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 והיתר אימור דיניעל
 המכונה זצ"י אימרלש כמשףן מהור"ר התורה עמור רשכבה"נ הנרול דונאון אדמו"רשחיבר
 . יקרים חיבורים ושאר ףץעדלה ועדררע ום' ש"ע הארבע כל על הכחפה בעהם"ח.הרם"א

 יעקב מנחהוסמר
 רבוותא מנרולי זצ"ל המחבר הרב אמף אשר הת"ח על וחירושים וביאורים נחטד פי'יהוא
 המ,פלנ גרנ בי זצ"ל י% כסהור"ר הסר,מם' ה בןרבה

 מ,הר,ק*
 ריישר

 כמהור"ר ושנון ורוריף הנדול רבנן ורב רבנן חתן .זצ"ל
 הנאון בד . יצ"י וואנ%ח בנניכמיי

 . חומן ישועת . יוחםין שלשלת ' . זצ"ל מפיאנ שפייא שמעון 4יף,רן בטוהר"רהמפורמם
 ערות ויקם אריאל. נולת ראשי הנאונים ובהמכמת . בהקדמתו כוונתו ותדכן . בינתו עוצםויבואר

 : בישראל שם דתורהביעקב
 פומקים גרולי ומשאר . ז"ל כהן שפתי בעל הנאון שחכר מ"ם בריני וארוך עצום ופלפול הטפיקות קונמרםהיא והשלמים המנחהותורת

 נרה הלכות על למעיטה הלכה וריני וחשוכות, נכברות ותשובות שאלות איוה ועור ואחרוניםרא'טונים
 י"ל. יעקב כונחת הרב חבראשר

 למנחה מלתומפר
 הוציא המחבר מבן שבחי"מ של מקומן באיזה בש%ההנ4,ה4וומיאנם המהבר הרב היבר אשר בתרא מהרוראוהוא

 : כתפארה לאחרים הם וכעת לאורה יצאו וכבר מתערהחרבו
 חיים מים וויכוחומפר

 ביאורים והוא , זצ"ל מפראנ מהר"ל הגאון אתי החיים ספר בעהמ"ה ז"ל לוואי בצלאל נרבי היים טו'ה החטיר הגוול הגאוןמהוב
 : חטאת ההורה ע5והשנות
 משה תורתומפף

 והגליי לבוב רק"ק אב"ר ז"ל נאטאנזאהן הלוי שאול יוטף טחו' רשכב"ת הנוול הגאון הובמאת
 : אמה ותורתו שמשה ב"י לאהינו להראות עוז בכל טרת אשר ,היקרים בתיבוריי ולררים לארץ המאיר ,

 תעו *'א וו מוא ת.ח סיסני ל;י
 ס,.מ וני' הוג ,וי' גאו?ר וש?" ק"ור 2כת ,,י והש ! דהי.א , וספ
 : מיאדז מי ליפש4ץ ציוןבן

 הנרי"בוהנהות
 יר כתב היו אשו יעקב רמבחת חמאת רןרךרן ט' על הנהות בכרך ידץרדדץ מו'ח הנדול הנאון הרב של טבכדושהשנתי

 . תיים מים הוויכוה אחר והרפטתיםאצלו
 והשמטות הטעות לוה את שליט"א לימעדרסקי הכהן שלום אליעזך מו'ה וי'ש בתורת ובקי חחריף הנ' מהרב השנתיגם

 שינוים הרנה שם נמצא ני לעינים קלווין והפ 1ש1'ת למנתה וסלת השלמים ותורת ומ'י חת*ח על עשה אשווהנהות
 ורים כרברים הקורא לעיין נראים אשר מקומות בהרבה הבנה לקושי נרם וח כי טובן וממילא במקומם שלא משינוין ומ"יבת*ה
 כ צ'ון עשה ונם ז'ל ויעקב משה בתורת הוגי כל יתזה כאשר עליו הטובה ה' כיר הכל לתקן טידתו כפי ומצא 'גע הנ'לוהרב
 המהכרים וזכות בעצמו( המעי' ויעי' . המקימות בכל האלו הציונים נעשו לא הרשם נתיצת )פחמת למבהה סלת כספר לעיין יעקב יהבמנ

 : עולם וער מעתה טפיו הורה רברי ימושו שלא ולורעו לו יעמודהקדושים

 . 24 נאווימיעסקי בלארז נ"י שלאמאווימש יצהק ר' הנניר הרבני של המפרים מםחר בית  בהוצאוח לאוריצא
פיעפרקוב

 , נ"י רוזינגארמען אברהם ר' וגימו קראנענבערג נפע נתן ר'אצל
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 חמאת תורת המחבף בעל הנאתהקךמת
 3,סל יור6. גסטר, סמגו"רי' ר,ן,לס טן ,ה'מל "יסור ס7י !סור ג!',מי 'סלונ' 4)ומ "ף 'ינ' "י "מ ס'אברך

 ט)6 רון ,המ,מ,' סמ,מי' וגר', ר."הר,:" ה"), 73,יוה גטונוה והנה הר,ה גר,ה, טל'פומ וק,ת ,הימר ס,ר " 7יך מק,היק
 כי5ר 3דורות 3סורות כדי כסנסותיסס דכרי' ע)יו וסדרו ז") נוסר6"י סג6ון וכר6סס ז") 60חריניס קמו זס סכסכי) טדסי:
 ג:םסצ, ::ך' מנ :ט%:3::"מ:ש ש:ה:ין::ג מ:3 :ןבדי כ6וסכ" גר6ו )זס זס סותרי' 6ינס )פעמי' כי ו6ף ככס 6מר וזס ככס 6מר זס . )זס זס כמתגגדיס דכרי0ס חזרו סעי"ז 6ךינ0גו

 ,ב םה:ן2י"ךן,גףןגןהם; ג""טי
 ססס סספריס נפ)ו ועי"ז . 6חד רג)ו ע) ו0יתר 6יסור תורת ))נווד ור51ס קי5ורו 3רוכ 13 חוסק כ)ן6דס כי פעמיס כנו0 סזססספר
 ותוספות פירוסיס סגזכר 5ספר עסו 3,סר כ)יס 6ינס ודכריסס כ)ס סזנון סוגיס וכי"וריס כיוגיס )סס עסו וגדו)יס קטניס רכיסכיד
 נ7פסיס ה"ס ,הו3ר.ס הספייס 1"ה.ג 17,3 .מחה ,מי גספיו ייוקה נ,1 גט היסר "'ס סי'ק, 3וק' 13 וה)ו י3,ס הת)מ'ן'ס 4פ,ונס

 ט) ", " " ""עניס,::"%גגעק ,'"::שצ41:!י:ץ:הי,:ך
 סס ו5כתוכ סו6 סס 1גד1) "טן 6דס )כ) )סכין נק) סיס6 כדי ווכ6 ר6כיי ו0ויות 6רוך כפ)פו) 1)6 ק5ר כירך דור6 סכבערי סימניו סןרפי

 :ןורן,י ו:ון:ך1 י נ,הנ'סמ"הר.הס "נו "סר,')
 )הג',1

 ממיונס,רות
 ר,נמו"
 ")וריק רק גוונח, 'גי,4 ,)סונס ר,ר"פוניס הפ,הקיס "1

 111' ה:ל,! הר3 :מהק;ה נ,הנ" "וו "'ן 7';'ס י.רגה ג' :ס 31י נג! ה,מה )טמו11.ע! נ7' 3,הנ11)

 'ןסי
 והפטכ נגל "סר ע') קארו

 כמדינות כסס סנוסגיס מגסגי' כ) יסתור ס)ו ערוך כס5חן יסד 6סר וסיתר 6יסור כדיני כפרט דכריו 6מר 6וס יפסוק 061 יסר56 3כ)טפליו
 סרכיס ות5דיקי' סמסכי)יס נון ס06יס ומסדו סמו )מען ויזכני )פוע) מחסכהי )"51י6 יעזרני ו610 סמיס )סס 0דכר )תקן 6מרתי כן ע65)1

 וטד )עו)סככוככיס
 ן

 מ16ני כידס ים 63סר מע-כי לנדו)יס טכן כ) 6כי 651 רס6יס ססס קנ)1 )6חריס 16מר )6 וסנ0 . מסגי6ס וי5י)ני
 וגיתוקי טעעי כתכתי דכר וככ) )סזסר סירטו 0מעייניס )3 ו)סעיר ממני )קעניס רק סזס ססדור סדרתי 1)6 דכר ככ) )סכריע יודעיסססכ)
 סמתעיט ו6חד 0ננר3ס ו"חך כידו ימח0 נוי )ח)וק ו0רו05 ויסמוך יכ6 ע)י )סמוך וסר51ס 6100 0דין ס651תי מתוכו 6סר מקוס וסוריתיעמי
 ד14רייתא לאו ס'סנין ראטר וסאן סימנים ררך נס1ף כקצרה ינים הו כללתי ,רגה . גי'ן מתון ויה'ה ,קמיס )ג, סיגוין,ג)גד

 ס3מ )ככוד 16 חסו3 כד3ל )עגי 16 נורוכס כספסד )סק) כתכתי )פעכויס כי וסו" סמע"ן יחערגי ט)6 "חו נוכל ט5מי 6תכ5)רהנה

 'מ,חם ג) לט:י ט.ו סי 3חס,3ה1 מי:ן מר,ר.' וגמנ . ר,ג' 1ט3ו. ,3מר"' 3קמ"' מיט נ"-"ונ; הולל !הטמ'ו י; "פקוון"
 51פעמיס 6וסר ס)פענויס יתתסו ס)6 כדי סכת ככור תפכי וזס עכיו מפכי ז0 סטעס )הס )ונור סמנסג ונו"מ סן םויין סכתות כערכיועסיר

 המעטהג!.תו ט י3 ה :שי",י:ש,ועקיץן,:ןן!:ןצ:ילן, סגיתי ס65 )גפסי יר6תי מסס דרס דרס סחט6ת סעיר 6ת ש4%כי ךקמא414 ך2רררן סזס סקטן ת13ר 3קרות ורחיתי . עכ")מתיי

 חט6 ט! ;3"ה ה'מה ההט"ח נ' ץ"ף הגלרה :ט,מו ה," ה!,מ71 ט,מ,ח גן .11"ס מורהטהטו!ה נשו מ3"ו יה" 1:מץ ן"עה

 :ד6"י.'ינצןי,,גז2,*גקא:%ג,גי%שנבב,נ
 . קראקא מק.ק איסרלש משה הנקרא ישראל יא,א בן משהנאם

 יעקב. מנהת ספר המחבר הרבהקדמת
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 יעקב מנחת ספר הסחבר הרבהקדמת

 י4%'ץ"ב'נש ע ייצ,"שמןוש"~נ יטק3 יכוס )6 ועהס . כספר סרכריס טכתכמי קודס חסוור6 ועסימי ת6מין. ונו65תי יגעתי חז") ס6כורו כסס 3עוח 5כיונכון (עי"% ניגש( ן' ךמ2,3*'ש%לו%1"6ש

הסכמות

 '"ינש יוש י%ן' עי" 1וש41ם
 נ"י שלאמאוויץ  יצהק  מו"ס סחסיו ס"1פ)ג סיכניהנה

 עס חמאת תורת סם' )סרפים ר5ונו מלארזנוו'ס
 טנ6 )פע)6 6נוינ6 חט6מ מורמ סיחני וגס יעקכ מנהתפי'
 %נם"שנ4 ש2% )סדפיסו נו)חוור יריר1ם כעולמס יס)חו )6 6חכ'י וכטחייסר

 נ"1 יצדוק נוו"ס סחסיך סמופלנ סיכני סנווכ"ז סנס *22"יץ

 סכית 3סדפים רו5ס 51"1 לארז יוק"קשלאמאווימץ
 סס' 6ת וגם יעקם מנדות ספ1רוס עס המאת תורת ססמי6מ
 6ף נח165 1)6 מנוו ספו ככר ס6)ס ספריס יען תו"הסינוכי
 ונ5רכיס יקריס ספריס סנוס כי 1)6סי כעיר6חד

 עי"ז ויכ6 )סרפוסו ויחזור 6חר 6יס 6ח"כ יכ6 )כ) סכ")סנווכ"ז חמייר"
 גכולו לססינ נויקר6ל 6חד )סוס קחלי)ס )קר6 ועוד8י%~ ססגת 6יסור כתכ ירו תחת יט ככר "חנס 1"ס . גכו)שגת 6יסוי ע"ז ס6כמוכ סתוכ"ו כו6תי כיקס )כן חו"ס סיזק5ידי

- ל . - *

ונ183%45י
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 שלאמאוויץ יצחק נוו"ס סנניד סיכני )3קסת נעתיתי 6נכיגם ,ן, -.,,,.,.,,1,
 סוס יסיס ס63 ת5וס סונורי נוזסירי עס ננונס 3סיומנ"י

 עסס טוכ 6סר מ)כך כי סניס חנוקס עד ת"ה סס' טרפים6רס
 אליעזר ורמשק מ"י עס ת"ה סס' )16ר כסו5י6 תורס)מופסי
 ונו65 ועסס פע) 6סר נ"י הנהן לימעוומקי שלוםאליעזר חו"ס כו' סג' חסרכ וססיג ססמד)1ת כרוכ עסס ימרסעוך הנרי"4 נמיקי וסגסות משה תורת וסגסות היים מיםוויכוח
 כעסח"ח סנ"5 פ"ק נו'ן ז35ס"ס אליעזר ש"ס 3סי3נ2שה לארז פ"ק אלול י"ב עס"ק ר' יוס יונעס. ו)ססוחעכע נוסיגי כו יסיס 1)6 יקוחן רו6י כ) יחזו כ6קר )עיניס:גירין וסס וסגסומ וסטכוטוה סטעות כ)וח סכ) ותיקן נוידמוכרי

 : שהם תרשיש הה"נ משה המדת סו"תי"מ

*



 ~אחפאת אחיעה "חהייניתורת
 : חלוקים דינים שבעה ובו . המלימה אחר הודמ ולא שנמלח בשר .בדין אמלל

 אה--נה הרחה בל'א לנשל בקררה אות. הניחו כך -אחר מל.חה ש'ע,ר ושהה כתקנו ,נמלח שרח משןא

 שנזםםם1שא41~%1נש:נ 53 3:.-נעי1%ןשעמןן"שע 52א""5?1"ציי.9ש11ש
י:ןנטמן"עשאםעבן,ע %  ם 

 י'א: כלל בוע.ה כתכ וכן נתכשל וכקל טליחה .מחמח קצת רותח יוא ררר' מש'נרע

מנהת
 מ0וס לכר סרס נגר כס' סגי רל6 ס6 . סחתיכס 0ל רבהליז]6[

 כרכינו 5"כ בסי' 0פוסק סטור ו6ף נ'נרסמלח
 6יסוריס כס6י ול6 וחלכ ככ0ר 6ל6 חנ"נ 6מרינן רל66פריס
 רס כמס ירפינן דל6 מ0וס סמלח כל ננר ס' 50ריךמ'מ
 מ'ס ס"ט בסי' ככ'ח ופיין ק"ס. ס'ם סכ"י וכ"כ כנולח.כלופ
 ק"ג כסי' ג'כ סכ"ח כנו"0 ל0טמו ו6ז'ל סטור רכרי כי0וכ0ס
 מוכרחיס רבריו ו6ין פליו ס0יג ל"ג ס"ק ס"ט כסי' וסס"כע"ם
 פ5מו מס6יסור יוהר ל6סור יכול סנ6סר סמלח ר6יןוסטפס' . כוותיי' נסוגין ל6 ]כ[ ומ'לב כמ"0 לקטתו 5זיל קסכ-חכלל
 משם48מיע ל6 כ6מת . ספוסקי' ורפת ]ג[ : כס' רנטל סרסרסו6
 ג"כ מ0מפ 6' רין י'6 כלל נ6ו"ס )רק פוסק נ0וס זסרנר
 גס רמ0פרין ספוסקיס רכהכו ו60 ס'( 0י0 חתיכס 0וסד6ין

 נגר ס' 60ין כחתיכס ר6פי' לרכות6 סיינו סנקררס רכריסס6י
 פ5מו סכ0ר מן ס' כפינן ול6 סרכריס 60ר רמ0פריןסמלח
 רגס 6פ0ר 6כל כסנווך סרכ 0סכי6 פוסקיס ק5ת 0רפתכמו
 וסרס סמלח נגר ס' 0י0 חתיכס נמ65 רלפפנויס מוריססמס
 סוס .נמ65 ל6 סכ'י פסק וכן סיכ ומ'0 0'ר סג"סוכרפת
 סמ'ק נסס ס"ע כסי' סכתנ רק ככ'י 1ל6 כ0"פ ל6פוסק
 מליחס 0יפור ו0סס סנמלח כסי כריפכר מתיר סר"ס"51

 סרס גגר ס' י0 חתיכס ככל כי סרחס כל6 כקררסוסו0ס
 סלסון מסמפות פכ"ל.. נרנר מחכויר סי' מקו5י ר'0 מיסוספלי'
 ססתס דמן ת6מר 0ל6 זס לפנין רק סחמיר ל6 רסר"סמב61ר
 רים מורס ג'כ סו6 6כל ספל'ס רס נגר ס' *0 סחתיכותכל

 פל לסמוך ר6ין נלפ"ר לדינ6 מ"מ טיאנל 0סו6 לפפמיסחתיכס
 מ0וס 0פליו ונולח דס נגר ס' סוי פכס ס6יכס רכחתיכס 0"רסג'ס
 מרסתרי סשר כסג'ס למר פכס 61ינס רפכס זס חילוקרפיקר
 לסדי6 יר6ס סיטב סמפי*ן כ6מת 6כל 6סדרי מ6"ז סגסותטני

 לך .ר6ין מ6'ז 6' בסג"ס 6ית' רלסרי6 מ6ור רחוק זס0תירן
 לחתיכס חתיכס כין מחלק 6ין 61"כ ס' כו ' יסי סל6 חת*נססוס
 גט 6חר נדרך ומייסנ זס תירן פל מפקפק ס"ט כסי' סכ?חוגס
 ר6'כ6 רסיכי וכס'פ כ6ן סרכ כפסק פיקר נר6ס לכן כמ"סרנ'0
 6כל ס' 6יכ6 ור6י 6ז סכ0ר כמו כך. כל כקררס רכריסס6ר
 י'6 כלל ס6ואס כאכ . כקררס סוס ר6י ]ר[ : לסקל 6יןנפחות
 חתיכס לפפמיס רנמ65 וז'ל לסיפך כתב 6י כרין 6כן ד'דין

 נמ65 ספליו. סמלח גגר 0לסיס 6פי' כו 60ין וק~ו0סרחכס
 ר0'ל רכוק. 6*סור זס ר6ין ]ס[ 51'פ: סותריס כפ5מסררכריו
 כחתיכס ס' ס5ריך ורפתו זס פל ססיג למ'ר סי' וכפג"סכ6ו"0
 פ5מו וחתיכס חתיכס 6ותו נגר ס' 5ריך ל"ו ו6ס רמו נגרפ5מו
 כסי' וט'ז וס,כ סכ'ח ס6חרוניס וכל רכוק 6יסור ככל6סור
 פ1ין כ6ן ר%רנ גדפת סור6ס סנתפסט וכתכו פליו סקיגוס'ע

 קססינ נמס י'ע טשק כט'ז 6נן כרורות נל6יות נ6ולךדכליסס

 6מר לימין סמס*יפ מסו סמ6ל ס6לו ר06וניס יסורס ר'6מר
 נפניד 6נן 6פקט6 ול6 לסו 6נפי' ור6סוניס 0ו6יל 06ירב

 פכרינן ררכנן מ5וס 0ירור רק סי6. ר0תס ו6ף פ"כ.לסחמיר
 ,11 קוסי6 לתרן מרחיק סס סרי"ף וכסגסות זס מטפסלחומר6

 כזס ג'כ ס6ר*ך כ'י כסגסות קכ'ג סי' ל6"ח סגרולס ככנסתוכן
 וכטשו סס ככרכות סר'ן ל0ון ק5ת מ0מפ וכן ניח6 מ'סולפי
 ס6ו'ס רכרי סניח ז' ס"ק פ'ססי'

 כתימ"
 כספק ספסק פל

 סכ'י כתכ מזו וגרולס ניח6. מ'0 ולפי לחומר6 ס6י כיררכנן
 ררכנן ר6יסור6 רתיקו מיימון סגסוה כ0ס תל"ז סי'כ6'ח
 ורוכ ססנו'ג 'נסס 6' רין מ'6 כלל כ6ו"ס וכ'כ לחומר166לינן
 תסוכות כסם. סס סגרולס כנסת כ0ירי גשכ כתכ וסטפסרכותינו

 וכת0ו' קסשס סי' 6'ח חלקמסר0ר"ס
 סררכ'י

 מטפס כאס סי'
 ופוסקיס סס סחולקיס ספוסקיס ו6ף יריפס חסרון ססקרסוי
 סתס רס6ני לומר 6פסי תל"ז סי' נכ'י סס כעכו6רלסקל
 ד60ני ופי'ל סס. סכ"ח וכנו'0 לסקל למפ0ט כפי רס0'םכיון
 מקרי % 6ליסו סיכ6 פר לנוס0ט 6פסי ר6י כי*ן תיקוגני
 לקמן וכמכו6ר 6רס ל0וס יריפס 60ין כיון יריפס חסרוןספק

 ככי6ור מאו כלל לקנון ופיין פ'0 ט' מחור0 סספקותכקונטרום
 . מנסל 6ינו 0ני כלי רקי"ל ו6פ"ג ]ז[ : 51"פ רפלוגת6ספיק6
 ומכליפ מכסל 6יגו כו סולרת סיר 6פי סרכ מרכרימסמפ
 וסם'כ כו סולרת ססיר ככ'ס לסחמיר סנו5רר פכ'ס כמסרס'לורל6
 למום י0 מרונס כספסר ססקו ר' ס"ק -וכט"ז צי ס'2. קס'ס.כסי'
 טס61 כ6ן מ'נו ]ח[ : ונ'ז ל'ג כלל לקמן ופיין -מסרס'ללדכרי
 ר6פשנ 6חר מטפס נוסתפקיס וסרסכ'6 סמררכי . טפי גרפננולח
 מליחס ' כרי וססס נמלח טככר וכיון מכליפ מ"מ מנסלר46גו
 די'ל מס לפי )6ף )סםליטס 51)ייס טליתם נוועיל 5יטקוכ

יעקב
 תמוסיס דבריו וכו' ק'ס בסי' קי'ל דס6 וכתב מסר0"לפל
 מלוכין מסר'נו כתסובת ופיין 51שפ וכפוליס ומפורככיסמ5יר
 סמלמ )נר נס' וסני רכוק "יסור זס ר6ין ג'כ ספסק כ"טסי'
 תתמ'ד סי' סר0כ'6 כת0וכ' סו6 וכן . ל6וסרו מסתפק ]ו[פ"ס:
 כתכ ו6פפשכ ס6ו'ס כתכ וכן קי"נ סי' רוטנכורג מסר'מוכת0ו'
 לקול6 ררכנן סעיק6 ככס'נ 6מרינן ול6 63וסיו רנסוגיןס6ו"ס
 ג"כ וסוכ6 ס' כ% ס6ו'ס פסק וכס"ג ררננן סמלחו רסדס6

)קמנ



.דצש4צן אחרונה הרחה1*ניון1ררע4
 לא'הודח ו ונמלח שהודח חי בשר וחוה אדם במפר רי"ו כתב . עכ'ל צוננים ממים .'יו ע שנתייבשו ו"מלח הדםלהמיר זר יו שחזק פושרין במים אחרונה הרחה יבש בשר להדיח דמוב האו"ה וכתב שכתבתי כמו יבש בכשר אףליזהר יש לכתחלה מיהו . דאומר "או"ה כמשמעות דלא ב,י המכים וכן א"ז בשם אשר"י הנהות וכ"כ ע.בתשל"מ דף פכ,ה המררכי דעת הוא דכן נהונ והכ4 בהם מולדת שהיד חמץ למים שישימנו קורם ולהדיחו ליזהריש לכתחלה אך בריעבד דמותר ' ו' שער ש'ד בעל כתב ונקבשל באחרונה הורח ולא ונמלח שהורח יבש בשרד4

 ממיק דהאשר'י ואע"נ רי"ו עכ"ל להתב'טל ורם לחלוחית כאן אין ישן מלוח שהבשר מאחר שרי בשר בכלינחנו אפ אכל אסור להכי חולבת 'בכלי שנתנו מיירי ישן דמלוח דהא ונראה האשר"י וכ"כ ]ט[ להתבשל דממהר ישןמלוח אם וכ"ש עתון רק נמלח לא אפי' דנאמר' הקומפו' כתבו הא"ר מן שהומר לאחר ביבש רותחת בכלי ונתנובאחרונה
 אכל מחרש נמלח כשהבשר דווקא היינו ונאמר מתבשל שעליו ודם ומלח הלחלוחית ]1[ . מתבשל הבשר דאיןראע"נ

 בכה'נ: שרי נתבשל ואפילו לחלוהית עליו ואין נתייבש ישן מלוחכשהוא
 כמבושל הוי שלם יום של דכבוש נהונ והכי במבושל דצי לעת מעת מליחה לאחר בשר שרה דאם באו"ה ונחבךן

 הפועל: את השוכר פרק והאשיר"י דביצה פ"ב המררכי שכתבו במו מילי לכל]י6[
 מפי' משמע מיהו ב' ומי' בכלל לקמן שייזכאר כמו מעיים בבני דם מחזיקין אין י"נ דף בפכ"ה אמרינןן

 הודח ולא שנמלח אווז עצמן ע"ר תשל"ט דף פכ"ה המרדכי כתב ולכן דם מחזיקין שבשומן והרא"שרש"י
 : מ' בו ליכא כי אמור באחרונה הודח ילא נמלח אם דם דמחזיקין מקוםדבכל לשומן בשר בין חילוק ראין שמעינן מכאן עכ'ל אחרונה הדח' וצריך דם מחוי_וין דבשומן אסור ' בקדרהוהושם
 לא או הדיחו אם ירוע ואינו בקדרה הבשר ונתן ישראל בבית משמש עכו'ם אם הממ"נ ]ינ[ כתבן

 מבעדות חוץ דאורייתא במילי לא אנל ]יי[ במל'ת. נאמן. עכו'ם ולכך עליו עובר אינו שבשלו דדם ]יהכאן. כנון ררבנן במילי דווקא ע'מ מי' בת"ח וכתב ריביא בשם הממינ כמ'ש בזה חולקין ויש במל"תנאמן
 הדחה במיב שיודע אפיינער שם והיה להדיחו ישראל שדרך העכו"ם יודע ואם הממ"ג כתב עוד . ב"י וכ"כ :הא
 . בשתיהן להתיר נקמינין הלכתא ולעניין בכה'נ אומרין ויש . עכו"ם דמירתת מותר ויוצא נכנם אפי'או

בין  יעקבמנחת
 רס פ31ט )יר רפ3ט 6גכ 6נורינן פ3יטתו סיעור זנון וכ33קטן
 כנוו ספ3יטס נקכי נסתמו כמיס סכסי סניתן כיון כ6ןמ'ת
 וסרג סנו3יחס( 6חר סרחס 3עניין ו' כ33 לקתן סרכספסק
 6יגו 'סני רכ3י דסכרי 3סיטתס 6ז3ו זס טעס כתכו ס63וס6ו'ס
 5כן ר' רין 3"ג 530 לקנון כנוכו6ר כרסכ'6 1ר63 כ33נוכ3יע
 וסרסנ4 3סתכס3 גורס סנו3יחס רתיחות רע'י 6חר 3טעסס~רכו
 נו3יחס רע'י ס"5 63 ר6ינסו נוכ33 זס טעס כתכו ס63וסנוררכי

 ::ך :ד:י:מי'12 ווי:גי:"ל, נגנ::ן7~:יחיי גדז,גקך":וי ס ג מגנגט-:סן":וונ
 ועיין 3סיפך ססנו'ג רעת כי סנו'ק 51"3 ט'ס ססו6 ונ31סרפוס

 סתירס 6ין כירס פרק כס"ס כתר6 וכ5סנ6 כסי5 63 ר6סוןככ3י
 כעי ססי6 כחו נח3ס ס65 350 כו ננו3ח ס63 סנו3ח דרוק6ג33
 וספ3יט כחו סנח3ס כסר כו כננו3ח מס6'כ רתור6 ככסר6כס31
 רנוכוס3 כרותח רנו3יחס פסיט6 4 ס61 גס ונתרכך נוכסרסרס
 3סתכס3 ונונוסר ופוסקיס כס'ס גדותיו כל ע3 נו63וכ6סר
 סס סכתכ נונוס כירס נפ' ע5מ1 כסר6'ס נווכח זסוחי3וק

 סכע סכ6ר פי' וכן ע"ס נותכס3 סע3י1 ~נו3ח ויסס3ח3הזית
 סי' 63"ח סגרו3ס כנסת וכסירי ע"ר 5"1דף

 סר6-ס ינרי סי'"
 סי' כ6"ח דפסק סרכ רכרי 3תרן 6נו 5ריכין כרחך ע3' 1כןעשם
 וכ6ן תע"כ רסנוחנויר רק כס3ס 63 ר6סון ככ3י רנו3חסי'ח
 636 סני ככ3י 6פי3ו 3סתכס3 רנונוסר כפס'טות פסקוכס"ע
 סרסכ'6 ררעת כתכ 3'1 ס"ק ס"ט כסינון וסס'כ כנו'לוור6י

 גורס סנו3יחסן ר6ין סוכריס כ6' כו3ס וט6"ח וסר6'קוסנוררכי
 )ועיין " נורוכס כספסר 3סק3 סס סכריח 3כן ככ'ק5סתנק5
 סנו3יחס יעכ'פ כנו'ס עיקר עעשר ס'ט( סי' נוסרי"3כתסוכת
 סני ככ5י ד6פי3ו ו6פסר וסטור סר6'ס לדעת 6ף 3סכ3יע"גורס
 נוסרשנו כתסוכת פסק וכן וסרכ ס16"ס נגר 3סק3 ו6יןנוכס3
 מי' 63'ח ננ"ח עיין - ס6סיי וכ'כ ]ט[ : ע"ס כ"ט סי'נו3וכ3ין
 רכרי כי כזס ירוחס ר' ע3 סססיג 5' רף סכע וככ6רסי'ח
 כ16רך: דכריסס ע'ק חעכת נוכ3י 530 נוחרי 63 וסתוס'סר6"ס
 סר6"ס 5סון נועתיק 6ינו סרכ . סע3יו ודס ונו3ח ס3ח13חית]י[
 סכתוכו דס6י סי6 כ6נות 6כ5 סכתוכו ורס כתכ סר6'ם כיטנוס
 דס6 סחתיכס סכתוך 6דס 631 סנו3ח סכתוך 6יס ק6י6נו3ח
 5סון וגס דס כו ד3יכ6 נו3יחס סיעור ססס סכלל 6ףנוסנוע
 ק6י סחתיכס סע3 ונו3ח ר6רס נוסכוע נו ונכ3ט ססייססר6'ם
 רף טנע טסכ*ר קר6וט ככצו ון63 וכרור פקוע ~סכ3

 קפיל6 טעינות ע'י רנוי3ת8 עליס 3נויקס ר6יכ6 כיוןחעק
 3עוכר 3ס6נוין 6ין נו3'ת 6ינו וכין נו3שת רכין רכריוונוסנועות
 כרכריו סוזכר 631 ענין ככ3 נוותר ונכנס ריו65 וסיכיכוככימ
 נונו3'ת 6כ3 וככגס 6יו65 ג"כ ק6י חו3ק וריכ'6 330נונו3'ת
 5כ31ס1 - 6ית טטס חד וגס כ'ס נוכח דגסכוע רק 530 6יירי63
 ססנו"ג כוונת וכרור פסוט זס רמ3ת6 ע3יס 3נויקס ר6יכ6כיון
 ס63 וסו6 כרכריו נו6ור ונורחיק סכוקסס 636 סכ'י טסיקוכן

 כרכרי זר פי' ופי' סכ'י ע3 נוסיג 5'ח רף סכע וסכ6רל15רך
 3סדי6 יר6ס וסנועיין כנו3שת רנ6נון סוכר סו6 רגסססנו"ג

ו6""
 וס'י כ6ו'ס 3סדי6 נוסכוע וכן כן לונור

 רכרי סנועתיקי'
 חו3קין וסיס 5"ד סי' פכ"ס רס"3 נודכרי נוסכוע וכןססיועג
 . סכס13 ררס ]יג[ : ורו'ק ע5נוו ססנו'ג רעת ס61 כטי"רססכי6
 61יגו סכסלו רמ סוי גרותח רנו3יחס כיון 3סר וסך כתכככ'י
 נוכומ3 דסרי '3זס 5ריך סיס ד63 3ד'מ סרכ וכתכ ע3יועוכר
 )וסום כרותח רנו3יח טעס סכ"י כתכ ר5סכי ו6פסר עכ'33פניכו
 ס63 6ף מסנוע 5כס3 כקדרס ונתנו רכקטו ספוסקיסי3סון
 קנתנו 3ונור 5ריכין )ונו'ס כנו5'ת עכו'מ ג6נון עדייןכס3ו
 ס'ק כסנווך כנוכו6ר כנו3"ת נ6נון 6ינו י56"כ 5כס3כקררס
 נוס גס שדי( 6נקיות כוככיס רעוכד טע)~6 ר3יכ6 כיוןטשו

 וסוי כלותח דנוליח ~נור סס5ליך סכ'י ע5 כפכ'ס רס"3סתכוס
 ע3יו עוכר 6ינו סכו3חו דס ס6מרו נוס סכח 6יך סכס13רס

 מיוכ ע11 ע,נר "'נו טמ-חו ווס נ'"( )1ף גמנח,ת רט"מפ"
 כחוס' נוכו6ר וכן ע3יו ע31ר 6יגו _סכק13 ורס כרותחדנו3יחס

 .  ר6ו' נמילי 63 336 ]יד[ : וק"3 נקע ךנו3ת6 פקט6 וסכשיעס

ו*סי1



 8בדצם4צן מליחחהמתורת
 אאימורא דנהי ]טז[ מ%רל"נש יעקב ר' שכתב מעמ משום ונכנם יוצא ישיאל אין אפי' להתיר דנהיניןעור וכתב האו"ה דעת הוא וכן תרננולי' יטמלג עכו"ם נכי הב"י וכ"כ ונבנם יוצא ישראל ובין מל"ת בעכו"מ בין]טי[
 לקול' תלינן דאנן שרי אפ'ה כלום צמר אין ה:גר וגם ,,מל"ת עכו"ם אין אפילו ]יז[ ונכנם ירצארכשהנער ב"י וכתב ונכנם יוצא בישראל או במל"ת אלא להתיר וצן בזה עליו לממוך ואין . קפיי אנקיותא קפדילא

 אם כ"ב כלל ו"ה בא וכתב . עכ'ל תחלה ומייחו מרתת ישראל במיב יודע ועכו"ם ונכנם יוצא והנערהואיל
 ונכנס יוצא אפי' מישראל רשות נטל ולא ורחץ והחציף ישראל במני אלא ירחץ שלא העכו"ם איזהזהיר

 : ש"ר בהנ"ה ל"ב במי' הוא וכן עכ'ל מישראל מרתת דלאאמור
 דינים: ה' בו ויש ונתבשל נמלח ולא שהודח נשר ברין , ב' ט"כ%

 כמה ידעינן דלא החתיכה כל כננד ]6[ ששים צריך בקדירה ושמוהו נמלח ולא שהורח בשר ש"ד כחבא
 וכמ"ש נהונ והבי בדמה שנתבשלה אסורה חקיכה אותה אבל מותר התבשיל ששים יש ואם מינה נפיקדמה
 אמה המת'רין לרנרי רמכ'ם שמרא'ש מאחר להקל יש החח'כה נגר בתבש'ל מששיםצ%ג4:ימ(ש בע"ש הוא דאם א"ח בשם ב"י כתב מיהו ממ"ק כשם מיימון בהנה"ת פסק וכן או"ה וכ'כ ש"ד בהנ"המהרא"י
 ר חק.כה א.ההימ[.ר,

 וק הדם שפ'רש דא'כא;ם'חיש למ'ע טר,ןק הר.גו..לת א,תה ל.ה כדומה א. קרננ.לח א
 בתרנטלת דאמור ונראה עכ"ל וא:ור עוד יוצא ואינו אקר במקום שנבלע למ'חש ואיכא ]ג[ . מעי'ם ובני ]ג[ .הככד
 כש ן י . כה י מ 1 היחק ו'מיה ס לופמג ים:צביןע:מונ א,כא חיולה שה,א מאחרלכ,ע
 ששים דאיכא אע"נ בקדרה נתבשלה ואם כלל נמלחה לא כאלו הוי רנמלחה אע"נ כך אחר מליההלה מהני רלא מליחה בלא ימים נ' שהתה או מליחה כשיעור שהתה ולא ]ד[ שנמלחה רחקיכה כחב באו"ה:ב

אותה
מנהת

6פי15
 סיכ"

 ס'ק 5"ח כסי' סס"כ וכ"כ 6יסורו 6תחזק ד65
 ר6יס סמכי6 נוס וכפרטומ נווכרחיס 6יגס סרכריוכ"6ף
 מ'מ קנו6 כסג1ז5 רס"י כפי' 5סמעיין כ55 ר6ייס 6יגומסכוי
 ח5ק סתערוכת ספק כסן כמגחת ג'כ וכנו"ס 6מת ריןסדין
 פסק וכן ע"ס ר6טוגיס פימקיס גרו5י רעת סכן סמיגי פ'6'
 כעכו"ס כין ]טו[ : ע"ס וי סעיף כסג'ס תקי"ג סי' כ6'חסרכ
 סודח ס65 6יסור6 6יתחזק 60 תומו 5פי כמסיח סעכו"סכ6ן דגצמיע וס6 ק5"ז ונס"ם ס"ט כסינון סס"כ וכתכ .3ו5"ת

 עיד ר6יכ6 סג6 ס6גי קל"ז ס'ם כס"ע פמק 1כן ת5"1מי'
 ר6ין סיכי 51פ"ז קעדי. 6גקיות6 דעכו"ס נוטעס )סתירסגיף
 מטעס 5סק5 6ין כ6חרוגס סכסר סדיח 6ס )גו וספק עכו"סכ6ן
 דל3נןספק

 5קו5"
 כקוגטיס 5קנון 1כנוכ61ר 6יסור6 ד6מחזק כיון

 סיי כט"ז 1ד65 ספ1סקיס נו0מעות וכן ע"ס גכוגיס גר6יסורכריו לסחוויי ל6*ות וסכ61 כגס"כ סס"כ פסק וכן ע"ססספיקומ
 נו5"מ סעכו'ס נודין 5"כ ג55 5קנון .18עיין ע"ס כ"ר ס"קס"ט
 ס61 כן קפרי. 65 66יסול6 דעכו"ס רגסי ]טז[ : וגכגם651.1
 נועעס 5גי15י חיי0 651 6רנו6י נוכי סתי סכו561 דע"זכק"ם
 61פיי סתס פ5יג דרכ נוסוס ג5ע'ר ע5יו סונוכין ד6ין 1ס6זס
 סגי ר55סון ועור כ6יסור6 כרכ וס5כת6 סמי 65 6רנו6'חני
 סגיף רק 5כד זס סטעס ע5 5סמוך 6ין 5כןסס סרי"ף פסק וכן 6רנו"י נוכי 5סח1ת ר6ין תר11ייס1 סכריכס"ס

, 
 5סמיר

 דחנוירי סמס ר60גי נו6ור5ייגס סר'י ורעמ י"ר ס"קכח"ס
 5ע5תס 1סת561 דרכ ר6פסר ועוד . ררכק מ6יסורמכגמ6
 סכ' ע'6 5"ט דף סכע ככ6ר ועיין . כג'5 כן סורו 651סחמירו
 6טעס 5ס?ווך ס6ין מ16ר5ייגס מסר"י כ0ס ס16"ס רעמסגס
 כסס ס"ר וסג"ס ס16"ס 5סון ונוס:ועות נע"מ עכו"ס 66"כזס
 וז"5 סס סכע סכ6י יו"ס וכפרעות כן נוסכועומ 6יגססר"י
 5כמוכ גימן ס65 5פי מ5"ת 6100 כסרי' ס16'ס כתכ ד165ס6
 רק נו5"ת נורין כ5וס 0יכתונ נוסר"י דכרי קסעתיק כ"ככ55 כ6ו'ס נו65מי 651 ינעתי עכ"5 סס מיירי רכסכי פסיטתומרוכ
 וסותק כ55 סעכו'ס 16נוי 6יגו 6פי' מ6ור5ייג0 סר"יד5רעת 61פסר כיו5"ת כ55 יו"רי 650 5פי ט5"מ 6ין 6פי' גמיכחכ 651 וגכגס י651 יסי56 6ין 6פי' כמכ 51כן וגכג0 י651חרין
 סכר6 ר6נורי' 5עכין רק ק6י 65 ססמ"ג 1כ"כ ס6ו'ס ונו"סכן( נוסכוע 65 כ16'ס ס0וזכר ג6תן נו5"ת )6ך זס נוטעס נווחרנ"כ
 כתכ וכס"נ קפדי 6גקיום6 דעגו"ס11

, 
 ז6כ כגימין כמסוכת

 "ביע
 סרכ ת5ס1ן . נו5'ת עכי"ס 6ין 6פי' ]יז[  סל"%: נסי'5סוי6
 מ5"ת סייך ת"מ יסר56 נוגסג יורע סעכו"ס 6ם ר6פי'כוסמע
 16ת1 וחתוך 6חר רכר סלוספי 6חריס 5פכי 5פ'מ דסס'חכג1ן
 סו63ו ספוסקיס 3וסנועות וכן ססריח ססיפול גתסךעגיין
 1ד65 יי סעיף ס"ט כסי' וט"ז סס"ך וכ"כ י'1 סי'כ16"ס

 : עיקר וכןכסכ:ח

 גמ5ח 51, סורח ר65 וסיכ6 סחתיכס כ5 כגגד ]6[ 11~5מי
 נס רק 5גו סחתיכס גגד נס' מגי 665ז

 .אע"ג נועייס וכגי ]כ[ : ג' כ55 כסנווך כנוכ61ר סע5יו סרסגגר
 0יוחזיקין רכריס ג"כ 6יכ6 נו"נו תעייס ככגי רס מחזיקיןר6ין
 נועייס כגי נוקרי זו וגס וקורקכן ורי6ס כ5כ כגוןדס

 וכמ"ס דס מחזיקין 050ס רכסותן ועור ג' סי' ככ'יוכד6ית6
 גר6ס זס טעס ו5פי 5מיחס. ו6יכ6 ]ג[ : ס' רין כסנווךסרכ
 קורס 5חון דנוס כל ופ5טס סתרגגו5מ דגנו5ח סיכידס"ס
 סככר 5רס נופליט סנו5ח ס6ין 5פי 6סור ג"כ סנו5יגס 16כיס51
 ר6יכ6 6ף ו6"כ רנוי6 כרק651 רנוגחי כת6ן נועייסוכגי
 ע"ס ע"כ פ"ז כרף סכע סכ6ר 8וכ"כ 6סור6 סתרגג51מס'

 רכתכ וס6 כ"ס( כ5ל 5קנון כ6נות סיכ )וכ"פ כזס0ס6ריך
 5"ט סי' וסרוקח רסט'"ר 6ף 5כ"ע טריפס מרגגו5ת16מס
 וסגכר טגמכ50ס סתוגג51מ סתירו וספיר6 נוגעג65 סיכגןכתכ
 ונומירין 5נוקום מתקוס 0פיר0 5רס חייסיגן 651 כס רכוקסיס
 5כ"ע סמררכי כתכ נו"נו סככר גגד ס' כר6יכ6 מרגנועמ6ף

 כמרגג51מ כו"נו כסר כחתיכס סמתירין 165תן 6ףכווגתו
 וזס כמרגנו5מ 6ף רפ5יגי רעות ר6יכ6 6פטר 6כ5נווריס
 6חר וגמ0ך 5כ"ע 3תלגג51מ ר6סור ת"0 סרכ כווגמג'כ

 651 5כ"ע כנו"ס סרכ ע5 0ס נומנוי' סכע וסכ6רסנוררכי
 גמסך וסרכ גופיס סנוררכי ע5 651 ר~לכ ע5 מ15גמו נוסירעמי
 כו כר5יכ6 6ף 65סור סרכ נו"ס גס . פטוט 1ס61 סנוררכי6חר
 ונומירס סס סכע סכ6ר ע)יו ססיג ת0515 ססי6 כיון נועייס3גי

 0רכוקס 150 סרי6ס סעוף כמוך מגיחין עכ"פ רס56סחמיר יס 1ט"נו ע"ס ס"ט סי' גס"כ כספר סס"כ וכ"כ ס'כר6יכ6
 טסן סרס 0גכ5ע 5מיח0 61יכ6 קטגיס רכריס וס6ר553עומ
 י' רין ט"ו כ55 "טן סרכ פסק 6חר מ5ר רק גנו5חי65 וסיכי ג0יעור. ססמס 651 ]ד[ : 5סכין 1ק5 6חרכנוקום
 ססמיק 65 5כן . כריעכר 5סתיר יס נורוכס ספסרכנוקוס
 גכו5ח ר% רסיכ6 כן גס סכתכ ס6ו'ס רכרי כ6ןסרכ
 ס"ק ס'ט סי סט"1 כווגמ וזס גמ)ח כ65 סוי 6' מ5ררק

5ט'ר



חמאת מלימהיהוית4
 נאמר בו מולרת והיר חם שמקצתה בקררה עמממוהו רק ]0[ לנמר4 נתבשל לא אם ואף אמורה התיכה%תה

 : ש'ר הנ"ה עכתבכמו
 מתבמל ]ו[ ביבש באהרות אח"ב נתערבה אם מ"מ מ' האיכא אע"נ אמורה חתיכה ראותה אע"ג באו'ה בהבג

 : בם"ר מ'מי' לקמן יתבאר זה ורבר עכ"ל שבתוכה רם מהמת אלא מעצמה אמורה ואין הואיל חהר"ל דהוה אע"נברוב
 ונרבק האור מעל שהומר רותח בכלי שנתנהו חי נמלח שלא בשר וחוה ארם במפר ירוחם ר' כהנד

 ראשון דכלי בשולא בעי רתורא ככשרא מלח נבי שמותר כירה פ' התום? כתבו יבש הכליבדופמ
 אותה ננר בקרירה מ' יש אא"כ ]ז[ בזה להקל ראין ונראה . עכ"ל הרא"ש וכ"כ מבשלואינו

 גם האש על עריין שהוא % האור מעל הומר בין לחלק זה היתר שכתבו פוסקים שאר מצינו שלאמאחר חתיב"
 ואע"נ הבשר ונאסר מתבשל שעליו הלתלוחי' מ"מ מזכשל אינו עצמו רהבשר ראע"נ שם כתב בעצמוהרא'ש
 ככלי ליה רחשבינן מאחר מפי רנרע כלל נמלח לא אם שכן רכל נראה נמלח כבר אם לעניין מיירירהרא"ש
 ורם לחלוחית יותר איבא כלל נמלח לא כי א"כ מתבשל הבשר ן רא אע'נ הבשר שעל הל"לוחית שמבשלראשון
 רק מתבשל הלחלוחית ראין רם"ל לרחות ריש ואע"ג ]ח[ שבתוכו מ4ם נאמר מקבשל אינו בעצמו רהבשה אע"נשבתוכו
 ראין אע"נ כלל מליחה בלא אפי' מתבשל רהלחלוחי' שי"ח סי' א"ח במור בהריא משמע וכן בהכי לחלק נ"ל לאמ"מ לחלוחי בו ריש אע"נ מתבשל אינו כלל נמלח לא כי א4_ל הלחלוחי' לרתיחת מועיל רהמליחה משום תחלה שנמלחבבשר
 מאחר כננרו בקרירה מ' איכא אי בזה להקל יש ]י[ עצמו חקיכה באותה ]ט[ מיהו כרי"ו רלא מתבשלהבשר

 : כנ"ל המתירין רבו ממש רנחבשלהרנם
 וברקים ובסיבה בכרם כנון ]י6[ ע'ה מי' י"ר המור ' וכת' מעיים בבני רם מחזיקין אין בפכ"ה אמרינןד;

 מעיים בני של בשומן אנל מותר מליחה בלא בקררה בשלם אם לפיבך ובחלחולת הכנתא מביבהמובבים
 כרם למלוח נהגו רעכשיו שכת' רק ע"ב תשל"ח רף פכ"ה המירכי וכ"כ עכ"ל למלחם צריך לפיכך רם בויש

 ובית רכרם ר' כלל ' ב~ו"ה וכ"פ ע"א תשכ"א רף הר"ן שם וכ"כ מעיים בני בכלל אינו רכרם רם"למשום
הכוסות

מנחת
 כקרר0 ססמסו רק ]0[ : וק"5 ק5ת סס נונריו 5סגי' פייך5מ'ד

 סנוק5ת0 סרכ נו"ם מסנוע )כ16רס מנוסמעותס5קון . חסקנוק5ת0
 חס נוק5ת0 5ומר סייך 60יך ד6"כ 6יכו וזס ק6י 6קרר0חס
 רק יותר חס קדר0 כנו65 65 ')עו5ס כי כו 510רת ססידכיון
 סכי )דכ5י ר6סון מכ5י דנויירי 5"5 ע"כ וגס 13 מ51דתס0יד
 סבעמיע 60 61"כ ג'( דין ט'ז כ55 5קנון סרכ כנו*ס " רנוותרססיט6
 ד6מ1ל 160ל נוע5 כסומר ד6פי15 ו' דין כסנווך סרכ כתכזס

יעקב
 קי31 ס610סנס15

 5עכין גס כ16ריית6 ריכו י16ריית6 165מ1י

 ססיד חס מק3תס סכסר וכעסס כקדירס סקמסו 656 כתנס655
 ידיחכו 6זי מ51דת סיד 6ין 06 נוס6"כ כ6סר ככסיכע5דת
 תתנוס 561 כו מ51דת סיד 6ין וגס כתכס5 ד65 כיוןוינו5חגו
 ססיד ככך ונוס כתכס5 ד)6 כיון סכסר ג6מר ד)מס י0 דיןע5

 נוכח נ,"נו כתכס5 ד65 ד6ף זו 0נשס דטעס 5ונור יס 13ס51דח
 נו)יחס ע'י תקכס 15 יסי' דנו"נו 5סקסות ו6ין ונופ5יט מ53יעחונוו
 5מ"ר ד6ף ככ"ס קכתגו נ' דין פ"ו כ)) 5קמן סרכוכמ'ם
 ככ"ס רוק6 סייכו נו5יחס ע'י וי651 חוזר נ,"נו ונופ5יטומכ5יע
 ס6יכו כעכיין דנוכ5יע 6פסר יותר דחוס ר6סון 3כ5ימס6"כ
 נו"נו כתכס5 ס65 דר6יכו ד6ף ועי"5 נו5יחס ע"י עוריו65
 3' כמי' 5סדי6 ס"י כסג'ס מ613ר וכן מכפכיס כתנס5סמ6

 רכרכי 6פי כמפר 6כן כנוסרי"5 610 וכן ק6י סחתיכסדע5
 ס5""0י'

 סרכ כדכרי רק סדין כמקור עיין ס65 5פי קי"ו. מ'
 651 ק6י ע5נוו ד6קדרס ססכין סס נודכריו נוכ61ר 5כןכ6ן
 נו"ט מי' וכק"כ כס'ע סרכ וכ"פ כרוכ. מתכט5 ]ו[ :דק
 דסרכ כיון כרוכ יכט5 ד6נו6י סרכ ע5 מתמיס כ'ג0טיף
 נוס6י מ' 5ריך מיכו כס6יכו דנוין ק"ט טי' כס"ע פמקע5נוו
  סו' רס6 מ' 5ריכין כ6ן גס 61"כ טעס יתן יכס5ס ו6סטעמ6
 כתכס5 סככר דנויירי 6ף 5דכריו )51"5 כסיכס5ס טעסיחן
 וכ5י חינווס ע"י ר6וריית6 61יסור -טעס. לדי 635 6פסרמ"נו
 דוק6 דכעיכן פג"ס סוף סר"ן 5קון מסנועות וכן וכס'גי6סון
 כ55 5קמן וכמ"ס כ55 ר16ריית6 6ימור 5ירי 5כ61 ק6"36עכין
 0סיג 31כס"כ ע"ס(' 0פוסקיס מסמעות סכן ז' מ"ק 5"טוסי'
 גופ6 610 דס6 דעתו 5מוף יררתי 651 וז") כסג'ס 3כ1ע5יו
 יוכ5 65 כסיכס)ס 6ף 6ז דרככן כדכר ק"ט מי' 5קמןכתכ
 6יכו ס3ס15 סדס 61"כ . 3ר31 ונותכט5 ד16' 6י0ור 5ידי61%5
 וספיר ע' מ"ק 0"ט כמי' סם"כ כתכ טעמ6 וכס6י דרכגןרק

 5סטתו 6זי5 דסס"כ ד5ק"נו כ"5 וכ6נות ע"ס. עכ"דטחכט5
 דדס ע"ס רף כט"ס סרסכ"6 %קס יו'ט מ"ק ע' כסי'סכתכ

  ספחירין ורכו  חופר6 פכח  6סורס חחיכס  ר6וחס כיון נרונדנט5
 051תיר 5מנווך יס וכס"ג נוחנוירין ס6כו רק סחתיכס 16תס6ף

 סססס ככסי סס ע5נוו סס"כ כתכ וכן כרוכ כיטו) ע"יעכ'פ
 נוסכי 65 6ז כמ' מתחלס גתכט5 כ65 6כ5 נו)יחס כ65נ"י

 סס דסתס 6ף כס"ע סרכ כווכת 5פרס יס וכן כרוככיט51
 עיין . מ' יס 66'כ ]ז[ : ודו'ק סנופורס נון ססתוס י5נוורנו"נו

 חכס 15 ססקסס ק5"כ מי' 0רככתסוכת
' 

 כ6ן - סייך ס6יך 6'
 6"כ ס' סייך ס6ין מ6חר 15 וססינ נויירי דכיכס כיוןמ'
 וסייך 15נור 1ר15כי מ' ד6יכ6 כנוקוס 656 כווכתי 65 כרחךע3
 רק כ6תי 651 6חריס דכריס ג"כ כקררס ססיס דסייכומ'

 0ט"1 . 5יחות דיס 6ע"ג ]ח[ : עכ"5 ירוחס ר' נודעת5105י6
 65 רתור6 דכסר6 ירוחס כר' דעיחר כתכ כ"ג ס"ק מ"טכמי'
 65 קי"ח מי' 16"ח וסטור 65מור 61ין כמ5ח ד65 סיכיכס)ס
  רכרכי 5פי כספר וכ"פ רס"ל וכ"פ  סנח נו6ימור רקנויירי
 מ"מ נותכס5 6יכו דסכסי ר6ף 5סחנויר ר16י מ"נו ס5'חסי'
 כתכס5 ס65 6פי' ס'ר סג"ס כסס כ' רין 5עי5 סרכ כתכ60

 כס5ס 65 דתור6 דכסר6 6ף סכ6 ס"ס 6'כ )6מור ים0נסר
 מ"מ . ק5ח 5ח5ק סיס 6ף כו מ51דת 0יר נו156 גרע 65נו"מ
 ס65 סרכ סכתכ ר6סון 5טעס 5חוס סיס ועוד . נו16ד דוחקס61
 ח' מ"ק 6' כ55 )וענו"ס זס סיתר סכתכו פומקיס ס6רמ5יכו
 כ16ת0 ]ט[ ו16רחי': ו5ע"ס נורוכס כספמד 66"כ 5סק5 ו6ין 'ע"ס(
 5וחו לחלוח 6ו פכסיי  כך  ל6כלו ורווס6 לססל. יס  פ)פוחתיכס
 פסיט" קך  לכסלו 6כלחחלס

 פליח' 3ל6  פכסלו  רפכסיו ר06ור
 מ5יח0 ונויסו 05די'  כוימ  פחחי' ר' סגסו'  פס ספנוו"6וכרפו'
 סלס רלרפח  רחור6 ככסר6 וד11ק6 .  5סח5 יס ]י[ וק"5:כעי

 פכסל רלכ"פ 6חר  ככסר פס6'כ כלל  כסלס רל6פוססיס
 : כ55 5סק5 6ין סי"ח מי' כט6"ח כמכ61ר ר6סון ככלי6פילו
 דקורקנו סכריחו ע'ס סי' ריס וסס"כ סט'ז . ככרם כגון]י6[
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מנחת

 0'.כם'כ 6יכ6 '6י ]י3[ כרריסס: ול6 רס נו תחזיקין עוףםל
 נרכרי 6חרמ נוסמ6 לפניו ססיס "כו6ר ח' 0'ק פ'ס0י'
 תומר סכל טכס וסגירי' ססוחן נגר ס' 6יכ6 6י וחיסו 11'לסרכ
 ל6סור נוסגין חליחס כל6 סנמכקל רכקר 6ע"ג . וז"ל סם"גוכמכ
 סכ6 ת"ת ס"ע סי' וכרלפיל ס'. כר6יכ6 6ף חמיכס16מס

 : חומררסכל
 ו6ססר כ5ליי' וכ'ם פי' חליחס. ליס 'י חסני 6י תסמפס ס"ו ונסג"ס %1"ג ]6[ . ג ומימןכלל
 חכס ססכין כחו רל6 סרכ כוונמ וכרור פסיע זס כללו5לייס -חליחס תסני רל6 ג"ל סלכס רלענין סרכ כמכ זס פל5לייס ע"י רחומר רפסיע6 חסוס כלל ליס חסמפק סיס ל6 רססנחי
 סס וגס פ"ם קכ"6 ס'ים 5רק 5תח כמסוכמ רכריו סוכ66'

 רתס כתס ירפינן רל6 חעפס ]כ[ ע"ם: רכריו רוחסכמטוכס
 6י0ור' חעעס 6כל חינס.נפיק

 נגר ס' 5ריכין ל6 וחנ"נ רכוק
 לס תפע 6ל6 ]ג[ : ת"ג ס"ק ס"ע כסי' כם"כ ופיין3כיסול לעיל סעעס סינ וכח"ם תינס נפיק רתס כתס ירעינןרל6 סעעס ס5ריך לכן 6' רין כ' כלל לפיל סרכ וכת'ם ס'ר6יכ6 סיכ6 נמכםל 06 6פילו תומר פ5תס סחמיכס 6ףספוסקיס רוכ לרפמ רס6 רכוק 6יסור סוס ל6 רזס זו סחמיכסכל
 16 סכסי כחו חיס 6יכ6 6י חסר"ס לרפמ זס 1לפי .ספליי
 ות"ח סררכיס ככל סס דסווי' 6ל6 תירי קסס סיס ל6מטט וחכוסל ככוס כין פנין כסוס לחלק ר6יכ6 6ימ6 ו6סכ6ורך רכריסס עיין סס ותגיסיס וחרחיקיס ירוםלתי פ5כמתיסמס קג"6 0י' כמטוכס ותסלי"ק ח' תסנס - רמרותומ ס"ימס6נן תסר"ם תרכרי ר6יס ק5מ נ"ל וכן תסרם"ל. 5רפה נועססרעמו ג"כ נר6ס קכ"6 סי' 5רק 5חח כמסוכמ ופיין פכ"ל.מלחירו סר6"ס כתו תומרמ ע5חו סחמיכס חליחס כל6 קגמכסלככסר 6ף רסוכר 6פסי כ6ו"ס ותסר"ס כתכוסל ככום כם"םק"חר רסמת6 כיון סכרם תסכרמ לחכוסל סייי' כין לחלק ס6יןוכמכ . כזס סרכ על חולק סלו וכ6"ו כפכ"ס תסרם"ל . רכרלנל כתכוסל ככום 6חרינן רל6 ]ד[ : ע"ם סרכ וכרעמר4חמיכומ כל נגל ס' כתיס ס5ריך תסר"ס כסס ס"ר כסג'ס ועיין3' רין 6' טלל לעיל וכחכו6ר סעליו רס נגר ס' ר6יכ6כוור6י

444  יכייעקב
 סתטניומ כפירום סרתכ"ס תרכרי 6כלשכ6תמ סו6 יחיר ,ה41%"רפמנ ררפמ סס סכ"י חרכרי נר6ס סלכ6ורס ו6ף . סחררכי כסססי'ק-ס ככשי כתכו6ר ליר כחותן 6ל6 ככום ר"ץ כתיס ככום כל5 6חרינןל6 רם"י רלרעמ ועור נ"ו ס'ק ס'ע סיתנ סם"ט וכ'כ . 5לי-פ"י כנום נסר כל חמירין פוסקיס גרולי כתס וגס . 5עי5כחכו6ר 3עלח6 חותר6 סו6 ככיפול גס רכל6"ס כיון ל5ליתומרמ ועכ"ם ט' 6יכ6 6י חמיכס 63ומס לסחתיר ר6ין לרינ6נע
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ןץכם%4רנ מליחה בלא ימים ך ששהה נשרדיניתורתם
 1 מיו~קים דינים % ובו מליחה בלא ימים ג' עהטהה בשר בדין ר, ומיכלל

 %ב"ה וץמרדכי וכ"נ נהוג והכי בכישול ואמור בצלי מותר ומליחה הדחה בלא ימים שלשה ששהה בשרא
 וץברצלונח כמנהג רלא פ'ו מי' בתשובוץ הריב"ש וכ'כ וץרא"ש ותשובת מיימוני והג"וץ ע"ב תשל'פדף
 אם ומיהו מליחה שיעור תחלוץ ימלתנו לצלי דאף באו"ה וכתב . בצלי את לאומרודנווץנין

 צל~
 מותר כך

 שנדגו מקומות דיש באו'וץ כתב עור . בשר כשאר מליחה בלא ]6[ אוהו צולין אלא כן נוהנין ואין עכ"לבדיעבד
 דאין מתמא דכחב ]נ[ וץמור דעת משמע וכן וץצלייוץ אחר לבשלו דאמור ק"כ מי' וץדשן בתרומתיכתב : .עכ"ל למעשוץ הלכה וץתירו מולין מהר"י אמנם בצלי אף אותו דאומרין שבו דם מגידי אותו נקרו לאדאי

 יש ]ג[ דלכתחלוץ נראה הלכוץ ולעניין ב"י וכתב צלייוץ אחר לב.פלו דמותר כתב באו"ה אבללבשלו
 : עכ'ל וץכןזירין אדברי לפמוך יש בדיעבד מיוץו הצלייוץ אחר לבשלו האומרין לדברילחוש

 וץכשר ימים ג' תוך דשרו ורווקא דמותר זאב ובנימן ובאו"ה האנור כתב נמלח ולא ימים נ' הוך דצדח ואםג
 מועמת בוץרחוץ אפי' מכ'טירינן דיעבד ד והאנור או"ה כתב מיהו ליה מגי לא בעלמא בהדחוץ אך ב' אושעה

 או שעה בו ולהניח ימים ג' תוך במים לתתו המהררין דנוהגין האגו' וכחכ וץדם מגירי מנוקר שהוא רק]ו[
 בשמ ש"ד בעל וכ"כ עכ"ל מתקשה ואינו אותו נשיככין שהמים מפני שץרים ימים נ' עוד לוץשהותה ויכולב'

ר,י  יעקבמנחת
 6סגע)ס ק6י דקס רק וס  לרין טחכות יו ס6ין ו6יתי קכ'6טי
  גרולי  כין יסנס  חחלו0ח סו6  נלפ"ו יס  וין ועיקר חנויןונויס
 ס'  רין לפ'ר  ככלל  ס6ו"ס לחר 3כליס ככיסס  רין רס6פוססיס
 יפנו6ר ככיסס פ"י כלונני'  רנכלעיס  נסך  ריין ככלי  רסויחידי
 תתכות כ)י כין נוח)קין וסרסכ"6 דסרתכ'ס ק)'ס סי' )י'ר33"י

 ספסק תס ולפי חי)וק. 6ין פוסקיס ו)ם6י כיי"ג כ)יס)ק6י
 כק"כ ועיין סכ6 ט'ס 6"כ חי)וק ד6ין ח' סעיפ י"ט סי'כק"ע
 כתקוכת ועיין . כו ו)סרות לחזור נוותר ]ו[ : )"ג סשק ק)'ססי'

  חייסינן  טרחס לכעי תירי רכ) ככס"ג 6נוריכן 1)6 עכו"סככ)י טכסי )קרות 3כתחי)ס 6פי' דתתיר 3ת'ד טי' כגיתיןנוק6ת
 סורין 6י1 ]1[ ע"ס: סנויס לחוך רכותן כיון סרחס כ)6 6כי)ל)נו6
 6כ) נוע") סגי סכסר 3סיות )כתחי)ט ד6טור תסכוע . נוע'5כו

 גט)'פ ו6ז תע"5 )6חר %6 ככוס נעסס )6 רס6 תותרריעכר

 ר6ין לסרי6 טכתכ 5"6 יי נוטרי') כתסוכת תסתע וכןסטור
 ים גרו)יס וס6ל עוזר ססר'ר כתכ ו)כסוף 5)י 6)6)6כ)ו
 טסעתיק כנוו 35ייס 6חר )כט) דתותר טסוכריס תכת טו6עוזר ססר'י פקוט ונר6ס . עכ") חו)קין ויט 35ייס 6חר )כסלוכותירין
 כדעת )כתח)ס סכוחתרינן נוס 1)פי סקוכן כסס כסכווסט"1

 ונוסרק'5 וק")% ל6 16 תח)ס נו)חו כין חי)וק 6ין 6"כסנוחנויריס
 : י"ג ס"ק ס'ס סי' וככ'ח כ16"ס עיין ריעכד 6פי'תחנויר
 נו5וי נו)ח ק6ין כנוקוס )3קר 1)"ר . ס16סלין )דכרי 3חום ים]נ[
 גפ)ט סכ) נוסתנו6 דסתס נוקוס ס5גיי' 6חר )כם3 טכוותרוככד
 קנתקסס סכ6 מק6"כ ככיקו3 יפ)1ט )6 כ5)י נפ)ט ם)6 ונוסכ35יי'
 ס"ק ס"ט כסי' סק"כ כ"כ יותר תרכך כיק1) ע"י 161)י 3תוכוטדט
 וכתסו' גכון סו6 זס וחי4ק ,קכ'6 סי' 5דק 5נוח וכתקוכתנו'ח
 כתקוס כסר נורין מק"ו נ5נוד זס סרין כתכ קי"ג סי' עזרי'מגחס
 , -" י  .ן "" יוא מט ידעתי 631 6ח"כ 3כק)ו ותותר תח)ס רי35ט ת5וי א)חם5י1
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 1 יי י , %%הו%ז%1%11 *

 סעיף תמ19 טי' כ6"ח ט3ח עעת וכספר ככס"ג' ריעכדד16סר
 לנעמס תעש) דכסוף זש) וכתכ ס16"ס דברי 3קייס רו5סח'

 )פגס  דנ'פ 6נורינן 1)6 )קכח עדיין ו6ז טטעס מקכ)כתכום)
 נוסם'כ 1)6פוקי נוע') 3סוף ול6 תע') 6חו קכוק3ל מס6)6
 יפס  ולמ"ר פכ'ל. יי'ר ס'ל ט"פ כסי' וו כסכר6 רטעטני'ל
 5ו'ס  כספר וס  .סיסון סרכ  סגס וטט'ו%וכפרפ כיס סס'ככיוון
 3סי' סס"כ כפ"ט סל'פ סי' כחסוכחו חכיכ טסר'י וכ"כסלו
  חוך  ספ6כליס 3נתנו 'רפיירי  כיון . פעס 60 טסעס וסו6סשס
 טמ'י  סי4 ו6"כ וס  6חר וססכלימ

 נפסס ריו סני לח6כל
 6ז 6"כ סכ)י סנ6סר ר6סון )ת6כ)  טמשל 6חר  סי6 16ככוט
 ל6 כועיקר6 טם'ע כרכרי כן סס קפי' ותס וק'ל 3פגססו6
 תיס )תוכו מגותניס 6ף טחריפיס כזיתיס טתס דם"גי מידיקסס

 )ם3ח )0ק11ת כך כ5 חריף ס6ין )ענין סיינו סחריפותסתנט)ין
 ככוס 5סיות תתטריס חריפתו נוכח 6פקר נו"ח כ"י ק6יגוכ5י

 רו60  טטור ט5ריך ע"כ נ5יר ככום לענין ק"ס סי' כי'רוכתכ61ר
 : ורו"ק יונו6 כן ק6ינוכ5י

 )5)י ככסי ונוסגין נוט )פי ו6פי' מ)יחט. 3מ ]ק . ד23לל
 דין ט' כסי' )קנון כנוכו6ר נועט ינו5חי5כתח05

 כתוכו טרס נתקקט רככר כיון דיעכד דחקיכ טכ6 ס6ני נו"ת6'
 מ"ז ס"ס ס"פ נסיי כס"כ  6כן 6'  רין ריס 3'  כלל 63ו"סוכ"כ
 ק5ת תסנוע וכן 5)י כם6ר ק5ת נו)יחס ר5ריך כפסיט1תכתכ
 )כסלו 6ין סתנו6 רכתכ ]כ[ כקר: כק6ר כמ"ק סרכנו)קון
 נוכוט5 65כ5ו  ר6ין  כטכ קטטור רק תנוק טטור 5סון זט6ין

 )יס ר6ית 6ית6 ר6ס תכום3 )6כל1 תקנס סוס )ו ד6יןנומתע
 יכו3 ס)6 תכום) )6כ)ו ד6ין סתח6 כותכ סטור טיס. )6חקכה
 כסס טעתיק )"כ ס"ק ס"ט סי' וכט"ז תח)ט 5)16 06 תכוק3ל6כ)1
 וסריחסו ת5יחס כסיעור ת)חסו ס6ס ע11ר טר"י כטס61'
 טעתיק ענין )6יזס ירעתי 1)6 עכ"). )כם) מותר סוכ1
 סרעט זו רט)6 זטקוכן

 סק"
 סס5ריך תתם ט6ו"ס ם) סדעס

 סכ'י הכרעת )פי 6כ) )כס)ו 6ח"כ ותתיר ו35ייס תח)סיח)יחס
 וכרעת כל). נוכום3 ל6כ)ו תקנט ס1ם לו  6ין  רלכחחלסחטפפ

 סער  כס"ר כסגסות ונוסר6"י פ"ט ס'ם טטור כנו"ט יכם)וו6ח"כ
  6)6 3סי  פליחת  כרין  וכררסוחיו סכ"ו  סיפן  3טסיכס ופסר"לט'

 כס"ע טכ"י נוסכרעת 3זוז ו6ין ז") סק"כ סכתכ כנוו ט61רחי)וק
 קתופס ר6יתי עקק כ6ר וכתקוכת עכ") ס6חרוניס 1כ)וסרכ
 כלוריס ק6ינן כרכריס סק?כ ע) וסקיג תפ6נו סרנו'ע כדעתעיקר

 כי נפרכין תנוי)6 פדכייו ותר6ט כו סס ועיין כ))ונווכרחיס
 )סדיח נוסתע וכן י נותט ר6סוניס 0פוטקיס כוונה סנוס סם"כרכרי

 .)כ"ל  רחותר כככר  ר6ף נר6ס וס  טמס 1)פי )מונסכנוקנועות
 ג'כ 6ז טרחס כ)6 ילויס ג' טככד קסס 6י נו"נו 35יי'6חר

 סי' 5"5 כתסוכת וכ"פ 6ח"כ )כקל 61סור כתוכו סדסנתקמס
 רס כס6י רנוו חנויר 1)6 קי) דככד תטעס )סק) ו6ין וכתכקכ"כ
 3כרס 6פי' ככיק1) טככר )6סור החרוניס ססכינוו קככרכיון
 כ)) כת'ח טלכ קכתכ וכנוו כיניסס )ח)ק 6ין תו כקלכנוו
 עכ'3 ע'ס נסי 3ם6י ככד כין 3חלק 61~ן ג' רין סוף כ"ר-וסי'
 ריעכר 6ף 6סוי כסי כם6י דסתס 3ד)קנון )"ר ד)כ6ורס 61ף5"5
 ככסר 6פ 3כתחלט חונור6 לק סו6 דס6יסור סכ6 כן ק,יןחט
 וכן  5טתחלט. כ)) לסהנויר 6ין כככד ד6ף 6פקר כן06

 כככר, 5טק) ים ריותל 6' דין כ' כ)) כ6ו"ס ק5תנוקנוע
 טדמ ותתייכם חתחקס 6ינו כדתיס חרוכס דככד כיןועי")
 ככר כי 3כתח)ס )טק) 6ין נוקוס נוכ3 וק") כ))כתוכו
 3כסשג 5טף) סכתכ לטדי6 פוסק כקוס נת65 1)6 זקןסורס
 ס61 זס כל . רס נוגידי תכוקר ססו6 רק ]ד[ : 51"עכככר
 ועיין רס יזגירי דכר נזכר )6 כ6גור 6כ) )' כ))נו16"ס
 ופסק נזס ט6ו"ס על קססיג ק"ח ק6)ס כניתין תס6תכתטוכ'
 8 טרס עס טגידין יסיר ככך דת6י דס כגידי כ)) כפוקת6ד6ין

 תטר"י דגס כ)) ר6יט 6ין תולין נומסר"י ר6יי' ס16"ט טתכי6ותס
 2 ת)יחט כ65 יתיס ג' קססס ע5 רק סדס גידי ע) תקפיר 6יכותו)ין
 רכריו 3ור6י סגט . עכ") סי' כך קסיס נועקס כיקור רנקטוס6

%כוניס



 ?ך%ך,מם4*ךן מליחה בלא ימימ נ' ששהה נשרהניתורה

 באו'ר ור"י עכ"ל לזה ממרשי מיא ראררבח ממררמי ראייח והביא גהיגין דלא בתב מהרא'י אמבם חחחר*י
 מנהנ' להו והפחנו ז"ל פולק מהר"י להם הורה שקש ואומרי' לבתחלה היתר בו נוהנין ]0[ רביםופמקומות ליה ממרשי מיא רמאל המררכי כמכרה קיי'ל לא ראנן לך יתבאר מ"ו שער דלקמן ועור ובתר4וםרבים שהם המתירין ארברי לממוך יש הררק שעת או מרובה הפסר ומקום בריעבר אך לאמרו לחוש ישדלכתחלה ונראה . עב"ל תעצבה יש לרין ואם נקבל קב6ה אם מהר"מ וכקב רמותר ר"י מפי ערך בני מקובליםפתב

 : שיממכו מי על להם ויש זקן הורה שכברמאחר
 חהמו זה על לממוך דאין או'ה וכתב . שבאל מלח ע"י ויפלמ רמו שיתעורר כרי פושרין במיםלשרותו מליחה בלא ימים שלשה ב'משחה פהנו הנאונים במקום צ4 שמעתי מרושין מהרא"י בשם ש9ר בהנ'ה מחבר

 :אב
 שמא %ן רהיישינן מליחה בלא ימים נן אחר ער בשר לשהות שלא רמנהנ קצ'% מ" בפמקיו מהרא"י *תבוץ
 עכ'ל: מותר עמושנמלח ובשר ]ע[ מליחה בלא כנתבשל הוי מלוו אם ]ח[ מליחה בלא ימים שלשה ששהה דבשר האנור טזבן עב'ל: לא א מליחה בלא ימים שלשה שהה אם ספק שחיה בבשר למעשה הלכה התרע ]ו[ באו'ה כתכן
 אתרות בחתיכות מליראה בלא ימים שלשה ששההה החתיכה זו טהערפה אם קנ'נ מי' בת'ח בתבה

במלה
. יעקבמנחת

 ניוי ע) %קפזו 5י% אולין  ותטי'י ח'ס 6כ) כטעמי' מ5ת'*פני'
 לו0וי*) כו"ס תתגו גע)ס טו6י 603. דפ5יג ת6ן ו)י%דס
 וז"3 )סוי6 סכתכ וח)יחתו כסר קויית כרין א31ין ת0ר'יס0ו6
 0גיוין דוס ל%י נמ 6מוו ימיס ג' תוך *יקר -ס%84סר

 160"0( מיוון )ו)זס עכ") כ5לי תתירו 3נוררכי 6ין 3מ%4דמתקס0
 3דחוק )51ריך 0רמ נירי על דנו0רי') סקפיר6 דעיקר )0די6סרי
 ונותקטס( ככסר ונכ)ע 0נידין חוך גככס דדס 0טעס ו5ונעיח16ד
 עאי כ"6 )כתח)0 עכ"פ נכ0שג כניס1) %1סו' )0ק) 6ין)ון
 עד ד0 גירי ניקו' כ)6 6ף )5)י דנוותר 6' דין )עיל 1כוונ61ר5)י
 כיקור כ)י ינויט ג' קס0ס 6ף גחכסל ד*סר 0יכי 6כ5 יטיס נ'6חר
 1)תכט) ינויס ב' תוך נועט וסודח *ת*קר 6ק'כ 06 לסנירי

  טריין כילו ר%  ר5עשג  ייר%5 4תעס0. 0לס0 0תרגו ]ז[ :וק')
 ד0פק תטעס כסינוניס )קמן נוס)י:נ ונן עכתח)ס. )כט)טלמר
 )6 תתייין )1 קיט וכדכר 353ות דיכו3 6ע"ג . )קו63דרכנן
6נוריגן

 ספ"
 % ז0 נו'ת ע"ד ג33 לקנון כנוכו6ר 3קו)6 דרכנן

 רס") כחכ תלחו. 06 ]ח[ : חי דין סרכ כנושס דסי)'תתיקרי
 ו6ח"כ ו0ודח כדיגו ונז)חסו נוליח0 כ)6 ב"י טס00 דכסרפכ'ס
 כקר 5יר טס ונת65 ככיסס פיעור ססס 1)6 ככס6עיו 16תונו)ח
 6ין סוכ . 6"כ נופליט סר6טונ0 0נוליחס י06 נפסך נותס610
 כת)יח' ב0 ר6סונס כנו)יח0 דס י65 )6 ו6ס סני0 ת)יחס5ריך
 נכוגיס ודכריו . עכ"ל )35י ונוותרת  ,ונטר ו6ינו  טפליט 6יגוסניי0

 נ5"ע רס"3 ונרי סניח ג0"כ נספרו )ו0ס'כ 3'כ ס*ק,%:עפ כסי' 0ע"ז ססכיס וכן . ע"ס שס קס6ריך כנוו ור6יותכטענוי0
 רננולח דסיכ6 רס"נ לודכרי ונוסתע סם 0ט"ז עור 1כת3ע9ס(
 )דברי  חוסיין ס6נו ד6ף ג6סר תנוקכ ס6ינו 3כ)י ר6סוןפעס

 ו6ס תגוקכ ס6ינו כ)י ע"י ונ6סר נו)יחס ע"י סדס י65יסיו6 . לק631 ל6 6כ3 סנוליחס י1עי) %)6 )חונור' 0ייגוסג16גיס
 ג0 כאמר מנוקכ ס6ינו 3כ4 וסודח כת)ח סככר כסר עתות)ח
 ירותי ו% סט19 עכ") תנוקכ 6%ינו ככלי  טנתלח  ייץ נטרס6ר
 סרננת ד6י נוגוק43 ס6ינו כ)י ס5ר'ך ד6נו6י 3ו0 דעתו)0וף

 כג5י 6פי)1 6*כ . ס9)יטס נקכי נסתיוו סדחי: ד6חרסס31ריס
 יס יפ4ט 5יר דפ)ט 6ג3 )נוינור ד)יכ6 דכיון נ6סרנוכוקכ

 6*כ ס)יטס נקכי נסה.;י 63 סרח' 6חר ר6ף ס0ונריסכרעת ו6י . ע5תו וכט"ו ע' ילי ח' מ"ק וע'ס וי'1 כ33 לקנוןוכנוכו6ר
  סי' כ6גיר  %ותר. ענוו סכת)ח וכסר ]ע[ : 51'ע כ' רין ז'כ)) )קתן %רכ כנו"ס נוגוקכ ט6יכו )כ4 נוכוקכ ע)י כין )ח)קיס 53יר כגסרס דיוק6 ז' 0"ק וע'ס וי"ו כ% )קנזן 31נוכ61ר .סכלע  דס  יפלוט ליר ריפלוט ר6ג3 נ5נור 5יי  חנו9נ  ט"ינו 3כ)י6ף
 נתנס) )6 6ט יתיס ג'  יטסס ע5נוו דסכטר תסנוע ק5"60)"ף
 )5)י תותר דנוו לסו5י6  טנ%לח כסר ס6ר  עס  סיחלח "ףעדיין

  רמ %כו5%י6 3ן כייר6 ל, ללייס יוי  על  ו6ף נוטעס 45יס"חו לכק) ד16סרין ק"ס סי' 1ת"0 כחס1י סר6"ס )רעת תס6"כ35יי' 6חר 33ס) דנווהר ג"כ סונריס וע"כ  סנח9סס סדס תו5י356יי' דע'י דסוכרי' ספי0קיס ל6וחן 0"נו . כ35י )0תיר 60נורדכחכ ד60 ט0וכר ונ'ל . ל5לי 6ף )"סור ודעקו )סהיר ככס"ג ססור60' נוורס ע3 ססינ )'כ ס"ק ס"ט כס.' ו0ט"ז . כ6סר נתכס) 06*ך ד6חריני דס ב'כ יפליט דידס דס יו5י6 %יס דע"י %ון 5"לו0טעס
 דכדיעכך נ' דין לעי) וסרכ סכע. סכרעת )פי נ)ע'ד ו6עכ"סור כסר טיר נס  לתלח י,ס יכי' רירס  רם  ויפלו'  6ייוי 3)ויתר )יכ56"נ
 ע3' 3טתוך יט ע"כ סנסר י6סוי 53)ינזחירס 6תס 6ין 061 דנוי כריעכד גתי 11 6"כ . 35ייי 6חר 3כט3תוקר

 חיטם סט'1 %ל ב*כ %סטיג  ססאך  %ל כגס'כ 81יין , וק")סחחיגות כין כגתעלכ ס'ס 61'כ כ35י 4%ר כפ3 06 דסרי )סרי6ס3"ו 0" רכיכי 6פיי כספר וכ"כ חותר כז0 וגס 35יי' 6חר33ס) דנתירין ספוסקזס

 סתס ד)כך ן' ס'9  סס יס"כ ינ' ס'ט מי' וגסשע  רל9חן3מית*י' וס  נל סיתיט סרכ  יגט ריעכר %מיר ס6ו'ס "ף ותשסלא*ר
 כריניס לסחתיר  ו6ין .  ופססי' נסי6 נסר6 )סיות כדי סדכרי'סר3
 . לכתחי)ס 0יתר כו *ו0גין ]ס[ : עכ') עוד )קייסכסר51' סיטנ )סרותו יס )כתחי)ס  6ך ('  סנ,יני' חוחרית ססו6  ייון445

 טסורער סגריל  סג5ין יייכי חתי ת'ו לפני ג6 סנועס0סנועתי
 6יו סל סעור לספטיי וסורס  ס%4חיו ר9 סעור  עססלחיס  כפורן יתיס 3'  תיך  %סורתי טיןימ נ1%5י'  ול'ל תפר6גטחעע
 וסדח0 נליח0 633 ינויס ג' סקס0 *סר כדין י5)ס וסס6רולנסלס
 כיקכיקנו"3 כיקכי 3י0 ד6ית כיון סד"6 טסור ע1ת ס) עור בכיע) תפ.3ין דכ1תגין ס6 גני ע"6( ק'ח )דף קר0.5 פ*ח 3סכתועיין סג"ונ" ח1נורות ס610 כי1ן 3זס נוקי)ין ינונן וית . סנועתיע"כ
 רו05 ,0 6ף נוסי1ע )יס. ונוכסל יסכח סנו6 ]1[ ודוק:וס'ס
 6נו"1 )י סקסס )תק)ס רחייסזנן 06ור נו'נו יתים ד' 6חר)5לות
 צסכסות 6סור )כן חקל0 )ידי סי63 3ווד36 קר1* כנוו. סו6שס נורוכס כזנון נו"נו ס"ם ד6יכ6 6ף חדס י"3 לססס1ת דסיינוחרוכס זנון לצ0ות ס5ריך כיון דרוס0 ספק וככסגוס נוועע כזנוןלתי' חייס'נן )כן  5יסיר וריי 4רי ינ6 ויכסל יסכח ר6ס1פי69 חרי ויט  ולינ6  כ6ן חס""נ נטרפס. ל" רסחרנגולת כ))6יסור  ט"גי:ן %  צל ם.מש;כנ ,ננ1' נוטוס )חקלס נוועט כזנון חזיסיכן 63 3כן טריפס. ספק לקס61 ס0חיכני)ת 0תס דדוק6 וססכת. ר' ויין ע"ג כ3) )קנוןסרכ וכ"כ נו0ר6"י כסס נו"ז 0"ק כ"ז כסי' סס'ך וכ"כ . יוט כ'6רק חועט זתן ססו6 כיון נ'! סי'  %ררוסס כתו יסנח טח5לח9לס  חייסינן  רל,  סס 0ט"ז וכתכ ר6סוכ' טעינ0 ק) 53יססיטי) עד 16ת1 דנוססין כ5יס ונוטיל טריס0 ספק ססו6 כעוף ט'סעי' פ"1 סי' צקאע דפסק נו60 שנ6 ת6י גר'ו יוסת נווסר'רס6)1'ף

5ט



חמאת ראשונה הדהההמהורת8

%ש,ו*ן"'ל~יןגז.ששז3243ק
 ש"ד בהנ"ה וכ"כ להם להתיר אין אימור כו נהנו אם אמנם וכחב הרא"ש כדברי דשרי וקצ"א ע"ז מי'בפמקיו כתב ומהרא"י מיימוני בהגהות הוא וכן דאמור משמע ע"ב תשל"ט דף פכ"ה ובמרדכי ימים נ' תוךלניקור לחוש דא.ן רשר' כ.ה מ'טן כ-מ בתש,בה היא"ש כתנ לשחימתו נ" תוך מחלנ נ-,ררי שלא ובשרמ(

 ומשמע מיימון והנ"ה המררכי לרברי חוששין ואין חיישינן לא האליה ועל הירך שעל הרבה בחלבדאפי'
-

 ימים: נ' תוך לנקרו ליזהר יש לכתחלה מקום דמכל קצ"א מי'מרברין
 : הלוקים דינים ששה בו ויש תהלה הודה ולא שנמלה בשר בדין . ה' רם4כ2לל

 מוהר"ם אדברי לממוך יש אחר להכין אפשר שאי בע"ש שהוא או מרובה הפמד במחום הוא אם הלכהולעניין מתירין והרא"ש ומהר'ם ב"י ובתב ר' כלל באו"ה וכ"פ דאטיו טרושין ומהר"י מם"ק כדכריבריעכד אפילו אימור בו לנהוג דיש ש"ר בהנ"ה כתב וכן אמור. ונמלח ]6[ מקחלה הודח שלא בשר של חתיכהא
 ר' כלל האו"ה וכחב דיעבד אפי' אמור הכי בלאו אבל נונא בכהאי עליהם לממוך הם וכדאי עכ'לוהרא"ש
 שבתום' אחר לתירוץ דשרי ונמלח קמייתא הדח' בלא שנצל' מצלי המתירין לרברי ראיה שהביא ש'דבהרה מהרא"י מדברי נראה רכן בשר לאוחו תקנה אין רקאמרי ]נ[ האומרין מלשון משמע וכן אסור לצליאף
 א,י' אימור לנהונ דיש דכתב שם מהרא"י מלשון יראה וכן אסור עניין בכל האומרין דלרברי מכללוכו'

 לרברי דאף שכתב רורא שבשערי תרת א כהנ"ה רלא ההנ"ה בתחלת בו דמרבר קאי דאצלי ומשמעבריעכד
 : בצלי מותרהאומרין

 שיתריך כרי ראשונה רהדחה למ"ד אבל הכשר. שעל דם משום רא'טונה דהדחה דאמר למאן רווקאדהיינו מהרא"י כתב ט"ו מי' ש"ר בהנ"ה א:ל דמני מרושין מהר"י כתב מועטת הדחה רק כראשונה הורח לא ואם21
 שיעיר שהה ולא ונמלח כלל הודח לא ואם עכ'ל. בדיעבד להקיר ויראה ]ג[ מועמ' בהרחה מני לאהבשר
 שיעור אין שעליו דם הבליע שהמלח חוששין דאנו רמאחר נ"ל ולא ד:מרי ד' כלל האו"ה בעל כתבמליחה
 מה דהיינו דידה דם אח"כ ויפלוט מליחה שיעור נשתהה שלא דמאחר לומ- שייך ולא נאטי ומירלרבר

 בעין רבדם הפומקים כתבו רהא אינו זה שעמו מדם שבלע מה ג"כ יפלומ דירה דם ריפלמ אנכשבתוכו
 שיעור נשתהה לא אפי' ראמיר נראה ולכן . מרושין הר"י משם ש"ד כמ"ש וה לרם וה"ה . כבכ"פ אמרי' לאטצבלע
 ראי' אין ובזה ]י[ לצלי רק דשרי כחב לא כאו"ה אף מיהו . ד' כלל באועה משמע וכן ש"ר בנליון דצא וכןמליחה

לאימור

 יתן סרס 60 3יוכ רסגי וס6 כרוכ. כט05 ]י[ : ע'ם6חל
 יסומיע
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 0ר6וי חתיכס נוסוס )6 ]י6ן : )"6 סי' )וי מסר'י 1כתסו'קע'ט
 כרכו 656 3סתככר 0י"וי תתיכס 6נוריכן ר)6 0טעס .5-סתככר
 13 סכ)וע רס נוסוס רק רס6יסור כ6ן נוס6'כ נונופוס6פרס

 ססו6 זס ררקר כר6ס נו"נו ]יכ[ : 3' יין נו' כ)3 3קנוןועיין
 וכסינוכיס ז' ורין ו' רין ע"ר כ5) 3קנון עיין . סג6וכיס חונויותרק
 סס ועח"ס עיון 51י1כיס ק5ת פתי1ס סרכ סיכיי גי6ססס

 : י'זכס'ק
 טעס ססוכייס 3פי 0טעם . "סוי תמ)ח ]6[ . ה דסי'%ל
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 וכ'כ סרס ע)יו סיס 6פי' 0רחס 5ייך 6ין )5)י דכסיכותכת
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 וכו' כותכת ססכר6 וכן ס)וי כוסי"י ונו'ס וק") סכית ונו)יחססרחס
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 )6סוי 3נ6ן ררעתו סרכ כתכ ג' רין ט'ככ33

 תנוס וכן )5)י 6פי'
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ש



 פדץךצצחצן ראשעח הדההי%4 יאררת
 להוש דיש לאמרו יש מועמת מליהה רהיינו לצלי רק נמלה לא אפ" ולקררה ]ס[ נ' רין ט' כלל לקמן .ועייןלאימור

 י': כלל האו'ה וכ'כ שעליו רם הבליעשמא
 משאר מפי אמור אמאי מ' איכא ראי שעליו הרם מר בהתיכה מ' רליכא רמי'ר4 יראה ש'ר בהצ'ה בתבג

 בה שיש התיכה שומ לך ראין כתב ר' כלל והאו"ה עכ9ל בם' רמשערין רקי"ל היתר עם שנמלהאימור
 ארברי לממוך 'ש הלכתא לענין אכל מריפה הרם ננר מ' בראיכא אפי' לרבריו נרא,ו ולכן האימריןטעם הרא"ש שמי' כמו בתוכו רנכלע וחור למקום םמקום שבתוכו הרם רפי' וחיישי' ]ז[ הימב שבתוכו הרםמפליט המלה ראין אסור שעליו הרם מן מ' בראיכא אפי' ולכן הבשר שיתרכך הרהה מעם רם'ל ]ו[ מרבריונראה עכ'ל בהרהת תהלה הבשר נתרכך שלא מאהר שבהתיכה הרם כל מפליט המלה א4ן ונם שעליה הרם ננרמ'

 אט"ר סומכין ראנו מטעם מועטת בהרהה להתיר מומכים אנו רבריעבר נתבאר רכבר בריעבר להתירומהיא"י
 : מהרא"י כט'ש מהני ס' בו רישירעינן אי אכל רמילתא במתמא היינו שעליו רם ננה מ' שיש התיכה לך ראין באו'ה רכתב אע'נ שעליו הרםער בהתיכח מ רהיה ירעינן אי בריעבר להתיר עליו רממבינן זה בנירון וה'ה שעליו רם משום רק אינוטעם.הרהה

 או שריק רמשריק פליטה רם מקרי האהרות לגכי מ'ם הורהה ולא שנמלחה בהקיכה שננעו אע"פמותרת האהרות _בראפונה הורה ולא שנמלה בשי אצל שהורהו הקיכות שאר נמלהו ואם ר' כלל באו'ה כתבף
 : פלמו כךככלעו

 לעולם אמורה התיכה ואותה ההק4כה כל ננר מ' בעינן הקיכה אותה נתבשלה שאם באו'ה כתכ עורףץ
 אמתירין': לממוך יש הרהק שעת א* מררכה בהפמר לעיל נתכאר וכברעב'ל

 האימור פעם כי לאמור מעם למצא דצצרך למה ירעתי ולא ]ח[ מצאתי . וק'ל בכשר רם מבליעוהמלה ארעתיה ולאו הרף על או השלהן על מלה יש שמא כי לכך מיוהר שאינו שלהן ש ולא רף שום על לא בתהלההודה- שלא בשר שום לשום שלא ליזהר המהקרקים נוהנין וכו' ונמלה הורה שלא בשר רין רממעם הר'ש שהני' באושהכתיכ מצאתי לעיל שנתבאר כמו ואמורים מעיים בני בכלל אינם הבומות ובית והממם שומן אכל מותריןראשונה הרהה בלא נמלהו ואם מעיים בני מקרי איוהו ב' כלל לעיל נתבאר וככר רם בהם מהזיחין אין מעיים כנין
 : צוא מי' בי'ר נדאיתא בצונן אפי' בשר כלי על איסור דבר להניח ראסור ]ט[פשומ

כתב
 יעקבמנהלע

 לסדי6 וכנו9ס טנו0 כמין כדס סוס )" וז0 ס916ס סונרנו'נו
 ל6סור כ'כ ר6.ס 6ין וכזס סרכ כתכ זס ומל . ד' דין ד'כלל
 לקכו11"1ה סר3 כת3 ולכן נומס 3טין כדמ דסוס ל6סור ט5נוו דטתונו'נו

 3סינוניס 0ר3 נוענומות וכן דטתו 0כן לקנון 0כוכו6ר וכ1'
 ל16'0 ככור סחעק רק לסחנויר טיקר רטתו סכן ט' כללקנון
 נוותר ר%לי נוסנומ . ננולח ל6 6פי' ולקדרס ]ס[ : נוקילין וי0וכת3
 רק נטלח ל66י

 ל5לי'
 נו6ין ק5ת ע'מ כסינוני' לסדי' סרכ וכ'כ

 וז'ל סטטט כתכ ז' רין י' כלל סכ6ו'ס כיון כזס לחלק לסרכע6
 ונכלס כסרס 16 סוחס כלתי סננולח כסר כנון נוליחס 3כלס'ס

 0טמס מ6חר 5לי לתליחת קדרס נוליחת 3ין חילוק 6ין ~חדסננולחו
 ר6ין סטמס סמיקר וכיון מכ'ל לזו זו כין כקי6ין 6נו 60יןנוס1ס
 6כו ר6ין כ6ו09 פמנויס כנוס לקנון סרכ פסק וכן כקי6ין6נו

 כנוליחת סוי זו נוליחס דסכו6 כ5לי נותיר 5נו6י 96כ כזסנקי6יס
 רכת' ת6ו'ס לסדי6 נר6ס וכן מלי 6פי' ג6טר ד6ז לקדר30סר
 סו6 רכך לותר ו6פסר קדירס לנוליחת 5לי נוליחת כין חילוקר6ין
 ססס רל6 רסיכי ס6ו'ס רמת תחלס סכ' לפי סרנ רנריממת
 ר6יי' ס6ין כתכ כ5לי 6ך רכריו 1רוחס לסקל סי0 נוליחססימור
 נו'נו %לי רק ננולח ל6 וגס נוליחס 0ימור 0סס רל6לנומליות' תרתי ד6יכ6 6מ'פ ולקררס נוסיק זס ומל ס6ו'ס רכרי לסתורכ'כ
 ג'כ טזס ונלע'ר 53לי רנותיר ס6ו'ס רמת מל לסקל לסנווך י0ד"1 סרכ סו3ר לתטליות6 תרתי סנך ר6יכ6 סיכ6 כ5לי' 6כל ל6מרוים

 דל6 סיכ6 כ5לי 0כותיר כסג'ס כ' סמיף מ'ו סינון כס'מ סרככוונת
 0ס וסט'ז כ5לי סתס רנויירי " 5)י כנוליח' דסיינו נוליח' סיטורסס6
 כנס'כ וס0'כ כן 6ינו חט6ת 3תורת 0ימתו ס0'ע מל כתכ ס'ס'ק
 כנו'ס טיקר ולמ9ר כ6ן סר3 ר3רי לייס3 0ס זס 3סנילתרחוק
 עוליס. 6' כקנס וכק'מ כ6ן סרכ רמת דננו65 זס וכסמיף ר'3ס'ק
 ל6 . סרתס עמס ליס רסכיר6 ]ו[ : ורוק כסינוניס סר3 נזענוטותוכן
 כתכ רס6 לחור סיתרכך סטמס רווק6 רס'ל לונור סרכ3פי
 ס6ו'ס פסק וכס'ג טמליו סרס כגר .ס' כס 'סיס חתיכס ס6יןג9כ
 %ר6י 6)6 ספליו רפ עהוס סו6 רסעעס פעטיס כנו0 ר'גג55

 11 לדעס ד6ף דנולת' לרווח6 רק כתכ ל6 סוס כל נופליטסנולח 6ין 1גס ו3ו9פ לונור יס גופיס 163'0 וכ6נות . סיתיכך כריר6סוג'
 רט נוסוט סדמ' טטס כת'ר רמת4 טיקר ,63נות 36ל )6סורריס

 ותיי0י' ]ז[ : 5'ט ס6ו'0 רטת ככוונת סרכ פייום לפי 6כןסמליו.
 כיון סל6 זס לטמס סר3 ר56טרך וס6 . לנוקוס נונוקוס סרסרפי'
 סרס נון ס' ר6יכ6 6ף 6'כ לחון רתו כל סו5י6 סל6רחייס
 כתנטל ק)6 6ף ותיירי )1תר יס סכפנים סדס נוכת נ6סוסמליו
 ונולית' סרתס ע'י תקנס ל1 יס טריו1 0נפני' דס נו0וס 61'כמריין
 )טיל כט'ס סנית ונ4לית' סרהס נוסני סכסר 0יתיכך דלטטס0נית
 תנוס כוותר 61'כ נגרו ס' 6יכ6 ס6 סטליו דס כוקוס ו6י 6'נס'ק
 קו0י6 זס 6ין וכ6נות . ירמתי .1ל6 ]ח[ : לדטתייסו 0ניתונוליחס סדתס נוסני ל6 סיתרכך )טטס ד6ף 6וסרין לרמת סר6שם0פי' ככוו לכוקוס ת3וקוס סדס 0פ*' רחוס0 סטטס סרכ כתכ לכךנפסך
 דם 6יסור כו ודכוק .יתלח ל6 רכסי כיון ט'נו 0דפ על נולחיסיס ל6 06 6פי' לכתח)ס פי' . לסניח ר6ס1ר ]ט[ : 1ק9ל ר106ןנוטמס 6סור נוקוט רנוכל ל6סנומי' 6י5טריך לכן 695 סי' כטישרכנוכו6' 3סר מליו לססיס תותר לסרית רטתיר כיון וסכסי לנויח0(ליכ6 סרף נוקוס )ד6י 6יסור 0ל סו6 0סדף 16 כ0י מליו לנולוחליחר רו5ס ו6ילך נוכ6ן רמכסיו 6ף ל06כו1מי' 56טרך זו רסג'סכ'כ
 נולסריח יסכח וולמ6 סיתר 0ל כלי על לסוס לכתחלס 6סור6'כ
 ופסוק כ5ונן 5ונן כטו סרף כסרחת סגי מליו סגיח 6טדכריטכד ור6י 6כל 3'( ס'ק 03'ך סס )ומיין 5'6 סינון כישד וכנוכו6רסכלי
 6סרו 1ל6 תתנו 316 סיכול זטן כל ספל4עס רס מן סרףכ6סר )6 דס6 נכונס ר3ר 1ל6 עכ'ל ספליטס טן סכולט סכלי נ6סרנו~נו פולט 6ל6 033ר סנזלח מ3ליפ 6יגו 6פי' כרכר 6יסור 0יס )יסתיפוק סק0ס 3ת9ת ונוסר'נו וז'ל סכתכ ר6יתי ג' 0מר כ6ו'ס נוסרס'ל6כן
 רעס 63יט 6יירי זו רסג'ס ומור  מנוס3 כס6ינו 06 כיסכלי

 161)* כ% 65ן סל3 1תסטעות לט1 ק6יגו דגר סיכ נרכרי כגסכין 6יה רטתו לסוף יררתי %1 תסים'ל פכ'ל רותח 3ול0סתכו0
ג*ומו



ףצם4צן לציר ש4ל מצוימהורת10
 : רינים עוערה ובו . ומיו נפל ציר או ; לציר שנפל בלר בדין . וכלל

 וימלחמ 'חיר ]6[ הציר לתוך שצפל או ציר עליו שגפל בראעצנח והורחה נמלח שלא נשו נש-ר נתנא
 חוורין ציר שבלע נמלה שלא רבשר ההרומת מפר בשם 1' סימן ישר המור בתב וכן נהונ והכ'ומוהר
 כמ'ש הציר אצל להגית אמור לכיעקלה אבל בריעבר להלכתא נקמינין ררבי הב'י וכתב ושרי צחוומולחין
 שנמלח כבשך חוה כן לא דאם הציר מן להרההו צריך ]נ[ וימלהנו שיחזור וקורם ש"ד בהנ"ה וכתב יה4שב"א
 רציר ]נ[ . א44י ומלדצ שעלי הציר מן תחל6 הריוצ לא אם אף בריעבר מיהו כתב ה' כלל וב%"ה הודחולא

 וציר ואמר ונמלח רירח שלא כחת'כה יצי עצפלוציר נמלח' ולא יודחה שלא חת'כה ש'ר בהנ,ז כהכ13
 פמירא במנןם מותר ונמלח דצרח לא ראפילו לעיל כתבהי וככר רשרי כתב ]ר[ ובאו"ה שעליו רםמכליע

 על שנפל בעין שרם חםיער כלל באו'ה כתב עור להחמיר יש הכי בלאו אבל בכה'נ וכ"ש הרחק שעת%
 עריין נשלח שלא הבשר על בעין אפי' נפל רם ואם מריפה מליחה שיעור שדצקה שלא אע"נ שנמלחההתיכה

 : דצא ונשומ עכ"ל צונמ' רשנ'הם רכשרפשימא
 שהה אי אבל ככיש' שיעור שם שהה ,שלא אלא ע44י לא לציר ונפל נמלח שלא בשר רשריק הא באו"ה כתבג

 : עכ'ל לעת מעתששרהו בשי נבי שאמרי' כמו כמבושל דצא רככוש בציר כנחבשל רה'ל תקנה לו ראין פשימא ]ס[ כבישה שיעורשם
 בכלי שנמלח חתיכות עם פפילות ח.עיטת נהערפ אם המררכי בשם מ'מ מי' ב"י כתב וכן . ששר בהנ"ה כתבו4

 מפילה שחתיכה מ%ירי דלא ונראה ]1[ עכ"ל שנמלרצ טהחתיטת מעם קבלה אם אמורין כולן מטקבשא4ט
ולא

מנהצע
 רכרי טלפנינו  סגוסת' לפי  5כל סרכ  כרכף מוטפ' נוטח' 6נזומן

 :  וס'ל  וכרוריס ננוניטסרכ
 סגכונט רסניס6 ס'ר כסנ'ס כתכ . 1ימ)חגו יחז1י ]6[ * ר'נבלל

 סייך 6יך ד6ל"כ וימ3חגו ויריחנו יחזוי 3סיות5ייר
 ועיין . ק6י ד6סדחס 636 מפולס גמ3ח 63 ס6 יחזוי)סון
 מותר לסיות חוזר סחתיכ' פי' ק6י 6סיתי חזי0 רלהוןסתיומת ססי כל' רנוכו6ר סיסכ'6 כסס סס וככ"י פ' סי'לט"י
 ססודח 6ף כ13מי לסריחו. 51ייך ]כ[ פ"ס: מליחספ"י

 פ'1 סי' וכפכ'0 כ16*ס ומסיס'ל %יר. סגפ3 קודסחחח3ס
 ק,ש4מיע פ3יו יספוך וסי51' לכתח3ס 6פי' ולסריחו 3חזור ד6"5פסק
 נו'3 ס'ק סס וסם'כ י"ח ס'ק פ' סי' סט"ז ססכמת 610 וכן וריומיס

 סיינו יטכ סרחס ר5ייכין רס6 מסתכי וכן . סגי רסו כלרכסדחס
 כל כסדחס ספ3יו רם מסוס 3מ'ך 6כל סדס. קיתרכךחטפס
 5יר מסוס רק סרס וגתיכך סורח סככר כ6ן 61"כ סגירסו6
 . ריכנן ד5יר ]ג[ וק"ל: מופטת סדחס רמסני פטוט' 6"כטפליו
 * רסיי כתכ ]ד[ : ד' ס"ק כ"6 .כל3 )קמן ופיין כ' ריןכסמוך וכנוכ61י כככ'פ 6מייגן ל6 ר6וריית6 ססו6 כפין כרס מס6'כפי'

 0ס'ך וכתכ פ'ז סימן כפכ'0 ומסים"3 ס5'ח ססכמות ס61צכן
 כסר כתכו דל6 וכ'י ספוסקיס מסכועות סכן כ9ט ס'ק פ'כסי'
 נמלח' ם63 תסל כסי חתיכס נמסיי'ל ומ"ס 1 נמלח ול6ססורח
 06ור' חתיכ' 6ותו ניגיסס ונסתס' סמ13חיס כין וגתפיכ'פריין
 כין סנתפיכס כיון סתס דס6ני גר06 טכ"ל. וימלחגושירחנו יחזוי סנתפיכ0 טיס סורחס 06 6מנס למלחס מופיל651

 סס'ך פכ'3 פ5מו מסמלח 4 רס סקנל 6פסר . סנו13חותסחתיכות
 מ613ימדכייו

 ס16"ס 5רפת מסיי'ל רפת 3ססוות סכיקק
 6כל . סחתיכות פס גתפיכס וכין 53יר נפ3 כין ו)חלקומסרם9ל
 רין 1' כ3ל נ6ו'ס מנו6י רלסרי6 כן 3ונוי 6פסי 6יכ6מח
 חתיכות פס תפ5 נחי חתיכות נתפינ 06 ד6ף י"ט ודיןי'נ

 מסים'5 מרכרי לסרי6 מוכח וגן חותר. תפל ססנסרמ13חות
 וסס'ת סספרס יד כק5י' וז'3 זס 3דין סס י6"' ססכי6כמס
 נ'כ כתכו ול6 גמלח סל6 כסר פל וסמסו סגנולח כסימכתכו
 סורח )6 6פי' מסמע סתמ6 ומרכתכו גמ3ח 1ל6 ססורחכסר
 נוותרת פ5מו מסחתיכ' טפס קכ3ס 06 6ף דלרפתס סףפכ"ל

 ססכי6 ס'י סג'ס דפת כן ספי' לפי סיינו ס6וסי)ומסיי'5
 3ומר 6'6 63מת 6כל סנע סכ6ר וכמ'ס ר' דין כסמוךסלכ
 ס%חרוניס כיון ג'3 רינ6 ו3פגין לקמן( סגתכ6ל וכמוכן

 סל6טוגיס פסקיס יונ מסמפות וכן ס16'ס דטת פסחסכימין
 גלע'ר לכן 13 מחזל 6סקר כם'פ זס יין סתס סיכ61ף

 לנפרי ל0תיר שסקיס נרולי כמ0 סלפת ונפרטו' ספסירלי רי4עיי
 פעיט6 ]ס[ ודוק: ס' כלל לפיל כמכ61ר ונמלח סודח ס63כסר
 ד% וז') נתנ נ' דין ס' כ35 ע)סכיט %1ו'ס תקגי. ל1ד6ין

יעקב
 זס מטיפור כפחות ומיסו ר3פיל ר6סוני' נויס מסיייתנוע

 דסו6 ככיס' מסיפוי דמייף לסדי6 כדכריו מ613ר פכ'למותי
 4*ר כ% 163'ס תסמפ )וכן מיס כסרית כמו 3פתמפת
 לפת מעת פחות ככיס' 6ין וסחריפין סחזקיס דכייסרככ3
 6ל5 מיס ס'ס כ6מת 5יר דגקט יס6 פ'ס( סר6'ס כרפתוסל6
 כ5יר 6פי' מותר ס61 ככיסס מסיפול רכפחות ל6סמפיגןונ6
 מותי פ5מו 0חתיכס סחתיכס ננר ססיס יס 06 דכמיסופור

 סגכלפ פ5נוו ס5יר מכח פגין ככל 6סור 53יי מס6'כ 3פילכמכ61י
 רירכ דפת סו6 וזס 53יי סגככם כיון מליחס פ'י יו6165יגו

 רווק6 ס)ס יוס כסגש0 ו' ספיף פ' סי' נם'פ לסף%446כ"כ
 סייתיח כדי ס61 כ5יר רככיסס סר3 טתס ק'ס רכסי'אפ"ג
 3כ131 סמנליפ לפניין לווק6 סייגו 0ר6'ט כדפת ס16רפל

 מפחס פ'י 1יו65 חוזר מ'מ 36ל נ'( ס'ק ק'ס סימן נם'ך)ופיין
 וכ'כ . ל'ו ס'ק פ' נסי' 0ט'ך וכ'כ 3פת מפת כ3ום 6ינו06

 ד6וסר כ6ן סיכ מרכרי חס קסכין 6ך פ'ז סי' טכ'סמ0רס"ל
 ונר6ס פ'ס. פליו מסרם'ל 1סטיג ס6וי פל סייתי" כריככככק
 מפת כככיס' מייף ר6י מסוס כ6ן סרכ נדכלי כן סכיןסלכך
 פ' כסי' סט'ז גנוטך ו6חייו נ6סר 3מיס 6פי' 60 קססלפת
 פ'ם מיס ר6פי' זו קוסי' נסכיל סס"פ ס' סס ומגיס י"זס"ק
 וס16*ס וכס'פ כ6ן סרכ רכיי כ6מת 6כל כ6ריכות.רכריו
 כס'ך מפ'ל. גכנס 65'כ נ6סר 61יג1 כנו'ט וכרוליסססוטיס
 וכ*ג סלס יוס כתוכו גכ3ס ל6 06 11'ל כתכ ל'ו ס'ק פ'סימן
 רין כת'ח סס סרכ ומכי6ו 6כרסס כר י'ס פ'ם ס'יכסנ"ס
 לקמן סרכ רכתכ דס6 זו סי6 נדולס וסגגס 0ס'ך פכ'3ט'
 סיינו כולו ל6סור לי3ס 6ר יוס ד5ריך 6כיס0 כר סר'סכסס
 כיון לקמן. רירכ 0סינ זס ופל רמו כל מלט סכנרסיכ6
 דין נסימני' לסדי6 סינ וכ'כ מיר ג6הר דמו כל סלטדככר
 גככם ל6 06 טס י%רכ נו'ס 6כל פ' ס'מ כם'פ סרכ וכ'פט'

  דסייגו 4לם יוס נכניסס 6% כ6סר 6יגו וזס וחו כל סלטם63 6כסי וק6י כ6ן סרב ססכי6 מ6ו'ס סו6 זס סלס יוס3יצכו
 כסן סספתי פי' וכ0'ג י*ז ס'ק סם .סט'ז ססי' וכמו לפתמפת
 ס'ק ק'ס וכסי' כ'1 ס'ק פ'ז וכסי' י'ד ס'ק פ9ג ני'שמו
 ודוחק וז'ל סם עור סס'ך מ'ס גס מפ'ל סייגו סלס דיוסכ'
 ר3רי -נומגו סנתפלס נור3ויו מכו6ר וכו' חסרס*) ומיסווכו'

 0רכ רפת סו6 וכן לסרי6 כן מכתנ ט'ז סימן פכ'סמסלמש5
 מליחם פ'י ויו65 וחוזל 6מריגן ימו פ)ט ונח דטמ וכם'פכ6ן
 דל6 וגל6ס ]ו[ : ורו'ק וניור פשט )ע'י כגע מפ') סגככם66'כ
 לסה6 גר6ס פכ'ס 31מרוכי ס*י כסג'ס סיעכ גאןפיין .נויילי
 ע'נ דפ'ח סנפ ככ% י14רז וכן כחגחס כן לפרס 6מסרד6י

 סשק לעי) סיםכ6תי חיא"'ל רכרי עס כן סנופלמ" דניילוחות
 ופנר %יו ונם3 סוין ע) יצלקח זו סשר רסנ'ס סעיקר 16%'

ד65



 1%יוק0ש4לן לציר ששל מו"מרשרת
ןפ 5מ""%דן:;2
 ש4אש4ממשש(5נש%וש

 41י,נ'י'יגמןא"איצעז11שנחלםגלש
 יי י":; ש'"שוייע"1~ד.,4ין45"ויךמע

 אל1ן2ימגא4י814
 ץ1ןן1ןו%ן41%:ש'ובשבי4:י

פשא18קקב
 סי' פכ'ס מתסים"5 חסתע ומן וי%וט 6ייוי כ% 6מוינן1ל6
 רסטכתת 6תת סרכ ם3 רינו סרין 3טנין ת'ת 6כ) ט'טע"ז
 המריכי. נסס ס"ר סנ'ס כרנרי םל6 61חרוניס סשמקיסלוכ
 סס: עיין י'6 ט'ק וכמתוך כשו מי' יומף ט6יימ כממיכ'וטיין

 ל5 עשע 4 ענוסכ  ט6עו ככ3י יהו6 6ף . סיי ור6יגרככס'ג
 תסוס סמס ט6גי רנ6מי מנוקכ ס6ינו 3כ3י כסר לנעלחי

 וי'כ י'6 כ33 "תן כר6ימ6 5תקוס תתקוס ופי' רחוקדסמי0
 טנ3ע נוטיס 636 ג6מרמ 6יגו טי3ה רסחתיכה כ6ןמט16כ
 תטתטות וכן דתס כ3 י*6 ו6ז טנימ ית)חנו 64"כ פ3יט'ר0
 כו' מוף פכ'ס תי%רם'ל וכ'כ סיי ככם6'ת 6ף רכס'ג סשטקיסכ)
 מטקכ ט6יט ככ3י רתיייי כיון ק*ח *'ע כ6ן הלכ ס3' על 6כןע"ז
 כע6"מ מוך מיי כנפל ס63 3*יל נפ3ס ת6ס ניט ר63 כ' 6יך6"כ
 סרכ רפמק דס6 לותר ו6פסי 63שי נ' רין ז' כ33 3קמן סרנפסק

 כל6 מס6'כ מ3יחס סיעור טסס 631 כגת3ח רוק6 סיינוש63סוי
 : ע'ע טיי תגוקכ ס6ינו גלי תוך כ*יי כנטיס 6ףכ33

 כ3י לעך 6פי3ו רכס'נ ספומקיס ותסתטומ . המורס ו3כן]ח[
 טוס ו6ין תסת3וחיס וכעט טפ)ס ססו6 כיון נ6סרתכוקכ

 תגוקכ ס6ינו כ)י ס'ר כסג'ס רנקט 636 תגופס 3הפ3יטדכי
 נרף סנט ס63י 3סרי6 וכ'כ סיס כך טסיס רהנוטטסמסוס
 3הרי6 תסתע וכן נושו . מ'ק ט' ככה' סס"ך וכ'כ ע"ם ט69פ"ט
 כתסים'ל ועיין י'ע סשק וט'3 ט'ט 3' רין ד כ3ל הרכמרכיי
 יותי0. 16 דיוס ]ט[ : ח' מ'ק ר' כ33 וט'3 ט'1 כף'פכ'ס
 כיותי0 טסו6 יוס רסכוונס 636 6' יוס כ"ט *יל פולט יומיס06

 יומ 06 פשק ע3 תסעטיס פ' יס'י ספי' וכתו מע'לרסייגו
 כוו*ה וזס ע'ר מי' כפכ'ס תסים'3 וכ'כ יטתור יותיס16
 תט'ל סיתר 3נסוג סכתכ תסר6"י 6רכרי והמומך כת'םסרכ
 וכם'ע טעות. י'כ כ5 ]י[ : וק'ל הפמיר 63 הנ16גיסכדכיי
 פ3יטמ כל 3סתיי ים חיוכס רכספסר סרכ פטק ע'סיתן
 ע' כמי' סם'ך וכתכ לסקל יט תרונס ספסר כל6ו6סילו 5יי ש3ע סלס ריוס פסק ט'ד סי' פכ'ס ונוסרס"ל ס5סיוס
 שסקים גוו)י רעת סכן כס"ע הרכ כיעת סעיקי ל'גס'ק

 כרכיי עלתו וטתך ]י6[ : ע'ט טטות י'3 לק *יל ש3ער6יגו
 ת6ול טספ)יג כ'ו מי' יומף ס6יימ כתטעמ ועיין .הל6'ם

 וכסכ"ט 163"ט כתסרט"ל וטיין 136 סר6'ם רכף תכהלסחתיי
 נר6ה תיסו ]י3[ : ת"ז מ'ק ט'1 מיתן כם"כ וטיין ט'ר.מיתן

 כסיתגי0 כ'כ 3סק3 ים תיוכס וספמר ס*ורך 3טת 6כ3 .לסחנויר
 6ה תיוכס כססמר 3סקל ים טטומ י'כ דכל- ע' מי'וכם"ט
 כני3 ורווק6 סנית ות3יחס סרחה ט'י וסייכו *יי תוךכנפ3
 נ6מר 6ינו סכטי טס כנח3ח 6כל טליו ס*יי 16 ס5ירתוך
 לטמ תעמ כל 3סק3 ים תרוכס וכסממר טעומ י"ב מוךכ3

 63 06 רוק6 רסיינו תיסו.נ"ל ]יג[ י': ס"ק 3טי3כתכ61י
 כתכו כ"ו מ"ק סס וכם"ך ט"ז מ"ק ע' מי' כט"יהודח
 ג"כ תוזגי פ3יעס נקכי נממתו סדחס ד63חר מכי6רס6י
 כרנססיה סתלסו ית"6 ט3 3התוס ו6ין וד) כמכ ע'6יל"ז רף וכ3'ה 'כתס'6. ברסכ"6 סו6 וכן יונס יכינו כססכי"ן
 קורס סתמירין %טת 6ף 63מוי ק6י וית"6 סהורח קודס6פי' 6ומי טסר"ן 3עי תסר'ן כן סתכו6י ר6ף ג'3 סכןוכתכ
 ססרשן ר6ף כל3 רטהו למוף ירדמי 1ל6 . ס3'ח טכ'3טסורח
 3רעמ 636 כן כמכ 63 ס6 תקוס תכ3 ססורח שרס 6פי'6ומר

 סמתיס' כ6נות 6כל כטסורח 61ומי סורח כס)6 רתהיר יונההל"י
 כתטו' וכת"ם כ)3 י6יס 6ין יונס לכינו רתרכרי 3ית6תטיקר6
 תטטס 163 כסורח ס6וסרין ויסכ"6 יונס סי'י דרטת ח' כף'*'*

 5יר רק כתוכו ו6ין רתו פ3ט טככר כיון 636 פליטס נקכיטנממנוו
 תסגי 63 *יר רפ3יטת סכ3וט רס 3ספליט ת3יחס תו תועיל6ינו
 רטיוד ר6יירי כלל נ6מי סוי 63 סודח 63 06 6כ3 . מנלט מסלפלוט
 טהו6 לכ5 ר0'ל השסקיס ל6ומן 6כל רס כלט )6 5יי3פ3וט
 הורח כין לחלק 6ין כמוכו הכנלט דס נמי פו3ט *ירסעט
 נ*תח וע"ם כ'ל הלמון לכמוכ סרכ סו*לך לפיכך סורח 1663
 חיע1מ רמוך תסתט סכו., ה5יר נטכיל יפמח ל6 וטוכ ]יר[ :5רק
 נקכי קגכאהתו 6תיינן ל6 כתוכו רס עור ר6יכ6 כיוןת3יחס
 כנינוין תס6מ כתקו' וכ'כ מ'6 מ"ק סס סס'ך וכ"גספליעס
 כקתר שס עוד ת"ס 6כן כיור וסו6 סרכ רעת קזס נ"גסי'



ףצם4צן ליר שםל נשרדעיתורה19
 מ"ם ]טו[ רותה חעצב חבשר .שאין לצלי רק נמלח שלא בשד ואפ" ע'% תשל8פ רף 8כ8ה המירכי טתכן

 : מיימת נהגשה הוא וכן רותח מקרי טמנו הנומףציר
 מבשר הבאה רציר אטרי' מצו' סעודת ולצורך מרךנח דבה%מד ]טז[ קצ'פ מי' הרשן תרומת בעל כתבן

 היוצא ציר אפילו מרובה והפמד מצוה לצורר שלא אבל %סר ואינו רותח. מחשיב לא מליחתו שיעורלאחר
 דמ"מ ונ9ל לתוכה שנשל בשר אי בשר על נ%לה אם ואומרת כררתח מחשב מליחתו שיעור לאחר הבשרמן
 בשא'מ הצך ציר עליו ומצא שנמלח 'לבשר ליה מרמי הרשן ובתרומת ש"ד בהנ'ה דהא קליפה כרי רק אומראינו

 : כנ'ל כאן ה'ה י"ד כלל לקמן שיתבאר כמו נקלי%ה דמני קי'ל שם דנם ומאחר]יז[

 : לנןמן שיתנאר כמו %יר %ץ וחצייה בציר שחצייה מחתיכ' נדע רלא שריממע
הבתב

 יעקבמנהת
 6חת פעס טננולח ו6חר כת'ח נוסרנו6'י סכת3 מ% וז'ל1זו

 סנית ינולחנו 06 6ף יפתח ל6 וסו3 ספליטס גקכי גמתנוווסורח
 03נ'ס נוסר'נו ונודכרי פכ'ס 0ר6'ס נודכרי סכי נווכח ל6מ'נו

 תקגס ל1 סיס ספטקו נוקורס סודח 1ל6 סנטלח כקי גכיס'י
 וסודח סננולח נו6חך 6תיינן ל6 6לנו6 סגית ונולית0 0וחסע'י

 6חריני נוטענו6 סייגו ס6וסרין לדעת ו6פי' ספליטס גקכינמתנוו
 ספוטקיס כדכרי ס6ין פמוט גי6ס 1לע'ד נו'נ. עכ8לוכו'
 6ליכ6 וס רין כתכ סרכ ו6דיכס זס לדין סתירס ק5ת6פילו
 גקטו זס טלענין ו6פסי וז"ל יס דין סוף וכמ'םדסר6'ס
 סודח םל6 3מי גכי 1סיעתו סר6'ס לדעת דנוסני וס6 וכו'ספוסקיס
 גקבי דנסתנוו 6נורינן 1ל6 סנית ונוליחס סדח0 וננולחמתחלס
 סל6 דגל י6סונס סדחס טעס דסו3ייס נוס1ס סייטספ)יטס
 גתרכך סל6 נוסוס 16 רנוו לסעי6 כנוליחס כח סיס ל6 תחלססורח
 כנוליחס גח 6ין וס1כ נכו סעל 3דס נכלע דסנולח נוטוס 6רסכסי

 כ6ן: ס'ס 96כ ס*יי ה%ך *נוונח נוס כל ל6סור וסט'זמסיס"ל
 ע' כסי' סס,ך וכת3 . נונוקנ ככלי סוי סקיקע סנו6]יח[
 רמיירי ונל6ס ח' ס"ק וע'ל סנת63ר וכנוו נונוקכ ככלי6פילו 6טוי רזס דנוו גל פלט פככי כסי סס טנפל יכויייי לפרס6ין
 כלי נוקרי 6י דנוטתפק נוליחס סיטוי עדיין ססס טל6נכטי
 6כל סס"ך עכ"ל ל6 16 *ח"כ נו)יחס נוסני ול6 נוגוקכס6ינו
 ד6זלי 6גכ לסרי6 סכתכ ס'ר סנ"ס ל' גגד סנוס דכייוכ6נות
 סכולע סקרקע סעל 5יר נומוס סו6 רסטעס נוסנוע . כלעל6
 סח5יי0 נוחתיכס גרע י)6 כנו'ס סי3 נורכיי לסרי6 נוסייעהן
 וסס'ך רנוו כל ספלט ככסר נויירי וזס ל5יי גצן וח5ייסכ5יר
 ויותר נו16ד וחוקיס ודכריו ע8ט כ6ן סרכ רכיי לייסכ ססכתכ
 נ6סר דכס'ג 6ע"נ דנויו כל פלט סככר ככסי דנויייי גלע'רסיס
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 מידי פועל סיס ל6 סגגאיח0 3זס 6'כ י6ם"כס. סדחס5ייך נסי וכל כתוכו עדית סדמו כיח ספיטס גקכי דגסתחו"חריק
 סגית ונו)יחס סדחס לדעתי' דנוסני פסיט6 לכלוס נחסכת61ינו
 דע'י 6נויי' ל6 נתוכו דס סקית כל נוליחס ססיע1י תוךו6פילו
 נוליחס סיעוי ל6חר רק סרכ לדעת פליטס נקני נסתנוו0דח0
 זס טעיף תחילת כנו'ס סנקכים דנסתנוו 6מיי' לכר 5ייוולענין
 כתסוכת כתכ דינ6 ולענין . ודו'ק ע5נוו ננינוין 0נוס6תכסס
 דע"י סכר6 0ך ר6סוניס נפוטקיס נו5ינו דל6 כיון 5רק5נוח
 כ?ו"ס נסיפוך ונוסנוע . נוזס חזר וכס'ע לו סני06 נוססיכ ס:תכ חט6ת .תוית כספי 6ל6 ספליטס גקכי גסתמוסדח0
 סזס ס6חרוניס נושס )גס וינולחנו ויחזוי סידיחנו ע' סינוןכם'ע
 כנו'ס סס רכריסס סו6 דוחס ורסכ'6 כר'ן יונס סל'י רעחסו6
 יחר לססוות סנורחיק ל'ט ס"ק ע' נסי' וסס'ר י'ג( ס'קלעיל
 ל6 רסנויקל ומסיק טס שיו סו6 ססיג ~ס'ע כ6ן סיכר3רי
 ס'ק ע' כסי' סט'1 וכ'כ * . 3יוייס סדכריו תי6ס ע'םספמיד
 כתסוכת לסרי6 נו65תי 1כן 3ס'ע. זס נודין חזי ס0יכט'ז

 סדחס ל6חי ר6ף . סי36שר תם1כת ט' וטי' 1' מי' דעישסתנוי"ס
 ג'כ יפלוט דידס 5יי דיפל1ט 6גכ 6נויינן 5ייו פליטת ונוןכל
 .לפי יותח נוקרי נונונו סנוטף 5יי נו'מ ]ט1[ ע'ס: מכלעמס
 3קי6יס 6נו ר6ין 63ר'0 י'ז רין כ' כלל לחנון סי3 ספסקמס
 מחסכ ע5כוו סכסי 6פי' 61'כ קד*יס לנוליחת 5ל' נוליחתכין'
 סנוירכי רכיי כ6ן סרכ סעסיק 5ויך ל6יזס קית קס0 ו6שכרותח
 חסינ ר5יי סכוררכי דניי לפי 61'כ . . ע'ם כקי6תיגו עליסמוך יט נויו3ס ר3ספסד טש0 5'6 מייון 3ס'ע י4לכ דפטק נוס 5פי6כן

 ר3ס'נו ]טז[ : ככס'ג לסחנויי ים נויו03 3ספמר 6ףכלוממ
 סינון וכסשך ח'ז ט'ק טשט מינון כט'ז . מ5וס מעודת%1ולך
 נוסי6"י דכיי על ע5וס כפלשל מ6ור ס6ריכו יו"ר מ"ק*'6

 סכלי נוחנות 6כל סכסי סעל לחלוחית נוטעס סייגונוליחס מיעוי ל"חי כנוליחתו סססס נסי ד6וסרין י'ד כלל לקנוןסי3 ססכי6 ספוטחיס לדעת ו6ף נוותי. דכס'ג ספוטקיסנוסכועות
 ולח נו)וכלך ססכלי ר6ף נוסוס דסטעס ווד6י 6ל6 6וסרין6ינס
 6נויינן סריק נוסייק ודס נונוקכ כלי ססו6 כיון נוקוסנוכל
 6חר נונוקכ כלי לתוך סנפל לי נו0 6'כ 3לעו. ל6 ר6זל6גכ
 3סג'ס נוטתפק וע'ז סננולח י6סון נונוקכ כלי תוך ססו166

 ככלי סוי 16 לח נוסנוקוס ונ6טי נונוקכ ככלי סוי ל6 יילכו6ס*י
 ס לסחנויי ר6וי סנמתפק ומ6חי ]יט[ : ודו'ק נ6טי ו6ינומגוקכ
 כלל )עיל כנו"ס לקול6 דיכנן טפיק6 ככס'נ 6נוריק1)6
 ועיין ע'ס כ6ייכות סדכליס וכריתי כתכתי י' ס'ק מס6'

 וסו6 6חר כדיך סס עוד סחייחכ נו'ח ס'ק ע' סי'נסשך
 : גוונ6 נכס6י כ16'ס פענויס כנוס נווכיח סדכר כן כי ל5ורךק63
 ססיג ס"ך סי' כנינוין נוס6ת נתקוכת . כ5יר סנוגע ננוקוס]כ[
 לפי נ5יך. טנוגע כנוקוס 6ף לסתיי ופסק כזס 0רכעל

 סיזוכ עד סדח גכי על 6ותו כוניחין כסי סדחת ס6חלססנונסג
 קודס סזכו נוסנויס סקלקע נת)חלח ו6שכ סכסר קעלנוינויו
 דנויייי יק זס לדין נוסכיס סיכ דגס ו6פסר . עכ'3 )6סוךכח 5יי נ6ותו ו6ין כטל קנו6 קנו6 ס5יי כסנוטף ו6ח'כנוליחס
 6כל נותחל' סנויט סזכו 3נוקוס סל6 6חי כמקוס סכסר סנולחכ6ן
 סס עוד וכתכ דסרי נוודס סות גס תחלס סנויס סזכו נוקוסנ6ותו
 סססס ו6חר סננולח כנטר לירי כ6 ונועסס וז'ל סתסוכ'נסוף
 כותיי סכסי וסתלתי לחס קיקע ע'ג נפל נוליח'סיעול

 נוגוקכ ס6ינו, ככלי ססנוסו 3תינוגלת לנועסס סלכסוסוי' סתיי יט'י ססיי ועוד. נויס 13 רנועויכ גיוןטעמיס.חד6

 גדולי ענוו וססכינוו קליפ0. כל6 6פי' נוליחס קיעור6חי
 יריש ול6 עכ"3 קליפ' %3 6פ" לסתיי ים נוגוקכ לכלי דדעת סכתנתי י"ר כלל ע'ל קי'ל. פס רגס ומ6חר ~י[שץ*: רדמי כחיקע נו'מ סכי קי*ל ל6 ד6נן וג0י ספוסקיס. ו0רכ נוסי6"י ספסק כמו לסלכס קס דנויסס ססכמחוח"מ
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ז'11וקכ848ךצ לציר שנפל נשרדימהות

 רק לאםור בירי אין לילה או יום שם נשרית ולא שעה לפי הציר תוך נ%לה ראם ]כ6[ ש'ר נהנ'ה ובתבפ
 שירתה כרי ר14ר על נתנו אם כשיעור בה נככש ולא לציר נפל ראמ האשר"י רעת משמע וכן קליפחכרי
 רחה דאמרי' עליו הציר או בה שנפל מיר נאמר אלא כן נהינין לא ו8ן ]כנ[ קליפה כרי רק נאסראינו

 : שיתבאר וכמוכרותח

 וכן . הרם ננר ס' במים אין אפי' בשר בהן שהדיחו ממני שנתאדטו למים ונפל שנמלח בשר ה~גור כתבי
 הציר כח טכמלין דהמים ]כגן כע4י לתובן בשר נפל ואח'כ ציר. לתוך שנפלו מים או מים לחוך שנפלציר
 אלא כן נוהגין ואין הליהן צ'ר תורת הבשר מן המים נתאדכע דאם נ'א מי' מהרי'ו דיןק וכן אוסריןויש

 מועטין ]כו[ מים יאמי' ו' נלל באו"ה וכ'ב ש'ר בהנ'ה שכתבו דכמו בציר מים יש אם בדיעבד להתירנוהנין
 נבי י"ד מי' לקמן יתבאר ועוד טע"ד מ" הדשן בתרדמת מטמע וכן כררתח עוד נחשב שאינו הציר כחמכמלין
 : כרוקח דיא וכן עכשל לקולא דרבנן דם2יקא כשר מים ומפק ציר מפקדרבנן בשי וציר והואיל תשל'ה דף פב9ה המרדכי וכתב להדיחו מנוקכ שאינו לכלי מליחתו לאחר הכשר הניחאם

 : רינים ב' בו ויש לציר חוץ ומקצתה בציר שמקצתה בשר התיכת ברין * ז' ומימןכלל
 נ"כ וחוהך מוחר לציר שחוץ ומה ]6[ אמדר שבציר מה לציר חוץ ומקצתה בציר שמקצתו חתיבהא

כדי  יעקבמנחת
 טגיי' לר6יי' כזט כ3ל דעתולמוף

 נוזרח כרחוק מסגדון סו"
 סי651 ר5יי מטעס טיינו וסייעתו לס'י רטתירו ר60חמעלכ
 ו6ין 3עלת6 לח3וחית רק ט61 מ3יחס סיעור 63"רנוכסר
 נצ5יר עריין 3חט ק0קרקע זס כנרון 336 . רס 6יסור כ33כו

 ו)ומר )דחוק ו6ין 3"סהך יס 6'כ מ)יח0 סיעור תוך -סגטף
 י60 ס)ה כרג סייגו . וכו' רס'י ס0רי ועור סכחכ.מ0
 מנוקכ פ6יגו ככ3י גתנו כ136 ר0וט מסוס ק3יפ50ריך
 6מ6י ר6"כ 6ינו ז0 ררס'י כתעסט כתו 0רח0קודס
 כ63ו 630 תנוקכ ככ3י סו6 ר0קרקע מסוס )חלקס5ריך
 סכסר מן קזכ 5יר נת65 ל6 רכ6ן יס גרו3 חי)1קטג'
 ככ3י 5יר סנמ65 רוק6 מיירי ררס'י מעס' ונכי .עכסיו

 כסס סנתעניכ 6יסור סס דסתיס 6ף סף תותרו0כסי
 כלע 3יט "רמחליס 6מרינן. ל6 מ'מ מלוח וסכסררס

 ז'( כלל וכ5ו'8 סמתירין 3רעת נ"6 סיתן תטרי9ו)וכ"כ
 כמ'ס ר6סוניס ספוסקיס כ0 טיניסו ככר סקוסי6ועיקר
 רמי 631 וז'3 י'1 רין ז' כ% וכ6ו'ס כ'6 סימןמ0רי'ו
 לכור6 נפ3 06 מלוח כיונט ו6וסר טסמ'ג ספ0ק3מ0

 רס 6כ3 ונרכק עכט 0י6 ר0כמכ' סתמ דס6נירכתכ6
 כעין ט6יטור טוי דסתס ועוד נרכקין 6ינן סחעורכיןומיס
 פכתכתי נ' ס'ק כ'כ כ3) 3קמן זס כל )ועי5ן עכ')51)31
 קסט % ו6שכ ע9ס( %0ו טתילו5י' סני כין מיג00נפק6
 5רק 5תח כפל טג6ון לפני ז0 כל סנע3ס וכוור6יתירי

 תעט כגס6ר רכריו תכ)ל סס ספטק ומס טנזכרנתסונ0
 מ3יחס 6חר כסר כו וסריחו מיס כתוכו ונט3ו ככ3יסכר
 סכתנט ו6ו'ס מסרי'ו רנרי יפי 6ני ע~ס ל6סוי~%1ח
 ו6ין 0ניכק דכר כ6ן ר6ין כיון כלל 6יסור חקס כ6ן6ע
 רק לתוכו גפ3 63 ר0כסר כיון ועוד כעין 6יסורכ6ן
 נסטפ תמיל6 כעלמ6 וסטיפ' סעכרט דרך עליוסספך
 כנע נ6סו 6ינו ו)כ'ע כל3 רתיח' כ6ן ו6ין נויר0מלח
 כ6ימור 3רכריו 3חוס יס ר316י 5'ע 3מעס0 6כ3 .ל30כט
 כת"ם קליפ0 עכ"פ ולס5ריך . כמס0ו ס0ו6 כפטחחתן

 ס'ק ע' טיתן כס"ך . מועטין מיס ]כר[ : סס 5"5כתסוכת
 כמיס ס6י1 0יינו תועטין רתיס 60 פיי וז'3 כתכמ'ט
 ת'ת 6כ3ס'

 5ריך.
 כל תסתשת וכן ת5יר תיס רוכ 03יות

 . כפוסקיס 3סתעיין נכוגיס רכריו וכ6)ות עכ39 ו6ו'טטפוסקיס
 רין י'ר כ% 3קמן ס6כתוכ כתו סעט'ז דעת מוכחוכן
 ס'ק וע'ס כן מסמע 63 ק5ת סס טרכ רעת 6כןס'

 ספוסקיס: לסון 3ייסכ 0רכ לרעת 51"ע י'י
 וז*ל תס'ו סיתן סרסכ'6 כתסוכותי כתכ מותר. 53יר סחו7 ותט ]6[ * ז' רמיכמלכבלל
 ק)יס0 תכרי יותר נכלפ ו6ינו מפעפע 6ינו סטרסכטעס
 ככוס תטעס 6ל6 6טור 6ינו 50יר כתוך ק0ו6ומס
 פנ"ס כ0ר6'ט טטעס תנו6ר וכן עכ'3 כמכוס)ס610
 61'כ זט תעעס 53יר קחון מס רמתירין וט"רותוס'
 ,רין ו' כ33 3עי3 טרכ ססכריע ת0 3פי 5"ע3כ6ולט

 כט סנס3 תיר כו3ו נ6סי 636 0כי נסינין 63 ר6נןט'
 לקמן 0רכ וכ'כ ככוק תטעס ע6 כרותח רטו6ר6מרינן
 קסס 61'כ כ'כ( ט'ק ו' כ)3 3עי3 )ועיין 3'ח כל3סוף
 תותר 53יר סחון רמ0 ע' ס'ם וכס"ע כ6ן פסק"יך
 סכחום כרס 6פי' ככו3ו ומכ3יע כרותח סטת3יח0כיון

כרותח רתליחס ל6ע'נ 0רכ רסוכר 3ומר 6נוו5ריכין
 סגי ול6 כולו )רנ6טר 3טנין דוק6 טיינו ככו3וומכליע
 תחתריכן ל6 53'ר סח1ן ת0 6ף 63ס1ר 6כ3:ליפ0(
 תסמע וכן ריכנן ו6יטור כרס כחוס כרכר ט6י3י
 תס ר6ף ע'ם כ'ח טיתן ל0רי6 סרככתסו'

 פדס וטעד 3עלנו6 ומנסג כולו 63סור ח1תר' יקט61 שיי סכתי

 כיון 5יר מ'מ כחוס כרכר ק3יפ' כרי רק 16כוי 6יןורככן
 3'ח: וסי' כ33 3קמן וכמכו6ר כם' 16טר סמגונית כויסייך
 ס36ט 5רק 5מח כתסוכת 50יר. כח נוכט3יס ר0מי']כג[
 0פוסקיס רכתכו מ60 ז0 רין על ומתמי' 60ריךלח"ר
 5ל31 6יטור 0ו6 0טמ6 06 מלוח וט0ור טפל טמ6גכי
 .כ"כ כ3ל 3קמן )1כמכ61ל מ3חו מחתת סכ1לע 0ט0ורנ6טר
 תטמ'ג ו610 כ0ג'0 ס' סעיף 5'6 סי' וכס'ע כ'רין

 כח מכט3 350ו3 תפל רטמ6 6מרינן ל6 ו6מ6יוס"ר(
 רט6 60יטור 3כ13ע טנמ3ח כטטור כח 6ין 61'כ0מלח
 3טריח חותר ר60 סמ3ח כח מכט5 פירות תי"פי3ו
 ו6רוך ע15ס כפ)פו) רכריו סס ועיין פירות כתי 6חרונ0סרחס
 רכסר טעמ6 ר0יינו 3ומר 6ת0 5ריך ע'כ 636 וז"3 מסיק1לכטוף
 מ)יח ו0ו6 וטכסר ח3כ 3תוך 16 תפ3 35ו3 6יטור 3תוך סנפ3מל.ח
 ער תטוס נפי3תו תתח3ת כ31ע יט6 ס63 6פסר 6י כרותחסו0

 3תוך תיס רנפ3 כ6ן תס6'כ . 6יסור כ3יעת ו610 כויע 3י0דמח3יס

 עריין 6יסור כ6ן נעסט ל6 6"כ תחלס 150ר כח סתכטליןס5יי
 כיון כ)) 6יטור כ6ן 6ין כסי כו נפ3 סוכ ו6סכלל
 3מי 16 3תיס סנפ3 מ3יח כסי וכן רותח רכר כ6ןט"ין
 סכ31ע כ3ל 6יטור כ6ן 6ין מ'מ . ק5ת סכ31ע 6ףפ,רות
 מס6"כ וק"3( כמיס 6חרוכ0 סרחט 5ריך כסר )וכ3 מיסרק
 רכריו תוכן ע"כ מ6יטור כו3ע 1356 6יטור רנר יס06

 63 ס610 כ3ל כי16ר חוכת ירי י65 63 ערייןוכ6מת
 רמיס כטהס סכתכ ע' טימן 0ס"ע רכרי רק סס0עתיק
 כנזכר ותח3ק כפ3פוליו סס ט6ריך וע"ז ס5יר כחמכט3ין
 3תיס ונפ3 סגת3ח ככסר ספסק . ס6גור רכרי עפי"כן

 טרס נגד ס' כתיס 6ין 6פי3ו וכו' ססריחוטנת6רתו
ציק



דצש4צן למר שצ4 בשר _די%ווה4יע14
 ראין מותר שמן שבציר מקצת %תו אפי' הפוסקי' דמבמת וכן 1%גין והכי לציר שוצץ ממה קליפה כד"גכ[
 ולא לצ'ר שחוץ טה טוחר מל'חה ש'עור שישוי קורם לציר רחח'מה מקצת ש ואילו נע.ה כצ ]נ[כ

 ראף להא חיישינן רלא בכשא"מ למולח ורומה לפלום מקום % חיה שלא בציר והך1עיכה ע4רלחיישינן
 לוופ מקונ נלציר 'לציריפ.י: שנפל רווקא א"ר,עיל כ~ק,ךין'% יגןגיגנן לציר נפל ראם ו' ומי' כלל לעיל דנתבאר ואע"נ שכשל כולו ל4סור הוא יתירא חומרא מנוקב -שאיעבכלי

1 
 בחוך נערה שא.נו

 ר.ט'א קציר'
 א.מר ך ע ק ף בגן ז :!וג יי,, נמג.י:.יי'י כחבנ

 כלל זה. מדין כ"ח ומי' כלל לקטן וע%ן למעשה ל"ו כלל ב4ו"ה וכ"פ עכ'ל רומב נלא ברגים וצלךבקערה רגבלע ראין מטעם רכותר אמרי' ולא נ"ט בר נ9מ ממעם רמותר בקער' שעלו מינים וראיי' רומב נלאקן שבלע מה שפיר פולמ מעצמו פלימ' לו שאין כלי אכל ]י[ טעצמו מעם לו שיש במאכל אלא לע4ם לילךיכול
 נ': ומי' כלל לעיל נתבאי מע'ל מים בשריית בשך שכח מדין ח'ו%'
 חווקים: דינים י'ג ובו מלטהה צריך אם לצרי בשר בדין מ'. ט4מןכ%

 קצת ולמלהצ להדיחו ש'ר בהג9ה טהיא'י במ'ש לנחנ יש %תחלח מיחו כלל מליחה צריך אין *לי מוא
 : רם המלח יתמלא שלא ברבר שצהין ו4ון ]6[ מיר %תו וצולין בש8וד -נחחבבשכבר

 דמצריך כרמב"ן רלא די9ן וכ"כ ]נ[ . והרא"ש תיצם' כרע' בריעבר מיתר ומליחה היחת בלא צלאו יאם1ב
 מותר אפ'ה רעןלה כלל חבשר שפשף לא ראפי' וכתב ח' כ% באו"ה וכ'פ מליחה בעי רלא אע"נהךחה
 מיהו ה' ' בכלל וכת' עכ9ל עכרם מן קנאו ואפי' חלבים של בסכין חתכו שמא אימור מחזיקין דלא ה[בדיעבד

 : עכ'ל אחר מכקום עליו שנפל פעין רם מיאינכ' גקהה ינע'ן צ'.י רם נפיאם
 ך

 ובריעבר ה' כלל באו"ה כתכ מיהו ח' מ4' לעיל שנתבאר ככי לצלי אף אסור ונמלח תחלה הודח לא ואםב
 שיעור נחוכו שחה אם אכל טליח' שיעור תוך או מ,ר וצל,י דואיל כלל הדוזן בלא בעמור כישטולחוסוהר

 יעקבמנהת

 444 סכסו דוק6 סייט 1' כ% )טי) -כתכו% דנ6מרומו
 36ל 4 ס5ר  תן ר6פי'  )ו6טסי )מט)ס תונח דמופ5ע
 ו3ור6י לפטלס פספסט  ר6ינו  6חרינן ג"כ לפטסכפונח
 כפכו% לליר פנפל יפי  רעיל ו6רר3ס ל5יר פפנסל גרפ%
 סנגט 3תשס ק)יסס רק 5ריך  6ין ח*'כ ס'  רין  ו' נ)5)עי)
 3יו'ס. וכת3  פשפ(:]גן. ע'ו רין 1' כ55 נ16'ס מסתט.וכן

 י"ד  דין ו' כלל  סיסנינו  63ו'ס63פח
. 

6( 
' 

 6ל6  כן  כת3
 סימור ל6חר 5י פליחס  קיטור תוך )תוגו נס)  06כספס
 3וור6יירפינן 6י 36ל %יר  ספן מס '  פחיר לקיפליחס
 תעטט6כאר )5יר סחון מס  6ף  פליחס סיפור  תיךסנפל
  טיפן  3ניתין פס6ח כחפו' פסק  וכן תנוק3 ס6יכוכ)י
 כס'נ ע5תו סרכ סתנ5) וככר כ6ן סל3 ט) וססינ)"ט

 כ6ו'ס נפחנס  פטפיס סכתס יש3 דין ק)"כ סיתן3תסוכתו
 ע' 3טיתן וססשך פלפניו 63ו'ס כתו3  פסיס פפספלסנינו

 מורס ר4יג וסנם סרכ  רכרי  לייסנ  י6ור  חרחיו פ'טשע
 ג'כ וכ'כ כו)ו נ6סר נתור מנוק3 ס6ינו דככ)י זס)רין
 ט9ק ט' טיכון כס'ז תסתט וכן ס'ע ס'ק ס"ע נסיתןסס9ך
 סנוכר3נימין מפ6ח נחפו'  סס  ספ'1 סס3ין גמס 6ךי19

 כלל למיל סנוכר סליר  מיך 6נכ3ס  סיינו סר3 פלססיגהו
 נפטיעות ט)יו ססיג כן וט) 3סג"ס סס ו3ס'פ ע'  דין1'

 כ6ן סיכ ט) ססגתי עיקר כי נזס דק )6 %1מת98ם
 ספוסקיס סכהכו )טי ג13תר . )1 ט6ין כ)י 36) ]ד[ :1ד1'ק
 6וסרת חתיכס ר6ין כ'ח כ55 עקתן כ"ס סי ונ9י נעולסונ5
 טלפו פחפח ס6יכורס רווק6 6ל6  רוט3 3)6 כנגיעת'תכית'
  6ין  6חר  חפיס  פ3לט פס רס 6יפר  3ס  6ין 3606ל

 סיתר סחתיכות ו6פי' רוע3 3ל6 3ס סננטס 6מרת6וסרת
 ט*מו עס6יטור כתקוס 63סור יכו) סנ6מר 6ין מ'מ .עמינס
 יוכ))6

 )יי
 )ו ק6ין דככ)י ס'ר סג'ס גתכ זס וט) )סס

 9 יוע3 3)6  6ף 3חונו  ס3לומ ספיר  פולע פט5פוסליפס

 6יגו רפ'פ סר'ת  כס0 כח3 וכ'3 כ'6 ס'ס לשס ס"וכס"ך
  דין ל'ו כלל ס6ו'ס לסרי6 וכ'כ לליפס פ5יי יוסרנ5סר
 6י  ספן דכי פ6 סכ8% 06 5שע דת'ח סט9ך וגטכס'

 ויס לללי. רס'ס ונריס פניו סטל  רס פסיס 3טיתיסו
 סכס טכ') )יס ס6יכ תס6יכ דנור6 ט6ני ר5)י)וחות
 סרחס כ)6 )סתיי סר9ן סדפת כ'י תרכרי נוסכוט)כ6ורס
 כתכ )6 ט5נוו סי"ן כ6תת 6כ) סיכ ננוסך זס ו6חיתחי)ס
 סרחס ר5ריך רסוכר )סיפה פטתיס כתס ותכו6ר כ)) זסרין

 ט'ק )סרי6 ג'כ ק)יטס כרי טכ"ם נ6סי )16 ו6מתח)ס
 יסכ'י  רחולין  סשע סכט 3כ6י וג9כ וכסג'ס ו3ס"כרחו)ין
 כה3 רנפסיס ט3י6 .יק סי"ן רטת כן כ)) תמרט6ינו
 . ח)כיס ק) - כסכין חתכו סנז6 6יפי תחזיקין ר)6 ]נ[ :ע"ט
 כפנו%  וספוססיס קסר96ם כיון חנווס )כ6ויס זסעטס
 )יכים  6ין סס6ירנ6  תטירין כ6'  כולס ס'ו  סיפןכי'ו
 סיע3 סססוף 5ייך דכטר סיטכ"6 כתכ. ו5כן תיוחדסכין
 עכושס תן קנ6ו 06 וכפיע ס'ד מיתן כס'פ סר3וכ9פ
 סכין סתס קי') וגמ )כךי תיוחר סכין )ו 6ין טכו"סדווד6י
 ו63תת . 3זס סייך 6ינוור תחזיקיס )6 מ6י ו6שכ נקי6ינו
 כריעכר רתותי כסתס כתכ וי"ו רין ח' כ)) ס)סנינונ6ו"ס
 יסטפמ פסוע סרכי נר6ס ו)ט'ר סרכר עטס כהכ1)6
 16 3סלוסו- 06 סרחס  ו5ריך  3לונן סננפ פילי יכלמסיט
 יס קליפס  סלריך  רכר 6פי' רס6 סרי סרחס 3ל6  כך5ל6ו
 כתירי כשם 61'כ כ9נ' כ)) ו)קתן 5'6 טיתן כט'עסיכ ססק וכן דמותי ק)יפס כ)6 כריטכר 3ס)וסו  ל6סרטות
 פ0ק וכן י'ר( ס"ק כ'כ כ)) )קמן )ועיין סרחסרכעי
 לם6גי )ח)ק ו6ין 6' ס'ק 5"6 3טיתןסע"1

' 

 מכיסו) 5)י
 6פסו סרחס 6כ3 סויח ס)6 כיון נדיטכר %)י נ6סר ר6ינויק כתכ 65 ס6ו'ס רגס )ותי ים עריין )סריח 6פטלדכ5)י
 נכנס כ3ר  פפנונית געזטט נללס רכ3ר כיון  ' וטי"ל 6ח9כלנעי
 סר3 פ0ק י'3 דין כסתוה ועיין כ)) סדחס 5ייך 65 וסוייט3ר מיקרי  כן טל סרחס חו פסני ול6 פליו נתיי3ס 5עוננלט
 ס'ס ו6'כ לכהחלס 6ח9כ  סרחס 5ויך ת)יחס כ)6  $)יוכל

כ4י



 16חחמאת *יי שי"תיחורת

 נ לדבר שיעור דאין בכהשנ אף לאמור נראה רעתי ]ון ו? ומי' כלל לעיל כתבתי וכבר עכ'ל .אמורמליחה

 4נ גז גי :4עאיךעף51בגןע:4עעי
 א%ר ]ו[ מליחה שיעור שזשה ולא מעמ עגמלחה * מליחד, בלא שצולין בשר מ' כלל באו'ה עור כתובו;

 כד4 לפעכאמ להניח צריך אלא הצלי על ונשאר עליו הדם מחנלנל דאז צלייה בשעת תמיד השפו'לוקפוך
 עכ"ל: צליה ששן כל ה*טה אם ואפי' לודעיר נוהגין בריעבד וכודצ רמושייב

 ובמרדכי לצלי מליחה צריכין החלולי' ותרננולים ר%וזי' כתב אמורות מאכלות מה' פ'ו מייכיני בדגדצתן
 אמי' דאומר רלמאן כקב ל'מ עצרש ומהרי'ק ותרננולי' באווזי' א8י' מליחה בלא מתיר עעא תש'ם רףפכשה
 וכן לכחד%ה רכצתר כהכ וב'י שיי רבריעכד ליוהר יש רלכתחלה כהב שמיני כלל ובאו'ה . לאמור ישבריעבד
 והשה הג!נדג דצא וכן במגצך י%כתב מרועהן מהר'י מרברי משמע וכן ש'ר בדגהות מהרא'י טרברימשמע
 וכתכ בכה-נ דמיירי שריא מולייתא צולין כיצד פי' וכדפמקינן שהי ננ% ק% וצלאן נמלח שלא בשר מלאואם

 דנימא לפלופ מרוד אי% החיצון שעכשיו ע'נ אף שרי נמי המנימי ולא החיצון נמלח ראפי' והרא'ש י"רהמור_
 וכ"פ פכ'ה המררכי והביא פכ'צ ההו' וכ'פ פלמו כך המילואים דם שבולע דכש וט' דידה דם דפלמאגב
 וכן מ' כ% ב*'ה וכ'פ זו מברא הזכיר דגשרדכי נם לאמור כתכו כיימוני בדגהות אבל ]ז[ שלו בש"עב'י

 מיצם רמדגמא ונראה דשרי ב4צ'ה כתב ה%קיצון ולא נמלח הפנימי ואם בממוך צאוכהוב מררשהן טהר"י מרברימשמע
 שיתבאר וכמו אמור ביצים דמילוי דקי'ל מן דלפי ונראה . בולע הפנימי ואין החיצון מן שאיב טשאיברטרא
 לא שאיב מש%4ב דנור' רמעמא לומר אפשר מיהו חיצון ה ולא הפנימי נמלה אם הדין דצא בממוךלקמן
 מרושין מדציאי מברת אמנם ביצים במילוי משא'כ כככ"פ נ"כ לומר נוכל רהא שרי דבשר במולייתא ולכןמהני
אלא מיירי לא זה ונל מותר דנל רבדיעבד ]ח[ פמק ע"ז מי' ובי'ר לקמן מדברינו ע%תבאר מה לפי ד,כי ור%4הלא.  יעקבמנדצ;
 6כ3 3קררס 3גנו3ח ידוק6 . ל%6ר נר6ס לעתי ]ד[ : ע*ט6:1ן
 663י

 ננו3"
 ד6יכ6 כטן נוליחס סיעול ססס 6% 35י נו3יחת לק

 ט'ק 9' כ33 3עי3 סכתכתי כנוו 3סתיר ים 3נוע3יות6תרתי
 כם'ע קס ר0לסון ו6ף כ0נשס ט'כ ט"ו סי' כסשע טרכ דעת וכןס'

 3גתח3ט 353ות 63 6כל טותר 6י נ35ס סככר דוק6 ק5תנוםנוע

 לכתחלט כ33 נו3יחס 5:6 5לי דכ) סשטנדס ר% סיעתונפלט
 6סור ]1[ : נונסנ 3יכ6 נולח ד3יכ6 סיכ6 ט'מ 3סחנויר טכונסג6ף

 עש6 קנו'6 דף דחולין פ'ק חמודות כ3חס . תנויד סטפוד3ספוך
 3קנון נטכ'ס 0ל6'ס דרכינו כת'ח 3ר%רכ ו6טתנוט וז'3כתכ
 6ף גר6ס ולע'ד עכ'ל* )0פכו נוסנין דלכתחל0 כתנ נו'סטי'
 סס תירן . דיעכד ס3ם1ן טס כם'ע דנקט וס6 %שע(מותר ושן5ל%ע"הן"י:ש %נ:::4: י2; 8 '%'ון' ::'ג מך' א:%9צ',12לצי:ג תטיד ודוק6 נודכריו פתירס 6ין י%ר6'ט דכרי ר6ס סרכ06

 )קידות כם' סם'ר ם3 סכנו ר6יתי 6כן נכוניס ע'ם'ודנריוסם'ך
 )נ,65 מ'ם וזשל וכתכ 6כיו על ט5ינ כ0ג'ס ע'ו מינוןסכמף
 03 6ית וס63 3סקסות ויס וכו' כדיעכר וסוי תקנת6 ליסד5(ת
 דלעי3 ו6ע'ג . יכו3חנו 16 יילס ו6ח"כ סנסי טידיחתקנת6

 טסגין דכן רנו'6 וכתכ 6ומרין ויס 0נוחכר כתכ ס'כ סשט%'
 ט'ק טנ'ל כף' כם"ך כנו"ס 353י ל6 6כ3 לקדרס דווק6סיינו
 סכין ול6 כיס גנוור טעות טעס 6יך ידעתי 631 עכ'לי'נ
 כס"ע 0רכ וועת 6ית6 ד6ס ס'ק סם'ך דס6 . 6כיו דכליכ33

 סם'ך ונו'ס . תקנס 13 יסיס 63 6'כ כ35י 6ף 3כתח3סד6סור
 ג'כ 0יינו 3כתחלס %6לו 353י דנוותר י'ג 0שק 0"טלסינון
 ווד6י 6י 3כתח3ס 53ל~ת דנוותר ר%לכ דדעת דנווכי! ס6נותלפי
 וכנו"ם י'ג 0"ק 0"ט כסינון סס'ך כתב ו)כן תקנס 13ויס
 3ס'ך עי' 3' דין ס' כ33 31עי3 כ6ן 0לכ ודעת עשו כ33 3קנוןסרכ

 . ונדנוד פקפוק סוס כ3י גכוניס 0ם'ך סדכרי 0"כ-נמ65 ע"ו מ"וכט'י
 וכן ]ס[ : ע"ס סדכריט סכררתי ס' ום"ק ד' מ'ק ס' כל3 לעי3וענו'ט
 ספוטקיס ד6ותן דס6 כך כ3 ר6ייס יו 6ין . ספומקיס נודכריכוסכוע
 נו5וי סכו3ח נכוקוס 6פי3ו ד3כתח3ס ד0נרי חסוס י'3 כךכתנו
 עשו ו0י' 0'ע כטי' 0עור דעת ג'כ וי0 כ33 נוליחס כ63י35ס
 וד63 ע' כסער רנ'ס טסי' וכנוו ססשד לפרס'דעת יסוכן

 ית ו3נו3י,ו רס'י כרעת סנוסנין ריטגסג 3טי 6כ3 סשדכסג0ות
 ע"כ כה' פכ'ס סנרסש3 6ף תקג%. ליס ד3ית 6פטר5כתת3ס
 נו5וי כולח ס6ין כנוקוס טסורס רם'י נסס סני6 ססטורכתנ
 דכרי כ6נות ככס'ג נותיר נע5נוו טרס'י ' - ר%רי . עכ'5 סכירי055
 רס'3 ססנין ככוו ודל6 כונוקנ נכ3י 5יר נגח%5 ק6י חינס6ולפי3 רס" וסהירו 0'ט ככו' טטור דנו'ס רק .רס" כסס כןסעור' כתכ ל6 רנועו3ם סמליט נו3פני סיו65 כסגגס סמס כזסרס')
 סו6 דכד6י נר6ס )דיכ6 ונו,נו ק6י יס דין דע3 ריסט66גנ
 ט6ין. נחיס סרמק כעעת ע3יסס )סנווך וסרכס%%*ס

 כו15י 0חלח

 ג'כ סזס ו6טמר סנותירין דעת עס ונוטכיס חוזר ע5נווסלנ
 דכדיעכד דעס יורס טטור כסס מתסיק וכנוו ג6ן סרכדעת
 כ) סססטיט ד3קנון כטינוניס נ'כ דעתו וזס נוותרטכ3

 3סוכ(ח ס6ריך כ' ס'ק ע'י כ0י' סס'ך . 136 דיניסחי3וקיט
 וססס ר%חי5ון דננכו3ח סשסקיס כין כל3 נוח3וקת כ6ןד6ין
 וכן דכככ'פ דמיי מוריס כ"ע ססכיכוי ו63 כוליחסטיעור
 ננו3חו סניסס 16 נולוחיס 6ינס סגיסס 16 נולוחיסכסכיסס
 ססס 631 ' נחלח כססחי5ון 6ך קרו נו3יחס סיע1ר מסו631
 631 נח3ח סספניחי 16 ננו3ח 63 וספגינוי נו3יח0סיעור
 6נורי' 631 נ6סר ו5ירו דנוו כ3 וסלט ננו3ח וסחי5וןקסס
 0מרדכי וכ'כ כטעמ6 נוי3ת6 סס 0ם'כ כנו'ס כככ'פככס'ג
 נויינווני וסגסות רש0 כטי' רא4מ'ק נוסכועות וכן פכ'סלסדי6
 פ'ק חסרס"ל. דעת סו6 וכן ופסקיס נוס'ם נווכרהיסודכריו
 : כדכריסס 3סתנויר ור6וי ע'ס כ'ט 0ימןדחולין
 631 0פנינוי נתלח 06 6י' כ13' מוראה. סכל דכדיעכד]ח[

 ע'1 סי' נס'ע נפםיטות סרנ ונ'כ . כוותר נ'כסחי5ון
 ר%שרנמי וכספרי וי*) כן נ' 0'ק קס ונם'ךנסנ'ס
 דטכי חייס ססוסקיט לכ3 כרויות כר6יותוסוכחתי
  15 תפל ו0חי5ון חליח0 סישר וססס סשיכוידנלולח
 וסגס, . עכ'ל ססגינוי דג6כ4ר נוליראז סיעור סיאםל6
 דנוסנועות חזינ6 63 ור6י' חייג6 וגכר6 לטפרו יכ'נו 63עדיין
 לסוי6 כוסנוע וכן סרנ ככו'ס סוי פמקי'8דכס'ג גדו3יכנוס

 ט)י % נושס גכי עשד תסלשו דף פגשס ונתריכי טכ'ינ,גודס
 מטמפ. וכן ע'ס וט' נויירי נועיו וככי כרעיו נותן  דר%סו6לנודחי
 ימטוד 0ו6 586 וט' כגכ'פ ד'ס ע"ד דף פכ"5 נוראעם'3סוי6
 ' ע*ס וכו' 5קירס ד6סי' ננוורס נוליחס נופייס כני סיולחכנון

 חיריכ סטחיט' כית ד6יכ6 כיון י(הס דם6ני ו)ונור לח3ק)ו6ין
 % ז0 .דוולוק נו%ס נכס'נ סס סס*ם סחתרן וכנוו דנוורייכ
 טכ) סוצס סו6 ו6ס %י5ון ססנינוי נון סננלע ח0 6%סייך

יי



ן,כפ14ךן לצלי מליחחדעייעוררש*%

 א ףששש:%ןתזיישי"נ%:ינץןש,נ 511ש1%ם%ן ששםן1אצ"הש(יום8צונטש"%שש ה ימ%ללל5'ש
 ה,א המלח כ' דקאטר ור1 ם כ:צד נש' רחמורה כול"הא מהם וייא רב.צ'ם בט.לו: מדבר 14נון
 הנאמרה ט,ליהא רלענ.'ן כטו רא..ה טרוש'ן מדר': מב'א וםוה נןל,'הא" בד'ני בהרא" מ.שנןמז

 קאמר ולכן כלל נמלח לא א. .כ.ש כד':ו נמלח א'). כש,הבש,ר ראם,ר ירישי' ב'צ.ם בטלו:של ה'ד שנ.נ(בשר

 חחט'ר. האחרונ'ם מ.ם פ,ל"הא כ,:אר ר')ו בבצ'ם רם'לו' םשמע וממ'נ יו-טכ'ם דמל' וא'ג.נ כ.1 ס'ם לקנץלך
 קורם השחשה ממח כוית רחוחך מ.ם מליחה נע'נן לא רלצלי א'לנ ב תש.ח דף %'ה ון נשח

אגיהם"  
 יע-

 כמו ולא אח'כ לבשלו מותר ואו רמו שי,וב כרי צליירצ כחצי ]ינ[ לכחחלה 'צלה צל' רכל מג[ כהנובש"

 וכל יעקבמנחת

 !;",,,)גן 7יה:מב, ןנ":נ":טבננן7י:1 :ןנ;נ

צגוובהג'ג"יי",(ש
ן11"צ2%יו411ז%שפ:%1מ

נק,ע
 ;:מ!ה ב )ט:ין פ'ו ס" גו'מ טונ טנחנ מטעס

 % 'ן:בס:)י ;:ןםן'
 ":.דוהט-

 ס"

 פ-

 ע';'
 ומ, ג) ופ)טהפ:ימ "הש42נקבו,שי, תש51ישמ )ועין

 : וק.) "' ט.ק )צ) גמג,"ר החלן 1!"

 ו)כן כ"ו'; .פה :בין !" .הרכ ג,) :מ)ח גן6 יר,ח.ר:עוע
 5ת5ק 1עתו 6ך פס 56 פס סרכ 13 טדס וכן ע5'1סשג

 טסוריך סט  יפיין וכילין נטר טילוי  ונין לנר  רנילי'יןצו*י13י
 ף נצמי' טל'נ נמי' נתזינתי  נוי ס%נ  גותנללות  ועיין5צרפריו

 כ3 5סעריף ס6חיוכיס מכתכו %ממס תסור 631 וז'5ומכיק
 כזכרו 63 כי עכיין ככ3 קמח 16 כסר עס כין 53יסמי3ו*

 וכן עכ'5. כם,א כמי5וי 656 כנו5ח 65 16 גמ3ח ס5ר%חי3וקיס
 רף פג'ס ס5'ח וכ'פ ס' ס'ק ע'ז כסי' ססשכ ססכמתסו6
 כ3א 6סור כריעכר ו6פי' מ3יחס.' 5ריך ]י6[ וע"ס: ע'כק5*ח
 י' ס'ק ש ס'ס ס,מן סק"ך וכשכ ספוסקיס מממעות כןמ3יחס

 וכן 5קררס כמו יפס יפס מ5יחס ר5ריך ססוסק"ומממעות
 ר6ין ממיוע י'ח סימן סקוחט פ' כרס*3 6כן יפס יסססרחס
 ו5פי מ5חו עס מיר סכוע5סו רק כ53 כמ5יחס קסיי'5ריך
 35יי' 6חי סייכו כם'ס רסוזכר יפס יפ: רסרחס 5"3רכריו

 וכתס'6 יסנ'6 וכחידוסי ע*6 3'ג ר' כחו3ין כתוספתע"ע.ועיין
 כ33 כ6ו'ס וכתכ . תח5ס י35ס 35י רכ5 ]יכ[ : 51'ע ססוכר'ן
 65 06 6סור ג'כ 35וי כך 63כ5ו רו5ס 6ט ר6פי' יו"ר דיןח'

 5מקוט ממקו' מכתוכו סרס ספי' מטעס 35ייתו כח5יכ35ס
 מפי' ררס רחו3ין מ'ק וסר6"ם סתוס' סכתכו מס 3פי6כן

 ם63 כיון 3נוקוס פי'.ממקוס חסיכ 63 זס 53ר זס מ5רכחתיכ'
 )סרי6 וסר6'ק סתוס' וכ'כ . 35י כך 65כ3ו מותל 6'כ 3חוןי65
 כסגסות מסמע נוכן עעמ6 מס6י מותר יפס כ35ס 63 ר6סי'סס

 נ5רר 16 כסמס מ3 מפרקת 3סוכר 31שר . סרכ מסכי6מררכי
 סתס רם6ני רחו3ין ס'ק סר'ן תירן ר6סור. סחתיכס כתוךרס

 ע'ו כסי' וסם"ך רמי כעין 63יסור ר6ית' רכמ6ן טפירכ3יע
 כ63 מם6'כ מחיי' 653ת רכתעורר סחס רם6גי כתכ כ'ס'ק
 ע3 כסג'ס ככס'כ סם'ך ם3 נכו ומ'ס ס6ם. ע'י רק מחיי'פ"

 ו6ין כפרכין ממי3' מיכריו תר6' מס וסר6'ם כתוס' עיין6כיו.
 וכתמוכת ט'ו ס'ק י'6 כ33 ועש3 ע"ם ע5יסס 5ס"יכ5ורך

 כ6ו"ס מסלמ'5 . 55ייתו כח5י ]יג[ : ורו'ק תס"ו סי'סרסנ'6
 י'ר ס'ק ע'ו סי' וכם'ך 55ייתו כח5י 6וסר ע"כ סי'וכסכ'ס
 וסט'ו ס6חרוניס כ3 רעת סו6 וסכן סרכ כרעת רעיקרכתכ
 סיהייככ ער ג'כ 5%ותו 5גסוג רנכון כתכ , ק'ר ס"ק ס"עגסי'

חנחון



 .ד2כפדקכם4ירז לצלי מליההיימתורת

 לצלות או הצלי מן השומן לקבל רוצה אם אבל השומן מקבל ואינו בשמוד בצולה אלא מיירי לא זה וכלי
 והוא בכלי מלח נתינת ע"י מתירו דבנמר4ש אע"נ ]יר[ בישול כמו דהוי גמורה מליהה בעי מיגון כעיןבקדרון
 הפומקים הסכמת הוא וכן ואשר"י סמ: וכ"כ רש"י וכ"כ ואסור בדב' בקיאים אינן הוה בזמן מיהו דוגי בינקרא
 לקדרה תהלר; שימלהנו עד צלי שום תהת כלי ליתן אין לכן בדבר בקיאין אנו ואין רש"י ובתכ ע"ז ס" המורוז"ל

  והשומן אליו הדם מושך דמלה שרי הרבה מלה בו נתן אפי' ]ט1[ הצלי תהת כלי ונתן עכר אם מיהו כתבוהרשב"א
 עור דם שאין סי' שזה עשן מעלת שהניצוצית מה פי' תמרותו שיעלר; עד קצת תהלה שנצלה ובלבד למעלהצף

 הדחה להד'חו צריך כמלחו ושהה הנשר נלח ואמיא
 הרשכ'א בשם ע'ו סעיף רד מור כנ שקודמ.

 באו"ה וכיכ מותר כך ונצלה ]טז[ באהרונה הדיהו לא אם בדיעבר אבל לכתהלה דדוקא קם"מ סי' בה"הוכת'
 בעי צלייה אהר מ4הו ב"י וכתב קליפה בעי דהבשר מ"ו נתיב א.'ו בספי שכתב ירוהם כרבינו דלא ב"י וב"פ מ'כלל

 עכ"ל: שעליו המלה משוםהדהה

ין.,הגצש~
 הרשב.א כנ"ש ט,תר כלל הריח. משע:.ג%נםלא ע:ו.:ג,ם, ציהדג בן קל'"ה בלא

 שלכתה' אלא בדיעבד הדהו; צריך דאינו ה' כלל באו"ון וכ"פ ע"א תש"ה דף פנ'ה הר"ן וכ"כ ע"ו מימן המורוהביאו
ש מותר הככר בכל ועבר ארום מראה בככר דיש דאפי' בנמ' אמרינן הבכר על והקכה צרכו כל נצל' שלא צלייג : אה"כ לבשלו רוצה אינו אפילו ]יח[ להדיהונהנו

 בין הילוק דאין עוד . וכתב דרוסאי בן כמאכל שנצלה סני ולא אדם בני לרוב לא2ילה ראוי שיהא כ"כ נצלה אם
 רלא שרי עניין דבכל ]יט[ וכו' בעין שהמוהל הכלי על בוותכו או בעין היא המוהל שאין הככר עלשהתכו
 נתבאר כבר כו' ו,ראב"ן תשובת לך והא יו"ד וסי' כלל בעין הוא דהמוהל הבלי על הותכו אם דאוסרכרא2"ד

 אל"ף: ומימן כלל לעילזה
 : הלוקים רינים י"ר בו ויש : מנוקב אינו או מנוקב בכלי בשר מליהת בדין , רי"22 י"א דכמינמןנ2לל
 או מנוקכ בכלי רק בשר מולחין שאין מהנין הבי ]6[ מנוקכ כלי נכ על אלא הכשר מניהין אין שמואל אמרא

 מקום באותו מים ישמך שאם דהיינו הפוסקים כתבו שיפוע ושיעור ר;רם שיזוב ברי וקיממין ק'טין נביעל
 : מידיוצאין

 מפסיק שיה4ש כדי הכלי בשולי וקיממין קש ליתן יש מנוט2 בכלי מלה אם א' כלל אי"ון וכ"כ פכ"ה א.2ר"י בהנ"ה כתנב2
 שמולהין הבלי להשי' נור;נין ולזה עכ"ל מ2וקב שאינו ככלי והוה ר;:לי נחכי יסתמו שלא וכדי בכשר הציר ינץשלא

 בכך: נאמר אינו דבדיעבד נראה ומיהו ו;נקבים יסתמו דלא הקרקע על ולא עצים נבי על או אהר כלי עלבו
 עכ"ל בשר כבר ברו שמלה מציר סתומים הנקבי' יהיו שלא לראות צריך בסל בשר כשמלה נ' כלל באו"ה כקבג

 : אלו הששות הזבירו לא הפוסקים כל דהא בדיעכד להוש אין בזר; דנםונראה
 עכ"ל: קרקע נכי על בשר מלמלוהלההמיר ראוי שנסתפק ומאהר לא או מנוקב ככלי הוי דמשףץויח"מלץקרקע ]3[ מפרי"ש ר"י ביפם המישי כלל הארוה כקבף
 קאמר לא הא"ז דאף ונראה אסור מדרון שאינו דף נבי על ו;מולה כתב הא"ז ששי שער בשעריו מהרא"י כתכףן

 פשומ דף נבי דעל מיימוני הג"ה בשם ב"י וכ"כ עכ"ל במדרון ו;דף להניה כ"כ נזהרין אין ]ג[ הוהלק אםאבל בשפוע מונה אינו וגם הוהלק ולא הואיל מיד ממנו יוצאין המים אין דאז ברהיפני הוהלק שלא בדף שמולהאלא
שרי מנהו

  מסירו.  ר3גוור6 6ע"ג ].ד[ סדעוה: )כ) י651ין 161לננה1ן
 דסוי פסיט6 כקדרט )5)ות 6כ) ק6י סונון )קכ) 6רו5ספ"

 כו גתן 6פי' ]טו[ ו"סור: כרנוו וכ5)ס וגתכס) ממקכיסו)
 כתוכס סנוקכ)ו טכ)י נוסה"כ טסומן ורוק6 ." טרי טרכטנו)ח
 רדעת קס סכ"י וככ,"ס ע"ו 0י' וטי"ר סר6"ס )רעהג6ם1ר
 דעת 5כן ג6טר המרוהו סתע)ס )6חר ד6ף וסטי"דסר6"ס
 )קפוך ד5ריך סכהכ כטי"ר וע"ס מוהר טכ)י ר6ף וסרסכ"6טר"ן
 6כ) . 5)ייתו ח5י כד' ג5)ט כ)6 זס וכ) . טדס מן טסומןכגהת
 )ק3) לווהר )5כי)ט סר6וי סיע1ר דטו6 5)ייהו ח5י כדי ג35ט06

 כס"ע סכ"י וכ"פ ט' דין )עי) כמכו6ר כ)) מ)ח כ)6ססומן
 : ע"ס כ3"ח ד)6 סס וסט"ך סט"1 סטכנ,ת טו5 וכן ע"ום"ט
 )תת דנוותר ס"ו ע"ו כטי' סעט"ז וכהכ נ,והר. כן וג5)ט]טז[
 דס 6ין ננ)יחס טיעור סססט כיון . ססומן )קכ) תחתיוכ)י

 יס וכדיעכד )נוגוע יס . ו)כהח)ס נונוגו קכוטף כנוסמעורכ
 ס"ק ע"ו כסי' סס"ך וגהכ ג"פ. )סריחו ריס ]יז[ : עכ"))סהיר
 קסס 1)6 כנו)ח 6ס רט"ס 631ו"ס כ6גודס ונוסנוע וז"3ט"ו

 ג' טדחס 5ריך מ)יחט סיעור סססס 6פ" 6ו נו)יחססיעור
 6)6 5ריך 6ין ד)עו5ס וכתכ הו)ק 63ו"ס ומסרס")פענויס
 ע) )ח)ק )כו מ)6ו 6יך ידעתי ו)6 5)ייט 6חר 6'טרחס
 סס"ך עכ") )סק) וכפרט כרורס ר6יי' כ)י קדוווגיסטגדו)יס
 כ6נודס )סרי6 כן כתכ נו)יחס ס'עור סטס כ)6וכ6נות
 כ)) מסתע )6 ג5)ס , וגס מ)יחט סיע1ר כסטס 6כ)פכ"5

 גס טדס כ) ק)יס דככר כיון ג"פ טדחס ד5ריךכ6גודט
 י גסלחס דגס"ג דסוכר )1נול 6פסר ע' לין ח' כ))כ6ו"ס

יעקב
  יין  כרלפיל  סרי  ילל  סוות )6  6ס נושנו  וס6 ועווטגי
  דווק6  פפתיס ג'  לסריה )כתח)ט 6ף )טחמיר 6ין 6"כי"6
 6יגו 6ס 6סי' ]יח[ : ככס"ג ע)יו )טנווך נוטרס") סו6וכד6י
 5סדי6 כמ3 ע' דין ח' כ)) ס)פגיגו 63ו"ס . 6ח"כ )כס)1רו5ט
 6פי' סימר דגוסגין 6ח"כ )כס) רו5ס 6יגו ד6ס)טיפך
 סי' 3ג'י ג'כ מסנוע וכן סדחט כ)6 כך )6כ)ו)כתח)ס

 סרכ דנו*ט י") 16 כזט )סרכ גזדמן 6חרת גוטח6 ו6ו)יע"ג
 מדין כן 51נוד פ5נוו טלכ )ס1ן טו6 וכו' לו5ט 6יגוו6פי'
 דנסגו ס6נור כטס ח' דין כ"ד כ)) )קנון סרכ ססכי6סככר
 3יק51 3)6 כך )6כ5ו לו5ט 6ס 6ף סככד ע) נויס)ספוך
 דככד וכ16"ט ככ'י נוכו6ר וכן ככסר דט"ט טרכו0וכר
 ]יע[ : ע"ז ס"ק כ'ד כ% וע") )טס 6חד דין כזסוכטר
 וכן )6 16 ע3 סנווס5 6ס חי)וק ו6ין . סרי עגייןדככ)

 3ס"כ פו63י'  ו6הרוניס  ר6סגיס  טפיססיס וכל סס"טתטתפוס
 ע3 3נווס5 ססחמיל נוסרס"5 ט) וססיג כ"ד ס"ק  ע"וסי'

 :וע'ס
 .  מו)תין .  ס6ין גוסגין טכי ]6[ . וי"ב י"א ומימןכלל

 סניח ו6ס 6חרוגס סדחס קודס מגוקכ ס6יגו טכ)יתוך :ם " %% גהס"סש "ס ו"4 ,.מר הר.ןכתג
 י'ר: וס" כ55 5קמן נוכו6ר כס6"כו תוך 6חרוגט סדחסק1דס
  דן ו' כלל  ט'ל %נוסכ. כלי  ססרי  ססרספ  רווסתפס"6י]כ[
 3מוללין,6ין סיף 5סגיח כ"כ גזסרין 6ין י"ע:]ג[ ט"קח'
8למל  6ין  רלכטהלס 3%והל %יוגו ר6רל3ס %תס מסי6"י  לסין1ס

ושי



דקכמ*ורצ הא"מ בכ'מ מליחהדינירצררז18
 נה 'ש אא'מ נאמ-ת אינמ כפויה קערה ע'נ המולח ר3!"טוני וכ'כ עכ'ל ברהימני שהוחלק ימי'רי וכהב למלוחשרי

 : נאמרה דאזנומות
 : עכ"ל לכך מיוחר רף ע"נ ]ו[ למלחה נשר ומנהג מרושין מהר'י בשם ש"ד , בהנ"ה כתבן
 בבלי רווקא רמיירי מ"ם מימן מי'ר בעל רעת רותח בו לאכול אמור בשר בה שמלוז קערה שמואל דאמר האן

 משמע רכן שזד בהנ"ה מהרא"י וכתב הרא'ש דעת הוא וכן רותח כו לאבול מותר מנוקכ בכלי אבל מנוקב*שאינו
 מיהו דלכתחלה לי ונראה עכ'ל לנהונ יש והכי נאסר אינו בשר בו מלח אם מנוקב חרם כלי דאפי' ש'ר בעלרעת
 מנוקב עץ בכלי אמי' מחמירין והראב'ר והרשב"א והרמבים והר"ן מנוקב חרמ בכלי אום' הרי'ף רהא לידהרםוב
 שכתב והמתירין הרא"ש ארברי לסמעש ריש נ'ל בדיעבר מיהו רוהח בו מלהשתמש לכאחלה ליזהר יש לכן]ס[

 נהינין: דהכי אימרלןטהר-ר
 ואם הרחה בלא לכחחלה בו להשתמש אסור צונן דאפי' אומרי' יש המי'ד כתב מנוקב שאינו בכלי מלח ואםןץ

 והכי הדחה בלא צונן בו להשהמש מותר דלכתחלה אומרים ויש בו שנשתמש מה יריח הדחה בלא בונשתמש
 בו נשתמש ואם לכתחלה בצונן בו להשתמש אמור חרם כלי הוא דאם ]ו[ כתב מהמ"א מ"ו והם"ם עכ"למסתבר
 צריך ננוב רותח בו נשתמש ואם מהמ'א פ'ו המ.מ בתב עוד . לכתחלה ליוהר מוב ולכן ר"ן וכ"כ עכ"ל הדחהבעי

 היא וזו ב'י וכתב . עכ'ל מקליפה יותר שהוא נםילה צריך רמיבות בלא אמשר שאי לח רוהח היה ואםקליפה
 בששים שמשערין אמור כולו היתר של כיומב נמור לח רבר בו נתנו אם ולסברתו ]1[ הראב'ד בשם הרשב"אסברת
 הקערה שהדיחו דלאחר ומוברין חולקין ויש ]ח[ ממלחה שהדיחה לאחר אף ברותח לקערה דהשיב הכלי כלננר
 שהוא כרוטבנראה נמו' לח וברותח לח ברותח בין ננוב ברותח בין בקליפה לה ומגי רות' בו נתן אם כצוננתחשוב

מותר
מנחת

 יו5"ין ק6ז 3פי כרסיטכי סוח)ק 06 נמודיין סוף 3סניח5ויך
 סי' ס"פ כסג'ס פ5מו סרכ תדכרי מסמפ וכן תילסמיס
 נוסמפ כ"כ כזסרין 6ין ונו)סון ט'ז ספיףס"ט

 דסו"
 "יכו

 כמכו6ר "יכו וזס כפיכן ק5ת סיסופ דפכ'ס מסמפ וגסכלון
 יס ו"לי קפ"ג. סי' סדסן כתרומת וכ"כ תסר"'ימדכרי
 ד6ף כסג"ס תסר6"י סיי' סט כי כ6ן סרכ כדכריחסרון
 סרפין לפטות כעכ כזסרין ס"ין 3י גמדומס סוח3קכ63

 ו"פ"פ 5סתייכס כגון סרכס כסר פ5יסס כסתעחיןכמודרין
 "טקי מיד סוויס טיזוכו כפכיין 3פסות סיס כ6'1סכתכ

יעקב
 סי' וכי'ר י'ג 330 3קמן סרכ דססק וס6 תכ'6. סי'.ונ""ח
 6יסור כ)י תוך 3יתן מותר כסדחס דדרכו תידי דכ53"6
 ד"ז פר"י דרך כו )יתן דווק6 סייכו5וכן

 3יכ"
 רק 6יסור

 )יס מסכי מ"י סרחס 61"כ חמין כו יסתמם טמ"3מיחס "יכ" כקכיפות כו )ססתמט מט""כ סגי וכסרחס כגיפסמסוס
 כסי' סק"כ מסיקוכן

"'5 
 כו 3סקתמס רו5ס ד"ס ' כ' ס"ק

 )וד3" פכיין כ50 ד6סורכקכיפות
 סכת כפו3ת סר"יתי כמו

 כין חי3וק יס זס 3טפס ד6ף ססכין "' ספיף תכ'6כסי'
 דכרי ותפרס סס כתכ ו5כן 5" 16 כסדחס ד"ורח"מידי

ממכו "ין סכתכ סרכ 3סון ו""כ מסר6'י פכ"3 טיפיןכדכקין
כק51' כ"ן סיס רק כרסיטכן סוח3ק ד3" 6סיכ6 ק6י כ'ככזסרין

וקז5( כסס 5"1 סי' פכ'ס תסרק"5 ו0"כ סרכ גדכרי סכיכ'חסרון
פר6י 3ססתמס יטפס ס3" סטפס . מיוחד דף פ'ג ]ד[ : פ"סתסר6"י

סמ" 3כן :]ס[ פ'ם ס'ד כסנ"ס סס מסתפ וכן רותח דכר 'כו  166 ודפת ס"ד ס'ק ס"ט כסי' סס"כ ו0תכ . 3כתח3ס 3יזסריס
כקכי' 3כתח3ס "סי' רותח כסן 3"0ו3 מותר כ3יס דכס"רתסרס'3
 כ'6' דיפכד "פי' "סור תכוקכת "פי' חרס וכס3 מכוקכת ססןכיון

פכ-3 כדיפכד ותותר 3כתח)ס 6סור כ3יס דכס6ר )סכריפוכר6ס
מ"ק מכוקכת "פי' "סור כריפכד "ף חרס וכס3 תכוקכת ססןכיון
לכחח לקמן ופיין פכ'ל ד' דין ג' 550 כ6ו'ס וכ"כ סכ'חוכ'כ-
6גכ סס ודכריו כן סיכ דפת ס6ף מכו"ר 6' דין כ'סכ))

 15'כו סו6 ד6ס ]ו[ ורוק: 3קמן ופת"ס 51'פ כ6ן 3ח"ססותריס
סייכו סס":ו כתכ וסטפס . 3כתח3ס כו לססתמס "סור חרסג4
גווכ6 חיוין כו סיסתמס 3חוס יס . 5וכן 13 יסהמס ד"ס 3פיסס

סרכ רוס6"כ כסגפלס תקכת' 3ס ד3ית כיון חרס ככ3יודוק6
ופיין פ'ו סמ"כ1 כ"כ גוריכן )6 כסגפ3ס תקכס 3סס דיסבכליס
 סזס כספר ירוחס רכיכו וכ"כ סר'ן וכ"0 ות5ס חמן תס3' ופ'סמסתי6
חו)קי סעיף קכ"6 כסי' סרכ ספסק ו6פ'ג כ'ס 6ות ט'1 כתיכ""ו
וז"3 כ5וכן כו )ססתמס 6ין סגפ3ס ס5ריכין סכ3יס דכ3 כסג"סס'

 רכ)י סי' כ""ח סרכ וכ'כ חמין כו 3"סתמוסי 6תי סת6תטפס

תנ""
פכ"3 סייכו 5") ספס כ) פ' סתררכי ו0ת'ק כסג'ס 6' קפי'

כקפר סכ)י 3סגפי) רו5ס ו"יכו כקכיפו' 5וכן כו 3ססתתסלוק6
3תוך מותי פר6י כדרך "כ3 קכ'6 סי' כי*ד 3סדי6 סרככת'ס

 0"ס כיון כחמין נו 3סקתתס 3תק3ס חייסיכן ו)6 כו3ססתתס
 )סוד6ית

 תקכת"
ססינן - 3ס ר"ין חרס נכ3י תס""כ נסגפ3ס

 6סור פר6י דרך "ה כסגפ)סתקנס
כ6)ו 63סתמוסי "תי דסמ"

 'ק"ס חמיס כו 63סתתוסי "תי דסת" 1ס עפס ד)פי ופסוע חתיןכו
 כורק כמו )סדיח קדרכ' דכריס 16 תח3ס סכ3י סתדיח 6ף6"0
וכ6מ "תי דסמ6 3תוכו 5וכן 6פי' 3יתן 6סור ת'ת וכדוססכסר

סרקכ קכ*6 סי' כי"ד סרכ תדכרי תכו6ר וכן חתין כו)6טתת%1

 סי' כי'ל ופיין וכתכ כ"5כפ סס תורס סו" מ"תכק51'
 רק כו 3ססתמס כרו5' "ף חרס ככ3י סדין סו"וקז3("3פ"1 קכ""

 תטפס וסייפת' וסר'ן סת'מ כס' סרכ 5דפת ד6סור כ5וכןפר6י

 סכ3י 3סדיח כרו5ס "ף 6"כ חמין כו 63סתתוקי "תיסמ"
 נו ככקתתס כתו 6סור כן גס כסרחס דדיכו תידי "פי'16

 כ3יס כט"רכקכיפות
 וסו"

 ס'ק ס'ט סכסימן כס'ך ודל6 פקוט
 3סקתמק 6סור חרס דככ3י כ6ן סת'ח כסס כתכ6'

 סדחס כ3"
 סס סס'ך ו:'כ כו )סטתמס תותר סדחס דפ'י מסמפפכ'3
 דכסר ס"כמ"ק

 דסו"
 כו 3סטתמס מותר כסדחס דדרכו מידי

 רק כ"ן סרכ כדכרי סיטכ פיין ס3" וכוור6י פ"םלכחח)ס
6גכ

 ריסט"
 )ססתלנס ד"ין סטיו"ד כסס 0רכ דכרי תח)ס סר6ס

 כ)" 15כןכו
 כ5ו0ן ד6וסר חרס כ30י ד"ף סכין 3כן סדחס.

 סדחס כ3תי ג"כסייכו
 ככ3 סרכ "יסר חרם דככ3י דק ו)" דוק"

 לס1ן מסתימות מט:1פ וכן וסר'ן סמ'ת טכתכ תטפס 5כתח5סגווכ6
 . סיטכ ודו'ק 3כתחלס פכיין ככ3 ד"וסר וכסימכיס כ"ןסרכ
 כ) ו3סכרתו, ]ז[ "13: דיכיס ככי"ור י'ז 350 3קמן פודופיין
 מלסון סו"זס

 סרסכ""
 ויס נח[ ס"ט: מ" ככזי פיין כחידוסיו

 ו0' ")ו סרקכ"6 דכרי מכי6 ס' סימן נפכ"ס מסרס"5 .חו)קין
 וכטוס כקפרס "מריכן ד3" כפג"ס. סכרתי כתכתי וככרוז"3
 סכסר "וסר ו:ן חס פ'י כו3פת )פו3ס 36" גכר תת"יכ)י
 סכסר נתן ד6ס סרקכ"6 סכתכ תס פ) 5ססיג כווכתו .פכ"5
 דחס מטפס כגוכ רותח כין )ח רותח כין כק5יסס סגיכקפרס
 יכ' סספתיק מי 6כ1 . כדכריו 3סתפיין פסוט זס כ3 רותח סו""ס 6סור כו3ו דסכסר ופסק תסרס"3 ססיג 3כך גכר תת"י 5וכן3תוך

 סרסכ"" דכרי רק ספתיק 31" טפס סס תסרס'3 ס3ססינ,כיס
 כסוייתן

 כסי' וסס"ה גמור סטפות וכוד"י כדכריו פוסק מסרס'5כח)ו
 וכרי ר"ס 63 ריסט6 ס)פוס 3פי ע' קטן ספי'ק"ס

 תסרס"י
 פ5תו

 . סותריס פ5תו סדכרי ו0' . תסרס"3 פ3 תתתי' )כן ס0 כסיתכיסרק
 פ3 תסיג סי6 דכ6טת תסרס"3י כדכרי 330 סתירס "יןוכ6מת
 כ33 פ"3 גכר תת"י ככ3י סייך 6י סדין גוף ו)פכין וק'5.סרקכ'6

כ'ג



 4%9המ2את וא"מ בכ*מ מליחהדע4רעוררז

 היתר בו ששגצ מריפה כל' שאר כרין זו קערה ררין ול'נ ]ע[ עכ'ל הקליפה נגר יפה בצמר מ' איכא אימותר
 הקל%4ה ננר מ' בעינן ]י[ רומב הוא ואם בקליפה ליה ממ רותח בו ושמו קר הקערה אי ולכן נבר תתאי לריןושייך

 כ"נ: כלל לקמן רעיין הקערה כל קליפת נגר מ' ליכא אי אמור הכל חמים שניהם או לממה החםואי
 מליחה ראין ]יל[ שגקבוהו אתר בה ולמלוח לחיור מותר ]י6[ אכל ממנה לאכול אמור רותח רווקא האו"ה כחבמ2

 בשר בהוכו למלוח מורט9 ]יר[ נקכוהו לא אם רה"ה ]יג[ וכתב ב'י וכ,כ עכ9ל מליחה ע"י שבתוכו מה להפליםלעץ
 עכ"ל, כהלכתו במים להריחו מליחה כרי ככרששהה

 א'ן ואפ'לו מליחה שיעור שדשה לא ואפי' לצלי אפי' הכל לאמור נוהגין ]ט1[ מנוקב שא'נו בבלי שנמלח הבשרי
 נטלח לא האפי' וכתב ע'נ תשל'מ רף פ:'ה המררכ' וכ'כ נוהגין והכי מהרא'י וכ'כ בבלי ציר מעמ רקשם

לקדרה
 יעקבמנהת

 נס ט!" ש!,ם ט.מ ""ה %), ;לעון
 הוסנ."

 גח,יוס,,

 ט ] ח ה י,י1

;1ול1:ש,"

 נ"%1-

ונו;
 קל.פט מנ1, "חר )ר,טג סנקמר ה"'נוו ננלט )" מחל"

וטן .נ'

 ::3ייש מ,ע:"ני"עך:בין23 בל' ":;'ששך
 צ ;לן וי"נל "ק~פת 1, "'ס;ו,' ;: ו"ף ,'ןור,נ'כס
 5ריכין )כ1 סכסוך ע9י כק1רס כו)ס טנוגע וכיונ 3רוט3 מ"נונכר

 )6טתנווטי סתמ סייך ר)6 6ף 0לפוסי' 3טתחל' 3סגעי) דיס3ק:ון
 דס6גי 5") 3טן ח)יחס ר6ין מטעס )כתח)ס נותיר וכ6ן חנויןכו

 3קתן סלכ כנו"ט חי ככסר נוס6'כ כסרח0 ררכו ר6ין נוידי דסו6סתס
 חרוכ כדפומימ פענויס סרכ0 סכוו)חין כיון ועיע ד' רין י'זכ))
 דיעכר 6סי' 61וסר ע'ס ס'ד סג'ס כסס ,6' דין י"1 כ33 )קנון;רכ וכ'כ ע'ר סי' 0ס"ד וכנו"ס ק5ת כרותח חטיכ סרמומ 6ףסנו)ח
 ר3"ף

 ניח6 וסטת6 )כתח)ס נוס'ט נוחנוירינן מ'נו 0כי קי")

 60 ט) כחירוקי0ס וסרחכ"ן ו0רסנ"6 פכ"ס סי6"ט דכחכס"
 ררנו6 נזטעס זס 6חי זס ;כ לוג ס6ינו ככ)י פענויס כמסרננו)חין
 סי' כ3"י ג"כ סס631 וכנוו 3)ע )6 )פלוט דטריר 6יירי 16 סייקנוסריק
 מסוס סתס דט6נן 5") 636 לכ)יס נו)יח0 6ין רקי") ו"ע"נס"ט

 רוכ תכח נונוי)6 נונוקכ כלי כתוך ז6"1 פעתיס 0רכ0דנוו)חין
 קנוו)חין כיון וטוד גכיכות כרפוסי כנוו כרותח סכ)י נעטססח)ח
 כיותח חסיכ סכ)י מנוי)6 סכ)י סודח ס3" '3עוד ז6'1 פעתיסטגי

 , א7; "עא יקיקי,יע געע ש עעע 7י נוע ן /ו ע 1[ גוכגני ;14 הישעפק41) דאמשימ~ע 1 ג כגג ס כחו נוכונ[נ ג 1כס 1,נ,ער,, כ, קגיפין נגרס
"; 

 ח)יפת גגד מ' סס ס6ו"ס סס5ריך ניח6 1סמתה ע'ח. ס'ורין
 63 3ק)וף ר6"6 דסיכי פמק כ' דין כ'ט רככ)) 6ף סקערסכ3

 וסקערס . סקערס ככ3 נגע 0רוטכ סכ3 כיון 3ונור 5ריכין 6)6נ6מר
 כן ק)יפת נגד מ' 5ריכין כן ע3 . ק)יפס נס וט"ך כעין ססי6כיון

 כנוקוס 636 ג06ר ד63 )ק13ף ד6"6 דסיכי 6נורינן ו)6 ר0קערס
 סם"כ נוח)ק וכס"ג כקערס נום6'כ ק)יפי 5ריך ע5נווססנו6כ)
 נגר 0' נ"כ סרכ סס5ריך ניח6 זט לפי 61'כ מ' מ"ק ס"טכסי'

 6כן סכתכתי סס"כ ט) 3תירו5ו 5ריכין 6נו ו6ין . סקערסק)יפות
 זס ככ3 )ח)ק ירד 0)6 נוכו6ר ס' דין כ"ג כ)) 3קנון סרכדכרי
 ו)נו)וח )חזור נוותר ]י6[ : ודוק מתורי' ס6ו"ס קדכרי סס כתכ31כן
 כס'נ 1)נו)1' )חזו' מות' ג"כ חר0 ככ)י ו6פי' . סכקכוסו 6חרכס
 ר3 רתכר' 60 סכתכ פכ"ס סר"ן נורכרי נוטנוע וכן . ס16"סכ'כ
 בסר כתוכו 3נו)וח 16ת' ניקכ 1)6 קערס( )פי' פינכ6 3ססי66נוי
 . עכ"3 סכירתו 0י6 זו חרמ כ)י ונקיכת כקל 6ותס )נקוכ 60"6)פי
 דיס נוסנוע סר"ן סדעת )ו6ף כו )נו13ח רנוותר נקוכ 0יס ד6ססרי
 רכס"ג סוכר ח"נו' . ע"6 פ"ו דף 0כע ס63ר כנו'ס 3כ)י'ח)יח'
 61ף נודכריו( סס כנווכן כ)עי 3א 5יר רפ)י' 6ג3 נוטעסנוותר

 6תי ר)נו' 5ונן כו 3ססתנוס 6ין חרמ רככ)י ס' ק"ק 3עי)סכתכתי
 6ין ג"כ כס' כנוו כסרח' דדרכו נוידי 61פי)1 חנוע כו)6מתנווסי
 5") נו"נו 13)ס0תנוס

 כסר כו 3נו13ח 6ותו דנויחר כיון ס6ני דסכ"
 כו )6סתנווסי 6תי סנו6 חייסינן 1)6 גרו) סיכר סו6 6ותוונונקכ
 חר0 ככ)י 6פי' ע"כ נונוקכ ככ)י רותח )6כ31 דרך 6ין וגסחנוין
 )קנון נו"ס ועיין . כקכע כו 3ססתנוס סרו5ס 6ף מן ככ)י וכןחותר
 3)6 ד6סי' ס3"י כסס עוד סרכ נו"ס 6כ) ודו'ק. ח' מ"ק י"זנ))
 ן ען נכ)י 6)6 נויירי )6 כרחך ע3 זס נסר נו )נו)וח נוותרנקינ'
 ככ)י 6כ) ער6י 13 1)סטתנוס כסגע)ס תקנס )0ס סים כ)יסוס6ר
 וכנוו ר06ור וור6י כקכיעות 13 3ססתנוס ען 3כ)י 6פי' 16חרמ
 סכן 1' ס"ק 3עי3 וכררתי וכנו"ס כסרח' ררכו דכסי 6ף 5ונןח6ר
 : 6)1 דיניס ככי6ור י"ז כ)3 3קנון עוד ועיין ע"ט טר3דעת

 3קנון וכנוכו6ר ספו0קיס רוכ דעת סוא כן . )ען ח)יח'שו6ין
 סרכ דפמק ו6ע"נ סעכו-ס נכינות ופוסי נכי 6' דיןי'ז

 ממט ולפי נו6ו נו6י סר6'ס מל  סס מחמי' פ"ר פ'ס  רףפכ'ס
 סיעו . נקכוסו 63 6ס. וס'0 ]יג[ : סס וכנו"ס י'ז כ3) וע"3כיח6
 כו. ו)ססתמם כסגט)0 תקנס 3סמ סיס כ)ימ וס6ר ען 3כ)ירוק6
 13 ' 1)ססתמט כ)ים ס6ר 6פ" 16 חרס 3כ)י נוס6'כ כ)כדער6י

 דדרכו נוירי חסו6 כסר ודווק6 י69 מ" )עי) פיין 06ורכקכיעות
 11') כתכ נו*6 מ"ק 0"ט 0" כט'ז . 3תוכו )נו)וח מותר ]יד[ : וע'סר, רין י"6 כ3) לקנון סרכ  טמסיס וכנוו דכריס ס6ר נוס6"כגסרח0
 סירתי' ככדי 0גי רכ5יר 6ע"נ נוע') פחות כתוכו סנסרס דווק6דנ")
 06ור נוע') )6חר 6כ) נוע'3. ל6חר רק נוכ)י פו)ט 6ינות"ת
 דף ס6ותיות סער סכרית )וחות כסכי וכ"כ עכ') סככיס' 'תחתת
 ססס 06 ד6ף כתכ מ"כ 0"ק 0"ט כ0י: 0ס'ך 6כן ע"6. .ע"ס
 נ'כ ססיג וכן . עכ") נט3'פ ד6ז תסוס תותר נ'כ תע")כתוכו
 סיגיס ע5נוו סט'ז רור6י נר6ס ו)ע"ר . כזס סט"ז ע3 נ0'כ3טפרו
 כיון  ססיכר 5ל5  כס"ג  כסמי ג'  נלל  סוף לפיל וכת'ס  עכסכר6
 טוכ ססליי מר סיס3  5וחו  תולחין מסחתת  לסייס 0כסררתולחין
  ד5ף' סי"ל  חריף וכרכר  חריף רכר נמססתתנו

 נוטוי נוע") 63חי
 .)וכס'ג נ6מר ו)כן י'3 דין מ"8 כ)) 3קנון וכנוכו6ר 3ם3ח3יס
 6331ר ע"ם( מ"י תנ'6 מינון 63'ח סכת ע1)ת כמפר ג9ככתכ
 פ' דף פכ"ססכע

. 

