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 ואמר )ה( סרב. טרי ואבא לי, שסיע מרי טאבא ]א"ל! מילתא, האי לך טנא ליהאמר
 שיכול ספני אותו, טחזירק אין בערבית חודש ראש של הזכיר ולא פעה )ו( עקרב

 אטר מ( ועלה בטגחה, לומר שיכול ספני אוהו טחזירין אין כשחרית בשחרית,לומר
 : הרר יחיד אבל רצימרא פירחא משום )ה( שם בציבור יוסירבי

 רבינו אבל ההלל, את לקרוא חודש בראש לברך העם ונהנו )א(]תקם[
 ש49א יחיר וצשאלהם : תשובות לך והי עליו. מברך אית החיים בצרור נשסהותהא
 נם יברך לברך הציבור על חובה אם תורה, של יסים טי"ה ושאינם ביסים ההללאת

 ואין טנהג, אלא שא.ט ביחיד, ולא הצימר עם לא עליו סכרך אים אני אבלהיתיר,
 מנהג סבר קא בריך ולא חביפ חביפ שקיל בערנה כדאטרינ! )ב( ברכה, צריךמנהג
 סברך אני אבל וצוט, במצותיו קדשנו אשר עליו סנרך אק אני לפיכך הוא,נביאים
 עברך דור בשירי ומפואר טשובח עטו בפי המהולל העולם סלך ה' אתה ברוךעליו
 בתשבחות: מהולל סלך )ג( ה' אתהברוך

 : תעניות מדרהלכות
 לא בהם שטתענה וסי התורה, מן בהם שטתעמן יסים אילו )א(]תקמא[

 מרים טחה בו בעשרה אהרן, בני בו מתו בניסן באחד )ב( הערב. עד יושתה ולאיאכל
 טת באייר נעשרה נון. נן יהושע מת בו ועשרים בעיצה הבאר, ונס*ההנביאה
 הצוח שמואל מת בו וסוסונה בעשרים )ג( הברית, ארק ונשבה בניו ושני הכהןעלי
 לירושלים טלעלות הקרנפת כפלו )ד( בסיון ונחלשה בעשרים ישראל. כ5 עליווספדו
 בן ישמעאל ורי גמליאל ב! שמעו! ר' נהרג בו וחמשה בעשרים ננפ, ב! ירבעםבימי

 כפדיון בן חנניא ר' נשרף בו ושבעה לנעשרים )ה( הכהנים. סנן חנינה ור'אלישע,

 תזכיר %א טעה 1( רב. אטר ענן רב אמר דגי' הנם ע"ב ל' ברכות ענן. רב ואמרס(
 בסרור ונחוש ואז אחר טאמר כצבא ענן רב ובשם אחרת גי' לפנים בגטרא בערנית. ר"חשל

 בתערות וע"ש נשתנים הגי' שם במה"ד ועיין בשמו לא אבל שלפגיו במאסר שם כצבאבשמו
 טרחא משום ס( אבא. רב אסר ובמחט יוחנן. א"ר הגי' בגטרא יוסי. א"ר ו( דל.הרשתו
 שם. בגמרא רשף'י עיין הרר. יחיר אבלדציבורא

 רכ"1 סי' במחט נצבא ההלל. את לקרוא חודש בראש לגרך העם 1עג1 6(]רצקבם
 כדאסרינן ש( הטרי. הטחזור את הביש ימים ד"ה ע"א י"ר ברכות בתוס' יעיין 192()צד

 סיים בטח"ו בתשבחות. סנגלל מלך נ( ע"ג. ט"ד דף וערבה לולב פ' בשכה רצאבערבה.
 וצחק בר שלמה וחתם ברבותיי דקדקתי לא כי יותר שמעתי ולא כדרכה הכללוךלאחריו
 ע'"ש. זקמ רש"י על ר"ת שהשיב תשונה חקיא תוספות( )פ' ת' ורשם הצפפה נמצא שםוכמח"ז
 תם"א. סי' לר"ת הישר נספר נמצאתוהתקרבה

 בפרק תענית מגילת סן עבע הרהרה. מן בחם שטתענין ימים ח15 6(נתקמטת
 229( )צר רנ"א סי' ובטח"ו ע"א 5"ד דף רע"ג ובסחר באג תשעה ה' בבהף'ג מקובאאהרון
 ובסר?.ג בבה"ג כיה אהרן. בני טוח בניסן באחד ש( בת"ג. בשם תק"פ אףח פטר וצבאצן

 לפנית. שנצא כמו לתקן וצם tlS~W בגי מהו בנימן גשמונה איתא תענית בטגי5ת אבלובטה"1
 מ"כ שף מ"ר ע"נ( )קע"ר טות אחרי פסקא דר"כ ופסיקתא ת"א פ"א יוסא בירושלמיצן

 אבא בר חייא א"ר נצבא ז' ס" אחרי טכבר הצדפם וחגרעטא י' סי' אחרי הקרוםותתחמא
 אכרסם 1AQ ?"ן הגבש. שמחיל מת בו ושמונה בעשרים ג( אהרן. של בניו מחו בניסןבאהד
 בטלו איבא ובבוד'ג תענית ובמגילת וגטח-1, בסר;"ג גם ג"ה הקרבנות. בטלו י( תה"פ.סי'

 שם ובטח"1 שכה"ג תעגית במגילת שהגא כמו הוספתי גו'. בו השבעה ]כעשרים ש(פכורים.
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 העיר, והובקעה התמיר וכפל הלוחות נשתברו בתמוז עשר בשבעה עמו[ תורהוספר
 הכהן[. אהק טת באב )ז(]באהד בהיכל. צלם והעמיד )ו( התורה, את אפוספוטםונטרף
 ובשנייה, בראשונה הבית וחרב ישראל, לארץ יכנמו שלא אטתיט על נגזר באבבפ'

 אחז. בימי מערבי נר כבה בו ]עשר[ בשמונה )ח( העיר. ונחרשה ביתרונלכדה
 בן נדליה נהרנ בתשרי בשלשה במגפה. הארץ דנת מוציאי מהו באלול בשבעה)פ(

 בבית עקיבא ר' ונחבש מישראל איש עשרים מתו כתשרי ]נחטישי )י(אחיקם.

האסוריי
 בו בעשרה ובדבר. וברעב בחרב שימותו אטתינו על ננזר בו בשבעה ומת[.

 בשמונה לעיניו. בניו וזצחפו צרקיהו עיני עורו כמרחשתן בוששה )יא( העגל. עיטימהו
 בשמונה )יב( הנביא. ירטיהו ספי ברוך כתב אשר המגילה את יהויקים שרףבכסליו
 שלשה לעולם בא והחשך המלך, תלמי ביפי יוונית כלשק התורה ככתנהבפבת
 בב5 פלך טסך בפבת כעשרה )יד( ההל. מה ע5 רבותיה כתבו לא בו ]בתשעה )יג(ימים.
 )בעזשרה( )פו( טן. בן יהושע בימי שהיו הצריקים מתו בשבפ בחמשה ירושלים.על

 ועל כננעה פלנש ]דנר[ על כממין שכפ על ישראל כל נתקבצו נו ושלשה]נעשרים[
 בית שנחלקו על תענית נזרו בו בהשעה רבית. משה טת באדר בשבעה סיכה.צלם
 ועוד התורה, מן עצמן על ישראל שקיבלו תעניות אילו זה. על זה הלל וביתשמאי
 ועל הבית חורבן על דברים, שלשה ספני וחשיש. בשני מתענין שיהיו אבותינונזרו

 שנאצר לששון, מהפכן הקכייה לבא ולעתיד השם חרפת ועל שנשרפת,התורה
 ל"א )ירמי' וגו' לששון אבלםוהפכתי

 י""
: 

 אפילו תענית עליו שקיבל יחיר הונא רב אמר זעירא י' אמר )א(]תקמר[

 "~pp בן ישמעאל ]וד' רשכ"ג נהרג ט וחטטה בעשרים וכצ"ל שלימה שורה נשמטהוגסרע"ג
 עמו. חורה וספר תרריון בן חנינא רי נשרף ט[ ושבעה בעשרים הכהנים סגן חנינאורי
 באב ]באחד 1( ע"ב. ל"ו תענית שלש"י פ"ד,ה"ה תענית ירושלמי עיין בהיכל. צלם והעמידל
 כשמונח ס( מהח"ו. עסרע"ג ומבת"ג תענית במגילת שהוא כפו הוספתי הכהן[. אהרןטת

 איתא ובת"ג וגמח"1. רע"ג בסדור לנכון תיובא "עשר" מלת ונשמט תקנתי כן בו.]עשר[
 ב'"ז בטעות השא בטור במגפה. הארץ דבת מוציאי מתו באחל בשבעה ע( עשר.כשבעה
 בחמישי " י"ז. כלל שף הרא"ש תשמת שהביא שם בב"י ועיין בא~5. בז' הצ"5בא515
 בהמישי וצ"ל בו בעשרה בטשת ובכה"ג ובמח"1. רע"ג בסחר שהש כמו השפתי ט'.בתשרי

 ובכה"ג תענית במגילת כ"ח במרחשוון. בסחטה 61( תק"פ. סי' או"ח בטור גם 5גכון היבאבו
 ז' וההיא המרפים וחשב בו' כתוב שהיה ספק ואין במרחשון בשבעה שם בטור אבלוכמח"ו,
 עינים בסטר מובא הטלך. תלמי סימי יונית בלשון התורה נכהבה בטבת בשמונה י" בשבעה.מנציג
 במגילת עידנא כמו השפתי הש. מה על רבותיט כחט לא בו בתשעה ע( ע'"ט. רע"ג בשםפ"ו

 שמעתי וז"ל הטפרש כתב ומרשוי דפם תענית ובמגילת שם. ובטור ובסרע"ג ובכה"גתענית
 ]יא ט בתשעה אצ"ל מלות אית נשמט בסח"ו וראיתי האיש. אותו גולד דאז אחר גחלגשם
 עד בו מלת מן ונשטט ירושלים על בבל מ5ך סטך ט[ שעשרה הש, מה ע5 רבות'טכתבו
 מת בטבת בעשרה גם נמצא תענית במגילת בבל. מלך סמך בטבת בעשרה יד( בו.מלת
 מה על רבותיט כהדו לא בטבת בתשעה שהביא בכה"ג וראיתי חסלנה. בן שהמקז הסופרשיא
 ט. הטרשה כיישרה פו( זה. הסר ובטת"1 הכלרז, בן גתמי' הטפר עזרא מת ניט וטהצק

