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 ~ו~~ ~יי~י ו~~~~י~
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 י~~ו~

 ~~~ו~
 ~~~~ ו~~ ~ ~ו~ ~~
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 ~~פ~

 ~ליו ונל~וה
 לב~ו~

 ~~~ו~ ~~~~ קו~~ר~
 דור מ~או~י דינים חידושי

 הז~ן התחדשות ל~י הזה שבז~ןה~~רון
 ~~~~~ו~

 ~~םורו ~י ת~צא ושם הרב~~

והו~
 ~~לל

 ~נ~~
 ~דר ~פ~י ~די~י~ ~ל

 ~ ~י~~ ~~~~

 ~ ו י ~~~~ ~~ו~~~~ ~~ ~~~ו~~~~~ו~
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~ ~ ~ ~ ~

 והתורות ~~וקים ~שרים ~~~פטים ~ת לע~ות ~יצורים ~בורא ~מאציל
 וא~ר~

 ד~ את
 ~ז~ל דברי בתוהננק ולהש~יל להבין עלי מ~ובו האציל מנעורי א~ר אהללנו רבים ובתוךבמקהלות

ולהפי~
 ע~ני לרבים תורתו אור

 מכב~
 מבאר א~ר ~~ידים ~ספר ידוע וכבר ולהא~ירה~ תורה להגדיל הדפוס

 מי ~כל ונכו~ות צודקות בראיותואומר
 שמ~ד~

 ימנע ~אל לתלפיות בנוים אמרים ~~מע או הלכות ~ידו~י
 דמי ~ז~ל בדברי מבואר וגם להעלות בספרעצמו

 שמ~ד~
 בנויות אמרים ~~מע או קטנות הלכות ~פילו

 כותב ואינובר~ות
 להיו~

 מא~ כי לה~נות יוכל לא א~ר ~סרון הוא למ~מרת לו
 ליתן ועתיד צבאות דנ תורת

די~
 הלא לו ~אומרים עלילות נורא יתננש הבורא לפני ו~~שבונות

 בפנק~
 היד פ~וטה ~צי אפילו ה~ובות

 ~~~תבו אמת ~כ~י המקובלים ~פרי וגם לדעת~ ל~ך אל שמת לא יק~ות ומפנינים מ~ז תורה ודבריכותבת
 הוא גדול~תיקון

 לנפ~
 ה~וטאת

 להטרי~
 עצמו

 צדקי לי~ין נא עמדו וידידי א~י ~כן תורות~ דברי ולכתו~
 ראשון ~לק לאור הוצאתי כבר כי ראו ה~~נע ~לקי כל על ס~רי את עולם לאור להוציא בעוזרילהיות
 ומהות בכלל ועד ~נ אות עד ונ מאות ~ני ה~לק לפניכם אנכי נותן והיום בכ~ל ועד ~נ ~ות עד ~~מאות
 הטוב ודנ ה~~ל ראשון ~לק ספרי ~ל הגדולה בהקדמה הודעתי הוטבעוכבר אדניו מה ועל ו~יכותיוהספר

 נפלאות בתורתו ויראנו אות לטובה עמנוי~~
 וי~י~

 בימינו
 ק~

 ~ בב~א הפלאות

 ~~~~ ~~ו~יו~~~~~~ו~
 ~~י

 ~~ו~
 ~~~ ו~~~~~~~~

~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~~ ~~~וי~~~י~~
~~~~~~~
~ ~~~~ 

~~~~~~ ~~ 
~~~~ 

 נ~~~ ~~~~~~~~ ~~~ נ~~~
~ 

~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ 

~ו~
 ~~~~ ~~ ~~~~ ~ג~~~~~~ ~~~~~~~

~~~~~~~~~ 
 ~~~י~

 ~ג~~~ו ~ ~~~י~ ~~~ו~~~~

~~~~~~~~~~~~~ 
מ~דינת

 ~~~~ ~ו~~~
 ו~~~~~~

 ~~ו בספרי בדפוס באו כבר
 ~~ו~~

 ~ ראשון ~לק



~ ~ ~ ~ ~

 ~~ו~י
 ~~~~יי~ ~~~י~י~~

 ~~~י~~~~
 ~~~י~י

 ~~י~~ ~ו~~ ~~~ י~~~~ ~~~~~~~י ~~~י~ ~~~ ~י~ו~~~ ו~~~ ~~~ו~י~ ~~י~ ~~כ~י~ ~~~ ~~ו~~ ~~ ~~ו~~ ~~ו~
 ~~ו

 ~ו~~
 ~~וי ~~~~

 ~ו~~ ~~~~~ ~~ו~י~ ~י~ ~~~
~~~

~~~~ 
~~~~~~~~~ 

 ~~י
 ~~~~נ~~

 ו~~~י~~ ~~ו~
~

~~ 
 ע~ו~ ובקי חריף הגדול המאור הרב לפני ~א

 מו~ה וכונ
~~~~~ 

 אבד~נק
 טולטשי~

 חונה וכעת
 הנקרא בידו וספרובטשערנאביל

~~~ ~~~~~ 
 עיוני ו~מתי בכתובים הם א~ר בידו החלקים ושאר

 דובר כ~ וראיתיבהם
 בשפ~

 ובחכמה סדורה לו ומשנתו ברורה
 ודע~

 לקט
 וק~~

 ואחרונים ראשונים דברי כל
 ~יקר ספרו ~י בנ~י עם עשה טוב כי ראיתי ואני דורו לבני להועיל א~נב דרך על וסדרם ניננוהמחברים
 את לגמור ידו על להסכים אמרתי ולכן לב~י ~רב לתוע~תיהיה

 ~~ש~
 נדיבי ספק בלי כי ואקוה לעשות החל

 לכבוד אלה דברי בעמלו~ טוב ~כר ויראה הטוב זממו הפיק יוכל למען ולתמכו לסייע בעזרתו יהיועמי
 עולם לאור הנ~ל חיבור יוצא וכא~ר תרמננב~ ~~רי כננז דנ יום לבוב ננני המחבר הגנ הרב ולכבודתוה~ק
 ~ו~~יין~ ~י~~~~י ~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~

~~~
 ~~~ו~

 ~~~י~י
 ~~י~

 ~~~ו~~ ~~~~ ~י~ו~י~ ו~~ו~ ~~ ~ו~~ ~~~י ~~~ ו~~י
 ~~ו~ ~~~~י~ ~ו

 ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ו~~~~ ~~~~~ ~~ו~~~~~~

~~~~ ~~~~ 

~~~~ 
~~~~~~~ 

 ~י~ו
~~~~ 

~~~~~ 

~~~~
 מו~ה וכונ והבקי החריף ה~דול המאור הרב מ~~ה את ~~ יבצע

~~~~~ 
 ספרו להוציא ני~ו

 ע~ מרא~ון ביסו~ותיו בעי~י הוטבו מאד מאד כי ~פ~יו את בלנננ א~כי גם אק~ ~דפוס~בית
 ס~ריו מאתו ולקנות בתמכו להיות ג~ולה מצוה ולכן ו~כונות י~~ות וב~~רות דהל~~א אליבאהאחרון

 לבוב לפננק ת~~~נב ~שרי כ~ז דנ יום בעזהנני הדפוס~ מבית יוצא כאשרהיקרים
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 ~י~י~~~~ ~~~~ ~~~~י~~~
 ~~י~ ~~~ו~~~~ ~~~~~ ~~~~~~י
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~~~ 

 ~~~י
 ~~~ ~ו~~

~~~~ 
 ~~ו~ ~~~~ו

 ~ו~~ ~~~נ~~
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 ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ו~~ ~~~נ~~ ~~ו~~~וי~

 ~~~~י~

~~~~~
 לגבולי חכם ~א כאשר

 ה~
 כש~~ וכו~ עצום ובקי ~ריף ה~דול ~~אור

 מו~ה
 ~~ו~~

 אבד~ק
 במדי~~ טולט~ין~

 ~יו ספרו הוא בידו ותל~ודו רו~יא
~~~~~ 

 נתיס~ו כי וראיתי החלקים כל
 ו~דולים~ מלכים של~ן~ על להעלות וראוי ישרות ובס~רות גדול ~~קיאותס~ריו

 לכ~
 עה~ח באתי אנכי גם

 ו~אוה~י התורה לומדי כל מאת ואבקש עליהם~ יושת אשר במחיר לאור כשיוציאם היק~ים חיבוריולקחת
הקנ ~ ~ראדי לפ~ק אמרתי כטל ת~ל לסדר אלול כ~ז דנ יום עה~ח באתי ועננז וכונ ~ידו להחזיקהתורה

~~~~~ 
~~~~~~ 

~~~~~ 

 מו~~~~ ב~גאון



~ ~ ~ ~ ~

 ~~ו~י
 ~~~ו~ ~~~~~~~~ ~~~~יי~ ~~~י~י~~

 ~~~ ~~~ו~~י~ ~~י~ ו~ו~~ ~י~י ו~~~ו~י~ ~~~~~ ~~~ ~~ו~~ ~~ ~~~י~י
 ~~וי

~~~
 י~~~~ ו~~~י

 ~ו~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~ו~י~ ~~יו

~~~~ 
 ~~י~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~

 י~~ ~י~ ~~~~~ ~~~ו~~~י~

~ נ נ ~

 ~וננה וכונ עצום ובקי חריף הגדול המאור הרב
 י~~~~

 בטשערנא~יל הוא וכעת טולטשין אב~ננק
 י~ר את להדפיס רוצה~ וכעת א~ד חלק ~~בר לאור הוציא אשר ספרו ~י והר~ה לאתריןואיקלע

 בשמו ו~קוב וחדשות רבות בהוספות הראשון ה~ק ואתהחלקים
 ~~~~~ ~י~

 וחידושי הלי~וד כללי כולל
 לתרו~ה עלים איז~~ וראיתי ב~א אל~א סדר עפנני~ינים

 הלי~וד לתוע~ת טוב כי לפעלו אני ו~שב~
 זו דנ ~בר מבקש וכלוההוראה

 הלכ~
 וד~רי טוב כל ~ס~רו י~~א

 ח~~
 אלי~א ט~ם בטוב דהל~תא אליבא

 ע~ו ~כון ידי אף ענ~כ אשרדאמת~
 ואבק~

 ל~ען כונ ~גדול ~~אור הרב ידי לת~~ו עמי ~נדיבי ~~את
 ואי~נה פריו יא~ל תא~ה נוצר בו ויקוים דרכו דנ ברצות ~ ספריו הדפסת ל~~ור י~ו לאל ויהינ ~ת~שינתעשינה
 ה~~דבר דברי הקצוב~ ב~חיר איננה בל~נ אקנה לאור ~ ספ~יוכשיוציא

 לכבו~
 יום פר~מיש~לא ולו~דיה התורה

 ~ ליצירה ה~ר~~ב ברי~י ~ת ואזכור לסדר עשננקונ
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 ~ו~~ ~ו~~~~~~~~~~
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 המחבר ~על ניננו
~פר

 ~~~~~ ~י~
 ~פרו אשר

 נתפש~
 גאוני עליו ~דותם ~ת~ו וכבר רו~יא ב~די~ת כבר

 ~ופו ועקירת היקרים החלקים יתר על פר~~ומ~ר~~ע~ן לאסוף הוא רוצה וכעת רוסיא~ ב~דינת~ורינו
כעקירת

 חפ~
 ~הננח באתי עכנ~ז ולראינ האפ~רי בכל ו~~מכו לקרבו מהראוי עננכ אשר ~מי ~מקו~ו יקר

 תר~~א דסליחות דניום
 תכ~~

 לפננק ובר~ותינ ש~ה ו~חל וקללותינ ~נה
הק~ ~

~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ 
 ו~ו~ד רננמ

 בקוד~ ל~ר~
 בר~די פננק

 יעננ~
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 ו~~~~ו~~~~~~~~
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 ~~י~~~~ ~~~~~~ ~~~י~~~~
 ~~י~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~
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~~~
 י~~~
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 ~~~ ~~י~~ י~י~~ ~~י~ ~יי~~~~
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 ~~~~~~ ~י~י~ ~~~י~~~~
 ~~י~~~~

~~~
 ~~~י~ ~~~~ י~~~

 ~~י~~~~
 ~~~י~ ~~~~ ~~~~~~~

 ~~י~~~~
 ~~~י~ ~~~~~~

 ~~~~ו~
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~~~ ~~~~~~~ 



 ~ו ~ ~~~~~~~~~~~ו~ו~~

 ~~ננ~ ~ננ~ ~~~~~~~ ~~~~
 ע~ו ו~ינ כ~ב ~~~

 ג~~ ~עי~
~

~ ~ ~ ~~ 

~ ~
~  ווריד~ 

 יהו~א ר~ דקאמר
 ~פננ~

~ ~
 דף שם ו~ריי~א משנה~~

~~~ כ~~~~
 ~ דינם ואיך את~~ורידין שי~~~~~

 הדם ~~~ ~~~~~~~~~~~~
 שמ~ח~

 ~ל
 המפרק~

נ~~~~
 כוורד באד~~ו~~ת ו~~מין וורידין

והם
 מלאי~

 דצר שם יהודא ר~ וקא~ר דם
 לשחוט ~

 בשעה לנקבן אואותם
 ~מפרכ~

 חי הבעל
 ~עדי~

 הדם
 ~~א כדי~ם

 הד~
 ~דם כל מתעורר ~~יטה דב~~ת

שבגו~
 דרך לצאת

 ה~~י~נ~~
 ל~חוט צריך לכן והוורידין

 יוצא ואז ~מפרכס ~הוא בשעה לנקבן או~~ורי~ין
 הנקביםע~י הד~

 משא~~ שב~ריד~
 בתו~ן ~נתקרר אחר

נשאר
 ב~~ הד~~

 ולא מליחה ע~י לא יוצא ~ינו ושוב
 כש~וצה צליהע~י

 למלו~
 הסרת בלא שלכ~ לצלות או

 מה~~הרא~
 לנתחו כשרוצה ~~בל

 ~~קוד~
 א~ר אבר

 אבר אבר דמנ~~ו כ~ן מקודם נקבן לא או שחטןלא א~~ כלל לנו איכפת לא א~י לצלותו או א~~כולמלחו
 ע~ הדם יוצא בוד~י ליה ה או המלי~הקודם
מלי~ה

 ~אח~~
 למעשה ולהלכה ליה~ ה ע~י או

דעת
 ה~רת ד~ם ~~ב בס~ הפו~קי~

~עוף הרא~
 ח~בי~

 בבה~~ א~~ אבר כנתוח לינ
 לא ולכן

 או לשחוט האידנאנהגו
 לנקו~

 שחיטה בשעת הוורידין

א~
 דת~יד בעוף

 הרא~ מסיר~
 לו אפ ובבהמה בעוף

 ע~ש~ צ~ה או מלי~ה קודם אבר א~ר ~נתחיןבדקה
 נוה~ין דרובא רובא הללו נות ב~~ד ~~כשיואך

 ~~חוברהראש שמול~~
 לעו~

 או ~ש~וט צריך ע~כ
שני עכ~~ לנקו~

 ש~~ ווריד~
 י~ה כש~וחט היינו

 ה~~כ~
 ~~עט

 ל~~ו~כדי לצדד~
 את

 הווריד~
 גם צריך ולכתחלה

 לנקו~
 ו~וט~~ריד~ כ~

 עד הצואר ~בבשר
 של~

 שלם ישאר
 הללו ובמקומות אחד~~ם

 של~ שמול~~
 צו~ןשלם או

 ינת~ ע~ף ~אותו טה שחי בשעת שדעתואע~פ
 אבר

 הואיל מ~מ ~ראש שיסיר או~~ר
 דדרכ~

 שלם למלוח
 הרא~ ~~עוף

 של לצ~ות או
 מ~~לך דילמא ~יי~ינן ~

 ~~~ד צר~ך ולכן של~~ יצ~נו או~~~לחנו
 לשחונ~

 או
 ומה ~~וריד~~ אתל~קבן

 ש~ו~ג~
 הנ~ים

 בעודו לארכוהראש שחותכ~ עכש~
 מחוב~

 לעו~
 מ~הגם ~צואר ו~ם

ל~תוך
 ~~כ~

 חתיכות
 ת~ופו~

 ~~ה~י לא ~ה זה ת~ופות
 הראש ~~רת ודוקאכלל

 בעי~
 ובשאר בת~ש ~מבואר

 ש~~אחרו~~~
 כ~ב ב~~נ

~ 

~~~~~~~~
 נקב לא

 הו~יד~
 השחיטה ~שעת כלל

 עם שלם~לה
 ~רא~

 ד~ו ך א
~ 

~~~~~~~~~~~

 ~~ דמו~ר ~ם הפו~קים דעת הנה
 וישליכם ה~ואר וורי~י כל אחר~שיחנ~ט

 נטילה כד~ע~
 ~הו~

 אצבע כרו~ב
 ~~~ד~

 מהבשר
 ~וטי~~גוף~ שבשאר דם לשאר אבלש~ביבם

 ~ך לגמ~י~ אותו שואב שהאש לומרבדיעבד ~מ~~~
 יז~ר ~פש בעל ד~למחמיר ~ה~~~

 ~וור~ד~
 כל

 ה~ו~
 כ~צולה

~ל~
 נשח~ו ולא

 ~~ריד~
 יאכל ולא

 כ~~
 ~ו שא~~ הב~ר

 דהרשב~א שכתב ~שיטתו הולך הוא אך עי~ש~ גידשום
 הווריד~ א~ נקב לא או שחט לא ד~םסו~ר

 בשעה

שמפרכ~
 חוטי בכל הדם נתקשה

 וצרי~ ה~ו~
 כל ני~ור

 ~~איר בית חידושי ליד~ ~נ ~~~ א~~ ~~גו~~חו~י
 ~פיר~ כת~ בת~ה שהרשב~א שמצא וכתבמחדש ~~נד~~~
 דלא

 או ו~ידין חתיכתהצר~ו
 חתיכ~

 ~בר אבר
 ~נקר א~ וא~כ לבד שבשדרה החוטיןדה ~פ~ אל~

 ~ ~ ~ ע~ש דישבשד~ה החוט~

~
~~~~~~~~~ 

 ניקב לא
 הווריד~

 ו~מלח כלל
 של~

 עם

הרא~
 ד~ו~ איך

~~~~~~~~~~~

 הנה
 ד~~

 הפו~קים
 דמסיר~ ש~

 אח~כ

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~  
~~~~~ ~~~ 

 החוטין דעור הא~רוניםפסקו
 הו~

 ~ליפה ~מקום

עיננ~
 החוטין כשמסירין דאף בזה מחמיר הת~נש אך
 ~~~חר אבר~ אבר כשמנ~חו א~ילו וכן ה~ליחהא~ר

 ש~סיר אוהמליחה
 הרא~

 לקדירה לבשלו תקנה לו אין
 שי~ו ~ לפ~ כה~ב~א ~ דסננל וטעמו לצלותו~רק
 ונצרר ~נוס הדם נשאר הוורידין ~חט ~לא~כל
 יוצא ואינו הגוף וו~ידיבכל

~~~ 
 ~כשהוא מ~ם

שלם
 ל~

 שלם כש~לחן וא~נכ מלי~ה ענני ולא צליה ע~י
 ~עין מדם דמן שקבלו הגידיןנאסרו

 ~בתו~ן~

 ול~
 א~רינן

 ו~תנ~י מ~נ~~ ~לצלותן א~ננכ רק פולטו כך כבולעובי~
 הראש מקודםשיסיר

 וג~
 הצואר וורידי

 ע~
 הבשר ~

 מה לפי אבל עי~~~ נטילה ~כדי~~ פ~ות ~~ומד~~ביבם
 בזה~לחטט להקל יש~ מאיר בית חידושי בשםשכתבתי

 החוטיןולנקר
 כנ~ל ודי שב~ד~~

~ 

~~~~
 לא

 נק~
 כלל הוורידין

 ו~לח~
 ש~ם

 ~ דינו איך ~לםובישלן

~~~~~
 והרמננא השננע דעת ה~ה

 וא~ הוורידיןו~~~ר דמחט~ ~ש~
 ~ל ששים יש

 הכל הוורידין דם נגדהקדירה
 מו~~

 ~צמן והוורידין
 כ~ד א~צ וגם כנ~דן עצמו בעוף סנ ואננצ ששים~מנין
 םנה~ל~פה

 ~ג~
 ~במליחה קליפה כדי ~אםרה שכבר

 וכל כ~~ה ששים א~צאפננה
 הקד~

 אך עי~~~ ~צטרף
הת~ש

 דאף ביותר בזה מחמיר ~ר~בננא שיטתו ל~י ש~
 קודם ~צואר וורידי~חטט

 ~ליח~
 ~ם

 ל~
 ~~יר

 הר~~
קוד~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

קו~~
 ~לי~ה

 י~
 כולו~ ל~~ור ~

 דם נגד ששי~ ~ד~ינ~
 יודע ~מי ה~וף חועיש~כל

 כמ~
 הם

 והיכ~
 לשער הם

~דם
 יש דא~ ש~ וכת~

 ~עכ~~
 הקדירה בכל ששים~

 ~הכל א~~בהמה עוף~ ~שב~ותו וחוטין ~ה~ידין כל~~~

 ~~אות~מותר~חו~
 נגד ששים שיהינ ובלבד ~המה או עוף

כל~~ הצואר ווריד~י נפתחו לא ~אם עוף הצואר~~~או~ו~ו~~י~
 ~~~עי~ש~

 ~וכ~

 נקיבת ~~בלא ~בישלו ~אם~ ~ שם מחמיר ~

 א~~וורידי~
 וחטיטת הראש הסרת ~אחר שבישלו ~

 הגידין נאסרו שלם שמלחו כיון ~ה~ישול קו~םהו~רידין
~ם

 בעי~
 חידושי לפי א~ל לשיטתו ו~נז עי~~~ כנ~ל

ב~~
 ש~~ם יש דאם ~די הנ~ל הרשב~א ~~יטת ~מאיר

 ~החוטין ונ~ד שבצואר הו~ורידוןנגד
 שבשדר~

 והחוטין
 ~ם כמה ידועשבשדרה

 והיכ~
 ומנקר ו~טט הם

~וו~ידין
 וכ~

 עיננש ~ותר ו~כל ש~שדרה החוטין
~ 

~
~~~~ 

 דינו כיצד בבהמה וורידין
 ~~עיף מבואר שם הנה~~~~~ ~
 בנ~

 דבבה~ה
 שאין ~חיטה בשעת הוורידין לנקוב~~צ

 לצלותה~רך
 של~מה לצלותה רוצה אם אבל ~ שלימ~

 די~ו~~~רי~
 דהא בבהמה ~לימה לצייר יכול ואיך כ~לעיל~

 שהם אף תלוין בבהמה האברים ~ כל אם הכרו~פ~תב~ חלב וגידי הנשה גיד ולהוציא ~~אחוריים לנקרצריך~
 ~לא לחתיכות ~מח~תכים

 יזו~
 עי~ש שלם ומקרי הדם

~~שו~~
 ד~יים כ~ב מ~ר~ד~ם

 וטלאי~
 כעוף דינם

~~ ~ עי~ש כב~י ולא ~ ~ ~~~
~~~~ 

 אי~מס~קא
 ל~

 ~אם
 נשח~

 אי הוורידין
 שם אחרונים ושאר ה~~ש דעת הנה~~~~~~ ~ ~א ~ו שנשחטו ~זקההו~

 היא ד~~אידנא~~
 חז~~~

 נ~חטו שלא

הוורי~~

 אפילו~
 ב~וף

 דאי~
 ~~קרי ו~~~לא לשחוט ~הרין

 השקולספק
 דס~כ~

 ~שח~ו לא שחיטה
 ~ווריד~

 ~לל
 בהטה~~וקא

 ה~~כ~
 ובסתם ~חטן הוא לצדדין בכו~ה

 ע~ש~ נשחט~ אי~~~
~

~~~~~~~~~ 

 הש~י~ה ~בית דם יצא ולאהשוחט
 צדכ

 הו~י~~ לענ~ הד~
 ב~ם
 לד~א העלו ובת~ש בש~ע שם~~~~~~~~~~~~הנה ~

 הוורידין לשחוט~~א~צ
 ~י~

 ~תעורר דלא~

הד~~
 כולו לצלות דדווקא בזה ~כתב ~הת~ש אך לצאת

 לשחיטת וא~צ מהניכאחד
 הווריד~

 כלל
 דהא~

 שואב
לכל

 ~~דנ~
 שבכל

 הווריד~
 למליחה אבל שבו והחוטין

 הסרת ובעוף בבה~~ה אבר א~ר ~עי~נתוח~לקד~רה
 ~אכ~~ראש

 יצא כשלא לאסור יש ~ך נתבשל
 ד~

 אפילו
 לוורידי~עי~~חט

 ~~י~~ ~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~ 
 ואוה ~שט ~~הו

 ~~קומו~

~~~~~~~~~~~
 שח~ת ~ב~י~נים מ~חד ~~א הוושט הנה

 משהו ובנקב ~ינ תל~נ והעוףהבהמה
 הוא ומקומומיטרפא~

 בי~
 למ~רקת ה~נה

 עורות שני וישלול~רידין סמו~
 החיצון~אדו~

 ו~פנימי
והעורות ל~

 דבוק~
 ~ עי~ש ~ל~ג בסינ כמבואר בזה זה

~~~~~~~~
 ש~קב ~שט

 לחל~
 ב~שהו מפולש נקב

איךדינו~
~~~~~~~~~~

 דו~~ט ~~ואר ~~~ג ל~ג בסינהנה
 שהוא בכל לחלל~שניקב

 נ~~
 ~~פולש

 וטריפה נ~ריפה זההרי
 ז~

 ~~ריפות ~~שאר חמור
 הרי שחטה ~אם עוד ~~ועיל שחיטהדאין

 ז~
 נבילה

 ~~חייםכי
 נות~י~

 ולאחר ונ~~יפות נבילות חומרי עליו
 עי~ש~ נביל~ ודאי ~~וישחיטה

~~~~~~~~~
 רק נראה וה~קב נקב שנמ~אבו ~שט
 ~נראה ~י~ר אי~ו השני ובעור אחדבעור
 דינו כיצד בינ נקבשום

~ 

~~~~~
 הנה

 ש~
 ניכר דאם הפוסקים דעת

 ורואין חולי ענני נעשה הנקב שזהבודאי
 שהנקב בין כשרה כלל השני בעור החולי שלטשלא
 ~הנקב ובין הפ~ימי בעורהוא

 הו~
 ~ם ה~יצון בעו~~

 טריפה אי~ו בוו~ט דניקב כשרה העורות שני נקבולא
 הנ~ב אם כ~רה אחד ניקב אבל שניהם שנקבועד
 שלט ה~ני בהעור שגם כשרואין ואף כנננל חוליענני

 בדיקה גם כשרה~ שלם~ שה~אר כיון החולי זהבמקצתו
 וכננז ל~בר מעבר שלט שלא השני בעור בעיבוודאי
 ה~קב שזה בבירור דידעינןמיירי

 אבל ח~ו~י ~נני ~עש~
 ~ולי ~נ~ נעשה ה~קב אם בבירור ל~ו ידוע ~איןאם
 ענניאו

 מ~~
 או

 קו~
 ע~~י ~ דנ~~ה ~החמיר תלי~ן

 ~בעוד רק ה~קב נראה ~אינו אף וטריפה מחטאו ~ו~
 טריפה מ~מ ~קב שום ו~ראה ניכר אינו ובהשניאחד
 אין ובחיצון הפנימי בעור מצא הנקב שאם מבעינד~א
 ~ דקייננל מטעם הוא דטריפה נקב שום~ראה

 בדיקה לואין דוו~~
 מבח~~

 ניכר ואינו אד~ם ה~א ה~י~ון דעור
 דשמא ביננקב

 ~כנ~
 ~יכר אי~ו ע~כ ב~קב דם טיפת

 החיצון בעור הנקב כ~~מצא אפילו אלאה~ק~~
 ו~יכ~ ~ראה איןהפנימי ו~עו~

 יכול הפ~י~~י ובעור נקב שום
 לא ~פננה לבן הוא שלו דעור ~קב א~ר ולב~וקלראות
 לדידן הבדיקהמהני

 ~אנ~
 ~חיישינן ~~דיקה ~קיאין לא

 הפנימי העורדגם
 ~~ו~

 ~~~ת ו~רי~ה ל~ו ~יכר ואין
 בפ~ים ה~~י~ה מה~י שם ה~ננך ~עת לפי אךה~נ~ז~
 ~נקב מקום~נ~ד

 שבח~~
 דקיינ~ל ידוע מק~ם ומקרי

דבמקום



 ~~~ ~~ו~ו~~~~ו~
 ~ו ~ ~

 דאפשר אף לדידן אף הבדיקה מהני ~ ידועדבמקום י~ו~~
 אין דהא ידוע מקום כה~ג מקרי לא דכאןלומר
 להקל כאן ~ננך דטת מ~מ לפנינו תחב קו~~ומ~טכאן

 שמא ס~ס כאן דיש כיון מטעם הב~יקהד~ועיל
 אינו הטננז ולדעת ב~ננך עיננש הנקב נ~שה חוליע~י

 בדיקה~ו~יל
 ~פני~

 כש~מצא רק
 תח~

 קו~
 מ~ט או

 מבחו~בווש~
 ואז ידוע מ~ום מקרי לפנינו ו~ת~ב

 הש~ך לדעת וכן לדידן אף הפנימי בעור הבדיקהמהני

א~
 ע~י הוא ב~יצון שהנקב בודאי ניכר

 הב~יק~ מהני לא ל~~ינו ת~באין ו~קו~ קו~
 הפנימי ב~ור כלל

 הפנימי בעור לבדוק הנקב ונגד הסננס כאן איןדהא
 שמא ד~יישינן השנ~ך לדעת אף ידוע מקום מקריאינו

 כ~בואר ידוע אין והוי ~יקב גננכ ~חרב~קום
 ו~ר~נ~גב~~ש

~ 

~ ~ ~ ~

 ה~קבים אך נקבים בו ~~שנמצאווושט
הם

 ז~
 ~לא

 ז~ כ~~~
 די~ו חיך

~ 

~~~~~
 ~ש~י שני~ב דוו~ט מבואר ~ם הנה

 כ~~ד שלא זה ניקבו אפילו ~בועורות
 דכשרה זה כ~~ד ~לא זה כ~ניקבו אברים ד~שארזה
 בינ ~אכלת כיון מטעם טריפה בוושט כאןאבל
 שיזדמן~~~נקבים אפשר בינ ו~נ~מת ש~ועקת בינופעינ

 אהדדימתכוונים
 וא~

 מזה זה רחוקים הנקבים אם
 כי אסורה מננמ כך כל ו~~טה דגמ~א באפשרישאינו
 דברי ליתן ואין קרובים יהיו כמה לד~ר שי~וראין

 במילתא לא אם לשיעורין~כמי~
 דפסיק~

 דהיינו
 ~שהנק~ים דוקא ו~~ז וכדלק~ן~ רוחותבשני

 ~נין דבשום רו~ות בשני הם אם אבל א~תמרוח ה~
 דכשר רוחות ושני ~שר אהדדי ית~וונו לאואופן
 אבל ~כנגדו ברוח דווקאהיינו

 ברו~
 אסור שבצדו

 לצדדין ראשה כשמ~זרת אהדדי דלתרמי אפשרדאכתי
 א~ד עור ניקב אפילו וכן מפיס~ ומאןולאחור

 והבנהוושט בתור~~
 בוו~~

 דנהי להקל אין זה כ~גד שלא זה
 כי מננמ ~צמו בפני א~ד כל עומד הוושט ניי~דכי
 כ~בואר אהדדי דמתרמי אפשר לינ ופשטה גמדאפעי~

 ~ א~רו~ים ובשאר~תננש

~ ~ ~

 עורות בשני נ~בים בו שנמצאו וושט
 נראה ובא~ד זה כנגד שלא ~זהשלו

 ~י ונס~ם קרום בו שעלה דהיינו נתרפאשהנקב
 מכה מ~מת ~עלה קרום כה~גמהני

~ 

~~~~~
 ה~

 בפוסקים ה~ומות בכל פשוט זה
 ~כה מחמת ש~לה קרום ~הנידלא

 סתו~ה בו עלתה ואפילו א~רים ~שאראפילו
 ~~~ר הגנ דעת זה בנידון אך עיננש ~תק~ימת~ינו עב~

פני~
 ~א~רות~

 שם ~~~וכח ה~תומה דמהנ~
 ד~~

 ~~שהנקבי~
 ק~ם ~ינ ד~~ני~ ל~קל העלה הח~ש ~צבספרו החסי~ ה~~ ~ אך עי~~~ כננכ ~חוקים

 מח~תשעלה
 דוק~ ~כ~

 ר~~ים כשהנקבים
 ז~

 ~זה~
 ושיעור למ~ה ו~ה ~מעלה זההרבה

 הריחוק~
 חצ~

 סתומה מה~י אז וו~ט~
 ~~ ~ ~י~~

~~~~
 ~רא~~ שנת~לפו ~~ו שנמצאו וושט

 שהוא ה~יצון היינו שלוהעורות
 בטבע לבן שהוא והפנימי לבן נעשה בטבעאדום

 דינו כיצד אדוםנעשה
~ ~ 

~~~~~
 הנה

~~ 
 דאם ה~וסקים רוב ~עת

 העורותנ~חל~ו
 שה~יצו~

 והפנימי לבן
 לובן ואפילו במקצתן ואפילוא~ום

 ~חיצו~
 ~כנגד אינו

 ~ ~נוקבו דהו~ל משום ~יא טריפה מ~מ הפנימיאודם
 היא והאודם הלובן ושיעור זה כ~גד שלא זהשניהם
 אפילו במק~תנ~ת~ה דא~ כתב הפרמ~ג אך עיננש~ הנקב כ~יעורבמשהו

 בז~
 אחד נקב וא~ילו זה כנגד

 ~ב~די אין במקצת נשתנה והבנ ~משמהם
 להיות דר~ו ~ך רובו שאין כיון הוא לקוידלאו להטרי~
 להקל~ בזה ~קר בחידושי אנ טקיבא רנ הגנ ו~ןעיננש~ כ~

 בצננעונשאר
 עיננ~

 דבה~ס~מ בזה כתב ~שע~א והגנ
 ל~צמו יחמיר נ~ש ובעל לאחרים בזה להחמיראין

 הא~רוניס שם כתבו ועוד עי~ש~ דאורייתא~~~~ק
 ברוק מיעוך ענני עבר האד~ימותדאם

 י~
 להכ~יר

וי~
 נעשה השחיטה רתיחת ש~י האדמימות לתלות

 כתבו ועוד זה~אודם
 ~~~רוני~ ש~

 ~ג~ הוא וביחוד

בנוננ~
 ~ נמצא ד~ם

 אוד~
 ל~פש~ א~צ ה~נימי בעור

 הדריש~~~ דלדעת כיון ה~יצון בעור ~ובן יש א~ולפשפש
 הלובן וט~זורש~ל

 ~~ו~
 שום אין

 לקות~
 לג~רי וכשר

 ונהילדעתם
 די~

 אבל לובן שוס כ~רואה להחמיר
 א~ר ולבדוק ל~פשלא

 ~י~ש~ ז~

~~~~~~~~~
 שלו העורות ש~ני בו שנמצאו ~שט

 לבנ~~ שני~~~ אואדומים
 דינו איך

~ 
~~~~~~~~~~~

 מ~ואר שם הנה
 ~ לבניבשני~~~ ו~~ ~אדומי~ דבשני~~~

 ג~כ
 ~טריפ~~

 בכולו ודוקא

אדו~
 אבל ~לבן בכולו או

 לי~ ב~~קצ~~
 ~~ב~~~ורו~ו~

 ~כל כמוככולו
 ~~תורו~

 חולק שם ~~ט~ז אך כול~~
 אלא ~טריפה דאי~ו~תב

 אדומ~~ בשני~~~
 אבל

 ובהפ~~מ כלל ל~ותא אי~ ~לובן כ~רה לב~םבשנ~ה~~
 או אורחיםולצורך

 לכבו~
 שבת

 ד~~
 האחרו~~~

 או~ות ובהני ים~ לב ~ יהם בשלהקל
 שמל~יט~

 טא פשי
דש~ה~~

 רוב מחמת שהוא כשר
 ע~ש שמנ~י~

 בש~
~נ~גור~שמואל~

~ ~~ 

~~
~~~~~~~~~ 

וושנ~
 שנ~צ~ו

לשאר ~של~ ~~~רו~ שנשתנ~
~~~~~~ 

 דינ~~ כי~ד
~ ~ ~ ~ 



~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 שם ~פרמ~ג ~~~~ אך~ עי~ש~ להטריף ~פר~ח דעת~ הנה
 ~בש~ד~

 ינ ~ס~ק במ~ז
 הטריפות על ~להוסיף ~מנלן יודע ~ דאינו ע~זכתב~~
 כו~ שהאדימו ~בירוקין נמי~דלקמן

 שנפלה נודע שלא
 ה~ה מכשירין אנולאור

 ~כ~

 הטבע ~~שינוי תלינן
 לרש~ל ומכננש דטריפה להו קים ולובן אודםודוקא
 גוונים שאר ומכננש לבנים ול~א אודם~ דוקאדסובר
 ~ עי~ש וצ~ע גוונים בשאר לאסור ~נראה~דאין~עננכ

~~~~
 כ~ו החיצון ~שעור בו שנ~צא וושט

 מצד אבל לבד אחד מצד לבן הפך~~~~
 אדו הואהש~~

~ 
 אדום שהפנימי שנמצא או ~כטבעו
 דעת~~~~~~~~~~~~הנה ~ לבןכטבעוכיצדדינו הוא השנימצ~~אחד~כולוומצד

 ~נ~ הת~~
 דעת וכן

 אחרונים רוב דעת ולהלכה עו~ש~ ב~עהניח~זה~ עי~~~והפרמ~ג לקויכשר אחד בשע~אדצד~~ ~~~ ה~
 אפילו א~ד מצד ~בלקוילהקל

 באוד~~
 ~ עי~ש

~~~~~~~~

 במקצתו בו אחד עור ~שנקלף~שט
 נקלף דאם שם האחר~ים דעת~~~~~~~~~~~הנה ד~ו~ איך ~גמרי שלםוהשנ~

 בו בר אבל ~ כשרה במקצתו אחד ~ור~~~
 לגמרי של~~ שהשני ~אףטריפוה

 וא~
 שום בו

 שא~ו לפי וטעמם ~מראה שינ~
 מג~

 על אלא השני עור

נ~~
 העלי~אפילו כשנגלד~קרום לריאה דמי ולא קטן

 בס~ כמבואר מגין שהתחתון מ~טעםכולו~דכשרה
 דהתם ע~ש~ו

 דהתחת~ שא~
 ומת~ק מתק~ם שם

 ברובו אחד נגלד אבל יחדיו יעמדושלימ~~~ כשש~הם ב~שט הכא אבל לו הסמוך הריאה~ בשרע~י~
 א~

להשנ~
 בת~ש עי~ש ~נטל וסופו להתקיים ~~ה~ על

ו~שע~א~ י~~
~~~~ 

 חשש לענין בוושט ~דיקה מהני אי
 ~פנינו העוף ~בא היכא אודריסה

וצוא~~
 שאר ~ו בדם ~~~~לוכלך

 ריעות~
 ה~ימנים כנגד

מב~~

 גלד ~ם ~ונעשה דם ויצא העור שנקרע דהיינו~ ~
 ~ ו~~ין ~מכה ~~~~

~ ~ ~
 אין דוושט מבואר ~ם~ ~הנה

 ל~
~~~~ בדיקה

~~ ~ 
~ 

 ~~~בחו~~
 ב~דיקה שצריכה דריסה ~לע~ין

 הארס אודם אין אדום ~החי~~~כיון
 נ~כ~

 כלל בו
 ~בש~עה~בר~ ולדע~

 ~יע~~
 בודק עוף הוא אם כך~~

 הקנ~

~מ~ו~

 ~~חיטה
 מ~~ו~
 בעור קצת שקורע ~ דהיינו ~

ת~~~~~ו~ש~
 ושוחט שחיעה במקום הקנה~ ~~~כול~~~לבדוק

~ה~נ~
 הוושט מה~ך ואח~כ כדיע~ד ~ ~הוי ~דו

 ~רמ~א כפי ~~לדידן תקנה לו אין ובבהמה~ב~~ם~~ ובודק~
גם~~בע~ף~

 תקנה~~~ ~~
 וכ~
 אף ~בדם~ מלוכלך ב~וארו ~~

~~~~ז~
 לפנינו ~ ~דורס רא~נו ~לא ~ ~ריס~~~כיון ~ח~ש~

 גם מננמ ניקב קו~~ ענני שמא החשש רק כאןואין
 לוושט אין נקבלענין~

 בדי~~
 מבחו~

 מבפנים אלא
 ניכר ואינו בנקב דם טיפת נכנס דשמא הנ~למ~ם
 מבפנים ולבדוק ~ הוושט ולהפך הקנה לש~וט וגםל~ו
 הרמ~א דעת אחר הולכים שאנן כ~ננל מהני לאג~כ

 בקיאין ~אנו אין ידוע המקום שאין דהיכא~ה~ריע
 ~וצוארו כללבבדיקה

 מלוכל~
 הצואר ~שנקרע ודוקא וטריפהידוע ~שאי~ כ~~ם הרי בדם

 מב~ו~
 ובא

 שלם העור אם~ אבל בדםמלוכלך
 מבחו~

 שלא~ר אלא
 הוושט סביב דם לו~לך נמצאשחיטה

 מ~ני~
 אין

 הגאון אך עי~ש~ לדידן אף בזה חשששום
 בשע~~

 סינ
ל~ג

 מ~לוכלך דבצוארו דסננל הרא~ונים מדברי הוכי~
 נקיבת מקום ידוע ואין הצואר כל שנקרע ורואין~דם

הקו~
 כיון ידוע מקום כה~ג מקרי א~ננה בוושט

 לדידן אף הבדיקה ומהני אחד אברשהוא
 להפך ואח~כ כדינו מקודם לשחוט היי~ובבה~~ה וא~

~ווש~
 ב~קום ~~א חיישינן ולא מבפ~ים ולב~וק

נק~
 רי~ותא מיקרי לא לבד הצואר דנקרע שחט

 לא ועיננז עצמו בוו~ט רי~ותא ~זינן ~לא כיוןכלל
 ~~וב שהאריך ~יננש כשרות בהמות רוב מכלליצאה
 נכונות ובסב~ותטעם

 ולבסו~
 להלכה~ העלה

 דבהפס~מ
 במקום ~וא הצואר של ~קרע דאם מצוה לצורךאו
 לבדא~ד

 די~
 דהיינו בבה~ה ~~ אף כהננג לה~ל

 למעל~שישחו~
 מב~נים יבדוק ואחננכ למטה או

 ~בלא אבל עתה גם ב~יקתנו על ולס~וך הוו~טאת
 ואין בעוף אפילו להקל אין מצוה לצורך אוהפסננמ
 עתה ~קיאין אנו ד~אין הרמ~א ש~תב המנהגלשנות
בבד~ה

 עיננ~
 בנידון~דידן לנו יצא הלין ~כל ועכננפ

 בצואר ריעותא שא~ וכן דם ויצא הצוארדבנקרע
 הבדיקהדמהני

 א~
 לדידן

 במקו~
 לצורך או הפסננמ

 ~כ~~ג להקל ~יש להדיא ~ם ומוכח דוקאמצוה

 לאח~א~
 ~תרפא לש~~א חיישינן ולא ימים שלשה

 ריעותא שום חזינן דלא כיון הנננל מטעםכלל
ב~ימנים

 עצמ~
 ~ עיננש בצו~ר אלא

~~
~ ~ ~ ~  

 לה הינ בהמה
 מ~~

 ממקום למעלה
 כ~ונגו~דקו נימוס דם מלאהשחיטה

 עצ~ו בוושט ~לט שלא וראו גרירה ע~יהמכה
 ~ דינו ~כיצד

~~~~~
 אברהם ב~ל הובא השאלה זה הנה
 מ~עם לא~ור ביהוסף עדות שוננתבשם

 או הסימ~ים נדלדלו כמו והוי כנוטל הו~דנימוס
נעקרו

 עיננ~ ה~ימני~
 על ~הגהות מ~רש~ק הגנ ~ך

ה~ר~~~
 ב~ה לה~יר והעלה השאלה זה הבי~~

 רק ~~ו~ל נ~מוס אמרינן דלא הע~ם ועיקרטעמים מ~מ~

~יכ~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  היכא אבל ~מש עצמו ~~צד הטריפות דהויהיכא 
 ~זי א~ר דבר ~צ~ רק טריפה אינו עצ~וד~צד
נימוס
~ 

 כל ובצירוף טע~ים ~וד ועיננש כ~יטל הוי לא
 ~א~ל ודלא להקל העלה ב~ההטעמים

 אברה~
 בשם

עדות
 בי~וס~

 עיננש
~ 

~~
~ ~ ~ ~  

 בו שנמצא וושט
 קו~

 מחט או
 כיצד כלל בו תחב ואינולאר~ו מונ~
 דינו~

~~~~~
 הנה

 ש~
 ד~שרה מבואר

 היו דלאאמרינן דמסת~~
 ת~~

 דרך שכן כיון ~ו
 ואפי~ ~חזיקינן לא וריעותא איסורי וא~זוקיאכילתו
 אלא ברח~ו מונחנמצא

 ~~ונ~
 ויוצא בריוח בר~בו

 אם כשרה תחב ~א~~ו ו~ואים דוחק ~בלאונכנס
 אין~

 קו~נדעליו

 מ~חו~
 ראשי שש~יכבריח~ ~ו~ח הוא אם אבל ~בפנים או

 הקו~
 בד~פני מוחזקים המ~ט או

 להזיז אפ~רואי

 ב~

 קצת כ~א
 בכ~

 דינו גברא
 ~ליו ואין ת~וב אינודאפילו

 קוננ~
 טריפה

 בנמצאוהנה ~עיננ~
 המ~~

 או
 הקו~

 כ~~ל לאר~ו מונח
 קוננדונ~צא

 י~ מבחו~
 ב~ה

 ~חלוק~
 הפוסקים בין

 השננך אך לאסור והפר~ח הט~נזדעת
 והכרו~~

 ~ם
 והא~רו~ים עי~נשמכשירין

 ש~
 ל~כשיר להלכה ה~לו

 כדע~~הפסננ~
 ראיות כי ו~תבו וה~רוננפ ה~ננך

האוסרים
 י~

 בקל ל~~ות
 ~ עי~~

~~
~~~~ 

 תחוב בו וושט~~~מצא
~~~ 

 או
 ~ינוכיצד ~ח~

~ 

~~~~~
 ~ו תחוב דאם מבואר שם הנה

 ~~קצת וא~ילו ב~רכו ואפ~לו ~חטאו קו~
 הצדדים מ~ני ~יקב לא הפנימי שגם הפני~י~ור
 ק~~ד נ~צא לא ואפילו וט~~פה בו ת~וב מיקרימננמ
 ולא ~בפ~יםלא

 מבחו~
 והוכחה ראיה ~~ן דיש ואעננג

 ק~נד שם למצוא מהראוי היו ניקב ד~ם ניקבשלא
 הדם בו ל~יסרך יכול תחוב שע~יין ~חט שישכיון
 ובית המסס ~בי מננט ב~ינ מקילין ~ה מטעםשהרי

 ~~מ עי~ש קננד נמצא ולא א~ד מצד בניקבהכוסות
 בוושטכאן

 טריפ~
 א~רינן קננד בו נמצא שלא וזה

 המשקין אמרינן תדיר בו עוברים ו~~קין שאו~ליןכיון
 שמא פינ ~בריא ~מא וחיי~נן הקננד אתשטפו

הוושט ניק~
 ו~ת~~~

 יפריד אם אפילו ו~ן ני~ר ואינו
 ~עבר ניקב לא הפנימי שאפילו ורו~ין עורותהשני
 המחבר כדעת קיי~ל ד~יקר טריפה אפננהלעבר

 הר~~א וגם ונתרפ~~ הבריא לשמאדחיישי~ן
 סומכין דע~יה להורות רק הביא לא מכשיריןהיש שהבי~

 האווזים להלעיטהנוהגין
 עי~~

 הגם כ~ג~ סננק בש~ך
 ~להכשיר לה~יא כתב למשה תפארת ~~~~רשה~~

~שה~ו~
 שג~ ו~ואין ~ורות ~שני והפריד בפ~י~י ת~וב

 לש~א דלא~~~~שינן לעבר ~~עבר ~ניקב לאהפנימי
 וכתב כ~לנתרפא

 דכ~
 הוראה בעל~ נוהגים ראה

דמפרידין
 העורו~

 לעבר ~ע~ר הפנימי ניקב לא ואם
 לעבר מעבר הפני~י ניקב ואי ~כשירין~

 אוסרי~
 אך עיננש~

 כתב חננס ב~פר האחרוןהג~
 ב~ירו~

 ~ענין דהנה
 ברוחו זהיר מורה כל יהיו בוושט ה~חובמ~ש קו~

 והפריד הוושט שקלף אעננפ חננומלהתיר
 העורו~

ול~
 להתיר חלילה מ~מ ~ב~נ~י ב~יצון שלט

 ~ עיננש האחרונים כל וה~רעת ה~וסקיםרוב נג~
~~

~~~~ 

 יש
 ~קומו~

 אווזות שמל~טין הרבה
 שומן מהם לעשותכדי

 חדו~ם תבואות בשא~ בו וכיוצא האבי~ר שקוריןבש~ש ~ו~ ~לעיטי~
 קניידל~ך שקורין מקמח ענולים שעו~ין מהםויש

 ו~כיח למטה באצ~עו המא~ל ו~ותן ה~ו~ז פיופו~חין
 ואבע~וע~~ שחין כמין הוושט בתוךשנמצא

 יש אם
לחו~

 ש~א להם
 ניק~

 הוושט
~ 

~~~~~
 דאותן מב~ר טנ ~סעינ ל~ג בסי~ הנה

 לבדוק לכתחלה צריך הנננלהאווזות

בה~
 לראש מחובר ש~שאר ~ה בין כולו הוושט את
 דשכיח כיון הוושט ~ל ובין ול~עלה השחיטהממקום
 וא~כ שמלעיטין עיננז בוושט ריעותא ~יהינומצוי

ממש דו~~
 לסרכו~

 כשלא ובדיעבד בדיקה דבעי ~ריאה
 תקנה כשעשו אפילו בדיע~ד כשר ונאבד הוושטבדקו
 אם ~לוי הדבר ו~יקר עיננש~ שיב~קו הלזבעיר

 ואין קטנים ב~יגולים ~ו רכה בעיסההלעיטה
 תיתי דמהיכי בדיע~ד להתיר ישקוצים ב~

 ~בד~ר הולעטה א~ אבלעיננז שניק~ ל~ו~
 שי~

 כגון קוצים~ בו
 בדבר בו וכיוצא האבי~ר שקורין ש~ש אוש~ורים

בו שי~
 עיקו~

 להחמיר התננש ~ ד~ת בדיקה בלא ונ~~ד
 אווזות הני של הוושט ~ת בדקוואם

 ונמצ~
 ~~נקב בו~

 חילו~י~
 ~ם

 הולעט~
 קוצים בו שאין קמח בעיגולי

 כניקב ד~וי ~כשרה ~~יצון שלט לא אם בדיקהמהני
 יכולין דשפיר לעיל מבואר חולי ע~י וניקב ~וליע~י

 ל~ א~ל~דו~
 מהשננך כ~ ~גם בחיצון הלק~תא שלט

 עיגולי ע~י בהולע~ה דגם דסובר נראהבנהננכ
 קמ~

 נמצאא~
 נק~

 דינו בוושט
 כקו~

 מהני דלא מחט או
 ~דעת ל~קל העלו הפוסקיה רוב אך ~יננש בדיקהבי~
הט~ז

 דלקו~
 ומהני כחולי~ הוי ~ק~ח בעיגולי ההלעטה

 בשננש שלהם ההלעטה אם אך בפר~ננג ~יננשהבדיקה
 בי דיעות חילוקי ב~~ יש קוצים ~ו שיש בוו~יוצא

 כמההאחרונים
 אחרוני~

 ~~ לא ה~נז ד~ם ~וברים
 בהלעטהרק

 ~אי~
 בעי~ו~י~מח ~היינו קוצים בו

 אבלוכ~ומה
 ה~

 ב~ננס
 וכ~

 בש~ו~ת הגנ
 שבו~~~ע~

 וכן
 ~~~~ כט~ז~ דעיקר כ~בו ~ ~אחרוניםשאר

 ~~עטה
~כ



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ולא בדיקה ומהני חולי כ~חמת הוי שהוא ד~רבכל 
 טעם ממתיק והשבו~י ונתר~א הברי~~ שמא בזהחיי~ינן
 ~הלעטה ~דבר שיש דאףבזה

 ~ידודי~
 אינו מ~מ

 דו~
לקו~

 ניקב דה~ם ומחט
 הקו~

 המחט או
 שמא ו~יישינןב~ח ~~יב~ ~~ע~

 נ~ק~
 ע~י ואח~נכ לע~ר ~עבר ~ז

 הימים~משך
 נתרפ~

 ענני ש~ע~ה כ~ן ~שאננכ קצת
 היו לא לעבר מעבר דניקב אי~א אם הלעטהחוזק
 יום ~כל ~לינ דמלעיטין ~יון~תר~א

 ויו~
 היו

הנק~
 ולא יו~ר מתר~ב

 ~יו~ל~
 ו~ה~לו~ להתרפ~ו~

 קרום
 ~תבו טעם ועודע~~ש~

 די~ א~רוני~
 ~~עשה לומר

הנקב
 מחמ~

 הוושט ~תקלקל הידים ו~~מוש הלעטה כח
 כשמפרידין בכה~ג וכננש עי~ש כחוליוהוי

 ~וא כננש לעבר מעבר ניקב לא ה~ני~י ~גםורו~ין העו~ו~
 אף~דכשרה

 לדע~
 עיין המחמירין

 מ~~רו~ בפני~
 וב~ננא
~ 

~~
~ ~ ~ ~  

 ההלעטה ~וו~~ של בוושט מצא לא אם
 כ~ין הוושט ב~וך מצא רקנקב
 דינו כיצד ואב~בועותשחין

~ 

~~~~~~
 ב~ור דאם ~~חרונים דעת שם הנה
 יש ריעותא שום לנו נראה איןה~יצון

 דמכשירין חולי ע~י כניקב לינ ~ ~הוילה~שי~
 ריעו~אדליכא היכ~

 בעו~
 הלקו~א שלטה ~ם ואפילו החיצון

 מ~מ ברובא ואפילו העור עובי במקצת בחיצון~ם
 לשמא חיישינן לא ~ולי ע~י לקו~א מקרי דזהכיון

נת~~~
 בפני~ ~יין

 בזה מאירות
 כמ~

 דינים חילוקי
 לשרות הנשים~שלא להזהיר דיש האחרונים כת~וו~וד

הוו~ט~
 ~~ורה ליד ש~בי~ים קודם

 ~ עיננ~

~ ~ ~ ~

 ואח~כ הוושטות ל~דוק תקנה עשו קהל
 ~~שליכואירע

 ול~ הראשי~
 בדקו

 ~ דינ~ כיצד לגמרי~וושטות

~~~~~
 מלו~לין מה~~ם ~שו~ת הובא זההנה
 בדקו כשלא בדיעבד להתירוהעלה

וש~
 במזי~ ~שליכ~ א~יל~ נא~ר

 הקהל ~ם ומיהו שרי
 אף אזי אסור יהיו יבדוק שלא מי שכל בפירושאמרו
בדיע~ד

 הדרים אותן ואעפ~כ בדק לא א~ א~ו~
 מ~~ום יו~רלעיר חו~

 שב~
 והנה עי~ש~ ה~קנה בכלל אי~ן

 ראו ולא כשנ~בד דוקא מיירי א~ ~זה דבריוכוונת
 יש ~י בוו~ט~~ל

 ב~ ~י~ו~~
 ~ז

~~~ 
 ~~ל

 בבירור להם ידוע אך ה~~ימי ~עור לקו~א שישמ~חלה ~שר~~

של~
 ק~ד אחר לראות דקדקו ולא מפולש נקב היו
 להקל~ דעתו בכ~~ג דגם ~ו לאסור דיש הוו~טנאבד
 ~נים ~שם~י

 מ~ירו~
 דסובר

 דא~
 יש בכה~ג

 כתב כ~ד סינ ~ח~ס הגנ אך עי~ש~ה~~יעבד

 בדיקה ~לא ב~אבד אלא מיירי לא ~~לב~יר~
 בדיקה בלא נא~ד ו~וב ריעו~א בו ~~ו א~לכ~ל

 ועי~ש לאסוריש
 עו~

 ~ברכה ד~ם לכסות דיש שכתבו
 ~דיקתקודם

 הוו~~ו~
 ~רובא ד~~כינן

 ~ עיננ~
~~

~ ~ ~ ~  

 ~ייג עשו ק~ל
 וגד~

 שלא
 לה~עי~

אווזו~
 ~~ת ע~ו ב~ד בצירוף וקהל

 על העיר מ~נשי אחד עבר ו~~~כ בקבלה ז~תוהוכרז
 דינו ~יצד של~ אווזות והלעיטהקבלה

~ 

~~~~~
 בפ~ת ~ובא תבואה ~רי ~ננת בשם ה~ה
שם

 די~
 ~ולבני להמ~טם ~ותם לא~ור

~י~ו
~~~ 

 ~~~ר ~~~רים ל~~~ים
 שהו~

 ~ל
 כלל רגילשאינו ה~~

 בפעימו~ לטרו~
 לאחרים למוכרן או~זות

 יאכל שלא ~נק~סנו לנודי
 מה~

 אם א~נם ו~י~ו הוא
 ולמכור ל~טם ש~ו שהמם~ר סוחר באיש כא~התקרינה
 יש אזי אווזות והלעיט עבר והואלאח~ים

 ~ ~י~ש ל~~רים ~ף ואםור בשבילם שנתבטל מידין לאחר~~
~~~~~~ 

 השני ומפרידין כשקולפין לפעמים
עורו~

 שני בין נצרר הדם נ~צא
העורו~

 זה מעור קצת ~~רון נמצא ה~ם וכש~וררין
 בצד אכן זה מעורוגם

 החו~
 שלימים ~~ורות ~ני

 דינו כיצד כלל ~יעו~א ~וםבלא
~ 

~~~~~
 והגנ מאירות הפנים הנה

 ב~ר~
 יד

 לא א~ להכשיר בזה העלואפרים
 לבנה ונקו~ה ~י~ש~ לבנה ~קו~ה כעין רו~ם~~~אר
 היינו האחרוניםכתבו

 ממ~ו~
 גופו ~קרום לו~ן ~

 מקום כל דא~~נכ מכה ~ח~ת שהוא לעי~יםהנראה
 שלא ויטרוף לבן זהורית כ~ין נראה הריעו~אשגורר

כדין
 ~ ~י~~

~~~~
 ה~ושט כ~מוציאין לפעמים

 מ~
 ~אווזא

 ענני ~~יצון מן העור מקצת נקלףבכח
 הפ~ימי ו~ור ~יד~םמש~וש

 נקו~
 הזה במקום

 דינו~איך שנקל~

~~ו~~
~ ~  ~~ 

~~~~ 
 לעבר ~עבר ניקב לאאם

 והכ~
 לבדוק א~~ר אי

 ט~יפה~ לבדוק אפ~ר ד~י ~יכאוכל
 א~

 בשאילת הגנ

יע~~~
 ריעותא שום ~ין אם ~זה ל~קל כתבו ו~טח~כ

 נקרע א~ והננה ~פני~יאחרת
 ~וו~~

 נטילתו ~ש~ת
~י~כל

 ~נ~~~ ~ל~~
 ~י ~ו ~~~ה ~~י~ה ~י

 שם וצפורן~כין
 בשע~

 וכן ג~כ להקל יש נטילה
 דטבחא ידא ב~שמוש לה~ל כ~ב מהרשנ~קהגנ

 ~ באריכות טעמו עי~נשבוושט א~
~~~~~~ 

 ה~~יטה~ית~ ב~קו~ בווש~ ~חין נמצא לפע~ים
 ונרא~

 ב~וך שנשחט
 ונחלק לש~ים ~~~תך הפ~ימיניכר ובעור השחיןאותו
 ~ הגוף לצד ה~ני ~ וחלק הראש לצ~ אחד חלקה~חין

~שו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 היד וכן הפ~מ הנה
 אפרי~

 העלו
 דיש לאסור בזה~

 לחו~
 ~מקום שמא בזה

~
 ~זה ליז~ר וצריך שחט ~קב

~ 
~~

~~~~ 

 ~לו ה~~ימי ע~ר שנמצא וושט
 לקויככולו רו~

 ~שחי~
 הוא ו~~עמים

 החיצ~ן וב~~ר כניקבממש
 נרא~

 ל~ו
 בל~ של~ ~הו~

 ריעות~~ו~~
 די~ו כיצד

~ 

~~~~~
 ~ם ~~~ה

 דע~
 בזה ל~~ור ה~~ל הג~

~ט~~
 ד~א

~~~~~~ ~~~ 
 ~ני~ס לא~ור

אדומי~
 מתקיים אי~ו ~~וי א~ד דעור כיון לב~ים או

 ו~ננש ה~~יע~י
 כ~~

 ד~ין
 ל~

 ~נ~אה ~זה ג~ול ל~וי
 כנקוב העורכל

 די~
 הוא ~חיצון ש~ור אף ל~ט~יף

 שלם~
 ~בל~

 רי~ותא
 ~ ע~~

~~
~~~~ 

 וו~ט
 שנמצ~

 לקוי הפנימי ש~ור ~ו
ו~יקב

 קננד ~מצא החיצון וב~~~
 ש~לעיטין מאווזות ו~וא הנקב ~~~ד~לא

 ~ די~וכיצד אות~

~ ~ ~ ~
 כ~~ו א~רים ~י~ ו~ן ה~~מ הנה
 לקוי הפ~ימי כשעור דלפע~יםוז~ל

 החיצון וב~ורוניקב
 נמצ~

 שנמצא היכי ופ~יטא ~ד
 ~עור נצררש~ם

 החיצו~
 לצדד יש ה~קב כ~גד ~לא אף
 עינ~שלאסור

~ 
~~

~~~~ 
 ~ו~י~ ל~~~י~

 ~~ו~ט
 ~~קו~פ~~

 ~ו~ו
 כמין החיצון ~עור~שאר

 צלק~
 ו~וא

~ה
 שקורי~

 נמצא ולפ~~ים העווננט או קמט אותו

~אור~
 גידין כ~ין הוושט

 לבני~
 יו~ר הם וק~ים

 הווש~מבש~
 ~ די~ו כיצד

~~~~~
 ה~ה

~~ 
 ד~ת

 ו~~ הפ~~
 ~~רים היד

ש~
 ~ז~ לא~ו~ בזה

 שהינ לכל נראה
 ~חמת ~עלה ~~רום והוי ו~תר~א ~הבריא רקק~ע
מ~ה

 בווש~
 קרום חשוב שאינו

 והו~
 טר~פה

 ~יננ~~

~ ~ ~ ~
 שנ~צ~ וו~~

 ~~ין ~~ורו
 והנקו~ה בעור נקודה ו~~ארהשחין ו~וררי~

 ל~נהיותר~עורהוושטההיא
 כיצדדי~ו~

~~~~~
 הנננל הי~א ו~ן הפננמ דעת שם הנה

 נמצא ואם ריעו~א היא זודנק~~~ה
 ~~ור כ~ונקו~ה

 ~חיצו~
 לע~ר מ~~ר ~~יקב הוי

 מח~ת שבא ניכר זה כיוטר~~~
 מכ~

 ומהו ונתרפא
 יננט ב~אלה לעיל כתבתיה~קודה

~ו ~
~~~~ 

 ש~~י בו ~~מצאו וושט
 ה~ורו~

 ניקבו
 ומצד ונ~רפ~ו ~רום בהםוע~ה

החיצון
 ד~ו~

 ~זה
 המ~ו~

 ~~~ן
 הוי ~י ונס~~

סתימ~
 ~ לא ~ו מ~לייתא

~~~~
 שם הנה

 דע~
 ~~~ הג~

 בי~א הגנ וכן

 וטריפה כלל סתימה ~וי דלאשם
 ול~

 ל~ומן ~מי
 דשם ~תימה דחשובהקורק~ן

 ~~ו~
 בחוזק נדבק

 דאפשר ועוד קרטין כ~ין ע~וי הוו~ט ~ומן האיאבל
 השומןדזה

 ~מ~רק~ נקל~
 בוושט ונד~ק

 וכש~
 שאין

 מציל המפרקתבשר
 ל~קיב~

 ס~ימה דלהוי הוושט
 ~ עי~ש שומן בההוא נמי~הכא

~~~~~~ 
 ~ו ~נ~צ~ו וושט

 כ~י~
 שערות

 דינו כיצד~ו ת~ו~י~
~ 

