוד . נשר ג"כ סהצדדיםכעימק
 הוא שכן העירו ששוחטים וכשר הרבה למעלה שלו הקנה שמתפצלדרכו
 להחמיר יש בוושט תחובה נמלה נסצא אם מביא מקי"א הבאה"ט )ח( ןלכולם
 ואם טרפה לוושט קנה בין מאכל ונמצא שנשחט עוף כשם עור שהיה,משום

ירעינן
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 ביר ע"ן )ט( : בהכי הלינן חבירו טמקום הוושט מיעוט שנשמטירעינן
 ומקום הוושט הורב'ן בכלר הוא החיך סן שלמטה מה רכל שמביאאפרים
 אם לההיר מצרר שם עוד אחד, עור אלא לו ואין כה.ר שהיא ייועההיר
 שם גם לכנים; שניהם אם או מהוושט עורות ל כין קטנות בועוהנמצא
 נסצא באמ מ'יכ בגליון )'( השחיטה: במקום בוושט שדוין נפצא גאםמ"ריף
 שם עוד , מכשיר שמואל אמונת בהשו' הפנימי בצר ביעות הצוארכ:;ור
 מגיע היכן עד ליוהר המורה וצריך ןפק להם אין אוויא וכר דאווזאמביא
 וכעי להקורקכן ש"ך אחר עור רק ונשאיו עורוה הב' שכלו רהיכאהוושט
 סי' מהגר כשר כלל כו החוב ואין בוושמ קו.ן נמצא )יא( : עבר אלמעבר
 בכדיקה כקיאין אנו אין כי טרפה דוולי בי שלט הלעטה דע"י והיכאט'
 שנמצא בהעלוליך להטריף הב,א סקט"ו הכאה"ט )יב( : לנהרפא חוששיןבי

 אמונת תשו' בשם והפ'ת סקופלור;; ונוצוה קשוה חתיכות ובהוכןגישווירליך
 מכ,טיר במעיהם נוצות בנמצא נ"א לס" מקום ומראה להכשיר מיאהשמואל
 מלקותיה דינים חלוקי ט"ו שמכיא מקמ"ו אפרים ביד עיין )ינ( :בהפס"ס
 מהקנה הוושט נפרר אמ )יר( : הרבה שהאריך ע"ש בוושט לפעמיםשנמצא'ם
 הופק כשניקב וכן מרפה זפק של ננו ניקכ אם )טו( : טרפה ארכןברוג
 ה~פק ניטל אם וכן אפרים, ביד כ"כ טרפה ג"כ בכיס בתחתיהו למעיממוך
 במעי מחט נמצא רק אמ אבל טרפה ג"כ להקורקבן הופק שגין המ;;יוכ;
 ניקג ולא לקורקבן ממוך בועוה עם הולעים נמצא אם נם ר;הוב ולאשלו
 םקכ"ג כפמ"ג עיין )טו( : להכ,טיר ה"ם בשם הפ"ה מצדר שלם והכשרלהוץ
 כזה: שהעלה מה ע"ש לנוף ממוך כפתור בנמצא לירו מעשה שבא שהכיאמה
 הכעכועות  אירית המורה לנהונ צריך האיך ה"ס בשמ מקי"א בפ"ה עיין)יו(

 : שהאריך ע"ש לקורקבן ממוך וושט כשירהי כפהורים כמיןשנמצאים
 '"ב היה אם טרפה במפק ראמרינן רהא מבאר פק"ר במשבצוה עיין)'ח(

 יחיה רו" קרום שעלה כל אבל קרום עלה בלא ה"נו דכשירהחורש
 הפר"ה כמו ג"כ מכשיר ר' השו' ככ"א ע.ין )יט( : טרפה הכי ואפילוהרבה

 : נפררים המה ובאמצע ולמטה למעלה שמחוברים וושטיםבשני
 גדולה התיכה שנלעה בבהמה מהיר מ"נ השו' קמא מהיויאננכנוטו"ר

 מכפנים הוישם ובדקו אותה ושחטו כגיונה יהנקהקארטאפליע
 ע"ש, כלל הוושמ בדקו לא אם אף ומתיר ריעוהה שום היה ולאומבחו,ן

 קנה תחוב הצואר כעור מצאו  השהיטה ש""ר כי;יף מטריה מ"ה השו'שמ
 תשו' תנינא במהרורא . ע"ש עבר אל מעכר לא אף הדם ונצרר אהתנוצה
 שחיטהולא ממקום למעלה בצאן מכה היה אם ברין אברהם כאשל מסיקז'

 הוושט על שנםצא ההולעת בדכי ה' תשו' שם להכשיר, עצמו בוושטשלט
 יש ומסיקדכהפס"מ נקכ אס נינר לא וכהפנימי התיצון עור וניקבמכפנים

למפוך
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 בעוף בשם וג"כ מבפנים, דם בקורט אפי' ומשמע להקל הש"ך עללממוך
 להכשיר וממיק מרחון מחמה מעופש היה והעוף הגוף בהלל תולעים בושנמצא
 צוארן על להם שיש אוו;ות ברין  י"א חשו' שם שבת, לבבור אובהפם"ם

 נטצאים ובהבועות היכר שום אין ומבפנים מבחוץ הרבה קטנות בועותכסו
 הנסצאים וניצות  בועיה במו  שומנן  מרוב  שהס וססיק  סקיפלות נוצותכמו

 להי נ'טל כדין האריך י"ב תשו' שם מקילין, שאגו הבטן גהללסבפנים
 מה בענין האריך וי"ר '"נ תשו' שם ע"ש, טרפה היא שלהרמב"םהעליון
 תחוב הקוץ אם בין חילוק בענין וג"כ כרת, אימור לי סה או לאו איסורלי

 שנמצאו במעשה .בפשיטות מכשיר ט"ו חשו' שס ע"ש. הוושט בדיןלפנינו
 מטריף ט"ז תשו' שם שים, הנשר היה הבועה וסביב בועה הלשוןבתוך

 החוט מן אחת ראש ונשאר פיה לתוך צסר של חוטימ שבלעהבתינגולת
 העצטוה עם הלשון כל מפיה ונהלש החום על כינליה וררסה להויןתלוי
 מקום הוא מטולטןה מה מבאר בשם וג'כ זה, מצד וא' זה מצד א'שהם
 הגיון, ערלת הוא מטולמלת ספרש'ם ויש הלשון מוף והוא שבלשוןהעכ
  והחהון עליון החרטום שניטל בעוף שהכשיר הח"א על מתמה נשםוג"כ
  בעוף  בפשיטוה  מטריף  פ"ר השו' הליהאה במהרורא  בפשימוה,  מטריףוהוא

 שם מבפנים הגרר נ"כ ונמצא למטה ושהט מבחוץ הצואר על גררשנמצא
 לא השני ולצר תבן חתינות בווישט השחיטה אהר שגמצא מכשיר פ"ההשו'
  מבפגים ברקו  ולא נרר הצואר על בשנמצא מכשיר פ"ו תשו' שם כללונסצא
 לשנים שחום היה שהגרגרון בעוף מטריף  מ"ה  חשו' שם  דיציאר.  שנקרטער
  כזה אגודל הקף אם ,זוכר לא והשו"ב שמוט היה הראש לצר למעלהרק

 תטיד. אגודל  יטתוקפין  השי"ב הרנילוח על  סמך ולא השחיטה אחרהעוף
 רם בהם מק',ין חולים שמחמרן בבהמות בריעבד רק מתיר נ'1 השו'שם

 : הצואר צדריעל

 הגרגרה מכה דין לדמימן
 השלם עם אפי' חמרון נהם שיש נקבים או ברובו בהקף שנפסק גיברתנא(

 הקנה פי  רוכ  חיפין 'אם יבעוף לכאימי  מדטרפין בבהמהשבי:יהם
 בלא ולמטה למעלה משהו ונשאר לאיכו נטדק ואם ב' א' ם4' בעיטדפה
 שהם כשירוע אלא אינם כגרגרת וחמרון רנקיכה הדינים וכל כשר,חמרון
  הוושט: לנקיכת רחיישינן עגין בכל טרפה קוץ ע"י אכל הולימת~ת
 לשיעורם: מצמיפין שכיניהם השלם אין השדרה וכחוט  בגלגולחנב(
 ללב "ריאה ערוגת בין לשומן ומשנכנס כטופו רשלשה מתפצל הקנה)נ(

 ניקכ )ר( : הממפובות פיות הם כי וכשר קטנים ,נקגים בו להיותררכו
 :  כריאה  נירון  ואילך טשם בי טרפה בסשהו  שחיטה ססיים  לטטההגרנרת

בטוטו"ר



חהוראות טרפות הלכדתלקומי
 מים שנמצא בכבש מכיא ג' השו' לה"'ט הניגא במהיויאבטדטו"ר

 כי נ,קב היה כי המים מקיף המוה ה" לא ונוודאיבראשו
 הפרק נשמט לענין שם גם הכל, את והטריף בשר עם ונטלה מעל"עהי'

 שם והבשר, העור קי,ם שיהיה צריך א,ך מכאר מכהטה הרגל שלהאמצעי
 שס גם עין, ההיכורו מהצואר נפל השחיטה שאהר בעוף ההיר ד;'תשר
 מהוקן היה אם נכרי ע"י בשבת העירוכ לתקן התיר שם תשובהבאותה
 אוווא כציאר שנשך בסומ הר2יר ז' כהייובה שמ בשבת, ונהקלקל שגהערב

 הסמנים, המכמה מ;הבשר דק עור עור נשאר רק בהממנים גבע ולאבכשרה
 מונחת היתה רק כלל החובה ר;מחט היהה שלא בקורקכן ההיר בשםעור

 ריעוהא שראינו דכל מסיק צ"מ השו' תליהאה במהדורא . עקומהוהיהה
 דכל המורה עיני בראוה דתלוי מסיק ק' תשו' שם מחמירין/ אנובוושט
 תשו' שם להקורקכן, ש,יך והמותר להוושם שייך היושט .וס שנמשךמה

 לבשר עור בין הרבה מאכי שנמצא בתרנגולה הביא ר' השי' סופרימקנאה
 הזפק מן וקלפו הזפק ער המאכל מן יוצא וסרכא הצואר מן רחוקהבייליק
 הזפק ניקב באם עוד שס וע,.ן והכש'ר, שלם היה נ"כ והוושט שלסוהי'

 שם המורה/ עיני בראות הלוי דזה הגוף לחלל לפנים או לחוון נופלוהמאבל
 שהלכה אף 'טנפלה אירע אח"כ אם רנליה שגיררה בכהמה מטריף צ'תשו'

 : דווקא ביפה ד"א הילוך דכעינן בה מהני לא כמקורם אמותד'
 ביו"ד מ' פי' ער ל"ה מם" הריאה מרפוה דיני להרש,ם אתהילבעז"ה.

 דפום כיו"ד שנמצאים הנהות ומכל והש"ך מהט"ז טיפותהלכות
 והלבו'ש: התבך"ש רעה וגםווילנא

 ואונותיה הריאה טרפוה דין להסימן
 כשהכהמה משמאלא ותרהי מימינא תלהא לריאה איה אוניהמשה)א(

 הטבח וימין הבהמה ימין שא; הטבח כלפי מעיה ובני ברגליהתלויה
 נקרוות הראש שלצד העל,ונה האונה כך נקיאים ימ'ן שמצד והאונותאוזר
 וג' הגינרה, הממבבה אונא וב' העל,ונה, אוגא א' שמוה, שלשהבשמה
 השניה ואונא לההפצל דרכה דחוק במקום שמונחת לפי המהפצלתאונא

 ארוכה נקראת השלישית וגונא מהשנים, קטנה והוא אמציגיה אונאנקראה
 והשניהנקיאה עליונה אונא א' כך, נקראים שמאל שמצר האונוה וב'ועבה,
 ימין בצר וגור להריאה ויש כך, ]קראו2 צורה.ה לפי כי כת'ן משיכהאונא
 מקמה נקראה הח,ה שכנגד שצד ותדע קטגה וה,א דווררא עינוניהאמקסא
 אלא האונוה כמדר לא עו,דה הנן'ל והוורדא מגבה נקראת אגבהוננר
 ומונהה להאומא וענה ארוכה שבין החיהוך נגר מק0א היינו פניםמצר
 ואוטא ימין מצר אהת אומא עוד להריאה יש הנ"ל האונות כלות ואחרגכים

מצד



 'י,
' 

הוראות טרפית ףללכדרנ . ' לקוטי
 אם )ב( : 'שמאל שבצד מה"ומא קטנה ימ,ן שמיר והאומא שמאלמ4.'

 אינו דמימין היכא וגם א' סי' ב"י "רפה אנ"לחסר-א':מהחמ"ה'אוגות
 לצד משלים דאינו טרפה ג"כ שלשה נמצא רמשמאל: הגם אינות שנירק

 ימין סצד גם משלים אינו הלבו"ש ולדעת חלוה י דנקיא מחמ, וגםימינ
 הרמ"א לדעת אונות ד' יש בשמאל ורק נ' יש דמימין והילא שמאל,ליל

 רק דזה מסיק ט"א ס"ק והלבו"ש בזה, מכשיר ימרפה:ופר"חוהש"ו,מק"ד

מ~"
 להלבו"ש, הפוסקים כל בין נ"מ דיש תדע נם ע"ש, לס"ם -ומצמרף ,"רפה

 ליעתם לכן אחר משם והם לקונה מטעם הריאה טרפות דכל מובר,ם הםכי.
 לא עצממ מצר מרפוה אחר כל הלבו"ש ולדעת לריעו,א לתרהימצמר~ין

 סצטרפים לא ספק בהם ויש טרפות מיני שני ולרעתו ללד . ניקנס"ע"
 רק והפר"ח הרש"ל לרעת מכשירין אנו .ה"ונות 1ורות נתחלף ובריןל"ר*ל
 מטריפין: אנו טימין יותר יש דכשמאל היכא וגם ל~טה והאונות למעלהכאומות

 אונ" .רא"י היכא)ג(
 סמפון ע"י או כמ"ר ורוחב אורך מרק ע"י ונ,כרת

 יש יג"ח בח. ונ"מ ס"ט, הוי שהוא כל ובסדק ~כשירין אנו.י בפ"ע-
 .ר' מי' יבלבו"של,כשיר..כ"כ

.! 
 אזלינן ולכן דעות שני יש ט"ר שיעור )ד(

 מגבא וביתרת אגורל של אמצעי כפרק .מצריכ,ן אונג :בשיעור היינולחו~רא
 משלים אינו אבל מכשירין אנו מקמא יתרת )ה( אגורל! ללפירן רק.משערין
 דפיצו5 להיפך הוי וגהפיצול טרפה כט"ד מגנא .תרת האונות:אכללחטרון
 לההפרק דמופו טרפה מקמא ובהפיצול כשרה נשוה בהגומא :ומונחתמגכא

 באונא עכל מט"ד, בפחוה אפ" הלכו"ש לדעת .להמריף ישובאהפם"מ.
 ד' באות בהלבו"ש הציור כפי החור לצר כחציה הנרנרת את.הממבבת
 אבל יב"ח לענין ונ"מ מרפה, ספק הוי וג' ב' ובאות מרפה א' ובאותכשרה
 ממנה טקמאיתרת

 סכשיר כ"ז סי' והלכו'ש יתפרק החיכוך מפני כי טרפ"
 אונא )ו( : בהפס"מ להתיר יש הווררא חריץ נגד מקסא: .ויתרת בהפס"םב,ה

 אם אחד שורש ובאין כשר אצכע כעוכי בשורש,אחר והם ב~ובישנתפצלה
 : כ"כ ס.' בלבו"ש כ"כ פמט"ר א"י' טרפה לגכא בולמתהחצונה:שורשה

 לרעת למטה ואונות למעלה באומות וכן האונות צורות חלוףברין)ז(
 של לצורת נתחלפו ימין של אונות שצורות אא"כ מרפה אינוהתבו"ש

 אכל טרפה אזי ימין של לצורה נהחלפה טשמאל אונות של וצורתשמעל
 אף טרפה מקמ"ט הלב"ש ולרעת בה"מ, כשר. נהחלפה אחר מצד..א6.רק
 להתי:- יב"ה חי בזה מהני לא ואעפ"כ מרפה ספק .אותה שקורא רקנהפ"מ
 לה יש הוורדא )ח( ימים: ג' שמקודם מה מתיר החלב אכל המנהנ לךכי

 ומונחת לאוסא אונא שנין החיתוך כגנד סכוון שלה והחריץ ירועהצורה
 שלה החריץ כי מעט א?י( מקומה שינתה -ואם האוגות מכל קטנה :והיאבכיס
 בגיס מונחת שאינה או לאוסא אונא שגין הח,תוך כנגד סכיון להיותצריך

 שלה-:



טהוראות טרפדתדקלכדרעלקוטי
 בא' אבי טרפה כ"ו שיוים ושגיהם ווררא יתיר וכן חמרה אם וכ"ששלה
 בהי לההיר יש ג"כ בשמאל וורדא ביהור וכן יב"ח. בהי להקל ישקטנה
 הפחוה לכ5 לה כשיש אלא טיפה אינו שביהיר הדע גם בשווים אפי'יב'מ
 אכל אונא בצורה אפי' או בכים מונחה כשאינה אף ו1רדא צורהקצה
 לא אכל אמצעיוה כאונא גדולה הווררא אם )ט( : טרפה א,י בכיםמונתת
 ווררות ב' )י( : ל"ב סי' עד כ"ח מס'עי' בלכו"ש כ"כ בהפס"מ לההיר ישיותר

 בהביס מונמת אינה אחת אם וכן מרק השורש באמצע יש אפ" א'בשורש
  זה בכל מקומה הקטנה בשינתה ואפי' דוקא הפוכה והיא קטנה אחה אסוכן
 במקומה כים יהיר וכן טרפה הוורדא כים חסר  )יא( :  בהפס"מ לההיריש

 אין בשמאל אבל ענין בכל אזי בהפם"מ ורק יב"ח בהי לההיר ישבימין
 שפה ניר לו כשיש אלא כים .תיר נקרא אין )יב( כיס.: ליהיר ש,יכותשוס
 ימין בצר בין החסירה החתיכה ונמצא הוורדא מן מקצת המר אם )יג(לפיו:
 צירוף ע" אם כשרה כים בלא רק שמאל מצר ואפי' האומא או האונוהאצל
 בש,עור אהד שורש להם דאין הנם לשנ'ם הוורדא ובנו;פצל כתקונהיהי'
 רהר"ץ מעשה ל"מדהכיא מי' כלבויט עיין )יר( : כ,2ר ,כ"ה כהי אצבעעובי
 רמש"א בשם סקי"ה בבאה"ט עיין )טו( : ע"ש שהטריף בימ,ן אינותבר'

 שהיא בריאה )טן( ; טרפה ג"כ פהידוה ע"' אלא לצאת יכולה שאינהכוררא
 להכשיר רק מועילים דפדקים ההבו"ש רעה סרקים ע"י מכ'2יריס ראנוחלקה
 כולה על פרום קרום שהיתה בריאה שהכיא עוך 1ע",2 ע"ש, להמריףולא
 וטלאים כנרים )י,( : נפיהה ע"י רק שהוכשר ריאה כשא,- ה,הה שקלפוהואחר

 היתוכי להו לית א' להכשיר 'ש ללידהן יום ש?שים אחר אפי'ובהפס"מ
 כבהמהיה"ה אועה  רויחיך  לעוף  אין  )יח( : בכך רררכם כש,-  אוי כללראונא
 : בעוף גמ שייכים ריאה' דיני שאר אבל וכשרה בשם  שדבוקה  דרבהלצלעוה
 שהרכיעית אלא כשר אינו מימ,ן בדרי יתרה שיש היכא בהכו"ש עיין)יט(

 להאוסא: שבינה החיתוך כגגד יהיה וה!רדא ואיוכה עבה היא לאומאהסמוכה

 הלבו"ש דעת לפי לה מסימן לרי;ותא הרתידיני
 מראה ואפי' ם'רכא או כועה ל"ן בם" והפם'ג ההבו"ש דעה לפיהנה)א(

 מיקרי לא בררי יתרת הלבו"ש ולרעה להר"ל מצטרף בדרי מיתרהכשרה
 על בכירור עומדה דהסירכא דוקא והיינו מטריף בם'טלכ'מ ורקריעותא
 ובאיוה טרפה היא אופן באיזה שמכאך ע"ש וטרפה נהלק תיוהן וא,היתרת
 כפרק דבוקה סירכא דנמצא היכא )כ( : הרבה שהאריך ע"ש מוהריןאופנים
 להקל יש חלון עם מהציין למטה לאומא אוגא בין אפי' בררי סוהרתאמצעי
 מיעוך ומהני יתרת מחשב לא אמצעי מפרק וב"חוה נהמייך שלא אףבהפס"מ
 ממקום סירכא )ד( טרפה! מקמא יתרה מהוך של"כ סיר-כא )נ( :המיר

 למקוםגימל



הייאות מרפות הלכדתלתומי8ן
 ומשמוש מ'עוך ע"י ועכר מינרי וכן מקטא מיתרת תלויה סירכא ~כןלמקזם

 וביתרת' וכה'ג בתערובות כ"א להקל אין במ'ן ואפי' בועה חוץ להכשיר(ש
 דנמצא היכא )ה( : כשר ג"כ דבוקה מירכא אף אמצעי מפרק פחותמקמא
 יתרת )ו( : מרפה אעפ"כ כולה צסקה מהשמאל וא' בשמאל וד' אונות נ'בי"ין
 שיהי' היהרוג עם מצטרף אינו שצימוק דלרעתו הגם כולה שצמקהנדרי
 צמקה כמו והוי האונא היות נתלק דביתרה למכר,ו טרפה אעפ'כתר"ל

'אונ"
 צמקה והיא אחר מימן או קמנ'ותה מצר היתדת דניכרת היכא רק ומרפה

 יש מקצת שצמק בדרי יתרת וכ"ש מקצת שצמק מקמא יביתרת להכשיריש
 היקיל גוונא האי בדרי שביתרת אע"פ רובה שצמק מקמא גיך)וה אבללהנשיר
 לה אין הג"ל דהיתרת היכא אכל מרפה כאן אבל להרויר צר עוד רישהיכא
 : ע"ש בהפם"מ טיקל רובה או כולה וצמק ~אור קמנה שהוא אומימפון
 חשש אין אם בועה שם ויש מדק ע"י או סמנים ע"י והוכשד אונא חםר)ז(

 פחות מגכה יהרת )ח( צ"ע: מקמא מיתרת להכשירובועה יש קמטטחמת
 אונא וכן למעלה מעט ונתעקטה גררי יהרת )ט( : ריעותא מיקרימציפורן

 במקום דימין עליונה באונא מגבה ויתרת ריעותא טיקרי לא לגבהשנתעקמה
 הוי פטט"ר אפי' התם פלוגהא דאיכא ובמקום ריעות םיקרי לא כט"ד ואינודכשר

 טרפה, ריעוהא עוד שם יש אם אנודל כצפורן עליונה באונא חקמא ויתרתריעותא,
 ריעוהא הוי רוקא כצפורן מנבא גבשושית)י(

 ומקמא,
 הוי לא אגודל כפרק אפ"

 אפי' מגכא ופיצול )יא( : ייעותא הוי אם ספק מקמא בעליונה וגכשושיהריעוהא

 שכשר טקמא ופיצול לתר"ל מצטרף לא בהפם"מ רק שכשר מהגומאקצי
 הוי רא לעיל שהוכשרנו במקומות חלוף )יב( : ריעותא מיקריבהפס"מ
 ריעותא שאר או בועה ויוצא שגשר באופנים וורדות שני )ינ( :ריעותא
 לא שכשר הפוכה והקמנה בש"א ווררות שני )יד( ! מרפה מירכאוכ"ש
 וררא )מו( : לתר"ל להצטרף ריעותא הוי לא בים יתיי או חסר וכן ריעותא ימיקר

 לא גדולה וורדא )מו( : להר"להפובהשצמדף
 כארוכי

 לענין דינו שכשר ועבה
 ריעותא רק נקרא אינו בשטאל בין מיטין בין בררי וורדא )יז( מקמא: כיתרתתר"ל
 ונמצאת סהורדא מקצת חמר אם )יח( שוה: ודינם בררי יתרת כמו רהוכל

 אם ודוקא מקטא יתרת על ריעותא כרין דינה 3שמאל או בימיןהחהיכה
 יב"ח ע"י להכשיר הווררא כנתפצלה שנהנאר מה )ימ( : אמצעי כפרקהוא

 : להדדי בנסיכו שם ריעוהא עוד יש אם אפילוכשר

(,
 בריאה מרפות מיני כמה לומימן.

 נריקה ע"י כשר דוקא הול' ע"י א' נ,קכ קרומים ב' לה 'ש הדיאה.)א(
 שניהם ניקב אבל א' סי' לב"'ט טרפה מחט ע"י מפק רק ואםבפושרין

 רימין בערונה א' אם אך טרפה 3' באונא ו~ה א' כאונא זה אפילוזשכ"ז



4הוראות כפרפדתרליברר:לקוטי

 ובהפס"פ רובו וה"ה כולו העליון עור נגלד )ב( : כשר דשמאל בערוגהוא'
 לקותא שום א'ן שכתחתון ויואין וקולפיו העליון בכל לקור;א יש אמה"ה
 ואס רוקא הרוק בחמימות פושרי1 במים ואד;"ב תהלה נפיחה ע"' כשרג"נ
 לבר א' קרום ניקב או פורהא ובנגלד טרפה בט"ז אפילו עליה כועהנמצא
 או מיגלא בועה אכל רווקא; זכים מים בכועה רק בהפם"מ להכשיריש

 בגליין עיין )ג( : מרפה מחציין למטה לאונא מאונא םירכא או ריעיהאשאר
 העליון עור שנקרע דניכר אא"כ טרפה אינו הגגלר כננר הצלעדניטכר
 מחמת דנפחוה היכא )ד( : טרפה אזי שווין הקצווה כייאין היינוכח;קה
 להריעותא סמוך הקרומים ב' ונקרע מטרפה שאינה אפילו ריעוהאאיוה

 כעת שחלפה אף המטרפה ובריעותא מרפה עומדה נשאר הנ"לוהריעוהא
 ריעותא שום בלא בדרכה רנפחוה יהיכא לה בממוך אפילו טרפהאעפ"כ
 עבה אפילו קרום כה ועלה דניקבה היכא )ה( : טרפה ג"כ הקרומיםוקרעו
 אין כי טרפה הנפוחה בעה קול שהשמיע ריאה )ו( : ל,סהר רמופוטרפה
 וכן בכח ידו הטבח שהעביר היכא גקובה נמצאת );( : בבדיקתה בקיאיןאנו
 בח;קה למשמש שדרכו במקום נקובה ונמצא הוצ'אה עכו"ם או ;אב נטלהאם

 מביב שהור או ארוס ולא חמרון כעין לא שהנקכ ודוקא כהם הכלתלינן
 או בכועה הנקכ נמצא אפילו דתליגן היכא )ה( : הלינן לא או כיהבקב
 בדיקה דצריך םירכא כםקום אכל הר"ל מיקר' לא בדיקה שא"צ ריעוהאשאר
 מורנא בניקב' )ט( : הלינן בהפם"מ הלויה או כמדרן במירכא ורקטרפה
 מועטים מורנות מורנוה הריאה על שנמצא אפילו באם כהש"ך הלבו"שדעת

 ובלוו כשר לה'טוהטים בירוע מורנא לנקבי רומין והנקבימ ורהוקיםמהנקבים
 הריאה בתוך נמצאים . אם אפילו הגקבים בהוך וכן הייאה על כללנמצא
 במקום מורנא כנקכי גס )י( 1 חומ בריקת ע"י אלא מתירין א"אעצמה
 ומקצהו בנקכ מקצתו יה" שההולע רק להכשיר אין העליון מעור קצתשנקלף
 ח"ם בשם שהביא סק"ו כפ"ה עיין )יא( : הגקבים כממפר הולעים וישבחו,ן
 ארומים ונקודות כהמים שכיח הריאה ועל שלהם הכבד שההליע איליםאודות

 לההיר דאין ומסיק שכמנד מההולעים שהמה שניכרין הולעית כמהונמצאים
 בכועה הולע בנמצא עוד וע"ש ממש, הריאה מראה על כשנמצאיםאלא

 כתיקון שנשפכה ריאה כדין )יב( : אחר כענין לא אכל לההיר יש כניקבומקצתה
 פחות מבמנים חסרון בה שיש שניכרה ריאה )יג( : ועעש בבדיקהאא"ב

 כעין מבהו,ן המרון נראה הנפוהה שלאתר ריאה )יד( ; בשר הלוגמרניעית
 החסרון וש'עור כפופה ככ"ף ההסרון ואם כשר פשוטח ככ"ף ההחרון אםגומא
 צורה באיוה כשר שבהפס"מ סקס"ו הלבו'יש ורעת טרפה/ אגודל אצבעכמו

 אטומ בדין )טו( : כשר נ"כ הייאה בשיפזלי כהמרון נמצא אם 1כ1שיהיה
 לראות האטום מקום גכי ;גל לההוך רצריך בך דהכדיקה והפ"מ הלכו"שדעת

אמ



הוראות טרפותדתלכות לקופי .20

 רומה העור כשמראה אלא אמ,ם מיקרי לא )טז( כשר: מוגלא בה ישאם
 בלא ולשר מורמא או מינר' אלא אינו טוגלא כמראה אם אבל ריאהלשאר
 וכן קלה שהיא ריאה וכן כמשמושה כעץ שקשה ריאה )'ח( :בד'קה
 וכן נפ,חה שנמצאה ריאה וכן' חת'כות; חת'כות שנתמסממהונופלותריאה
 כולה הריאה צמקה )'מ( : טרפה בצפורן שנפרך מבחוץ פשהו שיבשהריאה
 אם מיהו בריקה בלא כשרה צמק מקצתה אם אכל בכדיקתה ואא"בטיפה
 לאלתר ה~ר אם בפושרין שמכניסה מהני צמקה שלמה אומא או רובה אואונא

 הלגו"ש דעה קי'ם כמ"ר בשורש ונשאר הוורדא צמק אם אנל כשרלקרטוהה
 כיהט בה שנמצא ריאה בד,ן )כ( אףבהפם"מ: אמר כך באונא אבל בהפם"מלהתיר

 בכל להחמיר הלבו"ש דעת וקנראה לפי מחמת הארכתי לא בהתיכהאו
 ענין בכל שכריאה הגדול בסמפון שנמצא מהט )כא( : באורך וע"שעמן
 וה בפימן שנהבאר המרפוה שכל הלבו"ש דעת )ככ( : בדיקה בלא)כשר
 הרתי ראיכא היבא וגם מכה מחטת שעלה 0קרום הוץ מותר שלמפרעהחלב

 : ע"ש למפרע נ"י עד החלכ . אמורלריעוהא

 זה לענ'ן השייכים הר"לדיני
 ומצטרף ריעוהא הוי מעט א"י, נגלר או שניקכ הריאה שר עי'ון קיומגא(

 וסירבא בהפם"מ נשר בניקב וכ"ש פורהא נגלר על בם"ז ב,עה עלהלתר"ל
 הוי לא הוורדא כיס ניקב )ב( : טרפה בנגלד מחצין למטה לאונאמאונא
 עוד ר'עותא איןה יש וממוך הרבה נפיחה ע"י הקרום נשכר )ג( :ריעותא
 לא לכד אהד קרום בנשבר אבל תר"ל הוי הנפ'חה אחר הריעותא עכרהולא
 ריעוחא שם יש אם זולת ריעותא דווי לא דתלינן באופן ניקב )ד( : ריעוחאהוי

 שיהיה דוקא בעינן מורנא נקבי )ר( טרפה: כנויחה לבורקו וא'א כריקההצריכה
 ריאה )ה( ריעוהא: הוי לא או בחוין ומקצתו בתוכו מקצתו הולע ונקב נקכבכל

 אכל ריעותא הו. לא מרביע'ת פחות שנתרוקנה ריאה וכן כתקוןשנשפכה

 הוא אם להבחין א"א אם דכשר כאופן קמם )ו( ! ריעותא הוי 0,נ"לביותי
 רבשר הרוק דמהנרנר אף אפום )ז( : להחמיר יש חולי ע"י אםמתולרה
 ריאה כשאר בנפוחה עלה שנתכאר בריקה ע"י אם אבל ריעוהא הוימ"מ
 ע"' ונריא אונא צמק או מקצת ריאה צמקה )ח( כלל: ר'עוהא הו'לא

 הצימוק מהוך 'וצא כסדרן שלא מירכא אם וולת ר'עותא הוי לא רכשרהכדיקה
 או בחלון מחציין למטה לאונא מאונא סירכא וגם הבד'קה ר0עכבטרפה
 : נהפס"מ אף להקל אין נ"כ מיעוך הצריכה חלון בלא אף לאומא אונאבין

 הריאה וסרכות אבעבועות דיני לזמיטו
 כגליון וע,ין טריפה נקלפת בועה וכן במ"ו אפ" ביד שנתמסמם ' בועה)א(

בשם



 יאהוראות טרפותןןלכותלקוטי
 יוצאות תלויה מרכא אם )ב( : עוף שי בריאה בכועוה ל"פור תשי"ונשם
 לא והמ"1 קש הפרש ואין כמ"ז דממיכי בועי הרי או דוקא במ"ז בועהמן

 יוצא רוח אין אותה וכשמנקיבין מהריאה נקלף והכימ בכימ ומונהיםמלוהים
 עיין )נ( : כשר רוח מלאוה בועוה וכן מ"ז וכא' מוגלא כא' אפיליובהפס'מ
 למקום דבוקה במרכא אפ" ומהיר הלבו"ש על שחולק ח"ם בשם מק"אבפ"ת
 הבועה על מרכא מדין )ד( : הריאה מבשר שנהכמתה כועה סתוךאחר
 בועה או הגכשושית על בועה ולכן מטריפינן הר"ל ד'ש ה'כא כללמרו
 הריאה למראה המיעוך אחר הפך ולא ריעותא בשאר או קיל שמשמעהבמקומ
 על כשרה מיאה אבל כשר מגנשושיה טנרי או מורמא אבל טרפהממש

 הוי כאגודל שאינו איו'פ גומא או הקמט על בועה )ה( : טרפהגבשושית
 על בועה )ו( : ע"ש תי"ל הוי לא שחור אי אדומ במראה קמט אכלתר"ל
 להמר'ף פזסק.ם דיש היכא כל )ז( : טרפה מקמא יתרה על ומכ"ש בדרייתית
 דכל אלא הוי לא תר"ל )ח( : ריעותא מיקרי כוותייהו ק."ל לא דאנואע"נ
 כשרות מראות הרבה או דממיכ' בועוה ב' לאפוקי אחר שם מ'קריריעותא
 רוקאי בהפס"מ להכש,ר 'ש וכותלא אדומ כגון מראות ב' וכן הוא אהדדשם
 בלא 1א"ז פומכין או אחד בסקוס הלקוהות ב' שיהיה בע'3ן דהר"ל הדעגם

 : ומוימי בועה וכ"ש כשר להדרי דממיכי מורמות תרי )ט( : כללהפרש
 ס", באחת ובאם לרינא, צ"ע ריאה מיאה אהד על עוה אם בועה תרי)י(
 עלה אי מעל"ע בועה או בשפולי בועה )יא( : כשר ריאה מראה אחתועל

 אהרדי וננעי זל"ז הסמוכות וםינרי מ"1 אפי' בועה )יכ( : כשר ריאהמראה
 : ולמעלה מהשורש והולכים משופעיס הן אי להכשיר יש ובהפס"מטרפה;
 מחזיקינן בדק לא ואם ליחה טיפת שום בה יה,ה '2לא צריכה ט,נרי)יג(

 פמיכ' הוא, כך נב' ונראית אהד מכועה הדיניפ כלל' .)יד( :לבועה
 רהרווייהו ממיכי וכ"ש פרודוה ובשרשם נגעי דמלמעלה היינודהרשב"א
 כהאי כימים בכ' וכ"ש להם אהר בכ'ם אפי' שפכי לא ובין שפכי ביןטרפה
 להדרי שפכו שיהיה לברוק צר,ך לכהחלה כב' וניא'ת ובחד דטרפהגוונא
 אם אבל כשר הכים אהר בדק ולא שפכ, א' ובריעבד אהד כיםושיהיה
 ברק רלא היכא מיהו במ"ז אפי' טרפה 'טפכי אי בדק ולא אחד שכיםראה
 כימים שני ואי במיגלא, אף כשר השני נס עולה באחד נפחי אי ואח"ככלל
 טינרות בב' הדין וכן נמ"1; אף אסור לא או שפכי בין זמ": מרוחקים אה"להם
 : הטעם ע"ש טרפה ספק ג"כ הוי סדק ויש אהה כ"נרי וכן למעלהדנגעי
 דמכשירינן במ"ן מפיכי וה"ה הרבה יע: א"י' דמכש,רינן ומויסא טינרי)טו(
 בועה )מז( , אהר כל בדיקה צריך בטינרי וכן אהר, כל ולברוק לפהוה דצר'ךרק
 ד,תית במקום 'שלמין לליינה באונא ומ"מ הר"ל הוי במ"ז אפ,' הקמטעל

 שרי בועה פלוגר;א שם שיש וכמקום במ"ז אפ" בועה שם אמר כשרמגבא
אבל



הייאית טרפות הלכות - לקיטי22,
 אבל במ'יז בועה אף אסר הורדא בהריץ וכן ההריץ, על שם עומדות אםאלל
 במוגלא וא~י הר"ל הוי מברייתו או ע"י'הולי הוא אם שא"י הקמט עלבועה
 העומרה בועה )יז( : באהפם"מ ,אף שרי רוח ומלא כהפם"מ שרי ובמ"זמרפה
 בועות שני )יח( : לאסור יש בחוץ שכולה לעינים ונראה להשדרה הריאה נבעל
 טרפה מכוונים אוגים אפילו ככה"ג טינרי נגד אכל כשר, אונות ב' בין זו נגד,1

 העריון עור ניקכ או נקלף )ימ( : כשר מורמא או מינרי ננר וטינרי במ"ז,אפילו
 חזר המונלא שהוציא לאחר אם הבועה על מרפה מראה )כ( : מרפהמהכועה
 ומטינרי טרפה הבועה על ושהין גרכ )כא( : ל"ח בסי' ועיין כשר דוקא ריאהלמראה
 נקכים אחר לכרוק יש ונקורות 'נמורין כמו הריאה על יש ואם מ"מ נ"כהוי

 שבין בחיהוך חוץ שבה והיתוך חירוי מקום בכל בשיפולי בועה )כב( :קטנים
 לשיפולי סמיכי בין הילוק ויש ?ר מכל מקיפה בשר הוט צריך לאונאאונא

 וכן כשיפולי משא"כ דוקא ריאה מראה יהיו שער הוטי ששני בעינןדבסמיכי
 הוי טוגלא מראה היה שמפרש ומה מהבועה קצת רחוק תלויה מירכאלענין
 ומתהלה מקיף בשר חוט נעשה ועי"ז הכועה שנתרוקנה לאחר אם )כנ( :תר"ל
 רסירכא פר"ח בשם בנליון עיין )כד( : בשפולי ובין בסמיכי בין מרפה כך היהלא

 כל אם מחלק מוגלא במלאה ונראה כפוזור כמין ענה ובסופה בשפוליתרויה
 הרי בגפיהה עורה ואם וכשר דלדול רק הוי בנפיחה ע~לה ואין דקההסירכא
 טרפה ג"כ בנפיהה עולה שאינו אף עכה הסירכא ואם וטריפה הריאהניקכה

 בשפולי בועה )כו( : כשר בשפורי ומורסא טינרי )כה( : הריאה שנסתמהדחיישינן
 ומשמשי בשפולי בועה )כז( : טרפה שנחתכה עד מקיף חומ אם נברקהורא
 רוחבי ארבע היינו בשפולי במעל"ע בועה )כח( : כשר קרום שנקרע ערבה

 שפכי אי להטריף נהגו אלו במרינוה קטנו רפי ובקמן כשור השפולי מןאנורל
 בבועה חשוב מורמא השגי לצר בועה א' מצר ואם כשר במ"ז אברלהרדי,
 למעלה בולטות ואינו ק?ת וכשר עור אחר מלר ועלה מעל"ע כועה אכלמעל"ע
 בכ"1 להתיר שרוצה ומי טרפה נמי טינרי השני ומצד בועה א' מצר וה"הכ'שר,

 ממש בשפולי כועה )כמ( : כ"1 סי' שור בתבואות כ"כ בידו מודוין איןבהפס"מ
 במקום למערה אכל והאוטות האונות סוף אלא שפולי נקרא דלא תדעדכשר
 במעל"ע טרפה ההריץ אצל בורדא )ל( : במעל"ע טרפה לחירוד סמוך אפילוהעב
 וה"ה הטינרי ער ואם מרפה מעל"ע וניכרת הבועה על עומרת הוררא אםוכן
 במעל"ע בין כשפולי בין כשר בממיכי וה"ה הורדא בכיס בועה וכן המורסאעל

 : להטריף יש בדק ורא בועות יש אם דבדקין דעתוגם

 הלבו"ש דעת לפי המימן טזה תר"ל דיני כאןנבאר

)א~
 טינרי: כמו דהו כל ריעותא הוי במ", ממיכי וכן כמ"ז ובועה ריעוהא הון כועה
 נקב שם ואם ריעותא, נקרא אין נקכ אין ולמעלה תולע בתוכה שיש)גדנועה

והתולע
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 עיין )ג( : הר"ל הוי למעלה רק בנקב אין ואם כשר נמי בנקב מקצתווההולע
 נמורה ריעוהא שנקיא שיש שמבאר וע"ש לריעוהא הרהי דיני שמהלקכש"ח
 ריעותא עם גמורה ריעותא כך. ודיניהם דהו כל רי:!ותא ויש פהם ריעוהאויש
 ריעוהא ג' ומכ"ש כ"ד ריעוהא עם מצטרפה אינה ריעוהא מהם הי"ל הויכ"ד
 אם ממש ריאה מראה עליה עלה נפיחה שע"י בועה )ד( : מצטרפין אינםכ"ד
 טיגרי )ה( : הוי ב"ך ריעוהא ומ"מ כשר ריעוהא שאר או הרויה מירכא עליהיש
 : לתר"ל ומצטיפין ריעוהא הוי במ"ז אפילו דממיכי בועה )ו( : כ"ד ריעוהאהוי
 בדק ונם אוהה וטעם במ"1 יחירית בועה )ח( : כ"ר ריעוהא נ"כ הוי מורמא)ז(

 הוי מורמא הרי או טינרי הרי )ט( : ריעוהא הוי לא שלה הכיס דוקאאוהה
 וטינרי בועה )יא( : יהידיה כבועה דינה ומורמא בועה )י( : כ"ד ריעוהא אלאנ"כ

 ריאד; מראה עליה שעלה בשפולי בועה )יב( : רי,;והא הוי במ"ז אפילודממיכי
 בועה א' שצידה או ריאה מראה עליה שעלה במער"ע בועה אבל ריעותא,אינה
 בהפם"מ רק מכשירין שאנו מלהא שבכל וד; ריעוהא, הוי טינרי א'ועידה
 ריעוהא ה"ל הורדא ,2ל בחריץ מעל"ע בועה )יג( : לתר"ך ומצטרף ריעותאה"ל

 : באורך עודע"ש

 הריאה מראות דין לחםימן
 הוא בישרא געל מראה הוא מוריקא היינו מבש"ך פמוליה למראיהמימן)א(

 כלוכן הוא וגם עין בקעת כעין הוא לבן כזפת הוא שהיר הי. כשרכמו
 ארוס ארע"ך, כשרוה למראוה וסימן טרפה הללו למראוה נוטה שהוא וכלביןה
 היינו בל"א מראה היא רקיע לגעל נוטה הוא לפעמים כי בוה לי,היוצריך
 מירכא )ב( : ישחרות' נוטה לאזיר כמראה היא כוהלא נרין היא עשבימכטהול,
 מירכא )ג( : בהפס"מ אפילו מיז;וך מהני לא כשרה מראה מהוך כמדרןשלא
 בהפס"מ מיעיך מהני יאומא אונא בין או מהציין למטה לאונא אונא ניןרבוקה

 טרפה אמצעי בפרק מקמא יהרה על אכן כשר בררי יתרה עך כשרה מראה)ר(
 כשרות מראוה שגי )ה( : באה?ס"מ אף כיטר כצפורן י"מ אגל כהפם"מאפילו

 מילי וכל המראוון אלו כל )ו( : להר"ל ומצטרפין ריעוהא הוי זל"זהסכלבים
 לנפחה מחויב כשרה מראה כה ראה אם ),( : משערינן לפוהה כשהיאבריאה
 החוזרה פמולה מראה )ח( : בהתס"מ כשי נפהה ל4! אם ובדיעבדיכהחלה

 רמראה חזרה אם אכל כהפס"מ, אפירו ריעוהא הוי כשרה למראה נפיחהע"י
 מכה ויש כ"ש אדמימוה כריאה הי' אם )ט( : כ"ר ריעוהא רק נקרא אינוריאה
 : נ"כ נשר המיירה אחרה ליראה רק אפילו ה;רה .אמ טרפה כנגדהבדופן
 כרק לא ואי נקכים אחר לבדוק צריך אדומיה נקודוה הריאה ?ל יש אם)י(

 אחר ק בד לא אשר ואירע מצא ולא פעמיס במה וכרק רשכיהי במקימוה רקטרפה
 וההחהון העליון בקרום רק שלטה הפמולה המראה אס )יכ, : להכשיר ישהנקכים

כראוי
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 מראה )יג( : בהפס"מ כ:ורכראוי
 טרפ"

 המונלא ובהורקת טינרי או בועה ע"נ
 ברוין למראה ממראה אח"כ שחזרה והיכא ריעוהא הוי לא ריאה למראהחזרה
 ז,ה נפיחה ע"י אם )יד( : ריעותא הוי לא כשרה ולמראה ריעוהא, הוי גר"אאו

 יש לפעסים )טו( : הוא המוגלא דמחמה רנראה כשר למקום ממקוםהחראה
 הדין וכן כשר, שלמה הליאה גמצאת אותו שקולפין ואחר הריאה ער נתקכמו

 הטרפות כל )מז( : לתר"ר מצטרפות אינם הם גם ווארצלען שקוריןבשומות
 ניבר א" כננרה גרופן ומכה באודם זולת למפריע אמור החלב אין זהשבמימ;
 יב"ח קודם בדופן הוכתה אם )יז( ; יב"ה ער החלכ לאסור יש .ישנה מכהשהיא
 מראות בשאר אבל למפריע אמור אינו החלב אבל הבהמה להכשיר אם ספקיש

 אין והחלג טרפה והבהמה בהמכה כלל תלינן לא בדופן מכה וישהפסולות
 : ע"ש כלל למפרעאמור

 הריאה בדיקת דיני לםפימן
 דאיהיליד והיכא מדרבנן הוא ריעוהא אתילד דלא היכא אפילו הריאהבדיקות)א(

 כ' נפחוה ורא דנכדקה והיכא נפיהה ג"כ וצריכה מדאורייתא הואריעותא
 נקב לעשות מקורמ השוחמ דצריך מ"כ בשם ככאה"ט עיין )ב( : רכשרבש"ך
 ויברוק הנקכ ירחיב ואח"כ לה)קכ סמוך באצבעו ויברוק הכבד בחצרבאצבע
 אם מהבהמה חרכ לו ויש ששחט טבח לענין םק"ה בבאה"ט ועיין )ג( :הריאה
 ג' שבתוך החלב רק לאסור שיש וממיק בריקה בלא הבשר כך למכורמותר
 הסשמוש שע"י בטבח שאול נכערו תשו' בשם סק"א לפ"ת ועיין )ר( :ימים
 םירכא גמצא הקרע אוהו ועל כך ונהלה הריאה עור קצת קרע דהוק במקומהיר

 ומשיק אח"ש נעשה שהקיע וירוע הסירכא עכר ומשסוש מיעוך וע"ידבוקה
 רק להתיר אין בריקה כלא הריאה נאבדה אם )ה( : ע"ש בהפם"מלהתיר
 ומשמוש מיעוך דאמרינן הגם וטלאים דבנדים מק"נ בפ"ת עיין )ו( : נדולבהפסר
 כך נ"כ דעתו םקל"ה השפ"ר גם מו"מ ע"י להקל יש נסדרן במרכא מ"מבהם

 ולמעך לקלוף הריאה סרכות בכל סקילינן דאנו תדע גם )ו(בפשיטות:
 ה"ר הנאון על וסומכין מבצבצין אינם אם לראות אותה ונופחין בנחתבהם

 היכים ענלים לענין )ח( : השעם ע"ש תכואה פיי בתשו' שהובא שורסענרער
 אצלם רהקל יש ואזי מעל"ע נ' ינק שלא הפחות לכל שצריך מקם"ו בפ"ת,עיין
 וגם אחר,שנה, רק להתיר דאין שאול גבעת בשם מביא ולבסוף מיעוךע"י
 השל"ה בשם כק"ל בבאה"ט עיין )ט( : להקל אין אצבע הנבהת ש'י נפסקאם
 על מרכא אורות מק"ט בפ"ת עיין )י( : מיעוך ע"י הנכשר בשר לאכולראין
 מיעוך, ע"י להקל שם שמצדד נשאר והקמט הסרכא באמצע וחתכוהקמט
 לענין עור וע"ש מיעוךי ע"י בהפס"מ להכשיר רדעתו ג"כ הפמ"ג בשםומגיא
 כלא לפנימה פגימה בין וקרום פגימות כטו מקטטים הס שכשפוליהםהריאות
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 הריאה על נמצא אם לעגין פקכ"א בפ"ת עיין )יא( : ע"ש להכשיר ורעהוחלון
 אסור לקרום קרום כין נמצא אם אכל בהפם"מ להכשיר שדעהו דק עצםכמין
 הלבון'ש על שהשינ אפרים כית בשם פק?'ו כפ"ת עיין ,.יב( : ע"יט בהפם"מאה

 נרי נקרא מה ולענין )יגן : ע"ש להחמיר ומפיק דם ט'פין שמ;יע ריאהכענין
 שנה שעד ג"כ הלב"ש דעה עגלים ולענין ר"ה עד שגקראים מקופוה ישוטןה
 שהאריך ל"ט מימן בסוף בלכו"ש עיין )יד( : ענליע"ש נקרא יונק אינואפילו
 נשארו רק עכשיו הנהוג מו"מ ע"י מהריאה וניתקה שעכרה בסירכאבשאלה
 ומשך בקל להמירו יכול היה לא הרלרול הכורק וכשהמיר מהמרכאדלדולים
 לתלוה אם הרין מה מקום באוהו מכצבץ היה וכוטנפהוה קצה וחוזקבבה

 חלקים לשלשה הדין זה ומהלק שהאריך ע"ש לאו, או הטבת ידגמשמוש
 כין וגלגול בנחה ממעכים שאי; -שלנו המנהנ דלפי כך ה:גיה בשם ם",ובס"ק

 בורא, דריינ"מ מעשה על ומומכים הייאה מעל בצפורן שקולפין רקהאצבעוה

 בגלנול שממעכים מחוזוה בקצה השני המנהנ ולפי לההמ'ך, י'2 הנ"לגדין
 השיור קורפין אזי באמצע המיעוך ע"י ניהק וכאשר המרכא באמצעאצבעוה
 שלכו ומי הרבה שהאריך ע"ש הנ"ל, ה,2אלה בנירון לההיר יש זה ולפיבנחה

 זה: בדין היטכ יעמיקרהכ

 הלב טרפות דין מ'מימן
 הפמ"נ דעת וכעוף הלב, שוטן מד;ימת מיעיל ולא טרפה להללו הלבניקכ)א(

 בכיס הלב מכומה שהיה בהפס"ט '2מכשיר במק"א בפמ"ג עיין )ב( :שמוהם
 כשר מים בלא בכים מכומה הי' ואם הפנימ,ם באכרים כדיקה ע"י מיםמרא
 קוין וע"י כשר חולי ע"י בביטר( מפילש נקב הלב ניקב אם )ג( בהפם"מ:אף

 נשר הבהמה לחלל וקופא הגדול נסמפון עבה מהמ גמצא אם )ד( :טרפה
 שבעצם ע"י מנולה הלב היה אם י"צ השו' כשם בנליון עיין )ה( : הש"ךלרעת
 בהלל עצם כנמצא העלה סק"ר במ"צ הפמ"ג )ו( : כשר ונרחב נמדקשבבטן,
הלב

 א~

 אין לבן הוא ואם הבהמה מרם שגעשה כשר אדום או שחור הוא
 עוקצים לו יש אם ומיהו להקל יש הלב בשר בעובי וגנמצא בצבי אם כילההיר
 הלב בבשר עוקצים עם לכן בעצם אפי' מיקל שור הבואות כשם וה"םטרפה,
 אפרימ היד ),( : מק"א בפ"ה כ"ב ובהפמ"מ ובהערובוה באדום רק מכשירובחללו
 להכשיר: בנפילה לתלות ויש הלב נמצא לא באם להח"צ לרינאממכים

 אם )ט( : להטריף יש לבכוה שני נמצא שאם מביא דמש"א בשם הבה"פ)ה(
 בקורט גדול בהפסד שמכשיר בה"א עיין )י( : מרפה הבשר בעובי הרמנצרר
 העוף בלב האריך קי"ז, השי' מה"ה בטומו"ר עיין )יא( : ע"ש הבשר בעובירם

 בפנים נחלק שהוא גראה היה היטכ וכשלקחוהו ממש לב נראה היה הרואהשלעין
 קרועה כעין הצדרים שני ,"וה היו לא והחלקים מלמעלה עליו קרומ ורקלשנים

 בלאדלה
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 כבראש,נה היה הקרום בהוד וכשש16ה1 'ה4ה'4ל6. ללמעלה וה5(ל עינה,"ב9א
 בהרננולת קי"ח תשו' שם בזה, רב עיון שצריך לב6.ף,ממיק רק ב,ה להקל1"6יק
 שפובר הצ"צ לרעה אף וממיק להלוה במה ואין הל4 ולאנמצ4 אוההעומתחוי
 אסור להצ"צ אף לו ד6ה:מן והיכא לו, מהי6ן : שאי, ה(כ4 דוקא הי,נוש"1ת4
 : 4שם שהעלה ומה בשם "קי"ט י"ר כלל בח"א בלכ,עיין כיעה מרכ4'אוו5יין
. להציע אמיתי מ' למימן ששייך בש4לה נשאלתי זה סיטן סד,,:.א,;בהיו,

 והביאה שלמ לכ המטכ"ימ "בי, קנתה אאת שאשה' א'ך ,ה, אותה;בסירי .
 מהקדירה הלכ לקחה ולמחר כלעמים מכום"-בכימוי בקדירה ונתנה-או"הלן:הה
 ולק"" מחמ והחובה ט"ונ, הלכ באסצע ומצא, ו"רוכ"'איהה'"נ1ל'

 המחט :
 לקח" "המ,ל ביום "שי המחש' ,ה הוא( כ,1ה5:,א

 שהי,ה מהחלון או"ה
 'ת"(בח

 וה("
 וכעת סקודם החו5ה שהיהה ב6קום לחלו, היע6 עור תח5":4)תה א4רבייאי: כמעט לה כמדוסה רק בסכין אוהה ונררה הג"ב אצל 'חליר4 עלקל

 ה"ל,ן באסקופה תחובה ישינה זו מחט כס) 'רק ה"הןיב%,,1.טקים:'ועינ"חפש4
 א% ב"י-ע4מ4;ל4

 לא-ניכי
 ניכרת' כלכ שמצאה ו5אוהה הלרירה מקום עליה

 אם הנער את ושאלה שנה ל' נער'בן לה ויש הכ"ב בסכ;4עצל הנריל"קיש
 סהחלון המחטלקח

 ואמ4.