 צ"ל ט בשלשה בטשת בבה"ג אבל ובמח"1, תענית במגילת עךצא כסו הטרשה בעשריםתקנתי
 ועשרים. בשלשה בטור רצבא וכן בו הלנשהנעשרים

 5"ד רע"ג ובסחר באב תשעה ה5' שם בבה"ג וצבא זעירא. ר' אמר 6(חץנ~בצב[
 ע"ג. "ש  תענית כגמרא יצא 280 צד ובטחץע"נ
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 לנעוק איקלע עקיבה ר' )ב( תענית. תמילת מתמלל למחר הלילה כל ויאותהאוכל
 מותרן, או אמורים גוים של קנקנים ל'טעות מתענין אין או לשעות מהענ.ן טניהבעו
 טדרשא בי שאיל אחא בידיה, הוה לא המילואים, ימי שכעת כל משה שימשבמה
 טותרין, נהדשן עשר שנים לאחר נוים של וקנקנים לשעות, טתענק הילכתא ליהאמרו
 לכן נהלוק אמר כהנא רב לנן, נחלוק המילואים ימי בשבעת משה ש.משובמה
 אימרא: נושאין

 ר' השחר, עטור שיעלה עד ושותה אוכל טחי עד ינגן תנו )א(ושקמל[

 אוכל, אינו ישן אבל ישן, שלא אלא 'אנו לא רבא אמר הנבר, קרות עד אמראליעזר
 לא רבא אמר דאמרי איבא סילק. שלא התם אוכל, זה הרי ועמד ישן אבייאיתיביה

 אוכל, זה הרי ועמר ישן אביי איתיביה אוכל, אינו ישן אכל ישן שלא אלאשנו
 רקרו כגון תיר, ולא תיר נ.ם ולא נים אשי רב אטר מנמנם דמי היכי במתנמנם,התם
 מהכר: ליה טדכרו וכי סברא לאהדורי ידע ולא ועניליה

 אטריתיה כי ופורע, תעניתו אדם לוה רב( ]אטר יהודה רב אמר )א(]יזקמד[
 ואזיל. משלם לא מי )ב( נדר נודר אלא יהא לא פשיטא, לי אמר דשמואל,קמיה
 אמר מירי סר לימעמ ליה אמרו אשי רב לכי איקלע אידי הרב בריה יהושע רב)ג(
 רב דאטר להא מר לה סבר לא וליפרע, מר וייזוף ליה אמרו יתיבנא, בתעניתאלהם
 רבא דאמר הוא, חלום תענית להם אמר ופורע, תעניתו אדם לוה רב[ ]אמריהודה
 חסרא רנ לנעורת, כאש לחלום תענית יפה רב אמר גוריא בר חטא רב אמר מחמיאבר
 אמי רב רבי תנא אשיאן מניה בעי )ר( בשבת. ואפילו יוסף רב ואמר ביום, ובואמר
 אכיל לא והא עליה קיבל ושתיה אכילה שיטעום, מהו בתעניתו ששרוי מי אטימרי
 תניא כלום. בכך ואין פועם ליה אמר מתהני, קא והא עליה, קביל הנאה דילמאאו
 כמה, וער כלום. בכך ואין טועם בתענית שרוי ברכה, צריכה אינה מפעמת הכינמי
 יחיד בריה יצחק לרב יהורה רב אדבריה )ה( רביעיתא. כרי עד אמרו אסי ורב אמירב

 טתקיף לרוטא, נואל בין אומרה, והיכן תענית, של תפלה מתפלל תענית עליושקיבל
 ואי )ו( תפילה, בשומע יצחק רב אמר אלא לעצמו, ברכה קובע יחיד וכי יצחק רבלה

 או בשנת בתענית שיושב ומי פי, אסרי לרצון 'היו קמי אומרה אדביר ולאאשתלי
 שמתענה, וצינור )ז( פי. אמרי לרצון ביהיו אומרה תפילה, שומע בו שאין טובביום

 ובסר;"ג שם, בפירש"י ועיין עוקבא מר רשיי לגי' שם, גמרא לגינזק. איקלע עקיבה ר'3(
 לניניה.בטעות

 שם ונסה"ו ונסרע"ג שם גנה"ג ג"כ השא ושוהה. אוכל מתי עד ת"ר 6(פזהטם
 שם. בבוד'ג וכהוא סטו תיבא וכאן משונה. הפסחא ושם ע"א י"ג תענית בגמרא המא 281(זע'

["Oph])' בגמרא הדא שם עסח"1 בסרע"ג החנא שם בש"ג שעדה. ינ "סי 
 ונטהר שם, ובייצג בגמרא שדכא 103 רנ אמר יהודה רב אטר לפניט ותקנתי ע"ב י"גתענית
 כמח"ו גם כ'יה ואזיל. כהטלם לא טי 3( רב. אמר יוצדה א"ר וצ"ל יהורה רב אטר ג"כהגי'
 ואזיל כנטלם לא מי ובכה"ג אחרינא, וליוסי לסחר וטיזל לשלומי בע' מצי לא מי הגי'עגמ'
 אבל בסרע"ג, יצא וכן אסי רב לבי הגי' חטם שט, גמרא ט'. טזח8ע רב נ( חרא. ליומא אולסחר
 י"ד ברכות אשיאן. מנטו בעי ד( אשי. רב לבי ג"כ איתא ובטח"ובבוד'ג

~vy 
mv'v1 'בועס 

 כמהע"ג שט כבהרג עעבא ע"ב, י"ג תענית ברטט. יצחק לרב עעדח רב אדבראה ס( סיעם.ד"ת
 הו'בור ז( "פסק". ורשם שם, בח"ג ארכיר. ולא נשתלי ואי 0 א'. קבל ערך ערוךועיין

 ולדבריו נתן רי בשם זאת אביא האבודרחם ע"ב. יזח רקףג בסדר רק בפה"ג ליתא ט'.שמתענה
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 שלא ם. אבל ענים, ויאמר וממתענה, ט. לפניהם יורדו! ן )יורדין( טתענה, לא ציבורושליה
 מבעוד ושיקבלו צריך תענית עליו שקיבל ויחיד )ח( עלנו. לוט* אפשר איטתענה
 בתעניחא יהיכ הוה כי ששת רב )י( למחר. נתענית אהא המנחה בתפלת ולימא )ם(יום,
 אדם קיים המקדש שבית בוטן לפניך וידוע גלוי העולמים רבון הס, אמר רטצליבתר
 בתענית ישבתי ועכוביו לו, ומתכפר ודטו חלבו לפניך ומקריב קרבן, וטקרבחוטא

 חלבי לפניך שיחשב אבותינו ואלהי אלהינו ה' טלפניך רצון יהי ודמי, חלביונתמעפו
 ותרצני: המזנח נבי על מונה כקרב! טמר שנתמעטוורם.

 מרות עשרה שלש לומר אצלנו מנהג r'w נתן רבינו אטר והכי )א(]תקענה[
 בציבור, אלא לבדו בתפילה לאסרו ליחיד רשות ואין בציבור, אלא לבדובתפילתו
 לבם וטכונין רחמים ומבקשין צדקה ועושין תענית ביום מתפללין כשהציבורולואי

 להם, ועונה רכים של תפילתן טואס ואין עליהם מרחם הקב"ה שבשמיםלאביהם
 ועם סשה עם ברית הקב"ה וכרת )ב( ה'(, ל"ו )איוב ימאס ולא כביר אל הןשנאמר
 י'(, ל"ד )שמות ברית כורת אנכי הנה שנאמר ריקם, חוזרת תפילת! נראיןאנותינו
 הצדקה טן תענית גדולה אלעזר ר' אטר )נ( בציבור. אלא אותו אומרין איןלפיכך
 : בסמונו וזה בטפודהה

 בה לחזור רוצה ואינו בידו עבירה לו שיש אדם ~rsl תנו )א(]תקמט
 שנעולם טיסות בכל פובל ואפילו בידו שרץ שחופם למי דוטה הוא למהוטתוודה,

 )משלי ירוחם ועחב ומודה שנאמר פבילה, לו עלתה סיד זרקו מבילה, לו עלתהלא
 מר אטר )ב( מ"א(. ג' )איכה בשמים אל אל כפים אל לבבט נשא ואוטר ייינ(,כ"ח
 עלי נתנה ביער כאריה נחלתי לי היתה דכתינ טאי רב אטר פוביה דרב בריהזופרא
 היורד הגון שאית ציבור שליה זה ח'( י"ב )ירמיה שנאתיה כן עלבקולה
 : התיבהלפני

 ג"כ אז הביא תקס"1 סי' או"ח הטור ען בהתחלה, גסרע"ג הנזכר נתן רבים מן הוא המאמרכל
 לא אז תענית. עליו שקיבל חחיד ס( 282. צד בטח"1 גם חטבא בב"י, שם ועיין נתן ר'בשם
 בשיתים ום סרע"ג המנחה. בתפלת וליטא ע( בסרע"ג. רק בסה"1 ולא בפה"ג לאוצבא
 בב"י ועיין שם שהביא מה תקס"ג .סי' טור ועיין ע"א, י"ז ברשת ט'. נטשת רב "קטנים.
 כבת"ג. שגא נלא במח"1חעבא

L~pa)6 ט'. מדות עשרה שלש *מר אצלימ מנהג שאין נתן רגיש אמר "כי 
 או"ח בטור יצבא צן 282( לצד רנ"א סי' בסח"1 הובא וכן ע"ב, ע"ה דף רע"ג סדור טןלקוח
 הלקם ובשבלי ", סי' תענית ה' ובמנהיג התענית תפשת בסדר באבודרהם והגא יכן תקם"ה,סי'
 בפוף שם ובהערות 20 ס" נ' ימת הגדולים שט ועיין גשן, נתן רי יכטי זה הביא כ"טסי'