 כיון נ6מר 63 ככיסס ע" ר6ף כתכ ע'ר
 כיכם יכס" 0ו6 כ136 סוי 3כ)י ס3)וע נזס נ)) נופ)יט 6יכוססת5
 דכי5ס; כפ"כ סנורדכי כח"ס כנו13ס3 כ13ס 13נור 3יס סייךד)6
 ירדתי 1)6 . עכ") 51)1) 3)ח יכס יווק6 6)6 ככוס 6נורינןד)6
 ככיסס וע"י 0ו6 3ח סכסי מן סזכ ס5יר רס63 כ)3 דעתו)סוף
 סס סנוכריח ונוס ניכס גיכס כ3) 1)'ד ככסר ונכ)ע נוכ)ינוו5י6
 כמך יין ס). נכ)י סכסי רנו1)חין כס6 סרמכ"6 נותסוכות זסרכר
 63ורך רכריסס ע'ס ק3"ז כמי' וס0"ך 0ע"ז זס ככ) סרגימוככר
 סכ3:.וכ"פ )6מר נוסגין ]טו[ : ורוק 1' מ"ק י"ז כ)3 וע"13)ק"נו

 סמכתס וכן כט) כתרי חד 6פי' נתערכ סכתנ.ס6טנוסרם")'6ך
 וז") נו"ו ס"ק מ"ט כ0י'. סע"ז עוו וכתכ 0"ט כ0י' וט"1סס"ך
 ט65 1116  טל וסורח סנמ)ח  116ז 6סס טסניח'  3עירימ 53ומפסס
 מן, ק5ת ונסר' נומכס ייר זכ וסי0 סע)יונ0 ס6ווז6 ונו)חסננו)ח

סתחתוכס
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 זקיש נ ימם ש ב מהש:מ:י,ר1שא,ת
ש י י-י יב"",,גז"1."שיישי" ~:"  

 י%"5"ן"ישיזי "קנצ" י"
 'ה י4 שש

 עמ'ל שר' גג,קכ שא.נ. ככל' נטלהו ,אמ דם מךן מח,'קץ א'ן טע"מ כנ' ע'מ תשל'ה רף חמררנבפכ'ה כחביב

1 נ.נ 'י;'ב ": ;"חייי ונט::111*ששנ  4, י 

 א': דין ובו הכלי על שנמל ציי ביין י"ג, ומימןכלל 'ל:ןע" ין1,מ ~511וגג11נ?:"י

אי4"ש-'""יו.
 ל11וי יךי'"4"עץ'1("%"יעיב';צ~

 ניייי!"%1ייייינ"צ בנ111
 י ןן'-: הז וצ ז 4"יו,'3'י"ש~ן4'?'ב ""
 )טחוך יט טכזס נ") ס6'נו ככ)י 5יל 16ת1 כתוךהתחהוגט

 6ה"מיע
 טתחתונה סוס 1)6 נ5יר סחונח חס רק )6ט1ר 1)6וסרסנ"6
 ככוק רין ס"ל רק כל) חליחס כ6ן 6ין דס6 ס6'ת ככ)יכגנו3ח
 טחון כחט יוקי)ין ויס רח"6 הכי6 וסס ק'ט טי' ריט טנזכרנ5יר
 ס"ק ע' כסי' "סקיג לסטתו 6זיל רסט"1 ונ)ע"ר טט'1 עכ"5)5יר
 חחס ס61 קירתי' כרי כ5יר ככיסס דסיעור וכתכ תטרס") ע3י'ז

 6טור חע"ל כחיס קנככס חליחה כ)6 וכסר חע') כחיסכככוט
 6וסר )כן קייתיח כרי כ5יל כככוס ס'ס ח)יחס כל6 חכוס)נוטעס
 ככס6"ח כנח)ח סתחתונס סוס ול6 סט"1 וח'ס . ה5יי סכתוךמט
 כ' רין וי כ)ל 3עיל סרכ טכתכ ט"ר טגס חדעה )6פוקיס"נו
 סט"ז כוונת וכרור פקוט נ") זה כל חליח' כחו כח )ו יםד5יל
 כ)) ק6וסר כזס טט"1 על ח6ר חתחי' נס"כ כססרו וסס"ככזט
 וכ6חת . כרכריו ט"ס 6יזס קיק 61סקר וסייס ס5יר סנתוך חס6סי'
 גוס6 לעניין 6כן . סקסוק כ)י נכונים טט'1דכרי

 דדינ"
 כתכתי ככר

 חע") כככוס 6ינו קירתיי כרי כ5יר רככוס ה' ס"ק ו' כ)))עי5
 כרעת 1ר63 וחהרק") סרכ רעת קכן . ח)יח' ע'י וי651 רחוזרנחיס
 קכתוכו רס חסוס ]טז[ ורוק: כ)) 6יסור כ6ן 6ין 6"כ כזסהט'ז
 ג"כ כ5לי 16 חי כך )6כלו ר51ס 06 61ף לחקוס. חחקוסססירס
 )6 לחקוס חחקוס קכתוכו סרמ ססי' חסוס 61י פי' קל6 6יכריסיס רהו6 כיון חותר ח"ח רחו י65 )6 06 חותר רחח"נ 6חרי' ול66טור
 חס6י 5רכו כ) נ5)' ס)6 כ5)י סחתירין כחו לחון י65 ס)6 כ"ז סי'תקלי
 כ)) לעי3 רכריטס הכ6תי רחולין פ"ק וסתומסות סר6"ם כת'םטעת6
 ככ)י ורולח חכחיס כהקנת ס)6 קעקס כיון סכ6 ט6ני י"כ ם"קט'

 )רס חקוס קסניח 53לי כן ק6ין חס לסחחיר ר6יי חנוקכס6ינו
 . ררכנן 6מקנת' עכר )6 5רכו כל )5)ות סחתין ס)6 וכקכי))65ה
 סטריחוהו ל6 ל6טור 5ר ר6יכ6 6ף ררכנן כתקגת6 דענרוטיון
 סי' ס"ר נהנ"ס חהר6"י כתכ כן סכ"ה הר6"ם כח"םחכחיס
 וע"ס כח"ס כוונתו חקוס חכ) ח6ור נ)קונו טס סחק5י 6פט'

 פ"ח רף סכ"ה "כע ככ6ר ועיין כזס ח"ק דרנ"ס קעריסנחגו6
 )6 . כסן דכוק סוחן 6י ]יז( : ח' ס'ק סשע סי' כס'ך וננייןע'כ
 ק6יגו ככלי )ח)חן 6טור כטן דכוק קותן 6י דדוק6 )מיחרכעי

 ק6ינו ככ)י )רו)וח רחותר כסן ר13ק סוחן 6ין 6י חס6"כינונוקכ
 יוכוקכ ככ)י כו)וחס רכעי ור6י )כתח)ס רה6 6ינו זסחנוקכ
 יוליהס 5ריך ר)כתחלס ע"ס סי' כס"ע )הרי6 הרכ וכ"ס . 3סרכס6ר
 י"6 רין ט"1 כ)ל 3קחן סרכ לורכרי לסדי6 חטיוע וכן נונוקכככ)י
 )"סור סייגו כהן רכוק סוקן 6י רנקט 6)6 הפוטקיס חקחעותוכן
 )כתה)ס 6כ) ריעכר זה ררין כסיחני' )סרי6 סרכ כריעכרי'וכ"כ6ף
 כרי ]יח[ : וק") ככס6"יו )לו)וח )כתח)ס 6םור רכוק סוחן כ6ין6ה
 חח;1 )חתיך קיוכל כרי טעס עור כתכ וכטור סרס. חן יפו)ס65
 כסכין לחהוך סחותר סרכ פסק ס' רין י"ז כלל )קחן ועייןכסכין
 סרכ סקעחיט לכן ח)יחתו סיעור )6חר עריין הורח ם)6כסר

 : זהטעס
 חחין כו לססתחס וסיינו . סגע)ס 5ייר ]6[ . י"ג ומימןכל4לך

 )סמתלום רוותר ער6י ררך 6נל נקניעו' 15גן16
 וככ)י ס' ס"ק י"כ כ)) )עי) כחכו6ר כ)) סגע)ה כלי 15נןכו
 חרם כ)י ס61 ו6ס ]כ[ : וע") כ)) 15נן נו )ססתחס 6סורחרט
 1)ח)וח 16ת1 )נקוכ יוהירין רל6 ס6 הר"ן וכתכ . קכירס5ריך
 הי6 זו ונקיכתו חרס הכ)י כק) )גקוכ ר6"6 כוסוס הכסרכתוכו
 )כ)י חליחס ריס וטוכר לסטהו קס סר"ן עור וכו"ט עכ"לטכירתו
 1)קחן י"6 ס"ק ט' רין י"כ כ)) וע") כס6 כוותי' קיי") )66כ)
 קכירה רכעי ססעריס רכתכו וס6 ]ג[ : ורוק ח' ס"ק י"זכ))
 כועט רנפ) רסיכי סרכ חדכרי )סרי6 חקחע . סרכס 5יר רנפ)סיינו
 כ6ו"ה חסחע וכן על. ככ)י כחו לק)וף יכו) חרס ככלי 6ף5יר
 הו"וכן

 חעט )ק)וף יכו)יס חרם ככ)י ר6ף )עיני' קנר6ס סדכר
 סי' כס"ע סרכ וח"סרועט

""5 
 רק גפ) 61ס וז") כהנ"ס סס"ס

 רג"כ 5") עכ") ורי חקוחו קולה כו וכיו65 ען ככ)י 6' חקומע)
 כ)י וסיינו ען ככ)י כחו לקלוף ריכו) כו כיו65 רכל פירוסוסגי
 כקוס ק6"6 וכרוחה זכוכית כ)י רק )חעוטי 6תי ול6 וכרויוסחרס
 ע"1 ס"ק ס"ט כסי' כס"ך 1ר)6 פסוט ג") זס 1כ) . )ק)וףעגיין
 6ף חרנמ דככ)י 5ש6 וכסי' כ6ן הרכ נורכיי ססכין חרכריורוכו6ר
 כ)) )קחן ]ר[ : וק") כק)יסס תקנס )6 6ין 6' חקוס ע)קגפ)

גלל



 21תשדץכם4לן בכשא"מ מליחה שיעור לאחר הבשר הושםדיןתירת

 מנוקב בכלי מליחה שיעור שהייה לאחר מנוקב שאינו לכלי ששמהו בשר בדע . הד ימימןמרל
 : רינים ה'ובו

 להתיר נהבו ציר ונמצא מנוקב שאינו לכלי שמהו ואח"כ מנוקב בכלי מליחה שיעור ששהה בשר בש"ד כחבא
 ורלא ב"י מסקנת נראה וכן ]6[ מברין מהר"י בשם כתוב מצאקי וכן בהג"ה מהרא"י כמ"ש נהונ והכי קליפהע"י

 אבל ]נ[ כצוקכ שאינ. לכלי שנתנוה ק,רם "הר'ח. מ"ר'טא לא זה.מל רש" עשה .כן לנכור.~ה'ו'ן

 טותר לציר שחק ומה נשר לציר 1 א הצ.ר שכתוך מה אלא לאסור רא.ן " כלל הארוך כתנננ

 אם ר..רא. נ4 .א.ן ]ה[ ענ'ל לא או ננרקציר שבצ'ר כבישר ם' א.כא נץ ח'ליק רא,ן באו,ר ע,ר .כחני,גנולה!ה
 מעמא איכא דהחם ששים מהני דלא מנוקב שאינו בכלי למולח דמי דלא שרי היה הציר נגד שבציר בבשר מ'היה

 שיעור שהה כבר שהרי כאן משא"כ לצאת מקום לו היה ולא למקום ממקום פירש דהדם דחיישינן לאסוראהרינא

 געדמנם %ענ:;י:עה :ןז'ג:14 ושגךע,::1ז2,ןיען"ילגי
 בששים: להתבמלננצלו

 וכ'כ וומטערים תום' וכ"כ -טרי %1בבזטר בתנמץז ציר מצא אי אבל ~[ בכלי ציר עצנמצ*ש דתקא בארוך עוד כתבב
 שרי ציר בו ונסצא או'ה?טל ע~ול יס4ע;4הן'ק יגוג12שוזגן יכ'כ ע' ס"המ'.ר

 שחוזר לפי פלימתו שיעור לאחר במלהו לעצמו שנמלח בשר להשהות דאין הרשב"א בשם ע' סי' המי"ד כתבף
 הרא"ש וא"א קליפה כדי אלא בו נכנם דם שאין קליפה צריך ושהה עבר ואם וקמלח ושעל שעליו דם מלחלוחית[ובולע

 אדרבה ממנו מפלימקו המלח שאין ממנו לצאת יכול ואינו במלח ובלו' הו' מעמ שדם שירצה כ"ז להשהותו שיכול כחבז"ל
 כסכרת הרא"ש דסברת ב"י וכתב עכ"ל לבשר חוזר ואינו בתוכו ונשאר אליו ולמושכו הבשר מן הדם להפלימ המלחוורך
 אנל ,'כ וני' כלל לע~נ,ף שכתבקי כמו לנה,נ י'ש אלא לדישריתו שלא להחמ'ר ל ל זיק עכ,י:ן מברת על חולקים ושיש בדבר להקל דאין כחבו שקצת אלא סמ"ג בשם מיימון והג"ה והמררכי התום' דעת וכןרש"י
 לדעת מחמרינן אז דרש"י מעשה כמו בכלי בעין כשהציר דרוקא ]ח[ לומר דאפשר היתר לנהוג יש דיעבדב

 :ג%:ק דם המלחסנט[ אם'!מלוש ראף שעל'ו רמלח ,בל'ע'מן נן לו~ין ממקכ נל,שע,י
 : בדיעבד להתירן נ"לוכן

לקדרה הי4עמוהי"מ~יומ4ע  יעקבמנהת
  תרט3יי פי' . טכ"י חטקכמ כ"ט יכן ]6[ . י"ד ומימןכלל

  63חרוכס ס"ר טג"ס  רכרי ט"ט טי'ככ"י
 : 51"ע 3דיעכד )גנורי )סתיר פטק ך' טעיף סמ 3ס"ע כ6חת6כ)
 )טחנויל פסק ע"1 סי' סכ"ט וונסרס") . טלוקי)ין טמ דכד6י]כ[

 ח"ח מ"ק ס"ט כמי' וסט"ז . 10)1 כ6טר ס5יר סכמוך דנוסכ16"ס
 עכ") י6סוכימ סוטקימ גד51י דעמ סכן )נ,עסט ס)כס כ"5 סכך0תכ
 ססטט 66"כ סליר סכמוך נוס 6וטי 6יכו נוסיס"5 י6ף פקוטונ"5
 כ"כ ססס כ)6 36) סיימיח כדי ס6ור ע) כמכו 6ס סיעור3הוכו
 ס1"6ף

 ככפ) 6פי' דס6 ק5יסס חכדי יומר 6וטר ד6יכו נוודט

 סירתיח כדי ססס )6 6ס ק)יפס נוכדי יומר 6וטי 6יכו גחוי)%יי
 סחכו6י 61ף . ננ"ס טי' פכ"ס חסרס")כנו'ס

 ט' דין וי כ)) )עי)
 יכ)6ו כזט חס6"0 גנווי כ5יר סייכו כן כסיגין 65 ד6כן כ"כוט"ק
 סדיחו 6כ) ]ג[ : וק") כק)יפס טגי עכין דכ0) טפוטקיס דעתסכי
 ע"ד ט"ק ט"ט כטי' סט"ך כ"כ 6חמ סעס יק טודח )6 61פי' .סיי
 6ף מסחע . ק)יפט )יט חטכי 1)6 ]ך[ : כ"כ דין ט"ו 0))וע")
 וסג"ט ק)יפט חסכי )6 ח"נו מעט דכפ) כגון )ק)פו ד6פסיכעכין
 )עי5 טי3 וכח"ס סג)י ככ) חכ)יע דח)ח דטוכר )סטמו 6זי)ס"ד
 5"ע ס"ד טג"ט )סון 60ן סטעמיק טיכ ע) 6כ) כסיזו. י"ג;))
 6וטר 6יכו ח)יחס דכ) טפוטקיס כדעמ סכייע י"ג 0)) )עי)דט6
 מ"ט כטי' טס"ך ז") כ"). ו6ין ]ס[ : 51"ע ק)יפס כדי יקככ)ימ
 )כט) ח5טיף6יכו )5יי סחון דחט 6)6 כמכ )6 ט6ו"ט 6ף ס6 ומחטכי ע"סט"ק

  זו 6ין וכ6יות . עכ") )סדי6 כדכייו וכת3ו6י

טית"
 דוד6י ]1[ : ג' ט"ק ז' וטי' כ)) )עי) וכח"ס  סר3 פל
 6' דין )"ז כ)) )קנון טכריע סטרכ 61ת . )דכריו סרי ט'כד6יכ'
 ח"ח ק)יפט 5ריך ט' ד6יכ6 6ף וח)יחט דכ5)יי' טסוטקימ0דעת
 )דעמו כפקומ6 6ין דיכ6 ד)עכיין כיון כ6ן )כתכו טרכ חסס)6

 סכתכמי וטייעמו חטרס"5 5דעמ ו6ף ק)יפס ד5ריך פטק עכייןלכ50
 כ' ט"ק5עי5

 5ייך ט' כד6יכ6 6ף ח"ננ כ151 65טוי דחחנזיי
 גלוורס כח)יחס י6ף כ"ח טי' כסג"ט )סדי6 חטרס") וכח"סק)יפט

 כד6יכ6 6ף ק)יפט 5ייך 5)ייט 16 ח)יחט ע"י סככ)ע כעיןודמ
 יוכ ד)דעמ סכ6 וחכ"ט ככו4 חכ)יע 6יכו דסיו6 נזטעמס'

 6כ5 ]1[ : ע"ס ט"ק ט"ע טי' לס"ך כתטתעומ 1ד)6 חטרס"))דעת וכרוי פסוט כ'5 וט כ) ק)יפס ככדי יק ככ)ע ס)6 )חוסיס יותי ו6"כ כ)) ח)יחס סיעוי 6חי כרוטח נוחסכ )6טפוטקיס
 ככ)י עדיין סטכסי ודוק6 .  סרי יככיר  כגולווח ט5יי ח665י

 כמ65 ס)6 6ף ת)יחט טיעו' )6חי ככס6"ח סחטו 6ס 6כ)ח0וקכ
 ככ5י 5יי ככח65 דדיכ6 כ") סככסר כגוחות רק ככ)יליר

 : י' כ)5 ו6ו"ט טפוטקיס חטנועומ וכן ק5יפס כדי פכ"פוכ6טי
 עוד טחח)ק ע' טי' כדייטט עיין . כעין כסס5יי דדווק6]ח[
 עכ") חמייכט טע)יו ח)ח ודמ 5יר י)יכ6 כ6ן 6כ)61וטר ס5יי חחחמ וטח5ח טדמ כמיכך סחמ ירוק6 ככוןחי5וק

 כגוחומ 5יי כנ~6 6ס )6טוי כר6ט סיס 6)11)טעחימ
 גתלח5ח וגס כגוחומ כעין 5יי סיס כיון סריק חסייח ימ)1יור ט"ך )6 ד16 חכוק3 ככ)י חוכח 6פי' ח)יחס סיעוי )6חיסככסי
 53יר כפקומ6 ד6ין טר3 כמ3 ג' סכדין 6ע"ג וסח)חטדמ

 דיפ)וע 6יידי 6חייכן ד6ז פ)יעתו סיעוי מוך דווק6 סיי0וסכגוחומ
 סיעור "חר נוס6"0 טפוטקיס 3סס סכ"י וכח"ס כ)ע )56יר

 טפוטקיס יו3 דפמ טכי כ)6ו כי טפטיד )6 כדכריווטנ,יק) חכוק3 ככ)י סכגולוות כ5יר )6טור 6ין יחימ כחס )6חרי6פי' תסנוע כ"6 דין י' כ)) 63ו"ט 6כן )6טוי ר6וי ו5ייו דנוופ)יטת
 טחמיכות כין וכפ5 51'יו דחו כ5 ככי ספ5ט 5כסי ו5"ד .סייק חקייק דמ ]ט[ : ע5ס לוטיף ד)6 וסכו )סק) ע5חו דרס"יכחעסט
 כ40 סחועח 6ף סריק חסריק דמ 6חריכן 1)6 1'( וטי' 0)))עי) )כנוכו6ר פ)יעמו סיעוי 65חי ד6טריכן 5יר ע)יו כפ) 6וטח13חומ
 ע"0 טח)וחות חסחמיכות ו5יי דס ספע סים סממ דס6כיחכוקכ
 סתח)ק כ"ר ס"ק ע' ט" כס"ך ועיין סייק דנוסיק6טעח6 טחכיגן סכח5ח ו5יי ימ 5נועט 6)6 5חוס י6ין כ6ןחס6"כ תפע וככ)ע כו)ט כסרק )6 וסח6 סריק דנוסריק 6עעס סחכי')6

געגע



ףצ2את בבעשרמ כא~חח שיעור "אחר תב-שר דושםדיןדןדררן22'
%~~%שו1%21םה  או אבל מלוכלך חולביז דכלי דדוקא עוד ונ"ל כיותח עוד מחשב לא מים שם דבדאיכא ו' ומי' כלל לעילכמ-ש הכי נהינין ולא ]ינ[ מחשב.כרותח אפ"ה מים מעמ ,שם ה'ה אם דאפילד שמ עוד ומשמע ששים שם אין אםדנאמר
 וטלך מא'ט

 ט'ו: וסי' כלל לקטן יתנאר ררחה בלא לכל' ניחה לאחר נשר שמו ואמ "ז וס" כלל
 1ק

 דינים: כ"ד בד ויש דמליהתו הבשר שרית ברין מ"ו. ,ומ"3לל
 דדמב ויורח החתיכה נכי שעל הרם שיתרכך כדי במים אותד שורין "מבח מב'ת הנשר כשמייאין א"ז לשון יהא

 ולהדיחו מועט זמן לשרדתו כן המנהנ ש"ד בהנ"ה מהיא"י וכתב עכ"ל עצמו מימ באותן הימב אותו מדיחןואח-כ
 כדי הדחה דמעם מ"ל אלא הכי ליה מבירא לא האשר"י הדם ש'תרכה כדי הדחה מעם ומ'ש הימיב מיםבאדתן
 יפה בהא אך בדיעכד אפי' מועטת בהדהה ליה מבי לא לפ"ז וא"כ מליחה ע"י דמו להועיא עצמו הבשרשיתרכך
 אשר רבינו כדברי כתכ עכ"ל-ור"ן בדיעכד להתיר ויראה ליה מחזיקין פי' ליה ממרמי מיא ראררבה כמירכימשק
 שעה מחצי ידתר הבשר ישרה ]6ן דלכקחלה באו'ה וכ"כ הימב להריח צריך לכקחלה ולפ'ז ב"י ממקנת נראהוכן
 שרייה שום בלא כרחך דעל זו בהנ"ה מהרא"י כמ'ש מני שריי' שדם בלא ]כ[ מועמ; בהרחה אפי' בדיעכדאבל

 שרייה: שום בלא מיירי דיעכד דודקא שהתירו- וכאן לכתחלה מועמק ב'מריי' דנהלו כתב בתחלה דהאמיילי
מ מנב מ  

-" 
 ק~ג~ם גכ'~לץהיא" קיעי'ץ4 ין מו השכ ימייף הבשי ינ,ח ןןיי :און ייה

 ימם לא ראז לגמרי שיתנגכ ערימתין
 המל"

 ומולח: מעמ ימ:ין אלא דם יוציא ולא כלל
 קרח ,2מלא תפל כשר מ.א לה,כות - בייכות ה מיימון בתשדבת הוא וכן תתמ"נ סי' בתעצבה ד;רשב'א בתבג

-
 מבליע כ"ש למ"ר אפי' שני בכלי המים במ"ם לשרויזו מותר ממנו הקרח שיפול עד ]ד[ למלוח ראוי ואין ולפור
 אוחן ריינו-ה מס, זו כלל וכאו'ה א' ס" כשעריו טהרא" וכ.פ טל'חה ע" מטנו 1'1צא הו,ר ]סן מ'מומפלים

מנחה
 5ריך ס' ד"יכ6 ו6ף ט'. סס 6ין 06 ]י[ ע";: 5חרנעכין
 נוח;כ כרותח לו"מ ]י6[ : 5"ז כ)) וע"5 ו' מ"ק ע")ק)יפס
 סרכ רכתכ ז' רין ו' ל55 מ)יחס..וע34 סיעור )6חר6פי'

 : ע"ק )סק) יס %ל1ט סעורת ו)5ורך מרוכס ספסררכנוקוס
 נפכ כ' כסעי' ס"ט ס,' עט"ז 53כוט . סכי גסיגיו 1)6]יד[

ק"י,ןמב
 כחכתי וגכר ננועטת סרחס ע"י נוותרין גנו)ח יק 3יקו)טורס
 3)6 ]כ[ וע'ט: כ)) ננוכרחיס רכריו י6ין נ' ס"ק ס' ג)))עי)
 כ"כ )6 ח' רין ד' כ5) ס)פגיגו נ6ו"ס נ6חת . "גי סייי'טוס
 כסרחס ככ)י סרכס סכסר ססס 63 6ס וז') סכתכ6)6

ב"כ[
 6ז ימ ע "1 י"י 51ס1ן

 סנוהממיע
 'כנויסי"סככ)י ןנועט 3סרות 5ריך רק כויס מעט ע5יו ה"סוטכין

 )סרי' פסק ק' וכסינון עכ") סנויס נגל 6ף מ' ו5ריכיןג'ג
 3כ6ורס ו6"כ ס5יר כח כט) 6ז חיס נועט-) ד6יכ6דסיכ6
 י' רין 1' כ5) )עי5 סכתכתי נוס ו)פי ז6"ז- טותריןדכריו
 ;ס" .גמ. ה"ר ננל ט ז,'1" היט הלוסק'ס ונקטומיס,
 ס'ססק'ך

 כ'"
 טל ;ר.ל.נ הרכ "כן )ויו, ן"ה ," "'ג

 6ע"פ כ"י. טסכ)י 6ע"ג ]יג[ וע"3: )5"ע סרוכ- סו6ס5יר
 3"י סכ)י ד6ס )סרי6 חכו6ר י' טער מוף ס"לט3סג"ס
 נו5יחס יק סוכרת זו להג"ט מטומ סייגו סכ)י  לן גנו ס'5ויך
 נוגוקכ 6יגו סו6 6ט)כ)יס

 וכנו""
 36) ירג"ק סערי' כחכו6

 "וען"ת'יון:,קיי'"',
 מי'""

 מ וגן ו:נצ"הג" ".: :,נ,
 כעט"ז וד)6 ס"ט סי' והס"ך  פ"ו טי' פכ"ס  1טרט"לססכנוות

 ע"ט: ,ק"ר סנ"ס 6חר סגחסכיןוט",
 ,תי ונקי '5יה 1"ן , מו וסימןכרל

 "נ) . העה מ"1,
 סעס ח5י כגל כתכ כסג"ס וכס"ע קעס נוח5: יוהר ס6ו"ס -כסססמ
 סיטכ ויריח סעס ח5י גגד כ' ס"ט סי' דכסיע חי)וק ר6ין 51")פכ-3
 תדמטחע ג"כ )קרותו כין 5רי )6 סיטכ יכוריחן כיון ר6ז קריי'כ"י
 "ין ו16 טעס נוח5י (ותר סכקר ייסרס נויירי וכ"ן ס"ר סג"סנ)טון
 ו6ו"ס ס"ד קסג"ס )סקוות 6פסר וכזס סיטכ סדחס5ריכין
 כתכ כת"ח רככ6ן סס כל"ה עור ומ"ס 6הדרי יטתרול)6

 סיטכ סרחס כתכ וכק"ע . סגי טועטת כסדחסהרכ-'.דנריעכר
 ס"ט כס" כט"ע - סרכ נו"ס נוחגו גע)ס .וכור6י עכ")מגי
 כסעית טס ונו"ס טגי נוועטת כסרחס דכריעכר )סרי6 3'מעיף
 וכיקו) נו)יחס קורס סו6 דעריין סייגו סגי - סיטכ רסדחס6'

 ססריחו כ) טנית 6ותו ו)סרות )סדיחו סטריחו )6 סכי6פי)ו
 6ף נוותר וכיסו3 ט)יקס )6חל '3דיעכר ור6י 36ל סיטכהה)ס-
 ד,ה טרטחי 6ך ס' מ"ק מ"ט כס" סס"כ וכ"כ נוועטתנסרחס

 טכיד כי ת)5י )6 ר6ס 6' רין סס נוח'ס ג"כ נוקתעוכן
 656 טכחי כי ח)5י נוקרי ר)6 סס גאכ וכתכ ס6כורונו5חו
 וכן ר'  כרין  כ:טו ע5נוו סרכ וכנו"ס ק5ת 16ר11 קסרס6"כ

  סרכ נו"ס וגס 6' ר(ן י"ז כ)) ס6י"ס נורכרי 3סרי6כוסכוע
 כתכ כתח)ס רס6 .מיירי סי"' כ65 כרחך רע) ט"ר סג"סע5
 דנוחיר יס6 3פרס ג") ןיותר כ5) חוכרחת ר6יי' זו 6יןולו'

 3סתיר ומ"ס סיט3 וסרחס נוועטת סריי' ע'י סיינו5כתח)ס
  לוופטין ססליסס  כיון  טומטמ וסרחס סריי' ע"י סייגו רווק6ריעכל
 )סון  כטטתמוח  ססוט כג'5 דיעכד ונוותר 3כתח)ס 6סור6ז

 נוסיי' ס' דין 6' כ)) כ6ו'ס ינותין. )6 נס ]ג[ : 51"ע ס"רסנ4ס
 ככ) נוותר כריעכר 6כ) עכ"5 )כתח5ס רווק6 וסי(גו זסככ5
 וננו)ח עי": כס)ו 65 06 36) כיקע: )6חר דסייגו וגר6סזס
 טגית ונו5יהס סרחס ע"י תקגס עוד )י' ד6ית כיון 6פקרכך
 ג"נ סי' כפכ"ס מסרט"5 כתכ . נונונו סקרח סיפו5 עד ]ר[ :6' ס"ס וס  ו3סי' ג' ס"ס ס'  וטיטן כ5)  וע") ייעכו מקרי)ח
 נפסר 6ס נו)יחס סיפור סססס קורס נויד נקרס "חיכר6ס
 6חל וסניח טנית נו)ח )6 ו6ס סנית 5עס )מ)חו טוכ6ח"כ

 6ס 6כ) . דיעכר , נוותר נו)יחס סיעול ר6סונס כנו)יחסססופסר
 כ)) פו)ט 6ינו 16 קגקרס דגיון קסופסר"נ6סר 6חר נויר'סריח
 נונוגו ויו65 חוזר- ]ס[ : עכ") נו)יחס קיעור ססס- ")6 נסרוסוי
 תנויס 11"3 כתוכ כו65תי ס"ט כסי' וכ"י  ססור  כגליון : מ)יחסע"י
 פסק 6' קער ד' כית וסק5ר ס6רוך כת"ס קסרי סרסכ"6 ע55י

 )6 ונופ)יט רנוכ)יע כיון סני ככ)י נו5יחס ק,רס )נו)וגן6סור
 טי' ככ"י' רכריו וסוכ6 נו5יחס ע"י נונונו ךו65 סחוזר6כוריגן
 )כתח)ס  כין לחלס קן  כחסוכתו"וטט5  מלטו רכרי  לגר  וסו,ט"ח
 ודיעכד תח)ס כין )ח)ק 6פסר 6יך ידעתי 651 עכ") ריעכד16
 3כ4 מ)גו ר6ס )סדי6 נוכו6ר כתס"6 סרסכ"6 נורכרירס6
 דרעת )'ג כ)) )קמן סכתכ לוסרכ 6סור ד~עכר ל6פי'סני

 סשק מ"ח נטי' סס"ך זס ע) עתר ככר ריעכר )סתילסרסכ"6
 ורכריו דיעכד )6סור סלטכ'6 רדעת )סרי6 יגוגריח כ6ירךכ"ו

כרוריס



 ט ,יבד,ם4לן רטליחתו בשי שיייתהןתרת
 ליזהר ריש מהרא"י בשם ש"ד בהג'ה לקמן וכ"פ עכ"ל שרי בכ"ש אפי' בריעבר מיהו שני בכלי לא אבל פושריןבמים

 שני בכלי לשרות לכחחלה מותר ראז ]1[ כה"ג או לאורחי' או שבת לככור שהוא לא אם שני בכלי אףלכתחלה
 נהונ: והכי עב"ל בו סולרת שהידאע"ג

 וחתף בעה'ב חזר ושוב הטבח הריחו אפי' גרול' לנחחי' המבח שחהכד היבי אשר"י- ברג"ה הוא וכן פכ"ה המררכי כתבף
 דם פולם רסבינא דוהקא אגב ]ז[ וחוהך דבשחוזר משום ולהייחו לחזור צריך מליח' קודם לשניים או לג' א'נתח
 חתכן לא אפי' שלימים הצלעות הטבחים שרוחצין מה בדיעבד אפי' מועיל אינו וגם שם עוד עב"ל הודח לא כאלווהוי
 כתב עור עכ"ל למלחן שמדיחן כשר כדרך קצח אוחו כששר' אלא הטבח הדיחו נקרא- דאינו אח"כ הביתבעל

 : עכ'ל קטייתא ריחה צריכין וכתהלה מ.ם מ,יים בכני דם מחז'מון רא'ן ראע.נ ר' כלל נא.'ה כתבה
 בו נדבק שמא דחיישינן אחת שעה רק בו שרה לא אפי' בו עמ2ורין בכלי להשתמש ראסור ]ח[ באו"הכתב
 עכ"ל: כשר הכלי רהא ]ט[ שרי בדיעבר מיהו רם'עריין

 הרא'ש וכחנ צררים משני ולמלחו מילחו מחמת נאבל אינו קרוי שיהא ער כך כל היטב ימלחנו הדחה ואחרן
 והמררכי בפנים נם למלוח צריך וחרננולים ואווזים ]י[ מלח בלא מקום שום ישאר שלא עד הרבה מלח עליו שיפזרצריך

 כך דנהבשלו ורוק' בריעבד אפי'- אוסרים ויש ]י6[ בחוץ נמלח ולא מבפנים נמלח אם בדיעבד מתירין ריש פנ"הכ'
אכל

. יעקבמנהעע
., 

 )כתח)ט ר6פי' כוטמע _זו כתסוכס וג0 ע'ק( וככוכי30רולימ
 63תת 6כ) כו וכי651 3פוקרין כגון 6חי 3עכין ו6פטי 6ףמותר

 סיס3"6 3תקו3'_ כדפט ץ 'דתקוכס ד6ף , נוידי קקס 65מעיקר6
 כע) 6ררת 3ן ס)נוס ר' סרכ נודכרי 6יכו. נו"נו תתנו"גסי'

 טמ0ון ר' סרכ חת0 תסוכס 6ומו כמוף 6)6 תס"6סנוחכר
 נורוטככרג נוסר"0 כתטו' סו6 וכן נוק6כן סר"ק וסו6 36רסס3ר
 )הס1כס ונו6וחר מוקד0 ק0 3ר30"6 תק31ת )וכן-יו3 כסחו קי"גטי'
 ג6וכי0 60ר נורכרי נו5וקטי0 רק ע5נוו סרקכ"6 נורכרי 6יכוא

 וסיס 06 61ף 1ד1"ק( תתנו"ל כמי' תטוכס 16ת1 ע) 5') 1כןע'0

 לוטלועו' כגד )טרי6 ס61 דזס חר6 כ)) רעתו )טוף ירדת'1)6
 סכ)י כסדיח 6ף גנוור 5יכן 6פ(' ד6ומיין ס"1"ס ו05וןסרכ
 5כת31 ס'). ו6"מ סיטכ נו)סריח יטכח סי,6 דחייקיכןלוטע'
 טמוכר ד)דעתו תנווט ויותי יסרכ ס6ו"ס ע5 פ15גת' כ)מוןדכריו
 נוותר ג"כ גנווי רותח 6פי' 6"כ סיטג טרחס ע3 3סןווךר?ווחל
 נוטו0 רק . ;)) 6יטור 0ומ ככ)י 6ין רס6 כתוסו5טקהונט
 6פי' )רעתו גנוור סיתר , ס61 6"כ סיעכ ססדיה וכיוןסוכוק
 נוותר ג"כ כככוט 6פי' 6ו )ען נו)יחס טוי 6פי' 61"כרותח

 היו2ת%הי ע"מש%מ~ע עק ./[ען "ע עעק עק/ו/נ עע/ו/[עי1 גווגו/ ,חז ]1ןע0:
ע י'י".'יעע )ן.]',[ ויו ו עעע י"/,ע,ן ע ע / ק ע  .'"ע 

  לייסר יט וכס"ג ט3ת  לכ3ור  ו6ף סרכ פמק כסג"ס "" מעי'מ"ח
 )"3: מ"ק כ0'כ וע"ק 13 מו)רת קסיר קכי 3כ)י )סקי00)6
 סודח.וכת3 )6 כ6)1 וסוי .י0 פ1)ט רמכיכ6 דוחק6 6ג3]ז[

 -כ) ס"ס רנו"נו וכ") רסכינ' דוחק' ר6יכ6 סכין דרווק6סק'ך
 נוקנוע 3ירי0'יוכן קורע )6פוקי ירו ע) ר0 קע1)ט )מכיןסרונוס

 ד6סור ]ח[ : וק"5 דמ;יגי דוחק6 )יכ6 וסהמנוסמ'ר--סט)פיי'
 )סריח ררכו ,ט6ין נוירי סו6 ) 06 5וכן 6פי' יו0לוע .)ס0תי'0
 י"ז כ)5 )קנון סר3 קכתכ וכגווכ6 נו5סריח יטכח קח6'דחיי0יגן

 וס6 . ע"ט טעיו6 נוס6' ז' רין 3' ככ)5 )סרי6 ס6ו"ס ו;"כע"0
 דמותר כקר 13 קנו)חו רכ)י ט' דין וי"3 י"6 3כ)) 5עי5ד6נוריכן
 ר6טור חרמ 3כ)י 61ף 3סר 13. )ח15ח 16 15כ1 13)ס0תנו0
 חמין 13 )6סתמוסי 6תי רק?ו6 נוטפ0 סייגו 15כן 13)ס0היום

 6ותו )גקוכ נוותר וכן ר0 13 גדכק טל,6 חייקיכן )366)
 רדרכו מייי 0ט61 כסר כלו1 15כן ד11ק6 סייכו 3קר 3הוכוו)ק65
 כנו"ט סיטכ סכ)י כסריח 6ו וי"כ י"6 כ)) )עי) וכו,"0 .כסרחס
 )כהח)ס דנו"נו סרכ יומיק סמ ל61ף ד' לין י"ז ;)) )קנ,ןסרכ
 . וע"ס( כסדחס רררכו מידי קטו' 65 6ס עג"ן נכ5 5קח.ויריס

 6חר טכ)י )טריח טסנונסג )פי ק6כי ככ)י כקר רכנו)יח'ועי')
 )נויח0 )יכ6 )כן . כ5כעו עוננר כקר נו)יחת דר0 ועורנו5יחס
 )6 נומתננ6 ד0 0ו0 13  יר6ס  ר"ס  רס 13 0כדכק ס6יכ1)י

 6חיי' כנוי0 )כייח1 ייך 60ין קקורין כ)י לו60"כ 13יסתמ0
 כיטר ו6יכו סנוי0 נוכח 53כע1 עולור טרמ 6ין ססריי'"וגס6חר
 ידיחגו )6 ל0ת6 15כן הפי' כו )סטתנוט 6מור סר0 גנךס' וככ0י כנוי0 )יכח כקר טרחח ק;) כיון 1ז") ס16"ס כהכ )כן כך;)

 )רכרי כטעתקהו ע"ח ע"ס דף טכלית )1חות וכ0גי ע;")סיטכ
 6' סעס סיס"רק )6 6פ.' וז") כהכ ס16"ס כקס ;6ןסת"ח

 )חזור נוותר כטר 3ו סלו)ח נוכוקכ ככ). 6כ) וכו'דחייקיגן
 סקורין כ)י 6פי' כ"5 כן ע) ):)י0 מ)יחס י6י1 כ0י 3וו5מ)וח

 3סר 13 )נו)וח נוותר דמ 13 כרכק ס)6 סיטכ רח5ו 6ס13
 0)0. יו0 0ס כקר סכטי )סס1ת י51ס 6יגו 06 וד11ק6כסר
 ע;") ;כוק נו;ו' 6טור ס)0 יוס ט 5סקתנוק ר51ס "ס36)

 6מור סכ5י 06 "פי' 15כן 13 ססתנו0 06 6כ) חלוין 13)סםתמט
 וק"): ג' מ"ק ט' ומי' כ)) )עי5 כנו"ק נדיעכד כוותרגטכ
 ג0 )נו)וח 5ריכין ותרכגו)י' ו6ווזי0]י[

 מכפגי0י
 דכר כ) וס"ס

 6ף קרוע 60יכו כרכר 6כ) . קרוע 0סו6 כדכר ודווק6ח)51
 .כ"; עכס חתיכס כנוו רסוי נוכפכי' )נו)וח 6"5 מ)1)ססו6
 סר6ס גכי ספומקי' נוטנועות וכן ס' מ"ק ע"כ כמי'סק"כ
 ע"0: נו"ס מ"ק כ"6 ודין כ"ט -מ"ק י"ד דין וע"5 05כיימחותכו
 0) ט3כו ר6יתי כס"כ 3מפר . כריעכך 6פיי 6ומרין ויק]י6[
 כ"כ טי' 33"י ר6ית' מסו0 סטע0 וג") . וז") כהכ כסג"סס0";
 ע)נו6 כסוג דס6ידכ' כו סכ) וכהכ 0)0 סעוה )5)1הדנוותר
 5רדי' לוטכי 6ותו רנוו)חין- מ010 וסטע0 0% עוף )כ0ו5י6פי'
 סייתי ו06 ט)0 )כק1)י 06ור סוי טעלו6 ס6י )16 ד6ימקנוע
 6חו נו5ך גמ)ח 6פי'נוהיר

 נטל"
 )3טולי נוכ10) )ידי ל3"  יכולין

 דע"י ועור כ"כ כטי' 0כתכ סנ,חכי ע) )סקטות יס ו)פ"ז0)0
 מקו0 כמק") טעמו וסת0 ס)מ )5)ות נוותי סוולייין0חיטה
 )6מור ס") ו)פ"ז נוותר, כריעכד ;הכ וכ6ן 5ריימ נוכ'רנו)חו
 סג"ס ודכרי סג"ס ע;"5 ס)מ 1'5)' "" - נו5ר ייו)חו ס)6נוקו0
 ג"כ .כטר' לכחתיכ' חר6 )ע"ר טרכט קגי16ת כט' יסזו

 מכר6 )61ין זס ח00 כ)) סייך )6 דטתמ 1"ף כריעכד6סריגן
 ועוד דעוף( וחטק גזירס לו0ו0 ככ0ר ליעכר 6מיו ר5כך5ונור
 סר6כ"ד כט0 6פריס 5ר' סיינו זו טכי6 כה3 כו . סכ)דס6
 )5)1ת רוק6 656 סוורירין 0חיטה )6חי 6ף ק)0 עוף )כט5ר6ומך
 טפומקי0 לכ) ככ"י נוכ61ר ככר כ6)ות 6כ) 6כר 6כר )גתח16

 וסל0נ'6 כר"ן כנו"ס ק)מ )כקל יחתייין 6פיימ רכיגו דכיידוחי'
 זס כדכר סו6 יחיד סי6כ"ר כסם 6פיי0 ור' ומייעת'וסמררכי
 דכדיעכד כסי0כ"6 פמק כו)יח' כדיכי ע5נוו כו סכ) רס6ועור
 סו6 כריעכד ס6ומרין טע0 כ6?)ת 6כ5 6' נו5ד כנו)חנווהר
 טנורדכי כטס .1'"1 ורין ס' רין ז' כ)) כ16"ס ונוכו6רפטיט
 מטלט*5 1כ"כ למו נוילי נוו5י6 6יכו 5דריס מסגי גמ)ח ק)6דכנ
 למותל כ"כ נמי' דפמק סכ"י ע) טמק0ס ונוט פ"ג מ"פכ"כ
 לוקגי דנוו)חין נוטעמ 1סייגו ;)0 עוף)5)ות

 5דרי-

"יך ידעתי )6



וןם2את ומליחתו בשי שיייתיימתוותא
 כך נתבשל ואם לצלי רק תקנה לו ואין ולמלחן לחזור אום' ו'ש ולמלחן לחזור תקנה לו יש עריין נתבשלו לאא%
 מבפנים או אח' בצר שנמלח א' יום עליו עבר לא ראם שב' רק אמור בריעבר דאפי' נ"כ פמק בהנ'ה ומהרא"יאמור
 אבל ]יכ[ השני מצר שבולע מה פולמ דידה ציר פלמ דעדיין כיון השני בצד ולמלחו לחזור יכול מבחוץאו
 צדרים בב' ובחוץ בפנים למלחו יש דלכחחלה ע"ב תש'ז רף פנ"ה כתב והר"ן עכ"ל אמור ]יו[ : אחד יום אחר]ינ[
 הרא"ש דעת הוא רכן וכתב ב'י וכ"כ מבחוץ או מבפנים או אחר מצד רק נמלח לא א2י' מותר בדיעבראבל

 עליו ניפאר שלא עד כך כל מלחל עליו פיזר לא אם בדיעבד להסיר ראשון כלל באו"ה וכ"כ בריעברלהתירו
 דצא מעמא דחד צדדים בשני מלחו לא אם דה"ה לי ונראה ]טו[ מלח בלתימקום

. 
 מרו'בה הפמד דבמקום ונראה

 עליהם לממוך הם וכדאי הר"ן כדעת נ'כ כתב והרשב"א בריעבד המתירין אדברי לממוך יש שבת לכבוראו
 :בכה"נ

 שיעור רשיעורו כתב הרמב'ם דעת אבל הרא"ש דעת הוא וכן צלייה כשיעור השערים כתבו מליחה שיעורדץ
 אורחים כבוד או שבת לכבור למהר כגון הצורך לעת לנהונ יש דכן ש"ד בהנ"ה והוא קם"ז מי' בת'ה וכתבמיל
 להשהותה דאינשי בפומיא מרגלא לצורך וולא מטעה שלשים חלק פחות " שעה שליש הוא מיל ושיעורוכה'נ
 נשחמ תמיר ובפ' חתיכה אות' צלייה כשיעור מליחה שיעור דכתבו וא"ז לש"ד נפקא רבהכי ]טז[ שלימה שעהבמלח
 דבדיעבל ]יז[ האו"ה וכ"כ עכ"ל יוהר דצריכה חתיכה 'לך אין כן ואם אחת בשעה לצליי' ליה מני שלם נוף ראפי'מוכח

 אורחים: בלא אפי' מיל אשיעורממכינן
 עם ההבהוב דמצמרף מתירין יש ונתבשלו מ'ליחה כדי שהה ולא ונמלהו שהבהבו רנלים מ"פ מימן ב"י כתבכם

 עכ"ל: ואמור נכון ואינו כשיעור והואהמליח'
 הדחה קורם נישץ צריך שהנם וכתב רש"י דע; הוא וכן האשר"י כ"כ דק במלת ובין נם במלח בין למלוח ומותרף

 רק מולחין דאין דכתב כרמב"ם דלא נהונ הבי מהרא"י וכתב מעצמו הנשר על שניתכת צריך אינו הדקאבל
 נכונים דדבריו ב"י וכתב בו מולחין אין כקמח הרבה הרק דמלח וחוה ארם בם2ר ירוחם רבינו כתב מיהובנם
 הים ממי שעושין ממלח יותר נם שאינו מ"ח קנלתי ראמון כלל באו"ה וכתב שא2שר במקו' לכרטהלה לחושומוב
 וכ"כ עכ"ל ממנו ונופל בכשר נרבק שאינו להרקו צרי' יותר שנם מלח א:ל שהוא כמו בו מולת אלא להרקוא"צ

 בנמרא כראמרינן מני שמלח מלה כל בדיעבר מיהו מבנם דק במל' למלוח טפי דעריף ]יח[ ירוחם ורבינוהאשר"י
 מלח: בכל דמולהין כרש"י רנוהגין מהרא"י כתב וכבר נללניתא במלח מלח רימירב

כתב
 יעקבמנחת

 6' מ5ד כנמ)ח ד6ת כ6ן ספו0קי0 פסקו וכן ופו0קיס.3ס'0
 יימר רנוי סכ"י ע) )ק"נו )דעהו 6ף סכי וכ)16 )5)ימותר
 טפ0ק סטע0 ד)נו6 כו סכ) נוטע0 ס61 סמתיר סכ'יטטע0
 כפקיטות ותתירין 6פרי0 ר' ע) קח1)קי' ססכ6תי ספו0קי0כגד1)י
 סי"6 וטעס נכוני' כ"י רכרי סדכר כ)) )5)1' וכ"ק ק)350סו)י
 : ורוק כ)) כרורי' 6ינ0 סג"ס רכרי 1כ) ס16"ס כטעססו6
 0"ט מ" ק"ע כסג"ס סרכ ז") . 6סור 6' יו0 6חר 6כ5]יכ[
 06 ודווק6 ס"רו )5ורך )6 06 כריעכד 6פי' 6ו0רין ויק0'ר

 06 6)6 כך יכס)גו )6 כך גתכק) )6 06 36) כךנת3ס)
 16ת1 י5)ס )16 ו06 וימלחגו יחזור קנמ)ח סעות "כ תוךס61
 ע' סכ0י' 61ע"פ וז") ט"1 כ0"ק ק0 סט"ז וכתכ סג"סעכ")
 רו"נו ס)0 יו0 5יר ספ1)ט י") מרוכס רכספ0ד סרכסכליע
 ועוד סט"ז עכ") 53)י סיתר דיס כיון מלוכס ספסד קייך )6כ6ן
 )פ:י מ)חו 6פי' 0וכרי' ו0ייעתו דו"ת סת0 ורוק6 )ע'רגר6'
 דכסססר ררנ"ח סכריע )כן סייק רמסייק מטע0 מותרט3וע
 5יר יפו)ט דסוכרת יעס א16תו עכ"פ )סמון יקמרוכס
 סייק מקריק סייך ד65 6חת כחתיכס כ16 16 ס)0 יו0כ)
 6פ" )כן קתיני סע' ק"ד כסג"ס מסר6"י כמ"ס מורס ר"ת61ף
 כמי' כק"כ 6כן כנ"). קעות י"3 6חר 1ינן)ח יחזור )36ס"מ
 ומסר6"י סמרדכי )דכרי סרכ )סון )סקוות כיקק כ"3 0'קסנ")
 נתכק) 06 ודוק6 דנו"ק כסג"ס סרכ רכרי ופי' כ6ן סרכקסכי6
 כתכ וע"ז ריעכד. ס06ור מרוכס ספ0ר כמקו0 6ק)6 ק6יוכו'
 כספרו סט"ז ע) סקיג וכן . וכוי כך נתכק) 06 רווק6סיינו
 0וכ) 6יגו קס סרכ 1)קון כרורי' 6ינס ר3ריו 36) . ע"קגס"כ
 ד06 פסיט6 כך יכק5נו )6 ס)ט1ן קייך 6יך י6"כ פירוקוכ)5
 כיסו) ע"י דנ06ר כיון )כתח)ס 16ת1 יכק) ס)6 3ר3ר ירגיקסו6
 )נוימר ס") 16ת1 ריכס) 0"ד וסי6ך מנוכו( כ06ר סקררס~כן
 סרכ ססכי6 סיורדכי וכ)סון תקנס )1 יס כתכק) )6 306)
 כמ"ס כס"ע סרכ וכוונת עיקר כ") )כן סס ס)13ס וכ"ככ6ן

 ו;נוו לורוכס ספסר כמקוס 6סיתר ק6י וכו' גת3ק5 6סולווק6

 קמיכרי' וס6חרוגי'  ר5סוני'  פוססי'  גרולי  3ס0 סכחכחיי'ר
 . 6סור ]יד[ : וע"ס פ)יטס נקכי נסתנוו סודח 06 כ)) 6מרינןד)6
 כס"ע כ0ג"ס סרכ כינ"ס )5)י מותר 6כ) ככיסו) ד11ק6וסיינו
 ע'ז כ0"ס סרכ רפסק 6ף י"כ ס"ק ליק )עי) סעתקתי 0"טמ"

 ט6ני קנמ)ח כסר עס נמ)ח ק)6 כקר )5)ות 6סורד)כתח)ס
 6סור סכסר יסי' כן )6 ד6ס 6חר כע:יין 6פסך ד6יסכ6
 ככ"ח . מ)חו )6 06 דס"ס ונ") ]טו[ וק"): דיעכך ינוקרי)נרורי
 סס"כ ס0כמת וכן . מ16"ס וכנוסוו2 יק נדו) דחי)וק וכתכ זס ע)ססיג
 נוותר מקו0 ככ) מ)ח פיזור דכ)6 כ,;3ו לכן 0"ט 3סי'וט"ז
 נוסג סע1)0 דכן סס"כ סיי0 וכן לורוכס ספסד כ)6 6ףדיעכר
 ד06ור 6' מ5ד כגנץ)ח רוס6"כ עכ") ככך כודקרקיןו6ין

 ח0רון . 61"ז )ק"ד נפק6 רכסכי ]טז[ : מרוכס כספסד 66"כדיעכד
 ודכרי כ6ן סדכ ססכי6 מסר6"י סנסות כ)סון כ"ן יססגיכר
 כפ1תיס נורג)6 )ל1רך יק)6 כתכ דמהח5ס סו6 כך ססמסר6"י
 דיוכ) לוסר6"י כתכ כך 61חר ס)יכוס טעס )סססותו6ינסי
 כרי ס)ייו0 ס2ס סוסין ד)כך )?וגסג ס?וך ק5ק יקמקו0
 כסיעור לו5יחס דסיעור ד0כרו וס"ד ס6"ז )דעת ג0)65ת
 יווכח נקחט תוויר וכפ' וגד)ס עוכי' )פי חתיכ0 16ת51)יי'
 )ך 6ין כן ותס 6חת כטעס )5)יי' )י0 סגי ק05 גוףד6פי'
 דכייעכר ]יז[ : סתיני קער כ16רך מסר6"י כ"כ יותל י5ריכסחתיכס
 וז") כ"1 ס"ק 0"ט כ0ינון סס"כ כתכ מי). 6סיעורס:וכינן
 קסודח 6ף נתכס) )6 ר6י רוקלוע עכ") ונתכס) סודח 6סכנון
 רכסודח )עי) סרכ רפסק מס )פי 6ף ס;יי' רו)יחס5ריך
 כיון " כ6ן מ"מ ע' כ0ינון סם"כ וכ"פ ספ)יטס כקכינ0תנוו
 מ)יחס נו5ריכין )כך דמו כ) פ5ט )6 סת, ס61 סחססדעיקר
 6נורי' )6 ד)כ"ע נו)יחס קיעול הוך כסודח סוס 61"כס;ית

 דין ססי ו0י' כ)) )עי) קגתכ6ר כ:11 ספ)יטס נקכירגסתנוו
 רק כמ)ח )מ)וח טפי דעדיף ]יח[ י"ד: 0"ק ס0 ועמ"ס0'

 נוסגי )נו)1ח ס3קר גקסופך ג1קי קסנס 5טי סטעסמכגט,
5ווים



 85"גדץבם4"רז ומליחתו בשר שרייתרינירצררז

 מר,די דלא כ.ון בשר שאר עם אותו מולח'ן איז מע.ים נננ. דם מחז'ק'ן שאן כ"ן ג,א ע"ה סן י מ! קניא
 ליזהר יש רלכתחלה א"ז בשמ א' כלל באו"ה וכתב לכחחלה אומרת אשר"י והנ"ה בריעבר אף ראמו'תשל"ם
 בש לכתחלה ]יט[ מעיים בבני רם מחזיקין ראין אעצ שמעינן מיהו עכ"ל נוהנין וכן מותר ובריעבר בשר עםלמלחו
 מכשה המררכי כתב ר' כלל האו"ה כתב וכן ע"ב תשל"מ רף מכ"ה בהריא המררכי וכ"כ שיבשלו קורםמליחה
 ואע"נ מעיים בכני כמו ליזהר לכתחלה ]כנ[ יש ]כ6[ רנהינין מה למי כן ואם עכ"ל כאן רמתיר ה"המעיים בבני רמתיר ולמאן ]כ[ ב'י וכתב וכולי מעיים אכני רהוה מירי בשר עם למלחם אמור מוח בהן שישהעצמות
 שמולהין מעיים אבני רהוה מירי לברו למלחו יש עליו בשר אין אם מ"מ שעליו הבשר עם העצם למלוחרנווצין

 : אחר לבשר שומן בין בזה לחלק נ"ל ואין אחר בשר עם מולחם ואין שלהם שומןעם
 מעבר המנימי בצר 4צתו מולחין אין החלחולת כשמולחין הרשב"א כחב ע"ח מימן מי"ר כתב עירףב2

 לכחחלה ראף באו"ה וכקב עכ"ל רם שם שמחזיקין רבוק השומן ששם החיצון בצר אלא ]כג[המאכל
 בריעכף אף ]כו[ החיצון ולא המנימי צר מלח ואם המנימי ולא החיצון צר רק למלוח צריךאין

מרמה
 יעקבמנחת

 לעהו ג)ס )6 רסרתכ"ס ט'ט כטי' ספליט0 ו:תכ5דדיס.
 לנול1ח ס6"5 טוכר ססו6 ו6פסי 5דדיס נוסכי לטלוח 5ליך06
 וכ6:ות עכ"ל גט כלולח לנול1ח ס5ייך כהכ ולכן 6' נו5ד6ל6
 6יטויי מ"ס פ"ס כנו"ס דעתו ונלס גלס טסיחנ'ס ססוטני6ס
 ונוכ"ס לכתחלס 5דדיס נוכ' לנולוח 5ייך )5לי ד6פילונוזכח
 5לסון ססעתיק כיון נ"ל נוסמ"6 כפ"ז סרכי טטתס ונוסלקדיס
 לנולוח ד5ייך ספוסקיס נוינס דדייק6 יפס יפס ונוולחוסגנו'
 פענויס כנוס כתכ6י וכן . )פיק חו 5ייך )6 לכן 5דדיסננכ'

 5חס כע5 לסדי6 פי' וכן . לס"ט כסעתקתו ע5נוו ס0נוךנודכייו
 דסינוכ"ס לונוי 5ייכין 6ל6 סינוכ"ס לדכיי נוסנו"6 פ"ונוסנס
 תיקון לנ'65 6פסי נו"נו 5דדיס נוסני נוליח' ד5ריכין 6ף0וכי
 ג)לנית' כנו)ח' סנו)ח דינוי כיכ סנו5ינו וכנוו סנט כנולחלנולוח
 סר6"ס סדעת 6ך וטייעתו סי6"ס לדעת 5"ל ע"כ וכןדה6.
 טוכ יותי ו6דיכ' לנולוח לוותי סדק כנולח דס"ס דווק6רל16

 לנו5וח לכתחלס 6טור לק סכע5נוות כנווח דס נוחזיקיןד6ין
 נועייס 3כגי וכנוו לכהחלס ג"כ סייכו נוליחס ו5ייך כסי ט6יעמ
 סיים כנו)יחת בת'ס סיסכ'6 נורכיי )וכ6נות סיי דיעכד6כל
 ססעיעס

 ססכי6'
 חו)ק קסיסכ"6 ק5ת נוסנוע י"ד דין )קנון

 6ין 0לע'ר 6ף וכע5נוות כנווח יס דיס וטוכי ס:וידכיעל
 ס6ין כתכ ל6 פכ"ס דסנוררכי וסיס3"6 סנוררכי כיןפל1גת6
 כנוירכי סוזכיו ל6 סע5נוו' ק6י 36ל לכן סו6 סכתוכו סתוחסתי6' לנוף סנוחוכ' סע5ס סו6 סקולית כע5ס יק כנווח דםנוחזיקין
 סי3 נודכיי 6כן ע5נוות. סכס6' ננווח דס סיס לעין סדכרני6ס וכן לגתרי כסי לס6י וסוויס נו)יחס ר5ייכין נוודס סו6 וגסכ))
 נוחלוקת סיס נר6ס 6'כ . לקולי6 סוויס ע5נוות דס6י נוסנועכ6ן
 % טימן טוף סכ"י נוסנועות כי6ס וכן וסיס3"6. סנוידכיכין
 ויותי סתירכי( כדעת סלכס לפטק עיקי סיב תופט וח'חע"ס
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 ~מקהפ
 3כתח)ס חל"' כעי ג"כ סט1חן חנקי 06 ו6פי' חליח'.כעי
 ו6רס כטס"ת כתכ וסטעס י"ו ט"ק יאכ כלל לעל טכתכתיוכחו
 חעכן יסיס סל6 מעיעםסכני לנקי 6פסי ר6י ט' דץ רכל)
 ס' 'ם"ק עאו כט" סס"כוכ"כ ע"כ ניכי ו6ינו כסן רכוקסוחן

 לכן דס חעט נו יס חע"ס ככל ר6ף 6חי טעס כתכוסעט"
 סג"ס סיץ דעת 6חי כזס סנחסך וני6ה לכתחלס חליחס5ייך
 3ל6 דיעכד ונוותי מעייס כני ככלל סוס דכיט ג'כ פ0קולכן
 ככלל 6ינו דכים פטקו 6חיוני' כל כ6נות 36ל סי"ן לדעתנוליח'
 וכ"פ וי"ו ט"ק ע"ס כטי' סס"כ וכ"פ דיענד 61ט1י נועייסכני
 ננוי לונוי לנו נוניין נו"נו ככ5ס ד6סוי דס'ס ננע"סככני 6טוי ד6ס סנוידכי סכתכ ד6ף כלל נווכיח זס 6ין . נועיי'ככני דנותיי ולנו6ן ]כ[ : ע"ס מי' וכס"ע ס' דין כ' וטי' כל) לעילסיכ
 כסלטי לסדי6 נו65תי וכן . קינ" דקסי נועייס כני דס6ני6יפכ6
 סכתכו וסר6"ס סתום' דלדעת ע"כ תס"כ דף כחוליןגכוייס
 קינוי דקסי כיון כסי עס לנולחס נועייס ככני דנוותיסטעס
 סיסנ"6 לטכית 6ך לסטייף יס דיכיך כנווח 6"כ לדגיסל"ד
 עכ'ל כקולי' ס'ס 6"כ בלעי ל6 5יי דפ1לט כיון סטעסדכתכ
 כלל לעיל חכו6ר דככי דיעכד כע5ס דנוותי 6נות דין סדיןונו"נו
 סו6 וכן כלעי ל6 5יי דפלט 6גכ קי"ל דסכי ס' דין וי"1ו0י'
 סיינו קינוי דקסי סטעס נועייס ככני דכתכ וס6 סר6"טדעה
 לונוי יט 16 סס לסקל יס 5יי פ)יטת טעס 3ל6 ד6ףלונוי
ד6פסי

 סכע5נוות כנווח נוס6'כ נועייס ככני פ1לט 6ינו 5יי ד6פי'
 )יזסר לכתחלס יס ]כ6[ : וק"ל דיעכד נוותי לכ"ע 5ייספ1לט
 ינולחנס 1ל6 גנוויס נוליחס כעי לכתחלס דסיינו נועייס. ככניכנוו
 נועייס כ3ני כנוו נוליח' 3ל6 נוותי כדיקכד 536 נסי ס6י56ל

 0"ק סס וסס'כ ע"6 סי' סוף כס"ע כסגשס סיב וכ"פדיעכד נוותי כטר ס6י 56ל וכננולח דס כו חחזיקין ו6ין כיוןחטעס
 סנווח נוליחס 653 נתכסל ו6ס פי' נוליח' 5ייכס וז") כתכט'

 עס 3דיעכד ננולח 06 ונוס"ט דס כו דנוחזיחין נוסוס06וי

 דין סנוקוי נונונו ונהעל' 3זס טגג וכוד6י. עכ'ל סיי 3סיס6י
 4רלטן ל0טעס )סיפך )סלי6 נוכ61י כ6ן וכת"ח וכנולדכי ע'6 טי'ככ"י

 לגנויי נועייס לכני ודנוי סנוידכי וכנוסנועות דס כו נוחזיקיןד6ין
 כנווח 36ל לסדי6 ננורדכי וכנו"ס וקולית סכע5נוות כנווח זסוכל

 דיעכר ו6סוי רס כו דנוחזיקין ופוטקיס נוס"ס לסדי6 נוכו'סכי6ם
 סרכ וכנו"ס ע"6 וטי' ט"ט טינון כי"ד סנתכ6י וכנוו נוליחס3ל6
 לנווח נווח סכין סס"כ לכעל סטעס סזס ו6פסי י"ז ריןלקנון
 סטעס לפי . נועייס ככגי כחו ליזסי לכתחלס ]ככ[ : וק"ל ל1נתח)ף
 לנק' ט6"6 לפי לכתחלס נוליחס ד5ריך י"ט 0"ק לעילסכתכתי
 )6 לסכי לנויחס דליג6 סכע5נוות כנווח 6שכ סיטכ נועייססכני
 לונוי ו6פטי לכתח)ס נו)יחס נו5ייכינן לנוסידעתי

 דרלנו6 רחייס'
 לס5ייך לכד כנווח 6ף גזרו סכי נוסוס כע5ס ינוק כסינועט
 טוכר ססיסכ69 6ף . סחי5ון כ5ר 6ל6 ]כנ[ : 51'ע לכתחלסנו)יחס
 דיעכד 6פי' )עי) 6וט' וסיכ לרריס ת3'  ללולוח 5ייךדלכתחל'

 )כן כטיחן כ"כ דס ליכ6 ונס כטונון חטי חטי ד6יכ6 כיוןי"ל
 ע'ס כסי' וסיס"ך סס"כ כ'כ 6' נו5ד כגנולח לכתח)ס 6פי'טגי
 06 6ף 6"כ ססומן כין נופט'ק דחלחולת כיון סדייס' תיי'ועוד
 ס6ין וז"ל 6' סעי םוף ס'ד כסג"ס וכ"כ יועיל ל6 נוכפני'ינוחלנו
 כטבחי רס ר6ין כיון לטכחי סנועכי סס1מן דס לספליט כנו)חכח

 ככ"ח זו ס"ד סג"ס )וסוכ6 ספטק וסוי סכטונון 0דס לנוגייע5נוו
 נס"כ וכטפ' ט"ט כטי' סס'כ וכ"כ 5'1 טי' פכ"ס וכיס"ל ט"סטי'

 ספסק סוי )6 ע5נוות 6פי' דס6 לי קסס 36ל סט"ז( קו' כזסונותין
 וכן ישד רין זס טי' לקנון סרכ וסכי6 סיסכ'6 וכנו"ס סכנווחלדס
 ל6 ונו'נו דס ליכ6 דכע5נוות דס"ם נוטוגי6 ע"6 ט"ם סכ"חנווכיח
 0גור בע5ס נויייי דסרסכ'6 וי"ל נוחלחולית. ונו"ט ספסקסוי

 סת4 ודיה טנפניס סחוח כ% נוו4ין 6ין ו16 כדכייוכנוכ61י
 כיון כחלחולית נוס6'כ סע5ס ויך ג'כ פולט ע'כ דסלספליט
 )יפל1ט גוח יותי סדס 6נויי' כוד6י ססומן כנוקוס 6ותוסחולחין
 נוכפגי' וכננולח סחלחולית ספ0ק סיס נוכתקוס ספטק ס6יןכנוקוס
 כדיע3ד נווהר תטיי' כס6י נוס6'כ כחלחולית דווק6 וסיינו .טייפס כדיעכל וק"ל:]כד['6ף 6' נו5ד ננולח נוטעס טויפס נוכחו'1ל6
 למלחס יס נועייס בס6י גס לגתחל' 6ב) ספכינוי יק נולח06
 טטיוע וכן 5טלי6 סיטכ'6 כקס יו'ו ל.ן ו' כ)) 163"ס זכ'גכחון

כ0'ע



ןקכם4יך2 ומליחתו בשר שרייתייניוזדררז -8צ
 אחר בצר שנמלח א"ר לבשר לדמותו אין ברם כך כל מוחזק שאינו מאחר בישול קורם נוכר אם ומיהו פצריפה]כס[
 ל4צ דאי מבחוץ שומן שם בדאיכא דמיירי ומשמע ]כז[ עכ'ל ולבשלו שנית בצר ולמלחו ולהדיחו לחזור ויכול]נו[
 שם ראיכא מיירי ודאי אלא כשר כלל נמלח לא ואפי' מעיים בכני רם מחזיקין אין הלא בריעבר אסור למההכי
 מודה רם בו רמחזיקין בשומן מ"מ עצמן מעיים בבני חמחמירין לדברי דאף לומר לנו יש מיהו בשר עםלמלוח. אמור היה דם בו דמחזיקין אע"נ שומן דאף לומר לנו היה וא"כ ברם כך כל מוחזק דאינו קאמר ואפ"השומן
 בה אין עצמה וכרכשא דם מחויקין דבשומן אע"פ שעליו השומן עם הכרכשאי דמולחין מכואר רהרי ועודדשרי
 כנ'ל בשר עם לשומן וה"ה מבכרכשא בשומן דם יותר דיש מאחר שעליה בשומן הכרכשא שבלע חיישינן ולאדם

 הקרו' שהמירו לאהר ]נח[ בשי שאר עם למלחן מותר דם ה . הי בהן דיש אע"פ זכר ביצי א' כלל באו"ה כתכיב : בשר שאר עם שעליו בשר בלא לבדו הוא אם אפילו שומן למלוח נוהניןוכן
 וחוזר פנים לצד הראש יפה יפח ומולח לשנים חותכו ]כט[ הראש המולח הרשב"א כתב ע"א מי' המי"ר כתכיף כ'ר: וסי' כלל לקמן עיין בשר עם ככד למלו' מותר ואםעכ"ל
 נכשר שבבשר שבעצמות מוח שהרי הראש שכבשר דם להפלי' מלח ע'י מעכב השער שאין השער עלומולח

 ררך יוצא והרם ומולח מעפ למפה אותן מחתך למלפיים הריו וכן שבראש לשער ק"ו מעככ העצם ואין מליחהע"י
 אחתיכה רהוה מירי צררימ מב' מבחוץ דמולחו ליה 'סגי ולא מבפנים לחתור דצריך ומעם ב"י וכתכ עכ"לחתך
 :2 :: "יו:ג.,ימ" שנצ111[%1ט:ש:ז1:1גט: צריך לממה הרגלים כשחותך עוד וכתב עכ'ל כך ידי על דמו פולמ היה שלא שבפנים מוח משום היינו ]5[עבה
 מותר אח"כ ולא המלינ' קורם תחלה רק מלחם אם מיהו לבד דומלי3ה אחר למלחם נוהנין ויש מיימון והגהותממ"ג

 " 'בל "%:יוש25ז2%ש11114%'י"5נ.'יןן"%
 שהרגלים בין נוהנין דהכי ]15[ ואו'ה מהרא"י ופמק מיימוני בהנהו' היא וכן אמור הטלפי' שבתיך ומהבכשא"מ
 : המלפים המיר לא אם לחוש אין דבדיעכר רפמק ככ"י רלא מלפיה' על שעומרין בין לארכןמונחין

 משום ]5ס[ אלא אינה ורק לבן בשר מנפנים עצמות מרק מתוך לחתוה העולמ שנהנו מה באו"ה עוד כהבכמז
 עכ"ל: דורדא העננותא שזורקין כמומאום
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 %27דוןשאת ומליחתו בשר שרייתיימי,רררן

 במליח' דמו מירי יוצא ואינו דמ בו יש עצמו והמוח חומין בו יש מוח שעל הקרו' ע"א מי' המי"ר כתב'עורין
 המוח ומוצא קיעו למלחו הנא לפיכך לזוב לרם מקום 'ואין לפניו ועומד מקיפו הראש שהעצם לפיהראש
 מליחה ע"י לבשלו כמעיר היה ז"ל הרא'ש וא"א בצלי רק לאכלו ראין כתבו ובה"נ והרמכ"מ ומלחו הקרו'רקורע
 ע"ב תשל"ח דף פכ"ה ובמררכי עכ"ל העיטור בעל וכ"כ הקרום נם וינקוב הקרום נגד העצ' שינקוב רק המוחעם
 בדיעכד מיהו צדדים משני למולחו הראש מן להוציאו נוהנין דלכתחלה כתכ שביעי כלל ובאו"ה הרא"ש כדבריכתב

 : לשונו כאן עד נהינין והכי בריעכר כשר מליחה קודם הקררם ננד העצם רק ניקב לא אפילו ןהו
 מ' וצריך ])ז[ אמור הכל שנמלח אע"פ הקררם ננר העצ' ניקב ולא בשלהו דאם ע"ד פנ"ה ריש המררכי וכתניךן

 בשל אפילו מותר הראש ושאר ])ח[ אסור המוח שלם כך הראש נמלה אם י"ז כלל באו'ה וכתב המוח כלננד
 : עוף בשל המוח אף רמתיר ע"ר פנ'ה כמררכי דלא ])ט[ מהר'ם בשם בש"ר דצא וכןעוף

 דמלה משום מעמא הרמכ"ן ואמר מותר מליהה לאחר הבשר שעל דהמלח ע"א תשב"א דף פב"ה הרץ כתב"כם
 ואינו ]מ[ עכ"ל איכצר בשאר לא אבל הכי אמרינן בדם דווקא מיהו בתוכו נשרף אלא דמ בולע ואינו הרםשורף

 א' מי' לעיל שנתבאר כמו שעליו המלח ננד מ' צרי' למה הורח ולא שנמלח בשר דא"כ העומקים שאר דעתכן
 בו: בכל פמק וכן דם כמו הוה רהמלח י"א כלל באו"ה פמק ]ח6[ וכן אמור דהמלח ש'מאלא

 שמת פעם בו ולמלוח לחזור יכול כבר בו שמלחו דמלח הרמב"ם בשם המנהינ בעל ר"י בשם בו הכל בתבכ
 לפלומ כח עוד לו ואין כח. פמק הבשר שהפלימ לאחר דהמלח מ"ל הפומקים ררוב נתבאר כנר אבל ]מנ)[עכ"ל
 ואינו בבשר נבלע א"כ כדפרישי אסור רהמלי דקיי"ל מה לפי שני הבשר דאום' לי נראה אלא עוד ולא בשרשאר
 בשר אותו בין לחלק ואין אמור כאן נם וא"כ אומרין דיש במליחתו מרדבה זמן הבשר נשאר אם דהוה מידיטפלים
 ריש המלח מן שבולע הרם כן גם יפלומ דירה רם דפלמ אנב ראמרינן נמלח שלא אחר לבשר דמו כל פלםשבבר
 נתבאר כבר אך ויוצא חוזר ואינו שבו הרם מאליע דהטלח קמייתא הדחה בלא שנמלח מבשר הוי דבכאןלומר

בכלל
 יעקבמנהת-

 3ידווי7 טקולין כ5ונכ3 כסגו עוד 6יסול נו ו6יןשדלי"ז
 0"ס טי' ט"ע כסג"ס 0לכ כ"כ 6י0ור כו ו6ינ 5כס)ו1)6
 ר5ליך 0ו6 ופסוט . 0ט05 יק כיקכ 63 6פי)ו ])ו[ : ע"ס ד'כ0עיף
 0"ח כסי' סלכ וכתכ ע"6 0י' כס"ע וכ"כ . 3מטס סכקכ מקו0סיס6
 63 6פי)ו 0גי ערכ 16 סתי חתכו 06 וכדיעכד 11"5 כ0ג'ס0"ד
 קסס ו3כ6ורס . עכ"3 כך כס3ו 6פי' מ3יחס קוד0 סנווחס0יל
 סע05 כגקיכת סגי כדיעכד דכס)ו דסיכ6 נוסיוע ע"6 כ0י'דס6

 כרמו סי0 ס65 3פי וסכסרוסו סמוח ע0 כקדלס טכתכט65ווז
 ד63 מ6וד חמוס 0ו6 סרכ כתכוון )זס ו06 . עכע )06ולכזית
 ככתכט) ו6ף מותל סמוח סי60 כלו3ח ד6ס כמררכי כ3)מטכוע
 לק נדמו סנתכט5 כיון 6סור סמוח דמ"מ גוודס סמלדכי דגסכר6ס
 6ת"3 6ף סר6ס כ) 63סול כדי כו ד6ין כתכ 3כן . כזית כו ט6יןכיון
 וכיון,ט6ין 3חון סד0 וכתעלכ טכתכס3 כיון סייכו סכסיר סמוחרגס
 עומד כמקומו ס6י0ול ד6ז )כד ככמ)ח מט6"כ סכסיי )כן כזיתכדמו

 דעת כן ו6יכו ]מ[ : ע"ג פ'כ דף פ6"ט סכע כ6י ועיין ה,4ם"4ע לם4מיע כחתיכות 0גי יכדיעכד כתכ וסכ6 . כ6ן( סוכ )כרעת3כד
 כגד 0ע05 לככוקכ מסום חידוס יותר 0י6 עלכ 16 סתיוחתיכות י6פטי )ומר ו5ריכין 0ני 65 סע05 דככקיכת מסמע ערכ16

 כחותך מס6"כ ספיי סרס זכ 6ז 3מט0 סכקכ מקו0 ומכיחסמוח
 וסוס נוסג3נו3ת עיגו3 ח5י יט 5ד טככ3 נמ65 6'כ טלכ 16סתי

 ד6ין 6טננעיגן 3כך כס6"מ תוך סונוח כמ3ח מ"מ יסי' דזס6מיכ6
 דמותר קכו) כית 15 סיס כסר כס6י כמו כדיעכד 015חוסטין
 כמכו6ידיעכד

 ט0 כתכ כבי דס6 )ועוד ג' דין י"ד כ33 )עי)
 ככקיכת וס"ס ססחיטס 6כית וסכיחו ככחייס כדן ד6ף כסג'0סרכ
 ככל כמ)יחס ודיכו ק6י 35י 3עכין ק0 דיכו ועיקר 35י )עכיןסע05
 ס"ח סי' סכס"ך סי16ת1 3פי זס ככ3 יס6לכתי ע"6( כ0י' ס0כתכ
 יר6ס סט וסמעיין מ6וד סס ונודחיק זו כקוסי6 ג"כ סיגיס ח'0"ק
 6פי' כ)ומל וז"3 נו"ס וכפיטות סיכ דכיי כן סס )פרסס6"6
 6ית' 3סדי6 דס6 כ)) דעתו 3סוף ירדתי 63 וכו' עד"ן כס)ו63

 וכו' כך כט)ו ו6פי' וז"3 כ0מוך ס0עתקתי וכמו סס כט"ע)סיפך
 זס ועלכ סתי 5חתוך ס5ריך 5סוכו מל0יטת ס0 סיוטלוע ווסוג0
 סו6 וכן 0גי ערכ 16 סתי דכחתיכות 6ית6 ט"0 ספרי דכ:65יכו
 ימכיו ססיס נווטעס ס0פל 61מסר ע"ס. ס"0 סי' וכד"נוככ"י
 סרכ דכלי ססו5י6 סט"ך )כע) סטעס זס ועיכ סתי כו כתכססי'

 כגד 0' ו5ייך ])ז[ : ודוק כרור ו0ר כלרס 6ותו פי' ע6מטקטן
 סר6ס 6ץ ד6ם מתכ6ר ר דץ 0וף כ" כ55 5קחן וע"ן . סמוחכ5
 וס"ס סי6ס כ5 כגר ו5ריךנ' ככי05 חתיכס סר6ס כעסס כט.ףדכוק

 0ל6ט וט6ל ]3ח[ : ע"ט סמה דס כגד י כל6ס 6ין 06 כס"גככסחס
 סר6ץס כתכ וסטעס 6' דין 5"6 3 כ 3קמן כמכו6ל כ45 סדץ וכן .מוחר
 סכסיכו ד0 כין מפ0יק סג)גו)ת סע5ס )פי כחידוסיו ו0רסכ"6פג"ס
 ככי)עו סכסל )ת1ך וכככ0 כפ)ט סר0 מן ק5ת 06 ו6פי'5כסר
 י6סון 0טעס וכ"3 11") ח' 0"ק ע"6 כ0י' סט"ך וכתל פו3טוכך

 סייך ר63 6ף מומל ג"כ סג)גו)ת עס ו5ירו רמו כ5 סט5טכסר ק6י נו3ח 06 6פי' ו)פי"ז סגי טעס כתכו דמ)ת' ו3רווח6עיקר
 דמתיר פג"ס כנולדכי ד63 ])ט[ : עכ"3 פו)טו כך ככו3עו5ומר
 י' כס0 0מרדכי מ"ס לק כמרדכי דכה מ65תי )6 . סמוח56

 י6ס ע) כסמו כ' דין 5"6 כ33 3קמן סרכ כמ"טק)וכימו0

 וז"5 לכיכי 6פי כ0' כ' . וז"5 5"ח 0"ק 0"ט כ0י' סס"ך כ' . ספו0'ס6ר
 ו3ע"ר 0ס"ך עכ") )דיכ6 51"ע טמותל כל6ס סיטב כסכתייכטנויסו
 מעמידין 6ין פ' מסנולדכי זס דכי 3מד רכרכי 6פי סכע3 פסוטכר6ס
 כסמרתיחין ד0 כו סכותכין 0מ)ח ע) סיתר ))מוד יס ומכ6ן 11"3סכתכ
 ו6ינו מתייכט טס61 5טיט מי0 כזויק דכעס' סית5כן כדי6ותו
 כס"ע סלכ וכ"פ סמרדכי עכ") ככך סית3ככו כע3מ6 0כ6ס636
 )פג0 כו סו6 ס0מ)ח ' 6חל טע0 ט0 טכתכ )636 ק3"ד0"0
 סיס 6ף דמתייכס כיון 0רי ז0( טע0 )ו י65 מ6ין ירעתיו)6
 ס' דין י"כ כ33 כ6ו"ס ל6יתי 6כן 6יסור. כו 6ין כתוכודס
 מטעס דימכד ד6ו0ר 6חיוכס סדחס 633 סכתכס) יכס כסיגכי
 ו6ף עכ") 6י0ורו דכט) וכתייכס 6י0ור סכ)ע דכר מ5יכוד63
 ד' דין 6' כ)) 3עי) כמכו6ר יכס כטי 3עכין כ6ו"ס קי"3ד)6
 וככו"ס כתייכס סככי כיון סמ5ח כנד ס' יס דוד6י נוטע0סייכו
 06ור ע5מו סמ)ח 6כ3 כסג"ס ט' 0עיי 0"ט סי' כס"עסרכ
 6ין פ6"ט סמלדכי מדכרי וג0 ס6ו"0 כדעת כסכתייכס6ף

 סעתיק כ"6 דין )'כ כ)) ס6ו"ס סייי 60ו"ס )דכלי0תירס
 לוועט כך ככ) דוד6י וז") וכתכ 6חי ומטע0 סמרדכידכרי
 כ)3 טעמו כס6ר 1)6 כיכל 63 כסמרתיחין כמ)ח סכותכיןד0
161 

 וכתכטי ף ס , , ך
 ד6יןפסוט1 עכ

 סס סס"ך כמ"ס 0"ט כ0י' סרכ ומסמעות ס6ו"ס כגד05ק5
 כ"ס דין אמן 0רכ ססכי6 מיימו' וסג"ס מ0מלדכי נוסמעוכן

 דמ כסיטכ"6 סכית כנוטמית עיין . 163"0 וכ"פ ]מ6[ :ורו"ק
 כ% כמ65 )6 זס סדין וכתכ זס דין ע) ג"כ ססטיגע"6

 ע) כתמי0תו ג"כ ס60ריך פ"ח דף סכע ככ6ל ועייןכלמכ"ן-
 ס") ספו0קי0 דלוכ כתכ6ר ככי 6כ3 :]מכ[ 0רמכ"ן כסססר"ן
 סכ6 ר5יל ז' דין ו' כ)) 3עי) כמ"ס כר6ס סיכ כוכמ .וכו'
 טעמ6 מס6י כרותח מחסכ 63 מ)יחס סיעור 63חרמכקי
 מלוכס דכספ0ד )ופ0ק קכ"ט 0י' סרסן תרומת כתסוכ'כמכו6ר
 סיכ ומ"ס ע'ס( )עי) סרכ כמ"ס ע3יסס )0נווך יט מ5וסוסעורות
"31

 סחו)קיס 3דעת 6)6 6יכו זס ד6ו0ל 5י כל6ס 6)6 עוד
 י0י0 ר56'כ רותח מחסכ מ)יח0 טיעור )6חר ד6ףו0וכרי0

5וגן



 ןקמ48*רז- המליההע בשר שרייתוימר2דררצ28
 אהר בשר בו מלה שאם וה"ה בריעבד שמוהר ]חג[ מרוכה זמן במלהו הבשר שהה שאמ זה שקורם ומימןבכלל
 כאו"ה רלא ועמצה 'ששים מימן בפמקיו מדוא"י פמק וכן אהרונה הרהה בלא שנמלה בשר מלה אם ]חד[וה'ה

 ריעבר: אפילו ראטור ו' כלל מוףדכתב
 שנהנו וראיתי כלל התוך בלא במליהה ליה ומני בשר כשאר היא דעאיאה קם'ד מימן ריב"ש בתשובת כתבכנא

 אמורים שהם הומין יש מ"ה מי' המי"ר כתב . עכ'ל הוא יפה ומנהנ ]חס[ שבה הנרולים הקנוקנות ולפתוהלקרעו
 תחלה שיהתכם לא אם בהו מהני לא ומליה' ובצואר ובלשון ושכלהי ושבכתף שביר הומין כמן ]חו[ דםמשום
 והר"ן לממה החתך שיהא מצריכין נאונים דיש כקכ מ"ז ובמי' בקררה לבשל א8ילו מותרין ואז ימלהםואה"כ
 צריך אין עוף שבנות אבל מליהדן קורם חתיכה בעי שכבהמדה יר של הומין דדוקא ע"א תר"ף דף השוהמ 8'כתב
 רק מותר ]חח[ כלל חתוכה בלא כך מלחן ואם בעי בעוף ראף תש"ה ברף שם שכתב כמרדכי דלא נוהנין וכן]מז[
 צריכין ]נוט[ כלל חתוכה בלא כך נתבשלו אם אבל כך נצלו אם וה"ה ההומין מביב קליפה כדי ולימול לההמירשיש
 ולקמן רשטיא נסייעו נזה הארכתי ל'ד טי' לקמן וע"ן מ'ח ומי' מ"ב סימן הט"ד וכ.כ מן החוטין כל נגרששש

 יעקבמנהת
 סחותר ]נוג[ : וק9) כע)נו6 נסדחס וטגי ג)5 כ1)ע 61יג1 נ15נן15נן

 ד' דין י"ד וטי' נ)) 5עי) טרכ טכתכ נוטעס וסייגו .כדיענד
 נון י3)יע דסכטר מייסיגן )6 נוגוקכ ככ)י חוגמ ססכסלכיון
 סכ6 ס"ס 96כ טייק נוטייק רס יפ)יט 06 ו6ף טע)יוסנו)ח
 )עי) כנו'ק טדחס כ)6 סגנו)ח 3כטי )1)"ר טענ,6 תס6ידנוותר
 סגיס וסדחס נו)יחס ר5ריך וד6י 536 ע'ס( ס' 0"ק י"דכ)5

 סרכ כי6ר )6 3כד וסדחס נו)יחס 6חר נתנס3 06וכדיעכד
 נוסוס דיעכד ר6טור פסוט 5י גר6ס 536 כפירוט דעתוכ6ן
 פטק דככר טוכרימ ספוטקיס טיוכ כיון כ)5 ננו)ח כ65דסוי
 וסס"ך ע"ז ט"ק ט"ט טי' וסט"ז זס כדין סרכ )וכנו'ס סנונחכח
 דסנו5ח דטוכרין ספוטקיס ד6ף נר6ס ועוד יו"ד( 0"ק 5'6כסי',
 נון נפ5 06 651ס1ר 3סחנויר רחוססין נוס01 סיינו ככחועונוד
 6פטר )סק5 6כ5 6חר דכר ע5 נו)יחס סיעור )6חרס5יר
 נו51י6 ו6ינו כוחו פטק ככר סיו6 3חוס דיס נוודיס ססרגס
 נוקנוע וכן . וכרור פטוט 3ע"ר גר6ס זס וכ) נוחתיט' סיטיכסדס
 )9ח קטן טעיף ט"ט טינון כס'כ 6כן כטינוגיס סרכ מ5טוןק5ת

 מ,";ז% 17י%:" :ני3":ל::ינעמ:גיו~גן
 ;י ופמוח ,ר'ן ונה'נ גט,ף. מק" ,"' "" חגפלסנ,ל
2לןמ(2.,!ע.1:4%1,,ה: סוי סרוע ס6ייו  כיון כתוכו  תלל  ר6יכ6 6ף ורי6ס כ)כנוק6"כ

 )[ו% יש ג"וג ין:ר:,;ט'ן ~;י:%ם, ::ן; ,:; גו:ם :ס,גק;ז"[,גני,,ן,ןננ,::;:
 סגקו ט: חוהו. "י[ )'ו: ג,) ומ'ן טגס'ס גורהנינ

 טע5ס 3פי סרי' גופי' וריט6 6טור דלנוח וקרוס גווח ע0 ננו)ח16

 דיו גע,ע ,כמ'ן וי 1)ע )[ גג[הען.,גג)יגק3 ,גן ע,עק, ען שששמךמן~נ"גאעףטשו ,ד'גן 7')732 7נ");ג גוח 7)ןקו*)ג גפ,,ם))יקוןויג'ן
 דעת ע) נ)) זס ע)ס ק)6 דק כח'ע6 ח)יחס 6חר כס)ו06
 וק ככס"ג 65טור קדעתו גר6ס טתר דכיע ותפקט כ6ןסרכ
 מ)ח 06 ]חד[ : ודוק טיקר וכן כח"ס כטיחמ' ק5תמטחע
 יכ)יע קגי דסח)ק ח"סיק ו)6 . 6חרתס סדחס כ)6 טגת)חכקר
 סיטור תוך סו6 6נ( פטיט6 ר6קון חלח ט5 ו)ח)וחיתסליר
 6)6 כ)ע 65 )פ15ט טרוד עדיין ססכקר כיון ד6ז 5ירס5יטת
 ספוסקיס )דעת 6פי' דיעכד נוותר ג"כ 5יר פ5יטת 65חר6פי'
 6' ט"ק ס' כ5) ריס )עיל 1כנוכ61ל ג"כ 3סכ)יע סנו)חדררך'
 קס61 כיון קריק נוטריק 6נורי' סגח)ח 5יר תעט גכיח"נו
 קיעור )6חר כנו)חו סכסר כטסס כנוו נוגוקכ כ5יכתוך
 6)ו דיגיס סג' סרכ כתכ ו)כן סכ6 ס"ס נוס9ט. רסריפ5יטתו
 1ד65 סרכ נונו"ק נווכח וכן 5ג51ס1 6ית עענו6 דחר סדדיגני

 6חר רק )6יטור פטח )6 גופי' כ"6 דין וי"ו כ55 וכ6ו"סכ6ו"ס
 )6חר 6פי' 3סתיר סרכ סרעת וד6י 656 5יר פ)יטתזנון
 תוך נויירי ס"1 טי' כפטקיו סכוסר6"י ל6ף 5יר פ)יטתזנון

 נוכו6ר כ6נות 6כ) סיס כך טסי' נועטס 5יר פ)יטתסיטור
 ודוק( )סתיר 5דדי' יס נו"נו ס5יר פ)יטת 65חי ס6ףכדכריו
 סטעס דעיקר סכין כ' ס"ק ע' כטי' וסט"ז . טכתכתיוחטעס
 וכור6י ל ס"ק קס כס"ך ק5ת נוקנוע וכן י 5 טת פ)6חין 65טוי כפקיטות קס פסק 1)כן )פ)וט טרוד קסכסר כיון סרכט)

 וכן כנו"ס נודכריו 5סדי6 סמ1כח ט6ן סרכ דכרי נוססנתט5ס
 ע)יו )גפ) סדונוס סס סט"ז ונו"ס 3טענ,6 נולת6 גכוןנר6ס

 סחגסג ס1.61קורס יפס ונונסג ודו"ק:)נוס( כ)) י)9ר ט'ס"ק י"י כ5) )עי5 כתכתי ככר ד16סר פ5יטתו סיעור 65"יייי
 וס כנוו דגר6ס נוטעססו1

' 

 6כ) כ)כ כנוו כקנוקגות כעין
 1)6 כ)כ רק חתוך כגנור6 מ5ינו ד)6 דמוהר וד6יכדיעכר
 וז") כתכ י"ג ט"ק 0"ט טי' כט"ו 6כן )סדי6 סריכ"ט וכ"כגרי6ס
 )יזסר יט וע"כ ח4) דכר כ5 וס"ס נוכפני0 נס 5ת5חן 5ריךועופות
 חס טענוו ו)פי עכ") ח5יחס קורם רי6ס ק5 סקגוקגות~סתח
  ירפתי  ול6 כרי6ס ס"ס 6"כ 6תר מלד ככלנלח דיעכד ו6טוודקיי)
  מל  חולססי5ך

 סריכ"י
  כ65  סלכס(  לפסס וסלכ סכ"י  לותססו

 36ר רתכתתס  כיין ר3סתס  ספוססיס נודכרי קנווכיח ד' ס"קס'ס

 16 3חתוך  יט ר)כתח)ס 6)6 615ר חוטי גגד ס' 5ריך  6ין36י
 יט  06  יסס6י  ו1"ל כ"3.  טי' סטי"ד כתכ וכך ]ג[  מ"ס:3סטירן
  טכל חדכריו נוטכוע עכ"5 נוותר כט' סחוטין כ5 )כט) כדיכו
 3טי'  3ס"מ )סדי6 סכ"י וכ"כ סוורידין )כט)  תלטיף  סנסררסתס
  6יטוריס 3פ6ר הנ"נ  6תרען  רל6  רם3רי  לסיטתייסי  ו16לוכ9כ
 6כ) ט' כו קנדכק דכר כ6ותו )סיות רכוק כ6יסור 5ריכיןו6ין
 סיס6  לריך רכוס  וכ6יטור ס6יטוריס ככ5 חנ"נ דקי"5 נוס3פי

 ו'  רין  ג"1 כ)) 3קנון  סר3  טפסס וכתו ס' פלתו התיכסכ6ותו
  כו רכוס  וסוורירן  טסהוטין התיכס 63ותו  כין סיס6  לריך6"כ
  ססתוטין סתתיכס כל נגר  ט' 5ריכין 165 061 סחוטין נגדס'

 כתכ  וכך פ"ט 0יי  3נילוין תס6ת 3תסו3ת פסס  וכן  13רבוסין
  6מ סו6  כן  סרכ רפת  סגס ייר6ס פ"ס כ"3 0י' סט"1 וכ"ססרריסס
 לפי ס3"י כרמ' כ"3  טי' וכס"ע )"ר  ו3כלל  כ6ן  סר3ריסססתס
 כ' וכס"ג דנוק 6יטו'  דין פעתי' נתס ספסק תס  מל עלתוססתך
  ס6ריך ת' ס"ס כ"כ סי'  כט"ך  6כן 'ת' ס"ס ס'  כטי' ע5נווסס"ך
 דס כסס 6ין ע5נון וסחוטין דסורידין כיון וכת' סרכ וכרי5ייסכ

 חתיטס כ1016 )כ)ר  תתסרין  תינט  סילנך  סכתוכן רס  3יןותפסיסין
 קקין סגידין ק5 דקרוס סכקדרס סדכריס נוס6ר דכוקיטססס
  ד6נורינן  פליטס דס סכתוכן סדס חסי3 טענ,6 נוס6י דס6סס
 כככ"פ 6תרינן )6 כעין דס ד)גכי )ו"ח כ0י' )כנו"ק ככג"פכיס
  תס5ר טפי  לכלומ תתסר ר6ינו  3כת3טללפנין  רתפסיסין ס"ס6"כ

 נ5) ועתו )טוף ירדתי  651  סס"ך ר3רי  תוכן מ"כ  טכסררסרלריס
  ר6נורינן  סתוטין  רין עיסר  רסל6 סוות6 6וסיפ6 תי6ר6וסיפ6
 נודין ג)נווד כ5)ייס  16 כנו)יחס נ)5 16טרין 61יגו ככג"פגכייסו
  וס6ר פכ"ס סר6"ס  3טס יו"ה ס"ס  נטתוך וכת"ס  טכר6ססנווח

  רכנתכסל ו'  רי1 כ"ו  כלל  לסתן סר3 פטס  כן ו6פ"פמוססיס.
 נכילס התיכס סר5ט געסס  3עוף ר3וס ו6ינו סתות מססר6ס
 וכתכ  וסרותו  סמלס ספסקת יס  רסתס  ו6ף רכוס 5י0ור  ככלכתו
  נון כענלמ  ררך  כלל יול5 ס6ינו עיסר ר6סוו  טטפס  מלתוסס"ך

סדס



 18מךוקמאת וםל4הו הבשך שוייתאירלרח

 אמוו ה6[ ממה מחמת חדם נצרר הראשש וכ"כ מ'ז מי' המי'ר עור כתב ו]תוכה בלא הנמלח לב רין לך יתבאר כ"ומי'
 חימ"ר בו הכל וכתב חקוכה בלא הרם יוצא א4ן ו,רם שנצרר שכיון יפה "פה וימלחנו המקום שיתיווך ערלבשלו

 : אן כלל נאו'ה הוא וכן ראממיק אומצא כמו מליחח קורם חתוכה צריך השחימה בית שמביבבשר
 להרירצ בעינן רלכתחלה כתב וא"ז פעמים שני הפחו' לכל הבצאש להרי' צריך ]גנ[ לבשל כשררצין המליחה אחרכב

 רק הורחה לא אפילו ליה מני רבריעבר כתב והממ"ק פעמים בשני מגי ובריעבר אחרונה בהרחה פעמיםנ'
 בפעם ראף הסמ'ק כרעת נוהגין ובריעבר ]גנ[ פעמים נ' א"ז כרעק נוהגין רלכתחלה בהצ'ה מהרא"י וכתב אחתפעם

 : י"א כלל באו"ה וכ"כ עכ"ל מניאהת
 במים להריוצ צריך העין פירות במי ]גו[ לקררה הכשר להרי' ריכול ע'ב תשל"ג ר' השוחם פי' הר"ן כחבכג

 :עכ'ל
 בו שמריח מים של בכלי שיתננו וקורם לרחיצה רחיצה בין בו שרוחצין הכלי וישמוף פ"ם 0י' המי"ר כתבכנד

 למלוח שמומב הרשב'א וכ"כ מהמלח עליו ישאי שלא כרי במים ישמפו או שעליו המלח כל מעליוינפץ
 מף שפ לא או נפצו ולא רק או נם במלח מלח אם בין ומידצ כלל הבשר על נשאר ואינו בכשר נבלע שהואכלל נפוץ צריך אין רהרק פי' ורש'י נרול שפשוף וצריך נפוץ ירי על ממנו נופל ואינו בבשר נרבק הרק כי נםבמלח
 בהח'ר ופמק עכ'ל הבשר לאמור כרותח חשיב ולא המלח כח מבמלין שבכלי המים כ4 ]גס[ יאמרו אין תחלהבמים

 להכעור ת'לים ממ כלאלהג וכקב ר וםימן כלל ל,ג'ל נתב'אר וכבר ר'פאינל
 לרשעירו נוהנין ההכי " וכלל א' כלל באו"ה וכתב מנוקב בכלי מליחה שיעור שהתוץ וכבר הואיל כזה מעמבזמן

 בהרחה: שעומקין כשיעור מועמבשיעור
 תחלה שיריחע ער חכשר למיזק כרי במים לשרותו אמור יבש בשר ראפי' כתב ע'א תש"ם רף פכ"ה במררכיכה

 במים אכל ומלח רם ננר מ: צריכין בריעבר אפי' ולכן לשרותו ראשר חמין במים רמיירי ונראה ]גז[ רהמ"אפ"ו מיימוני בהג'ה דצא וכן שעליו ומלח רם נגר מ' יש רוראי שרי בריעבר כך ושראו תחלה הריחו לא אםאמנם
 : ששרין במים לשרותו יש רלכתחלה א' ומי' כלל כמ"ש לכתחלוץ אפילו שרי פושרין אוצוננין

 כד ראיתי ולא שמעחי לא ומימי הרמב"ם לרברי לכתחלה לחוש מוב ראפשר היכי שכתב כב"י רלא בזההרמב"ם % הולקים הפומקים שכל נוהגין והכי ס"ם מימן המי"ר וכ"כ לכתחלה אפי' כן נהנו ולא רם יצא ולאמיר שיתלבן כרי רותחין במים יתנהו אא'כ הבשר לבשל אין והרחה מליהוץ לאחר אפילו מהמ'א פ"ו הרמב"ם כחבכר
שנאהף

 יעקבמנהת

 555י ד6ף כסג"ס_ סרכ רכרי ספיי ל ט"ק ס"ז סי' נט"זועי'1
 טכ0"כ ו6ף ס0 כרורי0 ודכריו ו5נו)וח 5חתוך 5סחנויוגסגו
 נס"כ טכטפרו כיון נו"נו סיכ דכיי כן נופר0 60יגו נוסנועט0
 5סדיח 5ריך ]ככ[ : ענוו וסטכיס קחזר גי6ס כדיכו ע5יו ססיג65
 6"ז 5סון ס61 וכן נודיג6 סחיוכ 0כן נוטחע פענויס. סגיסכ0י
 וט"ד וסיורדכי ס"כ טי' סתרונוס ט' וכ"כ וכו' 5סדיח כעיגןטכתכ
 ונודיחו רק חיוכ כל10ן כתכו 65 ספו0קי0 נון וק5ת 5ריךס5סון
 סכ'ח וכ"כ סנווכחר נון 5נו15ס רק דס61 נו0תע פענויסג'
 06 דג"נו )61פ0ר דספוטקי0 נוח15קת ס61 סזס ס' 0'ק 0"ט0י'
 גתכס5 65 ועליין פענויס ג' סדיח 651 סרחס נון ידיוס5ק

 נו60"כ עוד 51סריח 5חזור 5ייך חיוכ 0ס61 0טוכיי'ד5ספוטקי'
 ג5ע"ד וכזס . ג"ג( ס"ק ועיין סנווכחר נון נו15ס לק טס61לספו0קי'
 . וז"ל 0כתכ ז' טעיף ט"ט טי' 0"ע כסג"ס סיכ דכיי ג"כמיוטניס
 סנו5ח יגפן 16 יסטפגו ע"כ וכו' פענויס ג' סכסי 5סדיח ט5ריכיןוי"6
 גס דס65 וסס"ך סט"ז ט0 וסקטס עכ"5 פענויס כ' וידיחגוע5יו
 י0טף 16 סנו5ח נוע5יו ויגפן פענוי0 כ' 5סדיח די0 כתכסכ"י
 גד51יס דחוקים ט0 1תיר15 . ר06ונרי דעס ע5 סי"6 פליג 3גו6י61-כ
 ונדיענד ]גג[ : ודוק 5ריך ס5טון לטגין דס5יג נוידי ק0ס 65וכ6נות
 6ל6 דיעכד נוקיי ר65 נוסר6"י כרכרי ונוטנוע , מגי 6' דנפעסגוסג'ן
 וכן . סדחס נון ידיו טם5ק סיכי 651 כך סגתכס5 סיכידוק6

 כטי' וסס"ך וסט"ז סכטי נולככין 61ין ליס נוטר0י פירות רנוי5חיט דיט סטע0 וכתכ ו"6 ]דין ק5'כ טי' כת0וכתו סיכ וג"כפירות כנוי ידיח 65 קנויית6 דסדחס תטיוע קנויית6 סדחס 5עגין זס~ין סיכ כתכ (נוד65 פירות כנוי ]גד[ : ג"כ ט"ק 1עיין ע"0 כנו"טיג"ט כחסנועות 651 . ט' 0עיף ט"ט טי' כ0"ע כסג"ס סרכנוטנועות
 ק015 ס61 סקע0 0זס וכתכו סיכ ע5 5ס0יג סרנס ס6ריכוס"ע

 מותר קנויית6 סדחס 60ף סרי סתו0פת עכ"ל פירות כנויוכסדיח
 גגר עכתחי5ס 5סק5 דאין ג'5 ונו"נו . דכריסס תוכן זס סירותכנוי
 ונוסיע0פות 5יס נוטרסי פייות דנוי לחלק 60פ0י גיון סיכדעת
 ד0 נוטעס יק ס61 קנויית6 סדחס טע0 דטכרי די"5 ר6ייס6ין

 דעת קזס 5פר0 סי0 ט'1 טינון סערי0 כנוכ61 יג'ק )וכ"כ0ע5'1
 כדי קנויית6 סדחס 0טעס סטוכריס פוטקיס 5סט6ר 536סתוספות(

 ססכי6 וכנוו 3יס נוטי0י תי6 60י לד5נו% לחו0 י0 6"ג5רכך
 ע) 0תירן סי"ן טדכיי י6ייס ק5ת יס וכן כתס31ת1 ר6ייססרכ
 כסרית נו(קי ו65 ג0נויס כנוי כסדיח 0כניירי ד0 י65 ר65 זונותגי'
 5סריח 6ין קתיית6 רסדחס 0טוכי 656 סתוס' כדעת פירותכנוי
 נרנריו כנונו6ר 5רכך כדי סטטס 0טוני ל0טתי 61זיל פירותכנוי
 סיכ דעת ד6ף פ0וע ג'5 דיעכד 536 5כתח5ס זס 1כ5 כאספרק
 נו0ומ רק סדחס טעס 6נו"ד טנוכיגן דכריעכד קי"5 דס56סתיר
 כטימן סק"ך ונו'0 י"ר כ55 וכד5עי5 ק5יפס כדי ס5יר 0נתוךלוס נ6טי 16י 11 נוכ0י 5יי יח ככ5י מיס 6ין 061 . סנו5ח כחינכט5ין סככ5י סמיס כי ]גס[ וג': כ' דין ס' כ55 5עי5 כנוכ61י טע5יוד0
 כח תכט5ין ג'כ 5יי ס"ס 656 סנויס ר11ק6 ר165 5נו"ד ט"קס"ט
 נריר6 6יסור 50 דס נויחוי רק ד5יכ6 סיכי נוי0 דגקט 656סנו5ח
 16 נויוכין ]גו[ : וק'5 ככלי 5יי כגת65 דנותיי סכ"י 5דעתסייגו
 טס כנוידכי סיטיכ עיין ס65 סרכ ע5 גטגכס תנויס . חנויןכנויס דמיייי וגי6ס ]גז[ : י'כ ,ס"ק י"ד כ55 כ"ד ט"ק 1' כל5 ע"5 .נוועטין
 גרו5 'נון סי"' ע"י נוזס זס כולעין ס61 ד15נן 6ע"ג וז"05כתכ
 נו6י נוס6י. ס6י כלעס 65 ו6י וכו' יונו6 כ151 ליס קרי ד6יוכו'

 כנויס 5מתק כדי יכ0 כ0ר 05רות 6טור טענו6 ונוס6יחידו0יס
 15גגין כנויס נויייי דנורדכי 5סדי6 סיי עכ'5 תח5ס 0ידיחגועי
 5תת' כדי נויוכס זנון ינס סכ0י 5סרות וכדרך נוע"5 ככי0סוע"י
 6סילי כתרווייסו ךיג6 5עגיין ות"נו ונוסרי'5 כסנו"ג 5סדי6 ס61וכן

 וכנוכו"ר נוע"5 0י"ס ע'י כ15גן 16 חנויס כנויס כין3כתח5ס
 לעי5 סיכ וסכי6 ע"ל תס5"ט דף סנוידכי וכ"כ 6' כ5ל5עי5

 : 5כתח5ס 6פי' נוותר וכפוקרין 5כתח5ס 6טוריןדחתין
כגג



דתכם%4רז ומליחתו בשר שרייתדימתורה0ש
 י"א: כלל לעיל נתבאר ככר בו שנמלח הכלי רין כולי מנוקג בכלי למלוח העם נהנו איך % ם"ז כלל בזהשנזהר

 : דינים ה' ובו אמור בכלי בשר מלח ואם עכו"ם נבינות ימוםי ביין * י"ז רכמיכםןכםלל
 והכי ],[ להנ.עיל. יש לכהחלה מ'ה, מ,ותר עכו'מ יר"ומ' גכינ.ת ;ומבה לכן למל'ם מי'חה ראע מנ. הןא

שום
 אפ'לו זה .רמר ]נ[ א'פי_א או ביםר בו ומ,לח'ן 'מ'ש' ח,לבת לקערה מלח י:ען:"נ:::~םנק שג;,:גב

 רכיך._ כארה' ,רלא ענ'ל ב,נ'ש 'נש ק'נ,ה רכר מ,'ב.'א שא'נ.::זשנ
 דלטא ]ו[ ל'זהר רמחלהי'ש נ' כ,"ל

 תנא זה נכל והמחם'ר ]מ[ וסמ'ג תומשן וכתנו אסור שומן שם ה'ה אמ מ'הו ח"ש'נן לא רלהא נקער'הוהשומן

 דט,ח ,-ן[ ל,,,ומ שממבון'ן עכ.'ם של פמל: למל,ח :ם,חר הכ'"מ[ והכ,א: נתש.בה הר,מר'א כהכג
 שא'נו בבל' אבל מנ,קנ בכל' ה'וקא לוג'ן מ,4'חה רא'ן יוא רכחב י-או'ה ודל'א ב,-נר חלק, רלא השומק'ם כלמדמר'

מנהת
 ו6ע"ג 3כמח3ס. 3טגעי3 נטוג וטכין ]ק י"ז ומימןכלל

 ר6פי' סרכ פסק ט' יין י"6 כ))י)עי)
 ענו"מ גכיגומ כרפוטי סכי ס6גי נו"נו 3כ3ים נו3יחט 6ין3כתח3ס
 ככסר וגס ט"ך סגס כנו"ט כרותח חסוכיס ע5נון רטרפוטיסחסוס
 ס' וין פ"6 כ33  כנל דעכו. 6כ) ]כ[ ע"ס: כ' ס"ק סס כח"טס6ל
 ו)כחח)ס חהתר עח6 ככן 6ף יכריעכך טרכ חיכריחכ61ר
 וכ16"ט 6סר"י סג"ט נודכרי נוסכוע וכן כ"י כ6יגו 6פי'6סור
 6כן כסימגי' סרכ וכ"פ . סרי 3טמח3כ 6פי' זט ודכל ]ג[ : ג'כ53
 3ס1מ1 ו6ין עגין ככ3 3טחנויר יס ר3כמח3ט 3טדי6 פסק ד'כריו

יעקב
 טיריכו ט"ר טל"1  בסי'_  וטס"ך טט"1 ,כל  סל"1  כטי' טכ"חכועת
  רנו)ח  י"ר:יון ס"ס י"8 כלל לעיל ועת"ס כרוריס  ורכריסמניטר יינו ג"נ  כתוכו  יופ"ל כססס 6פי13 רכיי"ג כזס סכ"ח ע33ססיג
 וסכ"ח ס"ר  ללץ  טי' 3ס"ע סכ"י וכ"פ ,ו סככ3י לנט נופ3יט6יגו
  רלכתתלס  עגוס כרפוסי  רסי"ל תס רלפי ונתכ יט  רין עלססיג
 עיקר מופסין סס וסס"ך וטט"ז כ6ן ט"ס 6"כ כמוכס 3נו13מ6ין

 עכו"ס גכיגומ )רפוטי גסך ריין כ)יס כין וחי)קו וסרכ ככ"יכפמק
 ס2י' ה"ט  כטי' סרכ טפטס תט  נתייטכ 63 עריין6כ3

 ט-

  טיכר ככקר 6ף 6יטור ככ3י כסר 3ח13ח וחומר ט' רין י"6~מג  ו3עי3

 ס"ל  תריף  רכרבר 8פ"ג וטיתר8 נ"ז נן ג"ט ס"כמיץ
 סיימ  כנרן  לסרכר תטוי  הריפתו ריגכ נק:  כר נק:  יתריטרל6
 וחחק רסכיג' כרוחקי )16 ר6סק וכלי כיטל דרך פ3"עתו ריךד"ק6
 כ15גן 15גן כוס6"כ ט'( ס"ק ג"ד כ)ל )קנון כי~ג61יטדיכס
 יסנו)ח ד6מ") 6ף 6"כ 3ג3יס כ')יחס י6ין כיכס יכקוסו6
 ג"ט כר ג"ט וסוי נוג"ט יותר יסי' 63 נוקוס נוכ3 ק5תפו3ט

 י6יסור6 ג"ט כר ג"ט רסוי 6יסור ככ3י כן ס6ין נוסדסימר6
 כ"ג מ"ק 5"ס כטי' וסס"ך סיכ כווגת וכרור פטוט נר6טכ"ז
 חריף רכי רסוי כוטוס ג"ט כר טעס דנומן זט טעמדוחט
 ונניין סרכ ככווגמ נווכרח וסו6 כנו"ק גכון טעס סו6ו5ע"ך
 3ונור סכווגט 6ין . כקערס סונון סוס ר3כו6 ]ך[ : ורוק ט'כם"ק

 גה :( :ם :ן :ןבןו:ך:.:'נ;17:.:"ג
 כ)יס רסמס יו"ך יין ג"ח ג"ז  כל3  3קתן פסק ע5נוו סו6רכ6

 ה"ו'ל ינ,ונמ ילה:"3):וה"מחכהוומ
 נמ'ימהרכ.

 גסח,
 כסר טל ככ)י נוונת ססיט כיון לונור סייגו כקערס סונוןסוס 1)מ"

 ט16"ט וכ"כ 6רעתיס ול6ו 3מוכו וגפ3 נוסונון גזסר סיס 63טכו6

  םהגן 'ן *  ג%ט:טן:י% ע שיט;ו
 כסי'  סט"1 . מע"כ כזט וסמחנויר ]ס[ : ע"ס י"ז ס"ק י' רין 5"חכ33
 טייגו וסטכו"ג סתוס' רכתכו יכ6 וכמכ וס מל טסיג י"ת ס"טל"ס

 וכ"כ גנוור טימל טי6 כקערט ח3ח רגומכין ס6 6כ3 עכו"מ6רמוסי
 סיכ יעמ עס יוסכיס כנס"כ וס"כ ס"6 כסי' כסג"ס נוסיס"3ג"כ
 )סם סיס 6סכגזיס נוגטג 6גי נוסכח ונו"נו טייס ע5)זו תטיק"3וגט
  רתותר  ]ון :  פכ"ל תלב סל 81' 3סר  טל 6' 3נו3ח נויוחליסכ5יס
 רו5ט 6יגו 06 רדוק6 כתכ רע"ס סכריה 13חות כטכי3ת3וח.
 סס ורכייו עג") ככוכוס) ככוס סוס ד6ל"כ ק)ס יוס טס)סטות

 סתת8  יורכתכ )ען נו3יחס ריק 6נורי 63 כן גס נוגוקכ ככ3י ו6ףנונוגו
  נומוספומ לו%תע  וכן  כלי  כסוס תטלו2 תכלי  תפליט  8עורתלת
 ככ6ר ר6ימי 6כן . קי"ג כרף כחירוקיו וסרסכ"6 פכ"סוסר6"ס
 יכהכ ט16"ס כרעת 3ח)ק עיקי קתופט ע"6 פ"1 דף פכ"ססכע
ביס סרכ סרגיס ככר וכהתת  כין  סרכ מל  וטסיג טרסכ"6 רעתסכן

 רטרסכ"י
 עוך טתכי6 ונוס סיס כך ססיס סחעסס 6)6 נוגוקכ כ3ייוק6 ר163 כנו"ס לטוגו כ5ח זס ומיקן  תנוסכ  ככלי  תיירי

 קכ"ט סי' טרסכ"6 נומקוכמ ס16"ט )רכרי סנווכומ סס סכעסכ6י
 סעס  סכיותו  סרטנ"8 נו3סון סס נוכ61ר ככר דסרי כ33 ר6ייס6ין

 קי"ג יף כפג"ס דמוט' סוגי6 3פכיו סיס ל8 וו תטובסטנתכ
 רח3ח כמוס' טסכינוו סכן וכנורונוכ וז"ל וכתכ סס נוסופק סו6ו3כן
 סרסכ"6 כמס1י )ועיין וכו' כך וכין כך כין נו",ו כ)י נופ)יט6יגו
 3פי 6כ) כמוס' כן גנו65 6י נוסולק סי' ססרסכ"6 סרי קנו"נ(טי'

 וכן כ3י כסוס נופ3יט 6יגו רנו3ח 3סרי6 כמוספומ סגנו65ס6נומ
 כין 3ח3ק סר"ן נורכרי נווכח סכן טכע טכ6ל נו"ס וגס רפ"כסי' כחירוטיי סיסכ"6 וכתסיועו' חי13ק 6ין 6"כ טפוסקיס רוכססכנומ
 6נוי ר' דמכרי' פיגכ6 ס6י גכי כפכ"ס נונו"ס 3כס6"כו נוגוקככ)י

 סגנו)ח ססכסר ועי"3 וכו' כסר6 כיס ו3נו3ח גקוכי 3גקיכי61ת6י
 סנ8סר  וכיון תתנו סנפלט  3רס כתוסו  טסורט נופגי כו)1 ג6טרכס

  ונוו3תין  כסתוורין נכילט כליר  8סור סטי' תלירט  בולעתספינכ8
 דס דפולט ר6ע"ג וג6סי כולע וטכסי פו3טת טפיככ6 טריכמוכו
 חרכיי סטרי ג)) רעתו )סוף יררמי 631 . סר"ן טג") 5ייכו)ע
 חפ)יט סח)ח 6נויי' נוגוקכ ככ3י 6פי' רטוכר נווכח 136סר"ן
 וט6יגו נוגוקכ כ3י כין 3ח3ק 136 נודכריו 3טוכיח ר51ט ו6יךחכ3י
 יררתי 63  טס סר"ן כדכרי סנוקטט רקדוקיס ס6ר וגס *מגוקכ
 וברוריס  ססוטיס סרנריו יריס כרבריו  טיומיי1 כי כ)) דעתולסוף

ונת"ט



 י8טז 'דץכמארז אימור בכלי מליחהד'ני-רזדררן
 ליתנו ואפילד לכחחלה בו למלוח מותר אמור שבכלי רמל' ראף ]ט[ לעיל שכתבתי א"ה מרברי ללמור יש עודף

 מידי רכל כתכ בעה"ם בשם צ"א מי' הםי"ר אמנם ובולי תבלין בו ליתן רמדתר כתב רהרי שרי בתוכהלכתחלה
 רלאו מבושל בשר ודווקא הדחה בלא אכל רלמא ~כתחלה אמור צונן אימור של בקערה צדנן בשר כנון הדחהרבעי

 וכיוצא רתבלין ומשמע ]י[ עכ"ל לכתחלה שרי בו וכיוצא חי בשר כנון בהרחה ראורחיה מירי אבל בהרחהאורחיה
 להשתמ' אמור בחמין בו שמשתמשין אימיר רכלי לחלק יש אך אימדר בכלי ליתן אמור להריח דרכו ראיןבו
 צונן היתר בו להשתמש מותר צונן אימור בו נשתמשו אם אמנמ קכ"א במי' בהריא המי"ר וכ"כ צונן היתרבו

 להשתמש שמותר חמץ בכלי מצינו וכן לכתחלה אפי' נמך יין של בכלי בשר למלוח הרשב"א התיר ולכןלכתחלה
 בין לחלק יש נמי אי מ"ם מי' בי"ד משמע וכן תנ"א מי' בטא"ח והביאו בנמרא כראיתא בבה"נ רמיירי מצהבד
 נ"ל ומ"מ קכ'ב מי' בי"ר כמ'ש שרי וראי היטיב תחלה רחצו ראם רחצו לא או היטיב תחל' הכלי רחץאם

 כריעבר ]ינ[ עכו"ם בבית שנתאכמן כנון הרחק ושע' ענין בכל שרי ובריעכר ענין בכל להחמיר יש ]י6[רלכתחלה
 :רמי

 צריך חתכו ואם מלוח בשר במבין לחתור ראסור יונה לרבינו תשובה באגרת מצאתי מ"ם מ"ם המי"ר כהבדץ

 ונן '.נה דר' ממקא להא. ל'ה., '"ד של ר,רן במפ-" שמ ומ,;ב במב,ן נונוגק 'ש א"'ל. לכ,קחלה אפ' מ],גן
 בולץ לעניין אבל הכלים מן להפלים רוקא היינו לעץ מליחה ראין רהא מהרא"י של טעמו לרחות ריש ואע"ננ"ל
 בצלי אפילו דהא במכין נבלע ואינו שריק משריק רהדם אחר ממעם רשרי נראה מ"מ לעץ מליחה יששמיר
 במכין לחתוך שרי לכתחלה אפילו רב"ליחה ל"ו כלל באו"ה וב"פ ]יר[ במליחה כ"ש שרי רבצלי. ומאחר המי"רמתיר
 . עכ"ל נעיצה צריך עליו נחקשה אם אבל בהרחה מני המאין על לח הציר בעוד ורוקא הסכין להריח אח"כ צריךאך
 בעין דם יוצא החתיכה רע"י' ]טו[ לחתכו אמור מליחה שיעור תוך אבל מליחה שיעור ששהה לאח' ורוקא נהוגוהכי
 שנתבאר כמו שעליו ציר ע"י בו שיבלע שעליו בעין מרם הבשר יאמר שלא לחוש ויש ם"ו מי' לעיל שנתבאר כמושעליו
לעיל-

 יעקבכמנדעע
 סרוקח נורכרי וגס כ' מ"ק י"ג 1כ)3 י"6 מ"ק י"6 כ33 3עי13כנוא0
 רי0 ס6ונויימ כרעת מוכי רעס ר16ת1 ר6יי' 6ין תי"גכמי'
 וס6חרוכימ סר6טוכיס ורוכ וסר6"0 סתו' רעת 336 )כ3יסנו)יחס

 כסגע3ס תקכת6 3יס ר3ית כין חרמ כ3י ונס )נוטעי.6תי
 פ'ס סנו"נו וכנו"0 'כחנוין כט 063תנוו0י 6תי סרו6 טטיחיי0יגן
 0י0 כרי) כ3י 6כ) 1'( מ"ק י"6 כ)3 )ע"3 ורי"1 וסר"ן חנוןנוס'
 0נוחטיר נוס וכפרטות ס6י כ31י חיי0יכן 63 כסנע3ק תקכס)1

 כגוכט דחנון כרי) כ)י )סטיס טגוסנין 16ת1 וכתכ 0ססכ"ח
 פ5נוו. נפכי ר0ות ר5ריכן סס טועיס )סקתלוק 0ל6כרי
 )ו עו0ס עכו"ס ק3 חת5ו כטטחיס 60טרו טנוס כתכ6רוסרין
1 (ןם יי 11 )  1 4 ן  ען);141 ד7וע:' ג;,ו7ון ג.17;ג ג,יעעיע2 ,עג'ן 7וגג;7ו י גגוש עט5ש~מ~עיש~שו~4 גפקפק יק כ ג סרכ טכוחגק סחנוקיס גס יכקנדכר ג"יי"ה * י * 

 כטכרעת כ"3 ועיקר 0וכיס כררכיס נוח)ק 61' 6' 1כ3 0סוככס'כ
 ככ3 )סחמיר י0 ]י6[ עכין: ככ) 3סח/יויו י0 ר3כתח3ס כ6ןקרכ
 3סחנויר 6ין כסרחס ררוכו כנוירי רס6 עכין ככ3 רוק6 163עכין,
 6מ וכן וכמינוכים כ6ן סרכ נוקרועות וכן 3סרי6 כ0"ע וכ"פכ)3

 רכ? 31יכ6 3ננורי יכ0  רכר  3ו  לת0חיו0 נוותר סיטכ סכ3יכתקכח
 ככ6מר 61פי' ג' רין פ"ס כ33 )קנון סרכ וכ"פ פירות: כננוחריף
 נוענוירין 6ין פ' סתומ' וכ"כ 5"ר. מי' כ'"ר )וכ"פ חנוין ע"יסכ)י
 כ0"ע סרכ פמק וכן 5"ר כמי' סכ"ח וכ"כ וסנוררכי ע"6 ל"כרף

  636  0ס(  ס0"ך  ט0יועוט וכן קם סט"ז וכנו"0 5"6 מי'כסג"ס
 3סחנויר די0 כתכ 136 ע) טתח3ק חי13קיס ס0כי ע3 סרכרכווכת
 יכ0 כרכר 16 כטרחס רררכו כנוירי נו60"כ 3כתח3ס עכיןככ3
 ל6 כקכיעות 6כ5 עי6י ררך ודוק6 . 3כתחלס 6פי' נוותר)גנורי
 כי"ר סרכ 0פטק וכנוו  חלוין כו )6קתלוו0י 6תי רר)נו6 כוי0תנו0
 ג"כ ער6י כררה 6פי' חרמ וסכ3י תכ"6 טי' 631"ח קכ"6מי'
 י"6 כ3) 3פי3 סדכריס וכררתי 0סוכחתי )וכנוו טענו6 נוס6י6מור
 ונו0יועות וסיי"1( וסר"ן  חטך  לוס' ופ"ס לנסנו"6 פ"1 סנו"נו וכ'כ 1'(מ"ק
 1' ט"ק י"6 כ)) 3עי3 ו0סכ6תי זס כ33 סרכ 0סכי6 ספוטקיסכ)

  3קיינוו רנוותר ור6י 6כ3 5י"ור י0 6ימור 3כ3י )ס0תנו0ררוק6
 0כחיווקיו כר"1 611)ף  וווסר  סטופלג סרכ למו"ח ר"יחי  וכןכביתו
 נוס וז"3 6' סעיף תכ"6 כסי' סכ"ח ע3 ס0ינ פסח ס3כותע)

 ר0כו6 ככיתו 3כוי 6ימור 0) כרי3 כ3י 3סקיס ר6ין סכ"ח0פמק
 ירעתי 63  סיופחח ו3ס5כיע כחרר 3מגרמ וי0 כסם )טטתנוו0י6תי
 מי' כי"ר רנו"6 סרכ וכ"פ סנורר' נורכרי רסרי זו לחונור6נוקוס
 נוס6י 6ט1ר קכיעות ר?ך 15כן  כסס  לט0טיו0 ררוק6 נוכו6רקכ"6
  ככימו  ילסיירמ נוותר ער6י ררך 36)טענו6

 ר"טר  ט"ן ליכ"
 כתוכן 03וס נוותר וח3כ  כ0ר  0ל  רכ)יס 5"ר -מי' כי"ר1כנוכ61ר
 ונוכ"0 6ין-נועווירין פ'. וסנוררכי סתומ' וכ"כ 15כן. 16פירות
 טי' כי"ר  טכו5?  וכן . כיתו נתוך 5קיינוו0כוותר

 0פמק ונונו6י ל""
 )סנרן י0 כפמח ' רחנון חרמ 0) קררס ' גכי 5"6 מי'- כ6"חטטור
 טט5  נולי  כסמ  ררגיל  ניין  סטמ 60כי סטסתח 51ס5ניעכחדר

 כפ"ק רכ6 60כור נונוס כיורט ור6ייס 6כגן ס)1נ 63כבוכס
 630 סרי קונו' י' גכוס 6פי3ו סכר  )16ר נו0תנו0ין ר6יןר0כת
 נודנוט רסי6ך כ33 רעתו )מוף יררתי 631 עכ"5 חכחיסחי3קו
 כ6ימור 0יפנע 3חו0 י0 רסתס עכו"ס 30 3חנו15 סכ3יסרין

 סכ6 ט60"כ טנויר 6ימור ויע0ס יטס 0כו6 כ0כת וכןע5נוו
 ח00ו 63 3פנס ס61 ונס סכ)יס כטעס 0יפנע יק ח00ר)יכ6
 3כן עירוי ע"י רק 6יגס רת0כוי0ן כרי3 ככ3י וכפרט ס6יכ1)י
 : נוו'ח עכ"3 ורוק נוכטנן )י0ר36 וסכח סרחקס כק5תרי
 נו"ר טינון פכ"ס נוסר0"3 כרעת 0ל6 וזט .  רנוי כריעכר]יכ[

 טס יפס ר63 וכתכ 3כתח3ס נוקרי כט"ג ר6ף נורכריורנו0יוע
 עכו"ס כ3י ע3 61ינ6רק"ט סעריכ'נ 160כ3יס ררכי' סס1)כיעו0יס
 . 3כתח3ס 6פי3ו ו0רי ]ינ[ : עכ") זס 6חר סרחס 5ריך ס061טרי
 ככ3י 5וכן 6ימור 3סכיח ו6מור סרחס 5ריך דסטכין גכ ע3ו6ף
 וכט"ק נו)טריח י0כח ר0כו6 3סריח ררכו 60ין 15כן סית?30

 מ"ק 5"6 טי' כ0"ך וסוכ6 ע'5 סי'כ  רף  סיריך כת"טסר0כ"6
 גר6ס דסרס מכין ר60כן פ'ג מ"ק מ"ט כמי' ס0"ך תירן6'
 6"ג ע3י1. סרס )עין יר6ס כו 3ס0תנו0 יר5ס 61מ עליו3עין
  כיון סכ"ס,ני

 ליכ" רוורינ"
 5רוכ ט3יחט 0יעור 63חר  "יסור

 ררס דסרכ נוטענויט 1631 כ16"ס. וכ"פ ]יר[ עכ"3:ספומקיס
 3מינוך ר16י ר6ין ר' דין נ' ככ33 כתכ ס6ואס רס6 0ריקלו0ריק
 ס16"ט 0) טעס 636 3כתח3ס רותח כו 3ט0תנוט זס טעסע3

 רתיחת ירי ע3 6מ כי סקסט כנותכת ככ3ע ר6יכורמוכר
 וסרכ כ0נוו ס' חטן מעיה נ' כ33 3עי3 0כתכתי וכנווס16ר
 סטעס כתכ ע"כ צעי) 0כתכתי כנוו כס6 כוותיס ט"633

 )כתח3ס )סחנויר פומק כ'1 מינון כפכ"ס ונוסרק"3 0ריקרכו0הק
 נור6 ר60ני ר6ייס 6ין ונו35יי' נוסרי") רעת 0כן 0סוכתכ
 פעס דסודט דסיכי וכ") מ"ט מ"מ סכ"ח וכ"כ 0ייכרכוי0כ
 נוותי6חת

 ר3כתח)ס 6ף רכ'ע 36יכ6 כמכין 3חתוך 3כתח3'
 טותר 6כ3 רוק6 )סתכ0) טייכו פענויס כ' 16 נ' סרחסכעיכן
 טסוכ6 יוכס רכיגו )0ון נונו0כועות כר6ס וכן . כמכין3חתוך
 כעין דט  יו65 טטיכס  יע"י  ]טו[  ט"ט: ט"ט ספרי0ט וכ"ככעול

קע5יו



וץכמארז איטו בכלי מליחחדינירזדרךז88
 מליחה דאין דשרי מלוח בשר הימב מקונח אימור של במכין חתר אם רה"ה באו'ה עוד וכתב וו כלללעיל

 נ': דין לעיל שכתבתי הרשב"א מתשו' משמע דכן נהונ והכי עכ'ללכלים
 א': דין ובו נמלח שלא בשר בו שצלו שפוד בדין י-ח. ומשןכלל

 והמררכי והרא"ש בדיעבד ומתירין נזהרין העולם ואין אסור נמלוז שלא בשר בו שצלו שפוד נש"ף כתנא

ש.יןעןמ,,הן'עי'ך.]"ג:מיכמלג;,י
 ו:נדג :ג ;פ%:ן ון,%ה %יי %,בן :מ'

 נהדג: והכי דבר עמא דכן ב"י וכ"מ ]ג[ ל"וכלל
 א,: דין ובו מליחח בלא שנצלה לבשר שנתחב םכין בדין המ, וסימןכלל

 נהונ: ווזכי ב"י מסקנת וכן ]נ[ בשפוד כמו במכין שרי דבדיעבד ובאו"ה מהרא"י וכתנ ע"ו מימן המי'ר דעתהוא וכן שאיל משאב דנורא שרי ובשניהם השפוד כדין המכין דדין כתבו ובאשר"י ובמרר' בכבד וה"ה ]6[צלייהו קודם מליחה שיעור במלחו עאמהה לא אמ צלדי הוא אם לראות שצולה לבשר המכין לההוב אין עם נש"ד כחנא
 דינים: י"ז ובו יחר שנמיה והיתר אימדר בדין כ'. ןמימןכלל

 רלא השמקים המכמת וכן נהונ הכי ההורה מן אשרה השחומץ יחד שנמלחו ]6[ ושחומה נבלה ש'ד כחבא
 נ'חר הנ'חן מל'חה ,ען ייג;~ןל~%י .ען::ז י%קק ,ט: וך יק. ם :עןכראמ.ן

 דרבנן נבלה ציר דאף מהר"ם כתשובת ולא קי"ל דהכי שם ובוצ"ה דאורייתא נבלה ]ג[ בשר של ציר הש"ד כתב12
 ופפ'קא 'חד נמלחו אם הוא רמפק ד%כו'ם נן מלוח'ם דג'ם קינ' לפ'כך דרננן רג'ם צ'ר ]ך[ אכל ש.ד גתנג

 ייעו יעקבמנחת
 ונמנ ס"ט כו' כם"ע וכ"כ . גמור סיתר סו6 0סטין 536.סע)יו
 תותר ג"כ תנוקכ כ5י גכי רס6 וקסס וז') נ"ג כס"ק סססט'ז
 עכ") מסכין ומ"ם 3כתח)ס קס רח"6 16סר ו6פ'ס טעת6ח60י

 וטמ6 ת)וח ט0וי תרין כ"6 כ)) וע"5 פגח)ח מגכי)סקכו)ע
 וסיינו . רומח ס5יי תחקכ מ)יחס סיעוי )6חי ר6ף ]כ[ :תפ)
 כ"6 כ)) 3קחן סרכ וכמ"ק . מרוכס וספמר מ5וס נתקוסס65
 טייפס רס"ס נכי)ס רוק6 )6י . ר16ריי' נכי)ס ]ג[ : 1' רין ו' כ5)ו)עי3
 וסרוטכ וכסעור קיאכ רף פכ"ס רח151ן כם"ס וכחכו6י טמ6סוכסמס

 .1י ( י 1 י " , 1 .שןשגמיעייס41 .י. "י1י י,ג1"יי1"ייי %,חח%הי1ן יחח,י הג,,"יאף
 . -,י.י.

 : זו"וקי6
 5ריך רסספול כ)ומר . 3כתח)ס 3יזסי יק ]6[ . י'ח ומי'כלל

 סגט)ס 36) סנית פעס נו ס15)ין קולס)13ן
 )כון 5ריכין ס16י ע"י סמקתחסין 0כ)יס רכ) תסני )6וד6י

 כררסותיו 1מסרי') ט' סער סם"ר וכ"כ תכ"6 סי' כ6'חכחכו6ר
 5"ז סי' כפכ'ס ומסרס") י"6 וין )"1 נ)) ו6ו"0 5'6 סי'וכתקו'
 ו5ייך כתכ כסימניס ססרכ ר6ימי 6כן 3כמח)ס 5יכון 5ריךד0ספור
 65 רסגע3' סכתכתי ספוסקיס כ5 ונגר תחוסיס 'ורכריוסגט5ס
 . כספור סנ5)0 ככר כין ]כ[ : ורוק 6ור ע"י סתסמיסו כיוןמסני
 רמסממ6 )כמח)ס 6פי' עור 3כון 5ריך 6ין ע5תו סקפורוגס
 : ע"ק 6' רין 5"1 כ)) ס6ו"ס כ"כ )פ)1ט )1 סים ת0 פ)טככל
 ע"3 ר)"ר רף פכ"ס כ)"ח עיין . לכי טמ6 רכן 3"י וכ'פ]נ[
 ר6ף תסמע ס3"י ר)סון כז0 0יכ ט5 סמתמי0 קפ"לסטי'

 ת"ת 36) נכוגיס ורכריו טנ") )0כסיי ים)כמח)ס
 ותסיי") סם"ר ספוסקיס רעת סכן 5כמח)ס 65סורעיקר )רינ"

 סס וסט"1 ע"ו סי' כק"ע סרכ וכ'פ נ'1. סי' כפכ"0ומסרק"5
 סמעיין 631ממ . זס 3וין סרכ עס ת1)ק טמ0רם") סכין י'ס'ק
 3וסרס'י כרכייסיטכ

 סר3 3רטת תסכחת סרטתו )סרי6 יי6ס
 סס סם"ך וכ"כ . כריטכר 0כקר ו)סתיר )כתח)0 סספור63סוי
 )ענין 6כן זס. ניין סס סי1יס ותסרק"5 סרכ סרעמ כ'גכס"ק
 סר3 כין רעומ חי5וק סים 6' ס'ק כמכמי סספור ו5כוןסגט5ס

 : ע"סותסרם"5
 נתונו . יתחונ י116 פי' 3ככי. ה"ס ,]6[ י"מ וסי'כלל
 דגג, ,כמר גלל ככו ר,מה ",נו שס טהה "ס )כנ'ן"נ)
 כריני 3קחן וכתכו6ר . נת)חס )6 כ6)1 וינ0 ננגח0 06 6ףגכר
י

 כם)6 וכ"ם 0פוסקים וכת13 . יחר סגת)חו ]6[ , כנ רנמיי*:מלעך ג': ס"ק י"ח כ)) 0כ"י.ט"ן וכ"פ '2'ם:]כ[ ,ככר
 תנרק )פפע עי1יס 6עס י6ז 0כחיסלמ)ח

 טסור רג טס סנככקו טח6 רג כתכ סוחכ"ס סס ק"ר0גס
 זס טס זס כקככסו חק6 0ותכ"ס רטת 3פוס סתעתיגר

 עיקר יע6 6ז ירו 3סעי6 כף פרע"ס( כ)"6 )קקורןכמככק
 מורס 5יר מיני כק6ר 6כ) . )כט) מ6מי' וכעינן סכקר5ח)וחי'
 מקחע ו6ררכ6 רמע") כככים' כ)) חיירי )6 קמסר6"י סריעכ"5
 וכן ס)ח)וחי' עיקי נ)) יו65 6ינו כניס0 תיני רכם6ינורכריו
 ככיסס סע"י 5יי ר6ף ר"ע סי' סרקכ"6 כמקוכת 5סרי6תכ61ר
 6פקר 6יך תרומות פ"י ממני' ע) סס קסקקס ררכנן610

 ע) ע5מו ס61 כמכ לפ"6 וכסי' ררכנן 53יר סמ"קסיחיויר
 ל6ף )סרי6 סרי. כתכום3 ססו6 כככום 0יינו ככוק רכמכתמגי'
 כ16"ס ג'כ חכ61ר וכן ריכנן רק 6יגו ס5יל ג"כ רתע')כככום
 רתסני 5"ט רף רחו)ין תם"ס תוכח 3סרי6 נר6ס וכן . ו' רין כ"גכ))
 כ) כמכו ותזס . כע)מ6 רזיעס 5ירס6ני

 0פומקי~
 וגיס ר5יר

 )0רי6 ק6י ו0תס רתרוממ מתני' כ) ק6י זס ותירן 6ףררכנן
 כתערני וכח"ס 0ר6"ס לטת 0ו6 וטן וסיט"כ 0יתכ"סספייס )כמו כמתני' סס כסוזכר טסוי רג עס נככם טמ6 סרגכככום
 סהו)ק תס6נן ור"ם כסיסנ"6 ור)6 ע"3 ר"ט רתמ5ך

 ג"כ 11: ריכנן ס5יר ג"כ 3כ13ם ר6ף סיי 633( "ת)ת6סתמני'
 )כמח)ס 6פי)ו ותק5תס ריטכר 0תתייין 0פוסקיס טעסנ")

 1' כרין סרכ כת"ק טת6יס טס "קרוין טסויין רגיס)קנות
 656 ו)חומי6 ר6וייימ6 ספק וסוי תע") סיךן סת6 חהסו1)6

 קט'ר סי' כת"ס ועיין ררכנן רק סו6 ככיסס עאי ר6ףלסוכיין
 זסוכ)

 רוק"
  טנולט  לטגין סיינו כתנוק3 610 רכ13ם 6ף כככום

 )סרי6 סלכ כתכ רכס"ג ז0 ע) מתמס )61) ריכנן וסו6כניסס ע"י 6פי' זיטס יק 6ינו תתנו 0י651 5יל ת"ת 36)ותפ)יט
 0וין וכן לני 5נ5 נפכוסל כנוי  6טרו ר% ג'  וס" כ55)טי)

5טגיי8



 55קךצשארנ יהף שנמלהו והיתר אימור.ריניר,דרין

 לכתהל' אותן וקונה בכלי יחר מרצרי' עם ממאים מלוה"ם רנים בעיניו שרואה למי מאירה תבא אבל לנןלאררבק
 מלוהים מהורים עם ממאים כשררא' לקנוחן שאמור השערים רעת א"כ בם יכשלו ופושעים אומר הכתוביעליהם
 לאה' ~[ שמא ואמרינן לקולא ררבנן דמפיקא לקנוהן מ'הר יהר שמונחין רואה ]ס[ אם ראף כתב הרא"ש אבלביהר
 הרמכ"1 רעת הוא וכן הרמב'ם. מרברי כן ורקרק מהמ"א מ"ג משנה המניר וכ"כ יהר עירבן צירן כלשפלמו
 מהערינ'נ הוץ אימיר בהם נהנו מלוהין רגים רפת' ישראל הר"ר תים' בשם כתב מעמירין אין 8' והמררכיוהרשב"א
 המנהנ וכן והש"ד הא'ז רעת רכן קע"ר סימן בת"ה מהרא"י וכתכ עכ"ל עמם נמלחים ממאין רגים דאיןומרקרי"ש
 פשטופרין ה.ש'לחן על בינ.הנ שמ.נח.ן ר,ק עטהן נ'שרו לא 14מ.' אג'לן טמאינ רנ'ם ר,א'ם אם מהם טלקנד:ישנכ,ניג'מ

 פסירא שאין במקום לההמיר רמוב לכתהלה נהונ והכי מהרא'י כרברי כתב והאו"ה רמי רכיחירימ האומייןרברי
 ביה אית אכל שמנונית ביה רלית ררווקא וכתב האו"ה וכ"כ המתירין כרעת מותרין אותן קנו ככר אם אמנם]ז[

 שמנונית בה יש אם ממק בהן יש ואם שמנונית בהו לית רגים מתם מיהו ולהומרא ראורייתא מפיקא הוהשמנונית
 היו שמא איסור מחויקין ולא לכהחלה קונש הטטאים ננד המיירים מן מ' היה אם מיהו ]ט[ הא.'ה וכתב47

 : עכ"ל מהן ומכר יותרהממאים
כתב

טנהת
 6יסור ו6ין וח)נ נסו3עניין

  ד16ויית"
  רול5 ניסו) ווך  6)6

 ן36)  ע"ם( ק'ס ור'ס פ"ו סי' בי"ר וכמכו6ר ככוס מ"יול5
בנו13ס)

 יוכמ'ס ד,וריית6 6סור  סו6  רסרוטכ פסוט גי6ס גנווי
 פ'ב ל9ב  רף כתמרובת 6' ספר  סירוך 3ת"ס סרסיש6לסרי6
 בת"כ  מר3יכן  רגיס רגכי ו6מ"ג סו6 במלמ6 1יפס רגיס לירוו"ל
 כפ)נו6 06נוכת6 כ5יין יק 5יין 6נור כרוק6 )16 נוסקן5ירן
  06ורין 6לו כל  כלומר  סלסן וליפס  לרוטכ דיקס ועיקיס61

 כמ"ט  ביטול  מ"י  ורוטכ נו)יחס פ'י סיינו )ייי עכ')ד16ייית6
  וכן מר6וריית,  6סור ררוטכ כסרי6 סרי  ו6ו"ס( ס"רכסג"ס
 סכורפת ו6ף נוענוירין  6ין פ'  סוף סר6'ס מרברי בסרי6מטמפ
 דליס "5) "נוייגן דכי  ד)כ3 מסמפ  ספוססי0 לקונותק5ת

 סתוס' וכמ"ט  מר6וריית6 6סור  סרוטכ נו'נו כע)נו066נוכת6
 סתייס כסר  מס סנמלה טריפס בסר גכי מ"כ קי"כ  רףפכ9ס

 ה,ממ 1ף1 י 1-14 ן4"% א4יא  4194 1 1 ו4

יעקב
 ש יחד ססונחו .3סעס פתס דסכו6 טפי וגוע עמס10נתעונ
 סעכסיו כיון כס' )כט3 כו)ס )5יף  סייך  יי6  טסורי כ)עסק)חן
 וס6יך נ6סי כו סנגע דג ס"יזס וחייסינן נוסררי נוופיריססנוס
 ומונת סרגי'  פמ נתמרב 06 מי6'נ לכטל  6הריסי5טיפו

  במונהין ספסל  לסטתו 6ייל  לוסרכ כס' ביטול  סייך 16כ6מלפיתן
 סר6'ם כופת כ)) 6יסוי ))יכ6 6ז )כתח3'  ממסמ נמלחול6
 כ6נו5ע ננו65 63  05  ד6ף מסו0 ר63מלמ תיבת סקנויט)כן

 כ16"ס נוסיס") פי' וכן וק")( נפסך נונוס נוכה נוותר ס'61יכ6
  ו6ף  סלנס לפסל  סיטתו ותפ0 ס6"1 דכיי ע"ח סי'וכפכ'ס
  פומריס  ברתיתן  סרגיס  מריין יחו נוונחיס וק פנוסס ננו)חס)6
 דנ ק6ס ננו65 סכתכנו נוס 1)פי וז") סס סכ'ס כספרווסיי0
 רוס6 ומ9מ  6סוריס כסו ומפ  כעיסס  ססלתן פל מונתטמ6
 )ק1)6 דיכנן ספיק6 י6ינו )6  06 6כל כו סנגמ טריינו5והו
 נוסונ ם נכנו ווו ס כע )וו כיווכן קני4ענכ ))ונו הי%4412)1כ( וקי%4%מ~ע 1קכן 1)  ללן  כ,ןסיל  י*טנווןס 11.נ  1)כת עקמ'סחתי ".. ., ןי4 4ן , י י 4י 4י

 כפיסר  טמס 3יתן נונוקית 3יס ותיפוק 61"ת 'סס תו0פת1נוקקס
 ל,ס1ס )ינוול 5ייך  6ין  רוטכ דע) סיי . תו0פת עכ") 53ייןיק 6תי )6 ררסס רפיסר ל וי כילס-  סתויס לכל  רו 6תסרמסס
 3קנון סיכ וכנו"ס ד16ריית6 וסו6 כפיקר  טפמ יסרכיוט3
 סר6"ם דכיי נונונו סנתפ)ס 3פי וסס"ך קי") יסכי פ"סכ))
 1"). נוסר6"י דכיי פ) יק 'ו0נוך ססכ6תי וסתוספת סיסכ"16
 6 6 6ול

 כן )חסוד נור6 3יס וקר6 פכ") דיכנן 6י0ור רק 6ינו3יס1)
 סמ"י  פסיט6 ר6וריית6 כמיסר  טמס ספסק סי3 וד6י כיסרכ
 פוסחיס גד1)י  סגי כ) פ) יח)1ק ו)6 מר6וריית6. 6סורכיטול
 נ' כלל  רללמן כת"ת סרב מל  טס סקעכ קסקקס ונוסקסכ6תי
 י"י. סנוונ"י' ר61ס ]ס[  6י"ס:  ללמו ס6כתי3 וכמי לס"מוי"6

 3דפתן נוותי ג"כ יחד נוגעיס י6פי)1 סר6"ס נודכייונוסנופ
 וסס"כ וי"ו ס"ל ס0  סט"1 פ)יו סקיג וכן פ"ג כ0י' כ3'ח1ד)6
 דקי") "פ"ג . עייכן 5ירן כ) קפ)טו )6חר ]1[ : ס0  מיין יס"ס
  כיון  כרגיס  ת"מ כרותח ס5יו ה:וכס נו)יחס סיפוו 65חווגס
  כלל- רכר )פ)1ט כו 6ין ס1כ 5ירן ספ)ט 1)6חי נוועטס5יין
 1': ס"ק פ"ג כ0י' נס"כ 1פיין סר6"ס לרפת פכ"ס מסרס'לוכ"כ
 פ"ח 0י' פכ"ס נוסיס') . נוותרין 16תן קנו ככי 06 6נונס]ז[
  פ)יטתן סיעוי )6חר 6ף יחד כנוונחין ריעכד י6סויפסק
 כ) דעת כן 61ין וז") י"ד ס"ק פ"ג כ0י' סס"כ ע)יווכתכ

 6ז)ינן עכ"):]ח[ כן גסגו )6 גס 61חיוני' ר6סוניסספומקיס
 סכונונית כו  6ין סמ6 תר6 ספיס6 ספל רסוס  מטמס .)ק1)6
 ר6יכ6  וכיון ענוסס ננו)חו )6 סכו6 נו"נו סכונונית דיס61ת")
 6ין  06  ד6ף 6פ"ג סמילל 6תר  16לינן תורס כסל 6פי'ס"ם
 חד6 ג'כ ד6יכ6 כיון נו"נו עכ"פ נודיכנן 6סוי סכונוניתכו

 ס16'ס כ'כ . 0' סיס 06 נויסו ]ט[  י"ו:  ברין סספלותביינטרס )קנון ועיין )ק1)6 דיכנן ו0פק פנוסן ננו)ח )6 קנו06פיק6
 סס וכתכ 6"1 כסס ס"י כסג"ס ג'כ וסוכ6 1' דין י"גככ33
 עכ") סכ) )דכיי נוותי כ6נו5ע נוונח 1ס61 0' יס 06וז")
 כנו)ח )6 דסכו6 נוקוס דכ6נו5פ ס)קון ס6'ז סכודייק נוססכס

 5וה4ו

  רוכתין בכמס כמ'ס  לתומר6 כעי קניפ' ונו'נו סיי 0' חיכחוחי
 רמ'ס כסל'ס סר6יתי לפי רכריו לסמתיס וס6רכתי מסרס'למכ"ל
 ננו)ח וד6י ד6ז כ6נו5' נוונח 06 דוק6 וכו' חעק ויס")וז') נסמי  סס ס:'  כלל רמתו מל מלס סל6 רכרי'  מסיס"ל  3ססכ'

  מסן 6'  מכל מסקליפס תון  סטסורין נוותרין 0' יס ו6סענוסן
 נוותיין סק)יפו' גס טמ6 סרג נגר ס'  כולן כסליפ' יסו06
 סדגיס כ3 3כתח)ס 06אינן כ6נו5ע ננו65 סרג 6(ן 606כ)

 כח 116 ר16 עמסן סניח נו)יחס סיפוי )6חר סנו6 13קנוגפי'
 ים 06 כק)יפס נוותיין וכדיעכד ככו)ן 6י0וי 3פפפפכנו)יחס

 סכיית )1חות קני פכ') ו)קו)6 דרכנן 0פיק6 סס61 כיוןס'
  גס  טמ5 דג נגד ס' כו)ס כק)יפות יס 06 סכתכ נוססנס

 סו6 וססכר6 נוסרס') כרכרי נווזכי )6 זס נוותריןסק)יפות
 מפפפפ ס6ינו לסתמי'  רתוססין  מטמ0 ק)יפס דכעינן דס36סיפך
  סטסוריס  פס סטמ6 טנמ4-  כ6ן 61"כ טכגמ  כטליס  רסמ)ן
 נ6סר נו טנגפ ותר תר לכל 6ל6 6תת כבת  בכולן נגמ סליי
 ס6נ1  כיון  סטפס  לכטל  כולס 6ת"כ  ילטרף  ו6יך לליפס כריממנו
 6חה כפעס סדגיס ככ5 סטעס נו3)כ) 6ינו ססנו)יחסחוקסין
 קרירס דככ) 6חית 3קדיס נפ) 61ח"כ 3קדרס קנפ) )6יס1ר נונוסודנוי
  4ט5 יהר  מלטרפה קייות ססני 6נויינן 1)6 ס' 5ריכיןוקדייס
 סכ6 ס'ס 6'כ רס"פ נסג'ס ס"ר ל"ה סי' ני"ר כמנו6רנס'
 דף פג'ס כנוידכי ק5ת נוסכוע נוכן יתר מלטרפת סלליפיתר6ין
 )% 06 6כל נו"ם גס ע"ס( ג' דין )"ח כ)) ו)קנון ע"6תס)"ס
 סמ6  כו סנוגעיס סדגיס כ) 3כתח)ס 06יינו כ6נו5עיננו65
 פסו6  כיון פר וכו'  לפפפפ וכו'  פמסן סנית מליתס יימורל6תר
  5סוי6 יי6ס וסכ'ס כ6ו"ס  במסרס9ל  סממיין וללול6  ררכנןספיל5
 5וסר  ססלתן  פל ובמונתי' כלל ורימכר  לכתתלס  כין מתללס6יכו
 לוכ רכתכו  כיון  ולסול6  ררבנן ספיס5 כסע מסרי ו'ל6  רימכר6ף;

  ססו5 :יכי  וכן יתריו.  וסטסור  סטמ6 )נו)1ח סדרך ד6יןספו0קיס
 בם' כיט31 מסני ג'כ יחר 3נו)חו 65 דיד6י  6ף  כ6מלפה,ןמונת
 וכמ'ס )פעסע כמ)יחס כח ס6י1 6כולינן 1)6 ככיסו3כמו

 % כיקו3 סייך ד63 כתכ סס5חן ט) כנווגחי' 6ך )סדי'כפכ'ס נוסרס'י
ככאן



דןכשארן יחר שנמלחו והיחר אימורר4נירעוררז81
 בתוכן יש אם הדנים בין ולפשפש להחמיר צריך 44ן מהורין בין ממאין אין אם קעשר מימן בתאח מהרא"י כתבה

 : א'ז בש*ם ש'ד בדנ"ה וכ'כ עכ"ל לברורי ראיכא היכא אפי' ]י[ מחזיקין לא אימור' ראחזוקי ממאיןרנים
 המררכי כדברי ביניהם שטטאים אע'פ מהם לקנות מותר ומרקרי"ש רהערינ'נ קע"ד מי' בת"ה מהרא'י עוה וכתבן

 : שמה הניחן צירן פלימת לאחר ומדאי עמהן נמלחים ממאים רני' דאין דירוע]י6[
 שבהנ"ה דאע"נ מהן לקנות דאמור קע"ד מי' בת"ה .מהרא"י כתב ממאים רגים עם שרוין הערינ'נ רואה ואםן

 שריית מ'מ כרותח ח'~ובין אין הכי אפי' הרבה ציר מעם וקלטו ציר בהן שנמף דמים כתבו ובסמאקאשר"י
 לשרייתן לחוש ראין וכתב עליו חולק וביי . עכ"ל בודאי ומבליעין ומפלימיו הן וחזקו רעז'ן רואת עינינוהערינ"ג
 נמלחו לא שבתחל' הואיל חיושיע לא המהורין על מהן נומף לחור ציר רואה אם ואפי' הרשב"א כתב שכןוכחב
 לחחמיר מהרא"י כדברי נוהגין רלנתחלה כחב ובאועה ]ינ[ עכ"ל הציר כח מבמלין דמים במים שרוי' אם כ"שיחד

 מהרא"י וכתב נהונ והכי בבוש ]יו[ דהוה ]יג[ שלם יום שנשרו לא אם ב"י כדברי מותרין בדיעבר אבללקנותן
 לא יחר רשורין לפעמים חזינן אפי' חיישינן לא בבית הממאים עם נשרו אם הוא מפק אם אמנ' ש'דבהנ"ה

 : עכ"ל הוא בעלמא אקראי ראימא ליזהרמחמירינן
 קורעין המים מן אותן כשמוצאין עכו'ם שנוהנים שמעתי יבשי' ובדני' קע"ר מימן בת"ה מהרא"י כתב עורךץ

 צר מכל ויתיבשו והחמ' הרוח בהן שישלומ כרי מזו זו מפוררין אותן ותולין לברו אחד כל ומולחיןאותם
 ויראה להחמיר נהנו ]טו[ בזה שנם כמדומה אמנם ביניהם ממאים דנים רואה אפי' להקל נראה היהלפיכך
 שמנוני' דאיכא רהיכא רכתב הממ"ק לרברי נשין חו ואפשר בהו ניכר הרבה דשמנונית הוא דרמלות משו'המעם

 עכ"ל: דאורייתא חששא בהאית
 דציר רמאחר מ' צריכין ראין ]ט'[ למעשה הלכה א"ז כתב מהורין דני עם ממאים דנים נמלחו אם ולענייןמן

 צריכין ררבנן באימורי דאף רביצה פ"ק כתב ?ר"י הא אבל עכ"ל בעלמא ברובא ליה מני דרבנן ממאיםדנים
 מאכלות דהלכות מ"ו פ' מוף הרמב"ם וכתב באו"ה וכ"כ כ"ד מימן הדשן בתרומת פמק וכן נהוג והכישישים
 במררכי אבל המהורים מן ממאתים אחד 'הממא היה כ אא אמור הכל ציר טהור דנ עם שכבשו ממא דנאמורות
 כ'ש ]יז[ דאורייתא שהוא ומריפח נבילה בצי' אמ" בם' ליה דמני מהר"ם תשובת בשם כתב ע"א תשל"ה ר'פכ"ה

בציר
 יעקבמנהת

 מ0ממו' וכן ק"ס סי' י'ד כס'ע כמכו6ר וח3כ 03ר 3ענין סדיןוכן ס' סי' נסן 0נגע נ16מן 6ט 631ממ כסן 0נגע 16תן 6סולין 6זנכו)ן
 י"ד מ"ק טס וס0'ך ו' ס"ק פ"ג כסי' וסט'ז . ר3קמן כסימני'סרכ ס' נגרו סנוגעיס )סיומ וזר רחוק דכר 0סו6 6)6 מומר )רעמוג"כ
 רס5יר ססכרו )0יטמייסו 61ז)1 6סור ככוס רספק כפ0יטומפסקו . סכ3 נמערכ וד6י ד6ז יחר מח)ס 0נמ)חו 16 63מ5עימן כמוכח6)6
 ככ3 כמו כספק 6סרו 31כן ר6וריימ6 6סור כרגיס ככי0סע'י ס30"ס. מדכרי 0מוכן כמו 631 מסר0'3 כרכרי ופ0וט כיור זסכ3

 ופוסקיס מ0,ם 3עי) סוכחמי ככר 6כ) ד6וריימ6 ד6סור ה,גן4ן מסקשומיע כדעת נוסגין ד6ין ז' ס'ק 3עי3 כמכת* ככר ריכ6ו)עניין

 .י
 כ)3 3קמן סרכ דעמ סו6 וכן ק)יפס וס5רי' מסר0") 0סחמי'גס
 0ס 0גס כיון מ"נו ס' ד6יכ6 "ף ק3יפ' 5ריך מ)יחס דככ3)"ח
 ענין ככ) ריעכד מותר סיכ 3דע: ,וכאן כע3מ' חומר6ס61
 ד5ריכין כ6ן סרכ כתכ )6 ו)כן כ3) 3כמח)ס )סחמי' 6ין)כן

 3קמן סכמכתי 61ף . 3כרורי ד6יכ6 סיכ6 6פי' ]י[ : ודו'ק)ק)1ף
 4פי' מכררינן כק) 3כרורי ר6יכ6 יסיכ6 ס'ט ס"ק נ"ט .כ3)
 . 3פנינו 6יסור ספק חזקמ די0 סיכ6 סיינו ס"ם ד6יכ6סיכ6
 ס0"כ וכ'כ 6יסור כ6ן 0יס6 מימי מסיכי 6מרינן סכ66כ3
 נמ3חיס טמ6יס דגיס ד6ין רידוע ]י6[ י"6: ס"ק פ"גכסימן
 יומר נסערינ"ג י0 מסר0"ל ד)דעת סכרימ לוחות כ0ני וכ' .עכוסן
 136 נ6סרו 6פ"ס כ6מ5עימן מונת וסו6 ס' י0 ד6פי'חומר6
 וככר מסר0"3 רכרי 0סכין מס 3פי 03טמו ו6זי3 עכ")ססכיכיו
 מונח 0סו6 סיכ6 3סימר פוסק מסר0") ר6ף ט' ס'קכמכמי

 )6 ר)כתח)ס. כמכ 1כ16"ס ]ינ[ וע"0: ס' ו6יכ6כ6מ5עימן
 פסק וט' ח' רין יאב כ33 כ6ו'ס 61ררכס כ6ו'ס כןמ65תי
 3פני סיס 63 וגס מיס 0ר"מ ע'י מותר )כמח)ס ר6פי'3סדי6
 סרכ מ65 סג"ס 6יזס 61עי 1כ33 כ3) סכ"י ספר ס6ו"סכע3
 . ככו0 דסוס ]יג[ : ס3כס )פסק 6ומו ומפם כן 0כמכ 30וכ6ו"ס
 מע'3 כמים טמ6 רג 0ככ0 כגון זס 6חר זס 0נככ0ו סיכיוכן

 סו6 וכן פ0וט 1ס61 נ6סר טסור רג מיס כ6ומן ככםו6ח'כ
 מ60נ'ן כר'0 וסו6 )סדי6 ז' ס3כס מ"ר פרק רמרומומכירוק3מי

 ד6ית6 מס 6כ) קנ'6 סי' מסרי"ק וכמ0וכ' 0ס סמ0ניותכפי'
 דמדיחו זע"ז ככ0 מ60'כ ז6ח'ז כככ0 רדוק6 כירו0)מי קסעוד

 כ33 חי3וק 6ין 6"כ כמכו0) רככום כיון ממוס סו6ומומר
 ממיס ויומר 0ס ומסרי'ק מט6נ"ן סר'0 זס ע) 0ממסוכמו
 כנו0 גרע יסי' טעס דמ6יזס 0מי6 כ0מי וגיור6 כ6רע6 די5יכ36י
 ר6ין ספוסקיס כ) מ0מעומ וכן זס עס זס מככ0 זס 6חרזס

 ו6ס . ככו0 ]יר[ : ד' ס"ק ג' וסי' כ3) )עי3 מ"ס ועיין 51'ע.חי)1ק
 ס'ק )עי3 וכררמי 0סוכחתי מס )פי מע"3 0לס 6ס ספקס61
 י3הו53 ררכגן ספת סוס 5'כ  ררכלי ס15ר לני0ס עשי ו6ףך,

 0ס כח'ס עוד וסיימ פ"ג סי' כ0"ע 3סרי6 סרכ וכ'כרוק6.
 : עכ") כירס 3מחומ 6ין 3סחמיר נסגו 0)6 מדינס 6יכ6 ו6יוז'3
 ס6"ז כ0ס ט' ס"ק 3עי) 0כמכתי 6ף ס'. 5ריכין ד6ין]טז[
 יסור6 3לכ 6פי' מי' סכ3 3דכרי מומר ד6זי מ0וס סיינו ס'ד5ריך
 מס 3פי 6כ3 כס'  כטיל כ5יר מ"מ כס' כטי3 63 כמינו מין )יסר6ימ
 כרוכ6 כטי3 דרגנן כ5יר 6'כ כס' כטי3 כמינו דמין כרכנןרקיי'3
 וכמסרס"3 פ'ג סי' ככ"י וסוכ6 6"1 כ0ס 0'ר כסג"ס 3סדי6 סו6וכן
 רעטו"ס ופ'כ ופכ'ס פג'ס 6סר"י כסג"ס סו6 וכן . ע"ט סי'פכ"ס
 6'ז מדכרי מ0מע וז'3 כמכ ז' דין י'ג כ)) כ16"ס 6כן 6"זכ0ס
 סג*י עכ"3 כע3מ6 כרוכ6 יממייין כסר6'0 קי") 1)6 ס'ר5ריך
 כרוכ6 דסגי ס6אז דעת 0כמכ כ6ן סרכ רכרי סיפך סס0רכריו
 ומרוממ רכי5ס פ"ק סר6'0 מרכרי וכ6ממ . ס' ד5ריך סוכרוסר6'0
 דכ6יסור מדכריסס כ)3 מסמע 63 כ6ן סרכ 0סכי6 נאר נסי'סד0ן
 ו)כט)ס ע3יסס 3סוסיף ר6ין ופסקו 0כמכו רק ס' 5ריכיןדרכנן
 דף 0נע סכ6י וכ"כ ק6י כרוכ כטו3 3ענין 3עו)ס 6כ33כתח)ס

 6יסורי6 וככ3 6ממ רין סדין דינ6 לענין מ"מ 6כ) 51"ע ע'ד5'ד
 רט"ם סוגי' מכמס מ0מע דכריסס'וכן 30 כ6יסור 6פי' ס'כעיכן

 5"ח כס"ם סכ'י וכ'כ ח"ח רף כתס"6 סר0נ"6 כמ"קופוסקיס
 ל6יסור מורס 6'סור כין חי)קו 630 ספוסקיס ~3 רממ סו06כן

 גזירס מטעס רק ס'. כעי ד)6 כמינו מין ר6פי' ומ0מעסופריס
 וכעינן כמקנמן רכנן פ)וג )6 מ'מ . ס' ער טעס נומן מינור60ינו
 ס6רו' כמ'ס כסר0נ'6 3סדי6 מכו6י וכן . ררכנן כ6יסור 6ףס'
 מ"6 דף סק5ר וכמ'ס 50'כ סי' וכמ0וכמו 5יר 3ענין ע"כ ק"דרף
 ס'6 כעינן סכי5' עס קנמכ0לס נכילס דני5מ רכמכע'6
 וכן . ע'6 כ33 3קמן כמכו6ר דרכנן נכי3ס רכי5ס 6ףכי5יס
 13 60י1 ררכנן כ6יסור 6ך ס6חרוניס ספוסקיס כ3 רעמסו6
 סגי כו 1כי651 עכו"ס 0) פת כמו ד16ריית6 ועיקר0ור0
 כ33 3קמן וכמכו6ר נוינו כ60ינו מין 6פלו כמ)מ6כרוכ6
 ררכגן. דגיס כ5יר 0כן כ) ]יז[ ודו'ק: 0ס ועמ'ק ח' ריןע'ס
  רנכי לסרי6 פסס  סבטררכי כוסר'ס כת0וכת סמשיןכ6נות

5יי



 986חךןמןאלן יהר שנמלחו ועופות דניםייניתורת

 ומשמע הרא"ש דעת הוא וכן לחלק דאין משמע בם' ליה מני האמורי' דכל צ"ח סי' המי"ד וכ'כ דרבנן דניםבציר

 טיבן,ון:%נום טךגו.גג:ון4 זציע~ונעי,ח וג :ן :ןך:ניעזקגו:,יהנ
 לראובן שמעון מאמינו אם מהורים עם ממאים רגים שראה שמעון לפני והניד ראובן בא אם ש"ד בהנ"ה כ'י בכבוש: מאתים דבעינן דכתב כ"ר כלל כאו"ה רלא הנאונים דעת שפי' רק הכא לן קיימא לאדלדידן

 בהנ"ה עכ"ל טאורפרמ ליב הה"ר פמק כן' לקנות מותר מאמינך אינו שמעון אמר אם אבל ]יח[ לקנותאסו'
 ר.קא ה.'נו אוה. מכחי'ש'ן כישכ,לל'ם בירו פ,נ,א'ן נאמן אחר ער רא.ן הא מתכ. הא,מר פרק הק,ם"וק מיהו]'ין[
 דרבים ]כ[ לעיל נתבאר כבר דהרי לחוש אין בהדדי מלוחים דבדנים נראה ומיהו עכ"ל לבדוק לדבריולחוש

 רואה אם להחמיר נוהנין דאנו מה לפי דאפ נראה ולכן אחריהן !וש לח צריך ואין בעיניו רואה אם אףהמתירין
 מאירה תבא דקאמר ש"ד מלשון לדקדק יש וכן כנ"ל לחוש צריך אין העד לדברי מאמין אינו אם מ'מבעיניו

 : למיחש ליכא בכה"נ אבל ]כ6[ בעיניו רואה דוקא משמע וכו' בעיניו שרואהלמי
 אסור דאינו כתכ ורש"י אסורים העופות דאף רשב"ם ופירש אסורים יחד שנמלחו ועופות דנים פכ"ה אמרינן4א

 והנהות והתוספות והרשכ"א הרמב'ן דעת וכן מהמ"א פ"ו הרמב'ם וכ"פ האשר"י מסקנת נראה וכן הדביםרק
 שששש (ם4שאמ "עק5 שמונחין דוקא אסורין דדנים הא באו"ה עוד וכתב נוהנין וכן י"נ כלל באו"ה וכ"כ הלכה דכן ב'י וכ'מיימוני

 ואסורי: בלעו הרנים ענין בכל ולכן כרותח חשובה צלי ממליחת אפי' ציר דכלו'
 קשקשים נמלו ולא שלם הוא אם לפיכך קליפה כדי אלא כולם לא הדני' דאמרינן והא ע' סימן המי"ד רבתכ119

 והוא עכ'לשרי
 מבר"

 5כדי יותף אומר דמליחה רותח דאין להו דסבירא לטעמייהו דאזלי והפו' הרא"ש
 אסורין הדני' כל כאן נם א"כ ל"ח סי' שיתבאר כמו בם' לשער במליח' אף ונוהנין דקי"ל מה לפי אבלקליפה
 דדנים קרמייהו רפו ' לא דאז משום שרי קשקשים נפלו לא דאם כתב מקום ומכל י'נ כלל באו"ה כקבוכן

והוי
 יעקבמנהת

 ע"כ ט"ס יף דקדוטין סמוטפ' 6כן כנו"ט טדעמס 6)6 63 316כיויי כנומכי' ס61 וסינוכ"ס דנוסל"נו ופ)1גמייס1 כי'1 מגי דגיס5יל
 6חד כער זכמס 6טמו 3ענין כלכ6 סס ספמקו 6ף ע"כ מ"1ודף דפמק יומי ולגי יסודס דלכי פ)1גמ6 ח' נוסנס דמיונוות י'פרק

 )6 16 3כלולי ר6יכ6 סיכ6 כין ס)כט 3פטק כן מפמונו"נו מינון פכ"ס ונוסיס") . יומי כיכי ונוסי"ס יסודס כיכיסינוכ'ס
 וק~ע~מן 3י"1 מגי נונוט 53יל וגיס ו5יל כנוסלשנו כן גס פמקע"ט
 מתנו6 דכמכו וסטוי 6סי6"ס ע5נוו טנוך כנו6ן ר)6 )כ16יסדפסק
 סכן ס5"כ מי' כמסוכתו סיסכ"6 כמכ וכן ט' כעינן 6ימויי'דככ3
 ס6יוך כת"ס וכ"כ כמ' נוכט)ינן דגיס ד5יי סי6סוני' גד1)ידעמ
 כיט3 כדין יומי ויכי יסודט דיכי פ)1גמי' סס ונווקי ע"כ קשדדף
 6)יכ6 כמ' נוכט)ינן פ)יטמו 3ענין 6כ) כייס ונוסוס גופי'סדג
 סי6"ס דעמ סכן )1נוי 6נו ו5ייכין יוס6נ'ן סי'ס פי' וכןדכ"ע
 חמיכס דין גכי פג"ס סי6"ס דנודכלי ק5מ 5"ע נ6כןוסטוי
 ר)6 גופס 5יל 3יט1) 3ענין סנומני' יפי' נוסנוע 3סתככדסי6וי

 ע"כ י"ט דף טס נו)ך כנועדני וכנו'ט נוס6נ"ן וסר'סכסיסכ"6
 כיון כ6ן סיכ נופמק )זוז ו6ין %"ע( ד' ס"ק )עי) דכייוסכ6מי
 06 6כ) ' ~ח[ סיסכ"6: וכנו"ס סי6סוגיס יוכ דעמסכן

 סנו6נוינו י6ף נוסנוע ס)סון נודקרוק . נו6נוינך 6ינו סי'כען6יוי
 נו' מעי' קכ"ז מי' סכק"ע 6ף נוותי נו6נוינו ס16נ1 ס6יוי כ)כ)כו
 נו6נוינך 6יני 6נול 06 נוסני )6 6ימויי' דכק6י פמקכסנ'ס
 פמק וכן דקי)י דגיס כ5יי סכ6 ס6ני נו"נו כ)כו נו6לוין06

 דיניס סלכס קכ"1 מ" כק"ע סס ועיין ע"ח מי' פכ"סנוסיס")
 סמומ' יויסו ' ]יט[ סס: וכק"ך 6חד דעד סנ6נונומ כעניןח13קי'
 כזס 6מומפמ חו)ק )יכ דסי"ל סיכ דכיי נוקנועומ ס16נול.פרק
 יט כסס זס דין כסג"ס ג' מעיף קג"ז מי' כס"ע סיכוכ"כ
 וכמכ סלכ ע) נומנוי' כ'ג ט"ק סס וסס'כ ע"ס16נויי'

. 

 וז')
 ס61 עיוך דס"ט 6ונויי' יס כ)סון כן 3כמוכ )סי' ס")63

 ע'ס ונוקוס נווס כע) גכי ע"3 מ"1 דה ס16נול פ'כקידוסין
 ערוך דט"מ ד6ף כזס סרכ כיון דיפס נ"ל וכ6תמ סס'כעכ")
 דסיינו דס)כמ' 6)יכ6 ט)6 ק6י סס דס"מ סוגי6 נו'נו ססס61
 לכ6 6כ3 נ6נון וטומק 6חד כער זכמס 6סמו סס וסוכוכ6כיי
 ד6פי' דטוכל סס נוטחע נוסכיס פחו' סנעיוס דכל 6יןרסוכל
 נווקי )6 ו)כן כסגחקס נ6נון 6חד עד 6ין 5כרורי ד6יכ6סיכ6
 קג"ס( נויע") )כר 6כיי )גכי כיכ6 וס)גת' דנוק161' סמומפמ'סכי

 סנזיקין פ' סר6"ס כוונמ פקו' נ') וזס קט"1 סי' כ5ךסוכנוכו6'
 חי)1קי' ייניס עסיס 6יכעס קס סכמכו לכס ס6טס פ'וס"גדס
 ד6יכ6 כין זס חי)וק כחגו 6% כ6יטורי' דנ6נון 6חד עד3ענין

 )6 ולכ6 ד6כיי פ)1גמיי' סע,קי כ111 . סמ1טפמ סיעמ1~פסר
 נוקוס דממני וסיינו טס ק6נוי דס"מ ממנו6 גס זס 3עניןק6י
 נ") זס דיונס( כקיקיון סס )ועיין סכי דס)כמ' נוסנועוכו'
 כעיניו. רו6ס 06 6ף סנותייין דיכיס :]כ[ ודוק ונכוןכרול
 טסוייס עס טיו16ס סיו)ח סי6ס 6נוי ינ6ס נוסיוע3כ6ורס
 ד6ף כמב י"כ דין י"ג כ)) כ16שס 6כן )סעד 1)חוס )6מ1ייט
 6ינו 6נול 06 טסוליס עס טנו6יס' יגיס סיו)ח סי6ס 6נול06

 6י דזס כיון סיכ 3טעס נכון נ") וכן . עכ") 3קנומ נוומינו6נוינך
 נווגחיס טנו6יס דגיס עכסיו ינו65 06 ד6ף 3כיויי6פטל
 עירכן 5יין ספ)טו ס)6"י 1)1נוי סעד 3סכחיס יכ1) טסוייסעס
 : ורוק 3דידן 6ף 3כדוק 5ייך 6ין 3כן ספוטקיס לוכ נומיייןוכזס
 נפט כע) כזס סנם טייס וכ16"ס . 3נויחט )יכ6 ככס"ג 6כ)]כ6[
 ע"ג טי' פכ"ט נוסיס") . נוומליס סדגיס 6ף ]ככ[ עכ"):ימיחק
 ק)יפס 5ליך סעופומ ע) סדגיס מ1נחי' ססיי נוקוס כ16תו דנו"נוכמכ
 3דכליו ל6יס ונוכי6 י"ד וס"ק ד' מ"ק ע' נמי' סס"ךוכ'כ
 ונוק5תס כ5י' טחק5מ' כחתיכס מ"ט מי' כס"ע כ"י סיכ ספסקנונוס
 ז' וטי' ככ)) )עי) סיכ וכ"פ ק3יפס 5ייך )5יל קחון דנוס 53ייחון
 סכחתיכס 1ס16"ס כ6ן סרכ ע) 5"ע 1)כ16לס דכייו מוכן זס . 6'דין

 דנוומר ממס כ6ן פטקו ונו"נו קיפס ס5ריכו 53יי חוןסמק5מס
 6נויינן 6חמ כחתיכס דוק6 יטוכייס 61פטי ק)יפס כ)66פי'

 )5נו5ס 6פסר ס6י נוסוס וגס ק)יפן כדי עכ'פדנופעפע
 סנוד1)ד) 6כי )ענין ספומקיס סכמכו וכנוו , 6חמכחמיכס
 רגיס סכ6 כנוו חתיכות כסכי נוט6"כ נוס"ט 6טוי ממהדנוקו'
 51"ע ק)יפס ככרי 6פי)ו כ)) קנופעפע 6נויינן ל6ועופות
 דס 6ין ]כנ[ : דכ"ע 6)יכ6 יכעינן פס1ט סרחס 6כ))דינ6
 ככייול כסי1יע ודחק6 ע"ג סינון פכ"ס נוסיס") וכמכ .נופעפע
 נו)ימס דטתס 6טול ידוע 6ינו 06 36) 3נוטס סרגיס נקרוס)6
 טפר סכמוף כסגסות וכמכ . עכ") 3מחתון ע)יון )סמספךדיך
 סעופומ, ע) נוונחי' סדגי' דוק6 ד)1616"ס

 נוונחיט 06 דס"ס
 3נוע)ס וע1)יס יומל וגכוסיס גד1)יס דגיס חמיכומ 06 זו כ5דזו
 נונפ3 גיע ר)6 נוומי כו נוגע ק6ינו ס)נוע)ס נוס סעופומנון
 ס)תע)ס נוס ק)יפס כעינן ינס6 פסוט וגל6ס . עכ") )5ילח5יס

טן



וןםםארן יחד שנמלחו יעי%ת תיםייניחורת88

 למלוחית מש,ם אנל בתוכו מ,נח .הבנ,ר בעק כשרנוהל ה;מ נ:ר מ,מן ררשן 0,;שה ננ, יע'ל ,נמבארכמ. ]!:וה:וגמ"~גהזג: % ג:יז :גו בגנעןןןאג:ר'4נע:ע וו:ר,ב""יו:שן

 .מי:א תפל כיוריר ש'חבא' כט. מלוח.ם רשנ'המ במ:"1 טר.פה נמ. תמל והרנ נטלח הייף :ייןיניד
 מן שבולע.ן רורם מהר .פן קרמ.יהו ז!ו רדג'ם הא.נ.ר פעם בנמרא אמרינן ולמכי ש'רטה
 בשמ י"ג כלל באו'ה משמג וכן כנ"ל וימלחם שיחזור ע"י שרי שבולעו בשעה תפלין עריין אם אבלהעופו'

 ל,י4ל' ןונוע:ן.%שנ הגיג:'ך4הן ב4
 מלהו מהמת נאכל אינו השוב' קדרה מליהת ז' שער השערי' כמ"ש קי"ל כרותה חשוכה מליהה איזה ולעניין4ז

לחמנ:י
 '.י_הכ'מרמל'הה ב', ,כ'כ צרר" מכ' רנ'ג'נן .הפמ'ק הת.פפק :41%7ן1]ןבר:' עע, סו:ף:4

 אלא ל'אכל. דרך דלן מ'גל'1 מלחו 'שה'גנ'ר לאחר עאפ" להוליכוכרג'יןיונכ]:ףנןיהךק.,הא~ימלחו
 : עכ"ל מועם הדחה לאהר אפי' לעולם ה[ כרותח והוה במים שריי'לאהר
 : דינים ד' ובו ביהד שנגעו והיתר איסור בדין . כנ"א רכמי'כנלל

 ,ר,קר אימ.' ש'אר .נן .)כ'לה 'נ'ח,מה כ'שי או וכ'נ,ר ננ'נה או ומדיר טטא רג ננון 'נ,ש'נ "[ וה'חר ינוא

 כ,.נ'מע ]נן בזה וי 'נע. שמא ח"ש'נן .לא ננוטפחח אוהם לצ..ר רמותר .גנ'נה בשי לענין פכ'הכראטר'נן
 אכל ידיהו שלא חיי'טינן ולכן בהדהה דרכן דאין ונבינה בשר דווקא ]ג[ ב"ח כתב מיהו אמור. בזה זה נגעוהא

4 ,,. ג:ז4:(, "1"יעה%עג4444ה י1"בי""  ,"%", *י 
מנהת

 6ף . מ0עופות כ)עי )6 ]כו[ : 1ד1"ק כ"כ ט"ק כמ"ק 0כסומן
  וסקקקסי' ק)יפ0  כרי, רס ת3ליע 6עו רטליחס סו3ררסר6"ס
 סר6"ס  סלריך ט"ט ע' סי' סטור ולת"ט קליפס  3תקוססס

 סרהס מ"י  טותרין  מלתן ססקססי' ר6ף  , לותר דסתיסיסטמס
 כמסרק") ועיין סנו קקקקיס עס ייגיס )כס) 6ח"כיטותר
  טיעול וק:ו פירוק מ)וחי'. 0עוטות ד6ף ]כ0[ ע"ג: טי'טכ"0
 קיעול סרגיס גס סטסו  6ף  סרגיס  מס  סניטן  כך ו6תיטליתס
 מ)יח0 קיעור תח)0 סעופות ט0ו )6 6י 6כ) מותר ג"כמ)יחס
  סרגיס  מסוסליהן

 פסיט"
 ג'  סעיף עי סי' 33"ת  ומיין ר6סור

 כס3"י סטור רכרי  כן  גס ספירסי ע"ג  סיטן פכ"סוטסרס"ל
 כל .  כלוגיס ר3ריו  ו6ין  ךכון : וס6ו"ס  כ6ן סרל  מל  ססוססיגו

 סס"ו ס3י6  וכן לסתתיר  ופיססיס כוס סיכ  מל  ססיגוס6הרוניס
 מ"ס  ר6סיייס  פוססיס  גרולי כטס רמות ס' ס"ס מ'3סי'

 0ק"ך ק) כגו קסקקס ומס )רכריו )חוק ור6וי  כרוריססרכריו
 מסר'י )פי' 0י"מ קכין כחי)וק כסג"ס 0כ0ף גקורות03פל

 סטורי כרכרי סיטכ  סלומיין רס"ם ס0וגי6 גגד 6100כו16ר)"נס
 0ג"ס רכרי קכ) יר06 ותו0סות ורק"י רק"ט וכ0וגי6וסכ
  כ6ן ויס  סס סט"ו  לו"ס  6כן תירי קסס  ול6  כפרכין ממי)6סג")
 6ף דרכגן 0ו6 קמ)חו רס ר60 תמוס 610 ד6וריית06פק

  תיקלי  סכס"ג י' ס"ס ס"ט 3סי' סכס3 לססתו 16ילר6ורייה6  6יסוי ססו6 ומופות רגיס  למכין מ' 3סי' ג"כ כת3סס3"ה
 ע"ס ז' 0"ק ע' כ0י' סק"כ ע)יו סקיג וכחגס .  ד6וריית66י0ול
 מטעס 0פיקות ככמ0 מיק) כ"ר ס"ק 0"ט קכ0ימן סט"ז6כן
 ר6ור*ית6 ספס  ססו6 כפסייות כתכ  וכ6ן  רר3כן  סתלהולרס
 כיון כז0 ררכגן 0פק מטעס צ0ק)  6ין ט"ת 36ל .ול"ט

 כתס  רלרעת ומור י"ר ס"ס 6' סי'  למיל וכט"ס  6יטור6ד6תחזק
 כ0י' סק"כ וכ"כ קס סט"ז כמ"ט 6י10י וד6י  כ6ן יספוססי'

 גסס  כ6ן סרכ טת"ס  יס וכתכ  פוססיס  גרולי  כסס זי"ו ס"מע'

יעקב
 )סיפך )סוי6 טכו6ר נ'  רין סי כלל רנ6ו"ס ט"ם  6%ס16"ס
 ככיקוצ כ"6 . כמ)יחס 0כגס ד6ין ]כז[ : 1ד1"ק )0ק)  ר6ין  ג"))כן
  סגמ)חו דגיס ]כח[ : 5"ע וכככוס ע"1 כ)) )קמן 0רככמ"ס
  דרכס  ר6ין  רגיס 3סכי יותיירי ל6  לכתהלס 36) דיעכדמסמע
 כמכ61ל )כתח)0 6סור  לכן  כ"ג 0"ק ע' 0י' סק"כ כ"כ)0ריח
 )קון כתכ ר0רכ ועי") י"ז וכ)) ט' רין וי"כ י"6 כ)))עי)
 _מיוחריס כ)יס )סס ויס ומחמירין סגוסגיס )6ותן 0ייכודיעכד

 רעכסיו ]כט[ : וע"ס י"6 דין ע"ו כ)) )קמן סרכ כמ"ק ורגיס)כטי
 ס16"ס ע) ססקיג 6' 0"ק 0"ט סינון ככ"ח עיין . כקי6ין 6ג61ין

 ס' 0עיף ג"6 0י' כס"ע וסרכ זס כרכר )כקי6ין 16תגוומקווס
 וטוכ לרוהת  ללי מ)יחת 6פי' )חסוכ )גו דיט וי"6 וז")כתכ
 סס ססמיט ו0)כו' עכ") מרוכס 0פ0ד ד)יכ6 נמקוס)חוס

 כס6תר  רוס6  לתכ וסכ"ח י3סיס ]6[ . ננ4* רנמיבמוכנעדק4 וק"): דוק6 .)16 )מ1)0 ])[ ע"ק: זו דכנס)גמרי
 סרהס 6?  י3סיס  סלסס 36) )ח  טססט

  6ף 6סיר. 3יס וס  כגטו 60 מסמע ]כ[ : ור ס"ס  ומ"ןכלל
 ס)6 וכ)כר מ"כ ס"1  רף רפכ"ס  3תתכ" )סדי6' ס61רכן

  תימ6 ד)6 סרכ ק) )מסמכחחו 6גו 5ליכץ מ"מ כזס זטגוגנרס י0"
 ר5ליך )1מל 0"גו טגטיס י60 ט)6 וכ)כר 0ס"ם רק6מלדס6
  תתחלס  רעתו 06 6כ) כגמל6 סס וכד6ית6 כגוגעי'0דחס
 0רכ כתכ )כך יסכח סמ6 חייסיגן 1)6 )כתח)0 מותל)סדיח
  מסמעות פי' 5"6 0י' ככ"ח נועיין . )כתח)0 ר06וררנוקמע
 6' 0"ק 5"6 טי' וכט"ז 0עיטול כסס 0טול דעת וזססדכל(
 0לכ דכיי מיוקכיס 6יגס )רכליו וגס זו קוסי6 )תרןמדחיק
 מכוס5 כטי דוק6 ]ג[ : וכרוייס פסוטיס 0דכליס ו)ע"רכ6ן

 כי"ל )0די6 6ית6 וכן כסדח0. דרלכי' דלנות' חי כסימס6"כ
 )6 36) ]ר[ : סס וכמ"ס י"ד רין י"ז כ)) )עי) ועיין 5"06י'

 ספוססיט  כו  תטתעות סו6  רר3נן:כן 63יטור 5פילו .  6יסוריס3ק6ל
ול6



 87שוןכ8את יחף שצעו והיתר אימורדיניר,יררן

 כלל לעיל שכתבתי כמו מצוה ומעורת מרובה הפמר במקום לא אם ]ו[ כרותח מלוח למחשב נוהגין מליחהשיעו' ששהו לאחר ראף ו' ומימן כלל לעיל שנתבאר כמו אמור אפ"ה מליחה שיעור ששהה לאחר אפי' ]ס[ביחר שוציחן אלא מתחלה ביחר נמלחו לא ואם כ"ה פרק כראיתא אמורים שניהמ ולכן אישרים בשארלא
 המכמת הוא וכן מרורא השערי' כמ"ש זה אצל זה שמונחין בין זה על זה שמונחין בין גמליחה חילוק ואין ]קו'

 ראמרינן והא ק'ה מי' המי"ר כמ'ש גבר תהאי אמרינן מ"יחה לענין ראף ליה רמבירא כרשב"א רלאהפ*מקים
 אפי' או מלוחים היו אפי' יבישים היו אם אבל ]ט[ לחים שהם רוקא ה"נו המליחה אחר ]ח[ בזה זה ננעואם

 הפומקי' המכמק והוא והשערים הממ"ק וכ"כ בהרחה להו מגי ]י[ המליחה מחמת לחים אינם אם אח"כנתלחלחו
 בקליפה: להו סני או כולו אומר מליח של חום אי א4"ה יתבאר ל"ח מימןולקמן

 ראמרינן תפל ומהור מלוח ממא רהוה אמור והיתר מלוחין כשניה' הוי מלוח אינו והיהר מלוח האימור אםג
 רהמלוח אמור מלוח ושאינו שרי המלוח מלוח מהן ואחר ובשר נבינה הוא ואם ונאמר בולע רהמהורפכ"ה
 הציר ירי על המחר נאסר ממש נונעים שאינם ראע"פ הר"ן מרברי ומשמע מפלים ואינו בולע מלוח ושאינופולמ

 הקרומה: בםפר וכ"כ השהור על הממא מןהזב
 בפכ'ה ראמרינן. תפל ופמא מלוח מהור והוה בהיתרו נשאר ההיהר מלוח אינו והאימור מלוח ההיתר ואפף

 והנ"ה הרא"ש וכ"כ זו נניעה מכח מלוח הממא מחשב רלא מותר המהור בממא הטהור נונע אם ואפי'רמותר
 המי"ר וכתב בממא נתע כשאינו אלא מותר המהיר ראין רכתב כר"ן ורלא פ6[ ע' במי' והמי"ר והמררכיאשר1י
 הוא ופשומ שננע במקום בעי הרחה ומיהו ]ינ[ ב"י וכתב בעי לא קליפה אפי' תפל וממא מלו' מהור וכל ע'מי'

 : הרחה דצרי' כלל מליחה בלא ננע מאלו עריףרלא

 אפכא או צלול להיתר שנפל אימור וכן אפכא או צלול להלב שנפל בשי ביין . כ"נ ומימןכלל
 2 רינים י"אובו

 כראמרינן מותר הכל לחלב שנפל בשר חתיכת וכן צוננין ושניהם מלוחים אינן ושניהם היתר לחור שנפל אימורא
 עייף רלא הימב הרחה צריך ההיתר הוא היבש הרבר אם ומ"מ רכמכא לכרא רנפל יונה בר האי גביבפכ"ה
 צריך היבש רהיתר משמע למ"ר כלל ובאו"ה ]6[ כיא כלל לעיל שנתבאר כמו הרחה רצריך יבש באימור נגעמאלו
 ואם בהרחה ליה סגי ' וחלב בבשר אבל ]כ[ לאימור שנפל בהיתר ורוקא אצלו לח האימור רהיה מאחר קצתקליפה

ההיתר
 יעקבמנחת

 ססמ)ח רכריס 3ס6ר 6כ) יותר כח )! 6ין )כך פעו)ססוס
 )עגין סכ6 6"כ עומרת כרתיחתו )עו)ס 6ז דכר מפ)יט6יכו
 ומעורת ס"מ כמקוס 6פי' )6מור ר6וי 6ימוריס ס6ר 6ו וח)33סר
 סס עמסס סמכימו וככר כרורי' )כ6ורס רכריסס וכ6מתמ5!ס
 סס כר6י רמ"מ טייס סט"ז 6כן סס סס"כ כמ"ס מורי'גד!)י

 ו6ין ]ז[ : עכ") מ5וס ומעורת כס"כו ע)יסס )טכו!ך ורמ"6מסר6"י
 זס כדין רס6 זס כרין כ)) סייכות )סס 6ין 6)1 רכריס . כיו)יח'חי)וק
 עי)6י כין חי)וק ד6ין פסיט' מ)וחיס וכסניסס מ)וחי' כסניססמיירי
 סניסס "ס 53)י 6ף דכס"ג כזס חו)ק 6ינו סרסכ"6 ו6ףותת6י
 כ"ג כ)) )קמן כמכו6ל )תת6י עי)6י כין חי)1ק 6יןחמין

 מ)וח ס6ימול 06 לק ק6י )6 וסרסכ"6 ספומקיסומח)וקת
 וכמכו6ר )תת6י ע)6י כין )ח)ק סייך ר6ז )סיפך 16 תפ)וסיתר
 ג' כרין 6"כ ק"ס 0י' וכי"ד רמ"ס 0ימן סרסכ"36תסוכת

 סמ)יחס. 6חר ]ח[ : כדפומ גפ) טעות ו6ו)י זס יין )כת!3ס")
 7'כרי . מ)וחי' סי' 6פי' יכסי' סיו 06 36) ]ט[ : יחר גמ)חו 06וס"ס
 י3סיס וסיתר 6ימור ר6ס כתכ זס כ)) רתח)ת מ6ור תמוסיססרכ
 כסרח' מני מ)וחי' 6ינן סגיסס 06 וכו' וטכו6 טס!ר דגכגון
 כתכ וכ6ן כסרח' מגי )6 כיכסי' 6ף רכמ)וחי' )סלי6מסמע
 ית)ח)חו מ)יחס ירי קע) כדכריס מיירי ד)עי) ו6פסר)סיפך
 וכ6ן וית)ח)חו פ)יטת' מו5י6 כו)יחס ירי טע) וכטר רגיסכגון
 דס6 עיקר וס61 ועי") מ)יחס כנ"י ית)ח)קו ס)6 כדכרי'מיירי
 נר6ס דכס"ג ק6מר )גמרי יכסיס )16 י3סיס )עי) סרכדכתכ
 סכ"ח כסט 6י מ"ק )וכמ"ם סרחס 3)6 רמותר מ1רס סיבס6ף
 סס( סט"ז כמ'ט כ)י' )ענין כסג'ס מ"כ ג'6 3מי' כס"ע סר3וכ"פ
 דמוכר מ6ן ר6יכ6 כרוטכ 51)1) )ח )6פוקי סייגו יכסי'עז"ס
 ר5ריך 6' רין כשג כ)))קמן

 ק6ין גמור טיכט מיירי וכ6ן ק)יפס '
 )קחן סר3 כוונת )פרק 6נו 5ריכין וכס"ג 5מ)וחית סוסכו

 סכסי' ג6מר )חס סגכי)' 06 וגכי)' כסר' סי' ו6ס נ6מר~מט4
 מ)יח טסור כדין כסתירו גק6ר ססיתר יכיסס סגכילסו6ס
 רין 03מוך טית63ר תפ5 וטסור מ)וח טמ6 16 תפ)וטמ6
 6וחו וז'5 כח3 ז' רין י"3 כ)) 163"ס 6כן סו6 ופסוט ור'ג'

 יניטס וסכטיס )חס סנכי)ם ס6ס כתפ) רכר )כ) חסוכסיכס
 מ)וח 6' 06 וגכ'גס 3סר 11") כתכ י"6 כדין וסס עכ")מותרת

 י3ם ו6י מ)וחי' טגיסס ו6ס 06ור וסתפ) מותר סמ)וח תפ)61'
 0תוריס ע5מס עכ").וד3ריו כתפ) חסיב דיכס מותרסינס
 כתכ 61יך 06ור וסתפ) כתפ) חסי3 דיכם כתכ ע5מו רסו6כיון

 16"ס 03פר גפ) רטעות פסוט )י נר6ס )כן מותררסיכס
 דבר מרין כ"3 כ)) וע") ורו"ק וככו"ס )סימך סו6 וסריןס)פגינו

 וכ'פ פ' סי' פכ"ס מסרס"5 וכ"פ . כר"ן וד)6 ]י6[ : 51)1))ח
 ס65 )סחמיל ריק סיכ פמק 3סג"ס מ" ק"ס כ0י' 6כןסעט"ז
 ס)6 דכריו ספי' כ' מ"ק ע' כמי' כס"ך ועיין . ספמדכמקוס
 ספמק כמו דעיקר מסמע סס סרעתו חך מרוכס ספמדכמקוס
 3גוגעיס רוק6 סייגו . כעי 0רחס ומיסו ]י3[ : ע"ס כ6ןסרכ
 טפ)יעס 3כרי כסעומדין 6ף נוגעין 6ינס 06 ווס6"כ כזסזס

 : י'ט 0'ק ע' 03י' סס"ך וכ"כ כזס גוגע זסס)
 רסיחר מטמע )כו'ר כ)5 וכ16שס ]6[ . כב יכפימיכבלל

 ש ננ,%1א21 ב י,ב
 ויפ6 חוזר ק5ת כלע 06 6ף מ)יחס קודס כסר רס6ני 5")1י
 סייגו . כנכ"פ 6מריגן )6 סנב)ע כעין רכדס )6ע"ג מ)יחסע'י
 מועעת 33)יע' מס6'כ 5)יי' 16 מ)יחס ע"י כו כנכ)עדוק6
 דעת רינ6 ו5ענין ע"ס( ס' דין ס' כ)) כ6ו"ס מוכח וכןכ5ונן
 כת3 זס דדון ס03ימניס 61ף סרחס ע"י )סתירו מ0ככותסרכ
 3קעיס 13 י" ר"ס" נוכ61ר ד' רדין מ0ימני' מ"מ מחכויריןקיס
 טס וסט'ך ס"ד 5"6 מיי כס"ע סלכ וכ"פ ק)יפס 3)6מתיר
 כ55 5עי5 וענו"ט וע'ם זס כדין ג'כ ס6ו"ס ע) ססיג ט'ב0'ק
 טסוס סטעס . כסרח' )יס מגי וח)3 33סר 6ב) ]3[ : ר' מ"קג'

 ג'פ ג6סר )6 3ח)3 יומי כו)ס חרו ר6י סו6 חידוס וח)ברנסי
סכ*ס
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 יעקבמנחת

 תירן ככל י' יין ו' כ)ל לעיל כנוכו6י נוותי סכקו סוסנגו
 כסגוז)מ ונדכק עכס קסי6 כנוכ6 "דק6גי 5"6 טי' כהסוכתוחסרי'ו
 ולטי י"1 דין ו' כלל ה16"ס וכ'כ ככ"). נו נכלע זסונותוך
 לתוך כקי 16 עכ ק6יכו גכוור 5)ול כ6יסור 6*כ יסתירון
 קנוח)ק קגי תירון )פי 6כן נו)וח סכקר 6פי' 6יסור 6יןת33
 כנויס נוס6'כ 51)1) כעין ס6יסוי דסוי סתמ דק6גי טס163"ס
 כוונת וזס )6סור יק גנוור כ5)31 5ף 6"כ רס -עסנועורכ
 סחי)וקי' )כ) וחוקק. ענין ככ) ל,סוי כ6ן סטתסהרכ

 סיכק ]ד[ : 6)1 כדיגימ ס6רכתי כ"ג ס"ח י' דין ו' כ33 5עי5ועיין )סחטיי

 כק"ע סיכ וכ"כ נוותר דכה'ג ק6נוי 3גנויי יכט 6165טוי
 ק5ת 4 קס61 תיירי 6ל6 לסדי6 כהג"ס ס' סעיף 5"6סי'
 קייך ד)6 זס כדין סיכ' נו"ק וכן 5)31. היכי כגד יכםונוקיי
 כיכק יכק נגעו 06 3ענין 6)6 תפ) וקנו6 נו)יח עסוררין
 טיי נולוחיס כקגיהס ד6ט" כ' רין כ"6 כ)) ' )עיל הרכפסק ככי ה6 )גתיי כיכקיס ד6י ק5ת )ח טהו6 דנויירי נ"כ5")
 : וק") הנו)ח נוחנות 1)6 ק5ת ד)חיס )ונור 5ייכין ע"כ6)6
 כנוכ6 כגון נונוט )ח דכר ודוק6 . )ח דכי קנו65 - נו6חי]ה[
 )עגין 5)1) דכי נוקיי )6 נוהותך ק6יגו ח)כ 6כ) ורסוח)כ
 נוסרק") וכ"פ ע' סי' ככ'י סוכ6 ק"ד כסג"ס ה61 כןזס

 סקערי0 דעת' וכן ]ו[ : 5"6 כסי' סק"כ וכ"כ ע4ס פ' ס"םפכ"ס
 י6דרכס ט"ס כ6ן קיק ט"ו ס"ק 5"6 כסי' הק"ך כתכ .ו"תלדכי
 ו)דיג6 נוריכי ינהות 51") כססת"ג 6ית6 רי"ד 36ף סי'כנוירכי
 הס'ך: עכ') כ5שע זס דין סגיח נוסיק") וכן כ"כ סכלע6ין- הק"ד תדכיי וגס )6יסור פוסקיס והסנו"ג רסמידכי כיון5"ע
 דכדס וסוכחתי 6' ס"ק )עיל ומכתכתי 61ף . יוס ככ) תעטיס רס6]ז[

 י6ייס תסי6'י נוכי6 נו"נו פו)עו כך ככו)עו 6תיי' 5וגן ע'יסגכלצ
 נותייין היו )6 דכי טוס 13 קגכ)ע 3חוק ריס 6ית6 ד6סג;ו;ס
 5כתח)ה ד6סוי 6' דין ו' כ)) 3עי3 וכתכו6י כככ"פ סנוך ע33כתח3ס
 חוטקין ר6ין ור6י 635 תס"ט 5יי 56) ננו)ח ט)6 כטר3סגיח
 ה16"ס כ"ס ג' ס"ק )עי) סכטכתי תס לפי 6כן כ5יעט)טחם

 ס6חריגי0 כ3 ססכנות הו6 וכן . הכי נוהגין ]ח[ : 51"ע~ששאיס6גי
 קי"). דסכי קנועיגן וכו'. קכתכ נוסר6"י דעת נוסתע דכן]ט[
 תנווסיס דכייו 6כ) קכידיגו סת"ח ספרי ככ3 סגייס" ס61כן

 ונוכוק) 6פוי דד)נו6 נוסר6"י נודכרי זס דכי נוקנועדהיכי

 )עגין הר"ן וכרעת כ5וגן 1)6 נויילי כיותח ג"כ נוהר6"ידק6תי
 נודס5ריך דנוסר6"י נוסנועות ס61 דכך 1)ונור לרחוק 61פסי5)י

 קנו") נו6י נו.ייי כרותח ו6י כ35י דיגו ותכוק3 ד6פוי)כתוכ
 דכ15נן 636 ונוכוק3 6פוי 16 5)י ק) ד6וי יותח )י נוסטסיט6
 מ לו" 6כ) כ5)י כנוו הת6כ) נורכ;ין וכיקו) ד6פוי וקנו")נויירי
 דנוהר6"י_ זו כהג"ס קם ה)6 זה )כ3 סרכ ה5ריך )נו: ידעתי)6
 דינו ונוכום) ד6פוי ]י[ : 51"ע כו)ע 5ונן 6פי' ר35י 3סרי6כתכ
 )דכרי ר6ייס ססכי6 ס"ט סי' פכ"ה כנוסרק") עיין .כ5לי

 06 )ססחסק ויס ע"ק. ס5)י כנוו נויכך 1כיס31 ר6פוינוהל6"י
 הכקי;ככק

 6י ;נוכוק! ככוט דקיי") נוע") סתי0 תוך תח)ס -
 51"ע 6יסור )תוך נפ) 06 ונ6סו כנוכוק) גנוי דינו זס)ענין
 5"6 סי' כק"ע . קיי") דסכי ]י6[ : 6' דין ג' וסי' כ)לוע")
 15גן 5)י 3סכקיר יק נורוכס ספסד דכנוקומ היכ כתכ כסג'סמ"ז
 והס'ך וסט"ז נו)חו חחנות קג6;) יק ק5ת טנו)וח כ6יסוי6טי)1
 ר6ף ]יכ[ : ע"ק נויוכס כהפ0ד י4 להחנויך ודעתס ה6ייכוקס
 כדין יותח סו6 ה5)י 61פי6 . ק)יפס נוכרי יותר 6סוי 6יגוכ5)י
 י"פי' ]יג[ : וכ"ח כ"כ ס"ק 5"6 סי' כק"ך ועיין 5ונן )תוך חסכ)
 3סחנויר ספוסקי0 כנוס קדעת קכתכתי ו' 0"ק ע") . נו13חה)ח
 . 6סוי הכ) מע"3 ]יד[ : וע"ק ת)וח טס)ח כיון תי 6טי' 'ככס"ג
 ' כתוך גככק061

 6יסוי ק3 5יי
 סיכ כנו"ק נויר 6סוי הכ)

 נו)יחס ככ) נוקעיין ד6גו מיד וג6סר כיותח דהוי ט"ו יין 1' כ)))עי3
 דסיתר כ5יר ממק כחוקיס דרכנן 6יסוי עס סיתי דגקיה וסיכיכ0'
 כ0' נו)יחס נוטעס )6ס1ר 6יןד6ז

 06 נו"נו ל"ח כ33 )קנון כנוכ61י
 נס"ך וע'ט ג' סשק 3'ס כסי' סק"ך וכ"כ ט' דין ו' כ)) )עי) הרככנו"ק וג6סי 5יר ססו6 כיון ככום נוקיי ה6ק ע) קייתיח כרי קיעויקסס
 קיייס כעיגן רכחונון הטו0קיס רעת )סכי, קה6ריך 3'0"ק
 גכונימ ודכיין )5יי חותן טנודנוה ה3"י כדעת 1ד63נוע"5

 חזר ע5נוו סכ"י וגס . 61חר1גיס י6קוגיס כטוסקיסונווכלחיס
נו



 ל4נןקבם44ר1 שומן לתור שנפלה ענברא הני)תורת
 הרא שצמן רמאחר ]טי[ הלח לדבר שחוץ מה כבוש מקרן לא ]ט1[- לח דבר בהור נשרה התיבה מקצת ראםל'

 : בהרוץ שם רחולק כמהר"ש דלא למעלה מפעפעאינו
 הנבינה על זכ ואם מלחו מחמת נאכל אינו מחשב ממנו הזב ציר הכי אפי' מלחו מחמת ונאכל שנמלרו בשרן

 : ו' מי' לעיל נתבאר וכן נאסרה'
 לא ]יז[ אפאה עליהן לחלוחית ויש גבינות חתיכח ובחוך מלוח והוא התיבה על המונח בשר באו9ה כחבןק

 : עכ"ל הנכיבוח מן דהלחלוחית אמריגן אלא אימוראמחזיקינן
 רותח שומן יום יום מירי שפכו אם הרא"ש והור' מהוחך אווו השומן בתוך עכבר ונמצא מעש' 'ש'ד בהנ"הכם

 ועו' ראשון ככלי רעירוי אמור הכל עליו כשעירו שם היה העכבר שמא להמחפק ויש בקוכו שהעכבר כליבאותו
 ממקום ומנענע רר הוא השומן אם או רותח שומן שפכו שלא ירוע ואם אמור וך:כל וץשומן בכלשנתבלבל
 והשאר נטילה כרי העככר סביב יטול אז קשה הוא ואם כמבושל כבוש דקי9ל צונן דהוא אע"ג אסור הבללמקום
 רף מררכי בהבהות הוא וכן האמיתית נומחא הוא וכן נהוג והכי עכ"ל אצבע עובי הוא נפילה וכדי מותרהוא

 אהר בענין א' מימן כ' כלל הרא'ש בתשובת זו מעשות כמ"ש דלא מהמ9א פמ"ז מיימון ובה'נ ע"אתשמאב
 היינו שקאמר אמור דהכל הוא רפשום מופעת הוא נומח' דאותו מ' בי' מהני לא רך הוא ראם שם רמשמ']יח[

 רכל ס' בדאיכא אפי' לאמור דיש משמע עליו כשעירה אבל באו"ה וכ9כ שרי וראי מ' בראיכא' אכל מ'בדליכא
 דאף לרקרק יש זו אנומחא נם מיהו הכל ונאסר ]יט[ שומן בשאר ונחערב נאפר בעכבר ונונע שמערהמה
 השומן כל להתיר לנו היה וא9כ קרר' בשולי מונחת העכבר לפעמים הלא אמור כולו אמאי רותח עליו עירהאם

 קליפה כדי רק אומר ראינ' צונן לתוך כחם הוי כך אחר שמערה מה רהרי העכבר שעל מקליפה למעל'שהוא
 מ"ה מי' בי9ד כראיתא קליפה כרי רק אומר אינו עירוי ואפילו נבר דתחאי כ9נ ומימן כלל לקמן שיתבארכמו

 חזר מ' בו והי' שנתומף לאחר דם"מ נבילה נעשה הראשון דעירוי לומר ואין כירה פרק ובאשר"יובתומפת
להצפרף  יעקבמנחת

 חזק ן5יי דעכו"ם כפ"כ פי' יס"י וז"5 סכהכ סנסס נידפיק לוסמלדכי כיורס ר6ייט נו65תי וכן ס0 טס"ך כתאט 3הט31ס13
 65 ]טו[ : ודו"ק לזו זו לדמוה ר6ין לסדי6 סיי עכ"ל סחומןמן
 דין 5מ"ד כ55 כ16"ס וכתכ ט5ח. 5דכר טחון מס ככוסתקיי
 16הו נגך מ' סחהיכס כט6ר ו8ין חהיכס 8והו נהכס5ס 061ד'

 סחתיכס כל 3כטל סכקדרס מס ככל 0' 5ייה 16 סנככסמק5ת
 וד6י ככיסס סיעוי סס 6סהסי 63 6י 6כ5 דכוק 6יסורככ5
 סכקדיס מס ככל יס 06 מותי כהוכ' ססיס מק5ה 6והו6ף

 ;~:עי

 -ג:,יסנרם3לו ןנןנזיןפ,י" 4י :וי,י
 גל,

 )סספג, והסנתסן ,"חי י,'ר;"ון
 הסע'י

 יכו:ס מ"ר ר,לג הנהוח 3לקת וס ה,,ור )" ,ג"י,ח)','"ר ,סמומסוו'ן3::

 עו/,ג/ג /,ו/וו ע,ו~א/ ע,ו "1,4 קע, ע,/יע/נ עע עע,עו
 /,ק%4אה%מן~

 כעוק נ,!'ן 1ם' גגק ק ,ע ),. 1!1 1) ,כג עק,ק 4,1 ועע ע ענע הי6"שי%
 סקדיס וכל סכיס51 כעה עהס רק ח5כ כו נופ5 כ6לווחסיכ
 ג' דין כ"ח ככלל )וכ"כ עכ"ל כ5ע כמס סיעויו עללעמוד "פסי ט6י לפי רוק5ה 6ותו כ5 נגד ס' 5ריך ומ"מתסעיינן
 רכריו סעהיק סל6 וסיכ כטעמ6 נוילה6 יכרוריס נכוניסודכייו

 סגי 15נן חלכ 3הוך סגפל דכסי ו6ף פסיטהו( מרוכ6פסי
 כעינן סדיח ר65 סיכ6 כ) מ9מ 6' דין ריס כוונ61יכסדחס
 ג' ט"ק כ' דין ט' כל5 לעיל סכחכתי ו6ף סכ5יעס כ5לכט3
 דוק6 סיינו דיעכך מוהי מ5סויח סכח 06 סדחס וכעידמיוי
 גכיו סע5 וטיקס נגיעס חסס מסוס סדחס יק ד596 כיכסיכס

 כמו מרוכס סכליעתו ר61ין 6גו ו5ל31 5ח לדכי כנפ5מס6'כ
 וכמ'ט ממנו 1יו65 חוזר סיטכ סרחס ע9י 6ך ח5כ 3הוך סנפלכסר
 טדיח דל6 סיכ6 ט5 3סן סיטכ סדחס ד5ייך זס ר'ס ג'כסרכ
 ח5כ טיכס טיס לעין נר6ס ססדכר כיון סחלכ לכטל ס'5ייכין
 ממהיווו' . תפעפע 6יכו סו6 ס5ונן דמ6חי ]טז[ : וק"5 סכסרהוך
 רמפעפע 6מיינן 65 ג"כ סמן כדכי ד6פי5ו מס:וע סרכ5טון
 כחוט כין כקי6ין 6נו ד6ין פסק ול"ח ל9ז לקמן ס6 5סק5בפסק ד56"כ כדכייו מוכיח וכן ק"ס מי' כס"ע כדכייו מכו6יוכן

 דמפעפע 6מיינן 65 ענין גכ5 סיכ דדעה וד6י 656ן
 טכן ד' דין למ'ך כלל ס916ס מסמעוה וכן סכון כדכר6פי'
 6ינס דסחלכ לסונו כתחלה סכהכ ומס 6י0וריס ט6י ככלסדין

 לכל וס9ס כחלכ סתיייי כיון 6ל6 ק6מי דוק6 165מפעפע
 ד6ין פסק ג"כ ס6ו'ס דס6 ועוד ט0 כדכייו כמכו6ר 15נןדכר
 6ף חילוק ד6ין ג"כ דסוכי 656 3סותן כחוס כין כקי6ין6נו

 ס5יי מן סלמעלס תס מוהי 5יר 5הוך סנפ5 כסרד5ענין
 כמו מלוח כדכי ד11ק6 סייגו כ15נן. 6ף 5מטלס מפעפעטמן דכ6יטוי ספוטקיס מדעה מקנוע 6' דין ז' כ5ל 5עי5כמכו6י

 ססמלח ס"ט טי' ככ"י וסוכ6 כה"ט סיטכ"6 כנו'ס וסטעס5יי
 ככולס סטעם ונוו5יך טכסר חלקי ככל ונכנם דק וטכעוכחו
 5ונן כדכר מס6'כ סמן, כדכר 5חע5ס דתפעפע 6מרי'5כן
 פסוע נ"ל זס כל כ)ל טעס תקכל 6ינס 5ככיסס קחוןנוס

 לך ס"ק ק'ס כטי' לסט"ך י6יתי 6כן 161'ט טוג כרעפוכרול

 כס'נ וכ5 סס עוד וכהכ . 6יסוי6 מחזיקינן ל6 ]יז[ : טסוכמ'ט
 סדחס 6פי' לרכי ינ)י0 61'ן לפנינו מכוייה ייעוה'ס6ין
 ליתי ול6 3קו5פ' 16 לסריחו כל5 כזס לטחמיי 6ין וגס6"5
 לכ6ורס ס'. נו תסני 63 רך סו6 ד6ס קס דמסמע ]יח[ :עכ59 לדכי רנ5יס סיט 6ף טדחס 16 כקליפס לסהירו הקלסלידי
 6' סי' כ' דכלל סר6"ט הטוכה כין חילוק 6ין דסוכמסמע
 כהסוכת סמעיין כ6מת 6כ5 כ6ן סרכ ססזכיי סגומח6וכין

 כדי סעככי ס3יכ יע5ס קסס סו6 ו6ס וז"5 סכהכ'סי96ס
 סעככי לכטל כטומן יס 06 תוהר וסס6רנטי5ס

 כס'
 סר96ס כקס מ"ס סי' כפג9ס ומסרם'5 ככ9י סעתיק וכס9נעכ"5
 סו6 נטילס ט5ייכין מס ד6ף גכון וסו6 ק"ך טי' כס"עסיכ וכשכ ט' ו"'5 נטילס כטרי סגי לעיל סיכ סכהנ נוסח6ו5פי

 18וי6 סומן דדיך מסוס 16 ימ6וס מקוס 6פסי יהייסחומר6
 טע0 כל6 חומר6 סו6 ס' לס5ייך 6כל כך כל קסס לסיוהסל6
 ת65תי סוכ . כזס כ6ן סיכ ע5יו סקיג ל6 לנוס ידעהי651
 סי6פכן דהסוכה נומח6 על כוס גס סיכ סססיג ק"ך סי'כד"ת
 סטגי חוט כהטוכ' וכהכ נ6מי סכלי וגס סכל. ונ6ס' ]יט[ :וע"ס
 סכי6ס ודכי סעככי כס סנמ65 סחנו6ס כדכי וז"5 ס"גסי'

 טס סיס טסעככר לחוס יס גם מע'ל סס סיס ססעככי5עיניס
 טיס דמע"ל סססי' מחמת סגס רוהח חנו6ס ע5יוכקעייו
 רק וכוי כה'ח כד6יה6 ססין נגך כם' מתית ע5תסהמ6ס
 יוע(5 651 6סורס חמ6ס כל יוהח ע5יו דעייו חסס6מכח
 כס0 סגהכסל סכליס כל לכן וכו' 65סהפוקי ד6יכ6 וכיוןס'

 ו6ס יסכיס סן חרס כלי 06 י6סונס כסעס זו 3חנו6סכווד6י
 כ5ים 6ותן 6כל לכון 5ייכס ותחכה סגעלס 5ייכין תהכותכ5י

 מותיין זו תחנו6' כסן ונהכס5 נסתמס 06 כסו ל6סתפוק'ד6יכ6
 : וו מחמ6ס כסן גסתמט ל6 סמ6 ס6' ספיק6 ספקמטעס
 5ספק זו סחסיכ כיון כוונהו ידעתי 651 5קונו. כ6ן עד5הוכס טנוחן סחמ6ס נגד כתכקי5 ס' סיס סמ6 כו נסהמס61ת59
 מעעם ל"טיר קייך ג"נ וו %ח%%ס 3ור%י  13 סנהנס5כ5י0  נ6ותן גס גן 06 סחנו6ס נגך כהכסי5 סטיס סיססת6

ססח



דןמם64רצ שונע לתוך שנפלה עבביאיימחורת40

 שם חםרותח

~  

 ל' ונראה רבל נ,נע'תמ,ר'נעכברצ.נאםר ר;.רף ולכן
 ראמ.