 ושאלה בבטן אוהה ותחכ המחמ' שלקח הנעי
 ריש6'ל4. ש." ניכף. 41"' לא' ובלב המחמ עלניכר מבורי הסימן ועכ"פ בהלכ, אותה שתחנ הלב על הנער והראה נטן מהאותו

 היה רק בפנים ולא מצחו1ן
בריא.ןעצה(4'ט1

 ספק 1ן"
 44ל"

 אם.'היה
זה:יורגתן א5ל אחה' רק א. כארו מ"מים למ לה-

 בל(רוי
 אינה החלון כהא"קופה' החובה כעת "מ"מ-אשר ש,ו

 י4 כ( נ146 גררה'44,ה ' עואהסולז1::
 ו"חמת בבירור עצמו בחלון הית"'החוכ"

 המופלא- "14"ב עם בזה ונהישצהי כנ"ל כך 41מר שלה להגען,זהושגלה
 ז" מובהק בסימן ניכר ובעינינו יעק5 א4רימ ר' 6י"" ס6חננ. ויגש'ומהזלג,

 הטקום'

 ע4 אהם(ל ה4ע,: גין44שר
 כ"ב ס' מ' -בם'מן הל5ו"ש על מ6כנו וג" המח"

 ונם ב5בד כזו שאלה ג"כ צ;'צ במפר מצאתי ו3ם בלבר כזי ש4ל4 ג;כש"ניא

 מעשה נעלן אור מפר ב'"ם י"ג מי; ה' חי;'י'?(מז הר'6 ל,הרן 144י"114
 הכשר ככר מכר הקצב כי גדול ותערונוה הפמד היה ג"כ ובכאן ע"ש ,בלככזה

 בהמחמ: עינינו מכיעות על וממכנו והוכשרנו מהכשר בע"כ כ"ה! וכשלו4העיר

 ןיה'ט' ג' נשתייר :44ל; ה4ל4ימ14א ג(4ל"ץ הכבד דין'טרפות. טאמיטן
 במקו"

 במר"ש .וביביקהו מרה
 הב",'"'םק"א ~כ( : כשי יבי,,,ה:ללכ 651קו6 46ה:65לוים.. כ"זיהים רק גשתייר אם בע,ף גם וקם13 נדלו ונעו.~לפו. 1"יז',ובמ"ו"

 הכי"
 שו"ה - בשמ

 על שטולח "4ף 4"לה"ריף
 הווש"

 חיל,: וכליןמ.וקג(ם 'ט"ש כעין ו5תיכו וק,"ה כים כעין נמצא'
 כהמה' של בכנף, שנמיא, כאבן ללשיר ההיב"ש גשמ ש"

ממין



 י'דהוה"ית טרפות דת הלי-יקוטי
 נשהייר בכשר.,ולא השרטוט שנראה הכגד יבש )ג( : מחמאכל שמההוהטמון
 .המ"ן נימוק ובאם טהפה. קיים והשאר הזיהים רק יבשו אם וכן שלמ'םה,יהים

 בהפכ'מ מכשיר הש"ה כולו כאבן קשה הכבד ואמ ככולו. רק טטריפ'ן איןוהיט"ך
 הפ'-ה )ר( : מטריפין והש"ך והרש"ל להכשיר הם"ן דעה כולו הכבד ההל';ואם

 צמחים במליאה וגם בגפלים, גסה גכבר שמכשיר יעב"'ן בשם מגיאבמק"ר
 מב)א ונם ב,ה להכשיר דעוה נ"כ מביא אפרים היד )ה( : וק'טים לבניפונועוה

 האך!ך בשם עור והכשיר, קטנים אכנים ' כמו בבבדים מצוי הינדיקבהרגנולין
 המרעיטים באווזות לעצמו להתמיר ודעהו זיר:ים הב' רק ונשהייר הכבד נימוקלענין
 להחמיר אין ולאחרים ויוקים הב' שנ,טהיירו אע"פ הככד דנימוק חולי אצלםשמצוי
 אמ ברואה לעיין יש ונרקג ועג נפוח הכבד אם כהוב מהרש"א בנל'ון )ו(כ"כ:
 לא לבנה הכנד אם רר"ל כל"י גשם בח"א ו;'ין כשר, אדומה יא2 טרפהלבנה
 כגגד הכבד'לא בהצר ניקכ אס בשם ונ"כ להקל יש דבהפם"מ ומביאהריאה
 ניטל.חלק אם כאווזא שם עוד. מותמו, שדופן וכשר דופן כנגד ה-'נו הבהמהאויר
 הככר על כים כמו נמצא אם )ז( : צ"ע הנדול חלק ניטל ואם כשר מהכברהקטן
 של כים בהכבר היה שם עור וטרפה מרוה ב' כמו הוי מיים שבהוכו המיםאם
 ניקב רוודאי מטריף אפרים שער השו' שועל שבולה ובו בעור מתופהבשר
 להקל ח"ם בשם שמביא )מק"ה גפ"ת ע'ין )ח( : בזה שהאריך ע"שהוושט
 ולבסוף זיהים הב' אפ)לו . נשארו לא וממש '"להם הכנד שההלי;באילים
 שמצאו כבד בההיכוה הצ"צ. בשם הביא. פק"ו הנה"ט )ט( : בצ"ע זאתממיק
 הכלים "ף מחמיר והפי"ה ע:'ש מ"ם מתמה להקל החובה מהט הבשוללאחר
 כשי המרה גרעיני בככר גמצא אמ )י( : הכלים מכשיר אוי מעל"ע לאחירק
 במקןמוה הכבד נימוק )יא( : בשם,פר"ח הנ"ך ם"ק בה"ט טרפה ויה ניעיניואם

 שנמצא מחט )יב( ! כשר מוגט וכאן מעט כאן כפרפישהון ומעורההרבה
 שחיטה אהר שמא מפק יש באם רק טרפה. ענין בכך ,שלנו כעיןבכבד

 עיין.בפ"ה ).נ( : _סק"ו בבה"ט כ"כ מ;ל"ע לאהר הכלים להקל ישובהערובוה
 קם עוד היטב, ע"ש בכבד מממר. שמצאו במעשה הלב"ש בשם מביאמק"1
 : להקל יש חלירה וברא נפלה שתיטה שלאחר להליה צד ,'ש באם הנ"רבס"ק
 או מרכא אס אבל מרפה הככר חצר ניקב)'ר(

 שומי
 בט"1 יעיין. כשר. סוהם

 טרפ,ה..מהמה דאין כיון בד'ן.,ה כשר ג"כ מותם טמא חלב ראפילומק"ט
 .נפרך אם רק.. ,מהגי ראין ההבו"ש בשם דמביא פק"ט בפמ"ג ועייןעצמו
 בצ"ע שממיק בת'א ..ועיין ע"ש כשר אזי יפה ומדוכק להטרפש ההלבהיטב
 אם _הכ(סות .לביה הטרפש נכרך ואס ע"ש. מהני אם הנמכ מוהם הכבדאם

 יא המחט. טרפה..אפילו אזי מבפנימ או טכחודן בכהכ"ם מונחת מחםנמצא
 מקיא הש"ך )טו( : ע'"ט ה"ם בשם מקי"ב בפ"ה כיכ בהפמ"מ ואפילותהוכ
 רטבח ידא במשמוש להלוה ויש בטרפש נקוג נמצא אם הרש"לבשם

כשי



הוראות טרפדרןף;לכורנ לקוטי '28

 שני :מצא )טז( : הרפה לכנים חוטין הנקב :סביכ שיש ניכר אם אכלכישר
 לצייק' צבי כהגהות ועיין בעוף. ובין ככהמה בין ענין בכר טרפהכבדין
 אווזא של ככר )יז( : לבד כשר תלהולי הוי דאל"כ קצת הככר צורת.דצריך
 ואם כשר בוראי נשאר הגדול ותלק הקטן "לק ניטל אם חלקים יב'נחלק
 היה אם )יח( : בזה ק"ר דף ובכה"ג ו'ג סימן במ"ב ועיין צ"ע הנדול חלקניטל
 או מחט יש אס בהפרש שראו קודם ונאכד הכוסות לבית הככד בהצרמרכא
 "טרפ,2 בשר נחסר שאם חב"י כשם שמכיא בגליון עיין )יט( : טרפהלאו
 נסרך שאמ השני הוט תשו' בשם שם עוד מרפה קיימים העורות ששניאע"מ

 טרפה כלל תחוב לא אפילו ככיהכ"ם מחט ונמצא הכוסות לביתהטרפש
 ומה זה כרין הרכה שהאריך סקי"כ כפ"ת עיין )כ( : דם כקורט היירסרכא
 שלא גדול הדחק בעה '2התיר מה לפניו שבא בעובדא ה"ם בשם שם?הכיא
 בפ"ה עיין ע"ש. כדקו הכיס הכית רק מווט שם יש אם עצמו הפרשברקו
 הבית ,2הושלכו ואירע הכיפ לבית הטרפש נסרך היה אם גו"ב בשם הנ"לס"ק
 כנסרך '"מהיר בנרו"פ ועיין נדול, בהפמד אפילו שהטריף אותו בדקו ולאהכיס

 מים בהשו' עיין וגם ע"ש. בהפם"מ הקמטים בין תחוב ומחט להכהכ"סהטרפש
 רתוך רא'2ה נכנם המחט חוד שאין כאופן בכה"ג לההיר ג"כ כהב ססי"אחיים

 : ע"ש הרופןעובי

 שנמצא בכבד מביא קי"ט השובה תגינא מהרורא ורעת טעם בטובעיין
 אפשר שאי שמובר הצ"צ לרעת אף וממיק הכישול לאחרמחט

 גמ עמהם. לשאת הגשים שינילימ במחט רוקא היינו בו ירגישושלא
 כנמרך ממיק ק"כ תשו' שמ מעל"ע, תחוב ובין כמקצת החוב אמ בין חילוקיש

 רקכון בו שיש אלא נסרך לא אמ אבל מחט אין באס דכשרה כסרכאהטיפש
 לדעהו נעשוואלען כמו כבד ברין קכ"א השו' שם טרפה מעל"ע מכה אובשר
 מוהמו והכבד הכבד טרפש ניקכ ברין קכ"ב תשו' שם אפרים, כהלית לאטרפה
 בדבר קכ"ג תשו' שם רכשרה זיתים הב' כמו כ"כ גדול אין הנקכ אםמחלק
 ה'ה לא אך ומליחה היהה אחר שקנהה שומן בחתיכות האשה שמצאהמחט
 מכרו ככר והכשר במקצת אפי' נחלר היה לא והמחט י'ד או רושם שוםניכר
 ;ל היוכ ראין מסיק קכ"ר תשו' שמ בטוכ. שם עיין ספקוו; שלשה מחמתוההיר
 נענין ג"כ התשו' כזו שם ועיין ומהט. מרכא אחר הככר כחצר לבדוקהבודק
 יד להכניס עין להעלים דאסור ממיק כאן קכ"ה תשו' שם דריג. החרםהיתר
 השובה שם אסור. להריאה רק ולהכניס הפרומ הקרומ מאותו למעלההנודק
 המרכא כנגד הרופן לאורך מונח הכים כבית כקמטים התחובה במחטקכ"ו

 לא ולהיתירה מ,ה זו רחוקוה 0רות שתי כעין שנמצא בעוף בכבד שםמרפה,
 'מניקב הככד דקנה מק"ה י,ז כלל בח"א עיין ע"ש, והכשיר להככד מימפיןהיה

 : ע"ש מרפהבמשהו
כימן



 טו 'הויאות טרפלת הלכדתלקוטי
 המרה טרפוה דין מכםימן

 מהומה הכבר ואם נ', א' מי' ב"י טרפה שניקבה או שחמרה או המרהניטל)א(
 טועמין אם כך הדין הסרה בחמר )ב( : שם כ,מר אחר למקום שגםרכהאו
 הבני אצל שנמצאה או הצליה לאחר או הכבד שקורעין לאחר בככד מרטעמ
 מר ט;ם טעמו אם בצ"ע שהעלה סק"ג, בפ"ה ועיין כשר השומן על אומעיים

 והמרה שטעמו קורמ הכבד נאכדה אם )ג( : ע"ש חמר היה והמרהבקורקבן
 נמצא לא אם וכן להכשיר יעקכ השכוה ודעה להטריף הפמ"ג דעה חמרהיה
 הבה"ט )ר( : להכשיר דעהו ג"כ והשימן מ;יים הבני ונאברה בכבר מרטעח
 נמצא ולא טעמוהו ושוב מר ונמצא מקומה עעמו אם הריק"ש ב,?מ הכיאמק"נ
 לבשר עור בין ובולטה מרוכה שנמצאה מרה )ה( ע"ש: שנהקנח תלינןמר

 חוה השו' בשם הביא מק"א הפ"ה )1( : מחמירין והפמ"ג והפר"ח מכשירהצ"צ
 דמי ולא נייחי רמונח רכשי מורים כ"ע לזה זה שנמרכו עגל של בדקיןיאיר
 חםרה אם וכן בפמ"נ כ"כ טרפה במרה ומתוקיכ וכיס מים נמצא אם )ז( :לריאה
 בסק"נ: כהפ"ת לא להכשיר אפרים היר דעה מר טעם בקורקבן וט;נמוהכ,רה
 שיש או להדדי שפכו אם אכל טרפה להדדי שפכו ולא מרוה שהי נמיאו)ח(

 זכים מים כים כמין אצלה שנסצא או מר טעח אין שבשניה או שמחכר:מכ,פון
 אם שכדקו קודם נאבדה ואם מק"ה. בבה"ט כ"כ נ"כ להכש'ר האהרוניםדעת
 של לעכר מעבר הניכרה מרה )ט( : להכשיר אפרים היד ר;ת להדדישפכו
 מרה )י( : ז' סי' רמ"א טרפה להררי שפכו לא ואי כשר להררי שפכו איכבד

 עיין )יא( : מק"ה בה"מ נקב כה אין אס נפיהה צריך ולכתהלה כשרשנהרוקנה
 והכשיר מר מעם היה לא ובאחר מרוה ב' כעין ל: שהיו בע,ך אפריםביך
 שנולרו הביצים את להתיר אין המרה החרה מחמה נטרפה אם )יב( :ע"ש
 ועיין אפרימ, ביר כ"כ ביבש יבש כרין כמול צריך נתערבו ואם ימים ג'הוך

 יונה ובני הורים )ינ( ע"ש: ודזכר דידה ד,וו"ג מטעם להתיר שרוצהבנליון

 כי' ב"י זנכו אצל לו יש אבך בכבד מרה לו אין וצכי וכשר, מרה להםאיז
 שאין אבן או נרעין נמצא ואם טרפה, כמרה מהט או קוץ נמצא אסה'.

 שופכימ הם בזקיפה וכשהם מרות שתי בדין )יד( : ט' סי' ב"י כשר חדראשה
 בהפס"מ רק מכשיר לא אפרים היר שופכימי אינמ שוכבות 1?מהםלהדדי
 של בכברא בעובדא הכיא מק"ב במשבצות הפמ"נ )טו( נ"כ: הדהקושעת
 ממפק: והטייפה מר היה ולא אותה והטעים ביוהר לבנה היתה שהמרהעגל
 היינו מהני בכבר דטעמה דהא מבאר מק"א, במ'2כצוה בפמ"ג עיין)ט,(
 וטרפה מהני לא הכבד ע"נ אכל מרירות ימצא ובפנים הכבד שיקרעדוקא
 : המרה חסרה אמ בכבר טעימה מהגי ג"כ בבהמה רגס הביא גפלרעתו,
 שלא אפילו מר טעם מהני הסרד, כהסר ספיק קכח השו' מה"הבמוטו"ד
 שיש ואמרה נכריה וטעמו המרה בחסר הביא קכ"ט השו' שם מרהבמקום
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הוהאית, 'טיפות הלכות 1'יקוטי
 השו' שמ עליה, לממוך שלא להחמיר ק?ילא-:יש וא.נה אם ומסיק מר מעםכ.

 מעכר לא אף כננרה .הכבר בם וניקכ המרה בניקכ. קל"א. ;שם-השו',-ע"ש, חם- היה בכגר.והמרה לא מעיים בהכני -מר ,טעם בטעמו ומחמיר.,י!ק"ל-,מסןק,
 המרה בנמצא ממיק קל"א תשו' .שם כיה, לעיין. יש בהפם"מ .וממיק_ לעבר'

 וההיר נמכר כבר והבשר מר טעם בה והיה הכבר, לצר ניקכ :.,שנתרוקנה'והכים
 ה,12בה בב'-א לעבר. מעבר לא .אבל ניקכ היה נ"כ ~שהככד. 'הגם;,בה~סיימ
 טרפה שהיא הרבה נפוהה שהיא מרה ומוצאין רבי,.בבהמוה כשיש!ים"ז.ממיק
 נהקשה הליחה "ם תם לעיפוש, נהפך הליחה רק בריא' .סשהכןס,:'-והם':אפילו

 : מרפה הנ"לכאבן

 הטחול טרפות דין..מימן..מג
 .הרק בהלק העכ,אפילו בצד המחול ניקכ .ואם כשר כולו . הטהול ניטל-)א(..
 נרקב.טרפה או כשר בשיני לקהה או נימוק או העכ,,או,שנקרעה_ שבצר,.
 בכהמה שזה כהוב ,סק"ג וכפ"רו ב' כ"י..מי:,.א' זהכ דינר כעובי נשהיירי,אא"כ
 כשר נחהך או הדק בצר ניקב אמ )כ( . : :ערך לפי ' היא גקטנה אבלי'גרולה

 רמסהמא בהפם"מ בשר עם ניקור בלא בפ"ת.~סק"השמכיטיר.טחול_.שניצלה עיין-
 כענין )ג( הקרומ: כנגר ס' שהיה ידעינן כשה.עד.שבודאי אינו . הט"ז ולרעת יש"ס.
 גדולים כמה גשם הביא הן'ת סק"ב. גט"ז . הטחול,שהובא שניקב .רעגל מעשה-
 בהפם"מ להכשיר דעתו מראה אפרים והיר אומרים, גדולים. וכמה להכשיר ג"כ:

 עובי מחצי מעט פחוה זהכ דינר שיעור )ד( : מברייתו שהנקג הוכחה וש,.גאם
 שמשני כהשלם יש אם באמצע. _.שנפווו :.)ה(~טחול ד. מי" ב"י טחול-..ושל,אותג

 ולקו גרקב ובענין מכשיר אפרים ה,ר זהב רינר בעובי בפ"ה כ"כ בציהוף -הצררים.
 ,בהפם"מ לההיר צדרים מראה הפ"ה שלם הצריים מב' והעורות"נאמצע

 שמחובריס העב בצד טחול יוור )ז( : להנרם נוה.שרבוק כל נקיא העב הצה )ו(-
 אם אבל להטריף, היש"ל דעת מביא והבאה"פ .בהפס"מ להכשיר , השי'ך רעת'.
 שניקב ובכ"מ כענבה וגול העוף טחול )ח( : כשר .הרק בצר מחוברים,,או. אינו'.
 בריאה בועוה נמצא אם להטייף מסיק סק"ח הפ'ין )ט( : הפר"ח לדעה מיפה,,

 בסומכיה ניקב ואחד טחול ביהר )י( : לעבר מעבר בויאי_ הם. כי אווזוה-.שן
 ועיין עגין בכל ממריף והפר"ח והיא,מנוקבה אחי_קטנה אם הצ"צ,מכשיר.:-,

 כטחול במכה. קר"ה תשו' מה"ת ען'ש..,בטוטו"ר ,על,,הצ"צ ג"כ,,,בנלוון.,2חולק
 גשר והכ דינר כעובי יהיה .עורות הכ' כיחר ובצירוף, שלם..והעורותמכןהצררים

 היקל קל"ה שמ.תשוי רוקא. בהפש"מ להכשיר לש מעט באהפס"מ.וגפהות-4!ף
 וחזר השוהם אבן השוכה כרעה גסה בבהמה ,כצר.העב .בניקכ.בטחול .בהפס"מ.
 כרעת בכך דדרכם הרכים בעגלים רק ,מם וההיר שהטריף קליב.. , יבכאן,.מהשו'.י

 שבעב הרק במקום בטהור נקכים בעגלים..שנמצא - הןקל תשה.קל"!-,-הט"ז,_,שם
והקרומים



 טז': הוי"לת' מרמויז': ו הלליתל,~~י'

 ' הביא קל"1 השו' שם להלרס, דבוק שאינו במקום אף הנקב פיתמ'םוהקרומים

 ביי רוקא היינו שבשרה הטהול ניטל שאמרו שמה שסובר להכו"פראיה
 אבל" ,

 -לרהנר. רק מורד'ן אנו ה;כ וצד הדק דצד מבי(: קל"ה תשו' שם- מיפה. הוליע"י

 : לארכו לא הטהולשל

 בכליות טרפות דין טדמיכ(ן
 . שלהם שהכיס לכרוק וצריך כולו הםר נבראה או ביר היינו הכליותנימלו)א(

 כוליא יתיר וכן ב~ה כ.א ס" בח"א ו;יץ י' פי' ב"י הלב מלאיהיה
 ללדעתהש"ך חריץ מקומ נחהכהער או לפממ מחט ע" אמניקכ וכןכשר
 באהפפ"מ: ישלהחמ" חולי ע"י ההר"ן עד נחמר אם אכל כשר, ב"כ בכללער

 הפ,ת'סקע- דעת מגלא או מרוהה ליהה בה אונמצאת הכליא)כ'לקתה
 זה' דכל לחלק הרשיל ' בשם ומביא חריץ למקום המע לא אפלולהחמיר

 יש-להקל, ללובן הניע ולא מבפמם היא הכועה אם אבל מבהוץ הבועהאם
 הרכ- מבחוץ)ובמכה הכועה אם אפילו להקל' יעקכ משכטת בשם הביאגם

 שאין, הך?ק ולדעה זבים מים בה נמצא אם )ג( : הריין למקום שיניעגעינן
 להקל הח"ס דעה טלוחים הם ואם כשר ללוכן הגי;ו אפילו כלל טעימהצריך
 היה. )ר( ג, פי' הרמ"א רעת כן דבשטרפה כמראה או דם ואםנמצאבהךכ

ס"קאםהיעו
 ללובי

 להקל יש, דכש רק.כמיאה טרפה ל"ו או
 בספיי

 כ"כ.
 נ"ג זכים במים. ואפילו טרפה בלובן רק הלקותא היה אם )ה( : פק"הבפ"ה.
 מכ- במקומ,חריץ אפילו אבניפככוליא נמצא )ה : '2לם מקצהו ש"נת"רבעעןן
 דקה, בבהמה ול כ חולי ע" שהקטעה כוליא )ח : והש"ך הט"ז דעת כןכשר
 והש"ה . הט"ז יעה )ח( ה': ס" ב" בשר מהולדה ואם מרפה כענבימובנסה
 ובהפפ"מ-עיץ,כפ'ת כשר אז ביר ניטלו אם רק טיפה הולי ע"י נטלובאם
 נתקטנה- והשניה מאד גדולה אחת כוליא אם )מ( להקל: ~;הו שמראהסק"ח

 כל אם י"ח בס"ק. הש"ך דעת )י( : בזה מיקל יעקב יטבוהכהשובת
 . הני;ו שמא כי טרפה לבנההבוליא

 טרפה ג;ל כמראה ואם ללובן
 אין )יא( ; להתיר יש גרין וכמראה כודאי ללובן הניעו לאאפילו
 שהאדומה כוליא )יב( : ו' מס"י ב"י בעצם שמגורה עוך של בכוליאמרפות
 האדו" הלובן ואםכשר

 מים בה נמצא אס )יג( : אפרים ב,ד כ"כ, מרפה
 מראה דם בה ,טנמצא כוליא כרין )יר( : מכשיר אברהמ היד דם צבעכמראה
 ללובן, אטלא.הניעו להכשיר אברהם והיר יהונהן ובטמה והט"ז הש'ךדעה
 אחת- . כוליא רק שנטצא גשאלתי כאהפם"מ להטריף במשכצוה . הפמ"גודעה
 על, וסמכנו הפם'!כל והיה הכליות של בהשומן והלל רקבון שום היהולא
 מפ"ת- שהובא יעקב שבות ר;שו' ועל ד"ט עקיי תיטו' ועל האהל יריעותת,2ו'
 והכשרנו.. מברייהו נחסר שהיה ניכר היה עינינו ראות לפי וכפרטסק"ה

 על והגיע עכורין מים שגמצא ככוליא העלה קל"ט, השו' מה"הכטוטו"ר
הלוכן
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הוראוה .פפיפ~תד~לכדרע "קוט )

 לקותא שומ היה לא עצמו ובלובן מבחוץ נראה היה והכועה ממשהלובן
 להקל יש הפם"מ הוא אם הכלים לענין רק נאכל אם ולענין דטרפהוהעלה
 הניעו שלא אף במוגלא מרפה הפם'ם שבאין בשם מחלק גם מעל,ע,בשהויה
 והגיע ומוגלא כזה. להקל יש ובהפס'מ ללובן בסמוך חרב ובמכתלהריץ
 חשוב דדם בכוליא דם לענין העלה ק'מ השו' שם טרפה, כהפם'מ אףלחריץ
 כרכומי כמראה הלובן על בכוליא כבועה קמ,א השו' שם צלולים,כמים
 תשו' שמ ע'ש, מכחישו והשו'ב והטריף בלובן נמ שהיה וראה קלפהוהרב
 מלוחים, היו אם 'אף בכוליא ,כים כמים שכה לכבוד או בהפם'מ היקלקמ,ב
 מהלובן קצה רחוק במ"ז כועה ועליה לקוי שהיהה בכוליא קמ'ה. תשו'שם

 במים חחמיר קמ'1 תשו' שם בהפם'מ, והיקל מוגלא יוצא ' עצמוומהלובן
 לראוה צריך בכוליא באבן קמ"ח השוק שם ללובן, סמוך הגיע אםמלוחים

 השובה שם טרפה, התבו,ש לרעת חסרון יש אם כי . בכוליא חםרון איןאם
 תשו' שם ס'ס, מחמת ללובן הגיע לא אם דבש כמראה בהפס'מ היקלקי"ט
 או כהפמ"ם היתר קנ'כ השו' שם דם, המשתינים בבהסות החלב היקלקנ'א
 וגם ליצים של להשלל ונסרך בעוף מים מלא שלחופית בנמצא שבתלכבור
 שנמצא בכליות מביא ע, ה,צולה הליהאה כמהדורא ע,ש, הכוליא כמקצתניקב
 והכשיר, קטנים עצמות היה הבועה ובהוך קצת מלוחים רק במיז כועהעליה
 הגם לעמור יכול היה לא עהה עד לידתה שמיום נענל מטריף בשם 'גם

 הטריף ואעפ,כ כשר היה לבד השבר שמחמה צ'ה במקום שלא שכר עליושנסצא
 הלובן על בועה לנמצא בכוליא מטריף עיו תשוכה שם נפילה, הששמחמת
 תשו' שם עכורים, היו אם ברק ולא בתוכה שהיה מה ונש,ך הכועהו~תחו

 וג'כ כניקכ, כמו טרפה מכרייתו אף שור של השהן כים דבגסהם ממיקק'ב
 אפשר שאי וקטנים גדולים הולעים שנמצא בנהר מביא השובה באוהובשם
 ואח'כ ויסננו היטכ שיהממו מהני ולהבא אסור המים מ;ה שאפו מהבסינון
 הקרום נמצא דלפענ"ם כ,ה, מי' י'ח כלל כה'א עיין המים, מזה לאפותמוהר
 כשם ומביא כליוה כשאר גריא שהוא הלובן מוצאין ומהחת שחור הלובןשעל

 : שכשרהפר"ח

 השליא ניטל אם דין מהמיטן
 כאין לההמיר יש נימוק או ובניקכ א' מי' ב,י בשר בבהמה האם ניטל)א(

 רש,ל בשם מביא הט'ז )ב( בהפמימ: רק כשר אין בניטל אפילו וכעוףהפם'מ
 אם )ג( : הגוף בחלל מחט משום כיצים של בשלל מחם נמצא אםלהטריף
 האחרונים ורעת כאהפם,ם להטריף הפמ,ג דעת ביצים געשוואלענע בעיףנמצא
 בחלל כשר חתיכות מצאו דאם מביא קצם תשו' תליתאה במהרורא )ר( :להתיר
 כיצה מקולקל ש,ד; תלינן ה'טלל אצל למטה נמצא ראמ ומסיק והאריךהגוף

אבל



יןהיראות טרתדת הלכררןלקוטי
 כים ניטל )ה( : זאת מן-הריאה דהוששין אמור למ'ולה נמצא אםאכל
 השלחופית לברוק צריך דם המשהינין שוורים )ו( : טר"ח ניקכ אוהשהן
 הנו'ג ):( : סק"ב באה"ט להקל בהפם"מ אמשר בדק לא ואם כיטר ניקב לאאם

 השחיטה ואחר תמיד רגליה מ' יוצאה היה שכח,יה בהמה בהפם"ממכ~יר
 בפ"ת כ"כ ג"כ ובוויטט הפנימים האברים בד'קוה ע"י הגוף בחלך מיםטצא
 וטש"ה השהן כים לו א'ן עוף )ח( : ע"ש ב;ה להטייף הפ"ת ורעהפק"נ
 הפנימים באכרים בדיקה ע"י רבים מים ויצאו צבה שכטנה עוף הכ"תמכש,ר
 שיש שמכיא פק"ב ס"ח םימן כאה"ט עיין מק"ה. בשם בפמ"נ הובאכן

 דעה בן הפם"מ בא'ן להחמיר יש בבהמה הוולר נימוק )ט( : כ,הסכנה
 שני גה שגמצא כתרנגולת הלבו"ש כשם שהכיא סק"א כפ"ה עייןהפמ"נ.
 דגוקים אינם ואם בהפס"מ. אלא כשר אינו בהיכה מינהה שהכיצהמעים

 י הפם"מ באין לההיראפשר
 מעימ בבני טרפות דין מומימן

 ושומן תחוכ מחט ואפ,לו מותם. אבר מאוהו בשר או ושומן הדקיןניקב)א(
 אבל האחרוגים דעת וכן א' סי, ב"י בהפם"מ ג"ג כשר הטחטמעל
 ה"נו טמא חלב אבל מותם, 'טמנו אין למתמתו שיעור שצריך הטחולניקכ
 לסוף הכרכשתא שעל השומן אבל מוהם לדירן מהק'בה באמהא מעיאריש
 אפי' הדקי1 נתמסממו אם וה"ה הגקכ על קרום עלה אם )כ( : מותםאין
 נו"ב בשם שמכיא אפך'ם ביד עיין )נ( : הש"ך דעה כן טרפהכ"ש

 לתלות שיש וממיק הקיבה מן ל,ציאתו פמוך בכ"מ נקב נמצאשלפעמים
 נועוה נמצא אם )ד( ; להכשיר ויש לכבד מהב"מ שהולך הווריד הואשזה

 שיהיה הבריקה אזי חלישתן מכח הביצים על כשיישבת וכן הרבההכיפוה
 הדקין יצאו )ה( : בדיעכד אפ" מעככה מלילך המאכל יעככו ושלאשלס
 טהופכין נמצא ואם כשר מהופכין ואינס אהם כידי אפילו והחזירןלחו,ן
 כדעת יעקכ שבות בשם הפ"ת ודעה הנ"' דעת כן פרפה יצאו לאאפ"

 נסרכו אם אכל לעור ממובכים א,נם אם זה וכל כ;ה. להכש,רהראבי"ה
 בכל כזה מחמ'רין וההבו"ש הפמ"נ אבל לרעהו אפילו טרפה להעויעוד
 בשם סק"ג הפ"ה מביא הרג'לות מררך טעט מהופכין נטצאו אם )ו( :ענין
 לבשר עור בין דבוק המעים נמצאו אם וכן בהפם"מ להכשיר יעקבקהלה
 קורם בטוב הלך אם לשאול ונם הב"מ לבדוק וצריך נההפכו שמאה"שינן
 קרע שום ניכר היה שלא מסורם כהרנגול הכיא מק"ח הכה"ט )1( :שהיטה
 : הש"ך בשם להכשיר לבשר עור בין דכוקים מקצתו היו והכ"מותפירה
 העולם ומנהנ תרננולים למרם גכרים שמנהג מביאים והנה"ט הפמ"ג)ח(

 ואינם בקיאין הם כי המרים מעה חודש י"ב להמתין צריך ואיןלאוכלם
 והפ"ת שטרפה. הטכעה פי דרך מעיה שיצאו בתרנגולה מניא גםמהפכים

 מצררהא
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 ונרקב נתקלקל ולא עור הוחורו לא אם אבל הוחזרו אם רק ש~הסצרה
 שממיק י"ב פי' ריד נחלה בהשו' 0צאתי סעה צהפם"מ. כשר הטקצתאוחן
 דכנתא הדרא )ט( : כשר יצא לבד הכרכשתא רק אם אבל יהכשיר.עץ,ע.ש"ז
 תהוב אינו אם בדקין שנמצא מחט )י( : ג' סי' כעור להררי ניקהראמ
 ד' וגערך מרפה במשהו החולחולית ניקכ אם )יא( : בהפם"ס כשרקלל

 ההפיסה שי הרוכ לפי משעיין בהפס"מ וה שיעוך לפי ובדקה בנסהחצבעות
 בפנים נקוכ שנמצא בברכשתא הביא סק"ו הכה"ט )יב( , ה' סיסחבר
 כשר לדופן נ0רכו הדקין אם )ינ( : להכשיר שסותם חטוטרוה מסיןועייה
 שלשה רק לכדוק הפ"ת דעה בדקין הבועות בכהיקות )יד( : ו( סי'קקגר
 בועות הרבה שהיה ראו אם להקריף דעהן יריקה הלא ובגאבדוגועות

 מצאנז חיים ר' מהרכ חי,ם רפיי כשו"ת עיין )טו( : בהפם"מ קף חדקיןעי
 דצריך ממיק ככהמוה גדקין הכועות בריקות לענין מביא ל"ר השו'גיו"ד
 ובריעכר לבר שלשה על רק לסמוך ולא כולם הגרועות הבועותלבדוק
 עיין )מז( : ע"ש להכשיר רעתו תכופים היה לא אם בריקה בלאבנאכדה
 ארומות בה-וה מעים יבגי שנמצא גהמה מגי"ט תשו' בשם סק"טבב"השם,
 סק"י בבאה"ט עיין )י~( ישראל: בבהמוה להכשיה יק גליי"ך שאוכ5יןס?ה
 הנקב במקום והיה מבפנים נקובה שנמצא בכרכשתא הירג"ז! חשו'בשם
 היה לא אכל העובי אותו להוך. נכגס הנקב והיה לתוץ; ויצא המיטרותכטו

 הכרכשהא של העור עיקר היה חוין לצר שהיה העור כי ונהאה כללספ)לע4
 שהיה באווז  מעשה הגיא מק'"א בבאה"ט )יח( ! שהאהיך ע-שוהגשורהו.

 לעוף דאין מטעם והכשירהו שלמים הדקין וראו כטנה ופתטן בכמנהמוה
 תולע,ם שכית החטה שנימוה הכ-א סק"ן כמ.ז ע!ין,בפמ"נ פטןיקמ,:
 שהיו ברקין עובדא הכוא נס פזה. להחמיר ודעתו בסעיהן אוועת גברתהובין
 ע"יט: להטר,ף בחוין המראה כן נמ נשאר הקליפה ואהר מבפנים שחויוחבועוח
 אחר כל לבדוק בדקין ה~ועות בענין הוומיר קג.נ תשו' מף"היקומושה

 שם ובהפס"מ. בדיעכד רק לבר שלשה בפדיקוה די וא'ןואחל
 אדום חיה הרעי לצ" ובפנים בכהטה כמעל שנטצא בבועה חהעי קמרה"י'

 ככפתור קנ'ה השו' שם . ע"ש קטן. כים כמו נשאר זקחתיכהיקרבה,ואחי,
היוצא

- 

 הכפתור ומראהל החלחולית להוך לפנים וכפהור באסצעתה מחלחולרנ
 כשר החלחוליה כגון הכפהור של הגוון אם והילוק הקלהויית כסראחלא.

 מכיא בשם ונ"כ בהפמ"מ. אף טיפח משונהן הכ"תוה )עס-נראהבהפם"מ
 תמיר שם להיוה רררכו היכא ךרוקא מה"ר רכשר- דשו0נ.סות":לרירן

 מבאר מאליהם, והחזרו שיי"י. ברקי, קנ"ו. חשובה קם: -פו"ם,.שומן-.אז
 ובבהמה ע"ש כשר בן נם מא5יהם היחירו אם; בתרנגולרנ; יאתוהאריף
 . כן נם בשר כהוגן החויןן אם הטבעח פי ררה. אדם שהוחןירןאף.

יטם



 יההויאוה ה:רפוהף;"בדרןלקומ.'
 מונחה ",א אם כשיה רבבהמו, חולק כרקין ש:מצא במהט קנ"ז השו'שם
 נמעי לעוה אשה שהרגישה במחט בשם וג"ב להח"יי. יש וב;וף החובלא

 הקצב שמצא בבהמה קנ"ה השו, שם שבת, וככור בהפס"מ היקילהאה-ון
 הרבר לויע ואח"כ למים השליך והרקין הכשר ומנר הדקין על קמנוהבו;ות
 ואם בהפס"מ להתיר יש באונס נאבד דאם ומסיק הבשר כל שנאכלאחר
 כהאי ובעוף מעל"ע הוך אף כשרים הבעה"ב 'טל והבלים לקובסו ישבמויד
 קנ"ם תשוכה שם מ;ל';, אחר שנורע היכא באופן מוו;-ים הכלימגוונא
 ו,ש באהפס'מ אף ומשלע שלשה רק שיברוק מיקיל הבועות בד'ק:הב;נין
 קנ"ב השו' שם קנ"נ. מתשו' ככאןסה'רה

 לנרוח שרעהה ע"י ככהמ"
 ע"~. באהפמוימ אף ו"היר שם שעמרה מהנינה אהי יהד בבמנהנתקר;ה

 אל,ך קצ, היא דאם סי6ן' נהן מעים מבני ה'יוצא במ;י קס"ד השו'שם
 ום1%". ווארייל "וא אוי ע:יל הוא ואם מהיק'ן היוצא רק הוא אויומש,ך
 תשו'שם

 קסו"
 בועות בחלהול,ה שמצאה באשה

 וד;שליכ"
 כלנ ו"טעה

 מן אחל בנ"מר המר,ף קס"ו השו' שס הבועות, מחכוה בבהמותממריפק אינ" "רוב פי על מח"ת וה'תיר ביתה ממגרה כיט- עם הו:לחולתוטלחה
 ב1רה ק1"נ תשו, שמ באוווא. קי."קילאך טרמה שנקרא,ם קטניסהרקין
 .הלרו אלכעית נ' ר."נ כלו המעימ נגר בכמנה קרע ע"י ממנה רםששוהה
 הנה"" לחלל מגיע שאיגי אימי וההופיהקרע

 6צד יק חשש ויש'
 שהו"

 חישף
 קמנה ילדה אך בי"ר והשלן להמריפה בכוונה בסכ,ן כן שעשהלשכינו
 ק'צ הל,' שמ וה"ל1. הב"לה והכשה-' אהה פעל כן עשה שהשכןאמיה
 נגר. מלח,ץ הש,6ן העוי על ונמצא הנוצוה שהסירו אהת באוו:אמהיר

 לתיר בנמם כזו נלעא א1 ונמ יוניל. עים ובה~כה אחה חהיכההמעים
 ע"ש_ג"כ

 בנמצא מסיק וגם
 מדו"

 כ(קב ולג) ",רך בבשר "מון קוין או
 להתחכך ררך ראין לכשר.הנייליק כגון אהף מקוס אבל כ,טר להם", א,ילחלל
 עמוקה מכה לו שהיה בעוף קע"ר ה'טו' שם טרפה. ג"כ הט"ן לרעה אפי'אז

 . ע"ש ו,ו"ט שבת וכבור בהפס"מ מהיר נבדק ולא ההלה ה;והוההכוה
 הטריף מ"נ הל.' ,טה,טה להלכות שן2ייך בהשובהשם

 אח" בר"
 16"ל,

 שהלך אף .;גולים כקטניית גדולימ נקכים של'טהשמצאו
 ע1 "ל, בהשטח.

 אנל' מהיל קצה שמ"יפגין ברקין מייר תשיי יטם המייף אעמ"נ ג"כהסכין

 שם: טיפהן ",ג מאסקא ח"ר בלשולנו שנקרא כמו לגמרי מהופכיסאם
 ה,וה- וי,עיר הכרם הדיופה. הבשר ונקרע שגגחיהו בבהמה' הבשיר מ"ההשו'
 במהדויאשלס,

 שלה מעלה! בני שג"פכו כנהמה הכש.ר ע"ב, השו' הליהא"
 ב"ףרא:רלנהע: ממייף, תש.'.ע"ג יטם וכ'ש. נהפס"מ להוין יצאו ולאקצה
 שוול"".6"מת. ע"".בפרה השו' שם לניסע. הויר'לע ויורר עולה, כמין,שהיה
 אכיל"רבוי

 ג' דצף,ך מל,ק ונ",פא" פרש ויצא הכרם כנגד איהה ודקרו .
למעליוהא



הוראות דת טך" ד,לכדרן לקוטי86,'

 ונם לפנימ הסכין ננע אס ספק שהיה כ' אדם, כידי התחיבה ריהיה א'למעליוהא
 להקל יש וא,י במעיה נפוחה יהיה ושלא המעים מן רחוק יהיה הנקובהדמקום
 אחד מעץ מבמנה קצת שנקרע בפרה בשם ונם הדהקלעני' ושעתבהפס"מ
 כי הנם על םפק ס"ם כמו הוי כי מחמת ומתיר ונהרפא רם ויצאמהגרר

., - 

.. 
 ע"ש: המק,ם זה על טכה כמו נשאר

 יהירים מעים בני נטצא אם דין מזטיטן
 טחוברים שמתחרהיהיה א' תנאים ג' צריר מעיו יתר נמצא אם בבהמה)א(
 מחוברים יהיו רבסוף וגם מכאצכע, ארוך יהיה לא והענף אצבע כרוחב.

 מחובר יהיה שמההלה הנאים בכ' כשר וכהפס"מ הפס"מ. כאין אצבעכרוחב
 שיוצא דוקא הש"ך ולדעה מחובר. יהיו; ולבסוף שנים שהם ניכר יהי'הולא
 ואין יהר חשוב לא לבד הרקין מן יוצא אכל הקורקכן, מן או הקיבהמן

 : ומהערכים שחוורים רוקא כשר הש"ך לרעת ובעוף הפס"מ. כאין רקלאפור
 מאחוריה נקכים שני לה שיש בהרננולת להכשיר סק"ב-הביא הכה"מ)ב('

 מעי )ג( : מקומות רב' שנתפשט אלא אחד שהיה וראי הרעי סוציאהשבהם
 ג': כ" מחבר מיפה לכרם הכוסות ומבית כשר. להמסס הכוסות מביחהיוצא
 להרדי שפנו לא אי טרפה הפנימי כרם והוא דיבי מניא תרי נמצא' אם)ד(

 להטריף יש הפם"מ באין בראשו וסתום הדקין מן היוצא רק )ה( : ד' מי'מחבר
 בבני נקב בשנמצא שמביא מה סק"ג בפ'ת עיין )ו( : סק"ז בבאה"טכ'כ
 אומרימ שהטכהים מחמת והכשיר בשיפוע הקיכה טן ליצ'אתו ספוךמעים
 סכיב בשוסן שהכשיר מה בגליון ע,ין ע"ש. הבבד מסימפוני וורירשהוא
 מהר. אחת חסר באם להכשיר שמביא הר"ט בעיקרי ועיין נוצות ובוהמעים
 היינו אטרינן דלהקל ב,ה ומעמו קישקעלאך מהטרפה היינו דיביסניא

 : ע"ש להחמ,ר ולא-רבותייהו

 ובכרם בקיבה טרפה דין טחמימן
 ע"ש: מעל"; לא אבל בהקיבה תהוב יתד בנמצא  סק"א בבאה'ט עיי1)א(
 עיין )ג( : א' מ" מחבר כשר סותם היהר ' שעל וחלב שניקב קיבה)ב(

 בפ"ה עיין )ד( : שם עיין ענ"ים נ' ססנה שיוצא בקיבה מק"אבכאה"ט
 עי.ן )ה( : ע"ש הצלעוה בין שדקרוהו בעז הכ"א על שהשיג במהסק"ב

 ממנה ויצא צבה שכטנה כתרננולה כ' כלל כ"א סי' ובה"א סק"כבכאה"ט
 שמביא וע"ש הימכ. ע"ש נפוהות שרגליהמ בתרנגולת כפ"ת גם רביםמים
 רוב את החופה בשר )ו( לאכול: בוה סכנה שיש ס'א מימן ש"י השו'בשם
 אורך שיעור וכמפולש כשר חולי ע"י במפולש שלא ניקכ או ניטל אםהכרס
 בלא שניקב הממם ל( : כ' סי' מחבר מרפה נתמסם אס גם טרפהטפה

נקב



 יכןהוראות כפר:~דרןדקלושדרןלקוטי
 ! ענין בגל כשר חולי ע". ואם קוץ. ע"י אפילו בהפמ"מ כישר מפולשנקב

 נפרך ואס כשר דם קורמ ובלא שלם ומבהוין בהמנם מחט נמצא אם)ח(
 וכן בהפם"מ כשר הפרש על מונהה רק החוב אינו והמחט הכבדלמרפש
 כך נ"כ פסק רע"ק כחרושי וג"כ מקמ"ז י"א מי' בשפהי בוה הפמ"נפסק
 הקמטים בין תחובה אם אפילו הברו"פ ורעת בך. ג"כ פמק הנו"ב בשםוהח"א
 בהחובה אפי' בהפס"מ נ"כ שמכשיר היים מים בתשו' מצאתי ונם כשרנ"כ
 שנמצא מחט )ט( : ע"ש הדופן לעובי נכנס החור שאין באורך הקמט'םבין

 שם עוד ועיין בהפם"מ, כשר מבהוץ דם קורט עליו יאין בקורקבןמובלע
 המליתה אהר עופות הרבה יחד בנהערבו הנו"כ בשם שהביא מהמקט'ו
 אחיו כשם כט"ו שכתוב מעשה על יטמביא במה ועיין כזה, שהאריךע"'ט
 שהעלה מה מאיר בית בחרושי ועיין בטוב ע"ש בפיו מחט שמצא בקטןהקטן
 גדולים כמה בי?ם שמביא במה פק"ו אפרים ביד ועיין להלכה הד'ןב:ה

 כי במפר עיון בלתי הוראה שום להורוה להוראה שהגיע מי לכל'2אמור
 יושב היה ו"ל וחמיו בהכיטי אבוש לא אי ומימן הפפרימ הם כעתרבינו
 עיין )י( כספר: עיון בלתי הורה ולא שנה ארכעים הוראה במא עלבישיבה
 אצל השוחט ששחט בעוברא כיהודה נורע בשם שמכיא מה מקט"ז3פ'ת
 במקום הכרם ניקב אם בח"א ע,ין הרבה, שהאריך ע'ש בהמות נ' נכריקצכ

 טמא חלב נקרא הטהול שעל ,?הקרום כיון טרפה הכרס על מונד:שהטחול
 ופפק הולעים ע"י שנעשו וניכר הכרמ ניקב אם שם עוד סוהמ. איגולכן
 : בריאה כמו פיי-ש שחיטה שאחר דהלינן כשר שחיטה לאחר או מחייבאם

 בין בפנים מכה שהיה הכוסות בכית הביא קס'ו השו' מה"תבמוטו"ר
 סבחוין המכה וכנגד וב היה והלידוה ההיא במכה נקכ והיההחדרים

 הכבד לחצר המכה כנגר וחזקה עכה סרכא היה רק ושלם בריא הבשרהיה
 העורוה רפרור דצריך מסיק כלל כהט שם נסצא ולא מחט אחרוחפשו
 קם"ח תשו' שם , ע"ש כשרה המרכא נגד שלם ה;ור ואם הכומיהמכית
 ריעוהא שוס ניכר היה ולא בפנים האבילה בעת בקורקבן שמצאבמחט
 מצוך; וסעודת דבהפם"מ מסיק יושם או שביל היה אם להכיר וא"אמכחוץ
 הכא בשומן שם ועיין נ"כ. קולא תרי מקילינן א: רק לי להקל ישביחר
 ניקכ אס רוקא היינו מכאר םותם אינן פומקים כמה רלדעת פיטוםמרוב
 דאנו רק לפנינו נקב באין אבל מותם אינו אוי האוסר גקב לפגינוממש

 פוסקימ. להני אף סוהם כשומן מכומה וכעת הנוף בחןל מחט דהויחוששין
 השו'שם

 קם"ט'
 הטכד, אצל קטנים החדרים עם הממס קנהה אחה באשה

 החובים מחמים שני והיו הממס עם האשה ובאחה הבשר כבר סכרוהטכח
 שבאה באשה כשס ונ"כ בזה, שהאריך ע"ש מ'גל"ע היה אם נראה היהולא
 מונלא עם מכה היה ובפנים לעכר מ;בר ונראח מהט בו וההוב ההמסםעם

וגם



הוראדת טרפדתףל~ת לקוטי58:

 ההמססושראו והודח סרכא היה שחורוסבאק היה'ב,נים המהט רושמ,ונם
 ורק האשה נאטנת דאינה הראשונה שאלה דעל ומסיק ממים נםאותו

 רטר~ה. דפשיט' סטיק השניה שאלה, וע5 טותרת ולאחרים אטורהלעצמה
 ולא אחר מצר' הבטן היינ. הנה"ה לפחד"' דאסור מסיק קע,א תשו'שם.

 בין'הצלעות וחחבוהו שהלהה, בפרה  השו'קעשב ש% הכנר. חצר את,לראות
 יצ"' לא ובאט דכשדה ומ'סיק יב"ת .ותיתה- הכרם' שניקג הפרש'וכראה:ויצא'
 נטצא,המחט' באם' קע"ג תשו' שם נ"כ: יב"ח: שהיה' אפילו' צריך איןהפרש

 הפס'ט. באין אף סותד' בר'יא הוא' מבחוץ רראונו רהיגא. ומפיק הדופן'לאויך
 שתמתח היה.כשיעור בברם,החצונה'ולא שנסצא,נקב בנתמהן קעיר השו"שט
 כטו היה השריטה ותחי, שרימה היה, מכחוץ. כעור, ראינו' ואח"צ (שפחעל
 ראו שלא דק' עור' נשאר הגשר' לצד' רק מכ.' דם וקורמ מוגלא: מלאינקב
 תשו" שם המחפ; בא שמגפנים' במצ" תולין כי והכשיר ריעותא שוםבמ'

 רוחב' כשיעור טעל"ע" נקב החצונה' בכרס ראה הפשטתה בגהמה,שאחר'קעעה'

 הוי וי"ג י"ב הצלע' שבין- הבשר דנס בשם סביא נם' והמריףי אצבעות-וצרןי
 טקומ כהטסם שנמצא קע"ז תשו' שם: הכרסן רוג אי החופה' גשרןנ-כ

 זה כגון נטצא אם- סעיים' בנני דגט' שם. ועיין' והטריףי מעל"ע' נרין'מראה
 הטעיים לגד בבטלה קרע ע"י משגה דמ' בפדה,ששותתי קפ"מ השו': שםמהפח,
 לחללהבהמה סניע שאינו אומר רההופד הקיע ות"יי אצבעות רוחגיב'כמה
 להפריפה בכוונה במכיןן כן לשסנו.שעשה שהוא.חושף מצר שם,י חששויש,

 והכשיר אחה פעם כן, עשה: שהשכן אטיה: קטנה' ילדה' אף כזה כופר.והשכן'
 שנסרך בבהכ"ם מביא. 1' שחימה:תשו' להלכות שם ג*ל: והחלגהנהמח'
 רק .אצבע ברוחב, הסרכא מכנגד רחוק. תחוגה מחט, וטצאוי ובדקלפיפש:
 המריף בשם' עול בריא'והתיר: היה, אכל נעו" הבשר הית: הטחם,שכננר.

