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 הסרנםספר
 הביצה נבלה וממפק טריפהי( מתרנגולהוכן

 : אסורה הביצה מריפה וממפקסותרה

 ניזקקות אם טריפה ספק שהש תרנגולתךי

 ואפילו ' מותרות כולן והלר במם וחמעקא(
 זהתרנגזלת

 מהורה ביצה אי סמא עיף % נעיציםוי
צ"[ )חולין דם 4צ אפחם בהשיש

 הרד"להנהוה המו"להגהות
 יסכימו ססוסקיס 1)כ) דם") מדמע - כף והיסס סגנ5ע 6ס ומיש וו") ב"ו סי'  ר,ירומוח כספר (.ג"פב

 ~" י"1 מו,ה מ,"3 ה,1 הי"ד המ"ף ,4 " " 4 ל6 נקלף ואפילו דרכגן רסוס קליעות ליטראוכתו ו650 . כרוכ כעדין ו6ק כ0' 6ומרין עט"ס דכ0ו5י לס . טיכס נרוכ נטיס "יגס כריס 7603גתעונס
 1.1.1..%,=. י""י י."ייץ

 סג ( .. ,,ו י(גופ" ,""ו'.נח
  דסתס ררמ5י  מססו6 דחולק פ"ק וסמרדט .מכלל

 מס"ת מדגרי תסכיל מכות fa ניח כצף נתס"6 מתחי ו0ונ י נרוח ובטלק רנק נאוו %דכתערוכהש
 . 35ט5ן ס' 5ריכק דרככן ניסויין וכ) עט"ס דכיס31י י5 כדעתו דסוכר ל*כ ": די!קגתכ
 רכתכ קיל ס4 מלסי סטור 0סכי6 ז"ל סר6"0 מלטון 61ף . נפח( 6ס4 עוכריו)ומסמע
 טעם גוחן 15 6כ5 מתיר ככ"ט פקיעת דהק6 מרתע . פלטתו ספסרו פט"ס ככחולי נומטד63
 רפת הכקוס 5סתיר תפס עכו"ם פת לסכין ורק סמ"ג שיון 6 ולט . %סור נוף חערומת50
 310 . 5סק5 ר5ס )6 קשוית גורס ססי6 גוים ככיוף 6כ5 י עמפוס 50 מסוגלת 0סו6קי5

 וססמטגית . כו גזרו ס65 כמיקר טעס טס סטך "4ן . ח"5 ע"ז סכהנ ז' דק מ"ר כ% נקרס65תי
 סיסי' יפס עתערכ ו6ק גטעש נרגע דס0מסטת סוטהו עכ"ל לכו מטעם ל6 סגכלע ס6השרעיקר
 פ"ק thm 5גכי כלתנורו כטיל 651 עכיד 5עעת6 דעומן מקוס כ11יס1 לפרץ 5י מ0תנל 65 6כ5 -ימ5

 : מ"ג חק'"נ 40 6"ת כק"ת ,~Dff דכיתן כתרם ופןמ51ק

 ]א[ גמשן
 מותלי

 כגכ)ס ffn( וכליחס י.כ"ח 5עכין ככקר רסס כיון גמורהע סטיק 6כSith1 5 כרמסייס נעתרתמפיקס לסכי נודרנגן ד6סורין סו6 וסנרו וט"פ כהוסר 1כמכ61ר ק6י ד5עי5 כקניסתן גמורותשיט 61סכי - ג5"ל ט' סגתגכ)ס כהלגם5ת סכ4ט גמ5ל1 ו6ט ]ב[ : ע"5 כחרג הכסלן
 תתרעולת וק ]ד( : סכמתן דכר דסוי . נטל )6 כ6)ף 6פ.' ]ג[ : ממי63 לסור וספקן כס"ת106רק
 סף דת*מ רק - דרכנן ונכנס ד6וריית' דסכי י בתופס מתרעלת וכ"ל 5סג4 נטן יותר 6יפ0ר .טרסס

 : כ"1 0" ערפות % פן כסה"ת מכ61ר וק . Pall 610 קמעותכ5יטר6
 למעוטי 65 דורך כסערי זס לסת ולפס . ט' להרעל לח"כ נזקקת סי6 06 ]"[ דסימן

 מכריע ל6מימר דיריך )ג"ח( w~h דפ' כסונף מוכח דנסוי' ק6תי מ6רע6כדספג6
 ספג6 ד65מימר וע"כ . ל5"ק כדרסני ת6רע6 כדספכ6 נוקט ע6 כס ורחק טרסס ככעחדוסוין
 כעינן מ"מ לזכר נזקקם ד6פ4 גקס לרכותך 61יפער . טרסס מידי 5סו5י6ס מסני נמימ6יע6
 וגר מקללת 6'ן דסכורס דע, כס"ק 'סידך ר' ד6מל הע"ג . )חוד' כס6 סג" ול6לידס

 : סם מוס' עי4כ5ל
מימן

 : גוים בישולימשום
 )ביצה ההרבנולה בהוך שנמצאו למישביםג

 בקלשהן אם שחוטה ו(דף
 כשאען אבל חלבא( של בתבשיל לתהםטותרין
 כבשר מליחה וצריכין בחלנ אסורקבקליפתן

 שנהנבלה בהרנגזלת בשים נמצאוחכם
 ואם ח'( דף )עדיה אסורות כשחימהנ[

 נן גפרלב( לא באלף אפולו בדם בשארנתערבה



ספר
 בין כשרין בצים ?מהם נתבשלו א(לח

 עמהם שנתבשל או קליפתן בלא ביןבקליפתןנ(
 שיה" לא אם אסור הכל היהר של אחררבי
 )חולין התרנגולת על הוכהי( ואם בהיתרא[מ'

 : כעררה ביצתה ויצתה ג(ס"ה

 של הקשר על )שם( דם שנמצא וניצהל(
 ההשאר וזורק אסור הדםחלבע

 הביצה אף חלמון של קשר על ישנו ואססותר
 חלבון לקשר שחוץ הדם נתפשת ואםאסורה
 ולא הביצה על הרם ואם אסורה הביצהאף
 : מוהרת והביצה מסור"( הרם הקשר"(על
 אסורה סרוקם אפדחק בה שיש בניצהז

 : האפרוחכס
 אפיה מהן באחר עמשא שנתנשלו בניצים!ק

 החכם אך שטורים כולם דםאו
 צ המחבת מן טלהסירו וימתין . בראשועיניו
 עוק מים יוסיף או המיס שינפק ער הקדרהמן
 שיושיאם קורם הרתיחה טן היצפנן הרותחעהוך
 Q'en עם בששים האחרים מותריםיאז

 יאם בהן עמהן הבטים שנתבשלוהראשונים"[
 הרותחין דדים מן המחבת מן הבציםהוציא

 פהרד"למנהות

בהפרנס
 הביצה מפני . אמר הכף לבדו נאו"אבנף

 הוציא ואח"ם למים חוץ בכף שהיתההאסורה
 בהן שהי[ לא אם נאסרה המציסי(שאר

 : ששיםובסיס
 יחד נמלחו או שנתבשלי קפנים דרגיםנ1

 לחוץ זורקו מטא מהן ' אחדונמצא
 הוא ואם המש עם בששם מוהריםוהאחרים
 ואין שלם לתוכו נפל השם בם' בסלמרוסק
 :. בם'ל לא באלף אפילו אוותו מבייןאגו

 אם נ( סק )חוליו מרי הנמצאהען,א[
 נאילן נעורו בפרי ההולע באק

 גם שנתלש לאחר בפרי כא ואם אספיהתולע
 מן פירש הי בקודו ואם . באכזרה מוהרהתולע
 התולשם וכן אסור התולע אז לקוץהפרי

 בש אותו ועדשים פולין בשרבימיהנמצאים
 זטבש יאוהן "כלזם ואמוריםבמחובר
 6שרביפ סן שיצות לאחר הפולין במף'הנטצאים

 פירשו אא"כ אסורים ואינם וטורוץ בתלושבש
 לפיכך צכנסין חורין אץ ומשפירעהטחים
 באחד קולע עמצא 1bianw שליןשרבימי
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 סם )ית6 כ:' מסיס שד גו' 6ס וסני )"סיפי'

 סכעס )כד פגמו כסחיל נסתילצ15מ' י קימן נט הסומן

 ו6ף .מתממן
DS"'p: 

 כ' לסגה ס) ק עמסס גחגס5
 5ס6הך חם 65 . מסכרין דכי5ס דק4"5ססוסקיס

 : דק 5165חומר6
 לסור סוס . ישתרש וסכיהן לסור סדס ]"[ 1סימן

 כקם סכיך מ"כ גfth) 55 1מ'מלרגן
 5ית 51פגיס5סחמיר. גסם עק ומחמק טלק נקשר כקיטע 6גו דניןססרגס
 ס6חרוגי' 6נ) - ט' סר6טומס ממיס מס ]א[ חסעק

 %ישו )ס5טרפ מסם )6 %עסשמוסיף
 מסין אפ" ו5"5 ע"ס . כו' לסין % 66 גימרו ]ב[ :כף
 1סכיOffs 16 ס" ס6"ע נסס"ס ירו' ס' וגמיסכיבס

 : וק"מ כמרדתדכריו
סימן



 הפינםספר
 אבל ' היהר של ם' ע"י אפילו אומרים וישלחאג'(
 ונסבא בקדירה שנהבשל שרבים בלאפולין
 ויש ' סותרץ כילן ה בקעי וזבובים; זיזיןהרבה
 בסים לבעל החילה ' .הצלין ונותניןמחמירין
 הפוליך בחוך מיד הזבובים ) שיטוחו כדי 'רותחין
 הטים, לתוך לחוץ ר.צולין 0ן שיפרשקודם
 נתבשלו ואח"כ וחוזרין פורשין אותן ראוואם

 מוהר חשעבשיל אשרש עצמם הםנקדרה.

