
 האורהמפר122

 מתק"ם אין עצם לו שאין כי לן דק"מא כ( שריין שתא ירחי תריסר לבתר]רכדא[
 ; שרצים הלכות לחו סליקו ושריין: גרלי מאוכלא  והילכך  חורש, עשרשנים

 טריפות. שמק]קנ[
 משמאלא, ותרת' מימינא תלתא האומיתי לבר שייאר, אונות המש רבא אם-"(

 משמאלא, יתרת' מ.מ'נא הלתא ימצא ויבדוק ברגלים הבהמה את כשתולין הואוהכי
 בין וורד כעין שהוא הקטנה האונא ימין של האונות מן מהן אחת נחסרה ואם)(
 עומדת שהיא לפ' ימין, של יטלשה להשלים ותצמרף מנפנים ריאה[ ]של ערוגותשתי
 כמדרן שלא להרדי דסריכין איני חיתי ואם תצטרף, לא שמאל לצד אבל ימין,בצד

 לפ. טריפה, הסירכא על מורכבת שהאמצעות או האמצעות, על מורכנתעשהסירכא
 גדולתן, דרך שזהו כ'צירה, כסידכן אבל הס'רכא, ותנתק למקומן האונות יחזרושעדיין

 הנרולות, אומית שתי נשירות, לרופן הסמוכין אונין ד( כשירה, הסמוכאלאומא אונא וכןג(
 מאד הוא צר האונ'ן שמקום לפי לאונא, אומא בין יש הפרש ומה פריפה, לרופןהסמוכות
 שולטת הרוה ואין מזתמתן דופן נקנו ואם וכאן, כאן מדולדלות ואין לצלעות, האוניןודבוקות
 ואם אויר, בו ושולס הוא, רהב מקום האומות שהם ולסמה דאוני מהתיכה אבלבהן,
 בנקב הרוח ונכנס הסייכא ותתפר'ן ותרלוג הנהמה שתרתן פעמים סירכא בויהי'

 הסמוכת מירוש ה( לדופן, הסמיכה ריאה נקב, בלא סירנא שאין לפ' מיד,והטית
 לטריפות לה הוששין אין הצלעות שבין לבשר האונות מן דסלקא בסירכא ו(לדופן
 וטריפה. סתימה הויא לא בצלעות סכוך אבל לה סתימה בשר לה דהויאוכשירה

 ערותה
 : מע.א ג"ח שלפ:'1 במאמר הוא חורש. י"ב טתקיים אין עצם לו שאין כל לן יקיימא נ( נ"נ. סי' פ"נחולין

 בפררם נם נדפם תעריפית" .83כוק עליו רשום אשר הוה הם.מן אצות. חטש רבא אטר "()קב[
 תמם במפר הוה הסימן כל נמצא :ם האזרה. ממפר ע"כ פייס ובם1ף האורה. ממפר רכיוטיי

 האזרה. מממר שהוא צפן ולא המקור, הביא לא אבל טריפות" .פסקי ורשום ק"ג. כי, להראב"דרעים
 המלות דעים תמים במפר חמר ואזלי פעמים. חרגה הביאואשר

-tCC" 

 שאחר הם.מן ונם האורה"
 ע"כ. מאם ובפוף האזרה". בממר .כתוב ושפורם קנ"ה בם" רעים תמים בעל הביא ה;ירין שמת דיןזה

 ע.א. מ"ג הנלין כגמרא הוא טעימאיה, נהרתי מ.מ'נא תלהא לריאה ארות ה' רבא אמר התחלתווטה
 ממפר בפרדם וגס כי. בכ"י גם כ"ס ט'. הקטנה האונא ימין של השמת טן טהן אחת נחמרה ואסנ(

 מאשן אחת :הסר ואם טרימה, שמאל של מא1:1ת אחת נהגתה ואם הגירסא ונ' א' בכ"י אבלהאורה.
 טריפה, א' שמאל של האומות מן נהמר ואם ה:י' שם דעים תמים ובספר וכו'. הקטנה האונה ימיןשל
 שהסנרה' והמלות האוננת. צ"ל האומת במקום להקן 'ש טריפה( )א' 'rtD של האזנות מן נחמרואם
 דעים ובתמים ובפררם ונ' ב' א' בכ"י בשירה. לאימה nc~ccn אונא וכן ג( למחיק. יש טריפה".א'
 המריכה. זצ"ל הסמוכה בטעות בפרדס נם לטינו. כן לתקן יש לכן לאונא. המרוכה אומא ובןהני.

 כם'דרן לאונה הנר1כה אמא הנ'רנא א' בכ"י אבל ובפררם. ב' בכ"י הוא כן לטינו איתאוכאשר
 הוא רע.ם תמים ובמפר טריפה. כמידרן שלא המלות :שמטו גי וגמ.י מריפה. כם'דרן שלאכשירה
 ולא כ.'. בכל ול'תא הומסה. :מצא טיסה. כמררן שלא המילות וארר שהבאתי. א' בכ.י שהואכמו

 הום'ף 1וה 'קר" בר 'עקב רב' מפי והכשירה לאומה מאדה רב' לפ:' מעשה שבא ראית. "ואנ'בפררם
 האזרה כדרמת )הוא באומה המרובה ואצא היינו ר-ה ע.ב מ"1 הנלין מרש"' והוא דע'ם תם'םבעל

 כ!,. לאכול ל' והתירה 'קר רכ' בר 'עקב רבצו פ' את ושאלת' ל"ר. בא wro" אצלה. והואשלפנינו(
 אימנת שהי כשרות לרופן הממ1כ.ן ארנין ר( באריכות. ה"נ, ר"ה בה!ם' 1ע.ש בנה. שהאריךע.ש

 1;' כ' א' בב"- הכין שהוא כמו הברובות, וכן הכר:כ'ן. להקן 'ש טר.פה. לדופן הממיכותהנרגלות

 כו'. לדפן הכמכה פירוש ה( המרפ.ם. א! המעתיק בשעה זה כל :שמט במררם אבל -clp.ובתמים
 המלה ו:פ.רה פירש כתוב שהא כפק א.ן נ"ל. ריש פ.' לרופן הממיכה ריאה הבש שם דע'םבהטים
 בם'רכא 1( מתם. פ" כה!ב ובפרדם כ"' בכל כ' "ז"ל" מלת !היכף ר..לן. בגי' בעשיה המעתיקמיר

 האזמור מן רם:קא רשם ובהמים וג, ב' בכ.' אגל ובפררם. א' בכ.' כ.ה לבשר. הארות מןדבלקא
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123 האורהמפר

 מ' על ואף לצלעות, האומה מן ו( הס.יכא שעולה בזמן הבהמה למרוף נהנוועכש'1
 )דאב.'( מיטמ,ה יהודה כרבי דהלכתא ה( לחו דמבירא צמח.ם. 'בהן בוע. בריאהשאין

 בריאה וא.ן לצלעות מריכה שה-יאה בין טריפה, זה יאחר יה אחר ראמר]ראבימין
 עלמא נהוג והכ' וטריפה, לה' הושיטין אבעניעות בה uttut בין אבעב;עות, שהןצטחים
 עצמה בפני עומדת 'כהוא לפי מניפה, דפויכא היכא כל י( דווררא ועניניהאי(

 הלב[, לשמנזנותא נאו דהיה לשטנומהא 'טנכרכו אזמין או ואונ'ן האונות, בסדרואינה
 ]לסמפונות )לסרת( או הלב לקנה או דגרנית, או רכברא, או דליבא, למרפשאאו

 כנף 'טהוא נדווררא[ ע'נונויתא של שהוא לטרפשא[ או להית או האומותשבין
 שעולה ם. על ואף טריפה, מאיו ~rns הסירכא ייעולה בזמן .דליבאטרפיטא
 ושמנונית סמפון וב'ניהון מכאן ואחת מכאן אחת ריאה יטל אונין ךטת' י"(כנפיחה,
 באותו מכאן או מנאן האונוה משת' באהד ס.רכא ונמצא י3( ביטדיה, דבוקשהוא
 ואם וכשירה, נבראת כך אמדנן למסה עד לו ובא הלע מעיקי דבק אםסמפון
 ואין היא, סירכא ודאי הא אמרינן דבוק, והשאר ס.רכא מעט אפילו מזה זומפיצות
 מאומה בידך ידבק לא משום עובר יג( דבק באלו שמכשיר מי וכל וטריפה, בדיקהלה
 סכין מכיאין בנפיחה. עולה יטאינו קשה דבר הוא אוטם בה שי'ט ריאה הה-ם:מן

 מונלא[ שם אין ואם הוא מונלא מחמת ]וודא' טו( כעגלא ייט אם יי( אותו,וקורנכן
 היזק מבצבץ אם בריאה ונופהין נוצה או רוק האוטם '2ל הק-ע במקוםמועהבק
 שינשה בידוע מנצב'ן[ הניצה אי הדוק אין זאם היות, שיש לפי נשייה בנפ'הה]ועולה
 המממונות שיהיו ובלבר כשירה, כקיתון ונשפכה מבפנים שגימוהה ייאהוטריפה.
 ]בקערה[ שבייאח המים ויטופנין חרס[ ]של קע-ה מביאין אותה, בזדק.ן וניצרקיימ.ן,
 לאו ואם וטד'פה, הסמפונות שנימוהו נירזע לבנים, נוונ-ס המים בתוך יוצאיםאס

 ארומה שהוא ריאה טייפה. לבשך דומה ואם כשק-ה, ככבר '2סרא'תה ריאהכש.רה,
 כדיו שהורה כש.יה, ממש יטהור ולא '?הזר 'כהוא לכחול דימה אם ירוקה, אוכדם

 שח.טה קודם אם יודע ואינו נה ממשמשת הסנה 'ט.ד במקום שניקנה ידיומריפה,
 מנקבין באומא הנקב נמצא אם בצידה, אוהה מבקבין ניקבה יטה'טה לאה- אםניקבה
 שהיטה לאחר דבידוע כשירה, לזה[ ]זה הנקבים דומין ואם אדית, שבערוגההאומה
 אם.לו לאומא, וטאונא לאונא, מאומא מקיפ'ן אין אבל טריפה, לאו ואם]מקנה(,
 הרבהי בועות בה שיש ריאה כשירה, זנים מים או מוגלא, מלאה ריאה ערוגה.כאותה
 בין גדולות בין כסלע; הן קיטות או לחות בבועות שיש בין לזה, זה סמוכותואינן
 וטריפה בריקה לה אין לוו זו וסמ'כות הרבה בועות בה ש.ש ריאה כשירה,קטנוה
 שעכשיו פי על ואף לזו וו הבועות הטייך והנקב הבועות, יטתי בין נקב שישלם'
 אהת ובועה וסריפה. הריאה נקובה ותהא הבועות, תתמקמקו זמן אחי הנקבנסתם
 אחת לחברתה, שבאחת מה שופכת אם בצידה, אותה ונוקנין קוף מניאין ליטניםהדומה

הערות
 לכשר האומות מן הביא דע.ם בתמים אבל :בסידם. כ'. בכל כיה לצלעה. האומה מן ו(לבסר.
 .כתמים ~בפרדם כ"' בכל הוא וכן תק:ת' כן ראבימ'. משם" יהירה כרב' רהלכתא ה( לצלעות.במקום
 ע;~:'תא טבה' לה ,קר' מע"א '"ו היל'ן ע.'1 דו~רדא, ,י;ו:'הא ט( ע"א. מ"ח הלין ב:ט-א 1ה.ארעים.

 היבא כל '( זאר.מה. קל'שתא שם על ד,.ררא קשה אצה א':ז:יתא כס. ע';1מהא ~פ'רש.'ג~,ררא.
 :' ג' א' בכ.' אבל בסררם זג"ה ריאה. של א.1'ן .שה' '"( רצר'בא. בטשה רע,ס בתמויםרנר'נא.

 אבל בפרר:. יכ.ה האציה. משה' באחר מ'יכא וזמרא 'נ( רעש. בהמים היא ,בן ערוצה. ושה'הנ"
 ההרס. מן נ,א,מה בירך 'דגק לא מש,מ ;:בר 'ג( השמיה. משה' ה;'רמא :' ב' א' וב:.' דע'םבתמם
 כמ, הימפת' מסלא. מהמת ירא. טז( מרעה. לשה פירש מילא. .ש אם 'ר( י"מ. י"ס דגים הואסמק

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 האורהמפר1%

 ואין הבועה[ ]וניקבה בריאה בועה יש ואם ופריפה, הן שתים לאו ואם וכשירה,שא
 נדרך מקיפ'ן ]אין( rg) מקנה שהיפה לאהר ואם ניקבה שחיטה קודם אםידוע

 אבל שהיפה ולאחר שהיפה קורם ]בין יז( להבחין יש שבריאה מפני בריאה,שמקיפין
 : נפעה תולין בו ממשמשת הפבח שיד במקום הריאה ניקבה ואם להבחיל איןבבועות

 הנידין. צומת דיןנקד[
 ירך שמופת נשירה, ידיה אבל רנליה, דוקא פריפה, רנליה שנחתנו בהמה5(
 באיזו ג( הא-נונה, מן למעלה אם'לו 3( בשירה, בבהמה יד שסוסה פריפה,בבדרה
 שנסכית אחת הן, ארכובות שלש בשוק, הראש עם הנמכרת טארכובה אמרו,ארכובה
 והוא באסותא, ועייל בוננא 7( בה דאית ואחת הימנה, למעלה ואחת הראש,עם

 רעומה הנידין צומת מן למפה הארכובה, מן למטה דקתני והאי סכולן,למעלה
 נחתנה כ' הראש עם נמכרת טכולן דלמפה דההוא קבועי אמצעית בארכובההנידין
 הנידין צומת שנוטל דומן ו( טרימה, מהן אחת נחתכה כי עלייתא תרתי ורגך ס(כשירה,
 ממקום טבח., ]רפןעי[ )דפרהי( היכי ערקומא דעילוי הגירין צומת הן וא6 ז(פריפה,
 צומת הוו לא בלועי הנידין צומת הוו בלוטי ח4 שמתפשפין, מקום ועד צומתיןשהנירין
 מניין. רוב איבא הא אלומא איפסק י( קשיני וחד אלימא חד הוו תיפי תלתא י(הנידין,
 חד איפסק הווי 3היטי[ שיתסרי בעופא י5( הלכה. וכן בנין רוב איכא הא קפיניאיפסק
 והלכתא יג( כשירה, וחד חד מכל הסרבל כהופ אלא אשתייר לא אפ.לו ינ( נ-יפהמינייהו
 ואם כשירה, רובו את הופין ובשר עור אם להזין, ויצא העור ומקב העצםנשבר
 הארכובה מן נ'טברה ואם :ו( הקיפה ורוב עוביו רוב ין( רובו, וכמה יד( פריפותלאו

 האיכובה מן ואם ]מ-פה(, )כשרה( ולמעלה הארכובה מן ]כשרה[ )פסולה(ולמפה
 ולמעלה הארכובה מן ואם כשר, והיבאר ומשליכו העצם את חותך העצם יצאלסמה
 ולמיגלה הארכובה מן אפ.לו רובו את חופה העוד היה ואם אסור, הבל העצםיצא

הערות
 ובהמים כ-' כב. שהוא ם תמתי כן מקיפיו. איו ט,( בפררם. נם וחסר רעים. ופתטים כ-י בכלשהוא
 אב" רעים. ובתמים וג. א, בכ"י וכ.ה השפתי כו' שחיפה קורם בין י,( ג-כ. :שמפה בפרדם אבלרעים,

 : ג-כ חפר ובפררם ב'בכי
 ח43 האורה" ממפי .ע"ב לתון הצי: הם.מן בסוף אבל האורה. מספר לחצי: המו.ל שכחי ,וארשוי וכרפוי האורה. טספר והוא רל.1 מ" בפרדם הוא פריפה. רגליה שנחתכו בהסח ק]קד[

 ה ק: ם" להראב-ר רעים המ.ם בספר הסימן כל נמצא וכן האורה. מספר לנכון רשום קושפ,בדפוס
 אבו תיבות הארכובה, מן למעלה אפילו נ( ע.א. ע.ו חולין בטש:ה ועיין האורה. בספר .כתובוהביא
 יד בשגורת כן שאין מה רגל שבורת על רק כן לא רב:טרא מהם. שלמעלה לטה שייכות להםאין
 תראה וכמי רמם'אהלוה פ"ק סוף יד,עיין על ולא בהמה רגל' על אם כי נופל אכו ארכובה הלשוןונם
 ע-א. :.ב חולין רש.' ע"1 באט,תא. ועייל בוטא ד( שם. חולין אמרו. ארכובה באיזה ג( כאן.חקר

 הקוק וכחיליה עיי כטין סעופה הצלע  וראש טבחפח  אסותא עלי, כוכנא פי' כהב בוכנא ערךוהערוך
 נחהכה כ. על"תא תרתי והזך "( עכ.ל. בהן נננם'ן הצלעות ראשי ושנ, הצרדם טש:' טכתשתכסין
 ה:י' רעימ ~תמים ובפררם כ-י בכל שפיסל. רומן ו( כולייתא. חרתי ותך בפעות בפרדם מהן.אחת
 כפ'רש.י. וע"ש ע.א. ע.ו חולין פבחא. רפרע' היכי ערקומא רעילוי הגירין צומת הן ואלו 1( שנימל.וכן
 רע.ב. ע.1 ה~ל.ן כ~,. קס'ני וחד אלומא חד הוו חנט. תלתא ט( שם. שם העדין. צוטת הוה בליביח(
 אלומא איפסק הג'רמא שם בגמרא חין. רוב איכא הא קטיי איפסק טנין רוב איכא הא אלומא איפפק'(

 אפילו ינ( שם. נטרא הוו'. חומי שיתסר' בעופא '5( ברן. רוב א.כא הא קמיי איפסק בנין רובאזרא
 עזר אם להוין ויצא העצם :שבר ת.ר שם בנטרא טו'. העצה :שבר והלכתא 'ג( cv- שם אשתיר.לא
 אחא כ' שם בגטרא הקיפו. ורוב עוביו רוב ט'( שם. שם ריבו. ,כמה 'ך( סותר. רובו את חופ'ןבשר
 הארכובה מן :שברה ואם ru) בפ'רש.י. ע.ש הקיפו. רוב לה אמרו עוב'וו ריב 'וחגן רבי אטר ר'מ'רב
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 זה לאו ואם ]מותרין ודבשי "אבר קים, הבשר רוב אס העצם נשבר יו( כשר,נמי
 אסור האבר לאו ואם מיהר, הה זה קיים[ בשר אם האיכונה מן למכה אסורין,וזה

 שמא היישינן טיפה, בעוף נף שמוטת מריסה. בבהמה ירך שמוטת יה( מותר,והביטר
 נריקה צריכה באנמיה מכה ,טנמצא ]ועוף יט( בריאה, בדיקה וצריכה הריאהניקבה
 ונופחה ריאה ,טל קנה נפי וטכניסה דק קנה של שפופרת מביא בודקה וכיצדבריאה[.
 מוצ,ן אותו בורק'ן וכיצר שלו, בכבד בודקין שלו, בכבד מרה שאין ועוףובודקה,
 ואם וכשירה, למיה בלעת'ה וכבד הוא מרה אמרגן בכבד, מר טעם יש אםאותו,
 טריפה[. לטעלה ]אבל כש.רה, הארכובה מן למטה רגליו שנשברו ועוף סייפה.לאו

 ק"סת, המדין צומת אם כ'ט'רה, הנידין מצומת למטה דאמרינן והא בבהמה,כדאמרינן

 לטרקא לטיהם איכא א. אבל שרצים, לשאר או stlnS למיה'צ דליכא היבא מיליהני
 נודקין וכיצד בהגורא. נך'קה צריכה בקדרה, או באומצא מיניה למיכל בעי אידהויא
 השפור rc מתנפלת ואינה השפור על עומדת אם נשפוד בתנור הנשר חוליןאותו
 'צנשכה בידוע השפור מן הנשי גומלת ואם נה'?. נשכה ולא הוא שבריאהבידוע
 אלא בו נשתייר ולא כנפיו שנמרטו או רנל'ו או אגפיו נשברו אם ועוף ואסורה,נחש
 העצם ויצא כולו, שנשני לגוף במהובר השלישי האבר rily של ונף כשר, אההכנף
 ואי מייפה. העוף אותו שעליהן נבשר ולא בצלעותיו, מנה שום נראית ולאלחו'ן
 מן אבר משום דאסור ליה שדינן אבר ההוא ק"מ הבשר רוב ואין דעופא נפאא'תבי
 'טל"טי פרק מותר, דצני ראשון פ-ק שנשבי עוף ונף באבילה, 'טרי העק; ושארהח'

 אסור, הגוףדלהרי
 בעוף, טריפות אלו סדרןקה[

 ראשה. על חולדה היכתה הנרנרת, ופסוקה הוושט, נקיבת בעוף מךיפית אלו"(
 מעיה. תני ונחסרו לאנך נפלה הדק'ן. נ'קנו הקרקבן. נוקב טריפה. אותה י?ערטהמקום
 וכבד וקורקבן בלב אמרו מעיים ננ' ואיזה 3( כשרין אדומין אם פסולין ייוקיןאם

 דרסה ג( כשירה. כדינם האך'מו ואם פסילין, הוריקו אם ולכך אדומין. להיותשדינם
 כשירה, ושהטה לעת מעת '?התה אם ומפיכסת. בהמה שרצצתה או בנוחלוטרפה
 שימט וכיון איברים, ריסוק משוס אסור המים. פני על שנסנט עוף ד( מייפה. לאוואם
 הוא מיא א'מור למטה, מלמעלה אבל לנועלה. סממה אלא אבדן ולא ריו. קוטתומלא

 למעלה, מלמטה שנא ולא למטה, מלמעלה 'מגא לא הם. עומדים טים ואםדאשפליה
 חיייטינן, לא לציבא וקרסיה ציבא שדא )א"א( ואי ה( כסוגיא. קא ראיהו היייטינןלא
 חיייטינן, בטיני עביר כותני 1( הייטען. לא קיסרי ביה לית ה.י'צינן, ק'טר' מקרניאי
 היייטינן, לא ונפ"ן דייק היייט.נן, נפיץ ולא דייק ;( חיישינן. לא כטוני עבירלא

 ערותה
 גבל שהנא כמו פרפה. צ.ל כשרה ולמעלה הארמ.גה מן וכן כשירה. סצ.ל תקנתי פסולה.ולמסה

 בסים והוספתי שם. ,טרא ק"כ. הבשר ריב אס העצם :שבר י[( רעים. חמים וגספר ובפררםכ-י
 שהיאכסו

 לזכוי
 וע-ש ע"א. נ-ו חולין בבהטה. 'רך שסומל יה( ובת.ד. ובפררם כ-י יבכל שם בנטרא

 ,בת"ד. ובפררך יד כתני גבל שהא כמו ה1מפתי בשפיה. מכה קמצא יעוף 'ל( ובתוס'.בפיניש-י
 : ע-ב :.1 חולין ק:ה. של שפופרתג(

 הם'מן זה מחובר רל,א ס" בפררם :ם כ.י בבל ;.א. :-י ה:ל.ן טשנה בעוף. פריפות אלו "(ןקך[[

 :,ו שם ;מרא וכגר. וקורקבן בלב אמרו מעים בזי ואיזה נ( שלמיו. המירין צומת ר'ןעם

 הכויזה גי טעות ויה חילדה. דרמה המדפים ה1ם'ף 1גפרדם שם משזה בכותל. ומרפה רריה ;ןע"ב.
 צ'גא. שדא וא' ה( ע.ב. :-א חולין הבים. פר' על שההבט עוף ר( שפייש.'. גמי כרנל'1 ארםדרסה
 כנברא חיישי:ן. ;מה :עורת ס( שם. שם :מיץ. ולא רייק ו( שמ. שם בטווי. עב'ד כות:א 1( שם.שם
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 חיישינן לא הדק חול היישינן, הנם חול ט( ח"ש'נן לא דקה היישינן. נסה נעורתח(
 ]בזנא[ )בוזני( ועביר תיבנא י3( ח"שינן, לא דרכים ]אבק[ י"(' חיישינן נהילא קופסאי(

 שערי חיישינן,יד( רמינ"הו וכל חופי יג( חחיט'נן, לא ]בזגא[ )בוונ'( עביר לאה'ייט.נן.
 וחפצי, מהימצי לבר היישינן לא קטניות מיני בל טו( היישינן. לא דמינייהווכל
(rgה"ש'נן, דםריך כל חיישינן. לא דחניש כל דמ'לתא כללא )בדבקה שנצוד ועוף יו 
 זכרים כ( כטירה. וממניא שהא ואי יט( טריפה. נפא בתרי יח( כש.רה, גפאבחר

 הגי  כי(  ח'ישינן. לארעא נמיל ואי איברים, ריסוק מ'טום נהם אין זה את זההמנגחין
 אין המטנהים ]בית כ3( איברים, ריסוק משום בהם יש ננכ' ]רפתקי[  לרנוניי(ריביי
 'טאמיו נמייה כג( לארין, שמגיע עד נקרקע נועץ צפרניו א.ברים[ ריסוק משוםבהם
 בד.קה צריכה אינה לעת מעת שהתה אם כלה החלל נל כנגד כך( בדיקהצריכה
 פי על אף לעמור. ידה עק-ה כו( לעת, מעת בדיקה צריכה אינה עמדה כס(וכשירה.
 נשרה אס- חסדא ורב כ(( הלכה. שלא פי על אף להלוך, רנלה ]עקרה[ עמדהשלא
 אסור, שתא ירחי תריסן ליה דמלייא עד דריסה וסמק עמדה, שלא מי על אףלעמוד
 אטטא, וער דמוהא ]מכפא[ גע( )מספק( בריקה צריך חיותא דמידרסא וחיכיכס(

 ערותה
 :בעוליי שברי נעורת ופירש"' חיישי:ן רקתא איתאשם

 לפינו :ם אותו. כשמ:פצין הפשתים טן ה::ערין
 :.כ דף שם הנם. הול ט( :עורת. הוא ונם הרקה מן דקה ופירש"י חיישי:ן. לא רקרקתא שםבגמרא
 כמו חיישינן צ"ל חיישי:ן. לא דרכים אבק '"( בפירש.י. ע"ש פע"ב. :"א שם נהילא. קיפמא '(רע.א.
 ערך בערוך הובא וכן בפירש.' ע"ש שם. שם והיא כצ"ל בכא. ועביף הושא יג( שם. בגמראשהוא
 דמי:ייהו וכל שערי יד( שם. שם דמי:ייהו. וכל חיפ' 'נ( כ"י. בכל ל:כון הוא וכן חבילה. ,פי'בזגא.
 כל טו( חיישי:ן. לא שיף מהר"מ נ" השים בסמורת שם ,כתב חיישי:ן הב" שם בגמרא ח'ישינן.לא
 בהט אין קטרות מ':. כל אחרת גירסא לפ:':ו בזמרא וחפצ'. מחמצי לבר ח'ישי:ן לא קשיותמצי
 ריסוק משום בו יש חפצי אברים. ריפוק משום בו אין הימצי רוביא מן לבר איברים ריסוקימשום

 והפצי מהמצ' לבר ח.יש.:ן לא קפדות מס' כל הפצי בערך הערוך נ" אזלם בפירש"'. ע"שאיברים.
 ושם די חמץ בערך נם השלם בערוך וע"ש בה"א. המצי הנ" ה'הה לפ:י:ו רק האזרה. כ:ירפתהוא
 כשארו חיישי:ן" לא קשיות מס' .כל המלוה :שמטו ובפררם ע"ש. העיקר הוא וכן מחימצי. לברגורם
 וג' א' בכ"' אבל בה"א הפצי ג"כ הנ" בי בכ"' וראיתי וחפצי. מחמצי לבר[ ]צ"ל לבר המלותרק

 בכל הוא וכן חי'שי:ן. רסניך כל היישכן לא רחביש כל דמילתא כללא טו( בחי.ת. חפציהגירסא
 משריק לא איברים רים,ק משום ב, אין רמשריק מידי כל רמילתא כללא הנירפא שם ובגמראכ.'.
 דחפוץ כל המילתא כללא משובשת ה:.רסא ,בפרדם בפירש.'. יע"ש איברים. ריםוק משום בויש

 בזמרא עיין ברבקה. שניצור ועוף .ו( האחרים. ובב" לפגינו כמו וצ.ל חיישינן. לא רפרוך כלחיישי:ן
 שהא ואי 'ט( בפירש"י. W"V חריפה. :פא בתרי יה( דבק. ערך השלם בערוך ועיין ובפירש"י.שם

 שהויא[ ואי ]צ"ל ואישתויה :' ובכ"י כשירה. ומסג"א וקיימא שהייא ,א' וב' א' בכ"י כשירה.ומטני
 ע"א, 1.א חולין המשחין. וכרים כ( כשירה. ומסגייא וק"סא שהתה גוי ,כפרדם כשירה. רמסניא,קיימא

 חוששין אין שם הגיי :ם בפירש"י w"D1 רכבי. רוטרי הני הגירסא שם בגמרא ::בי. רותקי ריכרי הזיג"(
 מחמת דמחוירן כל ,ה.מ איברים ר'כוק משוס בהן 'ש ::כ' דפתקו דוברי הני ,כפרדם איברים.משום
 בית גג( שם.  השיא כלשון והוא עבר. טעליא ]תשובה[ והשבה( תשובה מתמת מהזירן אכליראה

 הוא :שין, צפר:יו הסיום ונם ע"ב. :"א בגמרא והוא ובפררם. כ"י בכל שהוא כמו הוספתיהמגבהים.
 כל תנד ;י( קנ.ה. סי' בסוף רעים בתמים מובא ,מכאן שם. :מרא שאמרו. :פילה גג( QW.בזמרא
 כמד דע'ס בתמים וכן החלל. כל כתר רש.' :'רמת ,:ם כולו. ההלל בית כסד שם בזמרא כלו.החלל
 לעת מעת צריכה אינה עמדה שם בזמרא לעת. מעת בריקה צריכה אפה עמדה גה( כ~ל~. ההללכל