 א"ר נ( שם. בסרע"ג וסובא ע"ב י"ז ר"ח ננאה. עם ברית הקב"ה וכרת 5( ס"ה. סי'הספר
 בטח, ותענית ט"ב ה' כבת"ג המבא ע"ב ע"ב ברכות הצדקה. סן יותר תענית גרויהאלעזר
 ע"א. ריש ל"ה שלפגיו במאסר רע"גובסדור

 מנם 282 ומח"ו שם רע"ג וסחר שם כה"ג עבירה. בידו שיש אדם ת"ר 6(]יץקנפ1[
 אטר 3( אהבה. בר אדא רב בשם אובא ולפנים ע"א, ט"ז תענית מגמרא היא תוף, נאמרשם
 שלם מאטר המו"ל הסגיר רע"ג מסדור שם. גבה"ג מסבא ש"צ ע"ב ט"ז תענית זוטרא.סר

 אבל עכ"ל, לכאן נעתק עטשת סקוסו כאן אין כי הצון ושאיש עד הסגרתי בהערה שםוכתב
 רג אטר נחלתי לי היתה ומן מיותרות הם דוכחי' הוא למה לאו "aw1 המשת רק כאן איןטשת
 עמה"1. בסחר ולפנית בכה"ג עיעבא כסו לנכון הואז!פרא
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 עשרים ואטי התיבה לפני שירר אליעזר ברי טעשה תבנן תם )א(]תקמז[
 לפניך[, הטאמ סלכם ]אנש ואמר עקיבה ר' אחריו ירד נענה, ולא רננות )כ(זארבעה
 העם כסטרי! ונענה. עלינו, רחם מלכס אביע אתה, אלא סלך לנו אין טלכמאבית
 על סעב.ר שזה אלא מזהן, גדול עהה לא ואמרה קול נח ]הנאה טזה נדול שזהלומר

 טירותיו: על טעביר אינו וזהסידותץ
 להתפלל ]הראוי[ הגון ארם טעבירין התינה לפני וכשמעבירץ )א(נתקמח[

 ורגיל, מקח התיבה לפני מעכירין בתפילה עטרו תענית, גס כדחק )ב(ולהתענות,
 תע )ג( : בתפילה שלם לבו שיהא כרי ריקפ, וביתו בנים 6 ]שיש[ )שאין(ומי
 ל0 )ואיז יגיף, אלא התיבה לפני מורידין אין והצם, זקן שם שיש אפילורבק
 נאה, ופרקו ריקם, וביתו בשרה, יגיעה לו[ ויש לו ואק טיפפל אוטר יהודה]רי

 ובנביאיסי בתורה לקרות ובק. ערב, וקולו נעימה, לו ויש לעם, ומרוצה ברך,ושפל
 נילן, הברכות בכל ובקי ובהגדות, בהלכות ובמדרש במשנה ולשנותובכתובים,
 טן ריקם שניתו חסדא רב אמר ומשני ריקם, ביתו היינו לו, ואץ מפופלואטרינן
 בילרוהשי רע שם עליו יצא שלא אביי אמר נאה, ופרקו אמרינן ותוהעב.רות.
 ח'( י"ב )ירטי' שנאתיה[ כן על בקולה עלי ]נתנה ביער כאריה נחלתי לי היתהשנאמר
 ר' אסר ]חטאן )אחא( ר' אמר לה ואמרי רב אמר פוביה כר סטרא רבואמר
 הגון: שאינו התיבה לפני היורד ציבור שליח זהאלעזר

 ציבור שליח מתיבתא מקמי ושאילו )א(]תקמש[
 שיודעיי

 עליו
 שבשמים, לאביהם שמרוצה סי תחתיו אחר ולהכמס להוציאו עתן הדיןבודא. שאלה צריך זה רנר הני, ואוחינו תחתיו, אחר ולהבנים להוציאו מהו רעיםדברים
 נחלתי לי היתה אמרו כבר כן א.נו ואם רופי, סכל ונקי וישר צדיק צריךדהוא
 מתמיו, הען, שאינו התיבה לפני היורר ציבור שליח זה ח'(, י"ב )ירטי' ביערכאריה
 וביום הכפורים וביום השנה בראש שכן וכל תענית, יום בלא ואפילו בחול,אפילו
 אמר יהורה רי ששמע כסו )ב( בהן להיות וצריך כרחמים להרבות שצריךתענית
 צריכים אע כך כל השתא בילדותו, רע שם עליו יצא שלא עד ]כו'[ לו ואיןמאפל
 ציבור שליה ובשביל )נ( אותו: מסלקין שכן כל עליו מרשם בילדותו,אפילו

[a~s)6 כשא ובמה"ד שם רע"ג ובסחר שם גבה"ג מונא אליעזר. בר, טעשה ת"ר 
 גטו ד"א !גמה"! !גסרע"ג !נכה"ג ברכות הג" כגמרא רננות. נ( ע"ג. ב"ה תעניתכגמרא
 רגבת.ושניט

 גמה"1 והובא ע"א ל"ה רע"ג מסרור לקוה התיבה. לפני ינשמעבירין 6(המקמח[
 וחכם. זקן שם שיש אפילו ת"ר ג( ע"א. ט"ו תענית תעגית. גבי כדתנן 8( 182.צד

 ע"א. ט"ותענית
 מקמי הגיי ושם ע"א ל'.ה רף רע"ג מסחר מגע מתיבתא. מקמי שאיל 6(]תקמפ[

 ועיין יעשיבו. לישיבה נשאל זה " סי' הלקט שגלי בעל הביא וכן הירהבה, מן שאלו והייעסתעא,
 הגי' 288 צד ובמ"ע הטקטיקת ספר גשם קט"ז סי' ח"א אמץ דפיין זה כעין ב"ו סי'בפרדס
 רנ בשם זה שהב"ש נ"א סי' תשונה שערי הגאונים בתשישת יעיין מתיבתא ריש topoשאיל
 מבור וליח ונשבל נ( ע"א. ט"ז תעגית לו. ואין מטפל וכשניע כמו 1( ע"ש. גאוןהאיי
 שם כאוץ המקצועות מס' שם, רע"ג בסחר ג"כ הנא הנטיבת, טן ג"כ שלחו ה"ע שדרו.שטא
 גאון. ירצראי רג בשם זחמשא
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 ולומר )ד( מתוקנין. שמעשיו בוטן אותו מסלקין ואין הוא כשר סומא שדרומוטס
 אלא הותם. אינו לנלוה המרבה להגון ציבור שליח כשמגיע ראוי כךסלזצת
 יש מנהגות, הרבה סליחות[ זובהתחלת בסליחות,מתחיל

 שמתחיליי
 רחמ.ך על כי

 נטעשים ולא בחסי לא שמתחילין 1.ש וסליחה, ריצוי בפסוקי שמתחילי! וישהרבים,
 יבאו: בשר כל עדיך חסלה שומע שמתחילכן ויש לפנז,באת

 החמישי צום בתמוז, עשר שבעה הרביעי צום של  רצענית )א(ותקז[
 התעניות וכל בטבת, עשרה העשירי צום בתשרי, שלשה השביעי צום באב,תשעה
 בשתי מנהג וכך : במנחה בין בשחרית בק משה, נויחל אלא בהן קוריןאין

 בשבת, נאחד נין בחמישי בין בשני, בין )ב( ציבור, שעזרין תענית וכל :ישיבות

 יש ובכולן בטנתה, בין בשחרית בין משה ויחל קורין וברביעי במגלישי]בין[
 וכן בנעילה: כפיהם[ טשאין מנחה שתחת מיו"כ חוץ 7בסנחה )ג( כפיםנשיאת
 ישיבות: נשתימנהנ

 יפה רב אמר נוריא בר חמא רב אמר מחמיא בר רבא אטר )א(7תמנא[
 בשבת: אפילו אמר יוסף ורב ב.ום, בו חסדא רב ואמר לנעורת, נאש לחלוםתענית
 עגומה ונפשו חלום הרואה יוחק ר' אמר פדח רב אטר טריא נר חטא רב אטר)ב(
 הוא, טבא עונין והן חזאי, פבא חלמא ויאמר אדם בני שלשה בפני יפיבנועליו

 שלוטות: ושלש פריות ושלש הפיכות שלש ואומר וכו', רחמנא ליהויפבא

 אבל.הילכות
 מותר דהו כל אפילו שביעאה יומא עייל נר טן אבל )א(7תקנב[

 היום טקצת לן דקיימא אבלו, ~קמין )בימי( )ב( נהינא דהוה מילי ובכל]נרחיצה[
 יוסי, שיתא אפילו יומין, תרין או יומא הר רגל מקטי שכבא שכיב ואיככולו.
 אלא ככולו היום מקצת אמרינן לא סיניה לאבילות רגל לה דחי דלמניאואע"נ
 אסרינן ודאי שביעי אבל רגל, דעייל עד )נ( אכילות ביה נהינ דטעלי יוטאכולא
 נגולו: היוםמקצת

 גם אנובא בשמו. תקס"1 סי' או"ח בטור והשא שם רע"ג לשון סליחות. ולוארי(
 238. צרבסח"1

Dpn])6 בסדור חסר זה ישתות. בשתי מנהג וכך כו' הרביעי שם של תענית 
 ת"ב של משחרית חוזן בשחרית, מפטירין אין וגבולן סיים ושם 288 צד במחט חינגארע"ג

 בין בשני בין נ( ישיבות. בשתי מנהג וכן אסיפם באסף ומפטיר גנים תוליד כישקורין
 ובסח"1 בסרע"ג שהוא כמו הוספתי ןבמנחה. נ( ע"ב. ליה צד בסרע"ג הובא זהבחטישי.

