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 מן אותן שלקחו לך והיי מ.נייהו. למיזבן רבא ושרייה אחא דנוים ארעתאלתחום
 : :תל'ט שמאתמול ניני שיהא או נמחוני r'cn אותו מן .הא שלא ונלבדהנוים.
 עליו חביו זאת מפני ולא שם הייתי אני 'קר בר יצחק סרבי ראייה שהביא ומהד(
 הכירה ולמחר טוב יום מבערב הנוי בבית איתה ושראה היתה, דנים מחיוזותאלא

 ויקולו מהוגנין אדם בני שם שיש לרבותינו הונד זאת על והביאה, עינאנפביעות
 במינו שאין בדבר אבל ניצורו מאתמול ויאמרו פוב ביום הניצודין מן ויבואונדבר

 : לחוש איןבמחובר
 מקיכולרנ פועלים שכירות דין]נב[

 כולו, בנין לו לבנות הרנל קורם פועלים שהשכיר ישראל וששאלתם5(
 שאינו לפי בסועד, שינמרו מהו לנמור, הסמיקו ולא פוב יום קודם לבנותווהתחילו
 והוא ג( טמיין, יהא לא שוב במוער לנמור מניח'ן יהא לא ואם 3( לכפל,רוצין
 7( במועד, לנמור להן להניח שאסור טפה דעתי כך דמי, וכגנב אנד ככולןסבור
 מישראל מלאכה שקבל נוי דהיינו אסור, התחום בתוך קיבולת מקנלי שמואלדאסר
 דקיבלה ידעו ולא העיר אותה בני ס( אזלי, דני אסור, התחום בתיך פוב, יוםקודם
 ושהוא ידועה שהוא במלאכה כנון שמואל אסי דכי ומשמע יויפ, קורם מושראלנוי
 רנילין ישראל שאין מקום דהוה  רמותר, שמואל קאם- לתחום  חוץ אבל ישראל,של
'~wb)דהוי אסור להתם ומקיבא לשם דרין דישראל מתא איבא אי פפא  רב  וטמר ו 
 לרוכתא מרוכתא ראזלי א.נשי דשכיחו סועד של דבהולו וממקנא מתא, האי בנילמה

 אפדנא ליה בני, נתן דרב בריה ח( זומיא מי  ראמיינן  ז( אסור, לתהום חוץאפלו
 היננא בר הונא ורב פס-א ורב רבה איקלעי ט( לתחום, חוץ קיבולת מקבליבמועד,
 ררנילו אסור לתחום חוץ אם.לו סברי דקא לגביה עיילולא

 למיזגי
 : התם

 שכירות, דיןנננ[
 ממקים בנין עצי קורות להוליך במוער, לכתח.לה נוים לשכור מה וששאלתם5(
 ואם עושה, בצנעה לעשות שיכול ובלבד כן לעשות טותי יאבדו, שלא כדילמקום
 פירותיו אדם מבנים כרתנן 3( ש.וכל, כמו יעשה בצנעה לעשות יכול שאינולאו
  יוסף יב ואמרינן  ג( תאבד, שלא נשאל המשרה מן פשתנו ושולה הננכיםמפני

 : וכוי בימסא עיילעהו כשורי הנהו ד( ליההוו
 ת 1 ר עה

 יעקב  רן וצ"ל שם. וויפרי ובמה,ור והיתר. כאיסור הוא כן יקר. בר יצחק טרי ראיה שהביא וטה י(ע-א.
 : מקיטות בהרבה והבית רשיי, של רבו היה והוא רשיי, בטירור לנכון המא כי ומצאתי יקר.בר

 פי' וויפרי ובמחוור הש"י ובמירור והיתר באיסור הובא פועלים. שהשכיר ישראל יששאלתם "(לנבם
 הטלות המעתיק השם'פ והיתר באיסור בסוער. לנסור ט:יחין יהא לא ואם כ( 288(. )צרפ-א

 לנצור להן לשיח שאטור :.טה רעתי כך רמי .ככבב אכר ככולן סכור והוא גזמרין יחיי לא.שוב
 במחוור ר% וכנגע אבד ככולן סבור והוא :( במוער. לגמור עד כטועה לנמור מן וחשטיפבסוערי.

 ו:::ב. עביר וכולו הוא וכבר רש"י וכמירור הוא. וסבר וצ"ל ונגנב. אגור הכל הוא וככר הג"וויפרי
 והיתר ובא'טור פה. חסר הע.ר. אותה בז' ס( שמיאל. אטר ר"ה בתום' וע"ש ע-א י*ב ס"ק שמואל. ראטרר(

 לישראל עבירתא דעביד לגוי .וחני העיר אותה בזי אזלי דכי כך הובא וויפרי ובמחוור רש-יובם'רור
 'רעו ולא חורבא. סיגיה אפיק לכתח.לה פבא ביוסא לגוי עבירתיה יהיכ ישראל האי אמרי פובביום

 בריה ח( שם. שם צפרא. מר ראמרי:ן ו( ע"א. "ב מ-ק פפא, רב ואמר ו( כו'. מישראל גוירקיבלה
 רבה. איקלע ט( :חטן. דרב בריה שם לפגינו :תן,דרי

 .רבה-
 : שם בגמרא ליתא

 סי'  וכירי  ובסחיר רשיי. שם'רור ט"ח סי' והיתר באיסור סובא גוים. לשכור מהו יששאלתם "(]נב[
 כשורי הנהו ל שפ. שם כו'. יוסף רעי ואטרינן  ג( טלב. ייב ס"ק כרוען. י 1289. )צר4'ב
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 מומים. פרסית לתקן תהועד[

 בחולו דרך לו נימן רכי ברזל, בננרי סוסים פיסות להקן מהו וששאלתם5(
 כל שעד של בחולו נוי אומן יד, על ושרי ד6י האבוד כדבר פומי יש מיעדשל
 לתפים אופן לנף נליט וליחן לכובס כלים ליתן. אבל נ( שנהנו, במסום טותיהם

 : ואסור הוו קיבולתמתחילה
 ענבים. לקיטת דין]נה[

 מועד, של בחולו בגת ודריכתן ענבים בלקיפת להתחיל טהו וששאלתם5(
 וטסקנא דמוערא, בחולא חצדא ליה תצדי הונא דרב מההא נ( ומותי רמי האבודכרכר
 חצרא ליה חצדי ד54 ושד הוא, יחידאה אסור, אבר כלו אפילו במחובר דתניאדהא

 דמכחש משום פסידן, וודאי ענבי אכל פסיד, ולא הוו דחיטי רחצדי שמואלואיקפד
 בהן ליכטס רשות  ונותגין  הכרמים %ת  לבצור  כשמתחי4ין  ועוד להו, שכיק כינחשי
 : בנת ולדורכן לבצור ומותר האבוד דבי הוה וראי כימו בוצר שאינו מ.כל

 טוב. ביום כלוי לוקח דיןננו[
 טוב ביום המפירו נוי אצל לילך מהו וששאלתם5(

 ולישי
 עשב אגודת מטנו

 נותן אני בזו ניוצא מהם מאחת נופל שאתה מה ואומר עטיים, או תנן אולבהמתו,
הערות

 זה אחר ביממא.עייל'נהו
~SDS 

 של רבי היה הוא מ"כ, יהורה בר יצחק וה על חתום וויפרי במחוור
 שמועי חול ה' ובפרדם ו-ל, מרש-י פעמים קרבה והשא ו"ל,רש-י

 בשם הנאת תשופה נמצא ק-נ ס',
 בלקופ' וגם אחיו היה טנפם ורבינו מכיר. רי של בן היי נח! ורי אחיו. מנהם לרבים שחשית נתןרבינו

 לכתחילה גוים לשכור מהו אחיו טנחם לרבי שהשב נח! רבי תשובת נ-כ נסמא ק,ב כ"א רףהפרדם
 מלת הכהן 'וסף רב ואמר המאמר בסיום בפשית שם רק' שם. בפררם שהוא כסו כויי מוער שלבחולו
 תשובח הביא ש"י פי' ברוקה נם וראית' טע-ב. י-ם p'b מן שהבאתי המאמר הוא כי למחוק יש.הכהן.
 במחזור אצלי ברור לכן לפנינו, שהוא כמו נוים לשכור מהו אחיו, מנחם לר שהשיב נ-ע נחן רישל

 ושאלתם על ינ. סי' התחלת על להציג יש גוים. לשכור מהו השאלה על פ-ב מיי חשף הפיוטוויטרי
 רבי של טאילות תשוטה אילו שם רשום אשר , קנט, פי בפררם הוא וכן חביות ולזפות לאטרמהו
 ע"נ כ"א רף הפרדם בעקופי וכן ט', לכתחילה כלים ולזפות לאגור מהו ששאלוהו יהודה בר,יצחק
 אחר ולפנינו בו, כלים ולנפות לאגור מש זצ"ל יהורה בר יצחק רבינו של ותשתות שאלות אילומתחיל
 וראיתי ליתא(. רש"י ובמירור והיתר באיסור נאכל יהודה ב"ר יצחק עליהם תהום נמצא והטי'המיום

 : יהודה ב"ר יצחק חתום 260( )צר פ-פ מיי 16ף וויפרי במחוור גםכי

 ובפרדס רש"י. ובכידור נ' מ-פ ס'י והיתר באיטר הוא כן מום'ם. פרטות לתקן בהי יששאלתם, 5(]נד[
 אבל ע.ג. כ"א דף בלקופיוהפרדמ וכן 289(, )צר פ"ו 1ם,' פ-ה, סי' וויפרי ובמחוור קוב, סי'סי'.
 בחולו חביות ולזפות לאזור מהו וששאלתם וה לפני נסצא רש"'. ובמירור וויפרי, במחויר וכןבפרדם.

 יהכו1ן שלא בלבד וטהר אבוד על?דבר שפסאז לפ, במקומינוי נזהנים אנו כ! לכתחילה סועדשל
 לוטפה נמצא פ"ו ס" וויפרי במחוור !ה אחר ואסור. כו' לכובם כלים ליתן אבל נ( במועדמלאכלו
 עבדי הא לא הא.דנא עבדו לא ראי האבד ררבר ושמיא סוער, של בהולו קיבולת כל מתיר.מ"ת
 תקפ-ח. סטיי הוא הישר'. בטפר ברבר והאריך מוגרי, כאבל התחם תוך שמואל יאסר וההואלעולם.
 בשם שהביא שמואל אטר ר.ה בתום' וע"ש רע-א '.ב במו.ק הוא שמואל ראסר וההוא שהביאומה

 : ע-ש לר"ת וכוונתם יעקב,ר,

 נם 1,11בא רש.י, בפירור וליתא והיתר באיסור הובא ענבים. בלק'טת להתחיל מש יששאלתם 6(]נה[
 הונא דרב מיהא ג( ע.ג. כ-א דף הפרים ובלקוטי קנט פי' ובפרדם 289(, )צר פ.ח טףבמח"וו

 : ע-ב י-ם מ"ק חיצרא. ליהחצרי
 ובמירור ניב, פי' והיתר באיסור הובא כו,. שוב ביום המכירו גוי אצל ל.לך מהו וששאלתם 6(]נו[

 290(. )צר פ.פ ט" וויטרי כמהזור גם והובא הפררם, בלקזפ' ליתא וכן בפרדסי וליתארש",,

 :וי אצל לילך מהו זצ.ל יהורה רבי:וועהק-בר לפני שאלו וויל רס"ר. פי' השלם הלקפובשבלי
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 הולך ותנן 3( מקח, סכים הזכית שהוא לפי אסור, מישראל אפילו זה דבר למחר,לך
 אנודס, עשרה או ניצים עשיה נ( לי, תן לו ואומי אצלו הרגיל הנוני אצלאדם
 אומר אלעזר בן שמעון רבי ה( ביתו, בתוך מונה להיות הבית בעל דרך שכןד(

 גוי בחנוני אבל ישראל, בהנונ. נמילי[ והני ו( מקה, סכום לו יזכיר שלאובלבד
 מחוץ ב'טבילו והבא לתהום, מחמן ישראל בשביל יביא שמא נזירה אצלו שרנילכיון

 מאכיל לבהמתו, ע'טבים 'טל'ט נוי תניא בהמתו וגבי ו( למלמלו אם.לו אסורלתחום
 עשבים, גבי על בהמתו ארם טעכ"ד הונא רב אמר והא ומקשינן אחייו,ישיאל
 שתלושין ננון מוקצה גבי לא אבל נהסה, למאכל מוכמן שהן לפי במחוברין,דמשמע
 ומתרצינן ישראל, אצל הן מוקצין עיצבים שלקת ונוי הן, שמוקצין באוצרומונחין
 אסור מוקצה דדבר וכיון אסיר, בידים להאכיל אבל ואכלה ואזלה באסה להדקאי
 ח( לבהמתו, ליחן לו אסור לתהום מהוין ישראל נשביל הנא ה'לכך לבהמתו,ליחן

 1 יהודה בר'צחק

 טוכ. כיום שפוד דין]גז[
 רבי ואסור מדאי, יותר ארוך היה העוף יריכי בו שתוחבין שפוד של יחד6(
 זה ואין נ( כלי תיקון משום שיתקצר, כדי באור, ראשו לשרוף ולא במכין,לחתכו
 להדליק שצריך כאדם כדרכו, כמדליק נראה דהתם נרות שתי לפ' באור, להתכודומה

 : נרותשתי

 ודומין, דין]נח[
 או פוב, יום קורם פוחנן פלפלין אכל כררכן, כוחשן רבי פ% ביום ושומין6(
 וריח.ם בביצה, כדאמרינן שלהי, בריחים לא אבל דבר, בכל או ג( בקערה,טוחנן
 כלים שלשה פומאה משום ההם מדנרם'נן ו( תרע שלנו מולינ'ט[ ]קרי ג(שלהן
 כביה, כלי משום טמא עצמו בפני הוא אבל דגום נקבים נקוב שבתונוהבניזל

 1 קיבול כלי משום והתחתון מתכות, כ4 משוםוהעליון

הערות
 ע"ב. כ"ט ביצה ביי, אדם הולך ותנן ג( w~v. כוי טוב ביום עשב אגודת 11QQ ליפלוהמכירו

 שם ובמשנה אגוזים, חמישים או ביצה עשרים הנ.רבא שם בגמרא אנווימ. עשרה או ביצים עשרהנ(
 שם. גמרא אימר. אלעזר בן שמעון רבי ס( שם. משגה דרך. שכן ד( אגיוימ. או בציה לי תן רקנאמר
 שבת עשבים. סלק" גי' ת:יא בהמתו לכ' י( חנוני. אבל ד"ה שט בתוט' עיין 'סראל. בחנוני וה"סו(

 במידור וליתא וייתרי במחוור נס הסיים הוא כן 'הורה. מר יצחק ס( איני. ד"ה בתום' וע"ש ע"אקמם
 שלפניו חסימן אחר וצ.ל יהורה ב"ר יצהק רי שפור דין כתוב שלאחריו הסימן אחר והיתר ובאיסוררש-י,

 : ר, הערה נ"1 פי' לעיל ועש יהורה, בריבהק

 ובטררכי צ'. סי' יויפרי ובמחוור רש"', ובסידור מ"ג, סי, והיתר סאיפיר הובא שפור, של יתר 6(]ני(
 והיה עופות בו שצלין שפוד יתר בתטובית ראיתי העורי אבי רבינו סחב תרצ"א סי, רביצהפ.ד

 הדש"ה. הביא וכן שלפנינוי למאמר וכוון ביי. לשורפו ולא איתו לחתוך רבי ואסר מראי 'ותרארוך
 : ע"ב ל"ב ביצה נרות, שת' לפי באזר לחותכה רומה זה ואיןג(

 צ"א םי' ~ויסרי ובמהז,ר רש"י, ובשרור נ"ר. סי' והיחר כאיסור הובא טוב. ביום ישומי! 6(]נח[

 באיכיר נם וליצא כו', דככינא בקהא זה אחר ניסף וייתרי במחור רכר. בכל או כ, 290(וצד
 המעה רשיי בם'דור אבל והיתר ובא'מור וויטרי במחויר הוא כן סולי:מ. קרי ג( רש"י ובסיכורוהיתר,

 שקורין שלהן בריחים פלפלין לטחון אמור מקום מכל איבא ד"ה ע"א י"ר ביצה בשס' ועייןמשובשת
 : ע"ב כ"ג ביצה התם. סדגרסינן י( בלעיו.טוליניפ
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 הלל. ברכת הן]ם[

 את בהן נומיין שאין בימם ולאחריו לפניו עליו לברך אמור ב'חיד הלל6(
 אבל אבותיהם טנהנ דעבדו הוא וציבור דעלמא טנהנא אלא אינו נצבור שהריההלל,
 אחורי שמתפילין הציבור טן שפ-שו עשרה ואפ.לו בהן, נוהג לפנהנ זכר איןביחירים
 כגהנ תורת להן ואין הכניסה באסיפת היו שלא כיהידין, הן הרי לעצמן, הכנסתבית

 אלא לכגהנ זכי נאמר שלא כך לצויך הם ושלשה בצנים אלאלעשות
 אעו ברכה בלא לקרותו ואפילו 3( שלהן, באנורה כשהן העיר אותה שלבכנופיא
 הטנויין ורצו חידש, ביאש אבל בנית להתפלל להלך ידו על בא ומעשהצייכין,
 הציבור טן שפרשו דע12רה צריך, דלא למעשה הלכה רבי והורה ההלל אתלק-ות

 : כיחידין הן הרי הציבור מן שפירשו ועשרהה'1,
 חודש. ראש רשת דע]6[

 ציבור, בין יחיד נין חוור, אינו בלילה חורש ראש של הזכיר ולא פעה6(
 והאלהים לא, אמלא אבל אחסר מילי והני בלילה, ההודש את מקרשין שאיןלפי

 מהזירין אין שהרית הזכי ולא פעה קאמי, פעה דהא אחמר בין אמלא נק רבאמי
 יחיד אבל דציבורא, טירחא משום ציבור שליח מילי והני לפניו, מוספ.ן שהייאותו,

 : יום בין לילה ביןהרר
 במעורות מים בין]סא[

 פעם כל על לברך צריך ושלש, פעמים אם.לו סעודתו בתוך מים השותה6(
 אימר לצמאו מים השותה שנינו שכך ג( ראשונה. בפעם שברכו פ. על ואך 3(ופעם.
 אומצא דהנקת'ה למעוטי אבין בר אידי יב אמר מאי, לסעופי ואמיינן ד(שהכל,
 דאיכא כיון האמרי נמרבנן[ ואית כנמלך, ליה דהוה מברך הכי לאו הא מברך,דלא
 הוא שהרי אחריתי, זימנא לברוכי צריך לא הדא, זימנא ובייך בסעורתיה, קמיהמים
 שאין ופעם פעם כל על כגמלך שהוא לפי אומר ורלי ס( המים, על סעודתוקוכע

 : דעתו ולהסיח עצמו להעמד 'סיכול בפחות אם כי מים שותה אדםלך
הערות

 המיום אחר נ-ה מי, והיתר באיסור כן גט הובא ולאחריו, לפניו עליו לברר אטור ביחיד "לל 6(]בכם
 ומצאתי בחי שהאריך קע"ר סי' השלם הלק" בשבלי ועיין רשי. במישר נמצא ולא שומין.מרין

 ביטים המתחיל כ.ב מי. בסוף בפררם נטצא וב! י20(, )צר רמ"א טי' וניטרי במהןור הוה ~IO'Dכל
 הלל, את גוסריןשא-ן

 והם-
 נט ועיין ההתחלה.