 לעת. מעת שהזיה צריכה אפה הלכה ולא ועמדה ה:: מן ש:סלה קא' אמת:'ת'ן עמרה ופ'רש"'בריקה,
 'רה. עקרה השא דע.ם בתמים ונם לעמור. 'רה פשמה הו" שם ממרא לצמור. 'רה עקרהכן(

 צ"ל ח'ויהא. רמיכרסא והשא בטעות בפררם ה'ותא. דמיררסא וה.כא כה( שם. שם אמר. הפרא ,רבכ.(
 אילמא. ר"ה שם ובתום' כפירש"'. וע"ש ע"א. :"ד חולין ענן אסמא. וער רמוהא NDIQ כע(רמררסא.
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 ום'מן טריפה. להדיא סומקא איכא אי )( מיניה מיטרפא מינקיב דכי דוכתאובכל
 שנים תוך 'לדה אם ובנקיבה בזכרים הודש עשר שניםלטריפה

 עש-

 'טרייא 3"( הידית

 :לאלתי
 פצים. מעולי הלכות]קח

 למיעבד.נהו זיגתא תותי ביעידאיתבינהו הם מהו ומאי 3( מותרות, ביצים ניעוליה(
 מארעא ]וספנן[ נצים נמי אי עלייהו. יתיבא ולא עתא ודהקיתינהואפרוחים
 זנתא דרמ'א וב'עהא איהייטו, דילמא להו למיה'2 וליכא שכיין. אפרוה'ם עבדןדלא
 טמאה וביצה ג( הה.. מן אבר משום בהו ולית שרייא, החיצונה קליפתן גמרולא

 והינא ה( מותר, טריפה ביצה 'טל ואפרוח אסורה, טריפה וביצה ד(אסורה
 הציבה דביצה אפויות, כולן באלף אמילו אחרות, בצים בהדי טריפה ביצהדא.ערבא

 דום נשבת דנולדה היבא בטלה, דלא אמרינן כי דאמרי ואית ו( בטלה, ולאתא
 דאין שריפה ביצה אבל בפיל, לא באלף ואפילו מתירין, לו שיש דבר ליה דהויטוב,
 ואחת בש'צים אסורה, והיא וששים ביצה רובה וצריכה ו( בטלה, ודאי מתיריןלה
 עם שנתבשלה טמא עוף של ביצה אבל אם-וה, בה דאית מילי והני מותרת.והיא
 כלום, ולא דניעי לן דקיימא שיעור, צריכה וא'נה אוסרות, אינה טהורותביצים
 מן בלעה דאמיינן בחלבא, למינלא אסור מ( בישרא בהדי האיתבשיל וביצהח(

 :בישרא
 ודם. חלב איסור הלכותנמו[

 ליה ושלקו מעיקרא ליה דטוו היכא אלא בקרירא, כברא למיכל אמוג5(
 שמנא טחלי אבל 3( כבדא, מ.לי והני אסור. מעיקרא ליה שלקי אי אבל הכי,בתר

 שרי, בשרא תותי בשפורא ומ.שפודינהו מהלי בין כבדא בין והלכהא נ( הוא.בעלמא
 לפי בישרא עילוי בין בשרא, תותי בין לנמרי אמור ולדידן אסור, בישראעילוי

 ערותה
 וב' א' בכ:'י לנכון וכ"ח אטטא. ועד רמ1הא מכפא וצ"ל מ1הא. וער ראטמא שכפא בטעותבפרדם
 כ"י בכל ב"ה להריא. סוטקא איכא אי )( איוטא. ער דמוהא סיפא בטעות נ' בכ.' אכל דעים.ובתמים

 כהה זה אחר לאלתר, שריא )"( להדיה. תומק"א א'כא אי בפעות בפרדס אבל רעים. בתמיםנט

 ועצם ורגל .ר ושבורת הנידין צומת הלכות להו מלוק א' וככ.' טריפות. הלכות סליקו ג'בכ"'
~yv, וגמילה ודריסה ועוףבבהמה : 

 גיעולי ד"ה שם ובת1כ' שם. ברש"י ע"י ביצים ג'עול' ,פ" ע"ב מיד הנלין מ1תר1ת. ביצים ג'עול' ,(]כ;ן[
 ולשון ננטר1. שלא ביצים ימפלת רחמה בית על התרנגולת שהכו שפ" הערוך בשם1הב'א1

 פי' חולין הרא.ש ונם שלפנינו. כערוך זה נמצא ולא כ"א(. )איוב יגעיל ולא עיכר שורו כמוג'ע1ל

 ה' הבה"נ לשן הוא זה כל כ1'. נ'נה1 ומאי ג( טוב. יום במעדני וע"ש הערוך מ" הביא כייסם"

 טריפה וביצה ד( בבה.נ. ליתא זה אם1רה. פמאה וביצה ג( ע"ד(. קל"א דף 11י:'צ.א )רפוסביצים
 ביצים בהרי פריפה ביצה דאיערבא והיכא ה( ע.א. ל.א תמורה מ:טרא והוא שם. כה"גאסורה.
 דאמרי ואית ו( ע"ב. ל ביצה מגמרא !הוא ק.צ. ט" תשובה שערי הגאונים ובתשובות שם. בת"גאחרות.

 אמר הובא שם בבה"נ אסורה. והוא בששים ביצה רובה :חריבה ;( ב1ה. כאן למ' ל' )ורע לאכו'.

 וביצה ח( ע"ב, צ"ו בחולין והוא אפרוד. בביצת 1ה"מ המרן מן ביצה ואין בששים ב.צה נהמןרב
 אשר ל( קצ.א. סי' תשובה שערי ה:א1ו'ם בהשגבות הוא וכן ש:. כה"ג בישרא. בהריראיבשיל

 ומי, בכטכא. למיכלא אמיר הנ" בבה"נ אבל שם. תשבה בשערי גם כ"י. בכל כ.ה בחלבא.למיכליה

 : כמך ערך השלם ערוך עיין והמאה. דהלבא ;ם'בוי בו שיש סע,רח לקוה תבשילמ.1
 טחלי אבל ג( ע.ב. ק'.א בחולין יעיין כקי,רה. נתבשל אם ר",. בקדירה. כברא למ.כל אביר "(]קז[

 בין בברא בין הלכהא טרימר דרש שם. שם כו'. 1ה'לכתא ג( שם. ש2 הוא. בעלמאשמא

 ח"ב היים ארחוה ובעל ס"א. ט" '1.ר כטור 'ע"ן שם. 1בת1ם' כפ.רש-י ע.ש כו' בטרא תות'כהלי

 תל.א כ,. חולין המרדכי וגם שלפנינו. האורה למאמר וכוון כ1'. כתב 1"ל 1הר"ש מביא 356()צד
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 עליון. התהתון ונמצא השפור זנב שמים ופעמים האש, אצל שוכבין שלנושהשפורין
 אסור כברא תותי דוגי בי איבא ואי ד( למעלה, שם'הם בתנורים חולין היו הםאבל
 : גןפי דכבדא דרסיה(

 הכחל. דין]קי['
 בפני בשלו ומות-, SY'1 עובי א'נ1 קרעו לא הלבו, את ומוצא קה-עו הכהל"(
 חטיי בכותל, ומהו ועיב 'צת. קורעו כיצד 3( מותי. הדשה בקד.רה בחלבועצמו

 לב'טוליה אבל לכתה'לה לממווייה שרי הכי ליה עב'ד דלא והיכי בקדירה,לביטולי
 : לאלכתחילה

 כבד. דיןנקז[..
 בצלי בין נתבשלו כן ואחי לנמרי, העוף מן ניטל והוא בתבשיל שנמצא בבד"(

 תבשיל ושאר הבשר בין ב'טיטים מ'טעריס הניטר ושאר התבשיל עם בקדירהבין
 ובשר הדם, כנגר ההיה שההורה אלא הוא, דם שהכבד הוא, כבר מין לאודב'טר
 א'סורין כ'טאך בש'טים ליה ומ'טעיינן מנו כשאינו מ.ן ליה הוה והירקות והסיקהעוף

 אבר עם הכנד ונשאר העוף התך אם אבל 3( בשש.ם, שהם cYe במתן'טבתורה
 הת'כא הוא וכוליה ככבד, גרונית בה תלו' שהאבר התיכה אותה כל העוף, מןאחד

 אותה כל כנגד 'טשיס להיות שצריך מ'צעיינן, התיכא בכוליה משערינן וכידא'סורא,
 לא מינה לענין ככבד, נידונת שיעורא דלענין נב על אף עוף ומיהו כולה,התיכא
 באותה ctettt אחר ממין בקדירה אין ואם שהוא, העוף ממין אלא ככבדוהשיבה
 הכבר דאלו הוי, במינו מין דהא ממינו, עופות במאה ואפילו בטלה, לאההיכה
 אבל הוא, כבד מין לאו דכולהו ובקיבה ובמרק נעוף הכבד נהשנ לנדוכשהוא
 כמי מין כל וממלקינן אסו-ה ההתיכה כל הו' העוף בהת'כת דבוק כהשכברעכשיו
 מוחית, בה תלוי שהכבד ההתיכה בכל ששים ותבשיל במרק נשא- ואםשא.נו,
 בטיל, לא במינו דמין להו מבירו דכולהו אסור, הכל לאו ואם אסורה, עצמההתיכה
 רכל ג( להו מבירא וכולהו כילן. החתיכות כל ואוסרת נבילה, נעשית עצמהוחתיכה
 אבל ומבטלו, עליי ינה מינו זשאינו שא.נו כמי מ.נו את סלק אסר ודבר במינומין

 הכבר כדאמרינן ד( מותר והכבד התבשיל כמותו, ~D'W בהבשיל ואין לבדוכשהכבד
 : ונאם-ת אוסרת מתובלת ואם נאמית ואיזהאוסרת

הערות
 בם'רש"'. וע"ש שם. שם רוני. בי איבא ואי ר( וע"ש. אסור לעולם רירן רשפורין רש"י ופקהביא

 : בפירש"י וע"ש שם. שם קפ'. דכגדא דרמאח(

 : ע"ב ק"פ שפ מגמרא קורעו. כיצד " ע"א. ק"מ חולין משגה כוי. קירעו הגחל "( .[נקל

 והוא לעצמו. דין הוא אגל שלפ:יוי לסמן זה מחובר חיר"א בכ"י בתבשיל. ש:מצא כגד "( י.[]קז
 ~מתחיל קטג כ" רעים תמים במפר שגא הס"מ, וכל עעמו. כפנ' מ'טן רשמתי לכן ככד.רין

 האורה( בשם ,לא ורכ.ר רכ"ב ס" בפררם עיין כבר וברין בהבשיל. שנמצא כבר האורה בספרכתוב
 שם עיין ral 1.ל. ידדה בר 'צחק ר' בשם תש~כה הובא ושא ע"א. מי, צרפת חכמי בתשובותועיין
 הובא הם.מן סוף עד הכבד. אשאר העוף החך אם אבל ג( מיללער. הר"י הרב ןגהער,ת ע.בס"

 מין רכל ג( שלפגינו. האורה למפר בנה וכוין כתב. נ"ל ~ר"ש המתחיל 355( ,צר ח"ב ח"םבארחות
 : ע"א ק'.א שם אומרת. הכבד בדאמרי:ן ד( ע.ב. ק' הנלין מיס. את פלק אחר ודברבמדו
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 לב. חיןנקו'**[
 כדאמיינן 3( יקרענו, 'טלא זמן כל אסור נקרע שלא ברמו שנתבשל ולב5(

 בבית ואיתי ג( ומותר. בישולו לאחר קורעו קרעו לא דמו, את ומוציא קורעוהלב
 ב'טיט.ם רבי והתירו בבריתו בו נסיך אפרוח של בנופו בקדירה שנתבשל לברבי

 ומאן ד( התיכה. באותה ששים ובעינן דאיסורא התיכה נעשה אפרוח שכל לפינאמרות,
 בעינן דני ולמקרעיה, לממלחיה בעי לא בתנורא, ליה ומטוי אווזא או יונה ברדשחיפ
 לא לתחת השהיטה לבית ליה דמנח מון לצלי אבל ובישול, לקרירה ומליחהקריעה
 הסוה, עם ונתנשל נקיע שלא ראיט אבל לקדירה, כמו מליחה, ולא קריעה לאצריך

 על או בשפוד לצלי אבל אסורה, לקדירה מוליאתא אמור, נמלת לא נין נמלחבין
 ביצים או תבלין בו נתן אבל ביצים או תבלין בו שאין ודוקא שריא, נהליםגבי

 ומלחן והריהן שלהן הכבר והוציא יונה ובני ותרנגולים אווזים ששחט ומי ה(אסור,
 תבלין עם אותן וערב 'טיוקין מעיין ובני שלוק בשר נפל כך ואחר וטבחו'ן,מבפנים
 כלום יצא שלא אותם וקשר האווזין או היונה בני או תרנגולים בהם ומילאוביצים
 בישול לאחי עד בהן הניר ולא הכבד מן נשתייר ואם מותר. הכל בקרירהובשלם
 ואם דמתובלת, היכא שעמה וכל הוא לקדירה אסורה שהכבד כיון הן, אסוריןודאי
 עם ולא לברו במים  הכבד את לבשל ואסור ו( נאסרת,  ואינה אוסרה מתובלתאינה

 הכשר. נקירת דיןויה( י  שבראש המוה  לבשל ואמור האש. על החלה  אוהו שיצלה ערהבשר
 רטהלא דמא. מ'טומ ות-חי תיבא, משום תלתא בח.ותא, איכא חוטי המשה5(
 בחיותא אינא קרס. חטשה 3( דטא, משום ורלועא דירא תרבא, משום ורכולייתאודכפלי

 דמא, משום ורביעי דמוקיא תרבא. משום ודכולייתא ודכפלי ]רטחלא[)דכוהלא(
 שהאור מותר'ן. דם ממום ואלו אמויין. הלב משום אלו דצלאן להיכא מינה ונפקאג(

 רם רמשום והנך ]אפויין ומלהינהו התכינהו הלבא דמשום הנך ועוד דמן אתשואבת

 ערוהה
 בשם )לא הפררם במפר זה כעין וע"ן שם. רעים בתמים משא אדו זה שנתבשל. ולב 5( *..[]קז

 המאסר והוא 1.ל. הר'ש בשם ג"כ וה הובא 355( )צר ה,ב היים בארחות וגם רמ.ר. סי'האורה(
 והוא שם חיים בארחות 1ה הבא וכן כ1'. רבי כבית ראיתי ג( ע"ב. ק"ט תלין כראמרי:ן. ג(שלפנאי.
 בעצמו. רש.י דברי הם או רש.י. בשם כתבו אהד תלמ.ר אולי רבי. לפני גא nmrcl הלשוןהב-א

 הובא וה ירה, בר דשחיט ומאן ר( ע"ב. סי. סוף צרפת הכמי בתשובות ועיין רש"י. של לרבווהכופה
 הובא 1ה נם וחרננולים. אווים ששחם ומי ה( האורה. ספר בשם ע"א מ"ר רף כ"י האם:10תבספר

 לבשל ואסור ו( שלפנינו. האירה לספר וכיון כו'. ששהה מי ויל הר"ש כתב והביא שם. הייםבארה1ת
 המנהג וצל המניר הרב עליו וכתב ה"נ. אמורית מאכלות מה' פ"1 הרמב"ם הביא וכן שבראש.המוה
 הראש טקררת המוח סוציא'1 ובסקומותי:ו ראש. של מוח מבשלין שאין ישראל בכל פשפ לאהוה
 יו.ד בטור ועיין לקדירה. אפילו מותר הוא והרי ומולחו שעליו הקרום קורע ואה,כ בו. נתוןשהנא

 : ע"א סי'סוף

 דין רשום וג, ב' א, בכ"י אבל הבשר, :קירת דין רשום חיד*א בכ"י איכא. ח"' חמשה 5(]קדי[
 אמר ע-א צ"ג חולין בנברא הוא כו'. תרבא משום תלתא איכא חופי חמשה והמאמר הבשר.:קרת

 ובהם מקומות ה' הוו חופי ה' ופירש"י תרבא. משום תלתא הוו. חופי המשה יהורה רב ואיתימאאב"
 שב. בנסרא לפנתו :מצא לא זה כו'. מסה ו:פקא ג( שם. שם קרמי. חמשה ג( איסור. שלחופים
 ונ' ב' וגכ.י ומלחי:הו. ער 1מלחינהו מן המעתיק השסיט כ' א' בכ"י לנכון שהנא כמו המאמרותקנת'

 מותרין דם משום ניאלו אסירין חלב טשום אלו דצלאן להיכן ונ"מ וכצ.ל בחפר. ג"כ :לקההמאמר
 אי רסא רעשנם והזך אמורין ומלחי:הו חתכי:הו א' הלבא דמשום דאלו :עוד[ דמו את שואבתשהאור
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 הלב וזה כרת, וענוש אפור דקליבומתא תרבא והאי ד( שרי. ומלחינהו[ התכינהואי
 ]קשתא[ 3קיקשתא( ועל ד'בי. וסמא והובלילא וושתא ]-על( תרבא ה( הכמלים.יצעי.

 ותרבא כנדא, רעל תרבא דהוא דחובלילא ותרבא ו( בכרכשתא, מהנר דלאדכרכשתא
 ורובא כריסא, דעל ז( דמיסותא, מתני דתותי תיורא חרבא[ ]עד )עם( כולייתאדעל
 משום אסורין. כולהו ודכוחלא ורקרמי דכולייתא וחוט' דכפלי וחוטי וקרמי הנשה,דניד
 שיוציא צריך ע( שרי. דלבא תרבא ח( "ו[, נ' ]וישיא תאכלו לא דם וכל הקבכל
 הבליות. מן ושלמטה הכליות, שעל החלב כל שיקה וצריך י( שביאש. מוחכל
 'שאיר ולא ישליננו הכליות שתחת גוסו ועצם הכליות, שתחת העצמות גב' שעלוהלב
 כולו הנשה ניר שימול צריך ועוד כרת, ה.יב השאיר ואם אחת, כשעורהאפילו
 השערה, כחוט אפילו הירך בכל כולו הנשה מגיר 'שאיר ולא כולו, הירךויחתוך

 ויטול לחוץ אותו וישליך הנשה, גיד שמנונית בהן שיש בירך שהן העצמתוישבור
 הוורידין ]תשלוף[ )וייטליך( הטחול גני שעל והקיום ההלב S1et1 שבירךהיצמנונית
 הקיום ויטול הכליות, שנתוך וההוטין הכליות. שעל הקרום ויטול חלב, שהןשבטחול
 שכל ימין. בכסל שלשה חיטים המשה שהן הכסלים, שבתוך והוט'ן הכסלים,שעל
 נחלק ואחד אחר שכל שמאל, בכסל הוטין ושנים חוט'ן. לשנים נחלק ואהדאהד

 עד אותם וישרש אהייהן ויבדוק הוטין. עיצר שנים הס כולם ונין הוטין,לשלשה
 וחייב כרת. חייב הניה ואם השערה. כהוט אפילו מהם יניח ולא כולם. אתשיטול
 בעייא באמתא מעיא ריש כדאמרינן י5( בדקין. אמה עד הקינה גבי 'טעל ההלבליטול
 החום'ן ויטול ביאש, שהן הלשון ו,צתהת הירים, 'צתהת ההוטין ויטול ינ(נרירא,

 הבהמה בכל אהד כהוט אפילו 'ניח ואל שבתוכן, רם משום אסורן שהןשכצואר

 של הלב[, משום אמורין שהן הוטין ]ו"ט יג( דם, משום שאסורין הום'ן שישלפ'
 'מה ואל דם, משוס להיים ושל 'ד יטל ה"נ, משום ]אסורין יל( נסלים, ושלמהול
 של רם, משום שאסור קרום ויש חלב, משום שאסור ק*ום שיש למי בכ'טרקיום
 שבראש מוה ושתחת בהמה ביצת הלב, משום אסורין כליות ושל כסלים[ ויצלטחול
 בעקירה אלא תקנה להם אין הלב משום שאסורין ק-ומים ואותן חוט'ן אותן דם,ט,טום

 דמי שפיר לקדירה ואפילו אותן ומולח אותן הותך דם משים שאסורין ואותןוהשלכה.

 ערותה
 11שתא ]רעל[ תרבא ה( בפירש"י. וע"ש שם. שם דקל.ב:כהא. תרבא והא' ד( שרי. 1מלהי:הוההכבה,

 כל טש1ם עד ע"א( קכיימ דף וויניציא ,רמום טר.פות ה' בה,ג מן שרבע חמק1ר מצאתי כ1'.1הובלילא
 רהלב 1תרבא הכרסא לפ:י:ו ככה"ג אבל כ.' בכל 1ב"ה רהוכלילא. והרבא ו( תאכל,. לא דם וכלהלב
  529( )צר  1.ל הילדעסהייסער הריע הרה"ג הוצאות נכה'.ג וראיתי דה1כלילא. שצ"ל סמק איןליבא.

 בנרפס. שראה  במו ספק איו  ליבא.  רחלב שצ-ל  באיצע ה:.ל  הרב  והיין רהובלילא  והרבא לניבוןונמצא
 הילרעם הרב הוצאת בבה": וכן כ.'. בכל כ"ח כאימא. דעל 1( הנכו:". הגירסא בנה השהיתאבל

 שמ. בה") שרי. רליבא  תרבא  ח(  ברבא. וצ.ל פרמא רעל בטע1וז וויי:יצ.א דפוס בכה": אבלה.'מער.
 ו'. הערה .י. ק"ו סי' לעיל ,עפן האזרה. בעל דברי הוא מכאן שבראש. מ1ה בל טיוצ'א צריךנ'(

 ע"מ מי, וניטרי במהז1ר :מצא 1ה כל המליות. מן ושלמטה הכלנת טעל ההלב כל שיקה וצריך'(

 ע"ש. שינ1"מ בקצת הכליות שעל הלב כל שיטול אדם צריך ונותה-ל וניקורי. בשר של :'קוידין
 בעייא באמתא מע"א ריש כראמרי:ן '"( 11ימר.. במהור היבא מאשר יותר בשל'מ,ת היא1בהא:רה
 הובא ה'רימ. שתחת ההימין 1.מ1ל יג( c~f. איטרי במהור סובא לא 1וה ע"א. צ"נ הילין,רירא.

 שבצואר ~blr'1 ואת כלן הידים תחת אשר הה,מ.ן את 1.מ1ל רק מובא CL-1 שמ. 11'טריבמהור

 משנם אכור,ן יר( כ.י. בכל שתא כמו ה1מפה' הנמין. ויש ':( בפוף. לפ:.;1 ד1א ,וה רם משוםשאכורין
 , כמלים ושל ע- ככלים ושל מן המעה"ק והשמ'מ יי. בהכי ככל שהנא כמו השמתיהלב.
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181 האורהמפר

 דם וכל הלב כל שנאמר אהה, היטה כיריעה אמשו ורם חלב לאכול ואסורומותר
 : י'ז[ גי ]ייקרא תאכלולא

 מליחה. דין]קם[
 כלי נבי על ומניחו 3( לאלתר. ומולח מדיה "( למעיטה הלכה טליההלענין

 חייב הילכך יפה. יפה ממלחו מנפצו כך ואחר ד( מיל. הילוך כדי ושוהה ג(מנוקב.
 ולא נללניתא, המלה תהא ולא מלה. עליו ולדבובות ביותר, הבשר את למלוחאדם

 כדאמרינן 1( חוטי. דכעין במילהא אלא ס( ב'טרא, מן דמא נמ.ק דלא' משוםדקוקיתא,
 דלא היכי כי ממלחיה, ליה ומנם"ן נללניתא במלהא להו ממלח סנהררעא דימירב
 בי'טיא ליבלע והרר במיא ולאפיק דכא ול'הדר הרחתה. בשעת ברא מלהאנמל
 הכמים שאמדו וזהו ו( בהא. ליה ומדה מאברא' ממלה'ה ליח מנפ'ן אלאלדמא,
 נקריה בדלא הבשר כצולה הוא הר' חלב עם נמלה שאם כרותח. הוא הרימליח
 שאם כמבויטל. הוא דוי ובבוש ח( לעולם, הבשר אותו לאבול ואסור מ.ניהלחלב
 בשר אותו לאכול ואסור מלהיה ברלא בקדירה בשלו כאלו דמי בקערה. הנשרמלח

 מירוש ט( שיגעילנה. ער תקנה לה אין והקעיה לנוי. ימנרנו אלא צלי ואפ'לולעולם,
 הדם את מוציא החומץ שהוזק לפ. כמבויטל, הוא הרי ותבלין בחומ'ן כבושאחר
 הרם למצוץ כדי בהזמין מליה בדלא בשר חתינת ישים אם ולפיכך מלח, במוומוצה
 נמלחו אם כמו אסורות. ושתיהן 'הר נתבשלו כאלו הוא הרי א.סור, חתיכת עמהויש
 משום י"( אסורין, מנוקב בכלי אפילו זה עם זה שמלחן ועופות ודגים י( שתיהן,יחר
 עופות פליטי דגים דניחי ונתר קמימין ועופית י3( ופלצי. ]וקדם.[ קרמייהו רפודרגים
 ואין לפלוט וטרורין כאחת בשוה פולט'ן ששניהן מפני מותר, ובשר בשר דניםובלעו
 יפה לא במלה, אותו טיטנין אדם שבני שאמרתם בשר ומליחת יג( לבלוע,ינולין
 והוי יוצא, ואינו הדם בהן נצטמק במלה יטנטמן ניון חתיכה של ששמנונית עושיןהם
 אסוי, הנשר ומלה עכר ואם מנוקב. כלי נכי על אלא מולהין דאין דעתין לעניותלן

 מגל אבל בה שנתבשל כמי והיה הדם ]ושותה יר( כרותה, הוא הרי דמליהמשום
 ועור הקערה ולהתיר להתירו הוא דין מלנחתו כשיעור הבשר נשתהא לא אםמקום
  נאכל דאינו מיל,[ הני דאמרינן, ברותח הוא הר' דמליה טיטום להתירו יש אחרמדין

 ערותה
 ומולח. מריח "(]קכם[

 הזליי
 אין שמואל אמר שם שמרא מ:.קכ. כל' :ב' על ומרה, נ( ע"א. ק"ג

מזיחיי
 הי-א. פיו אם!רות מאכלות ה' בהרמב"מ הוא וכן ט:!קב. כל' :כי על אלא מלוח בשר

 שהביא סש:ה במניד !ע"ש ה.יי ם"1 אס!רוה מאכלות ה' ההמכ"ם גם הביא כן מיל. הילוך כד' ושוההג(

 הגא!גים פירשו צלייה(. כשיעור מליהה !שיער כתב בה.ג )כ' צל"ה וסיעו. שכתב 1.ל הרמב"ןבשם

 למלתא ליה ומנפץ פירש"י ליה. ומפק שם בזמרא יפה. יפה ממלחו מ:פצו יאח.כ ר( מיל. הילוךכרי
 במלחא אלא ס( מעצמה. ותכת שהוא ל:פץ צריך א'1 דקה מלח אבל בה. :בלע שהרם מס' ןטןלאהר

 עב.ל. ;פקי רבהכי חימי כגון רקקתא דק דק אלא עבה יהא לא המלח הביא העימור בעל חימ'.דכעין
 ;לל:יתא והוראת ע.א. ק"ג חולין מ:קררעא. ריסי רב כראמרי:ן י( האורה. בעל הביא כאשר לאוגה

 !~הו ו( ח(. ה' )עזרא :ל" אבן מלשון 1'הי' כאבן הזק פירש ד' גלל בערך !העריך גסה. מלהפירש"י

 בהימין כבש ארר פירוש ט( שם. שם כמבושל. הוא הרי ,כבוש ה, ע"ב. קרא חולין חכמה.שאמרי
 ועופית !דגים י( יהר. והיחר איסור בהן יכבש ותבלין בהומ,ן כבוש ע"ב צ,ב חולין פירש"י וכןותבלין.
 משם '", ם.ו. ה' פיו אמורית מאכלית ה' ברמב.ם הוא וכן ע.ב. קי.ב חולין זה. עם זהשמלחן

 :"ן קמים'ן. ~עיפות ינ( !דגים. ד"ה שם ובת~ס' בפ'רש.' וע"ן שם גמרא כו'. קרמייה, רמודרתם
 :ראה כי'. רעו;ין לערית לן ~חג' כי.. ;ושין הם יפה לא כ!' שאברהם בשר ומלעת יג( שמ.ברשי,.