 הוספה נמצא שם ובמח"1 תקסיו, ט" או"ח מור ועיין כפיהם, ער כפים מן המעתיקודינמיט
 ת'.ורשם

 פרת רב אמר טריא בר חטא רב אמר ג( ע"ג. י"ב תענית רבא. אסר 6(]תקנא[
 יוחנן. א"ר פרת א"ר אם. בר הונא רב אטר הגי' הטס ע"ג נ"ה ברכות יוחנן.א"ר

Cu~N)6 בפרדס הובא וכן אג4 הלכות 'ג בה שביעאה. יומא ;ייל כר מז אגל 
 ב' " בב ה כ אבק. בימ' נ( קטנים. שינויים יש ובכלם 284( )צד רע"ר סי' ובלחת רצ"אסי'

 ג בבה נמצא זה אחר רגל. ד;ייל ?ר ג( ג. בבה לנכון והובא אבלו קמי זצ"ל ובמחטובפרדס
 במחק. ,wr,,s שם בפררם גם ונמצא נו' הונא רג דאסר אחד מאמרשם
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 )ב(ם* כלה. ולהכנסה המה להוצאה הורה תלמוד מבטלין )א(ןתקננ[

 ביום בו בגדיו את יקרע ולא ראשון, יום עד יהאבל לא שנה נים טה לושטת
 rwn' יום ער יתאבל לא סח, לו שמת בשבת שמועה יום היה ואס למהרהו,עד
 קודם ימים שני סת לו מת ואם ראינו;, מ.ום אלא אבלו ימי שנעת יחשובולא

 מפסקת, ואינה אבלו, ימי משבעת לו עולה שבת )ג( אחד, .ום אפילו אוהשבת,

 : בה כתיב עוננ מעמאמאי
 בהו. נתיב שטחה פעמא מאי rtsiv ואינן טפסיקין רנלים )א(ותקנך[

 אפילו אחד, יום אפילו הרנל, לפני קברו אבל ברגל, שקברו כנון עוליי, אין דחיהיכי
 רקאטרת והא ארבסר, ]להון דהוו נופי' ורגל שנעה, נורת הימנו בטלה אחת,שעה
 ואם עולה: שלשים לענין אבל שבעה, לענין טילי הני עולה, אינה ברנלקברו
 ובראש ועצרת בפיסחא שלש.ם. נגירת הימת נפלה הרנל קודם ימים שמונהקברו
 או אחד יום אפילו הרגלים אילו קורם ארם ימות אם וסוכות הנסורים ויוםהשנה
 הימת ונתנפלה יותר, אבלו ימי שבעת טהג ואינו פוסק, עליו הרגל ויבאשנים
 הלכה לן דקיימא המועד, ימי QYI] )עד( יום שלשים מונה המועד ולאחר שבעה,נזירת
 טאי כרגלים, הכפורים ויום השנה ראש אומר גמליאל ר דתנן )נ( נמליאל,נרנן
 שמואל אמר מנשה בר גירל רב ואמר )ג( לזה. זה המועדים כל הוקשופעטא
 : גמליאל כרבןהלכה

 ומותר שלשים, נזירת הימנו נתכפל הרנל, קודם שבעה השלים7תקנה[
 אנל פונ, וביום בשבת אפילות דליכא ואע"נ צרכו, כל ולעשות ולרחוץלכבס
 בחטי!: ורגליו ידיו פלו ורחיצת הם'מה, תשמיש כמו נוהנ, שבצנעהדברים

 ללוות ומותר ליה, מלקינן ראשון פוס ביום שקבר ישראל )א(]תקנו[
 למיקסר להם אסור דישראל ועברים )ב( התחום. בתוך ראשון פוב ביום המתאת

 עמסים נו מתעסקים ראשק מום סיום מת רבא ]דאטר )ג( ראשק, פוב ביום]מיתא[
 מה השנה, ראש של טובים ימים בשך ואפילו ישראל נו מתעסקים שני[ טובביום
 טוב ויום דשבת טלאנה לענין עברים אבל נוים, עמסים ומאי בביצה כ!שאין
 ובתך ובנך אתה הלאכה כל תעופה לא דכתיב למיעבד, ראסור למריהאיתקש
 לרירהו אסירי לסיעבר,  למריה דאסור מלאכה כל י'יד(, ה' דברים ) ואמתךועבדך
 להו: טחען קברי ואילטיעבד,

6ןקנגי
 בגמרא קוא וכמח"ו גפררס  היובא שם גה"ג רירה. תלמוד מבטלין  6(

 ברבי יהירה ר' ע% עליו  אמת אחר מאמר עור זה אחר הובא ובפררם ע"ו.ובבה"ג י"וכהידוח
 יתאגל לא כשגת מת * שמת מי 5( כו'. המת להוצאת תורה תימור מבטל  שהיהאילעאי
 אבלו ימי שבעת יחשוב ולא כו' מת לו שמת בשבת שמועה ים היה ואם כוי ראשון יוםעד
 וקורע הסנין מן שכת לו עולה בשבת שמועה לו שבאתה מי : איתא שלפניט בכה"ג ראשון. מיוםאלא
 ולסחר א' ליום 4 עולה ויטבת כה"ג בשם ת"ב סי' סוף יו"ר הטור הביא גן בשבת,באחר
 מפסקת. ואינה אבלו 'מי משבעת לו עולה שבת נ( המרדכי. הביא וכןקורע,

~vQ 

 ע"א י"מ
 ט'. עולה שבת והלכתא וכתב בכה"ג!העא

 ישם. בגמרא היא 286 ע' ובמחיו שם בכה"ג מיבא מפסיקין. רגלים 6(]קנקנך[
 גבה"ג. ורוגא ע"א כיר שם גידל. רג ממר נ( ע"א. '"ט מ"ק רתנן.צ,

 שם. כה"ג ט'. ונגדיםגן קם. בתיג ראשון. גין-ט שקבר ישראל 6(נתמנו[
 עיט. 1' ביצה הוא והמאמר ונמחת מהסדור נ' גכי' וגם בנהרג שדשא נסו שיספתי רבא. ראמרנ,
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 רשי*סדנא216
 זצלשים בוסך טקרוביו אחר או אסו או אביו שמה ע מ ש אם]תקנו[

 באה יום שלשים לאחר ואם יום שלשים ונדרת אכילות ימי שבעת טהניזם
 : ככולו היום ומקצת אחד, יום אלא נוהג אשהביפעה

 אבל להם טיממא כהן נהגים במרשת האמור נל ן נ ב ר תנו )א(]תקנחי
 מאביו בין נשיאה ואחוש מאסו, ]הבתולה[ ואחותו אחיו הוסטו עליהם,ושאנל
 אויתו ועם אמו ועם אביו ועם בעלה עם ואשה אשתו עם אדם ומתאבל טאמו,בין

 : סתאנל אים בורץ אבלבזמירם,
 תיפרף שטא לו מודיעין אין מת לו שמת חולה ן נ ב ר תנו )א(הומנפ(

 עגמת טסני לקשים ומקרעין מלסניו, הנשים את ומשתקין לו, מקרעין ואיןדעתו,
 שפא נר רפים אסר )ג( אשתו. מפני חמותו ועל חמיו על וקורע )ב(נפוש,
 : הבריות על מתעה ונמצא שחוק, לידי ירגילם שמא ח.קו בתוך תימק יניח לאאבל

 )וכפיית( המיפה בנשיית חייב ימים שבעת אנל ן נ נ ר תנו )א(נתקם[
 : ]כפויות[ )זקופות( מיפות על אלא אותו, טברין ואין הראש,]וכסייח[

 )ה(מיפה על יבעבע בו נס לט אם אבל לבית ההולך ן נ נ י תנו )א(נתקמט
 לגביה על מילתא, ליה איתיליד רבא )ב( זקופה. מיפה על יברוד1 לאו ואםכפויה,
 בר ]אבא[ )רנה( ,קיף, רבא ]טעומי[, )טשמיה( נר אבא דהוה מרת בראבא
 מררבק: כהאי דעתא ביה לית כטה אסר ]נפה[, זקיף( )לאטניומי

 בעסקים לטעפ יכול אם למקום ממקום ההולך )א( רבנ! תנו]תקמנה
 עמהם: ינלגל לאו ואםימעפ,

 ביתו, טפתח משיצא הטיפות, את כופין טאימתי רבנן תט )א(]תקמט
 גמליאל ר' כשמת מעשה העלל. משיסתום אומר יהושע ר' אליעזר, ר'דברי
 העלל ונשנסתם מיפתכם, כפו אליעזר ר' להם אטר ביתו, טפתח כשיצאהזקן
 הזקן: פי על כפיס כבר לו אמרו מיפתכם, כפו יהושע רי להםאטר

 הטנחה ט! שבת בערב הטיפה את זוקפין מאימתי רבנן תפ )א(]רזקסד[
 שתחשך, עד עליה יושב איט אעפ"כ הונא רב בר אבא ר אמר )ב(ולטעלה,
 : אותה וכופה חוזר אחד יום אלא טהנ שאיט אע"פ שבתלמוצאי

 כופה הוא בלבד סימתו לא מפתח 1את הכופה רבנן תנו )א(]תקפה(
 טפה מקומות בעשרה מיפות עשר ואפילו ביתו, בתוך לו שיש הטיפות כלאלא

 288. ע' וכמח"ו בכה"ג הסבא ע"ב כ' ס"ק כהנים. בפרשת ובאמור כל ת"י 6(]תקנח[

 שם. שם חמיו. על וקורע 3( ע"ב. כ"ז מ"ק מת. 6 שמת ח~ה ת"ר 6(]ולקנת[
 ט' תישק יניח לא אבל רבתי באבל תנא פפא רב אמר שם בגמרא פפא. בר רפרט אטר3(

 בסדור. שהיא כסו ויבאוכבוד'ג
 289. ע' עסח"1 שם בבדו'ג השא חייב. ימים שבעת אבל ת"ר 6(]ינקם[

r~epn1)6 רבא 3( שם. הבירג חיבא ע"ב כ"1 ס"ק אבל. לניח התלד ת"ר 
 טלתא. ביה איתרע הגי' ובגטרא שם בהרג שילתא. למזאיתיליד

 שם. בכה"ג והובא ע"א כ"ז מ"ק לסקס. ממקום פיל 6(שתקסים
 שם. בבה"ד חיבא שם גמרא הסטות. את כופין מאיסתי 6(]וזקפג[