 ויצא העור לגוף הנשיכה שנכנס עד הציואר על לזה זה שמכיםבתרננולים
 חשוטהות שיש'להמ בעופות משם עור נרר'. ונעשה: נתייבש. שאח"כ אףדם

 נכוה החמופיות אין ובאם מטריף הווו, לבשר דבוקל והעור הגלגולת.בעצם
 חתילה טחובר היה המכה 'ועל יגדולה מגחוץ: מנה: שהיה' בבתכ"םבשם עוי מכשיר. הוא: אזי לעצם רבוק העור אין. וגס: גבוה הווצוה רקמהעצם.
 בנכרי אוסר בעוט עור: והמריף. עגול' נקב, שקלמולמצאו' 'ואחף' טחדקיןקטנה(
 אותם שקנאו מישראל, שקנאו לסי אף, יאוסי' למכור גיו"א. רגים'.שהמיא
 השי' ע"שושם שני ביו"ט אהר לישראל' מתיר אוו' דורון, ובהביאמהנכתי:

 מהט בפניס תחוב הסדמא וננד לפיפש , הבהכ"ם נסרכה באם ממריף'ל'ו,
 פ~ורצעלייאין של טויא, בהם ששותין בכלים' בשם עוד באורך, הדופן'בקמטי

 ל", תשו' שם' ע"ש; אותו' מזחיהין חכס'אין , ראמ.ההירשל;'נכרימ:מטיק
 ראינו יבהכ"ט,הק' המדפש, ' אם':נמרך מלראות עיד יחעלים דאטור'מטיק:

טחויב



ב יהאי" טהפהע הלליתיקיטי
 הטרפש נסיך באם מפריף ל"ש תשה' שם לבדה. הסרכא אחר לביוקמחויב
 מעל"עע"ש לא דק גקב והיה הגבשושית וחתבו גבשושיה ובהובהלבהכ"ס

 העוד לא אבל הכרם ההופה הנשר ונקרע שנגחוהו בבהמה תשו"מ"ה.שם
 בזה.במהדורא להיתר תשדבה עור שמביא תשוכה ררכי במפר ועייןוהכשיי.
 להטרפש החלב שנסרך בבהכ"ם וכ"ש בהפס"מ מכשיר ס"ט; תשו'תליתאה
 טחט תחוב, בין'-הקמטיםובהוכה

 ול~
 העורות על וחלורה רושם. שוע ה,ה

 באיי~א בשם ונ"כ ווו רין על כה"פ' במפר ג"כ ועיין הקליפה.מכהכ"ם:אחר
 סעבר בריקה מצריך זה מחמת הצוואר ונפוחה הצוואר' על יבשן גררשיש:
 לענין מביא מ' השו'. מופריס' קנאת להשו' שם טיפה. ברק לא ואםהשני
 קטכים דבקרועים מסיק מבחוץ, שלם ועור הכרס אה התופה בשרשנקרע
 ג'כ שלם ג"כ הכרם,אם'העור רוב, במשך גדויים ובקיועים להכשיר-יש

 ואם.כשר:

 נראה-

 אותה להשהויז יש בהיים' עודה, והבהטה, מבחוץ הקרע
 הוהש: י"בער

 הקורקבן, מרפות דין מטכיכ,ן
 ח"ס כשמ, שהניא מה מק"א בפ"ה ועיין עורות. כן. לו יש. הקירקכזן)א(
,

 הלחם שחי ה"ת' ע5 וחולקין. עורות' הב' נקרא טהל לענין ובשמ:הפט"מ
 ובאודוא מוה נ"כ' כ-ג: מי'. כ' כלי- בחיא ועיין ע"ש: עודווז: לג'.עממחלק:

 עור'אין.לה.:אלא;
 אחה_

 מותמי ושמנו טעל"ע:. הקורקבן ניקב; ואם
 אבל כשר.

 י"ה,שומאיאם
 גוררו.: שההופא בלשר בקואין אנו שאין הפם"ג- רעת. מבהוץ.

 )ג.,אם כהשס-"מ: ג"כ; סותם פיטומ של רשומן וכפמ"נ מק"ג' , ב"?ת עיין:)ב(
ניקבי

 ע"י. מפק ואם, חולי:, ע"י- אם כשר זה בננד, ילא: זהל עורוח: הב,
 חולי

 כשר מהקורקבן )ד(.הולעיםיוץאים; ז ס"','ד' מחגר. ה25ן_להקל. קוץ ע"יאו
 והמ"ז כרם לעוף שאין הטור בשם שמביא בפ"ת עיין ה', סי' במחגרכ"כ
 מכה שהיה בהינגולת בשם,הה"מ') ומניאי לעוף אין החיפה, בשר' שגםכתב
 אפרים ביה עיין )ה( והכשיר: שלמים הדקין והיו בטנה גפתחו בבהנהגדולמ

 כנקב'וה ודיצי החיצון לעור לחוש ן א לנמרי הפנימי עור.בקורקבן,שניקב
 בשעה סהפ כי שנמצא בקורקנן נ"ו. תשו" בב"א עיין- )י( : דכשר והבלא,

 זה,העוף והשףיף זה'לפניו מעשה' שגא מביא לבורקו אפשר'אנילהון,ואי
 העיף- מא,וה ניכד ואינו' שנתערב בהפםר-גדול'כגון. מכ,א גט'מעל"ל. ישהי יהכלים הראמ"ה רעת על סטה כי לי ונראה נקליפה, רק ע"ןוהדנלח

 הש"ך דעה על להקל'ולפטוך מקום יש מה'לאכולטטבת,שא",לו אי
 ק'א טי' המ"1 בשם בה'א עקן ,בדיקה. בלא מכשירין והרש"ל בל?מררמ"א שהגיי

 מאיןה ירוע ואין עופות ונתעהג,עם גקוב. שנמצא. בקורקבן.ובגליון.מהה-?א.
 לשומן שופן'.מהקורקבן 'מדמין

 התרנגול"
 גדול הפרש שיש היינו דוטין אם
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 שנמצא העב ביד מחט בחתיכות קע"ה השו' מה"ה בטוטו'ר : להכשיריש

 במקום מבפנים והיתה'חלודה פגים טצר והיתה'החובה מבושלבקורקבן
 היה דמבחוץ כיון מחמת והכשיר ויפה שלם היה חוץ ומצד המחםתחובת
 הכשיר העוף גוף ואף הוושט ה*ך הנבלעים ררוב לומר הולין אנושלם
 שהוחך וראחר לאחרים אותן ומברו אוויח כמה ששחטו קע"ו תשו' שםג"כ.
 כמין עליו מונח שהיה רק טבחוץ יפה שה,ה אחר בקורקבן מצאוהשוסן
 וגם' מחם שם ומצאו אוהו ופתחו ומעורה דקין חתיכות כמין קשהדכר

 שהיה הגם השימן אף הכל והטריף מונלא היה הקורקבן בשר' עוביבתוך
 ההערובות אחר ער נורע ולא טרפה ספק רק שזה לצרד יש וגם במינומין
 כלל ניכר היה רלא רוקא היינו נודע לא דאמרינן ' שזה מחלק שהוארק

 לא נחשב לא גזה המרפות נדדע היה כודק היה אם אבל שנתערכ'קורם
 וממיק באלכסון סעל"ע שניקכ בקורקבן קע"ח תשו' שם באורך. ע"שנודע
 גמצא שלא במעשה קע"ט השו' שם ע"ש, וטרפה מפולש ג"כ נקראדוה
 מאכל עם כים תלוי היה לקורקבן מהזפק שהולך נמעי רק קורקכןבעוף
 היה לא הבשר רהיינו החיצון העור אבל מהקורקבן הפנימי הקרוםכמו
 מעי הולך היה הלז מהכים וגם בשמ מקורקגן רושם שוס היה ולאכלל
 לקורקבן מזפק היוצא במעי קפ"א השו' שם ע*ש, והכשיר המעים אלהיוצא
 שהיה רק שלם הבשר היה המוגלא שחתך ולאהר אהד מצד מונלאהיה

 ס'. תשו' שחיטה להלכוה שם הטעם. ע"ש והכשיר מעל"ע שחורמראה
 עם מחט חתיכת הגשול אחר בהוכו שמצאו קאטשקע של בקורקבןהמריף
 עם ונמלח החיצון העור מן מעמ שחתכו חוץ כנגד עד היה ושבילחלורה
 וקרוב זפק לו אין דקאטשקע טעם עור הצריף גם הכל ואסר עופוחהרגה

 הטחט, בא דמכחוץהדבר
 : ע"ש הוושם דרך 'לא

 האגרים בנקיבת כללים דינים נ'מימן
  או! מי' ב"י , תלינן נעשה שחיטה שלאחר לתרות יש אם הנקביםכל)א(

 והיה שלם העור שהיה באווזא סק"ב, ובפ"ת סק"ה בכאה"ט עיין)ב(
 מים בנמצא אפרים מיר עיין )נ( : להקל שמצדד בבטן עמוקה נומאנראה
 להחמיר כתוב ובפר"ח לאתרים. ולא יעצמו יהמיר שהרוצה הגוףבחלל
 בדין )ד( : גהם מכנה יש ג"כ נפוחות שרגליהם בתרנגולים וכן סכנהמהמת
 בריאה כמו בהקפה גקיאין אנו דאין סק'ב בבאה"ט עיין ול'ז. נקביםהקפת

 : בקיאין אנו אין ג'כ ל"ומי'

 כבהטה שנטצא קוץ או טחט דין נאסיטן
 אם רווקא היינו רכשר אחר מצר ניקכ שאין גהם ששגינו האברים כל)א(

הגקב



 כאהוראלה מרפות הלכדת,ילימי
 'ואט טרפה קוץ או מחט ע"י אב5 "ולי. מהמ1הנקנ

 )טפ"
 או חולה ע'י

 'נראה היה שלא בבהמה סה"א בפ"ת 'עיין נב( : א' סי' המ"א כשרקוין
 בסק"ב ונם שהכשיר הצלעות שבין בבשר נקכ ונמצא מכחוץ ריעוהאשום
 והיה הרבה בשר עם וגמלח הגוף. בחלל קוץ בנמצא :יטהכשיר במהבשם

 הסמוך בשומן 'באוווות טק"ר בבאה"ט עיין )ג( : ע"ש הרחק ושעת 'הפם"6
 ב,ה שהאריך מק"ז בפ"ת ועיין שהכשיר ארוכות נוצות ונמצאלמעיים
 אם הנוצ~ה הם איך הימכ לעיין לו יש יכשיר מרם דהמורה וממיקהרבה
 "וושמ יכרוק ועכ"פ השומן בהוך נתנדלו אם או מבחוץ שבאו היכר לויש
 אפרים ביר ג"כ ועיין בהפס"מ. רק המתיר'1 על יסמוך ולא -טעים הבניוכל
 שבות בשם שהביא מה מק"ה בפ"ת ג"כ ועיין ע"ש. הרין בזה שססיקמה

 להקל יש קמניות כמו שראט שקורין עופרת של עגולים נמצאיעקכ'כאם
 בשם שמביא בגליון עיין )ר( : ע"ש בזה שהחמיר ח"ס כשם 'ומכיאבהפם"מ
 שמצלעות לתלות ויש הגוף בחלל עצמ נמצא אם סקכ"ג ל"ט מי' במ"ןהפמ"נ
 ורעהו הפמ"ג .על שהש,ג רע"ק בחרושי בשם ועי,ן בהפם"מ. כשרהוא

 נגיחת ,ע"י שאם ח,נוך תשו' בשט סק"א בפ"ת ע"ן )ה( בהפם"מ: אףלהמריף
 בדין )ו( : כשר שלם והעור הריאה נגד הצלעוה בין הבשר ניקב אחרתבהמה
 מחלוקת בזה שיש שמםיק אפרים ביר עיין התרנגולת. ירך :בעובי שנטצאמחמ

 להתחכך שררכן והרנילים אוו,ים כגון בעופות אלא להקל ואיןהפוסקים
 בכ"מות הש"ך לשם סק"ה בבאה"מ עיין )ו( ! ע'ש האשפהוה כתוךבארץ

 יש כלייך שקויין עשג שאוכלין מהמה ארומות גהרוהשנמצא:בבגי,מעים
 : )שדאל ' גנהמות להכשיר)

 באברימ מראה ושינוי רעור שנפל עוף דין גבמימן
 מביא .שם עוד שהטריף ככרתי 'ירוק שהיה' בכבד בעוף יכאה"טלין)א(

 ולדעת לאור נפלה ככריקות גקיאין אנו דאין והרשב'א אויהבשם
 שהיא שהגירו עגול בנקכ אפרימ ביר ועיין )ב( : נפילה "וא..בנללהש"ךי
 לפניו שבא נמעשה' סקי"א בבאה"מ עיין )נ( ; קרן.',)הכשיר,ע"שכנמחת'
 .כמו ' ענול בעור אדום רושם נראה והיה באור לחטם שנטנסהבתרננולרנ

 שנהפטמו השורים לענין מק"ג בפ"ת עיין )ה( :' ע"ש אי'בעותיהטריףכ'

 גהם: שמיקל יי"ש בישול מפסולת'"

 עוף או בבהמה מכה או שבר דין נג[יכמן
 בבהמה היר וכן עוקץ, בו אין אפילו לגוף אנורל כהוךנשלר,הגף)א(

 עצם'בנצרר חצי עד מרפה הלבו"ש. ולרעה א' סי'טרפהול"כ,ברמ"א

 נקשר, לא אפי' כשר טאגורל וברחוק לגוף המחוגר :עצם על!:כלותובעוף
 וגםואו
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 טרפה בעוף נצלעוה ריעוהא וניכר עיקוץ בו 'ש ואם שע"ש נקשר אםוגם
 שלצד שמהשכר צייך באלכסון נשבר ואם בריאדז בדיקה צריךובכהמה
 והדבר הגף נשבי אם )ב( : ענין בכל מרפה הגף יבנשמט אגורל יהיההגוף
 ויש 'ובנשמט בהפם"מ להר2יר יש שחיטה אחר או שוקיטה קודם אםספק
 איעכול אפי'  להכשיר יש בכהמה  היר  יבנשמט  כהפם"מ, אפילו טרפהספק
 השו' ולרעה  אסיר החשב"ץ  בשמ  הש"ך  לרעת אבל הלב"ש.  לרעהניבה
 במ"ז סק"י בפמ"נ עיין )ג( 1 עכ"פ קיים הדק הגיר שיהיה צריך הייםמים

 ער אנודל יש אם לראות הספיקו ולא נשבר שהיה בגף לידו שבאכעובדא
 צריך הכנף תחת עמיקה מכה לו שהיה עוף )ר( : ס"ם 'מכה וההירשנאבר
 עיין )ה( : המ"ז כדעת להכשיר מראה הפמ"ג ורעת בקיאין. וא"אבדיקח
 כשר. הנשבר העצם גם הבהמה דכשרה באופן הצלעות בנשברו מק"אבפ"ה
 באלכסון שנשכר העוף בגף יעקב שבות השו' בשם ' מביא סק"ג שםעוד
 מפק ויש בעוף בנשמט לצרר נו"ב בשם מביא סק"י בפ"ה עיין )1( :ע"ש
 הנשכר האבר לענין סק"ה בבאה"מ עיין )ז( באהפס"מ: אפי' ס"ם מכותלההיר
 ס' א"צ מהעור יוצא בספק כהש"ך שפסק הפר"ח בשם נתבשל או נמלהאם

 פטומות באוו,ות ח"ם בשם מק"ז בפ"ת ע,ין )ח( : ע"ש ס' צריך יוצ"ובודאי
 שומן מחטה ענה שיראה כרי הכנף תחה פ,:מים כמה במהט לתרובשררך
 הבהמה שכיטר היכא הנף נשבר או בנחתך )ט( : בזה שהאריך שםעיין
 נמלח או ובנהבשל פירוש משום אסור למעלה אע" האבר כל אבל העוףאו
 רבגקשר וממיק בזה שהאריך ובלבו"ש נ'ה סימן בפמ"ג עיין האברעם

 היכא אזי כלל נקשר לא או שעשי"י ובנקשר ענין בכל להתיר יששאשי"י
 ס' בלא אפילו שרי כריעבר הופין והכשר והעור בעוב כקנ שום ראינורלא

 יש במליחה אזי חופין היו העוב אם ידענו ולא נקב דהיה והיכאלדעתו
 ע"ד הימב. ע"ש בהפס"מ אף לאמור ראוי וכבשול ס' בלא בהפם"מלהקל
 שקורין מאכותא  גבוה רזניף לצר למעלה מבהמה היר שנשבי נשאלתיאשר

 העור ער הכשר עובי דרך לחוץ תחובים היו והעוקצים לשניםלאפאטע
 היו והניבים מבפנים. ולא מבחוץ לא רושם שום היה לא הצלעותולצד
 רציתי לא חרש רבר כטעט אצלי שהיה ומאחר נשמט שום היה ולאשלמים
 הבהמה והכשיר ממאלין מו"צ משה לה"ר ושלחתי לבר רעהי עללעמור

 היה שלא בתרנגולת חב"י תשו' בשם אפרים ביד עיין 'הטריף. כולווהאבי
 ברנליו דומר שנברא בככש וגם לגוף סמוך א' פרק רק אנפיה בשנילה

 פרסות בו וקבוע מחובר קטנה חתיכה היה הפרק ובמקום התחהוןהפרק
 הגף נשכר שהיה לידו שבא בעובדא במ"ז סק"י בפמ"ג עיין ע'ש.והכשיר
 והתיר שבה צורך והיה העצם ונאבד אגודל היה אם לראות הספיק 'ולא

 מרפה גשבר ראין כהמחבר הלכה ושמא אגורל היה שמא מ"םמהמח-
ושמא



,

 כבהויאוה טרפות הלכות ,יקוטי , '
 : שם עיין לעת מעת לאחר ההיר והכלים הריאה ניקכה לאושמא

 בצלעות טרפות דין נדםימן
 שנעקר או עמה חוליא וחצי א' צלע שנעקר או צלעותיה רובנשתברו)א(

 כ"כ טרפה וקוליא יהיר או חוליא שחמר או צלע בלא שלמהחוליא
 אין וביתור להכשיר יש הוליא דבדומר הנו"ב בשם ומביא מק"ב.בפ"ת
 או שנשבר בעוף להכשיר מביא מק"א הבה"ט )כ( : בהפם"מ אראלהכשיר
 מהיר הש"ך חוליא בלא א' צלע נעקר )ג( : הח,ה רהיינו הבייליקשנתעקמ
 לנקינה להוש ריש להחמיר יש עוקץ ויש בעוף צלע וכנשברבהפס"מ
 בנמדק להכשיר שמביא בגליון עיין )ד( : בהפם"מ סקיל והפמ"גהריאה.
 נשהברו )ה( : שלם שהעור רק מכוםים א'נם והכבד שהלב עד ונרחבהבייליק
 אינם וגם כשרה בעקרו ה"ה הש"ך ולרעת מוח בהם שאין הקטניתצלעית

 החוט נפכק ולא השדרה נשבר אם )ו( : לרוב גדולות להצלעוהמצטרפים
 : חזה ל"ב במ" ועייןכשרה,

 כניטל או דמי כניטל יתר דאסרינן כמה האריך קפ"ד תשו' טה"תבטוטו"ר
 בדכר קפ"ה תשו' שם ע"ש. לבדו היהר ניטל כאלו אושגיהם

 מהמים אותה לייבש כדי קוכען עגנעלשע על אוווא המשרתתשהציבה
 הנ"ל ובהקעך הדם נצרר שלה הכרמ מקצת על נמצא האוווא ששחטוואחר
 מכאר קפ"ו השו' שם והכשיר. וכבוים עוממים גחל,ם רק שלהנת היהלא
 אף אגורל רהוק השכר מן דאם השבר מן רק החיצון עצם מין טשעריןדאין
 באלכמון היה השבר ראם ממיק ונם נ"כ כשר אנודל אין הוויצון העצםדמ,ן

 עם רק אנודל אין השבר דממיק אף השכר מאמציגות בה?ם"ממשעריגן
 . הבוכנא בלא רק גהפם"מ אף אנורל צריך עוקץ וכיש כשר ג"כהבוכנא

 בשם וגם העוף. של הגף על המונחין העצמוה בנשבר מכשיי קפ"ו. תשו'שם
 מטוך אף הכנפים ונשברו הכנפים ונקשרו להשוהט שמוליבין באווווו;מכשיר
 מי מם'ק קפ"ח תשו' שם ואנה, אנה סנדנדים דאינמ ביון השחיטה קורםלגוף

 שכי ונקשר שכה וכבור כהפם"מ עוקץ בלא לגוף ממוך הגף בנשברשמתיר
 דלענין הנם נ"ג, מי' הפמ"נ כד;ה אוהו מוהיחין אין קיים והבוכנא שברעל

 קצ"א השו' שם לשם. כאן בין מהלק הוא אבל מחמיר זה באופן הרגלנשבר
 שהיטה קודם אם ירוע וא,ן הדם נצרר ונם הגף בנשמט בפשימותמטריף

 אף להקל הולין בהפם"מ א~י נצרר בלא ורק בהפס"מ אף שח,טה אחראו
 האצכע בשעור וכ"ש בהפם"מ מתיר קצ"ב השו' שם . קצת אודם .ישאם
 השו' באותו שם אגודלי דא,נו אף אצבע בשאר אף ל,2ער הגף נשברלענין
 מחלק בצלע שבר כנגדו ונמצא טהריאה העליון קרום מקצת בנגלדמביא
 אין ובאם בהפס"מ אף טרפה ג"כ עוקץ יש אם הייגו דינים לשלשהבשם

עוקץ
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 העצם דנורקין והיכא בהפס"מ דק לההיר יש שבר שהיה גיבר עכ"פ אךעוק',
 באהפם"מ, אף להקל יש הוה במקום גבוה רק שבר שום ניבר ולא השניבצד
 מהיר החלה וחהכוהו הכנף חחח עמוקה מכה לו שהיה בעוף קצ"ר תשו'שם

 שום ואין שבור בנמצא ממיק קצ"ה השו' שם נברק, בלא ויו"ט וכ"שבהפם"מ
 תשו' שם הלב"ש. ברער, לא שחימה אחר גוראי תלינן רושם ולא רםצרורוה
 סופרים קנאת מהשו' שם בפ"ע, עוטד אפילו רגלים שלש לאסור מסיקקצ"ו,
 וג"כ הצלעוה, בין הרם נצרר ,ש אבל אגורל רחוק הגף בנשבר .ממריףקכ"א,

 נהפך וכשנהייבש לבנוה מראוה שרגליה.לראוה באשה מממא תשו'באוהה.
 ,שאכור מביא השו' באוהה ונ"כ שבתייבש, ער להמתין שמחויבת ורעתו,לאורם
 ישראל מביה ההבואה בעצמם הנכרים יקחו שנת וביום בעש"ק עגלהלשכור
 אוסר בשם ו3"כ נכרי, לאוהו מקורם העריה וגם התכואה למכור *מהניולא
 ובבוקר הלילה ויההמם.כל כעש"ק לחשכה ממוך היורה להוך צוננימ טימליתן
 לישראל לבנוה שאמור מכיא בשם וג"כ, המקוה, להוך המים אותםלשפוך

 : הכהים שימכרו אף בתיםבשכת

 ובפרקיו ברנל מרפות דין נהמימן
 ולמעלה הראש עם הנמכרת ארכיבה והוא ההחתון ברגל יש פרקיםשלשה)א(

 לארכובה סמוך בתחהיהו הגידים וצומוה שוק הנקרא והוא שני פרקממנו
 נחתך אם )כ( : קולית ונקרא יגוף טחובר והוא שלישי פרק ממנןולמ;לה

 בקיאין אנו ראין רדידן נקשר ולא ולטעלה התחתונה מארכובה ברגר נשבראו
 כשר, המ"ז ולרעת ענין בכל מטריף הש"ך לדעת עצמה ובמשעך מרפהבחופו
 אם )נ( : ופרפה טמשעך כלמעלה המיד ודינו משעך אין דבעוף בנליוןועיין
 מצומוה למעלה האמצעי שכעצם סקט"ו בס"ת עיין שבר אל שבר ונקשרנשבר
 רק להכשיר ~ין הקוליוה ובעצם שכר, על שנר אפילו להכשיר ישהגירין

 ריעותא אין אם כשר הש"ך לרעה ובשא"ש , ביתד מצוה וסעורהבהפם"מ
 בעוף ומסיק שהאריך במה אפרים ביד עיין )ד( ; הפס"מ באין אפי'בבשר
 בזה עניני בכמה 1עוד ונתערב ונמלח כקולמומ ונקשר הקוליוה עצםשנשכר
 ספק והדבר הגידין מצומוה למעלה השוק עצם נשבר אם )ה( : ודו"קבעיף
 וכבישול וצלויה נמליחה רהקל הש"ך דעה ונתבשל, ונמרח חופה היהאם

 ואם ע"ש, יוהר עוד מיקל ס',והט"ו צריך לחוץ יצא ובודאי ס' באיןאפילו
 רהכשיר יש בבהמה א,י יפה והכשר העור ונהרפא ונקשר צ"ה במקוםנשכר
 אפי' להקל יש ואוווא אינדיק כמו הנס ובעוף הגירין, בצומות בריקהע"י

 אפילו בבריקה בקיאין אנו א,ן הדק ובעוף צ"ה בריקוה ע"י קצתבהפם"ח
 ריעוהא ואין נשבר ואם צ"ה, אין בעוף אצבע או עצם מחצי ולמעלהבהפם"מ,
 ובעצם המורה, עיני וראוה בהפס"מ .לא אם להקל אין כלל ובעירבבשר

הקולית
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 דתיישינן להני לא יפה גקשר אף לגוף אצבע ממוך זולה הכי דינא נמיהקולית
 נהעכלו. לא אבל ניביה שנפסק אף לההיר יש ובהפם"מ ניביה איעכילשמא
 לא,.נפסקו אם אבל בהפם"מ אפי' להקל אין נפסק אם מדוכתיה בשףאבל
 חבורו ממקום הקולית' נשמט אם מנ"1, בש"ך פקי"ג הפמ"ג העלה כן להקליש
 אם מק"ב בבאה"ט עיין )ו( : ניביה איעכיל לא אס להקל יש בהפס"מבגוף
 מרובתיה שף ל"ש מדוכהיה רוטף הביא גם טרפה ג"כ ה4:מוהא רקנשבר
 הבוכגא בין חלל ויש באסוהא עומד אפי' ול"ש מצד רק 'נאסוהא עומדואינו

 הנידים שנפמקו וראה הקוליה בנשמט )ז( : מרוכהיה שף נקיא הכלואמותא
 ובנשבר במק"ו, הש"ך כ"כ בהפס"ט אפי' לאמוך יש בנהעכלו בקי שאינוורק
 שהעלה מק"ב בפ"ת עיין )ח( : בהפם"מ להקל יש בנהעכלו בקי ואינו לגוףממוך

 מבחוין נפוה שהיה רק שבר. שום רואין ואין ארוה רגל על שצוכעוהבבהמה
 שהעלה במה מק"ד בפ"ת ועיין )ט( . : בהפס"מ לאכול החרב וההיר לגוףממוך
 וגם ע"ש, בחייה צולעה היהה שהבהמה שראו שחיטה לאהר שאמרובשנים
 מהברהה גבוה אחה ירבה שהיהה בבהמה ח"ס בשם שהביא במה הנ"לבם"ק

 הקוליות שנשבר בעוף הנו"ב בשם שהכיא במה במק"ז ונם ע"ש,שהכשיר
 בהשבר הרגישו ' לא ומקורם עופות שהי עוך עם ונמלחים ונקשר וחזר לגוףממוך
 בפ"ה עיין )י( : ע"ש אח"כ קליפה ע"י ג"כ ההיר וכנהבשל קליפהי ע"יוההיר
 הפס"מ. באין אפי' הכשיר, איפסק ובספק לגוף, ממוך בנשבר שהעלה נמהסק"י
 מהשוק שניהק הקוליה עצם ראש )יא( : בהפמ"מ אפילו הטריף איפמקובודאי
 סי'ד': מחבר טרפה רגל יתיר או חסר )יב( : מק"י בכאה"ם כ"כ לדירן ג"כטרפה
 עינינו ראוה לפי אפי' מהאמוהא מקצת נשבר אם כהוב מהרש"א בגליון)יג(
 נפפקו לא הדק וגיד היהרים ואם כהוב בשם עוד ג"כ, טרפה כלל נשמטלא

 הבל"י בשם הביא מק"ו בשם בפם"ג עיין )יי( : 'טרפה פפק הוי הלג"ש.לרעה
 המלאכה טחמת ניבים בהם אין לרוב כהם מלאכה שעי'2ין בשווריםלהכשיר
 ב' שהביא מה פק"ה במ"ז בפמ"ג עיין )טו( : בזה להטריף מראה הש"ךורעה

 כל )ט,( : הפרושים ככ' לההמיר צריך דינא ולענין היהרוה נקרא אי;ה 'פרושים
 מקי'צ בפ"ה ועיין עכ"פ. אמור האבר אבל הבהמה נטרף' אינו נחתך שאםמקום
 אפרים ביד עיי; )יו( מוהרים: והביצים שהחלב גדורים כמה בשםשמביא
 סטוך הקולית שנשבר בעוף הנו"ב בשם הביא ונקשר חזר אם אבר בהג"הבם"ה
 !יש עמו שנמלח מה וההיר עיפות שני עור עם ונמלח כקולמום ונקשרלגוף
 לקלוף. אפשר אם אח"כ לקלוף התיר כך נהכשל אם ואפילו כנגדו'בקליפהרוכ,
 קדוש לעצמו המחמיר ועופוה בשר יחד ונמיח שע"ש שנקשר בקליוה הכיאעוד,
 שאר אבר קררה, אוהה אלא יהמיר אל והמחטיר לאחיים, לא אבל לויאמר
 היו אחד שפעם ומכיא : ע"ש העוף נגד מ' שאין אע"פ לאליחמיר שנמצאבשה

 ולא טרפה שעושה במקום בקוליוה שבר ונמצא מילה בריהמסובים,בסעורת
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 הפם"מ מפני התכשיל וההרנו ובשר בעור ריעוהא ה,ה שלא וחקיו שאשיגהיה

 מקמ"ז בפ"ה ג"כ ועיין ודו"ק, הרבה שהאריך הג"ל בם"ק עוד וע"שומע"מ,
 שאשי"י לא נתחכר והיטבר שבור שנסצא בעוף בקוליות הנו"ב בשםשמביא
 אך שלם. היה והבשר העור אם מפק שהיה אף ב"י שאינן הכליםשההיר
 בשם שמכיא סקכ"א בש"ר כפמ"נ עיין ע"ש, להגעיל צוה בהגעלה שאפשרכלים
 ברגלים אבל דכשרה דפשיטא עקומות יריו שנולד בענל לה"פ ובשםבל"י

 : ע"ש החמיר נוונא?האי

 הגידין בצדמות טרפות ז~ין נומיטן
 הארכובהונקלפו מן שנעקרו או שנקפלו או שנפסקו או 'שנטלו הנידין)א(זומות
 שטבפנים הצומות הן הערקום בסקום ואפילו הערקום מן למעלה העצםמן
 הובא בעוף אבל כמק"כ,' והש"ך הט"ו דעת כן בבהטה טרפה ל,נב שסבהוץאו

 ועיין )כ( : הנוף הלל לצד שטכפנים המ רק נקרא צומוה שלכ"ע מק"א,בבאה"מ
 לצד הן הגידין 'צומוה במקום רקכון יש אם בעוף דאפילו שהעלה מק"אבפ"ה
 צומות )ג( : נ"כ ונ"ש בהפס"ט אפי' לאמור יש הרבל צדרי בכל או הגיףחלל

 בנפמק אפירו מהמיר והש"ך דקים ושנים עב אחר שלשה הם בבהמההנירים
 אם כהכ והלב"ש ולט;רה. עצם מחצי יוהר לא אורכן ושיעור מהם. אחדרוב
 כאצבע רק אינם שב;וף הפט"ג ד;ת על לסמוך יש אזי היתר צר איזה עוריש

 וא"א ט"ז הם הגידין צומוה בעוף ור( אצבעות: ב' שיעור הם גדוליםובעופות
 אבל בבדיקהן. בקיאין אנו בהפם"מ רק הנם ובעוף הרק בעוף בבדיקהבקיאין
 מק"נ בש"ך כ"כ בבריקהן ג"כ אנו בקיאין רוקא ונקשר וחזר נשבר אםבבהמה
 אפילו ראסור שיש הבאה"ט רעה ונקשר חןר לא ואם מק"ח. בבאה"טוהובא

 שו"ה כשם שמביא ארי' שם בשו"ה ועיין גרולה, ריעוהא דאיכא כיוןבכהמה,
 למעלה רהשבר והיכא נקשר נרא אף בבהמה בקיאיו אנו שבהפם"מ בפשמשיבת
 מתרעם שלמה בית בשו"ת אכן ע"ש, הפם"מ בלא אף כקיאין אנו בבהמהמר'א
 במקום העצם נשבר דאם סק"ג בבאה"מ עיין )ה( : ע"ש בוה שמכשיר מיעל

 בבריקה בצומורן בקיאין אנו רא'ן הא )ו( : ע"ש רכרפה בבהמה עצמוה;רקום
 בהפם"מ, אנו בקיאין וכאווזא כאינריק אבל הדק. בעוף דווקא רק זקואבעוף
 בה,ר אפי' טרפה צ"ה בנ,קום הרבה הדם ונצרר נפוח יש אם הדק ב;וףולכן
 קודם המורה דצריך הש"ך בשם סק"ז בבאה"ט ועיין )ז( : הדק כעוףונקשר
 אבל להטייף, י,ט אז ונימוח רקבון יש אם בו ל;יין הנפוח לחתוךשיטריף
 שאלוה לזה שצריך וע"ש להקל, יש לחוד סראה שינוי או מעט דםבצרירוה
 בקיצור בשם שטביא מקי"ג בש"ר כפמ,נ עיין )ה( : ע"ש בומננו ירא חכסוחקירוה
 רק ונקשר שנשבר בשוק לידו מעשה שבא שטביא במה עוד וע"ש רנל.ריני

 : היטב ע"ש בהפס"מ והכשיר הקשירה אחר למטה יתד העליוןשעצם
וכעת



 רךהוראוה כברפדרן הרכדרעלקוטי

 דעה לפי העצמוה טרפוה דיני להרשים אההיל בעזה"יוכעת
 : שרדהלבושי

 נשבר אם וכן מהאפוהא יצא ולא ממקומה שני,וז היי:ו שנשמטקוליה)א(
 אם בניביה בריקה מהני שבהפם"מ להם אהד דין מהבוכנא עצםמקצה

 טרפה גרועכלו לא שבוראי אף ובנפמקו כשר, ובריאים יפים והם נפמקולא
 טרפה בדק ולא נאבד אם או באיעכול בקי לא המורה רק נפסקו לא "ם,וכן
 בעור נקב יש אם אבל נקב בלא שלם היה עו"ב אם דוקא וכ", בהפם"מ,אף
 אם ראו ולא נאבר אס רק השבורה היקף רוב חופין יהעור שהבשר בעינ;אז

 נבראת )נ( : כש- העצם נשמט ולא ונפמק ניביה איעכול אם )ב( : כשר חופיןעו"ב
 או רובן דוקא היינו באיעכול דמטריפינן הא )ר( : טרפה מפק זה הרישמיטה
 היינו היתרוה א' יש ניביה מיני שני )ה( : כשי מיעוטן רק אם אבלסחצה
 שמהבר הדק הגיר והב' אוהו. ואוהזוה ה,כר ,וצם עך שיוצאות הכףשבעצם
 הגידן בדק שלא או נפמק. רק מהם ואחד גהעכלו ךא אם להכף הזכרעצם
 כולה: הקוליה נשמט אם )ו( ; טרפה היהרוה בדק לא אבל בהפם"מ. כשרוהדק

 וכן כך בנבראה וכן טרפה, ג"כ בספק רק ואפי' ענין בכל טרפהמהאמותא
 הייגו לגוף פמוך הקוליוה נשבר אם )ז( טרפה: ונהרפא אדם בידי הוח,האם
 כשר מצוה ונעודה בהפמ"מ כלל נקשר ולא א"א ובעוף בדקה וב"א בגסהר"א
 יש במפק אבל מראה שינוי ובלא בבשר לקוהא בלא והעו"ב הניביה בדקאם

 ובדיעכד נפסק, בלא ום'מ בהפס"מ כשר ג"כ מהם אהר דבדק והיכאלהחמיר
 הנ"ל השיעורים )ח( : כשר ג"כ שלם היה העו"ב רק הנ"ל השיעורים בדקולא

 בהפמ"מ שא"ש ונקשר לגוף םמוך נשכר ואם )ט( : הבוכנא לכד שיהיוצריכימ
 ההיפו ברק ולא ובנאבד וחופין שלם היה העו"ב אם בניביה בדיקה אפילוא'צ
 נקרא ;וקצין בו יש אפילו כך ונקשר באלכמון היה השבר אם וכן כשר,נ"כ
 בלא לחומרא כרלעיל דינו שכר על שבר ובנקשי . כדלעיל ורינו שא'שג"נ

 אם )י( : לבד בהפם"מ כאן כשר וס'מ בהפ2"מ שמכשירין במה רקנקשר
 ובלא נקכ בלא הע1"ב אם בהפם'ס כלל נקשר ולא הנ'ל שיעור מהגוף רחוקנשבר
 או ונאבד ש;"ש ובנקשר כשר. נ"כ לבר ב;ור ובליקוהא כשר, בבשרלקוהא
 עוקציפ עם אף שבר אל שבר ובנקשר בה?ם"מ כשר נ"כ הבישול אחרשנמצא

 לא נ"כ יב"ח חי או נהרפא אם אפי' דמטרפה היכא כל )יא( : כשר יטנאבדאו
 כשר בהפס"מ מהשוק הערקום או מהערקום מ;ט שנשממ קוליוה )ינ( :טהני
 כג'טבר דינו אזי מהשוק הערקום או מהערקום לגמרי ונשבר וכנשמט עניןבכל
 כל אצלו שי,כים מצ"ה למעלה שנשכר שוק )יג( : ה;נינים בכל מהגוףרחוק
 היכא כל )יד( : שיעורם לפי מהנוף רהוק שנשבר בקוליות הלוהניםהרינים
 שנשבר שוק )טו( : ג"כ טרפה חסר בנכיאה הדין בן הרגל בנחתך.דנטרפה
 שהיה ראו: אם בעוף רק טרפה, נקשר ולא רסטה עצם מהצי היינו צ"הבמקום

רחוק
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 כשר'בהפם"מ עצם מתצי ימעלה היה אם ראו ולא ונאבד 'מאצנע בודאיוחוק
 ובעוף בצ"ה בודקין בבהמה שא"ש בנקשר )טן( : חופין היה שהעו"בבאופן
 ומבפגים מבהוץהם צ"ה )יז( : כקיאין אייא הרק ובעוף בהפס"מ בודקין ג"כהגס
 שמבפנים הצ"ה בדק ולא ובגאכד טרפה מהם אחר ובגהקלקל - הגוף הלללצד
 ראה ובאם ב"א, ער צ"ה ששיעור באווזא מיקי הוא בשא"ש זה ובנירוןכשר,

 והחיצונים הפנימים ובנפמקו עצם מווצי למטה שהוא כל מרפה החיצוניםשנפסקו
 נאבד לענין רק כרלעיל ודינו נקשר כלא ריגו שע"ש ובנקשר כשר, נברקולא
 רינו מהורו יצא ולא מהערקום שנשמט שוק )יח( : נקשר דלא מהיכאקיל

 ובהפם"מ: בכהמה אפילו בקיאין אנו ואין נשבר מקרי מהחור יצא אבלכדלעיל,
 ואם כשר שנשבר הארבובה וכ; נשבר או מהארכובה שנשמט הערקום)יט(
 כאן כשר בהפסי'מ דכשר היכא כל שהיטה לאחר או נשממ מחיים גםפפק
 נפוה אם )כ( : שוה דינם לחוץ ויצא נשכר זויה בריקה ע"י הפם"מ באיןאף

 דינים להטריף, הרש"ל כשם הש"ך רעה רקכון ויש צ"ה במקום היבהונצרר
 דינים חלוקי בזה ריש מחמה שחיטה לאחר או מחיים נשממ אם רספקהיכא

 : היטב בלבו"ש זו בדינים והעיין בכאן רשמתי לאהרבה

 נו וסימן נהמימן
 ; ומה"ת מה'ה הטומו"ר דעה לפי בצ'ה ומרפוה ברגל מרפוהרין

 כניטר או דמי, כניטל יהר דאמרינן במה האריך קפ"ר, השו' מה"תבמוטו"ד
 מבאר קפ"ו השו' שם שם, עיין לברו היהר ניטל כאילו אושניהם

 אף אגורל רחוק השכר מן דאם השבר מן רק החיצון עצם מן משעריןראין
 באלכסון היה השבר ראם מסיק וגם כשר נ"כ אגורל אין ההיצון העצםדמן

 הבוכנא עם רק אגורל אין השבר דמסוף אף השבר מאמצעות בהפם"ממשער.גז
 השובה שם הבוכנא, בלא רק בהפם"מ אף אנודל צריך עוקץ יביש כשר,ג"ב
 קצ"ז השובה שם בפ"ע. השלישי הרגל עומד אפי' רגלים שלש לאסור מסיקקצ'א

 דאטמא הבוקא אחר ובדקו אוהה וכששחטו אהה רגל על צולעה שהיההבכהמה
 האסוהא ועל שרומוה כלא חיכוך היה הכוכנא ועל נפסק היה הרק שהגירוראו
 ואף ז"ל רש"י על שדוולקין הפומקים כל כרעה להקל ריש ממיק קצת נפרקהיה
 הגדולים הנירין בנפכקו אבל הדק, הגיר רק כנפמק בהפס"מ ממשמקילביצא
 מחיים אם ספק והוי נשמט ינו בנשבר מהיר קצ"ח השו' 'טם בהפס'מ, אףטרפה
 שנשבר בקוליות קצ"ם השו' שם ס"ם, דהוי היבא עצמו האבר אה שחיטה אחראו

 ראינו שלא אף מהיר הבשול לאחר כן ונמצא שע"ש ונרבק מהנוף אגורלרהוק
 מהיר כיל נקשר ולא האכירה אחר שבור בנמצא ואף שלם, היה וכשר ,;וראם

 היה אם ומליחה הנוצית .מרוטות בעה ירניש שלא אפשר דאי מטעםבהפס"מ
 דאממא בוקא שהיהה אמרו אנשיס שקצה ההכתשה נענין ר' תשוכה שםריעותא,

והמוכר



לקומ'
 הלכדף~

 כההויאיה טרפרה
 : מעל"ע אוור שנודע הכלים וההיר אחריו בדקו ולא מכחייטים והלוקחוהמוכר
 מלאה הקוליוה על והבוכ:א מלאכה שעושין בשוורים ההיר ר"א השובהשם

 עו,טין שלא בשוורימ אכל ליכא, הדק והגיר ושלמים 'פימ והיתרוה'"רוטות
 בנשבר האבר אף להתיר הפכים ר"ב השובה שם נוונא, כהאי הטריףמלאכה
 מסיק ר"ג תשובה שם נקשר, שלא אף הפמ"ג כדעת מהגוף רהוק בכהמההיד
 שנשכר הקוליות בעצם הלב"ש כדעה לא הפמ"נ כרעה בהפס"מ שמיקלדמי
 אותו מזחיחין אין כלל הניבין נדקו ולא שע"ש ונקשר אגודל בתוך לנוףסמוך
 רחוקין דהריעוהוה אף מקלינן לא בהפם"מ קולא רהרי דאמריגן רהא מכארגם
 לישיאל החלכ להטריף מסיק ר"ר השובה שם ע"ש, אהת כעוף מקלינן לאג"כ

 נרפא ואפי' געשוואלין נעשה הביקא ובמקום אחה רנל על שצולעהבבהמה
 למקומו להזור ויכול ניניה איעכול ולא דבנפמק ממיק ר"ה השובה שםקצה,

 מאווזא אחה רגל שחהך בשוחט בשם מביא גם בהפם"מ, להכשיר ישהראשון
 מהרנלים אהד כהפיל ואף מס' בפחות מהם נהכשר ונם כהרבה ונהערבהיה

 מעל"ע, אהר ער אוהם לה':הות התיר כהס שנתבשל והכךים הכלים, כלהטריף
 קוץ איזה' שמחמה אמרו והקצכים צול; שהיה בשור הטריף ר"ו השובהשם

 ולא באמותא. הבוכנא והוי ובדקו לקולו שמעו לא והשוחמים ברגלושנהחב
 בשוורין דאמרינן דהא ומכאר הטריף, הכלים וגם מעוכל היו הניבים רקשף

 מחיים, צולע היה שלא דוקא היינו הדק הניד שיפסוק דרכם מלאכהשעושין
 הגירין צומה כמקום העצם שנשבר בעוף וכ"ש בהפפ"מ מכשיר תשוכה'ר"חשם
 'העור שרואין כל 1;"ז ונהחבר 1ע"; ששכב רק הערקום מן אצבעוה שנירהוק
 שעשי"י נקשת והיה אצבע בתוך בשוק בשבר ר"ט תשובה שם שלם,והבשר
 שהטריף,נוף,_הבשר המורה לדעה והסכים יו"ט שמחה ומניעה הפס"מהיה
 השבית יעה לזה. הצריף גם שם, עיין התיר ונתערבו שנסלחו העופותושאר
 עד נורע נלא מ"מ כווהיה קיי"ך רלא אף כקליפה במליהה בם"ט להתיריעקב
 ר"י השד' המורה:'שס הורה שכבר כריעבד עליו לסמוך כראי שנהערגאחר
 מעל"ע שאחה הכלים: ורק לכההלה והנשר השומן בל הטריף דלעילכנדון
 שכדק -אף, כעוף דם, יןא שלא אף העור מקצה בשוהמ מביא בשם וגםההיר,
 הנ?אה בטהול בנקב' מביא בשם וגם הטריף, אעפ"כ שלם וה,ה השנימצר

 אכל הויל,'רבותי,הו, כן כי העכ שבצד הדק במקום רק ההיר לאשמתוררה
 והלך ונשכה בשור,'שהוהלק הטייף רי"ט תשובה שם להטריף', יש' העכבמקום
 אף)!'שעור,..ובשר.היו הגירין צומוה במקוס והשכר'היה מיר ונשחט חונר'קצת
 וחי ' יבדח שנשההה אע"פ מיפה בדין מכיק רכח תשובה שם וי(ימ:שלמים
 על צולעת שהיהה' ככהמה.' מכיא ט"ח השובה שחיטה להלכוה שם ג"כ,אמור
 רק_,האסוהא'היה שלמים היג הניב'ן נם באסיתא רבוקה היה והגוכנאירכה
 בנשכר'עצם-.הקוליוההוך,אגוףל בהפמ"מ מהיר בשם גם והטריף, טעטנפרך

 ונקשרזיין
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 בנתבשל מעל"ע אחר הבלים להתיר מסיק ו' תשובה שם ע"ש. שע"שינקשר
 נתעבלו, ולא עין למראוח נפסקיס היו והניבין לנמרי הייך שנשמטמבהמיק

 רגוף סמוך הקוליות שנשבר בעוף שהתיר להמורה הסכימ נ"א השובהשם
 אהר ומצאו עוקיו בלי שא"ש ונקשר אגודל היה לא השבר ומהתחלתכאלכסון
 לא אם ואת דלל ממיק רק מתיר נ"כ שע"ש ואף עופות עוד עם ונמלחהבשול
 תליתאה כמהרורא מטריף, ניכר היה נ"כ מחיים אם אבל מחיים, ניכרהיה

 עוף הקוליותשל בעצם אכילה אחר בנמצא וכ"ש בהפמ"מ מכשיר פ"בתשובה
 ריעותא שום בחוץ ראו לא אבילה ובשעת שע"ש, ונקשר אנודל קשר תוךשבירה
 מסיק ק"א תשו' סופרים קבאה מתשו' שם ע'ש, התיר אעפ"כ קולא הרי רהויאף

 אף השחיטה אחר שנשמט תולי! אנו אין הרבה הרם נצרר אם הגףבנשממ
 הוודשים עופות לענין בשם ועיין השחימה. אחר שנעשה בבירור אומרשהשיחם

 ! בזה שממיקמה

 דרוסה דין נזמימן'-
 למכרה יש ראפשר היכא רנתחלה בבהמה הזאב דרריסת מק"א בשיךעייןא(

 רריסת לענין נם א' סי' כהש"ע להקל המ"ו ודעת לשחטה, ואסורלנכרי
 חלל נגד האם נדרס אם )ב( : טזה סק"ט בבאה"מ עיין בעופות שלנוחתוך
 סק"י, בבאה"פ נ"כ בודאי כשר יב"ח חי הולד ואם לולר, גם חוששיןהגוף,
 : הולר כשר הצוואר נגר האם נדרסה ואם בזה, שהאריך מה מק"ר בפ"תעיין
 ואף כלל. מחיצות שם כשאין רק רווב מקום נקרא דלא כתכ סקכ"ד הש"ך,)נ(

 אם פוסקים במה ורעת האחרונים, רעת כן לנכרי למכרה מותר מחיצותכשיש'
 בשם טביא סק"ט הפ"ת )ר( : רחכ מקום מקרי וצאן צאן לכל ורכיע ) אמהיש

 אחר רק מצאו ובבוקר בלילה ורעש צעקה קול רשמעו היכא שאול גבעתשו"ת
 והיכא רוג!יה נח ולא מת אח"ב שמא דחוששין אחרים אוז לההיר איןמת.ג"כ;
 ח.'ם תשי' בשם סקי"ב בפ'יז עיין )ה( : אסורימ כולם בוראי אהדרפצע.עור
 להלוב מהצאן החלב התיר ספקות כמה דיש היכא ולכן נאמן אם הרועהלענין
 פלוגהא יש שנים הרנ דהדורס היכא סק"ט בבאה"ט עיין )ו( : זך'ש ביחדההבה.
 יש תרנגולים של יבלול יהקל, הט"ז ורעת . רונ!יא נח אמרינז אם הפומקים ',בין

 במצוי, תלינן הדורם ראינו דלא היבא הביא סקי"ג בפ"ת עיין, )חלהחמיר:
 אברהם ביר עיין )ח( : מזה מקי"ב בפ"ה עיין לאו או נאטן נכהי_"הרועה-ואם

 שיי: וילדה נשתהה אם הרשים מ' יכגסה חרשים ה' רקה מרפה:רבבהמה רבספק'
 אסור חי לנכרי למכור ואפילו דרוסה בבדיקות בקיאין אנו אין האידנא )ם(ל

 מותר אהרים בין דרומה מפק נתערב אם )י( : יב"ח קהזי מהני לא טרפהוכודאי
 סק"כ במ"ז בפמ'ע עיין )יא( : מק"ו בפ"ת כ"כ רנכבשינהו יב"ח אוהםלהשהות
 שזאכ אומר והנכרי חבלה גה והיה מנכרי פרה ישראל שקנה נמעשהשהביא.

 פגע-י-.