 העמבר יג,ץהשה.'דררעמשדיה
יומו

 הרא"ש פתשונת דהר. שר, נוונ' דכהא. למ'ר כלל שכקנ ש ורלא ד~יככרנלת.כ. .שבא מץ רך שלם
 אמ,ר ר.תח.ן לו 'שעיר' נשעה שם ה'ה ה'גמנר אם לספק יש ראם נהר,א כקב ונמררכ' מ~מוןונהגהות

 נו,נא רמר.א. להת'ר .ש נםפק מעי כה'נ נט' להת,ר שכחפ כאו'ה .רלא כנ'ל כו' מנפ'קא לחוטראןאול.נן
 לאו רלמא שם היה לומר תמצי ואם רך כשה'ה שם ה'ה לא ספק פ'ס כעין הוי]גג[

 דנתקשה שלם יופ נככיש

:1ש:םם8ושא17צצ:": ן מלום נתומ. .'שאר של'א מ,נין נמנננה למננ, ךכל ~.ת לההימ' 3תוכ. נחג .אי ק'ד ם'מן המ'.ר כחבי
 ל" דסי_'רה כו'נ,מע רא,םר ש,טן לננ' שבקב ]גו[ מאשר" דמרברי וא'ג'נ משקינ %'נשא א% ]גל נשרשנ'
כרמ'

 הרט,
 ה'גנני לח,כ. שנפל 'דביש טהריהענ.ן פסק .כן 'גמל

 רנקמ'נן ל'ב כלל פארה וכ'כ הרמב'ם מרהר,

 מד3 יעקבמנחת

  כתינו. סתת3סל סחת5' גגד מ' סיס סמ6 * מפק וסייטמ"ם
 כסעייס 3תוכו סעככל סיס )6 סכו6 ח"נו מ' סיס ס)6ו6ת')
 ג") סקררס )561) 3תק31ס ס0 כומתפק כ6סי לותחע)יו
 נקוגטים וע"ן 6' וכעגין כ6חר סכ6ין מפיקות כ' כס"גדנוקלי

 ככס"נ )סק)  סי8וי יומן נגי 6יגן סכ)יס 06 ונפיטסטפיקות(
 דכ13ס 11 מפק 3עגין וס"ס ]כ[ : ודו"ק וכ39 כ"6 מ'ק 5קנו]ועיין

 כ13ס וח)כ כסר 1)עגין )חונור6 ומפיק6 . ד6וייית6כנוכוס)

ססף
 נווגח סי6 קסס סיס ר6ם כתוכו ססעככר כיון גפי)ס 3סעת 5"
 )סק) ס16"ס רעת סכי רכ)16 כיון גנוול מ"ם ס6יגו 6ף )ש' ויס מ"ם כעין רסוי סרכ כתכ לכן סטונון כתוך 651חעי)6י
 פוגס רעככר פומקיס כנוס ועת גס 6י נמפק1)1
 נותכט5 ן)6 ס6 . 6מול סכג ]כג[ : כזס 6מ"מ מנוכינן 5כןכס1חן
 נוסגי )6 )כך )כרי 6פסר ס6י 6)8 ס6ימור דניכי נוסוסככך
 וכ"כ ' עיקר וכן סטור דעת 3פרט ק9ד כמי' סט"1 כ'ככיטו)
 6חר ררך סס עור ונו9ס ע"ג פ"ו דף ס"ג ת"כ כסןסנוגתת
 )"ע כ5) )קנון ס8כתוכ וכנוו כ)5 גר8ס 6ין סטוי כוונת5פיט
 : 1ר1"ק ג"ז מ"ק י"ז רין פ"ס כ)) 3קנון ועיין ע"ט י' ס"ק 6'רין
 )6כי)ס רנוותר 8ף )סדי8 נוסכוע . נו6ומ סוס 6י ונו"נו]כר[
 נוכ81ר 'וכן כמ' רגתכט3 6ף 3סר)יק 6מור נו16ם דסו6 כיוןנו'מ
 נוסעיין גינווח ססרן 08 81נור סכגמת נית ס5 )קכוןסגפ) עכני ע) ג16ן גק6) וז") סכתכ כפג"ס סי6"ס כרכיי)סדי6
כמן

 כנומגגת נועכירו סו6 5וגן 061 3סר)קס 9561) כ6כי)ס ונוותי
 06 כס"כ ס5 גרות 1)גכי מ' כעי' 1)6 כ6כי5ס 6פי)ווסיי
 ו6ין דכריו כתח)ת ונו"ק נו6ומ טס61 כ) )סד)קס 6סול63כי)ס סכוותי ר6ף )סרי6 חכ61ר סרי עכ"5 כסר)קס 6מוי ט16מס61
 סוכ6 זו וגומח6 . כ)) נו16מ כ8יגו נויירי )סד5קס 5ונוי5ריך
 גכוריס כס)טי ס61 וכן סר8"ק כ)סון חעכ נטעז ייוחס כר'ג'כ

 סרסכ"6 6כן )"כ כ)) ס916ס וכ"כ . ע'6 סע'ד דףדעכו"ס
 ע"ג ק"י דף פג"ס סיס3"6 וכחירוסי ע"3 ק'ך דףכתס69
 06 ומיינוו 6חית 3גומח6 סג16ן רכרי ס3י16 ג'ס מ'פוסי"ן
 3פחתך ג6 סקריכסו נוסוס כסר)קס 6מור 63כי)ס 6מורס61
 5רחוק 8פסר 8ך כסר)ק' נוותר 63כי)' נוותר ל6ס נוסכועעכ")
 נוסוס כסר"ס ד6מור נו16ם סו6 ד6ס נוודיס סנוס ד6ףו)וחר

 כ6גי)ס ט6מול רכ) )6סכוועי' ק6ת6 6ך 5פתחך ג6סקריכסו

 )גומח6 עיקר כ16 תופם וטר3 כסד)קס 8מוו נו16מ כ6יט8ף
 טמק וכן נסגס"ס מאנ ק"ר מי' כק"ע ג"כ וכ"כ ומייעתו סו8"ס%
 סמיר 3עעכן כפטיטות סס פי' וכן קג"ר מי' 8"ח כס"עס3'י
 סכ' נסג'ס סוכ דכרי טם פי' ר' מ"ק ק"ר מי' 3ט"ז6כן
 וכן מ' ניס ר)ית רסיגו 8מוי ס61 06 פי' נו16מ ס0661

 3יס טטטע כיזכילס 5סור וסוי סו5יל  סלסון  כר"טסעתיק
 מ'סס

 מ" כ6"ח ילה,ס ר' 3סס 3"י וכ"ט כסר)קס נוותי
 ס)סון וגם כ6ן סר3 רכלי נונונו נע)ס וכור6י סט"ז עכ")קג"ר
 סרכ ננוכנו סי' )6 רור6י סייוסו כ)5 מונ) 6ינו כט"נוששצאם

 6נוה כר"נו סעתיק סכן סט"1 ות"ס 8מוי סו6 08מ)כת31
 יסר8'ק זו 3גומח' תפמ 3ס"ע נו'נו סר"ן 3סם כר"נוסכ"כ
 6מור נו16מ סו6 ר8ס סמ31ר י"5 סר"ן טגס ועורומייעתו
 כקס סכ"י סכ"כ נו"ק גס כנו"ט כ6כי)ס נוותר סס61 6ףכסר)קס

 )סיפך )סרי6 נו613ר ירוחם ר' כרכרי ר6ררכס 6יגו וור6י זס ירוחסר'
 ר6ף 35 כל) ס16"ס וכ' 1ר1"ק סר6"ס כנו"ס סגומח6 )סרי6 כ'סס61
 נוסוס )6ט1) )1 6מור נו6ום סס61 )פי נו"ת 63כי)ם נוותר ס61ר8ס
 כדכיי ונוכ61ר . נוסקיס כס6י )6 6כ5 ]כס[ : עכ") תטק315ל
 כיון ררכר6 עככר 36) רנות6 כעככר זס וכ) ק"ר כמי'סכ"י
 3ס6ר6פי' כור6י )סכח טעס גותן נו)כים ק)חן ע5רעו)ס
 כיתותס'ק כתס'6 סרסכ"6 כרכרי )סרי6 נו65תי וכןכוסקיס
 נומפק6 ומפוקי פוגס קככתיס עככר ררוק6 י8טון וסעייכיעי
 ח5"ן ע) רע1)ס ררכר8 עככרח נום6"כ וסכר6 ח)8 3עגין)יס

  וטסיורס סכית ככרק סס נו613ר וכן 5סכח ג"ט ור6ינו)כיס
 סר'"מ רנורכרי כתכ 6' מ"ק ק"ר 3ס" סס"ך  6כן פ"סס3ית

 כ5ל סזכירו ס)6 פומקיס וס6ר 1ר36"ן ' וטור וסר8"סוסרנו3"ס
 וכן ח)קו ס)6 נוקנוע עגכר כמתס וכתכו ררכר6 רעככיס6
 ינוי סנוקסן נורנוקטס ע"כ מ"ח רף רעכו"ס כס"מ ק5תנווכח
 וס65 גט)"פ ונוי נוקטס 1)6 נו)כיס ס)חן ע) עי)ס 1ס)6נו18מ
 מ"ח ס"מ ע) לע1)ס ר6ף 95) 656 נו)כיס ס)חן ע)ע1)ס
 וכן וסכי6 ח)6 3עגין וחמתפק כתער31ת )פנס טעסגותן
 ספוע)יס 6ת סקוכר פ' וכ6נורס תמע6 מי' כרוקח )סרי6נו65תי
 עככר6 רקיי") 6ע"ג כקררס סגפ) זכוכ 18 ת1)עת וז")סכתכו
 6כל נו5כיס ס)חן ע) סע1)ס סעככר נוסכח 6סכוחיכסכר6
 עככר6 ר6ה )סרי6 נווכח סיי עכ39 טעס גותן 6יגוזכוכ

 כק6ר 1ל6 1ח)6 כסכר6 כ"6 )סכח טעס נותן 6יגוררכר6
 ע) )מנווך עכ"פ ר6וי נורוכס ספמר רכנוקוס ג") )כןנוסקי'

 6ומרין ס6יגן ררכר6 כעגכר8 8ף סומקי' סגי כ5נוסנועות
 וע'5 . ד6ומי טונון )גכי סכתכ ]כ,[ 1ר1"ק: יוסקיסכס6ר
 דסחנו6ס ונוסנוע ססני חוט תסוכת כקס סגתכהי נוכ י"טמ'ק
 כטונון )6מור פמק נו"ט סי' פנ'ס 1מסרט") 5י יק טיכוןרין
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 41כאףוכפאר, חמים שניהם או וצונן חםרינ'ר,רררן

 יין הין לו' יש רשומן רם'ל הב"י רברי לפי וא"כ זו קךלא לנהונ ראה רלא שכתב כאנור ודלא הרמב"מברברי
 למנן צריך לחתיכות נחתך אי ושמן ביין נם ומיהו לעיל וכמ"ש בשומן להחמיר יש ]כז[ ולכן וחלא שכר דין לויש דשומן דאפשר להקל אין דבשומן נ'ל מיהצ דלעיל הרא'ש כתשובת ורלא לקול' לנקום יש בשומן גם א"כושמן
 ש'ד בהרה היא בתשובה מהרי'ל וכמ"ש אמור הכל ]כח[ למננו יובל לא אם אבל מאימה שם ישאר שלאבבנר

 לפבם: נ"מ בריני אי'ה לקמן יתבארו להיתר שנפלו שרצימ שאר או זבובורין
 : ר"נ*ם ז' ובו בזה זה שנוגעים אמור מהן והאהר המין שניחם או וצונן הם רבר ברין . כ"ב ומי'כלל
 אמורין ע4עיהן זו על זו ומונחין ]6[ צליי' 4צ בישול ירי על בין האור ע"י חמין ושניהמ יבשימ והיתר אימורא

 מחתיכה יוצא אינו בלוע אימור הוא אם אבל עצמו מחמת שהאימור ורוקא לכ"ע דאמור חמ לתוך חםרהוי
 כ-ח: ומימן. כלל לקמן ועיין רופב בלאלהתיכה

 אמור והכל חמים כשניהם ה"ל היתר או אישר שהצא בין חם התחחון אם צונן והשני חם - ףעא האחר ראםננ
 דאין מותר קר וההתתון חם העליון ואם הפומקים המכמת והוא צולין כיצר פ' כראיתא נבר תתאיראמרינן

 כשהחם אפילו בעי קליפה ומיהו למפה יורר ואינו למעלה עולה דהחו' ממנו למפה להפליפ יבול העליוןהחם
 ראם ]נ[ הבית תורת בשם ש'ד ובהג"ה פורתא בלע ליה ארמוקיר צולין כיצר פ' כראיהא לממה והצונןלמעלה
 זו אצל זו מונחין אפילו חמין שניהם ראם כתב מיהו כ"פ כלל באו"ה וכ"כ בקליפדו לדצ מני זו אצל זומונחים

 : אמורהכל
 נתחממ העליון למפה החם אם ולכן בו 0ולרת שהיר חם כשהוא אלא מיירו לא זה רכל ק"ה מי' הפי"ר ובחבג

 וריקא קליפה כרי אלא ]ו[ כולו האחד לאמור חם מקרי לא בו מולרת היר אין אם אבל ]ג[ אמור וכולוממנו
 שהוא נטילה כדי רק 4צמר אינו אפ'ה בו מולרה שהיר חם שהתחתון אגתב ]ס[ בצלי אבל בישול ררךשנתערבו
 בו מולרת דהיר אע9נ בנמילה ליה מני לרומב חוץ שנתבשלה חמה חתיכה על אימור נפל אם וכן אצבעכעובי
 עליה יפול שאם כצלי רינו לרומ' חוץ והוא שנתבשלה חחיכה ע"א תשל"פ דף פכ"ה המררכי וכ"כ המור לשוןע"כ
 בשלה ואפ כתב רהרי אמור החתיכה רבל צ"ב מימן הט'ר כמ'2מעות רלא ]1[ נמילה כרי רק נאמר אינואימור
 לרוטב חוץ מתחלה שהיתה כמו האחרות עם כך בשולה שננמר ומ'2מע כולה לבמל ששים צריך אחרותעם
 הפומקי' כמקצת רלא ב"י פמק וכן כולו נגר לשער צריך הרומב לתוך אח"כ בא ראם קאמר רהכי לומר ישמיהו

 האימור שמן מהן אחר אם אבל ]ז[ כחושים שהם והיתר באימור זה וכל בולו אומר תם לתוך רחםדפמקי
מפעפע  יעקבמנהת

 כקומר: 6ף )סק5 דיס כס"ע סיכ ט0ק מיוכס וכסט0ד .כסומן 5סעמיי יס ]כז[ : סרמכ"ס כגו"ס מכו0מיס )סיית 5ריכיןס6)1
 . כ"ג 0"ק עיין . 6מוי סכ5]כח[

 ע) זו 5כתוכ סר3 יקיק . " ע5 " ומתתיו ]6[ , כנגכבלל
 556 זו נווגחיס 6טי' חמיס דכקגיסס 6ע"גזו

 סיכ סר51ס )פי נו"נו 3' דין כ0מוך סלכ כמ"ס 06וי כו)וזו
 וסמררכי ע"כ ייס 5"1 ד4 ר"ס כ0י' וס0ת"ק )כ"ע ד6סוי5כתוכ
 לק זו 56) זו נווגחיס הס ג151 6ו0י 6יגו חס 3תוך דחס כתכסכ"ס
 )כ"ע ד6מוי 11 ע5 זו נווגחיס וכת3 סרכ דקדק )כן ק)יטסכדי
 06ור חמין דכסגיסס וכת3 13ס ססגג ע' 0"0 טכ"ס כמסרס"15ד65
 6יגו: וזס זס ע) .ס מונחיס כין זס 56) זס מוגחין כין)כעע
 ט' סי' נטכ"ס מסיס"5 . כק)יטס 0גי 56) זס נווגחין ד06]כ[

 .ס 56) זס ונווגחין קר וסיתי חס ד6יסוי דסיכי פ0ק1631"ס
 סע"י חוס כין סנוח)ק ס0נו"ק )טעס וכטיט כ151 ד6וסיזס
 ע) גוכי 6' ד6ין כנו5יחס נוס6"כ גני תת6י ד6מריגןס6ס
 כין חי)1ק 61ין 016י עט5 וטסוי מ15ח טא6 כן ע5חכירו
 כנוו חכירו ע5 גוכי 6ח' ס6ין סיכי נמ65 5תת6יעי65י
 חס ס6י0ור 06 כ151 0161י כנו5יח סדיגו זס 556 זסכמוגחי'
 וסע"ז זס 56) זס כמוגחין ק5יטס כעיגן חס ססיתי 53606
 מיוכס סטסר ר5יכ6 כנוקו0 כדכייו סכייע ס' 0"ק ק"סכ0י'
 מסיס"5 ע5 ממנויס ח' 0"ק ק"ס 0י' סס סכס"ך 6ף ג"5וכן
 כסגיסס ר6טי' מסמע גופיס מ0גו"ק דס6 מנוס וחגי ז")וכתכ
 1מסרס59 ק5יטס כדי רק 16טי 6יגו זס 556 .ס מוגחין 06חמי0
 גי6ס 51טע"ד עכ"5. ח)כ כדיני כ"ח מי' 163"ס סכי6ג1טיס
 חנוין כסניס0 ר6טי' סס31י ס0מ"ק דוד6י ג)5 חימס 11ד6ין
 ע) סקיג כ"ח 0י' סס מסיס") כ6מת 6כ) קי וסיתי6ס נ6י0וי ומכ"ס ק5יטס כדי יק נוכ5יע 6יגו זס 56) זסמוגחין
 דמכ5יע חמין וסניסס .ס 556 זס 3נוונחין וט0ק כזסלכו"ק
 כטגיסס רסוי מסוט זס 56) זס 3מונתין כו)ו 065וי יסחס כ6י0וי ד6ף כתכ 51כן זס כרין ג"כ סיכ סט0ק וכמונגי5ו
 6ו4ישן חכירו ע) גוכי 6' ר6ין רסיכי נעיחס 36) ססנו"ק )עפסחחין

 וכו' ססמ'ק )דכיי טסוט נוא' וז") נוסוס"5 כסס כתכסס61
 : ודו"ק כנו"ם וכווגתו ס0נו"ק 5טעס יק כתכ 65 מסיס"6315נות
 כתכ ט"6 סי' 3פכ"ס נוסיס"5 . 13 0ו)דת סיד 6ין 06 36)]ג[
 ססו6 ותן כ) 13 סו)רת יר כ6ין 6ף ר6סון 3כ)י )סק)ס6ין
 ססעיקר 6' ס"ק 5"ר כסי' סט"י וכתכ ס6ס ע) ועומדחס

 נוס  וכנס"נ ס' ס"ק ק'ס כ0י' סס"כ כתכ וכן סיככדעת
 וכדי ק)יסס. גרי  6)6  נטסרס'):ודן ד)6  ססוססיס כ)סרמח
 י'כ רין וכ'ח נ"ז . ו0י' כ)5 ר)קנון 51"ע ג06י נויסוק)יפס
 ו6יך כו סו)דת סיד 6ין כ6ס כ)) 16סר ד6יגו סיכפ0ק
 וח)כ ככקי ד6טי' 1' דין כ0נווך )1מכ61י ק)יפס כרי כ6ן016ר
 כיס סרגיס סט'ה סגס ור6יתי 6'( וין כ"כ כ)) וע") קי"5סכי
 )סנ)יע )טנין ק6י ד)קמן 'גי6ס ו5סעאר . ע'ם ר' ס"ק ק"סכ0י'
 כמ6כ5 נוס6'כ כו ס1)דת ניד רק נ6טר 6יגו )כך כ)י 6)מכ)י
 ורו"ק: )כ)יס נו)יחס ר6ין מ5ינו וכס"ג 3ק) וכ1)ע יותיסיך
 כין חי)וק 6ין חנויס רכסגיסס מסמע . חס ססתחתון 6ע"ג]ס[
 ססגיסס ר6ף טפי יכות6 סרכ 5כתוכ ס") ד6)"כ )כיס1)55י
  סטמיין 63טס 5כל  נטי)ס נוכרי יותר 53)י 6י0י 6ינוחנוין
 חנוין כסגיר~ם  ד6ף לסרי6  טכו6ר סס ו3ס"פ ס"ס סי'כטי9ר
 ועייו זס דין 0וף ע5נוו סרכ מד3יי ג"כ נו613ל וכן סכיריג6
 5"כ. 0י' ישר סטוי כמסמעות ד)6 ]ו[ : 51"ע ס' ק"ס 0י'כס"ך
 כרייסס 'וכן סט1י ר3יי סם סתיין 0"ס ק"ס 0י' ככ"חועיין
 .6טי' חתן נוסן 6חר  06 ינל מ"ט:וין ט' ספי'טס

 וס3"ח  טסרס') וכטכ ס'ס סי' סכ"י כ"כ ססיחר  חוךוטטפסט ס6יסוי 6זי5 וסרר 65יסור ומטעס ססיתי ר6זי3 6מייגןסמן ססיתי
  6טרינן פלטו טחטח  כ6יטור ררוס6 י'ח ט'ט  טס  יטט"ךיסרריטס
 6נוליגן .65 סכון 1556 ססיתי  6ף 3)ומ  כ6יסור תס6"יסכי

 מס 3וס  ומטר5יס נונוס סמן 6ימוי ס53ע )6 06דמטעטע
 ע)סקסס

 3סתי זס תירון רוחס י' ס"ק ק'ס כסי' וסע"ז 0עוי
 וסר3  )כטוט  טפעס רסיתר כ55 6מייגן ד65 5סק5 ורעתוידיס
  וסט"ך ישג ס"ס )אט ג% וט') 6חר  נטנין ג9ג תס)סכר"ט

ינס'כ



דןפם%4ר1 חמין שמהם %4 וצוק חםהמת1ת42
 לקטן ו,5ין מל נם'לה נדי צריך ס זיכא ואפי' רומב כלא נטטשל א בצלי אפ" ]"[ ששיפ ער ואוסרטשעמע

ן
 1 1 ; 1 חפ: ועריין מזוש טן שנהלו מיירי אלא חפ % כחפ

 יד"שץיי(ייןבי8
 8ג1ם
 להחט'ר כתכ רטררא.יטאחר גש נר" רפמק מה '' ריב'א לםנריורוקא
 ונמם: הואיל לח לרבר כמער' הוה שומן לתוך רותח רשומן כ*ב ומי' כלל ע"ל צורך כטקום כ"א להקל אין~6[
1 נ~שנינל :";ן':: הל11  ".ך כשי- שכן ט ר'ש 1י צ ",ו 
 נשר הנ'ח אם וכו צונן לז חם.ם כ'שאר דינו ].נ[ ק'גרה לחור חם וק:ור ננת:ן4::מז

1שובונושש%םי45%21שש
נקרקע

מנהת
 16 553י 6פי' ]ח[  פ'ס: סטש1 סוסית ליי30  תוחיסנגס"נ
 כ'ז ס'ק ק'ס כמי' ס0'ך כת3 וכמ5יחס . יוט3 3653מכוק5
 65יסור סיתר ומפטס ר6ויל ר6מרי' וס6 וזש5 כס'כוכספרו
 כמ5יחס מורס סטור רגם כמ5יחס מק6שכ 53)יי' דוק6סיינו
 רכרי רפי' סכ"י כרעת )01)6 וספליקס וסכ"ח מסרק"5וכ'כ

יעקב
  כ)ינהו  ססו,ך  תייסען  נלונן "פי'  וס6 סיקנ סיחס 5רירעי"1
 ופ'ט 5פי5 כמ'0 סחתיכס כ) נגר ס' 5ריכין ע"כככעו
 סער 5'6 סי' כ0*ע 5ורך. 3חקוס כ'6 5סק5 6ין ]י6[ :וק'ל
 5ורך 3מקוס 650 6פי5ו מקמפ כמהס 5סתיר טמקכסג"ס
 קוקיות כמס וסקטס כריכ'6 3ס)כס וסע5ס ס6ריך 1' ס'קוסט"1

 הוכן עכ'5 ס"ר( פ' מי' כקשפ ס3'י וכ'פ סמ15ח)6ימול
 שם1'מיע רי0 גט'כ 3ספר ס0"ך 50 וננו נס"כ 3ספר סק'ךוכרי

 מסי' מותרים רכריו כ6)ו 53'פ סם"ך 36יו וכרי סניחק'ס
 0מי' דמס מירי קקס 65 נ6מת 6כ5 % כמי' 0פי' 5חסק"ס

 5ס9ע כפסקו סכ'י רכרי 5פר0 רק כתנ 65 פ' 3סי'ס0שך
 ס3'י ע5 5ס0יג כ'ז משק ק'ס כסינון ס0"ך רפת 63מת536
 כרפת מקמפ קאס כסימן סטור רכרי כי 5'ע ו5ןיג6 וק')כזס
 5סרי6 מ0מע וכן זס 5פגין ו55יי' ח)יחס כין חי15ק ר6יןסכ'י

 ר3ליו 0כחכ רק סטור רפח 0זס ט'ט ק'ס סי'חס3'ח
 ס' דין 5'ח כ55 ופ"ל סטי'ר פל ס0גס ריך מסר0'5ור3רי
 רסטור כתכ 0סכ'ח נס'כ כספרו סקשך כמ'0 651 י"גוכם'ק
 מסר0'5 רכרי קס סעתיק כפריקס 6כן סכי. ק6חר כ55ידוק6
 5קמן ועיין ]ט[ : 5מעקס ע'ע ק6מר סטור רכרי 5פרסנ156
 כחום 3ין כקי6ין 6ין ר6נו כמ3 ק0ס 5רמוז סרכ 63 . 5"זכ55
 קמנוניה כו 0ייך 650 רכר 0י:61 65 6ס כו5ו ו6ו0ל)סמן
 כם'פ סרכ וכשפ וט'ק 5קמן זס ררין כמימניס י~רכ וכ'נכ55
 ר6ין כתכ פ' סי' פכ"ס מסר0'5 6כ) כסג'ס ס"ס ק"ססי'
 )רעת ו6פי' ס' פר 6וסר 55י וכ5 )קמן כחו0 כין5ח5ק
  פנין ככל ל6סור ופיטר  ונו' כ5) כקי6ין 6נו 6ין מ"מסטור
 סישר רכלי 0ספתיק חע6ה תולת 3ע5 ע5 תסמוך 561נכו5ו
 פ5 5סקיג מסר0'ע וכווגת פכ'5 גטי)ס ככרי ו5סתיי5סק5
 ומומך כ55 0יונוגי' 0ייך 630 כרכר פגיס כ) ע5 0מקי5סרכ
 0קייך כרכי 536 פניין ככ) 5סחמיל ורפתו סטי"ר פ5ע5מו
 כין כקי6ין 6כו ס6ין )פי 5סחמיר .סרכ רפת כזס0מנוגי'
 51'ח 5"ז וככ55 כסימגי' 5קמן סרכ וכמ'ק 05מן כחו0דכר
 ז' ם"ק ק'ס כסי' נוסרק'5 רכיי 0ספתיק 5פי סטשז6כן

  יסנין טופלגכקי5ול
 סטסרס'י

 מס רק סרכ ע5 )ס0יג נ6 )6
 ו5כן 5קמן. כחוק 3ין כקי6ין ד6נו כ6ן סרכ מרכלי0מ0מ*
 ו6גכ  סס סטשפ  לפסק  טותריס סרנ  רכרי כ156 דכליוסייס
 קכתכתי מס עפי . כק5יט' 0גי דסכקר ]י[ : דנרי' 50בן ופ'ט 14 כלל  ולטטן כ6ן סרכ כרכלי סיטכ ע'ין 65ליסק6

 סכקל ריף 6ף 6'כ ס16'ס כטם ט'1 מ'ק כ'כ וסי'נ55

 וכתכ . סומן 13 רי0 כקר מכ4 לקפוך ר6סור ]י3[ : ורוק6'
 3נ5וק ומחכרו גכר רתת6י מסוס סטפס כ'ט כ)5 סוףכ6ו"ס
 סמררכי רכרי 5פגיו סיס 650 כת3 ק'ג סי' כפמקיוומסר6'י

 )פנין חי3ור 6ינו נ5וק מ0וס 6ינו סטפס ור6י 6כ1565
 רת)י6 וטומ6ס כסך יין 5פנין ררוק6 טפס נותני6ימורי
 וכ'כ 6יסוריס 60ר 5פנין מ960כ ח3ור 5נ5וק חמכינןכנגיפס
 קסו5י6 כפכ*ס כמררכי סמפיין וכ6מת עכ'5 כתקוכסמסרי'3
 טמ6 5חס מ5ונן סמפרס י' מקנס רמכ0ירין מפשס זסרין
 ק5 רסטעס 5*5 פ'כ נ5וק מ5וס סטפם סרמכ'ס 0סוטי'

 כת*ם חי3ור 6ינו נ5וק רקי'5 ו6ף נ5וק ת0וס ג*כ סו6סמררכי
 פנ'ס ומסר0'5 3תסוכחו פ'3 סי' ומסרי"5 ק'ג מי'מסר6'י
 5חום יק 5כתח5ס 6כ5 ריפכר 65סור ם65 דוק6 סיינו 5'1סי'
 סטפם קס וסרפ*כ ק סר פין 5פי כן ס6ושס וכמ*0ו4סר
 טעס י' סעק מ'ס 3סי' הסשך וכ*כ 5ע5יון ס53 0מפ5סמ0וס
 קסכי6 מסר6'י סטפס מוכח טכן וסייס 0כתכ 6ך זסרין

 )סי כן 0כתכ ו6פ5ר מירי מוכח 65 וכ6מה כטכ'ססנוררכי
 0ס סרפ'3 פי' רק ר6ס ל6 כזס סלמ3"ס פי' ממנו0נע5ס
 נ 5ונן 3תוך חמיס כ60ר ריגו ]יג[ קס: י'ע כתומפוחועיין

 6מרינן ד65 פמק ם' ם'ם וכפכ'ס מ"ס 0י' פג'סמסר0')
 ק'ס כמי' וס0"ך כק5יפס סגי 651 סכ5 ו6וסל גכר תת6יככ5י
 ר6קוגיס ופוסקיס מטשם רכריו כ5 5סתור סיכס ס6ריך ט'ס*ק

 ותתסני וי'5 0ס ס0'ך עוו מ'0 6כן גכוגיס ורכריוו6חיוניס
 5פי5 כתכתי ככר סתוריס כע5נוס ררכליו וגו' מסר0'5ע5
 : וע"ם כדכריו סתירס 0וס 60ין ח' סטק וי'3 י'6 ומי'כ55
 0חהך נוקוס נגד 656 ססכין כ) כדי )6ו . סתכין נגי]ייש
 8 "5יפס  5ריך 5פ'ס ]טט  עשט: ם68  נלל  לטחן  וכנוכו6רעאגו

1סת



 45כבףצטאת המין שמהם % וצתן חםהףתירת

 בשם לעיל כמ"ש כולו %מר אינו ]ט'[ בו מולרת היד שאין חום בל כי בו הנדבק השמנינית מן ~קותו כריבויקע
 מ"א: ומיטן כלל מוף לקמן זה רין לך יתבאר ועודהטוי
 דעים: הב בו ויש כבד בדיני יטינמןנ2שף*כ2לל

 רנוהנין הפומקי' המכמת א הי. וכן נהע והבי מליח' אחר כבר לבשל אץ פב"ה .9י ר לפי' פומקי' ושאר ש'ר כתבוא
 לאמור רוצה אם שאפי' ונרא' ב"י פמק וכן השערי' כמ"ש לכתחל' 4ש%' בשר בלא הככר לבשל ואפי'כרש'י
 ואין ע"ז לממוך אין לכתתל' מ"מ בולע אינו ררגכר דאע"נ לכקחלה לבשלו אמור אפ"ה הכבר בו שמבשלהכלי

 וץכלי מי-שום אלא לכתהל' לבשל אימור ראין השערים כמשמעות ורלא הפיסקים מדברי נ"ל וכןלבשלה
 בסמוך: שיתבאי כמו לאומרה נוהנין בדיעבד ואפילו מותר הבלי לאסור רוצ' היה דאם טשמע]6[

 מותרת הכבד ור"ת רש'י ליעת הב2ד נמלח לא בין תחלה הככר נמלח בין כשר בלא לכר כבד בשל ואם21
 אינו רככר תשל'ת רף פכ'ה והמררכי הרא"ש דעת והוא ע"נ מימן המור פמק וכן שפולפת מה בולעתראינה
 פ'ז הרמב"ם אמנם שם א'שישי כהנ"ה הוא וכן בולעת ראינה אימור של שמנונית עם נתבשלה אם ואפי'נאסרת
 :עכ"ל ה~יענןעץיבן'ןמןועבי מו זזין~ים גןציינג:וג"ע[ נוהגין ררבי מהרא"י בשם ש'ר בהנ'ה ומשמע הרי"ף וכ"כ אשרה לברה הבבר נחבשלה אם ראף פמקדהמ"א
 הכבר כל נגר ששים ראיבא עד ]0[ והקדרה ה:שר אסור לכ"ע מליחה כלא בשר עמ הככר נתכשלה ואם ]י(ג

 אי ודוקא אמור בדיעבד דאף קבלחי ש"ר דג"ה וכתב כר"ת נוהגין * דבדיעכ דטומקים רפמקו מותרולר"ת
 בדיעכד ראף מ"ז כלל ב%"וץ וכ"כ נהונ והכי עכ"ל בסמ"נ משמע וכך עוכרא מהדרינן לא תם כיבינו ופמקאשתלי

אמור
מנהת

  רפכ"ט כתנ ר60165
 כמיי

 כו  סוכי,  ססטיינית  %ר ס'
 ס' 6יכ6  כס:ין סרכוס  סינונית  טפט נגו רמסהט6תטיס
 נס'כ כס'  סס"ך  ססליס  וכן י"ג ס'ק ל"ר 3סי' סס"1וכ'נ
  6יגו  1טון : סס וכנו'ס  156  טריניס ס"6 כלל יופ'ל לרינ6טמ
 וכג)י ג' רין )פי) 0רכ כמ'ס ק)יפ0. כרי 6)6 כו)ו6וסר
 וכ)) נ9ח וכ3) 1)"ג 6' כ)) פ') כו 0ו)דח סיר 6ססגי

 :ט'6
 4~4מ~ע 51"פ 5כתח)ס 6פיי . כו1תר סכ)יו )6סור יו05 0י0 ד6ס מסמפ ]6[ . כר יסימןכלל
 "0יר 0רחס דכפי דנוירי י"ז כ)) 5נני) פ0ק ל60 0ינכ52

 סכס)0 זו ככר 61"כ מ)0ריח יסכח סמ6 דחייסיגן)כתח)0
 מ"נו כו)פת סייגס )סי )סספריס נ06ית 6ינ0 ס0י66ף

  כפטיטית טסרס"ל וכ'פ 0רתס 3פי סנכר ו6'כ 6סורססרוטכ
 לכתתלס 6סיי  ססמרימ )רפת 6ף ו6'כ נ'ר סיי3טכ"ס
 ר6ויחי' נוירי רככר 3מינוי עיכ6 נו)סריח ייכח סת6רחייסיין
 35ייתו 6חי סייגו ס0כר רנוריחין י60 6יגו זס סו6כ0רחס
 וכנוכו6י מ)יח0 כ)6 5)י נכ) סדיך כמ1דיק6

  טי כ)) )פי)
 פ"ג כסימן ו0כ'ח 0ו6 כ0רח0 6ורחיס )16 ור6י מכוטל6כל
 סכ)י )6סור כיו05 6ף 3כתח)ס )06ור 0טפיי0 סרפת ג'ככתכ
 : ורו"ק כמ"ס טסוע 0טפט ו5פ'ר כטפמי' סס טמלחי' 6ךפ"ט
 כקי6ין 6נו ו6ין נ,סר סככר  רכסלול 3גט'  ר6נויי' נוסוס]כ[
 0ככר כנככט )ס0תסק  ר16י וס  טמס 3פי . ס)1ק מקרי6ינות
  )מגזר  סייך ל6  רסס כיון )6 6י נ6סיס 6י נופ")נמיס
 גיפ ככו' ר0יי כק)וק י60 רככוס מ5ינו 1)6 ס)וק6טו

 יס ופור מס)וק רגרפ כ'ס ג' כל) 5פי) 0רנ כנו"םמכיס51
 ת'ג. 0'ס ופ'ס  כחל  )פגיין י'ר רין 3נו"ר כ5) 3קנוןסיכ כמ"ס כככוס גזיו )6 דרכנן 0ככר דדס כיון 5סק5)5רר
 סי' יחר  סגרול טכ'6 טי' לר'ס לת'ח 3תסי3ס מלהתיסי3

 ככוט רין 3גנויי ומרתס  סס רכריו רותס וסי6 013מסתפח
  מ0רט') כס0 ד' 0"ק ג' כ)) )פי) )וכמ'ס גנוור5נוכוק)
 רכריו פ'ט כס)וק ל0וי 6פסי מפ') יותר כככוט  וגסמ"ס(
 טפ0ק ח"1 סי' מס"ע כ6ר  כתטו' מ65תי וכן יותיכ6יוכ'
  ספת סרכר  מריין 36ל ממ"ל  כמיס  סגככט' כטכר)6י0וי
 ומירס"ל  ס6חרוני0 רוכ סרפת  טירתיח נרי 3ליר  כככוס6ללי
 ס' ט"ס ו' כלל כמס'ל גטיר ימנוסל לל3וס רוט0 ר6ינופלמו
 סייך )6 וסס כ1)פת ו6ינו רפו5עת )סתיר  יט כככר  6פ6'נ
 )סק5 כירי 6ין ונו'מ מנוכוק3 גיפ ור6י רס6 ס)וק "טו)נוגזר
 0י6סוגש 0פוסקיס מן כ6' בפי' ז0 סיתר כו65חי ס)6כיון

 ט0ס יל6  6יסור ליר  תוך סיפל כלכר סס1ט נ"5 ומ'מו6חיוכי0
 נ16 50יר 3ת1ך וגט) סככר ננו)ח0 "טיי וכן גכיט0 טיפורנו

יעקב
 רככד 6נוריגן ככיסו) 6פי' דס6 6וסר 6יגו נפין( )וס6טי)ו
 3כוגזר סייך )6 )וקס 'כ' 0"ק ופ') כו)פת ר6יג0 רנו)יח0נרותח מכ"י  רסליס  גוירס  מסמ0 ס6סרינן רק כו)פת ו6יגופו)טת
 רנוו 6גכ ופו)עת חוזית 60 כו)פת י0י0 06 ו6ף ט5וק(6טו
 מע") כ) כככוס 0יינו ר6סרינן מפ') כנויס כככוס וכןו5ייו
 נויס נויר פ)י0 וספך 0נויס מפ') תוך מנונו עיי0 606כ)

 טמפון נווסי"ל 0וופור0יס 0ג6ון זקיגי חנוי מנו"ו ר6יחי6חריס
 סנויס כ6ותן סס0 ט)6 כ) ככ0,ג טסתיר )נופס0 0)כ0ז5'3
 מכוקכ ט6ינו ככ)י 0ככר ננו)ח' ו6ס כ)) 0טסק נ)יי4א4"1
 ר11 י"6 כ)) )פי) 0רכ סכתנ 0עפס )פי )6סויגי6ס

 "6ינו 6ף כככר ס"0 6"כ )נוקוס נונוקוס טיי סכתוכוסיס ככקל 1,
 יף כפ:"ס ר"ת ד)רפק 6ף טנתוכו נזרס ג6טר0 מ9מנו)עת
 ס6יגו כ) קפי' 6ף סככר רר0 מכו6ר וכו' וככר6 ר9ס פ"כק"י
 חו)קיס י6טוניס פוסקיס גרו)י 60 נו"נו 6ו0ך 6ינו )פגינוכפין
 1ר6וי פ"ס ג"ר 0י' פ:'0 וכנוסרס") פ"ג 0י' כנ'י כמכו6רפ)יו
 גוסגין ר6גו 6' רין )פי5 נוכו6ל טככי וכפיט 3רכייס0)חוט
 פ"ר סי' וכת"וכתו ג"ר 0י' ט:"0 כלע0רס") ופיין ורו"קכרס"י
 6מגס ]נ[ : פ"ס מ5יחס 3)6 6פי' סככר גחנס3' 06 3סתייטפסק
  כסימניס סרכ  טל' לסרי6 תכו6ר  וכן סכי רינ6 נמלחס 3ל6ריפי' סרל רכרי נוסנופות . 3סכקיר גו0גין ממג0 0:כר ס6כ)ו0קפו0
 רסר3  כיין ל"מ 36לרלימן

 פסי
 נכלי דמירוי 3'  רין ל'ג נלל

 6טיר פליטת' סלכר נמלחס כל' 6"כ סליפס כרי ומכלימר%6ון
 י06ר 65 6נו6י 61"כ ג'  וין  כסטיך סרכ וכמ"ס רכ'מ.6)יכ6
 רפת )פי )וכ"ס ק)יפתס כרי פייוי פ"י סתסמיס1 0קפיסנונוגס

 ככ)י ריני ספייוי 65חר 6ף גוס רכרכי ע' סי' נפכ"0מ0רט')
 וכ6מת ז'( ס"ק ק"0' סי' וכס"ך ס"6 כ)) 5קמן ופייןי6סון
 0ככר וכגנו5ח הח05 סככר כגנו5ח' רנויילי נר06 גוסיס163"0
 טנחכסל0 כטר טתר ו6פי'  פליטתס כ)) 6ו0ן 6יכו ו0ייפתו)ר'ת
 0קפר0 6ף )06ול ס6י כו)י נוחנוירין 65 נו'נו וסקרל00תכטי) 0651וי 3סחנויי נוסגין ס6גו  6ף 6'כ מותר ג"כ  ויררספתס

 י65 נו6ין ירמתי 65 נמ)חס כ65 מס6'כ פייוי פ'י רקסתטמיטו
 פירוי פ"י )תוכ0 סככר גתגו ס)6 רנויילי 3ונוי ורוחק זססיתר
 )גמלי סרכ יטמיי מ'ג סי'  ו3ט'פ )6סנופיגן סיכ 6תי נו6י6'כ
 סככר גככם0 06 וכן . 0ככר נתכט)0 ו6ס ]ר[ : 951פ 0קפי0רין
 ופסוט וסכ)י 0כסי ג6סר ג"כ )פת נופת כנויס כסי ס6רפמ
 ס"ק סכתכתי וכמו )00תפק ים גופי0 0ככר ס)פגין 6ףסי6
 רנרים ס6ר ל6סור מס6"י 3ילפת ו6ילס רפולטת  טטמ0 סיינו3'

 י6יי6 פי  ךס( : פ'ס י"ר כסיי  סר6כ'ן  3וכרי מ65תי  וכןספמס
  לחולין כחירוסיו מ'כ פ'ב  וף סנפ כנ6ר סככר. נל נגוס'

 %לטקמ מלמו טסכחל ככחל טפס סכת3  סרטכ'ס מלסססס
גכ%ל
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 טה לפ' ל' גגנומגגקוו.מנ.ע"ה:ןו:']יימ:בק:'ו:ג.נמגהה,נןיע':נד"אנךנראהצן
 עיא"')ומ ע,ר, שש'מ,נדקיהכל א'מא וא' אסור מככנררנ'רנל ננד וכרוישנ בב'."רנרליכא'מ

ה י נ."צ"יוו; ל4',ן"י4'ו ע: יענוש שןשייישא111424אוש הכבדיעצטה  

ר
 עמ'ל: א,תו .ש.ן 1רלשנל11 טעם לו שא'ן רכר וה מ. הרנה נופו מש'עור .,תר שלמ 'שאול'

צ25שםשם%81נםיג'7ש
 צ ןך1455גשם12ש,מבמ

%%(ש13םגשעא%עוי114
 ייי ליי י-וי"י"י'-" שה"נקה= : (1 1;מג % ]ד(1,זוך ;ם" 12(גמן מ% ג %ש%י

 יעקבמנחת
ן :ניזועק.ט'גט

 נוט,ת ו"'נס ופו,טה מפנ' ר,טור ת'ק נם .נ . י"יויק,י%מ"ן
 לכ קי'6 דף כפכ"ס סס י6ית6 60 חמגו ונתע5ס5ק"ת
 טחיטס ח)כ סרי כסר6 עי)1י כח)6 6פכ6 חתני תגסררשדיחי
 )טיי6 סרי י16ריית6 יס ח"ט 6טור כמר6 עי)וי ככך6ררכגן
 ככצסמות וע"ס כח) נגך י6וריית6 6יסור תקרי ' ככךררס

 ח65תי ]ו[ : וק") סס חחורות כ)חס ועיין סינריס טעסוסר6"ס
 ע"ג טי' וכם"ך ע"6 ר") יף כ)"ח עיין . ירוחס רכינוסכתכ
 זס רכל נח65 ס)6 כ6ן סרכ ע) ת6ך טס סמתחיטין כ"3ס"ק
 ככ) סככך )סקיר ייעתו תכ61ר סס ו6ירכס ירוחס כר3יגונל5
 נכוגי0 ויכריס' כ6ורך ינריסס וע"ם כעעת ו6ינו קפו)טתעניין

 כתסרי"ל כ6ן סרכ ססעתיק חתט זס רכר ת65תי 6טן סס כרי"ו)סתעיין
 ססיס ))פי כספריס נפ) סטעות ספק ו6ין וכ3ר רס3ריגי
 תיכות ר6סי סס61 חסרי"ו ונתכ סחעתיק וטעס תסרי")כת3
 ט"ו גתיכ וכתכ סעתיקו וסוכ כפוסקיס כתש6 ירוחס רטל
 )חנס )6 כי ירוחס( )ר' גכך ייגי תכ61ריס סס כי ח'8ות
 ' סיטכ חרקרק סיס )6 06 יכריו סרכ3יט)

 0חו)ק כרכרי
 יסככך ג"כ 3רכריו ומסחע תכו6ר תסח"6 פ"ו כת"מועי'
 כ6ן סרכ חיכרי )זוז 6ין )כן ס' י6יכ6 6ף כ6יסולסגט6ר
 651סור 5סחחיר ייט 3' כס"ק סכתכתי 6ף סככך 3נככססות"ת
 חתיכס 16תס י6ף ג' כ)) )עי3 חכו6ר מ)יחס נ)6סגכנק0 כסי 6פי' יס6 מותר סככל 6ף כמיס כך ד6יג6 סיכ6ת"מ

 סגרע כ6ן סרכ חיכרי כחטחע כנך ג3י כ"ם י6"כ .תותרת
 ע"ג סי' כט'ז ועי' ככוס )ענין וכ"ם כיטו) )עגיין חככךכסר
 ו6פי' 6סורס. סכנך ח"כו ]ז[ : ע"ס סכנר 6ף ו)סתירלסח) ים ט' כחי' ו6יכ6 )כיס סככד גתכם)ס י6ס סגתכ ס'ט"ק
 י)קחן כסיחני' טרכ חיכרי )סרי6 תסתע וכן סכנרגח)חס
 כיק י)6 ]ח[ : כ"כ ט"ק טס וכט"ך ע"ג כסי' טכ"חוכ"כ

  סמחמירין  ותף '  סר6נ"ר תסינת 3סס  3ו 3נ5 סו6 וכן .חחתירין
 ינתחעט  חוייס סמס גס  3נמלחס 35ל נח~ס  נל5 חס6סיעו
 יף כ)"ח . נח)טס ס"ס 6"כ ]טן : "תן ג"כ וכתכו6רדמו
 סת)16 סרכ ע) תתחיסין י' ס"ק ע"ג סי' וכם"ך ע'כוג"ע

  טווגת וסני  ר6פסי  סס  סט"ך וכתנ 6נח)ט0 כ)) ק6י)6
 כקי6ין 6נו ס6ין חטע0 ייעכך ככיסו) 6וטריס ס6נו כחוסרנ
 )6סור יס כקי6ין 6נ1 ס6ין כח)יטס גס 6"כ )חכוס) ק)וקכין

 וטיחס מ)יחס ע"י 6ח"כ )6כו) סחותר טיינו כח)יטסייעכך יחותר ס"ז סי, כם"ע סרכ פסק כסר רכם6י ו6ע"גדיעכך
 6כ) 6ח"כ )5)1ת חותר כס"ג כככך ג0 61"כ נח)טס )6נ6)1
 ח)יחס ע"י )כם) ח)יטס ע"י )כק3 ח)יטט ע"י 16תו )סתיר)6

 סתס כק"ע 6כן כ6ן סרכ כוונת עיקר וכן כקי5ור סס"ךעכ")
 רעת נוטט ו)זס ח)יטס ע"י ייעכד )סתיר סכ"י כרכריסרכ
 )עי) -עי' . )כם)ו יוכ) ו6ח"כ ]י[ )יינ6.: 51"ע סס וטט"ךס)"ח
 יחיס ס)ם: סגכך ססס י6ס סכתגתי ג' ס"ק י' וסי'כ))
 ': כסר כס6ר כנוו 5)יי' 6חר )כם)1 י6סורס סיחטכ)6
  וקריעת רלסיכת חסממ .  ורוכסלס 5)יי' ל6חר ססמפונות נוט)]י6[

 וכ"כ 6ח"כ )כס)ו ר51ס 06 5)ייס 6חר מטני )6ס0חפונות
 כסוס 1)6 ס)פנינו כ16"ס זס יין ח65תי )6 36ל  כט"מסרכ
 חותר 5)יי' )6חר דקרעו יסיכי ינריסס חם"עות ו6ירכספוסק
 כחסיי") ח65תי 6כן זס  'סטחיט ע"ג סי' ס)גוס וכן )כס)ס6פי'
 6חר יחתכנו ססחפונות חתך )6 ו6ס 11") סכ' ככך3ייגי
 ט15)ין חקויס חתך )6 06 6סור ס5)י 6חי 1)כם)'5)ייס
 )גתח)ס. דחועי) חטחע )6 סטי"ר ומיכיי ]יכ[  מכ"ל:6ותס
 סכי סעור חסחעות ג"ג סס טפי' כ' ס"ק ע"ג סי' כט"זעיין
 יחתיר יכריו חסתיחות חטח' סס כסג"ס סרכ ג;רכרי6כן
  חוחיק ג' ס"ק ס0 סכם"ך 6ף נקכיס נקינת ע"י )גתח)ס6פי'
 סס ' סרכ )ס11 נחסמעוט זט  6ין ח"ח נויענו  וחיירילפרס
 ונמ"ס ללחחלס 5פילו ווס  סחרס 3ניטל  וכן  ירכ סיחכוכסרט
 . עוף כגכך  ]יג[ :  סס  סוויס כיוך5י 6"נ ר' ס"ס מלחיסט"ך
 סי6 מ"ח לכינס  טסי5 פטותס ח6ווז כככך ר6ף כ)כוםוכתכ
 עכ") עין )חר6ית )כינס סי' טחנונית רוכ חכח ורק יסכו)ס
 פטוחס 1116 ס) סטכך )סרו' סגוטגין 6ותן )סזסיר יקו)כן
 רנ6סר תע") בחיס 16תן יסס' ס)6 ת6וד וית)כן סיתגי)כדי

יי"י
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14ם
 שן:':1:':1יי

%יי*ש5 ,יש מח'כצעוהנרכק%:מך:%"ן%ןן גדני:1;
 הלכות בעל אנל הרם שואב שהאור ומל.חה חקוכה בלא אפ: דמותר ן כתב ול'ג'לימ, ע-נ מ" הט"ר ~ן,מ

 %נמ ש שו %34ש%ם4"1%:שי2
 1ן"שזה%נם:ןש""ונ!21,5'%ל,

5ש
 1531שלים נוצ%ששעעששמ ש"
 וכמכ שר' גשר' עילו' אפילו ובריענר שר' בשרא ותות' בשרא עילו' בעמוד כנד לצלו' ראסור פכ.ה אמר"יב

 ים8עמים בשר' לתותי בשר' עילוי בין לחלק שייך ולא לכתחלה אמור האש אצל שצולין שלנו בשפוריןרש"י
מנניו יעקבמנחת

 וכנוכ61י 55יית1 ח5י והיינו .65כי)ס מ%שי טיס6 כיי ]יד[ מ"ט: מי' וכט"ע 1' דין ט"ו כ))5עי)
 מ"ק וע"ט ט' רין ט' כ)ל )עי)

 ט' ומי'  נלל  ומ"ל  לליימי.  5חר לסריחו  לריך  יויסו ]טו[י'ג:
 הח)ס נו)יחס טיעור טסס כ)6 סכטי 35יית ד)6חל י"כדין
 מ"ק )עי5 וכנו"ט ככד 3ענין ס"ס 6"נ  פממיס ל' סדחה5ייכין
 : ע"ט זה )ענין טוויס וככד דכקי ספומקיס דנוטנועותי"ח
 תו)ין נוסי"י כדויו גדו3 כתכ 11"ל כתכ ק5"ו 6)ף טכסי'יק כ6גוי כן ת65תי 1)6 . ת1)ין נוסר"י כט0 ס6גוי וכתכ]טז[
  רוטיס סטעס ג") ס5)ייה 6חי  תיס סנכר על  סטופניןחס
 6וכ)ין 6ין ת)ח 6ותו כעין 16ת1 וכטחוכ)ין.  כו סלרכסמלח
 נויס ע)יו 3טפוך ג"כ 5ליך 5כט) 1ר51ין  כיפור  ינללס כטיוכן

 תס כמתס תתח)ה טכתכ סכיון 61פטי . ה6גור עכי)תח)ה
 ר6ף דתטתע היכ הכין ה5)יי' 6חל מיס סככד ע5טטופכין
 6ינו זס כ6תת 6כ5 סרחס כעי ג"כ 6ח"כ )כט5 ר51ס63ין
 וכו' 16כ3ין 6ין ת)ח 6ותו כעין 6ותו 1כט16כ)ין כתכ 16ךד6"כ
  מפלם תטוס סדחס רכעי ק6נוי 35יס 6חי ר)כט)ס וד6י6)6
 ס6ין כיון סרחס 6"5 16 כע'ן 35יס 6חי כך  16תו  נס6וילין5כל
 תסלי") כתטו' נו65תי וכן כרס המ31)ע סת)ח 16ת161כ)ין
 6חו סככד  סמריחין 5תס  סטויל 5ומו  טט5ל )הרי6 ק)"ג0י'

 וסטיכ תריחן 6ין כעין 6ותו וכס6וכ3ין )כט3 6ותו ל51ין 06ס5)ייס
 מ"ס  סמין מר6ימ  פלפס ועוד כנו"ט )סדי6 סטעס ק)"דכמינון
 3כן נוהיי"3 כלטון קי5ר וה6גוי  פולין  פסר"י  יויו%סרי"ל
 כ6גות 6כ3 סדחס כעינן עגין דככ3 ייהע6 )פוס סיכהכין
 3כן ע"ט סככד רס 6ימור כדיני כנוסיי") נוטתע וכן 6יגוזס

 נהוג דנסוג וסיכ6 3החתיי 6ין נונסג ר3יכ6 סיכ6 פסועגר6ס
 ט) כככד 6פי' סיתי וגסגו ]יז[ י"ח: מ"ק ט' ומי' כ%וע"5
 סיכ וכ"כ 5)ייה 6מי כך 65;1) כר51ס רוק6 והיינו .כיתס
 כך 6חי )נט)ס ר51ה 06 36) כסג"ה ס"ג ע"ג סי'כם'ע
 5הדי6 ו' רין סיכ כנו"ט נקיכס  16  חמונס  לריך ריופטיט6
  טמ וכט"ז כהג"ס ס*6 טס וכט"ע כ0ינוניס )קנון נוכ61רוכן

ס"י
 טוס 6ין וכ6תת וס 5מ  וס סומריס  סרכ טרכרי כפכ ס'
 רת"ם :,ל ); י6ין וז") טס הע"ז ות"ק כ)5 כרכייוסתייס

 סתס ק6י סרכ רס6 כ53 רקרוק זס 6ין עכ"3 3כט3סר51ה
 זה חי15ק תכו6י וכן 3כט5ס וו5ין כ6ין רתייוי סכ"י )טוןע)

 סט"ז עיח וכחגס טס כ)כוט תכ61ר וכן  פומייס  וט6י163"ה
 סיס זס ר5עעס ק3"ר מי' כהטו' תסיי"5 וכתכ . ותכ)יעח11ר רס16י תטוס ]יח[ ורו"ק: תפסען סיכ רכיי 5ס51י6 זסככ)
  י' כ)) )עי) )1כתכ61ר 5)ייה קודס 6ח"כ תדיחין 06תותי
 סככר תו3תין ט6ין טעלויס ט6י עור טס כתכ 3כן כטי( ט6י)ענין

 6ח"כ 3סריח ני51ס 6ף 1נותי)6 כ' ט"ק 'ועיין ע"ט3כתח)ס

 . רכוקס כתקוס ]יט[  וע"ט: כת)יתה 3ססות )כתק)ס6מוי
  ונ'נ ק3יפס 6'5 יכוקה 6יגס 06 6כ) דכוקס כנוקוסורוק6
סר"פ

  פרומנכרי
 וכתכ י"1 ט"ק ע"ג כמי' הט"ך וכ"כ ל"ע מי'

 ק)יפס כעי רכוק 6יגס ר6פי' עט"1 כ)כוט כתקנוע וד)6וז"5
 זס דין כ)5 טסזכיל כ)כוט נו65תי 1)6 עייגתי וכ6נותעכ")
 כתכ 35י 3עגין יק כדכוק 6פי5ו ק)יפס דכעי ת)יחס556
 5ק6יגס רכוק כין חי)1ק 6ין כ6תת 1כ5)י ק)יפסדכעי
 וכ"כ 3סרי6 ס16"ס כסס כ"ו כ33 3קנון  סרכ כת"טדכוק
 . הככר גת4 061 ]כ[ : ע"ט י"ט  מ"ק טס ן  פלפוסט"ך
 סיכ טפמק תס 3פי 6ף ונת3ח תח)ה סככר סורח )0616
 ככד גכי ת"ת )35י 6פי' ג6מל כטר רכט6י ס' כ535ע1)
 כת3יחס נוכ"ס 3כיט1) 6פי' כ31עת ו6ינו פ31טת וגסדיכנן
  5ינס דת3יתס טכתכ כ"ד מי' כי6נ"1 )ועיין פטוע ג"33כן

 555י כריעכר 6ימור 6ין רכ"ע ד6)יכ6  מה%(  כנכר  נללפומלה
  טתיוכה רנכד טכמכ  סל"ר סי'  פסרי"ל  ממסי' י6יס ק5ת יטוכן

 )ת15ח גסגו % 1)כך סודחה )6 כ6)1 הוי טסודחס  "ףכרפיס
 ט"ק וע") )תעטס 51"ע וק'3 כוותל נדיעכר ות"ת נ))סככד
 וסורח סכטל נת3ח ט)6 ולוק6 תותי. כטי ע"ג ]כ6[ :נ'

  ע'נ נמי' סס"נ וכ"נ סננר  פרמ  סכטר רנימר  פסימ6ר36"כ
ם"מ



וץ%את וב*שולה הבכד ציייתדינירזדררז46
 ראמילו צולין כיצד פ' בתום8ת ומוכח עכ"ל השני צד מגכיהין ופעמים האש שאצל צד באותו הש%ודטנכיהין
 משאר פפי אמור ולא ]50[ דמו נת%עמ לקררה כמליחה נמלח אם מ"מ מליחה אחר ככד מבשלין דאין מנהגינולפי

 : ששד בהנ'ה מהרא"י וכ"כ עכ"ל לכתחלה ושרי בשרא ע"ג בשרא נמלח שלאבשר

 רינים: ג' ובו עוף עם שנתבשלה כבד בדין כ"ה. ימי'כ2לל
 פכ'ה במרדכי הוא וכן נוענ הכי העוף כל אמור שלם הככד אם ונתבשל נעוף נמצא הכבד אם ש"ר כתבא

 הבשר מן עהשים בעינן ולכן שלימה כשהוא שלו ככד ננר ששים בעוף ראין ראב"י בשם א' עמוד תשל"ח-רף
 אותה שמא דחיישינן בו דבוק כשהאימור נ"נ חתיכה כמ'ד קי"ל דאנן בו דבוק הככד אם העוף ננרוהרומכ
 נוהנין דכן מ"ו כלל ובאו"ה י"ב שער בשעריו מהרא"י וכ"פ ונאסרה לבר הרומכ בתוך או לרומכ . חוץ היתהחתיכה
 ה.3יף אפ"ה העוף נגד וברומב בכשר ששים איכא ואפילו וחלנ בשר לנכי רק רנ חתיכה דאין דפמק כב'ידלא

 : אמור למחמו אפשר לן דקיימא אמורלעולם
 ואם ככר חתיכות ננר מ' בו שדבוק החתיכה מן שיהא צריך בחתיכה או בעוף ורבוק שלם אינו הכבד ואם ]6[2%

 חתיכה: אותה נגד שבקררה ורומב בשר משאר מ' וצריכין נ"נ חתיכה אותה ששים בואין
 בדאיכא ראף רי"א כתכתי ולעיל בם' לבמלו הקדרה כל מצמרף בעוף כך מונח רק דבוק אינו הככד ואםג

,
 : אמור הבבד ס'

 דינים: ב' ובו העוף עמ הכבר נצלה בדיז כו. וסימןכלל
 המרדכי וכ"פ הבבר מ:יב מעמ שקולף רק מותר הכל 04 בו מחובר הככר והיה העוף צלו ואם ]6[ ש"ד כתבא

 בשאר רטחמ.ך לנו.אן זו(,' לכ.'ג .יל,קר כ..ל לוהוש א'ן .ג-ן כך .נהב,~ל קלמ,ה לא אם .כ,לן דלע'לעי~יד' ואין נוהנין דכן מ'ז כלל כאו"ה ופמק הככד מביב לקלוף יש בצלי דאף ריב"א בשם ע"א תשל"ה דףפכ"ה
 : כנ"ל לכתחלה אלא לקלוף נהגו לא דבכאן שרי כאן כ"נ מי' לעיל שנתבאר כמוקליפה

 אין אם בדיעכד אפי' אסיר בכצים ומלאוהו הככד עם שנצלה עוף האנודה בשם י"ו כלל באו"ה ובתב23
 שרי ככה"נ העוף עם לכ א:ל ככד ורוקא בשול מקרי זאת רצליי' הככד ננד ששים ביצים בלא ]חבעוף
 מיד דנקרשים בכצים מלאורצ אם ודוקא לכ בדיני לקמן שיתבאי כמו לבו ננד ששים בו שאין העוף לךדאין
 בו נמצא אם %שמיר"א ודין של"ו מי' זאב בנימן וכ"כ מ' ומימן כלל לעיל כחבתי וכבר כככ"פ ביה אמרי'ולא

 אי"ה: כ"ח ומי' כלל לקמן שיתבאר וכמו כבישול דינוכבד
כלל

 עדיין נו"נו וסודח ג"כ טככל ננו)ח ו6פי' טו6 ופטוט ט'וס"ק
 י"כ כרין סרכ כנו"ט נונטגינו 3פי ננו)ח ק63 נקר גס6ידינו
 כקננו)חס ורוק6 נודנוו וסודח קגנו4 סכקר מחנו ג6סר61'כ
 )נו"ו ר6יתי 0)) סככד ננו)חס )6 6י 6כ) סכקר עססככד
 וס6ריך 3סתיר ססורס נר"ו וו6)ף נווסר"ר סנוופ)6 סרכחנוי

 כקר: נוס6ר טפי 6סור 1)6 ]ככ[ כ"6: 30) )עי3כמכ61ר 6וסי ו6ינו תפ) וטנו6 מ)יח כטסור וסוי נועעסכתסוכתו
 פכ"5 סתום' מקנועות כך כקר6 עי)וי כין כסר6 תותינין
 דנוו כ) סככד פו)ע יו)יחס וע"י קטוכר ר"ת )דעת61פי'
 0כ0"פ נוטעס כסר6 תותי 5כתח)ס %)ות סככד נוותרתח"נו

 ס!ינו כקר6 עי)וי 3כתח)ס י6סרי' סככד ננו)חס ד)6וסי0י
 נוכסיריכן וכדיעכד כככ"פ 6נורי' )6 וס קפע נו יםדככד
 וכן כ"5 פ' ותום' כס"ם נוכו6ר זס כ) קריק נוחריקמעעט
 ספטק ו6ף כסג"ט ס"ך ע"ג סי' .כק"ע סרכ דעתחסחעות
 וס6 3סתיר כ6ן ססק 6יך 61"כ כככ"פ נותירין נועעס 1)6סננו)חס כסי עס גנו)ח ק)6 כסי )5)ות 6ין י)כתח)ס ע"1נסי'
 כרעת נוחחירין י6נו 6ף נו)יחס )6חר וס קוס 6ין ר"ת3דעת
 טס רגס כיון וי") 3סחנויר )דכייו נחוק 3נוס. כ6ן נו'נולק"י
 נוטעס 3כתח)ס 6פי)ו סרי ונורינ6 3ע)נו6 חונור6 רקסו6

 6חר ד6פי' פוסקיס כנוס ועת סכי דכ)16 כיון וכ6ןכככ"פ
 כס"ך סיטכ נוכו6ר זס כ) 6רינ6 '6וקת6 דס סרכס יםח5יחס
 כרעת נכוניס'וד)6 ודכריו סרכ יעת 5פרס י"ד ס"ק ע"גטי'
 קס טרכ וכרי כפי' נו6וד סנודחיקין וספריקס וסכ"חסע"1
 כסג"ס נס"כ נם' סק"ך ט) כנו ג"כ כתכ ג") סטעס)ונוזס
 6פי' טככר6 )5)ות רנוותר סככר וגס סכקר כנו)ח סיכיופסק
 סוט ד6ין ספוסקיט ועות כ5ירוף כנכ"ס כוטעס כסי6עי)וי
 כננו)חס וסע"ז ודריקס סכ'ח ודעת וק") נו)יחס 6חר כככרדם

 תוך סו6 קעדיין )6 6ס כסר6 תותי' 6סור סכסר 1)6סככר
 )35ות 6ין ג"כ קניסט רננו)חו וסיכי סורח 1)6 5ירופ3יטת
 כסי6 )תוחי כער6 עי)1י כין חי)וק 6ין ק)נו וכקפוריןסנמ)ח כסי ע"ג ננו)ח ט)6 כסר כנוו 3כתח)ס כקר6 עי)ויסככר6

 קגכולח 6ף 5יר פליטת זמן ד% נ") ומ*מ זס נכ) )רינ6~א
 ו' כ)) )עי) כתכתי דככר 3כתח)ס כזס 3סחנויר 6יןוסויח
 6מרי' טסודח 65חר ר6ף פיסקיס גדו)י כסס י"ד ס"ק ס'דין

 כזס: ככיו65 ע)ייסו 3טנווך ור6וי 5ירופו)ט
 ועיין ודנוק. ס)ס 6ינו סכנד 61ס ]6[ . כה ומי'כלל

 ר6מ  מרכריו  רטטטמ י"ג סי'נר6נ"ן
  מטממות  6נן  נגרו ס'  כפוף  כור6י ריס  סלט 6ינטסכנף
 )סער ו5ריך כן 6ינו טוטקיס וק6ר ר"ח  6)ת  וס6גורימררכי
 גר6ס חנ"נ( מרין ר' ס"ק )"ח וסי' 0)) )וע") ס' יס6ס
  נו)כ  גרול ס6ייי  ספוף  כתיך דכוס ככר טטיכת יס  ר6טפסוט
 כ)כ כמו ננדו ס' כוור6י נעוף ריס ד6נורינן עוף 6ותוט)

 ע"ס: כ"ז ככ3) יתכ6רוכ6סי
 נסי'  סי"ו :תנ . סעוף 5)1 61מ ]6[ כו. וסי'כלול

 כקסי6 0נד )5)ות  סמוטר נ' ס"סס"ס
 : עכ")- נופסיק רסנייך הנורינן 1)6 ס6ק ע) כניירנווכלכת
 כעי )6 סכיקו) 6חר ק)יפס ד6פי' נוקנוע 50). 3חוטש6ין
 כ)6 ]ג[ כ': סיק ע"ג כסי' )קנון סס"כ כ"כ כ)כ )קנון6"כ
 ססס כיון כי5יס כנו)וי פסק ז' סי' פכ"ס. נוסרק") קסיס.כי5יס
 סי' וכק"כ וכוק סככד ט6ין 6ף )כט) נו5עיפין 6יןנקרס'ס
 נווכרחי' דכריו ק6ין ו6ף נוסרק") ע) 3ח)וק ט6ריך כ"ג ס"קע'ג
 ססק פסטיד"6 ד)ענין כיון סו6 סר6יי' טעיקר וכפרע0))
 ו6דרכ6  ניליס  למילוי רומס  ופסייר'6 כט' )כט3 ונו5ער'סרב

 מ"ת  כל6ווין  כרכריו כמכו6ר כפטטיר"6  טפי נוחמייסמנו'ג
 ג"נ סתס  -רמיירי  מרכריו 0)) סתירס  6ין וכ6מט  פכ"ל פ'טפיג

 כקרט ר6ינו כי5יס כ)6 מס6"כ 61ס1ל נסרס ר6ו  כילימ ממכקמח
 וכס0"ס 0'ט סו' דחו)ין כפ"ק כ6ורך זס כ) נוסיט") וכנו"ס0)3
 5'6  טי' כפכ'ס כן גס נוסרט"5 סטק ו)כן וכ6ו"ט נ'סי'

 סק"כ לעת פ) סע31ס כנוו 1)6 צם' נו5טרף נוקנוחרפסטיר"6
 רכוס  כ6ינו כ% )סחנויל 6ין ח'נו טמוך" נוסרט"5 סינריטס
 סט'ז כמ"ס ו6חלוג'ט ר6סוניס  ספיטסיס מסמפומ  סיןכיון

 מ"ט: נ'ג  ט"ס ט'ג טי' וכס'כ ע"כט"ס
כללז,*
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 עמח
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 '. כ .כ'ם הקרש'ם ש'ר מם,ף

 נהוג: והבי ],[ מ.ו כלל באו'ה וכ.כ לכ.ע נקליפה מגיו3כהע

מנהת
 3כריתות 16ת6 כן , ס"יטס 3סעת נ6[ -* כז וסי'כ%

יעקב

 סכששמיע ס)כ )קיוע 5ריך ר6ין 06 כסחיטת דגיתר נות- 16חי
 כק5י5 ר6ף נוכו"ר ר' רין נוסנו"6 פעי סרנוכ"0 כרכרי6כן
 כס"ע . סרס סי65 כדי ]כ[ : קריעס ו5ריך 3תוכו סרסגנוסך
 וזייזו' חונור6 6)6 ס6יגו זס ע) סרכ כתכ כסג"ס ע"כסי'

 סיקגט"י נסם י"ד ס"ק סם וכס"כ ט"ו כ)) כ6ו"ס וכ"כ .כע)נו6
 חותכין 3כך ס)כ רוגנות סי6 סכרית כי וכעכור וזא3כתכ
 וזס סטונו6ס כוחות גוס0 3סעכיל 3י6קיהו ס)כ חירורג0

 סרקכט"י כסס רוד כנוגר3 וכ"כ . עכ") 33ככט ער)ת 6תונעתס
 5ח"כ קרעו ]ג[ : זס נוטע0 3יזסל יס כדיעכד ו6ףוסייס
 כנו5יחס כ)ע 651 רסיע מטעס ה)כ ג6טר ו6יגו . רסונוו5י6
 פכ"ס כחירוסי וסרסכ'6 כר"ן וסוכ6 סרנוכ*ן דעת סו6 כןוכ35י
 ססיטס ססי6 כתכתי וכטפיי וז') נ' ט"ק ע'כ כסי' סס"כוכתכ

 דג'נו וג") נו"6 טי' פכ'ס טסרס") סטכיס וכן כס"םסנוחוורת
 כ)ע 1)6 רס'ע כוטעס רסיי 53יר גפ) ה)כ סגמ)ח 6חרד6ס
 ר0 גפ5 06 ס"ס ר)פ"ז וג") . הס'ך עכ") כסי נס6ר ד6טוי6ע'נ
 16 ס6ס ע) כעורו כ5)י 16 כנו)יחס כעודו ס)כ ע)כעין
 כ)כ נוותר כסר כט6ר ר6סור ר6סוכס סרחס כ)6 ס)כככנולח
 כססנות וסר6ג"ד ע"כ טי' סטור 6כן . כ)ע 1)6 רסיעמטעס
 וסנוררכי וסס"ד וסהרונוס ק"נ טי' כו וסכ) וסטנו"גרסנו'6
 ס6גי ר6נוהיגן רס6. כתכו ר"ת כסס כ[מחיס וסתום'פכ"ס
 וכ"כ . כככ"פ נוקוס סו6 סטעס ועיקר. כע)נו6 רחויס רסיע)כ

 רעת סו6 וכן ע"כ כטי' וכ"י ס"ד כסג"ס ומסר6'יס6ו'ס
 יותר כ)כ )סח) .6ין 61"כ ג' ורין כ' דין נודכריו כנוכו6רסרכ
 סכהכ רק )סק5 כן סכריע )6 סס"כ וגס וגר6ס כסימס6י
 רכעיכן 6ע"ג ונוותר. ]ר[ : ס' ס"ק ועיין 51"ע ג"נו רר'כן

 כחתיכס סוי קרוע 6יכו סס)כ כיון נו'נו 5רריס נוסגי'3ו)יחס
 סכו3' תעט ]ס[ : וכ"ט י' מ"ק ט"ו כ)) )עי3 כנו"ס עכס6'
 נוחוכר ס)כ סרס )פי כסנ"ס נוסר6"י כ' טטעס פ)יט'.דס
 כנו"ס ' ועיין פ)יטס רס נו"קכ נונוגו סזכ נוס 5כן ח5)ותוך
 ר0 3ס6ר ו)פ"1 ע'ס כזס טענוים כטס עיר סכתנכרג"ם
 רק 13)ע ר6יגו ר)כ סיעתו רנוסגי 6ף ס)כ ע) סגפ3כעין
 6ך ונ6טי ככג'פ 15נור סייך 1)6 כולע כעין רס ט"טטעק
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המאת הלבייניןצרת48
 הלב בשר ע"י הדם לפלו' כה דאין כולו אמור עצמו הלב שלם שנצלה או שנמלה הלב ם'ו כלל נאו"ה כתננ

 ולמתח. דיב שךעהת 'שנהנ. ומה פת,ח מקרי רזה כריעמר שרי לט'ללה פהוח א: אבל למעלה ננשסטר
 מיקרי כן ומלהו למעל' פתו' הוא דאם עוד וכת2 עכ"ל בעלמא חומרא אלא אינו שבפני' נידים ולהתוך'לבמרי
 שפתוח מיירי ואי לדעתו אה9כ קריעה מהני לא א"כ למעלה מנור הי' אם דמי היכי מליהתו את' דקורעהפומקים דקאמרי הא רא"כ ]ט[ לדעתי נכון אינו זה וכל עכ"ל פתוה מקרי דזהו בדיעבד מותר אה"כ כיטל' ואםקרוע
 לקרעו שנהגו ומה שרי בו נתבשל דאם כתכ דהרי לרעתו היא ועומד קרוע דהא לי למה זו קריש א"כלמעלה
 כך ונמלה למעלה כשמתום דאף נ"ל לכן הפומקים דברי כמשמעות זה ואין בעלמא הומרא אלא אינולנמרי
 לא שמא היישינן ולכן הכנום דם רק עצמם בהומין דם דליכא ושכלהי שביד להומין ול'ד ]י[ ומותר אה'כקורעו
 דירה דם דפולם איידי ביה אמרי' בו הכנום דם בלא דם ביה דאית לב לנכי אכל מבפנים שבלעו מהמלמו
 ועוד ו' ומי' כלל לציר שנפלה התיכ' נבי לעיל זה וזילוק נתבאר וכבר בתוכו הכנום מדם שבלעו מה נמיפולם
שש5אא קרע שאם וה"ה שבהם דם מצד רק שכהומין ה*ם מן שבלעו בעצמן דחומין מצד אינו אמורין שההומיןרמה

 : אי"ה צ"א ומימן כלל לקמן ויתבאר בכבש' ריש' לעניין כדאמרינן קרועדמקרי
 הרמב"ם דעת הוא וכן ושרי בישולו לאה' קורעו לרש"י ]י6[ הפומקים הולקין בזה קריעה בלא הלב בישול ראםד

 נהת: והכי באו*ה וכ"כ בממ"ק מסי' וכן נאמר הלב ום"ל עליהם הולס ר"ת אכל הנאונים דעת והוא מהמ"א8"ר
 וכן מיניה נפק דמה כמה ירעינן דלא ]יכ[ הלב כל ננד ששים צריך בשר שאר עם נתבשל ואםה

 בעינן דלא דפסקו ו' פרק מיימון והנהות ע9א תשל"ה דף והמרדכי השערים כדברי דלא מ"ו כלל או"אפמק
ששים

 יעקבמנהת
 351יי' מ)יחס קווס 5קורעו יס ו)כתח5ס ספוסקיסדמסנועות
 6ע"ג - וסכ)חי סכיי 6חוטין דסוס מירי ]ח[ וק"): 3כדס6פי)ו

 ר6ס י' רין ט"ז ככ33 ע5מו 160"ס פמק ריככךוכממפוגות
 סככך רס רס6ני 5") כך 6חר קרעו 5)1יס קורס קיעו)6

 וגפ)ט סגכנם פ)יט0 רס חסיכ כממפונות סנכ)ע ורסדרכנן

  רפירסי ספומקיס כרעת ססוכו רק"י כסס כ'מסמ"6
 ר3יסל ס,

 ירעינן ד)6 ]יכ[ : ס61 וטעות סרמכ"ס %ל וח1)ק ק6מר5)י
 פמק מ"ט מי' וכסט"ס כ16'ס מסרס") . מיגי' נפיק ומסכמס

 ריוכ3 ור6י 3כו כתוך 0כנום רס רק סס ר16ן תח)ס ס)כר3נמ)ח
 סכתכ ר' מ"ק ע'כ מי' כט"1 ועיין סרס נגך כם' ומגי3סערו

 וסס'כ סרכ כדעת 3סרומיר יס 3מעסס ומ"מ מטתכרי' ה,תו2%יו ס*~מיע כמ9ס כככ"פ גכס 6מרינן ע"כ סממפונות 3תוך סכנומן
  ותוטין  3ל3 מס6"כ . פ"ס ס'  וין כ"ד כננ נעינ סוכ וכ"כסס
  כמ"ס כככ"פ גבייסו 6מרינן  ול6  3פין  לרס ס6ו'ס 5ופתחסי3
 0פומקיס. רק6מרי ס6 ר96כ ]ט[ : וכ' 6' רין ט9ו כ))ס6ו9ס
 ע"ך רף רפמחיס רק9ם ממוגי' 60ו"ס ע) סרכ מקסט 1)606

  סורפו  סלכ ככריית'  לסרי6 ר6יתי ק"ט וף11)ין
  ומוליי

 6ת
 ו6ין ומותר 5)י( )סיינו  כיסולו ל6תר סורעו סורמו~6

 ממס כיסו) כיסו) )6חר ס6י רפי' ומייעתו לס9י כרעתוסוכר לסחמיי חוסם רס916ס 3ומי ריס מסוס ו6פסי כס9ם חו)קסס
 רסיע סס)כ 6מרינן סרוטכ רע"י כיסו3 קתני דדוק6וסוכר
 ג"כ 16מך דסו6 ו6ע"ג 51)ייס מלחס 3ענין מס6"כ כו3ע6ינו
 3סחנויר רחוסם מסוס 0יינו ג' רין סס ס6ו9ס כמ"ס כיסע5עגין
 . ק6י 5)י )ענין כריית6 רס6י רפי' ומייעט ר"ת 3רעתג9כ
 ססיג 1)כן )חומר6 כתיווייסו ו6ז)ינן נ6מר כיס51 )ענין6כ)
 60 ספי' וסייעתו רס"י )רעת .ו6פי' ספומקיס מ)סון 0רנע)יו
 ומ)יחס 35ייס 3רכיי0ס 610 כ"ס מ"מ ממס כיס1)רכיסו5
 מי' וככ"ח ע"ס ע"ל רף כפמחיס רס" מ)סון )סרי6כמכו6ר
 ס6ו"ס  לרפת 3תרן מרחיקע'כ

 לסי
 וכתכ ופומקיס סס"ם

  סע"ו ע)יו 0סיג וככר מ6וך רחוקי' ורכריו 3ס)כס סכירנקטינן
 3רכרי 6ין כי כ6ן סרכ מפמק לווו  ר6ין  וכתבו  ססוסס9כ
 סכיר 3חוטין 1)"ך ]י[ ופוסקיס: מס"ם כ)) ום)וך מעךס6ו"ס
 רמסני )כ רס6ני 3חוטין )כ כין סרכ מח)ק ר)6 .ס6וס3)חי
 סרכ כמ"ס כחוטין מס96כ וכככ"פ  פליסס רס 3סיותסיעתו
 ג"כ סם קס'ס רחוטין כען סרכ ימוכי ו6פסי 3' רין5עי3
  מווכר 11 ום3ר6 רסיפ 3ל3 כמו פליטס  רס רירס  רסמיקרי
  רהוטין ל"ר כלל ופ"ל  ורירין  לפנין ת' ס"ס כ39 כסי'  3ס"ךג"כ
 פ" כן . כיס1)1 )6חר קורעו 3רס9י ]י6ז : )סס 6'  דיןורירין
 ככיסול ר6פי' מ"ר  רף  פכ"ל  וכפסתיס פ"6 ק"ט רף 3ח1)יןיס9י
 סמקסן  6ך סיפ רלכ  מטפס  ומותר 6ה"כ  ר,ורפו 6מרי'טמט
 כ6מת 36ל כככ"פ  וטפס נללי  ו6ייריס9ו

 מיירי למססני
 ספומקים כ) וכ'כ קס )סרי6 יס"י רעת סו6 זס ממסככיסע
 קכפ'י פוו כנוגןו) 1ר65 סרמכ'ס דפס סו6  %ס לט9י.כקס

 יגניש ]:ן  (:4:יוזן ע: ינ :ע"ך:ןונ:1
 3כו כתוך סכנום סרס )סער סיכו)ע  6ף 6"כ רכוס63יסור
 61ין . ס)כ כ) נגך מ' 51ריך נ"ג כתוכו רכוק סימו ס)כמ"מ

 ע5מו ר)כ וכיון 3911 ס"ר כסג"ס מסר6"י דכתכ מס6מתירס
 ססיס סס"ך 50ריך )6 ו6מ6י חג"נ 6מרי' )6 6נו6י6מור
 רממסר נימ6 ך)6 ר)כ סיעתו מסני כך רכ5 וי"ל ס)כ כ5נגך
  ד3פעמיס מסיס  6סיר פלמי רלכ וס6  מוף  מי6ר  ספי5כ)וע
 סרי רכריו  תוכן פאכ מתפסט ו6ינו ס)כ כח)3 ומתכס3מתייכס
  סתירס  מרכריו  ר6ין ל"ל מ"מ נל3 תגצ כלל  6מרינן ל6סלרפתו
 61יכ6 כעוף רכוק כ)כ )סדי6 מיייי ק"ך רסג"סכלל

. 

 כעוף
 דיס כיון חנענ 6מרי' )6' ספוסקיס כ) )רעת ר16 רמו נגרמ'

 מקסס ס"ד ד0ג"0 6ך נגרו מ' כו רכוק ס6ימור ע5מוכחתיכס
 לז0 מתרן )כן חכ"נ )ימ6 6"כ עכ"פ. ס)כ 6ומד ססס"יכיון
 סעוף סגס כיון מסעוף יותר כ1)ע ס6'נו רנכ סיפתומסני
 סמא חייסינן חג"ג'וגס כעוף ס)כ רכוק כ6ינו 6כ) כ)כרכוק
 ע"כ ונ6מיס )כך 0רוטכ תוך 16 3רוטכ חון פ"6 סיתסס)כ
 6' רין כ"ס כ)) 3עי) סרכ וכמ"ס 0)כ כ) גגך מ'5ריכין
  סטעס פוסקיס וס6ר סטור רכתכ 601 ר'( מ"ק )"ח כ)))וע"ל
  נפיס רמס כמס  ירפינן רל6  מסימ סלכ כל נגר ס'רלריך
 סרס נגר רס ס'  לרינין  ר6ין  פוססיס  סלת לרפת  וגס .מינס
 16  רכוס 63יסור תנ"נ 6טרי' רל5  רסוכריס לסיטתייסו6ולי
 נגר ס' תהיכס 63ותו סיס  פוף כהתיכות רכוס סלכרמיירי
 3פני סו6 ססל3 16 רמי נגר ס' תתיכס כ5ותו  63ין 6כלרמו
  ד6ין  סו6 פסוט 6"כ רכוק כ6ימור חנ"נ רקי") מס לפי.מלמו
  כו סרכוק וחתיכות ס)כ כ) נגך מ' ו)ס5ריך כ)כ כ)))סק)
 כ) נגר ס'  ל5ריך  סטמס סיתכ  סמט"ו רכרי מתור5יןוכזס
 מסג"ס ז' מ'ק ע'3 כמי' סס9ך ע)יו ו0סינ רחנ"נ מטעס0)כ
 וחג'ג סטעס ע'ו כ)) כ6ו'ס וכ'כ כיח6 סכתכתי מס 1)פי .ס"ד
 רמו נגל מ' כו ו6יכ6 ונמ)ח כחתיכס רכיק ר)כ .1סיכ6ור1'ק
 ל6 כע"ס 16 מרוכס ספמך כמקוס 0מקילין לעת ע)סמומך

ספסיר



 49כד*חםאת הלבייניחורת

 במו אמור בעצמו ]יר[ הלב אפ8ה ]יג[ הלב כל ננר ששים איכא א4 ואפילו שבהוכו הלב דם ננר רקששים
 המררכי מרברי כמשטע ורלא ירוחם רבינו וכ"8 באו"ה וכ"8 ש"ר בהג"ה כמ"ש נהונ והכי השערים מרברישמשמע

 שר4: הלב אף ששיםרבראיכא
 כלל לעיל רינו שנתבאר בעוף שנמצא כבר כמו רינו בו רבוק והלב שבתוכו הלב עם העוף מקצת נתבשל ואםן

 לבו ננר מ' בו שאין עוף ראין ראכי"ה בשם תשל"ח רף המררכי כחב שלם עריין העוף אם אבל כ"וומי'
 .בעוף אין אם ראף בכתביו מהרא"י וכתב שבו 'הלב מבמל העוף רהרי שרי הכל וא'נ הרא"ש בשם המי"רוכ"כ
 מינץ ומהר"4 ,:טו[ ב"י וכ'כ לבו ננר מ' הוי אש"ה אותו מבשלין ארם שבני כררך שלם שהוא רק והרגליםהראש
 עם אלא ששים ביה הוה רלא רם"ל כמהרי"ל רלא נהונ והבי באו"ה וכ"כ לנוץוג יש רכן ם"ו מי'בתשובה
 אשכנז מנהג שנתפשפ ומה הוורירין נשחמו לא רשמא העופות מן הראש להמיר נכון )ולכך והרנליםהראש
 וכתב רחויה( מברא היא מ' בו יהי' העוף עם הלב יחבשל שאם כרי מוץרי"ל רעת ע"פ הוא הראש להמירשלא
 באו'ה עור וכתכ לבה פר מ' בה שיש בהמה שום לך אין א:ל ]ט'[ לבו ננר ששים ביה אית עוף רוקאכאו"ה

ובהנ'ה
מנהת

 ס)כ 6פ"ס ]יג[ :  מספנריפ  רכריספ 0י מסרס") כנו'ט ספטיו)6
 מוך ממייכ0 ס)כ דדס 0"ד כטנ"ס כמכ סטעס . 6טויע5מו
 0נמכ0! מחנומ ס)כ נ6סר וז") כמכ ע"כ טי' וכעט"זס)כ
 6סור ע5נוו וס61 ד6יסור חמיכס ונעסס מח)ט כ5ע 0ס61כדנוו
 0כקדרס נוס כ) 161סר וחוזר סדס כגגד כקדרס ס' 0סיט6פי)ו
 דכד6י60 3ומר סכוונס ד6ין ונ") עכ") ס)כ כ) נגר ט'טד
 6פי' 6"כ 3דעמו נ"נ ד)כ כיון נוומר ע5נוו ד)כ ס)כ נגדס'

 דסעט"ז 6)6 כדמס סכמכם)' כיון נ6יסור' נ60י נגלו ס'6יכ6
 דנוו נגד כט' מגי 1)6 ס)כ נגל ס' 5ריכין ד)מט טעסנומן
 כ6יטורו נ60ר ס)כ כו"נו דמו נגד ט' כד6יכ6 ד6ף כמכע"1
 נט6ר 3כו נגד ס' ד6יכ6 6ף כ6נות 6כ) ס)כ כ) נגד ט' 5רי0יןע"0

 רכד6יכ6 סעט"ז נודכרי 0סכין ר6ימי ע"6 רכ"6 דף וכ"חכ6יטורו
 כסכנמ דטעס וכמכ 0ס ע)יו ס0יג וע"כ מומר דס)' )כו נגד0'

 מ0נוע ו0ן מידי קסס ר)6 נר6ס ו)ע"ד רכו. טגסומכוונמ

יעקב
 ר% נלס לללוט רול5 רל5ו לל"ל לללומ  ררך  ו6יןמ0וס
 עס 0)ימס( כסכוט 6יסור  6ין רנללי ל5י ניסיללפניין
 סעט'ז )0ונו. כ6ן עד כנ') 0יעור כס 3ממ סו5רכו 631קרכיס
 טכסמס מ)ומ דרך ד6ין סעט"ז דכמכ דס6 פסוט )%'דונ"3
 פ י0 עוף דכ30 דס6 3ומר כדעמו סכוונס  6ין קרכיטעס
  זט )5רף סקרכייס כ) ג'כ כמוכו 0י0 דוק6 סיינו 3כוננד
 סקרכיס עס ט)ס עוף )כ30 16 )5)ומ דיך 60ין 6ינווד6י
 0מכו6ר 0)ס כ0ס61 גופו 53רף רק כעוף 5ריכי' 6נוו6ין
 וסמ"ס ססוטקיס וכ) כמסוכתו נויגן ומסר"י ונוסר6'יי כ6ו"ס)סדי6
 ד)יכ6 6פ )כ 13 טנתלי  פוף לסמיר טור6ט נמפטט וכן י"רס"ק
 65ומרנ6 ס61 קרכיס 'כ)י 6ף ככסנוס דוד6י ועוד . סקרכייסכמ1כו
 ספוסקיס כמכו )6 סלפיכך סעט"ז כווגמ 6)6 כ)כ נוטי יומרק)ס
 סקרכיי' וגס ט)ינוס כסמס )5)ומ כננו65 60ינו 3פי זסדין

 פסוט נ'3 זס כ) ס)כ נגד ס' )ס5ריך כזס ו0יו65 ס)כדסיינו
 סססינ ע*6 רכ*ח דף חנוודומ כ)חס ר63 דכריו כוונמוכרור

 ר6פי' מוכח 0ס מסר6"י 0) טר6יומ דממוך וז") כמכ י'ס"ק
 מיקיי ס)ס טגוף כ"6 כס6ר 1)6 טדכריס וימר סגרגרמ גסניט3
 כ)0ונו ימ'6 נקט ד)6 וס6 133 נגר ט' 13 וי0 0)סעוף
 3פי טעמ6 דסיינו נ") וסרג)יס סר6ס 06 כי וכם"עכמ"ח
 סיט 06 נומיר סיס )6 דלכמח)ס 0ס כמכ מינןטתסר"י
 ונק' )0יעור6 רנו"6 נחי' )6 ו)כן עין כנור6ימ 3טער6פסר
 ס"ק ע"כ סי' טט"ז וכ"כ סדריסס עכ") )יס דפסיק'תי)מ6
 3כ) 5ריך ד6ין מירן נר"י יוסף מוסר"ר ס6)1ף ו6נו"ז ע"םט'
 6)6 6ינו 0ס ויטודומיו ר6יומיו עיקר מינן מסר"י רס6זס
 דס נגד מס' "ויומר יומר כעוף דיט סכמכ טמרדכי )'ע"פ
 נגד ס' יס וכו' כנפייס 3)6 ד6ף סמידס ע) טפריז ע"כס)כ
 ים 0כרור קכ)מי ר6כי"ט כ0ס פכ"ס 06י"י כסג"ט וכ'כדנוו
 0טכר'ע מס )פי 336 ס)כ דס נגד ס' פעמיס ט03כעוף
 כ) נגד טי ו5רי0ין וטייעמו כנורדכי ד)6 ס' רין )עי3סרכ
 ככמכיו מס6ר"י 0סיק) מנוס יומר )סק) סרכ כמכ ל6 3כןס)כ
 וזס ס)כ נגד ס' י0 וסרג)יס סר06 דכ)6 ו6ו"ס 5'6מי'
 0גון 3סק3 5ד עור 'ד6י60 רטיכ6 טט"ז עוד ו0מכ וג0וןכרור
 ט6נו רק ס)כ נגד ס' 0י0 כקדרס דכריס 60י עודטיט

 )סחנויר 6ין חומר6 ע5נוו טסו6 כיון טי סדכוק נגדנו5ריכין
 וכמכ כדרי0ס ו0"0 . וסכנפיס ורג)יס סר06 טחסר 6ףכ0ס"ג
 כמרנגו)מ גס 0טרי )סק) ים עול 3)6 ד6פי' טס סט"זעוד
 סי' כפכ"ס ומסר0") עכ") נוועל רכר סעור וטס כן6מרו
 0כמכמי מס ו)פי )דינ6. 51"ע ס6ווז' כסופ0' 6וסר ומ"זנו'ח
 סס)כ חמיכס כ6ומו ים 06 סמקי)ין רעמ י"כ ט'ק)עי)
 ככס"ג )סק) דים פ0וט נר6ט 6"0 . טגי דנע נגר ט' כורכוק
 סיט5 כסמט טוס )ך 6ין 6כ) ]טז[ : וק") מינן נוסר"יכדעמ
 טעומ וכוד6י זס )טון מל נמכ פ"נ סי' וטפט"1 .  לכו נגרס'

 ככסמס  טיי רו6ט עיגינו ק)ס 16?1לנ6 למי דט6 סו6גמור
 מ6וד טרבס  ויומר ט'  כןגס

ןיין עוף ספוטקים רנקטו 636 .

 וכן ט6ו"ס כ0ס כן סרכ 0ס 0כמכ 1' דין כ"ו כ)3וכמ"ח
 מסר'ס ומסוכמ כטס"מ מ0נוע )וסכי ד' דין כ'ו כ33 כ6ו"ססו6

 וכמרדכי וכסמ"ג ו6גור( מיימון ומסוכמ מרי"ו טי'רוטגכרג
 ד6ס ל'י וססיכ .  סלכ עס ונמכס3 קננו)ח 6' כט)ס מע0סגכי
 נוטעס עמס גמיר 63 6ך מומי ס)כ גגד וכט)ס כמיס טיי0
 ולעכין כס 0דכוק סחמיכס ככ) מ0ער סיס 0ר0'י 3פיזס
 3סמיר  סררך רככסמס כיון נר6ס וכו' 6ומדנ6 )פי דס6מ"0
 וגס סנסס וגיר טח)כ מן )נקר 5ריה גס וקרכו וסכרעי'סר06
 ע343 ס' כ6ן 6ין ס6ומדנ6 3פי 6דרכס ,"כ סעורמפ0יטין
 רע3ט נועטס ס6י דס6 חד6 כ)וס מיקן )6 ועדייןס0"ך
 כזס כמכו כו)ס סוטקיס ו60י רוטנכרג ומסר"ס כסנו"גטסוכ6
 6ית6 ו6ס ס)נ דס גגד וכט)ס כמיס ט' י0 ד6סט)0ון

 ס6י1 נ"כ טוכריס רסס 136 ספוטקיס כדכרי ס0"ך3מ0מעומ
 ס' ליכ6 ג"כ ס)כ רס נגד ד6פי' 5") 6"כ ס' כסמסכ0וס
 ר6סו כ3י 6פ ס' יטי' ט)6 ו6ותדנ6 טחו0 נגד כווד6יוזס

 דכ3 וד6י )6% כ)כר ס)כ דס נגד וח)כו ועורו וקרכווכרעיו
 סלס ס6ינו מיירי דט)ס מע0ס ט6י 0כמנו ספוטקיס136
 וח3נו ועורו וקרכו וכרעיו סל6ם כל6 ד6ף נ)ע"ך ועודנ)3(
 נסנוס 0וס ט6ין ס6ו'ס כדכרי 3ומר דעמינו 6ומד נגדסו6
 ט)כ סמ0קל נסמס מ5ינו )פעמיס דס6 3כו נגד ס'טיס6
 כמס טוס וכ0רו סיומר )כ3 )יטרומ ס' 16 מד' יומר6ינו
 כ% )קמן כנו"ס כנוסקל 03ער ט6ין 6ף )יטרומ מ6ומוכנוס
 ד6ף מ0וט ג"ל 3נן דעמינו 6ומר מזס 3)מוד יס נו"מכ"ס
 מלומר מונע סיס )6 ס5י"ט  רכרי  סמי"1 לו6ס סיס6ם
 336 3טיומ 5ריך רכך ג") ט"ם י0 ו6ס כדכריו ט"ם0י0
 6מרינן % רככסתס וכוונמו ע"כ )כו נגד ס' טכסמומ ככ)6ין
 3חסו' מסחע וכן פין כור6יח )פי סיעור ד5ליך 6)6 ס' ים סנסכוומרכל
 עסמוך כעוף נזס )טקל סמכר6 סעיקר 0ס 0כ' ט"ו טי' מינןתסר"י
"65 6מרו )6 61'כ ע'ס מורכנן 1ס61 כדמי 0זית כו ס6ין כיון ס6ומרע5



וץםעארן העוף עם הלב נצלה או נתבשלדינירערררצ60
 מצינו דלא ואעשנ 'עכ'ל הלב שם הדבוק מקום לקלוף נוהנין מ"מ הלב ננד ששים איכא כי ראף ~1[ ש"דובהנ"ה
 שנתבאר כמו קליפה כרי ממנו ונאסר עמו נמלח כבר בודאי עמו דנהבשל רכיון מעמו -נ"ל מ'מ קליפהבבישול
 והלב לעיל כם"ש בעלמא חומרא אלא דאינו בשר שאר אומרת הקליפה ואין קליפוץ אותה להמיר צריך ולכןלעיל
 ואינו בלב מתייבש ש:לב דם דלפעמימ משומ ומעמו ש'ד בהנ"ה מהרא"י וכתב לעיל שנתבאר כמו אסורעצמו
 ששימ שם היה אם עמו ונתבשל בעוף המחובר התרננולת ראש כגון איסור בשאר אבל מדבריו ומשמע לחוץיוצא
 נעשה בעופ רבוק הראש אין אם מיהו וץראש להשליך שכתב ש'ד כהנ"ה דלא שרי הרא' אף המוח דם ננדבעוף

 : כנ"ל אמור הראש ששים איכא אי ואף היאש כל ננר העוף מן ששים וצריך נבילה חתיכההראש
 : כ'ו -ום4מן כלל לעיל דינו נתכאר _וכבר בעוף שנצלה בכבד כמו דינו ]יח[ שבתוכו הלב עם שנצלה ועוףן

 לפשמירא שנמצא איסור או בחברתה ונגעה אימור שבלעה היתר התיכה בדין . כיח ומימןכלל
 : רינים ג' ובו בממילהאו

 בנניעה חברחה אומרה אימור רחתיכוח הא וז'ל ק"ה מימן המי"ד והביאו וקמ"א ק"מ מי' ובם"דן נסמ"נ כתנא
 אחר ממקום  שבלע  מה אלא אימור בה אין אם אבל בחלב ובשר ]6[ נבילה כנון עצמה מחמת שאמורהדוקא

אינה
 יעקבמנחת

 ו5סחוך 5סק5 6ין כית ו6יס' 3רחו כזית 13 0י0 כסח' 5כ 6כ5 נעוף656
 כי ר6ף ]יז[ : סיטיכ ורוק עחן לחר6ית 0יעוי ו5ייך ס6וחדע5
 זקיני חנוי חח"ו סחעתי ." 5ק5וף נוסגין ח"ח ס5כ נגד ס'6יכ6
 מפקפק 0סיס כהוכו סלכ ונסכח 5חון וק5תס סרוטכ תוךגס כ6גניס 150)ין 1160ז1ת 51"5 0עע1ן חסור"י סחפויסססג6ון

 כי"ר 0סוכ6 ר0"י 3דעת 3חו0 0י0 חטעס כזס)6סוי
 מוך 0חק5תס סחתיכס ע5 0נפ3 ח)כ טיפת לעניין 5"כסיחן
 ס"ס 6"כ כמ' 5כט) סכ) ח5טיפין ר65 3חון וחק5תססרוטכ
 60ין 6נוי 6ך ס)כ )כט5 סעוף כ5 ח5טרפין 60ין כ16וזותסכ6

 יי"כ ר' ס"ס ל"3 מי'  3ס'ך  פכויר רס5 חר5 3וס .לסחוויר
 תוך מק5תס ;6ס י'י כדעת וסחחכייס ס6חיוכיס כ03דעת
 כתכ כ' ס"ק 5'כ סי' 0סטאז 6ף ככו5ו חפעפעסרוטכ

 טאפ רס"י כרפח  טפומסיס פטפפ יסט"מ  סרווכ"ססחסחעות

 כ)5 ח0חעות 0וס ו*ן ע5יו 3ס0יג כנס"כ ס0'ך ס6ייךככי

 כ5 דור6י נ'6 מי' 0אר כסגאס חסי"י וערן 6יסוי 50ו0ר0ו
 3יכנן 3יס קיס ח'ח 6ימוי 50 גופו ח0י3 חטויכ 0סו6זחן
 ח5כ 0וס 3)6 כקי טעס יק זו נוחתיכס סו5ך טעס 10ס60ין
 נכי)ס נע0ס ג'כ סכמר רטעמ ו6ע"ג עכ") רוט3 עאי66"כ
 ג"כ וכ'כ ע5חו ח6יסור יותר )6סור יכ51 סכ6סר 6יןח'ח
 . ע"ק ר'י 3דעת ח)כ דטיפת סוגי6 ע5 סכ0ר כ5 כועפסיאן
 נתק0ס ככר 6יסור 50 גופו ח0י3 וח)כ דכסי 0כתכוסטוך
 חחכות 6יסוי ח0יכ דזס. חס ככ0ר 0כנע חס כנכיכ'656 ק6מי 65 דסעור ותירן 1631"0 ח"ס סי' כפנ"ס מסר0")כזס
 6יכו חס 6חי ככ0י 0כגע חחלכ סכ)1ע ככ0ר חם6"כע5חו

 חכח ק5ת דחוקיס דכייו כי ו6ף עכ'5 כ15ע 16סוי כ60י16סי
 כ5 נגר סטור דעת יסיס 650 מוכיחיס סדכריס חאח סטוי5'
 כדף קכע סכ6י כנו'0 5"כ 5סי' סותריס דכריו יסיס0)6 סטוי דעת חוכיחיס וכן ס0"ס וח0חעות ספוסקיס גדו5יסני
 .וגלו נזוי ו'3) חזנן יכ[ת כורכי'ווע ה,מיע כסי נסי חן'כננזים [רכייו ,4כ*ח וכנו'0 [;"עכוחכ"ס וכמ"ם מסרם"5 רכרי 5חזה 63ריכוח רכריו ננ'ם וננאר ננ"גפ'ג

 חק5תס ד516%ו 0פסק יס"י גס ח"ח י0"1 3דעת עחו50סחחיי
 6כ3 0כקררס חתיכות 605י סיינו מפעפע 6יכו "רוטכתוך
 51כן . סחתיכס ככ5 דחפעפע כוודס י0'י גס חתיכס165ת1

 ס"ק 5'כ סי' כט"ז ג'כ וכמכו6ר כ151 חתיכס 16ת1 ר0"י6וסי
 וכט'ז ג' ס'ק 5אכ כסי' ס0"ך 0סכי6 תייו65 ד5חד 6ףכ'
 דח5כ מ0וס סכי 6מיי' חלכ גכי דדוק6 מכו6ר ג' ס"קסס
 חק5תס 6פי5ו יס"י 3דעת דס גכי ח60"כ ויופעפע 0חןסו6
 וכ"י סטור וכמ'0 כטי5ס חכדי יותי חעעפע 6ינס סיוטכת*ך
 וכסי' נ' ס"ק 5'כ כסי' ס0"ך ס0יג ככר ס6 ח"מ ק"חכסי'
 ד6ף וחוכיח זס תייון ע5 ט"ו( ס"ק 0ס )וסט"ז ט"ו ס"קק"ס
 6'( רין כאח כ55 3קחן חכו6י )וכן כחו0 6יסוי חקייח)כ
 כחו0 כין כס' דכי ככ5 05ער רקי"5 ועוד" ע"0 _ח)כ כחו .35ו5 60יסוי סיכי ככעו מפעפע סיוטכ תוך דמק5תס 6חיינןו6פ"ס
 וכמ'0 סלכ דכיקות כחקיס כטילס 3ס5ריך י0 )וח"מ סחןכין
 5י ס0יכ וכן י"ד( סאק ועא0 55י 5ענין ס"ס ק'ס כסי'סכאי
 כמו ריכו ]יח[ : 3סחמיר ן6ין כח0וכס ס5חן מוסי"י ס56וףמ"ו
 3ק5וף 5ייכין ח"ח ק)יפס כ65 גתכ30 ו6ס ק5יפס ו5ייך .כככד
 כ0מו ו' סאק כ'ו כ55 5עי5 כמ"ק ס0"ך כ"כ סכי6.510חר
 כוויידין כסו כ55י נטילס ד5ייכין ט' ס'ק ע"3 נסי' ס0"ךוכתכ

 : כ'6 דין ט'ו כ55 וע') כ6ן סיכ כח0מעות 650וזס
 וססח'ג סתרוחס . כ"5כ ע;י ]6[ . כ"ח יסימןכ%

 וסמירכי וקמ"6 ק'מ סימן63ווין
 מסח'6 פ'ט וסי36'ד תוספת כע5 סזקן רשי נ0ס וסיחנ"ן6' 0עי ר' נית נת'ס וסר0נ'6 וססטי" 3ו וכ5 וס6גודספג'ס
 ק"ח דף כפכ"ס 0חעת' מס6י כן ו5מדו זס לין כתכוכ51ס
 6י סס ס0'ס מק0ס סחתיכו' מן 6' ע5 0נפ5 ח)כדט'פת
 ו6ין 56מ6 פ5ט 65 מפלט כ)ע חכ5ע כים' 651 ניעלכ650
 רין כתכו ו5כן יוטכ כ65 )חתיכס נוחתיכס סעך כ5וע6יסול
 דחתיכס ו,ע'ג חתיכות 60י 6וסי ד6ינו כח)כ ככסר 6פי'זס

 גוקו גת)ג כסי מקיכ )סתננו סר6וי חתינס ו)עניג נ'נעלמו

 ס'כ 5'כ סי' 3סג'ס כ0"ע סיכ רעת חוכח וכן קט'ו סי'פכ"ס
 סחתיכות ד60ר וכיסס כיעי 651 סחתיכס ע) 0נפ3 ח)כדטיפת
 60ר 6ף חגופו 6יסיר ח0יכ דכ'כ רסוכר 6ית' ו6סחותיין
 - לנו סיססחתיכות

 וסי6שס פכ'ס סוף סי"ן )כח"0 )6סוי
 0נע0ס חתיכס ח6ותו כ6סרין חתיכות ד60י ק'( דף סכי'ככדק
 0דעתו 5') %6 וכ'י סטוי כדכרי סתס ק"ס כסי' וח"חגני5ס
 סעק ק"ס כסי' ס0"ך )וכ"כ כחסי0"5 סטוי דעת 5פי0ג"כ
 ודכריו עיקי זס ק6ין כתכ 60ח"כ 6ך סיכ דעת 0זסט"ז

 סחופלג סיכ חחי 0ח"ו )ור6יתי י0וכ( ו5ייכין ח16דמגוחגחיס

 0ס ח6ור ג"כ ס6ייך 50ו ס0"ך כגי5יון כי'1 5611ףחסוי"י

 תחיכות ד60י 5"כ כסי' סיכ 0ח"0 3רעתו 51"ל דכייוןככי6וי
 ' סייגוחותרין

 5'כ כסי' סכאח כחא0 ונטי5ס ק5יפס 5ריך דמ"מ
 5' מסתיחת כעיני ח6וד ויחוק דחוק וזס סעוי רעת5פר0
 דסטוי 56יכ6 ס0'ס 5ייסכ 0ס ס0"ך מ'0 גס וסר3סעור
 כמ0חית 536 ק' דף סכית ככדק וסי6"ס סי'ן 0כ"כ6חי
 5פר0 6פ0י 60י סר6'ס ע5 טס מ6וי ס0יג 5סי0כא6סכית
 פ"ט וח'מ ס'ס וגס ע"0 כויכ' דכיי סס רכייו 0כ5 וכתכ ס0"סכן

 5פר0 ח6וד רחוקיס 0רכריו כזס סי6"ס דכיי ע5 כתכמסמא6
 ומ"מ ס'ס ג'כ כתכ 0כן 0ס ס0"ך ח'0 גס ד0'ס ססוגי'כן
 סכעח 6חי כזס נמסך סי6כ'ד דעת סו6 וזס חסח'6פ"ט
 כוד6י 6כ5 כן סי6כ"ד כ0ס 5'כ כסי' כן גססכתכ
 סכתכ מסמ"6 פ'ט כס0גות סר6כ"ד כרכיי סיטיכ עיינו)6

 ע"כ 5"ט רף סכית כמ0חית סי0כ"6 וכ'כ יוטכ כ4חתיכות ק6י 6וסר וח5כ מכ0י סכ5ו' חתיכס ד6ין לסיפך)סדי6
 סי6כ'ד כ0ס כע5נוו 0ס מסמ"6 פ'ע סמ'מ וכ'כ סר6כ"דכ0ס
 כגד"ס סי6'ס דעת 5'5 סר6"ס דעת סו6 וזס קס כסח'מ ח"60ל6
 עיקר נ'5 5כן סמ'מ כדכרי כנ ססגיס חסנס כ5חס מ65תיוכן

 ס6חיוניס גרו5י וכ5 סיכ דעת וכן מסי0'ל כמ'ס סטוי0רעת
 סני כ5 ננד )סחמיי 6ין מ'נו כפ0וט' סטוי דעת יסיס 6ם61ף

 ות)כ ננסר ד6ף נחקיטו' קכתנו 61חרוניס ל06וניסטוסקיס
6ממ



 61כוןןם2את 8'מור שבלעה חיתר חהיבתדיניר(לררצ

 ןמ ": זן זעמממן2,% ןפיןתג:"וגיטנו:ם ונ% :%נן;'בוגיינך"ןךעע:ן " געז%ג, ב%נךן.:;ןולגוו.ן:ני:ומשמשג%::ניג%עו
 %%'%'!44ך~ףםמעזםהושעט קןישי,ן עםק
 4%%~151441צ"( י14י"3ש%%ב

 5%י1% ייש1118עענאצו:,%1
 מצ'ר ]ו[ נו וכ'וצא אוו, ביש,1טן משחו רק אם אבל טלצאק הרם מן3ב דררן(ח משו' מל'חה קורמ צל' ש-םבנצק

 2 דינים ם"ו ובו כחל בייני . ול' כ"ם ומי'כלל

 ם ש,5 ג.":צ:מויט%'ם"שנ:י"ד:וג
מנהת

 6וטרת 6ינה ]כ[ : 1ד1"ק 3חמיכס מחתיכה י651 כ)ו' 6יסור 6ין6מרי'
 מס"ז ס"ם וכט6"ח 11"5 כמכ כ"ג ס"ק ק'ס כסי' ספריס' .6חרמ
 סמרנגו)מ כ) הר6"ס ס6סר חט' כה סכנו65מ מרנגו)מ סר6'סכ'
 סספור כהפה מיירי רסמס וי") סמרנג1)ת 613מ סנגעו כספודססי'
 ספכ' 3ל6 מיירי וכ6ן כו)ס 161סרס )ז1 מזו נוטף הספור הפכמסע"י
 רכינו כ' דכ6ן מסוס זס חילוק פי' ע6 כסממ' סכמכ ורכיגוסספוד
 למע)ס פיו סהיו כמנור 5ו)ין היו סכימיסס דגמר6 6)יכ6ר'ז

 סיי%ע%מיע ס6ס נמ65 3מטס מ)מע)ס מ)וי 5)י עסוסספור
 6"ח כטור 6כ) ע)יו נוטף 6ינו 16 )מטס וס6יסור)מע)ס
 ססורין כעין היו נוטסס ו6ומו סמעסס ע) סר6'ם נס6)ססס
 )מ"ר כ)ל )וע"ל הכ) ונ6מר )01 מזס ונוטף סמספכיןס)נו
 חר6 3ע"ר מ16ר רחוקיס ורכייו עכ') סס( וכמ'ס י'כרין

 ו6חרוניס ר6סוניס הפוסקיס כ) וס6ר סטור יכמכ )6 6יךר6'כ
 ספסק וכפרט 3מטס 16 3מע)ס ס6יסור 06 זס כדיןחי)1ק
 קמססכין סזס כזמן סעכסיו ככר 5ענין ע"ג 0י' וכק8עכטור
 וכמ"ס כסר' 3תותי כקר6 עי)1י ככר6 כין חי)וק 6יןהספור
 סוסח סוס ימ65 )6 6יך 861כ ככר 3עכין )עיל סרכג'כ

 סו)ך כ)ו' 6יסור ס6ין זס רין עיקר רס6 ועור זה רין 3עכין כןלכמוכ
 ס'ק לעי) כמשס חלכ רטיפמ מה6י הפוסקיס 3יודומחתיכהלחמיכה

 סנמוך חמיכומ מס6ר 3מע)ה סיה חמיכה ר6ותו נויירי וסס6'
 ס6ר ע) מכונו סנטף חייסינן 63 ומ'מ ופומקיס כס'ם כמכ61רהרוטכ
 מחהיכס עדיף 5לי רה6 לסכי חייסינן י)6 כ35י נוכ'סחמיכות
 הס"ך וכ"כ הכסר כ) ס'פ הר"ן כמ"ס רוטכ כ)6סכקורה
 דמעיקר6 נ"ל תסו'")כן ע)יו ס6ין סמירס וזו ג' ס'ק 5"ככסי'
 על סנטף 6ף למעלס ס61 ה6יסור 06 ר6ף מידי קסהל6
 סנטף רמעט זה לרכר חכמי0 חססו נ6 נו'מ חמיכומס6ר
 נ6סר נטף 06 פסח 3ענין סתס מס6"כ 3ם' נמכט133וד6י
 ר)רעה כיון )י נר6ס ומ"מ 1ד1"ק. כרור נ"ל וזס נוסהוכ6יסור
 חמיכומ ס6ר על סנטף חייסינן 3מע)ה ס6יסור היכיהר6'ס
 06 סנגע כמקוס ק)יפס 16 נטי)ס 3ס5ריך ים וח)כ ככטר6'כ

 -סכ'ח כסס 6' קטן סעיף לעי) סכמכמי וכפרט 3מע)סה6יסור
 ככס"ג לרכריס0 3חוס 1ר16י וחלכ ככסר נטילס )ס5ריךוסס"ך
 : סנגע כמקוס עכ"פ גרירס 3ס5ריך ים 6יסורי0 כס6ר ר6פי'ו6טסר
 ס61 החחיכה 06 ו6פי' לסס. לילך יכ1) ס6יסור למקוס 6)6]ג[
 כ)) וע") כטור סו6 וכן זס נוטעס רנופעפע 6כורי' )6 מ'מסמן
 ככ33 5קנון פסק רסרכ 6עיג . נופעפע ק6ינו 6יסור ]ר[ : ג' ס"קכ8ג
 )סמן כחוס כחוס כין כקי6ין 6נו ס6ין נופני כופעפע נ6יסור ר6ף)68
 כו)י מחמייין )6 כ)1ע כ6יסור מס6'כ ע5מו כ6יסור דוק6סייגו
 כזס מ5יחס דדין ]ה[ : וי"1 ט"ז 0"ק ק"ה כטי' סם"כ כ'כה6י

יעקב
 16סר 6ינו דם מחממ סנ6סרס' חמיכס נמלח ו6ס . 5)ייסכדין

 סרכ פסק וכן ה16"ס וכ"כ 51לייס מ)יחס ע"י חמיכומט6י
 מסערין כרס ר6ף ל"ח כ)) לקמן פסק רסרכ 6ף לכ3ענין
 רוח6 סיינו . )סמן כחוס כין כקי6ין 6נו ד6ין מטעסכס'

 153ע 6יסוי סוי מרס הכלוע כחמיכס מס6"כ גופס רסכ6יסור
 3סי' הם"ך וכ"כ ד' ס"ק )עי) ועמ"ס . רוטכ כל6 "וסרו6ינו
 ועריין נמ)ח ס)6 כקר 6כ) סס"ך עוד וכמכ י"י. ט"קק"ס
 ר16סר ספוסקי0 וכל כס"ם סו6 פסוט ע5מו סל רס~ע4י141
 רס6 קסס 1)כ16רס עכ"5 ע' כמ"ס סכמכ6י כמוכמ3יחס

 סר6וי חתיכס רלענין וכיון ק"ע סי' ומ"ס 16"ס כס0 ג'רין
 זס רין 3ענין כ"ס 6'כ מגופס ס6ינו 6יסור מקרי3סמככר
 נ"6 סיי וכ6ו"ם רלו"ט. סי' מסר6"י ככמכי )הדי6וכרמסמע
 פג"ס )סרי6 נוסרס") וכ"כ ע"ס ע"ג פ"ג וף סנעוככ6ר
 טעמ6 מס6י סס ופסק 1' רין כ"ט כל) ס16'ס וכ'כ מ"ס0י'

 6חרת כחמיכה וננע ככיסו) ע5מו סל מרס סנ6סרסרחמיכ'
 כל ופלט סנמלחס חמיכס ר0)6 קסה 61"כ 6וסר ר6יכוחס
 הפוסקי' כ) מסמעומ 5רכן כ) פ)טו ס)6 חמיכ' 56) סמונח5רכס
 ועל לעי3 וסרכ ה16"ס וכ"פ 5רכן כל ספ)טו החמיכומדנ6סרו
 סי' כפג"ס פסק כ6מ' דסו6 מידי קסס )6 כע5מוחסרס")

 חכרמ' 6מ חמיכה 6וסר 6ינו כחס חס נגע דרוק6 וכ6ו8סח8ס
 6כל ככיס1) כמו נ6סרו יחר נמ)חו 16 כנ5ל1 6כ5 רוט'כלי
 רמו )ס51י6 סנמ)ח חמיכס דס6ני )1מר 61פסר קסס סרכטל
 ספלטו 0חמיכו' ס6ר 6"כ רמו כ) )ס51י6 מלח ס) סררכוכיון
 ע5מו סחתיכה מס6"כ ונ6סרו ע5מו רס כ6יסור נוגע' רמןכ)

 כמ"ס ו0טטס כלוע 6יסור סכוקרי פסיט6 כיסו3 ע"יסנ6סר0
 סנ06רה נוס ננו65 ח4 )16כ)1 מומר רה6 כ"ט כ))ס6ו"ס
 ק"0 נסי'  סס"ך  וכתכ כו וגכ)ע וחזר רמו ספלט מטעססו6
 "יגו ו5לייס מ)וחס ע"י ר6ף והלכ ס6ו"ס כרעמ .קעיקר י"וס"ק
 ן ממוכלת מ5יר ]1[ : ע"ם מסרס") כרעת וקל6 רוטכ כ)66ום'
 כגירסת נר06 ויומר ממוכ)מ כי5' 6ימ6 סכירינו ס6ו"סכספר
 וכמ"ם סר0 03פ)ית מונעי0 נקיסי0 ססס כיון רכי5י0סרכ
 כריעכל מ"מ 3כמח)ס ל6סור ויס כ"ו וכ33 ט' כלל לעי3סרכ
 מומר ורו"ק:]ז[ רקס )טיחס נווליימ6 כין לחלק ר6פסי5"ע

 כס"ע 6כן ו5יר 1116 כסותן 5מחוח 6סור ר5כמח)ס מסכוע .כריעכר
 ככס"ג: )נוסוח נוומר 3כמח)ס ר6פי' הרכ פסק ע"חסי'
 סרכ על 5"ע . הט1י ת"כ ]ק . ול' כ'ם וסי'כלל

 ספו0קיס החח*ומ לכ5סכו6סף
נסתור



דןמם4פת הבחל ובישול חתימתדינ*רשורת69
 נוהמן וכן לכתחל' כקררה לבשל ~ין יבש כחל ראפי' ]3[ י'ח כלל באו"ה ובשכ נוהגין דבן מהר"י וכתכב*פר

 וערב שתי קריעה ע"י בשר בלא לכשלה רנוהנין מרבריו דמשמע ]ה ב'י במפר דלא לשנות ואין אלובמדיעת
 : בכותלופחו

 וערב שתי קרעו אפילו או קיעו לא דאם רש"י כרעת נוהגין עמה אחר בשר בלא בקררה ובשלה עכר יאםב
 בלא דבקררה דפמק כר"ת ורלא הכחל כל ננר שכקררה במים ששימ שהיה , לא אם אמור ככותל מחוולא
 שלא החרים ראב"ן כי ]ד[ כרש"י אלא כן נהיגין ולא וןרי"ף רעת הו~נ וכן שרי כלל קריעה בלא אפ'לובשר
 שתי נקרע ולא בשר בלא בקררה נתכשל ואם ע"ב תשל"ז 'רף פכ"ה המרדכי וכ"כ בשערים כמ"ש כר"תלנדצנ
 והמעם לם' משלים עצמו רהכחל תשי"ג רף פג"ה ואמרינן מותר ד;כה' נגר ששים בו ויש בכותל ומוחהוערכ
 לרמ ול"ר ]ס[ עכ"ל מצפרף וברין הוא גשר בשר הכחל מן נשאר החלכ ממנו שיצא דאחר משום הר"ןכהב
 הפומקי' המכמת וכן הממ"ג וכ"כ ]ז[ דרבנן אימר שדעא בכחל מ'2א"כ דאורייתא אימור שהוא ]ו[ בחתיכההבלוע

 : האו"ה ממקנת וכן ששים ברא*כא אף וקכחל ~צמרין ויש]ח[
 והממ"ג והר"ן והרא"ש התום' מרברי ומשמע אמור הכל כננדו ששימ ואין בשר שאר עם בקררה נתבשל ואםג

 כלל לבשל שלא רנווןגין לדירן את א"כ בשר שאר עם לכתחלה אף מותר ומ"ב וגיב שתי נקרץ אם רש"י לרעתדאף
 שאר עם נתבשל אם אף להתיר יש דבריעב' והטרדכי מיימו"ן הגהות וכ"כ לדי;יר לנו היה כדיעבד מקוםמכל
 אע"פ אמור בריעכר אף בשר רעם וא"ז ראכי"ה בשם כתכ ש"ד בוקג"ה אמנמ ומ"ב וערב שתי נקרע אםבשר

 המתירין כל ארברי למממך איכא מרוכה הפמר דבמקום ]ט[ לי נראה מיהו י"ח כלל באו"ון וכ"כ ומעב ש"ושנקרע
 מותר בשר ושאר אמור הכחל הכחל נגד שבקדרה בבשר ששים יש ואם לנבייהו הם יחידים דהאומריםבדיעבד

 בי"ר: פמק וכן כם' הכחל לבמל בשר לשאר מצמרף מ"מ אמור דהכחל דאע"ג פנ"ה בגמ'ומבואר
 מצמרף הכחל "ם ושי עכ"ל ראשון בפעם גמו דינו ]י[ בקדרון אחרת פעם בשלו ואם צ' סימן המי"ד כתבד

 : בראשון כמו שנייהבקררה
ואין

 יעקבמנהת
 )סתיר סיעתו גר6ס כ)וס טר3 כתכ 65 5' ככומן כק"ע וכן ג"כ פסק נ טי' וסטור 35ו1 33ק15 רנותיל סכ"י פטק)סתור
 כרפום טגרפ0י' כ6ו"ס מסרס") וכ"כ 5כרס. כגתכס) ע5מו סכח) כרעת ס65 וערכ סתי קריעט ע"י 5כרו )כם15 רנוותר)סרי6

 5': כסי' סכ'ח וג"פ כ6ן סרכ נוסמעות ע5 וססינ315)ין
 כ6ו"ס מ0יק נוסרס") 5טתיר. יס מרוכט טססד רכמקוס]ט[

 3סר עס כין סגח) וכיס) סעכר וסיכי 11"5. מ"ז טימןכפג'ס
 6ף ד6סור גר6ט ככות5 וטחו ס"ו קורעו 6פי' ע5מו כפגיכין

 יי, ייז "*" 1/1,1, '* / א="-'* ;4,עע-ע סג16גיס סכמ13 לן6חך מ"מ ג5) טדי1 מן מ6יגן 061ככיגן3ך
 ,ושש . " .. . . """ ן * -, ו " ן ו היאאע' "-זמ~ן%מיע י"י--

 ט)כט ק5 וטוגי' פירוס יורעיס טיו וסס וער3 טתי3קריי
 6פי' יק5ק5ו ס65 5ג5ותס ר15 651 ר"ת( כסיט' )כ15' סי'סכן
 ס5כ' )פרס 656 כ6תי כן 5עטות 5סור' 65 61גי קריע'כ)6
 נוס ע5 ויסנווך טר6סוגיס גרר ויפרון יק) ו6סי נוכונ'ע5

 יטר56 וכ5 גקי 61גי וכסכות' וכגירוי 563ס יס6קפרסתי
 עס כ5כס)1 6ל6 סחרי' ק65 כרכריו נוכו6ר 5סרי' טרי .עכ"5
 נוס6"כ קריע' 653 ינס5ו ס65 טר6קוגיס וגרי טייג נוטעסכסר
 כרכריו סוזכר 65 מותי קויעט 653 6ף ר"ת ר5וע' כקרכ65
 ג"כ ססו6 5ייסכ 6פסי סטערי' רעת וכ6מת הרס קוססעסס
 סייגו כר"ת )גסוג ק)6 סחריס סר6כ"ן רק 15מר כ656

 5טרי6 מכ61ר פכ"ס סנוררכי מרכיי 6כן כטי עסכ5כס5ו
 טחריס ענוו 3סר 653 ר6ף טר6כ"ן )סון מסיוס ססכיןנורכריו
 יר6ס סס כר6כ"ן וטנועיין כר"ח 5נמרי סר6כ"ן רדעתפוטקיס וס6י ססעיימ נורכרי סנוסכוע מס גס 51"ע כ6ן סרככמ"ס
 . טכ5וע )רס 51"ך ]ס[ : 51"ע ר'ת 5רעת לעתו נין יס ח5וקיססכמס
 6יגו כח5 ס5 ס6יסורו 5פי סטעס פג"ט סר6"ס נו'ם5סי
 13 טים 5פי 6)6 3סר מס6ר יותר ח)כ טעמ 13 קיסנוסוס
 טחתיכט ככ5 וכגוט מוכ5ע קסו6 רס ס6גי 6"כ עכ'5גונזות
 קס טנוע"נו וכ"כ ככח5 נוס6"כ 6יטור כ51ס ט61 כ56ז ורומטכ51ס
 656 6יסור ו6ין סכתכ סר"ן כווגת ;ג'כ קזס ו6פסר ע"כ י"טדף

 0נ0לו  דרס 6ף . ר16ייית6 6ימר ססו6 ]ו[ : סנתוכו סח5כמסוס
 0"ס כ"ו כ55 5עי5 כנו"ס ד16ויית6 כח5 גגר חסוכ נו"מררכגן
 וכ"כ ]ז[ סנס"כ: וכ"כ 3וס טר3 מל נ' - סי' טט"ו ססיג וכחנסס'

 טרכיכ וקנו'6 ק"נו . ט" 65וין ססמ"ג 5פי סרכ כוונ'ססמ"ג.
 גנוו' כסר ע5מו קסכח5 מטעס רסייגו יחר 156 סטעמיססגי
 סרסכ"6 כקס וטנו"נו טי'ן גס 61"כ ררכגן. ט61 סח5כ וגססו6
 ריכגן טכח5 קח5כ טעעס קכתן סימכ"ס טעס ע5 סססיגו6ף
 סנע טכ6ר וכ"כ יחד 6)1 עעמיס סני 5סיכיכ דעתייטונושמ
 סרכ ע5 סס וטגס"כ כ' 0י' טע"1 טסיג וכחנס ע"כ פ'כרף
 16טרין סיק טרכ ססמיט ליקנון כטיחניס , 6וסרין וים ]תן :גאו

 כס"מ 6פי' 3סר עס ר)3ס5ו ומסק ס3"ח גנוסך ר3ריו 61חרעכ"5
 ריעכך נותיר וע"3 ק"ו וקיעו 35רט 3גתכם5 536 . 65ט1ריס

 וכפכ"ס 163'ם מסים"5 ורעת 11"5 כתכ ח' ט"ק 3' מי'וכם"כ
 6פי' וט"3 ק"ו קריעס ע'י 3קי עס כריעכך 5טתיר מ"1ס"
 כטג"ס וך65 ועי3 טתי וקרעו 3כות5 טחו 6פי5ו ליעכד6ף 6סוי 3סר ס6י עס 3ט5ו 061 וז"5 פסק 1ט3"ח ספסך653
 טס"כ עכ") וכו' רעתו 5סופ יררתי 651 . עכ"5 רמיק5ס"ע
 תח)ת רר6ט טס5יט מלפגי סיו65 כקגג' 656 זסו6ין
ן 5טיפך )סרי6 דספק מסקגתו ר6ס 1)6 כוסים")דנרי  

 סכוסך טכ"ח ע) ססל קוס 6ין 61"כ 5כרו כק15 6פי'דיעכך ק16סי
 5עגין ומ"מ כקר עס כגתכק5 עכ'פ רכו רמסרס"5 חומרת ע5ע5מו
 ספוסקיס רוכ ררפת כיון סיכ נופסק 5זו1 ר6ין ג5ע"רריג6

 סטען ונוס כ6ורך קס ג"כ טם"כ קס6ייך וכנוו ריעכל)סתיי
 רגטגו כתכו רסג6וגיס כיון כמגין טג6טר כך3ר יט1ימסרס"5
 זס נוכו6ר סג6וגיס רמ5קון כ55 י6י, זו 6ין כח) 35ס5ט65
 )6טור 651 5כתח5ט רק נותח)ס כן 1ק53ר גסגו ד565טרי6
 פו0קיס  ו60ר  מיימון סגסח  מר3רי לסרי6 מ0ממ  וכןדיעכו
 : נורוכט טפסך כנוקוס ע5יסס )טנווך סמס יכר6י מ"0 ל'סי' 33"י  ונמכו6ר רימכר  מתירין ומ"מ סג6וני0  0ל מיסג0כחכו
 נוועי5 ע5מו רטכח5 כיון 6מייגן 651 . ר6סון כפעס כמו ריגו]י[
 נגר ט' 51ריכין ר6סון נפעס כמו רריגו ק6מר 5כןגתנט5 סכני כיון כו)ט גגד ס' סגיט כנפי5ט י5עיפו )6 6"כ5כט5
 ל6ס ג"5 ומ"נו 5' סינזן ככ"י עיין פכ"ס כס"ט וכר6ית6כ51ס.
 וכפעס 5כט5 ט' כנגרס סיתס 651 ט5ס סכח5 טיט ר6סוןכפעס
 פטק ל רכרין 6ף ט' 51יכ6 ככות5 וטחו ס"ו קרעוסגייס
 כ-11 כ6ן נו"נו י6קון גפעס 5סק) ים נורוכט דכספטךסיכ
 .סהי  סרימס מסני ל6  חו וג'ג ר6סון  מספ0 נ6סרו0ג3ר
 6כ) סטח5 נגו ס' 5יכ6 6י כס"נו 6פי5ו )טתיל ו6יןוערכ
 %6ל מלמו  רלחל 6מ"ג  סגחל נגר 0'  טי' ר6קון כפעס06
 טיונס טססר 6יכ6 6י יט"כ ס"י קרט טנ' כפט0 06מ"מ

ק



 -ןןמשארן הכחל ובישול חתיכוחרינייץוררן
 58כי

 המכמת %א וכן פכ'ה בגמר' אםריק וכן מניקה אינה או ]י6[ מניקה מכהמ' שבא כהל בין חילוק יאיןה
 :הפומקים

 ופחו לרחבו ואחת לארכו אחת קריעה שקורעו היינו בכותל ומיחה וערב שתי קריעה פי' בת"ה מהרא"י כתבן
 עדיף ]יג[ כולו על חתיכו' כמה ]ינ[ ש"ו לחתכו הא'דנ' שנהנו מה כי ונראה בכותל כובשו פירש"יבכותל

 ראם הרשכ"א בשם ב"י ובתב עכ"ל ונפתחות נחתכוח ]יו[ בהן כנום שהחלב הנומות כל דבהכי בכותל גכשומ
 עכ'ל: בכותל כמחן הוי המככש תחתנתנה

 בקררה שבשלו כטן החלב המעם לבמל דווקא מ' למנין עולה כחל דאמרינן הא הרשכ"א כחב צ' סי המי"ד כ'ן
 החלב שאר עם שיצפרף ונודע ניכר שבו החלב שאין ]טו[ והוא מ' צריך חלכ של ביורה בשלו אם אכללבדו
 מצמרף בשר שאר עם בקררה ה8ה אלא דוקא לאו לברו בקררה דכתב הא ]טז[ ב"י וכתב עכ"ל הבשרלבמל
 כדעת ]יז[ הכחל ננד ששים בעינן לבדו בקררה ראפילו טמעינן לא אלא לבדי נקפ ולא שבו החלב לבפלהכחל
 נכילה ונעשה חור עצמו הכחל מנ'פ בפחות בראשונה נפל שאם ונ"ל הרשב"א בשם המי"ד כחב עוד עכ"לרש"י
 מצמרף הכחל שניה בקדרה דאף כתב הרמב"ם מיהו ב"י וכתב עכ"ל והוא ששים בעינן בקדרה אח"כ נפלואם
 משו' רק הנאמר שאין משום זו סברה שפעמ פנ"ה הר"ן וכתב הרא"ה דעת שכן הה"מ וכחב בראשון במו]ימ[

 קאמר לא דהר"ן לכאן ראיה אין הר"ן ודברי ב"י עכיל מכראשונה .יותר שני' בקררה לחחמיר אין עיןמראיה
 מראית משךם אלא אינו מ"מ שנתכאר כמו באימורו נשאר דהכחל דאעע מ' בו שהיה לקירה החלה בנפלאלא
 יאררבה מששים בפהוה תחלה בנפל אלא קאמר לא דהא מודה הרשב"א אף ובזה שנייה בקדרה מצמרף ולכןעין

 בשר נהרי נשל מאור ה:חל 1"'ג'שנת'יכשוז
 ר_קנ'

 קר,עה נלא אפ'ל. להק'ר 'ח.אץ הר'ר
 ע. [כלל;

 שלשים דלאהר ]כ6[ מהרא"י וכתב עכ"ל גזרו לא וביבש ]כ[ דרבנן שחומה דחלב ששים מצריך ואינולפירש"י
 : יבשמקרי

ואם-
 יעקבמנחת

 6ינו פ5נוו דכחל גיון ססיס רליכ6 6ף ס3' 3פפס לסתירי0
 ר6סון תכפפס יותר לסחתיר 6ין פין מר6ימ תטפס רק6טור
 6ינס 16 ]י6[ : ורו"ק פ"ס ז' רין לקתן סר3 סכמ3וכנוונ6
 תס"ט תוטכס וסו6 וס6ו"ס סרתכ"ס כ"כ פג5 0ל ו6פי'תניקס.
 תגיקס כין לחלק כתכ תל"ז טי' סרוקח 6כן ספוטקיסוגרעי
 טיתן ס6גור וכ"כ תניקס כ6ינו לסקל י0 ריותר מניקסל6ינס
 מטו' כסס רת"ר6לף

 סר0כ""
 0לי ככי6ורי' הר5מי וכזס פ"ס

 ו"ק5ל 3מס"6 סר0כ"6 כוכרי סיט3 טתפיין ר0"י. כופת]יז[
 רח רס"י כרפמ סל6 לסרי6 רפטק יר6ס ד' ספר ג'3ימ

 503ו 06 כריפכר 36ל רס"י לרפמ למו0 0י0 כתכלכמחלס
 3' טי' וכ3"י ו5"פ ט' כל6 לסתיר פטק קריפס 3ל6לכרו
 : 6חר חל3 סוס כלי כלותר ל3רו גקט רלכך כתכ ז'ט'ק
 פ5תו רכחל סעפס 0כמכ ל0יטמו 161יל . כר6סין כתו]יח[

 עוועג* ק ג [ו,4 ,גנקן קוג לן גגן גגון ן גו [ עקק וגש %14%חאגו[ שעומ1ע ,4 ו י4ק[נ קק,ן עג ג גש ,4נ קע;ג,ק,4 ע;י4 41ק1נענ
 :נכ :ג,ךיג,::' נושי עןן,:סו:ש".ע:ןב::, ג: :ההן :% צ!,%1:תן:::1,ת?'בך כמ"ס כולס. פני פל חתיכומ כתס ]יכ[ : ורו"ק וכו' רכומ6זס
 דרכס סיס סכזנונו לפי 6ל6 כן כמכ % רתסר6"י רטו3ר5"ל
 סחתך כל קטכימ לחתיכומ חתך סל6 5ף נ6וומ 36לככך

 ק.1 3כהנ'ה ו.סר""ונומחיתו:.נ
 נ3"הם)

 -וק
1 

 יגט.ט גמג

 סס ומ"יה ק'לע'3 וף גמ,ל.ן ג'1 מסוו"" חר,ו ו")"1סף

 ;, ק.ריוו קווע:.מסו'נעי

 ,טח-

 נ;-מ)
 ,"'ג'

 "מ". חקס
 מ"ו' ל"

 63תת 6כל רכות6 ל06תפי' סס8ם ו6י5טרך פרי' ססו6כמכ

 ננו"1:: ":גן"1 ון "4 ע3"ידע%גש,'
 ""ן 'נ.דדנט-[ סן :יילמג" ::ען קמםט ::ן"",:ה.:נ :יגטנ':סס'"יקתיס;;ן:"ס:;:4 זבו ::ת:מ,: כ3לפ טיו65 0"ל3 ל6טור תקוס י0 3יחו 03ר פססנחמכס
 סטפס 3' רין לפיל סרכ 0כמ3 תט לפי . ונורפ ניכר ס3וסחל3

ינר::ני",כועי:)גקהק):ב::,ן
 עך:יע,:':למי
 )ג: 41

 1".ר"ת" "סור וי," גחוג תתכ;)ה,"
~;" 

 ,;'ג ן מ,טרפ

 5תיתר ר3פי 5"5 סר0נ68 5' כ6ן טפתיק 0ס וטי3ס3ית

 סר30"6 536 כן כמכ דטר6830 6לי63 סטור . לכרו כקררסדכת3 ס" ]טח 1 .. ונ,וטק-ק') נ.נר ט".ט :'ון קגו טחוגנינוף
 סס: כ"י כן כמכ 65 6' 0פר ר' כית וס6רוך 3מס"ק58תו

 סס0יג שטתו 16יל וסרס683 0ס ס3י' תסתרת סלוססגות
 יותל 0נייט 3פפמ תחתיר לכן סרת3'ס 50 סטפס פיקרפל
 3טי' ס83מ וכתכ פיקר. וכן ]יט[ ו': ט"ק ופיין סר06וןתן
 נ3ילט כפ0ט דכחל כיון טל6 לתירק ו6יכא וז'ל ח' ט"ק5'

 3חלכ רכ0ר 3טיל ל6 כ6לף ו6פי' לטתככר סר6וי חמיכטוס"ל
 לסתכ3ר טי6וי' חתיכט שס'ל 65 ו6פי' פ5תו מחתמ 6יטורטוי
 פליו 0תו 6ין יחש 60ס טת6 ופוף ג"ס כתו כריס ס"לת"ת
 פ5תו רסכחל 0לס 3כחל רתיילי וי8ל . כחל ממיכות 6ל6כחל
 וטפס תינט רגפיק סעפס רק לכטל 61"5 טחתיכומ כיןניכר
 5'ט 3טי' ס0'כ וכתכ סכ"ח פכ'ל 3ם' 3טיל וחסר"לכריט
 03"ם כר6ית6 מתוסין ור3ריו וז8ל 6לו סכ8ח רכרי פל ס'ט"ק

 תתחלמ 0נ6סר תט 6ל6 3רי' סוי רל6 ק' טי' לקתןופוטקיס
 ימ 6פי' כ6ן 6ין ולפ'ר פכ'ל כרת3"ס תכו6ר וכןכרייתו
 כ5 פ' וסמו' מג'ס רסר6'0 ק' טי' ככ"י תכו6ר רס6תית6
 כויס תקרי רל6 טנטקל ו0ור רנכילס סטפס כת3וטזכחיס
 כרס" ורל6 3ג'ט ת60'כ פליו 0תו יחלק 06 ר6ףת0וס
 ת0תפ כרייתו תמחלת נ6טר רל6 כיון טטפס 0פ"וטר"ן
 כריט תקרי כן גס 3לייתו תתחלת נ6טי 0ל6 6ף לסורטכיר6
 טטיר 61"כ טכ"ח 0מ וכ'כ ק' 3טי' סטור נת0ה זטו6חר
 טכח5 וגיכר לתרן 6י5טרך כן פל טטור לרפת סכ"חתקסט
 ת'6 כלל ופ8ל וק'5 טטפס רק לכטל 61"5 סחתיכותכין
 ו6ף פטק י"ר כטי' וסר6כ"ן . גזרו ל6 וכיכ0 ]כ[ 3ריס:תדיני
 0ומ 3ו דליכ6 6פ8ג נ6טר חר0יס ט' ל6חר 6פילו יכ0ככחל
 * תניקט ל6ינס- תניקט כחל כין חכחיס מלקו סל6 כתוחל3
 : 0ס ופיין סכ"ט טיתן תרוטנ3ר"ק תסר'ס 3ת310תוכ8כ
 כסוט ס' טפיף תת"ז טיתן רכ6'ח 6פ'ג . יוס ל רל6חר]כ6[
 תח5 ככר חר0יס 3' 65חר רק י03 תקלי רל6 טר3פטק

 ספיטס כ5. 5טתייכ0 50ריך טתס ר60ני 0'ר כסג8טתסר86י
  קכתוכו טח5כ רק לטמייכ0 5ריך ר6ין ככח5 כן 60יןתס

אמכ



דץמן44רצ המשר עם הכחל לצלותיימיערריצ64
 רננון )ומ,טט.גנ נ'י( )וכתכ לכקחלה )ומ'ב( ועיב שח. בע.נן ר'ש" לרע 1ינ[ הנחל לצלות רוצה "נמ

 אותו שקורעין קריעה באותה מני לא -לכתחלה אף סועמת כקריעה ליה מני רלצל' רכתב ו"ת- לפי'בסמ"ק
 דכתב -רהא ונ'ל עכ"ל זו בקריעוץ מני ריעבר 44בל לכתהלה א)י'( ק5 )0"6 האחרונ' רביע' כלחולקיןלשניי'

 כמו לר'ת בין לרש"י בין שרי קריעה בלא אף בריעבד בצלי רהא קאי אצלי לאו זו כקריעה מנידבדיעגר
 רם"ל לר'ת מינה ונפקא מועמת קריעה מקרי זו דבדיעבד לאממעינן אקא אלא ]כג[ הפוסקים כל מרברישנתבאר
 בדיעבר אפילו כצלי אף לרש"י רכתב או"ה כדברי דלא נ"ל וכן שרי כשר עמ אף מועמת כטריעה בשלודאם

 שכתבתי: כמו אלא נראה ואינו  הממ"ק מדברי כן ולמד מועמת קריגהבעינן
 לאכול שלא נמנעים ת"ח רק בשר בלא היתר העולם רוב נהנו ]כו[ בפשמיר"א ש"ר כהנ"ה עוד מהיא"י כחבף

 'םממפשן,3ן"ע.4541?ן'"%" ואיכא במחבת לאפות במדינתינו רנילין רהאידנא נכ על אף כיבש לא אם ומ"ב ש"ו קורעו אפילופשמיר"א
 כחל של ]ימ[ מ.לייחא על חפ בשר ש5 וגו[צייתא ש'שמ היה טעשה ע'א תשט'נ דף מרדכ' נהג'היא

 פשמיד"א ןם לכתחלה לאפות ליזהר יש ומ"מ דמותר קפ"ב מימן בת"ה וכ"כ עכ"ל בריעבד והתירוחם
 באו'ה וכ'כ עכ"ל לה רחש ולית יתירה חומיא זו ונם כ' וב"י עב"ל החנור בפי לא אם- הסנדר תוך בשרשל

 - עב"ל: קמן בתנור אמילו ]כט[ בשר של פשמיד"א עם לאפות רמותר י"חכלל

 אסור בשרא תותי אפילו בכותל ומחו וערב שתי קרעו רבשלא והרא"ש התום' מדברי ומשמע ב"י וכתבלמעלה
 בדיעכד אף דאסור ה[ תשל'ה דף פכ"ה המרדכי וכ"כ עכ"ל חלב עדיין בו שיש הכחל על שנדמף שמנוניתמפני

וכן
 יעקבמנהת

 רס6 ס:וי' דכר נו6ן ככות3 טיח0 קסס וכו' ככות) וטחווערכ
 ופלכ"וכ)ח' סתי קליפס ר5ריך רק טרכ כתכ )6 ססת6פד

 טלכ רכלי ק5ת 3ייסכ נורחיק פ"כ לג"ז דף פכ"סחנוורות
 ק5ת כ6ן סרכ כרכלי נוגיס פ"ג פ"ך דף סכפ ככ6רגס
 כנוו נכונס טגיל60 נל6ס )פ"ך 6כ) ס0 ופיין )ייסכוכרי

 כ16"ס וז") כר"מ סלכ סכתכ )טדי6 ת65חי סכן נפני'סנתנסי
 וטיחט ועלכ סתי קייפס )פסות כ5)י 6ף פע0 ונסגו י"חכ))

 סך"נו עכ") רס"י )דעת זו חונור6 רנכון ננ"י ונוסכועככות)
 סכתכ סיסכ"6 ע) 5' סימן טכ"י סכתכ נוס פ) סרכוכוונת
 כן גט כפינן כן 06 %)י יסורס ר' כויתוק0 יס"יד)דעת
 )רעת כן ספי' פכ"ס גיכוריס כס)טי נו65תי )וכן ככות)טיחס
 6)6 ]כג[ : כנו"ס נכונס וסגירס' סרכ כוונת כרור זס פ'ס(רק"י

 0סנו"ק רכלי 3תרן ס)כוט כעטרת נוסרק") כוונת וכן .63סמפי3ן
 ס16"ט כתכ 0יתר. סע1)0 רוכ נסגו ];ד[ : סס פיין ון1' 51ריכין כרכייו סופר טעות י0 וכוך6י נופורככי' סדכריו -6ן

 6פי)ו כפסטיך"6 חחתירין ס6נו פי פ) 6ף ח' ריןי"ח
 )כ גכי )פי) כך6ית6 כיס1) כנוו 5סחזיק מחכתכ65
 כיון ' כך כ) נוחנוירין סכ6 נוקו0 נוכ5 כ'( רין כ"ח כ)))פ"5
 5' סי' כס"ך ועיין פכ") )כס)1 3כתח)ס 6פי' נותילודר"ת
 קרפו ר6פי' נוסכופ . כסר כו 6ח"כ י6פס סכו6 ]כס[ : י"טס"ק
 חסור סקררס נו"נו )כד ככיס31 דיפכד רנוותר וע"נ ופל3סתי
 וכן רי"ג סי' ט0נו"ק וכ"כ ח)כ( )וכ"ס נסי נו 6""כ5כס)
 י"ח כ)) כ6ו"0 וכ"פ וכפט"ז נכ"י ופ"ס 5' סי' כטורחסכוע
 תוך סקלירס תוך, סנתכס3 סכסר ג6סר 3ריפכך ו6פי' ו'וין.
 )סק5 6ין כיכס ר6פי)ו נוסכופ . כ)) )סק) 6ין וכטחכת,כו[ : פכ") רכ6טי. 0כח3 פס סכסר כנתכס3 רסוי 5פתמפת

 כ)6 טיינו כוותר דכיכס נותח5ס סכתכ ונוס כנותכתכתח)ס
 סיג1)1ן 3פי נזסלין חכנויט סת)נוידי יכס 6ינו 06 ררוק6מחכת
 ט6י כו)י גזלו )6 כיכס 536 5נוטעס 61תי כנוחכת63פות
 6פי6 כנוחכת 36) תחנת כ%וטותל

. 

 )גחח)ט )טק) 6ין כיכח

 כסינוני' 3קנון סרכ ונו"ס 3כתח)ס )6ט1ר סיס 3נוחכת"העדט
 6)6 נותירין 61ין כתחכת 16תן 161פין סו6י) נוח:נירין ויס11")
 רנזסרי' חכנוי0 סת)נוירי פ) כ11נת1 כוחנוירין ויס "ט6י עכ")כיכק

 כנוחכת )6פות ס61 1רגי)1ת סו6י3 סנוזרין נוחכת 3)6כפסטיך6
 )סק) 6ין כיכס 6ף כנוחכת 36) ס6י כו)י גזרו )6 כיכס36)
 5' סי' וכס"ע וכסינונ' כ6ן 0לכ כווגת וכרוי פסוטזס

 כסזתנים )קנון סרכ רכרי רנוסכועות סכתכ י"ח ס"ק קסכס"ך וד)"
 נוסרס") כהעת וס)6 נוותר כנוחכת 6פי' ריכס נוסנוע ססוכס"ע
 דעכסיו כפכ"ס ס0 נוסיס") וכתכ כ)) נוח)וקת כ6ן ס6ין רק%1
 כיכס כ"6 כפסטיך6 16כ)ין ו6ין ח;נוי0 כת)נוירי נסגוכ"פ

 ססון נוסר"6 כתסוכת וכתכ . כח) ס) נו1)יית6 ]כז[פכ"):
 וכסר ככח) סת)16 ווערס"ט כ)"6 טקורין טכחי6 ע) קג"טסי'

 : פכ") - 3;תח)ס 5)1יס 6פי)ו )%כ)ס 6סורס -דסטכחי6ופ0קו
 )כתח)ס 6פי)ו 3ססי0 נותיר וס0 י"כ רין י"ח כ)) כ16"סוכ"כ כסי ס) נו1)יית6 ע) כח) 3טסי0 6יפכ6 וס"ס גח). ס)]כח[
 כסג"0 5' סי' וכס"פ . קטן כתנור 6פי' ]כע[ : ע"ס זס ע"גזס
 וכ"כ 3כתח)ס 3יזסל טוכ סתנור"נו"נו סתו0 ו6פי' סלככתכ

 6ות ט"ו נתיכ -ירוחם לכינו . כדיפכד 6ף י06ור ])[נוסרס"):
 ככות) וטחו ס"ו קרפו כ)6 .6ף כריפכך 63סול ר6ין כתכי"6
 וכת'ס כחירוסיו וסרסכ"6 פ"ס וסר6"ס סתו' נוסכופותוטכן
 כ)) קריפס כ)6 6ף כסר6 תותי מותר 3כתח)ס ר6פי)1נוסכופ
 נוסנו"6 פ"ט סרנוכ"ס )ודעה סר6כ"ן כס0 16"ס כג)יוןוכ"כ
 סס( נוסנס כ)חס ור)6 ככ"נו פ"ס כפינן ק5ת רקריפסנוסכופ
 נוסתסק סס61 6)6 כן ספ0ק ר"ת כסס ג"כ כתכוסנוררכי

 5סק5 סדכליס 0ת0 ס"ך 5' סי' ססג"י נ") ו)כן כדכל00
 5שט טי' סכ"ט נוטרס") רפת וכן 3נוע)ט סכסר 06 פניןככ)
 כסי6 תותי 06ור )כתח)ס דלק וסתו' סר6"ס דפת3פרס
 ל6ט ר6)ו 0פק ו6ין פניין ככ) נוותל ודיפכד גקרע 0665
 וטר6'ם סתוס' דעת ק סנופלט סי6"ס ת)נויד ירוחס ר, רכריסרכ
 ופיין דרכגן כח) גכי פוסקיס סני כ) נגך כ"כ נוחנויל טי'65
 ויפכר )סחמיי 6ין .פכ"ט ק5ת דקלטו וסיכ6 י"ג דין טלכט"ק

משפ



 66ננדןןץבטאךצ בשר עם כהל מליהתדינירעדררז

 למעלה בין לחלמ אין שלנו דבשפורין ואע"נ ])כ[ בדיעכד שרי שעליו בשר אבל אמור דכחל באושה וכ'פ]65[
 : עכ"ל נתהפך שמא לחויט ])נ[ אימור מחזקינן לא דיעבד אאל לכתחלה היינו לממהבין

 אפי' ובריעבד בשרא תותי רק שרי לא רלכתחלה צלייה כדין מליחה רדין הרשב"א בשם המור ערד וכי4ג
 לכתחלה למלחו שמותי כתב הרא'ש אבל מותר בדיעבד קריעה בלא מלחו שאם הרמב"ם וכ'כ שרי הנשרעל
 לא ואם צלייה כדין מליחה דרין כתב י"ח כלל ובאו"ה . עכ'ל חלב מוציא המלח ראין ענין בכל בשרעם
 קריעה למליחה בעינן ולכתהלה בצלי כמו שרי מועמק ובקריעה בצלי כמו בדיעבד אפור ומלהו כללנקרע
 בדיעבר מותר ויטעליו בצלי כמו אמור שתחתיו הבשר בשר עם מלחו ואם לצלי כמו בכותל ומיחה וערבש"ו

 דהא אסור דיעבד אף כלל נקרע לא דאם כמ"ש נראים דבריו ואין עכ"ל כלל בשר עם למלחו איןולכתחלה
 ומיחה וערב שתי נקרע ילא שיו ומונת עמו בשר יש אם מ"מ שרי בכה"נ בצלי דאף ])ר[ לעיל כחבתיכבר
 הרשב"א דכתב והא בצלי כמו שרי שעליו הבשר אבל אפור שתחתיו הבשר ונם בצלי כמו דאמור אפשרבכותל

 למימר אפ'מר או בצלי דינו שהוא כמו בכותל ומיחה וערב שתי נקרע אם היינו בשרא עילוי שרירבדיעבר
 דאף רם"ל אזיל לם2רתו דהרשב'א א"נ ])ס[ להקל יש במליחה בכותל מחו שלא אע"פ ועיב שתי נקרעדאם

 שאנו שכתבתי מה לפי אבל ענין - בכל במליחה נם מתיר לכן צ' מ" בשמו וץב"י כמ"ש קריעה בלא מוחרבצלייה
 ענין בכל להתיר בדיעבר שיר לממוך הרא"ש דעא וכיאי במל'חה דה"ה אפשר קייעה בלא בצלי לאסרונוהנין
 דהרי להקל יש הפמד בלא ואף ])1[ מרובה בהפמר לא אם להחמיר מוב אך בממוך שנתבאר מוהר"ם דעתוהוא

 שאמ לממה היא אם הכחל אומרין דבצלי אע"פ לממה הכחל א2ילו הכל דמתירין משמע ומהר"ם והרמב"םהרא'ש
 שרי .לכ"ע כן אם ' קריעה בלא בצלי מתיר מ"מ להו דמשוי להרשכ"א ואף מבצלייה במליחה יותר להקלריש
 שנמלחא ובשר בכח[ מעשה ע"ב ת'טמ"ב דף מררכי בהנףץות וכתב דרכנן באים'ר להחמיר שניהם מברח נחפוםולמה
 אין אבל "ז[ ה'ה כך שהיה טח דמע ונראה עכ"ל שניחם מהי"ם והקה- בכשא"מ שמוהו ואח"כ טנרקב בכלייחד
 מנוקב כלי דנקפו ואפשר ])ח[ שריק משריק רשייך רם לענין רק חלב לענין מנוקב לשא'נו מנוקי כלי ביןחילוק

 וטיחה קריעה לאח' בשר של נכלי וליתנו כשר של כסבין לחתכו ]מ[ לכתחלה ומותר צ' סימן בפור כתב"ף : לי נראה וכן לחלק אין חלב לענין אבל ושבבש' שבכחל דם משום ן 5טן
 דאין לעיל רכהכ,י וא'ג"ג בשר של בקרר' או בער של בכלי הצליי' אח' ליחנו דמות' וב"ש הרא"ש וכ"כעכ'ל
 בקדרה כשר ראפילו הרשכ"א בשם ב"י וגחכ מותר אק"כ ]מ6[ נצלח אם מ"מ ומיח' קרש' אח אפי' לבשלנוהנין
 דומה ממכו שנומף רמה עין מראית משום אלא לכקחלה אמור ולא שרי בשרא עילוי בשפור אפי' דהאשרי
 בי"ן משמג ולן עכ"ל וטיחה קריעהץ לאחר דוקא ומיהו כחל פעמי' בשר פעמים אחר בשפור לצלוח ומוחרלחלב
 ואפשר כחל בו וטצלו בשפור לצלו' ראומר ע"ב תשל"ח רף פכ"ה כמררכי דלא ותומפת ובאשר"י ע"ב תשי"הדף

 באומו לצלות אח"כ מותר ודאי ומיחה בקריע' ]מנ[ כרינו נצלה אם אבל קאמר ומיחה קריעה בלאדהמרדכי
 לכהחל' ]תנ[ דמותר קפ'ב מימן ההשן בהרומת מהרא"י וכ"כ שנתבאי כמו בשר עם הכחל ליתן מותר וכןשפוד
 שמחמירין בדולים שיש ואף דהמנהב פשומ וכן לא,ןמגךי~ט;,מןטיחה בשר כלי תוך ולהניחו בשר של במכיןלחתכו

כאעמיה
מנחת

 6ע"ג . כ6ועס פס' 1כן ])6[ : כלע"ו כסר6 עי)1י 16 נסר6 ה1הינס"מ
 6י5טרך מ"מ קריעס כ)י )כר1 סנ35ס כח) 6פי)ו 16סרר6ו"ס

 כל נ6טר ק5ה כקייעס 6פי' כסר6 הוהי רכנ35ס)6קמעינן
 ס" . ס)כו דכספ1דץ גכ. נ1) ו6ח ])כ[ וטאכ: ס"ו קר"יס65
 סספור נתספך ס)פטליס כ"ן סכח5 מן 6סור יס6 סכסרעס
 סכסר נ6נ~י סכח) נקרע ס63 וכ"ן כטר6 עי~י סכח13ס1ס
 כקר6 עי)ר סכח3 סיס כ1ר6י 06 6כו 6יסור מחזקינן )6מ"מ
 )רעה ריעכר 6פ" וט"כ ס" סכח3 נקרע )6 06 סכסרנ6טו
 ו6מ וז") כ' טעיף 5' סימן כס"ע סרכ וכ'פ וסמררכיס16'ס
 ס6ו"ס וכ"כ . עכ") 6סור וסתחה1ן נווהי סע)יון נקרע65
 5מע)ס נופעפע רכח) 6מרינן ר)6 סס וכהכ כ' רין י'חכ))
 : י"ז ס"ק כעז כ)) וע") מפעפע סח)כ ס6ין לפי סכטרת1ך
 וז") יאכ ס"ק 5' כסי' סס"ך וכהכ " נהספך סמ6 3ח1ס])נ[
 ס1ס סיס ע6 כספ1ד תחוכיס סיו טסניסמ יר1ע ר6סונר6ס
 ר6ף ])ר[ : עכ") מותרין סניסס החהון 16 ע)יון נוסן6חר
 סרכ וכנו"ס כ5)י ר6וטר 3סטתו 6זי5 סרי.וט16"ס ככסאבכ5)י
 וכן 6זי). 5סכרהו רסרסכ"6 6"נ ])ס[ כסמו: ט' דין)עי)
 עאס: רכיעי קער ג' כיה וסק5ר כהס"6 טרסכא6 מרכלימקמע
 ר6ין סרכ 0הכ וכסימניס . )סק) 'ס ספ0ר כ)6 ו6ה])1[
 סרכ פסק 5' סי' כסעע 6כן מרוכס כספסר 6"כ 656)סק5
 כפכ"ס מסרסא3 וכ"כ כריעכר כמ)יחס ענין ' ככ) )סק)בטהס
 6ין 6כ) ]לז[ כ"ט: 0"ק )עי) 'סכהכתי נוס ועי' ט'טימן
 ד1חקיס מס ירעתי 65 . מנ1קכ )ס6ינו מנוקכ כ)י כיןחי)וק
 טימן מרוטנכרק תסר"ס כתס1כה ס)6 מסר"ס כרכרירסרכ
 סחוטס ח)כ 3ענין ג"כ )סרי6 מח)ק י"ר סימן וכר6כ"ןקכאח
 : 51"ע ע"ס ' רס )עגין כנו1 מנוקכ ס6ינ1 )כ)י נונוקכ כ)יכין
 ס6ינו ככ)י ססכוס1 רנקט וס6 . מנ1קכ כ)י דנקט ו6פסר]5ח[
 מנוקכ ט6ינו ככ)י ססמסו 6ף 65סטועינן 5מינור ו)יכ6תנוקכ
 לק"י וכדעח יו5יתס סיע1י ססט סככל ניו5 טדס ג6כ~ה65

יעקב
 ג'כ טרכ .כהכ )6 6מ6י 6"כ י"ר וסי' כ)) )עי) סרכססכי6
 3ומר ו6ין רנקט כח) מ'ס 1עור מנ1קכ ס6ינו כ)י ע) זסהיר1ן
 )מימר כעי ר)6 מסנוע זס לתירון רס6 סיס כך ססיסרמעסס
 קוסיית דעיקר 51") מידי קקס )6 מעיקר6 י6)"כ ססיסמעטס
 סכוסו 6פי)ו ס% מנ1קכ כ)י )נוהני 56טרך ר6מ6י סו6סרכ
 רגקט תהרן 5כן 16סר 6ינו כן נס מג1קכ ט6יגו ככ5ינויר
 מנוקכ ס6ינו כ)י כך 6חר דנקט וס6 רס מסוס מנוקככ5י
 וזס נונוקכ ק6ינו ככ)י 6ף מסח)כ ג6טך ר6ינו )יכות6סיינו
 כהכ 5' ס"ם טכט"ז סר6יתי )פי זס ככ) 1ס6רכהי סרכ כ1ונהפט1ט
 סככח) רם נוטוס רנקט נונוקכ ס6ינו וכ)י וז") סיככסס

 : כרכריו יט ק'ס ו6ו)י יפס סעהיק 1)6 עכ") ח)כ מסוס)6 וטככטי
 סכוסו ר6ס 6' רין י"ר כ)) )עי) ועיין . 1סככסר סככח) רס מסוס])ט[
 ס'ס 6"כ ק)יפס ר5ריך 5יר כו ונמ65 ככס6"כו מ)יחס )6חרכסר
 קררט נו'ס רהענוס 61) . כסר ס) כסכין )חהכו ]נו[ : כח) 3עניןסכי

 וכנו"ס כסר 6ח"כ כס )כס) 6סורס רסקרר' כח) כוסנהכס)
 כסר כו )כס) יכ6 סמ6 כו רסחמירו סהס ס6ני כ"ר ס"ק)עי)
 וכן סעט"ז כ'כ כס"ג )נזור סייך ס)6 כסכין נוס6"כ סכח3עס
 כס"ק סם ססאך כי1ן ו)זס מיינוון 1סנ"ס רי"ג סימן כטמ"קס61
 )כס5 6פי' פי' . מוהר 6ח'כ ]נו6[ : יפס טעהיק ס)6 6ךכא6
 נו'ז סי' פכ"ס נוסרס") 6כן כסנאס טאנ כס"ע סרכ רעהוכן
 ועיחס וקריפס 5)ייהו 6חר 6פי)ו )כהח)ס ' )כס)ס ד6טורפסק
 . רנוותר ור6י וטיחס כקריעס ]מכ[ : 5' ס"ס סכאח רעת סו6וכן

 5רכו כ) סנ5)ס רכ) כהכ נ"ז סי' וכפכ"ס נ16"סונוסרס")
 ו3עגין כסר ס) כטכין )חה1ך מוהר ג?כ ככוה3 טחו )66פי)ו
 כפיני יסיס ס)6 )כהח)ס 6סור ס"ו קרעו 6ס 6ףסספ1ר
 6חר וזס 55)ות 6טורין זס עס סזס וט)עס כח1כסססמון
 סלכ ורעת )כון סספ1ל 5ריך ס"ו נקרע )6 ו6ס נווהרזס

 מוהר כ)) קריעס 3)6 ר6ף מכו6ר 5' טי' וכס'עכסינוניס
 5חהט 5נתה)ט ]נוגן : ג"ר ט'ק ג' סי' טטאך סכליע וכןליעכל

גס0יו



ןקבם4שרז בשר עם כחל מליחהדינין,ררת68
 להימרא בין לקולא בין בשר כשאר דין לו יש צלויתו לאחר באו"ה וכ"פ עכ"ל האי כולו נחמיר לטה אממתמיה
 וכתב עכ"ל חמימה דבעי רש'י בשם ע"ד תשל"ד דף פכ"ה דכתב כמרדכי רלא אבילתו אחר שיניו לחמםיא"צ וכ'ש והרחה קנוח ללא בשר אח"כ . 1לאכול בשר של במבין ולאכלו חם בשר אצל צלייתו אושר להניחוומותר
 תחלה שקר~וה מאחר לחוש אין הלב מלאת נומות אח"כ נמצאת אפילו קריעה לאחר מלחו או צלאו ראם.עור
 הכחל להני' ומותר כמבושל כבוש למימר ביה גזרו לא ]מד[ דרבנן שחומה וחלב הואיל באו"ה כתב עורעכ"ל
 בחלב הכחל שרו אם מיהו בעין והוא צלול שבתוכו שחלב פי על אף הכהמה שחימת לאחר יומיים או יוםשלם

 ב"י וכתב עכ"ל קרעוהו לא שעריין אע"פ והי בעודו במכין כחל לחהוך דמות' י"א אות וחוה ארם במפר כתבכפן : עכ"ל ראמור פשימא ]מס[ מיתה לאחרשפי'
 : הוא ופשום עכ"ל בשר בשאר כמו אחריו נבינה יאכל לא כחל האוכל לקמ שיבוליבשם

 : דינים ני ובו וכליות מהול בדיני . ל"א ימי'כ2לל
 והכי דבר לכל בשר שאר רין לו יש רטחול הפומקים המכטת הוא וכן ה*א בעלמא שומנא מחול ש'ד כתבא

 : בשר בלא רוק' היינו מחול לב'של רמותר הא רכתב ר' עמור תשמ'ב דפ מרדכי כהנהו' דלאנוהנין
 באו'ה וכתב עכ"ל אמך. הורת תמוט אל שנאמר משום בקררה לבשל אמור הכליות הרוקח נשם האנור כתב23

 כתכ ב"י אבל לשונו כאן ער שרי בדיעכר מיהו זכר ביצי וכן ]6[ דם רוב ביה ראית משומ נהנו דכן א'כלל
 : לכתחלה להחמיר ומוב ]כ[ עכ"ל פה פוצח שמענו ולא הכליות לבשל נוהניםואנו

 במחול המחול חלב רבמל וח2יריו משולם הר"ר והתיר ניקר בלא שנצלה במחול היה מעשה ש"ד בהב"ה כתבג
 ומממע עכ"ל רא2י"ה האמו' חלב ננר ששים הוי ש"ו כשר והחלב דהמחול רשעריהו שבו הכשר ובחלבעצמה
 קאי מחול ראמתם כך משמע דהלשון ועור למימרא מאי דאל"ה שבו חלב ננד ששים בו יש מחול דמתםמכאן
 להתיר ראין נראה ולכן לב לענין אותו כמ"ש זה שיעור ולכתוב דבריהם א לחב להפומקים ה"ל דא"כ צ'עומ'מ

 לאשמעינן ואתי ששים דהוי מחול או:ה רוקא שיעורו דהם למימר ואיכא ששים בו שיש "דעינן א"כ אלאממתמא
 דהלשון ואיג"נ ל"ז ומימן כלל כדלקמן .החולקים ממברת לאפוקי בצלייה א2ילו במ' ודינו מ2עפע המח*לדשומן

 : הלשון וליישב לרחוק ויש הואיל ולהתיר להקל לממוך אען ]נ[ מ"מ מחול מקם שערו דהםמשמע

 : דינים י"ם ובו והיתר אימור לענין עכו"ם נאמנות ביין . לך"ב רכ2י'כ2לל
 אלו דינים נתבאר ככר מותר ונכנמ יוצא ישראל אם תרננולת מלנו ישראל שבבית שפחה או עכו"ם נש"ד כתנא

 ולא הרבגולת עכו"ם מלבה אם ונראה במל"ת נאמן עכו"ם ררבנן אימור רלנבי שם ונתבאר א' ומימן כלללעיל
 דאף דרבנן איסור רק אינו רהא נמלנה שני בבלי לומר נאמנת ]6[ בשני או ראשון בכלי נמלנה איירעינן
 וסי' כלל לעיל שנקבאר כמו עליו עובר אינו שבשלו רם דהא ררבנן עימור אלא אינו ראשון בכלי נמלנהאם

א'
 %הנכ"2מח"ממ

  ססכין כטסונח  ררווס6 פכ"ס סו"ן וכת3 . כטו ט3כמטן
 . כמכוט) ככום 3מימר כיס גזרו )6 ]מד[ : טסונח 63ינוטס6שכ
 11") כתכו סכ"ח סי' מר1טנכרג 1מסר"מ י"ר כמי'סל6כשן
 עכ"). כככיסס נמי 6וסי ככיס1) סכ:ל 6ת ס6ומי וכח3וככר
 כסר ע0 סכח) כנככם )דכריס0 כוולס ס16'ס רג0ונר6ס
 כנככם ג"כ 16סי 1)כן דרכנן 6יס1ל יק ס61 לילס סח)כ6ף
 ע5מס ככח3 ס61 סקע6 5ד דעיקר 6ך סחוטס מ)כ 3ס6יסכח)
 סכם)1 כח) י"ת ס)ועת )פי נתוכו סככומ כח%סנככסס
 מ"מ )6ס1ר נ1סגין ס6ג1 61ף מותי קייעס כ)י 6פי')כרו
 16 כסר ס6ר ע0 כנככם מם6"כ גזר1 )6 רלכגן כח)ככככוס
 כככום 6ף 1)כן 6ס1ר )כ"ע כס"ג רכנתכם) סחיטס ח)ככתוך
 סט"1 סכתכ מס מי1ם3 1כזס . כמכוס) רככום כ11ן )סק)6ין
 1רו"ק ע"ם 1כ1' דכסנו1ך רכרי1 ותמוסי0 ס6ו'ס ע) 5'ס"ם
 )כרס 6פי' סככר כנככסס כ' ס"ק כ'ר כ)) )עי) חכתכתיו6ף

 1גס ככיס1) נ6סרס 6ינס ספיסקי0 )יוכ סס לגס 6ףדנ6מל"
 6ימ1ר סככר . ד0 מיקרי סכח) ח)כ נגר מ"מ רוכנן סככרדס

 כ"ר כ)) )עי) וכמ"ם רפכ"ס כם"ם )סרי6 כר6ית6ך6וליית6
 תיי ד6יכ6 סכ6 דס6ני 1עי") ס' מ"ק זע כמ" ועי' ס'מ"ק
 ייכנן ככום ע"י כח)כ כסר וגס רלכנן טחוטס וסח)כדרכנן
 ר6ס1ר. פסיטי ]מס[ ד0: )ענין מם6'כ מת1רס 6מלס כיסו)דע"י
 )6יסול כן י6מר קר1ם פס ע) תמסתי 11") כתכ 5' ס'םסט'ז
 ס61 ר6ימ1ל עיקי דס6 סח1טס .כח)כ ככוט כטי כם6לכזס
 6פי' כמכ1ס) כככום 1ס6 כע)מ6 כח)כ רכסל גזילסחסו0

 כיסו) דלך יק 6מרס ר)6 סרי סתולס מן כח)כ נטי3ם6י
 נר6ס וכן 3גזייס גזירס )מיגזר ומנ)ן )גזירס גזילס ס')6'כ
 סעתיק1 סכת"ח 6ע"פ נם"ע )6ימול סעתיק ם)6 למ'6ועח

 וכ1ד"י עכ') כנ)ע"ר סכתכתי מטעס ככוונס עסס יכ6ן6פסי
 זס ס)פני מ"ק ססכ6תי ומסר"ס סי36שן דכלי ממנוגתע)ס
 )גזירס גזילס ד6יכ6 6ף ככס"ג מדכויסס"ר6מרו )סרי6ומכ61ר
 רככוס סת1ססת כקס סס גגס"ק סס'ך טט'ט ~טלו~יטן

 חכמיס גזילות )סדמות ו6ין )גזילס גזילס רגזלו מ5ינופעמיס
 כ6ן ססעתיק )פי זס יין כם'ע סרכ סעתיק ם)6 ומס 3זוזו

 ס51רך )6 פסיט1ת' ומר1כ פטיט6 ס)הון ס6ו"ס כס0ו3ר"מ
 כ)) פסיט6 ס)מון סוזכל )6 ס)פנינו כ16"ס 6כן כם"ע)כתכו
 : עכ") דיכנן כח)כ כסל כ) כמעכסנ6ס מותי מ"מ דג6מר כסר ע0 סנתכק) וכח3 כ6ו"ס עורוכתכ
 ד11 ט"1 %) וע") הי 1513 הו ]6[ . לא ומימןכלל

 וסיינו . 3כתח)ס )סחמיי 1ט31 ]3[ :1"ג
 ס"ע מס0 1סח)כ סקר01 ס1מיי יק מ1תי כמ)יחס 36)ככיס1)
 -דמרינ6 ע'ד כמי' סט"ו וכתכ )סק). )סמ1ך 6ין ע"ד:]גןסי'
 5ריך ס' 6יכ6 6פי' ומיסו 1ז") כתכ ע"ד כסי' 1סכ"ח )6סורים
 6ית 6י ספק ס61 ו06 ס6ס1ר סטח1) 3ח)כ מכיכ ק)יפסנמי
 סנמ)ח כסר 6כ) 6ס1ר כו)ו סטח1) 16י )16 6מ ס'כיס
 כם6ר 6מרינן 1)6 סטחו3 56) ק:ו1גח כלוק1מ כק)יפס מגיעווו

 רכמ)יחס 1עוד 6יסור כספק 1)6 6יסול כ1ד6י 6)6 חנ"נ6יס1רימ
 1)6 6ימול כוד6י 6)6 נסנו ע6 ס61 כע)מ6 ח1מר6חנ"כ
 ונ)6"ס 6יט1ר וד6י סוי סט"1 דעת ו)פי עכ") 6יס1רכמפק

 : 51"ע יריעס חמר1ן ספק דסו6 כי1ן ספק מיקרי )6זו
 נמ)גס. סני נכ)י )1מל נ6מנ1ת ]6[ . לב המימןכלל

 כט"1 ס1כ6 ס"ט סי' כר"מ סרכוכ"פ
 כסג"ס י"כ מעי' ם"ח מיי כם"ע סרכ כו1נת וזס כ"ר ס"קסמ

 ספ1מקיס סכתכו כמו כ)ומי זס מדין ס"ט סי' )קמן ועייןסכתכ
 6יס1ל דסו6 מטטס כמ)"ת עכו"ס דנ6נון 6חר1כס סרחס)עגין
 סם"ה )כע3 ל6יתי 6כן סמ כר"מ מכו6ל וכן כ6ן ס"סדרכנן
 6כ) 1ז") כפסיט1ת כתכ מ)יגס דין 56) )"ך ס"ק מ"חס3סינון
 מ"י ס"ט מי' )קמן כדמסני סכ6 מסגי )6 ת1מו )פימסיח
 6נקיות6 רעכו"ם טעמ6 נמי ד6יכ6 מם1ס 656 מסני )6רסתס
 ממנו נע)ס 6יך 'דעתי 1)6 עכ") סכ6 טייך )6 11סקפלי
 תמיס ועוד כ11תיס ד)6 כפסיטות ופמק וכד"מ כ6ן סר3וכרי
 1נסשם )"ט ט"ק כ"ט כסי' ע5מו כוךכריו לס6 סס"ך ע)גטגכס

9%
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 ישראל במיב יודעה והוא ונכנם יוצא בישראל רק ]נ[ מוץימנא לא ראורייתא אימור חשש שיש בדבר אבל%
 : א' ומימן כלל לעיל נתכארו אלו רינים וחילוק נאמנת אינה הכי בלאואבל

 מותר דאורייתא אימור בוץן ה'ה היחלפו שאפילו מרברים ובו בחנותו עכו"ם וץמניח קי"ח מימן המי"ר כתב11
 המומקים המכמת הוא וכן ]ד[ שם ב"י וכתב בחליפין עכו"ם נוץלה אא"כ ה[ להכשילו הוחלפו שמא חיישיגןולא
 לחבירו וץשולח דה"ה א"ז בשם ש'ד בוצ"וץ היא כן בחליפין שנהנוץ היכי אלא עכו"ם החליף שמא חיישינןדלא

 חיישינן לא החליף אם ריוח לו אין שוץכותי כיון זר מו ששלח כראשון שמן שוץוא וראוץ כותי עם בשרחתיכות
 : עב"ללחליפה

בהב
מנהת

 6כקיות6 דעכו"ס טטעס ג'ט ר5ריכין רס6 מכ61ר י"ט ט"קק)"1
 כנו)"ת עכו"ס נוטינון )6 לכן  5י0ור5 וייהחוס  ממסקפוי
 6' כ)ל )עי) וכת"ס קסרי ד6כקיות6 טטעס כ5ירוף66"כ
 כליס כטכטר סתס דדוק6 כלל 6יט1ר6 6תחזק ל6 כ6ן61"כ

 כ6יסור תוחזק 1ס61 6יטור כליס כ6ותן' נטתתט דוד6י6יטוריס
 וכן עכו"ס ע"י 6ימל תחזקת לסו5י6 כ6ין 6נו סעכסיו6ך
 סתליחס 6חר טדיחו סל6 כ6יסור טמוחזק 6חרונס ידחס3ענין
 6ין 6ח"כ ססודח תל"ת סע:ו"ס 6ך 6סור סוס .כ:ל סנוכיון

 ר6נקיות6 תעעס 66"ט 6יסור לוחזקה לה51י6 ד3ריו עלטונוכ'ן
 6יסור כחזקת סחחיכס דסיס 5ע"ג ת)יגס לונין כ6ן תט6'טקפדי
 ל6כלו "ו 51לייס תליחס ע"י ל6כלו סיתר חזקת לו סיט ת"תדס
 ככלי תלג עכו"ס סיו6 ולותר ל6סור ר51ין ס6נו חי-רקכך

 עכו"ס נ6תנות תסני לזס ו5לייס ת)יחס ע"י נ6סר וט1כר6סון
 כ) 51לייט תליחס ידי על וגיתרת סר6סונס כחזקתו טסו6מ)"ת
 : וכס"ע כ6ן סרכ תפ0ק ל111 6ין לכן ופטיט כיור לי נר6טזס
 ג"כ ונכנט יו65 רעת כר קטן 51פי' . ונכנס יו65 כיסי6ל רק]כ[
 קע"ז טי' סרתכ"ן כתסוכ' נוס3ןע כן ד16רייה6 כ6יסור 6פי)1סגי
 עכו'ס נטכס 66"כ ]ג[ : ע"ס ל"כ ס"ק קי"ח כסי' סס"ךוכ"כ

 דק6תר 6ס6 ע"6 יאכ דף דעכו"ס פ"ק קתוספות כ"כ .כחליפין
 קרירות כ' טספתו ועכו"ס יסר6ל ור6יח תיתיך )15ר ס)כת ל6סס

יעקב
 סהום' כוונת לייס3  מוחיל טס תטר6:י נוטי"י31תס1נת

 סתס דגס ופסוטיס כרוריס תוטפות דדכרי נר6ס 1)ע"ד ע"ט.כזס
 מערכ טיס 6ם ד6ף מסוס )עכו"ס פטיד6 טוס )יכ6 6יכ6 ס6יגכי

 וסמוייים כיוקר כתדינתו ס61 וחמר6 סמורייס תוך חמר6כתדינתו
 3למי ומזדכן סם טפירט"י כתו כיוקר ססנוירייס כ6ן מ'מ3זו)

 )דחוק ו6ין טפטד סוס )ו 6ין עדיין 6"כ כיהו טכתוךסחתר6
 כמו כך כ) יוקר. 6ינו ת"נו כיוקר כ6ן סנוורייס ד6ףו)ומר
 6ינו זט לונו6 כג' 16 כ3' מזרכן סמורייס רק סתסטחתי6
 טס"מ ל(נו6 סתס סמורייס טוס כתס טט"0 :ק6לור 6ת6יד6"כ
 ככ6ן 6פי' ומורייט לות6 ר' טתס טוס דסחתר6 3קי15ררכות6
 ל1 דיטיט כיון סתס תצרכ יט6 ו6יה לומ6 ג' 16 ככ'ננוכר
 3דחי מזדכן דסמורייס וד6י 6)6 וק"ל סתס ונוכ'ק ככ6ןסיזק
 יטיט )6 מ'נצ חתר6 סתס תערכ סי' 06 6ף 61"כ דסתטחמר6
 כדכר וסנ6ט ריוח ד)ית כיון למיחס ליכ6 כן 6ע"מ סיזקלו

 ע) 6ני ותמט 6רכ6 נוט6י ר6יס סתוספ' תייתי טפיר61"כ
 סתס סתו0פה דכרי כי טיטכ 1ד1"ק זס ככ) סרניט ס)6סר6"0

  .ל *9  י_9;  ניעיע  4י  י";י ,י44 ,"י י,,,  ,"י,י *יע;4.
 ,-,,ן,- ";,,: ,,"" ","  "%ששףמיעישיםיע~

 ,4","4 ,"ון% ",4 ,א/* א ,,ע4 "4:ן
 כסר סרי פר" כקררס נכילס עכו"ס וסיי 6פיט יסר35חסדר
 לסכסי3 כדי כחנס 6כל לסרויח כרי סתיכס כסי וסקיל סלוכחוט6
 )רף כפ"כ תר6תרינן ור6יס לתרחוק סולך 6פילו חייסינן ל6 יסר6)6ת
 רכ 6ותיכ דעכו לנתיל6 ד6תו דתורייס 6רכ6 ססי6 גכי ע"כ)'ד
 61לור נטרס ת6ן ס6ירנ6 עד 61"ל כסדי נטורי עכו דתן6כסו
 טנוורייס קיסת6 6יערכוי תסוס 6י לט ניחוט למ6י ס6ידנ6ער

 כלונו6 סתרס 0ס קיסת6 3ופירס"י לות6 כר' דחנור' קיסח6כלות6
 כזול וסתוריי' כיוקר נתכר סיין זס עכו'ס סל כתרינתוכזוז6
 6לת6 לעירוכ6( וחייטינן כיוקר וסתורייס כזול סיין כ6ן6כ)
 תו0טות עכ") לעכו"ס סנ6ס דליכ6 סיכי לעירוכ6 חייסינןרל6
 זו טי6 י6ייט דת6י תתוסיס כזס טהוספות רכרי לכ16רטוסנס
 חייסינן ל6 כן על פסיד6 ליט לסוי דל6 טיכי כי סתסדס6ני
 על 6ף 'טפסד ס1ס לעכו"ס דליכ6 סיכ6 6כל טעכו"ססיערכ
 כס' 3זט סרגיס וכן לעירוכ6 הייטינן סנ6ט ליס דליתגכ
 כקוסי6 טרגיט סס סר6"ט וכ6וות כ5"ע וסניח סתריסלחס
 כו תערכ סנ,6 חייקינן ול6 פי' 11"ל כלסונו ומתרןזו

 פי' וכן טפסד טס 6ין תועט דכד3ר כ)1תר )סכסילו ייןחעט
 חלק כ' חלק מטר6ני חטר"י וכתסוכ' חריפת' פלפל6 כע)דכריו
 לי נסיר6 ול6 וז"ל 6לו טר6"ס דכרי ע) כתכ ג' תטוכהי'ד
 ו6יכ6 טעס כנותן 6ל6 תיתסר6 ול6 טי6 כס6"ת מין כנוורייסדיין

 ד6פסר סר6"ט על ססגט זו "ו"ין תטר6ני תסר"י עכ"לפסיד6
 סדרכס תס1ס חכמיס ס6סרו עכו"ס סל דדכריס סוכרדסר6"ט
 וכדעת טעס נתינת כ)6 6ף 6וסר 6יסור דכר כהוכסלערכ
 כטתו מסת"6 פ"ג טסת"ת )וכ"כ תסמ'6 פ"ט כסקגותטר6כ"ד
 הר"י וכ"כ מעמירין 6ין פ' סר"ן וכ"כ וטיטכא6 סרתכ"ן דעתוסכן
 סי' כפכ"ט ותטרס"ל וסר6כ"ר סרטכ"6 תסוכת כסס ק)"דכס"מ
 טפוטקיס דעת סכי6 תטר6ני תטר'י 0ל תס1כט כ6ותו טס גסק"י
 סס דמ"מ טר6"ם דעת לטי טיטכ נתייטכ ל6 עדיין 6כ)5לו(
 חייטינן ל6 כן ע) )עכו"ס פטיד6 ק5ת 6יכ' מיעוט כוכר6ף

 סיכ6 36) סרוטה חס1ט פחות ע) תדקדק נח דכן עכו"0טיער3
 יעכל 16 סיח)ף חייסינן סל6 ללויתר מנ)ן סטיד6 טוסדליט6

 8דדת

 זט דכר לסוכיח סס וס6ריך חלף סמ6 16 ערכ סת6חייסינן
 דנו6י עכו"ס לטוחן חוט'ן סת1)יך י' מטנס רדמ6י פ"גתתתני'
 טיחליף וחייטינן כפירותיו סן הרי עכו"ס 56ל פירותיווסתפקיר
 ע5ננס כתוספת חוכיח וכן כדכר סנ6ס ליס רלית 6ע"גכסל1
 יסר6ל מסדר דלמ6 ר"ה סס סכתכו ע"6 י"6 דף לעכו"ספ"ק
 לסגיס וי6תר כקדלס נכ)ס ס3 סכף 3תחוכ סיכול כגון6פיט
 סנ6ט סוס דליכ6 ד6ף סרי סתוספת עכ") נתכוונתיתכסילך
 סנ6ט סוס דליכ6 כיון חכנויס חסו מר)6 מייתי ותס כדכרסס
 לט ניחט למ6י פת גכי תעמידין 6ין פ' ד6ית' תס6 וכןכדכר
 סיכי -נוטמע ותזייף טרח ל6 6' חותס ר6יכ6 כיון סדדו כי6י

 גכי וכן סדרו כי דטס ד6ף פי' ל6חלופי חייסינן 6חד חותסדליכ6
 ליט ד)ית 6ע"ג קת6 דכר תעט כו תערכ סת6' חייסינןחלכ
 לטח)ית טורח ליה דלית דסיכי וד6י 6)6 פורת6 כס6ירווח6
 6ש דכריו תוכן ע"כ כדכר סנ6ה דלית 6ע"ג חייסינן לערכ16

 טנ6ס דליכ6 טיכי ל6חלופי חייטינן ל6 כחנותו עכו"ססתניח טרכר" ככל סתמ' טכתכו טפוסקיס וכל וטר"ן טטור כלטוןכ6תת
 06 עכו"ס מן לקנות 0תותר נוסקיס גני קייד סי' טטי"דתרכרי לטדי* תכ61ר וכן כקל )6חלופי ט6פטי כדכריס 6ףתסתע
 6ף סרק כ0ם טס סכ" וכ"כ הטס המסקיס תן כזל ס"ן6ץ
 לדעת כטסר טת6 חלכ כמו "ן מעט כסן לסתערכ "כלדכקל
 טמלח דחק6 טפוסקיס דדעת פטוט לל לכן סס חער6ניסר"

 ויס6 כדין יתכענו טדכריס סטחליף סעכו"ס יתפס ד6סכחגותו
 לרט גכי על סספתו קדרות כ' גכי טטעס סו6 וכן לזייפןנחסכ
 ל6 כדכר סנ6ס ליט דלית טיכי לכן לסדי6 3סס כפירס"י6חת
 יסי6ל ירגיס ו6ולי דפן 3חנס יסר6) 6ת לסכסי) טיח)יףחייסנן
 כזול סיין ד6ין דטיכי מסקיס גכי הטעס וכן לזייפן נחסכויס6
 דחייקינן טמ6 חל3 )וגכי כקל לזייף דיוכל * לזיוף חייסינןל6
 מקוס 16 כדכר )1 יס סג6ס נועט דעכ"פ תטוס סיינולזיוף

דהו"
 גני מס6"כ כח)כ( ח)כ דתערכ כיון זיוף 56)1 נחט' ל6

 גתכווגהי תכסילך לסניט '6מר יטר6) ירגיט 06 6ף כזט נכילטכף
 כחיטין חטין קמח)יף טגו"ס מוחן גכי וכן )זייפן גחטכ יס16)6

6ף
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 נחוחם חת.מ,פ והיו עכ.'ם גב'ת ישראל 'שע'שה הרבה נכינות על ר" כע,ם מ':ט'ד'ן אץ סש חטררנ' כתכ3

 ""ו.ן ש 5ןןה:%1שהגןען~שי:ם
ך

 4היעכיר. כד. של. אה דמאב' אמר.' דלא חד' פ פנ,הם דחל'ק
 ה"שראי

 עכו-ם של הנכינומ .א(ילו 1:ה

 כהנ 11נא."ה עכל נ:ר אנלי ט,וג,מ
 דנזמ,1

 האחר.ן ,ה מימ'גמן הר א.ן הוה
 רר~

 ש ב1%ג צ14וצםי%נשהנש4ס4;4 שא.ן רמימ" נורגין
 שה'עכ.-מ ברבר 'אנל ק"ח נ'ק המ,.י נינה

 נהנה:ל'פ'ש
 ולא רב וטן שהה אפ'לו או ונכנם '.צא א:ג'נ,ראל

 נ"ו"א נ,י,ינ""טן י:;%ג;הציי "43ששא4
 14ש ננוון"ךנהנג:: ן2ם ןזתב:נז 4הגץ4,י

 יעקבמנהת

 ::יי%:ןפ'כנב ,:ךנ,:%( גך, . ::ו י% ננ:"יי"ייי,'"" :,:נ:ע""ע"י
 6חד חותם ד6יכ6 כיון פי' 3זייף טרח )6 6' חותס ר6יכ6כיון
 רעכו'ס סיכ6 _6כ) זייפן גקר6 ויס' כפקו "קתמוטי מ5י 63תו
 ר)ית סיכי יח)וח 16 סיערכ חייסינן )6 גפסו )6סתנווטי נולי)6
 סיכ וכתכ 3ריכ6 51'ע ספוסקיס רעת 3ייסכ כרכר;ככ)ע'ר סכ6ס3יס
 3יס ר)ית "ע'ג סכגע )חוס יס רכיין כסגשס כ' סעי' קי"חכ0י'
 כסג'ס: ס'ר קכ'ח כ0י' ועיין וט'ז כס*ך ועיין כרכרסג6ס
 תסוכת כטס י'1 רין 3קנון סרכ ספסק רנוותרין.ו6ת וסקיכ]ס[

 ק6כי נו'נו עכו9ס כיר סגת65 סחותתת ע3 )0נווך ר6יןסרסכ'6
 ורו"ס חוזר ע5מו סו6 סחותנות סעטס כע5נוו ססיטר6) כיוןסכ6

 עכו'ס כיר סכת65 רנויירי 3קתן נוס6'כ סחותתת עססגכינות
 ספו0קיס חח)קין זס )ותטעס סחותס ע) סתכיכן )6 סחותתתעס
 )ח)ק תוכח חותנוות((כן וסכי 6' חותס 3עכין סו)ח 16 נופקידכין

 0'ט ו0י' ס"ז סי' כתטוכס נורכריו דס6 סרקכ"6 תסו'כדכרי
 יסר6) 6ותו 06 סגקכע סחותס ע) 03נווך ריס )סרי6תכ61ל
 ונוכיר ורו6ס חוזר ע5נוו סיסי6) רכ) ור6י 636 ורו6סחוזר

 סרסכש6 כרכרי ונווכרח וכרור טקוע וזס 3חוק. 6יןחתיתתו
 כתטוכת ור)6 ע'ס נושז כ3) כ6ו9ס נוסכוע וכן וכס'ע כ6ןוסרכ
 קכנוררכי ססי'י סכתכ נו' סי' נ' ח3ק גתסוכס 3כ כןתסרשי

 ח)ק כ' ח)ק טר6ני חסר'י וכתקו' ח)וקות דעות ססוסרסכ"6
 רשי 3רעת ררסכ"6 ס6י כין 3ח)ק ירר סכותח)ס 6ף ג' סי'י'ר

 1)ונור )כ כן תסר"י רכרי 3תרן נו0יק 3כסוף נו"נוקכנוררכי
 סגוככ'ן נורכתכ חותתו ורו6ס כחוזי 6ף )06ור סרסכ69סדעת

 סרוי ססו6 ינוסנוע ככחיסס סיקגיס יסי6ל רסות תתחתסרפוסיס
 וכור6י . עכ9) )זיופ6 חיים ו6טפשכ סחותתת 3ר6ות ויכ5631)0
 סרפוסיס סגוגכין סחוסס ותס 90ז כסי' סרטכ'6 דכרי נונוכוגע)ס
 סכוח)יף סחוקט'ן כוונתו 116 ככתיסן סי0ניס יטר6) רסוהנותחת
 גכיגות עור חותנוין זס סנרפו0 יק יסי6) סחתנון סנכיכות6ותן

 כרור והו יסר6ל סל ססו6 כחוקוח  5וחן  מיכרין  מרחל ל6רןומולינין
 סרכ ל קישת מי% וכמשע , %6ר 4[ : סיע3  לסעעיין סרפגש6נרכרי

 ו6יכ6 )יקר6)  3נוכור סעס16 6ף פי' . עכו'ס ק3 סגכיכות 61פיינט[
 כיותר כ6יס סיס6 כרי חזיר כקונון פכיסס ססח3יק)נויחם
 6ין סעכושס כיון נו"נו כרכר סכ6ס )1 ויס סגכיכות כק)לנוכור
 סגכיגות 06 06ור ]י[ : סרסכ'6 וכ'כ )סו חייסינן )6 ככךררכס
 כתכ )1 יט וגס יסר6) ס3 כחותס חתום ו6פי' . עכו'סס3

 י'ז רין וע39 פכיסס רסח)קת חסס' יס עריין ת'תנויקר6)
 3ססות סרו5ס סוריע 06 6כ) ]י"[ : ופ9ג פ'כ כ))ו)קנון
 ס*ק וכס9ך י'6 ס'ק כט'ז וע'ס קכ'ט סי' כי'ר עיין6סור.

 3כתח)ס 6פי' רנוריכ6 .נוקנוע סכיעור נון סרחק נוטוס ]יכ[ :כ'
 רף רח31ין כפ'ק סס.0 וכרנוסיק סתפ)יג סוויע )6 06נוותר
 סתס ונווכח 3כתח)ס רנוותר וגככ0 יו65 )עכין ע'6ג'

 כתר תקסס ד6)'כ וככג0 3יו65 כזס סוס נופ)יג ססו6סודיע ר)"
 יוקכ 3סיות 5ריך ססונור ד6ין נונותני' )6כיי ססשכמ קסרנוקסס
 ונוקוס 3כתח3ס 6פי' תותר וגככם סיו65 6ע'פ 6)6ונוסלור
 6חריגי כ6וקינות6 סו"טין דסכ3 סמתכי' ונופרס רכ6 חזרזס
 6נו6י 3כתח)ס 6סור מפ)יג ססו6 סוריע ע6 רכססס 6ית'ו6ס
 כותי 6פי' וכו' מוחטין וסכ) כר6כיי כפסיטות סנותני' נווקי)6
 ד6ין מתתכי' )סקטות תוכ3 1)6 וכו' סוריע 1)6 טסס6כ)

 סכרת סוס ר6ין ור6י 6)6 וגככם כי651 חיירי רסתסססומר
 וככג0 נויו65 יותר נופ)יג ססו6 סוריע 631 כססס)סחנויר
 רפ' נונותגי' )סרי' נוסכועוכן

 סנוכיח רקתגי ספוע3 6ת ססוכי
 0סו6 סוריע ו6ס תותר וככנם יו65 סיס 06 כחגותוככרי
 קרי וככגס יו65 נופ)יג 0סו6 סוריע ס65 כ) סרי 6סורמפ3יג
 כסס סרכ קסחמיר נוס 3פי כר6' סיס זס )פי 61'כ)יס

 י0 וגכגם כיו65 6ף 6'כ סכיעור חן סרחק נוסוססנוררכי
 נוקנוע קישח טינון בס'ע סרכ נוקנועות 6כן )כתח)ס63סול
 ס0'כ וכ9כ סנורדכי 3רעת 6ף 3כתח3ס "פי)ו נוותר ונככ0רי651
 עכו'ס ככית ררוק6 סתרוכי נו)סון וחסמע %'ע )'6 ט'קסס
 יקר6) ככית ת60'כ )כתח)ס06ור

 )כחילס אפי15 רנוותי
 שד וגהכ . 3ע*' רנילן עט'ס ענתיס 06 טע ישת: שקוע:3

 וי6נור כפםו )"טתתועי סו6 נו5י יסר6) ניס סירגיס 6ת")6ף
 לויגי וט6י חיטין עור )1 סי0 ככיתו כתח)ף דעת ככ)יסא1)י
י,5פשישנש1א )6 סכי )וכ163 פת גכי )6ח)וסי 3תיחס 6יכ6 ג"כ ונוס"טפירות

ש
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 היישינן ולא ררבנן הריאה דבדיקות להוש אין במקם אבל ]טו[ להוש יש ]יר[ בזה ובקיאין לעשות רניליןעמ"ם
 ס9רכא שום היה לא שמא הכנים ואת'ל ירו הכנים לא מפק ירו הכנים מפק מפיקא מפק רהוה ועור האיכולי

 :עכ'ל
 ואין מותר נכילה בשר וזה שהומה בשר זה זו אצל זו קררות שני ששפתו ועכו"ם ישראל רעכו"ם פ"ק אם-ינןףץ

 פיהן ואפ" םובה מ ישראל של אם ואפי' בנכילה שהוטה העכו"ם ההליח פניו הישראל כשההזיר שמא ]טז[להוש
 כשהו4ין '.פהות ה אצל הקררות להניה מומכין וע"ז היא"ש וכתב לזו מזו נצוצית יתזו שמא להוש ואין מותרמנולה
 שםים לירא ונכון וכ' האשר"י ממיק וכן ומשמר יושב ישראל אא"כ ואומרים הולקים ויש דשרי הממ"נ וכ'כלבה'כ
 פא"מ כתב והמרדכי עכ"ל בקררה הלב נותנת הלקה להשביה כרי ועור ברבר קלקול אירע פעמים כמה כילההמיר

 ל'פ כלל ובאי"ה עכ*ל לההמיר יש אקת כירה נכי על ]יזן נבילה בשר אצל שהומה בשר דאפי"לצלות ע"ב שפ"ודף
 : שרי לכההלה אפילו ומשמר יושב דבישראל ]יח[ כ'ב בכלל וכתב שרי בדיעבר אבל הרא"ש בדבריכ'
 ולא עכו'ם לאותו לא להאביל אסיר להבעים ]יט[ בקדרה הלב שהכנים עכו"ם לקמ שיבלי בשם ב'י כתבבם

 מקבלין אין הלכ בו שהשלכתי זו מקררה תאכל לא לישראל ,טאמי ועכו'ם כן לעשות ילמרו שלא ]כ[לאהרי'
 עכו"ם שאין לשוק פירות עכו"ם שהביא דיבמות מהאי הוא פ,ומ האקרון הרין וזה עכ"ל היא מותרת אלאממנו

 להיתר: ולא לאימור לא ]כ6[נאמן
 להפקירן אמור מימן בהן שאין תכלת ]כנ[ יין בשר דג התיכות פי' אהד בהותמ אסור הכי"ת רב אמר מא"מ אמרינןף

 טעמא ופירש"י א' בהותם שרי נבינה מוריים פת הלב מ" ]כנ[ המפ"נ הותמות שני שעשה ער א' ברקותם עכו'םביר
 דכל ]כו[ כתב ולכן התורה מן אסור שתבי'ת לפי הטע' תולה הרשכ"א אכל דוקא הנך ולפ'ז ומזייף מרה יקרימ רמיורחכי"ת

 דבר)
 יעקבמנהת

 יקר6)יס כטכחיס 6פי' כמקו:ויכו י' ומפ0ס ת0וכס כ16ת01ם
 פי' . 3חוק י0 ]יך[ :וסעכרוגי'

 1)6סוי
 סרכ וכ"פ כדיפכד 6פ.'

 )קחו 16 סרי6ס )נ6כרס 1)"ד כסג"ס י"ז ספי' )"ט סימןכ0"מ
 כסי' ס0"כ וכ'כ ;כוזיד סוי פכו"ס כיד 0סניח כיון דסכ6פכו"ס
 6כ) כליפכר סיינו . 3חו0 6ין כסתס 6כ) ]טו[ : מ"ג ס"ק)9ט

 י"1 ספיף )'ט כסי' כ0"פ וכ"פ פגין ככ5 5יזסי י50כתח5ס
 );תח4 סכסמס ומניחין כזס נזסרין ק6ין ו0מפתיכסג"ס.
 י16מן סומכין כזס וכקי6ין 0יגי)ין יודפין 6ין 6ם מכו"ס56)
 מיירי זס וכ) סי0י6) יכ6 16)י מלתת וגס )נפ0יס מרמ)6

  ומסטר יוטכ רכיטר5ל  ויתן :  ר5תלופי מטמס 6כער מ"מ כ5)יכנעו
 ונכנס די651 )ומי 6נו ו5ייכין )כתח)ס 6פי' 0רי ג"כ ונכנסריול, סרכ נסכ כסג"ס י"3  ספיף סי"ת סי' וכס"פ טוי. לכתתלס5פי'
 רף י0ממ6) י' פרק כמתני' וכד6ית' )יס קרי ונעסמר יו0כג"כ
 קי"ת טי' כ0"ך ופיין ומ0מל יו0כ 3סיות 5ייך סט1מי 6יןס"6
 6פי' י0ר6) דכית נ' רין כ"ב כ5) כ16"ס מוד וכתכ )"1ס"ק

 פ"ג כ0י 0) 61' נכ)ס 0) 6' קריות נ' )כס) 0יי5כתח4
 ככית 6ף )סחמיי 0דפתו נר6ס 0ס0מיטו ה:רכ 6חתכייס
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 0מ6 ]טז[  כסתיך: נווכו5ר סי' ססתיט'  ר5ין  ספין  מןטנסמלס
 ד6ף מ0ממ וכ"י סטוי כתכ זס וכ05ון . פגיו י0ר56כקסחזיר
 61מ"ג ונכנס כי651 רסוי מותר מ"מ פניו סיקר6ל סחזירטור6י
 חכמים ת10 1)6 רקתני פ'6 י"כ דף דמכו"ס פ"ק ס0"סדמ)0ון
  ידפינן ר5י מטממ כסררס נכלס  פכו"ס  וסרי 6פיס מסדרר)מ6
 ונכנס יו65 מטפס מתירין 1)6 6סור 6פיס 0מסרר13ד6י

 מ"מ פ6"מ וכמרדכי 06י"י כסג"ס 0ס וכשכ כתו' 0סכדמ0ממ
 רין י"ט "כ55 כת0וכס סר6'0 6כיו דכרי 6חר סטור כזסנמקר
 יטר5ל מסרר רלמ, ר"ס נהוס' סיי נתירן פיסר  טתופסי"ח
 י0י6) כ0סתזיר ד6וסר מ0מפ ד)6כיי ו6פ"ג וכתכ וכו'5סיס
 ד)יכ6 וסוכי פ)ס ופ)יג גוותיס מוקי ד)6 רכ6 מ'מפניו
 ונכנס כי651 מותר 3כן כ6כסג6יס 6פי' ומיתת מ0וסח00
 וסרכ 31"י סטור נמ0ך זס 61חר 163קי סר6"ק ת0ויפ'0
 ו)מ6 3)10ן ס0"ס כפי' מ6וד 0מדחיק חייס תורת ככפ3ר)6
 כ6ן 6ין וכ6מת וכ"י סטוי 0כ"כ וכתכ 06י"י סג"ס פ)וס0יג

 סטפס . )סחמיי י0 6חת כייס גכי פ) ]יז[ : ססוגי6 כפי'מח)וקת
 0ני 15)ין 60ין כמו 3זס זס 0יתח)פו רחיי0ינן כמרדכיכתכ
 רכתכ קי"ח סי' כ0"פ סרכ ;וונת וזס וט5ס גדי ו6פי'פסתיס
 )פנין רק וינו ;תכ )6 דסמררכי 6ף קריות כ0ני 6פי')6סור
 כקררס )6ח)ופי )חו0 י0 דכך 3כו3סו 6ית טפמ6 חר מ"מ5)י
 כקני מותר ר)פ"ז י"6 ס"ק קי"6 כסי' סט"ז וכתכ כ35יכנעו
 ומ"מ פכ"5 )6ח)ופי חיי0ינן ר)6 כ0י 0) 61' ח)כ 0) 6'קדיות
 דין )"ט כ3) ס6ו"ס וכ"כ גי515ית מ10ס מזו זו ק5ת )טיחיקי0
 טטמס כתכ )"ס ס"ק קי"ח כסי' ס0"ך 6כן דכי ממ6 וכןכ'ב
 וכוד6י מותר מכוסס 0קררות רסיכ6 כתכ ו)כן ני5ו5יתמ0וס
 61"כ 6ח)1פי מטפם ר16סר סכורדכי רסו6 סדין כנעקוי טייןל6
 כמ'0 סגי סרחק' כק5ת גי515ית מ0וס וגס 6סור מכוטס6פי'
 ס0'ך 0מרקדק ומס 03ס יק'י וכסי' פ"6 י"כ דף דפכו"סכ0"ס כמכו6י סי6 יחוקס חקקת קדירות 56) רני1515ת מ0וסס6ו'ס
 0ס פיין 6פי' ס)0ון כסג"ט סי"6 קן"6 סי' כק"פ טרכמ)0ון
 ני515ית מקוס 5חוק ר6יו קריות ככ' 6פי5ו ק6מי דטכי )ינר6ט

 לסנות  טליי  סרכר וטיס5 5יסור  כטכיל כמכירס 56)ו יז)ז03)6
 )ממות פלמו סירגיל )מיח0 )יכ6 ר6ז סנ6ס 0וס )ו יסיס  טל5כרי
 י0י6) 0) כיין 0נגפ פכו"ס גכי ספיסקיס דכתכו וס6 כחנסכך

 ככך מ5מס ייגי)1 0)6 כדי פכו"ס )פכי 3קתות י0)סכפיס
 רימכו' 6מייכן )6 61מ6י קכ"ר כסי' כסג"ס כס"פ סרכוכ"פ

 6יסור ת00 0וס 6ין 3סכפיס קנגפ דכיון 3ונער 61ין3פ;ו"ס
 05תות 5ייכין 6מ6י ו6"כ 6ינו זס )0תות מתירין 1)כךכיין
 6)6 ככך ומס פ5מו וירגי) ככך פ5מם ייגי) 0)6 כריכפכיו
 _0)6 כדי ק) 6יסור ח;מיס סתייו ומ"מ 6יסור ח00 0י0וד6י
 ו0יכ )פכו"ס 0ימכוי חכמיס תקגו )6 6מ6י קקס 61"כ פ5מוירגי3
 ותיי0ינן יין גכי ד60ני 5") כחנס ככך פ5מו 0ייג1) חס60ין

 קי"ח סי' כ0"פ סיכ וכמ"0 סנ6ס )יס ד3ית כמקוס 6ף5נגיפס
 . 3סיתר 1)6 )6יסור )6 ]כ6[ : ד' כס"ק )מי) דכריווסכ6תי
 טפכו"ס ומתי כזס ספוסקיס רפת כ6ורך כ6רתי נ"ח כ))ופ")
 ונמסך תכ)ת ס0מיט קי"ח סי' וכ0"פ תכ)ת. ]ככ[ : ופ"0נ6מן
 כפ"3 6כ) לתכ)ת סרין כתכ 0)6 מסמ"6 פי"ג סלמ3"ס )0ון6חר
 וכ0"מ חותס כתוך חותס כטי דתכ)ת טרנעכ"ס כתכ 5י5יתמט)'

 ח)כ פ" ]כנ[ : סזס כזמן מ15י תכ)ת 60ין )פי )גנוריס0מיטו
 סרי"" גוים )כן חי)תות ג"כ 6ית6 וכ0"ט נכינס. מורייספת

 ר6וייית6.. 6יסור חס0 כו 0י0 רכר דכ) ]כד[ : חית"ן כ0ניחחמפ"ג
 0סתס ו6פ"פ וז") מ"כ קי"ח דף ס6רוך כת"ס 0ס טר0כ'6וכתכ
 דתיכת ומ0וס תויס כ0) 13 סחמירו דרכנן 6ל6 6ינסיינס
 טר"ן כתכ וכס"ג מכ"5 6תר חותס ומזייפו וטרחו פ)ייסוניסוך
 טי30"6 כ0ס כן ס6חרוגיס וכ) סכ"י וכ"כ מפמידין 6יןפ'

 סיגי0ו 0)6 ט6חיוניס )וכ) סל0כ"6 דכיי מ16ך תמוסיסוכ6מת
 6"כ ומזייפו טרח ניסוך חיכת מ0וס סו6 דח00 כיון כזס(מ)יו
 ד6וייית6 6י0ור חק0 ס61 ט)6 תויס כ0) כו טחמייו ק6תר6יך

ממם
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 אמנם נכך טכ"ן חוץ ])"[ תם כר3'נו נוהג'ן רכריעכר כחג ומאו'ה עיל נקטינן והכ' עוסקש הרכה הסכיטויכן מ.'
מנתת

 סיינו ררכנן 6יטור רק ר5יגו יינס וטתס טעכו"ס ניטכו 06ממק
 חקק6 ר610 פקיט6 ניטוך חקק ד16כ6 0יכ6 6כ) כנותי0ןמסוס

 )נטך יגי)ין ר6ין כיון ניטוך חיכת קייך )6 ר6"כ ררכנן,ק רט61 סזס כזיון סעכו'ס כנגיעת רנויירי )מימר ו)יכ6ר16ריית6
 רסיסכ"6 ונ)ע"ר ט"ר( קנ"ס טי' וכק"ע קכ"ג טי' כט"ז )ועייןכ))
 ע"6 רע"6 דף מעמירין 6ין פ' כר"ן קסוכ6 סרמכ"ן כרעתטוכר
 ר6ס חייטינן )6 נתנטך )סמ6 יינס כטתס וז") קר6ק6וכרפוט
 ונותן מוכר 6ינו קוכ רנסך רמ6י )יס נוזכין סוי צ6 רנטכו6ית6
 )גטך ולוזייפ6 דטרחו ת)מור6 ככו)' רמקמע 61ע"ג )יקר6)כ))
 כק) עכו"ס )סנ16ת מ)ת6 )סו רחקיכ6 מקוס טתס יסר6) ק)יין

 זס קיין חייקינן )6 רור6י סרקכ"6 רעת גס 61"כ עכ"5.יקר6)
 קנו6 רחייקינן 6)6 סנטך כנס )יקר6) נותן 6ינו קוכ ר6"כנטכי'
 טיין כ5 ק6ר נ6טי 61"כ ונס:יס יקר6) מק) "ן מעט)קח

יעקב
 רגטכיס 6ית6 ר6ס ט)) הייטיק 65 גיטוך נו"וס 6כ)כנותי0ן

 כטתייס יינס טתס 61טרו קגזרו כיון "ך )יס נוזכין 0וט)6
 מותר יי"נ רגס י6כורו ק)6 כדי כ0ג6ט 6ף )6טור ס51רכ1שכ

 נוטע0 רק נורכריסס 6יטורו עיקר ר)רעתו )סרי6 הייכסנ6ס
 וכו' סמפקיר ר"ס )"6 רף כתוטסת6 )0רי6 מכ61ר וכןרחתנות
 0גטות כסס כתכ ע"ר קפ"0 רף מסמ"6 פע"ו נכעכנוכ6נוה
 0רקכ"6 וכן סתויס נון עיקר )ו יט כ6)1 ר0וי וז")מייכנוגי
  חרחיס ע"6 ק"ח וף 6' קעו רכיעי כית ס6רוך סכיתכתורת
  מר16ריית6 עיסר לו יס כ5לו טוי  ייגס  רסחס טעס  למלו6מ6ור
  סר"ן 3ר3רי וווט  לסלסות  ווכלן יו"מ ל"6  ס"ס כטלווךוענו"ט

 לנקוס ר6וריית6 כעיחר רסוס סרסכ"6 קגתכ ק0טעסוכפרטות
 כריק קכתכ )קיטתו 61זי)  יין  ור6י ווסוס  ייכס  דסהסר6יסור6
 גזרו )נטך  ססורגלו קר16 6חריסס ק) רכ"ר 6' קער חמיסיכית

4י."-
 ' "ל1' ' 1' .,' " %פפ%ש' *.."יוו% .יי.4.. :  *..*.. ,.* א*

 חקק ר6יכ6 6ף וח)כ ר6וריית5.  6יסור  חטס ן'כסן וק"):רטוך י ' : 'י
 מ"מ  ר5וריית6  ס6סור ניכר ו6ינו טמ6 ח)כ מעט כורעירכ

 וכן סי"ח כסי' 0פריסס ונ'נ 3טל 3פלח5  3רו3ומר6וריית5
 : ע"ק כק"6 ככ'ח 1ר)6 רכריו )קיי0 ח' ככומן 0ק"כס6ריך
 סר"1 מרכרי ומקנוע טופריס. מרכרי 6יטורו ועיקר טו6י)]כו[
 כתוך חותס 5ריך נוגופו 61יטורו מר6וריית6 6יטורו סעיקיררכר
  3סיחייס טרכ כוונת ס61 וכן ררכנן 6יסור קסו6 6ףחוהס
 קס61 כרכר )סחמיי ריס נת3  לנן לסחמיר  לכלספיריסיססחוסס
 וכן מר16ריית6 עיקר )1 קיק כרכר וכוונתו מגופו ו6יטורוררכנן
  רכרכי 5פי  כט' וכ"כ 0ר3  כוולת ס' ס'ס סי"ח  כטי' סק"כפי'
 11")  נ6ן סר3 ר3רי פל וכת3  סיי0 ס'  ס"ס קס סכק"כ6ה
 ט61י) ט)קון כ6ן סרכ סספתיס )מט 0זס כ)קון 6ינו קכר"ן6)6
 ררכריס0 6יטור ר6פי' כר"ן מקמע גס מרכריסס( 6יטורוועיקר
 סרימס 5' 3חותס  סגי מגופו  61יטירו כר16ריית6 עיקר )1סיס
 מסוס  יין ג3י  טטעס )ומר סו5רך )6 ר6"כ ועור לפח חומןסס

 כעי קפיר כר6וריית6 עיקר )1 ריק כיון ומזייף טרח ניסוךחיכות
 מסר"ן 6ף וכרוריס נכוניס סרכ ררכרי 1)ע"ר סק"כ. עכ")חכ"ח
 0ר"ן כוונת קזס מוכרח סרכר מ"מ ממק )סונו כן כתכ65

 קטס כיון חתפ"ג ככ1)ס1 טטעס מפרס )6 6מ6י ד6)"כוטירוק)מי
 )טעס 5ריך כרחיך רע) כיון סרקכ"6 וכרכרי רכרי0ס6יסור
  סר"ן  סכוונה 6ל6 מחת6 3חר6 מחה5 ל6 6מ6י 6"נ פת ג3יוט
 6ך מגופו ר6יטורו טיכי חותנוות כ' 5ריך ררכנן כ6יטולר6ף
 0ק"ך קמרקרק ונו0 טופרן' מרכרי 6יטורו רעיקר ק6גיכפת

 נוקוס  יין ג3י סטפס  חרסלריך  ונן  לתומן טפה  טר"ןמרמרנוט
  61יטור מר16ריית6 עיקר )1 קיק  ר6ף*כרכר  מכלל  גיטיךחיכות
 3פי לו גרס וס נל  רר3נן ס6יסור  ניוו ,חר  כחות0 סגיחגופו
 גזירות נוטעם נור6וריית6 עיקר )1 יק  יין  טטטס 3עיניוטטטוט
  סמפיין 63מת  35ל  יעס  סטס נוקוס ד6טור כחומן וכן נסךיין

 רסתס  סס  מר3ריו מכו6ר ע"% רע"6  רף  מעלוירין  6ין פ'  סר"ן3ר3רי
 ל0רי6 ונר6ית6 חתנוה  מסוס פה נמו  חר3ריס0 6יסווי  עיסריעס
 תקוס ויינס יינן מקוס וקמנן פהן ע) ע'כ )"ו  ר34ס"ס

 נר3רי לסחלויר  וטי3  ]נו[ : ורו"ק כלל סוסי' 3לי  ננוניס טר"ןועת
 סרס3"5 סל סלפס נת3 ס'י סי"ח סי' ו3ס"מ  ספירוסי0.נל

 ס' ט"ק קס סק"ך גס 51"ע כ)וס קס סגיס )6 וסרכו0ינוכ"ס
 חטור קסו6 וסיינו . חותמות כ' 5ריך חטור כיסר6) ]כח[ : כ5"ע0ניח
 סי"ט  ס"ס כק"ע פטק וכן כסס נוקי)ין סרכיס ק6ין רכריס)6כ1)
 סי"ח  כטי' טס"ך ולת3  סס כנ"י  ניונו,ר סרסנ"6 רעת  וסו5ס"כ
 וזס ניטוך חיכות נוטעס טיינו חותנוות קני דכעי יין דגכי ר'ס"ס
 1כ) עג")  יין  לנסך  חסור  ססו5 ל6 05  חסור  ט3ך3יסר6ל)6
 מ"ק )פי 6כ) רט"י כקס ו0טור ו0רקכ'6 סרמכ"ס )רעת 610ז0
 סתוטפה וכ"כ ינןריס דדמי0ן נוקוס 610 דסטעס רס"י כקססרכ
 ו0ר3 סי"ח  טי' ריק ככ"ח ועיין רט"י כק0 נוענוידין 6ין כפ'קט

 חסור כיקר6)  6ף 6"כ  ספירוסיס נל נר3רי לסחחיר  סטו3סכח3
 )6 06 56)1 )ספקיר 116 כו נוקי)ין רכיס ק6ין רכריס)6נ1)
 רעה 610 וכן . חותנוות טני )כ) מ5ריכין ]כט[ :  וק")  חוהמית3סיי

 חותמות קגי רכעינן קנו"כ ורף ע"כ קי"ח רף ס6רוה כת"טסרסכ"6
  וע"ס חכ"ח כעינן כיין 61פי' עכו"ס 16 חטור יסר6) 56)כטמפקיר
 תי"ט 3סי' 33"ח ר6יתי 6נן  53ורך.  לרפתו  רס"ט טוגי'סכי6ר
 5לי53 סס"ס ו3פי' סרס3"6 3ר3רי  סוני0  פירוטיס סיחכס"6

  סרעחו לסרי5 יר5ס 0רס3"6 כר3רי טיס3  טמעיין 35לררסכ"6
 ר3ריו  3סלה סרגיס  ט"6 ק")  כטי' ע5נוו וסכ"ח וס 3נללסיפך
  סטור  סהס קי"ח רכסי' 601 )סק). 61ין גוסגין וכן ])[ : ול"פסס

 )ח)ק י6פסר יי"ח 3טי'  ספריסס וכהכ סר6"ס כרעהסר3ריס
 טיחו )נטך ע)יסס וחכיכ טו6י) קסחנוירו נסך 6יין ק6ירסת0
 כקס סיכ קכתכ נוט )פי נטך. נוכיין חון ])6[ : עכ")ונוזייפו
  נטך דכיין כתכ דנותח)ט זט 6ת זס טותריס רכרי* 6"כס16"ס
  )נסוג יס נטך כיין ר6ה כקנוו כתכ 61ח"כ כר"ת נוסגין6ין

 כתכ נו"נו כן נוסגין סעו)0 ק6ין ר6ף 1)ול1ר )רחוק 61פסרנר"ח
 ס5ו"0  כ%ון  מיינחי כ6סי 6כ) ר"ת ט) ניינס 6ף )סחוךרר16י
 י"6  רין נ"נ  נכללסלפנינו

  0פתיי
 מעמידין  6ין ס' סס"ט  לסון

 קסו6 רכר רכ) טרנוכ"ס  סל  מטפס וכתכ וחנופ"ג רחכי"תסרין
 5ריך 0תור0  מן  סיטור ומט 6'  כחותט מוסר  טופריסמרכרי

חותס
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 וכתג כ"ב בלל ב%"ה וכ"פ ההום' וכ'כ ר'ת ארברי לממוך יש נמך ביין אף ])3[ רבדיעבד פמק מ"מוניבהג"ה
 יין רה'ה שם ואמרינן מעמירין אין פ' בנמרא מ:ואר הוא וכן אהד בהותם ליה מני לכתחלה אפי' דחומץעוד

 לה ד4 נסר יין משום בו שאין רבש עם שערכו ]לר[ יין או ש:ר רה"ה הה מהמ"א פי"נ הרמב"ם וכתבמבושל
 : א"ר קםבהו,

 הוהמות שני עשח ואפף' וזייח מרח שמא היישינן הותמו הכיר ולא שלה או הפקיד ואם קי"ה מימן המור וכתכי4י
 אא"כ אמור נמתר או מקולקל ההותם מצא ראם ום"ה הסט"נ וכתכ ב"י וכתב מעמידין פ' הרא"ש וכ"פעכ"ל
 שפ'ה דף ישמעאל ר' פ' במרדכי הוא וכן בדיעבר מתירין ריש כתכ ע"ג פא"ם במרדכי א2ל ונכנם יוצאבישראל

 אים רע"י דניכר בענין ההותם דמתקלקל דהיכא פליני דלא לומר דאפש' ר"ה מימן מהרא"י וכת' ר"'% תשובתע"נ
 פלפול ע*י אלא נעשה בכוונה אדם דע'י מילתא מוכה דלא היכא אכל ונכנם ביוצא אלא שרינן לא נעשהבכונה

ן
 : עכ'ל ונכנם יוצא אין אפילו ושרי נעשה בכוונה שלא אמרינן ])0[ ותינוקת בהמות ירי על או

 לו שרי במקים אהד והוהם שנים שצריה במקום הרקמת שני כראוי שההתימות כיין ומיהו המור עור יכתביב2
 להודיע צריך ע1[ עבו"ם ע"י לה2ירו השולה מ'מ כת2 ק"ל ובמימן עב"ל א"ריו ולראות להזור צריך איןבאהר

 דביטולה הר"ן שכתכ הרא2"ד כם2רת ודלא ה2וסקים המבמז היא דכן ב"י וכתב אהייו שיחזור כדי ההותםצורת
 הוה והיתם מ2תה הותמ"ת כשני הוי אותיות ב' אקר הותם י[שוב אה,ת אות כתב קי"ה מימן המור עוד כתכיג עכוים: ע"י לעשות אששר אי דזה ישראל בכתכ עליו שיכקוב רק תקנה לואין

 אהר בחוהם אלא אינן אותיות כמה בהם שיש אעפ"י שהרפומים ק"מ מי' בתשוב' הרשב"א וכתב הותמותכשני
 חותמות כב' הוי מ2תהות דב' ע"נ 'צפ"ה דף ישמעאל רבי פיק המרדכי וכתכ עכ"ל אהת בפעם אותן שקובעיןכיון
 עור ב"י וכת' תותם תוך כהותם הוה לא ]5י[ מצ(חות דב' ום"ל הולקים הפומקים ושאר הרש2"א א:ל כ"יוכתכ
 ישראל שכתבו הבתב שמניר למי אלא מימן כתכ אין לבתוב שיודעין ע:ן"ם מומרין שמצוין כמקום א"חבשם
 ניר המ'מת אהר הותכה שהישראל כררר התוכה  היא  אם הותם בלא עכו"ם ע"י ירך שלהו אם רש"י בתביף : וע'ש אלו בהלוקי' שם האריך ועור  הותם  תוך  בתותמ  הוי מ'שונין קשרים ב' ק"ל מימן המור עור וכתבועכ"ל

 ניקר בהן ניכר שהיה התתיכה ובל ההוזם ונתקלקל עבו"ם ע"י שנשלה בשר שהתירו לרבותי ראיתי וכןכשרה
 ניקור הוה בריעבד דדיקא באו"ה וכתב עכ"ל התירו ההזה אצל שנומלין והומ דידה הומא בנמילה כגוןישראל
 לםםוך יש ])ט[ לכתהלה דאף משמן ])ח[ ע"כ ת'ט"י דף פנ"ה בהר"ן א2ל עליו לממוך אין לכתהלה אבלמימן
 אהרים הא שרי בהן ניכר היה ש.יקר החתיכות כל דאמרינן הא ר"ו סימן בת"ה וכת' בו לכל הוא וכן הניקורעל

 התיכות אותן החליף העכי'ם שמא למימר איכא ועוד דאןרייתא  מפז דהרה משום בבשר דוקא היינואפורין
 והישראל פתהוהו גבו"ם וה התימים בשירים ג:ינות לוובירו אהר שלה אם א:ל ירנישו שלא כדי מנוקרתשאינן
 : מהם המובים לוקה היה וראי דהחליף איתא דאם מותרין כולן שלו שהם המוכים הנבינות מקצת עין במביעתמ2יר'

כתב קעאג%טןשב
 דוק6 דרכ י1י)ת6 ר"ת ופי'  סרלו3"מ מנ"ל  הותס  כטוךהותס
 גטך כיין 6ננגס כר"ת כדיעכר ע)ל61 גוסג וכן ו;ו' הסור3יסר6ל
  5ריך סוס  13מן  60ף ורי"ף ס"ג פטק ד16ריית6 0ור0 )ו0י0
 דיעכד 6כ) );תח)ס וסיינו ו;1' סר6"0 ו;"; חותמ נתוךחותס
 ריסי,  לפוס סרכ  וסכין ס5ו"ס מכ"ל  מלמו מחכית גרע )6וד6י
  6כ)  כר"ת מלת6 רגסג סכת3 יוס מל ז5י  נסך  כיין 6מנסרמ"ס
  סיט כייגס סעעס כתכ 6יך ד6"כ חד6 ;ן )ומר 6פ0ר 6יכ6נות
 מיין חנווריס סמ חכי"ת 0) דכריס ס60י ס)6  ד16ריית6  סירסלו

 ו5"כ תכלס רג התיכות  כסי  כלוו מתס  ר6וריית5  6יסורססס
 ע5מס דכריו ועוד ד6וריית6 0ור0 )ו סיס 3יינס יס  טמסמס

 מחכי"ת גרע ר)6 דיעכד דמ1תר 3כטוף כתכ ע5מו ד610טותריס
 מלתהלת ל6י וכו'  נסך  כיין 5מנס רס6י  פסיט נר06 );ןע5מן
 3הוטס  טגי טופריס תדכרי ססיט רמ6י סרמנ"ס  3סס ת"סר3ריו
  הותס  לריך מ"מ  ררכנן  0סו6 0זס כזמן  6ף  רכיינס כתכ יס מל5'

 וסיינו 6ה"כ  כט3 וע'ז  ר6ורייט6 סירס לי סיס  גיון  הותס3תוך
  ר16ריית6  ,יסור  ססי6 פי' תהכי"ת  גרמ ל5 רימכר 35ל)כתתל0
 תן 6' ג"כ זס ו6ו)י ס6ו'ס  כלסין  לסממיין  ופסוט כרור וז0ממ0

 לפנעו: סיתכ  מי1ס 63ו"ס  יהרת  נוסה6  לסר3  סיורמןטמסו%וט
 ד' ט"ק קי'ח טי' כט'ז ר"ת, 6דכרי 3טמוך י0 נסך 3'ין 6ף])3[
 סזס כזמן 4' כחותס סגי דכדיעכד מורס ;"ע נסך דכייןכתכ
  סמסיומ כמ0 6ך נכוניס ודכריו ניטוך היכות 3ומי טייך ר)6כיון
  וכן סוס כ1יון  לססל  טמס ל5  ר,ין ל"מ  וכסי והכלה 3רג כן 3רכריוסס
 תי3ת  כמזיס סט"1 נר3רי ט"ס  סיס ו0מעתי 3נס"כ  0ס"ך מליוססיג
 ז:: ;) לוכוק). יין 16 0כר דס"ס ])ג[ :  נכין וסו6  כיין ל"לכוס
  ד6וריית6 ס6סור תס רהותמט  והילז סטעס 0טוכר )0יטת61זי)
 טפירו0יס כ) כדכרי 03חל1יר  סטוכ סרכ נו'0 )פי ,כ) ולככן16
  מותמות: כ' כטינן נ'ט כיוקר 6)ו 0סדכרימ כמקיס""כ
 ר6ז עירוכו תפני קענוו קקסקג0 וסיינ[' דכ0 עס קעיכ1])ר[
 63רן ;00ופכין טמכעכע טיינ1 סחותן יטן לגטך ר6וי6ין
 י' ט"ק קי'ח טי' כ0"ך :עיין ";'ג %' כי'ד 6)י ייגיסוע'ין
  מסיס  כ5ו"ס כט3  :סמס . כמסס 3לף)ס  טל6 6תרינן ])ס[4':

 נתק)ק) ומע5לוו פטה  ול5  מרתת סענו"ס ווסטמ*ר6יורי'
 1)קו)6 0ו6 דרכנן דספיק6 דכיון סעפט כתכ ק") טי'וכ)כוט
 נוחכוירינן ד6וריי' 6ימור ד6יכ6 ותכ)ת ורג  ככ0י ו)דכריוע;")

 כס"ג  %זילין  ריוריית5  63יסור  ר6ף  6יני יס ו%53טתסטיז6
  ו6ף  מ"ס י"ס סי' כת"ס מיתמ  וגן  ס6ו"% סיטכמטמס
 1)4 נטך יין 3עניין ו") טי' כ0"ע רק 1ס דין כתכ )06סרכ
  6)1 ריניס  סמילר 3פי 0יינו קי"ח כטי' תז0 נ)001וזכר
 כ6נות 6כ) ג0*ג ד"ס )עי3 0רכ וכמ'0 נ6מרו יי"נ)עגין
 ס"3 סי"ה סיי  כ0"ע 0רכ כתכ ו)כן דכריס 60ר )עניןס"ס

 סס  )0ו"6  ס0'ך פי'  וכן ,לו מריניס  ק"ל כסי' ומ"לכסג"ס
 0רי תקו)ק) ו0ו6 6הר  כהיתס סרי כמסוט ו,פי' מ"ס כ'ס"ל
 ק") כטי' 0ס'ך וכ"כ נעסט ככוונס 0)6 3ונול ד6פסי0יכי
  להכירו  ססירימ 3עכו"ס יודיעו וגס 3ס1דיע. 5ריך 0':])1[ט'ק
 סי' ככ"י וסוכ6  סירוך כת"ס  סרס3"6 0"כ סהותס  לורת5ת
 ה' סמי' ס'ל כסי'  סרכ וכתכ ל"ל סי' מט"ו כלכופ וכ"פסי"ה
 רטת' )0וריע 5ייה  6ין 5ותיות  מליו כת' 6ס תיסוכסג"ס
  סר6כ"ר: כסס ליל 3סי'  0ס סכ"י ו;"כ 3כתוכ כקי 6יגועכ1"מ
 6הר  נהוטס  סרי כתקוס ו0ן . חותס תוך כחותס סו0 )6])'[
 כמפתה הותמוט טני  0לריך כתקוס  6ך להור כמפתה סגי)6

 וכ"פ  קי'ה כטי'  סס וכ"י  כעור וס כל  כמכויר סגייתוטמ
 כהותס  מפתה סוי  ר3וימכו פסלו סי"ת נסי' וסע"ו ו0נ"תנס"מ
  סס*ך  סכרימ  וכן  כן ,ינו וכס"מ  0,ן סרנ ו%סתמוטתמס
  ר6ף מיממ ולהן :  ננס'נ סס מליו ססיג  וכן כ"6 ס"לסס

 )סרי6 ס'ס כסי' סטור וכ"פ . סניקור ע) )טכנ1ך י0);תח)0
 כטכ ו0ס"ג 6הר %הוטס  מריף הותכ'  סיסר6ל  כררךטיהטך סכ0י כנוף תוכ0ק כטי' 5") נו"מ 6' כחותס טגי )6 יכ0י61ע"ג
 )0 מחתך טונ6 ' רכ כר רכ0 גכי טלייות ,לו פ'סר5"ם
 6ת)% ר'ס ע'כ כ'ג דף מ5י6ות 6)ו פ' כתום' 1עיין קרגת'6ת)ת
 00כי6 )יכ 6ות ט"ו נתיכ 6"1 כטפר ירותס כר' 1עייןקלנת6
 סניסור. מל  לסמוך יט :ולט~ן י"ט  רין  כסוווך  ומיין כ1ס רימותטגי

 0ניקור: ע) 3כתח)0 )טנווך 0)6 וטוכ 0רכ טטגוכסימגיס
ס6יו
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 עליו לממיך שהימה מימן שאין ]ת[ הותם בלא אמורין שהומין עוף או בהמה עכו'ם ע'י שלה הרשב'א כתנמי
 רש"י: בשם אשר'י ובהנ'ה רהולין 8"ק מוף המרדכיוכ"כ
 ירא שדצא מותר לרבים מעבר מקום אותו אם הותם בלא עכו"ם ירי על שלה אפילו הרשב"א עוד כתבכמז

 בחותם אלא לעולם לשלוח שלא והמחמיר כננב עליו ויהמם מהליף שהוא מהעוברים אהד :יראנו שסא]מ6[
 במקו' אפי' עכו"ם ביד משלחין אין לכתחלה אבל בדיעבד ודוקא הרשב'א כתב ב"י וכתב . עכ"ל ברכ' עליותבא
 לכתהלה משלחין אין אפ"ה מפמיקתו הרבים דרך וא'ן מיוהדת והוא עצמה בפני אהת בעיר שהוא ישראלשכונ'
 עכדו ע"י בשולה דוקא כתב מיהו כ"כ כלל באו"ה הוא וכן עכ'ל בדיעכד עליו לממוך הרשכ"א הוא וכדאי]מכ[
 בשא' אף מתירין אלא כן נוהנין ואין עכ"ל אמור בדיעבד א8ילו עכו"ם שאר אכל לזייף דיראין שפחתואו

 : שם מצוין עכו'ם ואין ]מג[ ישראל שכונת והוא לרבים מעכר שהוא במקוםעכו'ם
 כתבו מי יודע ואינו כשר או הותם עליו שכתב יין או בשר עכו'ם ביד מצא דאם ק'מ פי' הרשבשא כתבףן

 או מ8קיד רוקא אמרינן ולא עליו מומכין ישראל של שהוא ידיע שטירע ]מד[ דחוהם רכשר הדינשורה
 ישראל מקצת על לממוך ואפילו שמתיר למי שומעין ואין לאמור יש העכו'פ נבינות בדפום אכל שרישולה
 פעמים דכמה עכו"ם ביד דגמצאים דשותכית על לממוך שאין ]מט[ כ'ש יפה נזהרין דאין להחמיר יש אעתןשעושין

נונבימ
מנהת

  טמכו"ס  סתליף סמ6  רתייסינן  וטפס כ"ר 0של לי"ת כסי'וסס"כ נס" יטכ'ת  טרריטס 1כתכ שיו. 3סמוך סחיטט סי ס6ין]ת[
 ספחט ע'י ס3ח  06 "ג"כ  רמומר נ'ל  ולכן פכשל  נרפטוכ

  כ0ימגי0 טיטכ  מכירט  טמרנגולמ  כמל 0% 3ס1חעתרנג31ת
 טנ6ט 3ט ס6ין כיון סחטט סטספהס  תייסינן ל6  מין כטכיפ'15

 6ינו וגס טסחיטט ע3 סגר גותנין ס6ין כנוקוס ודוק6כדכר
 ססטחט סת6 3נויחס 6יכ6 6כתי ר36"כ כ'כ רחוקכמקוס
 ס36 061 טדרך טרחת נוסוס 16 נונוון יתוי 3סכי3קחטס
 סגתנס חייסינן 63 6חר תרננו3ה 3ספחס ססחט 161נורססוחע
 חייסינן 63 כחנס ד3טכקי3 סספחס סתטס וזו 6חרת3סוחט
 וכזס ע'ם כ' ס"ק וס"ג י"ר ס"ק 6' סי' כט'ז נוסכועוכן

יעקב
 וכר6נוריגן  ליסר6ל  למנור גכינומ  טיכט מ5וי' יט6 כדינכס"ג
 וכנוכו6ר סחגר נון נו5ויי5ת ט5ית 3יקח רנוותר טתכ3' ס'כנונחות
 טרכריס כ3 וס6ר רנווגיס יין לענין סרין וכן כ' סי'כ6"ח
 דעת כן נווכל' כרחך וסע3 לזיוף חייט" 631 ט6ונון נוןסנקחין
 נון סקונין וכר כ3 וכן ט' סעי' קי"ו כסי' 3סרי6 ספסקטרכ
 כמסו'  5כן  טכמ סכ6ר רכרי תוכן ע"כ 3כפם" נורע ד63ס16נון
 וטת3 כתגר  6ף  ס6ו0ר מסמפ 0'ג י"ר תלס כ' תלל  מיר6ניסר"י
 ני6ס חזקתיס נורע ר63 עכו'ס קפי3ס גכי ד6נורי' רס116"3
 6כ3 כטס 3זייף ס63 6תרוס כס3 656 זט טעס ג6נורר63
 כגפסיס נוסתכח 6דרכט דס6 חזקתיס נורע 631 נוכסיף 63כס3ו
 6סי כעיר ונסתכחו סכ16 רסעיס ר6יגו כ6סר כיטוד6ירנוט3י'

.. י -%מין%%מם"..י

 וכג3טן 3סחוע תרגט3ת ססויכט סלסע 3סדי6 סכתכ תרס"זכף'
 קטן סעיף 3קמן ועיע רכרע כ3 3פרס ט6רכתי סליטמררכי

  לטרטנ"5 כתס"6 עיין . נוטעוכריס 6חר יר6נו סמ6 ]נו6[ :ג'ג
 גס3ח זו סדכר כקי6ין טכ3 ר6ין  6ף  מכו6ר  מ'כגקמ"1
 טו6 וכד6י ]נוכ[ ירט: 6ו3י רנורתת נוטעס סרי נ"כר36
 ססר"ר כתכ קי"ח טינון סככ"י 3פי ע3יו. 3סתוךטרסנ"6
 עכו"ס ו6ין ]נוג[ : וכו' טו6 וכר6י טתכ 3כן ע3יו חעקיוגט
  ס6נו כיון 3דינ6 6כ3 טנוגטנ נו5ו זט דכ3 סס.6פסרנו5וייס
 קנו"ז ורף פ"כ סי"ט  דף 3תס"6  ומרכריו  סרטכ"6 רפת פל0ומנין
  נו5וין יסר36 ו6ין עכו"ס רכיס נועכר ססו6 כנוקוס ר6ף נוכ61רע'כ
 וכ"כ 3יסר36 י6נור כוככיס סעוכד סמרתת 3חוס  6ין ג"נ%מ
 ע"כ וכן  סס  טרסכ"6  ססכי6 נוטר6יות נווכת וכן ס"ג סי' כסנווסכ'י
 יונס ססר"ר 3ונור 6י5טריך 63 ר36"כ קי"ח סי' סכ"י דעת סזט5"3
 סייגו יסר36 סכונ' וטו' טרסכ"6 דכתכ וט6 וק"3 טרסכ'6 ע3חולק
 פסק 1' סעי' קי"ח סי' וכס"ע 3כתח3ט ע"ז סינוכין 6ין ר6פ"ט)רכוה'
 פי' וכן עכו"0 6פי' נוסכוע נוותר 3רכיס נוענר סס61 ננוקוסכסתס
 וסרכ ר' 0מי' לל"ט 0י'  וכס"מ כטו' לטדי' וכ"פ ט' ס'ק סססט"ז
 חייסינן 631 יסי36. ס3 ססו' ידיע ]נוד[:רנוידע : כ13ס סס טגיס65

 טכתכ 16 טחות' 3טסי' ס"3 ד6"כ טלין 6יזט ככטנו' 6ח"כסנו3ר
 טס"כ כ"כ כסר ססו6 כור6י סיודע ער ע3יו 3כתוכ דיך ס6יןועוד
 כסינוניס לקנון ועיין י' כס"ק טט"ז תמיסות 3ייסכ קי"ח סינוןבנט'כ
 אגנו65 חוהס 16 כתכ סוס ע3 3כתח3ס 3סנווך ו"ין טרכמסק
 ע3 3סנווך ס6ין ]נוט[ : ס31ח 16 כנופקיר דוק6 636 עכו'סכיד

 קכוע תגר סו6 ד6ס 3סוכיח ט6ריך ק'ח דפ סכע ככ6ר .סחותנות
 ועכו"ס 3יסר36 ונווכי כסייס גכיגות 3עסות יטודיס )סכורוחוחזק
 טחתינוות נוגיר 6ינו גכינות נוק5' 06 6ף סתסק3 ע"פכסוס
 גסס" נורע ל6  "רמגר  ימרי' מ"מ יסר6ל %ל טו6  טתוממטזס

 יין לעניין טעעס סו6 וכן כ' 0י' 63"ח 33"י נ"כ וטוכ36סרי6
 נורע ד63 יין כו סנוערכ לזיוף חייסינן 63 כו וכי651רנווניס

 ססחורס סכוזייף כיון נונונו יקנס 63 טעכו'ס ר6ף נוסוס163מנתיט
 גכיגות גכי נוס6"כ 63ומנתי' נורע 631 )ספסירו חוסס 3כןע5נוו
 3עכו"ס סחורתו 3מגור יכו3 עויין כו ירגים "ס ד6ף )נפסיססייע כ3ל חוסס 6ין 6'כ כחותמת רק טגכינות כנוף זיוף עסטד63
 13קחין וז"3 ז' סי' כ6"ח ט"ז כע3 סכוקסט נוס 3תרן 6פפר)וכזס
 וכו' ט3ית כ63 5י5ית נקע ד63 ט6 עכו"ס נותנר כו15יי5תט3ית
  ד6פסר ניח6 סכתכתי נוס 31פי 3ח3ק כסכר6 נו16ד סכודחיקע"ס

 דגס 3זס טתגר חוסס 6ינו יסי36 כו סירגיס 6ף 3כן  16רתכלט
 נוס6'כ כו וכי651 כגר נונונו 63רוג נונונו 3קנות יכו3יןעכו"ס
 ספסד 3טפסיד 5ריך יסר36 נונונו יקנט 63 ד6ם נו15יי5תכט3ית
 דוק6 נקט 3כן 3נפסיס נורע ד63 6נויף ע"כ כסחורתוגרו3
 כזט טרח וכחנס נוירי קסס 63 כ63"ט 6כ3 וק"3 נו5ויי5תטלית
  ר3וקחין טתכלת רפ'  ננריימ6  סס  מכו6ר רלטרי6  סס  ט"1סכע3
 3עגו'ס נו15יי5ת ט3ית נווכרין ס6ין 6ע"פ נותגר נו15יי5תט3ית
 3נפסיט נורע ד63 נוטעס סתנר נ6נון נו"נו נו15יי5ת ט3ית3נוכור ס6סוי 6ע"פ נויסר36 סלקחס 3ונור טתני דנ6מן רס"יופי'
 עור ועיין 53י5ית( רס"ט ו6פסר נו5ויי5ת ט3יה נקט 3רכות'61"כ
 36ו כגכינות 3סחנויר מ16ר סספ3ינ מטר6גי נוסר"י כתסוכותסס
 נוכי6 06 3סתיר ספסק נו' 0י' ח"נ 3כ 3ן נוטר"י דעת ע5וחו3ק
 ניכרו 631 נוניג' מוריע קס3 נויחירי טגכינות עסיות נונוקוסכתכ

 גתכ נוכי' 6"כ 636 3סתיר ס6ין נוטר6ני נוטר"י ורעתחתינות'
 3פי ע3יו 3סנווך סר16י וכסי' נו6ור נ6נונו ועדיו כחותנויוגיכר
 וכתקו' נוזייפין טכו3ס סרוכ' ונו65 זס 6חר וחקר דרססככר
 נון 3'קח לנותירין סנוכסג דכוויג5י' כתכ כ"כ סי' יעקכנח3ת

 ע'י ככסיות סנעסט טעיר נוחכנוי חתונוות סכידס גכיגותטעכו"ס
 6ין ר6ייס כתכ וב3י כסי ט3יו סכ' ען קכיע גכינס וככ3יסודי

1("
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 . עכ*ל מהם  ירחק נפשו ושדמר נאברים פעמים וכמה בבתיהם הישנים ישראל של טראשותיו מתחת הדפומיםנונמם
 עור ' ועיין מ9ו כלל באו"ה וכ'כ חותם אר כתב שום על לממוך אין עכו'מ ביד דבנמצא כתב ל'נ שדר'ומהרףק
 ואפ'םר בשר כתב עליו מוציאין אם ]מו[ להקל נוהגין עכו"ם ביר הנמצאים ובכלים ופ'נ פ'ב ומיכע כלל לקמןמזה

 : יומן בני אינן כליהם דסתם משוםדמעמו
 האם בתשרות לפתחו יכול ]מז[ שהרי השק דלא הבשר לחתימ צריר בשר שלה אמ הרי"ף בשם בו הכל כת:קק

 חותם: בתוך כחוהם דצה וושק ונם הבשרחותמ
 נמצא או עכו'ם ביר 'נמצא ]מח[ שנא לא ראסור כתב מהמ'א פ"ה הרמב*ם העין מן שנתעלם בשר רדיןףנם

 בו לו יש אא"כ אמור הגין מן ונתשם בביתו מונה דויא אם ואפילו ישראל הטבהים שרוב אעפ"י ]מט[בשוק
 אסדר והחזירו עוף נמלו אם וראי כת' ורשב'ם הכל מתיר רש"י אבל פנ"ה הרי"ף פמק וכן עין מביעת אוסימן
 וכן מותר שהניחו במקום מצאו אם אבל ]נ[ עין מביעת או מימן בו אין אם אמור ומצאו וחזר אנדו אםוכן
 וכ"כ ]נ6[ צרפת רבני כל המכמת הוא וכן פ"ה מיימון בהנ"ה וכת המררכי ממקנת הוא וכן הרא*ש ממקנתחוא
 הרשב'א בשם המור מ"ש נם והאלפ"ם הרמב"ם כרברי דנקטינן דפמק ככ'י ורלא נוהגין וכן ]נכ[ בתשובהריב*ש
 במקום הניחן דאם חולקים ויש הם 4ודשים ואלו אחד נמל שמא רהיישינן אטרין תשעה ומצא עשרה הגיחדאמילו

עאשרצים
 יעקבמנהת

 הג:ג:((ושנ נ:י,ונוע::,,ו:גג:ון":נ!ן'
 לנסו"פן,י

 סרקנ'"
 ק,ח מקמע וגן כנרונ מון.ס ומר.ר..ק

 13 סיט 66"כ )סק) מכריע 6ינו סכע סכ6ר סגס כתגו 6ףכ))
 על סחדימו רורו וחכנוי נוטר6ני מסר'י גס ע'ס ר6יסגתכ
 ש, נוג"סינק, (מנ:: סעט"1 כתכ יסר6) 16תן חנס סככר וכריעכד ע'ס זס 6י0ורז)זול

 רפת מל  ל0תיך 5ססר  מרו03 ספ0ו כמקוס ככס'ג סתגונון %)ין%',יל',גי

 טי31 6עפ9י ]מט[ : ע9ס נו'מ ס"ט כטס סא סי' ככ'יסס1כ6
 וז') סמרדכי ע) נו' סי' כתסוכתו סרכ וכתכ . יסר6)יס"טכחיס
 ו6פי' חיי כס'ג עכו'ס כיר כנמ65 נו15יס טריפס ס6יןרכמקוס
 סגמר6 סוגי' 5פי ככס'ג )מסרי ))סמררכי( ס'ל וסרי'ף)קרמכ'ס

 )רכ ר6פי' דגנור6 0וגי6 מסכוע רכן ר6ף תמוסיס ודכריועכ")
 נו9נו יסר36יס טכחיס טרוכ כנוקוס עכו"ס כיר כנמ65מותר

 כקנוו כ6ן כע5מו סרכ כמ"ס ככס"ג 6ף ל06ור פ0קסרנוכ"ס
 דמ'ט 1)ומר )דחוק ויט מ'ט( כט"ק כתכתי ס~ימכ"ס ט3)וטעכוו
 עריפס יס 06 סמכריזין כמקוט כוונתו מ15יס טריפס ס6יןסרכ

 : משט כ0'ק סכתכתי כתוכ סמ65תי 6חר נזס ונמקךכמק1)ין
 ספוסקיס כדכרי 1מכ61ר . ססניח כמקוס מ65ס 6ס 6כ)]נ[

 סרוכ כנוקוס 6ף מותר ססניחו כנוקוס ומ65ס ככיתוכסניחו
 ט)6 נו65ו 6פי' יטי6) טכחי רוכ ר6יכ6 וסיכי עכו"סטכחיס
 כנוחוס כררר כסר חחיכוח נו651 06 וכו "מוחר ססגיחושפפהצם
 יס טכח קרוכ מקוס נסוק כטי נמ65 06 וכן מ15יס יסר6)יססרוכ

 עכחיס סרוכ כמקוס ססגיח 66"מ 6יסוי 1)יכ6 מותר ג'כיסר16ס
 עכו'ס כין כסוק סניחו 061 ססניחו כנוקוס ס)6 1נו165עכ91ס
 כיס ר6ית 66'כ 6סור ג"כ ססניתו כמקוס 1מ165 רחזר6ף

 סרטכ'6 וכ'כ זס רין כ'כ כ)) ס16"ס כ"כ עין טכיעת 016ימני'
 ח' ס'ק ס8נ סי' וכס'ך כ'כ סי' פכ"ס כנוסרט") וע'כחירוסיו
 : סרי ככס'ג ר6פי' פסק סלי סער רכיעי כית ס6רוךוכת"ס
 כ0י' קסייס ס93י )סון 6חי כזס נמסך סרכ . סריכ"ס וכ"כ]נ6[
 , רעת סרכ 5ירף )כן כרמכ"ס ר)6 וזס סריכ"ס רכרי 6חיס"ג

 ע'נ סי' סריכ'ס כתסוכ' סנועיין 6כ) סנותירין )רעתסריכ"ס
 עכו"ס כיר כננו65 6)6 )סתיר סריכ"ס רעת ס6ין )סרי6יר6ס
 סנתע)ס כסר ר6וסר נו6ן ר6פי' )סרי6 נוכ61ר רירן סכס"0כיון
 כרעת ס)6 דעתו ס61 וכזס עכו'ס כיר כנמ65 רמותרמורס

 ו)כן כ)) סכריע )6 סעין נון סנתע)ס כסר )עכין 6כ)סרנוכ"ס
 סרכריו ג'כ כ'  ול5 כרמכ'ס ס)6 וזס רכריו ע) וכתכ סכ"ירקרק
 כס'ע סיכ עוד וכתכ . נוסגין וכן ]נכ[ : עכו"ס כיר כנמ65)06ור נוכו6י 6ינו נ'כ סרי'ף ררעת מסוס סרי"ף כרעת ט)6סס
 כנוקוס עכו'ס כיר סיס ו6פי' )סק) סכונסג כסג"ס 0"כ 0"ג0י'
 ססשך וכתכ עכ") כסי כסר סנווכריס יסי6)יס סס סמוכריססכ)
 יוכו 6)6 יסר6)יס סס סנווכריס כ) רוק6 ד)16 י"6 כ0"קסס
 מפיטי' ייס מ'ס )פי ונויסו וז') כתכ ר"ג דף וס)"ח עכ")ככ1)1
 כנמ5' )סק) ס6ין )נוימר 6יכ6 6"כ כנוכריזין 6וקמת6)ססי6
 ס'ק סס כט"ך עכ")"וע' יסר6)י' סמוכריס סכ) 66"כ עכו'סכיר
 סס וסטכחי' רסנווכרי' וסיכי ורו'ק מ"ט 0"ק כ0נווך וכמ"סי'

 וכן נוותר ג'כ חותס כ)6 עכו'ס ע'י כס1)ח 61פי'יסר6)יס
 וכתסו' מ' כ0י' סרכ ךתסוכ')סיי6 נוכו~

 ריכ""
 ונתסו' ע'נ סי'

 חותס כ)6 מק)חין 6ין ס)כתח)ס 6ך תק0'6 כ0י' )סרי6סרסכ'6"
 סני ככטי רנעינן ס6 5") 61'כ ע"ס )סתיר יס כריעכר6כ)
 רכסו3ח ו3ונור 5ח)ק כתכ 6' ס"ק קי"ח 0י' וכס'ךטריפס כסי מוכריס יטר6ליס 16 עכו"ס ססטכחיס כנוקוס נוייריחותנו'
 ןתע)ם 'סל6)י0,וטד6י ונווכריס *כעכתיס 6ף 5טור ננפשך16

 ססרנוכ"ס ומ"מ ס"ס תירן ככר יסר6) סרוכ כמקוסעכו'ס
 ת)מור6 )רחות מ16ר רוחק ס61 כ6נות 6כ) 6סירוק)מי ע5תו0נוך
 ס6ינו כתכ טס מ'נו ס'ס גס ס0וגי6 נגר 1ס61 סירוס)נוי מפנירירן
 סרמכ"ס ררעת מ"כ כסס קס סכתכ 0'ג 0י' ככ'י ועייןנוחוור
 כ6תר6 סייגו עכו"ס כיר כננו65 )סתיי כת)מור6 רפקוטרס6

 כוכריזין ס6ין עכסיו 6כ) מטכחיי' 3כי' טריפס 6יכ6 6ירמכרזי
 סו6 וזס עכו"ס כיר מנמ65 יקר6) ככית נוונח עריף וור6יכס6
 סכו6 רחייסינן עכו"ס כיר כנמ65 סזס כזמן ר016ר סרמכ9סדעת
 סכתכ ס"ג כ0י' ס)כוס ננוסך זס 61חי ממקו)ין טריפס)קח
 מטעס 1)6 )1 מכי טריפס דסכו6 עכו'ס כיר רכננו65סחסס
 0עיף 0"ג כסי' סס"ך ע5יו ססיג וכחנס סעין נון סנתע)סרכסר
 ס)קח יקר6) ר6ס 6פי)ו ס)כוס קכתכ נוס גס ע'ס כזס ס'קטן

 סס"ך וכתכ ס)כוס עכ") נוסגין וכן כר6ס מתירין ויםמיסר6)
 6"כ טריפס )1 מכי ססיקר6) )נויחס 6יכ6 ו6י ותימ6 וז')סס
 כ16רך יכריו ע"ס טריפות ג"כ נווכריס סיקר6)יס 0וף 0וף)ו מכי יסר6)יס ססנווכייס ככך נוס כר6ס כותייין ריס 6פסר6יך
 וסכוע סר6ס סיינו כר61ס נותייין ריס רס6 ר)ק"מ נר6סו)י

 ר6עפ"כ סוכר 16סרין וסיס כסרס ססי6 )עכו'ס סיסר6)ס6כור
 כי"ר וכמכו6ר כזס סעכו"ס דעת גונכ ססיטר6) )מיח60יכ6
 ס)כוק כרכרי 5") כרחך ע) וכן נוכר טריפס ומ"מ ס"ס0ינון
 )סתיר דנוסנין כת' 0'ג כסייון רכ6ן 6ריריס כוריריס תקס'ס)6
 )סרי' כת' ס'ס וכסינוןכר6'

 רנוותי
 גיר' עס חתוכ' ירך )מכו'

 16ת1 יקנס ל6 סיס סכסר' 16נור ק6ינו כיון ר61ס סיסר6)6ף
 רכוסגין ס"ג כסימן כתכ 6יך ו6'כ 0"ג כסי' וכמכ61ריסר6)
 ססי' כפי' ס6כור רמי'רי ור6י 6)6 ר61ס יסר4) ' 06)קגות
 מ6ין 5'ע עריין נו'מ 6כ) ס)כוס יעת )פרם פסוע נ') זס כ3כסיס
 סירוס)עי נווכרי כן ק)נור 61פטר ר6ס 1)6 רר6ס 11 פ5וגת' )וי65

טמי
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וץכטאצן העין כן *תעלם %יקתות.
 אף ומיהו ענין בכל מתירין 4שלא ]נג[ כן המנהנ אין עכ'ל שרי אהר במקום אבל אמורין מצויין ועופ'ששרצים
 אמר"י והנ"ה התו' וכ"פ הארץ עם אפילו עין מביעת לו יש ארם כל הט מימן או מ"ע רבעינן רפמק ב'ילרברי

 : לא אתר בענין אבל הימב תהלה שראו חתיכות רוקא מתב מיהו והר'ן משנה המניר וגשכ4נ'ה

 רינים: ז' וכו ועירוי ראשון וכוי כ'ש ברין ל*ג. רכמי'נ2לל
 ע'ר שפ'% רף רעבו"ם פ"ה השוכר פ' המררמי וכ'כ טבשל אינו שני רכלי הפומקים רוב ממקנת והוא שי כתנא

 מכשל שני כלי ראה כירה פרק שכתכ כמררכי ולא י"ר שער בשערים מהיא"4 וכ"כ נוהגין רכן באו'הוכת'
 או שכת לצורך אלל בו מולדת היר אם ]6[ לכתהלה ליזהר רמוב מהרא"י כתבו ומ'מ הרשבשא דעת הואוכן

 לרעת ואף ב"י וכתכ עכ"ל בו מולרת שהיר בכ"ש קרה מלא בשר לשרות לכתהלה אה מותר כה'ג אורהיםלכבור
 שנוהגין ראף האו"ה וכ"כ עכ"ל רשרי מורה רשב"א אף בריעבר מ"מ ]כ[ ומפלימ מ2ליע שני רכלי רם'להרשב"א
 מירצ מליהה קיר' כלל למלוג המנהנ אין עופות אבל קשה שעורן בהמה של רגלים אי בהמה של ראשלמלונ
 שני כלי לענין הילוק ראין ל"ר כלל באו"ה וכתב שרי ענין בכל בדיעבד וא"כ עכ"ל שרי שני כלי . כלבריעבר

 עיקר וכן בולע הרם דכלי דם"ל כיר' פ' אטר"י כהנ"ה רלא הרם של או מתכות של או עץ של כלים בין]ג[
 בתשובת משמע וכן כן רמשמע ישן במפר מהרא"י הגהות מצאתי וכן הפומקים מרברי נראה כן כי להלוקשלא

 : נ"ה מימן בש"ד והואמהר"ם
 עירוי מ"ל ררשב"ם ורשב"ם דר'ת פלוגתא דהוא כירה פ' החומפת כתבו התרננולת על ראשון מכלי עירה ואםב2

 מימן א"ה המור וכ"פ להומרא רא'טון ככלי רעירוי קי"ל דאנן באו"ה וכתב ראשון ככלי רעירוי מ"ל ור'תככ'ש
 קלימה כרי רק מ2של שאינו מני העור קליפז כרי רק ]ס[ כולו לאסור לא ]ד[ ככ"ר רהשיכ אע'נ מירצתרא
 וכן והאשר"י התום2ת כ"כ עליו מנינה שהכוצה לפי קליפה צריך אין אז עליו כשמערה למעלה העוף ראשואם

 : י"ז כלל האו"ההסבים
כתב

 יעקבמנהת
 תתייין 6ל8 ]נג[ : ודו"ק כתסו' וסרכ וסלי3'ט סלט3'6 דכריתתנו
 סניח 08 גכי כפסח תח)ון כן לתר דסרסכ'6 8ף . עניןככל
 וסעכחיס סתוכרי0 דרוכ כיון סמנסג לסתייטכ 5ריך ע' ות65י'

 סכס"ע 5ל6 6יסיוי' ס6ו לכנין קכ"6 מו' כי"ר זס וין ג"ככתכ
 כ8"ח כי8רס טכ3י סס וכתכ סגכלס דיני כל ססתיעכי"ו
 ו6יך כ6"ח כלוס סגיס טל6 סרכ על 5"כ ו6"כ תנ"8סי'
 וכ6ר1ת וסכ"י וסעור וסר5"ס סייאף נגד כפקיעות כ5ןפסק
 יק דכדיעכר פם[ ס'ח רכסי' 8ף תירי קסס ל8 סכ"יכל

 כסגעלס ד,פסי כיון כלי' לכנין ת'ת סני, ככלילסתיר
 דלכתח)ס כ"י ט8ינו 6יסור כלי לכנין דקי"ל )וכתו סויכלכתמלס
 ,' היושם'פו "ט~%1מ~ע .י תותי( כתוכו סנתכסל סתכטיל וכדיעכד כתוכו לכטל_מהןנ

 טסרכ ו8ף . כין תכיכת לו יט 6דס כל ]גו[ : כן נוטמעל6
 תינס נפק8 ת'ת סכין תן טנתעלס כטר )סתיר דקי'לסכריע

 נ"6: ס9ק וכ"ל ססניחו כתקוס ל6,ת165 06כ)ויון
 לדכת .ו8ף כו סולרת סיו "ס .]6[ ל'ג וסימןלל

 לפסק וז"ל טכתכ כ'8 סי' פכ"ס מסרס'ל1
 6ינו וגס כו סולרת סיד 6פי)ו תכטל 6ינו דכ'ט נסיס)כס
 סיתר ודכר ככר סנ8סר 6יסור רכר כגון כ6' ומכליפתפליע
 סנפ) 8יסור כדכר 6כל תזס זס נ6כיהין 6ין טגי ככליט63ו
 סיר 06 ו8מור כולכ קפיר ל6יסור סיתר 16 סיתר ט)לכ"ט
 דיס ד' ס"ק וסט"כ ר' ס"ק ק'ס 3סיתן סעשז כ' 3וסולדת
 "ת"ת קליפס ולס5ריך ספ"ת יליכ8 סיכי מסרט") לדנרי3מוט
 ת"ת כולכ 06 ד6פ כדיעכד 6יסור ד)יכ5 תודו כ"עככ16
 . תיחס עשי ויע6חוזר

 וכן ג' דין ע"1 כ)ל לעיל סרכ וכמ'ט
 כלל וכ"ל ק"ס כסיתן וכס'ך וי"ו ס'ק ס'ח סי' כע'זתטתע
 סולדת סיד "ין ו6ס כ"ט וי"ו ס' ר' ס"ק ג' דין ט'ו וכ6%'
 סרכ וכת"ס כלל כ"ס תקרי דל8 לסחתיר 6ין לכחחלס 6פי'כו

 . תודס סרסכ"6 6ף כדיככד ת"ת ]כ[ : סעי'ג תמ'ז סי'63'ח
 דכ6תת כזס סר3 על סססיג כ"ז ס'ק ס'ח סי' 3סשכעיין

 6וסר דסרסכ"6 כיון כ' טכ"י 8ך . דיככד 6ף 6וסרסרטכ"6
 6סרתכ"ס סותכין וכריככד 3כתחלס נ6סור 5גן דיע3ד6ף

 כל. טל כליס כין ]ג[ : ס' ס"ק ע'ו כ% וע') גכוניסודכריו
 ככל ככ)ת6 כסרחס וסגי סני ככלי נ8סרין 6יגס כנין וככלפ"
 טנסתתסו כליס 11"ל ל"ז רין נ"ח כל) כ6ו"ס ג'כ וכ'כ דעלת56ונן

 סיד 6פי' תנטל 6ינו דכ"ס כסדחס ליס סגי טגי ככ3י)6יסור
 סי' וכט"ע נ"ח כלל לקתן סרכ כדכרי תכו6ר וכן כופ5דת
 תנ"8 ס' פסח כס' דכה"ח 5"ע 5כן כסג'ס ל סעיף .5'ס
 ככ)י סכטרן טני ככ)י טמטתיטו כלי יכל 3ט"ע פסק ס'סע"
 פ' וסר6"ט סרי"ף תלסין וסו8 ט0 3עור סו6 וכן מכ"לסני
 סקור רס6 ק6גי יתמן חותר6 רתקוס לתיתר ולי5 סעסע5

 וסעעס 8וסר 6ינו סני ככלי כתוכו נטתתס ד8סותטתע
 כדיככר סוי 6וסר 6תס 06 6"כ כסגכלס תקנס ליס דליתכיון
 לססתמס ד8פקר לכתחלס כתו סו' ג"כ פסח ד)כנין ק5ת51"כ
 סיינו טני ככלי 8ף ו8וסר טס טסגיס וסרכ פסח( 6חרכו

 וכן ד' קען סעי' ק"ס 3סי' סס"כ וכת"ט דחתן חותי8תסוס
 תסתכות 6כן כסג"ס ג' סעיף תת"ז סי' סס כ8"ח סיכפסק
 לדחיק יס ו8ולי 5"כ 5"ס כסי' וכס"כ נ"ח וכלל כ"ןסרכ
 -ככליס כטל 06 כדיעכד 8ל8 תתיר 6ינו סיכ דגסולותר
 לכתחלס 8כל 6וסר ד8ינו סני כלי כ"י 6יסור כסס סנכלכ6לו
 סגכלס ס5ריכין 3סגעלס לסס י8פסר דסכליס תודס סו5גס
 ככלי 6ותן תנעיל 08 ד8ף נר8ס ו)ו"ת . תסתיסן כפי סגיככלי
 ד6ינו קי"ל עירוי ע"י 8פי' דס6 תתגו סכלי נ8סר ל5כסר
 כלי כ"י תכ"ס נ"ח כלל לקתן כתכו5ר כלי 6ל תכליתכליע
 קני לכלי סתחכו חולכת כלי לגתרי לסתיר נוסגין ק5ת ור8יתי .טני
 וסו6 ככון זס ו8ין 5ונן סעיפת כ"י רק כסגכלס טל8 כסרטל

 תת6י קי"ל דס6 כולו." ל8סור ל6 ]ד[ סס"כ: פסק נגדלסדי6
 סתוסטת כ"כ קליפס כדי ותכטל כלכ ליס רתוקיר כד 6ל6גכר
 ת"כ רף סס וסתוספת כירס פ' וסר8"ס 5"ס רף חע6ת דספ'
 6יגו דכירוי ר"ת 3סס ספוסקיס רוכ תקנוכות סו6 וכןכ"כ
 כל סס וסקיג ד' ס"ק ק"ס כסיתן סק"כ וכ"כ כולו8וסר
 תדכריו ט)וכו6ר כתס 8ך . ע"ט נכוגיס ודכריו ותסרט'לסדליטס
 וסר"ן ספוכל 6ת ססוכר ר"פ 6סי"י סג"ס רעת סכןסס

 6סר"י כסג"ס תכו8ר דלסדי6 8ינו ור8י זס י"ת כססוסתרדכי
 לגתרי ת3סל כירוי דלר"ת כ"ג 5"1 דף ספועל 6ת ססוכרפ'
 ספוכל 6ת ססוכר וכפ' כירס פ' כסר"ן )וסנוכ וכן ר8קוןככלי

 ר"ת כטס סס תיי5ו גכר תת8י דקי"ל וס8 טסוכנורדכי
 דזכחי0 סתוספ' רכת על נותחלס סעלס וכתו 6חליסכהי)וקי'
 ודוק6 . מגי סכור קליפת כדי רק ]ס[ : ורו"ק טס עיין 5"סדף

 06 6כל )תעס כקקגע ר5קון מכלי סקלוח גפסק קל6כעירוי
גחסמ
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 בשר עירה אם ולכן תחתיו הולך האש אא"כ ]ו[ בולע אינו נחשת רכלי ירוחם רבינו כתב צ"נ מ"ם ב'י בהבג
 דיע הני עגי ~לי דאומר למאן מיהו הפומקים המבמת שכן וכתב הגעלה צריך אין נחושת של חלב כלילתוך

 : עכ'ל שני ככלינמי
 מלינה למי תרנבולת לדעהייר שלא ליזהר עולם ונהנו ש"ר בהנ"ה והביאו מוהר"ם בשם מררכי בהנהות כתבף

 עליהן הנוצה עריין שהיה משו' קפירה אין ראשונה ובפעם קצ' מנשל שני כלי שמא לחוץ שהוציאולאחר
 רכבד שני לפעם ראשון פעם בין חילוק אין ולרידן עכ"ל שרי בריעבד אמנם הנוצת מקצת נפלו שניה פעםאבל

 דין כתבתי ום"מ שרי הכל ובריעבד בו' מולדת שהיר שני בכלי אף לכתחלה למלוג שלא ונוהגין רנקמינןכתבתי
 הנוצת מקצת נשרו ואם א' מבפעם ב' בפעם ליזהר יש ריותר קליפה כדי דאימי עירוי לרין ממנו ללמוד ]ז[זוה

 א2ל שני בכלי רוקא דוינו שרי דבדיעבר כתב מררכי דבהנהו' ואע"נ הבשר לקלוף צריך בדיעבד ראףנראה
 כנ'ל: הנוצות מן מכומה הכש' נשאר שלא נוצת מקצת נפלו אם לאמור יש בדיעבד אפי'בעירוי

 להשתמש לכתחלה ראמו' באו"ה וץוא וכן בהן שמלנו מים באותן קערו' מדיחין דלא העולם נהנו בש"ר כתבךץ
 עכ"ל: לכחחלה בהן להשתמש אמור בצונן אפי' כשרות רק בהן מלנ שלא אע"פבהן
 כחבתי וכבי אומר ומ'ז ראשון בכלי אפי' למלונ אח"כ תרים מו תחלה תרננילי' נמלחו ואם ]ח[ ש"ר בהנ"ה וכתבן

 : נוהגין וכן אח"כ למלנו מותר וא"כ לנוצת וה"ה שער נבי על מהני דמליחה מ"ו כלללעיל

 : דינים ג' ובו דם משום האמורי' גיףין בדין ל"ף ימי'כנלל
 וב' ]6[ לבשר ממוך זה מצד נירי' ב' שחימה במקום הנרנרת מן ונומל הניקור במרר מ"ה מימן המור כתבא

 צריך היה לא דאל'כ הוא הגוף מן הראש הפריר כשלא הזה המחכר ורברי ב"י וכתב לבשר ממוך זהמצר
 עכעל להמירן צריך אין ושוב נחתכו ששם החומין כל כבר מהנוף הראש דהפריד דביון כלל חומין שםלהוציא
 יממוך לא וזזיכתן ידי לצאז חתיכה צריכין רחקומין היכא כל וז"ל הראב"ד בשם ע'ב תש"ח רף פנ"ה הר"ןוכ"כ
 עריין שמא לבד הכשר חחר ואם בו ונדבקין האבה לעצם ממוכים שהחומין פעמים כי לבד הכשר חתיכותעל

 אם וה"ה ]נ[ עכ"ל הרם ליציאז פתח ונעשח החומין יחתוך ואו לשני' וה4צם הבשר יחתוך אלא קיימיםהחומין
 יש בריעבר אנל ממם לימול צריך רלכתחלה משמע י"מ כלל באו"ה אבל בכך מני הראש מן הצוארנפיד
 בריעבר מותר שרנילין כמו צוואר נירי המירו לא אמ באו"ז וכ"כ לנמרי משם הומרה . כאלו החץיכה עללממוך
 על לממוך יש וגריעבר לכתחל' בעוף לימלם המ:הנ וכן עכ"ל ממנו הראש הומר רק אם אפי' ובעוף נחתכואם

 :החתיכה
 אין שנחזט כיון ]נ[ דהוורידין שחימח בשעת לישחמ שצריך הוורירין אינן שנומלים הנידים דאלו ב"י רכתבבנ

 פשוט ה'א וכן י.מ כלל באו'ה משמ' כך וש-י המ!ט'1 אח'כ נופל בשר עם ומלחן אלו,הג'רין ט לא 'אםג
 נכי שאף מויין מחי"י בשם כתב האנור אבל ]ר[ פלמי כר כבולעו מליחה נבי אמרינן דהא הפומקיםלדעת
 והבשר ]ס[ אמורין דהם מ"ה מימן המור כתב ולאעפ"נמייאומין הבשר נצלה ואם חחומין מביב לקלוף צריךמליחה

מוחר
 יעקבמנהת

 כ)5 3ז0 נכוני0 רכריו ס6ין 6' ס6ר רכיעי כית 60רוךכת"0 " ו: יימילועישי"י
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 מ!.חו ז1ס וממ! ננ!' !מ!,.. "!סר'ן ;ן ע! ונ"טסטענ'ו

 ל' גחוט סנ. ":ישף י"י י' נ"ו י.ד, וסימןכלל

 ס,,"ןנ"מ,ט
 ג1ר'ל.: ),עיץ ת'ט ס' נרוקח י," ;ן יס מ!"