~~~~~
 ~~ה

 ה~אל~
 הובא זו

~~~ 
 שם ו~~לה

 דמנ~בי נינהו קוצים לאו ~~רותדהני
 נסרכואלא

 בנק~
 לקו~ ענני ~נע~ה ההוא ~

 ~הלע~ה
 ~יקב לא אם בדיקה ד~~ני חולי ~מחמתדהוי
 הנ~ל ה~~ז כדעת לעברמע~ר

 ג~
 ש~א לומר נצרף

 כאןאין
 נק~

 מגיד~לי אלא ~לל
 הווש~

 וע~י היא
 שלט שלא שנ~דק אחר לה~יר העלה הנ~ל כלצירוף
 לא א~ל בעי ובדיקה הפנימי ש~עור החיצוןבצד

בלא
 בדיק~

 ~ ~י~ש
~~~~~~ 

 החיצון עור בין בוושט נ~צא אם
 שלשה כמולפ~ימי

 דינוכיצד ק~נו~ בועו~
~ 

~~~~~
 ~פרי~ הי~ הנה

 ~פנים בשם
הביא ~אירו~

 ז~~
 כ~~פרידין נמצא דל~עמיס

 ~ורותש~י
 ~~ ז~

 ~ו~ו~ שנ~ ~ין ונמ~א
 ~בע~ועות

 ו~ין ולבנים חרדל גרגרי כ~ו ~אוד ודקותקטנות
בה~

 ~ין א~ שגו~רין לאחר נראה אם דינו ליחה
 לחם הבית וכן ל~כשיר יש ש~חתיו בעורריעותא
 זה מכשיריהודא

 עיננ~
 בזה~ מ~יל ~הרש~ק הגנ וכן

 נוצות ובנמ~אעיננש~
 בבועו~

 לקמן אכתוב הללו
~ 

~~
~~~~ 

 מאכל הקנה לבין בינו ש~מצא וושט
 דינו כיצד ~םמונח

~ 

~~~~~
 ~נה

 דע~
 שאר וכן והרדב~ז ה~רננח

 ~~נפ ~טריפה~~רונים
 החיצון ~עו~

 ידעי~ן אס אך הוושטשניקב ל~ א~ מאכל שם לבא אפ~~ כי מטעם יפההוא
 שנ~~~

 הוושט מיעוט

 שמועה משוס נטרף שלא באופן חיבורי~מקו~
 כיון בה~יתלינן

 ~ל~
 ~ ע~~ש הוו~ט ~ניקב ראינו

~~~~
 ~ם

 בעורו~ נמ~~
 ה~ואד ~ל

 ~קומות ~בו הפ~ימי בצדהעלזלע~ך ~קו~י~
 ק~ות חתיכות ובתוכן גי~ווירלעננך כמו והוא~~ים

 שהן ראו המוגלא קניחת וא~ר במוגלאמ~ו~פים
 ~כופליםנוצות

 סו~~
 אותן מתחו וכאשר בתחלתן

 ~חיצון ו~צד קנה עם נוצות כש~ר ~ר~ן והיונמ~חו
 העלזילשל

 ל~
 שום ניכר היו

 רי~ו~~
 וכלל כלל

 דינוכיצד
~ 

תשוב~



~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~  

 י~~~ ~~יו
 יהודא בי~ החינוך ~~ם הבהננט ~נה~~~~

 מטעם לא~ור דע~ם אחרונים שארוכן
 לנקיב~דחיישינן

 והוי ~וושט
 כקו~

 נמצא אם וכן ומחט~
 דקה נוצה בה ונמצא הוושט עורות שני ביןבוטות
 בזה חילוק ואין לאסור מ~ז בסינ שם ב~י החינוךכתב
ביןזה

 לקו~
 בס~רו מהר~ננק להגאון מצאתי אך עי~ש~

 דנמצאים היכא מי~עיא דלא להקל בזה שהעלה~טו~ד
 בוושט השלם מקוםנגד

 שי~
 ~ בבדיקה שם תקנה לו

 הוי אם אפילו אלא רחב קנה דין להם ישדנוצות
 הסימנים שנאבדו או לבדוק ~~שר שאי מקוםנ~ד

 ~ עי~שדמותר
~~~~~~ 

 בו שנמצא וושט
 נמל~

 בחוזק תחובה
 ב~קום הפנימי בשרו חצי ויאכלבו

 ~ דינו כיצד שם תח~בה ה~מלהשהי~ה

~~~~~
 דע~ ~הנ~

 חיי~ינן ולא דכ~רה ~זה להלכהשם אחרוני~ שאר וכן הפר~ח
 והגנ עי~ש~ בשחיטה ש~יינ מחשש בזהשמחמיר הק~~ כלקט ודלא ~היינ מחשש ולא הוושטלנקיבת
 שנמצא תולעת בדין העלה טטוננד בס~רומהרש~ק
 אם היינו דינים חיל~~י כמהבוושט

 ~תולע~
 נמצא

 אם ניכר לא וה~נימי החיצון עור שניקב ~וושטעל
 בהפס~מ להקל יש לא אוניקב

 וא~
 ~וושט ~ונח נמצא

 כמו דינו תחב~ולא
 קו~

 נמצא ואם לעיל שנת~אר
 אף טרי~ה קננד דליכא אף העורות שני ביןמו~ח

 קר~ו דמיניה המורה לעין נראה ואםבהפס~מ
 ר~עותא שום הוושטין העור על רואין ואין נתגדלוומיניה
 דלא דסו~ר שיטתו ל~י זה ובאמת עיננש~ להקליש

 עיננש~ פריש ~חיטה דלאחר אברים ~שאראמרינן
 אברים בשאר דגם דס~ל הפו~קים שיטת לפיא~ל

 הנננל ~דינים בכל להקל יש ~פריש שחיטה לאחר~מרינן
 מטעם להקל בנמלה לעיל ה~ר~ח~ דעת גםומה~ט
 ואף ~ריש שחיטה לאחר אמרינן אברים ~שאר דגם~ס~ל

 ~~יר הוא לע~ר מעבר בנקב ~חובה נמצאכשהנמלה
 שחיטה דלאחרד~לינן

 פרי~
 דלא לפניו במעשהשהיו ו~ן

 מעבר ולא בשרו בחצי רק תחוב היו שהנמלה רקנמצא
לעבר

 א~
 מטעם שם התיר בפנימי

 דל~
 ד~י

 הנקב נתרפא ל~מא בו דחיישינןכלל לקו~
 מחמ~

 ד~עיא
 ~נמלה אבל לאחוריו לעבר מעבר שניקב אחר חזרבינ

 ~ עי~ש לאחוריו ~דחזר הלז הסברא ~שייך לאו~ולעת
~~~~~~ 

 בסוף בה נמצא פטומה אחת אווזא
 כפתור כמין לגוף ~מוך הצוארהעור

 וראה ~הצואר העור וח~ךוש~מן
 מב~ו~ בווש~

 קצת
אדמומית

 וא~
 רושם מ~מ הכי בלאו אדום ~הוא

 ומצא השני לצד ~וושט והפך ניכר ~יו ~יו~ר~דמו~ית

 משיבול~ הפנ~מיבעור
 שהיא החיצונה הק~יפה שועל

 ~ דינו כיצד בפנימי~ בה תחוב ודקהארוכה

~~~~~
 שם בפר~ג הובא הש~לה זה הנה
 לה~ריף שם והעלה כנ~ג ~ סננקב~~ד

 מאחרמטעם
 שי~

 או~ם
 ~בחו~

 מקום ~שאר יותר
החיצון

 אננ~
 ~ני לעבר מע~ר כניקב והוי כ~ננד הוי

 ~הובא מכשירין להיש אפילו~ טריפה לכננע ~~ה~עורות
 ~ עי~ש שםברמ~א

~~
~~~~ 

 סמוך כפ~ור ~מין נמצא לפעמים
 שועל~ שיבולת מאכל בו ונמצאלשדרה
 ~ דינוכיצד

~~~~~
 א~רים ביד הובא הלז ה~אלה זה הנה
 ~נקיבת ד~יישינן להטריף השבונניבשם

 שאינו באווזא ואף בבדיקה בקיאין א~ו ואיןהוושט
 עכ~ד כן הדין~לעיטה

~ 
~~

~~~~ 

 של הצ~אר בקר~ה קרעה אחד פרה
 דינו כיצד אינ~יקעוף

~ 

~~~~~
 ז~ הנ~

 מהרשננק ה~נ ~נשאל השאלה
 דדי~ו ~ה~כה שם ו~~לה טטוננדבספרו

 בוו~ט הבדי~ה דמהני רחבכק~ה
 הק~ ויתפו~

 לבדו
 עי~ש~ בפנים שם ויבדוק הוושט יהפוך ואחננכבידו
~~~~~~ 

 ולא ~בשרה אווזא בצואר ש~שך סוס
 דק עור ו~~אר כלל בסימנים~~ע

 כיצ~~ הסי~~ים המכסה הבשרמן
 ~ די~~

~~~~~
 שם מהרשננק ה~נ ~אל זה גם הנה

 ב~ה ~הכ~יר שם~הע~ה
 א~

 ~~ח

בדיק~
 למעלה ישחוט שאת דליתר שם ~תב רק כלל
 העור יה~וך ואח~כ מ~נה למטה או זהממק~ם
 וכשרה שהוא כל נקב ~ו אין אם ויראההנשאר

בהשמטותיו עי~~
~ו תשוב~

~~~~ 
 שניקרו עופות

 בעו~
 אחד

 עו~
 הראש

 דינו כיצד העורףממול
~ 

~~~~~
 היד וכן כ~ג בסינ מה~ת הנוננב הנה

 להשגיח ד~ש ב~ה להלכה העלואפרים
 אולי~זה

 נכ~~
 לה~וושט ה~יע וש~~א הצדדין מן בעומק

 אםאבל
 אין בעו~ק הצדדים ~מן בבש~ ריעית~ אי~
 נקי~ת חשש~אן

 הווש~
 ~יננש כלל

~ 
~~

~ ~ ~ ~  

 מכות שם ו~ש בלחיים הדבוק וו~ט
 ~לחי ובשר~פצעים

 התחתו~
 ~נגדו

 לא ~ו מעלייתא סתימה הוי אי ובריא שלםהוא

~~~~~
 אפרים היד ה~ה

 בש~
 שב~נני שו~ת

 שלם הוא התח~ון ל~י בשר דאםהביא
 אך וכשר דמעיקרא כסתימה הויובריא

 בנוננ~
 סינ

טנ
 כת~

 הוושט ניקב אם
 סמו~

 דבוק ששם לראש
בבשר



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  וראיה סותם ~ שה~שר אמרינן ולא להטריף ישב~שר 
 עורו~ השני בוו~טדהרי

 אמרינן~ ואפננה הר~ה דבוקים
 ~לינ ופשטה ~~מדא משום טריפה זה כנגד שלאדזה

והכ~
 י~ ~נמי

 ואינו לי~ ~מדא דלפ~מים לומר
 זה ~נידון אך עיננש במקומו ~דבוק~~ר

~~ 
 לו~ר

 הסתימה כאן דמהני מודה הנו~בדגם
 ~ז~

 נקרא
מ~ום

 תורב~
 עיננש מוושט וקיל הוושט

~ 
~~
~ 

~~~~ 

 זה ונתדל~לו מהקנה שנפרדוושט
 דינו איך ארכן שיעור ברובמזה

~ 

~~~~~
 שם הנה

 ~ס~~י~
 ~נפרד דוושט מבואר

 ונתדלדלומהקנה
 ז~

 מזה
 ברו~

 שיעור
ארכן

 רו~ וא~ טריפ~
 כ~בואר שחיטתו מקום אורך

בתננ~
 בין ו~ריפה ~בילה ספק ~ דהוי ~ם כתב ~~ד
 ~ עי~ש השחיעה ב~עת ~שנ~שה ובין קודםשחיטהשנעשה
~~

~~~~ 
 ~ינו כיצד ווש~ים ש~י נמצאו אם

~ 

~~~~~
 סתם הנ ~עיף ברמ~א ~~ואר שם הנה
 דכל וטע~ו טריפה וושטים שני~נמצא

יתר
 כ~טו~

 אך הוושטים ש~י נטלו ו~אלו דמי
 במחלוקת תלוי להיות בעינן כיצד שם וגדילתן~ציאתן מקו~

 יתר כל ~ל בפירוש ר~נני דלשיטת והרש~~אר~~י
 טריפה הוא נטלו שניהם כאלו היינו דמי~נטול
 לשיטת אבל מזה זה יוצאים ~ינם כשהוו~טיםאפילו
 ל~דו היתר כ~טול היי~ו כ~~ול יתר דכלהרש~~א
 ~שהווש~ים אלא ~זה לאסור ~ין חיבורוממקום
 זהיוצאים

 מז~
 שהיתר

 הו~
 מ~קום כנטול

 אחד ~הוושט כנקבוהו~ל חיבור~
 עי~~

 לנ~ג סינ ובשע~א
 כרו~ב אורך א~~ כוושט יחדמחוברים ~למ~~~ ~~ו~~י~ נ~~~ וו~~י~ ~ני~~~~~ ~

אגודל
 למט~ ו~~

 כוושט יחד ומ~וברים ~וזרים
 מחול~ים הם באמצע אך אגודל כרוחב באורךא~ד

 ~ די~ו כיצ~ ווש~י~כשני

~~~~~
 כ~ו להכשיר שם ~פר~ח דעת הנה
 מרות ~~י וכמו ~ננז ב~ינ מעייםבשני

 ~דעת שם החכ~א דעת וכן מ~בב~י~
 הפרננ~

 להתיר
 ואין בזה ל~~מיר כתב התננש אךבז~

 מדמי~
 ~לל

 וו~ט דין ללמוד ~איןבטריפות
 וק~~

 החיות ש~יקר
 מעיי~ בני מדין~ בהםתלוי

 דעת וכן עיננש ומרה
~ 

 ~ב
אחרונים

 להטרי~ התננ~ כד~~
 ע~~נש בזה

~ 
~~

~ ~ ~ ~  

 שחי~ה ~קום היכן וושט
 בו~

~~~~~
 הנ~

 שם בפוסקים מבואר כנ בסינ
לה~ה

 שחיט~ דמקו~
 הוא בוושט

 יד תפי~ת ~די ולמעלה ממנו ~ישאיר דצריךהיינו
ונקרא

 תור~~
 רו~ב שיעור הגדולה ב~םה ו~וא הוו~ט

 בין סימן ועוד בלחי חיבורי ~מקום גודליןד~
 תורב~

להוו~ט
 דהתורב~

 אותו כשחותכין
 ~ת~ח~

 עו~ד או
 אותו כשחותכין הוושע אבלבמקו~ו

 וסות~ מ~כוו~
 חלל

 להח~יר ~נהגינו ~ע~כ בקיאין ~נו אין אךהוושט
 תרתידבעי~ן

 מתכוו~
 ובחיה גודלין דנ ~בעינן וגם

 אבל וקטנו גדלו ערך לפי זה שיעור לפיובדקה
 ובש~יטות ~ בדקה אף גודלין שני ~~שיעורלפ~ות ל~

 לאסור אין דבהפסננמ איתאמהריננו
 ~ננ~

 בתוך ששחט
 ובדקה ובגסה~ ~חיה חיבורו מ~קום א~ד אגודלרוחב
 כשר מצומצם אצבע ישאפילו

 ובעו~
 וקטנו גדלו לפי

 בקנה השחיטה מקום נגד ישער ~בעוף יודע אינוואם
 של השיעור ~ וחיה בהמה שכל הקדמונים בידוקבלה

תורב~
 או הבהמה אוזן שם ~מגיע מקום עד הוושט

 שם סיומי ובמקום הצואר לנגד אותה וכופפיןהחיה
 דלמטה והשיעור דלמעלה~ בשיעור ד~רנו וכ~זשוחטין
 דהן ~םמבואר

 בגס~
 ב~סה והן בבהמה ~ ודקה

 דעד שוה בכולן ~חיהודקה
 מקו~

 ויתחיל שישעיר
 כמ~בצות שעשו בכרס כמו פרצים~פרצים להיות~וו~ט
 כ~~ש שעי~רה אננדוני א~ל א~בא עננד לזהוסימן

מהר~~
 כ~ו שוה ג~כ בעוף דל~תחלה ו~שיעור

 ואחרוניםעיננש~ בבהמ~
 ש~

 בקיאין אנו שאין לפי בזה כתבו
 ~צואר באמצע לכתחלה ל~חוט נ~ון הללו~~יעורים
 בבהמה ביןלארכו

 ובי~
 מידי יוצא דאז ~עוף בחיה

 בפנים והגנ עיננש~ ספקכל
 וכ~ מאירו~

 אפרים היד
 בכלל הוא ה~יך מן שלמ~ה מה ~כל כתב ל~נגבסינ

תו~ב~
 אלא לו~ ~אין מקומו ידוע החיך ומק~ם הוושט
 ~ ~י~ש מעט ונמוך ובהיר אחד~עור

~~~~~~ 
 ~~ו~ר נו~ה ~רט א~

 ~~ו~

 ויצא
ד~

 הו~ושט לנקי~ת חיי~ינן אי
~ 

~~~~~
 שם הפו~קים דעת כ~נ בסי~ הנה
 בשעת בין דם ויצא הנוצה מרטדאם

 ~לא ובין~חיטה
 בשע~

 מדינא חוששין אין שחיטה
 לא~ור אלו במדינות נה~ו כבר אבל הוושטל~קיבת
 לשנותואין

 ומ~~
 ל~תיר יש שבת לכבוד או בהפםננמ

 בעיולא
 א~

 ~לל בדי~ה
 מה גם עי~ש~ בווש~

 היינו הפס~מ בלא לא~ור~נוהגין
 דו~~

 הדם שיצא
אחר

 אין ד~לננכ הרא~ון ~פעם ש~נח הרא~ון הד~
 והעור שטופטיננל שקורין ה~וצות ת~יבת מ~קוםבא כ~ כלל ~שש שום אין הראשון בדם ~י כלללא~ור
 אם וכן כלל נקובאינו

 יתאד~
 ליכא ודם ~בי~ו הצואר

 כשרהודאי
 עינ~~

 ואם
 מר~

 העור נקרע ועיננז הנוצה
 שם הפוסקים ~ת~ו דםויצא

 ~דינו~
 הפננת אך

 בשם~
 הי~ לא הקרע דאם הביא דניאל מוננה הגדול הרב~תבי
 הי~ הקרע דאם מזה ומוכח עיננש~ כשרהמפולש
~פולש

 י~
 הנדפס ~לאי~ ב~פר מצא~י אך להחמיר

~~ד~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ מ~דש 
 שכת~

 מחמת מ~ולש העור שנקרע דאף ~להדיא
 ~ויצא ~הנוצותמריטת

 די~ ד~
 ~ו בהפסננמ להקל

 ע~י ~הקרע נעשה שלא מאחר כנננל ~שבתלכבוד
~~~ ~ עי~ש~כין

~~~~ 
 יצא ולא במפולש הצואר עור חתך
 דינו כיצדדם

~ 

~~~~~
 ~תך ~ דאם ~~ו~קים דעת שם ~נ~~

 גם שם וניקב ח~ך העור ~כשחתך שמאדחיישינן~ לאס~~ נהגו דם יצא שלא אף~ העור ~~~כל ~~~~~~~
 אחוז~ו ע~י מ~מ~ לעור ~מוך הוושט דאיןאע~ג הווש~

 ו~יי~ינן מ~~ש העור תחת יבא לפעמיםבסימנים~
 בהפ~ננמ ~אף לדידן בדיקה מהני~ ולא הוושט ~ניקבשמא
 ענני בהפסננמ להקל העלה האחרון בש~ע הגנאך

 והן ~בבהמה הן ~דה~ינוב~יקה
 בעו~

 במקום ישחוט

אח~
 טיפת בו מצא אם אותו ובודק הוושט ומהפך

 שלא אפילודם
 כ~ג~

 עשוי טריפה~דהוו~~ הראשון חתך
להמת~

 ושמא
 במקו~

 הראשון חתך נקב~ע~י
 ~~מתח~

 ואם
 ~צא כשלא אבלבש~יטה~ דם כשיצא ודוקא כשרה בו דם טי~ת ~שום מצאלא

 ד~
 ראיה אין אזי בשחי~ה כלל

 דהא בוושט דם טיפת נמצא~ שלא ~~ה הלז בבד~קה~ל
 דבעינן וכ~ז ש~יטה ע~י דם מוציא אינו זהעוף

 ~געתי שלא לי ברי אומר השוחט כשאין ~ייריבדיקה
בווש~

 נגעתי שלא לי ברי אומר השו~ט אם ~בל
 ~ עיננש כלל ב~יקה בלא אפילו ~ב~הבוושט~~כשר

~~
~~~~~ 

 אם ידעי~ן ולא הצ~אר העור חתך
 לא או במפולש העור כל החתךעבר
 דינו~ כיצד כלל דס יצא לאוגם

~~~~~
 מבואר שם הנה

 דא~
 אם ידעינן לא

 וגם העור כל ה~תך עבר~ ~ ~ ~~~
 ל~

 דם יצא
 למעלה שישחוט תקנהיש

 ממקו~
 ויהפוך למטה או זה

 שלם העור ואם הראשון החתך מקום נגד ויבדוקעורו
 ~לכננע כשר העור כל ~חתך עבר שלא הש~י~צד

 רק כ~א שייך לא העור דבדיקת זה ודין ה~ס~מבאין א~
 העור מקצת חתך אם בעוף אבל ע~~ שעורהבבהמה
 כל דחתך ה~ננל ל~ין ממש ~ודמי ~עב~~~כולהודאי

 עיננש דם יצא ולאהעור
~ 

~~
~ ~ ~ ~  

 העור כל חתך לא ~ם
 ויצ~

 דם
 ~ דינו כיצד~

~~~~~
 ס~כי~ןל~ירב~ידון דלא מ~ואר שם ~הנה

 כ~אבהפס~מ כ~ל הטור בדיקת י זהע ~ ~~
 ב~~~אאך~הג~

 כת~ ש~~
 דה~~~יר

 ~בדיק~
 העור

 ~י ברי אומר השוחט ואם ה~סיד לא ב~פס~משלא א~
 או~ר שהשוחט והיכי כלל ב~יקה בלא ~ אףכשר

בפירוש
 ש~~~

 ~חיטה ב~עת ~ב~ו הקנה
 והוו~~

 הצואר לעור כן וא~ז ממנו למנ~ההי~
 ~~~פן בטו~

 זה בחתיכה~ ה~ו ~בד שהקנה בבירור בודאישיו~ע
 נגע ולא העורשחתך

 בוו~נ~
 חתך אפילו ~אזי כלל

 העורכל
 ו~~

 יצא
 ד~

 כלל בדיקה בלא אפילו כשר
 ~הובא השבו~ ומדברי עי~ש~ ב~נה ~ח~ךואפילו

 יהפוך שלא ~ף מהני העור דבדיקת נראהבאחר~ים
 רק השניבצד

 לרחו~
 היטב העור

 ~בחו~
 היטב וי~אה

 בש~ו שהובא בפ~ת ~י~ש ה~ור כל חתךשלא
 והנה~ג~ בס~~

 בד~
 הש~ך דעת דם ~צא העור כל חתך

 בו~~~~~ף ~ בד~קה ע~ בהפס~מ להקל הרש~לבשם
 כ~ סי~ בשע~א הגנ ומדבריבבהמה

 דדעתו נראה
 בדיקה ע~י דם ויצא העור כל ח~ך אפילו בעוףלהקל
ב~~ט

 בהפ~~~~
שאכתוב וכ~~ עי~ש~ בע~ף ודוקא כרש~ל

 לק~ן~
~~

~~~~~~~~~~ 
 של העור על ~מצא

 עו~
 איזה בצוארו

 דינו כיצד ~החיצון צדו ~~ל יבש~רר
~ 

~~~~~~~~~~~
 דלא הפ~ס~ים דעת שם ה~ה

 ל~קיבת כללבזה ח~שי~
 הווש~~

 צריך מיהו
 העור יהפוך השחיטה ואחר שם אחר במקוםל~חוט
~בדוק

 נג~
 ש~~ אין אם הגרר

 נמצא ואם ריעותא
 טריפה לעבר מע~ר ~עור ~שלטריעותא

ל~קיבת דח~שי~
 הוושנ~

 הוושט בב~יקת כלל בקיאין אנו ואין~
ה~ם

 ש~~
 ס~~ כאן

 ~ואת~ל לי ח ע~י זה נע~ה ש~~א
 ~~ידנע~ה

 ~מ~ קו~
 לא כאן ~~בל הוושט ניקב לא

 ה~~סמהני
 ~ה~

 בפרמ~ג כמבואר חזקה במקום ס~ס
 ~גבס~

 ב~~
 שכתבתי מה לפי אך ע~ש~ ~~ ס~ק

 ~שםלעיל
 ה~

 יש בשע~א
 להק~

 הפס~מ במקום כאן
 ~ם הגרר ~שלט נ~צא אם לו אפ מצוה ~צורךאו

 ב~שט ה~דיקה דמהני לעבר מעבר ~יקב השניבעבר

א~
 ~ ע~ש ידוע מקום דמיקרי דן לד

~~~~~~~~~~~ 
 תרנ~לים

 המ~~~~~
 ועפ~ זה את זה

 שאחד וקרוב בדם מלוכלך צוארםרוב
 אי הסי~נים עד בחר~ומו חבירו אתניקב

לנקיבת ח~שי~
 בדיקה~ בו ~~הני ואי הווש~~

~~~~~~~~~~~
 הוא וב~חד ב~~ר~ים מב~אר זה הנה
 כיצא נו דד כ~ג ב~ינ בשע~אה~נ

 ד~
מתלי~~~

 ~וצוות
 דל~

 לנקיבת חיישי~ן~~די~א
 הש~יטה ואחר אחר במקום שם לש~וט יך צמיהו הווש~~

 ויבדוק העוריהפוך
 לע~ר מעבר ה~שיכה שלט א~

 ה~וש~ ל~קיב~ח~~י~
 או~א בר כ~ו

 ד~~~~~
 קוע~

 ~דיק~ מהני ולאדמא
 אנו דאין ~~שט

 ~קיא~
 בבדיקה~

 בשם ~כתבתי מהולפי
~~ 

 בשע~א
 י~

 בה~ס~מ להקל
 ~~בר ~יקב לע~ר מעבר הינ שה~שיכה כ~~מצאאף
 ד~סמסא או~א ב~ר גם כי ב~שט בדיקה ע~ילעבר

קו~י~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ו~~
~~~~~ 

 ע~י מצוה לצורך או בה~סננמ ~ם מקיל דמא~ו~~
~יק~~~~וושט

 א~
 דדע~ו נ~אה ל~ג ובסינ כ~ג בסינ בשעננא ~גאוןשיטת~ לפי וה~ה לעיל~ וכמבואר לדידן

 ~~יקרי דם ויצא ה~ור כל ב~תך אפילו בהפס~מלהקל
 בו~~ט בדיקה ו~הני י~ועמקום

 כ~ע~
 שם הרשננל

הגם
 שי~

 ~קיל לא הנננל ב~עננא דהגאון ולומר לחלק
 ב~אר וכן דמא קו~ינ ~מ~~סא או~~א בבר רקבה~ס~מ
 ~~ז ובשאלה ~ננו בשאלה כמו בצואר שנעשהריעותא
 לננג ~סי~ שם שמבואר כ~ומטעם

 דבכהננ~
 לומר יש

 רוב מכלל בזה יצא~ ולא כלל ריעותא מיקרידלא
 אננצ מדינא כי הבדי~ה מהני ועכ~פ כ~רותבהמות
 ענני החשש לנו ונולד בסכין בשחט א~ל כללבדיקה
 ניקב ש~אשחיטה

 הווש~
 יצאה דלא לומר ~ייך לא

 הוושט בהם ניקבו שלא כשרות ~~~ות רובמכלל
 הוושט נקיבות כולן שחיטהדע~י אדרב~

 ו~דינ~
 בדיקה צריך

 לפי אך ~ארי~ות~ עיננש הבדיקה מהני לא ~דידןע~כ
 מקיל בכה~ג דגם ~ראה ~סופו שם למ~ייןהנראה
 בדיקהע~י

 בוו~~
 כדעת

 ר~ננ~
 אפילו ד~קיל

 ~חיטה ענני ~נעשהבסכין בחת~
 יהינ ~לא כדי ע~~ עיננ~

 לסינ כ~~ג מ~ימן עליוסתירה
 לננ~

 ~~ב כננג דבסי~
ל~דיא

 דבחת~
 וי~א העור כל

~ 
 בדיקת מה~י לא

הוושט
 ל~יד~

 צריך כר~ננל ודלא
 לפר~

 דבסי~ ~בריו
 ~מבואר וכמו ב~המה מיירי כ~שננל דלא ~הח~ירכננג

 ~ה~ה ~חמיר לננג ב~י~להדיא
 מבעו~

 ה~~יקה לענין
אבל

 בעו~
 העור כל בחתך ~ם

 ויצ~
 מהני דם

בוושט ב~יק~
 א~

 הר~~ל ~דעת שבת ל~~ך או ~הפס~מ לדידן
 ~ כ~בתי ה~~~~~~ כ~ז עי~ש~ו~יי~~ו

~~
~~~~ 

 הקזה נידון
 ש~ו~~

 ~צוארם לבה~ות

נג~
 די~ו ~יצד ה~ימ~ים

~ 

~~~~~
ה~

 בתשובתם הדור ג~ו~י ד~ת
 הבהמות להתיר וה~לו בזההאריכו

 אומנים ע~י זאת ש~~~ה ו~דרישה החקי~האחר
 א~שר א~ ומנ~מ בסי~~ים י~עו ~לא בדברובקיאים

להזהי~
 לבעל

 ה~ה~~
 בםימנים יא~וז שהמקיז שיראה

 הוא ונכון ראוי השנילצד
 עי~~

 כננו סי~ החדש ~~ננצ
~ 

~~
~ ~ ~ ~  

 רובו ש~חט וקודם הוו~ט את שחט

ניק~
 ~גד

 מקו~
 או כבר ששחט

 ו~פגם שחט לא שאם באופן ש~חט במקום קצתנפגם
 דינו כיצד משהו ~קב הינכך

~ 

~~~~~~
 ניקב דאם מבואר כ~ו ב~י~ הנה

 הרוב ש~~ט קודם כבר ~~~ט מהכנגד הווש~

טריפ~
 במקום דהוי כיון נבילה דהוי לומר ויש
 נ~ב ניקב לא אפילו וכן שחיטה לשחיטההר~וי
 ש~יטה ע~י כבר ש~תוח ב~קום שנ~~ם רק~דש

 אם א~ל ~ רו~ו ~נשחט קודם מיירי~ כ~ז אך~ריפה
 ~~~שההנקב

 לאח~
 לאחר או סי~נים~ הרוב ~שחט

 כלל עוד ~~ט ולא הוו~ט כלששחט
 ל~~ה~~ו~עש~

 נ~ב
 ש~יטה הלכות כל ~פסלינן ~ל~~ידן אפילו ד~שרבוושט
 אבל עצמ~ו הנשאר במי~וט דוקא היי~ו בת~אבמיעוט
 ה~נ אך עי~ש~ ~כשר כבר ש~שחע~ה

 בתננ~
 דעתו

 ה~ס~נמ באיןלהח~יר
 א~

 הנקב ~שנעשה
 לא~~

 שנשחט
 ~ עי~ש כולו אורובו

~~~~
 שחט לא ו~יין כולו הוושט את ~ ~חט
הקנה

 ונמצ~~
 נקב

 בווש~
 במקום שלא

 דהיינו~יטה
 בתורב~

 דינו~ ~יך

~~~~~
 הנה

 ש~
 אירע דאם הפוסקים דעת

 כגון ~חיטה במקום שלא ~וטריפות

בתורב~
 לאחר הטריפות שנעשה אף ל~סור יש הוושט

 ~ולו ~או רובושנ~חט
 עי~נ~

 ~ א~~ כאבר ~הוי טעמו
~~~~~~ 

 ששחט וקודם הוושט שחש
 דינו כיצד מעיים ב~יניקבו הקנ~

~ 

~~~~~
 דטריפה ב~ ב~יף מבואר שם הנה
 דאם לדין דמי ו~א טריפה ספקוהוא

 הכא ד~אני דכשר רובו ש~יטת אחר הוושט~יקב
 בלא מעיים ~לבני עצמו בפ~י טרי~ות בעלמאדיש

 ~~~יטת אחר אף מעיי~ בב~י הנקב אוסר ע~כהוו~ט
הוושט

 מ~א~~
 הרי ~ובו ~נשחט כיון עצמו בוו~ט

 במננז ~ננז בסי~ כתב ~הפרמ~ג עינ~ש~ דליתא כמאןהוא

דא~
 או הוושט שחיטת לאחר מעיים ~~ני ניקבו

 הק~ה ש~יטת לאחרהר~אה
 יש אם הפס~מ יש דא~

 ס~ס מטעם להקל לצדד יש ספקעוד
 עיננ~

 אם אך
 הקנה שחיטת לאחר מ~יים הבני~יקבו

 ול~
 ~חט

 הוושט ~חיטת לאחר הרי~ה ~ניקב או לוו~טעדיין
 עי~ש טריפה ודאי דהוי לומר יש הקנה ששחטקו~~ם

~ 
 די~~~

 כ~ון קשה דבר בוושט ~מצא אם
 קו~

 או
 ~דוחן או שעורה אוחטה

 מונ~
 ~וושט

 כ~
 ונח~ך

 שחיטה~ בדיני ~~ באות איננה יבואר יוצאמפיה חוטוכן
 ~וושט המעולה ה~~יטה ~יעור דיני~~

 וכ~
 ~אר

 ~נ ב~ות איננה יבואר שחיטה לענין וושטדיני

 דיני וכן ~חיטהבדיני
 תורב~

 יבואר ~וושט
 ~ ש~

~~
~~~~ 

 הס~מנים שעל העליון קרום ~פשט
 ~~ ~ינו כיצדבמ~הו

~~~~~
 כ~הננג ~שם הביאו האחרונים הנה

 דא~
~פש~

 אפילו הסי~נים~ ~על ~עליון קרום
 ~ שאין בוושט בדיקה ~~ני ולא טריפהבמ~הו

~קיאין א~
 בב~~ק~

 בר לדין זה ודמי עיננש~ הוו~ט
 אווז~

~מסמס~
 גם~ ~ ~ה~י בשעננא הג~ לפ~ אך דמא קועי~

 בוושט בדיקהבזה
 ה~ס~~ במקו~

 לצורך או
כ~ב~~ר ~צו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

כמבוא~
 ל~יל

 בכ~~
 ~ענינים בזה שיטתו לפי מקו~ות

 נ~ונ~םודבריו
 להלכ~

~~~ ~ ל~עשה
~~~~~ 

והעור הסימני~ סביב ~~ל~א נפוח נמצא
 ~~ב~ו~ של~

 ~ די~ו כיצד

~~~~~~~~~~
 הנה

 הבה~~
 ב~ם ~~~יא ל~ג ~סינ

~נה~~
 ~~צא דאם

 נפו~
 ~ביב ב~ל~א

הסי~~~
 לא אחרת ~יעו~א שום ו~כא

 ~~שי~
 לנקיבת

 אך ע~ש~ ~ולי ~ח~ת תולין אלאה~ושט
 ה~

 ב~~~א

הו~י~
 חו~ ~~~~~ ~י~ וא~יל~ בהלן ל~~ ~~~ הד~~ נצרר דאפ~לו קולא עוד בזה

 אלא
 ~~ח~~~

 ~~~ה

שהוכתה~ב~ו~
 הוו~ט ~ביב בפנים נצ~ר דם ונמצא

~ב~ו~
 בזה אין

 ~~~ שו~
 א~ו ד~ין לדי~ן א~ילו

~קיא~
 ~לם שהעור ~~~ר ~~~ט ~בדיקת

 ה~ור ~הא ~~יקב דק בדבר ~וכתה לאבודאי מבח~

~~
~~~~ ~  ~~~~ ~~~ ~ ~  ~~ 

 או בועותכ~ין
 ~~תורי~

 מונחים וכשנפת~ים
 ה~~רה כחוט דקים והם הר~ה ~תוכם ~ייםתולעים ~~

 ונפרדים רו~~~ם מ~ם ו~~~וציאים בעי~ולונכרכים
 נקבים נ~צאים ~~~ים וכ~ה ~זהזה

 בבועו~
 ה~לו

בפנימיותם
 ~~ הווש~ בתו~

 ~ינם
~ 

~~~~~
 ב~ינ ב~ננס ה~נ נ~אל השאלה זה ~נה

~~~
 ~ליהם ~~י~ ד~~וש ע~ז והשיב

 ~~י ~~~ל~א ~~א ר~ו קא ~י~ייהו הללו~התול~ים
 ה~ורה צריךו~ננכ

 לפנו~
 ולבדוק הבו~ה

~~ 
 לא

 גם המכהשלטה
 מ~ני כ~י~ב ו~וי ~בו~~ בחיצונו~

 וי~ה ~לם ~~~י ~~עבר ~בשר א~ אך וטריפה~צדדי~
 ד~ין א~~ינן ולא ל~כ~יריש

 ~תול~
 ~~~ו

 קו~
 ~~~צא

ת~~
 לעבר מעבר ~יקב ל~~א ~חיי~י~ן דל~יל בוו~ט
 ~~~י~ו ~ין ~~נקב התולט כי ~אני דתולעו~תרפא

ל~~פאות
 ~~ו~ ועדי~

 ~רוב ועוד הת~וב
 ~חלק הם וה~פתו~יםה~ועות ~ות~

 הקורקב~
 ~~לק ולא

הווש~
 ולפי

 ז~
 לא ~~~ם

 ~י~שינ~
 ל~ה ~ננכ

 נקב יש~שמא החש~
 ג~

 לבדוק ואנ~א השני ב~בר
 בדיקה ~וושטדאין מבחו~

 מב~ו~
 אלא הוושט ~חלק לאו דזה

 ולש~א ~~ו נראה הי~ נקב ~ינ ו~לו הקורקבןמחלק
 התולע ~י ~נננל האנ ~~עם ~~יישינן לאנתרפא

 דדוקא נראה דבריו ולפי עינ~ש~ להתרפאותמני~ו אי~
 כאן אין כולם ~תים ~נ~צאי~ א~ל חייםכשנמצאים~
 לו~ר דיש להתר~אות מניחו ד~ינו ה~נ~טעם

 די~
 ~נ

 מתו שהםי~ים
 ועלה לעבר ~עבר הנקב הי~ ו~~מ~

 גם ~י~~~ ונ~~פא ~קרום~~~
 מ~

 בין ~ם שמחלק
 הנולדים~ו~ע~ם

 ש~
 תו~י~ ובין ~צ~ם

 שבאו

~~ל~~
 ~ראה

 הנ~ל ט~~ים דהני דסוב~
יכול ~~הבי~~~ל~

 ל~מו~
 הטע~ים כל וב~ינן לחוד ט~ם כל על

 ~עצ~ם ~~ולד~ם ב~ולעים ועננ~ לה~יר יש א~ביחד
 ~~~יש

 ~~יים ניק~ו דלא ל~~ר יותר דרגיל היתר טעם
~לל

 אל~
 לא~ר

 ~אבל ~~י~ות לב~ש ~ר~~ ~~י~~
 ~חיים דניקבו לומר יש ~~ל~א שב~ו~תול~~ם
 ~הקל לני מ~פיק לא ~התר~אות ~ני~ו ~אינווהט~ם
 ~סינ ~~~ר~~ג ו~ן עי~~~ היתר ~עמי צדדי ~~דכ~אין

 ~רא~~ננ~
 ט~ם ~~נל ד~א

 ה~ית~
 אי~ו דתולע ~לז

~ניח
 עי~~ ~התר~או~

 ~~יני ~נ ב~ות לו שה~~תי

~קי~
 ~כתב ~ה ס~ל ~לא ה~~ל ~ד~רי~ם ~ראה ~ם

~~רננ~
 בנ~לה

 תחוב~
 בשרו בחצי ~וו~ט

 דת~~~
 לא

יחזו~
 ודוקא ל~~ו~יו

 קו~
 ~יישינן

 ניק~ ~~~
 ~~בר

 אבל ~י~ש לאח~ריו ~חזור פ~ינ ~~וושט ו~~י~~בר
 ל~ו ס~י~א לא~ם

 כ~
 זה דלפי

 הטע~
 ל~ולם

 ל~
~יי~ינ~

 כלל
 בתול~

 ~~~~צא
 ויפה ~שלם ה~~י ~~ב~

~~א
 ~יק~

 ל~בר ~~בר
 ו~תר~~

 אותו ~~ר ד~י
 וא~י~ולאחוריו

 ב~תי~
 ~פרנ~ח ד~ת ~פי להקל ~ש

 וע~~~עי~~~
 דתול~ים לדי~א ל~ו יצא הלין ~כל

 וניכרים ~~יים בבני ~~ו~ות תחובים~נ~צאים
~ול~~ם ~ה~

~~ 
 ~יפה~~לם ורא~ ~~ני ~עבר הי~ב ו~דקו מע~~ם
~~ 

 ~~יש~~ן
 לש~~

 לעבר ~~~~ר ~יקבו
 ונ~נל~נתר~א~

 א~
 ~הם

 ~ונחי~
 שם ו~חובים

 מתי~
 ~ס~י~ י~~~~ה~נ~

 ~ל
 ~י הנ~נ~ ה~רננ~

 ~ופות ~ל ~~צ~~~~ולדים ~ול~י~
 ל~

 ה~~ל~ים א~~ך ~~יי~ ~ינקבו ~כי~י
~~~~ 

 תלוי ~על~~א באו שהם בהם
 ~~~י~ןא~

 ג~
 לי~קוב דר~ן שאין ~הם

 ~בוארבזה ובאריכו~ מחיי~
 באו~

 ~י~נש ד~ין בדיני ~נ
~ו ~

~~~~ 
 ~~ו~ו~ א~וזו~

 ~ופות ~~ר ו~ן
 נקי~ת ~~ני~~~ר~ו

 הווש~
 ~עבר

 אםל~בר
 מות~

 ~ותם למכור
 מעיים~~~ו~ם~ ~בני ע~

~~~~~
 כ~~ ~~י~ ~~~~

 בשחיטה דנתנבלה מבו~ר

 ~~יים ~ב~יאסורי~
 לב~

 מט~ם נח
~~סור

~~~ 
 ה~י ~ן

 ~יננ~
 בזה מקיל שה~~ננח ~~ם

א~ל
 ו~~ ~ת~~

~~~ 
 ~נת~~לה לא~ור העלו ~~רונים

ב~~י~~
 או דרס או ~~הה היי~ו

 ס~י~
 או פ~ום

 ה~וש~~יק~
 ל~ללו

 עיננ~
 ~א~ור זה ולפי ב~ר~~~ג~

ל~~~ר
 האוו~ו~

 ~ם הוו~ט נקיבת ~~י ש~~ר~ו
 בתו~~ ~~יי~הב~י

 לבן א~ורין ~~עיים הב~י כי
 והג~ אברהם ברית והג~ ~ח~ס הגנ ~ך א~~~משום נ~

 ל~תיר הס~ימו כולם ה~ור~הר
 למ~ו~

 עם האווזות
 ~ו~רי~~ דיש ~שום ~נ ~טע~ים~ ~כ~ה לבנננ ~~יי~הבני
 ה~י ~ן אברדאין

 נוה~
 לבן

 ~ דהנכרים ~יון ~נ ~עו~~ נ~
נוהגים

 לש~ו~
 ה~ופות

 ברוח~
 נוחרים ואינם צוארם



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~  

~

 מן אבר לי~ הוי הכי בלאו שלהם העופות כלא~כ
 שהם לבהמה~ דמי ולאהחי

 אינ~
 ואי שוחטים

 ~ן ~אבר להו שכיחי לא להם הישראלימכור ל~
 בעוף אבל עור לפני בבהמה שפי~ ושייךהחי
 לאו אוכליהן מעיים בני ועוד ~נ שייך~לא
 תו לאכילה קנה דלא למיתלי ואיכא אינשבר
 י~ הדין מ~יקר גם ~נ עור~ לפני~יכא

 דלא לומר
דלא ~ומ~ ~פש~ ~ם ~נ בדיקולא~ כ~~~חא~רינן

 אמרי~~
 יש ~ם ~נ הםימני~~ ש~י בשחט א~לא כן

 לא שחיטה אחר ~~יד ו~תה פרכםה בלאלומר
 ועוד ~~ נבלה~ םפק ~ק הוי הנאסרים רובדעננפ לומ~ יש גם ~נ בדיקולא~ דמ~ח בהא לןאיכפת
 מאכילו רק האוכלי ~צ~ו הישראל ~יד ה~ונהדאין

 לק~ות לו מצוי ~ם ~נ דלפ~י~ לפני והוילא~רים
 בהמה של מעיים בבני ו~ם בחננס עיננש אחרבמקום
 ח~שאין

 עיננ~
 ועיין מ~ש אברהם ברית בשונ~ת ו~יין

 ב~יני בנ באות לעיל שכת~תימה
 בננ~

 בחידושי ועיין
 אחרונים רוב להלכה ועכ~נפ בזה שהאריךמהגרעננא
 הבני עם עופות ~ח לבן ל~כור דמותר להתירהעלו

 ב~חיטה ש~ת~בלה אף~עיים
~ 

~~~~
~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

 ~נ

~

~ ~ ~ ~  
~~~ ~~~~ 

~~~~ 
~~~~ 

 ~ די~ו וכיצד זפק של ~~ו נק~אומהו נ~~ ~~~~

~~~~~
 מחובר הוא ~פק להם ~יש העופות ה~ה
 היינו כך והו~כיןוו~ט

 הווש~
 מחובר

 מעי יש לקורקבן הז~ק ובין לקורקבן והזפקלז~ק
 הוא אשרקטן

 מחב~
 ובסינ מ~ז בםינ כ~בו~ר יחד

לננ~
 הוושט עם ~ימתח זה דהיי~ו בזה םימן מבואר
כשי~ריך

 ה~ו~
 ~קום עד הוושט ~סוף והוא צוארו

 שם ואין זפק של גג נקרא זה ז~ק של שי~ועישכלה

~ל~
 דגגו אומ~ים ויש מבחו~~ ולבן עור~א~ד

 שמתחיל המקום והוא הוושט עם ש~~תח מהכל נק~~
 הקדירה על ככי~וי הזפק על ונעשה הוושט כלפילישפע
 כוושט ~ינו מפולש נקב ~ניקב זפק של~ ו~גו עיקר~וכן

 ש~יקב הזפק שאר אבל ט~יפה הוא משהוובנקב
 ~שתייר ואפילו ט~יפה הזפק ניטל אם אבלמותר
 אל לעבור המאכל שיוכל כדיבו

 הקורקב~
 ודע עיננש~

 ~פק להם אין אווזות וברדאווזות
 ו~ווש~

 ~חובר
 ~ בא~רונים עי~שלקורקבן

~~~~

 נתחב
 קו~

 וא~ן זפק של ב~~ו
 שו~

 נקב

מבחו~
 דינו כיצד

~ 

~~~~~
 בו שאין רואין שאנו מה ודאיהנה
 ~ מהני לעבר מעבר נקבשום

 כהננג
כשתחב

 קו~
 מקו~ מיקרי

 ב~פס~מ ~בדיקה ומהני ידוע
 בהמםס וכמו אחד עור רק לו שאין ואף לדידןאף
 ~ענין אך כאן ה~ה בהפס~מ בדיקה דמהני מ~חבםינ
 ~ם חיישינן לא דבהמםס הגם נתרפא שמאהחשש
 נתרפא לשמא ~חיישינן בוושט אבל ~תרפאלשמא
 לחייש זה לע~ין כוושט הוי ד~גו לומר אפשראזי

 זה לענין לוושט דמי דלא אפש~ או נתרפאלשמא
 כמבואר וצננע נתרפא לשמאלחייש

 בפרמננ~
 סננק במ~ז

 בצ~ע בזה מהננט ונשארי~ב
 עי~ש~

~~~~
 דינו כיצד לקורקבן מזפק ההולך מ~י

~ 

~~~~~
 ז~ דמעי ~בואר שם ה~ה

 ניקב אם
 דס~ל פוסקים יש אך טריפההוא

 מעי שמא ספק דיש מטעם טריפה םפק רקדהוא
 שייך הוא ושמא כשר הזפק ו~יקב לזפק שייךזה

 יש אם לדעתם ולכן טריפה הקורקבן וניקבלקורקבן
 לאחר עד נודע ולא באחרים נת~רב או ניקב אםספק

 שאר וכן הפרננח אך סננס~ מטעם להכשיר דישת~רובות
 דודאי ס~ס מזה לעשות דחלילה העלו אחרוניםרוב
 או לקורקבן שייךזה

 שהו~
 דנקיבתו הדקין מן כאחד

 יש כלל בו תחב ולא מחט בו נמצא אם א~~במשהו
 דמטריפין לדקין דמי ולא הפסננמ באין אףלהכשיר
 בסי~ כמבואר תחוב לא בנמצא ~פילו הפסננמבאין
 אמנם עיננש~ כאן משא~כ דק שעורן בדקין דדוקאמננו
 דעת בו תחב שהמחט נמצאאם

 ה~ננ~
 הבית וכן

 שאין אף להחמיר שמואל אמו~ת בשם יהודאלחם
 אך עי~ש~ לוושט המעי אותו ודימו מבפניםקננד

הפרמננ~
 למה ידענא דלא עננז כתב כננא סננק במ~ז שם
 ק~ד ביש אף להטריף אם צננע והדבר כ~כהחמי~ו
 מצאתי והנה עיננש~ לעבר מעבר ניקב לא אםבפנים
 ~כתב ל~ננת הישר ספר בשם שהביא הגרע~אבחי~ושי
 זה א~וז כמין שהוא הקורקבן שעל ~העב בשרדרק
 הזפק בין שיש מה אבל לקורקבן שייך שמאםפק

 עב ב~רלאותו
 פשו~

 ~ עי~ש כזפק דדי~ו

~~~~
 בו נמצא לקורקבן הזפק ~בין מעי
 המוגלא חת~ו ואח~כ אחד בצדמו~לא

 שחור מראה שהינ רק שלם הבשרוהינ
 דינוכיצד ל~ב~ מע~~

~ ~~ 

~~~~~
 מהרשננק ה~~ נשאל השאלה זה הנה

~ 

 שם והשיב קפ~א ת~ טטוננדבספרו
 עיננש בזהלהתיר

~ 
שאל~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 במק~ם וכנגדו שניקב זפק של תח~יות
 הזה~

 עו~ ג~~ ניק~
 אויר לצד החיצון

 והמא~להעולם
 יוצ~

 הלז ה~קב דרך מהזפק
לאויר לחו~

 כיצ~ ה~ול~
 דינו
~ 

~~~~~
 ~שם ~דננט ~יקרי הביא ~שאלה זה הנה
ספר

 בי~
 ו~תב בזה שהכשיר יהודא

 ~דוק~ה~ע~
 כשיוצא

 המאכ~
 הגוף ל~לל ה~קב דרך

 העולם לאויר כשיצא לא אבל טריפהאז
 יצא שא~

 זרע הגנ בשם~אך עיננש~ להתקיים ויו~ל לדרכו הולך רו~ו הרימעט
 אמ~

 ואהל
 יו~~

 לה~ריף העלה
 בכה~ג~ף

 וא~
 ~וצא שאינו

 לחו~
 ~~א~ל ~קצת רק

~~ עיננ~~

~ ~ ~ ~  

 ~ל ~~ח~יותו ומתקצר ~נ~~ח מה
 אם ~טה לצד כשאוחזיןזפק

 נידו~
 זה

 בו ל~סור עצ~וכמעי
 הנק~~

~~~~~
 ~ל~ה רנ הגנ וכן אפרים הידהנה
 בשם שלו בגליוןאייגר

 ספ~
 גינת

 ~~~~~ו~~~
 ~~סור

 ב~שובת כי הגם עצמו כמע~ בז~
 להדיא כתב מפראגמהרנני

 כ~ניק~
 ל~עי ~מוך הז~ק

 השיג וורדים בגינת הגנ אבל דכ~רה בכיס~תח~יותו
 ~זהעליו

 להטרי~ והעל~
 ~ עי~ש

עו~ ~~~~~
 הזפק במקום אבן לה שזרקו

 בחיותה והיא הרבה דם משםוירד
 הביצי~ מו~רי~ איומטילביצים

 מ~נה
~ 

~~~~~

 השאלה זה הנה
 ~וב~

 בי~ הג~בשם הד~~ בעיקרי
 ~~וד

 דפם~
 להכשיר

~~יצים
 ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~נ~

 ~~~ב
 ר~

 ה~~ר
ולא

 ~זפ~
 ו~תננל כלל

 דניק~
 ניקב לא שמא הז~ק

 רקגגו
 ל~ט~

 כמ~וא~ דכש~ ממנה
 הגם לננג בסינ

 דרוב בה לן לית מ~הפכת הוא הלז ~סננסדאין

הפוס~י~
 ~ ~י~~ מתהפך בעינן דלא סננל
~~~~

 מינייש
 ~ופו~

 ~יני ~וטפים א~ר
 אותםומורידים ~פיה~ כך אותם ו~ולעים חייםשרציס
 ~זפק~

 ובעו~
 חולדה ~זפקו מצא אחד

 ד~נו כיצדק~נה
~ 

~ ~ ~ ~
 הנה

 הוב~ ז~
 הדננט בעיקרי

 הלז דהט~יף חיי בעיספר בש~
~ז~קו שנמצא~

 החולד~
 מטעם קטנה

 שמ~
 זפק ~ל גגו ניקב

או
 נד~~

 וחולדה מותה קודם מהחולדה
 הי~

 דורס
 ~ עי~ש טריפה דרו~הו~פק

~
~~~~ 

 דם בו מחזיקין אי ז~ק
~ 

~~~~~
 הנה

 ע~~ בסי~ הפרמ~~
 במ~ז

~~ 

 אנ
 דבזפקכת~~

 מחז~ק~
 דם בו

 כרס לעוף ש~ין ~~ט בסינ~טור ~ת~ דה~
 והמס~

 הכו~ות ו~ית
 דם מחזיקין דאנן וכיון וקורקבן ז~ק כנגדן לוויש

 ו~~הבכ~ס
 ~בי~ בה~ס~

 ו~ן הכוסות
 קייננ~

 כמ~ואר
בתנ~~

 סנ ~לל
 וא~נ~

 או~ן כנגד ~הוא נמי ~זפק ה~ה
 ב~ה עליו ה~יג מהר~~ק הגנ אך עי~~~אברים
 ו~ן עי~ש~ דם בו ~~זי~ין אין דבזפק ל~י~אוהעלה
נרא~

 המ~י~ין לד~ת נו~ה שד~תו כיון~ מה~דב~ז
 של והראיה בזפק נמי ~ן דם בו מ~זי~ין איןדכרם

 לאוהפרמ~ג
 ר~~

 ג~כ ~כרס דהא הוא ~כן כלל
 ~ם בו ~חזיקיןאין

~ 

 ע~ ~~~ל~ עו~י~~~~
 שנתב~ל או הז~ק

 ~ינו כי~ד הזפק~ם
~ 

~~~~~
 בש~ המ~י ~עת ה~ה

 ~ז~ל מהרננש
 לא וט~יין ~~~ק עם שנ~לחדב~וף

נתב~ל
 פשי~~

 ועו~ד הז~ק זורק אלא ~לום ~אננצ

ב~קו~
 ש~הינ עד ~רי~ה כך נתבשל א~ אך קליפה

 דם ~לע דהמאכל מ~~ם ~~זפק המאכל נגד~שים
 לו ו~יןב~ליחה

 ד~ לפלו~
 ~צ~ו ~ל

 ~ול~ ל~
 דם

 המאכל לב~ל ל~שים ~צטרף הק~ירה וכלשבלע

שבזפ~
 החננד ~כן ~י~ש~ דבוק אי~ו~ ~זה אמרינן ולא

 מטעם סנ בלא לה~יר והעלה בזה ~ליו ~שיגכננח סי~ יח~קאל כ~~ת בשו~ת אך ~י~ש~ לאסור~~לה
 ~ב~לבו שצלאו ~כוליא וכמו מפ~יק קרמאדאמרינן
 ג~~י~~~

 גננכ י~ד ס~ק ~מ~~ ~~ע בסינ הפרמ~ג
דעתו

 ~וט~
 להתיר יו~ר

 מ~ע~
 היא פירשא דה~~כל

 טעם ה~י~שא ~~י ~ע~הוהדם
 לפ~~

 הג~ון וכן
 בהפס~מ ~נ בלא לה~יר פ~ק ע~ז ב~ינ אפריםביד
וכן

 החכ~~
 קליפת ~נגד רק ~נ דא~צ להקל כתב

 לס~וך יש דבזה בז~ק שהינה~אכל
 ע~

 ה~וברים
 ~ינו מליחהדלעולם

 עי~ש~ קליפ~ מכדי יותר אוס~
 הקיל ספרו ב~וף דיני~ ב~ידו~י ~לבננש הג~וכן

במקו~
 סנ דא~צ אורחים ל~בוד או ה~סנ~מ

 י~זקאלהכנ~ת כדע~
 עינ~~

 ~הגהותיו ~הרש~ק הג~ וכן
 ~יון מ~עם ~לל ~נ ~א~צ לה~ל העלה הפר~~געל

 ~ו מ~זיקין ~יןדבזפק
 ד~

 הזפק ~עור ~אין נמצא
 ואם ~ם הפירש בלע מהיכן ו~ננכדם

 מהע~~
 עצמו

 ~שמא והא ~~~יק ~עורהרי
 העי~

 הזפ~
 דם בלע

 לא ג~כמהעוף
 חיי~י~~

 ציר למיפלט ~טריד ~ח~ת
 ~ עי~ש ~ם בלעלא

~~~~
~~~~ 

~~~ 

~~~~
 ~~~י~~ה דינה וכיצד זרוע ~~ו

 ל~ה~
~ 

~וב~



~ ~ ~  ~~~ו~ו~~
~ ~ ~~~ ~ 

~~ 
 י~~~ ~~~י~

 לכהן ליתן דחייב מבואר ~~א ~~י~ הנה~~~~~
 ~~ה שור של והקי~ה ~והל~ייםהזרוע

 שני הו~א ושם ~חיה לא אבל טהורות בהמותוכל
 מתנות נוהגת עתה ד~ם או~רים דיש~עות

ב~ן כהונ~
 בא~~

 ובין
 לאר~ בחו~

 שאינו אומרים ויש
 האחרונים הכריע ~הלכה וכן כהונה מת~ות כללבחו~~ל נו~ג~

 אם אך כלל בחו~ל כהונה מתנות עתה נוהגתשאי~ו
 להחמיר אחדירצה

 ולית~
 בחו~ל כהו~ה מתנות לכהן

 בינ לית זו עשה מצותלקיים
 מ~ו~

 אין וכן יוהרא
 לקיי~ה ~ו מצוה אחר להדרהמנהג

 ואינו בחו~ל ~~והגת שסננל ההוא הדעה חובתידי לצא~ לאר~ בחו~

נקר~
 לההולכים נותנים מעשה אנשי רק בזה מהדר

~אר~
 בהמה בהם לקנות מעות יש~אל

 בשביל~
 ולהפריש

 המצוה קיימו הם כאלו ו~וי ע~ורם כהונה~תנות
 בזה מ~ופק הכרו~פ אך כ~ותו~ אדם של שלוחו כיזו
 שליח שויא מצאאיך

 עי~~
 אבל

 הפרמ~~
 דיכול דעתו

לעשו~
 ודלא שליח

 דבבל כתב והריטב~א עי~~~ ככרו~~
 חכמים בהם שתק~ו ש~חו~לומקומות

 לנהו~
 תרומות

 וסיים כונ ~רוע מתנות שם ליתן ג~כ תיקנוומעשרות
 תבא בחו~ל מת~ות להפ~יש ע~מו על והמחמירשם
 לעצמו השו~ט שמים ירא דכל כתב ויש~ש ברכה~עליו
 אם לו שיחזור לפייסו אח~כ ויכול לכהן המתנותיתן
 שהחיוב הטבח מן בהמה הקו~ה אבל ע~י כהן כאןאין
על

 הטב~
 ש~ וכן עי~ש~ ב~לו להחמיר אננצ

 כתבו
 כהונה מתנות נתינת על מבר~ין דאיןהאחרונים

 כדמ~קודלא
 אליעז~

 מתנות להפריש ~~בר~ין ~~ובר
 תואר~ בפרי עיין ~החיינו מברך הכ~ן אין וכןעי~נש
 שם ~בואר זרוע ומהו הרשב~א~בשם

 ד~זרו~
 הוא

 עד הראש עם הנמכרת ארכובהמפרק
 כ~

 היד
 ארכובה א~ד ביד עצמות שלשה שיש םיי~ו פרקיםשנ~ וה~

 על ~דורס פרק הוא הראש עםהנמכרת
 עצם הוא השלי~י ועצם השוק שהוא ה~מצעיועצם ~~~~~

 היינו פרקים שני ליתן וצריך הקוליות שהואהירך
 שבין ועצם הקוליות שהוא הירך עצם עםהשוק
 אותו קורין ובל~א ערקום הנקרא ל~וקא~כו~ה
 ~א~רו ה~שנה פירש ~ה ולפי לכ~ן ליתן ~צ~הטשי~~ך

 ארכוב~~ מסוף היי~ו כונ ארכובה של הפרקמן
 ~הם משמע להרמב~ם המשניות בפירושולכאורה

 הנמכרת ארכובה ~~ק היי~ו הת~~ונים פרקים~ני
 הפירוש יהיו וע~כ השוק ועם ה~אשעם

 מ~
 שא~רו

במשנ~
 ~התחלת היינו כו~ ארכובה ~ל הפ~ק מן

 דהזרוע כתבו שם גם עי~ש~פרק
 הו~

 דוקא
 המ~ומן משמע ~ה~א הזרוע ~דכתיב ימיןשל

 ~ עי~ש~בזרוע

~~~~
 הזרוע שעל הצמר וכן הזרוע של עור
 רשאי ואינו ל~הן ליתן מחויבאי

 ~עורוהצמרקודםשיתננולהפשיט
 לכהן~

~~~~~
 הנ~

 הזרוע של העור דגם מבואר שם
 מהזרוע הצמר וכן ליתן מחויבנמי

 שכיון שכ~ב הר~ן של שני פירוש לפי ליתן~חויב
 לחיים רחמ~אדרבו

 ומ~
 קיבה ~מי רבו שעליהם

 נמי במלחמות שהובא לפר~ת וכן שעליה מהוכל
 וכמבואר להכהן ליתן מחויב שע~יה שמה בהזרועהדין

 העור להפשיט וכן עי~ש~ הוראהבנתיבות
 בזרוע אף רשאי ~ינו ג~כ ~צמם בפני אותםוליתן והצמ~

 ובד~ח במלחמות ועיין הש~ע מלשוןכ~ראה
~ 

~~~~

 ~י מהבהמה ל~פריש שצריך הזרוע
 קודם מבשרה מהבהמה לאכולמותר

 עד הבהמה מבשר לאכול שא~ור או הזרועשיפרש
 הזרועשי~ריש

~ 

~~~~~
 הנ~

 לאכול שמותר דאע~ג מבואר שם
 קודם הבהמהמבשר

 שיפרי~
 את

 מ~מ ~הונההמתנות
 מצו~

 מיד להפריש
 עד לאכול שלא להחמיר יש דלכ~חלהכתב וה~רו~~

 עיננש שיפריש~
~ 

~ ~ ~ ~

 רק ~אכילה לצורך ~ שוחט אינו אם
 לאכילת או לרפואה אולכלבים

 וכונ הזרוע במתנות חייבאי טכ~~~
~ 

~ ~ ~ ~ ~

 שוחט שאינו דאף מבואר שם הנה
 אם אבל במתנות חייב אכילהלצורך

 ~פק ואפילו טריפה ומצא~חט
 טריפ~

 ממתנות פטור
 ואפילו תפיסה מהני לא כהן ~פס אם ואפילוהנ~ל
 הפר~ת אך פ~ור אחרו~ים חומרת מחמתטריפה
 אחרונים חומרת ~חמת היא שהטריפה דהיכאכתב
 כדעת הא~רו~ים העלו וכן ה~ננל במת~ות~ייב

 ~ עי~שהפרננת

~~~~
 חי טנ בן בה ומצא הכשרה את שוחט

שהפריס
 עננ~

 ~חיטה שטעון קרקע

 דפטור או כונ זרוע במתנות ~ייב אימד~ריה~
~ 