 DD"' הינפה' כי'. הדם ושיתה יד( כן. לכשב שרככו ה;ה,מ מנעל מבע  ואולי  השונים לשו, הואכי
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 הארוחהמפר132

 בקיאין העולם רוב ראין כיון מיהו לא. מלחו[ נמחמת נאכל אבל מלחו.מחמת
 שיכלה עד לצלי הנשר תחת כלי מניה'ן אין סו( להחמיר, דמי שפיר הטליתהבשיעור
 עד יי( תקנתא, ליה דלית אשי רב ואסקה ירעינן מנא טז( שנו. אדמומית מיאהכל

 דצייל עד ליה שביק הכי בתר דוני, בי ליה ושדי יח( מלחא. נללי תלת או תרירמייתי
 תלתא או תרי ודוקא למטה, יורד והדם למעלה צף שהשמן ושדי, ליהושפי
 אמלח דלא בסעודתיה דרבי קמיה דאתא כ( טווייה אוו?א בר ההוא יט( לא. פפיאכל
 דמו מידי יוצא הבשר אין מר דאמר כ"( פעמא מהאי מיניה, אכל ולא לצלי,אפילו
 בעי דלא נהי הוא, דצלי גב על ואף יפה, יפה ו'מלהנו יפה, יפה שיריתנו עדלעולם
 אבל לצלי בשר מולחין דאמרינן כגן בעי, לצלי מ'הא מליחה לקדירה, כסו כך בלמליחה
 על ואף דמא. דאיב הוא רצעי דאיידי נלקדירה, למלוח צריך אינו כלוס" לקדירה,לא
 נבילות אובל קפן דאמרינן כג( ממנו, לאכול תינוקת המה רבי טסט אכל שלאפי

 כנבילות, חמור איסורו ראין הכא שכן וכל להפרישו, מצווין דין בית איןלתיאבון
 ששהתן ולאחר מנוקב, בכלי ומלחום והדיהים רבי בנית דאישתנה' יוני תרי הנהוכר(

 הם כמבורין מליחתן מן שם ונתמצו מנוקב, שאיט אחר בכלי הניחום מליחהוציעור
 מותר. כשיעורן תחילה מנוקב בכלי ושהו הואיל רבי אמר ביותה, הוא הרי מליהלומי
  שנתמצה זה וציי שנא, לא נמ' הנא מותיין, ונתבשלו עצטה בקדירה נחנן אלושהרי
 את רואין תהילה, מנוקב נכלי נשתהו לא ואם דם, שום כאן ואץ  מלח, מי אלאאינו
 בקדירה שבשלו לונביל כה( : מותי והשאר אותו וזורקין וחותנין הציר. לתוךהנתון
 רנילין אדם[ נבני אין שלפיכך יפה. יפה ומלחו שנקיהו והוא מתיר רבי צליבלא

 לתוכו, נכנס המלה שאין וכסבורים הלוקים שפניו לפי צלי, ירי על אם כי בקדירה,לבשלו

 שקורין נו( ]השוק[ בעצם הנתלות מהתיבות יותר בבשר חלק לך אין אומררבי
 הוא חלק השש ראשי עם כז( שמעורין הקפנות העצמות שתחת הבשר וגםשורייך,

הערות
 מניחי! אין טו( טילי'. .והנ' שם איתא כרותח סלוח, אהה רק לפנינו. כמו הוא וג' אי בב-י אבל ב'כ"'
 תרי דמייתי ער ין( שם. שם אשי. רב ואטקה ידעתן טנא ע;( פע-א. ק"ב חולין כו'. הבשר תחתכלי
 והביאו וכת,ס, רש"י אפי' ע"ן טלחא. גללי תרתי ביה משדא אלא שם בגמרא מלחא. גללי תלתאו
 רוג'. בבי איתא ושם הרי.ף גי' וב-ה לפנינוי ליתא זה דוגי. בי ליה ושרי ים( דסלחא. גללא תריהג'.
 שם ברש"י תמצא רוזי בי והוראת רי. גלל בערך הערוך הביא וכן ל,וי ם.' פ.ח חולין ברא"שוכ"ח

 בלשון דוני בי נקרא והוא לאוותן עושין שאנו בדרך השוטן לקבל כלי שנותנין דוגי ב' רע-בקי"א
 בספר הובא וזה צלי. תווייה ופ" )ענפ;( עוף מין אפוא בר היריש טווייה. אוו!א בר ההיא יט(ארמ'.

 ראת' אויזא בר ההיא לפרנו כטו והובא בשר. דין שם ורשום קי"א ם', מרשיי כ"' והיתראיסור
 מן כאמר כ"( רבו. על כן כתב רס"י או !.ל רש-י על הכוונה ררב'. קט.ה דאתא גן רהבי.לקמיה

 מ'לח.ן דאמרי:ן גג( ע-א. קיינ חולין שמואל לדברי הכווכח כ:'. לעולס רמי מידי יוצא הבשראין
 קי-ד 'בטות לת.אבון. נבילות אוכל קטן דאמרינן כנ( מע-א. י"א גיצה ע"ן לקררה. לא אבל לצליבשר
 שלמה ר' מנהג' בשם תי.ה סי' ברוקח מובא וה בו,. רבי בב,ה ראישתכח, 'יגה הרי הנהו כד(רע.א.

 הרי שסידר שלמה  רבינו תפסקי העתיק  11 טעשה ום.ים תע'ו פ" מליחה הל' באו-ו וע'.ן)רש.'(.
 לפנ' 4pow" הרי או הוא או שפירשו ויריע ז.ל מיוסרי סמחד רבתו הרג וט:ת'בו; לפ:.ן 1.לשטעיה
 ועיין ע.1. מי. צרפת חכס' בהשעות ועיין ודניס, ר-ה ע"ב מ"ב חולין נה:ס' ועי.ן ז.ל סלוד"רבינו

D~-QLלדין !ה דין מחובר א' בכ"י גם בקררה. שבשלו ל:נביל :ק( רכז. ס.' ה:1:רהי בשר ,5א 
 המים ובספר בקדרה. שבשלו לונביל רי; ורשום ;צמו. בפני ס'מן מר;ח'ל ו:' ג' בכ" אבלשלפניו.
 מפטר ע"כ וכ"מ בכך. כששין אנו ואין עד האורה מספר ל,נביל דין תובא קנ.ר כ" להראב-דרעים

 בכך. חוששין א:, ואין עד רק נ.כ קי-ב בסי' כ"י לרון'י יה.תר א.סוי בספר הובא וכןהאורה.
 ה!" יפן שור'.ן. שקריןס,(

 רעם ובהנוים. בלעט. פלוש קי.ב סי' לרשיי כ.י .באו.ה 1ג.. ובי א' בה',,

 רא.סי ,בח"ה הווינש ג, ובכ"י ה1ינש וב. א' גכ.' ה1נ.ש. ראטי עם כ;( אישק:קיל. שקורין קנ'רמי.
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 בראש עצם שלפניו נקערה רבי מצא אחת פעם כח( ! בכך חוששץ אט ואיןביותי,
 שהנידין מפמ לכלב וזרק רפילה, 'בקורין כע( בשר באותו בו ותלוי הירך עלאחר

 פעם. בנותן בנידין שאין לפי התיר עטו  התתבטל בשר שאר אבל בוצומתין
 ולא הבשר שאר עם שנתבשלה דגשה מניד ושומן נקשן בו שהיו בשוק' מעשה5(

 אין לן דקייטא 53( מתפרשין הן רגשה מניד נידין שאיתן פי על אף רבי, והתירשקר,
 נב על ואף לכפלו, כדי קייצים עצמו בשוק ה,צ מעפ שבו והשומן פעם בנותןנגידין
 על  ואף 4(  השוק את מבפק אמץיופב מותר השוק לבפל כדי  התבשיל כשאידליכא
 ורנר ומינו במין יהודה רבי סודה בפי, לא במינו מין  דאטר יהודה כרבי מהלבהנב
 דאישתלי והיכא 3נ( ומבטלו, עליו רבה סיט חצאינו שאינו, כמי טינו את סלקאחר

 וכיצד אסורה. זה הרי פעם בנותן בה יש אם הנשה, ניד בה אית כי לאטמאובשלה
 ולא פפי דטרירי לפתות, בראשי כבשר הונא רב ואמי )ו( בלפת, כבשר אותהכהצערינן
 ואף מותי, התבושל וכל לדידיה. ליה שרי פעם בנותן ארעורא ליבא ואי פעמא,יה"ב
 לשיעוריה צריך ולא פעם ביה דלית נהי פעם בנותן במדין דאין 4 דקיימא OS) נבעל
 מיסר נמי שלו וקנוקנות 13( איסור. בו נהנו קדושים דישראל אסור. שמנו מקוםטבל

 לניר.  שמניע ער ואוכל קולף בה נצלה אבל בה, שנתבשל אלא שנו ולאאסורן.
 אמרינן דכי 3ז( מותי. והבשר הנשה למד ליה שדי  ירך בהרי הנשה ניר ראמלחוהיכא
 רבא אמר 3ח( למה שמניע עד ואוכל קולף נדאטרינן רצלי. ניותח. הוא הרימלוה
 בין דהתירא בין מינו ושאינו מין בהן. למיפעטיה דאפשר פעם בנותן בפעמא רבנןאמור

 דאיסורא מתו ושאינו מין נס. אי דניד. שמנונית כטן אפעמא למיקם ד*כאדאיסורא
 ובקיפה בבשר משעיין כהצעיין וכשהן בששים טשערינן למיפעמיה נוי קפילאוליכא
 בשולי המתאסף ותבלין בשר של דק דק פונדר'יילא קופה פירוש )ט( וברוטב.ובקלחת
 ירקות או ותבלין ומים התיכות שאר עם נבילה החיכת נתבשלה יבק קדירה, קלהתהקדרה,
 בד'דיה משערינן וכי ומנפלו, עליו רבה מינו ושאינו שאינת כמי מינו את סלקאמרינן
 בשר מק"י לא ההוא הדקין ב.ן ושל הלב שומן ינ( מיניה. דנפיק במאי ולאמשערינן
 מחלב משהוא חלב בו שנפל וכיון נכונע העשוי הלב כדאמרינן י:5( מקרי, הלבאלא

הערות
 ק"ב, סי' כ"י והיתר באיטר הוא !ה בקערה. רב' מצא אחת פעם כה הותש. רעים ובתמיםהו.י:א.

 ובמקום .אותו-י סלת למחוק 'ש ושם הסימן, באמצע רל,ב מיי האורה( בשם )לא בפררם הנבאוכן
 וע' אי בב-' וב-ה רפילא. ששרין כע( לכלב. !רק או המלות שם חסר גם ע"ש. אחד ליטר צריךאהר.

 כף קברי ובלשון צשקא רען !בלשון רפ-א, pg' בלש!ן אנתו וקורין הגירסא שם בפררם אבלוגי.
 והיהב כאיסור הובא הנשה. טייר ושומן :ידין בו סחיו בשוק מעשה 3( רסא. רב הובא :באו"ההי-ך,
 אין לן דקיימא 63( ע-ש. יותר באריגות קצת פ.ג סי' צרפת חכם' בתש!ב:ת מצא וכן שט.סי'

 מעט. תות,בצדין
 הזליי

 סין ואמר 'הורה כרשי רהלכה נב ;" ואף 5נ( בפירש"י. !ע"ש מע"ב צ*מ
 חולין עייז לאפטא. ובשלה ראישתלי והבא )ג( ובתום'. בפירש-י וע-ש ע-א. ק' שם במיל. לאבממו
 עקב צ.פ חולין לפהוקן בראשי כבשר הדא רב ואמר )ו( בלפת. כבשר ד-ה שם וברש-' ע"בצ.!

 חולין ברש-י עיין שלו. וקנוקנות 3ו( שם. שם פעם. בסתן בגידין ראש לן דקיימא )ה( בפירש.י.וע"ש
 לגיד החיצון מגיר הבשר מתהת הירך בשרך ההולכים דקים גירין שש" ק:וקו:ות, ד.ה ע"בצ-ב

 הוא קשה השופי בראש שהוא עצמו ניד אבל ~br ו:ות:ין רכ'ן שהן לפי האמורין מן הן והןהשיטי

 אמור רבא אטר )ח( ע-ב. צ.ז חולין כרותה. הוא הרי טליה אטרי:ן רכי )1( עכ.ל. הוא בעלמאוכעק

 ק-כ חולין ברש-י בשר. של דק דק פ,גדריילא קופה פ" 5ט( ע"א, צ.ו הולין פעמ. ברתן בטעמארשן

 שומן ט( ין1ויטח10. צרפת והטלה הקרירה, ליסר שצולל שכבשר רק פ:גרריילא קופח ג"כ מפרשע.א

 בסוף שם ובפררם רם.:. ס" האורה( בשם )לא בפרדם הוא המאטר כלהלבי
 הסיסי

 צ.ל לן, נראה
 גדי לתקן ויש מובע בלתי כי להורות כוכב פי' המו"ל הציג מכד, מהם באחר ואין וגם לרבי.:ראה
 ע.ב. טיפ חולין ככובש העשוי חלב כראסריגן 611( ואשורין. צ-ל סצפרפ'ן סלת אחר גם פעם.ליחן

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 האורהספר*13

 בשר ומין נקרא ן שם בשר ההוא חזה, ושל אליה ושל צלעות ושל נאמי, איסורשל
 נתבשל ואם פעם,  בנותן  איסור של  הלב עם נתבשל ואם הוא.  חלב מין ולאוהוא.
 הכרס. נבי שעל וחלב הכליות. חלב איסור. חלב ואיזהו במשהוא. איסורו בשרעם

 ונותן במינה שלא שאסרה וחתיכה הוא. בשר טין הירך שומן אבל הדקין. נביושעל
 של בחלב שנאסר בשר כנון כיצר להפטירו הנאסר ואהה היווסד, אח- הולכיןפעם
 היתר בשר נמי ואוסרת האוסר אחר דהולכין במשהוא, ה.תי של חלב אופרתאיסור

 כל ואוסרת נבילה נעשית עצמה חתיכה כדאמיינן הנאסר, אחי דהולכיןבמשהוא
 מאיר כרב. הלכה פ3( לרבי נראה אסורי! ובצירופי מינה. ושהן מפני כולן,החתימת
 מצט-פ.ן טעם ליחן כף מהן באחת ואין בקדירה וחלב חלב כנון ומצפרפין.בגזירותיו
 במינן שבתורה איסורין בכל ושמואל כרב הלכה וכן סג( הוא. הדוש והכאואוסרין
 רבא דאמר סר( כשיפחים. וקם מבתיאי הוא ורבא פעם, בנותן במינן זשלאבטהצהווש.
 שבתורה איסורין רכל במשהוא. במינו שלא בין במינו בין בזמנו חלץהילכתא
 ובשר חלב תם( י בחמץ מונו אפו במינו שלא דנור במשהוא, במינו שלאבמשהוא,

 ב"ה בחתיכת החלב בשול ויש הם, מינים שני אם בהם לעמוד יכול ]רבו איןעו(
 רשני ליה פשיטא  ורם, בשר כיפול. לו חין  ואטר לחוטרא רבי  אויל וקא לאו,ואם
 ורבי הפעם, מפני מלח עליו לתת "יא  ררך  בקרירה. שנתבשל  בשר עז4 הם,טעים
 אהבה בר ארא ריב כהא עת( בו, להערים שיכול פי על אף בשבת, מולחהאין

 הואיל במבושל, לעשות ריצה רבי אין כן פ. על אף גרסא, נרמא ליה ימלחמערים
 שייך דלא אפשר, אי בשבת למולחו חי ובשר מלח, בלא נפסל מבושל בשרואין
 הרבה למלוה מתיר ורבי כשבת, ולאכול לבשל ניתן לא דהא איערומ., ירי עלהכא

 רבי לן ואמר כולן, את יהםל אחת וכשיהפוך אהר, קיש על אתת בבתחתיכות
 יהב אלא כמכושל הוא הרי אטרינן ולא דמיתר, כצלי הוא רהבי הילכתאדהכי

 עולין שאם הירינני'ש כנון שעליו המלח עם מלחו מחמת נאבל שאינו כך כלשמליח
 שאין מפני היתר, בו נהגו ממולח.ן עצמן היריננייש אבל אסורין, פמאים דגיםעמהם
 של נוים של מלוחים דנים סתם אבל נמלחים, הם לבדן עמהם tS1P פמאשדנים
 ושמעתי כרותח, הוא הרי דמליח ' אסורין, עמהן ונמלחים עמהם עולין פמאיםדנים
  ]ומה כלום, בנך אין בקדירה, והושם רוחץ לא אם מליח יבש בשר על מוריספי

 ערותה
 שבחרה אימורין בכל ושמואל כרב הלכה וכן טג( לא. ט"ו עיחבין בנזירותיו. מאיר כרבי הלכהטנ(
 במשהו. בם'נו שלא גין במ'זו בין בוסנו חמץ הלבתא רבא האטר טד( רע"א. ל' פטרים בסשה1.במינן
 ג"כ הסר א' בכ"י אגל ונ'. ב' בכיי שהוא כמו תקנתי בהם. לעס1ר 'כול ]רבי[ אין תו( ובשר.חלב ריי עצמו בפ:' מאמר פתחיל וג' ב' בכ"י אבל שלפיו לטה זה טחובר א' במי נפ ובשר. חלבחס(
 הם מינים שגי אם לעטור 'כול רבי אין וכשר חלב ע-נ ס" צרפת הכמי בתשובות ונמצא .רבי.טלת
 שלמה ר, הרב מפי 'הירה ר. וסיים באריכות הוא ושם כו.. לאו אס בשר בחתיכות יחלב ביטולייש
 ונם רש.י. של חתם נחן כר יהורה רי הוא:ח.ע,

-DC1 

 שם אבל זה. הובא ע"ה מי. כ". והיתר איטור
 הטעם מפ:' מלח עליו לתת דרך בקרירה שנתבשל בשר מן( שלמה. ר' הרב מפי יהורה ר' מם"םלא

 משדה כי ויען בסופו, רב". בם" האורה( בשם ,לא בפררם :טצא 1ה בו,. בשבת מולחה איןרבי
 מה כל אלא בשבת אוכלה1 כשהוא מבושל בשר על מלח :ותן אין רבי טס. הבהוב בל אעתיקקצת,
 1המ,להו צב' הצר כרחן מלאבהי אב דמליחה אסור ולהצניעו למליח אבל שעה. באנתה לאכולשרוצה
 עכשיו ואוכליה 11 אטלה לזמר שיכול ועור בשר. במליחת אכו רמת:יי שהמליחה פ' על ואףוכו'
 שלא כרי בשבת למולה. ח' ובשר :רמא. :רמא ומלה מעריס רהוה בררבא אוכלה, ואטה ושלךוהנור

 בשבת וחשל לצלות :.תן לא רהא טוב, כביום לאערומי ט.'ך לא רכשבה כ"ל איפשר אייסריח

 לטלטלוואפילו
~lew 

 רע"ג י"א ביצה ומלה. מערים אהבה בר ארא ררה כהא מם( ע:.ל. טוקצה  רהוא
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 דם דכל דם, מפקה לא אחרונה הדחה ההוא ומדיה, ומולח מדיח שמואל[שאמר
 מרם לרוחצו כדי אלא אהרונה הדהה הוצרכה ולא במליחה, יצא כברהאיברים
 ומותר. דם לחפותת שום בו אין כשרובש השתא הילכך ממנו, שיצא בחו'ןשנתלכלך

 רבי והכשירן טמא, דג ביניהן ומצא שנתבשלו לאחר קטנים דגים רבי למני הביאוג(
 לא בעין האיסור ונמצא הואיל רבי ואמר חוצה, והשליכו האיסור מן רביום'הרן
 האיפור נמצא לא אם אבל איסורין, טעמי כשאר בששים וכפל מעמו אלא שםנשאר
 יש אם האומר ביד הוא ושיבוש במיל, לא רככות ברני אפילו שם שנפלויודעין
 בטילה, לא דבריה בטיל, לא אלמים באלפי אםילו איסור שם יש דכי בטל אלףשם

 ואמרינן דוכתא, בכמה כראמרינן במיל, לא מעמא לעולם מעמא, 1'היב דבדקיניהוהיכא
 באהד להעלות אין בין ומאה באהד להעלות שם יש בין מעם בנותן בהן ישנמי

 כל : לבמול ששים בעינן טעמא יהיב לא בי אבל במיל לא דמעמא אסור,ומאה
 בה ששחם סלן : ליה מעברינן כשעורה אזתז, מלקין כזית חלב אתריו שנמצאמנח
 שהתך נכר : רותה בה לאכול אסור בשר בה שמלח קערה : רותה בה לחתוךאסור
 שלא טלה רבי לפני הביאו אחת פעם ג5( : דאסמיק מילי והני לאכלה אסור בשרעליה
 לקתה או כפול, ער הקטינה אבל ניפל ודוקא והכש.רו, אחת כוליא אלא לוהיה

 שתצא קודם שחיפה "אחר רמפרקת עצם להתוך לטבח אסור גג( : טריפה מכהמהמת
 ראין נב על אף נפשה תצא שלא עד בהמה של מפרקתה בחותך דאמרינןנפשה,

 : חיישינן[ באברים דם לבליעת גג( בשר, לנכדותלחוש

 בחרב. בשר הלכות]ק"
 עם עולה העוף וחגבים, דגים מנשר חוץ בחלב לנשל אסור הבשר כל5(

 ערותה
 רבי לפני הביאו )( גרסא. נרמא ומלח מעריס דהוה כררבא הנוסח הפרדם בשפ הבאת' מ"זובאות
 סי, לרש"י כ.' ותיהר איסור במפר גם נמצא בו,. פמא דג ביניהן ומצא שנתבשלו לאחר קפניםרנים

 אחד כמא דג ו:סצא שנתבשלו דגים רבי לפני הביאו אחת פעם שם איתא וכך ם בקצתע"ו
 נשאר לא האיסור ונמצא הואיל ואטר חוצה. הפמא והשליך האיסור מן ופ'הרן רבי והכשירןביניהם
 סיגו שאינו הכא כפל, לא בסינו דס'ן נב על ואף איפוריןי כשאר בששים וכפל הטעם אלאבאחרים
 נטצא לא אם רבי אמר אבל באיסור.  מששים 'ותר טים שם נתנו בשול ובתחילת וטבפלו עליורבה

 טעמו בפל האיסור סלק ואם בפיל, לא דבריה עולמית בפל לא שם ש:פל אנו ויודעיםהאיסור
 האורה כלשון זה הובא לפ סי' צרפת חכמי ובתשובות עכ"ל. למעשה הלכה רבי והזרהבששים,
 ועיין למעשה, כן והורה תפ-א םי' ח"א בארז הובא וכן לברכה. צדיק וזכר למעשה רבי והורהום'ים
 לפני הביאו אחת פעם )6( האורה. טטפר קם.נ כי. להראב.ד רעים תמים ובטפר פ"נ, סי, יו"ר פורב.י
 אבל א' מי עפ"י הזממת. lo~Dn סוף עד מכאן והכשירו. אחת כוליא אלא לו היה שלא פלהרבי

 עצם לחתוך לטבח אפור נב( פ"ח. ס', לרש-י והיתר באיסור נמצא וההתחלה ג"כ. המר וג' ב'בב-י
 טפרקת דין וכל אחר. בסגנון קצת הוא ושם ק.', ס" והיתר באיפור נמצא כו'. שחיפה לאחררמפרקת
 דאמר תפרכם, שלא כרי ולבהמה לחיה שעושין כדרך שחיפה בשעת דמפרקת עצם לחתוך לטבחאסור
 הבריות את וגזול הבשר את מכביר זה הרי נפשה תצא שלא ער בהתה של מפרקתה החותךסר

 הבלעת במשקל, 'שראל זבי:ו רלא משום ולנזילה לכובר למיחש רליכא ונהי באיברים. דםוטבליע
 וכו'. מפרקהה החותך סר ראמר שהביא ומה לפנינו לתקן יש וכן ע"כ. א.כא מיהו באיבריםדם

 שתצא שרם בהמה של מפרקתה השובר חייא רבי טשום שמואל אמר ע"א קי"נ שלין בנסראהוא
 לבליעת  )ג( בפירש.י. וע"ש באיבריס, רם ומבליע הבריות את עוול הבשר את מכביר  וה הדינפשה
 הרשה חרם של קדירה הטתחיל אחד טאמר א' בש' עור נמצא הזה הסיום אחר חיישינן. באיבריםדם

 בטפר נמצא כי הגפפתי לא ישבר, בו תבושל אשר ת"ל המסיים מופו עד וכו' חלב לתוכהשנקו
 : שלי בהערות העזרותי ושם ק"י, סי' בסוףהאורה

 בשר הלכות ורשום האורה טסטר רם-ז סי' בפררם נרפס בחלב. לבשל אטור הבשר כל 5(]קי[
 אסור הבשר כל והסאטר האורה, מספר כאן עד סרם רם-פ ס" ובסוף האורה. מספרמהלב
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 הפה, בקנוח בשר לאכוף מותר נבינה אכ5 3( נאכל, ואינו אחר שלחן עלהנצינה
 רבי ג( אחריתי, סעירהא שיעור שהה כן אם אלא נבינה, לאכול אסור בשראכ5
 ושבקערה. שבפרור שומן ממני קנוח בלא מבושלים דנים אחר חלב לאכולאוסר
 בכותה, לאכלו אטור בסכין שחתכו צנון ד( בכותת, לאכלן מותר בקערה שעלודגים
 ממנו מומלגין שאין לאותן ואפילו השלחן, ע5 ונכינה בשר לאכול מניה אינו רביס(

 ברכיו על המפה את נופל כן אם א5א שלחן, של ביאשו יושב הוא ואפילובהוצאה
 ראיה והביא ו( האוכלים, לבין ביט הקערות נין מחיצה לעשות או לעצמו,ואוכל
 את זה מכירין שאין א5א שנו לא ע5ה ותני וכו' הצפון מן בא זה אכטנאין דשנימהא
 נזה. זה נוגעין יהיו שלא שלנד אחת, במפפהת ונבינה בשר אדם צורר : וכו'זה

 מהם ומקנחים במים ופיהם ידיהם רוחצין בשר אוכלים כך ואחר נבינהוכשאוכלין
 הבשי בכף ח( הכהן, שמואל ר וקני לפני שבא מעשה ראה מורי ז( ו .פהשה

 הלוף או רותחת כשהוא חלב קדירת נסוי מורי קמי ושאלתי ח5ב, של בקדירהשבאה
 רבי והעיר ע( הכסוי, בכל משערינן ואמר בישוף, בשעת בשר קדירת המכסהובדבר
 מה לפי בשש'ם, ושיער ב11ר, מלאה קדירה בה שהניסו הולכת כף ע5 יקר בריעקב
 קדירה באותה ויש קדירה לתוך שנפלה חלב פיפת כולה, לפי ולא י( בקדרה,שנכנס
 קדירה אותה ומותרת חלב אותו בפ5 כמותו, פעמים ששים ח5ב אותו ככדבשר

 כנון חכמים שאמרו טדברים חוון בששים, שבתורה איסורין כל לן דקיימאבאכילה,
 וכנון ומאה, באחר אלא בפילה שאינה תיומה וכנון שהוא, בכל ואיסורן אשריןאלו
 ששיעורו 61לפ5ין תכפין וכנון במאתים, א5א בפילים שאינם הכרם וכלאיערלה
 ויש ניער, ו5א הבשר על שנפלה חלב כפיפת בין יהורה כרבי לן וקיימאבפעמך

 ליתן בה ויש כשר, בחתיכת הדבוק בחלב בין התיכה, באותה פעם ליחן כדיבה
 ערותה

 אכל נ( ע"ב. ק-ר במשגה הס הנבכה. עם עולה ועוף ע.ב. ק"ג חולין במשנה הוא בחלב,לבשל
 שם הובא כן כו'. קנוח בלא מבושלים דגים אחר חלב לאכול אוסר רבי נ( ע-א* ק"ה שם גמראנבטה.
 אופר רבי רם-1 במי, האורה( ספפר )לא הפררם בנוף נם ו:טצא האורה. מספר בפררם רמהבסי,
 לאכול אסור יוח:ן רבי כאטר הא טשום קינוח בלא בשר של בכלים מבושלים דנים אחר חלבלאכול
 Dlb~D1 בו ש:תבשל! פרור משום דגים אחר אפיל! שים הבשר אהר אמר ולא ההבשיל אחרחלב

 ממטר שס ובפררם בשר. של במכין הגירסא ג, בכ.י בסכין. שחתכו מון ד( בו. שנאכלוהקערה

 זגגנה בשר לאכול מדח איר רבי ס( במתח-. לאכלו אסור בסכיז שחתכו "צנון המלות השמיפוהאורה

 ע"ח. פי' צרטת הכמ' בתש!כות וכן ;"ב, פי, כ.י לרפ"י והיתר באיפור (NSC זה כוי. השולחןעל
 מזיה רפי אין המל, "מקומות כב' ממצא הלמון אעתיק יותר טת,קן הוא ושם הנוסח משונה גיייצן

 בהוצאה. ממזו שמופל; למי יאמילו כשר עליי פועך שהוא אחד שלחן על חלב או גברהלאכול

 על שלא אהר לצר ואוכל ברכיו על למפה נוטל הוא כ, אם אלא השלחן בראש עוטך הואואפיל!
 זה אהד שלחן על אוכלין אחד ממקום בא וזה אחר מסקים בא זה אכסנאים שני ראמרינןהשלהן
 אשר. ממרין  אכל  וה את זה מכ.רין שאין אלא ש;1 לא עלה זת:י חוששין ואין נבינה וזחבשר
 לפני שכא מעשה ראה מור' ו( פ.ח. חזל'ן ותוסמתא ע.ב. ק.ז חולין אטסנאין. דסנ' טהא ראיה והביאו(
 שם ובפררך הבהן, שמואל רב* זקנינ! לפני וגי ב. בכ"י הכהן. :שמואל ריזקני

 הלוי. שמואל ר' והציג :סחנה מרוע אדע ולא הלוי. שמואל ר' וקמו לפגי האזרהמספר
 ב' אי כ"' גבל הלב. של כקדירה שבאה הכשר בכף ה( הכהן, שמואל ר' כה,כ כ"י ד' שנגלכטקזם

 .מצאת' הפסק הסר פה ותה חלב. של קרירה בה שבחש! בשר בכף האזרה. מספר בפרדם ונס:'.
 חולבה בכך רותחת קרירתו שבחשו רגי של כגיתו היה מעשה כתוב ע-ה מי' צרפת חכמיבתשובות
 בכ.' נם כ.ה יקר. בר יעקב רב' והעיד ט( שההיר. טעמים וע-ש .הקרירה. והכף הטאכל רבי!ההיה

 'קר. בר 'עקב רב' והעיד צ"ל יקר בר 'הזדה ר, ועיר האירה מבסר שם בפררם אבל וגי. זב'א,
 מה :שמט נם האורה. מכמר כסררם :שמט זה כולה. למי .!לא י( י.;ט.ה. !תלטיר רש"' של רב!!הוא