 3הו"ססונר"ח מן ה,,"רנפוו
 1ה'ה'וס'

 % ~שמהעעעשן%:. טמף מן היו"ר יומר
 י"ק,היימ

 : מ,ק ,סו,מ ",וךק" "מ,ך ,י,ך ר3"מ" 3ע,"

 1ג61'% ,ר.ך ל6 "1 "גר 36ר 1מ,ההס ג.ון מ.מ טחיטטגועה

 סעריס 3נזכ61 רנ"ס ס0קז0 ט0 נזיוס3 וכזט . 0טוחט כר"פכס'ם
 2 ס'ס סינזן פייסס כסג"0 ועיין ע'ס 3ז0 0כ"י ע) ס"ר3סוף
 56ף סי' 63גור 0נזעיין . ת51ין נזסר"י כסס כתכ ס6גור 6כ5]ר[
 6ותן 6ר סנ5ו כוורידין ")6 נזיירי 65 רסס 05רי6 יר06קע"ח
 כסעת חתכס 551 נט)ן )6 ד6ס סחיטס כסעת 5חתוךס5ריך
 0סוחט פ' 0ר6"ס וכ'כ כנז)יתס וק5יפט 553י נטי5ס ד5ריךסחיט0
 0טור )רעת נזוד0 סו6 דנס 6פסר כחיטין נזס6"כ כ"כ סי'ו0טור
 כ5) וק)יפס כטי05 כ65 נזותר ו0כסר פנ'ס ו0ר6'ס ס"0סי'
 וע'ס וי'ו ס"ק כ"כ 3סינון סס'כ כתכ וכן כ3ו5יחס וכ"ס553י

 נזחו5ק סו6 סנוסרי"5 סס נזרכריו סנזסנזע י"ט דכ35 16"00גסות 6חי 3ז0 0רכ סננזסך נר6ס 631נזת 0רכ דעת )ייס3סמרחיק
 36'ד נר'ו 6)י' נז0ר"ר 0תופ)6 0רכ 1גיסי . ע"ס 60ו"ס עס3ז0
 סכתכ ע*נזו ס6ו"ס נזרכרן 0ו0 0רכ דנזסמעות תירן קע)יןדק"ק
 16 סדס גידי כגון דס נזסוס ט6יסור כ) וז"5 י"ט כ)35סוף
 3ע5נז6 )חונזר6 קו)פו 531ניי0 נזותר 0כ) 53)י0 16 כנז)יחס0)3
 דור6י ועור דס נזסוס ס6יסורין וורירין 6פי15 ונזסכזעעכ")
 קטן וכסעיף סס גופיס 0ס'כ כנז'ס נז)כ גרע 65וורידין

 כנז5ית0 65 536 ק)יפ0 כעי 53)יי0 רוק6 נזסיופ 0כי ו6פי)וז'
 3כ55 סכתכ כנזו וורירין ד0ייכו רנזזרקי נזכו6ר סס ג' כסינוןגס
 נזגין נזזרקי דעור חסוס נזדינ6 553י 6פי)ו ק5יפס 5ריך 6יןכ'
 תסרי"5 כספר ד60 כ5) נזח5וקת כ6ן ס6ין עיקר נר6ס נז"נז36)

 נט5 65 ד6ס 5סף6 כתנ וכז)יחתו כסר סריית כריןכדרסותיו
 ס0עתיק ס0ריניס 6ף וסרי כז5יח0 6חר דנוט5 סנ6115ר0גירין
 סס וכנז"ם גדו5יט ס5ר כסם רק ע5נזו נזסרי') נזפי 6ינססס
 )6 3ו3ר נזחנזיר 0יס נז0רי') 06 נז"נז ו0יתר 6יסור ריניריס
  1)6 ונזנ0ניו דיניו כ5 סס 0עווק רס6 דעתו נז5כתו3 נזונע0י0
 ד)ענין 6ע"ג . נזותר וסכסר ]ט[ : רטטו גגר )סק)  סוטמסיס
 תירן גטי5ס ו*ליגין לכ 9' וסטור טס1תק סף סל6"ט פפקולילין

סלכ
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 רהכי ב'י ובת' והר'ן . הרמב'ם דעת הוא וכן נמיל' בעינן לא לכתחלה אף רלצלי כתב פנ"ה והרא"שטותף
 "ט כלל פאו.ה נתב ],[נ%ת

 עכ.ל פעלכא חיכ,יא וה,א נמ'לה מר. הנשר לן ליט.ל 'שצר'ן פם.ק רכ,רי'.ל 1
 והשאר הת'ם.ן וטנקר מחטט בקררה בשלו ואם כ'1 מ.מן הט,ר כחנ הב'שר ובשלו מג'רים נמל. ל'א ואםענ.ל
 היא וששומ שכחומין דם בכל דמשערין הר"ן וכתב עכ'ל מותר בם' החומין כל ]ח[ לבמל כרי בו יש אם]ז[
 ורין שהימה ברין נתבאר הורירין חתיכת ורין מינה נפיק רמה כמה ירעינן רלא אלא המור דעת הוא שכן]ט[
 לענ'ן ס'רי ט'ו .ם'מן נלל ל'ל'ל וכתנק' הפ,סק'ם נרנר' נחב'אי רם טשום ליט,ל צר.ך א.וה הקוש'ן נמיל,עאר

 דינימע י'נ ובהם מילתא ייחא אם בדין ולאו ל"ה ום"יכלל

 הרשכ"א בשמ המור וכ'כ בריעכד רמתירין הנאונים כרעת הלכתא לענין ]6[ נ"מינן היא מילת' ריחא אם4"
 וכ"פ מולין מוקראי בשם והאנור בתשובתו מינץ ומהר"י מהיא"י וכ"פ בריעבד להקיר המירים רוברהמבמת

 נהונ והכי שרי בשתיהן ובריעבר קמן בתנור ובין נררל בתנור בין אמור לכתחלה אבל באו9ה וכתב וב'יבאו"ה
 מהראי בשם האנור וכתב צר בתנור רק לאמור אין לכתחלה דאף להלכתא רנקמינן מדבריו רמשמע ככ"ידלא
 לו אין אם אבל כלכתחלה דהוי ]נ[ פת אותו לקנות אמור אימור רבר עם בתנור פת עכו"ם אפה דאםמולין
 רהא ממנו לקנוח מותר עכו"ם בירי הנעשה רבר משמע ש"ר כהב"ה מיוקו . עכ"ל מוו לקנות מותר כה כל אחרפת

 א.נן מל'הם .נתם ןע'עםגןנ,וו%.ו:ב:ל ןה:;כ~מל:]וגמכטם:ן ~יונגיץ]'זךעט:זגיי~
 האנוזים לקנות קראקא פה היתי נוהנין לכן לכתחלה הקניי' חשבינן לא אסו' לכתחלה לפנם דנ"מ ואע"נ יומאבני

 מרברי משמע כשר עם שנאפה ומת עכו"ם בישולי משום כהן שאין רברים שאר או עכו"ם שמבשליןשלמים
 בכלל האו9ה וכ'פ בשר עם לאבלו ואאשר הואיל כלכתחלה דרעה ]ו[ ]נ[ בכותח לאכלו ראסור והרמב"םהרי"ף
 מרברי נראה וכן ]ס[ בכך חילקו לא רהא לחלק ראין אחרונים שאי מרברי נראה הלכתא דלענין ואע"נל"מ
 דאטור צ9ן מימן בש9ע פמק בעצמו הב"י דהרי להחמיר יש מירו הישכ"א בשם צ9ז מימן -המור וכ"כ צ"ז מימןב"י
 מכומה הבשר אם וכן שרי הצר מן ופיו ]ז[ עשרונים י"ב ]1[ המחויק תער אבל צר בקנור רוקא כתבמיהו

 : שרי צר בחנוראפילו
מוחר

 יעקבמנרעע

 נך3ריסס ע"ן וסם"ך וסרליקס סכ"ח כתכ וכ0"ג כ53פעטין

 קקם-

 כסגסותה יק כ6ו'ס כן ת65תי 65 . כ6ו"ס כתכ ]1[ : ס"ס וכסי'כ"כ

 חומר6 וסו6 קתסייס נוס וגס י'ט ככ55 16"0 ספרסכסוה
 ט יס 6ס ]ז[ כסנסות: ע6 ס5פגינו כ6ו"ס כ55 ניכר 65כע5נו6
 סכתכתי נו"ן ס"ק ט19 כ53 5עי5 עיין . סחוטין כ5 3כט3כרי

 קסחוטין חתיכ0 כ6ותו כעינן 6יסוריס כס6ר חנ"נ רקי")רלרירן
 סחתיכס ג5 נגך ס' וכעינן חג9נ 65ו ו6ס ס' ע5נוו כורכוקיס
 כס"ך ור65 סרכ דטת סו6 וכן ס6חרוניס ספוסקיס ועתוסכן
 ד5ריך 5נו6ן ד6ף סרכ ותקתעומ . כם' 0חוטין כל ]"[ : כ6ורךט"ס
 סחוטין נגך יק ס' כעינן )6 ת"ת ת5יחס נ5) נטי5ס 16ק5יפס
 56ף ס' ס6גור כנוסכועות וך)6 תח5ס סג6סרת סק5יפ0 נגךו65
 כזס ק60ריך י' ס"ק כ"כ סי' כס"ך ועיין נוסרי59 כקסקע"ח

 סניס ט' ס"ק כ"כ סי' כק"ך עיין . סטור רעת סו6 סכן%:]ט[
 ירעתי 651 . עכ39 ורו"ק ט"ס סטור כרעת 5"5 11"5 סרככ5סון

 כ6ן סרכ 5סון ס5טת 5רכריו נותייקכ 6ינו וגס 5כך דוחקיסטי
 :51"ע

 סנ6וניס כיעת ס5כת6 3טניו ]6[ . ול'ו ל"ה ומי'כלל
 5סריח תותר ת'ת . נריטכררמתירין

 קרי 5ריח6 טכיר 631 תיפטכו6 ד65 כיון ככתיסי 5כתח5י6פיי
 וכן ספוט3 6ת ססוכר פרק ו0ר6"ם סתוספוי וכ9כ 5כתח3ס6פיי

 " 5כתח5ס רסוי ]יכ[ : ר' סאק סס ככ"ח ועיין קאח סיי כט"דנוכו6י
 5נו6י רכס 5'ע רף רטכו"ס כק"ם ר6נוריי 60 רטתו 5פי51"ט
 ע"כ ותותי סי6 3פגס נ"ט עכו"ס געו3י נוקוס 6י 05גיחוס
 דכייס ו60ר קנון לטנין ג"כ כק"ם תכו6י וכן קס. סס9ם5סון

 ג"ט דס6 3כתח5ס תסס 5קנות סותר 6נו6י 6"כ כ5כתח5ס:חקיכ נג:ך-והגם.":.:,:י .נמנ"י%:):נק,ס
 תותר פנין ר3כ5 וספוסקי' 0ס"ם ונוקנוטות 5כתח5ס 6סזר5פגס
 רסקני' ור6י 656 תיסי56 5קנות ת5וי סדכי 06 6פי' תסס5קטת
 5קנות תותר וז'5 ת5'ו ס"ם כתסוכ' 0יסכ'6 וכ'כ דיעכרחסיכ
 נוקוס סיינו כ5יס ס5 )ז5יפתן חוססין ו6ין וסתרקחת וסרכקססתן
 ו6פעל ענ"3. ייעכי טופר ונט'נ יוטנ כגי 6ינס כ5יסןר0תס

 5ו)ין כי5ר פ' רס"י וכרעת ר6סור תורס 3וי 6ף 3כתח5סתק6"כ
 וק6ר תסרס'6( כחירוקי 5)וע"ק סס סתוספ' וכנו'ס ט"ורף

 וכק5טי עכתח3ס6ף כוותי ר5רס" 5'ז כסי סכ"ח כנוקתעות )וך65 רקעי כסספוסקיס
 כרפת נוסתפ' ע'6 תס'ט רף כחו5ין נכוריס '

 לכתח)ס סוי כותח 653 )6כלו ד6פסי פת גכי ו5כן ע"ס( כזסרק'י
 סכ9י וכ'כ ככותח 63כ51 מסת'6 פ'ט וסרתכ'ס סרי"ף 6וסר3כן
 . ע'ס 5*6 סי' כתסוכס 3וי מסר9י וכ"כ סס תקנס וככסף 5"זסי'
 קסכין ע?ר קי"6 רף פי"ג קקנס כ5חס וך65 כ6ן סרכ רעתוזסו

 על קס נותתיס 5כן נוי5ת6 ריח6 ר16סר כרכ פ1סקקסר3וכ"מ
 סרתכ"ס רדטת דק 651 רכריו 5ייסכ כרחוקיס ונככםסרנוכ'ס
 6פי' תיס6 כת גכי כפי"ג דתתיר 1ס6 ריטכד רסיי כ5וי05יפך
 . כ5כחח5ס רסוס ]ר[ : 6' כס'ק סכתכתי תטעס סיינו5כתח5ס
 רכר דסוי תטעס 5065ו ספת 65סור טעס עוד כתכ פנ"ססרי"ף
 65 כ56ף ריח6 6פי' 03ן כותח 653 65כ5ו תתירין 5וסיק
 '5קתן רפסק לסיטתו ק6זי5 5פי ז0 טעס כתכ ס65 וסרכ3טי5
 קתינו דכר וכן נותירין 15 סיק כרכר 6ף 3ט5 תינו וס6ינורכתין
 רכר 65ותו תתירין 15 סיט 656 רקע'נו תקרי 65 וגסכעין
 עוך כתכ כפג'ס וסר"ן טאס ט"ך כ55 5קנון וכנוכו6ר קנ6סרט5תו
 נר6ס וכן ]ס[ : ועאס ככותח 65כ5ו ספת 65סוי 6חריס טענויססס
 65סור 5פסוק ריק 5"ז כסי' סס כתכ סככ'י 6ע"ג . כ"יטרכיי
 נוקרי כותח טס ר65כו) וסרתכ"ס סיי'ף כקס קס וכתכ5כתח5ס
 רטת יחד רכו53 ועור קיי וכריעכד סתת6 תרכתכ ת"ת5כתח05
 5פסוק רטתו ר6ין נוסכוע סנווייס ק6י רטת טס וסרנוכ"ססרי'ף
 0תוייס יוכ לרעת נוסכיתיס קרטתס כתקוס 636 וסרתכ'סכיי'ה
 סכ'י גרכיי נוו0רחיס רכייו 6ין כ6תת 6כ5 כר'ת סרכעכ'5
 ספסק כס9ע סתפויק נון ססתוס 53תור ים ויותר סיטכ3סתטיין
 סיעור סו6 עסיון וכ3 . טקרוגיס י"כ ]ו[ :  וכרטכ'ס כיי'ף3סדי6
 שייה רי'ג 0י' כסת'ק גתכ כי5ס וחותק כ5יס וק3ק 6רכטיסח3ס
 כ55 ס6ו'ס ט5ס'וכתכ 50 עקרוניס י'כ סנותויק כ*כ גרו3עס6

)שע



 8%לרחמאצע היא מיתא רישהוהורת

 ט.ץי_ב.יןנ-יםרשיןןןן ננשב
 :להחמיר

 מלתא ריחא משו' בו אין דלכ"ע בתשובה הרשב'א כת' כחושים ושניהם ביחר והיחר אימיר -2נצלה רהיכיג
 כחוש כדבר רהוה מילתא ריחא משר' בה לית דבד' ע'ו סי' בפמקיו מהרא"י וכ"כ ק"ח מי' המור מרברי משמעוכן
 בתשובותיו מינץ מה-"י וכ'פ לכ'ע אוסר אינו היתר עם נמלח שלא חתיכה או כבד נצלה אם ולכן מפטםואינו.
 משממין שא-ן רברים לשאר וה"ה למצה מחמץ כבון ]ינ[ במן 8ת ריח ]י6[ שהתיר ר"ת מתשובת לרבריהםוראיה
 שרי עניין בכל בריעבר אמנם נראים דכריו ראין צ"ז סימן כתכ רב"י לכחחלה כזה נם להחמיר וב ומ"מ]ינ[

 מפטם ]עו[ שבהיתר שה'טומן אמור אפ"ה ]יי[ כחוש ההאיטר שמן שההיהי- אעמ"י שמן מהן א' אם אבלכדלעיל
 : ש"ד כהנ"ה כ"כ הכחושלאימור

 רק 8תוח אינו אמי' מעמ מחוח שהקנור היינו בריעבר מילת' ריחא להקיר דנהינין הא ל"פ כלל 4צ"ה כקבד
 בריענר ואמילו הוא מלתא הא' כי ריחא ]טז[ צד מכל לגמרי מקום הוא אם אבל ממנו יוצא שהעשן :1:בק
 שאפח דוקא מילתא ריחא דמתירין הא עור וכקב דרבנן או דאורייתא אימור בם שנצלה בין חילוק ואיןאמור

פשמידא
מנהת

 תנוריס גקר6יס 3סוק 63טות סמרגי3ין לופ.ס ס3 סתנוליס וכ33"ט
 -כ3קון פתוח ופיו סרכ כתכ 63 ס5ד. מן ופיו ]ז[ : עכ"3גרו3יס
 סי' כד"מ סכתכ 3סיטתו ר16י3 גר6ס 5"1 כ0י' ס3פגינוסס"ע
 356 פת 65פות מס6"כ פתוח ופיו גדו3 תנוי כעינןלכתח3ס 6ימוי 556 סיתר 63פות סדוק6 5"1 כ0י' סטול דיעתק"ח
 ס5ר מן ופיו יכתכ )וס6 פתוח פיו ס6ין 6ף סגי גדו3 כתנולכסר
 ליח6 יותר מחזיק ס5ד מן ספיו סיכ6 תינו6 ר63 3רכות6סייגו
 ככ"י ועיין מסמ"6 פט"ו מיימון וכסגסות סכ5רו מס כ3ומפעס
 סנקכ סנו"מ מיילי זס 1כ3 ויו"ק( כ"כ דין 3"ט כ33 וכ6ו"ס 5"זסי'

 6פי3ו 6ז 0תוס ס61 ד6ס פתוח י651 ססעסן כמקוסס3מע3ס
 כ0מוך סלכ כמ"ס מיוכס ספ0ר ר3יכ6 סיכ6 3סחמיל יטכדיעכד

יעקב
 ויח6 ומונו דלכ6 ~ינ6 336 סו6 מילת6 ויח6 ו0ינוו6כיי
 6ו0יך36"כ 6ינו וכס"ג ככמון ד6פי3ו 3סדי6 מטתפ מי3ת636ו
 סתס ס6ני 5"3 3יכ6 גס ס63 ד6כיי 36יכ6 סס"ם מקססמ6י

 כמסיס"3 ועיין 3סתיל י6וי חליף רכי כ6י0ול ס"סת"כ 5* רריח6 כיכ6 רקי"3 מס 3פי כן ו6ס 6י0ור6 3יסצק3י
 מסלס"5 . 6םור -וגרול פתיח כתגור 6פי13 ]י[ : 3דיג6 51"עחריף רכי ס6י0וי 06 3סחמיי כ33 כתכ 63 ג"ט ססו6 ט"ו 0י'פג"ס
 ופתוח גדו5 כתגול דיעכר 63סול ק6ין ודעתו כזס 166"סחו5ק
 ק"ח סי' סע"ו ק"ח"6כ3 0"ם סכ'ח וכ"ט חריף יכל כסיתי6ף
 חטס 5פת מדמי דכמידכי כיון רמ'6 כפ0ק 31"ג וז"3 כתכ ס'0"ק

 ו3כ6ור0 סע"ז עכ"3 דיעכד 6פילו 06ול דסו6 פתוחסוחכיות
 16 וען כתנור רוק6 דד3מ6 זו סי6 ר6יס דמ6י תמוסיסדכריו
 ופתוח גדו3 כתנור מט6"כ פתוח וחכיות חנזס 5פת מרמי0תוס

 כתגור מיילי כ6ן 6ף פתוחס כחכיות מיייי דסתס הצ~ו~בוסוס פאצדמ~ע ופיו גדו3 וכתגוי גדו3 כתנו' כין קטן נחנור נין6טר
 כס"ע סכ"י ספ0ק )וכמו 3כתח3' מותר 6י0ור 356 כסיתר6ף
 רק סם"ע ע3 כוונתו 6ין ככ"י י63 3עי3 סיכ ומ"ס ק"ח0ימן
 3סתיר יט גדו3 יכתנוי 5"1 כ0י' סכ"י מ3סון סמסמע מסע3

 פתוח ססנקכ כעינן מקוס ומכ5 פתוח פיו ס6ין 6ףגרו3 כתנוי מותי 3כתח3ס 6ף כסי 356 ופת כ0תוס( 6ף3כתח3ס
 כ6ן סיכ יעת פטוט ני6ס זס כ3 יו65 ססעסןכמקוס

 סס"ך 3כע3 י6יתי 6כ3 ע'ס. ק"ח 0י' וכס"ע ד3קמןוכטימגיס
 סס וכ156 כ16 סרכ כדכרי זר פי' קסכין וס' ג' ס"ק ק'חכטי'

 סי' כס"ע 6כן סוויס כו3ס נסס 3ע"ד וכ6מת " 3ס"עממנגייס
 66"כ 3כתח3ס 6סוי כסי 356 פת 3עגין ד6ף סרכ טתוס5"1

 : ודו'ק כ6ן סלכ 3דעת 0ותל גי6ס פתוח"כזס ופיו גדו3כתנור
 5"3 טנתכס3ס גקט 631 סג35ס דנקט ס6 . 6י0וי עס סג35ס]ח[

 ועי"3 י' דין ועע 6ו0י ייחו 6ין חייף 3יכר 6ף דכגתכס3סד0וכי
 כמיס סחליפות דגתכט3 חריף דכר מקיי 53 תו סגתכס3דכ3

 36יכ6 ו6ו0ר . 1356 ס6י0וי ס61כ ]ט[ : קי-ד מ" כטי'ריכמכ61ל
 פתוח וחכיות חמס 6פת דסוס מידי 5"ס( ס"ק 3קמן )ועייןדכ"ע

ד6ומי
 סמידכי כ"כ סכ6 ס"ס מ3ת6 163 ייח6 דסוכי 3יכ6 6פי'

 63 חייף דכי ס06וי 06 6כ3 כ"ס סי' ייטנכלג מסי"מוכחסו'
 מדכיי מסמע )וכן כדיעכד 6ו0י ד6יגו ו6פסל כמלדכי כ33טוזכר
 מסית' חליף דכל ס6י0ור 06 דעדיף ק"ח 0י' דס"ע כסג"ססלכ

 5וגג' כפת וסוי כ3וס 356ו ס61כ 6יגו דסיתי כיון חליףדכי
 סמידכי כסס כתכ כ' דין 3"ט כ33 ס6ו"ס 6כן פתוח'וקכיות
 וכתגוליס פת עס 6פי3ו וג6פס 3ייח6 סנעסס 16 חייף ו6י0ול11'3
 6פי' כדיעכד 6פי3ו סו6 מילת6 ויח6 6מויגן וו5י כזסגועיס
 תלומס ס3 ככמון סססיקסו תנור כגמ' כד6מלי' פתוח סתכויטי
 סל6יס וגס זס יין כמרדכי מ65תי 63 וכ6מת ס6ו"ס עכ"3וכו'
 סס0יקו תנול גני י6דרכ6 כ33 ר6יי' 6ין תיומס ס3מכמון
 ר' מסנס דתיומות כפ"י וכר6ית' מותל דספת 6מרי' חיומס ט3ככמון

 דמק3י סתס ס6גי 0'ד דף ספוע3 6ת סטוכר פ' סס"ם דמטניו6ע'נ
 לזס 6ו0ל כעין ועוד 6י0ורו מק3י ר63 דסיכי מסמע 6יסור6ק3י

 36יכ6 3סדי6 סתס ק6י זו רססוגי6 כ33 ר6יס 6ין זס גס עטוקנ6פס

 סו6כ ד6ז לייעות6 ס61 פתוחס חכיות דסתס 6יגו וד6י זטפתוח
 ו6פטל 3חון נודף ייחו פתוח סי6 06 תנור וגכי סיין ליחספת
 רימ סס61כ ד6נוריננ פתוח וחכיות חמס 5פת מדמדמסדט"ק
 ו6ף 356ו 6י0וי ייח דסו6כ 6מיינן ט6ן גס 6"כ 356וס6י0וי
 סריח סו6ף ססכ35 כיון יו65 סריח 6ין מ"מ וגדו3 פתוחכתגול
 ו6ית6 כסמן כ3ע ספת 06 ו6פיי . כפת פת ליח ]י6[ : וק"13563
 מיקיי נו"מ 5ליחו זכיגו סמן ע"כ מ"ג דף מנלכין כי5דכפיק
 פכ"ט כפ0חיס כמירכי )סוכ6 ר"ת מדכיי מכו6י וכן כחיסדכי
 ג6טין ססי' תודס מ3חמי ר6ייס ססכי6 מיימוני( וסג"ס וק"דופג"ס
 כתנוי ומ5ס חנוןיחד

 וכסכ"ג כקמן כ3ו3ין סי' תודס ס3חיוי ו6ף 6'
 מחנון טגון ]יכ[ : וע"ס זו י6ייס 3סתור ס6ריך תס"ז טי'63"ח
 וכן 13ס זס גוגעיס יס6 ס63 כ3כד 0ייס סס"י 0פרי כק5ת .3מ5ס
 )6כן כ"נ דין 3"ע כ33 ס6ו"ס וכ"כ פכ"ס כפ0חיס כמרדכימסמ'
 כדיעכך 063ור י6ין ס6ו"ס פסק דיכגן ססו6 סזט כזמןכח3ס
 וסיכי עכ"3( כח3ס סגיס פי כככי יט 06 כזס זס כנוגעיס6ף

 וע"3 תס"6 סי' כק"ע כ"פ סנוגעיס כמקוס כגטי3ס 0גידגוגעיס
 . כ' דכ"י 3כתח3ס כזו גס 3סחמיר עוכ ומ"מ ]יג[ : ו3אח 3"זכ33

 מסר6'י עס פ3ינ ר63 3סדי6 יר6ס 5"ז נ0י' ככ"י סמעייןכ6מת
 כסגיסס 6כ3 דמותי כחוק 61' טנון דכ6' מדכליו סמסמע כמסרק

 ס6ריכו וככר ספו0קיס כ3 ס0כלות וסו6 דפ3יג מ6ן 3יכ6כחוסיס
 רכיכלי' נר6ס סיכיומ"מ ע3 3ססיגו ק"ח כ0י' וסס"ך סע"זכזס
 וכיוכו6ר כחוקיס כסניסס 6פי' 3כתח3ס 06וי לח3ופו לחוסטיט
 6פי' ד06ול מסמע . 06וי 6פ"ס ]יר[ : ע"ס י"ז 0"ק 3"כ כ333עי5
 וכס"ג נויוכס ספמד ו3יכ6 3גמלי כ0תוס דמיירי 51"3ויעכך
 ג'כ סמן יכר כסגיסס 6פי' ד36"כ ד' דין כ0מוה סיכוכמ"ם

 ק'ח סי' וכס"ע 6' יין ריס סרכ מיכרי וכמכו6ל דיעכדמותי
 דקי"5 6ע"ג . סכחוס 63י0וי מפעס ]עו[ : ספו0קיס מסמעותוכן
 3י3ך יכע ע5מו ס6י0ור כיוקוס רק 65סוי יכע סנ06ליאין
 סליח מו3יך סספטוס 3פי ס6ני דליח6 ס"ד כטג"ס מסר6"יכתכ
 ריח6 ]עז[ : ע"ס ע"ו 0י' כפ0קיו ג"כ וכ"כ עכ"3 עמו סכחוסועעס
 נ"ט 3ל ג"ט טעעס 6כ3 קס נ6ו"ס עוד ו0ייס . סו6 מ3ת6 ס6יכי

6יו
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 ,שנ'המ אם אנל מנצק טכ,מה מל'.,ר.'ן עם מכ,מה שא'נה פשמ.רא א, מלארי.ן עם פכצק מכ,מה ק ]שיטטירא

 ~הפמר מייבה השמד זן ח.,ק ואץ מנור משאר ררנה שגנוה ~מן החורף מ.ח של ותנ,ר נ'ן חיל,קכטטלהרואח
 טרומה ובהפסר מט[ להלכהא כ" וכ'פ ענין נכל לחת'ר 'ש רבד'4גד גראה הפוסקים מרכרי אכל עמ.לסועמ

ו~ן4[~42עו1 ט ו4:'גה
 למלמן ס' סיטן בינ,.ר אנל נעלט'א ר'חא אלא נ.ניר של טטישות כאן דא'ן טאחר ]נ[ נשר עםלאכלו

 כ,קכע

%י ש  פשמ"2 

 ן : 281שא1ום1ענןם"
 י.רי.1 ,אץ .עכ'ל להמן .'2 בר,חא הכ' ק.'ל לא ע.ם,ר.ם רכישאר וא'נ'ג א,מ,ר נכנמי' וכ,לןחא'ל

 נוה

4 %צעשיה בבם%4'ו'מ"':י ה ו י ="-   

 .המחמ'ר ".,ר. טהם א עם פת לא!.ת 'אבל 'חר ,פלאדין פ'שטיר'א באמהת א'ם,ר נרג. מד,רא חשערימ כמב.מ

 החנורי.'אפה ל,'ס'ק 'הפנ,ם'ר' 'אפה אלא אדעק,ה היש'.כ,1מ1לא1 ונ מתנ,ר.י,שטא פה עמ מפ'ל,ת ש,ם לף,ם,תשן

 הונזובוויעהמש:1 שוייוומ נשמ
 12קבמם4ג

 0כטטיר"6 כעימס חל6 ככ5ק מכומ0 כ00פסטיד"6 6פי' )סתירו6ין
 6כ) 0כ)יס טעס כפ)יטת כ"6 6)6 0כי 6נורינן ד65 )פתו6ח"כ
 מדכריו נוכו6ל 61"כ עכ") 6חד טעס סכ) ח0ינ )6וכ)נו6וכ3
 וסרכ 5ד נוכ3 מתוס כתכור 6ו0ל כן גס מסמ 6' כנוכו0סו6פי)ו
 כ0כי0ס 6ף כי 0עתיקו )6 )כן כ"כ )0חנויו ח00 630נר06
 וכדמסיק 0פו0קיס כנ מסכועות וכגד יתירס חונור6 סו6מג1)1ס
 6פי)1 דס6 03חנויל 60ין נוכוסס כ6חד 0כן ונוכ) ז0 דין מוףסרכ

 ספ0ד כמקוס ו6פי)ו דיעכד 3כ"ע  ד016ר חויח וכוכ6י0ול
 כ' דין )עי) וכמכ61ר מותר נוכוס0 מסן כ6' סכי ו6טי)1נורוכס
 ככי0וי וכ"0 דוק6 )16 . ככ5ק מכו0ס ]יז[ : וק") זס כדין 0כןומכ)
 0גכוס ]יח[ : ק"ח סי' כ0"ע כסג"0 0רכ מדכרי נוכו6ר וכן6חר

 כתנוו )סק) 0י0 0כת3 י'ו 0י' פג"0 כנו0רם") ועיין0לכ0.
 )0חמיר י0 0כי 3)16 36) . נורוכ0 1כספ0י ]יט[ : ע"0 וגדו3גכוס
  ססמסן  מסוס ממט 6פהוה  רלוילת6 6רי60 רק ק6י )6 זסכ)
 ק"ח 0י' וכ0"ע ו)קמן כסימניס 0רכ כדכלי מכו6ר וכןיו65

 : קטן מנקכ ז0 חי)וק רק כתנ 1)6 ויכיס חי)וקי כ)ט00כויט
 וכריח6 . נע)מ6 יי"" 6)6 כ0י 0) נומ0ות כ6ן ך6ין מ6חר]כ[
 ו6פי' ו"ס ע"6 1 וף כפסחיס 0תומפות וכ"כ ס6י כו)י גזלו65

 מסר6"י וכ"כ ע'1 דף דפ0חיס מ0"0 )סדי6 נווכת וכןגנוי)ח6
 דפק כז0 ותו0פות 0וכחס ע) 03נווך די0 )"0 0י' 0"דכסג"0
 זס כדין 6ך כ"ז( 0"ק 0ס וכמ"0 ט' דין כסנווך )ועייןנוותר
 יו65 פענויט 0יוכ 3פי 3סחנוילשסייכו 0"ד ו0ג"0 0רכטחו00

 וכן כ0י 30 יכונו0ות ח0ם 6יכ6 6"כ כפת וכוגע )חון00מנוכית
 נ0ג0ות 0ס )וע' 0' 0י' 3קכון 0"ד כנוק5ה 0כו0ח6 )0די66ית6

 ו)יכ6 0יכי 36) ט( דין נ0מ1ר 1עיין ירכ'0 ונמ"0ומ0ו5"י
 ג'כ 0רכ פמק ו)כן דנוותר פקיט6 ויח6 נוסומ וק דכגיע0חסס
 מותל נו"מ ככותח )6כ)ו ד6מור 6ף ס35י עמ ק6פוסו דפת5עי5
 0ס נו"0 5"ז 0י' כטי"ד ועיין )כדו ונוכ"ק כ0י עס65כ)ו
 כ6"ח 0טור 0כתכ ו6ף . זיע0 מע)ס 6'ט ]כ6[ : סרטכ"6כ0ס
 0כ6פת חררס ע) 6ותו טנוסיכוין נלז3 0) דכי0וי וז") תכ"6סינון
 ססו6 וטור  כו כוגעת פענויס כלוכ כי 3יכון ט5ריך סכילסע)

 רל5 סכ,  מס6"כ רוטכ כ)6 6ף ק5ת ליימס  הייסינן ססיס כל13
 3כתח)0 וסגע)0 3כון 3עכין דסתס ועי") 6' פעס יק נויסתתס
 כך כ) נוזיע ד6יכו  ד6ף ומור כרימכר תט6"כ  לסהטיר  דיסק6נור
 60 ]ככ[  כטססו: כפסח  ותלון ק5ת נוזיעס נו"מ קווס כימויכנוו
 ו6מריכן מדכריס כו וכי651 חויף כדכו כגון פי' מ)ת6.וויח6
 תתיכס  סכל פי' 0'. כעיכן סחתיכס ככ) מ)ת6:]כנ[ ויח6כי0

 נוגמיס 06 6פי'  ס6יסור נגר ס'  סיס6 5ריך ע5מו כפכיוחתיכס
 ככל  ורו6ין  סריח נתפסט לר ל6יוס  ירמינן רל6  מסוס כיתרכולן
 חתפ0ט ו0טעס 6נוריכן ו)6 56)1 רק  סרית  סלך סמ6  תסן6'

 י"ת  רין ל"ט כלל  סס כ6ו"ס וס  כל  ססוכיח כנוו נ0ו0נכו)ן
 גופיס 16"0 )110 ז0  6ין וכו' דכל  ו6פסר ס6ו"ס  3סס  סרכוט"ס
 מס רכל  כרית6 לססל יס רסט6  סכתכ 16"0 כג)יון 0ג"0רק

 כסלכוס ורל6 טי"6 ס"ס כי"ך וכטכו6ר  לכטל טסיימ כספססנכנס
  כסוס מתפטט ססריה לפי  טלירף רסכל  סטמס כתכ ס"חסכסי'
 כמקוס 06 כי ]כד[  סס:  ס6ו"ס כט"ס 6ינו ווס מכ"ל חתיכותלכל

 כ0ימכיס 3קמן 0רכ כמ"0 נולוכ0 0פמד כנוווס 0ייכוספ0ד.
 3ענין קי"6 0"0 כי"ו 0לכ וכ"פ י"ג 0עיף ק)"כ מי'וכתטוכתו
 3מי'  ס0"ך ונתכ  י"נ( ס"ל ס"ח ינסי'  כס"ך  לומ"ס  6יסוריס60י
 סטור כרמת  סינר ס6ו"ס  ר5ף כ"ט ס"ס ק"ס וכסי' ת' ס"לל"3

 ס6ו"ס  רמ"ס  6ך לכטל מסיימ כספס סנכנס מס רכל%סרס3"6
 ו13ס מינו וס6יגי  כלוין . סיינו  מלטיף סכל  ר6ין ס'  דין י"רכלל
  וין י"3 כלל ס6ו"ס דכרי ליס 6יסתתטי וכור6י מורס סטורגס
 כמטוס וסי6 ,  ]כס[ : ורו"ט סטי"ר מל 13ס סהולס  סס  ומכו6רט'

 ס0"ך וכתכ . זו 6חל 11 ]כו[ : )"6 מ"ק י'  דין  לטטן  ועיין .טגולס
 כתכור ריח6  ומריין  לרית6  טגמסס וכו י6פי' י"6 ס"ק ק"חכ0י'
  ספומל 6ת  ססוכר פ'  3ס"ס מוכח וסכי זס 6חר 3כזס )חו60ין
 סהס  60כי רכנוון ריח6 גכי 0תס דק6נור כמ6י ע"כ 0"ודף

  3ר"סרכ6  סס תוספוה ט"ס ולסי מכ"ל מ"ס 6יסור6 סלירלוסלי
 3טמסס טס6"כ פיטו'  טמסס )16 ו0ו6 כנוון כין )ח)ק ריס6מר
 ג.1;4שא.*8 6פסי ונופטמ )יית סיפסס  ר3ר 6"כ  ג3יל' 3סר  כגוןפיטיס



 9שליץ ןץב48צץ. רצא מלתא ריהאדיןתורת

 ררנילין עע ואף השומן יזוב שמא רהיישינן פלארי"ן או פשמיר"א עם פת באפיית לה"מיר רנוהנין יראה כתבש"ר
 לאכול רוצים אינם אם או ממש התנור בפי הפשמיר"א ומשימין שמקילין ויש הוששין מ"ם במהבת לאפותהאיהנא

 והוא רהום והמ'גם ]לחן לאוכלו,בחלנ: שנזהרים לכחחלהעא "ש'שט'ר'א 'עםחופ,ן ל ש,~ו'שיםלחמ'ם
 ש"ר וצ"ה ארברי בריעבד לממור ויש עכ"ל רשרי פירושא להד רתורא בעיוא הוה בשב' מחר ונאבל מועמרבר

 התנור אם אבל הטפילה מן למעלה שהפת או משופע ההנור אין אם רמתירין התו' ברברי ]כט[ : הפתולהוזיר
 שמא למיח' רליכא מועט רבר שהוא או מימן כו עושה אא"כ אסור כולו הוי תהתיו רוב ה[ לממה: והפתטשופע
 או תהתיו זב שהשומן ראה לא אם הפת להתיר א"ז כשם ל"מ כלל באו"ה בהנ"וץ כתוב מצאתי וכן במינן שלאיאכלנו
 אלא מיירי רלא ליישב יש מדורא ר"י רברי רנם נ"ל מרורא כר"י לההמיר רנהיגין שם רמסיק ואע"נ בבשרשנגע

 : ל"ז מי' ש"ר בהנ"ה וכמ"ש שכתבתיכררה
 קררה ופי צר בתנו' אפי' לעצמו אהר כל בקררה הית' אצל אימור לבשל בא דאם הרשב"א בשם המור כתבי

 אבל פתוה שהקנור ])ג[ ומיירי עכ"ל אום' כך כל המתכשל ריה שאין ענ[ : לכתהלה אפי' מותר ה6[מנולה:
 הוא וכן ל"מ כלל או"ה מרברי משמע כן אמור בדיעכד אצילו פתוחים הקרירות אם שמממינין כררך מתום התנוראם

 להמטין אמו' ז"ל :יי"ו מ וכ"כ ])ד[ מכומות היחר של כשהקרירו' רק כריעכר אף שרי רלא הרא"ש בשם ש"רבוצ"ה
שבימששש4שששיש מכומות שהקרירו' כיון שרי בדיעבר אמנם הבירו תהת מהן א' ידב שמא היישינן הלב של תבשיל עם בשר שלתבשיל
 הרבה הריח שקולמת לפי אסור נמך יין של ])ס[ : פתוהה הביות על שמונה המה פת ק"ה מי' הפור כתב ערייא

 במסכת השוכר בפ' הוא ובן עכ"ל מות' מתימה והביות המה פת או פתוה' ההכיו' אם אפי' צוננת הפק אםאבל
 והאו"ה עכ"ל בנמרא יומי ר' כרקאמר ])1[ : אמור שעורין בפת אבל הימין בפת מילי הני ומיהו ב"י וכחבעכו"ם

 הטגופה: ננר ממש שמונה דוקא כתב ל"מכלל
 יעקבמנהת

 )ריח6 3חוס יס ככירס ד6ף טוכרין וסרסנ"6 דסר"ן )חיחר סרכ . סתום' דכרי ע) טוחפין ]כז[ : 51"ע 3חוס יס זס 6חרינזס
 )סח5 וכפרט דכריס0 נגד כפסיטות 5עי5 סרכ פטק 6יך י6"כ ויס וז") 3ס6ריך )1 ססיס כחקום ס"י סג"ס כ)סון כ6ןקי5ר
 )6כו5 ר5ונ0 6ין 06 חחם סתנוי כפי 0פסטיד"6 וחסיחין:קי)ין
 דסרי דתוטפת סוכח' ע) וטוחכין ספסטיי"6 חין ע0 6)6פת

 סג"ס וכוונת ס"י סג"ס עכ") ס61 כע)ח6 דריח6 חסוס3חי)ח6
 דכריח6 סתום' ססוכיחי0 ע"6 )' דף כפטחי0 סת1טפת ח"ס ע)11

 גגוג(וש  י,יו~,  ,ין)ןנ 1עג*ג  ו%  ו%)י1  ג(וגן נון וקכי עליחח משמוויססו כטה~ומ~ע ועים כמינח חו עחו סנחפס חחיו סטת נחכונ מותרנכד

 סיתר טעונ0 דנסוג ס6 ענ טעס נתת סג"ס כענ כוונתוזס
 סוכחס ע) טוחכין וסעו)0 כתכ 3כן 3ריח6 עכ"פ חוססין61ינ0
 כ) עחו סנ6פ' חין ע0 16 3חי)ח6 )6כו) סחותר כזסדתוס'
 )עי) ועח"ס כפטחז0 ותו' ס"י כסג"ס 3סחעיין פסוט נר6סזס
 6)ו סתו' דכרי חחנו סנסחטין נר6ס סרכ חדכרי 6כ) כ'ס"ק
 06 סדין 3ענין סתו' מד3רי נטתייע ס"י ססג"ס סכיןע"כ

  1)6 יגעמי  י63וות סטפי)ס נון 3חע)0 סספת 16 מס1פע0תנור
 סג"ס 3סון כחסחעות וגס כ)) זס חדין חזכירין סתום'ח65תי

 י"ד סי' וכפג"ס כ6ו"ס גחסרס") ג0 כ)) )סלחו 6פסי 6יס"י
 יכריו ע"ס וכו' 3דכריו פי' 51ריך סס וכתכ זו סג"ס דכריחכי6
 ונע)0 סגג וכוד6י 6)1 0ג"ס דכרי 3פרס ח6וד סחדחיק63ורך
 : ודו"ק וכרורי0 פסוטי0 ס0 סדכרי0 כי 6)1 סתום' דנרי ג"כחחנו
 יתכ6רו כ' דין ט' כ)) וע") . חועט דכר וסו6 טו6י) וסטע0]כח[
 . תסופע סתנור 6ין 06 דחתירין תום' כדכרי ]כט[ : )1ס טעחי0עוד
 ו6ינ0 זס טיתר כ)) חזכירין 6ינ0 ססתו' כ"ז כס"ק ח"ס)פי

 כחי)ח6 )6כו) דחותר 6' נתנור כסר ע0 סנ6פ' ספת יקחתירין
 סח6 )חוס דיס כו וכי651 כפסטיי"6 6כ) עחו סנ6פס חי ע160
 חפטק 3זוז 6ין ח"ח 3סחחיר חוססין סתום' דג0 6פסר חחנוז3
 3כ) פעפע )6 סח6 ז3 ו6ת') ז3 )6 טפק ט"ם דסוס חטע0סי3
 וע"ס זס טע0 כ' ט"ק 5"1 כטי' סס"ך וכ"כ ספת תחת עדסתנור
 06 רק ספת תחת סזכ דוק6 )16 . תחתיו וזכ ])[ : כוכרסס6ריך

 חפעפע סוכ סיו6 חייסינן כתנור ונ3)ע טפסטיד"6 תחת31
 יין ייס סרכ טסכי6 6סר"י סג"ס ח)%ן חסחע וכן ספתתחת
 כ': ט"ק ס0 וסט"ך 5"ז סי' סט"ז וכ"כ 3טיחני0 סרכ וכ"כזס
 חכי6 ע"6 ק"ס דף כת'ס טרסכ"6 )כתח)ס. 6פי' מותר])6[
 דעכו"0 וחפ"ק ע"כ ע"ו דף פכ"5 דפטחי' חס"ם זס )דיןר6יס
 גכי ע) קדרות כ' סספתו ועכו'0 יקי6) ד6חרי' ס6 גכי י"כדף
 )חוס 6ין דכקדרות וד6י 6)6 3ריח' חכחי0 3ס0 חסו 1)6 6חתכירס
 נס0 "' יין 3עע סי3 ח'ס 3פי 5"ע 6כ) ס0 סר"ן וכ"כ3ריח6
 י6יס ח6י 6"כ )ריח6 )חוס 6ין דככיר0 כ)) חעק נ4ס6ו"ס
 ו)יכ6 חעסס סיס דככירס )טדי6 0ס"ם ק6חר סת0 דט6 11סי6

 תנור דין )1 דיס חודט ס6ו"ט ג0 6"כ ג' חסנס וכ)י0 כפ"סכר6י'
 ט"ס 6)6 דוק6 )6ו . 6וטר סחתכס3 יי" ס6י1 ])3[ : ריח36ענין
 וכ'כ 5"1 כטי' 0כ"י כמכ וכן כריח6 6וטר 6ינו ג"כ קדרס5)י
 ק5ת פתו' 0יינו פתוח. ססתנוי ])ג[ : ט"ו ט"ק ק"ח נכא'סס"ך
 כסג"ס ק"ח כטי' סרכ וכ"כ כ6ו"ס חסחע וכן יו65 ססעסןחקו0
 יר6ס ח"ד סי' תסיי"ו כתסוכת טחעיין . חסרי"ו וכ"כ ])ד[ :ע"ס
 חייקינן סתוחות סקדרות ס06 סי6 ייריס חסס' דעיקר)סדי6
 פתוח כתנור גסקות' 6ין )דעתו 61"כ 3חון סרוטכ חן יזוכסח6
 תכוטות סקדרות ט6ין כ) זו חסס6 יס ק5ת כפתוח ד6ף )166
 ק5ת פתוח סתנור ד6ס פסק 3כן זס 3כ) חוטם 6ינו סרכ6כן
 6סור. יי"ג ס) ])ס[ )כתח)ס: 6פי' נוותר פתוח' ססקדרות6ף
 ס"ז ד' 0פוע5 .6ת ססוכי וכפ' 5ו)ין כי5ד פ' דססחי0 כס"ם סו6כן

 6פי' 3כ"ע 6סור פתוחס וחכ,ת חחס ינפת 3קיס ריסד6חי
 וחכיות חחס כפת ו6ף 5קים כריס טכי )6 ס61 חי)ת6 )16דריח6 דסוכי דרכ6 כתכ פג"0 וסרי"ף חיטין נפת וכ"ס סעורי0כפת
 וחכיות חתס כפת 6ף 6"כ כרכ6 דקי") חס ו)פי חח)1קתפתוחס
 כדכרי חוכרח וכן סעורי0 כס5 5)6 6טוי ו6ין חותרפתוחס
 קויקם סר"י כס0 סט סכ"ח כח"ק תרוחס תס' פט"וסרח3"0
 5חס ידעתי 1)6 . ע"ס כדכריו 3סוכיח ס0 וס6ריך ע"6 ק"ס ד'6' סעי 0תערוכת ככית 3תס"6 0יס3"6 וכ"כ סרח3"0 דכרי3פרס
 ופסקו 3זס וסרס3"6 וסרח3"0 סרי"ף דעת 6חרוני'ססחיטו
 5"ע 30"י ע) וכפרט 3דכי חו)ק 6ין כ6)ו )קיס כר'כפסיטות

 יכרכת6 חסני דתרי' דסיכי ס)ו כסקוחס סכתכ חסכרעתוסזז
 )6 06 נקטינן )סכי 6חת )דעס חסכיחי' וסר6"ס וסרחכ"0סרי"ף
 6יך ות"כ ססומ סדע0 ע) מו)קי0 לוכ' 16 יסר6) חכחיסכ)

 כדכריס' טוכל ססרס3'6 וכפיט וכריטס גגו )גחרישכ6ן
 15 סיס ח'ח ע)יסט זס כוין מו)קי0 יסר6) חכנוי דרוכ6ת")
 .וכן יוסי רכי כרק6נור ]5ו( 51"ע: ע63רט 33"י ולליסמ)סכי6

טסכממ



דןכם4ורצ הוא מלתא ריחא אםדיןתררת70
 אצתן ביין פעם לרצע יין קנקן בתור תבלין ושאר פלפלין שק המשימין עכו"ם שאלה בתשובה הרשב'א כתב'21

 שהתכלין אלא ביין התבלין נותנין ואין כח בהן נותן היין שאין לפי לכתחלה אפילו להייח מותרבשמימ
 בשמים אלו על להכדיל דאמור ]5ז[ ממתכרא ומ"מ התכלין לריח רק מ:וין אינו בתבלין )שמריח וזה ביין בהיתנו
 דאמורין ]3ח[ בהן להריח אמור וערלה הכרם כלאי עכו"ם של דבשמים עור וכתב . לפחתך נא הקריבהומשום
 : עכ"ל הוא מלתא לאו ריחא לריח עומד שאינו דבר אבל ]3ט[ והדם ורד כנון לריחא שעומד דבר ורוקאבהנאה
 מלתא מריחה נרג דלא ]מ[ אוכל אינו אם אף אימור דבר לטעום דאסוי רפ"ה מימן ששת בר בתשובת כתב%נ

 הוא מילתא כה"נ דריחא בהנאה שאמור ]מ6[ יין לזלף דאסיר אשר"י הנ"ה בשם כשערים מהרא"י וכתבעכ"ל
 :עכ"ל

 : דינים ד' ובו אימור עם שנצלה היתר בדין . ל"ז ום"כלל
 כולו בחלבו שצלאו רנרי נקטינן והכי אזנו מראש אפילו ממכו לאבול אסדר בחלבו שצלאו נרי אמרינן בפג"הא

 והרי"ף והרמב"ם והרא"ש המררכי הפומקים המבמת הוא וכן שרי החלב עד ששים בו הוה אי מיהואסור
 נבלע החלב דכל דאפשר אסור ששי' בדאיכא דאף בשמו ע"ב תשי"ב דף פנ"ה הר"ן שכתכ כרא"ה ורלאוהתו'
 ור"א יואל ר' בשם זו מברא הזכירו והשערי' החתיכ' בכל שמכליע רוטב שם שאין מאח' שם ונשאר אחדכמקום
 מ' כו שיש אע"פ ]6[ החלב במקום קליפה בעינן אי ע"א תושל"ז דף המרדכי וממתפק הכי קי"ל רלא אךממיץ

 ור' ס6 ססנויטו ק"ח כסימן וסטור סר6"ק 6כן ספוסקיססמכמת
 וכרייטס סוכר טעס ג' ס'ק ק"ח 0י' ככ"ח ועיין 3גמיייוסי

 3כ6רו קר5ונו 3פי זס סטור רסטמיע ס6 11"3 קס כתכפ-יסס
 6יס ירעתי 631 עכ"3 ריגיו כ3 יתכ6רו קקס יי"ג כס3'כמקומו
 י06ור ]3ז[ : 51"ע זס רין כ33 סוזכר 63 יי"ג כס3' גס רס63מקומו
 דמותר מט6ן ל6ייס מכי6 ק"ח ס'ט  נט"%  כיטיס. 6לו ננ33סכדי3
 ע3 3סכרי3 י6םור כתכ קמ65 כמו 631 ק3גו ספ3פ3ין ע35סכרי3
 וכן 3וכריו י6יות קסכי6 וע"0 כקמיס מין ק6יגו לפיספ3פ3ין
 וכקירי ע"ק סט"ז ר6יו' ע5 מפקפק כנס"כ וסט"כ מ0ס כמטסט61
 כ6ור ועיין סט"ז כרעת ג"כ פטק ר5"ו סי' 63"ח סגו31סכגסת
 3סכגיט וק63 י6פקר סיכי 3יזסר וגכון זס כוין נ"כ טמ6ריךחרק
 ס6יגו וכי מסמע כסג6ס. ך6סורין ]3ח[ כרכס: כספקע5נוו
 וכן 3ייח6 רעכיר מירי קסו6 6ף כו 3סריח מותי כסג6ס"סור
 בט רעכו"ס פ"ק כתום' 3סרי6 מקמע וכן 3"ט כ33 כ6י"סחטמע

 טעקרו ררנל אנו6ל סרי וי6ג3 ית3וס קמ6 כי' וגזריגן קכוסריח
 חוכת ירי י65 63 ערי', 336 עכ"3י קכו סריח נט3 ק6י63טי3ס
 ע'כ ר3"ז רטוטס כק"ם דסמעייןכי16ר

 ספוסקיס וכ3 טס י וכפרי
 63כי3ט רעיקרו כיון 636 6סרוסו כיטו3 מתוית ר63ו 3סרי6יר6ס
 ומ6יזס 3כך קעיקלו, כיון 63טי5ס וית3וס יקטח קמ6 חייקיגןק6י
 סעתיק כ"ו ס"ק ק"ח סי' וכ0"כ כיטל ללין סתס 5ליכיןטעס
 כסעתקת פעמיס טגי כמחוכר תיכת וסטמיט סמררכירכרי
 כ0וכ' קס יכ6 י6מי מס6 ר6יס רמכי6 סמירכי וכרי ופי'3קוגו
 כו 3סייח מותי מ5וס ק3 6תרוג כו 3סייח 6סור ננ5וס ק3סום
 דפום קכיויכו סנויוכי קכספ' 6ף נכוגיס ני6יס ווכייו סק"כעכ"3
 פעמיס קגי כמחוכ' תיכ' קסעתקתי כמו סגירם' מ65תיקר6ק6
 קמסר"ס ועור סס"כ כמ'ק גכוגס קסגרם6 מוכיח סרכימ"מ

 מסוס זו ר6יי' 3סרי6 כתכו תג"ך סי' וכרוקח כ"ד סי'מרוטגכיג
 ס0גג סם"כ ננ3 כ' סנו361 6:וונ' וכחסו' מ5וס 30 ו6מרוג מ5וסם3

 רט ספזע3 6ת סקוכי וככו וסרם כורר 636י"3.ע"6-ל"ס
 ה5 .מם"ויע

 מר64 סו6 סמרוכי ק3 וי6י' מכיר 6יגו זו ר6יי' טי וז"3 כזס
 סימן קמו36 6מוגת כע5 ט"כ נתקונת מ65תי וכן קס נתו'ע"כ
 ופרק גכוייס ק3טי כע3 ע3 קס וסקיג כן 3סוכיח קס6ריךמ-ס
 כ6כי3ס ט6סוי דכ3 כעיגיו רכרור טפ"6 רף ספוע3 6תסטוכר
 וסר"ן סקוטי כרכיי ע5מו ות3ס כו 3סריח 6סור כו 3סריחועקרו
 קנוכ61ר מס וכ6מת קמ561 6מונת קגגס"עכ"3 רכרי 636 61136ין

 סי6 סגגס ור6י זס קס ותום' סי"ן רעת סזס סגכוייסכק3עי
 6ך . ע"ק 3סיפך מטנוע עמ6ס תרומס זי3וף עעגין קסדכתוס'
 מרוטגכרג מסר"ס רכתקוכת גנוייס סס3טי )רכיי 6חר סערמ65תי
 6ף 3ייח6. רעכיר רכמירי סרקכ"6 כקס 3סרי6 מכו6ר כ"רמ"

 תג"ר מימן סרוקח וכ"כ 3ריח6 ועכיר מירי ס61 06 כו3סריח 6סוי גכי3ס כקר כמו כ6כי3ס 6סור סו6- 06 כסג6ססמותר
 06 3ריח6 עכיר ר63 6ע"ג קמן גכי3ס כטי וז"3 כתכ מזו1גר31ס
 6מוגת כתקוכת קנוכי6 ומס . עכ"3 6סור וגסנס 3ייחומכווין
 תרומס ט3 יין 3ז3ף ופסחיס כפ"ק מומתירין 3סתיר י6י'סמו36
 פ' ככ"ק סתום' קכתכו מפלקיס סיט 3פן ר6י' זו 6יןטמ6ס
 וכ"ק רטעמ6 וכו' 30יקית סכרע' ר"ס ע"6 קי"ו ר' וסמ6כי3טגוז3
 פי"כ וסרמכ9ס ע"ק סי6 מי%3 וריח6 סכ3_מקוס תקפוךד6מרי
 ססק רסרנוכ"ס )ו6ף זי3וף 3עסות י6טור כס6 ככ"ס פסקמתיומס
 ריס כמנ61ר 6םור 3כתח3ס מ"מ קי'5 וסכי מי3ת6 163רייח6
 ומס 6סור טס רגס ר6יס מקס 6ין 61"כ כ3כתח3ס( סוי וזס ירין

 ססי6 וסר6"מ סר6כ"ר קסכריע ממוקקי ר6יס 0ס עויססני6
 גכוייס סק3טי זס ע3 עמר ככר ע3יו מכרכין ו6פ"ס וכו' קיןמין
 3ריח' ,עומך ק6יגו דכי 336 ]3ט[ וווק: 3ייקכו ויק קסע5מו
 ומתר5י' י"3 וף דעכו"ס פ"ק סתומפת וכ"כ . סי6 נוי3ת166
 וכרוקח 6"ח כטס סכ"י וכ"כ 6' כם"ק כנו"ק תיס5 רכת ס6יכזס
 כטסחיס וסר6כ"ן כ"ר, טי' מרונעכרג מסר"ס ונתקונת תנ"דסי'
 כמחוכר מסרט 3זס ור6יי' וז"5 וכ' קע' כ5 ט, וסמרדכי כ"5פ'

 3פרקו תמוס זו ר6יי' וכ6מת עכ"3 טוכס כנומכת כמחוכי61הרונ
 מ"ס ס4' 6מו"ס ק"כוכתקו'

 כ'-
 סמליכי 30 י6יי' סו6 רכך וז"ל

 כע3 ק6י 63כי3ס דעיקיו כיון כמחוכר כו 5סייח 6טורט6תרוג

  ומכעל 3יס סס"כ רסרס יפס  ולע"ר  53ורך  רכריו ע"קומח31ר
 3סוי6 קכתכו וסרוקח מסר"ס 3סון טטנו  נעלס סטו5ל5טונת
 רסכי 3ייסנ יק זו ר6יי' ע3 קס ע5מו סק"כ קפקפק ומס זור6יי'
 מ"מ סכעס כ3 י6מוי ומ5וס 6תרוג 3עגיין קמ5יגו כמוק6מרי

 6ק5ייס ר63 6מייגן 3ייח עומר 6יגו קעיקרו כיון 3ייח6מותי
 3ייח6 עומר ק6יגו כדכי תויס 6יסורי ק6י 5עגין ס"ס 6"כ3כך

 וסתו' וז"3 קס סס"כ עוך ומ"ק 3גך. סהורס 6סרו ק663מריגן
 עיקר כין חי3וק ר6ין קגי 'כתילן ג"כ מסקי קס י"כ רהרעכו'ס
 זס 6ין ו3ע"ד . עכ"3 3סק3 6ין עכ"פ כעכו"ס וס3כך 63 6ו3ייחו
 וס6 סם"ע פמק וגגר קכתכתי פוסקיס סגי כ3 גגך 3סכריעכר6י
 קני תום' קכתכו סיכי רכ3 ע"כ כקורק מסרי"ק נתקוכתמכוהר
  כתסוכת וכ'כ 3מעקס 3ס3כס עיקר ס61 ר6סון תירוןתירו5יס
 ע"ס י'ג  סיטן סלוי ר"י  וכחסיכח ס"נ  סיטן  סטי5לטטפטי
 רעכיר מיויי כין חי3וק ויק תח3ס זס תירון סתום' קכתנוכיון
 כפמקי זס חי13ק 3סרי6 סו6 רכן ועור גקטיגן סכי 63 316ייח6
 כתכ י"ו מעיף ספוסקיס ככ35י קט"6' וף גרו5ס וככגסת ססתוט'
 3סרי6 קכי6רו 63 06 3מעקס ס3כס סתו' ע3 3סמוךק6ין

 ומכ"ק . עכ;3 תומי כפסקי כן קכתוכ 16 3מעקס ס3כסקרכריסס
 מפסק  ליח  ס5ין  פטיט5 זס חי13ק סונרין- סכתכתי סטוסקיסקכ3
 מריח6: נרע ר63 ]מ[  טס: סטו5ל 5טונת כחסונט ונ"פסט"ע

 כמכו6ר 6טור מיסו 3כתח5ס מ"מ סי6 מלת6 165 ליח6צרקי"3
 3סרי6 יי6ס יפ"ח סי' כריכ"ט סמעיין וכ6מת זס כ33 ריק3
 3עועמו ר6טוי סטעס רעיקר ומסיק זס ס3קון כ33 כתכד63

 בספס סטעיטס  כרין  ס"ח כ33 וע"3 ל6כ3ו יכ6 קמ6רגזריגן
 כסנ6ס 6סור 6ין 06 כסג6ס.336 ק6סור יין ]מ6[ ע"ס:5יסור
 קנ'ס וכסימן ק"ח כסימן סרכ וכ"פ קס ס6ו"ס 5ז3ף"כ"כמותר
 וכטי' קכ"ג סי' לים כק"ע ועיין כ"ר ט"ק ק"ח טימן -כס'כועיין

 מ,קל' ,.% ט בך:ש צ לן': וסימןכלל
 כיון סולך כחטך סכטי5כס'ג

רנסתפה



 "ח.ד,כמאת האי~ור עם שנצלה "יתרדיןתות
 ב'4 וב'ב קליפה בעינן עמצים כרא"כא ראפ מולין מהריי בשמ האנור וכ"ב מפ)פע ואים כחוש הוי % חלבוולמא
 בקליפתו להעמיק ויש נהונ והכי י"ר כלל באו"ה וכ"כ ממבושל צלי חמי' ובזה נקפינן רהכי וכתב הרשכ'אבש'
 פמ"ו מיימון בהנ'ה הוא וכן ע"נ תשל"ו רף פכ"ה המררכי עור וכתב אצבע כעובי רהיינו נטילה כרי ער]נ[

 לאמור רנהינין מהרא'י וכ"פ הממ"ק וכ'כ עכ'ל ארעתי' ולאו שומן יש רלפעמים כחוש בנרי להקל .איןרלרידן
 ככ"י רלא נהונ והכי י"ר כלל באו"ה וכ"פ לטמן כחוש בין בקיאין אנו ראין ששים ראיכא ער כחוש בנדיאף

 אימור בשום מני ולא כולו אמור בכחוש רנם רם"ל בממ"ק בהנ"ה אחרת מברה ויש ]נ[ בכחוש להקל רישרכתב
 דעהיתר כל על האימור שאין בעלמא מיפה הוא האימור אא"כ מקום בנטילת צלייה ירי על בחום ההיתר עלהנופל
 כלל לקמן שיתכאר' כמו בם' מליחה בכל לשער רנהינין מה לפי רטרוק צריך אך הכי קי"ל רלא כתב ב"יאך
 יש דרבנן רבאיפור נראה ומ"מ רמליחה מחום רצלי חום 3רע לא והא ]ו[ בצלי רה"ה אפשר א"כ ל"חומימן
 ועאל בו רבוק ואין בו רבוק בין חילוק ראין באו"ה עור וכתב מליחה לענין ל"ח מי' לקמן שיתבאר וכמולהקל

 ששים: עצמו בפני חתיכה בכל ]ס[ בעינן אי מליח'גבי

 נ:ה:ן:י15מן,ננעג'זג1
 ' עגכנהצ.:ןם%.ע(נ'ם ןן י"י,ני"ב; :; ישן

 אנל
 מהרא"י וכת' הממ"נ וכ"כ ]ז[ הקרום נפחה שמא רחיישינן לאמור יש בזה ראף 'כתב פ"ו פ' מיימוןבהנ"ה
 למעשה הלכה דצרתי וכן כולו ננר מ' וצריך נכילה נעשה הכוליא נתבשלה ואם ]ט[ ]ח[ החלב עם הכוליאנמלח אי נצלה אם חלב כשאר רינו לכן הקרום נקרע שמא לברוק צריר הי' המתירין לפי ואף לנהונ יש רהביבפמקיו

 בעינן לא קליפה אפילו הרמב"ם רלרעק מהמ"א פ"ז המ"מ כת' ררבנן שהיא הניר שומן עם הירך נצלה ואםו8 : רמיקל כב"י רלא נהונ והכי עכ"ל היותרת שעל בקרום וה"ה פעמיםכמה
 שהן וקרומין חוטין בשאר וה"ה ראורייסא ואיבו הואיל בעינן לא נטילה כרי אבל קליפה רבעי הרשב"אורעת

 : ולהחמיר לקלוף ופוכ ]י[ ברוך ורבינו ר"ת בשם אלו מברות ש"ר הנ"ה וכ"כ עכ"לדרבנן
 דינים: הן ובו שבמלהו והיחר איסור בדין ל"ח. ומי'כלל-
 בם' במליחה "מער פשופ המנה3 אך המברות ורבו והאחרונים הראשונים בו נחלקו ]6[ יחר א"ו נמלחו אםא

וכן מנהת
 חותרי 0הרי עכדי0ן 5כן ט)ון 16 0חוט מקרי 6י 05וונסספס
 כס"ס 5סרי6 נוכו6ר ו0ן 6סררי וסתרי 6ע"ג וק3יפס ס'5ס5ריך

יעקב
 0גר לסק5 ל0ו מ0יין זו מטעס 5סק5 55רו ר6ין נ35י' 6"כק5יפס
 3חתיכס תחהיכס מפעפע ח5כ ד6ין לסדי6 ס0תכ סתרד0ידעת
 רס6 5ו3וי ו6פסר נויייי כ55י ד6פי5ו 5סדי6 מסכוע יוטככ65

 ס0ק וננגף נ'4ג,נ ,ק 0ננ,,ן 41)' )ן ן י " ו ~ישמממהמפ .4 ו ,4 , )ן ועווןוו,4ן,ן

 )ור65 פטוט 0"5 זס ק5יפס ו5ריך מקוס כ6ותו יוסס 0ס6ינו'נו
 סכהכו 5' סימן סיכ כתקו' פר"ו ונוסר"ס כ'ח סי' פג"סכנ)סרס"5

 ס' סעיף קעס סי' וכס"ע סו5ך( כחסך 0סי5 סוי כיסססנוחנויי
 וז"5 וסייס עיקר ק0ן סק"0 סס ו0תכ סס וסרכ סכ'י 0ןפסק
 כמ0חת ו0תכ כן טוכריס סנ)פורסנויס סקדמו0יס נוספוסקיסו0ן
 כו ס0גע מקוס 0ורע 65 ד6ס ע"6 פ"ט דף פ"ק ס0י ח5ק0סן

 5ריך ס6ין ס6יסור 0גר ססיס כו ויס סמן סו6 וס55יס6יסור
 ועיין ע"ס סרסכ"6 מרכרי 0ן ודקרק ססיהי מן כ5וס5יטו5
 מסנוע 65 ג' דין 5"ח 550 ו5קמן סננזיי 6כי כסם 5"ח כסימן3ס"ד
 קאס כסי' סכ"י 0טי5ס.וכא0 0די עד ]כ[ ודו'ק: סק'ח וע"ס0ן

 סרסכ"6 ו0הכ 0טי5ס ו)קוס כ50 כעיגן ד555י וסי6"ס סתוי3סט
 : י' ס"ק ד' כדין ועיין ר6וריי' כ6יטורי' 3דכייסמ 5"וססיס
 0חוט כין כקי6ין 06ו ד6ין סרכ ר0תכ 6ף 6חרת. סכר6 ויס]ג[
 זו סכר6 סרכ 0תכ נו"נו 550 זו כמכר6 0סקות6 6ין 6"0לסנון
 וכדומס חנון כגון סמן 5דכר 550 3חוס ס6ין דכיים ריסמסוס

 ד55י חוס גרע 65 דס6 ]ד[ : ס' דין 5"ח 550 5קמןו0מכו6ר
 ק"ס סי' ככ"י גע0 וסוכ6 כתס"6 דסיסכ"6 ו6ע"ג . דנו5יחסנוחוט
 סיו65 סמוס3 מפ0י מכ35י כמ5יחס רנופעפע י"5 ויותר וז"05תכ
 ר65 ס5סון סיכ כתכ מ"ת יוטכ 0תו וסוי ת5יחס ע"י סכסינון
 יק 6וסר 6י0ו מ5יחס ד50 דסוכיי' וסייעתו רסרמכ"ן מסוסגרע
 ס' 5ס5ריך כ35יי' מודיס סתס 5"ח 550 3קמן ו0מכו6רק5יפס
 דנו5יחס מחוס ד55י חום דעדיף ס"3ז ככמום כעינן ו0טי5סכסתן
 דכרי 5דחוה 0ן סכתכ יק זו סכי6 מחליט 6ינו סרס3"6וגס

 כ50 ]ס[ : וע"ס ק"ס מעיף פג"ס מנוורה כ5חס ועייןסחו5קיס
 ת5יחס כזס ססוס טיכ דדעה מסתע . חסיס ע5מס כפניסחתיכס
 0יון 51"ע סס( וכ0ס"0 0"כ ס"ק ק"ס סי' כט"ז נוטתע )ו0ןל55י

 תטעס כת5יחס ג' דין 5"ח 550 5קמן לסק5 סיכ ס0יעתסעיקר
 0וי רק 6וסר ד6י0ו כסמן 6ף כת5יחס לסק5 סתקיליןררכיס

 מימע ו'נ. נהג%ה:1,י 1"ט ]מ[ גמסקו": ק"'מיסיל"
 550 כסמוך סרכ כתכ דס65 51"ע ד0"0 6מיי0ן 65 ונו5יחסדכ55יי'
 ועוד תרוכס כסססד 6"כ 656 ח0"0 6מריגן רכמ5יחס כ' דין5"ח

קקלנני::",:'.::ק  4' ייש יי'קמ ,',:".ס 3'!' """'יייי
 'ימ'י "י3, י י,

 6כ) סיס כך טסיס דמעסס דיא3 סכוע 6ין 85ח כסי'מסר6"י

 ו"פל,- ע'עוהנס!
 פ.לר1ס נמה ועח וגן".ה ג'.ן ;"ל 21'

 )"1 יט )מ'וגה 1'ע .מ.מ ג' י.ן )'ח ני!)יקמ
 ;מג ווק"

 ון סני קה,, מ'מ נ נ))ה "ו )מ!מ )" .1"לי!1מחחע
 יהגנ"גה: גען :נגנ: ו: :,,ןו1"מ"::"י3:מע 550ס 16 0גזלח 65 6ט דס6 0ן כתכ 5ורך 65יזס ידעתי 651עכ"5

 16 0ת5ח ס65 ק6מי דס0י ו6פסר כ' רין 5"6 כ55 5עי3ו0מכו6ר

ןג",לן~:ו:ן!ךןצ:."שןך::ןגטמ
 כ5שח ועיין י'6 ס"ק כס"ך וע"ס 0טי5ס ר5ריך סס סכאידפסק

 ג'::יג":ן:יו"% %ן~יי:א,בעב:
 :נ גגן'וג"םרטומן ו: ק,,פה "גי,"חי סי מ~יך.:,י" י נג' שי,אךויכלי

טו%כז



ן,כפארז יחד שנמלחו -והיתר אימורייןיעוררצ%ז
 דמוברין תעעבת והרבה מהר"ם תשובת בשם נ"ה מ"פ ובמרדכי הרמכ"1 בשם ע'א תשכ'א דת הר"ן כתכ וכןה[
 מהרא"י כתב עיד הקרום נפמק שמא דחיישינן לא או לבשר החלב בין הקרום מפמיק בין חולוק דאיןלעיל בארתי וככר ק"ח מי' במי"ד ב"י וכ"פ מהרא"י בשם ש'ד והנ"ה מולין מהר"י במם והאגור י"ר כלל ובאו"הבתשובותיו מהר"י האחרונים 'וכ"פ למעשה הלכה בא"ז וכ"כ רבותינו וטל הלבן ור'י הג"ה בשם ע"ג תשל"ה רף שם וכ"ככן
 מ' דאיכא והיכא בם' משערין ובתרווייהו שמן או כחוש מקרי איזה בקיאין אנו דאין לשמן כחוש נין חילוקראין
 הרשכ"א בשם כתכ ק"ח מי' ב"י אמנם להקל כין להחמיר .בין בם' מליח' דמשערין האנור וכ"כ קליפה בעילא-
 י"ד כלל באו"ה וכ"כ עכ"ל מעש' לענין להורות ראוי וכן בצלי כמו מקומו לימול צריך כם' במל שהואאע'פ

 : נהוג והכי מ' שם דאיכא אע"נ לקלוף דצריך]ג[
 מ' בו שהחלב בחתיכה אין ואם במליחה בם' לשער למעשה הלכה א"ז בשם ע"נ תשל"ח דף המרדכי כחבננ

 .רממתמא ]ד[ החתיכה כל ננד מ' דאיכא עד החתיכות שאר ואומר דאימורא חתיכה החתיכה נעשה החלבננד
 דדין מהרי"ו מדברי משמ' וכן הא"ז כדע' דנהינין מרבו דקכל מהרא"י וכ"פ להוד תחלה נמלח חתיכהאותה
 לומר ראין ]0[ להקל לצדד דיש ואעצ במליחה נמי ה"ה חנ"נ אמרינן דבכישול וא"ככמו. בישול כריןמליחה
 דאנו ואע"ג איסורים בשאי לא א:ל וחלב בכשר רק חנ"נ אומרי' דאין אומרים הפומקים רוב רהא חנ"נבמליחה
 אומרת דאינה' מ"ל הפוסקים דרוב במליחה א:ל בכישול רק החמירו לא מ"מ חנ"נ אימורים בכל וקי"למחטורין

 ז"ל פר"ו מהר"ם לי השיב וכן חנ"נ נ"כ לומר כ"כ נחמיר לא מ"מ בם' לשקר מחמירין שאנו רק קליפה כרירק
 הנמלח בכל מ' יש דאם לפמוק להקל שיש וכ"ש קליפה ע"י במליחה להתיר יש מרובה הפמד דבמקוםבתשובה
 אין אם אמורה חתיכה אותה ומ"מ בו דבוק שהאימור חתיכה אות' כל ננד מ' להצריך חנ"נ אמרינן ולא דשרייחד
 או נדול הפסד לצורך אלא להקיר אין מ"מ שנת:א" וכמו ואירה לבדה נמלחה דדלמא האימור ננד ששיםבה

 : אחריו והנמשכים הא"ז כדעת לפמוק ויש להתיר אין בלא"ה אבל חשוב בדברלעני
 החחיכות ד' כל הכי דבלאו משמע לכר תחילה נמלחה החתיכה דאותו משום דחנ"נ הפעם שתלה האו"ז ומרברינ

 האנור וכ"כ מותרין כולן בו שהחלב החהיכה ננר י החתיכות שאר ככל היה אם וא"כ החלב לבמלמצמרפי'
 כדין מליחה דין מנהנינו דלפי ש"ר הנ"ה מדברי משמע וכן לתחמיר ובין להקל בין ]1[ בם' במליחהדמשערין

בישול  יעקבמנהת
 וטו63 רנסיס כגירי  ר6תליחו 6טח0ת' 0גי גכי סמטסלנו3'ן
  כסס פג"0 0טררכי  רמט 0י6  סין  סס וכתכ ס"0 סי'33'י

  סרחכ"ן  3סס מ"3  ל"3 ד' 33"0 סר6"0 וכ"כ  6פריס ורכעוסר36י'
 יוכ דעת טכן ג' ורין כ'  דין  בסתוך 0רכ כת3  ולכן פחווססכיס
 דדעת כתכ ק)"ד דף קי"ג סי' 6' ח)ק )כ 3ן ונתסו'ספוסקיס
 טנוקןטימי דכרי כפי' ח6וד סס 1ס6ייי )ס"ג יחיד06 0ויסרנו3"1

 סכתכתי 0יס3"6 דכיי חחגו גתע)ס ונוו6י . )סוגו כ6ןעו
 דכרי )פלס חיגן טפי ידע 0ו6 0רח3"ן תלחיד 0רס3"6כי
 : וכיור גכון ו0ו6 ג6ן ו0י3 ט3"י גחסך דכריו ו6חררכו
 וכ"כ נפג"0 0י6"ם וכ"כ כ5)י גחו גטי)0 61"5 . 5ק)1ף ד5ייך]ג[

 : חסרי") כסס כ' דין )"ד כ)) )עי) 0יכ וכ"כ60חרוגיט

טר36"י
 ויכיגו'

 דרנו93ן כס6י ס") )6 ס0ר36"י ודעתו 6פריס
 פ"מ

 גכי)0 געס0 ע5חו חתיכ0 ס6חייגן חקוס דכ) 61"1 סעיף 5"ס טיחן
 וחסוגיס סוגיס כפירוסיס ת16ד סס ונודחיק כנו)יח0 6ף ס'ו50ריר
  ססו6 סנ"י כט"ס  פסוסיס  0ס 0ר6כ"י כסס  0חררכי דכריוכ6נות
 סי' ססעי'ס נוח"ס )0די6 טוכח  וכן  0רטכ'ן  כסס  0ר"ןכרפח
 יותר כ)) חפעפע ו6יגו כ5)יס 5יגו דנו)יחס 0עזרי 6כי כסס5"ח
 כע) 0ר6כי' 0ו6 0עזיי 6ני וספר ק)יפ0נוכדי

 6כי6סף 0חחכי
 חיגן חטר"יכח'ט

 כתסו-

 6' 16ת יסגימ כסטתי 0ו6 וכן ע"ס י' סי'
 ג) גדחו ו3ז0 0וחכ'ן כדעת ט61 סר6כי' דדעת )0וי6 חוכת61'כ

 ק"0 סי' סכ"י ח"ס גס 0ר6כי'ס כדכרי סס )כ נן ס)ספייוס'ס
 )דקדק 6פסי 0י36י"ס דכיי חתוך וחי0ו וז") סר36י"ס דכריע5
 ד3יי חתוך 6כנ עכ") )כסר דכוק 0ח)כ כס6ין 6)6 6ייריד)6
 וכ:כ ]כ[ ודו"ק: חי)1ק ד6ין )סרי6 לונו6ר סנס"ד עזייס6כי
 גכי סרחכ"ן כסס כן גס סכתי" וק"0- 51'6. ש סיחןסכ'י 6חי טרכ נזס גחסך . 0רנוכ"ן כסס ע"6 תסכ'6 דףסי'ן
 ח)וחות טפות חרוכ חס דכ1)ס ט0ויין עס סגנו)חו עח6יסדגיס
 6טט0ס' סני גני נפג"0 מלטו  ר0ר"ן ו6מ'ג  נמלמן חטותטסס
 0ר6"ט וכ"כ 6' ס"ס סיתכ וכטו  לסיפך  סרטכ'ן  כססכחכ
 0רסנ"6 כת3 60 ט"ט ק"0 סי' 3כ"י  סס ו0ו63 ל"3  רףכ3'ס

 ופסס 6סטת' כ0נ0ו טט"ס חור  ס0רמ3"ן ל"כ  רף ס3יס3מסטרת
 גחסך זט ו6חי טסורי'  מס סנחלחו  טח6יס 3דגיס כמ"ס  כולןרג6סרו
 דג6סר סיחכ"ן )דעת כפקיטות סכתכ נוקוחות סגי ככ)סכ*י
 16חריס וים  סס ב0ג"0 0ר3 ט"ס  מל ס"ט ק"ס נסי' וכס"ךג1)1
 0ג)יון ע) קס גתכ עכ") ק)יפס כדי יק 6וסלת 6יגס מ)יחסדכ)
 6מ"ס  ול"מ  0רמ3"ן  כסס ל"3  רף  33'0 וי6'0 כ6ו"ס 1יס3"6ר"ן
 0ס"ך עג") )סיפך סרחכ"ן ע"ס )"ח סיי ריס וס"ח 5'6 סי'ס3"י

 סכית כנוסחרת 0יס3"6 דכיי ססכי6 גיון גנ)יו ט61 גדו)0ותחיט6
 וגסת)ק 13 חזי ס0,יח3"ן )0די6 סכת3 ר3ריו  סוף ר06  65ו6יך

 רכיי נוקסט ט'1 דף כחעין סכע ס63י גס וסרכ טכ"י נוןסת)ונס
 וטסוי טח6 דג כין 1)ח)ק )תין  ו60ריך 06ררי  סימכ'ן  כססל'ן'
 כ0וי6 דנוקנוע נוכ"י 1)6פוקי סם וגת3 0מ)יחות כ)5ס6י
 סרמנ'ן טתתיר כו5י"נפ גח6ר דס'6 ידס וכ9' 5"6 כסי'חדגליו

 וח0 )כד חתיכס 6ותס סיתס 6חת דפפס דחייסינן חטעמטוי
 כססיס דנוסעיין דס6 חקוס ח)יח0 גכי  יותר  0טמס לפרטט0ולרה
 כו )0חחיי חסתכי )6 ע"כ כע)ח6 חוחי6 גופ6 0ו6 ח)יח0גכי
 )גער ררך 6ין וגס )חוד 6חת פעס סחתיכ' 0ית0 סח6 1)חוםעוד

 חסתת6 טטעס )ו' ס51יך וע"כ טנו13ס3יס כדכייס כחוטחתיכות
 יחד טכ) סגח)ח כוד6י ידעיגן ד6י גי06 ו)פ"ז טכ"). וכו'דמ)ת6
 דיס נוכו6ר ע"כ סי' כטי"ד 6כן . חג"ג 3חינוי כ)) קייך )66"כ
 וחסס6 טעלו6 ס6י כ)6 6ף חג"ג 6נוייגן וכוק דכ6יסורטוכיין
 וכט"1 ס"1 ע"כ ס"ם ככ"ח וע"ס )כד 6חת פעס 0חתיכסדגס6י
 כח)יח0 )וחר ד6ין ]0[ : 6'  רין כ"0 וסיי  כלל  ומ"ל י' ס"ססס
 ו0י6"ס וסתוס' ד0רסכ"ס 3פ)1גת6 ע' סי' כטי"ד 0חעיין .חג"ג
 פ"3 ד' סכע 633י וכן . חג"ג 6חיי' כח)יח0 ד6ף חדכייס')0די6 נוכו6י סס וככ"י יחד סגנו)חו ועופות דגיס ג3י פוסקיסוס6ר
 דסוכיי' פוסקיס גדו)י דעות סס וסכי6 ג6ן 0י3 ע) 0סיגע"6

 כס"ע זס חפסק חזי ע5חו 0יכ וכן סחן כדכי חיוכ' כ0פסד6ף )סחחיי ר16י 61"ג 5"6 3סי' חסרי") וכ"פ חג"ג כח)יח0ד6?)יי'
 6כן 0חתיכ0 כ) גגד ס' י5ריכין כסתס ופסק כ0ג"ס ס"ט ק"ססי'
 וכן וז") וכתכ כ6ן 0יכ דעת עס חסכיס י"ד ס"ק 5"ד טי'כס"ך
 ו)6 חזיג6 )6 ור6יות חזיג6 וגכר6 עכ") נספיי וכח"סגר6ס
 0ס"ך זכר )6 וכן  נט"מ סיכ דכיי טס חנוגו גע)ס 6יךידפתי
 ג"ג דוחס כ"ח סי' וכפג"ט כ6ו"ס וח0יס") ק"ט כסיחן חז0כ)5
 כט"ע כו חזי ע5חו ססיכ וכיון כ6ורך דכייו וע"ס כ6ן 0רכדכיי
 16 דיכגן 6יסוי ס610 16 )0ק) 5ד עוד סיס 66"כ )0ק)6ין
 : ח' ס"ק )"ז כ)) )עי) וענו"ס כג)ע"ד ז0 ס"ם ועיין גחויכחוק
 וז") טיכ כתכ קי'6 כסי' 0יכ כתקו' )0ח?ויי. וכין )0ק) כין]ו[

 )טחנויר כין 5טקל כין ס6חיוניס דכתכו 60 )ונוי ד6פקי6פ"ג
 דס") 6פסר 36) ס' כי' כד6ית ק)יפ0 5ריך ד)6 )עגיןסייגו
 כע) סכרת 0ו6 וכן כס' )כט3 ח5טיף 0כ) ד6ין נוסי"סכסכית
 3כל ס' 6יכ6 ר6י מסטמ ל"6 סי'  יו0רי"ל כחקו' חי0ו .16"0
 כ*ס ט"ט 3ס'ו ס"0 סיי כטאמ ופיין פכ"ל פסיט סמנ0ג  ונןטרי

וחי



 78לזןןמפ44ר? יהד שנמלהו והיתר ~מרהןתרת

 משמ קצת קולא שהוא אע'פ לשנות ואין נוהנין וכן הא'מור לבמל מצמרפת ההתיכות כל וכבישולביעול
 דאין מוהר'ם בשם 4נ"ה שכתב הטררכי כרעת רלא בזה להקל יש ולכן בקליפה דמגי לומר המקיליןרבים

 מהתיכה מפעפע ההלב ראין כיון אמורין ההל' לבמל ששים אהת בכל בה אין ואם ~[ מצמרפותהחתיכות
 האימור כעד ששים בה אין אם לאמרה יש בה רבוק שהאימור התיכה אותה מ"מ עכ"ל רומב בלאלהתיכה
 צריכין שננעו ההתיכו' ~תן א"כ קליפ' בעי מ' רא"כ' נב על אף דאמר רלמאן ונראה לע" שנתבארוכמו

 : בש"ר וכ"כ ברוב במל ]"[ ננע הזיכה איזה יורע אינו ואם האחרים לא אבלקליפה
 ואין ולמלהו ולהזור לנטרו שאו הלב עם בשי התיכת כשנמלה הנשים נוהנין שהיו שמעתי ב*י כתכף

 כ"ג ומי' ובכלל עכ'ל דמה מלפלומ כצנע שבה הלב ראין ר4ששונה מליה' תעלה לא דלמה לרבריהםמעם
 רותה: נקרא מליהה איזה נתבאר ך' ומי' ובכלל ובו' מלוה מהור ריןנתבאר

 אנו ראין משום כחוש בהלב ואפי' דמפעפע בהלב רוקא היינו בם' במליתה רמשערין הא לומר ונ"לדן
 והמררכי מהשערים משמ' וכן . בקליפה ליה סני מפעפע דאינו אימור בשאר אכל שמן או כהוש איזהבקיאין

 האהרונים מרברי משמע וכן דמפעפע משום בהלב רוקא היינו מ' להצריה דמהמיר מאן ראף פומקיםושאר
 תשובת רברי משמע וכן הלב רוקא משמע בם' לשער להקל בין להחמיר בין נוהנין דבהלב כתבוהאנור
 אנו דאין משום בם' רמשערין מעמ' ר,תלי הכי משמין מהרא"י בשמ ש"ר הנ"ה רברי ונם קכ"ב מי'מדעאי"ו
 מוכרח וכן קליפה צריך רלא פ'מימא מ4עפע ראינו רירעינן אימור בשאר הא משמע לשמן כהוש ביןכקיאין
 ק"ה ובמ1' ]ע[ בקליפה ליה רמני נקמינן היתר עם שנמלה אימור לנכי פטק צ"א ובמי' ע' רבמי' הב'ימפמקי
 ררבנן באימור ובפרמ הפמיר לא מרוכה בהפמר בכה"נ רהמיקל נראה ולכן בם' דמשערין הלב לנבי פמק]י[

 מהמ"א פ"ז הרמכ"ם כתב ]י6[ ועור בקליפה לי' רמני ל"ז כלל לעיל כתבתי שנצלה ררבנן בהלב אפרהרי
 הצריך לא מ"מ רמהמיר הישב"א ואף ושרי אה"כ נומלן בשר עם ררבנן שהם והקרומים ההומין מלהראם
 האו"ה וכאכ מ' והצריכו קרומו עם שנמלה הכבר . יותרת על ר"ב בשם כתב מפנ"ה דבמררכי ואע"נ קליפהרק
 דמליחה ]ינ-ן כו' ראמלהי אממתא הנהו בהריא פנ"ה בנמרא אמרינן רהא שבתבתי מה נראה מ"מ י'מכלל
 בששים מפעפע אינו א4ילו א"מור בכל ומשערין להלק ראין משמע י"ר וכלל י"נ כלל באו"ה אך מ' בעילא
 ש'ר בהנ'ה נ' שער ריש מהיא" מרברי קצת משמע וכן מ' שם אין אם אומר נכילה ציר ראף ראב"ן בשם ה'2עריםוכ'כ
 אבל ]יג[ ס' בו הנהינו ולכן שמן דבר גזרה מרך בו שיש וכה"נ ורם נכלה ציר ררוקא ולומר לרהות יש זה רנםואע"נ

לא
 יעקבמנהת

 %46 נותכט3 6ינו כעין ס61 טכס סח)כ כחתיכס ק"1 נס"םסטוי
 חנ"נ 6תי.נן ד63 דטוכר )כו6ן 6פ1' 161סר יצזי כנגדו ס'סיס

3ט6י
 ו6ין כ)) פקפוק כ)י ככוני0 מסי"0 רכרי 6'כ 6יסוי.'

 סי16י חתיכס ססו6 6ף . נרוכ כט3 ]ח[ : ס0 סס"ך ככו"ט4)ק"כו ג." סכי כ)6ו 6יסורי0 ככ) חנ"נ רקי") נוס ר3פי כזס)ס6ייך
 ט"ק ק"ס סי' סם"ך וכ"כ כיוכן נגע ס)6 טירטיגן 1ס361סתככר

 נגע ירעינן"06 רכט)6 כתכ ע"ג ק3'ס ר' )כ כן וכתסוכ')"ר
 כנוס כס0 פג"ס סטירכי וכ"כ נוספ.ק' ק)יפס כולן 5ייכיןנש)ן
 3"ז כ33 וענוס") ס"ט ק"ס סי' כס"ע סכ"י וכ"פ 3סחנוייגרו3י0
 וז") כס'. לנוטעיין ח3כ )גכי פטק ק"ס וכסי' ]ט[ : 6'ס'ק
 נוגחו נוחתת כ6כ3 ס6ינו נו5יח ס"ט ח"ס סי' כס"ע סכ'יפסק
 ו06( כס"6 וד)6 06 ק3יפס כדי )6סוי ונופ)יט כיותחדינו
 ו)ס5ייכ0 3סחנויי יס וסקיונוות טכו וקנוקנת רגיד סונוןסו6

 סט"ע עכ") )כט3ו ס' 5ייך נונוט חלכ סי6 061 נוקו0.נטי3ת
 כסטיי סנוסח' סו' וכך סכירינו סס"ע כספי.' סנוסח' 610כך
 ק)יפס כרי 063ור נופ3יט רנו)יח ס61 כך סכ"י 1כ11נת סכידינוסט"1
 6כ) ויכנן 6יטוי רק טס0 סכו וקנוקנת רגיר סונון 06רסיינו

 כד' סרסכ"6 נורכיי ק"ס כסי' זס רין סכ"י וס51י6 נוקו0כנטי)ת )סחנויי יט ויכנן 6ו ר16ריית6 6טויי0 6י סעק סס00קיותות
 קוסי' כוכח ע"6 51"ט ע"56"ח

 טפיי כק5ת 6כן סס ככ"י כנוכ61י
 ו06 כתכ וכו' סומן סו6 06 כמקו0 וכתכ כדפום טעות נפ3ט'ע
 ו06 11") ס0 סכתכ )ס3כוס 5טעי" זס וטעות סנוח3קתניו"ו
 טגי )6 כהוסי0 טס0 6ע"פ וקיונוין וקנוקנ' דגיי סונוןסי6

 ט0 סס"ע כספרו וע"כ כ"ו ט"ק ס0 סס"כ ג"כ ריך זס וכררךכק3יפס
 טנחת כטפי ג0 רנו"ר ע0 כס"ע ס61 וכן ו06 06 כנוקוס ג"ככ'
 ונורחיק ס)כוס כנוו סס"נ: 3קון ג"כ פי' 5"כ רף ססי ח3קכסן
 יסוך 3ס0 ס6ין סכיט כטכיות וס3כוט סכ"י ועת )תיןט0

 רפסט יר6ס וכס"ע ככ'י ס.טכ סנועיין כ6נות 6כ)נפוסקי'
 וכרי . כס' רנופעיין ח)כ 3גכי פטק ]י[ : 1ד1"ק כנו"ס ס61רכריו
 רפטק רס6 זו סי6 י6י' דנו6י עיון ו5ייכין נו6וך 3י תטוסי'סיכ
 נונום טנון כח3כ סיינו כם' כ13%חס דנוסעיין ק"ס כסי'סכ"י
1(1ייו" מכלי יותר 16טר י6ינו סכ"י דעת נ")כ 6מ ככהוק6כ)

 5סוי6 פטק וסעוי סעוי דעת סכן ס0 ס:תכ סכ"י"נ444ויכיי
 כחוס כין ח.)וק ויס וד6י 6)6 ק)יפס כרי יק 16סר 6ינודכחום
 רכיי כן פי' ק"0 סי' וכד"נו כ'ת ס.' כתסוכתו ע5נוו וסיכ3סיון
 נופסקי זס ת31:ק )נוירק 6יכ6 ו6י 11 סי6 י6י' נו6י 61"כסכ"י
 16סר 6ינו ונו)יח' 51"6 ע' כסי' נורפסק )נוירק 6יכ6 סכיסכ"י
 6יסור כספק 6פי' פטק ק"ס וכסי' ר6ו' כ6יסור 6פי' ק3יפס כרירק

  כחוט.ס דכרימ לס,ר הלב  בין  הילוס ריט 5"1 נטילס  רבפיתוו0
 5שכ רף ססי פ' כ' ח3ק כסן נוגחת כע) ונוח)ק רייקוכס"ג
 סטעס כהכ 63 סינוכ"0 . נוסנו"6 פ"1 סינוכ"0 כתכ ]י6[ :ע"ט

 סרנוכ'ם 3רעת סטי תתרן ק"ס כסי' טסכ"י יק ררכנןד6יטוי
 תיין סרוחס נ"כ טי' י"ר חלק כורינס נוסי"ט כתסוכתועיין
 )6 רנוליחס ]יכ[ : ע"כ ראר רף פג"ס כ)"ח ועיין ידי0 כסתיזס
 ס3כן סי"י כסס כתכו )"ח ס.' וכק"ר פג"ס כנוירכי ס'.כעי

 סס ועיין כס' רמ)יחס וכו' ד6נולחו 6טנוסת' נוסנסו י6י'ססכי6
 פי' " ע'6 פ"כ רף סכע 6331י כ16"ט ט0 ומסיס") ט"רכסג"ס
 טפי' טג'0 סר6"ס רעת 6חי כזס ננוטך 3סיסך סכתכ וסי3)דכייו
 וס)כת6 ט' .כעי ו)6 טני כק)יפס 6ח6 ריכ ר36יכ6כפס.טות
 ככ'י כנוכ61י וסל6כ"י סינו3'ן 3טם סר"ן ועת ס61 וכןכו1תי'
 63 6כ) ]יג[ : וע"ס ק"סטי'

 כ16ס1י
 63יט1ר ונופט0 ר6זי) סנון רכי ססיתי ד06 סיכ כתכ נור)6 .סנון 3רכי כל) 3נויתט י)יכ6

 רגכי סיכ רטוכי ח0 כתוך חם )ענין ג' דין כ"ג כל) )עי3 סרכוכנו"ס
 ס"ק ק"ס כטי' סט"כ וכנו"ס )6יסוי נופטס רסיתי 6נויינןנו3יחס
 6זי5 רסרכ ח',עי"3 ס'ק כ"ג כ33 )עי) כ6ויך רכייו סכ6תיכ"1

 ח)כ סס6יס1י.;ס61 כיון ס3כך כחוס סו6 ס6יסוי כ06 יוק6ס,ינו 65יטוי נופטם רסיתו ו6נווינן רס6 11") ק"ס 0י' 3ד"מ סכתכ)סטתו
 קנון רסיתי 6נויינן ע"כ כק3 נופעפע 6ינו סכחוס 636דנופעפע
 ג"כ )וסוכ6 ר'נו עכ") 6י0ור.ט כס6י כן ס6ין נוס 3יסנופט0
 ז'(: ט"ק כ"ג כ)3 3עי3 ועת"ס י"ח ט"ק ק"0 כטי'3ס"כ

 מוכח וכן
 ס"ט טי' כנימן נוס6ות וכתקוכת ת0"1 סי' כ6"ח סרכנורכיי

 3סק3 כ31ן טלתכו 5"כ( טי' נו3וכ3ין נוסי"0)וכתסוכת
 6ותס עמ סננו3חו חתיכות ס6ר )ענין כפטח חנוןגכי

 )מיחק 3יכ6 יכ"מן טעעס "עט ע3י' טקיו63מתיכס
3וכרי



דןמצאון יחר שנמלחו והיתר ימורדיןחורת4ז
 יש דרבנן באיטר מייצ ]יו[ לחלק דאין המנדצ מקום מכל שמן ~בר כלל למיחש רליכא באימוילא

 כם"ש:להקל
 דרנים: ה' ובו ביבש יבש תעררבת בדין . ל"ם רסימןכ2לל)

 ואין ביבש יבש בהיתר איסור נתערב ראם נדינ והכי ברובא במי יבש בדכר במינו רמין אמרינן מ3"ה-א
 במדץ בחרי חר ]6[ מחירין לו שיש דבר או בריה אצ שבמנין דבר. או להקבכד הראוי חתיכההאימור

 וכתב דינן כטה לקמן יתבאר החילוקים מר' א' האימור הוה אי אבל ברבר חולק ואין הפומקים הסכמתוכן
 הרשב"א כתבו דכן ב"י וכתב עכ"ל ליכא דרבנן אימור ואפילו לנמרי מותר ברוב החתיכה שנתבמל וכיוןהפור
 רכן ש"ר בהנ'ה מהרא"י מרברי ג מ'ממ וכן לשונו כאן עד חולק'ם דיש נכ על אף ]נ[ נהצ והכי הפומקיםורוב
 וכ"פ בשערים וקוא וכן משם אז להשליך צריך דאין הפומקים וכ"כ לכותי א' דנתן כמוהר"ם רלאנוהנין

 חוטר' אלא ואינו א' להשליך שצוו מורץם מקצ' ראיתי מיהו נהוג רהכי הותר רכולו ובאו"ה מהרא"יהאחרוני'
 רבר כל אבל ומתפשמ נמוח או לח דבר ]נ[ לאפוקי היינו במל בתרי חר ביכש ריבש הא ב"י וכחבתערוכת מקרי לא ניכר דכשאימור הוא ופשומ ימירנו האימור מכיר אם מיהו וש"ר הממצ כשם באו"ה וכ"כבעלמ'
 יבש מקרי אחרים במשקים - או במים מבושל שהוא אעפ"י ]ר[ אחרים עם מעורב שהוא אלא בעצמושעומר

 עכ"ל: ום"ח קצ"ב מי' הרמב'ן בתשובת הוא וכן בתשובה הרשב"א וכ"כביבש
 אפילו ררבנן באימור אבל דאורייתא באי~ר היינו בתרי חר יבש ברבר דבעינן הא א"ז בשם בהנ"ה כתב21

לא מנחת
 )6יסור נופטס ד0ימר 6מרינן 1)6  נמור  כחוס ו0ו6  טתןלו3ר
 דרכנן כ6יסוי נויסו ]יר[ : דנופטס נכס"ג 6נורינן ר)6 ור6י6)6
 כרכך והייגו כעכ( 0י' חרינ0 רי נוסר"ק נמקוכמ לוכ"פ )סק).יס

  סוון  לרכר )נויחט ר6יכ6 כרכר נוס6"כ טנון )רכר 5מיחטר)יכ6
 כ)) )עי) 0רכ פ0ק 1)כן )סק) ד6ין 0רכ דעת ררכנן קס661ף
 כס0 63ין 6ף ס' דכעי טסורי0 ע0 סננו)חו טנו6י0 רגיס גכיכ'

 כ0ס ד6'ת כיון 5") 6)6 וכחוק דרכגן 6יסור רק 1ס61סיוגונימ
 ע5 0טיג ע"6 פ"כ רף סכע וככ6ל ס6ני קנון דרכר ונזיר0סרך
 . 1)טון )סוגו נותוך ס0 יכ61י נו"נו )סרי6 0ר' לסון נוזכיר 6ינוקכע כ6י קכ0פו )6ף ד)עי) נודגי0 6ריריס נורידי' ונוקט0 כזססרכ

 וי"כ( ס' 0"ק )עי) וענו"ק כ11גת1 ק6)יו 1)"ח )"ז לכ))סרכ
 וק"ס ס"ר סי' וכק"ע כש 0רכ ספסקי 1)פי נוירי קס0 )6וכ6נומ
 ע"ס"שמיע ע"כ ר"ר י' פנ"0 ס)"ח וכנו"ס כסותריס קלתגר6ס
 סם"נ קסע)ס נוס כפי וכס'ע כ6ן סרכ דעת כקי5ר פס6כתוכ
 טיק כדכר ככתוס ו6פי' סכון דנדכר ע"ס ק0 ו0)"ח ק"0כסי'
 וכן *יפס ע"י עסתירו )סק5 יק לת ספסר וכנוקו0 ס'כעי כסי ע0 קנו)חן וסקרונוי' סחוטין . ס' 5ריך קנון דרכר ונזיר0חסס
 6ין -כחוק וסו6 ד16ריית6 וג6יסור !' דרכנן כחוק 6יסיי3כ)

 נ1)ענין כפטח חמן כנוו גנוור כחוק ס61 061 נורוכס כספסדרק )סי
 ס'נון סל3 ונתהיכת תט"ז 0י' כ6"ח עיין , ע3נוו כפטחחנון
 סי' נו)וכ)ין ונוסר"ס ס'ט סי' כנינון נוס6מ וכמסוכת 51'כ"ח
 0פסר כ)6 61פי' ק)יפס רק 5ריך 6ין ררכנן 6יסור וסו56"כ(
 כל)י 5ריך ק)יפס כנו)יח0 דלריך כנוקו0 רק 5)י )ענין סדיןוכן

 : ודו"ק טס וכנו"ק )"ז כ)) )עי5 ועייןגטינס
 כט) כתרי דחד ס6 וז") 1' ס'קק"טי נמ" 0ט"כ 1כתנ 3ט). 3תי. "י ]6[ . ל"מם רסשיכמןכ2לל
 ק)6 וכגון נוס6יכ(ור קטניס טס0 חרי כסגך 6)6 רוכ ליכ616פי'
 6' קכ) 6ף לונור דכווגתו נר06 . עכ') 6יסור נוס0 6יזסנודע

 5ריך נו"נו 6כ) 0תיסור כנוו כ"כ גר1)י0 6ינ0 דסימרנוסחתיכות
 רוכ נוקרי )6 י6)"כ .נוס6יסור גד51יס כיהר חתיכומ מרי סגי)סיומ
 06 )סטתפק יט 06 ו6פי)1 ע'6 פ"ג ד' כסן מנחת כע)וכ"כ

 ד6וריית6 ספ(ק6 מגח ד106י נ"כ כמכ סגיסס כנוו נד1)ס6יסור
 גד1)י וק6ר סרכ דדעמ סכתכמי ו' ס"ק וג"6 נ' נ)) וע")עג")

 כמרי חד דוק6 סיינו כרוכ כטי) כיכס דיכס דס06טוסקנס
 ד0יתר כת)מ ד6יסור6 תרי תט6"כ כ6יסור כפ) 0ו6ססיתר
 דנוינכל ריכס דכע,נן כיט) )ענין רוכ נויקרי 651- כטי))6
 גרו)י0 6ינס דסימר6 .תרי סני 06 61"נ כ6י10ר כפ)דסוס
 )6 נוס6יסול גדו)יס סס סכיחד 6ה ס6יסור כמו וחד חדכ5

 גד1)י דעת סכי כ)16 כי 6)ו כדיני0 )0ק5 61ין וע"ס רוכנוקרי
 כסנווך כנוכו6ל כט) כתיי חד כ)) 6נורינן ל6 דנודר3גן0סוסקיס

 פט"ו סרנוכ"ס דעת סו6 כן . ח1)קיס ריס 6ע"ג ]כ[ : כ'ס"ק
 וכזכחי0 ע'6 ק' ד' פנ"0 סס"0 דנוקסס דס6 ופירסו וסי6כ"רנוסמ"6
 ק6נור כרכיס סיינו כרוכס ומכט) ע"כ ג' ר' וככי5ס ע"6 ע"כ.דף
 נדק כנצ' סכ"י וג'ג טלרכנן כטי) 65 כלוכ 6כ) %וסו6

רעקב
 6חר 3זס וכנוסך רק"י רעת 0ו6 סכן קס וכתכ כ16ר'פ)ונתיי0ו

 רע"נ סי' וכמקוכתו ע"כ ק"ז ר' 60רוך כת"0 סרטכ"6דעת
 )6כן ק0 ע"6 נ"כ ד' סזסכ פי' רק"י לורכרי כן קנורייקותכ"ס
 3ט5 כמיי דחד רס"י כק0 כמכ )"ס 0יתן רכ כ"י ר"יכתקוכמ
 )יס( כוס0 6' כסיס)יך רק נוררכנן6פי'

 61ין.
 דפרקעי נוס6 )סקקות

 ו6ע"ג וז") כטי) )6 כ36ף 5פ" ד"ס ע"6 ג' ד' דכי05פ"ק
 עכ") נותירין )ו ריק גיון רכנן 6חוניר כט) כתרי חרדנור6וריי'

 רק6ני י") נוררכנן 6ף דיוותר תירין נו )0 ר6ין ד0יכי לוסיוערט"י
 6י ס)כך דרכנן 6יסור רק 610 ע5נוו כי"ט סגו)ד0 דכי05סת0
 חד דנור16ריימ6 כיון רכנן 6חונור סוס )6 סי)"נו דכר דסוי)16
 כ6יסור 6פי' קי)"נו כיון 6ך ררכנן כ6יסורי נוחתורי 0וי )6 כטי)כתרי
 6ך וסרתכ"0 כסו6כ"ר רס"י רדעת י") ד16ריימ6 נ6יסוי~64כ) ע"ר כ)) )קתן וכתכו6ר ככימר )6כ)ו קיכו) כי11 רכגן 6ח?וורידרכגן

 וכן 6' סעי' כ"י כסג0ות מס"ו סינון )6"ח ר"ג נטירי ועייןפס
 ד)6 ע"כ כ"כ דף וכנונחות ע"ג דף כזכחי' סמוט' דעתס61

 ס61 וכן נ' ס"ק ק"ט כסי' סס"כ וג"כ סעי5 פ' כתוס'כדנוטכוע
 ע"6 פ"ד רף פ"6 רתערוכות סני ח)ק כסן נוגחמ כע)0סגנות
 כ)ח )ח נוקרי כקנוח קנוח ידוק6 ספוסקי' כסס ס0 עודוכתכ
 161רז וקעורי0 חיטי0 כגון ת6ד דקיס ס0 6פי' רכרי0 ק6ר36)
 . כנוי0 נוכוס) 6100 6ע"פ ]ר[ : כיכס יכס נוקרי כו 1כי651ודוחן
 ס' 5ריר רנוכוס) פקיט6 נוי0ו ד' 0"ק ק"ט כטינון 0ס"כוכמכ
 סחמיכומ דין ס' יס ד"פ" 6)6 ס6יסור נגד וסנויט 0חמיכותכין
 6סורות סחמיכות כ) רוכ כחמיכומ 6ין 061 כלוכ רכט)כיכס
 כנונחת וכמכ עכ") ופוסקי' כס"ס נווכח וכן וק") ס' קיס6ע"פ
 יק 6)1 סס"כ נורכרי וז"5 ע"כ פ"ז י' נותערוכמ כ' ח)קכ0ן

 סנתכק)ס 6ימור חתיכומ כגון נויגו ר6ינו כינק רס"0))מור
 ס' סיעור וכנורק כסן סיס 6עפ"י חתיכות ס)סי0 16 עסריסעס
 ע5נון כחמיכומ ס6ין כיון כטי)ס 6ינס ס6סורס סחמיגסגגד
 נוסנועומ נגר ס0 דכריו כ) )ע"ד וכ6מת )סוגו כ6ן עדטסיס

 סק"ך )נו'ט כ)) 1)"ר נ' ט"ק ק"ד נסי' ע5ננו וסס"ך0פוסקיט
 רסיתר' תרי )יכ6 6י נו"נו כרוטנ כס' דכט) 6ף כנוילו נויןגכי
 6)1 תוך כור6י סיק כיון ס6יסור כנוכיר סוי ,עכ 60יסור)כט)
 כ6יסור נן6פי' )זרקו ו5ריך ד16ריית6 ספק 1ס61 ד6סור' חדטני0
 כיכק יכק נוס6"כ וק"3( כ' כרין כנוכ61ר )6סור יט ג"כדיכנן
 כקיכק)0 טע0 ריתן 'נוטוס 0יינו כרוכ כט5 ד6יגו ס6 נוינוד6ינו
 כרוטכ ס' יס 06 61"כ ס' 5ריך )כך ר6וריית6 כעיקר*טע0

 וכיון כו,תיכות סנתן 05טעס לנויחס )יכ6 תו ס6ימול ננדוכ"תיכוה
 נוין ססו6 "ע"פ כתלי חד כדין נמכט3 60י10ר ניכרד6ינו
 כן )פלס כסן מנחמ כע) ס0 ומ"ק פסוע נ") זס כ) חימכס6יט
נגון יר*י ג'נ מ"ק גשכ ג5) 5עי) גהכתי גכל ק"ד כם" סטולדכלי



 6י לחדהם42לן ביבש יבש תעחבהייןר2יררן
 וכ'כ רביצה פ'ק זח על חולה וחרא'ש ~ק ועכו'ם לישראל פי' ארם נני לשני מ1תר נהר חר אלא נתערנלא

 : עכ"ל עליו לממוך ראין ]ו[ וה ברבר ו2וא יחיר רא"זהכ"י
 ולא ברוב כפל ניכר ואינו באהרימ ונחערב אימור בבליעת שנאמר כלי קכ"ב מי' הטור והכיאו הרשכ"א כקנג

 מקרי לא מעצמו בא ההירו ראין רמאחר ]ח[ להנעיל ואששר הואיל ]ז[ טהירין לו שיש רבר רהואאמרינן
 : מתירין לו שישדבר

 לחתיכות שנפרך כנון ]ט[ מינו בשאינו םין אבל בםינו מין רוקא היינו במל כיבש ריבש ו2א ו;תרומה במפר כתכר
 ב0 פג"ה חר"ן וכ"כ מעם יתן ביחר יכשלם ראם כיון ]י[ מ' צריך כיב"ט יבש אש" לזו זו בין ניכר שאינורקות
 ולכן בםיל לא מראוריית' מ'נו בשא'נו מין %א ראם ש"ר בהנ"ה וכתב נוהנין רבן ואו"ה מהרא"י טרברימשמע

אולינן  יעקבמנהת
 נ"ז: ט"ק פ"ט כ)) 1)קמן וע"ס סטור כל3לי וכלולגכון
 טס טי6"ק כרכרי נו65תי )6 : רכי5ס פ"ק זס ע) חו)ק וסי6"ט]ס[
 ט"ז ק"ט ט" ככ"ח ועיין זו סג"ס ע) סר6"ט קחו)ק סכרחטוס
 6כ) חו)ק 3)1 זו סג"ס סכי6 יס") ט) ד63"ו טס ס3"חונו"ט

 ע"ק: כ6ן סי3 ר3רי טס נועתיק )31)1ן דפוט ט)מטכעטרת
 1נ36ר כחר חר דיכגן 6יטור נתעי3 ו6פי' . ע)יו 5טמוך 61ין]ו[
 כיון כ"6 טעי' ספיקות כריני ק"י 3טי' סט"ך כתכ לוהן6חת

 )סק) ררכנן טפק 3זס 6"6 5)1 חתיכות 33' 6יטור6ל6תחזק
 וע"ט: ע"ז חו)קיס טיט טכמכו סטפיקות כקונטרט )קמןועיין
 כחידוסיס כנימין נוט6ת כתטו' וכתכ . )סגעי) 61פטל ס61י)]ז[
 )סקסותס סתורס מן טי)"כו דכר ננוי סוי ד)6 ר' טעיף י"רע)
 ט) נונוטו ר)יכ6 נוסוס )פגס נ"ט ר6ז 3עת נועת 6חרער

 )6 טי)"נו ררכי 6נויינן )6 כע)נו6 וכטעס סטעס רקס6יטוי
כטי)

 סרט3"6 רכרי 3כ6ן טסעתיק )וסרכ ע"ר כ)) )קנון וכמכו6י
 סו65ות ט5ייך כזס כי651 3כ) נונונו ))נוור נויניס נפק6מ"מ 6יסוי ט) נונוטו ר)יכ6 כיון רסי)"נו כוקיי )6 טעכו6 ס6י ד3)616ף

 ו6חר 6' כ) כסן )ססתנוט ורוק6 טי)"מ( רכל נויקלי )6)סגעי)1
 י6טון ככ)י יחר )סריח 16 כיחד כסן )סטתמט 6כ) ע5נוו3פני
 נווהר ככ)י 6טוי כ)י יכ)יע ור6י זס טכענין נוע") 6חי ער6טור

 ע)יס 6יתט) כ6)י ע)יס )6תקו)י רלו%ס כיון ט6ני דנלריסוט"וטי'
 נוט6"כ טי)"ל1 דכי מקרי זנון 3)6 ססיתר ט63 6ף )כןדלוי6
 זמן מכח מנוי)6 ססיתי 63 )6 6י מ5וס ד)יכ6 "חייםכדכייס

 כיון ססיתי סו6 יגיוס )6 ר16)י מטוס סי)"ננ דכר נויקיי)6
 נו15ס ר6יכ6 כנרייס מס6"כ . זנון נוכח נונוי)6 י63 )6טססיתי
 כיון ע)י' יתק) דנוסתנו6 רנוי6 ט)יס ד6תט)י כנו6ן ע)יס)6תטו)י
 סייק נון סנודר פ' סר"ן נורכיי )זס כיורס ור6י' נו5וס.ר6יכ6
 מ15ס מ6י הרומס ע)י' )6תסו)י נו15ס קונמת כט)כו6 ט"דר4
 טכן וכיון ע)יס )6תטו)י מ5וס קונמת . וז") סי"ן טס וכתכ6יכ6
 כיון ס)כך 6'כ6 נו5וס נו6י הרומס 336 דחי6 ע)יס 6תטי)כ6)1
 סר"ן נורכרי )סרי6 סרי סי"ן עכ") וכו' נוני דק6 וסקרטסי)"כו דבי מקרי )6 סכי 3נועכד מ5וס ו)יכ6 נוע5מו 63 ססיתרט6ין
 נו5וס טיס6 16 מע5מו יכ6 טסיתי 6ו נוסתייס 6חת )סיותר5ריך
 כסוגן 6)ו סר"ן רכיי פ) נויוטרי' נוסרט") ידכיי נמ365סיתרו
 ס6 ע) ג' ט"ק טכ"ג טי' כי'ל סט"ז טנוקטס נוס ג"כ לותורןוכזס

 )6תטו)י נו5וס ד)16 כיון טי)"נו דכי נוקיי )6 דתיונוסד6נולי'
 לוסיט") רכיי ו)פי טס וס6ריך וכו' טי)"כו רכר מכ) נו"טע)יס

 קעגןענלג גיגק יעק גגי )י, גגקג )11סנין ),גן 411וגן2,כנס
 קמ~~במן~

 סו5חוח רלליך כיון זס גטעס ס1נרך כן כנג ג, גן'ג ;גל ~%מוהיג;ג,לי
 )6 סרט3"6 ר6ף ק)"ג רף ח"6 )3 ן' נוסר"י 3תסוי וכתכטכ")

 כנוינו נוין רסיינו דסיתי ככ)יס טנתערכ 6יסוי ככ)י 6)6סתיי
 )6 מיגו כס6ינו נוין רסוס 3טי ס) ככ)יס ח)כ ט) כ)יסכוט6"כ
 )הטסות ו6פי)ו טעס )ירי )63 ד6פסי 3תרי חר ר3ט) כ))6נויי
 כסינון וס3"ח 63ורך יכריו ע"ס )נוגזל 6יכ6 ג"כ מע")6ותס
 כתטוכס נוסרי") גס נווכרחיס רכייו 61.ן נו16ד ע)יו סטיגק"3
 ועוד כס"ג כ)יס גכי )גזוי ריט וכתכ 6סיטכ"6 חו)ק ק5"דטי'

 רף ככ"ס סר6"ס וכן סו6 נוועט דכי )סגעי) דסו65סנוטעס
 ח' ס"ק ק"כ כטי' סט"ך וכתכ זס כרין סרטכ"6 ע) ססיגקכ"ח
 סיק ג") וגס מיוכס. ספטר ד)יכ6 סיכי )רכייסס )חוטריט

 6' ;)י )סטיר ככ)ים )סחנויר ויט נוע") 6חי ער סכ)יס)סטסות
 6' 3סגע)ס דס"ס ק6נוי דוק6 ד)16 ונר6ס סס"ך עכ")נוסס
 דנר כ)) מקרי % 6"כ סגע)ס טייך ד)6 חיט וככ)י סגינוסס
 כט) 61ינו נו.נו כט6ינו נוין רסוס כסי כ)י כין ח)כ כ)יכנתעיכ )סחנויי יט )כ כן כוסי"י )דעת )6ך כ)) )סחכויר 61יןטי)"מ
 זנון סכ)יס )סטסות 6ין רמ"נו כתכ ח' ט"ק ק"כ טי' וכט"זכ))(
 כט) כתרי חד כי3ט דיכט כיון מספק כו)ט יכטיי 66"כנורוכס
 כנוכו6י 6רס כני )טני )6כ)סויס

 טכו6 )חוט יק 6"כ ק"ט כטי'
 י6וי ע"כ )זס כוזס סתכסי) ויעיכ סהעיוכת יטתכח נויוכסכזנון
 גרו)ס חומי6 )ו יכ6 מ6ין ירעת. ר)6 סט"ז עכ") כו)ס)סכסיי

 )6כ)ס מותר וסט6י 6יטור סו6 טזס ות)ינן סחתיכות מן6חד )סטיי דיט מוכי ספוטקיס נ,כ) יותר טסחנויי סי"ס דס6כזו
 נוסס 6' נוגעי) 16 נוטיר 6ס ככ)ים ס"ס 6"כ עניין ככ) 6'6דס
 וכדעת )זס נוזס סתכטי) יערכ 06 6ף )מירי )מיחט )יכ6 תו6"כ
 )פזר ד5ריך פי' . מע5מו 63 סיתרו ד6ין דמ6חר ]ח[ : וק")סס"כ
 )קמן סרכ וכ"כ טי)"מ דכי נויקרי )6 )כה )סגעי) וסו65סנונוון

 )טעם 5ריך ר)6 כתכ פ"1 ס"ס פכ"ס ונוסרט") ס' דין ט"דל)).
 חטיכ )6 זנון נוכח מווי)6 ססיתי כ6 ד)6 כיון גמי סכי רכ)16זס
 ו)6 וז") ח' ס"ק ק"כ כסי' ע)יו סט"כ וכתכ עכ") סי)"כודכי
 טי)"מ דכי חסי3 זנון כ)6 טטיתר כ6 6פי' דס6 דעתי )טוףירדתי
 נכוניס לוסלק") ד3יי 631נות סס"כ עכ") וכס"נ נרליסננון

 זס )פי 51"ע סט"כ עכ") כטעמ6 טוויס 61ינט כמי6ס טטוויןנויניס טני טיט ט"ד כסג"ס נוסי96י טכתכ נוס כפי טני דיך ועודניכי. ס6יטוי ו6ין מיכו כט6ינו נוין כיכט יכט טס61 סרי 6יזסיורע
 6יייי כ5)ו) דס6י )ך ותדע וז") טכתכ תכ"ס טי' סיטכ"6כתסוכת
 כנזכט6"לו וס6 כט) כטענו6 רמכס6"כו 6נויו סי6ך כיכטר6י

 נוכט)ין 6ין סניטי ו6יטוי ססיתי כתוך ס6יטוי גיכלכיכסותן
 : ע"ע מידי נווכח )6 6)1 סדיכיס ו)פי . עכ") כ6)ף 6פי'5ותו
 כיון כ)ט%ו טייס טג"ס וסי"ן טעס. יחן יחר יכט)ס ר6ס כיון]י[
 כמין מט6"כ ד6וייית6 6יטורי וסוי טעס לידי כ6 .כטלסד6ס
 כטי) כיכט יכט מינו וט6ינו נוין 6פי' דיכנן דכ6יטוימדכייו מקנוע כטיכט)ס 6ף ד6וריית6 6יטוי )ירי )כ5 6פטי ד6יכמינו
 מכו6ל וכן . ד6וריית6 6יסוי )ידי )מייתי 6סטר )6 דס6 3תריחד

 113 חי)וק ד6ין דנוטכוע סי3 סגסות )סון ע) טס וסטיג ט'קטן טעיף ק"ט כטי' סט"ך וכ"כ ע"ס ע"ג ק)"ג רף )כ כן מסר"יכקסוכת
 ססיג ע"3 פ"ס דף כסן נננחת 3ם' 36) . )דרכנן ד6וייית56יטוי
 כין חי)וק ד6ין כס"ע סי3 כרעת ופטק זס כדין סט"ךע)

 כיכט כתרי חד כטי) )6 חינו כק6ינו נוין ד)עו)ס )ריכנןד6וריית6
 סתיומס 3טפי ד6ית6 ממס )זס כיולס וי6ייס עיקל )י נר6סוכן
 טסו6 סזס כזנון רח)ס ס)כס )פטק קכ"ג טי' כטי"ר וסוכ6ע5נוו
 כח)ס ו6פ.' כט' כככרות ככיות כמינו ס)6 נתערכס 06יר3נן
 טפר כטס טס כ"י כתכ סמגסג נו5ד יק טסו6 יטר6) טכ6יןקניס

 )ס 61ין גמור דרכנן ס61 )6ין חון דח)ת ו6ף כן טסריןסתרונוס
 פעמים כמט ע5מו הט"ך וכ"כ ספוטחים רוכ )רעה ר6ורייה6טורט

 כט6ינו מין )עניין וח)ס לותרומס 5"ט טי' כי"ר ככ"יוכ:וכ61י
 פ' דעכו"ס כר"ן כל6ית5 י)פיגן 6יטוריס נוק6ינויגו

 6ת סטוכי
 טויט )סס ט6ין דיכנן כ6יטוי 6ך חי)וק ד6ין 1ר6י 6)6ספוע)(
 נוין כ)ח )ח 6פי' וכס"ג עכו"ס פח כנון כ)) ד6וריית6ועיקר

וט5יגו



ך~ממארצ ביבש 'בש תערובתהןהירה*י
 המי"ד וכ"כ כאכילה אף שרי דהבל וקרא"ש וממקנח בהנאה הכל אומר ורי"ף ]עז[ מהם א' להשליך וצריךבהנאה שרי הכל דלרש"י דעכו"ם בפ"כ הרא"ש כתב ביבש יבש היתר ברוב ונתבמל בהנאה אמור הוא ראימור והיכ'ן הפם4ד: לא ביחד לאללן דהמיקל ]עו[ כ' אמנם וקקו' כרברי להחמירבאו"ה וכתב פג"ה הקומפת וכ"כ אחר ארם לאבלן שלא להחמיר דיש כתכ והממ"נ אחת אחת )לאכלן מצריךהרשב"א אמנם ]יו[ הגמ"ק דעת וכן עכ"ל אקק אחת לאכול מוהר רכן ]יג[ האימור וראי שאדכל אע"פ ביחד כלם לאכלןא' ארם דמותר ק'מ מי' והמור פנ"ה והרא"ש מהק"א פי"ו הרמכ"ם כתב ]ינ[ ביבש- יבש בכ אחד דנתבשל והיכיףן : לקולא במפיקא אולינן ולכן דרבנן אלא ~6[ אינו מ'נו בשאימ דאף כתב האתך באו"ה אבל לתדמרא במפיכץאלינן
 : והר4"ף כדברי חמץ לענין פסהים ריש המרדכי וכ"פהרי"ף כדברי בו דנוהנין בפמח חמץ מלבד כרש"י נוהגין אנו הנאה אימורי דבכל כ"ב כלל ובאו'ה תמ"ו מי' ובאד"ח ק"מס"

מנהת
 ח' רין ת"ס נ33 לטנון ונת3ו6ל כע)ת6 נלונ6 3ט3 תינווט6ינו
 ט"ר 0ג"ס נורכיי י6ייס סס 0ט"כ ונו"ט ע"ז מ"ק כ' כ)3וע")
 רתיק) )טיעתו 16י) ר6"ן ל6יי0 6ין 6"זכטס

 ופמק ררככן כ6ימוי
 )עי) כטנוו 0י3 וכת"ס כע)נו6 כיוכ6 כע) כנוינו נוין כ)חד)ח
 כנוכו6י כוותי0 קי") )6 6נן 6כ) ע' רין כ'כל3

 ום)6 )עי)
 כנו: יט וגס 5'ח( רף כפג"0 3כר6יה6 ריכגן כסעוייתז)זל

 וגס ררג"ט כת"ט כנוכואי 6"ז כסס ק"ר סג"0 כרכלינוסח6ות
 פסק נגר 03קל 6ין )כן כ6'ז גרו) ר5"ע כתכ כע5נוו ט"ר0ג'0
 י' מ'ק ק"ע כמי' 0ט'כ 0עלס וכן ריכגן. 6)6 ]י6[ כס"ע:0י3
 כנוכו6י 0רכ רעת וכןל0)כס

 כ)ח לח 6כל כיכס ו0ייכו כמ'נוכי'
 כעיקר עעס רקי"ל תס )פי נור6וייית6 מ' 5ייך תיגו כק6י;1נוין

 יגעתי . 0ינוכ"מ כתכ ]יכ[ : פ"0 ג)ל לקנון וכנוכו6יר16ייית6
 0רתכ"מ 60 ו6ריכ6 כ)וס. חזס 0ינוכ"ס כרכרי ת65תי631

 )עיל וכת'ס 6רס כגי )טכי 6פי, כתיי חר כגתכט) תריכגן16מי
 תסנוא6 פע"ו 0רתכ"ס רעת סגתכע3 0רכר כור6י סכס כ'מ'ק
 )עכין 6כל פג"0 סי6"ט וכרכיי נו0ן 6י )0ריס 5ייך ט6ין ע"ודין
 ע5נוו נו0י6"י )וכנו*ס רנוור0 6פטר 6חר )6רס ל60כיל סיטז0

 06רתכ"ס )מנווך ריט ג"כ מייס כ0ג"0 ונוסי6"י כ0"ג ס"רכ0ג"0
 כטנוו כתעתיק זו רעס טמוכי נויועככי"ג נוסר"ס ר0ו06רנוכ"ט כקשסמיע ת0ר"נו )0יות ו5ייך כ0ג0ות גפ) רע"ס ו6פסי 51"עומת"ג
 ססעתיק סיכ יכיי גתטך ז0 ו6חי תט") סי' סרטכ"6 כתסוכתג"כ
 1ל6 6חת. 6חת )6כו3 נוותר וכן ]יג[ : 51"ע( 0יתכ"ס כססגן

 0רטכ"6 6תכס ]יר[ חטוכ: כרכי סגיס.כרלקנון ל6כו)נו5ריכיכן
 6תרי' ס6וכ) ו6חת 6חת כל רעל תעעס . 6חת 6חת ל6כ)ןח5ייך
 ע"כ קייז רף ס6יוך כת"0 כ6ורך נוכו6י ז0 כ3 ס0יתר סו6טז0

 ג': ס"ק ק"ט מי' 0פייט0 כנו"ט ורל6 6מוי יחרלל6כ)ט
 ע5נוו 60ו"0 נורכרי ז0 5*ן . 0פמ'ר )6 יחד )6כ)ס ר0נויק)]עו[
 תסר6"י כסס ט"ר כסג"0 0ו' וכן 16"0 מפר טכמוף תסג0ותרק

 ס% לג0וג יט ר)כתחל0 0רכ סמק כ0ג'ס מ"6 ק'ע סי'וכט"ע
 כ6"ח נ"י ווכתכ כ0כ06 סכ) 5ומר ויי"ף ]עז[ : 6חר 6רסל6כ)1
 תתירין )1 טיט רכר ט0ו6 תפכי סעענוו תי06 וז") תנו"זטי'
 דמוכר תטוס 16 כ6)ף 6פי' כט') ל6 כיכק יכט 6פי' כךותפכי
 6כ) קעס גותגי' כ6יסורי 6ל6 כתיי חר כיכס יכט 0תייוט)6

 יכם כין ספרם 6ין עעס תגותן יותי כסס ס0חנוירוכ6ימויי'
 6ף ו0רכ עכ") כתס"6 ו0רטכ"6 טע0 כ) פ' 0תררכי וכנו"ט~4ל
 פמק נו"נו טי)"נו רכי נוקרי ל5 כפסח רחתן ע"ר כ)ל )קתןטפטק
 0תירכי כסס 0כ"י סכתכ סגי תעעס 0יי"ף )רכיי כ6ןוחסט
 כמי' חייט כ6ורח עיוך כסו)חן יומף 0כית רעת 0ו6 וכןות"0
 דיכו ו)תעלס טעות נוטט טגתערכ רחנון דפמק כ' מעיףתנו"ז
 טי)"כו וכו מקיי )6 רחנון רמ") 5") ע"כ 6"כ 6ימויימ.כט6ר
 טס מתמ 6יך 61"כ נותייין )1 ריס כיון כעיל ל6 כע"פ 6פי'ר6)"כ
 )6 כיכט יכט כפמח דחנון סלכס )פסק ל6סוכ0 דעס ע'כסעיף
 כיון סמ ככ"י סכתכ טגי נועעס רסייגו 5"ל כיחיך ע) 6ל6כעי)
 , 0כ"י ט) טכי עעס ט' מעיף כ6"ח טס 0)כהם וכ"כ כתס0ודחתן

 ם)6 0יינו 6ימוייס כט6י רכעיל כע"פ דחנון כ6"ח סכ"ידח"ם )ונוי ננרחיק )כמוף 6ך י"כ ס"ק ק"כ כמי' כס"כ תכו6לוכן
 י"ג וכמ"ק כתיגו ט)6 דסי)"ינ 6ימוייס כט6י 6נוייגן ר)5כתינו
 1)6 ורו"ק ז0 כררך כ6"ח 0כ"י יכרי לפרט נו6וד ססמדחיק
 טפמק כ6"ח טט 0ט"ע חטנועות ר60 זס לכל רוחקו נויידעתי
 ס)" כין כנויגו כין תקחע כט) ו)נועל0 קעות תסס רחתוכסתס

ואם יעקב
 כריך ריך 0ע"ז ע) כסטנותיו ע"ז כמ'ק 5"כ מי' ככ0"כ גסכעי) ר)6 ל6טוג0 כריע0 סט 0כ"י ימתס 6יך ד6"ט כזסנוחולקימ כיכט יכט לעכין ע' מעי' כט"ע טמ ססכי6 סרעות דטגילונור 6פטי 6יך 61"כ רטי)"גו תיקיי )6 רחנון לטוכי תומח 6"כנחיגו
 נועעט סייגו כעיל )6 כיכט ריכט ר60 0)3וט רעת כן ופי'זס
 טוניס  רינימ כמס  וווס 0ע)ס כ6ויך רכריו סס ועיין קי)"תרכר
 )פטק 60חלוכימ תפמו סעעמ רעיקי 6י;ו ז0 כ) כ6נות 6כ) .ע"ס
 וטוס כעי) כיכס ריכס כ5חרוכס 0ר6"ס רעת ססכי6 כ"יסיכ דרעת מ"ט 5כי כ;חלת סס טכתכ )סטתו 16יל טסו5 וכי6סטיל"ת רכי נוקומ 0עעס ג"כ כתכ י"ח ט"ק 5כי כעעית גס )0כ0כנוססו רחנון נועעס 0ייגו כעי) )6 כפמק חנון כיכט דיכט 060לכס
 6כ) עכ"ל סר6"ם לרעת יותי רעתו דגועס נר' כזס 6יס1יימלס6ל
 מי' כ6"ע נוחוקק וכחלקת רת"כ מי' כי"ר וכס"כ נוכענ"ותסי"נו כתקוכת 0וכ' 60חרוניס כל וקכלת נוקכ)תיגו כזס גע0כ6נות
 0לכס )פטק רעת4 0ו6 ר6ס1כ0 רעס כ"י 0רכ קסתס תקוס טכ)6'

 . עכ") כעיל )6 6ימורימ כט6י 6פיי ר6)"כ 6ימוי סל סחתיט0כנגר
 3סס ס"ע  כמיתן  סטור  ר3רי נונעו כתע)ס וכוך6י כ5ויךרכייו ע"ט כז0 0ק"כ ע) ס0טיג ע' מעיף תנו"ז מי' טכת כעו)ת)עיין
 ר6נוייכן זו רע0 עיקי ד60 דעתו )מוף ילרתי 1)6 ורוק(נוסטגתו 0ס"ך גי5ל 61"כ ו' רין כמנווך 0רכ כרכרי ג'כ וסונ5  סתרימסס'
 פע"ו )0רי6 פסק ו0ו6 סרתכ"מ 0וי טי)"כו דכי נויקריחנון

 גופי0 ו0ק"ך טי)"נו רכי נוקרי כנויכו ט63 6סי' כפמח דכחנוןנוסנו"6
 זו ררעס ועיקר פסוע כי6ס לכן . י"כ ט"ק ק"כ כמי' זו רעס0כי6
 תטוס 0ייגו חנון גכי כעיל )6 כיכם דיכט כ6"ח כ"יססכי6
 נועעס רק רטיל"ת נועעס )16 ג"כ כיכט יכק כעיל ל6רחנון 0כ"י טפמק ר6סוג0 רע0 גמ ו6ף ריטל"ת נוקרי )6 רחנוןרמוכי

, 
 כס' וטגי 6יטוייס. )ם6י כז0 טו0 רחנון כיון ו)תעל0טעות תטס כיכט יכק נתערכ ר6ס פקוע נר06 ז0 ולפי 3נוס0וכפסח רחנון

 6ימוריס 3ט6י כתרי חר גתכט) כיכס יכס גמ 6"כ כ)ח לחלעגין
 כ' סעיף )כ"י כ0גסות תנרז מינון )6"ח גרולס טגטת כטיריוכ"פ
 יחי6) י' 6נור 60ין נו)ח)וחית ט5נוח רגן ע3 מת"ק כטס תכ"גכ0י' 0כ"י רכייו 0כי6 פ"6 תיינוון כ0ג0ות ר6יתי 6ח"כ וז"ל מייס6ך
 )כייו 5ריך 6חרת כתכו06 נועויכ וכט0ו6 גנווי חנון ס0ו6ז")
 עענו6 י0י' ת"ת כיכק יכם ר0וי ו6ע"ג 5נוח ט)6 ת6ותו מ'חי60
 6פי' כפמח ד6י פמח קורס 6פייס טתס6 5ריך וגס 6פיי0כטעת
 )6 0רכיימ וכי6י 0גרו)0 כגטת טייי עכ") פמח קורמ6פי' 3"נוז )ית6 כיכט יכם ררין תכו6ר סרי ע"כ 6ומר ט610כ)

 דס5ייך תקוט ר6י 135 סמת"ק תרכיי יט 0וכח0 דנו6יירעתי
 גתכע) ר)6 כתיגו ט63 נוין 6ימויי' כט6ר וסוי 6פיי' כטעתעצם יחן דת"ת סעטט סט גתכ 60 5נוח ט)6 נו6ותן מ' סי60)כרר
 נועעס כיכקיכס

 דיתי
 כקיכט3' עעס

 כתגו6י
 6"ג ר' דין )עי)

ס"מ
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 והרומב ]יז[ עצש ב%י שתר וא' א' שכל הרשב"א בשם המור כתב ברוב שנתבמל אהר התערובת נתבשל ואםן
 ננד % צריכין ]יח[ שנהבשל קורם התערובות נורע לא שאם וכתכ הולק ז'ל וא"א האימור ננד מ' שצריךברמ
 נוצנ והבי הממ"ק וכ"כ עכ'ל שנתערבה החתיכה כמו מותר הרומכ גמ שנתבשל קורם תערובתו נורע ואםהאימור
 מכרת דודצ מותר נהבשלה אם אף ולכן כ"א לאכלם ומותר לגמרי היתר להיות הזר שנתבמל לאהר קי"לרהא

 אכל דיעבר ורוקא ההתיכות אפי' אמור הכל לאו ואם מ' בעינן אז התערובת נורע לא ואם המתיריןהמומקים
 לכתהלה כא אם ביבש לאבלם שמותר כיון בתרי הר שנתבמל דכל פנ"ה הר"ן וכתכ ביהד לבשלם אטורלכתהלה
 אין מותר לכתהלה וא' א' דכל כיון ליכא לכתהלה אימור מבמל ומשום ומבשלן מ' עד עליהם מרבה יהרלבשלן

 : קכ"ל אימורכאן
 פ.מ וס" כלל לקטן ועיין . עמ.ל ונאמר חוזר הא'סור על מזומף נרוכ שנתכמל אחר ואם גפנ'ה הרא'ש צהכח

 : רינימ הי ובו להתכבד הראוי ההתיכה ברין . מ' ומימןכלל
 א%ר ]6[ אימור של התיכה דאפילו שם הרא"ש וכתכ ביבש כמלה אינה (התככר הראוי הההיכה פג"ה אמרינןא

 לפני להחכבד וראויה מותרת תהיה במילה היתה שאלו טאהר אורהים ל%ני להתככר ראוי מקרי מ"מבהנאה
 והו': הממ"ג וכ"כ'אורחים

 ולא אי%ר טהמת מעם שקאלה מהמת נאטרה אמ אכל עצמה מהמת ההתיכה שהאימור ורוקא המור כתבבב
 אלא נאסרה שלא להתככר היאוי התיכה דין לה אין כנבלה שנהשבה שמוב' למי אפילו לבמלה מ' בוהיה

מחמת  יעקבמניצע
 16תן ת"נו כט) 3תרי הי כיכט וי3ס 6פ"ג 3פ"פ תנ7ן 3פגיןס"ס
 כן ע) 5תחו ט)6 קתח נוס6י 6חי טפט )סס יס -ס5תחוחיטין
 5כי כפעית תסתפ וכן ס0נו"ק ת5סון )סרי6 וגתכו6ר ס'כפיגן
 נינס יכס  רס6ר סטנ7"ק נורכרי  )סוי6 )ותקנ7פ פ"ס תג"גסימן
  וכו'( 6סיי' כספ'  סעס  יתן רלו"%  לו%ר  %רסולרך 3סיל 3תריתר
 ג)) י6יי'  6ין פסת לירס יסיס סי6פיי' סמ%"ל  ססלריך ווסגס

 5כי 31פערת סס תג"ג כסי' כ6"ח ככ"ח ינכ61ר וגן 6פיי'פ"י וגיעוי חוזי 6"כ ערפתו סו6 כיכס ריכק כיון סטפס ס61רסתס
 ס1: סו6 ססטפ0 )טע0 3נויחס ר)יג6 כיכס יכק כרכר 336פ"ס
 נר6ס וגיפור חוזר סיסיס )יניחט ר)יכ6 פטח קודס ג6פסוגס

  ר%תכילי%  טנתפרצו ככ)יס וכן פ*תו 3פגי פותר 6' סכ)כיון
 תנר'.לח ת," ,'ת מלת. 3סנ' נ,זו יקיה: קיימ יי לו3"י

 מיק ייי" ע:ע:היץ ה:::2::ן ';:';ב 111:ג גולי:נ1:נןי'4ןףשי:ן:ק,לני1י
 י:מ"ע י",' ;יי ט"" מ" (

 ג,ענאו א;וע4"ש ,,ון 421.*1  ק~און4 ;ו;ן ע,ן  וענו,,ו;,ן ;"ו 1%עא14 ששהומ~ע ,יעגוק 7,יגן ,יונו קגן );7ע חיס1)קס כקחך 3עפדנתכטכ

 תוו"ו כסי'  נן ו6פ"פ סל%ת  רגן  לפנין ססוו"ל כרפת פססתנ"ג
 %ססו  כרין כיכס יבס 3סל פסת סורס רנתפרכ  ססס ט'ספיף
 יס6גי 61פסי סס ס)כוס כתכ 3כסוף  6ך פטת  סורמ 6וסךר6ינו
 קורמ גתערכ 61פי' תססו תרין יותר וגרופ כפין סחנון סגוףסכ6
 טי' וכתסוכתו . כנ"ט וסיוטכ ]יז[ : פכ"5 51"פ ס6ס1ר 6פסיפ0ח
 ככ) סרי תותר 61' 6' סג) גתכ ר)תס ע)יו סתתסו כתכרפ"כ
 כזס וססי3 6טפת6 3תיקס 6פסר סיס 06 ס6יסור תטפס יק6'

 כפני 6' כ5 )6כ31 6סי)ו י"6 וכסלן פכר כן 3תקן 15יתי5רקת
 כסתו סכ"י וכ"כ . פג") כחתיגות ונכ)פ כנ"ט ססרוטכ 06ויפ5תו
 : כווהי' גסיגין ס)6 3פי כ6ן זס כ) )כתוכ חטס )6 וסר' ק"סכסי'
  סגורפ קורס קרייות בכ' כפ)ו ו6ס . ס6י0ור גגר ט' 5ייכין]יח[

  יהר  נסכסלן  %התיר  סרסנ"6  ססיי 6ת"כ  ל6כלן  %והרסהפרוכת
 6' ללר  %סלתן ככיסול וסתי' סטפרוכות  סנורפ 6תר  כסלן,פי'

 סט וסס"י ס"ט כסי' סכ"ת פנ"ל כס%ו סכ"י כ%"ט 6' ללרוטללתן
  כבטלן סרס3"6 ר%תיר רס5  ולפפר"נ ו1"ל וכתכ פליו ססינ י"כס"ס
 וגט סתויס  תן ונתכסל רנורפ  רכיון  %סומ סייט  סררות33'

 ונתפרכ  ס6יטור  סהור תסו0 06ור יחר ר)3ס)ן 6)6 כיוכותררכנן
  סיס3"6 נרכתב  סנבלליט  6יסור נס6ר סו6  וסרי ססיתרפס
 חזר ר)6 קררות כג' כקנתכס3 וס)כך נוריכגן 6ז ו06ור)סרי6
 וקריס קריס כ) ס16כ3 וכסע' סנכ5)יס 6יסוריס כס6ר)סיות
 סתפרוכת כודפ כס)6 6כ) נוותר 3כך 6חית כקררס סס6יסור6ותר
 כ)) ס6יסור גתכט3 )6ד6ז

 כסעת רפתס 6)6 סתורס תן ו06וי
 כזס ס6יטוי סנ67 י"3 קריס כ) ע) 6"כ סתפיוכת נורפכיט31
 קי"6 ס"ם כר)קנון וריגו )כ"פ ו06וי 1)חותר6 י16ייית6 ס"םרס")
 ו5פ"ר סס"כ פ"ס"פכ") כ0' )כט) נ57טרפין 6' 6רס ס) קררותרכ'
 כרינו ס6י0ור גתכט) תקוס רנוכ) כיון סכ"ח כרכרי עיקינר6ס
  טמ פ)יו נקר6 ו)6 סתפרוכות גוופ ס)6 כיון 6ך כרוכו כיכקיכס

 כקגי כנתכס) 6כ3 0' פר יחד נתכק5  06  כררכנן 6מורססיתר
 כיכס יכס כרינו תתכט3 פכסיו 6"כ סתפיוכת נורפ ו6ח"כקורות
 6יזס גיכר 6ינו ת"ת פ5תו כפגי וזס פ5תו כפני כקררס סזס6ף
 ס6יסויחסס

 כיוכ לכע) סעפ0 כיכס יכס ג3 רס6 סנתעיכ נצכ'

 ד6ף 3סרי6 סכתכ ק"ט כסימן 33"י וסו63 פנ'ס סר6"סדכרי
 סיכנן רק נצר6וריית6 תתכע3 טגתכס) פר סתפרוכת גודפ3)6

 %יר'ס  תסוכת  טס תס") סי' סרסכ"6 כתקוכת וכ"כטחתייו
 5רידן נ%י נטלזפ ר%ררט3"6 סכ"ת כתכ  יפס 6"כ%רונטכורנ
 רסול נ%6ר 6ט  ו6ף כריגו כטי5 קריות ככ' ככיס) סי6'ס5רעת
 סוי טפס רס ן1!

 ספי
 : ו)סק) ר4ר6'ס )רפת דיכגן

 כ"6 כמ" סס"כ וכתכ : כסג6ס 6ס1י ]א[ . מ' ר5ימןלל
 ספו0קי' 3ס0 3' ס"ק ק"ו וכסיתן 6'ס"ק

 סין כפגין סו6 06 סכו 6י0וי תרנוי חון 3פכו"מ 3תכרורתותי
 ס1)כת תסגי 1)6 סט עור וכתכ  ליסר,ל יתיכנו  טספכו"ס3חוק
 רתיס 6ת סתופמ' כפכו"ס ררוק6 6י0ויין כס6י סת)ח 3י0סכ6ס
 סתומפות וכ'כ 6יסוריט כס6י תק6"כ סנו)ח )יס סנ6ס כסו)כת0ני.

 רעת וכן ע"כ פ"ג רף וכזכחיס ע"כ ייס פ"6 דף ספר3 פ'כיכתות
 גכי  טפטס תת"ס 0" כ6"ח כ)כוס ור)6 ס35תיס כ) פ'סד6"ס
 ותותר  סמ)ח  ליס סנ6ס  בסולנת רסני תתוון  כגהלי' סייפספת

  תוטט דסו6 ס)כוס פ) ססגס זו ו6ין סק"כ פכ"3 ר)ית6כסנ6ס
 רל6  כפין  ס6יטור  06  בין  ר%הלסין  סס  בתוספת סיי  כתירןפיסר
 כ%ו  כפז ס6ישר  ס6ין  כ%סומ 6נל ס%לת  ליס סניס  סילכ'%סני
 וכן הגו)ח )יס סנ6ס סולכת %סני ר6יסור  כפליס טנ6פ' פתגכי

 רעת סוס כ'5 וק 5פיקר סגי 3תירן תוטסין דפ"ז תוספתכפסקי
 ו1"ל וסיי% 6לו  תיריליס  טני סכתכ ס55תים כ5 פ' רפכו"ססי6"ס
 כ%"ט נוונתו  ו6ין סר6"ס פכ"ל כתר,  כטנוי6 )סחתירונוסתכר
 כס6ו 5סק5 65 6כ) )חותר6 כתל6 כסנוי6 )סחתייולןסת3ר5
 3חיס דיס 5כתוכ ס") ר6"כ וכפין גיכי ס6יסול ד6ין סיכי6יסוריס
 5סחתיי סתירו5י0)קני

 63שקי 3סחיציי כת"ם רכוונתו 6)6 וק")
 כשטי6 3טחתיר דת0תכי כתכ )זס גיו5ס ק631 ס61 וזסכפין סו" ס16פי 6ף 16טייס כס6י רס"ס ספי' סיסכשס ק)נותיר151
 פטסי  כסי*ור  וכן  סטפלוכת ס' רזכהי0 תוממה כפסקי )6כןכתר6
 וכ"כ . סתוספת סל ר6סין כתירן ג"כ פסן  סלל%יס כל רפ'ננף6"ס
 ס%רדי  גיליון 6לל  %טייייןסר"ס

 טר6"ט  כסס סלל%יס כל פ'
 סו ס8גורס וגן ודוק( )סיסך %ס%פ סר86ס רפת לרפתי כיול'פ.

סעלג



ןקם2את להתככד הראו4ה חחיכהדןר2דרת78

 היה אם מדרבנן רק אסור שאינו חתיכה ראף ]ו[ מהם"א פ"ו הרמב"ם וכתכ השערים וכ"כ להתככד ראויהיא ן " ןשישושא1% ןששי% ה ~5ת
 עכ"ל: במילה אינו להתככדראוי

 עהה יאץם שאען מ,.ן ח.ה חה,נה .כ; בנ,צחמ שה.וינג,לת ]ה[ '"" וודעו יבו ל.זחככד ףרא.' וקת'כיו ינ'ןנ

 והטררכי נהירא דלא פנ"ה מוף כתכ והרא"ש אורחים לפני שיתננה קודם לחתכה ועתידין הואיל לההכבדראוי
 נוהנין דבן מהרא"י וכתכ השערים וכ"כ דבטלה ופמק כנוצתה בתרננולת מעש' דעשה ר"ת בשם כת' דביצהפ"ק

 חקיכ' אבל ננוצתון לתרננולת כולהו דמיא שרנילין כמו מעליהן עורן הוכרחו לא אם מ"מ למיכלינהו יקיריאינעד דרנילי אע"נ איוזא 'של רנלים וכן מעליהם השע' להטיר נחרכו שלא רנלים וה"ה עוד וכתכ בנוצת'בת~ננולת
 ואווו כבש וכן האי כילי מעשה מתומר ח'מוב לא מלפיהן נימל שלא אע"פ שערן שהומר ורנל'ם נמלחהשלא
 אבל להתככר הראוי חתיכ' משום ודוקא . עכ"ל דבמילין ופומקים אלו בכל אף להקל נוהנין מרבותינו ר4שכתב וב"י עכ"ל בממ"ק מתלק וכן לחלק ד4ש באשר"י 2מע מ וכן במילן דלא נוהנין אלה בכל חיה וחת'כ'שלימה

 : מ"ב ומי' כלל כדלקמן שלימה אווז או כבש הוא אם ]1[ שימנין דבר ממעם במל אינומ"מ
 וכן עכ"ל ובמל שכמנין דבר דאינו להתכבד ראוי מקר4 לא ושבכהמ' שכעוף מעי' כני כל כ"ח כלל או"ה כתכד

 של והרנלים הרא"ש כחב עור דביצה פ"ק המררכי וכ"כ להתככד ראוין מעים בני דכל ק"י מימן המורממק

שן41~5צ~הצ~ממ
ד,וןי'5

 כ% נוקרי )6 טלינוס רגכיגט סכתכ ק"י כטינון עסק 63רכתס1כת
 גכינות חי)וקי דיני וס6ר ג' רין כמנווך ועיין )סתככר סר16יחתיכס
 וע") . ס6יטור גוף נוקרי ]ג[ : ע"ם סכסף גקורת וכט' טס כט"זעיין
 נוחנות טנ,מר חהזכס חרין ס' ט"ק וסס זס נורין 6' מ"ק כ"ח ומי'כ)5
 6סורס ס6ינו חקיכס ר6ף ]ר[ : ע"ס כ)1ע 6יטור רנוקרי ע5נוודט
 כרכייו )סרי6 כן נח65 ס)6 ו6ף ק"6 כסי' כס:נו סכ"י כ"כ . נוריכנןרק
 קגסחטו ח51ין" גכי ו' רין נוסנו"6 כפי"ו נורכריו גן )ללנור יסנו"נו

 36ל יוסנס ככמף סס ספי' וכנוו נוררכגן כסנ6ס ר06וריןכעזרס
 רוס' כפ"כ ע5נוו נוסנס סכטח )נו"ס מותיים רכריסכ6נות
 זס ע) נוחק.' וככר לסרנוכ"ס נור6וריית6 כסנ6: ר6טורטחיטס

 כנס 'ן.;1 ס ג ;; ' *ו';' הי%~ע%הי2 ~ל,%מ~ע, ,(, ,, ,,(.,

 %:'21הג 3צנ:ס :וען",נל ];(יץ":,ק:..ו%ג,ו

 ב,1:3.]",:1ן 3יי %,גו ימו גן,ןייטגהג'ג,,ן

 מבעם "::ינ נן""גמ:
 :"נןן,ןענ'ן ,י.גשן'ני',ו

5שש14צםאא5
13ג"שו%,'25י:"%עי

 6כ) ע"ס ע)יו )סתנויס6 ס6ריך )כן נוררכנן יק סנ6ס6יס1ר ס6ין סוכל וחלכ ככסי רגס חחורות ס)חם עור ססכין נוסי5"עס6ך
 רק ק"י ל6 נורכריסס 6מוריס סן ססיי רנו"ס 6ינו זסכ6נות
 וחלכ וככסי כלל וח)כ 6כסר ו)6 כעזרס טגסחטו6חו)ין

 חתזכס רוקרי נו"נו ע5נוו רוחקת 6מורס סחתיכס ט6ין 6ף6טנוועינן
 קס61 יוסוס )6 6כ) חסר") תקרי )6 )כך נו5תס רנוסוסנוטחע . כנו5תס סחיננ1)ת ]ס[ : סם נוקנס סכסף פי' וכן לסתככרסר16י
 ק"6 כסי' ספריסס כזס סרגיס וככר חיס חתיכס וכן כתכ ו6ח"כחיס
 חיס סו' 6פי' חסר"ל רנוקרי נווריס סכ) נו5' כל6 וז") וכתכ כ'מ"ק
 ותיספ' ורס"י כס"ס ס)פכינו סגרס6 )פי כ6נות וסכס עכ"))6ונו65 רחזי 6נוז6 כר ס6ני קכ"ח ר' נופנין פ' ר6ית6 ל16נו5' חזיססרי
 ל6ונו65 רחזי נוטעס )ט)ט) נוותל חי כסר כל ר6ף נוסתעסס וסר6"ס סרי"ף גרמת לפי 6כל נכוניס דכריו וכו' תפ) רג ר"ססס
 רעת סו6 וכן טס וכס"ע ס"ח מי' כט6"ח וסכ"י סט סר"ן פי'וכן

 נויירי כגו5תס רתרנגו)תי") ועור זו 6ף זו )6 כררך רנקט 6)6 נקט כנו5תס תרנגו)ת רוק6ל6ו רסטור נ") )כן ככס"ג )סתככר ר6וי נוקרי 1)6 סרחק ע"י6כילס סוי נו"נו )6ות65 רחזי ר6ף נ") ועור סכת נוס' פכ"וסרנוכ"ס
 6ף'

 כ6נות 6כ) עריין נתכס)ס 3)6 רנויייי )סרי6 תכו6י פג"סכמוף סר6"ס כרכרי 6כן סכתכסל
 חר6 כ) 6ל6 כ6ן וסרכ סטור כלסון 0)) נקט )6 סססר6"ס
 ע5נוו כפגי )דעס חיס( וחתיכס כט5תס תרנגו)ת )רסיינווחר6
 וכפג"ס כ6ו"ס ונוסרס"ל וס6חרוגיס ר6סוניס ספוטקיס סמכנותכן סכנונין רכר ננוי סוס ל6 גרול תיקן טנוחוסר כיון ו5נורוכעויו וככס כנו5תס תרנגו)ת 6כל סכנוניין רכר נוטעס כטל 6ינוסלינוס 116ז 16 ככט ורוק6 . ס)ינוס 6ווז 16 ככק סו6 06 ]1[ : וק"לע"ק
 סיכ נו)קון )סרי6 נוכו6י וכן .' ק"6 כטינון וסכ"ח נ"גטינון
 רכתרגגו)ת נ6ן סרכ סרעת סכין ז' מ"ק ק"6 כטייססס"כ ר6יתי 6כן ק"6 סינון עלוך וכק)חן )קנון וכמינוניסכ6ן

 וכו)ם ט6חיוגיס ספומקימ כין טחפקת 1161 סס)יט נו)פניסיו65 כסגגס 6)6 זס י6ין ס6חרתיס ספומקיט כ) גגר ססו6 וכ' סרכע) טס ססיג 5כן קכנוכין רכר נוכח כטי)ס 6ינס כן גסכגעתס
טוויס



 78.מחם%4ן יהתבכר היאריה "תיכהייוהרת

 של רנלימ אבל עופות בשאר דוקא דמיירי ונראה עכ"ל ובמילי' שבמנין _דבר הוה ולא להתכבר ר~ףם אינםעוף
 אווזא ברנל שמכברין יום ככל מעשים ]ז[~וכן רלעיל מהרא"י מרברי שמשמע כמו להחכבר ראו'ם חםאווזות
 בהמה רראש הארוך כתב עור ב"י בהנות ונ"כ להתכבר ראיי' מקרי לא רכנתא הרורא רשומן בארוך כתבעור
 המכדנ בשם כתב וב'י במילי' אינם ושניהם שבמנין רבר מקרי דקה ושל להתכבר ראוי מקיי רקה בין נמהביג
 רלא לומר ונ"ל להתכב' ראוי מקרי רלא הארוך כרברי משמע מהרא"י ומרברי לההכבד ראוי מקרי רקהשל
 מן המקום בני אצל חשוב רבר כל וז"ל מ"א בה' הרמב"ם במ"ש והזמן המקום לפי הולה הדבר ביפליני

 לחלק צריכין אנחנו אין ומעת' ]ח[ עכ'ל שהו' בכל ואומר במל אינו שהוא המקום ולפי הזמן לפיהמקומות
 אמת זה וכל להתכבר ראוי דענל דכנת' הדורא תם להתכבד ראוי מקרי ענל של דראש מחלקין שראיתיכמו
 שעשה באכרהם שמצינו במו להתכבר ראוי שור של שלשון כהב נם . בו לבבר שנוהנין המקום מנהנלפי

 עור וכתב בהן לכבר שנוהנין במקומות אמת זה וכל ראוי אינו אווז וראש בחררל לשונוח שלש מלאכיםלשלש
 חשיבות'ה במיל לרצועות נחתך ואם ]ט[ להתככד ראוי מקיי ונתערבה נמרפה אם אווז שומן כעורבארוך
 מידי במלה ולא להתכבר הראוים רברי' ממנה עושין מ"מ שלם אווז של שומן בעור מכבדין דאין ואע"געכ"ל
 החתיכה שכל אע'פ לחור קליפה כרי שנאמרה חתיכ' ש"ד הנ"ה והביאו החומפת כתבו שלימה אככשדהוה

 : קליפה כדי רק אומר שאינו מאחר ]י[ במלה נתערבה אם להתכבר 'ראוי
 שלימימ בעורן דוקא במלים אינן בריה או להקככד הראוי דחתיכ' הא ק"א מימן והמור פ3"ה הרא"ש וכתבךן

 וכן עכ"ל מתבפלין כך אחר ונתרמקו התערדבת כבר נאכר אם ואפילו חשיבי לא דתו במלין נתרמקו אםאבל
 בישול ירי על .קצת ממנו שנפל רק לנמרי שלם הוא אם ז"ל מהרא"י בשם בהנ"ה שם וכתב נ' מימן בשעריםהיא
 אנל ער ובו' מברכין ביצד מפ' וראיי' ]י6[ במיל ואינו בריה עריין חשוב וראי להחפרר לפעמים שרניליןכמה
 רק נתרמק לא אפי' ראמר כמאן .ולהתיר לממוך יש שלם רובו אפי' ראשו כ"ש ושדרתו מנופו קצת נפרראם
 אמור נתרמק ואה"ב התערובת נודע אם אבל התערובת נודע שלא דוקא רמיקא דמהני הא באו"ה כתב ' מועמרבר
 שנאמר לאהר נתרמק אם ראף כחבו דהרי כדבריו מורים והמור הרא"ש לשון ואין עכ"ל בימל שוב מהנידלא

 והמור הרא"ש וכתב מהני ואפ"ה ]ינ[ שנורע משמע רקאמשי התערובוז רנאמר תחלה שנורע והיינו במלהקערובת
עוד

מבהת
 ס"ק ק"י כ0י' כס"כ וגס כטי3ס כג51תס כתרגג31ת 3ט1נסס1ויס
 : ג' ס"ק 0ס 0כתכתי מס ג' דין ת"כ ו0י' כ33 וע"3 כזס 0גג ג"כי"ג
 כ6ו"0 תסר0"3 1כתכ . 16וז כרג3 0מככדין יוס ככ3 מע0יס 1כן]1[
 תר1פ6 0תעתי וכן ח10כ 3ת6כ3 16וז6 רג3 ח01כין 1ס6ידג16")

 עכ"3 1ס16"ס מסר6"י דעת וכן כ6ו1ז6 טכרי6 ת6כ3 0ס61תותחס
 יפששמ~ע נח5ת כתט1כת קר6יתי כננ1 1ד63 ט6חר1ניס ט3 רעתוכן
 ועיין 13 י65 מ6ין ידעתי 631 . 3סיפך כפ0יטו' 0כתכ ו*"וסיתן

 3ח3ק 5ריכין 6גו 6ין ונועתס ]ח[ ן 3"ס סי' לכ כי יעקככת0וכת
 06 סתורס עיני כר6ות ת3וי דסכ3 תכו6ר טרכ דכרי מת1ך .וכ1'
 כין 3סק3 כין 163 06 נוקוס כ6ותו זמן כ16ת1 3סתככד ר16יט61

 3פי וק0ס וק"י ק"6 כסיתן וסק"כ סט"1 ננו0ך זס 61חר3סחמיל
 3כתוכ 61חי1ניס ר106גי' ספ01קיס סטריחו 5ורך 63יזס ד6"כזס
 ת13י סכ3 6י 163 16 3סתככד סר6וי חתיכס סס דכליס6יזס
 3סתככד ר16י תקרי 030ון ר6י' 0תכי6ין מס 1כפרט1ת וכמקוסכזתן
 3זתגיס 11 סי6 ר6י' ת6י 61"כ 16רחי1 6ת כזס 6כרסס 0כיכדגי1ן

 חק1כ סי' 630 6ף 6"כ 3סתככד ר6וי סס ג"כ ס0ת6 ו6י 136ותק1ת1ת
 )וסיכ6 3סתככד ר6וי סתס קעכ0יו טיון כתכט3 63 6כרסס56ל
 ס6ריכו עגין )6יזס 61"כ 1'( דין כסמוך מכו6ר כספקדרכל

 0כתכ ו6ררכס ר6יי' 6ין סרמכ"ס מרכרי וכ6נות זס ככ3ספוסקי'
 636 136 סוזכרו ע6 קסו ככ3 ו6וסר 1כ1' ח0וכ 0סו6 וכר כ3 .וז"3
 קיסי' 6ף פרך ד6ג1זי סרי . עכ"3 תקוס ככ3 0ט1 כט3 0160רין3פי
 ו6ינס 6ד0 כ3 356 דעתס כט3ס ת"נו חטוכין ר63 מק1ס6יזס
 חטוכ 06 מ"מ ס1זכל 630 דכר ד6ף פ0ק 3חומר6 לקכטי3י'
 סזס כזמן ד6ס 13מר )ק31' )631 כטלס 63 סמק1מות מןכ6יזס
 6פטל זס ו3ענין 3סהככד( ר6וי' יקר6 63 ח0יכ 6יגס מק1סכ6יזס
 ד)כך 3ותר 6פטר 1עוד 3טתככד 0י16י תס דין טפ1סקיסדגקטו
 מן 136 דדכריס 3ות? 3סתככר ר16י' 0סו6 מס ספוסקיסגקטו
 זתן כ16תו ר16י' 60ינס 13 0יכרר עד 3סתככד ר16י' טסטסתס
 ס61 זס גס 6כן . כט)יס 0כסתס דכריס ס60ר מס6"כומקוס
 3כן י"כ ס"ק ק"6 כסי' סע"כ ננו0ך 61חריו כ6ן סרכ מ0מע1תנגד
 דיגיס כמס קסכי16 ק"6 כסי' 1ט"ז כ0"כ יעיין וס0"כ סלכ ע53"ע

 כ0ר וכן . ע1ף 0) ק1רקכן כגון 3סתככר ר16י מקרי 6יזט 0וגי'מדיגיס
 פט1מס 6ווז6 30 ככרים וכן . כי3"ק כ3"6 0קולין סחזט 0ע63ווזיס
 3"ח סי' רכ כי יעקכ וכתסוכת נו"ן סי' פג"ס וכמסל0"3וע"0

 כסימן סט"ז , 3ר15עית נחתך ו6ס ]ט[ : ו' סימן יעקכוכנח3ת
 ר16ף חתיכס מקרי 3ר5ועות כגחתך ו6ף פסק יו'ר ס"קק"6

 . כט"ע זס דין סלג ס0מיע ו3כן כיכור פיקל סו6 וכן5סתככו.

יעקב
 מככרין  6ין ט'ת  כרליפוט  טמכברין  ו6ט כתכ כגס"כוסק"כ
 כסגי חתיכס כ5 6"ט סרכס כחתיכות 634 נוט1גגת 6חתכחתיכס
 30ס דעול פסק 63ו"0 ומסי0"5 עט"3 )סתככ' ל6וי 6יכו .ע5ת1
 ס3טס כן ועסס ע"6 לי"כ דף פג"ס ס3"0 סגליע וכן ןכטי3ס
 ט3חס כתכ . ק3יפס כרי לק 6וסר 60יגו מ6חר ]י[ : ע"30תע0ס
 כדי נ6סר דתסיכ' 5'ע רכריסס ו3י וז"5 ע"כ רי"6 רףיפפאחות
 6פי' 61"כ 6חר מרכל ט6יסול טע0 0חכ3ס ע"י 6ם כיק3יפס

 6ות סוף גט"ו ילוחס לכיגו כ6נות )וכ"כ עכ"3 כו3סכסנ6ם?ס
 וי"ו ס"ק ק"6 כסימן וס0"כ " תלפ"ג, 0ימן פג"ס וסתרדכיכ"ס
 נכוניט ודכליו עכ'3 וח3כ 3ס'ככ0י ת0כחת דס6 ו3ק"ת וז"3כתכ
 כיסו5 ע"י 66"כ,0נ6ס' מג1פ1 6יס1ר תקרי 63 וח3כ דכ0רו6ע"ג
 ק5ת 5'ע )6כן ד' דין ת"ו כ3) ס6ו"ס כת"0 1ככו0 מ3יח' ע"י631

 ע'י 0ג6סרס 1ח3כ כ0ר ד6ף פסק ס' דין כ"ס כ3)דכ6ו"ס
 וכ5 וטר"ן סר0כ"6 מ3קון מ0מע וכן מגופו( 6יסול מיקריככי0ס

 מיירי 0"ד דכסג"ס כיון מ"נו ק"6 ס*מן ככ"י סוכ6ספו0קיס
 6יס1ל מיקרי 6"כ ק3יפס כדי מכ0) ועילוי עילוי ע"יככ06ר
 עדיין מ"מ 6כ3 3"ג כ33 וע"3 גתול. מכ301 0סו6 כיוןתג1פו
 מיילי )"ג סימן טס 0"ר כסג"ס רט6 תמוסיס 0"ד סג'סרכלי
 מק?י ד65 ספוסקיס כ5 0וויס וכזס רמו מכח 0ג6ס? חתיכסמרין
 : 51'ע ט' ס"ק כ"ח וכ33 ג' רין כ' כ33 3עי3 כנתכ6ר מגופו6יס1ר
 וכי וז"5 כתכ כ1"ן סיתן ס"ד כטג"ס . מכרכין כי5ר מס' ור6יי']י6[
 ססו6 גכי כ06י"י מכלכין. כי5ד כפ' ק5ת ת0תע סכר6ס6י

 וחטיכ לימון 30 16 עגכ ס3 6חת פרידס 6כ3 ד6סדיר301מי
 טרלך מס מכריס וגסגס וו"3 סר6"0 מ"0 ע3 וכווגתו עכ"3כריס
 כתכ מ"מ רס6 כ33 ל6יי' זו 6ין כ6מת 6כ3 ע"כ מתנס63כ31
 פסק כפג"ס וגס דוק6 30ס 3פגינו 0יו65 דכעיגן ע5תוסר6"0
 מקרי 65 תו ק5ת ממגו נחתך 16 0גתרסק דכ3 3סדי6סר6"0
 6"ח כטול ועיין ק"6 סימן כי"ד סטור וכ"כ כרוכ וכט3כריס
 טלכ מדכלי ת0מע . מסגי ו6פ"ס ]יכ[ : 51"ע 0ס וככ"י ר"יסימן
 מזיל 6עו 0וגג קגסיגן 651 כ10גג מתירין כנודע ד6ף כןדס1כר
 וין 0מדמס מכו6ל י"ר דין כ"ס 1כ33 י' דין כ"ד כ33 כ6ו"סועיין
 סטור דכרי כזס נותייטכ 3כט3ו כ10גג ס6יסור ע3 מרכס 3דיןזס

 חוסט ז' וין פ"ס כ33 ו3קתן י"ג( כ0"ק ועיין ק"י וכסי' 5"טכסימן
 5ומל ו6טטי 3סק5 ככ6ן פסק ד3מס וכ"ע 3סחמיל 3רכריוסרכ
 כיוו קגסו 0ככל גיון יותל 3סק3 די0 כנתפ5עו סכ6ר60גי

 כתל6 פ' כילוס3מי וכד6ית6 פ5יעט כ0עת מ6כ3ו0גתק3ק3
ורוט גפ*  ר"ס ע"6 ג"ר וף טניזקין פ' וגיטין כתוספת וסוכ6וער3ס
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 שנתער' וכל שיתבמל חכמים רצו לא אח'כ היתר לו שיהי' מאחר אלא עצמו האימור מצד החשימה דאיןהתם

 ח א. בר,ה הו'א אם מפק 'פחרה'א באו'י%ק,ריא כחנז
 על

 ררבנ, דספ,קא ]:ן לק,לא אזל'נן לא א. להקמנר ררא.'
 חתיכה נתבשל ואם מן ומימן כלל לקמן יתבאר נפל דאימור אמרינן אם לים או לאור התערובק מן א' נפל אםדן : הוא ופשומ עכ'ללנדלא
 : ברי' בדיני לקמן ועיין בכריה כש הרומב דין מותרות חתיכות עם להקככדהראוי

 דינים: גי ובו בריה בדין . כמ"א רמיכ(ן3בלל
 ממא עוף או נמלח כנון בריה שהוא דבר כל ק' מימן המור כתב וכר במלה אינו בריה רבא אמר "[ פנ'הא

או
מנה

 נסוגג. גתרסק 06 ]יג[ : סס ומ"ס 1'  וין פ'ס כ55 וע*15ך1'ק
 פ'ס כ55 5קמן סרכ וכ"פ כקוגג מותר נידיס ננתרטק 6ףמסתע
 6פי' ל6טרינן ליס מסן 6' 5ספי5 ול'ך 6יסור 3טע 5ענין ז'דין

 5'ע סי' כ3'י עיין ג'( דין מ"ג וטימן 3כ55 סרכ )כמהע3טוגג

יעקב
 וסעתיק מסמ"6 כפי9ו סרנוכ'ס דעת כן גס נר6ס וכן ססס6ו"ס
 ' ככ5 כמינו 6וסר מקוכ יכר וז*5 ק'י סימן ייס כס'ע 5סונוסכ'י

 כדכר דוק6 נמי וסיינו 3ס'. מותר כמינו דס65 מסמעטסו6
 מיגו כס"יגו 5מין כמינו מין כין חי5וק 6ין ככריס 6כ5חטי3.
 ק"6 6מי' ע5מו ססמך 6פחי ק'י כוי' כס"ע סס סגיס ט65)וסרכ
 מ"ק ק'י כמי' סס'כ וכמ"ס רוק6 165 רנקט מינו רס6י סטונר16
 5'ע 5סונו סרכ ססעתיק מס 5פי 6כ5 ס6ו"ס רעת סו6 ויס6(

 י9ן *י*;י *ייי*י *,אי%ין **ישו*יי יי"'י י- *'**י "י%'***י  י19%**שויןי%%ן%1יי%יןי *!% "*זי*1 'ן,**י י*,91 9*י,י ,יי, 1,1  %9  *ו*1.***."

אשאמשפאז
 י" ה ::יק"יט: 1 1::ןג);%:הת%1%נ41א%%

 נ:1ג ננון 1ו'ה
 וה,'11 גמ'ק נתערג ו": ט:( ס'ק :מ.; נקמןנמ'ן.ו')ו:'

 רל,וונמ"הימ
 )" 31"מת ומ;)

 מין,
 פ::',," '2ה מה נ'.ו

 לומר !ומ,ק 'ס ,".: גמ'נן כט'ן" "הן מחגטוץס"'נן
 )" והו"

שש%אנשש2

 ' נ 1 1 י-י 'מ8שיעע88שם8ם

 5דסי5"מ סחסוכיס רכריס 5דמות ס6ין פסוט סטעס דכריו ו5פיסר"ן

 5 ,4ן45 %ואשאששש%א
 וכן וכס"ג 5סתככד סר6וי סחתיכס סיס ס6יסור 6י יוענ6ו65

 כטימן סס"כ כמסמעות וד65 . ע'ס ז' רין כ"ס כ55 163"סמסמע

 ;מכו,י ע,מו וגר' וון ,י"" "'וו ו,סו,יכון
 :נךגיו":'ןש",:,געח:ןך'"ק ::""ן, גס'מן ע,מ,

 דרכנן 6יסור סו6 ו6ס 3טי5 65 ד6וריית6 6יסור סו6 06מפק

 ס'ק י" סי :י:,ג;.יו:,,יי%עעעיי,עי
 כקונטרס וע'5 ספיקות כדיני ק"י וכסי' כ' ס'ק ק"6 מי' ונס"כ6'

 שו:,י,ה,.ר,יי" הוקטא.יי
 : סכי ק6מר דסיס' טוגי6 מתיו" רק רכ6 סס סוזכי 65 ע"6ל

וכיחה



 81מאחם*לץ בריהד4נ4תרת

 אומרים יש עור וכתב עכ"ל לעולם במל ראינו עליו שמו .אין יחלק שאם בזדץ וכיוצא ]נ'ן החי מן ואכר נ'האו
 והרםב"ם והר"ף והר"ן התום' המכמת וכן ב"י וכתכ עכ"ל ז"ל הרא"ש לא"א נהירא ולא בתתק"ם בטלהרכריה
 נמרקה ראם להתכבר הראוי חתיכה נכי לעיל נתנאר וככ' נוהגין והכי וץאו"ה וכ"כ נקטינן והכי כלל במלהרלא

 : במלההבריה
 והרא'ש החום' וכ'כ ברי' מקרי לא שנתבשל' טהור עוף אבל ]נ[ בריה מקרי ממא בעופ רוקא השערים רכתבובנ

 בעוף משא"כ באימור הוא ברייתו ותחלת מנופו שאימורו דבר רק בריה מקרי דלא הר"ן וכ"כ ]ו[ נ"המ"פ
 עור הר'ן ורעת אמור בליעה מכח שנאסר' מהור דנ או עוף וכ"ש האימור לה גירם אחר שרבר שנחנבלהטהור
 הר"ן כרברי פמק יומף ובית זו מברה דחו וחאשר"י והתו' ]ס[ נשמה בריית בו שהיה רבר אלא בריה מקרירלא
 כרוחב הוא בלבר הכף שעל מה אלא אינו הניר ועיקר בריה הוי 3"ה כ"ה כלל באו"ה ובתב באו"ה משמעוכן
 : עכ"ל ובריה שלם מקרי ואז קמן בכבש אצבע מרוחב ופחות גרול בכבש ושנים הגרול בשור אצבעותר'

 בנתינת תלוי הרומב אבל אלף הן אפילו אמור הכל מבירו אינו אם ההיתר עם הכריה נתבשל ואם המור יכתבג
 המכמת הוא וכן עכ'ל במל מעמו במל אינו רעיקרא אע"נ שרי הרומב הבריה ננר ששים בהיתר יש שאםמעם
 עכ"ל הרומכ להתיר כרי הבריה לבמל מצמרמון הברי' עירוב מכח האמורת החתיכות ראף האו"ה וכתבהפומקים
 בכלן יש שאם מעם בנתינת תלו4ן רומכ עם חתיכות רהיינו והשאר זורקו האימור מביר ואם הפי"ר עורוכתכ
 בנ"ט בנירין אין לן ימא דק אומר טעמו שאין ]1[ הנשה מגיר ן חו אמורין לאו ואם מותר הבריה ננרששים
 וכל זורש מבירו אם. נירו עם שנתבשל ירך הלכף הרומכ להתיר ננרו ס' וצריך מררבנן אסור שומנואבל
 השומן ננר מ' בקררה יש ואם אמורות הדץתיכות כל מכררו אינו ואם שומנו ננר מ' יש אם ]ז[ מותרהשאר

ו:רומב

 רוקרי נ"כ 6פרוח כו 0יס דכי5ס פ0ק ק' סי כט"ע . כזס 1כיו65]כ[
 גכי סכתכ י"ט דין רוסמ"6 ט"1 פרק סרמכ"0 מרכרי ונ)מרכריס
 פ)יטתס 3כט) ד6פי' כי5י0 עס כקנט)קס 6פרוח כו סיסכי5ס
 כ6)ף 6פי' ע5מס )כט) 61"כ כריס סס61 )סיכר כי5יס ס"56ריך
 פ"1 כסי' וסכ"י כסמו כפג"ס סרקכ"6 ו0"כ כייס כרין כטי3)6

 קכתכו ו0כ"י סר0כ"6 ע) סטיג ט"1 מ"ק פ"ו כסי' וסס"ך ק"יוכמי'
 0וכר דסרמכ"ס 6)6 . 6ינו וזס כריס חסיכ סכו )6פרוחדסרמכ"ם
 כי5ס רכ) סר6כ"ר כס0 כפג"ס וסרסכ"6 וסר6"ס סתוס'כדעת

 סטעס )ענין מ"מ 36) כריס מקרי )6 סגתנכ)ס טסור ועוףדינ6
 ע)יו סנ11 יח)ק 06 6ף סנתנכ)ס כיון סר6"ס דטע0 מחו)קי0סס
 פג'ס סר6"ס כס0 ק' סיו כי"ד סכ"י וכ"כ כריס מקרי )6)כך
 )6 . זו סכר6 דחו וסר6"ס וסתו' ]ס[ : י"ט ס"ק כ"ט ו0י' כ))וע")
 סכרס כתכ כפג"ס 61ורכ6 זו סכר6 טדוחס סר6"ס כדכרימ65תי

 גמסך סיכ וכ6מת 3דכריס0 וחוי' 0וס כתכ 1)6 י"מ כק0זו

, ,.,, ",.ו , , * . י מ~ימעורם6 "מ%55מ~ע ,., -", ן, " . . -, י.  * *  כו 6ין 06 מקוס ננכ) וסרטכ"6 סכ"י גגד )סק) ס6ין 6ך)סק) ,ו י '14 ;.ן'א *. ", 
 מקרי ר)6 כ' ס"ק ק' כסי' סק"ך טסק כע)נו6 ד0 רק6פיוח
 דעתו )סוף ירדתי ן)6 כ6ורך כדכריו פ"ו וכסי' ע"ס כ))כריס
 כנתערכ כ' וין מסמ"6 כפט"ו סרמכ"0 כתכ )סדי6 דס6כ))
 6ית6 061 כססי0 סיעורן 6חרי0 ככ5י0 טריפס 16 טמ6 עוףכי5י
 כריס מיקרי כי5ס וכ) כיון כס' דסגי פסק 6מ6י סס"ך3דכרי
 ככסף ססוכ6 דחויס ועס )16ת1 ד6פי' כטי3 )6 כ6)ף61פי'
 כ0' 0גי 6מ6י מ"מ טרופיס ככ5יס מיירי דסרמכ"0 ססמסנס
 6)6 פ)יטתס )כט) 6עי' כריס 3סיכר כי5י0 ס"6 ככ5יס 5ריךס6
 מסו0 כליס קמקיי סרמכ"ס וקרק 6פרוח ככי5נז דדוק6וד6י
 נווכרי )סדי6 נווכח וקו ע5מס סבי5ס מ0ו0 1)6 קכו6פרוח
 חסיכ סכו ד)6פרוח וכיון י"ט דין טוכ יו0 דס)כות פ"קסימכ"ס
 16 כריס חטינ 6י 3ססתפק יס ד0 כו כננו65 6ף 6"כ . כריססרמכ"0

 וכתסו' ק"י כסי' סכ"י סכסתפק וככוו ככ1)ס תיכ)6 דסד6 כיון)6
 ו0 כס כגנו%5 6ף כריס וסוי כפסיטות ססק פ"ז סי' חכיכר")
 . כריס מקרי )6 סנתנכ)ס טסור עוף 6כ) ]ג[ : מ"כ כ))וע")
 כטי)ס 6ינס סחיטס מכח נתנכ)ס 0%1 מ"6 סי' 0"ד כסג"סכתכ
 6כר כחזקת סחיטס קוד0 דס6 מע1)0 סיתר )כ)) כ6תס )6וס6
 וסוכר וטעמו ק' כ0י' סכ"ח וכתכ . עכ") סנסחט' עד סו8 סחימן
 סחי מן 6כר 6יסור דין רק נכי)ס מקרי )6 כר16י כ0מט' ס)6וכ)
 פ' כס"0 ד6מרי' ס6 ע) יח)1ק 6יך ידעתי 1)6 עכ") ע)יסיס

 נווסכס 1ס81 ס61 גכי)ס כר16י נסחטס 0)6 כ) )סדי6 כמתנ.'סטוחט
 תירון סכתכ ירנ"ס כמ"ם וע' כ"ז סי' כטי"ד כמכ61ר ספוסקי0נוכ)
 דמסגח מ6ן י)ית טכ' סס ככ"ח וע' ס"י סנ"ס וכרי ע)6חר
 סו6 וכן ספוסקיס ססכמת נגד דס61 כזו ס"ד סג"סכדכרי
 סר16י חתיכס סוס ר)6 כענין דמיירי 5") זס וכ) סס"ךססכמת
 כיון כטי)ס 6ינס ג"כ סנתנכ)ס תרננ)ת 6פי' ד6)"כ)סתככר.
 רע"ר ססוכר כפרק כדמסמע גתכט)ס 6)1 3סתככך ר6וי:סיתס
 כ)) וע") י"ז ס" כ' כ)) סר6"ס כתסוכת )סוי6 1כמכ61ר .ע"6
 מ'6 כסי' זו סג"ס ע) כמ"ס רנ"0 כמקמעות 1ד)6 6' ויןמ'
 5עגין קוויס וסתו' וסל6"ט סר"ן סדעת 6עיינ . סראן וכ"כ ]ד[ :וווק

 סחעקין כ)) נווכרח 6ין וכו' טעמ6 מ6י ו"ס ע"6 5"1 ד'כפנ"ס
 ססונית דעס )6והו )דחות סרעתס 6)6 3זס סר"ן ועתע)

 דעס )6ות1 וכן סתערוגת כסעת תיות עוד כו סיס6 כעינןדכריס
 ע)יו סמו נח)ק ס6ס 6ף כרי' מקרי חיות כו ססיס דכ)ססוכרת
 מן ו6כר מג"ס דכריסס תו' דוחין 3כן . כ6יסור כרייתו תח)תו6ין
 וכן דגחמס ח'ות כסס 6ין דעכסיו 6ע"ג כריס וחסיכססחי
 דעת 36) נסנוס כו ססיס 6ף גריס חסיכ8 י)6 מנכי)ס3סיפך
 )דחיות 6ין 6"כ חיו' ג"כ כו ססיס כעינן מ"מ כרייתומתח)ת ס6סוי 6ף נכי)ס )6פוקי כרייתו כתח)ת 6סור סיס6 וכעינןסר"ן
 סו8 וכן כזס מודיס סתו' רגס ו6פסר כזס 0)) 0ייכות כתו'6)1
 . 16סר טטמו ס6ין ]ח : וק") לפ"3 סי' כתסוכס סרקכ"6ועת
 )דעת 16סר 6ינו טעמיס0 פגומיס דכרי0 וס6ר ננו)ס )עניןוס"ס
 מקמע . סו3ונו נגד ססי0 יס 06 ]ז[ : ג' דין 5"6 כ)) 3קמןסרכ
 נגר ס' פ5מו כירך ס6ין 6ף ססומן )כט) מ5טרף סקדירסוכ)
 ס'.כנד ע5מו כירך י5ריך כתכו ק' סי' וסק"כ סג"ח 6כןססומן
 עיקר דס6 וז") ס0 סס"כ כתכ ועוד דכוק 6ימור כ) כס6רסומנו
 סנסס גיד 3ו סנתכס3 ירך ותנן מס6 נ)מד וכוק 6יסורדין
 דסומנו כיון סרכ דסוכי )1מר 6פטר עכ") 6סור כנ"ט כו יסו06
 13 ונסגו סס קדוסי0 סיסר6) רק 6יסור כו 6י1 סנסס גיד0)

 דסוכריס יעות יס סכי 3)16 וג0 ס"ס סי' כי"ד כמכו6ר6יסור
 סנסס גיד כמו טע0 כנותן כ)) 16סר 6ינו סנסס גיד ס)יסומן

 כיון רכוק 6יסור )עניין 3סחמיר 6ין ס)כך כטי"ר ס10כנוכ61ר
 . סו6 כע)מ6 חומר6 נכי)ס נעסס חתיכס 6יסורי0 כס6רד3)6"ס
 וסס'ך מ'ו 1כ3) )"ח כ)) )עי) סרכ )וכמ"ס דכוק 6יטור 3עניןוכן
 דין דעיקר 61ע"ג 3סחמיר 6ין גכס'ג 3כן ע"ס( ח' ס"ק ע"ס0י'

 סיינו סנסס גיר נו סנתכס3 ירך דתנן מס6 נ)מד ר13ק6יסור
 יט תנ6 ס6י רקס3ר ע5מו גיד 66יסור ק6י מתני' דס6מסוס
 סייך )כן ע'כ 5'ק דף 3ט'ס ט0 כמ613ר טעס כנותןכגיוין
 מס 3פי מט6'כ ר6וייית6 6יסור ססו6 כיון וכוק 6יטורגכס
 סנסגו סימן מטוס יק 6ימוי )יכ6 61"כ כג"ט כגידין י6יןרקי")
"יכג%א רעת 3"טכ פסוק ג)ע'ר זס ג) ס6י גו)י )סתנויל 6ין 6יסורכו



דןמואת בריהדינירערררז %8
 בעין כשהיא מעם בו . שאין דאע"פ ננדו ס' צריכה ניכר שאינו נימוח ואם ]ח[ אסור לאו ואם מותרהרומב

 : עכ"ל אמרוהתורה
 : דינים ג' ובו . שבמנין יברים ביין מ"ב. ומימןכלל
 דוקא ר"י ופי' באלף. אפילו לעולם במילין אינן בהיתי שנתערבו למנות שדרכן ורברים המי"ר לשון יהא
1

 ברוב במל באומר אלא מנין בלא מוכרין שלפעמים רברים אבל ]6[ במנין אלא מוכרין אין שלעולם רברים
 והרמב"ם במלה אינה דביצה כתב העימור ובעל ביחד ביצים מלא סל מוכרין שלפעמים במילה שביצה כתבלכך
 דבר כל מיהו רכו' פרך אנוזי במילים אינן לבד דברים דשבעה כמל לעולם למנות שדרכו דבר דאפ.לופסק
 כדברי נקמינן הלכתא לענין ]כ[ עכ"ל שה' בכל ואומר במל אינו שם שהוא הזמן ולפי המקום לפי חשובשהוא
 שדעת עוד ב"י וכהב במל אינו לפעמים למנות שררכו דפמק כאו'ה ודלא כ"ג סימן תה"ד מרברי נראה וכןר"י

 : העימור כדעת פ"ו מימן המי"ד ורעת העימור כדעת דלא במילה רביצההפומקים
 רק מעצמו איפורו אין אם אבל מעצמו כשאימורו אלא חשונ אינו שבמנין דדבר מדורא השערים כתבונ2

 : במל איסורשבלע
 דבר או להתכבד הראוי חתיכה אפילו אח"כ הווין ולא חשיבתן במל שנשחמו שלאחר קמנים חייםבכעלי ומיירי עכ"ל בשוגג שנשחמו והוא ובמילים חשיבתן במל ונשחמו באחרי' שנתערבו חיים בעלי המי"ד כתבג

 במור שנתבאר כמו במילה אלא חשיבחן במל לא לחלקים לחלקן ועומדין שלימ' דהם אע"נ להקככד הראויחתיכ' מכח חשיבין הפ מ"מ שבמנינ דבר מבח ,-ג[ חשיבקנ ובמלה שנשחמו אג"פ נדולים חיים בעלי אבלשבמנין
 : בתימה המור דברי הניח וב"י באו"ה תירץ וכן נקמינן דהבי לעיל וכתבתי ק'אמימן

 הקביעות מן אהר פירש ואם מהצה על כמחצה קבוע כל בדין . מייה מייר מ"נ ומימןכלל
 דינימ: מ' ובהם . התערדבתודיני

 ופי' באלף אפילו במל שאינו שבמנין דבר או להקכבר חראוי רבר או ]6[ בריה שקרוי דבר גתערב אםא
אחד

מנהת
 . 0' 5ריך נתוח 061 ]ח[ : קס וסעט"ז ק' סי' וכק"ע ג6ןסרכ

 ג"ט 6ין ס)עו)ס כיון כרוכ סכט) ו6פקר כתכ כתס"6סרסכ"6
 סדכר סח)יט )6 ע5נוו ססרקכ"6 וכיון עכ"). נויגו כ6יגו6פי'
 וסט"ז כווותו וסק"ע סעוי פסק )6 )כן 6פסר ריך יקוכתכ
 גספך 06 כגון סזס כ0פק )סק) גי6ס מ"מ כתכ ס' ס"ק ק'כסיוון

 עכל: ס' סס סיס 06 ירוע61יג1

יעקב
 סר6וי חתיכס מכח קסוכין סס מ"נו . סכווגין דכר לוכח ]ג[ :)גסוג

 כוכח כט) )6 נו"נו חייס רכע)י חקיכתן דכט) 6ף פי'5סתככד
 חתיכס נוכח ג"כ כט)י )6 6ז לחתיכות גתחתך ו06 טכנוגיןדכר
 סעור וסוסי כגקחטס נויירי זס דכ) סו6 ופסוט )סתככדסי16י

 סוי )6 6פי' )סתככד ר6וי 6י גפסך ככוס נוסגי נו6י קכנוג.ןרכו
 חסוכס 6יגס 6"כ )סחגכד ר16י )6 ו6י כטי)ס 6יגס סכנוגיןרכי

 חקיכס 6יגס ר6פי)ו סכנוגין רכר רסוי ס6 . לוועי) רנו"נו י")וכטי)ס
 סכחגין דכי נוטעס 3טי)ס 6יגס כיכוגי דכר ססו6 יק ע5חומ5ד
 גד51 ותיקון נועסס סלוחוסי 16 (ור נ, נוכוזס רכי קסו6 )066
 ו)עי) זס ג)5 סוף כזס סרכ דעת )ועיין כגו5תס תיגגו)תכנוו
 סכווכרין לו6חי קכנוגין דכר חקי' ר)6 דס") ועי") ג'( דין מ'ג))

 קכלוגין רכר כ6ן קייך 6ין כיחידות פענויס רוכ ע)סתרגגו)ת
 ססס לוס01 כטי) ר)6 כזכחיס ת)נווד6 נוסיק סגסק) דקוךותדע
 תס ס"נו 6)6 קכנוגין דכר קס61 מקוס )יס. תיפוח חייסכע3

 ס") )6 וססנו"ק כסתס כנוו קכנוגין דכי קרוי )" כיחידיקנווכרין
 נוקסס ג' ס"ק ק"6 כסינון וסרר:סס מסיס"5 עכ"5 קח)קתימס
 דף רזכחיס כק"ס סס 6ית6 )סדי6 דס6 רנוסיק") קגי תירןע)
 ככקיס דסייגו סנותות חט6ת ע) יק ק6י )6 רסתס מקסוי6יי' סתירס 6ין וכ6נות קס ועיין סכנוגין דכי סוי קגסק) רקויע"כ
 רף כיכנוות סתוס' וכ"כ וכו' ד6נור )ת6ן ")6 ד"ס קס תוס'וכמ"ק
 דעכו"ס כק"ס ר6ית6 נונו6י קקס 6כ) 6ונור יוחגן ר' ד"ספ"6
 רינ6  ולעכין  ס3טכין  ר3ר סוי  סנסטל  רסור  )סוי6 ע"6 ע"ווף
 דכי5ס . ר"י כדכיי גקטיגן ס)כת6 )עגין ]כ[ : עכ"5 0כיע )וח6י1_ כדכי )סק) 61ין 6קיגויי )סמוך ט5ז  ס0 כחכ  מלסו  טסרס"לגס

 סעי' פ"ו דכסינון 5"ע 6כן ק"י סינון ריס כק"ע סיכ וכ"פכעי)ס
 ע) יכיס תמסו וככי כטי) )6 כ6)ף 6פי)ו רכי5ס כק"ע פ0קג'
 קכ"ז סי' ע"3 קע"ז רף פ6"ט חנוודות וס5חס וסק"כ סק"זזס

 כזנון כפיט כטי)ס 6ינס רכי5ס )סחנויי פסקו וסכ"חונוסיק")
 סק"כ רעת וכן טנין כ)י כי5יס סל נווכלין ר6יןסזס

 י5וי  וכן טרוכס כספסר )סס) ריס כמכ ק"י כסי' וסע"1גין סר3 כרמת  לססל טכרימ  סס חתודות  וסלחס ט'  ס'קק"י כס-

 )6 כ)5 סוס )6 15  3חרנגולת סניס סוסר 5ו ס3סטססופסטו
 סיכ קכתכ וכמו וכטי) 5סתככד סר16י חתיכס 1)6 סכינגיןדכר
 דסס גכ ע) 6ף כתכ 6נו6י סופסט 3)6 נויייי ר6י כ6ןסיכ מדכרי )סדי6 מוכח וכן ו' ס"ק סס וענו"ס ג' דין ט' ג)))עי)

 כככס סיכות' עיקר כתכ )6 6יו6י וכו' )ח)ק ועונודיןק)ילוים
 וכן גד51 תיקון נוחוסר דסו6 )ספקיטו ק5ריך 6ף עורועס

 וזס סכ51ס. וסוסר כסופקט רנויירי וד6י 6)6 ע"ק( ו' ס"קיו' כ)5 )עי) דכייסס סכ6תי ספוסקיס כ) )וכנו"ק כגו5תסכתר:נו)ת
 סוסר 1)6 סופסטו כ)6 6ף כ6ן נויירי דסרכ ססכין ק"יכסי' )סכ"ח י6יתי 6כן כסג"ס ס"כ ק"י סי' כס"ע סרכ כווגתג"כ

 ז' ס"ק ק"6 וכסי' י"ג ס"ק ק"י כסי' סק"ך גנוקך ו6חריוסג51ס
 סיכ )' נו5ד כ)) )פרק 6פסי נק6י 6חרת 5כווגס סיכ דכריופי'
 ז' 0"ק ק"6 כסי' ע)יו וססיג ג'( רין נו' וסי' כ)) ו)עי)כ6ן

 גוסח6 6יזס ו6ו)י . כנו"ק וכיוייס פסוטיס סיכ רכייוכ6נות
 : 6' ס"ק וע") ודו"ק כ6ן סרכ כדכרי )ם"כ 6ירענווטעת
 6' קפי' ס51"כו די- גכי כן0פוסקיס כת3י תוע5  ס~מג.ן'. יכי 16]6[ . מ"ג ומימןכלל
 תר5ס  טין 5' פי'  05  סתירין  סיל"ס  ר3ר3ר טססמ  ד6סורנוסן

 סיכ6 חייקי' )6 זנון 6חי סיתי )ו סיס  כיון  רטילח5רטמט5
 כ5) כטי)י' ק6יגס סחקיכיס כדכייס רכק)נו6 סקכוע נון)יקח
 . כרקי)"נו נוק6"כ מנווגו ע) חס ד6דס סקכוע נון יקח קמ6גזרי'
 0"0 וססייקס ו' סי' כגו ו6ת 6ותו פ' נוסרק") נודכיי נוסנועוכן
 ע"ו רק"1 ג' ח)ק כסן מגחת כע) ת)ונות ג"כ נסת)ק וכזסט"ז
 דככסיגסו כנו ו6ת 6ותו גכי ט"ז כ0י' כס"ע רפסק סכ"יע5

 כסי' סכ"י ונ0 נוע5מו פי' 6פי' ר06ור פסק וק"י ג"ז וכס"סוגיירו
 ט"1. כסי' כן נוקקס 1)6 ק"י מסי' 6סררי סטוי דכיי מקקסג"1

ולפי



 88נמנן,כמ~%רז מחצה על בטחצה קבועי5ניהררת

 בפיק כדשכח הקווע מן יקח שמא ]נ[ נזירה פריש קא מרוב' ביה יאמרינן ולא אמור מהןאחד
 ורלא לרבים נורע שלא ותערובת לרבים שנורע התערובת בין חילוק ואין הפומקים המבמת הוא וכןהתערובת

 ניכר האימור שאין ורוקא לרבים נורע שלא בתערובת אלא לגזור ראין וחוה ארם במפר שכתב ירוחםכר'
 בשר מוכרת חניות תשעה כנון במקימו ניכר האימור אם אבל הקכוע מן יקח שמא למיהש איכא אזבמקומו
 דוקא ]ג[ הרשב"א וכתב ק"י מימן המור וכתב שיתבאר וכמו אחי רין יו יש נבילה בשר מוברת ואהתשחומה

 דוקא ומיהו אמור נמי ממילא פי' דאפילו כתב הרא"ש וא"א מותר ממילא פי' אם אבל במחכיויןכשהפרישן
 מן יקח שמא למנזור שייך לא דבהא מותר התערובת שנורע קורם פי' אס אבל הקערובת שנורע אחרכשפי'
 לא כן אם הם2ק נולר לא שעריין כיון מותר לפנינו פי' אם ואפילו הם היוער בחוקת כולם אבתי דהאהקבה3
 לפנינו פי' בין חילוק אין היתר בחיקת שהם זמן רכל פריש רמרובה ותלינן קביעות במקום הפפקנולר
 תרבנולת כ"ו כלל באו"ה וכ' להחמיר ומוב הרשביא ברביי בש"ע פמק וב"י לשונו כאן עד כפנינו שלאלפי'
 קא מיובה רפריש כל ראמאי' מותית הביצה בינין:ם ביצה ונמצא התרננולים שאר בץ שנתערבון ]ו[מריפ'

ן
 : הקכוע מן התרננולת יקח הכיצה יקח שאם נזיינן ולא ]ט[ פריש

 מקצ' כשפי' דוקא למרש נראה ד,קכוע מן יקח שטא דחיישינן אםור ממילא פי' אם ראף המור דכתב והאב
 אם אבל ]ון הנשאר הקנרע מן יקח שמא למיחש איכא ראז במקומו ד[קערובח שאר ונשארהתערובת

 אז מקצתן פיר'מ ממקומן עקירהן וכשע' במקומו ק:יעות שום נשאר שלא ~ף ממקומן התערוסת כלנתפרדו
 מוכרח זה וחילוק אמורים שהם אחרונים שאר מלבד פריש מרובה אמרי' חר כל רעל מותרין שפירשו אותןבל

ברעת
סנהת

 וכ,ן כ)כר יוס 6וחו 636 6כעל ר6.ט טתס וק6כי כיח6 זט31פי
 ק'י כסי' וטט"ז וטס"ך וטכ"ח כ' רין כמנווך ע5נוו טרככורכרי
 נוסיוע סקכוע.וכן נון יקח קת6 גזרי' קי3"נו כרכר ד6ףנוסנוע
 סכו)רט ככי5ס ר6פי' ע"ר כ"כ דף קת"6 סי' )1116ן כמננ"ג)טד.6
 יקח קנ)6 רגזרי' 6סור לוסס 6חד ופ" כ6חריס סכתער3כי"ט

 ע'ר כ)3 )קננן כוכו6ר כוזו ע,קר.וגרו)ט כר6ט וכןננטי,כוע.
 16 קכיט כתערוכת עור וכהערכ טכי5יט כון 6חר פי' 06ד6פי'
 6ע"ג סי3"כו דכר גכי כט) 6יכו ספוסקיס ק5ה )רעת 3ג'6פי'
 : וק"3 ח' דין כמננוך כמכו6ך כט"ג 3ט3יס טחס31יס דכרימדק6ר
 ק6יכס כיון )יקח 6סור ע5נוו סקכוע ונון טקנוע. י,ן יקח קנו6]3[

 ד16' קכוע 6כ3 דרככן קכוע נוקרי ע"כ טקסיכו' נוטע0 נודרכגןכהכט)
 הכיותשפימ~ע ט' כגון כנוקותו ונוכורר כיכר כס6יסור 6)6 נוקרי)6

 כסטפנייקן דיק6 ]ג[ : טפוסקיס כ3 וכ"כ ח' דין )קנוןסיהנחר
 כפ' חכיוה הסעט גכי ד6נורי' ט6 )ייסכ טרס3"6 כ"כ .כחהכווין

 ננקסט ע"ג רף וכזכחיס טיוכ 6חר טלך 1ככנו65 5"ט דהג"ט
 ונוסכי קפריס. כולו63 דפריס 1כל דכיירו טיכ. טי וכככקיכטוטק"ס
 נויוי63 רפי' טרק3"6 נוח)ק ע'כ טק13ע נון יקח סנ61 גזירטטק"מ
 ע"3 ק"ג דף כהט"6 סרקכ"6 כיכ 3נוהכ11ין כטפריסן נוס6"כנווהר
 וסכטורין ת1' כפסקי ונ6תה ור"ת טס6)הות כסס ע"3 ק"כודף
 פ' ע5נומ כתוס' 6כן . ר"ה 3סס זט חיליק ג"כ כתכ טכסרפיןפרק

 ע' דף וכזכחי' פ' דףטכסרפין
 סטהירו י"ה תדכרי 3טרי6 נוכו6י

 )חו)ין קדסיס כין סיוח)ק 636 )כיירן כדי כנוהכוין טפריס6פי'
 )טיות 5ריך נו"נו כנותכוין טפליק ר"ת דננתיר ט6 51")ע"ק

 6חר כרכר סגר0 16 עכו"ס ע"י טכידן כגון 3פכיכו ס63קפירקו
 פי' 6פי' 6ז כפכיכו פירקו ד6ס כפג"ט 3קכוו טכוררכי וכ"כ)טכירן
 ע"3 דף דזכחיס 3ת1' וכד6ית6 ר"ת )דעת 6סור ג"כחנוי63
 . ק13ע מלוקוס 3)דיס )קק כ6)ו טוי )פכיכו דפי' 5"ט רף31פג"ט
 ספי' רכ3 ר"ת )רעת מ31י טרקכ"6 6כן . טפוסקיס ר31 דעתוכן

 ס63 3פי' 6ף 6מור 6חר דכר ע"י )טכירן ססגרס 316נותכ11ין
 ע"3 ד3"ט 31ת0"ק ע"3 דק"כ 3תט"6 כפי' טרס3"6 וכ"כ .3פכיכו
 6כתי ד36"כ 3זט נווכרח 1ט61 6סור )טכידן סגור' סטו6רכ3
 6כתי . סיסת36 ער ירעו טכסק) סור גכי 6נורי' 6נו6יתקסט
 )טכידן כרי 5ר נוקוס תוך )טקיננס 16 עכו"ס ע"י )טנידןיגרס
 דסוכר ור6י 636 3ה31ין. קדסיס כין זט חי13ק 3יט )ית רס61כיון
 ופסוט כרור זס כ) 61סור תהכווין כוקרי כדכודי' גורס קסו6רכ)

 נועורככי' רכריס כתכ ח' ס"ק ק"י כסי' 0כ"ח 6כן כדכריו)טנועיין
 עכו"ס ע"י )טכירן כגר' נותיר ג"כ ר"ת כטס סרסכ"6 כ6)וכיט
 . זט ככ3 )ט6ריך 1ט51רכתי כ)) 6יכו וזט וסר"ן סנורדכי כדע'וכט"ג
 וטו3 וכתכ נוסיק דט6 זט ככ3 כפקוה6 6ין כ6ן סרכ ס)רעת6ף

 חזר כק"ע נו"נו עכין ככ3 63סור יס 61"כ סי6"ס כרעת)סחנויר
 חנוורות קכ)חס 61ף תנוי63 כפי' )טתיר טס"ע כדעת וסה0סרכ
 יס 61'כ . עכ") כתר6י ק)ו רת"ח וקנועתי כתכ ע"3 ר"3דף

 כו)ס כהכו וסנוחכלימ ס6חיוכיס כ) נו"נו כ6ן סלכ כדעתלתשס

 עקבי
 כד' ע5חו חתורוה ט)חט וגט . נתר6יס סס נק"ע נטג"ט וונויו"'
 טגדו)ס ככסה כסירי 3זט ע)יו עתד וככר כן כתכ ע"6קעשג
 ועיין כהר6י ט61 קטק"ע עיקר קכן ג"כ וכה3 פ"ג סוה קכ"טר'

 נודכריסט נר6ט ו' ס"ק וכט"ז )"ס מ"ק ק"י מי'3ס"כ
 נורוכט כספסך נוקוס . ונוכ) כ6ן טרכ כרעת )טק:)ירקיס
 תרכגו)יס. ק6ו כין קכתעוכט ]ד[ 1ר1"ק: 3טק) כר6טוכט"ג
 פסיט6 0תיכגו)ת כהער3ט ד63 דסיכי סכהערכט כקט3רכות6
 קכיכר נו6חי טקכוע נון יקח סינ6 )נויגזר ר)יכ6 נוותרק:כי5ט
 יקח ס6מ )כויגזר )יכ6 ג"כ סתרכגו)ת כתערכט 6פי' 636ט5יסול

 וסעני רכיעי ככית ע"כ 3"ט ר' טק5ר כת"ס וכ"כ טקכיעוהכתכט)
 6סורין וכתפזרו טכידן 6כ3 תע5נון כסכתפזרו כר"6 וז"3 וסייס6'

 יקק קת6 )גזור יס כידכודס גולס קסו6 סכ) ויתפזרו סיכורוכרי 5י כתקו0 )קכ5ס 6סור וכן קכ51ט נוקוס נון יקח סת6גזירט
 קסירס מט )פי טטור דעה כגד ט61 וזט עכ"3 קכונתחקוס
 )טדי6 לו"רי וקמ וכט ט"ז כסיתן 3תרן טטור רכרי כ6ןסרכ
 ק"י סי' 1 כק" כטג"ט )0רי6 טרכ כתכ וכן כחנזכ"יןכפייקו
 מסתפק סס ס3"ח 6ך סכחפזרו כ3 מוהר ג"כ )טכיר כמתכחיןד6פ" סט1י כסם טיכ רדעת 'צ"כ ר"כ דף כפג"ט ט)"חוכ"כ
 כול כתסזרו 06 כמוזכתץ )טחיר ג"כ ניוו ר 6י סרקכ"6כרכרי
 ס61 נוע)יית6 סכרט דסך כן טרס3"6 רעת דגס וחסיק 1663

 16 3טכידן נר0 ססו6 כ3 3טרי6 3יכייו דייכ61ר 3עי3ס:עתקתי סק5י כת"ט טרס3"6 דכיי תנוכו סכתע)ס 13 גרס זט וכ3עכ").
 ע"ס ק"ג רף 3תט"6 נורכריו נווכח וכן 6סוריס כ31' כתפזרו6פי'
 דעת עט סרס3"5 דכרי לטסוות כיקק )"1 ס"ק ק"1 3סי' טס"כגס
 כתתכוין ד16ס' טרק3"6 ס3 טענו6 דעיקר וטכין כסג"ס קסטרכ
 חסו' כול0 דכחפזרו טיכי 36) )פכיכו. כתפזרו רטוי נוקוסטייכו

 טנועיין 336 ט3"ח ע3 כ1ט קס וטקיג . 3פכיכו ס)6כפירסו
 . ע"3 ק"כ ודף ק"ג דף 3תט"6 טרס3"6 כרכרי טיטכונורקרק
 ו)רעת נוופיכיס לונוי)5 סדכריו יר6ט ע"כ )"ט דף טק5רוכת"ט
 ס)6 פי' מפי' )טפייסן סגרס 16 כנותכווין קספריסן כ3טרק3"6
 סל6 16 לשכיכו פי' כין חי)וק 61ין 6סורין כ31ן פירקו 61פי13נפכיכו
 כתכ סרכ 6ך . חתי63 כפ" 636 )נוק5הן כ31ן פירסו כין 16)פכיכו
 סכתכ לרק כר"כו 3טדי6 סרכ וכ"כ . טטור דעת )פי זט כ)כק"ע
 ע"ס 3נוק5הן כולן פי' כין טרס3"6 כדכרי כזס חי)1ק ג"כ סטוזכרסס

 6סי)ו ו)טק) סיכוי' ס6י ע) )מנווך ד6ין כ)ע"ד דיכ6 ו)עכיןכד"מ(
כמתכוויו
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 מרדבה וחר חר כל ואמרי' דניידו דנכבשינהו שנתערבו היימ בעל נכי ור'ז מ"ז מי' בי"ר טתכ שהרי הטורבדעת
 שכ"פ מי' חיים באורח וכ"כ שבת:תי כדרך לחלק מוברח ולכן ק"י מ" שכתכ למה סותרין דבריו וא"כ פריטקאי

 בתומ?ת הםרקדק אמנמ ]ז[ הטור דברי ביישוב זצ"ל שכנא מוהר"ר הנאון מורי לי השיב וכן זהל הזילוקבהריא
 כמ"ש: מוכרה הטור דעת אכל זה הילוק להו דלית משמע רפמתימ ופ"ק פנ'הואשר"י

 באהרים שנתערב' וההי"ל ובריה היים בעלי כנון ]ח[ השיבתו מחמת בטל שא'נו דבר ק"י מי' הטור כתב _עררג
 האיסור תולין שאנו האחרים כל הותרו ]י[ ]ט[ כשוננ הגולם מן שנא:ד בענין לים נפל או מהן אחד(ונאכל
 שאם ז"ל היא"ש א"א וכתכ מויד אשו אמור שוגנ א?י' הפילה אבל ]י6[ מעצמה שנפלה דוקא ר"י ופי' לוהלך
 פי' אם אבל ]ינ[ העולמ מן שנא:ר גוונא האי ככי דיקא עוד ובתב עכ"ל התערוכת שנורע קורם אפי'הפילו
 מותרין האחרים מהן אותד נפל או מהן אהר ונא:ל נשתים רק תהלה נתערב לא אם דאף ב"4 כתנ לאלחוד
 אכלו אבל ]ינ[ י,פילה דיקא יראה אסיר שוגנ א?ילו הפילה ואם ר"י דכתב הא ש"ר בהנ"ה מהרא"י וכתבעכ"ל
 לכותי אי לכלכ האביל אבל האחרימ להתיר כדי במויד אימיר יאכל לא דוראי מזיד אטו למגזור ליכאשוננ

 : עכ"ל רהפילו רומיא מזיר אמונורינן
 ביחר שתים שתים נאבלו ]יו[ שהנשארות דוקא מהן אחד כשנאנד תערוביז דשרי הא הטור עור כחבד

דממהד
מנהת

 וסט"ז וטכ"ח " ע"ג פ"כ רת סכע טכ6ל רס6 5פזרכתתכווין
 תירו5יס וכתכו זס תירון ע) טסיגו כ6' כו5ס ק"י כטי'וטס"כ
 כיון כו5ן כפירסו טרכ כרעת 5סק5 יק ממי65 כפי' 6ך 6'(גק )וע") כפ6"ע ומטיס"3 סכ"י ג"כ וכמ"ס סטול דכרי ע)6חדיס
 כנוכו6ר ממי65 כפי' )גמיי 5סק5 פוסקיס גדו)י רעת)""ס
 ר6ין ר)קמן וכסימניס כ6ן טרכ נורכרי נר6ס וכן ג' 0"ק)עי)
 : ק"י 0י' כסג"ס רכריו כנוסמעות ור65 ממי65 כפירסו 66"כ5טק5
 )ייסכ סכתכ ע"כ ר"כ רף מ)ך כנוערני עיין טמרקרק. '6מגס]ז[
 וככ6ר ק"י 0י' וס'כ וט"ז ככ"ח ועיין כזס. וסר6"ס סתו0'וכרי
 סכ"י וכתכ . וחסך") וכריס 3"מ כגון ]"[ : ע"ח ע"ג פ"3 לףסכע
 . 5טק) ותו5ין טכי דינ6 מתירין )ו סיט כרכל ר6ף סרס3'6כטס

יעקב
 טרר6 61"כ מטן 6' וטקריכ וטכח ייע )6 6' ט:טן 656סתע*ונת
 כסוגנ ד6כ15 כ6ן סרכ ססכי6 מטר6"י דעת ו5פי 5רוכת6טקוטי'
 סס גס כן 06 כמזיר 6יט1ר י6כ) 65 דור6י מירי 5מיגזר5יכ6
 6כ) 5מזכח כמזיר נווס כע5 יקיכ 65 דור6י מידי 5נוגזר5יכ6
 . סר6"ס תסוכת כסס ק"י כ0י' וטס"כ טט"ז זס דין ע) ססיגוככר
 61"כ 6טור ג"כ סוגג כ6כ5ו ר6ף ורעת' י"ג ס"ק כטנווך ס6כתוכוכמו
 רק"0 כ0תח6 טוכריס 6)1 רטפיסקיס ו)ומר )ייסכ 61פקר5"ע

 כדס וררכנן 56יעזר רר' פל1נתייטו טתס רנווקי ע"ט רףר1כחיס
 גזזרין ר6ין סוכר ור"6 מפ5ני ק6 כמקרס נזירט כגוזריןסנתערכ
 זריזיס רכסניס )ועור רקרסי0 לספסר חכמיס רחסו כמקרסגזירס

 ט) וחכיות עכו"ס מעכעת ע"ר רף סתעיוכת פ' מזכחי'ג)מר
 וק6מר כו)ן סותרו סגרו) 5יט נוסן 6' וגפ)ס סנתערכסתרומט
 טכעת מי5י טני 6נוינ6 טוי טכעת תנ6 ר6י ו5ריכ6 טס.טס"0
 ימסרס )פירק"י מתירין 15 טיס חכיות מס6"5 מתירין  %ר6ין
 ר6יטור6 6נורי' 1)6 5טחנויר רת)ינ' 6נזינ6 טוס 5כטנים(כו5ס
 נפ) י6יס'ך6 ו6מיי' 5טק) ת)יגן כרסי)"מ. ר6ף טלי קמ"5גפ)

 ממס רסי)"מ )6ו רקי)"מ טוי רתרומט סס"ט רק6מר רט6ונ)ע"ך
 פ"כ רף סער) סר' ריכמות נס"0 3סדי6 מכו6ר רט6ק6מר
 כיון 56" ע"6 נ"ח רף כנררים טו6 וכן . רסי5"מ מקרי 65דתרומט
 ק6נור ו)כן סי)"מ דכר נגרו מקרי כ55 טיתי 151 6יןלכעכעות
 כנ"5 5טק5 ת5ינ' 65 ממס חי)"נו כרכר מס6"כ ו5ריכ6.סס"ם
 ע"ו: 0"ק מ' ו0י' כ55 ע") . ט6חרי0 כ5 טותרו ]ס[ וק"5:כלור
 טכ"י רכתכ ק"מ 0י' כי"ד כק"ע עיין . ט6חריס כ5 טותיו]י[
 נונכרס ס65 כרכר ממנו סתיס נפ)ו 66"כ ס016ר מ' יסכס0

 ככ"י ט0 ועיין עכו"ס מט' כפ"ז טרמכ"ס ועת וס61גפי5תט
 נמסך זס 61חר רעתו 5גמיי טסמיס ק"י כטי' 6כ5 טרכרסעס
 מ': 0"ק ק"י כסימן כק"כ ועיין ט6חיוניס וס6ר טיכג"כ
 פ"ר  רף כוכחי'  טטו' נ"נ  6סור. סוגנ 6פי15 ספי5ס 6כ5]י6[
  מטן 6'  נפל ר6מרי' ט6 ל,מר סט רכס"ט  רניון ל"פ  6כלמ"6
 6' ק) ר6סו קירכ  06  רס6מר  56יעזר נר' 6חי'  כולס טותרוליס
 כמו סוט ססקריכו ד6ת 5סרי6 סרי כו5ן טר6קיס כ3 יקרכומסן
 רטסרי3  ינויירי )מימר ו5יכ6 נוזיר 6עו סוגג גזרי' )6 ו6פ"טספי)ו
 ור6י וס טר6'ס וטמ"ס 5מיגזר לינ6 ר6ן  סטערוכח פנורפסורס
 סחוטין וסרי פ"כ מ"ג  3רף סט סס"ס מקסס מיי ר6"כהינו

 ס)6 כחנן )6וקמי סס"0 ומרחיק וכו' ור'6 ותכן גירחןר)כ"ע
 ס65 כיון נ)) 6רחי 65 רסת0 מתרן )6 ו6מ6י דס)כת66)יכ6
  סיסיינ לו  6ומרימ סיס לפנעו  לטמ)ך 63 סיט ו6)ו  סספרוכתקורע
  נורע סכנר סמיירי ור6י 6ל6  פסן 6' טסריכ  ככר סגודמופנסיו

  וטוכי יוטר  גורי'  כלרסיסו6ורכט
  מסוס  טיינו ס"י טי' כי"1 ג"כ

 וכנוכו6י קרסי0 5ענין 6)יעזל כר' קי")ד65
פטו)ין מס' פ"כ כימכ"ם

 מס' פט"ו ככ"מ וטוכ6 קורקס טר"י מ"ט 5פי מוקלסין
 טסיג  טוכח ככרכת 6כן ורו"ק 5ק"מ סומכ"ס רכרי )ייסכתרומת
 פ" 06 6כ5 ]יכ[  ניח6:  ט0ל  ולפמ"ט ורפח  סמס כטוכפליו
 ספ" 6חר 06 6כ) 5חור פי' ררוק' טרכ מדכרי מסמע5חור.
 נ6כר ככר עכסיו רעכ"פ כיון טתערוכ' מתירין נ6כר 16 5י0נפ5
  ר6יטיר - נ6כר' 16  טנפל ר6ותו ות)ינן ע5יט 5רון 5ריך 6תטו6י
  רנר6ט כפס'עות כ' מ"6 0"ק ק"י סכ0י' )טם"ך ר,יתי  6נןטוס.
 )6 )יס נפ) 16 6ח"כ סנ"כר' 6ף ממי)6 6ו )פניגו פי' ר6ס15
 פנ"לן  כ6יסירו  נס6ר טתערוכת וס)גך נפלס טו6 סתעיוכתמן

 כסנ, לזסייפי פ"ר ס"1  רף פ"1 ג' חלס  כסן מנחט כטפרוכן
 16 )יס  מסן 6'  כנפל  דמחירין  רט6 5"5 רכריסם ו5פיכוט.
  טמולס  מן 6חת חחינס ג6כר  פלמו  טחפרוכח  טיון טייגונ6כרס
 כסוגנ ו6כ15 6רס כ6 16 'ונסרפט 65ס 16 סגרו5 5י0 מיר  סנפלכנון
 65 נ,נרט ו6ח"כ  סטפרוכט  מן  פירסט 06 6כ) טתעלוכתמתוך
  ר6קוגיט ספוסקיס וכ) סק"0 5"ון כ6מת 6כ5 ט6חרותטותרו
  נ6כרט כין נזח5קין 651 כג6כר' 5סק5 כתכו רכ0תמ6 כן נוסמע65
 דעכ"פ כיון 5ח5ק טני6 6ין וגס 65  16 טחערוכט  מטיךיויר
  ג6ן טרכ  רכרי  סיוסמפוח וכפרט טתערוכה מן 6חת נ6כרטעכסיו
 חוכך טיט ס65 כ6ן טרכ רכרי סק"כ ר6: ס6)1 ספק ו6יןלטיפך
  כתטוכת . 5מיגזר )יכ6 סוגג 6כ)ו 6כ) ]יג[ :  כג"5 5טחמירכזט

 5מגזר 6יכ6  כ6כלו  ר6ף מסמפ י"1 ס56ט עסרי0  כ)5סר6"ס
 טט"י  פליו  וטסיגו מטרי"י נרכרי  פטס כס"ע ק"י כס"וסכ"י
 ון") כטכ ע"כ ק"י ר' ס"1 ג'  חלק  כסן  מנחמ וכ0פר ססוטס"כ

 16 6נלו  ס6ס מטרי"ק ספ0ק מס 6)6 )נ1  6ין  6נו ס)כטלפנין
  כן .  סטיס סתי0 ;6נ)1  ןין[ :  פכ"ל  סטפרוכט ססימרו  כסו3גס6כילו
 סני0 656 6)עזל י' טתיר 63 ע"ר רף רזכחי0 כק"0 )טרי6טו6
  לר'  סס טטמרונמ נפ' טס"ם מסטס מ6י וט  )סי קסס 6ךסניס



 86כ2נדץמך%רע מחצה על כמחצה קכיעהדינ'הדררצ.