 הוך הנטצאים הפורחים זבובימח( וקסדו"ס.
 ורק של קלח גצך הנמצאים ותולעוםבנוצב[. בהן ראין מוהר והתבשיל לחוץ זורקןהתבשיל
 לרחוש עוותנו נטקונע חלל שאין בפניםודוקרם
 שרץ טשום בהם איו שם הם כאשרלילך
 קליות מבשלי וכן . הצחרך הארץ עלהשורץ
 לחימה הקליפה בץ , הולעים בהם ומשין חיפהשל

 תקוה אין נקמח הנפצעים ותולעים 'נשורין
 דררישען לנף למוכרה ואסור בכברהלכברה
 בואה אם,הטוכר אבל . אחר ומכרנג,להשראלשטא
 אז בפנס לעצת מאכל סיני סטט עושהשהגוי

 : לו לטונרומוהר

 או בשר בהתיטת עטיים"[ תולעיםי"
 שסה באו אם דג ,בחתיכות .-

 rtw אשרין התולעים אז והדג הבהמהמחיי
 בבשר ש בגבעה סירחון מהטת הבאיםרעלעים

 הטנ"ל,הנהות

 לאחר טיתרין הילעים אותן; השחששהלאחר,
 ולא והגבינה הבשר בונך הם אם או ,שפתו

 נרים פירשו אם אבל בחיין אפילו טהעריןפירחי
 דבשעת להא חיהטינן לא בשר אבל'לביאסורים
 הולעים וכן 'נפלו יצאו א6 במיס הבשרהדחת

 שעל מכונסין במים ובן בקים נכליםהגדולים
 הכלי נדפני פירעו אפלו לשתות. מוהרהארץ
 הנדלים קמנים יבאחמן וכן , מבפנים1הג461
 אסורין: 4ה טפליה דדך זיין ש .השכר. סינן ואם הכמטקה לעם לשהותו טוחר,נשכרפ(
 אחד בים לשחום אטר . בט טוה 44וןעןיב

 האם שחפ בץ נקבה בץ זכר ויולד בץצ[ ואת האם דהינו א( %ב)חולין
 אחר הולך והיום . איפכא או הבתואח'ע

 ושחם עבר ואט שם( פ"ג )משנה שלפנעהלילה
 ולטחרהש בצם נו  לאבול "פראלב[ לכל אסורהבשר
 )חוליןמוהר?[

 קם-

 )פולין לוקה והשוחט א(

 שליל ולד בה 'ונטצא ששחפה בנהטהינ
 אסו בשחיקת העובר מוהררר

 אבל שלו דבשה יניד חלבו וגש א( ע"ר)חלין
 הלך כשלא וה"מ אסורדפ

 כ~
 צרך חלך אבל

 הולד גם פרפה האם נמצאת ואם 'שחימה
 אסוד ללידתו 1', חוך הנשחת עגלכןא[

באכלה
 טהרר"להגהות

 נכו. 6י' ס*סך,ס ow המ"ק 51"1 %ס_, *סר גדר ינהק רכיט סכרת סb'1Pth 4' ים5"ס ס" ט6"ע מדגרי-מס"ת ססי' כ5 101' ס51פ ]א[ י סעע סי' כסה"ת וכ"כ ס( טרי מבירין .ס הססתי6
np)tftPtbn~lo  nfft: )ק ושד ט ;נ" מ:שן,ן:נן '"::י 'י. '".ון."ן,ג'י"ן

 ג"כ: מסר"ס כסס ממ"ק פ"נכסכסכי, טנ6 - מותחן פד טן סכמ65יס תתפש ]"[ יאמימן - מלס"ת (sffi ליש )16ט
 ס5רפסים מכת סיפחי' כ5 רפת יכנס נ"כ כתכ.סכוסנ,מכריס כסה"ת ווולס. 61ק ס6ס וסייגו ]"[ יבפשן

 נגקסת טץ כזכרים כץ כ6ן תחסר קרוע ויותר - וסייפסו כס"ג כרפת ס65 ז"5ו6סכגזיס
 יסר56. 5ג5 6טר ]ב[ .ממט.: מופתקיס ס5זס והכור מסקי רוכ '6סר . נסלקת סקסת ססו6 כמי%כ
 : סחכיר כיפת ססמ5ס וע,תט'ש . 63חריס 631 קנסו 5רידי' דתק6 סספ3ס ג' י"ז,ס"ק סףפק"ך
 מסוס רק ר"נה6. כי' 6כסר ממצנין ר' 'קיש חי ט' גנן דגמ' מפיגך כן. סוו5ד גס Ewl ינמימן

 ס"ת כסברס אטלס ס' כגן כקי6יק דמין'
~ffn 

 כל 65סור טוכ מרסס ס6ס דכגמ65ס
סערות



נ הפרנסספר
 :_אכילהב[

 כבש של או בהטה ורגלי וגדי כבש ~eaיד
 להמיר האש על שנתניןועגל

 על שנוהנים התרנגולת או ' והפלשיםהשיער
 מולחים .ויש מותר הכל המצה להסירהאש

 לאחר האש על שיתנם קודם והראשהרגלים
 שם פעס אוהפ מולחים והפלפים האנערשהסירו
 המלח לכנוס כנגרו מנעו והמקפים שהשיערלפי

 : היאח[ בעלמא חומרא הראשונה ומליחהבלשי

 השין בביתו שהניח בשרון[ 1ץיעמנורזיי
 וחזר בשוק והלך רואהא"ש

 עץ מביעת נלא סותרת שהניח במקוםזמרא
 פביעת או סימן צריך שם מצאה לא ואםיסימן
 סיכע או עין טביעת צריך הגחם בין הנטה שםקץ
 : כן דינו נכרי ביד בשר שצלח וכן החליפוה.6ן

יו
 84לי

 צריך לדוהת הנא שהמכם רברים"ן
 ההוראה בשעת ונזהר זהירהיות

 ' דבר כל על ולדרוש לחקור לבו עלולהשים
 שנתחב או'( לקדרה ערפל איסור להתיר גאאם
 שם נתנו אם תחילה ישאל לבמלה ס' וצתךבה
 האיסור שבא שנורע אחר בקדרה עודטים

 פרות מים בה הע נתחילה שמא כיבתוכה
 דקדרה שתהא"( צדיך ואם אפר פנל זה"טס'

 או חלב איסור דבר של והיא יוטא בתשארנה
 טלא החמין בד ושנטויב( אם לשאול צריךנבילה

 ואם האיסור נה RVt ער מעל"ע וצך דברשום
 אם אבל ואסורה יומא בת היא אז כןהוא

 ונפל בשר של כגין בהנער היתר שלהקדרה
 שלא עמא בת יאין איפכא או חלב )של(לתוכו
 אם החיסלו לעת מעת חלב או בשר בהעשו
 אינה אעפי"כ ' מעגל השך לבדם חמין .בההוחמו
 ממעם להתיר להורות וכשבא יוסא בתק-רה
 איסורים ובכל כשמואל רהלכה טוחר אכל%ם
 היאשץ בספק אבל ךאסור מע" בר ~והרם"ם
 בנת ' דאוריתא זיפי כשהוא יתיר שלאטהר
8בריה  לההככר הראיה חתיכה או שבמנין דבר 
 והונגלת במל לא באלף אפלו נתערבואם
 טריפה מפק ביצה או שברייתא פריפה ספקשהיא

 באזלו 1בי1צא בחלב נדולה חתיכה אודאוריתא
 סרם נתראין ואין ומפורות בטל לא באלףאפילו
 יסא בת שאין בכלי יבשל NbP יזהרע"כ
 טזץ עץ של בין חרס של בין מתכות שלבין
 נערב בו  כשנשתמש אלא  לעת מעת לשערוצריך
 בהשכמה ולטחרהו ודווש ~da' שלימה ללהועבר

 ואבן ר"ת . כצחר אז בונשהטשו
 ]יגח העזר"

 לתפה המחמיר כרכרי מיושב יותר נראה לרןאבל
 בפפר ברוך רבינו פמק וכן לעת מעתשצריד

 : עכזה[ להריאהחרוטה
 רותה היהר בה שרש בקדרה שנפל איכלויז

 לשער "8 בטינו שלא בע בסינובין
 הקליפה ועם הץפב עם ההיתר מן יש אםבם'

 המו"להנהות ה.רד"להנהות
 שיתחר עישר 50 )ג4 16 ( : ס"נ "נ סין כסנ"ס רמ"ח וכ"פ . י"סטארמש
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 הפרנס ספי
 במה לשעה ואין מותר הכל אז האיסור כנגדס'

 של בקדירה היידר בישל ואם הקדרה'ג(שבולע
 בה לבשל אסור לכתחילה יומא בת )שאין(איסור

 : סוחריבריעבד
 או היתר של בקדירה שתוחב ,איסיר כףיח

 בשר של בקארה ותחבה חולבת כף1
 אטור הכף יוסא בת אין הכף ואפילד איפכאאו

 שיהא צריך יוסא בת הכף ואם מותרוההבשיל
 שנכנם סמה "כף כננר פ' וברופבבתבשיל

 בכף אבל ' עץ של בכף דווקא זהו' המיםתוך
 מהריס בכולו משערינן ברזל של או מהכותשל
 אלא לשער אין , מתכות בשל ראף פסק ס"האבל
 היו כמה ידוע ואין המים נישפך ואם  שנכנסבטה

 : כפירש"י ולא אסורסספיקא

 של קדירה על ,שנפלה' חלבימ,דטיפת
 ~ם' התבשיל  מוהר  מבחוץ נשר ..

 יצחק רבינו משם וז"ל כתב מהר"מ אבל]הג"ה
 ס' הכל גין וגשר רוטב הקררה בתוך ישראם
 משום מותר אז החלב שיעור טן מנפוט ס'כנגד

 בכל מפעפע אינה חלב טיפ" אותהדדילסא
 בקרירה הבלועין טיפין נ"מ עד ואסרההקדהה
 בכל ס' צריך הלכך נבילה נעשה ואותובדופט
 עכ"ל בטיפה כי91א טיפין 8' לנטל שנקררהטס
 בכל סתפשמ שהחלב 'ואמר עליו חולק ס"האבל

 רביט ומשוס בס' להתבמל מקום לו ואיןהקדירות
 והקרירה בם' מותר דהתבשיל נתוב טצאתישסחה
 וקדירות גשר וקדירותשל חרם של היא אםאסורה
 אינה כי מזיק אינה וזה נזו זו נוגעות חלבשל

 רמינו בשם נתוב וכן לרופן מרופןטפעפע
 עכ"ה[: זצ"לשמשון

 הי בחלב שנפל סלוח אפילו צונן בנעטרכ
 בתוכה ונישתהא וצונן טבושלשאיט

 אמרה דלא לאכול מוהר החלב אחר יוםאפילו
 נישול: דרך אלאחורה

 יבש ברבר בהיתר שנתערב איסורכא
 והלא ברוב במל בסינו מין)

 איסור של קמנה חתיכה נתבשלה ואםכרש"י
 דיהר של חתיכות עם לההכבד ראויהשאינה
 . היתר של חתיכות ברוב במל מכירה איןאם
 כננד בס' השאר וישער יצורנה מנירה אםאבל
 * החתיכה כל נשיעור שהוא' האיסוה מןהמחת

 או בהפה של מעים בני משאר אחד אוומבח."א
 ברוב במל הכשרים , עם : שנתערב טריפהעוף'
 להתכני ראויה שאינהלפי

 הוא לח דבר ואם .
 ישראל של ביין טי בו שנגע יין כגוןשנתערב
 שנתנסה אותו -לא במשהו יין של איסוהדלין

 אלא הכי דאמר כר"ת קיפל לא ]מג"הלעכו"ם
 במשהו[ יינם סתם אפולו רפסקו הנאונים.כשאף
 מינו כשאינו מין 1כ1 ס' .צריה בחלב חלבאו

 אחת להשלים וא"י פ' צמך יבש בדבראפילו
 :  מיש שאינו ל% בסי איפנא או בעינבא,וחסרם

 באלף אפילו לטעמא יעבידא דכטלרעאבב
 בין לחלק יש אבל במל לא 'י
 שניתן חופץ או יין בטןנתטין ללאגתכוין
 לא נאלף אפילו הטאכל לתקן שמחכויןבקדרה
 דרגו שאין דבר אבל . בזה כיוצא כל וכן יבטל
  נטל החם בטונה שלא מאכל לתוך שנפלבכך