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



187 האורהטפר

 נעשית עצמה חתיכה התורה מן אסור שיעור חצי דהא כזית בו אין ואפילוטעם,
 רבהא אלף, הן ואפילו נאסרות, וכולן לבטלה החתיכות שאי מועילין ואיןזנייה
 ורב בשופתיה רבי ליה קם דהא בטיל, לא במינו דמין 'הורה כרבי נמי לןקימא

 בם'נן שבתורה איסורין כל תיווייהו ראת-ו ושמואל דרב בשוטתיה קיימוושמואל
 במינו מין נבילה נעטית וכולה אסור לסחטו באיפשר נמי יהורה כיבי והלכהבמשהוא

 הטעם את שקבלה ההתיכה בכל משש.ם יותר לבדו ברוטב יש אם אלמא בטיל,לא
 .הודה רבי אפילו ובהא מותרות, וכולן התיכה אותה לחוץ ומשליך מבטלההרופב
 עליו רבה מינו ושאינו שאינו כמי מינו את סלק אח- ודבר ומינו מין דבלטורה

 כן אם אלא בשר, של חמין אוכלין בהן שאכלו בכפות חלב לאכול אמור :ומבטלו
 בעוי הנמצא חלב י"( : עין של בין קין של בין שני בכלי בכלי ביותחיןמגעילן
 אותה שמולחין בין אחר הלב בה שנותנין בין נעורה אותה שמולהין ק-ושהקיבה
 שכנסו דמה נמור איסור הגבינה לאמור ממש בחלב בשר משים אסור בחלבהקיבה
 מינה שסע אסורה, קיבתה הטריפה מן שינקה כשרה כרתנן י3( הוא נמור הלבבקיבה
 שכנוט מפני מות-ת קיבתה הכשייה מן שינקה וטריפה ליה השבינין פריפהרחלב
 מפני אסורה בחלבה שבישלה קיבה נמי חזניא יג( בקערה, כנתון ליה והוהבמעיה
 ובששים אסור. הבשך עם שבישלו וכחל : בקערה[ כנתון ליה ]והוה במעיה כנוסשהוא
 נעשו בזה זה טעם משנתנו הבשר עם הנמלה הקיבה והלב המנין. מן וכהלמותי,
 חלב מן עוד הוצא cyw וכל נכילה, נעשית עצמה התיכה לן כדקיימא איפור,שניהם
 yw~ בין שבו הכשר מעם ביןהקינה

 נכילה, שכולו לפי אסור הכל שבו החלב
 וכבר הית-, וחלב נבילה הלב במינו מ'ן ליה הוה נבילה חלב עם זה הלבוכשמתערב

 הוא טעם ניתן בי אמיינן ולא כולן החתיכות כל ואוסרות נבילה נעשית חתיכהפסקנו
 בעור חלב המעמיד יד( : נבילה כולה נעשית מתהילה שהיה החלב טעם שאףמפני
 ישראל ואין נוי שתלבו חלב אסורה, זו הרי בחלב, טעם ליחן כדי בה יש אםיעם
 טמא, דבר מדינה אותה בבל ואין צונן, שהביאו אלא עו( הנוי. בישלו ולארואהו,

 אסורות, ודאי נוים נבינות אבל ננינה, לעשות בין מבושל, בין חי בין לאכלו מותרודאי
מפני

 שמחליקיי
 ויש ערלה, בשיף אותה שמעמירין מפני אופיין יש הניר, בשומן פניה

 בהמה עמו שאין פי על ואף אסורה. גוי שחלבו דחלב פרצה, משום ברברשמחמירין
 לתוך והשליכו הלב, צחצוחי ונשארו אחד, בספל הלב ששתה בקטן מעשהטמאה.
 הקדרה לתוך שבקיתון המים מן ונתנו הנירה על בשר מלא סיר והיה מים. שלקיתון
 בה ונתנו שנחו אחת פעם הלב, בה שאכלו קדירה מההוא בששים הקררהושיער
 כש.רה, קיבה בה ושכחו הלבן, את בה אוכלין נוים והיו זוית, לקרן והשליכוה חם,נשר
 שנתנו חדשה חרס של קריה יו( צונן, בה שנשתמש לפי עו( ההלב, את רביוהתיר

הערות
 בשרה. אוחה שטולחין קריש הקיבה געור הנמצא חלב י,( קרירה". לתור שנפלה חלב "טיפתשלאחריו

 בזה וכוון 1.ל, הר"ש בשם 331( )צד פ"ח סי' מאכלות איסרי הלכות ח"ב חיים בארחות הובא1ה
 ע"א( קכ,ג )רף ק"ו בחלבו הובא !גם אמורה. 11 הרי ר-ה ע"ב קפ-ו חולין רש-י ועיין האורה,למפר
 במשגה מותרת. קיבתה הטריפה מן שינקה כשירה כרתגן יג( ח"כ. ארחות מטפר צובע הר.ש.בשם
 הקיבה. בעור חלב המעמיר 'ד( ע.ב. קיט שם בחלבה. שבשלה קיבה גס' ותניא יג( ע"ב. קפ-1חולין
 סי' שם והוא עצמו. בפגי סימן ב1ה המו.ל הציג בפררה אבל שלפגיו, הסימן עם 1ה טחובר ב-יבכל
 אבל ונ'. גב' א' כ.' בכל ב"ה כו'. כמא דבר מרינה אותה בכל ואין צוגן שהביא. אלא עו(רמ.ח.
 מדיגה אותה בכל אין ואם אטור. צוגן אפילו אלא והביא המו"ל תיקן רט"ח מ.י האורה מפפרבפררם
 יפ' שגירסא וג' ב' ובכ"י א'. בב-' גם ב"ה צונן. בה שגשתטש למי rw) טינפש"ה. כן תיק, חטא,דבר
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 את בה ולשו בתוכה, חמין בה הוחמו כך ואחר ונתחמץ קיבה בה ושמו חלב,לתוכה
 כאיסורא דאימורא טעמא רחמנא דאסר דאשכהנא באבילה, אסורה הפת אותוהעיטה,
 ליתן משרת ותנן יח( נ'[, ו' ]במדבר יזיר ושנר מיין נזיר גבי רחמנא מדגלימטש,
 בנותן בה יש אם בשר, של החתיכה על שנפלה הלב פיפת ותנן יע( כעיקר,מעם
 פעמא בהו ואית הואיל מיא והני בעלמא ממשו ולא טעמו אביי ואמר אסורה,טעם

 הפת כל לש ואם בחלב, העיסה את לשון אין ותנן כ( כחלבא, ליה הוהדחלבא
 אפילו אלא הכלי, שאסור בכלי לאיסורא דאיתיה היבא מיבעיא ולא כולה,אסורה
 אהד כדתנן כ6( האחרון, אף נאסר אחר בכלי רותח ונתנהו אחד בכלי האיסורהרתיח
 קדשים ואהד קדשים, קדשי אהד רותח לתונו שעירה כלי ואחד בו, שבישלכלי
 רבנן דתנו כ3( שבירה, שטעינין חרם לכלי הדין והוא ושטיפה, מריקה מעוניןקלים,
 מניין, לתוכו עירה בו, שבישל אלא לי אין טא[ וי ]ויקרא ישבר בו תבושלאשר

 ישבר: בו תבושל אשר לזמרתלמנר
 העתים. ממפר זה פסקנקי*[

 שחיטת ובקיבת נבילה בקיבת מעמירין אבל נבילה, קיבת בעור מעמירין אין6(
 פירשא הקיבה בעור המכונם דהלב מעמא מאי הפריפה, מן שינקה כשירה ובקינתנכיי,
 מילי והני משערינן, קדירה דבלע בטאי היתר, לתוך שנפל איסור ג( הוא.בעלמא
 קדירה, דבלע בהיתר משעיינן ודאי דהתם תחילה, שם שנפל כמות האיסור דמשערי'היכי
 במאי משערינן אין בבישול, מצומק לפנינו שבא כמו האיסור לשער באנו אםאבל
 לא וכי שהיה סמה נבלע האיסור שאף בלע, לא דאימורא בלע דהתירא קררה,דבלע

 של הוא אם אבל היתר, של שהוא כגון להקל, מילי הני עצמה, לקדרהמשערינן
 שנפל איסור רבר כל או רותח, הלב לתוך רותה ובשר חולבות קדרה נגוןאיסור,
 בשמואל הלבתא ג( הם, לתוך וצונן צונן לתוך חם אסור, חם להוך הם היתר,לתוך

 ערותה
 ישתמש צונן גה משתמשו לפי לפניו כמו ג"כ האורה מספר רמ"ח מיי ובפרדם בצחן. בהמשתמשו

 כ' בב" גם כיה הטימן טוף ער טכאן חרם. של קרירה 'ו( סובן. בלת' כי להורות כוכב סי'המו"ל

 משרת ותנן ים( :"ג. הערה שם עיין לעיי. זח כל הובא א' בכ.י אבל האורה. מס' שם בפררם מוג'
 העיפה את לשון אין וקן נ( ע.א, ק,ח חולין חלב. טיפת ותן י" ע.א. פ"1 ניר כעיקר. תעםלית

 ע"א. ל' פמהיםבחלב.
 כ"

 אשר דת"ר בג( בטשנה, ע"ב צ"ה וכחים בו. שבישל כלי אחד כדתכן
 בגטרא. שם שם ישבר. בותבושל

 לאור כעת יצא אשר העתים ובמפר העתים" מספר זה ,פכק רשום בראשו מעם'ד'ן. א'1 5( *[]קי
 ג"כ והוא העתים. טספר ,pcn ורשום רמים מיי בפרדם ג"כ והובא 1ה. כל נטצא לאעולם

 רפוס ע-א קכ"ב )דף ק"ו סי. בו ובכל האורה. מספר c,.v סיים הם'מן ובסוף האורה. טפפרלקוה
 כספר העישור  הבעל בשם 1.ל ר"ש כתב וחי וכן  יסחב קצת. לשון בטינוי זה  רין  הביאזווגיציא(
  הביא לא רש"' כי טים היא העים,רי בעל בשם שהובא מה רק שלפנינ:, האורה לדברי 1כו1ןהארה;
 ומצאתי העתים. ~1DD פסק לפניי המובא והוא העתים' בעל "בשם צ"ל רק אהביו. שחי העימור.אח

 הכלגו כי וידוע העתים, בעל בשם דל הב"ש לגטן כשב 330( )צר מ"ח פי' ח"ב חייםבארחות
 והתחלת חיים. ארחות מספר כ1ל1 לקוחהוא

 הריי
 טעיכ. קם"1 חולין בגמרא היא מעמירין' אין הוה

If~vt,העתים. מספר זה ג"כ הביא קמש סי' דעים חמים כסמר וראית' :רססן. הכי ר"ה שם בתום 
 לפנים הובא לא אשר אחר מאמר עוד בהתחלה הובא ושם העתים. מספר ע.כ מיים הסיטןוכשף

 במאי היהר להזך ששל איסור שם ;ם מהחיל כך וארר יגמא. בת קדירה והיכהא המתחילבהאורה
 היתר. לתוך שנפל א.ס1ר נ( גר'(. ב' הערה )ע"ן אסוי הם לתוך צצן והם.ום משעררן, קיירהרטלע
 ע"ז פםחים נבר. רתתאה כשמואל הילבתא ג( העתים. כפר בשם קט.ג סי' דע'ם תמים בספרהובא
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139 האורהטפר

 אסור. הם לתוך צונן ד( הדהה, ובעי מותר צונן לתוך הם ה.לכך גבר,דתתאה
 לא 'ארותה פ. על ואף ס( רותח, עם לאכלה אסור בתנור הצלי עם שאפאהפת

 דהאי ועור ו( אסור, וגנינה הלב טמא ואינו דהלבא, בנס.וב' אלאנתערב
 בכותהא, למיבלה מפרודא רבא ואפרה כזמרא בהדי דאטוו'ביניתא

 ואי בכותהא, ריפתא למיכל רבא אסר ח( טהייא ביה דטהו תנורא הדוא ועודו(
 חרם של ]הנור ואי י( דמי, שפיר וביני ביני מבהוין ושגייה י( הוא מתכות שלתנור
 כל ט,ט ואם באל'ה. התנור את ט,טין אין כדתניא י6( דמי. שפיר מבפנים שנריההוא[
 מולייאהא עם הפת את לאפות נמי ואסור . התנור, את p~D'W עד כולה אסורההפת
 המולייתא כסוי שעל פיטמא דההוא מכוסה, בין מנולה בין גנינה של או ב'טךשל
 שפותהין ועוד הקרום, מן למעלה שומנא למפעפעא כלל ריחא מעכנא רלא הזינןהא

 לאו המולייאתא של וקרום מעלה. של קרום 'תנפח שלא כדי מקומות נכמהאותה
 הוא, מילתא לאו ריחא האומר לרביי ואף הוא. מילתא וריהא ריהא נסיק רקאכלום

 ולא פתחו דרך דנפיק ריחא, ביה מיעכבא דלא למעלה, שפתחו שלהם תניר מיליהני
 הצד, מן שפתחו דירן תנור אבל אהדדי, מפטמ' ולא דאיסורא, ריהא לגויהאישתהוי
 תתר שסתם תימיא ומנא מהתירא א.סורא אהדרי ומפסמ' ריהא ביה מעכב קאודאי

 בתנור פת מדביק'ן דתני אשכהן דוכתא דבבל למעלה כשפתחו הכמים בושדברו
 בתנור הדקל מן שנשרו עצים מוב יום נבי אמרינן ותי בקיקיעיתו. ולא התנור,בדופני
 נשהוא מולייאתא בו ונותנין למעלה שפתהו בתנור אלא לה משכחת ולא מוב,כיום

 מכוסה ובשאינה מזה, זה מרוחקין שיהיו ובלבד בתנור הלחמים עם אותה ואומיןמגוסה
 ואופין התנור, קרקעות על ממנה 'צא שלא מע"נין כך ואחר לבדה, אותהאופין

 משוהין חטא ויראי אסור, וראי ישראל עם לאפות גוי של אבל שיוציאנה, אחרהלחמים
 מודים הכל אבל ללחמים, הריה כך כל יהא שלא התנור, בפנים ולא התנוד, בפיאותה
 הכל ודאי וטריפות נבילות של מכוסות אפילו הטולייאתא עם ם שנאפה מהשכל

 : הוא מילתא דריהאאסור

 וגיעולם. גוים בישולי הלכות]קיא[
 אלו דתנן נ( ארמאי לה אפו דילמא בריפתא נוים בישילי למ.בל אסור6(
 והפת רואינו, ישראל ואין גוי שחלבו הלב הנאה, איסור אסרן ואין אסוריןדברים

 ערותה
 אלא נתערג לא שכותח פי על ואף ה( שם. רעים בתמים הובא ע"כ אמור. חם לתוך צוג, ר(ע"א.

 ועוד ו( דחלכא. :סרכי משש הלב את מבססם הבבל' כנתח ע"א ס"ט פסחים עין רחלבא.ב:סיוב'

 מקומי שם הוא ומרי1קיא בכותחא. לטיכלא ספריוקיא רבא ואסרה בישרא בהדי דאטווי ביניתאדהאי
 הנורא ל,אה1א ועזר ו( כ"י. בכל לנכון כמצא מפרווק'א. זצ"ל מפרויקיא. בסע1ת האורה מספרובפרדם
 אמרה ,שם בנטרא בכותחא. ריפתא למיכל רבא אסר ה( מע"א ל' פסחים רבא. אמר פחי.א בהדמהו
 שם בפררם דמי. שפיר ובאי ביני מבחוץ ובריה ט( בפ'רש... וע.ש בכ1תחא למיכליה אהילאי כררבא
 בלת' כ' לחורות כוכב סי' המו"ל 1הצ': ימי. בז' מבחוץ ושריה בטעות הובא האורה טטפרשם

 תמתי כן רמי. שפיר מבפניט וסנריה הוא הרם של תפר וא' '( 1בינ'. ביז' שם צ.ל ובאמתטוכן.
 ככ.' לפנסו כפו סשוכש ג"כ האורה טממר שם בפרדם ושנריה. זצ"ל ו:,. ב' א' בכ.' לשוןוהיא

 כרת:יא .5( ל:כון. הוא כן תקנתי יכאשר הוא. משיבש כי להורות כוכב מימן המו"ל הצי: ולכןחיר.א.
 : רע.ב ל' פסחים משין.אין

 הפסחא ושם ונ.. ב' א' ובכ.' ת"א מיי בפררם :מצא בר,מתא. נוים בשולי למיכל אשר 6(]קיא[
 ארמא'. לה דא'ט1וי 1כ11רי 1כישרא ארמא'. לה ואמ1' ד'שראל ר'פתא ;ו'ם ביעילי למיכלאסור

 אשא.. ליה אטה רלמא ריפתא ביטולי למיכל אסור אחר בלשון המו"ל הציג שם נברםאבל

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 האורהאפרט14

 שנשתנה אוכל אלא איסור ראין מותיין, והסלתות הקמחים אגל שלהן, והשטןוהשלקות
 וכל גוים, בישולי משום בו אין חי, שהוא כמות הנאכל אבל האור, ירי עלמברייתו
 דנים נוים, בישולי משום בו אין הפת, את בו לאכול מלכים שלחן על עולהשאינו
 עירובי  משום  עליהם סומך נוי צלאן ואם גיים, בישולי משום  בהם אין סלוח.םקטמם

 את שהצית נוי ם עילי, רןמחא  אסורי, רהרסגא נס8 נוי  שברעהו ואי  ג(תבשילין,
 נוי שהניח בין גחלים, נבי שעל ובשר ס( ן  אסורים שבשכו  החגבים בל  באבםהאור
 וסות תחילה שיהא עד אפוי שאין טותי, גוי והפך ישראל שהניה בין ישראל,והמך
 אי מותר, נוי ואפאה ישראל שגר ישראל, ואפה גוי שנר ריפתא ההוא הילכך נוי,כיד

 : מותר בגחלים וחתה וישראל נוי ואפה שנרנמי
 נרשום. רבינו פסקנקיא*[

 כדאמרינן חתנות, משום איסורו שהרי אסור, ישראל בישלו אפילו טים של פת6(
 אלא אסורין אינן איסורין דשאר גב על ואל יינן, משום ושמנן פתן על נזרו 3(לעיל
 בשדה, לאסרו בא כדאמרינן ג( אסורה. מקום בבל ופת(, נשכר נבי כדאשכחן מיבכית
 העם כמבורין ד( לעיל כראמרינן אסור, ישראל אפאו אפילו בשדה, אף ראסיוהומכלל
 פלפר דהא מימה זבניה ואפילו ישראל, פלפר אלא אטד לא והוא נוי, פלפרלומר
 נישולי משום אסור ישראל בכית נוי  שאפה  ישראל ומת האסורין, ורייק  וביןסתם
 ישראל מניח מרתניא ס( ישראל, של כביתו אסוריו גוים בישולי שאר כל וכןגוש,
 ישראל בנית ודאי הא המדרש, מבית או הכנסת מבית שיבוא עד נחלים נבי עלבשר
 משום אסור ישראל בבית אלמא לא, וצית לא אם אבל ישראל,  כגיח וקתניסיירי,
 ישראל סייע אם אבל מקום, בכל דאסורין קאמרי סתמא הלבתא רהא  ועור  בוים,בפצולי
 למיסר וליבא מקום, בכל שאסור מפת הויו בישולין, שאר מותרין נוי של בביתואפילו
 מותר ויהא נוים בישולי משום אלא בו אין נמי ובפת חתנות, משום אסור גויםדבישולי

הערות
 ע-א ל"ת ע"נ אשרי. רהרמנא כסא נוי עביינהו ואי ג( ע"ב. 4ה לו משנה בו.. דברים אלו יחנןנ(

 עברינהו מי אותן ומבשלין  וחומץ וקמח מלחין קפנים רגיש מבשין פ" רז-טנא  בערך הערוךוגחב
 מכאן כו'. יהלים גבי  שעל ובשר  ס( שם. ע.1 באש.  חצר את שהצית גוי  ר(  אסורי. רהרסנא כסאגף

 : האורה מכפר שט בפרדס ליהא  הסימן  גוףער

 ר:.ב סי' בפררם חפמק הנבא וכן נרשוט" רבינו ,סמק הם'מן בראש רשום לים. של פה "( .[]קיא
 מאור יהודה בר נרשום רבינו של פמק והיא האורה' מספר ע"כ טייס ובסוף האורהיטטפר

 אלא. ד"ה ע"ב מ"ו חולין בת1ם' והורא פריפות הלכות גט ח.בר בבלי לתלמוד פירושיו ומלבדהנולה,
 ומתוך הידו ר"ה ע"א מ"1 שם עור וכן נרשום. ררבי:1 פריפות הלכות מתוך משמע וכן 11.לשהביאו
 וא'. ר.ה שם עור גרשום, רבבו פסק וכן אי, ד"ה בתום' שם עור נרשום. רבעו של הרפותהלכות
 רבצו של פריפות ובהלכות אמר ד"ה ע.א מ"ח דף ובן נרשוטי רבינו של פריפות בהלכותכתוב
 נרשום רב':1 של פריפות בהלכות משמע 1כ1 הב"א תרפ.ו סי' פ": חולין המרדכי וכן כתב.נרשום
 ח"ב כ"י הלקט שכלי ובעל פריפות. הלכות התרומה ובספר שפ":. מיי כרוקח מובא וכן הנולה.מאור
 ע"ב י' רף השלם הלקם לשכל' בהקרמה שהבאת' כס. 1"ל. נרשום רבינו של פפקים הב"א מ"גמ"
 תולה טא1ר :רשום רבעו צ"ו( סי. ג' אות )ח.א הגדולים שם בעל בשם הבאתי רלה ס" בהערהושם
 מאור נרשום רבצו של בפסקים שמצא וגם ממגו. תשובות הרבה מביא וח"ב ח"א הלקת שבל'בטפר
 האורה בספר שהובא מה ואולי עכ"ל. שואל לכל תשובות מלבד הלכות פסקי שחיבר נראה נ"ל.הנולה

 טאור נרשום רבים של פריפות טהלכות הוא מריפות.. "פסק ורשום רכ.ו. סי, בפררם והובא ק'נבם"
 שהביא :מצא הפפק בגוף ותה פריפות". .פסקי ורשום קמי סי' רעים בתסיס הובא וגטתולה.

 ע"ב. ליה ע"ג בשרה. לאסא בא  כראמיינן ג( ע"ב. ל.1 ע"ג פתן. על גורו כ( לעיל.כדאמרינן

 בכו הטפתי כו'. לעיל כראסרי:ן ו( ע"א. ליח ע"ז ישראל. טיח סרת:יא  ס( שם. שם העם. כסגוריןר(
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41י האורהמפר
 משום הוא אסור נוים דנישולי א'תא ראם למ.מי ליבא הא ישראל ליה דאפיהיבא
 מ'טום אינו ולמה משנר, נוי בנית מהגרע לומר ואץ משכר, יותר אסורין אמאיחתנות
 ולא נוי של ממנע ונשמי הואיל והבירא יתירה הרחקה למיסר איבא כביינן בשכרחתנות
 ביה לית אכילה ניטעת מיהו התנות, מיטום ביה אית בישול דבשעת גב על דאףדמי

 במעיטה ראמי לדבי וראיה 'טתייה, בשעת הכירא ביה אית יין אבל למיחש, ואיבאהכירא
 שכאי עד יטאסרוהו מיינן מצ.נו ולא נאסר לא ועריין יינן סתם הוא שתייה התםדאחאב
 ישיאל .בו ס.'ע אפילו נוים של שכי לפיכך אסרוהו בנותיהם דמשום הזינן דהתסוהלל

 תכריס שכר ואפילו התנות מיט:ם לעיל נכדאמרינן ו( גוי של בביתו לשתותו אסורבבישול
 ת:תיס ויין תפוחים :יין מ.ד שקורין ]דב'ט[ של למשקה הדין והוא גוי[ של בניתו לשתותואסור
 בביתו לשתותו מותי 'שראל[ סייע אם שעורין ]של ו( ישראל( )של ושכר כןכמו
 אם אפילו נוים, בישולי משום אמור נישראל[ בי סיע ]לא[ ואם ישראל. )גוים(של
 ]בבישול[ ישראל בו סייע לא אס אפילו רב'ט של משקה אבל ישראל. של בביתוהוא
 הי, שהוא נמות נאכל דהא נוים, בישולי מ,טום בו ראין ישראל, של בביתומותר

 חמרא, לאיערובי דהיישינן אסור החביות מן הנקנה תפיחים של ביין לקמןכדאמרינן
 ושמן תותים "ן וכן מזקים, לא מערבי דאי יין, בו מעיכין דאין מותי, אוצר שלאבל
 משוס בו אין חי שהוא במזת הנאכל ונל ח., שהיא כטות נאכלץ דהוא מבושל~ית

 בתוכה שנתנשל וכל הוא, לשבה פעם נותנת יומא בת קדירה והלכתא נוים,בישולי
 fDN~ אי מרקאמ*אסור,

 לשבת רובא הא דפנתי הוא פורתא פורתא, טפגסא דלא
 נותנת בה בישל שלא ואילך יום מאותו אהד, יום בה נהבשל שלא קדרה ואסור,הוזו
 בקרקע פעם'ם עשר נועצו ח( נוים של סבין בה. המתבשל כל ומותר הוא לפגםטעם
 יחתוך, לא צונן אפילו בסכין, גומות ייט ואם המין, ולא צונן בה הדתך כן ואחרקשה,
 בהו דמתבשל מאג. וכל בהדחה, להו מגיא ולא קליפה, בעי צונן רבר כל חתךואם
 מאנא מאנא מנהון דמפליפ ער מכהון ומיכל ישראל בהו לבשולי אסור מסאבמדעם
 תעבירו באש יבוא אשר דבי כל כדכתיב ממאבא, מדעם בהו דאישתמושי היכיכי

 לנורא. דמעלינהו עד משהרין יא ואסכלא 'טפוד כגון כ'נ[ ל"ר נבמרבר וטהרבאש
 וקומקמסין 'ורות יי( קלופתן. שתשיר עד י( באור מלבנן והאסנלאות היטפורין דתנןי(

 לאו דקומקומא נב על ואף ברותהין, לטיפלטינהו צריך ברותחין דתשמ.שן המיןומחמי
 שאין קטנים ודאי אבל ומנשל. ומקרי מאנא משכה ולא רמכשל זמנין לבשולי,דרכיה
 לה מפליט והיכי במנילה, ודיין הנעלה צריכי לא לתונן לכנוס יכול דרורצפור

 ומליא הלישה נרנפא לה עביר גרולה יורה יג( נרולה, יורה  בתוך קפנה יורה י3(ברותהין.
 נציל קערות דודא, נבי למשדייהו צריך נמי וכפא פולטו, כך רכנולעו ומותחאמיא
 בנהרא, למפכלינהו צריך דמפליפ נב על ואף דם., ושפיר עלייהו ושרו דודא מןמיא
 על ששופותות שימור נלא שפחות של קריות בישולי בהו, לאישתסושי שריוהדר
 ממנה קרירה של נמאסות בכפות כרעולות נמצאו פעמים אלף שהרי אסיר, אחתכירה
 נכריות צלמי להכג'ס בי אף יד( כליהם פיגול במרק בעצמן והנעילום ראים יצללבד

 ערותה
  ע"נ בקרקע. פעמים עשר :ועצו ה( הצל. כ"' עפ.י תק:ת' בו,. שמרין של ו( ו;'. ובי א' בש'שמא

 קלופתן. שתשיר ער י( ע"א. וע.ו ע"ב ע"ה ע"נ באור. מלמן :האסכלא!ת השמ!רין דת:ן ט( ע"ב.ע"י
 צ"ל הק!סקמ1סין ה.!רות שם וממרא מ"ב. ע"ה שם ,קומקמס'ן. יורות י"( סע.א. ע.1שם

 מספר ר:.ב פי, שם שפרדם מע"א. ע.1 ע"נ גדולה. יורה בתוך קמה יורה יג( והק1טקוט:םין.היורות
 !פירש"' שם. שם גרסא. לה עכיד גדולה 'ורה יג( קמה. 'ורה והיא גדולה כיורה בטיתהאורה.
 אף יי( שפתה. על הרותחין יעבר: הסבה טים גרי~שתקכל פיה מכיבות עיסה של שעה רלישא:מפא
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 דכתיב ייצאו, ועוונם אוכליהם לב המטמטם תועבה ברוה לחמם להתפטםלנתחילה

 : ט'נ[ י"א וניקרא בם,ונפמאתם
 העוף. מלינא דין]קיב[

 מרותח שהעבירו ראשון בנלי לסלנו שאסור רבי הורה נ( העוף מלינת לענין5(
 כדתנן ג( טבשל, ראשון שכלי לן[ וקיימא שבו דם מבשל ]שהוא מפני חאורשן

 כירה, בפרק נשנת ס( תבלין, לתוכן יתן לא מרותחין שהעבירן והקדירההאילפס
 והיתר. איסור משום אסור בחול כך מבשי, משום אסור שבת דלענין היכאוכי
 בו שיש סדנר הוין נותן לכל דאחר בה[ נחולק )הוא( יהודה שיבי נכ sy ואףו(

 : שם ולמלנו שני בכלי המים לשפוך צריך והלכך משנה, כסתם והלכה וציר,חומץ
 הקדרה ואמר רבי, לפני מעשה ובא טיותחת, בעורה תרנגולת בה שמלנו קרירהההוא

 : אסורה והתיננולתתשבר
 נסך. יין הלכות]קע(

 נהנינן אנן בהנאה, חכמים שאם-והו פ. על אף נוי, שנסכו ישראל של יין5(
 אסור גוי של נסך יין ומיהו זרה. לעבורה מנסכין אין הוה רבזמן משום לנרם,לזנוני
 לישראל נסך יין אחד טי שנתן בלותיר היה ומעשה נ( טק*נן, לא הא. רכוליבדכאה