 רה"ה ב"י וכתב עכ"ל אמור אקר ארם בולם לאוכלם או מהן אחד לאכלן אבל ההתירא חדא איכא נששך דממוץ]טו[
 בהאי מאימור מתהני חר וראי ]ט'[ מבולם נהנין אחת דבשעה כיון אחת בבת כולם לאבלם אין ארם בנישני

 : עכ"ל ואמורשעתא
 אלא ~ז[ הנשאר' הרוב להתיר אין הרבה מהן 2ירשו א2י' 'אלא מוץן אחר פי' אם מבעי' ולא וץמור עור יכתכדץ

 אינן שמירשו אותן ראף לעיל נתבאר וכבר עכ"ל אסור והרוב ברוכ האימיר תדלין שאנו מותרין שפירשומיעום
 אותן אף במ"ומן הקכ'עות שנ'שאר בשעה פ*רשו אם א:ל כמקימן הקביעות נשאי שלא בשע' בש2ירשו אלאמותרין

 ירונ .אם ע,ר .כחבן
 נחערפ,

 כאזי 'אנ'ר'ן כילן נאחר,ת
 נ",

 נפל המ')וט אם 'אנל ]'ט[ ב'ריע הא'ם'ר שמ
 שמא מ2יקא בם2ק להקל תולין שאני מותר אחר למקו' מחציתן נפלו ראפי' וץרשב"א וכתב מיחר אקרלמקום

 ו2טק עכל אימור אינו ע:ה שאוכלו זה שמא מ"מ ו,אימור לכאן נ2ל ואת"ל לכאן שנ2לו באלי האומור וץיהלא
 וראי וץיה אם עבל וץרשנ"א כרברי נקטינן אימור מפק רק היון לא מתחלה שנתערב האימור דאם כ"ו כללהאו"ה
 דם"י ותום' ורש'י הרמב"ם כדברי נקשינןהאיסור

 ופעם ]נ[ עב"ל שלישי בתערובק ויתערב שיחוור ער דאטיר
 : הנמרא בגרמת תלוי מחלוקתםמברת

וכתכ
מנחת

 כריכו6 6' 6פי' סנמעלכ טכסקל רסור ממהני' נחמן ורכ36עזר
 יקרכו( וסס6ר רט"י )ופי' ממ 6יס1ר6 דווית נימ6 6וו6י ימוהוכ31ן
 61"כ נחרון ורכ 6ליעזר כר' ורל6 ררכנן 36יכ6 תמגי' סס"םומוקי
 3סקריכ יוכ3 63 ות"ת רכ"ע 36יכ6 סתהני' מוקי 63 6מ6יקסס
 חר6 מקריכ ר6י סניס סניס 3סקריכ 3ריך ע"כ רס6 קרכנומס6ר
 6ימ, רס6 לסקריכ יכול סי6ך 61"כ ס61 ר6יטור6 6תרי'חר6
 ככת וכחיס סגי סוחט 6' יס6 ס63 הזכחסו כ"ט רף רח31יןכס"ם
 ח31ין סחע וק6 ס61 ר6יסור6 6)ורי' 6' יסחט 06 51"כ6חמ
 לתיתר וליכ6 לסחוט יכול ל6 6חמ ככמ וסניס כעזרסופס31ין
 6ינו זס 6חה כעעס סניס יסחטו 6רס כני סטכי "קנס יסדמ"מ

 3סתיר ר6ין ק"י טי' וסטור וסהו' סר6"ס ספוסקיסרמסמעוה
 ס63 ר6ף 131מר 3רחוק 6ין ווגס סתיס י6כ3 א' ס"רס רוק6366
 כו3ס יינומו סל6 כרי סהירו כנס"ג מ"ת זכחיס סני ס1חט 6'יס6

יעקב
 כמגחמ וכ"כ .63יסוי. 3זס סס"ע סטק סככל ת6חר 3זסננעסס
 . תותרין ספירסו מיעוט 636 ]יז[ : ע"ג ק"ז רף פ"ז ג' ח3קכסן
 כה"ס סרס3"6 רכרי סכל סט1ר דכרי על ק"י כמי' סכ"יכתכ
 דס6 ססן כתוה טתומרין 3תימר 163 תותרין ספירסו רמיעועומ"ס
 מעיוכמ ע"י רק6מר מומרין 6ל6 וכו' טסן כתומ רסרי מ6ןליכ6
 סכ"י עכ"3 ק6תר לסרי6 מוהרין רסרסכ"6 6פטר ומיסווכו'
 ע3יו( טססיג ל"ס ט"ק סס כס"ה ועיין כזס סס6ריך ככ"ח)ועיין
 כהכ רס6 כעיני ותנויס . וז"ל כ"ו ט"ק ק"י כסי' טרריססוכ'

 יוהר לי ותס 6' לי תס סרי ממיל6 6' פי' 06 לסרי6סרסכ"6
 סר6"ס רס6 ס3"י על תירי קטי6 63 ס6 לנסוס 6י וכ6תהעכ"ל
 ותחלק נזס סרסנ"6 על ססיג ע"כ קי"ר ור' ע"6 ק"ג רףכ3"ס

 ::;ן: %]:" ;נ ,ה",1;יש:ן,:ןיןגגננ31יי,,ק,י::
 כן 06 6ל6 לתעוטין 6פי' סימר 3ו ו6ין ח13קס כררך סוס6'

 )ן3.ע וע'1 *9נ וענוי*נעע, )וחנ גכ% * * " *ע ע% 1ה8*מ3 מטלחקפהמ ן נ נף נ נ ) 9נ ) ן,נ*)נ כ גטכ נ,סכ כ ) יס נם%1פ,כמנן

 רכרימומ כפ"ג כתכו6ר ות)קות קרכן לטגק 6חיז 6כי3סמיקוי
 סן 136 כפ' כס"ג 3סרי6 מסמע וכן מסמ"6 פ"זוכנע~כ"ס
 כסמר6ס ופירס"י 6חמ ככמ סניסס ק3ל גכי ע"6 י"ז רףס13קין
 מ"ת ממס 6חמ ככת סיס ס63 ר6ף סרי ריכור כרי כתוך6חמ
 כ6ן ס"ס 6"כ 6חמ ככת לויקרי ריכור כרי סיעור הוך ססיסכ3
 ה"ס 61"כ סגי 6נ31ס סיעור הוך יק 6חת ככת יס6 ד663ף
 וכפרטומ כן 6ינו ספוטקיס תסתעוה 6גן וסחיטס הקרכס3ענין

 636 3סמיר ד6ין כפי' כהכ י"ז וסימן כ' נלל סר6"סכהסוכמ
 תקסס רת"ת 31ונור לייסכ ו6פטר תערוכת ע"י יחר סניסל6כול
 יתומו 6מ6י מ"ת 6פסר 6י סקרכס ר3ענין .ר6ף ספי'סס"ם
 מ"מ לסקריכ יכו3ין ר6ין כיון וסס6י מת 6טורס רמית נית6כולן
 סנעכר כקור כמו סמיס מסמיס ויסנס ס'סמ6כו ער 16הןירעו
 סמערוכמ ריט כתמני' סס כמכ61ר סוורי' כס6י סנמערככו
 . רסיתר6 חר6 6יכ6 נפסך רתתס ]טו[ : 51"ע קסס פירס"י 3פי6כן

 5ריך ג' וכן 6רכע 6רכע ל6כ31 5ריך סמיס נמעיכו ר6סתסמע
 מרכרי כן וסעי6 וו"ו סעיף ק"י כסי' סס"כ כ"כ סס סם63כ31
 ר6פסר כלל לע"ר מוכיחיס רכריו ו6ין ע"ר רף דזכחיסרס"י

 טגי סלטס כנתערכ וכן סלס סלס 163כ3 סגי סמיסרנמערכ
 מפירס"י תסתע וכן . סו6 דסימר6 חר6 רעכ"פ כיון 6רכע163כ3
 יס6ני 6פסר 6ית6 כרוכ6 6יסור ר6מרינן סס סס"כ ומ"ססס
 תחמרינן ל6 מו נפ3 ר6יטור ומלינן תסן גפל רככל רכיוןסכ6
 רכרי כזס לייסכ סכ"י כ"כ , תמסני חר ור6י ]טז[ : 51"ע ס6יכו3י
 6יסור ספק 636 רוק6 163 מ6יסור ממסני רחר רכמכ וס6סטור
 3סק3 ר6ין 636 נפ3 ר6יסור ומ3ינן תסן 6' סנ6כד כגוןק6ננר
 מ"ם 6יכ6 ר6ז סמיס סהיס זס 6חר זס ר6וכ3ין 66"כ 6'כספק
 ט' ס"ק ק"י כטי' כט"ז ועיין . פג"ס( סר6"ס וכ"כ ס61ס16מו' סנט6י סת6 מ"מ נפ3 דסימ' ו6מ"3 נפ3 ס6יסור סיו6חר6

 וסמיר זס רין על סט"1 ססיג וגס 6חר כררך סטור רכריסמייטכ
 מ"ח כט"ק סס"כ )וכן . 6חמ ככמ כו3ס 63כ3ן 6רס כני3סני

 לענין לסק3 ד6ין קס סט"1 תסיק ות"ת כזס( סכ"י ע3מפקפק

 ררוטס ספק כתו תמח3ס סנהערכ טריפס כספק דוק6סיינו
 כררך תסס ונמירט קנהערכ 6יטור כוד6י תק6"כ כס1כי651
 ונמערכו ס"זרו 66"כ 6סורין ספירסו תיעוט 6ומן 6ףח3וקס
 כט"ז ועיין כן 6יגו סטור ומסמעוה סכימ מסמרמ עכ"לכרוכ6
 קטן טציף וע"ס תקי3ין. ריס נמכ6ר 31עי3 ]יח[ י': ס"ק ק"יטי'
 -63 661י' תויור. 6חר למקוס נפ3 סתיעוט 06 6כ3 ]יט[ :ג'

 וכזס ס' כדין הרכ מסתעומ 3פי סטור לרצמ תומר ג"כנתערכו
 וסט"כ וסעור סרקכ"6 ע3 וסרריסס וסכ"ח ק"י כטי' סנ"ינמקסס
 תתיל6 פי' ר6י תחי5חן קפי' 16 לפנינו ספי' דמיירי כתכ נו"ןכם"ק
 לרעמ 5כל ו' כטעיף ס)וחכר לרעמ סרי מערוכת כ6163פי'

 עכ"3 תמיל6 כפי' 6פי' סכ6 6יירי תמי63 פירס וי6טרוסטוטקיס
 תלוי תחיוקחס סכרת וטעס ]כ[ 1ד1"ק: י"1 ס'ק כטנווךועמ"ס

 ח' טציף ק"י כסי' וסס"כ ססט"1 סר6ימי לפי כגת'.כגרם16מ
 וכסג"ס כ6ן וסלכ סכ"י על 6ל1 כריני' לססיג מ16ר ס6ריכוכס"ע
 סרכריס עיקרי על 3עתור וכדי כרוריס סר6סוניס רכרי לע"ר .כס"ע
 רגרסי' ע"6 ע"ר רף רזכחי' רס"ם סוגי6 ו3כ6ר 3סעמיק 6ני5ריך
 פירסו טכעמ כנו6ס טנתערכס עכו"ס ס3 טכעת רכ 6תרסס

 6וטרת 6' לתקוס ססיס 6וסרמ 6ינו 6חר לתקוס נ31ס6רכעיס
 6סור' ום"ם טספיק6 לעכו~ס סגח 6"ל רסת61ל קתי' 6מרימ6כי
 ום"ם 6טורס עכו"ס טפק 6מיכיס סס"ט ותקסס ע1לס סוףער

 6סורומ כולן כוסומ תל6 ל516ר סנפל עכו"ס ט3 כום כי5רתומרת
 ר"י דמגי6 סי6 מנ6י . מומרין לריכו6 ותייכ61 3ריכו6 תסן 6'פי'

 3מוך תסן 6' נפ3 . כי3ר ססו, ככל 6טורין כדן רימוני6ומר
 ר' תסוס 16תר יסור6 לן ר"ס . 6סורין 3ריכו6 ותריכו6ריכו6
 מוהלין 5חר 3תקוס ותס3סס לסלס ותריכו6 6סורין 3ריכ61סמפון
 6י 6סור 4םוריס כס6ר 6פי. יסוד6 כרכי 6י כמ16 ר6תרסתו56
 ככמס לתרל טם סס"ם ומוקי סרי נתי כעכו"ס 6פי' סמעוןכר'
 וסרתכ"ס רם"י וגרסמ נוסח6 לפי ס61 זס כל סס ועיין 3סתו36גווני

 ררכ כוומיס )וסלכמ6 ר"ם נדכרי כס"ם רגרטי' וסר6כ"דוסתום'
 ותק)טס לטלםס ותריכו6 רסיינו תערוכמ סלס רוק6כ6יסורי(

3תמומ



 'עקבמבתת86
 פי' דרם"י מח15קת סו6 עדחן סדין 3ענין 6טן שתר 6חר5מקוס
 טג' 6ף מותר 6חר 3מקוס 6חת פי' סס)סס ומן וז"5 ר"םכדכרי
 מסוס זס )פי' סוכרח דרס"י ונר"ס לס"י עכ') כט5 דמ"מ6נו5עי
 ""0 6מור סכ' דתערוכות ר"ס מוכר 6י נפסך ממס 3רט"ידקסס
 ד"פי' יותר רכות6 3מימר ס") "מורין )ר'נו6 ל'ס ק":!ר"מ"י
 6"כ מותר סכ' דתערוכת ר"ס טוכר ו"י . "מור 3ס)ססמריכו6
 פי' 3כך 6חר 3מקוס מם)סס עור 3ומר ר'ס ס51רך ענין65יזס
 טגפ3 66"כ סיתר )1 ד6ין 6מ5עי' דין 15 יס סכ' דסהנרוכתרם"
 סרמכ"ס ורעת . מותר טכ' סתערוכת גס 6ז סג' 3תערוכת"ח"כ
 טכ' דתערוכת 3טונו ומסמעות תערוכת ס)ט דוק6 ד5ריכיןג"כ

 קיימ6 כ"ימורו3עו)ס
 3ומר )ו"פטר 3דעתו ג)) מ"מ מקרי 1)"

 ד6מור דת)ינןדעעמ"
 כרוכ"

 חסר") 6מרו דחכמיס מסוס "ו 6ית6
 וכ"כ 6ימור( כוד6י הוי ס"' סתערוכת 3כך כט) ד6ינו וכס"גוכריס
 מס' כפ"ז סר"כ"ד דעת וכן סרמכ"ס דעת סזס סזכח כרכתכטפר
 עוד סנתערכ ו5ריך . וז"5 סס סכתכ סרמכ"ס ע) כססגותיועכו"ס
 מ"ס גקר6יס טסס מותרין "חיוניס 61ותן 6חריס 3סגיסמס)סס
 ~יסנ ק5ת 5"ע]31"מת

 מוגי"
 ר"ס ק"מר )6 3רוס 6)יכייס1 דס"מ

 3טגיסס ססיס 3ונ!ר ו"פסר "מור כן גס 3ס)ססמריכו6

גרמ"
 ס)ענין 6ף סתו' ודעת כט"מ[ כזס 6חרת

 סגרמ"
 סוויס סס

 גס ד)ע51ס "חר כדרך דס"מ מ1גי6 מפרס" סתו' מ"מ רס"י)דעת
 ס)יסי קערוכח סמעון ל' ד"5טריך וה6 . מותר סכ'התערוכת
 דתערוכת ה3' )תערוכת סגי תערוכת כין חי15ק דיט מסוס:יינו
 ממפק חד6 16כ) דור"י כיון "חת ככת כ1)0 )"כ)ס 6מורהסני

 סר"סוןתערוכת
 ד)יכ"

 חד6 רק גכי'
 מפיק"

 סג' תערוכת מס""כ
 ]ו)הי סתו' עכ") ס61 מ"מ 6חת ככת רנכו)ן נסגס"פי)ו
 ס"וסרין וסר6כ"ד סרמכ"ס ד)דעת כן גס נסמע סתו'דעת

 סכ'טתערוכת
 10)ס )"כו) 6םור ""כ כ)) 3ם"מ חמכינן 1)"

 וכו סכ' כתערוכת 16כ) דכוד"י כיון סג' כתערוכת 6ף 6חתככת
 סתערוכת כמו "' "רס )6כ)ן 6פי' 3דעהס "מור וס61 מ"מ)יכ6

 וגס כסן סטפתי טפי' מס 5פי רט"' וטוונת דעת 5פרט מ"ודסס
 דכרי לומנו נע)ס 131ד"י סקונט' כפי' 1)6 סס כמ"ס סתוט'דעת
 וסניח סתו' דעת סו"!נגד טדעתו טכתכ ג"כ כמ"ק ע5כווסט"ך
 כרם"י כן )פרט סטרח סס"ך ס) ימודו ועיקר כ5"ע סתוס'דכרי
 רס"י כמ"ס נ"כ כה"ק סס ססיך ססכי6 רס"י דכרי מכחסיינו
 כ"חרות גתערכו כי וז") 6חד 3מקוס 6רכעיס כפירסו רככדכרי
 6פי)ו 6"כ ו0ו' 3רס"י גס ר!וכח וכן וכו'. מ"מ מסוסמותרין

 עד וכו' מותרין כ"חד כ1)ו 6וכ)ס כס6ינו סכ'טתערוכות
 דמיירי 5") טס דגס כ)) כזס ר6יס 6ין כ"מת 6כ) תומ'ומ"ס

 מיירי דסס )1מר תמ65 06 ד"ף ועוד סג'. כתערוכתדנתערכ
 רכ כדעת זס פי' יס"י ס6 מ"מ סג' כתערוכת נתערכט)6
 עכ'"ס ד)ענין גכ ע) 6ף ו""כ עכו"ס ט) וטכעת כומ)ענין
 תערוכת ג' 5ייך 6ימוריס ס"ר 3ענין מ"מ תערוכת נכ'מוהר
 ככ' דמגי פמק עכו"ס מה' דכפ"ז טרמכ"ס דעת סו"וכן

 סס"ך ותירן תערוכת ג' ד5רי0ין פמק מסמ"6 וכפי"ותערוכת
 כמ"ק ססע5נ!ו

 ג""
 קר6סניק מרדכי מוס' סמופ)ג סרכ כסס

ז")
 3עניין מס""כ תערוכת ג' 5ריך 6כי)ס סיתר 3עגין דדוק"

 לו5"ע סנ6ס צסיתר 3ענין רק יד6ינו עכו"ס ס) וכומט3עת
 כר' 6י כמ"ן ד6מר סמו") קס סס"מ מקטס נוס זס5פי
 יסודס כר' )ע1)ה ד)ל!6 "מור 6יסוריס כס"ר 6פי)1יסודס
 סייגו "ימוריס כס"ר ד6מור ר"י ק6מל )" כ"ןועד

 כרימוני דוק"
 כעל!ו6) מוכר סנ6ס סיתר 3עגין מם""כ "כי)ס ועעגיןכדין

 ר!ח)קין סם ה!ם:ס וס)חם סכ"מ וגס 3ייסכ( ויס מ"םדמתיל
 סטרח :!ס ג0 . 6יגו זס סכ' סהערוכות רס"י )דעת 3סתיר6כ) הכי רק"י דעה ג"כ )תרן "פמר ו""כ סלמכ"ס דכרי 3תרןג"כ
 סתער31ת ממתירין פוסקים כל!ס דעות )סכי6 סס סס"ךעוך
 1"ין סה1' ר3רי כר!עקיקיס ")" ס"יגו ככ1)ס 3ר31ס ל"יתיס3'

 סיל!כ"0 רעת כ")1 קס כדכליו סי!כ61ר רוה גס . כרכריסססכלעס
 יחידדעת

 6יגו וד"י זס סו"
"(1 

ה'"יין דכ,ח ר!כ!גו גע)0 "יר ידעתי
 נ)) י~ך,%~ן ה",וומס,ס"*4]' מותו הג וגת "ף ול יט"ג"

 נר6ס סתומ' מכרת וסר36'ד סרכ!3"ס 3דעת 36) 6חתכנת
 3וטכמת דעתס )דינ6 1מייעתו 1סרס3"6 וסטור כמ"טפסוט
 "ח,-ת גרמ6 )סס ט ו מותר. סכ' סתערוכת ד6ף סתו'5דעת
 3זס סר"טוניס ספומקיס ודעת מח5וקת עיקר )ך ס6נוותיין "חי 3מקוס ומט)ס 3ק)ט 6טור,ן )רי613 16מר. ר"ס דסיינוכס"מ
 עיקר תומפין סס וכסג"ס כ"ן וסר3 מ"ח ק"י 3סי' 3ס"עוס3"י
 ק"י כמי' וסם"ך תער31ת ט5ס דמ5ריגין וסר6כ"ד סרמ3"ס3דעת
 סמטמע מס כוד6י סכס 3זס סכ'י ע) 3סקיג ס6ריך מ""מ'ק
 הערוכת )6מיר כסרמכ'ס סתומ' סדעת כ6ן וסרכ ס3"ימדכרי
 וסו" מכהכתי כמו 6ינוזס

 קס עור סס"ך סכתכ מס 36) נכון.
 סס סס"ך דמ"ס כ)) 3ענ"ד נר"ס )" כזס ס3"י פטק ע5)ססיג
 ס)6 6ף מותר הכ' סתער31ת דגס מודס רס"י דגס ונר"ה'11")

 ג"כ מ"ק וע") כ"יצ כו)1 16כ)ו "ינו "ם ס)יסי כפעסנתערכ
 3כו מ)16 ד6יך כ)) כזס דעתו 3מוף ירדתי )" סנס .עכ")
 מוכ3 ס"ינו יר6ס רס"י )סון וסמעיין כרס"י כזס זר פי'3פרס
 דסתערוכת )סרי6 סגה13 סס סהומ' דעת נגד 1ס61 פירוסוכ))
 כ) דעת וכן ס)יסי כפעס גתערכ ס)6 כ) לס"י 3דעת "מורט3'

 נתערכ ד"0 רס"י דכוונת סס ס"כ מ"ס ועוד .ה6חרוגיס
 ידעתי )6 עכ") 6חת ככת 6ף 0כ' )"כ1) מותר סג'טתער31ת

 מ)ת' סו6 דזס כן 3ומר 6פטר6יך
 דסתערוכת כ.ון דמםיט"

 תערוכת 3)6 6ף )6כ1) סם"כ( פי' ))פי' רס"י 3דעת מותרסכ'
 סתערוכת מן 6' נפ) סוכ 06 6'כ יהר כו)ס י6כ)ס ט)" רקטס5יטי
 כיון כ1)1 ס3' סתער31ת )6כ1) טיוותר פס'ט6 הג' )תערוכההכ'
 3דעת מ"מ ומקרי יחד כו)ס מקרי )6 סוכ 6"כ "י גפ)סככר
 וסס)יסי סכ' סתערוכת )"כו3 סמותר 65סמעי' ד63 3ומר ו6יןרס"י
 . וק") .ר6סון כטפק גוגע וד6י דס6 "יגו יד6י זה יחדכו5ס
 ומדחיק כסנ6 טמטייע ר6יתי ע"6 ק"ט ד' כסן מנחתוכטפר

  כין סרכ  על וססיג נ"ו כמ"ק סס"ךסס
 וכר"~

 מורס סרל!כ"ס ד"ף )1מר גרר6 "גכ ")6 סרמכ"ס דעתסם סכי" ל"  וסוו"ס
 כ"ו כ)) 3"1"ס סעיון 1)6חר עכ") דרכנן "יטול "1 6ימור3טפק
 )סדי6 סס ס"1"ס כתכ י"6 כדין "כן כן 13מר 6פסר וט' ח'דין
 "יסור כוד"י נתעלכ 6ס "כ)וז")

 ד16ריית"
 כד"ית" ס)יקי תערוכת"ס כי מותל "יגו "1

 "יך ידעתי ע" . ס"1"ס עכ") )עי)
 6ימור דוד"י וכסג"ס כ"ן וסרכ סק"ע פמק כנד)סק) ד6ין טעמיס סגי מכ) פסוט נ") )כן מסס"ך. זס כ)נע)ס

 11"5. כסג"ס ס0 סרכ קפסק ומס תערוכות ג' 5ריך כט)ס6ינו ד"וריית"
 כיחד כ1)ס "ה )"כ1) 6' )"דס 6ין סג' כתערוכת "ףומ.מ
 סג"ס ע) ר!"1' סמתנויהין ג"כ כמ"ק וסס"ך י' כט"ק סהט"זל"יתי
 זו סג"ס דדכלי וכתכו כטצות סס כ6)1זו

 ס51י"
 ממ"ס כד"מ

 ד""כ כ6' כ1)0 )6כ)ס יכו3 ס6ין נר6ס 1)פ"ז קססכ"י
 חר6")6 )יכ"

 ספיק"
 לק ק"י )6 סכ"י כ6תת 6כ) עכ") 61מור

 מפק )יכ6 כ6' "וכ)ס ד"ס סכ'6תערוכת
 ס6וכ) כיון מפיק"

 6חדכוך"י
 ד)יכ"

 וד6י סג' כתערוכה "כ3 6חד מפק רק גכי'
 6ימור סיה 06 מפק כ"חד כו)ו 6וכ)ו 06 6ף ט"מ6י60

 וכ"כ סג' )תערוכת גפ) )" טמ" קסיס ו"ת") סכ'כתערוכת
 1)6 דכליסס תוכן ע"כ פנ"ס וסר6"ס כזכחיס )סדי6סתומ'
 וכרוריס פטוטיס טרכ ודכרי הרכ ע) 3זס סטטיגו ר16 מסירעתי
 מכח סכ' סתערוכת דנותירין ומייעתס וסר6"ס סתו' דכ6מת3ע"ד
 6ח") ו"ף סכ' כתעלוכת "יסור גפ3 )6 ר)מ6 6'ט"מ

 6"כ יחד 6וכ)ן ק"ינו כיון ס"ימור ס61 סגס6רד)מ6 טגפי
 ססתס סלכ 6כן מ"מ מטעס יחד )6כ1) מותר סג'דתערוכת פסיט"

 סגתערכ עד מ"מ ל!קרי ר)6 וסרמכ"ס הכ"י כדעה כס"עסרין
 סכ' תערוכת סג'כתערוכת

 חסכיגן ד)6 קיימ6 כ"ימור"
 )6כ)ס 6מור סג' תערוכת 6ף ""כ סכ' כתערוכת גתערכ6ימור וד6י כ6)ו וסוס 6' 6חד )16כ)ן כרו5ס "ף 3מ"ם סכ'סתערוכת

 סכ' ותערוכת סכ' מתערוכת "' 6וכ3 דוד6י כיון יחדכ1)0
 )6כול כרולס ממט וסוי "' "' 1065) כרו5ס 6ף )06ו)6טור

תערונת
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 להקל תולין לכן כרוב שנתכפל כנון ההורה מן מותר היה ]ג6[ "ון הרא שהתעררבת ורוקא בטור עור ונתכן
 היתר של עשרה לתוך מהן אחר נפל שנים ומאלו היתר בחהיכה שנקערבה אימור חתיכת אבל מפיקאבמפק
 נרוב נתבפל שלא ומן בל אימור של כנופו משנימ א' בל רואין שאנו לפי להקל ס"ם בזה אומרים אין]כנ[
 בעינן מ"מ ברוב נתבמל הראשון דבתערוכ' ראע"נ מהמ"א ופי"ז עכו"ם מהל' פ"ז הרמב"ם מרברי ומשמעעכ"ל
 אפילו ברוב בתחלה ונתערב הואיל אלא נראה אינו הרשב"א מרכרי אבל ]כג[ ברוב שיתכטל שני בהערובתגם

 נמי מהן בפהות ראפילו לרבריו לומר ואפשר ב"י רכתב שרי בכמותן אח"כנתערב
 בתערובת שנתבפל כיון '

 הא במור עור וכתב עב"ל תערובת מאותו שהוא ניכי שאינו כל חכמים עליו החמירו לא התורה מןהראשון
 בהית' שיהא עד אסור' כולן באחרות שבתערב טריפה ספק אבל הערובת ירי על רוקא וקיינו ס2יקא מפקדשרינן
 עכ"ל מ"ם מבח להחיר אין כנופו היה ראשון שחספק ניון ]נד[ וןמתכטלי' מהרברי' הוא אם האימו' לבם'כדי
 מפק נכי כן רכתכ תום' בעל ר"י סכרק הוא אח"ב תערובת ביה מהני לא בנופי ראשון מ2ק דכל רבתב והאהטיר
 שנתערב קודם רא'םון ספק נורע כין הילוק שאין ומשמע בשמו והממ"נ השערים כמ"ש באחרים שנתערבדרומה
 ניתר אינו מראורייתא הוא ראשון שהמ2ק מ2יקא מ2ק רבל נוהנין ראנו האו"ה וכ"כ ]כס[ ,םנר2ערב לאתר עדאו

בספק
 יעקבמנהת

 ג"כ סו6 כן סתומ' וסכרמ 3רעת ר6סוי כיחר סכ'מערוכת
 )רו,י ל,איכין 6גו 6ין ותצתט . 1ר1"ק סרהכ"ס 3פסק סג'כחערוכמ
 סנ"ס רכיי ע5 כגויס סס סי3 רכיי ;6ל1 סס סע"זסתסיק
 יס ס"ר סג"ס ורכרי טעתיס תכתס נו16ר רחוקיס ורכךיוס"ר
 קם כסנ"ס סיכ ות"ס סס. נגס"כ כת"ס 3ייסכ 6קריסריכיס
 6חר )ווקוס תתצרוכמ וגפ3 סגמערכ 6יסוי ספק6כל

 גע רכעי כס"ע ת"ס ע3 רק6י סו6 פסוע סרי סטגיסמערוכמ

 טכ"י ררכיי גו651 ס,ו"ס כסס לסרי6 כ6ן סיכ 1:ת"םמצרוכמ
 כחציוכת כטל סתירס רלון וכס"ג וכריס ח:י"ל כנון . סתורסתן תומי טיס ]כ6[ : ודו"ק כ3ל מקפוק כ3י גכוגימ וכסנ"ס כ,ןוסרכ
 גר6ס זט 31פי ס"ס תסגי 3כן כט3 6יגו תררכגן רקסר6סון
 נויכו כס,יגו יוין כיכס יכס סו6 ר6םפסוט

 רלור16ריימ"
 כט5

 כסתי 3טתיר יט ג": ד' רין ל"ע ומי' כ33 3עי3 וכיוכו6רכרוכ6
 מי' 16 3ים נו:ן 6' כפ3 6ס 3עגין וטן טטוי 3רעממערוכמ
 ע'כ ק"י רף כסן נוכחת כען וט"כ 6' דין כר3עי3 נונוי663ח'
 -"' ~ההן 'יין רן 4י4 4. [ ]י . 1.א4

 א 4י

 וספק טו6 סמערוכמ תגח 6' ספק דטמס 61ף . ס"סתעצם
 רתטעס סתס ותקנוע . תיייי חע) ספק רכט3 ס61 כנופו6'
 גסגו דכטגיס תטצס 163 . 3יגק6 תומרמ סיתס 3כמח5ט 6פי'זס

 כ6נות ססקיג ת"6 סינון טרסכ"6 כמסוכ' 1ת65תי . כע5תמס5ס31
 ע"י רוק6 636 ס"ס תמיו ס6יגו כתס 3ס5כס סו"י רכייע5
 פמח גכי רכמוכומ רמ"ק תסוני6 ע3יו וסקס: . מערוכמטתי
 תס6 וכן מעיוכמ ע"י ס65 6ף ס"ס רתמייין רתסיועפמוח
 . ר"י רכרי ע3 סס כ)וס מיין ו63 כתספחס סכעווע חללרספק
 לטרי6 פסק וכן . י"י )רכיי 3חוט יס 3תעטס תסתצ תלס1גונו"ת
 סס תהין פמוח רפתח וסקיטי6 סגי וסצר יכיעי כיחכת"ס
 ע3יס 3סחתיר יכול 6חס ו6י סמיקומ כסתי 6ל6 3פגיך3כ, לזו 6פסר ס6י ס6גי רסתס לותר 3י ריס וז"ל קע"ו דףכמס"6
 כספק 6ותר ס ס6ת כנוו 6סרמ: וככר גמייס רסי6ךו3ותר
 כתעיוכת גמוסף ו6ח"כ כ6יסור עליגו ענורס סתיר כי"טגו3רס
 תפגי%%"יק,"אין' גחי' וס6יר חגנרוכמ ספק נס טגו)ר תסננס 6סרחט כנראשם( כ6חרומ- סגתעלכס טריפ: כספק כזס וכיו65 סטגי זססמק

 סגמנרכ'ן
 תסי 1]6תו

 סיסיגוג
 סיס נןותי

 ח33 כספק רנס . חכרמס נותר5ס רכחר6 לע"ר ג"ל לכןעכ"ל.
 36תגס על יק תטפתי ת16מ1 6גס'ס על 3רין כ6כו ל6 ס6גוכיון

 כל3 גס6מ סימס 6ס חר6 יחר ספיקומ סכ' ג31רו וכס נוטפחסנ61ומו
 סכ' כולרו וכס ח3ל סיס 63 סנו6 גס6מ 6מ ו6ף ח3ל3ספק
 סעיף קעי כסי' טס"ג נוה)ק וכס"ג . קנט6ס כסעט יחךסמיקומ
 כקונטרס לקתן ועיין ע"ס וי"ו וסעיף ר' סציף ספיקומ כריגימ"כ

 כ33 כ16"ס סתעיין . ס16"ס וכ"כ ]כח[ : ורו"ק י"נ ס"קטספיקומ
 כרכיי 6כל 6ו"ס נוסג"ס סו6 זס יק כן כמכ סל6 3סרי6 יי"סכ"1

 6ל6 3סחתיי ד6ין רכריו תפסט תסתע גופי' וטימרט6יסור
 כגיתין תס6מ כמסוכמ כהכ וכן . י6סון סמק תתחלסכסגודע
 תסר"י מסו' על )וגס כ6ן סיכ על 3ססיג סס ו:6ייך ל"זסינון
 כ) טס רי6 ורוחס כ6ן סיכ כרכיי ג"כ ספסק כ"נ סיתןכ"ן
 ק"י סינון סכס"ך ו6ף כ16רך דכריו ע"ס ורעמ( עעס כעוכרכריו
 כנינון נוס6ת רכיי ע3 כמכ ספיק' ספק 3ריגי 6' סציף ס"נס"ח
 ל6 ר6פי3ו זיתגי כנוה תסנוע גופיט רכ6ו"ט 3ימא וס6וז"ל
 ספיחות סכ' ד6ין כתסקגמו טעתיס עור רכמכ 6סוי מח3סגורע
 חילוק 6ין "לו טעתימ לסג. ו6"כ 6חמ תעגין ו6יגס 6'כגוף
 סמירס זו 6ין וכ6תמ . סס"ך עכ"3 יחר סטפיקומ גורע6פי3ו
 סספיקומ טגודע כ3 נו"נו 6לו 3טעלוימ ר6ף כגינון סתס6מ5רכיי
 נוסר6"י תרכרי תוכח וגן . 6חר וגוף 6חר רעגין כס"ס סוייחר

 6' וגוף 6' רעגין סטעתיס ג"כ כמכ ת"ס וכסיתן ס"רכטג"ס
 סספיקומ רנורע רסיכ6 כסנ"ס ס"ר כסינון 3סרי6 סו6 כתכנו"ת
 וסימר 6יסול על כספיו נוסר6"י וכ"כ גנוור. ס"ס רסוסיחד
 נוסר6'י דכרי לסי3 סגסתטו ספק ו6ין . ררג"ס כת"ס כסתוכת"ס
 וגט רעמו ח5כמוכ ננוגע סיט 63 רור6י פ"ר כסיתןכזס

 י6יימו עיקי . כ"נ מיתן יומף ס6רימ כמסוכמ ;"ןנוסר"י
 חי13ק סוזכי ס65 נועעס טייגו יחר טספיקומ כגורעלסחתיי

 נורע 63 קוכן 6יזס כסס סכ"י ססכי6 זס וחילוק ט"ר כטג"טזס
 נו"ס סיתן כ0ג"ס סתסי6"י כיון לו גרס זס גס ,עכ"ל סו6נוי
 כט5 5סח?ויר ק"ו סג"ס ררעמ סכין 3;ן כזס 5חלק ירל65

עגין

  ממריכח ככ' ר:,  סטור  רכרי סרנ טעתיק15וך
  פטי

  ר6ין  טרכ

 ר6ס תתגו 33תור כרי זס רין סעמיק רסיכ י"ל כחר חריק גתעלכ 63 6פי' סרי תערוכה וכנ' כלוכ כנהכט5 6פי'3סמיי
 וכ"כ 3סקל ר6ין 63וי 6ו )יס תסס 6' וגפ3 כחר חרגמערכ
 י': רין סספיקומ כקוגטרס 3קנון ועיין כסינוגיס 3סרי6סרכ
 כרעמ 3סלכס סרכ ררעמ נוטלוע . סרקכ"6 תרכרי 6כ3]כנ[

 כסיתגיס סיכ וכ"כ . יוכ כעיגן סר6טון מעיוכמ ררקסיסנ"6
 סי' פנ"ט נוסרס"3 6כן רוכ. כעי טר6סון מערוכמ ררק3סרי6
 סגיס 63כלס כעיגן ע3ת6 3כולי רט6 ולימ6 וז"3 כמכג"ט
 כפחומ תסכחת ל, וזס 36יעזר כר' רקי"ל ת6ח' כ6חמ 631סגיס
 וססליסי ססגיס 636 63כול ימכן 63 כסלס 61ף סכ3 כיןתג'

 ;6קי כ6רכע 63 6ס י6סרסגוהר
 עכ"3. סמוס' כסס 3עי3 פי'

 זס כרין ר6ף ע"ר רף כזכחימ 3סרי6 סמוס' פי' כןוכ6תמ
 נוטנועומ 6כן ליס נוסן 6' ככפל כנוו סגיס טגימ 63;13כציגן

 63כ3ן כעיגן ל6 רמצרוכמ רכס"ס ספוסקיס ויוכ ויסכ"6סעוי
 כרעמ ססממ 6ף ק"י סי' כס"ע סכ"י מסתעומ וכן סגיס.סגיס

 כו טחזר תסתע כסנ"ט סיכ )וגמ יוכ6 מרי רכעי'סרנוכ"ס
 כרכייו נוכו6י ת"ת יוכ6( מרי וכעי סיתכ"ס כרעמוסמס
 רסמס 3יס תסן 6' 3גפ3 ד3"ר 51") סתים סתיס 63כ31ר6"5
 רסימר6 תרוכ6 סכפ5 3מ13מ יס יומי רט6 גנוור ס"ס3יכ6

 ס"ס 163 נו"ת 3ס"ס. זס חסיכ פג"ס רסר6"ס )61ףנור6ימוי6
 ק"י סי' ככ"י סוכ6 וסר"ן סיסנ"6 תסתעומ וכן ט.'6גתור
 ג"ו ס"ק ק"י נסי' סס"ך תסתעומ וגן תתייין ס"ם תעעסד163
 6כי3 כי וחר חד רכ5 רמער31מ 3ס"ס יום6"כ רגרע(3סרי6
 ס"י ככ"י עיין וספוסקיס סס"ס כ)סון כתכו6ר ס"ס גכי'6יכ6
 תכח 3סמיר 6ין כנופו טיס סי6טון סטמפק כיון ]כר[ :ק"י
 תס6 גי"1 ט5תן תוסר"י וסתיותס ס6)1ף ת"ו 5י וסקססס"ס.
 סנמערכ רנוספחס כ' סי' סמ וכס"ע ז' סי' כ6"ע סט1ישססק
 ה65 )6 גק6ת 06 נוטפחס נו16ת' 36תגס לכ5 ח33 ספק03



ןקמפארצ דתערובת מפיקא מפקריןרצדררצ08
 יש אם אכל אהר ממקום מ2ק בו שבוסף אלא דאורייתא אימור וראי כאן שיש במקום והיינו ]גי[ מ2יקאבמ2ק
 כדאמרי' ראורייתא מפק א2" מתירין אהד וכנוף א' ב?נין יש והס2יקות לא או איסור כאן יש אם מ2יקוק שניכאן
 לבעלה מתירין ולכך זינתה באונם שמא זינתה תהתיו ואת"ל תהתיו זנתה לא מ2ק תחתיו זנקה ס2ק דכהובתפ"ק
 ניתומף ואה"כ לחוד ראשון המ2ק כתהלה נודע אי אבל ביהד הס2יקות שמ שנודע דרוקא ]כו[ גוונא האי כיוכל
 מ"ם מכח מתירין לא בגופו ס2יקות שני שאינ דבטקום כא2מע עכ"ל מפיקא מפק מכה מתירין לא אחר מפקעוד
 לא ר"י דאף נאז מי' בי"ר שכתכ ככ"י דלא נהוג והני הפור כרברי יחר מ2יקות הנ' נודע אפי' דאורייתאאימור
 ספיקא מפק מכה מותר החערובת אחר עד נודע כהטלא אבל שנתערב קודם דרומה הם2ק כ'מנורע אלאאסר
 דמהני היכי דכי ההשובים בדברים להתיר אין תערובת ידי על בם2ק דאפילו א*מרים ויש ]גו[ המור וכתבעכ"ל
 מ2יקא רמפק נהירא ולא מפיקא במפק בטל שלא לענין נמי להו מהני באלף א2י' במלי דלא השיבותייהולהו
 הוץ ]גט[ ספיקא מפק ע"י אימור כל להתיר נוהגין דכן באו"ה וכתב עכ"ל בעכו"ם אפ" אימורים בכלמותר
 סופרי' מדברי אלא אינו אימורו שעיקר עפ'י אף עכו"ם של דגכינהה כ"ה כלל בארוך עור וכתכ עכ"ל שיל"ממדבר

 אינו כאחרים נתערב ואם רדאי איסור של כנופו השוב ]5[ מ"מ ממא מהלב בו נתערכ שמא מפק מכחשאמרהו
 שאר אכל "4[ עכ"ל שאוכלו זה ~נו נתורב ואת'ל ממא דבר נתערב לא שמא לומר מ2יקא מ2ק ממעםניתר

ספק
 יעקבמנהת

 סכטכ פ"ר  כסיתן טסר6'י  ר3רי תתגו נתע)ס כ8תת 8כ5עגין
 תס6ת תסוכת ע15 סססיג )סס"ך ג"כ  גים ויס  לסרי6כן

 רכריו 8ין סס 3ניתין סתס8ת ע) עוד סססיג מתס נזסכניתין
 )סרי6 כזס תטר6'י רכרי ר6ו 156 83נות 38) ע'ם( כ))תוכרחימ
 סנוסנוע כ"1 כ)) רים ס6ו'ס רכיי וגס ס83חרוניס נר1)וסו6
 163"ס תטיס") וגס סכ"י ססכי8 סת'ב ע) תקיגיס סיס )8כן

 ק"י כסי' ס)כוס וכ"פ ק1)ק. כ)י כזס תסר6"י רכריסעתיק
 . ספסיר )6 8)1 6חיוגיס גד1)י רכרי ע5 וסומך דסמיק5 ג"55כן
 תסוכת רכרי ע5 ג"כ סס"יג י"נ ס"ק ק"י כסיתן כט'זועיין
 וסייגו ]כו[ : כ"ז ס"ק 3סתוך ועיין תוכרחיס רכריו 61ין כניתיןנוס6ת
 נררס ספק כנון פי' . ר6וריית6 8יסור ור8י כ8ן סיםכנוקוס
 )1 כ6 וסמפק ר18ריית8 8יסוי ור8י סיט 8"כ נדרסו6ת")
 כסי' נר"ת טינ וכ"כ סגטפי3 סו6 6ייס ירפי'  ט63 8חלנותקוס

 תרכלי תוכת )וכן כקוים כרוכ סגתערכ וסייגו גיתר 6יגוכ8חדיס
 כזס וטגנ קס סט"1 כת"ם 1ד)6 ק"6 סיתן גט"כ כמפר וכ"כס16"ט
 ת' כ% )עי5 ספי' תס )פי סרכ ספסיס וט ולל  פ"ט( 3נס"ככלו"ס
  תגופו 6יסורו וויסרי כותיי' טג דגנינס ס16"ט ריעת נ'ורין
 סיכ כ6תת 6כ) )סתגכד סר6וי חתיכס רין גכי סייך3כן

 ססק ר)יכ8 8ף 8"כ 3)1ע 6יסור תקרי דגכיגס 5עי5ספסק
 1ס8 כתיגו נוין כרוכ רכט) יכם דכר כ) כרין כק)ספיק6
 סת8 סספי תתגו ))תוך סייגו 16"ס דכרי סרכ וסעתי'רכתכ
 ול"כ ג)) ספק תקרי )" טת6 ר3ר 13  נטער3)6

 גיו רס?ס 3סןמ לסיון  3םיתניס סר3 סעמיס וכן  ?"י. סי'3תסיכס  סרס3"י
 עס סות)פו  6מ 3ספס טינס ונפט,  כלל ספ? ט?רירל6

 )סדי8 ס8ו"ס וכ"כ מ"ס. תטעס גיתר ד8יגו תעכו"סגכיגוה
 כ"ס ג)) ס16"ס וכ8נות כיוך כר סר"ט כסט 6' רין ת"31כ)5
 נ1)ר ט8ס גכיגות 56) כסתס טתכ 6' רין כ"ו 1כ)) י"כדין
 ק8י כסיייס כרוכ 8גתערכ ע16 6' כסעק ח0וכ ספק עור~פן4ע
 כ' דין ת' נ)) )עי) ססעתיק תס )פי דכריו סעתיק סלכ6ך

  כין טינס כפט6 6ין כ6תר  י63ין  כגופן ספיסומ רכסססניס"ו

 מי3,י' ממתע ונן לוע( ג, מוט ג.'ן :)ק .ס ",לנמטרכה

 קכן כהן גמוחה 1;'נ ונ.י )'1 מן ס נו.מ.ן מס"תגשוגת
 וכעכו"ס  ט' דף דפסחים 3ס"ם ת613ך דס6 5פ"ן 51אעעיקר

 ומ.מר1
 ס'נ"ונגהן:דנו, ;מכמל

 ::] ם קנגס,!:ד
ק

סט!"" ס"ןס  11נפ נמ"וו-" צסנ,% וי,,1:יי:,ך
 מקר 'לו מנו1ט :'מהכ! נ"חו נ"ן י,יפ.ר1ה ק"'ן ק;'ה

 ) . מע:ק צ :1 יג):יהג

 גקו.טי' וין., קס וע"ן ר,רל,'ס ס;"-1ת מרור' יהמס ים,ק,תיר. צנה עע,:~ש;נ:ןנ:1

% עיע" צ'%!~עךףש  

 ,1)" )'ח מ.מן גו'מןמס"ח
 ,:7ןי[:4,ן:גיןהניז"ןג:ג:וצ:נפון', ס ק חוימוכי ]נט[ ; כ'ק ג3'.

 *י0ולמק5
 ו0ייי

 גסמרג י6ס סכס3  חס 5סתכגד יר*וי'  תסיסס וע כו

 כל6 6תר ת5ו סו6 סספק טי' 8יסוו. ספק ס8ו 36)ה6[
 3כס"ג  3ג3ינס( לכמו וס  כסכיל סר3ר  הכטיס  ס6סרוס יטפקתטס
 סססיקות ר8ין  6ף ס"ם טכת רטומר 6ת"כ  נתפר3 סינ  ר6ם6טרי'
 ספיסות 3ריני ססס"כ ור6יתי .  רר3נן 6יסור רס ססו6  כיוןטגופו
 ס6ר  36ל 3ט"ס  כ6ן סר3 רכרי פי' י"ט  רין ס"נ ס'ס ס"ונסי'
 כנון ספק תחתה חכנויס ס6סרוסו תס  ר") וכו' 6יסורססס
 קגתת)ף ספק תחלות תנתיס ד8סרוסו סעין תן סנתע)סכסי

 ררכגן 8יסור מם6י גרע סו8 כע)לו6 דחומר8 כיוןכגני)ט
 רעתו )סוף יררתי 1)6 . עכ") כרוכ 1)כט) ד"8 8ט1 כוקגזרו
 ותוכרחיס גכוגיס סתס ק16"ס כדכרי ופירוסו דדכריו ד8ףכזס
 כגת65 י"כ דין כ"ס ככ)) )סרי6 כ8ו"ס כתכ61ר כן)פרם
 )פי סייגו כרוכ גתערכ 06 רמותר כפגיגו ס)8 סעכו"ס1)קח
 כלכ ספסק כסרתכ"ס ת' רין כ"כ ככ)) ספסק )סיטתוס6זי)

 עכו"ס 1)קת1 כגת85 16סר )כן 8סור סעין תן סגתע)סרכסי
 כדיני סס"ך כת"ם בע)ת6 חותר6 רק ס61 וזס כפנינוס)6
 כ)) )עי) סססק סר' .)8כ) 5"ס ד' רתו)ין תו' 3םס י"ז דין ותספיק
 רל6 רפססי  כספוסיים נסג"ס ס"ג סי' ו3ס"מ י"ט  רין  ל"3וסי'
  כווקוס 3נתל6 66"ט  ספין  תן  סיתמלס  3כסר 6יסור  ו6יןכר3
 !וי 81ף כע)ת8 חותר6 תכת 1)8 תדיג8 6מוי וזס סגיתוס85
 ררכגן 6יסור כס8ר ריגו 8"כ ס"ג סי' ככ"י כתכ61ר כזסתורס
 כיון גתח5פס ד)לו8 סר6סון ססק ת)כד ס"ם כו טיס516ריך

 5סדי6 לוסתע 1;ן 6יסור. גוד8י סוי זס חסס כסכי)ס6סרסו
 וט"ט ס6ו"ס  כסם פיר סן3 ות"ס י"3.  רין כ"ס  כלל63ו'ס
 כ8ו"ס ג"כ ק6י זס גזרו )6 ר3ספיס, מר וכי' סיממר3כמינן
 רכריו סעתיק )6 וסרכ )סיטתו 61זי) טעין תן קגתע)ס"כסר
 ו8ת"כ טפק מתת)ס כו ים 6ס דרכגן רכ6ימור תתגו ))נווררק

 סנתערכ כטינן ות"גו 6' וכוענין 6' תנוף ספיקות סכ' 6"5נתערכ
 )סדי6 תסתע וכן כווגתו וכרוי פעוט ג") זס ג) כחר חר 1)6כלוכ
 : סטפיסית נקוכטרס  לקטן  ועיין )קיין כקינ,נין סלכת5קון

ד3רלבכ1
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 וכהב כ'ה כלל נא.'ה וכ'כ מנומו פמ'קות שני ש'ה'ו ])נ[ מעינן לא רבררבנן ])נ[ טוקר שמערנ ירננן א'מינ2ק

 ש אישעיטוי85%3עעשםשו
ק1 עכ.לף בבדיקה תקנה שישילו במקום אשילו ]יה[ מותרם42ה

ן ,ןח
וראנ .ת",14 יר

 אם אנל מר.,% ,מר.בא הקג'עית ים הננ,ק נ..לר "א לממנ. פ'ר'ם שלא רכיו להחכבר רא.. שפ.רשהתח.כה

 פשר מצא ;'"[ הך'שב'א .כתב מקגה ן כמחצה ])ק[ קי-ו.; ורכל '1[ םנר ירא.' שא.נ. בחת.כה"ךץ.אפ'ל.
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עקב
 כהר 6ז)י' )6 6פ"ס סקכיעימ גותקימ ופי' כעיוכת65

 פריט תיוכ6 דפיים כ5 15תל טייך ד)6 6רמ גכי רס,כי61פטר לוכ"
 );יחוח' רסררחטעס

 וכד6ית"
 ככמוכות ועיין י'3 רף יכזיר פ"כ

 סס חסכיכן 6נו*י זס ד)פי קטס 6ך ד)ת6 ר"ס כמימ' ט"ורף
 גכי5ות 51ס6כיל ולסחיומ כזקין לעכין כנון יכריס טין לעכיןג"כ
 ססרגיטו ו3לכוס כדריטס וע"ס נוח5ס ע) כיוח5ס סרכייס כ)וס,ר
 כ6ן לס6ריך 61ין כזס 5רכו כל כ'6ר1 ), 6כ) זו כקיטי6ק5ח

 ע) כחח5ס קכועס רכ5 ])ח[ : ס6רכתי 6"ס לטורוככי6ורי
 וכ6"ח סס כס"ס כנוכ61י תקו0 ' ככ5 קי") וסכי רתי.תח5ס
 ס:י ק."ל תנ;וג6 )עגין רגס ר"פ סינון וכח"נו סכ"טמינון

 גט=/%7;1 גנ, ג[ג'ו גנצ גיש ונ ג;"טי;גן ען ע,;שתאךמינןששמ%ןי'"יע עגע-נע'["ין'ג,1געיל,י.ע;4,,עע44 ג%ג4 '""יגג~עע,'(

 כק כרת ס"ג ט"ק ק"י כטיתן סס"ך וכת"ס וריס כ "יגס סרכרטו6ף
 ר)עכץ כלתן תס6ה כמטר סס סתכו6ר תס וכפרטוה וכ"טוכ"ח
 6יט ור6י סותרס כסחטס ר6חר" סימו חזקומ תסכי רדרוססס"מ
 רעמ סו6 וכן . )' דף 6חין ו' טרק כיכתומ )סרי6 תומפומוכת"ט

 כווגמ ווס כ"ג ט"ק י"6 רין פ"ז כ)ל 5קנון 1כתכ61רספומקיט
 כמכ )וכחכמ כגיתין סנוק6מ ע5 כהטגותיו ט"1 מ"ק ק"י כמי'סט"ז
 5כ6ן סתוס' רכרי עכין ו6ין הט"ז ע5 טמ נס'כ כספרוסס"כ
 רסיכ6 "ס וסט"כ סט"ז סטכנומ ריכ6 5ענין נו"ת 6כ)ע'ט(

 כתו ע5תו כקחיטס סטטק סגו)רס כנון סספק מומר ס61דסחזקס
 חזקס כתר ר6זלי' טפיק6 מפק נוסכי 65 6ז ררס אוססס

 כר16י טכסחטס טיורע ער 'סחי תן 6כל כ"זקמ כחיי'דכהתס
 סו6 רסטפ' סיכ6 6כ5 טר16י כסחטס ט)6 כחזקמ ילעי' ס65וכ)
 מן 36י 6יסור חזקת י6ין 0"ס נוסכי ריומס ספק כגון 6חרת5ר
 עאכ כ"ו דמ לכרכי 6פי כספר וכ"כ ררוסס סמפק סומרסחי

 וכן . סמפק ססותר חזקס כ6ן ויט ספיקומ . ס)ס ג:וקן 6יכ6 61יכגי)יון
 3קנון יתכ6ר 6ימור חזקה נגרו 6יכ6 6י רלקו)6 דרכגן ספק)עלן
 )ו סיס כנוקוס 6פי5ו ]5ס[ : וע"ט וכ"ח כ' דין סמפיקותכקוכט'
 טח51' תי טיט 5"ס רין סספיקות נקוכטר' וע"5 כגריקס.מהכס
 רפריט כ) 6חרי' תסן 6' פי' 06 ]ל1[ : ופ"ז נ"ט ככ)5 ועיין זסע5

 טסרי סקכוע ס6ימור נון יקח סת6 3נוגזי 1)יכ6 . פריטתיוכ6
 6ך 6' כחכומ קכוע ר6יסוי סיכ6 זס ונוטעס לפגיגו ניכר6יסור
 יקח רסת6 תסן 6י פיי )6טול יט ג"כ 3זס חכומ כ"יזס ידעי'ד)6
 ט' כדין כסחוך ועיין י"ז 0'ק ק"י כסי' סק"כ כתכ וכן סקכועתן

 ופסחיס. ופ"ק פג'ס כראית6 ]לן[ קכוע: נוקיי כס"ג 6יימכ6ר
 כ6כן רפסק ס6 זס )פי 51"ע סרוכ 6חל ס)ר וככת65ר6נורי'
 עכו"ס כו טיט כעיר טנת65 ד6סופי ל"ג 0עיף ר' סי'טעזר
 יוחסין 3עכין טפק ס"ז סנויעוט 16 יטר56 רוכ טסיס 3יןויסר6)
 סרכ כסס סס כ3"י סטעס ותכו6י תספק גע 5ריכס 6ססקירס
 רסתם 61ף רנוי חח5ס ע5 כתק5ס קכוע דכ5 חס6"כ פע'וסחגיד

 עגישנ

 ת6חר כ5וקח תט6"כ טחוטס כקר נוחגומ ק15קח סנמכררכיון רתיחי ור6י ס"ועס נוכטר 3יקח 6מויגן וכי לסיפך 16 נכילסכטו
 ר' וכסיתן תח5ס ע) כתח5ס סוס חכות ת6יזס יורע ו6יכותסן
 כחדיטס סעולמ 'כ) י6סר סעו)ם סתקטיס ותס ו1") טסכמכ

 סיכ6 ידעי' דל6 טיון י') קכוע. טסו6 6יתן גחל תטעסוזריעס
 סיכ6 6ל6 קכי2 6נ;רי' ר)6 קכוע )ותר סייך )6 6ימןכח)

 ג"כ טמח3' תס"ז ס.' כרוקח ועיין עכ"5 ס6ימור תקוסטכמכרי
 ומכ61ל . רמי תח5ס ע) כתח5ס ]5ט[ : נו"1 כס"ק ט' דין וע"לכס"ג
 יט 06 כגון 5סחמיי כין )סק) כין 6תרי' דכן רט"ו רכמוכ'כט"ט
 נוסן נו6' ו)קח כטר 3סר טל 6' וחגומ עריפומ 50 חניומתסע
 6תרי' ד65 טפיק6 נוקוט 636 6סרו ול6 נוח5ס ע) כתח5ססוי
 דח"ת פסוע )י וכר6ס ט"ו ס"ק ק"י כמי' סס"כ כ"כ כרוכ6דסוי
 סרטכ'6 רגמ כ6חלי' וכמערג תסן 6' נפל 16 )קח 6מכס"ג
 ככתערכ סרסכ"6 יתמיר רה6 ס"ס נוטעס כימר 61ינו ד6סויתווס

 . חירוסו 656 כו )ך ו6ין סי6 חיווס דקכוע תטעס סייכוכ6חריס
 ס"ק כסתוך יתכ6ר וכ6טר . וכ"ג כ"כ ס"ק קיי כמי' סס"כוכת"ס
 רקכוע סטעס הית6 )6 ר6י 6סור רתריכ6 כ6ן 61"כת"6

 ד6ף סקגי תערוכת כט) ר6יגו פסיט6 61"כ רוכ6 תטעסר6סור פסיט"
 סתיר רסימר חניות כרוכ 6ך ת"כ( כ0אק נועיין ז' רין)עי) כתכו6י סטגי כמעיוכת כמכט) )6 תח5ס ע) כנוח5ס סו066

 : וק") חירוטו 6ל6 כו לך ו6ין חייוט דקכוע תטעססרסכ"6
 קען כיר וס"מ ר"פ כ0יתן סרוקח וכמכ . כומי כיר סכטי ח65]נו[
 631 כומי כיי כננו65 ע"6 5"ס רף דחו)ין סס"ס רנווקי דס516")
 כותי כיר 3נת65 ר6ף 3ונור לרכומ6 סייכו קען 3יר ככת65לווקי
 כס6י ג"כ לנויירי 5"5 כ6ן סטין תן סכמע)' כטר נוסוס 6ימור)יכ6
 )עי5 גמג6ל וכ6סר סעין תן טנתעלס לכקר לתיחס ד)יכ6ג11כ6
 כחתיכות ונויירי . ס"ס תסוס כרוכ כטי5ס ]נו6[ : עשק 5"כ וסיתןג))
 וכן פטוט וזס כלו' כע5 6יסור ור6י 6סי' ד6ל"כ 3סתככרסי6וי
 ס"ס נוטעס )טהיר סלקכ'6 דטטק וס6 ק"י גם"ק ככ"יתגו6ר

6ה



ךןטאת חניות רתשעה קנוערניר,דרת90
 מ2ק דוי דקביעות במקום לפנימ שמ" דמאחר מ"ם מבח להתיר בתרא פימקא כהאי נהינין רלא כ'הבכלל
 : ז' בדין לעיל כמ"ש ס"ם ביה מהגי לא וא"כ ]מנ[ דפמ1קים פ"ק והמרדבי החום' כמ"ש דאורייתאאימור

 ולא במקולין טרי2ח נמצא ואח"כ להתכבר הראוי חתיכה א2ילו המקולין מן בשר לקח אי הרשב'א ערר כתבם2'
 המקולין מן שלקחו מה כל ]מג[ לקה מהן מאיזה יורע איע והוא החתיכות שאי בין המריפות חתיכותנודע
 ואילך מכאן משם ליקח אמור אבל שפי' לאחר אלא בקבוע מפק בהם נפל שלא מותר המריפה שנמצאתקורם

 ולאמור להחמיר וראוי מותרות הדעיכות שאר אבל ביפול לה שאין להתכבד' הראוי בחתיכה אמוריםבמהדברים
 הדבר קרוב חשובה כשאינה מתירן אתה ואם אלו בדברים בקיאין הכל שאין ]מד[ במקולין שנשארו החתיכותכל

 נת'גרבו בעצמן שהחתיכות הם הרשב"א דרברי וברור ]מס[ עב"ל נוהמן אנו וכן החשובה מן אף וליקחלפעות
 אבל החשובה מן יקח שמא הנזירה לולי להתכבד ראוי שאינה חתיכוה כל מתיר ולכן כלל קבוע אימור שםואין
 כשר איזה יורעין שאין נתערבי שהמקולין אלא ]מ1[ במקומו קבוע שהאימור רמיירי הרשב"א דברי הביןהמור
 שהחמיר אלא להתככד ראוים שאינן בחתיכוה להתיר מ"ש מבין ואיני יז"ל הפור עליו הקשה ולזה פריפהואיזח
 הרא"ש וא"א דבר בכל ואמור דמי מחצה על כמחצה קכוע דכל דצמרא ממעמ ולא הרין מן שא2רין נראהל~מרן

מנח
 %חלס פל כ%חלס סטפ  רכל  סתורס  %ן  6סור  ר%6ין  הספל46
 מקיי )6 טתויס  מן  6טור  ר5סון טסספס  וכל %ר,ורייח5 סו5ר%י
 כמכו6י סרס3'6 3יעת 6ףס'ט

  כיון  ול"ל ו'.,,  רין ייט 3עי)
 כססו6 דוק6 רסייגו חירי:ו 6)6 כו )ך  6ין סו6 חירוסרל3ומ
 סק"ע רכרי ג"כ מתור5י' )וכזט פג"ס סי"ן וכ"כ ע5מו.3פגי
 6חית כסיטט סו5ך וככ"ח כ"כ ט"ק 0ס טס"כ וכמ'ט ק"יכטי'
 עיקר זט 6ין 3ע"ד 6כ) . ספיק6 טפק מטעס מתיל )כןי6וייית6 6יטוי כ6ן 6יןן דכזס טקכוע נון 3פגיגו כפייס טיסכ"6 דכריומפרט

 כסכו2  סתירס מן 6סוי )פגינו רכפי' ספוטקיס יוכדמקנועות
 קנו"6 טימן וכטמ"ג ג'6 כסי' וסתרומס י"פ סי' סרוזת וכ"כ%%ס
 מ5ס ק5 ככרות תסע גכי ע' דף כפטחי' דסאכן כסוגי6 מ0מעוגן
 דפי' ג)מר ומקס חניות תסע טיינו וטקי) עככ' ד6תי חנון61'

  ססל דעככי רמיירי 0ס תוספת כמ"ס סקכוע מן כ3וקח סוי5פגיגו
 %מס  רט%יס %ט%ע  חניות תטמ סיינו  ומרק%6ר  סטכומ  %ן)פנילו
 קם מכו6ר וכן חגיות דת0ע כ)קח גמו סו6  ו6וייית6  יייסירסס

יעקב
 מה ש ]מ:ן 1'ט: 1)י'4 )ר,ק, .ס פ:ט חנתנת'חי,,"'ס

 5:~'ן,,ד~ושפן!י,'92ש',ש~יי1'~
  :גן""רג'עניע:) גן:ין :ן"ג,:,עו:וו"
 סקכוע מן ק)קחו מי דוד6י חגיות מת0ע דמ"ק סו6 כנמ65~רזס

- 1 1 11 הי~עפרשי "~ומיע --..-. .,,, ..,, ,-".ו,,יי, י"י "י י י ", ".,,י",.י  לו,סת%יית' תורס  6יטור ספס רסוי סתו'  כטמ סכתכו וסיו'סטרכ -פי 1('
 טפק ג"כ טוי )פגיגו וכפי' סתיי ר6וריית6 נקכוע 6פי'דטרסכ"6 עיקי גר6ס 3כן וע'ם( %ו סתו' רכיי כ'כ טשק ק"י כטי'5ס0"כ

 יק רסו6 דכתכ זט כרכי סו6 יחיר כפג"ס וסי"ן . תויס6יטוי
 סתורס מן 6טוי 6ז 51"3 ט"ט ס61 סתויס מן 6טוי 6יגוסתיומס טפי כטס קסעתיק מסמ"6 כפ'ח מיימתי וטגסותמדרכגן
  כטפרוגמ"0

 . ע"ג ס"ה  רף  כסן מנחת  כמל וכ'נ מל%י  סחרו%י
 רפי' ג' סאס ס"י סי' וסט"1 ג"3 ס"ס  סס סס"כ סטכ%תוכן

 כקכוע סיס3"6 רכלי קס קפירס מס 6ך סתויס מן 6טוי)פגינו
 זס כ6ן וסיכ סכ'י ע) טס וסקיג חניות רט' כחכוע ו)6ריכנן
 ע"3 מ"ג דף סק5י כת"ס סרסכ"6 כדכיי )סנועיין 6יגוכור6י
 מכו6ר מסמ"6 פ"ח סמגיד וסרכ כקמו סטו' ג"כ טטעתיקוכמו
 עוד ומ"ק חגיות דט' קכוע 3עגין 6מורי' סרסכ"6 ורכלי5סרי6

 רסכ"ח 5ינו ג"נ 1ט סר%כ"5  רכרי  כן פי' %ו"ת יגס טס1סט
 3דעתו קפירט  6)6 חנית רט' כסכומ טרס3"5  דכרי ג"טמפרס
 )פניגו רפייס טכתכתי כמו וסעיקר ררכנן 6יסור טו6 )פגיגוופירק
 וכק"ע כ6ן סרכ מסכרעת )זוז 6ין ריג6 ו)ענין  ר6וייית66סור
 61"כ ]מכ[ : כ"ס ס"ס יס"כ סס  ימייו כסג"ס ד'  טעיף ק"יסי'
 6' טעיף ת)"ט כטי' כ6"ח טרכ רפטק וט6 . ס"ט כיס מסג')6
 6י ירענו  1)6  יטסיל  מככר 631  חמן  %ל ו5' %לס סל  לכוייןכט'
 כגט"כ תירן וכ"י כטוי קס כתכו6ר ס"ס נקעס )סק) ת)יגן65כ51 סעככי 0יוכ5 קטן סככי 6ט כרוק 35ית וגגגס חמן 6ימלס
 עוד וע' כעין פניס כ) ע) ד6יטור כ6ן מ60'כ כ)) "יטויד)יכ6 3מימי ד6יכ5 סתס דק6גי ת)"ט טי' 63"ח 0כת וכעו)ת ק"יכסי'
  6כי)ס רספס %ירי ססס ל5 וכל5"ס . כ1ס  יס,ריך 3גס9כסס
 ג"ז כס9ק 5עי5 וכמ"ס סרגי5 ספק רסוט טפיקות מס6יעדיפ
 רטכית 3טטפק רמסייע סיתי חזקות ד6יג6 טתס רס6ניועי"5.
 רסיתר5 חילס  רליכ,  כ,ן %ס5"כ 3רוס כח1סתטיס

 וכ%"י
 סתו'

 סט סכט כמולת פור  ועיין ע"%. סיינו ד"ס מ"3 ט'  רףכפסחיס
 מטעס 3טתיי י0 גאכ מלס 0) 61' חנון 0)  לכורין כט' רס"ססכת3
 לסו)6 נ%י %5רי' רמי %חלס מל כמחלס סכוע  דכ)  כוסוסס"מ

 וכ'פ  סיחרוניס  ספירסי מס כפי  סר5"ט  כסס סטור %סמעותוכן
 5"ג טי' ר39  רף פג"ס ח%ורות3לחס

 וכמסרט"י
 כ"ס( מ" פג"ט

 ק)קח 6יס ק6ותו יק ק)קח קווס וגודע נו)ר ר6יטור רסיכ66ך
 ידעתי 1)6 ו6סור 3קח ססכומ  מן מ"% נכלט  כחנות קיט ידע65
 גתכ6ר )6 06ר 6חי כעגין סרקכ"6 רכרי 0פי' 3סק"כ י65מ6ין
 טעמ6 רסייגו ומסיק") סכ"ח וכ' . כקי6ין סכ) ק6ין ]מד[כ)):
 5טעות סרכי קיו' מסן קוגיס סרכיס 3מ"51ין 0"תעיוכתכיון

 . 'עג") כדין 3סורות 6)6 3סח)ויי  ר6ין )יחיר  כך 3נתמר%3ט5"כ
 קסרו6ס 3מיח0 6יג6 רכמקו)ין סו6 כך רכריטס פייט )יוני6ס
 ע) רכגן קמו כוד6י י6מי 6יסול כט טגתערכ זו מנוקו)יןס)וקחין
 כח)י5ס( 16 כגיטס רכגן קמו כ0"ט מ5ינו )וכס"ג זותערוכת
 סר6ף חתיכות כין 3ח)ק ידעו 1)6 טתירו 16 ס6יסוי מססוט)קו

 יתיר )6 וד6י ככיתו כך 3יחיד נתמרכ %ס6"כ ל6 16לסתככר
 וסגיע חכס ת)מיד ע5מו טסו6 )16. 3חכס יק6) 66"כ)ע5מו

 3טעות 3חוק ו6ין מותל ו6יזס 6סוי 6יזס )1 י6מל 6ז)סול6ס(
  מל  סס  סססיג כנס"כ יע,ן  סריסיניס רכרי  ולטטור לתרלסטס ומרחיף ס' ס"ק ק"י כסי' טט"ז ססקסט סקוקיות כ) מתור5יסוכזס
 נווסר"ר סגדו3 סג6ון כקס סט"1 קוסתת  ע)  סס ו%תרןסט"ו
  כססן רוס5 סייני ,סררי %רכרי  ררכיס ר,%רי' רס5  נר"ו.גרטון

 דרכ6 6)יכ6 ע"6 ג' רף דעייוכין פ"ק כ0"ט וע' וע"ק.זט 6חי זס 3יקח 0י163 )"וק סיס  כמסוין %ס,9כ 5חר%3ע%ר
 6מרי' ג'כ 6חד כמעמד ר6יגט סיכ6 ר6פי' מכו6רחפיזיק"6
 : ודו"ק גיח6 סכ) סכתכתי מס ו)פי 6טסוי מדכריררכיס
 ומטרס") אכ"ח סכ"י וג"ג סרסכ"6. ווכלי סו6 וניור]מס[
 דכרי ופי' מדכייו חזי ק"י כטי כר'מ סינ %) כ"ר טי'פג"ס

 מקו)ין כ6יזט יורעין 6גו 60ין יק גתעיכו )6 טטחתיגותטרקכ"6
 : 9כ6ן סרכ ופי' דעת עס מטכיס ר"נ דף וס)"ח ס6יטורסו6
 6מ"פ סכימ  ר6יסור רסייגו מסממ . גתערנו 0סמקו)ין 6)6]מו[

ס6';1
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 וכהלכה כ~נן עלו הרשכ'א דברי שפרשתי מה ולפי עליו תמח ולכן במקדמו קבוע האיסור שנשאף בדרךהרשב"א דברי שהבףן לר הרי עכ"ל אמדר הכל המפיקא שנודע ולאחר מותר הבל ה.מפ'קא קורם שלקח מה דכל כחבז"ל
 : ג"יוכ"כ

 2 דעים עשרה ובו ן שבפירדת תדלעים בףין מ"ו. דסיכהןכ1לל
 בקרקע או באילן מחובר בעודו שחתליע פרי דכל נהונ והכי אסירה באביה שהתליעה קישות א"ש פא"מא

 ראמרינ לרקע נדולי דמקרי מכרכין כיצד פ' משמע וכן ]6[ הכי דינא נמי ופמריוין כמהין ואפילו לפרי פריבין 5חלק דא'ן הפדמקים מכל ונראה להתיר שפסקו ור"ת יעב"ץ כרבי רלא הפומקים רוב פסקו וכן . אמורהתולע
 מינה שמע ופטריות בכמהין אסור 3 קיק מנדולי הנודר המ:ושל מן הנודר פ' אמרינן וכן הקרקע מן דרביתןהחם

 ופמריות כמהין נחבשלו אם לאמרן המנרג הוא וכן האיץ על השורץ שרגן משום ביה אית וא"כ מקרי קרקעדגירולי
 עליהם מ:רכין ואין מעשר בכסף ניקקין אין דהא נדילים מאויר אלא קרקע נידולי מחשב דלא מותריןופמריות בכמהין הנדלים דתולעים מ"ה כלל שבתב או"ה כהנשה ורלא אסוייין עצמן שה,-%לעים וב"ש תולעים בהם ונמצא]נ[
 שרץ משום ב'ה ואית מקרי -ק; לק מ"ובר ומ"מ ]נ[ הוא ש ממ פיי ד,יאו דא';יג נראין דברין ואין . האדמה פריבורא

 אסור החולע כדי אלא מחזיק ואינו קמן הוא בחוכו שהקולע שהחור אע"פ במחובר הקליע אם חרשכ"א כתבב : ממנוץ תזוז ולא המנהנ והבי האיץ עלהשורץ
 לרחוש מקום שיש אמורין בשרבימין הנמצא*ם אבל . לרחוש יכול דלא כיון הארץ על ה,טורץ שרץ כהו קרינןרלא מדתרין ובאפונימ בפולין הנמצאים דתולעים כחב ולכן לרחוש יכול התולע בשאין מתיר פא"מ טר"י האאכל
 אטורין הוי חכי בלאו הא בתלדש אלא להתליע ררכן שאין משום אלא בקמנית נמצאו אם מתיר לא דהאהישב"א כדברי משמע בשערים ונם כס[ להחמור פמק ובאו"ה המקילין כדברי דהלב:א ב"י בם2- 1פמק הר"ן וכ"פ .הרשב"א בדברי מיימון .הנ"ה כתבו ר"י בשם אבל הרא"ש כדברי פסקו מוהר"ם בשם מיימון דהנהות ורש"י ]ך[ והחום'עכ"ל
 עס נתבשל אם אכל שרי שהפרי מאחר לתולע שאין.לחוש נתבשל לא שהפרי זמן כל לוץחמיר דמוב ]1[ נראהולי
 ראשו וג'מר שחיר מקום ניכר ;מ.ם שלפ א".א לגמרי מרוק' א'נו הת.לע אם דאף רע'ה החולען בתשו הרשכ'א כהבג

 ממקומדו אותה שנמלו נימינו פעמ*ם כמה כי אמור שונה מ קצק עצמו שה2רי א'יא ניכר אינו עדיין ונופושלרחש
והנחנו

 יעקבמנהת
 וק"3 דמי כה)וס טת)יעו רכ136 ס0רי לון פייס 66"כ)גנויי גתעיכו סי:כוקו)ין כ6ן כנוו קכוע סו6 מקומ נ6יזס )גו גיכיס6יגו
 סתרומ' טתכ 1ס וכ)טון . סרטכ"6 כדכיי נוטכוע כטעיימ וגם]ס[ ע"6 י"כ רף רנויר רס"ם כטוגי6 נוסכופ וכן קכוע נוקייג"כ

 ט6ין וכיון פ6"ט וכנוררכי ק)"כ מינון 63וין וכס:ו"ג )"ססינון כ) נודכרי נוקנוע וכן ע"ק 6סט וך"ט 1)יסו ד"ס סתו'וכנו"ס
 זס ט6ין ג"3 כ6נות 6כ) 3סח?ויר ר16י סיט ס0ומקימ %~טיה,רוכ ין4ומיע סי' 5"5 כהט1כת וכ"כ . סטור דכרי סס" נוט 03יס6חרוגיס
 וסהוס' כסי6"ס סוכרימ 0וסקיס 6)1 כ3 ר6ף ד06טי כ)) מסנועות כקס 3"ה ס"ק 3עי3 )נו"ס סותי וזס כ"ט ס"ק ק"י סי'וכק"כ

 : כריתותטפר
 סגוי)יס ו6ף סכתכ כרס"י וע"ס ע"כ נו'י דף . ייכיכין כי5י 0יי מסייע 1;1 ]6[ , מ"ו ומימןכלל
 . ס,רן נו5ח3וחית נו6יע6 יכו ג"כ ע5יס 16 ככ3יסונוחוכיימ

 ס"יז ע) סקורן סין ומקוי 6סוייס סכהוכו סת1)עי' גט 03"1ו6"כ
 נוסנוע 6"כ . )קרקע נוחוכר סכוקרי ס3סון סרכ סכוסייס )פי6ך

 וגנו65 ]כ[ : )דיג6 51"ע יוותרין )קרקע נוחוכריס ס6יגסרכסאג
 וע"ס: ח' דין 3ק:ון וכנוכו6י 6לכע 6ו ט)ס רסייגו ת31עימ.כסס
 פרי כוי6 ע)יו לוכיכין ד6ין וס6 . יוקרי )קיקע נוחוכי נו"נו]ג[

 נוכרטין כי5ד פ' וכר6ית6 ס6ין נון יוגק ס,ין 03י סייגוס6דנוס
 ערוך סטו)חן כ3טון ק5ת כנוקנוע 1ד)6 ספוסקיס ססכנות1ט61
 כריגימ טס6ריך ע"6 ד5"6 טכע ככ6ל ועיין ר"ד סינון חייסכ6ורח
 : וע"ס רנותגי' נו6ן ר"ס כ"1 דף נופיכין ככ) פיק ריס וכתוס'6)1
 כטס כ60"ט וסר"ן כחידוקיו וסיסכ"6 וסי6"ס סתו' ו;"כ . ויס"י]ך[
 ד"ס ע"כ ט"ג דף כח31ין יס"י נו3' 3סדי6 נוכו6י וכןיס"י.
 דנוס)כ' כיון 63כ31 סתו)עת ו6סוי' וכו' כ6כיס ססת3יעסקיטות
 עכ") וכו' ס6לן ע3 כטור' טוי )קיקע נוחוכר 1ס61 סקיסותכתוך
 כיון סו6 ס6יטוי קעיקר לורכריו נוכו6י 3סדי6 סרי .יס"י

 וכן . נוותי )יחוט יכ31 ד6ין סיכ6 6כ) סקיטות כתוךטיוחטות
 וקעכר ד"ס ע"6 ס"ג וכדפ ע"6 ג"ח כדף יס"י נונו"ט ג"כלווכח
 0"ד כס'נון וכק"ך כ"ורך סע6"ט סי"ן וכנו"ט סטורן סיןכוסוס
 )6 3סתיל רס"י סרעת ס0ומקיס ונו"ט . וז") כתכ י"טס"ק
 רכרי )כו קת )6 6יך ירעתי 631 עכ"3 כן גר6ס 6יךירעתי
 ססק"ך ר6יתי וכגס"כ לויכייו )סרי6 כן טכוכ61י טסעתקתירס"י
 תיקן ס63 וע"ט דכריו 3תקן סגיגירון ועוטס כזס סיגיסע5נוו
 סס לכתכ וס6 ר6סוגיס דכיי 3סתור גי6ין דכריו ו6יןכ13ס
 ליסט6 6גכ 1)6 )סןי6 )פדס )רס"י 3יס סוי כזס גד31 רדין11"3
 יס"י כ"ס וטס"ר סנוירכי כתכ דט6 כ)) דקרוק זס 6יןעכ"3

 ססכי6 וכר"ת יעכ"7 כר' 1סוכר כטנוו") ד63 דפיסקכתסוכתו
 דנוותר כיון כ3) זט כרין 3רס"י גפקות6 6ין ו6"ט 6' כריןסרכ

 סכנו65יס ת31עיס 16תן ע) רק וסתוס' סר6"ט כתכו 63דס"
 נוכחון ע)יסמ נוטחרת וסק)יפס טק3יפס תחת ו06וגי'כ0ו)ין

 נווכחין טטן )0י תחתיסן יכחוטין נו51י6ין סק3יפסוכסכוטירין
 ריחוס ט)6 זנון כ) ס6ין ע) סטורן כו קריגן ע6 5רכנוקוס
 סק)יפ' תחת סתו3עימ סגנו65יס ככס"ג דדוק6 3סרי6 סריעכ"3.
 כפ(3ין סכנו65יס כת31עימ נוט6"כ 5ר כנוק1ס נווגחיס סטד16

 סי6"ט כרכרי נווטרח וכן 3רחוס תקוס )סס יס טמגוקכיסגופייסו
 וקטניות סירות נויגי כ3 וכן . וז") כתכ ע"ג י"כ רף כפ6"טדס6
 ו6ס על"3. חרט עטך ט;יס ת1ך 3כורקו 5ריך )סת3יעטדיכן
 3גנורי ונוות' 3יחוס יכו) 6ין ס6 כריקס ס5ייך 6נו6י6ית6
 עיין )6 וסרכ ז' דין )ק:ון טדכ סנוקס: נוס נותורן)וכזס
 י"ט( ט"ק 5ק?ון וכנו"ס סטור כדכרי יק ע5נוו סר6"קכדכיי
 סדרכן קטכיות נויני דכ) 11"3 כ"1 6ות עטי חנוטסגתיכ' ייוחס כרכינו 3סרי6 נוטלוע וכן 3יחוט יכו)ין רכס"ג ור6י636

 )סס 6ין חדס י"כ כהוך כסן וכי651 ועדטיט פ31ין כגון5סת3יע
 וערטיס כ0ו)יס סגנו65יס תו)עיס )6סור 6ין ומ"נו וכו'תקכס
 נוכחו' ע)יסם נוסחדת וסק3י0: סק)יפ: תחת )קיקעכנוחוכי

 כנוחוכר 6פי' ס6ין ע3 סטורן כיס קייגן 631 5י כנוקוס עונודכי
 ס63 6פי3ו וגפ;יס וזיתיס עיקר ססס כטרכיטין גלו65ת6כ)

 סרי כייוח סס 3ענווד טיוכ3 .פרי כ6ת5ע כנוחוכי 6וכנוחוכי
 )וידוע טכ") עיקר גי6ט וכן ו6סור. ט6רן ע) סטורן כנווסו6

 3סדי6 סיי דכריו( 6חל וגנוטך סי6"ס ת3נויד סו6 ירוחסטיכיגו
 יק סר6"ט ק6נור 631 )יחוט ננקוס 3טס דיס 6נוריגןדכגקוכיס
 סכ"ח ק) סטול טטרי כגוסח6 נוסווע וכן סק3יפס כיןכגנו65ימ

 כגקוכיס ד6ף תט6ג"ן תומ' כטס כתכ ק"6 כמינון כו ככ63כן
 כס"ע )טחחיר. דטוכ. ]1[ : 51"ע 3רחוס כוק1ס 3סס ד16ן6כויו'
 סטמיט טמ כטג"ס וסרכ כסיטכ"6 פטק ו' סעיפ פ"דס'נון
 ע5נוו כפו)ע 6פי)ו )סק3 סרעת1 נוטנוע )גנורי סנוחתיריןועת
 ס' ט"ק כמנווך נו"ס )פי נ"3 סיס וכן 3רחוס יכו) 6'ן6מ
 גס סרכ 3דעת תסכינוימ פ"ר כטינון וטט"ך טטט"ז ל6יתי6ך

כפגיס
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 משם נופלין אנו בשלין מקומשהשהיר שכל מורנלין אנו ולפ"כך כר והלך ורחש האצבע ציפורן על איתווהנחנו

 : עכ"ל הכשירו ווה ]1[-בעומק
 שנימ ראחר מותרין משנתלשו חרש עשר שנים עלייהו עברו אם במחובר שהתליע ~תן ראף פאום ואמיינןוא

 ראם מתים בין חיים בין רמותרין פ' סיטן בתשובה הרשב"א וכתכ בעלמא כפרשא הוה התולע הדשעשר
 בזו עור הרשב"א וכ' .והר"ן הרא"ש וכ"כ בעלמא עפרא .הוא וא"כ ]ט[ חרש י"ב תי אינו ]ח[ במחוברהתליע
 חוכך אני דורש י"כ עלייהו ועבר אותמ לברר אפשר ואי נמלימ לתוכו שנפלו ברבש טרוקח רבר מיהוהרושובה

 : עכ"ל כתוכו הנממנים השלמים הרברים ]י[ ולקיים להעמיר ררכו שהרבש לפילהחמיר
 רכמ' ממקנא הוא כן הארץ על השור? שרץ מקיי דלא מותרין התולעים אף שנתלשו לאחר הפירות התליעו אםדן

 שמת אלא לאיץ הגיעו לא אפילו ]י6[ הפרי מן פירשו שלא ורוקא פ"ר סימן הפי"ר וכתב והפומקיםפא"ט
 על או ]ינ[ הפר' ככי על אלא פי' שלא או מקצתו אלא מהפרי כילו פירש לא ואפילו לארץ שהגיעו ורםבאויר
 ז"ל הרא"ש לא'א נהירא ולא אח"כ ופירש הפרי תוך מת אפילו אומר רהרמכ"ם אמור לפרי מפרי או הנרעיןגבי
 המבים ושכן הרא"ש כרברי ]יג[ חננאל ורבימ הלכות בעל בשם מהמ"א פ"א משנה המניר וכתב המי"רעכ"ל

 : נקמינן רהכי האו"ה וכ'הרשב"א
 שמא חיישינן לא לחוץ נקוב חורו אפילו הפרי נתוך שנמצא זמן כל התליעו ואח"כ נתלשו אם הרשביא כהבן

 בשם בשערים וכ"פ פירשו שמא רהיישינן כה"כ להחמיר ריש כהב פא"מ במררכי אטנם ת"ח רעת וכןמ"
ראב"ן

 יעקבמנהת
 טכ"י פ) קנותחסי' טזכלוגות טפו כטס כתכ חדט1ת3פגיס
 ז' טפיף כס"פ כסג"ס טי3 וכ"פ . סכסייו וזסו ]'[ סיי:ט0פרי ח6חי )תו)פ )חוס  ו5ין סוכ  כרמת )סחחיו ר16י 13ס"5כןרנויק)
 ק'6 טכטינון 6ט"פ ק'( ס"ס 3פ6"ט ונו0יס") סס)וספע"1
 כטג"ס סרכ דפת וכן )יחוס יכו) 66"כ ח1)ע )6ט1ר ר6יןפטק

 )סרי6 נווכח וכן )יחוס יכו) קטן ס0ה1)פת דסכ6 51")וספט"1
 נוסיכ 6ת") 3דרך ויק יפ"ס סינון 3תס31ס סס סיסכ"36רכיי
 3פי ד)6 5סוי רח"נו כתכ )יחוס יכ1) ק6ין ססכין )קו6)טס
 פכ") נח1)ין כן סטוני גר6ס ז"5 סיס"י "פ"פ חחטרוחס
 סיכ1) נוסוס 6מול יס"י )רפת ס6ף נוכו6י דכייו כייס536
 סט"1 כזס עיח וכחגס וחסרט") ו0עט"1 0יכ רפת וזס5יחוס
 עחאפ נו65הי סונ . פ"ט כ' ס"ק סס וסס"ך ט' ט"ק פ"דכטינון
 סיכ פ5 ונותנויס כזס גס ססיגיט פ"כ קפ'6 דףחחורות
 נוקונוו 6ין כו6ור קטן סטתו)פ רסכ6 וחו)י ח"). וטייסנסג"ס
 סיסכ"6 דכיי י6ס )6 סו6 גס וכור6י פכ"5 5יחוס יכו) ס)56ר

 : פכ") חידי קסס 1)6 )סרי6 כן ונוסחפ רח613י כתסוכתוט5נוו
 ופ5נוות גיריס )1 ס6ין רכי רכ) 6ע"ג חרט. י"3 חי 6יכו]ח[
 )וכוד6י סופטימ פ' ניכס וכר6ית6 חרסיס טסס 656 חיס6יגו
 חרסיס סטט )6חי טכות 6ף מ"נו כח5י16ת( רפ)יג נו6ן5יכ6
 כפפר6 גפס0 חרס 1"3 )6חי מט6"כ י6טוי סכות סין סויעריין
 ס61 ו6"כ ]ט[ ע"5: פ"6 דף סכפ כנ6ל ופיין ונוותרכע)ח6
 ספוסקיס כ) נוסכופות וכן 0סיל גסיף )גנויי רנוותי וחסחפטסין כגסיף וסוי נזס סייס ג' רין נו"6 כ)) וכ6ו"ס נפ)נו6.פפי6
 כ) תחורס נסוף וכד6ית6 יג"ס סינון סייכ"ס כתסוכתוכ"כ

 רלוותר גכי)ס נוכי5ס 6פיוח )פגין ס6יסויין כ) ט'פ כתנוויסנ"כ נוכ61י וכס"ג וי'ג( 6סייס נומ5י )חון נוותר 6פין0גסרפיס
 סעיף פ"ו סינון רכס"פ )6ף ס"ר כ)) )קנון וסוכ6 טפנו6חס6י
 6ית ל1חייגי טפנו6 סס יזסר לכתח)ס סרכ סייס כסג"סז'
 סס ו6יכ6 מעח6 סי651 )פגיגו פכטיו 6פיוח ס610 כיוןניס
 ו)קנון סמ כחכו6ל גרו)0 חונוי6 סו6 וגס סס סט"ז כנושט וחססגזייס
 סיוף סין כס"פ סכ"י סייס פ"ר רכס"ס ק5ת עיון 5ריך 6ך ס"ר(כ))
 יפו6ס דכ)16 נוטנופ כפ)נו6 פפי6 רסוי רפו6ס נוסוס )6כ)ומותר
 וספוטקיס סט"ס גגר )כ6ויס סו6 רס)6 זס )1 נוגיין ירעתי 1)66מול

 )פגין פ"ו נטינון חרט רי"נ ריג6 ס6י פטק וסו6.ע5נווטגתכתי
 6כ) חייס נו6ויחת זס רין ס51י6 וככ"י גני)ס נוכי5ת6פרוח
 יפ61ס נוטומ 1)6כ)ו סין )קיוף נוותי ס)טון 3זס כתכקס
 6יטור כנונע) דסוי רסטעס 61פסר יפו6ס נוטוס 6165י 6סוי )6וכ)ו כרי )כתח)ס ר)סיוף נוירי קסס )6 6"כפכן5
 פסק וכן י"ט רין )"כ טינון 163"0 נוסלופ וכן )כתח)ס3יריס
 ופוסקיס מט"מ נווסכמ כ3י 3טלוף 36) יג"6 טינון 3י"רסינו"6
 סט)נויס סרכיים ]י[ 51"פ: לסואס וכ)6 )כתח)ס 6פי)ודמותר

 סר6"ק כתסו' 6ית6 וכן טרקכ"6 כת"וכת קס וכ"כ 5דכקסנפ) ס6יסוי )כ)ות סר3ס דרך ו6רלכט סגחתך רכי נוס6"כ .סכטמגיס

 נו3יכין כי5ר 3פ' סר6"ס וכ"ט תס"ז טיחן 63"ח ככ"יס631
 ר6יי' 5ייך וי6י' דכייו פ) ס0 כתכ ו0י6"ס יוג0 ר'3סס
 טיחן )6"ח כג0"ג כטיויי ופ' ק6חר פגין )6יזס טתומימויכייו
 : )"1 ס"ק פ"ד מיחן כק"ך ופיין 3זט ס60ריך ותס"זיי"1
 6"ט ס"פ כס"ס 36פיות טגי כ) . )6רן טגיפו )6 6פי)61[
 פו)ס )16יר פירטו כס"ט סס פוד 61ית6 1)חוחר6 6יפסטו6

 וכדרי' )חס ירפתי 1)6 סטוי ו0קחיטו וכ)פ' ס6ויר מןוק)טס
 פי' סמ רס"י דפי' כיון ותירן 3זס סרגיס ז' ס"ק פ"דסינון
 ר16י ד6יגו חסוס חותי וחתס פייס' 6ת") ח6י פו)ס)16יל
 וחתס פיס' ספמק ויכיגו . )6 )רחוט דר16י חיס 36))לחוס
 ס16יי חן ק)ט0 כ"ס6מוי

 ד6"כ רפתו )מוף יררתי 1)6 . פכ")
 חפי' כ"ס חכח ג)נור ג"כ רס6 טפרי )גג פי' סטיר גקט~גבעג
 פ"3 סרנו3"ט 631נות 6ת"5 3דרך סס וכפייס"י גיפיגת' גגעל

 טינו3"מ דכת3 60 1 זס חטפם 0פרי גני פ) פי' סטנויטנו0נו'6
 3ס"ם קגוימ עתו )ס ס6זי) )פי טייגו פו)ס )6ויל דפי'ס6י
 ו6ין יחוק נוקרי נויתס )6חי י6ף מוכי ו6"כ נוסו וננתספי'
 6סור וחתס רפירסס 6חריגן 06 ד6ף כ)) )וחי תנו65 6מכ6ן
 יוחט ולוקרי נותס כט0י6 )6ין סגיפ פגיס כ) ספ) )פיטייגו
 פ) וכן כ)) )6רן סגיפ ד)6 ס16יי נון כק)ט' נוס6"כ)דפתו
 )1נור תח65 06 כריך )6 זו ד6כעי' סינוכ"ס )רפת 5")כיחך
 סו6 6ת") חקוס רככ) רעתו ידוע ככי דס6 רס"י וכפי'סו6

 גכי 3טכוו דקידוסין פ"ק סר6"ס וכנו"ט ר6"וגס )6יכפי'טטיעו'
 דס6 )6יט1י ונותס נפייטס פטק )נוס 61"כ 6טס ח5יסנוקדס
 0רחכ"ס וגייסת ד)דפתו 656 יס"י )פי' )סיתר6 6ת")6יכ6
 סי' כ6"פ סרייסס ח"ס )פי )6כן 6ת") כריך כ)) 6כעי')6
 סק6חר פד קחיית6 )6כפי' פטיטות6 סוי )6 י6ת") )"ז ט"קק'

 6כן נוזון ר6יס יין פכ") כרין חירוס וסו6 6ת") כט"טכסדי6
 פדיין סגרעון ו6פי)ו ניפון גני פ) 16 ]יכ[ : 5"פ סטולפ)
 ור6י ד6ז נתוכו סתו)פ ו6ין נוגוקכ ססגיפין כגון ספייתוך

 פ"ר סי' ספריסס כ"כ סגרפין ' נות1ך י65 כפרי סגנו65סתו)פ
 וכנו"ט כזס סינ )פגי גזדקר טפות . סר6"ס כדכרי ]יג[ : ז'ס"ק
 כסס )סיפך טתכ סס"נו דכ6תת י"6 ס"ק פ'ר נמימןסס"ך
 סחזר גר6ס )כן כד"נו כפ5חו 0רכ וכ"כ וסיס3"6 וסיחכ"ןי"ח
 וכ"פ סס"פ ספמק 60וטריס כרפת טס וסתמ ד' סעיף כק"ענו
 כדפת טפיקל כס"פ 0נוחכי רפת כתכ סס ססק"ך ו6ףככ"י

 סכרח 61"כ כסהס סר6"ס סכית נותח)ח סכי6 ו)כןסר6"ק
 טתם ע"ז וספיף ח' טפיף )קנון וכן 6וטרין יס כטססרנוכ"ס
 סכי6 65 סכ"י ד3מפיו הפ"ג סס ס'תכ6י וכננו סי6"טכסכרת
 כו' סינו3"ס 36) כך 6חי וכתכ סי6"ס רכיי6)6
 נוקום נוכ) כו' סס)כס גרטת סי6 סכך סס"נווכתכ
 סר6'ט טמ3ית סלפתו גר6ט ס)ו ס3ית 3לק כטפר ז0 ע)נונו"ט
 חד6 כ)) ונווכיחים כרוייס ד3ליו 161ן סט"ך פכ") פ"ספיקי
 רכו"כ כטי' ע5נוו 0ק'ך וכנו"ס כק"ע ס3'י ק) לרכו ילועדככר

כקט
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 יש תולעים שם ה*ה אם מפק אכל מתולעים ביראי ורוקא ]יד[ נוהמן רהכי קע"א מ4' בת'ה מהר"י וכתבראב"ן
 זה וטעם בכך ורי רותחין במים ב'שולם בתחלת ילחנם הנקובים להשליך יפה לבררם ויש בריקה ע"ילאכלם

 : למטהיהבאר
 לדעתליע שדרכו פרי כל הרא"ש כקב ולפיכך אמור כתלוש או במחובר התליעו אם מפק הפי"ר עור כתבן

 והמנוקבים המחולעימ צוננים מים לתוך יתנו חרש עשר שנים ולאהר חק:ה לו אין ]ט1[ חדש י"ב הוךנמחובר
 הרשב'א כתכו דכן ב"י ובתב . עכ"ל מיר יומת ]טזן תולע בה ישאר שאם רותהין כקררה יתנו ואח"כ למעלהיעלו
 אמ בריקה בלא "ש ח י"ב תוך ובישל עכר הרשי"א וכתב בריקה שום ]יז[ ליה מהני לא חרש י"ב דתוהוהר"ן
 בהן מצוי רערשים פ"ר כם*מג המור שהכיא הרא"ש מרברי ומשמע עכ"ל מותר לאו ואס בורק לברוק יוכל]י"[

 רעת למ' רשר' לע'ל נק-_אר כני לרה,ש 'כ,ל לא אכ אגל בהוכו לרחןש .י_.ל -ה'שר.ןנרל
 הרא.'"

 מפולץ ]'ק[
 תולעימ בהם שמצוין ואומרימ חמין קליות מכשלי על התרתי כן וז"ל מיימן בהב"ה וכ"כ בערשים וה"הואןנים
 אין ההה דבזמן ואושר והמקום הזמן לפי משהנ' זה ררבר ונראה עכ"ל זה ממעם והתרתי לחמה הקליפהבין

הרח'מ
 יעקבמנהת

 ;הפסט ננקונווה דכרוכ 5"ז מיננן עזליס ננגהס תסוכתכסס
 ד6ננרי' ס6 ועוך כט"ע ססוכ6 טגיס כרעת )סחנניר )חוס"נו;טג
 סיכ6 סיי;ו כמהס תח)ס טסכי6 סר6טוגט כדעט )פטוק סכ"ירדעה
 כהט31הו סס ננפ6גו לסר"נו וכגדון )סדי6 טלחקו;יס דעהדננפורט
 רק ננה 3פי' )סדי6 טננתירין רעת כ)) סכ"י כהכ ס)6 כ6ןנוס6"כ
 )6ר7 סגיע )6 דטייגו רכ"ע 6)י63 סנווטכלניס סדי;יס הח)סטכהכ
 כתכ ו6ח"כ לסרלנכ"ס 6)יכ6 6ף לנוט;ס וזס ד6טור ו;ו'וחה
 )מהוס טדעהו ננסנוע 6"כ ננה כפי' 6ף ס6וטרין דעתסיס
 6יגו וד6י זס ח' כטעיף לנוכח טכן עוד ונו"ק ." ס6וטריןכדעת
 נומעי' עור וכו"ס . ט"ו ס"ק )קכנן וככו"ט 6יפ;6 לנוכחדסס
 וכלו"ט כקערט סגננ65ימ כה1)עיס סיוהיר כחס כס6 כוו;הוט"ז
 )דעת סס נולסיימ ד6דיכט ר6ייס מסס 61ין נו"ב כם"קסס"ך

 )דעת לוק6"כ נוה פי' סלוהירין 3רעת ווק6 כזט כוו;תוסנוהירין
 סלותירין )דעה היכת ע) 6חר פי' פירס נו"ג ם"ק טס קכס"ך 6ףס6וטרין
 טם כס"ע כ' דס6 רחוק פי' טטו6 יר6ס כדכריו טננע'ין נו"ננע"ס
 )פפ41מ~ע סכ"י וכ"כ כנו"ס סס טט"ע כווגת כ6לוה ט6ום,י'6כ) דעה)סדי6
 טלננן נווכר"ר סינרותס ט6)וף יו"ו )פגי ס5עתי וכן . 3)כוק טסוכ"כ
 ודוק6 ]יד[ : )כהח)ס 5סחיויר )חוס ור6וי עלוי וססכיסגר"1
 כהוכו יט 6ס דט)6 )י ננוכגיס 6יגס סרכ )' ננהו)עי'.נוד6י
 כדין כסכווך ו;נוכו6ל כדיקס ע"י הקגט )1 יס ג"כ נוהו)עי'וד6י
 טיננן כה"ס )סדי6 ננסר6"י וכ"כ . טפומקיס כ5 נוקנועוה וכן .ז'

 ט"ט ננטעמ 6"5 כייקס 6פי' נותו)עיס דכספק סס ונוסיועקע"6
 וכ6ננת פייסו )6 טת6 כו סיט ו6ה") ת1)עיס כו סיס )6מפק
 ט"ק פ"ד סי' וכט"ז 51"ע כ)וס זס ננחי)וק טרכ טזכיי )6כק"ע
 6"5 כה)וס רק כננחוכר )סה)יע דרכן ס6ין דפירות כתכי"6

 ד")6 דעהו )טוף יידתי 1)6 כדיקט כ)) כעי ד)6 ננסכנעכדיקט
 הו)עיס לוטוס ר6ף פוטקיס וט6ר וסר6"ק סטור ננדכריננכו6ל
 כדיקט דסיי;ו כדיקס 5ריך חדט י"כ )6חר דטיי;ו כת)1טסגרי)יס
 ז' כדין כ6ן טרעכ וכננ"ס 3כך קדרכן ;יון ויותהין 5וגניןדכויס
 כריקס כעי )כהח)ט 6כ) )סהיר סיטכ"6 כ' ו3יס) עכלודוק6
 5וגגין רנויס תקגס פי' הקנס. )1 6ין ]טו[ : י"ח כם"ק וע'51"ע
 1כן כם:ו1ך ית63י וכ6קל ננט;י ע5נוו כפגי 6' כ) כורק 606כ)

 סדרכו פרי כ) טטהכו )סדי6 פ"ך כמי' וסעוי סי6"ס ננדכריננכו6ל
 מקמע כדיקט כ)6 חדס י"נ ה1ך )6;)ו 6םור כמחוכי)טת)יע
 תיס 'תוך תיד טיציס ר)6 תידווט6 י1תת ]טז[ תט;י:דכריקט
 ועול סחו)טוס ;) תיד יתוחו )6 רי)ת6 תסוכו ט"גורותחץ
 ימיל עכך וחזרו -פ" ככל סת6 וגס סכלי מן ת" יפיטודסח6
 תו)עיס עוד סיט )הוס יס ו6ט וטנותו)עיס סננגוקכיס ;)ננהח)ט
 וזט )חון הו י65 1)6 יותחין כנניס ימוהו )חון גיקכו ט)6כפגי'
 סטורדעת

 וטל6""
 נוותר לנת לפי' סוכריס וטר6"ט סטטול 61ף

 טו6 יפס ננגטג סזט כתכו נו"ננ והזלו פייטו טנו6 חסטו )6וגס
 וז"5 ;"1 6ות ט"ו גתיכ ייוחס יכיגו וכ'כ רכ"ע. 6)יכ16י651ין
 כד' ט3ע טכ6ר וכ"כ סיוכ) נוט ככ) תק;ט )עטות )סס51י*ך
 יפס נוגטג )טון טעתיקו ס)6 יטרכ סס"ע כוו;ת וזס ע"כפ"6
 )טחנויל כט"ע טחטט )סיטתייסו ק6ז)ו )פי 1:עור סר6"טקגתכ
 לפטוה מתוי3 ווריג8  לן פל  וס"ל( וחזרו )פי' )וטרכ נותכפי'
 כמי' טפליטט כויגת ;") 1כ1 י"ג( ם"ק )עי) לופת"ס %כויקס

  פל  וטטיג כ"ר ט"ס פ"ר 3סי'  סס"ך  טית  וכחגס  ט"ו ט"ספ"ו
 ט"ס 0ו8 טוס תלה  3ויסט. ט1ס ]יז[ וס"ל: 013טפייטט
 י"3 רהוך ג' סער ג' 3יה מוף וכהס"ק 3הס"6 )סדי6סרס3"8 וכת'י תסני ל8  רותהין  ותים  3ויסט וק תסני נוקסווו8י
 ג'כ  וכת'ט תסלי רכריסס תטתפ 3ריסט  3ל8 ל8כלו  8טורחורט
 3טמ  כסתוך  פלתו סר3 וכת"ט  ו0טור סר6"ט כקס ט"ו ט"ק)ש)
 ט"ט טו6 סוס  ר%לה פ"3 פ"8  כרף טכפ ס83ר וכ"כ  כהוכתל8הי
 65ו ו6ס ט3יטו) 6חי עריין כודק )כדוק  יוכל  ךיחן : טמופיין
  ט8תרו  כררך פ"כ פ'  רף 3תס"8  סרס3"8 להכ  וסטפס .יווהר
 סיתר כחזקה עונודת סטי6 נועייס כ;י וגט3 ו38 83 63ס33סווס
 תכו65 ו,ם כיט טוס 65 ד)ננ6 חד6 מפיק6 הרי 6יכ6 רסכ6ועור
 טרכ רפטס %ס לפי  ו8ף מכ"ל  ונטל  נתוה י)כנ6 כיס סוס)וכנר
  )יט ד6ית טיכ6 6פי' ס"ט דנותיריגין ז' דין טוף ננ"ס כ)))עי)
  יהכ6ר  )וכ6טר כריקט 6"5 3כהח)ס 8פי' ו%טתפ 3כריססהסנס

 כסתמ  פי' טוחזק ס)6 וסייגו . וז") "מ ומייס ג'  רין  טוףוו"8
 1)6 ור8י  סוי  3לך טסוהוסו כ%רעט  פרסימ  8כל סטניוהתיני
  תקטט  ר)6  רוסיס סיינו וכו' פי' סגהכ ס6ו"ס כווגה עכ")מפק
 פכר ו,מ 3ריסט  5ריך תלוי  טט8יטור  כל כי  רתהתל'8ריריס
 8מ  הולפיס 3טס טתלוי סטניות 3תיני  8ף טרי וכו'  תוהרו3יסל
 פי' כ' )כן סוחזק ט)6 וסו6 כתכ 6יך כן ו6ס נווהר וכיס)פ3ר
 ג' כט נו65 כנוו ננהו)עיס )וד6י )ווחזקיס יט6 ס)6 לכווגתווכו'
 ופסוע ברור וס  כל  תותלפיי  טכולס כוך6י ס'דעיכן 6ו ו'16

 פ"ר מי' ;ט"כ כספו סס"ך כננ"ס ור)6 כדכריו טיטכ)סנועין
 וכו'  סס3ופוה רחנ ננעסט נכי ט"ו  3ס", טט"1 פל  טסטססיג
 מטעט ננהרינן 1)6 מפח ננקלי 65 )טה)יע  ריכן  ר,מ  טסוכהכ
  3ר3רי  סיט3 עיין )6 כוד6י 3קי5ל עכ") ס16"ט וכמ"סם"ם

  פפס כ6ותו  לו6ולי וכת"ס  לסיפך  לורכריסס טיווכה ו8ו"טטיטכ"8
 ול% כ"ה ס"ס  סס"ך כספרו סטעתיקו ס16"ס )סון רק ר8טל6

 סמ סט"ו סורט ריפס נתל8 טס  תר3ריו  תסוומ וכן  פלתוכ8ו"ט
 ילל כרסו ו6ה"כ  פל6רין תטס טמיר 8נטי טמסו טר18יניסספל

 3טט סכתל6 סוימ  טלסחו  ט8ותן  הולפיס 3סס ומל8וטהנוני
 83ריטוה ר3ריו ופ"ס ס"ם תסיס  תוהיין  פל8רין 3סס  ו8פוהילפיס
 . טיט3 )טה)יע סרלכן כו וכיו65 טי6זיגקיט )כדוק ;כון1)כתח)ס
 מיני 3ו וכי651 וגיופין וטירז ופ)וכנין די6זיגקס טנ"חוכ"כ
  תטתפ וכן כריקט 5ריכן כה)ום וכין 3תתו3ר  לסהליפ  טררכןפייות
  ס"ק פ"ר 3סי' סט'ו כת"ט וד)6 זס וכרין ו'  רין לפיל טר3תרכרי
 6)6 )טת)יע דיכס ס6ין יכיסיס פייות כו וכיו65 די6זיגיי"6

  3רורי' רכריו  ו8ין ט3"ה  פל טטיג  טס ח' וכם"ק 3ריסס 6"לכה)וט
 וקיגי התי ת"ו סטכסיג ר6יהי  ולן י"ר. ט"ק  לפיל וכנו"ט כזסכ))
 פר6ג רס"ס  ור"ת 8כ"ר ו5"ל  סמפון תוטר"ר  טתפורססטג8ון
 כריקס 6חל ער כ6)1 טפירות )6טור )טכריז  5וט סחתסס3יתוה
 3ינוימ כ6)ו פירות נו)6כו5 גנוגעי' ורכיט  ד6פטי נוט 3כ)טיעכ
 גפולימ וגס  3פרסיס וס"ט .  ו6פוגיס  כפוליס  ]יט[ : טו6  יגנין6)ז

61פי;יס
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 וכן מדיקה ?"ף עדשים לאכול רמותר אפשר ולכן כף כל בדול חורו אין מצוי הוא אם ואף בערשים מצויהרחש
 חדש י"ב לאחר הם מהר"י דברי דאפשר לדחות דיש דאע"נ בעדשים בדיקה דמהני מהרא"י בשם ש"ד בהנ"ההוא
 להם דאין הרא"ש דכתכ הא כתוב מצאתי ]כ[ וז"ל מהר"ש שמיד' בא"ו כתוב ומצאתי שכתבתי מה נראהט"מ
 שיתנן דהיינו הרא"ש שכחב בריקה אותה בדרה דוקא היינו להתליע שדרכו בדבר חדש עשי שנים תוךתקנוץ
 ערבי"ש 'מקורין וץקמניו' דבוררין והמנהנ ]כ6[ עכ"ל מהני עצטו בפני כ"א בוףק אם אבל וכו' צוננין מ9םלחוך
 לבדיקה דחשבינן או בכשקוכר להתליע דרכן שאין ואפשר מהם הנקובים וכוררין השלחן עע חדש עשר שניםתוך

 עצמו: בפני א' כל בירר כאלוזו
 מעם כך כל שאין השאר ואוכל משליכין בקררה תולעים קצת נמצאו ואם הרשב"א בשם המור עוד כתבןץ

 מעם כי חאחרימ מתיר אני מנושל בפיי תולע נמצא ואמ ג' מימן כ' כלל היא"ש וכ"כ עכ"ל פלימתןשיאמור
 מ' בו שאין פרי לך ראין מהר"ם שיעור שכך ]כג[ שבו מתולע לבמל ששים יש הפרי ואף בששים במלהתולע
 גמי' פירות דרוקא מ3רולים שקנל במו לנהונ דיש כתכ קע"כ מימן הדשן ובתרוכצע עכ"ל. שנו התולענגד

 כבירנדניות אס מוהר"ם אדברי לממור שיש כתב הנדולים מן וא' קמממ בפירות לא אבל מוהר"ם אשיעורממכינן
 והרשב"א הרא"ש מרברי ובאמת ]כר[ עכ"ל מועמ דבר אלא אינו ממנו היוצא המעם מ"מ גדול שהתולע ע"פדאף
 דברי ננד יקל מי אך ש"ד בהנ"ה מהרא"י טרברי נראה דכן ]כט[ מי"ד מלשון נראה וכן לחלק דאיןבראה
 ודאי הפרי מלכר אחרים דברים כן נמ בו שיש בתבשיל מ"מ ]כו[ קמ.ים ע בפירו לחומרא לנדץונ שכתובמהרא"י
 כמ"ש אימורים בשאר שמחמירין ככע נכיל' נעשה התתיכה שמא ]גז[ ולחוש להחמיר צריכין ואין לכ"עשרי

 בשאר ועוד מהרא"י מפי ש"צא מאחר עצמי פרי באותו טחמירין אם ומני עלה לומיף דלא דהכוהשערים
 שהי'מב"א הואיל בכהצ להחמיר אין לכן אי"ה לקמן שיתיאר כמי נ"נ חתיכ' אמרי' דלא לומר מקילין ישאימורי'
 יש ולכן מנים רהוי משום או0ר דץקולע מעם ראין אומרין דרבים לר יתבאר דלקמן ' ]כח[ ועוד מתיריןוהרא"ש

להקל  יעקבמנהת
 ו6' 6' כ) )כרוק 5ליטין חרס י"כ רתוך טך6"ס כתכ ע5ננוו6פוגימ
 3פו)ין טננו%5יס דתו)עיס טר6"ס רכתכ נוט6 קטט )6ת"נו

 6ת1)עיס לק ק6י )6 רטתס 3רחוס יכו) ס6ין כיון נוותרין61פונימ
 הקס )6 61"כ ט' ט"ק )עי) וטוכחתי וכנו"ס טק)יפ' החתטגמ65יס
 )קון יק סטעתיק )פי טיינו כזט סלגיס ס)6 וטרכ נועדסיסננירי

 ינ'6ט ע5ווו טי6"ס כדכלי טנועיין כ6ננת 6כ) טי6"ס כסססטוי
 )6 טי6"ס רכתכ 60 . כתוכ נו65תי ]כ[ : נוירי קעט )6לנועיקי6
 נווגיח סרכר 1ט)6 כתוכ כנו65תי זט רין סיכ ת)ט )נוטירעתי

 6 נוע)נו סלו6 16 יותר נותגד)יס )סון דטגקכיס קטקע60פסר
 ד)יג6 כענין ל1חנועט סגקכ דתקוס )ונול 6פקר לועוד עכ")6תי
 סיודכיי כי1"ט )קיטת1 6זי) זס ג) סססחיע וטרכ טחו)ע( נגדס'

 נוכ61ר וכן חי)וק סו0 )ס)ק ד6ין נוסנו2 וטע'"ר וטיסכ"6טי6'יט

",יי
-,

ו י ק "' " א"י' %"ש%% שעשמינ י ק , "
 : סקטגעת רכורוין וסמנטג ]כ6[ ע"ס: ופ"ע טיחן פ6"טט)"ח
 כחיטע ,רוק6 כעיני ונר6ס 1ר5 כתכ ק"ג ט" כפ6"טתטיס")
 כפייות 6כ) ככייי' כדיקט )יס רעכדינן ט61 )טן וטדוננסוכפו5ין
 ע) טי' סכנ6 חייטינן כת5וט ד6פי' זט נוועי) )6 גלטין )ט1טיט
 ננסגי )6 יותחין 61ף נוכחון כריקס נוסני )6 6"כ גרעינןגכי

 ופוסקימ טיכ רעת זט ס6ין כ"ז ט"ק פ"ר כטי' טס"ך וכ'עכ"5:
 רקע"ג פ6"ע ננ)ה כננערגי וע' ט6י כ1)י 1)חוס )ח)ק 61יןר6סוכימ
 ורכייו ט)כוס ע5 סס )וססיג טי6"ס דעת כזס ג"כ סכתכע'כ

 )וחות סני וכספר וק")( סג)יון ע) סס ס60יכתי כנוותמוסי'
 16תס )6כ) 6ין וויינקסי) וקירסן דפ)ונון כתכ ע"ז כד'סכיית
 )ח5ו6 נו5וי רכר טזט ת1)עת כו יס 06 6ותמ )כרוק פתיחט3)י
 דנוטגין וס6 עכ"5 זננכיס וכק5ת סחנוות 6י5ות כק5ת ת1)עימכסס
 וכריר' כדיקס כ)י יכסימ נופייות פ116ירי) סקויין 5וע11יי"ג)עטות
 קמ כתכ ונו"ננ סתגטג עעס חכתכ כנוסרס") ע"ס כ))ופתיחט
 1ננו65 טגיעינן ננטס סכולרץ 51נניקתס כיסו)ס )6חל ננ651ד6ט
 ט' יס 06 נוסעיין כי5ד כ16נוד )קער ס5ריך גקוכי' נוסןסרכס

 נ"כ ס6)ט 5דק 5נוח כתסוכת ועיין ע"ס טנותו)עימ גגדכ6ונני
 סעוסין טפ116ירי) 6)6 )טחנויי נו5רר 6ינו ננסרס") רגמטכתכ
 גגד ססימ יס 06 3טסתפק קיט קעגים פייות וו"נקסי)מקירטן
 סוועקקי"ט פ5ותין קקויין כנכריכי"ן טעוסין כן ק6ין ננססתו)ע
 )קנות נוותיין וגס כ"ח קען טעי' )קנון ועיין ענין 3כ)מותיין
 סטחין 6גסיט ק5ת ס6כורו ננס 5חוס ו6ין סעכו"ם ננןספ6וויד5
 : ע"ס כ)) ו)קנון 6' רין 5"ט כ)) ריס וע") חזיי 3סוננןטיור'
 כסמ ס6ין 6ף רכיס ת1)עים ננ651 6ס ננס6"כ . תו)עיס ק5ת]ככ[
 ח)6 תו)עיט טור יס סכו6 חייט" ננ"נו כפ)יטתן )6סור כריטעס
 טי6כ"ר כטס כטנווך סרכ וכ"כ . כטי5 !6 כ6)ף 6פי)1 וכייטגימוחו
 פ6"ט כ6גורט . פיי )ך ר6ין נוסי"ס סיעוי סכך ]כנ[ :וטרטכ"6
 1כ16"ס תס"6 טי' וכרוקח תו)עיס כדיני כננטרי") דכריווסוכ6
 ננד ט' כו ס6ין פיי ס6ין קכ)ט סמעתי וז") כתכו ק' וין כ"1כ)5

 וקו)ף סתו)ט זורק ס)כס )חון '65 ט)6 זנון כ) כתוכו סגד)סחו)ט
 דכגיקכ 11") ס6ו"ט וכתכ . עכ") ספרי גוקכ ק)6 סתעע טכיכטפיי

 וכן ]כס[ : כ"1 כס"ק ועיין פליטתן 16טר 6יגו ג"כ 6חרימד3רימ
 כ0ג"ס ססר,"י  ר3רי  ולפ"1 ס"ר. כסג"ט  חטו6"י ננרכויגר6ט
 כרכרי סיטכ סנועיין כ6נות 6כ) . קע"כ 3סי' )תסוכתוסותריס
 כטכו, טרנ"ס 3וס  ט5ריך וכ3ר  3רכרע  סטירס ס6ין יי6סנוטר6"י
  מ"ג  רט"ססמרימ

 ע"י
  לכרימ ג"נ  13 סיס  3ת3סיל ח"פ  ~נו[ :

 פסק 6יך 61"כ סת)יעו ס)6 6חרימ ופייות רוטכ טס טטיט6ף רנוח:ויי )טרי6 יי6ס כתסוכתו וסנועיין ננטר6"י דכיי גגריק) נוי 6ך תח)ט סכתכ כיון כזט טיכ דעת )ס1ף יירתי )6 .6חרימ
 פרי כ16תו נוחנוייין 06 וטני סרכ דנו"ט ועור גגדו )סק5טרכ
 כרכריס )טרי6 לויייי נוטר6"י וכ6נות  ננטר6"י ננפי סי65 נו6חרע5תו
 6' פרי )כס) סטיח ד)6 נוי)ת6 סו6 וגס עתו סנתכק)ו6חרימ
 כטג"ט ח'  טעיף פ"ר סיננן כק"ע וכ6נות כ)) ונויק רועככ)י
 : סתו)ע נגד ס' יטיט ס)6 פרי )ך  ר,ין 3ססמ סר3פטס
 6ע"ג דכוק  6יסוי  כנל נפו  נ3ילט.  נמסט סחתיכט סיו6]כז[
 רכוק 6יטור ננקיי תנויד כתוכו טנוונח כיון ת"נו נננוס דכוקד6ינו
 : י"כ ס"ק 5"כ מי' כט"ז ועיין ע"ר נו' דף כננ"ס יג"סוכ"כ
 )ענין וטיט . זכוכ )ענין ג' דין נ"6 ככ)) . יתכ6ר ד)קנון]כח[
 וכתכ 3וס  טר3 מל  טסיג )' ט"ס פ"ר כסי'  וטס"ךטת1)ע
 סס  ססכי, וסרוקח סיסכ"6 טמ כזכוכ דננסקי)ין 6ינו וזטוז")
 ס6ין סעור 1ננכי16 טהטכ"6 כתכ רס6  תלוי 6וטרי'  פלמןוסס
 תט"ח  טי' סרוקח נוח)ק וכן כפ)יעתן סי06רו כך כ)כטס
 כתכ רס6 טוכ סכויע יפס ננ"נו וטרוקח טרסכשה רמטסזט )ונוי ר15ג1 %ם 6ף וכ6נות . עכ") כפרי )הו)ע וכו3  3יןלטרי6
 וז") ע"ר קי"6  דף ס'  טי' כו וככ) לל"ט  טי' דעימ תנויסכתסוכת
 גנו)ט תו)עת כגון ססי5יס נון 6חד סת65 נוי ז") 6)פס )לכתסוכס
 כסיננן סכ"י כתכ וכן טתכסי) נ6סר 1)6 6ותו נוס)יךוזכ1כ
 סרכ ננטכלע' )זוז ד6ין "ג') )כן )טדי6 וטל"פ 6"ח כקמק"ד
 סטיג ו3חנס 1 פ"ד כפ' וסע"ז פ6"ע ס)"ח גחסך דכייוו6חי

ע)יו
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 זועךק:עלה;;:ן גן"ג נק,ונ :ך:1 י; :ע":י '1"ין,ןן ךהם(ן"1,י'י(י-",ךג~:ן,בעיגןשאששן5ןפו"ןס"(.זיזהש'צ"
 1 ז י מדבש לתקן אלא מוונהינו שאין :מלה יחמם יהייי יני בכ,.נטי,ם

 נןך-""צןנננל "ע5גוק8484141ש:ן,,ן%%"%
 'יק

 עב,ואמי':"
 חזי ופוק עלייהו ממכינן מ"מ מחמירין ראנו אע"נ לעיל ישנתבאר כמו להקל צררים הרבה יש כי גםאימורא נע,:ע יהעחסנוג א'ן,מךר:.ענ,4%די:פו.זטמנ ,ייהק

 בשם כ"א.ט כתכ האגורה אמ:ם אמור וטלח בקטח הנמ'נא'ם חולעים ג' סימן כ' כלל בתשוכ' הרא.ש וכתכי

 טשמע ש'ד ובה:'ה ש קנל דכן 1, .כקב 4 ל'ש,ראל 'מכרנו פן לעכ.'ם למכרלהת'רקמין
רהוא

מנהת
 ק8)0 ריק 5רק 5מח כתקוגמ וכ"פ . ע"ס נכס"כ סס'כ ססע)יו
 יס קסחתיר מ0רק") )רעמ ר6ף )סטי6) קם ק0סיכ 8)6כ"6

 )0חמיר ס8ין פטיט8 סרכ דעמ 1)פי ע"ט 8100שככרון
 רק ]כט[ : כ"8 ס"ק )עי) ועמ"ק כ)) מגודגכי' סכעטסורי)8

 נ"כ דככ' סרטכ"6 מסוכ' קס מכי8 פשר סי' ככ"י . 3' 816חר

 כרכי דקי"ל מס )פי )0חנויר יס רכן טס סכ"ח וכמכ8םוי
 וז") וי"1 ס"ק ק' כסי' סט"1 וכתכ עכ") חזק0 סוי זמכ8רכתרי
 דככסו6ין יכממו ע) סכ6 כפ' 0ר8"ק כ' וס8 כן )ע"ר כ"13)8

 דןוק6 כרקכ"ג )ן קיינו8 דוכמ8 כט8ר מסמע כיכי קי")ומי)0
 ותמי0ס סט"ז 3קון כ8ן עד עיקר וכן חזק0 סוי זימנ8כמ)ת

יעקב
 )0יומ ויני) כמ)1ס )סמ)יע סררכן פירומ 6כ) קנפכיס כמ1)עיסזס

 כריק0 כל6 כסכתכק)1 פקיט6 מיר כ6סרו ד8ז מכחוןמו)עיס
 מסיק6 חד8 רק דליכ6 8מול סכ) ר' 18 גי כמכסי3 6ח"כ1כלו85
 8כדיקת כנוי דסמכיכן ])כ[ : וי"ח י"ר ס"ק )עי3 ועיין עכ")דכמוח
 0רגים דככרירומ כ0ג"0 קכ"ז ס"ס כק"ע 0רכ דפסק וס6כסיס.
 0כ6 דס6כי 3"ד ס"ק פ"ר כסי' סס"כ מירן כ6נוכומ סכקיס6ין
 עכ") )0ק) לרריס סרכ0 יס כי נס 8יס1ר8 8ימחזק ר)8כיון

 8יסור 8החזק ר)8 מ,ייי סתס"ג"כ ר80 לכ6ורס ממו0יסודכריו
 סט כמכו"ר כ)) טמ8 דג כהוכו יק 6ם ספק יס רס6 0כ8כמו

 80 )0ק) 5רדיס סרכה דים ומ"ט כ' כל) סוף כ18"ס סרין1כמ851
""44י לההל לורים ר6יכ6 רכל הכ"ז במי' היכ מיטוו להוי6]עב4%ר

 י- --
 י

 "י-
) * -ן 1 ( 1  4  עייע,ע ש ע;, ע,ן ,'י ,עע י ),ע עעו י/ע ע'"ק'ן " עי' עועשק1"1ןחמן1שצשול4 ע קג"ק 44ע4 וע,וק.44 

 ד8ררכ0 כן 6יכו וס8ננת כז0( ע)יו 0רגיק ק)6 ככס"כ0ק"כ
 ככט81ין דמיגס ויוסמכר8 וז") 0כע"י פ' וסר8"ק 0רי"ףמרכתכ
 . )סק) כפסומ וספק 610 כפטומ דספק חזקס סוי זימנ5דכמרי
 ד18ריימ6 6(סור )עכין"חטק 81"כ . עכ") דקט)כימ כסו6ין )עכיןוכן
 זינוכ8 וכהרי )חוננר8 ד18ריימ8 ספיק8 קי") ור8י כת1)עי'כמו
 6זליכן ממוכ6 )עכין ודוק8 ככק81ין ס61 ע5מו סטעס וזס חזק'0וי

 )סרי6 מכ81ר דכריו כסוף טס ע5מו 0ר8'ק קכמכ וכנוו)ק1)6
 סס מכו8ר וכן פסוט 1ס81 לחומר8 8ימור דכספק קסמרכריו
 כהכ וכך יכמתו( ע) סכ8 פרק וכמררכי כ6נודס יוכ"מ כר"ן)סדי8
 גדו)י' מן ור8ימי . וז") קכמכ 0סו8) כ)קון סיסכ'6 כהסויל0די6
 פקוט זס 1כ) . עכ"ל חזק0 סוי זמכ8 לכמיי מקוס )6יסורק0ורו
 חזק0 0וי זייוכ8 לתיי זס כרין ס3"ח לדכרי כ)) עכין 8יןומ"מ
 ס81 0עכין עיקר וז"ל סכה3 קס כמסוכ0 0יס3"8 ק0טיכוכנוו
 כ0רכס וכין 6חמ כפעס כין כקדרס נורוכיס מו)עיס טכמ85כ)

 יסהרו ס)6 ל") כרחיך ע) וכן ע"ק וכו' כייקס 5ליכיןפעמיס
 0כע"י וכפ' מומר כ' 16 ד8חר 0ר8כ"ד כסס דפסק סר"ןדכרי
 ור8י 6)6 חזקס 0וי זימכ6 וכתרי )חומר8 "ז)יכן לכ8יסור6פסק
 וסר' כק"ע 0כ"י נופסק לזוז 8ין )כן ז0 לעכין כ8ן כפקומ8ר8ין
 מיירי ר)8 מסתע טס ככ"י ק0כי6 0רקכ"6 )' דנס ועודכ6ן
 0רכ0 ת1)עיס קיק ולעולס פענויס כ' קמל6 קכהכ רק מו)עי'ככ'
 ק"י: כסי' קכיריכו זו מקוכ0 עס זו הטוכס )ייטב ק5מ1ל'ע
 8סוך ק)ס סקת6 קק0 )כ6ור0 : 8סור סכל ו8יכע ס)ט 8כ)])[

 ועי") כז0 קמי' ננ0 ט"1 ס"ק ס"ד סי' כט"ז ועיין מכעי'8רכע
 כייט 3ס"ק כמ"ס חזקס 0וי זימכ8 תתלמ8 כ8ן עכין ק8יןמון
 נוועט כתכקיל ונ' 0מ1לעי' לכוי לסיומ 5ייך 0מכקיל יי13י לפיאכ
 8רכע גכי מפכין ר"פ כס3מ סק"ס ממרן כ0"נ מיוככ כמכקי)וד'
 ד"0 סס וכמו' ע"3 ס' רף 6קס 3מס כפ' ועיין . קופותוחנוס
 כינווק סנו6 8' ססק יק )יכ8 ד8ז סטעס . 6סור 0כ) ])6[ :סקמ8
 סגיס מוך דוק8 מיייי זה דכ) )"6 ס"ק פ"ד כסי' 0ק"כוכמכ
 6יכ6 ו8ז כספירק 6)6 8יסור דייכ8 חרק י"כ )6חי 38) חדםעטי
 וכ3 נימות קת6 תי סי' ו6ת") מת %' 5ע מי פי' ספק ס"סמכ

 קכקיס ד8ין ]לנ[ )סק3: 5דריס סיכס וכין 5רריס כין)ח)ק ו6פ;י כ8ן( 0רכ על קסס ניכס"ג לכקיס ל80מין 8יןיומר
 טורח כסס ט6ין כדכר דמיירי תסרק") כתכ ס8"ח 1ע) .כ8מכומ
 קמ6 דסייכו ס"ס ד8יכ6 8ה . לעכו'יס ")תכור ])ר[ : כקטגיוממט8"כ
 )עכו"ס דמכיר0 מסוס )יקרא3 ימכור )6 קמ8 פי' 61מ") פילס)8
 ספיק8 כמו נד1) ספק עור ד8יכ6 סיכ6 8)6 גנוור טפק ננקרי)8

 ו0' ד' מחורק 0מפיקומ כקוכט' לקמן קיהכ8ר )וכמודפ)ונמ8
 ס"ק פ"ר כסי' סק"כ וכת"ט דפ)1גת8 ספיק8 מקרי )8 וכ8ןע"ק(
 פ"ד 3סי' 0ט"1 כ"כ לעכו"ס מעט מעע )תכרו מומי 8כ)י"ח
 ריק 83"ח קכמכ8ר ממ0 ז0 דין עמרו י"ז כס"ק ו0ק"כ ח'ס"ק
 מעט מעט )עכו"ס למכוי דמומר )כ0ר סכס) רגן מס"זסיננן
 ו8ת") ליסר8ל ימכי )8 טמ6 8חד ספק ר0ייכו ס"סמטעס
 0תס ד)יכ8 81ף פסח קודס 0יטר8) י8כ) קמ8 )יסר8)קימכר
 טכמ כעו)ת וע"ט מומר כמכקעו 8פי)ו נרס6 דס)1גמ6ספיק6
 ק)6 )וד8י קיוכ סו6 מעט דמעט כיון מ"ת מס"ז( סינוןליט
 ספיק8 נל6 8ף ממירין ס8י כי ספק ר6יכ6 וכיון )יקר8לימכר

 ספיק6 כ)6 8ף ננעטמעט )תכוי כז0 ס"ס מטעס נומיריכן קסת)יע קמח גכי 6"כדפל1גמ6
 0רכ פסק ג11כ8 וכה8י דפ)1גת"

 ד)יכ8 6ף כמימ טכמעיכ יין כדין ס' סעיף קכ"ד סימן כי"רכ0ג"0
 כן ק) כ0ג"ס פ"ר סיתן וככס"כ סכ6 כ"ק כן י6ס ספיק6 ספק0תס

 סכתכ נ8ף ס"ס סוי כ6ן דגס מידי קהס )8 וכ8מת ספיק6ספק דסוי חנון גכי דק8כי וכמכ ז0 כרין וסס"כ 0ט"ז ע) 0קיגסמחכר
 )תי' סומר )כ"ע ד8סור דסיכי י"ח כס"ק סק"כ קמ"ק ככס"כקס
 קסי8 81י וק") וכת"ק ק8כי מעט רנןעט כ)3 סמירס ד8ין דק )6זס
 ספוסקי' 0זכייו )8 רלמס קקי'80

 פת )עכין קנ8 רקכ8 ז0 0ימי
 קי"8 סימן וכי"ד ד' רין ע"0 כלל לקננן רכמכ6' עכו"סט6פ0ו
 כספק 6פי' 'ררככן 6יסור ט0ו8 כיון מ"מ ס"ס ליכ8 ד0מסו8ף
 ל6ז פיוסת )מכוי רק ממירין 6כ1 8ין )וכ8ממ מומי יס66'
 קל"ר כסימן סר' טתקתעומ ומכ"ס ממכו( סיטר6) יקח ק)8ור6י
 קסס וכ0'ג ס"ם ד)יכ8 8ה כס"ג דמותי גמיס קגמער' 3יין ס'סעיף
 כתכו6' )עכו"ס גתכוי ק6סול חקיס ע"ג קכפ) 0ייןע)

כיו"ר
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 מפעם מקילין ריש וכתב ]לי[ קג"א מי' הרשן בתרומ: מהרא"י הב"כ אמורין המתולעים חיפין הרין רהוא])ס[
 שאת ונראה הרתים ונרנר נןל מ%ני בורחין האפיכמת בתוך החיפין כששופכין בי התולעים שיפחן כלל ררךדאין
 מבפל מקרי ולא הקטח בתוך כפילים התולעים יפחנו אם שאף להחמיר אין מ"מ ברר,4 זו שאין , לומר תמצאאם

 נפלו אם י%ה לראות כרי היום לאור הקמח לרקר שצריך נראה אפם לכפלם מכוון ואין הואיל לכתהל'אימור
 : עכ"ל הרחים הקמח ואבק בהבל שמתו תולעיםבקמח

 : דינים שלשה ובו וגכינה ורגים בבש. הנמצאים תולשם בדין , ומ,וז מע ומימןכלל
 והנמצאים אמורות כולן לבשר עור בין ול"ש במעים שנא לא בכהמה הנמצאי' התולגים כל וז"ל הטי"ד כתב%4

 כן ופסקו פא"ט אמרי' וכן מותרין בי2רן תוך או ]נ[ לבשר עור בין אתי דמעלמ' אסורות כולן במעיהן ברגים]6[
 ענין: בכל אפור בדג'ם רהו ]י[ השערים מטשטעות רלא השומקים הסנמז והוא והרמב'ם מ[ והרי'ףהרא'ש

מנהת
 רמעט סיתר כ33 ופוסקיס כס"ם סוזכר ו63 ק3'ו סימן3י"ד
 רעכו"ס כט"ם חייס כתורת ג0 טס טכנ:"כ ר6יתי וככרמעט
 ע5מו רכ6 רמתי' רפסחיס מס"ם ומקטס כ*ס סרגיט ס"ון5
 סניח 6ך ס"ם רסוי סתס רט6ני טס ותירן קכ6 קכ6 יריעל
 סית' כמיס טנתער' יין 3ענין ק3"ר כסי' סר' רפסק ס6כ5"ע
 3עכו"ס מכירס רכ6מת סוכר רסר' 3ומי ו6פסר מעטדנועט
 63 טעכו6 ,י ונוס לכתח)ס 6יסור כמכט3 רסוי סי6 גרו03קול6
 ס' ס"ק כמחורסיס 0מפיקות כקונט' 3קמן וכמ"ס גמור ספקחסי'

 נכי תס"ז סינון כ5"ח רקי"ל וס6 6סור ג"כ מעט 6פי'וס3כך
 5רריס סרכס סס ר6יכ6 כיון סיינו קכ6 קכ6 ע"י טמותרדגן
 טס61 כיון סיינו 3ור6י סקרוכיס ספיקות טני כין ריט חר6לסק)
 ימכר 06 ו6ף 3יסי36 כוככיס סעוכר ימכור ל6 ור6ימעט
 6יסור סככלל1 דרגן ועור פסח קוד0 סיסר6) י6כ3 מ0תמ6ליסר6ל
 כספק ו6פי' חנון מ0' כפ"ס סרמכ"ס כמ"ט 610 גרירת6דרכנן
 כ( ט36ס י"ד כח3ק טר6ני מסר"י וגמ"ס 3סתיר ר6וי 0י60'
 פסח קורס עכו"ס כמכיית 3סק3 ט6ין 0טעס רעיקר כיוןועור
 פוסקיס כמס ודעת לכתחלס 6יסור כמכט3 רסוי מטיססיינו
 רעריין כיון לכתח3ס 6יסור מכטל מקיי 63 פסח קורסדחנון

יעקב
 ר316י 6סור ג"כ סדג ט3 כנווח רסכמ65יס סט"כ סוכי לכן .עכ"ל
 נר"ו יוסף מוסר"ר וסנזיומס ס36וף ונו6נו"ו . 3מוחם חוטנוו דרךנכנם
 . קס סכ"י טז"3 כסן )טפתי סטעס פ"ד כסי' סכ"י ס3ס1ןסנועתי
 טכר6ס וכמוח סרגיס כמעי סגמ65ת תו3עק כפ"כ כת'וסימכ"ם
 ג"כ קיי סכי6ט וכמוח רתיכת סט"כ וסכין סכ"י עכ"03כסמס
 וכנווח כ6נות 6כ3 כרגיס 63סור כפסיטות כתכ 3כן6רגיס
 כטין תוך 16 ]כ[ : מסתכר וכן ע:"3 ק6י 6כסנוסטכר6ט

 מות-
 טעס .

 דכסנוס נוטוס ט6"ט סוף כס"ם מכוגי 3רגיס כסכוס טכיןסחיל1ק
 ים ססרי סחיטס לסו נוסני מר63 וס6י רמסתרי' ס61כטחיטס
 כע3נו6 כ6סיפ: רגיס 5כ3 ס61( סכתוכ גזיית רסתם 6מוכטחיטת רגיתי )ק3י3 )1)"ד ק"מו כ6יסויייסו ע5נון כפגי חיות)סם
 כ) גנוטכו זס טעם י5חו גכ)ן ק6 כסיתד6 גכ3ן כי וסגימסתרי

 וקטי6 וז"ל. סקטי ע"6 קפ"כ דף ספ,"ט מ3ך וכתערניספוסקיס
 נוטוס חי חגכ 63כלו ר6סור עקיכ6 ר' פ' סוף נווכח רס36י
 מס ו3פי . גכ') ק6 כ6יסור6 6כתי 61"כ עדג וס"ס תסק15כ3

 כ3 ר6יסור רס6 פ"ד סעיף טמתו מי פי' חמורת כלחסטכתכתי
 ניח6 כע3מ' 6סנו:ת6 636 6ינ' סמ6וסיס רכייס )עניןתטק5ו
 0י6 תטק5י רכ3 ס6יסור סמ6וסיס רכייס 3ענין לו"ס ס:ס .עכ"ל

 סו6 סרמנ"ס לרעת ריכנן 6יסור רק ו6ינו כע3כ61 ה'1%9ת6 541%מיע ר6כי"ס כטס תנ"ג סימן כ4"ח 0כ"ח וכ"כ 610תר
 כמיס טנתער' יי"נ 3ענין סרכ רפסק וס6 סגדו3ס כנסתכטיורי
 טס סכ"י טכ' מטעס סיינו מעט מעט 3מכור דמותר ק3"רכסי'
 יקח 63 יין טעס כו טיס כיון רמסתנ61 ירוחס רכינו3טס

 רסט"כ 3ומר 61פסר מעט פניס כל ע3 3מכור מתירין 3כןלסס 3מכוי 6סרינן כע3מ6 חומר6 מטעס רק מעכו"ס ייןסיסר6ל
 ג"כ סי6 מעט מעט 3נוכור טסתליע קמח גכי כ6ן ט0תירווסט'ז
 0רכס 6יכ6 ג"כ וי6פס ממנו יטי36 יקח 06 ר6ף טעמ6נוס6י
 סיתר סוזכר ט63 כיון מ"מ ט' כרין לעי3 0יכ כמ"ט 03ק53רריס
 : מרוכס כספסר 66"כ 3סק3 ר6ין נ"3 ר6טוניס כפוסקיסזס
 ט"ק פ"ר כ0ימן סט"ז וכת' . 6סורי0 סמתו3עיס חיטין ר0"ס]3ס[
 יסי' 06 3חוס ריס 6ך מותר טיף יין ממנו 3עטות רעס ו6סח'

 וחומו6 ." טכ"3 כנ") כעין כססו6 ל6כ)ו יכ6 0יתר טוסליטר6ל
 על כסו3 6רס גכי ע"כ י"6 רף 'כפסחיס ועיין זו 0ו6גרו03
 יין כסיח( ג"כ טס6ייך נ"6 סי' 5רק 5מח כתטוכת ועייןממונו
 כנימן מס6ת וכתסוכת רג"ס סי' כריכ"ט ועיין לכתחלרי 6פי'טרף
 מסר"ט כחטו' עיין סכר מסס לעטות טסת3יעו וכיטות ג"חסי'

 סתיר 63 מסר6"י ר6ף כתכ ל"ז ס"ק פ"ר כסי' סט'כ . מקי3יןט' וכתכ ]13[ : טס 5רק 5מח וכתטוכת וע"ט טמתיר כ"ז סי'מל1~)ין
 ריט חטט6 636 ר3יכ6 כיון ר6ז סטחינס קורס סיכררוכ
 סתו3עיס כטנמ65 63 6כל טעמיס 6סני סמכינן טס תו3עי'עור
 קכ"ס סי' פ""ט מסרט"3 חי3ק וכן לכררן 6פטר ר6י כעניןכלוכן

 : עכ"3 ע"םכסרי6

כב~
 . 6סוייס כו3ין כמעיסן 3יגיס ]6[ . ומ"ה מ*ז המיי

 כח' מ"6 ס"ק פ"ר נסימןוט"כ
 3תוכו 6תי רמע3מ6 6סורין כמוחס 16 כמעי0ן כרגיסוסנמ65יס

 ס3 כמוח סנמ65 רתו)עיס 3סט"כ י65 מ6ין 5'ע ולכ6ורסעכ')
 רכר 3קח ו6ו3י פוסק כטוס מ65תי 63 ז0 ורכר ט6סוריןרגיס
 ס3כך . וז"ל פ6"ט סוף גכוייס וכסלטי 6טי"י כסג'ס ממ"םזס

 5סורין וכנויעוס כחוקנוו 1קגנ1ג16 קרי סרג גגוף קגח155נע)עיט

 לסדי6 מ65תי וכן . ט:ותו מי פיק כל"ח כזס טס6ייך וכמו .נכון
 רכרי 6יטתנויטת6 וכור6י קע"ט סימן 163ין סמ15ת כמניןכרמכ"ס
 6כ3 . כזס טס טמסחפקין קי"ו סי' וסרריטס 3סכ"י 6ל01רמכ"ס

 5"כ סי' כתטוכס וסרטכ"6 סר"ן 3רעת נכון זס סתירון 6יןמ"מ
 6פ" לס6כיל מותר ררכנן רכ6יסור טת"ג סי' כ6"ח ככ"יסוכ6
 סוגית מכמס כן וסוכיח 3תינוק 5ויך כו טיט סיכ6 כיריסלקטן
 רף פך"ע כסכת סס"ס רלוקסס מס 5"3 כרחך ע3 61"כ .ע"ס
 נמי טסור 6פי' 0כי 6י ע"כ5'

 ר3מ"
 תטק5ו כל מטום קעכר

 ר6יכ6 כיון ס6 סס"ם מקטס מ6י מררכנן רק ס61 תטק5ו דכלזו ר6יסוי 61"* רס"ס מפקט6 טס כלוכו6ר לקטן כיהים יסכינןו63
 63כו3 מנת על 3חינוק סנותן ס6ינו כיון ומכ"ס כו 3סחוק 3תינוק5ורר
 כ6יסור גזרי' ר63 ככס"ג מורס דכ"ע 6פסר י6כל רטלו6 חטסרק

 מ"מ 6כל . ר6וריית6 6יסור סו6 ר3רעתייסו ור6י 6ל6ררכנן
 רס6 מירי קטס 63 רמעיקר6 נר6ס נולך מעדני ס3 סקוטי6עיקר
 וכו' מיכל 3ימרו ר63 כר"ס עקיכ6 רכי פ' כתו' ססמכו6ר
 6כר ממנו 3חתוך מותר ,מ"מ כו3ו חי חגכ 63כו3 ר6סורר6ע"ג
 סי' כי"ר כסג"ס סרכ וכ"פ , סחי נון 6כר מסוס כו ו6יןול6כ)ו
 63כו3 דווותר כיון כ6יסור סתולעיס נתגר3ו ל6 מעו3ס 61"כי"ג
 ככסמס מק6"כ מסס 6כר טיחתוך ע"י חייס כעורן סרגיסמן

 זס כל גכ3י ק6 כ6יסור גכ3י כי 6"כ סחי מן 6כר מסוס כס"גר6סור
 רמכ"ן 5"3 16 ט"ם ססו6 נ"3 וסרמכ"ס. ]ג[ : וכרור פסוטנ"3

 63 06 6סוריס 'סתו3עיס עניין ככל רכרגיס סוכרר0למכ"ס
 סס מ"מ ס"ס וכ"כ מ"6 נוס' כפ"כ כ?וכ61ר סגמלחו 63חיטסתליעו

 לפרס ס6ייך עוז טכמגר3 )61ע"פ סר6כ"ר מסטגת מכו6רוכן
 וכט"ס כרמכ"ס סיטכ סנועיין מ'מ 6ח4 כררך סרמכ"סרעת
 פעמיס כמס סכ"י כתכ וככ' כל3 63ומרן 6ססר 6י סדכריויר06
 ע"ס( ט' סי' סחוכל פ' מסרם"ל וכ"פ כלל כרכריו 3סטגיחס6ין
 . ספוסקיס רוכ רעת נגר טסו6 כזס כסימכ"ס קי'3 63ו6נן
 מודס סטעייס ר6ף כתכ י'כ סאק כ"ר נ%מן סכ"ח . עגיןקכ) 6סור כרגיס ר6ף ]ר[ : כט"ע מכו6ר וכן כ6ן סרכ טפסקוכמו

לסנמ65יס
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 מ,ב אמנם בבשר הנמצא,ם מק,לע'ם נר'ע ע,ומנ,רלא 'גיאר או או.ז.ה של בש,מן תולע'נ':נמצאים רה'ה

מ"-
 כל שרי הכל סשם לבררו אפישר ואי אחר כסאכל או כמבש'ל נת'ערבו אפ תערובח אוסרין א.ן אכל ]ילבעצמן %ןהיילנל'"אןףנ%ע?י11עש

 על השורץ שרץ משום אמורין שהן ר'י וכהנ נהרמומירן ע רגדיל' ע.פות מ.ני פ.ד:ש כמ" המור כתכג

 אלו הרינים כל לעיל נתבאר כבר וכו' ביהר פירות הרבה רנתבשלה והיכי * מ"ם ומימןכלל
 . מ"ו ומיבכלל

 שלשה ובו בכף משם לקמו או המאכל ועירו בקדרה שנתבשל איסור בדין , נא 1 וסימןכרל

 השמא ננד כקערה שש'ם יש"ש א'1'פ ערה מק טמא דנ אה.כ .נמצ'א רב'ם ו.נ,מ נתמי:,לו אם מממ'נ נ,1'ד ונא

 [ יו,י41
ונז

יעקבמנהת
 ססוין סין חקרי 65 כדכט דסימט ג6ח' 06 ד6ף ת16דתחוט
 וסיכ6 6חו נוע5נו6 סגנו5יס דס6 סדכם 3טגן ס5ייך יפסח"ת
 3עגין זס כ)) ייט סיתכ6י וכנוו 6יטוי' וד6י תע5ת6ד6תי

1 י 41 גגש . *. ,,   א**ין ן ע*  **ו*י%  1ן ,קא,* *4 *ן*א *קאאש*ו 1 ן קש כו,שנ* נכו ן ה ,פם~מם8 ע לננ4,לנ, ן נ411נכ כ 8 כנ4,ג נניכ נ ט נ4כנ4ג

 טי' נוסיס"5 כדכיי נו613י וכן ס"ד סנ"0 3דכוי כן טפי'נוס0
 6חר 6' כדין )עי5 טייך 0ג"ס דסך ג'5 3כן נו"6 כ55 161"0ק"ד
 כו5ס כי165 כן תס6ין . נוק5ת 655ת ]1[ : סשטקיס 0טכנותוס61
 פ"ד כמינון סס"כ וכ"כ גכיגס 3עגין כסנווך סיתכ6י כתו6טויין
 פייטו ו6פי5ו . נוותיין טיחון נוחנות סס וגדי5יס ]ו[ נו"כ:ט"ק
 טינון עייפות 6)1 פ' נוסיס"5 וכתכ טס סי6כי"0 נותיי)גנויי
 60ין ע5 ססוין קין 15נוי סייך ד65 0י6 יסי0 וטכי6ק"ד
 סדונוס טתיס נועגייגי 16 60ין נוגד51י סכ6ו כפירותכ"6
 6ין נוטיחן 16 סונוגו נויוכ כנו6כ15ת סכ6 נו0 6כ5 0נויס)סין
 ק"ס וכטינון עכ"5 כ55 ע)יו סנויס סין 651 ע5יו 60ין טיןסס
 טין כסס 6ין 5סס 0דונו0 וכג ודגיס סכסי ות"ס ון"5כתכ
 דס6 כטפי' 0סוין סין כטו ספי' דסייך ג"5 דכס נו"נוססוין
 וסטנו'ג סט"ת כנו"ט ונו5ס חנון 6יטור 5עגין סו6 פייות כוידכס
 ונוטוס כספי' תתס תעעיס 6יטול ניגיסס ים 61'כ חמןכ50'
 סיחנוס ו0ורס סדכס ככ)י גנו)יס סגפ5ו נועסס כ6"ח כתנסכי
 651 עכ"5 3תפ5ס סגנו5יס ויס6יו וימגגו גיתוך סיס6 עדסדכס
 דכם סחטנינן נוחנות ר6יי0 סכוכי6 דנו0 כ)5 דעתו 5טוףיידתי
 פייות תי ססס ד6ף 5זס ז0 ענין ת0 ידעתי 65 פייות3מי
 כ5 ס0יי ותדע 60ין תגיד5 63 65 וד6י נו'נו חנון5עגין

 ספייסו 0סי5יס ו6עפ"כ חנון 3עגין פייות תי 3כ55 סס0נוסקיס
 כ6סי 0נויס סין תסוס יק 0סוין סין נוס1ס 6מור 6יגסנו0ס
 3כ55 0ו6 גס סוחן ד60 ותדע . ג"ג 1ט1' כ55 כטנווךיתנ6י
 5סוכיח ס6ייך וכן תם"3 טי' 63"ח כת613י חמן 3עגין פייותנוי

 כסס סגד5יס ת51ע"ם ו6עפ"כ ע"ס קכ"כ טי' 5דק לנוח3תס31י
 וככוו ודגיס ככסי כתו 60ין ע) ססוין סין יוסוס כ0ס3ית

 כווגת )61י ק"ס כטי' סס 3ע5נוו תסרס") וכ"כ כמנווךסיתכ6י
 ס6רן תנוד3 דוד6י ג55 י6יי0 6"5 3זו תתייס 6דכסנוסרס")
 18ינ ס61 , וכי תעטס נ6'ח גתנ סגי תקוס ות'ט וק"5( נ6יססס

 סרכ רפת יס  וין  מו4  נסתוך יתנ5ר  וינ5 51עגין 51"עסא
 כגכינס ודוק6 . נכינס ט5 כתו5עיס ]ח[  ורו"ס: י"כ נמ"סופת"ס
 סעעס וכתכ ק"ד טי' פ6"ע נוסיט"5 דעת סו6 ו,ס כס'עוכ"כ 65ט1י גסנו כספייסו נו)וחיס ודגיס ככסי נוס6"כ כןגסגו
 כגכינס נוס6'כ תסק5ו כ) תטוס 6יכ6 נוטרחון סכ16 כטידגכי

 כ5סון 3קנון נוכו6י וכן עכ") נוטוכח טסוקין ונון כ5ד6דיכס
 כ'כ ט'ק פ"ד טינון כע"ו ק5ת כנוטנוע וד65 כטינוגימ.סי3

 . כקעיס וסגס סנס סקופ5ין ]ע[ : עס:סיכ כזס נוחו5קקנוסיס"5
 וכן 65טוי. נטגו נגכינס 6ף סס5חן ע) כסקופ5יןתס6"כ

 3כ5 דנותי' נוסכוע ק"ד סי' נוסיס"5 536 פ"ד טי' 3ס"ענוכו6י
 ס'ק נו'1 ג55 וע"5 . סכי קי"5 ד65 6ך ]י[ : ז' ס"ק וע"5עגין
 כיון כ% 3סחנויר 6ין דסכ6 ו6פסי )סחתיי סי6וי כתנתיי"ג

 : וק'5 כ55 6עי 6יגו תחייס כפייס' 6ף י6כי"סד5דעת
 3ת5%ס רס'ס נתכ  במיחניס ומ'ל .  פכו"ס  סל 0חנו6ס גני]י6[

 נור6ית תפני 0עעס כע5נון. יק ]יכ[  סני: רינ5 ג"כסנסלפס
 כדכר רק תו5ע 6יטוי ד6ין תערוכת 6וטרין 6ין 536עין
 ידעתי %51 וז'5 סיכ סקססי וכד"ת ר36י'0 וכדעת קיקעמיי

 טסיגנן 65ח' ד6טויין כסכי 0גדי5יס נו16תן גיע 65דס5
 נוידי( קטס 65 ח'ד כטי' ת0יט"5 נסס ת"ס ו' ט"ק 5עי5:עיין
 ד5יכ6 סיכי 5סחנויר דים פ'ד ט'ט כסג"ס סס פטק ו5כןכ"5
 כספייטו. 651טוי )0חתיר די6יי תכ'י תסתע וכן תיוכס.ספטד
 כסס ז' ס'ק 5עי5 סכתכתי תס ועיין נויוכס ספמד ד5יכ6סיכ6 5סחנויי יס תו5עיס כסס סגח65 וטותן כדכס דגס ני6סו5פ"ז

 . תעיוכתן 6וטיין 6ין 6כ5 ]יג[ : ודו'ק סדכם )עג'ןנו0יס"5
 ס'ק פ"ד כטי' סם'כ וכתכ סעעס )כע3 ט' 61"5 ס6ו"ס3סון
 . נולדכי כסג0ות ד65 ]יד[ : עכ"5 יוכ ד5ייך ני6ס תיסות"ס

 ייס"ג וכתכ תלדכי כסגסות פטק וסיועכ סעוי פ'ת0יק"5
 ועיין גוסגין וטגי גסיכ ספומקיס דסטכנוות 5"ע ט"ק פ"דכסי'

 : קת'כ סיתןכת0יי"5
  ט6"ייס'עייו  יו 6חי י"טיי  וב"א.הן נ' וגמימןכ:לל

 וככש  סס וכס%'ג קז ט"כעול
עסתע
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 מטעם בביצים להחמיר דיש. כתב מקום מכל לאמור דאין ר'ב ורעת ]נ[ טריפה אחד בהם שנסצא* בכיציםובן

 במעם שהאריכו כמו וקיתר ברוב שנאםרין המעט שיתבמלו ביחר כך כל לבשל רנילין שאין לט' בש"דשכת'
 שיצנן ביצים או רנ"ם כשמכשל יוהר שמימ ירא דכל וראבי"ה ריב"א כמ"'ט רלכתחלה נראה הלכהא ולעניןהאימור
 שמשון ר' כרברי להקל יש בדיעבד אמנם . עכ'ל צונן רהוה כו הנונעים האחרים יאמרו לא ואן יוצא'ן פרםהמים
 בהנ"ה כתב מהרא"י שמצינו מאחר בכיצים אף להתיר ויש איתא ברובא דאימורא רתלינן ]ג[ להיתר מעםדכתב
 הסמ"נ כמ"ש טעמא האי שכתכ שמשון רבינו כרברי והיינו עכ"ל לאמור אין אלו חששות רמטעם נהונ הכיש"ר
 ואף כחב ש"ר רבהנ"ה ע"ג ואף ששים בלא לבמוף נשאר רלמא אימורא מחזקינן רלא שרי ענין בכל רלפ"זבשמו
 או מים נשאר אם אבל במחית הנשארים האחרונים הרגים ירח ש קורם המים בשעירה רוק' המתיריןלדברי
 אח"כ מול'ך הרופב וא"כ ראשון ככלי רעירוי אמור הכל ]ר[ לקערה אוחן ועירוק לבמופ רנים מעט עםרומב
 המחכת רמוקמינן כשרה ענין בכל והמחבת תחלה שנאסר מה ננד ששים שם ראין ]ס[ לחקיכה מחתיכההטע'
 אבל ]ו[ לחתיכה מחתיכה יוצא ,האימור ראין מטעם ברנים רמתיר ברוך ר' למברת רוקא היינו כשרותבחזקת
 להמתמק דיש רמאחר העור. ראסור כתכ דלא נש"ע הכ"י מרברי משמע וכן לי נראה וכן זשאי הכל הר"שלדברי

כרבר
 יעקבמבחת

 טנ6סרו טכמחכת מיס מפע פס וניס 16מן סלו6 סחייסי'מקמפ
 ר6ין רקי"5 ו6פ"ג סנקעיס סרגיס פל כסמפרן ו6וסריןחוזרין
 רק סו6 סחסס רכ6ממ 5"5 ק5יפס מכרי יומי 6וטרספירוי
 3וסרם"5 רפת )ו5פי פ"ם ק"ז טי' נסרים' מסמפ וכן . סק5יטספ3
 סיר 06 מכס5 סו6 סני 3כ5י 6פי' גוס דכרכר מ"ר סי'טנ"ס
 כ)5 5קמן וכמכו6ר כן 6יגו סרכ רפת 6ך )ק"מ כוסו)לת
 ק5יפס כרי רק מכ5'פ 6יגו רפירוי ר6ף י"ל ופור י"ג( ריןס"6
 מכרי יותר 6וסר ו6ינו גכר מת6י ד16 5ונן כרכר רוק6סייגו
 6' רין סוף ס"ס כל5 לקמן סרכ כמ"ם גכר תה6י כריןקליפס
 6וסר פילוי פ"י 6ז סגי ככ5י חס פריין סס ססרגים סכ66כ5
 רסיכי מ5יחס 3פנין ג' רין 6' כל5 לפי3 סרכ כמכ מזס וגרו5סכו15
 וססמ6 סגי ככלי 6פי' ממכטל כקל מליחס מחממ רותחרק5'
 6ח"כ מוליך סרועכ 61"כ ס'ר סג"ס כסס כסמוך סרכ מ"םגיח6
 ררפמו 656 פירוי לק כ6ן ר6ין ו6ף מסיס סס ו6ין וכו'סעפס
 פ"ס: 6' ס"ק ק"ז כסי' סס"כ פ5יו ומממיס סטיג וכחכסכמ"ם
 ענ ססיג ק"ז כסי' סכ"ח ל6סור. ר6ין כרוך רכינו ורפמ]כ[

 ב65 ס6חריס 65סור יכו5ין 6יגס וסס סכיכיו קכוגפין 6ותןרק
 6"כ מכס5 ו6ינו סגי כ5י סו6 סקפר' סכתוך סרועכ כייועכ
 ט"ט מ'ר סי' פג'ס מסרס"5 מרכיי מסמפ וכן כיכם 3רו3גתכט3
 וק59( מכס3 סני וכ5י רפירוי 6' כס"ק 5פי5 סכמכמי למס 5"רוגס

 6ך מותר ט' 5יכ6 ד6פי' ג"כ פסק ק"ז סי' זסכ פערתוכ5כוס
 6סור סכ5 ]ד[ : ורו'ק ל5ורך ם65 וסו6 6חר טפס סססכתכ
 ר6ף ג'כ פסק מ"ר סי' וכפג'ס כ6ו"ס ומסרס"ל . ככ'ררעירוי
 סס ו6ין ]ס[ 5': נס"ק מ"ס ופיין מוחר סרועכ כל פירסם65
 מ'מ קליפס כרי רק מכליפ 6ינו רפירוי ו6ף . סג6סר מס כגרס'
 פי' . סיי סכל סר6'ס 3רכרי 6כל ]ו[ : 6' ס"ק 3פיל וכמ"ס ס6ניסכי
 ק5"נ סי' 65ווין 3סמ"ג נ3י6וייו מסרם"5 וכ"כ מותר ככי5יסו"פ"
 6וסר כן פ5 כוותיס פטק ם65 )6ך מ"ר סי' פג'ס מסרס"5וכ"כ
 סי' וכם"ך מקיפמגין. לר"י סמ'ג ככי6ורי 6ית6 וכן ככ5יס(סס
 כרוכ6 ר6יסור6 רת5ינן סטפס ר"ם ילרפמ כמכ 6' ס"קק"ז
 סרוכ לרוטכ נוגפין ס6ינס 6ומס 3סיומ 5ריכן פכ'פ 6"כ .6ימ6

 [ג

 פירס ו6ח"כ מח5ס הרועכ כ5 ספיי' סיכ6 656 6יגו וך"3רריכ"6
 6ומן 6"כ פירוי פ"י סרועכ כקמתמפע סנו6 לחום וים סרגיסכ5
 כען ג6סרין ו6ח"כ נ6סרין סמיס מפע ס3מוך סטחמוניסדגיס
 פס מפט מפע סרגיס כסמפר' מס6"כ ור"כ סריכ"6 פ5יגיכס6
 6' ס"ק ק"ז כסי' וסס"כ . ק5יפס כרי 5ר"3 6ף 6סור סכ)סרועכ
 כ6ו"ס מסרס"5 מרכרי מוכח וכן וז"5 סס וכתכ 3רכייומסכיס
 רים ס"ר כסנ"ס לסרי6 מוכח וסכי פ"ס וכו' כספירס 3פיכר"ס
 רפמו 3סוף יררתי 651 פכ"5. פ"ם וכו' דג סיס סממח)מ ג'טי'
 כא3 ססרי 3סיפך סס מסרס"5 מרכרי מכו6ר 5סרי6 רס6כנ5
 כתחי5ס סרועכ כסמפרס 3פפמיס סוף ס1ף 3סקסות 6ין וז"לסס
 וגס וכו' סגק6ר כ5 ומפרס חוזר ו6ח'כ סקפרס לתוך סרגיספס
 5סרי6 מכו6ר וכן כ6ן וסרכ כס3"י רכווגתו מסמפ וכו' 3ומר6ץ
 גס פ"ם ר' נסס"ק כסמו סע"ז וכ'כ מ"ר סי' פג"ס מסרם"5מ5סון
 רג סיס סממח5ת נ' סימן רים ס"ד כסג"ס 5סדי6 מוכח וסכימ"ס
 לכן סמתח5מ ג"6 נסי' ס"ר ככג"ס מכו6ר רלסרי6 6יגו זס גסוכו'

 5כסוף סיפרס רק סרכ 5רפמ מומר ככס"ג ר6ף וכו'ככ5יס
 )ומרכרי כסמוה סרכ וכמ"ס 6חרוניס סרגיס כסיפרססרועכ
 3כס"ג( כ55 65סור סרכ סרפמ כל5 ר6ייס 6ין ו' סימן ייםסג"ס
 סמתח5מ ג'6 3סי' ס"י סג"ס ר6ף כמנ סס רכם'כ ו6ףכקמו
 כ5סון סיעכ סמפיין 536 פ'ם נכס'ג ג"כ מיירי וכו' ככעס5כן
 ככווגת ומוכרחים גכוניס סלכ סדנרי 5סרי6 יר6ס נזס ס"רסג'ס
 כסס ר' כסס"ק סט'ז וכ'כ סס סם'ך כמ'ם ור65 ס"רסנשס
 סכתוך 6ומן . 6ית6 3רו63 ר6יסור6 דת5יגן )ג( : פ"ם ס"רסג'ס

 סעמ6 גגר סקפרס סכתיך ורועכ כרגיס ס' סיס ומסתמ6טקעלס
 גגר מ5ומ5ס ס' סיס ככו5ן סכותח5ס )כגון ס' כו סיס 65 06ו6ף

 דסרגימ כיון וסטעמ מומר מקוס רמכ5 ססוסקיס מסממותסעמ6(
 דכ)י י6סי מסיכן סני כ5י ססי6 כקפרס סס סעמ6 פסוסרוטכ
 כסמו 6' כס'ק 3פי5 סכתכתי מסרם"ל 3רפת )ו6ף מכט5 6ינוסנ'

 ממנו ג6סרין ו6יגס גיון נו"מ קני ככ5י חומו מחזיק גוקדכדכר

 ם רלר" ומ"ח מסיק"ל מ"ק 6כין 1ל6 5סוי. לי"ס 6ף רוכ3סיומ
 ור6י כי כפסועס מוכן ססו6 ני6ס ו5פ"ך . פכ'ל וכו' ככי5יס6ף
 ת5ינן 61"כ 3יועכ חון ס:מ165 6ומן רוכ6 6יכ6 ככי5יס6ף

 ר31ח*ס כס"ס ר6ימ6 וכנוונ6 ר"ט 3רעמ 6'מ6 כרוכ6ו6יסור6
 6ך וכו' 6' 3מקוס וסמיס 6' למקוס 6ר3עיס 3פירהו ע"ררף
 מסני ד65 וסרכ מסיס"5 סוכר 6יסור כיעל 3פגין מקוסמכל
 ככרכו' )וכר6י' כ6יטור כפ5 דמינכ'"רסיינו רו63 ד6יכ' פררו63
 וכמ"ם כפ5 רסייגו דמיגכל רו63 רכפיגן רגן ס6כ5ו סכפסרמ"ח
 מסמפ 3ע5 כמרי חר וסס"ס ספוסק'ס 5סון וכמסמפות טס(סר"ן
 נו"ן ספר נ6ו"ם פ5מו 3מסרם"5 5סרי6 מסתע וכן גקע.רוק6
 נמי 6י וכו' כי5יס כך כל 35ס5 יגי5ין ס6ין 5פי 11"5 סכתכנסנ"ס
 65 פסייס ים6רו 06 6פי5ו ולכן כילס גכי מ5וין 6יגו ס'ק6פי5ו
 מוכח סרי מסיס"ל פכ"ל כסמ"ג מסמע וכן כנגרו רו13ס6
 כמכ פסריס מסס יס6רו 06 כי5יס ס' ליכ6 ר6י מרכריולסרי6
 כ6יסור כפ5 רכפינן 5"5 פ"כ 6"כ כיעו5 לפגין כגגרו רוכ יס6ד65
 סכת3 5סרי6 ס5נו מיס 3פגין מג"ס סי' כ6"ח ככ"י מ65מיוכן
 רככ5יר ומסמפ כתרי חר סייגו רק6מר כרוכ רנמכע5ו וז"לסס
 מ"6 מ"ס פט"ו סרמ3"ס מרכלי מסמפ וכן . פכ"5 כעי3 ל6מסכי
 סדפתו 6ך סימכ"ס רפת כן 5פרם פ"ח כסי' חכיכ מסריעןוכ"כ
 חי5וק לו י65 מ6ין *רפתי 651 . סיכם לרכר ס53ול רכר כיןלח5ק
 סרמ3"ס רפת 5טיס כן כמנ סתפרוכה ספר ייס כסן כמגחת גסזס
 163"ס מסמפ וכן כ55 מוכרחיס ר3ריו ו6ין פירוטס רוחסוטוכ
 וזס . קג"ע ס" ססון מסר"6 נמסו' מסמפ וכן . כ"ר דין ל"עכ5ל
 סכין ם65 סכמכ וסק"ך כ6ן וסייפתס ומסים'5 סרכ רפתנל6ס
 5ייכן 6גו ר6ין ק"ע כסי' מרכייו סיווכן לסיעמ1 6זי5 מסרם"5ד3רי
 רכיס 6חרי כרכתיכ כפ5מ6 רוכ6 רק כיע3 לפנין כ6יסורכפ5

 רפמ כ6ממ 6כ5 6י( ט"ק 5"ע וסי' כ55 5פי5 מ"ס )ופיין3סעומ
 טס טכתכ קי"6 כסימן סטור קמרכרי ו6ף כן 6יגו ומסרם")סלכ
 נוסמע עכ"5 כלוכ כט5 כמיגו מין מורס סדכר 5פי 5סק5צן נכי5ס סחתיכס ע5 ק3מ יכס ססימל קכקריס ססיתר 06וז'5
 סמטורסיס סג6ון מולי 3י סטיכ וכן סגי ית דכלכםי6

מוש'ל



 99נחמאצע הכףיעיהורת

 שיש דכל ]ח[ פ"ה מי' לקמן יתבאר וכן הרופב נשפך אם לן נמהפק מאלו גרע דלא ןז[ לנולא אזלינןברבר
 במפק הנכנם דכל קי"א סי' דעה ביורה כחב דהא ועוד ולקולא דרבנן ספיקא אלא הדי לא ברוב במינדלבפלו
 קודם ההיתר נתומף דאם קי"ל דהא ]י[ ותד כהצ שכן כל האימור לבטל מצפרף ]ט[ ביחד להתערבועתיר
 באחרונה שנשאר חדששין היינו אם הף וא"כ פ'ה מימן לקמן שיתבאר כמו האימור לבפל מהמ התערובתשנודע
 לא זה וכל כתכתי לי שנראה ומה ]י6[ ברוך כרג' פמק כ"ז כלל באד"ה אמנם כך אחר להיתרו חירונאמר
 למירי למיחש וליכא ענין בכל מותר אחת בפעם הכל עירה אם אבל המחבח מן מעפ מעמ כשעירן אלאמיירי

 : נהדנוהכי
 האמור הביצה או שהרנ מפני אסור הכף לבדו ואחד אחד כל בכף רוהחין מאותן הוציא אם ש"ד כחבנ2

 לעניין כתב ק"ז מימן והמדר עכ"ל כולן ואומר ]ינ[ בכת ביצים שאר הוציא ואח"כ למים חוץ הכף עלהיה
 הכף נאסר שכבר לפי בקררה הכף ולתחוכ לחוור שלא ליזהר דצריך אדמרים יש בכף הקררה מן זבובהדצאק
 ראין ונראזק כנגדו מ' אין א2 אוסרה לקררה ויתחבנו יחזור ואם כשהוציאו הזבוב נגד ששים בכף היה לאדשמא
 הבלוע הובדב כל כננד אלא הנוף כל ננד מ' צריך אין בכף הכלוע האימור הוא כמה ידדע שהוא דמאחרלחוש
 האימדר ננד רק לשער צריך ואין נבילה נעשה חתיכה כלי גבי אמרינן דלא הפור כדעת ]יג[ נהוג דהכי עכ"לבה

 ונ ".~ג:נ',ן :"נ "יוו גצ.גנהג:.ו:
~: 

 ד"ז::מ~ינ11ג
 משם האימור להפ"יר דאפשר משום כלי נכי חנ'נ אמרינן דלא פעמא ותלה עץ וכלי מתכדת כלי נקם רהריכן
 אי'ה פ'ה ס'סן שיתנאר כסו חנ-נ ניה אמר'נן תקנה לו דאין ה-ם כלי הא ~י[ ס'שמע לינון או הנעלהע'י

מנהת
 )6 סעור ד6ף י") מ"מ כתסוכס מין רק"ק ור"מ 6נ"ר גרסון .מהר"ר
 כרוכ6 ור6י סתורס מן 61"כ כ)סונו 1כנוכ61ר מך"ת 6)6ק6מר
 רמיגכר רוכ6 ר)יכ6 6ף לסטות רכיס 6חרי כתיכ רס6 סגיק5ת
 )' כמממעות כפ3 כמינו מין כיכס יכס 6פי)1 ס5ריכו מררכנן5ך

 6ם )ן נסתפק מ6)1 גרע ר)6 ]ז[ : ורו"ק סכתכתי ופוסקיססס"ס
 נס6ר 06 6ף מותר סתורס נון ג"כ כ6ן דס6 '. סרוטכנספך
 כרוכ נתכט)ס מ"מ כי5יס מעט עס סמחכת תוך טריפססכי5ס
 6ף ומותר סיס סקערס סכתוך כרוכ6 ר6ימור6 )מימל 6יכ6וגס

 ק"ז סי' וכט"ז פטוט 1ס61 ג' ס"ק )עי3 טמתכתי כמומררכנן
 כיון נכון 6ינו וזס , וז") טס וכתכ כ6ן סרכ ע) ססיג ד'ט"ק

 נחה~מ~ע 6יסול כור6י סוי תורס 6.סור כ6ן יס 06 ס61דסספק
 וע' וכמ"ס נכ1ניס ..סל3 לכלי' 631ל,ת עכ"). ל' סעיף ס"זכסי'

 סים רכ) ]ח[ )"ג: כם"ק וע"ס י"ט רין סספיקותטכקונטרם
 כזס סרכ על ססיגו ק"ז כסי' וסס"כ סט"ז . כרוכ 3מינוס
 כי5יס כס6י רס 16 6פרוח כי5ת ור6י רס6 וז") כפסיטותוכתכו
 ירעתי 1)6 כ)) מוכרחי0 רכריסס ו6'ן . עכ") סי6 מינו כם6ינומין
 . עכ") ס61 מינו כס6ינו מין רס6 כפטיטות סכתכו זס )סס י65מ6ין
 וסט"ז כמיגו מין מקלי ק6תי רמכי5ס כיון סרכ ררעת )1מרריס

 כי5יס ס6י עס רס נו סיס רכי5ס כתכו ס"1 כסי' ע5מסוסק"כ
 רכסי' ו)ומר )ח)ק 61ין ככו)סו תכ)6 רסרי 6ע"ג כמינו מיןסוי
 מין סוי ע5מו דס כטיפת מס6"כ סכי5ס )כט) רק מיירי )6ס"1

 דטפס סרכ ע) כ)) ססגס 6ין ד6"כ )ומר א"6 זס מינוכס6ינו
 )6ף סכמחכת סמעט נס6י 06 6ף כס' רנתכט) פסיט6ע5מו
 רממס מסוס כמינו מין רסוס י") ג"כ מרוקס ק5ת ססו6ככי5ס
 )6 ו6י כע)מ6 עפר6 סוי )גמרי )סתרקס סתחי) 6ינפסך
 ס"כ כ)) )קמן עיין כי5יס ס6ר עס כמינו מין סוס ערייןנתרקס
 )ענין סרכ רעת )פרס ק"ז כסי' סס סס"כ מ"ס גס ח'(ס"ק
 כן )פרט 6פסי ס6י יר6ס כ6ן סרכ כרכרי סיטכ סמעייןסרגיס
 רסוי סרכ סוכר כיס1) ע"י טמ6יס יגיס ס) ריוטכ מ"סוכפרט
 6)6 ר' ס"ק כ' כ)) )עי) ססוכחתי וכמו 6ינו ור6י זסמררכנן
 כור6י זס ע) ע5מו סדגיס סיתר ע) רור6י סרכ דכוונתנר6ס
 ע) 6ך כלוך רכינו )רעת 6ף רמותר פסיט6 דזס ר6יס סרכ6"5

 וס6 . וכמ"ס כמיכו מין רסוס סרכ סוכר וכזס ר6י0 סכי6סכי5ס
 ד)6 סרגיס סעייס קורס סמיס עירס )6 6טי)ו סרכדמתיר
 מסרגיס זס ר5יר מנססך ר6יס ג"כ סרכ סכי6 זס ע3 ס"רכסג"ס
 מרג 5יר מעט 61פי' כמינו מין סוס וסרגיס זו 5יר עססנ6סרין
 סמעט 5ותו נתכט) כור6י מ"מ נמינו ט)6 דסוי גופ6טמ6
 ס"ק )עי) ועכו"ט וכ16"ס מסרס") מסמטות )ומן וכ5יר כדגיסכס'
 6ף עמ6 מרג ס;5סרין קכמחכת עסוריס מסדגיס זו 5יר 6ךר'(

 )חתיכס מחתיכס סטעס סיו)יך חייסי' )6 מ"מ נגדס ס'ר)יכ6
 6יכ6 וגס כמינו מין כ)ח )ח 6פ')ו כע) כרוכ6 סמר16ריית6כיון
 מנוט רמי 61"כ סנוחכת סכתוך 63ותן עמ6 סרג נ)) סיס 6יספק

 כי5ס 16 רגיס גכי ק"ז מסימן ר6יס ועור וז") כתכ 1'יס"ק כסימן ע5מו ססט"ז )י תנווס ויותר סכמחכת סמעע עסנסיי
 סרכר סרחיק וכ6ן עכ") מ5טרסין רכו)ן 6מרינן )6י6מ5י
 רמסיק מס )פי 6ך ע5מו. רכרי וסכח כ6ן זס רץ ס"ךכ6)ו6ין
 סני רמ5טרפץ 6מריק )6 ר16ר"ת6 רכ6יסור ק"6 כם" סטסט"ז
 סס"ך סכוקסס מס )ייסכ יס וכזס ר6יס זו ר6יס 6ין 6"כקררות
 ט"ז ס"ק קי'6 סי' כק"ך וע' כזס ספוסקיס ע) 6' ס"ק ק"זכם"
 . קי") רס6 ]י[ : 1ר1"ק וכ"ר כ"ג ס"ק )"ס כ)) )עי) ועמ"ם כ'וס"ק
 רגיס סס6י 6ין וסוכ רגיס סרועט נ6סיו ככר רסכ66ע"ג

 )חתיכ0 מחתיכס מפעפע ס6יסור ר6'ן כיון כיכס )כט)מ5טרפין
 פ"ס כ)) )ר)קנון כ)) ו)"ד טעס סנותן כמס כ6יסור1 ונס6יכיכס
 מ"מ כס' כע) ססטעס כענין )ח סיתר 6ח"כ סניתוסףרמיילי
 סעייס קורס רוטכ סמעט עירס ס)6 רמ-ורי )סיטתו 6זי)סרכ
 טעס מכ)כ)ין מיס מעט ס) עירוי 61ותו כי5יס 16 6חרוניסדגיס
 סכתכתי ומטעס ס"ד סג"ס כסס )עי) סרכ וכמ"ס סחתיכותככל
 וכ6מת כזס סרכ ע) ססיג 6' ס"ק ק"? כסי' וסס"ך 6' ס"ק)עי)
 כתכתי ככר זס רדין וז") סט"ך מ"ס גס כמ"ס סרכ וכוונת)ק"מ
 כ)) "כון ועמ"ס חנ"נ 6מרינן ר)עו)ס 6)6 י)ית6 5"טכסי'
 )סחמיר חססו ג6חד כי)ס ורס") סכ"ח . כתכתי טנ") ומס ]י6[ :ע"ס
 כ)) סתירס 6ינס וסס"ך" סט"ז סתירות סיוכ כררתי סככל61פ
 סיכ6 6חרוניס סני כרעת ככי5יס )סחמיר )חוס י16י מקוסמכ)
 . כ1)ן 0161י ]יכ[ : ר' ס"ק )עי) ועמ"ט מלוכס ספסרר)יכ6
 רס רק 6פרוח ככי5ת 6ין ד6פי' כ' ט' . רין כ"ז כ))כ6ו"ס
 כקתטר' )קמן ועיין )סחמיר כספיק6 6ז)ינן ררכנןטסו6

 ר)6 0טור כרעת ]יג[ : חו)קיס סיס י"ז כמחורסיססספיקות
 ססי' כ' סי' ס"ר סג"ס מסמעות 6חר כזס גמסך סרכ חנ"נ6מרינן
 )ומר ד6ססי מסטור כ)) ל6י' 5ין כ6מת 6כ) סטוד כרכליכן

 06 כי חנ"כ 6מרינן ר)6 5"כ כטי' סססק )סיטתו 6זי)רסטור
 5"ח כטי' ורריס0 ננ"ח וע' נ6ו"ס ויג"ס מסרס") וכ"כ וח)נננסר
 161 . תקנס )ו ד6ין מיט כ)י ס6 ]יי[ : וע"ס כזס מ6ודסס6ריגו

יעקב
 טרכ כוונת . ננס'ג כ'ט ס6יטור 3כט) מ5טרף ]ט[ : וק"))נסטך
 מעע עס סרועכ תוך כ6חרונס טמ6 סרג נס"י 06 ר6ףכזס
 דעתיר כיון ס6יסול )כט) סכ) י5טיף 06 מ"מ כ5יס 16דגיס

 ככ3 נר6)"כ ממס ס6יסור נגד ס' 6יכ6 כור6י סכ) וכיןלסתערכ
 )סתעלכ סעתיר דכ) טסק קי"6 כסימן כי"ר רס6 6סורס(ענין

 6ינו עריין )חכט סגק6) סכסעס 6ף ס6יסור )כט3מ5טרפין
 פסוט ;") זס כ) )פנינו מעורכ ססכ) כ6ן מכ"ס סכ)מעורכ

ע)
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 לוטר 1'ש נכ,לה נעשה ח-יבה ביה ראמר.נן מנח.ץ הקדרה על שנפלה חלב מ.פת ננ' משמע דכן ]טח נהוגורגי

ששע שש4885~1י1מ!4"%
 במו ששים בכלי טשערין דאין האיםו' ער 'ששים בבף ר,ש םג.ג הכף לתחוב אסור לכתחלה מיהוג

 ק"ר סימן המור שפמק כמו שם ונימוחו לקררה נפלה אמ אף אום4ך זבוב ראין נאמי הכף אין בכף ועךרהמן
 הרוקח נשם השוכר פרק בעכו"ם והמררני הסמ"נ וכ"כ רבוותא כמה המכימו דכן ב"י שם וכתב הרשב"אבשם
 רחוליז מררכי בהגהות אבל ]כו[ נקמינן רהכי משמע וק"ז ק"ד סימן ב"י ובמפר דהמ"א פמ"ז מיימון הגדצתוכ"כ
 'ף,ל%

 ובוב נמצא אמ אמנם שבה השיע"אלב י [
 כולי להחמיר אין זה ולפי ]כו[ עכ"ל הפסיר לא הרוקח רברי על המומך המיקל אמנם הובוב ננד בם'לשער נוהנין שאנו פמק ע"מ סימן כתשובותיו פר"ו ומהר"ם ענ"ל נפל שני לכלי בקערה שמא דאמרינן שריבקערה
 נאמר ולא הוא רצונן וקסכין מן הפרי נאסר רלא הפרי עם התולע יחתך הולע גו והיה פרי חחך אםהאי
 מעם הפרי יקלוף ומ"מ לאסור בתולע מעם דאין הפרי אמיינן לא כהצ מ"מ הרחה בעי רצונן ואע"נהסכין

במקום
 יעקבמנהת

 סקי5ל כדפו' טכעס0 טעות 0ו6 ד' טעיף )וכ6נות ר' סעיף5"נ
 כט"1 מ"ס ע5 וכווכתו כ' טעיף 51"5 ד' וכעס0 כ' ס5 סרג5סטופר
 כטיי 3ס"ע 65 כ55 נווזכר 6יכו ד' כטעיף 6כ5 כ' ט"ק 5"ככטי'
 דכריו 1פי' סט"1 עכ"5 כ"ר כ)5 60ו"0 וכ"כ סס( כט"ז 5651"3
 ככי)0 דכעטס 6נוריכן ו65 סדין נו5ד 0יתר יס סס דנס סו6כך
 ס6ו"ס כהכ נותס ס5סון )וכזס 65טור 610 נוכסג רק סדיןנו5ד
 .5"כ כטי' 5עי5 ג"כ וכנו"ס ס6ו"ס וכ"כ כ'( רין )"6 גכ55נ"כ
 ד65 וכתכ כזס סט"ז ע5 5ססיג ס6ריך כס"כ כספר וסס'כ ט0"ק
 ו6פסר וככוכיס פסוטיס סט"ז דכרי וכ6מת ק6נור נו6יירעכ6
 כטפרו 5סס"ך סעעתו סי6 ד' סעיף סט"ז כספרי סכפ5דטעוח
 וכסתמסו יסן סס61 דככ5י ]טז[ : נכון סכ5 וכנו"ס ע5יו סססיגנס"כ
 161טר ככי5ס ,סכ5וע כעסס ד6ז יונו6 3ן וסו6 . סיתר סרכס13

 כט"ע 5סרי6 נוכו6ר וכן כט5"פ כו סכ)וע 6ז כ"י 6יכו 06מס6"ג
 65טור דסייכו . סטכרות 5סכי )חוס וטוכ ]יז[ : סס סק"ך וכ"כ 5"חסי'
 5סחנויר יס 3חרס 6ף חרם וכ)י יונוו וכן יסן סו6 06 ונותכות עןככ5י
 ט"ק 5"ח סי' וסס"ך וכ"ח ונוסרס"5 ז0 וין סוף 5סרי6 סרכוכמ'ס
 כיון ככי5ס כעסס חדם חרם דככ5י כ5ונור זו דעס 0לחיקוכ'

 סחרם סגוף 5ונור סדעת ע5 עו5ס 6יך כ5ע כמסטידעיכן
 נודכרי ו0וכיח ס6ריך ח' ס"ק 5"ח כסי' וסע"1 גכי5סיעס0
 חתיכס כנוו 6יסור סחר' גוף כעסס חרס 6פי' חרם דככ5יסמרוכי
 ספסר ו3נוקוס ]יח[ : כ, סרכ 5סכרעת סס ונוסכיסדע5נו6
 ונותכות ען 3כ)י דוק6 דסייכו נוכו6ל כסינוכיס ועש5 . 5טק5יס
 עכין ככ5 5סחמיר יס חרט ככ)י טס6"כ 5סק5 ים יונוו ובןיסן
 ככ)י ן6ף נוסנוע כ6ן סרכ )סון 6כ5 כסינוכי' סרכ נו5סון כוסכועכו
 סרכ כקס ח' ס"ק 5"ח כסי' סט"ז וכ"כ ספטד כנוקוט 05ק5 יסחרס
 דרכן י"ז כט"ק כתכתי ככר יס6 חדם חי' כ5י 5עכין ג"5 וכןכ6ן

 חזר 061 גכי5ס כטקס חגכ כזית כס קכיער כקר 0) תר' כ)י 16וכ"י כסי ס5 יסכם כף כגון . וח5כ ככסי מ)כר ]יט[ : סמקי4ןס6"יתי'

 ::ף )ה)ק 1מה"ס,יך ,ץ ":: ::ף "ס:1ף?יל"ך:',;גו :ןשען:):ו: :?,:: :ע :] נ:ן ::::ן::ן'ג
 ו;ררנ 'סן 3נף ;מ, נכ.)ס 3? ה3),ט נעגה ר,נף טסר.,,טול :" נ"עין "ס :קור:סו"'נ :ח': מ;מ :ע.'זרנ?,טן

 ס סרן וי:: י4:;ן 1:ק:ל
 גי'ג:ן3ן ו:ןק,הס

2'דיל
 י

 ש"ן::~4לןה:::.ך:;:צ,יה1יב ס,טק קס6י,ךוגוין י סט'ף))'נ מת,,מי',הגט"
 ::ה: ס י";ו:ה:ן)::י:ו:'"יוץהע3תון
 סןטתו ;"ן ?ר3 מ31ר' ,מסמע . ו",),ןמזון

 )חו"
 1;ן )החמ'ר

 ק.); 3' :ג ::ך;קונ3ז:י:'ן':::,ר'ן ו;ן::טו,;ו.
 ס הט; 1,,ו? ח".ט, ס" ;רי3.ס ).;.ג ?מנרג )קוות ו"ןע.קר

 :בן :,ו,:י" ::": ::ג:ץג :ון 1,::וךג
 ין:מ:מ י%גט:3ג:שןנ(,.מ:"י:ו",:ן:ן):ג

 .מ ן )י'כמצק 5יכריו טיו2 כ"ח כט"ק סס וכנו"ס ח' דין נו"ו ככ)5 5עי)סרכ
מ6יכס
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ש2צמששא4ישש  ולא קשה בקרקע פעמים עשר נעיצה צריך התולע בו שחתך שהמכין כתכ שלו והיוזר אימור בריניובמהרי"ל
 : ורי הימב מקנחו אלא כך נוהניןראיתי

 ובה הארין על המכונסים במים 4צ שבכלים במים הגרלימ תולעים ביין . ונ"ד נ"ג ומימןכלל ומ.ח: מ.ז וסימן כלל לעיל ונתבאר זה מימן כר בפא.מ מנקינז מב, וס4 כללן
 שררה טשקה לפ'כך רכ,תן טמק.ם פ.רש, רהא כש.ר"ו חשוב שיצ'ם בה והיו משק' הממץ שם מ,כח עודג : עכ"ל אזלינן ולחומרן איפשמא ולא האילן פירות לנכי בנמראבעי' רהא מם2ק אמרר לארץ שהניע קורמ וקלמו לא'יר פירטו אם ראפי' הרשב"א וכתכ עכ"ל ומותרין פירטוחשיב לא מבפנים הכלי' רופני על אלא פירשו לא אם אבל א%רין שחזרו ע"פ אף מכחו' הכלי שפת על אוהכור לאחורי כנון רביתיירצ ממזם פירשו אם אבל פירטו כשלא רוקא רטריא הא וז"ל המור וכ"כ בפא"פ ומוכחנ2 : מ"א כלל באו"ה וכ"פ עכ"ל פירש שמא רחיישינן ]ו[ בכלי מהן לשתות אמור אבל ]נ[ המיםמן ושותה שוחה דוקא פא"מ באשר"י ומשטע עכ"ל כן פמק לא פא"מ הרא"ש וא"א ]נ[ אמירין נובעין שאינםאע"פ המושכ' ונעיצין חריצין ש4שר אבל לכלים רומין שהן ומערות שבבורות אלא התיר לא מהמ'א פ"כוהרמב"ם שבהן "שרצים חושש ואין מ"מ מהן ושצתה שוחה לפיכך ]6[ וקשקשת מנפיר להמ שאין אע"פמותרין נובע"ם שאין ונעיצין חריצין ומערות שיחין ושבכירות שבכלים במים הנרלים שרצים פ"ר סימן המור כחבא : דינימדי

 ראסור כ"י וכתב פירומן שלא זמן כל לחוש איןממתמא
 למנן.

 : שרי הכיבלאו הא ]ז[ שם ליפול' שיכולין בררך הוא אם היינו אםרר נמי ממלת רע"ג כתב רבשערים ואע"נ ]1[ הנמרא מןנראה וכן בלילה למנן מותר למשקה שיפול לתולע אפשר שאי כבנר כשמסנן אכל שמננו אחר למשק' יפולשהתולע שא2שר קמנים ועצים קשים נבי על כיטממנן רוקא
בתב  יעקבמנהת

 ),ה "ק,' 37י,"ר,ף2ע.,
 יק3""ן;"3'"ר,,1""ון

 כ,י""ן "י".ג

 "; ו:ן ,ין ,ב:ה":1)הוףונ,נ,ן2יזצ.ב,:בענ.
נ4שןא"מ תס 6כל 6מוי רגולו 6ימ1י 16 כסי סל כמכין חתכולעגין
 :1מ,מ

 גלל נסיגן 9 ,גמנ,"ו סמ טיטנ
 ט'"

 טוחט ',,'ט?