כוהויאות טרפדת הלכדתלקימי.
 שמכרה קורם זאת אוטר העכו"ם אם בשם שמחרק שנים משלש יותר זה בהפגע
 הט"ו על סמך הפס"מ ויש להחויר רוצה ואינו כך אומר המכירה אחר ואםנאמן

 : ע"ש הזאב ברריסת המתירים אחרוניםושאר

 נפוחה כהמה רין נחםימן
 בחייה שנפשמה בהמה דין נמוסימן

 ובנפלה כריסה, מגובה טפחים מעשרה כשנפלה רק אומרת אינה נפילה)א(
 ובהפילה מד"א פחות לא דוקא כמקורם יפה הילוך כשהלכה רק בבדיקהאא"ב
 עיין )ב( : ואא"ב לנפילה חוששין אנו ג"כ מפחים מעשרה בפחות אפילואחרים
 עוד וע"ש אחת, רגל על וצולעת בנפלה שמתיר נו"ב בשם שמכיא אפריםביד

 : זה על נאמן אינו המוכר העכו"ם אזי הנפילה ראה לא היהורי באםשכתב
 חוששים אין לעמוד יכול ואינו שנולד בעוכר הטור בשם שמביא בגליון עיין)ג(

 אם כעוף )ד( : מרפה אזי באברים שינוי שיש לא אם אברים ריסוקמשום
 יורעים אם לנכרי בפמח בהמה ליתן )ה( ן כשר שומן מרוב הנלצותנפלה
 מ"ז תשובה בב"א עיין )ו( : מהרש"א בגליון כ"כ אסור חמץ סאכילהשהנכרי
 נקכ שם ונמצא הצררים מן דם ומבענע השדה מן שבא בבהמה בצ"עמסיק
 אסור. דהחלב דעהו ומראה הרבה חלב ונותגת קוץ או רריסה ע"י וספקנרול
 מותרה וחלתה דם שאחוהה בהמה )ז( ! אסור ג"כ חי לנכרי אותה למכורוגם
 ויש נחש נשכה שמה לחוש יש רגליה שגפמקו בהמה )ח( ! א' מי' בש"עב"כ
 חתיכות וותיכות ותפול תתפרק נחש נשיכת הוא אם ויראה צלי שיאכלוהתקנה
 רגליה שנפסקו דהיכא בזה הש"ע לרעת ממכים כ ג' והש"ך ג', מי' בש"עכ"כ

 : נקמיה שגרונא אמרינן ולא לחושיש

 ומה"ת מה"ת המומי"ד דעת לפי ום' נט וסי' נח ומי' ממי'
 ובבוקר ורחב גדול בחדר שהיו אווזות בשני האריך רי"א השובה מה"תבמוטו.ד

 חבורה קצה אחת רגל בכף והיה שחמו והשני מת אחתמצאו
 בהמם"מ, אוהה והתיר כרל לפנים נבנם ולא הדם מקום וחתך מרםוארומה

 ובבוקר מכיניהם צעקה קול שמעו ובלילה אוווות מלא בכלוב התיר בשםגם
 ובשאר ראשה ונקטע הרונה אחת אווזא לחוץ שפונה הכלוב צד אצלמצאו

 שאר וההיר הקנים בין וריוח מקנים היה והכלוב ריעותא שום היה לאהאווזוה
 באטצע לשנים שנחלק בכלוב הטריף רי"ב תשובה שם שהאריך, ע"שהאווזות
 רט"ז תשובה שם כולם, הטריף אהת עוף נדרם אחד ובצר אחר היהולמעלה
 ולא וטתה פצוע אהת כבשה נמצא ובבוקר בלילה צעקה קול נשמע צאןבנוה
 שם במצוי, דהולין והתיר שם מצוים וכלבים כלכ אם זאב אם הכה מינודע

 בחלק רם מבעבע אחת אוו,א ומצאו אווזות שלש שהיה בכלוב רי"והשובה
אחורייס
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 שבזה נורע שאח"כ ואף האווווה, שאר שההיר המורה לדעת והסכיםאחוריים
 עוד שנמצא אף מקודם בהיהר הדבר שיצא כיון אעפ"כ הדורם נמצאההדר

 המר,ה רי"ח השובה שם למפרע, רעותא מחזיקיגן ולא הכשיר השומןמהאווזוה
 תשו' שם ע"ש, משם להשמט העוף שיכול לשליבה שליבה בין שיש אףבכלוב

 פרצה היה ומהריר כריר שהיו צאן מאות שלש ערך הרבה הצאן בדברר"כ
 מצאו הצאן וכל מהים כבשים ארבע בריר מצאו ובבוקר וגרול רחבלמקום
 בא,ניהם קרועים קצתם היו כבשים עשר שבעה עוד וגם רדוב, בהמקוםבכוקר
 טוב ומהיוה דניידי דנכבשינהו רע"י מדינא הנשארים הצאן להתירוהסכים
 מהם צאן שלשים שעוד שצוה ע"ש יב"ח להשהותם או לנכרי למוכרםצוה

 שמונים אוווות בבר רכ"א תשובה שם ב1ה, הרבה שה"ייך ע"ש לאיסוריפרוש
 ררם ושלשה י"ב מהם הדורם והרנ אמות שבעה מחזיק ערך בחררשהיו
 תשוכה שם ע"ש, רהכ מקום נחשכ לעוף דיכולין כיון מחמה השארוהת'ר
 הרוגימ שלשה מצאו ובבוקר בהצר עומדת שהיהה עופות מלא בכלוברכ"ב
 ומצאו אווזוה מיא בכלוב רכ"ג השובה שם כולם, והמריף כרהו והנשאריםמהס
 מחמה השאר והתיר ראשה נקטע והיה לכלוב חוץ שצווארה אחתאוווא
 רכ"ד תשונה שם ס"ם, והוי על כפפק הוי לחוץ ראשה למשוך שיכולהדכל
 מהרועים ומנהגם נכרים לרועים אותם וממר צאן שמונים רו שהיהבמי

 שבלילה להבעה"ב וסיפר הרועה ובא המיוחד בחצר אותם טכניסיםשכלילה
 נפצעים וב' ממנו ונאכל נהרג אחר כבש ומצאו אותמ וכרחו להצאן ןאביםבאו
 השואל בא ואח"כ והטריף המורה לפני וכא כדבריו ומצאו הישראלוהלך
 יהיה ביום היזק יארע שאם בינ,הם ת:אי היה הרועים ששכר שבעה לפניוםיפר
 ללרועה מאמין אינו וע"כ הבעה"ב על אחריות ובלילה הרועים עראחריוה
 בצאן לראוה היועה עם שהלך שבשעה חדשות וםיפר הפעם עור באואח"כ
 היי(דה ע"פ ביניהם ג"כ היו הנפצעים הב' גם השדה פני על הצאן כלמצאו
 עיין הצאן כל והתיר בזה והאריך לכיתו הרועה הביאה נהרגה אשרוהכבש
 ולהורה איסר כל בפי שנקרא גט לענין מביא תשובה באותה גם היטב,שם

 איסר דמתקרי איסר ישראל בהגם 'טיכתוב והורה אימר ישראל נקראורחהימה
 חרר שם לי דהוי דבכל מסיק רכ"ו השובה שם ע"ש, איכר המבונה לכהובולא

 צאן לענין רכ"1 השו' שם שם, עיין על כמפק דהוי השאר מותרין בפ"עמיוחד
 קול כששמעו והיכף נעורים היו והרועים נדר במקום בשרה בלילה לנותשהיו
 הצאן וההיר הגדר מעל קפין והואב בדם ממממם אחר שכבש טצאוצעקה
 שנשתהה אע"פ טרפה בדין מסיק רכ"ח השובה שם ע"ש, דניידי דנכבשינהוע"י
 לנות שהיו נכרי ושל ישראל של צאן נדין רכ"ט השובה שם ג"כ. אם'ר והייב"ח
 אשר מחהיה שם שהיה רק פצועה ואחת ונהרגת נררמת אחת ומצאו בלילהבגדר
 מצלה אחה דמחבואה ממעם השאר והתיר מהו,תירה לצאת יכולה אחרןצאן

ע"ש
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 ישראל צאן של בדיר להכשיר שרצה המורה על חיק ר"ל השובה שםע"ש,
 שם ע"ש, קדרות כשתי דהוי מקרקרים והם שותק והוא זאב שם שנכנסונכרי

 מינחים ושלשה לחוץ הצאן כל מצאו ובבוקר צאן הרבה שהיה בריר רל"אהשובה
 חהיכות חתיכות מצאו ואחת מצווארה יוצאת דם היה ואחת הרוגימבחוץ
 רל"נ השוכה שם ע"ש, הצאן וההיר אהריהם רדפו זאכים ששני אומרוהרועה
 בכלוב מצאו ובבוקר אינדיק מלא בביתו העל"ה על שעומדים כלובימבשני
 כלב מצאו זו ובעלייה צווארה עם הראש ממנה ונאכל מת אחת עוףאחה
 בלול הכשיר נ"ב תשובה שחיטה רהלכוה שם העופוה, כל והתיר שםשפונח
 השאר והכשיר העככרים של בחור מונחת הרוגה אתת עוף וטצאו עופותשל

 לטוחנם שאסור מילבין בהם שמצאו הגרויפען דלענין מסיק בשם גם ע"ש,עופות
 כנין רהתיך דרכו נ"כ הכי רבל"ו דבר רק לההיך שיי רכי וממיק קמחעל
 ע"ש: לכהחלה א'סור מבטלין דאין מטעם אםור להתיך דרכו שאין דבר אבלדבש

 העין מן שנתעלם בשר דין מגמימן
 עין טביעות או מובהק סימן בו היה אא,כ אפור העין מן שנתעלםבשר)א(

 מה מק"ה בבאה"ש עיין )ב( ! א' מי' במחבר כ"כ וההום צרור שהיהאו
 מביה השר שלקח אווזא שומן של בחביה ע"ה סי' נ"ש תשו' בשמשהביא
 מט;מ והתיר כבתהלה מלא החביות שהיה והכיר ימים נ' או ב' ועמד-שםיהודי
 אלא קל עין בטביעת נאמן אינו הארץ דעם בשם כתב ועוד ט"ע לודהיה
 כששולחין בשם הביא עוד ג"כ, מהני קל בטיע אף ובת"ח יפה שירקדקצריך
 שחט עופוה כמה מכהב על לכהונ השוחט צריך גכרי ע"י לשחוט לשוחטעוף
 שמעשה שהגיא במה סק'ו כבאה"מ עיין )ג( : ע"ש מובהק לסימן היומוגם
 בזה ג'כ וההיר העוף הכיר הבעה"ב רק מימן שום עשה לא שהשוחט לירובא
 לו דיש היכא גם אף לההיר שרוצה בח'א עיין )ד( : ע"ש בעה'ב 'של ט'עע"י
 בשס בט'ז היטב וכשתעיין קי"ה, מימן להט"ז מקומ ומראה בהכלי רקט"ע

 : בזה הח"א ריישב וצ,ע ע'ש לבד דכלי בט"ע מתיר לא ש"ט'זתראה

 לאכילה והאמורין המותרין הם חלבים איזה דין טדפיטן
 של הבהמה בחצי אכל בהמה, של אחוריים בחלק הם החלביםעיקר)א(

 מק"א בבאה'ט עיין )ב( ז': מי' ברמ"א כ"כ מהחלבים בהם איןפנים
 שאסור הני"ב בשם סק"ג בפ"ת ועיין אחוריימ לצד אחת צלע 'להניחשנוהנין
 לצד יניח קטנות צלעוה הנ' וכל גדולוה צלעוה י"א רק פנים לצדלהניח
 ההמסמ חלב )ג( : בקי מנקר על רק לבר הקצב על לממוך ואיןאחורימ
 ההורה מן אסור הקיבה וחלב שכעוקץ וחוטין המחול שעל וקרומוהכרם
 סוף מן וגם הקיבה מן אמה באורך ספק מהמה לדידן אסור הדקין שלוחלכ

המעיים



הוהאדת מרפות הלכדת- יקוטי5%

 ונמ, במחבר, כ"כ נ"כה~עיימ
 כ"כ צרריו משני מהרקין הקרום להסיר נהנו

 רכנתא בהדרא הגרשוני עכודת השו' בשם סקיו בפ"ת עיין )ד( ; מ'ו מי'ברמ'א
 עצמם מהדקין אחת מאמה החלב נגר רק ס' שצריך נלל ניקור בלי,שנמלח
 הרקין כל כנגי ס' עמהם שנמלח בהכשר וצריך נ"ג א:י בהם ס' איןואס

 : אסורים עצמם והדקין כך ג'כ 'טסובר בגליון נ'נ ועיין בהם דבוקשהחלב
 אין ובדיעבד ימים, ג' תוך הבשר לנקר יש דלכתחלה י"ה סי' ברמ"א עייז)ה(

 בב"ח כבוש רספק ראמרינן דהא סק"א בטשכצוה כפמ"נ עיין )ו( :,ראסור
 ע"ש! אמ"כ תורה ספק רהוי אסור אח"כ לבשל אבל כך לאכול דוקא היינומוהר

 הלב ומשום דם משום האמורין ה,ומין ואיזה דם הלכות דין פהפימן
 ובצוואר ושכלשון הלשון ושכצדרי הההתון ושבלהי ושבכתף שכירחופין)א(

 אסורים הדקין שוטן בהוך שהם הדקין וחוטי העוקץ וחומי הלבוחומי
 וגם מבפנים החוה אצל אורך חוטי ג' ג"כ להסיר נהגינן גם דם. משוםבורם
 צריך התיכה בלא ובשלם נטלם לא ואם רם, משום אסור נ"כ המוו: שלקרוס
 רק להסיר ג"כ נהגינן במליהה גם בקליפה סגי ובצלי החומין, כל כננדס'
 דאם מ.1 סי' כ"ח כלל בח,א ועיין א,, מי'  וברמ"א במחבר כ"כ קליפהכדי
 עור ועי;ן וצלייה, כמליחה דכככ'ש חומרא אלא דאינו מוהר קליפה בלאבשלו
 : רקין שהם מחמת אילו חוטין בעוף לימול רא"צ נרמ"א נוהנין ראנובשם

 דם משום האכורים רברים סוטימן
 מכתלמון כהלבון יותר דמחמיר דהרא"ה רפלוגתא ספיקא יש בביצה רםנמצא)א(

 ביצה כל לאסור המנהג נתפשט ומוה בחלמון דמחטירין פוסקיסושאר
 נתערב אם ורכן ג' כי' ברמ"א כ"כ לחלמון חלבון בין מחלקין ואין דם בהשיש
 שבא במעשה סק"ה להטיז מינו ושאינו נמינו נתעיב ואם בהרי. חר כטלבמינו
 סי שיהיה עד אמור סק-י ולהש"ך מינו, שאינו את פרק דאמרינן כשרלירו
 להש"ך כיטר מינו ושאינו במינו ונהערב האוםרו במקום היה אם מפק ישואם
 אסור הלב"ש לרעת ובנהכשל ס' צריך לבד מינו בשאינו רק נהערב ואםנ"כ,

 יש היתר בשאר הקדרה או מהמים שנתערב הפם'מ ובמקום ג"כ,הקדרה
 אם הוראוה המורה נוהגין בביצים הגמצא בגרויפין )ב( : בלב"ש כ"כלההיר
 מק"ז בבאה"מ עיין )נ( : אותה מכשירין אודם מראה שום בו איןהנרויפ
 רע'ק בחדושי ועיין כחד, חד רק דנתערב היכא אפילו להתיר שרוצהדמיטמע
 הנוטה שוולב שו'ת בשם אפרים ביד עיין )ד( : בהרי חר רק לההיר דאיןשמביא

 להלבוה בלב"ש ועיין אסורים בחמים שנשהמשו הכלים וכן אסורלארמימוה
 יותר בין ונהערב חיה מאוו,א אחת רנל שהתך בשוחמ שהורה במהאמ"ה
 ראם הכלים על והורה לחוץ אחה רגל ה'טליך לו כשנודע והשוחטמששים

 .ברור



 לא "ויא'ת טר*ות הלכדת .קוטי.
 אמורים הבלים כל אזי בהקררה כשבושל פעם בשוס ששים היה שלא לוברור
 מותרים אוי ששים אחר פעם בבשול עכ'פ היה אולי אצלו בספק הוא אםאכן

 דבנמצא מסיק קי"ח תשובה תליתאה במהדורא עיין י ע"ש מעל"ע אחרהכלים
 ורק החלמון. על ובין החלבון על בין כשר במינו ונתערב בביצה דםטיפת
 תשו' שם כהלבו"ש. לא מרפה או בשניהם ההלמזן ועל החלבון על נמצאאם
 הקרקע בסמיכה.על אותו ומעמידין אוהו שמולהין כרנלים לכתחלה מחמירק"כ

 המלפים נמלחו שאם שסביא אברהם ביר ועיין נחתכו, שהטלפין אףבזקיפה
 שאין מסיק כך נתכשל ואם מהטלפים, שלמעלה מה אף מעט אמור הרגלים,ם
 ששברה באשה מביא ל", ב"ב תשובה ארם בבינח עיין רבוק, איסור בלאןשייך
 הדם שבו החלמון ולקחה רם באחת ונמצא מאכל לעשות לקערה כיציםהרכה

 קורם שנורע ביון מוהמה המאכל בהם ללוש והתיר מעורב נשארוהחלבון
 וסימן מ'ז סימן .צ"ח: בסימן שהחמיר הש"ך לדעת אף וכשר בשא"משנתערג

 כלי מדין ורק בכאן, רשמתי לא נחוצים דכרים כך כל בשם אין כי מחטתס"ח
 לחמשה בזה שטבאר טה במ"ו בפמ"נ ועיין אבאר, ק"ה במימן איה"ש ועירושני
 מהלבו"ש טרפות להלכות דינים מחדושי בע,"ה ארשים כעה הימב, ע"שרינים
 כלי ווהו איסור בהם שנתבשל כלים בדין הוראוה מורי לכל נדול כללשמכיא
 ,מעל'ע אחר עד נורע לא אפילו אמור דרבנן אפילו איסוי וראי בהםשנתבשל
 ובנודע לעולם אסור מעל"ע בתוך נור; אם הורה של איסור מפק שנהבשלוכלי
 והובא לגמרי שמוהר רעה עור ג"כ ויש לההיר יש בהפם'מ אוי מעל"עאחר
 בהפס"מ להתיר יש ררבנן ובאימור , כהאומרין, הכרעה שיש אף בש,עהדעה
 הפם"מ באין ,אפילו טעל'יע עכ"פ.אחר אותה להתיר מעל"ע הוך נודעאפילו

 ; בוה שהאריך עודע"ש

 טרפווו -הלכות בעז"ה ונשלם'תם

 מטמימן"
 והדחה מליההדין

 שמביא בפתיחה בפמ"נ ועיין מליחה קודם הבשר ולשרותצויך,להריה)א(
 שהמלח מחמת המררכי כטעם דהעיקר קיי"ל ואנו טעמים ששה בוהשיש
 מותר לשניים חתך שהודח אחר אם )ב( : מק"א בש"ד ב"כ שע"פ מרםיתמלא
 עמ רקמ חהך ואם סק"נ ובש"ד כגליון כ"כ ס' יש דודאי כך מלח אםבהפס"מ

 ~ה בשם ועיין הפס"מ, בלא אף סק"ג,להכשיר בש"ר הפמ"ג רעת אכל חתולאו
 הטלפי הסיר לא אם )נ(. ן ע"ש שלמים בחרן רק שהורחו באוווות כצ"עשהעלה
 כגליון )ר( 1 א' מי' רמ"א מהטלפים מעט למעלה רק אמור אינו כך ומלהמרנלים
 למחות אין שרה אם נחושת בכלי ואף נכרי גכלי לשרות שמותר מגיאמהרש"א

דררבו



היראית מליהה הלכותלקלמ"58
 להשהמש מותר כשר בכלי באקראי שרה אם טביא עוד בהדחה. נ"כהררכו
 היטב רק הודה ואם שעה ווצי לשרות צריך לכתחלה הבשר הדתת )ה(בה:
 אוי שעליו הדם נגד ם' היה אם או מעט רק הורח ואס עוד נמלח בלא אףכשר
 : קליפה שמצריך מאיר בית בתשו' ועיין א' מי' רמ"א כשר מכ כך נמלחאם
 סק"ז: ש"ך בריעבד כשר רוהדו יבש אפילו בשר בה ששרה בהכלי נשתמש אם)ו(
 ההפשרה אחר הפעם עוד מלחו ולא מליחה ש.עור הוך הבש, נקרש אם)ז(

 כ"כ ההפשר אחר מליחה שעור נשתהה לכה"פ אם ' בדיעבד מותרונתבשל
 ג"כ הקרישה. קורם ששהה השיעור שמצטרפין כפר"ח ועיין סקי'א,בש"ך

 ; הזמן לפי שהכל נקרש אמ בספק מקי"א כש"ד ועיין מליחה,להשיעור
 לבשר הקנה אין קרח הבשר באמצע שהיה מצאו מליחה שיעור אחר אם)ח(
 לא אם שמתיר שאול גבעה השוכת בשמ סק"1 בפ"ת ועיין ~צלי,אלא
 ואם הפסד. בלא אף שנית ומריחה מעמ היחה ע"י הנ"ל המליחה אחרהודח
 שהאריך אפרים ביד ועיין לצלי, אף אומר הפעם עור נמלח וכבר היטבהודח
 הקרוש הבשר שיש-לחמוך שכתב בח"ד ועיין מעט. וצ"ג הרחק כשעהומתיר
 בלא נמלח אם )ט( : ע"ש יב"ש לאחר ין'ש תוך בין מחלק והוא בפ"ע,ולמלחו
 גמלח ואם שניה ומליחה הדחה ע"י במלחו בשהה אף כשר בהפם"מהדחה
 וביש ב' סי' רמ"א הפמד בלא אף מותרוה החתיכות שאר חהיכות שארעם
 מליהה בלא נתבשל אם בדיעבד מהיר הלכו"ש שעליו הרם נגר בחתיכהס'

 היה לא דאם מקי"ב כבאה"מ ועיין סק"ח כפ"ת כ"כ הפמ"ג כדעה לאשנית
 אברהם ביד ע'ין )י( : אמורה והיא החתיכה כל כנגר ס' צריך כך ונתבשלס'

 שנמלח בשר ,יא( : ע"ש בראשונה הורח שלא אווז בשומן שמיקל הפמ"ג.בשם
 יח,ור יב"ש הוך' והוא עיד נהבשל לא ואם כשר, בהפס"מ כך ונתכשלמצ"א
 ד': סי' רמ"א צלי אלא הקנה לו א,ן יג"ש אחר הוא ואם השני, צדוימלה
 עיין )יג( מצ"א: אלא נמלח שלא שומן שמהירין רע'ק ובחדושי בגליון עיין)יב(
 שמתיר במה בגרופין מעורב במלח שמלחו מעשה שמביא מה סק"יבפ'ת
 בכשר עוד נתבשל דבלא מקב"ך בש"ך עיין )יד( : שנית ולמלחו מעטלהדיח
 עוד, הודה דלא דוקא היינו יב"ש הוך שניה מליחה דמהני מצ"אשנמלח
 מליחה שיעור הוך חתך אם )טו( י שנית מליחה מהני .לא הורח אםאבל

 שעור )מז( ; שנית שם ולמלוח להדיה דצריך מקכ"ד. הש'ך רעהמהחתיכה
 בשעיר להתיר יש לאורחים או שבה לכבור או נהבשל אם כדיעבר במלחשה,ה
 במה כקי"ג בפ"ת עיין ,ין( ו': סי' רמ"א שעה א' שהיה ?ריך ולבתחלה.מיל

 שראו, עשירים או תורה בעלי הם אם היינו אורחים ככור נקרא מהשמביא

 אזי בכלי מיר מעט היה ואם להפלימ. לכלים. מליחה דאין כשרמלוכלך איני היה אמ חולבת או כשר בכלי במלחו הכשר הודח אמ )יח(לככדם:
 אחרונה הדחה גלא ,שנתכשל גשר )יט( : ה' סן:' רמ"א מלוכלך שהיה אף.כשר



 למהיי"י" מל'הה הלכדןעלקימי
 עיין )כ( : פ' סי' הרט"א דעה כז שבקדרה מה בכר הבשר כננד ששיםצריך
 שאין שבת ער לבעל בשר ששלחה באשה והאריך שהביא מה סקט"1בפ"ת
 צריך טליהה בלא שנהבשל בשר )כא( : מוכיחוה אומדנוה אפילו'ישמומכין
 למקום מטקום פירש מהמה אמורה חהיכה ואוהה כנגדה מ' בהבשילשיהיה
 ;ל לפטוך ע~ש ווררים גינה השובה בשם שהביא בגליון ועיין יא,'. סי'רמ"א

 מהרננולה שדם כתוב ונייכ מהחתיכה, דנפק הדם כנגר רק רמשעיינןהראכ"ר
 דשמוהו היכא בפשיטוה שמכשיר הד"ט כעיקרי ועיין מכביצה יוהר לא שיעור'

 מליהה בלא שגתבשל בבשר הרמ"א לדעה גם . רותהין במים מקורםהבשר
 דמו נתייבש טליחה בלא יטים נ' ששהה בבשי 31ן טוהרוה בהפס"מאעפ"כ
 בלא שנהבשלו מעים ובבני מ,, צריך נמלח,אה"כ אם אף נהבשל ואםבהוכו
 בפר"ת ועיין בגליון. כ"כ מוהיים הם אף שעליהם השומן נגד ם' יש אםמליחה
 בפ"ה עיין )כב( : דם בה ומחזיקין טעים בני בכלל אינו רריאהשמביא
 ששהה ההיכה בטעות שנמלחה במעשה הלוי הר"ש כדעה שהעלהסקכ"א

 ששהה בשר )כנ( : באכילה טוהרים דכולם ונהבשלו אהרוה חתיכוה עס ימיםג'
 הרהה עיי אפילו צליה אהר ולבשלו צכי רק היהר לו אין הדהה בלא ימיםג'

 שאהר בהפם"מ היהר יש בצלי שא"א ובשומן מקכ"ד, בפ"ה כ"כ אסורומליהה
 ועיין סקכ"א בפ"ה כ"כ כנגרו מ' שיהיה שוטן בשאר יערכ וטליחההדחה
 שיטלחו דעהו לפי שמתיר הבושם ערוגוה בשו"ת ועיין שאוסר. אפריםביד
 ע"1 פימן אפרים ביר ועיין ע"ש, בהפמ"מ ורק ברוהחין אה"כ ולחיומהיטב

 כדרכו וימלחו ידיהו שמקודם עצה ונוהן ימים ג' ששהה שוטן לעניןשהאריך
 שומן החהיכוה שיו:יה בענין קצרים שרפנותיו היטב מלובן אגן ילבןואח"כ
 לדעהו כי בהרי חד השומן יערב ואת"כ כולו ע"פ ,מ"ז ומפורדיםמפוורים
 דכבר רגיאל חמורי בשם מקכ"1 בפ"ה ועיין ;"ש. צלי אלא בישול נקרא והא,ן
 שמא חוששין ואין דוקא אותם לצלוה צריכים דכלא"ה להשהוה מוהרוכחל
 ורק ימ,ם ג' ששהה בכבד ג"כ שמהיר יהונהן במטה ועיין אח"כ לבשלםיבוא
 ;ם כנוקכ שאינו בכרי אוהו מלהו אם ויענין )כד( : ע"ש אח"כ בשלולא
 שלא שלמוה אווזוה שרו אם )בה( סקל"ב: ט"; להחמיר הילכין בשרשאר

 כ"כ צלי צריכים הפנימים והאברים האיו;ות כשר נדול לצורך בדיעברנפתחו'
 דאם בשפהי מקנ"נ הפמ"נ כשם שטביא במקכ"ח בפ"ה שם ועייז סקכ"ח,בפ"ת
 בריעבד אף שאומר ימים נ' אחר עד יטהו ואח"כ ימים נ' הוך קרח מלא בשרשרו

 ג' ושהה שם 1נפשר לביהו קרוש ב'"ר שרקח בדיעבד א?רים ביד עיין.ע"שי
 פניה, על מופח משקה שהיה מחמה והכשיר ימימ ג' בהוך היה ההפשר אךימים
 ,הוך הודח שלא כאווזוה פ"א שההיר שמכיא קל"ד השובה במוטו"ד 'ג"כועיין
 מן הנפלטים דמים מהמה וההיר נ"י הוך לבית מקורשים הכנימו אךג"י

 ן ע"ש להכ'2יר רבריו ג"כ המכים ;"ל רא,"מ הרב וגם כהדחה הויהקרישה

 אסהיה



הוראו" מייחה הלכדת יקיט'"5
 ידי על אוהו רהשרות דשרי םקכ"ט בפ'ה עיין בשבה נ' היום חל אם.)םן,
 בשומן שמ'קל אפרים ביד עיין )כז( : ענין בבל שרי וביו"ט בצלי א"א אםנכרי

 שאחר הכלים הערובוק . בכמה ונתערב ימים ג', אחר אותו שמלחוהכנתא
 דמפק מוהר אח"ב או ימים ג' הוך נמלח אם מפק יש אם )כח( :מעל"ע
 ששהה בשר להערב אם )בם( : להקל הגאונים חומרות רק שהוא וכ"שדרבנן
 בטלה ס' והיה חהיכות בשאר מליחה בלא שנתבשל בשר ובן ההיכות שארעם
 שלא בשר )ל( : יר מי' רמ"א עצמו בפני כאו"א כולם לבשל ומותרברוב
 : לצלי אפילו מ"ו מי' הרמ"א לרעת אסור מעל"ע במים ונכבש דמו עודפרט
 ככוש מיקרי לא הנזעל"ע בהוך המים התליפוהו דאם סקל"ג בפ,,; ע14ן)לא(
 ועיין אזלא. קמא רקמא כבוש מיקרי לא מעל"ע כנהר נככש ראכוהיכא
 לו יש יק כבוש מיקרי לא קרוש במים מונח היה .ראם מק"מ בשפהיבפמ"ג
 מינומ ח"י בציר רכבוש בגליון ועיין לצלי, רמותי בלבד ימים ג' דשההדין
 אכור בבשא"מ שנמלח כשר )לל( ; מעל"ע במים מכבוש הדינים לכלהמיר
 נצ"ע מםיק סקע"1 בשפרוי בהרי תד נהעהב ואם יא. '"יי רמ"א החתיכהכל
 הוך לציר נפל אם כפק יש אם )לג( : מוהרים החהיכוה שאר אבל נהכטלאם

 אברהם ביך ועיין לציר, שהוץ מה מותר שיעור_טליהה אחר או מליתהשיעור
 שיעור ששהה בשי )לר( : עליה שנמלחו תהיכוה לשאר ג"כ קליפהשמצריך
 צריך למעלה וגם מיר אפור הציר שבהוך מה לציר נפל שהודח וקודםמליחה
 כלי על לציר נפל באם שהעלה כמה סקל"ח בפ"ת ועיין כ' סי' רמ"אקליפה
 פ:ורצולייען .שנקרא הכלי אוזן על רק נפל וכאם שבה. לכבוד בגרירה שדיחרס

 ההדחה קורם מליוזה שיעור אחר בסכין חתך אם )לה( : מעל'ע אהרשההיר
 ועיין קשה, בקרקע נעיצה ע"י מוהר ובדיעבד הגעלה צריך הסכיןלכהחלה
 עמה שפלחו מלח )לו( : בדיעבד קנחו לא אם אף לאתרים שמתירבגליון
 עיין )ל,( : שנהייכש אהר ואפילו המלח זו עם הפעמ עוד למלוה אמורבשר

 בשר זו כמלח מלח ואוז"כ קשה מלח חולב כסכינ בחוזך מקמ'אנמשבצות
 שהאריך ג"כ ע"ש ב"י היה אינו אפילו וגם בהפם"מ'ע"ש רק וההיר ס' היהולא
 בארשט עם ריהחה קערה להוך שנפל בבשר סקך"ז בשפהי עיין )לה( :ב1ה

 ההריפות שטהיך שממיק ע"ש בהפס"מ אף והפריף והיס"ב חלב עםמחומין
 שמתיר הצ"צ בשם סקמ"ג בשפהי עיי1 )לט( : בכ"ש אפייו ומבליעמפליט
 ועיין ס"ם, מטעם בבשר קליפה ע"' יחד נמלהו אם שספק וחלב בבשרבהפס"מ
 מתיר מכ"מ דהוי גוונא כהאי והלב ובשומן כך, ג,כ שפומק ובכ"אבח"א
 רקרקע בח"א עיין )מ( : ע"ש דרבנן מפק רק רהוי בהיהר רוכ רהוי היכאבודאי
 ספק הוי מרוצפה לא כך קשה קרקע אבל שא"מ ככלי דינו בציגולמרוצף
 שהריחה באשה והפסד לעני מב.נ'יר קכב תשובה הליהאה במהרוראגטומו"ר י מוהר שלמעלה ומה אמור לצור נקדקע ש~גע מה ולבן שא"ם כלי הואאם

הב'טר



להויאות מליחה הלכרת;.,יקימי
 ובישלו; אוהו הריהה שעה ואחר שמולהין הדף ער אוהז ונהנה במימהבשר
 תשובה שם בצ"ע וממיק שהאריך ע"ש אוהו מלחה אמ ושכחה בקררהאוהו
 אם מהלק מליחה שיעור הוך הוא אם וםפק המליתה אהר שהודה ככשרקכד
 בחזק"ו מוקמינ; הרחה שעת על המפק ורק היה אימהי המליחה שעהידוע

 השובה שם אמור, אזי היה אימהי הטליחה שעת על המפק ואמדמעיקךא.
 בכשא'מ נמלח אם הי'נו הצרדים ונמלח'נ'מנ' עדיף מצ"א דנמיח פהיי משכהקכו

 לציר שחוץ מה לצלי מהיר מצ"א ובנמלח לגמיי נסור צדרים ' מב'בנמלח
 ר;שו' שם מקודם, ) הורח לא אם בעין הדם לענין בזה נ"מ יש ועוד ם"ם,מחמה
 האם בהוך הביצה כך ומלחו שלה האם בהוך בעוף שנמצא בביצה מכשירק"ל
 ממנה גטלו ולא ששכחו בהרנגולה מכש;ר קלא השובה שמ ע"ש. בשר שארועם

 של חלמונים כמו לא קמנים שהיו רק כך ונהכשל ונטלחו הביצים שלהשלר
 קלכ השובה שם ע"ש, 'בפסח טאכאק לשאוף מכשיר בשם ונ"כ ביצ,ם,שאר
 תשובה '~ם מנוקב, שאינו בכלי או מנוקב בכלי הכשר מלהו אם בשכחומכשיר
 הבשר יהיה שלא בנהר הבשר להשרוה בחורף הקצבים .שנוהנין מה מהירקלג

 הגבאי אווזו שקרא בעה לכיהכ"נ שנרב אחד לענין וע"ש ימים, ג'ששהה
 קלר השו' שם לעניים, 'הלז הנדר ליתן ולא הביהכ'נ על רק הנדר ליהןמחויב
 וכן מיל ש;עור קורם מטליחהה אוהה הודחה אם שמפק אחת בחתיכהממריף
 שמהיר להלכה הש"ך דעת מביא ק"ה השובה שם ע"ש, ,טרפה מכ חהיכותבב'

 קר; תשובה שם ע"ש, אק": אוהו להשהוה כדי 'מים ג' הוך כ21ר,להשרוה
 חומרות רק רהוא כיון הרחה בלא ימים שלשה חהיכה שהה אם בם"קמתיר

 והמליחה קודם באווזוה,שהורחו בריעבר מתיר קמ השובה שם ע"ש,הגאולים
 במפק מטריף קמא תשובה שם ע"ש, לכ'שול אף אוהן ומהיר 21למים מבחוץרק
 אימורא אהחזק רלא מיון החו"ר לרעת אף מים עם בכלי מעל"ע הבשר נשרהאם
 אוהו מלחו שעות י"ב ובהוך והודח שנמלח בכשר מכשיר קמכ תשובה שםע"ש,
 דלא היכא ומחלק סנוקב ב:לי דמי להוציא אוהו שמלהו בשר עם הפעםעור
 אסור :עה שנמלח החהיכות בין כך מינהת היה רק הכשר זה הפעם עודמלחו
 מעל"ע קריעה בלא הלב יונח שלא לכההלה מחמי. קמז תשובה שםע"ש.
 מכשיר קטח תשובה שם ע"ש, בו שמכונם בתוכו הדם כיבוש חששמחמה
 ולא רשיע רלב מטעם ראשונה הדחה בלא ונטלח אוהו ,שקיעו כלבכדיעכד
 כל מאמעריקא החדשים העופוה אופי קנב קנא קנ השיבה שם ע"ש,בלע
 ע"ן נ"כ, אומר שלהם הביצים ואפילו עליהם טאבוהינו ממורה לו שאיןזמן

 כרוך והגיחו כשר מלהו אם כויעבד אפילו אומר מ' כה תשובה אדםבכינת
 מ'ה ל' תשוכה שם ג"כ, אוסר אוהו וצלעו בנייר שכרכו בכבד וכן פשתןבבנד
 והנביהו כשא"מ לתוך או לארץ נפל מליחה שיעור ונהוך בכ"מ , שנמלחבבשר
 ומה מיד הגביהז שלא אף הציר מן שלמעלה מה להתיר דיש מסיק טיראותו

שכהוך
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דתל-
הוראות מ~לידןה , דךע

 הפרש עמ שנמלח בקורקבן מז לב תשובה שס ;'ש. מיר אמור הצירשבתוך
 אבל להקל יש דבקירקבן ממיק הפרש כנגד מ' צריך אם כך וגתבשלשבתוכו
 נז השו'מ' שם בזה. סק"א בטשבצוה ועיין לאסור. יש הפרש עם שנמלחבזפק

 בהרנגולת נוגעת חתיכה ומקצה בשר עם שנמלחה .מרפה שמנהבתרננולת
 שלא החת'כות להתיר יש וס"מ רבהפס"מ ממיק בוו זו ניגעותי חתיכותושאר
 החתיכוה. שאר החה מהמרפה הציר ןכ שלא באופן רק להטריפה בוראיגנ'גו
 בחכמתעיין

 אד"
 היטב הימב שיריח לכתחלה' אפילו גדול לצורך שמתיר

 כך: אותו לטלוה אז ומוהר שיתרבן ער שניים במים ויריח ויחזור במימהבשר

 בשר"ביחד הרבה מליחת דין ע'מיטן*
 ולא קיבול ביה לה שיש ודוועיכה א' סי' ב"י זע", חהיכות הרבהמילחין)א(

 ב' אותה שטלח חהיכה )ב( : א' מי' רמ"א רהוש אין בדיעבד אותההפך
 שמלח שאף שמביא אפרים ביד ועיין רמ"א. שם כשר בנתיים הדחה בלאפעטים
 ראנו קה מי' לקמן עיין )ג( : להכשיר ג"כ' אפשר הציר פייטה אחראותה
 ששהה ברי;בר )ר( : לשמן כחוש בין ואא"ב בששימ מליחה בך לשער.נוהנין
 ששהה כשר ננע אם העולה כלל ה'. מי' מחבר כשר ימים כטה בטלהובשר
 להכשיר יש הפס"מ במקום מליחה שיעור בהוך שהיא לבשר מליחהשיעור
 שיעור בתוך וכן רציר נפל דאפילו כלל נמלח לא אם וכ'ש מעל"ע, עראפילו
 ומליחה הרחה ע"י הט"ז לדעת ככושה שיעור שהה לא אם להתיר ישמליחה
 טליחה שיעור בהוך שהוא לבשר והרחה מליחה שיעור אחר נגע אם וכןשניה,
 ומליחה הרהה ע"י להכשיר יש שבהפס"מ סק"נ והפ"ת להמייף. הש"ךרעת
 אם )ו( : לצלי אפילו מרפה מעל"ע אחר אבל מעל"ע ער שאפילו ומשמ;שניה
 י'ט יכ"ש הוך הוא אם כהפם"מ טליחה שיעור אחר לזוב מקום ויש לצירנפל

 קרקע ש;"נ ציר לתוך שנפל בשר )ז( : שניה ומליחה מעט הרחה ע"ילהתיר
 עוד שהה לא והבשר לא אם מנוקכ ככלי חשוב הוא אם שממפקינןומאהר
 : קריפה כרי ג"כ ולמעלה מיר אסור הציר שבהוך מה במלדוו מליחהשיעור
 נגר רוב שהיו מים עם מעורב ציר )מ( : לקולא הולכין מים מפק ציר ספק)ח(
 לששה ומבאר שטחלק מה סק"נ כשפהי בפמ"נ עיין )י( : אוסר אינההציר
 חתיכה הוא הא' הדין בהג"ה, מהיב ו' טסעיף מדינים והש"ך המ"ן דעהרינים
 אצל והונח נמלח ילא כראשונה שהורח בשר הב' הרין בראשונה. הורההשלא
 אחת אצל והונחה במלחה שעה חצי ששהתה חהיכה הג' הדין בטליחה,חהיכה
 הונחה יך"ש והוך טליחה שיעור ששההה בשי הרביעי הדין מל'חה,בתחלת
 יב"ש לאחר בשר הוא החטישי הרין מליווה, שיעור הוך במלחה חתיכהאצל
 היטכ ע"ש במלחה חהיכה אצל שהונה מעל"ע לאהר בשר הוא הששי הדיןע"ש.
 בכל שמבאר האיך הנ"ל מהד'נים אחר בכל וע"ש והש"ך הט"ז דעת שהעיהמה

אהר



לאהוראית מליחה הלידת,)לקדטי.
 הוך בין החילוק היטב ע"ש לכשא"מ או ל?"מ או לציר נפל לענין-אםאחר

 : ע"ש יב"ש לאחר אויב"ש

 והטלפימ הראש מליחת דין עאסימן
 ואם מהרגלים הטלפים וגמ מהראש וקרומיו המוח להמיר צריךלכתחלה)א(

 ואם נ'. מי' רמ"א אסור והטוח מותר הבשר ושאר הראש המוח עםמלח
 אם )ב( : אפור למעלה ומעט הטלפים שבהוך מה המלפימ עם הרנליםמלח
 המוח ננד כהקדרה ס' יש ראם מק"ט הש"ך דעה כך ונתבשל המוח עםנמלח
 נמלח ולא המוח עם שעשהו בפשטידא שמביא אפרים ביך ועיין מוהר, המוחגם

 ברגלים עוד וע"ש עצמו, בפשטידא ס' היה לא אם הפשטידא שאומר ע"שהמוח
 : ע"ש שניה פעם ולמלוח הטלפים להמיר הקנה שיש הטלפים עםשמלח

 שמולחין ברגלים לכהחלה טחמיר' קכ השובה תליתאה במהדוראבטוטו"ד
 : ע"ש נחהכים שהטלפימ אף בזקיפה הקרקע על אוהו ומעמידיןאוהו

 והריאה הלכ "ליחת דין עבמיטן
 מליחתו אחר הלב בישל ואמ המליהה קורם וערב שתי לקורעו צרירהלב)א(

 דבוק היה ואם אסור. עצמו והלב הלב כל כגנר ס' צריך קריעהכלא
 נשאר עצמו וה;וף שלם היה לא העוף אם העוף כל כננד מ' צריךבהע'ף
 קליפה: צריך קריעה בלא הלב עם שנמלח והבשר נ'. סי' רמ"4באסור1

 מ" מחבר והננפים והרנלים הראש בלא אפילו לבו כנגר פ' בו יש עוף כל)ב(
 לבה כנגד ס' בה שאין והט"ז מהרש"ל דעת ;ורה 'שהופשט ואווזאנ'
 רריאה עה סימן בפר"ה עיין )ד( לשכחה: דקשה הלב כל לאכול אמור)ג(

 : רמ בה ומחזיקינן מעים בני בכללאינה

 הכבד מליחת דין עגסימן
 הכבר מ'.?נגד צריך ומליהה קייעה שיי אפילו צליה כלא הכבד ,נהבשל אם)א(

 דלא גייר על הכבד לצלוה שאסור מק"א בפ"ה עיין )ב( : א' מיירם"א
 כנגר ס' ג"כ צ'ריך הבשיל עם לקדרה נגע הצליה באמצע אם ,)גן :'כהט"ז
 ואם הכרמל הר השובה בשם מק"ג בפ"ת כ"כ אסור הכר לאו 'ואםהכנר
 רוקא הבבד הודח אם )ד( הקדרה: להכשיר אם צ"ע ריקניה היהההקררה
 לא אם בו שנכבש והכלן להכשיר, העלה מק"ר הפ"ה מעל"ע בטיםונכבש
 שנמלח רכבר מביא סק"ה הפ"ת )ה( : לאפור יש הכבד כל כנגר במים מ'היה
 שנהבשל במעשה סק"ו בפ"ת עיין )ו( : מעים , הכני להטריף י,ש מעים בניעם

 כצ"ע: ומסיק שהאריך ע"ש והכבד הלב אחו; בהרנגולה ומצאו הרנגולים'הרכה
 להכשיר אפשר דלצורך מעל"ע במים שנכבש בכבד הביא מק"י בשפהי עיין)ו(

לצליה



הוראות כמליףץוקףץלידדנ לקומי 6'2

 בהנור כבר לצרוה לענין והאריך שהביא מה סק"א נפ"ת עיין )ח( :לצליה
 שהביא הלוי מהר"ש בשם שהכיא בגליון עיין )ט( : ע"ש מהגחלים אותושגרף
 שהמעים והורה כלל נפתחו שלא ב' היו ובהם רבות עופות שנמלחומעשה

 : מוהר לבשל גם והאחרות צלי יאכלם הב' ואותם ישליכווהככד

 המחול טליחה דין עדמיסן
 שצריך ניקור בלא שנצלה כמחול בם"ז עיין )ב( : נשר כשאר רינו הטחול)א(

 הכליוה מליחה לענין הש"ך דעת שמבאר בפמ"ג עיין )ג( : שמנו לפי בם'לשער
 דעה גדול וצורך בהפם"מ בשר עם נמלחו ואם מליחה, להם שמועיללקולא

 : הרש"ל כדעה הפכיד לא הכשר לההיר המקילהח"א

 הטעים מליחת דין עהמינמן
 שומן בלא ככשא"מ נמלח לענין בדיעכד מעים בכני דם. מח,יקינןאין)א(

 כשר לבד חוץ מצר רק החלחוייה נמלח אמ )ב( : א' מי' מחברשעריהם
 אפילו חוץ מצר וימלחנו יחוור עוד נהכשל לא אם פנים מצר רק נמלחואם
 : א' מי' רמ"א מוהר והכל השומן כננד מ' צריך כך נהבשל ואם מעל"עאחר
 יש בהפם"מ ה"ו"ד דעת לפי הדחה בלא ימים ג' הכנתא שומן שהה אם)ג(

 הזפק עם העוף נללח אם )ד( : כנגדו מ' שיהיה 'במים ויבשל למלוחהק:ה
 ועיין בפ"ת'מק";, כ"כ דבוק איסור בכאן "מרינן ולא המאכל כננד ס'צריך
 כנמת השוגה גשם שהביא מקי'ד המ"ז סי' פמה להלכות תשובהבשערי
 לדעה נ"כ שמסכים בשם רעהו והנראה המנ"י על וחולק בזה שמהיריחזקאל
 המאכל לעבר שנהפך בחלחולית סקי"ג. בשפתי עיין )ה( : יחזקאל כנמההתשובה
 והמכים רוהחין במים עירו ע"י אותה ומלגו . מליחה בלי בקמחומלאו
 השוטן ויקלוף השני בצד החלחול.ה אח"כ שימלח באופן רק שמתירלהרב
 הטעים כל ,שנקרה ששכחה באשה ל"ו כא השובה בב"א עיין )ו( : ע"שמעליה
 : והכשיר הדקין כל ננר ם' ואין ונתבשל מעיא הרייט נקרה אםושכהה

 מלחו ולא ושכחו בעוף שעליה הקשה הקליפה עם ביצה שנמצא נשאלהי)ז(
 רק מהמהכי א' הדנים והכשרתי מליהה בלא בדגים כך אוהה ונהנואותה

 מב ערובין ממכת להומפוה שמראה הגר"א בבאור ועיין מליחה צריכהטמנהנא
 : בהדגים כנגדה ס' שהיה מחמה והב' בריעבד, להקל דעהו מראה ושםב'

 החי מן היוצאים דברים דין פאסימן
 סכנה: כו שאין לחולי חמור שר רגלים- מי להתיר שפסק סק"ג בפ"העיין)א(

 בהממם מחט או סרכא ע"י ,נטרפה אם שנטרפה. מכהמה גבינות .)ב(
 שר קרום ניקב ואם ימים. טנ' החלב לאמור יש הטכה פי בהוגלר אומעל"ע

מוח



 לב "וראיה טלאחהד:לכות'יקוטי
 חודש, י"ב עד להמריף יש יהרת ע'" ואם ימימ נ' בהוך אפילו להכשיר ישמוח
 ממריף שרד הלבושי המרה חמר ע"י נטרפה ואם בם' לשער צריך נהערבואם
 מההלכ נהבשל ואם סק"ט. בפ"ה כ"כ אמורים כ"י הם אם והכלים יב"ח,עד

 עיין )נ( אסורים: ג"כ ב"י אינם הכלים אפילי אז נחלב ימים ג'שמתוך
 דהקלכ כגון ס' ע"י לההיר יש דלפעמים כהלב שנמצא דם לענין מק"יבפ"ה
 דמביא מק"1 בפ"ה עיי1 )ד( : מהדר לם קצה בה שנחלב רק ונקי צלולכעצמו
 נקב שנמצא כגון כשרה מכהמה החלב לאסור יש דלפעמים הלבו"שבשם
 מהמה כוליא ממנה שניטל שגמצא בבהמה וכן במרכא ונמרכה הכבדבחצר
 בכאה"מ עיין )ה( : ע"ש חדתא מלהא רהוא הגם הדבר במעם ע"שחולי,
 רוצה וא'נו שנשחטה מבהמה חלב לו יש אם שאלה הביא פק"ה ל"מבסימן
 שמקודס החלב אבל לאסור יש ימים .מג' שהחלכ והירה הדין מה הריאהלבדוק
 שהכשיר הריאה ש,רקו אחר בצלעות מכה. מצאו באם עוד .שם ועייןמותר

 יומן: בני '2אינםהכלים

 תולעימ דימ פדמימן
 פירשו אם אבל מהם. ושוהה שוחה נוכעים שאעם במים הנדליםתולעים)א(

 בכ"ע הנוכעים ובמים אסור, ביד אפילו המים '2לקח או הכלי דופןעל
 שהו;ליעה מראז"ני יע לעשות שמותר שהכיא סק"ג בפ"ת עיץ )ב( :.אמור
 מותר שההליעו משקה שאר או דבש שהביא בל" בשם אברהם ביר רכ,עיץ
 ע"ן ,נ( : לכך כתנתו יטאי1 לפי אימור מבמל נקרא זה ואין ויסננו שוחממנוע"י

 וא"א מוב עתר ומעץ הימום ע" אפשר אם שנתלע בשומן בשפתי מק"טבפמ"ג
 בחג שהכיא מקכ"ד בבאה"ט ע"ן )ד( : בהפם"מ מוהר וה'2אר למעלהימול

 מותריה מילבין אחת א.טה מצאה ואח"כ ראענקעם מחנתי קודם שלקחוהיטבועות
 ע"ש אורה ולא מאלינעם ולא ראךנקעם אוכלי1 לא מעשה שאנשי הביאועור
 נמלים בו שנפלו דב21 )ה( : ע"ש קמנים מילבק בה '2נמצא קמח לענץעוד

 במכץ פירות או צנץ חתך אם בה"א עיץ י( יג: ם" מחבר ףסננויחמ"נר
 '2נמצאים שמילבי1 עוד וע"ש מעמ, לקלוף צריך בהוכו התולעת גםוחתך

 : ע"ע ואמורים לפר. מפרי עכ"פ פירשו מסתמא וגררפידבקמח
 אף שור של השהן כים דבנמתם מפיק קכ תשובה תליתאה במהדךאבטומחר

 נדולים תולעים שנמצא בנהר '2ם עוד בניקכ, כמו טרפהמבר"תו
 שיחממו מהני ולהבא אסור המים מזה י2אפו מה בסינון אפשר '1טאיוקטנים
 במרקחת קנו תשוכה שם המים, מזה לאפות מוהר ואה"נ וימננו 'המיםהימב
 תורעים, בו לעלות המרקהת דרך שאי1 מטעם התיר תולעים ג' עליושנמצא
 21ל חתיכות שף על מצאה ואה"כ קרףט שבררה באשה מביא בשםוג"כ

 וטהובא נכריס 'טל הפאתירלא סתיר מטם עוד גם ע"ש: היטאר והתירתולעים
לישראל
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 ג' ;ליו נמצא אם במרקחת ראומר נד לז השובה כב"א עיין ע"ש.לישראל

 וכיון אחד מפק רק והוי במרקחת שייך לא סיגין וגם חימום מהג' ולאמילבין
 בארבעס מהיר קנח השובה שם ע"ש, נימוח יהיה אפשר ספק מיקרי לאדמוחזק
 כולו, כשר בהקופה נמצא לא אם אחת קופה לבדוק מתיר בהוכן זבוביןשנמצא

 שריטיווען ע"י לההיר הקנה דיש מתולעים חטים לענין ממיק קנט ,השובהשם
 שנמצאים כנים כמו קטנים בתולעים מתיר קם השובה שם ע"ש, הקמחולרקד
 תשובה שם בריה, חשוב זה דאין מטעם סינין ע"י להסיר אפשר שאי אףבמים
 ומתיר פעקליך בשלשה הולעים ומצא מנכרי ישראל שקנה בציקאריע מתירקסא,

 שם ע"ש, לישראל הפעם עוד ימכור שמא חשש ואין להנכרי אותהלהחזיר
 ממר"ת אומר והנכרי מנכרי ישראל שקנה קמח לנכרי למכור מהיר קמבתשובה
 במרקחה ג'כ שאופר מק"ח במ"ת עיין ע"ש. בהקמח רוחשין מילביןשראול

 מילבין בו שנטצא קמח וההמיר, שהאריך ע"ש מירבין בהם שנתהוושהתליעו
 אפילו בה מהני שלא הקמח ואוסר חולק הח"א אבל להקל הפר"ח דעתמראה
 טראה הקמח ע"ז ברבים להכרי, אבל זה, על להשגיח י'ש לכל וראויריקוד

 : בזה היוב שאין האחרוניםדעת

 ביצימ הלכות .פומימן
 ואפ' אמור בשוק נמכרה בה שביוצ" כרי נגמרה אפילו וטרפה גבלהביצה)א(

 או נבלה ביצת היא אם ספק ואם ג' מי' מחבר אמורוה כולן באלףנתערבה
 היא אם םפק הוא ואם תערובוה, ברא אפילו מותרות משחיטה ביצת הואאם

 התרנגולת נשחטה אם )ב( : אסורה שחיטה או כדאורייהא דאסורה טרפהביצה
 בסי' לקמן ועיין מבהמה, שנחלב חלב כרין שלה ביצים דין טרפהונמצאה

 : בטר דלא כהרש"ל הש"ך ודעה בהפמד ברוכא בטל דביצה הם"ז רדעתק"י
 מעם ולא מרה בה גטצא שלא בהרנגולת שהערה במה סק"א בפ"ה עיין)ג(
 שהמילה ממה עצמן הביצים דאותן והעלה מהתרננולת, כיצים הרבה ויש כללמר
 ברוב, במלים ימים ג' שמקודם הביצים נתערבו ואם להתיר, אין ימימ ג'הוך
 להקל קשה נך:ערבו אם ימים ג' שמהוך ואוהן שניים שניים אותן לאכולורק
 נבלה ביצת על תרנגולת להושיב רכהחלה דאסור מביא בגליון )ד(ע"ש:
 בה שבולר מיוס יום כ"א שההה אם טרפה ספק שהוא עוף )ה( : עיישוטרפה
 בעת בה הספק נולד ואם מוהרות, והביצים הוא כיצים והטילה וחזרההמפק
 ויניל יום כ"א להמהין הביצימואח"כ כל שימיל להמתין צריך גיציםשמטיל
 לאכול שרא שהמנהג שהכיא כק"ז בשפהי עיין )ו( : מוהר ואז אחרות פעםביצים
 או גענז ווילדע אוהן שקורין שחורין שחרטומיהן אווזוה ובר אווזותאותן

 בח"א עיין ),( : ע"ש לאסור כך כל מחמירין אין מהם אבלהביציםקאמשקעם
 וצריך כאפרוח דינו האוסר במקום היה אם דם טיפת או אפרוח גה שישביצה
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 טב,א ל"י כ"ב תשוכה אימ בלינת עיין ברוב. במל ידוע אין ואם כנגרהס'

 דם מיפת באחת ונמצא מאכל לעשות לקערה ביצ,ם הרבה ששברהבאשה
 המאכל בהם לליש וה"ר מעורב נשאר וההלבון הדם שבו החלמוןולקחה
 שהחמיר הש"ך לדעת אף וכשר בשא"מ שנתערב קודם שנורע כיוןטהמת
 דבנמצא טמ.ק ק,"ח השובה תליהאה במהדורא במוטו"ד : ע'ש צ"חבפימן
 ורק ההלבון, על בין הח"מון על בין כשר כטינו ונה::רב בביצה דםמיפת
 ע"ש. כהלבו"ש לא מרפה אוי בשניהם החלמון ועל החלבון על נמצאאם
 שנהבטלו כגון הביצים דמוהר היכא אף דמס'ק כיצים להלכוה בלבו"שע.ין
 נטקום ורק אמיר,ם והקדרה המים מים. עם בקדרה אותן בשלו אמ"אכל