~~~~~
 הנ~

 הפ~~ח דעת
 בז~

 ~ממתנות דפטור
וכן

 דע~
 אי ה~הן תפם ואם הכרו~פ

 בזה מסתפק מי~ו~וציאין
 הכ~הנ~~

 עינ~ש
~ 

~~~~

 ~צריך ו~הונה מת~ות שאר וכן זרוע
 כהן בין בזה חילוק יש אם לכהןליתן
 עם לכהןחבר

 ~ האר~

~~~~~
 מקודם אותם דיתנה מבואר שם הנה
 יתנם חבר שם אין ואם חברלכהן

 עםלכהן
 האר~

 רוצה ~~נו אם וכן
 הכה~

 חבר
 לקבל~

נותנ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

 ~ו
 לכהןנו~~ן י~ו~

 האר~ ע~
 בשם א~רי~ ~היד ~ ~עי~ש~

הת~ספו~
 לקבל רוצה דאפילו הביא ק~ד דף ~ולין

 עם והכהן ל~ה צריך ואינו ע~יר שהוא~רק
 לכתחלה יתנם לזה וצריך ע~~הוא~ האר~

 להכ~~
 עם

 שהוא או ~ם שכתב ~תוספות וב~סקי עני~שהוא האר~
 וצננל ~ם לשון שחיסר נראה כונ לקבל רוצה ואינועשיר
 ו~יין כונ לקבל רוצה דאפילו בתוספות שהואכמו
 הכהן אם דא~ילו ק~~ב סס~י י~~ב ~~ותבשו~ת
 להמתין אין קרוב במקום הוא~~ר

 ע~
 ~יבא

 עי~נ~
 מודה אינו הכהןוא~

 במצו~
 דמתנות

 כהונ~
 ו~ומר

במקצ~
 משה שא~רם א~פ~י ~ו~ה שאינם עבודות

 זה לכ~ן אין לע~ב אינם ה~בורהמפי
 שו~

 חלק
 וכן בכורים ~הל~ות בפננא הרמ~ננם דעת כןבהם

 כ~ן וכן ~ן סוברהרי~בננא
 ש~וש~

 ~שים
 בעביר~

 או
 מתנות לו נו~נים אין חלל כהן ~ו למתיםמטמא

~הו~ה
~ 

~~~~
 ~ו~ם נותנן ~י ~מתנות ~אר וכן הזרוע
~הנת
~ 

~~~~~
 הנה

~~ 
 לכהנת אותם ד~ותנים מ~ואר

 הנותנים וכן לישראל נשואה ~יאאפילו
 נ~י~ה מצות קיים י~ר~ללבעלה

 וכננ~
 ישראל שבעלה

פ~ור
 המתנו~ מ~

 ישראל אשת ~היא ~כה~ת ואם
 המת~ות ליתן רוצה שאין דעתהגילתה

ליד~ ר~ לבעל~
 כן לבעלה ש~~נם מ~ה נתינה ~צות קיים לא

 שאינו צו~~ת דאפילו כתב ~פר~ת אך הפ~ח~דע~
 מצות קיים ונתנם לבעלה ~ית~ורוצה

 עיננש~ נ~ינ~
 להפר~ת הםכים אפרים יד ב~פרו מהר~זוהגנ

 שםכתב ~~
 איז~

 הפוסקים כתבו גם עי~ש~ ~זה חילוק
שם

 בז~
 לה נות~ים ~ין ~ללה דכהנת

 וא~
 ל~יה

 בעלה לישראלנשואה
 חיי~

 בהמות אבל במ~נות
 כ~וןדי~ה

 שנ~נ~
 לבעלה שאין עננמ לה

 רשו~
 בהן

 פרק ב~שנ~ש במהר~~ל ועייןפטור
 ~הזרו~

 ונ סינ

 איכא אפילו לכהנת המתנות נתינת בדין שם~כתב
 יכול ~מורכהן

 לית~
 ואם לכהנת

 י~
 ~הן

 חבר לאשת יו~ר ליתן טוב חבר אשתו~יא האר~ ע~
 יש וא~

 הם שקולים חבר כ~ן~
 ~ עיננ~

~
~ ~ ~ ~  

 אם כהונה ה~תנות ~~ר ו~ן~ ~זרוע
 ממש הכהן ליד דוקא צריךהנתי~ה

 נתי~ה~ ידי יוצא שלוחו ע~י ~ם אי שליח ע~יולא

~~~~~
 אח~ונים שאר וכן ~פר~ח דעת הנה
 ד~תנות ו~פ~וק~א בספרי דמבוארדהא

 ולא לכהן ליתן ~ריך~הונה
 לשלוח~

 ב~תמא ~יינו
 אם א~ל ה~ליח ביד שיתנו לינ ניחא לא דילמא~

~דעתו
 של~

 שליח
 או~~ לי~ל~

 דשלוחו דמי שפיר

 יוצא ואם~ ~ נ~י~ה~ ידי ה~שראל ויוצא כ~ותו אדםשל
 הנתינהידי

 א~
 שלא אף השליח ~יד הם שעדיין

 ~ דמהפרננח אפרים ~מחנה ~ב הכהן לידהגיע
ד~ובר נרא~

 דא~
 הכהן ליד הגיע ~לא

 יצ~
 לשלוחו כשנותן

 ליד בא שלא כל דו~אי בזה עליו השיג הואא~ל
 וא~כ כהונה מכירי כש~ינו נתינה מצות קיים לאהכהן
 הכהן ליד הגיע ולא השליח ~יד נאבדאם

 ל~
 יצא

 עיננש ~פרים ביד הגנ דעתוכן
~ 

~ ~ ~ ~

 שאר ו~ן הזרוע
 ה~ת~ו~

 כה~ים ל~רבה לחלקם מותרואי יחלק~ איך
~ 

~~~~~
 ~מבואר ~ם הנה

 דל~
 לה~בה י~לקם

 שצריךכה~ים
 לת~

 חשוב ~בר~ א~ד לכל
 פרק אחד לכל לשנים הזרוע ל~לק יכול הגדולובשור
אחד

 וא~
כמבואר מות~ ~ א~ד לכהן המת~ות ~ל ליתן רוצה

 בפר~נ~
 ~ עי~ש

~~~~
 בהמ~~ות יעשה איך כהן שם אין א~

כהונה
~ 

~~~~~
 הנ~

 כהן שם אין דאם ~בואר ~ם
 ~~תנות אתישום

 בדמי~
 ו~וכלם

 ~ופינ המתנות לחלק דרש~י וכמו לכהן הדמיםונו~ן
 כשאין דו~א דכ~ז כ~ב והרדב~ז הד~ים ל~לק יכולכן
שם

 כ~
 אבל

 ~י~
 ד~יהן ו~א ~~~א הן כהן שם

 לשוםוצריך
 אות~

 איכא מ~ויה ב~חות אבל בשויה
 תח~ה אותם ל~ום דוקא וצר~ך השבטגז~ל

 קוד~
~אכיל~

 אותם לאכול אבל אוכלם ואחננכ
 ואחננ~

 לשום
 ב~~ים אותםי

 ל~
 ~ עי~ש

 י~ול ~~ ~~~~י~
 לחטו~ הכה~

 ה~ת~ות
~ 

~~~~~
 לכהן דאין ~בואר שם הנה

 לשאול ~ ואפילוהמת~ות ל~~ו~
 אות~

 ~פה
 חטף ואם י~לם כבוד דרך לו י~נם אםאלא

 דלמננדה~רננח דע~
 טו~~

 ממי ~לה~ מפקי~ן מ~ון ה~אה
 ברשות ~לא ~לקחן~

 ~ בעלי~
~~

 אי~ ~~~~
 כהונה המת~ות את יאכלם

~ 

~~~~~
 לאכלם י~ול דהכהן ~בואר שם הנה
 ענין בכלאותם

 שע~~
 ואם יותר ~~יו

 כדרך ובחרדל צלי יאכלם אצ~ו ~וים ה~טעמים~ל
 ~~אמר גדולה בדרך אוכלין שה~לכים~

 אצלו שוים~ המטע~ים כל דאם ~שמע וברננןעי~~~ בה~ למשח~
אינו

 מחוי~
 הביאוהו ~לא ופליאה ובחרדל צלי לא~ול

 ~ עי~ש הביא~~ו והנ~ה מאחרונים א~דשום
 הז~ו~ ~~~~י~

 ~הונה ~תנות שאר וכן
 הכהן אם הכהן בידשי~נו

 ולמ~רם להאכילם ~כחפצו כרצו~~ בהם ל~שותמותר

~שובה ~לאחרי~



 ~~ ~~~ו~~~~~ו~
~~~ 

י~ ~ו~~~י~ו~~
 הנ~~~~~~

 להאכילם יכול דהכהן מבואר שם
 ~~ין לע~ו~ם וליתנם ולמכרםלכלבים

 ~שום~בהם
 ~הא בזה כתב והמהרש~ל עי~ש~ קדוש~

~דמות~
 דוקא ~ לעכ~~ם ל~כרן או לכלבים להאכילן

 כחושים מבהמות שבאו אוכ~הסרי~ו
 ו~

 אבל ~שר
 עי לא ~ הכיבלאו

~~
~~~~ 

 לו ליתן שרגילין מכירין לו שיש כהן
 לזכותם יכול אם~ ~~ננל כ~ונהמתנות
 מכיריו מיד שיקבלםלי~ראל

~ 

~~~~~~
 לזכותם הכהן דיכול מבואר שם הנה
 המתנות את מ~יריו מיד שיקבלםלישראל

 ודוקא ~נ~לכהונה
 שהזוכ~

 הוא
 תלמי~

 חכם
 זה בבית מ~רת ה~~כה י~ינ שלא וגם לוד~וקה והשע~

 אם והננה בע~כ לו יזכה שמא המתנות לושמזכה
 לאורח ומזכה הבית בעל בבית משרתהכהן

חכם תלמי~
 שמת~ר~

 רבו בבית
 במתנו~

 לו ליתן שר~יל
 שאחרים מה דהמתנות שם האחרונים ודעת אסו~ר~ו

 לזכותם י~ול לונותנים
 אור~ לת~~

 בבית ~~תארח
 בכל אסור גו~ו לרבו אבלרבו

 עני~
 ~ם מ~ואר וכן

דא~
 ליתן יכול המשרת ליד המתנות באו כבר

 גופו לרבו או ר~ו בבית שמתארחת~ח לאור~
 עיננ~

 גם
 ~~א ~רם ל~חר לזכותם ה~הן שיכול כמו שםכתבו
 ועשאוהו לידו שבא ערם~ לאחר למכרם יכול כןלידו
 שיכול ~ מיירי דכ~ז שכתב ברדב~ז ועיין עי~ש~כזו~ה
 הלז לאחר נו~ן שהטבח היינו לישראללזכותם

 כהן במקום הלז הא~ר דאז הכהןלו שזיכ~
 וקרינן עומ~

 אבל הכהן ~כח בא ~א~ר שזה כיון לכהן ונתןבי~
 ב~צמו הוא ה~הן לו שמזכה הלז האחראם

 מתרצה ~הכהן אף מהני לא המתנות בידוונשאר הט~~
 בצ~עונשאר

~ 
~~~~~~ 

 שלא ~ו~ה מת~ות ~אר וכן הזרוע
 הפסידן או ~אכלן היינו לכהןנתן
 דינואיך

~ 

~~~~~
 הנ~

 אדם מדיני דפטור מבואר שם
 לפרוע צריך ~~~~~ ידי לצאת כדיאלא

דמיה
~ 

 לכל לו~~ר די~ול אדם מדיני דפטור ו~עמו
 לאחר אלא נותנת ה~תי לך לאכהן

לו שא~ כממ~ וה~
 כהן אלא שם שאין אף ש~ך זו וטע~ה תובעיכ~

 ~זה ~כתבו ~~ה ובכרו~פ בפר~ח וע~ן בעיר~~ד
 ~ דינ~~ חילוקיעוד

~~
~~~~~~~~~~ 

 ~~נים בא~ה
 ~ה~

 כהונה מת~ות
 הנ~ל~

~~~~~~~~~~~
 ~הונה דמתנות ~~בואר שכ~ הנה

 ועוף ב~יה וש~ה~ולא בשור אלאנוהגת אי~
~נוהגת

 ~~~ ~~~~ בכלאי~
 עז

 וכ~ ~רח~
 ב~וי ~

 ש~ו~

 על הבא~ וצבי ע~ש~ עצמ~ ~פניבריה
 ~~תנו~~ ב~צי ~~בהולד ~ל~~ ~ה~ז~

 א~ל
 ~טור~ולד ע~~הצב~~ ת~~~הבא~

~~ 
 הנ~~בר דעת ~ן ה~~~נות

 ש~~
 ~~~בוש

 ור~ו הרא~ש דעתהביא
 דב~

 הצביה על הבא בת~ש

וב~
 ~~~~ת ~בכל ~~ב התיישה על הבא בצ~י

 נו א וכן ע~ש~ ~ב~י הביאו ולא בת~ה הרשב~א~סק ~~

נוה~~~
 בבכור ולא בקדשים~

 וא~
 ~ודם~שבא הבכור

 ~~הם ליתן ~~ייב ~חרות בבהמות ~תערב ~כהןליד
 במ~~ו~ ל~הן שניתן בכור אבלמתנות

 ~מכר~
 לישראל

 רבי~~ א~~ א~רות בבהמותונתערב
 ~וחטי~~~

 פטוריםכולם אות~
 וא~

 את שוחט אחד
 ~א~ כולכ~

 פ~טרים
 כתב ישראל והתפארת עי~~~ מהם אחד אלאלו~

 אחר זה דבש~טן ביחד כששחטןדדוקא ~~
~~ 

 מד~הו
 ~א~ל והמ~ע~ה הבכור זהו ואומר וחד חד~כל
 ~~ע הפוסקים כל ומס~ימת צ~ע בזהדבריו

 לו פוטרים אין אחר~זה זהבשחטן דאפיל~
 א~

 ~ו~פילו אחד
 ~ עי~ש י~ראל ב~פאר~~ כמבואר ~מן היותר הואהאחד
~~~~~~ 

 הזרו~
 ~~~ל כהונה מתנות שאר וכן

 לויםאי
 ~ לא או בהם חייבי~

~~~~~
 ~~ק דלוים מבואר שם הנה

~ 
 הם

 ולכן במתנותחייבים
 ~טורי~
 ו~ם ~

 פ~ק והרמ~א לו~ להחזירם ~ריך אין מידו הכהןנטלן
 היינו הם ופטורים בלוים דספק והא מזהדמוציאין
 מישר~ל מתנות לוי ~פס אם אבל מליתןדוקא
 הכהנ~ם משפט יהיו וזה כתוב~ דקרא מידומוציאין
 כה~ח ודלא הש~ך דעת כן איקרי כהנים לאוולוים

 ~ עי~ש מידו מוציאין דאיןשכתב
~~~~~~ 

 חילוק יש אי המ~נות מן שפטור ~כהן

בי~
 למכור לשוחט לעצמו שוחט
לאחרים
~ 

~~~~ ~ ~ ~ ~~ 

~~~~~
 למכור ~שוחט ~כהן מבואר שם הנה
אם

 ~הו~
 קבוע

 ל~כו~
 הטב~יים ~בית

~ייב
 לי~~

 למכור ~בוע אינו ואם מיד
 ומנדין ~ייב ו~ילך ~מכאן פטור שבתות ושלששתים העבחיי~ ~בבי~

 יתן לא אםאותו
 עינ~~
 מיק~י דקבוע כ~ב ו~פר~ח ~

 לא עלי ~לא ~חודינ ~נות אבל ועליחנות
 קב~

 ~ עי~ש
~~~~~~ 

 המשתתף
 העכו~~ ע~

 ~דין איך
 המתנותלענין

~ 

~~~~~

 ע~ ד~משתתף מבו~ר שם~ הנה
 ~עכו~ם

 ובעכו~ם שיר~ום וצריך מהמתנותפטור
 עמו יושבאם

 ~ב~
 לרשום~~~~ א~צ ~ הטבחיים

 ~עכו~ם~ ~ אצל לש~וטשנוהגין ו~ק~
~~ 

 נשאר טרי~~ נמצא
 ~ ~~וקח~~ כשרה ~ נמצא ~ ואםלע~ו~ם

 ~ישר~ל~
 ~~~~~ו~

~ה~~נו~
 עי~ש~

 ~~~ו~~~~~~~~ש~~
~ 

 ובט~ז~~~~והשות~ו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

ש~
 אפי~ו בכו~ה שיתוף שיהי~ צריך ~העכו~ם

 אם ~~בלשהו בכ~

 ~א~
 פוטר אינו בראש אלא עמו שותף

 אלא פוטר א~ו ביד שותף ה~א ואם מהלחיאלא
מה~וע

 כ~
 ~ ע~ש

~~~~~~~~~
 לכהן המתנות ליתן מוטל מיעל
אם

 ע~
 הבהמה~ עלבעל או השוחט

~~~~~~~~~~
 ישראל בהמות דהשוחט מבואר שם~ הנה

 מתנותיה ~ליתן ה~וחט על חובה ~חבירו ~~
 ~יהו פטור עכ~ם או כהן בה~ת שחט ואםל~הן
~ובת

 לבעל~~ ~נא~
 לו ליתן ~~~הן ~ינר ליקח לבעלים ואסורשי~צה~ כהן לכל ליתנם יכול והוא

ה~~תנות
 ו~~

 וכן הכהן בתו לבן ~ה~~תנות ליתן ~ישראל
 ~ל~~יע לכהן~סור

 בזה הפר~ח ודעת ~~עור~ בהפש~~
 להם נתנו שהבעלים ~ו לבעלים הכהן מחלםשאם
 נתינה יד~ יצאו להח~רע~מ

~~~~ 
 אסור לכ~חלה

 ואף ~ןלע~ות~
 למוכרכ~

 לבעלים ש~ה מכדי בפחות
אסור

~~~ 
 ~ עי~ש לאחרי~~ ~זה ב~תר שניכר ידוע הדבר

~~~
~~~~~~~~ 

 ואמר לישראל פרה שמכר כהן
 ~ך מוכראני

 פר~
 ח זו

~ 
 ~~~~תנותיה

~~~ 
 די~~ ~אי~

~~~~~~~~~~
 גמור תנאי הוי דזה מבואר שם~ הנה
 המתנות ליתנם הלוקח הישראל ~צריך~

 מנת על המוכ~ הכהן ל~ אמר אם ~אבללה~וכר
 הלוקח ~כול ק~ם והמקח תנאי א~ו שלי ות~המת

ל~תנ~
 פתח ~~פר בשם בפ~ת וע~ן שירצה כהן לכל

הבית
 פרה לך ~~וכר אני הלשון בזה לו אמר בא~

 תרצה שא~ מנתעל
 ב~~תנות ~נתינה ~מצות לקי~~

 ק~ם דהתנאי ומר ו להסתפק ~יש ליתתנם
ע~ש

 ~~עמו~
~~

~~~~~~~~~ 

 הזרוע את ומכר שעבר ישראל
 מותר אם אחר לישראל ~מתנותשאר ו~

ל~ק~ה
 ה~

 אותם לאכול
~ 

~~~~~~~~~
 לישראל אסור דהמ~~ת מבואר שם הנה

 אותם והקונה כהן ברשותלאכלם~אלא
 ~ ע~ש נ~~ות כ~ונה ות שמת מפני לאכלןמותר

~~~~~~~~~~~~

~~~~

 ~ובפוס~ים ~~~ בש~ס מקומות בכמה שהוז~ר ~ זי~ה
 מהו~

~~~~~~

 שם ~עלה ~מ~ב ~בשו~ת ~~~ הנה
ד~עת

 ו~א~ ~עש~
 ~עי~רי ~~עם ~וא

 מהאיסור ~עה איסור וחמיר המאכל~ שבתוךוהמובחר
 נ~~~ ע~ישהוא

 ~נותן אינו ולכן עצמו
 נ~~~

 לפגם
 הקדירה כיסו~ לענין כמבואר י~~א בת כשאינואפילו
 מטעם ~מא בת כשאי~ אפילו אותהלאסור

 ~ ע~ש והאיד ~עשן ~עת ע~ המאכל הטעם לקבלנעשה שהכיס~

~~~~~~~~~~
 ריתח איסור ממא~ל ~עת~שעולה
 אוסרת~אי

~~~~~~~~~~~
 ~ש~ע המקומות בכל פשוט זה הנה

 ~~תבשיל שעולה ד~~הובפוסקים
אוסרת

 ודוקא~כשה~עה ב~עה ~~ולדת היד אנ~
 י מהכ עולה ה~עה אם אבל עצמו מהמאכלעולה
 חום רתיחת ע~ התבשיל ששם שהקדירהדהיינו
 בקדירה נראההתבשיל

 ~~בחו~
 ~ב בנ~נ היטב כמבואר אוסרת אינו הלזה~יעה א~ כידוע ~עה

 הפר וכל ~ עי~ש~ ~~חבתבדין
~~~ 

 יבואר באריכות ~זה
אי~ה

 בדי~
 ~ עי~ש ~נ באות קדירה

~~~~~~~~~~
 והזיעה רותח בקדירה ~~הותך חלב
 למעלהעולה

 בסמו~
 ~שר דבר על

 ד~ו~אי~

~~~~~~~~~~
 הנה

 הפרמ~
 או~ה בהנהגות שם בא~ח

כת~
 ~עת דדוקא ~~ל הרמב~ם בשם

של
 משק~

 כמו ינו דה אוכלין של ~עת אבל כמוהו
 יש וא~כ כמוהו זיעתו אין ~~הותךחלב

 לד~
 טובא

 בס~וך ולמעלה חם למטה מחלב מחבת ה~אם
 והיד כשר הדבר על עולה וה~עה כ~ר דברה~

 עי~ש~ עכ~ד להתיר דיש אפשר ב~עהסולדת
 צ~ב ~~נ בפ~ת ועיין כ~ד ~~~ החדשות ב~חבשו~ת ועי~

וה~
 מחדש הנדפס דעת יוסף ב~פרו

 מהר~ש מה~
 הח~צ בשםהביא

 ובש~~
 שעולה ~~ה ~שכל הריב~ש

 דינוה~~~ן ~~
 כח~~~

 חילוק ואין עצמו
 ב~

 עולה שהזיעה

ממשק~
 מ~אכל ~עה דאף ממאכל שע~ה או

 ש~
 לה

 ע~ז ראיה והביא ~ולדת ביד אוסרת למעלה~מל~~וה
 ד~עתכן שסובר ת~נא ב~~נמהמ~א

 אוכל~
 חשוב

 באשל תנ~א ב~ינ דהפרמ~ג ש~~ וכתב ~עה~נכ
 ~~קאבר~ם

~ 
 ~פרמ~ג שכתב מה נ~צא בזה יש הר

 ד~עת להו~יח הרמב~ם בשם א~~ בהנהגותבא~ח

אוכל~
 ע~ש~ להלכה כן אינו ~מוהו זיעתו אין

~~~~~~~~~
 ומהו אסור הוא אם אדם זיעת

 ~איסורו

~~~~~~~~~~~
 אדם ד~עת מבואר קט~ז בס~ הנה
 מחמתאסור

 ~ס~ ס~נ~
 ~מות

 ~מות סם אדם זיעת ש~ל אדם מ~עת ל~הרצריך ע~~

חו~
 תאכ~ל אפ~ך ב~ע~ת לדבר וס~ ים הפ מ~עת

לח~~
 שלא יזהר ולכן

 ית~
 מא~ל

 ב~
 לבשרו בגדיו

 מפ~
~זיע~



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~י~~י~~~   ממשמשין ה~ל שיד ~פיו לתוך מעות יתן לא ו~ןהזיעה
 עיננש~ חולין מהן וישבו

 וכ~
 ~תב א~~רון בש~ע הגנ

 ~ונ הזיעה מפני השחי תחת לחם ~~ר יתן לאוז~ל
 וגם זיעה מעט עליהם יש שמא לפיו מעות יתןולא
 וזוהמתם חולים מהם ויש בהם ממשמשת ה~ליד

 בהל~ות עי~ש לפיו ~~~ותנה לאדם ומזקת בהםדבקה
 ונפש גוףשמירת

~ 

~~י~
 ~י~~ ~~~~
~~~~~~~~ ~~~ 

~~~~ ~~ ~~~~ 
 ~נ~~

~~~ ~~~~ ~~~ 
 בהםהריח

~ 

~~~~~
 לזלף דאסור מבואר קננח בסינ הנה
 בפ~ק ~מ~ש הנאה הוא דזילוף נסךיין

 שותיןדפסחים
 מלו~

 סתם אבל ~ונ ומזלפין בסלע
 לעשות מותר ו~ן לזלף מותריי~ם

 מרח~
 יינם מסתם

 ולא ק~~ה בסינ ~מבואר בהנאה מותר יינםדסתם
 אפ~ר דאי תיהא בבת אביי ~מננש ~שותה כללחשוב
 הנאה משוםלומר

 דאננ~
 הא מתרומה פריך מאי

 דפסחים בפ~ב ~מ~ש ריחא אלא שאינו בהנאהמותר
 דפסחים בספ~א מדמתירין לא בזילוף א~ל כננגדף
 ד~ה שם בע~ז בתוספות ועיין טמאה תרומהלזלף
 בהגר~א עיין ומיהו דננה שם והגננא כונ~אביי~

 קננחסי~
~ 

~ ~ ~ ~

 אשר טאבא~ק שנקרא הטיטוננן אבק
 מותר אי יינם בסתם אותומז~פים

ל~או~
 אותו
~ 

~~~~~
 מהל~ות י~א פרק המלך בשער ה~ה

 והעלה בזה האריך אסורותמאכלות
 בסתם אותו מזלפים א~ר הלז הטאבאק לשאוףדשרי
 וכ~ש לכ~ע דשרי תיהא דבת ~ההיא ממש דזהיינם
 היין נגד ששים יש שמא לספוקי דאי~א דידןבנידון

 ~ותושמזלפים
 דבה~

 היא מלתא לאו ריחא לכנ~ע
 שמזלפים שמה יסוד בהניח אלא אינו זה ד~לואף
 אי~א א~תי האמנם בו לבד ריח ליתן כדי אלאאינו

 אין ואננכ הטאבא~ק לחזק בו יין נ~תנין שמא~~פו~~
 הרי דמ~מ היא מלתא לאו דריחא מטעמאלהתיר
 מתחזק היין שענני האיסור של מ~וף נהנההוא

 דקיי~ל דכיון בשו~י להתיר יש מ~מהטאבא~ק
נסך די~~

 מי~
 בששים בטל מינו בשאינו

 ובנידו~
 איכא ד~דן

 שמא~ס~וק~
~ 

 ספק ~וי ששים
 ותו~י~ דרבנ~

 לקולא

 לסניף ~רק ~וא וזה מדרבנן הוא יינם דסתםכיון
 ~ עי~ש להתיר טעמים כמה דיש שרי דהטאבא~קנמצא

~~~~
 ~~~י

 ~~~ ~י~~~
~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~ 

~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~

 כשנפסק דינו ואיך השדרה חוט מהו
 ~ כש~יקבאו

~~~~~
 יוצא לבן חוט הוא השדרה חוט הנה

 השדרה החוליות כל בתוך ועוברמהמוח
 מחבר ~לז והחוע הלז החוט את מקיף דקוקרום
 ~~חוט ~לזה מזה הג~ף כל בנין שהם החוליותכל
 ל~ב ובסינ המוח~ מן וחיות ~ח להם ממש~ךהלז

 היקף רוב במפולש כ~נפסק החוט ~אותומבואר
 טרי~ה קיים המוח שכל אעננפ המוח את החופהעור
 היק~ו וסביב~~ חסרון בהם שאין נקבים ניקבואם
 ומלמעלה מלפנים זה ~ק אחד בהיקף שלאאפילו
 וערי~ה הי~קף לרוב מצטרפין ~למטה לאחורוזה
 נקב בין שלם ביש ואפ~לו הקיפו רוב ~נפסקדהוי
 נקב שבין השלם אםלנקב

 ~נק~
 כמלא שלם בו אין

 והכל והוי~~כניקב שביניהם השלם גם מצטרפיןנקב
 ל~קל לן תיתי דמהיכי הח~ט רוב נפסקמיקרי

 שם ~~~כה אך עי~ש~ הטריפות על ~מ~יף זהואין בז~
 בנקבים ל~טריף שלא בהפס~מ להקל האחרוניםהעלו

 רוב י~י~ צירוף שע~י~ אף בהיקף לזה זהסמוכים
 היא ~ד במקום רובו בנפסק דוקא ~ישנפסק
 נפסק~ לא ואם עי~ש~ והש~ך הב~ח כדעתטריפה
 כשר המוח כל שנפסק אעפ~י החוט העורר~ב

 ולא מעלה לא המוחדפסיקת
 מורי~

 ~ עי~ש

~~~~
 במ~ולש ~ארכו החוט העור נסדק
 דינוכיצד

~ 

~~~~~
 העור נ~ק ~אם מבואר שם הנה
 נשתייר ~~א חפי~ו ~ארכוהחוט

 ~~רת דמי ולא כשר ל~טה ולא למעלה לאמשהו
 לארכו בנסדק שם דטרי~ה ל~דבסינ

בטריפו~ למדי~ דאי~
 זה

 מז~
 על מוסי~ין ואין

 הטרי~ו~
 שמנוי

 כ~~ר~ח ודלא בפירושחכמים
 עי~
~~ 

~~~~
 ושלם ~~~ם~ ו~חוע ~שדרה נשברה
 ~ דינו כיצדויפה

~~~~~
 החוע ~עור דאם מבואר שם ~נה
 אע~~~~ וקייםשלם

וגם ~שבר~ ~שהשדר~
 כ~

 כש~דוע כשרה א~~ה נפסק הבשר
 ש~

 ~~סק
 וצרי~ההח~ע

 בדיק~
 ~~סק לא אם בחוט

 והבדי~~



 לדידן הבדיקה ~הני ו~ם בזהמע~ת ~יוי~ו~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~ו~
 י~

 כמה

פוסקי~
 ולא ~ו בבדיקה ~ בקיאין ~נו דאין ~שפס~ו

 דחיישינן טריפה והיא ל~י~ן הבדיקה ~מהני
 ~~ילוך הל~ה ~ ~אם~ אךהחוט~~ לפסיק~

 י~
 ~הני זה א~ר

 אףהבדיקה
 וב~יק~ לדיד~

 הילוך שהל~ה אף בעי
יפה

 ומט~~
 לעולם דבעוף מרבבה בדגול הגנ פסק זה

טריפה
 ~~ דהליכ~

 דבעוף מטעם כלל ~ימן הוי לא
 רחוקים וה~גלים אגפיים אצל למעלה החוט כחכלה
הרבה

 ממקו~
 כ~~פסק אפילו ואם השדרה חוט כח

 יכול~חוט
 ~להלו~

 הסמיכה דע~קר נמצא יפה ~הילוך
 רוב אך עיננש~ בבדיקה בקיאין~ א~ו ~ואין הבדי~ה~ ~על

 אנו בקיאין ~~ון~ דבכל שם~ להלכה~ ~העלואחרונים
 נקרא ~ כ~ הלכה בלא אף ה~וט ~פסיקתבב~~קה
 ~ ס~ק ~~ם בט~ז וכמבואר~~ ~וע ~~~קום

 מזו וגדולה דנ
 בח~דו~י~~~~צ~~י

 יעבנ~~
 שם שכ~ב מחדש הנ~פס

~נשב~
 כלל ~~דיקה אפילו ~~צ ~ש~~~~~

 דינו כיצד ידבו~י יחדיו אל~שבר שבר ~~~ ~~~~~~~~~~~ ש~קשר היטב ו~רפא השדרה נשברה~~~~~~~~ ~ עי~~ להחו~
~ 

~~~~~
 ~ה~~

 בזה מהני הפוס~~ם~דלא דעת ~ם
 הטריפות דחשש ~כיון שנתר~א מה ~~~~~~ ~~ ~~~~~

~וא~~מצ~
 פסיקת ~ ול~שש החוט פ~יקת~ מצד~ אחר ~
 ובלא ~כנ~ל בדיקה ו~עי ~~ ח~ישינן ~ עתה ~ גםהחוט
 ודינו השדרה ~ שנתרפא ~~מה ~~מהני לא ב~~טב~~~קה~~
כמו
~ 

 ש~שבר או שנפסק המפרקת~~~~~~~~~חוט~~שאצל ~ עי~ש נ~ו בסי~ ~גידין צומת במקום הרגל~ ~~נשבר
 דינו ~כיצד ~המ~רקת ~~~ ~~~~~~~

~~~~~

 כננז בסינ בשננע בזה מקומו הנה
 וי~

~~~~
 אמרתי ע~כ בזה דינים חילוקי ~הרבה ~~ ~ ~
 אחד במקום ~ואחד אחד כאןל~~~ן

 לרו~
 הקורא ~בהם

 הק~ה שהוא~ הסימנים שלא~ר ~צם ~~אמפרקת~ ~ הן ~ואלו ~~~~~
 ואם להרמב~ם הדור פאר בשו~ת כמבוארשבצואר

 ובין בבהמה~ בין אזי לחוד הלז ~מפ~קתנשבר
~שרה בעו~

 א~
 לזקנה ילדה בין לחלק ואין ~הפ~~מ בלא

 לא ואם ~ ~פסק לא ~ם שם בחוט צריך בדיקהאך
 ו~צא השבירה אחר תיכף ~בודק ואם טריפהבדק

 רובו לא קצת ~~וטשנפ~ק
 ו~רו~

 שלם הוא ש~שאר
וי~ה

 ~ל~
 מרא~ ~שינוי ריעותא שום

 אבל כשרה כלל

 לקותא בו יש שלם ~נשאר ~מה וגם נ~~ק ~קצתא~
 כלל נפסק לא ואפילו טרי~ה ~ראה שינוי~ו

 להטריף יש מראה ~ינוי ~ו קלקול ~איזה בוש~~א ר~
 כיון~~טעם

 דה~~
 רגלים השבר במקום

 לדב~
 בו שיש

 החוט ~דקו לא ואם עי~ש~ ~~אינו ~~~~כאלו וחשוב~~~ו~~

 השבירה לאחר ~מים ~~ ושהה ~שבי~ה ~ אחר ~~~י~~

 החוט אתובדק
 ומצ~

 ושינ~וי קלקול איזה בו~ ~שיש בו
 שום בלא ויפה שלם והמו~ר שהוא בכל אפילומראה

 עי~ש~~~ היא טרי~ה מ~מ ו~ינויקלקול
 קיים והחוט עמו בשר ורוב המפרקת ~נ~בראם
 ~זה מטריפין פוסקיםיש

 באי~
 ויש הפס~מ

 כיון הע~ז כדעת הפס~מ אין באף מכשיריןפוסקים
 ד~שבר וכתב בזה מחמיר הלבננש אך קיים~~החוט
 רוב וגם ~ ככולו דרובו המ~רקת רוב אוהמפרקת
 ל~ננצ ל~וש טריפה ו~פק נבילה ~פק הוי עמובשר
 ~ בברכי והגנ ע~~ש ושנני והרנניו~נני

 להשגיח צריך ונק~ר חזר לא ~ם הנ~ל המקיליןלדעת דא~ כת~ יוס~
 בה יש אם ה~בירהעל

 עיקו~
 ~~יבת חשש מ~מת

 חכם ש~לת ~לא להקל ואיןהוושט
 ~ עיננ~

~
 נפסק וגם ~מו בשר רוב ו~ם כולו המ~רקת נשבר
 נ~ילה הוי החוטרוב

 וא~
 לא

 ~שב~
 רובהמפרקת רק

 דוכתי דבקצת טריפה אלא ~~ינו לומר להסתפקיש
 עיננש ככולו רובו הוי דלא ג~כמצינו

 ו~פסק המפרקת נש~ראם ~
 החו~

 ~רובו או כולו
 הרי קיים בשרורוב

 ז~
 ~יננש נבילה ולא עריפה

 חוליא ניטל~אם ~
 של~מ~

 הבשר כל אפילו מהמפרקת
 ~בילה זה הרי קיים החוט ו~ם ~קייםשעלינ
 לגמרי ~החוליא נפלה אם בין ג~טראדהוי

 ל~ר~
 ובין

 נפלהשלא
 לאר~

 קצותיה משני מ~יבורה ~~פרדה ~רק
 החוט על ותלויה במקצת ומעורה עדיין ~תלויהאף

 עיננשהשדרה
~ 

~~~~

 בצו~ר לפנ~נו הבאים בהמה או עוף
 נשבר המפרקת הינ כאלועקום

 וע~פ עקומה בשדרה ל~נינו ~~באים אוונתרפא
רוב

 הו~
 ~ ~ דינו כיצד בעופות זה מצוי

~~~~~
 דדבר ~ להלכה שם האחרונים ~עת ה~ה
 דאם המורה עיני רחות ~פי ת~ויזה

 בכח השבר שהיו מזה דניכר ~אוד רבהעק~י~ות
 זה ומפני רבה נטייה מה~ני אחד שבר ש~טה עדרב
 ה~דרה החוט ~נפסק טובא שכיחא ואז העק~ימותרב
 ויפה ~לם אותו שרואין דאף ב~יקה מהניולא

 כבר שנפסקחיישינן
 ר~

 ניכר ואי~נו היטב שנתרפא
 מהני השבירה אחר יפה הילוך שהלכה ידעינן אםמיהו

 הדגול שיטת לפי ובעוף לדידן אף בבהמההב~יקה
 ה~דיקה מהני לא ע~כ ~הלכה מה ~הני לאמרבבה
 מהני כאן גם המקילין בשם לעיל שכתבתי לפי~אך

 ולשמא שהלכה ידעינן בלא ו~ף בעוף אףהבדיקה
 שנראה כיון בזה לומר דיש ה~ם חיישינן לאנתר~א

 שנש~ר ~זהמה~~קמימות
 ר~ בכ~

 טובא שכיחא ~אוד
 כאן סוברים דלע~לקילין

~~~~יר



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  

 ~~~~~ ~ו~
~~~~~~~~ ~~  ~בל לנתרפא ו~יישי~ן הבדיקה מהני דלאלהח~יר

 ו~הני לחלק כן נרא~ אין הפוסקים רוב~ס~ימת
 בזה לחלק ובפירוש רב ~~~ר אף ענין ב~לב~י~ה
 אבל בלננש הגאון הוא רב ב~בר הבדיקה יועילשלא
 ~הרשננז ~הגנ ~צאתי וכנגדו בזה יחידאי ~דעתהוא
 הבדיקה מהני ~נין ובכל בזה ~~לק שאינו שלובשע~א
 אםלראות

 ה~ו~
 ויפה שלם נ~~א ואם ויפה שלם

כ~רה
 עיננ~

 שלא וניכר ~עט העק~ימות אם א~~ם
 השבירההי~

 בכ~
 ~פ~ק שלא קרוב אז גדולה ~בנטויה

 בחוט הבדיקה ו~הניה~וט
 א~

 ה~ח~ירין לדעת
 הלכה בלאואף

 ה~ו~ ~ד~ וא~
 ריעותא בו ו~~צא

כל
 א~ דהו~

 שינוי או ריקבון איזה כגון בקצתו
 לא דאם ~עכבת ~נננל בכל והבדיקה טריפהמראה

בד~
 שיראה בבקיאות לבודקו וצריך ~~פק טריפה

 דאלו בשלי~ותהחוט
 או ה~פרקת ~ת ב~תחו א~

 ~וב שלם רא~ו ולא אז החוט נפסקהשדרה
 אי~

 לו
 ע~י דנעש~ מיירי ~~ז והנה עי~נש~ וטריפהבדיקה
 ~הביא א~רים ביד להגאון מצאתי כי בתולדה ולאשבר
 ~היו בעוף ברכה ~חזיק ובשם יוסף מטה שו~תבשם

 קורקבאדננו הנקרא כפולה עקומה שלוה~דרה
 ~ן נמצא פע~ים שהרבה בא~רו ~~~םוהכשירו~
 טעם ונותנים ג~ילים ~ן ברייתם ש~תחילת~~עופות
 הא~רוח להפיל הביצה תוכל לא שלפע~יםלדבר

 אותה שתפיל כדי ~ת~קם היא ~כן ~תו~ההנירקם
 יוסף ~טה שו~תולפי

 ~ננ~
 בדיקה צריך

 בר~ה במח~יק הג~ לפי אבל עי~ש~ ויפה שלם ~ואא~ לראו~ בחו~
 להקל נוטהדעתו

 א~
 בלא

 ~דיק~
 כלל

 ~ עי~נ~

~~~~

 השדרה על אותן ש~כה עוף או בה~ה
 ל~סיקת חיישינן איבמקל

 החוט~

~~~~~

 או דבה~ה ~בואר ~ם הנה
 ~ו~

 שהכה
 ה~קל ו~לך ב~קל השדרה עלאותן

ענ~~
 עננפ ה~קל ~~לך ד~יון כ~רה השדרה אורך כל

 אפ~ר אי ה~דרה או~ךכל
 שיכ~

 לא ולכן ב~ח
 ~ם אבל החוט נפסק ש~אחיישינן

 י~
 ~שרים במקל

 נ~~ק ~ם שמא הקשרים ל~קוםחוששין
 ה~ו~

 וכן
 לאורך שה~ה א~נ~פ השדרה כל עננפ ~מקל הגיעלא

 מכה שכלה ב~קום המקל שראש חיישינןהשדרה
 חיי~ינן ~מי ה~אה בשעת המקל נפסק אם וכןבכח

 שב~קום ל~י שם החוטלפסיקת
 ~~פס~

 ~ושה ה~קל
 כ~וחבורה

 ברא~
 לרוחב הכה אם וכן השרביט

 בחוט~ בדיקה וצריך החוט נ~סק ש~א חיישינןה~דרה
 יש נננח בסי~ נפילה כ~ין בו אברים דרי~וק~לח~ש
 חיישינן דלא או~רים יש הפוסקים מחלוקת~ה

 ~אינו זו הכאה שע~י עד אברים לריסוק זו~~אה

 ~ש~פלה
 לאר~

 בו א~רים לריסוק ג~כ חיישינן אז
 נפלה בלא דאפילו או~רים ויש מי~טבפחות א~
אפ~ה לאר~

 י~
 שחעה ואם דבר ל~ל נפולה דין ~לה

 הילוך א~ות ד~ הל~ה לא אם טריפה לעת~עת בתו~
 ~ סוף דסוף כיון זה בכל נ~מ אין זה בנידון אךיפה
 ריעותא ~ום בלא ויפה שלם ונ~צא בחוט ובדקהחוט ~~יק~ חשש ~טעם השדרה בחוט בזה בדיקהצריך
 דריס~ק הט~יפות מחשש לצאת זאת ~הני שובכלל

 כח הלז בהכאה הינ שלא אנ~נו שרואין כיוןאברים
 בו ~אין כננש החוטלרסק

~~ 
 הפ~~~יים א~רים לר~ק

 ואיןשת~תיו
 נננ~

 הצלעות על שהכה היכא רק ~זה
 באברים בדיקה בעי~ן דאז ~ממש ה~דרה עלולא

 בכח המכה ה~קל וראש ~קשרים שבמקוםהפנימיים

 ד~ז ופיסק ריסוק שם איןא~
 ה~דיק~

 ~חוט
 אברים לשאר כלל ~ה~י לאהשדרה

 בקיאי~ אנו ואין הפני~יים בא~רים בדיקהוצ~יך הפנימיי~
בבדיק~

 ד~ הלכה לא אם ~פני~יים~וטריפה אברים
 דנ שהלכה ידעינן ואם הכאה אחר יפה הילוךא~ות

 רי~וק מחשש יצא הכאה אחר יפ~ הילוךאמות
 באחרונים עיננש ~לל בדיקה ואננצאברים

~ 
~

~~~~ 

 לפ~יקת דחיישינן בא~ן השדרה על הכה

החו~
 ורו~ין ~שדרה את בדק אך

שה~דר~
 וכלל כלל נשברה שלא שלימה

~ 

~~~~~
 רואין אם ~בואר שם הנה

 כלל נשברה שלא~לימה שה~דר~
 א~~

 לבדוק
 שבירת ענני היא החוט דפסיקת השדרה ב~וטכלל

 נ~ברה ~ דאנ~ט במתניתין תנן ~הכי ו~שוםה~דרה
השדרה

 ונפס~
 שם~דרה כשרואין ואננכ שלה ה~וט

 היינו ומיהו ~חוט לפסיקת כ~ל חיישינן לאשלי~ה
 ארוכה להעלות כדי ש~יטה לפני שהתה לא אםדוקא
 או יום רק שהתה לא כי ונקשר חוזר השברלהיות
 ש~ מיירי דבכה~גיו~ים

 עי~ש~ פוסקים ושאר ה~ננז
 ל~עלות שיכול השיעור ~הוא י~ים גנ שהתה אםא~ל

 וחזר השדרה נשברה שמא חיישינן ולהתרפאותארוכה
 ה~וט לפסיקת וחיישינן ניכר ~אינו יפה יפהו~קשר
 ~כשיו בזה נזהרים אינם והעולם בחו~~ בדיקהו~עי
 באורך או השדרה לרוחב כ~פ ה~ציות בהכאותלבדוק
 הק~רים~קום

 ורא~
 על שסמכו ואפשר ~ה~קל

 דסננל~פ~~קים
 דבהלכ~

 ל~ידי חיישינן לא יפה הילוך
והו~

 לעיל שהבאתי~ ~ה ועיין עי~ש~ שבר~ן אנ סברא
 הגנב~ם

 יעבננ~
 שכת~

 דמוכח חננצ הג~ אביו בשם
 לא לבד השדרה שנש~רה בידוע דאף~הג~רא
 החוט לפסי~תחיישינן

 ול~
 בחוט כלל ~דיקה בעי

ומ~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~על כלומ~מ 
 נפ~

 אם עכ~פ לבדוק לעצמו יחמיר
 ~ט~ז ~יין השדרה נשברה~~~

~ 

~~~~
 רוחב על במקל שהכה חולבת פרה

הש~ר~
 ~ח~ה כי עד רבה הכאה

 דינו כי~ד לאיתנה חזרה ימים ~יזה וא~רונפלה
~ 

~~~~~
 הנה

 ז~
 ה~ב נשאל

 ה~א~
 מהרש~ק

 להחמיר שראוי אף והשיב טטו~דבספרו
 או שנאבד כגון לבדוק אפשר באי עכ~פולב~וק

לעני~
 ~ ~י~ש להתיר יש מחיים החלב

~~~~
 ונתנדנד החוט שבתוך המוח נתמעך
 דינו כיצד קייםועורו

~ 

~~~~~
 הנ~

 המוח ~ת~ך דאפילו מבואר שה
 ועורו הו~יל ונתנדנד החוטשבחוך
 ~ עי~ש מותרת זה ה~יקיים

~~~~~~ 
 שחור שהוא ~נמצא ה~דרה חוט

מתחלה
 וע~

 כיצ~ סוף
 דינו
~ 

~~~~~
 ושאר הפר~ח וכן הלל הבית דעת הנה

 מתחלה שחור החוט הינ דאם~חרונים

וע~
 שום ~ו ואין וקיים בריא שבפנים והמוח סוף
 בזה לאסור שפסק כת~ש ודלא כשרה כללריעותא
 דפוסל מראה שינוי מצינו דלא כ~בו וטע~םעי~ש
 שב~נים המוח גם אם אכן לבד וכוליא בריאהאלא
 מוריד ולא מעלה לא דהמוח אף לה~ריף ישנ~סד
 דבכהננג אמרינן בעור מראה ~ שינוי דחזי~ן כיוןמננמ
 מראה ~שינוי מחמת לקוי העור אם ו~ן לקותאהוא

 היק~ברו~
 אף המוח את ~ופה עור

 שהמו~
 בריא

 טריפהושלם
 ~ עי~~

~~ 

~~~~
 השדרה חוט שבתוך ~מוח הומרך
ונשפך

 החוט הינ ואול~ כמי~
 או יוצאהינ נקו~

 שנ~~
 לא החוט~נקוב הינ אם או כ~ונג

 כשמעמידו החוט שימצא ~ד כ~כ שנמס רק יוצאה~נ
 המעטהינ

 שחו~
 לעמוד יכול הינ ולא שוחה לידו

 ~ ~~ דינוכיצד

~~~~
 דבכה~ג מבואר ל~ב בסינ שם הנה

 שה~ו~ אףטריפה
 ויפה שלם החוט

 המוח כ~כ ונתמסמס דנתמעך כיוןמטעם
 הוי ש~

 ש~תוך לרבנן להו דקים החוט העור נפסקבכלל
 וא~כ החוט עור ולפסוק לנקוב ~תיד כזה~לקותא
 מפנים נתרכך לא ~פילו וכן מזה גדול פיסוקאין
 יכול אי~ו ~ותו ~~~ידין ואם וכבד ~ב שהואאלא
 זה דכל טריפה ~כ כבדו ~~נילעמוד

 לקות~
 הוי

~
 ו~ו~

 טי~ש~ ליפסק הקרום
~~

~~~~ 
 החוט ~בתוך מהמוח קצת נחסר
 ~ דינו כיצדונ~ר~קן

~~~~~
 מהמוח קצת נחסר דאם מ~ואר שם הנה

 כ~כ הרבה נחסר ואם כשרהונתרוקן
 הריקן הי~כשמעמי~ו

 שחו~
 טריפה שוחה לידו

 מעט בין לפלוגי שייך לא כדונגובנתמס~ס
 בשעננא ~הגנ כולו~ להתמסמס שדר~וכיון להרב~

 כת~
 דכל

 מקצ~ו ונ~סר בנתרוקן אף לעצמו יחמיר נפשבעל
 ~בנ~סמס כלל לאחרים להח~יר אין אבל השדרהבחוט
 אפילו להקל אין מוח של לקרום סמוך משהואפילו

בהפס~~
 יש להקל צדדים עוד כשיש כן אם אלא
 ~ עי~ש ~~קצ~ו בנתמסמסלהקל

 ~~~~י~
 ה~דרה בחוט מים נמצא אם
 דינוכיצד

~ 

~~~~~
 דאם האחרונים ~עת שם הנה

~ 
 נמצא

 בכל השדרה בחוטמים
 עני~

 ~ריפה
 שבראש למוח דמי ולא מקיפו מוח לומר ~שייךדלא

 ~ עי~ש לננאבסי~
~~

~~~~ 
 ה~~מה להיות חוט של כחו היכן עד

 בהפסקתונטרפת
~ 

~~~~~

 נגד החוט כשמ~יע מבואר שם הנה
 אחד פיצול להתפצל שם מתחילהירכים

 ש~אל לצד ואחד ימיןלצד
 וכ~

 ועד ~קומות בהרבה
 הבהמה את ~עמיד ~וא בכלל ועד השלישיהפיצול
 כחוט דבר בכל דינו שם ~ד נפסק ו~ם כחו שםועד

 אך לעיל~ כנזכר בחוט שנוהג הטריפות בכלהשדרה
 לסמוך ויש טריפה בכלל עד הוי דלא שם הש~נךד~ת
 ואם ובשע~א~ ובפרמ~ג בת~ש כמ~ואר בהפס~מעליו
 עריפה ושניים ראשונים פיצולים חוטי מ~ני אחדנפסק
 חוט~ נפסקו א~ אבל השדרה חוט בכלל הםשגם
 תשש ואילך שלישית פרשה ומפי כשרה השלישיפיצול
 שלא ~ותה מעמידין וירכים השדרה חוטכח

 ~ ע~ש בכך מתה אינה נפסקה ואפילוהחוט יפסו~
~~

~~~~ 
 העוף להיות חוט של כחו היכן עד

 בהפסקתונטרפת
~ 

~~~~~
 דב~וף לן ~סתם שם בש~ע הב~י הנה

 בין עד הוא ~חוט פסיקתטריפות
 מחוברים ~הם המקום התחלת היינו ~רננלהאגפייס
 שכ~ב הרמ~א דעת מנה~ינו~עננפ אנן אבל עי~ש~~גוף

 לגוף ה~חובר עצם שכיבת כלות מקום עדלהטריף
 ~ם ויושבת שנכפלות העצמות מכלות למ~ההיינו

מ~חו~
 נפסק אם לאחרים לה~ל יש ובהפסננמ עי~ש~

 ~~י~ת ~~לות מקוםכנגד
 עצ~

 לגוף המ~ו~ר
 שם ויוש~תשנכפלות

 מבחו~
 ~נגד נפסק אם אבל

 יש בגוףחיבורו ~קו~
 להחמי~

 בה~ס~מ אפילו
 והבאר עי~ש~הט~ז כהכר~~

 כמ~רי~ח שפסק הש~ך בש~ היט~



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~  

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~

~

~ ~  ~קוםד~ד 
 שכיב~ כלו~

 קא~ לגוף המחו~ר ~העצם
 עי~ש~ לסכינים ודומין מבפנים הם ~שר העצמותעל
 על כן כ~ב הש~ך כי הוא ~כן לא~בל

 ~שרי הגהו~
 א~ל ~~רי~חשל

 הרמ~~ בהגהו~
 על ק~י כ~ן

 למט~
מכלו~

 שם ויושבת שנכ~לות העצ~ות
 מבחו~

 כנ~ל
~ 

~~~~

 בהמה
 שגורר~

 ~דע~ן ולא ~ליה
 ריעותאשום

 ע~
 מה

 שגורר~
 אי רנ~יה

 ~ החוט לפסיקתחיישיצן

~~~~~

 הנה
~ 

 ~פלה ראינוהו שלא כיון מבו~ר
וגם

~~ 
 שום בו ידעינן

 חייש~נןלא אחר~ ריעות~
 שמ~

 השדרה חוט דפסיקת החוט נפסק
 שיש תלינן רגליה שגוררת ומה שכיחלא

 חולי ל~
הנקרא

 שגרונ~~
 כאב ~פירוש

 הרגלים~
 דזה

 ולכן שכי~
 לה ש~ין אע~פ בעוף ה~ה וכן בדיקה ~פילוא~צ
 מותרת אפ~ה כלל הולך שאינו ונמצא רגלים שניאלא

 בי~~אמרינן
 שגרונ~~

 לכתחלה לקנות ומותרת נקטה
 לעמוד יכול אינו ואפילו לילך יכול שאינו אף ~גוימן
 שנ~לה ראו שלא מאחר בשגרונ~א ותלינן רגליו עלכלל

ול~
 ריעותא שום בי~ ידענו

 תלינ~
 להקל ~ין במצוי

 נראה שם הט~ז ~לשון אך עי~ש~ להח~ירובין
 ד~תחלהדד~ו

 אי~
 כזה עוף הגוי מן לקנותו

 ~ עי~ש שם אחרונים ש~רדעת וכ~
~~

~~~~ 
 וראינו השדרה אורך כל על הכה
 רגליה גוררת כי הכאה אחרבה
 ~ דינוכיצד

~~~~~
 דבהכה ~ש~ד הפרמ~ג דעת שםהנה
 כל על שהכה אף רגליה וגוררתענ~ג

 ~שדרה~ורך
 מננ~

 ריעותא ויש רגליה שגוררת ~יון
 ~ עי~ש בחוט בדיקה וצריךחו~שין

~~~ ~ ~  
 רגליה וגוררת שנפלה נודע אם
 ~ דינו~כיצד

~~~~~
 מרבבה והדגול~~ הת~נש דעת לפי הנה
 בבירור שי~עינן אף שנפלה י~עינןדאם

 נפולה דין לה דאין טפחים ~ע~רה פחותשנפלה
 ~וט לפסיקת אבל נ~ח בסי~המבואר

 השדר~
 חיישינן

 ש~וררתמאחר
 קיים בשעננא הג~ אך עי~ש~ רגלי~

 דאין כשם להלכה שם והעלה ~ם השננךפירוש
חוששין

 לטריפו~
 כך טפ~ים ~עשרה בפחות נפולה

 שגוררת ומה החוט לפ~יקת חוששיןאין
 רגלי~

 תלינן
 טפחים ע~רה מגובה שנפלה ~ידעינן אךבשגרונ~א

 אזי לא או לדעת מעצמה נפלה אם ידעינן לאאך
 לה~שש אבל לבד החוט לפסיקת חיישינן רגליהב~וררת
 חיישינן לא הפנימיים אברים נתרסקו שמאנפולה
 אברים לריסוק נפולה דין החששדלענין

 הפנימיי~

~לינן
 הי~~ שנפיל~~

 לדעת
 ואמד~

 כ~~ו~ר נפשה
 חו~ פסיק~ להחשש ~בל נ~חב~נ

 חיישינן השדרה
כשרואין

 שגורר~
 ~ח עם מצוי החוט דפסיקת רגליה

 ובעינ~ילתה
~ 

 בדיק~
 אף הבדיקה ומהני בחוט
 ~ עי~שלדידן

~~~~
 בה רואין ואנן שנפלה נודע ~ם

 ~ינו כיצד אחת רגל רקשגוררת
~ 

~ ~ ~ ~
 שאר וכן והנו~ב השבו~י דעת הנה

 אחת רגל על רק דבצולעת שםאחרונים
 השדרה חוע מחמת שאם כלל השדרה לחוט לחושאין
 והיתה הרגלי~ בש~י בשוה כחו ומתפשט באמצע הואהרי
 הר~ מעיקרא נשמטה שלא וכל ר~לים בשניצולעת
 ראה לא דאם שם בזה כתבו ועוד עי~ש~ ~שרההיא

 שנפלההיהודי
 אי~

 שנפלה אומר אף~שהגוי לנפולה לחוש
 כשהיתה ~אמר א~ילו נאמנות לואין

 עדיי~
 ידו ~ תחת

 שזה יאמר אם שסובר מקחו להשביח ~וונתודאולי
 נפולהמחמת

 עדי~
 ~ עי~ש אחרת פנייה לו שיש או לו

 בעצמות שיש חלב מן השדרה חוט בתוך ניקור דיני~~
 אי~ה יבואר בו ניקור שאר וכן השדרה חוטשל

 ניקור דיני ~~~אות
 ~ בפרטיו~

~~~~
~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 כמה

 חוט~
דינם ~כיצ~ ~~המה יש אסורין

~ 

~~~~~
 קי~א ~מה בכללן החוטין כלהנה
 שאמרוכמו

 חזננ~
 כי וסי~נם

 אסורין הן אשר וה~וטין צו~ה קי~א מלאושולחנות כ~
 ה~ה הנשה גיד ומשום חלבמשום

 נ~~
 וסימנם

 עצמו בפני אחד כל לידע וצריך נ~א ~מנה תאכלואל
 אם דם משום האסורין החוטין ~יובפרוטרוט

 הא~ורין והחוטין דמי שפיר מליחה קודםחו~כן
 לחטט צריך הנשה גיד משום או חלבמשום

 אציין ועתה עי~ש~ ס~ה ~סינ כמבואר שרשיהןול~רש א~ריה~
 הן ואלו ש~הם דם משום שאסורין חוטיןיש ~ הן ואלו אחד במקום שבהם דינם החילוקיכל

 הל~ון שבצד התחתון ושבלחי ו~בכתף שבידחוטין
 וחוטי הלב וחוטי שבצואר וכן ושבל~ון ומכאןמכאן
 עכביש בית כמו הדקין השומן בתוך שהםהדקין

מסובכים
~ 

 גם עיננש~ בזה
 נוהגי~

 ארוך חוטי לה~יר

אצ~
 לפי הא~ני~ שב~חורי חוטי וכן מבפנים החזה

 מל~יםשהם
 אב~ ד~

 חומרא אלא אי~ו
וכן בעלמ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  

 ~~~~ו~~~ ~~~~ו~~

~ ~ 

 הם אשר א~וריים שבחלק ~ חוטין וכמה כמה ישוכן ~~~~~ ~~~
 ~פרטיות אי~ה דם~~ו~בואר ~יסור מחמת רקאסורים

 האסורין הקרומים וכן החוטין אלוכל ניקור~~ בדיני ~נבאות
 לא דאם המלי~ה קודם ול~קר להוצ~א ~צריךדמא משו~

 א~ל לקדירה לבשל והננמ מלי~ה ב~ם מהני לאכן
 שאיב מ~אב דנורא מליחה ולא ~תיכה לא א~צלצל~
 מובלעים הם אם אבל האש ע~פ ה~וטין כשפניודוקא
 ואם יחת~ם כן אם אלא שואב האש ~ין הבשרבתוך
 כל נגד ש~ים צריך החיתוך קודם ובשלן נטלןלא

 ובמליחה ובצליהחוטין
 י~

 ~~יב ולקלוף להחמיר
 ~שום בצלי נטיל~ ב~י ולא וקרומים ~חוטין~ותן
 בבשר פולטין ואין ~בים הם אלו החוטיןדעור
 ~הם נטילה צריך בוורידיןאבל

 פולטי~
 כמו בב~ר

 דבע~נן והא ~יננש~ וורידין בדיני ~נ ~אות לעילשמבו~ר
 היינוקליפה

 ל~ת~ל~
 לא אם אבל הבישול קודם

 ה~וטין שנטלו א~ר ו~שלוהוקלפוהו
 מות~

 בדיעבד
 ע~י או צליה ענני פולטו כך דכבולעו ששיםוא~צ

 ובטננז בסננה שם ~בש~ך שמבואר כמומליחה
 היי~ו ה~~ל החוטין ליטול שצריך שאמרנו זהכל ~

 ~שום אלו ~וטין ליטול אננצ בעופות אבלבבהמה
 ה~וטי רק ~לי~ה ע~י משם יוצא והדם דקיןשהם
 יחת~ם או משם יטלוהצואר

~~ 
 לשנים המפרקת

 הוסר אםובדיעבד
 ר~

 וכמבו~ר סגי ה~וף מן הראש
 עי~נש וורידין ~ בדיני ~נ באותבפרטיות

 ~~וטין ~ול~קר להוציא דצריך לעיל דאמרינןהא ~
 בודאי ידעי~ן בדלא היינו וצלייה~ ה~ליחהקודם
 שלא דח~קה מהני לא ~פק ואפילו ~וורידיןשנ~חטו

נשחט~
 ניקב ואפילו

 הוורידי~
 או אבר אבר ח~כן או

 לכ~חלה מהני לא מליחה קודם או צליהקודם
 ~נ באות וורידין בדיני כמבואר הדס נתקרר~שכבר

 או שבצואר הוורידין שנש~טו בודאי ידע אםאבל
 ש~נקבן~

 כדי ~ם הדם שעדיין שמפרכס בשעה
 כל לנקר אננצ אז בתוכו יתקרר ולא הדם כלשי~א
החוטין

 שב~ו~
 הוורידין אחר ~~ררין ש~גוף הדם כל כי

 בחוטין היינווכ~ז
 שי~

 צואר וורידי עם חי~ור להם
 כגון חוטין שאר אבל הוורידין כששחטן ל~~ר אננצ~ז

 הוורידין שש~ט אעפ~י ו~~ומה ושבכתף שבידחוטין
 שבכסל ~וטין וכ~ש אותן ל~קר צריך מ~מ נקבןוגם
 ~הני דלא פשיטא חלב ~שום הא~ורים קרומיםוכן

 עי~ש הצואר וורידינקיבת
 חוטין היינו חלב מ~ום שאסורין ~וטיןיש ~

 ש~עוק~
פי~ו~

 קצה והוא ע~ה המקרא ~לשון הנקרא

ה~דר~
 והם

 חמש~
 ~נ

 בימי~
 שבימין ה~נ בשמאל ושנינ

 כל שבשמאל והשנים שנים ל~נים מתפצל אחדכל
 מחובר~ אחד וראש שלשה ~ לשלשה מתפצל מהםא~ד
 ש~חת ~כסל נדבק הפיצולין וראשילשדרה

 ~בחלק מצוים הפיצול~ן ראשי ~ואותם הצלעות~ור~שי החז~
 הכ~לים מחלב שיו~קים ~~ב משום וא~וריםהפ~ים
 חלב משום שאסורים סננד ~סינ מהש~ע משמעוכן
 לאו ~ואי בתרייהו לחטוטי דבעי שם שכתב~מה
 ל~טוטי הצטרך מה ~לבמשום

 לבד ~תיכו די כ~
 ה~מב~ם בשם הביא הנשה גיד בפנ חמ~ודותוהדברי
 ~ דמא מ~ום אסורין ה~וטין דאותןדסו~ר

 ~אבל עיננש~
ל~

 כנננל הפוסקים רוב ~עת כן
 וי~

 בא~ו מקילין
 לה~מיר טוב אך ~בשר בלועים שהם במקוםהחוטין
כמבות~

 מבואר שלהם והניקור ~יננש~ ס~ד בסינ ברמ~א
 וא~ משתלפי ח~י~י להו ~לפי דאישם

 שרוים הם
 ל~~וטי ב~י לא ואי ו~~תלפי כחמימי הוננלבמים

 סננד בסינ עיננשבתרייהו
 א~ורין ~טחול ~שבתוך ה~וטין~ם ~

 משו~
 לכ~ע ~לב

 שבכ~יו~ החו~ין גם ~לי~ם~ חייבין אין~בל
אסורי~

 גם עליהם~ ~ייבין אין אבל ~לב משום
 משו~ א~ורין א~וריים שב~לקהחוטין

 ~וט וכן חלב
 עיננש~ הכליות מחלב יונקים כי להסיר צריךהאל~ה
 אי~ה י~ואר די~ים החילוקי וכל בפרעיותועיקר