 במשי.
  תשוטח שהביא 192( )צד רב-1 ס" סיטרי

 ז'ל רש"ה בהערת וועיין וויפרי. המחזור את הביאו יטיח ר"ה ע"א י"ר ברכות ובת.ם' ע"ש. בזהרש-י
  וויפרי  במחוור צריכין. אינן ברכה בלא לקרותו אפילו נ( טשם. הקורא ידרים בזח שהאריך ו'הערה
 תפתר יהורה, אריה נור ע-ש אריה נוי מקרא יצחק, בר יהורה רי הס אריה.. .סר זה אחר סי"שם

 : ב"פ פ"י טהרש*ל בהשרת הובא כאשר שנה, נ.ח בן תתקפ"ד בשנתבפאריו
 ע"ב ל' ברכות ועיין רש-י. בטירת ולא והיתר באיסור הובא לא הורש. ראש של הזכיר ולא טע" 6(]כם[

 מי, השלם ep~n שבלי ועיין מטהברא, רה שם ובהום' שנו, בצבור ד"ה וברש"י ע"ב ל' ברכותוברשיי
 : חמודות ובהכרי טוב יום בסעדני ושם כ"ג, פ" פ"ר ברכות בהרא-ש ועגןקע"א,

]נם~
 נ"ר ס'. וויפר' בטחוור הובא וכן נ.1 מי, והיחר כאיסור הובא מעורתו. בתוך מ'ם השותה 6(
 טיי פ"ו ברכות הרא*ש הביא וכן ע.א(, ט"ו )רף גאון עמרם דרם הסידור לשון הוא וכן 29ן,וצד

 ראשונה. בפעם שברכו פי על ואף 3( א.ה. ר-ה ע"ב ס"א ברכות בתום' נם הובא ון'פרי וטחו.רכ-פ.
 ברכות שנינו. שכך נ( לפנק. שהן D'pN וויפרי ובמח!ור לפניו, שהוא ואעפ"י איתא נאון עטרם רבבמירור
 ואולם זאת רעת מובא ס"ז קע"ד םי' או"ח ש-ע ועיין שם. שם מאי. למעופי ןאמרינ! נ( בטשנה. ע"אמ"ד
 וויפרי בטחוור ועיין שם, הרע.ג לשון הוא כן טרבנן. ואית ד( המים. על המעודה בתוך לברך צריךאין

 בסעורה סים השותה 1!"ל שמועב נמצא ע"ר פי, ובפררם וומ.ד, ס" הישר בספר ועיין רבנן, דעתשהביא
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יט האורהמפר
laD]הכדול. טבת' דחן 

 על ידעו ולא הגדול שכת אותו לקרוא אדם בני נהנו הפסח שלפגי שבת6(
 המיש, ממצתם 'שראל יצאו שבו שניסן לפי אלא השנה, שבתות מכל נרול שהואמה

 שלפני נשנת ה.ה מבעשוי, פסה 'צל ומקחו עולם, נסדר כדאמרינן 3( היה,בשבת
 כיב[ ח' ]שטת יסקלונו ולא לעיניהם מצרים תועבת את נזבח הן ישראל אמרוהפסח,
 איש ולקחו הלכו לכם אע'צה אשר הפלא תראו עתה הוא ברוך הקרוש להםאטר
 רוצים היו המצריים כן כשראו יום, ע'טר ארבעה עד למשסית להם להיות פסחואת
 רעים וחליים ביסורים ונדונ.ן נדעכין ובאיצ מהותכין מעיהם והיו מהם, ולנקוםלקום
 'צלמני שבת באותו לישראל נסים בו שנעשו שם ועל לישראל, הזיקו ולאומרים,

 : עדן נשמתו אברהם רי מפי ג( הנדוף, שבת הפסח שלפני שכת נקראהפסח,
 ביום אלהט ויכל שנאמר המדה, שבת נקרא היכן קראת, אותו ימ.ם חסדת 5(]30[

 : שניעאה שומא דו וחמ"ד ירושלמי בתרגם ב'[ כ' ]ביאשיתהשביעי
 י'[ פיו ]תהלים לבדך אלהים אתה נפלאות ועושה אתה גדול כי כת"ב 5(]מר[

 והקדוש ממנו, יוצא רוחו כל מחט, של כהרירה נקב בו יש אם הוההנאד
 בקרבו משתמית ורוחו, הרב", נקבים נקבים מה.לים[ נמחילים באדם בו ברא הואביוך
 את יצר באשר רבותינו קבעו כך Qw ועל רבה, בבראשית נ( נפלאות עושההוי

 ובמעתי. ג(כך נפלאות. ועושה ow על לעשות, ומפליא בשי כל רופא בחכמה,האדם

 : עזריאל רבי מורימפי
L~P]כבר* דחן 

 את לבטל בו שעדם בהתיכה ואין הרבה חתיכות עם שנתבשל דבוק כבד6(
 בה הכבד שנדבק דחתינדן טינה שהן לפי אלף הן אפילו החתיכות כל אסורותטעמו,

הערות
 לשנן הוא ט;  מטלר שהש לפי  אומר  ורבי  ס( וטס ופעם פעם גל על  מגרר פעמים מאחאפילו

 : ע-ב בסי' שםהפררם
 בטחזור וכן י'ו סי' בפררם הוא הלשון וכל נ"נ, מ" וחיתר איסור הפסח. שלפני שבת 5(]כ:13[

 שחיבר בפרדם מצאתי הביא ר-ה סי' השלם הלקם שבל' בעל וכן 222(, )צר רנ"פ סי'וויפרי
 י.ז, סי' בפרדם שהוא כמו הביא כו'. הנרול שבת לקרותו :הנו הפסח שלפני שבת זצ"ל שלטהרבינו
 נם בו שנעשה לפ' הגרול שבת אותו קראו כ! ועל שהביאו יום ואיש ד"ה ע"ב פ"ר שבת בהום.ועיין
 טהור-ר הנדול חיב בהערת וע"ש ה, פסק רבה עולם בסדר הוא עולם. כמדר כראסרינן נ(גדול.

 עולם. הפרר הובא רע"ח פיח שבת בגמרא וכן ורעת, טעם בפופ בנה שהאריך י, הערה ראפנערבער

 פעמים הרבא הובא הוא שט, ווימרי ובמחוור והיתר, באיסור כן הובא זמן נ"ע, אברהם רי מפינ(
 : 10( )צר וויפרי למחוור בסבוא עייןבתום',

[SD])5 במחוור הובא וכן ע"ב( יי לרף נ' ס" ובפררם מח סי' והיתר באיסור הובא ימים, "סדת 

 בשם רפ"א סי' בב"י וחיבא ע.וי סי' הלקפ בשבלי והגא 92(, )צד קצ סי'ווימרי

 האבודרהפ וכן בקצרה המאסר ובכאן ע"ש אחר מעם עור הובא וניסרי ובמחוור ובפרדס הלקטשבלי
 : לפנינו שהוא כסוהביא

 הובע וכן ציציתי הלכות אחר רש-י ובמירור נ"ט. סי' והיתר באיסור השא נהול. כי כתיב 6(]כ:ד[

 כמו כו' אתה גדול כי זצ-ל שלמה רכינו כשם מצאתי וכתב ג' פי' השלם הלקפבשבלי

 הכמי ונם טח", של כהופ הנ'רטא שם ולפנינו ג' אית פ.א הוא רבה. בבראשית ג( לפנינו.שחוא
 בפ'רט.י ועי'.ש שינויים בקצת הטירש את הגיאו לעשות מפליא רה ע"ב ם, דף ברכותהתום'
 שמעתי וכך כתובי והיתר באיסור  צוריאל. רי מורי מפי שמעתי כך ג( בכאן. שהובא מה כעיןשטפרים
 למט" מופב זה כי ונראה עזריאל, ר'מפי

 בתשומת נמצא כבד הי המאמר כל כי כבר. ברין ט,ה לםי'

 כך שצ"ל אצלי ברור לכן נתן. ברבי עזריאל עליה יתשו התשובה ובסוף ע"כ. סי' צרפתהכמ'

 : כוי דבוק כבד עזריאל ר' מפישמעתי

26
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 האורהספר202

 נעשית הרר בא רם מחמת שהאיסור פי על ואף חתיכות, שאר וכן הוא, נשרמין
 שהכבד טסני פעמו, כרי אלא אסר לא עמו הרבה לחתיכות רבוץ אינו ואםננילה,
 ששלוקה האוטר לרברי ואף ובולעות, חווית ואינה 'לפלופ שעשויה נאמית ואינהאוסרת
 היה ואם פעם, בנותז ונאסרת ובולעת חוזרת שלוקה שבשעת מפני ונאסרת,אוסרת
 ולא לבליעתו לא לחוש אין פעמו לבמל שלוקחו ועד בייחולו מטעת ששיםשם

 שהשים, יותי ואפ.לו אסור. הכל התנשיל מתובל ואם מותר עצמו והואלשליפתו,
 רכי ג( מיניות דנפיק נטאי לשער לט הוה נ( היתר, עצטו והכבד הואיל אניותמה
 רוצה שאינו אלא כן, נדמה לרבי ואף איסור, כשהחתיכה משערינן בדיריה רביאמר

 דבוק שאינו בכבד רבי לפני בא ומעשה בדידיה, ששים דאינא לאו אי ד(להתיר,
 ומשניט לאותו וכשנזכר בפיל, לא במינו שמ.ן ולפי בששים שהוא פי על ואףואסי
 וקדירה אילפם סשערינן וכי שפירשתי, מה ככל לי אמר נאפית ואינה אוסרתהככד
 מועלות נולן חתיכות שאר עם ונלנשל דבוק וכשאינו נוהג, רבי וכן משעדיניםנופה

 התירתו, התורה אבל הוא, נמור דם נולו שהכבד מפני במינו מין הוה ולאלכפלו,
  ואומרת נבילה, נעשית עצמה  חתיכה חתיכות שאר עם ונתכשל כהתיכה דבוקאבל
 דם רבי ושיער רבוק בלב רבי לפני נא ומעשה מינה, שהן טסני  בולן החתיכותבל
 נבילה נעשית עצמה חתיכה אמרינן דלא והתיר, בה שנדבק בהתיכה בששיםשבו

 1 ירושלמי מאיש העהקתי העזרי אבי ח( פעם, בה כשנתןאלא

 כהל, דין3סו[
 עם להתירו חלבו את ומוציא קורעו שמעתי לא שאני משיכך, אני הכחלעל
 עם שנתבשל כחל אנל עצש, בפני להתירו אלא לריעבד, ולא לכתחילה לאהבשר,
 של כחל שהוא נין רווחת הלכה וכן שבתורה, איסורין כשאר בששים אוסרבשר
 לחפפ וצריך גזירה, משום בדבר הלקו אקא מניקה, של שאינה כחל שהוא ביןמניקה

 ז בשר אחריו לאכול בא אםשיניו

הערות
 נטצא ומן גדול. כי כתיב שלפגיו המאמר אח1' כן גפ פ' מ" והיתר באיסור "ויא פי.  "(]סה

 סיניה. דנפק בטה לשער לט היה נ( קטנים. שינויפ בקצת ע"ב מי. צרפת הכסיבתשובות
 רבותינו. אמרו דכי והיתר באיסור רבי. אמר דכ' ג( מיניה. יגפקא במה לסער לנו טה הני'באצה
 בכבד גב' לפני בא וטעשה .כריייה. הטלוה והיתר באיסור חמר 1ה אחר ששים. האימא לאו איי(

 העזרי שכי ה( כששים. עד ששיט "ן הטעת'ק והשמיט בששית שמא פי על אף ואסר דבוקשאיג1
 הלוי יואל בר' אליעזר לרבינו והכ!וגה והיתר באיסור וליתא הוספה היא זה ירושלמ'. מאישהעתקתי

 : 1.ל הראכי.המבוגא

 ואחר לב רין פ"א סי' שם בארה ;מצא זה ולפני 1V~Q ס" והיתר באיסור הבא כחל. ר'1 "(]כלך[
 על אליעזר בר. שלמה לרי צדוק בר נרשום ו' שהשיג  ווש:בוה אלו הבא סיג בם';כך

 ר' כביני פרש והכ' נ.כ שם והובא בשף של ה1:יג,ת ז"ר עם כקדירה שנתבשל הלב על ששאלכה

 צר שדיל בנהלה ראיהי צדוק בר גרזום ר'  ואורות כהל. ו-ין נמצא הכיום :אחר ט.כ, הנ1-4ש:צמק

 בשם  שהביא3י

-eo  

 אחותו יוגן צעוק בר נרפוס ר' הצע וזעומת "לו שפג  113 ביי אנושה
 שלתיגו המאמר ת1א והוא עכ"ל. ט"ב הקדוש .צחק רבינו לגי פירוש והכ. והיוני( צימור,גדי;'
 וראיתו צ,.וק. ב. גרטום ר' של רבו הקרוש יצחק רבינו י"כיא "2 כצר ב"ל ובנחלה יה'תרבאיסור

 כקררה שגתגשל לב אם1פות מספר ג'כ ;ראם רר' ההונך הרב הכש  72 צר )1663( ח"יבמאגאצ'ן
 שריל סיביי ונראה מ.כ, הקרוש יצהק ר' לני פירש ועי הסיוכ כי נ'כ  והבש חתיכות שארעם

 אליעזר בר' שלמה לר, כחוב והיתר באיטר :c~pc אתתו ובן כתוב אם'פות בספר כי גראסםוהרר'
 ;  אור11וי1 רכר ם ויעלם שכ' אח ה:כ'ר1 לאלכן
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ח2 האורהמפר

 ניקור. דיןאז[
 לו ומבורר תורה בחררי בקי שהוא בו אני בקי אושאל, החיות יריבי ניקור עלחיה בהמה ניקור על עדן, נשמתו יצחק בר שלמה לרבינו הלא יצחק ר' השיב5(

 פעטי לאבירי כותב אני כן על דבריו. על כטכזה חביבי הרטיבנו שלא אבל בוריהעל
 ושל שור של כמו החיה לנקר מצוה חמיפה, שום בלא ג( הדץ הוא כך ותורתו,הניר
 הימנו, טפה של והשוק היך, בכל בחיה אסור בהמם בירך שאסור מה וכ5 ועזבשב
 לנקרו צריך דאפמא, בוקא העוקץ בכנפי וכן הנשה, ניר שומן וכן צנק.רין. שקוריןנ(
 העצם צריך אנק'א, שקוראין ס( אותו עם קודי'ל, שקוראין ד( שלו הפרשות ביתמן
 תחת ננגס ראשו שהגיד לפי בהטה של נמו כנגרה הניקור וכל דאפמא בוקאשל
 טינות לצד הוא ונומה לנדות, ראוי דבר על כננדו שטפפפפ ארם יש ואם העצם,אותו
 הגיד אבל מובא. לנבי הקרבים בחלבים אלח לבהמה חיה בין רבותינו חלקו שלאלפי
 ישראל והשומן וחיה, בבהמה ונוהג כרתנן ו( בהמה, כשל אסור מכוהן הבאוכל

 ששנינו כמו ז( תורו" בשל אסור השומן איסור וגם איסור, בו נהנו הםקדושים
 לשמנו, אלא נצרכה לא רבינא דאמי וכו' עשר לששה ישרפו והנידין העצטותבפפח.ם

 ולא עשה בהן יש תורה שדברי תורה, מדברי יותר סופרים בדברי הזהר נרסינן ותוח(
 קדושים ישראל ששנינו ומה .מיתה, חייב סופרים דברי על העובר סופרים ודבריתעשה,
 : הרבה עליו להחמיר יש ולכך הוא, סופרים דברי איסור נהנוהם

 ניקור על ניע. יצהק בי שלמה לרביה יהודה בר יצחק ר' השיב 6(נבמדץ[
 לפוב וכור רבי של בביתו יושב הייתי וכבר מעשה, היה יוק על 3( והאילהצבי
 הנשה ניד אם כי הירך מן נקרו שלא וראיתי בתו סעודת לצורך איל לו ונקרוג(

 אם כי נוקף לבי והיה בדבר, הרניש ולא אחרים בדברים מתעסק היה ורבינובלבד,
 ולידי עבירה ליד' הדבי יבוא אומרה, לא ואם רבו, נפני הלנה כמורה אחאאסיה
 בהיה נוהג אם הנשה ניר של שומן איסור שאלה, בלשון רבינו את ושאלתיתקלה.
 ב.ן בחיה בין איסור בו גחנו קרושים שישראל בחיה נוהנ וודאי לי ואמר לאו,או

 אותם אם כי ההיה, מן ליצול צריך אין הלב משום האסורין, נידין ושארכבהמה
 נדרך איל של ירך שמגקרין כדרך איל של ירך לנקר למנקר וצוה דם משוםשאסורין
 י כהמה של ירךקשמנקרין

הערות
 זה כל היבא :כן רשעי של רבו הוא :"ע. יצהק בר שלטח לרבי:. "לוי יצחק ר. השש "(]כז[

 כ" ח"א יבארו הנשחי ג.ר טרק ריש ,כסררכי ההשיבה הבא ובן מ"ר, טיי והיתרבאיסור

 בחפש והובאתמ"רי
 יצהק רבי בשם שבא המקשית וככל :"', ח"ב הלקט משנלי הס סי' מטמא"

 יחכה המררכ' רק הלוי יצהק ר' הגיי וככ"מ התשבה הובא ס"ט טיי צרפת חבטי בתשובת וכןהלוי,
 שקורין נ( הטיה. שום בלא מטמאים .בחפש והיתר באיסור חפים.. שוס בלא ג( יהורה. בר יצחקלר'

 ק.ד.ר והיתר באיסור קוריל. שק.רין )י crine) (cans המלה והוא ע"ו חולין ברש"י הוא וכןמקרין.
 hanche. המלה הוא הנקא שקורין והיתר באיטור אונקא. שקורין ס( conde. והוא לסנינו כמוזצ"ל
 ישרפו והניריט העצמות בפסחים שטיט כמו ו( ע"ב. פיט חולין ובחיה. בבהטה מנוהג כרשןו(

 : ע"ב כ"א עירובין סופרים. בדבר הזהר גרם'גן ותו ;מ( ע"א פ"נ פסהש wp-.לששה

 ס"ה סי, והיתר באימיר ג"כ השא :"ע. יצחק בר שלמה לרכינו יהודה כר יצחק ר' "שיב 5(נמה[
 הלקם ובשבלי תט"ד סי' ובאחו י'ד טיי מטטוגים ובחפש מ"פ סי' צרפת חכמי ברשעותוכן

 לצרך איל לו ונקרו ג( שהיה. מעשה 'די על הנירפא והיתר באיטור טעשה. היה 'ך' על נ( כ"'.ח"ב
 ספר רשום קט"ג בסיי מי האורה מטפר הבש זה נם כי כראה קמ"ר, םי' רעים בתמים הובא כתו.מעודת
 ושאלו ובאו ואיל צבי :קור על ז"ל שלטה רבינו הרב של בתו בחתינת הית מעשה 11"ל והביאהאורה,
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 האורהספר%4
 ריאת דיןאט[

 הריאה על וששאלתם מכיר. בר' מנחם ר' דודו ובן יהודה בר' יצחק רבי6(
 אי וכו' בריאה אופס האי רבינא דאמר נ( פריפה, מבצבצת ואינה אותהשנוקנין
 מאליה, שנפיחה ריאה הוא זו פולמף! שקורין ומה נ( פרשה לאו ואם משרה,טנצכצא
 וכשנופלין סביבה, על מדובקת הוא אותה וכשטפרקין חצ"ה או כולה, בדופןודבוקה
 בריאת אפום יש אם אבל כשרה, ושלימח יפה היא גבה שעל הרקבוביתאותה

 : פריפה מבצבצת אינהובשנופחין
 בשונא. אונא דיןנע[

 יעקב ר' מפי והכשירה באונא מאומא רבי לפני מעשה שבא ראיתי אני5(
 1 יקרבר

[wp1)5 והוציאים שלימים, כאחד שנתבשלו תרננולין עשרה על וששאלתם 
 כבד ונטצא שאוים עד אסרים בשלו ועור עצטה קדרה באותה אחרים עודובשלו
 של חתיכה על שנפלה חלב טיפת כדאמרינן כדין אסירין כולס מהן, באחדדבוק
 שם שאק כומן אמורזת, כולן שעמה חתיכות ושאר נבילה, נעשית עצטה חתינהבשי,
 נבילה נעשית מהן באחר כבר כשנמצא כאן אף איסור, של כחתיכה חתיכותששים

 הראשונים בין לפיכך נבילה, הכל תעושת והקיפה הראשונים העופות בל ואוטר3(
 נבילה נעשית עצמה שהקיפה לפיכך מצרפן, הקופה ואין אסורין, כולן האחרוניםנין

 ; הראשונים בהכשבישלו

 ובישלו בעוף מהובי הוא אם דינו, הוא כך הכבר, על וששאלתם 5(]עבכ[
 בששים עצמו עוף של ושיערו נ( כולן החתיכות כל ואוסר נבילה; נעשית עצמוהעוף

 דלאו בששים לבד כבד של שיעורו תלוש הוא ואם דמיא נכילה של עצמהנדחתינה
 באכילה, מותרין כולן פני על ואגפיו יריביו מבחוץ מותי עצמו העוף אףכמחובר
 דמירב משום מותר והשאר וזורקו, יפה יפה מביביו כל על מבפנים הכבדוקולף

 ערותה
 השיב ורבו לרבו, יש.י ושאל רשיי: של רבו נ"ל יהורה בר יצחק ר' של סכתו יסופר הוא ולפנינולו.

 : יהודה ברבי יצחק רי רבו של בתו. לצורך שהיה לפנינו, כסו הוא צרפת תכסי בתשובות וכןלו,
 וגן מ"ו, מ', והיתר באיסור נם היבא מכיר. בר מחם ר, רודו לבן יהורה ב"ר יצחק רבי 6(]שכן[

 טמיר, בר מחם רי ושרות שע"פ, ביי הישר נספי nwalnl ע'. ט" צרפת חכמיכתשובות
 רכינו. דאטר " כסבוא. אודוהיו ורכרתי נתן, רבינו אחי והיה הסכירה סמם רבינו גם נקראהוא
 מטמונים ובחפש פולמוניירא, שקורין מה והיתר באיסור פולטון. שקורין ומה ט ע"ב. מ"וחול'!

 pulman. בצרפת וקראת היתה  הרשה כי לפוזזו כמו  והנכון פזלימונדיא. הישר ובספרפולטופריא,
 :  פיללער הרזי שהבסבסו

 באו"ח הובא יקר. בר יעקב ר' מפ. והכשירה גאונא מאומא רבי לפני טעשה שבא ראיתי אני 6(ש[
 באומא הטרוכה ואונא ל"ת ט"ו בחולין פירש"י עפ"י פ" לתקן ויש פ,1 סי' שלאחריובדינים
 : בו, לאכול לי והתירה רבי בר 'tpP רבינו פ' את ושאלתי לירי בא מעשה אצלה,והוא
 ובהתחלה רכ"ב. סי' בפרדם וכן ט"ו סי' והיתר באיסור הובא תרנגוליי. עשיה על יששאלתם 6(נעא[

 כל ואוסר ג( רש"'. של רבו יהודה בר יצחק רבי הוא ז"ל, ~pns רבינו השיב וזהכשב
 נעשית עם נכילה. געשית מן המעתיק שהשמיפ והיתר. באיטור נשמפ :בילה. נעשית ער כו'.העופות

 : בפרדם שם חסר וכןעילה
aw])5 באמצע רכיב סי' שם בפררה הובא וב! מ"ח, סי' והיתר באיסור הובא הכבר. על יששאלתם 

 ע"א. ס" צרפת חכסי בתשובות ההשובה הובאה וכן 'הודה[, ]ברבי יצהק ר' בשם ךכהטאמר.