 כגון אתר, דבר ידי על הכוי טנע א הזקים, בעימ הדבר והוקשה לטים[ נומנרוג(
 הצרעה את התיו או בקנה, מררו כנון ס( אחר לרבי נשנתכוון[ יודעים אנו אסבקנה
 מההוא ו( בהנאה. אסור איכוון למאי חוינן ולא בכוונה מנע ממתניתין, בהנאהמותר
 לך לך משום ו( אסור, ככוונה הא הוה בכוונה דשלא משום רב דשיייה דבירםעובדא
 רבי לנו אמר במים יין נתערב ח( ז תקרב לא לכרסא סחור סחור לנזיראאמ-ינן

הערות
 קושפא:פינא יפזם בפררם :ם : כ"י בכל נ,כ ונטצא ווארשו'. רפוס בפורט :שמם זה כף. להשיםכי

 : ע"ב י"חדף
 לסלנו. שאשר רבי הורה ק האורה. ממפר בפרדם שבא לא וה ס'סן העוף. טלינת ט"ו "(נקיב[

 מפני ג( טלת.שאטור*. ונשמפ למלנו רבי הורה בפעות א. בכ"י אבל וג' ב' בכ"י גםב"ה
 במשנה. ע"א מ"ב שבת האילפם. כרתנן ד( כ"י. בכל שהוא כמו הוספת' לן. וקי.מא שבו דם מכשלשהא

 ; שם במעה גה. חולק 'הורה שרבי נכ על ואף 1( שם. הוא כירה. בפרק בשבתה(
 היה ומעשה נ( רם.ח. סי' האורה טספר בפררם השא הם'מן, כל נוי ש:טכו 'שראל של "ו 5(נקיב[

 בלותיר. צול בליפר היה fi~pD1 בפעות האורה מספר שם בפררם אבל כ"'. בכל ב"הבלותיר.
 הנו' טנע י( .לנוים", מלת וחטר וטכרו, שם ובפררם כ"י בכל שהוא כמו הוספתי לגוים. ומכרוג(
 אחר רבב ע-י גוי מגע וז"ל רמילתא. ממקנא המתחיל פ-ר םוף ע.1 רשיי לשון הוא 1ה אחר. רברע"'
 בה:אח מותר חצרעה את התיו או בקנה מדדו כי אחר לדבר ש:תכוין יורעין אנו ]אם[ בקנהכגין

 רשלא משלם רב רשר"ה רביתה ע1ברא סההוא בתאה אסור איכו'ן למאי ח1ינן ילא בכוסהממתניתין.
 סי' לרש-י כ"י והיתר איטר כספר וכן פ-ר. סוף ע.ו בהרא"ש ועיין אסור. מכוונה הא הוהבכוונה
 הובא  בך ואחר כוי. אמור בכמנה ליגע שנתכוון ביין :וי נוגע  וה ולפני יותר. באריכות הוא ושםציד.
 רעיט בתמים וראיהי דע.ו. פיר סוף רשיי כלשון והוא כו'. אהר רבר ירי על הנוי VJQ לשינוכמו
 כסו דמלתא טסק:א ומתחיל ו"ל רשיי בשם ב"ר אב  אברהם ר' הרב כתב  וה פסק שהביא צ.הסי'

 כפרדם נם ושבא ק'"נ ttoa בהארה ראית' אתה והיתר. איסור בספר שהוא וכסו שם. ע"ז נרש.'שהוא
 כגון ס( ע"ש. רמ.לתא מסמא נ.כ ומתחיל הוה. הלשון כל שהובא ע"ר, מ.ח ,רף רמ"ח פי'מהאורה
 רב. רבי עובדא ונ' ב' א' ובכ"' ע"א נ;1 ע.ו דבירם. עוברא מהא' ו( ע.ב. ס. שם משש במה.טדדו
 יבירם. המיה השמיפו ובפררם דבירמ. צ"ל דבירם ע1ברא משום שם רעים ובהטים דבירם.צ"ל

 כלתן. בית וערך בירם ערך השלם ערוך עיין עיר. שם ובירם דבירם. צ.ל דבירה רעד פ.ד מוףוברשיי
 "ן :תערב ה( ע"ב. :,ח וע.ו ע"א. י"ג שכת תקרב. לא לכרמא כחור טהור להירא אמרתן לך טשוםו(
  מ:רטייסא. הלוי שמואל ר' הטורה לזו אמר ג. ב' א' בכ"י טנרמישא. הלו' שמואל רבי לזו אמר במים'
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 גתן אם אבל בשיטים. ביה משערינן בו ונגע במים נתעיב אם מגרמישא הלוישמואל
 אסוי "צראל קבלו אם בחוכו, נסך יין לו שנתנו יהודי על וששאלתם י( ח :מתכפל ואיני השוב, שהוא מפני במיל, לא באלף אפילו המאכל שירתיח קורם במאכליין

 בדמיו, מותי גוי ידי על נו'[ בישות ]ישראל ומכיו הגוי כרשות הניחו ואםבהנאה,
 בהיבורין נוי של כהו י( ; וגו' נוי אביהם את שירשו ונוי גר דתנן י( להערים.שאפשר
 שהכריז יוחנן מדרבי י6( כהנאה. אף אמור נסך יין שהוא בו הכיר נארוקי דאוריקכגון
 אפ.לו מותר בו הכיר לא אדעת.ן, ולא ינע שמא לך לך משום נסך 'ין משום יינםעל

 בשהויה אמילו מתיר דהד נהוראי בן יוסי ורבי נורי בן יוהנן מדרבי י3(בשתייה,
 זשלא ידע. הוה לא דנוימ'צום

 בחיבוריי
 ואפולו בשתחה, אפילו מותר זריקה כנון

 אבן 'צזרק מי נסך, יין עושה אינו יג( בגוי טהור שבזב כל דאמר א'צי מדרבנתכוון,
 ומותר בשתיה אסור נסך יין אותו לנסך ומתכוין להכעיס ישראל של הביותלתוך

 וההירוהו המעשה היה זה יו( לבור, וזרקה החבית את נפל ודשנינו וזה יד(בהנאה,
 נסך, יין עושה בגוי פמא שבזב כל אש' רב דאמר והא יז( בשתיה ולאבהנאה

 דהכי מותר, ביין שיקץ  נוי ; אסור ווו וו בשתייה  אבל  ראמר  הוא בהנאהלמשרייהו
 בגוי בזב דממא גב על אף רוקו אבל גאון, יהוראי רב דמר פסוקות בהלכותאמרינן
 דרוק משום אלא דרוקא, משום לאו זב, של ברוקו טומאה אשכחן דכי מחסר,לא

 דעלמא בגוי רוק נגע אי נסך יין עושה בנוי בזנ פמא כל ולרבריך הוא, סמאגופיה
 על אלא רבנן אמדו לא והא ליה אסרינן מי דמאים מירי או המת בשר או שערווכן
 נותן דאמרינן אוסרו, אינו ליין נפל אי דמאיס הש"ץ אף והלא יש, להוסיף וכימנע,
 בגדה, ומנתוציה העוף כשרץ דהוו וזבובין יתוש.ן או צרעין הס כגון הוא, לפנסטעם
 מקום ומכל בעלמא. מאוסותא אלא איסורא כיה דלית רוקו שכן וכל ליה אסרינןולא
 אינו בגוי זריקה לן דקיימא למשתיי כזורק ליה נהוה יו( דמ'( כיוקק דזורק ליה)לית
 גבי כדתנן יח( דמי[ כזורק דרוקק לן ומנא וגו' החבית את נפל כדתנן נסך, ייןעושה
 וכן דמי"תא וסופא וכו', היח'ר ברשות וישתה הרבים ברשות ארם יעמור ולאשבת

 ערותה
 ג"כ. זה הובא רס"ב גסיי האורה( בשם ,לא הפררם ובנוף חיר"א. בג.י לפנינו במו הוא שםבפררם.

 מווירטשא הלוי יצחק רבינו בן שמואל רבינו הוא וורטשא. מן שטואל רבי המירה לנו אטר הגייושט
 ר, הביא 48( )צר שד"ל ובנחלת רש"י. של טרפותיו אחר היה הלו' יצחק ורבינו רש.י. בזמןהיה

 רבינו בן שטואל רבינו אסופות מפפר הביא וכן במררכי. שהשא בנרמיוא הלוי יצחק נ"רשטואל
 עאטצע העתים. טטפר פסק הבש קיר סי'  רעים בחטט וראיתי וורם'שא. בעיר הנהיג הלוייצחק

 מים נתערב אם טגרטי,ה הלוי שמואל רבינו הטורה לנו אסר בטים יין ותערב היין  הבשהבאטר
 וששאלתם מ( האורה. טמפר יעים תטיס בטפר שם מטף ואולי בהאורה. שלפננו הטאמר והואבתן
 רטאי אביהם. את שירשו וגוי נר כדתנן ט( האורה(. בשם )לא ר.ם סי' הפררפ בנוף נמצא ייערי.על
 השא ובן דע-ו. פ-ר סוף ברש-י הובא וה נם מ', גחיבורין מי פל צחו .  ע,4 ט-ר וע-1 ט*יפ.1

 על שהכריז יוחנן סדרכ' '6( צ.ח. טי' שם רעים בחטים הוא וכן מי מי' שם ג-י והיתרבאיסור
 ארזא, בן יוחנן ר, וצ-ל ע"א ג"ח ע"ז נהוראי. בן יופי זרי נורי בן יוחנן מררתי ינ( ע"ב. נ-ה 9!יינט.

 בשתייה. עד בשחייה טן והשטיפ ירע. הוה לא רגזי משום ער יוחג! מאבי וחרר שורה נשטםשפררם
 אך, יין עושה אית'נ(

~ffp 

 ו!הי 'ו( שם. דעים ובתמים שם. והיתר ובאיסור פ"ר. סוף ע*ו ברש"י הוא
 בשתייה ולא בהנאה התירשו טעשה היה זה עז( ע"ב. ם, ע' טשנה לבור. וזרקה החבית את נפלששנינו
 שם. שם אשי. רב ראטר והא "( בשתייה. אף והכשירו ופי' והגשירו, טעשה היה זה שםבסהצנה

 כדתנן יח( חאורה. טמפר עפררט ונ'. ש, א' בכ"י לנכון שהוא סטו הוספתי כו'. כזורק ליה הוהי((

 כראטרינן 'ט( מע.א. צ-פ עירובין וכף. היחיד ברשות וישתה הרבים ברשות אדם יעמוד ולא שבתגבי
*aaט' ע"ז לארכה. דפקעה כביהב .wtv !ע-מ מ' שם בגמרא הש קעביד, לבנה מעשה ט"מ הסיום וכ 
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 יין של חבית : נסך יין נני מיתם-א ולא הוא דזורק תולרה דרוקק מנמצא ירוקלא

 עץ של ההבית שסדיקת לפי בשתייה, אף כשר שבת131 יין נוי, והעמידוהממפפף
 מותר, יינה הכא אף מותר ההם מה נסדקת, לרהבה חרס של חבית נסרקת,לארכה
 לזבוני פפא בר רפרם שרייה, ודביה גוי אחא לארכה דפקעה הביתא גבי כראמרינןים(

 מאי מותו, ב'צת'יה אפ"לו לרהבה פקעה אבל לאינה דפקעה הווה והושאלנרם,
 היהודי על וששאלתם כ( : 'צרי נמי הכית ההוא הילנך קעביד, לכנה .מעשהמעמא
 והסיט הכד, מתהת המפה את והשמיט נוי ובא אצלו, היה היין וכר היצלחן עלשה'ה
 נר אחא ורבי כל( הוא כהו דכה בשתייה הוא אסור היין חוץ, ממנו ונשפך היין,את
 ]כפיטם[ ( 3בפיטנ' ייצראל של יין וששאלתם כג( : ואסיר כהו בנח עובדא עבריעקב
 כיצהוא היין יצא שלא כרי ]הפיפס[ )הפיטב'( פי וסתם קש אגורת ישראלונטל

 להחזיק כדי האנודה בתוך מקלו ונעין נוי ובא יפה יפה סחטו ולא ומתנלנלמפלטל
 שהוציא וקורם ניין ונגע ]הפ'טסן )הפיטבי( לתוך רצונו כלא רדיקל ונכנסהסתימה,

 והעיר גג( לחו'ן, שניהם והוציאוה במקל ותפש ישראל רץ לחוץ המקל אתהנוי
 מורי שהתיר יין והשיבו כד( נשתייה. והתירוה בקולוניא פעשה שהיה יעקב ר'מורי
 לו הועיל לא ביין, וט; המקל כשנעץ גוי של כחו 4ה דהווה רנו נפי התיר יפהלא
 להגך דמי %א במקלו, ביין נוי שנגע לאחר עמו, והוציאו שם'יעו ישראל זהכלום
 מיטכשך לא נמי והתם קאת. הדדי בהדי תרווייהו כח דהתם וכוי .דנא ישראלדנקיט
 אבל דאסור, הוא ובשתייה חטאו, לו יגיר ומקלו אסור, במקלו ששיכשך נאןאכל

 כס( ותמיהא לאונסי, ייני לי שתאמיר כמינך כל לאו 'שראל לו דאומי לא,בהנאה
 קנה לן וקיימא כו( נסך, יין עושה בנוי טמא זב במנע יצאלו כל אשי רבראמר
 : עובדא עביד דקא טמא להם לטהור ליה מ'נד דהא טמא בו והסיפ טהור, שלובקומטו

 דנקיפ נהית דקא ובהדי אלותא, פירי לן לאחוי לדוקלא סליק יהם גוו ההואכו(
 דתנן האי בי כה( כמאן לנרם, לזבוני רב שרייה בהמרא ונפל שמטיה ביריהלולבא
 המרותחת החנית ]פי[ על ממפיה יטהיה או ]בקנה[ הצרעה את ומהתיו או בקנהמדדו
 כיבי הלכה ואין כס( בשתייה מת'ר שמעון ורבי ימכי. ואמרו מעשה ]היה[ אלובכל

הערות
 וששאלהס שם כתיב אשר בי הבאתי חי הערה לעיל כו'. השלחן על שהיה היהורי על וששאלתםכ(
 ואחר האורה(. מספר ולא הפירס )מצף ר"מ סי' בפרדם שנטצא בחוב! :סך יין ל! שנתנו 'הדיעל

 שם הוא אצלו. יין וכרי השלחן על שהיה 'היר. על וששאלתם זו שאלה גם שם מובא הנ"להשאלה
 בכח עובדא עבר -יעקב בר אהא ורבי ג"( האורה. טמפר בפררם ג"כ הובא רמ"ח ובסי' ד"ם.במי,
 שהוא כסו בפימס. תק:הי בפימב'. 'שראל של יין וששאלתם גג( שם. ובפירש.י סע,א ס' ע"1 עייןכחו.

 מד בל.' שטיי פטם ערוך עיין בפיטם. בטעות האורה טספר ובפררם ב' בט"' אבל וג' א' בכ"ילנכון
 מרבוה'1 והיה יקר בר 'עקב רביו הוא בקולו:יא. טעשה שהיה ';קב ר' מורי והעיר כנ( ע"ש. 'יןשל

 והעיר כתיב האורה. מטפר ובפררם ::'. ב' א' ככ"י אזלם מקומות, בהרבה הזקן מורי ומשהו רש.'.של
 שההיר יין והשיבום א' בכ"י אבל האורה. טספי כפררם גס כיה מורי. שהת.ר יין והשיבו כר( יעקב.סר

 ט.ג :רה טמא. בו והנים טהר שלו בקומטו ק:ח וקיי"ל גו( ע"ב, ס' ע.1 אשי. רב ראמה כה(ממתיר.
 סחור של בקומטו ק:ה פשר. הפתר את בו והפט !ב של כקוטטו קוה ר"ל אמר אשא ושםע"א.
 מספר וכפררם )פילט;(. הבשר עור כטול טין קטטא ופח בפירש.י. ע"ש טמא. הנב אח  בו!הסיט
 לן לאתוי לדיקלא מליק רקא :וי ההוא כ(( שלו. בקימא: ק:ה צ.ל שלה  בקוטמן ק;ח בטעיתהאירה
 במקום רק האורה. מספר בפררם גם ב"ה כו', כירי לולבא ר:קימ :הית רקא ובהרי אלותאפ.רי
 :ק.ט הוה דנח.ת .בהדי אלו:תא פ.ר.ש ליבא, לן לאשי הני, !ג' ב' בכ"י אכל לאה!1.. שם הו"לאחזי
 ובהרי אל:~תא "פ'. וחסר ליבא צ"ל ליצא. לן ליחותי בחטר :לקה השאמר א' יככ.' ב.ר.ה.ל'כא
 האי כי כה( לעא. טלה מרא" ממני ויעלס  שמיטי.הו. בידיה טן ומתחיל ליבא". נקיט הוהדנהיל
 wil~nw הא' וכן ל( שם. גמרא שמעון. כרבי ואין'הלכה כט( ע.ב. ס'. ע.! בקנה. חררירחין
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 הכל רביי בשתייה אבל בהנאה, ליחסי דלא וכו' לחביתא דנסיל אתרונא האי ונן3(
 יהודה רבי היה ואוסר 33( נשתי.ה, ולא התיר רבה דקדק שמאי העד ואותו 53(אסור,
 מצום )ג( מוי!ו שלא פי על אף בידו, לאחוז יין ובו מלא כלי גוי ביד לתת שלאהלוי
 ולא צר פ'טס או סתומים לנין אבל וינסך, ישפוך או ישנשך או יויזנו, שמא לךלך

 ומכחו 3ה( חוסם ה"ה פיטם 3ך( : כאן מנהג וכן ונושא, לבדו הנוי מפלטל כך, כלטלאה
 לכוון יכול היה ולא בנקב לתחבו ורצה הברזא הגוי ולקח ]לחוץ הברזא יצאהקהוה
 ושטפה נוי מיד הברזא[ ישראל npS כן ולאחי ידיו ועל הגזי על מקלח היין והיההנקב,
 גוי יד על היין מקלח והיה הואיל בשתייה, היין והתיר בנקב. במקומה תעצהבמט
 נוהנין רבותי נוי, ביד בכוס קלה ולא הואיל בכך, ניסוך דרך דאין בנחת, ולאבשפף

 וישראל נוים, מוליכן וכדינא ומנלנלין ישראל עם הגוי תופש סביב המערצהכשמעקל
 כד ועל הגוי. מיד ישראל יאחוז ולכך לחו'ן, ישפוך שלא ומקפיד ורואה בקרובהולך
 היין מן שיצא עד זנגופו בבגדו ודחפה מתאום בו חגוי ונגע ישראל, ביד ntaPהיין
 דשרא טטנא הררי בהדי ונוי ישראל רשפיך כסאן הוא רכהו באמצע יהודי לכדלחוץ
 יש דישראל אדעתיה נפיק לא תיטא וכי מותר, .להם-ייהו ארמאי מכח ינפיקולא

ystnbעל אף נמי ישראל נסך, יין לעביד אדעתיה לאו ישן כשהחד נוי ההוא 
 גדייה בי ועור עדיף, דחמרא וכחא לרידיה וטסייע מכבור מדעתיה רלאנב

 רבותינו וכן כולו. במלזייה ומותר ישראל טבח נפיק קא ולמנאליורה
 וכבי כחו, בכה פקוד מנהר יעקב כרבי כאן נחצין וכן 13( אותו,טת-רץ
 שאלתי אני ונם לי, והתירו זה על הבאלתי תטדמי אני נם )ו'( סרובהזמן
 אמר לרבר וסימן לו והתיר לויתו בשעת צדק שרה שלמה טרבינו זהכעין
 היסוכר פרק )ז( מותר. בכלי שנותר ומה אסור לארץ שנשפך מה כמצחק,לי

הערות
 אתרפא, וצ.ל בפעות. ובכולם אתרייתא. האי ו;' ב' ובכ"' אתריינא. הא' א' ם וכו'. לחביתאדנפיל
 כתוב האורה מספר בפררם כי וראיתי !בשם'. בפירש"י W~p ע-ב ג"פ ע"נ בנטרא והוא אהרספי'

 ונ' ב' א, עב-י טשובש הלשון בשתייה, ולא התיר רבה רקרק שמאי העד ואותו )6( אתרונא.לנכון
 ובמקום שמא צ"ל שמאי במשם לפינו לב! בשתייה. ולא התירו דבהפה רקרק לא שמא הערואוחו
 אחו זה וגם העת, ואותו כתוב האורה טםפר ובפררם המאמר. כוונת טטמ ונעלם דבה:אה. צ.לרבה
 צ"ל אבל רמ"ח, טיי האורח מטפר בפררם טן הוא וטן כף. הלוי יהורה. רבי היה ואומר 3נ(מובן.
 אור בעל והרב רש.י. של רבותיו בוטן היה הלוי רוח ורבי וגי. ב' א' בב-י שהוא כמו הלוי. רוחר,

 אלהי ה' בער"ה חסליחה חיבר והוא חלוי, רור בר שמואל רבכו בן היה שלי הביא 144 פי,החייט
 בשר ה' הפררם במפר טמ"ש מאתו. שאל ורשיי שררו. אמדים באב לתשעה וקינה מזעורי אררונורבת
 וטן כוי. דרבי טקסיה בעינא ושא כ1'. וקערה וסף קרירה ליה הוה הלוי דור ר' רמ"ה. ס"בחלב
 מ!כירו וכן רש"י, הוא זה ורב' הצויי רור ר' את רב' שאל דברים שלשה ד1'מ סי' לר"ת הישרבספר
 והצריח, אהד כבית היו בתים כעל' שני D"2p סי' שף חנוכה כהלכותרש"י

 נר הלוי דור רביגי
 לך טשום 3ג( ע"א, ובהערה ר' אות הלקט לשבלי בהקדטה ועיין אחר. בפתת וזה !הלהדליקגפתה

 ו:*6 ע-ב ג"ח ע'! תקרב. לא לכרסא סחור סחור נזירא אסריק לך לך משום מאטר עפ"י "כוננהלך.
 האורה, מספר בפררם חסר כן. לזמר אפשר אם ושאלתי ער המאמר כל תופת. היה פיפס 3ר(ע-א.
 אחר ומתחיל שלפניו. ממאמר הסיום שהוא כיון כאן, הט:הנ 1ב1 שם ומייל ע"נ( מ"ח )רף רט,חסי.
 לעיל עיין פיטם והוראות ונ' ב' א, בכ"' לפ:י:ו כמו ל:טזן ממצא לנוי. לומר מותר אם ושאלתיכך

 נ', ב' א' בכ"י לנכון שהוא כסו בטים. ההנטפה הוספתי הבר!א. יצא הקשה ומכחו )ה( נ-ב,הערה
 כא! :והחן וכן )ו( א', בר!א ערך ערוך עיין נקב, בר!א והוראת הבר!א ער הברזא סן המעתיקוהשמית
 ונם לי. ותתירו זה על ושאלתי תמהת' אני ונם )וי( מע"א. ם' ע.! כחו. בטח פקור מנהר יעקבכיבי
 האורה( בשם )לא הפררם בגף :מצא כו'. לויתו בשעת צרק טורה שלמה מרבכו !ה כעין שאלתיאני

 ג"כ ומובאכו'. אותי מלוים שה":1 כעת ז"ל שלמה לרבצו 1ה בעין נם שאלתי השואל ואני שם לשמו 11ה רם'ר.במיי
~tca 

 את השוכר פרק ),( האורה. טפר בשם בצופו. :מך "ן הלפות כ"' האפופות
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 יין ממנו ונשפך ישראל בכלי ברגלו דחק אהד גוי וכו', נסך ביין לעשותהפועל
 מות- ההוא זרה ענודה במסכת בהו אמרינן דקא 5ע( בשתייה[ ]במנינצא ואסרוהו)ח(

 ודאי והש.ב ממנו, ולהנות לדוינו לנוי נן לומר אפשר אם ושאלתי מ( :בהנאה
 הורה וכן מ3( לרורכו, לנוי רשות ישראל נתן בירים וממש הואיל ע6( בהנאה,אסור
 והו-ה צדק מת-ה הכהן שמואל ר' את שאלת. כך ]ולאחר )נג( מיצה[, ]בי יצחקרבי
 שנשיב לנו ובמרומה עם( בהנאה, אוסרו ]הלוי[ דור בר שמואל ר' אנל זוד( כן[,כמו
 אין פיק ורה ענורה במסכת הראיות ואלו זנו( : האמת ויורה  הכהן שמואל רביאת

 אסור יינם סתם חביות שלש ונ(( אסורין, נוים של דברים אלו בסתגיתיןמעמידין
 רב בפיק ועור עת( נסך, יין לעשות רשות לו נתן דישךאל הכא שכן וכלבהנאה,
 שכן וגל בהנאה, אסור שבבור מה לבור, ירד עד וכו' בעופה נח לוקחיןישמעאל

 יינו המצהר דקתני דייקא נמי מתניתין אמיינן זה בפרק ועוד מט( לבור, רירההנא
 הנא שנן וכל בהנאה נאסרו מעותיו את לו שיתן ער מנ.חין אין עד וכו' נכרישל

 אמרינן ישראל הפועל את השוט- נוי וכן ג( נסך, יין אריסות שכר בושמערב
 נ3( למי, יינו המוכר עצמו זה בפרק וכן ג6( לנו, אמר רבידים זה שכן וכל]אסור[

 בהנאה, אוסרין רבותי ונל רשות, לו נתן דבירים זה שכן וכל פסק, שלא עדמדד

הערות
 כמו הוספתי בשתייה' .כמננצא המלות בשתייה. בטגנצא ואסרוהו )מ( הע"א. ס-ב ע"1 ששיההפועל.

 סע-א. נ-ו רף הוא בהנאה. מותר ההוא ע-1 במסכת בהו אמרינן והקא )ע( ונ'. ב' א' בב-ישהש

 תוסת. היה סיפם מן חסר כי האורה. מטפר בפררם טתחיל טכאן לנוי. כן לוטר אפשר אם ושאלתימ(
 הנופחא א, בכ"י אבל האורה. טמפר ובפררם מי. ב' בכ-י נם ס"ה ישראל. נתז בירים וממש הואילט6(

 זל. בי א' בכ-י הוא כן משה[. קבר יצחק רבי הורה וכן מג( לגוי. רשות 'שראל נח! וממשהואיל

 ח"ב הלקפ בשבלי נם הובא סשה בר 'צחק ורבי משה" ,בר המלות ג"כ חסר האורה טספרובפרים

 בטרדתי הובא כ' הביא 25( )צד שד"ל בנחלת הרשד*ל וגם ק.י. הערה שם בהקרמה ועתן הא. פי'מ"י
 סשה. בר 'צחק ר' את שאל המכירי נתן ר' ע.ג ק.ה דף כ.י האסיפות מספר רוניא 35( ,צרושם
 א' בכ"י שהוא כמו הוספתי כן'. כמו והורה צרק טורה הכהן שמואל ר, את שאלתי כך *ולאחרמג(

 האורה. טספר בפנים שהופיף הפררם את המו.ל לפני כי ונראה האורה. טמפר בפררם נם וחסר ונ'.ב'
 מרבינו עמרם אג' שאלת' כ"ג סי' בפררם הובא הכהן שמואל ורבי חיר"א. כ.' כעין ב-י לפניוהיו

 בר שמואל רבי אבל מד( לוי. ור, כהן שמואל ור' קפ"א בם'מן וכן נתן. ר' של טשטו הכהןשמואל

 יצחק ר, הדור גדולי שני נחלקו בטננצא הביא ק.ל פ" השלם הלקט שבלי בעל בהנאה. אמרו הלוידור
 ורע-ח ל"ר בםי' הלקפ ובשבלי כ.א. סי' בפרדם הובא וכן הלוי. דור ב"ר שמואל ור, יהורהב"ה

 רלח פ" השבה'ל כי הביא 93 ם" ש' אות הגדולים שם בעל והרב דור. ב-ר ריטואל הר,השון

 93( )צר קב-נ ט" וויפרי ובטחויר במרדכי. הובא כי הביא 48( )צר שר"ל בנחלת הרשד'ל וגםהביאו,
 לוים שטוהרים הורה הלוי רוד בר שמואל רב הנאון הובא תוספות( )ר-ל ת' רשום אשר שםבהוספה
 הלקפ בשבלי זה הובא וכן המרדכי, שהביא המאמר והוא כו'. כהן במקום שלא אפילו בתורהלקרות

 טנהררין ברשיי והבא ע.ג. נ,ה דף כלקופים האורה(. בשם )לא בפררם זה הובא וכן ל"ד. סי'השלט
 שטפל רבי את שנשוב לנו וכמרוטה עם( ויל. דור ב.ר שמאל ח"ד בשם כתוב מצאתי כך ע"בצ'ו

 ואלו ש( האמת. ,ורה בפעות האורה ממפר ובפרדם מ*נ, הערה ע"ן האמת. דורההכהן

 חביות. שלש 111( רע"ב. כ*פ ע"נ טשנה מעפירין. אין פרק זרה עבורה בטסכתהראיות
 המלות הסגיר הפרדם את והמו-ל פע.ג( )ם.ח רמ"ח ס" האורה ממפר בפררםוכ"ה

 הנינת ומן הן, הגיות שלש בגי' וג' כ' א' בכ"י אכן רבן. בלת' כ' בססנרת. הביות..שלש

 ר' בפרק ועוד נוח( הם. הנאה איסורי איסורים שלשה והם הניוח שלש והכוונה חביות.נעשה

 משנה נכרי. של יינו הטפהר זה בפרק ועד נוט( מע"א. רה ע"ז משנה בעופה. נח לוקתיןישמעאל

 ט"ב דף הפועל את השוכר פרק ריש ע"ז משנה 'שראל. הפועל את השוכר הנוי :כן נ( רע'א. ס"אע.ו

 יינו המוכר עצמו זה בפרק וכן 61( זה. וב"ש אשר אמרינן ישראל המלנת נשמטו שם ובפררםרע.א.
 ונ'. ב' א' בכ.י וכן מדד, שלא עד פסק צ"ל p~D, שלא ער טרד גג( במשנה. ע"א ע"א ע"זלנוי.