 ניקור בדיני ~נבאות
~ ~ ~ ~ 

~~
 חלב מ~ום האסורין ה~וטין

 ומשו~
 הנשה גיד

 ~ם ול~רש אחריהן ל~טט דצריךדי~ו
 שרשיה~

 קו~ם
 מלחן ואם~מליחה

 ~מ~
 חלב ב~אר כ~ו ששים צריך

 ובהפסננמ קננה ב~ינ בסנ דקיי~ל בשר ~םהנמלח
 מא~ר קלי~ה ענני להתיר וצלייה במליחהלהקל י~
 כ~וש ~לב רק נקרא דאי~ו קליפה בלא אפילומתירין די~

 משום בהו ל~ג~ר שייךולא
 ~ל~

 עיננש דמפעפע שומן
 ~שים א~ן ואם היתר ~ום אין עמם כ~ב~לןאבל

 הח~יכה כל כ~גד ס~ ~וצריך ~~~נ כ~גדםבחתיכה
 ב~ת~יכה סנ ~א~ן ברור א~ וכננז אסורה עצמהו~תיכה
 י~ א~ א~לכ~גדם

 בחתיכה סנ ~הינ שאפ~ר ספק
 כנגד הקדירה ב~ל לפנינו ס~ יש אם להתיריש

 סנ דהי~ ותוליןהחוטין
 ספיקא דהוי בחתיכ~

דר~~ן
 ~ עיננ~

~
 ארכובה בפרק ה~ופות בירכי ~נמצאים ~ו~ין יש

 המנהג אדומים חוטים והםהת~תו~ה
 כן עשה לא ואם ~מליחה קודם אותם ל~תוךשנוה~ין הו~

 ש~ם ש~~צאו א~נ~פ כך ש~תב~לו אף בדיעב~מותר
 בעלמא שו~ן אלא ש~ינואדומים

 ~יננ~
 סינ ברמ~נא

 מותר הם שגם נראה דבריו ומסתימתסננה
 ב~ם הביא הפ~נת אך בעלמא שומן אלא שאינוכיון לאכל~

הר~~~ז



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~  ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 או~ל היו ולא עצמו על מ~מיר ~יו זננל שהוא~רד~~ז
 א~ר דם מלאים ~~בעוף שנ~צאים ~ה~וטים~ותם
 הינ לא אבל ה~אר ואו~ל אותם משליך אלאהבי~ול

 עי~ש א~רים עלאוסר
 שא~ורי ~וטי ו~ן מבפנים ה~זה אצל ארוכיןחוטין ~ ~~

 אלא ~ואינו לה~יר דנו~גין לעיל שמבוארהאזנים
 ~ך ובשלן ו~ל~ן הסירן לא אם אזי בעלמאחומרא~

 ~~ באחרונים~ ~~~י~ש ~לל ששים ואנ~צ~ותר

~~~~
~~~~ 

 ~~~ו~~~ ~~ו~~~

 אוכל ~ כי~~כלתאכלו~
 וכו~ ~ל~

 ~~י ~~ן~~~~ב טהו~ו~~~ ~~מ~ת שאר ~ל~~ ~נ~~~~ ה~וגזה ~~ ~~ונכר~~~ונכל~
 ה~ה כ~~~ ~נ המה~ ~ ~וי מיני ושלשהא~ור~~

 ~~~~י ~~ וכבש~ מעז ~כוי~הבאה ~~~~יה~ ~מב~~
 בפרמ~ג ע~ין עצמו~ בפני~~ ~~~~~ ~ו~
 ~ב~ריכות~~

~~~ ~ ~~~ 
~לב
 שעליהם~ וקרום ~כ~לים ~

 ו~ו~
 ~~~~~ב

 הבשר ~א~נ~כ~~נ~ל~~~~ת בסמוך האמורה~~לים ~~ש~~
 ש~וא~ ~ ה~תני~ם ת~ת ומתפשטדק

 ~נראה ~מפרישו וכשהטבחקטנות ~~~~ט~~~~מצל~~
 הח~~ אות~

 ~~~~בו~ר
 שםברש~ו

 ~ואענ~~
 ~ופה ש~~~ר

 ה~ל~ ~אות~
 וכ~ר

 ~~א~~ו חופה שהבשר ~~לב אותו ~התיר לעילאמרנו

מ~
 ~יינו~ ~יל מתירין ש~נן דהא א~ור ~אן

 ו~יפוי ממקו~ו ~מנדנד שאינוהפנים ח~~
 בש~

 ~ ג~~~ר
 מפרקא פירוקי ב~ייה ~בהמה הא~ור ב~לק ~אןאבל ~ו~

 נעים אב~יה ~שהולכת רשנניפי~
 ~לפי ~ ~נמשכים והכ~לים~ מעלה ~לפי נמ~~יםשהם פ~מי~ ~~מתניי~

 בא~ור~ים אלא להם ~~ לחוש אין ה~לבים אלוכל ~י~ש~ הוא גמור ~יפוי ולאו בהם נכ~ה ה~לב ואין~טה
 בה אין ~ ~~נים ~של בהמה ~~צי אבל בהמהשל

 ה~~לים חלב~ הקרום~שעל ~~ן קצת רק אלו~ה~לבים
 הפנים ב~לק מהטבור למ~לה בראשה שםהנשאר
 ס~נ ברמ~א כמבואר משם הקרום את להסירוצריך

 ~~ עי~נש~נ~ד
 שעל~לב

 המ~~
 השמ~ה והיא ה~וסות ובית~

 שעל ה~לב וזה ~רת וענוש א~ור פ~י~השקורין
 עינ~ש ס~ד סינ שם בש~~ע ~מבוארהקרב

~ 
 יש הפריסה ~~ת ל~רס הדבוק~ל~

 בז~
 פלוגתא

 הלז ד~לב ~ובר יואל רבינו היינו הפו~קיםבין
 ה~ר~~ בבשר הדבוק בעלמא ~ומן רק דהואמותר
 ~לב ~אר ~~ל הלז ה~לב דא~ור ~נ~ל אפריםורבינו

והפלוגת~
 תלוי שלהם

 בפירו~
 ~בארתי כ~ו דתותב

 ~רבינו קיי~נל א~ן ולהל~ה שלהם הפלו~תאלעיל
 דאסוראפרים

 ה~ל~
 מלבד מ~~ם בכל המנהג וכן הלז

בני
 ריי~וננ~

 בידם מו~ין ואין היתר ב~קצתן דנוהג~ן
 זקן להם הורהש~בר

 וה~ה~נ~
 לבטל רצו דאם כתב

מנהגן
 ולנהו~

 כן לעשות רשאים ל~ומרא ואילך מ~אן
 שכתבו כיש~ ו~~לא רא~ונים וזלזול לעז משום ~זהואין
 הביאו ~הודא ל~ם ובית לבטלו רשאיםדאין

 ~ינ~~

וכ~
 וביו~ד הפו~קים ~תבו

 הו~
 המרדכי בשם ה~~י

 ה~~סה ש~~ת ה~~ום לה~יר צריך ה~לשלד~רי
 אלא ~~לקו ולא הקרב שעל ה~לב לאותהממעל
 ~י~נש~ משה בד~כי וכ~~כ הקרום אותו שת~תב~לב
 להחמיר הפו~קים שם כתבוגם

 ב~ל~
 שאינו הלז~

 מ~~ל ~~י~הו ~~ומר שי~ך ולא הוא טמא כי כלל~ותם

~~~~

 איזהו
 ~הא~ורים ~לבי~

 ואיזהוהמותרים

~~~~~
 דרננע פלוגתא ע~ב מנ~ט דף ב~ולין הנה
 אשר ה~לב את כתיב ישמעאלורנ

 הקרב ~ת המכ~ה ~לב מה אומר רננע הקרב~ל
 ~ ~קרוםתותב

 ונקל~
 כו~ ~ל אף

 א~ר ישמעאל ורנ
 תותב ר~נני ופירוש ~י~ש~ ~לב הוי ל~ו~ ונקלףדקרום
 הקרב על פרוש הואכשמלה

 ~יננ~
 ל~ון הוא ותותב

 היא ~תרגמינן ל~ורו שמלתו הוא ~ית~גום
 הפוסקים העלו ולהל~ה סננד~ ~ינ ב~ננך עי~נשתותביה

 ג~~ הוי ל~וד ונקלף דקרום יש~עאלכרנ
 ו~ננש ~לב

 רבינו בינ פליגי דתותב ובפירוש נוהגין~ וכןתותב
 תותב מפרש אפרים דרבינו יואל ורבינואפרים
 ~לב ~יינו פרי~ה ש~ורין המ~~ה הוא ש~~להפירו~ו

הפרי~
 ~לב הקרום ות~ת קרום ות~ת~ו ה~רס על

 והיינו הימנה ונקלף ב~רסדבוק
 תות~

 קרום
 יואל ר~ינו אבל ב~רס הדבוק ה~לב א~ורול~ך ונקל~

 הימנה שנקלף קרום יש ולו ה~~~ל שמלה תותבפירוש
 דיברו לא מזה לכ~ס ה~~וק ה~לב א~ל פריסהמ~ותה
 הדבוק בעל~א ~ו~ן רק והוא כללחזנ~ל

 בב~~
 ה~רס

 ~~~וך~ועוד לקמן אי~ה יבואר קוי~נל ~מאן ול~ינאעי~ש~
 אותו ~ופה בשר יהינ שלא צריך ~י ב~לב יש~רט

 ~~ל וטעמא והמ~בר הטור ~לשוןכמבואר
 אנו ~ה ו~טעם ה~~לים שבתוך ולא ר~~נאא~ר הכסלי~

נוה~ין
 באר~

 אותו להתיר אש~~ז
 ~ל~

 מבשר המ~ו~ה
 באות אינ~ה ~יבואר ~מו הפנים ב~לק ה~סליםבתוך

 ה~~לוקי ~ל א~ד במקום ~אן אציין ועתה ניקור~ ב~יני~נ
 הם אשר ה~ל~ים ואיזהודינים

 א~ורי~
 ואיזהו

 מות~יםהם
 ~הורות בהמות שאר של ו~ן ועז וכשב שורחלב ~

 לא ועז וכשב שור ~לב כל דכתיב~סורים
~כלי



~ ~

 ~ו~~
 ~ו ~ ~~ ~~

 ~~ו~~אכל~ י~ו~
 ~ל~ ~~~יד~

 ~מור
 ~ו~

 ~רמבננם פ~ק ומה~ט
 שא~~כן

 ~וסקי~~
 ~כר~

 שיסתום דבר לך אין שניקב
 אין מ~מ אבל כנ~ל ~וא טמא שעל~ו ~חלב כ~או~ו

~ו~רים
 ב~

 ~זה החתיכה כל נגד ששים להצריך ~נ~נ
 ד~וקהחלב

 ב~
 או~ר ~אפרים רבינו זה שחלב כיון

 איסורין בשאר חנ~נ אמרינן דלא ~ובר ~בעצ~ווהוא
 וכן בטננז שם כמ~ו~ר א~ורה ~עצמה ח~יכהו~~מ
~ס~~

 ק~~
 ~לחו אם דיעבד ול~ין עי~ש~ ט~ ~עיף

 בשם הרמננא דעת הלז ~חלב ניקור ~בלא צלאו~ו

~ו~~
 כש~ר ד~~נו

 חל~
 לב~לו

 ב~שי~
 במליחה אפילו

 אבל ק~ה ב~י~~ וכ~ב~אר בב~~ול וכ~ש~צליי~
 ר~ינו~ס בנישל הכלי~

 ~יכ~
 בישלו אנחנו שאם ל~קל צד

 ~ו נוהגין שהם ~ואיל לנו ה~בשיל ד~ותר~~הם
 ובכרו~פ בש~ך עי~ש~היתר

 סננ~

 דנ
 גס וצד הוא גמור חלב הט~ול שעל וקרוסחלב ~

 בכזית דבוק חלב כשיש היינו עליו חייביםשלו

וב~קו~
 שדבוק

 לכר~
 הנ~תר צד~ והן הנגלה ~ד הן

 הט~ול שאר שעל ~האבל
 והחוטי~

 וכן ניקור בלא ונצלה נ~לח ואם עליהם חייביןואין~ אסורין שבתוכו
 בדיני ~~ באות ~י~ה יבואר בזה דינים חילוקיש~ר

טחול
 קרו~ים שני עליה שיש הי~נו ~כוליא ש~לחלב ~ עי~~

 והת~תון עליו וחייבין הוא ג~ור חלבהעליון
 ודיני עי~ש~ עליהם חייבין ואין אסורים שבהוהחוטין
 באות אי~ה יבואר בהםניקור

~ 
 באריכות ניקור בדיני

 יבואר ניקור בלא נתבשלו או נמל~ו או נצלה אםו~ן
 ~~ כוליא בדיני ~נ באותאי~ה

 קרום לנקר וצריך אסור הכבד יותרתחלב
 המונח הקרב חלב משום הכבד צד שלהעליון
 הקרום שתחת השומן לנקר עוד מחמירין וישעליו
 כלל ניקור א~צ הריאה שלצד הפנים צד אבלההוא
 ליתי דלא צ~דיו שני ולהסיר לנקר המנהגאבל
 נצלה או נמלח א~ לענין ~זה דינ~ם ושארל~ט~י
 ~~ באות אי~ה יבואר הנ~ל ניקור בלא נתב~לואו

 כ~דבדיני
 שעל הקיבהחלב ~
 הקש~

 מה~ת הדין מן א~ור
 גמור חלב לכ~ע והוא ונקלף קרום ~ותבש~וא
 והיינו ~י~ור בו שנוהגין מ~נהג אסור היתרושעל
 ונקלף בקרום ישמעאל כרנ לא~ור שנוהגיןהיכא
 החלב מותר נה~ו דלא ובמקום לאסור~ בזהנהגו
 תותב בלא ונקלף דקרום כרננע העיקר כי הי~רשעל
 כה~וסקים ד~יקר לעיל שהעלתי לפי אך חלב~ שמי~לא

 ~ר גרירי דאנן מ~עם יש~עאל כרנ להלכהשהעלו
~~י

 יש~עאל ר~ ~~ר גר~רי שה~ ב~~
 דקרו~

 ונקלף

 הקרום לה~יר וצריך גמור חלב הוא ג~כ תותב~לא
 שם שיש ב~קום והיינו שעליווהחלב

 קרו~
 וחלב

 שם שאין במקום ואפילו ונקלף קרום הוי כיתחתיו
 שם ואין ותחבולות בכח כ~א לקלוף ואננאקרום
 בקיב~ בין ~ קליפה נוהגין אפ~החלב

 בכרס ובין
משום

 חל~
 גריר~ דאנן ואף עליו ה~ונח הפריסה

 הוי ונקלף דקרום ~סננל יש~עאל רנבתר
 חל~

 ודוקא
 בתחבולות כה~ג~ לא ~בל תחבולות בלא כדרכהנקלף
 העליון קרום ניקור צריך הכ~ד ב~ותרת דקי~לכיון
 וכדו~~~ בכרס ה~ה עליו המונח הקרב חלב~שום
 דבא~י ואע~ג היתר ~על החלב ניקור בלא ~שלוואם
 אותואוכלין

 ולא חננננ ואמרינן בינ להקל אין מ~~
 הדבוק לחלבד~~

 לכר~
 דאמרנו דלעיל הפרי~ה תחת

 הקשת שעל כיון ש~ני דכאן חנ~נ אמרינן דלאלעיל
 מה~ת אסורדשם

 החל~
 שעל החלב גם לכן

 וחנ~נ אסור שםהיתר
 דחיישינ~

 לטעות
 דצריך הדין ולכן מה~ת אסור דהוא בינ להקלשיבאו דאקשת~ בחל~

 ובין באקשתא בין שעלינ החלב כל נגד בקיבהששים
 נגד ששים וצריך חנ~נ ~נ בקיבה אין ואםבאיי~רא

 הקיבהכל
 מש~תח~ל~ן אמה באורך אסור הדקין שעל~לב ~ עי~~

לצא~
 הדיני~ פרטי ושאר בזה וה~לוגתא הקיבה ~ן
 ~ עי~ש דקין ~דיני ~~ באותמבוא~

~~
 מיירי בא~י~ה אסורים הם אשר הנ~ל החלבים
 ה~רדכי דעת חי חלב האוכל אבל בישולע~י
 סובר למלך ה~שנה אך עי~ש~ לגמרי ומותרדפטור
 להלכה העלה ס~ד בסינ והפר~~ג מדרב~ןדאסור
 אי~ור חי חלב דאוכל הנ~ל למלך ה~שנהכדעת

 ~ עי~ש בו ישדרבנן
~~

 חיה חלב הוא באכילה מותרים הם אשר חלבים
 המזבח גבי על ממנה קרב שאינה טהורה מיןדכל
 דבז~ן כתב יו~ה כנפי בספר והגנ מותרת~ שלהחלב
הזה

 י~
 בידוע כ~א חיה חלב לאכול ~לא להחמיר

 עכ~פ ולהתיר לסמוך יכולים ו~יהו חיהשהוא~
 ח~יכות שפרסותיה אע~פ כענפים ~שתרגיםבקרניים
 מ~ום אסור אינו טמאה בה~ה של החלב וכןעי~~~
 טמאה בה~ה ~שום אלא חלבאיסור

 ונננ~
 לענין

 ד~ותר חלב ~שום האסור מדבר הנאההנודר
 חלב על לח~וד נ~מ ועוד ~מאה~ בהמה ~חלבבהנאה
 שהוא דחמיר טהור חלב על חשוד שאינוטמא

 לקדירה נ~מועוד בכר~
 שי~

 בה
 נ~~

 בה ונפל היתר זיתי
 ~הור חלב של וא~ד ~מא ~לב של אחד זיתישני
 חבירו לבטל הי~ר של הנ~ט עם ~צטרף אחדדכל
 הרבהועוד

 יש ~~~
 עיי~

 וכן צ~ח בסינ באחרונים
~~ב



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~~י~
~ ~~ 

 דחלבו מת טנ בן או חי חנ בן פקועה בן של~חלב ~~~~~ ~~~~
 מותרוגידו

 ר~
 ~מעי ידו הושיט אם וכן אסור דמו

ב~מ~
 בתוכה והני~ו ש~תוכה חי טנ מבן חלב ותלש

 בפרמננג כמבואר א~ו בשחיטת דניתר מותר~חלב
 ~ עי~ש סק~ובש~ד

~~
 שאינו או במינו מין הוי אי בשר עם חל~ים
 דאם צ~ח ב~ינ הפוסקים דעתמינו

 הב~~
 ~ינו

 החל~ ~ויש~ן
 מינו בשאינו מין הכחוש הבשר עם

 שם השננך דעת שמן הוא הבשר ואם ובשמאבטע~א
 בצ~ע ~~ה נשאר והפרמ~ג בט~מא במינו מיןד~וי

עינ~
 בטעמם דשוין לכ~ע במינו מין הוי וחלב ושומן

 יונה כנפי בספר הגנ דעת הכליות וחלב הדקיןוחלב
 ~ עי~ש הם מיניםדשני

י~
 ואינו כחוש מיקרי אי כחושה בהמה של חל~ים
 כחוש דנקרא ק~ה בסינ הפוס~ים דעתמפעפע
 הוא א~ בו חילוק ואין כלל ~פעפע ואינובטבעו

 או מהננת אסורים אשרמהחלבים
 ~אסורי~

 מדרבנן
 ~עי~ש

~~
 בשר ~ה מדיחין אין בכלי שהדיחו חלביס

 בו חותכין אין החלבים בו חותכין אשרסכין וכ~
 עי~ש~ ס~ד בסינ כמבואר~~שר

~~~~~ ~  

~ ~  

~~ ~~~~~ 
~~ ~~~ 

~~~~~
 הנ~

 שם ~חרונים דעת ק~ג בסינ

 ביי~דחל~
 נותן הוא אם ספק הוא

~ע~
 שמ~ואר ספק כדין דינו והוי לשבח ~ו לפגם

 או פוגם אם בספקשם
 מש~י~

 תורה אי~ור הוא אם
 מינו בש~ינו מין אפילו דרבנן איסור הוא ואםאסור
 תורה איסור אפילווכן

 והו~
 רוב ויש במינו מין

 ספק הויהי~ר
 דרבנ~

 זה מיקרי ולא לקולא ותולין
 הגנ כתב גם עיננש~ כלל ידיעה חסרון מחמתספק
 יונה כנפיבספר

 דחל~
 טע~ו הוי בדבש

 לשב~
 ~ עי~ש

~~~~
 כלים

 שהנםרי~
 בחלב ~דובקים שלו

 שאר או יין לתוכם לתת ~ותראי

 ~מ~קי~

~~~~~
 מבואר אנ סעיף קכננא ~סינ הנה

 שהטבע מטעם יין לתוכו ל~וםדמותר
 והחלב ה~לב ~ן ל~רוחהיין

 נק~
 עצמו בפני ועומד

 בנו~ב ו~גנ הריב~ש~ בשם ~רמננא עי~ש ביין נוגעואינו
כתב

 ע~
 דלאו

 דוק~
 עי~ש~ משקין שאר ה~ה אלא יין

 כתב שכר לחבית חלב שנפל שאלתו ~נידון הפרמ~גו~ן
 טבעם משקין ~אר דה~ה במ~ז אנ ס~ק סנ~ד ~סינ~ם

 הנ~ל והרמננא הריבננש ד~ם שם וכתב ~~לב מןלברוח
 בחלב ~לא ~~~רילא

 ה~סרי~ ~בי~
 כש~~נח לא אבל

 כ~~ונח כ~ המש~ה ב~וךהחלב
 ~ח~
 ~וך ~

 בולע~~כ~~ ~ודאימעל~ע ~~~
 רו~ו~ עינינ~

 ש~ש
 ~~מ~~ר חי דחלב כיון שאלתו ~נידון היתר צדלצדד רוצ~ ש~ ~ך עי~ש~ שש~ם ~ ביטול וצריך~מנונית ~~~

 דעת לפי יש דרבנן איסור רק לאכו~~מה~ת
 ~משנ~

למל~
 י~ ואננכ כנ~ל

 למ חי חלב כשנפל זה לפי לומר
 עם ש~וא כ~ו המ~קהושותה שק~

 ~חל~ ~~
 הוי דשם

 כ~רך שלא ו~~וי כבוש שהינ ואף דרבנן איסוררק
 דרבנן באיסור דמותר~כילתו

 שנשא~ ועי~~
 בזה

 בצ~ע~

~~~~
 דינו כיצד בחלב שנתבשלו חלבים

~ 

~~~~~
 ד~ול ~~ בספר הג~ הנה

 ~~ס~~ מרב~~
 אסור בח~ב ~~ב דהמבשל כתבפ~ז

 האיסור ~ו אין באכילה אבל בישולו על ולוקהמה~ת
 בחלבדב~ר

 ג~~ וב~נא~
 ~עי~ש א~ור אינו

~ 
 ~דעת

 פסק ו~כן עי~ש~הרמ~~ם
 ש~

 ~ז ד~סומך להלכה
 ~חלב חלב~ כשנת~~לו בה~אה לא~ורשלא

 בפתיחה שם~ הפר~~ג אך עי~ש ה~סיד לאהפסד ~מקו~
 ~ונה כנפי בס~ר ~~נ וכן בהנאה דאסורכתב

 בח~ס הג~ דעת וכן בהנאה לאסורבזה פ~~
 אך בהנאה לאסורהמחמירין כדע~

 כת~
 א~ד אם שם

 מזחי~ים אין הנ~ל מרבבה דגול הגנ כדעת ובאמורה
 ~דגול ד~ם ~כתב ~ש ועי עי~ש~אותו

 מרבב~
 ~מקיל

 מיירי בהנאהבזה
 ~עני~

 אבל הנאות שאר
 ~ עי~ש ~חלב ~שר למבשל לחוש דיש אסורבידים להדליק~

~
~~~~ 

 שעוה כנר ~שוי דולק נר של חלב

שנ~~
 ד~נו כיצד כלי על טיפה מ~נו

~ 

~~~~~
 דעת צ~ב בסינ הנה

 ה~רונ~
 שם

 דטיפהה~כה
 ~~ הנופ~~

 ~נר הכ~י
 גרירה אלא א~צ ~שעוה ~ל כנר העשויה חלבשל

 ~ח דפסק טיפה מאותו סולדת היד אםאפילו
 שמח~יר כפר~ח ודלארתיחתו

 בז~
 ~יד אם

 מנר שדולק מהותך מחלב טיפה נפל אם א~לבטיפה ~ולד~
 מ~יו נפל והטיפה לאמפ~עשקורין

 במקו~
 שהפתילה

 שנ~סק אע~פ אסור הכלי כל אזי שם ~משדולקת

הקלו~
 הרבה מרותח הוא אור ענני שרתיחתו כיון

 אם אבל כ~ר דין לו יש עדיין כשנפסק שאפילועד
 בתוכה שהפתילה הכלי מן אחר מצד נופלת~טי~ה
 שנרתח ~חלב טי~~~ שנפל או רותח מיקרילא

 האש אצלבקדירה
 ד~~~ כיו~

 ככל~ חשיב לא הקלוח
 העשוינ ~בנר מתירין דאנו והאראשון~

 ~~ד~ כשעו~
בגריר~

 אם א~ל הכלי על מה~ר טי~ה כשנפל דוקא
 ושהה הכלי על הדו~ק ~נרנפל

 ש~
 הכלי ~ל קצת

 שס הפרמ~ג דעת ולפיאסור
 ל~

כי ~געל~ בי~ ~~ני
 ליבו~ צרי~

 עי~ש~
 ש~ ו~~כ~~

 כ~ב
 ד~פ~~~

 ~ס~ר



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~~י~
~ 

 א~ו~ ~~ל~ ~ ~~~ר~~עלהפ~~ ~~~~~ ~~~
 הכלי

 ~ל~
 ~~א~ר~נן

 ~ו יש~~~~~~~~~י~~~~~ן ~כב~
 א~ ~י~ש~ ~לחל~ח~~

 הכרוננפ
~צ~ד~

 דהחלב ~~לנו ד~נרות מ~ם ~הנ~ל ~ל ל~~ל~

 ~נעשה טרם למ~וד ו~וסר~~ ~בי~~ י~ים~~~~~~~

נר~~
 ~הוי~

 ~ע~ ~ ~~~ות~
 ה~~רונים כ~בו וכן ומותר לפגם

 הית~ם ל~בב ~יש ל~וררם אפשר דאי ~~שו~~~~לי~
 ~שהיו~ ~~ע~~להת~ר~~~~ו~~

 וה~נ ו~דומה ~~ל~ע
 רש~~

פ~~
 דאם

 ה~זי~
 על ~ס~ין

 או~
 חלב ~ל הנר

 כשר הוא ב~לב נגע לא ~~~~כין~~~םשהו~ם ~~
 או~ר ואינו ממש ~בו~אין דשלהב~

~ 

ו~~~~~
 מסחר בהם לע~ות מו~ר אי ~לבים

~ 
~~~~~

 ~~סור ד~ר דכל ~בואר ק~ז ~ ב~י~ ה~ה
 שמותר אעננפ התורהמן~

 ~~נא~
 אם

ה~~א
 דב~

 או ~חורה בו לעשות אםור ל~כילה ה~יוחד
~הלוו~

 חלב ~ ~בל עליו
 אע~~
~ 

 ~עו~~
 ~~תר לאכי~ה

לעשות
 ב~

 משא
 ו~ת~

 שהרי
 בפירו~

 התירה התו~ה
ל~~~וכתי~

 ודוקא ט~~ש מלאכה לכל יע~ה ~ינ
 ~ל אפילו טהורה~~~~~המה חל~

 נביל~
 ~לב אבל וטריפה

 ו~ן~ הב~י ד~ת טמ~ה ~מ~~~של
 הש~נ~

 ו~אר שם
 וכן ~חורה ~הם לע~ות ~ דא~ור~~רו~ים

 או חיה ~~לנ~י~ה ~חל~
 מסתפק כו~ חל~

 ~נ לעשות מותר א~~ ב~ ~~~ק~ ~ ~~ש~ד~~ד ב~י~ הפרמ~~

 דאסו~ וכ~~י~~~~עמ~~ ~~ס~~
 לעשות

 בחל~
 ~~ה ט~אה

 למכור ~עומד ב~~ב דוקאמ~ח~~הי~ו
 לאכיל~

 ו~וכר
 ח~ר ~~חלב~ותר~ להדליק או עורות למשוח ל~כור אכילה~~אבללצו~ך

 ~~ול~
 משום א~ור

 ~ה~ ~~~~
ו~מ~ש

 ~חו~ן ~~ט בס~ ~~~ר~והמח~~
 ~ד פר~~יוע~קר ~י~~~ מש~~

 נ~~
 בארי~ות

 באות ~י~~ יבו~~
~~ ~~

~ 
 ~~חורה בדי~י ~

~ 

~~~~~~~~~
 א~

 א~ ל~וך מותר~
 ~צמו

 ב~לב~

~~~~~~~~~~
 ה~~

 קי~ ~ס~ הט~ז
 ~~ להלכה ה~לה

 דא~
 הן בחלב בשרו לסוך הי~ר

 בסת~
חל~

 ד~יכא היכי אלא ח~ר ב~לב והן
 צער~

 אבל
~דם

 ~~שו~ ברי~
 ~א ת~נוג

 וא~ו~
 לת~וק א~ילו

 ג~ ע~ירק
 להני~ן מותר

 ~ות~
 ל~וכן

 ~והנ~~כ~~~~~ ~י~~ לתי~ו~
 ב~ה ה~~יך ~~

 ג~~
 ודעתו

 להקל ש~
 בחלבל~וך

 ~~ת~~
 ~~ל

 ~נ~
 ~~ר בחלב אך עי~~~

י~
 ~~~ר דחמיר דסוברים פוסקים

 ~ ע~~ חל~

~~~~
~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~

 חלב
 בב~~~

 נתהווה מאין
 ~ וב~

~~~~~

 וכן ~ראשונים י~ד ~סי~ מבו~ר הנה
~אחרונים

 ~כמ~
 מקומות

 מגופו ב~המה ומ~מצה~ת~ווה ד~חל~
 וב~

 מכל ממש
 בסי~ שמבואר כ~ו ~באברים~ מדם היינוה~~רים
 אסור הינ והחלב זנ ~~ק ב~~זי~~

 משו~
 מן ~בר

 קרא לן דגלי לאו ~יה~י
 ~ר~

 וט~ם ודבש חלב זבת
 מחובר דאי~ו משום א~~ה ~שום אסור ד~י~והדבר
 קרא דכתיב ו~א הבשר~ מן פורש ~אינו דברב~ום
 מן לאבר אזהרה שהוא ה~~ר ~ם הנפש ~אכללא
 בשר דוקאהחי

 מ~
 אבל חי ~ל ג~פו שהוא החי

 ו~ט~םחלב ל~
 דע~ ~~

 חל~ ד~ימי הפו~קים רוב
 גננכ

 זה ~אות לקמן ~י~ואר כמו דאמ~ה איסור בוא~ן
~ 

~~~~
 ו~בילה וט~יפה ~מאה ב~מה ~ל חלב
 ~ינו~יצד

~ 

~~~~~
 ב~י~ הנה

~~~ 
 בהמה של דחלב ~~ואר

 טריפה או ט~אהוחיה
 א~ורי~

 כ~שר
עצמו

 והר~~~נ~
 ט~אה דחלב כתב

 אי~
 עליה לוקין

א~
 ל~~ע נבילה חלב אבל ~ליה דל~~ין ~ובר ה~ו~נ
 לו~ין~ין

 עלי~
 אי~ור רק

 י~ תור~
 ~ו

 ~ עי~~
~

~~~~ 
 שנחלב ~ב

 מ~ה~
 שחיטה ש~ת עד

 ~ריפה הבהמה נמצאת ~שחיטהואחר
 ה~לב דיןכיצד

~ 

~~~~~
 ~~י~ הנה

 פ~
 ~חילוקי כל ~בואר

 החיל~קי כל באר~י ו~~י בזהדינים
 ו~~ה ביצים בדי~י ~נ באות בפרטיות בזהדי~ים
 ב~ות ~בו~ר ב~ה די~ים שאר וכן הם חדא כיבחלב

 בדיני~נ
 גבינ~

 ~ עי~ש

~~~~
 חל~

 חלב שאר עם שנתערב ~~יפה של
 ~ די~ו כיצדהיתר

~~~~~
 ~שים יש ד~ם להלכנ מבוא~ פ~א ב~ינ הנה
 אך אסור בודאי ששים ~ין ~ ואםטל
בי~~פקהי~נו

 ~י~
 בדיר בהמות הרבה

 ו~נ~
 ~יש יודע~ם

ב~מות
 הרב~ מ~וב~ו~

 ב~לב ש~י~ ~~פ~ר עד
 כיון ~ותרששים

 דמי~
 ב~ינו

 מ~~~
 ב~ל

 ~רו~
 רק

 ה~י ם~ ~צרי~ור~~ן
 ז~

 ונשפך ~~ינו למין דו~ה
 ~םכ~ב~~ר

 ב~~נ~
 הט~ז על חילק ש~ואל ה~~ורת ~~

 רוב א~נם ~י~ש~בזה
 א~~וני~

 הסכימו
 לדע~

 ~טננז
ל~קל

 ~ח~~
 ~שים שאין מיירי ו~~ז כנננל~ דרב~ן ספק

 א~רינן בעדר בה~ות ~ ~שים ביש ~ל בדירב~~ות
 חולבין הכלדמ~תמא

 בשו~
 ~יד~ינן אם אך ש~י~ ויש

 מ~ה~ה שהחלב~וד~י
 ~ה~רי~~

 יו~ר הוא
 ~חל~

 של
 כי מ~חרות אחת~המה

 ~המ~
 נו~נות ~טרי~ה

 שיש מה מהני לא אזי~ הכשרות ~אחרות ~אחתיותר חל~
 שראינו כי~ן כי ~ע~ר בהמותששי~

~~~ר הי~ ~ שהט~י~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ יותר 
 ~~ח~

 ~ין ~מסתמא אמרינן ~הכ~רות
 הכשרה האחת מזאת חלב יותרנו~~ין ה~~~~

 ומס~~~
 הכל

 ~~ ב~~~ ~שי~ ~~י~ ~~~ש~י~
 ~~~רות

 הנננל מהחלב נעשה ואם אסור~ והכל הטריפהשל חל~ ~נ~~
 חלב מכל שנעשה היינוגבינות

 בהמ~ ש~
 גבינות

 ב~ילות אינן הגבינות נתערבוואח~כ
 מעע~

 דהוי
 באלף אפילו בטלה ואינהלהתכבד הראויהח~יכה
 והחילוקים פרטיםושאר

 באו~ היט~ נתבא~
 ~נ

 עיננש ~בינה בדיניי
~ 

~ ~ ~ ~

 יש
 ~קו~~~

 ~ן ~רי~ות ~ה~~ת ~~וב
 וחמאה חל~ן מהן אוכליןואיך
 שלהןוגבינה

 ~ בחייה~

~~~~~
 בשו~ת הגנ הרב נשאל השאלה זה הנה

 ב~~ת והובא י~ג סינ חי~ד צבית~א~ת
 וכעין עיננש~ טעמי מתרי להיתר השואל ~לבעלוהשיב
סברתו

 להית~
 ~י~ אריה ~אגת בת~ובת גננכ כתב

 ~ותר ~ם ל~נ~ן~~~
 לשחו~

 ב~קומות ~יוננט בהמה
 הגנ וכן עי~ש~ הכשרות כמו טריפות שמצוייםאלו
 בר~י~~ר

 ~ת~ יוס~
 ~י~ר

 וכ~~
 שם

 התלמוד מעיקר אינןהטריפות ~רו~ ~יו~
 עיננ~

 כ~ב והמ~רי~ל
דהרוצה

 ל~חו~
 שום ~לע~ות ~לא יזהר חולבת בהמה

 ~חלבהגבינה
 ו~ל~

 ימים גנ לפחות החלב לאכול

~וד~
 שחיטתה

 ~ עיננ~

~ ~ ~ ~

 מעורב מבהמה שיצא חלב
 ע~

 דם
 ~דינו~יצד

~ 

~~~~~
 ~נה

 ~~ ~~ל~
 אחד ~~ו~ה ה~יא

 הדם וי~ול להצט~ן החלב ~יניחהורה
על

 השולי~
 החלב וישאר למטה

 ל~~ל~
 ה~לב וי~פוך

 שאינו הט~ם ואמר מות~ והחלב למטה הדםונשאר
ד~

 ~ב~ה הנ~לת אך הוא כשפים מעשה רק גמור
 עליוכתב

 ~ה~~
 ג~ור דם ~וא דב~מת כפרה צריך

 לש~ר יו~ל ומי ~שים צריך ולפחות ת~רובתואו~ר

 ~~כ~
 ~~א ~לב נ~רב

 ~~ק~
 ונ~אר ל~~ה

 ביןמעורב
 חבנני בש~ והפ~~ עי~~~ ה~ל~

ל~סור הבי~
 משו~ החל~ בז~

 חלב ונע~ה נעכר ~דם
 דםדיש וכיו~

 ב~ל~
 לגמרי לא ~עדיין מוכח א~מומית או

נש~נה
 הד~

 עכננד ~מש דם משום לא~ור ויש לחלב
 להקל ~העלה החדש צ~צ ל~ג~~בספרו מצ~תי ~ךע~~ש~
 הנקרא חדש ב~פר מצאתי וכן ~ עי~ש~ ס~ ביטול~י

 החיי~~~~
 להקל ~~~ב

~~ 
 הדם

 ~פ~
 השולים ~ל

 שום בלי ~למעלה נקי הינ והחלב~מטה
 מרא~

 דם
 ~אפשריוהינ

 הח~ ~פו~
 שיהי~ ~לב ~~ר ~~ו נקי

 למטה ישאר והדםנקי
 של~ ו~אופ~

 החלב יע~וד
~י~ור

 ~~יש~
 היי~ו

 ~ל~
 החלב מו~ר אז מעל~ע ע~ד

 וד~י החלב לבשלוב~רט
 מותר~ב~כי~~

 ~חר
 אלא אינו שבישלו דדםכיון~ הב~~

 ~דר~נ~
~סו~ק ~ו~ א~ ואפילו

~~~ 
 דם כמה נש~ר

 החלב עם מ~ורבונש~ר למט~ נש~ בח~~~~של~
 כיו~

 ~מדרבנן ~פק ~הוא
 ש~י~ ~אן ישש~א

 כתב ו~וד הדם~ נ~ד
~~ 

 היתר צד
 שי~ אף ול~בן נקי למעלה שהחלב שרו~יןכיון

 ב~~כו

~עור~
 בחלב ששים דיש מזה נראה מ~מ דם בו

 נ~
הד~

 נראה ~~ין כיון מעורב שבו
 למטה שנ~ר ומה ונ~י לבןוהוא ~~דמימו~ בח~

~~ 
 ~לל לן אי~פת

 ~מטה נ~~ר~הדם
 ~ו~חל~

 כ~~י~ ובשעה ממנו ~ופך
מ~ור~

 מעלננע עמד לא דהא חיישינן לא ~ו
 ול~

 ק~בל
החלב

 ט~~
 ~ם בעמד אבל מ~נו

 אם ~זי מעל~~
 ול~ן נקי והוא שו~ך~ למעלה אשר ~והחלב למטהנופל הד~

 ס~ אין אשר ~ר~ה הוא ל~~טה א~ר שהדםורואין
בחל~

 כל אסור אזי כנגדו
 החל~

 קיבל שכבר כיון
 עיננשטעם

~ 

~~~~
 חל~ מי~י

 שעשו לאחר והוא
ובשלן ה~בי~ו~

 החל~
 ~צף הא~כל כל הוציאו

 אלא ~ו נשאר ולא~למ~לה
 מי~

 ב~~א וקורין
 ~ לא~ או ממש כחלב דינו איסארוויטק~ע
~~~~~

 ~בסינ הנה
 פ~~

 ~וסרין דיש מבואר
 הלז חלבהמימי

 משו~
 ~א~ר

~ 
 ~~י

 ~כשפ~רש מו~ר ~בבשר ש~ובלע זמן שכל לדםודומה
 ~~ותר ~~~ב עם מעורב כשהי~ בזה הד~ן כןאסור
 ~~בר משוס אסור שנ~רש לאחר אבללכננע

~ 
 ~ה~י

 ~הל~~ אךעי~~~
 ~הפוסקים הע~ו

 ה~~י~~ן כד~~ ש~
 ~טעם חלב לנו הכתוב דהתיר כיוןמטעם

 דא~~~
דה~

 ~ח~ מן ~בר ה~ורה דאסרה
 ~קר~

 ת~כל ~~א
 ~ו ~~ופו שהוא ד~ר דוקא מיירי הבשר עם~נפש
 פורש ו~ינו דבר בשום מחובר שאינו חלב אבלב~ר
 ~~ו~~ חי של גו~ו ~ינו הב~רמן

 ~ימי הננה ולכן
 א~ וכן עיננש~חלב

 חל~ ~מי~י ~שר ~ישול
 ~~ן הלז

א~ורין
 ~ל~

 ~~ום ~וקין ~ין ה~וכ~ין וכן מד~בנן
 ב~

בחל~
 ~~ור מדרבנן ~לא התורה מן

 ~~ז~ ב~י~ עי~
 ~לב ~יאך

 המתמצ~
 ~ק~און

 גבינ~
 ר~ל

גבינות ~ש~ושי~
 נוט~

 מה~ת ואסור ~מש כחלב הוי חלב ~מי
חלב ~ ~~ש פ~ז בסי~~מבואר

 הנ~צ~
 וכל בקיבתה

 הפר~י~
 החילוק~ וכל

 בדיני ~~ באות מבואר ~זהדינים
 גבינ~

 ~~אות
 ~ ~יב~ בדיני~~
~

~~~~ 
 ~ דינו כיצד אשה חלב

~~ו~
~ ~  ~~ ~~~ ~~~ ~ 

 ~דול להני~~~בל
 ~~ ~~ד~~

 ~~~ו ל~וך ל~ל~ב ~~~~ו
~ר~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  כ~ונק זההרי 
 מהשר~

 ~ם ולה~יר ל~חלופי דאתי

~בהמ~
 אסור סכנה בו שאין לחולה ואפילו טמאה

 ארבעה ~ד ~הא~ה ~ חלב ~דין מן י~ונק תינוקאך
 ו~~ה לבריאשנים

 לחול~
 שאינו היינו

 ברי~
 אלא

 ~נים שתי רק יו~ק שהתינוק נו~ניןועכשיו כחו~
 הו~ ~~

~~רי~
 וכננז

 דל~
 מלהניק הז~ן ~שך כל לעולם פ~רש

 אפילו לי~ק לה~~ירו א~ור מל~ניק פירש אםאבל
 סכנה בו אין אם חולהכ~הוא

 וה~
 לה~זירו ד~~ור

 היינוכשפ~רש
 ש~יר~

 גנ וג~ל~ו חדשים כ~ד לאחר

 שנים דנ ~ד לינק להחזירו ~~ור אז מ~~~עימים

א~~
 הכ~ד בתוך פירש אם

 חדשי~
 לה~זירו יכול

לינ~
 ~ד

 סו~
 תשלו~

 חדשים כ~ד
 יות~ ול~

 הואיל

ופי~
 בין ~זה חילוק ואין אחת פ~ם

 פיר~
 מתוך

 פירש דא~ילו חליו ~תוך ובין~וריו
 ~~ו~

 א~ל בורינ
 פי~~~~

 ל~חזירו מותר לי~ק יכול שלא ח~יו ~~וך
 ~~ילולינק

 ~י~~
 ~ד לי~ק ו~ותר חדשים כ~ד אחר

 דפירש כיון ~שום ~נים ~והנד~~~
 כלא הוי חולי ~ח~~

 כננד ~חר כש~ירש להחזירו דא~ור ו~א כלל~ירש
חדשים

 ~תו~
 לא אי אבל וגמל~ו ~פירש ~יינו בוריו

 לא נכ~~ות מאשה וינק ~י~נה ~פי~ש רק ~גמלתו
 להחזירו דמותר והא כלל פירש~קרי

 כ~פיר~
 ~חמת

 לינק ~כול ולא ~ולה הי~ ~הוולד היינוחולי
 אב~

 אם
 הא~ה רק ב~יא הוא~הילד

 הית~
 כך ו~תוך ~ולה

 בריא שה~ולד כיון ~החזירו אסור ~הוולדפירשה
 בכלל ~ליעזר בד~שקכמבואר

 סננ~
 ד~סרינן והא ~י~ש~

להחזירו
 כ~פיר~

 כ~ד לאחר ~תוךבוריו
 חדשי~

 שלא היינו
 נחלה ~ם אבל עי~זנחלה

 ו~ו~
 ה~חבר דעת חולה

 וכן עי~~~ להח~ירו ~סור סכנה בו אין ~םבש~ע
 ה~ית אך ש~ הש~ךדעת

 יהוד~ לח~
 ב~ם הביא

 ס~נה בו שאין לחולה ד~~ילוכנה~ג
 מו~~

 לי~ק להח~ירו
בעוד

 חול~ שהו~
 עי~ש~

 ו~כר~~
 ד~ין דהא ~תב

 אין אם חולה שהוא אף לינק התינוק את~חזירין
 שיניקו ~~תר א~ל ~האשה ~לינק ~יינו ~כנהבו

 ועיין עי~ש~~~ה~כו~~ם
 בפ~~

 פז אדני בשם
 ה~י~וק ~מ~~ט כמה ~כל העולם שאומריםד~ה שכת~

 ט~ות לתו~ה ~וכשר יותרבה~קה
 הו~

 ו~~יא בידם
 וס~ים ~הגמראר~יה

 דא~
 איסור

 י~
 ל~מול

~כ~ד קיד~
 ח~~י~

 ~~ר עי~וב או ~~בור ~ח~ת לא אם
 ~ ~יננ~

~~
~ ~ ~ ~  

 חל~
 בשר ~~שיל ל~וך שנ~ל א~ה

 ~ינו~יצד
~ 

~~~~
 ~~ו~ר ~~ז בסינ הנה

 ד~~
 חלב ~ל

 שיעור וא~צ ב~ל ב~ר ~~~ך~תב~יל~שה

~דוק~
 נ~~~ יהי~ ~לא

 בהת~~יל
 מראי~

 משום חלב
ש~רו~ה

 יאמ~
 שם ~יין הוא בה~ה ~לב

 ~ בלבו~

~~
~~~~ 

 חל~
 שחל~ו

 עכוננ~
 כיצד

 דינו~~

~~~~~
 שעל ד~ף מבואר ק~~ו בסי~ הנ~

של חל~
 נ~

 מוחלט~~ ~ירה ~~נ לא
 כ~ו ~תלמודחכ~י ~~

 גב~~
 דאף לחלוטין עליה שגזרו

~י~וע
 ~א~

 גזרו ~פ~ה אי~ור ~בר שום נה בה~ב
 נ~רה לא ג~ של ~חלב על אבלעליה

אל~ לחלוט~ ~מנ~
 נ~מא חלב בו עירב שמא לח~ש יש ש היכי

 מאוד הדברשרחוק אע~~
 שמ~ לחו~

 ~~א בו~חלב עי~ב
מ~מ

 אסו~
 ב~~ציאות יש ~ א חכ~ים שגזרו ~~ה דכל

~פילו
 ~~~~ רחוק~

 גוי שחלבו חלב ולכן אסור
 ישראל ורך ל ~ו לצ~כו ~חלבו שנא לא רואהישראל וא~

אסרו
 חכ~~~

 אפילו
 א~

 נ~מא ~בר
 בעדר~

 ולכן

לכתחל~
 צריך

 להיו~
 ~חליבה~וצ~יך ב~חלת הישראל

 ~כלילראו~
 שחולב~

 ובדיעבד נקי ~יה~ בו
 א~

 אם
לא

 שרי ~~כ ~קו~ם ב~לי רא~
 כי~

 ב~דרו ~אין
 ואם לראות צריך ה~ליבה תחלת אךט~א ד~~

 ל~
 ראה

 דעת כן ~~ור בדיעבדאף
 הר~~~

 כלל ובת~ח שם

פ~
 י~קב והמ~~ת שם ~ט~ז דעת ו~ן

 ש~
 הש~ך ~ך

~ם
 והפר~~

 טמא ד~ר שאין אף בזה להח~יר כת~ו
בעד~ו

 כי~
 ~עיר שיש

 ד~~
 ע~א

 צרי~
 ~~לי~ה לראות

בכלי
 או~

 ה~יח
~~ 

 לראות צריך וגם ט~~א דבר
 ועד ~~תחלה החליבהכל

 ~ו~
 עומד או ונכנס ב~צא א~

 באופן ה~דר בצד~ם
 ~ל~

 לילך יוכל
 למ~ו~

 אחר
 ל~רבו ~~א ~לבלהביא

 ~~ ע~
 אסור ~דיעבד ואפילו

 ל~א~
 להקל ה~~רו~ם העלו ~להלכה כ~ל~ ראה

 ראה לא דאם ~~מ~א כדעת הד~ק ובשעת~דיע~ד
 ~~רי ו~ז ע~ש~ שרי ג~כ בכלי~תחל~

 ~א~
 בכל

 ד~ר יש בהעיר אך ט~א דבר כללה~דר
 ט~~

 אבל
 א~~כ~

 יוקר ב~תר שהוא או ה~יר בכל טמא דבר

~~ל~
 לקנות ד~ותר ה~ר~ח דעת ט~ור

 ~הג~
 חלב

 ב~~~ט~דם ~נהג ו~ן כלל ישר~ל רא~ת בלאשחלבו
וכן

 נ~~
 ~צאתי אך עי~ש~ הוא

 לה~כ~~
 בכלל

שהביא ~~
 בש~~

 וכ~ תשב~~
 ופ~ח כ~תור בשם

 ובש~~
 ספר

ה~תי~
 דאף ~כתבו

 ~א~
 יש ט~א דבר ה~ד~ה בכל

 ק~לו כול~~ כי רו~ה י~ראל באיןלהח~יר
 ה~לב א~ורשי~י~ על~ה~~

 בל~
 י~ר~ל ~א~ת

 ~א~ א~
 בכל

 ט~א דבר ה~דינה~ותה
 והו~

 ~~ל ינו אצ
 עלינו~קבלנו א~סור~

 ל~סו~
 ולכן לש~ות ו~~~ור אחד כ~וםק

 כ~ןאין
 ~~ ע~~~~ ה~נל ~~ר~ח לדברי ~~קו~~

 כתבו
 יחלוב שלא ~הח~יר נה~ו דלכתחלה הפו~קיםשם
 צ~צוחי בו ~שארו ~~~א בו חולבת ש~~רית~כלי

 חל~
 ~~רך על אווב~יע~~

~~ 
 ~ה לחוש

 ע~ש~
~~~~~~~~~~~ 

ש~חו~
 ~ה~ה ה ~ח~בת

 ב~י~
 י~~אל

 כיצד ש~הם בדיראו
 ~ינו~

תשו~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~~~~~~הנה
 ש~

 מבואר
 לדינ~

 דשפחות
 ישראל של בדיר או ישראל בביתהבה~ה ~חולב~

 ~ותר ט~א לדב~ לחוש ואין ~פסיק ~כו~ם בית~ואין
 שם שאין אע~פ לחלוב אותן להניח לכתחלהאפילו
 בבית ~~ולבת דינו מ~סיק גוי בית ואם כלל~ישר~ל

ג~
 ב~ין דאסור

 ישרא~
 כ~ז אך עי~~~ כנ~נל רואה

 מפסיק הגוי שבית אף ~ותר בדיעבד אבל~כת~לה
 א~ילו ו~ן ישראל של ודיר ישראל בה~ות ~הםכיון

 מרתת דהגוי שנים טנ בני וקטנה קטן מהני~לכתחלה
לפניהם

 עי~~ש~
~~~~~~ 

 כותח ~~נה ועשה עכוננם של חלב
 ~ דינו כיצד ~~ע~ע~נ~עשקורין

~~~~~
 הס~~~ע~~ע אוס~ין יש שם הנה
 רוב אבל עבה היא~פילו

 ודו~ה עו~ד אי~ו ט~א חלב שהרי מ~~ם להתירה~לו ~פוסקי~
 יש דהתם ~מ~ה וקיללח~אה

 לחו~
 דבינו לחלב

 דב~ל בזה ח~ש אין עבה בס~עטע~~ע משא~כאטפא~י
 הרבה חלב בה שיש רכה בס~עטענ~ע ומננמברוב
 צלול ע~יין אם וכננש קיננב בסינ הש~ך כ~~שאסור
 ~ה ~יש ידוע ~הרי ל~ננע אסור קאוו~ע בוששותין
 בסינ כ~בואר כלל לחמאה דומה ואי~ו הרבהחלב
 ובנהננכ ובשננך בט~זקי~ב

 ובפ~~נ~
 ס~ז כלל וב~כ~~א

 דיש ~ם הפ~~ח כתב ~גםע~~ש~
 כות~

 בין ה~ורגל
 חלב ~לקחןהישמעאלים

 ח~ו~
 בחטים אותו ולשין יות~

 של הרבה פתיתין ממנה ועו~ין ~ייסא ~מוכתושים
כו~ח

 ז~
 הדבר זה וכותח ב~~ה אותו ומיי~שין

 חלב מפני ~אס~רפשוט
 ח~ו~

 משום דאסור ~בו
 טמא חלב ת~רובתחשש

 ~ עיננ~

~~
~ ~ ~ ~  

 שהישראל באופן הגוי שחלבו חלב
 רואה שם היו ולא רואה להיותצריך
 דינו ~יצד שנים ~~נ פחות קטןרק

~ 

~~~~~
 או קטן דגם לעיל כתבתי כבר ~~ה
 הגוי ואפילו מהני שנים ~נ בניק~~ה

 דפ~ות הפו~ק~םנראה ו~~~מעות ולצרכו בביתוחלבו
 ש~י~מט~

 בכלל חכננא בס~ר מצאתי אך מהני~ לא
ס~ז

 שכת~
 חריף דקטן ~נננל

 ~א~~
 שש בן הוא אפילו

~נ~
 הגוי אם מבעיא לא החלי~ה אצל להעמי~ו

 אינו אם א~ילו אלא מרתת דאז לי~ראל ש~סוריודע
 דאין נא~~ן אפ~נה מרתת שייך ולא ישראל מ~הגיו~ע
 אלא ח~שבו

 ש~~ מדרבנ~
 יחליף

 כמ~~
 בסי~ הש~נך

 נ~מן ק~ן ומדרבנן ח~ ס~קקי~ח
 ועי~~

 לב~וף שמסיק
 ~א~ד~ק יוסקינ מוה~ הח~יד הגאון בשם לו~~מרו

 ל~~וז~
 וצ ~קטן~ על ~~ ס~ך

~~
~~~~ 

 אצלו היש~~ל שקנו גו~ של ~~לב
 כשאר דינו חיונתבש~ו

 בה~~ שנתב~לה הכלים ולענין ביטוללענין איסו~י~

~~~~~
 הנ~

 אוסרת גוי של ד~לב מבואר שם
 ~יסור ~ כשאר בהם שנ~בשלהכלים

א~ננ~
 ~וסר טמא דבר בה עירב ש~א ספק רק שאינו

 בס~ק שם ~~~ך דעת הפס~~מ במקום אך ששיםעד
 ששים וא~צ ברוב~ דבטל ל~ת~ר אחרונים שאר וכןי~ז

 שנתב~לה בג~ינה א~ילו דמתיר או~ה עלול~מ~ך
 דקיל בחלב וכ~ש ~שים צריך ואין ברובדבטל

מיניה
 עיננ~~

~~
~ ~ ~ ~  

 אם מועיל אם שנא~רה גוי של חלב
 חמאה או גבינות אח~נכיע~ה

 ע~יאם ~ממנ~
 ז~

 שם מעליו ~קע
 האיסור~

~~~~~
 ~~~~~~ע~ו~ם ד~לב מבואר שם הנה

 אח~נכ יעשה אם מועיל אינו~נאסרה
 אוגבינות

 חמא~
 באיסורה נשארת אלא ממנה

 ודוק~
ב~ת~

 י~וע אם אבל חלב
 לעשו~ הגוי שדע~

 מהחלב
 גבינות ~~נה ~ח~נכ לע~ות לישראל מותר גבינותהלז
 ושאר בשננך עי~ש כך החלב לא~ול אסורו~ננמ
 ~בינו~דיני

 בדיני ~נ ~~אות מבואר הפר~ים וכל
 ~ ~ ~ עי~ש גבינהי

~~~~~~ 
 או לפגם ט~ם נותן אי ביין חלב

 ל~בח~

~~~~~
 בסינ הנה

 ק~~
 ד~ינו להלכה מבואר

 או ל~גם טעם נותן ~אם ~פקכדין
 תו~ה ל~יסור נוגע התערובת האיסור אם ולכןלשבח
 דרבנן ~ לאיסור נוגע ואם לחומרא דספיקאאסור
 לפ~ם ט~ם נותן דהוא לקולא ותולין דר~נן ספקהו~ל

ול~
 ~דין ל~יל כמבואר ידיעה חסרון מחמת ס~ק הוי

 עיננשחלבים
~ 

~~
~~~~ 

 ~מאה ממנה ועשה גוי של חלב
 דינוכיצד

~ 

~~~~~
 ~ין טמא החלב דעל ~בואר ~ם ה~ה
 שוםבו

 ח~~
 עומד אינו ט~א שחלב

 חי בין חמאה לאכול אש~נז בכל המנהג נתפשטועפ~ז
 כיון איסור בו שנוהגין ~ מקומות יש ~ך מבושלובין
 אין מ~מ אך ל~מרי~כגבי~ה שדי~ו שסננל פוסקיםשיש
 המתירין~ הפוסקים עננפ היתר בו שנהגו ב~קוםמוחין
 שאוכלין למקום~ או~ו אוכלין שאין ממקום שהולךומי
 ע~הם~ שם אוכל ל~ק~~ו ~~זור ~דעתו אעננפאותו

וההול~
 למקום אותו שאו~לין ~~~~ום

 שאי~
 אוכלין

 ~אכלו א~וראותו
 ש~

 ממקו~ו ~ ע~ו הביא אפ~~ו
 אם החמאה שם לאכול~ להקל ~ו~ר והמ~יעי~ש~
ד~תו

 לחזו~
 למקו~ו

 שאו~ל~~

 ~לא רק אותו ~~
 י~כ~
~ 

~~~י



~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~  ~ו 
~  וגה המחלוקת ~פ~י כל~נ~ 

 ש~ מהש~~
 גנ ~ננק

 עי~ש~ איסורין לשאר זה ~דמי ולא עיננש~~ להקל~וכח~
 חמאה לאכול שנוהגין מקו~ות ישגם

 דוק~
 מבושל

 ש~א ל~וש ~יש דאף מטעם ~יול~~
 י~

 מעט בו
 זה ואין לו ו~ולך יתבטל בישול ע~י א~ל ט~א~חלב
 כלל איסור כאן דאי~~ דא~שר לכת~לה ~~סור~~~ל

ע~~~
 שמזיי~ין ב~ירור שמענו הזה בז~ן אך ב~ך~
 בעל לכל ראוי ולכן באכסניא חזיר ~שומן~~~אה
~ש

 ~נ~ י~~~ ש~

 ~~~~~ה
 ב~~ים ~שמוכרין מה לא ~שוק~אבל על~~גדולים ב~~ו~ו~ ש~~כרי~

 במקומות וכן נ~ד סינ רמנ~א בש~ת ~מבוארחתיכות ח~יכו~
 אפילו הית~~ א~ן עכו~ם של בחמאה איסורש~הגו
 שנהגו ב~קום דאפילו כתב הפר~ח אך בישולענני

 כת~ו וכן ~י~~~ לבשל מותר~יסור
 הפוסקי~

 דאם
 יש דאם לבי~ול~~ דמי ימים ארבעה החמאהעומדת
 בה לן ולית נתיי~~~ כבר ~יסור ח~בצחצוחי

 עי~ש~
~~

~~~~ 
 אי בה איסור במק~~שנו~~ין חמאה
 שנ~בשלו הכליםאוסרת

 ב~
 ואם

 ששוםצריך
~ 

~ ~ ~ ~
 הנ~

 שנוהגין ב~~קום דח~אה מבואר שם
 שנת~שלה הכלים אוסרת אינה איסורבה

 בטלה בהיתר נת~רבו שאם~ שלה התערובת ולא בם~

ברו~
 שנשלחה דחמאה שם הפוסקים כתבו גם ע~~ש~

 שמא ~יישינן ולא בדיעבד מותר חותם ~לא גויענ~י
 ~ עי~שהחליפה

~~~~~ 
 לעעמא דעבידי מיל~א מיקרי אי חמאה

~ 

~~~~~
 שאר וכן ה~~ז~ דעת צ~ח בסינ ~הנה

 שנתנו אע~ג ~ו וכיוצא ד~מ~האחרונים
 מיקרי לא אפננה את~הת~שיל להטעים לקדירה~ותו

 לטעמא דעבידימילתא
 עי~ש~

~~~~~~~
 ~חמאה השלחן על להדליק מותר א~

~ 

~~~~~
 וכן פ~ח ב~ינ האחרונים דעת הנה

 שעל אליעזרהדמשק
 הת~~

 ~קצר
 לפע~ים כי בחמאה להדליק ~לא ליזהר דיש~א~ז בש~

נוט~

 דהוא בחלב ~שר והוי בשר ל~~כל ~~אה~
 שאינו ר~יתי שעברתי אלו וב~דינ~ות ~הנאה~~סור

 ~~י~ ~~~~~
 ל~ם

~ ~י~~~ ~~ ~~  
 ~~~שק

 נראה חנ ~ננק בשננד ~ננח ב~ינ ומה~רמ~ג~לי~ר~
 קריזננל נר כ~ו בכלי שדולק לאמפ~ע ~קורין בנר~דדוקא
 פתילה ~עין~ עשוי אם א~ל ישפ~ך נענוע ע~יחיישי~ן
 לא שעוה של~ נרכמו

 חיישינ~
 עי~~~ יטיף לשמא

~ 
~~

~~~~ 
 ~~י ~שר של בקדירה שבישלו חמ~ה
 ~מנה ~הדל~ק מו~ר~א~

 להאי~
ה~י~

~~~~~
 בש~~ ~ז~ בסינ האחרוניס הנה

 להדליק ~~ דאסור ה~לו אפריםשערי ~~~
 וגם ~ בהנאה ~אסור מטעם הבית להאירמ~~נה
 וכן אסור חנוכה נר בהלהדליק

 ~רו~
 ע~י ש~עשה

 ביוקר הם שחלבים ~חמת היינו וחלב חמאהתערובות
 האומניםעי~~ו

 ~~חמא~
 מהם ועושין ~חלב

 דאסורים להדליקן דאסור אחרונים בשםהפ~ת ~ה~~~ נרו~
 ב~ר ~~ישול מ~ום ~ננז עוברו~ן בהנא~

 בחל~
 עיננש
~ 

~~
~~~~ 

 חלב
 שנתב~

 כיצד בשר עם
 די~ו~

~~~~~
 בחלב ~די ~~ל לא כתיב ב~ורה הנה
 ~איסור אחד חז~ל וקבלו פעמי~ם גנא~ו

אכילה
 ואח~

 לאיסור ואחד בישול לאיס~ר
 הנא~

 ועוד
 ~שר ~ל הננה אלא דוקא לאו גדי דכתיב ~אעננגקבלו
 שכן ב~ווה הכתוב ~ש~יבר אלא אסור ~טהורה~מה
 אסור דאינו ללמד בישול ~בל~ון ~כילה~ אי~ור הכתוב והוציא בחלב~ ~דיים ל~של דר~םהינ

 מהננ~
 באכילה

 שנכ~ש ע~י בו נ~לע אם א~ל בישול דרך כן אםאלא
 בחלבבשר

 מעל~נ~

 אלא מהננת מותר יחד ~נמלחו או
 וטי~ון צלי אבל ענין ב~ל אסורמדרב~ן

 הו~
 כבישול

 ה~ר~~ לדעת מ~~תואסור
 ~עמים ג~ ~~תיב גם

 טמאה ובהמה ועוף חיה ל~עוטי דאתי חז~ל קבלוגדי
 טהורה בשר אבל טהורה בחלב טהורה בשרדדוקא
 מותרים טהורה בח~ב טמאה בשר או טמאהבחלב
 לענין ואפילו ובהנאה~בישול~

 ~כיל~
 ~הם גזרו לא

 בלאו א~ורים שהם דכיון בחלב בשר של איסורחזננל
 טמ~ משו~הכי

 חנ~נ אמרינו דלא ונננמ גזרינן לא
 עיננש~ חרננל הוי לאוגם

 וכ~
 חיה בשר

 ועו~
 אפילו

 גזרו בזה ומ~מ והנאה ~בישול מותר טהורהבחלב
 ~נא מאי ויאמר יטעה דשמא ב~ילה שאסורחכמים
 חיהבשר