 העוף כנגר ששים שם אין אם הני. ובפרדה והיתר. באיסור וכיה בששיה. עצמו עוף של ושיעורונ(
 במחובר אפילו צלאו ואם בעוף. דבוק שהוא מאחר הככר, ולא בששים לשקר יש עצמו שהעוףלפי
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 בדבר טהמ'רין ויש לא לכתחילה אין דיעבד בשיא עילוהי ככלא כדאמרינן נ(דייט,
 בפניהם להתירן רשאי אדם ואין איסור, בו נהנו ואחרים שמותרים, יש דבריםוהיכה
 בטצוה שמהמירין ויש הואיל הזה. בדבר שכן וכל קלקול, לידי הדבר יבוא שלאכדי

 וקרביים בנצים מלאוהז אם כך ובין נך ובין בדנר, סיינ ולעשות נדר לגדורלהחמיר
 : אסור ודאי ד( העוף מנוף הכבד שתלוש מי עלאף

 לב, דין]עג[
 דמישע משום מיתי, והשאר זורקו, דבוק, בין בישלו, כיז צלאו בין והלב6(
 אחי קורעו קורעו, לא דמו, ומוצא קורעו הלב כדאמרינן 3( בלע, ולא פליפ ולאשיע

 : הא. דרב בשערים עדן. נשטתו יהודה בר יצחק ג( : ומותרבישולו

 גוי. דברי דיןנעד[
 ששבס מאותה לאסור להתיר, ולא לאסור לא גוי של דבריו על םומכין אין6(

 אלא זה נתכוון לא כלום אמר לא וכו' פיות שהניא גוי דיכמות, אחרינה בשמועה3(
 : אסור העין מן שנתעלס כיון בשר דאמר כררכ נ( להתיר ולא מקהו,לחשביה

 ככד. לגזלות דין]עדם
 שאי אם .כבר, או בהמה, של לב לצלות שלא ביתו ובני לבניו מונע רבי6(

 ואין הוא שצלוי פי על ואף הבשר, על מטפטף הכבד שהרם מפני אחד, בשפורבשר
 : שבהם לשם מעשיו שכל איסור, בו נוהג הקדוש רבינו אבל איסורבו

 וגבינה. כשר דין]עו[
 עליו סועד שהוא אהד שלחן על הלב אי ננינה לאכול ממח רבי אין6(

 אס אלא השלחן, בראש עומר הוא ואפילו בהוצאה, ממנו שמופלנ למי ואפילובשר
 אכסנאים שני דאמרינן 3( השלחן, על שלא אהר לצר ואוכל ברכס על מפה נוטלכן
 גנינה, וזה נשר זה אחר, שלהן על אוכלים אחר, ממקום בא וזה אהד, ממקום באזה

 : אסור מנירים אכל זה את זה מכירים שא.ן אלא שנו לא עלה ותנו הוששיןואין

הערות
 צרפת חכמי ובתשובת לפנסו, כמו מבפנים, הככד וקולף שם תבא כך ואחר החיצון, כל סותרלעוף
 : נעשהנבילה העוף ונוף מס"מ בפררפ אכנר. 1ודא' ד( ע.א. קי.א חוליו כדאטרי:ן. נ( לפנינו. כמוהגיי

 ע"א. סי' טוף צרפת. חכמי ובתשובות ם'פ ומי, מ-א פ" והיתר באיסור הובא כו'. יהלם 6(]עב[
 יהורה. בר יצחק נ( ע.א. ק.פ חולין כראטרינן. נ, יותר. באריכות רכ"ג מיי בפררםוהובא
 טיהרת רב' ומלת הוא וטעות יהורה. ב"ר יצחק ר, כתוב והיתר יבא-סור שם צרפת הבטיובתשובת

 האי. דרב בשערים הת'טתו. אהר תיכף כתוב והיתר באיטר גם לפ:י:ו מזה שלו. חתימת חיאכ'
 בחשוביה ל:כ1ן נמצא וכן האי. רהב בשערים ומתחיל עצמו, בשי lo'a והוא לסטה, מוסב זהובאמת
 לפניני, כסי כ1'. נוי של יבריו על l'~eto אין הא' ר:.ב בשערים וטתחיל ע"ד סי' צרפתתכסי

 : טדרין ד"ה ע.א ל.ט דף כ"ט ברס"י :ם הובא נאון הא' דרבושערים

 ע"ד. סי' צרפת חכמי ובחשובת ע' סי' ~היתר בא.סיר הובא גוי. של דבריו על ט1טכין אין 6(]עך[
 : ע4א ב"ה חולין סי'. בשר ראמה כררב ג( ע"א. קכ"ב רף ריבמות. בשמועהג(

 : ע"ח סי' צרפת הכמי ובתשובת ע"א, כי, והיתר באיסור הובא מונע. רבי 6(]ענק[

 סי צרפת הכטי ותשועות ע.ב, מ" ומיהר בא'פיר הובא בו,. נכונה לאכול מניח רבי אין 5(]ען[
 בקנת האורה פפר בשט ר1.0 םי' ובפרדס ק.י, ס.' ריש ונאורה בספר לעיל הובא וכןלה

 ותוספתא ע"ב. ק"ו חולין האמרינן. ג( ד'. בהערה שם ועיין לפנינו. הוא מאשר קטניםשינויים
 : פ.חחולין
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 לבג בו שנתבשל דיונה כן ייןש

 ודבר הלב, בדם אלא לשער לנו צריך אין לבו, בו שנתנשל היונה בו ועל5(
 : בלע לא דשייע איידי דלם הואמועפ

 כחלב בשר דין~ח[
 האומר ולדברי שבתורה, איסויין כל כשאר בששים בחלב בשר רבי הורה5(
 בכל ואוסרין אסורין אלו ורה עבזרה בממכת דתנן מיהא 3( ראיה מפאבמשהוא
 בגמרא, דקתני הוא, ולא בטשהוא, w~nw כל לומר הוא וכסבור וכוי וחלב צתושרפא
 לתוך שנפלה משהוא וחלב ובשר כו' השיב קא שבמנין דבר אי אשיג קאמאי
 הכי אלא הוא שבטנין דבר לאו בשר, של קדירת לתוך שנפלה חלב איפת אוחלב
 היינו בהלם ובשר באלף, אפילו שם שנתערבו מקום נכל שהוא בכל ואוסריןקאמר
 : בששים בהלכ בשר ולעולם הוא שבמנין דבר דהתיכה בהלב שנפלה בשרחתיכת

 קלחת. דין]עפ[
 כי בשי של קדירה לתוך ונתנה חלב בה שנשתמשו קעוה אל וקלחת5(
 אלא נפיק. כמה ידעינן לא דהא סיניה, דנפיק במאי ולא משערינן צייריהכהצערינן
 רובה, או הצייה, או הקרירה, לתוך ממנה נכנס כמה רואין משערינן, עצמהבקלחת
 : מותר הקרירה לתוך קלחת בהכנסת בקרירה שסוים שם ישאם

 כפות. דין]ם[
 אלא בשר, של חמין אוכלין בהן שאכלו בנפות הלב לאבול אוסר יפי45

 1 ברותחין טנעילן כןאם
 מכין. דין]פא[

 מבושלת חמה נצינה בו להתוך אסור חמין ידי על בשר שנשתמש סכין5(
 : פעמים עשר קשה בקרקע נעיצת צריך צונן ולנכינת הנעלה, בלאוצלייה

[ab])5 בכמה בחלב בשר האחת הלוי רוד ר' את רבי שאל 3( דברים שלשה 
 איסורין כל ורה, בעבודה ונם חולין, שחיפת בכולה כדנסרינן ג( בששים, לוואמר

 ערותה
 : ע,ו סי' סוף צרפת הכמי ובתשובות ע-ב םי' והיתר באיסור הובא היונה. בן יעי שתם
 סי' בפריט הובא וכן ע'ו, סי' צרפת חכמי ובתשובות ע"ג סי' באו,ה הובא כו'. רבי הורה "אח[

 הישר בטפי הובא וכן שלסיגו. הגירסא עפ" שם לתקן ויש ע"ב(י ט,ד ,דף באמצערל"ח
 : ע"א ע"ר דף לו כטסכת רתנן מהא " לב(. מי )דף ק-אסי'

Eep])6 בטפר והובא ע"נ. מיי צרפת חכמי ובחסומת ע"ר טי' והיתר באיסור הובא קערה. או יקלקת 
 ן ע-ב( ס' )רף ק,ב סי'חישר

 הרבה עור זה לפני והובא פ" טי' והיחר באיסור הובא כו'. בכפות הלב לאבול אופר רבי 6(]ס![
 רגיש רבי לפנ' הבשו אחת פעם ע.ו פ" ובשר. חלב ע.ה טיי הידו פה. שבא לא אשרדצים

 דין י( ע-1 טי' הירך. עצט בו, שנשבר אחר הריעל רבי לפני שבא ע"נ טיי סטא. דג גיגיהםונטצא
 פער נותן דין פ-א ס" זובה רין פ' סי, מבושל. שוק ע"פ סי' פגוע בסכין השוחפ שח טי'טחער
 נמלחו. לא והרגלים הראש. ונטלת בפרור בשלי שנת כבש של ,רגליט רעש בענין פ*ב סי'לפגם.

 : שלט רף חטר הי'ואולי
 : פ"ר טי' והיתר באיסור הובא הטין. ע" בשר שכשהכש סכין 6(]סלא[
 ע-". סי ידף טיפ טיי הישר כספר דוכא .( פ-ר סי; והיתר באיטור הובא דברים. שלשה 5(]נקב[

 בסבוא. אורותיו ודברתי רשיי של רבותיו שמן היה הוא הלוי. רוד רי את רבי  שאלכ(
 wtv1 ובעיו ע-א וניח ע.א צ.ו בחולין הוא ורה. בעבודה וגם חולין. שחשת בכולה גמרינן כרג(

 ; אלו ר"ה שם וכתוט' ובכ"ח ר"ה שםבפירש"י
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י16 האורהספר
 אס לעולם בפיל ולא תשיב, קא שבטנין דנר ומפרש שהוא, בכל אופייןשנתורה
 תורת ליה דלית שהיפה, באלף שנתערבה נבילה בשר חתיכת כנון אחיים, ביןנאבד
 הוא דחשיבא בטנין אותן דמוכרין וכיון וטאה, באחד דבפילה בחולין שנתערבהתרומה
 י בשיצים עולה בתבשיל חלב מיפת אבל בפלה, ולא בחלבבשר

 גוי. שחלבו חלב דין]פג[
 אסור פמאה בהמה בדיר אין אפילו רואהו. 'שראל ואין נוי שחלבו חלב"(

 : נחש ישכנו גדר ופורץ חורבא, טיבה ליפוקדלא

 חולבת. כף לחיכה שנתנו בשר קרירת דין]פך[
 שמתתה ובשעה אחרת פעם חמין בה והחמו בשר בה שבישלו קדירה ההיא5(

 ממגה ומלגו וחזיו לייפיר.א, שקורין חולבת, כף לתובה ונתנו ושגנו באו הכירהעל
 תאכל והתרנגולת ישביו והכף שהקדירה ואמר רבי לפני מעשה ובא בחמיןתרנגולת
 אפילו ראשון ככלי מלגוה הא ג( מבשל, אינו שני ככלי שני, בכלי שמלנוהספני

 ; נדאמרינן ראשון בכלי למלונ אסור נמי דבעלמא פנים. מכל אסורההתרננולת

 שליכה, דין]פה[
 על רותחין של הקלוח שופכין ,)אנו היאך שאלתיו בעצטה המלינה ועל%(
 הניצוק מקום מכל הם קרים דופניו שהרי מבשל שני כלי ראין נהו שני, בכליהעוף
 רני והשיבני עמו. ודמו בשרו רוב מנשל הרך העוף על בשפיפה ששופכין רתיחהשל
 עופות שלפניו מי הרי לרבי ואמרתי פושרין. אלא כך כל אותן מרתיהין איןוהא
 ונפשפ נווץ העור שהרי נראה והדבר כאחד, למולגן כדי ביותר מרתיחן למלונהרבה
 ואני " לשיעורין, דבריך נתת בן ואם עליו, שנופל היתיהה קלוח מכח הבשרמעל

 כך ואחי שני בכלי החם'ן תחילה ליחן שצ-ך נהלים גבי על בשר בסדרמצאתי
 היה וכך כוהו, ויישר המסדר אטר יפה נ( לי אטר ורבי למולנו, העוף, לתוכןנותנין
 , שני בכלי אלא אותן מולנין ראיןבלבי

 מכין. מכילת]פו[
 שהוא זמן בל מבילה לה עלתה לא בחמין רתיחתה קודם שהופבילה סכין%(

 1 בתוכה והחיסורלחה

הערות
 : ק-ה סי, שלאחריו בסאטרים והיתר באיסור הובא גוי. שחלבו חלב "]פם

 ראשון. בכלי טללה הא ג( שלפניו. רין אחר ק"ו סי, והיתר באיסור הובא קישה. ""יא "(נפץ[
 : שם והיתר כאיסור חסר הטימן סוףעד

 הובא ובן ק6"1, בס" שלאחריו במאמרים והיתר באיסור השא שאלתיו. בעצטה המלינה יעי "]פה[
 הוא וכן גחלים, גבי על בשר בפדר מצאתי ,אני נ( פ"ב. סי' באמצע צרמת חכמ'בתשובות

 דינים בפסקי ספר הוא גחלים, נכ' על בשר בטפר :צ.ל צרפת. חכמ' ובחשובית שם והיתרבאשור
 סי' יהרוקח ה, סי' לר"מ הישר בשר נס מהוך. ר"ה לא ל-ר יבמוה בתש' תזכר מאתה.ונאבד
 גאן יהוהא' רב כן שפסק הכוונה ולדעתי גחלים, גב' על בבשר נאין יהודאי רב pan וכן הביארכ.ז
 אטר יפה נ( הטפרים. ובאוצר 229. סי, כ, אות ח"ב השולים. ,שם ועיין גחלים. נכי על בבשרוהובא

 המסרר. סידר יפה ה:" שםהטנדר.

 לא בחטין רתיחא קורם שהסבילה טפין כך הגי, ק"ד סי' והיתר באיסור שהטבילה. סכין 6(]כשן[
 בתוכה. שא עדיין שהאיזמל טשי מבילה להעלתה
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סשר"האולה208
 גוי. מכין דין]פו[

 אשהד בהמות כמה והשוחט עפר, וניש קילוף בעי טי, של בסכין השוחט5(
 הוא רותח השח.טה רבית לובליתא או 3( הבהמה, בעור אפילו הסכין יקנחהראשונים

 בכל קנוח בעי היפכך בהמה. באירך ופליט דפריפה המא בלע דסכינא חרפיהואגב
 : ושהיפהשהישה

 הבשר חותך כן אם אלא סכין* של חורו בראש הסימנים לשחופ אומי יניי( מכיף של הורו דין]פח[
 בהכל ראמיינן 3( טהא פנים ומיאה טפויעת, שחימה שתהא כדי ומכאן. מכאןוהעור
rtt":utהוא שחזטה ילאו משום התם וטפרש הבליעה, אבית בנדים מפמא בסכון טלק 
 הוא המליק דמאן נב על ואף מחליד. שהוא מפני הונא רב אמי טעמא מאיכלל,
 ועור בשר כמליקה ומביא מוליך הונא רב וקסבר התם כדמפ-ש ומביאמיליך

 מן קיים ניבאי שהבשר כיון הכי אפילו מלמעלה מפורעתשהשחיטה
 בלא ומפרקת שריה חותך מולקין כיצר כדתניא ג( חלרה, ליה קריהצררין
 מהליר הציפורן או שהסכין ומתוך חפרה, ליה קרי לסימנין שמניע עד בשררוב
 בין מנילה שחיטה דבעינן אלמא מצידיה שחיטה מ.נלייא ולא הנשר בתוךונגנם

 ממנ' שעמיה ומזקים הונא דרב עליה רנה דפלינ גב על ואף הצדדין, מן ביןמלמעלה
 אל,ביה מלקמא לא חלרה אבל פם'ל. במליקה ומביא מוליך קסבר דהא דורםשהוא
 ואסור עליו לסמוך הונא רב הוא כדי כן פי על אף מלמעלה, שחיפה רמינליאמשום
 ואפילו ומכאן, מכאן קיים והעור הבשר ולהניה הבהמה בראש סיטנין לחתוךלפכח
 ובשעת הואיל נבילה מידי מוציאתה אינו שבצדרין הנשר לחתוך בן לאחינמלך
 : צר מכל ומנילה מפורעת ובחיפה עשה לא סימניןחיתוך

 מחובר. חלב חין]פם[
 כולה ההתיכה את עושה שהוא כל אפילו עמה ונמלח בחתיכה מהובר חלב5(
 ; בטל ואינו הוא במינו שמין לפינבילה

 מבושלים. דנים דין]צ[
 בינהם שנמצא שנתבשלו לאחר קטממ דמם רכי לפני הבואו אחת פעם"(

 הואיל ואמר חוצה, הטמא והשליכו האיסור מן וטיהין רבי והכשירן אחד, סמאדג
 איסורין, טעמי כשאר בששים ובטל טעמו אלא באתיים נשאר לא האיסורונמצא
 בישול הבתחילת ומבטלו עליו רבה מינו שאינו הכא בטיל, לא במינו דמין נב עלואף
 ואנו האיסור נמצא לא אם רבי אמר אבל באיסוי-. טששים יותר ט.ם יותר בונתנו

 ת 1 ר עה
 הוא. רותח השחיפה דביר לבליתא או ג( ק.ז. פי' והיתר באיכר הובא גוי. של בסכין היוחס "(]פז[

 הר דילטא הטפין יקדת לטאה וכן אהרס 'שחש ואה"ב דפרטא לבליתא או כך חגי, והיתרבאיסור
 חולין בגמרא מבואר וה וכל רפרסא בבלותא וצ'ל הוא, רותח השחיפה ובית פריפה טתרעמי:ייהו

 ע.ב. ח'דף
 אולין שןחטין. בסכל דאמרי:ן נ( ק"ת. ס" והיתר באיסור הובא הטיסנים. לשחופ אוסר יבי "(]נשח[

 ע"א. כ.א חולין סולקין. כיצד כרה:יא ג( ע-ב.כ'
 צ"א. סי' לפ:י:ו שחש תרכול יין אחר * gp' מיי והיתר כאיסור הוא מהיבר. הלב ה(]מןט[

 גם ממצא ע"ס. פי' צרפת חכט' בתשובות הובא וכן ע"ו. סי' והיתר בא.סור הובא אחת. פעם "(]פנ[
 לעיל ועיין האורה. ספר בשם קמ'ג מי, רעים תסים בטהר והובא ק.ט, סי' האורה בספרלעיל

 גי. הערה ק.פשטיי
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אכ האורהספר

 כפל האיסור את סילק ואם בטיל לא דבריה עולמית בטיל לא שם שנפליודעים
 : למעשה הלכה רבי והורה בששיםטעטו

 עצם. בו שנשבר תרנכול דיןנצא[
 לצומת סמוך ולא הירך עצם לו שנשבר אחד תרנגול רבי לפני הובא שוב6(
 חופה בשר אם יצא ואפילו לבשר הו'ן העצם יצא ולא הואיל רבי והכשירוהמדין
 שצומתין מקום השוק עצם של לחיבורו סמוך נשבר אם אבל כשר. עוביו רובאת
 כולם ימצאו אם ויברקו הגיהן טן אחר מנותק יהא שלא בריקה צריך הניריןשם

 : טריפה לאו ואם כיצרה עשר ששה שהןהנירין
 פגום. מכין דיןשב[

 על אף למפה או למעלה ביאש פנימה שום 'ש אם פגום. כמנין השוחפ6(
 דתנן ג( : לכתחילה בו לשהופ אסור פגם במקום שלא שחיטה הכשר בו שישפי

 השוחש עלה ותנו ג( : כשירה שחיטתו המגל בגב ששחט כגון יד במגלהשוחט
 וכל פגימות שם שיש ד( גימא באידך למיעבד אתי דילמא לא לכתהלה איןדיעבד
 משתמיפ דילמא למינזר דאיכא בו שוהם שהוא צר באיתה שהפגימה בסכיןשכן
 : נוהג רבי וכן ס( : בו שוחטין אין לפיכך פגימתה במקום למיעבד ואתיניריה

 מבושל. שוק דין]צנ[
 הבשר שאר עם הגשה ממד ושימן גירין בו שיש השוק שנתבשל מעשה"(

 מתפ-שין, הם הנשה מניר נידין שאותן פ. על אף רבי והתיר ]ניקר[ כניכר( ולא3(
 שהרופב לשי וסותר השוק אוסר אינו שבו והשומן מעם, בנותן בנידין אין לןקיימא
 רבי שדה בטיל לא במינו דמין יהודה כרבי דהלכה נב על דאף ג( השוק,מבטל
 רבה מינו ושאינו ס( שאינו נמי מינו את סלק אחר ודבר ומיגו במין ד(יהודה
 : ומבטלועליו

 קיבה. דין1צד[
 הוא הרי ומליח ביותי, הוא מליה שבתוכה שהחלב רבי לנו אמר הקיבה על"(
 ולאחר דאיסורא, חתיכה גולו החלב ונעשה הבשר, טעם הקיבה מעוך ושואבכרוצה

הערות
 צרפת חבטי בתשובות ובן ע"ז. סי' והיתר כאיכור היבא אחר. תרכול רבי לצי הובא שצ "(]צא[

 פ'.סי'

 פ.ב. ס" צרפת חכמי בהשהות והונא ע"ח. מי' והיתר באיסור הובא פנומ. בסכין השוחט "(טמ
 והוזכר ע"ר(. ט.א ,דף רי"ח פ" באמצע בפררם הובא וכן ת.:. מ" הישר בספר הובאוכן
 גמרא עלה. ותג נ( ע"כ. פ"י חולין מצה בצל. השותפ רתנן ג( רש"י. בשט דחולין טפ"קבמרדכי
 בתשובות אבל והיתר. באיסור נם הוא כן :והד. רני וכן ס( שם. ברש"י עדן פרסות, שם שיש י(שם.