 דבמל וכ"ן להתיר. יש היהר בשאך הקררה או טהמים שנהערב כגוןהפס"מ
 צריך ריקום כה נטצא אם אכל בהב'צה דם רק שנמצא היכא רקברוכ
 וא' כשר חה'כוה שלשה רנמלחו היכא מליחה להלכות בלבו"ש עייןששימ.
 קליפה בלא ובנהבשר קליפה כדי רק השניים אסור טיפה מספק היההמהמ

 וב בהפמ"מ, אפילו כילמ אסירים מיגו שאיני עם נמלח ואם שריבריעבר
 עור חהיכה עוד וע"ש האימור. נודע לא נקרא האיך עור וע"ש ככשולהד'ן

 : ע"ש שבה הדס מחמה ששים צריך להבשיל שגפל בהמהשל

 טליהה הלכות ונשלםהם

 בהיב בשרהלכות
 בישול נקרא והאיך בחלב בשר דין בוהג בשר באיזה פזמימן
 עם אפילו רגים שמב,2לים נוהגין דהאירנא דמביא סק"ט בפ"ת עיין)א(

 דביצים פק"ח בבאה"מ עיין )ב( : בוראי אב"מ בהמאה ונפרטחלב
 הקי'יפה אם אפילו ג~קלב לבשלמ שלא נהנו ומעורים דוקא בסעיההנמצאים
 להקל יש ומעו-ה ההלמון רק נגמר לא ףאפילו הש"ך ורעה קשההחצוגה
 הלב '2? כהכשיל יעקב מנחה בשם שטביא סקם"1 בפ"ת עיין )ג( :בהפם"מ
 דמפק שאומר ונסמ טוח בו היה שטא להפהפק ויש חלול עצם בושנטצא

 דלא בוה מקיל והבל"י לחומרא.דאורייהא
 מה,.קי:י

 שהאריך: עור ע"ש אימורא

 ושלא גביכה שאוכלין השלהן על בשר להעלוה שלא פט פחסיטן
 כשר: אהר גבינהלאכול

 להמהין צריך שומן בו שיש הכשיל להינוק לו;מ ראם פק"א במ"זעיין)א(
 עיין )ב( : נגדו ס' בהבשיל שאין דרוקא מק", בפ"ת ועיין שעות. ששהג"כ
 להמתין א"צ לרפואהו הלב מימ' דשותה קצה דהולה הה"ס בשמ םק"גבפ"ה
 להמהין הטנהנ )נ( : דייקא כהס", ולברך משעה .והי בשר אגילהאחר

 מנשרטית
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 היום כל אמור לאו דאם מקודם בהמ"ז לברך ונס שעוה שש לתלבמנשר
 ללכן!נ"כ וה"ה לחלב מבשר כלי להגעיל דאסור מק"ז במ"ז עיין )ד( :כולו
 עיקר הוא דהמעם המג"א, בשם .תנ"א סי' פמח הלכות בא"ח ועייןאסור.
 הכשיר דאם ח"ס בשם שטביא קכ"א מי' מק"ז בפ"ת ועיין ע"ש. גורהמשום
 לא דאז להלב. מבשר להחליף ג"כ מותר אזי כרינו הגעלו: ע"י פסחעל
 לחם לההוך דמהיר נ"ה ל"ה השובה בב"א עיין )ה( : ע"ש הנורהש'יך
 בש"ך שמבואר דמה ומבאר גביגה בו לאכול ב"י אפילו בשר שלבסכין
 ג"כ רעהו כק"ו בט"ז וע"ן עצמו גגינה בו לחתוך רק הוא ראסור פ"מסי'

 : ע"ש משמעכך

 כחל דיני צמימן
 ולצלות ופיחה ש"ו קריעה צריך פליג לא משום ק!נה של אפילו כחלכל)א(

 ולבשול מותר בדיעבר בשר עם צלאו ואם א'. סי' מחבר בפ"עאוהו
 בשלו אם מותר ובדיעבד ופיחה. ש"ו קריעה ע"י אפילו לכתחלהאסור
 בהפם"מ בשר עס בשלו ואם אמורה, דהקדרה רע"ק בחדושי ועייןלבדו.
 ס' צריך ופוחה קריעה בלי בשך עם אותו בשלו ואס מק"ח ש"ךמוהר
 הצלייה אחר )כ( : א' סי' ב"י אמור עצמו וכהל המנין. מן וכו,ל הכחלכנגר
 אבל בשר כשאר דינו הצלייה דלאחר בשר של במכין אוהו לחהוךמוהר
 נ"כ, קריעה ;"י אפילו הרש"ל לרעת אסור לכתחלה הצלייה אחרלבשלו
 דשרי קריעה בלא אוהו דצלו רהיכא שם ועי,ן סק"י, במ"ז בפמ"נדעיין
 בעיקר ועיין לאסור. דיש דעחו משמע אח"כ אוהו בישלו אם א;פ"כרי;בד
 אחר אותו שמבשלין מנהג יש זה ברין שונים מנהגים שיש שמביאהר"מ
 אמור דלכתחלה בח"א עיין )נ( : פשטיה 3הרא ונהרא בשר בלא רקהצליה
 בשר. עלי' ואפי' קרי;ה בלא אפ'לו כותר ובדיעבד בשר עם כחללמלוח

 ;ליו לזרוק צל,יהו חצי לאחר בכחל מהיר קצו תשוכה הליהאהבמהרורא
 , ע"ש כך אוהו ולצלותקמח
 שנתערבו בחלב בשר דין צאמיטן

 באימור שנשהטש רכלי סק"ג בשפהי הפמ"ג רעת לפי לרינאהעולה)א(
 חריף ורבר עראי בדרך לח צונן להשתטש סוהר הימב הורח אםחם
 עץ בכלי או ןורם בכלי אכל הכלים לכל והיינו לח חריף לא אבליבש
 מותר צונן יבש אבל וטשמע גהגעלה דא"א כ,ון לח שום להשהמשאסור
 דרך להשהמש מותר חום בבלי ראפילו משמע בצונן בה נבלע אםאבל
 : הימב שפשוף צריך יטמן באיסוד היהר נגע ואם צונן. לח אפילועראי
 ער אמור הכל הם ההחהון אם להיפך או חלב לתוך בשר נפל אם)ב(

שיהיה



 לרהוראות בחלנ רוווך דןלכדרןלקוטי
 קליפה כדי אומר קר רהר;התון והיכא לקדרה חוץ בצלי ואפילו ס''טיהיה
 הקילוח נפסק ואם הקליפהי נגד מ' מדינא צריך הקילוח נפסק "א אםוהחלב
 מו:מת וחלב בבשר רק וזה הקליפה נגר ס' אין אם אפילו מותרבהפם"מ
 בחלב דבנשר כהפס"מ אפילו אמור א,מורים בשאר אבל בבשול. תלוידעיקר
 בעירוי דמחלק סק"י בפ"ת עור ועיין סק"ה. בפ"ת כ"כ לבשול תלויעיקר
 היכא ובין גבר. דתתאה רין' א, שייך בזה אחת בבת שהוריקו היכאבין

 שעיר, בשומן ק"ר בסימן כילו אוסר ולהכי כולו. אן 'יאפור בנחתרהוריקו
 הילוק אין עירו דבדין שהעלה סק"ה במ"ז ג"כ ועיין מתהת. עכברונמצא
 ומבליע דים"במפליט היכא מהאש שהוסר נכ"ר ואפילו יבשים שנ'המאפילו
 הא' דאם ק"ה בסימן טבואר יבשים בשניהם זא"ז מונחום ואם אסורולרירן
 אלא אמור אינו הש"ך ילרעת הפס"מ. באין אסור המ"ז לר.עת חם והא'קר

 צלול וכשהאחד כקליפה די קר והאיסור חם כשההיתר אבל חמכשהאימוי
 רדעת צונן להלב רותח בשר דנפל ה'כא אברהם ביד עיין :')ג( כולואסור
 לשער דצריך דסובר כקליפה וא"א קליפה צריך ולרידן מותר רהחלכהכ"י
 דסובר הש"ך דעת כנגר והחמיר להוכו שנפל הבשר של הקליפה נגרבם'

 דבכל לד'דן לדינא העולה )ד( : כך דמותר וא"א קליפה כרי ראומרדהיכא
 רותח חשוב מליהה שיעור תוך רם רהוציא היכא לענין לצלי רק אפילומ15ח
 אהר אוי דם הוצ,א דלא והיכא כרותח, חשוב אינו בהפס"מ שיעורו'ולאחר
 אפילו אסור מליחה ש'עור ובתוך ענין בכל רותח 'חשוב מליחהשיעור

 מליחה בכל משער,נ! דלדידן הדע נם )ה( : ג"כ מצוה וסעודתבהפם"מ
 ציר כל גם ה', סי' ברמ"א מבואר כן לשמן כחוש בי; חילוק ואיןבששים
 וככ"ח הנעלה צריך הגעלה בו שש,יך כלי על ציר נטף אם ולכן רוהחחשוב
 שבה, לככור דההיר ס"ט סימן בפמ"ג ע"ן אחת. טיפה מבחוץ נטףאם

 עיין )ו( : ק"ה מימן ם"; עיין פלונתא יש כבישה ע"י ובמתכות קולףובכ"ע
 באהפס"מ לחלב צונז צל' נפל אם )ז( : בולע אינו דזכוכית דמשמעבגליון
 האיסור דאס בח"א עי'ן )ח( : בהפס'ימ אפ,לו אסור השצך ולהעת, בולואסור
 בהפסד אפילו קליפה ע"' לההיר יש והחומין הקרומים כגון בטבעוכחוש
 אוהו בכולו נ"כ כחוש באימור ' אפילו מחמירינן בפסח המץ ו5';גיןקצת,
 בודאי בהחהיכה נגעו שלא החתיכוה ושאר אחיטה עליה שנטצאחתיכה
 להשהות ויכול תערובתן אוסרות קליפה בלא נהבשלו ואם קליפה, ע"ימותרין

 : הפמח אחר עדאותן

.,
 בשר לתוך חלב בפל אם דין צב םימן :

 אין הרומב תוך במקצתה אפילו כרש"' קיי"ל דעיקר המ"ז.,במק"ב דעת)א(
 הוך במקצהה כר"י דעיקר האחרונים וכל פק"ד הש"ך ודעת מצטרף.השאר

הרוטג
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 שנפלה רהחתיכה רש"י לדעת לחומרא קייויל .אנו השאר. מצמרףהרומב
 לשיטת תרע גם )ב( : נגד,החלב ס' ביש אפילו באיסורה נשארתעליה
 בזה רק נפלה' חתיכה אי~ה על יורעים אין באם אפילו לנער אמורהרמ"א
 דטחלק סק"ח בשפת' עיי1 )נ( : לבטל מצטרף הקדרה דכלקיל
 לא שנתערב בעת " מקורם האיסור היה שלא באס חהי"ל א,סורלענ'1
 חהר"ל הוי מקורס נורע שלא אף מקורם האיסור שהיה והיכא חהר"ל,אמרינן
 לסוהמו ואפשר דבוק ואיסור חנ"נ רבכ"ה לרינא העולה )ר( : בטלולא
 בשול ע"י לא בלח לח ולכן מדרבנן, רק הם אמורים ובשאר טד"האמור
 נ"כ בנ"ח אפילו כיבש וביבש חנ"נ. אטריגן לא בהפס"מ אמיריסבשאר
 בדבר לענ' או נרול כהפמד להתיר יש בשמן אף ובמליחה חנ"נ, אמרינןלא

 לסוחמו אפשר אמרינן לא הט', לרעת תרע נם פקט"ו. בש"ך כ"כחשוכ
 : בפמה בחט,ן כגו1 השני בתערובות משהו מחמת רק דנאמר היכאוהנ"נ
 מ'ם ונטצא כבשים מהיבה שימן הרכה שהותיך במעשה מקעג בפ"ת עחן)ה(

 ב' יש דבוק דבאיסור הדע גם )ו( : לדינא שהעלה מה ע"ש אחד כבשבראש
 בם"ז כ"כ לרומכ חוץ אותו הוציא רשמא והשני לבלוע. רממהר א'מעמים,
 משנה לחם שבת לכבוד שעשו מעשה שהביא םק"י בש"ך עיין )ז( :סקי"ב
 ולא הצנומה פה העימה מ,ה עשי ונם חלה לקהו שלא נתוודע בשבתובבוקר
 עד להניה יוכל מהפת חתיכה עוד ,ש דאם מביא והרוטב הבשר כ"אנשאר
 נשאר שלא טהמת רק מפריש ואה"כ אוכל ח"ל רחלת חלה לשם שבתאהר
 הטעם דכנגר כיון שהאריך ע"ש להתיר וטצדד שהאריך ע"ש מהפתכלל

 והרוטב הבשר נ"נ לא בעולם הצנומה שהיה בשעה וגם ס'. היה בוראישקיבל
 נם )ח( : שהאר'ך ע"ש הכל והכשיר בלח לה דהוי ועוד היתר דעדייןכיון
 עכ"פ אסורים בשאר החהר"ל את מכירין דאין היכא מק'"א הש"ך לרעהתרע
 כנגד רוב שהיו אהר מוהרים קררה באותה שנטצא קטנות חתיכותהשאר
 אמרינן מבב"ח הנאמר דבכ"ח י"וו מ" מ"ר כלל בח"א עיין נמ( :האיסור
 שם חנ'נ,,עוד אטרינן לא ג"כ בב"ח אף בהפם"מ מתכות או עץ ובכליחנ"נ.
 אלא מדמע המרומע אין אמריגן או גדול וצורך בהפמר שרק העלהבח"א
 לתוך מהמימ נפל ואח"כ מים עפ טעורבחלב שהיה היכא היינו השבוןלפי
 הרוטב כנגד הקדרה על שנפל חלב מיפת )י( : סקכ"ר בט"ן כיה ועייןבשר
 סקי"ם הש"ך לדעוז והקדרה מותר. התבשיל הטיפה כנגד בתבשיל ם' ישאם
 מצד ההכשיל מיר לערות וצריך ג"כ מרינא אסור סקי"1 המ'ז לרעתוגם

 לערוה תיכף לכתחלה וצריך ממנהגא אלא אסור אינו היש"ל ולרעההאחר.
 או בהפס"מ אזי הרוטב כנגד שלא נפלה אם גם אחרה, לקררההתכשיר
 שיצטנן עד מלערות להמתין צריד ואזי בהבשיל מ, ע"י אנו סהיריןלכ"ש

 פעמים מ' צריך קדרה באוהה אח"כ בישל ואם אסור: בוראי והקררהההכשיל
ס"א
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 על חלב מיפת נפל דאם האשם הורת בשם מקכ"ג בכאה"מ עיין )יא( :מ"א
 אף הקדרה שמטריף מקכ"ו, בש"ך עיין )יב( : ההבשיל לאסור אין הכליאוזן
 איסור שאר או חלב נשפך אם )יג( : ג"כ הרוטכ וכננד האש נגר .נפלהאם

 אצל אינו שנשפך מה אם חמה קדרה עליו והעמידו קיקע נבי עלרותח
 ואם גבר, רההאה מותר והתבשיל אסורה הקררה ולכן שני ככלי רק הויהאש

 אצל עומד שנשפך מה אם אכל מוהרת. הקררה נם צוננה היתההקדרה
 הקדרה אם "בל ם'. שיהיה עד אסור נ"כ וההבשיל אםורה הקררההאש
 שני ככלי ד'נו בהקילוח מולדת יר ואין הקייוח נפסק אםצוננה
 כע,רו הוי כהקילוח מולרת יר וגם הקילוח נ?מק לא ואם מותר. הכלובכאן
 וכ"ש ראשון כל' והיא חמה הקדרה ואם מותר. והתכשיל אמורה הקדרהואז

 חושבין דאנו גכר דתתאה אמור הכל צונן ה,ה הקילוח אפילו האש אצרעומד
 כלל בח"א עיין )יך( : אמור דהכל חם להוך כצונן והוי לתתאההקדרה
 הכירה קרקע שמצא אלא שזב כשעה ראינו שלא דהיכא ל'ח, סימןמ"ר
 זכ כמה ירוע אינו ונם אהרה בקררה ננע אם ידוע ולא לזו זו מקדירהלח

 לקדרה הגיע לא שמא ם"ם מחמה להתיר נ"כ האש אצל שניהם דאפילומסיק
 ומשטע אימור מחזיקינן דלא דפשיטא ם' היה שמא שנגע ואת"להאחרת
 שחולק הלב'ש נשם מהשהביא מק"ד בפ"ה עי,ן )טו( : אסורה הקדרהאבל
 פוגם אינו כזו מועטת בשעה כי פונס הכירה אפר שאמרינן ברין המנ"יעל

 מקונה ג"י חלג של בקררה שנהבשלו רותחין טים שנשפך היכא דרקומסיק
 הש"ך רעה הכי בלאו כי פוגם דאפר זה על סמכינן אזי בשר של קררהתחת
 כיסוי גבי על הנופלת מיפה )טז( : ע"ש בהפם"מ להתיר צ"ה במי.'ב~ה
 הרוטב כננד קדרה 5"ג כנפלה דינה לה-תיח הההיל הקררה אםקדרה

 ג"כ דהקדן-ה ומשמע אמור והכימוי מוהר התבשיל בהבשיל מ' יש אםואזי
 שעומר כיון אמור והכיסו' מותר שבקררה מה אז... הרהיח לא ואםאמור.
 ואם התכשיל, נ"כ אמור אזי נעכ להז,ע והתחיל הם ובכימוי האש.אצל

 : הטיפה נגד מ"א עד אסור אזי לה:י; אח"כ שההחיר עד מונחת היתההכיסוי
 של בכימוי דוקא הוא ככימוי מחמ'רינן דאנו ר,ה דרעתו בפמ"נ עיין)יח(
 חלב עם מחבת עומדת אם )ימ( : טתכות או חרם בכיפוי לא אבלבצק
 מולרת ויר למעלה עולה הז,עה אם בשר. עמ קררה עומרר; ולטעלהלטטה
 הכל כשר בהזיעה מולרת יד אין ואם החלב. כנגד ם' עד אומרתבהזיעה
 הט", מתיר זה ומטעם דמותרים. ב:ו זו שנונעות קדרוה שהי רהוימידי
 חמה קררה המקום זה על עמדו ואה"כ בהנור חלב של פל"דין אפהבאם
 בההנור: הלז המקום יפה במקונח דוקא והיינו קררוה. כשתי רהוי בשרעם
 הזיעו דאפילו בזו זו שנונעות קדרות לשהי רהעלה סקכ"מ במ"ז עיין)כ(

 אינה ג"י שהיא אף חלב כה אין בהטחבה דאם העלה גם מותרים.שתיהם
 .אוסרת
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 בפ"ת עיין כלי על שלנו כטו חלב של נר נפל אם )כא( העליונה:אומרה
 אותה שיגעיך עד הכלי אוסר השלהבת עם הכלי 'על שהה ראםמק"ה.
 רק צריך השלהכת לא כלי על מהנר מפה רק נפל ובאם אמור.ובנ"ח
 סכין שהח;יק בהנוק בגליון עיין )כב( אוסר: אינו האפר רק נפל אם וגםגרידה
 'גרידה רק צריך כלי על מהנר טפה נמף ואם דמותר דהעלה השלהבתעל

 צריך ' מכין על טפה נפל אם )כג( : הטפה דפמקה הואיל דאפשרהיכא
 מה טנר טיטין להדליק לענין מק"ז בפ"ה 'עיין )כד( : נעיצה פעמיםעשרה
 שנהבשלו מים נשפך אם רין שהעלה מה במ"ן עיין ')כה( : בזהשהעלה
 הכרו"פ מכרות אנו סצמרפין אזי הכייר; על בשר של קדרה החה ב"יבקררה
 עיין )כו( : הקדרה נס הרין בזה שמהיר 'בלבו"ש ועיין פוגם_ דאפרדמובר
 ליבון דצריך ושהה כלי 'על הפחם או דולק נר נפל באם שהחםירבח"א
 בהש"ך שכהוכ מה הביא נם נטל"פי מדומה אפשר התי,- שינו בנרותורק

 ; קליפהה נגד הכלי שכתוך כמה ס' יש רלעולס ס"ט.פס"י

 בשר בכלי שנהכשל בנריץ 'אומר קו;"ר השוכה הליתאה במהרוראבטוטו"ד
 חלב עם לאכול ב"י חלב של בקדרה שמוהו ואח"כ מים עםב"י

 תשו' שם .תבשל. ובין נוצלו בין ומחלק אסור ג"כ חמאה עם אפילוומשמע
 טעט דנשהייר אף 'שבת לבבוד המורה שההיר דהיכא וטסיק האריךקע"ב.
 כסי' הש"ך דעת מביא קע"ה תשובה שם ע"ש. ג"ג כשר שבת )אחרמזה
 כירה על דנזחל דכיון הפמ"ג ודעת כ"ק. אומר הקילוח שנפסק דבעירוק"ה

 בנפסק לכן נצפנן הקרקע על דנוהל דה'כא הורה והוא אוסר אינוצוננת
 להשהות להחמיר ומסיק דעירו דינים בחלוקי שהאריך ע"ש מותרהקילוח
 שטבשלין קעך ענגילשע בענין האריך קע"ו תשו' של סעל"ע. אחר ערהכלי
 בנר אומר קצ"ג תשוכה שם להכ'טיר. דעהו שנראה ע"ש והלב בשרעליו
 . ע"ש הגעלה מהני ולא לינון דצריך קצה ושהה הכלי על שנפל חרבשל

 וראו פה עם בהנור גבינה עם פשטירא אפה באם הורה קצ"ט השובהשם
 להתיר יש ששמן באם ומסיק הפת החה זכ אם ספק אבל החחיושזב
 בעצטו חזר ואח"כ הפת מכל לקלוף צריך כהוש ואם הפה בכל ששיםע"י
 ועל האר'ן על שעמדו הכלימ להתיר הורה ר"א השובה שמ ע"ש. הדיןמ,ה

 ע"ש, זאה אה ראו וכבוק- הכלים על ונתז בלילה רותח ח'לב עמרהכירה
 על לברך דצריך .סים לשהוה ורוצה בכמנין הבאק פת באכל בשםונ"כ
 דאם מסיק עוף בחלל בשר חהיכות טצאו דאם טביא בשם .נ"כהמ,מ.
 לסעלה נמצא אם אבל ביצה מקולקי שזה הלינן השלל אצל לטמהנמצא

 החורף בית בהנור התיר רככ השו' שם זאת. היא הריאה מן שמאאםורוחוששין
 המים נטילת וכיות צפרדעים כ' ומצאו הטים ממנו ושאבו טים בושמחממים

 והתיר ס' בה היה לא מקודם שמא המפק רק הצפרדע נגר ,ס' בו היהעהה,
מחמת



 לןהוראות בהלב ילירף:לכדרןלקוט.
 הצפרדע. שם עוד לא'היה'. מעמ.-מים בו שהיה בעה שמא ס-םמהמת,
 תהלה נורע רלא היכא אמורים בשאר חנ"נ שייך לא דלמא שמא היה-ואה"ל
 בכירה אומר רכ"ו תשובה שם ע"ש, שנפל קורם המים נצטנו ככר שמאלוגם
 ונשפך רוטב עם של'בשר קדרה עליה ועמדה בו סילדות חמ'שהירשהיה
 עליה וג"כ שנשפך' מה כנגר ס' היה לא שבקדרה באופן רומב,הרבהאצלה
 ה"' וא,מר כזה, זה' נגעו לא והקלוחים חלב קלוח ונשפך חלב של,קדרה
 אין אם ב,ה זה נגעו ' לא שהקילוחים אף שבקדרוה הטאכלים וגם.קררות

 ונ"כ נ"כ, המאכל אמור לכן בהקדרוה שננע מהקילוחים מה כנגד ס'בו
 ואחר מעל'ע בו, ושהה פ' בהיהר והיה בהיהר שנשרה באימור מבזא.בשם
 כננד ס' כעת שאין כאופן בשם נשאר והאימור ההיתר מן מעט נטלומעל"ע
 שניה מעל"ע בעינן כי שנצטנן טבושל כמו הוי מעל"ע , רכבוש מטעםוההיר
 אינו ולכן מעל"ע אחר רק לעולם רוהח אוהו עישה אינו כי טותרובלא"ה
 הוך היינו ממים המדברים והפוסקים שגית מעל"ע ששהה הפעם עודאוסר
 שנפל חלב בנר רל"ז תשובה שם מוהה. נמי מעל"ע כולם בין ואפילומעל"ע

 בלאקשעג- בשם ונ"כ לפגמ. דהוי לממוך ואין ם' מצריך גיליי:ירמלמשאניק
 להשתמש אמור לאו ובאם אוהו להגעיל מצריך רולק נר עליו שגפל.ברעט
 ובצדה האש על רוהחה בשר עם במחבת רמ"ז תשובה שם ?ונן, אפילועליו
 והרתיח חרב של הקדרה על פהמחבת היד ומיבב חלב עם קדרהעמד
 וגם היד שעל חלב הסעט נגר בבשר מ' רבעינן ומפיק היד קצה עלהחלב
 מותרת המחבה ואזי היר שעל ההלב נגר ג"כ ס' בעינן חלב שלגקדרה
 עלה ואם היר. כנגד מלאות הקדרות ב' שיהיו מצריך וגם הגעלה.ע"י

 אז ה'ד אל החלב כל מחובר שנעשה עד היר עם חלבהרהיחה.של
 בשאלה בשם וג"כ נתחב. כדין הקררה על שהיה היר מעט ננד בחלבצריך'ם'

 הבשיל 'מעט והוציא היהר של ואחד אימור של אחד קררות ב' שעמדוב'
 מהן באי;ה וא"י לקררה המעט יהח;ירו הבישול ננמר אם לראוהמהאיסור'

 ונ"כ וכו', נפל היתר לתוך היתי אומרים שאנו אמרינן בדרבנן הורהנהן
 ג"כ מצדד בשר מאכל להוכה שנתנה ב"י חלב בקערת ג', שאלהבשם
 וג"כ ע"ש. למעשה כך הורה לא אכל שבקדרה במה הקליפה ננר ס'שיש
 ביצים בה שבישל בקדרה בפמח ששאבו המים שאסר המורה על מחחךבשם,
בפמח,

 וגפכ-

 אם לבדוק שצריך בפסח הזפק עם העוף במלח אוסר בשם
 הכרכשתא ומלחה ששכחה באשה רס"ב תשובה שם ע"ש, בהזפק חמץ שםיש
 הרקין כל לאסור אך הקרום נגד גם ששים דצריך סמיק סהחלב נקרהולא

 זה. משום לאסור אין לקלוף וא"א קליפה נ"כ שצריכים מחמת עסהשנמלחו
 שע"ש ונקשר לגוף םמוך הגף שנשבר בעוף מביא התשובה בזו , בשםונ"כ.
 זמן מאיזה ירוע שאין ואילו ואילך השכירה מ;מן הביצים לאסור אין , טרפהשהוא

 מוהרים ..



הוראוה בהלנ רשףוקלכדףע לקום'2ד

 נ' ומצאו אחר בכלי מו1חים שהם בלחמים בשם וג"כ ם"ם. משוםמותרים
 אם,ר הלחם לתוך באו שההולעים להלות מקום אין אם אחד בלחםתולעים

 כהאי בגרופין בשם וג"כ חם. להנור שיחזירם ע"י לההיר ואין הלהםכל
 טפה בהם שנמצא שלנו שלעופוה בביצים בשם ונ"כ להכשיר. איןנווגא
 י:"ן נדה, בהלכוה אניאנה הלן מהתשובה אייכוה ויהר אסוריםשחור
 חלב בלא תמיר קאייע בה  שמבשלין בקררה נ"חההיר מ"א השובהבב"א
 מטעם ס' ואין בשר של מרק מפת עליה  והטיף חלב עם  ששוהין רקלעילם

 השובה שם מעל'ע. אותה להמהין לההיר עוד וצירף בשפע בהשטשתמשין
 ההבשיל אף דאוסר צ"כ. במימן כהש"ך וממיק החו"ד על חולק נ"טמ"ב
 ס'  מג תשובה שמ ע"ש. הכירה על העומדת צוננת קדרה ההת הלנכזב

 מהיר  ולבן שלה  הקלי4ה נגר  שבקררה  בטה מ' יש שלנו דהקדרוהמכיא,

 ס"א מ"ד השובה שם ע"ש. בשר של לקערה בחלכ שנתכשלו דגיםבעירי
 כולו  כנגד פ' שצריך ברוטכ מקצתה שנפל ההיכה בין ומחלק כאו"המסיק
 ט' מייא  השובה שם ע"ש.  שהחב מה כגבר אלא מ' צריך אין  כףובין
 אין אוהה הדיח ולא קר בחלב מקצתה שגפל בשר ההיכה גפל ראםמביא
 כשם לג"כ הבשר. על בעין חלב שהיה שמשער מה כנגר אלא ס'צריך
 אף ואסור לשמן כוווש בין חירוק אין אימור של לציר היתר נפל ראםמסיק
 מוהר כשמן אף ציר שאינו דבר לשאר נפל ובאם הציר מן שלמעלהמה

 : ע"ש הככישה מן שלמעלהמה

 חלב בה יבשל לא בשר בה שבישל קדרה דין צנמימן
 בננר ס' שיהיה עד התבשיל אמור מבשר ב"י בקררה חלב בישל אם)א(

 הן אסורה לעילם והקררה מעל"ע בהוך בה שנהבשל ד;חלב אוהבשר
 לדעת ממנהגא אסור דברים ולשאר ס' כשהיך; ואפילו לחלב והןלבשר
 אסורה הקדרה אעפ"כ מוהר רהנואכל ב"י אינו בשהקררה אפילו וכןהרמ"א_
 או ,שבת לכבור שהוא היכא ררק כיסוי בדין לדינא העולה )ב( :ממגהגא
 בשם סק"ר בשפתי וע,ין מעל"ע. אחר דנמל"פ רין בה אמרינן אזיהפסד
 מבצק שעשו כיפוי רק הוא אב"י בכימוי מהמירין דאנו דוה הב"וותשו'

 אם )ג( : ע"ש ויציב אמה דוה עלי1 כהב כי כך 1"נ הפט"ג דעהומשמע
 מאכל ויש הלב של רוהחה קדרה על בשר של מקדרה רותחה כיסוינהנו

 המקום כנגד מ' יש אם והמאכל אמורים והקדרה הכיסוי שניהםבקדרה
 א,י קרה והקררה חם ה'ה הכיסוי ואם מותר. המאכל א(י מהכיסויהקצר
 אפשר אי ואם לכתחלה. קליפה צריך והמאכל הש"ך לרעת אסור ג"כהקדרה
 יש  רמסהנוא שרי לקולפו אפשר ואי קליפה דצריך היכא דכל שריבקליפה

 היו ושגיהם נקררה מאכל היה לא ואם רהמאכל קליפהה נגר בהמאכלס'
חמים



 11 שנכעו יגשים קדרוה כשתי דהוי הכימיי יבשה היה אם שרי הכלהמים ליהלאות להלב בשר דןלכוה .לקוטי
 צונן היה הכיסוי ואמ נ"כ. אסו,-ים שניהם בהכיסוי להלוהית ' יש ואםבוו.

 אסורין. שניהם בהויעה ויס"ב הכימוי החת לה~י; התחיל אם חם היהוהקדרה
 שניהם היו אם כך הדין ג"כ בשר של לקררה חלב של כף טניח או הסוטךוכן

דמחמירינן. הא חילוק המ"ב בשם 'סק"ד בשפהי עי,ן )ר( : כשר לחלוהיה בלאיבשימ
 חלב או בשר מבשלין כעת שבהקדרה רוקא ה,ינו אב"י בכימוי

 אבל בה. ההמירו לא רברים שאר כעת בהקדרה כ,טמבשלין אבלממש
 : ע"ש אופן בכל בה ומחמ.רינן חילוק אין ב"יגכימוי

 בשר של קדרוה ד' שאלה מביא רל"ה ת'2ובה הייתאה כמהדוראבמוטו"ד
 ואח"כ הכירה על מונחים היו ביפויס וחמשה האש אצל עומיין,היו

 '2הניחו כיסוים מהר' הוא אם וספק היב של -היה מהכיפוים שאחרהכירו
 מכח להמחמירין ואף כרוב בטל שנאפר דבלי מטעם והנ.שיר הקדרוהעל
 להשהות וצוק הגעלה שייך לא בכ"ח הרי אעפ"כ בהגעלה היתר להםשיש

 : מעל"עאותם

 בשר של בקדרה חולבת כף ההוחב דין צדמימן
 אפילו או ראשון מכלי כ"י רוקא רותח בחלב שנשהמש כף החבאם)א(

 ירקוה רק כעת היה אם וכן בשר. של לקררה המ"ו לדעה '2נימכלי
 ואפילו מהכף, להחוב שררך מה כגנד ם' לשער צריך מבשר ב"יוהקררה
 וההבשיל הקדרה אוי לבמל ם' יש אם בנהיים נודע ולא פ;מים כמהנתחב
 פליטהו נגעה שמא דחיישינן מהמת הטעם בב"א ועי'ן והכף'אקור.מותרןם
 והתכשיל הקדרה דא:י מחלב ב"י הכף היה לא אם וכן המים. 'אמצעיהבלא

 עיין )ב( : ן"ה במימן הים"א לרעת ממנהנא ג"כ אמו,- הכףמוהרים-אבל
 שם ועיין תהב, כמה עד לי כרי אסירת מהני דלא 'דמשמע םק"אבפ"ה
 סולרה יך י:יה ולא הבף של הקהא דהחב רה,כא מק"א ובפמ"ג'במק"ג,

 לכטלו. צר,ך אין בריעבד מעל"; בהוך השני בצד הכף דנשהמש אףבכולו.
 ס'. צייך נ"כ הכף של השני צד ההב אם שגם שה;לה ובג"א כה"אועיין
 לקררה שנהנו ב"י בשר כף שאלה שהכיא מה סק"ו בשפהי בפמ"ג ע,ין)ג(
 שצייך הולבה או,-ה .קדרה הדולבונהן הכף זה עם ולקח והיהם' חלכעם

 שחוור ממעם הא' מקדרה שהוציא מההבשיל המאכל כנגד ס' השניהבקררה
 קוואיט ב' ס' ליטער נהנו שהעולם שהביא במה םק"ו שם ועיין )ד(וניעור:
 והרמ"א המחבר לדעת העולה )ה( : המורה עיני ראוה לפי שהכל העלהוהגא
 .כ"י אינו או חרשה בקדרה מאכל דב'2לו הייגו נ"מ בר נ"ט ב"גאפילו
 ב"י בשר כף וההב הפעם עור בשלו פעל"ע ובהוך ב"י חולבת כףותחב
 ואם מותר. ובדי;בד לכההלה :ו גקדרה להשהמש אפור ס' היה לאאם

 הכףיור
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 בלא יאכול דצריך רק שרי מאכל היה אם או 'אב"י היה הקררה אוהבף
 שאב"י והכלי ב"י שהוא הכלי כמין שהיא בכלי ורק שומן בלא אוחיב
 ירקות או בצליס )1( : נ"כ המים אסור מים רק היה אם אבל לאטור.נהגו

 רערק בחרושי ועיין חולבה בקררה וכשלם ב"י בשר של במכיןשחהכם
 אלא מ' צריך אין בלע בשר כמה ידוע אם עצמו בחלב בישל אפילומשמע
 אבל טותרים_ הבצלים ףגף מקכ"ג בש"ך ועיין הסכין, שבלע הבשרבנגר
 רותח בשר כז( : אסורים הכצלים ס' ' יש אפילו איםור בסכין דחתךהיכא
 כגגר ס' צריך מקונח אפילו כ"ר מחום ב"י חולבות בסכין שחהך ככרמחום
 הפחוה לכל צריך אב"י הסכין ואפילו שחתך במקום קליפה וגםהמכץ
 שהוא כיון י"א ג"כ בכ"ש מונה הבשר ואפילו הגעלה צריך והמכיןקליפה
 לקלוף נכון צונן ה,ה הבשר ואפילו קליפה צריך אב"י ואפילו גושדבר
 : הני דינא נמי איכור בכלי היתר חתך אם וה"ה נעיצה. צריך והסכיןהנשר
 בטשקה אבל בהפם"מ רק הוא נטל"פ הו' בדבש רשטנוניה דאמרינן הא)ה(
 היה אם קר אימור בכלי הם היתר הונה אם )ט( : נטל"פ הוי לכ"עמער
 היהר הונח ואם נמילה צריך קצת רטיבות היה ואם בקליפה די לנמרינניב

 ע"ש: ק"ה בסי' כמבואר כולו אוסר יבשים שניהם ואפילו בבלי חמיםואימור
 נודע לא אפילו ס' אחר פעם אלא א"צ פעמים שני הכף החבו אם)י(

 תשובה בנ"א בזה ע,ין קדרה לאותה והח;יר מאכל עטה הוציא ואםבנהיים.
 אהרה לקדרוק ונתן מאכר הכף זה לקהעמ ואם בכאן, הקוגטרס ובמוףמ"ה
 בשפתי עיין )יא( : ע"ש סק"1 בשפת' הפמ"ג בשם שכהבהי מה לעילעיין
 אם לענין איסור של כף ובין בב"ח של כף בין חילוק שעושה במהסק"ב
 בשמ להלכה הורדו אין שלפעי'ר וכיון לתחובה החובה בין לילה לינוזשהה

 שבשם דינים ההלוקי כל בפרוטרוט רשמהי לא לכן שם מדברי1כמהגראה
 שכהב במה מופר חתם תשו' על שהשיג סק": בפ"ת עיין )יב( : ע"ששהאריך

 : ע"ש גוש ברכר שלישי בכלי אפילולהחמיר
 שהשאיב ב"י חלג של בבלי ממריף קע"ן השובה הליהאה במהדוראגמוטו"ר

 מווהמא מעט ונשאר פעמים הרכה בשי של מתבשיל הווהמאעטה
 שנשאר הזוהטא כנגר גם מ' היה אם מפק רק ס' היה הכף שכנגד אףבכף

 מן שני צד החב ראם ומסיק מאריך ס"ב מ"ה השובה בב"א עייןבהכף,
 דלעולס ממיק וגם בהפס"מ אלא להקל ואין שהחב מה נגד ס' צריךהכף
 במקצהו אפי' שנאסר רכלי כסיק וגם שהחב. מה נגד אלא לשער צר,ךא,ן
 אבל מוהר. שהנעיל מקצה באותו נשתמש אם ובד,עבד כולו לה;עילצריך
 אוהו רק טקודם נאמר לא אפילו הגעיל שלא מקצת באותו נשהמשאם

 השובה שם , בהפס"מ לא אם אסדר בדיעבד אף הכי אפילו שהגעילטקצת
 ובהכלי ב"י חלב של כקדרה ב"י בשר של כף החב דאם ממיק ס"דם"ו



'לקוטי.
' 

 לחהוראות רחלר בשך ף:לכרר: י.
 מ'1 תשובה שם אמור, הכל אעפ"כ ס' שיש אף .רקות או מים עכשיוהיה
 ב"י חלב ש5 בנף יו"ם שמחת ובימול הדחק בשעה 'רהכש,ר מביאם"ה

 חח,בה כל של הטאכל כנגד לא אבל מ' היה הכף וכנגד פעמים כמהששאכ
 אחה פעם אלא א"צ הרטייא דלדעת פעמ,ם ב' הכף מתחב גרע דזההגם
 נתבטל כבר רהחלב דכיון הכיו"פ על ממך ג"כ ונזה נ"נ לא רבלוע מטעםס'
 דבטל מב"מ נקרא הפעם עור וכשהחכ בהכף נ"1 דהבשר אלא אימורואין
 עך בשר של בצלימ שההכו בטעשה קע"ט השובה במה"ת מה"ה.ברוב
 יש חרשים שבצל,ם הדע גם והכשיר. ספקוו: הרבח והיה אב"י חלבדף

 ק"ה השובה שס צ"ו. סימן בפ"ה ב"כ דר,ף דבי נקר(נים שאינםדעות
 הלהב כנגר ס' היה ולא אב". חלב בסכין שחהכו מלח בטאלפיןמכשיר
 ס' היה דבפה כיון בש- עם הפת לאכול והכיטיר בעיסה ונהנו הסכיושל
 שהתנו במלח מכשיר קפ"א השובה 'טם בזה, הלב"ש יגל וטשיג המלהכננר
 ומלחו ב"י בשר כסכין דק דק אותו כתשו ואה"כ בן'י וולב במכיןאוהו
 טפה דנפל דה'כא מהמיר' קצ"א בתשוכה שם רחנענ. אב"י אימורבסכין אפילי צנון חתך אם להקל דאין מביא ק"צ השובה שמ ע"ש. בשרעמה
 כאחה. כולו רוקא לערוה צריך אחר לכלי מהכלי לעןות רצריך הרוטבבגנד
 בהטים אומר קצ'ב השובה שם ע"ש, הכלים אומר מעמ מעם עירה אםאבל
 מ'טום אומר חלב יומ לאגול אפילו צוננה הלב קדרה עליהם . שנפלמעם
 לכ"ש. או רבהפס"מ מסיק קפ"נ השובה הליתאה במהדנרא שם ע"ש.נזרה
 יכולין א,י לחלכ נההב ואה"כ בשר של ברוטכ כלי דנההב היבא להקליש

 כהמה בשר היה, אפילו משם משמע ולכאורה המרומע עיך לפ, רקלשער
 : האופנים בוו להקל יש יראי עוף ובבשרע"ש

 ביהד וחיב כשר של כלימ הדו,ה ודין נ"ם בר ר,ט דין צהסימן
 מוהר. הדחק בישעה או שבה לכבוד בשר לשל הלב מכלי לערוההיינו עירי בדרך וליהנם מותר. ובדיעבר אסור לבההלה נ"ט בר דנ"טקיי"ל)א(
 המהמיהים. מן אלא אינו ב,ה המהמיר שכל כהוב בניסין משאת בהשובתוגם
 להקל יש בהפנ"מ אבל בזה לאסור יש הפם"מ שכאין סק"ה בש"ךוע"ש
 אריה פני ה'שו' בשמ שמביא סק"א בפ"ת עיין )ב( : ארמ החכמה רעהוכן

 במה שם ועיין ג'כ. באוכל אפי' נ"ט בר נ"ט רשייך הפמ"ג עלשהשינ
 על וסמך מארבעים חלק חמאה להוכו שגהן שעורים של בתל;ילשהתיר
 שהביא מה ע"ש וגם חשבון. לפי אלא לשער צריך שאין צ"כ במימן'הט"ז
 אמרען הבשול ב'טעת דאפי' והעלה החו"ר על שהשיג אפר,ם ביה שו"תבשם
 לצרף יש נ"ט בר נ"ט דבדין מ"ת כלל בה"א יויין כנ( : נ"ט בר נ"טג"כ

 לא נ"ם בר דנ"ט תרע גם ש'%'ם, אין אפ'לו להתיר פונמה לילההרעהרלינת
שי,ך
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 ב"י חלב בבל1 מים הוחמו באם שכהב בח"א עיי: )ר( : א'פור כיל1ש11ך
 מותר אב"י הכלי היה ואם הלחם. אסור לש ואם לחם בהם ללושאסור
 ' אם )ה( : לחם כהס ללו'ט לכההלה אפילו אחר כל' לו שאין הרחקבשעת

 דב- בהכלינהבשל
 מק"ד בפ"ה ,ג"ן )1( : נ"ט בר נ"ט בו ש"ך לא חריף

 חריף דבר היה בהכלי הכילוע ואם הריף. רבר מקרי רא דבארשטשמצדד
 ביחר הורחו אם )ו( : נ"ט בר נ"ט אטרינן אם בצ"ע שמסיק בפמ"געיין
 אמורים בהם דבוק שומן אין אפילו ב"י חלב ושל בשך של קעיותבכ"ר
 המים. אמצעות בלא החלב ופלימת הבש. פליטה שנתערבו יחיישינןשנ(הם
 בשמ ככאה"טשמביא עיין )ח( : סותיים "כלים אב"י מהס אחר אםאבל

 היס"ב דכ"ש'אפילו ממיק והוא שהים"ב ;טן כל בכ"ש אפ" להחמירהפי"ף
 חלב של על עייו ירי ועל כלים, טשני כגון ביהר מפליט ולא מבליעלא

 כיון אכל מכלים ומפייט מבליע עירו ראין והנם אםור. ג"כ ביהרובשר
 אבל חיישינן, לבן בהם רבוק שומן היה אם מבשל דעירו קה בסי'דקיי"ל
 של קערה הורח 'אם ספק ה'ה אם )ט( : נבג"ט אמרינן נקיים בודאי היואם
 שטא ואמהורהו הודהו אם םפק ס"ס מחמת מוהר בשר של כלים כיןהלב
 שהוציאם לאהר הקדרה שנמצאת דהיכא אברהם ביר ועיין ב"י. היולא
 אימור מח,יקינן דאין כשר ג"ל כ"י היו אפילו אחר למקום וטלטלס היירהמן

 נפל אם בכוריה דינא לענין רמסיק סקט"ו כמ"ו עיין )י( למקום:ממקום
 ע"ש ולצורך בהפס"מ המתיר אפר ע"י בעין ואימוי לההיר. דישלתבשיל

 דינא לענין דמסיק מקי"ח בשפהי עיין )יא( : בע"א לא "בל בו לגעויאין
 אא"כ לחומיא עירו הוי קר נלי ע"ג שנח אף הקילוח נפסק שלא כ'זדעירו
 כלי ע"ג ונחנפסק

 ק-
 בסקכ"ה. שם ;וד ועיין אוסר. אינו אהר לכלי זמשם

 איפור א'ן נ"כ המלת נהלתלת ואפילו אימור בבלי מלח הונה אםרבדיעבד
 תק"ט סימן אכיהם במגן עיין )יב( : שטנוניה אפילו להפלים מליחהדאין

 א'ע ירגיל שלא גזרה ממעם בשר על חלב כל' להנעיל דאסיר יו"טבהלכוה
 ס' והיה שאב"י יקדרה כ"י כף דהחבו היכא שמהיר בה"א עיין )ינ( :בוה
 והתבשיל נטל"פ טעם רק בלעה דהכף מטעם הכף אף ומהיר הכףכננד

 : ע"ש ם' רה'ה ממעם מוהרהוהקדרה
 טעלער על בצלים בההך הטריף רטו, השובה תליהאה במהדוראבטוטו"ר

 רכ"ה השו' ע~ם הריף. דבר דהוי כיון אל"י אף ומשמע להיפך אוהלב
 לאפור הורה ולכן צונן, פהיתר אף כנוש רשייך והורה החו"ר עלחולק
 בה ובישל החלב והוריקו המאה לע'2ות 'מים במה חלב בה שעמדבקררה
 נוהג הואב רריסה שא'ן מצרר כשם וג"כ מעל"ע, הוך רופכ עסבשי

 בשר של בסכ,ן דחהך ד'ן סו. מח השובה בב"א עיין ע"ש, נסהבבהמה
 קליפה וג"כ בכ"ש אפ,לו המכין נגד מ' צריך 'טהים"ב גבינה של מולייהאאב'י

והסנין



 לטהייאות בהלב בשר הלכוה_יקי%י'
 הסכין דנהעיב והיכא קליפה צריך נ"כ ימ"ב אין יאמ הנעיה, צדיך1הסכין
 המיצים בעלין מביא מ, מט השוכה שם הגעלה. כולם צריכים מכינים'בשאר
 בשר של החקמעמער( )שקורין ככלי דק דק אותס שחהכו חטיצים פירותוכן

 הפירות וכן העלין אוהן בשלו כך ואח. כעריבה יהד ובצלימ בשר בושחותנין
 יש ג"כ מצוה ומעורה ובהפם"מ כשר ומקונח אג"י היה ראם ממיקבחלב
 בשאב"י רוקא אזי גוונא כהאי טרפה במכין . חהך ואם ב"י, היה אפילולהתיר

 - : שם עייןכשר

 בשר של בסכין שנחתך חריף מאכל דין צוסימן
 כרי אמור אהר בסקום בשר של במכין חריף רבר שאר או צנון חתךאם)א(

 בסכין הרין וכן הנט'לה, כנגד ס' בהכשיל צריך כך נתבשל ואםנטילה,
 אוהם שמו אם הסכין כנגר ס' צריך בשר במכין אם דק דק חהך ואםאימור
 נחתך אם מפק יש ואם הצנון כל כננד מ' צריך אימור במכין ואםבחלב
 חהכו אם שאלה הביא מק"ח, בשפתי עיין )ב( : לקולא א,לינן איסורבמכין
 אמורים דהבצלים והעלה הסכין ננד ם' ויש לחלב ונהנו בשר במסיןבצלים
 חהכם אם ולכן ד"ח. מקרי אינם קמנים דבצלים מק"ג בפ"ה עיין )ג( :ע"ש
 לוטתוה יכיל אם בארשט לענין במק"ד שם ועיין בהפם"מ, להקל יש אכ"יבסכין
 שהקיל מק"ט, במ"ז בפמ"4 עיין )ר( : הפמד במקומ ושרי ד"ה מקרי לאהי
 הוחמו אם ולכן חריפים היו לא המים שקנלו דבשעה מטעם בריעבד מוביןבמי
 שנתחמצו לאהר שמ נשתהה ואם בשר, עם לבשל שרי כדיעכד ב"י הולבהבכלי
 החק בשם לדינא שהעלה במה שם ועיין בדיעבד, אפייו אמור אז הכליבזו
 חולבה קערה על חריין גררו אם בח"א עיין )ו( : ה"מ"ג על שמשיגיעקב
 אזל החלה שנהבשל בצל בגליון עיין ),( : בשר עם ההריין לאכול מותרב"י

 בסכין פירות או צנון חהך דאם הה"ח, בשמ סק"ג פ"ו עיין )ה( : ע"שחריפתה
 כיון קליפה כרי אלא אוסר אינ1 מ"מ חריף דבר דהוי אע"ג ההורעה גםוחתך,

 , ע"ש פגום הוי דתולעהדט;ם

 גבינה או בשר או פת עפה ואם בד,לב עימה ללוש שלא צזמיטן
 ר;בשיל עמ קררה העמיר ואח"כ בתנור שומן או חלב זב שאם נ""אעיין)א(

 אין )ב( : ה'טמנונית נלד מ' צריך והמאכל אמורה הקררה מקים אוהועל
 ל,2 ואמ בשר,- י;ם יאכל שמא גורה בחלב לאכלו ע"מ אפירו בחלב ו;ימהלשין
 בח"א ועיין האפיה, קורס היכר עשה אם רק טלה עם לאכלו אפילו.אסור

 מעט רק היה ואם ע"ש האפיה אחר אף הלחם על סי' לעשוה מתירשבהפם"מ
 שלשה ערך חלה ששי;ור בבאה"ט ע'ין )ג( : מוהר בדיעבד נהעימהחרב

 בכבוש עז נט השוכה בב"א ;יין )ד( : ביצה ותוט'ט ביצים ט"ג 1"יאקויארט
 בציר"
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 אימור אבל בחוטץ. ומכ"ש ממעל"ע בפחות לההיר מסיק איסור בכליבציר

 רמעלה: לא אבל נונע שהציר במקום כולו בכלי נאפר וראי היהר בכלישנכבש
 אם הפת תהת שומן שזב בדיעכד דאם מסיק מט נ' השובה בב"א עיין)ה(
 עיסה לש אם אבל עליו, מי' שיעשה רק באו"ה כמ"ש מותר הככר ככל ס' בויש

 עץ ככלי בשר נמלה אם מכיא עח ס' השובה שם סימן. שום מד:ני לאנ~קלב
 לקחו הוכה שנהחמץ ולאחר כוריקעם בתוכו כבשו ולאח"ז רבים ימים בוועמד

 לההיר יש אכ"י הולכה הקררה דאמ ממיק חולבת בקררה וכשלוהראסיל
 : ע"ש אסורה והקררה כהפמדהראסי?