 ועו~
 לצורך ~לא~ לב~ל וכן בה~ה ב~ר או

 טמאה מבהמה בשר~~ואה
 בחל~

 בשר ~ו טהורה
 בענין דינים החילוקי כל כאן אציין ועתה עיננש~עין~ מראי~ מ~ני אסור בחלב עוף וכן טמא בחלבטהורה
 אפרים יד מספר אחד במקום בחלב ~שרבישול
 כדי אחרוניםומ~אר

 שירו~
 ~ל ~ב~ל~~~ר ~ הן ואלו הקורא בהם

 מי~
 ב~מה ~~ר

 ~ין ב~ל~ ~הור~
 וביןאמם~ ~בחלב בין וטלה ועז ושה שור בשר בין גדיבשר

 בחל~
 טהורה בהמה

 אחר~
 ואם מה~ת

 לוקה ביחד חלב זית וחצי בשר זית ~צי ובישלעבר
 יותר אחד אם דהננה מזה וחצי מזה ~צי דוקאולאו
 משלימווהשני

 לכזי~
 אינו כזית ~ניהם בין אין ואם

לוקה
 אב~

 אסור הוא ~~מ
 מה~~

 עי~ש~ ~דרב~ן או
 שיעור בחצי בזה ~סתפק בפת~חה ב~רמננג הגנוכן

~י



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  

~  

~ ~  ~סוראי 
 מה~~ ~הנ~~ ~~~שו~

 רק ~~ור דאינו או
מדרבנן

 עד כשמבשלו הוא עליו שיתחייב הבישולשיעור ~ ~יננ~
 ל~כיל~ ר~וישיהי~

 ~אכל בי~ולו ~ליש היינו קצת
כל~

 אד~
 ~ם לי וי~אה

 כב~
 נתב~ל

 כ~
 ~ני א~ד

 כשיעורעצמו
 הז~

 שהן כמו יחד ו~ירבן חזר ושוב
 זה הרי ~אשון מכלימר~~חין

 ד~
 ~ליו ועובר בי~ול

 נתבשל אםוכן
 עד לאש וה~זירו ~ ונצ~~ן י~~ בב~~

 בשרבישול א~ א~ל בישול אי~ור על ~ובר זה הריש~ר~יח
 בקדיר~

 אעפ~י להיפוך או ~ני ~לב
 רא~ון מכלי חם ב~ר להניח וכן לוקה אינושאסור
עם

 גבינ~
 ~ג זה או ראשון מכלי חמה

 ז~
 ~~ילו

 ע~יו לוקה אינו אך א~ור חם ו~~ח~ון צונןהעליון
ודעת

 דהאיסור אחרו~ים וש~~ ~~רמ~~
 הו~

 אינו
 כיון ~דרבנןאלא

 שהו~
 רו~ב בלא

 ול~
 יש בספק

 ו~םלהקל
 אי~

 עיננש ב~נאה ~סור
~ 

אי~
 בקדירה ~ור בישול דרך אלא מהננת איסור

אבל
 כב~

 ~ינו ומלי~ה
 לכננ~ מהננ~ אסו~

 וד~ך

 ומקצת הפר~ח הא~רונים~ ~~לוקת יש וטיגוןצלי~

א~רוני~
 המ~י אך מה~ת ו~סור כבי~ול דהו~ כ~בו

 וטיגון דצליה כתבו מאח~וניםו~צת
 ל~

 ~כלל הוי
 ~פרמ~ג פ~ק ול~לכהבישול~

 וכ~
 היד

 אפ~י~
 שם

 אסור ואינ~ ~י~ול בכלל הוי דלא בהפסננמלהקל

 עי~~מהננ~
 אם וכן

 עיר~
 ה~ו~מים דבריס בחלב

 מאכילת שנפסל ~דאו~ם
 ~ד~

 עמה בי~ול וא~ננכ
 ~ו ~נ~גם ~נפסד בשר וכן ~ה~ת ~סור אינובשר

 לאכיל~ ראוי הי~ שלא עדה~ריח
 אדם

 ו~ו~
 בישלו

ע~
 אינו ~לב

 ב~מי והמבשל וה~ע~ן מה~ת~ ~סו~

~ברי~
 ד~ע~ן כתב וה~רמ~ג עליו לו~ין ו~~ן אסור
 ~ עי~ש ד~ת ~פק הוי טבריא ~~יומבושל
אע~~

 אינו ~~ליחה וכבוש וטיגון צליה שדרך
 מ~מ כנ~ל ~ה~ת~ובר

 ~~ ב~~ כזית א~
 ~לב

 ובשלו הבשר ולקח מליח או כבוש א~ צל~~ד~
 דבר~ אם ו~ן ~ליו עובר הוא הריבק~ירה~

 ~ניהם ובין ~לב בלע וגם בשר לתוכו נ~לע היתרשל ~אכ~

כזי~
 מ~כל הדבר בישול וא~~כ

 ההו~
 עובר זה הרי

 וגם ~שר בקדירה נבלע אם אבלעליו
 חל~

 אעננפ
 בין~יש

 שני~~
 ~קדירה בישל ושוב כזית

 בו שאיןא~~פ ~ב~י~ ה~ו~
 ש~י~

 עליו עובר אינו הבלוע ~ד

 בי~ול אי~ו~משו~
 ו~~~ל~ר א~ מ~ת~ בבישול א~ור ~הוא שאמרנו דברכל ~

~~~ 
 הוא ה~י ב~לב

 ~~ו~
 ב~ילה

 וצר~~~נא~
 ~כ~א ל~ית לה~~י~ו

 וכיוצ~
 וא~ן בו

 ~פ~~~~~~
 ~~~ם ~

~~~ 
 ש~~נם

 ~~ א~ ~~ ~ל~

ו~ם
 שר~

 ~כ~~ מא~ר~~ ~הנות א~ור~
~~~~ ~ ~~~ 

 ~מרי~ דבר~~ ~ערוב~ ע~י~פ~לו~
 של~~ שהוא~

 אבלאכילתו כד~~
 קוד~

 ~נפגם~ י~ד שנ~ער~~~
 שנ~ל ~דהבשר ~~ ~ ~~~ל~

 אינו~ א~~ מאכ~ל~
~~~ 

 ~~יש~~~
 מותר ולכן מה~תואכילה

 ד~ב~ח ~~ק ~יים~ מקור~ ~ספ~ו ~ליסאמה~י הג~ו~ ו~~ עי~~~ בהנא~
ודו~א ש~ שאי~~ לכלב לית~ו~ מותר בהנאה~נאסר

 חמ~
 אסור

 עיננ~
 ו~ן

~~ 
 א~~ר ~אפרו שרף

 ~רו~~~ ~תי~ כן ~ינו למנחה ה~ולת דעתכנ~ל
 ~~ עי~ש~ בהנאהמו~ר ו~פר~

 ~~ונ~~ כנפ~ ~ספר~ ~גנ
 מו~ר~ אך ב~נאה אסור דא~רו~דלעיל ~ס~~

~ ~  
 ~ם

 רוצה~ינו
 ~ ~~~~~ מא~רן להנו~~

~ 

~ל~
 בשר בו~ שנ~בשל~ ~~ורה ~יה

 ~~ור ~~נו ל~שה תפארת ב~פרכ~ב ט~ור~ ב~~~
~~ 

~~~~ 
 ~שר ~וכן עי~ש~ כן אפרים~כתב הידוכן

 וחגבי~ דגי~
בחל~

 ~הם אין בה~ה
 א~סו~

 ב~~לה~ אפילו~
 ~וף~ בשר עם ל~כול מותר ~שק~ים~לב ~י~~~ סו~ריםמדברי ~י~
 אב~~ היכר בו ל~שותואננצ ומב~~~

 לעש~~ ~שרוצה~
 ל~ניח היכר~ ל~ות צריך בהמהבשר ~~ ~~
 ~ין ~ראית~ משום החלב אצלשקדים אכיל~ בש~
 ב~שר~פילו ~~~~י~ וי~~

 ~ו~
 ~ניח

 שק~~
 ~ש~ת

 יש~ אם ל~שות ישוכן~ ~~~~~ ~ק~~
 ~ק~י~ ל~

 לחוש
 ש~דים לו אין ואםהמח~ירין דע~ ול~~

 אי~
 ~אסור~~

 ~~חהשב~~ודת ~ו~ ו~
 תב~ילי אכיל~ ~ח~

 בש~~

 נהגו וכן שקדים ~~לב מבושלאורז ~וכלי~
 לא~~

 ~ל~~
 ~קדיס חלב עם בבשר ~~ולאים הם א~ר כרובועלי ~~

ואין
 ~ ~~~~ ביד~ ~~חו~

~ 

~~
 או~~ ~~מלב~~ ~~~וקי~ויש מקנים ~נעשה צו~ר
 שנותנ~ ה~נ~בחל~

 לאכלו ~~~~ר חלב לת~כו
 ~~חדב~ר ע~~

 שנותנ~ אע~~
 ~~ששי~~ יותר יש~~רה ~מ~~ ~~~ ~~כ~~ ~בפחות חלב

 ומתבט~
 ~נפש~ וא~ילו

~~~~~ 
 חושש~תא~לנווא~

~~
 ב~לב א~ חל~ ~~~~ בשר ~~בשל

 נ~~~
 א~~

 ~ו בהמה של~ר בחל~
 ~~יש~

 ממל~ו ~~~ר ב~~~~ ~ד~~
 לואפ ~

 ע~
 אכילתו

~~~~~ 
 ~~~ילה א~~ר ~~א

 א~ א~~נ~מ~ה וחל~
 ~ין הפרש

 ~י~~ ~ל~
 ~ממ~~~

מית~~ה א~~
 המ~מצה ~~~~ש~וא ו~~י~~~~ח~~~ ~ו~~~~~~ בע~~~ מ~~~ ו~~

 ז~ הג~~נ~ ~~פ~~
 א~ור

 מה~~
~מ~~א~

 ~~~ל
~י ~

 ~ל~
~~ם~ ~ת~~~~~~ ח~~ ו~~ ~~ר~י~~~~ ~נ~רא
 ~~~~ אס~~ אי~

~~~~ ~~~ 
 מ~~ נ~~

 ~~ך ~
ק~~ה

 ~ש~ ש~
 אוסר

 ~אפי~~ ~~~~~
 ~~~ל

 ~כ~ח~~
 ~ן ~~~ ל~~י~

 ~~~~~~ ~~~~ ~ר~
~~~~

~~~ ~~ 
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~

 ~~~~~ ~~ב~~
 ~ה~ב~ל ~בל האוכל~ וכן חיי~ ~~לב

~
 ו~צ~ו~ וגידין עור~ או ~ליא~

 וטל~ים ~ קרניים ועיק~י
ה~~~י~~

 ~חל~
 לבשל א~ור אבל ה~וכל~~פטור וכן ~~~ר

וכ~

 ~~ב~וך חליל עצם~~א~ ואם ~~ור ק~ים עצמות לבשל ו~פי~ו ל~~~ל~~~
 תבשי~

 ~ם ס~ק ויש ח~ב של
 בוהינ

 ו~צ~ ~~~~~
 ה~צם ~וא א~ במ~~ל ו~ת~~ב ~

~עצמו~
 ורגילות ~ידו~~

 הו~
 ~דר~ו מוח בו ~יהי~

 בו ש~ין מעט בת~שיל להח~יר יש~ ע~נ~~~ב~ש~ול~לצאת

 אי~ו ואם שבעצם המוח נ~ד הדעת ~~ו~ד כפי~י~
 הידועי~ העצ~ות~~אותן

 ~ עי~ש כלל מוח בו שהיו לו~ר אי~ור ~לה~~ק~~ אין ביי~ן מ~~י~ך שקורין
~~

 הבושת בית ועור האל~ה שת~ת ~ועור השליל עור
~~

 כת~
 להס~פק דיש אח~ונים ~~ר וכן הפרמ~ג

 ~אפשרב~ם
 ש~~

~~ כשבישלו ו~הנאה באכילה אסורים
 בשר ~בשל~~ור עיננש~ בחל~
 ~ל~

 ~נ~צא
 בקיב~

 ~ין
 ב~לול ~יןשבה ב~רו~

 וא~
 ובמקום ~~~ר ו~ישול עבר

~~~~~
 בצלול ואפילו שבה בק~וש~ ל~ת~ר יש

 ונ~ר~
~י~י~~ ושאר עיננש~ גדול וצורך ~פ~~מ ~מקום להתירי~~

 הנמצ~ חל~
 ~בואר בקי~ה

 באו~
 ~דיני ~נ

~~
 ~ קי~ה בדיני ~נ באות אי~ה יבו~ר וכן ~~~נה

~~
 מבואר בשר ~ל ~~ש~~ל ~~ב ~יני~

 באו~
 בדיני ~~

 ~ קדירה בדי~י ~נ ~אות אי~ה יבואר וכן~~חה
~~

~~~~ 

 מ~לב ה~ודר
~~ 

 חל~~ ב~ימי ~ו חלב~ ב~י מותר הוא

~ ~ ~ ~

 מבואר י~א ~~יף רי~ז ב~ינ הנה ~
דהנודר

 מחל~
 ~ים היי~ו בקום מו~ר

ה~ובדלי~
 ~פרמננג וכתב ~ו~ו כ~~עמידים מ~~לב

 היינו החלב מימי על כוונ~ם דקום ב~~ז ~~~~~~י~
 והאוכל ה~סיובי ~~שמבשליןל~~ר

 קאי וע~ז ~~ווי~ק~ע שקורין מים אלא~ בו~אר ול~ ל~על~ צ~
 חלב מי שקורין נ~יובי אבל ~ ד~~יר ~~להמחבר

 מ~~~ו~~מת~צ~
 כשעושין הגבינה

 הגבינו~
 נו~ף

 ב~בינה ~ותר ~~~ב ~נו~ר~~ וכן ~י~ש~ בנסיובי גם דמ~יר נראה שםומהש~ך~ ~י~~~ חלב ~כלל הוא הנ~ל ~דנסיובי ד~~~ר חלב~~י
 ~ ~~ע~ננ~

~~
~ ~ ~ ~  

 ~ שמן או כחוש מיקרי אי ~חלב

~~~~
~~ יש ש~ן ~ו כחוש הוי חלב ~י ~נה
 דעו~

 כחוש דמיקר~ ~אומרי~~~ דיש
 ש~ן דמיקרי או~רים~ש

 די~ מטע~
 כח ~ו

 נ~יוב~ ~ך ש~~~~ח~אה~~ד~י חמא~
 דחלב~

 ל~~ע כחוש וד~י
 ~זהד~חלב ~~ו~~מ ש~~אות ב~~ך צ~~כמבוא~~בס~

~~~~ס~~
 בשר ~~יכת ~~~ חול~~ בכלי ש~~ו ~~ם

ר~~~
 ~~~ש~~ה~לו ~~ש

 דאי~~ ר~~~ ג~~
 אוסר~ו~ר

 מכלי רוטב בלא קליפהמכדי
~~~~ 

 חלב שמא ~~ס
 ה~~אל ה~ה~ת בסדרכמ~ואר ק~יפ~ מ~~י יותר ~וסר אינו מכלי ו~מא כחושהיא

 ע~
 השואל

 מה~
 פרמ~ג

 הנקלט ושו~ן ~~~~ כ~ד ~~תבאו~ח
~~~~~ 

 ~לב
 לכ~~ס~~טע~י ~קו~~

 יח~ב וכח~אה ~מן מיק~י
 רו~ב בלא לח~יכה~חתיכה ~~פע~~

 ע~~~

~~י~
~~~ ~~~ ~~~~~ 

 מ~~~~~
 הכבד ~צר נק~א

~ 

~ ~ ~ ~
 ואת דכתיב יתרת ~קרא בתורה ה~ה

 ובלשון יסירנה כונ הכבד עלה~~רת
 ה~בד ~ל היתרת על כד~תרנם ~צר נק~את~גום
 כבדא~ ~~לחצרא

 ובלש~~
 פ~מים כמה נקרא הפו~קים

~ותו
 ~לשו~

 וכמה הכב~ טרפש ~להם
 פ~~י~

 ~קרא
 וגם י~רת התורה בלשוןשם

 בלשו~
 עיננש~ ח~ר תרגום

 לו דישנ~צא
 של~~

 ה~בד חצר הכבד י~רת שמות
 הכבדטרפש

 וח~~
 מ~א ~~ בש~ע ע~ש הוא

~ 
~~

 ~צרד~י
 הכ~~

 ~נסרך
 ל~ית~

 ~ס~ ~~ו~ר הכוסות
 הפ~ט~ם ~ל ~~~ואר וב~פ~י ~ש~עמ~א

 ~~ ~~ו~
בדי~

 ~ עי~ש והמ~ס הכו~ות בית
די~

 ו~~פ~י ש~ ~בואר ה~בד חצר ניקב
 ~ד~י ~~נ ב~ות ה~ר~יםכל ת~צ~

 טרפ~
 הכבד
 הכבד בחצר נ~רי~ות ש~רדיני ~

 ו~י~
 החלב ~יקור

והקרו
~~~ 

 ~~נ באות ת~צא

 הכ~ד ~טר~ש ב~י~
 באו~וכן

 עי ניקור בדיני ~נ
 ~~כבד ~צר ~~יחתדי~י~~

 לענ~
 את ל~דוק

 וב~פרי ל~ט בכ~נ ~בוארכיצד ~הריא~~
 ~מצ~

 באות
 לחצר הריאה ~~יר~תדיני ~רפש~ב~י~י ~~

 הכב~
 ל~ט ב~~נ ~~בואר

~~רא
 ש~~

 בשם
 טר~~

 ~ת~צא וב~~רי הכבד
 ~החילוקי כ~

 הפ~ט~ם וכל בזה נ~ם
 ב~ו~

 ~נ

 ~יניה וכלרי~ה ~די~
 ~ עי~

 ~~~~~~~~~~~~י~~~~~

~~י~  דינו~~ וכיצ~ ~~יף ד~ר נקרא מהו~~~~

~~~~~
 פו~קים כ~ה דעת צ~ו ב~ינ הנה

 דבר מ~~רי דלאר~שונים
 חר~~

 ~ק
 ~ע~~ ב~~ר~ ז~ הוז~~ ~~~ ח~תית ~ ~ל~ורט~

 ~וחל~י~ ~
~ו~



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  

 ~~ו~~~
~ 

~~~ 

~ ~  ~ברש~י~והראננש כמבוא~ לזר~א שקורין~ פרי ~ין~וא~ 

 שהו~~~~
 בלשון קארדינ~א ~האנ~א והוא בלזו~ר

 כת~ ~~יי~ אוצ~ ובשפרליטיי~~~
 עי~ש~ בקאוו~י ~הוא

 החל~יתואו~ו
 חו~כ~
~ 

~~ 
 עי~ש בםכין קרטיו

 קורט דוקא דלאו ~כת~ו פוסקים וישבפוםקי~~
של

 חלתי~
 ~יקרי צ~ון ~ה~ה

 ~רי~
 זה דגם

 ~מיקרי בה~יא~~מרא אי~~
 ~רי~

 והרב~ ~י~ש~
 ~וסקים

 ~רדין שהוא סילקא דא~ילו צננו בסי~ בש~ע ם~םוכן
 וכרי~ין בצלים וכןושומין

 ו~~
 חריי~ן שקו~ין ~~כא

 ~ומ~וכ~
 שאינו אף

~~ 
 שאינו אף ובארש~נט

 עדייןה~בה ח~ו~
 ודגי~

 וכן ה~ריננ~ג ~קו~ין מלו~ים
 שאר וכן ~ינגב~~ר ~קורין~בלין

 ~ירו~
 חמוצים

 יש כ~ז ~~וכיוצא
 די~ לה~

 וכן החומ~ות לכל חריף
 לדעתזנגבי~ל

 ה~נ~~
 ~ריף מיקרי רבה ואליה יע~ב

 י~ז~ ~~ק שם כשנ~ךודלא
 וכ~

 ואבטיח קישות
 ~יק~י דהםמאחרונים ~ר~~

 כמבואר עי~ש~ קצ~ ~רי~
 ~~נק שם~פרמ~ג

 כ~~
 ~ירקעננס וכן עי~ש~ בש~ד

 נ~אה רובי~ןורוטנני
 ~הפרמנ~~

 ~קום ~שו~ת וכן ~ם
 וכ~ ~~~צי~ כפי~ות חריף נקראין דהןשמואל

 א~רוג

לדע~
 מיקרי הוא הרשבננא

 ח~י~
 במנ~א כמבו~ר

 הכריעו ולהלכה פםח~בהלכות
 הא~~וני~

 ד~אר
 ו~צלים מצ~ון יותר קיל בו וכיוצא~ירות

 מיקרי דלא ~הם להקל ישהפם~מ ובמקו~
 ~רי~

 וכן
 בהפס~מלהקל י~

 ~חומ~
 דלא ~זק ~אי~ו יין או שכר

 בסינ המננא כ~~ת ~ריףמיקרי
 וכן הנ ם~ק ת~~~~

 ~אינובאר~ננט
 מחו~~

 הוי ~~ לשתו~ו ~יכול ה~בה
 במקום ושרי ח~וצים~פירות

 הפס~~
 י~ול ~~~ו ו~ם

 ~ריי~ן וכן כצ~ון ~~ור ~ריף כדבר הוי ~ילש~ותו
 ~~~~~ג כ~בואר הפרטים בכל כצ~ון דינםובצלים

 ש~יקרי ו~בארשננ~ עי~ש~ו~~~~
 חרי~

 ~מתיק אם כנ~ל
 עוד חשיב לא ללבנו ביצים שם שט~~ין ענניאו~ו

חרי~
 ה~ינים וכל המורה עיני ראות לפי והכל
 דיניםוה~לוקי

 ~פרטיו~
 ה~או~ ~אות אי~ה ~בואר

 היינולו
 באו~

 וכן ~צלים ב~ינ~ ~נ
 ב~ו~

 בדיני ~~
 ס~ין~

 וכ~
 ~~~ צ~ון~ ב~יני ~~ באות

~~~~
 פועל מה ~~יף

 ו~ו~~
 דינו וכיצד

~ 

~~~~~
 מק~מ~ת ב~ר וכן צננו ~סינ הנה

מבו~ר ב~~~
 אגב חריף ~~~~

 ~~י~ו~
 שלו

 ומבליע ~פליטודוח~א
 ו~ו~~

 ה~~ום ט~ם
 לשבח ~כליש~לוע מ~

 ~~~תק~ ~החור~~
 והכלי ומ~~י~ו

 ב~י~א~נו
 נ~ש~

 זה ע~י
 ה~ורפ~

 ב~י היא ~אלו
 בה ~נ~ב~למ~ב~יל

 מכ~~
 ול~ן

 ל~
 ב~~יף ~ייך

 לאיסור ד~שוי החריף ~ו~~ע~~ה ~ם ב~י~ ד~ינודיני

~~ו~
 חורפא ד~ב ~ע~ן ישנו כ~~ו

 ~~~~ ~~~ו~ק~

 הכ~יפ~ט
 גו~

 שחי~ור כ~ו ~~ו~ שבו הטעם
 ל~ ולכן~ ~עיןל~נ~נו י~נ~

 לומר ~ייך
 ~רי~ ~~ד~

 ~~הי~ר
 כיון נננט בר ~~טדדיני

 דהחרי~
 ~יקר מוציא~

ע~י ~~~טע~
 דוחק~

 פועל הבישול דהיינ~ בישול ע~י או
 פועל וה~ורפא~הקדירה פלי~~

 שבול~
 ~ד~ול~ ~עם ~~ב~יל

 כ~ומ~~לי
 ~~ע~~

 ~ו~קא בלא חורפא אבל מ~ש
 דאינוכלל עוש~ א~נ~ הכלי ב~וך ב~למא בהנחה ~ק בי~ולבלא~ ~~

 ~~צי~
 דוחקא בלא ביבש יבש

 ו~~
 אם

 קערה ~ל חריי~ןגררו
 חולב~

 ~~א ~פילו נק~ה
 בשר~ עם ~~לז החריי~ן לא~ול מו~רב~י

 ו~
 ~~יש אם

 ~~רי יבש הוא ש~~ריף אף ב~ריףדוחקא
~ום ~~ ו~י~

 לחלוחי~
 מלח ~כמו דהיינו

 מ~~
 הש~ך דע~~

 ~ש~~~פר ~צא~~ אך ~י~ש~ דאוסר ~חרוניםשאר וכ~
 דו~קא ~שיש אף ~~רי ביבש דמקיל יונהכנ~י

 בר נ~ט בענין וכןעי~ש~ וחרי~
 נ~~

 הגנ ~כ~ב
 ש~דבר דהי~י קולא צד איזהשמו~ל א~ונ~ בשו~~
 הו~

 ב~י שהוא אף בכליונ~בשל קצ~ ~יף
 ד~~

 ההיתר ולומר לה~ל
 ~נ איכא דבבי~ול נ~ט ברד~נ~ט

 וכן עי~~~ ט~מי~
מצאתי

 ~תרתי שיש דהיכי ~ה קולא ~כתב~ באחר~ני~
 ויש אב~י ג~כ ש~כלי דהיינולעי~ותא

 ב~
 בר ~נע

 דבר הוא ש~ד~ר אף להקלדיש נננ~
 ~רי~

 ויש
 דאין שכ~ב הפר~חעל לסמו~

 לאי~ור ~שוי החריפו~
 ~לו~

 בדבר ד~ף בפירוש מתיר ו~וא ב~ין י~נוכאל~

~רי~
 שר~ב ה~ם עי~ש~ נננע בר נננט א~רינן

 ~ש ל~קל~ צד עוד כ~יש ~כ~פ א~ל עליוהשי~ו ~~רוני~
 ~~ גם ~י~ש~ ~כרו~פ ~מבואר ~~ננל ה~רננחעל ~ס~~
 ~חליא ד~ור~אדא~רי~ן בה~

 ד~~ לשב~
 ~~יעקב ~חק~~

 ~~יקרא ~ש~ינ~דוקא
 ~רי~

 ב~~~~~~~ת אם~ א~ל
 ~ו אמר~נן לא חר~ף~ ~ינ לאהטעם

לשבח מ~לי~ כשיחמי~
 ~~ עיננ~

 ~~ולק צ~ו ב~~ הפרמננג
 ~~לי~

 בזה
ופ~ק

 מ~~קר~ דא~
 נ~~צו אח~כ רק ~~יף הי~ לא

ונ~שה
 ~~י~

 דמ~ליא ~ו אמ~ינן
 ~שם ~~~~ אך עי~ש~ השבי~ ולס~ףאפוגם ~ד~~~ דמי~י לשב~

 ~ו~~
~ 

 ה~ר~~ג על חולק תבואה~רי
 ~ז~

 לדעת ו~~כים~
ה~ק

 הח~ד וכן עיננש~ י~ק~
 ~סכי~

 יעקב החק עם
 כתבו ~ם ע~~ש~הנ~ל

בעצמו דבמ~כ~~~הו~ ש~ האח~ונ~~
 מת~ל~ ~~ו~

 ~לא ברייתו
 ~~ינ~

 בו
 לשב~ לי~ ומשויאמחליא ~ור~~

 כמ~ו~ר
 במנח~

 יעקב
ובפרמ~~

 בש~ר
 אין ולכן עיננש~ הת~רובו~

 ש~פלבזבוב ל~~ו~
 לחומ~

 לייננש או
 אפיל~

 ~~ין
~ולע ~כ~ ~שי~

 בת~ו~
 ~~ עי~ש~ ב~ין ש~~ך ~

 ~~~ו
 ד~ו~א דהא ק~ג ובסי~~ם ~~ונ~~

 ~וי~
 לשבח

 ~הנ~~ לדי~~~ ~ ~~יינו ~ ~כליה~ום טע~
~~~ 
 ~ה~ ל~~ ~

~ח~יפו~
 ל~פ~ום

~~ 
 ~לז ~פ~ום ~~~~

 ~~ לי~~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

 ~חר ב~שי~~
 ול~

 בכלי חריף ~~ר בי~ל ~~~~~
 ~~~בי~~~בה~~חלב ~~ח~כ ~~י~~~

 דמות~
 ~~רי~ן ולא

 ~~~נ~~~ ~חרי~~~~~~ד~~
 הכלי ע~ה נם אזי בה

כ~~~~מ~
 ~~ואוסרת ~~הבשר

 להחל~
 ~פרמ~ג כמבואר

 ~~ו~ ~~סינ ~נ~~~~ס~ק
 ~ו~~

 ~וכן עיננש~ ~ק~ג בסינ בח~ד

~ד~
 שנת~של~ בכלי ~~~ם

 ~ב~
 הכלי ושהה ~חריף ~בר

 שהוא אף הבלוע נפ~ם ~כי ~ב~י ~כלי~ ~~ד~ינו~על~ע
 גם עי~ש~ ברמ~א קכ~ב ~בסינ כמבואר ~חריף~ר
 אלף אפילו ~דחורפא צננו בסי~ שם~~ ה~חרו~יםכ~בו
 ~~~טעמ~~

 ~מים ונתנו בשר בסכין ~צנון כ~~ן מ~ני
 כמבואר אוסר לחלב ואח~כ ~חר ~~וכלו~שם

 ~~~~~~ בפרמ~~
~~~~~ 
 ~ עי~ש ~ש~ם ~

~~~~~~~
 ונ~מ מדרבנן א~ מדאורייתא הוא ~ ~ ~~~~ אם ~בח ומשויא מחליא דחו~פא ~הא

~
~ 

 בספיקו להקל ~
 האח~ני~והגנ דיב~~פ~קים ~זה הנה~~~~~~~ ~

בשו~~ ~ ~~~
 ~דר~~ן דהוא ה~לו יחזקאל כנסת

 ~~נ אך כ~ד~ ב~י~~י~ש

 בשו~~
 חננא מאירות פנים

 ~~דאורייתא ~דהוא גמורות ~ ראיות הב~א ס~דסי~~~~~
 דלא כתב ל~ב ~ינ ציון שיבת ~ ~שו~ת הגנ ו~ן~עי~ש~

~~י~
 דין לומר כלל בזה

 ד~ורייח~
 דחיך דרבנן דין או

 וידעו הנסיון על עמדו ~חז~ל ו~יון ~םאו~ל
~בד~ר

 ~~רי~
 מדאורייתא דהוא פשיטא ל~בח ~~ויא

 ~ן ע~~ ~~~
 ~ע~

 ~ע~א הג~
 ש~ וה~רמ~~

 ~ עי~ש

~
~ 

~~~~ 
 ~~ו ומבליע מפליט החריפו~~ אם

~בישו~
 או צלי או

~~~ 

~ ~ ~
 צלי או ~בישול דענני מבואר ~ שם ~נה

 חרי~ות מע~י יותר ומבליעמ~ליט
 ~ם הפו~ים ד~ת ול~ן~דוחקא

 ד~ב~
 ~ח~ת האו~ר

~ותח
 ~~ח~י~ו~

 ~אינו נטילה מכדי יותר אוסר אינו

 ~~ע~~תפש~
 הבנני סתם וכן נ~לה מכדי יו~ר

 בש~~

 ~והג~~ ~א~~
 לדעת חייש~נן דל~תחלה שם ~ר~א

 בדיעבד אך א~ר ע~י רו~ח כמו ~~ולו~~~שט~ ~~~ם בכולו אוסר ודוחקא ~חור~א ד~~ל~~ו~קים
 ~ל~מכינן

 הש~~
 ולכן נטילה מכדי יותר אוסר דאינו

 ~שם מצאתי גם עי~ש~ הנטילה כנגד רק~~~~~~~שים

 יעק~~נח~
 חריף דאין ~~ו אות ס~א ~~לל שכת~~

~ו~ל
 להפלי~

 אך עי~ש~ כאחד ~כלי ולה~בליע
 טעמו ע~~ש ~צ~ע בזה ~~אר~ם ~רמ~~

~ 

~~~~~

~~~ 
 ~ריף

 ~שנח~ך~

 ב~~~~
 ב~ר של

 חלב של ב~כ~ן או~ו ~ת~ו ~~~ח~כ ~~~ ~ ~~~~~~
 ~~ע~ ~ש~ל~ ~~~ חלב ~ל ~~כ~ן~~~~~סר

 מהד~ר ~שר

~~~~~
~~ ~ ~ ~ ~~~~~~ 

~~~~ 
~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~ ~ 

~ ~ ~
 ~נ~

 ב~ז ~או~ח בפרמננג מבואר זה דין
 וכן ~י~ג ~ס~ק תמ~ז סי~~ ~ ~~

 ~בל~ננ~
 ~חיד~~

 העז~~~בס~ר ~בן ב~ם ובש~ע~הקטנים שלודינים
 ולהלכ~הבושם~ ע~וג~

אי~ה י~~~~ בצלי~~וכן ~דיני ~~ באות מ~ו~ר
 צנון בדיני ובאות~~~ סכין בדיני ~~~ באו~

 ~א~~ה~ יבואר הוא מילתא ריחא לענין חריףדיני ~ ~יננ~
 ~ עי~ש ה~א מיל~א ריחא בדיני ~נבאות

~ 

~~~~~ 
 בטל~ אי שנתבשל חריף דבר

 ח~ו~~ותו~

~~~~~

 ו~סינ צ~ו ~י~ אחרונים דעת הנה
 דדברק~ח

 ח~י~
 חורפיה פקע ~נת~~ל

א~
 נתב~ל אם ו~כן בישול ב~חלת~

~ריפו~ו נתב~ במי~ הבצ~
 בתחי~~

 בסינ בפרמ~ג כ~בואר הבישול
 בשו~ת ~ והג~ עי~ש~ טנ שם ובשננד ה~ ס~ק ~מנ~זקננח
 כתב יעקבב~ר

 דדוק~
 בצלים

 וכדומ~
 לומר שייך

 הבישולדע~י
 פק~

 תבלין אבל חור~א
 נר~~

 ~חוש
 וכן עי~ש~ תמכא וכן הבישול לאחר אף חריפיןשהם
 החריפי~~כל

 לא
 נקר~

 בשביל חריף המאכל
 או כולו אם דוקא אלא בו ~יש ~בלין או מלחמעט
 צ~ה סי~ ~רמ~א כ~בואר חריף הוארובו

 סעי~
 בנ

 אמרי ובספר עי~ש~ גנ ס~יף קכננבובסי~
 הוא החריף אם רק רוב אינו שהח~יף ~אף~חמיר ברו~

ח~ק
 שהו~ גדו~

 בקדירה הרבה נרגש
~ 

~~~~
 שהיד שני בכלי ח~יף דבר

 ~ולד~
 בו

 ~ ו~ב~יע מפ~יטחי

~~~~~
 בסי~ האחרו~ם דעת הנה

 ק~~
 דרתיחת

 מודים וכ~נע שני ~כלי מסייעהחריפוח
 כמבואר ומבליעדמ~ליט

 ב~~~
 שם

דיני עי~ש~
 חרי~ דב~

 ~~ באות ~יננה יבואר כבוש לענין
 ~יננש ~בושבדיני

~ 

~ ~ ~ ~

 ~שמים~~~וכיוצא דהיינו חריפים דברים
 ~ותם ~כו ואחננכ בשר טעם שקב~ו~ו

 ב~מים הזה ב~דוכה דכו ואח~זבמדוכה
 לחלב ה~ש~ים אותם ליתנם מותר אם דינוכיצד אחרי~
~ 

~~~~~
 ה~~מים ד~ם ~ה כתב הח~ד הנה

 שבלעוהראשו~ים
 טע~

 כחוש מבשר
 אינו המדוכהאזי

 בול~
 שמן כשה~לוע וא~ילו

 ~~בל עיננש~ לחלב נאסרו לא בש~ים אח~ככשדכו מ~~
 ~ באריכות א~אר אחר ו~מקום לצננע נ~ללכאו~ה

~~~~
~~~~ 

~~~~ 

~~~~~
~  ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~
~שו~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~ו~~~
~~~~ ~ ~ ~  

~~ ~ 
~~~~~ 

~~~~~
 שידעינן דאדם מבואר קי~ט ~סי~ הנה
 אסורים דבר~ים לאכול חשוד שהואבו

 אין דרבנן באיסור ובין תורה באיסור ח~וד שהואבין
 ל~ננע מדינא ע~יול~~וך

 ~לא~
 אפילו עמו לאכול

 שהוא מדברים ~שלו לאכול אסור אצלוכשנתארח
 עלי~םחשוד

 לקנו~ וכ~~~
 אם ואפילו ממ~ו

 ישב~
 החשוד

 נאמן ~ינו ~שר~זה
 ~כ~~

 ש~ינ שבועתו ~ל עבר
 שהוא בו שידעי~ן אדם הוא ואם ע~~~ ס~ני מהרמושבע
 לאח~ים ל~~ור רקחשוד

 דברי~
 אינו ~ אבל אסו~ים

חשוד
 לאכו~

 ~מו לאכול ~ותר בעצ~~ א~ו~ים דברים
 לו ~ולח הלז החשוד אםוכן

 מותר לבי~ו מאכל ד~~
 לו מש~ר אוכל ש~וא ממה דחזקה המאכל זהלאכול
 שאינו אדם סתם א~לעי~ש~

 יוד~
 חשוד הוא אם בו

 לסמוך ומותר כשרות בחזקת אותו מחז~קין לאואו
 להתארח לו ומותר אצלו כשנתארח ע~~ו ולאכולעליו
 איסור דבר לאכול חשוד ~~נו שהרי עמו לאכולאצלו
אך

 מנ~~
 או~רים יש ומ~קה ~אכל מיני ממנו לקנות

 אםדאםור
 לחו~ י~

 לדבר
 ~יסו~

 דרבנן באיסור א~ילו
~גון

 יי~
 לפני על חשוד הוא דשמא ופת חלב וא~ילו

 לנהו~ ראוי ו~ןעור~
 ~זה בז~ן

 ובפר~
 ש~ר הכפרים על

 והרבה ח~וד או ~שר הוא אם יודע ומי אחד ישראלשם
 בזמן לי~הר~ש

 הז~
 מי אצל אם ~י לאכול ש~א

 אסור ~לכננע דאפשר ~שר ובפרט ב~שרותשמוחזק
 יין וכן בכשרות ומוחזק שידוע מי אצל אם ~יל~כול
 שם בש~ך כמבואר הזה בזמן ביין ~רוצים דה~בהאס~ר

~ 

~~~~
 לפניו כשאין אי~ור דבר שאוכל אדם
 היתר לפניו ~~יש אבל היתר~~בר

 ~יקרי אי ההיתר רק אלא האיסור א~~ל אינווא~םור
 שאין~שוד

 לסמו~
 ~ עליו

~~~~~
 הנ~

 לאותו חשוד מי~י דלא מבואר שם
דב~

 נבילות או~ל למומר דמי ולא

לתיאבו~
 טרחת דיש שאני ~שם מ~יטתו לאכול ~אסור
 ~ עי~ש שם בש~ך כמבואר הסכיןהשחזת

~~~~
 ועל אחד אי~ור דבר על שחשוד מי
 ~~וד ~אינו ~ו ידעי~ן ~יסוריםשאר

 חשוד אינו ~הוא ~י~ורים בשאר נאמן ~וא א~כלל

 ~עליה~
~~~~~

 בשאר ~נאמן מבואר שם הנה
 ח~וד אינו ~הוא אשראיסורים

 ואפילו עמו לאכול ומותרעליהם
 לק~ו~

 ~מנו
 מוחזק הוא איסורים ~אר ~שעל בו ~שידעינן~יון

בכשרו~
 עבירות מ~אר אחד עבירה על בחשוד וכ~נז
 היינו ~עבירות מהשלשה אחד עבירה על~~ל~~ח~וד

ש~~~
 או בפרהסיא שבת חילול על או ע~ז ~ל ח~וד

 הוא הרי חז~ל ~~דברי מא~יןשאינו
 לכ~ כמומ~

 ~ התורה

 ~ עי~ש כולהי

~~~~
~ 

 דוקא נאמן אינו הוא אם כנ~לנאמן~ שאי~ ~יסור ~ר על שח~וד
 אף~ נאמן דאינו או דנאמן אפשר אחרים בשל אבלב~לו

 ~ אחרים שלעל

~~~~
 עליו שח~וד ד~דבר מבו~ר שם הנה
 אחרים בשל אבל בשלו דוקא נאמןאינו

 החשוד דקיי~ל בו שחשוד דבר אותו על אפילונאמן
 הדברעל

 נאמ~
 נאמן ואינו חבירו של על

 ע~
 של

 ורגיל לכך מועד הוא אם אבל החשוד ודוקאעצמו
 ~ועד שהוא דבר ב~ותו א~רים של על אף נא~ןאינו
 משאר עבירה על שחשוד וכ~זעליו

 עבירו~
 שבתורה

 חילול על או ע~ז על חשוד הוא אםאבל
 שב~

 בפרהסיא
 לכל כלל נאמן אינו חז~ל בדברי מא~ין שאינואו

 וב~רהסיא כולה~ התורה לכל כמומר הוא דהריהדברים
 שעושההיינו

 ז~
 גם ישראלים אנשים ~שרה בפני

 ~עמים כ~ה בפרהסיא שבת החילול עשה ש~ואצריך

ו~ע~
 דרבנן באיסו~~ שבת ~מחלל דאפילו הלל הבית
 לכל מומר דמיק~י פע~ים כ~ה~ זה ועושהבפרהסיא
 עינ~ש~ כולההתורה

~ 

 בפר~ח הגנ
 וה~

 משנת בספר
 ~ומר מיקרי דאינו וכתבו בזה עליו חולקיםחכמים
 דאורייתא באיסור שבת שיחלל עד כולה התורהלכל

 עליהם שיש אותן ועלבפרהסיא
 מית~

 אס ולא ב~ד
 בע~ז וכן לאווין רק בהם שיש שבת איסורי עלעבר
 בהלכות אותם הביאו והפ~ת עיננש~ הדיןכן

 ~ ~י~ששחיטה

~~~~
 מותר אם~ אסורים לדברים חשוד
 הלז להחשוד ~שלו ~לו ליתןלאחר

 בדבר שי~לופי חיישינן ולא בשבילו ולבשללתקן
 איסור~

~~~~~
 ליתן ~חר דמו~ר ~בואר שם הנה
 להחשוד~שלו

 לתק~
 בשבילו ולבשל

 חיישינןולא
 שיחלופ~

 ואם הגזל על חשוד דאינו
 שימצא ~די או שכר מחמת בין בתקנתו רוצההחשוד
 חיישינן בעיניו~ן

 שמ~
 יחליף

 ומ~~
 אצלו להפקיד

 ~ עיננש מותר אצלו שהפקידו כמו ~דברים לוושיחזיר

~~~~

 עליו שחשוד ו~דבר אחד לד~ר ח~וד

הו~
 אם ח~ורה עבירה

 הו~
 גננכ חשוד

 קל שהוא אחרת עבירהעל
 ממנו~

~~~~~

 אחד לדבר דהחשוד שם ~פשוט זה הנה
 מינים בשני דוקא כננז אך אחרנאמןבדבר

וא~ילו
 א~ל ~מנו הקל על חשוד אינו חמור אח~

במי~
 אחד

 ~ו~
 חשוד הוא וד~י מאכל בדבר ששניהם

 ו~עיני בעונש ממנו קל ~~הוא אחרת ~עבירהעל



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~עונש הקל הע~ירה אם ~בל שוים שניהםה~ריות 
 בעונש החמור ~~ה~בר ה~ריות ~~יני יותר חמורהי~א
 בעונש ממנו הקל~ על חש~ד אינו אזי עליו~ חשודשהוא
 הוא ואם ש~ים ממורא יותר ~ עליו הבריות מורא~ד~ולי
 הבריות בעיני אבל ~עונש קל ש~וא עבירה עלחשוד
 ~סת~ק ~ש~ך ~אז~ מאוד חמורהוא

 ש~
 הוא אם

 בעיני ~~נו קל ש~וא אחרת ע~ירה על ג~כחשוד
 בעונש ~ממנו ח~ור שהוא ~ףהבריות

 עיננש~

~~~~

 לאו שזה שסובר ~ד~ר שחשוד ~י
 שחשודים אנשים דהיינועבירה

 יינם ~~תםלשתות
 דל~

 ~שמע
 לה~

 חשוד ~יקרי~ אי עבירה שהוא
~ 

~~~~~
 דלא בדבר שחשוד דמי ~~ואר שם הנה
 מיקרי לא ע~ירה שהוא לאינשימשמע

 ואם בשבועה ~~א נא~ן אינו דבר לאותו מיהוחשוד
 נאמן אינו בש~ועה אף אזי ג~ור חש~וד ~יקרי~הינ

כ~בו~~
 לשתות שחשודים אנשים אותן ולכן עיננש~ לעיל

 יינםסתם
 ל~

 שסו~רים ~חמת הוא אם מבעיא
 דבר לאותו עכ~פ נאמנים~ דאינם כלל אסורשאינו
ומכ~ש

 אותן~
 לשתות בושים שהרי א~ור שהוא שיודעים

 אותן וכ~ש יין על נא~נים אינם ואננכ אח~ים~פני
 היין על דנחש~ו אר~יות שבועלים הידועיםאנשים
 קכ~ט סינ ~~~זכ~בואר

 ס~~
 נפשו שו~ר ולכן כננד

 ע~א בכלל בחכ~א וכ~~ואר ~הםירחק
 די~

 עיננש חנ
~ 

~ ~ ~ ~

 איסור בדבר שנו~ג ~י
 ~כ~

 שסובר
 שהחמיר חומרא ~כח חו הכיש~ינח

 נ~ראים הם אם היתר בזה נוהגים ואחרים עצמועל
 ע~הם לאכול שלא כנגדוחשודים

~ 

~~~~~

 עמם לאכול דמותר ~בואר שםהנה
 הוא שנוהג דבר יאכילוהו לאדודאי

 שיודעים ובלבד אי~ורבו
 שהו~

 עי~ש~ אי~ור ~ו נוהג
 חביב מהרנני ~וננת בשם ה~~ך כתב הלז בעניןו~נה
 ל~עתיק אמרתי ע~כ דינים חלוקיכ~ה

 כא~
 ואציין

 איסור שנוהג~י ~ הן ואלו לאחת אחתאותם
 שסובר ~ח~ת דברים ~איז~

 האיסור אם אז ש~תירו מי ~בית ואוכל כןשהדין
 ס~ל לא דאי להאכילו להמתיר ~ותר להאוסרניכ~ר
 אסור להאוסר כלל האיסור ניכר כשא~נו אבל ליכוללא

 אפילו ~כלינ לו לבשל לה~~יר ואסור להאכילו~~לה~תיר
 לבשל לה~ת~ר לו~ר להאוסר שאסור ואצ~ל~אב~י
 לו לכתחלה מ~של כשהמתיר א~ל שאב~י בכלינלו

ולצורך
 אחרי~

 עיננש כ~יע~ד דהוי האו~ר ~ותר ~~כ
 מנהג ~~מת דבר באיזה ~באיסור שנוהג~י ~

 ~די~~ו וב~י~~ותיו
 ~~ ~~ו~~י~

 לה~תיר אסור

 דאס~ר כ~ו ניכר האיסור אפילו להאוסר~הא~ילו
 לנזיר יין כוס ~להושיטמדרבנן

 א~נ~
 יכול שהנזיר

 ה~תיר של ~כליו לכתחלה לב~ל ~ויכול ב~צ~ו ~לקחתו
 המנהג עצמו על ~קי~ל מ~~ת האי~ור דכל כיוןשאב~י
 להחמיר כ~כ ה~נהג קיבללא

 של~
 א~~י בכלי לב~ל

 ~הם קיי~ל דסתם~כלים לבשל מותר כלי בסתם אף ~וכן
 הכלי אם לשאלו צריך לפניו הכלי ~על ואםאב~י
 לשא~לו ~~צ חשוד הוא הכלי בעל ואם לא או~נני
 לו ואמר לו ש~אל או מעצמו א~ר הוא אםאבל

 הכלי לענין זה וכל לא או ~נני ~הוא אם עליוס~כינן
אב~

 הוא אם המתיר ~בישולי ל~כול האוסר אסור
 התבשיל אם איסור בו ~אין שאומר דבריו ע~פחשוד
 שא~ור השומן אותו ~תוכו לתת ~דרך מד~רה~א

 אדם ~ן סתם רק חשוד ודאי ~ינו אם א~ללהאו~ר
 חכם אינו אפילו אצלו להתאכסן האוסר יכולע~ה
ובקי

 בדיני~
 מאכל א~תו אוסר ~האוכל יודע הוא אם

 שהדין שסובר ~חמת ובין המנהג ~~מת שאוסרובין
 י~ו מנהג יש אם אבל בסתם וכ~ז~ן~

 כמ~ה~
 כגון

 שעל ~חלב איסור שנוהגין ~קומות יש ריינוננסבמדינת
 אוכלין היתר שנוה~ין למקו~ות וכשב~יןהקי~ה

 האיסור ~עם ש~תבשל מהבשר או מה~רק~בישוליהם
 המנהג שיהינ ~דוקא ~נני שהם בכליהם ש~שת~שיןו~~ש
 הם איסור הנוהגים ה~קו~ות שאותן כגוןבאוכל
 ~בישוליהם לאכול ומנהגם היתר שנוהגין מדינהבאותה
 ~י ולכן מנהג אינו לבד ~מאכ~ל ה~נהג אםאבל
 כ~בא ~נהג אותו ל~ם שאין פולין ~מדינתשהוא

 להאכיל שנוהגין ~ע~פ היתר שנוהגיןלהמקומות

להמקו~ו~
 להם הסמוכ~ם

 הנוהגי~
 לו א~ור איסור

 האסור דבר לאכול דאסור הא מיהו ~בישולי~ם~לאכול
מחמת

 המנה~
 נראה כש~י~ן דוקא מדינתו ובני א~ותיו

 ב~בר היתר לו ~שנראה ~בל בד~ר היתרלו
 לאכול יכול היתר שנהגו ל~קום איסור שנהגו~~קום וב~

 איסור שנוהגין למקום לחזור דעתו אפילוומש~~ע
 עכ~נל רי~ד ס~ס ועיין מותר שה~א לו שנראהכיון
 שאל חיים שוננת בשם ~צאתי גם ~ק~כ~ ~םה~~ך
 שבידו שמי המלך דרך בשםשכתב

 ח~~
 עליו ~עבר

 ל~יכל א~ריני ואתי קנס משום לו דא~ורהפ~ח
 קנסא ~ייך לא דלדידהו כיון ~~ה ידעו לא אשר~יני~
 חולק א~ד וחכם ~יננש~ יאכלו ~לא להם לה~יד לוא~צ
 להודיע שחיי~ הלז המח~ר ~על לו והסכיםעננז

 ~ ~י~ש הד~ט עיקרי ~ס~ר וכן בש~ובפ~ת עיננ~

~~~~
 של ג~ינה לאכול שחשוד ל~י האו~ר
 ~מומחה כשרה גבינה לי קנהגוי

 כיצד קניתי ממומחה כשרה ואומר ~לוו~ביא
~ו~ה ד~נו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 אם רק נאמן דאינו מבואר שם הנה
 שמאיש בפירוש לואמר

 פ~ו~
 מומחה

 דמרת~ נאמןקניתי
 ואפשר פלוני לאותו ישאלו שמא

 כשרה גבינה לו שיקנה רק המשלח לו אמראפילו
 הג~ינה לו הביא והחשוד~ ממומחה לו הוזכרולא

 ובאיסור עי~ש~ מרתת קניתי פלוני ממומחה לוואומר
 פלוני מאיש ואומר לאכלו חשוד השליח אםדאורייתא
 י~ח סננק הט~ז בזה הפוסקים מחלוקת קניתימומחה
 דעת וכן דאורייתא באיסור אפילו דמהני פסקשם

 דלא ורמנ~א יוסף הבית לדעת מסכים והשננךהפר~~~
 ~ עי~~שמהני

~~~~
 כיצד לחבירו איסור דבר ש~כר חשוד
~ינו~

~~~~~
 הנה

~ 
 אכלו שלא עד דאם מבואר

 לו יחזיר והוא המקח לו יחזיר לונודע
 ואם דרבנן באיסור ובין דאורייתא באיסור ביןהדמים
 ~דמים לו מחזיר תורה איסור הוא אם אכלוכבר
 לו ומכרו מהאיסור יודע הינ המוכר אם קנסמשום
 חכמים לו קנסו לא דרב~ן איסור הוא ואםבמזיד

 ~ עינ~ש הדמים להחזירואננצ
~~

 שהינ טבח וכן ~טריפה ונמצא בשר המוכר דיני
 בש~~ע מבואר הציבור את ל~כשילרוצה

 בסי~
 קי~ט

 בדיני ~נ באות הפר~ים כל אינ~ה יבוארוכן
 ~ עי~ששחיטה

~~~~
~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~

 ~ די~ו כיצד להתכבד הראויה ~תיכה

~~~~~
 קננא בסינ מבואר הנה

 בש~~~
 ובפוסקים

 ~פני ~התכבד הרחויה דחתיכהשם
 דאפילו כבריה דינה ~וח~ובים יקרים ישראליםאורחים
 מה~נת אבל מדרבנן בטלה לאבאלף

 עי~~ש~ בטל~
 מדרב~ן בטלה דלא להתכבד הראויה חתיכהודין
 אסורה שתה~נ ~נ תנאים~ שני אליה שתתיחסצריך

 נתנבלה ואפילו נבילה כגון עצמה מחמת הלזהחתיכה
 אבל טריפה או מאוד כחושה ואפילו ~מיתהמחמת
 בלוע~ ע~י נאסרהאם

 מאיסור טעם שקבלה דהיינו
 דקיי~ל לדידן אף להתכבד דראויה דין עליה הוילא
 אחד ~וף נחשב בחלב בבשר אך איסורין בשארחננננ

 חתיכה דין עליה והוי עצמו מח~ת איסורומיקרי
 צריך ~נ באלף~ אף בטלה ~לא ל~תכבדהראויה
 מחוסר אם אבל תיקון בלתי מכונת החתיכהשתהינ

 בכה~ג אז~ לקמן שאבאר כמו רבה וטרחא גדול~יקון
 שהיא ~ אף ~ם עי~ש~ להתכבד ראויה מיקרילא

 להתכבד ראויה מיקרי בהנאהאסורה
 כיו~

 שאם
 עי~ש~ להתכבד ראויה ותהי~ מותרת תהינתתבטל
 אינה מדרבנן רק אסורה אינה שהחת~כה אףגם

 או~מליחה כבישה ע~י שנאסר בחלב בבשר וכןבטלה
 בפרמ~ג שם~ כמבואר להתכבד ראויה מיקרינמי

 בש~ע ~שם מבואר גם עי~ש~ בחלב לבשרבפתיחה
 להתכבד ראויה היא אם ספק הוא דאםובפוסקים

 א~לינן התורה מן הוא האיסור אם אפילו לאאו
לקולא

 ובטל~
 ובשאר בש~ך~ ועי~ש איסורין כשאר

 להמורה שנסתפק דאף ס~ל דהם נראהפוסקים
 ולא ג~ור ספק הוי לא או~ להתכבד ראויה היאאם

 חכמה חסרון ספקמיקרי
 בספר אך עי~~ש~ בכה~~

 על מספיק ביאור אליעזרדמשק
 התור~

 חטאת
 היא אם להמורה שנסתפק דמה בפירוש כתבהקצר
 ספק מיקרי ולא כלל ספק מיקרי לא להתכבדראויה
 התערובת לפנינו שיש היינו זה כגון באופןרק

 ויש ~התכבד הר~ויות חתיכות הרבהבהתערובת ו~~
 שנפלה האיסור אם יו~עים אינן ואנו קטנותחתיכות
 הואלשם

 חתיכ~
 שהיא או להתכבד שרא~יה גדולה

 אבל גמור ספק הוי בו כיוצא וכן בכה~ג אזיקטנה
לא

 כשנסתפ~
 מנ בכלל עי~ש להמורה

~ 

~ ~ ~ ~

 דין עליהם יש אשר הדברים איזהו
 להתכבדדראויה

~ 

~ ~ ~ ~
 שאר וכן ד~נגו~ת מב~ר שם הנה
 ושאר וכבש הנוצות שניטלועופות

 בטנם נפתחו שלא ואעפנני עורם שהופשטובהמות
 של רגלים וכן ו~קרומים וחלבים מגידם נקרוהוולא
 נטלו שלא אע~פ משערם שנחרכו ~ל של וראשעגל

 שהוחרך אווזא רגלי וכןטלפיהן
 עור~
 כמו מעליהם ~

 חתיכה וכן ועגל שור של לשון וכן לעשותשרגילין
 דין עליהן ויש חשובים הם הננ~ל הני כל חיהגדולה

 באלף אפילו בטלים דאינם להתכבד הראויהדחתיכה
 ותיקון המליחה ותיקון תיקונים ~חוסר שעדייןואף

 ראויה מיקרי דלא ס~ל בש~ע שהמחבר ואףהבישול~
 אנן אך שנתבשל אחר עד רק חיה כשהיאלהתכבד
 כ~כרעתקיי~ל

 הרמ~~
 לא להתכבד דראויה שם

 לאחר ראוינ שיהינ כיון עכשיו שהוא כמודוקא בעינ~
 נוטים מאחרונים כמה ודעת עי~ש~ סגי~בישול
 מ~אי ג~ולה החתיכה~ דאם המחבר כדעתלהקל
 ~ חיהוהוא

 וי~
 כמבואר הפס~מ ויש להקל צד עוד

 יעקב שבות שו~ת בשם מצאתי וכן צ~א סינבח~ס

ח~~
 סינ

 שכת~ ~~~
 כדעת נוהגין וכן ~ם~ ~ר~~א

~חולקי~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ~~~~~~ ~~~ו~~
~~~ ~~~~~ 

~~ול~י~
 טל

 ~מח~
 כו~תו

 דוק~
 אבל ה~~~מ ~לא

 כתבו גם עי~ש~ ה~ח~ר ~ל לס~וך ~ישבה~ס~מ

האחרוני~
 ב~~ד קנני בסי~ ~~רמ~ג הגנ הוא וביוחד

 נבדקה שלא אלא עורה ~~פ~טה ד~בהמה י~גס~ק
 ש~בדיקה לדידןאף

 א~ מעכ~
 מיקרי מ~מ בדיע~ד

 דאין ~יון לה~~~דרא~יה
 טור~

 כננכ
 ול~

 מגונה ~וי
כמו

 נוצ~
 דין עליה ~ יש וגם כשרות ורובן ו~ור

 הדרא וכן עי~ש~ שבמניןדבר
 דכנ~~

 ~ל של
 חשו~

 ה~~רונים כתבו אווזים של קורקבן וכן לה~כב~~ראוי~
 של קורקבן וה~ה להתכ~ד ~ויה חשוב זוד~מדי~ה
 חתיכ~ מי~ר~ ו~דומה ~א~ןע~לשי~ן

 להתכבד~ ראויה
 אווזות ~ל הכבדוכן

 במקומו~ ~טומו~
 שנהפ~ו

 ללוב~
מכ~

 וד~י ביוקר ונ~כרים השומן
 חשוב~

 ב~לה~ ולא
 הבשר וכן~ רננל~ דמיקרי הפ~מ~~~ דעת ריאהוכן
 עור שהופ~ט א~נפ בילי~ק ~קורין החזה שעלאווז
 ה~אויה חתיכה ~~ובהמ~~יו

 להתכ~~
 ב~~ז כ~~ואר

 ש~ הפר~~ אךעי~ש~
 כזה בבילי~ק להקל העלה

 בילי~ק ליתן דרך דאין מ~עם מעליו העורשהופשט
 לאור~~םמופשט

 והת~~
 כ~~ת בזה לה~מיר ה~לה

 עי~ש~הטננז
 א~

 בה~סננמ ל~קל ב~ה מצדד הפ~~ג
עי~ש~~וכן

 ה~~לק~~
 הראויה חתיכה נקרא ~ליו כשהעור

 כתבו דבר של וכללו ו~~ליל~ ווילנא בקננקלהתכבד

 חשוב שאם ~מקו~ות מנהג לפי זה כל דתלויהפוסקי~
 מקומות ב~אר ~שוב ~אינו אע~פ מקום ~או~והוא
 אינו ואם ב~ללא

 ב~ות~~ ~שו~
 א~~פ מקום~

 ~א~ת לפי תלוי ו~כל בטל המקומות בשארחשוב שהו~
 ה~ורה~יני

 והמ~י עי~ש~ לקולא אזלינן ס~ק יש וא~
 א~ אופן ~יינו ~ו~נים בשנ~ כלל בזה כת~ווה~רמ~ג

 ~~ו~קים שהוזכר מהכל
 באיזה אף לה~~ב~ ראו~~

מ~ו~
 ד~תם ב~לה להתכ~ד ראויה ~ינו

 וא~
 ראויה

 לא הלז ודבר הלז דבר הזה ב~קום שםלהתכבד
 ה~ני ואופן בטלה~ אינו בפוס~יםהוזכר

 הו~
 ~ה כל

שזכרו
 הפוסקי~

 כן ~הס~ם מן להתכבד ראויה
 שבאותו שית~ררעד הו~

 הזמ~
 ע~ה זה אין

 דב~
 הראויה

 ושארלהתכבד
 מן דברי~

 ה~~ם~
 להתכבד ר~וים ~ין

 שהם שיבררעד
 ראוי~

 ~א~י דרבנן ו~~ילי להתכבד
 עי~~~ ה~~ כאופןלפסוק

 ~~ה~~~~~~~~~~
 אשר הדברים

 ~~תכבד ~ראויהדחתי~ה ד~ עליה~ א~
~ 

~~~~~

 בה שנבלע ד~תיכה מב~אר שם הנה
 ונא~רה~~י~ור

 ל~
 בהמו~ ושא~ כבש וכן בנוצתם ~הם ~ופות~ ~אר תרנגולת ו~ן לעיל כמ~ו~ר ~~~כבדהראויה חתיכ~ מיקרי

 שלא
~ו~שט

 עור~
 פטומו~ אווז~~ וכ~ הכנ~~ שומ~ וכ~

 וכן כלל~ כך לאכלן אפשר שאי מ~ודושמנים
 שאר או ~ווז של הצואר ~ור וה~ה מעיים בני~ושאר ~כר~~ת~

 מצד ~לא טצמן מצד של~ם הח~יב~ת שאין כיוןעו~ות
 שנחרכו אף ו~ופות ובה~ה שור של ~ראש וכןהמילוי
 עור וכן ובטלה~ רננל מיקרי לא הנננל הני כל~ש~רן
שומן

 אווז~
 עיננש~ ~~ל הוי לא גריבי~ן ש~ורין

 שלקורקבן וכ~
~~~ 

 ~עיננש~ ר~ל ~וי לא עופות
 אלי~זר~ בדמשק הג~ ד~ת ל~צאים ניתוחיםאווזות וכ~

 ~~חמיר מ~מ ר~ל מיקרידלא
 תב~

 ~ ~י~ש ברכה עליו

~~~~
 ושמנים פ~ומות ואווזות ב~רו כבש
 ר~ל מיקרי לא~הם

 והקורקבן והכ~~
 ב~אר נתערבו והם כדלעיל רננל מיקרישבתוכם

 ני~א אי לדיינא ~י~י ניכרים ואינם אווזות ב~אראו כבשי~
 הבשר וכל~ואיל

 הכב~
 ב~ל והאו~זא

 הננ~
 א~~ים

 ~ להיפוך אוהפ~ימיים

~~~~~
 הנ~

 מ~תפק ינ~ג סננק קנני בסינ ה~ר~~ג
 כיון להקל ~וסקים מכמה הוכחתי וכן נראהלד~י א~ ~יננש~ בצננע ו~~~ר השאלהבזה

 מחוברים טדיין הללו~~~~רים
 ש~

 הכבש שב~ר ומה
 ~טלה האווזותאו

 ~ו~
 ~יקון שמחוסר כיון מטעם

 אברים גם ולכןג~ול
 ה~נימיי~

 ועיין בטלים שבהם
 ~או~ שכתבתימה

 פ~ד בשאלה ~ולגולת בדיני ~נ
~ 

~~~~
 בשאר ~נתער~ה בנוצתה טריפה עוף

 ו~ח~ו~ות
 נוד~

 ה~ערובת
 ע~

 חחר
 הנוצההסרת

 כיצ~
 דינו
~ 

~~~~~
 הא~רונים כל דעת ה~ה

בטל ד~ להלכ~
 כמבוא~

 וכן ק~א בסי~ בפרמננג
 ~~ע~ה אחר עד הטר~פה נמצא לא ד~ם כ~בהרדב~ז
 בטל ~א להתכבדראויה