I~obn1)6 בר אבא רי אמר 3( שם. גביך'ג הסבא שם גטרא ט'. מאיטתי ת"ר 
 ומנא. בר רבה אטר בגטרא דרגא.רב

 שם כבחיג לבא שם גטוא ט'. הטתה ת"י 6(השטסה[
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 היהה ואם מיטותיהן, כופין כול! מהן אחר שמת אחק ןחמשהן ואפילו כולן.את
 נמלמל בן שמעת רבן ווקמה. אלא )ג( לכפותה, צריך אין לכלים מיוחדתסיטה
 אטר אירי בר יעקב רי אמר מאליו. נופל והוא הקרביטין את טתיר דרגשאומר

 ערסא )נ( שמואל אמר דרנש, מאי גמליאל, בן שמעון כף הלנה לוי בן יהושער'
 : 1דנדא[)דמאי(

 )עריצי( גבי על כסא, נבי על מיטה, נבי על ישן יננן תנו )א(זתקס1[
 המיפה: כפיית קיים שלא יוחנן רי אמר יצא, לא קרקע גם על מכולן וגדולה1אוריני[

 שנאסר מעוטד, קריעה וכל )א( לקרוע, חייב שאמרנו הסתים ועלנתממו[
 כל על נשמה יציאת בשעת עמר ואם )ב( כי( אי )איוב מעילו, את ויקרע איובויקם
 על משובח, זה הרי מיפתו טרחה טחים כל ועל )ג( טסת, לקרוע הייב ישראלמתי
 נשטים שהיו או )ד( פוב יום או שבת ערב היה מגונה. יה הרי אסו ועלאביו
 אינו רצה חולץ רצה כולן המתים כל ]על )ה( : משובח זה הרי מיפתו עלמגלמי!
 רצה ]בעסקו[, מטעפ רצה כולן המתים כל על )ו( חולץ. ואמו אביו עלחולץ,
 לאחר מספר רצה כולן המתים כל על )ח( ממעט. ואסו אביו ]על )ז( סטעטאית

 בו שינערו עד )ם( פרע מנדל אמו ועל אביו על מספר[ איט רצה יום,שלשים
 ועל אביו על שלשים, לאחר הטשתה לבית נכנס כולן המתים כל על )י(חביריו.
 טריעות )יב(ולשמהה הונא רב בר רכה אמר )יא( חודש. עשר שמם לאחראמו
 קשיא לא יום, שלשים ולמרסות לשטחה והתניא לאלתר, ]ליכנסןסותר
 כל על )יד( ]בפורעסתא[. )בפנריטא( הא ]בארישותא[, שופא( )כשר הא)ינ(

 כלשון זוקפו, אלא לכפותו צריך אין דרגש איתא: ובבה"ג שם במח"1 ח"ה זוקפה. אלא3(
 דגדא ערסא שלא אמר הגי' ושם שם בגמרא ב"ה בח"ג: לשון הש כן דגדא. ערסא נ( שם.הגמ'
 אדם ואין הבית שר לכבוד עשויה מטה פי' וכתב דגדא ערסא ג"כ הביא א' גד ערךוהערוך
 בגמרא. כפירש"י ועיין על"ישן

 שם. בגמרא ועש שם בכה"ג ב"ה כו'. מטה גבי על ישן ת"ר 6(]יזקסד[
 ואם 3( כו'. מגלן דמשמד קריעה ע"ב, כ' מ"ק מעומד. קריעה יכל 6(]יזקסז[

 שהיו או 1( ע"ש. ע"א כ"כ שם מתים. כל ועל נ( ע"א. ב"ה מ"ק נשמה. ~יאת גשעתעמר
גשמים

 ושמעתא ומסקנא שלפנינו א' בכ"י הובא זה ואחר משובח. זה הרי מיטתו עי מזלפיי
 שכתב מה עם להסיע שייכות ואין יצחק. גר שלמה וחתם לה קאמר רחשה יוחנן דרידמילתא
 הרי המאמר אחר 289 צד במה"1 וכן ב' בכ"י ונמצא שלם דף פה חסר כי אמנם מיניה,לעיל
 רשמעתא ומסקנא סיים: ובסוף חולץ, אינו רצה חולץ רצה כולן המתים כל על : השא משובחזה

 ד' הערה תקפ"ב סי' בסוף להלן שתראה כמו לה, קאמר רחבה בברכת יוחנן דר'דמילתא
 והובא ע"ב כ"ב מ"ק חולץ. רצה המתים כל על ס( הספר. לפנים החסר את הוספתיואני

 שם. בבה"ג הבבא מע"א כ"ב שם ממעט. רצה כולן המתים כל על ו( אגל. ה'בבה"ג
 עלפ( אביו. ;ל עד אביו על מן המעתיק ורוטמיט הוספתי, כו'[. ממעט ואמו אביו ןעל1(
 פירש"י חבריו. בו שיגערו ;ר פ( ?'ב. כ"ב שם יום. שלשים לאחר מספר רצה שלן המתיםגל
 שיגערו. 'ל וצ שיגרעו ;ד בטעות ובמח"1 מדאי, יותר פר; גידל שכבר חבריו בו שיערוער
 כ"ה הונא. רב בר רנה אמר *6( שם. שס ט'. המשהה לבית שנס טלן המתש כל על*(

 בפירש"י עיין מריעות. ולשמתה י3( הנה. בר בר רבה אמר שם בגמרא אבל במחט, וגםבבה-ג
 הא באר"טותא הא ותקנתי טשטש הלשון בפנרימא. הא שופא כשר הא 1, שם.ובתוס'

 ארישתא ערך כערוך הובא והמאמר שם בפירש"י עיין ובכה"ג כגמרא שהוא כמוב16רענ1תא
 צ"ל בשנרנא הא בארשייתא הא בטעות 1'טר' במחזור יעי השלם. ובערוך הערוך גפ"יעיש

 גבוי,ג. ותובא שס גמרא ספח. קור? כולן המתץ כל על ידןבטרעטתא.
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 רבה אטו קפה לט. את שינלה עד אטי ועל אביו על מפח, קורע 4רמשים
 אהיוה ואין יזא(, א' )ש"ב ויקרעם כבנדיו דוד ויחזק דנתיב שיא מאי אבהובר

 חלוקין ועשרה בנדים עשרה לטש אפילו כולן המתים כל על )פז( מפפח.מוצתה
 מעכבת(, ]אינה ואפירעסתו )יז( טלן את קורע אטו ועל אמו על העליון,קורע
 תחתון קורעת אשה אומר אלעזר[ ןבן שמעק רבי האשה. ואחד האישאחד

 סנדיל רצה מלן המתים כל על )יח( העליון. את וקורעת ותחרת לאחוריהוטחזרהו
 כל אומר ידידה ף מבדיל. אמו ועל אביו על מבדיל, אית רצה שפה,קמי
 מאי אבוס א"ר חיסלה. של קרע אלא אית שלו, שסה קטי מבדיל שאיתקרע
 י"ב( נ' )מ"ב קרעים לשנים ויקרעם בנגדיו )דוד( ויחזק רכתיב מצדה ד"רפעמא
 כל על )יפ( כשנים. שנראה אלא שנים, cnw יודע איני ויקרעם שנאמרהכהשמע
 שולל אמו ועל אביו על שלשים, לאחר ואאחה שבעה, לאחר שולל כולןהפתים
 אחא כי כבודה. טמני לאלתר שוללתו והאזלה לעולם. מאחה ואית שלשים,לאחר
 אביו על בכלי, קוטע רצה ביר קורע ]רצה )כ( כולן המתים כל על יחצן א"ררבין
 קורע כולן[ הטתים כל על יוחנן א"ר אנא בר חייא א"ר ביד. קורע אמוועל

 מנחוץ. קורע אמו ועל אביו עלמבמנים,
 מלפסק וכפל )ב( כפל, מדרשו בית שטת חכם יננ! תט )א(נתקסם[

 לבית נאים הכנטת ובני )ג( בטלין. שבעירו מדרשות בתי שמת דין בית אבסדריו.
 בצפק. יושבין בדרום בדרום, יושבין בצפון יושבין היו מקוטן. את ומשניןהכנסת
 ההם שבעה יום, שלשים אכילות ימי בפילין, כולן מדרשות בתי שטתנשיא
 תער, ובהעברת המיפה ותשמיש הסנדל ובנעילת וברחיצה ובסיכה במלאכהאוצרים
 מנעלו, ונועל מיפהו וטשטש מלאכתו עזשה אך אילו, בכל אסור שבעהלאחר
 הטיפה בתשמיזצ אשרה אביה בפיתת ואשה אדם. ככל הוא הרי יום שלשיםלאחר
 טהנת אינה וברגל ובשנת לבעלה. מותרת ואח"כ אבלה, ימי בשבעה בעלהעם
 : נקי ובנד בראשה נקי צניף לובשת אלא אבילות,בהם

 בסיכה ברחיצה בסלאנה בה!, אסור שאבל דברים אלו )א(]תקםמ[
 בטשנה ולשנות ובכתובים בנביאים בתורה ולקרות המימה, ובתשמיש הסנדלבנעילת

 בנו וטת מעשה )נ( מותר. לו צייכים רבים היו ואם והגדות, בהלכותבמדרשות

 כל על ו"( אבהו. י' אמי הגי' ובמחט 1בבה"ג בגמיא אבהו. בי רבה אסר18(
 "עשרה חומלות בכה"ג יצבא וכן שם גמרא חלוקין. ועשרה בגדים עשרה לבחר אפילוהטתים
 ועיין ואפיקרשהו הגי' שמח"ו ונתב"ג בגמרא מעכנת. אינה ואפירקוסתו "( ליתא.בגדים"

 כל על ש( הדברים. להכפיל ואין הארכתי ושם ק"ד הערה שקלים פסקא דר"כבפסיקתא
 כל על *ש( בכה"ג. היבא ע"ב כ"כ שם ס"ק גמרא שפה. קם' מבדיל רעה נולןהטתים
 שדכא כמו רציפתי כו'[. קורע ]רצה כ( שם. כבח"ג חיבא שם גמרא שולל. כילןחמורים
 שם. neeלנכף