 :  'טהר"ם בם'-

 בהמה של או נבילה של גחלה דוץרעיכהכג
 טמאהשנ"להבהיתראוחתיכות .,

 אורחין לפני להתכבד וראוין בחלג. הבלועבשר
 היחר וחהיבת  גלח היתר של באלף אפי' 3מללא

 ברוב בנטלה איבר של בלוע מחם' שכאסיהגרויה
  בתבשיל נפל וגםבש

 בטיל-

 מבירה  אין אם בם'
 או ום-יפה נבילה ביצת  שבמנין,בגון רברוכל
 כגון בר" שלרף דבר וכן ע51ה של גסות.פירות
 שלס ואוכלה הנשה גיר או מסא עוף או שמאדנ

  ואין בהיתר נתערבה אם נוית ב" ליתאפילו
שגוה

 " המו"להגהות

 . תזח סי' כקה"ת pnp וין גקדירס סנאטע4



ספר
 ודווקא מדרבנן במל לא באלף אפילומנירה
 שהן אעפר סרוסק.ם או מחורכים אבלשלסים
 או טריפה או נבילה מהור ועוף בס' בטיליןכולן
 טהור קמן רג וכן י איסור בליעת מחמתנאסר
 נתערבו ואם גריה קרוין אין איסור בושנבלע
 אם ואפילו בם' בטל מכירו אין אם היתר שלעם
 : במילה אין בחלב בשר חתיכות אבל שלימיםהם

 בשר חהיבות על שנפלה חלב דבציס~ךננד
 לכפל בחהיכה ששים ישאם

 בתבשיל החתיכה נתן ואסיד( מותרתהמיפה
 בל  לבטל  ט' צריך או הרוטב בתוךבקרחיה

 והחביבה
 עטה  ונמלח י  בשר לחהיכוה מחובר  חלבכה

 נבילה התחיכה כל שהוא בלאפיון
 ושאר )ואסירה( ההלב כנגד ס' בו אין אםאבל

 לבטל יחד מצמרפין ואין אסותת החלבלבמל ס' לברו אחת בכל שאין בחלב שננעוחתיכות
 בלא לחהיכה' מחתיכה מפעפע החלב ראיןהחלב
 ]החתיכה[ אז מם' יותר בחתיכ' יש אם אבלרופב
 הוא ספק ואם אסורות כולן בחלב שננעוהידועות ט' בהם שאין הקמנות החתיכות ושארמותרה
 חתיכות שם ויש ' החלב נגעה חתיכהבאיזה
 גוונא האי כי כל נגע בהא ושמאהרבה
 אם ואפילו בטלה בתרי דחרא מותרותכולן
 סחמת שהאיסור למ' לההכבד ראויההיא

 : מהריםבלוע
 ונותנים שנמלחו הרבה גשר דץףניכמןכן

 אבנים של או עצים שלבגיגית
 ופעמים  הבשר מן נוטף והציר הרם וביןהבשר גין להפסיק הגיגיה בשולי ואבנים עציםחתנו
 שניטף והדם הציר לתך- שנפלה בשרחתיכות מוצאין הניגית טן הבשר כשמסירין זמןלאחר
 קליפה ערעור סער ועוד בציר ששורה מטהחותכין
 הנעלה וצריכה אשרה והגיגית סותרוהשאר

 גהותה
 ס 1"'ןיט

רהסרנם
 בשר טייחת שיורי נגון מרם שבלוע כמליץכן : עממה נקובה שהיא לא אםלהתירה

 : מוהר הכל אז הסלח נגד בקרירה ששיםיש בקהרהאם תתנוהו אתר מאיסוראו
 ונהנוהו בשר של במחכה שיכו תבליןכח

 חלק כננד . כא' התבלין כל כנגד ס'צריך אין איפכא או חלנ שלבקרירה
 : אתר ולא הבלוע במקוםהמגיע

 המלוח עם תתבשל נמלח שיא בשרכס
 ובבשר ברומב יש אם בס'במל

 שהדיחו כגון בספק ואפילו להתיר שלא מחמירהי' שריצב"א כתב המצות ספר אבן זצ"ל מיר"םפסק כן נמלחה שלא החתיכה כנגד וחשיםהנסלח
 שטשון רבינו וכן סיח מעם בקררה יש אםלידע נוי קפילא במעימה אלא רואית ישראל ואיןנוי

  גל כנגר בקדירה ס' דמצריך זצ"ל אברהםבר שמשון רבי בתשובות מצאתי וכן סחמירמקוצי
 הבשר תתנו ב"פ הבשר הריח אם רואהוישראל  ואין בשר שהרגש גף על בחב בה'א גםהחתיכה
 אז ישראל משפסו יוהע אינו שאםבקדירה

 : עקשאסור
 שתבשל מליחה כדי ושהא שנמלח לכשרל

 בכל כי בשר הדחה בלאבקדירה
 הטלח נגר טס' יוהר החתיכה בכל יששעה

 בלא שנתבשל יבש נשר וכ'ש עליהן.הנסלח
 הודח שלא ובשר דמו כל כלה שכגר לפיהדחה
 תשתהא ונשכח בסים ושטוה הדם מןעדיין
 )טלח( מלא חבוא נבח ש" בשרלא י מדי"ם אסור לעת מעת שלסים ולילה יוםבמים
 1ן

 יאין נלי3'א שקייב ולפיר ]נדח[
 הבשר מן החזנה הקרה שיפיל עד למליחהראוי
 שיפול עד שני בכ4 חמץ נמים  לש-ותוטוהר
mpn'מהרגם הרם להוציא כרי לסליחה ראוי ויהי ; 

 ניקור בלא שף עם ניצלה או הנמלה ק8ננלב
קורע

 " 1 מה
 : ונק['



 הפרנכספר8
 מהוכה הרם להוציא מכאן לאחרקמיע
 אס אבל טוהר והעוף הלב ובשר אסורחמדם
 עצטו הלב אז בקדרה הלב עטונתבשל
 של פס' יותר בו יש טרדי סותר והעוףאסור
 דבוק והלב לנהחים 0טתח השף ואם הלבדם

 הלב דם נגר ס' בה שאין קמנה אחתבחתיכה
 בס' סותרות נולן והאחרות אסורה חהיכהאחנה
 העוף אם אבל בה ד"ק שהלב ההתיכףכנגר
 ' בפשמיד"א ~תושמו קטמת לפשיטת נחתךכלו
 כלן החתיטת מן נטחת דבוק כבד אווחלב

 שלא ולב אפיתה לאחר העיטה וגםשסורות
 מ' בבשר יש ' מלוח בשר עם ונתבשלנמלח
 אחד בשפוד לצלות אסור ]דגרה סותר הלבכננר
 ובדיעבד לנתחלה בשר עם בבד ו5א .כחללא

 : עכרת[ בטליתה חנ"המוהר

 ד' של או פרות נ' ש5 נשר 1ץןזיכנ1רןלג
 בכלי זעף ונותניו יחדשמולחין

 חתיכה של פלימתם שנסר אעפ"י מותרמטקכ
 ואפילו אחרונה חהיכה שנמלח קורםראשונה

 לאהר ש5ם אחד יום אחת חהיכה מ5חאם
 אתמול שמלח הבשר על ונתנה הראשוןוממלק
 ! יותר ולא לעת מעת שלם אחד עם ידווקאטוחי

 כשר אצל נתנוט %ר שנקרח ננשרלד
 יטלח וימהר ההנר נטלהשלא

 נשחרא אם אבל ' טוהר ס~ה שקעהנשר
 : אשר עם ש זטןאצל

 שנשתמשה יבשה נקערה שהש מ"לה
 מאוהו nhS סותר איפכא אובבשר

 : בשר של או ח"נ של לתבשילסלח

 תוך נמלח אם דכנתא הרוראי שהחש הדוקן טעים ומי שבה"מ כליבנהלו
 הכל נם5ת dw ער בקרורה נהנם שהקערה
 עצמה וננהק ששליחן השומן א% משנדשחר
 גם בשר בשאר דם טיים מליחה צרכץוהכרם
 מולחת ונם בשר עם מעיים ובני הקיבהשלחין
 כתב ]הננה השוער לגרור ללישתו קדדםהברם
 "פ כנתא הקורא האימן שחה נאק יונדאירבי

 שהותמם אעפ* רם ש5 קטנים וכיריןלהן
 עד . אסורים ועז בכבש בין בשור ביןוסולחם
 טאד דקין שהם מאחר הקטנים הוורידיןשבריא
 : עכ"הז ומליחה בחתיכה אף מהן יוצא הדםאין
 הצולן שומן דבר או ח11ז החת כלי 1ןעןןלן

 אם אסור השוטן לקבל רששאצל
 והודח לכ! קורם צלייה כשיעור בסלחו ששהא5א

 ער החלה אוהה שעלה או לכן קורספעמים
 שמנונית שנוסף מחטת ערק של תמרחושעלה
 : בשפוד נסלח לא אם הרבה הנחליםתוך
 נבילה בשר עם שנמלח שחשה בשרלח

 לחוטרא. וספיקאאסור.מדאורייתא
 אסה-ין בהגר שנמלחו ומהורים ממאיםאנ5רנים
 העריננ'ןש אוחם לפיכך ' לקולא וספיקאסר~בנן
 מותרין מלוחים הגדם שסונרים דניםושאר

 שבבית גומה שפחה או ונוי לקולא ררבנןרמפיקא
 בכלי אם ישראל ראה ולא תרננולת ט5גוישראל
 בפני שלא בשר סלרי או שני בכלי אםראשון
 לחוץ או דיהרה תוך מלחו אם ידוע ואיןגבראל
 ולא ]כלהרה( [Im'"Pa ונתנעץ בשר הריוצאו

 בשר וש5 חולבות קערות הדיחו או ישראלראוהו
 יתיר אז לזה הדומה נחנא כהאי כל אולבדו אחי כל או יתר הודחו אם ישראל ראוהוולא

 הדבר משפטר יודעים השפחה ש הנוי אםהכורה
 טוהר הכל אז לעמית נוהנץ איך היועדיםוטנהנ
 ובקוצץ יורעיז שאין ניבדים הם אם אב5 .בדיעבד
 ונכנם עצא ישראל אם אבל באיסור ערשוטרחם לי כרי כי הענץ בהומי אסור הכ5 אובדבר
 כך בל שהחש אצלם תינוק "ט או בריעבר()שוחר
 מוחר הכל אז עליז סומכין שלפעמיםחכם

 : לכתחילהאפילו
 הקרירה בקרשיה בנטלו אם שנטלם לאבנרלט

 הבשף נם בשר בה "פ ואםאסורה
 הנבז נם נמלת לא ואם מוחר הכבד אנ5אפור
 אז נמלח כשלא וכתב חלק יעקב ורנ"אאמור
 ושהה כשנמלח אבל אמור והשאר תחרהבבר
 הכבד אז בקדירה שנתט גזרם טלפנהכשיומר
 ' כן נהזני! אט ואין טותר הכל וחקוירהוהבשר
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ה הפרםספר
 עם בקדירה לבש6 מותר הבבד ילפת%עחר
 האש ננד אוחז וכשתפלץ לכתחילההכשר
 בעומק לבפכין ולנקבו לתוחבו*( מ?מכץיש