 ,"פ" . מין ח"ט ט,"ו לשזו '1"1 נ,ד %ג וסשן3:*
 ממ י ", .ןב ,ס," מוקי ":::ילנורעבעב'ם"ב,ןינ':,ןיננו"ך

 ::," :ננ נם ו%:ין;ג:% צ:ין":נק"
 כלי)' 6רמ יקתט ל6 סת' רגויסין וסר6"ס וסיי"ף סית3"מרעת " נ;"::: יזנ' 3::נ :ןג :% נ:' :יךו .,ן1"

ג;צ,""ניוו:גםר:";,1:המן,""
פש.! ]ן:"י ט:

 ::ן:גהימןיט"י:ןןעתלן:גך:עהנ:,,,ינמנ

 : ורו"ק לסקל ר6ין ג"ל לכן לכו סתחנוי' ומט  סמתי,  3ר"%גמ
 רפסק ו6ע"ג פי' סת6 רחייסי' . ככלי תסן לסתית 6מור 36ל]ג[
 סוכחז דליכ6 זתן כל פי' לסת6 לחום ר6ין ג' רין כמתוךסרכ
 ו6ין לקתן דרוק6 לותי יס פ"ר מי' כעוי סו63 סיס3"6.וכדעת
 ל5 עכן סכוי ל6חויי 16 סכלי ספט על לחון 3פי' 6ל66ימוי
 כתס"6 ניסק"6 כתנו6י לתוכן ויחזוי יכיתן לותקומ ריפרטחייסינן
 ועכסיו סכור תוך סיס רתתחלם כיון כ6ן תס6"כ ג' 3ית ג' סעיסוף
 פ" תקרי ג"כ תנפני' רתג6 לרופגי רק פ" ל6 6פילו 6"כככלי
 פתחלק ו' מ"ק פ"ר סי' 3ע"1 )ועיין תכסגי' רתג6 כרופגילפיוס יסיגיל ר3ל טו6 וזס פ"ר מי' 31"י סי6"ס כתסתעיתו6טיי
 כתכ וכן 3פ6"עי ע5כוו סי6"ס כדכיי תוכיח וכן 6חר(כענין
 כ' ס"ק פ"ר מי' חרס ככית ועיין ע'3 ק"פ כרף תלךסתערגי
 רתג6 לרופני פי' סל6 וי6ס וסתימ סכלי 3תוך תמתכלסיס ר6י יס לפי ותסתע . פי' סת6 דחייסי' ]י[ : כת"ס 6ל6 6יגוזס ו63כזט כרכר סוכחס יס 66"כ פי' סת5 לחוס 6ין ג"כ ס13יתן סכלי עס ססו6כ ר6ף כתכ ג' מעיף פ"ר סכמי' כעע"זורל6
 תן סלקח רכל תסתע ר רין ת"6 כלל 63ו"ס 6כל לסתותדתותי
 : ע"ס ק"6 מי' קי"ג דף 13 3כל תסגוע וכן פי' סוי 3כליס13י
 ג"כ וכ'כ . כתכ ד3טעיימ 61ע"ג ]1[ : ג' כמ"ק ועייןוסיס3"6 סטור לקון סו6 כן 3רכר סוכחס ס6ין פי' . תמתת6 36ל]ס[

 כסערי' סיע3 סכועיין רס6 רסי3 רוחקיס תס ירעתי ול6סתררכי
 סחזלו י6ט %3 36ל לתוכו סתולעימ סחזיו לטרי6ור6ס ניוס 3סינון תיייי 6ל6 דליל' כמינון כלל תיייי רל6 לסרי6יר6ס

 : וע"ס תסת"6 3פ"3 זס רין כ' ס)6 סית3'מ על ס3"יסכתכ כטעעם 5"ל כליל' רסינן זס רין טסעייס כתכ רל6 וס6 ע"סנ' ס"ק ט"י 3סי' כפסיטות ס3"ח וכ"כ 3כגר כטיגון תס6"כקסין גכי על 3מיגן 466ט 6ומל 6יגו נלילט מיגן כתו לתוכוטתולעימ
 ו6ט ג' ס"ק פ'ר כסי' סכ"ח וכתכ 9 סיי סכי כל16 ט6]ז[

סיגו
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 וה,נד

 ון"~בן~
 לאו הא לכלי ,גי'י המןנן רנר טן 'פל. שמא רחחשינן לםק יא "ראסור זינ ,ין

 דינים: מ' ובהם כלים שאר או הקדרה על שנפלה חלב מפת בדין , נ-ו רה ומימןכלל
 הרומב מננר וה,א ח'תר של ןרה על "[ אינ.י שא; ~1 זןץ יז קיך;ב ן ~:%;% :ןא

 כמהר"ם ודלא קי"ל רהכי ל"א כלל באו"ה וכחב ]3[ ממ"ק בשם פ"מ מיימרן ובהנ"ה פנ"ה והטרדכ" צ"ב בסי'בי"ר
 מ'ר ,,נ, הוויה ל'גי,ת רטומ כא.'ה כקב .מ'נ, 'ש.ג"מ פעמ'ם '"'ש'ם רנע'נן 1'שמ. .המררכ' רעה ה'.יהשכהנ

 כקב. הא2 כננד שלא נפל אם מרומנ מן דה"נ.הלז'ונוה הר.טב כנגר 'שלא הטםה א. ם.ר הא "י "םב
 כרעק רנ.~;ק ש'ר בהנ'ה כהב מהיא" אנל ל ה כל .אם,ר רב' ר'נא רה.' אחי חבש'ל קדרה מאוקואח'ב

 א. מרובה השמר שא'ן רבמק'ם ניאה .ל' הש'גר'ם דעתורצא
 ל'שאי

 נד,ל ו'יך נמק,מ א:ל לאמרו '"ט צורך
 אשלו שכת כערנ כטן חדחק נשעת מ;'רו ה'ה 'היאל דרכוט וו'ל 'חיאל הר'ר כשם יע.ד כמ.ש להת'רו'ש

מנהת
 קס: ליפי) סיכ1151 5סור כנפס פקני0 כו ריס נתטמלתסינן
 13 יס ר6קון כ)י רין קני רסכ)י סכ"י וכת3 )כ)י. תכ)י]ח[
 סכ)י 3תוך סכוי תן )ס61כ ו)"ר רננותר כפניס כו טי'ד6פי'
ד6סוי

 ועכקיו ככור סיס רנועיקר6 סתס רס6ני כפניס כטי'
 ג"כ )ס16כ נוותר 3כן ככ)י וסקת6 רתעיקר' כ6ן ננם6"כככ)י
 ועמ"ס ע"ס ד' ס"ק פ"ר כסי' סס"ך וכ"כ סכ3י )תוךתכ4

יעקב
 )כס) ק)6 נוסגין ו)כתח)ס 6ך נוותל 0קלרס  רטרינ5 פסק )"זסי'

 61ס ]ס[ : עיקי סכן כתכ י"ז ס"ק 5"כ גסי' וסט"ז כקרכקררס
 3ססתנוס דרכו ק6ין קטן כקררס רנויירי 51") . 6ח"כ כו וכק)עכר
 כס"ע 3סרי6 קפסק וכנוו קררס 163ת1 3ססתנוט )כתחי)ס6פי' 5ז"נוותי סרכס כטפע כו )סקתיוק ררכו ר6ס תרוכ' סיתרכו
 ו6ף כקררס נוועק 6יסור כנתכס3 ס' ס:ר' ק5"כ וסי' 5"טס"ס
 לסח?ויר ורעתס וסט"ז סס"כ זס רין ע) סס ססקיגו נוסלפי
 ו6ין קתכסי) )תוך כנפלס רסוי סרוטכ נגר סטפס קנפ) כ6ןנו"ת

 י י",י "")י י"""י י י'1-, י ",ן,, """=" "י""י %%%'" ',ואומפ ע/,ו"'* עע עעען ע ע4 1 ע ,ן" "",י,, ,ש /ן ע/קוע/וש

 6)6 סתכסי) 3תוך ל% סקררס ככ) תפעפע 6ינו ר3ת6סיוטכ
 נכי)ס נעסס ו"ותו קרלס כדופני סכ)וע טיפין נ"ט עך6וטרת
 סכ)1ע ר6ימור כס'ר כרנוייתי טיפין ס' )כט) ס' פענויס מ'ו5ריך
 טחוטכ כסנו"ג תכסי3 נכי נסיגי )6 וגס כ)וע סיתל 6וסר6ינו
 6ף רס6 )כגרו ס' 6ין וסרי נכי)ס )חקיכס סקריס כ3נוס"ט
 ו)כ"ורס . 16"ס עכ") )עי) כר6ית6 חנ"נ 6נורי )6 חרסככ)י

 נוטעס כסנו"ג ד)6 רפטק ס6ו"ס ס3 סטעס רעיקלפכיון
 כן ספמק לסיטתו ו5זי) חיס ככ)י 6פי' ככ)יס חנ"ג6נורי'

 כ.ותיס 7)6 כ' רין נ"6 כ)) )עי3 רפסק סרכ 36) כ"רככ))
 6יסוריס כס6ר ו6פי' וח)כ ככסי חנ"נ 6תרי' חרס רכ)יופומק
 3סקסות )61ין כמננ"ג ר)6 כ6ן פסק 6יך 6"כ 0פסר )יכ066
 סי:גו כר"י סכ)ועין טיפין ג'ט נגר ס' סרכ ס5ייך ד)606
 ר)עי) 6ף ס6ו"ס וכנו"ם כ)וע סיתר 16סר כ)1ע 6יסור ר6יןתטוס
 כ)) קטי6 זו 6ין 6יסול סכ)וע נעסס יסן רכף כתכ כףגכי
 61פטר ו5"ע ע"ס( טעס כטוכ )"ו סי' פג"ס נוסרס") סכוח)קוכנוו
 ר)6 רסוכר 6)6 תטעמיס )6 ת"נו כ6ו'ס פסק ססרכ ר6ת)ונול
 כנפ) סוי סרוטנ נגך רגפ) כיון 6)6 כקררס 3פעפוע כל3חייס"
 תתכט3 ונויך 5"כ( כסי' ככ"י )ועיין סטור וכ)סון תתס)תכסי3
 )תוך כנפ)ו וסוס נכ)ס יעסס ססקררס כזס 3ונור כ)) סייך1)6

 רק סו6 זו 6וסר ע5נוו דסקרלס סרכ רפסק ו6ף תנוססתכסי)
 6ותו ותטוס כ)) תפעפע ק)ח כקררס תעט נס6י סת6חסט
 כ)) נתפסט ר)6 כיון נכי)ס קרייס ריעקס חטס )יכ6מעע
 מיר נככס 16 כקררס רכי סוס נתפסט 06 ר0פק כיוןועוך

 ככ)י' )סחנויר 6ין נומפיו6 )כן סרוטכ נגר טכפ) כיוןכתכסי3
 : וק") חנ"ג ככ)יס כ)) 6תיי' ר63 6ותרי' ררכי' כיון חכ"נ5ותר
 סיוטכ ככגך סנפ)ס ת6חר כך )ס5טגן יניתו 61) . 3קרלס תיד]ג[

 ס6ו"ס כ"כ מגי כ5ך )עלות וים 61ילך תכ6ן יותר יפעפעוסת6
 כסג"ס: ו' טעיף 5"כ מי' כס"ע וכ"פ כסינוכי' 0י'כ וכ"כסס
 פג"ס ותסיק"3 כ' כם"ק כנו"ט סטעס . "סורס 3ע1)ס וסקורס]ד[

 וסוי מעט פחות ס"6 יס סטפ: ועס נועט פחות מ' ער3רוט'
 כתנוס נותכט3 ס"6 פענוי' ס' יט 061 ונ6סר נכי)סכחתיכס
 ר63 כ' רין נ"6 כ)) )עי) סרכ ת"ס 3פי פטוע ונר6סגפסך
 ס"ס 6"כ יונוו וכן יסן כ)י 16 חרס ככ)י 66"כ חנ"נ ככ)י'6נורי'
 סעי' 5"כ סי' כק"ע )סרי6 סרכ וכ"פ ככס"ג 6)6 )6סו' ר6יןסכ6
 רין )"6 כ))- כ16"ס ועיין ע"ס וכ"ג כ' ס"ק סס"כ וכ"כ כסג"סס'
 סתנסג נו"ת נכי)ס נעסס חתיכס ככ)יס 6נולי' ר)6 ר6ף סכתככ'

 כין 16 כ)י0 )ס6י חיס כ)י כין 3ח)ק 6ין )רכריו ו6"כ)6סל1
 כזס חו)ק קסלכ כ' רין נ"6 כ3) 3עיל נתכ6ר וככל 3יסןחרט
 ר6ס ונ") . 5ח"כ כס) 6ם ]ז[ : ורו"ק ט"ו נס"ק ת"ס וע"ס156"0
 סתכסי3 6סרינן ר6ז ס"6 פענויס ס' י6סון כתכסי3 סיס)6

 6חר תכסי) כתוכו 1כס)1 חזרו 06 ת"ת וי"ו כס"ק וכנו"קר6קון
 כן ג0 מותר סטיפס כגר מ"6 פעתיס ס' ס61 תכקי3וכ6ותו
 ר"סון רסתכסי) כיון 3נויתר ר6יכ6 ו6ף ו' כס"ק טנתכ6רנוטעס
 סנ6ס' י6סון נותכסי) 6ימור כקרלס סכ)וע כ) געסס ו6"כנ"סר
 ר06רינן רס6 כיון ת"ת סקררס כ) כגר מ' סוכ 51ליכן נכי)סוכעסס
 )6סור סנסגו יק סנותייין ורכו גרו)ס חוחר6 ס61 ר6סוןסתכקי)
 יותר )סחתי' ר6ין פקיט6 61"כ זס כרין )פנינו סנתכ6לוכנוו
 נ"6 כ3) )סדי6 כתכ וכס"ג כזס כ6יסוי חג"נ ככ)יס ככ)וע1)1נור
 וג' כ' דין )"6 כ)) נ6ו"ס ועיין ע"ס 16ס1י1' ס6י )ענין כ'רין
 כנגך ס)6 סת6כ) נוערין 16 ]ח[ 6)1: כריני' חי)וקיס כנוססכ'

 סנתטכיס פוסקיס וס"י וטי"ך ססנו"ק 6כ) סטערי' כ"כ .סטיפס
 )סיטתו 6זי3 6' רכ) פסוט וגר6ס זס תיקון כ)) סזכייו )66חריו

 כעיג31 כיוחכ ננוי תפעפע ססטפס )חוס יק כס"ג 61"כ)יוטכ מתוה עך סקררס כרופן תפעפע ססטפ' חוסס וטי"ךדססנו"ק
 זס תיקון ט"ך 63 3כן ס6מו' תקוס ע) יערס סיערס נו"תסקרר'
 ד)" תסר6"י ננוסך ו6חריו סקערי' חק6"ככ))

 3פעפוט כ)) חססו
%הדרמ
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מ:ןציי  מך1ויינב1'""',עא.511האא 
ן

בדוצצו
מבהת  ס' 6פי' ס5ריכו )6 ו3כן עוחדמ כנוקוננ' רסטמס מוכרי'נקייס_

 ע"י סכו6 30סס סחסט עיקר ויק נורכריסס כנוכו6ר סטפ')כטל
 כפי3מ כנוקוס 630 כעירוי 3סס לי 5כן ט6יסוי נמקום יגעעירוי
 63מוי כוסגין ד6כו 3רירן 61"טסטפ'

 )יכ6 6י נורוכ' כספמר 6פי'
 נוטע' 6"כ סרועכ מוך ער )פעפוע דחייטי' נוטעס סעפ' כגדמ'
 טל6 ג"כ כעיגו3 סטפס כמפסט טננ6 טכי 5ר ע3 ג"כ יערס ל6זס
 3560 נוקוס 6ומו ע3 6ומן יעיס נו"נו לסקקומ ו6ין סרוטכלמוך
 ק5ת 3יוחכ נותפטע סק)וח כ0תעיין סררה י"063

""61 
 )5ר51ט

 טטפס ככפ) ררוק6 ועי"3 06 ט356 5ר כ6ותו 636 יגעט63
 פ44מש כנו"ק תוחי 1ט61 ו0ויפו נוחייכט כויר ס6ס 3560 5ר)16ח1

יעקב
 זסכ וטטורי עכ"). סטפס )כט) ס' כו 6י1 6ס כני)סט;4סיי
 רט6כי )פ'ר נומתכר וכן וז"3 וכת' כ"ח מ"ק 5"כ כמי' עתונומכיס
 נוק6'כ מנויר מם סי6 ע5תו 0סרוטכ סרוטכ כגדכקררס
 ער יתיח' ע3מט ל6 סטפס סכפ)ס ספעס כ16מו טכו6ככימוי
 ב לסק3 יט דרכנן כ6ימור יק 3חומר6 ר16ריית' וסמיק6 נונו0סכימוי
 וכמכ י"6 דין 3"6 ככ33 ס16"ט סחט0 נוזס כסתר ככרוכ6נומ

 פעס ט3 רהיחמי טעלט חוקכין 6ל6 6ימור נוחוקיגן 63רלומסיק6
 ו6פסר עכ"3 כנו"כ ונוומי ע)ס 63 6ו )חונור6 וכין לק31'כין
 כוד6י )טלי6 כן כו טכתכ 161"ס סס"ר רכיי מסי0"3 ר6טר136

 מי' כ6ו'ט כ6נו" ו)כן נוטפקח י6ייס כ3י ננ3יסס חו3קשגשך4יס
 כ"י ולטן ענוו דסמכיט נוטתע סק"ר דכרי על נוירי כמכ ל6 כ"ו 6ף כפניס נומפטט ט1כ ס6ט ככנר ט63 3כפ3 מט6"ככסמוך
 על 3תנ11ט יט 61'יכ 5"כ מיי כפריטט נוטכוע וכן ט6ט טס53356ר
 וסיכי כס"נו ס' ר5ריכין 0סכריע י6טין כמרין סחכ3 ק16חזסי3
 דעייוי זס מקון כתכ ונו"נו וסי"ר 0טנו"ג 63סר1 ים ס"נור3יכ6
 3סמתין 163וחיס"61"6 נויד ר5ויכין סיכי לק כמכ ל6 סוכונס 3ונוי 61פטי ונוסר6"י ס0עייס כרעמ כטינוכיס 3קנון סכינו5ר
 וסטעריס נוסי6"י ע3 למנווך רנווהר מוכל 6זי נויר 0י5טכןעד
 ט"ק 5"ר כסי' סק"ך כנוטך ו6חריו ל"ז מינון כפנ"ס נוסר0"לוכאט
 קנו6 חייטיי 6חי כ5ר יעיס ר6ס וז"3 הטעס טט כמכ 6כ3י"ט"
 נוסרט"3 וכ"כ עכ"ל טס ופוטקים כסנו"ק נוכו6ר ו0ן סקרירסיכעכע
 ג"כ ו0ייעתו סט:ו"ק 3סזכירו ס"3 ר6"כ כיוריס רכריססו6ין
 קי)ק31 וכ3י ק3 מיקון 0סו6 סטפס כגר ט63 3ערות זסמיקון
 סחטט ג"כ ולכמוכ נו)מחת סקריס כקיכמ רין קסזכירוכנוו

 חסם רנוס ססכי6 כנד ססו6 ועור סקררס ככקיבמ כנו"טרכעכוע
 טפסוע 6)6 ססכי 53ר נויר טקריס טנוטס כיון כזס טייךכעכוע

 ככגד 630 16 ]ט[ כרוי: וסו6 וכנו"ס ס61 ספומקי'קמחלוק'
 630 6פי' תתירי' ר53ורך כ' דין לעיל ככזכר קעס ע15רך .סרוטכ
 סי' כק"ע 3סחנויר. 3חוק טוכ ונו"נו ]י[ קטיס: ע"י סרוטכככנר
 קס כעט"ז ועיין טרי דסקריס כסתס סרכ פמק ו' מעיה5"כ
 רמ' נוטכוע . ט"יס ע"י וסרי6 ]י6[ : כ6ן טרכ כרעת ג"כספמק
 טכנו65 ככי5ס ס' דין ס"ג וסי' כ3) 3קחן רנוכו6י וס6 כעינויסו
 סתס 60כי כ33 טקריס 6וסי 60יכו סחנוין ע3 קסמסו רטכס

 3פי ו6ה סכי0וי נון )נוע3ס עו3ס סיתיחס ו6ין סכימוי ע03סמסו
 נו"נו תמק סכטי ע3 טסמסו רנויירי סט"ך 3סם טס 0כמכהינוס
 כין )ח3ק יס ועור סכי5ס ער טרמיחס ע3ס ט63 רנויירי5"3

 נ5"ע: כיכס קסוי כק3יפת' ככי5ס נוס6"כ 3ח קס61סטפס
 ותע)ס כיעוי כנוו סו6 טכימוי וסטעס . כ6ו"ס סו6 וכן]יכ[
 טסס 6פי' לכן סרועכ כנר כקריס כפ3 כרין כמכטל ונויררמיחס
 רעת וזס סטפס כנד ק0יס ע"י נוומר סקריס על סכיסויסוכ
 סס וכמ' זו סג"ס סעמיק נו"ו סי' וחסרק"ל ס"ר סג"ס וכ"כס0"ר
 כעק' ו6"כ סעפס )כע3 נו5קיף סרועכ 6ין טי 11 כסג"ס מקגיח361

 . טכקררס לנוס ננמעפע 6יכו ]יג[ : כ6ן סוכ פמק כגרד6ין"לסחנויו
 וכן 6מורס וסכימוי עכ"פ חם 0סו6 כיון נופעפע רלכימוינו0נוע
 : כ"ח מ"ק 5'יכ כמינון סט"ז וכ"פ י"6 רין ס16"ס מרכיינווכח
 3עי3 סרכ קפמק לנוס ו)"ר . 3רופן נורופן נופעסע 6יכו כי]יר[
 13 סכגע סימר 6ומי גופו פייטמ כו ס6ין רכ3י ב' ורין ז'330
 6כ3 לנ61כל נוכ3י )ספ)יט רק6י סמס ר60כי לוטכ 6633פי'
 נו"ס מי' פג"ס ונוסרק"3 כ6ו"ס וכ"כ נופעפע 6יכו )כ3ינוכ)י
 סטפס ופמק סו6יל ]טו[ ע"ס: כ"6 מ"ק ק"ס מי' 03"כוסוכ6
 על נורוטכו כטף גכי רע"ו 5ולין כי5ר פ' רפמחיס כ0"סנוכ"ל.
 עייוי ר6פי' נוסס 3סדי6 נוכו6ר גכי הה6י 16 עי63י וריןסחרס
 מיק נותו' 3סרי6 תכו6ר וכן קליפט כרי תכ3יע סקי13חקפטק
 וכ"כ ע"ז מיף ור"ן 06ר"י וסג"ס וסתרדכי ע"6 ר5"ס חט6תרם

 6ע"ג 11") 0מייס 6ך גכוכיס ורכייו ר' מ"ק ק"ס כמי'סק"ך
 וכפסק תרכגו3ת על עירס ר6ס נוכ61ר ס"ח 0י' סרכרנורכיי
 נוכ3יע ו6ין ק6י דס )עכין רקס סייכו קליפס 6פי' 6"5סקלוח
 עכ"ל 6ימוי ס"ר לענין נוכ3יע נוקוס חכל 6כל כ6חרונופ3יט
 סרין נוקור מנוכו כע)' 6יך ס0"ך על גרו3ס מתיס6 וכ6נומסק"ך
 סקל1ח כפמק ר6ס כ6ן סרכ קסכי6 סי"ס כרכרי רסי6 ס"חכרין
 וק"ס 5"ג כמי' כר"נו סרכ וכ"כ רכי סוס כעייוי חטיכל6

 )עכין )"ט כמ"ק 0ם ע5נוו סס"ך וכ"ט 5"כ טי' כק"עוכנוכו6ר
 ס"ח מי' וכר3עי3 סק3וח רפסק כיון עייוי חקיכ ר)6 נוסומךח3כ
 כהכ נוליגס 3עכין ררוק6 כתכ ק"ס וכמי' . עכ"ל כסג"ס י'סעי'
 טעתיק ו' ס"ק 5"ג כמי' וגמ מותך.' כע5מו ררכייו כנו65 סרככן

 סרכ ע3 למנווס יק ו0ס"ג נווסו"ס כקם כ6ן סרכ דכריסס"ך
 וכל דזכחימ ס0"מ נוקנועוה כגר וסו6 זו סג"ס כרכריקסמק

 חיט כ3י גכי ררווק6 ו3ונור לחיק יק ו6ו)י טכמכמיספ,סקיס
 ככ3י נוס6"כ חכ3יע סק3וה סכפטק עירוי ר6פי' 6נורי'ונו6כ3
 ק"ס( כטי' סק"ך וכמ"ס לח3ק יק ס"ח )וכסי' כסס וכי651נומכומ
 3זס 3ייסכ יט ו6ו3י ע"ט ו' מי' 5"ג מי' כס"ך ק5מ נוסכועוכן
 נוסמע . ר6סון ט0לי עילוי ד6כולי' וס6 ]טז[ : 51"ע סק"ך דכייג"כ

וגליוס



הכמאיצ הקלרה % שנפל חלב פפתדיןרעיררצ%04

 בנרירה מגי ולכן מתחת מנר הנופפת כפפה כך כל שורף אינו ]יט[ נר ' טאותו הנופפת שמפה רואתדעינינו

 ד,ה דשרי בתשוב טוהר.ם כח' 3הוכו חולכת של קררה ונת.'שב ]נ[ בשר של הקדרה מן הרופכ נשק- ואםן
 י , " ר משל י י רותגהקרר'

 מולדת ה'ד אם כעירף מחשבדוה.ל "ש ק
 .כל צ"א מ" ר' .כתנ ע'ר.' מח'שנ רכריג כ'רה % בשנת י'ש" פ'רש יכן ח.לכה במררה שנגע במקוםברוטנ
 רהך ]ננ[ אם,י הף וה מעם נלא ודאש לגנ' א. חם רי' ח.לנק הקרר' א' 'אכל צונן לקוך חמ כד'ן קל'פ'~ך'

 [ ] נ 1ג
 לרחמיר נ'ל ומ'מ קליפ' רק בעי דלא צונן להוך חם רק ריה לא רהרי רקדר' שתחת מה ננד פ' נעינןרנתח

 .נבלע י הז'עה משר של ס תחת ככ'ר' 'שנתנ. חלב של מחב היא"ש כתב 11.ל נ..ב ם'ם הטי'ר נתנח
 רמשערין הקררה על נפל מאלו נרע דלא שרי בכלי לממה שהוא חלב נבר כשר של בקדרה ששימ היהד*ם

בששים
מנהת

 6ינו מירוי  רכל )"ג כ)) יעי) סכו6ר  רס6 מק)יפ' פחותסוגויו0
 כעירוי חסיכ ר)8 סק)וח נפמק 81"כ ק)יפס תכרי יותי6וטר
 וכ"נ  סר"ן  כסס  ט' רין מ"8 כ3) 3קתן סרכ כתכ וכן כגרירסומני

 קיסומ גכי פכ"ס כס"ם מוכח וכן פ'כ רסי"6 - כחס"6סרטנ'6
 8כן 5"ג מי' כי"ד וכתכו8י הפומקיס תסתעות וכן פמקי' )כיגייר

יעקב
 וסקררס  טותר  רסחכטיל נת85 קליפס כרי רק תנ)יע ו8ינוגנר
 וכו)ע לוהקרר 8ינו ס8ז ס8ס 58) עותד סקדיס 08 6ך8מויס
 ז' מעיף 5"כ מי' כס"ע סיכ פסק וכן "ס דכייו מוכן ע"כספיר
 תפריס ור"י ס6ו"ס רכרי טחרן נ"ס ס"ס  וכסץ ע"סכסג"ס
 סח)כ וסוי כו מו)רמ ססיד חתס וסי8 ס8ס ס58) ככיי'דתיייי

ט* י ** י * * ** ** * ש ***
 מט~

" ' . *"'י ' * ** עם טממשס
- 

ן *- י "' *ו  עעי5ס רגררס ר8יס 8ע תסי"ס ותדכרי וד) וכהכ כ8ןאסי'ס
 כ)) דעמו 3מוף. יידמי ו)6 מכ") וכו' כ8ו"ה וכ"כ כק)יפססוי
 ר' ס"ס ק"ס כטי'  ססס"ך )וכפיט מסר'ס מסתעות גגדוסו6

  ק)יפס כרי רס טכליפ 6ינו  רסמירוי  סוכרימ  ספוסקי' רכלכחכ
 טסו8 תתוס ויותי סכמכתי וספומקיס וסס"מ 5"ג( כ5) וע,)ק59
 דגיייס כן כמכ כ"8 מ"ק 5"1 וכסי' )"ס ס"ק 5"כ כמי'ט5תו
 סס סתעיין ס8ו"ס סכ"כ 1' מ"ק 5"ג נטי' ות"ס תק)יפספחומס
 דכריו )ייקכ ויס סס ה18"ט תדניי תיד1 לווכח. דן6 3סדיאיי6ס
 קכ"8 מיתן כי"ד דלוכו8ר ו8ע"ג . הכי קי") ד)6 ]11[ : %'עגדוחק
 כו)ו סגע)ס 5ייך ד5כתח3' 8ימוי כתק5תו חנםתמם כ)ידמ'מ
 כיון ס6ני. סכ8 ת"ת ס8ו"ס רעת טכן י'ח כט"ס  סמ  סי'כוכ"כ
 סנפ0ק עייוי ע"1 ע)11 סנפ3 יק תמס 6ימור כו גסתנוטך)6
 וכס"כ 5"ד כ0ימן ועיין כו)ו חס תק5תו חס "תרי' 85סק)וח
 דסו8 ]יח[ : וי"ח י"ז מ"ק סס וכס"ך סנ"% וכנמי' ג' טשלטס

 0ק)וח סנפמק 6ע"פ 8וסר )כן 8ור ע"י רותח טי' . ע5תוכרותח
 כגרירס רי ספס טטנו סנפל כסררס רומח  טסותך כחלכתס6'כ
 5"כ כמי' כע"1 ועיין ע"ם קע"ו 0י' טרסן כתרותת תתכ6רוכו
  סנופלח רוחח'  טטפס 3נו ותורגק ידוע ססרי וז") קע"ו מי'טן כתרותת סס וכתכו . כך כ) סויף 8ינו ]יט[ : )"ס ס"ק וכס'כ )'מ"ק
 ר6סיי

  ח)כ  סל סנר סכופלח טספס יומר  סורפתו כסר על
 כרמיחט ספמיל' סנינ  סנרוך סחלכ  סטפס ספמילסססכיכ
  דתטעס )י ונר8ס  מכ"ל  טטנו  וסטפטף סייפל סו6 נסח'מועטמ
 סיפסס  ככלי ר6פי'  ט"ו כם"ק סכמכתי דעומ 165"ן  6ףוס

 : כגיייס 0גי רק  8ומר 6ינו סנ6 ט"ט סליפס כרי 6וסרסקילוט
 58) ס8יגו ככיר'  טיירי כחוכו.  חולכט  טל 9ררס  ינטייסנ.]כ[
 3הוך 5וגן כרין סקרלס רנ6סר  פקיט8 ס6ק 56) סו6 ד6סס6מ
 נעסס ר8)"כ 8פי )יכ8 מקוס סכ6ומן ומיירי ככ5י דנוכ)יעחם

 נ"ו כ5)- 3קתן כת'ס  8ומר ו6ינו )פגס ס8פר  פל  סנספךסרוטכ
 8מור. רומחת סקדרס 08 6כ) ]כ6[ ועאס: כ"ו ס"ק ם'גוין

 רומחת סקדיס 08 ד6ף וכמכ .זס ע) סקיג )"ח סי' כפנ"סמסרט'5
 וסת6י  לונן  לתוך נחס וסוי  .סגי כל סוי גיר' נכי קע5 תסמ'מ

 כקדר' 8ף 6"כ י6קון ככ)י וסוי ס6ם 58) 0ו8 ססכיר' מייייד8ס
 ככיר' 8פי' תיייי תפריק ור"י ר8ו"ס 5ותר  נ"ל ויומר  '(:ס"סכ  ופיין טמ וכרריטס ככ"ה כתכ6ר  לולן כ"ט ס"ס 5"כ סי' סט'כוכ"כ  פסוי  וסו6  הס  למוך  5ונן  כרין 6טור  כל6"ס  סל6 רומהתסססררס 3ומי תפיים וי"י ס8ו"ס 0ו5יך 5ויך )8יזס 81"כ 8ומר5וננת
 ת"מ תכס) 8ינו סכי כ)י דכ) 8ע"ג 8ומ' ו8פ"ס ס8ס 58)8ינו
 8פי' כק) רנותכס3 8תרי' 8ז יותח ג"כ סו6 ססקדיר' כיוןסכי
 ג' דין 8' כ)) )עי) דכייו וסוכ8 ס8ו"ס פמק וכה"ג סני כ)יע"י

 8' 0"ק נ"8 כל) וע") סני ככ5י 6פי' נמכס3 כק) ת)וחדכפי
 . יותחמ . סקרי' 08 8כ) ]כ3[ : ע"ס ככס"ג וסוכחמיסכמכתי
 סקיקע 8ין ד4 תקתע )חס והקרקע כתכ ז' דין )"8 כ))183"ס
 תידי 3תידי 3תיחם ד)יכ8 פקיט8 8ז ככייס סנכ)ע רק כ)))חס
 תפעסע ד8ינו ס' דין )עי) דתכו8ר חתין קריוה 8קנידסוס
 0עיף 5"ז וסי' נ"ט ס"ס ל"כ כסי'  סט"ו פסק וכן 5דופןתרופן
 וסכין ע)יו הסיג כנ0"כ וסס"ט פ65ד11 ס8פחס כתעסס ג'קען
 8ינו זס וכ8תת הקרקע ע) עוח כעין 8י0וי עור סיסדתיייי
 מ"ק 5"כ כסי' ע5מו כע"ז וכדמסתע 65ימוי תודס כ"עדכס"ג
 דמיייי תסתע . ד8מוי חס גכי ע) כ5ונן 3יס דסוס ]כג[כ"ז:
 חס 3תוך כ5ונן דסוי כתכ 5"8 כמי' וככ"י הקררס גכי ע)סנפ)

 )6 כ8ן ד6ין וכ' כזס 0כ"י ע) תתתיס )"ח סי' פג"סונוסרם")
 כדי ס18מ' כזס זס נוגעיס דין 5יס 0וה 8ל8 תמ6י 1)8עי)6י
 סכ"ח נט"ס  נ'ל מיסר וכ6טמ כ"1 ס"ס ל"כ כסי'  סט"ו וכ"כק)יפ'

 ו)כך ססררס מחח סונ טיירי  סרסן רחרוטח ל"6 כסי'וסרריסס

 כ8ן 6ין דינ6 )ענין ת"ת וע"ם חמ )הוך 5ונן כדין כ)ו6וטי
 סקררם דופן 56 ונוגע זכ ו6י גכי דתת8י חס )מוך 5ונןכיין 6מוי 5וננת קריס 8פי' עירוי סוה סקרייס תחת זכ ד8יתח)וקת
 סקרר' 5מוך 16 סקדיס ע5 נפ5 ו8ט כזס זס נוגעיס דין 3יהסוה
 רכ' 80 ]כר[ וק"): ק)יפס כרי ו6ו0' 5וגן )תוך חס כדין )יססוס

 סיכ טכמכ תפיים ר"י כטס  88ו"ס י,י .  סנגפ טס נגר ס'דכפינן
 כחעסס ]כס[  וכו'ו  חוגכת כקווס קגגע יוס וכ5  כסטו)עי3

לנעינ



 105ננד,כם4*רן חקדרה על שנפלה חלב פפתדיניו,דררן

 לא דהרא"ש הכי קי9ל לא ששימ פעמים עמשים דבעיק כתב הרא"ש רבתשובת ואף לעיל שבתבתי כטובששים
 הכי לן קיימא דלא כתכתי וככר קררה נכי על שנפלה חלב מיפת גבי ]כו[ מהר"ם מברת דלפי אלא כןכתב

 כ,.לק ובאו.ה חלב שם שמי_'של'ן זן-_'רה מן למ'לל' ל"נ"[ פשר ת-ל'ן דהר' א,מרז אינו העליונהקררה
 אם אפילו אוסר' הויעה אין מבומה התחתונה אם אכל מנולה התחתונה המחבת א"כ אלא אומר הזיעה דאיןכתב

 : ממש התחתונה על עומד העליונההקררה

 : דינימ ם"ו ובו טעם נותן בר טעם נותן ביין נ"ה, נץ ום'יכלל
 של בקערה שעלו ]6[ האש מן שמלקו מיר רותחין דנים כפן שיי ארא היתר ועריין נ"פ בר טעם נותן כלא

 זה רכל רותחין שניהמ אוילו או רותחת והקערה צוננימ הדנים אם וכן בכותח לאכלם מותר יומא בןבשר
 לאבלו ומרתר פעם חשופ הפולט פעמו עוד אין ולכן הוא היתר ועדיין הפעם נ?לע פעמים דשני רמ ברנ"פ
 כמו להחמיר יש חמין שניה' אם אבל צונן והשני חם האחר אם דדוקא כתב המררכי בשם באו'ה אבלבחלב

 : בממוך שיתבאר כמו נתבשלו אובנצלו
 נצלו דהשה כ'י וכתב עלו כמו ה:י דינא נמי בשר של בקדרה הדנים נתבשלו אם דה"ה הפומקים יהמכימו12

 כתכו וממ'ק הסמ'נ אבל הפומקים רוב סברת הוא דכן וכתב עלו כמו נמי דהוי רשרו להלכתא נקטיגןנמי
 ישן ש'ר בהנ9ה י מהרא כתב מצאתי וכן לכתחלה נהונ והכי בחלב לאכלן אמורין נצלו דאם ,נן הרא"שכרברי
 בחלב לאכל שלא בשנתבשלו אפי' להחמיר יש רלכחתלה פמק ובאו"ה המתירין אדברי לממוך יש בדיעבר מיהו]ג[

 בנצלו: אפי' להתיר יש בריעבדמיהו
 של בקערה שעלו רנים הנמרא לשון דייק והכי כריעבד אלא ]ו[ נ"פ בר נ"ט להתיר דאין ממ"ק בהנ'ה וכת8נ

 : בחלב כף אחר לאכלו דעתו אם בשר של בקערה לכחחלה שיתנם אסור אבלבשר
 רוקא היינו בחלב לכיטתלה לאבלן שלא בשר של בקררה נצלו או נתבשלו אם לאמור דנוהגין הא באו'ה וכתבך

 מותר יומא בן אינו בו נצלו או שנתבשלו הקייה אם דכן' שרי חולכת בכלי ליתנן אבל ]ס[ ממש בחלבלאכלן
 פעם: נותן בר נ"פ נם לפנם מעם נותן והוא הואיל בחלב לאכלןלכתתלה

וכתב
'- יעקבמנהת

 ססיס יכעיגן מפרים ר"י כסס יכריו כייס כ6ו'ס סכתכר)עיל
 סכתכתי כ"6 ט"ק לעיל ועיין וכו' סקררס תחת קסיס מסגגך
 סרוטכ כגנד פי' . קררס ע"נ טכפ)ס ח)כ טפת גכי ]כו[ : )1סייטוכ

 לתוך 'כפ) כ6ל1 כס' סטיפס דכע) דקי") 6' רין לעילכמכ61ר
 * סרשפ כגגר סקירס )תחט כנולס סזיכ1ס דס6 סכ6 וס"ססחכסו5

 6כל דוק6 כקערס מעלו יגיס רס"ל מטוט ד6סורמטמע
 דר'י דעוכר6 כיון תמוסיס רכריו 1)כ16רס עכ9ל. ל6ג5לו
 סעסוי כנוטקס דר9י מסרי9ל מ'ס ' לפי וכפרטות מייריככסלו
 61'כ כ9נ רין פ'ס כ)ל לקמן כסמו סרכ וכמ"ט מיירימרכט
 6)6 )סיתי תורס רגתכקל רמסמע ל6 ג5)ו 6כ) כח3 ((5יב

ו
 6 "י

 * י , -
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 ס) כקררס כתכסלו 6פי' ככותח6 6פי' ו6כלס כן סעסו פכ9סכט'ם
 כי טיי כפ'ע מ'מ ככותח6 ל6כלו ל6סור דקי"ל 6ף מותר ג9ככסר
 6כן כ"ו דין ל"ט כלל ס6ו"ס וכ'כ כליס כפליעת סככס חסם6ין

 636 סכנס 6יכ6 ככס"נ רגס פטק ע"ו סי' פג'סמסרט59
 וכס"ג *"ע כר כ"ט כרין סכוגע כמס 636 כ6ן זס לרין כחתי ל6דספוסקי'
 קשח טכע סכ6ר וג"כ רם"י לרעת 5"ס כסי' וסרריסס סכ'חכתכ
 סט'ז סכתכ )ומס ג' ס"ק 5"ס כסימן סט'ז כתכ וכס"נע"כ
 סתס כזס רכריו וכו' ללמוד וים ער וכו' זס ו)סי 51"עסס

 עיקר תפס מקוס ונוכ3 יסוכ( ו5ריגין כעיגי מ6ורטגומגמיס
 מק5 זס רכר ק5ת )למוי ריס כ"ל וכן וסיתר ס6יסורכדעת
 ככותח ל6כלו ר6סו' כתגור כסר עס ס6סוי פת קי"ל דס6וחומר
 דנוותר דנ טס כטי 5ל16 ד6ס קי"ל ומ'מ ריח6מ"וס
 רין ע"ו כלל ולקמן ק'ו טי' כס"ע כמכו6ר סכגס וליכ6כדיעכר
 כסר קל כקדרס כתכסלס 16 סג5לס ו6פי' סעלו דג" ומכ"סי'6

 וכריעכר ככותה ל6כלו )כתח)ס 6טי' מתירין ספוסקי' רוכד)רעת
 וגוסנין כדיעכר 0כגס חטס 13 ס6ין סטיט6 6"כ )סתיר קי"לעכ"פ
 ככתכט)ו 6כ) . 6סורין כ5)ו ד6ס ]כ[ : גקי סו6 06)סק)
 6סרינן ע5מו ע5מו מכ)י סטעס כנ5לו'טמקכל דרוק6 וסטע0מוריס
 לקויס מכטי רסייכו דסיתר6 כ"ט כל נ"ט ג' 6יכ6 ככתכס)ומם6"כ
 ככ'י סוכ6 תספוסקיס מכו6ר וכן )רגים ומנויס למיסומקדרס
 סרוטכ עס סרגי' 63כול רו5ס ר05 פסיע כר6ס ו)פ"ז 5"ססימן
 רק כ6ן 6ין טמי0 56ל רס6 כנ5לו דינ6 ככתכט) 6ף 6זכח)כ
 6ין ס' סמררכי דבלי לייסכ 6כו 5ריכין ועס"ז טעס כותןסתי

 טל כמחכת רכס סכסלו ר"י לפגי 63 מעסס סכתכמעמירין
 וסתירוס יומ6 כת חלכ ט3 .כקערס חס וסריקו יומ6 כתכסר
ין* )קכח סיס 06 6כל ונו' )סג' קטס סוי כרכט דסמגוגיתטקוס

 טגג  וכ%טס מדכס סעטוי כמטקס סמרדכי רכרי טפי'מסרי'ל
 נויסו ]נ[ כ'ג: דין פ9ס כ)ל וע") גכוגיס מסרי")  וונרי3וס

 טימן פכ'ס מסרם') נורכרי . סתתירין 6רכרי לסמוך יסכריעכר
 וכ' ססמ9ג כרעת כדיעכר 6ף כ135 ל6סור סרעתו מטמעס9ג
 1ל6 כקערס סעלו רגי' מרק6מר עיקר כר6ס וכן . וז'לסס

 רייקינן ר65 נוס כסלמ6 טפי רכות5 רסוס כקררס טנ5לוק6מר
 וכ'ס על1 ר6פי)ו )מימי ר6יכ6 מסוס 65 כתכסלו 6יןעלו

 וכ'כ כ( כס'ק לוע"ן עכ58 טעס גותגין כמס ר6יכ6גתכסלו
 כדיעכו 6ף )6סור מי%רק'5 ררעת ע'ס רף סכרית 3וחתכטכי
 ד6ין נר6ס ולע"ד . כטמו ד' ס"ק 95ס כסימן סט9ך וכ9ככ5ל1
 רגס ועוד כ5)ו כריעכר ד6וכאה 3סרי6 מכו6ר 6יגו וקנו'6ו'מ סימן ע5נוו רככאע'ג חד6 וסרכ וכוסר6'י ס6ו'ס מסכרט')זוז
 לרכות6 ע3ו גקט ד)סכי די') מוכרחת 6יגו מסרם") ט3ר6י'
 כח5כ ל6כלס ועתו 06 )כתחלס 6סור לעלות ר6פילולומר
 גדי מ)ות )כתח)ס ס06ור וג"ם ג' רין כסמוך סרכוכמ"ם
 נ9) פ'כ כחלכ )6כ)ו מותר ג5לו ככר 06 36ל כח)כל6גלו
 כפכ9ס ומ5רט') סכ'י . כדיענר 6ל6 ]ר[ : נריעכר לסחמירד6ין
 )כתח)ס 6פי' וסתיר ע9ז רחולק סתרומס סכעל כתכו ס"גסימן
 סכ'י על כתכ טכר9מ )טיטתו 16יל 11 רעס סכי6 טל6וסרכ
 וט19 סכ'ח ע'ן סטיכ וכן מלת6 לס6 כתכ וסכיכ ג6יסדכר
 סם וס6ריך סנ'י דעת עס מ0כיס כדריטס 6כן 5"סכסימן
 )' כם'ס דנקע 60 95ל ולרכריו סתרומס כעל רעת סכןלסוכיח
 6פי' כ5)ו מם6'כ מתירין ע3ו דרוק6 ולומר לרכות6 סייכודיעכר
 )ועמ'ס כ135 ד6וסר 6זי) )סיטתו סתרומס וסכע) )סתיר 6יןדיעכד
 ו)חום סיכ תפסק )זוז 6ין דיג6 רלעגין ג"ל ומ"מ ג'(כס"ק
  ע5מו  סחרומס כרכרי כ'כ מוכרחיס סרכריס ר6ין חד36סחמיר
 ס, ט9מ סתרומ' כע5 רעת טכן ג6מר 06 ר6ףועיר
 ספסקו ספופקי' גרויי גטס כסס ז' ס"ק *9ס כקי' קק'ךכתכ
 כסנ'ס4%



חמאה רמ בר נ'מדימרזררת6מ1
 אמור ]ו[ בשר של כמררך תכלין דכו אם ]ו[ ולכן נ'מ בר פעמ נותן מועיל אינו חריף דברבר באו"ה וכקכה

 הישב"א בתשובת 'משמע וכן התרומה מפר בשם צ'ו מימן יומף בית ופ"כ יומא :ן אינו ואפי' בחלןלאכלם
 לא אז אחד בתבשיל מועמין תבלין רק היו לא אם אבל חריף דבר הוא התבשיל שעיקר ודוקא תמ"ממימן

 ופ"ח: מ"א ומי' כלל וע"ל שבתבשיל מועמין תבלין משום חריף דברמקרי
 : חוא ופשופ הוא היתר השני פעם מפערין אלא ]ח[ נ"מ בר נ"מ אמרינן דל4 חפוסקים והמכמת ב"י וכתבן
 פחבו דחכי רשרי פשימא צונן בדבר אבל ]ט[ מעם נתינת בו ששייך רותח בדבר אלא מיירי לא זה וכלז

 והממ'נ התומפת כתבו מיהו בתלב וליתנם בשר של שכקערה מלח ליקח רמותר והאשר"י והממ"נהתומפת
 והאו"ה ברכוץ עליו תבאדה2חמיר

 כתב.
 לחוש דיש ]י[ לכתו,לה ליזהר מוב דמ"ם כתכ פ2"ה והמררכי וז"ל

 זה: דין נתבאר י"ז ומי' בלל וע"ל עכ"ל לחוש אין ובריעבד בשר של לקערה בשר מפת נפלהשמא
 לקטן שיתבאר וכמו טמש מעמ מקרי שומן בו דבוק הי' אם אבל ]י6[ נקי הי' כשהכלי אלא מיירי לא זה וכלןץ

 : קערות הרחתנכי
 נכוויה שהיד חמין והמים האש על אינה אפי' או ]ינ[ האש על והיא חולבת ביורה שרחצו %שר של קערותמ2

 שומן כהם שאין יפוה מקונחות ושניהם יומא בן אינן מהן האחד אם בשר של במח2ת חלב של קערות אובהן
 ואותו ]יג[ ב"י שאינו מבלי מעם קבל שהרי מוקר יומא בן שהוא אותו בזה זה שנונעים מותרים'אע"פשניהם
 בספר ל'כ ב"י אינו שהיא מאחר הוא ה*ת' ועדיין ]יו[ נ"מ בר מעם מנותן מעם ק2ל רהרי מותר ב"ישאינו

 הפומקים: הסכמת והואההרומה
 דהא שת*הן נאמרו ב"י שאינו באותו רבוק שומן ואם בשי שאינו אותו נאסר ב"4 שהיא בא*תו דבוק שומן ואםף

 במים ששים איכא אי ]טון מיהו מהם ונאפרו בכלים ונבלעין וחוזרין ביחד משניהם שבולעי' המיםנאמרו
 מן כי הא'2ר"י וכתב הרשב"א בשם ה:"י כ"כ מקונחי' שניהם היה כאלו רינן דוי בעין שהוא השומן ננר]טז[
 אותו ומחויקין יפה מקונח דין בהם לרון אין ולכן השומן מן יפה מנוקימ אינם המהבת או ]יז[ הקערותהמתם

כאלו
 יעקבמנהת

 מימיוות וגן כוה הטח'קנרגהוח
 פק'ט"

 : ,ה;ולן'ס 1;'ס

 30 ע) 03ל 0) ר06ון נוכ)י עירוי כדין 6סוך חו)כ' סכ)ייסיס

 :מ"'ג"ן "י';נוי נ%:11יע:ן זד2ק
 ע! :1 % :ז"נ י' % וב::ג"ע%נע

 ל0ון נו0תינזות 6כן )כי)סי 6ית טענו, רחד סכ6 רס"סנו6ס
 )סחנויי ר6ין נוסנוע 5"ס טינון וכ0"ע כ6ןסרכ

 זס כדין כ))
 0כתכו י"ח ס"ק 5"ר ס'מן וכ0"ך נך 5"סס"ק סימן כע"1ח2"ן
 6"כ 5"ר ס" כ0"ע וכמכו6ר טעס כ)6 ח,מי6 ס61 פסמגסג:כי דכ)6ו כיץ מטתכי וסכי סכף )דע זס נרץ כין 5מ)ק ט1נמיס0ם
 ממ0מטומ ומכו6י . סו6 סיתי ועד"ן ]יח[ : ,52ס )וסית ד)136

 כ16 ממיי מ"מ סגמים)1 כר"ס ר6וסי מ6ו ר6פי)ומ"יטמיס

2ע%מטן"
 י,שב

 ' ס'" ","י קנ, יימד"ן"עמ "," ע';ען;'ך:ט]"[ "."ס1"ן

 סטעט 6ס וכ"0 63יסור סוי )כ0ר ומקערס )קעיס נוח)כרסייכו
 כנוס 6פי)ו 16מי 6יסוי ככ)י 0נכ)ע כנ1ן כ6יסור סו6סר06ון

 הגן "צ::נ . גך שננוש 1ן,11"נב:ג"
 ,ג,:1 נוננ'ע:1ני!)מ"."'11 ג.ןעג:,',;:י""::2"1]:ג

 :%נ))ו גי ך2 שח
 "ר,ןן'ןין)ע)';"ו" ר ו'ן '"

 נ' ין )'נ כ"רה1נם וע"ן ]הקומן ונו גונ'ם מוונ"
 ונ,)1

 ר,ונק ונל מ ו",ג" "ף נקעלה ,נעל, ע:'1 ג,ין.גהונוק!;:
 ץ כ כנו( מנל'ע ון" ק)'"ס גי' רק כווע ו",נו ,ן גמ'מ

נעוי11וז12ן
 נ'::נייס ז:צךנן);:ןזפ'יגי "1'1!;

 סמנר.נ ום' "1ע":ל1:17]ל',"וחוגוג:""הו.1)נ,7
 4שנ נ4פל גך' ק4יט והוט כ4 גכי י"ר כרין )קנון סרכככתכ

 סח)כ עס כט רק נונו; כח)כ מתעיכ סטכי טעס ר6יןכיון
 טעס נומן ג' 6יכ6 דכ6ן ועור סכ)י )ג3י כדיעכר וסו06כקדיס
 וע") ר' דין )ע') ועיין יינ"0 כנו"0 וע"ק נ"ז טי' כק"דכנו"ק
 0ס61 ס0ונון כגר כנוימ ט' 6יכ6 6י ]עו[ כ"ג: ס"ק פ"סכ))
 וכ"כ סר0כ"6 נורכרי מכו6י וכן 5"ס כטינון סכ"י כ"ככעין.
 טרי  רכס"ג ת'5  סיטן טרעס טסר"ט כמטינמ  וכ"ככ6ו"ס
 נוסר0") כנו"0 וד)6 ס6חרוניס כ) רעת סו6 וכן דכ"ע6ליכ6
 0כקדרס סטעס 6ז כעין נומ0ומ ד6יכ6 דסיכ6 ס"ר סינוןכפכ"ס
 נונעס 0) סטעס סכ) וסוי )פנס טעס נותן 6ינו כ"י60ינס
 )נוס ס5ונן ס)יכ)וך נוועי) רנוס ססכי6 גגר סו6 וכ6נותעכ")
 0כיסס .~ו6ס כעין 0סו6 ס0ומן ננד ]ט.[ : סקדרס מוך0כ)וע
 כקר 0) ככ)י 0דכק וכנוס כנויס 6יכ6 6י נוקונחיס6ינס
 וסנויס ח)כ ככ)י 0דכוק כנוס וכן ח)כ 0) ס)יכ)וך )כט)כדי
 0י' כעי"ר נהכ6ר וכס"ג נוקונחיס כ0ניסס סוי קומן נגר ס'יק
 . נוניקיס ,6יכס סנוחכמ 16 ]יז[ : ע"0 י' דין פ"ס כ)) 1)קנון5"מ

 ססתס נון סס סכ)יס רכ) סר6"ק נורעת סך3 0סכיןמכ61ל
 סנוחכמ קסרי )סדיחן יו5ס 6יגס 6פי)ו נוג1קיס 0,'נסכחזקת
 )סרי6 י' רין ס"6 סינון )קנון סרכ וכ"כ עכ0יו )סדיחן ר51ס6ינס
 כ0ס כן קכמכ י"ג דין )"ר כ)) ס16"ס 6חר כזס סיכוגנו0ך
 1)פ"ר . כ6ורך דכייו ע"0 כס6 דנויק) כמוו"ג וד)6 וטי'רסל6"0
 וסיו"ג וטי"ר סר6"0 כדכרי סיטכ רס:ועיין מ6וד הנווססדכר
 י0 6נונס פכ"ס סי6"0 וז") כ)) כינייסו פ)וגת6 60יןיי6ס

 ונוגע 3ז6כ) 0) 30ונונימ כסו נדכק קטרומ כ0יודיח.ן )פי)6סוי
 נו0נוע 5"ס סינון סטי"ר ג"כ כתכ זס וכ)ס1ן . עכ"ל וג6טרסכיורס
 )סדיחן 0רו5ין וכיון קמריחין סקעיוה ררוק6 נווכייסם5סרי6
 כק6ר מ60"כ ט)יסן רכוק 0כונוכית 6יכ6 כוסתנו6 סדנוקמן
 סטעס ר0'י )0ון ומופס 0כמכ 0ס מדכריו נווכח וכןכ)יס
 י0 0פענויס כח)כ )6כ)1 ט6סור כ0ר 0) כס:ין 0חמכוסו53נון

 0כוסמנו6 )קעלס ר)"ר 51") וכו' ניכי 61ינו ססכין ע)0כונוכיה
 סר0כ'6 כהכ יכן מ"6 קי"6 דף דח1)ין כ0"ם ים"י וכנו"0כקי
 0) כסכין 0יוטס )ענין עס"ג ;ג,1גיס ו;) וסלנוכ"סוסל'ג

עט"ס



 107נךךןמןארן 4חד וחלב בשר כלי הדחתד4נירעררין

 הכל4 ה4ה דאפ'לו וכתכ באו"ה וכ"כ כהן דבוק שומן היה שלא ל' ברי שאמי עד בהן דבוק שומן ה4הבאלו
 : 9פה מקונח ה'ה טלא ו שומן בו מחזיק'נן ממתמא אפ"ה ]יח[ ב"4אינו

 ע"ג תשל"ח דף ומרדכ4 הקרומה במפר וכ"פ אמורין שניהם 'ומן בני לשניהמ יפית מקונחים הכלים כל ואם44ל
 אמ דה"ה באו'ה וכתב בכה"ג דמתיר כאשר"י ורלא ל"ד כלל וכאו"ה צ"ו מימן בפמקיו ומהדא"י הר"ןוכ"פ
 אחר בזה אבל ב'חד שמדיחין ורוקא ]יט[ ראשון כל' שהוא מים של ביורה חלב ושל בשר של קערותהריח

 : בדיעבד דשרי נ"ם בר נ"מ דהוי מותריןזה

 כתב בהן מולדת ה4ד אין אם אבל בהן מולרת שהיר ]כ[ טון רא בכלי כשהמים אלא מי'רי לא זה וכל4נב
 מכלי תחלה המים עירה אם ובן ליד כלל באו"ה וכ"פ נאמר אינו האם על עד:9ן היורה ראפי' יומףבית
 שנ9 כלי מקרי הקעררת ואח'כ תחלה המים שנתן מאחר שרי חקערות בהם נתן ואח"כ שני כלי לתוךראיטון
 ליזהר רמוב ש"ד בוקג"ה כת: ולכן כמים סולרת שהיד אע'פ מ2ליפ ולא מנליע לא שני דבלי קי"ל יאנןש6[
 אפילו ראומר כב"י ודלא נהוב רהב' קגרוק בו ל4תן יש ואק"כ כו שמריחין כלי לתור תהלה המ4ם תמידליתן
 בהג"ה כתב רותח4ן מ'ם עליהם ע4רה ואח"ב בו שמריחין הבלי לתוף תחלה הקע'"ות המח אם אמנם שביבכלי
 מפליפ הע'רוי דאין שרי עליהם עירח אם רא2'לו ]גנ[ כתב באי"ה אמנם ראשון ככלי דעירוי דנאמרוש"ד
 בשר של מכלי עירה אם ררוקא בכה"נ שרי מלובלכ'ם שניהם אם ואפילו ]גנן אקר בכלי ומבליע אחדמכלי

 עוד וכתב אומר א4נר בו שמריהין בכלי הכלימ ששני בכה"ג אבל נאסר איפ:א או חלכ של עלהמלוכלך
  ואם  בריעבר  רמוחר נ"מ בר מגם נותן דהוי מותר חלב שי על ומקונח נקי בשר של מכלי עירה ראם]גו[
 לעמין נ"ל רבר4ו ובל עליו הוירוי קלוח שבא :לי ה ר; לאמין* א'ן ה'תר של כלים על אימור של מבלימערה
 יש הצורר לעת או מרובה בהפמד אמנם בכה'ג להקל נקבו שלא לי כמרומ" אלא מעם דברי הם כיהלכה

 : עליולסמור
 שקורין מה וכן כ?ות עם כ~ת או קערות עם קערות הריח אם בין חילוק דאין האררר באו"ה עור רכתכיג

 המחמ טן דרוקא ונ"ל עכ"ל אומר א4נו שני בכלי שתשמישו דמה אמרינן ולא מי:ליר עם מעליר אשכנזכל'
 42נןדהיי

מנהת
 טת0 6:ווי' ט:ין גכי ירוק6 יי טימן כי"ר וכתכו6יעכו"0
 )6וין טט:ו"ג כתכ זט וכ)סין כ)י0 כס6ר מס6"כ כקי 6יכוטכין
 ונור3נ'י ייוח0 ר3יגו 3קט 5"י כט"ס טכ"י וכ"כ וקמ"6 ק"מסימן
 כ)יס רטת0 )עי3ס ס11יס וכו)ן כיגיס0 מח)וקק ס6ין כר6סכו)0

 כסי' סט"ך פטק וכן כטכין 16 )סריח' כרו5י' )6 06לוגוקיס
 סרכ דכרי יטי' ך6"כ כזס דק ג6 וכ6מת ר"3 י"ז 3כננ5עי) פג~מפ דעת סכן טט טסכין כרכריו ס:וכו6ר 6ך 6' ט"ק5"ס

 ככ)) )עי) זט 3כ) סטחרכתי וכ:וו ס16"ס דכרי וג0סותייס
 : ורו"ק ספ1סקיס כ) יעת סכן כנו"ס 6מת רין טריןייכ6 )עגין כ6:ות 6כ) )סיפך סו6 16"ס טרכ וקרעת י' ס"קי"ז
 0"ק )עי3 סכתכתי ו6ף . ס1מן 13 מחיקיכן נוסתמ6 6פ"ס]יח[
 קימן ס)כ)1ך כגר סי כתכטי3 יס רמטתמ6 ט16"ט כסטי"6

 סרחס מי כסתס ד6ין ס6כי סרחט )עגין מ"מ כקריססרכוק
 ורוק, ]יע[ : י"ז רין )"ך כ)) ס6ו"ט וכ"כ ססומן כגרס'

 סנ6 תכף סגי טעעס 6"כ כיחר טסכיסס כיון סטע0 . יחרסמריחין
 )כמכ61ל רוק6 יטיתי6 ג"ע 3ר ג"ע כעיכן ו6גן 6יטור ט61)מיס
 זס סריח 06 6כ) סכ)י0 16סריס יטמי0 קי") 3כן 1'( רין)פי)
 דטיינו יטיתר6 נ"ע 3י כ"ע נוקרי ססריח ר6סין כ)י 6"כ זס6חר

 ויט טו6 סיתר ועייין כמיס נ"ע וטקררס כקררס נ"עסתכסי)
 נו)ת6 כספוסקי0 נוכ61ר זס כ) ר' יין )עי) סרכ כמ"ק ח)כס) נג)י )יתנס ינוותר גתכס)ו 16 כקערט סע)ו דגיס יין)מיס
 3סר ט) כ)י סרי' ר6ט ע"ז יין )"ז כ)) 163"ס וכתככטענוו
 6ותו ג"כ נ6סר 3"י ק6יכו כ)י כתוכו עוד ויס כ"י ח)כ1ס)
 חי)וקי ט0 עור ועיין 6י0ור כעסיט ססמיס כיון 3"יס6יגו
 פטק ד"ג כ"ג כ5) )עי) 3סן. סו)רת ססיר ]כ[ : כזסריכיס
 סו)רת טיר ס6ין 6ף ק)יפט כרי נ6סר רמ"ננ טטור 3ס0סרכ
 16 )ת6כ) )סכ)יע כין )ח)ק קיק סכתכתי י' ס"ק וע"ס13
 וע") . מפייט 1)6 יוכ)יע )6 דכ"ס קי") 61גן ]כ6[ ע"ס:)כ)י
 כטנע)ט תקכס )ו סיק כ)י ג) דמ":ו סכתכתי נ' 'ס"ק )"גכ))
 )כתח)ט )טגעי)ס יס כ"ס ע"י רק 6יסור כו כסתמס ס)66ף
 )טכ)יע ד)ענין 61פסר 6וטך 6יגו כריעכר 6ך תטנויטן כפיככ"ט
 06 61"י' ]ככ[ : וק"ל 6וסי 6ינו )כתח)ט 6פי)ו )כ)ימכ)י
 כר כ"ע סוט 1)6 כ"י סם 06 נו)1כ)כי0 כ6ינ' 6ף 6סוריס זט טע0 רכ)6 מסמע מפ)יט סעירוי ד6ין טרי. ע)יט0פילט
 )עי) כנוכו6ר ג6סרו נויר כמים סכי סטעס סנ6 דנוידג"ט

 גמ"ס ור)6 פסוט זס וכ) כ"י וסנוטט יחר סקערותכטדיח
 י"ע ס"ק 5"ס כסימן 3ס"ך 6כן ג' סימן 3גינון מק6ת3תטו3ת

יעקב
 נועעט )טתיר ליט וד6י גקייס רס0 סיכ6 ונויסו ו'ז")גתנ
 ,)טוף ילרתי .ו)6 עכ") מטיס") מרכיי וכרמסתע ג"ט 3לכ"ע
 כר ג"ע חטיכ 6ת6י 6"כ ומכ)יע נופ)יע ד06דעתו

1 

 ג"ע
 רנו3ו6י כ"י וקערות קריות סכי תסריחדנו"ס

 י"6 יין )עי)
4%היו נוטמעות טוס ר6יתי ו)6 עיינתי תטרס"3 נוס:ועות סכןות"ט

1 
 טקערות ע) סעירס יטיכ6 ט"ך ""ט כפכ"ן ות"ס

 טעירוי )פי נו6כ) קיורי ס0 טיט 06 ו)ק16) )דקיק5ריכין
 רכ) טוכי ינוטיט") די"ל כ)) ר6ייט 6ין עכ") ומ3)יעמפ)יע
 )טכ)יע מכ)י נופ)יע דעירוי 6נורינן )6 וד6י מ)וכ)ךס6יגו
 כווכת יעיקי ועי') . מ)וכ)כיס כסטס 6)6 16סי 6יגו ו)כך3כ)י

 ע) 6כ) )6 16 גקייס ט0 06 ו)יקרק )ס6ו) ס5ריךנוסרס")
 ס6יגט כחזק' טם מטת:ו6 כי )ט16) י6"5 מטיט") סוכרכ"י
 טוכר כ"י סט0 ידעיכן 6י 6כ) נ"ע כ)) )ק:ון וכמכ61רכ"י

 כטג"ס ספטק וכמו ג"ע כר כ"ט סוס ו)6 ד6טור ג"כנוסרט")
 סטעס מ)וכ)כיס. טגיסס 06 ו6פי)ו ]כג[ כרור: וסו6ס"ר

 6ז סמיס ע"י סקריס מן ס)יג)וך קכנוחס דקורס 63ו"סנוכו6ר
 פטק י"ג ס"ק 5"ס סייון וכע"1 ס1כ נו3ליע 61יכו כ"סמקרי

 ",,,ס מ)וכ)כי' סכ)י0 06 עירוי ע"י 631סוי מטרס"ל כרעתלסחמיר

 ג~

 ,,ע מ'ק ,גס"ך מומי ג וס",נ, "מיר סנק, 1

 6ותו ו6וסרין וחוזרין גכי)ט וגעסט סכקי דכ6טר נינו6 6יטס
 נוטתפק וכס"ג ס6י כו)י מכס) 6ינו רעירוי גימ6 16 גקיס6יכו
 י6פי' כינו6 16 נ"ע כי ג"ע כיס סייך ר)6 6יסור כ)י ס61 ט6'6ס
 ויס ככ)י ויכ)יע טיחזור נוכ)י מפ)יע 6ינו דעירוי גימ6 16 6סוריינקיי'

 נועמ"ס )סוכו כ6ן מך נולוכט ספסך ר)יכ6 סיכ6 כסגיסס)טחמיר
  כנוו זס טכיין עילוי דיגי ככ) סר3 ורעת ג"כ( קטן3סעיף
 מכו6ר וכן נורו3ס 3טפטר כן 06 6)6 )סק3 ר6יןסנוטיק
 3עירט )סק5 3טת0 פסק 5"ט מינון כט"ע 5כן כטימכיט)קמן
 מטכיעת לזוז ר6ין כ") מ"נו נו)וכ)כים 6פי)ו יחד כ)יס סגיע)
 : 6)ו כייכי0 )טחנויר כן גס 6חיוגיס ק,ר קרעח כיון כ6ןסרכ
 5"ס סי' כס"ע . ומקוכח גקי כסי ס) נוכ)י עירוי י6ט]כר[
 סס כ""ך ופיין 3סתט )5יטור ופטק טר3 חזר כסג"ס ג'טעיף
 ג' טי' מ"כ כתסו3ס וכ"פ )סתיר ודפתו כזט סט6ריך ט'0"ק
 דס6 3טעמו גכון וכן טנותמיסין מן טו6 סנוחמיר רכגוכתכ
 ס"ק וכע"ז זס 6חר זס כ)יס כטריח כמו ג"ט כי ג"עטו6
 נוח3רס טעירוי ססק)וח ססוכר סיכ כווגת )ייסכ רו5סי"ג

 דס6 גכון 6יגו ג"ז כ6נות 536 יחד סדיחו כ6)ו וסויכג5וק
מי")



ןןכן4שרז יה, וחלב בשר כלי הלחתהןתררת208
 : נחונ והכפ בדיעבד אומר אינו]כי[ וראי לעת מעת תוך שמ בכלי רק במעליר או בכף נשתמש שלא לו ברי אם ר4ששון בכלי הנעלהטלם וצריכין כלים הנעלת לעניין גוונא האי בכי שחיישינן רכמו ]כס( בכ'ר בפעליר או בבף השתמש שמאדחיישינן

 להשתמש שלא נוהנין יומא בן והשני יומא בן אינו אחר דהכלי אע"ג באו"ה כתכ בו שהריחו המים יעניןףד
 פנום מאימור ובלו' הואיל ואמרינן כלכתחלה הוי נרירא מימ אלא מאכל ואינו רהואיל כלום מיםבאותן

 אימכא או מים מלא יומא בן שאינו חלב של לקררה יומו בן בשר של כף תחבו אם מזה ללמור וישעכ"ל

 מסרחם~
 ה[הל

 כלל באו"ה מיהו הקררה מן כך יאכלו אלא לכתחלה ליתנו אסור חלב של או אחר בשר של לכלי ראףוא8שר הו'ש:" זה ע לאכלו רהוא'לקו'כול חלב עם .לא עם,נשר לא "אכלו
 אווזא של שומן שם ליתן רמותר שם ל"ח בכלל וכ"פ יומא בן שדעא הכלי כמין המאכל לאבול רמותר כ'ל'ז
 לאמור רפמק כמור"ש רלא מותר יומו בן שאינו דהכלי שם וכתב להיפך וה'ה בשר היה ב"י של הכליאם

 8"ה ומימן כלל לקמן וכמ"ש כן אינו שהמנהנ אך ריעכד מקרי הכלים רלגכי כלי שום לאמור שלא לנחנ נ'לאו"ה וכרברי ב"י' שהוא דבלי כמין ]כח[ המאבל ולאכול ב"י שאינו הכלי אותו בכחצ לאסור מורים וראיתי ב"ישאינו
וע"ל  יעקבמנהת

:טנךק:%) '::ן':ם: י"ס ןיטה מדי'ןן י, ;ןגן' םנ ן נ::4,י':גץט:ן )" וטמ,קל נ.) )גן )', ,ונ'היס'מן מיוס') ינ'ע וץווג'נ
 :ז"'גסעע%מ"

 :עי,פגה "::"::":
 :ס:יג 1,ג,עישיקין,:נמי1;סינ יבי) י6סון ככ)י )כתחי)ס )סגעי)ו 5ייך ו)כך תנוימס סנס מקךכ5
 וע"ס סעזוי 6ני נסם תנ"6 טימן 6'ח נטוו סגע)סבויני

 1"מוי ל" המ נין:,ענו ט, נן צ ו::ם
 כמכו6י טפיקו' כנצס ד6יכ6 מעעס יונו6 כגי 6ינו כ)יסדמתס

 סיכ ומטמעות מ0וי") כסם סר6ק דחפיפות מי6 5עגיןוע"ז
 י"כ כדין וע"ס סכ)י )סגעי) כריעכד 6פי4 16סר דמסיי"))קנון

 סחמיל )6 רמסיי") טס 5"5 כתקו' כמ"ט וד)6 ד)קמןוכטימגי'
 5"ס כטי' סס'ך גס . )נזירתו חס )6 ד0סמס כיון 0כ)י)סגעי)
 ד6ין ספוטקיס כתכו 6נו6י ר96כ וסקטס ד"ז ע3 טטיג כ'ט"ק
 סכ)י גנר ט' כנ,יס טיט )6 06 כ"י כ)י )סגעי) תקגססוס
 )כ16יס וכ6נות כק5ר' עכ"ר ד6פר תקגת' 6יכ6 60 6ית0616
 סתייס זס6ין

 ועור כידיס )פנס סנוסוכח ס6יס1י )עסות )כתח)ס כן)עטות 6סוי נו"מ מותר דכריעכד ד6ע"ג כ"כ"ד6פסי
 דסיס 6ף ע"ס מקקס כמו דסוי כו )סגעי) ס6ין )ייס6זורין 6פי עס סמעויכיס דנוים תג"כ סי' כ6"ח ככ"י מכ61י60
 ס6 כמ'ס דכווגתו 131מי זו מקוקי6 סק"ך 1)50י) צייס3)
 כדי 6פר עס כמיס תח)ס סיגעי) ס9ק ר6פר תקגת66יכ6
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 "כ כחם ל ט 'ץ' 1;1 ' 4

 סטפות כ"ט ק)יפס כדי וק מכ)יע עירר דס6ו 6פככ41
 סעעס תס סכ"ח וכתכ 1צכ9) י6סק ככ4 )תוחכןסיגלין
 טעס כתכו ט)6 פוטקיס וס6ל סס כ6'ח וסעול . כעיקיחטוכ
 מ"מ ככו)ו דנכ)ע ר6ף מסוס 95) סגע)ס )ענין קעיות גכיוס
 כך תסמיטן סכפי דוקן י6ס1ן ככ)י סגע5' 5ייכן סיינו65

 סנסתמטו סמייטיגן מקעס 163 6י כעייוי 0גי וסיססכטיין
 סכ"י עוד ופסק . כריעכד 16טר 6ינו ]כו[ י6קון: ככ)יפ69
 כנויס 6פר נתגו 06 )י יי06 וז') ף סעיף כס'ע 5'רכסימן
 דע'י מותר כסן דכוק ססטומן 6ע"פ סקעיות ססריחקורס
 1)פ'ז ע"ו כס"ק סע"ז וכתכ עכ"). )פנס נ'ע ס61ט6פר
 5תוך מח)כ סעסוי זייף סקויין כויית נפ) 06 6יסור6ין

 ד"ז 0ניח )כטוף 6ך עכ") 6פי כו יס סכויית ססייסתכסי)
 טוף 1)חמן פ"ז טי' כס"ע סיכ דפם' ממ6י סס וסקססכ95ע
 כתיגוק מטיי") ומתטוכת סי6ס דחפיפו' כנוי' וע'ז ע"1כ))
 )ייסכ סמדחיק כגס"כ ועיין )קריס כויית חתיכ0 טגפ)ט6מר
 סרין )ייסכ ג"כ ס6ייך 5"6 טי' 5יק 5מח וכתסו' סע"זסתיית
 פ1גס סס61 מי)י דכ) כן 3עסות 6סוי ד)כתח)ס ר6ף וכתכזס

 רג"ע פקיע6 ככורית יכן מותי כדיעכד מ"מ )כתח)ס6סוי
 כוותייסו וגקטיגן סכ'י מפס' 14ז 61ין כזס )פקפק ו6ין5פג0
 סכויית )עגין פסוע ג") וכן ן כטעמו מ)ת6 ע9ק כקי15רעכ9ד
 סס 595 כתסוכ' ג"כ כמ"ס פוגס ססו6 )עין סנצוחק דכידזס
 כר מ6וד יעכ כטסכ)כ רק כ)כ מ)6כו) :נפסדס וממקוז')
 וסוגל6 מתוק מי כ) יעכס נפס כדכתיכ ק5ת נונונוטועס
 מסרי') ססויס ומס . עכ') כ)וס ממנו עועמי0 6ינסועככר
 וכנוו כנ) טחירס 6ין סקדיס )תוך סגפ) סתינוק ס6מרככורית
 6ך קט )סמעיין ביוייס ודכריו סס 5"5 כתסוכת כזסטס6ריך
 כויית רס6ג' )ויצר ר6פסי ק5ת 5'ע חמין כמי ד6פרכד'ז
 כמכ61י 5פג0 נעסס זס וע'י דכליס כנמס 6ותוועוסין

 כתסוכ'
 ע"1 כ)) )קמן )קמן וכרמסמע חמין דמי כ6פר מס6"ג סס5'5

 )סמוך סמס כד6י )מעסס כז0 מטכיס סכ6חיוני0 6חרוןיס61 5"5 כתטוכ' כס"ע"וגס כוותי' סתס רמ"6 סיכ וג0 6וי גי6סכ6ויו 6סי סכ"י ע) )טטינ כ6)1 כטתייס כרחי 116 ומ"מ וק")חפך
 סכייס ע) חו)כת סקדיס נון דבנספך ג)ע"ד זס ונועעס .ע)י0ס
 ג"ס ום" כ)) )עי) סדין דמכו6ר כסר- ס) סקריס תחתוזכ
 גקי סי' סכירס נוקו0 קכ6ותו דוק6 סייגו 6וטר דכיותחתד9ז
 נעסס 6'כ כירס 6פי סיס מקוס 6ותו ע) 06 מט6"טמ6פי
 )מעטס 5"ע ומ"מ סכ"י )דעת 16טר 6ינו וטוכ )פג0סיוטכ
 )עי) ועמ"ס )פגס נעקס 6יגו כזו ק)ס דכסעס )ח)ק יקד6ו)י
 ו)6 כסי עס )6 )6כ)ו 6ין מ"נו ]כז[ : ט"ס ה' ס"ק נ9סכ))
 טסו6 סכ)י כמין סמ6כ) י6כל )6 )מס )סקטות 61ין ח)כ.עס
 16 ג5)1 ר6ס כ16"ס ד' רין )עי) ע5מו סיכ פסק וס6כ9י

 )6כ)ס )כתח)ס מותי כ"י ס6ינן כטר ככ)י סרגיסגתכט)ו
 ססכ)י חד6 )סתיר עעמ6 תיי ד6יכ6 סתס דס6גי י")כח)כ
 דין לעי) 1כמכ61ר דסיתי6 ג"ט כי נ"ט ס61 וגס )פגס ג"עס61
 ונ"ט )פגס דנ"ט מסוס סו6 ססיתר דעיקר כ6ן מס6"כו'

 טייך )6 ג"ע כי דנ"ע ועעס מ6כ). גכי )כתח)ס 6טריגן)פגט
 דסיתר6 ג"ע כי ג"ע )יכ6 יחר סכ)יס רגתכט)ו כיוןסכ6

 נוטעס דיעכר דמותר כ"י 6ינו סכ)יט מן 6' ד6ס ט' דין)עי) רמכו6י 6ע"ג יחד כ)יס סדיח 06 )עגין י"6 כדין )עי)כמכו6ר
 מעעס מתייין דיעכד רמקרי כ)י0 )גכי דוק6 סייגו ג"ט ברג"ט
 כיון סמ6כ) )עגין 6כ) ג"ט כי ג"ע מקיי ועי"1 )פג0נ"ט

 ג"ט מטע0 מתיייגן 1)6 )כתח)ס מקיי ז0 כ)6 )6כ)וס6פסי
 סכריע וע'כ זו כקוסי6 סרגיט י"ח ט"ק 5"ד סי' וכס'ך)פגס
 סגיס6 כן גס כ5") . סכ)י כנוין ]כח[ : וכמ"ס ד)ק"מגי6ס 1)ע"ד יומ6 כן סט)י כמין סמ6כ) )6כו) )כתח)ס דנוותרס0

 ט"ק ס0 סט"כ וכמ"ק כסג"ס ס' טעיף 5"ד טינון סם"עכספר
 וכ"ט סכ)י כמין )6כו) קי") רסכי כסג"ס כק"ע ס0 ומכו6רי"ח
 קיעס )1 יס ט"ג טימן פכ"ס ונצסרט") ע"ק ח' ט"ק טססט"ז
 יעתו כין 1)ק1)6 )חומל6 נפקות6 כמס ויט 6)1 נדיגי60חלת
 % הכף ל6ס מסלס59 מדכלי ומכו6ל ע"ט כ6ן סרכ)דעת

טיט



 109בדןןקפ42*רש יחד וחלב בשר כלי הרחתהנירש1ררן

 לא לאכלו שלא המאכל עמ להחמ'ר מ.פ כן ועל רלע'ל במ.ם מטי לכתחלה ג נראה המאכל ולגכ.וע'ל

 נוע1 15 "נו"*ששךןשצ י 71:1שי
 לכתחלה דינן ומה לפנם שהם אמרינן אי ישראל של או עכו.ם כל" סתם בדין נ-פ, וס'כלל

 גן4המהושעש.4אנינש4בנשע4:יגה שם"ייאמ~81ע1%נ%
8:יביו :י ו%,,גטש,י,ף"הין:,ן,גו:בר'::ו:ק:לן, ;ץ:מגז%? :~1 צ 1נ:ימ' % :יוין י:,ג,:ן:מן י:לנ,בן 4,:::נבג' יעקבמנחת

 "ההח*ון "'סו, ויו,ק "סו' גנ.ו "ח גו"',.ע',ן

 )עי) ומנו% )חיס נ"י ט6יגו ק( כתוחכ וס"ס * נר6ססיס
 נוט6"כ )טתי' סוחמו כ)6 ננוי סיינו ד6מווין י"ר רין נ"ה3כ)ל

 6ינו טסר3 כיון נו"נו 6כ) לסו 6ית טענו6 רחר לטתייסכסוחנוו
 ככל3 וט") לח)ק יק ד6ו)י )מעטס 5"ע )עי3 זס חילוקנוזכיי
 )"ס כל) וע") . סנקחיס דכרי0 ק6ר ככוו ]נ[ כ"ז: מ"קנ"ח

ס"
 ס6ינו 6)6 סכי רסוכי סר6כ"ר כטס ג"כ כתכ כו יטת)6כו' ט)ם פת גכי . נוענוידין 6ין פ' וסל"ן סלנוכ"ס 11)ת ]ד[ : כ'
 נוחזיק סיס וי"ת וז"3 כתכ תנ"ח מי' וכיוקח ע"ט כעיניונוחווי
 כט0 וכו' גיעעי מטו0 6י ד'ס ע"כ )"ח דף נוענוירין 6ין פ'י' כתכו ד)סרי6 תנווס סרכר וכ6מת יונון כגי כתורת כ)יססמהס

 תמימ כטפר וכ"כ יומן כני ט6יכו כחזקת דסתנון)סיפך
 כתטוכס סייכ"ם וכ"כ סיטי כמפי י"ת כסס קמ"ט טי'רעי0
 טסון נוסר"6 כתקו' עיין כטמו 60חיוגי' כ) וכ"כ כטכוו כ"חסי'
 וכתסר ס"ח 'מי' כ' וכח)ק ט"נ מי' 6' ח)ק )כ וכנוסיי"ן 6'מ"מ
 6*נן טכו"0 כ)י וטת0 ]ס[ ע"ט: ק)"מ מי' חכיכ ן'נוסי"י
 מפק ט"ט רסיס ת"וס וסל6"ס סטו' כתכו וסטע0 יומן.3ני
 כדכר סמ6 כו סטתנוס ו6ת") )עת נועת כו נסתנוט 63סנו6
 כ'ח כטי' וסליכ'ט מענוירין 6ין 3פ' וסי"ן כו סטתנוטספוגס
 13 ס"תתם 06 מפק טי63 ספיק6 ו6יכ6 וכתכו עולסומיפו
 כזס 6ין קנו6 כ6ימוי ו6ת"ל כסיתר טנו6 13 סטתנוט ו6ת")סיוס
 )סקסות ו6ין עכ") סי6 מעיקרו פגו0 טעס טנו6 16 טעסנותן
 ררך רנוטתנו' גנווי טפיק6 ספק כ6ן 6ין וכ6נות י")מפיקות ט6י תטעס נוותי יס6 נ'כ סיוס 13 טנטתנום ירעיגן 6פי' זס)פי

 ועיין יטפיק6 חד6 ככוו ק5ת סוי וג0 6ימור נו )סטתכוטעכו"ס
 ספיקות ע) טנופקפק ג"כ תת65 ר' ט"ק )עי) טייוזתי טט1ןמסיל6 1כתטונת % ן' נוסי"י כתטוכת יעיין סטפקות כקוגט')קנון
 6טול ת'מ י6טון רכטסק )6ף ט"ם נוטע0 נומייין 1)6)כתח)' ככ)יסן )סטתנום 6טוי רעכ"פ דקי"ל ס6 ניח6 זס ונוטע0)סק) ים טוכ6 טפיק6 6יכ6 רעכ"פ כיון וסייכ"ט סר"ן טיעת 6ך6)1

 יונוו כת 6טו יונוו 3ת ט6ינו ריכנן גזייס נוכח )כתח)ס 13)סטתנוט
 וכס"ג )קו)6 ררכנן טפיק6 כס"ג חקיי נו"נו פ"ס כל) )קנוןכנוכ61ר
 כתכסי) ספוגט כדכר בו סטתנוט 6י רק סוס )6 רטפק סו6"טנו)' :ין::גסיקים ג מ גן ו:% ז,:ן"% מןןמ ט"ז דין סטסיק וכקינט' י' ט"ק וע"ל ג' דין כ' כ)ל 5עי) סרככתכ
 סספיקות )כ) 6מוי רסכלי רססיט' )ק"נו 3)6"ס 6"כזס

 כתכטיל ספגוס דכי כו סטתנוס 6י יק סוס )6 דסמפקמפיקות כריני ק"י כמי' סט"ך נוטנועות וכן ע"ט כ"ג דין פ"ס כ)5)קנון וטנוכו6י
 3נו הם ר6ף עיקר וסו6 כ)ע"ר ועור )6 כע5נוו פגוס 36)זס

 ום6ייו ספנוס רכר יק כו נטתנוט ל6 נוע") כתוך סמ6)טפק
 6יסור ס"6 כו טגקהנוס כרור ט)סס כ)י טסו6 כיוו ת"נו כ))נ"ט

 וכ16"ס ט"ר כסג"ס 6כן ע"ט כטי עס ח)3 ננו)ח 06מפק
 ככ)י סכית כ6ותו )סויח כרגי)ין ד6ף מטמע כ"6 וין )"רנ5)
 סודח ט)6 61ננרי' כ)) 6ימור נוחזיקינן ר)6 נווהר ג"כר6טון
 ונן סכ)יס כין סכ)י ז6ת טטנוו 6חי 6ר0 ע"י 6)6 יחרכ))

 ט6ני סדף ע) ככי גכי ע"כ ד' רף דגדס כט"מ לסרי6נוטנוע
 טסחנויר 5"5 וכתטו' ע'ט וכו' )סס נכנמ טסור 6רס16נור
 וכתכ וע"ט )סחנויי 5ררי0 טור דיט סת0 דט6ני 5")ככס"ג
 רסיינו ט"מ נוטע0 עוד )סתיי ריט טס 1ס16"ס ט"ר כסג"סעוד
 . כ"י סיס )6 סכו6 טסודח 61ת") עננסס סידח )6 טכו6טפק
 טטתנון יטי6) ט) ככ)י 6נורי' ר)6 סמ1כיים )טיטתייסוו6זלו
 6ינן טמתנון יטי6) ככ)י 6ף רקי") )דידן 6כ) יונון כני6ינס
 טידעינן דנויייי 5"ל טיי יחר טסורח ידעינן כ)6 רוק6 טכתכוסיכ נ"ט ככ33 כנוכו6ר טיי ענוסס סורח כור6י 6ף 6"כ יונון3ני

 נוכ"ט כקייט 6ינס כ)יס רטתס דמכ' נוטוס 16 כ"י טסי'כוור6י
 טסי6 כידוט דנויייי 5") וס6ו"ס )עי) וטנוכו6ר 3סריח ר51ס06

 נכי 6ינן עכו'ט כ)י רטת0 6ע"ג ]6[ . נ"מ2 ימי'כ:יל : וק")נקי
 "3( ס.ק )ופ'סנ'ח

 ועיר יונוו 3ן ס61 06 יויע ס6ינו 6ך חנוק' ססי6 כידוענויייי יינ" "פ'",נסין..יקיטי,'ן ',מ..1"ף
 לכן מענוידין 6ין 3פ' כד6ית6 קפרי 6נקיות6 עכו"ס דמתסי")
 3עיל נו"ם ו)פי נונוקיס כחזקת 3תוכו טמכט)ין כ)יססטתס
 גגר ט' 6יכ6 תכטי) כטתס ס6ו"ס כטס י"6 מ"ק נ"חכ))
 ט"ק נ"ח 3כ)) )עי) ועיין נוידי קטס )6 סכי 3)16 סע)יוסטונון
 סוחנוו ר6ס נוטנוע ]3[ : כן 6נויי' )6 סרחס ד)ענין נוכו6רי"6

3קתיי'
 זס ו)פי . ונוותי דיעכר מקרי זס ד)ענין לטתותן נוותי

טכ"ע



דןמןאת ב49 הם אם שא"י ישראל של כלימדיןר3ררת110
 בשאלה תקנה לו שיש מאחר ]ז[ מהרי"ש כתב לא או יומן בני הם אמ יודעין אנו שאין ישראל של יבלים ]1[ג

 אבל שלו שהכלי ישראל באותו אלא קנם שייך לא דבריו לפי דאפי' ונראה עכ"ל נקנמי' יודע אינואם
 אינו כלי דמתמ לנהינ יש 4שראל בשל דאף נראה לי אמנם צ"פ מי' הי"ד וכמ"ש קנם שייך לא אחרבישראל

 ישראל לשל עכו"ם של כלים בין חילדק דאין ]ח[ קכ"ב ומי' צ"ד במימן כתב דעה דהיורה מאחר יומובן
 לממוך דיש אהת לילה עליו ככר עבר אם וכ"ש זה על שיחלוק פוסק שום מצינו דלא עליו לסמוך דישפשיטא
 דיש פשימא במפק אבל ]ט[ בודאי היינו בר"ת נהינין דלא ואעצ מעמק ל'לה דלינת דם"ל ר"ת אדכריבזה

 נהיגין דלא ע:כתב כאו"ה ודלא יומן בני אינן כלים סתם לפמוק'דאמרין הי"ד שהביא הרי"ף אדברי עליולממוך
 מחלוקת בלא להתיר בפי' שמצאנון ברבר נחמיר למה יודע ואינו יומן בני אינן כלים מתם ישראל בשללפסוק
 וכן להורות נוהנ אני וכן להתיר יוסף בית ממבנת וכן הפמיד לא והמ'קל יחמיר המחמיר אומר אני כןועל

 : לינראה
 למימר דלינא ביום בו ולקחו ]י[ לתקנו לאומן כלי שנותן מי עכו"ם מעמירין אין 8' מוף המררכי כתכד

ביה
מנהת

 נוע") סטסיי' נוטח )פנט נ"ט סו6 טעתט 6ף 3קלוס )טכחטנ"ט
 יומו כת 6ט1 גזרס כ"י 60ינו כ)י כ) כמו )כתח)ס 6טול61"כ
 ז6כ כנינון וכת0ו' ת5"ו סי' סר0כ"6 כתטו' 6כן פ0וט נ") זסכ)
 ככ)יסן )ס0תמ0 ר6וי סיס סרין כ,5ר ו6פטי וז") טתכ 0מ"סטי'

 0) וכ)יס ]ו[ : י' ס"ק )קמן ועיין ודו"ק וכנו"ט 6טורדמריכ6 ע'קי נר6ס ו)ע"ך עכ") סיחקס רע0ו 6)6 ט"ט מטעס5כתח)ס
 6נו ט6'ן נ"כ ונויילי . יונון כני סס 6ס יורעין 6נו 60'ןי0ר6)
 פוגנוו ק6ין רכר 13 0גתכק) ירעינן ר6ס כו נתכ0) נוסיורעין
 י06ור פ0יט6 יומן ככי ס0 6ס יורעין 6גו 60ין 6ף כן06
 . כ60)ס תקנס )1 קיט מ6חר ]ז[ : ס' ט"ק ועיין ס"ט ר)יכ6כיון

 נוע)ס )6 0רכורו )פי כק6)ס תקנס )1 6ין דעכו"סמ0כוע
 דף קכע 3כ6י וכ"כ ט' רין )"3 כ)) )עי) סרכ וכנו"0 מוריר1)6

יעקב
 מ"0 גס . וק") 0י"ג מטי' כ)) ר6יי' 6ין 6"כ ע"ט וכו' 6ומרג6נתר
 וס"נות )06ור יק תונוו 3פי נוטיח כ)6 6פי' ליס כוסינון ר6יסט"1
 קי"ח טי' סרטכ"6 כתקוכ' נו0כוע וכן טו6כן

 סק"כ וכ"כ 3סרי"
 ע5מו סו6 דט6 טותרי' ררכריו )י קטס 6ך כ"ר ס"ק ט"זכטי'
 6ינו כעכו"ס )יס נוסינון 6י ר6ף לסיסך י"ע ט"ק מ"ח כטי'פטק
 ככ) הרגי0 ק)6 וכסרטות 51"ע תונוו )פי כמטיח 6)6 )6טורג6מן
 נוטמע . עכו"ס ק) כ)יס כין חילוק ד6ין ]ח[ 51"ע: נס"כ כע)זס

 6ית6 61פי' כ)) חי)וקו)יכ6
 )יקר~

  6ותו )ק16) 5ריך )6 קחן
 מקמעות וכן עכו"ס 0) ככגיס כמו יונוו כן סיס סכני6ם

 0סיס כמקיס 6ף 16תו )160) 5ייכין ד6ין ס"ס טי' פכ"סמסל0")
 1כנו"0 )רעתו' כעגו"ס כנוו יוכוו כן דסיתס 6ונור סיס 6סנ6ננן
 ן' ננסל6"י וכתקוכת ק' רף קכע ככ6ר 6כן ז' ט"ק )עי)כ0כוו
 כ60)ס 5כרורי תקגת6 )ן ד6ית כיון י0ר6) דגכי פטקחכיכ

 נ 1 1 עי ק ק ן "' " ע -ן " אן ה("4'~ף% ששלמיע ועו ,עע1~ע ן ע ע4נג 11 יןע ,י "=""י ג,4ק,ע

 כעכו"ט כויייי דמסר0") פ0וט ונר6ס עכ")' כגמ' כר6ית'מקחו
 וגט דכירו כיון ג6נון ר6ז 0)ו 3כ)י סנותכ30 רכר כידו )01יט
 סעכו"ס מן נקח קככר כדכר נוק6"כ מקחו י)ס0כיח עעמ6)יכ6

ו6נוי
 6פי' )6טור נ6מן 60ינו פקיט6 יומו נן נכ)י 0נתב0)

 60ין כיון נוקחו ד)ס0כיח סטעם 0ייך י)6 6ף תונוו 3פי3מסיח
 ו6ת 6ותו וכפ' 5"ד טי' כפכ"ס )סרי6 מסר0"3 פסק וכן3ירו
 0ייך ד)6 6ף כירו 60ין כ) ג6נון 6ינו מ);'ת ר6פי' י' סימן3נו

 כן גס סע)ס י"ט 0"ק קכ"ז כטי' וכט"כ נוקחו י)סקכיחטטעס
 כרעת וד)6 וז") 0ם קכתכ 6ך )ס)כס כן ספוטקיס כלכ0ס

 סט"1 כע) ס6ריך וכן עכ") קכ"כ טינון )עי) 0סכ6תיחסר0")
 )טוף יררתי 1)6 כזס מסרק") ע) )ס0יג ד' ט"ק קכיכ3ס"
 י'  טי' כנו ו6ת  6ותו 3פ' מסרס"ל ר3רי יסי'  ס3כמס  רלפיועתס
 כמ"ט  מסרט") רכוונת פסוט 36) טותרי' ע5מו 3"ר סי'וכפכ"ס
  טעכו"ס רתס כ"ל  תכן ת"ל ר'  ס", סכ"3  כטי' סט"ז טנוטיקונוס

 נתכווין 0)6 סרכריס וני6ין  סתלט 0ום כ)י מע5מו תומו )פי6ונוי
 כתוכו 0כנכ0)  יקר6)  סמכטילסל 1)6טור )סחמיר  יפ 6ז י0ר6)ע5

 תומו 3פי סעכו"ס 63ומ' כ'  ספיף  סי"ג  כטי' מנו"0 )זסור6יי'
 כטי' דפ0ק גלנו כזס עוד )רון ויק  סתטור  סחוס  לחמוך 5יססיטר'
 6סי)ו כזס )רון יס נחי סכי  6טור  ספכו"ס ליס  מסיחן ר6יט"1
 ח6ור )י תנווסי' דכייו 1כ) סט"1.  פכ"ל  תומו לפי  מטית63יג1
 60ין כרכר 6פי' נ6מן תונוו )פי נוטיח רעכו"ס טפ0ק מסחד6
 טי' 3ט"כ  %3ורך סרתסוני'  3פוססי' נמבותר 6ייו 3ורתי  וטכירו
 ן רמסמפיי' פר ופור י"ט ט"ססכט

 ל6 6חתי  טי"ג חטי'
 עכו"ס גכי י"6 טעיף ט"1 3סי'  רפס, חמס וו ר3ר3סטירח  סרגיי

 ו6ת 6ותו 0סם נ6נון 6ינו תומו )פי מטיח 6פי' 3טמות כ'טנוכר
 טנרת  סתין רמיירי ט"ו  ס"ס ע5מו סט"ז מדניי 0מ 1חכ61ר3כו
 כירו  ופריין  טמכרס קורס 6פי'  ר,ל"ס לטט3ית  נן  טעוסין5ומר
 רסרי כ)) ר6יי' זו  6ין  טי"ג מטי' ר6יי' סס3י6 ומט  נ6מן6יכו
 ו5ייכי' 6סדרי ס0"ע ר3יי תסתור ק)6 )ח)ק 6נו 5ריכין טגי3)16
 )ח)ק6ט

 כמ""
  ל6ז)יכן סמט רטתני ג' ס"ס  טי"ג כסי' סט"כ

 מ"ס ס"ק סמפיקות כקונטרט )קנון וסוכחתי  טימכמי ו6ףככ"י
 מכררינן )6 כריקס ע"י עכלורי ל6יכ6  6ף  טפיסת טפקו)עגין
  טרח6 ר6יכ6 כרכר לרוח6 )ומר יק 0"ט ו6יכ6 סכ6 ס"ס6"כ

 )קנון ועמ"ק )160) כע)כו6 כרכור מט6"כ 5ריך  6ין  כווכ3ריסס
 רפסחי' מס"ס  סו5  מוגרח וס  וחיליס 6'  טפי' קפ"ס 0י' נרסכס)'
 )חכירו כי' סמ0כי' י5חק כר גחיון מרכ מינ' רכעי ע"6 ד'רף

 רלסייליס  סמן  רלימת  )י0")יס נוינס נפק6 )מ6י )6 6ו כרוקחזקתו
 רתימ5 סיכי רכל  לסס"ס רפ0וט )סרי6 סרי פ"כ חתי לטתילתטרוחי
 6טרוחי )ענין נוק6"כ )נוקיי)הו 5ריכן נו"מ כרו' רחזקתו  6ףסמן
 עור ועיין ורו"ס  ר3ריסס  ספס ר"ה ס' רף כעירוכין ועיין6"5

  רינו: חתי תסיר י0י6ל )ענין 0מ חכיכ ן'  מטר"יכת0וכת
 וס"ס זס 3פי מסמפ  פליו.  לסמוך רי0 פטיט6 כמפק 6כ)]ט[
 קו6 6ס יורע 60ינו 6ך פוגס 60ינו כרכר כו 0ג0תמ0 יורע6ס
 תר"מ  5ןמוך יי ג"כ 6חמ  לילס  פליו  סמכר יורע 6כ) יונווכן

  ו)6חר  3סררס  חל3  3סלו  דתס כ"ס סי' רעיס  3ליסוטי חטסונרון  3טסי לטרית  חלתמי וכט"ג תר"מ  לטמוך יט רכטפס סרנכח"ס

 קו6  6ס  יספס כקדרס כ0י 03)ו מע") כת1ך 6חת )י)ס0עכי
  טמכיגן רספיק6 כיון דטרי נ") )6 6ו ח)כ כס קכק)ו קדלס6ותו
 כלי  כומן ג3י ר'  3רין סר3 סס3ית  ספו'  מסמפו'  6כן פכ"לפליו
 נוותר 6ינו 6' 3ינס רע"י נו0מע רנוותר נוע") קסס ד6ם)6ומן
 תינו  ותפ"ס כסממס  ספוגמן 3ר3ר  סחת ספק ג"כ ו6יכ'6ע"ג
  כ6ן סר3 סיח3 וט6 תר"ס  לסמוך  6ין 3טפס רתפי' מסמעמומר
  טמימית 6ך )סק)  6ין 6' 3ספס  36ל ו' ח"ס לפיל ונמ"טספיס% ספס ג"כ  נ%ן ד6יכ,  מסוס  סיינו  מליו  לסמיך י0 כטפק6כ)
 וכרכיי ע)יו )סמוך יס %' כספס רתפי' מימע  כ%ן  סר3לסון
 סתס רק6גי ב)ונור 6פטר ר' כרין סלכ ומ"ט . נו0ס זכרוןטפר
 ו3ספסר ר"מ  כלסין  3טמוך סי3 קסעתיק וכננו יותר )סחנויירר6וי
 : 6חר 3ספס תפי' מסס  סיכרון כרכרי  ולסול  לסמוך יס  נ"למרו3ס
 טפק מכח מותר 6ז כיוט כו סתזירו כ)6 מ0מע . 13 ו)קחו]י[

 יונון כגי ט6ינן דכ)יט 61ע"ג כו 5ס0תני0 3כחח5ה ,פי'ספיס%
 ס06ורי



 % 11נףדקם442רע לתקן לאומן כלי נותןד4ןרערררן

 הפעטו בדבר אלא נ'2תמש לא שמא בו נשתמש לומר תמצא ואם היום בו נשחמש לא שמא דהיינו מ"מביה
 כלל בו נשהמ2 לא שמא למימר וליכא בו נשתמש היומ בוראי בו נשתמ2 אם וא"כ ביום בו החזירושהרי
 הפונמו ברבר בו נשקמש שמא אחר מפק אלא כאן דאין להנעילו צריך הלכר בו להשתמש רגיל .דודאי]י6[

 מכלי 'ן'תר בזח מחמיף והיה השחזה אצל לילך הישראל דצריך אומר היה ר"ת וכן לחומרא דאורייתאוספיקא
 שמוליכין מכינים ואותם חיישינן לא ]יג[ שעה לפי אבל ]י3[ "ותר או היום חצי שם שהניחו ורוקא עצמועכו"ם
 מקום ומבל ]יד[ עכו"מ של בכלים כמו מ2יקא מ2ק מבח להתיף יש אותן והנה הנה ישראל בביתהעבדים
 מאכל שיורי בו ישייר רק יריחנו שלא יזהירנו לעכו"ם בקדרה מאבל שולח וכשישראל לכתחלה ליזהרנכון
 העכו"ם בבית כליו ה:יח אם להחמיר יש בדיעבד דא2ילו ל"נ כלל האו"ה וכת: עכ"ל ביום בו ריחזירנו]ט1[
 כתב בב"י אמנם . עב"ל שבירה צריך הוא חרם בלי ואם המאבל נאמר ביום כו בהן וה'2תמ2 ביום בוולקקן
 מע"ל אותם מן2הה מי' בלא עכו"ם בבית שעמדו שלנו קערות או קדרות הרא"ה בשם חיים באורח וכתבוז"ל
 ' שבירה צריך חרמ כלי דאין ומשמע עכ"לומותר

 נאמר בה - שנתבשל המאכל שאין וה"ה בשהייה להו ומני
 ואיכא עכועם כלי בשאר הוי ראו ביום .בו החוירמ בשלא אלא מיירי לא דהרא"ה לרחות דיש ואע"נבדיע"ד
 יש בדיעבד ואפילו נאמרו שאו ביומ בו החזירם אם אבל מע"ל. שהיי' ע"י התירם כן על מ2יקא מ2קבהמ
 החמיר תם שרבינו שכתב המררכי לשון משמע וכן אקת פעם ונאמרו הואיל שהיי' ליה מהני לא וכןלאסרו
 . צריכין הבעלה לבתחלה עכו"ם כלי דהא יותר בהם החמיר במה קאמר דוקא לכתחלה ואי עכו"ם מכלי יותרבהו
 בהו להשתמש דרגילות ואע"נ העכו"ם בו שנשתמש ברור א.גו דוקא שרי רבדיעבד דינא לענין נראהמיהו
 לנבי מהני ואינו מע"ל שהיי' בהו מהני חרא"ה לרברי רהא ותרע עכו"ם מבלי ועריפ' מפק מירי יוצא אינו]ט'[
 מבכלי יותר בהו החמיר שר"ת דקאמ' והא לכתחלה רק בו;ו להחמיר אין ולכן דעדיפי מינה שמע עכו"םכלי

 לשבור ריעותא מחזיקינן לא בדיעבר אבל מפי דחמירי עכו"ם מכלי יותר לכתחלה להם לחוש שיש היינועכו"ם
 : הארור והיתר אימור כדברי להחמיר יש לצורך שלא ומ"מ ]יז[ כנ"ל בהן שנשתמש המאבל לאמור אווקקדרות
כתב-

מנהת
 נוררכגן 6)6 סוס )6 נוקוס נוכ) נו )סטתנוט )כתח)ס6סלימ
 16סר ו6יגו ספוגנוו כדכר 13 גסתנוס ד)נו6 ספק עוד ויסוכיון
 כנו"ס ע5נוו עכו"ס ט) )כ)י דמי )1)6 1)קו)6 דרכגן ספק 0ויכ))
 סר"ט כסס סס 5סדי6 0נוררכי וכ"כ וע"ס( 0' ס"ק 0וף)עי)

 כו טחינונוו 0יור' וטכח עכוייס ככית ס6פ0 יסי6) וז")מכוגכרק
 גסתנוט ס)6 וג6נור חזקתו ע) סיור0 סעמד וכו' ג") וססי3חמין
 יוננ6 כת ס6יגס פגונו0 ס") 13 גקחמס ד6פי' ועוד 6יסורכו

יעקב
 ט)6 6מריגן מ"מ כו )ססתמס דרגיל  וימ"ג )ותו ות60יסור
 )6 סע0 )פי 6כ) ]י3[ י וק") חמין נויס רק 6יסור כוסטתמס
 13 נסתמס ל5 ימ5 תר5 ספיי, ספס  ר5יכ5 כיון 0טעס .תייסיגן
 סינון כי"ד סטור דפסק 60 גיח6 וסטת6 כו גסתנוסספוגנוו כדכי טנו6 נו"נו כו סגקתתס 6ת") ו6ף סעס )פי יק ס610כיון
 כיד סע0 )טי יק גטתסס 06 6ף )יין 0נויוחדיס 3כ)ימק)"ו
 דור6י ספיק6 טפק )יכ6 דסתס נוסוס 0ייגו סכסר 5ייכיןעכו"מ
 )6 מננ") מטס ו6מי' 5מ3ח ונ"נו )טר טנויוחד 3ייו 3וגשגצשם

 שחלען % ע %ן , %ע קש ע'% ען עו/,,/ן ע% ע4קש, עשעוע"ע4עי
* "תנרממ /, ף 4  

 ק/4 ע עגע4 "%% ,/,ע , א"ע " 1) עען ן, 1 ) ק ן ע ק,

 טסכי6 0ר6"0 דעת 610 וז0 3קוגו. כ6ן עד ו)קו65דרככן
 זס כדין 5פגיגו כנוכו6ר 5סלכס סל3 חמקגת וכן כטנווךסרכ
 סעיף קכ"כ מי' ערוך ו3ס5חן כטינוגי' 3קנון נודכריו נוכו6רוכן
 עיקר טכן 1' 3ס"ק סמ 0ס"ך נוסקגת סו6 וכן כ0ג"סט'

 )סקסות ו6ין ע"ס( 6)ו כדיגיס סמחנוייין ו0ט"ז ככ"ח)וד)6
 6נוריגן ד65 י"ט דין סטפיקות כקוגטר' )קלון נות63יר60
 6סור ס61 ע5מו נו5ד ס6יטור דמפק 0יכ6 )קע6 דרכגןספיק6
 ג"כ סכ6 ו6"כ תירכגן ס610 )1 כ6 6חר קנו5ד רק תורסדכר
 ססו6 63 נוע") סגטתס0 סמ5ד יק תויס דכר 6טור ס061ספק
 כחוגטרס )קינן ססוגחתי וכפרטות )0חנויר ים 6"כחדרכגן
 ספק ככ)י גתכק) 06 טעמ6 טנו60י )סדי6 )"כ ס"קסספיקות

 60חרוגיס כ) דעת וסכן 6סורי' 0כ)יס נוע") )6חר 6פי'6יסוי
 06 ספק ויס 11 ככ)י כ)וע סוס יס 6ט ספק דיס כיון י")ע"ס
 ססו6 )1 כ6 כע5נוו 0מפק נוכח כ6)ו 0ו0 6יטור סוס כ6ןיס

 דין 0ספיקות כקוגטרס )קמן ע5מו סט"ך נוח)ק וכ0"גנודיכגן
 טפק ק5ת נוידי נו"נו כו )ססתנוס רגי) דור6י 13 גסתמס )6סנו6 5נוימי 5יכ6 65ומן ג5י דכגותן סתררכי דכתכ 61ף ע"סי"ט
 ספק ככ)י גסתווס כוד6י 06 נוס6"כ כסנווך סרכ כנו"ס גפק6)8

 כוד6י כו סיס כיון נוספק 65סור יס נוע") 65חי 6פי' 6ז6יטור
 ס"ק סספיקות כק1גטרס )קוון ועיין 6יסור ספק ס) כ)וע זוכג)י
 סי' י"ד חלק מדיג0 סר"ס וכתסו' כזס גכון חי)וק עוד סגתכתי5'ג
 כסמוך סיכ טסכי6 סך6"ס כסמ ס6"ח מדכרי ר6ייס נוכי6)"ס
 גגד סו6 וכ6נות נוע") 6חר 6יסור ס' 3סס סגתכס) ג)יס 6ףונותיי
 )"כ ס"ק 0ספיקות 3קוגטרס )קנון וכנו"ט ס6חרוגי' כ)דעת

 רגי) דוד6י ]י"[ : ודו"ק כנו"ס )ח)ק דיס י6יי' 6ין סר6"0ונוןכרי
 כסנווך סכתכתי חנוין כו ססוחחו סיוי0 ד)עגין 61ע"ג . כו)ססתנו'
 ונוסתע גנוור ססק רחסיכ נוסמע נוכוגכרק סר"ס כטס יי"ד3ס"ק
 יעס ע) )ת)1ק כ6 )6 נוכוגכרק דסר"ק סס נוסנורדטי)סדי6

 דס6גי 5") ע"ס 1' ס"ק קכ"כ כטימן וסס"ג סט"ז וכ"כר6טוגט.
 כסס 61ין חנוין נויס יק כו 5ססתנוס 0יורס דדרך כי1ןסחס
 13 נטתמט ו), 6תזקתו סיורס ר16קי ק6מל כן ע5 "יסולקוס

 ג' ט"ק ק)"ו וכסי' ז' ס"ק קס"כ כסינון סט"כ וכ"כ סתסנו0גי
 וכט"ז )"ג ג)) וכ6ו"0 ק)"ו 0י' ככ"ח ועיין גכון וסו6ע"ס
 ראת דכרי ע) תקטי ס)6 ו)תרן לח)ק סס6ריכו קכ"3מי'
 וכ6תת סעס )פי 6פי' סכסר ד5ריכין 0טו' ספטק ייןחכ)י

 6ין ח0ייי ר6פי)ו נוסמע . חייסיגן )6 ]יג[ : וכנו"ס )ק"תנועיקר6
 שנוכו6י וכן י"כ כס"ק סכתכתי ונוטע'5ריך

 כסינוני' 0רכ דע'
 קכ"3 כס"ס סכ"ח כנו"ס וד)6 כ0ג"ס ט' סעית קכ"כ סימןוכק"ע
 מעת ססייי ע"י 0ייגו חייסיגן )6 סעס ד)פי ר"ת דנו"ס ק)"ווכסי'
 סי3 כדעת חטנופ י"ת לסון נוטנועות וכ6נות ע"ס דוק6)עת
 סס"ך וכתכ . )כתח)ם )יזטר גכון נוקוס ונוכ) ]יד[ : וכט"עג6ן
 נוטוס וסטעס נזס עתס גז0ריס 6יגס ו0עו5ס קכ"ככסיכון
 סס וגכגס יו65 ו0יסי6) תנויד יסי6) ככי' סס יספחותדעכדיס
 ויחזירגו ]טו[ : )"כ כ)) )עי) ועיין )כתח)ס 6פי)ו מותיוכג0"ג

 יט דיותי סנורדכי דכרי נותח)' דנוכו6ר גכ ע) 6ף . 3יוסכו
 גיון )ונור יט )עת נומת עכו"ס ככית גסת00 06)0ק)
 טסוס כיוס כו נוחזילו 06 )סק) ים יותי נו6כ) טיויי 13דגס6ר
 ויתכס)ו ויחזר ידיחגו ד6לי )חוס ים כידו 0רכס גסתס0ד6מ
 סנורדכי ע) סט"ז סמקסס נוס מתורן נוכזס כזס 6חר תכסי)כו

 יק 56)1 יגיח ס)6 גווגתו כיוס כו ויחזייגו ועי") ע"ס( קי"ח3ס"ט
 6ז נז6כ) טיורי 13 יגיח 06 גקט ד)רכות6 )ונור יט 16 טע0)פי
 ג") זס )פי נודוקדק 6יגו ס)טון 6ך סרי כיוס כו חחזייו6פי'
 6ע"ג . טפק נוידי יו65 6יגו ]טו[ : וק") עיק' 'ר6סוןתיין

 כ6יסור )ת)ות סיס דכ) )"ג דין סספיקות כקוגטרס )קנוןדנותכ6ר
 )סתיר גנווי )טפק דוק6 0ייגו כ)) ספק נוקרי )6 נוכ0יתיטפי

 )6 ספיק6 ספק ידי ע) ד16ריית6 כ6יסור 16 דרכגןכ6יסור
 טגיס כ) ע) )סתיר )5דד יס נו"ח 36) כז0 ספק נוטעסחתייינן
 וקי) גכוגיס סי3 דכף וכ6נות כז0 0רכ ע) ססיג קכ"חסי' 3סוה וכט"ז עכו'מ נוכ)י חעדיפי סרכ כתכ )כן מכוד6ייותר
 כדכיי 05חנויר ים )15יך ס)6 תקוס ונוכ) ]יז[ : כג0"כ טסועיין
 וע"5 כסג"0 ט' סעיף קכ"כ כסינון כס"ע סרכ פסק וכן .16"ס

 ס3"מ 6כן מכ1וגיס ט)ס וג6ן 3ק"ע סל3 טדכלי תנו65כסינוגיס
3טום



ןץכפ%4רנ עבו'ם בבית ששי9 *שראל של כליםייןןעיררו%12
 מותרין לשם ששלח המאכל בו ניכר אם עכו"ם בבית ששהו רקוניא מאני י"פ כלל הרא'ש בתשובת"נח

 עכ"ל האמורים עכו"ם של כלים עם הורח שמא רחיישינן בחמין הכלים להריח רגילין אם אמורין לאוואם
 מאכל משיורי מנוקימ אינם קערות מתם מ9מ יומן בני אינן עכו"ם של כלים רסתם לן רקיימא אע'נ%י'
 אין אמ אבל ראשון בכלי בחמ*ן וץכלים להריח שרנילין רוקא מיהו ונאמרין עצמו האימור עם הורחווא'כ
 ואם אמורין ראשון בכלי להריחן שררכן במקום מיהו גרות ק וץרחת נבי לעיל וכמ"ש נאסרין אין בכךדרכם
 ריעותא מחזיקין ראין רכתבתי להא רמי ולא ]יח[ נאמר מאכל במים כישל ואם שבירה צריך חרם כלידבלי
 ויש נאמרין הכלים לכן שהורחו ראיני כאלו הו' נחמין להריחו ורנילות ]יט[ הריחן רוראי וואיל הכאדשאני

 : אמורים כלים בוראילהחזיקן

 זמ אצל זה העמרתן וכדיני התנור מישז או חלב או בשר עם פת אפי" בדיני ס', וסהכלל
 : דינים ד,ובו

 לאכלו אפילו אמורה הפת כל מש ואם ]6[ כאליה וותנור מנין א'ן שעה כל ופרק חמאק רם פרק אמרינןא
 כתנור אמורים רברי' במה חרם יםל הוא אפילו ]כ[ וץ:ל פילפ שאו יפה תחלה התנור המיק א"כ אלאלברה
 מימן וץטור וכ"כ שיזלבן ער מכפנים גחלים מיאו א"כ אלא אמור מ2חוץ שהסיקו בוכיא אבל טכפניםשהמיקו
 ופ:"ה רל"ו רף שעה כל פרק כהך"ן ורלא הזנור בקנוח מגי רלא המשרשים הסבמת חוא רכן הב"י שם וכתכצ"ר
 וכ"כ בחלב הגימה לש אם שמהני כמו מהני תורא כעין עכיר ואם עור יומף בית וכת' מהני רקנוח תשי"ורף

 : ז"ל והרשב"אוץרמב"ם
 שמא ]ג[ במינו או לכרו % במלח לאכלי אפילו אמוי כילו ) הפ כל לש ואם בכשר % בחלב והעימה לשון אין23

יבא
 יעקבמנהת

 סנועיין ונ6ת' כ6ן ממ"0 כ0'ע חזל ססל3 כתכ קכ39 סימןכסוף
 וז"3 ז' כס"ק 0ס ס0"ך וכתכ וק"ל כלל חזיס כ6ן 60יןיר6ס
 0ררכן כ3יס 6כל חנוין נסס 3ס0תמ0 סדיכס ככ3יס זסוכ3

 631 ]יח[ : 03וגו כ6ן ער כסרחס ור6י'רסגי 15גן נסס5ס0תמ0
 וע"0 ט9ו רין ג'ח כ3ל לעיל סיכ 6מ09 כווגתו . דכתכתי 3ס6ומי
 כ"ט ס"ק ג"ח כל3 ע39 . כחנוין 3סריחו ויגי3ות ]יט[ : כ"טכם'ק
 ככ3י 5סדיח כיגי3י' 6ה 9161ס 0"ר סג"ס דלדעח 0ס קכתכתי6פ

 שעגפ תיתי ומסיכי ככית כך טגמ65 דמיילי סתס 60גיכיחד ס6יסוי עס סורח 630 61מייגן 6יסוי6 מחזקינן % כן נסר06ון
 0ירעיגן כיון עכו"ס ככית כן ט6ין תס יחר טסורח6יסוי
 :וק"3 6יסוי 30 כליס עס סורח מסתמ6 כן 06 0סורחנוד6י
 מ' המףנ2לל

 ס' יי0 6ע"ג 6סויס. ספת כ3 ט0 061 ]6[ *
 כמקומו עומד 60יסוי כיון מ9מ ס0ומןגגד

 6סויס כו3ו ספת כל 3כך לתגוי ספת רכיקת כמקוס סו06סיי
 מכט3ין 65ין דמי 63 וס6 0יי סקמח 3תוך 0נתכט5 סיכ3366
 תסר"י כת0וכת כ'כ סו6 נסיתי סיתי דכ0גתעיכ %תח3ס6יסוי
 ס6ייך פ' מי' 5רק 5מח כת0וכת 6כן י'6 סימן י"ד מ3קמעי6ני
 סי6 סו6 סיתי דס0ת6 6ף כ0י עס ל6כול ססופו כיון דכס'גלסוכיח
 מסמע וכן כ6ריכות רכריו ע09 3כתח3ס 6'סוי מכט3ין י6יןככ3ל
 וכ0יורי 0ס וככ"ח תג"ג סי' כ96ח ועיין י'1 דע מ' כ% כ6ו'ס5סדי6
 ספוסקיס מח3וקת כזס סכי6 יוסף כית כסגסות סנד51סגגסת
 51ל31 מת0 לכן תי6יתו 6ין 0יוכו לכן ניין %סוי י30כתח3ס 6יסוי מכט3ין י6ין טעמ6 דמס6י 5רק 5מח כת0ו' 0ס עודוכתכ
 ר63 מיוכס לספסד זס רני 3סס וגר6ס נעגניס 0סיס רקנוןמחתת
 לע0ות יורעיס וסס 3מי6ס גחנור 60יגו כיון סיין ע3 טג"ימ65
 לתוך ומ0ימין חטס ח3כ ומעט כסמס ח3כ מעע 0מערכיןסנו5ס
 מס"י ל6סוי 0ס וסויס ו5לו3 לכן טיין גר6ס גן ירי וע3יין

 לכתחלס 6יסול 3כט3 6סו' 96כ כ0ר עס ל0תות ססופו כעןטעמ6
 דין מ"ו כל5 3עיל סיכ 3מ"ט דמי ד65 39% כ6ורך דכריוע09
 לכתחלס 6יסוי מכטל כ6ן ו6ין ולסגגו לחממו י%וחר ר3ס נכיח'
 דין מ9ז כלל 3עי5 סיכ יכ"כ סרכ0 לתקן 6ל6 כוונתיגו ד6יןכיון
 כסי' ע5מו 5"5 כת0ו' וכ"פ תג'ג סי' 6"ח כטור גתכ6י וכן .כ'
 סכ6 61"כ ע"0 מתולעיס מפייות 0יף יין 3ע0ות סיתי 5עניןג'6
 דכ0עס סתס ר60ני 3ומר יס טיין לתקן רק כוונתו 6י1נ"כ

 כ33 חפן 6ינו ' וכרומס 0רף סיין כ0עו0ס 16 סדנטסמחמט
 חפן 6יגו 0יף ניין וכן ע5מו כונם 0חפן רק ועעמוכתולעיס
 סח5כ כ0גותן כ6ן מ60'כ ספיי נעעס רק וטעתו נחו5עכ55

 תקי'ג סי' כ6"ח ססוכ6 דעס 16תו %31 )גפ%ס*יחר מקרי 0פיר א"כ סיין תוך לס0יס ע5מו כחלכ חפן סו6צטיין

 63סוו 0י0 פ0יט6 6"כ כטי) 63 עכידי רלחזות6 דמירי 0סככ"י
 כתוגץ סרכס סחלכ כ6לו וסוס כטיל ול6 תעעס כריעכר 6פי'סיין
 טעס ועור ע"ר 1קינון כלל לקתן וע"1 נ0י עס 63כ13 ינ6ו40ק6

 כזס ככיו65 סכליות רעת ולגגוכ 3סוגות ר6סוי תטעס63סוי
 יין נווכרי עו0יס יפס ל6 זס )ותעעס ו0תן 3כן 0יר6ס כריכתיס סכ0י ל0רות ר6סוי רכ"ח כסי' וכ0"ע מ0פע חו0ן כטויוכמכ61ר
 סכ6ך ג6תר ועליס' למתק' כרי 5וקר 16 רכ0 עס מיס0תעיכין
 6פי3ו ]כ[ : 0ס 5"5 כת310' 6לו 6יסויי' ח00י 3כ3 סיגי0(ג"0י6 0ס( כח"ת כתכו6י כן עו0יס 0יוכ' וירוע 0תוחזק 63 06 כתי'מס31
 וכפסחי' 5"ס דף רזכחיי כט"ס 3סרי6 6ית6 וכן . חרס טלסו6
 יו65 6יגו חיס רכלי רקי"ל ו6ע"ג ספוסקי' מכל מוסכ' וס61 ל'ר'
 ר3מ6 עלייסו דחס וכס"ג כקריות דף6 סייגו לעולס רפיומירי
 תג"6 סי' כ6"ח ג"כ סטוי פסק וכן . גדו3 כתגוי מ60"כפקעי

 רפיו מירי י651 ג9כ חיס כ3י 30 גקריות 61פי' 0ס ככ*יוכמכו6י
 כתו' כמכו6י חר0ות פניס מקיי 0זס 6ף ככ0וגות חזרות ידיע3

 וכתו 60יגו ר"ס ע"6 ר3"ר פ"כ וכע"ז ר"3 0עס כ3 ופ'דזכח.'
 כפסחי' סתוס' רכתכו 1ס6 6' רין פ"ס כל3 3קתן סיכ0כתכ
 ררכן ר6ין חרם 30 כקריס ורוק6 11"3 0ס מעמירין 6יןכפ'

 631 לככ0ן 6ותן כחזיו יו65 6ין סיסק ע"י כ6 60יסויןוכיייי' וכתגוי סס 6חיי' 136 לתימי 0ייך כככ0ן 3סו מחזיי כיכסיסק
 דס6 רופיו תירי ס6יסוי יו65 ר6יגו 3תיתר6 163 עכ"3 6חר כ3יגקי6
 סחזית ע9י וכ09 וכפסחי' רזכחי' סם"ס קךי סיסח ע"י6פי3ו

 6מיס 6מ6י טומ6ס 3ענין 0ס תק0יך רסתוספ' 656 תת0ככמוגות
 סתגויסתויס

 ככ0וגות סחזרת ע"י תקגס 3סס י0 ס6 יותן וכיייי'
 ר6ע"ג סתוס' מתל5י' זס ועל סטות6ס ו6ז3ו חרס תגו' תקייד6ז

 תקוס תכל 6יסור לעגין חר0ות פגיס מקרי חיס כ3י 60יד3עגין
 3ככקן כחזירתן י651 6יגו סיס' ירי ע3 כ6 60יסורו כיון תגו'60גי
 דכל כין טומ6ס ו3עגין עכו"ס לעגין פי' 6חי כלי נקי6 ול6ס6ס
 וכן וכק9ס 0ם כתוספת ותוכרח פ0וט זס סיסק ירי ע3דרכו
 תחוספת 3סרי6 תסתע וכן כפסחי' כחירו0יו מסר0"6כתכ
 כסכ"ח ורל6 וכרור פ0וט לי גי6ס זס 1כ3 636 ד"ס 5"1 דףרזכחי'
 סתוס' 0רעת וסכין כזס 00גג תג"ח סיתןכ6"ח

 חים כ3י 0תגוי
 וכ"0 ככ0וגות סחזית ע"י 6פי13 6יסוי 10ס לעגין תקגס 613ין
 וטקחי' ר31חי' רק9ס סוגי6 כגר וסו6 6יגו זס וכ6תת סיסקע9י

 תג"6 סי' נ6"ח סינ 0פסק ותס סיסק רמסגי 5סרי6דמכו6י
 מ0מע חרט ככ3י דיגו סחויף כית 30 רתגור כסג"ס כ"כסגמף
 ק5"ג סי' מסיי"ו מת0וכת סו6 סרין ות651 רופיו מירי יו65ר6יגו
 וכ"כ כפסח חמן 3עגין לכתחלס סי6 כע5מ6 רחומי6 3ומי5י*ך
 וכ9פ לסקל כעט9ז 0ס .וכ"פ ק"1 סי' מ3וכלין מסי"מכת0ר
 ל6כלו יכ6 קק6 ]ג[ : ויו"ק גרור ג") כן ק"6 0"ת %יכגח4

כמינו 0ל"



 118נזדןמ4חלן עמ'ם בכית ששהו יצ?ראל של כלימדיןתרררז

 לש שלא רש"י פי' שרי תורא כע'ן עברינן ואי החמ ואמרינן פכ"ה בנמרא אמייבן וכן במינו שלא לאב*יבא
 וכיצא השור כעין צורה שינוי תורא בעין פי, שינוי בהן שגשה ]ד[ פי' ורי"ף קמנ' עתה או מועם רבראלא
 עושה אמ ולכן ש'ר בהנ'ה וכ"פ נינהו הלכתא פ'רוש' תרי והנף בשר או חלב בי שיש זוכר כך שמתוךבי
 ממעם מותרים שבת לככור בשר עם שעושין הלחמים אותן כן ועל מיתר שינוי כו שעשה או מועםרבר
 בעל שבתב מעם משומ או מלתא ריחא נבי ל"ח ומי' ללל לעיל דבריו :אזי וה מהרא"י כמ"ש מוגפ רברשהם
 חלב עם מרובה פת לעשות נוהנין וכן עור וכתב רכיר מרכר פת משאר בצור,תן משונים שהם שמאחראו"ה
 ואין בשכועות בחלב ללוש שנהנו לתמין לאותן נ"כ היתר רואה אנו ומכאן עכ"ל פת משאר צורתן משתנהאם
 דאפשר ועור מת כשאר ענולים ולא ארדכים אותן כימעושים פת משאר צירתן שנשחנה מאחר בלל אימורבהם
 רבר נקראים שבת לכ:ור שעושין הלחמימ רהא רוקא לאי רמ"י רכתכ קמנה עונה רהא מועמ רבר מקיירזה
 שהוא כל אלא רוקא לאו קמנה רעונה מינה שמע אלא שלשה והם קצת רנרולים אעפ"י מ,רא'י כמ"שמועמ
 וז"ל ש"ר שכתב זה על צ"ע אך במינו שלא לאכלה שישבח לתקלה ביה חיישינן לא ליומי' ונאכל מועמרבר
 או הבשר בבצק שניכר אתר שר ב עם אי חלב עם למיכל אתי דלמ' חיישינן ולא אובלין ופלארין משמיר"אאך

 וצריכין מועפ רבר שהוא או פת משאר צורתו שנשתנ' ממע' למשרי ליה הוי מעמא האי ובלא עכ"להחלב
 ו4לאדין פשמיר"א עושה נם פלארין או פשמיד"א כמי פת שעושין במקום אמילו להתיד שבא ולומרלרחוק

 הוא: שכתב ממעם שרי אפ"ההרבח
 כלי אצל להניחו מות' א:ל ]ס[ מלח בו שיש כלי אצל כותה בו שיש כלי מניחין אין הבשר כל פ' אמרינ,ג

 וכתנ שם נמל שמא אימור מחזוקינן דלא בכיתח אף שרי בריעבר מיהו ש"ר הנ"ה וכחבה חומץ בושיש
 שרי צלול חלב אבל ניכר ויהא המלח על ממנו יפיל שמא לחוש יש עבה שהיא כותח דוקא מ' כללבאו"ה

 : עכ"ל מנולים הכלים א"כ אלא אמור אינו בכותחואפילו
 התום' רעת רוהו ב"י וכתכ חלב של כלי ]1[ .אצל בשר כלי להניח רמותר צ"ה מ" רעה יורה המור וכתבך4

 בא"ז: הוא וכן לכתחלה להחמיר ריש מהרא"י של ובש:רימ נא"ה אבל נקמינן והכיוהרא"ש

 ישב ובו אימור שי או בשר של בסכין שחתכו הריף רבר שאר או צנון בדין , מ"א וטימןכלל
 :דיבים

 ראין הרא"ש וכ' בלע הצנון החריפות ראנ: ב:ותק לא:לו אסור ]6[ בשר של במכין שחתכו צנון פב"ה אמרי'44
 זרי כולו בשר מעם מועם ואינו ליה מעימ וא* מותר וה'2אר חקך מקום קולף רק אסור כולו הצנוןכל

 רהכי ב"י וכ' קליפה מכדי יותר שהוא מקום בנפיל' ליה רמני כתב הראב"ר אבל אמור רכולו כתבוהרשב"א
נקמיק

 יעקבמנהת
 מ"6 וסי' כ55 5קנון דנוכ61ר 53נון 6"כ 5טק0ות 61ין .ננוינו

 0חיי,יומיע
 0נרוכו כתכ)ין וכן כח)כ 65כ)ו ו6מוי ססכין ע) 0ווגונות0כו6

 1)6 נוותר דכ3קי נו0כוע כח)כ )6כ)ו י6סור נ0י 0)כנורוכס
 לונוי נו16ד ורוחק כנוינו 65כ)1 ינ6 0כו6גזייכן

 נויייי סכי רכ)
 כ0"ט זו חונוי6 נו5ינו ועיסס פת ררוק6 וי"5 רוק6 נוועטכרכי
 סי6"0 כת"ס ס6דס יחיס ס)חס דפ) נו0וס טפי סיחקסרעכרינן

 ד)כ) וכיון פ"ח סי' וכ0"כ קי"ר סי' כטי'ר סוכ6 נוענוירין 6יןפ'

 כנוינו 650 )16כ)1 5נוטעי 6תי דלנו6 גזיינן פת 16כ)ין ת6כ)רכי
 כ1)י חיי0ינן )6 כו 1כי651 ותכ)ין 5נון כגון י3יי' 603יח60"כ
 - נוקנוע )"6 כמ"ק 0ס63תי 5רק 5מח תסוכת דנורכיי ו6ףס6י

 ל0תות דוק6 קרגי5ין יינ ד60גי ג"כ 15נוי 5ייך כס"ג גזיינן כייןר6ת
 כור6י דירעינן פת גכי סכ' דרוק6 ועי") )פת ורתי כ0י סעודתעס
 60ין ותרוכס 5נון גכ' ת60"כ כתוכו כעין ח)כ 16 0כונונות כו0י0
 5"1 סי' זסכ ס6י'וכטויי כ31י גזרינן 65 3תוכו קונון 0י0 וד6יכ6ן
 )6כ)' ד6מוי כ0ר 0) כנורוכס 0נרוכו כתכ)ין ר6ף פסק 6'מ"ק
 רנוי 1ל6 911) וכ' תנויר )כ0י נויוחר סנורוכס 6ין 6ס כ0י עס6פ"
 דוק6 )כ0י נויוחר 0סנורוכס נויייי 0ס נוותי כ0י פס 36)כח)3 6מ1י נ0י 0) כנורוכס 0נרוכו כתכ)ין ג' סעיף 5"ז נסי')נו'ס
 0סתדוכס 3כך דחס רעתו )מוף יירתי 1)6 עכ") 5טעות61ין
 כנוו )טעות ויכ6 סיכי 0וס 46ן ע5נוו כתכ)ין נ,"נו )03'נויו"ר
 סנוס 0סתכ)ין ונויייי סט"ז דכוונת )ותר תת65 06 61ףכעיטם
 נ0י 0) ס61 דסנורוכס כיון )נוטעי )יכ6 61"כ כנודוכסחנויר

 ת"נ,
 0ס ד6ית6 סני כ) וכרונוס נ0י 0) כמכין 5גון נוחתך ק0סעריין
 ניח6 סכ) ח"0 ו)פי )6כ)ו תותי רכתינו רנו0נוע 5"31סי'
 י0 6ס ררוק6 י"ח סי' י"ד ח)ק נוטי6ני נוסי"י כת0וכתוכתכ
 36) כ)) י6;5 0)6 גזייכן נונו0 ח)כ 16 כ0י עס 0י6כ))חו0

 5חוט 6ין ג3יגס 16 03י 6כי)ת 6חי 0י6כ)ו יק )חו0 ק6יןכל3י
 3סן 5ע10ת 51ייך קם נוטי6ני נוסר"י כת0וכת וכתכ . פינוי3סן 0ע0" ]ד[ : ועי"0 גכ"נס 16 כ0י 0) תכ0י) יק 0ס61 כיון ס6יכ1)ל

 סיכ' קיס6 כעגיןסיכי
 651 )עיי נוחון סכ6יס 6רס 3ני 6ף')60י

 סכע ככ6ו ועיין )כו עיוו )כני 16 כיתו 5כגי סעוסס סיכ'נוסגי
 15מ4ן

 ס וסטפ . חותן כו 0יק כ5י 56) )סניחו מותל 36) ]ס[ : פ"נ ןי
 ינו)ח 0ח6 וחיי0ינן 3טי3 1)6 כעין סוי ע)יו סנופ) סכותחרכנו)ח
 סטעס ו1ס כמ' וכטע כעיני' )6ימורי' )ית' כחונון 6כל כ0רבו
 עור וכתכ ס6ו"ס כ0ס סיכ כנו"0 5)1) ח)כ גני כןגס

 5כתח)ס 6'סיי נוכט)ין 6ין כזס 0ייך 61ין י"ז רין נו' כ))ס16"ס
 . עכ") כיריס ע)יו נווסיף 6ינו ס61 וגס )תוכו 0יפ1) וד6יר6יגו
 כתוכו טיפס 6יזס 0נפ3 06 6ף רכחונון ופ10ט 6' ט'יק )עי)וענו09
 כיון 3טי תוך סחונון )ססיס )כתח)ס 6פי' "ו נוותיכריעכר
 פ'6 וסרטכ"ס י"6 דין פ"ס כ)) )קנון 1כתכ61י נתכט03ככי
 . ח)כ 0) כ)י ]1[ : 1ע"0 זס ככ) 6חרת וגיס' 0יט' )1 י0נוסנו"6
 כי' זסייי נויזסי וח)כ כ0י ססס וכיון וכ0י ח)כ נתוכס 0יםפי'

 כנפל ד6ף כיון ר)עי) כותח נו60'כ זס 6) נוזס יפו) 0)66ינ0י
 *סיק 65 כס'ג כסי 6ח"כ כו סיכו)ח סח00 יק 6יסוי)יכ6

 6פי)1 ענין ככ) )סתיי י0 דכנוכיסין כנונ1)ין זס וכ)6רעתיס
 כ"כ: ס"ק 5"ס מינון 03"ק ועיין פ)נו6 רכ1)י 6)יכ6)כתח)ס
 ר0"י ופי' . נכותח )16כ5, 6מי ]6[ . ס"א ומימןכלץל

 נותן כל טעס )נותן י)"ר כפכ"ס0ס
 וכ0חותך ניכר 61ינ1 ע)יו קיו0 0נונונו' סטן ימתס רנו10סטעס
 כ)ע חורפיס דנו0יס ועור סנות0 טן סכ6 טעס נותן סויס5נון
 5נון וכ)ע סכינ6 פ)ט רטכינ6 רוחקי ו6נכ סרותחיי נורגיסטפי
 רטתנו6 עיקי 0ני וטעס ס"ג מי' פכ"ס נוסרם") וכתכעכ")

 03ס 6טי"י סג"ס 6חי 3זס וננו0ך עכ") סכי ק6נוידת)נוור6
 '6ף רוד6י נווכיח זט 6ין כ6נות 6כ) סכי רק6נוי כחכ"ס6"ז

 ד6י כ)ע חויפיס ד6גכ )נוינוי ס0'מ 5ייך כן גס י06ון5טעס
 מקוס נול על1 קיו0 ר0נונונית ר6ף תקקס סכי תינו656
 קי0ות גכי 0רין כנוו כגייי' 6ו כסרחס סגי ויס6 ס61 נ15נן5וגן
 טיניי נו0כוע וכן . 3)ע חויפי' ו6גג )נוינוי ס0"ם 5ייך כןע)

 )'ח ג)) ס*ו"ס  וכ"נ פ0וע וסול, טש6 סי' כפכ"ס ע5נוומסר0")
 נוס6"כ סדיכס חוזק וכן למכינ6 רוחק6 גכי דוק6 53656ונן נ6סי 6ינו חליף רכר ר6ף נוכ61ר נ"ח וכ)) י'ז וסי' כ))וע"5

 י'כ דין )קנון נו613ל )וכן ועשע טכ5 תוך 3ע5ט6כסנחט
נטיח



חמאת איפר בסכין שנחתך הריף דברדיןר%רךן%14
 ן:ן םושבשש11עןל,2ומען ף,ינשעע.

 1 ג4'יג.[ גן געו~ימ4"5ל:ב*יקן-4נ,לקש,% ןנ
 רינק מל נגר פ' ל'שער נ.ריך ופ'42, 'גנר ואם ה'%נ,ן נאמר א'ס,ר של פפנ'ן ן'נ,ן וויו ,אס הטיו. 3חנג

 דבצל'פ י הקריטה פ"ר ארב,-' רברע מתנ נ הנט רהא נץ י קד "" .מן .י1ש1(1ח%1םש11~ן548

 ואע.נ רם' שמיר ה:ט'לה טעק-ם ננר מ -אעא מנשל וא' מלונ מ'" י , ק ,נ
 וכמו ט:ךם בנמיל' ליה רסגי אמקילין לממוף יש דיעבד אבל לכתחלה היינו כולו לאסור רנוהנין לעילטשכתבתי

 דהוי 3מה-ת כתב יומו נן שא'נו איכור נסכ'ן או יומו בן שאינו בשר של כסכין צנון חחך ואם הפור כתנך
 אינו פסה.ת ט,רה .שאני אגמ ,וכתב להיתר למע!ה הלנה לה.רות רצה דלא ומקכ פץ אינו הממין אםהת,ר

מוחח
מנהת

 כן 6ית6 95ח ככ)5 0)פניכו כ16"ס . ו0") תסמע ]נ[)סוי6(:
 וסיינו . טעיתס ע"י 3סתיר קנוסנין ר6יתי 1)6 ]נ[ :)סןי6
 5סתיר יס כח)כ כס5ס 06 נדיעכד תס6"כ דוק36כתח)ס
 סדכ ת)0ון 5סרי6 תסתע וכן ככ' קטעמו 6טטיתסו)0נווך
 סס"ך וכאפ ק0"6 כו' פכ'ס חנוודות ס)חס וכ"פ ד5קנוןכסיתגיס
 ופשס: סס כפט"ו  ורל6 ס6חיוכיס כ0ס ס' ס"ק 5'1נ0י'

יעקב
 ס"י ל'י  3סיתןסי"1

  סתתך  תקוס נגר 3ם' וסגי טססס ויר3 ו'
  סנת3 5קיטתו 6זי5 דסטול י"נ 3דין )קתן וכנו9ס )סיטתו6ויל
 )6  5נן 36נ  כולו הס תסלתו תס  ר,תרינן  סרי"ף 3סס ל"י3סי'
 ועיין כת9ק רכ"ס וכ"כ ק0"ס סי' סכ"ס ס)"ח וכ"כ סכיקי")

 רכנגד סעור דעת דגט סכתכ 5*1 0י' ריק דריקס3סגסות

114
  ,*ען

 *=,י
 י, -,י =, ז 4 "4, י=י ,1 י "י י,4

 י .  שמנם4%%%נמומן%

 כסכין סנגע כסתקוס נויירי כתי 6י 5יט1) )ו סי' כתס ירערל6
 וכ"כ ז' ס'ק 5"1 כמינון ס0"ך וכ"כ נטי5ס נוכרי מחותסו6
 . תועע ד3ר 0סו6 3סכין סכלוע סטעס כגד יק ]ס[ : 0ססכ"ח
 כח5כ סכ5וע ססכין קעס )כט) כס' נוותר כתכ סלפנינוכס9ר
 0' סי' סתרוכוס ספו )110 ג9כ סו6 וכן עכ'5 נויעוט רכרוזו

 ד5ריך סתרותס סם' ע5 סטור ותרכתכ 195 סי' נכ"י ג'כוסונ6
 ד6יכו רכיון כן 5פרס י0 ס0"ר דכרי גס 96כ ס0כין כ5 נגר0'
 ס0כין כ) נגד 0' 5ריך כ0כין כ)1ע טעס כחס 3סעייויע
 ס5נוכות כ5 נגד )סער 5ייכין ד6ין 3ענין תועט רכר תקריונו"3ו
 ר3רי  מל סנתנ לץ 3סי' לסרי6 ס3'י תר3רי  תטתפ וכןוסירק
 וסת"ל  וסתע סתוס' רמת סו6  סכן סתרותס ספר ניססטור
  סנורתן תוטפת נוסת' ו6ולי  כלל  תהלוסת  כ,ן  ר6ין נפל6וט'ר
 סדכקי': כין ריוח ונותן סכופריד )ו גרס סק"ד כיכרי)סרכ
 ר6ינ%י וסיכי  3לנון. סכגע  ססכין  תקוס  גגר רק]1[

  6ף ס'
 רק כ5נון נכ)ע 0)6 כיון תותר ע5תו תס5נון מנטי5ס 'תקום
 כקס 5"1 כ0י' סטול ג"כ כתכ טעמ6 יתס6י 6י0ור ע6סיהר
 עיין סנעי5ס כנגד )16 ס5כון כ5 נגד 0' 5ליכין ד6ין0ס"ת
  כעטס חתיכס 5ונור טייך )6 סיתר כו דגכ5ע כיון ד'(כס9ק
 3טי' סנו9ו וכ9כ כ9ת סי'  תלוכלין תסר9ת 3תטוכת וכ'פל3ילס
 סיי ססני תוט ו3תסוכ' כ'ג ס"ס ל'ר ס"  וסס"ך ס' ס'סל'1
 נוקנוע סטור ו)סון כ151. ס0כין כ) ככגר 651 ]ז[ מ"ס:נ'ס

 0י' כ6'ח תדכריו תכו6ר וכן ס' כעינן נות0 ססכין כ5דטנגד
  סוליך רתסתת6  תפוס ל"ו 3סי' 3י9ר ס93ה  כת3 וסטעס .חת9ז
 פג'ס  תסרס'ל וכ'כ כו  סהתך  ססכין סלס יריע  ול6 ככולווסבי6
 יק חתך 0)6 5י כרי 60ותר ר6ף 0"כ  טי' ונפכ9ס ת"3מי'

 ע)י' יתי6 ד)6  נו)ת6  רכל  כו* ככנד 05עי 5ריך סזס3תקוס
 כת0וכת ועיין תת"ז מי' 63"ח 3ותכ6ר )וכס"ג 6רעתי' )16ד6יכ0
 ר%סכתת סו6  וכן  עכ9ל  י9ר( ס'ק  ולסטן ג"ס סי' ססניחוע

 לק ]ט[ : ועאס ס' 0"ק 5'1 סי' וכט'ז כ"ג 0'ק 5'ל כ0י'וסס'ך
 סי'  תלוכלין תסר'ת כתסונת  נזילס. כדי דסייכו 0נ6מעי תסכגד
  ד6)אכ סנטיל' נגר ססיס מלתו  3לנון לסיות  רלריך פססל"כ
  )סיות 51ריך דכוק 6י0ור כ3 ק6ר כנוו נכי)ס ס5כון כ5נעסס
  כן  -סרנ רמת  ס6ף ט6פסר ולתכ  סלנון כל נגר  ססיסנת3סיל
 לע  כסיתן סטאך  6כן  ל"ו  כסיתן 3פט"ו  תסתפ וכן ע9ססו6
  סלהם לוכ'פ וי'ו 3ס"ס  סס סט"1 ונ"פ 3וס  מליסס ססיג ט'ס'ט

  ומיין ו3ס9פ  כ,ן סרכ תסתעות  וכן  סס"ה(  סיתן פכאסתתורוס
  ס6תרוניס: כל רפת  סין סכתכתי ת' ס'ס ל"ר  כלללפיל
  דנוסוס 0כתכ נוס ע) זו כר6יס סרכ כוונת . כ0נו9ג נוטנוע וכן]י[

 0) סכיןקסו6
 תרכרי ר6יי' נוכי6 זס ט5 טסי כ5ע 65 6י0וי

 עיקר לענין 6כ) ככטי5ס 0גי 6י0ור 0) כ0כין ד6ףס0נו9ג
 יס6 סת'ג גורכרי כ)) ר6יי' 6ין תזס נם' עי 0ככי0ו3יין

 נוסר"נו כתסוכת 6כן . וק") סכיסע תיין תיירי )6ס0נו9ג
 רסר3  ססכין  ססו6ל רפת 6תר  סם ננוסך 5"כ כ0ינוןת5ו53ין
  0ס תרתיס  לכן ס3יסול  רין פל ססת"ג תרכרי ר6ייית3י6
 וכיורים טקוטיס סרכ דכרי 631נות סר3  כוונס  5טי0ת6וד
 . כגטי)ס )יס ר0גי ספוסקיס כרכרי )סק) י0 ]י6[ :כת'0
 יטר6ל סל  ייין  תהך  ס6ס סלכ ורעת 5סדי6 נוכו6ר זסנו)קון
 ונותירין ריעכר תקרי נתכס5 65 סעריין 6ף 6וטור 0)כמכין
 ט)ו )06ור  רנוסגין סר3 ונו'ס . כעו 6סרינן 651 נטי)סע'י

  63כ)ו ר6סור 3סר פל  נסנין  נתתך  סלנון  ר,ס  כוונתו5כתח5ס
 עכו9ס 06 וכן נסי. עט )6כ5ו ס6פ0י כיון כק)3)כתח5ס

 06ור 16 חתוכות 60יכן 5כונות )קכות ותלוי תתוכות  לנולוסנווכי
 כדיעכף חתך 6ס 1ד6י 6כ5 כ0כיגיס' סחתוכוק 3כתח5ס5קנות
 תטנו'פ "נות תלוי 6ינו 06 16 6יסור  סל כסכין יסי56 ם55גון

ות



 126 נחוקכפ4פרז כ"ף שא4נו במכין שנחתף חריף דבידףב1יערררז

 לא וה וכל לפנם נ"פ אמר'3ן לא חריף דבדבר דקי"ל לן יתכאר ולקמן ]יכ[ עכ"ל היתר הנוהגין בידמוחה
 דבר עד פ בדא4כא מיהו ב"9 לשאינו לב"י חילומ איו ממובח אינו אם אבל ממונח המכיו אם אלאמייף4
 המם"ק שכתב סכ4ן שכן וכל ה'מב מקובח'ם א9נן כלימ דמקמ ]יג[ לעיל נתבאר וככר מני המכין שעלמועפ
 עליד דבוק ששמגונית זמן כל כ4 עיכוב בלא לראעי ומסופו למופו מראשו ' שעל'ו הכומ שיזוב כ"כלהריחו צר9ר ]טו[ הדיחו שאם בהרה שם. וכתכ לכן קודמ בכוונה הדיחו לא אם עליו דבוק שמנונית מכין רמחם]ידן
 ממ"ק: הגשה עכ"ל לווב יוכלו שלא וקם4םמעכב-
 דפירות א"ח בשמ ב'י וכיעב כצבון חריפין הם דנמ ]טי[ צנון כרין ושומ" בצלימ דר'ן התרוטה במפר וכתבדן

 חריף:דבר.- טקרי לא ]יח[ דתפוחימ משמע באו"ה מיהו ]יז[ אחר רבר ולא וחילתת צנון רהיינו חכמים שמנו מהאלא לר דאין 9חיאל הר'ר שכחבל הממ"ק כרבר9 ורלא נהג והכי צנון כמו חריף דבר דצי תפוחים כגוןחמוצים
 אינן שהזנבוה לפ1 עכו"ם של במכין זנכותיהן שנחתכו ורומיהן ובצלים שומן אוכלים שאנו טה באד"ה כתבן

 חריף קצת שהוא שלו בירק למגלה. במכינותמ שנחתף צנון וכן קליפה כדי רק מהסבין בלעי ולאחריפ'ן
 ולפעמ'ם בהנ"ה שם עוד וכ' עכשל שתר עצמו והצנון ה'רק זורק חימין קש ברוחב אמ" הצנרן על ירק נשארואם

 כשחופרין והחיצונות המרות בברזילף אתם שחותכין ו4צמרין מזנכותיהן למעלה אף חת'כות שניאין צנונותמביאין

 לעיל כמ"ש שרי הכל נמילה כד4 ח'תר אם אכל נפילה לכדי רק ל~ש שאין נ"ל מר'נא אך אימור חששבו 448ש8 פע84שש511ש
כ"ש- יומן בני אינן שלהם כלים דמתם בכאן שכן כל יומו בן שדוא אמור במכ9ן מדאי חתך אפי' נמילה ע"ידמותר

 יעקבמנדצת
 כ) 5סריכן ו)6 ויעכ4 ונוקל4 כוו6י כטכיגיסט סגחתכותוק
 כטנווך סרכ נולכיי )סרי6 ט613ר וגן גטי)ס 3כרי וסגיי,נון
 כסינוני' 3קנון סלכ כווגת וזס סקוט נ"3 זס וכ) 1' דיןכסוף
 וכן וי"ו ט"ק 5"1 כטימן סט"1 נו0כועות וכן 5"1 כדנוןוכ0"ע
 0"ק 5"1 טכסי' כס"ך 1ד63 5"כ נו)וכ3ין -נוסר"ס כתקוכתנוסנוע
 גתכס3 ק)6 רכ) סיכ 0יעת קסכין מרכריו ק5ת נוסכועיו"ר
 כטכין גחתך 6ס ס5נון כ) ו6מלינן )כתח)ס נוקיי עריין50נון
 רין פ"ס ככ)ל יתכ6י עקנון ]י3[ : יק )6 ו3חונוי6 6יסוי0)

 המ"ז טי' כט6"ח 33"י כר6ית6 6רעתיס 165 ר6ינסי מ3י'רתי
 סיכ רדעת 1' כמ"ק 5עי3. סכתכתי ו6ף סונון טתכתעענין
 יט ועור )יס כוסיכון )6 כן ע) כק3 3טעו' יותי קרונוי סי6 6מ ו)ענין ולונור יח)ק י0 סכי 6)וליגן ר)6 6חרוניסוס6י
 עטייס דכסעת נוטוס סכי 6נויינן חתן )עניין דרוק6 ו5ונוי)ק
 כך כ) )דקרק ע3יו ינוי' )6 כן ע3 סו6 ויחוק סית'זתן
 ג6נור ל6 קס ססגי חוט כתסוכת וגס ט6ני רחנון חונור6וגס
 )סריחו 5ייך ]טו[ 6יסוריס: כק6ר )רינ6 51"ע חכק 3ענין6)6
 הף"4 ייף4א ייג"1 1ח"1"1 י"1"1 חיג"1 החי" "111ד %מ1%

 %17ס ,גג7ט% קג)!ק,. [גוק,ע, גשועו גןגג!קו '%עלן% "ווע לפיטדמ"עחאאמהק4 )ן ,% גי נא גמם '%אן /ג וע עי י1%הוגוע ששעגן)* נן.1גווש

 וכ3 וכתכ סלכ עוך ס6ריך 5ויך )6תס זס ו3פי ק5ת 5"ונ6ך
 כ)6"ס רס6 נח חק )6יט חקוגח רץ וטח)ק וכר ח"לי )6זס

 רירכ וכ6 3ונוי 61פסר כנוקונח 6ט1)1 י6ם1י ויסגחי)וק
 61"כ יותח כרכי נועו3ס כטכין ג0תנו0 63 06 ו6ףנועינן

 וק 3סתיר 3נו סיס נוקונח סיס ו6ס דכל 0וס כ)וע כו6ין
 וקנו"6 ק"נו טינון כ)6ווין 3סרי6 סטמ"ג וג"כ ספומקיסנו0יועות

 סיכ סו5רך כן ע) וי"ו רין כ11ף כטנווך סיכ נוסכועותוכן
 נסתנוק )6 "י 6ף נוקונח רכ6יגו נוקונח 65ינו נוקונח כין)ח)ק
 רסתס ]יג[ וח"): כוס15נן נטי)ס כרי )06וי י0 כ5ונן יק13

 י"1 ס"ק נ"ח ככ3) 3עי) כתכתי וככי נוקוגחיט. 6ינסכ)יס
 כחוקת סכ)י' רכ3 6)6 כן 6ינו וס6חרוניס סר6סוניסירעת
 ס6ינס כחזקת דטתנו6 מסכין חון )סדיחט קי51י' )6 06נוקונחי'
 דככ3יס ל!' ט"ק ג"ט וטינון ככ)) )עי3 סכתכתי 61ףנוקונחיס

 ר6נקיות6 נוסיס נונוקיס כחזקת דסס נוודיס כ'ע עכו"סק)
 סיכס כ0מ יו"ך טינון כטי"י נוטנוע וכן ט6ני סכין נו"נוקפרי

 )וכן וי"ו מ"ק סס 3ט'ך ג"כ וסוכ6 כס"ע טס וכ"טפוסקיס
 חייס גתורת ור63 קי"כ דף וכפכ"ס ח' דף יח1)ין סשק י0"ירעת
 03להות 61ין ע"ס( נקי סו6 סכין ד0תס כפסיטות 0ס0כתכ
 וסקויט ע"6 )"ט רף חענוירין 6ין פרק ס0"ס רק6נורנוס6
 ד6לנו6י 3טכיג6 )יס ינופסקי נו10ס טענו6 מ6י חי)תות0)

 נוח3י6 רחי3תת חורפ6 6גכ תותי 3פגס נ"ט נול ר6נול6ע'ג
 63 6כו6י נקי 6ינו סטין רסהס 6ית6 ו6ס עקכ )0כח5יס

 כחידוסיו 3זס סי0כ"6 סיגי0 וגכי זס טעס סק"םק6נוי
 כרי כייו דנוקגח כחגווני רמיייי ותייד ח' וף פ'ק3חו13ן
 כסג"ס כתכ כ' דין 3"ח ככ3) 16"ס וכג3יון עכ") כגקיות3עטות
 סס61 נוועט כרכי ונו"נו ע)יו רכוק סנוגונית 0כין דסתסוז"5
 ניח'סיס

 )סכח 3י' נו0וי' י5גון רחורפי' 656 עעתו כססגת קפיי
 סינון וסרי0ס כרליס' ועיין זו קוטי6 ג'כ 3תרן כוונתועכ')
 . ע)יו רכוק 0כונונית סני] רטתס ]יך[ : וי"ו ט"ק 0ס וכט"זיו'ר
 ק36ס כסעת 6ותי ד6פי3ו נ'ס סינון ס0ני חוט כת10כתוכתכ
 ד% תי)ת6 דכ) נ6נון 6ינו חתיכס כקעת משנח סיסקססכין

 "'ג" ז' ח'וף
 6"כ 6)6 נו יחתוך )6 3גתח)ס ות"ת ט"1 0"ק 0ס וכס"רייר מ'מן גט"ר וע,ץ ,ן'ך ל" רפרמ' ג)'(

 :שן ,י4; נלל':, " גי7"ןן%,ין:ן טין":דג:נ(
 ::,.וס:נע" ]"גנ ::קי.בן:ץ" "עו1[

 ט2'ק"
'" 

 גנ!"ו::ון"מ;קי'" :1::"טגן"הח:נץ
 " יג:ו:רג"י.'

 רתפוחיס תטכוע כ6ו"ס נויסו ]יז[ עכ"): ת)יטס 3עגין 5ו3יןכי5ך

 ס'מן '.נק"טיס'מנ.ס

-1 

 יגמקום ג סק'ט ,.ו 3נ" היק ";ן
 כחו ס" ד"ח. חקרי )6 רח[ : ס6ו"ס ע) )טחוך יטסס0ך
 :ג":ם ג,י ג"ו'ט ין" וגן קל.סט .נט. 1 מך,ף ה." מ'מ "נ),נ,ן

 ,ום.ן"ץש ,ןבנןוכ.:י'"וקן)
 גנ';"..'

 ,מ-

 1)6 )0כח ת0וי' דיויס נדחויפי' 6נורינן חו)תית 30כקווט ייוק" מחר'ס גתג נוולומ .הו;מה יוגה ו"נרוח
 )טי3 סו63 נוסל'ט )ו0כלת עכ'5 כ33 חריה 6חר דכר3קומ
 6פי)ו וכן חי)תות 0י רנקויט זס זס נסי תסתע ע"0( ד'וין

 קה""'ו'נ:זנן2ע'"":ן
 סי,:"

 "'י:ג, ג1:3
 וכ"כ חי)תות 30 נוקורט חון רכייס וס6י 5נון נני 5סק) י60ז

 2נ,ה::"%יךן"ק ען: ו: ה:ב
 וכהו נותסקנת נוסכוע וכן כלכייו יט ט"ם 161)י 6ינוור6י

 נ,;: י.ונמחמ'ו ),טסר.נ.טעןה"ןגיעתן','2';ו:ו"ה
 כן נוקמע 63 ס"י סג"ס )קון וכ6נות חי)תות ס3 כקויטכחו
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וןמפאת עכו'ם של במכין שצחחך חריף דברדיןרציךוצ%18
 המנהנ וכן נפילה ע"י שרי' מ"מ מקונח אינו מכין דמתם ואע"ג בולע ואינו שני בכלי תשמישו דרוב מכפןנ"ש
 במכין שצחתך ניכר שהוא אעפ"י נפילה ע"י קרין אשכמ כלשון שקורין החמכ' שאוכלין קראקא נוק בעירפשופ,
 היזק אין ולכן חתיכות שאינן נ"כ דמוכרין משום היינו כולו לאמור בצנונות שמהמירין ואע"פ ]נ[ עכו"םשל

 : רבר עמא טה חוי ופוק להחמיר נהנו ולא כריעבד הוי הנחתך רק אותו מוכרין שאין ]נ6[ הק-ין אבללהחמיר
 בהדחה מותר חריף דבר אפי' לגמרי יבש דכר אכל קצת מלוחלח "טהוא חריף בדבר רוקא או"ה עור כתבז

 כיצד פ' במרדכי משמע וכן אמור ואמאי הוא קשה דבר חילתרת של קורמ דהרי רבריו על לי וקשהעכ"ל יוטן בני אינן כליהם דמתם טטעם ]כג[ שלו במכין עכו"ם שעשהו רמיבא זצכיל ]ננ[ בממ"נ מתיר זהוממעם
 והא התם כדאיתא לכך מיוחרי' מכינ' להו דאית או כמכיניהם נחתך ולא כה שנתלש תולין שאנו אלאחילתות של מקורמ נרע רלא עכו"ם של הזננכיל להתיר מהני לא לחוד עכו"ם של כלים רמתם קכ"כ מי' ובמי"דטברכין
 דמתם לאסרו דאין קאמר כהן שמכשלין כלים שאר משום עלא ]כו[ ליה מחלי' חדבר וחריפת דמכינאדוחקי' ראנב מהני לא רבדירי' קאמר הסכין משומ לאו יומן בני אינן עכו"ם כלי רמקם מעמא נ"כ לומ-רהוצרכו
 אבל ]נס[ חריפותו מתבמל הדבש ירי ועל כדבש דמישלין החריפות משום לאסור אין והתם יומן בני אינןכליהן

 : קצת המלוחלח לדבר יבש דבף בין חילוסאין
 דצונן דומ"א וחריפי' עכו"ם של כמכין שנחתכו א,גפ"י עכו"ם של הלימו5י על לקמ שיבולי בשמ ב"י ובתבוק

 חראשון וראי הסכין מעם בהם במל ]כו[ אחד: במכין נהחכימ מהן ורבים גדול חכית שטמלאין מאחרס"ס
והשני  יעקבמנהת

%םפב1-ימ"
 % ם'ן,ןונג:""'4'ץמ'יי"1'";גי 2י1%ק1 ',
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 ז12כוקדןכם4פר3 עכו'ם של '"יץ שנחחך חריף יכדהצהירת

 אע'פ וכט[ עכו"ם של במכינים חתוכים יבשים פירהת קונים פעמא ומהאי פעמא מהאי רשרי במכיניהםונחחכו ץמ:.רונןןוןע~קכ:%י עג %1ך:דג1%ע לייי? גין ון %;תקכוןשנ

זון4ןמשוישנך-נו
 כאחד כולה להנפל שתוכל כדי קצת עבה להיות צריכה ך5"[ שהקליפה קליפה מכרי מעפ יותר והואלנררו
 דגים ]יגן ה;כ.'ס ן אם וה'ה קצת דחר,ף נר.רה כע' רקישוה .המעם נאי'ה .כחנ . עכ'ל כגררהט'ג'א.כ

 וכתכ מהפכין הנפלט המעם ומכמל מש,נה הלפה שהמ;ם לפ' ומיר'ש" הלפת כמ. כהדחה שר' נ אחרי

 וכהי_ לשינו. כאן ער חלב עם לאכול עירוצה חר'ף ירק א.אחר
 ריפ' אחר דצנ,ן לחקוך דמתי' הא ב'י

 ; ן]:ד 1 משמ'! בממ'נ עור וכהב רא.מר הרשכ'א כקשובה ודלא וש'ר הקרומה םפר כקבוכן
 ג אים:ר של מכ.ן געגין ])1[ באו'ה ,ג,ר .כחכ סמ.נ ל.שון קצת ו"ק והכ, ]!נ[ לפק בו חחרשככר

 : צנון ואח"כ לפת חתראם

 יןשש
 ז יעקבמנהת

 %"עג ::ג'.:ן ע4:::%:3::י 4,ךס:4שי
 :: :ב:י.'::: י:; י:;ך:' :::;::מי'ט,:בין :י::; :ת2ם :ייןו72:ה:, זוגי'קו%

 כו5ע וחתיכס חתיכס נכ5 מ"מ גתכט5 סר6סון 6יסור סטעס6ף

 ג,עמ ג'נ יוהו!פוס
 הקוס'"

 ז ,מ'מ ס!'ה 3מ(ר סי.עח'ק
 "י'4 3ייי "עע' ב,נ"ג הי3!י"',!י"י,:ן ייייימ:י
 תמ"ז נסימן פסח 50' כ6"ח ספסק ממס קוסי6 ס5"ס כספרסס

 :';3:ג נוי::' %ךה,ג;:ג:
 מ0 פ5 5סס סיס כיון כירס 5תחות ו6ין 53יתוכ'ס סיתרנסנו

 סי' וכדייס0 כ' ס"ק 5"1 סי' וכס"ך 5"ח כ55 163"0 ועייןסיסנוכו
 קיס," )"ין סה"ר'נו ממ" ס" סנמ גט,!ת ועין 'ו'י סיקק..ו
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וץכם4*רע עכרם של במבין שחתכו כרובדיןתדרת118
 כתב בו בכל אמנם דנ"ם וחתימת הלימונ"ש לעניין לקמ שיבולי בשם לעיל וכם'ש כלל אישר טשום בוואין
 כולו דק רק בשר בו חתך ואם פמקי %י נרור אהמור של, כמבין שחתך פת חתיכת על ])1[ חראב'דבשם,
 שלא מיירי רהתם לררות דיש גב על ואף מהרי"ו כרברי וזהו עכ"ל להדיהו אצ לנררו יוכלו ) דלא ]3ז[אמור
 שגהגו כמקום ]5ח[ : לחקל אין מכץם :מכל ברוב במלות הראשונות דשנים לומר ואפשר הרבהחתך

 לפגם רפ ביה אמרינן לא אישר של בקדרה חריפים דברים שאר או ])ט[ שומן בו שיש תבשיל עשו ואםיב4 :להחמיר
 אץ מ"פ פוכי' רבי בשם המרדכי פמק וכן טהר"ש חישב הכי ליה מחליא שכתוכו הרברים חריפו'רמכח
 וכתב לחלק דאין דכתב תצ"ז מי' הרשב"א כתשובת ורלא ול"א ל"ג ומימן כלל האו"ה וכ"פ 3הוג והניטעמידין
 ועיין לפגם מעם כנותן ומותר חריף רבר אותו עוש' אינו שבתבשיל תבלין רמעמ תמ"מ מימן הרשכ"אבתשוכת
 אמרינן ולא מותר המאכל חלב בו בשלו ראם האו"ה וכתב נ"ח ומי' כלל ולעיל אלו מדיני' ע"ה ומי' כלללקמן

 שבוקוכו חריף דשי משום פולמ שהקררה אמרינן לא דבצונן וכ"כ לשבה עכשיו שמפלימ עושה שבקררהשהחריפות
 בולע דצנון חריפות עם רסכינא דוהקא אנכ דהתם אימור של במכין שחתך לצנון דמי ולא לשונו. כאןער

 לתבלין הרין דהוא נאמר לעת מעת בתוכו שהה דאם ]ח[ ל"ח ומימן כלל באו"ה בתב מיהו . בצונןא8ילו
 של במרור 3רוכו אם שכן וכל בחלכ לאכלו ואמור בשר של במכין שחתכו בצנון הוו בשר של במדוכהשדכו

 : שנאמרואימור

 רבית דומיא ]ת*[ קליפה: ע'י יומו בן חולכ' במכין שהתכו רותךו כשר להתיר רוצים יש פרץ הר"ר כתביג
 התיכה אבל 9בד השחימה בית אלא רותחת הבהמה כל א*ן רהקם דמי ולא ]נונ[ קולף דאמרהשחימה

 המכין כל נגד ששים בה אין אם אמורה וכולה ]חנ[ בכולה מתפשמ חולבת בפכין אוחו כשחותכין רותחתשכולה
 ולא כולו חם מקצתו חם מתכ נכי מ"ל דאיהו הכי קי"ל לא המכין כל ננר לשער רצריך שכתב מהעכיל
 יותר ולא בכשר שוץכנים המכין ננר ]ו'ד[ יק לשעי צריך ולא פ"ח ומימן כלל לקמן שיתבאר כמו הכיקי"ל
 הניחו ככר אם אבל ראשון בכלי ועדיין האש מן שהפירו או האש על שהוא רותךו בשר חותך אם דדוקאונ"ל
 אינו המבין נם במכין הדכוק השומן משום קליפה קצת רק צריך ואינו רתיחקו עכר ככר טעחה שנינכלי
 עם בקערה שהוא בשר כשאוכלין פ'י'ום המנהנ הוא וכן מפלימ ואינו מבליע אינו שני דנלי קי"ל דהאנאסר
 :ני רכלי ממעם היא ונכון שעליו השמבונית להסיר בקרקע המכין ונועצין אומרין ראין איפכא או חולבתמכין
 לקמוה ויש מאו"ה מעותק זה דדין בד"מ מקום והראה כן פסק צ"ר( מי' רש"ע בהג"ה )ונם כלל מבשלאינו

 יבש רבר ולא שמקפטמ לפי אותו מקררות שני כלי של רפנות לח בדבר דדוקא ברבריו מבוארדאדרכה
 לקלוף רמוב נראה מיהו לחהמיר( ריש נ"ל )לכן ]חסן בו  מולרת  שהיר  ומן כל מבשל הוא  בקערה בוששהוא
 ל'גיל שכחכתי כמו שמנונית בו יש מכין רסקם הסכין על שהיה שמנונית משום בו שחתכו במקוםהבשר

 כ"נ: וסי' כלל לעיל זה רין נתבארוכבר
כנלל הי%עמ%הי"מ2יומ%ע-

 יעקבמנחת
 ט'ט כטי' פ5לוו מסרי"ו כתסוכח 6כן כזס תסט 5יכחסנת"מן
 סדכוק ססחכונית 3סעס 3"1ם יט קכתחלון קורס ד6ףמסכוט
 חתיכות מ3 ]13[ : טכ"ג 6)"ף וכ6גו' ע"ס פסקי )כי )חגר'51ריכן
 דס6 5ומר %ריכין . פטקי )כי גריר עכו"ס ס5 כטכין סחתךפח

 5"5 כ55 כפת חריפות סוס ס6ין 6ף פסקי 5כי 5גרורד56טרך
 וטוכר קיטו6ין גכי ט' דין 5פי3 סרנ שסני6 סר"ן ס5 כטעסדטכר
 חסכופ ח' ס'ק 5"1 סיתן סנפריסס 6ף סדחס סייך 65 ג"כדכפת
 ככ"י כ6חת 6כ3 זסר'ן סכ'י כק' כן וסעתיק נסרחס טגיוכפת
 , 3סדיחו 16 3גרלו יוכ) ד63 ]3ז[ : ס3חס דין כ33 סוזכר 63וסר"ן

 5ורר רכחקוס ק)יפס 5עכיין ס' דין כ"ג 330 3עי3 סרכ ספסק תס5פי
 ו"'כ כדיעכד חותר כך סכס13ט 16 3ק5וף 61"6 ק3יפס ד5ריכיןחידי
 6פי3ו כדיעכד דתותר סדחס ותכ"ס גרירס 636 5ריך י6ין כמיי'טכ'ם
 סע"1 כס0 ג' ט"ק ע' וסינון כ)3 )עי) ג"כ וכח'ס 5ורך כתקוסס65
 סוכר רסר6כ"ר 6ת"3 ו6ף 6סור כו)ו 60ן יס6 6ח6י קסס 61"כפשס

 וכ6סר ס3כס )פסק )סעטיקו 3סרכ סיס )6 נו"מ ככס"ג5סחתיר
 65 ססס ר6יתי ע"כ קכ"ג דף ק"ס כטיכון ס5פכיכו כו ככ5פייכתי
 נטי5ס רכפי כתידי יק סרחס 16 גרירס ר5ריך כחידי כ35תיירי
 5"1 כסי' סע"1 וכתכ . )סחחיר סכסגו כחקוט ]3ח[ ע'ט:ופ"ס
 יחחירו חנוי5תו 6חר פרוס ככרוכ רסחחתירין 5ע'ר וכר6ס י"כס*ק
 6סרדי דסתרי חי5י תרי סוס ד36"כ וכ3ינווני0 כחרקחותג"כ
 רוכ6 ד5יכ6 כקדרס5.:דסיינו חריפי ינריס ס6ר 16 ]5ט[ :עכ"5
 כח תכע5יס רוכ כו 6יכ6 ד6י חריפי' ס6יכס דכריס 1ס6רתיס

 סנככסו זתיס 3ענין קי'ד סיחן וכי"ד כסנווך וכתכו6רסתריפי'
 06 דוק6 וסייכו . 3עת תטת :כתוכו קסס י6ס ]יו[ : כס"כופ*ס
 ו5ח 55ע כדכר 636 ככיסס ד6ין וכיומס חיס כתו ו35ו5 5חס61
 כ)5 3עי3 ופט"ם ספוסקיס טסתפית וכן דכי5ס פ'ג סטרוגיוכ'כ
 : טס עיין ק6י 5ח ד6דכר ס16'ס תקתפות וכן י"ו ט'קי'6
 פכו'ס ס5 כטכין סחט 06 סייכו . ססחיעס וכי'ו דותי6]ט6[

 * וטי ו% ]טכ[ י': כי' כי'ו ועי" ת' רף רהו3ין פקק1כי6!פ6

 בין ג 7:גיי:1::!ן!.?::יג נגן",.ו:2רשיס .".ג41ג?'מ%'%ם%מ
 (""ן'%מנושעם"ין, ןן %:יעי'ץל ::. ::עי יתפ:ש"]ניג:למן
 5"ד כסי' כעור . 6סור' וכו3ס ]נוג[ : רק 63 ריסע' 3פוס631חת

 %1%8111ש~ש 2112%13י% יי1וו:'נן %: גיה,ךן וףיב:ש"ווםן%:,%2י:%י:'
 נך:1:;,:, מ,%"ג, % ע'יצי'מ11שי1"%ש ,בי"ן %%:ן ל: םסונה'י:גף

 2"ן;צנ:גע::גגנע:יינ":ן:גיונ ססיג כד'ט וסרכ וק"5( סס סס"ם תקסס וספיר ר6וריית6וח3כ
ש



 *%%כשיים%4ן הנ'צים שעל דםיץ91יררן

 דעים: מ' דבו אדם ורם דדבים הבצים שעל ים רע 4 מ9ב המיכעכלל
 אפרות מרקוס כא דאז אמורה הביצה כל שימצא מקומ ככל החלשן על הרם נמצא דאם הגאונימ גהםא

 נ1118גג-1%4[8שמ8י
 ונ.כ תא אים,י1 'שריא רחלמון קשר 1 נ 'פטא נז!רה לחוץ נתמ'נ,ט .לא הלבון של קשר עלנמצא

 אמ.' פכרינ שר,ן הק,ם כרבר' " הכ'צה אימר 'שיא'נו א,פר שא'נ. א'ל.פ אמיר רום ]ג[קכ'ךן~ן

 כחכ דהם.א ע'ז במ'מ אמנמ ב'צה של ,חד טק.מ ש'הוא ]נן הפ:מקים רוב כתבו הקשר מק,ם ופ'ר.שעכ'ל

 ובן., גנון מ'יאר י.חר מיישר '.,'ריא שב. ריקושר 1 מקים נתלפין הוא הקשר 'ג'מיום .נ'ל וכהכהחד
 נען'%1-%ןמ ו ג,םבדגנק.עבענש מגת ,]ש"עי%: 32%עוג3%'ש4ן

 ננלא דיא אמ אכל הפיצה אפ,ר שבב.צה רמ ררוקא רא.מ נשם הראב"ה מזנ ע'נ, פא'מ פ.ף עךנמ גך,ב

 עלירב לסמוך ואין הם רחוים אלו דרברים נ'. וכתב העולם לאו.'ר יצא שלא זמן כל ארץ על השור'שרץ

דמ'מ%שימשש4"מ"יפס"

 3שט כסנווך 0כתוכ כמס וכפרט 3פ6"ט ר0"י כ0ס זו רפספיקר
 כחכ סס סר6"ט וכ6נות וכו' תוטפ' כרכיי 3סחמיי דט31סר6'ס
 נזס מסענות סתוטפות דעת נוקוס מכ) 6כ5 רם'י כדעתג'כ
 *י ]3[ : ט"ק ס6"9 תוספת כפסקי 5סוי6 וכמכו6י רק"י5יפת
 ס"ו סי' סטוי וכ"כ . טכי5ח 6וסר 60יכו פי ט5 6ף 6סורסדס
 נוקו0 טסו6 ]ג[ כזס: לפוה חי)וקי ככ"י ע9ס ר"י כרעהוד)6
 לחחוך כו*גין טעמ6 וחס6י . קסו' הרנגו) ס) סזרע סססהחר
 מזס כי ]ד[ : ס"כ טי' ייס 0"ד כסנ"ס נוסר6'י כ"כ סכי5סער5ה
 נמשכו ו6חריסס פ6"ט חנוודוח ו)חס 0"1 כסי' סכ'ח . סתגסנכתפסט
 5ריר כקי6ות תס כי כזס סרכ פ3 וססיגו ס"ו כסי' וסט'זסק'כ
 לסכר' סחוסטין הדין ט"פ 6100 סמנהג ט) )סכת 6חר טפסוגהגו סקסי נון יחוק ס61 סכ5רריס טסרס רו6ות פיגיגו רס6 זסכדכי
 טלוקת רעת וכן מכח)מון כח)כון ייתי סמחמי' ו0ייעהוסר6"ס
 אס9ע . ס6וסיו כנוקוס ]ס[ : ק"כ טי' כפכ"ס מסרק") ססכמתוזס
 כמקו' ק)6 ס5ררי' נון כח)כון כבון ט6וסרו כנוקוס ס65 כנ61ר6ס

 כת ככי5ט ס6י כו5י מחנויייכן )6 נו"מ )6טיו רגסינין %6סקסי
 3תקגת6 "כמיס פ)וג ד)6 כע)ת6 גזייס מכח ג'כ רסו6יומו

 מחנויי' )6 כפ)נו6 נונסג מכח רק רסו6 ס5רדיס מןונגנו65
 וס)אח סכ"ח 3סס ד' כס"ק סכתכתי תס )פי 61ף יומ6 כתנני5ס

 ורוקח סי6"ס לסכרת ט"וטסין סנוגסג וטעס 6חרוגיסוס6י
 ככי5ס 6ף )6סור י6וי סיס 61ךכ מכח)מון כח5כון יוחר160סרין

 כת ככי5' )6סיר דיס קי"ט סי' פ6"ט תסרט59 פסח וכן יונו36ת
 יומ6 כת כבי5ס סח)מון ע5 כגנו65 0ס סתיי ו)כן סי6'סכרעת 0פיקי וסכייפ פסק טסו6 מ0וס סיינו סח)כון פ5 כננו65יומ6
 וסר"כ ס3"י ססכרימ  וכתו כן 6יגו ספוטקיט לוכ דעת6כ3'
  ו6ין יס  כרבר יתיריס וסר6אס  וסרפכ"ס  וטרי'ף  סג*וניסכרפת
 עפ"ע  כרף תתורוח  סלחס  לתכ 5זס )וכדונוס 60 כו5י5סחמיר
 כסימגי' עקמן  כ6ן טר3  מיתפות חס  פ"פ( 0פ39  03יחןפ"3
 כ"י וכ"כ )ו( : כג") וי"ו ס'ק ט9ו כטי' סספכ כמ"0וד65
 סעט' יוסף  וטביה ק6י חס ע5 ידעתי 65 ע5מו ס)'עלמו.

 כע 5נן  סמכסג  90  סס וכתנ נו סכ) 5דכיי ס"1יגסש
 סמ*ס% רכן יוסף סכית וכ"כ ו5גרוט פ5נוו תיכתלנוחלק
 . ס6רז ע) ס0וין 0רן נוסוס ]1[ : כר"נו סגירס6 נו65תיוק
 כ"כ ס"ק %ם וכ0"כ פ"ו סי' וכ0"פ ט"ו סי' כטי"רעיין
 ס6ו"ס וז'5 . ס6ו'ס וכ"כ ]ח[ : 6)ו דיויס יתכ6רו ס"ד 59)וע"5
 נוטעט  ריסור יפרוח ונמטס 0נתרסי טריפס  פוף כי5ת ס'כרין
 65 מסרח6 רל6 כמס לכ5 מטפס דתחיי כחזקיס קי")ד)6
 טסורס כי5ס ו6פי' סו6 כעלמ6 עפי6 גכי) ריי  וכעיוג6בכי)

 סו6 כט)נו6 טפר6 6מיי' ו)6 )6טיו כוסגין 3יקוסססתחי)
 פוף ככי5ת התתיי כהיקיס רססק ד)מ6ן מרכייו תטלופעכ')
  לסתן סרכ  רפסס תס 3פי 61"כ 9טויס ככי5ט כ'מטריפט
  רמותל יריפט מכילס סיילר ריפרו9 כ'  רין ס'ר וסי'כלל

 רחוסיס תטעת6יסייי
  כפ)מ6 פפי6 גכי) רעי רבפירני

 קמס 61"כ פ"ו כ0י' סכ9י פסס  ונן סיו"ס פל  ו*טיגסו*
 ת0תפ.וכס6 סכהכחי ס6ו"ס וכרכיי )6יסויי כ6ן חקטו6נו6י
 וטרכ רסכ'י 5ונוי ו6פ0ר 96י' מ)0ון וכנוכו6ר )ייתו ס61כ"9

 ק6ינס כמו פ15ג 65 מטעט 65יסוי  ר0י3רי0 תסטפיסור עוף ככי5ס זס חי)וק סזכייו 65 ספוסקיס סכ5 כיוןסוכליט
 ו%א) יות6 3ת ס6יגו )כי5ס יומ6 כ* כי5ס כיןננח)קיס

 6ין קנו6 רחייסיגן מטעס סו6 ככ6ן ס6יסור טפסרעיקי
 מק6"כ פפר6 סוס 631 יקומו גתי נוקרי 6יזס כקי6ין6גו

 6חת פפס רור6י 6פרוח חנוגו סגו)ר טייפס פוףככי5ת
 פסר6 ז6ת כפעס כוך6י ו*וי 9תדקס 6פיוח תמנו סנו)רקורס
 מידי )יוגזר וליכ6 מוחר סו6 )כן גבי) רק6 כפירג6כע)מ6
 סר0 סיס 06 ספק סו6 06 וכן ]ט[ : כ16"ס כמסיס")ועי'
 מטעט )6סוי יק רכט9ג תימ6 ר)6 סעריס כוונת . סת)3וןפ)
 5'כ  ור90י קג6וגיס כיעה רקי"3 מס )פי )חונור6 ס"ם כ6ןדיק
 כח35ון 0סיס ו6ת59. סח)נוון פ5 סיס טמ6 65סהפוקי6ינ6
 )סחמיל י6וי ;חס0ות 0גי ר6יכ6 וכיון סקטס פ5 סיס 0מ6מ"מ
 רסכ5 ועור )ק651  ררכנן  טפי9י כנס"ג  6תרינן  ריו"תקמ")
 65 16 6פרוח מיקומת 11 ככי5ס כ6 סדס 6י סוס חסק6חר6
 סס: וטיין יו9ד רין וכמתוי0יס י*6 וין סספישת כיגערסוע59

סערופוע
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 אים.2 ב'צ.ם כדם אע למ.ד כתב וכ" יגפ'ל לח.מרא רא.ריתא מפ.קא מ'מ הקשר על ריה לא למא שזדאש-

 הב.א מטעמיה:ולמן שלא דה,ינב
ק

 נכ.נים א'נם דברתב.י .לכן לתומרא דא.רי.ת' דמם'ק' ט,מ' כה'

 1י"1115 י58עש
יןש2ששעצא15%ששג

 חיה כ,(ה.א מ'2א'כ נאחרות נ'ט נ.שול ע'י דאפעו אע'נ הת'ער,בת לעניו ח'ה אונת:'שלה
 מ.מ.

 נר~

 רי'ש

 שטאלהקןטנפק
 לא.

 ה-

 הא'סור נ0ק.ם
 הג'צה.

 דהרשב'א המור בכ'צה רנ'ט עצמ. דם טיפת ומשוס

 כ"ב יעקבמנחת
 06 לדקדק ויס סשו כסיחן ס3'י וכת3 כקפיס. סטלופות]י[

 3פ96ט תסרם') וכ"כ פכ") טלס סיתס טפריין חלתוןשאיש : "ף, ו;לומ:יה:עג,ןע2: "יג",:"שנ
 סכסריס סלוקח תסני יחר כלל טרפס צ6 6ט 6בל קשכסיתן

 סקסר נוקוס %5זס לססתסק דיס כהץ כתפרוכת לסתיר יסדגשכ
 3ס'ק ופת"ס 6' דין לעיל וכתכו6ר סכר 5צ סחר חיס6י
 6יסור וד6י סוי רכס"ג נוסתפ ס'ו סימן 3עט"ז כל3ום 6כןישג

 ,*' יי '444
 ~%נ1ף מפשיו~

~ 
 ן 14 ןןן% ק

 6)6 קליפתן כתוך סט ופריין ס3י5ס רק 3נם3רו תיירירלקתן
 1 6סור סכל ]י6[ : ג' נס"ק סס 3ט'ז ופיין ע9ק ס3ולימססס

 ס'ג וסיתן כלל ופ"ל דתותר פסוע סחלכון גגד % 6יכ616י
 סכתכו תס לפי תדיג6. 6סור סחלנוון ע) כסגת65 ]י3[ : כ'וין

 כפ6'ע תסרם'ל 6כל ס6חרוכיס כל וכ'כ פטיט ו1ססג6וניס
 סרמת טכת3 לסיטחו ו6זיל סחלתון טל 3כת65 תיקל לכסימן
 11') יי ס'ק ס'ו 3סיתן סק9ך ע)יו ססיג וככר ע'קרסר6שס
 כ)) גראס 6יגו סחלתון פל ננת65 תסרסע סתיק) תס36ל
 מס'ק כ96ר ו3תסוכת פכ'ל ס6חרוניס וכל סר6'ט לעת כן61ינו
 סרנ רפת קזס סס וכתנ וסר46ט ס*ניס )דפת 6ףסתערונת )סהיי יס סדס וזרק 3חלחון דס דננו65 דטיכי כת3 מ'ספימן
 דלסדי6 נולת' לס6 6תר וסכיכ גייס כי וכוד6י ע'ם וסעט"וסס'ע
 6*כ ]יג[ : לסיפך ו6חרוגיס ר6סוגיט סנ6ונים תד3ריתכו%
 ו6פילו וז'ל כת3 י' ס"ק ס'ו 3סיתז סט'כ . 6יטר6 ור6יסוס
 כסר6"ס קי'ל דחת6 ספיק6 חטיכ וגמערכ סח)תון ע)כמ65

 6' דין כתחודטי' סספיקות כקונט' לקתן ופיין עכשלוסייעתו
 כחכתס סתיס 96כ 6ל6 ספיק6 חסיכ ל6 דפלוגת6רספיק6
 וד6י וסייפתס וסרנוכ'ס וסרי9ף סג6וגים  נגר  ו86כו3תניק
 סל9ח וכשכ כלל ספיק6 וליכ6 סו6 יחיד6ס ורוקחדסר86ס
 וס6ר וכס9פ כ6ן סרכ דפת וזס עשס סח'כ סיתן קע9ט3דף

 לסק) ד6ין טס תסיק פ5תו סו6 וגס כסשך ור6%חרוניס
 ו6פ'ג 911ל סס סם9ך ת'ם גס 3סתו י9כ כס9ק כת'סנח)חון
 דרוסס גכי דוק6 6ל6 ס"ס סוי ל6 דכס9ג נ'ז כס'סוכת3תי

 לקנון וכת'ס ע5תו כדכרי טפס פכ') )סתיי 3דרים עדוכו'
 ספיק6 סוי 6י ]יד[ : ע9ס כ' ס'ק כנוחודסיס סספיקות*י-קתערס

 כל ל6סור סמנסנ דנתפסט מס לפי ו6ף . סהל3ון ע) סוי6י
 סייגו מ"ת 6' רין )עיל סר3 וכמ9ם דס עליו סנת365י5יס
 סט'ך וכ'כ סתערונות "סור ל6 336 3י5ס 6וחו ל6סורדוק6
 וכן סת9נ סי' ס"נ קע'ע דף סל'ח וכ9כ יו9ד סשק ס*ו3סימן
 061 יכס9ע כ6ן סרגחטתעות

 6פקי סחלכון קקר על נתל"

 ד6וריית6 סו6 פ5נוו סס6יסור כיון דרכנן ססיק6 חסיכ ל6גוג6
 כיון כ6ן נו'ת י"ט דין סספיקות כקוגטיס "מן טתכו6רוכתו

 ד6וריית6 6יסוי 3ילס כדס ד6ין 9ו0קיס כתס דפתרכל96ס
 3תרי חד כנתטרכ זס וכ) 3תפרו3ת פ)יסס לסתור יטע9כ

 תד6וריית6 6יסור סל כגופו סוי ד16 3חד 9ד 3גתפרכ3ום96כ
 דין סמפיקות כקוגטרס לקתן כת3ו6ר כלל ספק תקרילו)6
 וד6י קשי( כסיתן ט"ך כמ"ם י' רין כ'ו כלל ס6ו'ס וכשככ'ר
 ס"ו סינ~ן 3ס"פ לסדי6 סי3 וכ'כ לסקל לסתוךד6ין

' 

 3סג9ס
 6פי' ס6ואס ונו"ק כטל כתרי חד וכל6"ס סו6יל וז'ל ו'סעיף
 סכי5ס ופס כ' רק סס סנתפרכ טכנוס ר"ל ג' 16 כ' יקסס
 ל' כפל דס6 )6ף ד' סס סכי5ס ופס ג' סס 06 וכן ג'סס
 6טס נתס פ' סת(סי כנצ9ס כל) קוסי6 זס 6ין נוכפי6 וג'דכ'
 דל6 פסיע6 כחד חד כתערוכת 36ל ססת6( דאס ט"3 ס'דף
 ג'ל זס כל דרככן כילס דדס ל3ד 11 רפת טל לסתוךדין וס6ו'ס סרכ וסוכר לכד 6יסור םל גופו סו6 וכ6לו תערוכתתקרי
 ס"ק ס"ו כסינון סט"1 וכ"פ וכם9פ כ6ן סרכ כווגות וכרורפסוט
 ס6ו"ס דדמת וס3ין י' וכס"ק סמ סס'ך כנו9ס ורל6 ע9סס'
 ת6וד קס ונודחיק כחד חד כנתפרכ 6ף לסקל וכס'פ כ6ןוסיכ
 כן לויור 6פטי 6י 63תת 36ל כק"פ סרשכ דפת כןלפרס
 6מ 36ל 11"ל סכתכ כסגסות סר9כ נו)' סס ס5"ך קנורקדקוס6
 6טילו סגחערכ כל ס6 סם"ג תזס ודקדק אמור )כדסכי5ס
 לדייק . נוסיס6 ד6דייק כלל דקדוק זס 6ין תותר ג9כ כחדחד

 סל6 כל וד6י 6ל6 6מיפ6 תריס6 קסי6 61"כ 6יפכ6נורים6
 6יסור סל כגופו וסוי גתפרכ ל6 כ6לו סוי כתרי חדנתפרכ
 גר6ס 63' רק נתפרנ % 6פילו 11"ל סס סס9ך ת'ס גסלכד

 למיטתו 5זיל זס כל 6זסור תכילת רונ סו6 דססיתר די'לדכוותר
 רדפת 1' ס"ק גו'ן וסינון כלל לפיל כחכתי וכ3ר ק"זדסימן
 דסייגו דתנכ' רוכ5 ד3נניגן כן 6יגן פוסקיס גרולי' וס6יסר3
 נתפרכ ד06 סס כסן וסספתי סט9ז וכתכ וע"ם כ6יסורכפל
 כן . 6חרות פס גתכסלס 06 ]טז[ : סכל ל6סור יס נתיגוםל6
 סנכון וסו6 3דשח סו6 וכן פ69 קע"ע דף חתורות ס)חסתגיס

עכ")



 2%1טאוןפאת ודגים ארם ודם ביצימ דםד4ןרזרררן

 דבכל ואעצ בממור שיתבאר וכמו תערובת אומר אינו אבל בעין כשהוא אלא אמור אינו ביצים דדם בתשובהנתב
 רנים דמ דאין בת"ח כחב וערבו עבר אמ ]יח[ מ"מ לכתחלה לערבו דאמור ואע"נ הרם ננד מ' ב4'רלית אעאב אמורה הביצה אין ~ז[ הדם זרק ולא פרפה שאם ב"י כתכ עין מראית משום שאמור שבכיצהלים אלא לחוש ו%4ן חאוסרה במקום היה שמא ביה למפוקי וליכא הביצה אומר שאינו במקום הדם היה ואםר : להקל %ש במפיקא מ'מ תקרובתו אומרת אמורה שהביצהמקום
 מהמ"א: פ"ו משנה המניד וכ"כ עכ"ל תערובות אומרין בצים ודמוחנבים

 נמצא ובא' דם בהם נמצא שלא הכשרי' הם איזה וניכר בזהו זה מרפם ולא ]יע[ ביחר הרבה בצים שבר ואםה
 ויורקנ' בקערה רם בה שהיה אותה וישאיר עצמו בפני א' כל הכשרות דיקח ]ג[ ע"נ דתשמ"א מרד' בהנ'ה כ'דם
 ער עליהם התרננולת ישבה אפי' לעולם נקלמות ואינן מארעא דמפנא אלא' מזכר שאינם פי' המוזרות בציםן נוהנין: דכן באו"ה וכסב דהמ"א מיימון בהנ"ה הוא וכן.קמעא העליון מן בתחתון' ישאיר שלא חברת' מעם ביצה ליקח אפשר שאי הכשרות וישאיר תחלה אותה יקח לאאכל

 נמצא אם חילוק ואין קי"ל והכי בשי וכתב הפומקים וכתבו בנמ' אמרי' כך הרם וזורק לאכל' מותרשמוזרת
 את וא'ןח,או' ,מים ג' ההרננולח על'ה' 'שבה אם ץאטל לש,אן ח-למז%.,יגמננ"[
 מחם אבל בתים מ' ער ]כנ[ אצלה תרננול שאין או בלול מנורה שהתרננולת כנון מארע' דמפנא בידועאלא

 : מארעא מפנא אינםבצים
ז

 ~ע~
 ש ע,נוהנין וימה רם כהן ראין בצ,' ר.מ של מוטב'ן רנקם רימן בן'ד ווא .כן מון"ו ען בהגרלת

 עכ"ל: לחוש אין בריעבדאי
 בהמה בכשר ואפי' ררבנן שהוא בחלב עוף בבשר משא"כ עין למראית לחוש ויש בכרת שהוא מרם ראי' ואיןכן נוהנין ראיתי ולא עין מראית משום הוא שקרים שחלב שניכר בקערה השקרים מן הניחו אא"כ שקרי'בחלב עוף בשר לאכול ואומרין מכאן ללמוד רוצים ויש ]כד[ מיתר קשקשי' בו שיש כנון הדגים מן שהיא בונימר אם ]כג[ ולכן עין מראית משום אמור בכלי קבצו אם מותר שהיא פי על אף בכריתות אמרי' דנים דמףק
 ממאה בהמה בחלב לבשל מותר דהא לדברי וראיה למייע חששו לא ולכך רוקא בישול ררך אלא אימוראין
 . עין מראית משומ אשה בחלב בשר לבשל דאסור בתשובה דכתב הרשב"א לרברי ואפי' עין למראי' חששוולא
 הרשבייא דברי ונם לחוש דאין פשימא דרבנן רק ראינו באכילה רק בישל בלא אבל בכישול דוקא היינוי"ל

 כשפי' רק אמור אינו ולכך עין מראית משום אלא אמור אינו דנ"כ האומקימ וכתכו בנמ' אמרינן ארם רםכם : פמאה בהמה חלב נבי חששו לא דהאהמוהים
 : מוצצו השניים שבין אבל ]כס[ נררו בשיניו שנשך הככר שעל דם לפיכךממנו

כנלל הי~עמוהי"מ~ךומ~ע
 יעקבמנהת

 ל6טור ט65 סכוסגין )6ותן סיי% . 6טורס סכי5ס 6ין ]יז[עכ'):
 6חר כנו6כ3 גמעיכ 16 ס5רדיס מן כח)כון כננו65סכי5ס
 כנמ65 סכי5ס כ) )06ור סנוסגין )6והן 6כ) ג' דיןוכד)עי3
 סכי5ס טערף ככך מס 61יכ 06ורס סכי5ס כ) מ'מ וזיקו:עין סיס 6ם 6מ 6"כ 6' כדין )עי3 סרכ כמ"ק עגין ככ3 דסכס
 ט"ו טינון סס"ך וכ"פ וק") קיינו' כ6יטוי סכי5ס כ) נו"נו)6
 ערכו ד6פי' זס וו)סון מקמע . וערכו עכל 06 ]יח[ : י'ג80ק
 גהעיכ 06 6כ) וז") כהכ כע5נוו סכ"י 6כ) מוהר ג"ככנוזיד
 0ימן סרטכ"6 כתטוכה מטמפ זס )וכלהון . וכו' מרעה0)6
 סכי5ס עיף 06 דכנוזיך נוטנוע )סרטכ"6( סכיה וכנוקנורהט"ו

 סנוכע3 כרין )קנון כנוכו6ר כ0כי)ו סגהכע) מי 6ו 3דידס6סורס
 1)6 ]יט[ : י"6 ט"ק ט"ו כ0ינון סק"ך וכ"כ ע"ט פ"ס ככ33כנוזיד
 ערטן 0)6 כ) ק)יפהן מתוך טסו0רו 6ף נוקנוע . כזס זסערפס
 קטתכהי סדריקס כדעה וד)6 סכקיוה דיקח זו הקגס מסניעדיין
 נוטמע ע5מו. כפני 6חד כ) סכקרוה דיקח ]כ[ : י' ט"ק)עי3
 סח)כון דיקק חייסיכן ע6 ט)1 וסחלמון סח)כון יקח סכי5סדכ)
 מן כהחתון יט6י מטחת6 סכקריס ס5וקח דגיון עמו סעריפס50

 מ"כ כ)) י6ו"ס מיינוון )סרי6:נוסג"ס מקמע וכן 3סיפוך 1)6סע)יון
 סח)נווגיס יק דיקח 0"ו "יתן כט"ע פסק סכ"י 6כן ד'דין
 ידעתי 1)6 סק6ר ח)כיני פ) סטיפס ח)מון וי60יר סכקייס50
 מ65הי סוכ ערופוה 6יגס טסכי5יט כיון זו חותר6 )1 י65נו6ין

 סעעס ח5כון וכ) סכק' ח)מון יגכיס 11") קכהכ פ6"עכ6נודס
 סזס ו6טטר ע"ק כי5יס כדיני נוסרי") וג"כ עג") כטרענוו
 כטכ1)י וד63 " ]כ6[ : סח)מוני' דיקח כק"ע סכ"י כוונמג'כ
 ססכו)י ע) 3סטינ כווגהס 61ין ס"ו 0ינון סכ"י וכ"כ ד6וטי.)קע
 6יטעגי' ס6ין מי 6ף ט)נו6 )כ1)י ד6ס1ר טמקנוע כונס 6)36קע
 כ) מקוס ר06ול וד6י 6יטעני0 ססו6 )נוי 6כ) סקיגו.וע"1
 פ6"ע כק"מ )סדי6 וגך6ית6 סנו6וטיס רכייס כ) וכמוה0ק15
 6יסעני' ס6ינו מי ופיי0"י ת6כ3ס סיפס נסס סנווזרהכי5ס

 018פז

 כס"ט ס0"ך סטיג וכחג0 פטוע וזס נו"3 3כ5) ס6ו"סוכ"כ
 טסנסר 16 3תימ ס' עד ]ככ[ : ע"ט וסכ"י כ6ן סרכ ע5ט"ו

 טימן ג6'ח ועיין דכי5ס כפ"ק כר6ית6 . גקר כו ו6יןמפ0יק
 6פ"פ עין מי6ית מפני ד6טור טככי5ס דט דעפמ ד' ריןלעיל דמכו6י ו6פ'ג . סדגיס מן ססו6 כו ניכר 06 ]כנ[ :הקי"ג
 כיון סתם ט6ני סכעס מי 0ס61 וניכר ע)יו מ'וכיחטסכי5ס
 ס"ו כטאט סכ"י וכ"כ עפי ג1לינן ד6טור סעוף דסד6יכ6
 כפג"ס תסרס") דעט סו6 . י51יט ויס ]כר[ : סטו0קי0כטס
 סס"0 מן כלויוה כי6יוה וסיטיחו כ6ן סיכ ע) ססיגו כו)ס פ"זטי' וסט"ך ע"כ 5"כ דף טכפ וככ6י פ"ז כטימן וסכ"ח ג"כטינון

 רמקטס וס6 עין תר6ית נוסוס חקקו דיכגן כמידי ד6ףופוסקיס
 ד)6 כטעמים טוני0 ררכים ככמס ס0 תיר5ו סיקכ"6 ע)סרכ
 וכט'ך טכע ככ6ר ע"ס ענו6ס כסמס כסר 6ו עת6ס כח)כחטטו
 ו' ס' ד' ס"ק פ"1 כטימן סע"1 כסכ וכס"נ וזי וי"ו ט"ק ט"1סימן
 3עקות ים טקדיס )1 טיס דכמקומ סע'ז טס מטיח דינ6ו)ענין
 כמקוס 6כ) תהקנינן 5הקוגי ד6פטר סיכ6 וכ) )כמח)סס'כי
 וכח)כ דרכגן כפוף זס כסכ31 ס6כי)ס )6טור 16ן טקייס )וס6ין
 53ורך 5סתיר יט 6סס כח)כ וכן 6יפכ6 6ו עסור וכסיעמ6ס
 : עיקר וכג") עכ") כן )עטות י0 כדכר סכנס 60ין 6ףרפו6ס
 פ"6 ד"0 נכתוכות פייט"ו סטעם נו1551'. סטגיי' טכין 6כ5]כס[
 מקטס ע'ג ד5'כ 0כע וככ6ר עכ") )יס דחזו )יכ6 דס6מו55ו
 ר3 וס6תי 3יס דחזי ד)יכ6 ככך ונוס )ס1גו וזס פייק"יע)

 6פי' עין תר6ית נופני חכמיס ס6טר1 מקוס ג) רכ 6מריסודס
 ט6טרו מקוס כ5 רכ 6מל ד)6 י") וטמ6 6טור חדריסכחררי
 ד6ו' 6יט1ר ספטס 6ותו )חוס סיס כמקוס 6)6 וכו'חכנויס
 )6 6כ) כחחס ס1עחין נכי דפריך חכיות פ' כקכהוכד6יה6
 מ)6כס 6יסור ססו6 כקכת קככ0ן י0כר יר6ס ק6ס סעסכגגר

 חכמיס 060רו מקומ 50 י3 ס6נוי סס"ס מקסס ע"כר6וייית6
 656 06ול 16נו 5גמוי ס1' 06 6פי)1 6דט לס גגי 6כ)וסו'

"לרכנן



וץממאת פריפה מכיצה שעלד אפרוח בעתדץח1רת222
 לרעת בקליפתן הן אם אומרין אינן מהורות ביצימ עם שנתבשלה פמא עוף של ביצה או פריפה מצהא י דינים הי ובו . אחרות עם שנתבשלה אפרוח או דם בה שיש ביצה בדעי . ס'ג ום"'כלל
 פומק שמ ובהנהות פנ"ה במררכי אבל נקמינן והכי ב"י ובתב והתום' והר"ן והרא"ש והרמב"ם והרן"ףרש"י
 מ"ב כלל ובאו"ה דמהרא"י בשערימ וכ"פ רהמ"א פמ"ו מיימון והגוץות דותרומ' בם2ר וכ"פ דאוסר ר"ת'כדברי
 בה שיש ביצה וכן בזה מחלק ראינו הרמב"ם מלבר ]כ[ הכל . לדברי ראומרת קלופה דאם וכ"ש כן רנוהגין]6[

 כקלופה רינה נקובה הביצה ראם ]ג[ מ"ב כלל באו"ה וכת' קלופה אינו אפילו לכ"ע אומר דם אואפררח
 הרם שבא לחוש דאין במים היינו ]ס[ תערובתו אומר ביצים רמ דאין לעיל רכתבתי והא לכ"ע האומרת]ד[

 צ עצמו האפרוח כמו אמור א2רוה מרקימות שבא לחוש שיש במ"ומ אבל ה"4רוהמרקימות
 ווץמור ]ז[ האמורה ביצה לבמל מועיל הכל בהן שנתבשלו המים ינם יחד הקליפות כל א"כ היתף של קליעתעם מצמרף אריבה ונם אומר איבו האימור רקליפות מ:ואר בממור לקמן )מיהו בישול לענין אחת עור וץומיפו. ערולות קמנות ביצים ואיכא דוץואיל ]1[ לבמלן ביצים מ"א צריכין ביצים כשא4 אמורה ביצה נתבשלה יאמבנ
 התבשיל מן מ' אלא א"צ היתר של בתבשיל נתבשל אם אבל קלופה( הוא אם אלא מ"א דבעינן הזכירלא

 שאין ביצים כולו כשחיתר אבל אימור שאר כמו בם' לי' מבי הויצ' נגד ס' לשער וצריכין דהואיל בהלבמל
ן

 פנ"ה: הרא"ש כ"כ מ"א צריכין הכיצים ממן לפי רק משערין
 ביצה אכל אחרוח בין שנתערבה ומרופה שבורה הב"צה אם או הביצה פלימת לעניין אלא מיירי לא זח יכלג

 התרומה בעל בשם ק"י במימן וכ"כ שבמניין דבר דהוי במילה אינו באלף דאפי' פ"ו מימן במי"ד כתבשלימה
 מ"ב: ומימן כלל לעיל שנתבאר כמו נהונ והכי, ןח[הפוםקי' רוב המכימו דלזה חיימ ארחות בשם ב"י ובתב ובמילה חשיבה לא ביצה .והרמב"מ ר"י לדעת אבל באו"הוכ"כ
 בםפר ירוחם רבינו רכתב האימור לבמל ההיתר קליפת מצמרפין אחרות בביצה אמורה ביצה נתבשל ואםן=

 עצמית גכי וכראמרינן האימור לבמל ההיתר אל מצמרף האימור קליפות וא2ילו נ"ח אות מ"ו נתיב וחוהארם
 פ"ה: ומימן כלל וע"ל נקמינן והכי ]ע[ אימורשל

 שאין פשום הרבר להצפמק ו:חמין על שפמוהו בביצ' דם נמצ' אם הרשב"א בשם פ"ו מימן בי"ר ב"י כתבה
התבשיל  יעקבמנדלע

 וכ6נות . טכע 63' עכ"5 רכגן גזרו )6 עין חר6ית תפגיחווגכן
 ספי' ודט 3כתוכות כפירטאי נוכו6ר )סלי6 רס5 ס%וסיסרגייו
 6טור 6יגו ג"כ ככר נכי סע) ורס טו3ל )161)ינוך6והית6 ט6סוי כטנוס דדם עין נול6ית נוסוט 6טוו נ"כ ככר ג3יע)
 ככריתות ק5ת וכינוטכוע ככ)י סכנסו דוט עין נור6ית נוסוטוק

 4י1-"4

 ח"ח111-

 1,4= 4ן*,. 4*1 יא4, 4ין -41 4ח-וא יחיא חחחא "ח4 *חומפ4141י14 המומהימ וחשחר1וח ריחויוח י""1

 טפוטקיס כדעת 6פטל רס"י דדעת י") ועוך . כרס"י ע"3ג"6
  וכח3ו5י כלכ ד65טפטקו

 3כנטת טמ  יפיין ס"5  טיתן 3ט5"ח
 רס5 5תר עעס קכפ ככ6ר טס עור וכת3 סכת וכעולתטגדו)ס
 כ% ססי5 ניכר ליס רת1י  ר5ף  חסיט נוי55ו ססניי' ס3יןדרס
 פ"3 כ"5  רף סתיטס  רם פרס  סוטפ' כתכו וכס"ג ס6רסתן
 כיון קרי ג"כ  דם  %טפטף 56כע  6ט  ולפ"1 וכו'  רכוות'ד"ס

 ג"כ רס"י לרטמ  5כן  סס  סחוס' כתכו וכן ק5טי ר5%רססנילי
 : דתתחזי כיון06ור

 סעיד פ"ו 0יחו 031'מ . כו יגוסגיו ]6[ . מ"3 ימימוכלל
 3סתור  יס נויוכס יכסטטי פטק כסג"ס1'

 וסר6כ"ן סרנוכ"ן יעת סו6 וכן סרנוכ"מ. נו)3ר ]כ[ :6תקי)ין
 : י' ס"ק פ"ו 0ינון 3ס'ך ועיין ת)"ז 0ינון וסרוקח רפ"נמינון
 כ)  סנירור  6ף . כסליפס  דיגס גקוכס ס3י3ס ל5טןק

 וזא5  חסיאי  טי כתסו3ס  סרטכ"5 וכנו"0 %לוס3ס סבילטסליפט
 יויס תוך נוכק)ס וכט6דט ס61 נוכוקכת ככייור סכי5סק5יפת
 6טרו וע"כ 5כע נו6ותו 5כועס ע5נוו סכי5ס תת65 5כעיס0)

 6טולס 3י5ס וסתייו 6פלוח( עם )0גתכק)' 6פיוח 3י5ס3גנוי6
 רק פו)טת 6ינו ע"ט כך כ) תפו)0ים סכקכיט 6ין נו"תעכ"5
 כק)יפס דסוי סקיט6 ותפו5ס רחכ כקכ נוס6"כ 3ע)נו6זיעס

 ד6ו0ר' ]ד[ : 0ס עיין כ5"ע סדכר סניח 5"ס סינון ריס וסט"ז0161רת
 6יגס 0סכסרי  6ף  טליפס סכי5ס  גק)וף 15 כיסכ ו5ס)כ'ע.
 כסי' וסס"ך סע"1 כרויות כי6יו' סוכיח וכן 6סויס נ"כק)ופס
 :  כ%ורך  ר3ייס' ע"ס סט סכ"ח כנו"0 וי)6 וספוטקיס חס0'ספ"1
 630 5חוק סיס 3נוקוס 6כ) וכו' לטוט ד6ין כנוקוס סיעו]ס[

 0סק י0 ר6ס )ותר סיכ כותת 6ין 3וו6י סגס . 6סרוחטרקינוות
 סיס 06 )דוע 60יכו דסייגו ס6וטר גכוקוס סיס סדס "ט5גו

 )עי3 סרכ פטק )סדי6 דס6 סתעלוכת ד06רינן  3תלכון 15כתל%ון

 יחפול וס ", .פל עכ'). ""ר,מ לק,ס ג"ן ק".ןג'יוט
 3ננו65 סייכו )חוק ד6ין כנוקוס 0כתכ דתס סרכדכוי

 ונו"ס ד' רין ט"כ כ)) )עי) וכנוכו6ר גוון6 וכס6יכח)3ון
  רסייכי )חוט סיט כ:נקוס6כל

 3סטס  36ל  3הלתון  3ג%ל,
3נתלי

 כ) לעי) סרכ סכריט ככי סחלתון  פל 15  סתלנין  פל
 חמורות  טלחט  טס3ין נחו  ורל5 פטוט  ג"ל וס  כל ג' ריןס"כ
  ע3  נתל5 5י ספס  סיס ר%יירי וכר"%  כ5ן סרכ ר3רי%3"ט
 וסגיח סרכ ע) נו6ור סס נותנויס )כן סח)כון . ע) 16סח)נוון
 .  וגרולו'  סיני' 3'5ימ ו6יכ6 דס61י) ]ו[ : )ק'ת נו"ט ו)מ'כ5"ע

 ססי5 %פני 5פתח 3כלת  סימס נתכ תס%'5 פט"וסרת3"ס
 טק"כ נו"6 כ)) )עי) ועיין לסיכר יתר  סוסיפו פלתי 3פניכריס
 ועיין כריס )סיכר * ט"ת 5ריך כתכסי) 6פי' סרתכ'מו)כהצ'
 סטענויט סכי לחו%' לתוס ריט רנת3  ט"ו  ט'ס פץ כסי'3ס"כ
 . ק)ופס ס61 06 636 ט"6 דכעיכן סזכי' )6 וסעו' ]ז[עכ"):
 כטי' סק"כ וכ"כ פהחיס תסר"ר סג5ון כוסגסות סו6 זסכ)
 כייוס)כוי )סרי6 6ית6 וסכי  %לטרפין סק)יטות דגס י"ר מ"קפ"ו

 פ"ו טי'  סי"ו כרעת ו0)6 )סרי6 י' ס)כס כ5) כפ'רתרונוות
  ס6ין  %ירותיסן  הכטימ סיוו כילס  רלטנין סכט3 וי"ג י"כט"ס

 5תר  כתכסיל  סייכו  %לטרפין  ריליפיט יט, %לירפו'ססליפוט
 כסנווך סר3 דכרי נונוגו כתעל' וכוד6י סרכ רכרי  נן  סמופי'
 ד'וין

 61"כ  סיליפית  %לכורסין כי5ס )עכי1 ד6ף )סדי6 0תכ61י
 קליפות כ)6 סס 6ט סייכו כי5יט ס"6 ספוטקיס דגקעו וס56")
 : 1סרוטכ סק)יפות כס5טרף סייגו דק6תר כי5יט רם"166
 וסכי ~ע[ כ': ס"ק 6' דיך ת"כ כ)) )עי) 'צח"ט . גסוג וסכי]0[

 סטלתוח  לטגע ע"ז יק ס"ס כ)) )קחן סרכ ס0ק וכן .נקטען
 ססמר כננקוס ווק6 סלכ פטק 3סג"ס 5"ט סי' 3סשע  5כןמ"ס

  ל"ט טי' ככ"י ועיין סע5נוות 5ענין 6ננקי)ין 3טתוך י0מלוכס
 יותר )חות כע5תוה ריק תרונוות דנוטכת' כפ"ס סי'0 כסססכטנ

 כדעת )גנורי  סכיטמ פ"ו כטי' סיכ כווכת קזס ו6פסרחכק)יפתן
 סר3 ררפס י'1 ט'ט  סט  סס"ך  כט"ט ור)6  לליפין  )עגין"סנוקי)ין

ומווי'



 %2%םבדןכש84רש 8רימת מביצה שנולר אפרות מצתריןרמרין

 שש%%שש ששם5%5 5%
 א'מור ואין בנ חכל.ע ממח רק אםור רלא לחת'כה רמי .לא עצמה טחמח אמורה הנ'צה דהא נקל,פהלהת'ר

 : דינים ה' ובו מריפה מביצה שנלד ואפרוח מותר' או אסורה איזה ביצים בדין . מ.ד וסיכ:לל
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 קר6 56טייך )מס ד6"כ )סקסות ו6ין . כוקר6י רורסטוכן
 חלכ ל6סור קר6 מד56טריך 3י' תיפוק טסור0 כ0נו0 ח)כוי
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 ככסת0 )6חלופי ר6תי תמוס 6סור פי' דכס)6 דטעמ66ע'פ
 עכ"ל כטמ6 נויחלף 6דס 3סי )6כ1) דרך ס6ין כיוןטמ06
 ג9כ נונוכו כספירם 6יס דכסר סס ספמק )סעתו 61זי)טר6"ם
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 וכ6מת 0ק3י6 3ענין ג"כ טכן כ3 ססו6 כתכ 3כן טמ06כסמס
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 מתכ6ל ע"ע כ)3 3קמן עיין 31350 ורוק6 ]טו[ : ודו"ק 5ז1דומס
 . 3קגותט 6סוי 3כתח3ט מאמ 6כ3 ]טח : גקלט ו6ח"ככ35ע
 וכ"כ 6סויי' דכיים 3כ0מ0 603כי3 3כתח3' י6כ,וי דכ"טמטמע
 ל6טי' מטכוע ליכמות דכמידכי טכתכ 6ך 0' ס"ק ס' כסי'סט"כ

 כתוכ;' 6כ3 ]יז[ : ע"ט 3דיג6 ט0 מסכי0 וכן " מותר3כתח3ס
 ימי0 כ) גתטטמס ד6טי' ו6ו"ס 0מידכי ידעת מטמעלתמור0

 דעת טג0 וכתנ 0' ס"ק ס' כסי' סט"כ סכייע וכן מותלתנ"כ
 דכ3 6כי03 כ6יסור מט""כ 6סליגן 0ג6ס כ6יסויי דדוק6 כןסתוס'
 מסתכליס ולכייו 3כתח3ט 6טי3ו ומותי כטיוף סו0מעוכ3
 ט)י טט"כ וכג3יון תיקון ו5ליך מגומג0 ק5ת סט ט3טוגו)6ך
 לף 6יכס ממללט ל6י0 ק5ת 3י גי06 וכן גכון ע3תקנתי
 3יגק טסגיח טכח6 טס6י מ6יסתגיט חד גכי ע"6ס'

 0דין ד0ו6 דוק6 )16 . ימיט כ3 נהטטמ0 63 ד06 ]יח[ :ע"ט מכ3כ"
 ותו' ולם"י כתמול0 טס וכדנוקמע מ6יסול מלו)י עיקי06
 ג' ס"ק דע0 3יול' דיגי' כחייוטי כגימן מם6ת כהסוכת וכ"כט0
 : 0' ס"ק ס' כטי' וכט"כ וכרע"כ 3טרמכ"0 0מטגיו' כטי'וע"ם
 0תינו' עמ0 יכיח 63 ומ"נו . נווהל יטי36ית מינקת כט6ין 6כ5]יט[

 6נוניקס טי' 0מניקס )0זסיל יטוב ]כ[ : ע"ט קג"ד ס" כי"דכד6יה6
 סיגי מעכו"ס )יגק לחוהי ן6ף 1)ומל ק6י חינס דס)יקעכו'0
 למיגקת טמ6י' לכלי' ת6כ3 ס)6 יזסיל מ'מ' יטי6)י' מינקתל3יכ6
 דכיי0 )6כו3 ט63 ועומדת למוזטרת 3סז0יי 5ייך )6 ול6יסי36ית

יעקב
 )סדי6 מטמע וכן ק6י ד6גכייה 6טר"י כסג"ס מטמע וכןטח6יס
 ר6טי' סלכ כהכ ט'6 סי' כט"ע 6ך ד)קנון כסימגי' 0יכמ3טון
 63כו) מותלת טסי' כעגיין ח031 )0 יט 60ט0 06 למייליוסט"כ סעשי סס טי' עמ6י0 דכלי0 מ3ט6כי) 3יזסל יט יטי56"כמינקת
 6חית מינקת )ו יטכיל לק כנ0 6ת )סגיק יתן 63 עמ6י0דכיי0

 : וע"טמיטי6)ית
 רסייגו . 6חרות ני5י0 3קגוה 6סוו 336 ]6[ . סו רסי'%ל

 6כ) ססכיחי' מכי5יס ט6יג0 טיייעדוק6
 )הגות מותר )פגיגו 0עכו'0 טטלפן קלופות כיני0 16 כי5י0כסת0
 ס'1 כ33 )קמן ועמ"ס עין כטכיעות כ33 מכייי0 ט6יג0 6ףמ0ן
 וי)לי טקורין 16וזות כר כי5י0 3קגות 0מגסג וכן ]כ[ 6':ט"ק
 כ'ט סי' 5לק 5מח כתקוכ' ומסיק תר13ת כגי ט6יגם כ3"6עגטין
 כי5יס )ס ימ165 06 ו6טי' 0יהי טגו0גין כיד "3מחוהטיט
 כר מיני 16וזס קיט כיון כל 6' ול"ם' חד 6' ל6ט0טי60
 6ין 6"כ טומ6ס סי' 3טס טיט תרכות כגי ס6יג' טכל6ווזות
 יוסף מו0ל'ר ט136ף ומ6מ"ו ע'ט עכ"3 כמסולת 6)636כ3ו
 ד)כך ז5'3 יעקכ נוו0י"י 0מוט)ג 0יכ 6מ"ז 6כיו כט0טמעתי
 תלכות כני ט6יגס 6ווזוה כי לסיינו עגעין כוי3די 6יסויגו0גין
 ולמסי' טק5י' ימיט' כ3 ט6וכ3ינ כ6יסוי גתגד3ו ימיס' קכ33פי
 5תח נתטוכת וע"ט )6כ)ס 6ין כמסולת 6טי' זט 3פי61"כ
 דין ט"ט כ)3 )עי) ועמ"ם 6ווזות לכל כגלון ט60ייך5לק
 כעי 63 . עכו"0 6מיית יועי3 631 ]ג[ : וי"ז ט"ז ס"קיו"ל

 6מיית 6כ3 מ0ני 63 עכו"ס 6מיית דדוק36מימל
 מ0ני יטל6י

 חדי' 16 כלי0 קטגי0' ד0יכי וטוסקי' כט"ם מכו6ל דס6ככ0"נ
 מסגי 63 כטר יטל36 6פי' 61'כ קמ6 מעוף 0ו6 ול6י6ז

 סכתכ רכ סיכ 3טון  וכמסמעו' סידוע ומכחים מסקילול6י
 רכ כתכ )כן מעכו"0 מיייי זס כ33 טכ3 3פי 6)6 6סוי"ול6י

 כס"ט ועיין כזס חסני 63 כקל יטי36 6טי' כ6מת 6כ)עטו"0
פ'



ןקם2ארז מעכו'ם ביצים לקיחתייןתךרת128
 דם'ל פהימנ'ם רלא ]ד[ .הרץ המ'מ וכ'כ לעכו'ם חשור .שראל כ.ן בוה חיל.ק ראין ם'1 ם" י"ר מטור .כקבג

 : עכ'ל הכי רלימא צריך לא צט[ בכשרות מוחזק ראינו אע"ג ישראל מתם אכל הוא ומהור פלוני מעוף לומרךצריך

 2 רינים די ובו העבו"ם מן טרופות ביצים קניית רין . דם"ח כם"ז רסמי' כבלל '--
 של 'שהם מ'לתא מ,י_ח של.מות אליא ש למכרם ררכן ראי % ,"[ הגכ,.ם מן טחפ" ב'גש קונ,נ א'ןא

% הקב ן "'"  ט  "- 
 טריש או נביל' ניצה מ.כרין אין בנמרא אמרינןג

 גינ
 'טרימנה יעשה כיצד לישראל חמכרנו יהער שמא ]גן מ

 א. טר.פ.ת נ'צ' להם ש בעןעטייפאמ.ר1 ב נוהרק אנ. ריא,ן רעכ'ש'1 םמ'ק נשם מ'ר מלל כא.'ה כהבך
 ר'שראל רמאחי טר,פ.ח ב'צ.ם העכו'ם מן לקי.,ת 'שר. וה רלפ. אנ, ממ:,ן ר:ן ט'נק נכלל ,כתב ממנו.יקנה

 ינוצ ענההת""גי.4:,הבי'ןנן':ונ
 : דינים ד' ובו עכו.ם ביד נצלה או שגתבשלה ביצה בדין , ט'מ וסיכלל

 : הפומקים רשאי הרי"ף וכ"פ ראמורה יוח:ן כר' מעמירין אין פ' פמקינן עכו"ם שצלאו ביצה ]6[%4
טב  אשר ושלקות עכו'ם נ'שול, משום בניצים שיש או'מ *ןבן פ. וררא"ש החוס' כתכו ננ'צים הנלויש 

 וניכרים הפת על שטוהי' שהכיצ' כנון בעין הם אם אכל הפת על בעין ואינן ביצימ עם נילש כשהפן ורוקאג

 לאל.'1 ביא"ה' :'פ 31ן הסמ.גטרמר.'ומרנר'
 רביצה '.פ? ט :א שבקב והר.ן כרע;כגען: רלא 'נה,ג ורב'

 על"הו ומכרכין ניטזו בעלמ' רגובלא נילוש הני אמל פת כמו דהו' ע'קר שג,מחא דנר וכל ממש שח 1דוקאי4

 אל"גזר הר'ר מ'ט נארה וכת' פק נכלל הץ ;;[ יעל,4יי;,,מ,;1." מ-_רך על,יהו ס'עורתא קובע ראמ דמאחרהקיר
מניישמאם

מנהת
 ומ"ט טמוכר 6מירת יופיל ול6  טסס וכסכ מיט  תטמר פ"וסי'
 ס6חרוני' כ5 טס:מת וכן כסרמכ"ס. ד63 ]ד[ : 6' ס"קכ0"ך
 . סכי ד5ימ6 5ריך 65 ]ס[ : ג' ס"ק וע"ז כ' ס"ק פ'ו סי' כ0"כוכיין
 5ריה 60ין 6ף ס61 טסור מכוף 0י6מר 5ריך מ"מ סריןוכתכ
 ככ" מ3חתי' 6ני 0י6מר 50ריך כדמס וכמו כוף מ6יזט0י6מי
 כככו'ס 6פי' ד56"כ 0ינוי כסס 0י0 כי5יס כ16תן דוק6ומיירי
 טדגי' ורין .6' כדין וכמכו6י כ53 6מיר' 0וס כ65 5קנותמותר

%ש"%מ.מולי
 סוס מ6י סו6 וטסור  פלוני  ממוף ס6ימר 6כ"פ  רטכ6 6ףמליג'
 ככינן רכי וז"3 ונוסיק כפ6"ט טי"ן כזט סלגי0 גכי מנכי 63ט6

 6כ5 טמ6י' כופ' ד0כיחי כדוכת6 ס"מ סו6 וטסור כוף ק3די6מר
 0סתירו 3פי ק6מר טכי ומ0ו' 3יס חיי0ינן 65 0כיח ד63כדוכת6

 מ0מע . סר"ן ככ"3 55וקחס 6סור טרופס כי5ס 5ככו"ס5מכוי
 סכרנו 631 ככוונס 650 כפנינו ו0כר סככו"ס סכי6 ד6סחזס
 דידכינן כיון ממנו 5יקח מות' מ"נו תרנגו5ת מ5 0סי6 כט'כעדיין
 סיכ דכתכ 1ס6 זס כ55 סוף סיכ וכ"כ מ5וי טמ6 ד6ין כיוןטמ6 5דכי 5מיח0 ייכות6 5יכ6 תו סי0ר56 מן טרופס 5חח 650כוד6י
 מן 6חרות כי5יס 3קגות ד06ור ס16"ס כ0ס 6' דין 0"1 כ555עי5
 60ינו 1ר61ין 3פנינו 50ס ככי5ס סיינו כסימני' מכיי 66"כעכו"ס
 0יכיי 5ייך 5כן ס0כיחי' כי5יסמ6ותן

 כסתס מ60"כ כ0ימגי'
 )1ד65 כינינו טמ5ויי' 6כי5יס סנוכינן וד6י טיופות 6פ"כי5יס

 161"ט טיכ דכיי 0פי' ס' 0"ק פ"ו כסי' טט"ז מדכייכדמ0כוע
 מ0"ט מ0מכ וכן )טדי6 מסי"ן וכדמ0מע 6ינו( וכ6מת5טיפך
 ס"ק פ"1 כסימן 0כהכ כסכ"ח וד65 ו0"ד כפ6"ט וטר6"0ותו0'
 יכו5 ד6ין כיון טיינו טיופות כי5יס קוניס ד6ין דס6 טטכסס'

 ר6ינו  ול6 כפנינו טעכו"ס קכר ו6ס פסק ו)כן כק"מ)סכיר

יעקב
  מיממוס נגו ס61 וכ6מת 155קחי 60ט1י תיכנ51ת 50 0טי6נט"ע
 כס:ווך כ' כדין סרכ 0כתכ ממס ג:כ מוכח וכן וססו0קי'ס0"ם
 ס"ק פ"ז כסי' טט"ז וכ"פ ככי5יס סני015 פת גכי טפוסקיטכ0ס
 0מפקפק כנס"כ וכ' כיקר וכן 6רוכ6 טמכיגין נ11נ6 דככ5ט'
 0מסכיס 0ס מדכריו מ0מכ נו"מ 6כ3 טט"ז 50 ר6יות כ3ק5ת
 ד6פי' מ0מכ . 3י0ר56 וימטרנו יחזוי 0נו6 ]3[ : כ"0 )דינ6כן
 ס"ק מ"ו וסי'- כ55 וכמ"0 סככו"ס י6כ5נו מ0תמ6 "חת כי5טיק ד6ינו כיון 6מייכן 631 זט מטכס 5טס 5לוכוי 6סוי 6חתכי5ט
 0כן ס5קון כתכ 65 50פנינו 0כ16"ט 6כ"פ . נוטגין דכן ]ג[ :5"ד
 ט"ק פ"ו סי' כק"כ וכיין כן 0פסק מרכליו מכו6ל מ"מנוסגין
 דכו5י כן 6ינו 61חרוני' י06וני' ספוסקי' דמ0מכות 0כתככ"ח
 כטכו"ס מיייי פוסקי' טני דכ5 3סיות יכו5 ומיסו חייס" 65ט6י
 כי5יס ספת כס 0מכיכ טוכ6 0כיח כנחתו' 6כ5 נחתוס60ינו
 טפת 5כ0ות נוסגין 60ין כמקוס מיייי פוסקי' דסני וכי"5כג"5
 כי5יס כס ספת 0נלו0 6ייכ 6ט ו6ף 3מכו' מותר 16 כי5יסכס

 0נוסגין כמקוס מ60"כ כידו טרופת י6ינו ד63 כיון 6יוכ'טמכינן
 מ0מט וכן כססנו"ק 3סחמי' די0 נר6ט כי5יס כס ספת5ע0ות

 : ודו'ק מ"0 פ"ו ט"0 כסג"ס טרכ מדכיי3סדי6

 נהנ50ס וס"ס . ככו"ס 6550ט 3י5ס נ6[ . מ"ם ימינמןכבלל
 דכר כ5 דקי"3 61ע"ג 3ס11ס 0ינ'656

 ר16י ג"כ וכי5ס ככו"ס כי0ו5י מ0וס כו 6ין חי 0סו' כמות0נ6כ5
 וכ"כ ]3[ : 6כי3ט 0מס 631 ס61 סדחק כ"י 6כי3ס מ"מ חי5גומכס
 )טממיר וי0 וז"3 כתכ ד' טעיף קי"כ סי' כ5כו0 . )6סוי163"ט
 3יקח דנווהי 6חי 3יקח 5ו 6"6 ר6ס מס:וכ עג"5 6פקי6ס
 דכ6מה כיקי וכנ"5 זס כ0כי) ינויס נ' 5סתפנות 16 5טי1ח61"5
 טל0כ"6 וכ'כ מ3י' כ0טוחי' 5סתיי וטי6"0 סתוס' דכת 5פי'6"6
 כתכ כק"כ ומותי. פת ככ55 טוי ]ג[ : טתו' כ0ס )טדי6וטי"ן

וט



 ?2שטד 'דןם142ן כתרבולת ביצים מצאד'זרלררן

 נוולי ריני חילוקי ושאר נהלכ אותו %שחין חם כשהכרזל בד2:' גרזל על שאומין הקנלך אם- היהטמיאשמאמ

 2 דינים ב' ובו בתרננולת ביצים מצא ברין . ע' ומי'כלל

ו,5ן%%";%מן%28י"%.4קןי%"5וןי".י5'%:1
וכתב

מנהת
 מי' כ6"ח ועיין פת ככ33 0ס 3עקיר סקורין מתיק' מיניוטן

 : 6)1 מריגיס י"6 דין פ"ס נ)) ופ")קם"ח
 סרח0 נ"ט ס'טייו מי)6 * מ)י"ס 5ייכיו ]6[ . ע' ומימיכלל

 0טפס 51"ל י6קוגס 0דחס ד6"5 מקמפ-
 כרי י6סונס סרחס טפס 3מ"ר וגס פ)יו 3פין רס ד6יןטיון

 )ו6ס מ16ר רך 610 ק)יפס כ)6 סכי5ט רס6 6"5 ג"כ5סתלכך
 דמדכתכו ופי") וק") כפ)מ6 חומי6 סו6 סמ)יחס גס כק)יפססו6
 ו0דח' כקי כק6ר כפי' 0רח0 רס"ס כקר כם6י מ)יחס51ייכין
 סוף ס16"ס וכ"כ פיקי וגג") מ)יחס ככ33 ו0ו6 סו6 מ)יח150יך
 ק% כמו ומ)יחס קרייס ו5ריך וח5כ כקר כדיני ומ0יי") מ'ככ))

יעקב
 כמ"ט גכוגי' 0רכ דכוי 5פפ'ד נ6מת 36) פנ") 1"1טל1י
 טספתי' ונמו סס 0רכ כרכרי לסכ"ח נזדנון 6חית נומח1616)י
 ו)טן פכ') נויעכר 3חוס 6ין כקר פס מ)חו 06 11") כקנווהנ"ח
 6ף פ"ס מ" וכם"כ קס 0כ"ח יכיי כליס 6כן הכ"ח פ)יו0קיג
 עיק-ר ו)פ"ר סיכ נורכיי כן טכין מ"נו ס)פנינו נומח6 3פגיוססיס
 5רינ6 פיקי וכן פ"ז מי' כד"מ סיכ מ5קון מקמפ וכןכמ"ק
 מסיק') וכ"פ 6חי כקי פס כייפכר גמ5ח 06 6מויסדסכי05
 : פ"ם 3כד 0ח)מון גגמל ו6ס )דיג6 ו0ט"ז 0ק"כ 0סכמ' וכןוסכ"ח
 ו0י6"ט יס"י וכמ'ס . מעויין פדיין 61פי' ח)כון 3סס סיק כ5]ך[

 ס'ד כטמ 5פי5 0רכ רכתכ וס6 כת"ק דפמקו )0די6ו0יקכ"6
 כי5תס והפי)ס זגכס פ) 0תינגו)ת כ0כס 0יק3"6 כסס 6'דין
 סחי מן ספויס ככסר סוי כגידין מפוי0 סיתס ד6ס סנגמי'קודס
נמסכו' ו6חיע כ' סי' סכסי כ) פיק מסיק"5 נזס סיגים ככר111ש0

 ' 'וסרייסס 0כ"ח
 סוניס כתייו5יס פ"ז ו0ם"כ'ימף וסט"ז

 ד)סרקכ'6 כיון מירי קס0 63 דנועיקי6 ני6ס )פ"ר נ6מת6כ)
 כ) סיינו גמויו' כם"ם רק6נוימס

 6"כ וסח)מון סח35ון סנגמוי
 רק סח)כון גגמי כרל6 מיירי סגגמיו קודס כי5תס י0פי)600

 כסתי זס תירן יחס סמסרם") 6ף כמפוי0 6מורס 3כן0ח)מון
 5דחוק 6פטי ו6י מסרם") וז") 60חיוני' כ) נמסכו ו6חייוידיס

 ס)6 3ומר קייך 6ין 6"כ 0ח)כון גגמר כס)6 מיירי רסתסולומי
 )יוחק זס תיין חסכ 5מס ידפתי 1)6 פכ") כגייין מפוי'0ית0
 כגנמר סיינו גמורס כי5ס כס"ס רק6מי 60 פייוס ססים3"6כיון

 פ"כ סגגמיס קורס כי5ס רספי)ס 60 6"כ 5כד וח)כוןסחעמון
 ם6יג' דמיייי ר.רסכ"6 כתכ זס )ופ) ו0ח)מון 0ח)כון גגמיוט65

 65 ר6'כ מסרס"5 ססקסס ומ0 ממס גמור' י0יס י6)"כמפויין(
 )1 0גיר מי ירפתי % פכ"5 כגידין מפוית 0יס ק)6 )1מיסייך

 ני5ס י'ס פ"נ 1' וף כני05 רם"י נפי' מוכיח וס)6 זסיכי
 ס6יגן 05יוה יכו3 כן נס גנמי 3כר קח)מון ד6ף וכו'גמויות
 וק נ6סי'י סס מחמע וטן ע"6 ז' דף סס נתו' מסמפ וכןמפויין
 עש6 תסע"ו דף פכ'0 סכתכ כחו3ין 0ר"ן נורכיי )סד*6נווכח
 כגירין מפורוע ס6יגן גמורות כי5*ס כס ומ65 תרגגו)ת 0קוחטוז")
 פכ'5 כחר חסיכי ר)6 כח)כ )6כ)ס מותית די"ט כפ"ח ססכמ"ק
 ' גמויות כי5יס רה6י 5") כיחיךופ)

 כגגמור 0יינו סי"ן סכתכ
 כפ'ק 5סרי6 סי'ן כ' 60 0ח)כון 6ף לכגגמור 0ח)כון ע06ח)מון
 ר*ס 5'5 כרחיך ע5 656 כחלכ ל6גלס מותיין מעויין ד6פי)ודכי5ס
 סר'ן דכיי סקסס פכ"ס גנוייס ונק)טי סח)נוון רק נגגמוימיייי
 )0רי6 מכו6י וכן מידי קסס )6 מ"ק ילטי כ5"פ ו0גיח06ררי
 גנוויות וכי5יס וז"5 סס קכחכ די'ע פ"ק 0ר"ן 3קוןנורקדוק
 ם65 5ייך 5נד נח)כוון רגכוויית מקכוע כועולות 0ן 6סי'כס'ג
 סר'ן דכרי נשכ מיו"כי' וכזס כפכש0 סי"ן וכמ"ם מפוייןיס6
 מכו6ל 61'כ ודוק סס 3סרי'ף מתגגדי' 'סי' ם)6 רי"טפ"ק
 וסייך סח5מון יק כגגמר ד6ף 0ר'ן דכיי מתוך5טרי6
 : ודו'ק ניח6 ו0כ) מ0רם'3 כדפת 1ם65 מפורין ס6יגן5ומר
 זס כעון סרכ' סס6ליי י' ס"ק טשז כע' כסשכ עיין , ג0וג וסכי]ס[

 סמ)יח0 ר56) )1מר ד6פסי וח)כ כקו 3גכי 0מ)יחסממגסג
 פ"כ ז' דה ככי5ס תום' קהירן מס 3פי 0דין ע"פ 0610מגסג
 נכי)ס ככי05 דמחנוירי' רה6 פ1סקיס ום6ר ו0"ג נמויו' כי5ימד'ס
 דק6גי ותיר5ו ככ0"ג מקי)יגן כח)כ כקר ו)נכי כטוק גמכית קכמו'כ3

 מחנוייי' ד6וייית' כגכי)ס מק6"כ ריכנן ד610 כח)כ פוףכסי
 סכמוס 6פי' כככי)ס כמו 5סחמי' ר6וי ד6וייי' דס 3פנין61'כ
 3ענין ד6ף 60"ח כסס כתכ פ"ז ם"ם סנכ"י 6ף כסוקגמכית
 תמוס סרכי כ6מת 6כ) 60חרוגי' נמסכו ז0 ו6חר דרכגן 0ו6רס
 רמו פוף 0רי דרנגן 6יסוי יקי6 ר)ננס ירפתי 1)6 5פ"ר0י6

 ככי05 כמו סעיף דין פ5יס 5דון 5ייך זו וכי05 ר6וייית66מוי
 נ55 ייס כממוך קיהכ6ר )כמו מדרכגן 6)6 6מור י6יגונכי)0
 וכ"כ גופיס סעוף סס פ) ד6וריית6 6יסוי מקיי ומ'מע"6(
 רסטנסג נר,ס  לכן פ"6 רט"ט סכיח .  כלוסמרח 0רסכ"56סדי6
 ס1רס )1  6ין כחלכ כסר 6לל 6כל  מליהס 6לל  סרין פ"פתיוסר
 ס6חיוגיס כ) כתכו 5כן 03יי' דמתיר סם"ם נגר וסו6ד6ויייע
 ופיין וח)כ 3כקי טפס )מ615 עיח סכ"ח )6ך חומי6קסו6
 ס3סי' 0יכ כוונת 6פסר וז0 דכליו( סרוחס י' ם"ק פ"ו סי'כט"כ
 0יכריס מתס ט"ז וכסי' 3גחח)0 3מ)וח רים סיכ פמקפ"ס
 כמקמפות וד)6 מנסג ד)יכ6 0יכ6 3ח5כ כסי 3פגין 3סחנוירד6ין פיקי וכג") וח)מון סח5כון כנגמור 3כתח)ס רמותר 0כ"יכדכיי
 סגמ)חו מרגיס וחומר ק) ]ג[ : י' מם"ק פ"ז 3מי'סס'ך
 ר6פי' ק5ת מדכייו מממע וחונור ק) סרג מיכתכ . כסיפס

 כסי פס נמלחו "ס ס6ומרי' מדג*ס ק"ו מכח 6מויכדיפכד
וכמנו6י

 פכ") 3חוס  6ין נריפכר מיסו בסר  פס  למלתן סל6 ייסר  היחן6  נוסגין  ח"ל נסג"ס פ"ס כסי' סרנ ומ"ם כ' כ)) )פי)
 ססרנ 6ך 3מ5ח0 סנו0גין 6מ6י ק6י ייפכר 5פיםייס
 כ)6 מוהר מכריעכד כתכ ו6ח"כ 3מ)ח0 סגוטגין כי5ר תח)'כתנ
 ר6סוי וד6י כסר פס 3מ)חס 6כ)ח5יחס

 כמ"ס ק"ו מכח כייעכך
 )חום 6ין וכי-טכד סרכ טמ"ק 0כין פ"ס כם"ם וככ"ח כ6ןסרכ
 ונני וז') וכתכ סרכ פ5 ססיג 51כן נמל עס מ)חס 066ק6י
  ססו6 6יסור רכר לסתיי סרעח על  יעלט )6 כי סי6 יע'ם"1מר



חמאת פריפה או נמי" מאייותורת128
 אם אבל בחלב לאבלם אלא אמורין אינמ באשכול עריין משרה ]ז[ ראפילו ]ו[ חיים אורחת נשם נץ נתנב

 : עב"ל הרחה וכלא הפה קינוח בלא גכינה או חלב אח"כ לאכול מותר עצמן בפניאכלן

 : דינים ה' ובו , מריפה או נבילה ביצת 3דיני . וע.ב ע.א טרכלל
 משמתה הכיצה נחנרלה לא שהיי מדרבנן נבילה ביצה אמורה מריפה או נבילה ביצת ]6[ -בש"ר כתב4ש

 שנמצאה ואפילו ב"י וכחכ משנפרפה הכיצה נחגרלה שמא מראורייתא אמורה מריפה ביצה אבלונתנכלה
 באחרות הביצה נתערבי ואם עכ"ל לשיעורין רכריהם נתנו רלא ]נ[ ראורייתא כאימור ליה ריינין עבפרפהמיד

 ולגךלא דרכנן מפיקא דהוי ת'ערובח כלא אפילו מותר נכילה כיצה ופמק ]ג[ הסצות ונמהר בש.ר .נתנב

 בהטה מחלב שנעשו גב'נ.ת כד,ן מ-_,צ' א.הם ר.ן טר.ימ נמצא' .אח'כ תרננולת ע,המ,לה כ'צ,מ ב" כהכג
 מריפות הוא אם הא' חלוק" ג' ברבר ויש במי"ר פ"א במי' נתבאר גבינות ורין עכ"ל מריפה נמצאתואח"כ
 רנמרפה הוא השתא ראמרינן מותרה בזה וכיוצא מוח של קרום נקכ כנון עתה אלא לה אירע שלא ]ו[שאפשר

 ראשונים הפומקים רוב המכימו רכן קי"ל והכי רנמרפה היא והשתא הם כשרות בחזקת בהמות ' ררוב]ז[
 כגון נמרפה שחימה שקורם ירוע אם אבל הכ' בכה"נ אפילו ראומרין רחולין פ"ק כתום' ורלא ]ח[ ז"לואהרונים
 ג' קורם אמורות ימים נ' תוך ממנוו הנעשי' הנכינות כל אז נמרפה ימים שלשה קודם דוראי המכה פיהונלר
 ובאו"ה מהרא"י בשם הש"ר ובהנ"ה באנור וכתב מ"א דהלכות פ"נ מיימון והנהות הממ"ק כ"כ מותרהימים
 ימים נ' קורמ ממנה הנעשי' אף הנבינות רכל והר"ן הרשב"א בשם רכתב כב"י ורלא נוהנין רהכי מ'מכלל

 אבל הנ' נמרפה ארוך שמזמן ]ט[ ריעותא מחזקינן נמרפה ממש לשחימוו ממוך לומר נוכל ולא רהואילאמורות
 אע"נ והמעם באו"ה וכ"כ אמורות מעולם שנעשו הנבינות כל יתרת כנון הבמן מן הבא מריפות בה ישאם

 הרשכ'א וכם'ש חדש י.כ מהני לא מריפה ודאי אגל ].[ מר'פה סמק מילי הני חדש י'כ חיה אינהרמריפה

 בתשובה הרשב"א כתב נבינות ממנה ועשה באחרות חלבה ונתערב אהרות בהמות עם בערר היתה ואםד
 באחרות ונתערב עצמה בפני ממנו שעשו לא אם אימורי' שאר כמו בם' רמבמלין ]י6[ הוארמומבם

 י:הכ עמךג .ץ,ן'"אנףינלה:ע:ן~ה ומ:קיונמזך: יש- עלג :,"זןמ~י:גע"
 כתנ

 רלפעמים אע"נ בהמות בם' :רמשערין מיש אבל ריעוהא מחזקינן ולא כשרות בהמות נערוב נתבאר כברכי
בהמה

 יעקבמנהת

 טע,ת ק,ח וסון! 7גר'1 !3רן י,לרגת' גת;,גה "ג,)נ"ורה

 : ג' ס.ק מ.1 נ!) !ט'ל ועמ.ס הס7רה נגקר ממ,נרתךט
 גס,' סם.ך כ.ג הח,מא רק ונמר )5 ו"פ')ו מ"מפ . מפ.רסןו[

 חנמוה "ל" . ננ'וי ייה נ"ו , וע'ב ע'א וסימןכלל

 2.ן:%ק: :,ךי3יט גנ,: נוג:גסן(

גשנעמשן~5ש ישצשנלשו'י
 סג') מ,תר הנ',ה פט,) ט לק.') גסח'טה ספק גנוןל"

 ט,יוומ "'סור גמ,קח כת.י י3סמס מטעס פסול גסח'טהספקשששיני%:%יפ%י'"

 'חלת הז11 גי יפנ ישל"" ]7[:ג:

צושש
 מ:וי,ש%י

 פ"6 כסימן 0דויס0 536 ס"יטס 6חר דכפסס 15מי גם58י,,
 כז0 סרס3"6 פ5 וסקיג מ6ייך ג' ס"ק סס וספט"ז ג'ס"ק
 5ומר י5ס פתס 656 05 8ייפ ס65 ספוסקיס דמ"ם656
 סס. כסיות כחזקת כסמות דרוכ ]ז[ : ופ"ס 5סחיט0סמוך
 5פכין דוק6 0ייכו פומדת 6יסור כחזקת כחיי' דכ0מס6פ"ג
 סכסחטס ידפיכן 6י 536 כי6וי כסחטס ס65 זמן כ5 0חי מן6כי
 ופיין כ55 טייפס ס6יכס וס5ימס כסיות כחזקת סו6כר6וי
 דחו5ין. קמ6 פיק כתוספות ור65 ]ח[ : ספ"ו סימןכרוקח
 כמסתפקי' ססס דמקמפ פ"ס 3' דף . דכן0 כתוספותופיין
 כמסר6;י פסק וכ6ו"ס כ' סימן דחו5ין פ"ק ומסיס"5כדכי
 גדו5ס חומי6 וסו6 מקודט ימיס ג' 65סול יס פכיןדככ5
 פ"6 כסימן סס"ך וכ"כ ו6חיוכיס י6סוכיס 0פוסקיס מסמפותכגד
 536 חדס י"כ כ5 ד0ייכו כטרפ'. 6רוך סמזמן ]ט[ : ט'ס"ק
 סס"ך וכ"כ 58ו פוסחיס לדמת 6ף גסיס כחזקת חדס י"כקודס
 . חודם י"כ מסכי 65 טריפס וד6י 536 ]י[ : ד' ס"ק פ"חכם"מן
 כ' סימן דח51ין כפ"ק פסק ומ"מ פי סיתן כפ6"ט מסרס"לוכ"פ
 חיס 06 מ"מ 0כטן מן כך 5כו6 טיגי5ות כיתר' ד6הוכ16"ס
 חדס י"כ קודס סכח5כ ומס סכו5דס 65חי סכפט0 ת5יכן חדסי'כ

 כס"פ ופי' פ"ס פ5יו ססיג 0' ס"ק פ"6 סימן וכס"ךנותירין
 מסי"נו כתסוכת פ' . 6יסוייס כס6י כמו כס' דמכט5ין62[ : ו' מ"ק פ"ג כ55 ופ"5 מ"ח ס"ק סס וכס"ך ג"זסימן

 פ"י וגח5כו דיוסות ספק כדיי סיס כ6ס ק"ד סימן5וכ5ין
 יס מסדייסות סח5כ כגר ס' ים 06 כסיו' כסמות פסעכו"ס
 סגכיכס מקיי פנין כ6יזס כ' ס"ק מ' כ55 5פי5 ופמ"ס .חסוכ דכי דסוי ]יכ[ : 5כתח5ס 6יסור מכט5 מיקיי 5651סכסיי
 ס' וסיפור דמ6חי ]יג[ פ"ס: 65 16 5סתככד 0י6ויחתיכ0
 6ין ד5מס ספמס סכתכו פ"6 כסימן וט"ז כס"ך ופייןדרככן.
 דכליסס פ"ס כי5ס ס"6 ד5ליכין ככי5ס כמו כסמות ס"6 ג"כ5ריכן
 מתכווכס טריפס כ0מ0 כ5 דמסתנו6 מסוס כר6ס ו5פ"דכ6ויך
 גמ5י56 כן דר"ס 56יכ6 פ"כ כ"ז רף כפ6"ט ס6ית6 וכמוו0ו5כת
דסוכי

 כרסכ'ג קי'5 ר65 6פ"ג מתכווכס כס0י6 5טרפס סי'

 ומסטכר מ5ת6 סו6 ט'3ו טריפופ 5פנ'ן זס. סימן ט5 5סנווךכס"
עו



 חןמה!חמאת פישה % מילה מצהייןתות-

 ההא % רשיעור רמאחר או"ה כרעת לנדצנ יש מ"מ גרולה קולא הוא מעמ ואחרות הרבה חולבת אחתבחםה
 היתה רהמריפה רירעינן לא אמ ס' רהוי ממתמא ואמרי' לקולא אול" במל בתרי חר ומראורייתאררבנן

 : כנ"ל החלב מן ס' הוי לא וראי ראז האחרות כץ יותר ]יי[ בחלב'משובחת
 אפשר לברר בקיאים היינו שאם מפני להתיר והרא"ש התוספות כתכו מירכא כנון מריפה ספק הוא השמדן

 תמצא ואם ]יח[ מריפה אינו ספק טריפה ספק ]יז[ מפיקא ספק ה"ל א"כ ]ט'[ בריקה ע"י היתר להשהיה
 ליה רסבירא משום מעמו ב"י וכתב כנמרכה אומר הרשב"א אבל ]יט[ עכ"ל נפרפה אח"כ שמא מריפהלומר
 שים מנ' פחות סירכא ראין האו"ה וכ"כ אחר ספק אלא כאן .אין א"כ ימים טנ' פחות נעשית סירכא איןרוראי

 : המכה פי בדצנלר כמו שרי שלשה נץרם אסור שלשה תוך ממנה שנעשה מהוכל

כבלי
 : רינים ר' ובו הביצה ודין מריפה מפק שהצא עוף יין . ע"ג רסיי

 כל רדציצ אמור קמא שחלא ביצים ילרה. אם פריפה ספק שהיה עוף שאר או תרנגולת רורא שערי כתבא
 ונם כשרה מר"פה הספק לה שאירע אחר ונתעברה חורה אם ]6[ אבל פריפות בשעת במיעיה שהיוהביצים
 כל ]נ[ בנקבה פא"פ הלכתא פסקינין כך ויולרת מתעברת הית' לא מריפה רהוי איתא דאם כשירההתרנגולת
 ירעןק יום כ"א שציה ללירח ראשונה לירה מוף בין ששהתה לכל א"ח בשם נ"ז במי' ב"י וכתב יולדתשאינה

רל%--
 יעקבמנדצן

 נוכסנוות כחלכס 'ותר נוס3חת סס'6 גותגת מני6 ו6ין ס0תממן
 נוק6"כ ט"ם( ו' דף ריס דטכו"ס כפ"ק כתו0' )וטייןכרי6יס
 יורסך ]יד[ : וק"ל זו נוחזקס י65תס 6"כ יותר סמולכתכירוט
 נוחלכ יותי כתכ כסג"ס כ' 0טיף פ"6 0ימן וכס"ט . ס6חרותנון
 נו6חת יומר סנוסוכחת סר6יכי רכל סי6 דסי6 וכ' סכסיות נון6חת

 וכל ס6חיות נוכל יותר חולכת סי6 רנו0תנו6 6נוייכןנוסכסיית
 כסנוות 0' ד6ית6 6ף ר6"כ ס0תס נון סכקר' לז6ת ם11י1ס6חרות
 חלכ נועט 16תו כגר 0' טיס6 0' 5ייך 6ל6 כתכטל ל6מ"נו

 נוס כסנוות 0"3 סל ת)כ 6לו לכר סכסיות נון יותי ס61טסטריפס
 סטריפס לז6ת סווין ס3סנוות רס6ר 16נור סייתי 06 כןס6ין
 ק5ת רק ככתרכס כן 06 פחות חלכ נוטט לס ים 6' ס3סנוסרק
 סכסיס 06 61"כ 0גי סכסיס ז6ת סכפחת פחת 16ת1 כנווח)כ

 ן~שמ% פ"6 כסי' סס"ר כווכת וזס נותכטל נוסטייפס יותיחול3ת
 "י3פ"~ סם"ך 3טל םל טככו כס"כ 3מפי סי6יתי כנוו ור)6ז'

 רכריו ט"ם כ0פריס כפל סטטות וכתכ 5כיו 0פרי טם3ם3סג"ס
 31רוייי פסוטיס סם"ך דכיי כי ל5ויך קל6 סו6 וכ6נותכ16רך
 ספק ורוק6 0ילכ6 כגון טריפס. 0פק סו6 061 ]טו[כנו"ם:
 סכי כגון טייפס ור6י דסס 0ייכות 6יכ6 כ6מת 36לטייפס
 כסכי ל"ט 0ימן וכי"ר פ6"ט כס"0 וכנוכו6י כ0רין סל6רמריכין
 וסו6 ט' 0"ק פ"6 כ0ינון סס"ך וכ"כ ם"מ סייך רל6פסיט6
 כלסעס סרקדקו רחולין פ"ק וסי6"ם סתו0' כווכת ג"ל וזספסוט
 06 כדיכן סל6 0ייכ' נוחנות טייפס ס61 06 יויסו וז"ל1כתכו
 כקי6ין סייכו ט6ס 0ייכות כ16תן רדוק5 נוסכוע וכו' כקי6יןסייכו
 סל6 נכסיך מם6"כ כדיקס טאי סיתי לסס מסיס 6פסילכיי
 נו"ם כיח6 וססת8 0"0 וליכ6 פסיט6 כויקס ליס דליתכ0ררן
 0ילכ6 כס ונו65 כסטס סלוקח יל"כ 0ינון ח"נו וסטוי פ6"טסר6"ם
 לסתכות ס"ל סכיח דנ61 כיון סטטס סכתכו טטות נוקח סוירל6
 י6פי' זס טטס כתכו דלכך וד6י 6ל6 0"0 רסוי כוטטס1ל6

 רסס כיון טטות נוקח סוי ל6 ג"כ טייפס וד6י ססי6כ0ייכ6
 סס סניח 3וססט לחסן ככ161ייו יו0ף וכם6יית נו5ויותסייכות
 ס0נו"ט מ"ם לפי )וגס כי"6 וכנו"ם וסטוי סי6"ם טל כ5"טסדכי
 כ"ל זס וכל וק"0 נוייי קקס ל6 נ"כ כ"1 כ"ק רל"כנ0ימן
 יל"כ 0ינון כס"ט סג"ס ד3לי סיטכ נויוסכיס וכזספסוט
 סייכות רכל ח' 0"ק סס ס0נו"ט נויכיי כגי6ס ודל6 נ'0טיף
 * סר6"ם 0"0 ליס סוי 6"כ ]טז[ : ט"ם מ0פיק6 רק א0יינןל6

 טל קסס לכ6ויס 61"כ ד' 0"ק לטיל לם1כ1 ססטהקתי ככוויונ5 כתי ד6זלי' וטי"ל וז"ל לסיתי טטס סס עור 0ייס דחוליןפ"ק

 ד0נוכיכן טטס 03ייכ6 כתנו סל6 וסר"3 6חרוכיס וס6י וכ"יסטוי
 סחות 0ייכ6 ר6ין וכ"י סטול סדטת לונוי י5וכו 6061יוכ6
 וכנוכ61י )ק"נו .נויסנוג'

 וטי' וסי"ן סרסכ"6 כסס נ' דין לטי)
 ודו"ק( י"ט ס"ק כסנווך וטט"ם ט' ו0"ק ו' מ"ק פ"6 נ0ינוןנם"ך
 פ"ק ונוסים"ל טייפות ם6י לטכין נ' כרין לטיל סיכ ספ0קוכנוו
 ום6ר סטוי ררעת לומר ו6פסי ט'ם סטור טל ג"כ סרניםדחולין
9גיז ווק5 סייגו רוכ6 3תל ד6זלינן טעטס ססתיי דסי6"ס6חיוכי0

 גווטיצנש :;יין"":ו;"נ ג~ע :ב:ןש לסיטתו ר5עיל 3וס01 סיי6ס 03ירכו' 5פילו 16 טריפות3ס6י
 סכ6 כ"ם 6"כ רכ6כרס סיכ6 סרי6ס 56ל 6רוכ6 0נוכיכןרל6

 )ב:2ע: ::',ע.]",:ןן7ינ,1 בי:":,ממגועו
 ג'ון'מ'ס

 ו!'1""'נ':סוונ"
 ותוקט

 ו7ל"
 נל.' יק'ך :מ.ס

 גמר 1",),ון ,מ"עמ, הר"'; ע פ, )ג פ'"
 0טיף ל"ט 03ינון סרכ ספ0ק וכנוו סיי6ס כ0ייכות 6פילורוכח

,:
 גסימ11פ."