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



147 האורהספר

 פ. על אף בקיון או בחביות במפ.נה הבא יין : לברו הלוי שמואל מרבי אוץגג(
 מנופפת 'שיאל של הביות גד( : מותר ההבית שבתוך טה לחוץ ויוצא מקלהשהיין

 ממקום הזה היין זה לו להוליך הנוי לו 1'2כר במסמרות מדובק ופ.ה יפה,ומזופפת
 שתים או מרסה לעיר קרוב בנפר שבתו שבת ובע-ב עמו, הולך והיהודילמקום,
 שילך ליהודי ואמר לעיר, ולהגיע ללכה העגלה והנהיג הנוי עמר המנחה לעתושבת
 במוצאי לעיר היין וכשבא השיכה, עד תום לילך אפשר אי אמר כי אנה ולאעמו
 הזה היחורי ואף שהיתה, כטות שהוא ההביות על והעירו והעדים הבעלים באושבת
 ומניפותיה ודבקותיה סביבותיה כל ופשפשו יצהניחה שהיתה כמות שמצאה הע.רכן
 המובחרים רבותינו תשובה לאו, או בשתייה מיתר ה"ן אם ריעותא שם מצאוולא

 הוריעו אם בי'צראל, הוא רוחת טשנה כי בשתייה, הוא שאסור אחר פה לךמשיבים
 בלא יותר או פרסה שהוליך זה שכן וכל אסור, וינוב שיסתום כדי מפלינשהוא
 יפה ברקו לא שמא אימר ריעותא, שום מצאו ולא יפה, שכדקו פי על ואףישראל,
 ימה יפה בדקו אם בתלמוד רביתינו אמרו לא מה מפת היה שמותר כן ואםיפה,
 היתר לו אין הכל לדברי עולמית, היתר לו א.ן דיעבד ובין לכתהילה בין אבלמוש-
 הלקי אני אף אענה כן ם. על ואף מתירין, לו מצאו ולא הוא שאסור מללווברור
 קפנדריא ולא גס( משתמק הזקת בלא שפיה הענלה פי על הוצק אשר פימסעל
 ראינו כבר גי אמור, קייטים והותסוז אוהיותיו שם שמצאו פי על ואף נגרפה[ולא
 חלש שפיו סכין או דק מרצע שלוקה להכירו יכול בשאינו שסזחפין פעמים כטההיום
 אותו ופח דבי בשום או בעץ וסותם שתייתו כדי ומוציא מהפ כמלא בצרהונוקב
 ברוך מקומו, על ומיישבה מכה כך ואחר המגיפות, תחת שנוקב ויש עליו, לעמודואין
 יכול שאינו מי על אף חרס של בחביות ומה לעולם, קיימו חכמים בדברישכהי
 שכן כל להפליג, רשאין שאין אסרינן ומגיף, פח שהוא פי על ואף בדופניהלנקוב
 ניד ויסח פיטמו ויסתזם יחתום שיחפוץ מ' בל בן ראם סא.דה, בעלי יצמזיים'ןבפיסת
 שמענו לא אף ראינו ולא כן לא ויאמר וסימניו בדיקתו על לסמוך יחידי להוליכונוי
 סותר ]בחבית חבית גו( ממש, נסך יין למעיצה הלכה פ( : הוא ואסור היתרבזה

 ביין יין יינם סתם בהנאה, אסור כולו ביין יין אבל חבית[ אותה מרמי חוץבהנאה
 זרה עבודה במסכת זיוף גח( הלכה. וכן יין אותו טרמי חוץ מותר, ביין ניןאפילו
 בחמרא דישראל חמרא וחלף פרח דילמא לזיופא, היישינן דלא אליעור כרכיהלכה

 ערותה
 חב'ית גר( א'. בהערה לעיל עין הלוי. שמואל סרבי חוץ ננ( חיד"א. בכ"י לפניו כס, הואובפרים,

 רס"ה בסיי האורה בשם הפרדם בספר אבל ונ'. ב' א' בכ.י כ"ח 'פה. ומזופתת מגופפת ישראלשל

 כי בעיני. לפלא בתחילה והיה נסך. יין למעשה הלכה עי כולו הזה המאטר כל חסר ap~) מ"חגרף
 מצאתי זה ראה רק שלפנינו. חיר"א בכ"י גם כ"י. בכל הנמצא האורה בשם גדול מאטר השמיפהטו"ל
 וטגיפפת טוופפת ישראל של חבית המתחיל ע.נ( מ"י )דף רס"ר בסי' האורה( בשם ,לא הפרדםבנוף
 קצת בתוכו הוסף אשר הפרדם את והטו.ל שלפנינו. המאטר והוא בו,. במטמרות מדובק ופיהיפה

 בכ"י גרפת. ולא קפנרריא ולא נס( לטעלה. הובא כבר כי האורה. בדברי זה הביא לא האורהמספר
 רמ"ד בסיי ובפררם )רפתה, ולא רפונוה קפ)רריא ולא ונ' ב' ובכ"' גרפית. ולא ריפוניא קפנרריאולא

 האורה בשם בפרדם הוא מכאן נסך. יין למעשה הלכה גו( פ'פם. כי קמטרייא יבלה משובשהלשון
 חבית. אותו מדם' חוץ בהנאה מותר בחבית חכית )ו( נ"ר. הערה לעיל ע", רע.ד( מ"ח )רף רמ"חסי,

 השווה כ"י לפגע היה כי ג"כ הכר האורה בשם ובפררפ ונ'. ב' א' בכ"י לנכון שהנא כמוהוספת.

 כמו שם חסר באמת אבל מובן. בלתי כ' להורות * כזה כוכב טימן המו"ל הציג לכן היר.א.לכ"י

 והלכתא ע"ב נ"י בע-ו הוא לויופא. חיישינן רלא אליעזר כרבי הלכה ע"ז במסכת זיוף גה( חיר"א.ככ.'
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 השתא במכילתין לקמן כדאמרינן שרי, אחר ובחותם גט( כדמעיקיא, חותם ועבירדידיה
 לא זרה לעבודה מנסכין גוים שאין הזה כזמן שכן וכל וכו' אליעזר כיני לןדקיימא
 אי חותם בתוך חותם צריך אין ]היסץ[ נבי כדאמרינן ס( הותם, בתוך חותםצריך
 ומוייף' פיח לא אחד חותם דאיכא כיון הלופי טשום אי ליה, מנסך לא גסך 'יןמשום
 הכלי בדופני סכין לנענ'ן שיכול עץ של אבל ניכר, שחותמה חרס של חביתודוקא
 רבינו סמך ימים כמה ס"( במפלית, החבית כל שיכסה עד אסור היין ממנהולהוציא
 חור ושוב כן, אומר שהיה יהורה ברבי יצחק רבי הנאון הרב דברי עלשלמה
 יין לנסך רנילים אינם הזה בוסן הנוים הואיל כך, כל להסריח שלאבו

 שוליים שיוסיף ובלבד צריך, אין לכך לוייף, מפריחין אין זרה,לענודה
 החנית פי ולחתום ]טליפ[, שקורין תג( השוליים, שסביב הטבלית בשביללחנית
 החבית פי על חציין אותיות בו וכותבין ההבית, פי לסדת קמן בעין בונדין שקוריןסנ(
 הנהינ וכן קו( האות.ות, מפני ולתקן לחמר יוכל לא הגוי שלנו שאם הון, עלוחציין
 אינם החכיות SIWW' לפי צדי בכל שוליים בשני שלנו עץ של חבית שלמה,רבינו

 חותם אלא כאן ואין החביות, עם בנד של כממלית או במוכין ומהוברין יפהסחוטים
 דהבית פומא אם היין טן להוציא הכלי בדופני הסכין ינעוץ שמא היישינן ולאאחד,

 היינו הזה, בדבר מכיר ישראל יהא החביות מעל נוי יפלנה שאם חתימה, אושריקא
 כל 9ס( חותם בתוך חותם הוי המניפה אותה במניפה סתומה עצמה והחביות אחדהותם
 לא השעוה סתימת אבל אחד, חותם הוויין האותיות אחד, הותם מקרי דסתימהמידי
 ומיהו כרמעיקרא, לה ומרבק חוזר 5ה מסלק ואם לזיופא, פירחא דליכא חותם,הויא
 בביתו יין ששתה גוי : ואסרוהו נוי בבית אחד בחותם יינו שם יהודי סו( סני,בהכי
 הכלי את שפפו ולא שכחו היין טן הכלי פופח בעודו ששותה ולאחר ישראל,של

 שהיה נך כל לחלוח בנלי היה שאם בנרטיש-א בו והורו הפ'פם מן יין בווהוציאו
 ושמעתי rp) בשתייה. אף מותר לאו ואם שבחביות היין כל אסור להפפיח מנת עלמופח

 יין לנסך דרכן שאין לפי בהנאה, נוים של יינן עכשיו לאסיר בלבו שאין]ממורי[
 הלבתא הלין ברבר, ריקים ויקילו ירגלו פן קול להוציא רוצה אינו אבל זרה,לעבודה
 אסור, בה דאמור היכא ]וכל קח( בשתייה. שרי דאמרינן שרי כל ששאלתםדשאילה
 בתחתונה, והיין בתחתונה ונוי בעליונה ישראל בהנאה, ומותר אסור בלבדבשתייה
 נגע דלא והוא, בשתייה[ אף שרי הכא דאמרינן שרי וכי שרי. מלמעלה רואהווישראל

 ערותה
 כרב' הלכה ורה עבורה מסמכת ואף הארה טטפר ובפרדס לגיורא. חייש חלא אליעזר מרביכוותיה
 מאיר. כרבי בטקום  אליעזר. כרכי הלכה צ"ל וכן ואף. בטק1ם זיוף צ"ל לויופא. היישינן מלאטאיר
 ב' א' בב-י שפא במו תקנחי. בן  חוטץ. גבי  כראמרינן  9( ע-א. ל-א רף שם שרי. אחר Dn~nalגל
 המו"ל. הוסף מבושל. .יין והטלות מבושל. 'ין גב' כראמרי:ן כתוב האורה ממפר בפררם  אגלוג'.
 רבינו ב:. חור ושוב 'הנדה ברבי יצחק רבי הגאון הרב דברי על שלטה רבינו סמך ימים כטה69(

 שקורין קג( צדק. מורה ג"כ ונקרא רש"י של טרבות'1 הי, 'הודה כרב' יצחק ורבי 1"ל. רש"י הואשלטה
 ובכ"י .שקורין*. הטלה רק ונשאר ג"כ. הטרה ובפררם א,. יד כתב עפ"י הנטפתי הלועזית הטלהמל-פ,

 אבל א,. בכ-י 1כ"ה בונדי*ן. שקורין קג( שלאחריו. במאמר :ט הלועזית. הטלה נמצא לא ומכ'
 וכן בטעות ובפרדם מ'. ב' א' בכ"י גם כיה שלמה. רבינו הנהינ וכן קי( כירין. שקוריןבפרים
 משי כל קם( שלמה.. רבינו ה:היג "וכן וצ"ל במטנרת. 1ה סנר והטו"ל 1"ל, רש"י רעת כפיהטנהנ

 צ"ל מאסת מובן. כלתי כי להורות כוכב סימן הסמל והצד רטחמיה. מירי כל בפרדםדפת'טה.

 הוא הרי שם ישרי יש בפעות בפררם מסשה:. נו' בבית אחר בחותם יפו שם ישרי 9ו(רסתיסה.
 לפנינו. כסו וצ"ל טובן. בלת' כי כוכב ס'סן הספל שם והציג ואפרוחו. גוי כבית אחרכחותם

~ro
 דאסר היבא וכל 9ח( ,ממורי". סלת בפררק נ-כ וחפר כ"' בכל סה:א כמו תקנתי מסורי. ושטעת'
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 ממקנא ט( כיבא. הלכתא ובכולתו קי( כרבא. הלכתא ובכולהו בהנאה אף אסור אסור,כל
 ממתני' בהנאה אף אסור נגע 'טלא פי על אף שכשך שנתכוון ביין נוי מנעדמילתא
 אף מותי יין, שהוא בו הכיר שיא בכוונה יטלא לך, לך משום דנוי דומיאדאנר

 ממתניתין, בהנאה מותר בכיונה שלא לבור נפל וכן וכו' נוי דחרס ממתנית.ןבשתי.ה
 מותר בכוונה שלא אשי דרב אתרוגא כנון בקנה כנין אחר דבר ליפול נתכווןוכן

 אהר לדבר שנתכוון יורעין אנו אם בקנה, כנון אהר דבר ידי על נוי מנעבהנאה,
 למאי חז'נן ולא בכיונה -ממתנ.ת'ן בהנאה מותר הצרעה את התיו או בקנה, אתזכנון

 הא ויטיי הוא בכוונה שלא דאג~רינן דבירם, עובדא מההוא בהנאה, אסוראיכוון
 נזרו לא דנוי נסך יין יצבנור מה לנוי מחניות אמיצן, לך לך משום אסור,בכוונה
 שבכלי מה מותי הכלי מן נוי שפיך ואי עליו, הועק אדם ואין אשי, גרב הלכה וכןרבנן
 נגע ואי הנוי לי_לי התחתון ראש שיניע קודם נצוק של העליון ראש שנפסק קפום.קטופי
 ננע וא. הגוי לכלי התחתון ראש שיניע קודם נצזק של העליק ראש דנמסוקמקס.
 דסנירא בניצוק, ליה ואסור קפופי קטופ. ליה טהני לא תו העליון, ראיט דנמסוקמקמי
 לנקב הסמיך קלוח פ.רוש אסור, חסרא ברזא להדי כל "יגה, וכן חיבור דניצוקלן

 לשכשך, יכיל ואינו צר שהנקב 'טיכשוך נאן אין שהרי בהנאה, ולא נשתייהאסור
 ולית היין את לאסור הוא חיבור לאו צדרין סנר דקא בשתייה, אפילו שריואידך
 פפא רב ליה וקם נקפאי, פפא כרב למילחיה יימר רנ שרייה דהא כוותיא,הילבתא
 בין מפומא יבין ואסרינן כרבים, והלכתא עליה רבנן bel'(1 הוא ויחידאה יהודהכיבי
 מיא ורישא הוא איסורא לנו ה.תרא מתניתין כולה דימו רב אמד חכור, דכלימצדדין
 והחמיר, 'צחק רבי בא שהרי ריסי, כרנ הלנה ואין רהתירא, מש וסופאדא.סורא,

 שבהניח "ן על וששאלתם : במשהוא נסך יין הוא ופפקא וההמיר אבין רביובא
 יין, עכבת בו ונ'טאר בו ששתה בכלי' ממנו נוי שמזנו' גלי יתוך יין ממנושהוציא
 הכלי מן במזנו נביו על ישראל עמד שלא נב על ואף מותה שהדא לעיניניאה
 שמוזמן הכלי לתוך יר(הם מנניסים וא.ן נסך, חן לנסך עכשיו ארוקם גוים שאיןלם.
 את לאסור לנו ואין שכשון, ירי על אלא בכך זרה *בודה לענוד דרכם שאיןממנו,
 נסך, ליין הנור שנצוק הלכה וכן כ6( חכור לצוק מחמת אלא ממנו, שמזנוהכלי

 מכח הבא ניצוק ;ה הרי היאשון, כלי אותו לתוך טן)ההניות ועירה ישראלוכששכח
 והשאר אסור שבבור טח לבהו, ירד כך, על שבחניות ,היין, את לאסור ואיןהניצוק;
 למרתף רעל ונוי : וכו' לנת ההזיר שלא אלא שנו לא הונא רב ואמר ע3(טותי,
 על לאשתמופי לנוי ליה אית ואם.לו בתריה לדשא אחדיה ולא ישראל של ייןשל

 פעמא, מהאי ברזא דבהרי כל שרינן רהא אתי השתא אמר דמימר שרי, חמראכניסתו

 שהוא הודיעו ולא ישראל לו והלך השלהן, על ולנין השלהן על נביי עטו אוכלהיה
 ואם השלחן על בגיח הוא לנך דסנר מירחת, דלא אסור, ynSwn שעל מהמםל'נ,
 ביק, לינע 'דיו ומחזיק מפלינ יטהוא בהזריעו ושותה מוזג הוי הליכה בשעת לואמר

 ולא דננע אסורות שבבית פתוחות חביות כל ונם אטור וודאי ה,טלהן שעל מההלכך

 ערותה
 הני לכל הכווזה כרבא. הלבתא ובכולה1 סט( בפררם. נם .משובש וג'. בי א. כ"י עם"' ה1ספת'מ'.

 הארכתי. ושם ר.. הערה לעיל עיין בו.. דמילתא סמקגא ט( ע"א. ע' דף בע-נ ררבא הלכותבבקי

 שלפגינו. מאורה מספר המעתיקים אחד הנטיף דטילתא. ססק:א המתחיל רע.ז פ.'ר מגף ברש'י כ'פראה

 הלכה וכן עה( להכפ.ל. וא.1 שלפ:י:ו המאמרים כל על העירותי שם לעילועיין
~lX'1W 

 ל"י חיבור
 עליו הקיר הל,' 'צחק רב' טתלמירי אחד ט;( שם. שם הדא. רב נאמר עג( ע-ב. :.1 ע-1:כך.
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 מותרות, פתוחות חניות אפילו מפליז שההא הודיעו דלא היבא הלכה וכןמירקת.

 רבי מתלמידי אחד כג( ! עקלתון דדך להם לבוא ריכול והוא אחד, יום שההואפילו
 אמר ורבי עי( טפרסה, יותר ונכנס ביוצא בט אשר לרבי שהתיר עליו העיד הלוייצחק

 ליכא דניסוך יצרא להו תכיף לא הזה בזמן דגוים כיון אחר, יום שהה אפילולי
 מעבר במקום נוי היה אם ]כגון כה( ה'ישינן לא למנע ושתה נגב שטאלטיחכם

 נקב נוקבין הישינן[ לא דיריה ולמגע ולשתות לגנוב מרחת עלטא כוליה תמןראפכי
 שפיר ישראל ביין נוי לרוית להתקיים יכול אם לבדקו היין את להריח חביתבטנופת
 ביה דהוי כרבא ההוא עז( הגדול רבינו טשום רבי אמר עו( כגנב עליו נתפשדם.,

 אם כלומר כנגב, 14 נתפש בה דרין אדם בם שא.ן בית אלא טמש בית לאחמרא,

 עליו נתפש נכנס ואם ישיאל של רשותו בלא כרבא באותה לכנס לנוי רשותאין
 1Sia~l יראוהו פן ביין ליגע שמתיירא לפי מיתר, היין אז אתה, נננ לוטר שיכולכננב

 לך יהא לא וגם  תושש, אני ישראל לו יאמר טותי במתכוין שלא לו יאטםאם
 אלא לשם הלך ולא בו, ננע לא שבוודאי מותי היין לפיכך שלי, רשות בלאלכנוס
 בין ישראל בדעת בין לכנוס רשות לו שיש ננגב עליו נתפש אינו אם אבללעיין.
 עת( ישראל לי הזו אפילו אמר דמימר נגע דאימר אסור, חטרא ישראל בדעתשלא
 נשם ואמרו זה, כעין התירו ורבותי ננעתי לרעתין לאו ליה דאמ'נא לי אכפת]מאי

 הבאתי אני ונם כס( והחירום, סתומים פטמים נמצאו למותף, גנבים שנכנסוהקדמונים
 דלא וכו' דננב מההוא להתיר ורה עבודה במסכת ]למתירים[ ]למתירים( )למעיריםראיה
 לקולא, ספיקא ספק והוי ישראל, דפולמוסא ורובא נגבי דרובא משום איידענה
 בברייתא מצאתי פ6( עליו נרו שמאי בית ותלמידי דדניאל מחרי רמסנת דברישאפ(

 צריך גוים של מזופמות שהן חביות : בשפים עליו גזר רבינו שמשה אליעזרדרבי
 בנלי הנמים שהוצרנו ומה תקנה, להם יש ובכך לעת מעת ימים שלשה במיםלערותן
 כן הוצרכו משקין שאר לתוכן לתת אפילו לעת טעת ימים שלשה מים לערותןנוים
'(bDמוכיים, או ציר לתוכו נותן יין, לחיכו עצתן כלי זרה עבודה במסכת כראמרינן 

 ערותה
 אחר המאמר. :שהתש ע-א( )מ"ט שם בפררם מפרסה. יותר רכנם במצא בנו אשר לרבישהתיר

 טובן, בלתי כי להורות כוכב, סי' המו.ל והציג בנו. אשר לשר עליו העיד הלוי יצחק רבטתלטירי

 הי' הלני יצחק רבי שנה לפנינו. כסו צ-ל אבל בפעות. ג"כ ע.א י"פ דף קונשטאם':א ברמוםוכן
 תלם'ר דברי הם כ' לרש-י הכוונה לי. אמר ורבי בו( בנו. היה אשר ורב' רש"'. של מרבותיואחד
 אפילי שם בפעות גם לי. אמר :צ-ל לו אמר ,בפעות .ורב'. המלה נשטפה ובפרדם טרש"י.אהה
 כ.' בכל שהא כטו הוספתי כו'. גו' היה אם כנון כה( אחר. יום שהה אפילו צ"ל אחר, יוםשהוא

 רבצו סשה ר, אסר א. בכ"י אבל וג'. ב, בכ.י נם כ-ה הגריל. רבינו טשום רב' אמר עז(ובפררם.
 דהוה כרבא ההוא עו( הקדוש. רבינו אסר בטעות ובפרדת הגדול. רבינו משום רב' אמר צ"להנרול,
 כווזת זה אין אבל :בל, כר כרבא זפ" גרסא, ההוא ובפררם כרכאי כתוב וג' בי א' ובכ"י חסרא,ב.ה

 פרכא. באותה האהרים ובכ"י כרבא, בשתה לתום לנוי רשות מזין שם'ים בטה שתראה כטוהמאמר
 נרבא הש"ל הניה שלפיו :בטאסר ברבא. כאותו ליכנכ רשות לנוי אין בכאן נ,כ כתוב בפרדםנם

 הבאתי אני ונם עט( ובפררם. וג' ב' א' בב" שהוא כמו ווספתי כו'. לי איכפת טאי עה( כמשפפ.שלא
 דטמכת רברישא ס( מע'ד.ט. ל בפעית בפררפ ונם כ.'. בכל שהוא כטו לסת'רים, תק:ת' למעידים,ראיה

 ושמא' הלל הלמירי איתא ושם ע,א, ל.1 בעב הוא עליו. גורו שטא' בית :תלמיר' רר:יאלטפרי

 מצאתי ס6( שטאי. ב.ת תלטידי נ.כ איהא ובפררם הלל, בית ותלסירי דד:יאל כתוב ונ' ב' א'בכ-י
 ובתנחוטא חסר, ולפנינו פמ.ו, בפרר.א הוא בשס'ם. עליו גזר רבינו שסשה אליע'ר ררב'בברייתא

 שעדיין אצלה יין טלא והצרציר קל"א סי' בלק :בכפרי נוים, של יין נאסר לא שעדפן כ-ו ס"בלק
 סותר היה נוים של הקן ומתחילה פשה בלק אנדה במדרש וכן לישראל, bv a'1A יין :אסרלא

 בסס' כדאמרי:ן ס6*( כותים. של יין נאסר לא ועדיין ע"א ק"ו ט:הררין וקן נאסר, היום וטאות1ליזראל
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 שא לא, משקין שאי אבל המרא, ש"צו לא חורמייהו דאנב טוריים או צירדוקא
 צריך ישראל, מחבירו כלי שאל ס3( : לעת מעת ימים שלשה מים עיסה כןאם

 הגאונים בתשובות פג( : שלקחו בירו ח ירי על טבילה חיוב לידי בא שהיילהטבילו,
 שמותר זמן כל או הבציר, בימי נסך יין להתיר לנו אין פד( הזה בזמן ]רבי(מצא

 ועוד תקלה, לידי אתי דודאי ביוקר ולמכרו ולישנו בחבית אצלו ולשהותובהנאה,
 פי על ואף הנאה, באיסורי ליהנות שמחויר ותקנתם דברים דעהטה אסור, נויבבית
 אבל ישראל, להפסד אנו שחושש'ן מפני הזה, בזמן בהנאה מותר שהוא אומריםשאנו
כמה

 דאפש-
 סדקין שיתהביו כדי יין מלא גינית דמהדק גוי פה( : 'רהיק להרחיק

 לארכה הנפקעת דהבית לארכה, הנפקעת חבית כמהדק זה אין למטה, מלמעלהלארכה
 כל מחבי מדבקה וכשהו אילך, וחציה אילך חצייה ליפול ומזימנות מפוקעותעוטדת
 בו שיוצא קטן וסדק הראשון הריקו ירו על עומר במקומו יין בנינית אבל לוה, זההיין
 זה דבר אבל שלנה עץ לכלי וכן רמי, שפיר לארכה אפילו הילכך מחרקו, והואהיין
 מפני לסתום השוליים ובחיבורי נסדק פשתן נעורת או מטלית תוחב טי להיותאסור
 והם במים טשכשכן לקיום, מכניסין שאין גוים של קנקנים סו( : ביין גזנעשהוא
 שחמי הצבי וכנון יהודה, רב דשרפן דמימבודיתא כובי ]בי פ(( לאלתר ומותריןפהורים,
 פעם ]כסי[ בשכשוך[ היין לפ' יין לתוכן סניהן בעלמא אקראי כולן עוירא רבדשרפן

הערות
 שאל סג( כף. נאן ישראל יין לתוכו גוי אחן כלי וצ-ל א"א. ע"נ דף הוא ייז- לתוכו שנחן בליע"ז
 כלי שאל ע"ב( )מ"פ שם בפררם אבל כ.י בכל הוא כן כו'. להטבילו צריך ישראל מחבירוכלי

 ידי על פסילה חיש לידי כא שהרי המיום רק ונשאר להאכילו" .צריך המלות חמרים ישראל,טחבירו
 רשיי ר-ל רבי. טצא הנאדים בתשובת פג( במסגרת. המאמר המו-לזאת מנר זה ובעבור שלקחו,תבירו
 אנו אין הוה בזמן ונ' כ' בכ"י הבציר, בימי נסך יין להתר לנו אין פי( הגאונים. בתשובת זהמצא

b'pll'כב"י אכל חיד.א. בכ"' כמו הגירסא שם ובפררם הבציר, בימ' לישראל הניתן )פך יין להתיר 
 זטן בכל או הבציר בימי לישראל הניתן נטך יין להת.ר הסכימו הוה בזמן יותר, מתוקן הלשוןא'

 ליה מזח נמי אי ועור תקלה. ליר' אתו דודאי ביוקר ולמכרו לישנו בחכית אצלו 'שתו ולאבתאה
 דמהרק גוי סם( הנאה. באיסורי להנות שמתיר הפקר ותקנתם הכם'ם דברי רעושה אסור מי בביתגבוה
 נם מתחיל כך ואחר וג,. ב' בכ"' ג"כ הוא ביין :~גע שהוא סמי קד המאטר כל כו'. יין מלאנ.גית
 אחר רק ע"ב(, )מ"פ האירה ממפר בפררם בן נ,כ הוא ובן ק:קניםי רין המקהיל עצמו בש' מאמרשם

 לתקן יש אבל חסר-. .כאן זה אחר הצח והטו.ל מנית., אבל מתחיל בנה, ~ה היין כל מחברהטלות
 היוצא ימין נהדק הראשון הריקו לנכון שם נמצא כך אחר ידי". על עוטר במקומו יין תינית.אבל
 מפירוש הוא כי מצאתי טופ.. ער יין מלא נינים רמהרק נוי המתחיל ההוא המאמר כל יהנהבו.