*
 כל אדון בעזרה ונשלננר!ם

 ' תערובותהלכדת

 בטולו ואופן בהיתר שנתעיב איסור דין צחמיטן
 מראורייהא בטלים דרכנן איסור וכין הורה של בין האיסורים בכלדע)א(

 צריך בטינו אף כלח ובלת ס'. צריך כיבש מינו וכאינו כרוב במינמביכש
 מינון ע"י האימור להכיר אפשר אם ולכן אסור לסוהטו אפשר וקיי"ל מדרכנן,ס'
 ברוטב נהכשל באם היינו ס' ביש אפילו האיםור להפריר צייך ציכון ;"יאו

 רוב שיהיה עד אסורוה החהיכוה אזי האיסור נפרך לא ובאם האיסור,ונפרך
 ע"י במינו מין נהערב אם )ב( : הכשרוה בהחהיכוה האימור חהיכוה נגדג"כ
 יש אם ספק ורק בודאי בהחהיכות רונ היה אם ולכן מדרבנן ס' צריךכשול
 בהם אזלינן ס' עד שאוסרין האיסורין דבכל הדע גם )ג( : לקו?א תלינןס'

 מששים למעלה שאוסרים ואמורין בטעמא .שוין הם אם רק כמינו מיןלענין
 ההערובוה בשער כפמ"ג עיין )ד( : מק"ו הש"ך כדעת שמא בהר בהםאזלינן
 בטעמא: שוין אם ועוה ככש ובשר שור בשי אם כצ"ע שמסיק סק"אובשפהי

 יש אם ספק יש רק ההיהר בהמינו רוכ ויש מינו ובשאינו במינו בתערב אמ)ה(
 באופן המינו רק מוו~ר אינו אזי הש"ך ולדעת הכל מוהר סק"ה המ"ז לר;הפ'

 ודוקא אסור מינו והאינו ח'ס השוכה בשם כ"כ הרוטב ?חליהיה כל ממנושיסור
 לעמור אפשר שאי רק לפנינו הוא אם אכל לשער. וא"א שנשפך הספקאם
 בשפהי עיין )ו( : המינו אף אסור העולם לכל פפק נקיא זה דאין שיעורועל

 עם ?חוש דבשר ממיק גם טינו. הוי וחלב שמן בשר אם בצ"; שמסיקסק"א
 דנאיסור הוא דכללא וטביא מק"1 בשם ו;יין בהפס"מ, במינו חשיב הוי שמןבשר
 מתכוה בכלי דמסיק סקכ"א בשפתי עיין מ( : מפיקו בכל לקולא אזל.נןדרכנן
 בהפס"מ אף בכ"ח ישן ובכ"ה נ"נ, לא דבלוע בב"ח אף להקל יש כהפם"מישן
 סק"י במ"1 עיין )ח( : נ"נ לא רהביוע בהפם"ם להקל יש איסורין וכשארנ"נ,

 לטעסא רעביר דדבר מקכ'ה כשפהי ועיין כהט"ז, לטעמא עביד טיקיי לארשומן



 מהוראות תערובות הלכות ללימי,
 בלה רק אמרינן לא זה את זה מבמלים ראימורים בש"ך ועיין שרי, זוז"נ ,שאי

 אם היינו היהר סבמל שהיהר לב, מי' נא נלל בוויא עיין )מ( : בהפם"טבל"
 לקדרה המים מוו נהן אם כריעבר טותר שלמים זיהימ לם' חלב כ,יהנפל
 אחר ארם אותם יאכל שלא לנהונ יש ברוב שבמל ביבש ביבש וע'ש בשר,של
 רוצה ואם אחר, להשליך מחטירין יש גם אדם, בני שני אלא אחה בבתבולו

 שיעור כדי עליהמ להרבוו; רק יחר לבשלמ אסור ג"ב הבמול אחרלבשלם
 עיין )י( : נ"נ לענין בלח כלה חשבינן בהפמ"מ כך ובשרם הוסיף לא ואםס/

 ומשהו לחם ואפו ביו"מ שגולדה ביצה שאלה הביא התערובוה בשערבפמ"נ
 והאריך הדין טהו הלחם בזה שנגע גתגור להם עוד והיה הלחם הביצהבאותה
 חשש ולענין רוטב, בלא יוצא בלוע אין בזה שנגעו הלהם ששאר לרינאוממיק
 יש וכאן שס מהירין שבהפסד קח לםימן הראה במשהו בדשיל"מ מלהאריחא

 לחם ואוהה השאר הלהם והכשיר יו"ט שמהת ומשום למעליוהא תרתי עזד',
 כי ונ"ל טוהר. ושאר הרחב במקום אגודל אצב; כרוחכ לישול הורהעצמה
 לחם שאר עם אהר בתנור חלה בלא להם אפו באם ג"כ הדין להורות יוכלמ,ה

 מקרי לא בפסה דחמץ שכהב בפמ"ג שם עיין גם )יא( : השאר אוסרתשאינה
 צריך דדשיל"מ הביא גם רשיל"מ הוי לא לאיסורו 'הזיר דלשנה כיוןדשיל"מ

 לעולם היהרו ושיהיה כ' הפסד. ובלא הוצאוה בלא המהיר שיבוא א' הנאים,ב'
 בההכשיל ואין בתבשיל אחד אימור זיה נפך שאם פהרי אשכחנא )יב( :ע"ש
 מוהר. ~היה כננרם ס' ואין איסור ביחד ,יהים שני נפל ואם אפור בודאי הואס'

 מבטל שכ"א ביהר נבלה ואהר חלב אחר הזיהים שני שנפלו למשלהשובה
 היינו ה'הר ביחי זיהימ ב' ג"כ נפר. ראם הביא סקם"ו במ"ז עיין 1'ג( :חבורו
 זית מהם סילק ובאם ג"נ, זא", מבמלין ירקות ;יהים לנ"מ. גבינה וויה בשרוית
 סילק אם איסור זיהי ב' גוונא כהאי אבל מותר, ג'צ אה"כ הזיתים מהשניאחר

 : באימורו ההבשיל נשאר מהם אחראת"כ

 מנמלין ואין אימור. לבמל מצשרפין העצטוה אמ דין צםפימן
 : לכתחלהאיסור

 בא"מ להיהר מנבלה רק עצם נפל כאם להלכה שמסיק כק"א בשפתי עיין)א(
 המיקל קצת כהפסד אף ובטינו הפמיר, לא המיקל וכהפם"מ הפם"מ באיןאפור

 בהעצם היה אם מפק באמ שם ועיין ג"ב. לצרר אפשר לצרף וא2'לו בו גועריןלא
 בסק'"ג שם עיין )ב( : רוקא במיגו להקל יש וישן יבש עצם בין הילוק עושהטוח

 ואח"כ הההיכה ונאסרה מ' היה ולא איסור ההיכת. בלעה באם להלכהשמסיק
 בולם אסורים החהיכות בין ניכרה איגה חתיכה ואור;ה מ' ער עליהנהוסף
 מקט"ז בבאה"ט עיין )ג( : ברוב מהבטלת .א,3ה הההיכה כל נגד ס' שיהיהעד
 להקל יש דרבנן באיכור בנהים ונודע במיגו ומין ליבש ביבש איסור כימוללענין

כהפס"מ
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 במעשה הנו"ב בשם שהבלא אפ-ים ביר וגם מק"ג בפ"ת עיין )ר(בהפם':מ_:
 שקורמ שנים היו ובהוכם נחושת אגני בתשעה המאה עם קרעפלאךשאפו
 ' אע"פ וחמאה,יומפיק בשומן הכעקילאך משחו וגם שומן עם בהם נאפהלזה
 כפי לאסור .ש רק ביוב דנהבטלו מטעם לההיר יש אעפ"כ בהמה שומןשהיה

 : הבעקילאך בשני שנאפו הקרעפלאךמנין

 בטיל לא באלף אפילו בריה דין ק'פיטן
 יהיה שהאימור וב' היוה, בו שיהיה א' דברים, ד' אליו יתיחם בריה ברין)א(

 עליו: שמו אין יהחלק שאם והר' דוקא, שלם שיהיה והג' ברייו:ו,מהחלת
 שיש לוויאי שקרוב ההמה בימוה הקמח על היתר שמביא סק"א בפ"תעיין)ב(
 שנהערב במעשה שרך הלבושי בשם שהביא מה במק"ב שם וגם מלוויןיב'
 לענין שהעלה מה ושכט טבה בהורש שלוקח בשוחם חיה מאווזא אחהרגל

 שקפץ הפרעוש בדבר הממ"ג כדעה שהעלה מה סק"ג גשם וגם ע"ש,הכלים
 : הפם'עמ באין ,אפילו להקל שהעלהלמאכל

 להתכבד הראויה חתיכה דין קאנמינמן
 איסור שבלעה חתיכה אבל עצמ;. מחמת באימור אלא נוהנ אינו תהר"ל דין')א(

 ההר"ל, שייך לא נמלחה שלא חהיכה וכן קליפה בדי רק נאמרה אםוכן
 מעשה, שסחוסר נכרהו שלא רגלים וכן כנוצהה תרנגולת וכז ב', סי' ברמ"אכ"כ
 על:גריבען אוהה לחתוך רק שלם ל"כול דרכה שאין אווו שוסן של עורוכן
 הטעם מק"ד בפ"ה עיין )ב( ; ההר"ל נקרא אינם כולם מנוקרת שאינה חתיכהוכן

 השו' בשם שמביא במה עוד שם ועיין טרחא, דאיכא כיון תהר"ל גקראשאיגם
 צירוף וע"י גרולה כהפס"מ נ"כ שמהיר במה וחיה גדולה בההיכה סופרחהם
 אם המורה עיני ראוה לפי ךללוי שהכל שהביא סקי"ב בבאה"מ עיין )ג( :ע"ש
 מקרי ולבגים גדולים וכבדים אוון של וקורקבן מקום, באוהו חשוב רברהוא

 ויהיה גדול הפרש שיהיה צר)ך עכ"מ השומן שמדמין קורקבן ובעניןההר"ל,
 מובר '2הב"ח ונהערבו אחר כבש בראש מים בנטצא עוד שם ועיין בטוב.ניכר

 הנו"ב בשמ שהביא מה בחן'א עיין )ר( : עליו חולק והט"ז השררה בחוטשיכדוק
 קיעפליך כן כמו אפי' וגם בבשר ממולאים בשר של בנלי קרעפלאךבמעשהשאפו

 מקיעפליך נ"כ השאלה ע"ש, בזה שהעלה מה יחד ונתערבו בגביגהממולאים
 : ע"ש צ"ח סיטן במוף לעיל ציינהיו אפרים ביר וגם סק"נ גפ"תשכתוג

 מהירין לו שיש דין'דבר קבסיטן
 בטל מינו ובאינו בטל, לא באלף אפילו מה'רין לו שיש דבר נהערב אמ)א(

 לבנו אם )ב( מטריף: סק"ג והש"ך מתיר מק"ר הט"ו שני הערובוה וע"יבם',
 שעשו דבר וכן עכיר. רלהזותא כיו; בטיל לא ביו"ט שנוליה ככיצהמאכל

להקן



 מא"י"'" תערובית הלכוה"ילמי
 אין )ג( : במל ולא במינו מין מקרי כעימה ומלה מים כגין הקררהלהקן
 הוצאוה שום ובלא הפמד בלא עכ"פ לבוא עהיר בשהמהיר אלא ישיל,מגקרא
 שכלעק כלי ולכן דשיל"מ, מקרי לא ג"כ למחר עד יהקלקל דהמאכך ה,כאגם

 בהפפ"מ. ברוב בפל בשר של כלים בין חלב כלי וכן באחרים, שנת:ורבהאימור
 להשליך הב"ח לר; ד ונם מעל"ע אחר ער הכלימ כל להשהוה שצריך הש"ךורעת
 ואיסורו בעין האימור אם דוקא דדשיל"מ תדע נם )ך( : הכלים מן אחתכלי

 מחמה שאיפורה נמלחה שלא ההיכה וכן טעמו, רק אם אבל עצמומחמה
 לכר, בפעמו רק אפילו מחמירין והאהרונים והש"ך בטלה. בה הבלועהרם

 שנתערב קורם ניכר היה שלא אימור )ה( : זה כרין שהאריך מה מק"א בפ"הועיין
 ועיין הדעוה רבו רשיך"מ נקרא אם בפמת חמץ ול;נין ד'שיל"מ. נקראאין

 למי דוהר א"כ אלא דשיל"מ נקרא לא כי הרע גם )ו( מ,ה: סקי;אבפית
 לאהרים מוהר שיהיה אע'נ לעולם לאוקד באיפורו נשאר אם אבל עליושנאפר
 בגם שהעלה סק"ח גשפתי עיין ),( : בשבה המבשל כגון ןשיל"מ דין לואין

 ממיק כשרים כלים בין פרפה וככלי ס' צריך חלב כלי בין בשר כלינהערכ
 וישליך מעל"ע אחר עד להשהות צריך ובב"ח יגעילם הנעלה בה דשייךדכלי
 הלב כלים לבין בשר בכלי אפילו שמהיר אברהם ביד 1;יין אהד, כלינ"כ

 בגליון ג"כ ועיין ע"ש. חרם בכלי וכ"ש דרבנן הרי דהוי מהטה מעל'עלאחר
 דמהיר במק"ב הש"ך דעת מביא ס' השובה הלי"24ה במהרורא )ח( : זו:לענין
 דדוי לעה מעת אחר ער אוהם ולהשהות היהר בכלי שנהערב אימורבכלי

 : ב,הרשיל"מ

 לפגם מעם נותן דין קנסימן
 צר'ך ההערובוה פונם הוא יק אמ ואפילו קצה פגום שהו" רכי נתערב אם)א(.

 מהצה על מחצה אפילו לגמרי פגום הא.מור ואמ מרוכה דהיהר',מיהיה
 פונם האיסור '2יהיה צריך רק אמורה והקררה מיהר המאכל ואזי אוסראינו

 בפ, אינו בו וגיוצא ההשובים מדברים האימור אם אכל מוף. ועדמהחלה
 מהמיר וןהפם"ג הימ'א לדעה בטלים נ,כ בעצממ ופרוח'ן פגומין הם אםאכל
 הקדרה "ז' בטל"פ 'מבבף שהטעם מאכל אימור ,נ!ך בבף נ;רו אם אבל ג"ב,בזה
 בה שגהבשל מעה יומא בה שאינה קדרה כל )ב( : דנפבנ"מ מפעם מוהרתג"כ

 נשארה והקדרה מוהר המאכל אה"ב בה בהבשל אם ולכן נטל'פ' השובההאימור
 דברים שמו אם )ג( : הטית כנגד פ' צריך פניה עי טה היה ואםבאימורה
 מים הטו אם הפמד ובמק,ם לשבד,, ליה משוויא ההבשיל רוב ערךחריפים
 בה נהכשל מהמים . מעלן'ע ובהוך לילה שהייה אהר אי:ור שבלעהבקררה
 מה בשפהי בפמ"ג עיין )ד( : בב"ח לא איסורים בשאר רק להקל 'שהיהר
 ולעגין מהכוה כלי ולענין פ;רצאליין כלים ולענין אב"י נ"ח לעניןשהעלה



ה"אית תעידבות הלידת יקוטיפ8
 עיין )ה( בזה: הפוסקים שהחמירו תדע בדבש בשר ולענין פסח לענין ינ"ח,ישוז
 מעל"ע אהר בכ"ח להשתמש צרדים כמה עוך יש אם לעניז שהאריך מהבת"א
 לאב'" ליה דיו'נן נכרי של ובין ישראל של בין כלי מהם שכל הרענמ
 הוא ואם אב"י הוא אם לשאול רוקא צריך ישראל 'טל דבכלי בה,א עיין)ו(

 חשוב כלים להדיח מים רק בישל שאם הביא גם לאכ"י, אן ליה דיגינןמסופק
 - נכרי, בכלי רהשהמש מוהר אופן באיזה שהאריך עור שם ועיין ע"ש,כלכתחלה

 וכלים דקערוה מי"ב נ"ה כלר בח"א עיין )ז( : ענין בבר מחמירין אנואבל
 מוהי,ס בהכלים המאכל עוד ניבר אם שמ ושהו מאכל עם לנכרי ישראלששלח

 : ע"ש אמורים לאוובאם
*.

 בשוטן או בשכר או ביין שנמצא עכבר דין קדמימן
 ממשוה שום בשאר ולא נימוח לא אם לטאבל שרע או עכבר נפל אם)א(

 מהני לא לאו ואם ם'נון צריך מינון ע'י אפשר אם וגם ס' ע"י מותרהמאכל
 בהקדרה שומן ויום יום טידי שפבו אם קרוש בשומן עכבר נמצא אם )ב( :כמול
 שירוע או עליו עירו לא ואם העכבר, נגד ס' יש אם אפילו ד;שומן בלאמור
 עליו העכבר בשגמצא ובן קשה, כעה והשומן שעירו בעה העכבר היהשלא
 שנשהמש הכלים לענין מק"ד בפ"ה עיין )נ( : ם'ם מטעם טקום בנמילה סגיא,י

 כנמלים המאומים דברימ נפל אם )ד( י ע"ש לההיר משמע שרעתו הזהמהשומן
 אם המאבל להוך נימוחו אפילו בהם קצה אדם של שנפשו ויתושיםוזכובים
 מכואר פ"ר ובמימן אפשר, אם המאכל לפנן וטוב מוהר עליהם רבהההיתר

 : ען'ש המאוסים דברים מקרי לאדהולעים

 להיתר שנפל ואימור כבוש דין קהסימן
 בצלול. גוש רבר אלא שייך לא שכבוש להלכה שהעלה מק"א במ"זעיין)א(

 דבר נקיא אס חמאה לענין בח"א ועיין להקל, בהפם'מ העלה נקרשואמ
 המעל"ע כהוך ואם נטילה כדי רק צריך איו קצה לחים שהם ביבש ויבשגוש.
 איסור בכלי ככוש ולענין בהפס"מ, להקל יש אהרים מים ונהנו המיסשפכו
 ג"כ וכ"ע מעל"ע עד להקל יש וגלייזירט בצונן, אף מים בולע רכ"חהעלה
 : הפסיר לא בהמס"מ המיקל זכוביות ובכלי מחלוקה, יש ומהכות מעל"עעד
 כהיש והש"ך הט'1 ודעת כבוש, מקדי מעל"ע היהר יגם שנשרה אימור)ב(

 אא"ב וצלייה רכמליחה הנם כחושין שניהם באם לככישה שהיץ במהמקילין
 הרמ"א דעה מעל"ע נכבש אם ספק ואם האי, כולי מחטירינן לא כאןאבל

 שיהנו כשיעור כצור נכבש ואם בו" כק"ג בפ"ה ו;יין להקל, הט": ורעהשאסור
 הום )ג( מעל'ע עד להקל הש"ך דעה ובתומץ כורו. אסור וירהיח האשעל
 להחטיר סק"ד הט"ז רעה שני וכלי כולו ואוסר טבשל שהיס"ב ראשון .כלישל

 בגולוי



 מבהויאות תערובות הלידת לקומי ."
 גמ קליפה; כדי רק סק"ה הש"ך ודעה להקל, יש א:י בהפכ"מ לא "םנלולו

 השיאות וכהשומה המהרש"ל כרעה קליפה כדי דמבליע להחמיר ג"כים"ב שאיני אף האש אצל כעומד וגם האש, על עומד שאינו אף בכ"ק להחמירדעהי
 מלבו המפק שיצא ער שצריך הכיא ובמק"ו מק"ה, כפ"ה כ"כ הפם"מ באיןחן

 המין ושניהם להיהר צלול איסור דנפל היכא )ר( , נכוה תינוק של כריסושאין
 ואם אסורי הכל הם שההחהון או באהפס"מ בב"ש רק אפילו ולרידןשהים"ב,
 גוש רבר האימיר ואם גבר, רהתאה קליפה כדי רק אומר א'נו קיההחתון
 שייך היהר בכלי אימור הניחו אם וכן ככ"ר, לעולם דד'נו לההמיר הש"ךדעה
 וה אצל ;ה והיהר איפור הניחו אם )ה( : נאמרה והכלי גבר ד);האה די(נ"כ
 כדי אלא אוסר אינו קר והאיסור חם ההיהר ואם אפור. הכל הם הא'פוראם

 כולו אסור איסור שומן אן דולק לנר שומן בו שיש מכלי עייה ואםקליפה,
 דלא היכא רק לשטן כחוש בין חילוק אין דלד;דן הדע נם )ו( : חיבורדניצוק
 בין חילוק אין דלרידן הדע נם )ו( , וכרל כלל שמנוגית שום בהאימורשייך
 בפ"ה עיין )ח( : במ' לשער הרברים בכל מהמירין דאנו ומליחה לצלימבושל
 הם להיהר חם איפור דנפל היכא לאם!ר שאין דניאל חמודי בשם שהביאסק"ח
 מליחה וע"י ם' צריך בהלבו שנהבשל כוליא )ט( : ע'ש האיסור מיר פלקאם

 כמחכר כ"כ קליפה אלא צריך אין קצה הפסד דבמקום מד, בסימןנתבאר
 המלוה לעולמ למטה או למעלה המלוח כין חילוק אין במליחה גס ט' ה'םעי'

 וכריעכרמותר איסור בכלי היתר למלוה אפור לכההלה )י( : בהה?למכליע
 ומבליע מפלים אין שני דכלי הדע גם )יא( : להפלים לכליס מליחהראין
 היבא )יב( : גקיים כלים שסהם הש"ך דדעת הדע ונם בהפם"מ, מכליםכאחה
 גוהן שהמלח אע"פ המלח כנגר ם' יש אם בקדרה מדם הבלוע מלחדגהגו
 הנאסר דא,ן עצמו מחמה אמור המלח שאין רמאחי אומר א'מ בקררהטעם
 פופר ההם בשם שמביא פקי"ד בפ'ה עיין )ינ( : עצמו האומר מן לילךיכול

 שמצדד טרפה היתה שאחה מצאו ואה"כ כיהר אוו,וה ששה שמלחובמעשה
 כהפם"מ סקל"ד בשפה. עיין )יך( : ע'ש בצ"ע ומסיק להכשיר ספקוהלנמה'

 אפילו בקליפה די שבמליהה שמיבר הראבי"ה דעה לצרף יש מצוהומעורוה
 לההיר ממיק אימור בכרי בציר בכבוש ע: נט השובה בב'א עיין ')מו( :בשמן
 הכלי נאפר וראי היו;י בכלי שנכבש איכזר אבל בהומ,ן, ומב"ש ממעל":בפחוה

 ; למעלה לא אכל נוגע שהציר כטקיםכולו
 שנשפך כשר של כראסיל מכשיר קפר הש!בה תליהאה בטהרזראבטוטו"ר
 המעט כנגד ביחד ח' דהיה מטעם בהלב מיגירכ קאווע מ,:ט עליו'
 אימור כסכין אפילו צנון חהך אם להקל דאין מביא קצ ה'ןובה שםחלב.
 רצריך המאכל בנגד טפה רנפל רהיכא מהמיר קצא וכהשיבח דחנ"נ,אכ"י
 הכלים אוסי מעט מעט עירה ואם כאהת כולו דיקא אחר לכלי מהכלילערוה

ע,ש



הוראות תער~בדהדקלכדרז לקוטי84

 צוננה הלב קדרה עליהם שנפל מעט בהטים אוסר קצ'ב השוכה שםע'ש,
 שמוהר הורה קצח תשוכה שם ע'ש. נ,רה משום אוסר הלב עם לאנולאפילו
 אותם בבש אפשר להוש ואין למכור בחביות נכרים המכיאים אונירקעםלקנות
 טמא דבר לתובו שנפל במעיין ההיר ריד השובה שם : ע"ש בקדרותמהחלה
 כל נובע דמ;יין מטעם ממעל",ג יוהר שם ונשתהה במים כנגדו ס' היהורא
 מים מעל"ע בתוך וד;ום.פו בכלי היו שאם כמו כבוש הוי ולא הדשים מיםפעם
 חמשה ששהטו נשים בשהי הפריף רט, השובה שם כבוש. הוי דלאצוננים
 נשארו והר' אהרנ אוו,א ומביו אח"ב ומלחם מעליהם השומן והמירואווזות
 טרפה וו-אי שהיה באופן מהיים נקכ מהם אחה של בדקין נודע ~אה'כבמקומן
והטריף,

 נודע ואח"כ במקוה נשים הרבה שטכלו בשם וג"כ מהם, וקשומן אך
 רמעלה לה'וה שצריכים בש"ע האמור זרת ה'2יעור חמר מהמקוה המיםשהיה

 לכהחלה. והירות רק דהוי סגי דבדיעבד מטעם לכעליהן הנשים והתירמטבורה
 בה"ל מחט ומצאו הרגכולות שלשה שמלחו כמעשה הטריף ריט השונהשם
 נגעה לא שבודאי מקום בר'חוק היהה שהאחה אמרי ואח"ב מהם אחה'של

 ע"ש. אוהה והטריף יהד שנמלהה השניה על רק והשאלה בהטרפהההרנגולת
 ביחד השומן ונמלהו באחיוה שנהערכ נכלה אח,; כאוו,א רל"א השוכהשם

 ע"י שהאריך ע"ש הנבלה אווזא אי,ה בממגים הכירו אח'ב רק השומןוהמריף
 היטוחט,ם על ,כות מלמד רלו תשובה שם ;"ש, האוו,וה לההיר הרבהמטנים

 אוווא ימצאו ומיראים,שמא אהת רגל אוווא מכל שלוקחים ושבפ פבהשבחודש
 כן עושים הם ש'פה וכ,ם.ק היגלים מכל אחה רנל שמשליכין נהגו לכןטרפה
 היה והככש כב,2 רגלי נ' עם שנמלח בבשר הטריף רמא תשובה שםע"ש.

 : ע"ש ב,ה אדמ חכמת ספר ;ל והשיג וורדא הסר מכחפרפח

 בששים מבפלין האיך דין קימימן
 גתבשל ואה"כ הלח נאסרה אם בהפם"מ בלח בלח חכ'נ אוטרים ראיןרד.דן)א(

 לא ס' ויש אה'כ ונהבשל כוש דבר האימיר ואם מותר, הכל האימור ננר ם'ויי2
 נק"א בפ"וז עיין )ב( : מקורם יצטנו אלא מהקדרה חם שהוא בעת ההיתריוציא
 ולומר לצרד יש טליחה ;"י מינו שהיא אימור הה'כה בלע אם הנ"ב בשםשמכיא
 מק,ו בשפווי עיין )ג( : ע,ש להתיר יש ר'כ ותהיכה אוהה ואף מוחר לפוהמואפשר
 בנר פ' שיש בעמן בה ונהבשל איסור כז.ה אב'י או הרשה קררה בלעהבאם

 דבך שום מהקררה לך;וציא אפור אעפ"כ ההבשיל להת'ר שיש כעההאימור

 : ע"ש שיצפנןעד

 בהבשיל הנכ:צא מאום וו-בר ביצימ הטבשל דין קזפיכ,ן
 וכדיעבד שיצטנן ;ד לקערה מהקדרה לערות שלא יוהר ביציםהמבשל)א(

 מעל"ע אהר מוהרים הכלים ורק טרפה, טהם אהה נטצא אם אכוריםהביצים



 מגהוראות תערדרדת הלכדתלקו~י
 להקל הפם"ג דעה בהבשיל הנמצא זבוב )ב( : לההיי- המ"ן מצדר בדגיםורק
 גם ס' צריך מעט'הבשיי עמ בכף אימור הוציא אמ )נ( : ע"ש לוב ישבאמ

 : מההבשיל המעטננך

 אדוד בהגור ואיסור היהר לאפות שלא דין קהםימו
 אפור לכההלה קצה ופהוח גרול כהנור להלכה שמסיק סקי"ח בשפתי עיין)א(

 ופהום. קטן בהנור אפילו מותר ובהפם'מ קטן, בהנוי אפילו מותרובדיעבר
 הטמין ואמ לכהחלה. אפילו מוהר קצה פהוח אם בקדרה בבשול אבל בצליוכ",
 במהום שכה לצוו'ך הטמין ואם לנמרי. במהום אפילו מוהר שעה לפירק

 צל' ו;"' הריף הוא האיכור ואם שרי, בהפס"מ ורק בצלויה כמו דינולגמרי
 לההיר לצדר יש חריף ובהיהר פהוה, ונם ננה"נ ואף בכתוש ואף נהפם"מאמור

 עור שם ועיין בהפס"מ, חר"ן באימור אף שמיקל כח"א עיין )ב( :בהפם"מ
 הטוי בפי' כמ"א דיא ומהום בת"ק אף בהפם"מ בפמה המ,ן לעניןשמהיר
 פה אפה אמ בריעבר )נ( : בהפס"מ אף אסור ופהוח בת"ג אף חריףובהיהר
 הוא אם כלל להוש אין זה אהר בוה אבל בהפם"מ, כשר בשר עםבהנור
רק

 מחמה,

 מהני לא ב"י דמרדה שמביא סקי"ח בבאה"ם עיין )ר( : לבר רי"
 יומא כה אינה כשהוא והמ"ן הטחבר ודעה ליבון, אם כי קליפה אוהנעלה
 שנעשה הטאביק לשאוף היהר שטכיא בפ"ה עיין )ה( : בה להשתמשמוהר.
 ;יין )ו( : ב~ה שהאריך ע"ש נסך של יין עליו מזלפין שאפ,2ר אף נכריע"י

 ועשתה מלהה ולא ושכחה שומן אחה רבע שלקחה כאשה צח השובהבב"א
 לשבת אוהו הטמינה ואה"כ כנהוג בכלי מע"ש אוהה ואפהה ל,טבהקוגעל
 בהקונעל אלל שומן הרבע כנגד ס' היה שבקדרה בענין ורוטכ בשר עםבקררה
 דהיהר ובכאן דרבנן רק אימורין בשאר רחנ"נ מטעם וההיר ס' היה לאבעצמו
 והרוטכ הבשר וההיר שבה לכבוד הוא וגם הה;ר,בוה שנורע קודםנהימף

 : ג"כ אמורה דהקדרה ומשמע לבד הקוגעלואפר
 ההנור שפההו קודש בשבוז הביא רנט השובה הריהאה במהדוראבטוטו"ר

 ובערך מההנור הרף ופהם הלב עם קדירה ההנור להוך העמירוואח"כ
 ע"ש: הכל וההיר פהוח היה והטשאלענט-טאפ סההניר החלב הוציא א'שעה

 שמוהר מביא גשם גם מילהא. ריהא בו שייך אין דבשה מק"א כבאה"טעיין.
 שמוהר שמביא בגליון עיין ע:שי כהניר הפ'ה עם הלה לא?וה לכהחלה,אפילו
 לקנוה שמותך מביא מק"ז בבאה"ט )ז( : אהד בהנור ההבשיל עם כברלצלות'
 מוזיר ה סי' הטחבר )ח( : ע"ש אוהמ שמבשלים מנכריס שלמיםהאנו~ים
 אכל טול הוא אם לידע שבהביוה נקב דרך נמך יין ריה בפיולשאוף
 רק בה לאפוה שמתיר בח"א עיין אב"י מרדה בדין )ט( : ע"'ט אמורלטעוס
 הדשה מריה הנ,יד לעשות לו ישמע לא רהנברי ממעם נכרי אצלכשאופין

אבל
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 לבער שאומר בח"א עיין )י( : הכלים ככל אסור אב"י אפילו 'שראל בשלאנל
 : ;"ש רבד השלהבה אצל למעלה אפילו חלכ של .הנר מןטיטין

 שגתערב ביבש יכש דין קטמימן
 בטינו ושלא אחד להשליך מחמירים רכהחלה ברוב שנתכמל ביבשיבש)א(

 אפילו די רוכ שלענין דעהו ומשטע שהאריך בפ"ת,סק"אצריר'ם'ועיין
 אמ )ב( : מ' צריך דרבנן באיסור אפילו בלח ולה רוב, לענין מפי רהוככל

 בשהי ורק אותם לבשל מותר התערובות נורע אם כמינו ברוב יבשנתכמל
 שטסיק פק"ג בפ"ת עיין )נ( ס': עד עליהם להרבוה או הש"ך לדעתקירוה

 הלינן לא ס' היה אם ספק ויש קצהו ונאבד מינו בשאינו מין ביבש ביבשי
 במ"ז בפמ"נ עיין )ד( : ע"ש שמקילינן נשפך אם למפק זה ספק דמי דלאלסורא
 שמין בשפהי 1;יין ע"ש. ארם בגי בשגי אפילו במל במינו ביכש שיכש.שמסיק
 לאכלם אסור גהפס"מ שאפילו ומסיק לים אהד נעל אם ביבש יבש מינובאינו
 של איסור חתיכות נהערב שאפ שמסיק פק"א במ"ו עיין ע"ש:)ה( שניםשנים
 הנאה מאיפורי האימור חהיכוה היה שאם שמעון של חהיכות .בשתיראובן

 מהויב אכירה מאיסור רק היה ואם חצרו, לו זכהה שמעון בבית היהוהתערובות
 ע"ש: רו לשלמשמעון

 בכשר שאירע טרפוה מפק דיו קיסימן
 ביון חשוב רבר מיקרי ואינו בטלה 'דביצה שממיק טק'א בפ"ת ,עיין)א(

 דאמרינן דהא שטסיק מקי"ג בשפת' ועיין ללוקח. אוהת להוסיףדדרכו
 היינו אח"כ עורה שנפשט אף ההר"ל מיקרי לא בנוצהה והרנגולת בעורודכבש
 במקט"ו הש"ך מהלק קבוע בדין )ב( : הה;רובוה שנודע קורם נפשט אםרווקא
 העין מן שנהעלם משומ אמור דאינו בענין כשוק בשר חהיכוה רמצאהיכא
 עיין ע( ההגוה: ניכר דא'נו היכא ובין מיפה של החנוה רניכר היכא ביןמחלק
 : הבשר מם5ר ברוב לא ההניוה ברוכ דקבו,: דין הלוי דעיקר סק"בבפ"ה
 עצמה בפני מונוהת מרפה הבשר אם א' יש, קביעוה רשני דבר של כללו)ך(
 אחה בחנוה ואם השלישי, ההערוביה רק כשר ואינו מראורייהא קבוע,ה

 הט"ז ולדעה דרכנן, קבוע מיקרי זה ונהערכו גיהר ובשרה טרפה בשרמוכרין
 דרבנן ובקבוע הערובות שלשה צריך דאורייהא בקבוע ד' במעיףוהמהבר

 כ)טרות הרבה בין אהו; מרפה אהר בחנוה נהערב אם )ה( : ת;רובות ניטנירי
 ליקח אבל ברוב, רבמל מוהר ההערובוה שנורע קורם שלקהו מה כךהרין
 ;יין )ו( : ג,ירה משום אמור לההכבר ראוים שאינם . חהיכוה אפילו וא'לךמבאן
 בהמוה שבי ולקח בב-ה בהמוה שבעה ששהמ בקצב שהאריך מה סק"רבפ"ה
 להמקולין שפרשו בהמות השני להכשיר דעהו נראה ולהלכה להמקולין,וחצי
 וע"ן אותה, גם להכש'ר המוה דבר פי מחמה שבביה להחצי נמשךוההצי



 כ~רהוראוה רעערינדת דןלכדרע ןלקוטי
 לא אפילו שייך פירש דדין סופר חתם השוכה בשם מה--,שהביא עורשם
 ביה אמרינן אי פירש בכוונת אותה הגביה אם הרוי רק חוצה הביה מןפירש
 שאיגם החשובים ורברים היים בעלי נהערב אם )1( : פירש)מרובההדין
 נהפזרו אם אבל אמור, והש"ך הט"ז לדוגת ממילא פירש אם אפילובפלים
 מהרוב' וגפרש נתפ,ר ומיעוט הראשונ,ם, ממקומםכולם

 מהם שפירשו אוהן
 בין מרפה הרגגולה נהערב אם )ח( : אסורים האוהרונים שנים . רקמותרים
 : רובא בהר א1לינן ביצה דלגבי מותרה הביצה ביניהם ביצה ונמצאכשרות

 שאין כאופן לימ אהר ונפל שנהערב חשיבותו מחמה כטל שאינו רבר)ט(
 שהים שהים לאבול ארמ בני לשני השאר מוהר אזי עייו ;ור לדון צריביםאנו

 גהערב אם )י( : הנשארים אומרים והש"ך הט", בשוגנ אהד נאכל ואםדוקא,
 לאכלו שלא רק השני ההערובות תערובוה בב' להתיר יש בהפם"מ איסורוראי
 אפילו השני ההערובוה לההיר יש טרפה ספק רק נהערב ואם כאחד,בולן
 הערובות גג' אפילו להתיר אין דשיל"מ נתערב יאם האופן, ע"ן בהפם"מ,שלא
 אחר בגוף הם הפפיקות דשני היכא אלא ס"ס. אמרינן לא בהערובותהשנ. ומפק בגופו אחד דמפק דהיכא, מ"ם מרינא ה;ורה כלל )יא( : לצורך לאאם
 מוריד ולא מעלה לא בנהים ונודע ם"ם, אמרינן אזי הערוביה ב' היינו אחדוענין
 איפור כאן יש אם יש מפיקוה הב' אם וכן הט",. לרעת מהמ"ם דברבשום
 איסור היא, תערובוה,אמ שע"י במ"ם חילוק יש רק גוונא בכל מהנילנמרי
 דהא הדע גס )יב( : הערובות בב' די איסו. ובספק הערובוה ג' בעינןווראי

 דספק כההיא דמעיקרא החזקה ,אה סותר דאיגו היכא היינו מהני דס"סדאמרינן
 מועיל אינו וראי לההיר ספקות ,דגולר איסור ח~קות בשאר אכל כראוו, נשחטהאם,
 מהיים ושמם אם רבספק הט"ז שרעה הדע גם )יג( : האימור - מן להוצוא,,0"ם
 םקי'ט בפ"ת עיין )יד( : ט' סעי' קי במימן הרמ"א כדעת .לא מ"מ מועיללא

 ונשההה כשרים בכלים טהפה מפק היננולה בבשלו שהאריך ,מהבכללי,ם"ם
 אימור רק אפילו טרפה ובודאי הכלים להבשיר שמצרר מה מעל"ע,.הבלים
ררבנן

 אזי-

 ם' בא,ן מעל"ע אהר עד נודע לא אפילו אסורים ,לעורם הכלים
 ועיין ע"ש, בוה שהאהיך ,מה סקי"ב שרר בלבושי ועיין ע"ש, ,שבשלובהקררה
 ילא הולבות כלים בין בשר חרם כלי נהערב באמ שהעלה מ4: עורבשם.
 : ע"ש פעמים ג' אוהם להגעיל הרם כלי גם שההיי יב"ח עי.לאחרנודע
 השני ומפק בגופו אהד בספק אף שההיר סק"א ס"ס בכללי גש,ך עיין:)מו(

 , שניס שנים לאכול מצוה ומעורה בהפם"מ שנתערב עד נודעבהערובות'-ולא
 רק ם"ס שום לברות שאין והעלה ם"ם בדיני שהאריך מה עוך.בשם : עיין)טז(
 בכהכ"מ שנמצא במהט שהכשיר מה אברהם ביד ;יין )י,( : בשם .שמפרשאזתם
 ס"מ מטעם והתיר גשם והאריך ברוב ונהערב מעלי'; שהיה אף 'קורט'.רם,כלא
 ע"1 חולק שהפה"ח הדע מחמיר שהש"ך מההפך שאיני ס"ס ברין )יח(ע"ש.ו

ומג'א
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 במהרוראכמוטו"ר : מ"ם מקרי טההפך שאע"פשאינו ע"ו ראיוה כמהומביא

 לאכולכהערובות ב' וספק בגופו אחד במפק להקל מצרד רז השוכההליהאה
 חי נתערב אם להקל בוודאי אוווא שומן לענין ומאריך כפ"ע אהד בלדוקא
 קט ממימן הפמ"ג דעת הביא ולבסוף לההיכן. קטנוה חהיכוה עללחהכן
 שנשחטו מעשה שהביא עוד שם ווגיין לההכבד, ראויה דהוי שמהמיר דעהבשפתי
 דהוי בענין נקב מהם כאהד ונמצא הרק'ן כל ונתערבו והופשטו בהמוההרבה
 שטבואר כמו להטקולין ב' או א' מהם לקהו באם זולת כולם שהטריף טרפהוראי

 צריכים דאנו כיוז נ"כ מהמיר מהם אחד בנאנל ואף פקל"ז, קי סימןבשפ"ר
 השומן בעוד להקל דעהו זה כעין שמנות באוו,ות אבל הכלים. על לרוןעור

 קטנה וחהיכה מהכשרים ההיכות מהקונים אחר לכל ומכר הכשרים ביןטרפה* כט" לו שנתערב בקצב במעשה הביא, רח השובה שם במומו"ד : ע"שעליהמ
 שלא דהד;.עיכוה ומסיק הנישול אחר עד להם נודע לא וטקצתםמהטרפה
 לח דהוי כיון אמורים שנהבשלו וחהיכוה חהר"ל אינם אם ברוב בטליםנהבשלו
 לדעה- המכים ר"י השובה אהרדי.שם רסהרי הרהי הוי ילא מ' צייכיםבלח

 בהמות נ' על היה והמפק בדקין מרפה ספק שנב,צא יו"ם לכבור שההירהטורה
 וההיר מהם נמבר שמעמ 'במקולין בהמוה ב' ועריין כולם הדקיןשנהערבו
 הפמ"נ לרעה מצמרפין בעליה ואחר בב,ה ראחר נלגול ע"י דרבנן מפקמטעם
 הש"ך טתיר בההערובוה ב' ומפק בנופו אחר ספק ממעם ונס והלבו"שוהחו"ן
 ה' ששחט בשוחט רלח השובה שם ע"ש, התערובות אחר עד נורע בלאבהפס"מ
 פנומ הסכין מצא באחרונה ואח"כ המכין ברק ככשימ ב' שחיטת ואחרכבשים
 ע"ש ביחר לא בפ"ע אחר בל לבשל רק הישאר להתיר והורה האחרונהומכר
 באחד וראה הסמגים וביק כבשימ עשרימ ששתט באחר ההיר רלמ השוגהשם
 רוב יש אם לברוק צריך שעריין אמר אחד ועל בו סימן ועשה רוב נשחטשלא

 כי מצאו ולא המפק לברוק ובא לוו~ט המחוכרת הקיבה וקרעו כולםוהופשטו
 מרפות י'יא ונמצאו הריאות ובדק מימנים השני כל שחוטים הי"ט כלמצא

 קצבים ב' רמ השובה שם ע"ש. מפקות כמה מחמה אוהם וההיר כשרוהושמונה
 ששה שחמ והשני נחהכו ולא והפשימן כבשים שלישה שחט אחד אהתבהנוה
 בראש מצאו ואח"כ ההרויל שום כהם נשאר שלא ;ר אותם וחתךככשים
 הוי בראש ימים כיון השלמים אף והתיר כבש טאיזה נודע ולא מים אחתככ,2
 חהר"ל נקרא אינו מבושל לא הי שלם כבש המחבר לרעת וגם מרפה, מפקרק
 בשם והאריך נחהך הטריפה שמא עוד,פפק יש בכאן אבל הכי קיי"ל דלאונהי

 ככש רגלי נ' עם שנטלח בבשר המריף רמא השובה ,2ם ע"ש. כולםוהכשיר
 רמכ השובה שם ע"ש, ח"א מפר על והשיג וורדא חפר מכח מרפה היהוהככש
 נודע חשוכ שאלה כאן שיש נודע רק בבירור איסור להם נורע שלא ראףמסיק
 וב' כיטרוה ב' והיו בהטות ר' ששחטו במ;שה רטח השובה שם בטול, ביהומהני

טרפוה
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 ונמצא אחה כול'א ההכו ואהן'כ יחד וערבו כליוה הד' לבל וחתכוטרפוה
 בכקע רנג השובה שם ע"ש. כולם והטריף ההרי'ן עד וחגיע עכורימ טיםבה
 עם שלו דכנהא הררא ונהערב ממפק אוהו והמריפו סים ויצא ענלרא'2
 מחטת המורה וההיר הפרש עם מלאים היו וכולם דכנהא הררא שישהעור

 ססג'ם והוא חהר"ל טיקרי ולא מהם הפרש להוציא מ;;'טח עורדמחומר
 אוהם סלנה שהאשה אח'יכ שנורע מה רק מררבנן דההר"ל מהמה ל,הג"כ
 השאלה שבא קורם אוהם מלגה אם מפק והיה אחת בקדרה שגימשנים

 ספקוה כמה מחמת וממיק בזה הרבה והאריך אה"כ או וההיררהסורח
 וע"ש_ בעצמו מ:ה ה,ר ואו;"כ ע"ש, ג"כ בזה הטוו-ה ההיר שיפה'חקירוה

 והטעיימ לאחר אחה ומכרה שהופים אווווה בשלשה רנח תשוכהשם
 ולא טרפה שה'א ב;נין נקב אחה מאווזא במעיים ומצאה נשארוטשלשהן

 אהד דבנאכל ק"י בסימן שמפורש מה על לפמוך רצה והסורה מא"הנודע
 צריך גם אמורים אהד לאדם הרי חשש אך ה(2חרים. מוהר'ן שנוד;קורם
 אפי' בוה היהך להורוה ראין ומפיק שהים רק ליכא וכאן שנים שניםלאכול
 דפירש היכא לההיר ראין מב,א רנן השוכה שם ע"ש, עליהם אחדלהוםיף
 ש: ע"ש. אהה בצלי; לא אכל שלסה בהמה רפירש רק הקביעוהממקום
 לההיר טפיק בכשרות שנהערב טרפוה כבשים מן כשר בחהיכה רמאהשובה
 ועהה כמבושל גם לההכבד ראויה אינו הוא מקום שבאוהו דכלמחטת
 אטרינן ולא הואיל הרי דהוי לההכבד ראויה אינו הוא ודאי הי עודהוא
 או הולי ע"י הוא אם וספק לחלל ער מבהוץ דניקב בעוף כשמ וג"כע'ש.
 דוראי מ;ה סוכח בצרריו מוכה רק שוה אינו הנקכ דאם מסיק קוץ ע"יאם
 המר דאם מביא בשם ונ"כ ע"ש. בוה להקל לצדר ויש חולי ע"יהוא

 להשני שהבע מי מביא בשם ונ"כ לרעהו. טרפה וראי הוי קישקעליךהטרפה
 אה"כ אותו ותבע מהב"ד רין הפםק כפי וי לשלם רוצה ואעו דיןלב'ת

 'טם ע"ש. ע"ן שהוציא הוצאיה אפילו לו לשלם צריך נכרים שלגערכאות
 ושכה טרפח אחה .צךע כשרוה צלעוה איבעה לו שהיה בקצב רמבהשובה
 הקפק שנודע סודם ושלקהן שמכר מה כל שהת,ר כהמורה ממיק כולםומכר

 : ע"ש מותרוהכל

 בבשרוה שכהערבו טרפוה כלים דין קיאמימן
 האיסור שאין כאם דוקא ה"נו נמל היהר להוך היהר אומרים שא:ונדין)א(

 איוה מההלה ניכרוה היו ההיכוה דהשהי בעינן וגם ההיהר. עלרבה
 וזד שנהערב ניכרוה היו לא מההלה גם אם אבל האימור. ואי,הההיהר
 ואה כל וגם איסור. של גופו מיקרי אחר וכל איפורא אההזק מיקריבחד
 רוקא הורה באיסור אבל וכו'. אוסר '2אני אמרינן א; דרבנן באיסוררק

 נעינןיג
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 ובשאינו למינו נתערב ואם הולין, אזאנו במינו ברוב מההלה שיתבטלבעינן
 וכו'. מינו שאינו אה _םלק אמרינן צח בסימן הט'ז לדעת רבה והמינומינו
 נהכטל חהר"ל ואפילו ס' בעינן קררוה השהי עם מיגו אינו האיסור היהואם
 אחר בבל וא'ן היתר של קררות שהי היה אם וכן מפק. מחמה בכאןג"כ
 מהא,. האי חזית דמאי משום ובו' אומר שאני הדין אמרינן אין האיסורלבמל
 ה""ך רעה רוקא זה אחר זה ושאלו אדם בני משני קררות השתי אםאבל

 להקל: תלינן האימור לבטל מהן באחה היה אם ובן להקל. דרבנןבאיסור
 להתיר יש כהפס"מ האימור לבטל קררות השהי מצטרפ,ם אם ולענין)נ(
 סק"1 במ"ו עיין )ג( : יהד שיערבנו לאהר אלא לאכול שלא ורק אחדבאדם
 אב"י ואחת ב"י אחת האש אצל קדרות ב' שעמרו היכא בצ'ע,שמסיק
 וקררה באב'יי דהולין שיי הכף החב לאיזו וא"י עוף מבשר ב"י כףוהחכ
 הוא ואב"י ממנהגא רק אסורה רהוא באנ"י דתולה שרי נמי ב"ישהוא
 דאף סק"ב בפ"ה עיין )ר( : ע"ש ב,ה בצ"ע ממיק ולבסוף ממנהגאמקולקל

 אלא אמור אינו מהגןדרוה אחתאם
 ממפ"

 נפל שהאימור בה תלינן אפ"ה
 עיין )ה( : היטב ע"ש קדרות שלשה עם סעשה שהביא במה וע"שלהוכה.
 דבהלת הרם"א כרעה ומתיר דהאריך ובפק"ג סק"כ כפ"ת שכג מי'ביו"ר
 רק שההיר ח"ם בשם ומביא הנרר ובההרה שאלה ע"י לההיר רשאיחו"ל
 לסטוך יש קצת לצורך רק דאף מביא יעקב באר השובת ובשם גדוללצורך

 : ע"ש עעוג"כ

 כאן עד דמייען רחמנאנבריךן
 ואהר ונתערבו הבשר סן מעט ומכר כבשים ר' ששחט בא' 3שאלחי3א(

 מפק והיה כבש מאיוה ניכר היה ולא מים אחה ככש בראש מצאוכך
 כמושמבואר הכשרנו והשאר הד' מן א' כבש והטרפנו מקיפה היה המוחאם

 שנהערב בם"ם שמביא הקבוע בשער מו תשובה בב"א וגם מח סימןבפ"ה
 על וסומך קצה בהפמד אפילו ביחד ספקות הב' בנודע מהירוההר"ל
 דעת וה במפק וגפרט חהר"ל מקרי לא חיה רחתיכה שסובריםהפוסקים
 בהערובות. ביוהר בספיקו להקל דיש ל"א סיסן בפ"ת והובא יעקבהשבות
 : ע"ש כך ג"כ מבואר ר"מ תשובה תליתאה מהדורא טוטו"ד בשו"תוגם
 הלוי אחת בדק ומצאו כבשים של דקים עשר שבעה במלח נשאלתי)ב(
 צ'נ סימן בש"ך שמפורש כמו הכשרתי והשאר אותה והטרפתי חלבסעט
 כדעה חנ"נ במליחה אמרינן לא דבהפס'מ קוק סימן רע"ק ובחדושיסקט'ן

 נמלהו ואח'ב ביחד ונמלהו כבשים עשרים שחטו אשר נשאלהי )ג( :הראבי"ה
 ביתר בהטה מבשר אחת צלע עם גם מהככשים הכשר כל לקיום הפעםעור
 בראש סים שמצא ואמר אחר קונה בא ואח"כ מהכבשים הראשיסומכר
 שלם והקרום הטוח היה כעת ג"כ עינ,נו ראות ולפי שפתח בעת אחתכבש

וסמכהי
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 ידי ועל טרפה למפק רק אוהו ימחויק שקורא שרד הלבושי עליממכהי
 בשער הפמ"ג על ג"ב ממבהי מינו השאיני ועל מינו אה ומכשירהערובוה
 על ממכהי וגם מינו נקרא ובבש שור שבשר דעהו שמראהההערונות
 בדרך גשאלהי )ך( : מק"ר ל"א מימן בפ"ת הובא יעקב קהרוההשובה
 ב". הוא אם ירוע ואין מחלב קטנה בקררה עוף רבע שבשלופלפול
 הרבע זו ולקחו הכירה על הקררה ונההפך בביתה אינה הקדרהשבעלה
 ער הספק נורע ולא רוהחת בהמה בשי בה שבשלו בקדרה ונתנועוף

 והשבתי רינה. מה ראירייתא מפק כעה רהוי בהמה בשר של בקררהשנהנה
 בר ג"מ הוי בהמה הבשר לענין ואה"כ דרבנן מפק הוי עוף הכשרלענין
 היבן הנ"ל אופן על נשאלתי )ה( ! למעשה לא אכל בזה לצרר יש כךנ"ט
 והשבהי קולא. מוה יצא כי כשר שהוא הרבר אה להטריף שאמורסציגו
 להוך היר:ר תולין שאנו מתם לאחה איסור ונפל קדרוה שגי לעניןשנ"מ
 בפלפול זאת מצאתי גם שחיטה. בהלכות להפמ"נ בהפהיהה שמכוא-וכנ'

 שאלה אודות כהנ"ל נשאלתי )ו( : סק"ט רמב בסי' מהשזך או"ההנהגת
 אותם ונהנו ב"י בשר בכף פעמים כמה מהקדרה ולקהו ווערעניקעםשבשלו
 שער מה מז תשובה בב"א מבואר שוה והשבהי דינה. טה להקדרהבחזרה
 ואחת טרפה בשר אהה קדרות שתי שכשלו כהנ"ל נשאלתי )ז( : ע"שאו'ה
 ונהערבו כנגרם ס' היה ולא גדולים בפים בשני אוהם ונוערו כשרהבשר
 דהוי כיון והשבהי הבשרה. אה המרפה בהכף עירב ז:ס ירוע ואין הכפיםב'

 סהטרפה הדם מחמה לחשוש וגם דרכנן ספק רק והוי גמל דמראורייהאמב"מ
 לחשוש ונם מדרבנן, רק ג"כ דהוי שבשלו דם הוי א;פ"כ מינו אינודהוי
 ;ל אה"כ טרפה איסור חל אעפ"כ הבישול ב;ה סהדם האיסור דהלךכיון
 שבלע סה כננד ס' היה בודאי סהטרפה דם המ;ט כנגד מסתסא אבלהדם.
 למורה השכהי כך הט"ז ד;ת כפי וכו' מדמע המדימע אין כי מהדםהכף
 מלהו באם כהנ"ל. ג"כ נשאלהי )ח( : למ,גשה לא אבל פלפול דרךאחר
 כי והשבהי ד.נה. מה נקשה לא יחם בהזפק ומצאו בפסח הזפק עםעוף

 גם נוהג הפל וטמא מלוח טהור הדין טחטה לההיר יעקב בסנחתמבואר
 עוף בפסח שמלתו כהנ"ל נשאלתי )ט( : הנ"ל אופן על השבהי כךבפמח
 על והשכהי רינה מה הקורקבן גתוך חיטה אח"כ ומצאו שלם קויקבןעמ
 רק אומר לא הפירוש עס שנמלח סה וכננד מפל. וטמא מליח דטהורהיכא בפמ" אפילו לההיר דיש סקל"ו בנאה"ט הובא הה"י רעת לפי הנ"ל.אופן
 שנתנגג בשר אודות נשאלהי )י( : קליפה כדי הוא הפניטי עור ה-י קליפהוכהי

 והשבתי דינה, מה ' אוהה כך ומלחו השריה אהר המליהה קודםלנמרי.
 לרכך כדי מחטת הר"ן כרעת שעיקר קיי"ל ראנו מחמה מוהרשכדיעבד

 : יהושע היו במפר כדברי מצאתיואה"כ
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 דינימלקוטי
 ישראל יטל הכהמות השפחות וזלכו אם שבדיעבד קט"1 במ'טןעי,')"(

 נכיי בית אין ואם החלב. כשר הישראל ראה ולא מפטיק נכריוביה
 'שראל שם שאין אע"פ לחלוב אוהם להניח לבהחלה אפילו מותרמפפיק
 דבר כל נחש מאו.ם שחו,ן שמבא- סק"נ קטז פ.' ב""ה עת; )ב( :כלל
 אילן לעקור לענין סק"ו בשמ עוד וע"ן בששיס. במל סכנה משום בושיש
 הי2רשים עם אוהו לעקור שטהיר בנין על מקום לאוהו דצר,ך היכאמאכל
 שטביא סק"י ג"כ בשס ועיין אהר, מקום על כך אוהו ולנטוע האדמהועם