 טפ וטיים פוב. יום טשסחת טמע הוא אפילו רבי וכרבתי : הומסה זה לצי :מצא שם צרפתחכמי
 רינימ. כמה עוד שם נטצא וה ואחר נוהנ, היה וכן הביא כך ואחרהרב,

 פ"נ ס" צרפת חכמי ובתשובות D~p. סי' והיתר באים!ר הובא השוק. שנתבשל טעשה "(1:נג[
 תקר ולא הני, צרפת חמסי ובתשובת :.קר, ולא ותק:ת' והיתר. באיסור הנא וכן ניכר. ולאג(

 מלק אחי ויבר ומתו במין ד( ע"א. ק' חולין בטיל. לא במינו דמין 'הודה כר, דהלכה :ב על אףג(
 אבל והיתר. באיסור נם הסיום הוא כן וטבטלו, עליו רבה סיגו .שארו ה( ע"ב. שס שם טחו.את

 ררב אטור, למחפו ראיפשר יהורה דר' בשירותיה רבי ליה דקם "והשתא נוסף צרפת חכמיבתשובות
 מטקות ושטואל לקיש וריש שמואל עלייהו ראפל:ו :ב על אף סברי. חותיה נסי חנינא ור' 'וחנןור'
 ע"א ק'ח חולין עיין יהורה". כרב' ועברתן ליתא, 'וחנן דרב' לנבי לקיש דריש וכן ליתא, באיסורירב

 בפירש"י.ועיי.ש
 בחלבת שבשלה natp דהת:יא נ( פי. מיי וחיתר באיטה הובא רבי. לגו אטר הקיבה על ה(הבד[
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 בגבינה, אוסר עורה עם שנמלחה חלב כלא לבדה קיבה ראפילו רבי לנו אמיזמן
 בחלבה שניטלה קיבה דהתניא 3( בעלמא כפרשדאינו

 במעיה. שכנוס מפני אסויה ,
 : בפיל לא במינו דמין כדלעיל וכו' שינקה כשירה דתנן ועודג(

 לפגם, טעם נותן דין]צדם
fbמקרא מעמא דמפיק שמעון כרבי )( מותר לפגם טעם נותן יני הויה נך 
 מותר לפנס מעם דניתן הלבתא ופסק אשיטתיה קם מבהדא' דהוא ורבא נ(דנב'לה,
 אסרינו מעמידין אין דבפרק 7( וכמה, כמה ראיות ויש ליה, פמק זרה עבודהבמסכת
 ליה דפיטיטא מכלל הוא. לפגם טעם נותן נוים ניעולי משום אי לה ניחוש למאידבש
 נותן 'ומא בת קדירה מיבום לחוש דאין ודאי דידעינן והיכא מותר, לפנם פעםדנותן
 אבי נוים שר פת ואכיל ביים מעמירין אין בפרק דאמרינן הא כי .ס( הוא, לפנםטעם
 דארמאי, נהמא 1( אכיל דקא דאייבי בהדיה תשתעי לא ואמיינן ו( דמתא,טצרי
 בת קדירה אפ.לו דפת מהכא ושמעינן ניעול, מיטוס ולא הוא חתנות משום ומעמאח(
 דודאי ט( ניעולם. מיטוס פתם מלאכול פורש אינו רנ' ונם הוא, לפגם טעם נותנתיומא
 : ומותר הוא לפנם טעםנותן

 מלוח. שאינו כשר דין]צו[
 לא והינעים הראש, ונמלח בפרור שנתנשלו כביט של ויגלים ראש ההוא5(
 בשר. מלאה הפ-ור אצל מתבשלת היתה שאף ואמרו רבי פ' את ושאלונמלחו,
 ,הקדרה, בשי' ואף אסור שהכל רבי ואמר והקדירה. הפרור נכף ממרח השמשוהיה

 איסשי, אי ביצשים ול'טעי בעלמא, אבשר דהוה מיד' האיברים. כדם הרגלים שדם)(
 הילכך דאישויא חתיכה וחד חד לכל לרגלים להו הוו נבשר בלוע שדםשמאחר
 : אסורהכל

 שנ', מוב ביום ואישתחימ ראשון, מוב ביום דאיתצוד מביא בר ההוא 5(]צו[

 שתלשום פירות וכן שני, מוב ביום לאכלם מותר ראיטון טוב ביום גוים שצרום דניםוכן
 כיום שנולדה ניצה ובן )מותר(, שני טוב ביום לאכלן[ מיתרין ראשון טיב ]ניזםנוים
 ודוקא מותרין, הן ולאלתר שיעשו בכרי שוהא שוי טוב ביום מותית ראשוןטוב

 שקדושה מפג. אסורין השנה ראש 'טל טובים 'מים נשנ' אבל טובים, ימיםבשאר
 : הןאחת

הערות
 טהדברים תמצא בפירש"י יע"ש ע"כ קט.ו חולין שסקה. כשירה דת:ן. ועוד ג( ע"ב. ק.מ היליןאסורה.
 הטריפה מן שרקה כשירה דתכן יעוד הלשון כל כתוב ~היתר ובאיפור כרלעיל וכו' פההכחיבים
 אליבא כרב בפכחים הלכתא פמיק:א כהא בטיל, לא :סי וסובסל הוא פירשא לאי אלמא אסורה,קיבתה
 ע"א. ק, בח41ין הוא ,שרה ררתי אליבא כרב ~המאמר בטיל'. לא כט"ו סין ראסר יהירה,דרם.

 ע.ו .סכילה, מקרא טעמא רספ'ק שסען בר' נ( פ"א, סי' והיתר באיסור הובא רבי. הורה כך "(]צה
 בתונם~ת ה:ר..ב שם והעיר כהא, רב אסר שם תמר. מבחרא.. דהא ורבא נ( מע-ב.ס.ו

 כ' ה( ע"ב. ל"מ ע.ו :יחיש. למאי רכש אמרתן טעמיר'ן א.ן הבפרק ר( רבא. איתא ע"כ כ.גככורזה
 ולפ:.:ו ע"ב, ל"ה בע.ו חיא רמתא, מצרי אבי גוים פת :אב.% עיים מ;מירין אין כפרק ראסרי:ןהא
 ה;י. והיתר ובא.סור כפירש.י. ע"ש מצר', אבי מת ואכיל מזכית היה איבוהנ"

 של פת אכיל איבי
 משום ומעמא ח( דארמא'. לאמא ~tlfle סטרא רארמאי, :המא 1( שם. שם ואמרתן. 1( דסתא. מצרי:וים
 משום "אלא יהיתר באיכור סייס ןה אחר וסיתר. היא ~e:e טעם :ותן רוראי ט( שם. :מרא היא.חיתויו

 לו". רומהרסאיכות
 כאיסיר הא.בר'ם. כרם הרגלים שרם גן פ"ב. ס.' .היתר באיסור הובא ורגלים. ראש ההוא 5(]4בו[

 הרגליט. בבשר האיברים שהרם הריוהיחר
 צב'.. דין היאויים .תשובות ורשים פ.ה ם,' :היתר באיסור היבא טביא. בר ההיא 5,]לבז[
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 כבשר. הנמצאת מחט דין]צח[
 הוא זפק שמא רבי ואמי קורקבן. '2ל 3( העב בנשר מחט ונמצאה מעשה"(

 וראה כבשי לבדוק רבי התה'ל לחוש, ויש הוא קויקכן יצמא או לנקינתן, לחושואין
 כקורקבן, ורנו לטחון, יכול 11ה טוחן זה קורקבן רבי אמר ח'יק~א, מאסא כמין ג(אותו
 ודיגו טוחן ואינו עושה הוא ועיכול זה הוא שישעיר מקום שמא רבי ואמרהזר
 פשוט היה ד( העב בשר לאותו הזפק ונין מעלה של מעיים בבני נמצאת ואלוכזפק
 : כזפק דאינולן

 כוליא. בלא טלה דין]צט[
 : טריפה מכה מהמת לקחה או נפיל עד הקפינה אבל נ.טל, הדוקאלן ואזמ- והכשירו אחת. כוליא אלא לו היה שלא פלה רבי לפני הובא ועוד"(

 במילת, שנמצא ולב כבד דין]ק[
 ס'יסיידא שקורין בצק של במילת הנמצאין הלב ועל הכבד על יששאלתם"(

 דבוקן ואם בתוכו הנמצא נדם בששים והלב דם שהוא ככולו בששים נידוןהכבד
 דירן קמחא דהא אסור הכל לאו ואם בו ששים שנדבק בחתיכה שיהא צריךהן

 שואבו: האיר ואין שנחוכה דם שמהזקת עלה רבנן דאמור הואחיוורתא
 רגיש. דם דין]קא[

 מן איסור בו שאין לו וה,ציב דנים, רם על לרבינו אחר בחור שאל"(
 ומשום בכורות. במסכת מכונס שהוא בזמן אסור שהוא אסרוהו חכמים אבל )(התורה
 אובל פלוני מכונס, דגים דם יאכל על אדם יאמר שלא והיה בהמה לדם וסייגחיזוק
 דם שופע דנ לו שיש מי אבל אחר דבר בשביל ולא אסור הכי ומשום בהמתו,דם
 : בע' לא הרחה אפילו עליו 'פה דעתואס

 נשאל אחר, בשפור יחר לצלותם מהו והבשר הכבר על ששאלתם י(3קב[
 חולין בשחיפת דאמרינן 3( גב על ואף למעלה, ובשר למטה, כבד בין ואסרלרבינו
 השפוד חולין והיו בתנור, היה צליותם דבל משום התם דמי שפיר למטהדכבד
 מראשו השפוד זנב שמגביה פעמים בכירה דידן תשמיש אבל למעלה פיו דרךבתנור
 : אסור כך ובין כך נק הילכך למטה לי מה למעלה לי מה ובןוהואיל

 קיבה. ש5 קרוש וגלב דין]קנ[
 שנותנין בין בעורה אותה שמולחין הקיבה בעור קרוש בקיבה הנמצא חלב"(

 ערותה
 שעל והיתר באיסור קורקבן. של ג( פ"1. ס" והיתר בא.סור הובא סחפ. ,נטצאה תעשה "(3צח[

 ע"ב י"ג חולין ברש.י תראה וכן והיחר. באיסור הוא וכן אשפרי'"א. סאפא כמין ג(הקורקבן.
 בלע.1. אשפר"א ליה אין פגם אכל חלק פיה שאין מכין כך חלק שאינו השבלים ~קן לכאמאהרמיא

 כזפק. דהיינו ל! פשוט והיתר כאיסור כזפק. ראינו לן פשיט היהו(
 פ"א. מ" והיתר באיסור הובא רב'. לפנ' היבא ,ע1י "(1:נם[

 וכל והיתר. באיסור הובא לא כו'. בצק של במילת הנטצא'ן הלב ,על הככר על וששאלתם "(]ק[
 לגררו. יש הוההדין
 אסרוהו חכמים אבל ג( ב"ו. מי, והיתר באיסור הובא דנים. דם על לרבינו אחר בחיר שאל "(]קא[

 שכינס, דנים רם רב אטר ע"ב כ"א דף הוא בכירות. במסבת מכינם שהוא בזמן אסורשהוא
 רם. לאכול מותר אופר והרואה בהמה בדם רמיחלף אטור בכלי שכנמו פירש"יאסור.

 חולין. בשחיטת יאטרינן ג( מ"ח. סי' ,היתר באיתור הובא והבשר. הכבר על יששאלחם "(לקוב[
 טע"א, קי"אחולין

 וע"ש רע"א ל, רף בפסחים. פסקיכן ונם נ( ק.ט. פ" והיתר באיסור הובא קרוש. eunsn הלב "(]קכ[
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 וחלב ומנ'צר גמור איסור רבי בעיני ניאה עמה, אותו שמולחין בין אחר, חלבעמי
 ראיה שביאין אותו מתירין ויש להתש, כח בידו ואין גמור, איסזי הגבינה אתאוסר
 נר טעם נותן ליה דהוה משום בכיתה, לאכלם שמענר שפסקנו בקערה שעלימרנים
 על אף בקערה שעלו דמם טעמא מאי למעיב, נממזיח מזו זו ורחוקות פעם,נותן
 עליו אוסר אתה למה ננותח, לאוכלן הוא נסור היתר עדיין nt~Ye, את שבלעופי

 פעם מנותן אלא הממיט מן בא שלא הוא בשר קאו ההוא שבהן, בשר טעםמפני
 כדקיימא איסורים שניהם נעשו בזה זה טעם משנתנו בבשר הנמצא הלב אבלאחי,
 נין בש- טעם בין החלב, מן עוד היוצא טעם וכל נבילה, נעשית עצמה חתיכהלן
 הננינר, חלב עם זה חלב ומשמתערב נכילה שכולם לפי איסור, הכל שבו חלבטעם
 נבילה נעשית עצטה חתיכה פסקינן וכנר היתי בחלב נבילה חלב במינו, מ.ן ל'"הזה
 החלב טעם שאף מפני הוא. טעם נותן בר אמרינן ולא אסורות, כולן החתיכותוכל
 דמין בפסה,ם, פסקינן וגם 3( כרב, הלכה וכן ננילה, כלו נעשה מתחילה שהיהשבו
 וטועה אחי חלב יתנו שלא ונלבר הנה, עד היתר נוהנ הייתי ואני שהוא, בכלבעינו
 חיה, שורפה יפה שרעתו שכהן עולה, קיבת נבי טדאמרינן נ( סבור שהייתי בכךהייתי

 מתניתין מדתנן ד( הוא נמור חלב ולא טיתסרא ולא הוא, בעלמא פירשא מינהשמע
 ליה והוה מאמו שינקה הלב מינה שמע אסורה. קיבתה הטריפה מן שינקהנשירה
 מותרה קינתה הב'טרה כן שינקה טריפה כדתנן ומותי, בקערה כנתון כמעיהכטס
 לישראל להם והנח ישסעו שלא להורות בידינו ואין יורע וחיורע במעיה שכנוסמפני

 : מהדין יהו ואל שוגגיןשיהו

 בנפרקת. פין]קר[
 לחיה שעושק כדרך שחיטה, בשעת דמפרקת עצם לחתוך לטבח אסור"(
 תצא שלא עד נהמה, של מפרקתה החותך מי ראמי 3( תפרכס, שלא כדיולבהמה
 נאיביים, דם ומנליע נהנריות[, )העולם( את וגוזל הבשר, אה מכביר זה הרינפשה
 בישיא השתא זננינן דלא משום ולמילה, בשר לכובד האידנא למיחוש דליכאונהי

 : איכא מיהו דם הבלעהלמשקל

 יין. דין]קדי
 בלא ביין בגריו ונגעו ישראל, של יינו בצר עובר שהיה נכרי וששאלתם6(

 והיה הואיל שרי או בשתייה, ואסור בידיה, ולולבא דנהית להאי רמי אם 3(כוונה,
 אני אומר בכוונה[ ]שלא ב"ן שנגעו נכרי בנרי בירו, אוחזן היה ולא בנדיולבוש
 : לאיסור דוגמתו מצינו שלא מותרשהוא

 ת 1 ר עה
 ע"כ מט ע"ז 'פה. שדעתו שכהן עולה קיבת נבי טדאמרי:[ נ( שם. ובהום, אטר ד"הבפ'רש-י

 כך שם והע" חסר. והיתר ובאיסור ע"ב. קטת הנלין הטריפה. טן שיקה כשרח מה:יהין סרת:ן1(
 בידינו ואין יטמע. והשומע גמעיה ששום מפג' משרת, קיבתה הכשרה מן שיקה טריפה פרח:ןהוא

 : ס~ירין יהו ואל שסגין שיהי. מוטב לישראל להם וסח ישמעו, שלאלהורוה
 חולין בהמה. של מפרקה החותך מר דאמר ג( ק.י. פ', והיתר באיםיר הובא לפכח. אסור "(]כ[ך[

 : בהנה של מפרקתה השובר הגי, ישם ע"א.קי"ג

 ולולבא תחית להא' רמי אם ג( צ"ה. מיי והיתר באיסור הובא עוכר. שהי' :כרי יששאלתם "(]קה[
 רע.א. ג.: דף ע.:כידיה.
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 הותם. דין"1[
 שלה עץ וחניות מותי, אחר כה:תס דיין אליעזר נרצי הלכה לן וקיימא6(

 מטום מעמא תרנן ולא וסוייף, מרח ולא משום רטעמא כיון אחדי בהזהם מוהרנמי
 למ,מר אינא נמי הכא ברופנו, נקב ביה למיענד טצי ליהוי דלא חרם, שלשהן
 : דקם.ד ליכא הדופן ובנקב ובברוא שבמנופה ההותם ומזייף פרהדלא

 חבית. דין]קז[
 שהוא לגוי והוריע הואיל לעיר, לו ובא שהניחן ההכית על וששאלתם רן6(
 שהי' הרי דתמא 3( סתימות, ונין פתיחות, בין אסורות, מהן כשהפלינ לעיר,הולך
 פהרות'1 ס'ל, מכדי 'ותר מהן שהפל'נ פי על אף פהרוה, פעונין ופועליחמריו

 להן ובא הדרך, לעני לו והלך הולך, הוא להיכן הודיען שלא ומתרצינןפהורות,
 לכו להם אמר אס סיפא וקהני פעו, ולא ומרתתי אתי השתא דסנרי עקלתון,דרך
 מטום ומתרצ'נן טמאות, פהיותיו מהן עיניו שנתעלמו כיון אחריכם, אבואואני

 ירע הוה דגוי כיון כאן אף בהן, ונגעו לעגל את. ולא דעתייהו סמכודטיסמך
 ולפיכך בהו, ונגע דעתיה סככו ומסמך לעגל, אתי ולא לע"ר הולךשיהודי
 : בשהייהאסור

 רבי עליו והורה יין, מלא בכלי עפר בכוונתו שזורק אקר בנוי שהיה מעשה 5(]קח[
 ב'ית'יה, הוא מותר נסך 'ין עושה אינו בגוי טהור, שבזב כל דאמרינן משום 3(להיתר,
 הוא, בשת.'ה ומותר נסך יין בזייקתו עוטה אין נמ' ובנוי מהור, הוה טהור בארם זבואם

 קתני ולא 7( והכשירוהו, מעשה היה זה מהניתן מדקאמרי ג( שסיר, מסתבראוהכי
 טמא, שהוא זב מנע אגל בשת"הי אפילו דהכשירוהו ש"מ ס( בברייתא כדקתני'מכר,

 ו( כהנאה אפולו אסור אסיר, נוי נמנע ראמרינן רוכתא ובכל נסך יין עושהבנוי

 ובדוכתא בתאה[ אסור ברוא דלהד' כל ואמרינן ו( ברוא גוי שהוציא]כנון
 אנן נו' שזיק נכנון בשתייה אפילו מותר אמרינן מותי, גוי מנע בשלאדאמרינן

 היין ועל בשתיה[, מותר שהוא וננע נסך יין שהוא נו הכיר שלא או עפיאו
 כך לך דע לא, או בשתקה מותר הסטאר אז נמך, גוי של בכלי נמשך אםששאל
 היבור הניצוק  הונא רב דאמר ק( לשתות בחביות שנשאי ה"ן שאסזי נוטהדעתי
 הונא רב פשיס לא הא לך מנא נחמן רב ]ליה י( ראמר נב על  ואף  נסך,ליין
 לחו ראמר[ י( איתא, הני גמרא הני ואם'לו אחרונייתא, כמילי ראיותיו לכלדחיה

 ערותה
 *(. ציה סי' והיתר באיסור נ.כ הובא חותם ורין ע"א, ל"א ע"1 אליעזר. כרבי הלכה לן וקיימא 6(]קן[

 שם. ובב"י ק"ל מ" יו"ר בטורועיין
 ע"א. ם.ט רף ע"ז המרין, שהיו הרי רת:יא *( צ,ו ס" והיתר באימה היבא החבית. על וששאלתם 6(ננתן[
 פהיר. שבב כל ראמרי:ן משנם נ( שם. והיתר בא.סיי כן גם הובא אהר, בנוי שהיה מעשה 6(]קח[

 שם. בטשנה והכשיר1הו. מעשה ה.ה זה מתנ.ת.ן מהקאמרי נ( WH~. רב בשם ע"ב סיע"1
 מעשה היה אלו בכל במתנית.ן כרקתני לתקן יש אולי לרעת' בברייתא. כדקתני יסכר קתנ' ולאי(

 מעשה היח זה שם במשנה 1רש,' בשתייה. אפילו רהכשירוה ש"ט ה( שם. בטשנה ימכרואסרו

 כל 1אמרינן ו( והיתר. באיסור שהוא כסו הספתי בו.. שהוציא מון ו( בשתפה. אף סייםוהכשיריהו.