 נ"ל טרומרו: שמואל רבינו הרב כתב המתחיל ק"ת סי' דעים תמים בספר והובא לעד.הרששם
[Rameru]בתמים שהובא ההוא וכפ" ז.ל. רש"י מזקנו דבריו הרשב.ם לקח ,אול' הרשב-ב[ ]ה.א 

 שהוא כסו ניגית, מנופת הטהרק תוי מלמטה( לי שירה ע"ב כ' )דף המאמר באמצע טתחיל שםדעים
 לפ:י:ו ליתא אשר גדול מאטר שם נמצא גם שלפנינו. מטה משונה שם הם'ים אבל בהאורה.לפניו
 בתמים הוא אשר כלשין הובא פאריו( )כ"י א' בכ"י כי מצאתי זה ראה רק ובפרדס, ונ', ב'בכ.י
 כמו המאמר כל אביא הם'מן סוף אחר ולהלן מופו, עד המאטר כל שם גם כמצא במלה מלהדעים
 כהמיש פעמ.ם איזה נמצא הוה במאמר כי להעיר עור ויש שם, דעים בתמים והנמצא א'. בכ"ישהוא
 מובא 5 ובצר כן"ך4, ג"כ היבא 7. 5. 4. צד שם הרשב.ם בפ" ונם שרבלי. הכוונה יא~ל'מ"ר
 הובא מקומות ובשני מר, סיים שלהיו במאמר נם שם רעים בתמים וכן מי צ"ל נר אחר מעםענר
 קנקנים, דין בו ורשום עצמו בפני סימן פה מתחיל ונ' ב. בכ"י נוים. של קנקנים פו( כמילי. צ"למ"ח

 בפררם ונם וגי. ב' ככ"י שהוא כמן הוספתי דפומפוריתא. בוקי בי פ,( קנקנים. ריי נמצא לא א'ובכ.'
 כו' מפומפוד'תא כובי הני ע"ב ל.ג בעט הוא המאמר ומקור שלפנינו. ח'ד"א כ"י עם שיה כיליתא,

 לתקן יש ולדעת' ומותרין, כו' שחימ' הצבי הני עוירא א"ר מותרין. יהן כו'. יהורה לרב שגיליאתי
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 המכניסו חרס של וקנקנים ננהו[ דפהרי כסי ~ה* פס( סותר שליער אטור ושניראשון
 בעינן אמי רבי שהורה כמה לן קיימא פס( יין, בהו לקיים ורנילין המזופפיןלקיום
 מלאן לא ואםילו כשרים, חודש עשר שנים נתיישנו ואם לעת. מעת ימ.םשלשה
 אם מותרין, זיפתן שנשרה כיון המוופפין, נוים של וקנקנים : בשכשוך בהכיוסני

 קליפה משעת אסירין דיליה לזפת דמקלף נב על אף חודש עשר שניםנתיישנו
 של או עץ של וחניות : לעת מעת ימים שלשה מערן או חודש עשר שניםואילך
 סתומות חביות אותן מוררין או 5( וישראל, טי אותם ומוענים הסרות, או טלאותה-ט
 שרי לנגיעה חוששין אנו שאין מתוך חותם, בלא אפילו דבר בכל או בסיט,פיהן
 בי ע' מכח חבית את'א דקא 5"( משום ואי עמו, ישראל הרי עי שמוריק מפניואם
 היו ואם ומותרים, יד'חם ענבים נבי על נסך יין : לשכשוך חיישינן לא נוונאהאי

 לעבודה חומץ טנסחי ללא נב על אף בחומץ ידו ששכשיך נוי 5נ( אסורים:מבוקעות
 מדיוקיה 5ז( הלוי 'צחק לרבי שנראה פי על אף 5ג( מיהו יין, נזירת משום אסורזזה
 מותי, שלנו בחומין גוי נגע שאם מעמידין אין פ-ק זרה דעבודה במסכת אסאדרבי

 אלא מצים דלא להתירן רשאי ארם ואין איסור, בו נהנו ואחרים מתיריןותלמידיו
 ? אסור בשתתה אבל 5ס( הנאה, מאסורילאפוקי

 א'[, מכ'י]הומפה-
 דוקא, לאו כללא האי נסך, יין עושה בגוי פמא שבזב כל אשי רב אמר15(

 גב על אף לנמרי, מותר ויש בהנאה, אף אטור ויש בשתייה ואסור נתגאה פתרדיש
 של בבלל להתיר דנוי לזריקה אלא כלום, להשמיענו בא לא אשי דרב טמא,דבזב
 אבן וב ורק אם זריקה, כנון נסך, יין עושה אינו בנוי טהור, שבוב כל דקאמרהיתי,

הערות
 ומלת רשריין צ-ל רשרפןבמקום

 *לפי-
 שהוא כמו הוספתי תהו. רפחרי כסי ותן פח( מובן. לה אין

 בפררם הביות. אותן מוררין או 5( ע.א. ל-נ ע'ו אמי. רבי שהורה כמה קיי"ל סם( ובפררם. ת' ב'בכ"י
 נוי 5ג( רקאהא. צ"ל רקאתא בפעות בפררם אתיא. דקא י6( מכפין. ש ה:ופחא ונ' ב' שכא טררין.או

 לפנינו כסו הוא ובפררם חומץ. דין ורשום עצמו, בפני מאמר הוא זג- ב' בב-' בחוטץ. ידוששיכשך
 מדיוקיה 5י( רש"י. של מרבותיו אחר הי, הלוי. יצחק לרבי שנראה פי על אף 5ג( שלפגיו. למהמחובר
 אבל ונ'. ב' בב"י כיה אסור. בשתייה אבל OS) אשי. רב ולפנינו  סמא כ' רף הוא לו. במסכת אסי,דרכי

 הנ-ל וכב-י ונהפררם, וג' ב, במי נטך יין מהלמת הסיום הוא בכאן מתר, בשתייה אבל בפעותכפרדם
 נמצא חיד-א בכ"' אבל 1.ל. שלמה לרבינו :דה הלכות זה אחר ומתחיל qQ1* יין הלכות *סליקיסיים
 בי בכ-י ליתא אשר אחרים רצים נטצאים הספר סוף עד כך ואחר חולבת. כף דין קי-ר ס" זהאחר
 ה' טסוף ה:וסחא משונה אבל נסך חן הלכית אהה נדה הלכות תיכף ג"כ נמצא א, הכת"י אבלונ'.

 להם להורות לתלם'ריו שלמה רבינו חברו המחכרת זה הסופר. סיים ובמוצו ופרדס. ומ ב. מב-י נסךיין
 להום'ף אמרתי א' מכ.' הנופחא יחפר לא ולטען יעשון, אשר המעשה ואת בה, ילכו אשרהדרך
 פ-ה. הערה לעיל עיין אי כ-י נוסחת הפפרבגוף

"5 
 נסך. יין עושה בגוי פמא שנוב כל אשי רב אמר

 שהוא מפני שלפיו במאמר הטיום אחר שם רעים בתם'ם פה וכ"ה א' במי מתחיל ומכאן ע"ב סיע.ו
 החוקר הרב שהו.ל פ.ר עד ס' מדף ע-ו למם' הרשב'ם פי' נמצא הרם-ו( )שנת פוב בעצר וכן ביין.:וגע

 פטא שבוב כל אשי רב אמר מאסרם על פירשו הובא 4 צד ושם אחד יד כתב עפ-י עפשפייןסהר*א
 שמוחרין ויש בהנאה. אף שאם~ר ויש בשת"ה ואטור בהנאה סותר שהוא יש והל נטך. יין עושהבעכו-ם
 לאו כללא והא' שם הובא זה ואחר בשמעת'ן. לעיל כרמוכח פמא רכוב נב על אף בשתייה. אפילולנמרי
 הרשני-ם בפירוש שהובא זה שכל ספק ואין ~a'lD. שסויים באיזה רק לפנינו. כסו הטאטר כל כו'.דוקא
 מן לקוחשם

~DD 
 בהאורה. פעטים חרבה הסובא הוא וזה רבי הורה וכן שהביא. שתראה כמו האורה.

 מוקרם שם הרששם כפיי הוא בהנאה מוהר דיש המלות ,הנה רביי הורה וכן יאמר לאוהרשב.ם
 דרב עצטו רכל שם הג" פלוסי להשטיע:ו בא לא אשי הרב וכן דוקא. לא כללא האי המלותלפני
 להתיר אלא שם חני' היתר. של ככלל להתיר רנוי לנריקה אלא וכן עלום. להשם'ע:ו לה בא לאאשי
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153 האורהטפר

 יין נבי על רנר כל או צרור או אבן ורק אם נמי ונוי 6( פטאו, לא כלי גביעל
 רבינו על נשמע וכן 5ט( רבי, הורה וין 5ק( בשתייה, מותר להנסיכו בכוונהשלא
 וה.ת.רות איסוריי דרוב ומשום דורו, כל את הנהוג וכן גוי, זרק שהתיר הנדוףיוסף
 והיכא ק( : דוקא[ ]ולאו בזב הכי אשי רב להו כייל זב, של לפומאתו דומות ייןשל

 אשו דנזרו נסך, יין הוי הבור שפת עד ]למיניה[ מיניה אדל דקא כיון עמוקדהבור
 פי על אף נוי והילכך קג( חסר, לנור מלא בור[ בין לן שני ולא ]מלא ק5(בור

 למרחוק וזרק יין של הנינית שפת על עומר שאינו כגון מילי הני מותרתשזריקתו
 לתוך לניגית מלמעלה צרור או אבן והפיל הגיגית אצל עומד אגל לתובה,ונפל
 ובדרדורים קו( בסלים ענבים המביאים הנוצרים הילכך קג( ]מ"ר[ נסך יין זה הריהנינית
 לתוך וזורקם בהם אוחז ישראל אלא יין של הגשת בתוך לזרוק אותם מניחיםאין

 ישראל ישנה שמא לכתחילה עושין שאין אלא כשר לזרוק נוי p"D ואם קם(הגיגית,
 רב אמר ה"נ קו( , מ"ר נסך 'ין והוי לבדו טי מכח בא ונמצא קו( הגוי, עללסמוך
 בתוך חותם לקמן רבעי למאן אמילו חותם, צריך לא לאשמיענן דאתא האאשי
 אליעזר, כרני הלבתא קם( קמן, למיסר בדבעינן כרב, סגי אחד בחוחם ומיהוחותם,
 אמרינן נמי גיונא האי דכי גוי, במגע נאסר אינו ישראל של דחומץ שמעינןומהכא
 מ-ר, _הלכתא והכי נוי במנע נאסר ראינו לקמן דקתני מבושל יין נני בסמוךלקמן
 אליעזר כרבי דהלכה קי( נסך, יין משום בו אין מבושל יין שונין אליעזר רביאמר
 בטיב יורעין הגוים דאין הזה בוסן שנן וכל שרי, אהד ובחותם קי( לויופא תיישדלא
 ובכך לעת, מעת ימים שלשה לערותן צריך קנקנים שנא ולא נודות שנא לאניסוך,
 בכך תקנה להם יש נסך, יין משום שאסורים שנעולם הכלים וכל תקנה, להםיש
 וחביות, וקנקנים נודות כגון לקיום, שמכניסו בדבר והילכך מפי, דבלעי נתר מכליחוץ
 זמן נסך יין בהן עמד שנא לא לעת, מעת ימים שלשה עירוי דצריך רבנןגזרו

הערות
 ככוונה, שלא יין גבי על כו' נמי וגוי גן( בקצרה. מובא רעים ובתמים היתר. של בכלל בגויזריקה

 דבר כל או וצרית אבן ורק אם נמי ועב"ם אחרת גירםא שם הרשב'ם בפי' בשתייה, מותרלהנסיכו

 בהערה ועדן בשת"ה. בו לניסך בכוונה אפילו צ"ל בשתייה. בכוונה אפילו ומותר בו ניסך לאלי.ן
 נשמע וכן 5ע( רעים, ,בהטים שם הרשב-ם בפ" הובא וכן נ"ל, רש.י הכוונה רבי, הורה וכן 5מ(צ"ה.
 עלם פוב יוסף לר, והכונה דעים. ובחטים שם. רשכ"ם כפ" הובא וכן כ,,. הנרול יופף רבעועל
 אפי, ליין ריר בל או אבן  ורק שאם הלכה יפן כל ד-ה ע"ב ס. ע-ו תתנסי רבריו הובא וכן1.ל,

 רשב-ם בפירוש כו'.  p'~p רהבה  והיבם  ן, עלם. פון  יוצף רי  הורה כן בשתייה טוהר שהואבכותה
 רע"א( פ-א )דף שם מאמרם על שלם מאמר עור :טצא דוקא. ,לא הם'ום אחר דעים וכתפיםשם.
 ע-ש רש.י בשם רשת-ם פירש וכן שהב'או התם ר"ה שם בתום. ועיין לטינה. סיניה רקאוילהתם
 שם שהיא כסו הוספתי כוי. מלא קח( לטינו. כמו כוי עמוק רהכור והשא שם נם נמצא זהואחר

 הגירסא הרששים בפירוש אבל דעים. כחטים נם הוא כן והילכך. קי( דעים. ובתמים הרשב-ם.בפירוש
 הבוצרימן והילבך דעים ובתמים הבוצרים. והלכתא שם הרששם בפירוש הנוצרים. הילכך קג(והלכתא.

 ולפנינו מע-ב. נ.פ ע.ו ובדררורין במלין לגת ענבים שהביא גוי תו-ל מלשון הוא ובדררורים.קד(
 כערוך הטלה הוראות שם ועיין דרדור. ערך בערוך לנכון שהוא כמו ובדררורין, .צ.ל וברודיובמעות
 P"O יאם הלשו, מתוקן שם רעים ובתמים הרשב"ם, בפירוש שם לזרוק. גני מ"ע ואם קה(השלם.
 שם הרשב"ם בפירוש נסך. יין והוי לברו גוי מכח בא ונמצא קו( כשר. היין לנרוק לגניישראל
 ובפירוש רעים בחטים הם.ום הוא ובזה :סך. יין והיא לכרו זירקו הנוי ונמצא רעים ובמתים 5()צר

 הכיפה אשי רב אטר שהיבא ומה מנבן. בלתי "ה.נ. סלת אשי. רב אמר ה"נ קן( שם.הרשב.ם
 צריך אין D~1CV ביר שלנו חומץ לאשמעינן אסא הא אש' רב אמר סע-ב כ"ט ע"1למאסרם
 רלא אליעזר כרי רהלכה קע( ע.א. ל.א ע"ז עיין אלעזר. בר' הלכחא קי( ע"ש. כו' חותם בתוךחותם
 כר הלכה רכ ראטר ד"ה כתום. ע"ש ע.א ל.א ע.ו שרי. אחד וכחיתם ק,( ע"ב. ס"ט ע.ו לוי~פ'.-.יש
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 האורהמפראו
 שטכנימו בדבר רבנן פלינ דלא מועטת, שעה נסך יין בהן עמד שנא לאמרובה,
  מהממין אם המזומפין כלים כל וכן עץ של הביות אבל רבנן, נזרו שעה לפילק.ום
  היכשרן הופח כל  שנשרה כך כל ההחיו  חצור עבר  אם  האור על  וכפפןבקינסא
 ודבר הלוי, יצחק ר' הורה וכן מותרין, מרותחין  במים  שיבשכן אם וכולן b'p)בכך,
  בשהיה שנא לא מותרין, והן במים משכשכן וזכוכיות כוסות כנון לקיום מכניסושאין
 אין הן ננובין ואם אחת, פעם בשנשוך מותיין מעט, שנא לא מרובה, זמן  ייןבהן

 בהן שתה ואם פירוש אסור, ושני ראשין מעם והלכתא קינ( ; מ.ר שכשוךצריכין
 הרס: לכלי הדין והוא ימים, שלשה לערן וצריך אסור ושניה ראשונה פעםנוי

 מקום ישראל נוטל ניי"ש שקורין בפסולת או בענבים גוי ננע אם נסך יין גביוהלכתא
 רבי הורה וכן המשקה, במקום יגע שלא ובלבד מותר, השאר וכל סביבות.ו וכלמגעו
 ההזיר שלא אלא ננע ואמילו מותר שבנת דאיתו שנו לא בכך עננים שלפסולת
 היצני מפני שבנת, מה ובל אסור, שבתוכו יין החרצנים בל שם וריקן לגת,ניגוחנו
 ואזיל כדמם-ש חיביר ידי על או ניצו'ן ידי על שנבור נסך היין ממני אסוריןהנרגותני
 שבגת יין ומיהו היבור, ניצוק מינה שמע שבנת, מה כל ואוסרין אצנים אותםוחוזרים
 מתמת דניצוק נסך יין שהוא שבנרנותנ' היין על שיורד מתמת לאסרו ראיןסותר
 ואמור נסך יין עושה יומו בן תינוק רב ואמר באיסורי, כרב והלכה ומותר הואניצוק
 שא.ן ניסוך בטיב יודעים אינם הזה כומן רגמם מצאתי הנאונים בתשובות קיג(בהנאה,

 : בהנאה מותי ויינם קיר( זרה לעבורה יינם לשכשךררכם
 חולבת. כף דין]קיר[

 אף יומא בת בכף אין ואם ומותר, בששים בשי שי כקדרה חולבת כף"(
 נראה מיהו הוא. למנם טעם דנותן מותר, ששים ביה היו דלא נבעל
 מידי ולא מעמא יהיב לא הוא דשיטים כיון מותרת, הקדרה בששים הוידכד
 לפגם פעם דנותן טעמא משום יבמל יהי' ששים הוה לא אבל מעיקרא הואהבמל
 טימא נראה הוא וזה דאיסורא, מעמא ביה 'ה'ב דהא אסור, הקדירההוי
 עצמה, בקררה מ'יערין ואין ובחתיכות,  ובקופה נרוטב משערין בששים כוימשעריןלן

 פסק וכן משערין, לפנינו באה שהוא כמו אלא קדירה, דבלע במאי ולא בחרסיםפירוש
 ערותה

 הלכות בכלבו הובא הלו'. יצחק ר' הזרה וכן מותרין מרותחין במיג שימשכן אס וכולן קי6(אלעזר.
 במים שכשכן אם הכלים וכל האורה בספר כהב ,י"ל והר.ש וז"ל ע"ב( ק.1 )דף צ"1 סי' נפךיין

 לפצנו שהוא במו הנמחא לפיו הי' כ. נראה ימה ז"ל. הל1' יבהק רב';1 הזרה וגן מוווריןרותחין

 הר.ש, בשם זה הביא 273( )צך כלת טהרת הל' ח'.ב ה.'ם בארחוה וראיתי שה1מפתי. איבכ"י
 כתשובות קינ( ע.ב. ל.; ע"1 אסור. ישני -אשוו פצם 1הלכתא קינ( האזרה.. .כספר המלות,המרים
 בארה1ת הנא1נים תשובה כשם ".בא וכן סטך. יין גט'כ .1דע,ם אינס הוה כ,טן דנוים מצאתיה:א.ניכ
 המופר מאת שם כתוב כך ואחר א' גכ,י מ"מ כוה בהזאה. מוהר C1SSI קיד( 244(. )צד ח.בהיים
 אשר המעשה ואח ג! ילכו אשר הררך להם לה1ר1ה לתלמידי: שלמה ר' רבינו חכרו המהברהזח

 וכטופ, נרה הלכות מתחיל כך 1אהריעשון.
 יין מהלכות הכרם אתר זג, ג' 1בכ.י )דה, הרכזת מליקי

 התחלת רק נמצא נ. בב" 1,ל. שלמה לרבצו נרה הלכות מתחיל :מך. יין הלכית סליקו וכן;1כנמך
 כל אוסיף נהנה נדה. הלכות הסר חיד"א )ככ., נשל'מ:ת. ההלכה ;מצא כ, ככ"' אכל נרה."לכות
 שנמצא מה T1V1 עליה. a"c1 הערות ואערוך בה. כל 'הנר לא למען ש:. נחלק הבפר :1ף אלההלכה

 : האחרים בכ.'  ל'1,א אשר הרב;, כ'בכ"'
 בפררם ועפן האחרים בכ"' ;טצא לא הוה הם'מן כל ג:'. גשר של גקר,רה חולבת כף 6(וקיך[

 הולכה בכף הסם אם ז"ל רש.י השובת באריכות האורה( כשה לא הפררם )שיף רמ.בם"
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 על דלף בשי, של בתבשיל שנתנוה גבינה של דכף נראה דל, שלמה רבינודוב
 הוא דכף התבשיל לענין מילי הני ש,טים, כה יש אם סותר דתכשיל דאמר'נןנב
 הכשר תבשיל אכל מותר, ולכך הרבה זטהוא בתבשיל טעם נתן ולא מועטדבר
 : ברותחין להנעילה וצריך בכף פעם נתן הרבהשהוא

 הקריש. וזיקון]קטו(
 עלמ.א לעימ' לעלם 3( סברך רבא שמא יהא אמן הוא כך הקדיש תיקון5(

 כננד אותיות, ושמונה עשרים אלא תיבות נצבעה באלה שאין לפי ולעלמי,. לימאולא
 עשרה כי האשרים ביד הוא וקבלה אותיות, כ"ט להו הא כן ואם מח, נא יגדלועתה

 בכל קדושות ושתי קדוש.ן שמונה דהיינו קרושות, ועשיה הרברות ועשרתמאמרות,
 וחשוב וצא אותיות, ועשרים ושטונה תינות ז' בתחילתן כולןיום,

-utv 

 טאמיות
 בל את אלהים וייבר הרביות ועשרת הארץ, ואת השמים את אלהים בראבראשית
 ס( שמות, שבעה כנגר ר( ונתקנו שכתבנו כמו קריש נ4 לאמר, האלההדברים
 : גרול מההר שנים ודגמונהועשרים

 שחיפה. הלכות]הטז[
 מכל ליזהי שחיטה[ הלכות ]ועיקר השחיסה, את המטסידין דביים חמשה"(

 כיצד שה.יה ג( ועיקור, הנימה, חלדה, ררסה, שהייה, שחיפה, הן ואלו 3( מהן,אחה
 בין בשוגג בין ושהה השחיפהי את שיגמור קודם ירו והגביה לשחוט שהתחילהר'

 שהה אם השחיטה, את לגמר )כך( אחר נאו[ הוא וחזר כרצון, בין באונס ניןבמזיר,
 ערותה

 בב"י N2QS ולא מקוס.. כאן ואין בגאן. לוה כלל שייכות א"ן גו'. הוא כך הקריש תקין 6(נקטו[
 מטפר ע"כ ס"מ ובשף האורה. מפר בשם ז' פ" בפירם והובא חיר"א. בכ.' רקהאחרים

 טםפר כ"י הי' בקושמאנטינא הפרדם מפר את המפל שלפני לעיל העירותי כאשר תראה ומזההאורה.
 שחרית מרר באכוררהם ועיין ולעלט. לימא ולא עלמ'א ועלמי לעלם ג( חיר"א. לכ"י השוההאורה
 ולעלם לוסר צריך זה ולפ' אותיות וכ"ח תימוח וי עלמיא ער יש ע-א( כיב פראג )רפוס חולשל

 ה, בפשוק תמצא וכן הלבנה. ם 1כ.ח לכת. כובב' 1' ובכנרן בז'. אנתיות כ"ח שיהיו גדיעלמיא.

 אותיות. וכ"ח תיבות וי אלהים ברא בראשית בפסוק וכן אותרתי וכ"ח תיבות ו' ארץ יסרבחכמה
 הביא ע"ג ל.1 ברף ובן אותיות. וב"ח חיבק 1. לאמר. האלה הרברים כל את אלהיט וידבר בפסוקובן
 עלפיא[ ולעלם כצ"ל עלמיא בעלם לומר והזכו, הוא, ומעוה ולעלמי לעלם קורין העם והמוןימל
 w'c5v. ולעלמי לעלם לפנינו 3( )צר נאון ר"ע וכסדור עכ.ל. סעדיה ורבינו עסרס רב בסדריכ-ה

 כי עלטיא ולעלמ' לומר שלא להוהר צייך הטעם זה ולפי כ"ח האותיית מנין וי סי' בעלבווראיתי
 כ"ח בקדיש שיש למעלה שהביא כסו ר.ל שכתבנו. כמו קדוש ג( עלמיא. לעלט' אלא כ.פ.ירא

 שם ובפררםאותיות.

-DD~ 

 טמנו נעלם כ' להגרזה כ1ככ טימן המו"ל והציג במ"ש קדיש הובא האורה
 שבעה כצר צ"ל אולי שמות. שבעה כנור ר( שכתבנו. כסו ר"ת .כט"ש". לתקן יש אבלהכוונה,
 שבועות מנחקין. שאינן n1DW לז' הסווגה nllcw שבעה כנור או האב1ררהם. שהביא כמו לכת.כיבבי
 אמר רע"ב נ.ס ברכת 1נבבלי פ.1. פרר"א עי'1 נרול.  מהיור שנים ושטונה ועשרים ה( ע"א.ל"ה

 הנרגל הרב וכדברי חמה. ערך השלם ערוך ועין בפירש"י. ע"ש מחוור. הדר שנין כ"ח כלאבי'
 : נ"ל קאחוםהר'

 כפרדם חיד.א. בשי רק האחרים. כ"י בכל נמצא לא שחיטה הלכת כו'. רבתים חמשה "(]קכפז[
 שהר בנ"י הסר ה'1 וכנראה התחלתו. רק ונמצא האורה מספר שחיפה הלכות הובא רי"בסי'

 השחיטה מקום וגימר חיור זה הרי סייס ובסוף האורה. מספר קצת שהופיף הפרדס את הטויללפנ'
 גאמצ; הוא כי תראה 1לפ:ינ1 ואין מלת כוונת ידע ולא בחסר נלקה בי כוכב מימן המכל והציגאין.

 כאן "עד סיים שם בסררם רי"ב הסי, ובסוף ו', הערה להלן עיין בו,. כלזם בכך ואין וכתובהמאטר
 שהימה הלכות נם ועיין ע"א, ט' חולין שחיפה. הלכות הן ואלו נ( האורה". מספר שחיפה מהלכותמצא
 740( קצר הקל'ר ס" שחיטה ה' וויפרי ובמחפר והלאה ר"ג בסי' האירה( בשם )לא הפררס ספרבנוף
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 זה מכדי פחות שהה ואם פסולה, שחיטתו וישהוט וירביצנה הבהמה את שיגביהכדי
 רקה בהמה שיגביה כרי שהייה שיעור רקה,  בהמה היתה כשירה, שחיטתו]השיעוי[
 מעט  וישהמן  )ושהה( וחזר  מים, וימהה [enwl] ותור מלט שהה  וישחוט,וירביצנה

 כשתחשוב אבל שהייה, שיעור כרי אחת בפעם שהה ולא השחיטה, את שינסור כדיעד
 כדי שהה אם וכן נבילה, ספק זה הרי שהייה, שיעור מכולן יצטרף השהיות כלומן

 שישחוט כדי לא כלבר הסימנין מיעוט נמו ד( שישחוט וכדי וירביצינה,שיגביהנה
 בבהמה שנים רוב או בעוף, אחד דוב שחם נבילה, ספק זה הרי ה( נמורה,שהיפה
 שנשחט מאחר מותרת, 1ה  הרי הפ,טנין,  חתיכת וגמר והזר יום, הצי שיטהה פי עלאף
 ושהה מיעומו, או חציו לבדו בקנה שחט  השחיטה, בשר  כמהחך זה הרי  כיייעור,בו
 שחפ אם אנף כלום, בכך לאין ו( ה'צהיטה, מקום ונוכן חוזר זה הרי מרובה,זמן
 השהיטה את וגמר שהזר בין כשיעור, ושהה 'טהוא כל הושט שנקב או הקנה,רוב

 או שהבהמה מפני פסולה, שחיטתו אחר במקום גמורה שה.טה ששחט ביןוכהתחיל,
 מועלת השהיטה ואין נבילה, נמשרצא הושט שניקב או שלה, הקנה רוב שנפסקהעוף
 הגה  שיתבאר. כמובה

 דוב 'סחט 'טאס בלל. נקנה בעוף שהזיה שאין  לו :תבא-
 מיעוט 'צחם קאם הוא, בנשר מהתך עמל, יכשהזי  'צחיטתו, נגמרה  נבר  ושהההקנה
 הייפסק עד נבילה משום נאמית 'טא'נה 'צירצה, זמן כל גומר זה היי ושהההקנה
 שוחט ניקב לא אם הויטט ניקב אם יורע ואינו בו ושהה העוף שהט הקנה.רוב

 קורט בו נמצא לא אם מבפנים בוושט. ובורק שימ:ת, עד ויניתנו אחר בטקוםהקנה
 כררך הצוואר על בסכין שקשחת כנון כיצר, ררסה : וכשירה נקוב שאינו בירוע.דם
 זהפסולה: הרי הסימן שהתך. ער קשוח או צנין כהיתך למטה. והתך 'ורהק  הצוואריל  'המלין שהניח .או הכאה, ובלא הלכה בלא אהת בבת הסימנין והתך בסייףשמכין
 או כדרכן, סימנים שני :שהם העור החת הסנין את שהכנ.ם כנון כיצד,חלדה

"'in?iut תחח ושחט הצחאר :על הסנ.ן על מטלית שפירש או מוסכך הצמר תחת הסכיןאת 
 הסימן  a~w ely'c אפ וכן נבילה, ספץ זה הרי נלוי הסנין ואין  הואכלהמטלית,
 השוחט זה כיצר דנרפה : .נבילה ספק זה הר' בחפרה '?לא השח.טה  ונמרבחלרה
 מטבעת למעלה הקנה בסוף הוטין שני כגון ל,צהיטה ראוי שאינו במקום למעלהבקנה
 שהרי נשירה, זה הוי ליעלה .'?הוא כל מהם .?ייר אפ  החיטין,  בתוך שהטגרולה
 שייר לא אם אבל ל~שהיפה, הראוי המקום מן והוא ולמטה כובע משיפוישהט
 בהניס", או בדריסה,  atirnt דוב או האחר ?ene ופסולה, מוגרמת  זה הרי נליט,מהם
 שני ו'?הט בתחילת,הי?היטה, יהברים  י?חפ  כראוי,  השיעור נשהה שהיי כשירה, וההיי

 כשי, האהיון שלייט ו'טהט והנר שליש,  יהנרים שלייט 'enu  כשירה, וה ריישלישים
 הראשון  ב.טלייצ בין  והחליר ריס ואם  פסילה, 11 הר. האחרון. שליש  ושהט שלישהנרים
 או הקנה מן הסימנים  'טנעקיו כגין כיצר  עיקור : פסולה .יורטתו האמצעי  בי?לישבין

 יוכו, או בעוף אחר שחם אס אבי שת.טה. גמר קידם שניה? או מהם אחר ונשמעהו,טט
 ואין שמוט השני ::מצא מהם אחד שהם : סמלה שחיסחו השנ' את שחס נךואדר
 :ו ה-י 'טמורי היטהוט הסימן נמעא נכלה, ספק זה מיי ניחמס, וכחיטה קורם אס'רוע

 ערוהה
 כרי לא בלבר  המימ:.ם  מישי גמי ד( נארינית. גרם ערך השלם ערך ע"ז כ.,. כ.צר שהייהג(

 ש'שה.ס. כרי ער שישה1פ .כר. מן המרפ.מ א. המעהיק שהשמ.ט בפררה חמר וה הוט".שיש
 .ה הריה(

~cc 
 כמלה המאמר :שלם בפירם בל.מ. בכך .א'ן 1( :כלה. 11 הרי שם במררם :בילה.