 כנון אמיראי ההמי,-ו שלא בדבר איסור לנהוג או עצנ,ו על ~ההמירשאמור
 וע"ן ע"ש. ה"1 אפקורמה כמו הוי כי שני בכלי או במ' שנהבפלדבר
 לההיר יש למאכל וטפאהן שקורין שממיה נפל שאם שמכיא סק"נבשם
 בשם עוד ועיין ע"ש. כלל ארם להם שאין הביית ספר בשם ומביאבם'
 רושי2 שום כאן אין כדיעבד המטה תחה ומשקין אוכלין נהן שאםפק"ר
 כלה שמוה לענין החסיר יהודא ר' צוואה לענין בשם עוד ועחן ע"ש.אימור

 ועיין ע"ש. דברים כמה לענין עור יו'יש טשוליטים כשהם כאם שרקוהמוהה
 להרננולה ענלים שני שילרה בהמה דין דמשוה עה מימן הפנים לחםבספר

 צוואות מר14הכן לא לפע"ר אבל מיר לשתומ ומצדה תרננול כמושקראה
 רברים עם לסהור טוהר אופן כאיזה מבוא- קיז בםימן ):( : ההמירר"י

 הבשר גם למכור טוהר אזי להעורות העיקר דצ-יך היבא ורקהאמורים
 להיל בשר ליהן עריהם שנזקבלין האנשים ראותן סק"ו בפ"ת ועייןלנכרי.
 שהאריך ע"ש כראוי שגשהט שהיטה בשר רק להחיל ליתן רוקא צריכיםהמלך
 ניכר אם חיהם בלא נכרי ע"י בשי שלח אם מבואר קיה בס'מן )ד( :בזה

 והשאר מוהייכ בהם שג'כר הההיכות אלו או. ישראל שבק-ו הניקורבהחהיכוה
 הו2פוזוה אצל הקררוה להניח שאמור מבואר גם אפורים, בהם ניכישלא

 בבית שנשאר לא אם הרכה שם ששוהין יורעים והשמהוה לביהכ"נכשהולכין
 יעקכ משכנוה ביטם מביא מק"ך בפ"ת קכ בסימן )ה( : ע"2 ונכנםיוצא

 מישראל זכוביה כלים רהשואל בשם מבואר נם בבאר. להמבילבליםשאמור
 היטע המה,יק דישראל מכ'א גם מבילה, בלא להשהמש למטוך ישחנוני
 להשהטש מוהר הצורך ילעה המקיל'1 על לפמוך יש נכרים דהפועליםאף
 טבילה צריבים בפמח רנכרי היורוה מכר דאם מביא גם טבילה, בלאבהם
 טצאנו לד;רו;"נ חיים ברכרי ח' השו' יו"ר כשו"ה עיין )ו( ; ע"ש פסחלאהר
 חזקוה החה נכפן'ם הישוב בני שאין דמתא שוהמים חזקות לעניןשמפיק
 לקכל ומוהר,ם הלז מהישוב ממונים ע"פ הקנוהיהם שכל באם מהעירהשו"ב
 בכהב העיר בני קבלת לענין י' 'א תשובה שם . ע"ש אחר שו"בלעצמם
 עכר לשון באיזה הקבלה נכהב האיך ג"כ שמחלק ע"ן עבר והשו"בובשכועה
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 אפ" העיר להרוב המיעוט כפיפה לענין י' י"ד בהשובה שם ע"ש. עהיראו
 אעפ"כ העיר מובי השבעה רוקא לא מבע"ב היהירים רוב שעושיממה

 שכירוה בלא לשחוט להשו"ב שאפור מכאי בשם נם להרוב. כפוףהמיעוט
 מביא י' מז כהשובה שם ע"ש. כך מככר התקון היה אם מהעיר הרבעבור
 רשאין לזאה ישמע לא ואם הטאקסע יח"ק שהשו"ב נמור אמור הואכי
 השו"ב אורוה י' יז בהשובה שם ע"ש. להם אחר שו"ב לקבל העירבני

 כי ב"יב שיורע שנתברר אפילו אמורה ששהיטהו טמיק קבלה בלאששהט
 ע"ש, הבשר אופר וגם קבלה בלא לשהוט שלא הקדמונים וחרם הקנההוא
 נקיע או ונאברה מיעוך ע"י העוברת בסרכא מטייף " כנ תשובהשמ
 ע"ש. הוו-דא כים בנקב מכשיר כו בתשוכה ,םם עור נפיחה. בדיקותבלא
 דצריך ממיק כבהמות ברקין הבועות בריקוה לענין מביא לרי' כהשוכהשם

 ובנאבדה לבד שלשה בד.קוה על לפמוך ולא כולמ הניועוה הכועותלברוק
 עיי; ע"ש. להכשיר דעהו הכופים היו שלא יורע אם בריעבד בריקהב,א
 אם לכן לאכור נוהנין אגו ממנהגא רק דהוי כיון עכו"ם של שחמאהכח"א
 בנגע בח"א עיין וג"ש. טותרים הכלים וגם ברוב בטל בבשול אפילונתערב
 יין ש-וא ושיודע כוונה בר שיהיה הנאים בשלשה אלא אמור אינו בייןעכו"ם
 שלא סקרי מגען כל ב,ה"ז שעכו"ם ומכיא אחי, בדכר עומק יהאושלא
 בהנאה טוהר שמן שהוא וכמבור ירו שהושיט שנכרי הורה ולכןבכוונה
 ע"ש מגעו מיקיו אופן באי;ה עוד וע"ש ג"כ. בשהיה מוהר הפמדובמקום
 אופן באיזה עור וע"ש מהחביות. הכר,א הוציא אם לענין דינים פרטיכטה
 ואפמבשא"ט אסור םב"מ אטנהערב נמך שיין וע"ש היין. עם נכרי יהודטקרי
 שלטים ההיכוה הם אם מנכרי דשעוה פ"ה כלל וטם ועיין בששים.בטל

 סצוה לנר או בהכ"נ לני וכפרט אסורים נרוה מחהיכוה הם ואםמוהרים
 ע"ש. כו להפתכל ואנור ארם צורת לצייר שאסור פ"ה כלל שם ועייןע"ש.
 כל על שקצוב מה אפילו מםים מיני מכל פטור שת"ח קד כלל שםועיין
 הינוקיה מלטד ל;נין וע"ש בערן. לשלם העיר בני מחויבימ ואישאיש
 שלה: ומי' שלד -סי' הו"ט לש"ע שמראק הטלמד או ההלמיר חיה אםילענין
 ואהרונים מראשונים דיניס קיצור להרשים אהחיל הש"יבעזו4ח

 נדה:טהלכות
 .. דמ טיפת שראתה אשה דין קפגסימן

 מהרדל פחית אפילו טטקורה דם טיפת ממנה שיצא שהרנישהאשה)א(
 שפמקה מיום נקחם ז' למנוה וצייכה טטאה ברצון בין באונםבין
 דשלשה שמביא מק"א בפ"ה עיין הרגשה נקיא א,זה ונדין א', מעי' ב"יבמהרה
 שכהכ גופה א'.שנ,דעזע מראור"הא. טטאה שההא לענין יש הינשוהט,גי

הרמב"ם
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 כתוב השלישי ג' קפה. מי' בש"ע המבואר מקורה שנפהת ב'הרמב"ם,
 םופר חהם בשם ומביא בפנים ממנה וב לח שרבר כשמרנשתבאחרונים
 : בזה שמיקל למעשה הלכה והורה לח דבר מזיבה ההרגשה זו עלשהולק
 מי להמלת סמון וכן בדיקה ע"י רק הרגשה בלא רם מיפת מצאה אם)ב(

 כלל הרגישה שלא אע"פ ממאה מדרכנן אבל מדאור"תא. מטאה אינהרנליה
 : סק"ב בש"ךכ"כ

 לוטתה קודם עינה מהאשה לפרוש שצריך קפדסיטן
 רגילה אמ היינו הומתה לעונת ממ,ך עונה מאשתו רפרוש צריך אדםול)א(

 לעונת שסמוך העונה וזה שמקודם. הלילה עור לפרוש צריך ביוםלראות
 היינו סק"ד בפ"ת ותעיין בה. מקילין למעמים ולכן מדרבנן רק הואהווסה
 לבוא מטהרת שניה פקירה שהראשונה ער כי לברתה שתמבול שרחוקבאשה
 למהר שווסחה היינו הווסתה לעונת שסמוך בעונה מבילהה ליל לה יזדמןאם

 בשם מיקל ונס הוימתה לעונת הסטוך כעונה לשמש אצלה להקל ישביומו
 להמהין צריכה שאין בעלה עס ששימשה קודם מבילהח בליל שראתהבאשה
 ימים נ' היינו שלמים עונות ג' להמתין רי אלא נקיים ז' ולפפור עונותשש

 נם )ב( : שעוה י"ב מיקרי שעונה תדע גם נקיים. ז' ולספור במהרהולפסוק
 משלשים ה"נו ב'נונית לעונה חוששת לימים קכוע ווסת לה שאין שאשהתדע
 והחו"ר הם"מ תשו' בשם שמביא סק'א בפ'דן עיין )ג( : יום לשלשיסיום

 טקרי הקכע למתי נורע שלא ראייתה שבתחלת וסוברים הש"ך עלשחולקין
 לה דאין כשנהה;קה אבל בריקה. צריך ואין ווסתה בשעת שלא ל'בתוך
 או ב' ווסהה שמשנוה אשה בדין )ד( : בדיקה לעולם צריכה קבועווסת
 שטבאר האיך החי"ד בשם שמביא סק"א בפ"ת עיין ברמ'א שנהוב ימיםג'

 ג"פ הקרימה ועתה לירח בנ' ווסהה לה שהיה באופן היינו הרמ"ארברי
 דאז לירהא ובב' ירחא בריש ל'פ וראתה והורה לירחא וג' לירהאבנ'

 ואח"כ ירחא בריש קבוע ווסת לה שהיה כנון במאחרת וכן ןשלשתן.חוששת
 .הווסת דאין ערי,ן ירחא דריש היוסת נעקר דלא לירחא בב' ב'פרחתה
 או ב' טמנד; לפרוש וצריך לשלשתן חוששה דא; פעמים בג' אלאנעק-ת

 בשלשה אלא אינה הווסהה קביעה שנם תרע גם אחריו. או קודם ימיםג'
 עיין ימים נ' או ב' ווסתה מזלפת או ששופעת אשה בדין )ה( :פעמימ
 הג' כל נהשבה באמצע כלל פוסקת אינה אם שהעלה מה מקי'בבפ"ת
 לשטש מוהרה ראתה ורא הוומהה החלה עברה אם ולכן אחת, לראיהימים
 הווסתו; תהלת עכרה אם אפילו באמצע פוסקת לפעמים אם אבל אח"כ.תיכף
 בזה תלוי רעיקר מכיא גם ווסת. גמר סוף ער אפורה ראתה ולאעונה
 אינה מניקות או מעוברת )ו( ן ע"ש הוקבעו אם הווסתה שכתחלתבימימ

חוששה



 לקומי '_
דקלכיר~

 פה"יראות נלה
 אהה פעם ראהה אם אבל שנהעברה. שמקודם הראשון ווסהה לימיחיששת
 כ"כ קבוע שאינה וומת כדין להוש דצריכה וההו"ר הס"מ דעת עיבורהבימי
 בשם מביא מק'"ט בפ"ה עיין בדקה ולא הוומהה עבי );( : סקי"רבפ"ת

 עיין )ח( : ע"ש ט' םי' המחבר שמביא הי"א לדעת לחוש שאיןהאחרונים
 ואף לוומתה ממוך בעונה לשסש מצוה בטבילת אף דאוסי מקכ"ב,בפ"ת
 דזה מדעתו ונראה דאסור ג"כ כהב לוומתה ממוך מבילהה ליל שאירעבכרה
 הסמוך בעונה אך בשם ומם,ק פעמימ ג' שנקבעת קכוע וומת לה גשיש,קאי

 ע"ש: להקל יש קצת מצוה בטבילה אזי אפשר מחמירין אגו דרק הוומת'לעונת

 אכי מהורה אמרה ואח"כ אני טמאה שאמרה אשה דין קפהמימן
 נהנה אמ אני מהורה אמרה ואה"כ אני ממאה שאמרה אשהברין)א(

 נאמנת. אינה בשכונותיה נדה הוחזקה ובדין נאמנת, לדבריהאמתלא
 אם בדין סקי"ד בפ"ה עיין )ב( : האמתלא מקודם לבעלה הוריעה אםרק

 ע"ש: כפרה שניהם צריכים אימתי כפרה לענין נדה ופירמה טהורה עםשמש

 השמיש לאהר ובין תשמיש לפני בין האשה בדיקה דין קפומימן
 לאחר ולא תשמיש לפגי לא בדיקה א"צ קבוע וומת לה שישאשה)א(

 מדינא בדיקה צריכה פעמים שלשה קבוע וומת לה אין ואםהשמיש,
 לראוה יכול דהבעל שמכיא בח"א עיין )ב( י השמיש ולאחר תשמישלפני
 להורות יכול הבעל אין המבילה בענין שאלה לה אירע אם אבל אשהו.דמי

 : ע"ש דשחיטהדומיא

 השמיש מחמת הרואה אשה דין קפזסימן
 לא אכל רוקא, היכף שתראה געינן תשמיש מחמה הרואה אשהגדין)א(

 רצופיס. פעמים הג' שיהיה בעינן וגם ממטהה שעמדה בבוקרלמחר
 ווסת לה שיהיה בעינן וגם נאמרה לא כנהים היתר גיאה היה אםאבל
 ועיין דינים. חילוקי וכמה כמה בזה יש אופנים הג' מאלו חמר ואםקכוע.
 הרבה בשפע שראתה דהיכא םק"ו בפ"ה עיין )ב( : ע"ש ובם"ט בפ"הג;ה
 בדיקת ע"י ואפילו לאחר להנשא אפילו שאסורה הנו"ג בשם שמביא,דם

 לדעת הראשון לבעל בדיקה מהני לא ג"פ ובראהה גה. תהגי לאהשפופרת
 ראייתה בשעת וכאב צער הרגישה אם לג( : גזה מקילין האחרונים אבלהש"ך
 ומצאה שפופרת ע"י רבדקה והיכא הראשון. לבעל אפילו הבדיקה .מהניאז
 שמן דתלינן מותרת אח"כ מצאה אם ואפילו לשמש מוהרת הצדדיםעל

 הצרדים על כלל מצאה לא מהשפופרה הבדיקה ע"י אם אנל בא,הצדדים
 חררה תפיר אם ,ולת מקט"ו ב""ת כ"כ לא,כורה הח;ור אח"כ הראהאם
 ונמצא שפופרת ע"י דבדקה היכא )ד( ; ע"ש הראשו; להיהירה תח,ור א;ידם

על)



הויאי" נרההלכות יקוט' ,ה9
 אם )ה( : ההו'ר בשם סקט"ן בפ"ת כ"כ נקיים ז' לישב צרזבה הצדר'םעל

 האלו בימים אלא לשמש לההיר אין והנקה עיבורה כיטי היתההבריקה
 טשום ראי,תה הלינן לוומתה םמוך ושמשה עברה אם )ו( כך,: אחרולא

 מקכ"א בפ"ה ועיין בהמכה, תלילן טקום באוהו מכה לה יש אם וכןוומתה,
 כל לשמש דמוהר היום בתחלה מהחלת וומתה דאם הס"מ בשםשמביא
 היינו דעברה הדין ' זה מ"רי אלא הש"ך דעת כן לא אבל שלפניו.הלילה
 מסוך ששטשה נהברר ואח"כ פעטים ג' וומתה עור קבעהה ושלא בקטנהרק

 שלא הלינן ואז קבוע יומת לה שיש דוקא במכה דהלינן הא )1(לווסתה:
 אין אם אבי דם. מוציאה שמכתה ביודאי יורעת שלא אע"פ ווסתהכשעת
 כהמים לענין אבל דם, מוציאה שסכתה בוראי שיורע בעינן א, קבוע וומתלה
 כאב בטרגשה וכן במפק. אף הלינן נקיים השבעה של אחרונים ימיםבד',
 כאוהו מכה לה שיש לוטר אשה נאטנה )ח( : סקל"ר בפ"ת כ"כ ג'כהלינן
 אבל דעוה חלוקי כמה בשם וטכיא הרבה האריך האלו בדינים הפ"תסקום.
 'עיין רחבה שלכו וטי כאן ציינהיו לא לכן להלכה כהם הכריע שלאמהמת
 השטיש מחטה דם וראהה פעטים כמה הכהולה אה הבועל )ט( :בהמ
 : וכאב צ;ר השמ,ש כשעת מרנשת אם בהולים דם שהם מחזיקינןלעולם
 ביאות שני שהיו אף כזאת במעשה הנו"ב בשם שטביא מקנ"ו בפ"ת עיין)י(

 שלא שזה מו;נות והאשה ג"פ הפעם עור ראהה ואח"כ ראתה שיאבתוכם
 עור כלתה שלא ואמרינן נאמנה נסורה ביאה היה שלא לפי היה זהראהה
 ע"ש שראהה פעם ככל נקיים ז' לסנוה דצריכה פשומ דזה ע"ש 1 הבתולים_דמי

 הדם טראות דיני קפחמימן
 ואפילו לבן טראה אלא כשר ואין ממא, ושחור אדום מראה מיניכל)א(

 אכל כיצה. חלסון אהרונאו מראה וכן ירוק מראה וכן טראיהו.היכה
 וכברות צרדים עור יש אם אלא להקל אין זהב מראה ומכ"ש שעוהבמראה
 וב5"ה הרגשה, שום ע"י יהיה שלא בענין וגם סק"ב. בפ"ת כ"כמוכ,חות
 לעצמו יחמיר נפש רבעל וממיק בזה להקל דדעתו הס"ם בשם מב,אמק"א
 שאלת ובשם הם"ט בשם שמביא סק"א בפ"ה עיין )ב( : הענין ראוהלפי

 אינו שהיא לפי טהור שהיא קאווע לטשקה דומה שמראיהו שכהםיעב"ץ
 טראה ומצאה מיר ובדקה מקורה שנפתח הרגישה אם )נ( : לאדמימותנוטה
 מק"ה בפ"ה ועיין א'. מי' רמ"א טמאה כלל טצאה לא ואם מהורהטהורה
 ובדקה מקירה שנפהה שהרגישה באשה שאול גבעה השו' בשםשמכיא
 נקורה היה הכהם ובהוך הטוהר ממראה גדול כהמ ומצאה חלוקההיכף
 להלות אם למפק ויש טקורם בדוק היה לא והחלוק חררל טיפת כטואדומה
 כהונת בין מחלק שס סק"ו ק"צ ובסי(ן להקל, דדעהו במאכולתהנקורה

 .דיש



 נ~ם הוראות - נדה הלכרת . יי,1,ל"שי),
 הנקודה תלינן כן על מנופה בא כשרה דהמראה כיון גווגא כהאי להקל .ריש

 עיין )ר( ע"ש להחמיר ריש בדוק שאינו עד על זאה מצאה אם וביןבמאכולה
 לכל רשות ניתן לא חתיכות או קרמין שמוציאה אשה בדין שמביא מק"זבפ"ת
 אדם בחכמת עיין )ה( מהם: הדינים ציינתי לא לכן הדור לגדולי אלאמורה

 בזה לומר ויש רגליה בין הלוי בשר חתיכות שכמו אשה בדין הרבהשהאריך
 והוא למטה נופל שהרחם בנשים ששכיח כמו או מעיים בני של שברשהוא
 לפסוק לה אפשר אי זאה שמחמת להאשה היתר למצוא ומםיק הפ~רפאל,חולי

 קבוע וופה לה שיש באם וממיק הרגשה, בלא דמים מוצאה ותמידבטהרה
 הפעם אוהו והבדוק במהרה להפםיק עכ"פ שהוכל א"כ אלא להקל אי,ג"כ
 הוא המכה שמן תהרה שתראה מה וכל נקיים מהו' א' ביום תבדוק וגם..כרין
 בהשו' ומצאתי ועייגתי הרבה חפשתי זה בדין והנה בזה, הרבה שהאריהע"ש
 השובה הב"ח ובתשובת תשובנהה, קמא בנו"ב וגם קיד, תשובה תנינאנו"ב
 מכה בדין אותה ודנין לוקנה ילרה בין שמהלקים קפח סי' הרב וכש"עפד,
 ע"ש, הפחות לכל נקיים שבעה לה ומצריכין דם מוציאה אם יודעיןשאין
 בדבר י' מנ תשובה מצאנז להרב חיים דברי בהשו' ומצאתי חפשתיעור
 מקרה לה קרה בהילוך רניעה עבודה ומרוכ עוני מרוב כי ההיצץביה' באמצע למטה שלה האפ שטפל לה משחת שהמקו כמה זה חח קשתאשה
 בזהאף לה אין כי אפם דמים, מעי ככמה מלוכלך שלה הכתונט; ואזהמ'ל

 לה א"א הנ"ל חולה ולמיבת קבוע תסת לה ויש כלל לח רבר זיבתהרנטו;
 םרחע בהת משכבה על בשכבה כי הנם נק"ם ז' ולמפי במהרהלהפמיק
 אז -בדיקוהיה וכל למעלה האם עולה שעוה איזה והילוך מעבורהלנפיטה
 21השיג הנמנע ומן מנוהה לה אץ ומרורה ענ,ה לפיבת אך נק"ם, להעילים
 ורעה רעףי רעת לפרע! למאוד ,שהאריך ע"ש הנ"ל, החולי בגלל מהרתהרי

 למטה נופל המקור הוא למטה נופל האם שכל באם וממיק בזההרמב"ם
 ע"ש, -להקל הדבר קשה למטה מפל מהאם מקצה רק ובאם לכ,,מהוה
 הגדול המאו הרב פי אה שאלתי להלכה עלי קשה הדבר תה כיומחמת
 באם היינו האופן, ע"ז נ"כ לי ואמר זה בדין מברריטשוג ,מו"צ יוזפאהר"ר
 לפעמים לממה שנופלה !בעת להאם שלה הכתונה מתדבקת שיושבתבעת
 שהיו הישנים מהרבנים שמע כך כי רי ואמר המיד על אוהה מבשיר חואאזי

 וזקנה מעוברהומניקה היינו מרמים שמםולקים בהימיםבבא"ר.מכברובפרמ
 דם שמוצאת כמכה נדונה היא כי הדעות לכל ב,ה לתלות טותרתגוראי

 : מדמים שמםולקה באשה נקיים ז' םפירה בלא אפילו ומהורהבודאי
:

 קבוע. וומת לה ושאין קבוע וומת רין קפט מימן
 יום טל' הייני בינוניה לעונה לחוש צריכה קגוע ווסה לה שאין אשה גל)א(

לל'יג ..



 ,י9.

 לקהצי
היי"ו" נרההלכות

 בין חילגק יש דברים שבשני גמ.תדע )ב( : בינונית עונה מקרי זה כי יוםלל'
 פעמים בנ' אלא מעקרת אינה קבוע ווסמ א' קנוע, שאינו לוומת קבועויטת
 שתכדוק ער לשמש אסורה הרגישה ולא עונהה שעברה אע"פ קבוע ווסתוהשני
 עברה אם וגם אחה בפעם מעקרת קבוע שאינה ווסת אגל טהורה,והטצא
 שעונה תדע גם )ג( : לשמש מותרת הרגישה ולא עצמה את בדקה ילאעונתה
 הממוך לעונה לחוש לענין אכל הדברים לכל קבוע שאינה וומת מקריבינוניה
 היכא )ד( : שראתה הראשון בפעם אפילו לחוש שצריכה להט אחת דיןלווסת
 שהיתה יום כאותו וראתה וחזרה פעמים בנ' ועקרד;ה קבוע ווסה להדהיה
 והוששה הראשון לקביעת הוזרה הפסקות כמה אחר אפילו לראותרגילה
 עיין )ה( : בא בזמנו אורח דאמרינן פעמים ג' הפעם עוד שתעקר ער המירלו

 עונה ב' החודש, ווסת א' מינים, לעשרה הווסר:ות דיני שמבאר אדםבחכמה
 וומת ה' בד'לוג, החודש ווסה ד' הפלגה, ווםת ג' יום, לל' יום מל'בינוניח"היינו

 הגיף וו"ת ח' השעות, ווסת 1' ובדילוג, שווין הימים ווסת ו' בדילוג,הפלגה
 ווסת י' בו, וכיוצא קפיצה אונס שעיי ווסת מ' כללי זמן בלא או ידועלזמן
 עיין )ו( הוומתווז, מכל רעים הילוקי כל שם ועיין חריפים רברים אכילתשע"י
 כדין הווסה עונת בפרישות לנהוג שרוצה מי לבל מורה הוא האיךבח"א

 : ע"ש הוומתות עם להתנהגהאיך

 האשה ובדיקות כתמים דין קצמימן
 ע"י שלא אפילו בבגדיה או בגופה שנטצא כשיעורו כתם על גזרו חכמים)א(
 כיון מ"מ אמרינז ולא קפג, במימן שנתבאר ההרגשות מהשישה הרגשהשום
 ומצאה ברקה ואפילו מק"א במ"ז כ"כ המקור מן בא מחאשה שיוצא דמיםדרוב
 שלמות עונות ה' לרירן טהרה הפסק וצריכה טמאה הוא אעפ"כ מהורהא"ע

 אעש'כ כלום מצאה ולא ובדקה סקורה שנפתח הרגישה ואם נקיים, ז'ולספור
 שנהזז שהרגישה כאשה הס'ט בשם שמביא סק"ג בפ"ת עיין )ב( : טמאההיא
 תיכף עצמה בדקה ולא בבהכ"נ שהיתה מה דגר ממנה בחוזק משטושעיי

 וכן רגלים, במי ההרגשה שהיתה תלינן מכגרים פהות כתם מצאהואח'ל
 דאמרינן הא )ג( : במצוי תלינן בכך ורנילה לח דבר בזיבת שמוחזקתבאשה
 אבל כלל, סצאה רלא דוקא דטמאה כלום מצאה ולא וביקה דהרגישההיכא
 דתלינן טהורה געל או ירוקה או לכנה ליתה כגון כשרות מראות מצאהאם

 ובתוכה לבנה ליחה בהרגשת שמחלק שם ועיין טק"1, בפ"ת כ"כ ב,יההרגשה
 יעיין בדוק, שאינו עד על מצאה ובין הכתונת על מצאה ביי סחרק רמיםמיפת
 בהני כלל מצאה ולא דהרגישה היכא להקל היעב"ץ בשם שמביא בסק"זשם
 טחמת שמיקל עוך שם ועיין ומניקה, מעוברת היינו מרמים רממולקתנשי
 מצאה ולא עצמה וברקה מקורה שנפהח השיגה בעת לה שגדמה באשהס"ם

כלל



נהוראות נדה ד,לכדךצ.לקומי
 גוונא כהאי ספירה ב,מי אבל כה מיקל אז טהרה בימי עומדת שהיא באםכלל
 מיקל שהש"ך כתם שמצאה בעלה רה שיש קטנה בדין )ד( ס"מ: מהגילא
 ששה, על שערות ששה במו הוא הגריס שיעור )ה( : גה סחמיר הס"ט אנלבה
 שגדילים כסו הם שערות הששה ושיעור גדולה מאכולת של הדם שיעור כמווג"ל
 יש ואם חדשה פרייסעש דיטקע כמו שהוא מביא והת"א יד. של הפרקעל

 : קטנה מעה כמו והוא כתורמום. עד בהם הולה פשפושים בהמטהבנמןא
 הרבהסמוכין טיפין שם אעיפשיש ועור כגרים אחד במקום בכתם אין אם)1(
 א"א חרוקה על נמצא אם כך הדין מכגרים יוהר הוי יחר גצרפם שבאם לזהזה

 שמגיא בב"א ועיין טמאה, בשרה על כך נמצא אם אבל היא, וטהורהמצרפין
 תפורימ איגם אם נשים של יף שכבית הקמטים על הלזו הטיפין נמןאשאם
 דבכתמים סקכ"ו כש"ך עיין )ז( : בזה צ"ע תפורים אם ואפילו מצרף ראינופשוט
 שנמצא כתם )ח( : נקיים ה,' של ראשונים ימים בשישה לא אם להקלש:מעין
 דהעלה סקי"ח גפ"ה עיין )ם( : עליו גזרו לא טומאה מקכל שאינו רלרעל
 0נומר כנד על שנמצא דכתם מגיא במק"כ ושם טומאה מקנל אינו ג"כדנייר
 בסקכ"ב ושס הנ'ל, לכשיעור ג"כ מצטרפין הלבניס שני שבין דהצבעהעלה
 דבכתמים כיון )י( : צבעונימ בבגדי הולכת אם הולין אין דדאשונים דבמיהע"ה
 בנופה מכה לה יש אם כגון הכתם לתלות במה יש אם לכן להקלשומעין

 למעלה חלוקה על או גהמטה מצוין פשפשין אם או כדמים דנתעסקהאו
 הדברים אילו בכר עמה ששוכב בכנה או בכעלה מכה יש אם אפילו אומהחגור,
 עיין )יא( : הספירה יטי של ראשונים ימים ג' לאהר נמצאים הכתמ,ם אםהלינן
 לובשת הוא אם .כן ב,ה, נ"ב תלינן טאבאק שופעת הוא אם רנ"כ מקל"אבפ"ה
 הלוקה על שנצטבע ג"כ דרכו ה,יעה ע"י רק אפילו ארום מבגד שוקייםבתי
 הטורה עיני ראות לפי הכל כי תלינן גודאי רגלים מי תינוק הטלת עייוכ"ש
 ע"י מאתה שיוצאת באם דניאל חמודי ספר בשם מביא וגם הם"פ, בשםכ"צ

 יכורין מהקצגים הנשים וגם בזה. נ"כ הלינן לפעמים מחוטמה דם מועטתהכאה
 אם )יב( : ע"ש סקל"א בפוה כ"כ גידים 'טנתלכלך ברם כתמיהן כללהלוה
 : כזה מחמירין והש"ך הט'1 נרימין כשני ונמצא סכגריס בפחותנתעסקה

 הא' שהגריס שאמרינן טהורה בו מעוכה וכינה גריסין שני שמצאה אשה)ינ(
 עצמה גדקדו אם )יד( : אחרה בכינה הולין אנו השני והגריס מהכינהודאי
 חילוק ואין טמאה כחרדל טפה עליו מצאה רק אם אפילו לה הבדוקבער
 אזי ביריכה הג"ר העד טחתה אם רק ווסתה שעת בלא בין וומתה שעתבין
 במאכורת הלינן ועוד כגרים גו אין אם אזי עגול הוא טמאהואם משוךאמ
 של ראשונים ימים שלשה אהר רק זה וכל הכר, תחת המל הער הניחתואם
 מביה דם סמנה שיוצא רנילה אם או מכה לה יש אם ואפילו המפירהימי
 בדקה אם אבל )טו( : בהם תלינן לא ראשונים נג"י אעפ"כ מור"4ין שנקראהרעי

עצמה
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 כשיעור מצאה אם אלא טמאה איגה מלוכרך ולא ברוק בחזקה שאינו בערעצמה
 כפ"ה כ'כ ב,מנינו שנמצא כמאכולת רק. הוא זה כךין מכגריס והשיעורנרימ,
 מהתה ואם הלינן, המוכיח בדבר לתלוה יש אם זה ובדין סופר חתם בשםמק"מ
 רק הוא זה בדין דתלינן זה וכל ולחומרא, מל'ם זה דאין הש"ך דעהביריכה
 בפ"ה כ'צ שבגופה במכה כמו חוששין ווקהה בשעת אבל ווסתה, בשעהשלא

 בהרגשת שלא היתה אם הלינן בכאן ראקונים בג"י אפילו קצת ומשמעסקמ"א
 אלא חלוקה על שמצאה כתם סשום טמאה האשה אין )י;( : מה דברשום
 הכהונה לה בדוק היה לא אם אבל שלבשהה, קודם הכתונת לה כרוק היהא"כ

 דבכהמימ היה מכבר שהכהמ הולין שאנו טהורה בהם ומצאהקורמ*שלבשתה
 בנ", לקולא הולין דאין הא )יה( : סקכויז ובו'ת מקל"ז בכאה"ט כ"כ לקולאתולין

 א?יי ככיגה הולין מכאן בפחות אבל ועוד סכגרים יוהר כשהיא רוקאראשונים
 שהיו או אחר חלוק שלבשו גשים שתי בדין )יט( ! מקנ"ב בש"ך כ"כ ימימ ג'הוך
 עד מ' ממעיף בש"ע עיין אחה, נמטהישנימ

 גקיר~
 ריגים חרוקי כמה שם כי

 כהמי אבל .קבוע מיקרי לא בנ"פ אפילו וומת משום בכתמים אין )כ( :נהבאר
 תשובה על שהויק סקמ"א בט?; עייז וכא( : דבר לכל כראיות הן הרי הגדוקעד

 רק הללו ממראות מלא חלוקה וכל הכשרים מראות לראות כאשה'שרגילהרמ"א
 הוא שהאודם נראה באם ומהלק הכתם סביב אודם מראה נמצא א' כהםבראש
 פחוה היא בצרוף שמביב האודם אם בח"א ועיין טמאה, היא אז מביב קוכמו

 הולך הטהור המראה אם אבל אחד, כתם שהבל שנראה אע"פ מהורהמכגרים
 : ומהורה במידי ה"ודם תלינן בסיד. האורם לתלות ואפשר האודמ המראהעל
 וכשנתיבשו ירוק מראה לראוה ורגילה שברון לה שיש באשה בכאה"ט עיין)כב(

 אם אבל בהשברון וומהה בשעת שלא תולין קבוע וומת לה יש אם קצהיתאדמו
 השובת בשם כ"כ הניל במכתה הולין אין מעוברת אינה וג"כ קבוע וומת להאין

 שמכתה יורעה אינה אם אפילו שהין מוכת באשה רמובר בה"א עיין )כנ( :הב"ת
 יורעה ובאם ךניל, במכהה הליגן, ראשונים ג"י אחר אעפ"ב בוודאי דםמוציאה
 חולי ובדין בקכתה, נ"כ הלינן הראשונים בנ"י אפילו אז דם מוציאהשמכהה
 עיין )כד( : ע"ש בזה להלכה בשם , שהבאהי מה קפ'ח במי' לעיל ע"יןהפארפאל
 כשמרגשה מים כעין מגופה שיוצא באשה שמסיק יג, השובה דוד נחלהבהשוכת
 ב,ה להקל ומסיק ממש שחור ולא שהרוריה נעשה כשנהייבש ואה"כ היכףורואה
 צלולים במים בהוש שנראה כמו מנופה לא אה"כ שנעשה השחרורית לתלוהדיש
., 

 : ע"ש שהרורית מראה קצה ג"כ בו ימצאו לבן כגד על הנשפכים

 בהשתנה דם שסצאה אשה דין קצאפימן
 ~טלת אהר דם במוציאה לההיר דאין הצ"צ תשובה בשם סק"ב בפ"ה עיין)א(

 מי הטלת נשעה כאב ומרנשה המ"ר הוך גם דם יש א"כ אלא רנליםמי
רגלים
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 בשעת הרבה לה שכואב אלא המ"ר תון מוצאת כשלא נמי אירגלים
 עליו הולק והם"מ נקייה. ונטצאת הטלתה קודם בודקת והוא מ"רהמלת
 הטלת אהר אלא כאכ מרגשה ואינה מוצאת לא הט"ר בהוך אפ,לוומתיר
 היטב מתון ולהיות הצ"צ כדעת להחמיר יש דלכההלה להלכה וממיקהמ"ר
 ווסת לה שיש באשה רק זאת כל להתיר דא'ן הרמ"א רעת גם זה:ברין
 במקור נקי מוך ע"י ברמ"א שמבואר בריקה ע"י לההיר יש ואו'קבוע
 הנ"ל בדיקה ע"י ג"כ שטתיר סק"ג בפ"ה עיין )ב( : ע"ש לעולםא~ילו
 'חולק והמו"ר טחט של כחורה דם קורמ הבדוק בער תסיר שסוצאתבאשה
 הנ"ל, בדיקה ע"י להתיר יש א,י ג"כ כאכ מרנשת אמ דרק ומסיקע"ז
 מורה לכל לא הכתמ'מ על חול כמו קרט'ם במוצאת וכן הנ"ל הריניםוכל

 : מק"ז קפ"ה סימן בפ"ת כ"כ הבקיאים למורים אלא ~את מסורסוראות
 כתמי שמוצאת באשה הפמ"א בשם שהביא מה פק"ה בם"מ עיין)ג(

ן

 : להלכה ע"ש במתנים כאב מרגשת וקודם 'אדונים ,

-_.

 לחופה הנכנמת כלה דין קצב ס'מן
 בטהרה לפמוק צריכה ההופה זטן שהוגבל מעת קטנה אפ'לו כלהכל)א(

 השבעה בכל אחת פעם רק עצמה כרקה שלא נק'ימוכדיעבד ז'ולסנות
 ואח"כ קמפה טחמת ימיהספירה בתוך הנשואין דחו אמ )ב( מגי! נקיימימי

 למנות צריכה האלו בימים עצמה שברקה אע"פ הפעם עור גינוהםנתפשרו
 צריכה אינה אחר כיום היו והקביעות הדהיה אם אבל מחרש. נקייםז'

 יום על החתן בא שלא -דהיכא סק"ד נבאה"מ עיין )ג( : מחדשלמנות
 דעת יומימ. אחר שיבא מההתן טיוחר ציר בא ולטחרת אונם טהסתהמוגבל
 הציר כשבא תיכף א"ע לברוק צריכה אבל מחדש לסנות צר,כה דאיןהש"ך
 להתייחד אסור עליה שבא קורם ההופה אחר נרה פרסה אם )ר( ן בס"מכ"כ
 ה': סעי' מחבר נקיים ז' למנות צריכה גרושתד מחויר )ה( : שימור וצריכהעמה
 מהני לא החיפה יום בבירור ידעה שלא זסן רכל סק"ח בבאה"פ עיין)ו(
 : נקיים ז' שספרה מהלה

 להמתין צריכה הנשים רבל אע"נ בח"א ע"ן מ('
 באלמנה אפילו בכלה מ"מ נקיים' ז' לספור ואח"כ שלמות עונותששה
 טהורה כשתמצא תיכף במהרה להפסיק מותרת נרה אופת לעשות שלאכדי

 באה"ע גפ"ת עיין )ח( : כתם רק מצאה לא אם ומכ"ש נקיים ו'ולמפיר
 קדושין מדר ארם שום 'סדר שלא צרפת מחכמי תקנה שיש טביא מםמימן
 בתשוגת ועיין ע"ש. וכו' אלה על בקהלתו ולמו"צ לרב שננחר מי אםכי

 ותקנות מקדטונים תקנות כל בשם שהייא תתר"ך תשובה מרוט'נכארגמהר"ם
 ומהויבים להעיר שי'כים להעיר מיתיהם שמכיאים הכפרים שכלמהרגמ'ה

 היכא הס"ם בשם, '2מכיא נח"א עיין כמ( י הזאת מהעיר הרב אצללדון
שהיה
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 שקרובי או הנשואין שיקדים שאפשר אסך שהחתן אלא טונב5 זמןשחיה
 לזטן החתן שיביא בעיניהם בירור שהיה ולפי שיקדים להחתן שלחוהכלה
 ותבדוק זו מפירה על לסמוך יכולה נקיים ז' ' 4טנות הכלה התחלההנ"ל,
 שעה באותה עצמה ברקה שלא ובדיעבד הנשואין. שיתברר בעתעצמה
 כשם טק"ח כפ"ת ותעיין להקל. יש ג"כ האוכלין שמתקלקלין הפסרואיכא

 ; ע"ש זה באופן שסהמירהנו"ב

-
 בתויים דם דין קצנמימן

 להמתין צריכה והיא מיר לפרוש וצריר ב"ט בועל הבתולה אתהכונם)א(
 נה הערה רק ואמ קטנה, עור היא אפי' נקיים ו' אה"כ ולמנות ימיםחטשה

 . ששה להמתין בנדה טחמירין שאגו אע"פ כתוב ובם"ז שנית. פעם לבעולמיתר

 הנ"ל לם'מן שייך )ב( : החמישי מיום למנות מתחלת בכלה בכאן מ"מימים
 אמ ורוקא ה' ביום או ז' ביום שטובלות נין ב11ם לטבול מותרותרהכלות

 ראשונה טבילה שהיא ההופה אחר מוב4ות אס אבל החופה קירמטובלוה

 טבילתה ליל בבהולה אירע שאם בח"א עיין )ג( : נשימ כשאר דינה זהלבעל
 אפשר אי אם לטבול ג"כ. מותרת בשבת או,ה לבע51 דמותר כיוןבשבת

 נשבה אותה לבעול דאמור כיון באלמנה אבל בתולה ודוקא להקדימלה
 : ע"ש ג"כ למכול אסורח ראשונהבעולה

 נדתה ביטי האסורים דברים ודין 'ולדת דין וקצה קצדפיכון

 המנהג מבמל היה בירו היה שאם הנו"ב נשם שמגיא סק"א 'בפ"תעיין)א(
 כותג והח'א לנקבה, ושמונים לזכר .ימים מ"ה עף מסתינותשהנשים
 ראו שלא אף יום ט' לאחר במפלת )ב( ן היתר בו נוהגים האלודבמרינות

 דאף במק"ג הש"ך דעת משמע בקיאין אנו שאין מחמה רק ולר צורתשום

 אחר רק להחמיר אין בזה אכל יום. פ"א עד ממתינים שיולדות מנהגנולפי

 מזה: סק'ה ונבא"מ סק"ז בפ"ת ועיין ומוהרת נקיים ז' למפור מותית יוםי"ד

 כלי אר אצבעו הכנימ הרופא דאם הנו"ב גשם מכיא מק"ד בפ"ת ע"ן)ג(
 משמע קפז ובסיטן באצבע. להקל מג'א הב'א ובשמ ממאה. היא המקורלפי
 הבאה"ט בשם מביא מק"ח בפ'ה עיין )ד( : נקיים ז' שצריבה להחמירדעתו

 ומביא נקיים ז' דצריכה וצירים התכלין ופמקו המשבר על. שישבהבאשה
 הפתח ומצאה המילדות ברקה אם וראי ר,ה וממיק להקל פומקימ כמהבשם

 בימי בזה זה ריגע האפורים דברימ דין. )ה( : נק"ים ז' צריכה אינהמגור
 לקבל לענין סק"ג בפ"ת עיין )ו( : ליבונה בימנ ג"פ כולם שייכיפנדתה
 נושא דחי מירה בריא תינוק ליקח דמתיר התשב"ץ בשם מביא מירהתו13ק

 טותר לה דטשמש מי ואין, הולה הוא אם אבל אמור. חולה תינוק אבלא'ע
הגעל
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 החיים לגית לילך דאפילו שמביא סקי"מ בפ"ת עיין )ז( : בה ליגעהבעל
 רק דמתיר פח סימן באה"ח עיין לגיהכ"נ לילך ולענין אסורה. נרתה-בימי
 מוהר רופא בעלה דאם שמביא מקי"ז בפ"ת ע.ין )ח( : ע"ש הנוראיםכימי

 ע"ש: אחר רופא אין אם הדפק על בגד להניח ע"י הדפק להלשמש

 ובדיקהה הליבון לבישת דין קצופימן
 ובין אחד ' יום בין בעיר אינו ובין בעיר ביןלה בין שראתה אשהכל)א(

 ימים שבעה עד נוהגין ויש ימים ששה להמהין צריכה ימיםשלשה
 למפור ואח"ב רייקא השטשות בין קודם וגם במהרה. השבוע ביוםולהפסיק

 שני עצמה את לבדוק צריכה יום ובכל דוקא. 'ח' ליל ולמבול נקייםז'
 דוקא הראשון ביום רק א"ע בדקה שלא ובריעבר ובערב גגוקרפעמים
 בכלה וכן כתם ראתה רק 'אם )ב( : בנו"ב כ"כ רי דוקא השביען.וביום

 להמתין צריכה איגה י"ג ס"ק בבאה"מ עיין מצוה בעירה רקשנגעלת
 סותרת מפירהה ביטי ראתה אם )ג( : ההפסק יום חוץ ימים חמשהרק

 עוד ולמנוה המהרת ליומ במההה להפמיק ומותרת סקורם שמפרההימים
 שבה הקהל שקבלו עד ושכחה בע"ש היה ההפסקה יום ואם נקיים, ז'הפעם

 בפ"ת עיין  )ד( :  להפסיק מותרה בריעבר גרול היום ועור ערמיהוהתפללו
 מהני לא ממאה עצמה והחזיקה הספירה ביטי מבה ע"י פעתה דאםמק'ג
 בפ"ת עיין )ה( ! מחדש נקיים ז' לספור וצריכה שמעהה לה שידדע מהלה

 מכה לה שנולדה באשה להלכה ודעתו ח"ם בשם החו"ד על שחולקסק"ה
 לה.היהר אין המכה לה נולד פתוה שמעינה געת בנדה ומחלק דםשמוציאה
 ההרגשוה על לבה שתתגה רק. ההפסק ביום תבדוק שלא בזה גטהיהלפסוק
 רק מתום שמעינה בעת המכה נולר אם אבל הדעת. היסה בלאסקורה.
 למשוך הדם דרך אין אשר ימים כ"כ עליה שעגר אחר אם הווסת יוםהגיע
 שום בלא השמשות בין כל שתעמוד כאופן בטהרה לפסוק תוכלאצלה

 במהרה: תפסוק המקור פתיחת תרגיש לא אם עצמה על ותשגיחסחשבות
 הולין אין כהם מצאה אם המפירה- ימי של הראשונים דבג"י הש"ך רעת)ו(

 שיודעת במכה ואפילו ועוד בגריס הוא אם כהסים שאר שחוליל כמולהקל
 תלינן: במאכולה תולין שאגו מכגרים בפחות אבל תולין. אין ג"ב דםשמוציאה

 אח"כ מצאה אם שמצאה כתם על נקיים סופרת דאם בפ"ת.סק"י עיין)ז(
 באשה וק"1 להלות שיכולה טה בכל ג"כ תלינן הראשוגים. בג"י אפילהכתם

 במהרה מקודמ עצמה שברקה באשה שם ועיין כהם. ומצאה להגשאשתבעה
 שבדקתו אמרה אם שדעהו ראשונים בג"י כתם ומצאה לבהכ"נ לילךע"4
 ימים בנ' הכתם אם ספק יש דאם מקי"א בפ"ת ע,ין ,)ח( : להקל יששפיר

 צדקה מעיל תשובה בשם מביא במקי"ב ושס להקל, יש אה"כ או.ראשונים
להקל
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 אמ דגם הביא עור ע"ש, הג"י בתוך אף צבוע בבגר הנטצא בכתםלהקל
 )ט(עיין : תלינן ג"כ 'נדתה מימי עור חלוקה על היה הכתם זה אם ספקיש

 שקור,ן הווסה הנקייס ספירת בימי לה שהגיע אשה לענין סק'"דבפ"ה
 ע,ין )י( ': ע'ש במהרה פעמים ב'. להפסיק לה'הקנה שממציא אדערגילרני
 ראחתה קודמ בעלה עם שמשה שלא באשה השל"ה בשם מביא סקמ"ובפ"ה
 בוום לבנים ללבוש לה שהיקל ,יו"ט שאהר שבת בל,ל מב,לתה לילוהגיע
 לחפיפתהוהם"ט הטבילה לקרב כדי ה' מיום נקי,ם הז' ולספור לראחתהד'

 סקי"ו ובפ"ה סקי"ר בנאה"ט עיין )יא( : ע"ש זה באופן בשמשה אפי'מיקל
 מיום נק"ם הז' לספור עור שמשה שלא בכלה להקל פומקים כמהבשם

 החופה אחי תינף נדה שפרסה באלמנה אף מיקל והט"ז לראחתהיהמוזרת
 להפמיק להקל יעקב השכות ג"כבשם מביא רוקא כתם ומצאהקודמישנתייהר

 להקל חלילה אבל המהרה. מיום נקיימ ה,' ולספור שמצאה יום אותובמהרה
 שטעתה אשה לענ,ן עור שם ועיין בעיר. בעלה אין אפי' ממש ראתהאם

 אשה לענין שם עיין וגמ ושמשה. וטבלה הספירה מימי אחדבמנין'יום
 לבמוף סקט"ו בפ"ת עיין )יב( : ע"ש בחשבונה שטעחה לה אמרהשחברתה
 שראתה אף.באשה להקל ג"כ הם"פ ובשם צדקה מעיל חשובת בשםשמג,א
 תיכף להפסיק בעיר ג"ב היה ובעלה ששמשה קורם הטבילה אחר תיכףדם

 בח"א עיין ).ג( : ע"ש כך מעשה ונעשה הבר,ם עמו שהסבימו וכתבבטהרה
 חלוק ותלגוש ירכות'ה לרחוץ צריכה שמקודם כך כותב בטהרה פוסקתגדין

 כתם בה יש ואם ה,מב, אוהו תבדוק אחר הלוק אלא לה אין ואםהכרוק
 הבייק אחרים בגדים לה ואין בררך היא אם גם ולנקותם. לרו(צםצריך
 עכ"פ ברוק מקום אותי ובפרט עב"פ ירכותיה ותרחוץ והסרין החלוקהיטב
 הכיא גם היטב. מקום באותו ותניח פשתן בגר ותקה מים לה איןאם

 כמראה ופשיטא ובשעוה געל במראה להחם'ר יש טהרה לההפסקשבהבריקה
 : ע"ש בודאי להחמיר ישזהג

 ביום האשה הטבול שלא קצזמ'מן
 שיהיה טתיר והנו"ב שבת בליל המקוה להחם לענין מק"ב בפ"הע"ן)א(

 תחת להסיק מוהר אם בע"ש שחל יו"ט ל;נין עור וע"ש בפושר,ןירק
 נשים טבילת, לצורך להמקוה רזוב יניח והשאר קאפע לבשל לצורךהיורה
 בעור לטבול אםורה ברכו אמירת אחר ב'2בה ראפילו עוד וע"ש שבת.בליל
 ומקורם בעיר וגעלה שבת בליל טבילתה ,מן הג,ע אם )ב( : גדולהיום
 ו' בל,ל טבלה אם וכן אונם ע"י נתאחרה אס וכן לטבול באפשרי היהלא

 שאחר הטבילה אבל שבת. בליל לטבול מותרת הצפורן תחת לכלוךומצאה
 בעלה היה ובשלא שבת, בליל למנול אמורה טמא ים ראתה ולאךירה

בעיר



 ננ"ייאות נרה הלכדת')ל"ומי
 ועיין להחמיר, המ"1 ורעת בע*ש. בא אס למבול שמותרת הש"ך דעתבעיר
 למכול אמורה רש*י לרעת כי במנהג תלי' ובמוצש"ק בזה סק'הבפ"ת

 אן סחומה כי בלילה לא דוקא מבע"י להיוה צריכה החפיפה כיבמוצש"ק

 שלא רק  בע"ש למביל מותרת בהולה דכלה בבאה"ט ,עיין )ד( :לביתה
 ; בע"ש ג"כ אפי' למבול אסורה אלמנה וכלה ראשונה בעילה אותהלבעול

 אונם שום בגין מ' או ח' יום עד ממתנת אם אפילו ביום למבול' אפור)ה(
 בלילה ל'מע שיראים מהכפרים הנשיס וכן בלילה, אונמ דאיכא היכאאבל

 שחשכה עד לביתם יבואו שלא ודוקא ה'. ביום רוקא לטבול מוהריםלביתם
 במהרה שיפסקו עצה שנותן סק"ט בפ"ת עיין בשכה שלהם ח' יום יחולואם
 הפסיד לא כהם"מ שהמיקל טביא םופר ההם ובשם ג"כ. ו' וביומ ד'ביום
 שמותרות הכלות ולענין ברכה. עליו תבוא והמחסיר עונה בטולמשום
 "רחק דבשעת בסק"ו שם עיין ז' ביוס אבל ח' כיום דוקא ביוםלטבול
 ואף שניה פעס למבול צריכה 1' ביום וטבלה עכרה ואם ע"ש. להקליש

 ספק והיה המעונן יום היה ואם הדין בזה שבה בליל למנו5 מותרוהבע"ש
 : שגיה פעם לטבול עור לההמיר צריכה אינה הטבילה בעת.'