 שם ע"י אטור. חמרא ברוא רלהד' כל פפא רב אמר מע"ב נ"ט ע"1 בגמרא בהנאה. אמור ברואילהרי

 היספת' נהמן, רב ליה ט( ע"א. ;"ב ע.ו נטך. ליין חיבור הנ.צוק הינא רב ראמר ס( אמר. ר.הגתומ'
 נחמן רב ליה אטר שם בגמרא והוא ראמר, ער ראמר מן המעתיק והשמים והיתר, באיסור שהואכמו

 הנ" ולפנינו ע"ב ע.ב שם בזמרא חיא ממיבאתה. להגי חסרא רב בהו יאמר '( הא. לך מנא הונאלרב
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 קטופי ינ( לנוים חמיא מזבניתא כי י4( יין סוכרי מסוביאתא להנהו חסדארב
 מי שיפסיק כלומר לתחתון, העליון מכלי שיורד יין של הקלוח פסקו יג( .קטופי,
 הקלוח, בניצוק לעליון התחתון יחובר שלא לתחתון שתגיע עד העליוןהקלוח
 מערום זריקתו ידי על אלא כלל שופכים תהיה שלא סו( נפוצי נפוצי נמי אייד(
 בעו דהוה אלא הונא דרב עליה פליג לא נהמן רב אפילו היבור, ניצוק אלמאסו(
 לקמן קאמיינן דהכי י~( מילתא, ליה פשיט הוה לא כלומר הא, לך מנאליה

 טיבעיא דקא דאוסורא מילתא וכל לך, תיבעי חיבור ניצוק לך תיפשוטמחסתו
 מפי שמעתי וכן יח( חיסדא יב ראמר הנא שכן וכל לחומרא, אימשיטא ולאלן

 ה.ה לא לנוי למכור שלו מהביות מושכין שתו שמאחר הנדול רבינו ב.תאנשי
 כן פי על ואף לשתייתו מתחילה שתים או אחת מררא לו מקצין והיו ממנושותה
 אל ככה על בעצמו ולהזהר לפרוש בא אם אחי ואף לאח-ים בו מנרה היהלא
 להם והנה יזהרו, שלא אני רואה שפרין האיסור ענין לפי כי לאחרים, לחורותיחוש
 : מזירין יהי ולא שונניןשיהיו

 לזפורנ חכיות דין]קם[
 כמו לכתחילה, מועד של בחולו חביות ולזפות לאגוד מהו וששאלתם5(

 יתכוון שלא ובלבד ומותר, האבוד דבר על שסומכין לפי במקומינו נוהניןכן
 ; במועדמלאכתו

 תותים. מי דין]קי[
 משעה רואהו ישיאל כן אם אלא נוי של תותים מי לשתות ואסר5(

 יין בו מערב פעמים שהמי לפי לותיר, נאוני נהנו וכן החביות, מן מוציאושהגו'
 ואין המקבל, בעיני חשוב דבר ויהא עליו להוסיף נדי החביות, מן שמוציאובשעת
 מם.נו שהיין להצניעו, יכול אינו דשוב בחביות בעודו יין בו עירב מתחילה שמאלחוש

 טובים בימים בדורן לרבי ומשנרו הגוי מן מקבל וכשישראל הוא בדוק ודברומקרישו,
 'שראל נחשדו דלא והיתי, איסור נשום יהודי 'ותר לברוק בדבר חושש רביואין
 : הם שקדושים כךעל

 גוים. כלי דין]מיד[
 יין לתוכו לתת בין לעת, מעת יטוס שלשה מיס עי כלי לערות צריך5(

 וישיאל יין לתוכו נותן גוי זרה בעבודה כדאמרינן 3( כך צריך משקין שארבין
 ערותה

 טבויתא להני רב להג טיאמר ע"א ע"א ורה בעבורה הוא וכן סבויתא. שצ"ל ספק ואין מביתא,להנהו
 אחר .הכל טטוביאתה לתקן יש מזה 4כן יין. .מוכרי כבויתא שם ופירש.י לעכרם, חמרא כייליתוכי

 מוב"תא. זצ"ל טוטייתא להנהו בפעות ובאוש בפנים, נוספו והיתר באיט.ר וכן יין'. ,מוכריוהמלות
 פסקו ינ( קטופי. קטפ' בגמרא קפופ'. קטופי '3( חטרא. כייליתו כי בגמרא לפנינו חטרא. מובניתא כי'6(

 כוי. שופכים תהיה שלא סו( שם. נטרא נפוצי. נפיצנ נמ' אי יד( שם. בגמרא ברש.' עיין בו,.הקלוח
 ורשיי הנ".נ'ם שהביא כ"1 סי' פ"ה ע"ז בהרא"ש עיין חיבור. ניצוק אלמא טן( בגמרא. ברש"יעיין
 ע"ב ריש ע"ב שם פחמתו. לקמן קאמרינן רהטי 'ו( ע"ש. אלפס רב דעת וכן חבור, רניצ.קפסקו
 מפי שמעתי וכן והיתר באיסור הנרול, רבינו בית אנשי סי' שסעתי ,כן יה( בפירש"י,ועיי"ש

 הגרול.רבינו
 צ.1. סי' והיתר באיסור נם הובא בחוה"מ, חביות ולזפות לאגוד מהו יששאלתם 6(]קט[
 אוסר רבי הג'רטא ev1 פ"פ, טי' והיתר באיסור הובא נוי. של תותים מי לשתות יאסור 6(]קי[

 תוהים.מ'
 בעבורה כדאמרינן נ( לעת. מעת ימים נ' סים לקרות גוים של כלים שהצריכו מה רבי אמרי כר הני' ושה צ'. ס" והיחר באיסור הובא לעת. מעת ימים שלשה מים נוי כלי לערות בריר 6(]קיא[
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 הורםייהו דאנכ וסוריים ציר דוקא אלמא חושש, ואינו ומורייס ציר לתוכונותן
 ימ.ם שלשה מט ע'רהו כן אם אלא לא משקין שאי הא דהמרא, טעמאשרפי
 : רבי מפי ג( : לעתמעת

 הברוא. שהוציא כוי דיןנקיב[
 יהורם כעמן בקי היה שלא בשוגג החביות מן הביזא שהוציא אחר בנוי מעשה"(

 ובלבד החבית, שבתוך מה לשתית רבי והחיי החבית לתוך הביוא ההזירולא
 דאם החניות, תוך חור של מעוניו הוין עוברה הברזא תהא ולא קצרה הביזאשתהא
 היישינן, לא היבור ולניצוק נסך, יין ליה והוה להוצ.אה, כשמנענע ליה משכשךכן
 ודא. למטה שנפל ומה זרה, בענודה נדמוכה 3( חיבור, ניצוק הוי לא גוונא האידכי
 וכדאמרינן ג( בשתייה, אסור לנסך נתכוון שלא פי על אף נגע קא דהאאסור
 ליה ואסרו ן ביי לוליבא ונגע לוליבא ונחת לרוקלא דסליק ההוא ז-ה עבורהבמפכת
 שלא ה.'ן, נגיעת לשום נתכוון ולא ביין ינגע נוי בא אם אבל רבי, אמר וכןבשתייה,

 ארזא בן יוחנן דרני וכההוא ד( בשתייה, אם.לו מותר, לאו או יין היה אם יודעהיה
 תא ליה ואמר נברא ההוא אחא חס-א שתי וקא יתבי דהוו נהוראי בן יוסיורבי

 למשתי שייוה הוה דגוי מילתא דאינלא לבתרי גוי המרא דרמא לבתראשקיגן
 תא לגוי דאמרי שתי חמרו! הני כי רבנן דעתיה מלקא אי דאמרינן חמרא,ההוא

 : מות- 'ין לשם נתכוון שלא דבי אלמאאשקינן
 אה בהנ מזתי בחנית חבית ממש נסך 'ין רבי הורה למעשה הלכה "(]קיכ!

 מותי ביין יין אפילו יינו וסתם בהנאה, אסור ביין יין אבל חכיות, אותו מדמיחוץ
 בחותם רבי נמי מתיר שלנו עץ של והביות הלכה; וכן היין, אותו מדמיחוין
 הרס רשל מפני פעמא תלינן ולא ומזעף טרח דלא משום הוא דטעמא דכיוןאחד,
 בהותם ומזעף מרח לא למזמי איבא נמי הכי אחד, נקב בו לעשות יכול ואינוהן

 ההנית. פנישעל
 נת, דיןוקיד[

 לנת, אם- צריך שאין לסמוך י,ט זו משנה ועל 3( במים, מדיחן נת"(
 ]נהנ"ה[ )בהנאה( לנת דסני בה דקתני מיטנה אינה ליה ואמרו רבא, מינהמדפשיט
 הלכתא לפשוט בתראי רבנן בה קמו מינה שמעינן ניגוב, דבעי דקתניומתניתין
 ;כוותיה

הערות
 מתחיל בהתחלת. רק והיתר באיסור לי"א זח רב'. ספי ג( אדא. ל"ג ע-ו כו'. יין לתוכו :ותן גויזרה

 : א' הערה עיין רבי. אמרכך

 ע.ב. ע"ב רף בע.ו. כרמוכח כ( צ.א. סי' והיתר באימר הובא אחר. בנוי מעשה "(]קיל[
 ושההוא ר( פ"א. ע.ו שם לוליבא ונחת לדוק,א דסליק האי ורה עכורה במסכת וכדאסרי:ןנ(

 : ע"ב ג"ח ע-ו ארזא. בן יומןדרבי
 כעין לעיל הובא וכבר הסדר טהופך ושם צ.1. סי, והיתר באיפור הובא לטעשה. הלכה "(]קיג[

 ק"ו. בטי.ןה

 אפר צריך שאין לסמוך יש זו משנה ועל ג( צ"נ. סי' והיתר באיפור הובא בפים. מדיחו "(]קיח
 מריה מרפשיט וכצ.ל משובש הלשון מטנה. אינה ליה ואמר רבא מיניה מרפשיפלנת

 זה לשון וכל טש:ה, אצו זו לו אמרו ולא אבהור'

-NICQ 

 טריחן. ד.ה פעיא ע.ה ע"נ ברשיי לנכון
 הדפין. ד"ח ע"א ס"ה דף נרה בהום' רש"י בשח הובאוכן
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 גוי. מבע דין]קטת

 בהנאה אף אסור בכוונה ליגע שנתכוון ביין טי מגע המילתא טסקנא"(
 מותר יין שהוא בו הכיר שלא כיון בכוונה שלא שנגע נוי דאגררמיס, ממתניתין3(

 בהנאה, מותר בכוונה שלא נמי לבור נפל וכן ד( גוי, דחרס ממתניתין ג(בהנאה
 הוא בכיונה שלא אשי הרב אתרוג כנון ה( אהד דבר לימול נתכוון וכןממתניתין,
 לרבר שנתכוון יודעים אנו אם בקנה, כגון אחר, דבר 'די על ומנעו ו( בהנאהומותך
 ולא בכוונה טמתניהן, בהנאה מותר הצרעה את התיו או בקנה ממדו 1( כניןאחר
 בכוונה דשלא משום רב דשרייה רב דבי עובדא מההוא מ( אסור, איכחן למאיהדנן
 בו הכיר אוריקי המוריק כנון בהיבורין גוי של כוחו י( לך, לך ומשום ט(אסור
 יין משום יינם על והכייז צא דאמר יוחנן מדרבי י"( בהנאה אף אסור ייןשהוא
 בשתייה' אף מותר בו הכיר לא אדעתי', ולאו ייגע שמא לך, לך משוםנמך
 בשתייה אמילו שרי ההד נהוראי בן יומי ורבי ארזא בן יוחנן דרבי מההואי3(

 אף מותר בזריקה כנון בחיבורין ושלא הוא דהמרא ידע הוה לא דגוימשום
 עושה אינו בנוי טהור שבזב כל דאמר אשי מהרב יג( נתכוון ואפילוכשתייה,

 ; נסךיין
 כוי. ידי על רבית]קטז[

 תשיך לא ולאחיך מכלל נפיק דכא משומר מישראל רבית ליקח ואסור"(
 לגם, וכן ליה, קרי ישראל שחטא פי על אף ישיאל, הטא שנאמר כ"א[ כ'נ]דברים
 ידי על ליבית מעות ישראל לוה ואם הוא, נמור ישראל וקידושין להליצהוכן

 דמה לנוי, שליחות שאין מתוך הנוי מן הרבית לנבות מותר ישראל אפילוארמאי,
 לפדות בא המשומד או עצמו ישראל ואם ברית, בני שליתכם אף ברית, בניאתם

 וכך כך מידי בדמים קנהו לו יאמר ולא רבית, שום לו יזכור אלמשכונו
 : תרצהאם

 ציצית. דין]קיז[
 ל.ה[, פ"ו ]במדבר הכנף ציצית נשר, פיטתן של וציציו פשתן של סדין"(
 בדברים, ממש ואין 3( בדבר חולקין ויש 'הא, נגף ממין משמע בכנףהציצית
 בציצית כלאים משום יש אם לו שאלתי ואני כן, רבי מצא הגאונים בתשובותשאף
 הכמים דגזרו הן, לי ואמר פשתן, של בכנף צמר ושל צמר, של לנגף פשתןשל

 ערותה
 יאנרימיס. ממתניתין ג( צ"ר. מיי והיתר באיסור הובא ביין, נ1' מנע דם'לתא טטק:א "(]קלו[

 נסי לבזר נפל וכן 7( שם. נטרא גז'. דחרס סטת:'ת'ן ג( בפירש"'. ולש ע"א, ג"חע"1
 אתרו: שון ס( בפירש"י. ע"ש לבור. נפל ע"ב ם' רף שם הוא ממתניתין. בהנאה מותר בכזבהשלא
 ברש"י והובא קי.נ, מ.י בח.א לעיל גם תבא 1ה אחר. דבר ירי על ומנע ו( רע"ב. נ"ט ע"1 אש'.דרכ
 רב, רב' עיברא מהה1א ה( ע.ב. ם' ע"1 טשנה בהה, מדרו 1( ד,. בהערה לעיל ועוזן דעה. פ"רמ1ף

 לך ומשום ט( כלתן. בית וערך בירם ערך השלם עריך עיין עיר, ew והוא ע"א, :"1 ע"1 דבירם,צ"ל
 רמילתא מפק:א המתה.ל ע"ג, פ"ד סוף ברש.י הובא 1ה :ם גוי. של כוהו י( ע"ב. :"ח ע"1לך,
 כו', אשי מררב י:( ע"כ. :"ח אשא. בן .'והן דרס מההוא 'ג( ע"א. :"ט ע.1 '1ה:ן, מדרביי"(

 צ'ט. סי' והיתר באיםור הובא משומד, מישראל רביה לקח יאסור "(]קטז[
 באיסור הובא זה אחר ברבריהס, ממש ואין נ( ק'. כי, והיתר כאיבר הובא פשתן, של סדין "(]קין[
 פשתן של במדין רב. לי ואמר תכלת :בי ואפילולילה1

 אף פשתן הוא טה בכנף השצית משמע הכנף ציציה ,;ל תא ציצית 1הש1ב פשתן של ציציתענשין
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 העידנא ננו הכי בציצית מדין בציציה הכלת שהן בזמן אפילו נ( לילה כשתטשום
 לילה. כמות כהידםנזרינן

 יולרורע דיןנקי"
 פכילה שתטבול קודם דם נלא נקים שבעה לישב צריכה זכר ההלדות6(
 מוהרת נקיבה או זכר היולדת למעשה, הלכה רבי מפי פירוטו כך וכרראשנה
 ונתשמ"צ לנקבה עשר ארבעה וזוהר לזכר, שנעה אחר בתרומה ואוכלתלביתה
 נקיים. ימי שבעת עליו תשב רם ראתה אם אבל שתפברק, ובלבד לבעלה,המפה

 זימון. דין]קים[
 ואף יודע, ואינו מת לו שמת א"צ לסעודה להזמין לאים מותר רבי דירה6(

 אנונות שעת עד אלא עליו הל אוו התורה מן שאכילות לפי יודע שכשזמין פיעל
 : שמועה משעת אלא מתחיל אינו נק"ם שבעה שהרי לך ותדעהלב,

 לחוף. יין]קב[
 תלישות משום לאס-1 ואין מועד של בהולו ראשו את ולסרוק לחוף מותר5(

 יכנסו שלא אלא נאסר לא אדם כל ועל חשבייה, מבית לבוא שרי נלוח השתאשער
 : מיבעיא ולסרוק להוף טנוולין כשהןלרנל

 גף. רין]קכא[
 לחוץ יצא אם אברים כשאר דינו לנוף סמוך אם שבשבר, העוף נף ופרק5(

 רובו את חופץ ובשר עור אין ואם מותי, האבר אותו גם רובו את תופין ובשרועור
 שמא לחוש יש מהצלעות העוף נף נשמט אם אבל שתר, והעוף אסוה אבראותו
 או אגםי1 נשתברו ואם פסולה, אגפים של שני פרק נשמפ אם ועוף הריאה,ניקבה
 אחד בנף אלא בו נשתייר ולא כנפיו שנמיפו או ולמעלה הארכובה מן אפילורנליו

 י כשירה ולמפה פסולה ולמעלה הארכובה מן רנליה שנחתכו בהמהכשר,
 בעלה. שמת אשה דין]קכב[

 אחת שעה ושהה ובכף הולד יצא אם מעוברה, הטיחה בעלה שמת ואשה5(
 מתו וכולם בנים ילדה ואם מתיבמת, או חולצת, או מת, יצא ואם חליצה, צריכהאינה
 בידה, הרשות לחלוץ תבקש ואם ייבום, מצות עלית יש הוא, מת כך ואחר הבעל,בחיי
 כלום, בלא 11 פטורה מיתה, בשעת אתרת מאשה בת או בן לו היה ואם כתובתה,ותפול

 וכשכון. דין]קכג[ י לה אין ובן כתיב ולא כתיב לו איןובן
 נוי יד תחת אחר לישראל למשכנו חובו בעל לטי משכון נותן ישראל ואם6(

 ישראל של מבימו שיוצא פי על ואף הנוי, מן הרבית לנבות ישראל אותו מותראם
הערות

 עד כוי תכלת שהן בזמן אפילו ג( הגאונים. כתשובת רבי מצא וכן שבא .ה אחר פשתןציצותיו
 והיתר. באיסור ליתאסופו,

 המאסר מן שם ומתחיל קיש, סי' ותיהר כאיפור ליתא זה כו'. לישב צריכה זכר היולרות 6(נקיף[
 :קבה. או זכר היולרתשלאחרי:

 בשם הנה"ס בשם ת"ב פם-י 'ו,ר בב"י :הובא קי"ר, מ., והיתר באיסור הבא רבי. הורה 5(]קיבל[
 וכו'. ארו אביל:ה ימי שבעה שהרי לר ותרע הלב א:י::ת משעת אלא זצ"ל שבוש בכאן :ישרש-י

 קפא. סי, והיתר באיטר הובא לחוף, סיתר 5(]קכט
 מיתר. באיסור נטצא לא העוף. נף יפרק 6(]קכפס
 קי"ה, מי, והיתר באיכר שבא בעלה. שטת אשה 6(]קכבט

28
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 מתחילה יתכוון שלא ובלבך שזפה, חסיד זה הרי עצמו והמונע מותר, לאו ואםאסור,
 לחבירו נותן וכשישראל ליה, קנסינן בתחילה, ישראל, של במשכינו הכיר אם אבללכך,
 הרבית ואקבל זה, המשכון על לי שיש מה לי הלוה לו ואמר מגוי לו שישמשכון
 הרבית לקבל זה לישראל מותר הרבית, לך העלה ואילך מכאן עליו, היום ערשעלתה
 ושניהם ללוה, ממלוה הבאה הרבית אלא תורה אסרה שלא לחבירו, וליחלו הנוי,פיר
 דוד סיבי לרבריו סיינ שמצא עד נ( שפה, לעני מפני להורות רבי ומונע יודעהיה

 ; למעשה הלכה לו שהורההלוי

 גט. דין]ככד[
 למה, עולם, לבריאת וכך כך שנת פלוני, לירח וכך בכך נשנת, ובכך בכך"(

 פלוני[ נהר על ]היושב 3( פלונית, במרינה או פלוני, בכרך ביין למנות רניליןשאנו
 במיינה או פלוני בכרך היום והנני פלוני  נהר על היו'צב פלוני דבמקום פלוניאנא

 בדלא נפשי ברעות צביתי אבהתי ולאתר ולאנהתי לי דאית וחניכא שום וכלפלונית
 פלוני מקום דמן פלוני בת פלונית אנת ל'כי יתיני ותרוכית ופטרית ושבקיתאמסנא
 או אריסתי דהות אבהת"נו ולאתר ולאתרייכו ולאבהתייכי לוכי דאית יהניכא שוםוכל

 ושלטאה רשאה דתהויין ליכי יתיכי ותרוכית ושבקית פטרית וכרו רנא קדמת מןאנחתי
 מן שמי מן בידיכי ימחה לא ואינ'ט דתצבייין נבר לכל להתנסבא למהךבנפשייכו

 נדת פטורין ונט שבוקין ואגרת תרוכין ספר מנאי ליכי ד.הוי ודן ולעלם רנןיומא
 : וישראלמשה

 צריך נט להוסיף, אם כי באתי, דבריהם על ]לחלוק[ לא יצחק בר יוסף הננינ(
 כל שישוה וצריך רוחותיה, מארבע נויל מוקפת שתהא ואות אות בל וצריבהשחיטוט
 לסופר, ויתנם הקולמוס שימול המגרש וצריך להברתה, תוין שיפה תהא שלאהשיטן
 אנתתי או ארוסתי פלוני בת לפלונית בשמי, נט וכתוב  וה קולמוס לך הא לוויאמר
 העדים, מן אהד הסופר ואם העדים, לכל שיאמר צריך ובן אדם, לכל מותרתשתהא
 שיקנה צריך והמגיש שינתבו, בנט מתק שום יעשו שלא ויוהרן הסופר, שיחתוםצריך
 מורעי כל ובביטול העדים, לברר נם לשמו, לכתנו הסופר אל ו.לך וקלף וקולמוסדיו

 יום ובאותו לשמו, ונחתם נכתב בפנינו להעיר שיכלו הסופר, עם ישבווהעדים
 ינתזכ אחרונה ובשיטה ניפ, itWtW i'aw~j עשר שמם וצריך ג( יחתמהו.שינתבהו