 סגךמית:בהרבה
 וערב קזזי שנקרע כהל אוכבד צי שנצלה' בשפוד בשר, לצלות כמקוערט

 : לכתחילהאפילו

 לאחר בחרננ%ת רבוק תסש כבדמא
 ערעהימליחה כדי ושההשנמלחה

 ואם הכבר בטקום קלשה תריך סותרבתוכה
 אג תמלח דבוק אין או אתת בחתיכה דבוקד"א
 כננר בס' מושערינן עסה נתבשל א4נצלה
 והחתיכה הכבד כנני או דבוק אינו אםהכבד
 דבוק כשההר א61ר-ם ויש ' מדיקם בה דבוקאשו
 בזמרא עלף' נמלח אם .ואפילו פסקהמט"- 6פר ךהנ"ה הכבד ננד- ס' בקלף אץ אםבשף

בדיעבי

 שרי-מד-

 כברא בץ דשרינן אצלי' רהיי
 ( עכלה[ עלוינגישרא תשפילו בריעבד כחלאבין

 גדיעבר ק-ע לא ו41ם ,לכתחלה לצלו" וערב שתי קייעה בעי כהלסב
 בקויעה מוחק עסו בשר נלא לקדירה השףסותר
 אימו נו נוהנים רש נפותל ופחי וערגשתי
 שירע מ%ייהא ממנו לעוצת אגל כרששרלא

 אטר קרי לא ואם . גק-עה סוחרפשפיר"א
 : עמו נשר בלא ואפילו בדיעבד ואפילו.

 לנתוי5ה לתוחבה תותר n~ae ןכחלטנ
,

 כצחר בשר בו שהחט בסכץ
 בה שיש בקערת רתעח לצלי ליתטלתהילה

 להשים כיהר nrPtDN לאחר 1פע81יד"א 'נשר
 אחת: נקערה בשר של פשפררש שאראצל

 ניו נשר * שצלה 3בד ש כחלסד
 הענר אמר לכתחילה אחדבשפוד
 : בנת סשה רביטסוחר

הנהוה

 נגאל 8י הו3 שת* Fw ק כחלםה
 לטרדתה בשר עם לבשלוסוהר

 שפונה שו פניקה n~ma נחל בק לחלק48ן
 דיעבד לכתדרלהאך כן טרגים אטמניקה'ואק

 אפסרים כשאר ב6' אצמר פקת, -ורשקשתר
שבחורה

~WD 
 : נזירה

 אמו: בשך עם ייעה בלא שמלח כחלסו

 עפ בפשמי"ח מהם צתיהם כחלמז
 ב-ן לחלק ואין מהער  דיעבדנשך
 מניקה: 5שאעהטניקק

ע מ bhn %ימנללן ש  

 להגעלן ירצה ואם )בשר כלי חוך אפהק להנעל,
 נעך אבל יוהר פנ עטא בת שאיט האוסרבכלי

 ימו בן שדכא וכלי יגעיל לא חאומר עמא צתכלי.
 כעיא שהשים במים ערה" לא א6 בנלילא.ינומלנו

 יאסור שלאבו
 הכלי,שמנעי

 שאינו כלי אבל בו
 דדצא . קיש גנ4 יגעילי אם לחוש אע עמאבת.
.

 ! לפנם פעםנורע .

 נתכה י ביש אטטת בה *ש כצחנרזכצן
 כ4 אנל יד הנית מגעלםאץ

 אחת פעם הערה לתוך 4ננפ ט% שקנהל
 עיצם אך האהה סביב סביב לעגל לואין

 : האחר כהוד הנעל והיזור .. שליקי ער וי השו ער ההיאע וצןלהבנכן

 %זל; י יי""" נ" להנעילןנ

 עפש בני שמיהם ואהילו מתר שעט ד'קךדס
 למנעיל אגרר קה"ת ד' לאחר אבל ח-בליםהיורה
 סרם לשפוך"( כירקי ימן בני שאינן כ4'אלא

 : סיר הצעל כלי עלצוננים
 שצהול בר אנרהם ורבי יייב"א ושעקיףנא

 ההעשהויךלאגעןל כולם יראהיבעו
ערה

הסות

 )פשן טז ' ""ס פ" נר5"פ nwwt 4' קיק: סט ):' נ50 3ץ קלע * . מגט) . 4,תט מ"ת ג"*"
 .. : ג'ץ גס" טסלי"י תשגותעי'

*יק,84רן4ט



 הפינםמפר0נ
 ואח"ם מש שהם' לשטך הוילה נהלה,ירה

 : הגלים כל בומנעלץ
 מלחים בעושת שנוה ש נמצא.יפהנא

 ר' לאחר אפלו בעיפ ~pnbtש
 שכבר לפי מוחילן והששת דמדמה זבליךשעות
 תיער חהר pen ד4פח גידם בפ' הושץפתואל
 ומהאי בבניהו לאפור הונע כשיניע אח"כלאסור
 בשר ש עתרת בה צלו אם יוק ששהד נמיפעסא
 שרצד בשרי נשה שכבר אעפץ שההןכפפה
 הערננ"8 נמי וכן מהמץ לברק הלש שנמלחבשר
 נבדק %א מקדו שגמלרצ תנינה יבשובשר
 לושנן מההר תע ' בעפה דחוין מהמץהמלא
 הפסח גזרם תקלה שנפשם %4ז של שןםןבצר
 שצמן אבל מחמץ המלח נברק שלאואעפש
 בו לפנן אמו האסה מערם טסההשמתאך
 דיהה האימן בה שמוףמ שהמחבת לשיבספה
 סוהר' יישומן כק משירץ לפעמים נם סהםץקרקף

 הקוירה! נטך 1own לשארהמנץ

 דגמצאתבפסה מינע שחהדמה' לשימצהננ
 הבל )נמשש( במרק שבתבלול

 נאנקה בולי נמצא אם ובן משנשר המרק*18ר
 מרבוווזא אחז אבל סרבהזעו הרבה פסקוחק

 בטקום קליפה כדי אלא אפרי הקש בשליתשרו
 עלית להתיר מהרש דצרה הע אחידהשגמיעת
 חשו ד4סח לאחר עד המאכל 5חשהותתיהר
 רבשר על החיפה מצא אם אב5 לאובלוביתר
do~eבמקום קליפה צריר רק אמי אינה 
 חיפה בה ומצא רותחע במים הטף נתן ואםההימה
 או בטרק דייפה מצא חום ' אסור הבלאח"כ

 נם בו נאמר שתשוכל חמץ איפורי פינישאי
 ר4סח 5אהר עד להשיצת אסר דגאסרהמאכל
 ביוש אך אטצ תשלטט ולכלב בהנאהחומו
 : לדול ער להשהיצ מוהר ש פסח שלהאהרון

 חמץ נצחר אמהה במצה הנמצאת י,יכםן-מ"(2ג
 ה8ט מם ששאבו בנליהנמצא

 ת ו נ-הה

 וגף שנתן חביות בדיעבר מותר בתבשילדמים
 משר לחברם כרי לנפר נמר בץ בשלובעסה
 פצי יש ' אם בפסח חן החביות טן לשתותמותר
 . רגפרש בין העיסה כשנחגו פסח ערחרשים
 אטר חדושם עגי תוך לפסח בקרזב נתט אםאגל

 : רכה עדיין שרפיסה .לפי ויק מןלשושה

 את מבערין בשבת להבת שחל בנימן י"ן8נר
 שתי מדן ומנעין השבת מלפניהכל

 למטה מים שלאבץ בו "צ שיצא ף ובלילפעחית
 ססהרץ ובשבת החמץ את מבערין בלילהוכן

 יאסר אנילהם ולאחר שהלה די קךדמלאכול
 הוזמץ מפני הבית את לכבד 5שפהה שלנה
 סאהר %עיפות לכלבים לחצר להשליםכדי

 עצמו לישראל אפילו מתירץ גטאותשהלכות
 ויש . השגה ימות כשאר בשבת הביתלנקי

 5א שבת מתאי בליל למפחז ימצאו שלאכגדמות
 ואף נהם של איר יום מפני בסותר 51אברציו
 בתקון שיק והט הרבה מטת השייכים ב"ב "שגי

 לפיכך הרחק שעת הרי חטת לאחר עדהמשת
 בע"ש הסתות לאפות שבצרפת רבותינוהתורו
 מצות נ' שפה ום'ש מחומוץ מאב מאדתיועץ
 יתניא ומה בשעתה מצחה שהביכה מפניבמו"ל
 את מבערין בשבת לדוות שדל ננימי 4רבתוס'
 יש שבה מערב מצה 5ו ושפה השבת מלפניהכל
 מעודה בשבת לאכול כדי מצה אופהלפרש
 ]הנ-ה לתיטקות לאפריל או כתזה משוםשלתמוז
 ערהא כרי בקרקע הפסה קודם שלו מרור ששםמי
 ע"מ קודם התרקע סן הווראו ולא השכת ויפהלח
 ליניקה נסעה שלא כען בטנם לדצצשומותר
 לעשות שלא להדרדר וראוי רוקח ' לאבילהועומד
 צדיך בויתן פסה בערב ואפילו fp] לבהחילהכן

 משים חטת קודם מטת לערית שלאליחור
 : העצו אבי בשעתה טשוהדחביבה

 הפסת קודם מחמש כנו "mh ישראלגה
 וכן הפסח לאחר לו לפרועכיתר

ישראל
המו"ל

 קעת ס" חעטטלג טסרש לעס'ח(



 הסרנםספר
 ששרק התטרים לחם על הלוה או שקנה'שראל
 להם שיחסר מה הפסח לאחר יקחו .עננית
 ולשפחותיו לחמריוופועליו אדם אומר הפסח..בימי
 ואינו הפסח ימי כל חמץ זה בדינר ואבלוצאו
 פורע ואני צאו לומר אסור אבל יחושש

 הלילה המים לנו שלא במים קשה עברה י,, : החנלאחר
 : מוהרדיעבד

 מסור אשכנז נלשון קרישפיל"אי עולשין בלען לימוג"א חס"א חזנית פרקדת3ז
 הקורם וכל מירמי"מ ובאשכנז בלע"זאס'פו"ל
 לחין בין בהז ויוצאין תחלה אחריו יחזורבטשנה
 שלהן בקלח ויוצאין לנוית זמצטרפין יבישיןבין
 ביצת כחצי כוית ושיעור בשרשים לאאבל

 רבינו והעיד דכריתות בפ"ג משמע וכן 'הרנגולת
 בגדי ללבוש הנהיגו נ"ע שרבותים העזרייאב"'
 נשר ומנהג י בפסח נל"א נישמעיק"םפשהן
 )מצוה( ולאפות מצות של קמח פסח מערבלמרוד
 מן מצוה וכן בשעתה טצוה רהביגה שניביום