 ליהא זח סדריו". מלפסק "ונטל 3( ע"נ. נ"ב ס"ק עסת. הבם ת"ר *(]רצקכודמ
 אצל הוא שם ובכה"ג בגמרא הכנסת". לבית באים הכנסת "וגני נ( בסחת. גם היבאבגמרא
 שסדונשקר

[topn])6 *כ'ש ס"ק ט'. ובוים א V'p בע וטת סערה ו( שם. גגוד'ג הרבא 
 חגלילי. סלת ליתא ונגודצ וסטרא לגלילי. יוסי רבישל
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 וסתה )נ( כולו, היום כל ודרש המדרש לבית ונכנס נציפורי הנלילי יוסי ר'של
 כולו: היום כל ודרש שערים, בבית רבי שלבתו

 וצלום, בעולילת אסור הראשונים ,ימים שלשה אבל יננן תע )א(]תקש
 רב אטט )ב( : ומשיב שואל ואילך מיכאן שואל, ואיט משיב שבעה ועדפשלשה
 ]כוכבא[ ההוא בטקומו. רושנים אדם ננ; עשרה באים מנחמים לו rNf טתתעדה
 ליה אתחזי בדוכתיה, ויחיב ואזיל בהדיה עשרה דבר יהודה דרב כשיבבותיהראוה

 : דעתי שהנחת דעתך תנוח ליה ואטרנחילמיה
 שלא אבל כל שטואל אטר אביטי בר תחליפא ב י אמר )א(]תקעאן

 טיחה. חייב טזייה מן שקל ולא קרע דלא אבל )ב( מיתה. חייב פרם ושלאפרע
 אבלו. בימי טיפתו לשטש אסור אבל רכתי באנל תנא סמא בר רמרם אסר)נ(

 שמחו מי )ר( גוייתו. את חזירים ושמפו אבלו בימי מיפתו ששימש באחדומעושה
 של עצמות המוליך )ה( ואוכל. מחיצה עושה או אחר כבית אוכל לפניו,מופל
 : מותר פחד ספני ואם עליהן, וירכונ החמור נבי על יתנם לאמת,

[sppnl)שנייה ביתו, מפתח יצא אל ראשונה שבת אבל רננן תנו )א 
 ]ואים )ב( בטקומו, יושב שלישית שבת במקומו, יושב ואינו ביתו, מפתחיוצא
 ובבונד רפה בשפה להם טחזיר שלום לו נותנים אחרים ואם אדם, לכל שלוםנותן
 אסור, ותיני ראשק רגל אומר יהודה ר' )ג( אדם. ככל הוא הרי רביעיתראש[
 לו הגיחה פו"ר, ביפול ]משום )ד( לאלתר אשה נושא בנים לו אין מותר,שלישי
 : פרנ]ס[תן מפני לאלתר[ משא קטניםבנים

 סיקל שערו הכביד זה אחר זה אביליו תכפוהו -rla תנו )א(]תקעת
 בנתר ולא בטים במסמרים, ולא בתער חסדא א"ר )כ( נמים. בנדיו ומכבםבתער
 : בחול ולא)נ(

[~ppnl)שלשים כל ונישואין אירוסין סעורת לעשות אסור יננן תנו )א 

 לא גם כגמרא ליתא זה נולו". היום כל ודרש שערים בבית רבי של גתו "וסחה"
 כמח"ו. הובא וכן הריצף גירסת היא בן רק שם בגה"גהובא

 אמר 3( בכה"ג. ייעב" ע"ב כ"" מ"ק היאשינימ 'מים שישה אבי ות"י 6(נתקש
 שם. בבה"ג wllrn ע"א קג"ב שגת מנחמים. לו שאין מת 'הורהרב

ן
 ולא קרע דלא "אגל ג( ע"א. ב"ר מ"ק אבימי. בר תחליפא רב אמר 6( ]תקעקע

 שהש כסו טזייה, טן שקיל או !צ"ל שם, בבה"ג והונא בגמרא ליתא מיתה. חייב סזייה מןשקל
 ע"א כ"ד מ"ק מפא. בר רפרם אמר ג( מיחה. חייב ממזייה דשקיל או קרע דלא אבל :גבה"ג
 מת. של עצמות המוליך ס( ע"ב. כ"ג שם עיין לפגי!. מ!טל שסחו סי ד( בכה"ג.והובא
 ע"א. י"ח גרנותעיין

 ט'. וקם טחן ]ואיט ג( ע"א. כ"ג מ"ק ראשונה. שבת אבי ת"ר 6(נתקעתן[
 כסו כנה"ג וכ"ח טדכר ואינו במקומו ירטג שלישית הגי' מגמרא כמח"ו, עזה!א כמותוספתי
 שלוטים כל ת"ר המאטר התתלת לפניט וחסר שם גמרא אומר. יהודה ר' ג( גגמרא.שהש
 ןספני ד( רגלים. שלשה עליו שיעברו עד אחרת אשה ליטא אסור אשתו טחה לנישואין,'ום

 לאלתר. עד לאלתר מן המעתיק והשמיט הוספתי, וכו'. מ"רביטול
 שם. שם חסדא. א"ר 3( בבוד'ג. כסובא ע"ב י"ז מ"ק אביליו. תכפיתו ת"ר 6(]רעקענ[

 בדיל. ולא נסי גריס ע"א י"ג בתענית אמנם באהל, ולא הגי' שם עגט' הבח"ג, הביא !כן ' בחול. !לאנ(
 וטט' ע"ג נ' כתותח יום. שלשים כל אירוסין סעודת לקשות אסור ת"ר 6(]רעקעף[

 בפה"ג. ותיבא פ"זשסחות
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 אמה או שזן יצל אביו וטת אשחה ופתו סווג וייט טבוח פכחו היה אם אבליום,
 בעילת ובועל לחופה, הכלה ואת החתן ואת לחדר, רמת את מכניסין נלה,של
 שבעה טןנ ואח"כ מ12תה, יטי שבעת ועהג מתו את קובר כך ואחר ופורש,טצוה
 האין וגשום, בין ישגה ואשתו האנשים, בין ישן הוא הימים ובאותם אבלות,ימי

 כלה של ואסה חתן של אביו ודוקא יום, שלשים כל הכלה טן תכשיטךמונעין
 לא:[ כלה של ואביה חתן של אמו]אבל

 את קושרין אין דבריו, לכל כחי הוא הרי הגוסם יננן תנו )א(נתקעה[
 פבורו על המיקר ודבר טתכות כלי נותנין ואין נקביו, את פוקקין ואיןלחייה
 ואין וי(, י"ב )קהלת הכסף חבל ירתק לא אשר עד מבאמר שימות, שעה ]ער)ב(
 הסלח נני על ולא החול נבי על לא אותו מפילין אין אותו[ טדיחין ואיןסכין
 הוא למה רסיס, שופך וה הוי בו והטגע עימו, עת סאמצין ואין שיטות, שעהעד
 אסור גברא דמית איתתא )ג( נכבה. סיד אדם בו שנגע כיון הטפפטף לנר דומהוצא

 ]אסיר נוכראה גברא משום מ"פ דאבילות, רברכתא כסא לה לגנדורי אחרינאלאינש
 או בנה א אמה חטן אית ודאי אבל דיליה, ילאו לאיתתא כסא לשרוריליה
 :ן ראבילותא כסא אינהו לה לשרורי דטי שפיראחוה

 דנר, לגל nnDY טתעסקין אין הציבור ם, הפורשין כל )א(]תקש(
 ושמהים, ושותין ואוכלין ובאין לבנים, וטתעפפין לבנים לובשים וקרוביהםאחיהם
 אומר הכתוב ]ועליהם )ב( עליהם מתאבלין ואין מקום של שונאי שאברוממני
 : כ"א( קל"ט )תהלים אשנא ה' משנאיךהלא

 טדאי יעזר הטת על הטתקעשה כל רב אמר יהורה נ ר אמר )א(]תקעו[
 עתר לו תטרו ואל מדאי, יותר לטת תבכו אל ת'.ר בוכה. הוא אחר מתעל

 טכאן ולתספורת, לגיהוץ שלשים להספר, שבעה לבכי, ימים שלשהמכשיעור,
 : ממת יותר עליו מרחמים אתם אק הקב"ה אטרואילך

 המות, טלאך לי סח דברים שלשה לוי בן יהושע אשר )א(]תקעם[
 שאני ספני למרנלותיו, ולא לטראשותיו לו תשב אל לבקיו החולה אצלכשתכנס
 חוזרות וכשהנשים רבו. לפני כתלטיד לפניו ושב התעמף אלא ומעיינו, ומיכןסינן

 וסייפי בפניהם מרקד וצאני ספני לפניהם, תעטוד לא מת של מיפתומאחורי
 נוטפות פיפות שלש מת, הוא וכיצד לחבל. רשות לי ויש ביניהם, שרפרףשלופה
 דברים משמונה וזו )נ( מסייח, באחת מוריקות, פניו באחת מת, באחת החרב,טן

 שנונע ומי ידיו, רוחץ ואינו המרחץ ניח טן שיוצא מי ידיו[ לרחוץ אדםעוצריך
 ומי במת, שנונע וסי חולצם או טנעליו שנועל וסי ציפרניו, שנוטל ומיברנליו,

 טין. שיטות שעה ןער נ( בכה"ג. ההונא ה"ה פ"א שמחות הגסס. ת"י 6(]תקעה[
 ורשום שלפניו במאסר הכה"ג לשון הוא גברא. דמית איהתא נ( שם. לנטן שומא כמוייספתי
 שט. בפה"ג שהובא כמו המאמר סיט המפתי ואני"פסק"

ן
 אבל. ה' סוף הבח"ג חינגא ה"י פ"נ שמחות מס' הצ'טר. מן הפורשין כל י ]תקעתן

 ונמצא ווספתי המרחץ. בית מן שיוצא סי תקמיח סי' לוך עד כו' אומר הנתש ןועליהםגן
 242. צד במחיולנכון