 ו הימנו נוהה הכמים רוח והמרקרק וישראל, משהכדת
 דין. בית אמירת לפי הגפ משפם זה]קכה[

 ואיפסוק וכתב דגט שיעורא מנילתא ליד ופסיק ניחא למיכתב רבעי מאן"(
 מהוסר שאינו מי א'[ כיר ]רברים ונתן וכתב דכתיב מיפמל, ליה דכתיב בתרטנלתא

 ערותה
 לגבריו מ"ג שמצא ער גי קיש. מ" והיתר כאיסור הגא לני. משכון נותן ישקל "ם "(]קכנ[

 ל"ב. כהערה ק'.ג סי' w'nc אודותיו עיין כו', הלוי גורמרבי
 783(. וצד תקם,ב סי' ווימרי במחוור וכן ק*ך, סי' והיהר באסור הובא בשבתי וכך בכר ,]קכ:ד[

 שם. וויפרי ובמחוור שם, והיתר באיסור שהוא כסו הוספתי סי'. פליג' נהר על היושבג(
 הוא שם. והיתר באיסור כן שבא יכן להוסיף. אב כ' באת. דבריהם על לסלוק לא יצחק בר יוסף הגגיג(
 .כחשבון המלות נקי כחשבון ש'פין עשר שנים וצריך ג, במבוא. אורותיו ודברתי תם. רכינו תלמודחיה

גפ-
 שורות '.ב לכתוב שגוהנים ומה וו.ל הביא. המב"א ר"ה ע"א ב' נ'ם'ן ובהום' והיתר, באיסור ל'תא

 י"ב. נימפריא דגם כשור ת2 רבינו אומרבנס
 הלכות מדברי והוא משובש בבאן והלשון שם. והיתר בא'כור הובא למיכתב, רבע' מאן "ינקכה[

 שיפסוק גימא למכתב רבעי ומאן וו-ל שם בבה-ג כדאיתא לתקן ויש גיפין בהלכותנרולות
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 כותבין 3( חירות וגט אשה גט יצא, ולא קציצה שמהוסר זה יצא גחינה כתיבהאלא
 צריך הנט ועיד. ג( פסול, בלילה והותמין ביום כותבין אם אבל כשר, ביום וחותמיןביום
 שנפלו נפ 7( הוא, כעלטא דלרא'יה עבדי הכי הליצה ונם זה, בפני זה חותמיןשיהו
 חיבפין ואם מסול, העולם אומות נריני כשר, ישראל בדיני מעושה גם ס( בו, ומנרותהוזר
 ומעושת מופעת הליצה אגל נשר, לך אומריו שישראל מה עשה לו ואומייןאותו

 ליכתוב לא נימא דכתב ומאן ו( אני רוצה שיאמר עד כשירה ואינה פסולה,בישראל
 ורשבוקין רפטורין ויו וליכתוב יורין תלתא ותצבי-ין רתהוייין וליכתוכ ורן, אלאודין

 ל.מהך ליכתיב ולא ותרונין, ודפטורין ודשנוקין וכדו של ואיו ונם ארוכותותרוכין
 : להתנסבא אלא לאיתנסבא ליכתוב ולא ואגרת אלא ליכתוב לא וא'נרה לחהך,אלא

 הכש. רזיקוןנקכו[
 הקולמוס האיש תופש הנם ינתן כך יהודאי רב מר מפי הנט תיקון וזהק

 לה ואומר לאשתו, טחנו הא"ש ואותו לאיש, ונותנו הנט סומר וכותב לסופר,ונותנו
 שאבוא, וכך כך זמן ער או שנתים. ער או 'תנה, עד אבוא אם מנת על ניסך ליךהא
 ער דין, לבית אותו וניתנת מירו הנט ומקבלת כמקרם, אשתו ותהא פסול, חנפיהא
 והנוסס שירצה, מי לכל מותרת אחת שעה אפילו ומן לאחר .בוא אס ביניהם, הוקבעמן

 לאשתי נפ כתבו באמירה נפ,ואמאמר בלא אפילו ~ימין, דבריו באמירה פטירתובשעת
 בני שלשה או שנים מפיו ושמעו ארם, לכל מותרת שתהא חתום כשהוא להותנו
 וחותטין הסופר וכותנו סומר, שם ש.ש למקום באין לכתוב יודעים ואינםאדם,
 כנות יהא שלא כדי והתום ליה. מורעינן לחתום יודע שאינו ועד וכשר, ידםחתימת

 : עגונותישראל
 : מעוברת כבשהנמכז[

 נשהוא מנוי אחת כבשה שקנה העיר מבני אחר על רבי לפני בא מעשה6(
 אלא בה, שותפות לטי שיש לא לרועה, ומסרה היתה, מבכרת שרחל וניכרמעוברת.

 והניא לכבשים תבעל נצפרך לימים נוי, של בביתו זכר וילדה מסרה, לרעותהכדי
 ובא בדבר הרניש והפשמה שהיטה ואהר לבנור דעתו נתן ]שלא ג( ושחפו השהאותו
 והשוהפו ונוהנ נוהנ ווראי רבי ואמר הזה, בזמן נוהנ[ בכור דין אם רבי אתושאל
 ופירשו דמו וכיעיו קרבו לקוברו זה בכור על רבי וצוה חוץ, שחוטי משוםחייב
 ברבר הרנש שלא כדי האיש בבית ומקצתו רבי בבית מקצתו וקברו הנמצא וכלועורו

 : נעשה לכשפים יאמרופן
 ומבכרת מעוברת פרה נוי לו שנתן רבי משכהת באהד היה מעשה 5(נקכח[

 שיצא קורם בפרופה מקצתו אג כולו או לנוי העובר למכור עליו וצוה פיו אתושאל
 ואסר הא"ש וחזר הבכורה, מן להפפר באמצע נוי ירי שתהא כרי העולם,לאויר

הערות
 ג'פ'ן תוס' ועת וכו' מיפסל לא רכת.ב בתר סנילתא איפסק ואי פי' ליכתבי והדר גומא שיעורטג'לתא
 שם כו'. הופ וערי ג( פע.א. י-ו :יפין וכו'. ביום כותבין ג( קמ"ר. מי, אהע.ז ובפור מצא ד.ה ע"בכ.א
 וכו'. גיטא רכתם וסאן ו( ע.ג. פ-נ שם כוי. מעושה גפ ס( ע"ב. ל-ב שם שבסלו, נפ ד( רע"ב.יי

 ע-ב. פ"השם
 קב-א. פי, והיתר באיסור הובא יהודא'. רב מר מפי הופ תיקון יזה 6(]קכו[
 שהוא כסו הוספתי רעתו. :תן שלא ט קרב. סי' והיהב באיסור המא רבי. לפגי בא מעשה 6(נקכז[

 : שם והיתרבאיסור
 : קכ-נ פ" והיתר באיסור הובא היה' "עשה 6(נקכח[
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 לכארולד רבי לו ואמר זכי, אם לחצאין וינדלנו שלי האפוס מן פשוע חצי עליקבלתי
 בו יהא שלה רחם פתר שכשעת ובלבד הרצה, אם במעות ולחלקו מידו למלוהותוכל

 : ברחם יקדיש שלא כדי לנוישותפות
[wtp])6 התפילה סדר וכל וקרומיה, ברכו כולם הגמעו שהתפללו עשרה ועל 

 לכל או לחתן שעושין כמו התפלל, שלא אחד בשביל אחר לכגין שיכולין רביאומר
 להתפלל לאזור יכול כבר, שהתפללו מאותן אחה ואפילו הכנסת, לבית השכים שלאסי
 על לממין במנין שטתפללין מהציבור פנים ומראה רבי וסמך החייב, את להוציאכדי

 ואחד אחד כל אסרו שלא הקדושה בשביל ואמי דהו כל נענה 3( לנדההקדותיה
 דשזלטוד בכל מצינו לא רבי והשיב בדבר, מחויבים עדיין נמצאו נסנין הםלעצמו

 ? מעשרה בפחות ואינה לנו הוא חביבה אלא בקדושה,היונ

 : עבריין דיןנקל[
 למנין הוא נמנה הציבור לדוהו לא אס ציבור, נזירת על שעבר עבייין6(
 על אף י"א[, 1' ].הושיע ישראל חנא כעכן נאמר 3( שכן המצות בכל ותחבעשרה,
 היכן עמהם יצרפיהו אם הנולה מקהל שיבדל מאחר נירוהו אם אבל השבועה,על wniw" אלא הכלל טן יצא ולא קייטא, נקרושתיה אלמא הוא ישראל שחטאפי

 ? מאטדים הנדילהו שככר כלל לצרוף ראוי א.נו בתקנהן הועילו ומה קללתןהוא

 : בתורה לעמוק]קלא[
 נפילת על ומברך ידיו את גומל בתורה לעסוק עומר כשרוצה לילה חצות6(

 איזהו ואומר התויה, על ומברך אחריו של הברכות וכל נפנה אם יצר ואשרידים,
 מתחיל צבור תפילת להתפלל הכנסת לבית וכשהולך וכו' ישמעאל ורביטקומן

 , העולמיםברבון

 : העומר מפירת]קלב[
 רני טונה יום, מבעוד ערבית תמילת ממהרין כשהציבור לעצרת פסח נין6[

 אחזור בניתי בלילה אזכור אם אמר סימר ברכה, בלא ושבועות ימים הצבורעם

הערות
 ר"ה ע"ב כ*נ טבלה תום, נקי, קכ"ד. ט" יהיתר באיסור "יבא שתתפללי. עשר" יעל 6(]קכמ[

 נענה צ-ל ואטר. רהוא כל נענה ג( פה. לטיש ושכותו רש-י תלמידי בשם זה כל הביאוואין
 : ואטר דשאסאן

 טי. וניסרי במחזור 1ה51א קכ"הי סי' והיתר באיסור השא צבור, גוירת על שעבר עבריין 6(]קל[
 כו,י בעכן נאמר ג( המנהיג. בשם זה דין הביא נ"ה טת והב"י בהמגהיג, והשא 25(, ,צדט-ה

 : רע"א ט"רפנהררין
 : קכ"ו ס" והישר באיסור הובא לילה. "צות 6(נקלא[

 רל,ר טי, סוף הלקב בשבלי שצאתי קב-1* סי' והיתר באיסור הובא לעצרת. De" בין 6(]קללם
 ובשבלי שלפנינו. כמי כו,. לעצרת פסח בין יצהק ר, בשם ומצאתי וז"ל וכהב זה.שהביא

 בשם מצאתי הלקט בשבלי צ"ל ולרעתי יהודה, ב"ר יצחק ר, בשם זה הובא ע-נ כלל הקצרהלקט
 הביא רל"ה סי' הרשב"א ובשו"ת והיגיר. באיסור נם לפנינו, ההבא לרש"י והכוונה יצחק בר שלטהר'

 הערב תפילות להתפלל הציבור כשממהרין הע"ר ספירת בעצן  ז.ל רש-י סשה שאטרת וטהז"ל
 אחוור בביתי בלילה אזכור אס אסר ימימר ברכה. כלא ושבועות ~D'D הצבור שטוגה.עם יוםטכעור
 ושבועות ימים מגיהי הרי אשכח ואם ההמה. שקיעות קודם לספלה ברכה ברכת' שלא ו:טצאואברך
 ואם ז"ל. הרב אמה אם תטה ואי ז"ל רש"י כתב אגה ידעתי לא י"ל הרשת-א 1%mn זה ועללמצוה,
 כלום, ולא עשה לא יוכ מכעור שטונה רכל ו-ל. ברבתו טריקי בוקי שתלה אזי אומר משטו. אחראטרה

 בספירה יצא שמא ואם שאינו. מה כמעיר ואדרבא שי' יים וסרה ראשון ביום עומר הנא הריאלא
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 הר' אשכה ואם החמה, שקיעת קורם לבטלה ברבה ברכתי שלזו ונמצא כדין,ואברך
 : למצוה ויטבועות 'מיםמניתי

 שם;, קריאת]קלנ[
 הניע הכנסת בנית רב' 'טל כת'פו על מורכב אהד תינוק ה'ה אחת פעם5(
 רפוי ואין בא'צפה, תזנוק דסהם משום נצוליו התינוק להוציא אמר שמע קייתלקרות

 : אציו שמע קריאתלקרות
 תפילה. בענין]קלד[

 ופסק רב' ראה הכנפת, בב'ה רגליו גני על מים מסך היה אחית פעם"(
 לגבי דאמרינן 3( אמות, ארנע להרחיק יצה ולא המקום, שנטהר ער ויצאתפילתו
 בתריה אזיל הוה אכוה דר' ג( לראש הזר ושוב דשא, אמות כארבע ביתא כוליהצואה
 כרי שהה אם כוי פסק המטונפות למבואית מטא כי שמע קייאת וקא יוחנן,דרבי
 אפילו או הצואה שיפנו ער והמתין נמקומו שהה אם לראש, חוזר כולה אתלגמור
 שהה לא אם שפסק בטקום להתחיל מותי הפפיק NSW אלא הכנסת לבית תויןיצא
 לו טותי שמע קריאת באמצע אנוהו רב' .נדבר פי על ואף כולה, את לנמורכרי

 בו שואלין שהרי שמע קייאת דשאנ' לגמור, שהה לא אם שפסק במקוםלהתחיל
 'הסינה אבל ומיתר, :שאל פסק היראה מפני אנוהו ורבי הכנוד וספני היראהמפני

 אין לעולםעשרה
 מפסיקיי
: 

 לחתוך. מוהר דיןנקלה[
 שראוהו ברוך בר 'הידה בר שניאור יב' ומנו גדול אדם על רבי העיר"(

 : צלי כשהוא ביטפ,ר מקושר 'טריה הכבש קשיי בשבתשחתך
 פקדון. דין]קלו[

 אמר הייגה, האבדה הקמנה רב' וצל לבהו מנעת שהפקידה באשה מעשה"(
 וקטנים ועבדים נשים ראמרינן הקטנה, בת' אבירת ליפרע ל' שאין הוא בדיןרבי

 ח'יבין. בהן 'טחז.קי ואחדים 'טגדלו לאחר אפילי משלמין אין הזיקו שאם רעהפגיעתן
 שאס 'ותר ולא הפבעת דמ' לה אפרע ניזוקה, ביתי בני ירי על וחייבין הואילאלא
 עצמי, ניר הפקידה הוא אפלו נדס'ם, אותו מעלין יבעליס זיז ששים שוההיתה

 , כלבר דמיו אלא להאין

הערות
 ברכה :טצאה בלילה ומכרך וכשחוור כפירחי ירי יצא ככר כן אם ערבי של שמע לקריאת כמו11

 רגרי הס תראה כאשר אולם עכ.ל. עליו התום נ"ל הרב ואין ע:ין לוה ידעתי לא דבר כוףלבטלה,

 : והיתר ובאיסור לשינו,רשיי

 קכ"1. ם', והיהב באיסור הובא אחה. פעם 5(נקלג[

 אבהו ררי ג( ע"ב. כיה ברכות ראמר.:ן. ג( קכ.ה. סי' והיתר באיטור הובא אחרת, פעם 6(]קלי[
 ע"ב. כ"ח ברכות יוחנן. דרבי בהריה אוילהוה

 ביי ,היתר בא'ם,ר הובא כר1ר, בר יהרה בר ש:יאור רי 1מ:ו גדול. ארם על רבי העיר 6(]קלח[
 כעל כן הביא וכן 1291 )צר צ.ב סי' פסה הככות וויטלי בטחוור  וה הובא מצאה' וכןקכ"ט,

 כה,תמ1ת ליח דהיה סיים צל'. כשהיא המלות אחרי וו.טרי במח11ר DW1 פ"נ, סי' שגת הין האקטשבלי
 הביא יהרה. בר ליאור רב' יאורות ~הותך, וטפקיע מתיר ע"ב[ ל"א ]רף בביצה דאמרי:ןשבכליה

 שבלת הלקם שבל' כ"כ ~צ.ל, ברוך בר, 'הירה בר ליאור רביו 190 סי' ש, אות הגרילים שםבעל

 ע.כ. :דול ארם שהוא משו ראיה ומביאפ"י
 ק"ל. סי' והיתר באיסור הובא באשה, טעשה 6(]קלי[
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 רחיצה. דיןנקלו[

 שעוכר וכנון ומכרך, בהן מהרהר המין, בטים או היים במים רוחין נשהוא6(
 המים אין ואם העיוה, את רואה לב) יהא שלא כדי הן צלולין אם ביגליו,המים
 לכולה, חוץ יאשו את טוצ.א ראשו, על כולה יש ואם צריך לא דהא עוכרן אין ןצלול

 שאסור שאמרו[ המרהין ובית לעוכרן, צריכין אין צלולין ]שהכרם פי על ואף,מהרהר
 אישמובא כנון מים, עליהם ווורקין המיחץ בתוה עיומין שיושבין כגון היינולהגיהי

 : ערומ.ם שהן לפ' אסור וודאיוהנא
 עירוב, דין]קלח[

 לכל הפסה בימי ערב שלא מי לאמיר עליך חולק'ן wtw ששאלת את6(
 החולק'ן פעם ושבת, שבת בכל אלא השנה, לכל לערב יכול אינו שוב השנה.שבתות
 הוזכי והיכן הוזכר, מה וכי ביניהם, זו ראיה מה.כן להבין יכול אינו ונם פרשת,לא
 אינה שהמצה לפי כן, לעשות הורנלו אמנם השנה, ימות מכל יותר עירוב לעניןפסח

 והוא הזאת. המצוה נם בה לשתף הורנלו למצוה, העיסה שבל ועוד כחמץ,מתעפשת
 שיתמעט ער עליו סומכין אדם למאנל וראו. קיים שהאוכל זמן כל השנה, ימות לכלהדין

 ששנינו וכאותה ג( ומרבה, טוסיף האוכל נתמעפ דתנן 3( שיכלה עד אומבשיעור,
 פלינו לא כאן ועד וכו' אלך לא רציתי אילך רצ'הי כולן השבתות לכל מיניבהריב

 אמה אלפ.ם להפסיד עיריב עירובו שיהא רוצה אדם. שאין שפעמים תחומיןבעירובי
 והחולק ד( לעולם, עירוב שיהא ודעתו לו הוא זכות הצרות עירובי אבל שכנגדו,לבד
 בפסה שהמעיב מודה שהוא . אדי הימנו, נוחה הכמים רוה אין בידו ראיה ואין כךעל

 : מהמסח עירוב לענין ומבתות ערבי שנא מאי השנה, ימות כל עליוסומך
 ציבור. גוירת דין]קלס[

 וקפץ עליו נזרתם לגזור עליו ממשמשין צבור ששמע מי על וששאלתם6(
 אינה או SY'1 נו'רתם לקבל צייך עליו נורו כך ואחר גזירתם, לקיים שלאונשבע
 ואולי הוא, לשוא נשבע צבור הב"י על לעבור שהנשבע ראיתי כך שבועתו. עלהלה
 שבועה. משעת דאורייתא מלקות חייב בוהתרו

~sx1 
 בידו הרם והעלה אדירים במים

 לנזיתם שבועתו שקדמה פי gy ואף עליו. נזרו ברין אם צבור, מנזירת נמפרולא
 ותנן נ( נמשפפם לירון שיא ישיאל מחוק. לסור המצוה, את לבמל נשבעשהרי
nr~wהרי התורה, על לעבור שנשבע שכיון מכות, זדונה על שחייב שוא, שבועות הוא 
 לא Sy1 עשה על הוא סיני מהר ועוטר משבע שרוי אימשר, שאי מה עלנשבע
 מצוה לכל ואין ד( במרפ, ביוך בכלל ביוך בפרפ ארור בכלל בארור ג(תעשה

 לשלו קדמה היאשונים וכבבועות בריתות. ושמונה ארבעים עליו נכיתו שלאשנתורה
העסת

 קל"א, ט" והיתר באיסור הובא חייט. במים רוחץ כשהוא 6(]קלז[

 ושל ע"כ פי עיר1בץ האוכל. )תמעפ רתק נ( קל"ב. מ" והיתר באימר הובא ששאלה. אחמקליק[

 ראיה ואק כך על והחולק ד( ע"ב ל.1 עירונק מערב. הרש ששמט וכא"ה ג( וסוכה.מוסף
 ררם פסוקות בהלכת טבואר הוא בינהם לח רא" מהיכן רבעו 'דע שלא הח1לקק שדברי וכ"לביר.