 : העזריי אבעהמובחר
 כלי אפילו בחלב בשר מחמת הנאסר גנינח

 פירות כטן בצונן להשתמש טוהרחרם
 : שיסק בהנאתומוהר

 בשר בו שנשתמש בכלי שנתבשלו ישגיםנם
 חלב בו שיש בכותה לאשלאסור

 שעלו דגים גבי משמו רש"י חתן פ" כן]הג"ה
 רעיקר אסור נתבשלו אבל עלו דווקאבקערה
 נאמר אם אפילו ופר"י י הנלי מז נפלםהטעם
 אבל מים רליכא בצלי דווקא היינו לאנתבשלו
 ג' ואיבא בסים מתפשט הטעם Q'Q1נהבשלו
 ששלקן ירקות או וביצים ' היהר של טעםנותני
 מחלב ונקי מקונח הכלי אם ' חלב שלבכלי

 בתבשיל לאכול מוהר יוטו בן הוא אםאפילי
 בשר של באליתתא המצים להשים או בשרשל
 ראשון היתר של מעם נוהני ג' דאיכא איפכאיכן
 ס"ה ' ובירקות בביצים ומשם בטים ומשםככלי

 הדניס נתן אם אבל ענ"ה[ והתוס'יהמיימני
 סוהר בשר בי שנשהמש הקערה תוךהחהחים

 במכיז שחתנו צטז זנן דשתה עםלאזנלו
 : בנותח לאוכלו אמור בשר בושנשתמש

 או לויים בלש שקרין כרישיכן או בצליםם
 של בקדירה לתהם ורוצהשמע

 איפכא או ומלבת בסכין כאשיהם וחתרבשר
 הירק סן הבלוע בסבין שה" טעם ננגד שצריך
 אז גף של בסכין חתכו ואם מועט רברוהוא
 ואפילו נבילה נעשית דכולי הירק כל ננד ס'צריך
 של ועלין ירקות שאה אבל יומו בן שאינובמכין
 וסני ומותרים חריפין אינם לוי"ב דהייתכרישי"ן
 שלא בסכין חתכו אם בפסח וכן . בהדחהלהו

 אסור הכל בקדירה והושמו שוסין או לוי"בהוגעל
 בספק שחהכו צען דבר וגל ' וריביירההתבשיל
 : הדחה צריך השנה ימות בשאר גוישל

 והכוליא מותר התבשיל שנתנשל כוליאמא

 מ טחול ותבשיל )וכוליא(לכתחילה
 ונמלח שנומכו והגיד שעליז קרוסכשניטל

 : בריעברמוהר
 ש5 במחבת שהדיחם חייבות קערותסכ

 בני שניהם אם איפכא אובשר
 הגעלה וצריכין אמור הכל והסחבת הקערהיומן

 סותר הגל יוטא בני איט האחד ואםלהרירן
 ודווקא . נ"מ בסי' בהג"ה לעיל מפורשוהטעם

 שאין טלוכלכוה שאינם מקונחותשהקערות
 היה שלא בהן רבוק הלב או בשר המאבלמשיורי
 וכן לבטלו ט' צריך בעין נשהוא אבל בעיןהאיסור
 : סדיהם ראשק ובכלי רותחין אמהמים בן נסוהדין

 או חולבות במחבת שגתכשלו בנציםסג
 בפשטיר"א לתתם מותריםאיפכא

 נסחבת ונשלקו שנתבשלו ירקות וכן פלאדי"ןאו
 יומא בת המחבת ואפילו איפכא אוחולבות
 או כשר תכשיל' בכל שיצטנן אחר להתםסוחרים
 נהבשלו אם עדשים או פולין קמניות וכןחלב

 היהה אם אפילו חלב של או בשר שלבקדירה
 : לכתחילה ואפילו יוטא בההקרירה

 ופלדי"ן פשמיד"א נצר שנאפת קמנה עדגדןסד
ונגעה



 נם:4י4,, 1נ
 לשלא אמורה בזה זה ננעו לא אפיליאפאה הכלי תחת ואם במינה שלא אשרה FUוננעה

 או פלאיי, עם שאפאה פשפיר'שבכרנהש(
 ענש שלא מנה זה טדוהקה6 שלנו בהנוראיחבא
 השו עם אפאה אם 4רין וכן נריעברסוחרע
 כתב ראבי"ה אבל בריעבר מוחרעשניהם

 דרימא אשר ביחד ' שנאקיו ופלארי,שפשמףד"א
 הפת עם אבל בריעבר אפי6 ואוסר היאמילתא
 שחימה בשר אך לרו~יר כ"ת ר"ת ובשם .סוחר
 aa זה נגעו ולא ניחד ]שנצלו[ לשנאפו(הבילה
 מחבת תחת הבק-ה על אפש ואם בריעברמתיר
 ~אח"נ[ )14( פשטירוח חרס של או Sraשל

 דיעבר סוחר אחר ליבון %א חיפכא שפלארין
 שניהם בו ננט שלא רק ימו ב1 ונ* אםשטילו
 סחבת תחת לאפות למבהילה אף נתנגשוהש
 אך איפכא ש פשפירש יאחסן שאריץאחת
  שתיוזאדם עי ללבנה שני המהבת אתספיקין
 ולקרירה לכתחילה אפילולמלק, צריכה אינה לצלות עוף או בנרגילהכאף
 סכל לסלחם ואח"י בסים לכתח(לל להדיחהצריך
 בסלחו ולשהות 61בחרן מלפצים והעופותזדדין
 . פעמים והעקר "בשר ידיח וארף'6 צליהשיעור

 או בסל או רף על ~awn צרניוכשימלחם
 ישים טמקב שאינו 65לי מל14 תזם מנוקבבכלי

 הציר שקבלו אבנים או עצים הכליכתחתית
 שנמצא ההיכות ואוחם ]הע"ה בבתך יגעושלא
 ועוד בציר שרוי שה" טה כל מהז זיתךבציר
 צריך והכלי . סותר והשקר קליפה נתעורטעם
 וגס עכ"ה[ כ"1 בס" לסעלדן כתב וכןהנעלה
 מש לתת צריך בבלי סולחו אחר הבשרכשידיח
 הבשר אם איפנא ולא הבשר ואה'ע בכליהחילה
 חנמים שאסרו ומה . סותר דיעבד היפך ואםלח

 ב"כשאיןנאכל נשנמלח דווקאסלוחכרותחזדו
 לא ואפילו בשר בה שסלח קערה או סגוקבשאינו ובלי ' שלקדירה סליחות כל ראיינו סולחוסחטה

 מועפת שעה רק שנמלח לגוהר בכלי הבשישור"
 אפד הכל הנפלפ מהדם קצת בכלי שנראהער

 : להתריו הנעלה צרע- והבלי וכליבשר

 אפתים שניהם סלוחים שניהם ]אם[. )ש( בזה זה וננעו לחץ שהן עבינה בנשףסו
 אסו והפפל מותר המלוח או מלח נלאמפל ההשני מלוח מהם אחד ואם מורוים יבשיםואם

 אם נבילה וכשר שחומה בשר הדין ונן להנשונא
 . לכתחילה ואפילו סוודר מלוחים אינם שנוזםואס אפי מלוח הננוקה טום . מוהרהשךופה.6לוח

 סבאן לאחר הנצינה הן הבשי הן נתיבשוואם
 בכך אסורש אינם מברוץ לחין נשהן בסיםוצרח

 ; מלח שחמת לחין כשהןרק

 אחר אם חלב עליו שפל צלי או ץ 1נ4712כ1
 צריך אז החלב או הבשר מלוח פהןן
 בוה ולא בנה לא nba אין ואם החלב לבשל5'

 דהיינו פילי בי יש אם 4~ל לברה נהדחהמותר
 . והדחה קליפה צריך או בבשר מוטותבקעים
 על טמנו הטפף ציי אפילו,יצלי הנמלח בשרוכן

 : טעפ רק נמלח שאינו אעפ"י אוסר'הגבינה

 נבילה ]ובשר[ בשר( )או .שתומה בנקשךסח
 שחוסה בשר ואם גבר תתאה וע"ז שכבו אוזריז נגעי ואחיך נצלו אושנ"בשלו

 ואין חי אפילו צונן נבילה בשר ועליה חם,לספה
 וההיא למעלה צתן והשחומה לסטה חסנבילה בעו- אם וכ'ש נאמר שלמפה אעפי'עמלוח
 נבלה בין שחופה בע לטפה ציננת ואםאשר
 , קליפה צריך ומ"מ כשירה השחומה למעלהוהחם
 עבוש של בדפוס שנעשו ישראל נביבותספ

)
 עץ של הן פייוחייליייש שקורץ

 אפילו יומן בני והן מתכות של הן הרס שלק
 של הנבינות אפינה בתוש שלו את העיסלח

 1 בדיעבד מושתןישראל

הסרנם

ש
 יוטו"ל,הנהות

 תסויגי ודני וגסקנש0
 ויטף

 610 ה4ז"

' 



ז רפרנםספר
 של ואפילו מהטת be ניים של כלחבתע

 לטהרם הנעלה זריכין ישניםאבן
 חרס של שאינם הכלים כל ושאר מחנתיכן

 כ4 עם בהדחה או בחלב בשר בעירובשנאסרו
 : לפתר הנעלה צריך עמו בןהנף

 וירצה נים של wgmn כלי שלדקדקעא
 השפור פולפו כך כבולעו לרדדוו

 והדוחה אאוייר נרא"ם שקורין ח;אסכלא ברזלשל
 אחרי וממבילן בשר מלבנו אור ע"י שתשמישןלהן
 משפשפו בחל או מחבת וכן נחושת של והיורותכן

 ברותחין ףנעילן לצחצחו ובחול ובעפרבשדורות
 בהם וגשש מים בחוכו ירתיח ש ראשוןבבלי
 המים נקמצי להעקת כדי חם אבן או דלוקאור

 קוים מים עליהם השפוך nnasi עלברתיחתו
 שנתן טלאי בהן יש ואם מהורים ואן כמבי,אחיב
 תחהע ולצחצחן המלאי להסיר צריך ישן הנקבעל
 נדצוהז של מהבת ללבן טחמירין יש הנעלתוקידם
 האר"י אח"י ורביט בוק שמפנני! לפייבטל
 בשעת עמן בם יהא שלא רק בהנעלהדבירו

 : רבר עמא וכןהנעלה
 ש בשר נסכית יחתיך שלא ליזהר טדבגעב

 בשפור ראש אצל אותו כשצוליןנבר
 ההתך שמקום לפי צרם כל ניצלה שלאבשר

 ן דםמלא

 הסכין לקנה צריך טריפה ט שרצחם כסכיןעג
 להדיח ש אחר בדבר אובבססה

 5א חום אחרת בהמה בו שישחופ קורםבמש
 ~אןצפ . השמיפה במקום קליפה צריך בןעשה
 צריך הגעיל 5א ואם הגעלה יריך נוי שלבמנין

 : השוספה במקוםקליפה

 בו לחתור ורוצה נשר ט שהתר מכיןעי
 הסכין צריר איפכא או צוטתנביגה

 בסכין טסות יש ואם בקרקע פעמים עשרנעיצה
 באבן הנומות במקום היסב הסכין לשפשףצריך
 חפץ אם וכן בקרקע ולנעוץ בפיחם אורך