 שם. בב~ז'ג ושבא ע"ב נ"ז מ"ק רב. אמר עערה רב אמר 6(]1זקעז[
 ע"א נ"א בדכות עטן המות. מלאך לי סח דברים שלשה לוי בן עעשע א'ו 6י]תלעתן[

 שסוטת. שער אלעע ה81ת עיין דברים. משמונה וע ג( אחר.גסגטן
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 הלסודו חכם תלטיר אם ידיו, רוחץ חציפ באכצזו קחצגע ומי כליו, אתומטפלה
n1Wb,מיחוש: ידם טדעש יצא הא טר אם מטר 

 אלא לשלום לך לו יאמר אל דשת טן הנתפר יוחנן %ד )א(]תקעפ[

 והנפטר ט"ו(, ט"ו )בראשית בשלום אבותיך אל תבוא משתה שנאסר בשלום,י
 לך לאבשלום אטר דוד דוהרי לשלום, לך אלא בשלום לך לו יאמר אלמחבירו
 י"ה( ד' לשמות לשלום לך למשה אטר יתרו ואלה, והלך סי( פיו )קנ'נבהשלום
 : והצליחוהלך

 סותרים עירו לבני ונודע לו, נודע ולא מת לו ת ם ש מי )א(]תקפ[
 אניסת שעת עד עליו חל אית התורה ro אואנלו מצוה לסעורת לומההיודעים
 : מ"ר ממשבע, אלא טונה אימ וגולשים שבעה שהרילב,

 יש הרנה אבל ולילה, יומם שבעה כל לאבל יאש עמיפת )א(נתקפתי
 לידי באים הם כך ]ומתוך עליהם משהקים העולם שהאוזרת טסני נוהניםשאין
 חיקו בתוך תינוק יניח לא אבל כדאמרינן )ב( דגנייות על בשחקם וסהגניןשחוק
 בחטיו אשש כבוד אמרו לא הבריות. על מתגנה ונמצא שהצק, לירי שטבחםטמני

 כנימתם וכ"ש לא, בפניה שלא אבל ובפניה, בלבד, ימים שבעה אלאובחפתו
 אנילות, עטה ונוהג טיפתו כופה שנינו שכך חודש, קיצר שנים השטחהלבית
 : בלבד המפה כפיית אלא כאןאין

dtpnl% שאלתו, פרש לא הוא החניק מן ]אביליםן ם א וכששאלתם 
 הוא המניין טן שואל, הוא המזק ולברכת ולתפילה לקרושה עשרה לעניין אם ידעאכן
 הפק, לברכת האי תניא כי ואוקיטנא הטניין, מן ואכילים חתמם בכתובות ששרפ%

 )נ(רב דהא הצמק, מן אינם אנילים ודאי אמר רנ)ה( עכשיו, לס אין דחבהוברנת
 וטסקנא )ד( המניח, טן אבילים ואין בעשרה, אבילים ברכת הרוויהו דאטף יוחנןור'

 : יצחק בר שלמה לה. קאמר ]ברחבה[ )בחובה( יוחנן ררי דמילתיהדשמעתא

ן
rtwpnl )6 הגי' מ"ק ובסוף ה6י אבין ר' הגי' ושם ע"א פ"ר ברטת יוחנן. א"ר 

 לוי. א"ר הובא ר"צ סי' סוף בפררם וכן לוי. א"ר ובמחט ובבוי'ג חיתא, גר לויא"ר
Ee~nl)6 242 צד במח"1 הובא וכן ר"ג סי' סוף בפררס המא מת. 6 שמת מי 

 מת. 6 שמת מי ומתחיל . מעשה" פי על והוראותיו שלטה רבים שדברי ליקוטין ואילך "שכאןורשום

 לתקן יש ובפרדס שם ובמחד שם בפרדס הובא כו'. טבל ראש netnw 6(]תקלש
 ע"ג. היו מ"ק חיקו. לתוך תימק יניח לא אבל כדאמרינן נ( וכמח"ו. לפנינו שיעגאכחו

 נשאל כך: המא 249 צד במח"1 כו'. המניין מן ]אבילים[ אם מששאלתם 6(]תק*נמ
לרבית

 שלמה,
 המנין, טן אבילים אם מישאל והשיב לאו, אם דבר לכל המניין טן אבילים אם

 ע"ב. ח' דף בכפרת. ששנים נ( יצחק. בר שלמה חתם ובסוף כו' שאילתו פרט לאנצא

 דשמעתא וממקנא ו( סע"א. ח' שם כתובות עיין תחייתו. ראטרי טחנן ורי רב כהאג(
 כי אלא ע"ב ח' שם ובגמרא לה קאמר ברחבה תקנתי לה. קאמר רחובה יוחנן דר'רטילהיח
 אחרים משל ראשותן סעודה האבל את כשמברין ברהבה פירש"י ברחבה יוחנן ר'קאטר

 גהוס'. r~r1 אבלים ברכת שם ומברכין ברחבה אותו מברין חיו שב( )כ'ו במ"קכדאמרינן
 ומסקנא ד"ה ;ד שם וחסר שלם דף נשמם שבכי"א ד' הערח תקוזז סי' לעיל חעיחתיוכבר

-רשסעתא.  אשר העריתיו את וערכתי ז"ל באבער שלמה ר' החכם בעקשת הלכתי ח"ח ער 
 מקומות ומראה הגומת חזספהי דבריו את למלאות אחריו באתי ואנכי ברכה אחריוואוקיר

 פרייטאנן. יעקב אני הכימתי הספר טוף ועד שמכאן התערמן חטוגח, טחשנרצלבצע
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 והיתר איסורעניני

 טהם, אחת ון בעוף כנגדן בבהמה חכמ.ם שסט הטרפית כל )א(]תקפנ[
 פרפה, בעוף ירך שמופת כשרה, בבהמה יד שמוטת טריפה, בכהסה ירך שטומת)נ(

 עוף כנף על שלמה מרבנו נשאל ונם )ג( בריאה. תיברק )כשרה( בעוף נףשמוטת
 נשגר אס וכן והשלך, הפרק טן חתכיה]ו[ אכל מטרסא, לא בכנף ואטרשנשבר,
 במקום הבשר נחתך )ד( בנפיחה. לבודקה וצריך לריאה חיישינן התף לצדלמעלה
 טבל נשתייר אם נידין[ שלש יש ]בנהמה הנידין. צוטת במקום יבדוק הניריןצומת
 אם עשרה, שלש יש בעוף )ה( כשרה, שלישן ]כעובי שלשה( )בעיבי ואחדאחד
 בשר רוב אם לחוץ ויוצא העליונה ברכובה העצם נשבר )ו( טרפה. מהם אחדנפסק
 אסור, וזה זה קיים )חופה( בשר רוב אין ואם אסור, והאכר מותרת בדגנהקיים,
 ונהמה אסור אבר לאו ואם סותר, וזה זה קיים בשר רוב אם הארכובה טןלסמה
 שנשברו בהמה נ"ל הנאונים רבותים הורו ועוד הגירין. צומת בשר )ז(כמקוםסותרת,
 כשרה, קיים אים ובין קיים בין והעור ולמטה הארכובה מן העצם ונשבררגליה
 : חושיאל בר חננאל רבב הורה וכן טרפה, לאו ואם כשרה קיים העור אםולטעלה

 שעליו ארכובה הוא התחתון פיק העוף. ברגל פרקים שלשה )א(]ר]קפד[
 עצטו השבירה שסרק אלא העיק, כשר ברובו או בחציו נחתך )ב(]אם קשקשיםכעין
 שם שנדבקים מקום עצטו הפרק בראש נחתך אם אבלן החי, מן אבר טשוםאסור
 ופרק הנידין. נצמתו הראשון שבאותו מרפה, לשני ראשון פרק הניריןצומת
 לחוץ שיוצא אע"ג )נ( העצם שנשבר כיון ולמטה מחציו הנידין[ צומת שם]השני
 )ד(האבר רובו את תופין ועור ובשר העצם נשבר אם ולכך הנידין, צומת לבדוקצריך
 סותר, והע"ח אסור כולו האבר רובו את חופין ובשר עור אין ואם )ה( כשרה,והעוף

 שם יר. שמוטת . . . ירך שמוטת כ( ע"א. סוף נ"1 חולין הכופות. כל 6(]ר]קפט
 בפרדס עי' שחיגר, שו"ב בהלכות שמואל רבים לשון ממש וזע ע' אות שם בריס ועי' ע"אג"ז
 גם 126 עי ק"ד סי' האורה ס' דגרי לזה והשיה קכ"ב. סי' 98 ע' הגאונים ובמעשה רמ"וסי'

 טריפה. כשף גף שמוטת איתא: הסדרים מס' תמ"ב. סי' ח"א בארז ועי' )866( רל"א סי'פררם
 הלקט בשבלי וריבא צ"ה סי' 96 ע' הגאונים מעשה ר"כ, פרדס שלמה. סרבת נשאל וגםג(

 נשבר אס עוף כנף על רבית מאת נשאל הסדרים: ובס' ע"א(. ר"ר )רף נ"נ סי' טרפותהלכות
 שמואל רבימ לשון הבשר. נחתך י( גנפיהה. לנדקה וצריך לריאה חיישינן הגוף בצדלמעלה
 רי"ז. ס"ס בפרדס שלמה לרביה טרפות בה' ועי' קכ"ג, סי' 98 ע' 01עה"ג רפו סי'בפרדס

 גפרדס ליתא זה מין עשרה. שש התל הסדרים ובס' בכ'"ב וכ"ח עשרה. שלש יש בטףס(
 צומת בשר במקש ו( ע"ב. ע"1 חולין עיי העצם. נשגר 1( שם. במקן?'ג כ"א רטשסי'

 צומת שיוט צנקרין בשר במקום המררים: ובס' הגירין, צומת שם צנקרין במשם בכי"בהגידין.