 עיננ~
 לעיל שכת~תי מה ולפי

ב~ם
 ~מ~

 האחרונים גאו~ים
 דבמקו~

 הפ~~מ

וי~
 להקל ~ניף עוד

 די~
 דם~ל ה~~~ר על ל~~וך

 נתב~לו כ~לאדב~וד
 ל~

 מיק~י
 ~דיי~

 ח~י~ה
ר~וי~

 לומר נננל להתכ~ד
 די~

 השאלה ~זה להקל
 היכיב~~ס~מ

 ש~וד~
 ~תבשלו כשלא הד~ר

 ~דיי~
 וכן

 והג~ ר~ננא מהגהותנראה
 רשננ~

 ~ט~ותבזה הפרמ~~ דברי הע~יק
 עיננ~
~ 

~ ~ ~ ~
 ~תיכ~

 ~ר~ויה
 להתכב~

 מבשר
 ~שני ונתערבה בהנאה אסורהשהיא ~~ל~

~תי~ו~
 ~ ה~אה לע~ין בטלה א~ נבילה

~~~~~
 דעת בזה הנה

 הפרמ~~
 בשעת

 להקל בבירור ~זה העלה לא אךלהקל ה~~רוב~
 להקל העלה ב~ננד הגנ א~נםעי~ש~

~~ותרים ב~שיעו~ בז~
 ~הנ~~

 ~ עי~ש



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~

~  

~ ~ ~ ~  

 בש~ר שנת~ב ושמנה~ פטו~ה של ~כבד
 יודע ~ואינו ~~ו~ים אינם שלכ~דים

 הכשרה ~י ~~
~ 

~~~~~

 כתב ינ~א ~ננק ב~ננד ~ם הפר~~ג ~נה
 הם ~~~נ ~טו~ים אינם שלדהכבדים

 המב~אר נחתך לדין ודו~ה אסורים ~הפ~ומותכשרים
 ~ עי~ש ק~אבסי~

~
~~~~ 

 בחלב ב~~~ אי~ור ע~י שנאסר חתיכה
 והחתי~ה קליפה כדי רק נאסרהולא
 דינו כיצד להתכבד ראויההיא

~ 

~~~~~
 אם אך להתכבד ראויה אינו הק~יפה~~ שהרי ד~טלה ~בואר ~ננא בסינ שם הנה

הקליפה
 ראוי~

 ונ בסננק ~שם השננך דעת להתכבד

דאינה
 בטל~

 דבטלה ל~קל הכרו~פ דעת אך עי~ש~
 ה~ה נטילה כ~י נאסר הלז ~חתיכה ואםעי~~~

 חילוק דאין נראה ~ם הרמננא ד~רי~~תי~~
 ראויה ~י~ו הנטילה אם נטילה כדישנאסר דא~
 ל~תכ~

דבטל~
 לחם הבית ~ך

 יהוד~
 ל~ח~~ר כתב~~ם ב~י ~~ם

 נטיל~ כ~י ~הח~י~הכ~נאסר
 ראויה והחתיכה

 אי~ו להתכבד ~ר~ויה אינו שה~טילהאף להת~~~
 ~טל~

 ~אך עיננש~
 אחרונים דעת~ ~ןאין

 כ~בוא~
 בכלל בחכננא

 ~ עי~~ נננ~

~~~~
 לה~~בד ראויה שנעשה ~תיכה

 בע~
התערוב~

 כשאינה עתה
 ניכר~

 ו~שהיתה
 כלל להתכבד ראויה היתה לא וניכרת עצ~הבפני

 ~ דינוכיצד

~~~~
 בפר~ננג ו~ן שם בפוסקים ~~ואר הנה
 ס~~טבס~~

 ב~ננ~
 ק~א ובםינ ל~נה סננק

 דכל הנ ~ננקבש~ד
 ש~חיל~

 ביא~ו
 לעול~

 ע~י היתה
~ערוב~

 בכל וכן להתכבד ראויה חתיכה א~רינן לא
הדברים

 החשובי~
 ולכן

 ש~ פס~
 רותחת ב~ר ב~תיכה

שנפל~
 קליפה כ~י ~אוסר צו~נת גבינה על

נתערבה ~אחננ~
 ז~~

 ~ ~בי~ול שאר עם החתיכה
 הרוטב מו~ר האסורה החתיכה נגד הכל ביןששים י~ א~

 כדין ~חתיכות כלו~ן
 ביב~ יב~

 ברוב דבעלה
 להתכבד ראויה הבישול ~~י נעשה הלז ש~ח~יכהאף חתיכו~

~נבלע
 ב~

 בכולו בישול ~~י
 ~ננ~

 ש~יתה בעת כיון
 ~בשר וכן כלל להתכ~ד ראויה היתה לא עצמהבפני
 אחרות חתיכות ~תוך לתב~יל ש~~~ה נ~~לחה~לא

 היתר ~יתה עצמו בפני ניכרת כ~היתהד~קודם
 בתוך כשנתבשלהואחננכ

 האחרו~
 לא

 עי~~~ ניכר~
 דבטלה היתר עוד יש ג~נכ נ~לחה שלא ~~תיכהאך

 קננא בסינ ה~~ואר~טעם
 דחתיכ~

 נ~ל~ה שלא
 בלוע איסור~יקרי

 ~ד~
 ~~מת איסור ולא שבה

 עי~שעצ~~
~ 

 להת~~~~ הר~~יה חתי~ה~~~~~
 שלא ~~~לחת~כות שנחת~~

 נשא~
 בא~ת

שתהא ~ה~
 רא~~~

 וז~ת ל~תכבד ראויה~ שאינו בעניןצורתנ ~שנא~~ ~נת~~~~~~ע~~~ אם ו~ן להתכבד
 נעש~

 לאחר
 וכבר הי~ר ~ שאר ~תוך נתערבשכ~ר

 כיצד שנת~~כו או~קודם~שנחתכו התערוב~ נוד~
 ~~~~ ~~~~ ד~~~~

~~~~~

 ~ הנה
~~ ~ 

 ~בואר
 ~תיכ~

 ~ ~~~הראויה
 ~נתרסק~~ונ~~כה או להתכבד~~שנ~תכה~

 ~היא ~אף~ ~ב~~~ול שנ~~עכה ~~ינו צורתנ ~נא~דעד
 אם ~~כןשלי~ה

 נ~ר~
 ~~~ה א~ילו

 לא ותוח~ובתה ~~~נ~ קצ~~~~ט~
 ~הי~

 ראויה
 ובטל~ לה~כב~

~~~~ 
 ונ~ע ~ויפה שלי~ה שה~ית~~ ~עת~ כבר נת~רב~~אם
 שנח~כ~ כעת א~ננה ונ~סר ~~ הת~רו~ת ~כבר

 אך ה~ערובת~ וניתר עתה~טלה ונתרס~~
 ~ננז~~

 ~שנחת~נ דוקא~
 ~נת~וון ~ ~אבל ~~~~כוון שלאונתר~קנ

 אםור לכך ~
 ש~ת~~ל ול~י לו ד~סור ב~זיד איסור כ~בטלודי~ו
 ~~בדיני ~~~~ באות ~ספרי~ בפ~~יות כ~בוארבשבילו
 הפוסקים ~~ד~ת גם ~יננש~~ ~לכתחלה איסורביטול

 ~שוב ~אינו ~ישול ענני קצת ליפול שדרךד~ה ש~
 נתר~~
~ 

 שנשאר ז~ן דכל ~התכ~ד ~א~יה~~ ~חתי~ה נקראועדיין
 אינו להתכ~ד ~~ ראויה שהיא ~ ח~יכה עדייןמ~נה

 ~ ~~~ ~יננש ופשוטבטלה

~~
~ ~ ~ ~  

 לה~כ~ד ר~~ה ~שהיא אסורה ~~תיכה
 ~וקצת ה~תר חתיכות בשארונ~ערבה

מ~
 וקצת נתר~קו

 מה~
 כך נשארו

 של~מי~
 דינ~~ ~כ~צד

~~~~~
 דאותן ~ב~אר~ ק~נא ~סינ שם הנה

 ~אם ~~נננ מו~ריםשנתרסקו
 הנתרסקי~ בתוך ~יאהאסורה החתיכ~

 כולם ~ם
 ה~לי~יםאפילו מותרי~

 ר~
 ~כדין ~ו~רא ~כח אתד ~השליך

 ביב~יב~
 בתוך הוא החתיכה~ה~סורה ואם

 בהם דאין מותרים שנתר~קו דאותןנ~צא השלימי~
 אי~ור טעם שקבלו ומהה~סורה~ החתיכ~

 ה~ישול~מיירי ענ~
 או האסורה החתיכה כנגד הקדירה בכל ~~יםדיש

 ע~י שלא ביבש יבש חיים ~נתערבודמיירי
 ~ישו~

עיננ~
 שנתרסקו אותן אם אך

 ה~
 ש~א אותן כנגד רוב ~

 ישנ~רסקו
 דכול~ ~~ לכאור~ לו~~

 ~ח~ת ~ותר~ם
 כן אינו ~בא~ת אבל ~~איתא ברו~א דאיסוראדתלינן
 ה~וםקים ה~כמת~י

 ש~
 ~כ~ות שנשתנה כל ~א~~בא

 ~ל~ אמרי~ן~הינ
 דפרי~

 דאותן ואמרינן פריש ~רובא
 והאיסור ~ רוב שהם ההית~ ~ ~ן הם שנ~רסקוחתיכנ
 ~לימיס ~ים הוא ה~שאר ואם בשלי~ו~~~~אר

 ~סורים דשניהם~ שם~ הפר~ננג כתב א~נ~כ ~הםאחד ונחת~
 אין דעכשיו ~נ~ל ~המ~~נ וליכא פריש ~רובא~ל~כא
 ~א~~נוד~ א~ ~ך ברוב ביטול~~ן

 כל~~~
 ה~~רוב~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~ם ~ דעתו ~נשארים ~שנים ~~ד~~ שנח~ך~עד~~~ר
 טעמו עי~ש~ בה~ס~~ ילהקל ~ ~~~~ ~ ~ ~~~

~ ~~~~~ 

~~~~ 

 אחת מבהמה טרי~ות ~~תי~ות שני ~
 ברובא כשרות חתיכ~ת ~שאר ונתערבו ~ ~~~~ ~~ ~ ~~
 דינו ~יצד ~הם שנים ונ~~כו להת~~ד~ ראוים~הם

~ 
 דאותן הנ ס~ק קנני ו~סי~ י~ד ס~ק~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ו~~~~~~

ה~נ~
 ~שנח~כו

 מותרי~
 ~ אף

 לדע~
~~ק~~ ק~י בסינ ~~ט~ז

 ה~~
 ~שני כיון ~טעם ~דל~יל המ~~נ ~ליכא אף
~ח~י~ות

 ~ח~ ה~ ~ס~ו~
 באריכות כמבו~ר ב~מה

 ~ותרים ~~~מ ~נ ~ ~~ק ק~י סינ בט~ז~ה
 ~שנ~~~ו השני~

 א~
 שם~ ה~בואר ~חר מטעם הט~ז לדעת

ודוק~
 לדעת מהם ~חד נחתך~ אם אבל שנים~ שנ~תך

 כלל להתיר אפשר אי~ט~ז
 אותו אף אסורי~ וכול~

 ולהש~ך ~י~ש~~נחתך
 ~ות~

~~~~ ~ עי~ש שנ~תך ~אותו

~~~~ 

 להתכבד שראויה אסורה חתיכה

~~~
 חתיכות בשאר שנתערבה~ ~

ונאכל כשרו~
 ~ה~ ~ח~

 ב~ו וכיוצא לים ~עצ~ו שנפל או
 ~כיצד~דינו~ ~ ~~~

~~~~~
 ~~ואר~ ~~י~ ~~ינ הנה

 כיו~
 ה~ורה שמן

 במינו ~ין ד~ה~ת ~ ~רובא נ~בטלכבר

ב~~~~
 שר~וי~ אף ~ ב~ל ~

 לא מדרבנן רק להתכבד ~~
 תולין ולכן ~לעיל ~מבו~רבטלה~~

 להק~
 שאנו ואמרינן

~ומרינ
 ~ז~

 ש~איסור
 נפ~

 העולם ~~ן נאבד או או~נאכל
 של כולם שהם ~ו~רים כולם הם ~נשאריםואלו
 באר~תי כבר ~פרטיות הדינים כ~ל ועיקר ~ עי~ש~היתר

~לעו~
 ~נ ב~ות

 בעלי בדי~
~ 

 ~ עי~ש ים
~~~~~~~~~~~~ 

 שנתערב להתכבד הרא~ה ח~יכה
 דוקא אי ~באלף בטל~אףדלא

כן במי~
 הד~

 אפילו או
 שם בפוס~ים הובא א~ה דעת הנה~~~~~~~~~~~ במינו~ של~

 חתיכה ~גםשכתב
 הרא~~

 ~התכבד
 לו ~~יש לדברדו~ה

 ~~~~יר~
 ~~~ש~ ~~נו דבטל~בשאינו

~ך
 דעת~כ~

 ~ם ~הפוסקים
 ד~~~

 כלל בזה חילוק
 בטל ~לא ב~ינו שלאדאפילו

 חתיכ~
 להתכבד הרא~ה

 לו ש~ש לדבר דו~ה~~ינו
 ~תיר~

 וא~ך טעמם~ ע~ש
 בס~ ע~ן ~כר ואינו ב~~נו שלא ~ל~~~יתערב~~כחת
 ~ק~ט ~ ~~

 ~ש~~
 ~ חנ ס~ק

~~~~~~~~~~~~~
 הרא~ה דחתיכה החשיבות ~הו

 להתכ~ד ~ ~~~
 התוס~ת~~~~~~~~~~~הנה ~

 ב~~ה ע~ב דף ~ז~~י~
 דחשיבו~ ש~~ ~כ~~כת~ו ~לא ~ ~~~

 חתיכה
 ~י~~הר~~~~לה~~בד

 מ~~~
 את ~~י~רי ז~~ ~~~י

 דדבר הח~י~ות עליה והוי ל~נותשדרכו
 ש~מנ~

אך ~~ש~
 הרשב~~

 ~חדושיו
 פ~~ ד~ ליבמו~

 ד~~יבות ~~סיק~
 ~שום לאו להתכבד הראויהחתיכה

 ~~~ חשיבו~
 לא

 ~כ~בוד ~שיבות ~~שום אלאבטלה
 שב~~

 ב~טלה לא~
 ~נדפס ב~פר ו~צא~יעי~ש~

 ~~חד~
 ~~~ר~ד ~~הגנ

 ~ם~ ~ ~האריך הלוי בית ~ספרומ~~לאצק
 ~בע~~

 זה
 היא החתי~ה דאם הראשו~ם ~דברי הטוב לו~פלפ
 היא בטלה אי~ להתכבדרא~ה

 ~~ע~
 הרשב~א

~~ח~~~
 ~יבוד חשיבות

 שב~~
 זה ול~י

 אי~
 חילוק

 התוספות טעם ל~י אבל ב~~נה שלא ובין~~נה ב~
 ~ יש אזי שב~~ין דבר מחמתהנ~ל

 ב~~נה דדוקא לוק
 ~לא אבל בטלהלא

 במינ~
 והבוא ~טלה

 ~מ~
 רא~ות

 בטלה שבמ~ן דדבר הראש~ים~דברי
 ~אף~

 שלא
 שם כתב גםע~ש~ במי~

 דלפ~דע~
 פוסקים שאר וכן הש~ך

 שמחוסרדהיכא
 ~יק~

 דח~יכה החשיבות מגרע גדול
 דדבר הח~יבות וכן להתכבדר~~יה

 שבמנ~
 ולא

 דברמיקרי
 שב~נ~

 דבר לדע~ו אבל
 שב~נ~

 לא
 בארי~ות ~~~ש ~~יקון ש~~חוסראף בט~

~ 
~~~י
~ 

~~~~~~~~ ~ד~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ו~ ~~י~~
~~~~ 

~~~ 
~~~~~~~~~~

~~~~~ 
~~~~ 

~
~~~~ 

~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ 

~~~~~
 הטחול דבריית ~בואר ~נננ בסינ הנה
 דק ~הוא וה~~י עב אחד רא~והוא

 ובחלק הלשוןכבריית
 י~ הע~

 דקות ובראשו בצדדיו
 הדק בחלק וגם עב~ בשם ונקרא נכללוהכל

 גם הדק צד נקרא כן ואע~פ קצת שעב שםמקום י~
 דבוק כולו אין ושם לכרס דבוק העב דחלק שם~בואר
 קצתאלא

 רו~~
 שם גופא וקצת דבוק

 אי~
 ~ עי~ש דבוק

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  
 הדק צד ~ניטל או חולי ע~~י או ביד כולו שניטלב~ן
 צד וכל לקותא איזה ע~ישבו

 הע~
 שום בלא קיים

 שיגיע ~עד יותר שיתקלקל אמרינן ולא כשרהלקותא
 ~~אר הדק ~ ו~לק שבו העב צד בנוטל ~בל העבלצד
 או בלקותא לקוי העב ~ שצ~ ונראה לפנינו בי~נווכ~ש
 מספק ~ טריפה היא בלקותא לקוי ה~חול כלאפילו
 כולו ד~~ול~ וכשרה דמיא כולו דכנטול א~רינןולא
 כאיב לקותא אבל כשרה ה~י משום כאיב דלאשאנ~
~ני~ב

 ונ~ת~
 וכן

 לעי~ ~א~רינ~ ה~
 חולי ע~י דני~ל

כשר



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~שר 
 כת~

 ~ם אלא כשר דאינו ~ם ה~רו~פ
 כ~

 שהקטינה
 אבל לגמרי שנטלהעד

 א~
 שנימוקה ב~ולי ניטל

 הג~ עי~ש~טרי~ה
 להקל כתב יקותיאל בתורת שהג~

 חולי ענני ~ולובני~ל
 א~

 וכלה שנימוקה ~חולי
 אחרוני~ שא~ וכן בתננש ה~~ אך עי~נש~~מרי

 הסכימו

לדע~
 שניטל אף שנימוקה חולי ~~י כשניטל הכרו~פ

 עיננש ~ריפהכו~ו
~ 

~
~ ~ ~ ~  

 ~ דינו כיצד הט~ול ניקב

~~~~
 דגרע טריפה דניקב מבואר ~שם הנה
 טריפה ואינומנוטל

 בניק~
 כשניקב אלא

 כל מפולש ~אינו אפילו או מפולש נקב העבצד
 לצד נקב בלא ~לם עצמו מה~חול ב~ר נשארשאינו
 שהוא זהב דינר כ~וביהשני

 ער~
 הטחול עובי חצי

 להקל יש ובהפסננמ הדחק ~שעתאך ~~ולש~ שאינו אף ט~יפה ההוא ~~קום משהו ~חותאו
 בניק~

 הטחול
 הטחול בשר כ~גדו השני בצד שם ונ~~ר מפולשאינו
 שלי~בעובי

 ו~וקא אגודל אצבע רוחב
 עננ~

 העיר~ חכם
 דינר ד~וביוהשי~ור

 זה~
 המקום עובי ע~פ מ~ערינן

~הו~
 ט~ח חצי בעינן טפחשם ע~ א~ כגון יש מקומות מקו~ות כי שניקב

 וא~
 במקום

 ש~יק~
 אינו

 הוא השיעור אזי בצדדיו דהיינו טפח חצ~ ~ רק שםעב
 מ~ערינן המקום לפי והכל די טפח רביע נשאראם
 והקטן גדלו לפי ה~דול בשלו אחד כל לשער צריךוכן
 ה~חול של הקרום מצטרף אינו הלז ובשיעור קטנולפי
 ~תם בכלל זה דאיןשעליו

 ט~ו~
 מ~וף אינו הקרום שזה

 ~~ב והואהט~ול
 טמ~

 הטחול של עצמו ~ור אותו אבל
 א~צ ה~~ל ושיעור ~נ~נל לשיעור ~ מצטרף בוהדבוק
 ה~~ב תח~יו~~ת~ת~א

 ול~
 הדק נחתך ~ם ~ג~ן בצידיו

 ~מוך ~וא העב ~בצד והנ~ב לקמן שאבאר כמודכשרה
 זה נקב בין ואין הח~ך~שפת

 ~מקו~
 כ~א הח~ך

 ~ל כלום לא אפילו אומשהו
 שי~

 הנקב תחת תחתיו
 ~אמרינן והא ב~~ש~ ~כמבואר כשרה הנננלכשיעור
 דטריפהלעיל

 ב~קו~ בניק~
 במקום ~יירי העב

 הוא אשרהעב
 ~בו~

 טרי~ה לכננע וב~ה לכרס
דנקרא

 מקו~
 כשיעור נ~תייר לא ואם לכ~ע עב

~נ~ל
 אי~

 וטעם עי~ש~ להקל דיעה שום כאן

 ~בו הט~ול ~~~י~~הער~~ו~
 ~~ו~~י~

 י~ר~ם ~זה
 מעיים ו~ני הכרס וסוף ~עיים ו~ני להכרסרקבון
 הק~ה והפרמ~ג עי~ש~ עצ~ו מצד הטריפות ואיןלינטל
 כנטול י~ר בו אמרינן לא עצמו מצד הטריפות דאיןל~יננז
 כמ~ש אמרינן לא רואין דתרי כללדמי

 המ~~
 ~ת~וב~ו

 טחול דיתיר והרמ~א המחבר פסקואיך
 וצ~לעי~ש~ ~עריפ~

 דה~
 סננל

 נקיב~ דעריפו~
 הטחול

~ריפו~ הו~
 ~צמו ~צד

 עי~~
 נ~~ בסי~ בפרמ~ג

~
~~~~ 

 ~חלק הט~ול ניקב אם
 ~ד~

 כ~צד
 דינ~~

~~~~
 אפילו לכ~עכשרה ש~ ~~~ך או הלשון כבריית ~קשהוא ~~נ~ בר~ש ~~ם~ניקב מבואר שם הנה

 ני~
 ~ב

 במקום וא~ילו~ מ~ול~
 צד ~יקרי קצת ~עבשם

 הד~
 יש ~ך לכ~ע וכשרה

 ~דק כחלק דינם אי ה~ב בחלק דקות~קומות
 העב כחלק דינם אובנקב וכשר~

 וטרי~~
 בנקב

 ה~~
התננ~

 וה~ר~ח
 והכרוננ~

 בזה האריכו ~והפר~ננג
 האחרונים הכריעו~ ולהלכהעיננש~

 ושאר טריפה לכ~ע לכרס ודבוק ה~ב בחלק ~םא~ר הד~ו~ ~~מקומו~
מקומות

 הדקו~
 אשר

 ש~
 ~ ב~לק

 הע~
 דבוק שאינו

 בהפס~מ להקל ישלכרס
 דאי~

 ובמקום ב~~ ~וסל נקב
העב

 ש~
 ~~כתבו מאחרונים ~ ~ש בכרס דבוק ואינו

להחמיר
 א~

 ~ב מקום דנקרא בהפס~מ

~~ 

 שאי~ו
 ושאר לכרס~ שדבוק העב ~~קום ודינו~כ~ס דבו~
 ל~קל ~ש ל~רס דבו~~ שאינו שם עב מקום דגםכתבו אחרוני~

במקו~
 חלק ~תמונת הנ~ל~ הדק כחלק ~דינו ה~ס~מ

הע~
 הנקרא~ חדש ~ בספר ~יטב מבואר בורי~ על

מנ~~
 הזבח
~ 

~ 

~~~~
 בשני ה~ב ~מקום הטחול ~ניקב

 צדדיו~
 ~כנ~ו וצד ~לכרס שדב~ק הצדדהיינו

 דינר כעובי הטח~ל בשר~ נשאר וב~מצע זה כנ~דזה
 כיצדזהב

 דינו~
~ ~ ~~ ~~ 

~~~~~
 שם הנה

 וכ~ בת~~
 אחרונים ב~אר

 לאסור ואין זה ~נידון ד~שרה~בואר
 תליא בע~ר לאו דבט~ול זה כנ~ד זה ניקב ~העור~~ני
 עובי בשיור ~כננא~לתא

 שנ~אר גוונא ו~כל זהב דינר ~
 כשר דינר~ובי

 ~ עי~~
~~

~~~~ 
 שניקב טחול

 במ~ו~
 ז~ ~ ה~ב

 שלא
 ונשאר ~ניקב~~ זה שבצד כגון זהכ~~ד

 כעובי ונשאר ניקב השני צד בעבר וכן דינר~עובי
 כנ~ד זה הי~ ואלודינר

 מ~בר ~פולש ~נקב הי~ ז~
 דינו כיצד חציו עד ניקב אחד שכללע~ר

~ 

~~~~~
 העלו ~חרונ~ם שאר וכן בת~ש שם ~נה

 אך דכשרה ~זהלהלכה
 ~אופ~

 שיהי~
 ביןגם

 לנק~ נק~
 ד~ם ז~ב דינר עובי רוחב

~וי כ~ ל~
 ~~פו~

 ~ עי~ש

~~~~~
 וס~יב העב בראש נקב בו שנמצא טחול
 וני~ר ~ע~ול עור מקיף ~בפניםהנקב
 דינו כיצד כןשנבראת

~ 

~~~~~
 ~~ בסי~ ה~~ז דעת הנה

 ו~עייתו
 ~זהלהקל

 שנבר~ שידו~ כיו~
~~~ 

~ליו אי~
 נק~ ~~

 ואפילו ח~ר שם א~א
~~~ 

 ~~ רובם

~~
 בזה עליו ~שי~ו ~חרונים ~וב

 ו~י~
 ל~כשיר

~~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

ל~
 ~ שידע~נן

 ב~ירו~
 נקב ~הם ~~צאו~ הזה המין ש~ו~~

 ור~בן~כזה~~
 כשעדיין ~~~ין שאותו וידע~נן ~יתנהו ~כ~~
 ~ל כד~ך ו~בים ו~רים~ ~~גד~ים ~~י~מי~~~יהם~~רובן

האר~
 רק ~ ה~טר~ף נקב זה ~~אין ~ה~ברים ונראה

 ~יתרפא וכשיגדלו ~ריבותייהו הכי ~ ~~כך גי~ולןד~ך
 ל~מריהנקב

 ~ב~

 ~לא
 על לעמוד אפש~~ ~שאי ~~

 על לעמוד באפשר ואפי~לו כלל להקל ~איןהבירור
 עגלים שנקראו ~ין באותו ~רק להקל אין ~~~~~בירור
 ריבותייהו ~כי דלאו טריפה ודאי ~פרה ~או בשור ~א~ל

כמ~ואר~
 בנו~~

 ~יירי וכ~ז ~עיננש~ חיים מים~~ ~~~~~ו~~~
בנמצ~

 נקב ~ בנמצא אבל~~ ממש עב ~~מקום~ ~ה נקב

~~~
 ב~נים הגנ דעת ~מש עב ש~ינו ב~ום

~דה~קיל מאירו~
~ 
~ 

 הפ~~~
 בכל

 ~~ וכן עי~ש~~ עני~
 ב~פרו הגנ~

 וכןטטו~ד
 של~ ~~~ה~~

 על ~
 ~כ~ה ~כי כת~ ~הפר~~

 ב~פ~~י~
 ~לידו

 בטחו~ נקבים~ שנמ~א~
 במקום ~עגלים

הדק
 ~קום~ ~שבע~

 הקרומים גם לכרס דבוק שאינו

של~
 הקרו~ים~ ~הס~ירו אחר רק ~נקב סת~~~~ת ה~חול
 ~נקב~אה

 וה~י~
 ~את

~~~~ 
 לומר ~דיש ~ט~ם

ה~~~קי~ דא~
 הרב על

 הט~~
 דוקא ה~ינו

 במקו~
 הדבוק

לכר~
 א~ל

 במקו~
 ~~ודים לומר יש לכרס ~בוק שאינו

 דמזה לומר ~רי~ו~ייהו~יש~ ~הכיכיון
 ~שאי~ ~~בר~

 זה
 ~הטחול קרום~ הנהננכ לזה~~שדעת ~ם~מצורף ה~~~~מקום
 דלא כיון זהב די~ר עובי ~ בזה שיש ואפשר בנקבסותם
 להכשיר סננס ה~י וא~כ שיעו~יידעינן

 ו~י~
 ~הכי

 בכהננג להכשיר ~יש~ ~ריבו~ייהו
 עכ~ד~

 מה ל~י וב~מת
 ~יל~בש~שכתב~י

 ~אינו העב ~במקום א~רונים כמה
 להקל ~~ש לכרס~בוק

 ~מ~ ~נק~ א~ בהפס~~
 וא~כ

~ש
 ~~ק~ ~~~~ ~~~

 ~~ק~ם ~ה
~~~ 

~~ 
~~~~ ~~~ ~ ~  ~~~~~ 

~  

~~ 
 או בבשר רע שינוי איזה ~ שם שנ~צא א~וו~רקב
 כך ונשאר ~צי~ורן ~רטט אם ~~או בצי~ורן~שנפרך

 ~ דינםכיצד
~ ~~ 

~~~~~
 דינ~~ הנ~ל דכל ~בואר ~~~ם ~נה
 ~הטחול ~ריא בשר שישאר וצריך~כנקוב

ע~~ו~~
 בשר כשי~~ר בין~ ו~הני זהב דינר ע~בי ~שיעו~ ה~ני ~צ~

 ברי~
 וה~ה ~ני~וק~ ~פיל~ו הנ~ל ~~י~עור

 ~~פו~~י~ י~~נחתך
 ~דס~ל

 נחת~
 ~~במקום אפילו ~שר

~ע~
 ~~ת~ ולכן~ ~עי~ש~

 הפרננח
 והפר~~~

 כשנחתך ~~עכ~פ
 ~וילא

 ר~
 ~ ~לא~ו~אי~י~ש ~ריפה ~~פק

~~~~~~~
~ 

 ט~ל~~~~~~~~~~
 בועה ~~~~ ~~מקו~~

 מצ~ ~חו~הנר~י~
 ~~~ד

 והבוע~
 היא

~
 ~~~~~~י~~ד ~ם של

 ~ינ~
~~~ ~ 

 ה~~~~~~
 כשהבועה להכ~יר ה~ח דעת שם

 ~כשיעור שישתייר ~וא~צ זכים מיםשל
 השיגו ~שם א~רונים ושאר הש~ך אך עיננש~ה~~ל
 נראית דה~ועה כיון וכתבו ~זהעליו

 מ~~ו~
 אף

 שישתייר~כשיעור השני מצד צריך~ זכים מים שלשהיא
 ~ים של ~בועה אם א~ילו וגם בריא בשרהנ~ל

 להכשיר הנ~ל ה~יעור מהני א~~ה וסרו~יםעכורים
 וניקב מנחתך גרע דכאן אמרינןולא

 דסופ~
 להרקיב

 ~ ל~עלה ומ~ולה טינרי נמצא ואם עי~~~הכל

 הגנ ~ ה~יא כנננל זהב ~ דינר כעו~י ל~טה שיעורואין ~~ח~~
 ב~ם אפרים יד בספר הגנ וכן הדננט ~~יקריבספר
 להתיר יהודא ~יתשו~~ת

 ~ש~ילת בשוננת הג~ א~
 כשיע~ר למטה נשתייר ~שלא להטריף ודעתו עליוהשיג יעב~~

 אף בזה להחמיר ~סכים אפרים ביד ה~נ ~ו~ן~נ~ל
 טינרי~~יא

 ~כנ~~
 וחול א~נים ~~לאה ב~~ה נמצא אם
 עיננש~ ~טינרי~~רע

~
~ ~ ~ ~  

 ~~לו העב במקום בו שנמצ~~ טחול
~~~ 

 ~ינו כיצד מראה שינוי לה ו~ש אבעבוע
~ 

~~~~~
 ~נה
~ 

~~ 
 בלא מר~ה ~ ~י~וי מבו~ר

 ודלא כלל פוסל אי~ולקותא
 ~כת~~

 עי~ש~
 בועה דנמצא כיוןאך

 וי~
 ~חור ~ראה שינוי לה

 וטריפה לקותא הוי ל~בר ~ע~ר ~לטה~ראה
 ד~ ס~ק בש~ד שם הפר~ננג וכן עי~ש~ בנ~ננבכמ~ואר

כת~
 במראה אך~ לחוד ~ר~ה ~י~וי להכשיר דהמנהג

שחו~
 וא~כ עיננש~ להיתר ולא לאי~ור לא אומר אינו

כנ~~
 דטריפה שחור ~ראה וגם ל~ותא שהינ כ~ן

 גם הנ~ל כ~י~עור תחתיו בריא בשר נשתייר~ לאאם לכ~~

~~~~
 ~~ם ~ם

 ב~~~~ ~~~~ נ~~~~~
 ~~~~יו ע~~י

שלם
 ומבחו~

 המו~לא וכשגוררין ~ראה שינוי יש
 נ~אר עדיין בלויוהבשר

 המרא~
 יש

 להטרי~
 לא אם

 וכננז בפר~~ג~ ~יננש ~שיעור בריא בשר תחתיו~שאר
 ~~א והבשר מעט ג~וה רק היא אם אבל~ בבועהמיירי
 לא ק~ת ני~וח או רך להיות ב~ש~וש ~~שונה~~

לקותא ה~
 וא~

 ~ עי~ש בנ~ב כ~בואר כלל להח~יר
~~~~~~~~~~~ 

 ~~לו העב במקום בו שנ~צא טחול
בועה

 בפנ~~
 כלל נראית נו ~א

 עו~ה של הצדדים משני עליה ~~~ה הטחולשה~~ר ~~בחו~
 דינכיצד

~~~~~
 ~דהב~ר~ כיון מבואר ~ם ~ה~ה

 דהיינו ריעותא שום בלא צד מכלשלם שמבחו~
 ~יטב ובודק שמבפנים הבועה שבתוך ה~יםששופך
 נמצא ולא ~רירה ע~י~~נים

 ש~
 ריעותא שום ~

 כלל ~ראהשינוי ושו~
 להכשיר יש אזי ~הדפנו~

 כננא זהב דינר כעובי~ אחד בצד שיור שאין ~ף~~זה בהפ~~~
~~ע



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

 הצדדים שני צירוף ע~י אם וכ~ש כאן ומעט כאן~עע י~ ~י~
 ואם הפס~מ ~לא אף דכשרה הנ~ל כשיעור ב~ם~ש

~~
 סביבו הט~ול של העור רק כלל ~הבשר נשתייר

 להקל א~רונים כמה דעת צ~ מכלשלם
 עי~ש~ אפרים וביד שיף ובמהר~ם ב~כ~אכמבואר בהפס~~

 העור רק נש~ייר לא אם~ך
 ~ע~~

 שמנקרים הט~ול
 טריפה היא אזי~ו~ו

 שז~
 כלל מגין אינו העור

 ~ עי~ש הט~ול מגוףואינו
~~~~~~ 

 ולאנ~תייר ה~ב ב~קום ~ניקב ט~ול
 ~ר או ~שר ושומן ז~ב ~ינרכעובי
 את~ו~ם

 כי~~ הנ~~
 דינו
~ 

~~~~~
 בדבר דדוקא מבואר ~ג ב~י~ שם ~נה

 טהור ד~לב קיי~ל במשהושנקו~תו
 עובי שיע~ר כאן דצ~יך כ~יון בזה אבלסותם

 כ~ובי מועיל יהי~ זו דסתימה יימר מאן שישתיירזהב דינ~
 עובי שיהינ צריך ול~ן עצמו טחול מ~שר זהבדי~ר
 ו~בשר אחר ממקום סתימה אבל עצמו מטחול זהבדינר

 ~ ~י~ש מהני לאא~ר

~~~~
בהמ~

 ~נמצ~ו
 טחולין שני ל~

 ~ דינו~יצד

~~~~~
 ט~ולין ~השני דאם מבואר שם הנה

אינ~
 יתר דכל כ~רה בזה זה נוגעין

 בזה זה הם אם אבל כשרה הטחול וניטל דמיכנטול

בצ~
 הרמבננן לדעת ול~וש הפס~מ באין להטריף יש העב
 הוא דמי כנ~ול י~ר דכלדס~ל

~~ 
 ~קומו

 עי~~ העב במקום כ~יקב לינ הוי העב בצדשדבוקים וכיו~
 ~~ו דינים ~חידושי ~רד בל~ו~י~ה~

 ~בסו~
 ס~רו

~ב
 ~א~

 להכשיר אין בזה זה נוגעין באינם
 דוקא ~עי~ן ט~ול דיתר ודע ע~מו~ עינ~שבה~ס~מ כננ~

 דלא ל~~ע כשרה הכי לאו הא ~חול ~צ~רתכשהיא
 ~ עי~ש נננה בסינ רגל דיתרת דומיא יתיר דלדול אלא~וי

~~~~
 שאינם ט~ולין שני לה שנמצאו ב~מה
 היכר ואין בזה זה~וגעין

 איז~
 היתיר

 העב במקום ניקב מ~ם וא~ת שוים שניהםכי
 ~ינו~יצד

~ 
~~~~

 ודאי זה דהרי הא~רונים דעת שם ~נה
 אם אכןטריפה

 י~
 סימן איזה

 ~שרה ביתיר הוא והנקב היתיר איזהונ~כר מובה~
 אפילו ~בוקים הם אם אבל בזה זה ~בוקים~אינם ודוק~

 טרי~ה ~~מ היתיר ~יזה שניכר אף ~הדק~מקום
 ~ עי~שלכ~ע

~~~~~~ 
 ~עב ~מקום סירכא בו שנמצא טחול
 ~ דינוכיצד

~~~~~
 בזה הנה

 דע~
 מ~ו ~ב~י~ מ~ב~ ~~~ ~~~ ב~~~ ה~~רונים
 דא~

 ל~פוסקיס
 אב~~ם ~ש~ר אף כן אמרינן נקב בלא סירכאדאין ד~~

 שא~ן כיון בט~ול עב במקום בסירכאמ~מ
 הנק~

 פו~~~

 אם אלאבהם
~~ 

 ~עד ~ט~ול עב בדו~ן הנקב כשעבר
 הנ~ל ~~יעור נ~תיירשלא

 תלינ~
 עד עבר לא ד~נקב

 אלא ~יעותא דליכא כיון המטריף~~ום
 מקום ~ס~ף הגיע פן ה~ירכא ב~קום צריךב~יקה ומ~~ מב~ו~

 שהרבה כיון כ~רה בדק לא ואםהמטריף
 ~ם~ר~א ~יןס~ל מהפוסק~

 פוסל~
 אברים בשאר ~לל

 ~ עי~~
~~~~~~ 

 ותרופ~ם בע~ול ~ול~ להם שיש בהמות
 במ~ט מנקב הבקי שאו~ןהיא

 הב~מה שרי אי החיצון עור וינקוב ה~~ול עדהדו~ן
~ 

~~~~~
~~ 

 נננא ב~י~ ה~ננת
 הבי~

 השאלה זה
 ד~ש שם וכתב צבי ~פארת~ שו~תב~ם

 אחד ניקב שמא א~ד חששות שניבזה
 מש~

 אברים
 שמא וה~ניה~נימיים

 ~יק~
 ב~ו~ק העב במקום הטח~ל

עד
 של~

 אך זהב~ דינ~ כעובי נשאר
 ~ש~ מחמ~

 זה
לחוד

 שמ~
 ~טחול ניקב

 במקו~
 לה~מיר אין העב

 ואת~ל ~עב במקום הטחול ניקב לא שמא ס~סדיש
 ~ינר עובי כשיעור נש~ייר ~מא הטחולדניקב

 ~~ ס~~ הוי ולאת~תיו זה~
 ש~יר ו~וי בסומכי הנקב ~לל הינ לא ~מאלספק אנ~ צריכין דת~לה אחד

ס~~
 מ~מת אך עי~ש~

 ה~ש~
 נ~קב שמא ~ראשון

 ~זק חשש דהוא שם ~תב הפנימיים מאבריםא~ד
 עי~ש~ להט~יף דעתו וב~י אומן הי~ לא המנקבאם ולכ~

 עוד דאין וב~י אומן באף ~ו~רא שם שכתב מהאך
 הפנימיים האברים ני~ב שמא הראשוןהחשש

 ~נס שיש אף הטחול ני~ב ~מא השני החששמ~מת ~פ~~
 וצריך מעכבת והבדיקה צריך בדיקה מננמכננ~ל

הבהמה לשחו~
 ובוד~

 כלל מובן אינו וזה עי~ש~ הט~ול את
 כשהיא ~ותה להתיר יש ~וסקים ~~ה ~עת ~דלפי

 בדיקה ~~צ דבסננס ה~בינות ואת החלב ~ אתב~יותה
 מעכבת אינה שהב~יקהוב~רט

~ 
~~

~~~~ 
 העב ~מ~ום שהוריקהט~ול

 וידו~
שנפל~

 כיצד לאור
 דינו~

~~~~~
 דלדעת נ~ב בםינ מבואר הנה

דסננל הפוס~י~

 דא~
 כשידוע ~בהמה

 בהפס~מ ~ף דטרי~ה ~~ברים שינוי ונמצאלאור שגפ~
 ~ריפה ב~שהו רק בט~ול ~שינוי שנמ~א אףגם
 ~~פילו זהב דינר דטובי ה~יור לומר בו שייךולא

 ~לינקב ה~ור הארם של ש~ופו מטעם ~ריפהנ~תייר
 ~~ נר~ה לד~ת~ אך עי~ש~ ל~בר ~בר ~פולשבכולו
 ~ הרדב~ז שכתבמה

 ~הורי~ דבל~
 ~גיע ולא

דיש ל~ל~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ד~~~ 
 ל~~ש~~

 דמבואר והא ~בהמה
 בשננ~

 ~ה~רס

~~~
 שלא ~שרו~ין ~~אפי~ו ~ ~י~קב ~ול~~

 ה~י~
~~ל~ ~~~ד~י~

 ~~י~~~~
 ~ו~ו~

 ~ה ~~י ואננכ ~י~ש~
 י~

 לה~ל
 הט~ול ~כשהור~קה בבה~ה ~אן ~ ~~~~~

 ב~שהו~

~~~~~~~~~ ~~ ~~~ 
~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~
 ב~ינ ~ם~ ~ה~ה

 מ~~
 ~ל ~טחול מבואר

 עגול~וף
 כענ~~

 לשל דו~ה ואינו

~~מ~
 ס~ורה ~הי~~

 בעצ~
 מעיים~ לבני מגיע ו~ין

~ל~ן
 ה~ק~ אי~

 וא~ יח~~ כדק דהכל בו פוסל
 לו

 ~~בו~~~~
 ~~ה הביא שם הש~ך אך ~~רס~

 ד~ו~

~הט~~~
 מטחו~ וגר~

 ~ט~ול נקרא דה~ל בהמה של

~~עו~

 ~ריפה היא ש~יקב ~~קום ובכל ~עב ~ ~~קום
 נפש דבעל שם ~א~רו~ם כתבו ~זה להל~ה ~ך~~~~
~~וש

 ~עצ~~
 ~ניקב ~~קום בכל עוף של ~~ול בנ~קב

 ל~~רים~ך
 ישלה~לבהפ~~~

 ~ולו~ם וב~~ל ~וקא
~~על

 נ~~
 פוסל ג~כ כולו ו~לק~י ~לל לה~~יר אין

 אך נפ~~~~על
 בנחת~

 ~ם להקל דיש אפשר מקצתו
 מטעםל~~~~~~~

 דה~
 ס~ס

 כ~ע~ ד~מ~
 הפוסקים

 ד~ש~ ~~י מ~צת~~~~ך
 כ~בואר ~יקב כלל דמי ולא

~~~ל
 ואת~~

 כהפוסקים הל~ה ~~א לנקב דמי דנ~תך

 דג~~ס~~
 ~~ש ~קב

~~ ~~~~ 
 אך בעוף~

ד~~ל כ~~ הפ~מ~~
 א~ נפ~

 לה~מיר ~ש זו הס~ס על ל~~וך ~
 ~י~~~ ניקב~~~ו

 ו~~
 ונ~צא לאור ב~פלה לדעתי נ~אה

 ב~~~הו~~~ו~~~ה
 ו~ו~~~ ~הק~ ~י~

 ~ה~רס
 ש~

 ה~ש

 ~םברת~ה~ד~~ ~~~~~ ~י~~~
 ב ל~יל שהב~תי

 ירו~
~~~~

 דאין ~אומר~ם
 נק~

 של ב~~ול כלל פוסל

~~
~~~~ 

~  ~~~~~~~~~~~ 
כיצד

 ~ינו~
~~~ ~~~ 

~ ~ ~ ~
 בינת ~פר~ הנה~~

 אד~
~ סי או~ה~~ בשע~~

 ~~ ~י~ י~~
 ~ה~~ה

 ו~~ ~~~ר~
 כל

 צורה ב~ינוי ש~וסל~ ~צי~ו ~לא~ א~~יםשא~
אברים בשא~

 דא~
 הרמ~נא ~כתב ל~ה ~סי~~ ~או~ו~~ בצורת

~~~פ~
 והכ~ירו הא~רו~ים ע~יו ה~י~ו

 ועיננ~
 שהטריף הלב בנידון ה~רו~פ~~ל~ ~~~~ו~

 ~א~נו על~ו וכתבו~
 שינוי שב~ב~ל ~צי~ו והי~~~ טריפה תהינ ל~ה~י~דע
~רה~

 ת~ר~
 ~פארת~ בשם אפרים ~יד מצ~~ו ו~ן עי~~~

 נבראת דאם ~פסק~~~ה~
 הט~ול~

 ~בה~ ~אינו
 כדי~בס~מ~י~~

 ~נ~ר~ת ג~ע דלא כ~ר
 ~סר~

 בלא~~
 כ~~~ול

 ומ~~~
 אמ~ו

 שם~בכ~~~
 ש~קטינה~

 ~~~ש~ ~~שרה~~~ בתול~

~~~~
 הבה~ה ~מ~י בתוך ש~ח~~~ ~חול

והני~
 ~~טה~ ואחננכ מעי~ה ~ בתוך הטחול
~~ 

 ה~חול מותר
~ 

~~~~~
 י~~ בסינ הנה

 וכ~

 בסינ
 החו מן אבר ~שום ~סור דהטחולבזה ~בו~ ס~~

 ~היאא~ננפ
 ~~ו~

 מעיה
 ~יננ~

 ~~נין הפרטים וכל
 עי~ש החי מן א~~ בדיני ~נ באות ~בוארזה

~ 
~~~~~~ 

 די~ו ~~ד ניקור בלא שנצלה טחול
~ 

~~~~~

 הביא ע~נד בסינ הנה
 דס~ל וחביריומשולם הר~ ב~~~ ה~ננ~
 דמ~

 הסתם

 א~ר~נ~
 חלב ~נ~ד שבו ה~שר ובחלב עצ~ו בטחול ~~יםדיש

 ~א א~להא~סור
 חול~

 ~ז
 וכת~

 ~דאי~
 ~ס~וך

 ואין ~דין מן ג~ור איסור הוא ~יבטחול לה~~
 שבו כשר וחלב שהטחול ~בי~ור~יודע~ ע~ להק~

 נגד ששי~ הו~
 לפעמים כיה~יקור

 י~
 על הרבה חלב

 וכ~ז כחוש כ~הוא ~~טול~ע~ים ~~~~
 מס~~~

 אם אבל
שי~רוהו

 ב~חול ~~י~ וי~
 ~ג~

 ~ה~יקור
~~~ 

 ~~יהו
 ~~~~ו~ר ~ט~ול סביב א~~~ ~ליפהצריך

 ואםעיננש~ בפר~~
 כך נ~~~

 ע~
 יש אם ספק ויש בשר ש~ר

 ובשר א~ור הט~ול א~י ה~יק~ר נגד סנבטחול
 ~~נ~נ א~רינן דלא ~ותרע~ו ~~~ל~

 ~ספק ולא בודאי ~אל~

וה~כ~~
 מתיר ~ינו

 א~
 אלא ע~ו שנמלח ב~ר ~אר

 מ~אתי אך ~י~ש~ לננד בכלל ~ם ~~~וארבהפס~מ
 לה~ל העלה שלו בהגהות ~הרש~ק~הגנ

 ~םה~~ול ~~מל~
 ~ל~ ב~~

 ~יקור
 הקרו~

 ~גם ~בו והחלב

ה~חו~
 קלי~ה ~נני ~ותר בע~~ו

 מ~ע~
 כיון

 די~
ספ~

 כד~~ ~ולי
 ש~ים מסתמא דיש האומרים

ב~~~~
 ~~מו~

 כנ~
 ה~י~ור

~~~ 
 הח~ב מעליו ני~ר

 גםוהקרום~
 לצר~

 והט~ז הת~ח דעת
 ש~~~

 לצרף~הכל
לששים

 וג~
 משערין ~ריפה דבס~ק ד~ננל המנני דעת

~~לי~~
 ו~ם ~~~יפה

~~~ 
 ~ר~א

~~~~ 
 ~~~ב ~~ד

 כ~ו~ ~~~ הויהטחול
 ~~בואר בה~ס~מ בקליפה ודי

 להת~ר שם ה~לה הטע~ים אלו מכלשם
 ג~

 ~י~~~ ~לי~ה~~~ ~טחול
 וכ~

 ב~~ מ~~תי
 ובסידור הכ~ו~פ

 הרב לד~ת דה~~ימו עמדין יעק~ רנ ~הגנ ~וזמגדול
 נגד ש~ים בו שיש ~הורות ה~ננל וחביריומ~ולם

 האי~~ר~ חל~
 מ~

 הסתם
 עיננ~
~ 

~~
~ ~ ~ ~  

 ~ינו ~יצד ~חול

 ל~נ~

 ה~יקור
 שלו~

~~~~~
 קרום דט~ול ~~ואר םננד בסינ ~נה
 ~~ור חלב היאשלו

 ג~ וצ~
 חיי~ים שלו

 במקו~ם והיינועליו

 שד~
 לכר~

 הן ה~גלה צ~ הן
 ה~חול~ שאר ו~~ל ה~סתרצד

 ~בתוכו ה~וטין וכן
 הצדדים~~ני ~~ו~ ל~~י~ וצ~י~~ ~~הם~ חיי~ים וא~ן~~ורין

 ע~
 ~הגיד רא~~ ונוטל ~עליה הח~ב

שבתוך



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  

~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~  

~ ~  

~ ~ ~  

~

~ ~  חוטין ג~ ~~ו ו~מ~כין ~~ותו ומושך ה~~ול~ש~תוך~ 

ש~תוכ~
 יפסוק ~לא ~ ל~זהר ~ וצריך

 ~ו~
 ~וט

 ~חריו לשרש ~~צריך ~נפסק~ם ~~
 וי~

 לי~הר
 ל~ים בעודם~ט~ולים לנ~~

 ס~ו~
 לצאתם

 ~בהמ~
 בעו~ם

 כאחת ~וטין ה~לשה להמשיך בנקל שיהי~ כדי~~ים
 י~~~וו~א

 בא~צעית~
 מצאתי א~ז ובשם ~י~ש~

 בין ~ב~~ול~~תב
 תתאה קרמא ובין ~ילא~ ~ר~~

אסורים
 ו~וטי~

 ~לו ו~רו~ים
 הא~ורי~

 ~לב משום
 מהננת א~ורין דהם ~ו~רים ויש מ~~בנן אלאאינם

~י~~
 דעת וכן

 אבל מה~ת~ ~~ורין ~ה~ הר~ב~~
~נני

 ורשב~~
 ש~ל כ~בו

 החוטי~
 ~א~ורין

 אינ~
 אסורין

אלא
 מדרבנ~

 מ~ום
 הר~~~

 ולא תורה ~~~ה דחלב
החוטין~~וג~

 כנ~ל הגס צד ~~ל הטחול ש~ל הק~ום
 ~~רוננפ כ~ב ~דלעיל עליוד~~יבין

 דדוק~
 ~זית כשיש

 ועל ~קרום על~חלב
 החל~

 עצמו ~קרום א~ל ~ייב
 ~~ר~~ן אלא א~ו~ים דאינ~ ה~רומי~ כ~א~די~ו

ו~ננ~
 ו~~ו~ין דהקרו~ים בזה

 אינ~
 במלי~ה אוסר~ן

 ~הנ~ קליפה~ ~דירק
 שמואל דבר ספר ב~ם ~צאתי

ש~ב
 דא~

 להה~צאה ~מוך מיד ~ט~ול ניק~ לא
 נקל גננכ ויהינ ב~ים אותו ~~רה ה~צ~ אזימה~טן
 ב~ינ ~ר~נא ~כתב ו~ע~ןלמשוך

 ~~נ~
 עיננ~ י~~ ~עי~

~כ~
 הביא

 ג~~ ב~~ ~~
 לאכלו ~לא ~~~נהג ~~תב

ט~ול
 כ~~~ ~~

~~
 ~~ו~ ~~~~

 ד~~ו אי
~~~~ 

 בשר
~ 

~ ~ ~ ~

 אעננפ דה~חול ~~ואר עננד בסי~ הנה

~י~
 כ~יבוי ונראה א~מומית ~ראה בו

 אפילו ל~שלו הדברים לכל בשר ~ש~ר די~ו מ~מדם
 ט~ול לבשל דאו~ר מרדכי כהגהות ודלא בש~ שא~עם
 ב~ר ~א~עם

 מטע~
 ~ולע ואין פולט דלב~ו

 ~שר שאר עם המלי~ה ~חר לב~ל ~מותרקיי~ל וא~
 והי~עיננש~

 דבמקום כתב ה~~ה ~יד פ~ של~ה של
 ל~טל אין בצלי ~~א ו~ליות טחול לאכול שלא~~ה~ו

 עי~ש~בפני~~ם
~~ ~ ~  ~~~~ 

~~ ~~~ 
~~~ 

 הגמראבל~ון ~~~~~ ~~~
~ 

~~~~~

 כתבו נ~ ~סינ הפוסקים~~ הנה ~
 בלשון מעיים בני בכללטחול ד~~
 אנ סעיף ~נ בסינ עייןונ~מ הגמר~

~ 

~~~~

~~~~~ 
~~~~ 

~ ~ ~ ~

 נקרא ~הו
 ~ ~ל~~~

~~~~~
 הנה

 בס~~
~~ 

 ב~ז סננע ובסינ
 ~גלי של מנעלים הוא~~~ל~~ם ~~~~
 ~י~ך נ~ראובל~א ה~המ~

 ~וה~
 ה~ל ~ ה~צם על

~~נ~ו~
~ 

 ~ עי~~
~ ~~ 

~~~~
 עצ~ות לשאר דומה הטלפים~~אי עצם

~~ 
~~~~~

 בסינ הנה
 ע~~

 בשננ~

 ס~ק
~~~~ 

 מבוא~
 דו~ה אינו הטלפיםדעצם

 ~ ~אני ד~ל~ם שבתוכו ל~~ה מליחהדמועיל ~~~~ו~ ~ש~~
הטלפי~ ~~~~

 אין ש~~לחו ואף מלצאת ה~ם מע~~ים
 שאינו בכלי כמול~ והוי הטלפים דרךיו~א ה~
 ~צ~ו~ ~א~אבל ~~~~~

 הדם
 נפ~~

 דרך
 ~צמו~

 מלי~~~ ~~נ~
והלבו~

 ~אר היינו א~~ ~~פן בי~יהם מחלק
 את ~~לא שבתו~ןמה עצמו~

 כ~
 ~ם ואין ה~לל

 אבל ~ם וישאר הדם ~ם~יתכ~ס מקו~
 הטלפי~

 מבפני~חלולי~
 ל~~ ואם בכול~~ דבוק הב~ר ואין

 אותןיפתח
 ל~ו~ י~

 בפניס הפ~~ה דם יתכנס שמא
 עיננ~~ ~נוקב שאינו בכלי ~מו~ח והוי א~דלמקום

 הטעם ע~ז השיג שם השננךאך
 ~ עי~~

~ 

~~~~
 אי הטלפים עצם

~ 
 מ~ל~ל חל~ולי

 ~ ~צמו~שא~ ~~~
~~ 

~~~~~
 ~גם האחר~ים ד~ת ~ם הנה

~~ 
 המלח~ ויכול מחלחל חלחוליהטלפ~~

 ~המלי~ה ~מועיל הטלפים עצם ~רך לבפ~יםליכנס
 המל~ת~ בע~ די ול~ן ש~פ~ים ל~ה הטלפיםע~ג

 ו~ש~ר מעט רק למטה ה~לפים לחתוךהר~לים

~מכו~~
 ~~ כמבואר ~מליחה ~ננג מהנ~ ב~צם עדיין

~פרמנ~~
 ~נ סננק ב~~ד

 שאר~ ו~ן כך ונמל~ו העלפים הסיר לא אםדיני ~
 ~נ באות אינ~ה יבואר בזה בפרטיותהדינים

 ~ם כירגלים ב~ינ~
 מ~ו~ו~

~~~~
בבננח איסו~ לענין כבשר דינם ~אי ~טלפי~
~ 

~ ~ ~ ~ ~
 ה~

 ד~מ~~~~ שם מבואר ~פנ~ז בסינ
 אס~ר~ ~ אבל פטור בחלב רכיםטלפים

 ~רכים טלפים דוקא אך ובא~ילה בבישולמדרבנן
 ~ עי~ש לגמרי פטור ~רכיםאינם אבל~

~
 ~ל~



 ~ו ~~~~~~~ו~~
 י~ו~

 ~~כיצד~ לפג~ ~טע~ ~~~~~~

~~~~
 מבואר ק~ג בםי~ ~הנה

 דכ~
 איסורין

 שאינן עד ונפגמו שנסרחו ~שבתורה
 כל תאכלו לא שנאמר מותר אדם לאכילת עודרא~יין
 לגרנבילה

 אש~
 דנבילה חז~ל וקבלו וכו~ תתננה בשעריך

 ל~ר ראויה ושאינו נבילה קרויה לגר~הראויה
 איסור ~אכל כל באכילה מה~ת ומותר נבילה~רויה ל~

 אך אדם מאכילת נפסל~ם
 ~ננ~

 אסור מ~רבנן
 רק ~סור ~ ~ינו ~ מדרבנן דגם ~ובר ו~פר~ח~כתחלה
 ע~ננש~ מיאוס משום תשקצו ~ל משום הוא~איסור
 שם כמבואר כפר~ח דלא האחרונים רוב דעת~ל~לכה
 לגמרי כשנפסל דוקא הוא ש~תבנו מה ~וכ~זבפרמ~ג~
 ואינן ~~דםמאכילת

 ראויי~
 לשום הדחק ~י אף כלל

 ~סור אדם למאכל הדחק ע~י ראויין אם א~לאדם
 לפגם דטעם זה ~ל גם עיננש~ עלייהו ולקו~ה~ת
 וראויין משוב~ים מתחלה שהי~ בדברים מיירי~ותר
 דברים אבל אדם מאכילת נפגמו וא~~כ ל~כילה~י~
 כן אוסרתן והתורה פגומין היו ברייתן מתחילתאשר
 הפוסקים מ~לוקת בזה יש יותר ונסרחו נפגמוועתה
 ובמלתייהו קודם ~מו מה~ת אסורים דהם הפר~חדעת
 שעתה כיון להקל דעתם ~וסקים שאר אך ~קיימא

נ~רח~
 כמבואר התורה איסור מעלייהו פקע יותר
באריכות

 בפרמ~~
 ~ עי~ש אחרונים שאר ד~ת וכן שם

~ ~ ~
 מוטעם שהוא ~יסור דבר של טעם

 שנפל מחמת אך עצמו מצדו~שובח

ל~~~וב~
 ל~גם ונעשה הת~שיל את פוגם ~אחר

 דינו~יצד
~ 

~ ~ ~ ~
 ~יון מבואר שם הנה

 ~התור~
 התירה

 בעין לאיסור לפ~ם ~עם נותן ל~ו~
 למ~כל אח~כ ראויה שא~נו כל ~יקרא מושבחשהי~ א~

 ונותן מושבח ב~יסור נ~י כן ~יסורא ~קע כלל~דם
 אף כלל לאדם ר~ויה שאינו עד בתבשיל לפגםטעם
 או כגגדו היתר רוב ואין בתערובת שם גו~ושנמחה
 שם ~וכר לא רק שם ומונח ~ו~ו נמחה לא~ף

 דסוף כיון שרי משר~ אזיב~בשיל
 סו~

 ראו~ה ~ינו
~ל~ע~ מדרבנן אף ומותר כנ~ל הדחק ט~י אפילו כלל~דם

 שיש כ~ון
 מע~

 תערובת מיקרי ~יתר
 ול~

~י~~ גזרו
 דין בכה~ג גם שמיקרי ~אעפ~י אך כלל רבנן
 לענין מ~מ~ערובת

 ז~
 ~מרי פוגם שיהי~ דבעינן מה

 שיהי~עד
 ק~

 זה בנידון גם~ הדחק ~~י אף לאכלו
~~ינן

 ה~ שה~~רוב~
 ~י~

 לגמרי לאכל~ ק~
 ~יו~

 שאין
 דמ~ואר כבעין והוי הא~סור כנגד בתערובת היתררוב

 שיהי~ כ~כ נ~גם ~א דאםלעיל
 ק~

 ע~~ אף ~ לאכלו
 ~כמה זה בנידון שיש ולפי עי~ש~ מה~ת אסורהדחק
 לחלק~ א~~י ~~כ דיניםחילוק~

 ולציין
 על להקל ~כדי ביתא אלפא ~יוניעפ~י כא~ ~ו~

 הן~~ואלו ה~עיי~

 בו נותן הוא אשר לתבשיל ~נפל ~אי~ור ד~ראם
 ניכר ו~ינו התערובת ב~וך שם הוא ל~גםטעם

כי
 ~נמח~

 ~~שר שאי רק נמחה ~א אף או גופו שם
 ~אינו~ עד כ~כ נפגם והתערובת שם האיסורלהכיר
 האי~ור אם אפי~ו אזי וכלל כלל אדם למאכלראויה
 מותר ההיתר עלמרובה

 ד~~
 כשאינו ממש בעין

 ~עליו ופקע מהננת מותר וכלל כלל אדם למאכלראויה
 ~מותר היתר מעט שי~ אף ובתערובת ~ה~תהאיסור

 לעיל~ כ~~בואר מדרבנןאף
 או~ו פוגם א~נו להתערובת שנפל אי~ור דבראם

 שיהי~ ~דלגמרי
 ק~

 אזי קצת שפוגם אלא לאכלו
אם

 רו~ י~
 גופו שם נמחה שהאיסור אף ~~דו היתר

וה~~
 לא

 נמח~
 להכיר א~שר ואי בעין שם ונשאר

האיסור
 ש~

 מין אשר ה~עם ד~ל ~יון הכל מותר
 ברוב בטל ולא ששים עד אסור מינוב~~ינו

 בטע~ו הניכר דבר וכל יטעם אוכל וחיך כעיקר~עם מחמ~
 אסורה חתיכה ניכר ~אלו והוי הכרתו זהטעימתו
 החתיכה כשניכר במינו מין אפילו ברוב ב~להדאינה
 דטעם דאמרינן זה שייך לא כאן א~ל ו~שוטהאסורה

 אלא כעיקר טעם אסרה לא דהתורה נאסרה לאכזה
 ~לאו ~ושבח טעם טועם שאינו וכל גמורבמושבח
הכרה

 היא~
 ~קאתינן ברוב ביטול ומדין ברוב ובטל

 הרש~ננא~ טעם וזה מינו בשאינו מין שהוא אףעלי~
 להתיר ~ בזה אחרת דרך לו בחר הר~ןאבל

 ~א~
 יש

 היתררוב
~~ 

 כיון ~ מטעם מינו בשאינו מין שהוא
 ראויה שאינו איסור דבר לנו~ הותר דהתורהדחזינן
 איסור ה~ה כלל~ נהנה שאין כיון מטעם כלללאכילה
 לא הרי מ~מ קצת לפגם טעם שנותן כלבתערובת
 ואדרבא מאיסור כללנהנה

 הו~
 ~ההיתר ~צערו

 עי~ש~ לגר ראויה לאינו מ~ש דומה ידו עלנפגם
 ההיתר אם הר~ן לטעם הרשב~א ~עם ביןוהנ~מ
 שנהנה עד כ~כ מדתו ה~דול האיסור כי נתרבהמ~כל
 ע~י מפסיד שהוא מ~ה המאכל שנ~רבה מ~היותר
 לטע~ אזי שפוגםטעמו

 בכה~ג אף מותר הרשב~א
 טועם שאינו וכל כ~ן קאתינן ברוב ביטול דמטעםכ~ון
 אבל ברוב ובטל היא ה~רה לאו גמור מושבחטטם
 מהאי~ור הוא נהנה דהא בכה~ג אסור הר~ןלטעם
 ובזה מפסיד שהוא ~מה יותר שנ~רבהמה