 רותח ולחתוך יעשה נן פירות רק בסכיןלחהוך
 ורנינו סשה ורבינו ליבון צריך נוי שלבסכין
 אם די גוי של בסכין פסקו אברהם ב"היצחק

 שיי, שבא השחרות להסיר יפה ברחיםהשחיזה
 מן הברזל ולהוצבו ינעילנו ואח"כ חדשהכעין

 ; הנעלה קורםהקתא

 הגוי מן הנלקה שלה פף ש ש קיבהעה
 נבינות בה להעמיד סותרתהקיבה

 תישעןולא
 ארניי

 ואם הפסאה ומן הטריפה מן
 ברועבר הטריפה סן הנלקחת בקיבההעביד
 בקיבה' העמיר ואם דגבינהץמותרין

 הטי שקנהיטן
nunaיאם מותרין בריעבר' הגוי שהרנ פבהמה 
 לעשית הנרם שרנילין כסו בעורה נמלחההקיבה
 העמיר ואם בדיעבד אפילו אסורים בהוהעמיר

 הפמפס ומן המדשה סן שיניק שראיט הקיבהמן
 ! בדיעבדסוהרים

 יום ננון ארוך זמן הלח אתלקרחה כדי בטים בעור הקיבה את ישחת 14כפוךעד
 , סותר מועפ ~מן אנלשלם

 עק4 בץ פריפה בטאת ששחפה בהמהעי
 שלא רק פריפות  שאר ביןסירכות

 שחימה גלדם המהפות בההביר
 ב~

 הנבינזוו
 שאוננתן מרבותינו 1"ש ' מוהרץ ממנו כברשכעש
 שחיפה קורם שים נ' תוך שנעשי והחלבהנביטת
 שסף בשם"ר' נתב הרש 1מ1רי דורש י"3מש

 הרננולח לביזה וה"ה סוהרות כו,הליהוק
 : מוהרים שהבקףם פרפהשנקפאת

 המחפ היהה ולא נרשה שטת בסחטעה
 ביה באה החייאה מבחוץנראית

 פבוצץ נכרת היהה אם ירוע ואין לפניטשלשה
 :הריפה

 פריפה דבבדא בחתיבא שנמצאת כצמצםעפ
 בסספעא נמצאת ואם עניןבבל

 הנוסות בית בעובי ומצאת ואם כעורההבבוא
 תחובה או הקורקבן בחלל או אחד מצדתחובה
 קוטרה הוושפ בחלל או דקורקבן בבשרמבפמם
 הבוסוה בית סבפמם-בעובי כשתחובה)אבל(
 )אכלן מבויץ נגרת ואינה בוושמ או בפורקנןאו
 8ריפהואם המחפ כננד מבחוץ דם e-7p חטאם

 על רם קורפ דיין צדרים מאגי ננרתהמחפ
 לאחר דאמרינן כשררה הבשר על לאהמחש

% %



 הפונםספר14
 ניכרת ואין מבחוץ ננעצת ואם להין יצאשחיפה
 וניקבה ויצאה רוהטם נקבה דוראי פריפהמבפנים

 נקב רואים כשאם אבל י מחם כשנסבא והעםשם
 פריפה קוץ ולא טחה לא שם ואין צדדיםטשני
 היוצאים וחולעים טבהוץ דם ירפ נלאואפלו
 ! כשיסה הברמה הנבר מן חי הריאהמז

 במקום כזית מסגה תשתייר הכבד נמילי8
 חיה[ שהיא בטקום ]וכזיתמרה

 נימה ]נפוחה[ NSW ננד בשערים וכתובכעירה
 נצמר היא לבינה אם ברשה לעיין יש ונרקבועבה
 : בריא דהדרא כשירה היא אדומה ואם פריפהנפן

 הסרה במקום בלשנו לינן תצ" נמלהפא
 מר מעם בה טועם אם הכבדעל

 קורע כת'  ובהק שסור בה נהט ל% ואםכעררה
 מעם יוד אם בה  ושעם המיה רביקותבמקום
 לצלוהו מוהר כתב השי"י אנ'4 ורבינו נשירהנור
 שעוי בין רמסה ע* בה ולפעום נחליםע"נ
 ולולי כעררה מר מעם בה יש אם בליעהבלא
 מהורה היה בדבר התיעש בגבעים מןשקשה

 : לנמדי סד פעם בלאאפלו

 בעוף או בבהמה הנממש מת שתיפב
 וסהד"ם כעצרה שהקש שאסר סי"8

 : טריפה האומר נדברי הורה.

 נכון בגרגרת נם במשהו תשם נכץובועפנ
 ממקום במואץ שיהאלהחמיר

 נקנה בין מריאה בקנה בין בטשהו פיצוליןבכל החחי מן לסטה הקנה ניקב ולטסה שחיפההכשר
 תוך הגרנרת משנננס הכבד בקנה ביןהלב
 איך התלמוד פסק ולא קנש לנ' מתפצלתהחוה

 : להחמיר צריך הילכךלדונם

 : כשר זה בנגר שלא זה עזיהם ניקבוי אם וכן בשר מים שלו וכיס הקהיקבז ניכץבנפד

 לו הש דבושת תמת כוס יי י! העוף8ה

 שטתחיל מקום וזהו במשהו כוושט נידוןזפק
 המעי לצד או דוושם לצד בטעי ולהיקצרליסשך

 דהיינו עצמו הופק ניקב אם אכל להירקב!ההולך
 רבבד ואם טריפה המרה ניקבה בשר הביםבבל

 או הקינה ניקנה כעדרהשתמתה
 הדקיי

 רססם או
 ובולן הריפה נולן הפנימי כרם או הכומות ביתאו

 נין הנאכל סותמהן הנאכל[ ]עימן אםנקובי
 וכגררה סתימה הוי בעוף בין בחיה[ ]ביןבבהמה
 דהיינו סותמים שאינם בכובע העשוי סחלבחוץ

 סוהמים אינם דברכשתא וחומי הליבאמרפשא
 שאין חלב אבל הלב שונע החנו רליבאפיפשא
 הגדול שוכן ודווקא ומרשה מהומה השב אץנאכל
 אינה לשוסן רבוקה ריאה אבל סותם הנקבגטקום
 לחוש ענש מקום וכל ' ענקה[ סותם איזבאכילה אסי בבהטה שכננרו חיה חלב וכל ]הנגהסותם
 לזה וכדומה הגג מן נפלה נגון איבריםלריסוק
 אינה דצלכה ואם . עורלך עד לה להמהיןצריך

 ! שרצריכה

 הטחול ניקב נשירה הכלטה או המחול נימלפו
 הדק ובמנום פריפה העבבמקום

 מקום עד מגיע הלשיי אם שלקתה כוליאכשירה
 מים ואם פריפה מונלא סליא זאם פריפההחריץ
 ואפילר לא עכורים אנל צלולש ודווקא כשירהזכים
 שהקמינה נוליא כשירה סרניי דלא דהקאצלולים
 ואם בינונית כעובה עד ובגסה כפול עדבדקה
 נ' יש אם וכן כשירה אחת נוליא אלא להאין

 , כשירה ד'או
 הרגלש דהיינו בנהמה יי שמשת8ז

 ירך נשמם כנטירהשלפניה
 ]בגוף[ )בלחי( היטרו סמוקם בעוף אובבהמה

 ניביה איעכל או ראממא בוקא דהיינו בקוליתאו
 ממקום בעוף נף שמיטת כשירה לא ואימריפה
 ואם הריאה נקבה שמא טריפה בכתףוחבות
 דפרק עד מקום בכל כגף דהיינו הגףנשבר
 אבר אותו יחתוך לנוף ונדבק הסמוךהאחרת
 וסותר הבשר שאר עם לסולחו ואסורמשליכנו
 הוך הכנף נשבר אם אבל סוהר ודחוףהכנף
 ושמא הנף לשמיטת חייעינן לנוף הטטוךהפרק
 יבתר לבודקה ירצה ואם שסור הריאהנקבה
 כצלעו דבוקה הראה ומניח מלפניוהעוף

מהולדתה



 1ספר

 e1at" בקנה ומבניסה שפופרת ומב"אכתולרתה
 אם אנדנפא ריקא או ג'לא הריאה עלונותן

 : נשירה בנפיחהעולה

 ימעיהובצימת מהמה שי ינייה נחתכופח
 הירך על הבשר דהיינוהנדין

 דהיינו למכור הרנלים שהוהכין טקום לפרקהסמוך
 באותו לבדו הבשר ונחתך הארכובה מןלמעלה
 שנימל וכן התנן והצנו מריפה העצם ולאמקום
  או הנשר מן סעפ נשנחתך לפיכך הגידןצודה
 אם וה"ה סויפה מקום  באותו  רידטין קןאחר
 ובשר עור שאין נקב ררך לחוץ ויצא העצםנשבר
 ורווקא טריפה היא שנס השבירה רוב אתתופין

 אפילו שלפניה ברזלים אנל שלאחריהברגלים
 רב דאמר כשירה הארנובה מן למעלה כולונחתך
 להדיוט הא אסור לנכוה חמש בעלת או שלשבעל
 נחשך  ולא למפה או למעלה העצם נשבר ואםשרי

 הבהמה נם כשר הכל לחוץ  יצא לא אםלנטרי
 לחוץ יצא הארכובה מן למפה אבלוהאבר
 החי מן אבר משוס אסור והאבר כשירההבהמה
 מדרבנן נח לבן ולהחניטו הבשר עם למולחוואסור
 לקולא  שומא ספיקא בה נוקר שאם מינהונפקא
 יצא והעצם השבירה רוב את חופין ובשרוכשעור
 רוב שיהא צריך אז כשר והוא קמן נקב דרךלחוץ
 טועלין הגירין ואין העור מן ומיעדו מבשרהמסוי
 דרך לחוץ העצם ןרוב[ יצא ואם העור כמולכסות
 של היפוי אח"כ מועיל אין בפנים וחזר קמקנקב
 הרנל נשבר ואם ' השבירה רוב על ובשרעור
 הארמבה הוך רהייט לירך חיבור מקום הפרקרעך
 הנידים בצומת לברוק צריך להרן העצםויצא
 את חופין ובשר עור אין ואם שם נצמתיןשהם
  וצריך , מוהר והנוף אסור האבר השבירהרוב

 הארכובה מן לטעלה אפילו  הנשבר ועצםלהחסיר
 שדכא אעפ"י שלם ונעשה ונתרפא וניקשרמקרם
 : נשר אחר מבמקום וגדו5ס עב יותרעתה

 ו5א הכס לפני הנא טריפה ספק ד:נלפס
 ויצא העצם נשבר כגון לונתברר

 שתימה לאחר או שהיטה קודם אם 'דע ולאלה,ץ
 'רע ולא מרוכתיה רשף ראטסא ביקא או:עשה

קפרנמ
  איסור ספק  פאר או 5א או ניביה איעטלש

 הותרה לנשחפה דמי ולא לאיסור כולן לוהרואין
 זאב כנון היהר נדבר לתלות שיבול היכיא5א
 לתלות דיש נקוטן כשה! ושמזיר! מעים בנישנמל
 חכמה בחסרון שתליי במקום אבל בזאב הנקנאז
 הנירים מצומות אחד נפסק אם להבחין בקישאין
  לאסור יש אז . בו תלוי שהםריפזת 15 בנזמהאו
 למעלה אפילו לחוץ ויצא העצם וכשנשברהכל
 או שחימה קודם אם ליה ומספקא הארכובהמן