 י%ן:,,ך:מך ם:יי,ערן ון .3הג צן נק"-ן:ן" ב 1"ח.ן ץח[ : כ 7.ן גללקמ.ט קונ"ו'ה
 ק.י מ,מן גס'ך וע"ן נ' ו,ן מ.ט ננ)) ו"רה 1.גגנלה
 כם"ע . כנ0רכס 6וכוי סוסנא6 6נל ]יט[ : 3'  וין 0פיקותכויני
 פ'"מ"ן

 טפסו ",ן "ס )נווג '" 11ן " גהנ.ה ס.3

 סגעסס רמס נווליס וסטול' וסתו' סי6"ם סגס ודטתו ו3ס"טכ8ן
 1::,ח:".:גץ;יייו;: יכ6טפ ינויס מג' פחות 0ייכ6 ד6ין 06ור ינויס סלסס3צך

 :זזגם % נ% לגן:2ע::2)'נודן מ2 "ן:' "י""'ו :ו יי
גג'נות

 מח)נ. קנטקהג
 לו'י:שנ',".כו ש ן ה'יו, פה טר

 מ.ט
 ן:ןנ",ביב"יצנןשניס33'מ%,0,:%:ךנע:3:7"ןףןע י עו1נט:טיו:ןק' :::%;1"נה מ"ס גס ינויס ג' כתוך 6סילו לדטתו 5"ל ט"כ כ0ייכותלסתיי
 ווק6 151 ,נחטנרט ע'נץ,%סז:ס:ג יסימןכלל

 7ה.י "יח" ד"ס גנמנ הרג )ס,ן ממ,ך1:מנו"ר
 י""עי" ין ו' כי"ן ""י,,!)נע".ט -יג.ג י,,י." ""ע3ן":"("
 ר.) 6)6 גטריפס ,ה, ת",קימן 1)6 מ4)1 סס,סקסיסמ,ס כמס 4ם ססרי טייפס כחזקת סו6 סיי יולדת ד6יכס סכלי"ל



דקם2את פריפה מפק שךצא עוף ביצתהןרצךך(0ח1
 כשא עאהו(ה שלא זמן וכל בבכורות כראמרינן תרננול' של שבור' זמן הוא כן בי ]ח היא ראשונה שוחלאדלאו
 'ירה אם טר'פה נ(ק כה גלי משן .לרה שלא הנמלז % ה.א קמא ש:חלא שמא חחשן: בנתיים'ום
 י'ב חיה אינה רפריפה ושרי מריפה ספק מכלל יצא חרש י"ב חי אם מריפה ספק נו שיש יכר ישף "[ב

 י'נ לה:אן צר.ך אץ זה רמכח אב,לות לענ'ן המוסק'ם ורריק. שנה קאטר ולא רור,יטר1.'בכחרש אע'נחרש

 החטה וימות הצ.נה 'מוח רנ'ל" נראה )לכן הצ'נה מקמח 1"ש'מקקלק!" חום מחמת שמתנקלוי.ה טמהד'ש
 : כנ'ל(שלימים

 פריפה שנים כטה היא ואפילו חרש י'ב שהתה מהני לא טריפה בוראי אבל ]ו[ טריפות במפק זה וכלג
 : זה שקורם ומי' בכלל שנתבארכמו

 חרש י'ב להשהותן אמור מריפה שהם בהן נמזפקו אשי הם רבים ראם הרשב"א בשם נ"ו מי י"ר הפור כתבן4
 אבל מרובה זמן להשהותן כשרוצה ורוקא מהרא'י בהב מהן א' לאכול מכשול לירי יבוא רבים שהםשמקוך
 אפילו להשהות אוסר ובמררכי לה'מהות' מותר ופוענת רחוזרת ער מועפ זמן רק להשהות צריכה שאינהתרנגולת
 וכ"כ להשדצתה אטר וצשפ ניקב שמא למיחש ראיכא רהיכא כתב ולכך מרובה זמן שהות לה צריך אםאחר
 לטעון שממהרי'. טריפה מפק בתרננולת מיהו ]ח[ פריפה מפק להעמהות שלא נוהנין וכן ]-ז[ בו וכל וממ"ק מיימוןהנ"ה

 : כנ"ל להקל ישביצ'
 וכתב ירע לא ורצא לישראל וימברנו יחזור שמא לעכו"ם פריפה מפק שאר או ררומה מפק למכור אמורךן

 ימכרנה ירוע בטריפות אבל ירוע שאינו בם*יפות היינו לעכו"ם פריפה למבור ראטור הא כ"ר שערבשערים
 ראנו אע"נ לא או כשר הוא אם פלונתא רא'כא רבמקום ]ט[ קע"ח מי' הרשן נחרומת עור וכהב עכ"ללעכו"ם
 וימכרנו יחזור שמא נחוש ולא המיקל על לממוך נוכל לעכו"ם מכירה לענין מ"מ ואומר רמהמיר כמאןנוהנין

 : רמיקל כמאן הלכתא שמא מכרה אם ראףלישראל
 : רינים י*ג ובו מתירין לו שיש דברים ושאר בשבת או בישם שנולרה ביצה בריני . ע"ך וכ2י'כ2לל
 ביום נולרה אם ספק ואפי' בפלה אינה באלף נתערבה ואפי' ביום בו אמורה בשבת או בי"ם שנולרח ביצהא

 אפי' ]6[ מתירין רברשישלו וכל מתירין לו שיש רבר ליה רהוה בפלה אינה באלף לאונתערבה או בשבת אוטוב

 9ש יעקבמנחת

 חגמ2ע 5ט' גסס וכסתס חדסיס לחתסס דקס וכ0תס . תרנמ5תס5
 אמיע יוס כ"6 6חי ]ד[ ט"6: חי דף כככורות ססכתכו6ר
 ח65 סייטינן 6ף כך כל ססת' 65 ו6ס . סטייפות ספק ל0סכו5ד
 6ח'כ 656 טייפות סספק 3ס סנולד קודס 0556 סתינמל63

 ת6יט6: דספנ6 טאי ר6סונס תטטינס דסו6 6תרינן6פ"ס
 'ד' דין כ'ו ככ55 כ6ו'ס . טייפות ספק כו סיס זכר וטוף]ס[

 ידטתי 1ל6 לנקכות סנזקק זתן כ5 5זכייס סיתן דיסכתכ
 וספוסקיס פ6"ט סס"ס תסתטות נגד לסרי6 וסו6 לו י65ת6ין
 ו6ט"ג . חדס י'כ ססתס תסני 65 טריפס כוד6י 6כ5 ]ו[ :51'ע

 לנו ו6ין סנס ט'פ סו6 דזס 5'ל ט'כ ת'ת חיס 6ינודטריפ0
 כטטס סס6ייך וכתו 1"ל חכתיס סתנו סוי6י סטייפותלסכחיס
 גנקיכס דס'ס כדכריו סס ותסתט 5'ח סיתן כחסוכס סרסכ"6סדכר
 עד כס"ס ס6תיו וזס סוד6י כטריפות 5סכסיי 6ין סיולדת6ף

 סיולדת 6ף טותדת כטריפות ט5תס דסי6 תסתט תותרתסטריפס
 כס"ס וכדתסתט נטרפס ולכסוף כטיכרס תיירי. דסתס י'65ך

 כסס סכתכ ת"ח ס"ק כ'ז מיתן כס"ך וטיין ט"6 נ'ח דףפ6'ט
 דחי חזינן 6י ספוסקיס כין פלוגת6 ס6יכ6 דכטייפותמסרס'5

 י'כ דחי 6ף לסכסיר 6ין טריפס וד6י  סו5  ו6ס כסיס חדםישכ
 דיוכ6 רוכ6 סיינו חיס 6ינס טריפ0 ס6תרו דתס תסוסחדס
 טכ"ל חיס סטיפס סטנין יכ6 560ף תן 6' לפטתיס כ6תמ6כל

 ות"ו כס"ם סוגיות כתס טפ"1 5ייסכ סס6ריך וט'סתסרס'ל.
 0תוס' דטת נגד דסו6 סקסס נ'ו וו56ף תסר'ר 0תופלנ סר3מתי
 נלתד רוכ6 3תר ד6זלינן 3ס'ס ד6תי 60 גכי דחולין פ'קליק
 כיון 61שת תפרס 6תי' כד'0 תוס' סס ותקסיס 5דותסמפר0
 6חיקתיס .ד6וקתי' תסוס סיינו ד5ת6 6"כ סניס כ' כתדפרס
 דס6 5ק'ת תסרס'ל כרטת ו6י ט'כ חיס טריפ':6יגס לת"ד טריפסס6ינ0
 תפרק וסו6 לס תותי3 וסו6 ק6תי' רוכ6 תכח ג'כ חזקסס6י
 יוכ5 כתל ד6זלינן לתילף תנ'5 דת'ת סמוס' קוסיות ד6וליל0

 דיוכ סכ6 כתו רו63 תרי ד6יכ6 טד 3תר6 546ינן 65דלת6
 טדיין 6כל טכ'ל חיס 6ינס עריסות ורו3 כסרות 3חזקתכסתות
 כתו 4ין י6'5 וע*ס וסו' 0וס טייס0 גוסיס גח ודלת6 דש0,, דף דטכו'ס כפ"ק תידי תוס' תקעס ל6 תסרס'ל דכיי 5פי5"ע

 ,:ץ"ב, ז ם ינ'מה :הן גל,:ן. 11 :עג:%

 ק,:ג%י
 י, נמ1וו:חעב,.ן" :ען ג:ן,ן

 ]עעב מט
 ין,י" 1ח[ : ע'ק ו ס-ק ר ] )ט') ,מ'ק הספ,ק,ת:ר1נטוס
 ,ה"' י.נ 1ף מ".ט תוס'ךנ

 קרקפ"
 1"מר'נן ורוס' וס4ק

 הו' 1.נר'ס ,'י 'וס 1." י)"ה,נ" "מר'קתק)הט
 מסנ' 1)"

;סיח
 נ'"

 מ'מ )פ' "נן )חר,ה ח";'ק )נן חוק "נ רק עס

 מ,סר'ר המפורס'ס טנוו) טנ4 מ,ח.1 ,גנח'גחגו 11'ט רנק

 וט"ל לסקל 5דדיס סכי כל6ו ד6יכ6 דרוסס ג3י דוק656.6 )נחמלש )המ'רנמנור ",ן יפ:נה" נש'ק" קמיזףנ"3 בן11 מ," גי:קש ד":2"3פ)1נת"-ן יגמק.ס]ט['
 . וס' כ' ס'ק וט"ס וד' נ' רין נתחווסיס סספיקותנקונטרס

 חח'ר,ק ונ" . נט') י" ג"נ4 מם'ן "ם" טה , ע.ד וסי'כלל

 )ט')ר,לנ
 ננללנ נ'"ו

 נמ,ר'נ'נן )" די1ג"'ס.'"ילגק י.ן מ'נ

ייצ,שמגבבך5עעע4יגם ""חר ג"ט רק מרן'נ ' ס וג"'מ דגלס ל'ק יק'ס,כמג,,רי'יפג
 :בים:ו:: : ?ן 1:7'::'זן:נ1 :, ןן::נ2

כיכל



 182כשןןןסן4צן ב'ו"פ שנולדה ביצהייןתדהרש

 כרטפ.ם ורלא משמקים ר1ב הסכטה והוא בנמרא דב.צה ".ק טטקינן הכי ]:[ במיל לא כאלףהפ,ק.

 רביצה בתרא פ' החוסש' שש'רישו וכמו במינו מין מקר. רוה מטילה א'נה הרעולת מ שטלאו אועש'ל

 נ :; ג":נון ,%ע:71].1עע "':%:ן:לל "ג' ,:ךי(::י:
 ג::(,:י'ל ו::וי%':%זן:ו:'

 ה'וךן :ו:"[ז%זנק 1:'יו'ץיש71י
 ,"ימ3'",:מל"

 יינך. י'י ח,,קי'
 ו!, י." י1ט"

 הנ!: ,:ג ;:בן:'":גננוס:שע"12י נמן"צ:ן'ין2:ו: המונ"
 :נ:ה יקמי,ןננ:יבלוזב,ןגנ:י:ק ונין ,ק"הנ:ק'3
 ::ננןזע"סיייביג':]%טגו:נ,נ:ןןי',.ננ::ך 3:ים 1:ן ט:,ך.,%'יג' :"ט:'ץ".ז.ן):ךןי: נה:"' "מ2".ן שק ט!:ס.";נ.) העש, :צש נ;:1ה7:,מומש;ן
 - ופ "ס מ613ר וכס"ג:ת:וין

 44ם סלכך סמ6 י ר6זלינן י'

יעקצב
 מיר רכל לק כם"ס וס רכי מ65תי 1ל6 יגעתי סנס עכ"לכגמר6 ם6מיי וכמו כטיל ל6 עכיר6 רלחזות* מירי רכל 6סו'טתכםיל
 זס רכי סוזכר ל6 חזות' לענין 6כל כטל ל6 עכיר'רלטעמיס
 וטטו' וטי6"ם וסימ3"ס סרי"ף טי6קוניס ספוסקי' כל וגס3ם"ם

 ל6 נטיליס ם6ינס רנריס סכתנו פוסקיס גרולי וס6'וסרסכ"6
 ר6יכ6 6ף לטעמ6 עכיר םל6 כל רכטל מסמע כלל זס ריןכתנו
 3עין ס6יסוי כ6לו רחסיכ טטעס כסן טמנחת ומ"םחזות6.

 פ' ככ'ק רם"ס סטוגי6 מן מוכח רנלע"ר ר6ריכט 6י3ו ור6יזס
 לכול גכי על סימניס סנח ים 6י רמכעי' כס6 ק'6 רףסגוזל

 ת'ם טם'ם סס וק6מי ל1 16 סי6( מילת6 רחזות6 ממוס)ופירם"י
 3עלמ6 מי6ס )ופירם"י טתויט 6טיס לענייס סני6ס סנ6סיכ6 6מר טי6 מילת6 חזוח6 6למ6 ירליק ערלט כקליפת ס5כעונגר
 4 6ין י6כל ל6 פלליס רתני6 5כע( כגון ממס כו ס6ין6ע"פ
 ת'ל טני 6ת נו ירליק ול6 יסנס סל6 מנין 6כילס 6יטור6ל6

 וכס"ג כול0 6ת ליכות י6כל ל6 עלליס פריו 6ת עילתווערלת0

ון *4 *מיע '4*"ן ע .) **ן , .ן * ש'ן*'4

 6ת ססוכר וכפ' טעס כנותן 6סור כטעמ' רסוס 6ע"גנסמ6
 חמיי' וכן רסיכי6 וחל6 רחמר6 רחל6 סס מכ61י ס"ו רףספועל
 סמ6 כתר 6זלינן 6י כמינו מין סוס רסעיי וחמיר'דחיטי

 ע"ר נ'ו ר' סי"6 טי. כר6כ"ן )ועיין מקרי וחל6 חתיר6רתרווייסו
 רכס' ס0 וכתכ סמ6 לעגין כמינו מין מקיי 6יזס סססס6ייך

 ועיין מקרי כסי רתרווייטו כמינו מין מקיי נטמס כסר עסחזיי
 חילוקי כמס עור ע"ס לסיפך סמסמע קמ"ו סי' רעיסכתמיס
 לסי לי תימס 6כל זס על כר6יות סס6ייך כם"כ ע'ם כזס(ריניס
 06 נחלס סס"ת כסס סכ"ג סי' וסס"ע סטוי ספסק כוס עלזס

 םל6 נתעיכ ו6ס כק"6 כחיעין חיטין רסיינו 6חרו' כככיו'נתעיכ'
 ו5"כ פ'ס  סיור פנ"ל 3ס' 3טיל  3ספורין  חייין רסיינו3מינו

 61"כ מס' למעלס טסיעוין מ6ותן סו6 ותיומט לחלסשכיון
 לענין כס"ס ר6מרינן כמו מקיי ככיות 1תיוייסו סמ6 כת'ן
 חיטין 6פי' 61"כ חמיי6( לסון פי' קל"ר סי' כתס"ר )ועייןחמיר6
 מסמע וי"ו רין מסמ"6 פט"ו כרמ3"ס וגס ק"6 נכעי נמיכסעויין

 1ל6 כטעס תלוי סכל מ6הי' 16 מ6ט ר3ייכין כסני ר6ף כןנס
 י"ח ס"ק 6' כלל לעיל טסכ6תי סר"ן מרכרי מסמע וכןכסמ6
 טר6כ'ר וכטפגות י"ר רין מסמ"6 פי"ו כימכ"ס ועיין ט"ז ס"קוע"ם
 כמין 6כל ]ר[ : ל"ט וסי' כ% ועמ"ס 1ל"ע מסנט כלחס ועייןסס

 כס"ק ע"ם סרכר עעס סרכ כתכ וי"1 רין מ' ככל) . מיגווס6ינו
 ל1 סיס ררכר כתכ סייק מן סכודר דט' תוסט' פסקי וכקי5ורי'ח

 וכתוסס' כמינן .סל6 6ף כטיל ל6 יועסס ע"י סל6 ממיל6מתירין
 טמ6כל כו לכנו 06 ]ס[ זס: לסס י65 מ6ין מ65תי ל6ע5מס
 טעמ6 רמס6י מסמע כטילס 61ינס ניכי טטחזות6 3פי . כטל6ינו
 רקי"ל לעעמיס רעכיר מירי כמו כטיל ל6 לחזות6 סעכירכיון
  נסן וכמנחת ס' ס"ס ס"3 3סי' סס'כ  ס5חרוניס  וכ"כ כטילד63
  ניון וו"ל כפסיט' כתכ פ"ר ל"י  רף ג' -חלק ג' פרק  סתפרו3פספר
  כפין  סייסור נילו וחסי3  טעס נו  נותן כ6לו סוי מר6ס  13סנותן
 כל 6יסור סל ככי3ס תכקיל לכנו  06 סטפס ומוס נטלו5ינו

 רלא מירי רכל רקי"ל כיון 961כ טס( ננ"ק כמטרם"ל1)ועיין רף רנירס כסאס מסיק וטכי סי6 מילת6 ל6ו חזות6 לכ"טריכנן רכמירי ע'נ כט"ס סס מכו6י ט6 מ'כו כעין טו6 כ6ל1רחם4כ
 מין 6פי' כרוכ כטלי מילי כל רמר6וריית' מריכנן טו6 כ6לףי
 ל6ו חזות6 6מרינן רתו ס' 6יכ6 6י ססיט6 6"כ כנ"ט מינוכס6יגו
 חזות6 גכייטו ר6מיינן וטכיעית עילט ר6פ4' נ"ל ועור . סו6כלוס
 סייך ול6 ק6י רמכיע וכט'ג כגר לענין רוק6 סיינו סי6מלת6
 רעיק' מ6כל כרכר 6כל סנ6תס תויס 5כאיס כן על טעס56לס
 טניכר ר6ף 6פסי מילת6 תלי6 כטעס סכל טי6 6כילסטנ6תו
 טיכ5 ופייסשי כמי6ט חזות6 ר6יכ6 טיכ6 סס רק6מי ע"טיף טתעיוכת פ' מזכחיס סחילוק לזט ור6יט סו6 כלוס ל16מל6יתן
 לענין כגון נחזות6 6ל6 נטעמ6 תלי רל6 מילי חזות6דאיכ6
 וטעיר טפי דס לענין יסור6 ר' לרכיי 5"ח רף ופג"טהומן כפ' ר6ית' )וט6 כמ"ם לסרי6 טיי עכ"ל כחזות6 מקוסענילת
 כעלמ6 מי6ס מט6"ט גיכי ממסותו סכל סיינו חזות6 נתרזלינן
 ס"כ רסוטס דם"ס כסוגי6 לסלי6 ומוכח מכ61י וכן סו6 כלוסל6ו
 וטו' גיכי 5יפור סרס מיס מכי6 ר"ט סס וכתוס' ע'כ ט"זרף
 מכיך טפילט ועמו עיקי ססו6 כל וז"ל ניכות מט' 3פ"גכימכ'ס ספסק ממס ר6יס ועור ורו"ק( לרכיי כיורט ר6י' ססו6עשס
 כרי 16 לרכק טמעיכין דכי וכל טטפיל' 6ת ופוטי סעיקיעל
 עייכ 05 6נל טפילט זט סיי טתכסיל מכוע כרי 16 ייחליתן
 סס סכ"מ ופי' עכ"ל עיקל זס סיי כתעווכת טעס ליתןכוי
 ר"ר סימן כ6'ח מכו6ר וכן כעלי ל6 רלטעמ6 מירי רכלמסוס
 ם"חייו טמירכי רכיי עיקר וכ6מת כטיל. רלחזות6 רמירימכלל
 כתכ רכי5ט פ"ק יים סמררכי וז"ל לייסכ ים ס6חיוניסנמסכו
 כי"ט סגולרט ככי5ס מ6כל לכנו ס06 מיכותי קכלתי טזל66כי

 ותו ענידי ועעמ6 ~חזו4 חר6 כס' מסעיין ול6 כיוס כו6טורס
 דעיקר לוכוי ו6פטי טמילכי עכ'ל נטיל ל6 נ6לה 6פי' סיל"כוררני
 חזות6 6כל כטיל דל6 עכידי ולטעמ6 טו6יל סס טמררכיכוונת

 תלווי ו6י4 כיון טעגין )טחמירגקע
31עעס



דןםמאת מתירין % שיש דמרריןתדרת182
 היים אורח המור כתב עכ"ל במינו מין מקרי בעים' ומלה מים כגון זה את זה לתקן בזה זה שגותנים דכל~[
 השוכ' פ"ה הג"ה וכ"כ בששים במל מעמו אבל בעין כשהוא דוקע ]1[ במל ראינו הא תם רבינו בשם תקי"גמימן
 בו מלאו או המאכל בו לבנו ראם הא מהרא"י וכת' כ"ח כלל האו"ה וכ"כ . מהרי"ח בשם "הרי' מהרא'יוכ"כ

 במראה ניכר כשאין רק ]ט[ בעין ואינו נמות חשיב ולא ]ת[ אימור של ממשו רהשיב משום במל אינותרנגולת
 : במעםאלא

 מששימ בפהות אפי' שרי זה ולפי עב"ל מעשה לוניל הכמי עשו וכן הוא בעלמא מיא דביצה טותריםביצים גיעולי לן קיימא רהא הביצה מן הוץ שרף הכל תבשיל עם בשוגג שנתבשלה בי"מ שנולדה ביצה בו הכל כתבג
 וזה עכ"ל בו הכל לרבוי צריכין אנו אין במל רמע' ר"ת מ"ש רלמי ועקי"ג מימן בא"ח הב"י למ"ש -ליתא.וא"כ
 אינו אם כאן רמורה להיות יוכל ררבנן אימור אלא ראינו הכא הקם רמחמיר מאן ראעילו לומר ונראהקלופ' כשאינן אלא הוא בעלמא מיא אמרינן דלא ס"נ ומי' כלל וע"ל מששים במחות להתירו זה למעם דהוצרךאינו

 ביצה כטו ממילא וראי יבא שההיתר רכר אלא שיל"מ רבי נקרא שאין הרשב"א בשם ק"ג מי' ה,"ר כקבוח ן: המקילי ארברי דרבנן ברבר לסמוך יש ]י[ כאן גם הולק היה אם ואףקולף
 .לא מריפה מפק ביצה ]י6[ הלנך לא שיבא בוראי ואינו להתירו בירו שאין דבראבל

. 
 אף שיל"מ דנר. מקרי

על
מנהת

 ק5ת ני6ט וכן" ע' ס"ק כטנווך ועיין  כטיל )כו תחת6ו)עו3ס
 וכן ע"ס דנריון כריט הקי"ג כסיתן כ6"ת טכ"י 3סוןמסמעות
 )ומר 5ריך כרהיך ע) וכן וטענו6 תזות6 תר11ייט1 כס"עסעתיק
 ר"ד סי' כ6"ת סס ע5נוו דניי יטתוי ס)6 סיכי כי סג"יכוונת

 כטפ' קר6יתי )6ף כסנווך טכתכתי סרנוכ"ס כ)סון ופטקססעתיק
 דכריו )ייסכ סס וטיה 6)1 דכריס כטהירת סס סטיגיס תמירעו)ת
 כי כ)) )6כוין 6פסי ט6י יר6ס סס 3דכריו סנועיין כ6נות6כ)
 1ט61 6יירו מי)ת6 כתל דתר11ייס1 כוסכות וכס'ע סרמכעס)סון
 גס עט") כן נו0כוע )6 טמתנר נוסכועות סס וסיי0 מעירט5מו
 טנועיין סס"ע )ס1ן 3פרם כ' טעיף הקי"ג סי' סכה כעו)תנו'ס
 01והרי' ומעורככי' הנווטין דכריו סכ) יר6ט טס"ע 1)טון ססככ"י
 דעיקר 636 י"ג( ם"ק ר"ד טי' תמיד כע1)ת נו"ס ע3נוו)דכרי
 הזוהו נוסוס 1)6 )טענו6 רעכיד נוסוס סיינו כטי) ד)6סטעס

יעקב
 6י זו גמ עכ") כטיתי ת6כ)ס כ6יט1י 6כ)ו ט6ה עד טוףיס1ף
 ד דף רכי5ס כפ"ק )סדי6 סס"ם מת)ק כס"ג דטרי כ))טתירס
 סיכי ס"נו טדק) נון סנסיו ע5יס גכי מתירין )1 ס'ס דכו)ענין
 רנוטוגי6 61פסי 6יטור6 ק)י מק)י טכ6 כעיני' )6יס1ר6ר6ית6

 נונהת וכספר )6 16 כעין 16ס1ר6 כין )ה)ק טפוטקיס ירדוזו
 סס"כ )דכרי טמ1כות ועסט כסנ6 נוטייע פ"כ ג' ת' 5"ט דףכסן
 כנוססו 16סר כעטת רתמן 7'פסק נוטנו"6 פט"ו סרמכ"סלודכיי
 16סר ופ)יטתו כטענוו 61פי)1 נוהירין )1 סיס דכר נועע'סיינו
 1)6 עט") כתיכו כטי) )6 טענוו 6פי)ו דדסי)"נו )סרי6סיי
 ד)נו6 טלנוכ"ס ע) מזו גרו)ט קוסי6 סקסס )6 ד6נו6יידעתי
 פסק גופיס טרנוכ"0 דט6 כנוססו כנויגו ס) 6פי)ו 6וטרהמן
  מיוי קטס )6 כ6נות 6כ) כט) כנוינו ס)6 נוהירין )1 סיטודכו

 כפסת  תמך  רס5ני סס ותיון י"5  כרין  סס יס כל  מיסןרסרמ3"ס
  כטממו 6פי' )6טיר י16י' 1)כן ת6ט)1 )6 מתמלט כל רכטי3כיון

  3טסי3ט וכ"כ  5יסוריס  נס6י יען[הס6"כ  כן2ע%12 וסל5 ר5סתי'ססיס
 דכ5 ]ון י"6: ס"ק 5"ה כ0י' גט"ז ופיין סלסכסיס5טרוליס
 סמיכל  סמטסן רכר ריפילו רס"ס מסוגי6 לסוכית  ס5ריך ס"תסי'  סכסי כל 3פרק  מסרס"ל . זס 5ט וס  לטסן כזט זסקנותגי'
 6ינו ונוסר6"י  סטי0פס רעת רגס )1נוי ו6פסי נמינו סל5מסרי
  6ף  רכריס ס5ר  למנין 5כל  תטירין 4  טיס דכר )עגין6)6

 וכ"כ סס נוטרס") סכווכיה כנוו כנוינו ט)6 נוקרי טרכרטכותקן
 ד6פיי נוסכוע כעין. כסס61 דוק6 ]1[ : וי"1 0"ק ק"כ נסי'סט"ז
 וכ"כ  וי"ו  כרין  סר3 נודכיי )טרי6 מכ61ר וכן טכי דינ6 כמינונוין

 ל5 5י0ור סל תמסו  5פילו כמינו  רסל5 לסרי5 ותסרי"תמסר5"י
 פרוך בסו)תן וכ"פ סרכ וכוונת דעין פסוט וזס ט16"ס וכ"כ3טיל
 )6 )כ16רט כסיתניס סיכ דכרי 6ך ע"ס ק"כ כסינון סס"כוכ"כ
  ו5ינו נוינו ס6יגו תכסי) נונונו עסס 061 וז") דכתכ כןנוטמע
 )6  טפמו  5פילו רכתינו תסמ' פל"ל 3ס' כטל טממו 6ל5ניכר
 06 פי' כעין 61יג1 גינווה הטיכ 1)6 ]ה[ לסלכס: ת' 3ס"סוממ"ס ק6מי 16 161 סמת)קת וי"1 ס61 ניכר 61ינ1 וי"1 דט6י 51")כטי)
 נו"נו ונינוות נכ)) ס6יסור גוף 06 ד6פי)1 נוסכוע מ6כ) כו)כנו
 )ו טיט כרכר 6פי' וכט) 6יטור ט) מנוסו זס 3ענין נוקרי)6

 ס"3 כסי' סכ"ת  5כן ססוכר פ' 5טר"י 3סג"ס  מירי"ה וכ"כנוהירין
 רנדרי' דס"ס נוסוגי6 זס  רין מל ססיגו ט' ס"ק ס"3 3סי'וסס"כ

וירוס)כ"
 וטטור יו"ד( כדין ג"כ )סוכ6 וסינוכ"ס וסר6"ס ותוסן

 3הוס 1ר16י כ16רך דכריסס ע"ס כנויגו כס)6 נויירי ר"ה כסס6"ה
 ד6פי' נודכריס' סכוסנו' כנוט 6כן סס ונכוניס כרורי' כי)רכריסס
  סרוין פנכי' כמו  סממ רס  סטכסיל  טוך  לגת?י נונוטוה סוס6ין

 )1 סיס כדכר כט) ר6יגו 6נוריגן ג"כ )גנורי ס5יסורמסשטטלס
  טטירס  ו5ין  רכסל מורי' רסמס  6פטר רככט"ג נ") 6ין זסמתיוין
 )טרי' טנורדכי וכ"כ סס ע5נוו טס'כ וכנו"ס זס )רין ופ1טקיסמס"ט
 6סר"י סג"ס רעת ג"כ סזס )ו6פסי )נועסס ס)כס סעס כ)כס'
 הקי"ג( סי' כ6"ה וסטור הל"ג טי' .וסרוקה ע"י י"ט ד'פנ"ס
 טתירס  6ין ירותס רכינו מרכרי יס  רין לטטור טס סס"כומ'ט
  ססונון  רסיינו  5י0ור סל ממסוס סיט נויירי דסתס ד6פסיכ)3
 קענוו כין )הל רוהק סכי וכ)16 וז") סס סס"כ ת"ס גס כקר0)

 נוהירין )ו סיס דכר 6פי' כם' כיטו3 ע"י ו)טהי' )טנווך ריסכ)) ס6יטוי גוף 1ל6 טענוו 6ל6 רליכ6 רסיכ6 פסוט נ") לכן 6'סי'
 סע' כ) פרק וטנורדכי ר"ת כסס הקי"ג כסי' 6"ה טטור)וכמ"ק
 ו6ו"ס ותטר6"י ססוכר ופ' פג"ס 6סר"י וסג"ס תק"ג סי'וסרוקת
 נוטר6נ' יסעיס ר' כטס 6' סי' 6"ה ה)ק נוטר6ני ר"יוכתסוכה

 )עי) סכתכ מט עיין וסרסכ"6 פג"ס טרי"ף כנוסכועוה 1ד)6ז")
 גוף נתערכ 06 6כן 1'( ס"ק )"ט וכ)) ד' קטן סעיף )"סכ3)

 טס"ם לוסכועות נגד )סק) 6ין 3גנורי ונינווה סגכ3) 6ףט6יטור
 כס6ינס רק ]ט[ : ורו"ק סס סס"כ וכנו"ס ר6סוני' פוסקיסוגד1)י
 כטעס ניכר- ד6ס )6פוקי כ)1מר כטעס. 6)6 כנוי6סניכר

 כ)כנו 16סי 1)כן סנינוות 6ף 6יטור ס) כנונוסוה טוי 6זוכנור6ס
  )סון ס' ס"ס  לפיל כמ"ס ניכר וטפמ5  סתיוט5 כיון נו6כ)כו

 טוי )6 ניכר' סהזוה6 6ף כטעס ניכר כס6ינט 6כ)סנורדכי
 דעת ג"כ וזט ע"ס סי כס"ק )עי) ססוכהתי כנוו 6יסור ס)כנומס'
 וכתר5ס  3טמס סגיכ' רכ) ע"6 ק' דן( ט6יוך כת"טטרסנ"6
 6רכרי דרכנן כדכר )סמוך יס  ]י[ : מ"ס 5יטור  סל מתטוממלרי
 ירכנן 6יטוי רק רסו6 נכי)ס ככי5ס דס"ט נר6ס זס )סי .סנוקי)ין
 וכס"ע ק)ופט 6ינס 06 6וטר 6ינט ג"כ ע"6 כל) )עי)כנוכ61ר

  מס ע) ע5נוו רסנוך ונר6ט זס דין )גנורי סרכ ססכויט ק"כסי'
 רכ)  16נוריס יס ו1"ל  סמ רפטל כסג"ס ו'  0פיף פ"ו 3טי'ספסל
 כנוקוס )נטוג  יס וכן ק)1פות 6ינס 6פי)1 61סורוה סוס רינסכי5ים
 תיירי  ררכנן  נ3ילס 33ילס  ר5ף  סס ומסמפ מרו3ס ספסרט6ין
 טריפס ספק כי5ט  ]י6[ :  טו3 כיוס  טנולרס 3כי5ס ס"ס ו5"כסטס
 רטוי כענין טפק עור ככי5יס נו)ר ו06 פי' . רסי)"כ' כוקיי)6
 5מ"ג 5וטו  מטירין סטסקוט כסונטר'  ללתן סיתכיר  כמוט"ט

 וכטנווך 6' ס"ק )עי) כמכ61ר ט"ם נוטני )6 נותירין  )ו סיפר3רכר
 3ירי סיכ6 וד6י ר6ינו כיון דסי)"כו נוקיי )6 כס"ג נו"לנ י"גרין
  רטי)"נו סוי ד)6 דפסיט6 )נוינור )יכ6 כרוכ כיט1) 3ענין 6כ)סיתר
 )נופרע טכי5ס 6"כ סהרנג1)ת הטעון 16 טכטנוט התיסד6ס
  כרטכ"5 6כן סיתי )ס 6ין 6זי תהיס )6 61ם תערוכת כ)6נוותר
 לסרי5 טכו5ר ק"כ כף' וכסו'  ק"ג  רף 5' סמר רכיפי כיטכטס"5

7ין
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 הית~ לירי שיבא וראי דא4נו ]ינ[ בולם ויותרו חרש עשר שנים תחיה או ותמעון שתחזור דאפשר 3בעל
 לעולם

 לפרוש שיינל אהרים מנלים לו ךש מחקנים מ'תח תכל שמערכ כגון לתק)ו שכייו שנ5 ]ינ[ נ" כהנה
 מאקר פטל היךחר של במלים ג,נתערב א.מור כל' .לכן נוהיר,ן ל. ש'ש די_ר מ,קר' לא של. הדיהר ש.כאה.צאת

 עכ"ל: מקירין לו שיש רבר בכלל אינו ולהנעילו מעותיו לפזרשצריך
 אחרת לרופכ ונפל רופכ אותו חור אי ברופן שנפל מתירין לו שיש רבר תשכ"ב דף פכ"ה הר"ן כתב ;'טו[ן

 אימור של ממשו רק אומר ואינו במל מתירין לו שיש דבר דמעם לעיל שניזבא' מה ולפי עכ"ל באלףאומרת
 : להתכבר הראויה חתיכ' חשיבות לענין נמי אמרי' זו סכרא ועור במל דאינו הוא דרבנן דאימורמאח' מהרא"י אדברי למטוך ריש ונראה בו הכלוע דם מכח אלא עצמו מחמת אימור דאין מתירין לו שישדבר מי=י דלא מרם הבלוע התתיכה על שכתב ק"ע מי' בת'ה ז"ל מהרא"י דעת כן ואינו ]ע'[ מתייין לו שישיבר מ4ה שייך. אחר אימור מחמת שבלע רק עצמו מחמת שאינו אימור דבריו דלפי ועור במלה נמי זו רו2נה"ה
 אבל בתחלה שנאמרה עצמו רבר לאותו כשהות' רק מתירין לו שיש רבר מקיי דלא ק"ע סי' בת"ה עוד כתבן

 שלא דכשר כתכ ולכן מזירין לו שיש דבר טק-י לא אחרים לדכרים דמתר אע'ג רנר לאותו הותר לאאם
 יעקבמנהת

 כטסך כתט תותר דט6 לכ6ורט תתוט וטו6 מערוכת 5עגין זטרין
 ר6טי' ומירן ט"ע טי' 5רק 5תח כמסוכמ זו קוסי6 ע3 עמדוככר
 ר6כי5 ס6י ת"ת עריפט טימט ס)6 כן 6חרי סתרנגו3מ מנו0665

 רעמיך ט3ק6 3כן סתערוכמ נורע ס63 כעור "יסור עכידכי5חט
 טטו6 כעור טיוס י6כלנו 631 נזתירין 15 סיס רבר דנזקרי6מינ6
 ככט"כ כמכ הכס"ג כר6יומ -כדכר סט6ייך 1ע"ס 6יטורכטפק
 ודכריו ע'ט( 16"ט כגליון רמ"6 טג16ן כקס כמכ סת65 ק"כסימן
 וכטי סירק' נזן טגורר כט' דנרריס ט"ו כירוס5נוי ת65תי וכןנכוני0
 נדריס ו36ו וז"5 טחכוס3 נזן טנורר ט' כנרריט טר6"ס טטירסתט
 תמירין 3ו ס6ין כרכר 16 נזתירין 3ו סיס כרכר 3טון 6יתעכדתט

 סטתכ' מתן טתני נזתירין 15 סיס כדכר עכרינן תימסמכר6
 ס)6 כת65 נועיקרו 6ומו סעוקר וכיון כ3ונזר תפ-קרו טנר'עוקר
 616 עוקר יגו 5ונר" תמירין 13 סיס דנר טוי 631 כזעו3סנ6טר

 ,הן :1;;:"ננ"ך:נ,,עמו צען מסנ':ל::יץ;ז :::ט'ן4,:נישב יגיג,עושן"ז':יכו ::שוש:',נן
 2 י"מליעש':% י; :גוהן ,1:ג מש;'ו' ס::ם ונך (ה'ן",ינן, :ן"ג:ן%')מביט'ג,(ןן%:,ינסע:%ךיי~גצ!"",שם

 6מ ססוכר פרק וכד6י' 6יסורו כך רכטיתרו מעעס כע63ינו

 ,יפינין ,2ונץ ול,) כ 341) ו)וכ)ן
 נזכ)"

 ;5גיו )נ*נ ן"ק" . , ) ,יו נ2"ק 1 ג , עכ .ננ נ ו ,י' ע,עןשיי%ךמנעיש""%נ" 2,פ ו) ,י3' ו
 תמירץ 13 סים רכר חסיכ טלכך טי"( ער 6טור טיט ת"מתעיקר6
 כיון נז"נז נזעיקרו טנדר עוקי רחכס ר6ע"ג 5טרי6 טרי .עכ"ר
 טסק 5פנין ט"ט נזמירין 13 סים רכר טוי טיוס ער 6טורדסיט
 3מרן 6חרת ררך כתכ 6חרון כקונער' 5רק 5מח וכמטוכמ6יטור
 תט וכטרעות 5י נזוכניס ו6ינס מעורככי0 ורכריו זוקומי6
 ס6טור כתו סמ3ר עד מרכגו3מ 3סטומ ד6טור מדכריו סססמסמע
 5עי5 וכתכו6ר 6ינו וד6י זו מקנט מסוס חדס י"כ טכטמס5סטומ
 6כן סס 5רק 5נזח כמסוכמ כמ"ס עיקר גר6ס 3כן ד' רין ע"גכ33
 תמכע5 תיקו תחתמ סנ6טר רכר כמכ י"ח דין כ"ט כ35כ6ו"ט
 ל1 סיס רכר נקר6 ל6 36יטו כטיכ6 סנימרת ס6טסי 6ע"טסטיר
 ועור תעו5ט נ5טר ס63 5תפרע ת3מ6 6יג63י ס6ז 3טיתתירין
 13ר6י סי1תר 656 תמירין 15 סיס דכר נקר6 ס63 טרסכ"6כת"ס
 טיתר לירי סיכ6 ור6י ר6ינו ]יכ[ ק"כ: טי' כנט"כ ועייןעכ"5
 תס6"כ טיתר סוס 5ירי יכ6 ס65 לחייסינן ככס"ג ורוק6 .5עו5ס
 כיוס סנו5דט עריטט כי5ס כגון ק5ת טימר לירי סיכ6 ור6י06
 ת"ת עריטומ תכח 6טור ג"כ י"ע ר63חר 6ע"ג ונמערכטטיכ
 יותר 5תיענד ס6טסר תט וכ5 נו5ל רטיינו טכויי 6יטוריטת3ק
 טי' 5"5 כתסוכת וכ"כ 3גתרי תותר יס6 ר63 6ף עכדינןכטיתר
 נכוניס ורכריו ע"ס כזט סחו5ק תי 3יס 5רחומ וט6ריךט"ע

 תקרי ר65 56ו טרסכ"6 תרכרי רקרק 5"6 טי' 3וי תטר"יוכמסוכ'
 תטכ5 ונווטכ' נזוח5ט טו6 סכ6 סטטימר 656 תתירין 13 סיסרכר
 טטיק6 ר6יכ6 6)6 5כ"ע תותר 6ינו עריין סיכ6 רטיתר טיכ66כ3

 תכ3 טנר' עוקר סחכס 6תרינן 65 ר6י טס רתכו6ר ט"ודנדרי' תייוס3יוי ור6י' תמירין 3ו סיס רכר תקרי 63 ררכוומ6רט3וגמ6
 6ינט רכריו וכ5 כ6ריכומ רכריו ע'ט רכסי5"ת תקרי 63וכ3

 כ55 לקרק 6ינו טרסכ'6 נורכרי סכורקרק נוט טכט כל3תוכרחיס
 טטק טוי דעכקיו טריטט טסק כי5ס רק 5נועועי טרסנ"6 כ6516
 רעכסיו ג6ן תס6"כ כ33 טימר סוס 3ירי יכ6 ס63 ו6פטרטריטס
 ד6יכ6 6ע"ג תרכוות6 3חר טיתר לירי ור6י ויכ6 6יטור וד6יטו6
 6יטור ול6י טו6 ועכסיו 6-טור טטק יטיט ת"ת ר6וטר תרכוות6חר
 כס'ם 6סרינן )ונו"ט עכדינן כסיתר יומר 3כועכי ס6ססי נזנ1כ3

 כטכ3 וגס טיזק 13 יס 06 וכט"ג 6יטיר 16 5ונן ד3' כו3טטתתס
 ונז'מ מתירין 13 סיח רכר תקרי 63 6חריס עכ3ים 3ו 6ין06
 טרטנ'6 זס ככ3 ט%יך וככר 6יסורו כך כסימרו תעעס כע65ינו
 ספוע3 6ח טטוכר פרק נמוטפה ועיין ע"6 קכ'ע רף ט6רוךכמ"ט
 ס'ק ל"ט כ35 5עי3 עח"ס לנסוג ים 6יך טכ3יס דין עיקרו3ענין

 ד163 ר6ע"פ 6ונזר אכי כר"ן כן ננו65 ס65 5"ע סס כמ"חטסכי6 טי"ן 11"3 כמכ ק"כ סי' כנט"כ . טר"ן כתכ ]ע1[ : ע'ם ח'ז'
 רר' כטלוגמ6 סס מ6ריך טר"ן רט6 6ימת' תכ633 ת"ת 6מתרכטי'
 תעו 6מ ורו6ין . רוטכ קדלס 63ותס סיס טי ע3 6ף;?ררט טחתיכות כין סגתעלכס נ3לם טל כחתיכס רפטקו ור"מסתו36
 כחתיכומ סיט6 5ריך טחתיכות ע3 רכס וטרועכ 6ינו155
 פ56נז63 חהיכט כ6ומס נכלע טטו6 רועכ 3כט3 ססיסע3נזן
 תינו סטו6 מפני טיוטכ כ3 6ת 6וטר פ3עו כס"61כן
 תסיק ו5כטוף וכו' ע3יטס חו5ק י5חק ור' טרנוכ"ן וכמכוכו'
 6ע8ן ט5ט כרכריס וט6לכתי טיקר ור"ח טמ"3 ר' לכיי11"5
 ס63 כין כתינן כין כג"ט סכמורס 6יטורין רכ3 גקעינןר6נן
 סטו6 ככ5 ס6וטר תתירין 5ו סיס 5רכר תינט רגמק6 תסוסכנוינן
 סיס ר6ס נזלכריו חבו6ר 5סרי6 טרי טר"ן 5סון כ6ן ערכתיט
 5לוטכ נולוטכ גט3 וסוכ תתירין 15 סיס רכר כיוטכט6יטור
 ד6וט' ר"מ כדכרי סטוזכר כחמיכומ כתו תינו טטו6 כענין6חרת
 תיגו 6ת ט5ק ס6כזרינן כעגין וכרועב כחתיכות ט' סיס 0663
 כזס טרכ ע3 מטסו ט6חרוני' כ5 . תטר6"י רעת כן ו6ינו]עי[ ורו"ק: נ6ליכומ לנריו סס כר"ן ~מעיין כנזכו6ר 6יניכ136
 6יסור 16 כ)וע 6יטול 3י נוס טו6 תתירין 15 טים .דלכרכיון
 סס כ'כ ד63 6יפכ6 5טרי6 נזסתע 6ררכס ק"ע טי' וכמ"טתגוש
 ססיגו וכן חי3וק 6ין תמירין 13 סיס וכר 3עגין 6כ3 6חטר"3לף
 טכי6 וכע'1 י' ט"ק ק'כ טיתן כס'ך טוכ6ו ס6חרוניס כ5 זטע3
 5ריכ6 ומ'נו י'ע דין כ"ט ככ)3 נו6ו"ט טרכ 3רכרי טערק5מ
 כעגץ. ס6ו"ס לכרי וסו' חט6ריך סס כח"כ ועיין )טחחירססק
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חמאת מתירין לו שיש יוייןתות184
 : המכושל מן הגירר פ! וכ'כ כצעירין לו שיש רבר מקרי רכה"נ פנ"ה הרי'ף רעת אבל ~ז[ הערל % ונ"יפנ"ה המררכי וכ"כ לו שנאמר לבישול היתר לו ואין הואיל לצלי רמותר אעצ בפל אחר בכשר עצחערב ימים נןנמלח
 שי'ט רבר מקרי לא היתרו שיבא ער ישהנה אם המתקלקל רבר ]י"[ ע"א י9מ רף רביצה מ"ק הר'ן כתבוץ

 : הרשכ9א בשם מי וכ"כ שעה כל פ' במררכי הוא וכן מתיריןלו
 ורי4פ הבאה לשנה ונאמר דצאיל ~ט[ מתירין לו שיש רבר מקרי לא בפמח רחמץ שעה כל פ' הסררכי כתבם

 : מתיריל לו שיש רבר הוי בפמח רחמץ רם'ל מהמ"א פמ"וכרמב"ם
 דכר מקרי רלריר' במל אינו נרולה לחביות מפה ממנו ונפל מיין שנרר מי נררים רהלכות פ"ה מיימון כתכף

 כ'ח: כלל והאו"ה כנררי' הר"ן וכ"כ נררו על לשאול ויכול ]כן מתירין לושיש
 שהוא למי מיזירין לו ואין ליה ומותר לזה אמור שהיא שיל"מ רבר הרא"ה בשם ירוח' רכינו כשם ב9י כתביא

 : עכ"ל הוא רשיל"מ לאו בו וכיוצא בשכת חמכשל כנון לואמור
 הסמ"3 וכ"כ מתירין לו שיש רבר מקרי לא עצמו כפני אקת פעם האימור ניכר היה שלא רבר האו"ה כתבי21

 : דשבת פ"ז במררכי הוא וכן בשבת שיבו משקין לענין שבתבה'
 כלל ובארוך ]כ6[ עכ"ל עוני בי"מ כיצה מפק כנון שיל"מ ברבר מוחר רם"ם ע"ב צרין אין ריש הר9ן כתב4ג

 : מקירין לו שי'ט ברבר מפיקא מפק אפי' לאמור דהמנהג כתבכ"ח

 : רינים כ"נ ובו עכו"ם ובישולי פת בדיני ע'ה. ומי'כלל
 המנוג פשט ככי כ' ר'נ'1 כח'ל,ק' אאי'ך לא כן על גנ"ת ברוב ה'קר נו נרגו עכו"ם של פת לעא

אמנם
 י " ק "ש-בג וה:נו,ם2:,ייוץ ,יני:ןי4ש~ש"היצנ יעקבמנדצע
קש

 גנו,:יינל"הי44ק"ף
 מגן"נ,'"גי
 ם

ןנ  ., ~א.מפ 
 א(9*

א שן ח, א ש  י יייי איי.,יא 

 ועיין ק"3 סי' וכגס"כ ס"1 סי' פכ"ס נוסרס") וכ"כ סעסככ)
 וכמכ דסי5"נו חסי3 כתמק)ק5 ד6ף ספסק כנוסיס9) ססעור
 גגר 0ו6 וגס כ55 תוכלחי' ונליו ו6ין סימ3"ס יטת סכןטס

 6ין )ק כך כתוך דתמק)ק5 מון )1 יס . נומירין דנוסססכר8
 וג6סר סו6י5 ]יט[ ק'כ: כסי' סכ"ח וכ"פ סרכ נוסכרעמ5זוז
 סוי טענו6 ס6י )16 ד6י ונוסכוע כלנוכ"0 וד)6 . 0כ06)סגס
 סמערו3מ 3קיי0 ר6סור כיון סייך סי95ת דכר דנו0 וקססדסי)"ת
 )1 יס תס 961כ תנו9ז סי' כ6"ח כנוכ61י מיד 3סיפוו5ריכין
 נוידי קסס )6 ע5תו 0רתכ09 ע) וכ6נומ 0כ6 סייךתמירין
 כ,ית כו 6ין 06 3קיינוו תומר חנון רמערוכמ 0וכרטסו6
 וכסרכ ות5ס חנון נוס)כומ פ"ק כרכריו כנולו6ר פים 6כי)תכדי

 6כן ע"ם ונו5ס חנון נוס' וכספ"ד סס נוסג0 וכ)ח' ס0סנוגיד
 וכפיטות תנו"3( ל"ם סכמ כטעמ )ועיין ספוסקי' ס6ר5דעמ
 ד5ריך 5קיינוו 6סור תטסו תערוכת ר6פי' דקיי") נוס5פי
 נזס סע0 כ) פרק סר"1 ככו"ם ו5ץ) קמס סכ))סיוף
 )ו סיס דכר דתד6וריית6 כיון סוכרין ,ו סכר6 סנט)יוז9)

 עכ") ע)יו )סק) 63 )6 קגס6 כוסוס ר"ם כס06רו סי6תמירין
 נוכח ג"כ סו6 3ססומ ום)6 3סרוף מ5ריכין ד6גו ס6 כס"ג61"כ
 דעמ וזס כזס 0רנוכ09 ע5 סססיג 3ר"ן וע"ס 11 וחונור6מק5ס
 כנוכו6ל כ)) כק) 6יגו תקו0 ונוכ3 6חרוגי0 וס6י כ6ןסרכ
 )דיג6 כזס ס6רכמי ט"1 ס"ק וע"ם וי"ו דין )"ט כ))5עי)
 ועיין ע)י' )6מסו5י' ות5וס " נולו ע) )ס6ו) ויגו3 ]כ[ :וע"ם
 631רוך ]כ6[ : ח' ט'ק )"ע כ)) )עי5 ועת"ם י9ג ס"ק5עי)

 סם"כ וכ"כ יסר6). פמ כסיס 6פי' ]6[ . עה ומימןכלל

 עכ") כד)קנון סיי ד6ז יומר יפס עכו"ס ספמ 65 06יסר6) ו,טר' ו"ינ' סיג, מטס 4ק" קי" סמ,ט 'מ,ח גל לי,סוויט
 ככ3 ,)סחנויר סיס סכמנ סרכ רכרי. תסכועומ וכן יומר יפס06 6ה עגין ככ) )סחנויר ים כיפו' 3יוס ר"ס סכין נודכריו ק5תונוסכוע
 06 דסייגו . 3סחנויר סרו5ס נוס כפי ]כ[ : 5סחנויר ר6פסרתס
 וס)6 3סחנויר 16 כו וכיו65 ס6ם וסד)קמ קיסס ע"י 5סכסיררו5ס
 יסי6) ע"י סג6פס פמ רק65כע

 וגר6ס כסנןוך סדיגי' 1כנוכ61י
 סיכס -6יזס נוכח 3יזסל לו5ס 6יגו וסוכ נופמן סגזסר דתיססוט
 תתיריגן 6נו6י ד6"כ זס 3פי ק5מ 5"ע 6ך גדר כדין סמרס*ליך כדכל סרגי5 ותי לי"ר סי' 'כי9ד וכנוכו6ר גדר כדין סמרסד*ליך

 מן סנוד' וס)6 ח' דין סתוך כגוכו6ר סגזסר )נוי 6ףסמערוכמ
 דין ע"ד כ% )עי) כתכו6ר כט) 6יגו כנויגו וגמערכסדכר
 תכו6ר דס6 ועוד כעי תיסו ס' ת"נו כמיגו ס)6 גמטלכו6פי'
 חיטי' 3פת 656 6ס1' 6יגו סמס חפמ דסגודר לי"ז סי'כי"ד

 דין וכסנווך דגר תכ) פמ 5עסומ סגוסגין ננוקו' )6 06וטעורי'
 דס6ני 5ותל ו5ליך כסמ0 דגן תיגי חנוסס ככ) ד6סור פסקי"6
 גסנ 6"כ חכתי' גזרת פי ע) כן סגסנ סו6 דנוגסג כיוןסכ6
 ר6י' 6ין 61'כ יומי 1)6 פחות 65 חכנו-' ס6סרו עגין ככ)6ימול

תגדרי0

 כט5ת6[ חותלות רק 0י' 6ז ג0 ]6סי סק'ם חכנוי כזחן לק כתקפס טוחדי0 סיו וכרונו0 נסך ויין סעכו'ס סמ ס6)ס סדיניס*(
 ועוגם וקכל 0כור6 כ6חדומ ת6תיגי0 סס 6ירופ6 ענוי טכג כזתגיגו 6כ) וכו'. עילח 3סתס ונוז)ומ 3כוככיס עוכריס 16 סגףסט0יו
 כע5נו6 וחירור6 )פ)פו)6 ורק וכו' סג"5 סרנו"6 כנוו ספוסקי0 גדו)י דעמ ט"כ ור גת סימר גסגו וכנר . מוקה כ) 56ס 3דיניס 8יןוכו'

 : חתקות0 י,יזו0 1)6 סל6סון תקותס ט) וסגיחוס ח"ת מ5ות תסוס 3ס ועיוטק3י



 185טחףצשאת עכו"ם ובישולי פתייןתירת

 הטדקרקי' נוהנין ונן להחמיר שיש הע,רי אב, ב'שם נר'ה והטררכי הרא.ש כתב. כפור ל.ומ ר'ה שמין ב'מ'אמנם

 מגחלי' רחקה אי התנ,ר תשר14ל לאפש:עק אם לעעג::קש ומ. 'שלק,ק נ:,רב
 א.'

 פעצטו אפהו
 "פ'ט הנ וה"' ע':ג"ץ,ונה בממך ;:ז, 'מי:"עעיע"'הרנ

צנףן515.ף=5,1ע:נ("%ש,?נ?,ןש,'7"יםיקנ נראה מיסי_.ם 'ינרנ'
 ט'שי_'ח כחנור שה"נה ,מן דכל ההנ,י יפ. כנ,ן התנ,ר להכ'1,י '.כל בחמר שךפה ,ק רכל י מי מנג

 עג םשפוואא םע4עושן~ו
 עלק" יןנגיםהינפכ:ן ייה %םעןנןון:ןןהה"יביייןקימ'נלוקףד

 שושעי.
 ,"ן.'-עכ,ק,'טן:ז

 מ א'ן 1 הנוררכ' וכ'כ ,2ר' קמנות נחה'כ.תלחתכו
 ומפי

 ישרא*' שהרנה בטקו' ינווע נאו'ה בתמ זה
ה

 בר כתשב 'ריא בהר 4 כוה,מי 4טק מ' ששת

 ור'י שע עכו"ם של לפת חוששין ואין מוהר עכו"ם של כותח ]י6[ הגאונים כתבו וזל קי"ב במי' הי"ר כתבוק ילקולא: דרבננ ספיקא דהוה שרי לא או התנור ישראל רנש'ר אם טשק הוא אם בשער" כתבן ש ש י1של111~1%11גם, ה4141עמ4ששנוווונ
הת'ר1מהיל"ב

 ק6פקר נוס ככ) ]גן : כ"6 ס"ק כסנווך ועיין וק") נונוסמגדוי'
 יקר6) נונחמו' )יקח 16 כפ5נוו )6פות 6פקר 06 פי')סחנויר.

 סי' 63"ח ס)כוק וכ"כ קיסס סס)כמ ע"י י6פס )16 ו6סיקח
 )6כו) נוומר מסוכס ינוי 631' קסר6"ט כנונסגי ס61 וכןמר"כ
 ס6)ו כינויס רק )6יסור נסנו ט)6 כיון כ)) סמלס כ)יפימן
 כ' סעי' יי"ד סי' כס"כ ופיין מקס"ח סי' כ6"ח סר3 פסקוכס'ג
 דסוס נוסוס . עכו"ס 0) כפמ 6)6 ']ד[ : וכ' 6' כס"ק נו"סופיין
 נוס6"כ סמירס כט)ס כן פ) כס )ענווד יכ1)ין ס5כו' לוכ ק6יןגזירס
 ס"ק י"ח רין ע") . כ6ק גפח ד6ס ]ס[ : זס טפס סייך )6 יסר6)כפמ
 6יגו סלכ )קון . תסכיח כתנור סספת זתן דכ) ]1[ : כ' ודיןל"ח

 יורע 6ינו 61פי)ו 5רכו כ) טנגנור 6ף נוטנופ ד)כ16יסנודוקרק
 כ6ממ 6כ) נוקכיח כמכו' טספמ זמן כ) נוסממ6 נוסכיח06
 06 דדוק6 )סדי6 נוכ61ר ר"ג 6)ף סינון ו6גול סנורדכינלקון
 כסינון וכ"כ סימ' )1 יק 6ז ו:וסניח )6פיימו עדיין ד5ליךידפיכן
 קספמיק סרכ כ)קון כמ3 )6 כן גס פ"ד נסימן וכספייסקי"כ
 קס: פיין וס6גור סנוידכי כדעמ ג"כ ד3ליו ונוקנועו' נוסנווכ6ן
 ד6טילו חטנוע ספמ. ס6151 06 ד6פי' נורכומי קנועתי ועוד]ז[
 נוסני נו"נו כך )6כ1) ס6פטר כפנין ס5דדיס ככ) ספמ פניקרס
 וכיו65 )נפח 16 קיסס וסק)כמ גח)יס חימוי פ'י סמנורסכסיר
 כ6ו"ס נוכ61י וכן קי"כ טינון כס"פ סכ"י וכ"פ סנוררכי וכ"כ3ו
 טינון כ6"ח כק"ע דפסק נוס6 קטס 6כ) יו"ד דין ונו"ל נו"גכ))
 כרי 6)6 קכמ כעיכ 3מנוי פמ גומנין ד6ין ס' סעיףלנ"ר

 סרלוכ"ס וכתכ קכמ קודס פגיו סנודוכק סמחמון פניסיקרתו
 6תריגן 6יך ו6"כ ככ"י ס0 וכנוכ61ל ספת יפסיד יחתס ד06סטע'
 קסס וכס"ג טתקכיח )פי ספמ סגקרס חחר חימוי דמועי)כ6ן
 נוועי) דרוס6י כן כנו6כ) קכתכס) )6חר ד6ף עכו"ס כיסו)י)פנין
 ועיין ספוסקיס נונוקנועומ כנוכ61ר 5)י )ענין סרין וכןחיתוי
 קי"ג סיתןככאי

 סג"כ וסטעס וי"ט וי"ח זס רין כסנווך 1כנוכ61י
 )סדי6 פסק לנ"ד כסינון סס 1כ6"ח ' כ6ו"ס וכח"ק עדייןחק3יח
 תת6חר )חשיי 6ש ל)ת6 תייטינן )6 ולומ6י כן כנו6כ)'וכקנ5)ס

 )וחוק יס 161)י 51"ע עכ"ד )סטסידו יחמס )נוס י6ויקס61
 סט)כמ .דנוועי) כסלנוכ"ט דפסק )סיטמו 6זי5 וסל3 דסכאיו)ונול
 16 נוקר3 6ינו ו6טי)ו כפ)נו6 )סיכי רק דסו6 נוטפסקיסס
 ע"ס יכ"6 סי' כמטוכס נוסרי") וכנו"ס נוותר )דעמו סכיסו)מסכיח
 נו"נו ספסד )ידי יכ6 סחימוי סע"י מ6פקר ר6ף סכ"י סוכי61"כ
 ססיכל )פסומ 5ייך מ"נו 6ך סמ3קי) 6ד סטמ ותתיל סיכרסוי
 כ)) )מכור 61"5 תסכיח 6ינו כס:פמ 6כ) וימחרך יפסידסחי:וי ספ"י ק6פמי 6ף )מנור ו5ריך כוס3יח סמכסי) 16 טספמכעוד
 ד)יכ6 טנין ככ3 ]ח[ : וק") כ)3 סיכר כ6ן 6ין ססוכפטיט6
 זו פת )נוכר רנוותר כר6ס וס ותטעס . )זכוני 6מי ד)נו6)תיחם
 6ף דס6 )יסר6) טייוכר )תיחם )יכ6 ד16 פ)טי ק6ינו)עכו"ס
 סכימ כפ) נופמ כזסרי' נו"ת מעכו"מ )יקח סימי דנוסגיןכנוקוס
 כ6ן נוח)ק ס6ינו למיטטו 6זי) סיכ "ך כ' סי' כס"פוכנוכו6ר

 )סק) טנוסגין )סנוחי)ין ועמו וכמכ ופ)טי סכימ כע) פמכין
 6ין פ' חליפמ6 כפ)פ)6 ועיין סכימ כע) כפמ 6פי' פניןככ)

 חמוך פמ )קנות ד6סור ]כ[ : זס נונסג כטע0 קס6ריךנוענוירין
 סיכס חכיומ מסן ונונו"ין 16מ' קנויכסין נו)חנוס 6נקיענוסס טמ1)יכ1 חתוך דסמ וז") קי"כ כס"ס סכ"ח וכמכ . סעכו"סנון
 מסס )קגווע 6חי טעס כ6ן סר3 דכמכ וס6 פכ"ד כי31ונמכט) כסכין קנדכק סקונון 13 נמקנח 3' 16 6' דחתיכס עכו"ססל כסכין קחמכס )נוס )חוק ו6ין נויקר6) קנ6ו ל)6ו דידופ 6יסור6ין
 י') כמכיניסס סכחסך )פי 6סוי רכ)6"ס )יס מיפוק חחוךפמ
 עטמ6 מס6' 6טוי מ"מ ססמ )ניור ר51ס 06 6ף )ונוררכ6
 )סדי6 וכ"כ נוע") דסייגו . ס)ס יו0 ]י[ : )"1 ס"ק ט"6 כ))וע")
 ומעעס . עכו"ט ט) כוחח ]י6[ : יו"ל סעיף קי"כ טינון כם"עכסנ"ס
 נוקוס ו6י עותד 6יגו טנו6 דח)כ נוסוס )6סוי 6'1 ט)ס0סחלכ
 סינון ככנסוכס נולוטגכלג נוסראס כ"כ כנויפוטו כטי) נו"נוניסוכי
 קי"כ כטי' וסע'ז קי"כ כסינון וסדליקס וסכייח ותסיק"לקג"ד
 טנעטס נעילי דטנ16גיס 6)6 ענו6 ח)כ נוח;ע 6טוי לכותחית"מ סונית נוכמס ונווכרחיס נכוניס כדכריס ע)יסס ססיג ט'ס"ק

3ש



חםאת עמט טמש* אהןתות 1)%
 דאמור ~ג[ כתב מיהו באו"ה כתב וכן כלל תערובתו אומר אינו ~נ[ עכו'ם של דפת הערל פ' יומף ניטוקיוכ,נ עכ"ל הפת לתערובת חושש ואי%ו טמנו נזהר שאינו מי עם בקער' לאכול עכו"ם של מפת שנזהי לטיהתיו
 משו' רק אמור שאינו רבר רה"ה מ"נ כלל באו"ה וכתב מפריש יחיאל ר' בשם ש"ד בוצ"ה וכ9כ לכתחלהלערבו
 חשוב רבר דצא אפילו במינו שלא בין במינו בין בעלמא ברוב ובמל ~ו[ תערובתו אומר שאינו עכו9פבישול

 . אחר במקום במלשאינו
 מפת נזהר שאינו ישראל אצל השלחן על מימב שאמ ראבי"ה בשם ע"ב שפ"ו רף מעמירין אין פ' המררכי לתבכם

 של פת הוא אפי' היפה מן יבצע לבצוע עליו שמצוה כיון שלהם מפת נזהר הבית והבעל ]עח עכו"םשל
 משום יחרל ששוב שמים כבור זה ראין מעודה אותו 5ל לו הותר לבצוע לו שהותר וכיון השלחן שעלעכו"ם

 עכ"ל: עליו בצע כבר והואאימור
 משו' נוהרי' שאינן עם לנזהר ]טז[ עכו"ם של פת לאכול רמותר שמחה ר' בשם בתשוב' כתב מצאתי ב9י כתכף

 איבה איכא אוכל אינו והוא אוכלי' כול' ואם המעודה עיקר שהוא פת ויוקא רמאי לענין אמרינן וכן ~ז[איבה
 רכמה איבה ליכא דנחטאה נזהר שאינו עם לאכול לו אמור בזה וכיוצא עכו"ם של מחמאה שנזהר מיאבל

 א ו :ן ::י4%י_.י'ןצןגנל%ם %%:4:: כצזשי לא ואורז קמניות שז אבל רגן מיני חמשת של אלא פת מקרי רלא י'מ כלל בתשוכה הרא"ש מביא : חמאה אוכלין ראיןאיכא
 העיקר אם רואין עכו"ם ובשלו נאכל שאינו רבר עמ חי שהוא כמו הנאכל רבר עירב קי"נ מי' בפ"ד וכהב9נ2

 לדצהמיר בין להקל בין העיקר אחי שהולכין שרי לאו ואם אמור עכו"מ בישלי משום בהם שישמרבר9'

מנחת
 ח0וט )6כשל חיחיגן ד)6 וקנף5 פתו 0ס נומן טעכו"מ 656 נ9י3ח)נ
 רעת ו6ין כותח 3ויני 90י 0יס רתח)ק 0ס ככס"כ ועייןפחן

 )וכ)96ס ל6ולך דכריו עעס ס0"0 כזנון כותח 16תו ע5סנ6ולס
 סעסויס ד)חס 5"1 דף נו3רכין כי5ד בפן נוכו6ר דס6 כן5")

 עכו"ס 0) פת כוסוס )נויח0 סייך 6יך 61'כ כתנזס כ6פס)כותח
 3נוין ונויירי )וטר 5ריך 6)6 כ5ל גזירס ככ)) סיס % כזסי)תט
  3ומן  וגמ טס סכ"ח וכ"כ כתגו' סג6פ' ח)חם סעטיס 6חרכותח
 ודרק( סעס כ5 פ' ריט 5סיל6 כר5יס5  נוטח טינ4  כמס סיססט"ס
 סקגפק 065ור די0 כ)נור כנס"כ ס0"כ מד3רי גס מחוטותכ5
 %5נחפ 0נעסס קידטילן )6 6ם כככיס עוכדי 50 ח)3חכח
 מח)כ כ5) געקס 6ין כותח כוין 160תו 0ירעינן 16טסור
 וכ"פ סט'0 כנוסתטוח )6ס1י י0 ססתט תן 536טמ6
 ק5ת 5ירו ס3כס"כ ו6ף נוטנוידין 6ין פ' וסנוליכי ח"ר 3כ%ס%5"ט

)ס*
 5יט ~נ[ : ע"ק )ס)כס )6 36) ספומקים רעח )יי0כ סייט

 נוקלי 65 ספת כיכי 06 536 סיחטרכ 1דוק6 . תערו3תול%ס'
 תסיי") וכ"כ קטנוח )חהיכו' 0כתפר' 6ף )6כו) ו06ורתסרו3ת
 קי"כ סי' 3ד"נו . )כתח)ס  )ערלו י6סיר ~ג[ : ק5אס 0י'3תטינס

 1)6 6חת כקעיס )6כו) קנווחר )סיות יכו5 דת"ח וכ") וז")כ'
 )יכ6 טעס ח0ום 8כ) ע5כוו ספת %כו) 6)6 )כתח)ס 5עי063רו
 0"ר סג"ס נו"ם סגס עכ'י3 )כתח)ס 16סר ק'ר סג"ס 6ר)מיחס
 יכרי ע"ז וסכי6 . ספת עעט ע) )חוס 61ין 6חת כקערס)6ט) דנוותי ט"ס 0ינון 0"ד 3סנ"ס מת"ס כן ס51י6 )כתח)ס*וסר
 ע) סקיג כ'ר ס"ק קי"3 0י' וכי'כ %ד טעס מ0וט 6פי')כתח)ס )06וי סדעתו )סרי6 נו0מע 6"כ )כתח)ל ס6וסל נופיי"0ל"י
 וכריו וכ6חמ סכיח מ65תי 1)6 0"ר 3סנ"ס שינש 1כתכסד"מ

 כ)י סו6 סקערס וכ)8"ס וז") 0ס סס"כ נז"ס גס כמ"טחוכרחיס
 6יכ8 לכתח)ס דנו"מ סו3יח 0"ר דמנ"ס 5") טכ") ח03) 61יט0גי

 . כרו3 וכט5 ]יד[ : סכי וס"ס 6י0וליס כ60ר קגי ככ)י 6פי'6'סור
 דרכנן כ6יסוי ד6פי)ו ט' דין ג' ומימן נ)) )עי5 סר3 דפמק6ף
 ד6וריית6 חורח )ו 0יק 3רכר דוק6 סייכו ס16"ס ועת וכן 0'45יכיו
 כע)ת6 כלו3 כט) כוס ד6וייית6 ועיקי 0ור0 )1 ט6ין 3י3ל36)
 0ורק 13 ס16ן ררכר סרסכ"6 בסס ב' רין כ'ג 3כ% ס6י'סוכ"כ

 חעס 0) וכ)6ימ וח)ס וג3ינוחיסם עכו"ס 3י510 כמןד6וריית6
 כי03 וכין 3)ח כין 3ע)ת6 כלונ נט5 כתטרכ 06 וכס"נ%רז
 ע5מו סרסכ"6 6כן סיט3"ן כ0ס כתס"6 סר0כ69 וכ"געגל
 )סורות רל6וי כתכ ע"ב נו' רף סק5ר וכת'ס קט"ח וףבתס"6
 פ' וככ"י עכ") כ)גד )6רן חו5ס ח)ח ת)כר ס' 5ס5ריכןככו)ן
 פכו"ס וכיסו)י כפת רק ס' 6יסורי0 3כ) )ס5ליך וים פסקסער)
 5"ך וף טכע ובכ6ר 3כ) סוס 6יכו ל6י0ורן כען ס' 5ריכיןו6ינ

 ו3כיעויסס יממק כ16לך 7נכי1 ע%9 סק" ע5 ח5וו%9זמ'ס

 0ינון 63"ח ועיין 63ורך ו3ויסס ט"0 קי"3 0ינון סס וט"זסק"כ
 כ16כ) 36) כזסלין ק6יכס 6נקיס עם ס6וכ) דוק6 תסחע .גזסייס ס6יגן עס פזסר ]טז[ : 0ס עיין 6)ו ויגים חי)וקי נתכ6יוקס"ח
 נוס6י ס6י 516מי דנו6י 6י3ס )יכ6 גזסר ט6ינו 6חר 6ומעס
 ס6 ספיר 6תי ובזס כ"6 ס"ק קי"3 03ימן ס0"כ מסנועוחוכן
 6חת נקערס )6כו) ססחיר סי"י כסס 6' נרין 3טי) סר3יכתכ
 רס6גי 5") 656 6יכס תטוס טותר כעין 6פי' ס)6 )כ6ויסוקסס
 ב3"י . ונו6י )עכין 6תריגן וכן ]יז[ : 6ח' 6רם עס רק ד6וגלסיכ"
 06יפס 0) פי' סרוגטנו6 ק) 3סכת כס"ג דמ6י דסית'נוירוס)מי )רכי ר6'ס וסכי6 6קכגזית תסוכס כסס כן כתכ קי"כ03יגון
 ע5נוו ררנו6י בירוס5תי ר6יתי וכ6תת עכ") מ5וס )סעורתכגון
 פי' זס וט) ר6סוכס כקכת ענוו 6וכ) סנועסרות ע)נו6תיגו ו6יני 56)ו 0י6כ) חכירו 6ח סטדי' כ' נוסכס ט) סק6י רכיעיפ'

 סטודס יסיינו פרוגט6 ופי' סתירו פרוגע8 ס) כס3תסירוק)נוי
 כפי' סר"0 פי' וכן כתולס טנ60 כחוי טס 60וכ)יןר6סתס
 מתוך ות0נוע 0ס סרט"3 פי' וכן כ' נו0כס דונו6י פ"רסחקגיות
 פ"1 נונותגי' ג"כ וכלנווכח כסו6ין סל ר6סונס ו03עורססמייל ג3י ווק6 6ל6 6יבס ת0וס סתירו ד)6 סילו0)תי ותתוך זותקנס
 סתילו ד)נוס 5"ט 61"כ קס וסיט"כ סי"0 וכת"ס 6' מ0כסדרמ6י
 ו6יכו ~ח[ 51"ע: תסתס נ)נור סוין קעיקר כיון טניו 3כ)סכ6
 וסרב סכ"י ט) ססיג סכ"ח . נו)כיס ס)חן ט) עו)ס 6יגו' 6ט016ר
 6יגו ורוחן 6ורז פת וור6י ח0וס ק6י 6פת דסר6"0 ססכ1נוכ6ן
 ורוחן 6ורז תכ0י) פ) ק6י סר6"ק דדכרי רק ננ)כיס ע).ס)חןעו)ס
 כן סרכ דעת וגס ת)כימ ק%ן ע) עו)ס ודוהן 6ויז פתטי'ן ככוכיס ורכייו 1ע"ט 6וסר 60ינו נו)גים 0)חן ע) פו)ס 6ינו60ס
 6יזס ע"י דסיינו ת)כי' ק)חן ט) 0טו)ס כע;ין סו6 06 כת3ו)כן

 ז"5 . ק)קות מסוס 6סול ]יע[ : וק") כוס וכיו65 ו3סכויסתערוכת
 פי' עכ") 3לול גל6ס וזס פת ע0וי 0סו6 חפ;י גרט ד)6סנ"י
 0)חן ע) עו5ס ר6ס עכו"מ נירי סתתנס)ין כו60ל גרע ד)6ד3ריו
 עטוי 0סו6 מפני וכי כן 061 ר50קוח נזירס מחמת ר6סוימ)כיס

לפיכך יעקב
 ורעת כלוכ רבט) ופת 0לסס במנו6ס נו60"כ ס' 5ליכין1ג3יגותיסס

 עכו"ס וכיקו) כפת )סק) וקט"ו וקי"ג קי"3 סינון ו3ס"ע כ*סרכ
 ט"ז ס"ק קט"ו סינון ס0"כ וכ"כ ס' 5ריכין )כן 3גופוד6וריית6 6יסוי חסק נוחגוח 13 קגזרו כיון 3גגינותיס0 נוס6"כו3חנו6ס
 בית וסכע) ]טו[ : 0כ'ג סינון כי"ר מכו6ר )6רן ה51ס ח)תודין
 ססמי3 0)סס מפת כזסי 60יכו די0ר6) סר36י"ס דפי' נו3ו6ל .כזסר
 0) ופת עכו"ס 30 פת ס0)חן וע) תפתס סכזסר סכית כט)56)
 פי' וכן )"ב סינון ת"ס 3ע) פי' וכן סיפס נון 3טס"ב דיכ5עיסי6)

*



 1"%כצשךצש4צן עבץם של פתדיןתררת
 "כשל עיקר שדקמה אמור ומקנ,ה הי שדצא כמו הנאבל דנים של מציר והוא מרנים שעושין הרמנאלפיבך
 פי "ל אף ודבש ממרלת עכו"ם שעושין מתיקה מיני לאכול שלא צמה בר הר"ש החמיר זה דממעם ב"יוכתב
 פת בכלל ואינו והואיל עיקר הוה מולת שמא עצמו על ההמיר הוא עיקר דדובשא ומוברין היתר בושנוהנין
 שכלילתן מתיקה במיני אלא קאמר רלא ונ"ל עכ"ל נפשו על לאהמורי השוב לאדם וראוי שלקות משוםנאמר
 ויש עבה בלילתן אבל נלוש לענין מ"מ ומי' כלל לעיל שנתבאר וכמו בהרמנא כמו בהו להוש יש ולכךרכה
 ריש ואעשג ]כ[ עיקר הוא קמה כי הלה ולענין המוציא לענין הוא נמור רפת למיהש ליכא להם תוארבהם
 מעורתו קבע לא אם מזונות מיני בורא עלייהו דמברכין בכימנין הבא כפת ודינן הרבה ובשמים דבטובהם
 אזלינן עכה ובלילתן המוציא טכרך עליהם מעורתו קכוע ואי עכו"ם פת לענין להחמיר דאין ניאה מ"מעליהם
 א' שער בהג"ה מהרא"י וכ"כ מתיקה מיני להתיר דהט"א פי"ז הרמכ"ם וכ"כ כפת דינן והוי ]כ6[ העיקרבתר

 : בזה שנזהא מי ראיתי לא ,כנןומימי
 עכו"ם של בפת היתר שנוהנ למי אפילו ]כו[ אמורה עכו"ם שאפאה דנים של פאנרה ]כג[ הי"ר כתביג

 עם ובשלן חיין הנאכלין ירקות וכן בפת ונבלע ]כו[ קכו"ם בישולי משום בעין כשהיה נאמר שהשומן]כס[
 דימ נם כיצ' עמ שנאפה פת דין נתבאח מ"מ ומימן כלל וע"ל עכ"ל בהן נבלע בשר של ששומן אמוריןבשר
פ עגי.. שכשימהפ הבלים דה"ה הרשב"א וכתביך ש  כן ועל טריפות נמ*ת ט1םאש 

 והניהצ קרמו ואם אור נני על יניה שלא רבן בכית לעצמן המבשל' עכו"ם בשפקות ]כ,[ ליזהר דישכתב
 בבישוליהמ ההםירו שלא כלל לזה לחוש שאין כתכ והרא"ש דרוסאי בן למאכל שיניע קודם שיהפוךצריך
 לענין לההמיר דיש כתב מיהו ]כמ[ הרא"ש כרברי הרא"ה בשם כתב פא"מ ור"ן המי"ד עכ"ל פלימתולאמור
 נדבעלה ליה כגי הרם לכלי אפי' מ"ם הבלי' אימר דהרשב"א אע"נ ב"י וכתב הצלקים דנרולים מאתרמעשה

 : פעמיםנ'
כתב

מנהת
  -כוסגין 6כו  רגן  מיי תטטס טל פמ מעי %  וכס6ר 6ף גופפס
 לפמור  יכולין סלי3יר רי3  ס6ין  גוירט  רסוי  מטפס סייכוסיתר
 וסוי % גוירס  3סוך  כלל סימס סי6  ורותן 6ירו 3פס מס6"כ13
 ככ53 רסוי כיון 61"כ פת פ0וי 0סו6  6ף סלסומ 6יסור  במוךמ"מ
 טכו"ס ו6פ6ס י0י6) 0) סו6 06 כין 6טור 6ז פכו"ס כי0ו63יסול
 ופ0קי' כ0"0 וכו' כי%0 5פכין פ0וט )וזס פכו"ס 50 0סו166
 וחהימוח הר4"ה יחוו חהחוווה ורז י41י11 רירו'ח ריואון יחוהיד, מר3רי  לסמן ממ63ר  וכן כ'  ספיף סי"ג 3מי' לסרי6  ספריטסוכ"כ

יעקב
 ופיין  ס6סייין  יילוס מילי ריט ר'  רין  טשט חצ' כ)) 5%5ופיין
 0כו0וחין 5חנוי'  טגי )6טול 0יס רכתכ 5אח טי' פ0ק כ6רכת0וי
 ודוקח . דגים 50 פ6כדס ]כנ[ : ופ"0 מפכו"מ 5יקח ק65כ0כזן
 סרגיס 6כ) לגיס 50 ססונון נו 0כנ5פ טפת סט61 ספ6כרס65נו5

 :;]  :קג  ,ב "'י:":ט:':ן "זי"'ךך::נ:י:ייל"סיי:' עג" ;יע  נ*י[ 4י  /ו * ,  י,י" ן  ,י" * י* אי" ן ,"ין  י,*'*וש1(י1%מ1%י*19 ש  י"ני  עעון גןש/,"י,ו  .גן ,**4ח  *% *4*ו א.* ש4 גגטייגען
 לה י,נ:נ ין:1;: ,": ". ",3יי'3י" ייי' ק'"ך"

 ,גי,צ"::ו י%מןיה ץנ13ןג עע:עןיו:זצנןצ:ן
 הח,יקי%צי

 :,ק""י 1:1 צו: ילי1 ,1

1צ52~%11שצ
 6ל6 תי רכ6כל  כלוס מתכ6ר ל6  וסס  מכרכין כילר  ט'סנוררכי
 ח'ץ "נ)'! "'ק ם תנ,.! מי;, %:ס,ר רמ.1 ו;:נ.ליכנ'ן

 :ל:ך:ען גי'2:ד1"י1,:":ה :נ ;"41נ; ק"ג ק.' נ)נוק "נן נם" )י!ין ונמ.ס י' ."ג) ק".מועינ,ס
 ט1ן11שי'ואצש

 כתח5ת ונוסר0'3 י' רין כ"ס כ)) וס6ו"ס 0"ד כריס כסג'סכ"ג ו%שי 2לןיגי141!3,יששפ 6דס ככי 03ון 6חר סו5כין דככדיי' 3סחיי כר6ס ו5י0)קות
'41

 ז4"
 קו4 "ש

  ספיף טי"ג סי'  וסט"1 וסדריסס סכ"ח וכ'כ ו"ו טי' סנו"קכסג"ס
 וקי0ס חיתוי רמופי5 טיכ ר)רפת ס' כ0"ק 0ס ס0"כ וכ"כ6'

 50 סו6 06 656 ריכ6 5ס6י נו0כח' 65 6"כ כפת כנוו3כי0ו5יס'
 60פ6ס י0י56 ק5 פת נוכח 06ור טכי כ)16 י0י6) דכ30פכו"ס
 6פי' ריכ6 ט6י כתנ ט"ו 0עיף קי"ג סנסי' כפט"ז וד)6טכו"ס
 כ6סר סס0ונון ]כס[ : רק ו65 כזס סכ"י 6חר וכנו0ך י0ר56כ0)

 ססו6 כמות סכ6כ5 דכר 0כתפרכ כמו סוי ו)6 פי' . כפיןכ0סיס
 דין כסנווך דיכו 0כתכ6י חי קסו6 כתו כ6כ5 60יכו רכר טסמי
 דכי0ו5 מ' רין 5פי5 סיכ דפסק ו6פ"ג . כפת וככלפ ]כו[י"כ:
 3פגין י"ג דין ס"ע כ3) 5עי5 סרכ קפסק וכמו ססת כתוך;פין וניכל כר6ס סססומן סכ6 רק6כי 5"5 תפרוכתו 6ו0ר 6יגופכו"ס
 5פ5נון. סנוכ50ת פכו"ס כ0טחות ]כז[ ופ"0: כי5ס עס כ5ו0ס

 סרכ ססכמת סכיס לכפל  מכסלת 6כ5 5פ5נוס סנוכ50תודוק6
 סל6 ,פסר ריי  סומכין ר,כו לסמיר  כוסגין רכריטכר י"ו  דיןלסמן
 וכסע פ"ס כ'  ס'1 קי"ג כסי' סס"כ כ"כ כיט מככי 6'יסטס
 רמטיסר6 לפפ"ר  כ"ל ופור מ"ג ככלל 6ו"ס  סכסוף 3סגסושתמתלס
  16יל  כספתומ 14סר רים סכסכ סרסכ"6 רור6י מירי סססל6

 סלסס 3כי0ו) 3יזסר רי0 כ0תו י"ז דין 5קנון סר3 וכמ"קלסיטסי
 כ6ן ספתיק מ"נו כדיפכד 5סק5 י"ז דין 5קנון 0פ0ק 6ףוסר3
 נו(תרין כדיפכד 6כ) )כתח)ס 5יזסר כדי סייכו סל0כ"6רכרי
 נוכו6י וכן טכו"ס 0תס פ5 רקי0י56 0ככית 6ססחות ק6י 65 3כ)יס סגפ5ס סיכ דס5ריך וס6סכ)י'

 : לקמן כ0ימכי' סרכ נו)'
 י'ו נתיכ ירוחס רכי' * נוטסס )פכין 5סחתיר ריס כתכ נויטו]כח[
 תסר"0 כת0ו' וכ"פ סר6"0 5נו"0 ססכינוו ספו0קיס ויוכ וז"5כתכ
 3סחנוי' ל6ז)ינן 6ת"3 ו6פי' 0ס וכתכ ת"6 0" י"ד ח)ק נודיכסרי
 כ5י פ5יטת 5פנין 065ור 6י1 ומקיכמי1  יימן 3גי יסכיס'סררית  ס6ר פס סקדרס יח5ו 06 נו"נו 3נופקס כזחנויר ז"3 0סי"ןכיון

 מס'5  ססו3זן גגר ס'  כטיס ויס רכוס  סיטן 06  וכן  מכו"סמגי0עי
זשש3



חמאת ענו'ם %שליקתית188
 היכרא כה"נ דכל ]כט[ שבת במוצאי לברי מותר בשבת לחולה שבשל עכו'ם הרא"ה בשם הר"ן שר כתנטר

 : עכ"ל למיחש וליכא להאית
 חשוב שהוא ודבר חי שהוא כמות נאכל שאינו דבר אלא עכו'ם בישולי משום נאמר דא"נו הפוסקים כתבוכמז

 שהוא אע"8 תי שהוא כמות הנאכל דבר אבל ]5[ לפרפר' צי הפת בו ללפת עכו"ם מלכים שלחן עלושלה
 נאסר אינו חי שהוא כמות נאכל וצאינו אעאפ מלכים שלחן על עולה שאיצ או עכו"ם מלכים שלחן עלעולה
 על עולין דאין עכו"ם של קליות לאכול דמותר מהמ"א פי"ז הרמב"ם כתב מעמא ומהאי עכו"ם בישולימשום
 העכושם מבשלין או ששולקין ערביזין שקורין קמניות לאבול דמותר מפראנ מהרא"י וכ"כ ה6[ מלכיםשלחן
 או מכרייתו הנשתנה דבי בין לתלק דאין ללמור יש ומכאן יומן בני אינן כליהן דמתם כליהן משום לאמורואין
 הנשתנה דבר אלא לאמור דאין דכתכ מעמירין אין פ' כהר"ן ודלא ]5ל פומקים שאי הסכימו וכן האו"ה וכ"כלא

 קודם חיין שהם כמו ונאכלין הואיל מברייתן עגשקנו דברים אפילו דמקירין הפומקרם מדברי ללמיר וישמברייחו
 הרמב"פ וכ"כ שנשתנו קודם חיין נא5לים והנורננים הואיל והעבו"ם שעושין הפובידלא ]3ג[ לאכול מותר א"כעגשתנו

 המרדכי כמנ זה וטטעם לפנם, פעם נותן כליהן רמתם לכליהן לתוש ואין ]5ר[ עכו"ם של שמן לענין מהמ"אפ"9
פרק

 ':קבמנדעע
 5אגו וכויטכו סרנ רועת נסימכיס וט"5 י"6 דין נ"1 נ55ה2'5
 ססייחו סכ5יס 65סור ר6ין פסיט6 6"כ כתוכו סמתכק5 .6וסל
 וקי"5 נו0 5פי כתכט) וד6י מ"מ דכוק כטין סומן 06 ו6ףפמסס
 ססו6 כיון פיריס . כס"ג רכ5 ]כט[ : וק"5 כטי5 כפ5מ6דנלע6
 כי טכו"ס וכק51י סיכר6 6יכ6 5כס) יכ51ין 6נו ס6ין 3סט0מכס3
 מעמירין 6ין וכפרק ס' ס56ס כהסוכס סר"ן כ"כ מיתסי 6065י
 סקיג ג' כית סכיטי סטר סכית כמסמרת וסרסכ"6 סל6"סכסס
 ט5מו 5חו05 6פי5ו סותר ס65 וחס וח5י5ס וז"5 וכתנ סר6"סט5
 46 6סור קכת ו5מ651י כסכת וסייכו כ5כך ס5ורך כטת656
 61)1 נכוכיס ודכריו י"ר ס"ק קי"ג כסי' סט"ז וכתכ טכ"55חו5ס
 פכ"5 5סיתר פוסקיס סי' 65 סרסכ"6 יכרי ורח"6 סכ"יר6ס

 :.:גיינג:ן%ש4שבמ84
ששצ4שהי_% מף":ש י:כי 5ני:ן :גךו"]ן"ך וי[

 ח,ווק ו"'ן מוחר'ן טנו.ם ו;)ק' חורמסי ןנ" סגתכט.נ

.ן"
 ויי,ק' קל 3 ז. כ) חת,רמס'ן מ,מרק ור,הס הח!רמס'ן

מששא"  " 1' ~משומ "מממפ  א*;ן , ,י *א*ן  שש,ינ ן "" " """עע

 סססמיט מון 5סחמיר ס3"י דננת סגס וכתכ ס"ת ס"63"ח
 ס6וסריס 5סתיר יגס דכריס כע5 ונוי סר6"ס רעת סק5י3ספל
 פ' כסכת . חי ססו6 כנווה סכ6ג5 רכר 536 ]5[ : פכ"5 טע'טמורי
 כפסו ט5 63חנוורי ר6וי חסי3 ר6דס מכו6ר ג"ח דף טומכין3מס
 6ותו ססי061 5סי ופירס"י חי טסו6 כמות סנ6כ5 כרכר6ף
 רסכי מסמפ זו  סו:י6 סעתיקו וסר6'ס סרי"ף וגס קי"גבן נכ"י סוכח כתסוכס סרסכ"6 וכיפ יותר ומיק5 פומל מקי5ססו6
 סטור ט5 כתינזס וסכיח 3' ס"ק קי"ג כסימן ס3"ח וכ"כת6
 רכזנון ר6ף וסס"ט סטוי ורמת 3ומר ו6פסר כן פטקו ס65וסס"ט
 .מ"נו יותר 3סק5 ד65 סיכי כי 3סחנויר חסוכ 65רס ר6ויסס"ס
 כסמגתו רכי5ס פ"ק סר6"ם כתכ וכס"ג 5ז0 חוססין 116טכקיו
 6יק5ט 6כ6 כר חיי6 ר' יסתע36 ר' כפ' 6נוריכן 11"5 ר'תפ5

 נני ס6יגו לפי ו6כלו פכו"ס רס)קי תורמסי 5סו ו6סור5גכ65
 פו5ס ס6ינו 6ו חי ססו6 כ:וו סכ6כ5 ככ) 5סק5 נוסגין ו6נןתורס
 טכ"5 הויס ככי 6כו ס6י1 5פי מחמיריכן 651 מ5כיס סלתןט5
 כ6"ח כמכו6ר קי"5 וסכי פ' סי' 65ווין וססמ"ג דגי5ס סתו'וכ'כ
 חכיכ מסרי"ן כהסוכח וכ"כ ס6חרוכיס כ5 רעת וכן תקכ"וסי'
 סיינו 65חמויי חסוכ 6דס ו5ריך 60 61"כ ק"מ דף ק5"חפ56ס
 סירס 3כי פ6ינן כמקוס טתנוירין ג"כ וסיו 0ק"ס כזנוןדוק6
 טי' יקריס סנחומת ו6ף גטעות חייסיכן 65 סזס 13מןמס6"כ
 ס6מרי ל6 ר"ח  טל  סחולסיס יטימתס סר6"ס  ר6ף כתכקי"ו

 ו"3רס סז0 סרע 3רור נו"נו סס פרס נמ  וויס ס3ני13פניסס
 סו6 רפט ו63מח  טכ"ל תורס ככי ס6ינן מווס כ"ע וכו' חכמי'חכמות
 סנ6כל רנר  רפתירין  ו6חרוניס  ר6סוניס  ספוססיס נל  מספמות דנג

 וכן הור0 כני 65ינן חייסיכן 651 כזנוכנו  6ף תי ססו6כמוס
 רטכסיו כח5 5ריני ס"ר 3סג'ס ונ"נ ס"י  דף  סנט סכ6רמסמפות

 רל6  ר6ף ל"ל  וסטפס גרר 13 ונגדור י3סטס  תוטסין 6כו6ין
 חורס 3ני  ל6ינן מוחיקיס יותר סיס  סס"ס  3ימן פ"פ ררי6כסור
 טכסיו כמו  לפניסס סרורס סיסס ול6 פס  פל סיס גרססס סכללפי

 ספוסקי' דטת *יסכ כנ'ל כס"ט )פניגו סססריס תרפסוקגספקטו
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 ש%עהמאת עמים בה4%קתוה

 ומימן %ל ריש אלו מרינימ עוד ועי*ן עכו'פ של מרקחות לאבול דמותר הס[ טברכ'ן כיצר ת% מעמיד4ן א4ןפ
 רק חיין נאכלין 'טאינ' רדבר4ם בנמרא ואמרינן עכ"ל מלכימ שלחן על ועולים חיימ נאכלין ראינן עכו"מבישול4 משום אמורין שלחן הנרעין עם המרה נקליפמן שמרקחין נדולי' דאגוזים אלפמי הנהות מצאתי ומ"א ונ"פל'ה
 אכילתן וערמונים דחבושימ ט"נ כלל או"ה וכקב ח9 שהוא כמות נאכל מקרי לא המרים תמרי' כנון הדחקעץ
 דהא בערמונים נראה ואינו עו[ עכ"ל עכו"ם בישולי משום בהם ויש הדחק ע"י אכילה מקרי ח'ין שהםכטו
 בהו ויש לפרפראות מלכים שלחן על עולים ופמריות דכמהין עוד וכתב חיין אכילתן רוב אלו מדינותבכל

 ור"ת שרי ישראל בכית ב4של אם אבל העכו"ם נבהק רק בכה"נ לאמור ד"רן אכרהמ ר' בשם הפ4"ד כהבין : עכו"ם בישולימשום
 דשפחות הרמכ"ן בשם חיימ אורחת כתב מיהו כר"ת הפומקים רחסכמת ב"י וכתב עכ"ל נוהגין וכן עליוחולק
 וכתכ שלהן מכישול ליזהר דיש כחכ והרשב"א עכ"ל נהנו וכן זה לענ4ן עכו"ם בכלל אינן ישראל שבכיתעכו"ם
 וכ"כ בנחלי' הכית מבני % יחתה שלא אפשר דאי מימכין דאנן בדיעכד להת'ר נוהנין דאנו ש"ר בהנ"המהרא"י

 ישראל: ככית עכו"ם בישול דמתיר אנרהם ר' אדברי ולממ*ך להתיר נוהנין דבריעכד "1[באו"ה
 חתה בלא מתבשל שהיוץ אע"פ בנתלים ישראל חתה אם אכל עכו"מ ע"י הבישול כשכל אלא אמרו ולא4וץ

 והבי נוחג4ן רכן האו"ה ופמק ומהו"ם והרי"ף והמרדכי הרא"ש כ"ב שרי ררומאי בן כמאכל שנתבשלואע"פ
 כוותייע דנקמינן ב"י וכתכ דרומאי בן כמאכל שיתכשל קורם לחתות דצריר שכתבו פומקים כשאר ודלאנהוג
 באיסור עלייהו לממוך אינן ובתראי המקילין הם כד~צ כי נ"ל ולא ויו"פ שבת לצורך או הדחק בשעת לאאם
 בפה נישח דה"ה כתב ומצאתי מהני בכוונה שלא חיתוי ראפילו דלעיל מהרא"י מדברי ומשמע עכו"ם כבישוליקל
 הכי דבלאו אע"ג ])ח[ דמה4 חיהעי לענין לן דקיימא ומאקר דמי כנופו נופו רכח חיתו9 כמו מהני במפוחאו

 : ניפוח לענין וץ"ה מתכשל היהנמי
 עכוש שמצ% ורוקא מותר אח"נ ו,עכו"ם שחתה פי על אף וץאש אצל הקדרה ישראל הניח אם ,הפיי כחביכם

 אצל והחזירן ו,עכו"ם ובא דרומאי בן כמאכל שנתבשל קורם ומלקו הישראל הניח אם אכל עט[ האשאצל
 ונמרו האש אצל והחזירו עכו"ם ובא אח"כ שסלקו אע"פ דרומאי כן כמאכל הניע כבר אם אבל אמור ובשלוהאש
 אם הרשב"א וכתב ולהקל דבריהם מפק ה"ז דרומאי בן כמאכל שנהבשל קורם מלקו אם מפק היא ואםשרי
 אמור זה הרי ומץכשל באש והפך ]מן עכו"ם ובא להתבשל ראוים היו שלא עוממת נ"לי' אצל ישראלהניחו
 כמאכל ר"ל זה בענין האמור בישול רבל בהכ* מני דרומא4 כן כמאכל להתכשל אפשר היה ואם ב"יוכתב
 לא אם השפרר העכו"ם יה~צך לא חאש אצל צלי עם ,צפין" ישראל הניח אם ולוץ י ב עוד וכתכ דרומאיכן

שבצלה
 יעקבמנדצע

 יט"ס מטוגי6 סוכיח נ"ר טי' כתטוכתו 0יכ וגט סטמן "תפוגס
 דכמכ ד60 51") סטלון 6ת פוגמין כעין סס 6פי)ו סדכויסדכ)
 ק6י 6טיון )16 יומן כגי 6יג1 כ)י0ן דטתס סטעס סכ06יכ
 ק"ג טי' כט"כ ועיין מסרר ק6 כוגורגנית טעיטין 6פוכיד)66)6
 כנוס טרעת וסוכיח כתטוכתו סלכ ע) )סטיג טס6ייך י"גט"ק

 כנוסקס( ונעקס ט)וק )6פי)ו דכטיון ו6חיוניס ר6סוניספוסקיס
 סט"כ ט60ריך כנוו נכוניט ודכייו )קכח נ"ט כקר 16סמנוגית
 3טוף 0רכ פ) טט סק"כ ט0טיג טמס 61ף ודעת עעס כט31סס
 )טגס 0וי דכטנזן )סוכיח סט 0רכ כוונת דעיקר טסכין טגגדכריו
 ניחוט )ת6י ס)יק6 מסח6 )"ח דף מעמידין 6ין פ' ד6ית'מס6
 ל5י  סתלונית  5ממרוכת דסיינו טרי ממרי עייוכו נוטוס 6י)0
 פ)יו קס סט"כ סטיג כן 1ע) סרמכ"ס וכדפת )פגס דס1יט"מ
 רכריו תוכן ע"כ ק6י יין ד6תפרוכת רט"י כפי' ספוטקיםדדעת
 0וכחת דעיק' טמ סל3 דכיי תח)ת סט"כ נון כמע)ס וכוד6יסמ
 )טכח סנ"ע 6יטוי דכר )טוס 3מיחט 6יכ6 ד6י )פירם"י 6ףסיכ
 דכ) 6)6 )מיחט 6יכ6 60 גיחוט )מ6י כט"ס ק6מי 6מ6י3טמן

 טכ' סתטוכ0 כטוף סרכ 0ווכת ג"0 וז0 )פגס נ"פ סטסדכליס
 כמו ד65 טס 0יכ כוונת וכרוי פטוט זס 5עי) ט0וכחתיכמו
 טיט ד6ף 0)) נווכיחח 6ינו 11 י6יס גט מ"נו טס סט"כטסכין
 ננכי כטמן )טכח עעס טגותניסדכרים

 טנתעיכ חוססין 6ין מקוס
 ניחוט )מ6י טס סט"ם ק6נוי 1)6 מחזיקינן )6 ד6חזוקיכתוכו
 כטזף טט ע5מו 0יכ וכ"כ )סתערכ ורגי) ססווס כדכי6)6

 גו31י וכלעת סם"כ )דכרי )חוט טיט פטוט נ"5 3גןסתטוכס
 כו סנתערכ כוד6י טידפינן ד,ק6 זס וכ) סס טסכי6טוטקיס

 6ין 0טתס נון וד6י 6כ) יונון כגי כ)יט טגיטת כו סיט16
 5חוט 6ין וגס ספוסקיס וכ) סט'ט כמטמעות קמן גכי)חוט

 6ט 6ף זס 1)פי ע"ס כביטס ע"י רק 6ותן מכס)ין ט6ין3פי
 : כ"ד דין כטמוך טיתכ6ר כמו נווח' נ"כ סככיס' 6חרמכט)ין
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 כפ/ דכתכ יונס ר' מרכלי נוטכוע וכן עכו'ס כיסו)מקוס

 כגון וכו' חי טס61 כמות סנ6כ5 דכי ס61 ו6ס 11") פ"6 )' דףכי5ל
 ג"כ סכיסו3 ע6חר 0טן כ"פ תח)ס מכרך וערמוניטסחכוטין
 דעיק' כיון סכתכ כ' וין מ' כ)) 160"ס ~וך)6 עכ") ספןכ'פ

 ענוק כטפל וכ"כ סנ"כ( חיין ע5יסן נוכלכין כיט1) ע"י6כי5תן
 16"ס טפר טכטוף בסג0ות ועיין ע"ט י' דין ס' כ))סכרכס
 נוסגין וכריעכד ])1[ : עומוגיס )ענין מחו)קיס דיניס טטכתכ
 ססטפחס יטר6) ככית 5סק) נוסגין 3כתח)0 61פי' 11"5 וכתכסיכ חזר קי"ג טי' כס"ע 6כן כסימני' )קמן סיכ כ"כ דיפכדיק )כתח)ט 3סתיר 6ין ג"כ יטי6) טככית כספחות 61פי)1 .)י*תיר
 פ"כ סכית מכגי 6' יחתס ט)6 6פסר 6י כי מכט)תעכו"ם
 5נ1 קגוית ט6ינן ט)נו טסחות כין טמח)ק ז' ס"ק בס"כוע"ם
 : עכו"ס נ6מנות כלין )"כ וטי' כ)5 ופיין כ"ז כס"קוענו"ט
 סט"מ נוטמעות ומ"מ נוחכט). 0יס נמי יכ)6"ס 6ע"ג])ח[

 ס16"ס וכ"כ ס6ס עטקן סכיט1) )קרכ ק5ת כחיתויסכוועי3
 טמ טייס 6ך יכ"כ טי' נו0רי"5 וכתטו' ט"ג 36ף טי'וס6גו'
 רק דס61 מטעס מ0גי קיסמ סט)כת ד6פי' סימכ"סל)דעת
 נוסני נ"כ סכיט1) מקיכ 6ינו 6סי' 6"כ כע)נו6 0יכי6מטוס

 עיין טט סכ"ת 0מ"ט וד63 קי"ג כטימן ו0ט"כ וסט"זספריסס כתטוכתו 0רב כנו"ט ח,יד כטומן סחכיות טנווטחין5חטט
 5' מטוף מקנופ וכן פ)יו )0סיגו סס6ריכו ו0ט"1 3ס"כסס סס"כ דעת כן גס וזס פ"ט )סיתר6 רכי' עענויססס
 ססלכ רק כן 6ינו 0רסכ"6 5סון . כ6ק וספך ]נו[ : סססטו' ס"ק קי"ג כסי' סעתיק מ"מ כתטוכתז סרכ ע) ססטיגס6ף
 סי' כרליטס וטיין סלקכ"6 דכלי סספתיק סטור מ)' כן0כין עסק 63י כתטזכת ועיין וק") זית טמן סית' )טגין דכליוט'

 ש,יחי"י



המאת עפ" מ1*יץתורת140,
 בגמ' אמרינן וכן כלל חניח לא כאלו הוי נצלה דיה לא הפכו לא שאם דמאחר דרוסאי כן במאבל ככושמלה
 פא"מ הר"ן כתב כנ : בדיענד טהני דכהצ כ"ש מהני דחיתוי שנתכאר מה לפי אבל עכ"ל לצלי וה"ה בישוללענין
 אם האש הישראל רעשה אע"ג ולכן עכו"ם כישולי לענין מועיל חתנור שגירת או האש עשיית דאין ושרח שנ"ורף
 בהמצובה הריב"ש וכ"כ כלל מפק בדבר ואין ז"ל הראשונים המפרשים כתכו דכן וכתב אמור לגמרי עכו"םבשלו
 לחתיר בפשימות דנוהנין לעיל שכחבתי מה ולפי עכ"ל בו הנים או שכקררה בבשר הפך שאם הרמכ'ם כדכריפי' מהמ בהן הפך שאם בש"ם דאמרי' והא בישוליהם לענין .מהני לא דחיתוי להו מכירא רבוותא הני דכל ב"יוכתב
 חרכר דנכר מהני חיתוי דדוקא ולומ= לחלק דאפשי ואע"נ בתחלה האש עשיית ע"י להתיר דיש ה"ה אח"כ חיתויע"י

 לו נראח שלא ב"י רברי לפי מ"מ ומוריד מעלה אינה הקרר' שהניח' קורם שעוש' האש אבל האש אצלהמתבשל
 הרליקה דאמ מהר"ם בשם . והיתר באימור בתב מזה נדול . האש עשיות כ"ש ]מ6[ שרי דחיחוי קי"ל ואנן זהחילוק
 הנים ישראל ואם כא רשרי: בעצמו האש א'צה אם וכ"ש מותר חבשיל בו ובשלה ישראל : מא האשהעכי"ם
 האש דעשיית דם"ל רבוות' לאותן רהא רשרי נ"ל מתכשל היה ה"נ שבלאו אע"פ שכקדרה בבשר הפך אובקררה
 הכי בלאו מקבשל חיה אפי' דחיתוי וק"ל דנוהנין מה לפי א"כ בקדרה והפך הנמה מהני אפ"ה מהני לאוחיתוי
 אלא זה לבשר נתכווין לא אפי' בישול לשם העכר"מ כשמכווין אלא אמרו דלא כש"ם הוא וכן הי"ד כתנכב : באו"ה טשמע וכן כנ"ל בכה"ג הנם' או בקררה הפך דמהני כ"ש דרומאי בן כמאכל נתבשל כברואפי

ן
 התנור שחמם כנון ]מנ[ לכשל נתכווין לא אם א:ל אמור ונתכשל בשר בו והיה בו לבשל התנור שמחמם

 שחממו א;"פ בשר בו שהיה ידע אם אנל בשר כו שהיה יודע היה שלא ורוקא שרי בשר בו והיהלדצעחממ
 שהוא ורשב"א רש"י כתב 'דרוסאי בן מאכל ב"י כתכ כנג : ואמור לבשל ג"כ חממו שמא ]מג[ חיישינן בולהחחטם
 עלייהו לממוך והרשב"א רש"י חם כראי בישול חצי שהוא שבת מהל' פ"מ כתב רהימכ"ם ואע'נ בישולושליש
 או עכו"ם של כבוש או עכו"ם של מליחה אבל בישול אלא אמרו ולא בי"ד וכתכ כנוש : דרבנן עכו"ם בישולבאימור
 עד מלחן או ]מד[ שכבשן קפנים דנים או בשר הלכר שרי כמכושל וכבוש כרותח הוא הרי שמלוח אע"3 עכו"םשעשנו
 שהוא כמות הנאכל דבר הוי ]מס[ אח"כ וכשבשלן אומרת אינה שהטליחה אח"כ בשלן אפילו מותרין לאכילהשראוין
 ולכן הדהק ע"י אלא מליחה ע"י נאבלין אינן נדולים רנים אבל קפנים דנים ודוקא בישול ע"י נאמר וא'נוהי
 אלא נאכל אינו מעושן דבר וה"ה ]מו[ ב"י וכתב עכ"ל חי שהוא כטות הנא:ל דבר טקרי ולא הרשב"אכתב

 : נאמר אח"כ עכו"ם בשלו ואם הרחקע"י
 2 דינים י"ב ובהם 4 זה אחר זה תבשיליהן או תבינה בשר אכילת בדין . ע"ן ע"ו וסי'כלל

 וז"ל כתב ומי"ד המוני' בפי' הטפרשים והאריכו אח"כ גבינה לאכול אמור בשר אכל א"ר'חמדא פכ"ה אמיינןא
 עד בוקר מעודת שמזמן כשיעור שישהא עף אחריו גבינה יא:ל לא ועוף חיה בהמוה שנא לא בשראבל
 אפי' הזמן ובתוך להסירו צריה השינים בין בשר יש אם כשיעור שהה אם ואפי' שעות שש שהוא ערבמעורת
 לא אם המעפ זה רלפי ]6[ אררר זמן עד פעם ומושך שומן מוציא שהבשר לפי אמור השינים בין בשראין

5מ8א
 קיסס סק)גת וט"ס . מסני ס06 פטיית כעט 61[ : ע' שקי"ג
 ן ג~וג"~י:זף, מ:ק בנ טש,:מצ2:.קייהמן
 זס כדין סרכ 0פסק ריכי' 6)ו כ5 פ5 קסקיג 5"ט וף0כפ
 כן גס פכו"ס טיוט כ)6 מתכק) סיס 65 י6סי' כןו3רין
 נו0מפ נופמירן 6ין דס' וק"ס מסוגי6 וכ6נות י6ייתי מק"ו0לי
 6טור פכו"ס סיופ כ)6 מתכ0) סיס ' 65 י6י 3סיטך05די6
 פום סו6 פריכ6 ו6ו"ס סרכ סכת' סכ"0 וגס ליפכו8סי'

 קס סס"כ כמ"0 וסרכ ס6ו"ס דדפת 5") 631מת כדכ'0ס6ריך
 0רי . ד)6 6ף כפת מסני דקיסס סיכי כי 6' ס"ק קי"ג'כסי'
 6מ"ק וסנוכי 6)6 קי"כ כסי' ספוסקיס כמ"ק ד0"םמדינ6
 )סס וסנח רנוסגי ככ) כגי וכין) 6"י כני דכין מנסגיסכחי)ופי
 ג"כ טמייטכ סס כט"1 ופיין פכו'ס ככיקו3 ס"ס 6"כ5י0ר6)
 קס סייס וכט"ז )סחמיר ק5ת חק0ו מקוס ונוכ) 6חרכורך
 דפס פ5 )סמוך יס י0ר6) ככית דווק6 ס5כס )פגין וג)פ"דוז")
 דככית 6כרסס ל' כ0ס כטור דפס י0 סכי דכ165 כיון11

 פכ") )סק) 6ין פכו"ס ככית 36) 0)ק1ת 6יטור 6יןי0ר6)
 ונוטפס וסלכ ס6ו"ס פ) ו)סמוך סטסי' )6 וסמיק5 נר6טו5פ"ך
 פכו"ס: כיס1)י ק) כ6יטור פ)ייסו )סמוך י"ח וין )פי5 סיכ0ל
 דכריס 5ק6ר 6פי' 636 )סמחנוס. סתגור טחמס כגון]מכ[
 65 וכס"ג )6תוג6 סיכת' קד6 וכן כ6גס ס6ור טס5יתכגון

 נוותר ס6וזן וג5)ס רי60 סכו"ס חריך 6ס וכן 5כיקו5מתכווין
 )כך גתכווין 0)6 ווך6י כס"ג 55)ות ורך ר6ין :נויניס)מיכ5
 : קי"ג סי' כפריקס ופיין ופוסקיס כק"ס 0ס מ0כ6ר זס'כ)
 ספק כס6 6נוריגן ו)6 וס6 . ו6סור )כק) ג"כ חמנוו טמ6]נוג[

 ד3ך דס61 סכ6 דס6ני 5") י"ט וין כד)פי5 )סק5דכריסס
 16 ]מד[ : ס' ס"ק קי"ג כסי' סט"ז כ"כ )כי510 5כוון 1נ151י0רגי)
 סתו' 6כן ק6י נמי י6כ0' מ0מפ . 65כי5ס טל6ויין פדמו5מין
 כפוס  נ8כל  תינו טליח רכסר  כסכו פ'8 מ"ו ו% סחו)ןמ'

 כסג"ס 0ס סרכ וכ"פ פכו"ס 3י510י מ010 ונ6סי חי61:0

א~1עלב

 רק 6כק' ק6י )6 נו)חן 16 דס6י ו6פטר י"ג ספיף קי"גסי'
 ופול כסחס סטו' ל' כ6ן סוכ סטתיק 5כן מ5וחיס6דגיס
 נוחמת )6כי)ס 0ר6וי פד סיטכ סיטכ טמ)חו מיירי רכ6ןג")

 סטול דכרי )טר0 י"כ ס"ק קי"ג כסי' סט"ז וכ"כסנו)יחס
 סט'ג וכחנס )"נ סי' דחעין כפ"ק נוסרט") לפת ג"כ)וזס
 פ' סתו' מדכרי טי"ח סי' כ6ו"ח סגדו)ס כגסת כקיריפ)יו

 מ)יח כקר כסתס מיירי כטג"ט וסלכ סחו)ן כס' וסתו'סחו)ן(
 סוי ]נוס[ : וק") חי 0ס61 כנ1ו כג5 כ6כ) ט6ינו ווך6י 0)גוכפין
 רסייגו פוטק" ו60ר סתו' כתכו חי. ססו6 כנוות סג6כ)דכל
 נתכ0)ו ד6סי' כק"ם 6מרינן ס6 נ1לוק קטגיס ד6י ק5תגד51י'
 מ)כיס ק5חן פ5 פו)יס ק6יגס דכיון נ1ותריס ג"כ מ)יחסכ)6
 פ"ו דף וס0)"ס קי"ג כסי' וסכ"ח כי0ו5יס 6יסור 3ססכית
 כרגיס סייגו מ)כיס 0)חן פ3 פו)יס 6יגס קטגיס דדגיס דס6תיל5ו
 קטניס דגיס "כ) מ)כיס ")חן פ) פו)יס 61ינס חטוכין6ינס 16 סס קטגיס פדיין קפכ"יו 6ך גדו) 50סס 0גיר)קטגיס
 פ) ופו)יס חקוכין סס 0)סס 3גירול כקטכותס )פעסטגק6לו
 )דס 0ני גכינוטמידין 6ין ט' תו' כטסקי )דכריסססנווכת ות65תי מכ") כי10)יס' מסוס ו6סור פכו"ס 0) מ5כיס0)חן
 ג)י רכי גי)דגי ד"ס פ"כ וח"ך מכרטין כי5ד כט' כ"יר0"י וכןדג
 מפו0גין קטגיס דגיס 6פי)ו מקמפ 1 מפוקן דכר וס"ס ]מו[ :פ"0
 כ)) כ6ו"ס 6כן י"ח כס"ק סס"כ וכ"כ סכי ריג6גמי
 כ)6 כך סכ6כ)ין קטגיס דגיס מיגי 0יט כתכ ע"ז דיןנו"ג
 דכריו ספתיק ק)6 וסרכ ספכו"ס כט5ן 6ס ותותרין רחקטוט
 חו)ק 6יגו סכ"י דגס 0סוכר 6פ0ר מקומות ככ) כדרכוכ))
 6)6 נ6כ5ין ט6יגס 3וכר~ס מיירי טסכ"י לק ס16"ס טסכזס
 ימותל פ0יט6 וחק כ)6 סנ6כ5ין כרכריס נוק6"כ סרחקפ"י
 ופות ססס כתכ י"ח ס"ק קי"ג כטי' וסט"כ סיכליס ככ5גמי

 6)6 06)ו )6 6ס סטעס 1זס 1)פי ]6[1 . וע"ז ע"ו רסף'כלל : פ"ק נומו5קיםן
 כתכ ט"ע סי' כטט"ז . )תינוק5פסו
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 צ16עאוזכם4*רצ נבעה אהר בשר אבילת-ןתירת
 שב*ן בשר משו4 לשראיה נ"פ וחרמלם פעמ מוציא אינו אכלו שלא רכיון להמתין א"צ לתינוק לעמו אלאאכלו
 יפוב להמהין צרץ4 לתינוק והלועם השינים. בין נשאר אפף מותר כשיעור ששהה לאחר דבריו ולפיהשינים
 הרם:"ם בשם ב"י וכ"כ פכ"ה הרא"ש וממקנת קע"נ מימן א"ח המור ממקנת וכן ]כ[ עכ"ל מעמים כ כחומרלאחוז

 כל ריש והמררכי והתום' בשר לאחר מיר והדחה קנוח ע"י לאכול המתירין תם ורבינו ככה"נ ודלאוהרשב"א
 וכל רבנן פלונ רלא טותר וברכו השלחן מלקו אמ לאלתר אפילו אלא שעות שש בעינן דלא כתבוהבשר
 ש"ר כהנ"ה מהרא'י כתב המנהג ולענין דהמ"א. פ"ם מיימון והנהות אשר"י הנהות וכ"כ שרי למעורהממעודה
 רמז מצינו רלא ואע"ג נבינה צכלין ואח"כ וברכו ומלקו בשר מעורת אחר אחק שעה להמתין להקל נהנורבים
 כצשכין הצנועין אמנם למעודה ממעורה להתיר כתכו וראבי"ה והתום' הואיל כידיהם ימחה מי ט"מ זהלשיעור
 'נזפ מ(חא ז,עג'קן ג(ץמזג1(ג,בן:יד; אפילו נג[ המזון ברכת שבירך ואחר שעה לאחר לאכלו דנוהנין וכתב בארוך וכ"כ עכ"ל שעות שש עד"ייהם

 נרפח
 ח'ה

 ז ]ן[
 ברח"מ קורם שעח המתין אם בין חילוק אין מהרא"י עיבתב הקולא מעם ולפי האו"ה עכ"ל גבינה לאכולטנת
 דחשביק שעות ו' שיעור לענין ע"א שתי"ו רף הר'ן וכחב בנתים המזון על שיברך ונלבר נהגו וכן ברה"מ אחראו
 קיצח מידצ אח"כ שעות עמח להמתין צריך אין השינים בין ביטר אח'כ שמצא אע"ג האכילה עיקר מזמןלהו
 אחרע לאעבול מותר נכינה אבל הפי"ר כתב ערי ננ שעה: בהמקנת המנהג לענין וה"ה ]ס[ עכ"ל בעינןהפה
 רצץ ]ז[ קינוח עושין רבר ובכל יפה פיו בו ויקנח בנתימ רבר שילעום הוא והקינוח הפה והרחת קנוח ע"י מירבשר

 לשרות נוהגין ויש במים או ביין פיו יריח ואח"כ יפה מקנחים ואין בחניבימ נדבקין שהמ לפי וירקא והמרימקמחא
 ממקנת הוא ובן עצמו בפני א' כל לעשות מצב ויותר והרחה ק'נוח בשביל עולה והוא ולאכלו במים או בייןפה

 העולם נהנו וכבר קינוח בלא אפילו להחיר יותר עור מקילין ויש לבר קינוח ע"י להתיר מקילין ריש אע"נהרא"ש
 בנתימ ירים נמילת ג"כ וצריך יפה ומדיחו בפיו אצכעו משים היה רר"י בש"ר וכתב ב"י וכ"כ והדחה קינוח להצריך]'[

 בחמה בבשר דוקא זה דכל יל הרטבם וכתב פ-ץ הי"י כ"כ ארעחיה ולאו בידיו מה דבר נרבק שמא ביוםאפילו
 נמילה ולא הדחה ולא קינוח לא א"צ עוף בשף גבינה אחר לאכול רוצה אם אבל בהמה לבשר רומה שבשרה חיהאר

ובמררכי  יעקבמנהת
 5סמתין 5ליך 3תיכוק 5עסו 656 6כ5ו 65 6ם 1)פיכךוז"3
 5ו ונווטג כפס )1 גס6ר סכטר טעס מ"מ 6כ5ו 6650פ"ג
 לטפך וסס 5כ6ורס תמוסין ולכליו עכ"5 6כ5 כ156 ס0ומןטעס

 כ' ס"ק ט"ט כ0י' ס0"כ ט5יו נזתמיס וככר סטויממ0מעות

 סי' כ1 1כ5 וטנו'ק וסנז"ג וט"ל ספ"ס ור6כ'ן ו6גודסכתרלכי
 דנפטי' נזטכר6 סרכ ו6ו5י ע"ט רי"מ כרף ס5"ח ג"כמחמיס ז* וע5 5ו י65 מ6ין 5"פ יחד סרפות סגי 0טרגיכ וסי3ק'(

 . *-גש גווג,ק נזגננ גגג ן ,1 ג. ו,1 י* 11 11.5 'יג1מ,ם ג"עשגימיע,~שנש"*" ק,י"נגףגן וגגט 7 כ,ט ,ונגנן ג,;מנהו טיג( קג1,כ1ןגומנ
 6פ" יאעולס כ16ת1 6כ) סטי"ד וכתכ ה"5 1' רין נו'כ)5
 טפס מוטך 0סכטר כלפר0" 06ור ט0ימס כין כ0ר יס656

 טעורס ער 3סמתין 5ריך 3תיגוק ס15פס וס5כה 10מן1נז51'6
 6"5 זט דלטמס רק ק6מל )6 סטי"ר רגס ופי"5 עכ")6חריתי
 מ"3ו 6כ) כך כ5 טעס מומך 60יגו )פי 0פוח 00ט5סמתין
 טעס מוסף רמ"מ כיון 6חת 0עס סמגסג כפי 3סנזתין5ריכין
 00 מסרי") נז)' ק5ת מ0מפ וכן ומסרי"5 ס)כוס כווגת 11סק5ת
 טעמיס 0גי כחומ' קיע ד6גו זט 3כ) גפקות6 6ין ליג6עפגין
 ככט"ג ד)6 ער . 6"ח סטור מ0כגת וכן ]כ[ כ0מוה:כמ613ר
 3פגין 651 0עוח 0סס סמתג' 5פגין 3פגין ק6י זס כ)וכו'
 6ף . וסרחס קגוח 653 6פי' ]ג[ : וק"5 סטפמיס 0גיחונזל

 ס5כס 5פטק כן לעתו 6ין מ"מ ס16"ס לכרי כ6ן סרכ0ספתיק
 3סמתין וסמגסג וז"5 זס כלין ר5קנזן כ0ימגי' 5סלי6 סרכוכ"כ
 רעיקר כיון סרכ 50 רטפמו 51") 3פי ספס וקיגוח וכו'0פס
 וטר6כי"ס וסתו' סו6י3 3נוחות 60ין מסר6"י כחכ סמגסג0מך
 פ"ט 0י' כ0"ע כתכ וסרכ 05עולס ת0עולס 3סתירכתכו
 וכירך ט5ק 06 מיר לק 5סמתין ר6"5 די"6 6' סעיף3סג"ס
 טמתירין דדעת 0וכר 0סרכ סרי עכ"5 וסדחס קיכוח פ"יתותר

  )וס6ו"ט וסדחס קיגוח ע"י 656 05מוך 60ין כגדון 3טיות סדין:ן )כ6 רי כן ע) וסרחס קיגוח ע"י רוק6 סייגו 3טעודסמ0עורס
 תח5ס'כטמדז 3כרך ס5ריך ו5כן מטר6"י 50 טעם 0כר 65"כ

 וכ0"ע כ6ן סרכ דעת זס 03יטתו( 6זי5 ע"כ כ0תוךכתכו6ר
 1' כס"ק 0ס ס0"כ כמ"ק וד65 3' נ0"ק 0ס סט"ז וכ"פ פ"ט0י'
 קיגוח 653 6פי' 0גי 0עס כסמתג' סנזגסג ל)פי טלכ כ1וגת0פי'
 פכ') כזס )י מוכגיס 6יגס רכ"ח דף ס)"ח ודכליוסדחט
 6יגו טרכ דרעת כפטיטות מוכגי' ס95ח דברי 631מתס0"כ
 ע5 3כ6ורס חנווס סרכר 63מת 36) כמ"ט 656 סס"ככמ"0
 וכירך סיק ד6ס י"6 ב0ס כפ0יטות כ0"ע סס כמ"םסרכ
 סר36י"ס כ0ס "פוסק'ס כ) דמ0מפות וסרחס קגוח פ"ינזותר
 פו0קיס ו)6וחן וסרחס קיגוח 61"5 וכירך 03)וק ד0גיוסתום'
 )ופיין 03עודס מ0עולס 0סייס 5ליכיו 65 וסלחס תיגוחס5ריכו

 ט( וסט"ז כזס נזסלי' 6ין 36) סרכ כויס כ"ע טי'נ0"פ
 )ספ 6ין כזס גזטריט ס6ין ט6ותן ות0יק כז: ט6ריך ג'כ0"ק
 רכר וור5 רוס6 טלסו  כס3ו ול6גי"ס תו0' לי:6 0יסנוכו מספ)
 6חת כמסיכס עזס גזסרין 60ין פס טליסכ פ5טו יחרלס'

 וסלחט קיגוח פ"י לתתיר ס'ג 3ע5 ע) דמומכין ו6ס0רעכ")
 מ'מ עכלי 3ע5ת6 חותר6 סתזון וכרכח 6חת כ0פורס6פי'
 כירך לכ65 טכתכ ס' 0"ק פ"ט סי' כ0"כ ~עיין יזסרסיר6
 סתזוןכרכת

 5עגין וס"ס ]ס[ 6סול: סיוס כ) %6' כגתייס '
 לסמלקרקין כטימגי' 5קמן 0ייס סרכ טפס. כסנזחגתנזגסג
 ס"ע סי' כט"ע סלכ וכ"ט 0פות ו' כסנותגת ע5מן ע)יחנזירו
 חויס ריח כו טים מי 5כ) כן )ע0וח דר16י מסרט"5וכ"כ
 גכיגט ת65כו) גמגעי' וים וז"5 ע"ד לקכ"ג ח"ו סי' כו סכ)וכ'

 סיוס ח5י עד כחם)ס קס6רכו 5פי פ5ית 50 תגחסכ0עורת
 סעות קטם סיעור 5יכ6 תגחס מפורת ופד ומטס 15 קיוכ16
 סמ6כ5 גתעכ5 ככר 65כ51 ת6כ טס61 כיון 6ס חו00ין ס6יןוי0
 ו6עפ"כ גכינס 0י6כ5 קודס כ0ר 51סעי' 0יגיו 5ח5וח י60ך
 כטסיית %6 0ימ* ח5יות פ5 )0תוך ר6וי 6ין 6חרכזמן

 11"5 כתכ ג' סעיף ת5'ל סי' )6"ח כ"ג וכקילי עכו3כ0יעור
 כספורס  וכסי גניגס 65כ1) ס65 סכוסגין מן 60גי ע"פ61ף
  סטנועוח כחג ונסר ח5כ מ6כ5 )51:6 ר*טכסג  לסיימ ת"ת6תח
  ספ~ן  כרכט  טכרך 6ני  כך  ו6זר קורס ח)כ נז6כ5 6וכ65גי
 טסט  וכרון  וכספר פכ'ל כסך ט6כ5 6וכל 5ני ספסו,חר

 ח)כ ת6כ3 65כ5 סיטר  ללוסגין  טפס כטכ כ"ו טי'3ליסוטיו
  ירחק כפטו  יותר ולנ"נו וטייס 0ס6ריך ע"ם 6חת כספודסוכ0ר
 כע5 16 כו ס:5 כטס סכחכתי כתו 5נסוג וגכון עכ"5מסס
 טכ"ט כט"ס ומכו6ר . מקמח6 חון ]1[ : סגרו)ס כנסת0ירי
 קע"ג סי' 6קח סטור כמ"0 1ד)6 ק6מר קנזח6 מיגי לככ5 ק"סלף

 פ5יסס סטיג וככר 6סול ל0פלי קתח6 ללוק6 0סוס35וס
 : י'3 קען ספיף מ"ע כ0י' וסס"כ כ"כ סייון כפכ"סס)"ט
 3ליט6 קיגוח קתני יוק6 )16 . וסלחס קיגוח 5ס5ליך]1[

  נצסר"ס  093  פייטוני סגסות כ"כ יקליס סר~ס מסןל6יזס
סונ6



ןקכפאןן נכעה אחר כנ*ר אכילתדיךרעוף8רןע14
 המותלע או חדשימ ו' ישבה נכינה אוכל אם אבל ונמילה והדחח קינוח ע"י אחריוב'פר םיד ' לאכול הפומקים כמברת לנהוג יש חלב מיבי שאר או חדשים ששה ישן שאינו נכינה אכל דאם מ/ כללכחב והאו'ה עכ"ל היקל עוף בכשר אבל חיה ששו בהמה בשר ודוקא בשר אחר נכינה כמו נכינה אחר בשרלאכול שלא עצמו על חחמיר ולכן ]ח[ למעודה מטעודה שיניו בין גבינה אחת פעמ מצא דמוהר"ם כ' פכאה רישובמררכי

 מ"לכות פ"ם טיימ' הנהות וכתבו לשונו כאן עד ידיו לימול הוא חוב גכינה של תבשיל אקר בעצסוהבשך או בשר של הבשיל אחר עצמ' נבינה לאבול בא אם אבל מי"ר כתב ד : תחלה כשאכלו והיינו עצמובשר ד"ן בשר של בתבשיל ,דנותנו בסמוך יתבאר כאשר מהני לא ]י6[ אפבא 'אבל ]י[ בשר של תביפיל ואח'כחלב של תבשיל תחלה אכל אם נהת והכי מפרשי' יש בשם והרא"ש התו' וכ"כ עצמו מנכינה בידי' נדבק דיותרביום אפילו נמילה לתבשיל תבשיל בין דבעינן כתב ש"ד בהנ"ה אמגם מי"ד עכ"ל רשות אלא אינו ביניהםהנמילה ואפילו גנינה של חבשיל אחריו לאכול מוחר בשר של תבשיל אוכל אם אבל עצמם והצבינ' הבשר כשאוכלאלא מיירי לא זה יכל נ עוף: בכשר מיקל היה לא הזוהר דברי מוחר"ם ראה אלו ]ט[ רכתב בשר אקר בגבינהכמו עוף בשר אפי' גבינה אחר בכשר לוקחטיר ריש הזוהר בשם קע"נ סי' באו"ח כתב וכ"י בשר אחר גבינהאוכלין שאין כמו קשה 3כינה אחר בשר לאבול שלא רבים נוהגין וכן עכ"ל השינים כין נדבק כי למוהר"םכחומהת לנהוב חמידות טרתו
 כתב ףן ש"ר: בהג"ה מהר"מ בתשובת הוא וכן עכ"ל אחריו נכינח לאכול ומותר ]יג[ להחמיר נהגו לא בשרשל בקררה שנחבשל רק בשר של הקכשיל אין אם מיהו נדר לפרוין ראין וכתב ב"י וכ"כ עכ"ל עצמי כשר אכלכאלו אחריו נבינה לאכול שלא בשר של תב':יל אכל אם דאפילו להחמיר דנהנו כחב ובאו"ה שם מהרא"י מסיקכן שלאחריו וגכינה בשר של לתבשיל והדהה קינוח דבעינן ]י3[ ש"ר בהנ"ה מהרא"ף וכתב בשר של תבשיל רין לויש כהמה בשר שוטן ראפ"לו שכתב ממ"ק דברי על וסומכין דרבנן עוף ובשר הואיל אווז בשומן טקילין כישודלא נהנו שכן וכתב ממש ככשר ודינו להחמיר יש עוף בשומן דאפילו ש"ד ובהג"ה פכ"ה ריש במררב5 וכ"כעצמו בשר דין לו יש כשר של דשומן ש"ז מי' ה-שב"א וכתשובת עכ"ל נשר דין לו יש ירקות כגון עכ הוא אםאבל צלול דבר והוא הואיל בשר של תבשיל דין במרק רבותיו דנהגו ירוחמ רבינו בשם ב"י וכ"ב בשר שלתבשיל דיג לו דיש ע"א מ"ד דף רברים אלו פ' כתב יונה ור' עצמו בשר דין לה יש בשר של רמרק סמ"ק בשםמ"א
 חוץ ]טו[ דכר לכל אהיונים - כמים דינן אמצעים דמים חיים  אורחות בשם ב"י וכת: ן לנונעין: ולאלאיכלין אלא נמילה הצריכו שלא ]יו[ לן אכפת לא רנוגע אגיינ במעורה המשמ'ש שמש על פכ"ה רש"י כקב וז"לביי

 הראשונימ כמו נגיב' וצריכין עוד לאכול שרוצה מפבי מהן דעתו ימיח שלא וצריך בכותל אי כגופומ:שפ'טף
וצריכין  יעקבמנחת

  ונט3 עט") )טחנויר 6ין )יוו חק)ט 63 ס)6 3נוי 6כ) גקוכיסססיכיו
 6יפנ6 תסמפ תוטר"ס  רכרכרי ט"ו ס"ס פ"ט  כסינוןטס"כ
 תלט"ו טי' תוסר"נו כתקו' )טדי6 נוכו6ר וכן נכוגיסווכויו
 ים נוות)עת כגכיגט דלוק6 ג)ע"ל וז") ד' קטן כסעיף קסוסט"ז
 1)6 נוות)עת ס6יגו יטגט כגכיגט 6כ) נוליג6 1ט61 כן5טחמיר
 דע)ת6 מח)כ געסס לק כקיכס טוענורט 6סי חח)כגעקית
 וגיקל מקיגוח יוחל )סחתיי 6ין חנו6ט 16כ3 16וגתייכס
 פייסות כתוספת קגוטג נוי 06 כי ויריס פס וטלחטקיגיס
 פכ"ט נוטרס") . טזוסל דכלי מטי"מ ר6ט 6)1 ]ט[ : עכ')וזסירות
 נויירי דטזוסי )ונוי ר6פסר טזוטל תן ר6יט ד6ין כת3 1'סיחן
 דה זט)"ח עכ") וטרחט קגוח 3)6 16 גכיגט ו6ח"כ כסי163כ)
 סוגיח )לחות טזוטר נוס' וטכרע ל6יט ר16ן כתכ ע"6יי"ח
 חסגי טזוטר כס' יוח6י כן סכועין ר' עדיף 1)6 כ)) רי)ןלגנו'
 61פ'ס ל16ייית6 כח)כ עוף וסוכי כס"ם י"ע עס רפ)יגייכנן
 נופני נופורסת כייית6 16 נוינוי6 )נוקכק )ן 1)ית כר"עקי")
 סזוטיספל

 3' דין 5"6 כ)) )קמן ע5נוו טרכ כתכ וכס"ג עכ")
 טזוטל דג0 3חכנו' נו5רף ספר כקס כ' ט"ו ס"ק פ"ע סיוכק"כ
 )עי) נו"ק ועיין עכ") 6תית וכסעורט סעט כסמתגתמויס
 נעי)ט פ' . נוסגי )6 6פג6 6כ) ]י[ : טסכועות חג מדין ט'ס"ק
 )טדי6 טרכ כתכ וכן נוסגי וטדחס קיגוח ע"י 6כ) נוסגי )56כך
 6כ) ל6ס דגוסגין טלכ כתכ י' רין ר)קנון 61ע"ג כסינוגי')קנון
 ע5ווו כסי 6ג) כ6)1 6חר11 גכילט )6כו) ס)6 כסי ס)תכסי5
 ס) תכסי) כ6וכ) חס6"כ 6ח"כ ע5נוס גכיגס כ6וכ) יוק6ט"גו
 )קנון יתכ6ר כ6סי סכתכ וסיכ ט6י כו)י ל6חנוורי' )יכ6גכיגט
 )קנון כחו תח)ט כסר ס) כתכקי) יותר )סחנויר ויס )1נולסייגו
 טנוו וד)6 וכיוי פסוט טיכ כווגת זט כ) עגין 3כ) )66כ)
 ו3סינוגי' 3כ6ן סדכריו כתכ )כן ע"כ רי"ח רף ט)"חססכין
 ועיין נוטגי )6 ]י6[ : נוחחיגטו תחת6 3חד6 כו)י וכ6חתסותיין
 כזס גס )סק) סלכ ללעת נוקכוע כטג"ס נ' סעיף פ"ט סי'גק"ע
 11"5 גת3 כ16"ם 6כן ע'ק ס' טי' פכ"ס תסיס"5 פסק וכן געי)סעשי

 סס"ג וז") . 6חליו ג3ינט )6כ1) ונוותל ]יג[ : י"6 3ס"קועמ"ט
 גכיגט עס )6כ)ו ר6פי)1 יתכ6י 5"כ סי' ייס )קנון פ"ט3טי'
 06 ר6פי)1 טכ6 ר6סכ,עיגן וגל6ס ג"ט 3ר ג"ט דסוי נוטוטסרי

 יכס"ג 6יט1י ק) נותס1 ק5ת רסוי יפט טורחו ס)6 כקלרטגת3ט)
 ס)6 סנוט לכליו כ) וכ6נות עכ") טכ6 וקיי ככותח )6כ)61טור
 )טלי6 מכ61י רט6 טרכ 3רכיי נוירי קקס )6 ונועיקי1556לך
 )כתח)' 106' רכגתכק) 5"ס סינון וכס"ע וג"ח ג"ז וסינון כ))5עי)
 6חריו גכיגט 65כו) לנווחר טכ6 6סנועיגן 61"כ 3גותח)6כ)1
 יפט טודחו )6 ר6פי)ו 6נות לין טדין )עגין ונו"נו )כתח)ט6פי)ו
 גטי)' ט51לכ1 ס)6 ]יד[ : פ"ט ס"ס סכ"ח ג"כ וכמ"ס נוותיג"כ
 סי' כ6"ח טנתכ6י וכנוו )6כי)ס ר6קוגיס ג"י )עגין 6)6כן רס"י כת' ס)6 וכלו' ע"כ ק"ז רף כפכ"ט יס"י כ"כ . ל16כ)ין6)6
 רטעס 6פכ6 16 )גכיגט תכסי) כין 6נו5עיס נויס 6כ)קס"ג
 וסכ"י )גונע 6וכ) כין חי)וק ק6ין פקיט6 כיןי0 רגדכקסו6
 ורכייו י"ע קטן סעיף פ"ט כסינון טס"כ כ"כ גזט סגווטלכ
 סינוך כפכ"ס נוטלק") . כגופו נוטפסוף חוז ]טו[ : ו6מתי'3לוהט
 6ינו 06 )דכליו טעס ידעג6 1)6 וז") טר6כ"ל ע)כתכ
 6פי)1 כסתיטן ספסוף יועי) ק)6 טו6 גן ו6נות 6חרוגיס(נוי' )עגין )סי' טזסונו6 מן )גקות כ"ס טנו6כ' )טע3י' קפסוטמועי)
  ספסע 6ץ ו63תת  מכ"ל  3תסוט  6י כנויס 6ט כי '3כגר קפקוף6פי'

 עפיפ טר6כ"ר יטעט ל6 רור6י  תטרס"ל  טטכין כתו  נלל3סר6כ"ר
 רולט 06  לעכין ק6י )6  טפסוף טר6כ"ר רת"ס  פטוט  6)6כוס
 גגע וקגוח סגטי)ט 6חל 06 רק  3כוט) 16 3גוסו מלתולגסות
 3גטי)ס כנוו 6חר' גטי)' ד5ריך וגוסו כר6סו 16 3כות)יסססוף
 כתי' תס6"כ ליכול פור  סלולט  כיון  טימור 5ליכין וידיוי6סוגס
 סגעי)ם כפי' מ'1 סי' רעי0 כתנויס )סרי6 נו65תי וכן6חרוכיס
 3כות5 16 3גוסו ספסוף 6ט ר6קוגי0 נויס וז") 3טר6כ"דיליס
 3ויפפ 16  גט6כולס  גגפ  טמ6 6חרת גטי)ט 5ייך טגטי3ט6חר
 6סרם י"עט 6"5 6חרוני' ומי0 סע)יו גרוק  16  ט3כוח) 3סין16

פפ%8



 148עבןקפמאת תבינה בשר שבין הנפילהדיזרעדררן

 אפצעים המ4' 8"ז מיימתי הנהות ובתבו עכ"ל הרשנ"א וכ"כ ]ט'[ טשקימ שאר ולא הידים שמננץם מיםוצריכין
 פמ בירושלמי נרמינן ז : לברך שלא שנהנו ב"י וכתב תשי"ו דף פכ"ה הר"ן וכ"כ הולקים ויש ברכה צייכיןא'ן
 ב-שר לאכול ורוצה נכינות שאכל מי פי' פתיתה לנער צריך קופרא למיכל ובעי הוביץ דאכיל מאן דבריםאלו
 הלהם כל השלהן מן לנער שצריך כתב אשר"4 ובהנ"ה הנבינות עמ שנאכלין הפת שיורי ו,שלהן מן לנערצריך
 גבי%ת לאכול דאמור ע"ז מי' בתשובת הרשב"א וכתב בשר עמ לאכלו אהר להם ולהכיא הגבינות עםשהיה
 להתור שאמור שבן וכל שני במאכל ונדבק והוזר ]יזן במפה ראשון המאכל דנרבק בשר עליו שאוכלין מפהעל
 בפי' שכתב כב"י דלא נהונ והכי במכין הנרבק שומן משום 3בינה עם הפת ולאכול בשר בו שאוכלין במכיןפת
 שרוצה הפת בו להתוך מותר קשה בקרקע ונעצו הימב תחלה המכין קנהו אם מיהו ]ית[ דשרי א"ה בשמ8"פ
 פרק אמרינן והבי הוא יפה מנהנ ]יט[ בשר בהם יאכל שלא הלב כלי לציין שנהגו מה ןן : נבינה בולאכול

 דלפיגמים מע'ים לחן ול.אי לבינ,ר מימנלא " להמתפק אץ חכ"ן נהן -לחממ'ן נהנ.רים הח;רףע:ף';רנכ'"
 שנזהרין ראיתי ולא ונאמרין הלב של קדרות וכן קררות אותן על מהם ומהיו דעענור לתוך בשר של קררותמשימין
 כלל לעיל נהבאר דהא ועוד התנור בתוך שהם לקדרות ממוך לבשל דרך דאין משום ואפע:ר המדינות באלובזון
 ונראה רואימ אנו שאין בדבר אימור לההזיק רחוקה דהששא ועור אומר אינו האש לצר נתן אם דאף נ"הוסימן
 : התנור בהימק היפב ומתלבן הוזר היה עליה ניהז היה אם דאף להוש אין וראי מהכת של הקדרהדאם
 עליו שאוכלין השלהן על הנכינות עם להעלותו אמור ]כ6[ גבינה עם לאכול שאמור הבשר כל פכ"ה אמרינןמ2

 מותר זה את זה מגירין שאין אכמנאין אבל זה את זה המכירין, ארם בני שני ]כנ[ ורוקא ביהר לאכלן יבאושלא
ואפילו

מנהת
 ממ0 סרכ כ)0ון 156 סר36"ך דכרי סעתיק ס'ו נסי' ו0סעכ")
 קע"ג סימן כ6"ח סיכ מדכרי ונס כמ"ס וכווגהו 6ר)עי)וק6י
 כ6מת 6נ) י,סר0") כמ"ט סר6כ"ד דעת ג"כ 0סכין נר6סכסג"ס
 וקס"ר ח' סעיף קס"כ כ6"ח וע' וכמ"0 פסוט" סר6כ'דרכרי
 ד)6 קע"ג מי' כ6"ח ככ"י ר6יתי . סי0כ' וכ"כ ]טז[ : כ'סעיף
 דמיס סר0כ"6 כ0ם 0ס 0כתכ 61דרכ' סר0כ"6 קכ"ככתכ

 ד5ריכין ע5יו ויתיריס 6חרוגיס )נויס מי)י )כ) 0וויס6מ5עיס

יעקב
 סמנסנ י0נס 60ס סמנסג 03נות 61ין ח)כ ט) ו)תרון5ר0ום
 651כ% )טעו' יכו6ו 6חרי' יכירנו 0ס61 6ע"ג כ0ר כ0))חרון
 חרי5י סי' וכותני' סחו5כת חור5יי י0ר56 0יו' כיון ח)ככו
 'כ0'ם ד0ס 6ע"ג . סכיני' 0ני 50ריך טכח 3ענין ]כ[ : עכ")ח)כ
 כ0ר כס סמהתך ו6' כס 00וחט' 6' סכיניס ג' 5ריך סטכמק6מר
 סני 6)6 3מנקט כעי 65 דסרכ 5"5 ח5כיס כו 0ינחתךו6'
 וכדק6מר 0מיטס 0) סמן סכ6 קח0יכ 1)6 כו 0חותכיןתרי
 'עסס רט"י'0ס וש' )סיכר' 5ס 6ית תרי ד56רוכינסו כיון סססק"ס

 וע/וע '4/;/וע/ עע/;ע עע'י/גע
"4' 

ן ע,4 א  -, "  %א%%א  %%%1% 4; ,ן ן ,ן ", " 
 /עי ""י' """ ד4 "ש" י .

 /יא'/

 6ג( 61פ% 0ני. כמ6כ3 וכדכק וח"ר ]ת[ : עכ") כ)) טורחכו
 כתכ ג"כ סקערס תוך רק ע5כ;ו סנופס ע) סמ6כ3 מניח"ינו
 0ס סגלו)ס ככסת וכ0ירי )יזסר י0 דג"כ קע"ג כסי' כ6"חסכ"ח
 קגחו 6ס מיסו ]יח[ : עכ') 50חכ1' )0תי זוכין וסמסדרין וז")כ'

 וז") כתכ כ' ס"ק פ"ט כסי' ס0"כ . כקרקע ינע15 סיטכססכין
 )6כ1) פת כו 3חתוך 6וסל ס' סימן סכ0ר כ) פרקמסר0")

 6ירע 6ם 6)6 נעי5ס סתירו ד)6 נע5ו 6ס 6ף גכינסעס
 נעי5ס 5ריך ד6ז 6פכ' 16 ח)כ כטר 0) כסכין 0חתכונוקרס
 3פת חתך ד6ס קי") דס6 וק0ס עכ") ס6יסור מן5סכ0יר1
 מסר0") וכמ"ט ככותמ )6כ)ו 5נון כו 3מתוך מותר כ0ר 0)כסכין
 0ם ס0"כ עכ") עדיף דנעי5ס וך6י וס6 ס"6 סי' כפכ"סע5מו
 דס6 חד6 טעמיס מכמס נכוניס מסר0") דכרי )ע'דוכ6מת
 כעינן מ"מ 5נון כו )חתו' דמותר ד6ף ספוסקיס דעתמכו6ר
 ספת )6כ1) כי51ס מיירי וסכ6 ככותח 60כ)ו קודס סדמ'6ח"כ
 )6 דמע1)ס ונרוי פ0וט נ") ועור גריר' 6י סדחס כ)6 גכינסטס
 )כתח)ס 0מתי' 0יו10ז רכינו ע) 6)6 3ס0יג מסר0") דעת ע)ע)ס
 ד)6 מסר0") כ' ע"ז גכינס כ0י 50 סכין עס )חתוך נעי5סע"י

 מתוך )סדי6 מכו6ר וכן דיוותר מולס מסר0") גס כ)חס 6כ)נסיר6
 סגי 1)6 וז") 0ס לוסי0") 0טייס ומס למסי0") כסימני' 0סדכריו
 י0 למוכח טעות עכ") וגכיגס 3חס כו 1)חתוך נעי5' 6( כסכין5ס1
 0ס כמכו6ר )חס תיכ' 3סגיס ונ") כ)) )ס1)מו 6פ0ר ד6יכ6ן

 גקט דוק6 ד)חם )1מי ר15נו 6ס ו6ף ע"0 דמסר0")נופ0ט'
 'מכו6י מ"ממסר0")

 5ר ע) 6)6 כ"ז כתכ ד)6 מדכריו קס
 6' סכיני' 0ני )סס )סיות י0י6) ככ) דנוסגין מס 5פיספוכסג
 סרכ וכ"כ 6יסור נסנו כ)חס 6ף ע"כ כ0ר 0) ו6' ח)כ0)

 מסר0") דעת מדינ' וד6י 6כ) קס ע5מו וס0"כ פ"ט ס-0נ0"ע
 0ס כמסר0"5 )סמעיין כרור גר6ס כ"ז 0ויי וכ0"ע כ6ןוסרכ
 )6כע 3חס כו )חתו' מ"מ 6כ) 11"5 סייס פ"ט ס"ס 3ט"זופיין
 5גו י0 0פי' כז'גכינ'

 )סמי
 : עכ") תח)ס 0מקנחין 6מס

 סכ5 1נסגו 11"3 כתנ וק כם"ם ס)כו0 ס61. יפס מגסג~ט[

 )6כ5ן מותר כן ע5 0ונ6י' סס מסתמ6 סחכירו סג6ס כנוויררק
 וממ5ק 3פסח מממן 0סק0ס מס 3ס"כ עוד ומ"0 6חד 10)חןע)
 ממנו נתפל' . וכור6י מ"ט תילולי'  ופור דחמן חומר6 מ0וס0ס

 יסורט י' גזל ופי סס"ס  רמ,סס י"כ  רף רפסתי' רס"ססתי6
 ס0"כ כת'0 3מלק  6פטר ר6י מוסח וכו' )מיכ) 6תיר)מ6
 6יגסי מינ' כרי)י יותר חמור ד6יסור כ0"ס 0ס מכו6רו6דרכ6
 רעיחל  "65 כ'כ  תמור ר6ינו המן  63יסור  כן  60ין מסע"0
 6דס 'כגי 0ני ]ככ[ : וק") 0ס ס0'כ דכרי )כ) 5ורך ו6יןכ0"ס 31יוי סטוט וזס '5מיכ) 6תי ר)מ6 גזרינן כן ע) ס0נס ימותכ) כסן -סרגיין כיון מיניס כדי)י 65 דחמן ס0"ס 0ס 0מסי'כמו

  "מין סט קז פכ'ס נס'ס  סס מור ו6ית6 וס. 6ת וססמכירין
  ססליק"ן רכל יימרו  רל6  מטפס ד6סור ס0"ס ופסט מסוומקפידין
 5סיות 5ריך דכ6חריס מסמע כ6ין ס0"ס ומדכעי' וכו'6סורין
 כ)6 זס 6ת זס ק6וסכ14 מ0מע מכירין ד)0ון מקפידין60ין

 ש ס0יג ט"מ כסי' וסט"ז מ"ג סי' כפכ"ס מסר0") כ"כסקפדס
 פלוג ר%  מיפס ר6סור  מססינן סמססנ6 רלפי  כיןלוסרס"ל
 יס 6ת יס  סמכירין כס6ר ס"ס 6"כ  ססריסין כל  י6מרוסל6

 ד6נורינן דס6 כ5) סתירס זו  6ין וכ6מת . מכ"ל פלוג ל66מרינן
 6ית6 סכי דרת6 סיכ6 סיינו וכו' ססריקין כ) י6מרו 0)6כ0"ס
 ט)6 ס)0ון 0ייך זס וע5 )"ז דף כפסחי' 3סדי6  י0"י פי'וכן

 רי3 רררך כיון %מין 5כן ככולס דרוכס מ0וס וכו' כ)י6מרו
 ומקפירין 6מין 3פעמיס סימ65 6ף 6"כ לוקפירין 60יןס6חין

 6קלי' 1)6 3סע5ופ דמותלין זס 6ת זס 0וג6יס 0סיו סנ6סנררו
 רס"פ דסוגי6 3%6*  מסרט"ל רפפ  ונכון  פסוט נ") כ"ז פ)וג)6
 וס6ר 31"י פ"ה ס" .י"ר  סטור דעת נגר )סק5 ר16י  6ין מ"מ6כל

ק תקפמ8 6פי' סנוגייג 6רס- גני גטני כפטיטופ  רכהכו6תרוגיס



דןכמאר, ואץ ודנים בשר אכילתייןרצררצ144
 להיכרא %ת ביניהם נותנים או שלו כשמה על אוכל אחד שכל כנון היכר שום עעצ אם זה את זה חמכיריןוא%ילו
 שאין ורבר להפמיק קצת גבוה דבר ההיכר להיות שצריך באו*ה וכתב ק"ע מימן בא"ח ב"י וכ*ב טזנו וכןמותר

8אם-

111שם  וכתב שביניהם להיכרא הוצרכו הכי ואמילו עושין היו הרחקה משום אלא ליכא אימורא ומיהו %4הד שלחן על]כד[
 הנדבקים המאכל שיורי משום א' מכום ישתו לא אחד שלחן על האוכלין אכמנאין שני דא%לו לנהונ יש דכןבאו"ה
 לכל מיוחדים כלים להצריך מחמירין ויש יחר ודנ בשר לאכול שלא ליוהר וצריך המי'ר וכתב י4ש : עכ'לבכום
 ובהנ,ה עכ"ל בנתים לפיו הדחה עושה היה וכן בנתים ידיו נומל היה ז'ל הרא'ש וא"אאחד
 וכן שתיה עלידי והדחה הפה קיבוח עשו רק הבי דנהנו קשישי רבנן א,י' ראה רלא הרא"ש אדביי מהרא"כת0
 אין רלכתחלה באו"ה וכתב ביחד מבשלם אינו אם ]כס[ זא'ז לא:ול מכנה דאין תשם"ב דף מרדכי בהגהותהוא

 דרצי אסור שאז חבירו על מהאהה זב שהשומן לא אם שרי בדיעבד אבל ]0ח מיליזא ריחא משום ביחדלצלוהן

 בחלב בשר בה בשל והעכו"ם תחתיח בגחלים הישראל יחתה שמא ]כח[ עכו'ם של בקדרה ישראל בבית בשרלנשל
 : עכ'ל לחלב ואחת לבשר אח, קרירות כ עכו"ם לשמחו' מצריך והיה תבשל לא משום עובר ובחיתוי לבדו חלבאו

כתכ
מנחת

 מנוגו קסותין 6ט"פ ]כנ[ : ד' ס*ק פ"ח נסי' 0ס'כ וכ'פ )סחמיריק
 דסוי ומנור' כ6ן סרכ כדטת קעיק' סק"ך וכ' ממגו קותין 06סכ'ח.6וסר

 נר כ% כ)י)ס 16 כיו' כגון סס)"ן ט) )סיות דלכ' 6ין 6ס דוק'ספ0ק
 ק)חגות טגי ט) 6כ)ו 61פ" . 6' ק)חן ע) ]כד[ סס: וסט'ז סק'ךג"כ
 ככום סגדכקיס סמ6כ3 )סיולי דחייקיגן 6' מכום 3קתות 6סורנ"כ
 6יגס 06 ]כס[ : פ"ח ס"ס סק"ך וכ'כ י' דין מ' ככל) כ16'0וכ"כ
 ס6ו'ס כ'כ ס6יסוריס כס% כמו ס' 5ייך פכס)ן ו6ס . יחדמנק)ין
 )גי)וי דחייקיגן ממס ע"ז סקקס וכד'מ סמרדני נסס כ*גנ))
 ג0תיי' וכט"1 טכ") ס' דליכ6 6פסר ו6י מיס מ6ס 3מ6ס6פי)ו

יעקב
 ימתירין סג6וגי' וכדטת כיוי דס)כת' כר6יות 0נליחווסומנ"ס
 עס ק6פסו כפת 6ך )"ס ריס_כ% )עי3 כמכו6ר ריח6דיעכד
 כ)כתחלס דסוי נ,קוס סייגו ככותח )6כע ס6סרו דג וכןס5)י
 6וסרו 6תס 6ס כיגית' כ60י כן ו6ס זס כ)6 )6כ)ו דיכו)כיון
 ככ) יקי") 6ף ק ו6ס סי6 מ)ת6 )16 ריח' וכ6מת דיטכדסוי

 דפ)וגת6 כיון סכ6 מקוס מכ) 6קי רכ כר כנור ס)כת6מקוס
 כ)וי וס)כת6 ו)וי ורכ6 6כיי רסייגו 6חריתי 3פ)וגת6 קייכ6זו

 כנ") כ))6 ס6י )ן 16)6 כן ו6ס סי6 נוי)ת6 )16 דריח6וכרכ6
 ספסד ד)יכ6 סיכ6 נוקוס מכ) 6כ) . סרנוכ"ס יטת)פרם
 מי)% )16 דריח6 דקי") 6ף )סחנויר ר6וימרוכס

 ה,גןיואכו קש~"4מיע מ6יסור' סכגת' דחנוירי ס' מסני דל6 מסמט סכ) ו6סרסס
 סכגת6 סי' סקגי חוט וכתסוכת קס וכגס"כ כ' סשק קי'1 ככף'סע"ז
 גנקר 6כ) טוכ6 קיי דמק)י גי)וי דק6ני סד'מ קוסיות מתר5י'פ'ז
נדיגי נס' סגי ונקר דג כמו סכגס כוסוס ס6יסוריס לכליסכס%
 ד וטוד קסס )6 דנוטיקר6 גר6ס ו)ע'ר ט"כ ס' סיס ד)6 6יייומסריל
 )0 6)1 0מסקס תוך כ% מתערכ 6יגו 0נחס י6רם מסוט מגי)וינוידי
ר6וסר סל ט"כ ל'  רף וטכו'ס כפ'כ )סוי6 וגי6ית6 ככף כע)דיס6
 פי"ג מס6"כ וכו' נותו 1)6 תסטס מנוגו וסתס ומטסה וכו' מוקעבחור
 סכטין נו6וד סדכר קסס מ"ת כג") קפיר דכט3 וסכגס 6יסוריסכס6ר
קספריו מטמידין 6ין פ' נק"ם וכד6ית6 לסכנת' פירוק6 ו)טסותלסק)
 )"'כ)) ככ% ס6ו'ס סולי6 כן . סרי כדיטנד 6כ) ]כו[ : ע'ס ע*6 'ל'לף
מס6אכ יגיס ס6וסר מסנו'6 פ'ט קכתכ סרמכ'ס מדכרי כ'ס דיןל'ט
 )"ן0)) ט5מן וכפגי מסמע כח)כ )6כ)' 6חד כתנול, כמי טסקג5לו
כט"ק ס6ו"ס טכ') 3ק)גו , ק)סס תגוריס 43ן כ)3 נוח)ק ו6יגוסמ

לסגטי)ו כק"ס 6ית6 )סדי6 דסרי סרמכ"ס על .תמוס סדנל לכ6ורסונ6מת
5סגעילן מפרזיק6 רכ6 06רס כקר6 כסרי ד6טוי כגית6 ס6י 5ולין כי5דפן

 נכס"ע כוסהם 6סור נמי נמ)ח' 6פי' 6מר 6סי רכ נר ומר נח)כל6כל'
 גתכו . קכתכ כמו 6סי רכ כר כמר דס)כת6 וכוד6י 131*6 ייי"6רקסי
 דגעקס דף כעכו"ס תו' וכ'כ 1*) ג6ון ס6י רכ . כקס כורר זס פ'לרי'ף
 ספסק קמ"י ספוסקי' דעת וכן סמקקס כסנוס פ' ר6'ק וכ9כ ט'כס"ו

ס6רכת דס"ם סוגי' גגד יפסוק ד6יך סרמכ'ס ט) תינו6 961כדקנו6י
 וז"ן5'5 דסו6 גר6ס וז') וכתכ ריח6 כדייי כזס סרגיס כ6ו"םומסרס')

 )סכדי יכס"נ כדפירס' 6חד כתגור כ3ל6ו מיינ'י )6 טוכד06צכר.-דס6י
 סחכית טכ") מפס כקר עס כ5)16 קמיירי 6)6 כ)) סכגס חסס סוי)6

 כ6פר דטכו"6 ותוס' פנ"ס וסרי"ח סס"ם כ5 נסוגי' סמעייןוכ6מת
לכתח)כ כן דק'ס סוגי6 )פרס 6פקר ד6י )סדי6 יר6ס 5'ס סי'וככ"י
יגוטלין )דחות וק'כ ק"6 כדף כ"ם כט) דכריו ט) טמד וככר עניןכסוס
ססמכו )פרק %"וד מדחיק ססו6 6ך כזס כיון סיפס ט'ס כ6ריכיתדכליו
ס)ח)וחי גר6ס ו)ע"ד דר"6 )ס6 פסקו סל6 וסרי"ף סרמכ"סדכרי  ס')ייקכ ס6י י6סרי 6סי רנ נר ומר דרנ6 5"ס סי' נמי וכמנו6רחוםקי' "ס6פר וכק6ר סג"ל ותום' כסרי"ף מכו6ר דס6 מידי קקס )6יעטיקר6
 ש'וו") עהלי"ף ו)פ. סי6 מ)ת, דריח6 כרג דסנרי מקוס סייטגיגית6

 כסג'ס נוסרי") וכ'כ 3"ק כס' וכ"פ 6קי רכ כר כמרכקר
 3סחקיר חוכך ג"כ ג' ס"ק קי'ו כסי' וסט"ז כח)כ כקרכדיגי
 0רמכ"ס רכרי כ'ס יין )"ט ככ)) קסטתיק 6ף ס6ו"ס דגסוטוד
 מדכריו )סדי6 מכו6ר ימ"ד כ"ו כדין מ'מ כדיעכד )סתיר6)1

 סי' ססמ"ק וגס דכריו( )ייקכ )51"ע כדיטכד וסכסר סדגד6וסר
 גדו)יס כתכוריס 6כל קטן כתגור ודוק6 וסייס )סחנויר פסקרי'ג
 ככ"ס וד)6 )ס)כס טיקר נר6ס וכן טכ"ל )סקפיד 6ין ס)גוכטין

 וט") גדו)יס כת0וריס 6פי' טנין ככ) לסחמיר סלודס ט)קספריז
 מחמירין כקר טס סג35ס כדג ודוק6 . גדול תגור סיטור דין )"סכ))

 ס6ו'ס כ"כ רגיס טס ל6כ)ו נוותר כסר טס סג6פס כפתמס6אכ
 ס6ופי' ס)חנוי' ט"כ ג' ס'ק קי"ו סי' סט"ז וכ"פ )' דין )"ט0))
 מסרי') ו5וס ]כז[ : טכ") דגיס טס כוותיין כסר עסכט"ק
 סכ)יס ו5ריכין דיטכד 6פי' ד6סור סרכ מרכרי מקנוע .לסגטי)ו
 סכ'י קפסק מס )פי 51"ט סרכ מ0ימני )קמן מכו6ר וכן5סגעילן
 ד6ס כ'ו ס'ק כ"ח כ)) סות )עי) דכריו וסכ6מי 5זס סי'כס"ע
 דמותרין יחד וח% כסר כ)י כסן וסודחו חנוין כנוי 6פרגתכו

 )קייס ס6ריך 5"6 סי' 5"3 כתקו' ועיין ס6פר מכח )פנסדגעקס
 וככר 6סור 3כתח)ס רק כדיעכד מותר כ6ן דגס וכתכ סכ"יפסק

 כתסו' סס עוד וכתכ ט"ס כ"ו ס"ק ג"ח כ)) )טי) זס ככ)ס6רכתי
 6פר ממי חמין )טסות )כתח)ס סיתר גוסגין ד6גן וס6 וז")5'5
 ס) סתגו' מן קכ6 6פר דוק6 סיינו 6כי)ס כ)י כו )סדיחכדי
 6כ) מכק)'ן ק6ין נוקוס כו וכיו65 )חס כ1 ק6ופין 16 סחורףכית
 6סור וחלכ כסר סס )כק) ורגי)ין ע)יס סמכק)ין כירס6פר

 כ% נזסריס 6ינן כזס סגס ר6יתי וכ6נות 5"5 עכ")לכתח)ס
 ו6פסר סס קמכס)ין מקוס מתגור 16 כיר0 6פר 6פי'דגוטלין
 כ5 גסרף ככר ומסתמ6 כטלנו6 חסס לס 610 קזס כיוןססמכו

 נוכמ לפנס וג"ט סנויס תוך גתכט3 גס ס6פר קכתוךס)ח)וחית
 כנ') קני וכיי טירוי  ט'י רי  סו6 6כי)ס כ)י )סדיח סחקמיס וגמס6פר
 סייס י"ח ס"ק פ"ז סימן כס"כ . יסר6ל יחתס טמ6 ]כח[ : סמכסנלייקכ
 טכ4)': גזסריס סעו)ס ו6ין כט)מ6 מומל6 6)6 סס %ן שסזוו")

פסרי



 245ענףצ2אצע עכרפ של חמאהיעתורה

 2 דעים די ובו ' עכו'ם של חטאה בדץ . ע"ח הם"כלל
 עוטד איט פמא רחלב החמאה על נזרו לא שועיי ]6[ חתירו נאונים מקצת תחמאה מהמ'א פשנ הרמבשם בתבא

 שהלכה עד ובשלה העכו'ם מן חמאה לקח אם לי ויראה בח שנשארו %ב צחצוחי מפני אניוהו נצניםומקצת
 העכו'ם אותה שבשלו ההמאה אכל במיעופו בפל הכל ונתבפל עטה נתערב שאם כצתרת ה"ז החלכ צ"לוחילה

 בישול ל14הר אפילו אמרוהו ק"י מי' בתשר והרשב'א קפ'ו סיטן בפי'ר וכחב עכ'ל עכו"ם גיעולי משםאפרה
 אימור בה שנדצו אלא לאמור ברור פעם יורע היה שלא אומף דוה חרא'ש ואזא בישיל בלא להדיא מתירהוהרי'ף
 וכשפ עכ'ל לשנות לארם אין איפר בו טהנין הרוב אם אכל היתר בו עצדגו מקום לאנשי מוחה היה לא לכן]נ[

 המנהנ אחר בוה ל.לך ריש רוא-ש כרבר, ,הלנקא יוסף ב'ת וכ,חכ המנרג בחר ראול'נןבא.'ה
 ונמ2

 שא.ן

 עעהגו כ' כלל,מ"ח ונאו.ה ענ'ל מנו.נ'ל בנ"וט,ן, אינ. כל'רג רמקם להו הפו רוב מי_ר. לפ.אטר'
 תיפק רלא בביתם מיוחדים כלימ שיש אע"פ כחכיות נדולים ובכלימ ההרים מן אפילו מטשלת אותה כשמביאיןלאמרוע

 בה נ,נורגי. טמק,םהמאה

 ה'חר"
 ו.ש לכל וניכר ירוע א'כ אןא ]1[ י,י'ן מראית .1.ם ט לאכל% אמ,ר איסור כה שנרגו

 הנמקמ:ץ:2:הןןגשגןגע."ג'ש,ץ.לורהרו.דק רצבאה ואם בכשרות 4צתו שמתקנים יורעים היתר בו שנהנו במקום דוראי היתר ממוים שדצבא' חמאה שזהו מיוחד מ"בה
א.מרולוקק

 בתשו' בהריא טרי"ל וכ'כ םגמ-ה באיקר א.ריה רנ:תיונין טשומ .לא ,[ ן ד'אוסר כמאן נרג. ]ס[ וה טקוםדבנ'

 הכלים פליפת על להוש צריכין אין עכו"ם של מחמאה דגזחרים באו'ה עור כתב ג : כו' מומב להם)לישראל ודגח בזהלהקל
 וכדאמיי' ןמ[ תערוב' ע'י המתירין עם לאכול מותר אימור ט שטהג מי ולכן תערובתה אומר ראינה ל"ח בתשו'4ד' כומהיי'ל
 אכילת לצורך החלב חלבו אם החמאה שמתיר מי דאף מעמידין אין פ' המרדכי כ' ד : ע'ה ומי' כלל וע"ל שלהםבפת
 : עכ"ל חמאה במתם לזה לחוש אין אבל ממנה דגעשית החמאה ואסור עכו'ם י2חלבו חלב משום נאמרה אשכחחלב

 דינימ2 ר ובו בקיבה. הנמצא הלב בייו ופ', ע"ם ומי'כלל

 . יעקבמנחת

ש

 טו,ן ויתל" נט עע',ויון:נ,'יסךו,"רנו ,נן3שמע:ם

 % "4יןי,"ב, ע היש
טנל4'גק4ישם וז'הו[סן:ג "טך'::גגנ1:1'וש:"ג:' ז:2: :ט ו: ט ה1ךק גנ ג::טנגאי2,ץ%; ה'נוען4ג4(ן מם,

 3ס סנסגו ממק,ס ס,3, "ס וץ .ס ט,ן ג:"מ."סס"

 זטמ ,נן)מסטט )טטסויס",'ס ,מוס יס סור ",מקומוסטסנין
 קט" ס'ס גסןסר3

 שור1. %' קס.)ן סק,טו"י ;.) 1)סק
 מטפס ממ5וקמ מצי ל5יכ6 סיכ6 15 3סמ,ל יס 3מזולורפמו
 ,נ:ייי:4 :,ן:יוז:ין!ג:ר:)::,":ג1מך לנ ן ט:2ן: 24,;,:,ן::י:ד  סדפמו מטפס ו6כצל כמ6ן סנסגו סטפס י6ס כפסךכממס

 :ון'ן :)זי :ע'ג::ה: :%:ג:;::;:;"בנ
 ל4 טי1:ג"ע:נ ,21;נט,ס:נןס:קיט'"

גגיג:יגגןז%%נדנו:ןןעי; מ,סטיר סר,.ן בן:ס3רח ג"ס:מ% 72:;עיש ::"מת )סס ק.ט ,% 1 1!ן %:%:סלנומ:,ן:ן :(;ס:נ "%ן, נ:, :טנוז::"::י::ש:ןמאעפי"%ץל:זא



וץמאה בקיבה הנמצא חלביער,השין148
 בחלב בשר משום נאםר בחלבה. הקיבה מלה אמ לפיכך ]6[ חלב הוא הצלול אבל בעלמא כפרשא דינא שבההקרוש
 ]:ג,%ט;: ום~שי קעג נ:י1 41ש,גלן גצ,%ןה(נ1נו :בש עןז1::",ן1~4ש,,:הןן( לרש'י חמורות בנ"מ בה יש אם נכינות בה העמיר ואם כמבושל דככוש א' יום בה עמד אם וכן כרותחדמליח
 באלף ואפילו המעמיד דבר דהוי ]ג[ הרשב"א בשם דכ' פכ"ה כםרדכי ודלא ש"ד בהנ"דה מהר"י פמק וכן נהוגהכי
 נעשה ונקפה כשחזר הצלול דחלב פכ"ה המררכי כתב ג : בדבר דמחמיר מ'ו וסי' כלל כאו'ה ודלא ]ו[ במיללא

 וכ'כ הפומקים מרברי כן משמע דלא כתב וב"י בש"ר משמע וכן עכ"ל מתחלה קררש היה כאלו בעלמאפירשא
 לעיל כתבתי כבר דהא הפמיד לא המררכי דברי על רהסומך נ'ל ומיהו עכ'ל בהמה בחיי נקרש ררוקאהרשב"א
 להתיר. יש כדיעבד מ"מ לכתהיל' הבי לן קיימא דלא ואע"נ הבי דקי"ל כתכ וב"י כצלול אפי' מתירין דיש משר ום'כלל

 שנתייבש כיון ]ו[ מותר חלב אותו וממלאין אותו ומייבשין שמולחין קיבה עור לקמ בשיבולי כתב ב'י כתכ ך :בכה"נ
 שנשתהה קיבה אומר שמחה שרבי א"ז בשם באו"ה כתפ דץ : עכ"ל ליחלוחית שום בו ואין בעלמא כעץ הויהעור
 וכן עכ"ל בו מעמירין שהרי וחריף חמוץ הקיבה שתלב לפי עמו נמלח לא אפילו שנצמנן לאחר ער החלבבתוכו
 שלם יום בתוכו ששהתה או עמו אוםרין4יק:כשנמלחה דאי' פומקי' אדברי לסמוך 4ש דבדיעבד נראה ולי אשר"י בהנ"ההוא
 : בשר שאר עם למלחו ומותר ]ז[ נמור בשר דין לעור יש הקיבה מן החלב להוציאו דלאחר מרושין מהר*יכתב

 : דינימ מ' ובהם עכו*ם וגבינות - הלב בדין . פ"ג פ"ב פ"א רסף'כלל
 הרמב'ם כתב מיהו בנמרא מ'1מים הרכה ומש-ש אמורות עכואם דגמנות מעמידין אין פרק בגמרא אמיינןא

 שכבר אסורה שהיא הנאונים הורו בעשבים שהעמידוהו שידוע כנון אמור דבר לשום לחוש אין אפי']6[
 ישראל ואין עכו"ם שחלבו חלב או נכינותיהן רהאוכל היתר בדבר או אמור ברבר שהעמידוה בין הנכינות עלנזרו
 אפילו עכו"ם נבינות לאסור והישכ"א וממ"ק הממ"נ כקבו דכן בכ"י וכקכ עכ"ל מררות מכות אותו מכיןרואהו
 תם רבינו בשמ שכתבו מעמירין אין פ' כקר ודלא בפאחים אותו שמעמידין כנון אימיר דבר בהמ שאיןבידוע

 אימליא וכני זה ממעמ במקומם נרבונה נדולי הקירו וכן בפרחים שמעמירין מפני אוחן אוכלין מקומותרבהרבה
 שמתיר ר"ת דאפי' המררכי וכתב עכ"ל נדרן לפיוץ ואסור ]כ[ אימיר בהן נהנו ישראל ורוב היתר בהןנוהנין
 באימורו ונשאר עכו"ם שחלבו חלב מכח נאמר דאו לאבילה בחולב לא אבל נבינה לעייות בוזולב אלא התירלא
 החליבה רואה ישראל אם דאפי' קש'ם רף פכ"ה המרדכי וכתב חמאה נבי שנתכאר כמו לזה לחוש איןמיהו

 מכום קונה ארם ז"ל כתכ השואל פרק באנודה אבל מהם ללוקחין נוהנין אין אפ"ה נבינות עשאהרהעכו"ם

 )6טהד 3נז)יחס קי') ו6נן כ"ו ס"ק פ"ז כסי' ס0'כ וכת3עכ"5
 )6 6פי' כריעכר 3סתיר י0 כז'נז מעט לק ננז)ח )6 ו6פי'מיו
 פיר60 3יס חסני פוסקיס סיכס סכי רכ)16 כיון 3כס"גנמ)ח
 נו'מ 3סק0ות ו6ין . 0רי ס5)1) עס 6ף ]כ[ : כ5)ז) 6ש'3ע)מ6
 תיי' מ5יחס ע"י 3ח)כ חנ53ע סקיכס 3חר טעס מחוסי6סר
 3ע)נז6 מירק6 חחי3 רח)3 כיון פ"ז כסי' 3ט'ז סו63 כד'מסלכ
  וסטפס  ספפפיר. ר3ר  רסוי ]ג[ )': ס"ק ' פ"ז סי' כק"כ ועייןט' ומ" כ)) )עי) ועמ"ק 3ע)נז6 פרס6 סוי סגכ)ע סטעס גס6"כ
 63)ף 6פי' מגופו ו6סור  סיופפיר  רר3ר  ריי"ל ריפ"ג ל'ל%3פת
 חםי3 כח)כ וכ0י י'6 סעיף פ"ז כסי' ע5נזו סרכ כמ"0 3טי))6

 ו)6 כיון מ"נז 6' רין כ'6 וסי' כ)) )עי3  כנזכו6י נזגופו6יסור
 סוי )6 ומ)יחס ככוס ע"י סנ6סר יק כח)כ כ0ר כ6ןנתכק5
 כ1) )עי) וענו"ם קכ'ט כסינון 0ס ס0"כ כ'כ 6יסור 0)כגופו
 )סרי6 0פסק כטוי 5") 0כן ספו0קיס רוכ יעת סכן י' ס"קט"6
 6וסר וכ,ן 3טי) )6 סנזעמיר דרכר סר36"ן כחם תנז'כ סי'63'ח
 נו'ם כרריסס ועיין 0ס ס0'כ 0) כתירו5ו ג"כ 5') 6)6 כג'טלק
 ררכ' ס") רסטור כתכ כ"ט ס"ק פ"ז כסי' סס סק"ך 6כןכזס
 נזנונו 0נע)ס וכוד6י פכ"ס כמררכי ר"ת וכרעת כם' כע) :חירסנ!
דכרי

 וסניח 6חי 3פנין מח)ק ק'ו סי' סכ'ס ומסלס") כ6"ח סטוי
  סט'ה . כדכי רמחנזיר כ6ו'ס 1ו)6  ]ד[ : פ"ט  3סוסי6  סטוירכרי
 )כק5 6סור )כתח)ס פ"פ נר6ס פיסו כת3 כ"ס ס"ק פ"1כס"
 3כק) ר6סוי כמו עין מר6ית מ0וס כקרו0 4פי' כ0רכתהו
 3תס"6 וסרסכ'6 סטור מ)' וכ6מת עכ"5 0קדיס וכח)כ 06ס3ת)3
 ד)ית נז0מע נחר כתוכו )כח) ומותי כסתס חכחכו מוסי'ו60ר
 טקיימ ח)3 דס6ני נ)ע"ר )כן עין מר6ית מק1ס 6יסוי חח0כיס
 מר6ית מסוס חססו )כן ח)כ )קקס כזכוט דרכזי כזחוס 6חסוח)נ
 כ5)51 ו6סי' ח)כ נזס6ר סנחתנ' כקיכס סנמ65 כח)כ נזס6"כשן
 ומסרח"5 כנ") קרי10תו פ"י 0נסתנס כיון )נזיחס ר5יכ6כקיו0 נוכ"ם נזעייס ככגי טנטתנס  כיון  רפותר  נזסט"6 פ"ע סרנזכ"סכתכ
 וחכן רס'י כרעת מטס ח5כ חסיכ קלו0 ד6פי' סמק ק"ז סי'כפכ'ס
 סי3 נזפסק 3זוז 6ין כדיעכר ונו"מ ע"ק פומקיס ס-נסדעת
 וכסיע . 5סת*ל ים כריעכד ]ס[ : טים סם"ך מסטפות וכןיסכ"י

 רפס  נוטס  ולוס  ספררכי  כר3וי נזקנזע וי"ז סי' נזוקנטינזסר"ס
 נסי' סק'ך וכתכ נפלפי.  נפן  סוי קכתייכמ כיון ]ו[ פ'ט:סס"ך
 ער כ'כ 6ותן כ0כוייכ0ין מעייס גני 60י וס"ס )'כ ס"קפ"ז

 וע') עכ'ר כן )ע0ות 6ין ר)כתח)ס נר6ס ונז'נז כען0נע0ס
 קחס )כ6וי' נ0י. פ6י עס 3נו)חו ונווסי ]ז[ ח': רין כ'טכ))

 כ' . -כ)) עעי3 כחי ח6ר עס )נו)חו  פוסר ר)כתח)ס כ6ןדט0כזע
 רס כו נזחזיקין ס6י1 נזעייס כני ככ)5 סו6 רקיכס נוכ"ר ס'דין

 רסכ6 3ונור ו5ייך קיכס )ס6י עג) ט) קיכס כין 3ח)ק סכר6ו6ין ס6רכסי פס )כתח)ס 6זחס )נז)וח ר6ין פסק י"6 רין ט"ווככ))
 0סי' נזטעס 6סרינן 1)6 נטי ט6י עס )נו)וח חנזותי )עניןיק רמו )סו5י6 ננו)ח 0כ3י 6)6 רמו לסו5י6 מ)יחס 3פכין ק6י)6
 ל' ס"ס כס"ט סרכ  כוונת וזס וק") כתוכוח)נ

 כסגשי
 )כם3 ויפי'

 מ5יחס קס קכתכ רק ממנס ח)כו סוסר קככי כיון 0יי ג"כיחר
  כוונת  וכן  לפלות  ר6סהך  טמ  טסוונר מכח3 ססיפוך רסו6מ0וס
 נ)) 163"ס סוכ6 טרו0ין  מסי"י  לסון  פספפות  וכן לי ס"ססט"כ
 רנזו )סול6 מ)יחס 3ענין סרכ רנוונת סכין רמ"ר סעיף ע'כי"נז רף פכ"ס חנוודות כ)חס ד)6 וכיור פסוט זס וכ) ע"ס ט"ז ריןי"ח
 : כמ"ם סעיקר 6)6 סותריס סרכ דכרי יסיס כן ד6ס רק1)6
 רכל 3סו' )"ן' 6ין 6פיי ]6[ . ופ"ג רפ"ב סג"א יטי'כגלל

 נזחוס סטעס וגט6יסוה
 עכסיו ע"6 )"ס רף נזעמידין 6ין סיק כ0"ם 0ם רנזכו6יניקוי
 סס וע' גכינותיסן 6סרו ו6פ"ס קט"ו 3סי' כי'ר כנזכו6י תייסינן65
  סט"ו סי' 3ט'פ וכסג"ס י גררן 3פרון ו6סוי ]נ[ : קט'ו סי'נכ'י
 ו6ס עכ") מקדטוניס סיתר כסס 0נסגו כנוקוס ע6  06סייס
 16 6'פכ6 16 6יסוי 0נוסגין 5מקו' סיתי סכסגו מנוקוססוכ6ס
 מנזקוס 16 סיתר חנסנז )מקו'  6יסור קכסגו ממקוסססו)ך
 וין ע'ח כ% 5עי5 ריגו גתנ6ר ל1יסר טנסגו 5משס סיתרענסמ
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 קמנה

 נסגו וככי ]ג[ : סגכינס  לפניין  ללהור ים ונומ0 סחמ6ס )ענייןנ'
 ססיגו כ' כ0"ק מס וסס"ך י"6 ס"ק קט"1 כסי' סע"ז . ס6גודסכדכרי
 סענוירסו ד6סי' וספומקיס כסרמכ"ס דקי") כיון וכתכו כזס סרכע)

 נותח)ס סיסר6) ר6ס 06 ס"ס 6"כ ט)1ג )6 נוס1ס 06ור3פרחי0
 סג3ינו'  סלוסהין סיהר  רנוסגין וס%  %טורין סגכינות פסייה  טוףופר

 סנסנו נוסוס סיינו עכו"ס 16תס סעוסין פי ע)  6ףמססיויגין
 1)6 יסי6ל ם) סם סנכינוח כן 061 סכסוווח5סכור
 גווכ6 וכס6י עכו"ס סעם6ן יסי6) גכינוח ע) סנזרונו5ינו
 דכליסט  6ין  ולפ"ר  %3ירך  ר3ריסמ  פ"ם סשגורס  ר3יי  סט"כוופלם

 כתקנתן יכנן פ13ג ד)6 6ע"פ )ונוי ד6פסי כ"כ וכלוייסנווכרחיס
 ר61ס דיסר6) סיכי מ"מ כפרחיס סמענוידין כנוקו0 6פי'ו6סיו
 נוהנו"6 כפ"נ דפ0ק 6ף ע5נוו סינוכ"ס נודכיי 5זס כרולסוי6יס )נוידי לנויחם ד)יכ6 כיון כס"נ נועו3' נזרו  ד)6  ט6ניסעס"ס
 כע" כתכ נו"נו כפיחיס סמעמדין כמקוס 6ף )106יכסג16ניס

יעקב
 )6מ3' טעקו )1נוי תיתי מסיכ' %"כ והמ,ס סגבינס  נפסס טננרסחס
  עדיין  טסי% כ6ן מם6"כ )סקפ'6 סעס1 חח)תו ע) נווכיח סופודסיי
 סנו6 5נויחס 6יכ6 גכינס נומנו עכמיו 3עסוח רו5ס 1יסר6) 3פכיכוח)כ

 דסיכי דכתכ 5"ד טי' ססני חוט כחסו' ועיין )6כ1) חו)כ סיססעכו"ס
 6שכ  סלו מהלב גכינות  ויפסס נוגונו סיקח מיסל6) נוכקסדעכו"ס
 ג"כ נונונו 5ס6כי5 6פי' )סקפי6  מהלכ רפם'  תהלתו  פל 0ופוסוכיה
 )ננו)ך חייקינן ו65 מרוכס ספסד כמקוס כדיעכד נווחר כיחו וככיככיו
 סעכו"ס 6) יסי56 קכ6 סיכ6 6)6 סדין נו5ד 16סור נוסכחת1)6
 קונס 06 6פי' 6סור ם6ז ככל מנח)כ ט)ו ח)כ )ו למכור  %ותוופתס
 סיכ פ0ק קט"ו טי' כק"ע . נויוכס ספסר כ)6 ]ס[ : וע'םלסקפי6
 דנויייי סכתכ כ"כ ס'ק קט"ו סי' כק'כ ועיין כדיעכד )סחייכסחס
 כ)6 6פי' נוותי כזס סח)יכס כחח)ח סס סיס ט)6 יק סח)יכססר6ס
 )סקפי6 טח)נ 6ף נ)) סח)ינס י6ס ר)6 סיכי 6כ) נויוכסספסר
 נוסי'ס וכתטוכח 6קי"י כסג'ס כוטמע וכן נספ"מ 66'כ )סק)6ין

 נ'י וכחסו' סנ'6 נוסיקד"ם וכחטו' סס סם"כ וכשכ יי'ו סי'נורוטנכויג
 חונו כממוכח סר"ימי כמו ורל%  סג"ס  לטון  פסנו  סו" דכו "ליוש"ז נבלףש"" 6י ר 1 6 1 כילס חי נו ח. 6 י י *יי

 דוק6 סעין ר6יח 6)6 סלוכ ע) נוחנח ססרעח נוס 1)6ספרסוס
 דנווחר כע5נוו רו6' יסר6) כין מח)ק ע5נוו ססרנוכ"ס 5סדי6 סריעכ")
 6סרו נו"נו סדכי ומפורסס סידוע 6ף ר61ס יסי6) 6ין 06נוס6'כ
 כמס ססרנוכ"0  6ף סלו סי"ר כספר כפמ9י ג'כ רפתו  ווססגכינוח
 כחסוכח וכמ'ק סמקניוח כפי' כי)דותו נונו'ס כפסקיו חזיפעמיס

 ריכוח וכדכרי 1' 0י' מכוו6) ונוספטי ס' מי' 6' ח)ק סי6"סס6חרוניס
 כור6י כדכייו )סדי6 0חייס סוס לו6ין 6נו ו6ין סיכי מ"מ ע"זסי'

 ג'כ כפקיטות סנומניוח כפי' סנוח)ק זס וכחי)וק סן דסווין6מרינן
 וק'ל ט'ו דין סס סינוכ8ס דכיי ק5ת  נוטין וכן כפ"ג דנייו 3פר'.ס
 סהלכו הלכ  סתס  תנן  פכו*ם  טהלבו ח)כ וגכי וז"3 קס סס'כ סכ'ונוס

  רכבבינוה 6למ6 מותר רו6'  יסר6ל  ויס 6מור רו6ס  יסר6ל  ו%יןעכו"ס
 וס6 ל6ייס ק5ח 6פי' זו 6ין עכ') י6ס )6 16 ל6ס כין חי)וק6ין

 סיכי נושנו )6יס1' סתס נכינס גכי כנותני' קס ג'כ קחנימוייי0
 סס כם"ט וכו6ית6 נוותי נ"כ )6יסול )נויחם ד)'כ6 נעניןדנותנטי6

 נטורי פכו  רמן 6בסו ר' ר6ותיכ רמורייס %ר63 ס%י גבי פ"3  ל"ררף
  דמון למתני כמתני'  %לטויך ל6 פסיטת6 רמרוב ור%י %ל%בסרייסו
 ד56טי'ך וס6 למיוי ליכילמיהט  6שי הש  סוס  ט6'ן ר61סחיסי36
 סני כ5 נותני' כס6י סתס דחסיכ נוסוס סיינו ח5כ גכי סכי 3נותנינותני'
 רו6ס יסך56 נוסני 65 דסחס וסק)קות פת כגון חתנו' נוקו'ד6סוייס

כנוכו6י
 כן 6נורי' )6 דכח)כ )6קנועינן סחנ6 56טיר כן ע) 3עי)

 וכן ר61ס ימי6) 06 נוותר ונווריים וכגכינס )ונוי 6פטי כ6נות6כ5
 סימ ונוחירין נוכונ' וגוו)י י'ת כסס סחו' 5רעת 83לעשכ

 טסו6 כנוו יו6ס י5י6) ע'י )סדי6 מתיר בתוססת'  וכן כפרהי'ופומרין  רירפיי
 9תני רוס6  רל6ו  טס כתכ ססו6 6ך סעשד 0י' יוטנכורנ נוסר'0בהטוכת
 ספק וין ודוק6 דוק6 ס61 וס6נווס וסתו' סלנוכ'ס ועת 5פייב%%ת
  כן  ומהלס  טפט9 סנומגס כפי' סלמכ'ס דכיי וסם'כ סט"י ר6סס56ו
 : ווו'ק סיכ נופסק 5זוז ו6ין נ") 5כן להאהמיל מ5דדין סיו 65לסוי6
 )5ורך קחיכו חייסינן דכסחם נוקנוע . גנינות )תקן עט'ס טדעתפ[
  ממס  5סקטו' ו6ין י'ח 0*ק קט'1 3מ" סם'כ וכ'כ ו6סור6מל

  %9יי ו5זט 5חום  116 רכסתס גכינס גכי 6' כדין וכן כחמ6ס לטו3רירב טפסי

  מרוטגכויג נוסר"ט דכחקו' וכהכ כ6ן סרכ פל 4סססיג )9ד 0י'.ססני
 סגכינו' ו)נוסוי סח)כ )סקפי6 סעכו'ס דדעת סיכי ונויסו קסר90ס
 סעכושס דדעת וסיכי נודכייו מכו6י ונווחי לחום ס6י1 גל6ס)יטר6)
 6)6 5סהיי ד6ין נווסר"ס כתסוכה סס ונו'ק סח)ינ' 556 כ))סיסי6) סיס 65 6פי' נויוכה ספסר כ)6 6פי' דיעכד נוותל 5סקפי36כחח)ס
 סור6ת ע) יק י"י סור6ת ע) ק6י )6 כיחיה ע5 מלוכס ספסדכנוקוס
 סיו5ס נותח)ס ועתו סעכו'0 גי5ס ד% סיכי 6פי' )סתיל קפסקר"ת

 קס דכליו חוכן זסו כ)) דק )6 כח"ח וסיכ 3נסוף יק)סקפי6
 סרכ ודכרי 5סדי6 יי6ס נוסר8ס כתקוכת סיטכ סנועיין כ6נוח6כל

 כחסוכ4 קס ססייס ונוס 6סי"י סג'ס כוונח כסכנת וככוכיסכרוריס
 דמותי וכו' סעכו'ס ודעת סיכיונויסו

 זס מרוכס ספסד כ)6 6פי'
 ו%5 נוק5הו סח)יכס ימר6) קי6ס טכוו6) וו' 6נועטס )סדי6ק6י
 סיכ דעח ג'כ וזס נויוכס ספסד כ)6 6פי' 5סתיל יס כזסט)ו
 י6ס ד65 סיכי 6כ) יעקכ נח3ת וכע) סטשכ וכנו'ם-כ6ן

 06 6פי' נויוכס כספ0ל 66'כ 5סתיי 6ין כזס נ35סמ5יכס
 )סדי6 כההוכס םס כרמטמפ לס9פי6 מתהלס  ספכו'ס רפססיס
  וכו' 65סול נפ"ך ו6ס קכחכ כמס נוסו"ס וכוי כוונתויט
 נווסל"מ חסוכח כסעחקח נו6וד קי5י ססני חוט ונע5מיי*ס
 כ6מת סס. ונויסי )15ן ק6י ם6ליו סכוו56 וו' נועקס סס סטתיק651

 סח)כ )6כו) 6סוי ~[ : וווק סס ססוטיס סיכייס יראססמעיין
 )סקפי6 סעכו"ס כסדעח 6ו)עי3 ק6י זס כ) . גכינות 5תקןונווהר
 סח)כ כעין כך )6כו5 6סוי ומ'נו 5עטות 6סולי0 נכינות 6ףד956כ
  מם6"כ ד06ול יו6ס יסי36 ו6ין טנח5כ ח)נ וכ5 כתקנת' לכנן פ3ונד65
  וין 5עי5 סוכ 5ומת לו6ס כיסי36 16  יסי6) כיר  סנפסו גכינותלצנין
 סף  סעכואס וגמ פומד ינו ר6 טמ6 הלכ  %סים ס6י יי' הסס ליכ% ס וג%'

 סהלכ %ס בנינוט למסו' לכתהל' 6פי'  6ותס  מתירין  כן פל  לסיפי6הולב
 עלמו.מ"% ליכולסהלב 6כל ריפנר מ9יי ר16 ספ-פ וסו6 נהלנכנר
 )%6 ו' ס' וין נו'ס ככ35 5סוי6 ס6ו"ס וכ"כ 3סקפי6 כסיעתו  6ף%טור
  וככר ס5נ1 כמפלי0 כן ננו65 65 כ6ן סלכ ססעשק ס6ו*ס לטוןנ6מת
 נווכש  1כן %99( י'כ  רין יל"י בסי'  כהסיבהו כזס כן %מו סיכססיכ
יו %ש פרוך  בסילהן ל*רי% *רכ שהכ 91  כסי%ני* 51קמן ט6ן סלכטונת
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א88888ם% %י למטוה 'שיש הרין ש.רת כשרעליו של וצהמ ]ו[ עליו חזזם עכו'ם ב.ד יין או בשר מצאדאם
נו,יטם נס" פ" כתנ פ'הו מישיאל כתכים שטכ.אץ ויתט'הן ;', כע'שקש'ל שק.רין י'שראל מארץ עכרם י'שמניא'ןי'ען

 יתגטן'~
 אמנלא מ.רן ש.1.ם שמ:.רנו' למ' אלא יטו א'יקמש לכקיב "יעין "טצ'ץונג,"ז

 ח:ן?ןויג,יוגע%:% יי:ון:ב::ן י" ט""ה ךן:יי".'"..!בעגע:ן.מזהן41יגזןת

 אםאמור'
 דף 'ינ.א'"שרפא.

ק בשם ב'י ומ'כ רהמ'א נ פ מ"מון בהג'ה ריא וכן ווגדר השבנצר או ההגה תחלח '.שראל

 ,4 ש י צ"ך נ ;ן .י .בט
:.,ים'ד. טנהוץ '21ב 1.'שראל בביחו י ך ח'גכ..ם יא[ ז : "יראל ל.יור א. לצרכי עכרם ץנ::קןז"]יעךנ11ע.

 להמח מוח' .שראל .בנ'תעשל רק : חם-_ט'נה".מק'ם והוא בנם' א2רי כן אשר טמא 'שחלכ הה.]ליר'ג ךרארי
 אם אבל פא"מ בחום' איתא והכ' ישראל יבא עכשיו מרתת פעס דכל רואהו ישראל שאי7 אע"פ פררתיו לחלו'ש(חיתיו

 מיונוהנ'ן :הךמימג'ןעוגעךנגיז:':הף מ(ם'ק עכר'ם ב'ת ראם ]טל נארה עור ו'רי_בז גיוה :,:נגג ךמי וין:ן'ענך:ובךן%ך:%%
 לחייקוןקחלי

 הנ'ה בם,ף שם וכה' נרמק לחלוב לוהנ'ח

 טעם מריא'. כם'ש ב.ננ. 'נש.חא שא'ן טמא דנר לחלב למ'חיש ל'כא דלד'ין טאחר לאסור אין נר.עברבכה'ג

 .נרת'נל'פר לת ]טו[ ק,ש למ, וא.כא תא.ל מרה מתגעלול
 ראורי.ת'כן.מ.