 א' הערה לעיל ע"זואין.
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 ולא מתקלקל היה שחיטה קירם נעקי שאלו נעקר, שחיפת אחר שוודאינשירה,
 בידו הסיסנין תפש אס אבל בידו, הפיטנים תפ'צ שלא אמורים דברים במהישחט,

 זה הרי ושהוטה 'מסוטה נמצאת אם ולפיכך העיקור, אחר 'התשחט אפיצרכששחט,
 לוקה כזית ממנה אכל ואם נבילה, זה הר' מבולה בשדאטה שאמרנו מקום כלנבילה,
 שאמיצו מקום וכל כשירה, שחימה אלא נבילה מירי מוציא שאין נבילה, אוכלמשום

 : מרדות מכות אותו מכין ממנה האוכל בל ננילה, זו הרי בשחיטה ספקכל

 הפטרות, סדר"יז[
 וזהו אחרונה, מפרשה מענין טפטייין 3( פרש.ות, שתי בה שקורין שבת בל6(
 תשעה מאחי ישעיה בנחמות מפמירין להיות העם נהנו וכן ג( המקומות, בכלמנהג
 ותאמי נ' נחסו, נהנו ראשונה קורין באב ת'טעה אחד בשבת השנה, ראיצ עדבאב
 ה' אשיש, שוש ז' אור'. קומו 1' עקרה, רני ה' אנכי, אנכי די סוערה. עגיה נ'ציון
 ; שד'ש ארזק נו.ע וסימן ישראל, שובה ם' ה',דרשו

 הדרך. וזפלת]קיה[
 לנו ותסלח לייאת'ך לבבנו את ומול דרכיך, את לדעת אלהינו ה' הביננו%(
 כנפות מארבע תקבץ והנפוצים ארציך, בנאות ורשננו ממכאוב ורחקנו גאוליםלהיות
 עירך, בבנין צדיקים תשמחו ירך, תניף הרשעים ועל 'שפפו, בדעתך והתועיםהארץ,
 נקיא טרם משיחך, ישי לבן נר ועריכת ענדך לדור קרן ובצמיחה היכלך,ובת.קון
 ומציל ופורה וצוקה צרה עת בכל עונה אהה כי תשמע ואחה נדבר טרם תענה,ואתה
 שלוס. ושים ענודה ואומר תפילה, y~1W הי אתהב-וך

 דם, להקיז הרוצהיקיט[
 עסק קויהא אנוהי ואלהי אלה. ה' מלפניך רצון 'הי אומי רם להקיו הרוצהי4

 רופא ה. אתה כרוך אתה ויחמן נאמן רופא מלך אל בי ותרפאנו לרפואה ל'זה
D'Stn: 

הערות
 של בכ.' רק האורה. מספר האו,רים בכ.י נמצא לא תמרות סרר הזה הרין שכת. כל "(]קיז[

 : וז.ל הפא פ' ט" השלם הלקט שגל' בעל הרב אחרונה. מפרשה מענין משאירין ג(ח.ד.א.
 פרשיות כ. ~קורין שכונילין בשכת להאפיר מזה, שהיה  1.ל הלוי 'Anu הביני בשם אמרגןבוורסשא
 של בהפטרה ולא השנה בכל פרשה מרר של בהמרה ולא השנה בכל פרשה פרר שלבהפטרה
 פרשה מעין ולא )צ-ל ש:י'ה פרשה ומעין ראשנה פרשה מעץ תמרה בכל שיש לפי שנייהפרשה
 הספרת כנוןשנייה[.

~cv1 
 פרשה בהפטרת להפטר ימנהנינו תהיה. יואח תור.ע כי הפטרת מעין בה יש

 להיות cvn נהני וכן ג( עכ"ל. בתורה המפטר קורא ובה מפם'קין אנו בה שהרי נכון וכןשנייה.

מפטיריי
 פרדם עיין שתש. אר-ק :ו.ע ומימן כו' השנה רחש עד באב תשעה מאחר ישעיה בנחמות

 : להאריך המקוס אין ופה ונ.. ב. סי, הפסיקתא במבוא ועי.ן 223(. לצר רצ"ב ס.' ובמח"וו י.אס"

 מאשר האסה קצת ומשונה ע"א. כ.'ט כרכזת בגמרא הובא הביננו תפלת ה,. הבייני 6(])הינץ[
 ופורה וצוקה צרה עת בכל ערה אתה כ' תשמע ואתה נדבר פרס שם הובא לא כ'למחנו.

 : הבבלי מנוסח משונה ע"א( ה' )דף ה"נ פ"ר ברכות בירושלמי נ.כ :מצא הביכו ותפ.לתומציל.

 אלהי ה' יר"ם אוטר דם להקיו הכנם שע"א ם, ברכות שמרא אומר. רם להקיו הרוצה "(]קילו[
 ט" או.ח והפור אסח. ורפואתך אתה :אמן רופא אל כי ותרפאני לרפואה לי זה עמקשיהא

 אתה. חנם רופא כ' לרפואה לי זה עמק שיהא אלהי ה' יהר"מ אימר רם להקיו הכנם הביאר"ל
 , מלכות שמזכיר בב"י וע"ש חולים. רופא ברוך יאמר שהקיזולאחר
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 לדרך, לצאת הרוצהנקב[

 אנותינו ואלהי אלהינו ה' מלפניך רצון יהי אומר לררך לצאת הרוצה6(
 ולחשד להן יהנמ בדרך ואורב אויב סנף וחצילנו לשלום והצעידם לשלוםשתוליכנו

 : תפלה שומע ה' אתה ברוך רואי כל ובעיני בעיניךולרחמים

 ישראל. קברי הרואה]קכא[
 יצר אשר העולם מלך אלהים ה, אתה ברוך אומר ישראל קברי הרואה5(
 : המתים מהיה ה' אתה כיוך בדין להחיותכם ועהיד בדין אתכם וזן בדיןאתכם

 גוים. קברי הרואה]קכב[
 י.ב[ נ' ]ירמיה ונומר אמכם נושה אומר גוים קברי הרואה"(

 קצרה. תפלת סרר]קכנ[
 לומר צריך ואין קצרה, תפלה מתפלל ולסמים, חיות נדודי במקום המהלך6(
 מרובים ישראל עמך צרכי מהלך, אפילו ומתפלל אחרונות, w~w ולא ראשונותשלש
 ולבל פינסתו כדי ואחד אהד לבל שתתן אלהינו ה' מלפניך רצון יהי קצרה,ודעתן

 : תפלה שומע ה' אתה ברוך עשת בעיניך והפוב מחסורה, די ונויהנויה
 רעמים. מדרנקכד[

 ירעים אם יניד, מלחמה רעש ואם יבשר, וחמים מזונות בניסן ירעים אם6(
 בשורה בסיון ירעים אם יבשר, רעות רעש ואם יהיו, מגרים מיני וכל תאיניםבאייר
 ואם יהיה, בשוורים מנפה בתמוז ירעים אם יהיה, גדול רעם רעש ואם יבשר,פובה
 בני ימותו רע בחולי רעש ואם שות, נרול אדם באב ירעים אם יהיה, גדול חוסרעש
 בתשרי ירעים אם לענבים, מאד קשה רעש ואם יהיה, נדול חום באלול ירעים אםאדם,
 יין במרחשוון ירעים אם מתים, חכמים אנשים רעש ואם לעולם, יבוא שמדנזרות
 במנת ?עים אם אדם, נבני ומיה יבשר רעות העש ואם לעולם, באין הרבהושמן
 ינבר חיילים בשנפ 'רעים אם לעולם, יבוא מן רעש ואם 'בשו, נרולים אנשיםמיתת
 ואם ארצות, משבע באחת רעב באדר ירעים אם יבשר, רבה מנפה רעש ואםלעולם,
 : ינשר הרבה טובותרעש

הערות
 :ם איתא ושם אבותי. ואלהי ליתא avl מע.ג, כ.ט ברכות כו'. אומר לדרך לצאת הרוצה 6(]קכמ

 : ידי" במעש' ברכה ,.תשלה גם איתא ~שם לשלום".ותססכן

 אומר 'שראל קברי הרואה כך איהא ע"ב :.ח ברכות בוט-א כן,. אומר ישראל קברי הרואה 6(נקכא[
 .עתיר ברין אתכם ואסף ברין אתכם וכלכל ברין אהכס ווי ברין אתכם יצר אשרברוך

 .המור הסתים. מחיה ברוך. אתכם ולק"מ להחיותם עתיד והוא כולכם מכפר .סיע מריןלהקימכם
 : ומלכות בשם הברכה הביא י"ס סי' רכ.ר טייאו"ח

 : שם ברכות :וים. קברי הרואה 6(]קככ[

 שמרא הוא כו., מרובים 'שראל עטך צרכ' ג( ע"ב. כ.פ ברכות חיות. :רוך' במקום המחלד 6(]קכ13
 במרא. ליתא עשה, בעריך והטוב והמלות אומר.מ. אחריםשם.

 משלי בטררש ארצה. משבע ג( המקור. לי :ורע לא הוה הם.מן כל כו,. שימן ירע'ט אס 6(]קכד[
 השביעי אדש פסקא דר"כ וגפסיקתא ארצות. שבעה אלו שבעה עמודיה הצבה א' שי'פ"פ

 ועיין קל.ח. הערה כלת ביש 1'ה. ובפמקא ע"ח. הערה יעיש הביבה. השבליה כארצות ע.א()ב"ה
 פלד. ובאדר.: רעייהי, את יפה ס'חרה
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 ההלל. מדר]קכה[
 הן ואלו ההלל, את נומיין בשנה עם ועשייס באהד ההלל את הקורא6(
 של מובים ימים ושני פסח של פובים ימים ושני חנוכה ימי ושמונה החג, ימיתשעה
 אשר העולם מלך אלה.נו ה' אתה ברוך לפניו מברך צבור בין ישד ביןעצרת,
 יהללוך, שהוא השיר, ביכות ואומר וגומי ההלל, את לנמור וצונו במצותיוקדשנו
 ציבור בין 'חיה בין לפינך התויה, מן ההלל קריאת יום ועשרים אהדשאלו
 מברכין צבור ההלל את בהן שקורין ימים שאר אבל ההלל, את לגמור עליומברכין
 לברך. צייך ואינו קורא לקיות בא ואם כלל, קורא אעו ויח'ר בו ומדלגיןעליו

 לכרך וצריך בסוכה, לישב מברך בה לישב נכנס שהחיינו, מברך לעצמו סוכה)העושה
 מעין מזכירין מועד של חולו או בשבת הודש ראש כשהל ופעם(. פעם כלעל

 אלא השבת הוברת מצינו שלא לפי ויבוא, בייעלה שבת של וכירין ואיןבעבודה,
 : פעמים שני שבת של להשיר צריך שאין ועור לבדה, רביעיתבברכה
 כהן. להיות חל לגיטן הסמוך אדר חוש שראש יכתים]קכו[

 או שבת ביום כנון בהן, להיות חל לניסן המטוך אדר חורש שיאש ימים5(
 שיאש ימ'ם איכעה אלו וכננר זבדו, וטימן שיקה, ביום או רביעי ביום או שניביום
 ואלו יעבור, ולא חוק בהפסקות סימנים עולם שתולי תיקנו בהן להיות חל אדרחודש
 זפץ הסימנ.ם, אותן אבאר ועתה ובי'ו, רביעי רר שפיעוי בזו, שני וטזו, הראשוןהן

 פרשת בין באדר, עשר בחטשה יהיה הפסקה שבת, ביום להיות חודים ראשכהנחל
 ראש כשחל בזו לבדה, הפסקה אותה יהיה השנה ואותה אדומה, פרה לפרשתזכור
 וכור, לפרשת שקלים פרשת בין בארר, בששה יהיה הפסקה שני, בים אדרחורש
 בארר, ברביעי הפסקה יהיה רביעי, ביום אדר חודש ראש כשחל ד'ד מלברה, עורואין
 ארר חודש ראש כשחל וב"ו מלבדה, עוד ואין זכור, לפרושת שקלים פרשתבין

 שקלים פ-שת בין לחודש, ב' יום הפסקות, שתי יהיו שנה אותה שכוי ביוםלהיות
 זבד'ו וסימנך אדומה, לפרה זכור בין לחורש, עשר בששה יהיה והשניה זכור,לפרשת
 החודש, לפרשת פרה מרשת בין המסקה נעשה לא ולעולם נ( וב"ו, ד'ד בזוזמ'ו

 תקנו כן ועל ירחך, וקדש בעצמך, פהר כלומר יפ[ פיו ]ויקרא וקרותו ופיהרווסימנך
הערות

 בשנה. יש ועשרים באחר כ( האחרים. בכ"י נמצא לא הלל מרר נם ההלל. את "קימא 6(נקכה[
 גומר שהיחיד יסים י"ח 'הוצדק גן שטעון ר, משום 'וחנן רבי אטר ע-א " ערכיןבנסרא

 של טובים ימים ושני חנונית יטי ושטונה החג. 'סי תשעה יום.  ועשרים אחר ובנולה ההלל אתבהן
 רב.1 פי' וויפרי טחער עיין כו', לפניו סברך צנור בין יחיד בין ג( עצרת. של שבים יסים וב'פםח.
 שבלי ועיין בזה. שהאריך י' הערה 1.ל הורווימק הר"מ הרה.נ גהעחח וע.ש רס.י. תשובת 192()צר

 נוטר שהיחיד 'ום' וחד  ררים וטאלין ביחיד דצלי "אן כ"ת ס" כפררם יעיין 138(, )צר השלםהלקפ
 את לנמור " בוז. p~ne ולההום כולו את ולקרות ההלל את בהן ולנטור לגרך חייב ההלל אתבה!
 שממרים ובישם ההלל. אח לקריא וסברך 11.ל שבא 196( )צר רל"א סי' וויפרי בסחרר גםהלל.

 ונסבא כלל, לכאן ענינו אין ופעם. פעם כל ער לעצטו מוכה העושה ס( הלל. את לנטורטברנים
 צ"ו. פי. טובה בהלכותבבר

 יל בכתבי )טצא לא זה משן גם בהן, להיות חל לנימן הטמוד ארר חורש שראש יטים 6(נקכד[
 פרשת בין הפסקה נעשה לא ולעולם נ( שם. ברשע ע"1 ע.ב ל' מסגילה מבואר ומזדפתרים.

 פרה בין ספם'ק'ן אין אמר לוי ר' ירושלמי גסם הביא דמנילה פ,ג חרי.ף החורש. לפרשתפרה
 ואין חנינת כר חייא ר' כשם לוי רי ולחינו ע.ב( ע"ד )דף ה"ו פ"נ טווילה בירושלטי והיאלהחרש,
 ע"ש. היחשלטי את הביא י' סי' העיר בני פרק פ"ר מנילה הרא.ש ונם להחורש, פרה גיןמפסיקין
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 שיקדים כרי ראשונה תקנו שקלים פרשת יו, אחי וו אלו פרשיות איבעה ז"לוצותינו
 לנס ראויין ישראל שאץ ארומה, פרה ואחריו זכור פ' ובוזה, צר לשקלישקלים
 ולעולם וקדשו, וטהרו ומימן החודש, )פרשת ,ואחי'ה נקיות, ובלא מהרה בלא כזהגדול
 אבל החורש, פרשת מקדימין בחול, להיות לניסן הממוך אדר חורש ראשכשחל
 ניסן השנה, חרש. ראשי תמצא הימים נאקו ג( ביום, בו קורין בשבת להיותכשחל
 בנה.1, תשרי אב"ד, אלול בדךז, אב אנשו, תמוז אנפו, סיון בנמו, אייראנה'ז,

 בדה,ז, ראשק אדר ננדה'ז, שבט אבנד'1, טבת ה14, לד א"ב כסליו בדהם,מרחשוון
 ובישול  והחורף  והקיז והחום שהקור לתקופות, להמה מונין למה זכריו, שניארר

 ההמה שבילין בארבעה שנינו שכך ד( בחמה, חליי הכל  ואפילתם  וחירפתםהפירות
 אלול, אב תמוז השלניס, את לפטר כרי בדוים, מהלכת מיון א.יי. ניסןמתהלכת'
 כרי ]בימים מהלכת נמליו מהחשוון תשיי הפירות, את לבשל כרי בישוב,מהלכת
 ואפילו  הורעים, את לייבש שלא במרבי, מהלכת[ אדר שבפ טבת הנהרות,לייבש
 ועל אחריהן, נמשכת השנה וכל החמה שנת של תקופות ארבע הס שביליןארבעה

 האט אםכן
 הולכיי

 עשר משנים וניסן תשיי עת כל  לעשנם הלבגט שנות אחרי
 חורש 8ת אשמור רכתיב האביב, בהורש פסח יהיה שלא המוערות יתכנו לחחורש
 וחג דכתיב האסיף, בזמן סוכות ולא אלי פיו ]דברים אלהיך לה. פסח ועשיתהאביב
 כדי השנה, את לעבר רבותינו תקנו זה ועל כיב[, ל"ר ]שמות השנה הקופתהאסיף
 יום, שלשום השנה ועבור המועוית תקנת מפני ההמה, שנת עם הלבנה שנתלהשוות

 עצרת, נהיו ולא פיו[, "ב 3שמות לכם יעשה לבדיו הוא וסימן פסח בדץ לאס(
 לא סימן ו( השנה, ראש אדיו ולא מ'( ו' )שומטים הניי.ה. ]אל[ )על( חורב ויהיסימן
 ולא ו'[, ניח כישעיה מופה אגורות התר וסימן  ז( הכפורים יום אמו ולא דואש,אדיו
 מה כ'(, ל' ]בראשית טוב זב'ד אותי[ ]אלהים אלהים( )אותי זנדנו סיטן פורים,זב'ד
 א' ~יום טונות יבוא א' ביום השנה ראש יבוא שאם השנה, ראש ארו לאפעם

 ביום יבוא לא מה ומפני ב', ליום אותו דזחין  ולפ.כך  נשבת, יבא ערבה שלושביעי
 ה', ליום ליה ורחינן 1' ביום הכפורים  יום יבוא בן, יבא  שאם השנה, ראשרביעי

 שבת, ביום ולא שש' ביום יארע שאם ט( רבותינו שאמרו כמו ח( מתיא,משום

 ביום הכפורים צום יבוא כן, יבא שאם היטנה, ריש ששי  ביום באה לא  מהוממני
  תקנו וה ורבר שבח,  ליום השנה ראש רהען  ולפיכך ירויא, משום בה ואיתראשון,
 לשבת, סמוך הכפורים יום יבוא שלא מת.4 ומשום ירקיא משום מיה, לבניהכמ.ם
 השבת את רוחה  ערבה שאין בשבת,  ערבה יום יבוא ושלא מלאהריה, וכין מלפג-הבק

  ו"לי הלוי אהרן לרכי  נסך יין  כללי ש]קכו[
 ,?נגעו גוים וכן בהנאה, ובין בשת.יה, בין  אסור, גוים של יין כל 8' ראשוןפ-ק

 ערותה
 שנינו שכך ר( כ"ז. משאר :שם תב"ה סי' ג"ח טור עיין השנה. חרשי ראש' תמצא הימים גאלן:(

 י.ג. ס" במרדם היבא פצח. בד": לא ה( c-v- צ"ר פסחים מתהלגת. החמה שג'ליןבארגעה
 רק שם בפרדם הובא וכן י'ו[י ה' ןע~רא הראש אר": על אותה .מצוה צ"ל הרא"ש אר: לא כימןו(

 באהלך אגורה הסיטן הכא '"ג סי' בפרדם מטה. א::ר,ת התר iQ~C1  ו( על. במקים  אלבטעיה
 מוהר"ר הרהט שבת. ביים ולא ששי ביום יארע שאם ט( tK~D כ' ר"ה רבוה'נו. שאמרו כס, ח(עולכ.ם.
 צ-ל ואולי ראשון ברם ולא שש. גיוס 'ארע שלא לתקן שיש אל' במכתב. א.הי ה;.ר גארדאןרפאל

 השבה. לאם ליה דחתן הששי, באם יארעשאם

 הב.ה ברק בעל הרמכ"ן תלמיד מגרצלו:ה הראייה הוא 1.י. הל:' אהרן לרב' נסך יין כללי "(]קכז(
 ספרים.ועוד

 ה"מ ארשת בספר 'a'CrD הרבה afnl" 193 כין ההיש כאור אודוהיו ע"י
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 שלא אבל בכוונה, בו שנגע איסורים דברים במה ב' : בהנאה ואפילי אותו אוסרין שלנוביין
 בגוסו, בו נגע שלא והוא מגע של ענין לך יש נ' : בהנאה ומותר בשתייה אסורבכוונה
 נגע ד' בהנאה: ואפילו אסור זה היי בנוונה בו נגע אם אחי, רבד ידי עלאלא
 מכלכל, שאינו גדיל דב- היא בו שננ; זה דבר ואם ה' : בהנאה ומותרבשתייה אסו- בכך נניעה ודרך המטלטל דבר הוא בו שנגע זה דבר אם בכוונה, שלאבו

 'טלא ביין בראשה ונגע כה, מס;תק שהיה נדולה קורה כנון בכך, נניעה דרךואינו
 הכלי שמטל אלא ביין ניגע שאינו אחד נף לך יש 1' : בשתיה אפילו מותרבכוונה
 יטהוא פכור 'תהיה י.ן בכוונת לא או מנע נכווגת של8 הוא אם שבתוכו היין מןושופך
 מנע ככוונת ושלא יין בנזונת שלא ממנו שפך ז' : בהנאה ומותר בשחיזה אסורמים,
 נדוץ, נכלי אהד ספה ואפילו היתר, ביין יטנתערב אבור יין ח' : בשת.יה אפילומותר
 vu~ בעתן במינו ושלא במשהוא, במינו אוסר אכור שיין בהנאה, אפ'לז אסורהכל

, 
 הלה %' : לנבה בו ניכר משהתירוש בנת, הענבים שהביאו לאחר נאסר היין מאימתיפ'

 אסוי כלו האיסור, לתוך המות- מן ועירה אחר בכלי מית;- 1.ין אחד בכלי אסוריין
 להוליך לגף לומי אסור וכן אסור, נוים שמזנו יין י.א : שניהם בין מהבישהקלוח
 ובכלל שבעולם היין כל ייב : כשר והוליך עבי ואם היין, בו שיש לנתעגמם

 יה.'

 צרכן. כל 'טנתבשל שלנו, מבושל מיין הוין הרבה, דב,ט לתוכו ושנתנו המבושםואפילו
 : ה13סד לזמר צורך ואין נף, במגע נאסיין אין אלו צרכו, כל שההמ"ן שלנו החומץוכן

 הכשר. דיני שני פרק]קכה[
 מדיה יקיים מכניסן 'טאין כלי היא אם אסור, יין בו שנשתמש כל' בלא'
 היטמ'ש תהילת שהיה הרס בכלי אנל עץ. בכלי דברים במה ב' : ודיו פעמיםשליטה
 מילוי צריכין בהיתר, ת,טמישן תהילת ואמילו באנר, השועין הרם נלי או אסור,ביין
 מנחוץ מיס יטל שפה להם עושה זה הכ'טר וכיצד נ' : לעת מעת ימים שלשהועירוי
 או .טעות כ'י בהם ושיהין אחרת מעם זכים מים ומביא שפתו, על המים שיעלוכדי
 יותי, או ז" כיטיעוך ויטוהין אהרת פעם זכים מ.ם אותן וממלא מים אותן ומערהיותר
 והגת לקיום שמכניסו כלי כל ד' כשר: הוא והרי שנית מעם אותה ממלאוכן

 מלוי צפיך שאינו שעה, לפי אפילו אסור יין בו נכנס אם זה, בכלל וההמ'ןוהמ'טפך
 לתוכו הכניס שמא חויטשין חותם, בלא נוי ביר אותו שהפקידו כלי כל ה' :ועירוי
 : למעלה שכתבני כמו הכשירן ודין הן לתוכו לתת יוצה אם הכשר וצריך אסור,יין
 אהד הותם ואפילו בו ע'טה אם אבל הותם, בו עשה שלא אמורים רבדים במהו'
 ה' : חותמות שתי צקיך יין בו ייט אנל יין בו ב'טאין אמויש דברים במה ז' ;דיו

 ובמות ,טהניהה כמות הכלי ומצא הישראל ונא יין - של כלי בצד עומד שהיהנכרי
 אסורים דברים במה מ' : ננע שמא כלל הוששין ואין מותר שהמחו בעתשהיה

 ערותה
 מעסיק מאת האירה במפר פה :וספו אשר 1.ל מהרא-ה :מך יין וכללי מלוניל. הכהן אהרןלרביע
 ובמיפו להראב"ד תפש בעל' טפר לו :לוה אשר ז-ל להרשב.א הקרש עבירת- במפר נדפםואחד

 כתב בשזפם שהובא מה גם שפ"ב. שנה 11'גיציא .בדפזם פרקים ב' להרא"ה נמך "ן כללינמצאים
 והרג :סך. יין בהלכות דיגים עור שהוסיף המעתיק מאת הוספה הוא כו' שאלה בתשובתהראב-ר
 ביד היה אשר כ.' האורה ספר את 76 ס" א' אות הגדולים שם במפרו הביא כאשר 1-ל חיר,אהנאון
 שהוסיף להמאמרים בזה כוון מרש"י. אינם ע:עימבוודאי אייה כפופי ויש סמם לפ:י:ו( אשר הכ"י)והוא
 אינם שהם כי אחד' מופר שהוסיף ענינים איזה בסופו ,ויש לומר לו והיי האורה ספר אלהסופר

 כלל. בזה מפק איןמרשיי
 יהראב"ר. היפש מפר בסוף נ"ר תרפפ 1"ל  הלוי אהרן *רי פני פרק הוא שני פרק 6(שננד,[
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 כנון עליו, כלל רשות לו היה אם חבל ביין, כלל רשות לנכר' לובשאין
 'ודע היה שלא אמורים דברים במה י' : אסור בפירוש היין על מלוה עליו לושהיה
 שיתעכב למקום לחוץ הולך שהוא ישראל הודיעו אם אבל ישראל. הוא הינןהנוי
 1 מותר שומי ייט אבל שומי, שם בשאין אמורים דביים במה "א : אסור כללשם

 שיוצא פי על "ף אלא ומשמר, יושב להיות צריך שאינו שומר של כח יפהי'ב
 , מותרוננגח

 1 נטך *ין כלליתמו

 המרזלות אותן שאלה בתשובת ?,ל דוד בר אברהם רבי הרב כתב6(

 אחר כלי הוא כלי אותו מי דרך בקילוח ה"ן שיצא כדי היין בכלי קנו'טשקורין

 נגע שאם מינה ונפקא ניצוק, בר ניצוק לענין כלים שני להו יין-והוו כלילנבי
 שנתוך ומה ניצוק משום נאסר המרוב שנתוך שמה המרוב מן חוץ שיוצאבקילוח

 על שאף ז'ל הרב כתב ועוד בשתפה. אף ומותר מצוק בר הוו יין של הגדולהכלי
 ניצוק משום אלא איסור בו ואין שבפנים היין משתכשך אינו הקולח הגוי שמקפףפי
 היב וכתב ניצוק. בר ניצוק הווי נסך יין בו שיש כלי לתוך ממנו יין הוצגת אםוכן
 שקורין השותפא הנוי החויר שאם מזה לו יוצא עוד וצ'ל חיים ברבי יוסףרבי

 מבפנים למרזב חוץ עובית שאינה קצרה והשופתא קנויה שקורין למרזבאשפיניא
 בפי נוי בידו ננע אי נמי אי שבחכית, היין בת ששיכשך החנית להלל מנעתואינה
 במנע הנאסר המרזב שבתוך יין אותו לנפל מים של קיתין בחבית יש ואםהמרזב
 היבור אלא חיבורן ואין הם כלים שני שהיי בשתייה, מותר שבחנית היין כל הרינו',

 תהילה יין של מים נתנו לא אם הוא זה וגל : לשונו נחן עד תעיונות דהואניצוק
 בתחילח מים נתני אם אבל ניצוק, בר מפעם להתיי נעים שם שצריך זה איסורקודם
 שאינו, כמי מינו את רואין אמיינן האסור, היין לנפל בדי שיעזי ביין ויש הייןלתוך

 ואף נשתייח, אף שבחכית ומותר המים היינו אותו ומבפקין עליו רבין מינוושאינו
 ומבפל'ן עליו רבין מים שאמרנו למה צריך מיהו בהר'א, האסור יין בו נתערבאס
 מעם יתן לא שהיין עד לנמרי היין פעם שיבפלו נך בל מים שם שיהא צריךאוהו
 לרירי  וצריך איסוריי, כשאר לפגם טעם אלאבסיס

  מים של  קיתון  שנתנו אחר  שאם

 חשבון לם' המים מן ש'צאו כן גם שישארו היין מקצת הוציאו יין של ההביתלתוך
 השיעור למי במקצתו וכן המים חצי שיצאו נחשוב כן נם היין הצי כן אחר יצאשאם
 עכשיו של האיסור לבטל כדי בהם ישאר אם שם הנשארים המים נחשוב כןואחר
 חשבינן ניצוק רלענין גב על אף אסור הרן בו שיש הכלים לתוך עכשיו שיצאאותו
 לקולא, לא אבל מעורב לוה חשבינן דלהומרא עומר הוא באיסורו ההכית תוך הואכאלו

 : שאלה בתשובת ז.ל הראבזד כוונת הוא כן אסור, הוא שיצא הייןהילכך
הערות

 בתהלת ח, ההש:ית' בעל הראב"ד הוא שאלה. בתשובות 1.ל דור ב"ר אברהט רבי הרב כתב6(
 n~wDI ונח שבצרפת בפרובינציא [Posquieres] פוכקי'רה בעיר התמיש. לאלף העשיריתמאה

 יגם ffp~. טיי החיים באזר א,רות'1 עיין שזה( מאות שכע לערך )זה תתק:"פ ה"א שגת בשוכהבע"ש
 והובא שאלה בתשובת הראב.ר התיר זבן הביא :מך "ן בה. 262( )צר ק' ס" ח"ב חיים ארחותבעל

 בעזי הראב"ד תשובת הובא ופ"ר פ"נ מיי רעים הטים ובספר זטך. "ן בהי b'Dpb אינה עורשט
 ארותיו. טאומה ל' :ורע זצ,ל".לא חרם ב.ר 'וסף רבי הרב .'.כתב להלן לפנסו שהבא ומה :סך..ין
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