 אם להבחין יכול פענחם ברוב שחימהלאחר

 yD~הנשדי
 לאו ואם היה מחיש %כ המכה
 : ונשר היה שחיטהלאחר

 מעל"ע מליחה בלא יסים נ' ש3שתהא בנשרצ
 כולו הרם שאין לפי איסור בונהט

 זמהר"ם מליחה ע"י אפילו עוד ממנויוצא
 ; הגם ג' לאחר אף נצלימתירו

 תהילה לערות צריך חונע5ין לבמלונצא
 ואח"ם ריקם בכלי הרותחיןמים

 טכ5י הרותחין מים עירו ואם התרננולין בהןיבמם
 התרננולת עור לקלוף צריך התרנגולת ע5ראשון
 אשכבה בנון קליפה א"צ ולפעמים סוחרוהשאר

 עליה הרותחין מים שעירה בשעה בכליהתרנגולת
 נוטה שלה הטצה דאו ללכת רני5ה שהיאכמו
 הנשר ובין המים נין ומבדלת סמהבלפי

 ומוהרת בבשרה נונעת הרתיחה איןומשומ"כ
 רנליה מהופכת ההרנטלת אם אנל קליפה%א

 הנהווה בין נכנסין הרותחין המים אזלמעלה
 ההרנטלין מלט זאם קליפה נזריך לנשרסמוך
 האחרות טריפה מהן אחת ונמצא שני בכייביהר

 , הכלי וגםסותרות
 :~נ: חיות קני כ5 יני צריףצב
 דהייט רמזבח ע"ג הקרב חלב אך אמורחלבו
 באכילה בהם מותר הקרב את המנסהחלב
 וצריך אסורין שבהן וגירים חלבים מיניושאר

 : אחריהםלחמס
 חיתוי בלא גיי יאושש קראי % עיסהצנ

ואפילו
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1hw1אמו לעכולם למחרה aav ימנרנה 
 בענץ 14 לפועלה לרושלו אבל אתרלקיטל
 ביורם וכן אחר ישראל ליר תבא שלא מותראחר
 בלא נו )רופאה( ]וצלאם[ גוי של אפשודנש
 אפילו טים ב"71י סאתם אמתכם נחלשדוחף
 אנל מדוש ומחר נחם של בפת שגדגוהאוחם
 ישראל חב ט נהט נף  שאפאה נף שלעיטה
 בו נגהנו 6רהשים יש גויים תיהוי בלאושהר
 לא אםתיפור

 ע-

 ברנת הנן נחלים 1תף
 , שוה]קמח[

 הכלי מן המים לשפוך צריך ירים מולתצד
 דמים לתוך תוחבם ולא יריועל

 המקלח צינור בקילוח יריו לרחה! ולא]שבנלי(
 כח דבעינן המעין 0ן סקלחין ואפילו נשמיםסי

 תוך או וגהר הוך תיו את הטב ואםנברא
 או ירש שמרפת על יברך ואז רמי שפירהמעין
 עד הידים על הנרם לששך תריך ידיםסבילת
 האצבשת פיצול כל טקום שהוא של"תפרק

 עשרו 8ן להגניהם חוריך ידיו על העפיםוישפכם
 *חק ואסור השנים על ויחזרו הראשוניםדביים
 הפים שיהא וצריך כבר חבירו להם שחוקפסים
 מרוחין ולא אדם לברזיית הראוין עכורין ולאתפלין
 : בהפח לשתיית שראוין צליין הם ואפי*ופאופין
 וניקב נסדק יהא לא ממט שטלל חש'5נלישתן

 כבשופכין עברין שהמיםבמקום
 ונטל סש1פע שהוא סכום ליפול וייסור יריועל

 כנץ ססו0ך יהא שלא לשב ימל שאיןלמטה
 אצבעותע על החוצץ דבר יהא שלא כוסכיפף
 מקפיר שהוא כ"כ צפורניו תחת בצק ולא פיפלא
 וסותר וקפירא ננאי מחמת להסירו ורנילעליו
 : בהן סולרות היד שאץ ובלבד חרץבמים ירי ליבול ומותר הנף הע האשה מן כרםליגדל

 רבינו ירע חמל הסחתה קיים הנפנה%
 וצ'י יקיר בןיעקב

 מצריך ה5
 אשר הראשונה על ולברך הקטול ולחורל"18ל
 השני' ועל"1ר

 ענ-

 ורבינו

 אב-

 פסק העזרי
 הנפילה  ובשעת ולכאן לכאן עולה maרושלה

 : הנמילה לאחר ולא להועידצריך

 אנו יאק נק י בנע 8י יז תמץמ
 יין אבל רתקו בשחררבחקין

 נר במגע מהער האש אצל שרותיכןמבחשל
 בהבטיל שחט "ן אז חומץ המי עםולשתותו
va1סותר עטו התבשיל שינתיח קודם הנף בו : 

 רוהבי; במש שרי נסך 1ץ הבלט דץבידתצח
 דין ושאר בו שישפכו קרירהמלא

 : תע"ב בווהמחמיר להאריך אין נטךיץ

 לדגיק לנכתת בס את 1ע לא יוטו844לק
 ובניתו יהירים שאין בסקוםבכפר

 שפ דילך ויה שלפעמים עיר בשתו אובפר
 :לראוות

 לתוכו שנפל שמן בע ין בע משין פנלקא
 ראלף אחד שיטוח ענבר אושרץ

 בפחות אנל מאלף באחד מוחרין והמשקיןודבלי
 מתה הששקה רח' ואם ]הנ"ה אסוריןמאלף
 אפור בשמן השח"ל ואט מ21ש סכשיעהי יותראפילו
 וכן הפררפ עכ"ל בבלה סמנו להרליקרופסן
 שומך תשל בס"ה כתב סשה ורבינו בה"ח6מק
 זה ואין באלף אלא בפל פעמו אץ דשרץבהע
 רעע בחרא בפרק בתלמוד פוסק שידיאמת

 בירושלמי שיש ומה בם' שהש כשיבראדעכברא
 באלף אחר בעכברא בע בר יוסי רביהורה
 בה יש אם לברוק יש נם . מסים קםעכברא
 כ,נ בו ששהא אימרמופ דאיטרשמי כנקמעם
 בהנאה התירו וסהר"ם שערותיו שנשרו ארוךזמן
 ה111מן בתוך ולא לשעלה העכברא שכבואם
 ס' צריך כשיקע היה אם אבל דימומן מוהראז

 כהשערען רבכו*ה דמעם לבמל העכנר גלכנגר
 היבא דווקא היינו באלף רבהזימ שאסרווטה

 ט0א דג כטל ברית בשאר בריהשנתערבה
 באלף אלא כפלה ולא שתריע דנים בתוךשנפלה
 מהרגם לשון ע"כ זצ"ל גאון ניסים רב פפק1ן

 : עכ"ה[זצ"ל
 דנש אחר נבעה או חלב לאבל 84יןקב

 : בשר בו שבישל בכלי שנחבש*'
 ועוד בשים א"נ כשיעיר new ןץלשקג

 אקבו"צלהפר"ש ומברךםפףשםעם
חלה
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 לברך ע"ש הפררם בספר פסק ורש"יחלה

 וחררה עגה היא חלה בי תרומהלהפריש
 החלות מן אחה כלומר תרימו חלהוכתיב
 עיקר וכן תרומה 5שם חתמה תרימוהעוגות
 אפייתה לאחר יתגנה או החלה את ושורף .עכ"ל
 או 1יאכלנה מימיו קךי ראה חלא קטןלנסן
 והעריב ל,-יו  וטבל קרי שראה גדוללכהן
 ואפילו ' חועאטין אין מה טומאת ומשוסשמשו
 פותר חולין ברוב מבטלה אם סבל לאאס

 בביטול אפילו לאכול אסור והזר לאוכלוהכהן
 חלה עוד 0פרישין זאת שאחרי טקוסות וישרוב

 בלא הוננת ]מחלה[ )מחצה( נדול כנראחרת
 קרי בע5 ואפילו גדול שהוא לכהן ומתנהברנה
 ביתו בני וכך עסו אוכלת נדה אשתואפילו

 הנופמים עם אלא מצטרפץ אינן ההימיןדבק
 החיטין מן חוץ הכל עם מצמרפיןוהשעורים
 זה והקיפו עצמו בפני ומין מין כל נשלשהייט
 למיניהם אלא מצטרפין טיק שאז בנשיבהבזה
 מצפרפין אין (ה חיוב שיעור בו שלין מיןוכל

 להו מתרץ וכן החלה טן ופטור 0ימלשאיט
 : עכרה[ בנשור כאן בבלול כאןבירושלמי

 אפיית לאחר עד חלה הפריש י4 שכת9
 הנאפה הלחם כ5 יקז ח שסהכ5

 כלי הוך או אחת תיבה הוך משיטם העימהמן
 הלחמים בל שיכנסו ק'ב51 בית לו שיהאאחת
 מן כלום הנקי משפת למעלה יהא שלאבתוכו
 ויפול הכלי שפת תוך יהא כולו אךהלחמים
 או אחר מכנר פרוסה או ש5ם נכר מהןאחת

 : הקערה' ח וו יאבל פןיוהח
 ; חלה לשם ענ!?יפרישנה ליש ק

 יחנהט במקום ntawn או "יאשנה דץלהקד
 אחד צריך נחסין נתערבה אםבה

 בשל חיטין של כנון בסיס סין לבטלה01אה
 סותרות והאחרות חלה לשם אחת ויטילחימים
 חיטים פת כנון טינה בשאינה ואםלזרים

 חולין ברוב נתערבה ואם בס' סגיבשעורים
 קורם אפילו לכהן דווקא סוהרות אז בסאהולא

 ראין פפק סשה ורבינו להגיה לזרים ולאשטבל
 כתב וכן בחרא חרא אפילו אלא רובצריך
 דווקא היינו רוב דצריכין הא שמחהרבית

 אחד אפילו כדיענד נתערב אם אבללכתחילה
 זעירא רא"ר ואובל מהן אחת נוטל הרזבאחר

 כן אסר וסתנטעין באחר אחר אפילובירושלמי
 פמק סהרה אגל השולחן על הזר עםונאכלה

 בחב נתערבה אפילו לעולם לאוכלו אסורהר
 של כנון במים מין ואטר במאה לא אםחלין
 פת כטן סים נשאים ומץ חימים בשלדירים

 : בם' בשעוריםחימים

 והשעורץ החיטץ בחלה חייבין ינהים וץ'קה
 וטצטרפין תועל ושבולת שיפוןוהכוסמי!