 חלב'ממא
 כ'ם ס.' .כ.כ'נ'. '

 נב' ל
 נמ11"'"נשננוןום ז נשפשז שש:ק א'ח

כלל
מנדו

 )"ר סי' ססגי חוט 3ה0ו3ת טר6יתי כמו ול65 כסנ'ס כ' סעיףמט'ו
 נעתס ]1[ : כ55 ססק כ6ן 6ין ו)ע'ר כ6ן סלכ כווגת כסכגתמנוסהסק

 י'ס סי' מ'ו ועיין 5סחמיר י0 5עחן 0עו0ין ס יטר46 ית ו6פי'"[ : סונר טעס ו' רין )"נ כ)5 וע'5 6חד נחותס רסני תסכוע . יסר56ט5
 כ)) וע") נ'6 פ' ומי%ר0י'ס נץ סי' )נ תסרי"ן וכת0וכ' סח0ו')ענין
 1' וכסשק נ' דן 5"כ כ)5 עש) סרסיסין נוגכין סעתיס דכחס ]ט[ :5"כ
 : כטריס 0סס רליס כתכ תכי6 0עכו"ס גכיגות כרין ת"ו ס'ק י"1וכרין
 4ס וייגן 6% 5סחתיר י0 גניטת כסמק ונו'ת ררככן כ6יסור כריעכל]ק
 ו)יזכק !' וין ת'נ ככ55 )עי5 כונו6ל וכ! ס6ו"ס וכ"כ דרנכן 0סיק6כ0יר

 כד' ע0ק כ% כת0ו' 0מסק כמו וד65 ע"0 י"ח דין סספיקותכשגטרם
 זס וכ6תת 15)6 ו6ז)י' ררכגן סמיק6 נוקרי נגניגות ד6ף נפסיטותק"י
 : ט"ז ו5% י"6 כ5) ע"5 %ו ריגיס כי6ור 5ען נו)יחם 6ין 6%[ :5ינו

 ס6ריך ח' ס'ק קט"ו נכדנון סס"כ נכ)י ר6ס 65 06 נדיענרמתיסו
 ד%'כ סג5י כחוך דוק6 5ר6ות וסיריך 0ס וכ0"ע כ6ן סרכ פ)יג
 פסיוס ו%0 ר%סעו"ק רעת סכן 0ם וכתכ סח5ינס נתחלת 0סיס ככךמס
 תוכרלדס רכליו 6ין ונ6מת 6יפכ6 ת0מע תשס כ)5 ר0 נ6ו"סונס
 תרתח 6'כ ס"ליכס כתח05 %ס ט0%ר56 כיון 5ומר ו6ססל כךכ5

 כ' מעיף 0ס ג0רי0ס וכת"0 קט'ו כ0י' סטור כווגת 5"5 וכס'גסעכו'ס
 ג"כ סזס ונר6ס כ55 תוכרחיס רכליו 6ין י0ס ססר ע5 סס'כ 0ס0יגותס
 רק סכ5י כועך 5ר%5ת %ריך כתנ ס65 נתררכי לנריו סונ6 סרי'ףרפת
 ס;5י פך 5רלעת 0סימך 6ף ס0מ"ק וגס סח5יכס כחח)0 5סיותט5ריך
 ומ'ס נסמו  כ6ן סרנ סס3י6 ס6ו'ס וכרפת פורס  ונויפכד6ססר
  וסייט י') יכ5י תוך ר6ס 65 06 יעכד ד 65סור כ'  לין מ"ס כלל63ו"ס
 ח5כ תן קס נס6ר 0מ6 רחייסי' לחליכס מייתר ססי6 כלי כ6ו0ורוס6
 דיעכר מתיר כ)יס כק6ר 6כ5 ק' ן רי כסוף כ0תו כסמוך סל' וכת'סטמ6

יקב
 ככך תס ג0תו סרכ כת"0 נסוי6 0%מפ  %ו"ס 9 י%י ספ*
  כן נמל6 סל6 מס סלו כ5י"ס סרכ  לפני סיס רכריפ  סכפס ידומככר
 כר4' סגפלו פמו0 כפס כי פי9 י% ירפ 6יסו לו3ור5ץ  פלסנייכ5ע"ס

 רעת גנד 5סחמיר  6י1  לכן כישסונגע סטי'סר3 הבס'גנ5ו'ססלסלימ(
 תוך ר6ס 65 06 כויעכד )י%תיר 6ין כעדרו טת6 דכר 63יכ6 וח"מסר3
 נידענר 6ף ייח5ינס תח3ת ר% ]ינ[:רק : ד' כם'ק סע'ז פסק וכןסכ5י
 וכנו"0 כ0"ע סרכ וכווגת דעת ג"כ וא ו' נטשק סע"ז וכ"כ . 63סולי0
 ופשל 13ס. סי0ר  רנוסצין כ30 פסר6'י פיסו ז]יין ה' ס'ס לי00ס

 בר"פ  6כן לכ0הלס לר"זעיר יס כוס ר6ף סרנ ר%4ן "ז  ררין3כומני'
 רפת פספפ  וכן בכס"נ לכסתלס לסודר ופסם כו חור ספשו סי'וכס'מ
 : י' ס"ק קי'ו כסי' סט'כ  פסכיס ולוס לסתירלכ0חלס נ45שסמסיסל
 סרנ ססק נסג"ס ס"6 קט'ו ט' נ0'ע מפכדק עס"ס סת ד%]טו[
 י0ר6) 0ס סיס ע6 נסמות תק5ת  ספט'ס יתל' ממכדה  פט"ס ניתד%
 מלוי פפ6  רכר  רליכ6 סוס  3וחן עכסיו ס6חרים חת)כ י0ר6ל כ6ו6לרכ
 סרנ סכחע ת"מ שסק נטס א טר% ננ651 ס65 ו6ף פכ') פו0רכ5)
 רי'ו 0י' נורוגעכורג נוסר'ס מתטכת יאזלק זס ס5תו ו6סטרהיר6ל  נפגי מק5ת גה)נ % )סתיר ולע'ס לוסר6'י 50 ססגרוח נין תע5טק

 6ט' י0ר6) 3פגי 630 תית 0גח)כ ח)3 0סתיר 0כוו% ר' כ0ססגחכ
 כמט% כוותיס קי'5 ו6גו סקסיל ור'ת 0ס ס0ייס 61ף )סנזסי6 רפהע6ין
 33סמות 6כ5 עכו"ס 50 וסייל מט"ס ננסתת סייכ1 נ' ךין זס נ5)5עי5
 ע5 עכ'מ 3מנווך ים כזס חפסיק עכוס 30 סכינע לק יטר% 0)וויו
 כס"פ סרנ  כווכ0 נ"ל וס סחלינס מי0 סי6ס נלייוף  פסר6'ידפ0
 2- וס"ל כמשס ולפ'ר כלשפ סר'נ רניי פיאיח י'ג נס"ק  סס 3ס'כופיין
  ככיע51יק 0' 5ריך 6י פ"ס כלל פ"ל ר5וריי60 6יפר ל0ערוכ0]טון

 : ז' 0"ק קע"1 0י' נ0'כ ועיין סגי כפ)נו6 נרוכ*
כ55
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 : דינים כ-ד ובו . ודרבנן דאורייתא אימרים בשי יין . שה וסשןכלל
 בקררה ממגו שיצתב כאה בכל - ]6[ משערינן איפכא או בשר של בקרר' יומא בן חולבת כף התוחבא

 ולא ]נ[ ט(כת של כף אפילו בקררה חחב שלא מה לשער א"צ א:ל מינה נפיק כמה ירעינןרלא
 פסק וכן לנדצב יש דהכי בהג"ה וכתב רורא ובשערי הבשר כל פרק במררכי כ"כ כולו חם מקצתו חםאמרען
 שתחב מה צד ואפילו מוצצת של הוא אם הכף כל נגר ער לשער רצריכין שכחב כהרי"ף רלא ז' כללבאו"ה
 מה ננר רק לשער צריכין אין בלע כמה ירעי' אי אבל בלע אימור כמה ירעינן ברלא אלא לשער צריכיןאין

 הכזית לב5ל ס' רק א'צ בשר של בקררה נתנהו כך ואחר חלב כזית בה שניער חרשה כף כגוןשכלע
 חין ]נ[ בישר של בקררה ושמהו חזרו כך ואחר חלב כזית בו וניערו בשר של ישן כף היה אם ואפי'שבלע
 ר"י מי' המי"ר כ"פ בה שניער החלב כזית בר רק ל'מער וא"צ שכלוע במה נבילה נעשה חתיכה בכליאומרין
 שם וכתב רבשר כל פרק במררכי הוא וכן בזה מחמירין כיש ורלא פנ"ה הר"ן שכתב הרמב"ם סברתוהוא
 נעשה ח(יכה ביה אמרי' לא ולכן הגעלה ירי על משם האיסור להפריר ואאישר רהואיל משום רמילתאטעמ'

 אמר.' לא חרפ בשל דאמ" רכחב כ'ר ומלל ל.א מלל כא.'ה רלא נה,נ והכ' המררה על חלב'שנמלהטפת
 פנים ככעצטת רחזרת נראה ולא כבשונות חזרת ירי על האימור להפריר ראפשר מטעם נבלה נעשהחתיכה
 במרר' נקמ ולכן לעולמ רפיו מירי *וצא שאין חרם כלי על העירה י-התורה אמרו ולכן ]ו[ לכאן כאוחרשות
 הרש בכלי רוקא אלא. מיירי לא רהמררכי 2ר אפ מיהו חרם כלי לא אבל משמע מתכות וכלי ע?כלי
 נוהנין צר כ נ"א ומי' כלל לעיל נתכאר נר וכ לחלק אין רבווחא שאר רברי לפי אבל בלע שככר בישן לאאבל
 מה פר ששי' אחת פעם רק לשער רא"צ פעמי' שתי או אחת פעם לקררה הכף תחב אם ב*ן לחלקואין

 עור וכ' תע"ב רהמחמיר מהרא"י כ' מיחו כ"ר וכלל ל"ז כלל ובאו"ה ]1[ קפ"ג ס" בת"ה פמק כן ]ס[שחחכ
 הכלי בנל הכליעה שולמ שאצ אור ע"י בלוע היה שהכף היינו שתחב מה כל נגר לשער רצריכין רהא כ"ר -בללנאו"ה
 רף פב"ה במררכי הוא וכן בקררה שתחכ ממה קליפה כרי רק ]ח[ מחפשמ אינו מליחה ע"י בלע אי אבל]ז[

 כולע איט עץ של הוא אם רותח בו לחכול ראסור אע"ג מנוקכ בכלי מלח אם ]ט[ באו"ה עיר וכתכ ע"נתשל"ח
ואם

 יעקבמנהת

 מ" ג:~שם 3י",7:2טניננ,ןנ1'ניגג:!י

 תו'" ס'מן נ"'ח ועיןקנ."
 ר,ט.1 . חו'נ נג)' "ומן'ן "'ן ]'.[ :

 "י: "מ ע"ויה" "ן"]1:-ןהס
 'נם 4 :וה ועל(ש :;:1

 7:נ:נ:י:ע:: מלו:וענג,י3:בגליג,47%
 ק י" עו:הע,ג;ף:)1:סיקסהגנ%ג:ח::קסי"יי4

 ג2:ו ג מף"י :'נ'1'יקנקי::ב":: גגצ
 :ה"וישן"הנן לנ'":י::נ::'עש:,31ג:ךןבג( םע :-'ו:מוזעלע:ען "ןמןגגעיסן:ה:"הןק' נ"1:יס3:'וב,ה:! צ ,%4נ:'סגמוז.ו:ר"ן

 ק ""ג"ג%]3יז%ן:נגוג
 0"ק 5"ע 0ינזן כס"ך )ע"ן " דין )קנון כנוכ61י כותייסויקי'5 :י "ןן ,

 כנו"ס פענוים סתי כתחכ 6י כ)) ס561יס ס4יכס סכסגוסור6ס
 וסנוסו וחזר )חין נו:תכסי3 סכף עס 3קח ו6ס וק") קסנוסר6"י
 סכף תוך ככי3ס סכעקס תכסי3 16יצ כנר ג"כ 0' 5ריכין)תוכו
 כתתיס וכ"כ כ'6 כ5) )מי) סכתכ6ר סזכוכ נודין זס דין 33נזודדיס
 סי6 ריצקם ח:ס6 כי ע"ז )ס16) 5ויכין 61ין ק"ט 0'נוןדעיס
 . וכ3ק:כ"ד )"1 כ)) וכ6ו"ס ]ו[ : ע"ס כס"נ סס כוסרס"5וכת"ס
 פששעיס סגי סנס) ע5נוו כ6יסור ד6פי)1 ס0ק כ' דין כ6ו"0עיין

 ס6גודס נודכף נוסתפ וכן ככגדו 6חה 0' רק 6"5 6'3קדר0
 כסנ'ס ר' סעיף 5"ח 0ינון כס"ע סרכ פ0ק וכן 5עי5ססכ6תי
 ככ)י כ4פ כין ק5ת 5ח)ק קיס תקנוע קס"ג 0ינון כת"ט6כן

 6פ"ג . נו)יהם ע"י כ)פ 6י 6כ) ]ז[ : פ"ס כע5נוו)נו6כ)
 ככ5י נוס6"כ נו,כ) כדכר סייט כס' נו5יחס ככ) )ספידקי"5
 סקלפם גגד כך ו5ריך . ייפם כדי רק ]ח[ : כ6ו"ס סססקס0
 סיט זס 1כ) נסג'ס ר' סעיף 5"ח 0י' וכס"ע כטיכוכיס סרכוכ"כ
 )עי5 סרכ פסק וס"נו 5ורך ד6יכ6 סיכ6 6נ) כך כ) 5ורךד)יכ6
 וכס6 ופכי *יסם כדי ר5ריך נושס דכ) 0' דין כ"ג ו0ינוןכ))
 כיון פיקר נ') דסיס 6ף % 5ריכין 161ן דסיי6 ק)יפסכ)6

 קגככס סכף ייסת גגד נוקערין 61כו 6כצרס ע5תו סכףססק)יפות
 ע5נוו סתכסי3 6ס רדוק, כד ד5ריכין נוודים ספוסקיס כ)כנו5כ)
 די~ן מסש כזס )ק)וף 6פסר ס6י וכיון ק)יפס כרי רק ג6סל)6
 ס"ע כס*' סק"ה ולוייסכ נותרן וכס"ג ככס"ג מס6"כ 0' 5ריכין6כו
 כ"ג כ55 5עי) סלכ נודכרי נו"נו ז' 0"ק 5"6 וכ0ינון 0'0"ק

 ס"ק י"כ וכ5) י"6 0"ק סס ועת"ס כזס 5ח)ק ירר ס)6נזוכרח
 רק עיירי 65 זס כ)ל . נוכוקכ ככ)י נלח 06 ]ט[ : ע"סיו"ד
 כיון כו5ע 6יט דכ5י 6נורי( 6ז דנוו )510י6 כסר כתוכו כלו)ח6י

 סייך 61ין סכ5י ק3יפת ננד ס' ר5ריכין ור6י ח)כ 5כ)יוסככיסו כסי כטכו כנז5ח 06 מס6"כ סרק מסריק דדס מגוקכס610
5ח5ה



דשמם%4רן וררבנן ראורייתא אימורים ביפלדיןתררת0ט
 בכר% מני ולא ]י6[ כלו נגר לשער צריך חרם של חוא אם אבל ]י[ כלל ננרו לשער א"צ לכלי חכנימוואמ

 מחנשל הר ע'הגןחו
 ונר.ר' בו'

נ"םןהלןו4,!ע1(':,%%%א5(4מ רק רנל' א,מר אינו רכנ'ש' ל'ו כלל שכחנ נטה ורלא הכל. כל ננר ס'
 1.4וייח. י*.ע"''יי =,י' ,4ךב
 בקררה י א.ן שםג

 ה~
 כ,ק ]ייו[ צ.נן רמר א. פירות ורה לשום מ,תר אך הקררה 'א"'לו ברגאה אפ" אס,ר

 בו לו,שתמש ראומר טעטירין אין מ' כמירכי ורלא ]עז[ נהגו והבי מהרא"י של בששיי' וכ"כ מותר ושתייהא:יל'
 .דבר

מנהת
 כ"ע כ)) 3עי3 סלנ וכנו"ם נונוקנ )ק6ינו תנוקכ כ)י ניןלח3ק
 נגד )טער 5ייך חיט ט) הו6 06 6כ) ]י[ : ע'ט י"ג ריןסוף
 כ6נות 6כ) כטינו;יס )קנון וכ"כ )ס3כס זס רין סעתיק הרכ .כ41
 )רעת כן גתכ ט' רין כ"ר כ)) ה16"ס רס6 מ6ור תנווס דכיהו6

 ס16'ס ספ0ק כתו רותח כו ססתנוס 06 כריעכר ד16סיססנו"ק
 י"6 כ)3 )עי) רפמק סרכ 6"כ רסרי פסיט6 6"כ נונוקכחיס ככ)י כריעכר רנותירין )ספוסקיס ור6י 6כ) ד' רין נ' ככ))כסתו
 דנוות- ס"ע מינון וכקשע ז'רין

 נועתיק וכ6ן חרמ ככ)י דיעכר
 ררעת ס' ס"ק י"6 כ)) 3עי) וענו"ק 3,ע )ס)כס ס6ו"סרכרי

 ס16"ס סעמק 61ף . ק)יטס ככרי מגי 1)6 ]י6[ : 3סחנוירס6חרוניס
 כ3י ק)יפס נוכרי יותר סו)ך 6ינו נו)יחס ע"י רכ)יעסגופיס
 )עי) 6כן ט' רין סס ס16"ס כ"כ יותי )כ)וע ררכיך ט6ניחרס
 ח' רין יש6נ))

 ככ)י ר6ף ונוספומקיס סס היכ נורכרי מ3ו6י
 ו6ססר ק)יפס נוכרי יותר נוכ)יע 6ינו תמקכ 6יגו 6פי)וחרמ
 וכ"כ י"ג כ)) )עי) נובו6ר וכן וכו' וע") נת"ק 8יכ כווגתס'ס

יעקב
 כתוך תיס מכיט) נלע 1)6 נכי)ס סככף חה נעסס סל6מע")
 כד'מ כן פמק ע5תו סרכ וג0 ו' רין )קנון כנוכו6ר 6יטור ס)כלי
 וכן ע"ס כסכ"ח ודל6 עיקר טגן י' מ"ק סס סט"ך ומ"כ 5"רמ"מ
 . ס6ימגר נוגוף נסנס ס6י1 כיון ]טו[ ט"ר: וסג"ס ס16"סרעת
 ס' קטן כסעיף סס סרריסס וכתכ 5'ד כסינון סטי"ר ג"כוכ"כ
 רי") 6חר דכר ע"י 6ימור ס) כקיונוו דרו5ס תסוס ת"נ מינוןכ6"ח סנתכ6י כנוו כסן )ססתנוט ד6סוריט כפטח )כ)יס רנוי 1)6 )סונווזס

 עכ") כ6ן נוט6"כ פסח 6חר החימור נון )ס;ות דל51ס סתסרס6;י
 כסס )סקתנוק קרו5ה ככך רנוס )י נווכ;יס ו6י;0 תתוסיסורכריו
 הכ)יס )סססות ר6"כ וע1ר סס רסיתר סקררות 6ח"כ ס66ח"כ
 6ח"כ כסם )הסת:וק כקיונוו סרו5ה כיון 6מור יס'ס ג"כדחנון

 יק סכ)יס )סססות רנוותן תג"6 מיתן כ6"ח סטוכ6נותנוכו6ר
 נויירי רסתס כיון ועור כפסח כהס )הסתנוק ס)6 16ת1קי5ניעו

 נועיקף5 וסקוקי6 כ)וס ה6'מור כון נוטתחט 6ין 61"כ )כין 16 4444מ כשש~מ4ע וכן ק)יפה ככוי תתיוץ ויס 11") כמיתניס 3קתןסרכ
  נוכ)יע 5ינו  ככלי  רתליחס כמתס פמק י' מעיף 3"חמיחן
 כ)) ע") כו. כנתכס3 סוס ]יכ( : עיקר וכן ק)יפס תכרייותר
 16 וחרמ  פן  כלי  כין  חילוס  ר5ין  סכחכחי ס' מ"ק ג'ומימן
 הר6יס ו)פי ע"ס ס6ו"ס כנוסתעות ר)6 ככיסס )עניןנותכות
 )דכרי ככיטס ע"י נוכ)יע 6יכו זכוכית רככ)י נר6ה טסטכתכתי
 5"ע 6כן יי"נ )ענין ח' 0עיף ק)"ס מיחן כי"ר 1כתכ61רסכ)

 דיס סרכ נורכרי נוכ61י כסג"ס כ"ו מצ,ף ת;"6 מיתןדכ6"ח
  יס חרמ כ)י רין זכוכית רכ)י סר"ן ע) סחו)קיס כרעת)סחנויר
 חונוי6 כין )ח)ק יס ו6ו)י סר"ן כרעת סתס קל"ה סינון וכ*"ד)י

 . 6טויס והכף ]יג[ : וכ)כום סכת כעו)ת וע"ם 51"ע נטך )ייןרחתז
 )1 ויס6 סגעי)ו כ6יל1 סכף חסכינן )6 כקררס ס' ר6יכ66ף
  לטטמי 6תי רר)נו6 נוסוס ח)כ ח)כ 061 כקי 3קי 06 קריסוין
 ססגע)ה ועור נוק5ת  06 כי  כסררס  סכף נפחכ  רל5 סיכי5טו
 5ינו  5פילו  סטיס ס5יכת ו)ענין כרתיח: 06 כי נוועי)6ינו
 ריחחס רטטפז ופור  5סרילן כו  מולרח כיר רס רחיתסתפלס

  סגפלס תט5"כ  נולס חחיכס כס?ז  5פילו  וכן  ססיסמלריכינן
 5"ח כמיתן כ"י כ"כ כו)ס תחיכה ור6י רותחת ור6י 3סיות5ייך
 ס"ט:  סיטן תסרי"ל  כהיוכח  ועיין 5' ס"ק  ופ'ל  סמט"ק3סס
 תחסתיט 3"י 5ינו  ,פילו פי' תספוכו. יוחו  נן טסי5  יתן כל]יר(

 ככסר )עת תפח  כחיך וחחכסו  חלכ  סל סו5  ססכף כגיסר,סון
 )תחיכת נוע') תוך ותחכסו חזי 61ס סכף ונ6מר מ' כווסיס

 ה:ף תקתיס ק) תספוכו יונוו כן ס:ו6 סרכ כוו;ת )וזססכסי
 סטע0 6ף נוכסר( רסיינו נוספוכו *ינוו 3ן וסו6 ח)כ טלטסו6
 ססיתס כיון ת"נו )פנס סו6 סר6סון נותסנויסו סכף סכתוך ח3כס)
 ס"ר סנ"ס כוונת וכן כנקו"ס וכ"ס סנייס תתחיכס כ"י סו056 161מי נכילס קנכף תס נעטס 6"כ י6סונס ת"יכס כסעת יומוכן
 תס  מל ס5י סרכ סכתג נוספוכו דס6י 3סיפך )טרס ' 6ין6כ)

 כ"י סס61 6ף תספוגו כ"י 16נו 06 6כ3 תכסי כ"י ססו666"כ 16סי 5ינו ח)כ נו6כ) )ת1ך 5ותו טוחכ 06  כגון עכסיו כוסתוחכ
 דנס"ב רפסיטן  6יגי זס כסר ט3 סו6 ס"כף 6ף 16סר 6יגוחח)כ
 כתוך ח3כ )ק) והחכוהו 3סך ט3 ססכף י6סך )6  ולמס6וסר

  טיסכסל  חתן  סל  כסיוחו סר51ה נועע0 סיי;ו כפסח חנון כו3כק3
 וזס סם 6קור )כן  ס:לי י3זע  טל, סרילס 5חר רכר מיייכהונו
 ס51 ס:ן ס6חרוכים ותפיטי וכם"ע סם ככ"י )סנועיין וכרורפ"וט
 6מרי;ן )6 כן ע) 3עי;6 )6יסור6  רליתי נסררוס  חס5"כספס'
 5ין פי כט"ט )סרי6 וכר6ית6 היתר רכר 13 )ססתתססכ3*ס
 סטור סנחכ טטס 5ך  פטוט. 1ס61 ,ס חי)וק ע"6 )"כ רףנוענוירין
  6טור נסנ5ס 5מור  פלתו סס:לי  ייין ופור  יו"ל נ5"ח ססעור

 דחנויר כסמח תתן דט6ני י") 6ך )כ6ויס תתוס ה61 )כתח)ס)סטכייו
  3טס חט"1  סיחן  סמ סטור  ס?טס כחו כס;6ה 6סור נוססוד6פי)ו
  6ף כסל,ס 5סור תתנו  סכלוע זררס רגס פסן  לכן וסר5"טסרי"ף
 כתוספת כר6ית6 נוססו  6)6 5ינו 3טררס  סכיופ  רטמ0 גכע)

 נועעס ג6מל נו"נו כעינ6 63יסור6 ו)ית6 ע"6 )' רף רפמחיסורס"י
 3סנ6ס 6מור ר6י;ו יינס מת0 וכן וח3כ כסי נוס6"כ כקיונוודר51ס
 נוענוירין 6ין יפ' סט"ם כנייסת עיקי סעור תפס כן ע)כנוטסו
 דנוותר ס6ימר חגוף נס;ס 61ין כעיג6 )6י0וי6 ר)ית6דסיכ6

 דכ)יס גטך יין )ע;ין ק)"ז מינון כי"ר פמק וכה"נ ככ)יס)הסתנוק
 כתכן סס ונוירכי תענוירין 6ין פרק רתו' 6ף כס;6: 6מור6י;ו
 ד6ינסו נוקוס סיינו וח3כ ככסר כתו כפמח כחנון גס זסהטיתי
 סטור רמת לפי 35ל כסג5ס 5סור 6ינו רנוססו כסעוסקיסמכרי
 סס כט"פ  וכן ח"נ  כסיחן פסז  כן פל וסר5"ס  סרי"ף כרפחספסס
 כסמררכי כסג"ס סס ספסק וסרכ כככיס )ע31ר כ)יס )סקכירל5סור

 6, סעיף תת"ז סכמיתן 6ף חתן ככ)י ח?וין )סחם דנוותיוסתומפת
 רעת ד6ין 5") כסג6ס 6סוי רנוטס1 הס"ע כפסק סרכייסמת0
 קס ס6ריך וככי סנוגסג קכן סכתכ 636 )ס)כס כן 3פטוקסיכ
 6פי)ו ת"ן סינון סס סכ"ח סכתכ נוס 1)פי הנו;סג )ייסככ)כוס
  ע"ס תחין )סחס מותר נו"נו כככיס 3עוכר )סטכיר ר6ומר)נו6ן

  ס3"ח ע) קססיג סגרו)ס כגמת כסייי ועיין נוירי קטס )6נועיקר6
 . נוענויךין 6ין פרק כנוררגי 1ד)6 ]עז[ :  תוכיחימ רכריו  ו5ין3וס

 3ז )חוף חנוין כו )חוס 6סוי סנוררכ' ר)רעת סרכ נורכרינוקנוע

 פ6"ת התוס' ועת קזס ח"; 0"ם כ6"ח 5כי סנח)ת וכ"כסר6ס
וכ5תת
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 לעכו"ם לתנו אפי' בוצאה אסור המאבל אבל בעינא לאימור' רליתא משום הקררה ורוקא יבש רבר רק ל"רבר
 אמור ש וחלב מבשר הנאמר קררה א"ז בשם רמהרא'י בשערים כת' אמו' כלל ממנו נהנה שאינו רעלמ' לכלבאו

 לנהר הקררה רמי להשליך צר'ר מ"מ המאבל נאמר ולא יומא בן אינו רהקרר' אע"נ המאכל בו ובשלובהנאה
 בו לחום שנהנ מה רלפי נראה ולי רעכו"ם בתרא פ' אשר"י בהנ"ה הוא וכן בהנאה האמור מרבר להנותשלא
 רמאכל והא בהד" כ"א כלל באו"ה וכ'פ מכין לענין י' במי' בייר שפמק וכמו לזה נם לחוש ואין ]יז[חמין
 ועוף חיה בש?ר ואפי' מליחה או כבושה ע"י הנאמר בחלב בשר אבל בישול עזי כשנאמר היינו בהנאהאשר
 דאסוי מהרי"ו וכתב למ'ד כלל באו"ה פמק וכן רעה ביורה כ"כ בהנאה ומוהר ]יח[ מררבנן רק נאמר אינובהלב
 באו"ה וכחב בהמתו לפני ולתנו חלב של קערו' בו שהריחו מים עם בשר של קערות בו שהריחו מימלערב

 עכ'ל: תע"ב והמהמיר דאי כולי להחמ'ר ראין~ט[
 בריעבר ומ"מ חלב עם בין בשר עם בין ]כ[ לכחחלה אמורה והכף מוהרין וההבשיל הקררה ב"י הכף א,ן ראםף

 החבו אם אבל ראשונה מבליעה יומו בן אינו ככר רהא שבקררה התבשי' למין אותו החבו אם אומראינו
 אם ה'ה באו.ה וכתב הקררה לההיבת יומו בן שהו' זמן כל אום' בראשונה בו בלוע שהיה המאכל למיןאוהו
 מבליעת נפנם שכבר מאח' נאם' אינו אחר ביפר בו ובשלו אח"כ והזרו יומו בן ואינו חולבת בקררה בשרבשלו

 ימנהת
 סתום' דגם די") כזס כ55 מח)1קת כ6ן ד6ין נר6ס 3ע9דוג6מת
 6כ) ד6כי)ס כנוידי 656 )ח רכר כו )ס0תמ0 6סיו 65וסמרדכי
 60יכו כיון יכט דכר כ5 כמו סרי ר06ו כו )חוף חמין כו5סחס
 ד6כי5' כמידי )ח רכר 6כ) כאיסור מגוףנסנס

 כיון 5סניח 6סוי
 דין י"ז כ55 לעי) וכמכו6ר מ5טדיח י0כח 0מ6 וחי.0ינן סדחסלכעי
 טכתכ ת"ג טימן טוף כ6"ח ע5מו סרכ דעת כן נס וזס 0ס עייןר'
 מטס כדרכי 0ס וסו5י6 חמן ככ5י 5רחון חנוין 5סחס מתירין ויססס

 וכ"כ ע"0 דין סמ51י6 כ0"ע טס נר0ס )וכן דפ6"נו ומרדכימתוס'
 3סדי' 6וסריס ומררכי טתוספ' 6פ ע"0( טסי' מוף טס 5כיסנח5ת
 דכלי טס טסגיח 5כי כגח5ח ודל6 כמ"0 ג"כ רדעתו 656 5חלכר
 עיש61פ פוטקיס ו60ר סטור מדנרי 0מטמע נמס 6כן ע"0 כ5'עסג9ס

 מברה אין כי אף המנה משום אחריהם נוהנ אנו וכןר
 וזיע ]כג[ ריחא .4רי על אימור דהמיר להו רמניראמשום

מאיסור
עקב
 )ק 3ט9פ סרכ יעת ג"כ 1זס 153נ1 דמיייי סדין 3מ651 עייןל6.
 טס 3י1 ]כ[ : 3עלמ6 ח1מי6 יק ס61 זס וכצ נפנ"ס סססייס
 ט5 16 כטר 0) ס6יגו )ה3סי) 6כ5 מקנוע . ת)3 עס 3יןכ0ר
 5כתח)ס 6פי' כו 5ס0תמס מותר ופירות דגיס 6ו ירקות כגוןח)כ
 דן זס וכסימן י"ך דץ וכ"ח כ"1 כל5 לעי) סרכ מ"0 5פי6כ4
 6פ' דכריס )60ר 6פילו יומו 3ן 60יגו סכ5י )6סור טנוסגיןס'

 ו3קריס ממם )תכטי) טתחכו כ6ן מכ"ט כ"י 5כגי יקכ0נתח3
 כטי' סם"ך וכ9כ סמגסג מ5ד מי5י 5כ5 ד6סוי מכ"ס כוטנתכ30

 כענין מיירי דסטוי י"5 6ך 5"ד כסי' סכ"י וכמ"0 וסנוררכיסתוט'
 ידז כ)5 5עי3 סרכ מח5ק וכס"ג סכ"ח כמ"0 5סדיח 5ריכיןד65
 : ז' דין כ"6 כ)3 כ16"ס ועיין כזס דיניט הי)1קי כ5 יתכ6יוע"0
 סטיג וכ6ו"0 מ"1 סימן כפכ"ס נ,סר0"5 . 5זס גט )חוק 6ין]יז[
 )סחמיר דל16י וג"3 סמ5ח )יס סנ6ס ס0)כת וס5ריך כ.ס סרכט)
 נסגס ק6ינו )פי חווין כו 3חוס 0מתירין ספוסקיס ד5טפסו6ף
 ג"כ דזס )ומר 6פ0ר לו"מ חי5וק ד6ין נר6ס 6"כ 6יטור 0)מגופו
 נח תח5ס כו 0כ50ו וכ5י ס6יסור גוף דסו6 כתוכו מסכ)וענסנס
 וכס"ג כו כי0)ו 0)6 ככ5י מ60"כ יותר כו יכ)ע 0)6 עוד כו 5כ50יותר
 מסר96ט סרכ סמכי6 דסר6יס ועוד ס"ג ת"נ סימן כ6"ח סכ"חכתכ
 וכ6מת סמ5ח )יס סנ6ס ס0לכת ד596 עכו"ס 50 כסכין 0סטקווטי"ד
 דסכסמס כסו0כ"6 טפמק כסכ"י סרכ סתס כי"ד קמ"כ;מימן
 )6 1)כן כו חזר ע5מו ססרכ ו6טטי וסטור סר6"0 כדעת ע6סורס
 כ6ן רעכ"פ נ") מ"מ 6כ5 )סתיר 5"ד 0ימן כ0'ע מזס כ)1סכתכ
 סכסמס עכו"ס 50 סכין ד5ענין 6ף סמ)ח 5יס סג6ס כס0לכתסגי
 כמכו6ר כמסוכנת סמ5ח 5יס סנ6ס סט5כת מסני 1)6 6סורסכולס
 ססכין מגוף סנסנס כיון ו60ני 60ני סתם- מ"מ קמ"33מימן
 מ60"כ וי"ו 0"ק טט סס"ך כמ09 מרוכס סג6ס ו6יכ6 כסנ6ס60סור
 דסני פוסקיס גדו)י דעת סתס ד6ף ועוד כך כ5 סנ6ס ד5יכ6כ6ן

 כסס5כס דסכי נ"5 כן ע5 ס' ס"ק טס ס0"ך וכ3ו"ס סג6ככס0)כת
 65 ומסרם"5 סכ"ח . כסג6ס ומותר ]יח[ : נ"ל סדעות 5כ5סגי
 רעת סכן פ"ז סימן וסט"ז סט"ך וכ"כ עיקר סרכ ודכרי כןפסקו
 כ16'ס עי' . ס6י כו5י )סחמיר ר6ין ]יט[ : ול6חרוניס סר6קוגיסג)
 כגון כסנ6ט 6סור 60ין כענין דנויירי מכו6ר 1' דין )מ"דכ55
 דעח מ"מ כסנ6ס דמוהר ו6ף 5עת מעת ככי0ס וע"י כ5ונן5ונן
 ד6ין כתכ כן ע) כח35 03ר )כתח)ס לגרוס 0)6 מחמיריןסי0

 פסיט6 3י0ו5 דרך וד6י 36) תע"3 וסמחנויר ס6י כו)י)סחמיר
 0ימן כם"ך 1דל6 3סמעיין פ10ט זס וכ) סדין ע"פ 5סחמירדר6וי
 וותחין 0עירכן ומיירי כסג"ס סרכ דכלי 00 טפי' י"ט ס"קפ"ז
 וכור6י עכ9) ניט51 דרך ר6ינו כיון כסג6ס 06ור 6ינו סכי 65וס6

 6ין יעוו 3ן 0סקדרס 6ף מיט 6ו ירקות רק נקור' 6ין06
 סמ506 כגוף נוגע 60ינו כיון יומו כן ק6ינו כיסוי לענין5סחמיר
 : סכטר כגוף דנוגע סתס ד60ני ס' דין כסמוך 0יתכ6ר 5כף51"ד
 דחמיר 5סו רסכיר6 מטוס . סמחמירין טעס )1מר י0 כי 61ף]ככ[
 06כנזי נוסר'6 כסס זס טעט ג"כ כתכ ג'ח סימן מ"3 כח0ו'עיין
 דעיקל כתכ מ"ו טימן כפכ"ס ונוסר90) ז5"5 ק6רו )סר"י כןטס0י3

 ח5) כסס וי0 5מע)ס ק5ריס 0סס כיסוי כ6ות' דוק6 סו6וסחומר6
 ו)6 3עין ס6יסור וסוי 05ס 0ע51ס סרתיחס מן יפס 3קנחס6"6
 5סחמיר 16ן דע"כ כ' ט"ק 5'ג כסימן סט"ז יכתכ לפגס נ"טטייך
 6יטור ח0ס 0וס 6ין 6ז טככיסוי סק5ר מקוס ננד ס' 6יכ6 ו6ייותר
 כתכ ד' ס"ק סס 0כ0"ך 6ף עיקר כר6ס וכן עכ'5 מכקדרסטפי
 מ0וס 0נכיסוי סק5ר מקוס נגד כס' סגי )6 מסרס"5 5רעתד6ף

 סם9ך מסיק מ9מ סכיסוי כ5 נגד ס' ו5ריך נכי5ס נע0סדסכיסוי
 פוטקיס כמס יכ)6"ט ועוד ככימוי כה כל )סחמיר ד6ין וכתכע5מו
 מומר6 ע3 )וסיף ד65 וסכו חנ"נ כ5) ככ5י0 6מריגן ר)6טוכריס

 ס6חרוגים כ) וגס כ5) ר06וניס כפוסקיס גמ65 650 דכיסויזו
 סי' ת"3 ו3חסו' וסס"ל סט"1  כלו'ס טעס כ)י חומר6 0סו6כת3ו
 פא 6ייטי ו6י מליו  למ%וך טפות תנסג ססי6 כראמ כת3  וסרכי"ח

 מנד)  כט' 6כן זס מנסג ע) הגר קור6 סעט"ז וגס סמנסג6נט)
 וגתכ ר3ס ככיי)י דכיי3 ר6יתי 5'ג כ0ימן סעט'ז ע5 כסטגתודור

 6סור ג"כ סכיטוי כ5 נגר 0' 6יכ6 ד6פי15 ככיסוי מ6וד)סחמיר
 מס ו3פרטות ח)1טות ור6יוח ק)וסות כסכרות כזס סס6ריךע"ט
 מכט)ין ד6ין רכ"כ סינון סר0ג"6 מתסו' 3דכריו ר6יס0סכי6
  רכיסוי לגדון כ% סייך 65 זס כל1. כ6יסור 6פי15 5כתח5ס6יסור
 3דכר 5ס6ריך 61ין 0גי16ת סמס ככעס רונס 0ס דכריו 60רוכן.

  נפרכין  %%יל5 סכלרכריו יר6ס כרכריו ו%רלרס  כלחפיין כיסטוי
 3כיסוי 6פי' כט'  לספר סמנסג נתפסט  וכן 3יס ר6סגח  ת6ןוליס
 :  ניס לחלק סירר  6חרונים 16 סריסינים  חו 6' נתל6  ול6כ"י
 966כ יוסר ר,ינו כתכ 4"ט  סימן %"3 3חטו3ת וויעס.ונגן
 ס6ט מן סקדרס סוס' 06 6פי5ו 6וסר 161 כו סעדת 0סירכזיעס

 "סע



ךשמם4שרע הבף תהיבתדץו,ורון 1'צ5
 אינו יצהאי%ר בכגףם צמא שנאסר דבר לענין חמיר ריחא שדין שמציני כש בעצמו פעם ירי על עלצאמאיסר
 כן ועל זה בדבר הוא יחךד והאומרה מפר בשו' אותה מצינו ולא היא רחוקה מברה מים טכל טילתאריחא בדיני חנזכי לדין קבע ולכן ש'ד הג"ה בעל כדעת נרא' זה וטעם איפרים בשאי כן אמרינן' ולא לאםורעצל

 ושדןגה ו:יו י שציל%:יו א ממח"
 דהכל ל'ז כלל באו'ה בתב איפכא ש יומו בן שאינו כף % ותחם מים או ירקות קלא יומו בן קדרה היה ישה

1 טירו 'וטו נן שא'נ. הכל' אוחו לר"רי. שנורג'ן נטווטחל אך הכ' 1נהוג רייש ונראהעכ'ל  למחטיר יש 
 כתב ובממ"ק קעררת הדחק נבי נ'ז ומי' כלל לעיל נתכאר וכבר חלב עם ולא בשר עם לא לאכלו שלאבו
 ותחבו מים בו ובשלו חזרו כך ואחר חולבת כף בו ותחבו מים בו שבשל 'חרשה קררה על רי'דמי
 חלב ולא בשר לא בקררה להשתמש אמור הכף ננד ששים ה" לא פעם ובשום יומן בני היו וכפות בשך שלכף
 %תו לאשר המנהנ נתפשט דמזה ואפשר עכ'9 חדשה היה וקדרה הואול בה לבשל כצחר דברים שאףאנל
 בו להשתמש שתר דהחם ואע"נ יומן בני שהם כלים שני בו תחנו לא מאלו עתף ,לא דהא יומו בן שאיצכלי
 כתב ל"ז כלל באו"ה מיהו ]כו[ הממ'ק לשון וכרמשמע חדשה קררה כשהיתה דרוקא לומר יש מ"ם דבריםשאר
 ינ'מ מובר שהוא מברתו דלפי נכון ואינו עכ"ל האחרון כף של מין עם בקררה להשקמש דיש דמם"ק מעשהעל
 לחלק בדוחק שם דמיישבן אע'נ מה"ם שרי נמי היאשון רעם ה"ה האקרון עם מתירו ולכך לכתחלה טותר נ"מבר
 איתו לאמור המנהג נתפשט שכבר מאחר ממ"ק כדברי לנהונ נראה ]כס[ מיהו לי נראה לא לשצי ראשון גם פבין

 אי% בדיעבד אבל לכתחלה ודוקא הממ"ק כדברי פ"מ מיימוני בהנהות משמ'ן וכן לשנות אין יומו בןשאינו
 כקדרה דינו אחת בבת הכפות כשתחב א~ל זה אחר זה ההאפרת כשתחב אלא מיירי לא זה וכל לללאצ0ר

 בלא לעת טעת ששחזה אימור שלקררה א רבשאר א'ע'ג ההרומה 3משי ביוך ר כתנ ז-ל הי-ר כחבן
 המים לתוך מלמ שכקדרה האימור מעם שהרי יומא בת חשיבא לעת מגת בתוך חמין בה הוחש אםאי%ר

 בחלב בבשר המים חימוי לאחר מע'ל וצריכה יומא בת ועשה וחוזר 2יערינן מ דבכול' לבמל מ' בהן היהולא
 בדבר ולא אימור בבליעת [כו[ רק חנ'נ אמרינן דלא דמלתא ומע% עכ"ל המי' לתימום מול שאינו אע'פטתר' חלב בו בשלו הכעמ= לבישול מע"ל ששהתה ואחר מים בו הוחמו לעת מעת ובתו' בשר 'בו בשלו ,2אם כןאינו

 פונמתה' %1ע1?1גק"ן:להק ייזגת"קהם'ז4';ל
 הצורך: לעת ע'ז לממקצ ויש ע[עכ"ל

כתב
%ןן?*עקל

 0"ק 5"ד כטי' כקיך כ6ו"ס . 3ויסו ]כר[ ד'ח: נ'ס כ5) ופ59פ,0
 דמותר ס16'ס כרעת ססמ"ק רגס וספ)ס כד'ז מ6ור ס6ריךט"ז

 טמ'ק ססרי וטרכ סנ"י )סני וססיס ס0ני מין פס סקררט5ס0תטם

 ,ןוום:,ז1% יסונ',.,::,ןונ:ני,ננוו:י,::,כ.קי
 יס ה:גס[ן%!:לינע גו ז2 "(]גיימ'יוו;"י'

 ס'ק כסמוך וכמכו6ר סרכ מסכרפת 5זוז 6ין סמנסנ%)פי

 פ.סק'ס ו,."ן וש% ;ון"ינ,14מ וג"מו: ג, נקמ"מסמ,מי ה::" ;נונ "1: 21: :צ::ק שע:יצוון:נע:;4
 )ופמ"ס ונ'ח נ'ז כל) )פיל סרכ פסק ומס'ט דיפכד רסוי 60ניככמס

 :ען יובן: 11:חבינן ,זעיןם ן'"ב'ע:11נןך
 ה'ה % ג" ס"'11 ג.' "ות. קורג.נל"ס,רהמוהנ

 ו.ס ס;"

1ש511ושא
 נשחתע'ן ?קנ' :;ב::ןבג:ג%:עועםבהב

 ,:3"יי1ע.::ע: גנ, 7,וג בנ%[,ן:,ן:::ן'%"%4ן':,?1,יש%.1
 '17ע ו:י:ו:ט עווןו :ך מ%4ונן, %ש%:"ש

 דפ'ו ססופ3 6ת ססוכר פ' כתו' סמפיין 6כ5 וסרכ סכ'יכמסמפות
 טפס פור סחרוטס ס' נ0ס 3סרי6 0כתכו פ'ס סי' וכס"רפ'6
 ו6ף ס6יסור דין כסס 6ין סמיס טכ) מ0וס סיינו 5סיתר6ח'

 )א )מ'ד 6יסירי' 6ינס כפ5ת' סמיס מ'מ 6יסור ככ)יככי50ו
 פ5יטת כסכי) סמיס 6וסריס ס6נו רק 6יסוריס כס6ר חנ'נ6מרי'
 ומס סטיס נ0ני5 3'י 0יס6 לכע3ס ס' כ3ויס 60ין 0כתוכוסכ)י
 מזפר מטט רק סו6 )זס מזס ככ)י ונכ)פ וחוז' סכ5י מן0נס)ט
 0נכ)פ ממס יותר ככ)י ונכ)ט חוזר סית' 0) מיס ירות פ0רססרי
 קרויס סמיס 0כ) חנ'נ 60מייי כ6יסור ורוק6 וכו' סכ)י סט)יט'מן

 תו0פ' וכ'כ ס'ר פכ') נ'ע כר נ"ט מעפס 5סתיר יס ונס6ימור
 מעפס סו6 ססיתר טפס ד6ין )סדי' סרי תמ"ר סימן וסרוקחסס
 ד% 0כתכו ספוסקיס וכ3 סכ'י כיוון יפס ופ'כ 5חור נ"ע כרנ'ט

 0ס ססקסס ומס חנינ כרין ת5וי ר%מיס סימוס לוספ' גופ")דכפינן
 סס'ת רכרי כסתס 0ספתיק סטו' פ5 כ'כ כס"ק כ'ר כטי'סס"כ
 קשנ כסי' וסכ'ח ח' ס"ק 5'ד כסי' ספריסס כזס ס6ריכוככר
 מנ'נ 6ימוריס ככ) קי"5 ר6כן ו6ף פ"ם סטור ודפת כוונת5פרס

 כסג'ס סרכ מ'ס כפי )דינ6 כזס נפקות6 סיס )פי זס ככ)ס6רכתי
 סמפיין . 6מריסס 16 ]כז[ : )משר ס"ק כסמוך ויתכ6ר כ'ג סי'0'פ
 מתיר 6חת 5י5ס מיס כי0ו) קורס כססס ררוק6 5סיי6 יר6ס3כ'י
 חימוס 6ס 6כ3 סמיס מחימוס 6ח"כ כ'י נפסו )6 ד6זמ0וס
 טחימוס מפ') 5ייכין מחר0 כ"י סנטסס ר6סונס )ינס תוךסמיס
 כ6מת ק"ג סי' כד'מ 6כן י'ז ס"ק ק"ג כסי' ס0"ך וכ"כסמיס
 סכיסו5 קודס כמו סי' סכיסו5 6חר פכר רס'ס וג'5 כ)' סרככתכ
 ס)ו 6חרת כקונער0 סט'ז וכ'כ סו6 טפמ6 דחר מסתכרוכן

 כ'ט כ55 פ') . ו5סמוך 5סק5 י0 ]כח[ : פ"ס סכ"י פ) כ5"פוסניח
 : פ'0 יסי56 0) כ"י כ)י ססק 5פנין כזס כיו65 0כתכתי ט'ס"ק
 : ק'נ סי' ככ"י ופיין 5י)ס )ינת דוק6 מסנופ . )י)ס )ינת]כט[
 סרכ פמק ק"נ כסי' כס'פ פיין . ס5ורך )פת ט"ז 3סמיך וי0])[

 מג"נ 6מרי' ו65 שסקיס ק5ת דפפ רכ)"ס כיון 6יסוריסדכס6ר
 י0 סססך גנוקוס עשג *סוריסגק6ל

 )סי
 רק פגין ככ5 ו3ישפיר

קיקסק



 8*1.עייקםע*%ן ב'י שא4בו קררהד'1לזוררע

 נחנו אם לח"ור צריך בס' ולשערו בקדרה שנפל האימור להתיר החבם כשבא בממ"ג כתב ר1"ל הפי"ר כתבז
 צריר שא'ן ונ"ל אימור לבמל מצטרפין אין אח'כ שנתנו מים שאותן אימור בה שנהנו אחר בקררהמים
 אמורין- במויר מוהרין שוננ עליהן שריבה שבתורה האימירים כל רקי"ל לבמל מצמרפ'ן אח"כ הום4ףשאפי'
 וכתכ עכ"ל ריבה שלא שאמר מה לו נאמין לא נ"כ לזה לחוש באבו שאם במויר לרבות כיוון שמא לחושואין
 בבשר אלא רחנ"נ לומר ואין מצמרף בשוננ רבה אם ראף זה אחר לחקור צריכין ראין עיקי הם המי"ר רבריב"י
 חתיכה רבר בכל לומר רניהנין לרירן וכ"ש זה אחר לחקיר צריכין היו בחלב בשר כאימור רבריו ולפי עכ"לוהלב
 שנורע קורמ ריבה. אם היינו שונג רבה אם רמצמיפין רקי"ל הא רכתב ל"ז כלל באו"ה משמע וכן נבילהנעשה

 חקירה לחקור צריך ולכן מצםרף אינו בשיננ אפ" ]ל6[ עליו ריבה ואח"כ התערובת נורע אם אבלהתערובת
 לח ברבר לא אבל ]לנ[ מצטרף בשענ ריבה ראם כן לנהונ יבש רבר נבי דרוקא ש"ר בהג"ה מהרא"י וכ"כזו

 ראיתי לא אך עכ"ל הכל לבמל וצרי' מצמרח אינו בשוננ נתרבה אמ ואפ" לבילה נעשה חתיכה קי"לרהא
 אם רמראורייתא מאחר ]לג[ אחריו לחקור א"צ חנ"נ רקי"ל אף ואששר 1ה אחר לחקור מרקרקים הוראהמורה

 : זה אחר לחקור ולנחינ להחמי' פוב מיהו מותר בשתנ עליוריבה
 שככר האימרר על רבה וההית' כמין מין שהוא אע"% האימור על במזיר רבח ראם ])ס[ ]לד[ בי"ר עור וכתבון

במל
מבהת

 מכסו ס3)ופ כקדרס 336 ס6י0ור ניט31 מזמן 3פת מפתסיטסס
 וכל כיון 3"3 פ"י 6ל6 לסתיר 6ין 6ז כיחד כו סכתכסלוחלכ

 5"ר נס" וסדריטס פכ"ל 6יסיריס כס6ר רחנ"נ 0וכריסספו0קיס
 רסיכי כתכו ק"ג וכסי' י"ז 0"ק 5"ר נ0י' וסט"כ ומסרם") ח'ספיף

 עע0 6י"ייי0שוס6 ס6י וין ס"3 וח)כ מכסי כ13פ ככרססקדרס
 ע5מו כפני סיתר 6' סכל כיון וח3כ ככסי חנ"ג ל6מלי'ספוסקיט
 כ"ו: ס"ק 3עי3 וכמ"ם 6י0וריס כס6ר סוי נ06ר סככרוסיכי
 כרין ס6ריך ד"י נ"ר כ3ל ס6ו"ס נו5טרף. 6ינו כסוגנ 6פי']63[
 ל6סור כין יריפס כהר ס1לך דסכל פ:"ה סי6"ס סכ"כ וכתכזס
 פ' סמ?ר:י רעת ס61 וכן כטוגג פ3יו סיס'ף 6ם 6פי' לסיתווכין
 ו5פ"ג תמוסין רכריו וכ6מת פ"ם דס כי0וי 1פ' מפמירין6ין

 סר6"ס דרפת 3סרי6 יר6ס פג"ס סר6"ק כרכרי סיטכדסמפיין

יעקב
 סי' דעי' ת:ויס נ0' פ5מו ס?6נ"ר 3דנרי טזכיתי 6חו 336פ'ס
 כן סוכל וח3כ ככסי ד6פי' מכו6ר זס ננצין ססטינ נתטונסז'

 סירוס5מי פ3 סר6כ"ר דכרי ק6י סם כי 6:ות ותויתו 6מתומסס
 יוסי כר יסמפ36 ור' דרכי סל1גת6 ע) ע"6 דס"נ פ"נרפר)ס

רכל. לכסיף ומ0יק כסי פל קגפל חלכ כטטת יסור6 רר'ו6פ)וגת6
 טע6 כיעו3 06 כ. 6"5 כעין ניכר ס"יג1 כל.ל סנימוח וכר

 ותס פ"ח כטל סכ3 סנו ס6י0ור עפ0 לכטל כרי פ3יו טנו0יףכיון
 סר36"ר תיקן ס61 נכילס מל3 רס"0 נו0וגי6 סרסכ"ןחסקטס
 בטי3 ל6 כמיכו מין רסוכר יסור6 )ר' וכק)מ6 וכתכ ססט5מו
 חתיכס 6ותס מן טי65 מס כ3 6'כ כחתיכס נ"ט חלכ סעפחוכיון
 מין י0וכר רירוס)נוי לר' מס6"כ כמינו מין וסוי סו6 כחלככסר
 פוד לכטל לכו תס סקפס מסכי 6)6 נ6ט.י' 61ינו כטי)כנוינו
 יסודס 5ר, תט6"כ כלח ר3ח סחי3וק וכתכ מ0יק ופ"ז .סטעס
 קסס 63 61"כ וס חי)וק כ3ל 6יורי' ל6 כע3 %3 כמינו מיןדסוכר
 1ף1 " ( .,י (יי( (יי יי1 יי(י1

 ג'ק"ע קע 'ג 'יו"ו וע 'י"'עגו י'ע "% א'* י"'* ' י " אם4עףםיהן"שעעורהא ן ק % *)נוש ני%נ נ נוכ,נ נ נ נ% ן ,3, נ~כחונכ'ן

 לעניץ ט"ר כרין ג"כסרכ וכמ"ס בזס 6סמררכי וחו3ק כ3לי!פס

 רכסתוך 6ף סמררכי וכרפת כ16"ס כ6ן סס0ק וסרכ ל"ע6י0וי
 לחומר6 וסס6 סכ6 רס0ק 1מר 6סטר סר6"ס כרפת פסק ""ררע
 מ5ע?ף 6ינו כסתנ6פילו דכמרע כ6ן דפסק דס6 )ומר יס16

 6חת ככת "6יסור סו0יה ו6ז"6פי' מויר 6עו ס1גג רגזרינןמטפ0 6סוי ס6יסור לו דנורפ וסיכי נ6ו"ס סס טכתנ טני מטפםסיינו
 דכרי )ויוטכין )וכזס 6סור ג"כ ר6סון 61י0ור ססיתר כ3 נגר0'

 וס6ר וסכ"ח וסנ"י 5"ע 3סי' סותריס יס6 ט63 ק"י כ0י'סטור
 וס6רכתי 6חר כפניין סעור ומתר5יס נוח)קיס 5"ט נסי'ס6חרוני0

 יס חג"כ 6תרי' י4 סיכי 6פי' 61'כ סעור( פל טלי ככי16ריכזס
 וסט"כ 5"ט 0י' כס"ע סרכ פסק וכן סתערונת ננורע63סור
 מוכרחיס רכריו 61ין וסרכ ס6ו"ס רכרי לרחות כקם ע"1 0"קנ0וף
 6כל ]לכ[ : ע3יו ג"כ מסקסק כסג"ס סננו ככס"ט ופיין לסק)כפיט
 כלח ל6 6כל כחתיכות רוק6 וסיינו . חנ"נ קי") רס6 3ת כרכרל6
 כלח כ3ח 6מרינן ר63 )מ"ר , יו"ר 0פיף 5"ט 0י' כס"פ סרככתכ
 כסג"ס סרכ ס0ק ד' 0פיף 5"כ וכ0י' סוסיף 06 מותר 6זנ"נ
 ל6 6כל 6יסוריס כט6י מלוכס ספסד כמקוס זס פל ל0נווךדיס
 וחלכ ככסר 6סי' מתירין ר3מתירין מרכריו- מטמפ נח3כככסי
 6ל6 לכרכי 6פי כ0סל סו6 וכן 5"ט 0ימן כר"מ 3סרי6 סרכוכ"כ
 חנ'נ גכיס 6מריגן רכ"פ ר6ליכ6 כיון כחלכ כסר גכי פ3יסול0מ1ך
 ד63"6מריכן סו0קיס כמס רפת סכי דכל16 6יסוריס כס6ימס6"כ
 כלח לח סניס כ3 טל פ3יסס לסמוך יט פ"כ 6י0וריס כק6יחנ"נ
 3ח ו3סתי' ג"כ 03מוך יט לסקל 5ר עוד 6יכ6 6י וח)כ ככמרו6פ
 י"ר ס"ק 5'ר וכסי' י'ג 0'ק 5"נ סי', נס'כ ר6יתי 6כן נס"מכלח
 סטוסקיס ר6ף וכתכ כזס רכרכי 61פי סרכ פ3 3סקיגס6ריך
 ננסר מ"מ 6י0ורי0 כם6ר סיינו נ"נ ר)6 כלח לח כיןסמח)קיס

 רס"0 סוגי6 נגר יסיס ד6ל'כ חנ"נ 6מרי' כלח 6פיי"לח1ח33
 כרסכ"6 ס61 וכן 610. נכילס ח3כ סתס דסריך 60 גכי רק"חרחו3ין
 5סדי6 כרטכ"6 ס61 כן וכ6מת פכ'5 כ6ורך דכריו פ"ס ע"6ד5'ח
 נכי3ס נטטס חתיכס 6כורי' ל6 כ4 רלה סל6כ"ר כסס ססרכתכ
 ג6ני כת)כ דכסי ותיין קס יח%ין דס'ס מטוגי6 ע)יווסקקס

 לטי נותנת ס0כל6 וכן כמררכי מטמע וכן כס"ג( 3חלק 13נר6ס
 6מרי' )6 3יפתייסו וחלנ ככסר ר6פי' 3ח)ק ר6ין טכתכסטפם
 רי"ג רף ח:וודות וכלח0 כס"פ. סרכ סכריפ יפ0 כ3ח לחחנ'ג
 חנ"כ כו 6ומריס 6ין לכ'פ כלח לח ר6יס1ל כתכ קפ"כ סי'פ"כ
 טו0קיס דסרכס סם וכד"נו 5"כ סי' ככ'י מכו6ר רס6 6יגו זסגס

 )כן סר6"ס ותכ%ס חג"ג 6מרי' כ3ח 4 ר6ף וסונריסחו3קיס
 כס6ר לסקל ד6ין סרכ וססק מסכרפת לזוז ר6ין פ:וע ליגר6ס

 66"כ כ)ל לסק3 6ין וחלכ וככטר מיוכס כסססד 6636יסורים
 י'6 מ'ק 5"ט כטי' סט"1 . דמר16רי' מ6חר ]לג[ : )סק3 5ר פודדיס

 ל6 6י0ור' ד6חזוקי מסוס 6חר עפס כתכו ע"ז ס'ק ט0וכס"כ
 טניתומף לסלנור' יוופ 06 6מנס וז"ל סע"1 פור וכתכמחזיקי'
 6ימחי זס 6חר 3חקור ריט ור6י כזס 6ימתי ירופ ס6ינו636
 ת"מ 6חריו לס316 פנין ככ3 מחמיר טמסרט"ל 6ף כנ3ע'דנתו0ף
 רנס ו6ס ]3ד[ פכ"ל: קזכרתי נררך )6 06 כלוס סנונסנ 6חר5ין

 6ת ססוכר טרק 0וף סר6כ"ן וכן סעוי מסתפות 5כ6ורס .נמזיר
 פ"6.)פיין ל' וף פ"6 )6ווין וכסת"ג פ"כ ריס נ"1 וףספופל
 לכט3 מחכווין ר6ס רפתו ככווכת ת3י' דסטיקר ט"ו( 0מ"קבס"ך
 6כן מזיד מקרי ת"ת לסרכות סתותר וסכר כרין דעפס פ"ג6ף
 מקיי כס"ג ונס מס"ם כר6יות סוכיחו ט' 0"ק 5"ע כסי'סע'ז
 ד5"פ נ'3 פכ"ל'ומ"מ לסדי6 כ"ג דף רככורות סתוספות וכ"כסוגג
 מחליטין ו6ינס סלו6 כ5טין סס כתכו כפ5מס ססתו' רכיוןלרינ6
 מ"מ סט'ז מסוכיח כמו נוזיד לוקרי רל6 ר6ף ד6פסר ופור0רכר
 קיוכ דסו6 מסוס פעור מותר 6ומר ג3וח ר)פנין דמ5יגוכיין
 6ף 6כיי 5גכי כודתיס וסלכת6 ז' דף דמכות פ"כ כרכ6)מזיר
 רנריס כט% נוס6*כ עוכ6 כסגנס רכתיכ סתס דט6נידי"ל

 ע*ב ע'כ לף טי % ש נעת סתו' וכמ"ס גמור 3ס1גגחטכינן
 חק6י *שזף.'-יהי 848 ממ41 למ*יט כיוג מ'נו כוותר נ6ונולו'ס
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 שר' לח נרכר אמ" ])ח[ הת'גיובת שנ.רע נתערב'.ק.רם אם ר4ו'ה ולרברי כ'שוננ רבה מאמ ער" דלאלכל
 שהר אע'פ .שכתפ וסאחר פמ'נו מ'ן ם ש"ך לא 'ב'ם ברבר רהא נה'נ טותר ל'ה רמנ'רא טון המ.רודבר'

 י, 'וי *'ך שו%ב,שנש48 ה:נךםמ
 ש מן*

 שןםן:%ףןישמ"שועשימ ישן וייע% בףג" וימ
 1'ן מוה חילוק ראין ש'ר נהנ.ה מדיא" וכחב עכ'ל ניפש נ'ן ]מ[ בלח ב'ן במינ. שלא א. כט'נ. ט'ן :נאי

 118מממש1ב1:1
 הא .אררבה מצטרפץ א'ן הרא.שון ממין ד.שנ. האימור א'ן אם אנל א' ממ'ן ר,זא רי'נו טצטרינ.רהא'מ.י

 לבטל מכ'שר שאין אע.פ מ'."ר לה,ך נפ..ו ףאח'כ ונתנטלו מים לחוך חלב מו'ת נפל אם כ'ר כלל או'ה נקניא

 אא"יי,יקי"יי=קיי
 יעקבמנחת

 טכתשמש*~ע 5'ט 3סי' 33'י עיין . ס6י0ור פל 3מזיר ל3ס 06]לס[
 נס'ך ועיין מררככן 16 תך6ורת% 6טוי 6י ס0ו0קי' 3יןפלוגת6
 לכטל כוונ0ו 6ין ר6ס פפמיס כמט לעיל מתכ6י וכנר ז'0'ק
 ע5מו. למכעל דוק* ]לו[ לכתחלס: 6פי' נוותל הוכו לתקןרק
 נתכווין ל6 וגס סל1 סיתס ל6 ו6ס כקכילו' סנתכקל למיוס"ס
 טג'ס מסיט'ל וכתנ פס וכ'י טוי ליירי' מיי ע5מו נסנילל3טל
 36ל לו 6פי 6ז ע3ורו טנת3טל זס טייע דוק6 דסייט נ'ט0י'
 'לו ס6טוי וכנוקוס כחוגג סו6 וסרי ליס סר ממכו ירפ )066
 רסיס 6ף . למכרו 6טוי ליחי6ל מ"כו ]לז[ : כיתו לכני נ"כ6סור
 נסג' סיס ועתס 63כ*לס 6סוי סיס מ"מ 3סנ6ס מותרס6יסור
 3חכס יק 6חי ליסר6ל למכוי 06וי לכן כ6כילס לסתיר זסכחו'
 ולי וז"ל . כתנ י"כ ס'ק 5"ט כטי' וכם"ך י' רין כ"ר כל5 ס6ו"סכ"כ

 ליסי6ל למכור ריכול ליסר6ל מעט כותן סעכו'ס 6יןני6ס"ר6ס
  לסונו תסמעות 36ל ס6ו"ס רעת ג'כ סזס ס6פטר וכתכעכ')
 סי' 3פגאס מסרם'לכ"פ מעסיי יסגו ל6 ת"מ ממנו כלל נסג' ס6יני ר6ף כן כוסמעל6

 ונ"5 פור וכתכ 5"ט 3ס1' ס3"ח וכ'כ כ'י
 6ל6 )וס ליתן ד6סוי 3חנס ל6חי לתת לכתחלס כיוןר6ם

 ט"ז ס"ק 5"ט נסי' כם"ך עזין . סרי לח נוני 6פי' ]לח[ :65חריני
 6ין רחנ"נ רכיון זס רין לסתור ופוטק נרורות כר6יותטס6ריך
 כן מוכיחין סעוי טדניי סר3 מ"ם גס נורע ל6 16 נורע כיןחילוק
 .בם6ר 6מרי' ר)6 ססגר למטתו 6זיל רסעוי כלל י6יס6ין

 6ף לח כרנר 6סוי 6"כ חג"כ וקףל מס לפי 36ל חכ"ג6יטוריס
 סגס ו6פטי גכילס 6חת סעס כעסס מ'מ גורע ול6 כסוגגטליכס
 תוכן זס י'ע כסגסותיו זס רין כתכ ל6 לכן כם'ע כ1 חזרסר3
 על לסמוך ים כורע 1ל6 כלח 4 רמ'מ ונלע"ר סס סס"ךי3יי
 6נורינן דל6 פוסקיס כתס רעת סכי רגל6ו כיון וסרנס6ו"ס
 ועיין ל'6 ס"ק לעיל ועמ"ם ל9כ ס'ק לעיל וכמאם כלח לחמנ"נ

 חכוכס ק3נר טמן וכמותר . 6סוי6 ליס קלי רמקלי ]לע[ככס"כ:
 ס6ין חרע"ז נסי' סטור פסק ל3טלו ס' עיכ6 6חר כהמןסכתעיכ
 נע5ים מס6"כ 3יעוין 3טעת מסן סכסכס כיון ו)נע4 ט4ולסו0יף
 ועיין 3ם"ע סם וכ'ס כיעורן %ל טד עסן גסנס ס6י4סגסיו
 טרכריו סכ'י על קתתמיסין י'ע ס"ק ונס"ו י-ו ס'ק 95ט נע'נו"1

 רמ'ו 3עירוכין כר6מיי' מך6וייית6 סו6 תוק-5ס רע45 לכיון ול"נ4ז'ל 36י על סס סגיס סס'ך טל ט3נו י6יחי וככס"כ 51'עחנוכס
 ע"ק( ע"3 דת9ז כפסחיס עוכייס כ6לו' 51'ל כרפוס כפלנעעות
 נומנו וכתעלס טכח 6יך ידעתי ול6 עכ"ל למ5ותו כסק5סוחסי3
 מוק5' ופ5י כ6חך כול0 דכת3ו ו6חיוניס סר6סוניס סטוטקי'כל
 לסדי6 כמ3ו6י כלל 3ך6ויחת6 עיקר לו וט6ין דר3נן סו*3י'ע
3טור

 ונ-
 כ6'ח ענו6ר וכן לסדי6 זס רין %ל 5"ט 03י' סס

 סס עיין ל6 דם'ס סוגי6 לםון על ע5מו ססמך ומס תק'זטי'
 יים ל'ח רף דפייו3ין 3תום' מכו6ל וכן סכי ק6י רל36מסקנ6

 3' דף ל3ייס פ"ח 3חיוונדו מסרס"ל וכ"כ ר63 6מר ר9סע39
 ס9ק 95ט סי' 3ם"כ עיין 3י3ט. 3ין ' ]מ[ פסוע: וסו6 ע"םע"3
 מר31' 3ספסר לסקל ים 3מינו מין ריכט ' ומטיק סס6ייךכ"6

 פ' 3גמ' וסו6 ]מ6[ : ל"6 ס"ק לעיל ועמ"ס, ע"ם ככתייסכנורע
 וסנוהר ספיגול לקיס רים ד6מי בס6 וע'ט ע"ח רף סס .סתעיו3ת
 כ)ל 03סו3ס סר6"ט למד מזס פטול ו6כלן כזס זס טנללןוסטמ6

 36) 95ח 3סי' וט'ע סטוי וכ"ט 6יטיי' 3כל סוין וכן 3' ריןכ'
 פן'ח לסרי6 סכת3 סרמ3-ס רעת 3זס טסטמיעו על קיימ'תכויס'
 סם כת3 וכנר זס 6ת זס מ3טין 6יסוף' י6ין נווקדהין פסו4מס'
 )ר' 6ותכיס די63 מס61 6לעזר כר' דפסק סעעס מסנסכטף
 5"ט כסין לונכ"י כוו0יס יוחנן יי' טו3ר 3ייוטלנוי וג0טפ6

 וסנו0י ספיגול יוחנן י' כסססעתיק
 מועע' וספר וכו' וסטנו'

 כר' סו3ר יוחנן ר' ד6ררנס6עעייס
 מםנס ככסף כר6ית6 6לעזי

 כרם" לסדי5 וכר6ית' אים יים 95ל 6ל6 ירוסלמי כססע5תו
 ק') 0י' ל6ווין 3טמ"ג סנרס6 סו63 וכן ע69 פ"ע דף סתעיוכתפ'
 לטני סגס סכתכ עש6 ת"ח רף סזכח 3לכת כספר ועיין כ'דף

 ע'ם( פפ6 רכ כסס כן טכתכ מוטעת נומח6" סי* מטנססכש
 כר' רססק גשכ מסמע ל9ו מי' דטץס כתמים סי*'דוק

 כתכ 5'ח סי' ר33'י 5-ע וכ*מת זס 6ח זס מכי4ן 6יןי6יסורין 6לעזי
 6יסורי' 3כל דסוין לסיפך סר6כ'ר 3סס סכפ סיסכ"6כמס
 וכת3 . סף כמי לכחחלס 6סי' 61'כ ןנוכ[ : לדינ6 51'ע. ז6"ולנקל
 סמיס תי תלנ מעט ליתן *ור לכתחלס דוו6י ע' %' 5ש5כחמו'

5יתנ



 186 עחך,מןאת אימור*ם ביפולדץ'יעדי%רן

 להשתמש שלא כלי אותו של דרכו אם בבלי שנבלע מועפ אימור הרשב"א כתב וז"ל קכ"ב כמי' הי"ד כתב14:
 מותף ה'ז בו וכיוצא וחביר נדול' קררה כטו בו שישתמשו בההר פעם זה שיתן בכד9 טועם בהתרבו
 שמשתמשין כלי הוא אם אבל פעם נתעת לירי לבא אפשר שאי לפי יומו בן שהו' אע"פ לכתחלה בו5תשתמש

 9ומו בת אמו נזירה אמורה מותר' שהיא יומו בת שא9נו קררה דאפי' מק"ו להתיר נראה ואינו עכ"ל הבלועאמו' ואפ" מועמ אמור אפי' לכתחלה אימור מבפלין שאין בו להשתמש אמור בו וכיוצא קערה כמו מועפ בדברבו
 : בש"ע ונ"פ ]תג[ הב'י ממקבת רכן משם נראה הרשב'א כרברי הראב"ר בשם בתשובה כ"כ שהריב"שכתב וב"' עכ"ל מועמ בהתר בו ישתמש שמא דירא מועפ בהת' בו להשתמ' ררך שאין אע'פ עצמו כלי באותוכ"ש
 ורוקא ולחומרא רשרייתא ספיקא הוי דאורייתא כעיקר רפגם 'פי' ר"ת אכל ולקולא ררבנן מפיקאויא דרבנן כעיקר מעם דפי' לרששי הבף תחיבת בשעת מ' היה אם מפק והפה הקררה שבחוך המים נשפכו ואם4ג
 הרא"ש וכ"כ במל בעלם' ברוב' רמראורייחא ררבנן מפיקא הוי' במיבו מין אנל במינו שלא נתערב אם]מד[

 והיתר ואימור האגור 'וכ"פ כעיקי מעם לענין בין בטל במינו רמין לענין כין כר"ת רנוצו הממ"נ וכ"כוהרשב"א
 כאילו מינו שאינו ]חס[ רואים ונשפך במינו ושלא במין נתערב שאם הרשב"א עור וכחב המנהנ וכן וב"יהארוך
 דרבנן שדצא קוף לבשר חלב נפל אם דאפי' ל"ז כלל הארוך והיתר באימור וכתב איפכא' ה'ה וכו'שאינו כמי מ'נו את מלק במל לא במ'נו מין ליה ראית לטאן ראמרינן ככע ובתבמל רוב היה שמינו לומר ותלינןאינו

 : ראורייתא כעיקר ומעם דצאיל ]מו[ אמור נשפך אם הכיאפילו
בגך עמש34י לפי נמזן לשער יודע שאינו לארם שמפק והיכא רשוסקים המכמת והוא הבצר עור וכתב4ף  יעקבכהנהת
 תוחר"6פי6 6ז חיכ 3תוכו גש ככר 06 6ך נטר ט) 3קדרס;יחן

 תרכריו מכו6ר וכן כ6ן סרכ דעת וזס סכטר 5תוך 5יתןכתח5ס
 וכסגסו' זס חוין נ"ט 0י' סר"1 כת0ו' ועיין נ0יתניס3קנון

 פ)5 כ6ו"ס וטיין תנושז 0י' כ6שמ וככ"י ות5ס חנון תס5'מיינווני'
 נו6זו קרכריו 6ך זס )רין סקייגי' ןיניס חיווטי כנוס 0כתככ'ך

 5"ט כ0י' עיין . כ0"ע וכ"פ ]נונ[ : 51"ע 3סלתס וקקיסנוגונוגתי'
 5ויג6 וסמ)ס זס כרין סר0נ"6 ע5 3ח5וק 0ס6ריך ט"ו סשקכט'ז

 )סחנויו "וס5כו0 סכאח וכ'פ וסר6"ס וסטור סר"ן כדטתלסחנויר
 : ע"ט 3"ט טי' וכנס"כ 3' 0"ק קכ"כ כ0י' סט'ך תדטת תכו6רוכן
 ר16ליק ג"ח 0יתן 03"ע סרכ וכת3 . כנוינו ט65 נתערכ 06]מר[
 0ס"גשם וי"ו 0"ק סס כ0"ר וטיין טעת6 כתר 651 0ת6נתר

 כיון יפוך 06ול מינו ש6יט 5תימר ו5יכ6 פמיט6 ו53ח כיכ0*
 5ענין ק6י וסתס תינו 6ת לו6ין ד6תרינן חס6 %תד סנדסדעיקר
 : סר0ב"6 כרפת סרכ מפ0ק 5זוז י6'ן נ'5 3כן סכ55סתיר
 ררכנן 0סיק6 דט5 6ט"ג פי' . ד6וריית6 טעיקר וטעס סו6י3]תו[
 16 כ55 קטס נתן ו65 0' 0יס 06 סו6 ד0פק כיון משכו5קו65

 כור6וריי' רנ"ט כיע ד6וריית6 כסשק6 סוי טעס וגותן ס' %ס5*

 י י, -י
 ז,שיימפ~מ%ח" י .

-' 
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 כתס כזס ננתו ססכימי וכן ונכגיס כרוייס ורכריו 0ת6נתר
 סתעיין ת"ת סרנ דכרי 5ייס3 תדחיק כק"6 0נט"ז 6ף סדורגדו5י
 וכן ע"0 כח"6 נכס"כ ס0"ר וסוכיח וכ3ע'0 תת0 כדלריו ס6יןיר6ס
 ס0'ך דכרי ט5 ט"6 ס'1 דף פ"ג כ' ח5ק כסן נונחת כספר וכ"כעיקר
 וענו'0 עכ"5 זט כרין פיו 6תרי כ5 0כ5דק נר6ס וכ6תתיז'5
 נוסר0'5 . 6יגו כ156 נויגו 60ינו ]תס[ ג': ס"ק ט'ר ג555עי5
 ח' 0"ק 5"ח כ0י' וס0"ה וסדרי0ס פ"ס 0י' 1631'0 נו"ו סי'כפכ"ס
 ו"נור 3נו6ן ו6נורינן 3ס6 דנוי 651 וז"5 וכתכו זס רין ט5ס0יגו
 רו6ין 6תרינן ס5גך 6סור כנ"ט 65ו רסתס כטי3 צ6 כנויגונוין
 60ינו 6ת רו6ין נ6תר 6יך סכ6 כן 60י1 נוס 6יגו כ156 נוינו6ת
 שט'ז 3ג"מ וע' נוינו 603ינו ג"ט ס0ת6 0וף טוף 6ינו כ156תינו

 וכנס'כ 00 ס0'כ 0כופקפק ותס נכון ע5 סר30"6 דכריטחי0כין
 רחי ד63 כיון סיתל 5סנו5י6 5נו תגיין דת"ת וז'5 רכריססט5
 6ין וכ6תת עכ'5 סטטס יורגס דסכ6 5ח5ק נכון טטס ויקכ55
 0חיגי0ין דנוס סטטס תלגי0ין 6ין סכ6 דגס כ55 קו0י6 ק5תזו
 כנויכו נחכט3 ד6יטור וסטטס סרוכ רסו6 ססיג תתין סטטססו6

 דנס ונ"5 וז"5 טס ס0'כ נו'ט גס כ55 נ"ע כ6ן ו6ין כרוכדסיתר
 וסיינו תינו 6ת 5סתיר 656 6תרו 65 6חריו וסכנו0כיססר0כ"6
 כו' רכ' ומינו דס5"5 ונוכט5ו ט5יו ר3ס תינו דוסט6ר 5י0נ6דדייק
 ט5יו ינס סנ60י דחינו ק6תר 06ור תינו ו60ינו כו0וס"65

 יתירס 05נ6 גזס טיייק ע"ט יפס 65 וכוד6י ס0'כ עכ"5ונוכט5ו
 ספוט) 6ת סמוכר דפ' ססוגי6 05ון נותנו נחט5ט וכור6ירוס60י
 תים ק5 קיתון 0ס וגפ5 יין 50 3כור 0נפ3 יי"נ 3ענין עק6 ט"גרף
 וסתס ותכט)ו ע5יו רכין נויס וס60' 6ינו נ156 ססתר 6תיו6ין
 זס דין וכתכו6ר סג5 נתערכ כ5ח 5ח רס6 נוותר רסט5י6י
 ג)5 נקט 65 ג"ט כ0י' י'ר סעוי כ6תת ו5כן כ%:דקרוק 60ין י6י 656 רוסס6ר 5י0נ6 סק"0 נקט ונו"ת ק5'ר 0יתןכי'ר
 3סנ6 נקט 65 חנוי0י 0עי ד' בית סק5ר כת"ס וכן דוס60ינ6
 רסתנו6 ועור רוס60ר ס5סון ג"כ כ6ן סרכ כתנ % י5זסדוס60י
 כ5ה 5ח כתטרוכת כין סכי דרינ6 ת0כוע ונויעתו סטורד05ון

ק"מר
 וווק" רת'"

 וגהמה ג3'מ "ט! נ.,רי לוו וט!ף גכ'מ
 נו:לוו": ק :ו,%'י:,ש נוין תס6"כ )רכריס' חיווק חכתיס טקו 5כן ר6וריית6ססו6
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 !קול"
 ,הץ

 6' וכ5 כ0פק ס6י0וריטכ5
 ו5פיכך כעיניו סנר6ס כנוס י0עי

 פ0וט נר6ס 6)1 טטנוי' 0גי ולפי נוירותיסס )ס0וות "כנויס163
 טיעורו ט5 3טתור 6פ0ר ו6י 3פנינו ידוט רס6יסור דסיכ'דדוק6
 :נג ::ן33מין:יע,ג",:"1"םי ג::" ו:ן ו,:ג סתערוכת 5תוך 0נפ3 חס6י0ור י0 כנוס 3כתח5ס ידוט כם6ינו6כ5
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 לן,טכ מסוון וע מטיוס מקו' )" !מ.מ הסזק
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 נו יט 06 ?פ'נן י63 656 ס6יטי תן סרכס כסיתל קיט3גו "שען:עהג.ם4"עג'ז
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 וכ"כ 3' רין ת"ט כ55 ט16"ט נג5טן ט61 ו0ן ד' ס"ק ט"6בטי'
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1%א:מ14שמש: ש,' '[ס'ס'נין "רג "גן"גע,מות הינס'ס נע!)ן,ה
 טתח5ק סי6"ט ע5 נטטגותיו ע"כ 5"1 דף סנית כמטתלת .סוטכ"6

 יס ר6ס כח5' ע5ס ככתכס5 ג"כ פטק ח' טיי ט"יחוכטג"ט
 טזכיר ס65 טרכ ע5 ק5ת 5"ע ד6"כ ט' 5ליך 1516חית
 טתט ותטר6"י סיי"ן טרכ כותכ טיט 65 ר56"כ ק6תר טינסיסכע5תוה .ז:" ש:%:בשוגגבעצ;:ןגן 5"ט טי' וככ"ח נוחתיכטו כוחת6 וכחר6 טטוטקיס כין זונוח15קת
 ,"1'3ע!ין,ח"

 גן1ח!מ :,,," ינ':ל ומ'ן ,זיוס;:ן: ק"חו "'ס
 ג)) נחכה7ה",'ה "ס'ק

 ;'ס.
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  טטיעיין סי5יט כ6ותן "טי' טכהוטק כ5 כליט תקלי 65וכט"ג
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 ש1שמהמאת איטרץ בימירותררת

 "%ן למשג4ק או לם4שכל ששל אם בין ה%לק דווא ואע"נ ל'ב כ% בהש'ח העלח וכן קשר מימן וני'דש'ה
 : ק"ר מימן ב"י דברי ' נראין וכן גראהחילוקו

5ששאשי211
 : עכ"ל שאכל נזיר מ' רנזיר בהומפתא שנויההיא

 י""'ה הכל משערין אלא ארם%4 קשילא ]נע[ מעימק אחר לילך נוהנין מרינה שום ראיתי לא ראמר מ4ט

1%,,,,"'"%8ש וכן בפל ואינו עבירי למעמא תבלין ~מ6[ רביצה ו בתרא מ' ובראג%שינן בטל אינו למעמא רעביר ייבר ]ט[כ
ן

דם.
מנהת

 ע"ג פ"ו דף פ"ג ח"* כסן מכחה כע) כזס קטלגיך 1כמוככטרסס
 סיעול ח5י דקי"5 ד6ף 1טייעתו רס"י דכוונה נ") סיס וי1הרע"ס
 חוסכע ו6ינו כע)נו6 6יטר רק ד6יכ' כיון נו"נו 0תורט נון*טור
 סי' י"ד וכס"ע ס13עס מס' פ"ס סרנוכ"מ )וכנו"ס סיני נוסרע)יו
 סלו כו)י גזרו )6 כן ע) י"ט( ס"ק ר)"ט סי' 3ק"ך וע"סר)"ח
 ססיע1רן ' כיון 6"מוריס כט6ר ע5יוו כ6יכער )פגוע י63סנו6
 ססיעורו כ6יסור 3פנוע סי63 3נויחס ד6יכ6 סרן נוס6"כככזית
 ית נוסנוע וכן חסש 3כן גנוור ד16ריית6 6יטור 1ס61ככערסס
 ע"6 טף סש"3 דף ספוע3 6ת סס1כר פ' גכורימ*ס)טי
 ד)16 פירס"י ע) כתכ ע"כ ק"י דף 3תס"6 טרס3"6 6כןע"ס
 )"וש דים נוס1מ ננוי 6יסורימ 3ס6י 6פי' 6)6 כסר5ימדוק6
 ש14 סו6 וכן עכ") מס"ת 6ט1' ח"ס סטרי נוכזית 3פחות6פי'

 הט%י[ן,והנןםן4.'ג
 "ג'ל,4'1"ג4%קי_

שהעמו~ן'1טהנ"ךי5%מ

%%%וני,1ק41%ש%ם
מהעע%ע%צ2,הה,ן

 ש4שש"11הף11קשאג'1:נעו'י
ש;"-44,;4- 4  

מ
ל%מש,נמ

 3נונחת גמ נווכרחימ דכריו 6ין נו"נו סמ טט"ז ע) כו16דססיג
 טפק 6ין וגמ ע"ס סט"ז 3דכרי ר6יות 0כי6 ע"ג פ"1 דףכסן
 נו)סכי6 ננונע 0יס )6 דוד6י 6כו סרס3"6 דכרי ר6ס )6סטר3
 נוסגי ד)6 מרוכס ספסד ד)יכ6 סיכי 3סחיויר נכון כן ע)16תמ
 )עי) ע וכנו"ס )כררו יכ1) ס6ין 6)6 ט6יסור דניכר סיכי כ)3יט1)
 : ד' ט"ק )"ט כ)) 3עי5 ועיין ע"ט כ"ג ס"ק כ"כ וסינוןכ))
 סכתכ תנ"ו סי' כ6"ח ועיין . זית קיעור סיי דנפיק וסט61]נח[
 כסמ נו"ס 5"ח טינון כי"ד ככ"י 1עיין 5סעי 6חר ודרך עניןעוד

 סינון ר"0 דף חנוודות וכ5חמ סכ)י ננד ט' נוסעיין כי5דסנורדכי
 נוימ ע"י יסער 656 נוסק3 ע"י 0נוסערימ וטועימ וז") כתכקי"ג

 כפי' סרנו3אמ נודכרי ר6יס וסכי6 יחר סדעת 163נוד 16כרפייסי'
 ס6ין 3פי כ)) נוסק3 ע'י 3סער ס6ין סכתכ דח)ס פ"3סנוסניהה
 3תס31ת כתכ" וכס"ג טועס כן וסנוסעי ס1ס 3נוסק) סדכרי'כוכד
 יסי6) דטעינות נוסנוע . 6רנו6ן קפי)6 ]נט[ : קנו"ג טי'נוכי"ט
 )דיג6 13ס סנפקות6 וע"ס 0' ט"ק ס"6 5"ח כסי' סס"ך כ"כמסני
 ד6ינו 5נוינור6 )16 כט), 6יש )טענו6 דעכיד ]ט[ : סזסכזנון
 3טי) 6כ) 3ס' דסיעורו - 6יסוריי כס6י 3טי) ד)6 6)6 כ)5כט)
 וכי651 גד1)ס כיורס כנוו סטעמ דנתכט3 וד6י ירעינן כי ספיי1ך6י
 ססתמ סכון 3פי סיינו כטי) )6 63)ף ל6פי' רק6נורינן 1ס6 .-נו

 )סדי6 ס61 כן גו6)ף יותר טעמ נוהכימ נו16ד סחריפימרכרי'
 וכן תכ)ין ד"ס טוף ע'6 ט"ו דף ספוע3 6ת ססוכר פ'כהוט'

 נוסנו"6 פט"ז וסרנו3"מ 1סנות3) דסנוחנון פ"3 דער)ס סנותני'חסמע1ת
 דעת וכן כ"1 ט"ק 5"ח 3סי' סס"ך וכ"כ ק'ס ס"ם 33'י נו613רוכן
 תכ5ין ]ט6[ : ט"כ ט"ק 3טנווך וענו"ס 5"ח ט"ט 31ס"ע כ6ןסרכ

 סכתכ י"6 ט"ק 5"ח כטי' כט"ז ועיין . כט5 ו6ינו עכידי)טענו6
 1כיו65 נו)ח 16 תכ5ין כגון 6)6 )טעח6 דעכיד דכר נוקריס)6
 3טענויס דעכיד דכר נוקרי )6 סינון כן ס6ין נוס חריף רנר3ו
 י' נוסשה דער5ט כפ"כ סמסניות כפי' וסרנו3"מ ס6ו'ט לעתוקכן
65סין~.י



חמאה ימריז משיחתורת"15-

 זי רק :ל111 :ציוצ%ע ןג לןז%דין:ום שון:יז: מ:ןמו

 יק מ4 יי"י ש"נ8ין,:שמ:1:ן
 פנימה ש"ך נע'ן בא.ם.ר ראפלו מ:'מ ג" מן בר'ן .רש הפ.ם.ק,ם הם_-טק ה.א ב"קדכן ונקמי.סנאקר

 נפנם ה.אבקררה
 כנר[

 ]סםהן לעףן מח ךהשנו כ:יג. יש"קשאו'תנו כדיגת נהנו פנ.מה וישיעור
 ב'שלו::ר.ףראם :ע!"

 יב העולם בקררהו
 בשממי .כ" ר%;'.ר פסן. .כן ל'ה חורפ.הימקליא ראנב עס.ר 'ומא

 ן:ל% :ה מאשאאןן3)מזא מקבו דהא שר. , א. נ-נ'ט ה,)'נוי מרדךק אנל מ:-2 זף רבר ריק'א מ,ה. טק דא.ן רכתכ וץמ'
שפהםםפבצ,עשיעננ,זנייגושק 5 ל(% 1צנ42%5~21=5עשי"ע"ג

לפגם יעקבטנחת

 1" %שש"י:ו;,,:ום'י"11]1ןשי"שע45'יי'5מ,עז
 :: 17יג: הי", ק מך:י1:' 1 "י:יש ר,יען ג:י11י:

 סו6 וכן סת0וכס כטיף סס ע5נוו חסר"נו וכ'כ עעמוסגתכט)
 סנ6סר ד6ין ]סנ[ : לרע6 ~'ע ס' ט"ק לעיל וכת"ט טפומק" כ)דעת
 דעכיד כדכי ודוק6 י"6 ט"ק 5"ח כטינון סק"ז וכתכ 65סור.יכי5

 סרכר 6ט 36) 3סי כט) 6ימ 16 3סיתי ונפ) 6יסיו ט5 סו6לעעמי'
 כס' כע) ספי' 6ז ח)כ 16 )כטר וכפ) ח)3 16 כ0י 0) סו' )טענוי'דעכיר
 )6 וכ6נות עכ") טתעיוב' נוכח רק ע5נוו נוחנות ס6יטור ק6יןכיון
 ר6ין. ר06וגיס סוטקי' רכו0תעות זס כל )ו יל6 ת6יןירעתי

 )ח)ק
 נו6ו"ס )סרי6 וכ'מ ע"6 קי'6 י ק' טי' ככ)כו נו0כוע וכן3סכי
 ועוד ב1ס לח)ק ד6ין י' יין נו"ו וכ% ח' וין ס' רין כ'סכ5ל
 נוחנות 6יסוי ח0יכ וח)כ דכ0י ז' סעיף ק'ט כסי' קי').דס6
 סיכ6 6)6 פענויס כתס ע3נוו סע"ז וכ"כ )עי) נוכו6ר וכןעינוו
 ד6ין סיכ טכתכ זס נועעס 6וסר 6יגו 6ז כ5וע לכי יקססו6
 גח)ת כת0וכת . כ"י ט6יגו כקריס 6פי' ]טד[ : )6סוי יכו5סג6טר
 ררוק, וינ5י6ס חכמי כסס כתכ וח"3 'וכ"ס וכ"ר כ"ג סי'יעקכ
 ג)י )כתח)ט 6סריגן כסגע)' תקגת6 )סו ד6ית כיון נותכוהככ)י
 ונותייין כדעכר סוי סנייס 5ייך דסיס חרס 3כ)י תס6"כ 3"י.ס6ינס
 )סטיג ס6ייך ות"ג נו"כ כ0י' וסס )עת רנופת סקסייס 65חיסכ5יט
 ונו"נו פוסקיס_ וט6י וסרטכ"6 וסר"ן ו0"ם טוגיות נוכנוס זס דיןט)

 )סתיר יס נויוכס לכספסר טרוו6) 4כ י' סג16ן כטס 0םמטיק
 ססטד טסו6 כיון כרעכד דסוי מע') 6חר 13 )ססתליט חרטסכ)י
 נוסר"יי רפת וכן כ"ט סרק כססחיס סר"ן כתכ וכט"גמרוכס
 סתו' וכתכ . יותו כן 6עו ]סס[ ע"ט; קס'כ כדף קכ'6 טי'חכיכ

 פ' טוףוטר96ס
 כקררס יותר דגזריכן סטעס ספועל 6ת סטוכי

 )6 סתכ0י3 6כ) קגעגס קורס 6יסוי כו סיס סקריס כימ3"כ)
 6כי) ד)נו6 5נוגזי )יכ6 כתכקי) ועור .נועו)ס 6יטול כוסיס

 ח' דין )'ג כ)) כ16"0 ועיין טכ") יומ6 כת כק6ין 6פי'לכתח)ש ו6סוי טו6יל יונו6 ככת )כט) טכיח ל6 וט6 יומ6 ככתכגתכסלם

 )סדי6 נוכ61י וכן 6וסי פוגס 351סוף דסטכיח 3טנווך סר3טטכי6
 וכפוגס דנוותי פוגס ו5כטוף כס0כיח רפסק כטינוניט סלכנוד3רי
 ר)סרי6 זו סי6 גרו)ס כ6נות'0גגס 6כל )6טוי סטכיחו)3סוף
 פוגס ו)כטוף רסט3יח ט"1 רף ספוע) 6ת ס0וכר פ' 03"טתכו6ר

 וכפוגס סס ע5נוו סר6"ט וכ"כ ספוטקיס כ) סטכנות וטו66טוי
 ט)נויו 6)6 )6מול 3ט"ס כ)) נוכי )6 זס רין ססכיחו)כסוף
 סמ סכ"י ות"ס ק"ג כטי' ככ"י כנוכו6י כ"ס נוכח זס ריןססוטקיס
 0גפגס דכ) נוענוירין 6ין כפ' וסוסקיס ס6טר"י כ0ס ק"ג טי'תחלת
 סיס6 כעינן ד)6 656 ק6תי )5 0ט מותי חטוכח טתח)תו6ף

 טכ0עת כ) 6)6 כ0יכי6 עככי6 כחו חעיקי6 פגוםטרכל
 ר6ף כ"י ק6ינו ככ)י נו3ט) כנוו נוותר )פגס סו6תערוכתו
 ע"כ )"ח דף וסתו' סל6'ט כרכיי )סדי6 טט תכו6י )וכןנ,ותן )פגס סר6 רעכ0יד כיון .נו'נו )0כח וסיס יות6 כן טיסטתתח)תו
 ו6ק'ס תעלוכתו כעת )0כח טסיס כדכי 336 נוטוט( 6יי"ס
 כ5 ססכנות וסרתיחן 15ננין גריטין )תוך חותן כנוו )פגסגע0ס

 'כ-י עיין ע)כ ת)6כו5 שיטט) )גתרי 0יפגס עד )6סורספוטקיס
 פשי כירוט)נוי 6ית' גן * )פגס ו)6 )0כח )6 ס6ינו ]ע[ : ורוקטם

 תתט זט 5לין ל6י' 1.") כ' כ' ס"ק ק"ג כסי' וסט"כ ו' ס)כסרתרונוות
 ט' ו5ריך טגיד -גתוח. ד6ס קי"5 ו6פ"ס כנ"ע כגירין ר6יןרקי")
 ד3ר 5על וס"ט 6סרתד סתויס 3ע)ת6 כען 6)6 ד6יגו 6ע"גכגגיו
 טרסכ"6 3טט ס, ס"ק מ"6 ככ% )עע ת"ט - )טי ולרכליו עכגל6יסור
 ס6ין גר6ס ו)סע"ר כזט ס"ס 6"כ כווכ סגטס גיו ע3ט))סק)
 ו6ינו כעז טו6 6ס 6יטופי' 'ככ5 דוד6י נונ'ס זס )דין כל)ר6יס
 3קיכן ר' יין ע"ט כ)ל )עי5 וכתכו6ר כ)) 6וסר 6יגו כ))נ"ע

 כען 4)6 ס6יכט 6ף סכ0ט כניל 6ה 16טר ל6יגו כעןטנתיכטס
 1)6 )טכח )6 זס כתכקי) עעס גותן ס6יגו 6ך ע5חו כסניעעס שים,)י כדכי נויילי ס6ן תס6"כ כיעול 5ייכס ס)כך 6טר'סתורס

5פגס



 40350ףצש4צץ %מורים בימולדץרשוריץ

 ןציזפנם לחור גשר עם דן'מ ורוקא ב'י וכהב ל"נם מקר. ברבש דשילנונ'ת וןנ"ן פחנ ר.י בתיטובתשעה

 'ןנקןש ה2ז"ו"ש 4לעגש1?25ל
 1ל51ף,,,ש1.מי,1ש,..וי %,.1="ימסמי

שלך1:צעןגי 8 % 1 % ה  :9הט ז 4,םייי"%יגן%ל-יך'"4יןיןע=;ור-םש ::הק:הו':,ן:ע רה"מישן,ך:פ%:ן ש, %ן:: %:: :ך:גגען:נ:נן:קו: 
 באנ14[1 מ1:י"י?.%גע.,:עע"!ןןי%":52ני
 דהא כרוכ כטל נט' בן'והשם-ר מענצ בן ;נ: ג:עיגן גצ :צמגנ:ן

 דמי~

 איע נם'נו שלא
 שנסרחו )פי בעצטם פנומים הב אם חשוביב רכרים שאר א. כר.ה ראם" לנ%ל

 ונפנמ-

 4 לצ' נש שי , צ:י:,,צ ג כפי,ם הםשנתערב( קורם ט-הם אתי
 צ רינים מ"ו ובהם האגפים בעעט או הידים הפי1פפא4 בבהמה נשברו בדין . ופ"ז פ"ו ומייכלל
 עם ;וזתג.ן ד::טה הארכינו, ער הי.' יל' 4י :"רינ'ם :1;נ:י: נש"בח ווי ניהמי נ-ה מ, .י נקנא

מנהת ר"רס-

121%5אשש,5
 יצ ":ין" ל",יג:::"ו":י י:.:גן :ל%:ן ך::ן 1:צמגקו':,י::"ר"צ'ליי4י,_בנ:ומנ:"
11ש,ק12ן5

 חי,ו.')ט)
"(1 

 יר,ר' ;ענ[ ן ג' ס'ק רל גי,) )על נמ.ס 'פה ק ג

 צשז14נ:מ
 צן ::ח :ד:::י:ז::;נ גו קייךקנ:ךם :::::,:ן'צ 3צל::י.-'ס(:וצ-':צנ
 ' סי",ק'י:ם

 ימי יס3" נ'ט ייי'ם יניי ק'ט 3*'" ,יים
 יעם סיג,,ס." 'ע" י:עי ,:ירי "'סיי 3' נייע "'יבת"י"

כשאין יעקב
 ו' ס"ק ק'ג סי' כט"ז . סגוס 6יסור נו סכיער ]עד[ : 51'ע כן6ינו פוסקיס נרולי טטחטות 36ל מ"ס 6חר קעס ח' וין ג' כגללקכתכ
 ע"ן ס'ק 5"ד סי' כס"כ דכריו סכ6תי גופי0 ס6ו"ס כתכ וכןג"ט 3י ג"ע ג' דסוי סיכי 6ל6 נ'ק כר נ'ט סרי דל6 5*ס ס'לעיל קי'ל ו6כן לסתיר6 ג'ט כ' 6ל6 ליכ6 ד6ל'כ סגוס 6יסורסכלע ס6ו"ס כווגת גס כרחך דעל רכז"6 כיון יפס 11"ל וכתכ 6חרחלר סט"ז על ססיג ככס*כ וסס'כ וסתו' סי*ן כסס ח' ס'ק 5"ססי' ע35זו כט"ז ססוכ6 וכגווכ6 דתכסיל 6כו5עי כלי עלחו חסכף6יסור כל% סקדרס טט6 לתיחס 6יכ6 ""כ סגוס ס6יכו ח6יסולכלוע סכ-ף סיס ד6לו לק'ח וכ6תת עכ"ל כ*ט כר כ"ט סקדרס ס"לפוגתו סככף סס6יסור תכסיל כו סיס לקריס ותחכו תחלס 3כףגחור 6יסור סיס 06 6פי' 60 סגוס ס6יסור ססיס י6טון חתכסילדסייכו פצוס חס6י4ור ג6סר ססכף יט"6 כקט דלחס ותחסכי וזשלכתכ
 כמכו6ר לחומר6 ד6וריית6 דססק 6סיר ג"כ וכססק . כ6יסורססיתר טמן נמס[ : וק"ל כ"ח כלל ולעיל כ"ס כס'ק ועכו"ס ס' דין ו'ככלל .לסדי6. ס6ו'ס כח"ט כ'ע סכי חתירין ו5ליי0 ככיסול ו6סי'דעכד ו3זקרי סכלי דלעגין קסי6 ל6 60 חטוס 6י וכ6חת כס"כעכ"ל
 כ% כ'ע. ט6ינו כדנר 6ף ס' ס5ריך לכן ס6יסוי לסכירסיכול תקנס 6 סוט יח..רכר דסוי ח' רין כ"ג ככלל כדכריו כחכו6ר6חר עעם דפכר לסעתן 6ויל ס16'ס כ6תת . ד6וריית6 כעיקרדטעס חעעם ס51 ]עז[ : כזס ס5ו"ס כרכרי ק5ת מסחע סיי"ףתסוכת כסס קל*ע סי' דעי' וכתחי' ק' סי' קי*6 דף כו ככל עיין . כס'רק כחיכו סל6 כטל 6ילו קייס ס6סור 06 6כל ]מו[ סרכ:חדכרי
 . %פין ונטר מי כם,ין יטי0ו "[ . ופ'ז פ*ו וסימןכ% עלץ: קססיג 1' ס"ק 685 כסי' כס"ך ועיין ((

 ג'ס סיתן כט"עשין
 סעי

% 
קתג



ןקכמ%שרז הרנלים .נחתפ או נשנרד11תורתס16'
 וכקב בשר שאר עם שימלחנו קודם ]ג[ ולהשליכו לחתכו וצייך אמור האבר ]כ[ רובו אה חופין ובשר עורכשא%ן
 מעפ ]י[ לחתוך צריך אפצר האנר כשחותך אשר"י בהנ"ה וכתב ע"ב תשמ"א דף מרדכי והנהות קפן המצותמפר
 מותרת שהבהמה מקום לכל וה"ה הרשב"א בשם ב"י וכ'כ אמור נמי החתך מקום כי האי%ר עם החיתרטן

 בקיאין אנו שאין מאחר רובו את חופין ובשר עור אם אף ענין בכל האנר להשליך ייש ש"ל אפף'וחאבר
 לקמן: שאכתוב כמו בשר חיפוי מקריאיזה

 כ"פ מריפה שברנל האמצעי לעצמ האבר שבין הפרט הוך אפי' ]ס[ שנחתך מקום כל זה מאבר ולמעלהב
 בעצם נחתך אם דמתירין והרמב"ם כהרי"ף דלא נהונ והכי ובצרפת באשכנז נוהנין וכן ורש"י התרומהמפר
 וכן רש"י 'לדעת הפבימו כולם וה-"ן והרשב"א והרא"ש כרש" אלא חכי קי"ל ולא הנידין מצומת למעלהאחשצעי
 באימיר להקל נכונים דבריו ואין והרי"ף הרמב"ם כדברי דנקםינן שכתב ב"י כדברי דלא לשנות ואין'חמנדנ

 : ומחמירין חולקים הבתראים שכל במקוםדאורייתא
 באחררנים או הרא'םונים ברגליה כנון מריפה אותה עושה שאין במקום רנליה שנפטקו חיה אי בחמה לפנינו בא וחםג

 וזו נחש נשכה שמא לויש שיש בדיקה ע"י אלא ממנה לאכול שאין פא"ם בנמרא אמרינן התחתוןבפרק
 דאין ירוחם רב'נו וכתב האש ירי על מיד יראה ריעותא בה- יש ואם צלי ע"י אלא יאכלהו עלא%ריקתה
 שאין לנחשים חוששין דאין מותר דעכשיו כתב ולכן באו"ה וכ"כ מצויין שהנתשים במקום אלא לזהלחוש

 לנלוי: הי'ש" לא ]ו[ לכך ביניע מצוייןנחשים
והוא אחי רנל חמר וכאלו דמי כנמול יתר דכל מריפה רגלימ נ' לה יש אם מריפה רנליה נחתבו שאם וכיוןף

מנהת

 ,נו::,ן נ"(ן; ג: נם " (:;:הי:ןל:י:
 סימן רפיס וכתמי' וי"ע יס"כ סי' סי36"ן )סרי6 ו0"0ספוסקיס

 סג', ,ר.נר'י! )ח.ן סלם נ',."מ תנ,. וונו ין"ה.:'ןיגתנ

 סי'  )פנין רוק5 סיינו  ספוסטיס רוכ רפח סו5  וסנן נרעתוקס

 ע,מ, ינ" 1;.; הר"'ס )ועת "ן "וסר "'11 %1)טן לש " :נ'ע:י;"י"%3':י%פג ש;" ,~ף 11:"%
 נס(

יעקב
 סר6כ"ן מסמפות וכן ייוחס יכינו מרכיי 0ן ו)מר סטוי רכיי0ן וכי6י מכיכ מסרי"ן ו0"0 ר0סי נר"מ וסי3 סכ"י 0תנע5מו
 סימן 0' 0)) וכתמוכס סמקסס כסמס 3פ' סי6"ס 36) ר"פסי'
 רפת סזס מס וסו0יח טייפס זס ספרקוס כתוך רנחתך פסקט"1
 מסרסר"ס 3תס31ת ו0"0 ד6נקורי 5נ6 גכי טייפות 6)ו כפרקיס"י
 סי6"ס רכרי כ6מת 36) ע"ס נ"ס סי' טייפות כריני י"רח)ק

 סימן סמקקס כסמס 3פ' ומסיס"5 רס"י 0וונת 0ן )פרםתמוסיס
 ס6ייה )"ט סימן סמ61) 6מונת וכתסוכת סי6"ס ע) ססיגי"3
 0)) כי6ור מוכת ירי י65 )6 ועריין וסי6"מ יס"י כפי'סס

 סתח)ת מקוס סו6 ס6י0ונס נפ6"ט ימ"י מרעת סס מ"מוכפרטות
 6ינו כור6י זס כ)"6 קגי"6 מקורין מקוס רסיינו סגירין5ומת

7%1נ:1"
 נס:%סו~ט' ו6ומגה י:וה-' ל'וי"' % סוג,רימן:,) %" מי,,:ך %:.י1,2

 הת"ט,ן
' 

 ,"ם :"!ן גלס

 סס'ר לכיי ממתין יינ"ס כמ"ס ועיין סס מ'ר סג'ס כע5ע5יו

פפ"%פם%8%5% 6ז)י0ן ספיק6 13 ימ ו6ס מולכנן סחי מן 6כי מסוס ו6סור11'5 ,." ס"ק 1"ה גי" סק,: ,נתנ . "סור השר ]נ[ על ס'ק נ.הל.'
 ,מתיר סממ"ק ע) גיכ סמיג י"ר סי' ממו6) 6מונ' וכתמו'עכ*)

 3וה גור ן י:,תהל"המן,1)טסנ"
 מווסי"3,י'

 * תסור ר)6 165 מסוס זס ע) מ5ווי' ו6נומריכנן ")" הח' מן

 נח כני 51"

נב
 וחהה~
 1"ו:ן"ג; יגץי":גי:ך ל :"ג

 מי65 סמרו)ר3 6כי 6ותו פ"ו( סי' ס"ד כסנ"ס סו6 )וכןנ55ס

 )ר.המ'רר"ו'
 כ;.)'

 ונ3.מ
 1'ס' כס"ו

 כמ!'מס "פ" )החמ'י פו,ק

 ,!יח ט" "פ,)1 ".סר "'11 1טנן מ'מ נ'ג "11 "ומו!סק!'ן
 ס",'ט יגר, וג"ממ )סק! 'ס ורכק יפ,ק" קה," ו;,ן ס"1'סעל
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 "מן גיו;'ן ]:("ן::סי:ה3'נו:צמן']ס"::יני(י

 3'!מר.כלק.ס .רן'!1מ,ט'.
 )ק,ן"ו:ו"

 קק'ן "וננ. %נ!;ון
 כעיקס מתך 6גן סתחתון )ענס סקוק סכין קעגות ג~מותזסס

 ר)יכ6 כיון זו ככליקס כקי6ין 6נן ר6ף ו6פסיסנילין
 רכיי נסננת מס נו'ם גס ג'( ס"ק נ"ז סימן כס"0 ועייןכ5"ס ליפות"

 ים'י פי' ר6נקורי 5נ6 גכי ע"6 0"ז ד' רפ""ט יס"י )פי'סי6"מ
 יו65 סע5ס ו6ין ס6יכוכס נון 3מפ)ס 16 כ6יכוכ' לג)י'סגסתניו
 ק6י 3חון יו65 סע5ס ו6ין רמ"י רכוונת סס וסכין רס"י ע0")3חון

 גס כס0י סכסמס מיטרפס 3מון י65 ר6י ג"0 )מטס66י0וכס
 ק6י )6 רמ" רפי' 3חון יו65 סע5ס ו6ין דס6י 550 ר6יס 6י0וזס
 רף מס רמתני' יס"י כפ" ג"0 ו0מכו6י מס6ר0וכס ח)נופ)סרק
 ומ"מ רס'י רכיי כסכנת סי6"ס ע) מ6ור 51"ע פ"כ0"ו

 ע'כ 3סחנויי חססו ס6חיוני' גס ר6סוניס פוסקיס מגר1)יס61י5 )רינ"

 וסיכי זס כרין פ5מו סרכ 0מ'מ )סחנויר ר16י ר6וייית6כ6יסוי
 ס"ק נ"ס סינון כט"ז מסתפק סתחתון 3ע5ס סעיקוס כיןמחתך
 ע"מ: כזס 3סכסיר כפעיעות סס'פטק סכוו6) 6מונת וכתסו'6'
 רוכ רמסמעות כתכ ,' רף סנפ ככ6ר . 3גי)וי מיימינן )6]ו[

 ייפות6 ר)י60 גי)וי רמ6ני ססוכייס זס רין מ0תכוספוסקיס
 וגס יג)יס סנפסקו )פנינו ייעות' ר6יכ6 ככסנוס נוס6"כ)פנינו
 כם" כס"0 ועיין פכ") מכירינן כס"ם 0ר6ית' )כלויי ד6י060יון
 0רכיי עיקל 1)"נ פ"מ סכ"י רעת ג"כ סזס סנ") מ0תכ ו' ס"קס'

 רתיומו' פ"ח כנותני' ר6ית6 וע0כיס ת6ניס ניקור רס6ס6ו"ס
 סי' כטי"ר נוכו6ל ו6פ'ס נחס נוניקור סו6 ממ6 רחייס")6יסוי
 קי"ז כסי' סכ"י וכן ס)ימי כית מנויסי סער נת"ס וסרסכ"6קי"ו

 נ"כ 6יכ6 רסתס 6ף מוססין 6ין נממיס "5וייס ר6יןרעכסיו
 5חומ ר6ין ק"י %כון נפ6"ט מסימ") ו0"פ 3פניגו רניקורריעות6
 ר6יכ6 כיון סנע סכ6ל ומ"ס ייפות6 ר6י50 סי0י 6פי'05)וס
 סו' וין נו"ן ככ)3 וכתכ נ16"ס נווס גסמר 0כר נוכלריגןלגרולי

לעגקיו



 181פאוןכמארצ הרגלימ נחחכי או נשבידיןתרת

 דמכמת הוא כן מריפה שם מ"ובר שהוא מקום לכ. ]ז[ ולמעלה תחתון עצם ן -'א מ ' היתר זה שיהאוהוא
 עמש?ו כנון היכרא יתרת לאוהצ איבא אי הראב"ן בשם המררכי וכת' התחתון בפ' יתרת מזיק ראינוה8ומקים
 : ובאו"ה דמהיא"י ב*טעריםו ח2"* עכ"ל וכ*טרה בשר דלרול אלא ]ח[ רנל אינו עליו הולך אינו או לארץ מניע שאינו או הרנלים ובמקוםעומר
 שנימל מקום רכל שכתב מהמ"א פ"ה הרמב'ם לרברי נ'ד במי' ב"י כתכ רנל חמר יצירה בתחלת נבראת ואםדן

 מרהצה חמר ה"ה מריפה שנימל מקום דכל כתב הרשב"א אך ור כ כאן גם ה"ה כשר חמירה אםמריפה
 ל'מ בכלל שכקב כצ"ה ודלא רכנ"ל לחומר' רנקמינן ב"י וכ"פ כשרות ראלו במשנה פא'מ הר"ן רעת נראהוכן

 להקמיר ב"י דברי נראין ובזה קע"ז מי' הרשן בחרומת קצת משמע וכן כ'פר חמר מריפה שנימלדבמקום
 שחיפ' דהלכות פ"ה בהריא כתב הרמנ"ם דהרי בפיו נפל מעות כשר רנל חמר הרמב"ם רלדברי 'במ"שאבל

 בזה: מעה והכ"י שהניה באו"ה הרא"ש וכ"כ טריפה ברגל דחמר ]ע[ פא"מ בנמ' הוא וכןרמריפה
 בעוף בין בגהמה ב'ן מריפה בנוף חיבורו ממקום ניתק אם ממקומן נשממו רק הרנלים נחתכו לא ואםן

 הנוף אל העליון העצם מראש היוצא הניר והוא הנוף עם הרנל המחברין הנירין ונרקבו שנתעכלוודוקא
 אלחנן כיבי ולא המוסקים רוב המכמת הוא כן י[ [ בעוף בין בהמה בין כשר נפמקו אפי' נרקבו לאאבל

 רבעינן רכ'ו םי' הרשכ"א בתשוב' )וכתב ]י6[ הגירין נתעכלו לא א,י' בעוף דממייף בשמו הפומקיםשכתבו
 רובו את חופין ובשר עור אם ורוקא הרשב"א חירושי בשם ב"י וכ"כ מז*ק אינו מיעומו אבל הנירין רובשנרקב
 לא או ניב*ה נתעכלו אם ירע לא אי מריפות אלו ריש המרדכי ו~ת' עצם( שבירח לענין לקמן שיתבאר 'וכמו
 שחיפ' בשעת אי יורע ואינו שחימה לאחר שמומ הרנל מצא אם מיהו מיא ולח ראורייתא מפיקא דהויפייפה
 שכשעה שירע ובלבר ]ינ[ ניביה איעכול לא כזה מועמת בשעה 'דודאי ]ינ[ כשירה שחימה לאחר אונשממ
 מה'ש פ"ו מיימוני הנדצה עכ"ל בעוף גם ניכיה איעכול רבעי למאן בעוף וה"ה שמומ היה לא לפניושהובא
 מימן במי'ר דצא וכן ניביה באי;כול בר,יאין אנו דאין ]יו[ מדוכתיה שף אי להמריף נוהגין דאנו כתבובאו"ה

נ'ו
 יעקבמגהת

 . נוח31י סס61 נוקוס 5כ5 ]ז[ : זו ככריקס כ)) 3קי6ין 6נ1 6יןרעכסיו
 וכ"כ טייפס ג"כ סיג)יס כנוקוס ועונור ע5נוו כפני עונור61פי'
 יעות ס)ט ס0 וסכי6 טס6ייך ופ"ס ר' 0"ק נ"ס כ0י'סט"ז
 ונו"ג נו"6 מ"0 כס"כ ועיין דנוי כנטו3 יתי כ5 כפי' נוזו יוח13קות

 ע5נוו 6כי 6ותו 61פי' כטר. ר)ר51 656 ]ח[ ט': 0'ק נ"רום"
 6כי נוסוס 1065ר ר6ין רנוותי י"ג טי' נ' כ55 כ16"סכחכ

 מינס מ65תי וכן 6מיתית טמח6 סו6 כן . ע5ס ס3יית3ענין
 וכן ז5'3 סכועון מוסר'י סנופוי0ס סג16ן זקיני נוו"ח ירנכתינת

 יס"י ככתכ קי6ק6 כרפוס סנרס0יס סת"ח כ0פיי סגיי60ס61

 .. ' י ')* "ק ע"י' "ש 'י,ע ~צ~עע,עו וס'קמפ%ימ~ע ינונ חחנ חנכע ננוענס יס חס רהף וסנוורכי חוי"גסי'
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 ו 1.

 זס 3סטייף ויס כך כ5 6יוך 5ס11ת ריכו 16ן 6'כ 56כעססו6
 5סטייף כ6ין 6נו 06 61"כ יג5 יתית יק סוזכי 65 ור6י רס66ינו
 כתו 656 5סטייף 6ין כן 061 סיג5 כיתית רנחס3 נוטפסוד6י
 נכי6 06 536 וז"5 ר' מעיף נ"ח סינון עט"ז וכת3 . טייפסכיג) רח0י ]ט[ : וכ"י 3ס'ר נוסי6"י כסנסות סנוירכי מסנועות וכןכיג5
 ספרק תוך נחתך ס6ס 6ע"פ 3סכסיי יס סתחתון ספ5סחטי
 כנחתך 06רי' ר65 נוכטייינן סכ6 5סוק סעיקוס כין סיינוטייפס
 רכירי סגירין נ15נות 16 ס6נ~עי כע5ס כנע סנ~6 נו0פק 656סס
 רכייו כ6נות 6כ) עכ"5 סכויס כירי נוס6'כ )5מ5ס 6פסי 6י6רס
 רס65 י5נו5ס 6פסי ר6י זס טעס 15 י65 נו6ין ירעתי ע6חטוסין
 נ"ס 0י' וטי"ר סנוקסס כסמס פ' מסי6"ס סו6 סריןסנוו65
 דס6 ועור ס6נו5פי כפ5ס מנוט נחתך רסוי מרינ6 ר06ויונוסנוע
 וסתס ס' 0"ק יפי5 כנו"ס סי6שס 016י סעיקוס כתוך חתך6פי'
 ג"כ מוכח וכן ס6מ5פי כע5ס כ35 נגפ ס65 53נו5ס 6פסיור6י
 ס6ס מקוס ככ3 פומר 06 טייפס ססו' רג5 כיתל ספו0קיסממ"ס
 6פי5ו וכן 6מ5פי 3ע5ס ספ' כין פונור 6פי' וסיינו טייפ:נחתך
 יסרי6 סס"ך וכ"כ ס' 0"ק 5פי5 ססכ6תי סמטייפין 5רעתכעיקוס
 כירי כח0' סיינו רנוי כנטו3 יתל כ) ר6מיי' וס6 6' ט"ק נ'סכ0י'
 0"ק נ"ר כ0י' וסס'ך מ'6 כס"0 סכ'י כנו'ס יס"י 5רפתסכויס
 ג'כ סט"ז וכנו"ס 6וס כירי כנחתך רסוי סינוכ"ן 5רפת 61ףט'

 ו65 כיון 55נו5ס 6פסי סוי ט0תנו6 נו'נו 'ר' 0"ק נ"ס כ0י'כסמו
 סני כ5 נוסכועות נגר 5סק3 ר6ין נ'5 3כן טייפס ו6פ"ס ממםנחתך
 סכ55 05תור 631 יסטריף יס סמיס כירי ח0ר ו6ףפו0קיס
 מקוס וכ3 יסחנויר רחוססין ט"ן כ0י' ע5מו ס5כוס כמ"ססכירינו
 6מונת כתסו' ופיין פיקר כנ'5 5ח0ו ס'ס טליפס כיוסניט5
 יונ ססכמת סו6 גן ~[ ט': 0'ק נ'ס וככ'ח 85ט 0י'קמו56

 וכתכ סכ'י פ3 סססיג 3' 0'ק נ'ס 0י' כט'ו פיין :סטו0קיס
 651 6יפסקי 6טי3ו 61'כ וסג6וני' סלי'ף כלפת סגולס סטולר5רפת
 81כא עי וט' דכעיי סלטק"6 כחטוי וכתכ ~6[ : קייטס ג'כ:תעכ)ו

 סחיטס כסעת סכווט חנעסס כירוע 6פי' ס)6 סחיטס כסעת 16סחיטס

 ר6י 61פסי ניכיס 6יפכ) 65 כז0 מועטת כקעס וור6י כיוןכסי
 קורס נתפכ5 סכו6 3נויחס 6יכ6 סכווטס געסס נותי 0פקיסיס
 כ5) נסכוט 6י 0פק ג"כ יס 06 6כ5 סחיטס כסעת עכסיוסנסמט
 כספס רור6י יס6 ופי'5 ניכיס נתעכ)ו ר65 0נוכינן סחיטסקודס
 65 0פיק6 מירי ומ'מ 15י6י קיוכ 656 רוק6 165 וכו'נוועטת
 סיתס 6י 3נו כ0תפק 6י סירפ.6כ5 וכ)כר ]ינ[ : וק"5נפק6
 0פק רסיינו 0פיק' 06פק 0נוכינן ו65 1ס6 טייפס נוקווססמוטס

 ניכיס 6יפכ5 65 סס6 סחיטס קורס ו6ת'5 סחיטס 65חי ממ66'
 6י יריפס ח0רון 0פק רסוי מסוס ג' 0"ק נ'ס כ0ינון סס'כתיין
 סיכי ,6כ5 ג% 0פק מקיי 63 יריעס ח0לון ו0פק ניכיס6יפכ3
 רור6י 6טעם רכ 0נוכינן 3סחוט ססוכ6 קורס נסמט ח65רירפינן
 דין 0וף מ"ג כ55 3עי3 סרכ ספ0ק מס 3פי 5"ע 6כ5 פכ'5וכו'
 כריקס פ"י תקנס 5י ריס סיכי 6ף מחנורינן ט"0 ר6יכ6 רסיכיז'

 מורלת 631 טפ)ס % יריפותינו ח0יון 6"ג כריקס סוס61"5
 )ופיין 3כרוק 5ייכין סיס 63 ככריקס כקי6ין סיינו 06 6ףרס63

 0פיק6 כ0פק ו6ף חו)קיס סיס סכתכתי ס0פיקותכקונטי0
 0"ק כ0טוך )ופיין מזיק . 6ינו יריפותינו חמרון 6שכ כריקס(5ריכין
 טס  רלפי ופוו פו0קיס( וס6י ע5נוו סרכ רפת סכן וכתכתי5'

 3כן ייפס ח0רון 0פק מקיי 65 רכס'ג 5סרי6 מ3ו6יפו0קיס וס6י פ5מו סס'כ  כמס %"ח מ'ס פ"ס  כלל למילסכח3תי
 ו6ף יספכו 6פסי ר6י כיון 0"0 כ6ן מקרי 65 ל)כך פיקרנ'5

 ס5% %"% נספכל  ו5תשל  ר5'ל 3ספכו ו6טסר וז"5 סס כתנססס'כ

 סחיטס  יורס רנחפכל  רכיון 5ינו וס  מכשל סחיטס ליחריס%י
  9ורס .סנס%ט לור5י וקרוכ %כסיתר טפי 53ימור  לתלותיכולין
 %חו3ר 5ינו סוכ ני3יס סיתפכל  רכיוןטחיסס

 לגי
 ופשי סיי3

 מסוס ס'0 גס'ג קקרי 63 633*ס ופי"5 ס%יט נפססרריסס

 כחסף וכר%ט%פ סכס%ט כח פשי 3חייס סנסמט ית)ות יסריותי
 ר6ין ]יד[ : 1%'ק י'ר לין וע"3 ל סשק וט"ל 04 סי'טסרי"ק

6ט
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 עכ.ל נ,מה רעקי .ל,ה נ.ר.. נת'"יכל. אש.ל. מק'ר.ן ויש
 וכחב,

 לההיר הפ.מקים רומ המכט.ת דכן מ"'
 אם מיחו 5"י וכתב עכ"ל רובו את חופין ובשה כשעור רק להכשיר ראין 1' מימן כי כלל הרא"ש ובתשובת]טז[
 עם הנמכרח הארכוכה אצל החחתון הפרג ת,ך נחפרק אם .ה,ה פשומ .ה.א רפר'פ' פשימ' הפוק ת,ךנחתך

ט. אפל טנתח' גיע רלא דכי"ר מ'ש'י~א הז-תק נפרק לממה טהם אחר או הרנלימ נע,ברו נחהכו]ק לא נםה
 ש'ש או משר ח'פ.' מקר' א'מת' רונו אח חומ'ן ובשר עור בר'ן הח,לק'ם שרב. מאחר ר111 אי ח,פק

 , רש" לרעח נ.ל" ק."מ(3עקירא,: רי/יהתא :ום ריאן אמשן
 כק'אע אנו ראע ,נ'ש,כ אחר מ'גמ כהבי והאנור

 דכ',לרהק הנא.נ'ם .כקב. ,פה נק.ש' אם אי_ל נקשר .לא שנשבר .רוקאם
 יצא שלא ב'רוע ונקשר שח,ר מ'ון

 ונ':ר משעור רק להמ.ש'ר און ען לרח,ת .ש מ'ה. ר,בו אח חו!ין ומשר ע,ר א'ן אפ" משר ,פהונקשר

 שנר' שנ' אלא .נקחנ' הרא.שון למק.מ. רינ'ב.רה הור לא אם אבל יר.נק. 'חד'ו 'ג,נר עם שבר .נח--.יהראשק

 ו,ק,פר'הר
 'גי..הו,

 'ככתנ'.חמ'טן מהרא'. .כתפ עכ'ל 'פה נקשר לאשמקר. ר:ך ע.ר'וונשרמשר'פה
 קש'בע

 אע.ג
 עב השכירה במקום דערמן דאע"ג גו.ה וכ.כ כשר ימה ונק'שר וחזר הואיל נשנר שנודאי רוא'ן אנודער"ן

 מ'שמע ],ק[ .צ הר'א"ש רמדכר, ואע'נ מרבר,ו נ,ריא" ב,2ם ש'ר בהנ'ה וכ'פ נכה'נ דטרינק הר'א'ש גי
ג ר,עוווא א'מא ראי ןדנקשה בהנ,ה פ' מוף רמ ך;]ק: 1:;קך";י:ן ::ן ; :;ינ,רן;:

מנחת  6ג1 ו6ין ג' דין נו"ן ט)) 16"ס וז") ני3יס. נ6יעכ) נקי6ין:נו
 ונסגו )כדו 6פסיק 06 16 ני13ס 6יעכ) גס 6י )סכחיןקי6ין
 ד)6 סיכי יכ) סגפסק כעי' דעכ"פ נודכריו נוסנוע עכ"))סטריף
 כפ6"ט נוסרס") וכ"כ ניכיס )6יעכ) ,כ)) חייס" )6 ניכיסנפ0ק
 דף ג' טער סני כית וכמס"6 סרס3"6 כחידוסי נוסנוע וכןוכ6ו"ס
 נוחנות סנפמק דכעי' 6)6 נערף 6ינו )כד נויניס ד6יעכ)מ"6

 ע"ס וסיסכ"6 סר6"ק )גירסת נ"ס סי' נוכ"י נוכ61ר וכןסעיכע
 לכרו נתעג)ו קנו6 נו"נו ניכיס 6יפסק י)6 6ף נוחנויל6גן'סכ"ח
 כ0תס דפסק נ"ס סי' כס"ע סלכ נוקנועות גל6ס וכןוטייפ'
 דע"כ ]טו[ ג': ס"ק נ"ס סי' כס"כ ועיין ילך סיווטת כ))6סול
 דרוק6 כסג"ס סרכ סייס נ'ס סיי כס"ע עיין : נסכל 06 )סטריףיס

 סי6"ם וכתטו' ]קז[ : כזס )סחנויי יס טיוכס ספסד ד)יכ6סיכ6
 סס נודטדנוי נו"נו כנסכל יק מיילי דטס 6ף . י' סינון כ'כ))
 כעינן כנסנוט  ד6ף סרכ  מו3ר נודוכתי' דסף ד6טע6 )כוק'סדין
 סס כחסוכס סי6"ס נונו"ס נוסנוע וכן רוכו 6ת חופין וכסיעור
 כפ' 6ף לוכו 6ת חופין וכקי עוי דכעינן כנתפרק י"וסי'

 חי)וק נזכר י)6 מוכל דסר6"ס 51") סע)יון כפ' וכ"ססתחתון
 דסתס נוקוס )6 15  חופין  ו3סר  פור  3ין  סמוסס ג3י  כט"6זס

 ס6נל סנסמ' רס  סיס וספור לר  מכל  ססחיס  מטמפסנווטס
 סרסכ'6 כדעת 1)6 סל6"ק' כדכרי סרכ כוונת כנ") רוכו 6תחופין וכסי עוי כעינן )חון וי65 סעול דנקלע סיכי 6כ)טמקונוו
 עור כין כסנווטס חי)וק ד6ין זס נוטעס דכתכ פ"ט סימןכתסוכ'

 זס דין ע) סקיג 1' ס'ק נ"ס סי' וסס"כ )6 16 "ופיןוכסי
 ל51ין 6נו כס6ין 6ף ]יז[ : )עי) וענו"ס נכוגיס סרכ דכליוכ6נות
 י"ד 0"ק נ"ס סי' וכס"כ ח' ט"ק נ"ס כסינון סט"1 . ליעוח6סוס

 סנוגסג סנתפסט ד6ע'פ סס"כ ונוסיק זו ,חונול6 ע)3ותנויסין
 ס)6 כיון יחדיו סכל 6) סכי כנקסי כזס )סק) יס נו"נו)סחנויל
 ע'  וין  3סחוו סר'ג ססבי5 טסרי'ס  ו6ף 5"ס כנוקוסגסכל

יעקב
 ייעות6 כניכ' לוק6 סייגו ידוכקו יחדיו טנל 6) ס3רדנעינן
 ד)יכ6 סיכי "כ) וכו' וכסר עור ע)יו וקלט כנו'ס וכסרכעוי
 ט6י1 סנוחוס ו3נסכר )ע5נוו )6 6כ) )6חריס )סק) יסריעות6
 6ין 06 נ)) ,)0חנויל 5ין נודר3נן 06וי ד6כי טריפסעוסס
 נ'ס ס"ס 1סט"ז י"י ס5"ס נקסר )5 6סי' ונקק' ככסרליעומ6

 ריעות6 6יכ6 5פי' טריסס עוסס ס6ינו כנוקוס כנטכרנויקל"ומי

 סל6סון )נוקונוו חזי ס)6 6ע"פ 'חדיו סנקקי כ) כסר ג"ג3כסי
 נס"כ ע"ס 6)ו כדיניס סתחנויי כנינוין נוק6ת כמטוכת ד)6 זסוכ)
 כסי' סט"1 וכמכ . ע"ז זס סוככין ]יח[ : ס"ח סי' עסק גכ6רועיין
 נתכ11נ1 ס)6 לק סיפוע סכ16ת1 ססכייס ונתדכקו וחזרו3סיפוע  4" כזס כקו)נום ססכייס סית6 ח5ס ונ') ור) י"6 ס"ק5"ס
 ק5ת וזס לתטס ח5ת ננוסך זס עוקן יק כתח)ס ססיס כנוו3ונוס
 זס כסוככי' דוק6 6)6 )6פוקי 6תי )6 וטסרי'ק דכסיי')נוע)ס
 דמסלי'ק חונור6 ע) )וסי' ד)6 סכו כי כזס כגדון )6 6כ) זסע)
 : נוסלי"ק נויירי עגיין דכ6יזס י'1 כס"ק וענו'ס עכ")כנ")
 סנועיין . )סכסיר )ן סוי סגידין 15טת כדיקת דע"י ק5ת כוסנוע]יט[
 כפטיטות יי6' נ'ז כסינון וסטול סנוקסס כסנו' כפ' סר6"סכדכיי
 וסר6"ס  ססור  כסס נ'ס 3סיי  ספמימ כמס ס3"י וכ"כ  רפמססכן
 15נות כדיקת נוסני )6 תו )חון י65 ד6ס 6)6 כס"ע סס פסקוכן

 ככס"ג כדיק' נוסני' ד63 דכתכ סנ"י )יכיי וכ"ס סיכ ונו"ססגידין
 גס כ6נות 6כ) סרסן תרומת כס0 נ'1 כ0י' סכ"י נו)סון כןסכין
  חנוודות  סלח' כזס סס6ליך וכנוו כן 6ינו סכ"י מסכועותס0

 נ'1 כס'ס נו65תי וכד"נו ככ"ז סיכ ע) 51"ע סיס ע"כדקפ"ס
 כ)) וכלולי' נווכלחי' לכליו 161ן סכ"י נוסנועו' כן )סוכי'סכקס
 סד0 וג5לל גפוח ולוק6 . דס ונ5לל גפוח רק ס61 06 ]כ[ :ע"ס
 3כס"ג גע) כרוין כ)'6 סקורין ייוק כגון )חוד מר6ס בסינוי6כ)
 דס ונ5רי כנשח 61ף )גנורי נוכסרינן נפוחס 631 )קות6 ססד6ין
 כגיהן תזינ6  ד)6 וסיכי סנפוח  לחסוך  לריך  סיטריף ק.לסט"נו

קוס



 . ,,,"ן,
,, 

 םי~נו81צאגי

כרוחב
מנהת

 כן )הכקיי ים טלס קג5יל 5ף וגתוח רקנון נו 61ין ליעות6סוט
 י"6 טעיף ג"1 ט" כס"ך הוכ6 ועמ"ז וכ"ח תטרק") תרכייתכ61י
 כ16"ט וכת3 ככריקה. טכקי 3תי ]כ6[ : ע"ק ח' ס"ק קסונט"ז
 ג' רין ג'כ))

 סזס טקוט וגי6ט 5"ס ככריקת כקי6ין 6גו 6ין ככטנוסר6ף 1)ונוי 3החתיר יק 3טגיגו גר1) ייעות6 קים רכגקכי
 כקי6ין 6ג1 ר6ין כסתס זט רין תח)ת כתכ )כן כ6ן טיכ רעתג'כ

 וטו' כ"י 3רכיי כ"ק עגין ככ) )טטייף ויק הגירין 15נותככריקת
 לטיתני' סלכ כווגת וזט כנו"ט ור6י 6)6 כקי16ן רככטנוס כתכוכ6ן
 ככסתט כנסנל 6ף )טק) טיכ ררעת תטתע ג"1 ס"ם כס"ע6כן
 36) וגקטר כחזי רוקה תיהו נוטיס") וכ"ט הנירין 5ונות כריקסע"י
 וכתכ ע"ס ג"ו ס"ס סס"ך וכ"כ ככטתט גס )6ס1י יס גקסר)6
 כדיקט ע"י ככהתס 3סתיי וכטיתגיס כ6ן הלכ תסלועות סגסטס

 6יסור )נטוג ריס ]טכ[ : 3טיטך וכסיתגי' כ6ן הינ תסתעותוכ6תת
 הי6 ו6סוגט וטסכו6 נו"נו סיכ טייס כהג"ט ט"3 וכם"ע .כקתיהן
 ר)עגין סרעתו 61ף עכ") ע)יו גוט) קטזגכ חון כ)טי והסעיקו
 טיכי לו"לו 31ר"מ כ6ן טיכ כנו"ט הטכיות כסגי )טחנויר יסליגח
 לסס זו לעס ע) 3סנווך רי16י רעתו )סק) סכי6 5ר עורסיס
 : כק"ך וע"ס כם"ע היכ כווגה כג") נוכטגיס 1)6 חון כ)טירוק6
 היתר גסחמס'כחזקת 6יוריגן 1)6 . נוסטק 6סויה )16 061]כג[
 ו6יכ6 טחיטט )6חר קגעטט 3נות)י )רכי יג)יס ר)יכ6 כיוןעותדת
 הו6 רהטטק ועור נועייס כגי קגע) )ז6כ ו)"ר )סגיגוייעות6
 כ0י' כם"ך כ16יך טוכ6יס טפוסקיס כ"כ יריעה חסיוןנוחחת
 )"ס סי' תריגה ותטי"ק )"ה סי' נוהיי"ק כתקו' ועיין ג' ס"קנ'
 וכת"ס ק"י סי' וכק"ך וכק"1 ק"1 סי' 51"5 ק"י סי' ייכות רכייגס
 6ע'ג , טריטס התכט טי וכטוקחר ]כר[ )"ר: ס"ק נו"ג כ)))עי3
 )הק) רוק6 הייגו הוסחי תקרי 6יזס כקי6ין 6גוד6ין

 ם)6 1)1נוי

 )6 16 סוסחי 6י כקי*ן 6ין 61גן טוסחי ד)נו6 רחנויי'י%וסחי

יעקב
 וסע5ט ]כס[ : וק") רטליטט ור6י )טנינו טהוטחר ייעיגן 6י6נ)
 ]גו[ נסכל: 06 פי' 6סול.ע*נוו

פש ליס גתכ תייתון ונסגטו"  ,!עוה 4: יק ];לו : ;.ו גמ.ק :ץ מחקויו, וו;ל ו"'.סתמ,ו סתונחיס 53)עות תם6"כ דס טג5יל כיון סוי6ט סגיקכ':חוקםין %:עי:: "'ג::ן:ן:'עג:2ת' :1:ו' ש'"עי]::ףיג

 ע:,%: ::ן טגי יגנן.:.ב."מ"ני 3ה ::ני"י:ג:ו  רים סט גחכיה סהוי6' כתקוס כעוף 6חו 5)ע כגסכרג"ס
 גסתכיו סהת6 כתכו 1כ1)ט כ)וס זס תדין 61חווגיסי6סוני0

 ":נ: 3:בד עו:,ת, ::,ול"::ו:ה
%:ןיגןןין"!ןט:"ל,עמי~,%

 :ש,שי:י:נ'ינן':4נג"'ג:ו:;י לה3:מיג%:":3:1ך:י יגץגי
 ג"ג 3טיי טם"ך היכשוכ"כ רכלי מטמעות זט כ) כסלהנוגור)

 ,ןי",:"ננ,וננץ .% :ש נ :ג2 ;גמך ,ה,:::;
טשכריס
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 נצרר אם. בצלעות לעיין יש דלעולם כחב ק"פ מי' בת'ה ז'ל מהרא'י אמנם כשר עון בכל אנורל אצבענרוחב
 דוראי נראה ולי ראכ"ן בשם פ"ח מיימוני והנהות תשל'ט דף פא"ם המרדכי וכמ"ש טריפה מבפנים הרםשם
 הרם שנצרר רואוק אמ אמנם ענין בכל מכשירין הפומקים שרוכ , מאחר כצלעות דם נצרר אם לעיין) לחושאין
 הנשנר עצם לשבירת עוקץ יש אם בין חילוק דאין נראה ועוד כנ"ל הראנ"ן ולדנרי מהרא"י לדכרי לחושיש
 לפנים נכנם שמא בריאה לבדוק צריך לשבירה עוקץ יש דאם כתנ הרא"ש דבתשובת ואע"נ עוקץ לה איןבין

 דאע"נ נתבאר וכבר כנ"ל הריאה לנקיכת אח"כ לחוש אין רחוק מקרי שזה להכשיר נהנו מזח וכרחוק עניןבכ'לל אצבע ברוחכ 4המריף שהמנהנ ומאחר למיחש ליכא הנוף מן רחוק אכל לנוף ממוך הוא אם דוקא היינוונקבה
 מריפה רהוי ל"ה שורש מהרי"ק כתנ ])כ[ שחיטה קודם נעשה אם ידוע ואינו הנף נשמם או נשבר ראםיד רובו: את חופין ובשר עור אין שמא המרולדל הא:ר להשליר צריךדכשף

 שלא ודוקא נכה"נ עלייהו לממור הם כדאי לנוף ממוך אפי' ננשבר מכשירין הפומקים דרו' דמאחרהאו"וק כרברי לנהינ .ש ופנ'שנ ](ן מרי"ק פ-ברי לנהונ 'ש רבשמוטה ],נן ול'נ עכ'ל הר.אה ניקבה 1א שמאשח'טה
 פשימא השמומה או השנירח בו לתלות מקום יש ואם הס[ מחיים דנעשה נראה דאז הדם נצרר או המכההושחר

 שנשבר: רגל לענין שנתבאר כמודמכשרינן
 נוצה ושמו הריאה עד הננף תחת עמוקה מכה לו שהיה בעוף היה מעשח לקט שינולי בשם בשי כתנמןר

 מקום שמיל' זה כענין בדק והר"ש להבשירו ורצ' הררח יצא ולא רק בקש הנרנרת דרך ונפחו המכהעל
 בקיאין אנו דאין ])1[ לעיל נתבאר וכבר עכ"ל והמריפוה לבצבץ המים והתחילו הנרנרה ררך בקש ונפח מיםהמכ'

 נהונ: והכי כנ"ל להמריפו יש הריאה לנקיכת לחוש שיש מקום כלבכדיקה
כ2לל

 רם-
 2 דינים ה' ובו מרדת ג' לה היה או המרה נטלה אם או המרה נקוגה בדין ןה.

 ב"י וכתב מותמה הככד שאין או הככד כננד שלא נקכה ודוקא פריפה שנקכה מרה פא"ם בנמיא אמרינןא
 עכ"ל: הוא ופשוט כשרה המכח כיד או במכין לתלות ויש המר' נקכה_ דאם הרשכ"אכשם

 הכנר נקבה דאם והרשב"א ומה"ת וץממ"ג בשם ב"י וכתב כשרה מותמה שהככד כענין הככד כעד נקכה ואם21
 מתימה: כאן אין רמעתה פשומ והוא ]6[ טריפהננרה
 טריפה הוא אם אחר למקום המרה נמרכה אם ]כ[ להמתפק ריש ע"א תשמ"ב רף דחולין מרדכי הנהות כתבג

 שנמרך הכבד חצר לענין הכ"י דעת הוא וכן מ"כ כלל האו"ה וכ"כ להיתר פמק תשל"א דף פא"םובטרדכי
 לענין דה"ה ונראה דכשר דנמרך הככר חצר לענין בבדיקותיו מהיי"ו וכ"פ בריאה רק במרכא ממרפינןרלא
 שם: מריפה נ"כמרכא- וממרף פומל' . שהנקב מקום רכל קם"נ במי' שכתב תה"ד כדברי ודלא להו אית מעמא דחד הנסרכתטרה

'

מפקשפיקקפ כשאין

 נ"יוך ונו,י,ס ק ,ג1י ::ק :יע,%":ק :ש,ההינק ק144~4לשמ%3 ::1

נןםמ'ין%בעש:והג%
 סח" ס"ו" קגתנ ילויגמן

 5אפם314יש לפק "ומ, יף" ,"",קנ'
ם41ששננ'5-"'י"'"[,:י1%ץ,4יייםמל'1"'פ

 2,%ב'גףהם'נן_ן';'
 יםןמי:ק,!הצפ,ץ.:"ג,,ננס.:ן,נסות :ע ",י:():י:צע
 5ין%:5ש ט'ה היל' גל'מ הונ נמ'ו !הק! ועה י'ה מ ושו,ץג,ן
 יייעס חסלון כ6מת 6כ) ספיק6 מקרי 63  ללן  טגיסכ)וו6י

 ק"י סינון כס"ע סלכ כוונת וזט סלכ )לעט תויס 5ינוגנויקס
 6גו ס6ין נוס נזזיק 6יגו ס"ס 3עגין טגתכ כסג"ס ט'טעיף
 עכ") כויקס ע"י )כרר טיס 6ע"פ גטכוט כגון )כווקיכו)ין
 וזס 6חליס נוטענויס )סחמיל דעתו ע5נוו כנטכוט נ6מת6כ) ס"ט ט6ר 3עגין וג"נו גסכוט כגון גקט כע)ת6 )דוגת6טייגו
 וכגטנר ])ל[ י"ג: כט"ק וענו"ט וק") ג"ג טי' וע") טס טרכטכתכ
 : י"6 ס"ק נ"ג כסימן סט"ך וכ"כ כד"ת סלכ נוטתעות%כן ויגו עוקן יט ו6ס עוקן כ6ין וסייגו . ס6י"ס כוכרי 3גסוגיט

 ררטס -16 טי55ס כגון רטיינו נו. 5ס5וח תקומ יטס
 נוקוס נוקלי )6 זס טחיטס כטעט טטלכטט מס6כ)

 כק161ן ד6"6 ' ])1[ ע"ט: )"ס כטיתן נוסלי"ק כ"כ כו)ת)1ת
 ויט )סחנויל 6ין דכזס כ' יו"ר ס"ק ג"ג סי' כט"זככויקס.
 סעט"ז וכ"פ כע)נו6 חותל6 סו6 כ)6"ס טי סנדיקס ע)3סמוך
 כ6ן סוכ ועת עס טתטכיס ט"ז ס"ק טס כט"ך ועייןכסתס
 כדיקס )ס ד5ריך כתכ ג"ג סי' 5טי"ר ככי6וליו נודעסומסר"ט

 :סוכס
 נו"ח וף פ6"ט כם"ט . פסוט וסו6 ]6[ . פ"ח דם"נ2לל

 כתטוגת סנורש. גסיכס 06 ]כ[ע"6:
 ס5)עות נוכין כו)טת טסיתס כנולס פטק ט' ט6)ט 5דק5נוח
 וגת65 נוזס זס ס35עות מלחיגות וסיו ס35עות נין חותכיןססיו ע"י ס5)עות נוכין כגחת סנולס וספליד וכטי עול טן5חון
 ()6 כגפיחס וע)תס 6ותס וגפחו ט)נוססנורס

 גמ5"
 כ)) גקכ כט

 דגיקכ כיון וגמ כוי6ס 6)6 סלכ6 ו6ין זס כוטעסוסכטיל
 נוטעס )6טור וגמ'6.ן ריעות6'כדוטן ת)יגן ס5)עות כיןטדופן
 טפגינויס נוס6יכליס 6י וניקכ ממט 16 קון ע"י סוופן גיקכססת6
 טפטק כנוו )סק) יט  קון פ"י ספק 16 חו)י ע"י  וספסנוקוס
 ט16טל ק"5 טינון סתו6) מטפט כתסונת וד)6 מ"ט סימןכם"ע

 כתותו ג.סגין 6ג1 ט6ין טפוטקיס ע) נגס ויסודו כזסכתעסס.
 ו6חלוגיט סט"ע סגדו) סחכול )6ול י65 טלס ספרווכתכ

 עג*5 לבויסס 6)6 5גו 6ין יטי6) ג5 כקלכ חיגוליססוגתפקטו
פוטן



 ע18פנדןכ48לן המרהויןתות

 חולקים דרבי' אע"נ נהונ והכי מה'ש פ"ו הרמב'ם כ'כ מרשה ברייתה מתחלת נחמרה או ביר המרה נפלהך
 הגר1:%'ננק

'. 
ק

 מרה לה נטצא כם נרול1ת יכ1ת ל
 "ש אמ גרוכחא טעמ"ה ]נ[ז

 יצלנה מעם חיה כשהיא מרירת פעם ביה מעים לא ואי ]ו[ הראב"ד רכתבבמקומל שנבלע בידוע כ*פירה מרה מעםבה
 אע"נ נהוג והכי ע"ו לממוך יכולין ראנן ל' מי' ז"ל מהרא"י של בפמקיווכתב מעמא בי' יהיב בנוויה בלעואם
 מ :נונו%ע קןןנו: ינעוש זןשה, אנו דאךן למימר איכא וא"כ להבחין היודע האומן אם כי אלח"כה לממוך דאין מהרא"י בשם ש"ד בהג"הדכתב
 כך המין שכל כיון לאוסרן ואין יונה ובני חורים כמו ]ו[ מרה להם שאין עופות מיני יש אבל המייד כתנה

 טין ללמוד ואין במינים הם שחלוקים מרה לה שאין האחרים מינים להכשיר מהם ללמוד אין ומ"מהוא
 אמרינן לא מרה להם ואין לפנינו ה*אה בהמה או עוף ק"ח מי' בתשו' הרשב"א וכתב עכ"ל מינומשאינו
 ררוב אמיינן אדרבה אלא מרה להם אין זה עוף מין ובודאי פריפה שאינן עופות או בהמות רוב בתרניזל

 לו אין המין שזה בווראי לנו ידוע אא'כ מרה לו אין זה מין אוטרין ואין מרה להם יש עופות אובהמוח
 : מריפה ממפק אבלמרה

 אוהה טקבין כשתים ונראית אחת היא ואם דמי כנפול יתר דכל מריפה מרות ב' נמצא ואם במי'ד כתבן
 שת* נמצאו אם בכתכיו מהרא"י וכתב עכ"ל ומריפה הם שתים לאו ואס וכשרה היא אחת לזו זו שופכותואם
 אם דה"ה ב"4 וכתב עכ'ל להריי שפכי לא א2י' כשרה אחת היא אצבע כרוחב ככבד דבוקם ובמקוםמרות

 מחמת מרה אהדדי שפכי לא ולפעמים ב"י ו:תב כשר' אחת ונעפה מתערבי' הם ובמוף שתים אםמתחלתה
 הנה ואחת הנה אחת בכבד מרות ב' שהיה מעשה על נ' מימן בתשובה הרשב"א כתב והכשירוהו כזהמעשה. שמעתי וכן היא אחת לשני' נכנמת המי' ואם ]ז[ מהן בא"ת מים וליתן שבשתיהן הליחה כל להוציא ישעובייה
 לשניח ושופך המרה מחלק שהממפון למקום ליחה חוזרת האחת זוקף כשאדם לשתיהן מרה שופך א'ומטפון
 מברות והביא לזו זו שופכות אין בכבד עומרות שהם כדרך שוכ%ת כשהם אבל להדדי שופבות היו זה דרךועל

 חממופכות דמיירי ונראה עכ"ל כשרה ככר של לעבר מעבר הניכרת מרה במררכי וז"ל מ'ב כלל באו"ה כתבז : עכ'ל המחמירין לרבדי לחוש בזה כיוצא בכל ]ח[ ליזהר דמוב ממקנתו מ'מ ולאמורלהתיר
 : כנ'ל מרות כשני דה"ל מריפה - להדדי שפכי לא אי אבל ]ט[להדדי

 דרך נכנם ובודאי הושמ לנקוב יכול שאין כשרה תמרה כשל נדול הוא אם במרה שנמצא נרעין במי'ר כתבוק
 לדברי מחמ בה -ש דאם ב"י וכתב עכ"ל לנקוב עשוי הוא שהרי מריפה זית כשל דק הוא ואםהם8פון
 ולפ9 שחימה דה' פשו להרמב"ם אכל אתי ממפון דרך תלינן דק והמחמ דהואיל כשרה והמי"ד והרא"שהתומפות
 דחיישינן וכ'ש המרה ניקכה שמא ממעם יממא*ש*מויינו כזית דק דבנרעין הא דפירש מריפה הר"ןדברי
 לבר או לנו קופא בין חילוק אין זה ולפי חד דבר שאר או מחמ כה נמצא אם דמריפה כקב ובאו"הבמחם
 : נה'נ והכי לקטן שיתכאר וכטו כריאה שנמצא מחפ כמו פריפה שלימה והיא קטן טרה איתא אםאפ"

 יעקבמנהת
 !'ס טעמען ה[ : סס ונו'1הונן

 ג1ו;מ"
 )טעוס ו"י,ר "ט"נ ,

 מר.רט'! נתנ 1!נן סס( 1:,'ו'ס ),ה נ!) ס,ף ו!ע') רן"חס,יון

 מ)ומ"ס
 )הי')"נ"ה'ס ק'ס וטג' "פ(ר ננו,ו נו !טעוס ומ '
:1:2 טנכלפ  טי6 וטרגילוט נטולסלג%רי יס6 ר%רס  טכית  רל6רמי3ת6

 יט 'זג'כי'ימ מ:חר ימר ג י: מ  ךךי
 ר"ס ,1'ל תירט'ל גולח יילוסת.ר מסנ'מ,ס %ס ע1"
 טנ"ו תרה , ן, ! י מ: ם ,ק') סטי,'1 גין,ן יס מן הח!ס ' ;,ייח ,ריך נגגי)וחן
 :נה"4:7 נננה,יל הע :ג טצ"ן:מיו' טעימ0 ע"י תותר ספוגס וכיון סנתכס03 קורס 6פי3ו3גמרי
 כתקומו סנכ5ע טו6 וטרגי5ות 3גמרי נטו05 יט6 דמיטסכיח
 סטעיס וקודס 0מי0 נמ65 63 כ6ס 5ג6ורט נ3ע"ד טיטוכו'

 טיי06 מנ6כדט מק"ו 3טתיי דיס טככד ונט5 כ5כ כ6כרוכת*
 מפו' נ)טרוף ע)ו,ה הי,וקמק,סייר'"סחןט

 ם טסרגומס
 ניולס יס6  ר%רס יכיח רל6  כ6ן %ס6"כ כ0 רפגיחעריפוט

 סיכ3עת 3נו ד6תכרר ער דכסיות חזק0 כ6ן 3ית 61"כיויט3 5פניגו ייעות6 ד6*כ6 כ6ן מס6'כ נטרפט כתט  טיודפ פרפו%רט
 דכ5 ]ס[ : 51"ע מוכרחיס 16נס טס"ך דכרי 0כי נ163 וגסנתקומו
 וערכ סתי 0ככר קויע 16ת6 מ"כ כסימן כס"4 . כז0 כקי6דס
 : ע"ס ככ"י סטוכ6 0ר6כי"0 מרכרי 6101 03 טפמינן61ח"כ
 ר6י5 פ"ח  טימן  ס"ר כ0ג'ט ו6ית6 . יונ0 וכני תוריס כמו]ו[
  ט6גודס וכ'כ 6ית6 טכי דכו5ס כניט5 חסיכ 651 מרט 03ס6ין

 %'כ  סי%ן כסשפ 6יט6 וס5כי 'י'  רין נ"3  כלל וס6ו"ספ6"ס
 %"ע ע'כ 3זנכו סמוך 3תע0 15 יס 6כ5 כככד מר0 15ד6ין
  פוסקימ  וס6י ס'ג דכו5סון 'ויגו ת0 מר0 03 נמ65 0663

 פתרט מינין כ6ותן דוק6 מסמע 6דוכת6 3י0 טעתינןסכתכו
 ומי0 כועס דככד מס1ס 5יט יטעמ1נן סייך 0תס 0ככר 356ס3טס
 ו6ף 5עכיד 0יכי טככד %6 0מיט ד6ין כ6ן כ6וכ3זויקת
 0מיס כניקכ 0וי מקוס תכ5 0רכוק כמקוס מר טעס יס06

 ותיס כועס ככד כד5תיינן כך 03יוס דרכ0 ככר גכירכס3כו6
 ע"י גו זויקת 6עפ'ג 0ככד מן סיחוקס 6ף 5161י כוזורקת
 ו6מ ]ז[ : כזס סכקי6יס 356 גרו03 חקיי0 5ריך וסדכרסמפון
 סי'  כס"ע טו6  כן  ססיסן עו5יס נפיח0 עק 06 וט"0 .0מיס
 דככס%פ  סכ'י טכריע סס כס*ע . כז0 כי651 ככ3 ]ח[ :מ"כ
 כיון 3גתרי  %כסיר כ'  סי%ן פ6"י ו%סרט"ל לסלל יטיסר6ל
 ת'כ סי' 5טי"ו נני6וריו מדינ0 מ0ר"ס נתסוכת ג"כ כתכממס. ז0 וכ3סון פכ"3 מיות כסני תכס1יין פוסקיס ק5ת טכידכ165
 כד'מ 0יכ וכתכ . טייפס 5טדדי ספכי 65 6י 6כ3 ]ט[ :ע'ס
 6פכ6 5מלינן ס' סעיף 3"ז כסימן דכרי06 ו6ע"ג מ"כסיתן
 : עכ"3 כסיותטסמפונות 0יתר כחזקת נס"עט ו6מרינן כ55 ייעות6 6תי5ד י65טתס סגע3י 6ע"ג כככל מס6"כ סתפונות מסוס סי'גו כועט5ענין

י44



חמאת מזלהותורת186
 שנלקו או שנקבד וכבד ובוליא מהדל בדיבי 4 פ9ם ום"כלל

 מריפה בממכיה ניקבה ואם ]6[ כשרה בקולשי' ניקכה ואם כשירה נפלח אם מחול נני בנם' אמרינןא
 דאם הרשב"א בשם בי"ר וכתב כשר נשתייר אמ אבל ניקב שלא זהב דינר כעובי נשתייר שלא ודיקא]נ[
 רכל נל המרדכי בהגהו"ת וכתב מחצי' יותר אינו זהב דינר עובי דודאי כשרה ניקכ שלא מחול של הציהנשתייר
 נחתך דאם' הרשב"א בשם המי"ד וכתב ירוחם ר' בשם ב"י וכ"כ יותר ולא מומכיה קרוי לכרס שדבוקמה

 נשתנה או ]ס[ נמוק או ]ו[ נקרע ויל בשערים וכתב הפומקים הטכמת דכן ב"י וכחב מריפה שהוא עביובמקום
 מניקכ נרע דלא ]ו[ כשר נשתייר אם אבל זהב דיבר כעובי נשתייר רלא ודצא מריפה במומכי' הביפרמראית
 דאם עוד וכחב ע"א תשל"א דף פא"מ במרדכי הוא ובן להמריף יש רע שהבשר רבל מיימון בהנ"ה הואוכן
 ץטוץבשף כל בפחול מרוחים אפי' מימהיה

 במרדכי וע"ש זהב דינר כעובי רוקא דהיינו ונראה כשר מביבו שלם ,
 כזה: במעשהשהאריך

 שחורה מי יש לפיגך בחטה לשל דומוץ ואינו כענב' ענול עוף של פחול הרשב"א בשם מ"נ במ' חי"ר כת'ב
 : עכ"ל זקן הורה שכבר ]ז[ ממכין אגו ועליו בו פומל הנקבשאין

 הרשב"א בתשובת וכ' הדא"ש וכ"כ מף"ד עכ"ל כשרה כולו נימל שאפי' כוון כשר מחולים ב' ]ח[ נמצאו אםג
 הוא )היינו ממקומו נימל כאלו היינו רמי כנמול יתר דנל יפה פן- דמחול במומכ"ה דבוק יתרת היהדאם
 הוי רמי כנמול יתר כל דפי' ום"ל חולקים יש אמנם דמריפה בסומכיה המחול כניקב והוי בו הרבוקומקומו(
 וכ"כ הפומקים רוב עליו וחמכימו עיקר הפי' וזה כשר במומכיה אפי' וא"כ נימל לגמרי בו שרבוק האברכאלו
 מריפה לכ"ע במומכיה דבוק ראמ דכתב כאו"וץ חרלא ב"י וכ"כ כשר במומכיה דבוק אפי' ולפ"ז מ"א במי'ב"י

 'עכ"ל והמרית מהר"א לפני מעשה ובא יר כמין בשר של חתיכה בו דבוק שהי' מחול על כתכ ש"דונהג"ה
 להטריף ראין נראה מיהו מרובה הפמר רליכא במקום ]ט[. להחמיר ומוב הראשונה כמברא דם"ל שםומפורש
אמרינן- פ"ו: מי' לעיל שנתבאר. כמו 'יתרת מקרי לא מחול צורת לו אין אם אבל המחול צורת הא כיתרת יש אםאלא

 . יעקבמנדצע
-

 סט"1 וכתכ . טייפס 3טומכיס ניק3ס 61ס ]6[ . %םכלל
 כ6יזס ננו165 6קר נס56תי וז") נו"גכסינון

 וטכיכ סענ כר6ס כטח1) נופו)ס נקכ 5סס קיס עג)יסג)י)
 )סתיר יס כך סנכר6ת וניכל סטחו3 עוי נוקיף חכפגי'סנקכ
 מוכיחיט דכליו ו6ין ע5יו ססיג גס"כ וכספי נ6ורך דכריוע"ס
 טינון כתקוכס סלס693 נודכלי -טס קנוכי6 מס וכפרטותכ))
 ע69 טי' *רק 8חח כתטוכק כי6י וככי כ5) טתילס 6יןספ"ג

 מ%
 4 555 נוסכוע וכן סט'1 סור6' עט ותסכיס נ6ויך הצ,סכן6דכרי

 ג9כ וסו63 5"ט דף )סיקכ69 כתס"6 ססוכ6 סימ3"ןנו)סון
 נוטומ כיתרת נעיפת )סכי דסטחו3 ד' ס"ק כ"ס סימןכט"1
 ועוד נוותית סטיס כידי דחסי תסכוע 6דט ע"י כניקכסדסוי

 656 כו 5ך 61ין כטי כו)ו דניט) סו6 חידוט סטחו5דנקיכת
 5דק 53נוח סס עוד ועיין ע"ט נו"ג כטינון ס3"י כת"סחידוסו
 6מ כפנימ ח)5 5סמ ט6ין ספנינוימ .ס6כיי0 ככ5 סרין סכןסכתכ

 טיס כ6כריס 6נ) 5סכסיי ים חפי)ס ננקכ כךנ סנכל6תניכי
 יט כך קגכל6 גיכל 6מ 6ף 6ז סח)) 5תוך וניקכ ת553סס
 זקופות נו5ות ר6טמ ע) )סמ טים 6ווזות כ6ותן 6כן65מור
 סו6 וכן 65יכו נסדק ס)סס סנויח דע5מ כיכו5 כעין)נוע)ס
 : סט דכייו תוכן ע"כ 3סכקיל יט יכיתייסו וסיינו כיייתןמתח)ת
 5"1 כ)) טוף 3קנון 1סכ. דיני כעוכי נסתייר ט)6 ורוק6]3[

נוכו6י
 דוק6 נקי ס6י . 6ו ח5כ טתינות נוסני )6' וכטחו)

 כט"ז- ומכו6י סטחו3 נוגוףסיס6
 65 סטחו3 סעול דגט ס' ט"ק

 כגס"כ וסס9ך זסכ דיני עוכי )סיעול מ5טיף ע6 סתינוסנוקרי
 סטהו5 דקיוס כפטיטות כתכ ס)וי נוסר"י כתסוכת גס ע)יוחו3ק
 סיינו סותס ק6ינו טמ6 )ח)כ דנוי 651 סי6 נוע)יית6סתינוס
 קדכוק סטחו) קיוס עס6"כ תותכ וסוי מסדקס י)6נוטעס
 יס סרכוק סכנוקוס 6ף יכרם. קרכוק נוס יכ) ]נ[נו6ול:
 טייפס ניקכ ו6ס טונוכיס ככ)) ס61 נו"נו ק5ת דק כספסג"כ
 טי' ס)וי חסר"י כתסוכת וכ"כ 6' ט"ק' נו"ג כסיגון סט"זכ"כ
 פס סנמסס נועסס סכי6 כפ6"ט קס"ח רף חנוודות 31)חס)"ס
 וק - וכוק ס6ינו נוקוס דסיינו סעכ נוקוס קניקכ 3טחו)פר6ג
 ודעתו ע)יסס סו6 וססיג סנוורי' וסעייפוס סעלס ע)לוונח

 תפי  ונורסס  סו6יל 3נועסס ו)6 3ס)כס דן 6גי כך וסיימ5סכטיר
 11") נו"ג כס"ם סע"1 וכתכ . גינווק 16 ]ד[ ל"טור:סחכורס
 כססתחי) סיינו סעכ כ5ד 5יקוי 16 ככנווק ס6סיו דנוסונ")
 6ין כפנימ ו5קוי ס)ס כחון סטחו) 6ס 536 )פגיס וסו)ךנוצחון
 סכוי' 65 נוכטניס חסרון כזס ד6חרינן נורי6ס חמיר ד665יסוי
 דסיינו ככעי6 פס) . כרי6ס כסי 3גנול6 מד6חר .תדעחסרון

 דסיינו כרי6ס סכסי נוס כו דפסו5 3טח51 כן 6מך 1)6נווג)ס
 נוטתפינ6 רנו"מ 6)6 נוסלק"5 דעת נל6ס וכן נוגפגיט חטלון5ענין

 י5ס ס)6 עסס ויפס עכ") נפוטקי' נופולס ננו65 ס)6כיון
 ע"כ נ"ס רף דח1)ין דס"ס תטוגי6 טחכי6 דסל6יס,כזס

 וגירסת כס"ט טס . 3סנועיין כ5) י6יס 6ין וכו' נרי6סמכסי
 נוכחון )קות6 נוטרפינן 3יי6ס דס6 ט"ו טיכונ פ6"ט,ממ92") כח"ס כוונתו נויי6ס גרע ד)6 ת"ס גמ . ע9ט זו 3טוגי6סר6"ס

 6"כ חסוון סוי. )6 חגפניט וחטיון )קות6 6פי5ו3פצ~ססו6
 נוג"ס ססו6 ככ) נוטריף נוכחון )קות6 ק6ין 6נלימ נסניכ"ס
 גס"ם מטיק דס6 י6יס 6ין 11 גמ מטייף נוכפנימ חטיוןס6ין
 זו כ"ס 33נווד ו6ין צזו 11 טריפות 5דנוות ד6ין נ"ס דףטס
 כטייפות 6ונורי' 6ין ד6נולינן דס6 נוסיס") דרעת 61פטינוזו
 ו6כיימ ח)6יס כסני וק1)6 חונור6 דוק6 טיינו )זו דונוסזו

 נוכחון כלי6ס חנווי 5ד 6יכ6 גופ6 )קות6 'ד5ענין כ6ןנוס96כ
 ק5ת נוסכוע וכן נוק"ו 3נוי)ף 6יכ6 נוכפנימ כ)קות' 5סק)ו5ד

 וסט"ז נוסרק"5 דכיי ע) 3טנווך יס ד16 נורוכס כספטר66"כ )סק* 6ין )נועסס ונו"נו סס סט"ז כוונת ג"כ וזס טסנופייט"י
 6ו ]ס[ : חידוסו 6)6 גו )ך ד6ין 6' כט"ק נו9ס 15ס 55רףוים

 כם9ק וסס"ך ו' ט"ק נו"ג כטימן סט"1 וכתכ . סכסי נור6סכסתנ'ת
 סינוי נוחנות )קוי כססכסי 6)6 65סור ד6ין סיכ דעת ד6ףד'
 גלע ד)6 ]ו[ : וסכ"ח נוסיס") וג"פ נוזיק 6ינו 3חוד חר6ס טינוי6כ)
 מחט כננו65 6כ5 3פנינו כוחט ס6ין דוק6 וככיקכ .נוניקכ
 טע"ז כ"כ יסטייף יס 6ז 6כריס ס6ר 5נקיכ' )"וט ויס כותחוכ
 טככל ]ז[ : כזס דנוכסי' ס3'ח ע) וססינו נו"ג כסי' טמוסס"כ
 סכ'ח ס6חרוני' כ5 סטכנות . סזקןסויס

 ונוסיס"י
 וסט'ז וסט"כ

 *"ח ט56ס 5"5 כתסוכ' . טחו)י' כ' ]ח[ : 5ע5נוו 3סחנויידי6וי
 סיתיס סי6 6יזס ידעי' 6ס כטונוכי' ניקכ 6חת י6מפטק

 6יזסו ניכי 6יט 6ט 6כ5 וכסיס כס )ן 3יח גיקכסוסיתרס
 מספק 6חל כנידו5 סס וטניסט כטוס עונוליס וסגיס'סיטיס
 טסכמט סכן ככומ' י"ז ס"ק )קנון נוכ1"ר וכן ט"כמטיפינן
 ע"י כ6 טסנקכ ניכל ט6ינו דוק6 דמיייי נר6ס 6כןס6חלונימ
  וכמ"ט כטחו5 6פי)ו מנין ככ) מכטיר ו6)"כ סכרי6סחח)ת
 טכתכ 5"5 תטוכת ט5 סטינוני' כמטנועו' ול65  נטמו 6' ט"סלפיל

 סס56ט תוך וכ6נות כייית' נותח)ט סו6 טכך כגיכר סיס0ס60)ס
 9 מלוכס ספסד ס6ין כמקוס ]ט[ : כ)וס נוזס סוזכי 65וסחטוכס

 סט'ז ססכמת וכן )סחנויר יס כס"נו. ו6ף פטקו וכ"חנוסרס"3
 וסי6"ס לסשי סנזס קכד6י כתכ ט' כם"ק סס סס"ך 6כן נו'גכסי'

 פנש סססו  כמקומ פ)יסס  )טמוך וס3"י ויי"ו  וסעורוסרנוכ"מ

 : דינים עשר שניםובו

מין



 "1פדחמאת כוליאדיןתררת
 או נקבו אם ]י[ וכן שם הרא"ש וכחב כשרה שלשה נמצאו אם הלכה כטרה הכליות נימלו בנמרא אמרינןד

 ע להכשיר וא'ן ת,ל' ט-תת נ,מוקה או נ.טוחה כ'ש טריפה רנול'אהקט'נה
 תחלת וזהו ניכר אז לבר החומין אם כי שם ואין חלב מלא שלהט הבים אם במקומן לברוק צריך זהולפי
 יתבאר זה ודבר עכ'ל ומריפה שנמוחו אלא כליות לה שהיון ניכר ריק ומקום חלל שם נמצא וצם וכשרהברייתן

 ומרוחים זכש אשילו או עכורימ הם אמ אבל ןכשרה זכימ המ אם בכוליא מים נמצאו ואם הפי'ר וכחבון

 רגא.נ'ם כשם א'שר.' ו,גהיק וכהכ. שמכול'.א מיהו"ית א. 'ל'בטו מכ,ל"א הילים בטצא. אנ נ'ן ר'א',,ה'לוק בל'ופחנ
 מרא'הן שה'ה מ'ם טראה על נתשובה הרש'ב'א וכ'כ וטריפה עמ.ר'ם כקי' אחי לצבע מראהנשחניה

 שאם ער הי_שר לי:ממם ץ ,ל'מן' .איוהו טהן1פר'"ק נא-ר א!" פכרל'א לקקה ראם ונמי,וג:%

 לקקה מ לנ הנ,ע כן אם אלא נכול.א טר,פות שום ראין הר'שב.א וכ.ב יל'קר רמ, נ"ומתב

 '.נריה מעשה ע,א תשל'אדף, גקהג';ע אפ.לו נלק,הא רטר'פו: 11['מקא
 חוא וכן עכ"ל והכשיררוו בפני' מכה ה'ה ולא ]יח[ לשנים הכוליא וחחכו בחלב מנכה כוליא על טכהכעין
 הערוה למד יורד משם כ' כשרה בכוליא אבן ]יט[ נמצא דאם שצ"ח- מי' הרוקח בשם ב"י וכתב אשר"יכהנ"ה
 ו.:ר מורה הא'ח רנמ ואפ,נן גפ'ה'.ה. רה'.נו טנלם כשר חר'ץ נמק,ם האכנ,ם נמצא. רא"" מנטעס~ך; דברי ולפי עכ"ל והכשירוהו שלם היה ושם חריץ מקום עד בכוליא קמנים א?נים שהיו מעשה כתב א"חובשם
 מסחנרא ה,דפי- בעל כקב ורל ב"ר ומהב החריץממןום

 רלוכט
 ע ם יש.נו' .מל הרא לק.ה.א ככוליא

 נ.כ הוא כ,!רה ירוקה םאמר רהא ונ'לאדומה

 דוי
 לארטימות נ'כ שנומה ג'ע"ל הנקרא ]כ[ גרוק במראה

 מרימח בכלל ופול כיול עד רקה נכהמה ותמרוף תקמן ווכטה ט-ימה שהקטינה כוליא ]ג"[ כנטרא ואמרינןן

 מ%ע~מ~ע ד6ין ע5נוו סו6 דכתכ י"ד ס"ק מ"ו סינון כס"ךועיין
 סווס כד6י עכ"פ מ"מ סר6"ס ה)מירי טס0 ורי"ו סטורנוסכרע'
 וגיקכ גמתר לק חטרו כחכ )6 סי6"ס . חסרו 16 נקכוש06 כקט: גיר6 6גכ ורי"1 וטור ע)ייסו )סמוך וסר6"ס וסרמכ"סלק"י
 טסלי גסיר6 1)6 כפ6"ע מסים") וכתכ ח0יו כתכ סטורן
 כחסר כ"ם 61"כ 6יכו כ6)1 דחסיכ 6)ח כתמסמס מטרפיגן)6
 וכתכ כזס מסרס") ט) סססיג כ' ס"ק מ"ד סי' כט"ז ופייןפכ"3

 מג6"כ סחרין תקוס גס ויפסיד סכ6כ סיגד) )ח1ט יסדככתלו0נוום
 3גיק3 6)6 ק6נור )6 וסט1ך סי6"ק דגס ו)"כ . עכ")ככחסר
 כ% ס16"ס וכ"כ )קות6 כתו סוי חי)י דע"י חו)י ע'י ס)6וכחטר
 נו"נו כרכי )סתייטכ 5ריך ד)תעטס כ' מ"ד גטי' ססכ"ח 6ףכ"ג

 כ3) סר6"ט כרכלי גזכר ס)6 כיון 3סק) 6ין עכ"פ חו3* ע"יככחס'
 ט"ז כטר כתי גכ)) ועד . כסיס ס)וכן ער ]י6[ : כוסיס"3וכנו"ס
 163 . כייית' תתח)' ]יכ[ : ופוסקיס כס"ס ופסגט נו"ד כ0י'וס'ך
 כט"ע סכ"י וכ"כ 6דס כידי 6חת כפעט כיט)ו 06 דס"סדוק6
 סס סלויסכיס מס וכט"ך י"ג 0"ק נו"ר כסי' כט"ז ועיין נו'גסי'
 עד ]יג[ : וסכ"ח מסרס") קוסית ע)יו יקסס ק)6 כו סכ)רנרי
 מ"ד 3סי' סע"ז וכ"כ ס)וכן תוך סיגע ס5ייך ככ)) ומר .ס)31ן
 סחרין עד ס)קות' 6ם_סגיע ספק יס 061 ח' ס"ק וכס"ך וי'וס'ק
 וכ"כ 1)חוכור6 ד6וריית' ספיק6 סוי כר"ס קירס כ)כ קכט)וכנון

 ס"י 0י' ריכות ונדנרי 1)"1 )"ס סי' מריגה רי נוסר'סנתסונ'
 כסנווך סיכ ססכי6 ס6ו"ס דעת לפי . כסיס כ)6"ס 336 ]יי[ :ע"ס
 ירוק6 כעכויין טייפס ס)וכן )כוקוס סגיע ס)6 6פי)ו וי"1כרין
 פסק וכן )סיי6 טם ס6ו"ס כ"כ ))וכן סיגיע 5ייך חיככנוכת
 ע"ס מ"י כטי' וסט"ז סק"ך דעת וכן פ"ו סי' כפ6'טמסרט"3
 ססכס דסייכו ד6וסי תרכ ויוכת ס"י סי' רוכות לכרי נחקו'ועיין
 ועיין חרין )תקוס סגיע 06 6וסי ד6ז 3חל3 סנוכין כררךככח
 דכו)י6 נוטוס ]טו[ : ע"ט וי"ו ס' ס"ק וט"ז וח' ז' ס"קכק"ך.
 זכיס סנויס נון נו6 קכן רכ) יס סט:י נקט )6 1)סכי דס.כ31ס
 ו6פ"ס ד0 כ1)ס דג"כ מככל )סקסות ו6ין זסכ סטורי כתכקן

 )דכוות 6ין ד"ט נסמוך כנוכ61י טריפס )דס וסיס סככדנינווק
 עליפס זטם מים 6פי' טגינווק כ5 כככד לס6 )11 11עלישת

גש"~
 וכמי6ס וסרוחי0 עכורי0 כנוי0 6)6 גטופת ד6ילס נכו)י6

 )קת' ו6ס ]טז[ סכו)י6: 5כע קס0 כיון עכורים נוקיי )6דס
 סכ'י מ)קון 6)6 סיסכ"6 מדכרי זס 6ין . עריפס )כד חריןכמקוט
 )קתס 63 ו06 וז") מ"ד כסי' סכתכ סככד מדין זס ו)נודע5נוו
 חיות6 עיקל סו6 דק0 דטייפס נוסמע )כד חר'ן כנוקום 06כי

 י:: ט:,:הו :::ז ףשן , גיןטםח "]ע,:' :;ךב4
 רס)קות' נוטמע חרין )מקוס דמטי וסו6 דק6מי סס"ס ו)ס1ן)זו

 תמים כס' )סר6כ'ד )סדי6 נו65תי וכן חרין )נוקוס מכחוןמתחי)
 דנוטי )סו פירסו ס6 דכו)י6 1)קות6 וז") סכתכ י"ג סי'דעיס
 דמעי ס61 רס6 טריפס 6'גו כו)י6 כט6ר סיס )6 ו06 חיין)תקוס
 ר06 ס6)ו 0פק ו6ין סר6כ"ד עכ") )סתס דמטי וסו6 כנוד6נורי'
 מוכרחת ר"יס כ)י ע)יו חו)ק סיס )6 136 סר6כ"ד דכליסכ"ו
 ועיין )6יכער ל6חוגיס ספוסקיס מן כ6' סוזכר ס)6 וכפרטותכ))
 סגיע 63 6פי' כ)קות6 דעריפס ]יז[ ג': ס'ק כו"6 נסי'נס"כ
 כן ס6ין ' תס ותוג)6 וכתנוסמס כ)קות6 סייכו חרין.)נוקוס
 )עי) ועיין חרין מקוס עד סיגיע 5ריך חרכ דנוכתכ)קות6
 סום סיס 06 6כ) מכפגיס. נוכס סיס ו)6 ]יח[ י"ד:ס"ק
 טריפס ג"כ חרין )נוקו0 מגיע סיס )6 06 6ף מכפגיסמכס
 ק5ת 5"ע כסרס. ככ1)י6 6כן ]יט[ ס6ו"ס: )דעת כ)קות6כמו
 כתקטנס 06 6"כ ככ)יות 3גד) ס6כן סריך כיון 6נורי'ד6ס

 ז' רין כסנווך סיתכ6ר נוכסיעור )פחות 6)1 "בניס ע"יסכ1)י6
 דכו)י 6מריגן 16 חו)י ע"י גתקטג' מקיי )6 טזס תכסייכןג"כ
 כמו וכסמס כ6וט סו6 חו)י עכ"פ ס6ככים דגט מכטרינן )6ס6י

 . )6דנוימות רכ סטטס גע") סכקי6 ]כ[ : 51"ע סרופ6יסס6ונוריס
 כזס סרנ ע5 ססיגו ע"ו ס"ק וכט"ז י"ח ס"ק מ"ד כסינוןסס"כ

 ככרתי נירוק וכן כסי כ3"6 סכקר6 וכייוק גע") מר6סונוטריפין
 11') מ"כ ז5") טמעון נווסר"ר סמפורסים סג6ון זקעי נוו"חוככ"י
 כסיר' כלי6ס ירוקס כנמ' מד6כורי' כקר' ככרתי דירוק' 16נור61גי
 .לי6' )עגין סתט סג)מד וכמו כתיגוק )פניו קכ6 כתעסס כתןנולר'
 כעי6 ]כ6[ : עכ') נתן דר' כועסס מססי6 )כו)י6 ))מוד ריכ31יןס"ס

יו כ3יוח סי'.ג' ד6ט כתכ 1' סעיף מ"ד טימן טריפסשכע"עקסקעיל
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 בחולרתה קפנה אם אבל חולי מחמת כשהקמינה ורוקא בינונית כענבה עד ןננ[ ובנמה כשרה מנאן*תר
 הצל* דמחמת בידוע כוויץ שלה דהקרום חזינן כי ע"א תרכ'ב דף פא"מ הר"ן ופי' על(ה מוכיח ומדאיתהכיפרה
 בשם ב'י וכתב וכשירה מתחלת' נ:רא' שכן מוכח כוליא כמדת שהוא אלא כוויץ אינו העור אם אבלחשה
 חתיכות עשוי' נ0ה בהמה של הכוליא אלא ]נג[ ממש ענבה ר"ל אינו בינונית כעבה דקאמר הא חביבטהר'י

 ענבה: נקרא טהן ואחת מזו זו קצת נפרדותחתיכות
 ולאמור לדון שיש אע"נ עוף .של בכוליא פריפות שאין שהורו המורים מנדולי יש הרשב,א בשם כטי'י כתבןק

 מהר"א: בשם והאנור א'ח בשם ב"י וכ"כ עכ9ל הזקן הורהכבר
 פי' חיה שהיא במקום כזית ממנה נשתייר שאם בגמרא ואמרינן מריפה ככד נימלה פא"מ במשנה אמרינןכם

 חיה שהיא מקום וי"א נ"א כלל באו"ה וכתב כשרה מרה במקום וכזית ]נד[ בו תלויה שהיא טקוםשהוא
 הכל דכעוף הרא"ש שם וכקב עכ"ל מקומות בנ' זתים נ' בעינן כן על לכליות דבוקה שהיא מקום ]נס[ר'ל
 או מתלקפים או טרודרים אבל שלמים נשארו זתים שני שאלו ובעינן הי"ד וכתב קמנו ולפי נללו ל8']כו[

 התליע אם וכ"ש ]כח[ כשרה החליע אם אבל ]כז[ דמי רכנמולה פ*יפה בצשורן שנפרכין יבשים אוכרצועה
 בנמרא ואמרינן זתים הב' אלו הקליעו אם דממריף כהר"ן ודלא הרשב"א בשם ב"י וכ"כ אחר במקוםהכבד
 הרוקח בשם ב"י כתב כשרה הכבד של במרפשא מחוברת היא ועדיין חיבורה ממקום הכבר נדלדלהדאם
 ומשמע עכ9ל תסנתא ליה לית מככדא דאתי דמא האי שאחזו מי פ' כדאמיינן מריפה הכבד נימוקדאם
 משמע וכן נ"כ נימוקין להיות דמופן משום הנזכרים זתים שני נשתיירו אם ראפי']נט[

 תקנתא ליה דלית לשון.
 ועבה נפוחה שהיא ככד בפרנם כתב ון"ל באו"ה וכקב דכשרה אלו זתים שני נשתיירו דאם דכתב ככ"יודלא

 עמל: בריא רהדרא כשרה היא אדומה ואם פריפה גפן כצמר היא לבנה אפ בריאה ל?יון ישונרקב
 ה91ר כתב4

 נראה ולא פריפה מהן אחד ניקב אם מתבשל הדם שכו והטזרקים הכבד קני הרמכאם כתב 11"ל'
 המור כדעת הפומקים דדעת ב"י וכתב עכ"ל הנזכרים זתים משני חוץ כולו בנימל אפ" טכשירינן דהאלי
 מחם שם נמצא אם וה"ה מריפה דכבדא מרפשא אינקב דאי נדולות הלכות בעל וכתב כהרמב'םודלא
 בבדיקת ומצאתי עכ"ל כשר מסרך ואם מריפה שהוא שניקכ הככד חצר על ])[ בטררכי וכ"כ ממפקפריפה
 בכרם וקוץ מחם יש שמא ]לכ[ בדיקה צריך ])6[ שם נדבק או הכומות לבית הככד חצר נמרך דאםישינים
 בשם כתב עוד ומצאחי בכרם גדול יתד ומצא בזה שבדק א' בבורק בעיני ראיתי אני וכן בזה מעשה עשווכן

מהרי"ל
 יעקבמנחת

 מכ' סכ"ח גדכיי סמוכוק ג"כ נוכי6 כסג"ס סס'כ ט5 כנוגס9כ
 ומס . 5ס5כס פיקר וכ"כ סס 5"5 כתסו3ת כתכ וכס"ב פ"סוררוח
 וכנס"כ ט'ו 3סאק סס"כ דמ'ם 3סנ'ס סם'כ ס5 כט 0סססכין
 סכין 651 לק )% סט"ו לרמח  ספסכיס  סיינו 5דכייו י6יס ס5'סס
 :  סט'ז פ5 5סטיג ודפתו סכ"ח 5דכרי י6יס נו3י6 רסם"כ 6כ'ולד3יי
 מ"ר 3סי' 3ס'כ  %כן  טריפס ג"כ 3כ5) ופגכס . כפנכס פל]ככ[
 כ3"ח: ופ'ט פפם וכפנ3ס כפול  מכיירין ריס כס3 י'3ס"ס
 כת3 י"ג ס"ע מ"ר 3סי' נס"כ גסס. 3ספס  סל  סלולי% 6ל6]כגן
 וכן ממ0 פנ3ס דס61 קפיקי ח3י3 מסר"י מ0יק ססיי ותימ'11"5

 רק ממט פנכיס ד)16 כ3"י וטיין ססו0קיס יו3 זס 5פי'ססכימו
 מיניס נ6ותן 5"פ . מיס נמקוס וכז'ת ]כד[ : ועשס כ5פ'זטיגון
 0גי 6י סככר 556 6יגו סלו ססמי' '5כי 6פ" 16 מיס 5ססט6ין
 3פיגן דמ9מ 16 )דירן( זתי' כ' )דס%ט חיס 0ס*6 כמקומקכזית
 6חיי' כמיני' ככגרו ינוקס סמי כמקו' כזי'ווק6

 וסר~
 מכיפ'

 . )כ5יות ינוק'  טס" מקוס ]כס[ 5"פ: )ויג6 ומשמ כפינןו)6
 מקוס סו6 חיס ס3זקוס סו6 קספיקר כתנ ק9נ סי' מ"ככתקוכס
 1)6 כן ס0ונלימ ונתי6יס סס רניס כי כיותי' ת)41ססנ3ך
  מפי סדכר 6510 מ6חר ומ"מ 3ת"ח 6יסר)ם מסר'ס מוריכרפ'
 ספמר 16 0כת 5ככוד 65 06 ננדו )סק) ת4ל ז') חסר"פמורי
 פ'3  3תסי' וכת3  סטנו. ו)פי גד6 5פי ]כו[ פכ9): וכס"גמרוכס
 %'  וחלס חיי' לפני סככר טנחלק'  פופיח וס6ר  ר%יוי ס'גסי'
 3סיפו)י' רכ ממגו ניט) 6פי' קיי' גוו5 סח5ק  ל6ס  מח3ירוגרול
  גרול סחלס  ניטל 16 ניק' 06 6כן וכמר כיס 6ימנסו כו)י'6ז

 וגס כטרפס' סכית5' כמקוס 16  לס)עת ר3וס 15 ספרספמיוס
 5מי' טמו' גדו) 0ח)ק ומ65כ1 פופות כככזס כוקנו כי קייטכ')1 סם6י  06 %ף לסטרי' יס 3טרפס%  סחלוי' כנעקום ניק) קען3חלק
 כפ'9 ייי'  גלול 4 % )9יגן קק "" ו% 5ק15פ דכוקסו6

 כסי' סם"כ וכתכ . פכ') מיות' וכמקוס מיס כמקוס כזי';סשפי'
 סת5יפ 06 וכ"ם ]כח[ 5זס: מודו ונ"ח סרנ  סגס ס'%יוסט'ס
 : סס כ"י כסיס ג"כ סככד 0מפוני סת)יפ ו6פי' "חי.נמק1ס
 סיוקח ו6ף זס  רין  פל  סטעו  כלס6חרוניס .  נטתיירו 06 ד6פי']כט[
 כם"ם לסדי6 וכדמוכח זתיס סנ' נסתייר 3)6 656 ק6מר65

 סו6 וכן כ"6 סי' כנימן מס6ת כתסוכת וכ"כ  סיתוו מי פ'רגיטין
 וסיני תמי ממ"ו רייתי  יכן פ'ט פ'% 3סי' וסט'כ  סט"וס0כמת
 יס . סככר ח5י פ) ])[  כר3ריססן  לפפטס ס)כס ססויססגיון
  י"ס ססו6 וכתכו פ5יסס ססיגו ס6חיוניס 6כ5 סככד מ5דגור0ין
 גאכ  ספייס3 זסכ כטורי ופיין מ"6 כ0י' סס"כ וכ'כ  -:כר  חלריל"ל
 תוט 3תיו3ת וכת3 3ריסס.  לריך  ]ל1% : פ"ס סכ3ר רפלרגירס5
  מחט *מ65 63ס חסם6 יק סוי סכים ד0ייכת 5סכסיר כי6סמחט 6חי כדקו ו)6 מתוכס ספים ספירו 6ירפ  06 פ"מ ס"ט 3סי'ססני
 סס ועיין 3פ)מ6 5יחס  כספסט' ס0ייכ6 ת5ינן 65 ו6יטם

 63טת 6כ5 מ"6 ס"ם כסג"ס סרכ 5טון זס ריך פ5סמייטכ
 3דק סל6 דכ5 ומסמפו פייוסו 0יכ5 6יכו סי3 5טוןמסמפות
 כ)וס מ65 ו65 קכדק פד קון 16 מחט סס ים דכוד6י6מיינן
 נ' וסימן מ"ח 0ימן כם"פ כמכו6ר כדקסו )6 06 כדיקסט5ריך רכי 3כ) סדין וכן )קמן ו03ימניס כ6ן סיכ 5סון מסמפותוכן

 ריפות% ר5יכ5 סיכ'  רכל  ססימייס  3כל פטוט וכן כסג'ס 6'0פיף
  3חסינת 3וס  סס6ריך וכמו טי3רוע פר פופרת %יסורכחוסת
 ט"ז נ5) 5פי) ופיין ס"י 0י' יינות ודניי )'ס סי' פרינספסר"ס
 קון  16 תחט ים סמ6 ]5נ[ : ח' ס"ק 5"ד נ55 ופ"5 כ"גס*ק
 656 מכפניס כ)) נו תחונ ס6ינו 6ף מחט סס גמ65 ו6ס .ככים
 כ' כסג"ס ס"ח מ"ח ר3סי' %פ"ג  )סטי41 ים ספיס פ)מוגח
 סיו65 זו מייכ6 מ"מ כדיקס ס1ס 61"5 פנין ככ) )סכסיר3כס"ג
 סי% ריריפס  וט"ז כם"כ דכתכ דס כקויט סוי לעיפ0ממנס
 3סג'ס 0"ע 5"ג כסיטן וומט ג3י כפו  כלל 3ו נתח3 ל6%פי1
 מ'ט סי'  לרס 5פח  ו3ססו3ח ס"ט סי'  ססגי חוט כתקוכתכ'כ
 וט"1 סס9כ פל  טססיג  6ך  רס  כסירט סוי  כוי רסירכ% ג'ככפ3
 %ינו  רס כקויט 6ף כ5) כו נתח' ס)6 דכ5 וכתנ גופס  רס3עורט
יז סמי5 ו3סרסוח  פוכרסיס וכליו 61ין מ"ם )11סט  ול"ר  כללכטרף



 א1%י1דעףקצ84רז הבכד פר4פותדיןתדרה
 תליבן למתל9 איכא אי אבל דמבתי ירי במשמוש למתלי רליכ' היינו מריפה הבב' חצר ניקב ראםטהרי"ל

 פ"ו והרמב"מ הרא"ש וכ"כ להיות הראוי הא:ר אף רמי כנפול יתר ])ד[ רכל טריפה ככדים שני נמצאו ואםיא ופריפה: מהיימ נעשה וראי ])ג[ הנקב מכיב לבנימ חומין שם היהואם
 : לשונו כאן ער רמריפה -בריית' מתחלת נהסרה אם וכ"ש ב"י וכ"כ שחיפהמה'
 הרל זתים השני במקום שהוריקה או מעי' בני כננד או המרה כנגר הככר והוריקה לאויר נפלה ואםיב2

 דעת הוא וכן משתנית 3חש או שומן רוב מחמת דפעמים פבעי' בשינוי אלא לאור בנפלה _תלינן לא יהמו בני שנשתנו דחזינן אע"נ ידעינן לא אי אבל שנפלה כשיורעין רק בהוריקה מפרפינן דלא הרא"ש וכ' ףנש- כאלו הוף לאויר שנפלה לאחר שהון.יקה רכל מריפה חיה שהיא כמקום וכזית מיה במק'ם כזיתהיינו
 נפלה אם ולשאול להרר דא"צ ל"ה שער בשעריו מהרא"י וב"פ נקמינן והכי ])ס[ הר"ן שמ וכ"כ פא"מדמרדכ'

 כחכ והרא'ש לא*ר דנפלה ירעינן לא אפי' דאומרין רבוותא ממקצת דפסק כב"י ורלא היתר זקינן רמ ורלז
 הר"ן בשם ב"י וכתב נהוג. דהכי ])ו[ נ"ר כלל באו"ה וכ"פ והרש2"א הראכ"ד רעת. וכן לבהמה עוף בוןחילוק דא*ן כתכו פא"מ אשר"י והג"ה והמררכי הר"ן אמנם ב"1 וכ"8 כלל בבהמה שייך לא לאור נפולה דריןעור
 אמורה מסתמא למ2רקה .קמן ליתא ואי בדיקה צריבה לאו ואם מעי' בני נחמיו אי ידעינן ולא לאור נפלהדאם
 כביצה ירוק הוא שהכבר ככרתי בירוק אלא בכבד פומל הירוק דאין הרשב"א וכתב עכ"ל כרברין להחמיר ויש])'[
 ירוקים המרברים שכל מרברי במינו שיש בייתי בעוף פ'סל הירקות שאין לי יראה וכן שומן הוא אם])"[

 יתבאר בככד חנמצאים מחפ דיני עכ"ל ירוק בייתי כ ג לעיתי' שימצא אפשר ירוק מדברי במינו שיש וכלככרתי
 : בסימניפ לקמןלך

 : דינימ שלשה ובו ג"ה ניקדי דין . צ' רסי'כלל
 אמור ש'קוא מח כל החיה בירך לנקר וצריך בעוף נוהנ ואינו והיות בבהמה נוהג ]6[ הנשה ניד תנן בפג"הא

 הפומקים וכתבו ובבהמ' בחי' שוה דינן ג"ה או דם משום האמור דבר כל אבל בחי' לנקר דא"צ חלבמשום האמורין דברי' אלא ביניהם חילוק ראין בבהמה כמו בחיה אמור הגיר שומן ואפ" בבהמה כמו נ"המ'2ום
 ]נ[ %2כא.'ה ןמגן .צןעו:עיבו,גו~,ן,"'ה"הי יי עענחגיגנ

 11ש .מאין רגצ:ג' יבצ,.נל'ל'1
 "ע"נ פג"ה המררכי כם"ש נאונים הרבה ורעת הרמכ"ם דעק והוא לנהונ ראוי רכן וכתב חלכ ניקור לא אכלניד ניקור דצריך חביב בן מהר"י בשם ב"י וכ"כ נדצג והכי ניקור וצריר אסור נידו מ"מ שהיפ' צריר שאיןאע"פ

 : המחמירין לדברי לחוש ראוי ביפליל נוהג דאינו ס"ל ורש"י והרא"שדהרי"ף
 הוא הזוהר מפר דסתם נראין רבייו ואין עג"ל ליזהר פוב לכן בהנאה דאמור איתא הזוהר רכמפר כתבאך ב"י וכ"פ בנידין מלאכה העושין לעכו"ם הנירין דמיפר9ן האו"ה וכ"פ בהנאה מותר נ"ה והרא"ש הרמב"ם פמקב

 ומת,רך ה,,עמ%הי"מ]ומ,ע בגמרא עלה פלינ ידצרא ור' בהנאה שאסרך בתלמור המוזכר שמ%ן ר' מהם והוא יוחאי בן שמעון ר'רברי
 יעקבמנהת

 6יכויס דכט6י תופ"ז וף פ6אט סר~ן נודכוי ככ'י ססוכ6דין
 6"כ 6)6 כקרס מחט כח))ן ננו65 06 סכוסות וכית סלוס0כג1ן
 סו5 כיט3 ררול5  כווסט קון )ס יטנ גכי 1כד6נולינן קסנתחנ
 ע"י ו)06וי כנדון )סיות סדין נון )כ6 די 61"ג עכ")רחייסינן
 נוחיים נעס0 ור6י ])ג[ דס: )קורט דדנוי כ0ירכ6 16 דסקורט
 6רוכס וסעלס סנקכ נסת0 ד6ס נו"6 בסי' ככ'י ומכ61ר .וטריפס
 0י' כתטוכס סר6כ"ן ע) תקסס ו)6 ספיר 6תי וססת6דמותר
  תטפס לככר סטרפס נס3  ורך כוי6ס סיוכס )06וו טפ0קק0"כ
 וכס"ע )"ט כ0י' ככ"י  6)ו  סר35"ן  ר3רי )וסו53 סרי5ססירכות
 דנסתס דנויירי וד6י 6)6 , סטרפס' נקכ נוטעס 6ו0ר ו)6סס(
 )י"ד  ככייוריו תרינס %סר"ס כוו"ס  ורל5  וס"ל סיכ5 פ"יסנס3
 נוסרס") וכתכ . דנוי כנטו) יתי ])ד[ : ע"ם חו)ק ססר6כ"ן נו"6םי'

 כנוקוס טזית נו16תו )נוטס נותחי) ס,תרת ד6ס י"ח 0י'פ6"ט
 רוס  ט"ו ס"ק נו"6 כטי' סק"כ וכ"כ עכ") דכסרס פסיט6חיות6
 כיון כ)) )ככד ר3וסס ס5ינס ככד יתרת נ%ל5  ת5לו טפיגרפ
 וכן ככד ת)ת)י  6)6 5ינס וחיוס5 %רס יותסוס  לתטססננו65
 וסלי ])ס[ כ6ריכות: דכריו ע'ס ד' ס"ק 5"ס כ0י' 0ט"זנוסנועות
 6נוכסירין )סנווך ויס ס)סון סיב כתכ 1' 0עי' כ"כ סי' כט"ענקטינן'.
 . גסונ וסכי ])ו[ : נויונס נספ0ד רוק6 ט"1 0"ק סס סס"כופי'
 ויט ])ז[ : נורוכס סט0ד כטקוס ס)6 דסיינו נ"ג כ0י' כ)כוסוטהכ

 6כן 0כ6 די;6 ככסנוס ד5ף סרכ נודכרי נוסנוע . כדכריו)סחנויר
 כסר6יגו 636 )06ור 6ין דככסנוס כתכ ז' סעיף נ"כ כ0"0סס"כ
 )6 )נוכרק קנון )ית6 5י  35ל  תפייס כ;י וקטתנו )16רס;פ)ס
 בדיקס כטי )כתח)ס קנון 6ית6 6י 6ך ככסנו0 6י0ולנוחזקינן
  וע"ט י'ג דין נ"ו כ)) כ16'ס טיין זו ככויקס עכטיו כקי6ין61י

 ג"כ ס1נון כ6ינו 6פי' דתס"ס תסנוע : טותן ס61 06 ])ח[נט"כ:
 0'ק נ"כ כ0ינון סם"כ כ"כ כחוס כעוף 16סר נוסרס") 6כ)נוותר
 סכי  דינו  וסורס3ן  3ל3 רס"ס ט5ותר תי. ריט  סס  עור יגקככ"1

 :  חולסיןרט
3%%שצ2

 ספוסקיס )טון . וחיס ננסמס גוסג ]6[ . צי  ומימןכלל

 מקמע סרג )ק,ן מסתימ.ס נקמ ונוסג ]נ[ : עמ) ")1טגף
 6סור סגיד ת"ת קרקע גכי ע) ספיי0 ו)6 חרסיו כ)ו ס)6ר6ף
 נט  רף וכתס"5  כחירוסיי סדסכ"6 דעת וס61 נוותר דח)כו6ף
 וגיד  סל3  כין  ספר% %ס סת%ס ותס ו1"ל לר3ריו  טפס גותןטס סבית וכנוסיורת ססוספות  כסס תלויסי טמר סני כ3ימ ופ"כמ"5
 ל6 דסכ6 תינו6 כ6ן 6ין סלונס ככן 61פי)ו 6סור וזס נוותרטזס
 לעאס כסי' סר6כ"ן וכ"כ עכ") ק6סר י5ירתו דע0 כסנ 16בקור תיי ד)6 סגסס גיד קרי וסכ6 . פז 16 כסכ 16 סור ח)כנוקיי
 סרנוכ"ס כסם סכתכ ג' דין כ'6 כ)) ס16"ס נורכרי גר6סוכן

 6ע"פ קרקע גכי ע) ספריס ט)6 6ף כס)י) נוסג וג"0וסנורדכי
 ד6)'ט חדסיו כ)ו ו)6 דנויירי 5") כרחיך וע) עכ") נוותרסח)כו
 זס. כיין חם כתכ ט5ת1 ס61 דס6 מותי טח)נ1 6ף )ונור סייך)6
 קיקע גכי ע) ספריס ט)6 6ף חדסיו כ)ו דאס סרנוכ"סכקס
 נ,,%ת  35ל  חרטיו כ)ו כ)6 דנויילי פטוט נר6ס 6)6 06ורח)כו
  וח)כו רגירו תרכריו ת3ייר  תס%"5 ופ"ח פ"1  3ר%כ"מס%מיין
  חלכו קלקע ע"ג ססליס 1)6 חדסיו נ13 ")6 וכ) 0סטוויס
 כסי' 33"י תכו5ר  וכן  סר%כ"ס  3סם סרסכ"6 וכ"כ נוותיוגידו
 ספיף ס"ס  סיין ו3ס"פ  סגיר לססיר  ספוטסיס רו3 רפס  רכןט"ר
 יכחכ תי י%ל5ו חרסיי  סל%ו  06  3ו  טייסג  5ותרין ויי כת3וי"ו
 ל"פ ו%53ת פנ"ל 5תרונס  כס3ר5 לסחנויר ונסגו  סס  כסג"ססרכ
 סכ"י  יס3י5 חכיכ נוסר"י דכרי ע"פ 610 )סחנויר  רסוונסגניון
 וסו6 חלנ ניקור )6 6כ) גיך ניהור ס5ייך כ6ן וסיכ ס"רסי%ן
 וכ6ו'ס ו)יזסר )חוק ר16י חדסיו כ)ו כ)6 6ף 61"כ סס)י)גיד )ענין )חוס קר6וי וסיי0 נהריכות ננ"י ע"ק סרסכ"6כדנלי
 דכלי ע) סרנוכ"ס לעת וסו6 סכתכ כ6ן סרכ )סון וגס51"ע.
 סח)כ דין סוסקיס וס6ר ד)סרנוכ"ס כ)) נורוקדק 6ינו חכיכנוסר"י
 טרנוכ"ס כ%סוס סרסכ"5 ול"ל  סו6 ע"ט ו6ו)י סוויסוסגיד

וגלוט



- הגשה "ד מקיי"ךהשית-1%

 ד28ארע-
 %רה בפור געצמו יקן בית כתב "מה לכאן הזוהר מרבר4 האיה %4ן ולכן ]ג[ כוותית והלכתא בהגאהומתירו

 כ"ה: מימןהיים
 אומרת אינו כן על תורה אמרתו ואעפאכ פעם_ בי וא4ן בעלמא ,כעץ אלא אינו הנשה ציד של נופו בי"ד וכתבנ

 של והשומן והקנוקנ' בפל4פתותערובתו
- 

 ג" וכתב 'עכ'ל בפליפתן תערובתן %מרין לפ4כך פעם % יש ניד
 ואינו ]ד[ נ'פ בו אין דג"ה נדצג והכי עכ'ל רבינו לרברי המכימו הפומקים רוב הולקין ריש ואע"נ נקפינןוהכי
 ילפיס בדגאה רמותר דהא בנ"פ בנירין ריש מכלל בהנאה רמותר רקי"ל מאהר דכתכ כאו"ה ורלא ב~לימתואימה

 בכלל דצי לא הכי ל% דאי פעם נתיגת בו דיש ילפינן ומוה בוונאה וזותר נידה גם בהנאה בבילהמדהותרה
 כראיתא אהר ממעם דיי% בהנאה דמותר דהא תליא מלתא בהאי דלאו איפ וזה לנכרי נבילה מכירתהיתף

 בנ"פ: בנירין אין בהנאה רמותר דאע"נ והרשב"א רמב"ן בשם בהרי' ב"י וכ"כבאשר"י
 דינים וי ובו 'רש=בנולימ והיבהוב ששמשו להמיר ברמץ הנלים או הראש המומן בדינף צ*א.כלל

 2הלוקים
 הדם "יזוב פרי למפה דו2חימה בית שיהא לכוין צריה למלנו ברמץ הראש המומן מ"ה בפי' ח4"ד כתבא

 בוייך המוה וכ2מבשל הנלנולת םע%ש טתקבץ שהרם לפ4 אמורי' והקרומ המוה הצדרף' על הניהו 1אמ שםדרר
 רה"ה ע"א בם" ומבואה עכ'ל אמור רכ' ע%ם בו נעץ לא מותר ר"א 4צ קנה בו פעץ נהירע על הנ"הוהדם
 רמד שפיר הנקג על והמהו הקרו' ננר הגלנול' בעצם בקכ אם והאה ע"א במי' ,וד וכ' הן דינ' נמי נצל'אם
 כ'כ אצדדים יתהפך שמא דהיישינן השהיפה בית ש הנ4ה אפי' שלם ראש עים לצלות אין ולכתהלה ]6[עכ"ל

 נה% הכי אמורים והערום רהמוה מירי ב4ה רץ ולא הצדרי' על המהו דאם ומ"ש כצ מף' ב' כללהרא"ש
 אלא הראש כל לאמור % מהרי"ל בשם שכתב האגור כדבר" וילא שרי הגצה דגם ס"ה במי' כמ"ש ילא]נ[

 ב"י: וכ"פ ב%"ה וכ"פ אמור הקרו' עם והמוה שרףהראש
 שהוצי' קודם בקררה בשלה אם אבל השערות להםיר ברמץ שמומ% או כר בנצלה אלא מיירי לא זו) יכלב

 דעת רכן ב"י וכתב הרמבץם רעת שבן וכתב הרמב"ן בשם -הרה"מ וכ"כ המוח כל ננד ]י[ מ' כעינןמוחו
 אווז ראפ על קלונמים ר' בשם המררכי כמ"ש ורלא ]ס[ נקט1נן והכ9 הנ4צנים בשם והמרדכי והה"ןהרשב"א
 או כזית אסור בין הילוק ראין נכון אינו וזה כי"ת בדמו היה שלא לפי וווכשירהו המוח עם בקדרהי2נחכשל
 לההמיר ריש ול'נ עכ"ל בזה מעשה ור'י ר"מ עשו וכן לבמל מהני וץקררה כל ולכן הקדרה בכל ומתפשמרומב ע"י החומ' ודיך השחימה בית ררך יוצא שבכצה שהדם לפף עצמו הראש מן מ' בעינן ולא שבמוה הדםלבמל מצפרף שבקררה כ2ה רכל א"ח בשם ב"י כתב מידצ נברו ששים ובעינן התורה מן אמור שיעור דהצי מכז"תפוקות

 כנ"ל: נאן וה'ה [ון הג"נ דאמרינן שנתבשלו וכבד לב גבי לעיל דכתבתי מהלפי
 מפמינו ואימ הואיל אצרדים א%תביה אפי' האש על השער ולהמיד הראש לחתוך דמותר י"ז כלל האו"ה כתבג

 מדברי משמע וכן מ"ו נתיב והוה ארם בספר ירוהם ר וכ'כ עכ"ל ברנלי' הנן המיד אהר במקום שמונהברמץ
 הרבה אותו ישהא ולא באש מעבירו ואח"כ בכשר ויבלע השה'פה בית דם יבשל שלא כדיהשהימה בית לרחוץ צריך שעליה הנוצוץ שיורי לחרור באור והרננולי' אותים המהבהב הרמב"ן כתב בי"ד עוד כתבךש ע"א: פפפ~מ%עגפשצלהף"ן

 לא אם ומיהו עכ"ל מליהה ע"י יוצא וא"נו הרבה בו וממתרר האש דצם ע"י בבשרו דמו "בלע שלא כדיבאש
 מעים בני ונפלו העוף פהחו אם דה"ה פנ'וץ הר"ן וכת' באו"ה וכ"כ פנ"ה הר"ן וכ"כ להוש אין בדיעבררחצו
 לא לכתהלה שאף לי וכמדומה בעין עליו והדם הואיל ההבהוב קודם מבפני' הדם לרהוץ כן נם צרירמשם
 שלא קם"א מי' בת"ה וכתב הרם בה שיתקבץ בה-מקום אין כ' ברמץ תרננולת למלונ ומותר הפומקים וכתבווץ שכתבנו: - ממגם תוץלה הרחה בלא אפ" נהנו שלנו רהב%ב בתבאר וככר עכ'ל תחלה ידיהנו רק ימלהנולא לכן פלפ שכבר הדם כל ממנו בלע ]ז[ הראש כשמלחין אח"כ דהא ביד' הוא ומעות יצלה שמא נזירהבאש הראש שמחקני' קורם השחימה בית מולהין נשים "ש ג"ה ריש במרדכי וכתב עכ"ל בבשר יבלע שלא א'בקקום הרבה ישהא שלא יזהר ומ"מ הדם ךמבליע ואין כף כל המ4מות לו שאיו ו%מר4' ותבן קש של באש ,להבהבעתה ונהנו האו"ה וז"ל דם יבלע ש~א לחוש אין ובזה ותבן קש עצ להבהב דנהנו משום המעם ונ"ל ליזהרנהנו

 דלכתחל' בשרא עלוי כבדא דהף שבתוכ' מעים בני עמ ימלגנו שמא כלל ברמץ תרנ%לת למלוג עכ*שיובהגו
אסור  יעקבמנהת

 סכ"ח וכ"כ סזוסל* ט31רי ל6יס 6ין ו)כן ]נ[ טס: ס3"יוככו"ס
 ו6ינו ]ד[ : 3סכ6ס רתותר 3סתס פסק ס"ס 3סימן כס"פ3עימו וסכ"י 3דכי 5יזסי רגכון סכ"י כנו"ס כתכ ות"נו ט"סכסימן
 536 16סל 6יכו ויק6 כט5יטתו וכתכ תדקוק . כפ5יטתו16מר
 כייס תעטס טכ1רו ו6יט ק5ס סו6 06 תמרו3תו  ר6וסיוך6י
 כ55 5פי5 וכת3י6ר גגרו טי 5ייר  גיגר ט6יגו  גטות  סו6 6פ16

 פ"ס:ת"6
 תח5ס ו5מ5חו סמוח 5ססיר לגי5ין 6ל6סי6"ט  5ס%1 י%5. היט  סוס מ5ו6 16ן ו5כתח5ס ]6[  צ*א39נל5
 סתייטכ  3כ"י,סס  ט"ס.טיךן 3סי, כנו"ק ו65 ]כ[ 55ייס:קודס
 ו3פריטס: 33"ת וט"ט וס 6ס יס סוסריס  יסיו סל6 סטול_ר3רי
 3ד3ריו כתכו6י 65סוי 5נוסגין ייט31  טפס סם סכס3יס  סל6ס כ5 6וסר 6יכו תסרי"5 גס כ6תת סר6ק. כ5 65ס%]ל

 גגד ]ד[ ;  סריס 5ססיר  רטסו -גס כ6תת 6כ5 ק5"ג סי'3תקו3תו
  סנתלה ו6ף רס יק 3טות ס6פ 5פי  סטוססיס  לסון . סמוחג5
 חו ע"ו וסי' % 5גר5 טסנ"בים 156 ד1גיס וע.ן  6סורסכל

""1
 * ק6נתיס ר3י 3טס סתררכי כת"ט 1ד65 ]ס[ . טס ומ.,"ק

 סי' כפג'ס ותסר;"5 כת"ס ויג'ס י"ע סיתן תיגן ר"יכתסונת
 6"ע ס' סכט וס63ר סמררכי רכרי 5ייסכ ת6וד טרחיקיסי"ג
 וכ"כ נ3י5ם גטסס חתיכס י!טוס סל6ט 6סול י5טו5סס6ו"ס כרטת טיקל ותסיק כ6ליכות סמ דכליס' דוחס וט"ג 3%לס"3
 גגך ס' 5ייכין 16 וסקיוס סתית גגר ט' ט5תו 3סתיכס 6יןו6ט כ6ן וס"ס ]ו[ : ע"ו כג55 5טי5 ופת"ס ס"ח כסיתןסכ"ת
 ייחר  כו5ט סר6ס  סיין מפסיס טספ5ס  %6ריין לולי  סתסיכסכ5

 טיט3 וכיס  טגסיייו  סטסיטס-6ו כיס  ריך גפלט  רסט6טסיס ת' ס'ע ג"כ  3סיתן  סס"ך כס3  וכס"ג ט3יהרס טס כלט69ר
 ג5ע ]1[ : ע' ס'ק ס"ח סיתן כס"ך ועיין כ"ז כ55 סוף 5ט51 זסכ5 גת63ל וכ3י ורו'ק( "ך סם טי ו' ס"ע ישו  ,כלל לטיל סססססיתס
  סטליסס 6סר  טייסין  יתסתס  ייין טעומ  טכלי"ל סנלפ יס ג"כ יפ5וט 5יל -ויפ5וע ו6גכ  5ילו פליסס  סוךוסו6 ו6ף סו3 תקכס 15 ו6ין ונ6סר סס סטרדכי וסיים . סדס כ5תמגו

 קודט.
 סוף וי"1 550 5פי5 סל3 וכמ"ט ספ5יעס גקכי גסתנוו כא2וופוכ5  סטטגס

וין



 171נ%יךןפפ84רז כרי%ה שנמצאת מחפריןרשררר?

 ש%ש%1ש5 "ג"ה81שש%י ממ1י551נצן%השן2,4ש
 .לא שגה רם טי,חן ואם המל'גה לאחר רק תחיילה נילח.ן דאין היד כרעת נורג'ן טקוכ,ות פקג.ת מ'דיהמשר

%
אא  י? יי ,4 מיי שם4ש הנים'גה.ב י 

%ב ף   ז:ךמנא 
- 
 "מי%מ"ןש; יע. י: .4

 הח.1,ר: נזה נתנארו שלא טריפ.ת ד.נ' שאר כמו הנחת.' מהם ריבר לא ש'ר חטחכר שהרנ מאחרפכאן
 כ% %א11ש=%

 ס2:טיו ו6ף סך6ס. נו)כד ]ח[ : חעקיס סיט סכתכהי ע"ם ס'וין
 סר6ם )סם)יךן נוסנין ומ"מ ותכן קס ע"ג 6)6 כינון נוו)גין6ין
 וכגח)יס כימן כטונונו דוק6 ח' דין י"ז נ)) ס6ו"ס דמסמעות6ף

 סחותכין כיון מסי6"1 סכתכ נוטעס 5") סר6ם )סם)יך יםוכס"ג
 6והו זורקין כן ע) חסיכ )6 תו ורידין חתיכת חטוס6ותו

 סחטיכ כיון וקרו0 סנווח 3ססיר לק נוסגין 6ווז6 וכיוב6ווז6
 ועי' זס 3מנסג טע0 וכ6ו"ם י"כ סימן כפג"ס מסלם") מ"סועיין
 ירוח0 לכינו וכתכ . ט)פי0 ל6טי 3סטיל ]ט[ ס"ח: סי'כט"1
 מן מעט סחותמן ול6יתי י"ח 6ות סוף ט"ו נתיכ 6"1כטסר
 כפלין  והומך  סס  ררך סוס ויו65 מ)יגס קוד0 סכט)פי'סחד
  סד0 ויול6 לטכיס  נטביס פסיי וסו6  סרגל  כף  מפלם מעטטהותך
 וכור6י פכ"ל לפסות  י6וי וכן )מ)וג ס6ט ע) כסנוסימין ט0מיד
 סמלפליס רסיינו סטלפיס סיס3 6כלכריפבר לכתחלם  לכוליסרכריו
 . סט)פ'ס )סטיר  ]י[ :  פרוך  וססלחן  ספוססיס ון כמסמנ סגילכר
  סטלפיס סטיר )6 06 6יסול 6ין סכתכ כטימגיס סלכמ)סון
  כט"ך סו63 כר"מ  סרכ כתכ  וכן  סטלפיס יסיי רלכתחלסמסמפ
 סכתכ  כט"ך וע"ם  ס"ל1ט"ו ס"חבסימן

 סמסרט"י
  6ף  6וסר

 נוסגין וסכי ]י6[ מכ"ל: 6חר  3מלוס  טמולח למיילי ונ')בחילוך
 3מ)וח דסעיקל כתכ י"3 סיי 31פג"ס כ6ושם ומסלם")5טהח3ס.

 י)6 ]י3[ : על"ל  סמוכחר  מן מלוס  חס וסדחס סכו)ינס6חל
 טל,סל ייסגץ",ע.ן13ןי,"ל מ[ . צ"בכלל

  6פי)ו  רס קולט 6ין ד6ס 5"1 כסימן סכ'חוכתכ
 סלוסות ככיה כמו לעסס  סהיטס )6חר דוד6י גמר )חוןניקב
 6ררכס רס6 והימ6 ת"ל ל"3 ס"ס ל"ו  כסימן  סי'ך וכת3פכ"ל
  וסטיר  ספוסליס כל  כסכו למס  כרכריו 6יה6 ר6ס 6יסכ6מטמע
  עולס  6פילו רס קורט ים  06  סל6 טיכו מס 11 נסיחסרלופתין
 כסרס עולס 6ינו 6פי)ו ל0 קורט סס  6ין ו6ס  טריפסכגס,חס
 כ)ל תימ6 זו ד6ין נר6ס עע"ר פכ'5 נעטס טחיטס ד)6הרכיון

 דכסנוסס ז' סעיף ת"ח  3סימן רפסס  )םטהו 16י) דס3"חונוטו0
 6פי' סדס וטרוך 5דדי0 נוכ' חניקכ דכ) ונ") וז") סכוסותוכית
 ס6חרוליס כל סט:מת  סכן כ"ו ס"ל מ"ח  כסימן  סט"ך לוכ"כטייטס נמי כ)) כחון יט קירט טס ו5ין מכפני0 סנוחט טכיכ לק6יננ
  ד3רי כי6ור ו6"כ פכ"ל  פ"ט( כ'  רין ל"ר ככלל  מכו%רוכן

 כלפיחס  פולס ,ילו  ו6פילו וכ"ס בסווס' כמו  וכסרס ליקכסטחיטס )6חי וד6י 16 מכפליס 6פילו  רס קורט  6ין  ר6ס סו6  כךסכ"ח
 מ"י  כורלין 16  רס סורס מכפניס סמחט סכיכ רים  סיכ66כל
 וכיון  לחיך סליסכס ור6י 6"כ  כלפיהס פולס 6ינו  ר6סלפיתס
 )ענל מעבר סייסבו סכוסות כית  כמו סוי מכפליס  רס קויטסיס
 עו)ס  06 6כל  כ6ן וס"ס  טייריפס מכפליס רס קורטויס

 טניקכס ממס רק  סי6  רס וקורט 3חון כיקכס )6 וד6יכנפיחס
 דים סיכ6 "3) 6חד מעכר סניקכ ככ"ס כמו וכסרסכפניט
 טריפס כנפיחס טעו)ס  6ף 16 סמחט פי לגר  מכחין  רסק1רט
 וכריר פסוט  ל"ל זס כל  מליין  רם קורט מכס ס0 116 ד16מםוס
 5"ע )מעטס מ"מ  '6ך  סס"ך סל סלוסיוס מכל  ולילל סכ"חכוולמ
  6ומרין  ו6ין  רס סקורט מספססי0 ססמסקי0 רי6ס ס6ניד6ו)י

 נגד ]כ[ : ע"ע ט0  יסס"ך ספריסס וכמ"ס ליו רומס 11כטריפות
  סמחט נגד טירכ6 סס נמ65  06 וס"ס  טריפס.  מכתוןסמחט
 )סלי6 וכ"כ )"כ ס"ס פ"י  וסימן כלל לפיל וכמ"ס  רס כקויטסוי

 כסגסות וכ"כ )"1 סימן )י"ד ככ6וליו לורינס מסר"םכתסוכת
 ומ)6 )6יט1י ססולס 6' ג6ון כס0 י5חק עעת סחדסי0סחיטות
 , כקי6ין י6"6 ]נ[ :  מיעוך ע"י ססייכות כדיקות כזסמסני

 ים מרוכס 3ספסד סרכ פטק כסג"ס י"ז סעי' )"1 טי'וכס"ע
 ס"ר כסג"ס פסל ת"1 סי' פ6"ט  ומסרס"ל סכדיקס ע))סמוך
 סרימוה  כין מכריע ל"ג ס"ס ל"ו כסי'  וכס"ך ככריססרכסי6ין
 וותט כחתיכס מל6ו ו6ח"כ כמחט  סרגיטו ול6 רלפחס רסיכ6וכתכ
  כמטמוט סמחט מרגיסין 06 6כ) סכריקס ע) )טמוך  16ן16

 סו6:  ונכין עכ"ל סלפיהס על  לסמוך  יס *סיו
כ%



1קב%את בכבר מחמרותורת172
 ן מעיפימ ג, ובו בכבד שנמצא ממט בדין לג. וסיכלל

 15?5יםי111וק1% י4241םי11ש שן4 4של4ש4צשמימ:י'2ש!עששא2
אפ12ששפבבין

 'ינ'י 4'י!"ן%'1שי
 מ

 : מרייה שריא גרולות הלכות בעל כתמ דככדא ולענפשא ישך312וומנג

הא  ק המש אבי א' פנ'ם ח'"ו"לצך יצר הענ יאש .כנאםח.'.ק י2דמ(21נן י%,ענה"..ן: 
י ל 'ן ששישווששהאעי5 5"וצן שו".1'.ע%[ ההמ%צו%םג%נ4ע

מם8'מ
 ו%111שעאש"

 שך11עךיי,1י(4"' וינו~ש
 *(זיןןיא י%ש%ש%שןש: 4מממ5(5ג"

 בריקה ליה רמהני צררים משני אניקב רקאי קצת משמע ממ"ק בהג"ה אמנם מלחו או שהריחו מאחר מריפההכי

 0י' 5דק 5מח כתסוכת נככר. סגמ65ת מ"ט ]6[ . צ"גכ2לל
 וכס)1ס ט5)6וס )6חו ככל חתיכת ט5 כתכק"ז

 כחתיכת ותחוכס טמונס נ1)ס סמחט וסיס תחוכס מחט"165
 ס6סס וסיס וס קריסות סמחע 0כיכ כו ניכר סיס .1)6ככד

 סיס וכ5טיפס ס)ס נפס ככתי תחוכי' מחטי' נכנדסנותע0קת
 כספסך )סק) 51ידד נוחט סנפ)ס סחיטס 6חר סנטסס)ת)1ת
 פי' סככל. כעוכי חחוכס ]כ[ ט"ם: טכת ועונג ו;כודנורוכס
 ונפ3 נכנ0ס סוסט דרך 6מיי;ן כן ט) ס0נוסון )5ר סוגסו6ינו
 סמחט ר6ם 61ח"כ תח)ס סקופס ונכ;0 כ6)כ10ן ס;כד דופןע)
 וכס"ט מ"6 0י' כר"נו סרכ נו)סון נוכו6ר כן 5ג16 קופס כןע)
 )ח3) י651 כוחט ם) חירס ו6ס . ענין ככ) כסרס ]ג[ : כסג"ססס
 : ז' 0"ק ת"ח 0ימן כס"ך וטיין נוכסירין ויס נוטריפין יםסגוף
 י' דין פ"ט כ)) )טי) זס דין נתכ6ר ככר . יננר6 כטרפס6]ד(

 : טסטנו"ס
 נ0רכס 06 וס"ס . דס קורט ט)יו נמ65 06 י[ , שב"ףכ%2

 6ינו ו6פי' וטריפס דס כקורט סוי 6חר)מקוס
 0רכ6 ר6ין ו6ט"ג )"כ 0"ק פ"ט כ)) )טי3 וכמ"ס כ)) כותחוכ
 ו;"כ ס6;י נוחט י6יכ' סכ6 נו"מ מ"ו כסי' כמ613' 3רי6'6)6

 נודין 5"ס כ)) )קמן ופיין כ16רך דנריו ט"ס נו"ט 0י' 5"5כססוכ'
 סרכ כתכ 6' דין 5"ס כ)) )קמן . כסרס )16 061 ]ג[ :סקויקכן
 מטכר סחחט ]ל[ : 6חו מ5ד ניקכ 6סר 3סנו0ט )סחנויןרנוסגין
 כ' מ"ט טי' כד"מ 6כן ק6י גמי ד6קולקכן מזס מטמט 49כו

 ס"ק מ"ט נ0י' וסט"כ י"ז 0"ק מ"ח כ0י' סט"ז וכ"ס ל0קורט כ)" 6ף דטריפס_ 5דדיס נו3' נקכ 06 כקורקכן סטורלמסנועו'
 ספוסקר גד1)י מסמטות סכן ננוגי' סינייו ט"ם זס ט) סם.גו'
 ככ"ס ד6ף סרכ ס0ק דס6 ;"כ נסקות' 6ין וינ6 3ט;ין6ך

 כם"ק כנו"ס )סק) יס כס"מ 6ך סנריק' ט) )0מוך 6יןוסמ0ם
 כסנסות וכתכ . סכקכ 0כיכ רק ]ד[ וק"): כקויקכן ס"ס 61"כ1'

 ;"1 ס"ק נו"ח כ0יי כק"כ כן גס וסוכ6 ס6ו"ס 0פרסכ0וף
 טייפס ג"כ מכפני' יק מכחון דס קויט 6ין 61פי' טכ")טליפס ננוי וכס"נ קס כרוחכ סנקכ מן ק5ת רחוק סו6 06דנו0תמ6
 ס"ס ]ס[ : 6' 0"ק 5"כ כ)) )טי) נו"ס טיין 5דדיס מסניכניקכס
 ט) נחורס ודוק6 נו"ח 0י' פייסס כסגסות וכקכ . ח15דס ננו0665
 3סכסיר דיס סכ"ח וכתנ . )סטליף נוסגין דס6ידנ6 ]1[ :ע;") נוינן מסר"ס כסס נוסרס") ;"כ כסרס סמחט כ6מ5ט 36)נוחט

 כ0י' סס"כ וכהכ כדיקתינו ע"י סזס נזמן 6ף מרוכסכספ0ד
 6חרוגי' ום6י מסיס") דס6 3סורות ר16י וכן )מ"ד ס"קנו"ח
 : טכ") ככס"ג כקי6ין 6נו ו6ין זו חומר6 כ)) כתכו)6

 6פי' 6חר נו5ד יק ניקכ )6 י6ס 0") וסי6"סהדסרמכ"0
 נו"ח כ0י' סכ"י דכיי 6חר כזס ננוטך סרכ . כטי 65קס
 וסט"ז נו"ח כמי' וסכ"ח וסרנוכ"ס סר96ס נומסמטו' כןסס31י'
 מוכרחי' דכריסס 6ין וכ6מת 6חד נו5ד כניקכ 6פי' רסקויט 6חר כריקס 5ריך ד);"ט ורעתס וסרכ סכ"י ט) ססיגו י"ככם"ק
 סס וננס"כ )"ג ס"ק מ"ח נמי' ססיכ ט)יסס עמר וככל;))

ו;ר6י



 *י~סנןךצשאצן וכר6 אייקבן מ"מהן.תורת
 לרכרי וכ'ש מלחו או הריח, אם אשילו רכשר אש'שר א' טצר רק נ.נ אמ 41ונ רל,גיל רפ,נק'ם רנר,ל!'

 הוץ מצד אנל כפנ'ם דשחם כנמצ.א אלא מ.'ר' לא זה .כלג
1 

 'לד,ף רלא לעפר מעבר נ.קנה מא ].ן ה
 פ'שלל ],נ[ הקח.כה רמחט דיש'ר כהב ולכן מריפה הנ,ף כחלל הנטצא ימחם רנל ]."[ הפ.מק.' הםכמקרהךא

 2קלל כמח:ינמצא דהוי וטר.פה ומחט ק.ץ מחמה נא אם א. לענר מעכר .ב נ, 'שיא.נו טאחר ונ..בר'גצמו
 השנים"' מהאיבר" נ'קכו לא שטא מחפ ע" ואח.ל טחט ע" לא שמא ספק ס.ם מכח להתי' ר'ש ו*סקהנוף

 רטחמ: שנמצא כל נר רנלים רהא פ.ו על לאסיויע
 םחלי כ י ע 'ף 1 ק

 אצנעצד כחצ' ונ.שאר "ע.ב;מבשר :לעת ::ן: %יך:%ךק:ן שע':1 ג"ש:גן ך?ן גי:ה

 מומק כ'ן ה נ'קב .אם רטר'פה ככר'ח הנ,ר ;'ר המ,ט שם שט,נח הנ.:ות לנ'ק ה רה .כהב :א,לה'כ'פ

 : ים ג נ ובו הפנימים איברים נקיבת בדין , צ'ה21ר11מי'
 צנקשג בומ וה במק:יףניקים העסך .לג :ימם ניקב. עג וגדק'ם "(ףש:.]נ:יל אלי:1א
 שנן"י%::ג,1

 נ'נט%:"
 ום" של וע'ל טמא ככהמ' שננגד' כל טרל' 'שתא נמ'ה עענ.םי

 לדופן מרופן ניקבה שמא ח"שינן ]נ( רק אלא ע3 עור לו וא'ן הואיל רעד' של וטעטו כרש" נוהג'ן ראנו,גן באדה .כ'פ ט מפולש נקב ניקכ לא אפ" ]"ן דהממם כיש" פסק וח נ.' מק'ה אמנם מפ.ליש%ה

 רסיכי וכ"ס 3סמסם מרנני 1)סכי כחון רס קורט נמ65 כ663)6
 וכן. כוועט וס"ס סכרי6 סמ6 חוסטין ו6ין כחון יס קורטד6ין

 )סרי6 ס3"ח וכ"כ )"ג סי' סס וכס"ע כטור )סרי6מכ61ר
 כריקס ר5ריה 6פסר וס קורט 6חר 6כ5 כ"3 ט"ק )"גכטי'
 . 3סחמיר יט ומ"מ ]ח[ : סכוטות כית )גכי סרין ס61 61"כ ווטטגכי

 כחזקת כוק ט)6 זמן כ) )פניגו ריפות6 ו6יכ6 כיוןסטפס
 ומ"מ ל"6 ס"ס פ"ט כלל לפיל וכמ"ט  סיכרוס מר  פומרת6יטור
  6יגס  וסר6"ס  רסרלו3"ס  כיון  מטפס סרכ  מייל  מרוכס3ספסד
 מ"ט ועיין ענין ככ) מחחירין מ"ח כטי' וסט"ז וסכ"ח*רריס מסני ניקכ )6 06 ריפוה6 חסוכ ט)6 חפני כ)) כריקסמ5ריכין
 גיק' )6 06 ירופ סי' ר)6 6ף מסמ' . כריק' כ)6 ]ט[ : ז'3ם"ק
 ור"ג תט"ט טי' פ5מו סרטכ"6 כתסו' וכ6חת כטר ג"כ5חון
 כיסכ רסמ6 פומרת 6יסור רבספס  מסוס בכס"ג  רמסריףמטחפ
  לסחמיר סכ"ת פסס  וסכן כ"ס ס"ס מ"ח כסי סט"כ וכ"כלחון
  לסכסיר  כר6ס מסרס"ל רפת מיסו  מרובס כספסר  6ף*לס"ג
 : סט'כ פכ"ל  ל"3 3ם"ס  וכמ"ס סר6"ט רפת ס61 וכן ככס"ג6ף
 מר6ס  סינוי ר6יכ6 סיכי וכן . )פכר מעכר גיקכס )6 6פי'ןח

 חכ61ר וכן טריפס )פכי ממכר ניקכס )6 6פי' )ייפות6ס3סר
 עיין .  סגוף 3חלל סלמל6 מחט לכ)  ני6[ : פ"ט  כו"ן ס"ס3ס"פ
  6סר  סגוף 3חלל  מחי  לפנין דיכיס  חייוסי כחס ג"6 סי'כס"פ
 כפ6"ט  מסרס"ל וכתכ ר' ס"ס מ"ג סי' 3ט"1  ופיין  כ6ן  כת63רול6
 16 סוך  כרחס ול6 ס3סמס  לחלל מפולס כס3 3ליס3 פ"1סי'
 יט ריפות6 כמל6 רל6  וסיכי סכס3 כגר כריסס  סלריךמחט

 וסיכילסכסיר
 רל6.

  3סס 3"י כמ"ס דינו  ל3רוס  6פסר ס6י 16 3רס
 למח נתסונת  ופיין ס"ם  מספס לסכסיר טיס מופר 6וסלספר
  מכחון  סלס ספור ססיס פטומס  611163  טמכסיר פ"ו  סי'לרס
 5דריט לוסיי ססנטר יק קלס כמו סס5ע "מ5עיסנעס

 כל פכי  פל  6לכפייס  כרוחכ ניכיסמ וספסס  זס מ5וימאע
 56כפייס כרוחכ וסכנר ס)נ מנחון גי6ס סיס סטטק ונ6ומו6רכו
 : טסכטיל ע"ס נסוס כג") סע5ס גח)ק סחתו)רתו גר6סוסיס
 דתרכגו5י' כ' י'ח סי' סמו56 6מונת כתסוכת * כי5יס 0) כס33]יכ[

 סיט 6ייער גסוו6רני סקויין נקרסיס כי5יס כתוכססגח65י'
 . עיקר טכן ]ונ[ :  סט)י6 מיין מ'ס טי' כס"ע ופיין3סכסיי
 ל6יטור ופ0ק וס  3רין סתמיר ג'  עטן  ספיף מ"ט כס"םסט"1
 כקוגטלס 5קמן ועי' 3סתססך יוכ3 ס6ין ספיק6 ססק רסויחפני

 פ5יו ססיג וכן נמוי טפיק6 טטק חסיכ רכס'ג חכ61יספיקות
 פ"ת  סימן  כט'ו  עיין .  חחט 0ח65 קטן ]יר[ : גס"כ כטפרסס"כ
  תסו3ת פל  וסססיג נוס  3כיול6  פכו"ס נ%6כוח  לפכין י"טס"ס

 וכת3 ככס"ג. 65סור ]טו[ : ג"ט כ5) לפי) פכ"וס ג6לוכותרין 3ררתי וכ3ר נ' י"ס כס'כ ופיין ככס"כ פ"ס  פלוכליןמסר"ס
 ומסל"ס דסרטכ'6 6חר מגרו3 וסחפתי וז") ע"3 ע"ו רף3ט)"ס
 פניס רללך רת)יגן כסרו כעוכי כמוגח מיירי וסרס3"6 פ)יגי)6

 סו6 631מת סקויקכן )6ורך מוכ)ע ססיס מיייי וחסר"ס63תס
  פל סכת3  פגין  ככל  מטריף  רמסר"ס  סס"ל חטמעבוסרס") מרכרי גס )סק5 6ין 6מנס סגיסס רכיי יתקייס 61ז יפסתירן

  לסתרפי י6וי נסי  3מסוס  מנחון  סטפסמסר"ס
  לך  טסו6  יותר

 מכסגיפ ניכי ס6יגו ומ6חי קסס ק5ת ססו6 ספגיחימכעור
 5סק3 כס'ע סרנ פסק מרוכס וכספטד פכ") סחון מן 63כור6י

 : י"5 ס"ס מ"ח סי'  3ט"1ועיין
 רוס6 וסייכו  יריפס. מפ5ם נקנ גיקנ )6 6פי' ]6[ . צ"הכלל

 כיון סכיי6 סמ6  חייטינן רחו מחט פ"ינכיסכ
 6כ) רקסרופגו

 כ5 ססכמח כן כסרס חו)י ע"י סגטסס כסגיכי
 : מ"ס י"6 בס"ס  סס  סט"1 וכ"כ י"כ ס"ק מ"ח טי' סס'ך כמ'סס6חיוגיס

 לסמן סר3 סס3 מרובס יפסר ו3מסוס כנהן"י.  כוסגין  ר6כו]3ן
 ים סכוטות כית 31עוכי 3סנוט0  6ף  לסכטיר רים3סימכיס
  ייס3 ח65  סתילון  ממור מעט יק גס6י )6 6פי' עגין ככ))סכסיי
 3יס סל בפוכי  ורוס' סס"ס סי' כת"ס  סס  פ3ויר  כןכסרס
 וכ"כ בספסס כמו ריכו  סכוסוח כיח סל סרס במסוס 36לסכוסות
 וגת8 , ניקכס קמ6 חייסיגן ]נ[ : כ"נ ו0"ק י"ג 3ס"ס  סססס"כ

%ג



ד,כ%את מותמו בשר או ששומן נקבדיןתירת174
 : קם"ה מי' הרשן בתרומת ועיין דק עור לו צהש דבר בכל חיישינן ,ה ולפי הכום' בית בעובי משא*כוחכריא
 קבו ני אם אעל זה כננר *ה שניהם שניקבו עד כשר זה בלא אה ניקכו ]ו[ ואם הבומות כבית רינו דקירקבןב
 הפנימי הכים ניקכ ראם קם"ה מי' בת"ה וכתכ כשר פתטו שעליו ועצמן ]ס[ ניקכ ואם כשר זה כנני שלא ;ז
 ריעותא שאין מאחר כך כל עב שאינו אע'פ ניקכ שלא המחמ % הנקב עד נשאר מעפ רק החיצון הבשרוגם

 : הבריא שמא חיישינן ולא כשרה . מכחוץ בבשרנראה
 : א' רין ובו בשר שאר או סותמו ששומן נקב ניין . צ"ו וסי'כלל

 לצר ניקב אם וכ'ש ?ליו ומבין מותמו דחבירו כשר לחבירו א' שניקב רכנתא הרורא שא"מ בנמ' אמייקא
 חוץ סותם אינו טמא חלב סוהם מהור חלכ כל בנמ' דאמרי' הוא מהור דחלב דכשר הכנת' רהואהעצמן
 שכנגדו חיה וחלב מותמין אינן טהורין שהן ע"פ שאף מבחי שקורין הכרכשיא שעל וחלב הלב שעלמקרום
 אבר כאותו אלא ]נ[ מותם דאינו עור וכתבו מותם העוף שומן דכל ]6[ החום' וכתבו מותם אינו נמי טמאבבהמה
 הפוסקי' ממקכ הוא וכן מריפה הלב בשומן הריאה נסרכה אם ולכן אברים בשאר לא אבל בתולדתו כושדבוק
 הא באו"ה כתב אחר במקום אפילו תם מו מהור דשומן מדבריהם דמשמע ורש'י הרמב"ם כדברי ורלא נוזנוהכי
 מתם בבלל ]ג[ אינו ולחמרונו לנקיבתי שיעור לו שיש נקכ 'אנל במשהו ששעורו נקכ היינו מותם פהורדחלב
 דכנת' הדור' אמרי' ולהכי %תם נמי בשר דה"ה רוקא לאו דשומן ב"י וכתב עעיל שוטן סתימת ואיןנקב

 : לשונו כאן עד כשר לחבירו אחדשניקב

 יעקבמנחת
 ")ע ממק וס %:.ן":;,",2)יון:;ן.:י,:ן

 ג;1'קט ם'"'ן ו"'" ')ט') וח"רס"ז
 רס' לק,וטו

 י"נו
סת-

 כ"כ..: עליו קטס סרכר סיס ל6 3פטיטוח כן טכתכו וסטוטקי'

 ט96ט נוסרס'5 . סוחס עוף סומ1 יכי ]6[ צ"ו. וסימןכלל
 ס6חרוכיס כ5 5דס סססכימו כתכ ג"3מי'

 56מ)6 מ"מ 6כל מטפקת ר6יי' 3לי עליסס לחלוק 15וח5י5ס
 6ין-זס רך סו6 סעוף טסומן כיון 6וכ5ו סייתי 65 כס"ג ליריכ6

 ומהורח וו1ויו וור'ל ל6הרים לחמור וחליימ מלילה. חכל וא%%י%%? נהה%ךמ~ע למ סמחט רחמ מ"ח מי' פממ במר וממובמ ובמ' רחר"ה

 31ועס סיכס 6ין דקי") )ו6ף . נועס 6ותו סס גסיית' 65ניק3
 ט"ק 5'ר כל5 5עי5 וכמ"ס ט6כי 3עחט ריט סיכי 5"5 כלי6ס656
 5טכיס סכועס 3כיון 5חתוך נותחכתיס סיס ס6ס סו6 וכרור6'(
 עול ו65 קרוס 656 ו6ינו ומוכס גגוע סחי15ן סעוי יו6יססיס
 ע5 ר6ס גמ1' כגטיון זס סרנר גטו סור6ס טגרו)י טסוכתכ
 ט65 כירוע טסכיכו מס מלכר טומן יס מחט ט5 חודס מקוסנגד
 חודס ע5 1)6 5כך סמחע סני3 ססומן חו6ס 06 6ך %וןי65
 טעריין ו6ף טותכוו. טע5יו וט1מן ]ל פכ"ל:  לחון סכקן3ירוע
 רף לסיי6 סתוססית כמ"ס סות0 ססותן ג"כ לפכינו תחוכמחק
 סט"כ וכ9כ ספוסקיס כ5 סטכמת וסו6 ח*ס ח5כ ר'ס ע"3מ"ט
 טי' עטק כ6ר כתטו3ת כמ"ט ד% פסוט וסו6 3' ס"ק מ'וכמי'
 אומר 6כי ועוד 'וז"ל ע5נוו מטכית רק ר6י' נ4 כפסיעותס'6
 סמחע 06 6כל טותם ססטומן לונוי נוכ5 מחט 3לי כססנקכסדוק6
 יטופר . כי 5ס6מין סדכי קסס נוק3 ותנויר . טומד ענוווע5

 לכרי ר6ס 156 וכוד6י עכ"5 מל65ח סקון 16 סנוחט ינונעסססומן

 סכ6 6ווז6 כסונון לסחמיר ים ס6ולי טכת3 ס"6 סי' עטק63י
 סטויון לסתפיק טופו תכחיס ד6ס טתימס מקרי רל6 פיטוסמכח

 כ)5 סוף ועמ"ס ספוסקיס לס1ן טתינות תטמעות נגד סו6ו63מת
 ל6פוקי 61תי . 3ת51דת1 כו טר3וק 6כי כ6יתו 6ל6 ]כ[ :5"ס
 סרכוק ח5כ 6סי' דס6 וסעעס וכס"ג ס5כ 5סומן סנטרכתרי6ס
 ח5כ כ"ס 61"כ סיטכ מסדק ר65 כיון סוחס 6ינו כמולדתו13

 וסס"ת סרסכ"6 וכ"כ כ% כו דכוק ס6יכו 6חר 63כרטסור
 טותמו ודופן סכיקכס רי6ס נכי מ5יכו כ3סי מט6"כוסי6"ט
 וסו6 ג' ט"ק מ"1 כטי' סט"ז וכ"כ כו רכוק ט6יכו 6ףוכסיס
 65 דכסר טכתכ ד' ט"ק מ"ז כסי' סס"כ כנוסמעות ודל6פטוע
 גס ו6ו5י וק"5 כתו5דתו סו6 6"כ 656 טותס ט6יכו מס1מןעריף
  פריף ל5  סלסין  35ל  סוסס דכוק ,ס6יגו 6ף כתולדתו 56לו סו6 606כ5 5כסי סכטרה יק כתולרתו 56לו 6יכו סכטי 06 ל6פוקיכווכמג
 טחן) כמו כ6ו"ס וטיי' . גקכ טתס 3כ)5 ]נ[ : ול'פ  נן פסתפ ליוכו'
 וסט"ז כקכי0 5ס6ר טחול כקיכת כין יט חילו' מס ידעתי ס65 כ'יכד"מ
 כ5 6פי' טותס 6ס מפולט נקנ ד6ס% פירטו מ"ו כטימןוסס"כ
 דיכר כעוכי טתימס 5ריך כטומכיס כיקכ 06 כעחול 6כל סגיססו6
 : ודוק עכ'ל סגי דס61 כ5 רכסתימס גקכיס 3ם6ר מט6"כזסכ

 יעקב מנחת פי' עם הפאת תורת סמר ראשון חלק ונשלםחם
--