 וחציצתה מבילה דין קצחמיטן
 מיא דעיילי היכא רכל ומסיק דהאריך מק"ר בפ"ת עיין חציצה בדץ)א(

 חוצצ,ן אינם שערות ב' נקשרו אם )ב( : בדיעכד שרי ומקפיד רוג.אפי'
 .ו,ש קאלטענעם לה שיש אשה לענין )ג( : הוצץ שנקשר אחת שעראכל

 עי,ן )ר( : הוצץ שעוה ע"י נרבקו אם אבל הוצצין אינם אותס לחתהךסכנה
 צואה לכלוכי )ה( : הטגי5ה גשעת בשטן םכות שלא הנשים שנהגובבאה"מ

 דיו וכן הבשר שעל טלמולין )ו( : הוצצ,ם אינם זיעה מהמת הבשרשעל
 מ~וכלכות אי צבועוא ויריה צובעת היא אם אבל חוצץ לח אפ" דם וכןיבש
 מצאה המכילה שלאאר באשה שהתיר מה בט"ז ועיין )1( : הוצץ אינובדם
 : שנית טגילה 'טא"צ המרחץ בכותלי שנגעה שחרורית אהר במקוםבגו"ה

 אהת צפורן שכחה אמ )ם( : חוצץ עצמו צפורן וכן הצפורן שתחת מ'ט)ח(
 שמשה ואמ מבילה שנית פעס צריכה עור שטשה לא אם טיט נלא נקיוהיה
 טכילתה ליל מגיע אם המועד בחול )י( : ע"ש שמת טכילה שא"צ הם-זדעת

 אוהם לחהוך מצרד הפ"ת וביו"ט בשבת שכחה ואם צפרניה לחתוךמותרת

 אפילו המדוליל צפורן )יא( : עכו"ם ע"י ורק בשיניו או ביר היינובשינוי
 רנימימ מביא מקיג בפ"ת עיין )יב( : חציצה הוי לרירן מעט וכ"שרוגה
 המנהג ולכן חוצץ השיניס שנין רבשר מביא גם בדיעבד חוצץ א,נוהפוי
 לענין סקט"ו בפ"ג ע"ן )יג( ! מיו"מ היץ הטבילה ביום בשר לאכולשלא
 עצה שנוהן עיניה על מים ינ,א שלא הרופא וצוה ע'נימ כאב לה שישאשה

כךיר 'ן
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 ידיהן את מקורם האשה שתמבול רק עיניה תכסה אחרת שאשה הייגיכר.
 מקורס ידיה' מבלה אא"כ הטכילה בעת ביריה חברתה בה האחון לא)יר(

 של מסין לחכר היהר דמטצןא סקי"ח בפ"ת עיין' )מו( : גרפיון 'אותהולאחוז
 ונתנו שהיתה-עטוקה במקוה שם ועיין ובכותליה'י הסקוה בקרקעותנחושת
 המקוה המ' )מז( : 'ע"ש הטקוה בזה למגול שהאסור אותו וקשרו ספסל'לשם
 בתשוגת ועיין אצבעות. י"ב שהוא כזרת מיבורה מעל נבוה להיותצריכה
 בסקוה לכעליהן הנשים הכשיר רבדיעבר למז תשובה תליתאה מהרוראמוטו"ד
 אפשר ואי בשער שיבוקים כנ'ם מינ' )'ז( ע"ש: 'הנ"ל סהשיעור חסרשהיה
 אבל כונה בלא מבלה אם לכתחלה להחמיר יש )יח( : חוצצין איןלגוררן
 כשיוצאוה הגשים )יט( : מעלייתא טגילה טקרי בכוונה חברתה אותה .מבלהאם

 תהרה בה כשנגע כי תיכף חברתה בה שיפגע ליזהר להם יש המבילהמב'ת
 סק"ו בפ"ת עיין )כ( : ולמבול לחזור צריכה שמים יראת ה'א אם ממאדבר
 שאינה הרנלים צפרני שכחה באם להקל שרעתו רניאל כתבי תשובתבשם
 טטעם מחמת נק' ה'ה אם בבירור יורעת שאינה הנם אחרת מבילהצריכה

 רעת וכן ימ בסע'ף המחבר )כא( : להקפיר הנשים של דרכן איןשבהרנלים
 אם לחמט ולא לההוך יכולה ואינה הצפורן מקום על נפה יש ראםהש"ך
 בפ'ת עיין )כב( : הוצץ אינו נראה הצפורן שתחת הט'מ שאין כ"כגפח

 שהושמה אשה לענין פומקים הרבה ועוד הנו"ג בשם שהאריך מהסקמ"ז
 המבילה לענין והציצתה בדיקתה לעני1 הפרוזרור עומק תוך שעוה שלמבעת
 בהוכה שהיא בעור למבול שמותרת הטבילה לענין דעהו ומראה שהאריךע"ש
 : בצ"ע ממיק הבד'קות לענין אגל שכהה אם או להוציא בקל אפשר איאם

 : 'אדם בני בה ירגישו שלא מבילתה בריל צנועה להיות לאשה יש)כנ(

 וכחול בשבה חפיפה ודין הסתרימ בית לבדוק דין קצמפיב(ן
 למבול צריכה בשערה ע'ינה אם מסופקת היא דאם סק"א בפ"ת עיין)א(

 זייף שקור,ן טה רק לחוף אסור הדברים גכל ההפיפה בענין )ב( :שגית
 המנהג החפיפה )ג( : למצוה עור זה וחושבין בזה לחוף שמותרת  הש"ךרעת
 אם )ר( : תמגול ואז שהשכה ער ועוסקת יום טבעוד לחוף שתתחילהבשר
 והסרוק ותחוף תחזיר ובטוצש"ק בע"ש היפב תרחץ במוצש"ק מבילתה לילחל
 לחוף צריכה טבילתה זמן ובטוש'ק 1' ה' יום יו'ם חל אם וכן הפעם.עוד

 בעלה היה לא אם סק"ח גבאה"ט עיין )ה( ! הפעם עור ובטוצש"קגעיו"מ
 הש"ך בשם בבאה"ט עיין )ו( : ולטבול בלילה לחוף מותרת בלייה ובאבעיר
 בכאה"ם עיין )ז( : גשבת לא אבל לבנים ללבוש הנשים נהגו דביו"מסקי'א
 במוצש"ק טבילתה ליל שחל בנדה סאירות, פגים תשוגת בשם מביאסק"ח
 כדי בחמין ביו0ו' חפ'פה לעשוה שמת'ר אגלה בימי עריין היתה ו'ייוס

 ן ע"ש לבעלה בזמנהשתטבול
אחר



 נךהוראוה ניה 'לכירנייקןף'

-
 הנובילה ז ברכו דץ ר'סימן

 : הטבילה על אקבץ מכרכת המימ בתוך עומדת בעוד שתטבולאחר)א(
 : ע"ש שנית והמבול ותברך שהטבילו השלן'ה בשם מביאובכאה"ט

 מקואותהלכדת),

-

 וטימיה המקוה דין ראמימן '
 אמה על אמה כגומא בקרקע מכונמים גשמים מימי שה'א הטקוה :שיעיר)4(

 אצבעוה וקי"ה אלף מ"ר שה'א טפחים ששה בה באמה אמות ג',ברום
 מקוה בשם שאין בנהרות לטבול שנהגו במקום )ב( : אצבע וחציכגורל
 את לנקות הרוצה )ג( : פעם בשום לגמיי פומק הנהר 'שאין רוקא,הוא

 מתחת נקכ עמו ששואכ בהרל' שיעשה ':הר המ'ם מהוכה ולשאובהסקוה
 'ש ג"כ ממעיין במקוה ואפילו אצכעות ג' כשיעור שהוא' הנודכשפופרת
 הסר שהיה המקוה אין )ר( : ששאב בהרל' כוה עשה:נקג לא אםלהחטיר
 אגל למקוה טכלי כשנפל אלא' שאובין מי לוג'ן מג' נפסל סאהמארבעים

 המ' ננררואם
 ער אלא פומלים אינם למקוה ונמשכו למקוה חוץ שאובין '

 יתר )ה( : גכוונה שהמשיך שדוקא סק"ע בכאה"ט ועיין מחצה. עלמחצה
 שמבלה אחר )ו( : הסי' בסוף ועיין קצרתי המקוא להכשיר 'ואיך מקוה('ני

 ! לאמור נהגו אח"כ לרחוץ אבל עצמה שתחמם כרי למרחץ ליכנסמותרת
 הימב מדובקים מהדפנות הקרשים שיהיה צריך המקוה עשי'ת ייני שם0(
 נרים יהיה שלא המקוה בתהתית הקרשים וגם :וחלין מרין נפמלו 'היושלא
 בקילוח המים שיורר צריך ממעיין מקוה )ח( : מירמ מטעם יטמאושלא
 לה ממוך נוגע וגאר מקוה בד'ן מקט"ו בפ'ת ועיין טיפין. מיפין הפמקבלא
 לנגכ צריך המקוה להכשיר בענין סקל"ח בבאה"ט ע"ן )מ( : שהאריךע"ש
 סקל"ר גפ"ת עיין )י( : מטעיין במקוה אפילו בחול או היטב כמדיניםאותה
 מטעיין גמקוה אפילו פסול מהדפנות סדק ררך 'וצא טהמקוה המיםבאם
 רק לסתום צריך אותו למתום ולעגין ע"ש. הסרק ער סאה מ' גשאףואפילו
 שמתיר הנו"כ כשם סקל"ה בפ"ת ע"ן )יא( : טומאה מקבל שאינו'בדבר
 המקוה ניקכ רק גאם אבל בר:ל של יביהדות כקרקעיהו הנסריםלקבוע
 שפופרת שיעור )יב( : ע"ש כשר ניכרת ,חילתן שאין מעט מעמ 'וצא'ןוט'מ
 נרה כהלכות טהרכ בש"ע נ"כ ועי,ן בריוח. מהיד אצבעות ב' היאהנוד
 סי' הנולה כבאר עיין )יג( : ע"ש המקוה לעשית איך מלמד הוא האיךבסוף

 : ע"ש :"ל 'הגולה טאור הרר"ג של התקנות כל שטביא כמוףשלד
 הטהרה מקור שהוא מהמת למאוד עלי קשה היה המקוה ,הכשרת שד(ןלהיות

 רבנים עם עור דברתי בשאע בפנים למורי כל אחר לבן ישראל'של
מובהקים
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 בטקוה אפילו אותה לנקות רוצה אם מהמקוה המים השאכ, קוה,מובהקים
 משקה. ככונם הפחות לכל מתחתיו והדלי הכלי לנקוב צריך טקורםמטעי'ן
 תעשה נקובה בחרסית אפילו לקבל אפש. שא, במקוה המים שיתמעמואחר

 ותפיל מהצרדים מים המעט כל לשם ש,תקבץ גומא כמו המק,הבאמצע
 החול הטקוה כל על ג"כ ותפ,ר לגמרי נגוב שיה,ה עד הרבה חול לשםתיכף
 מקוה ש,עור מים לתוכה שיבוא עד אותה תמגור ואח"כ לגמרי נגובהש'היה
 תעשה א,י טשם אותו ייקח אופן בשום אפשר ואי גשר יש בתחתיתהואם
 חלב לתוכה ותפיל במדינ,ס בטוב אותו והקנח להגשר שהבוא עךכה,"ל
 טעמ לעשות הראה נם חלב. מראה נ"כ יהיה הגשר שבתחתית שהמים-כדי

 שבתחהית החלבלהמים במהירות ש,בוא כדי כמעם וקרש קרש כלחלל'בין
 חול כי מחמת 3חול אותה להכשיר אמור אוי הגשר על כשהכשיר .כיהנשר.
 כשהשאוב אפילו שאיבה חשש מחטת לחוש ויש להטים בה"תיתו יבואלא

 את המגור ואח"כ ארם כח 'די על שהשא,בה מחטת לנ"ל נקוביםבכ"ים
 הלב מראה שום להם יהיה לא מהמקוה שהמים היטב ותשניח כל,להמקוה
 בגובה המים תטיד שיהיה המקוה בנובה מימן תעשה גם אח"כ. וכללכלל

 : תל"ח המקוה הכשרת דין כל ציינת' ;ה בדין, ןרת שיעור הנשים שלמיבורה
 : הד"מ עקרי שנקרא רינים עקרי מספר הנצחיש הללות בטעמ ארשיםדעתה
 ולעה ליבונה בימ. כתם שמצאה באשה הביא מקט"ו נדה בהלכות שםעי.ן
 שגם חברוחה לה אמרו ולמחר לבינים ולבשה מחרש י~הרה הפטקהערב
 החמשה להטהין צריכה שאין לה נורע ימים ב' ואח. ימים ה' צריכה הכתםעל
 ע"ש, במעוה שהיה הגמ הראשון מומן הנקיים לחשוב ל,: ראמור והעלהימים
 .אשונה ביאה בשכת לבעול דמותרת שנשאה אלשנה דאפילו ממיק סקי"משם
 שישבה באשה הביא סקכ"ז שם שהאריך. ע"ש קורם עטו נתי,הדה שלאאף
 ובדקה יומים או יום אח"ל בריאה הלכה אם בעלה על לאמרה אין המשברעל
 שטצאה אשה בדיני השובות הרבה נמצאים שם מהורה. ומצאה א"ענ"כ
 לה וא"א בפנים ושבר טכה לה שיש אשה בדינ. וגם תשטיש. אחרדמימ

 צ'ינהיו לא ואני ד,נים הדבה שם צמצא מקואוה מדיני וגם במהרהלהפסיק
 קצרהי לכן להורוה נממר מורה ללל לא "ללו ריגים טחטת כי בכאןאותם

 : שם יעיין רחנה שלבוומי
 כען עד דטייען רחלנא ובריך כל אדון בעזרת ונשלמתם
 הגאון מהרב ה,ים מים משו"ה ההלכות פםקי כל להרשום אתחיל נעו"הוכעת

 דעה יורה וש"; או"ח טש"ע ,ללה"ה ראפפורט כהן חייםמוהר"ר
 : חו"מ וש"ע א"הוש"ע

 דומה שהיה מהשם אהת מאות מהריו השירות שקפץ בתפל,ן )א(או""
 אמר שלא רק והשחירו הקולמום השם אותו על העביר ואחדללבן

לשס
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 השחרוה שעבר רק מהריו ממשות שנשאר באם וממ,ק והאריך השם קדושתלשמ
 באהר )ה( : ע"ש השמ קיושת לשם צ"ל ואין עליו יקולסומ להעביימותף
 ראז היום חצות קודם שעה חצי בעדך בע"פ כד"ת לעכו"ם חפיי,טמכר

 לי6, בע'פ שמכר באהד )ה( ! ע"ש בהכאה הי."ש וסתיי יממיק מליבצןאסוי
 חצוה ואחר בפרומרומ הכל חמץ המיני כל לו ופרמ כד"ת לעכוימהחדר.

 החביות שימכור שכיניו לי יאמרו להעכו"ם מרמ שלא י"ש בחבל4נ,כי'
 בכמף ורק אחר לנכרי ומכר כן ועשה חצות אחר שהוא אף אחד לנכל"יי"ש

 שוגג ג"כ מיקרי שזה ואף בהנאה והתיר ה?ס"מ והיה אדעראף שקינל.יבי
 מי לו נודע בבוקר ובע"פ מאלץ שקימ ששה מאהו שננבו באחר ).( . :ע"ש
 להנכרי חמצו שמכר בעת ולע"ע אותם שיחזיר לו הבמיח' והגנב הגנלהוא

פר~
 ו,קבעה"ב יו"מ בליל חמאלץ את החויר הגגב רק הנ"ל מהסאל'ן ג"כ לו
 העכו"ם ולקח בחוץ שטונח שלך המאלץ לך וקח קום הקונה ל4עכו'םאמר

הקונ"
 והתי. והאריך כד"ת לו הנמכר בהוויינהויז אוהו והניח המאלץ את הנ"ל
 וחדר. המצו שמכר באחר )ז( : ע"ש להישראלהמאלץ

 יעכו""
 ובשיר בד"ת

 האדעראף הקונה אצל קיבל ול4 שכח ולבטוף אדעראף אצלו שקיבל בשט.וכתול
 באכיל" אף החמץ וההיר והאריך הארעראף קיבל 41, בחוימ"1ונזכר

 : ;"ש
 בגראלנעמ בראיי על שעומרים השורים לגכרי למכור ומתיר האריך)הז

 : גפירוש.ע"ש חטץ להמ' שיתן להדכרי ייכירשלא_. ר"
 הכתב מאתו נאבר וג" ששחמ מרההות וידיו זקן השוחמ לדבר )א(יו"ז4

 : ע"ש הגעלה נהו מהני ילא חרם- הכלי רק והרויר האריךקבל"
 אחרים שוחמים ע*פ בדוק בסכין ושחמ חוש-ההרנשח שאבףבדבר'!השי"ש)ל(

 זה ששוה וטטיק והאריך' מבדיקתמ ימים ששה אשתהי ד רק.מיטח"מ
 שמקיז באומן )ג('התיר : ע'ש וההיר השחימה אחי שנאבר מטכין'כד(ן'כטץ
 וטימכים אנו שסעילין מטורסים בתרנגולימן כטו הממנים כננד הצווארדם'ב,ומ.

 כשיש רק סקמע פ,צול מיקרי דאין וממיק האריך )1( : לזהע"ז:ש4ם'אומנים
 שצסצא בר,אה ע"ש:)ז( וכשר נחלק רק נקרא גוטא בלא אבלנו"א.החתי%'

 הבשי שקל4ו ואהד פורתא נגלר למקום ומוקף מטוך ~4י בשדבה
 על בלו.

 ,ה שאין האריר הננלד במקום' בצבץ הנגלד מקים:,'
 תר"ל:ובפר"

 אין בפעק
 לדבר )ח( : והתיריע"ש המבח במשטוש שנקרע אנו ותולין בחרולסח"ירינן
 מסיק העל,ן קרום נגלד היה וטתחהיו האימה מעל דק קרום- טמק,שקלפו
 שנמצא באם וממיק האריך מ' בתשובה וכם ע"ש, והתיר הר"ל זה'דאין
מלה:

 בדומי
 הנסרך בטי4ש בעוביא )יא( רשרפה.: ויחנים הקרומים כננד

 כמין נמצא המולא כגכד בפנים וי; מעאו ולא מחמ אחר יהפשולב"נ"ם'
 לא,ממייפינן כי והכיציר בריא הבשר היה הקילוף ואחר מוגלא עם וש43גולק4
 המהט ב4מ ומכשיר ממיק' הצ"ל בתשובה עוד ע"ש: רוקא בנלריא.פחמאל4:
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 ,ה ודין הדופן לעובי נכנם החור שאין באופן באורך בהקממים תחוברק
 שגמצא הרכימ בעגלים אפילו הטריף )יג( : ע"ש כלל החוכ ולא נמצאכמו
 גרולה בבהמה ובפרט כהם"ז לא הש"ך ברעח העב בראש בטחול מפולשנקיב
 הלובן מהוך מים טפות רק יוצא אם התיר בשם וגם : ע"ש טרפהבודאי

 שטרפה משמע גוונא כהאי בהרבה אבל :כים הם אם להבח'ן וקשהמהכוליא
 כמו נמצא ובתחתיתו זכים מים מלא בכוליא בשלחופית התיר )יד( :ע*ש

 זקנו כדעת ונפוח גם בכבד להתיר הורה וגם ללוכן הגיע לא אטנםסונלא
 ע"ש: בהם פומל נפוח אין סריאה חיץ האברים דבכל וממיק ז"ל יעכ"ץהגאון
 , דאינו ,מסיק מהופכים דקין בדבר)טו(

 לתחהון עליון כשנהפך אלא טרפה
 בכח מבהסה הדקין שהושיכו בעובדא )טז( : ע"ש קצת במהופכיס לאאבל
 בהיר בהדקין נקב ג"כ עשה והטורה בהרקין נקב מצאו ואח'ב השולחןעל
 היא ולדעהו בנקכים הקפה על למטוך אין כי והאריך זל"; טמש דומהוהיה
 שם ועוד עשה. שעשה מה והתיר טעשה עשה כבר המורה אם ורקמרפ'ה
 עוקץ שום נ'כר ואין ונתרפא הצלע נשבר וכגנרו העליון קרום בנגלדמתיר
 וחולק מביא שם ועוד גרול. כהפפ"ס רק להת'ר א'ן עוקץ עוד יש אםאבל
  לקולפו שא"א מחמת חרם בכלי הקילוח שנפמק בעירוי שמת'ר החו'ידעל
 ואח"כ צוננה הכ'רה על מקודם נזהל אט ורק חרם בכלי בזה מהמירוהוא
 במוגלא בועות הרבה בנמצא דאף גיז(מסיק : ע"ש טת'ר הוא א; הכ"חעל

 במכין גררו שמקורם היינו הנקב לברוק רא"א ורק חזק והעורברקין
 לבד החלטון על דם טפה שנטצא בביצה פת'ר )יח( : כשר כנהוגהדקין
 רוב היה אם הביצה ניתר בזה שאף כן גם ודעתו מעל"ע אחרהכלים
 והיה בסופן הצלעות אןל בבהמה נקב שנמצא בדבר )'ט( : ע"שביצים
 מן הבשר חתך והמורה כננדו לטע' הבשר דבוק והיה והבשר העורניקב
 אטר הבהמה ובעל ריעוהא שום בו נראה ולא ויפה שלם המעי והיההמעי
 והמכ,ם קוץ או חול' מחטת אם ידוע ואין משנה יותר ;ה ניכר היהשהנקכ
 אחר נקב שהקוץ להוש שאין וממיק והאריך בהפס"מ שהת'ר המורהלדעת
 אלא זמן אחר שנקב ח'ישינן לא הגף בשבירח ראפילו ממיק וגם רבזמן
 ע"ש: בהפס"מ יב"ח מהני אחר דבר מחמת ובין עצמו מחמת בטרפותדבין
 ניביה מהעיכול הטרפות שעיקר רש"י כדעת ג"כ הרטב"ם דדעת מבאר)כ(
 בקורקבן )כא( : ע"ש להכוכנא הקוליוה עצמ שמחבר הדק בגיר תלוי רקהוא

 אף חלודה מלא הבשר באמצע החוב מחט שיש הרגיש האכילהשבעת
 השומן והותך אווזים השעה הערובות וה,ה משלטה שליש היהרקשהמחט
 שבעת אמרה שהבעלתהכית אה הכלים בבל מהם נתבשלו וכבר ביחדסהם
 והאריך מבחוץ ולא מבפנים לא ר'עותא שום הרגישה לא האוו;ותעשית
 להתיר הוצרר הכלים ורק הבשר וכל השומן כל' והטריף ע"ו לסמיךשאין

אחר
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  שמעמירי גבינה שאוכלים  המנהג על לסמוך שיש מסיק )כה( ; ע"ש מעל"עאחר
 לרופן שנמרך אמצעית אונה בדבר )כז( : ע"ש יבש ענל של געוראוהו
 דבוק נשאר מעמ רק אותה וקלף הןלעות שב'ן בשר מעט עם הסיהכאוחהך
 ומטריף והאריך המקום לזה  רבוק  נשאר  והסרכא לקולפו  גאששי  היהשלא
 שמצאו בתגב"ע עלוו שהעירו 'ראווגע מעיר שו"ב גדבר )לא( : ע"שאוהה
 אוטר שהשו"ב שכאם ע"ז מסיק בד'קתו אחר שוסן עם סירכא הייאהעל
 הסכין על שמצאו שאמרו סה על וגם מהימן הוא בעלמא ריר רקשזה
 אחר ~התהוות באפשרי 'ש רזה מסיק השחימה אחר שעות ג' אחרחלויה
 רק הנ"ל השו"נ את והכשיר והאריך יפה הסכין מקכחין לא אםהשחיטה

 משכון על מעוה שלוה באחר )לב( : חברות דביי ימ'ם חודש עליו שיקגל'
 המלוה רק גמורה במכירה המשכון להמלוה מכר ריגיה א'מור חששומחמה
 מהויג שיהיה לא אב5 גהזרה לו יחזור רצונו את יעשה שגאם לוהבמיח
 המשכון את להחזיר רוצה אינו והמלוה רצונו לעשות הלוה רוצהועתה
 לו שיש למי מקורם מעות ליתן אומר )לג( : ע"ש המלוה עם רהדין.וסםיק

 החלג יהיקר אס אף שכעת המקח ע5 חלב הקיץ כל לו שיתןפרות'חו5נות
 השהנה אחר ורק הנש'ם כדרך ווסת לה שיש באשה )לד( ריבית:מחמת
 מסש אדוטיס ואינם  חול  'כט'ן רמים מיפין כמה א"ע שבודקת באםמוצאת
 לטהר לה א"א זאת ומחמה ההשתגה בעה כאב שום לה ואין צגע כקורק

 וההיר והאריך ממקורה יוצאין אין זו שהט'פין לה שברור אומרת יזאתלגעלה
 היא פעטים ג'  כך נקי יהיה ואם למקורה שהכנים  סוך בריקונ ע"יאיהה
 כשבורקת ההשתנה אחר שמוצאה באשה  האריך  ללה( : ע"ש לבעלהמוו;רח
 מה וקצת בבגד נבלעין מהן וקצת קרמין קטנים אדומים טיפין כמיןא"ע
 והגם כאכ שום מרגשת א'נה ההשהנה ובעת הבגד טן נופלין שנהייבשואחר
 ובמי בפנים ואנה אנה הולך כאלו לה ונדמה בבטנה כאב מקורם להשהיה
 הנ"ל האשה את ואסר הרבה והאריך את"כ רק הקרט'ן מוצאת אינהרגליה

 בקצות'ו אוום שנתייבש אחר שנמצא גכתם האריך )לו( ! היטב עוש לבעלה.
 מסיק )לח( , ע"ש מהגוף יציאתן אהר אלא להוש לנו אין כי הכשרהימסיק

 האריך )לט( : ע"ש  יכשר  להקן  דצריך טסיק שיטין גשני שבע באר שנכתב  בם"ת'
 לשם ואמר נזכר שגמר קודם  ורק  בחחלהו השם את לקרש  ששכחבסופר
 שלש של ביריעה בשם עורמסיק ע"ש. להקל לצדד ד'ש ומם'ק השםקרושת
 דזה וממיק העסיר את להתוך מוהר האחרון בעמור פעית ואירעעמודים
 שמאל רנל בנדבק מם'ק )מא( : ;"ש לכתחלה רק זה דפין מג' יריעהשצריך
  האופן ע"ז רק להקן מוחר הי"ו כמו שנעשיה ער השם מאותיות ראשוגהבה'

 שנכתכ גם"ה )מב( י ע"ש  דוקא לטעלה  מטטה  ירק  בילה  הרגל אהשיגרור
 השורה בזו ולהרחיב כם ת'בת דלגרור פמק שיטין בשני יה כם.היכות

האותיוח
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 ביבר )מז( : ע"ש יה תיבה על השיטון בין יכתוכ כם דתיבתה"ותיוה
 ע'ש הבכורה מן פטורה באמצע עכו"מ יד יש דאס מם'ק הבכורקרושת
 במצות האריך )נ( ; פטורה ג"כ נידו ממושכן דהיתה הינא וג"כבאריכוה
 הסל מן אהת מצה לשי'ר ורק לאכול התיר בע"פ מהם חלה ליקחששכחו
 אשה ברנר )נא( : בשס המונחים כל ועל עליה חלה יפריש טמנהאשר
 מסיק הדאקמאר ציווי ע"פ לטזזם מכנה ו'ש שערות קליעוון כמין להקיש
 יהודיות מומהות מילרות שכדקוה אשה בנורון ' )נב( ע"ש: יוצציםדאינם
 ולפי הרכה לטטה ונפל חמקומה מקורה נעקר זו אשה רבריהם וכפיושא"י
 היינו האופן ע", לההורה וממיק והאריך הפארפאל חול' ממש היאדבריהס
 עכ"פ בפהרה תפסוק הווסת ימי כלות דאחר קבוע חסת לה יש זוקאשה
 לנלוכ'ם שתמצא הנם ואה"כ וכל מנל נקי יהיה למפיהחה ראשין, ונסיום
 מה ובל הרגשה שום הרגיש שלא רוקא וכ"ז זו במכה תתלה כהמיםוכ"ש

 : ע"ש טהורה הוא בהרגשה שלא לוומח ווסת ביןשהמצא

 העזר אכןשו"ת
 רצונה ואיגה ילדה ולא שנים מעשר 'ותר ששהתה באשה ומסיקהאריך)א(

 בי הק'ר"ה חוק ע"פ שיהיה ובאיפן בע"ב אפילו לגרשה מותר ג"פלקבל
 אגל רבנ'ם ממאה היחר שצריך בנשתטות כגון נשיס שתי מלישא קירזה

 : ע"ש טומחה ב"ר ע'פ אם בי רבנים מאה צריך אין גה3"ל לנהשקלהתיר
 אביו שם על שם הומיף ובביון אוהה וגרש עליו אשתו שמרר באחר)ב(
 רק שנית פעם אותה לנרש ריצה ואיו הדבר תתוורע אוזרה אשהונשא
 לפרוש מוכרח היא רלע"ע מסיק עליה לו שיש הדי"ר על לר"ה עמושתלך
 התראה ,ה ישלח והב-ר השניהטאקתו

 תציית שלא ובאם בר"ת עמי שתרוי
 ע"ש, הקיר"ה מנימומי היהר לו שיהיה באופן השניה עם לרור לו מוההאוי
 לענין אביו שם משנה שהבעל ולחוש לספק שיש רהיכא בשם מגיאגם

 גרין )ר( : ע"ש כלל האכ שם לכתוב שלא ומסיק לכתוב איךלכהחלה
 ולא חולץ דלא טסיק הביצים שני מחוסר שנולד אמו עליו שהעירהו7'שכ*מ
 החתונה אחר -חרשים חמשה בערך שילרה כהן באשת )ו( : מ"ש לאקהוחולצין
 נער איש שם והיה אחותה בעל אצל שהיהה געת מקורם שנאנמהודךדה
 חתומת שום לו ה'ה ולא בו שתפסה אמהה ו1ה באונם בלילח עליהוגא
 א"ע להפריש צריך הכרו טניקת טהטת רק לגרשה צריך דאין והאריךזקן

 שניס כמה על ונסעה שנים מעשר יוהר ילדה שלא באשה )1( : ע"שכך"ת
 מחודש אחר ויום הרש'ם בחמשה וילרה ונתעברה בהזרה באתהואח"כ
 גרים רשיפורא לכ"ע כשר דהוולד טסיק השגיעי מהודש אהד ו'וםהראשון
 הערה שרק סאחר נאנסה שמקודם אמרה ע~יה שאיים שאחר מה עלוגם

עליק
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 כדי ממנה א"ע להפריש אפילו הבעל צריך אין ולכן בזה דנאמנת ממיקעליה
 מינקה ונשא במ,יד שעבר אחד גדין )ט( : ע"ש הוולד 'על לעז להוייאשלא
 אוהה לגרש צריך זה ברין אלא לבד הפרשה מהני דלא ומפיק האריךחבירו
 להנשא ויוצה מעוברת שהיא ונודע מבעלה מגורשת אשה בדין )י( : ע"שנ"כ

 תשבע והמינקה כלל להניק הההיל לא המלטה שאחר הנו"ב כדעת ממיקלאחר
 ע"ש להנשא מוהרת מהלידה חדשים ג' כלות ואחר הילד החזור שלאער"ר
מלהניק' פמקה ואח"כ אחרה אשה עמ כיטוהפות וולדה שהניקה אשה בדכר )יא( :הי~כ

 חדשים י"ח וזה מכעלה נתנרשה ואח"כ הוולד את אהרה האשה והניקה
 דעוה יש גוונא כהאי באלמנה וגם להגשא אותה ומתיר מםיק הלירהאחר

 : ע"ש הגמ קודם מינקת ושכרה בנרושה בכאן ובפרט הדחק בשעהשמתיר
 גם להתיר ומסיק נ"כ האריך יד בהשוכה וגם יג ובהשובה זה בהשובה)יב(

 אחד בדבר )טו( : ע"ש חרשים ט"ו אחר להנשא גדול הרחק בשעתבאלמנה
 ומתיר האריך כלל להנק התחילה לא היירה ואחר בשוננ מעוברתשנשא
 תשובה עד מכאן ע"ש. ער,ר השבע המגיקה וגם חרשים ג' שיפריש רקאוהה
 : ע"ש ציינהיו לא לכן בפלפול והרבה עגוגוה הקנוה בענין מאריך הואכט
 ההיר זאת מחמת יהומים תקנה שהיה בדבר האריך ל' תשובה ונם)כט(
 של כתובה שטר נומח מכיא )לז( : ע"ש אשהו מיתת אחר ורק לישא חמיואשה
 ורמיזנא חרש פב"פ לקדמנא אתא להתא דחתימי םהדי אגחנו נומחה, וכךחרו2
 חז"ל כתקו, וקדושין בחופה ליה דאינסבא לפנ"ב כהובה שטר לכתוב ורמזליה

 ווה הנשימ לכל שכותכין כמו כהיבה להוכתבנו
 וכו': בשבה ברביעי נומח"

 רק רבנים דוקא דלאו ממיק רבנים ממאה היהר שצריך נשתטית ברין)לח(
 ארצוה שלשה דצריכין דזה וגם חשובים אנשים והשאר השובים רבניםשלשה
 מוהר ג"כ ורוכיא וריטא פולין אפילו אלא מלכיות משלשה דוקא דלאומםיק
 ישליש ונמ רופאים ע"י רפואה לה יהיה אפשר לרקדק צריכין מקודםוגם
 בה'שובה וגם ע"ש, שתשתפה עד כירו שיהיה לשליח הגט ויממור הכתובהמעות
 רוצים קרוביה ואין להשליש בכהו ואין הרבה הכתובה פמק דאם מביארמ

 בעדה לפשר כח יש להם גם כ. רשם הבד"צ לפשך.עם רשאי עמולההפשר
 ג' כמו נחשביס ואוקןיינא ופאראליע וואהלין דמרינות מניא וגם קרוביהכמו

 אבל מחשכוה ובעל נאלם כאיש עדיין רק מעליי השנעון משימיר'ברפואות. התעסקת כמה ואחר שנשהגע אשה בעל בדבר )מ( . : ע"ש .זה לעניןמדינות
 רשאי ומסבר ליה ממבר דאמ ממיק הן הן ועל לאו, לאו על משיב אוהוכששואלין

 הנט כת'בה במקום א"ע מחזיק שהיה אחד באיש )מא( : ע'ש לאשהו ג"פליתן
 לאשהו ג"פ ונתן לוי ההמ בח"י ונם להירה עלה וגם לוי שה)א שניטבמה
 נסע ואח"כ אחר לבעל נשאה והאשה הלוי צבי אברהם בן מאיר ננ"פוכתנו
 והאריך לוי דיה לא שאכיו גבירור בשס לו ונורע אהר למשס הראשוןהכעל

 ב,המו
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 אצלו במכיון היה שלא מהמה סאהו שגיה ג"פ צריך האשה ראין ומסיקבזה
 שקיבל כיון להקל צררים גיכ יש במביון ה'ה שאפילו זה בנידון האריךוגם
 ש:ים כסה בפה א"ע שהחזיק כיון וגס הג"פ נתינה אחר דר"ת העימורע"ע
 לכהוב וצוה בכיון ;אה שעשה דהיכא מביא מב ובתשובה ע"ש לוישהוא
 אין אחר ממקום להאשה נשלח והג"פ הוא ששקר נודע ואינו לוי שהואבג"פ
 לכהוב הב"ר סוכרחין שהיו בגמ,ש"מ )מג( : ע"ש נדול עיגון במקום אפילולהקל
 להאנעפאליע הסמוך כתכו ונם בכפר תיבת חמר והיה פאזירקא בכפרהג"פ
 כתוב לעירם.וכך ממוך הכפר שזה סלאוויטא מעיר מהב"ד כתב באולבטוף
 רחוק הנ"ל שהכפר נורע וגם פאזערק. כפנקמים שמו כהוב הכפר וגמבפנקמים

 בדין קכח סימן ברמ"א שמכואר כמו ופמול שבה מתחום יוהרמהאנעפא"יע
 והאריך הבעל של אחיו נמצא היכן נודע לא כי עיגון חשש בזה היה וגם ע"שנהר

 בדבר )מר( : בזה שמבאר הטעמים כל באורך ע"ש להנשא האשה אהוהכשיר
 בשהי נקרא אינו ולבסוף גיממאן טוביה המגרש אבי שם' כהוב שהיהבג"פ

 השינדי שזה דמחמה והאר'ך גיטמאן המכונה לכהוב צריכים והיה ביחדהשמוה
 גט להשיג שא"א רואין הב"ר דאמ ומסיק להקל צדדים כמה יש אביהבשם
 בדבר )מה( , ע"ש ;ה בגמ להנשא עסהם'לההירה נמנה הוא אזי מהבעלאחר
 כהוב הנהינה במקום ובכאן אברהם כן משה הכהיבה סמקום שנשלחהנ"פ

 שקורין אשה בדבר )מו( : ע"ש גיטין שני רצריכה ומסיק ייעקב בןבהכהוכה
 ב' לכתוב דיש מסיק היו"ר אחר ברשימה באמי' א"ע וחותמה בהיהאוהה
 למקום הגיטיז לשלוח צריכימ ואם באמיא והשני בתיה , בשם -הראשון'גיטין
 שכהוב רמה האריך וגם שני נט במרר כנכהב הרשאוה ב' לכהוב צריךאחר

 שליח ע"י עשה ורק להולכה של'ח ע'י גיטין שני ליהן שאין נו"בבתשובה
 ועהים שונים בעהים היינו אפשר דלא היכא רק קאי דזה מבאר הואלקבלה
 המנהג שע"פ ברמ"א כמבואר קבלה שליח ע"י לגרש אסור זאה בלא אבלחלים
 אין לגמרי נשהקע אם חולה מחמת בשם )מז( : קברה שליח ע"י לגרשאמור
 ממיק יחזקאל יצחק להורה ועולה ח;קאל שקורין במי בשם וגם לכוהבוצריך
 א"ע שהח,יק אהד בשם )מח( : ח,קאך דסהקרי יחזקאל יצחק לכתובדצריך
 שם עור לו שהיה ואסר משם נסע ואח"כ זה בשם אשהו אה וגירש יעקבבשם
 פרומא האשה שם נכהב אשר לרבר )מט( : להנשא אותה והקשיר והאריךאחר
 רק לחוד בתיה בשם העיר כל אוהה קוראין ובשם שליח ע"י ונשלחבהיה
 שני רצריכה מסיק שסות בהשני אוהה קוריו ,דמיעוטא ומיעוטא משפחתהבני
 ובאם כתיה פרומא יכהכ ובהשני פרומא דמהקרי בהיה יכהב באחדניטין
 בשם נ' בהשובה בשם וגם ע"ש, מוהר בדיעבר אזי שני נט להשיגשא"א

 איהה קורין העיר שרוב ואומר מערער הבעל וכעה לאה רחל בשםהמתגרשה
בגט י ע"ש אהר גט לדעטיג שא"א כאס באופן ע"ש כשר רבדיעבד מסיס רחלרק
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 צכי כן יתזקאל כהכ והממרר הלהן צבי בן יהזקאל לכהוב שהצריך בנמ)נא(

 באחר ונג( : ע"ש הדחק בשעת אפילו פסול רזה מכיק הכהן הירשהמבוגה
 אביו רק לבד הירש רק לו קורין העיי וכל דוכ צבי נק'-א המלהשבשעת
 ובשמ רחוק אחר למקום אביו עם ונסע בער הירש בשם לו קוריןומשפחתו

 לבף ה,רש צבי בשם א"ע וחוה"' להורה ועולה הירש רק לו לקרוא הוחזקנ"כ
 ובא דוב צבי בשם כתוב בכהובה וגם בער הירש עתה גם אותו קורא אביורק
 הירש צבי לכתוב דצריך ומסיק והאריך לגרשה ורוצה אהר אשהגלמקוםעם

 לדןורה שעולה באם עוד ע"ש, וא"ו בלא בער הירש דמתקרי הירשדמהקר.
ולחתימה
. 

 הירש המכונה צבי לכהוכ צייך לכהחלה אי' לבד צבי .בשם רק
 המכונה רלשון מבאר וגם כשר, רטהקרי דבהב ובריעבד בער הירשוהמכונה

 ולא כל בפי ארון אכיה ששמ בנידוו )נח( : ע"% השם ער לא האיש עלקאי
 בשם וגם ארון רקשם לכהוב דיש מסיק וחהימהו ועלייהו ערימהו שםנודע
 אהרן לכהוב צריך אהרן מעריפה שמו אם אבל יורית רק לכהוב צריר נ'ביוריה

 לכהוכ יש שמו עיקר ידוע דאין היכא נלמד מזה הנן אלהנן גמו' ארוןדמתקרי
 וחוהם ועורה העריסה שנשם בא"ד )נט( : ע"ש בהכי ומגי בו קורין שהכלהחניכה
 במקום הוא הנט ונהינה כהן והוא ישראל רק נקרא כל וכפי ישראליעקב

 רבין ומבאר ישראל דמתקריא הכהן ישראל יעקכ לכתוכ דצריך מסיקהכתיבה
 הרין, ב~ה השם עיקר אחר הכהן היבה רכהוב צריך הטכונה וביןכרמתקייא

 בוהבין אןי הכתיבה במקום לא הנהינה במקום רק הוא שםוהיכא-:דהקיצור
 דצריך מסיק ליבלי נקרא כל ובפי ליב יהורא א"ע וחוהם לבד יהודא בשםלתיר, שעולה במי )ם( : ע"ש חהימתו כפי לכתוב צריך זא"ן סותרין וחתימהולס", רהקייאה רהיבא מבא. וגם קכמ.' שימן ברמ"א שמבואר כמו דמהקייא אח.'הכהן
 דקטנוה, שם הוא כי לכתוב צ"יך אין ליבלי ושם ליב ' השכונה יהודאלכהוב
 ממיק קלמן נקרא כל ובפי קרמן קלונימום הוא והחהימה דהעליה בשסוגם

 לשם מהובר דהוא כיון המכונה רא קלמן דמתקרי קלמן קלונימוחדלכהוב,
 מסיק בצירי הלמד ליציא בשמ עור כן. כוהבין נ"כ ליפא אליעור בשםהקורש,(
 וכאלף הוא"ו אחר יו"ר בחד' ממיק ג"כ .טויכא בשם ונם יו"ר. בחד רקדלכד17ב'
 והמגרש מענדיל המכונה מנחם המנרש אבי, שמ שנכהב בגט )סא( : ע"ש.לבסוף

 בב.רור בעצמו אביו וחהיטה עלייה ידוע ואין מענדיל טנחם בןעולה'להורה
 שמו מה;רימה אפשר למפק ויש נ"כ עולה ואינה בשטרות א"ע חוהם לא --כי
 דנקרא כיון לבד החניכה רק לכהוב טהראיי דלכההלה ממיק ביהד שמותשני
 גש צריך אין מענריל המכונה מגהם שכהבו ובריעבר לכד מ;גד'ל רק כלבפר

 ובמקים הענא נקרא ובכאן הנהינה למקום הנשלח הגמ ע"ר )סא יאחר'ע"ש
 כמו מעט נראה העיר משם וא"ו אוה וגם היו"ד בהרנשה העניא צקראתדגהינה

 לה"א קצה ורומה קטנה נקורה כמו נההוה הרובין שר הריש אות וגם בפופהנון
האריך
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 : ע"ש להאשה ליהן הנמ אה והכשיר בוה עיגון חשש דהיה מחמתהאריך
 תצטרך שלא חשש ומחמה גימין שם כותבין שאין בעיר שהיה ש"מ בדבי)מב(

 והרב הנט ולה~יאו שכותבין לעיר והערים הסופר נמע קטן יבם עללהמתין
 שאל והממדר צבי יומף לתורה שעולה הבעל ושמ העדים בפני לה ויסמוריסדר
 ריזין: ליכא האשה ושם רבר יומף רק אותו שקורין כמרומה ואמרו העדיםאה
 חמשה שנה כך בשם הגט. סדר המסדר והנה אליהו עלה ולתורה אליהבה

 השם הלוי ברוך בן צבי יוכף אנא עירנו כאן מונין שאנו למנין וכו'אלפים
 הכעל'והאשה עמידת מקומ ושם אליהו רק כהכ האשה אבי ובשם לכרשעולה
 שעה שהוא כיות וממיק שהאריך ע'ש בשם, ה" שלא מהמה בהגט כהבלא

 כל, בפי הנקרא שם שהשמיט בוה להכשיר יש עיגון וחשש גיתן וגברהרחק
 כלא אליה רק לכתוב צריך היוו דלכהחלה הגם דהשמיט אליה השםולענין
 האיש עמידה מקום בהגט הש0טת ולענין כשר, ג"ב בד'יעבד אבל לדעתווא'ו

 אפילו אחר בענין דא'א היכא כזו מעשים שעשו גאונים מכמה מביאוהאשה
 צכיה היה מעריסה ששמה באשה מביא עוד הנ"ל, הגט את והכשירלכתחלה
 חיה הגט וסירר צביה חיה כתוב ובהכתיבה ובהנאים חיה רק כל בכיוגקראה
 טובא שאמיה בשם בט"נ שכתוב כמו בריעבד ג'כ והכשיר צביה חיהדמתקריא
 ישעי הוא וחתימהו שעיה ,כר בפי שקריא בסי ע"ש האופן, ע"ז כדיעכדדמכשיר
 הוא שעיה דשם ומסיק בוא"ו מלא ישעיהו בשם לתורה ועולה היו"ד עלברשימה
 דמהקלי ישעיה הא' גיטין ב' צריך היה ורכהחלה לכהוב צריך ואין השםקיצור
 צריך לדעהי ע"כ גיטין ב' למדר קשה שליח ע"י אולם לחוד ישעיהו והב'ישעיהו
 דבמבטא רמלהא כללא שם והכיא באריכות ע"ש ישעיהו דמתקרי שעיהלכתוב
 כוהכין בכינוין א' המהבר, מכן )סנ( : ע"ש וחירק וקמץ שוא לענין כמלתאהליא

 והמכונה'הטכונה
 שמוה שני לו יש אם בנהר ורק וא"ו, בלא כותבין וברמתקרי

 לעז ושם לבסוף נהיא כותבין הקורש כינוי ובן הקודש שם ג' ע"ש. בוא"וכותכין
 הקידש משם יוצא לעז רהכינוי והיכא לבסוף באל"ף כוהכין לעז כינויוכן
 דשם מביא ו' ע"ש. לכמוף ה"א ג'נ בהכינוי כותבין הי"א נ"כ הקודש בשםויש
 כוהבין אעפ"כ םגול כמו נהברה נשמע אם אף מיולא ושם מיכלה ושםהירש
 כל בפי שנקרא טי ט' : כן ג"כ קר,נדל שם וכן כו"ו כותנין בלוטא שם וכןביוד
 אם אפילו כ, וכותבין אוהו קוראין שהכל חניכא דין לו יש דקטנוה בשםרק

 דיז לו יש מהם באהר רק ונקרא יצחק אברהם כגון עצמו בפני שם הואהקיצור
 אשה בחהימת כך כל להקפיד שאין מביא י' : ע"ש אוהו קוראין שהכלחניכא
 כשמ ג"פ שסירר מכיא י"ד : חתימהו אחך הויכין איז טועה הוא אם באישוכן

 המהירות לפי דאף ומביא אחר שם לה נודע לא כמעט פי לבסוף באלףאלטא
 היה דאם מביא וכן לבמוף באלף כוהבין אעפ"כ לסגול נוטה הקריאההלשון
 אות שום כותב היה לא הט' ואחר אלטער בשם כוהב הייהי איש בשם לומזרמן

המורה
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 טסתמא בערש ושם בט"ד טתבץ בע"ל שם טק : הטית של הנקוד עלהמורה
 דמתקרי כוהטן טאלף ח"ם ונקיא זאב ח"ם הקורש ששם מי "ז מ ירד בלאטהנץ
 דלצא כען דמהקרי מיב צוהלץ תאלף ונקרא וואלף זאכ שקריאהווהתימתווכן
 דמו;קרי פייבל יהתטע וכן איטיק. רמתקרי איטיק יצחק סידר וכן העיקר,ציטם
פ"בר

 וכי
 הכהן לכתוכ צריך לף או כהן הוא ואם ליב ברוך רמהקרי יהודה ביוך

 אחר וא"ו בלא לכתוב ריש מםיק ליבש שם כ' : רמתקרי ידם השם לעיקרסמוך
 םירר )ככ( : כ"כ מורגש אינו שהסנול אף הלמ"ר אחר בעי"ן לעווין ושםהב'
 רוסיא לשם דדמיא שניה הפמך אחר ואלף וביור הטיה אחר בוא'ו סטוםיאשמ

 רק וחהימהו וקריאהו עריסהו שמ נודע שלא בור באיש סידר כנ : ע"שוחמיא
 פ' כזוהר כן סצא כי מחמה באלף ולא לב"וף בהיי צליה שם רק בהנ.פ כתבצליה
 אם שארקה שרה ובשם כל, בפי שנקרא ד;שמ רק לכהוכ אין ' צלאל וכןבלק
 שארקה לכתהלה אפי' כוהבין ירוע אין ואם השם זה יק כוהבין הערימה שםירוע
 עליהו שם נורע ולא שנים כמה שנפטר המגרש אבי בשם ג"פ סידר כז 1ע"ש

 דבשעה מכיא כט : לבר איציא בשם רק הג"פ ומידר איציא כל בפי רקוההיסהו
 שהיה בגט והכשיר האריך ל' ; ע"ש האשה אבי שם ארוה ?עס השסימ ועיגוןהדחק
 כהכ והמסרר כל כפי נקרא כך כי ליב יעקב דמהקרי יהורה לכהוב.יעקכצריך
 הטיה אחר יוד בוא"1 טויבא נמדר אשר האשה כשם וגם ליב המכונה יהורהיעקב
 כ' היינו באכא רק בפ"כ כקראה ששמה באשה ג"פ סידר לב : ע"ש 3אלףלא

 לשתמע שלא כדי ראשונה הכ' אחר באלף לכתוכ וסידר פהה בהכרתראשונה
 אחר במקומ שנתנרשה באשה בריעבף הכשיר )ע( : ע"ש הססכתוה כשםבבא
 ומביא החתיסוה מכירין אין ובכאן שם שנהנרשה חהימוה בשתי כהב,והביע

 שאין אף להנשא מוהרה ואז חהימוה ב"ד'בשלשה קיום דוקאדלכהחלהצייך
 שליח ע"י אבל בערה סיד הנט בעצסה שקכלה באשה דוקא וזה אותסמכיייו
 בנירון )עב( ! ע"ש ועיגון רחק במקום לא אם מהב'ד החתימוה להכירן 'צריכים

 שליח דשס הב"ד בפני ימנה דהבעל מסיק דואר הבי ע"י לשלוח שצריכיםנם
 תלהא במוהב וההרשאה הגט הב"ר ויקיימו הרשאה ויכר;בו האשהכמקוס
 רק הב"ד התימות האשה במקום מכירין שאין אף מוהרת אוי ועינון דחקובסקום
 רהאח דהיכא מסיק )עג( : ע"ש וההרש4;ה הגט עדי חהימות ,יקיימו הב"דעכ"פ
 שהוא ואע"פ הקפן האח על חל מהחליצה המצוה עיקר אזי נשוי הוא'הנדול
 שיחלוץ עד להמשורכה להנשא לו אמור לפניו 'טנפלה קודם מכבר ג"כמשורך
 חליצה בלא אחה אלמנה להת'ר ססיק )עה( : ע"'ט עור משורך איגו אםוכ,ש
 מחמתס"ס,שמא ונם אהים לו שאין אמר מוהו קורמ רבבעל א' ס"קי שםשהיה
 הב' וספק ליבמ ,וקק אין להבוול נשיאהה קורם וכפיט הכלל .מן' דיאאהלכה

 יש אומר לדין דמי אתים לו שאין סתם דבאומר רסובר הרמב"ןנשקכצע-זדעת

 נחלוץ )עו( : ע"ש אחים לו יש ואמרו אח"כ עדים כאו אפי' .ימןגי בגים*
שבדקו
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הוראוה ייבים,

 ונם לעיקרו ראשו לכוף כרי שערוה שתי בו שיש בו וראו אנשים שני אוהושברקו
 בבירור יורעיס שהם ונם.אומרים בצפורן יקרוץ אחד בכל שיש ששיוח ששהראו
 שיחלוץ והתיר ג"כ עינון בטקום והיה בנובות בדקו לא רק אחד ויום ינ"ש בןשהוא
 ההנוקה עם בדרך הסע לא לאשהו שאמר אחד כבעל מסיק )ע,( ע"ש: ההלוץ זהלה
 : ע"ש לבעלה ומוהרה קינוי השוכ זה אץ איש שימ ה;כיר ולא שנימ ששהבת

 משפמ חושןשו"ה
 יוכל העיר ופרנסי נדול' רבים ד"רו'עם לו שיש יחיר דאפילו ומסיק האריך ')א(

 כדייני לא עמו לדון קרובה אחרה העיר כרייני עמו שיסעו אותם לכוף_ג"כ
 אלא מגזה"כ פסול אינו ושונא' דאוהב ומסיק האריך )ב( : ע"ש הזאהזהעיר
 רכפי ממיק )ה( ע"ש: לחוב אלא פסול ושונא'"אינו ליכוה אלא פמול אינואוהב
 רק הלוקח של דעהו אין מקח על ארעהאף שנותנים זה הללו כעתיםהנהוג
 האדעראף שיקנה כלל דעתם אין להמוכר'אבל או'מחילה במתנה יהיה יהזוראס
 ג"כ לו ליהן ומחויבים מהם בכהכ שו"ב להם קבלו שקהל בדבר' )1( !ע"ש

 קרובה לעיר המאקסע מהם לקחו אינם ע"י ומבשרותועכשיו 'ממרפוההטבחייא
 וממיק האריך הכהכ' כפי להם הובע והשו"ב הג"ל בעיר לקבל'בשרומוכרהימ
 לעשוה מחויבים אעפ"כ פמורים היו 'ממש' אנוסים הס אם' דיןשאף'שע"פ

 'לפתוח שרוצה באחד )ז( ; ע"ש הכהכ כפי להשו"ב ולשלם הדין משורתלפנים
 יש ראם ומםיק רבים כו שההזיקו מצר שנים שהוא'מכמה הבירו לרשוהחלון
 מצרנוה ברין פסיק )מ( ע"ש: דובירו'לערער ביכולת שוב,אין ע"ז אפי' אחר ערלו
 בשכועה או בקנם א"ע התחייכ המוכר אם אף ולכן הלוקח על ואימור 'חיובזה
 יש אם אסור ללוקח רק חוזר אינו דהוא מחמה מזה המוכר פטור יח;יראם
 וועקסיל נכתכ מחצה האדון אצל חיב להם שהיה שותפים שני )מז( : ע"שמצרן
 המך כל נבה ואחר השני שם ;ל בפ"ע בוועקסיל נכהב השני ומחצה אחרע"ש
 שבעה מע"א ג'ט מביא וגם מוען והוא רהשור;ף ותובע פחוה גבה ואחר הנכחבכפי

 חלקני ככר כי מזה כלום לך אתן לא אני להשני אמר הארון אצל הראשוןשנבה
 ג"כ במפלמלין ואפ" מיג"א ובפרם חלקני ככר למעון יכול דהמוחזק ומסיקוהאריך
 : ע"ש חלקני כבר למעון ריכול רסוברימ כהפוסקימ לי קים לטעוןיכול'
 מ,ר קל כלל לך 5תס~ר 5ת~ת כר~ס,סיס 5))ס ע5 סתקוססכטרוחו'1',)נס סיטיר'בענין
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