 חיוב שיעור ואין יחד ובלק לשן אם פי' ';ע";
 והא ]הנזה בחלה ה"נת 11 העיסה י;-יהלה

 *ו/* יישלי

 בלא סיחר ארם בני שני עיסת ד;לשקו
 אחת בכל שאין אעפשרעתם

 שניהם בין ערעור בו שיש כיון חלה שיעורלברה
 משניהם רשות ליטול צריך והטפריש בחלהחייבת
 ולושי משלי קמח קחי לוסרלחביתה יכולהואשה
 חלה והפרישי אחר לרבר או לפלודינ"שעוטת

 להפריש לבעה"ב לומר יכול אורח אווהתלמיר
 שיקנה מאותה ואפילו לי שיהא מהעיסותהלה
 פעם בכל רשות ליפול צריבה ואינהאחרב
 היה ולא קטת היתה הצתי שבשעתאעפש

 : ה5ה להיותראויה
 ראה ש5א קמן כהן שיש טעם בכלקח

 וסבל גדול שהוא כהן או סימיוקרי
 מו"מ הלה לדפריש מוהר מקום באותהלקריו
 לכהן ולתתה אותה ולאפות שם להולקוית
 ימים כב' די_המם מ! אחד אין אםאבל

 לא פסח של האחרונים יסים ובב'הראשונים
 יובל לא כי שסה שהיא בעור שם להיקרא

 לאכול אסור הוא כי ביו"ט לאפותה ולאלשורפה
 תהטיץ בי החול עד אפיה בלא להשריתהולא
 יבניסם המצות כל אפיית לאחר יעשה בןאך
 סברך שם לאחת ויק-א אחר כחיבהשלן

ויפרישנה
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 כי שד אנה %א נתיבה תעצהמשישנה
 המא שננ ידם ז"פ א"י ער לפלפלחמשה
 נמים ותה שיל עיפה בשרה שםלה

 שצל עד  להצניעה שיכול אעפש אפהיש ובשאר או וישרפנה פוצל עד השצנע שלאצחגץ
 : אהמם רברש אל נדבקת רפא כי עיסהבשרה
 שה נניח וי ספו" ירה הלשקמ

faאפר מעיקש חלה דרוויש ולא נמכה אתיקת 
 : לפלפל mw~n ביש חלההלהפריש

 פש8ירש מיפת חלה משהש שכח 1084
 תוכלנה לא *י: ה בים ער נצר%א

 ביש אבל * ויאכלנה יפריש השבת המהרבשבה
 יפה שד לתש יכול אפיה למהר נצראפ

8 הכשנירש מן 1 טממ חלהתצל 8  1 

 שקוץקיעפלע"8 "לשוטנך יסה ךישעא
 גי תמנה חלה ימול לבש%אפילו

 על לאשת הצשה מן עונה aeltn "מ5ךששא
 4ווף %א. וגפנ ם מהרש לקיןהנחלש
 * כהן בו שדר בבטן כש naen גל השדאלת

 : כהן בת אפילוש

ש טמטמהיב 1 1  הששה %ה מפ" 
fnwכברהט היפה ק עשה 

 עריבהן בשעת הככהות חוך קמח סערביןואז
 FDp~1 לבת חלה תושר "8 ובקמחועשיתן
 ממנו הפריש ולא עשה הדש וקמחשנעשה
 ]הנ"צ בעיסה סתבמל כי נלוח בכך שןחלה
 ללוש שאע כהוה מצאתי נתנאל רביםבשם
 הוכשר לא הדנן כי מים בלא בבשום חלהשויר
 לא וש"כ טכשוין אינן פערת וכףנמסמר
 חלתה ישרפו פאז שמאה לקבל 1 עימה_ווכחנה
 חלה לישל צרכה ואינה יקיזו מהוההחף

mnwקמ"ר ברמז לפנים מע צבר עמא מע : 

 סכונסע שהן גשמים ובגותייר נובע ובטעון נהר נמי פונלא נדשתןקינ
 שישר רפאם וההא אך צמא תדו ק"מ"יקי

 רשין השיהא ששונץ יהא כשלא סאה שטיה
 לסקופ ממקום להביא ושלא בחמהלשתית

 : צינורע"י
 אחרי שהוא גליה שבלת נרה 84שדץקיד

 לת ספרה אשי שביעיכלות
 אבל הבא שטיני יום  של לילה שהיאלפהרהה
 ולא בשמיני לא כלל לפנול לה איןביום

 לעקרת תפעה שלא בתה מרך טשוסבתשיעי
 שיריאימ ונמקות אצור והוא השביעי ביוםכן

 עומרי או ופריצים גנבים מפני בלילהללכת
 עם תיחר ולא השמיני ביום לפבול סוחרהעיר
 ופרין? ננבי בטגךם ואפילו הלילה עדבעלה
 ערב שהש השביעי ביום בחמיו לרויץא8ור'

 קולא דתרי השבת ביום למחרתו לשב%פגי
 : טק%יק לא הדדיכשף

 המוער בה% פמלהה שירע אשהקמן
 %ח1ץ בפוב לנקר להדי

 להחמיר באה ואם ' הצפרנים 18ציןדש81
 יש אם ומזה טוה וטוב בשיניהתחתכם
 : כדרכה שתגלחת לה לאמר מיה שפחהלה

 ואטר %א בבשרה אב ק ש לאםקפו
 הבשר ב1טק כ"כ הוא אםכולו

 וקרם נראה הוא ויום חוצץ אים נראהשאים
 תחמפ לאו ואם ריצץ אץ שרעליה

 : להוציאאהביו

 יו"ר של שגי בליל פב%הה 4ל אירע 84כםקיי
 והוא לאחריו או לפניו שבה אםאו

 מבעיורך צפרניה פנלחת במרצץ לחפיפתה וליל
  הטדמ  מסירה מבילתה ובליל d'p ny~wtש

 : ומובלת צפרנהץ תחתוגמיא

 אמר באב פ' בליל פנילתה אירע אמקיח
 מרנה אבל יטו מוצאי עד לפטללה

1אב  כדרכה ורוחצת למבול טותות בצ % 
  לובתה ינום ח' אותה וצך שאירע לבונהוימי
 אעה וביומו באב ם' בליל אבל כירכהלבנים
 ושח ברוק חלוק  *בשת אך ממש לביניםלובשת
 ל' שהשלימו אגל סינן ובר ' מדץ ונן טמהץולא

י%



 הפרנסספר
 אחר עד ירחץ לא ימים ח' אוהן תוך אבלוים.
 אבל רומי איש קלוניסוס רבינו משום באבט'
 כתוב אבלה בימי ופבילה בצנעא ראשויחיף

 : רסק ברמזלפנים

 לאחר בשרה על שצאה n~aee ד14שהקימ
 פעם תסבול החוצץ דברהפבילה

 היה אם בידה פבעחה שכחה אם ונןאחרה
 ולנענעו להחבאו יטלה שאין לבשרמרידק

 : אחרת פעם תפבולממקומו

 קבוע לטם דם לישה שרגילה 14שהקכ
 או לחודש מהורש ווסת להו"8

 ?רכה יום ואותה זמן אותה כשיגיע אחרלזמן
 שלא אחת לילה או אחר יום מבעלהלפרוש
 בסקי לראות רגילה היא אם כעד עמהישמש
 ואם הים מתחילת היום כל לשמש אסורההיום
 מוחרת שהורגלה כמו היום אותו בסוף ראתהלא

 וכ"מ שאח"ם הלילה בתחלת אפילולשמש
 בתחלת לראות רנילה אם וכן שלפניובלילה
 ואסורה שלפניו הללה בסוף לשמש פותרתהיום
 בלילה הדין וכן יוהר ולא לשסש רתם אותוכל

 לפוקדה ומצווה לררך לצאת רוצה אסואפילו
 ללה או יום אחת עשת מטנה יפרחובתשמיש
 : ופיומין רצף בדברי לפוקדה מותראך

 בי! אלמנה בין לינשא שתבעוה אשהקכא
 צריכה קפנה או נדולהנתולה

 קודם נקיש ז' לספור שים ו' עצמהלברוק
 מעולם דם ראתה לא אם ואפילו לחתןשהטבול

 נשואין עשתה ואם חיסור מהמת תראה שמאכי
 לישן החתן יתיחד לא אז נקיים ז' גמרקורם
 כיון אצלם לישן אשה אי איש וצריך הנלה;ם

 תקפו יצרו אולי מעולם עליה בא לאשער'ין
 האנשים בין ישן הוא לפיכך באיסור עליהייבא

 : הנשים בין 'שינהוהיא

 בין גדולה בין הנתולה את למנושאקכב
 מצוה בעילת בועלקמנה

 ביאה בתהילת ומרנשת דם ראתה ואסיפרש
 ותסהין ויפרוש בעילתו יגמור אלא יורשלא

 ו' לספור התחיל ואגלע הביאה אחר שיםנ'
 באותו עצמה ותקנח בחמין מיד תרחץ אונקיים
 : למחרה ושספור הישיב הםיב בעומקמקום

 ימי בל באשתו ליגע אסור ארם כלקכג
  שתפבול ער ליבונה ימי וכלנדתה

 ליבונה בשי להקל ואין קמנה באצבע אפילובמש
 ; ובללכלל

 דם בלא נקיים " לשב צריכה ידלריזקכד
 הנרה כשאר שתשבולקודם

 לנקבה ופ' לזכר מ' ליל ער לבעלה מוהרתובז
 אפילו לשמש אטרח הלילה ואותה המדהמיום
 היא הרי לכן גלדם אבל ' רם ראתם לאאם

 רם שוהו רם ח"ה - היהה אם אפיקןמוהרת
 בזחן איטר ונהגו הן קרושים ישראל אבלשהר
 הצבי בארץ ]הם" צוהר בדם אפילוהזה

 התרומות ומפר ההוס' אבל ובמערבובשנער
 לזכר ט' נל מלשנאם למטע דא"צ לרלזירפסקו
 נקיים 1' ופפירתה 5בילהה אדר לנקבהופ'

 נספר וכתב ד"א צוהר רם רואה אםואפילו
 לומברריא"ה ואגפיה בצרפת טהגץ שכןדגושות

 ! האיי וארץואשכנז

 על שנרות 5י והנקצית בשר שיזדנבקכה
 דאגם יהוד ,gp דושםעודדו

 השמד nYR שלא נין השמר בשעת ביןיתכרך
 קפלינא לא ואי לע, פלח גתם לו אם4שץכנון
 נשרף או נצלב ש ונהרג למיתה עצמו וממרלך
 ובנפשו בנופו השם שקירש כרן ראם קידושעל
 עליו ולההאבל עליו לקרוע חייבין ישראלכל

 ואשהו מדרשות ובבתי כנסיות בבתיולהמפירו
 וטו"מ שמים כבור משום עולמית תנשאלא

 , תצא לא נשאת ואםכטרו
 למשמש ארם תחב אמר חנניא ןזנ'אקעו

 בדי השיכה עם ע"שבבגדיו
 יש אם לראות העבירה מן הארם אתלהפריש

 טח5 או הלוקו בכנף קטרין או בביסו מעותלו
 הכל ויסלק עליו חלף סכים או כבגריותחוב

 : אמות ר' הרבים לרשות יוציאם פןמעליו
שכח