 העתים ובעל 105( )צד פ-ה ס" סוף מבואות שחופי ה' העתים בכפר בשם. כן העתיק כאשריהודאי
 שם. לבעט בעתם הר"ש הנאק הרב ס-ש ועץ פה רבעו כמ"ש רשתדחה

 כ"ט שבחות שוא. שבושה הס אטה ותק ג( קלש מ" והיחר כאיסור היבא יששאלתם. "(נלףלכט[

 נכרתו שלא שבהורה מצוה לכל נאין ר( ע-א. ל"ו סוטה בפרס. ארור בכלל בארור "ע.א.
 a~v. ל'1 סוטה כריתות, ס"העליו
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 הוא משנה בדבר טועה מכלום, פטור המצוה את לבטל נשבע האומר והתלמודלוקה.
 דבתיב הוא, במקרא וטועה מכות, זדונה על שהזיב.ן שוא שבועות הוא זו שמנושהרי
 אותז מטה.מלקין של דין בית אבל .נקה דכא הוא ה' ז'[ כ' ]שמות ה' ינקה לאבי

 ינקה, לא בכלל הוא דוי דיז, בית למלקות נותן ולא בו הת-ו לא ואם אותו,ומנקין
 ה' את כתיב לבטלה, יצמים שם והוציא לשוא, נשבע שתים שעשה עולמות,וענוש

 'טגנה לענון פמור, דגמצוה את לנטל נשבע ששנינו ומה יינ[, ו' ]דברים תיראאלהיך
 לקיים מטבע או ביטל. ולא ושננ לבטל שהנשבע ויורר עולה קיבן ולעניןשנינו,
 על הוא לוקה אבל רשות רועה אף רשות המבת מה מקרא דממעם'ה מקרבן,פטור

 : במזיד לשואשנשנע
 שיתוף. דין]קם[

 שכן שיעלה טה שנף בינ'הם והתנו לשוק, שהלכו ושמעון ראובן וששאלתם"*
 האהד ובחזירת לזה, זה יהלוקי דבר, בכל בין במציאה, ובין בסחורה, בין מהן,אחד
 הלקו לתת מחנ.רו ותובע לפריון, ממון ונתן נוים נידי נחמש שקנו פרקמטיא עםלברו
 היטותפין נדרך לשמרה תתה שנ.הם ושל דבהורה ביניהן וה.ה הן, שותמין שהייבפדיון
 'צמשיב והלה ברפסך, נשוה הפסד יצ,ש ועכשיו ביצכר, שותפין להייה ותהותנוועוד
 הב.לתנו. נתפרדה העיר מן שיצאנו מיטענו אבל ביצוק, בעודנו אלא שותפיי, הייטלא
 לדין לפניו ונאו נבך. מודה וזה לי. חולק היית לא הרנה בממונות משתכי הייתאלו

 ראיה ביד' אין ואני לי. פייש לא ההולקין טעם לחייבו בדבר חולקין וישופטיתו,
 הן. שותפין שלית הפרקמם.א הלקו שלא זמן כל שעדיין פי על ואף לחייבו.מסכן
 ששנינו מפני ואם 3( הלקו להכירו ישלם האחר שיפס'ר מה שכל הותנו לאוהר.
 על להבירו מיקמט.א בנותן אלא זה דבר נאמר ולא רשע, להפסד ורחוק לשכרקיוב
 שבל להשלים. הסקנל על בם-קמס.א הפסד י"א ואם עמו 'הליק ישתכר שאםמנת

 רב.ת בשני חלק נוטל ששותן ומך מלוה עליו זו פרקסטיא נטצאת למקבלהאחריות
 גופו אחריות אבל שנתפתתה, פרקמטיא הצי וגומל עומד מעותיו בטילות ושכרהוא,
 א.ן הלקו. על כמו הבירו חילוק על מורה שהוא פי על ואף עליו, קיבל לא שותףשל
 ואת המרו את נהר שטף לדבריך הבאת נדולה ראיה שהרי לזה, להייבו טענהלך

 למקום והכנם רדוף קום לו אמי לא ויה בטלן, שהיה זה שכן וכל וכו' תבירוהטור
 בינינו גדעה שלהם ורא.ות המחייבים דבר וכשיבוא פדיונך ועלי וליסטין היותגדודי

 : טובמה
 וקנ.הו דבייהם, וקיימו בנו, את אחיו בת על ראובן ששידך וששאלתם "(וקמא[

 נעברו מקומות בשאר שהורנ,ו כדרך יפסד, בו שהחוזר מנת על קבלנין ביר ידתשומת
 שההו'רוהי הקבלנין מיד הערבון תובע אחיו שמעון והנה ראובן, בו וחוזר שניםכמה

 דאסמכתא ועור משתעביד. לא דכתובה קבלן ואמר ליה מסייע אחר ותלמידלראובן
 משתעניד דכתובה דקכלן הדא צדדיו, בכל התלמיד טעה קניא, לא ואסמכתאהוא.
 מ. דכתיכה וערב ומותבינן וכו', הוי רכלת'ה דכתובה ערביה עצורי בר דמשהנ(

 המתפים דכתובה, קבלנות אצל זה קבלנות ענין טה ועור הוה, קבלן ומשנינןמשתעביר,
הערות

 וכוי. שש:':ו מפזי ואם נ( קל.ר. סי' והיתר בא,מור הובא ושמעוי ראובן וששאלתם *(]קמ[
 ע"א. ע' דףב"מ
 ערביא עצורי בר רמשה נ( קל"ה. מ" והיתר באים.ר הובא ראובן, ששידור יששאלתם "(נקמא[

 ע.ב. קע"ד בצ גי'. הזה דכלתיהדגתזבה
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 קבלנות אצל לבעלים והחוירן שליט ליר ומסרתן בכתובה מטלטלין או מעותלאשתו

 העיר חשובי בפני נעוצה ואם קניא, וודאי ואסמכתא תנאין, לקיים עירבון אלא אינהזו
 דיבוב דין בית יש ואפילו חשוב דין בבית מיניה רקנו והוא קניא, דאסמנתא לןקיימא
 סוף. לרבי אין כן דאם מקום, אותו של דין בית אלא לנו אין מקומות, בשארממנו
 אשר השינוט אל ואומי העולם, בסוף ממנו השוב שאין השוב דין בית לךשאין
 הן הרי ישראל, על דין בית שנתמנו שלשה וכל ט'[, י'ז ]דברים ההם בישםיהיה
 אשה שידוני שכן וכל הפקר, הפקירן ולהיות נכפין, לענוש משה, של דינוכנית

 ובנידוי בממון, לקנסו הדין מן ויש ישראל, כמת את לצייש שלא בן הראשוניםשהנהיגו
 השמים ומן מריע, יד להחזיק לתורתו נבור חולק אינו ואת, על החולק והתלמודהניף,
 ולמוכיחים במעמקיה, יבין שכן וכל תורה שר נלויות'ה ממנו ונגסו מכבוד,מנעוהו

 : יצחק בר שלמה טוב, בזוכת תבוא ועליהםיונעם,

 הראש. עטיפת דין]קבב[
 שאינם יש הרבה אבל ולילה, יומם שבעה כל לאכילים הראש עטיפת5(
 בשהקם ומגנין וגיחוך שחוק לירי באין כך ומתוך עליהם, משתקין שהאומות מפנינוהגים
 : הבריות על מתגנה ונמצא שחוק לירי שמביאו ממני בחיקו תינוק יניח לא  הבריות,על

 גם, דין]קמג[
 פני את וביקש ארומה, לו והיתה רבי בבית שנמטר אחר נתלמור מעשה5(

 עשאתו שלא מפני נט לה לקבי רבי רצה ולא ליבום, תחקק שלא גט, לה לקבלרבי
 לה הוא שזנות לומר ויש בפניו, שלא לאדם דוכין נב על ואף לקבלו, שליחארוסתו
 לה הוא דחוב זמנין לקבלה, רצה לא הכי אם'לו ליבם, זקוקה שתהא רוצהשאינה
 ביבמות, שהלכה האשה בפרק נהמן מרב רבא מיניה רבעי הא כי 3( ליהדרהמא
 שלא לאדם וזכין לה, הוא זבות לה דמהניא כיון מהו, יבם במקום לאשתו נטהמזכה
 ופשט לה. הוא חוב ליה דרהמא דזמנין כיון דילמא או לה הוא שזכות לזמר וישבפניו,

 : לה הוא דחוב מזכין דלא ממתניתיןלה

 ופלפלין, שוק כתישת דין]קמך[
 טוחנן פלפלין אבל נדרכן טוב ביום כקערה שומין שנותש כבי את כאיתי5(

 : שוב יוםמערב
 באכוזים. לשחוק דין]קמה[

 שולי נבי על לא טוב, ויום בשנת באנו,ין לשהוק להתיר רוצה רני אין5(
 ערותה

 קל"ו. סי' וה.תר באיסור הובא הראש. עמיפת "(]קמב[

 נחמן מרב רבא סיניה דבעי הא כ' ג( קמח. םי' והיתר באיסור הובא אחד. בתלמ.ר מעשה 5(]קנונ[

 ביבמות והוא שלום. האשה הנקרא בפרק הוא לאשתו. נט המזכה ביבמות שהלכה האשהבפרק
 : בחרא האשה הנקרא שלאתריו פרק הוא כעלה, שהלך האשה גפרק בהעזת והשר ובאיסור PO-כ,קיק

 290(, וצר צ.א טי' וויפרי בטהז1ר ונמצא b"p~ סי' והיתר באיסור הובא רבי. את ראיתי "(]קמד[

 או טוס. יום קורם מותז פלפלן אבל כדרכןי כותשן רבי alb ביום ושומין כךי הנירפאושם

 : וכוי יהורה רב ראמר ביה הם'ום שם וע"ע rK~, בשינוי א. רמכינא, בקתא דבר בכל או בקערה,פוחדן

 וויפרי במחוור )טצא וכן שם. והיתר באיט.ר הובא באנ.זין, לשחוק להתיר רוצה רבי אין "(]קמה[
 בתום' ועיין  רי"שע מ:טוקי טיים ובסוף באריכות, הוספה )מצא ושם 291(, )צר צ"רסי'
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 ולא 3(קרירה,
 ]מפת[ ועוד קפא אוהדו משום ג( ראיכא אלריא שקורין בגלטי

 :שמשתנר
 הדיו, צדוק]קמו(

 )מומחין( שם היו 3( קבירה ובשעת מועד של בחולו מת גפפי אחת פעם*(
 הקדיש, לא ואף "מועד, מפני סועד של בחולו הדין צדוק לותר Nbw ואומרין]טוח*ן[
 צדוק עליו ואמר רבי ועטר הדין, צדוק של הפסוקים בשביל אלא בא אינושהקרש
 וכשחזר שמים דין וקבלת הודאה אלא המועד וחילול הספד זה שאין וקדיש,הדין
 בני כשאר כסאו על יושב והוא נ( לבו, על לדבר לנחמו, האבל לבית נכנסמשם
 ומדבר ופותח לשתיקה, תגחומין טה כי מחריש, לישב לרבי וקשה תנחומין, ומקבלאדם,
 ס-ב נההלים גמעשהו לאיש תשלם אתה כי חסר ה' ולך כזה תנחומין בדברילאבל
 מעסקי כמעשהו, לאיש הוא פיעניות כמעשויו, לאיש שמשלם זה הוא חמד וכי"נ[,
 וזה עליו, לכמר כדי ונידולין בניו וגומל גמולו לאיש תשלם אתה ומעמלותפו

 דאמר ד( מדעולא, רבי ולמד לבייות, וגומל לאיש שמשלם גדה המד וזהפדיונו,
 איפשר הא לםיעביד, איפשר מה דאמרי לי, למה רנבלאי תנחומי בהדי קמאבבבא
 וכי ט'[, ב' ]דברים מואב את תצר אל האכל בנית ופתח איהו אזל עבדי,למיעבד
 המואניה רות מהם לצאת העתידזת טובות פידוח שתי אלא וכו', דעתך עלתעלה
 ולהבנות, לזרע ראויה היתה אלו וכמה, כמה אחת על רבי של בתו כו' העמוניתונעמה
 הראשונה בסעורה להברותו רבי חש לא עליה, להקפיד אין ולכך בעולם.תעמוד
 וכשעבר ]זו להבראה מקום ומה ס( המועד, לאחר עד עליו חלה אינו אכילותאשרי
 ולאחי ההבראה[ וכפלה הראשונה סעורה עברה ככר אכילות עליו חל שכברהסועד
 ולנחמו, אצלו מלכנוס רבי למנוע אבלו בימי חביותיו בתיקון מתעסק ראהודסועד
 ומהו מלאכתו, לעשות אסור ]אחד[ )אחר( בבית אחרים ידי על שאפילו לנוואמר

 1 בידו ועבירה לנחמו]לי[

 נפל. דין]קמז[
 מונה אמו והיתה מילתו, אחר ימים ארבעה אחד בן נפפר אחת פעם שוב6(

הערות
 ובמחוור ולירא. שקורי! והיתר באיסור אלריא. שקורין בגילגול ולא כ( גרים. הכי ר"ה ע"א ק.רשיחצין
 משמיע שהגלגל קלא אולירא פירש"י שם עירובין גמרא קלא, אולירא טשום ג( ווליאה. שקוריןוויפרי
 וטיוצא ישבת באנווימ שוחקי! אין של"א. ט" סי' או"ח ובטור כ'. סי, פ"י עירובין בהרא"ש ועייןקול.

 שמן בב"י ועיין גומות, אשוויי משום אלפם ולרב קול, משמוע טשש לר-חבנה,
 בשבלי הובא וכן קל-חי מ" והיתר באיטוט הובא המוער. בחול מת נפטר אחת פעם טיב "נקמץ[

 טת  קברו אחר ave כוי  נ"ל שלמה רכינו כשם טצאתי לשונו תה יע, ט"  שסתות הלכותהלקפ
 הטאמר באמצע ע"ב( נ"ר )רף ר,צ ס" כפרדם הובא וכן יוהר, באריכות תובא ושם כו' מועד שלבחולו
 244( )צר רע"ה סי' סוף וויפרי במחור גם וימצא מועד, של בחולו מת קברו אחת פעםהמתחיל
 שם היה כ( ורפרי. במחוור כמו חוא שלפנינו והלשון רע'ו(י טיי והציט המאסר באמצע החרירו)ובטעות
 והיתר, באיטור  יושב, והוא ג( וויפרי. במחור לנכון ונאמר מוחין, וצ-ל והיחר, באימר הוא וכןסרחי,,
 וכוון לבו, על ולדבר לנחמו כלומר בו מתעסקין אחריט אבל החם כדאטרינן סיים וויפריובמחוור
 קמא. בבבא ראמר ו( לנחמו. ג-כ ופירש"י בו מתעמקין רבים שין מע"ב, י.פ קפן מוערלמאטטם

 וכמחרר והיתר, באיטור שהוא כמו זה, אחר הוספתי להבראה, מקום ומה ס( וע-ב. ע"א ליחדף
 כוי. חביותיו במקון מתעפק ראהו המוער ולאחר ו( להבראה. הבראה מ! המעתיק והשמיפוויפרי,
 ראה אחר פעם ו-ל שלמה רבינו בשם מצאתי ל"ה, סימן שטחות הלטות השלם הלקפ בשכלי זהשגא

 באור והובא 245( )צר וויטרי במחוור וגם קל-ס, ט" והיתר באיפור הובא אחת, פעם שזב 6(]קימי[ לפגינו. כמו הוא גו'. אבלו בימי חביותיו בתיקון עוסק האבלרבי
29
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 ומלקבל עליו, מלהתאבל אביו את רבי ופטר מטבילתה, מלא.ם הר'טים תשעהעליו
 גמליאל בן שמעון אדרבן רבי וסמך 3( עליו קדיש ומלוא- ותנהומ.ן הבראהעליו
 הא נדה בטמכת ג( בה והווינן נפל, זה דוי באדם 'ום שלש.ם שיטה שלא כלראם-
 א.כא ומהתם חרשיו לו שנלו בנויה ליה דקים התם ומ'צמנין הוה מם.קאשהה

 נפל, מ.ד נסיק לא בעולם סמיקא בשום למיתליה ראיכא ה-כא רכל מינה,למשמע
 ופשוט ברור דבר כלומר ליה, דקים כלל ספק ליה בדיית למילתא רמשניוהינו
 ברור זה אין בידה, טבילתה שמניין וזו הדשיו, לו רכלו בצהרים כאורהוא
 במסכת הוא דמהלוקת ד( לווסתה, סמוך עד לטבילתה, סמוך נתעברה לאשמא
 'ום בכל מעשים דהא הרשיו לו כלו דלאו וא'שתכח ויסתה הרה'קה ואומרנדה,

 ומסולקת מניקה שהיתה זו שכן וכל רחוק, פעם קרוב פעם ווסתן, משגזתשהנשים
 סמוך עליה שבא כנון בנויה ליה דקים וה'כא עיקי, כל ווסת לה ואיןרמים,

 הוכר הדשים שנ' ולבסוף 'מים הודש עד עוד ידעה ולא פירים ושובלמבילתה,
 שנייה, בביאהעוברה

 ה-

 עוברה והוכר ה( נתעברה, היאשונה ביאה שמשעת ידוע הרבי
 : כמשפטה חדשיםלשלשה
 ההלל. את לקרות דין,קמח[

 עצמו בפני וקיאו הצבור, עם הודש דראש הלל קרא שיא רבי את ראיתי"(
 ההלל את בהן נוסרים צבור שאין ימים ושאלת'ו תורה, מפר קריאת ביטעתמ.ושב
 לא כי זה מנהנ להתחיל דעתי שא.ן מי על אף והשיבני לאומרו, צריך יח.ראין

 והן מברך הייתי הצבור עם קריתיו שאלו אינה, לבטלה ביכה כן, שעוש'ןראיתי
 אני אף מכרכים, הם מנהנ ועל אבותיכם, מנהנ משום אלא חובה, משום אינםעצמן

 : ממנו יותר חובה להם ואין הואיל מהם ניעתילא
 ניסוך. דין]קמט[

 שפכו ואמילו מסייע, ישראל אין ואשלו נוים, בשני בקובה יין לישא מותר6(
 לא הקרקע על שנפל ואותו מותר, הקובה תוך שנשאר שמה כלום, בכך איןמיניה,
 חיבור לענין נסך אינו דהאי שבכלי, לאותו היבור וליהוי עליו ונוסף שחוורהיישינן
 בכלי נפל אם הקובה מן שנפל מה אבל בכלי, אלא בכך, זרה לעבורה ניסוך ה-ךואין

 ; הלוי דור ר' מפי קיבל וכך משולם, רבי מפי 3( לשתותו,אסור

הערות
 נרה כו'. ראמה נמל'אל בן שמע.ן ארר' רבי שמד ג( ע"ס. הכ"ח פי' אכילות הלכותצרוע
 אינוצנפל בארם 'ום שלשים ששהה כל אוטר גמליאל בן שמעון רבן לסיגו הגירסא ושם ע"ב,מ-ר
 הוא דסחלוקות ד( שם. שם נדה. במסכת ג( חדשיו. לו סכלו ליה דקים הב"ע הוי מפק שהה לאהא

 וויטרי במחוור נם הסיום הוא גן כמשפטה, הרשים ל"ג עיגבה והיכר ה( ע.ב. ל"א דף נדה.במסכת
 שיהא איפשר אי שנייה מביאה ראי המתחיל גר.ל מאמר עוד נמצא וה אחר נמצא וויטרי במחווראבל

 הסימן. סיף ער חרשים בש'ג'כר
 קמ*א סי' והיחר באיסור הובא הצבור. עם הורש דראש הלל קרא שלא רבי את ראיתי 6(]קטון[

 הלל קרא שלא רבי ראיתי המאמר. התחלת רק הובא 193( )צד רכ"ו ס,, ונידריובמחוור
 הוספה שם תמצא עב"ל. תורה  ספר קרייח בשעת מיושב 1tSp בפני וקראו  הציעור עם הודשדראש
 בטפר נ"ט נמצא והתשובה הלל את לקרוא הודש בראש מברך שלא !קזז רש-' על תם רבינותשובת
 מחור רברי גם שם שהביא ימים ר"ה ע"א י,ד ברכות בתוספות ועט באריכות. תמ"א מ"היסר

 : קע"ר ס" השלם הלקט שבלי ועיי!וויסרי
 ספי קיבל וכך משולם ר' טפי ג( קמ.ג. סי' והיתר באיסור הובא בקיבה. 'יז לישא מיתי 6(]קבלם[

 ; במבוא אורורים רגרתי הלוי. רודר,
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 הכשר. נקיות דיןנקנ[
 דנתיב בית בהן שכתב ונידים הדם ומן ההלב מן הבשר נקיות תיקון וזהי(

 מיבלע שהדם למד אתה מכאן "ר[ י'ו ]ויקרא וגו' בנפשו דמו בשר כל נם'1כי
 ואחר יפה, יפה במלח וימלהנו במים, אותו 'היסיח ער הבשי לבשל ואטור הוא,בנשר
 מנוקב כלי על הבשר שיהא וצריך הרם, שיפריש עד מנוקב כלי על יניחנוכך

 נמים וידיהנו המלך 'נער כך ואחר הדם, שיהלוך כדי אחד, מיל מהלך מהלךנש.עור
nw~w,וימלהנו בטים שיריהנו עד דמו מידי יוצא הבשר אין שמואל ראמה .פעמים 
 בשר, עם ולא לבדו לא במים הכבר את לבשל ואסור יפה, ויריתנו ויחפר יפה,יפח
 אהד, בשמוד הבשר מן למעלה אותו לצלות ואסור באש, לבדו אותו לצלותאלא
 מקיפין מעיים שבני מעיים בני עם שהוא ההלב לבשל ואסור הבשר, מן למטהולא
 התיננולת לבשל ואטור האש, על אותו יצלה אלא שבראש המוח לבשל ואסוראותו,
 וצריך הדם, מפני כולו שהראש המוח שיוציא וצריך וימלחנה, במים שידיהנהער

 שתחת העצמות שעל ]והחלב הכליות מן מטה ושל הכליות שעל החלב כלשיקח
 אחת כשעורה אפילו ממנו ישאיר ולא ישליכנו הכליות שתחת נופו ועצםהכליות[,

 הנשה ניר שיטול צוייך ועור כרת, חייב אחת כשעורה אפילו השאיר ואם חלב,של
 העצטות וישכור השערה, כחוט אפ.לו הנשה מגיר ישאיר ולא כולה, הירך ויחתוךכולו

 נבי שעל והחלב הקרום ויטול לתוין, אותו וישלך חנשה ניר שרשי בהן ]שיששבירך
 שעל והחלב הקיום ושול ההלב, מן שהן הטחול שבתוך הוורידין וישלוףטחול

 הכסלים, שבתוך והוט'ן הכסלים שעל הקיום טפול הכליות, שבתוך והחיטיןהכליות
 חומין ושני חומין לשני נהלק אהד שכל הימין בכסל שלשה חוטין, חמשהשהן