לדעת~ צרי~
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~ ~

 ש~~גו~~ד~ת~
 ~ד כ~כ

 ש~~סו~
 ~ ~~~ ~ ~~~~~~~ ~אכיל~ ~~ר~

 ~~ ~ ~ ~ עי~ש ~~~~

 ל~וך שנפל האי~ור ~~בר~~~א~~
 ה~~רו~~

 פו~ם ~ינו
 ~יתר רוב ואין שם נמחה ו~~י~ור לג~ריאו~ו~
 האי~ור ~ כיכ~דו

~~~ ~ 
 ה~י~ר

מחצ~ ~~ ~חצ~ ~~
 כאי~ור דהוי מה~ת דא~ור לעיל מבואר כ~ר אז

 ו~שר~וי ~~~~~י~
 ~דחק ~~~י ~ד~ ~~~כ~

 א~ור~
 ~~יסור ד~ראם ~~~~

 שנ~~
 להתערוב~

 ~לט
 ר~

 ט~~~ו
 ~~נו וטע~ו זרקו~ו~ו

 רק ~~~רי ~וג~
 אזי קצ~

 דטעם ~כלמו~ר
 ז~

 בין חילוק ואין לפגם ~~בינן
 ~~האי~~ר ~ ~ו ~~י~ור~ על ~מרובהשה~י~ר

 רב~
 על

~~ר~ד~ליט~
 ~הוא ~י~ו~ ~בד טעמו

 ש~י~
 מחצה

 נפלט~י~ור
 ~~בהי~

 ~~ ל~צ~יך מחמי~ין דאנן אלא
 ~ל~כנ~~~

 ~נו~ן ~כי ו~ום ~אי~ו~
 ל~ג~ ~~

 ~ל
שה~א

 דייני~
 כאיסור לינ

 ~וע~
 שנפל

 כלדבפגם ~רוב~ להי~~
 שהו~

 לעיל~~ כמ~ו~ר ~ג~

~~~~
 ש~ע~ו א~~ור דבר

 לשב~ ~ינ~
 ו~י~ו

~~~ ~ 
~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~~
 ~~~ בש~~ ~~ הנ~

 דדבר ~בואר בנ
 ו~א לש~ח לא~אינו

 לפג~
 א~ור

 ומדבריועי~~
 ש~

 דמיירי ~וכח
~~ 

 בו ~~ין בדבר

~ע~
 שנ~ייבש כ~ון כלל

 ~אינ~ ~עלמ~ כ~~ ו~ו~
 ~ע~נו~

 ב~יסורו כלל
 ה~~

 ע~מד
 פ~~ ול~ מה~~

~על~~
 האיסור

 אך ~י~~~ ~ה~~
 ~פ~~~

 ~~ר
 ~נ~יי~ש באי~ור דודאי וכ~~ו עליוה~יגו ~~רונ~~

 כ~
 דאינו

ראוי~
 ~יקרי לגר

 וע~י מה~~ ו~ו~~
 ת~רוב~

 מותר

א~
 שנימוח ואף מדרבנן

 וא~ ב~בשי~
 הי~ר רוב ש~ין

 כ~בואר לגמרי כפגום ודי~ו גזרו לא ~~רובתד~~~
 ~עם לו יש ה~~ור ~דבר אם אךלעיל~

 אל~
 ב~בשיל

ט~מו
 ל~

 ד~ננמ א~ור ל~נם ולא לשבח

 נו~
 ט~ם

 פוגם שאינו~~ ~~
 ~יננש~~

~~
~ ~ ~ ~  

 ~~~שי~ ~נ~~ ~י~ו~
 ~~~ה א~ר

נו~~
 הט~ם

~~ 
 ב~ב~יל

 לשב~
 ואח~כ

 ה~ע~ ע~י לפג~ ~~בשי~נ~~
 הוא טבעו~ כי ה~ז

 ולב~וף ~~ביח ~ואשמ~~ל~ו
 פוג~ הו~

 ~~ דינו כיצד

~~~~

 הרי נאסר שכבר כיון מבואר ~נ~~שם
 ככלזה

 אי~ורי~
 ל~י~ר חוזר ~אינו

כ~נפגם
 ~יפגו~ ~~צריך ~קצ~

 שיפסול עד כ~כ
 נ~סר כיון~ש~תחלה הי~ר רוב ~יש ואף ~~ריאדם מאכיל~

 כשנע~ה ואח~כ ל~בח ה~עם שהינ ע~י ~~ערובתכל
~~ום

~~ 
 ~~~~~ ~~~ ~~~ו~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~י

~~~~
 להקל בזה אחרונים רוב דעת אך לעיל~ כ~בואר

~~
 ~~ור

 ~~~~ ~~~ ק~ ב~~~~
 ~יסורו

~~~ 
 וכל

אי~ור~
 ~ינו כאן

~~~ 
 מ~יקרא דחל משום

 שם~ ~~לי~
 לא~יסור

 שיי~
 בש~ד שם בפרמ~ג וכמבו~ר לה~ירן

~ 

~~~~

 א~ר ה~~יל לתוך שנפל ~~י~ר
ת~ל~ו

 פוג~
 בהתבשיל

 דינו כי~ד~ביח ולבסו~
~ 

~~~~
 וכ~ש דאסור שם מבואר זה הנה
 ולבסוף~ בהשביח דהש~א דאסור~וא

 אינו שב~ דאו~ופוגם
 עו~~

 ואינו לה~קיים
על אל~

 מנ~
 ~~ור ו~פ~ה ~פ~ום

 כ~~
 ~נת על בעומד

 אחרונים שאר ו~ן הפרמננג ודעת עי~נש~ ~אסורלהשביח

ד~
 לאכול ~ותר ואם עי~ש~ מה~ת איסורו אין בזה
 ה~בשילאותו

 בע~
 מחלוקת ~זה יש פגום ~דיין שהוא

הפו~קי~
 להקל שם הש~ך ~עת

 ודע~
 להחמיר הפר~ח

 בפגום ~פילו אסו~ אזי ~ח~כ ל~שבח דעו~דכיון
 ה~ר~~ג אךעי~ש~

 וכ~ ש~
 ה~כי~ו אחרונ~ם ש~ר

לדע~
 ~ עי~ש להקל ~ש~ך

~~~~
 ספק הוא האי~~ר בדבר שיש~ עעם
~נו

~~ 
 דינו כיצד משביח או פוגם

~ 

~ ~ ~ ~
 הנה

 ש~
 וכן הפרננח דעת

אחרונים ש~
 ש~

 אם ד~פק
 ~וג~

 או
 איסור הוא אם ~זימשביח

 מה~~
 ~~אינו במין ~סור

 ד~פיקא ~ע~ם~ינו
 דאוריי~~

 ~~ין אבל לחומרא
~י~ו

 דמ~~~
 ~ו~א

 ~~יו~ ~ע~
 ~יש

 א~~האיסור וה~ה ששים וא~צ דפוגם לקולא ו~וליןדרבנן ~~~ הו~~ רו~

~ו~
 דהוננל ~ו~ר ~ינו בש~י~~ ~ין אפילו אז~ ~~~נן

ספק
 דר~נ~

 הלז ~ספק ~ו~נה דפוגם~ לקולא ו~ולין
 הינ ~ה ידעינן ולא ב~~שיל א~~ור שנפל היינומיירי
 ~ה בתב~יל לפגם שהינ דאפשרה~יסור

 ו~~~
 שפיר

 דמותר לו~ריש
 ספ~ מחמ~

 הספק אם אבל דרבנן
הוא

 ~חמ~
 זה איסור דבר אם ידוע שאינו

 פו~~
 או

 ספק נקרא ולא ידיעה ~סרון מחמת ~פק ~וי~ביח
 ~ ~י~ש ב~~רו~ים כמבו~רכלל

~~~~
 תבשיל ב~וך ה~יסור ~נו~ן ~גם טעם
~יתר

 ל~
 אין כי לבד מכחו בא

 אחר דבר ~~י אלא לפנום ל~דוב~יסור כ~
 ~י~

 ~ם

ב~בשי~
 ~ינו כיצד

~ 

~~~~~
 ~ ~נ~

 שם מבואר
 אין א~ דאפי~

כ~
 לפ~ום לבדו באיסור

 ~ל~
 דבר ע~י

 אי~ור שנפל כגון ~מסייעוא~ר
 בה שיש לקדיר~

 כח הינ לא ~בה וה~בלין המלח ואל~לא ת~לין ~ו~לח

 ל~~ו~~~י~~~
 ~מ

 כיו~
 ~~~פ

 כראוי~ ותבלין ~לח ~ם ~י~ ~למלא איפכאוכן מו~~ ~~ו~ ~ש~~
 ~~ ~~~~~~~ ל~

 ~י~ו~~ד~~~א
 ~יה~

 ~י~ש ~ו~ר ~גו~~
~ 

ש~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~

~ ~ ~ ~  

 ~לפגם ~עם

 שנו~ן~~האי~ור~ל~ו~
 ה~~ב~י~~ל

 אח~~כשיכו~ל
 ~לה~בי~

 לית~~ הי~ו~~ אותו~
 וי~~יח ~ר~וי ותבלין ~מלח

 מו~~ א~
 ב~בשיל~ להוסיף~

 ~ישב~ח ~בלין או מלח ליתן ו~חננכ האי~ורכנגד ~~י~ שי~י~ עד היתר ~בשיל ~ עוד פ~וס ~הואבע~ד
~ 

~~~~~
 חקר זה ה~ה

 הר~
 הגאון

 עי~ש~ בצ~~עונשאר בחידושי~ רע~~
 א~

 שהעל~י מה ~לפי
 ~~כאן ואין בפ~יטות ד~ותר נ~אה ביטול באותלעיל

 ההיתר צ~די לה~ריךמקומו
 בזה~~

~
~~~~ 

~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ 

~~~~~

 אסורה דהק~ירה הרמ~א ד~ת שם הנה
ודבריו

 ש~
 ~ו~חרונים וס~ו~ים קצרים

 א~ורה שהק~י~ה היינו היטב בבאר זה מבא~ים~ם
 שהאיסור אף תב~יל ~בה לב~לל~ת~לה

 ~~אם~ ~י אטו ב~י ~ינו ~~ו לשבח א~ו ~גזרינן ל~~םבה הר~שו~~~~~
 שהא~סור~ תבשיל בה לב~ל הק~י~הנתיר

 הראשו~
 הוא

 תב~יל הקד~~ה בזה יבשל ש~א חיישינן לפ~ם~בה
 ועוד ל~בח בה יהי~ הרא~וןשהאי~ור

 ~יישינ~
 ~פ~י

 לא אזי איםור של בקדירה שיבשל כשיראוה~ו~ין
 לפגם היא ~הרא~ון שהאיסור ~ח~ת כי~~עו

 ~ף ~~סור של בק~ירה לב~ל שמותר וי~ברוהת~~יל בז~
 ~ ב~י~ אטו א~~י כלי כ~ו ~מש ו~ו~ה לשבח~הי~
 ל~א~רה לו~ר ישוהנה

 ד~וק~
 ~ג~~ לא כ~ה~יםור

 אזי שהו ~ל פגם רק הראשון ה~בשיללג~רי
 אם אבלהק~ירה ~סו~

 התבשיל ~כל ~~~~ לגמרי ~ג~

 ק~
 ~~כ הק~ירה ~דם לא~ילת כלל ראוי ואינולא~לו
 שם אח~~ יבשל ש~א חיישי~ן ולאמותרת

 אי~
 ~בשיל

 ~ לשבחשיהינ
 וגננ~

 דבכה~ג כנ~ל לשבח א~ו ~זרינן לא
 עי~ש~ יעקב ה~נחת דעת נראה וכן הכלי על ~גזרולא

א~
 דמ~מ כלל חילוק ~אין~ נראה ~פו~קים ~ס~ימת

 עצ~והאיסור
 ~ושב~

 ר~

 ~עם נותן ~הוא בהתב~יל
 ~~~~קיבלה הקד~רה אבללפגם

 ט~ם~~מושב~
 ~~~סור

 אבל במא~ל לפגם ט~ם נותן ה~יסור אם~ ל~ו ~ו~הזה
 ג~רינן ו~אי ~~כ גמור מו~בח ~~ם ק~~לה~~דירה

 ה~~ב~ק~~יר~
 אם א~~ם בנני ~~י~ה ~קדירה כ~ו

 למ~כל ~לל ראוי ~א~~ו ~גים ב~צ~ו~~~סי~
 ~גום טעם קבלו הכל~ם דגם ~ותרים ~כל~ם ~םאזי אד~

 בפרמ~ג באריכות בזה ט~~ו כ~~ואר רב~ן ב~נ ~זרוולא
 במננז ~נ ~~ק~ם

 והעל~
 ~הלז ש~~יסור דאף שם

 ~ך קצת רק לגמרי פגום ~~ינו ~~צ~ו פגום~הוא
 לכל פוגם~וא

 התבשילי~
 ~רו ולא~ הקדי~ה שרי ג~כ

 ~~ל עי~ש~ ~ללב~~
 ~~בשיל~~ ~כ~ ~ו~~ אינ~ ~~

 ~~נו ~ הוא א~אזי
 ~וג~

 בת~~יל
 ~ז~

 ~ק~~~
 אסורה הקדירה אבל~ מו~ר ~שה~בשיל~הלזהגס ~~ם~~קצ~
 שאר~די~י עי~ש~

 הפו~~~~ ~~~~
 ~~~~~~~ות~ וד~ר ~~~~~~ כל

 ~עם דיני~ו~ל
 שאר ו~ן ~~קד~רה~~ ~~ב~ניני~~ף לפג~

 השייכ~ןדינים
 ל~ג~

 ~ו~ד~~י איס~ ~יטול ~~יני הי~נוואחד א~ ~ ל~ל ~ה~~~ו~ ~~ותי~ת ~~~~צא
 ~~ב~יה~

 ו~י~י
 וכן~ ~~ירה ובד~יני כף ~ובדינ~ עכ~ר ובדינידבש

 ~ם הראוי~ו~יות בשא~
~ 

~
~~~~ 

~~~~~ 
~~ 

 ~יו~~ול~~וק בתוך לט~ום~מותר ~~ ~~~~~~~~~ ~~~
~ 

 ~ה~~~~~~~~
 ~ג~~~ ~איסור~~ ~~לעיל~ פ~וט ~בר ~~~ה

~
~~ 
 לגמרי ~~ום ~ שהוא אף ~

~~ 
 הא~ס~ר

 ~ מד~נן ~ ~סור הוא ת~רובת בלא ~בעין~~א
אך לאכל~

 לט~ו~
 ~דעת ול~קוק

 הצמ~
 ב~י~~ ~צדק

 ~מ~~~
 ~אינו ~~וד דבט~ימה פגום ~יסור ~ ל~~ום לכ~חלהא~~ ~לה~ר

 בא~ילה ~ דדוקא מדרבנן א~~א~~ר
בנו~~ אך ~י~ש~ ~א~~

 בקונטרו~
 ~~~~ן~

~~ 
 הפר~ח ו~ן ~

~ 
 ה~~~ו~~~~~~יו

 ט~~~ דנותן והעלובזה
 ~לפג~

 א~~~
 אסור טעימה

 ~~~~~~יי~ו לטעי~~~ ~~ילה בין לאינשי שנילכ~חלה~דלא
 א~ ~~ש~ נינהו ~דדיכי

 להלכה ~
 וכן בנו~ב ~~הג~ ~ע~

 מותר ~ ~~~לשון דטעי~~ה ~חרונים~אר
 עי~ש~~~ דרבנן איסורין בשאר ולא פגום ~באי~ורודוקא פ~~~ ב~י~ו~

~~~~~~ 
 ~~~סורים ~ברים

 שה~
 ומא~~~ם פגומים

 ~ ~~ ~ ~~~~ ~~~ דינם כ~צדמעצמם~מעיקרא

 פג~מים ~~ שה~~ כמו אסרתן~שהתורה ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~~ו~
 חילוק ~ ~~~ אך כלל התבשיל את אוסרין איןאפננה
 בתבשיל~ לפגם טעם שנותן ~~איסור ~בר ~דבשאר~הם
 לגמרי פוגם הואאם

 ~ז~
 הוא אם ~~פילו

 ~ש~
 ~~ין

 הי~ר ~א~ן~~וב אותו להכיר אפשרואי
 ~מ~~

 הכל מותר
 הללו ~~~~ים אבל לעילכ~בואר

 ~ה~גו~~~~

 ~~קר~~
 נמ~ה אם ~זי שהם כ~ו לנו התורה אסרה כןאשר
 רוב~ שי~~ ~ריך שם~בת~שילגו~ן

 ה~תר~כנג~~
 ~~~~ל~

 ~~הית~ עם שהם אף לן איכפת לאפליטתן
 ~ה~ואף ~~~~

 נז~קם~~ ~ שהם כיון רוב

 ~~ל~
 בהיתר ~פלט איסור מחצה ש~ין ידו~~ וזה~ליעתם ~~~~~ ~נ~~~~~

 ~~לע~ל כמבואר פלי~תם כנגד הית~ רובוהוי
 ה~י~ ~כ~

שלה~
 ~ ~ל~יל כמבו~ר נא~רים אינם

~~~~
~~~~ ~~ ~~~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 הכבד דטרפש מבו~ר מ~א בסי~ הנה
 בו יש הכבד ~~חצר הכבד ~צרה~א

חל~
 לירד מתחיל ו~~~כ הבהמה דופן ~ל ~רוש ש~וא

~בחל~
 דרך ~הב~מה

 הפ~ק~
 החלל ב~ויר הכבד ~ל

והטרפשא
 מן יותר ~חבה הטר~ש הוא ה~ב~ שש~

 הכבד מן מכו~ה אינה הטרפשא ימין ובצד~כבד

~א~
 ניקב

 נ~~ הטרפ~
 ~~ ימין בצ~ ובין הכ~ד בצד בין הבהמהחלל~ באויר התלוי ב~ט~ מפולש

 הוא
 ד~ובר ~ריבי~ש ודלא טרי~ה הכבד ~ןר~וק

~ דניק~
 כ~הנקב אבל ה~בד ~צד כשניקב דוקא ~רי~ה ~~רפש

של~
 וכמעט עי~ש~ כשרה הכבד לצד

 כ~
 הפו~קים

רו~~
~ בכל ~טריפה ודעתם ~ה ~~יו השיגו ככו~ם

 ~יקב אם אבל כנ~ל ענ~ן
 הטרפ~

 ~ויר כנגד שלא

~~~~
 רק

 מצ~
 על שפרוש מה

 כשר~ דו~~
 לכ~ע

 ~טריפות טעם והנה ~י~ש~ סותמודהדו~ן
 אלא עצמו ~צד אי~~~ט~ש דניק~

 ~~~מ~
 שניקב כיון

 דה~ינו ~כבד שתנטל היא ד~וף א~רינן~~רפש
 ~הכבד~וך

~~~ 
 בה ויש דם

 ח~ימו~
 והלב הרבה

 חצר וכשניקב חמימות ~ו ויש דם רבוי בו ~ש~~כ

הכב~
 נגד בכבד מלב חמימות י~ו~ף אז

 מ~מת להנעלו~ו~ה הטב~
 ז~

 ~י~ש~
 ו~הר~נ~

 ע~ם כתב
 ולהיפךא~ר

 דחיישינ~
 ללב הכבד ח~ימות ~יתו~ף

 כתב ישנים בדיקות ובשם ביובש~ להרי~הויפ~ידו
 דרך יבואו מים מילוי ה~וף ~חלל שיש דמפ~יטעם
 ומפני ~י~ש~ להריאה להרקי~~~הנקב

 שי~
 כמה בזה

 אמרתי ~ו~ים מ~י~ים ודינים דינים חילוק~~וכמה
 ~~~ כדי ב~א אלפא ציוני ~~י ולסדרם ~ו~ם~~חלק

 ~ל~~~
 על

 ~ן~ ו~ל~ ה~~~י~

~~~
 ה~ד~~ר~

 ~יל~~קבה~~~ש
 מפו~ נק~

 בשעח
~~~ל~~

 בא~~
 דטריפה~~י~ו~ש~כר ~בהמה חלל

 ד~~ינו ישן נ~~ב~~~וא
 שתו~

 הנקב ~~ב~בות
 הי~

 ~מו
 ובא~~ ל~נ~ה~~מרא

 שנ~שה תולין כ~~אזי לא
 ~הנק~

 העבח~בהוצא~~הכר~ע~~
 שס ~כי מב~~ם

 מ~מ~~
~~~

 וכשרה ד~ב~א
 וא~

 הנק~~

 הו~
 ~או פ~וח

 ו~ו~ה~דום
 בטב~ ~ולי~ א~

 ~ ע~ש

~~~
 דנקב הא

 ~טרפ~
 הוא

 דע~ טריפ~
 ה~ו~קים

 טריפה~הוא
 ו~אי~

 היא הטרפ~א נתמ~~ם וה~ה
 ~~יפה~ו~~י

 שהת~םפו~ הג~
 כ~בו ו~~~ן וה~שב~א

 ~~ר~ל~ב~~יפות
 דהי~~

 ~~~~~ו ~צד שא~~~~~רי~ות
~~~~כ~~~~בו ה~

 ר~
 ~~פק

 ~~~~ ~~א~ ~~~~~~~~~ ~~ריפ~

~~ב~
 ~ם גם

 טריפה ודחי הוי דנתמ~מ~ ס~~
 טי~ש סק~י ב~~ז נ~ה ב~~~ בפרמ~גכמבואר

ודבריו ~~ע~~
 נ~ונ~

~~~
 הטרפש ~~~ך ~כ~

 לצל~ו~
 תמ~א א~ דאפילו כ~רה

 בנ~~ דה~י נ~תם ~~~י נקב~ ~ו שהי~לו~~~
 גמור

 כ~בט~פ~
 ו~רום סירכא ~~י שנ~תם

 ע~א חלב אפילו א~ ~~עצמו הנקב ~~תגלהש~~ו היט~ ~הידו~
 וכש~ה סתימה והוי כה~ג~~~יל

 קרו~ ושא~ ~כה~~ח~ת ~על~ קרו~ ו~
 בו מעל~תא סתי~ה הוי

מט~ם
 שא~ כי~

 םופו אין מעצמו פוסל בו הנקב
 כל וכןליסתר

 ~נ~~~
 והנה עי~ש~ לכ~רותו ח~ר

 ה~~שמדברי
~~ 

 טמא דחלב בזה להדיא ד~ובר נ~אה
 כאן סותםא~ו

 אל~
 כן אם

 כשרוא~
 טמא ~החלב

 בנקב ו~סרךנדבק
 הטרפ~

 ומדובק ליחה ע~י ב~ירכא
 ודלא ~יטבבו

 כט~
 מא~ר~ים כמה ד~ת אך שם

 ד~ו~ר הט~ על לסמוך יש הפס~מד~~קום
 ~לא אף הטרפש בנקב כאן סותםטמא ~חל~

 סי~כ~
 ומדובק

 מה~ ~יהי~ב
 דלא ס~ימות ככל סתם סתימה בו

 ו~דוק סבוךבע~ן
~ 

~~~
 ניקב ~ם

 הטרפ~
 באותו

 ~קו~
 מ~ח שהטחול

 והט~ול דהבודק ~מאל ~צד דה~נו~~ו
 סות~

הנק~
 שנ~רך דהי~ו שם שמונח ~צמו צד ~אותו

 הטחול שה~חת שידוע כשרה היטב ~נקב עלבסירכא

כמ~
 בדיבו~ו ש~~ונח

 להכר~
 על ~~ו~ח ~~~~י דצידו

הט~~~
 דבוק ~~צא פ~מים ו~מה

 ל~טרפ~
 יו~ר

 שבהו~~ת עדמלכרס
 דבוק ~ש~~ ~~ר~

ו~ן לה~ר~~
~~ 

 על מו~ח שת~יד צד ~אותו
 הטרפ~

 ניקב
 דכתב והא סותם ודאי ~פיר ל~טחול ונס~ךהטרפש
 נ~תם אם להטריף אחר~ים ~אר וכןהת~ש

 נק~
הטרפ~

 שנס~ך אע~פ ~נ~תה כ~רך שלא ~טחול
~~ה

 הטרפ~
 ~פרק ד~ופה ב~ ~אמר~ן טריפה שפיר

 שא~ ה~רפש ~ניקב ס~י~ות לשאר ללמוד ישומ~ה
הו~

 נראה ע~~~ ע~~ד טרי~ה הנחתה ~דרך ~לא
 ונסת~ הטרפ~ שניק~ ~~ירי ~הם לפרשדצריך

 באותו
 כ~ס שלצד

 ~ש~י~ במקו~
 דשם בו~לה~רס דבוק

 כלום אינה ~ההםתי
 דא~

 ~ה
 דר~

 ו~ופו הנ~תו
 ~נחת ב~פר ו~מבו~ר משםלהתפרק

 נכ~ים~~ ודבר~ ה~~~
 בזה~

~~~~

 ניקב אם
 טרפ~

 ממש הכ~ד אצל הכבד
 דינו כיצד הנקב את ~ותםוהכבד

~ 

~~~~~
 ~צ~ע נשא~ו ~אחרו~ים כמה שם הנה
 בפשיטות ~זה כתבו ~חרונים ושאר~זה

 עיננש~ ~ בזה הכבד ס~ימת ~י~ מ~ני ולא~להטריף

~ו~~
 הנקרא בספר ראיתי

 מנח~
 בזה שמחלק הזבח

~עני~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  חילוק איזההענין 
 די~

 א~ ~יינו
 נכנ~ת ~צמה ~הכבד

בהנק~
 ~ל ~רו~~ ש~ו כל קרום איזה ויש לסותמו

 כנגד השני~ בצדהנקב
 ~הריא~

 שכנגד הנקב פי ומ~סה
 נראה שלאהר~אה

 ~צמ~~
 להכשיר יש אז ~ם הכבד

 וגם סותם הוא הנח~ו שבד~ךכיון
 ל~

 עצ~ות נראה
 כ~ן אין ו~~כ כו~ פרוש דקרום הריאה כנגדהכבד

שו~
 חשש

 מח~~ו~
 לעיל שהבאתי ד~רפש הטריפות

 בהנקב כ~כ נכנסת עצמה הכבד אם אך אנ~אלה
 עד השני ~עברובולטת

 שנ~~
 בה~י~ה ~ו~ה ~בליטתנ

 של ה~שש מטעםוטרי~ה ~~י~~ שם נתיבשה דשמא בה~ומא לבדוקצריך
 ~הר~~

 ו~ם לעיל שה~~~י
לא~~

 אפש~ בד~
 מספק ד~ריפה

 וטו~
 עי~ש~ לשאול

 בשו~~ לה~~ מצאתי זה כעין כי נכוניםודבריו
 רבינו

 של בכבד ינ סינ יו~ד ב~לק ראפו~ורט כהןחיי~ם
 ועלה הכבד ב~צר שהינ נקב דרך מקצתו עברבהמה
 השנילצד

 ~בטרפ~
 לריאה נסרך ~ינ ולא לריאה ס~וך

 שס~יב והט~פש כראוי יפה היתהוהריאה
 ה~תיכו~

כב~
 דבוק ~בי~ב ~הקיפו כל כמ~ט

 לחתיכו~
 כ~ד

 ~שני ~צד ומ~ט א~ד ~צד מעט רק בווסבוך
 ונראה בדוחק לו ~~~וך אלא ממש בכבד דבוקהי~נ~ ל~

 ~יד בו ~כשאחזו רק ~מש ~דבוקכמו
 רא~

 נד~ק שלא
בו

 ~ו~~ ר~
 עי~ש~ ל~כשיר ~ה ~ם ופ~ק דחוק אצלו

 שכתב יהודא בית בשם ה~ננט בעיקרי בזה מצאתי~כן

ד~ר~~
 שניקב הכ~ד

 ו~כ~~
 הכ~ד ~גוף הנקב תוך

 באופן ~נ~ב וסביבות הבליעה על קרוםועלה
 ל~~ל ה~לה ~הר~~ק ~גנ וכן להכשיר י~~שנסתם
 בנ~ב~ ~ותמו ~~צמו דהכבד~פ~יטות

 הטרפ~
 הוי

 שלא סותם כשהכ~ד דדוקא שס מחלק ~ךסתימה
 ~שני ב~קום אבל זי~ים השניב~קום

 ~היינו זיתים~
 שלו הזיתיםששני

 ד~וקי~
 שם לה~~יף דעתו בנקב

 דנקב ~עיל שהבאתי ה~ני טעםל~י
 הטרפ~

 היא
טרי~ות

 מטע~
 עיננש ~זיק שה~ום

~ 

~~~~

 ו~צא ~טרפש נ~קב
 ~הנק~

 ~נכנס
 ב~וך ~וט כמו ~מא ה~לבב~וכו

 הנקב ~~וך ט~א חלב או~ו להוציא יכולים היושלא מ~~

ולחו~

 ~וט כ~ו ולכאן לכאן נמשכת ה~לב והינ
 דינו~יצד ב~~

~ 

~~~~~
 הנ~

 בבית ~ובא ~שאלה זה
 לח~

 י~ו~א
 עולת ב~~רוכן

 יצ~~
 ~ע~ה ש~ירע

 דגם נ~ל וה~הע~~ש~ עול~ ג~וני ~רבעה ו~~ירו~ו טאמשאב בעירכזה
 ה~

 ד~לב ה~ז בשיטת הו~כים

טמ~
 ~עינן ולא סתימות כשאר ~טר~ש ~נקב ~ותם

 ה~~ ~יט~ לפי אבל ואדוקסבוך
 דב~~~ג זה מהני לא

 ~ד~ד~~ו סתימה ~יק~י~א
 ~ינ~

 ~~וך
 היט~ ו~ו~

 ~כבר~~ש~
 הב~תי~~~~~~~

 ד~~~~~~~
 ~~י~~ ~יקרי בכה~ג ד~~~ ה~ז~ל לס~ו~ ~~ ~~פ~~
 והג~ ~מהני ~

 ~~ג~ות נ~זמהריננש
 ~~ו~ ~~

 ~~ז~~ כ~ב
 ~ו~~~
~ 

ש~ינ כ~ו~
 ~דו~

 עד כ~כ
 ~~~ להוצי~ ~~ל~ של~

 מודים
 ~~תימהדהוי

~ 
~ ~ 

~~~~
 ש~נקב ונראה הטרפש ני~ב

 ב~קב כך שנברא בתולדה ~~~ ~ו~
 דינו כיצדברייתו ~בתח~~~

~ 
~~ 

~~~~~
 הנ~

 בנו~~ הג~
 ~ת

 חל~

 י~~~
~~~~ 

 ~הטרפש נקב אם להקל שם ~ע~ה~~ב
 עי~ש~ ב~ולדה כך ונברא נעשה~~

~~ ~מו~

~~~~ 
 ~כ~ד טרפש ~וא הכבד חצר

 ~ול נקב בו~~ ~צ~
 ~בי~ ושפ~

 בעור ~הנקב
העליון

 שהו~
 שני~ שבין הבשר גם ~ריא~ לצד

 ~עורו~
 הנקב שנעשה וניכר ~עור כמו ~בעי~ול ~~כנ~ס~~
 ל~ ~כב~ צד ~ל התחתון ובעורמחיים

 ~~רון הינ
 לכ~ה נקרע שהינ ~ רק~ה~

 ק~עי~
 ~~ר ו~שו~ט

 התחתון עור דבוק~ינ
 לכ~

 משם ותלש
~ 

 ב~וזק
 ~ ~ינו ~יצד ~כבד לצד שלא הינ הזהו~נקב

~ 

~~~~~
 גב~ת ~שו~ת הו~א הש~~ה זה~ הנה

 והאריך ננש~ולסינ
 ש~

 ~עניןזה
 עי~ש טעמים מכמה~תיר והעל~
ו ~ באריכו~

~~~~ 

 שבדקו ~ל של בריאה מעשה
 שנירק~ כלל ~כבד ל~צר בשר הי~ ולאדכבדא ~ר~ש~

 ~~ורו~
 שהינ וה~שר בזה זה קיימים היו

 ביניה~ להיו~ראוי
 דינו ~יצ~ כולו נ~סר

~ 

~~~~~
הנ~

 הובא השאלה זה
 בשו~~

 חינוך

 ~ והעלה יהודאבי~
 להטרי~

 עי~ש
 שבות בשו~ת הג~ ~ךטעמו

 יעק~
 ~~ל~

 ~סינ בנ
 וריעו~ארקבון שו~ רואין שאין ~ל דודאי וכתב ~זה עליו~~יג ס~~

 ~קרומ~~
 כלל ~סור חשש כאן ~ין

 ~ועה תלמוד איזה דאוליוכתב
 ~ עי~ש ~ש~ כ~~

~~~~
~~ 

 דינו ~יצד ~ר~שין ~ני נמצא
~ 

~~~~
 בהפ~מ להקל שם הפו~קים דעת ~נה
~זה

 מ~ע~
 ~צד הטרי~~ת ~שאין כיון

 רואין דתרי כנטול ~תיר א~רינן ~א~צ~ו
 ל~

 אמרינן
 ~~ילורואין

 ה~רפ~ ~יט~
 לי~ל ~כ~ד ~וף וכאילו

זה
 ל~

 בתשובת שכתב ו~מו ~מרינן
 בני~י~ משא~

 ס~א~י~~
 ולהלכ~ באחרוני~ והו~~ עי~~

 ~ כן

~~~~
 דינו כיצד בטרפש שנ~צא מ~ט

~ 

~~~~
 ~נה

~~ 
 שנ~צא דמ~ט ~בואר

 רקהוי בטרפ~
 ~רי~~ ~פ~

 דשמא
~א ~וו~~

 וני~~
 ~אברים ~חד

 הפני~י~
 ושמא וטריפ~~~

 ~א~~נה
 ~רפ~ ~ל~ ~~נ~ וד~

 ~רוב~
~~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 עצמ~ ~טרפש ולניקב וכ~רה~ כלל ~~יקב~ ~לא~~קנ~~
 חיישינ~~~

 ~שום בו ~ר~~ין ~אין ~הא ~לל
 בזה ~~ב~~ל~וש ופ~ו~ נק~

 דב~
 דלא דהא ~מאד תמוה

~קוב~ חיישי~
 נקב כשהמחט אפילו אזי עצמו הטרפש

 נקובת מצד כ~רה ~כ הטרפש ~ ~ת~ירור
~נקובת הטרפ~

 הטרפ~
 בה אין מחט ע~י

 קלקו~
 לחוש

~כבד ש~ו~
 לינ~~

 דדוקא
 כ~ניק~

 חולי ע~י מעצמו הטרפש
 נשאר החשש אך לינטל הכבד ~ שסוף טריפה הוא~ז
שמא

 ה~ח~
 מ~ברים אחד וניקב הוו~ט דרך בא

 וזה עי~ש~ עכ~דהפנימים
 ד~

 מאוד ~ ו~לאי תמוה
 דע~י כזה דבר ~~מאד~יך

 קו~
 לע~פש מזיק אין ומחט

 שיאמר מהפוסקים אחד לשום מצאתי ולא מפולש~קב
 לה~ין זכיתי דלא ~ה~רמננג עליו כתב וב~מתכן

 עי~ש עכ~ל ממני דעת ופליאה הקדושיםד~~יו
 דברי מפ~ש מה~~קוהג~ וצ~~

 הלבו~
 שמיירי הנ~ל

 את ס~תם הוא~ תחי~תו וע~~י בנקב ~חוב~המחט
 הי~ בא הוושט שדרך דחיישינן ה~ם ולו~י~נקב
מ~מ~~~~

 דבר וזה עי~ש~ בנקב ~מחט ~תימת
 לומר יתכן ואיך הלבוש ~דברי ויותר~ו~ר~ל~י
ד~ר

 כז~~
 זה בדין ל~יל~~תב~י~ דמה ודע וצ~ע בבשר ~ו~ם יהי~ דברזל

 דמ~~
 ש~מצא

 ~טרפ~
 דהוי

רק
 ~פ~

 מכוסה כולה כשהמחט מיירי טריפה
 אם אבל ~לל לחלל יוצא ואין הטרפש ב~שר~טמונה
 ~מחט הוי כולה מכו~ה~אינו

 שנמצ~
 הגוף בחלל

 טריפה וד~י הוי ה~וף בחלל מחט ~פו~קיםדלרוב
 ה~ ~ננק במ~ז ~~א בםינ בפרמ~ג כמבואר ~פקולא
 ~~י~וכן

~~~ 
 זה בכל חילוק אין גם עיננש~ נ~א וסינ
 לבר או לגו קופאבין

 עי~נ~~
~

~~~~ 

 ~בטרפש נקב ~הי~ ונמצא שנשחטה ~רה

הכב~
 נסתם ~הנקב שרואין רק

 שנחלב החלבדין כי~~
 ממנ~

 קודם ימים שלשה
 ~ ש~יטת~

~~~~
 בח~ד~~ בלבננש הו~א ~שאלה זו ~נה
 ~לודינים

 שבםו~
 שם והעלה~ הספר

דהחלב
 שנחל~

 אסורה שחי~תה קו~ם י~ים גנ מ~נה
 ד~מא~טעם

 הלכ~
 ~~מרינן דלא והראננ~~ כהתו~פות

~~תימ~
 היתה שלא ל~~~ע מילתא איגלי הנקב ~
 כללטרי~ה

 אל~
 היתה דמעיקרא הוא הטעם

 טריפ~
וכשנ~~~

 ממנה שנחלב דהחלב ונמצא להכשרה חזרה

בע~
 אך א~ורה טריפה שהי~ה

 מ~מ~
 דמעמידין

 ~מוך דאיתרע השתא א~רי~ן חז~תה ~להב~מה
 א~~ר ואין ~לשחי~ה

 ~~ל~
 רק למפרע

~ 
 ימים

קוד~
 שחי~ה

 נע~~
 ~הגליד עכשיו דחזינן ~יון הנקב~

 והרא~ש ה~~פות ~~~ם לו~ר דיש הגם ~סרכא~~נקב

~~~~~~~י~~
 עצמו מצד ~טר~~ות ד~~ן

 ~ש~~ינ~
 ~ש~~~

הנ~~
 ~א~~לי ה~י ~ונתרפא

 ~יל~~
 ~~י~~~ ~~לא לפ~ז ~ו~~כ לי~נטל הכב~~ ~וףהי~~~ ~~דלע~~~~~~ ל~~~ע

 ~ו~ כ~~
~ 

 באמת א~ל החלב~ ~ומותר מעולם ~טריפה
 ~ז~

 לית~~
 ~ס~~ו שם על שטריפה דברדכל

 ח~~ ~ינ~
 ~~~ח

 ~ו~וי~בנקו~~~~~~פש ~ההוא הדבר ~בה שנולדהה~א~ מ~ו~
~י~ם

 ~נול~
 ~הכ~ד ניטלה ~בה~~כאילו הנקב

 ~ חוז~ת א~~כ כשנ~תם אךתיכף וטרי~~
 להכ~ר~

 קודם אבל

הי~
 למפרע מילתא ~אי~ל~~~ אמרינן ולא~ ט~יפה

~~~ 
 קודם ימ~~ ג~ ~ל החלב א~ור ~ ולכן~~ה~~

 ט~ם ~וב שוננת~ בספרו להג~ ~צאתי ~ך עי~ש~כו~ שחי~
 ~וכן ג~כ לה~יר~~החלב ו~סק בזה עלי~ שהשיגודעת
 חיי~ דברי בס~רו הצ~ הגאון מדברינראה

 שלד~ו

מות~
 ~~~ש ~~כ החלב

~ 
~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ 

~~~~

 ~ הכבד בטרפש לבדוק מ~וי~ב אם~
 נקב ~םאין~ ~

~ 
~ ~ ~~ ~~~ 

~~~~~

 ה~ננ~~~~ הנה

 ש~
 ~כ~~ ~~ בס~ק ~

 ד~ין ~
 ~ לבדוק צריךהבודק

 בחצ~
 אם הכבד

אין
 ש~

 ד~מכינן נקב
 ארוב~

 ~ענוש ש~ין~~~ וכ~ש
 כ~~~~אר זה ב~ביל~ה~ודק ~~~

 ~ריך ~א~~~~ ~רי~ו~
 כ~ז אך~ עי~~~~ ~חריהםלבדוק

 מדינ~
 ~~נהג אבל

 ~~ ירא ~ הבודק על שמועל אלובמדינות
 שמי~

 ~בדוק
 ~~ אין ~ם הכ~דב~צר

 לא אם וגם נקב
 וכן העובר על~~ מענשין ~אין ~לא הכוסות לביתאו לה~~~

 הכו~ות בית ~~יני ~ ~~ באות ראשון חלק ב~~ריהבאתי
 ב~נין מהרש~ק הגנ הרבב~ם

 הלז~ו~מ~ר הבדיקה~
 ~~ ~~ ~ ~ ~~~~ באריכות ~~יננש שם ~~

~~
 שנסרך טרפש דיני

 הדינים ושאר~ הכוסות לבית ~
בזה

 בפ~טיו~
 רא~ון ~לק בספר~ בארתי כבר

 ~בית בדיני ~~באות
 הכוסות~

~ ~~~ 
~ ~~ 

~~
~~~~ 

 קר~ו הט~חים
 ~~רפ~

 ~~יד ~להכני~~

~~~~~
~~~ ~~~~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 כ~י ~~לה י~~ ד~ך~ ה~~מ~~ להפך והו~צרכו~ ~~~כורים
~שיצאו

 המי~
 והריאה

 היתה~~~טוב~
 ~ד~ו ~יצד ~ב~ה

~ 

~~~~~
 שאלה הנה

 ~~זא~
 בפר~ח הובא ~

 ~ן ~שהפני ב~~
 בחננ~

 נ~~~~וכן~~~בש~ר ~י~~~
 נ~~ וב~י~~ ל~ט בסינאחרונים

 הרב~ וח~ש~
 ~ה ~יש

היינו
 ה~ש נ~ק~~ ש~א ד~יישינן אומרים י~

 ו~או מים ~שהגוף ~~~~ב~~~
 המי~

 ונקפ~ים אל~הריאה הנקב דרך
 ונ~קבתשם

 ~רי~
 א~רי~ ויש

 ~ח~~~י~ן ~ חששה~אחרת
 חד ~ניקב~ המים~ע~י

 מא~י~
 שנ~ייב~~~~ריאהתמצא ~~~מי~ ~~ ~~ו ה~ני~ים

 ~~מ~ו~

 מ~~~ ~~ש~
 ו~~~~~~~י~

~~
 ~ו ~ ~ו~י ~~~ז~~ ~~מ~~ ~~ו~~ ~ללו~ ש~מים ~לחוש
נקו~ת

~~~~~ 
 וי~~

 א~~רי~
~ 

 ~~~~~ ~~ ~~~~ ד~י~~נ~

~י~



 בשר~~~ב~~~~~רי~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~~~ו~~~~ו~~~~
 ~ונ~~

 ~ול~י ~י~~~ ~י~ ~~ששב ~ד
 ל~~~ר אין~~~~ח~שות

 ל~~~י~
 ~דיקו~ ע~י אלא

 ~ללו
 ~ל לבדוק~~ינו

 הפ~ימי~ ~ברי~
 שיש ~ ב~מה של

~~~~~
 וכן מנהון ~ד וניקב ~~י~ ~שם ~~י~~ שמא

 ~~כבד חצר~בד~ק
 ש~~

 לבדוק וגם ניקב
 כ~

 הריאה

בנפי~~
 ו~ם~

 ש~~ לר~ו~
 ~יש

 ב~
 שהו כל יובש איזה

~~~
 הנ~ל ~ה~די~ות כל

 י~
 לאחרים ל~~יר

~~ילו ~הפננ~
 הדח~ שע~ הו~ ~~ הפ~~ ~ל~

 לצורך לבשר
שב~

 ו~לי~ן ~נ~ל הבדיקות אח~ להקל י~ ~יו~ע
 ~~ק~ן ~יני כל שואבת ~הריאה ~ מ~~ת ~~ו~ה~ים
 ו~קי~~ חוזר~ ~ו~ופע~י~

 עי~ש~ ב~למא זי~ה דרך
 מעכבת ~~ן~~~בדיקה

~~~ 
 ~דיעבד

 ד~~
 בדק לא

 בכלטריפה
 עני~

 בכל חילוק ואין
 ז~

 בין
 שה~י~

 הינ

עכורי~
 דאפילו זכ~ם ~הי~ שהמים ובין

 לכל~יישינן זכי~ ב~י~
 החששו~

 בדי~ות לא~ר א~ילו וגם הנ~ל

 ~~צ~ה~~~
 יא~~ ~וש לעצמו ה~ח~יר ויפה ~ ~לם

 ו~ז~~
 ~דוק~

 ש~בואר כמו רבים ~י~ כשנ~צא

 ~ו~ק~~~~~~
 ~נ~ל

 קלו~
 גדול

 מ~~ ש~ו~
 רבים

 נמצ~ של~עמי~ מ~א~~
 מ~ם

 במקו~
 ~ר~אה

 י~ודא~ ל~ו~
 ו~ושרין ~פיחה ~~י ~כ~פ לה~יר

 בל~ ~~
 ~י~פ~~

 ז~
 ל~~ים ב~ו ~י~ ~~~ כ~ ~רור

 נמצא כן ~י ~לוי~בשר מנימו~
 רו~ ע~~ לפעמי~

 במים
 היד ב~שמוש ~ ונמס ש~ן ~דבר ח~~כת כ~~~~ללו
 ל~לכה נכונים ודבריו מנה~ז ב~פרחדש כ~בואר~

~ 
~~

~~~~ 
 כיצד הרי~ה לבדוק ה~פש ~ת~~ת

~ 

 ~~~ ~~~~ו~
 סמוך ~~דו~ן על~~פרוש ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~

 ל~~ז~
~~~ן~ נקב

 אצב~ ~~~ כני ~די
 ל~וד

 ומכנ~~
 ~צבעו

 בולמ~~ש לפנ~~
 ~ו~ ~~ ש~~

 סרכא
 ב~מו~

 כדי
 ~ל~

 יפ~יקה
ו~~~~

 ~ כ~י החתך ~~רח~ב
 עי~~~ היד כל ידו יסת

 כ~~ ~י~~~~~ר~~
 יפתח שלא ד~הר

 הטרפש~
 יותר

~~ד~~
 ~ל~

 י~ו כנ~~ת כדי
 בשכ~ ~ה~~~רו~~~ וכ~

 ~~~ב
~~

 י~~~
 בן

~~~ ~~~ 
 חו~ך ~ינ שלא ~~~ו

 ~~~ר~~
 ל~~ל~~~כ~

 בצפורן ~לא
 ש~~ י~ ~ו~

 ~~רכא
~חו~כה

~~~ ~ ע~~
 ~רפ~ ~~~~~~~~~

 ניקור לע~ן דינו כיצ~ ~כבד
~ 

~~~~~~~~~~~~
 בס~ ~נה

 ~~ד~
 ~~ואר

 ~~תר~
 הכבד

 טרפש~הי~ו
 צרי~ ה~ב~

 לנ~ר
 קרו~

~ש~~
 ~~שום ה~בד צד ~

 על~ ~~~~ ה~ר~ חל~
 ויש

~~ח~יר~
 ~ ~נקר עוד~

 השו~ן~שתח~
 ה~רום

 ~~י~
 אבל

~~~~~~~~
 מ~ד ~בל כלל ניקור ~י~צריך ש~~ד~הריאה

 ~~~מ~ צדדי~ שנ~ לנקר~~~~יר~~~~~~~~~~ו
 ל~~טע~ אתי

 ~~י~ ~~י~~~~~~~
 ד~~~א

 ~~~~עי ~~~
 ~ל~~

 ~~י~בד

 וצריך ~~~~ראינו
 ר~~ שש~~

 צד כנגד
 ו~~~~~ ~~כ~~

~~~~ר~
 ~~~רו~ ~~הנ~ ~ לששי

 הלז
 קרוםני~~ ~~~ בדיע~ד~~א~~

 עלי~
 ו~ה~יר~~~~י להקל יש כך ו~~לח

 ניקור בלא בבישול אבלקליפה
 ~~קודכ~

 ד~ו אז~ ~ך
 ~קרום נגד ע~~ה בחתיכה ששי~~דצר~ך

 ה עצ~ בח~יכהש~ים א~ ואכ~
 נ~~

 הקרו
~ 

 חתיכ~ ב~ א~ר~ן
נעש~~

 נבילה
 ששינ~ וצ~י~

 ~~חתיכה כל כנ~ד
 ול~

 ~~~~י
 עצ~ה החתי~ה אבל כחוש ~לב שהואמה

 שם~כמ~ואר אסור~ לעו~~

ש~~~
~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ו~~~~
~~~~ 

 ~נ

~~~~~ 

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 יבש מיק~~ ~הו
 ~ ביב~

~~~~~
 ~~ בס~ הגה

 מב~ר
 ~לא ונימוח נ~לל שאינ~ כלמיקרי בי~~ דיב~

 התע~ובת בתוך ואחד אחד כל עצמו ב~ני ~שעו~ד
 ~~ים כגון ניכרואינו

 בחטי~
 וכן

 ש~ורי~
 ודוחן ואורז

 שהרי יבש מיקרי אלו כל וכדומה ו~ומ~~יןו~רדל
 בשר חתיכת וכן נבללים ~י~ם~ם

 בחתיכ~
 ~ף בשר

~הם
 מ~ושלי~

 ~מים
 והרוט~

 בלח לח מיק~י של~ם
 מת~~~ש~~י

 הח~יכות אבל יפה
 יבש מיקרי ~~

 ק~~ים יהי~ ואפילוביבש
 ~~ ביצים וכן ש~קעני~

 א~ביצי~
 י~~ ~יקרי שלימים הם

 ו~ם ~יבש
 ה~לבו~יםשבורים ה~

 דקי~ שה~ שלה~
 ו~תערבים

 ל~ הויי~ד יפ~
 חד דכל והחל~ונים בלח

 ו~~
 ל~וד

 ~יקריקאי
 ביב~ יב~

 הם ואם
 ~רופי~

 הכל יחד
 קמח בלח~ לחהוי

 בק~~
 רוב דעת

 דה~~ האחרוני~
 אך ~~ין בכל בלחלח

 ב~קו~
 ב~ינו וב~~ן~ ~פס~מ

~~
 על לס~וך

 הרמב~~ דע~
 ~~~ח דק~ח דס~ל

 יב~~יקרי
 ~יבש

 ו~ר~~ ~כרו~~ כמבוא~
 ו~חכ~א

 כן להלכה ~א~לל
 ע~~~

~~ 

~~~~~~~~~
 ~בה~~ר א~~ור ~נתערב ~יבש יבש
 דינו~כ~ד

~~
 ~בו~ר ~םהנה ~~~~~~~

 אי~~ר נתערב ~א~

יב~
 מה~ת ברוב בטל יבש ~היתר

 ~ילפי~ ב~נהדר~ להטו~ רב~~ ~חרי~כ~יב
 לכל

 דאזלינ~ ג~~א~~ו~~
 רובא ב~ר

 מיקרי ו~~~
 רוב~

 ~ש
בזה

 הפוםקי~ ~~חלוק~
 דרו~א דס~ל ~~הן יש

 ~עי~
דוק~

 כפל מאי~ור ד~תר ~רי
 ~עי~

 כ~האי~ור דהיינו
 ~היתר ~~~נן אחדהוא

 התערוב~
 ~נגדו ~נים שיהינ

 ~ ~אי~ור~~ם
 ~ו~

 ~~ב~י~ר ~י~י~ ~ע~ן~ ~ז~ ~~י



~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  בבנין וכן כהנ~ל במנין כאיסור כפל שיהי~א~בעה~ 
 שכל~ד~י~נו

 חתיכ~
 כמו בגודל יהינ

 ח~יכ~
 ויש איסור

מה~
 ולהלכה עי~ש~ סגי ממחצה דהו~ בכל ~זי בר~אל~נ~ דסגי דמי~י סגי יו~ר משהו רק כפל ~~~צ ד~~ל
הע~ו~רוב

 האחרוני~
 דם~ל הפוסקים כ~ותן להקל

 דאוריי~א באיסור אף ~גי יותר ב~שהו אלא כפל ~ד~~צ

וכ~
 חד נתערב דאס נמצא ס~י ממחצה טפי ד~ו~
 יו~ר רק ~דול ההיתר אם הי~ר בחד אי~ורחתיכת
 בחד חד שהם אף האיסור ב~ל מ~איסו~משהו
 יו~ר ~משהו ~~קילין דגם ~אמרינן ולא ~ובאומי~רי
 מנין רוב דהיינו חד~בתרי דוקאבע~נן

 ~יכפ~ ול~
 א~ל~~

 יותר אינם ביחד הי~ר ח~יכות שהשני

 אל~מ~איס~
 מ~מ ~טנים שהם דהיינו מש~ו

 מיק~
רוב~

 כיון~
 ח~ שהו~

 שהם בחד חד אבל במנין ב~רי
 הוא הי~ר שהחד אף אזי ב~יןשווים

 יות~
 משהו~

 כה~~ מיק~י לא א~~ורמהחד
 ל~~ם אף רובא

 החד אם בחד ~ד ~ אף לדע~ם דבא~ת כן ~ א~רינןלא ז~
 יו~ר הואהי~ר

 משה~
 מחד

 ~מיק~ אי~~
 רובא

לדע~~
 ינ ס~ק ~~ו ב~ינ ב~~ך להדיא ~מבואר

 לאכול ביטול לצייר אפשר אי ~חדאך~~חד עי~~
 כאן אין כן אם הגדול ~וא שה~י~ר ידוע דאםממ~נ ביוב~

 ~איסור ואיזה ההיתר ~יז~~ ידוע אינו ואם~ערובת
 לחוש צריךא~~

 שמ~
 כאן ואין האיסור הוא~ הגדול

ביטו~
 ~אופן אלא ל~ע~ם ~~חת ולא לכ~ע ~~רוב

 שנישיש
 חתיכו~

 ח~יכות והשני ~דולה וחתיכה ק~נות
 גדולות יותר הם ביחדקטנות ~

 ב~מו~
 ~~יכה מהחד

 שב~וכ~גדול~
 ממ~נ וא~כ האיסו~ איזה ידוע ואינו ~

 האי~~ר היא ~גדולה הח~יכה אם דאפילו רוב ~כאן~י~
 קטנו~ החתיכו~ בשני ביחד~ יש הרי~מ

 יותר משהו
 ~ני א~ אבל~ ובטלהמ~~ולה

 הקטנו~
 הם

 לו~ר שיש דאעפ~י אסור ה~דולה כ~ובכמות שוו~~
 אפילו אם ד~י~ו רוב כאן שיש~מ~נ ג~~

 ~דול~
 היא

 חתיכו~ שני מנין רוב יש הלאהאי~ור
 ובטל חד כ~ד

 ל~תא זה בא~ת אבל בתריחד
 ~ אחר ~לך ד~יק~

 שאומר זו חתיכה והרי הכמות ~שהואבנין
 עלי~

 שזו
 רוב כאן ואין השנים כמו ~~כ ג~ולה ~יא~אי~ור
 ו~ןבבנין

~~~ 
 בשם הביא יהודא בית חינ~ך ~ספר

חכ~
 ש~ הש~ך ~ ~ברי כן~ ~~פרש אחד

 ד~ד דס~ל
 ~בט~בתר~

 ביחד אף ~יותר קטנים ~הם ~ה~רי אף~
 ~י~ כיון~הג~ולה

 שהם ~היתר בח~יכות ~מנין רוב
 בכל בתרי וחד ~רי חד ו~טל חד כנגד תריבמנין

 ~פוסקי~ שהוזכר~~~קומו~
 ~אי

 ע~
 ~נ~ל ~~~א~ל הח~יכו~ ~נין

 הש~
 ע~יו

 ~ד~~
 כן

 ~ונ~
 ~ש~ר ה~ך

 ~~ר ~~י ~~~~~~~~~~~~
 ~ל~

 ~~~י~ר~
~~ 

 ~יקרי ~כמות ~האי~וריו~ר
 ~~~ב~

 ~~~~~ ~~בעל
~נ~ל ~~~

 ו~כ~~
 יוצא הנ~ל מכל

 לדינ~
 ~ד ~שנ~~רב

 לא ~היתרבחד אי~ו~
 מש~ח~

 ~~ברוב~ בי~ול די~~ ל~ייר

לדע~ א~
 ~ ל~כול דלעיל ה~קילין

 או~~
 ~כך ב~ו~~ ~

ולא ~~
 משכח~

 גם
 לד~~~

 ~~א ~ד~ב~רי רק
 גדו~ים אינם ~יחד שהתרי ~אףלן ~אי~פ~

 בכמו~
 ~רק

 מהגדולהטפי ~משה~
 כנ~~

 יבש ברובא דבטל שכ~~~י וכ~ז

 מה~~ביב~
 גזרו לא רבנן גם אזי

 אינו א~ ברובא שיבטל תורהדין ו~~~חו~~~ע~ בז~
 וכן חשו~

 ~מינומין דוק~
 ורוצ~

 כך לאכלן
 ע~ילאכלן כשרו~~ ~ב~ ביו~

 שיבש~
 רבנן א~רו

 ובפר~יו~
 שאסרו בזה

 יבואר ~ה דינים חילוקי שאר וכןרבנן
 לק~

 ~חד ~~ל
 מקו~ועל

~ 
~ ~ ~ 

~~~~
 בי~ י~

 ש~שה היינו
 ח~יכו~

 נ~~ר~ו
 ~~ ~ ~דוע ~אינו אי~ור ~ל מ~ם~אחת

 שני כ~ו ~ולה מהם ואחתהאי~ור
 חתיכו~

 ~ביחד
 ~~ ~ דינו~כיצ~

~~~~
 ~נ~

 ל~י
 ~~כ~ ~דע~

 ~~~~~וך ש~~בא

בי~
 ~ם יהודא~

 ב~נין ~~ו~א ~י~רי ~כה~~
~

 ~ח~יכו~
 ~נין על ~קאי~ ~טל בתרי ~וחד

 ~~יכ~~
 ~עיל~ שהעלי~י ל~~~מה אך ~י~ש~ ובכ~ות ב~ודלתלוי ו~

דעיק~
 הפוס~ים ~~ת

 דח~
 בטל בתרי

 רובא דבעינן כוונתםבפוסקיס ~הוזכ~
 ב~מו~

 ואפ~~ו ~בבנין

~~
 ~מש~ו ~~ד

 ~י~ת~
~ 

 ~יקרי ב~~ו~
 ~ב~
~ 

 ב~ד~ דחד מט~ם ב~רי חד ~בלשון הפוסקיםדכ~בו ~~~
 ~דין לצייר ~פ~ר ~י מהשני משהו י~~ר גדולוא~ד
 כ~~ו ולכן ~יל כמבוארדביטול

 יותר ~ינם ביחדשה~רי ובא~~ ~~~~ בלשון~~
 וגדולי~

 מ~א~ד
 ר~

 ~שהו
 ודע ו~טל~ המשהו מח~ת רובאמיקרי

 ב~~ק נכנסין כולן שיהינ דבעינן רובאבביטול הפו~קי~ ד~~~
זה שמ~

 ~ו~
 ניכר מהם כשא~ד אבל האיסור

 ש~
 ה~~~ ~

 וכן ע~ש~ ברובא ~~ל מצ~ף אינוודאי
 ה~ערובת ~בשער ~פרמ~

 מ~~~~
 חד כשנת~רב ~~כא בדין

ח~יכ~
 ~יסור

 ~ח~
 ~ וחצי ש~~ה הי~ר חתיכת

 רובא מיקר~ ~י ניכר שלאובאופן חתיכ~
 בכ~~~

 ~~ך ~~~~~
 ~החמיר בזה כתבו והח~סהמ~י

 ב~שיעו~
 מ~קרי דלא

 ~י~ש~ לסנ~דרין דמי דלא כיון רובא ~יקרי~ ולאשלם מסויים~ואינו~ אי~ו מיקרי ומחצה דח~יכה בכה~גרובא
~

~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~  ~~ ~ ~~~~ 

~מו~י~
 יחד ו~וקפ~ן

 אח~ במקו~
 או

 ~ש~חד~~י~ו
 בבי~

 ושנים
 ~~~ ו~ח~ ~עלי~

 ~וא~~~

~רי~~
 ~אי~ו

 ~~ריפ~~ ~~~ מהח~יכו~ א~ז~ יוד~
~ ~ו~~~~~~  ~ ר~ב~ 

~ ~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~ ~נה
~~ 

 ה~רמ~ג
 ~מ~~ ש~

 אנ~ ~~ק

~~~
 שאר ~~~וכן ~~ ~~~

 ~פוסקי~
 בתרי חד ~ביבש דיבש

 בעליה ~ושנ~ם ~בבית אחד דאפי~ו ~ס~~כין ~עינן~ לאב~ל

 רוב~~דבטל~ ~~ין א~רינןאז~
 ע~ננ~~

 ש~י של ~ ~פילו וכן
 ~~ט~~~~~~~~

 ~היינו ברובא
 ~תיכ~

 ראובן של א~~~ר
 ח~יכות~ בשני~~ת~~~~~

 כמבואר ד~טלה ש~~ון של ~
~~~~ 

 עיננ~~~ ~~ ~~~
~~~ 

 ~א~~~~~~~~~
 דוקא הוא אם ב~ל בתרי דח~

~
~~ 
 ~ינ שלא ~~א~כל מעיקרא מ~ורר ~בה~~ר ~~ ~~ ~ ~

 ~עיקראההיתר~~מבורר
 ~~~~ ~בשו~

 כה~נ א~רינן לא

~~די~
 ~ו ~רו~א ~~י~ול

 ~קר הלז החקירה הנה ~~~~~~~~ ~~ ~ ~נ~ ל~
 ~רמ~~

 בשער
 ~ והע~ההתערובת

 ש~
 ב~יתר דאפי~ו

~א~נו
 ~בו~ר~~~~יקר~

 ~ש~שה כבד~ זי~י ~לשה ~~ון
 ואחת חיותה ~קום ניטל א~תבהמות

 ~מ~ו~
 מ~ה

 ~כליו~ ממקו~~~~
 ד~דינא מ~א ב~י~ שמבואר

 מ~ל כזיחא~צ
 ~~קומו~

 רק הנ~ל
 רק ~~י אח~ זי~

 ~עי~ן ~פיקא~ח~ת
 שלש~

 ~ דיש נמצא ועכ~יו זי~ים
 ~ה~ ששני~~מ~נ

 מו~ר דהכל טריפה ~א~ כ~רים

~~~
 מבורר שהוא ה~י~ר שאי~כאןרוב ואף ברובא ד~~ל
 בספק מעיקרא הי~ ~חד ~ל כאן ד~אמעיקרא

ה~~א מ~~
 ~ע~

 זיתים ~~ שכ~ב דמה ודע עי~~~ ברובא
 ~י~ש~ דוקאלאו

 וכ~
 כ~וזר נראה לסופו מרא~ו מד~ריו

 ~ עי~וצ~~
~~~~~~~ 

 ביבש
 ש~תער~

 בשני הי~ר ח~יכת
 כמו א~ דינו כיצד איסור~תיכות

~אמרינ~
 כ~ש היתר כולו להיות ~הפך ~דהאי~ור להקל

דא~רינן~
 לח~~~א~

 דנ~פ~
 ההי~ר

 להיו~
 איסור כולו

ו~פשר~
 ~לוק~

 ל~מ~י אי~ור מיקרי שכולו כיון ~ל~תע~ובת ~~גדרוב עכ~~ א~~~ וליב~י מהם א~~ ~ל על
~~ו

 דאי~
 לאיםור~ ~ה~ך יהי~ דההי~ר ~זה אמרי~ן~

~ ~ ~ ~
 ב~פרו המ~כ~ הנ~

 והעל~
 הפר~ננג אך עי~ש~ לאי~ור נהפך ההיתר~~ דאין להלכה

 וכן ~צ~ע ב~ה~נש~ר
 הרשב~~ מתשוב~

 רע~ג בסינ
ו~~ד

 נרא~
 ~ עי~ש לאי~ור ~נהפך דהיתר ~ דאמרינן

~~~~~
~ 

 יב~
 ברוב שנ~~רב במינו ~מי~~ ביבש

 ביובש~ אוכלאות~~כך ~~~א כיצד~~~~~ר

~~~~~~~~~
 הנה

 ש~
 יבש כש~~ערב דמ~~ת מבו~ר

~בש
 ~~~מנ~

 לאכול מותרלא~םאחד
כו~~בב~א~ת~אך

 רב~
 י~כל שלא הח~~רו

 כולן~בב~
~~~ת~א~

 ~נתבטל ו~~פ~י ה~י~ור ~ודא~ אוכל ~וא

 ~יסו~ ש~~~ח~י~~~~~~~~~~~דוע~שי~
 וכש~וכל בודאי

כ~ן~~~ת
 ~~ת~וכ~

 אב~~כשאו~ל ~~יס~ר ~ודאי
 ~פ~ם ~~י~ו~ש~ם ~ו ~~ד~~~ד ~ו~~~

 א~ת~~ח~~
 הנש~ר ~חד

 ~נים ואח~כ א~ד בתח~האו
 בפ~~

 דעל ד~ו~ר ~חד
 אומרכל~חדואחד~אני

 שז~
 ~יתר~אכל של

 ואפי~
באחר~

 שנאכל מה אומר א~~
 הו~ ראש~

 של ~~
 לו הלך וכבראיסור

~~ 
 כ~אוכל הש~ים וכן הי~ר של

 ~אחד נשאר והא~סור היתר אומרשה~~של~ני
 ובשע~

שאוכ~
 הא~ד