 ויבדוק תופין, עשר שנים כולן שהן הוטין לשלשה נהלן אחד שכל השמאלשבכסל
 ואם השערה. כחוט אפ.לו מהן יניח ולא כולן, אח שיטול עד אותן, וישרשאחריהם
 ויצעל הכוסות, ובית המסם ושעל הקיבה, גבי שעל החלב ליטול וחייב חייב,הניח
 שנתחת התימין ויטול ברקין. אמה עד הקיבה, נבי שעל החלב ויפול כולן,הכרם
 אסורים שהן שבצוואר כולן הה.טין ויטול הלשון תחת שבראש וההיט.ן כולן,הידים
 ומשום דם משום אסורין שהן כולה, הבהמה בכל אחר הוט יניח ואל שבתונן, דםמשום
 משום כרת ח"ב הדם מן או החלב, מן אתת השה נרניי כשיעור האוכל וכלחלב,
 כל אומר אתה ואי לאכול, אסור חלב איזה פירש ולא תאכלו, לא דם וכל הלבכל
 כולה הבהמה כל אוסר נמצא כן ראם אסר, בהמה גבי ושעל הבחמה שבתוךחלב
 מה, שבעל בתירה מותי, חלב ואיזה אסור, הלב איזה הוא ברוך הקדוש פ.רשאלא

 חלב בה שיש מפני בקדירה שר לבטל ואכור )( ולילה, יומם 5ה הוניןשחכמים
 : סעורה באותה גבינה או חלב לאכול אסור בשר והאוכל באש, אותה יצלהאלא

 ידים. נטילת דין]קנא[
 במקוה או במעיין או בנהר, 'דיו הטביל ואם נ( בכלי, אלא אינה נטילה6(

 ערותה
 והיתר, איסור עפ.י השיבושים ותקנתי קמ.ר. סי, והיתר באיפור הובא הבשר. נקיות תיקון ייח "(]קנ[

 הגיי והיתר ובאיסור באש. אותה יצלה אלא חלב בה שיש ספני בקררה שר לבשל ואפורכ(
 אם כי חלב, בה שבשל בקררה ולא בשר בה שבשל בקררה איברי שקורין שר לבשל ואמורכך

 : באש אותו יצלה .אולברו
 פ"נ סי' וו'פרי במחור וכן קע.ה. ס" והיתר באיחור הובא בכל'. אלא ארה :פילה 6(נקנא[

 אצה שאסרו ירים נפילת החייה בצרור נפשו תנוח רבינו מפי הוסל וזה וטתה.ל 85(,)צד
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 מפ5 לימיו, הימת ייפול ק8ן כ5י עטו טפל ז( בדרך, הולך וכשרוצה נ( מים, ל%
 אח-ת פעם לישל צ-יך היו הופל הנפיה קרבי הצא5נו ס( היום, נ5 ומתנהשהרית

 לדבר וראיה ולכאן, לכאן עולה אחת 'נמחקה רבי וכדברי ייפול, ולחזורייפול צריך 5י חוטר יקר בר יעקב רבי רבעו את שאלתי כך אני אף לס אמר לא,או
 : דרבמיהא

 י4 שמרי דקנקים
 תקנין שהנרם ובכלים בשקים *ן של ישראל ש5 שמרים לתלות אוסר רבי6(

 אי חודים, עשר שנים טי"שגן כן אם אלא תקנה, להם אין השקים יינם, צמריבהם
 ביין אמרו כך במהרות שאמרו כדרך בהשוכר, לן כדטשקא 3( ביותהין, כגעילןנמי
 מעת פעמים שקשה עירוי צריכין שמרים מלאים השקים בהן שמשמשין והכליםנסך,
 דעסרא דארמראי שקי הני יהודה רב האמר הפועל, את השוכר בפרק זרהבעבודה דהמי מהנו כ( כן, רבי ולמד שמיים, נהן לתלות לישראל מותרין שיהיו עדלעת,
 : מיישנן דכותנאמגנבן,

 זרה* עבורה שבועות דיןאננ[
 זרה. עבודה ש5 פתחה עד רבי ותוליכו 4בי, שנועה נוי נתחייב אחת פעם6(
 אשר חכמים אמרו אוהרי נ( להשביעו, בלבו היה לא אב5 להשביעו. רוצה הואכאילו
 זרה בעבודה ]ונשבע שבועה 5ו יתחייב שמא הגוי, עם שותפות שיעשה לאדם5ו

 אויודה, כרי הטה מראה אבל י'נ[ כ"ג ]שמות פיך על ישמע 5א אסרה והתורהשל0
הערות

 והיחר ובאיסור מים. של במשה או במעיין ש בנהר יי'1 הפעיל ואם כ( לפנינו. כמו כו'. בכליאלא
 לוסר וצריך חמר, ועיקר מים. של במק" ש במעיין או בנהר ידיו הפביל אם נמי מיהגי'

 של.
 סים

 מאמר השמיפ, סגי" "סאה והמלות מים, של והציג מם של חכוונח מה הבין לא וחאפר ס4,סאה
% של שם וויפרי במשורלנכח  ובמתחר וחיתר, באיסור גם ב"ה בדרך. שלך וכשרוצה ג( מגי. צאה 
 אב4 והיחר. באיסור הוא כן כו'. קפן כלי עמו נופל ך( בררך. וכשהולך נכונה יזהר ויחייוייתרי,
 או וריו, סמנו יריו ליפול רביעית מחזיק שהוא קפן כלי עמו נופל נכונה יותר הני, וויפריבמחוור
  שהגה בביהו  שחרית יריו  מפל או וריח סמיו יריו ליפיל רביעית  p~lnb שהוא קטן כלי עמונופל
 הוא כן יריו. ונופל הנפנה לרבי ושאלם ס( לפגילה. נהר א l'tPb ימצא לא שמא היום לכלעליהם
 הנפנה שלמח לרביה תלמידים שאלו מ"ר, סי, בפרדם נמצא שן שם. וויפרי ממחוור היהר,באשור
 יעקב רבינו חת שאלתי כך שי אף להם אסר ל4 או לאכילה אחרת פעם יריו ליפול צריך ידיוונופל
 נפילת על שנייה ועל הארם, את יצר אשר הראשונה על ולברך ולחוור ליפול צרוך ואמר יקר,ב"ר
 הפור כי וראיתי ע-כ, ררם מהא לדבר וראיה ולבאה לכאן עולה אחת נפילה לן מבירא אבלירים,
 ליפול צריך אם לרש"י שאלו לאכילה, ידיו ליפול ורצה מב"ח שיצא מי הבש קם"ה סי, חייםאורח
 הפרדס, לשון כמו ט' *עמים ב' ליפול שאריך ואמר יקר בר יעקב רבי את שאלתי והשיב פעטיטיב'

 וכן ברכות, מהלטת פו1 מי"וניות בהגהות כתיב וכן הפררם, במפר כתוב כן הביא שם יוסףוהבית
 בגמרא והוא ובפרדם והיתר באיטום מא כן ררם. מהא לדבר וראויה 1( ובב"י. בפור ועיי,ש ר-יכהב
 לחו אמר כולו היום כל עליהם ומהנה שחרית ידיו שתי את אדם נופל רב אסר ע'ב, טוף ק*1הנלין
 עלייחו ואהגי מצפרא יחייכו משו מש לכו שכיחו דלא אתון כנון דערבות, פקתא לבני גובינארבי

 כו'. לנחרית יריו ארם טפל הבשר כל בפרק ררב מיהא על שמיים ורפרי במחוור וראיתי יגמאלכולא
 , יל רשיי בשם שסובאים המאמרים ותיק! הופיף וויפרי מחוור שבעל נראהמזה

 בהשוכר נמי כינפקא י( קשיח. סי, והיהב באיסור שבא כוי, שמריה לתלות אומר מבי 6(]קבב[
 שם והגי, שם. שם תפועל. את השוכר בפרק ~רה בעטרה ראמר טהאי  ג( ש-א. 9ה רף ס.1.

 : רשיי בפי' וע"ש רווקיהני
 כוי לאים לו אסור חכמים אסרו שהרי " קם*א. ט" ומיהר באי16ר הובא אהה. פעם 6(נקננ[

 : a*p מ-גמנהררין
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 ויאמן ורה עבודה לקלון כדי פרוטה, ע*הן הגף והמח הקרש.ם העצמות רקבוהכיאו
  נאטונה  הגוי עם יתן שלא רבי עליו קבל היום וטאותו לשבועתו. וטן לו וטוןרבי
 מעות נוי יסח 'טלא כדי לשבועה, יזמיננו ולא הגוי יכפור שמא בעיניו שגדולדבר

 שהוא בה ממש יש כאלו שמראה ועור ידו, על נהנית זרה עבודה ונמצאלמרקולוס
 : בה לישבע ורה לעבודהמביא

 בדבש. אכוונקנד[
 שלא לפי בדברו, נהיה שהכל הסעורה בתוך עליו רבי מברך בדבש אסו5(
 י שהוא מכמות האגוזנשתנה

 בחצר. קרקע אמדת ד4]קנח
 שאלה הגאונים בתשובת יכי מצא בחצר קרקע אמות מארבע שאלה5(

 קרקע לו שאין ומ. בחצר., ק-קע אמות ארבע לו ונתנו ובטחנות כשפרות שכותביןמה
 יכתוב הזה בזמן קרקע לו שא.ן פי על שאף שאמר שהשיבו וראה כותבו,היאך
 ישראל. כארין קרקע לו שאין מישראל אחר כל לך ראין דטי קרקע ליה דאיתוכמאן
 ואינה ננולת אינה קרקע לן דקיימא ג( חזקה להם אין ולכרזה בה שהחזיקו נוסשהרי
 שלומין אנו שאין פי על ואף לעולם, עומדת בחזקתינו ישראל וארץ לעולם,נחמסת
 דמצ'מ ג( בידם הוא וטעות כלום. לא קברו משום קרקע אסות ארבע משום ודאומרבה,

 : משפחה לבני והוזר מכור, אינו ומעמרו קברו דהמוכר בכתובות,בברייתא
 כעשרה, טקרות חומש כופר"נו[

 חנמ.ם רוה אין הורה, בספר כסו בעשרה נחומש לקרות הרנילין המנשים5(
 כתיקון עשוי שאינו גמור תורה בספר שאפילו כן, לעשות אוסר ויב. הימנו,:ותה

 ערותה
 לפנינו לתקן ויש כ,י נם הובא ע"נ סי' וכפרדם ק.ם, סי' והיתר באיסור הובא גרבש. שוו 6(נקנדם

 : כך הובא פ"ה מי. וכפרדס ותיתר. באיסור בפעית "וא וכן שהיה. טכסות אנוו שנשתנהלפי
 בישול זה ואין מהוויתו, פרי נשתנה לא בדבש אנונים השלחן על לפניו שהניאו רבי את ראיתיפעמים
 36( )צד מ"פ םי' וויסתי ובמחזור עכ.ל. עלא לטמזך כדאי אלא עיקר, הוי רכש ובעיני עיקר.והאנוזין
 ש:שתנה לפי לנכון הובא שם ונם ע"ז, סי' וכפרדם והיתר ובאיסור לפנינו שהוא כסו כן גםהובא
 המחוור פי על לתקן ויש פ"ה מם" המררם כלשון הביא 40( )צד ע"נ בסי' אכל שהיה. מכסותהאניו
 ברבש סטזננין אנונים השלחן על לפניו שתביאו רני את ראיתי פעמים וכצ'ל הפררם לשון אתוויפרי
 ברבש הן  שמכוננית פי על ואף טפל והדבש עיקר האפו *סר היה כי העץ, פרי בורא עליהםוסברך
 ופה עליו. למסוך רבי הוא כדאי אלא עיקר רבש חי שעיני בישול, ~ה ואין מהיותו נשתנהלא

 'הודא ר' בתום' הוא וכן עיקר. רבש הוי ובעיני כתב וה ועל רבו. בשם כן רש.י שהביאהכוונה
 כזרא סברך בדגש מפונן אנוו זבן לשזנ1 וזה 1"ל( רש"ה הר",ג שהביא )כסו ע"כ ל"ת ברכותהחסיר
 אגון וצל הביא כ"ז עשיו הסס": וכן עכ"ל, ז"ל רשי לפנ' שנטרח ווותרי במחוור כהב ומן העץפרי

 העץ פרי פורא בורא ומברך עיקר הוא שהאנזו שלמח רבינו לשי וקנינו שטחה ה"ר כתוב ברבשמפונן
 וויטה  במחזור כתוב ובן העץ, פרי בורא טמרך ברכש ססו:ן אזוז קס"ח סי' ח"א נריע האור הביאוכן

  כדבש מסען ואמי  כן נם  שהבעו סטבחח ר"ה  ע.ב ליח ברשת בתוטפוה וסיין עיקר. השוורווראי
 : ברכות מהלכות פ"נ מייטוני הנהות ועיין עיקר. האנוו חעץ פרי בירא עליוסברך

 רצ"נ. מ" והיתר באיסור הובא כוי. בששות שכותבין טה שאלה השכים בהששת רבי מצא 6(]קנדט
 ע"נ, נ"ט )רף ז"ל. שלמה לרב.נו ותשובות ושאלות רינימ ליקופי שהם בלקוטים בסופווכפררפ

 בברייתא רמצינו ג( רע"ב. לי סוכה נגזלת. איזה קרקע דקיי"ל כ( היאויים. בתשועת מצאתיהמתחיל
 : ע"א פ"ר יף הואבכתמות.

 ם מובא וכן רצ"ה, ס" והיתר באיסור הובא בעשרה. בחשש לקרות חיג'לין האנשים ינקבו[
 כסו כז'. הרגילין האנשים הנאונים כתשומות מצאתי עור המהחיל 91(, )צר קי"פ פי,וויפרי
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 לשירפופ( )שירפופ בין יהא שלא או 3( ננעתן, תפור שאינו כנון , לקרות אסורמופרים
 הומש ספ- r~w כל בו לקרות אס-1 ]שיפה[ )שירכוס( כמלא לשיטה[]שיפה
 לא בזה והסיקלל בו, לקרות שאסור הללו התקומם מן אחד לעשות בו מדקדקיןשאין
 לעשיה, קפן שמשלימין אותם כן ובטי ג( לבפלה, ביכה שמוציא עו-צה הואנכון

 ממנו יצא פן להקל ולא להחמיר ויש למורי נראה לא זה נם תורה, ספר בידוומאחז'ן
 הרעה לעדה מתי עד כדאמרינן ד( עדה, דהיינו מצוה, בני עשיה בלא השםקדושת
 : כ'0 ?ד ]במדברהזאת

 תפילתי. ואני]קנ"
 בשבת י'ד[, סיט ]תהלים רצון עת ה' לך תפילתי ואני לומר נהט טעם מה"(
 שנר שותי ונמנות שער יושני בי וישיחו הימנו למעלה שכתוב המקיא שם עללמנתח
 שבת, בסעודת ביין ומשכדין שותין העולם כל דור אומר היה נך 3( י'ט, שם]שם
 כצון. עת ה' לך תפילתי ואני אלא אנכי, כן לא אמנם התפילה, לבית באיםולא

 : פוב יום וקשיאג(
 שבת במוצאי אשתו והלכה. שחין מוכה שהיה אחד באדם מעשה "(]קנח[

 לו ונזדמן ונתיפא נס לו ונעשה שעות שתי או אחת שעה ונתעכבה מיםלשאוב
 נעם בעלה אצל שבאתה כיון מים, טאותן כן כמו ומסאה מרים של בארה שלהמים

 ת 1 ר עה
 נוקפי לבי עוד החומשים קריאת על הם'מן. בתחילת ועיי*ש לבפלה. ברכה שמוציא עד לפנתושהוא

 בתשובות מצאתי וכן לשטו, וזה שהן'א 50( )צד פ"א סי, וויטרי באחזור מצאתי וכן בזה,שהאריך
 שירמופ בין 'הא שלא או כ( שהאריך. וע".ש שלפ:י:ו כמו הכש בו,. הרגילים האנשיםהגאונים
 אותם כן וכמו ג( וויפרי. במחוור שהוא כמז ותפתי והיתר באיסור הוא וכן שירפופ. כסלאלשירפופ
 לשונו וזה פי. סי'  .הלקפ-השלם  ביבלי  הובא  ובן  טס.  והיחר כאיסור הובא לעשרה, קפןשמשלימין

 ומהרים בזה. שהאריך עי'-ש כו, לעשרה קפן שטשלימין שאותן זצ"ל שלמה רבינו בשם מצאתיוכן
 ער כדאמרינן ר( ולית. ר"ה ע-א ס.ח ברכות תוספות ועיין רש-י. בשם tffl זה הביא קע-ג ס" ברוךבר

 : ע"ב ג.נ מגילה הוא". הרעה לעיהמתי
 ח' )דף די ם" בפררם וכן ש"נ. סי' והיתר באיסור חוכא תפילתי. ואני לנמר נהנו פער מה 6(]קנן[

 107( )צד קל-ו ס" וויפרי ובמחוור ע"ד. מ' דף הפרדם וכלקופי רש-.. בבירור הוא וכןע.ר(

 והטור ואבודרהם בהמנהיג גם והובא זצ-ל, שלמה רבינו בשם קכ,ו סי, השלם הלקפ בשבליוהובא
 אינה אל ארע ולא הלקפ. שכלי בשם הביאו שם והב.' המדרש. בשם זה כעין הביא רצ.ב סי'או"ח
 הפרדס. כלקופי כן גם והובא מכיר. בר, נתן רביו בשם אחר פעם שם עוד והביא שם. הטור כווןמדרש

 נם הוא כן התפלה. לבית באים ולא במעודת. ביין ומשברין שות'ן העולם כל דור אומי היה כךכ(
 עולם של רבונו הנא ברוך הקרוש לפני רוד אמר ברחבה הוא וויסתי ובמחוור בפרדם אבל והיתר.באיסור
 הם אידם וביום שמחתם ביום העולםאומות

 שותיי
 ואין היום. כל משתאותם בבית ומנגזים ומשתכרים

 שבע שאני לאחר ושמחת' מנוחתי 'ום .ובא לישראל, השמחה משהנדת כן לא אגו אבל טסך.מזכירין
 לתפילתי וקופק ותענוגיי.והולך משהאותיי מבית פוסק אזי התפלה ומן וכשהניע שוכך, אצי וספוקמעונג
 וקשיא ג( בשבת. במנחה כך לנמר העם נהגו לכך הלק'. על הודאה ונותן קבועה ושעה. הרצוןלעת
 מה תאסר ואם שם. וויפרי ובמחוור בפדרם שמפורש כמו והכורה והיתר. "איפור נם הוא כן פע.יום

 שת'קן מתוך לאומרן נתקן זה לדבר שנם לומר יש זה פסוק לומר פוב יום ממנחת שבת מנחתנשתנית
 חלקינו שם שלא הלקמו. על טורים אנו לכך קרנה. יושנ' בפני נשבת כטנפה  בהפרח קורין שיהועזרא

 עזרא תיקן לא פוב וביום להתפלל. תרירין יקת תפילה. רצון npa אלא בקתות. לישב האדמהכמשפחות
 'ום ,וקשיא הכוונה לא ר.ל הכוונה וזה בפררם קצת ומשסה וויטרי. במחוור הוא כן באן עדכן.

 : פוב ביום כן אמרינן לא מינע ר-לפוב.
 אות פכ-ב וי-ר במברש ש.ר. סי' והיחר באיטור שבא שחין. מוכה שהיה אחד בארם מעשה 6(]קנח[

 וארעת במבדיי לפבול שירד אחר שחין במוכה מעשר הובא ארץ. ויתרון פ' פ-ה וקהירר,.
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 ונפלו כדה, וניטבי משכטה כדה נפלה כעמה מרוב והיא הייתי היכן לה אמרעליה,
  הבמים אמרו זה דבר ועל נתיפא, הטיפים בו שנפלו מקום ונכל נשרו, עלסיפים
 נגנזה, טבייא של בימה מרים של באיה רנזיניתו, אלא רגזן של בירו עלתהלא
 ויזדמן חולה שהוא מ' וכל נארות, 3ל ועל מעיינות, כל על מחזירין שבת מוצאיוכל
 : מתיפא מיד שחין מוכח נופו כל אפילו ושותה המים מאותולו

 ולא במבוי לא ומה ישהה לא ראשונה אשתו את המגרש רבנן תנו "(]קבס,
 האירוס.ן מן אמורים דברים במה זה, את זה מפנין בשנים, והחצר המנוי ואםבחצר,
 ]לא ליבמתו ההול"ן וכן נשאה ולא הארוסין מן אפ.לו ובכהנת לא הנשואין מןאבל
 : ז'ל יצחק בר שלמה רבינו יסור [DiWJ] 3( : בה נס לבו[ ]שאין )שלבו( טמנייפנה(

הערות
 כי, סוף מו"ש ה' בו וכל ל"ב סי, שבת ה' היים ובארחות ואיתתי. ואמחי דמויים לבירא טצפהשעלא
 של בתורתן נרפסת שהטעשה ומצאתי ברדה.. "מצאו והביאו מהאורה. שהוא כסו המעשה הובאס"א

 327 קובץ בפארמא ראסם' די מכ"י יהמ ז"ל חרוויץ מאיר חיים טוה, החכם הרב של ""אראשונים

Iw~o]מן אבל הנשואין מן בר-א וצ,ל שבוש בכאן ויש פ"ב. סוף שמחות במסכתא זה כל רב:ן. תם 8י 
 ז"ל. יצחק בר שלמה רבינו יסור נשלם ג( ש.ה. סי' והיתר באיסור נס והובא וכוי לאהאירום'ן

 : :"ע יצחק בר שלמה רגינו יסור והיתר :שלם כתוב והיתרבאיסוף

-,י"חן18!אא-*
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