 ~~~יסור ~ו~ר אני הנ~א~ הא~ר~
 וזה בהש~ם נאכלכבר

 הו~ האחר~
 ההיתר

 אומ~ א~ שנים אחדמתחלה~וא~~ככ~אוכל וכ~
 ולא כן

 ולא ברובאא~רי~אי~ורא
 ה~נ~~ יא~~

 בבת
 אח~

ו~~~
 נ~ערבו

 שנ~חתיכו~
 היתר ~~יכות ~~לשה אי~ור

 שלשה מהם לאכול~ו~ר
 אח~ בב~

 ארב~ה לא אבל
 בתוכם ~י בו~ דאיס~רא א~ד שאזבבת

 כת~ ו~
 המ~כ

 ~חרו~~~ו~א~
 ~ש פשוט והוא

 פו~קי~
 ו דא~י ~~~~ל

~~~אח~
 א~ד א~ם יאכל לא

 ~ל~
 ~~~ אדם ~~ ~ני

 ~כל אחדשכל
 לתלו~

 ויש בחבירו האיסור
 ל~לות ~כדי לגוי ליתנן או מהם א~ד להשליך~וד ~~מיר~

 ב~ת אפילו הנותריםלאכיל אח~ לאדם מותר ובכה~ג היתר רק אוכלש~י~ר~ל
 אח~

 ולא לכ~ע
 א~רי~

ב~~~
 כנ~ל אשתייר ברובא אי~ו~א

 ולהלכו~
 לנהוג יש

 ~~ מ~ת בנ~ב כמ~ואר לכ~חלה הפוסקים כאותןכן

~~
~~~~~~~~~ 

יבש
 ב~~~ מ~ בי~~

 איסור שנ~~רב
בתוך

 רו~
 היתר

 ולאכלןלב~~ול וצריכ~ חי~ וה~~
 ~ח~~

 כי~ד
 דינו~

~~~~~~~~~~
 ~~בואר שם~נה

 דא~ בז~
 ש~ודע

ה~רובת
 ו~תבט~

 א~ור אפ~~ה ברוב

לכ~חל~
 יחד לבשלן

 דא~~
 בי~ש ~לח להיות י~זור

 ~שלן אם אך ~מינו מין אפילו ~ד~ב~ן ~~שיםדצריך
 וה~ערובתיחד

 קוד~ ~וד~
 ~ותר ~כל אזי ~~~בשלו

 ונ~~רין חוזר~ן אין ביבש ~ת~טל ~כבר כיון ש~יםוא~צ
 בנ~ ש~ יאכל~ והח~יכות כך הרוטב ל~כולומותר
 דב~קום ~ם האחרונים פס~ו ולהלכה זנ בדין כנ~לאדם

 ~ותרהפ~~מ
 א~

 ה~צה ובפרט יחד לבשלן לכתחלה
 ב~ין א~ מותר ולבשלן ~~~ם עד עליהם~~רבה

 בו ואיןה~ס~מ
 ~בט~ משו~

 לכתח~ה איסור
~ 

~~~~
 ביבש יבש

 מי~
 שנתערב במינו

 ו~א ה~~רברוב אי~ו~
 מהתערוב~ ~וד~

 עד
 ~ דינו כיצד י~ד ש~ת~שלו~חר

~~~~~
 ~ם הנה

 ד~ מבו~
 לא

 נ~
 הת~רובת

קוד~
 לו~ר שייך דלא~ כך ובשלן הבישול

דנת~ט~
 שייך לא דביטול ק~דם

 אל~
 ~יש יודע א~~

כ~ן
 ~~רו~~

 ~ ~תערובת כלל יודע כשאינו א~ל
 ולכן בו שייךבי~ול ~~

 לכננ~
 ~ינו

 כ~ל~
 יבש איסור נפל

בקדיר~
 ~~בישול

 ~~ ששי~ וצר~
 ה~י~ו~

 ~~~~~~~~ן
~~י~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ים
 ה~~

 אחד כל לאכלן ואפילו אסור
 ואח~

 ~פני
 אסור אדם ~בנ~ של~ה ו~פילו~צמו

 לחתיכה מח~י~ה ~יוצא דמוהל בישול ע~ינאסרו דהח~יכו~
 ~~רב~ן ש~ים ו~~י ~בלח לחהוא

 א~
~ עי~~ש~ במינו מין

~~~~~~ 
 הי~ר ברוב איסור שנת~רב ביבש יבש
 ולא במינומין

 נוד~
 עד ~התערובת

 קדירות בשני הינ מהם והבישול שב~לןאחר
 דינםכיצד

~ 

~~~~~
 דאם הב~ח דדעת ~בואר שם הנה
 קדירות בשניבשלם

~~ 
 נודע שלא

~התערוב~
 אח~כ לאכלן מו~ר אפ~ה הבישול אחר עד

 שנ~ב~לו לאחר דאף ס~י דברובא כלל ששיםואננצ
 ש~א כיון בזה עליו ה~יג הש~ך אך ביבש י~ש~יקרי
נוד~

 האיסור כלל נתבטל לא הבישול קודם מה~ערובת
 הק~דירו~ושני

 ידעינן לא שהרי אסורות
 באיז~

 קדירה
 האחרונים שאר דעת היא וכן עיננש~ ~ האיסורהיא

להח~יר
 כד~~

 השננך
 וא~

 לו נודע
 בשע~

 אם הבישול
 אחד אדם שלהם

 וראוי~
 כ~בואר מצטר~ין לערבן

 ~ עי~ש שםבאחרונים
 י~~ ~~~~י~

 איסור שנתערב ב~ינו מין ביבש
 עד מהתערובת נודע ולא היתר~~וב

 מהני אם התערובת ~ודע הבישול וקודם ה~ליחה~חר
 לבישול דמי ולא אוסרת ה~ליחה יהינ שלאהביטול

 חילוק דאיןאו
~ 

~ ~ ~ ~
 הנה

 ~שו~~
 ~י~ יו~ד חלק ביהודא נודע

ל~ג
 ושו~~

 בית חינוך
 יהוד~

 להלכה העלו
 מהני דלא הבישול לאחר ~שנודע ש~חמירינןכשם

 דעדיין ה~ליחה אחר עד נודע לא אם כךהביט~ל
 ו~ליח זה ביטול ~הני לא היתר שם עליו נקראלא
 כרות~~וי

 בחינוך ועי~ש כבישול ששים עד ואו~רת
 זקי~ו בשם שהביא יהודאבית

 דא~
 ~לי~ה דקיי~ל

 ואף לבישול דמי לא ~י~ש יבש לענין הכאכבישול
 כן ואין עי~ש ברובא בטלה המליחה לאחרכ~ודע

דע~
 עי~ש האחרו~ים רוב

~ 
~~~~

 יבש
 ביב~

 דרבנן באיסור ~מינו מין
 ~ ~ינוכיצד

~~~~~
 בשם ~ביא ~ט בסינ ~ יוסף ~~י~ הנה

הגהו~
 באיסור ביבש דיבש א~ז בשם ש~ד

 בשני באכילה מו~ר בחד חד אפילו נ~ערב אםדרבנן
 יחיד דהוא ע~ז כ~ב בעצמו הוא אבל עכ~ל אדםבני
בדבר

 ז~
 ~ושאר הרמ~א וכן עי~ש~ ע~יו לס~וך ואין

אחרוני~
 איסור בין כלל חילוק דאין בזה ~סקו

 ד~ דאור~ית~ לאיסו~דר~נ~
 בעינן דר~נן ~אי~ור

 ~~~ד
 ~~ ~ב~

 שיש אף בחד
 וח~יכ~ ~~~~ ~ ח~יכ~

 או האיסור היא הגדולה אם יודע ואינוג~ולה
 ~טעם בזה להקל יש דל~אורה האי~ור הי~~הקטנה
 רוב ויש הי~ר של היא הגדולה דש~א דר~נןספק
 יעקב המנחת ~תב ~אמת וכן ו~טל האיסורכנגד
 שאר וכן הפרמ~ג אך זה מטעם להקלבזה~

 דרבנן ספק מטעם ~זה להקל דאין להלכהכתבו פוסקי~
 לא ~יסורא ובאיתחזק איסורא אי~חזק דמ~קריכיון

 ספק ב~אמרי~ן
 דרבנ~

 בשער עי~ש~ לקולא
 ה~ערובות~

~~
~~~~ 

 אי~ור שנ~ערב במינו מין ביבש יבש
 ח~יכו~בשני

 היתר
 ואחננ~

 בתוך ני~וסף

הת~רוב~
 ד~נו כיצד איסו~ חתיכת עוד

~ 

~~~~~
 ה~

 ~בואר צננט בסינ
 דדע~

 הר~ננא
 נ~בטל וכבר ה~ערובת לו שנודע דאף~

הן
 ~ה~~

 ~עוד אח~כ כשנ~תוסף~ אפננה מדרבנן והן
 בזה ועעמו וניעור שחוזר ה~ערובת כל אסוראיםור
 ל~חר האי~ור יכיר אם שהרי הפוסקים~תבו

 להיתר האיסור נהפך דלא ~סור שהואודאי שנ~ב~
 אל~

 כל
 איסור עוד כשניתוסף כך זה כ~ו ולכן ניכר ~אינוזמן
 אין ע~ה דהא הכל ו~ס~ר האיסור הוכר כאלוהרי
 הי~ר רובכאן

 די~
 שני עתה

 ח~יכו~
 ושני איסור

 ~קיל שם הש~ך אך עי~ש~ הי~רחתיכות
 בהפננ~

 בזה

~טע~
 דאף שם ומ~~ע עי~נש~ נודע ~שכבר כיון
 דערלה ~פ~ב ~כד~נן ההיתר את מעלההאי~ור
 ברוב נתרבה אם ו~יהו~ הערלה א~ ~עלה ~הערלה
איסור

 אסו~
 הסכי~ו ולהלכה עי~ש~ במינו ~ף

 להקל אחרוניםרוב
 בהפננ~

 השננך כדעת
 חו~

 מה~~
בחוות

 דע~
 עי~ש~ ~כהש~ך בזה שם הסכים לא

 יבחרו~וחר
~ 

~~~~
 ונודע ב~ינו ~רובא ביבש יבש

התערוב~
 ה~ורה והתיר הפ~מ והינ

 בקדירה ה~יסור ~וכר ש~~בשל ובעת י~דלבשלן
 דינוכיצד

~ 

~~~~~
 הנה

 ~~~ בסי~ הפרמנ~
 ד~ ס~ק ב~ננז

 שם והעלה שם והאריך השאלההביא~זו
 בקדירה שם האיסור הוכרדאם

 בע~
 ושהה הבישול

 ע~ה ש~רי ששים דצריך ודאי רו~ח שהי~ בעתשס
 האיסור שהוכרבעת

 פול~
 לא אם אך לח ~איסור

 בקדירה שס האיסורהוכר
 ע~

 כל שנצטנן אחר
 אך ~כה~ג אף לאסור צבי החכם דעתהתבשיל

 דע~
 נוט~ ש~ה~רמ~~

 בזה ~ להתיר
 ~ עי~ש בהפ~~

~~
~~~~ 

 ב~ינו שלא ביבש יבש
 שנ~~ר~

 אי~ור

ברו~
 היתר

 באו~~
 ~הכיר ~פשר שאי

או~~
 כי~ד

 ~ דינ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ~ הנ~
 מ~ואר

 בי~ דיב~
 שנת~רב

 ~ינו בשאינו~פילו
 כ~ו~

 או ניכר ואי~ו ~קותל~~יכות ~~יסו~ שנפרך
 ש~~~

 ~לשה
 ~יני~

וא~~
 בטל ~הננת איזהו יודע ואינו כהוגן שלא נ~~ט

 ב~ל דבר ~ל שהרי ביובש כך לאכלן ו~ותרברו~א

 ~הננ~ב~ו~
 נותן אינו אם

~~~ 
 אפילו ~ינו ב~~ינומין א~~~ שחז~ל אלא

 בה~תר ששים שיהי~ ע~ ביו~~

~~ג~
 ~אי~~ר

 ד~מ~
 יתן ואז יב~לן

 ויב~ ~~
 לידי

 ~אורייתאאי~יר
 ולכ~

 אף ~דר~נן ש~ים בע~נן
 א~ור ביובש ש~ים שיש ואף ~נ~ל ~~שמ~מת ~יוב~
 כדין ודינם כ~~דכולן לאכל~

 יב~
 וכ~ז במינו~ ~ין ביבש

 אבלמדרב~ן
 ~ות~ מה~~

 ~ך לא~לן
 ביוב~

 וס~י
ב~ובא

 ~~בוא~
 ~תב ~הכרו~פ ש~ ~~~ך

 נתער~ ~~
 ז~~ים בונ ~ד לערך ש~וא פרס ~כילת בכדי~י~

ש~~רס
 א~ור א~ ביצ~ ח~~ וכזית ~יצי~ ~ל~~ ~הי~

 ~בל ~~י~ וצריך~ה~ת
 ביות~

 מדרבנן רק אינו ~זה
 ~~ק והח~ד עי~~~ ~עם ויתן יבשלןדש~א

 אחר ו~זה ~~אורייתא א~ו~ בי~דלא~לן כ~רוצ~
 ז~

 צריך
 עי~~~ ~~~ב~ןש~ים

 ועני~
 מינו ב~אינו ~ין

 הפר~~ג כתב ניכרו~ינו ביב~
 ב~~י~~

 ~ינ ד~ש~חת

בא~~ע~
 א~~ין

 דקחשי~ ~יננ~
 להו

 ~ ~פ~~יו~
~~~~~~ 

 יבש
 ~י~

 ~ינו בשא~~ו
 הי~ר ברובאי~ור שנ~ע~~

 דהיי~ ~רב~
~י~

 ב~יתר
 ידו~ וז~ מ~~י~ פחו~ ~ע~

כשיצ~~~
 ששי~ בודא~ יהי~ לבש~ן

 ~~ד ה~ו~ב ~ם
 ~תה אי ו~ננכהאיסור

 מותר~ ה~
 ~יש ~~ו ~נ~כ

 כשיבשלם ~~ים יהינ ~בודאי עכ~יו~ט~~ששים
 ברוט~~

~~~~~

 דבעינן דעתו ~ם ~ש~ד ~~ר~ננג הנה
 עצ~םבה~תיכות

 ~~~י~ ששי~
~~סת~~ ו~

 ~~ יבשלן
 ~~ים ~ וי~י~ ~ים

 ע~
 המים

~נ~
 ד~~א בהם ~יישינן

 ~דר בצלי י~~ל~
 בל~

 מים
 יהינ ולא לבד ה~~י~ותרק

 ששי~ ~
 ליד~ ויבא

 וליד~ טע~נ~ינת~
 עי~~ דאוריי~א איסור ~

~ 
יעקב ~~~~

 כת~
 ~~ם ע~~~ ד~ל כיון ~טעם ~קל בזה

~ו~
 ~י~ש בטל ד~ינו

 ~~~~ ברו~
 יתן יבשלן ש~ם

 כשיב~ל הכל בין ש~י~ בודאי יהינ הרי וה~א~~ם

 וב~קו~ עיננ~או~
 ב~~ד הפר~~ג כ~ב ~פ~מ

 בזה ל~קל דיש דאפ~ר ~נ~ננק
 כ~ע~

 ~~נ~ת
 י~ק~

צריכין
 כע~

 כלל לבשלן
~~~ 

 ~~~שינן
 ל~~~

 ~נ~ל
 ~~ן ~הית~ ב~וך אי~ור ~שנתערב א~נםעי~ש~
 ~קו~ות ב~~ה מבו~ר דדינו הכלבין ~~י~ ויש ונתבשלו נ~כר ואינו ביבש ~ינובשאינו

 רוב אין ד~~
 במינו בין א~ורות ד~~~יכות שםב~תיכות

 ו~

 ~לא
 מהני ~ובא אבלב~ינו

 א~
 שייך ולא ב~ינו שלא

 הנ~ל ~חששבהם
 ש~~

 ויתן יבשלן
 דא~ ~~

כ~
 לדבר ~ין

 סו~
 ~ל~הם נ~~א סנ שיש כיון ו~וד

 ושאר ה~וטב כי ~י~רשם
 התבשי~

 ~~ה כי ~ותרים
 כאןא~ן

 ט~~
 רק ~~ים יש כי כ~ל א~~ור

אשר החתיכו~
~~ 

 בת~יל
 גם אף ~י~ר רוב אין כי אס~רי~

 מטעם~תה
 ש~~

 אבל בע~ן ~אי~ור יאכל
 כ~~

 ג~כ
 ~ם אזי ~יתר רובבהח~יכות

 ה~
 מינ~ ~ינ~ש~ א~ מות~י~

 ~זרו ולא שם איסו~ ח~יכת עם

בכ~~~
 ו~~~ט ה~~ל חשש

~ 

~~~~
 בי~ יב~

 ~~וב איסור שנתערב
 ונת~שלו ~ינובשא~נו ה~~~

~ין ש~~~ ~יש יח~
 קצ~ ~לק~ ~כ~

 כ~ה~ב~~ל ~בישול ב~וד ~~ם ר~~ב
 ח~יכה ~שם שלקח או רותח~דיין

 ו~~ ~ח~
 נשאר

 התבשיל ~עדיין~י~
 ~ די~ כיצ~ ר~ת~

 ~נ~~~~~
 ק~~ ב~י~ ~~~~~ג

 ~ם~~לה ~~~~ ~~~ד
 לק~ דא~

 ~רק
 י~

 להקל
 ~פ~מ~מ~ום

 ~~יכ~ ל~~ ו~~
 ~שם א~ד

 ול~
 ~ש~ר

~ים
 י~

 ספק לומר דיש ל~יין
 דרבנ~

 ל~ולא
~~~~ 

 אף ~~ו~~ ~~~א~~ו~
 כ~יש וכ~ז עי~ש~ ~~~~ ~ל~

רו~
 ~~תר ~תיכות

 א~~
 כ~נתערב

~~ 
 ב~אינו ב~ד

 ונ~~~לו~י~
 בשא~

 ~~בשיל דברים
 וי~

 ~כל בין

 ולק~~י~
 נ~א~ ו~א ~~רק

 ~שי~
 א~ור

 ~~~י~הד~א בהפ~~ א~
 נ~אר~

 ~~יםורא
 ופו~~

 ע~יו
 ~תיכות ~שניי~לק ~ל~

 ו~~
 מו~ר

 ~ ~א~יכו~ ~י~~

~~~~
 ב~ ש~~ל~ ~~י~~

 ~~~~ת
 ד~~

 ~ו
~~~ 

 ~~~~~~~א~ר~
 ~י~ש

 וישהיתר ~~~~~ ~~~
 ש~~~

 ~ל בין
 ~נ~

 ~ית
~~ 

 א~ חלב ~ו
ה~

 ~~רים
 ~ ב~~ב~ ~~~~

~~~~~
 שם הנה

 דע~
 הפר~~ג

 בס~~
 במ~ז ~נ

 ~~~ ~~ ~בטל~ מ~תרי~ד~~~~כו~
 ~ם ~~~בנן~~ילו

 י~
 ~שים

 ~~~ בי~
 כנגד

 ד~ ~זי~
~יו~

 ששי~ דצריך ~~א
 ~~ננל ~דר~~ן רק ~וא

 או ~~ והח~~
 אין ד~כ~ן ~ל~

 כ~
 שום

 ה~~~ וג~י~~ ~~~
 ~~~א

~םכים
 ב~~י~ו~

 ~~ידון בכה~ג להקל יע~ב ל~~נ~ת
 טע~ וית~ יב~ל~

 ד~א
 ~מ~~

 ~ש~~~ יש
 יבשלן ל~א ד~יי~י~ן ל~יל שכתב~ו מה דכל ודעזה ~נ~~ ב~~

 ואפ~~~ה~יסו~
 ~~ר

 ~~ א~ ~~ ~~~~~ ~חל~
וי~

 ~~ס
 ~~~~~ים ~~~ר~ ~~ר~~

~~~~ו ~~~~~ ~זי~ ~~ ~~~ לי~~ ~~ ~~ ל~~כב~ר~~~~ ה~~ ~~ ~חיי~ינ~
~~~ 
~ 

 מ~~~ ~בו~~~~
 ~בושל אבר ~נ~רב

~~~~~ 
 ~~נן

~~~~~ 
~~~ 

~~~~ ~~~ 

 ~~ן
 ח~יכותב~וך ~~

 א~ ~~ ~ב~ש~ י~ש~ הי~~
 ~~ין

 ~ר~~ ~~~של~ ~~ ~~~י~~ ~ד~~ ~~פי~~~~ורי~



~ ~

~ ~ו~ו~ ~  
~~ ~  ~~~ אסורין

~~~~ 
 ~עמו

 ~פתיח~ ועי~
 ~יכות

ו~ן
 דע~

 שאר
 ~~ר~ני~

 להל~ה

~~~~~~ ~~~ 
 שנת~רב היינו מינו בשאי~ו ~י~ש
 בשרחתיכת

 ~~ר~
 חלב בלי~ת ע~י

בשאר
 ח~יכו~

 דינו כיצד ברוב ~יתר ~ר

 בז~

 ד~נו אי
~דין

 תערוב~
 כמה ~שחט מינו בשאינו ביבש יבש

 ואחד~ינ~ם
 נשח~

 ~איםור שנפרך או כהוגן ~לא
 לכמ~

~תיכו~
 מ~~ת ברובא ~~על לעיל דדינו ופרירין דקות

~~
 דיש או ~י~א וחד כאן ה~ה אזי מינו ~~אינו

 בזה ~הני ולא ~יו~ר גרע האופן דזה~ומר
 רובאביטול

~ 

~~~~~

 הנה
 בזה~

 י~
 ~ין מ~לוקת

 בסינ הפרנ~חו~עת הפוסקי~
 ק~~

 ד~א
 דוקא בששים ומדרבנן ברובא מה~ת בטל מינו~~ינו דיב~

 למיקם וליכא כלל ~איסור מינ~ר ולא ידועבדלא

אטעמ~
 וכן מחלב בלוע ח~י~ה הא כלל דא~סורא

 ירגיש דכ~יאכל ב~לף אפילו בטיל לא חולבתכלי
 בי~ול לו שאין הני~ר כאי~ור וה~להעעם

 וכן ק~ט ~סינ הפרמ~ג אך באריכות טעמו~י~ש ל~ול~
 כל ביבש יבש דלעולם לה~~ך הס~ים התערובת~שער
 ~איסור ול~פריד ל~כיר אפשרשא~

 א~
 בפיו ~טו~ם

 ב~וב ב~ל מהננת האיסור~עם
 ומ~ר~~

 ששים בעינן
 אך עיננש ששיםומהני

 ~רו~
 ש~ס~ימו נר~ה אחרונים

 הנננל הפר~חלדעת
~ 

~ ~ ~ ~

 יבש
 ביב~

 איסור שנתערב מינו בש~נו

ברו~
 ו~חד היתר

 נות~
 ~פגם ~עם

 דינו כיצדבחבירו
~ 

~~~~~
 ק~ד בסינ בש~ך מב~אר ~דין זה הנה
סננק

~ 
 וכן כלל סנ ו~~צ ברובא דבטל

 ק~ד ~סינ~~רמ~ג
 סננ~

 ~נ וא~צ ברובא דבטל גנ

 ב~ה חקר בנ ~~~ק במ~~ ק~~ג ב~י~ הפרמ~ג וכןכלל
 ~כ~ן דכיוןוכתב

 שמ~ החש~ לי~~
 ~ם ויתן יב~~ן

 ~ין ביבש יבש כדין ברובא וב~ל היא נט~לדהא
במינו

 הג~
 ה~~ דל~י

 ה~נין דכל ~סובר או~ה ~ל
 מינו בשאינו במין ברובא בטלדאינו

 ~שו~
 דהוי

 ~~ ~זי ה~סור~ניכר
 בטל דאינו לומר יכול כאן

 ~~~ך ~דעת קיי~ל ד~~ן לדידן אבל ברובאמה~ט
 וי~ן יב~לן שמא היא החששד~יקר

 ~ע~
 וכאן

 בצ~ע בזה שנשאר עי~ש הנ~ל החששלי~א
~ 

~~~~
 יב~

 ~נת~רב מ~נו ב~אינו מין ביבש
 ולא קצתו ונאבד היתר בתוךאי~ור

ידעינ~
 דינו כ~ד ש~יס בו הי~ אם

~ 

~ ~ ~

 חקר פ~ב ~~ינ ר~~א ב~ו~ת הג~ הנה

ש~
 בזה

 די~
 קשה דלכאורה בדבר ~~יין

 ~שפך~ין
~ 

 ~י~~ק ~וי
 איסור~

 וצריך
 ל~~

~~~
 ~~גד

 איכ~ ז~
 ~~שיל היתר ~קת

 ~ל~
 נ~ר

 ~ש~ם ליכא ד~ם כיון ב~ח לח ~וקא לו~ר ישוזה
 נ~סר בעצמותוההיתר

 בלו~ מח~~
 שב~וכו איס~ר

הוי
 ~~קה~

 ס~יקו הוי הכי ומשום חזקה להדי
 כעת ~י~נם החתיכות אותן כאן~בל לק~~~

 בתבשי~
 האיס~ר הינ לא ג~כ אזי ששים הינ לא אםביבש י~

 אי~ור להיות נהפך שההי~ר ~חמת~להם
 ש~ש כיון מח~ת שעליהם האיסור טעםעיקר אל~
 מוציאין ~ין א~כ האיסור להכיר ואפ~ר ביניהםאיס~ר ח~יכ~

 דהוי לומר ~בהו שי~ך דלא ונמצא מ~זקתוההיתר
 ח~קה להדיחזקה

 וא~רב~
 ה~~סור ח~קת קיימא ד~אן

 נתבטל דלאלומר
 ולכ~

 ששים הינ דלא לחומרא תולין
 כל~ בא~ת אבל לכאו~ה לומר יכול ~ינ ~~זעי~~~
 ר~צה אתה וכ~ת נתב~לו כבר דעתה כיון ליתאזה

 ט~ם קבל ~ההיתר מ~~ת התבשיל כללא~ור
 לא בודאי כי חזקה להדי חזקה איכא אזימא~סור
 ו~שמא ~~ים הינ ~י מאיסור ט~ם ק~לו ולאנא~רו
 ~יישינן לא טעם ויתןיבשלן

 כי ת~י~
 אי~

 סוף לדבר
 בודאי איסו~ ~הם שיש אף מותרים ~כולםנמצא
 ~רובא ו~טל היתר רוב שיש כיון מותריםמ~מ

 ומה כאן חיישינן לא ט~ם ויתן יבשלן דלשמא~דרבנן א~
 הוא ל~י~ור והעלה הנ~ל בת~ובתו רט~א ה~נשחקר
 בתוך כבר מבושל איסור בשר חתיכת ~נ~ערבמיירי
 קצתן נחתכו ו~~ה מכבר מבושלים היתרחתיכות
 ~ינ~~~ אם לש~ר אפשר ואי ונאבדומהם

 ב~
 ש~ים

 ~אין ~יין לומר יש ש~יר ובזה ונאבדו ש~~תכוקודם
 מחמת רק הזה התערובת אוסראתה

 ~י~
 בהם

חתיכת
 איסו~

 מ~מת או להכיר ואפשר
 ש~~

 יב~לן
ויתן

 טע~
 אזי

 ל~ בכהנ~
 לומר שייך

~~~ 
 ד~~~א

 ק~~ב בסינ השננך מדברי אך עי~ש~ חזקה לה~יחזקה
 עינ~ש בכהננג אף ולהח~יר כן ~~מע לא ינס~ק

~ 

~~
~~~~ 

 איסור שנת~רב מינו בשאינו בי~ש יבש
 ~ים מהם אחד ונפל ה~תר רובבת~ך

 או נאכל ~~איסור לומר תולין אם בשו~ג נ~כלאו
 את ויאכל ~יתר של כולם הם הנ~ארים ואלונאבד
 ד~רים ~בי קנני בםי~ כ~~ואר שנים שנים~~אר
 ותלוי ששים ~בעינן כיון שאני ~אן אוחשובים

 והא תולין אין ~שוב אותן מבשל איטעם בנות~
 מש~ים ביו~ר~יינו ~תולי~

~ 

~ ~ ~ ~

 ב~ד ק~ט ב~ינ ~~ר~~ג הנה

 םנ~~

 חנ

~ס~פק
 ~ת~ בז~

 לבסוף
 ~לדי~~

 ~ב~ינן

~~~~
 ~י~ו ~~~ו ~~ש

~~~~ 
 אחד

 מה~
 נ~~ל או



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ונראה לאו או יבשלן דלמא שייך אי ~הו ~הםא~ד 
לאסור

 וא~
 י~קב המנחת ~אך ~י~ש~ ~~~ד בהפ~~מ

 ה~ע~ ו~ת~ ~~ ~~ק~העל~
 ~ש~ט לו ~~~אה

הוא ~~~
 יב~

 בעל דמדאוריי~א מינו בשאינו מין ביבש
 אם לענין וכן תערובוח בשני להתיר יש אזיב~ובא

 ~יר~ א~ ~~~ ~~~ ~~~נ~~
 ~~~ד

 ~תיר ק~יב~ינ ~~~~ וכ~ ~~~
 ~ ~י~~

 ~ב~ ~~~~~~
 ~ינו בשאינו מין ~יבש

 ~יתר רוב ~~וך דר~~ןאי~ור ~נתער~
 דינו~יצד

~ 

~~~~~
 מבואר שם ה~ה

 דדו~

 ~ורה באיסור
 בכדי מינו בשאי~ו ~י~ש ששיםב~ינן

~ל~
 ויתן י~שלן אם ~ורה איסור לידי לבא

 א~ל מדאורייתא ש~סור~היתר ~ע~
 איסו~

 שנ~ערב דרב~ן
 דל~ולם כיון כו~ ני~ר ש~ינו ~או~ן מינו בש~י~ומין

ל~
 ~רוב ש~יר בטל דאורייתא איסור לידי לבא אפשר

 לעיל כמבואר ביבש ~מינו מיןכדין
 שה~נח~ הג~

 ו~מ~~יעק~
 גם ~~ים דצריך ~~בו

 ~רבנן ב~יסו~
 ו~ראה ~יננש~ אחרונים רוב דעת כ~ן אין ~בלעיננש~
 הוא בזה המקילין דגםלי

 דוק~
 ~רבנן ~איסור

 ה~א ~~~י~~~ ~~ל~~י~~~
~~~~ 

 ~ק
 ~~~~ ~נ~ש~

דרב~
 ששים וצריך בו מקילין ~לא

 ~מבו~~
 לעיל

 וכן כנ ובשאלה י~חבש~לה
 כת~

 להדיא ה~רמ~ג

 ז~~י~ו~
 ~~~ בסי~

 ~~ז
~~ 

 ~ ~י~~ ~ב~
~~

 איסור שנת~רב במינו מין ביבש יבש ~~~~~
 ניכר והאי~ור הי~רב~וך

~~י~~ ~מ~אי~
 אל~

 ~שם אופן בשום לבררו א~ש~ ~אי
 ~ח~

דקות~
 דינו כיצד וקטנו~ו

~ 

~~~~~
 היא בזה ~ה

 מ~לוק~
 בסי~ הפ~קים

 אי~ורים דבשאר סובר שם דה~ננך~~ד

 בשרצי~~ו~
 ב~ום האיסור לברר אפ~~ ~אי ~ל

 עינ~ש~ ברובא~ בטל ה~יסור שניכר אף ה~יתר~תוך ~ופ~

א~
 סובר ~ם ~~~ז

~~~ 
 ניכר

 ה~י~ו~
 עין ב~ר~ית

 אפ~ה אופן ב~ום ההיתר מתוך לבררו א~שר שאיאף
 כלל בטללא

 עיננ~
 ~~נ הסכים ולדע~ו

 ~פ~
 כ~~~~~~

להחמיר ~~~~~ ~~י~~ ~יכ~ י~~~ ~~~~~ ~ה~~
 ~ד~~

 הט~~ז
 ~יננ~

 ~חוות והג~
מ~לק ש~ ~ע~

 בז~
 כל היינו ~ילוק איזה

 באיסו~ שי~
 הלז

שי~ו~
 ~~~יל~ו ~~ייב

 ~לקו~
 ~~יס~ר וניכר~

 א~~הית~ ~~ו~ ~~
 ~שום ה~יתר מתוך ל~ררו א~שר שאי

 שי~ור בו בדליכא ~אבל כלל ביט~ל לו איןאופן

 ~ו~~~~ו~
 ~~ל

 א~ ב~ו~~
 ~~י~~ר ~ני~ר

 עי~נש~ אופן ~שום ~שם ולהסיר לבררו אפשרשאי ~יו~

 ל~ררו א~שר שאי באופן מי~רי ~נ~לוכננז
 או~ן ~שו~

 אבל~בעולם
 ~כול גדולה טר~ה ~~נני א~

 לכ~~ אזי ה~יסו~א~ ~~~הסי~ ל~רר~
 ~ולמית ביע~ל לו ~ין

 לאי~ורי תורה אי~ורי בין בזה ~ילוק ואין~י~ירו
 ק~ד סינ בפרננח כ~~וארדרבנן

 ס~~
 ~ ג~

~ 

 ~יש~ י~~~~
 אם ב~ד אי~ור שנ~ע~ב ~~ינ~ מין

~ותר
 להוסי~

 שיבטל כדי ~וד
 ברוב~

 לבעל או
ל~~~~ה

 יב~ איסו~
 ~~בש וכן היתר חתיכות שני בתוך

~י~~
 ~ינו ב~אינו

 לה~~י~
 ~ליו

 ששי~ ע~
 ש~ר ו~ן

פ~טי
 ~ניני~~

 מבואר לכת~לה אי~ור ביטול לענין בזה
~כ~חלה אי~ו~ ביט~ל בדיני ~נ ~באות ראשון חלקבספרי

~ו ~
~~~~ 

 יב~
 במינו מין ביבש

 ~נת~~~
 איסור

נבילה
 בטל אם טריפה איסו~י ברו~

 שאינו ~נין~רוב
 על~ה~ לוק~

 ו~נין
 של~

 י~י~
 לעדותפסול

~ 

~~~~~
 ~ם הא~רו~ים דעת ה~ה

 להל~~
 דטר~ה

 מ~טליןונ~ילה
 ש~ינו לע~ין ~ה א~ ז~

לוקה
 עליה~

 ומהו עי~ש~ עדות ~~ול הוי ולא
 ~ הפ~~ים כננז בסינמבואר ~ביל~

 י~~ ~~~~~~
 ~איסו~~ או הנאה מאי~ורי ביבש

 בטל אם~רת
 ~ ~רו~~

~~~~~
 ~ם הנה

 דע~
 בשאר וכן ה~~רונים

 הנאה איסורי ~הן פםקו טובאדוכתא
 שפי~ בטל כרת ~י~וריוהן

 וכמבואר בתרי ~ד
~פרמ~ג

~~ 
 במננז אנ ~ננק

~ 

~~
~ ~ ~ ~  

 ~~ל הנאה ~אי~ור~ מאכל ~תי~ת
 שני ~וך ב~י~ו בי~ש נ~ערבראובן

~תיכו~
 כולם ד~עשה ~מעון ~ל היתר

 הי~~
 כיצד

~י~ו
 בז~

 דמי לראובן ל~לם ~מע~ן ~~ויב אם לענין
 ~ לא או מעליא~תיכה

 ~נ~~~~~~
 כתב במ~ז שם אנ בסננק הפרמ~ג

בז~
 להו לי~ הנאה ~ אי~ורי דכל ~יון

 להו ~~פ~ר~~~לים
 והגוז~

 הנא~ ~יסורי
 ~ידי לאו

 דף ב~ק ~גמרא כמב~אר~~ריה
 צנ~~

 ~ינ ו~חננמ
 ז~ לפי ולכןשס~ג

 לראובן לשלם שמעון א~צ
 ~~~רובת ו~ם ~ה אפקיר וא~קורי כלל~~תיכה ב~
שמעון בבי~

 כ~~
 לשלם דאננצ

 י~ ~י ל~
 זכתה ד~צרו לו~ר

 ~בא~סורי אבל הנאה ~אי~ור זה כל ומיהו זאתלו
 ב~~ים ~שם~כי~ה

 עלי~
 ל~לם ~~ון ~ח~יב ו~אי

 שם ~תב ו~וד עיננש~ מ~~ליא ~~י~ה דמיל~או~ן
 היא והאי~ור ~י~ורכ~נתוסף

 מאד~
 לא ~ם אחר

 ~ו א~ד בא~ם ~מו וני~ור ~~זר~~רי~ן
 עיננש~ילוק ~י~

~~~ה ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~  

~  

~~ י~~ ~ו
 ביטול לענין בחלב בבשר ביבש יבש~~

ברוב~
 דינו כיצד

~~ ~~~~~
 הנ~

 אנ ~~ק רצ~ט~ סי~ בריש ~ש~ך
כתב

 דג~
 בטל בחלב בבשר ביבש יבש

 ששים ומהני ששים בעינן ומ~רבנן מ~~תברובא
 דומה ואינו ~יתר הוא עצמו בפני ~חד שכל ואףבי~
לצ~ר

 ו~שתי~
 בשער ו~פ~~ג ~י~ש~ כלל ~בטל ד~ינו

 ~נתערב דמיירי הנ~ל הש~ך דב~י מפרש~תערובת

גבינ~
 ניכר ואינו דקות ל~תיכות ונ~רך בשר עם

 כיבשודינו
 ביב~

 ~יסורין ב~~ר מינו בש~ינו במין

 ברוב~ ב~דמ~~~
 כשיש וא~ילו ~~ים בעינן ומדרבנן

 ל~כלן ~סור ו~בינה ובב~ר ~יחד ל~כלן אסורששים
 זה ~חר זה שעות ששהקודם

 ~ ~י~~

~~~~
~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~~ 
 של~ניה הרגלים דהיינו הב~ה ידי
 ~ו מעיקרם נשמטו אם הראשלצד

 דינו כיצד ל~מרי שנח~כו או~נש~ברו
~ 

~~~~~
 הנה

 ז~
 אך נ~ג ב~ינ בש~ע שם מבואר

 ~זה ~ת~ו ~אוד ה~אשוניםהפוסקים
 וביותר מח~רו די לנו וביארו האחרונים באוואחריהם

 הדינים כל לחלק אמרתי ע~כ שרד בלבושי ה~~הוא
 ע~פ עצמו בפני מדור אחד לכל ולעשות זהשבענין

 ~ הן ואלו ביתא אלפאציוני

~~~
 נחתכו או שנשתברו או מעיקרם הבה~ה ידי נשמטו
 חיישינן דלא דכשרה בשננע ה~חבר דעת~מרי
 הריא~לנקיב~

 עובי שמתוך המרדכי שכתב ~טעם
 ורחבו~הכתף

 ליכ~
 לנקיבת למיחוש

 ורשנני הריא~
 בזהכתב

 טע~
 נחבאת אינה בבהמה דהריאה אחר

 שאינה כיון הריאה לנקיבת ~חיישינן ~א עננכ הצלעותבין
 ~ם הרמ~א דעת ע~פ נוהגין אנן אך לצלעותקרובה
 ~מוך נשבר או דבנשמטשכתב

 לגו~
 שנצרר ורואין

 תוך ה~כה שעברה שרואין דהיינו לצ~ות מע~רהדם
 רואין שאין זמן כל לזה לחוש א~ן אבל טריפהה~וף
 וא~צ הדםשנצרר

 בדיק~
 ב~ין אבל בהפ~מ דוקא וכ~ז

הפ~~
 הדם נצרר לא אפילו ב~שמט להחמיר יש
 שהביא ~טרי~ים היש לדעת בזה ~טריפותוחשש
דנ~יב~~ החשש ו~ם ניבים עיכול מחשש הטריפות הואהרמ~א

 דהיינו ידי~הב~מה נשמטו א~ ולכן הריאה
 או מחורו ל~מרי יצא ולא ב~קומו הבוכנא~ניזוז

~~~ו~~
 ~~ו~

 שנצרר רואין ו~ין ~וף
 אזי ~ד~

 ~~י~

 שנ~עכלו כש~ו~ין א~ורהפ~מ
 ~רי ~ניבי~

 ~נשמט~ ~פילו וכןכשר ~~~~~~
~~~ 

 ~י~~~
 ~בו~~~

 כול~~

 אל הא~יתאמ~וך
 החו~

 ~א ב~~~~~ ה~קיל ג~כ
 נצרר ובלא הפ~מ ד~קוםהפ~יד

 ל~ ~~
 חיישי~ן

 לחשש ולא ניבים ~יכוללהחשש ~~~
 נקיבת~

 שהם ניבין היינו שנתעכלו ורואין ~ניבין אתבדקו ואפי~~ ~ריא~
 הדק גיד וגםהיתירות

~~~~ 
 כשר

 ב~~~~
 דסמכינן

 ~י~ו ניבים דעיכול ד~~ל המתי~יןעל
 א~א~ טרי~~

 אינו הב~מה בידי אבל ברגל ד~טמאבבוקא
 ולכן ~~~מ באין אפילו ניביה בעיכולכלל ~רי~

~ 
 נא~ד ~

 ~פילו ~ן ה~~מ ב~ין ~ף כ~ר ~ניבים בדקוולא
 שהיתירו~ ורואין ~ניביןכשבדקו

 אך נ~עכלו
הדק~ ה~י~

 ל~
 ~ו שנפ~ק אף נ~עכל

 ~ל~
 הגיד כלל ב~ק

 או ונ~בדהדק
 שא~

 ~ נתעכלו שלא רק נ~סקו היתירות
כשר

 א~
 הבדיקה ומהני הפ~מ באין

 בהניב~
 ~אין~ ~ף

 ל~וקא כלל דמי ולאהפ~מ
 דא~~~

 ועעמו ברגל
~אריכו~ ב~~

 בלב~ש ~ שם ~בואר
 בט~~

 ~ ז~ ~י~

~~~
 נשברו או נשמטו אם

 באו~~
 שנשבר

 הבוכנ~~

 לשניםהא~יתא ב~~
 ז~

 ואף בה~~מ ~~ילו טרי~ה

של~
 ראינו

 שו~
 ריעותא

 אחר~
 ~~בר הדם נצרר שלא

לעבר
 לצלעו~

 ~לל חלל לצד בפנים
 ~הג~ד אף נ~עכלו שהניבים כשרואיןבהפ~מ טריפ~~א~ מ~~

 בתוך הבוכנא דנשבר נפסק לא וגם נתעכללא הד~
 בדקו ואם עי~ש~ טפי גרע~~סיתא

 ומה~י ה~~מ באין ~ף כ~ר נ~עכלו שלאורואין ~ניבי~ בז~
 בניב~ן כלל ב~קו ולא נאבדו אם וכן בזההב~יקה
~שר

 א~
 כשר גננכ נתעכלושלא ר~ ~ני~י~ שנ~סקו אף וכן הפ~מ באין

 עי~ש~ בה~~~ א~

~~~
 ה~ם שנצרר ומצא ~וף סמוך נשבר או נשמע אם

מעב~
 טריפה הב~מה חלל לצד לעבר

 א~
 בהפ~מ

 ש~~~~ו ח~~~ינן ובנשמט הריאה נקיבת חששמטעם
 וניקב~~הריאה וכה~ג בצלעות נדחק ~נ~מטרגע

 עבר ה~בר שמא חיישינן לגוף בסמוךובנ~בר
 דרךפעם ב~ז~

 הצלעו~
 ~ ונקב

 חשש עוד ~ ~כן הריאה א~
 שנשבר רגע באותו דשמא בנשברחיישינן

חוזק מחמ~
 השביר~

 וניקבה ~קומו הבוכנא ניזוז
 ~ששו~ תרי בנשבר כאןואיכא הר~~~

 העוף לגף דמי ולא
 להקל בלב~ש הג~ ~~ אךעי~ש~

 בה~~~
 לבדוק

 הבד~~ה ומהני ~ניקבה לא ~ אםהריאה ~~
ב~~ן~ א~ בכ~~

 הז~
 היינו כך י~ינ יהבדיקה

 שיניחנ~
 כולה ~

 מיםלתוך
 פושרי~

 בנ~יחה שיעלה עד הי~ב ~וינ~ח
 ~שיניחנה דצריך והא כשר יבצ~~~ לא ואםכולה

מטעם כו~~
 כיו~
 נו~ע ~אין ~

 ו~~ ה~~~ ~קו~
 כשיש

 שיניח דיטרחה
 ~ע~ו~~ ~ו~~ ~~

 ש~~ד
 השב~~~

 ~על



~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

 ~יו
 ~~ני~ י~~

 ובדיק~ ~י~א~~ח~~
 נ~~ר לא זו~

 כשל~ ר~
ש~

 ז~ן
 ר~

 ~חר
 ה~~יט~

 או
 ה~ביר~

 אבל ההיא

 ~~~בש~ה~
 ~נ

 ימי~
 יש ה~~יטה או השבירה ~חר

~~ו~
 ו~ריפה הבדיקה א~ מה~י ולא לנ~~~א

 ע~ז ~~~יג ~י שיש ש~צא~י ה~ם~י~ש~
 ~ל~

 יו~יל
 שום בה~גה רואה א~כי ~ין אך בכה~ג בדיקהכ~ל
 הגנ וכדאיממש

 בל~~~
 ע~י להקל בזה ~ליו לסמוך

 ב~~ר וכןבדי~ה
 מק~~

 ~ליו להטיח שד~ו מ~ט
ב~ב~ים

 של~
 בדין אבל כהוגן

 ג~ ז~
 כתב הוא

 ~ ~י~~ש ה~ס~מ במקום הנ~ל הבדיקה דמהני~לכ~
~~
 ~מוך ~

 לגו~
 כתב ל~יל שהזכרתי

 הלב~~
 בזה שיעור

 ש~שבר ו~ל בדקה וב~ ~~סה אגודלין ד~~יינו
רחוק

 משיעו~
 זה

 מהגו~
 באין אף כשר

 הפ~~~
 בכל

~נין
 א~

 נ~~ט בלא ני~יה דעיכול ~ני~ין שנ~כלו
כ~ר

 א~
 נ~ה בסינ כ~בואר ברגל ד~~מא ~בוקא

 ונ~בר נש~ט כלא הוי הלז ~שי~ור ב~חוקו~ש~ר

 ו~~~ל~
 לגמרי הניבין שנת~כלו ~ף כלל לן ~י~פת

אך
 ~ש~צ~

 ל~~ר מע~ר הדם שנצרר ~כה~ג
 נקיב~לחש~ דחיישינ~

 מחמירינן ~זי הר~אה
 ב~~

 כה~ג דגם
 ~~~וך~יקרי

 ~ו~

 ~מ~ובר ה~אשון ~צם חצי ועד
 הריא~ ל~קיב~ ~יישי~ן שם ~ד~וף

 ר~וק ~אם רק
 ק~ו~ים ~~דעת עי~ש~~ הדם ב~צרר ~ף~~ר עצ~ ~חצי ל~טה ש~שבר דהיינו עצם ח~י ~שיעורכ~כ

ל~קל ~ת~
 בל~

 ~צרר
 הד~

 ורחוק אגודל בשיעור דםגי
 ח~ישינן ולא מהגוף ר~וק ~יקרי ~גודל~~יעור
 ~ל~י~ול~וד

 ניבי~
 הפר~~נג דעת וכן

ל~ח~יר וי~ ~י~~
 כד~~

 הכריעו כן ~י הלב~ש
כמותו אחרוני~ ~ו~

 ~א~ עי~~
 אם הנקרא חדש בספר מצא~י

 הדם בנצרר אף להקל והעלה ~זה ש~אריךל~י~ה
 ברוח~ד~~~

 ב~~ודל
 ו~~

 מיקרי מאגודל רחוק ~שבר
 דהוי הדם בנצרר אף ו~שרה מה~וף ברחוק~נשבר
 בלא בודאי זה לפי וא~נכ עי~ש~ ~לל נש~ר~כלא

 ברוחב דס~י להקל לס~~ך ~ישהדם נצר~
 אגודל~

~~~~

 בס~וך נשבר או היד נש~ט ~ם~
 לגו~

 ותי~ף
 ~~ר או ה~מיטה~~ר

 השבור~
 היד את ~תך

 ~ןל~~רי
 הבהמ~

 הדם שנצרר וראה אח~כ ו~חטה
~~ר

 לצלעו~
 שמא ~~יישינן טרי~ה

 בע~
 השמיט~ה

 חיישי~ן גננכ בנ~בר וכן ~~י~הנ~קלקל
 להחש~

 ~~א
~ב~ו~ו

 רג~
 וניקבה מ~קומו הבוכנא ניזוז ~שנש~ר

 בדין וכן ~עוף לגף ד~י ולא לעיל ~~בואר~ריאה

~~
 ~זי י~~ח שהה

 ~שמיט~
 אפילו י~~ח מהני

~~ך ל~
~~~ 

 היד
 א~~

 ~~~ מהני לא בנש~ר
 אחר רק

 ח~ך ~כשלא ~~~ל~~~~~~ך
 ~ממנ~

 ~הני לא א~י היד
 ~~~ ח~~~~~י~ו~ ~~ ~ ~~~~~~~

 ~~~ב ~ח~כ

 ה~~ א~ ונקב ~צלעות ~וך אלהש~ר
 וכמו

 בז~ וג~עיננש~ ~~~
 בדיקה צריך

 ב~י~~
 הב~יקה ו~הני

 או הש~י~ה א~ר ~~ים ג~ ~הה~לא
 בזה כתב יצחק והביתעי~~~ ~~ ה~~~~

 בדקה ובנ בג~ה א~ודלין ד~ רחוקהינ השביר~ ד~~ קול~

~ 
 דל~~ין

 נצרר כש~~א ~~יינו הרי~ה נקי~תחשש
 הד~

 ~צלעות
 ל~וף ~~וךדמיקרי

 לד~~
 אבל ~לב~ש

היד ~~ ~~ח~~
 תיכ~

 זה מהני ה~בו~ה אחר
ר~וק ש~~ר~ ע~~~

 ~הגו~
 הריאה לנקיבת יחוש שלא

 ודבריו עי~~~מע~ה ~~~~
 נכוני~

 יש כי להל~ה
 ~~ילי~

 ~ף
בל~

 שיקראו זה
~~ 

 ~וד א~ודל ~ו~ב רק רחוק
~~וק

 מ~גו~
 לע~~ כמ~וא~ הדם בנצרר אף

 ו~~פר

מקד~
 הל~~ש על ו~~יג הדין בזה האריך מ~ט

 ~הן בנ~מט הן ~מה~י תיכף מ~נה היד דח~ךלהקל וה~ל~
בנשבר

 ושהיי~
 ד~ריו ואין בנ~~ט אף מ~ני לא יב~ח

מו~רחים
~ 

~ו~
 ~~ב~

 ל~עת ד~יעורו לגיף בס~וך
 הלבננ~

 א~ודלין ~~
 למדוד כיצד בדקה ובנ~גסה

 אגודליןדהד~ ש~ ה~ח~וני~ ד~~
 צרי~

 ~~~ר מא~צ~ות ל~~וד

 הוא באלכ~ון השבר עיקר כי באלכסוןדנשבר ~י~
 ~יקר כי לגףד~י ול~

 החש~
 ~ח~ת הוא לגוף ~~וך ~ל

 ה~ב~~ כל ~מנ~נד ה~~ירה חוזק~~~י
 הב~~נא ניזו~

 דמ~~צעיתו ודא~~ מם~~ר ממילא לה ~~וך ~הואכל
 הוא שם ה~~ירה חו~ק דעיקרמודדין

 ~ עי~~
~~~

 ס~וך נשבר או נש~ט אם
 לגו~

 ראופ~י~
 ה~טריפים

 האחרוני~ ~~~ לגוי ל~כור מותר אםכדל~יל
 שם

 נראים~ הם הללו הט~יפות כל דהא למכורדמותר
 ל~יחוש ול~~אלכל

 ל~~~
 יהינ ולא הי~ב ית~פא

 יתרפא אם דהא לישר~ל וימכרנהנ~כר
 ~יט~

 יהי~
 בס~וך לק~ן שאברר כ~ו מותרבא~ת

 ואפיל~
 בנשבר

 בתוךהבוכנא
 לשני~ ~סית~

 נק~ר מ~י לא ד~כ~~ג
כלל

 מננ~
 לא ~מא ~~נס דהוי לגוי מותר

 ו~מאניביה ~י~~~~
 ל~

 לישראל ימכור
 והיכ~

 צדדים ~וד דיש
 על ~~~ינן~~תיר

 ס~נ~
 עי~ש ל~וי למכור להתיר כזה

~ 

~~~
 היד נשבר

 ו~~~
 ~~ו~ר שיעור תוך ה~~ אם ~נמ~ד

 אי ו~~ילו ה~ס~מ בלא אף כשר ~א~רנאבד
 ניביה~י~כול

~ 

~~~
 ו~קשר וחזר ~וף ס~וך ~בה~ה יד ~ נשבר ~ם
 ~ל שבר נ~חברו שלא היינו ~בר על עלשבר

שבר
 יח~

 אלא בתחלה ~היו כ~ו
 ש~~~קי~

 נ~~~רו
יחד

 ומונחי~
 זה

~~ 
 ו~ינם זה

 ~~א ~וי מת~י~י~
 להכשיר ל~נין כללנ~~ברו

 ~ל~ ~ב~~~ א~
 ב~קום

הפס~~
 א~ל עכום בבהמת או

 ~תרפ~~ ~~
 שבר

 ידו~קו יחדיו ~~ר~ל
 ~ד~ק~ ~~ס~~ ~~~ ~~ ~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~  

~  

~  

~ ~ ~  

~  

~ ~

~

~ ~  

ל~~
 דלא ש~~י~י נתרפא מו~ל זה

 צרי~
 למבדק

~~
 לא ניבים עיכול ~מצא בדק אם ~ל ~~ הנ~בים
 ~ ד~קא הפס~מ וצריך שאשי~י ו~~שר חזרמהני

~י~
 היד נשבר

 ~ינ~
 ל~נים האסיתא בתוך הבוכנא

 בניבים~ בדיקה וצריך כלל נ~שר~הני ~
 כל~

 נק~ר
 כד~ילכלל

 ואי~
 ~יתרות ~שבודק אלא כשר

 ומצא~
של~

 הקשירה אבל ~~יקה ~לא ש~~דו או נת~כלו

ל~
 ~ מהני

~~~
 ~~וך נ~בר

 ל~ו~
 מ~~ר ~דם שנצר~ וראו

 דטריפה ל~יל מבוארדדינו לצלעו~
 אזי בהפס~~ א~

 בהפסננמ אף ואסור כלל בינ ~~ני לא הקשירהגם
~ 

~~~

 מועיל אינו ה~וכנא דבנשבר לעיל דאמר~~ן הא

נק~
 היי~ו כלל

 ~ו~~
 לחוד הבוכנא בנשבר

 הבה~ה והיתה ונשבר בנשמטאבל
 צולע~

 ידה על
 שנרפאה שראינו כדרכה והולכת ~צלעתה נתר~אתושוב

 ~פ~לו אזיה~שמטה
 א~

 ה~בירה
 שבבוכנ~

 נרפ~ת לא
 לחוד בנשמטה וכ~שמותר

 ונר~א~
 צולעת שאינה

 ומצא~י ניבים בדיקת בלאשכשר
 בספ~

 הנקרא חדש

 בכהננג דגם ופ~ק בזה הל~~ש על ש~שיג לבינהא~
 בלא אבל בה~ס~נמ אלא ~ועילאינו

 צריך הפס~נ~
 שם דבריו אך כלל נקשר כלא ו~וי בניביןבדיק~
 בזה להל~~ש שומעין ולהקל מוכר~יםאינם

~ 

~~~~
 נ~ה בסינ הנה הם מה ~ניבים

 בבוק~
 ד~מא

 ~קטן ה~ק שהג~ד שאו~~ מי ש~ש נתבארד~ל
 יוצאשהוא

 בהחו~
 הם דהיתירות ס~נל הפוסקים רוב אבל רש~י דעתוזה ניבי~ מיקרי לאסו~א מהבוכנא

המונחים
 ב~ו~

 בכל ולכן עי~ש~ העצם ומחזיקים
 הנ~להד~נים

 ש~י~
 רוב ה~י דבלאו כיון הבהמה

 בידי מכשיר~ם מכללם והרמ~א והמחברהפו~קים
 חוששין הפ~מ ~באין אלא ונ~תך ונשבר נשמט~בה~ה
 בניבים ובודקים יחידלדעת

 א~
 אם אך הב~מה בידי

 שא~ד ונמצאבדקו
 מהניבי~

 הנ~ל הקטן א~ילו ~יינו
 קיים לבדוהוא

 והיתירו~
 ~ף כשר נת~כלו הנ~ל

 הפ~מבלא
 ול~

 כרש~י ד~מא בזה וס~כינן כלל נקשר
 מיקרידהניבים

 ז~
 נתעכלו אם א~נם ~בחור הקטן

היתירו~
 הנ~ל הק~ן ה~יד של ב~יקה קודם ונאבד

אם
 הו~

 הקטן ה~ק ~גיד בדק א~ א~ל שאשי~י ונק~ר~זר אפיל~ ה~~מ בלא טרי~ה אזי לאו או ~ים
 ונא~ד שנעכל ומצאהנ~ל

 העצ~
 ~בדק בטרם

 ~א ואפילו הפ~מ בלא אף כשראזי היתירו~
 נ~שר~

~
~~~~ 

 נ~מט
 ~בה~~ הי~

 שנ~בר או
 ב~~ו~

ל~ו~
 ש~יטה קודם ~~ ידוע ואינו

 ~אחר~ו נעש~
 ~חי~~

 ~ינו כיצד
~ 

~
~~~~~ 

 הנה
 בסי~ ש~

 נ~~
 ~ב~~~~ ~בואר

~ 
 ס~וךבנשבר

 ~ו~
 ~~~~ ~תי ~דוע ואינ~

 כרוב דש~א ה~~מ באין אף כשראזי
 ~פוסקי~

 ד~ל~
 ~~~~~ ו~~א ד~ה~ה ביד~ם מטריף ניביה עיכולדאין
 וא~ילו נע~הש~יטה

 כשנמ~~
 שנ~~~לו

 ~~יים שב~רה ~ או שמיטה בלא ניביהדעיכול ~נ~בי~
 ברגל אפילואס~ר אי~~

 בנשבר וכן הנ~להספק ~~ע~ ~פ~~ באין אף ~~ן וכש~
 הבו~~

 הא~י~א מ~וך
 א~ן עי~ש~ ~~ל מעעם ~שר לגמרי הניביםשנ~~כלו ~~~

 מעבר ~~םבנצרר
 ~יל~ לצלעו~

 ~~~נן דלא ער~ה
 ~~~ ~י~~ ~ושם ה~כר שיש מקום ~כל ~~יטה~אחר

~ 
 נשמעו ~ו בנשבר וכן ~פק כאן איןוא~כ

 באין אפילו אזיש~טוהו ~מ~~ ~~יכ~
 א~~ הפ~~

 ~לל ~דיקה
 דבשעה ~מור לוד~י דמחזיקיןבניבים

 ~יע~~
 לא כז~~

 שנ~עכלו ~פירוש ~ ~רואה אבל הניביםנתעכלו
 ~יעטת בשעה שנתעכלו רואת עינינו דהאזה ~~~ ~~

 אי~ ~ שיש ~~ו ~חור ה~כה ד~קום היכא וכןו~~וט ~~
רוש~

 ~יקר~ לא המכה במקום דם צרירת או
~~ 

כל~
 הנש~ר ~ו ~~~~~נש~ט א~~ורדיני ~ עי~ש

 בי~י~
 דבהמה

 לבן ליתנו ~~ר אותולע~ין
 נ~

 ~כח אם ו~עצמו
 או~וחתך ול~

 ונ~ל~
 מ~ואר~ל ה~שר ~אר עם כך ונ~בשל

~פרטים
 ב~ל~

 ראשון
 ~ וב~ו~ ~~ באו~

 נח
~ 

~~~~

 ~המה
 שנברא~

 ~~ ח~ר ~ו ~ד ~~ר
 ~נ לה שיש אוידים

 ד~נו כי~ד ידי~
~ 

~~~~~

 ב~~נ מפורשת ג~רא זה הנה
 שם~ עיין דכשרהוב~ולין בכורו~
 ~ג ב~י~ כמבואר כשרה ידים ג~ לה ~ישב~~ה ו~~~

ובא~רונים
 ~ ש~

~~~~~ 
 ~~ל ~הינ~ ידים

 ע~ומו~
 הו~ך ו~~נ

 ה~~רונים ו~ל~ו ברכיועל
 ה~~

פשוטו~
 ~ דינ~ כיצד

~~~~~
 הנ~

 זו
 ה~אל~

 ~ביא
 ה~~~

 ל~ס
 ~ותו וה~י~~הודא

 ו~רמ~~
 כ~ב

 דלא~ליו
 ~דענ~

 י~י נשברו נמי ד~י ללמד~נו בא מה
 כה~גהבהמה

 בפרסו~
 בין או

 לשו~ ה~~~ו~
 אח~כ

 כשרה הינ ג~כ בתולדהולא
 לכ~~

 ~~לי~ אי~רמי ו~י
האחרוני~

 ~~ולדה שהוא אף ~~ירים היינו לא
 פסיקת~שש ~חמ~

 צומ~
 הגידין

 עי~~
 ~~ק ~~ד

~~~ ~ 

~~~~
 כי~ד ~המה של ידים

 ~~~ן דינ~
 נ~~ו~~

~~~~~
 גיד ב~רק הנה

 ~~ ~נש~
 ~~ר ~באר~ ~~~ ~~

 י~וד~ ~~
 ~~ר

 ש~~~~
 א~ורי~ ש~~~~וע~

 ~ב~ד חו~ין ר~~י ופירש
~~~ 



~ ~ ~

~ו~ין י~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ו~ו~
 נו~ל~~ ~אנ~

 ~ן
 הכ~

 ומלש~ן ע~~~~
~ 

 ~ר~ה
 הח~~ין היינו שביד ד~ו~ין דדעת~~רש~י~~ורה

~בל שבכ~~
 ~דב~

 נינהו חוטי ג~וני דתרי נראה הטור

ח~~~~בי~
 וחד

 בכ~
 וכן

 ~ת~
 לבעל הניקור ב~~ר

 אחרי~ ו~וטין שבכתף ~ו~ין ל~ר שצריך~~טור
~ה~~

 דחוטינ ~ראבננד ~בשם ~ ~ש~~א ממ~ש נראה וכן

~ב~ת~
 וסד~ר רש~~ כיון שלזה ואפשר הם ידא בכלל

הניק~
 ומחלק ה~כין דנוטל ה~חרוניס דעת ~הם

בי~
 להגוף הכ~ף

 דה~ת~
 ~~~ך א~ריס ג~ לו יש

ל~ל
 נ~~

 השלישי ו~בר זרוע נקרא הבנ א~ר ~ד

נק~~
 כתף

 והו~
 ~חובר

 לגו~~ונקר~
 לעז בל~ון

פליצ~~
 ומת~יל בו~ג ~ו

 ~רא~
 באמצע~תה הכ~ף

 ה~יד שורש ש~~כי
 ומתפצ~

 לכמה
 ~יצולי~

 בה~תף

~~שכין
~ 

 גיד ~ו~ו
 ~ע~

 ~~ב ~י~ ו~וציא~ ~מח~ך
 ~ד ~ס~~ןומוליך

~~~~ 
 לעצ~~ ~~וך היד

 ו~מ~ו~

 כל
~גיד

 ההו~
 ~~ו הנמ~כין הגידין כל עם

 ה~~יןלשקוע וצרי~
 בהכת~

 י~ה
~ 

 הגיד או~ו שי~קור
 מ~יקרו ממנו ה~משכיןוהחוטין

 ובמקו~
 מחלק ~~הוא~

הכתף
 ~ה~דר~

 או ~~ר~ב לע~ בלשון נקרא והוא
 ויעקור בהשדרה ה~~ין לשקוע צריך בראטי~ןרו~ק
 זה גיד שורשמשם

 שהוז~רנ~
 למעלה

~~~ 
 השורש

 בספ~י זה כל כ~בו~ר השני ל~תף וכןשלו
 ניקורבענינ~ ~ח~וני~

 ~ ~י~~
~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

 ~ו~~~~~~
 ינ

~ ~

 ~~ו מס~רי שני חלק כעת לאור ל~וציא ~רני עלי ת~מלוהו כל ~ל הנ את
~~~ 

 ~ע~ה אשר

ית~נ~
 בו ~ורא כל

 וירו~
 החלקים ית~ ה~ ב~ר יוגמרו קצר ובז~ן בו המ~יין כל

~ 

 ו~~~~~
~~~ 

 ~~~ ~~~י