 י"ז. הערה % ע' שם ובמבוא 98 ע' סוף במעה"ג ועי'הגידין.
 הלקט ובשגלי ת"ר סי' רוקח צ"ה, פי' 96 ע' מעה"ג ר"כ, סי' פרדס 6(]יתקפד[

 כשמגס הישון הסדרים ובס' זצ"ל. שלמה רבינו בשם הובא ר"דן ]דף כ"ג סי' מרפותהלכות
 שיוצא אע"ג ג( הפרדס. לשון ע"פ כת"י ג' בכל החסר השלמתי וכו'. נחתך ]אם נ(מאוד.
 תורת שם אין ולמעלה מהגיו אבל הגידין, צומת לבדוק צריך להצן ידכא שאינו צ"ללחתן.
 96ן ע' גמעה-ג כדאיתא ןהלוי, מנחם בש'ר רכ'א סי' כפרדס הביא וכן וכו' ולכך הגיריםטסת
 ו:! סי' גתהצ"1 רס"ן של מרבותיו ןאחד הקדרם רבינו מפי יהודה ברי יוסף ר' שפירש כמוודלא
 רובו עד קמא סרובו שמסיט והמעתיק במעוד'ג חמר רובו. את חופין ;ר כו' והעוף האברד(

 בסי שיבא אחריו הגא וגם זה דין וגשר. עור אין ואם ס( משמגת. הישון בפרדם וגםבחרא
 בהמה. רגל מרין שם והנידון שהיבר, בריקה בהלכות שמואל רביע גשם '-ח סי'ם

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



283 רשיור

 תופין וכשר עור ואין העצם אותו נשבר אם לשף הדבק הרחב 1714 שלישיופרק
 נם העוף נם מוהר רובו את חופין ובשר עור ואם העוף, ונם האבר אמוראיחו
 את וירהיב שיטתח לא רובו את חופין ובשר עור ]אם[ )את( בודק'ן וכיצדראפר.
 שלמים שהיו כמות לזה !ה השברים ומקריב שהיה כטות האבר ימתח אלאהמכה
 תניא בתוסשהא רבי טצא )ו(ועור : מיעוטו או רובו חופין אם ובשר בעור יעייןח"ז

 עושה, הוא כיצד פסול אותו מקיפין וכשר עור ואין לחוץ ויצא היעצםנשכר
 : מותר ושאר ומשליכומפלו

 !ה הרי טעם בניתן בו יש אם הנשה ניר בו שנתנשל ירך )א(]תקפה(
 בשר באותו טעם נותן ירך אותו אם אחר בשר עם ירך אותו נתבשל ואםאסורה,
 אבל שנתנשל אלא שנו ולא )ב( אסירא, חתיכה נעשה עצמו דירך אסורשנתבשל

 : לניד שטגיע עד ואוכל קולףצלי
 ששים בחתיכה ואין בקדירה בשר חתיכת על חלב פיפת )א(]תקפח

 רפליפ יפה לנעוריה תקנתיה מאי חתיכה נאותה בס' לשעורי וצריך הטיפהלכפל
 : הטיפה ולשער נבילה סירי חתיכה ההיא מפיקהאיסור

 לאכול ואסור חלב סעודת למני כחל שאכל באחד ראיתי )א(]תקפו(
 שיניו שטן בשר שתסתלק כדי שהה או שימו קינח לא אם סעורה באותהחלב

 ]חטפ[ לא ואם חלב אחרת בסעורה סיר לאכול אפילו שיעור אין לסעודהוטטעודה
 : שיניו בהוך הנכנסבשר

 אפרוח של בנופו בקרירה שנתבשל לב רם נבית ראיתי )א(]רזקפח[
 קצה נפשו שהיה ממט אכל ולא באפרוח בששים רבי והתירו כנרייהן בונסרך
 ששים באבר שאין הנוף משאר נסרך שהאבר לבדו באבר נסרך היה אםעליו.
 בקדירה הלב נמצא אם אבל כולן, החתיכות כל ואסור נבילה נעשה עצטוהאבר
 כשהן יוחנן ר' ]אמר )כ( בששים. לבטלו טצטרפק ובשר המרק כלל נמרךשאינו
 ובחתיכה ובקיפה ברופב מששים אחד שיהא אותו טשערין בששים[ הפרודמהשרין
 בקדירה דאמרי[ ]איבא אי'( )אי' קדירה בשולי המתאספין בשר של דק דק קיפהובקדירה:

 בתוספתא, מצאתי ושד : איתא בכי"ב אמנם הסדרים בס' וכ"ה גתגפתא. רבי מצא ושיו(
 ליתא. ובמעודג ובפרדס ת"ר, סי' שם ברוקח ג"כ חזבאח ת"ד דחולין בפ"גהיא

 ובכ"ג שם. גמ' שנו. ולא ג( כמתניתין. ע"ב צ"1 חקין שנתבשל. יפר 6(היזקפה[
 נצלה. 'אבל חסרוניםובס'

[1Dpa)6 במשנה. ש"א ק"ה שם חלג. מיפת 
 ה"ה סיגיו החט לא אם וכו' רבי ואסר : הסדרים וגס' וט'. נאהד כאיתי 6(טזקפז[

 לאכול ר' ואסר חלב סעורת לפני כחל שאכל אחד ראיתי ע"א: ק"ג רף 826 פאריםבקובץ
 על 205ן ]ע' ס"ו סי' ח"ב תאורה הס' ועיין שיניו נחטט כן אם אלא סעודה באוהדחלג
 [ *184 ]ע' תס"ג ס" ח"א בא"ז פעבא אחריו, בשר לאכול בא אם שיניו לחטט וצריך וכו'חלחל
 שלמח. רביה שהשיב תשובותבוט

 ועיי'ים 129 ע' ל"ז*** סי' ח"א האורח בס' וכ"ח . רני. כבית ראיתי 6(]יזמפדט
 ח"ג חיים שארחות פ"א וסי' ע"ב ס"ס בתחצ"ו שבא שם וכלשיט 202( ]ע' ליה ס"סבמ"כ
 יוחנן. א"ר ג( רכ"ה. ס"ס ובפרדס ע"ז ס"ס וגתח"צ ע"ז סי' ח"ב השרה בס' ועיין 866.ע'
 עד בעיטים מן השמיט והמעתיק שם. ריס ועי' חנינא א"ר הגירסא ולפנינו ע"ב *ךץהסיין
 כלקאן וכו' בס' האישר את משקרין לנכון איתא הסדרים וגס' כתב, ע"פ חזשלטתיכבחטים
  סשערין. כשץ כ"ח שסהשק
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 רשיסדור284
 על לחוץ המים מן יצאו נמה מים בדלי ההתעות מן החרסין משליווין )נ(ראומריןעצטה
 ואיבא )ד( אסור. לאו ואם האיסור בטל מוציא שהאיסור מנטות שהמים מוציאין אםיד

 ואנן 1שנתמעטן  שנתמעך קודם שם כשנפל ראש אם קדירה דבלעה במאיראמרי
 אומדי! בו ששים בהיתר דאין שם ]שנפל[ לכסות שנתבשל לאחר אותומשעריק
 היתר שם היה תחילה שם שנכשןנסל לפי ]ההיתר( )ההיא( טן קדירה בלעהכטה
 דאיפליגו וניון )ה( סשערינן. לא עצטה בקררה אבל הקררה, בבליעת מתמעטהרבה
 במאי אלא עצמה בקדירה משעריק דלא לומר יש אנל היא, דאורייתא רננןבהא

 דהתם תחילה שם שנמל כמו האיסור דמשעריק היכא מילי ודגי )ו( קדירהדבלעה
 בא שהוא נמו האיסור לשער באנו אם אבל קדירה הבלעה בהיתר טשערינןוראי
 דהיתרא דאטו )ז( קדירה דבלעה במאי משערין אי! אז כבישול מצוטק לפנינועכשיו
 1שהיהן )שהוא( מכמות ונתמעט נבלע האיסור שאף בלעה לא ודאיסוראבלעה
 הוא אם אבל היתר שהוא כגון להקל טילי הני עצטה בקדירה טשערינן לא)ח(וכי
 מאכל בה שביחשו חולבת כף או בשר שבישלו ]חולבתן קדירה כנון איסורשל
 רבה היתר כולן על ואם איסור חתינות הקדירה כל וחשבינן לחומרא אזליכןבשר

 בכף: רכו לפני מעשה רבי ראה וכן )ט( אסור. לאו ואם סותרבששים
 חתיכות עם שנתנשל דבוק כנר על נתן. בר יהודה ר' של פירוש )א()תקפתן

 דפוס רה"י 43ליון שכתוב מה הביא ז' אות שם בר"מ וכו'. ההרסין משליכין דאומריןג(
 מים מלא בכלי החתיכות וכן ההרם'ן את משליכין אם אומדין עצמה, בקדרה א"ד וז"ל:שונצינו
 האיסור בטל האיסור, שמוצע מכמו ס' מים מוציאין אם ירם על לחוץ המים מן יצאוכסה
 שם רשיי לשון וכו'. דאמרי ואיכא ד( בסדור. לפנינו האמור וזהו עכ"ל. וכו' אסור לאוואם

 הזון אימא: שם ברשיי היא. דאורייתא רננן בהא דאיפליגו וכיון ס( שלפנינו. נדפוסבחולין
 בש"מ עי' וכו', בקדרה משערינן ולא לחומרא, אזלינן היא דאורייתא ואיסורא לישנידאיפליגי

 שונצינו שבדפוס מגליון הניא שם ובד"ס ליתא שם ברש"י דמשערינן. היבא והנ"מ 1(שם.
 תחילה שם שנעל כמו איסורא דסש;רינן היכא מילי הני קדרה דבלעה במאי משערינן וכיוז"ל:
 וכו'. בלעה דהיתרא דאטו ו( וכו'. באנו אם אבל קדרה דבלעה במאי משערינן ודאידהתם
 ברפוס הגליון כלשון הוא הסי' סוף ועד מכאן משערינן. לא זני ס( שלפנינו. בדפוס רש"'לשון

 וכן 9( קי"ר. סי' ח"א האורה ובס' ותל"ה תל"ד סי' ברוקח ועיין שם. בר"מ שהביאשהצ'ט
 מעשה. יקר בר יעקג רגי' מו' ראה וכן איתא; שם שבד"ש בגליון מעשה. רביראה

 בפרדס שינויים בקצת הובא הסימן כל נתן. בר יהודה ר' של פירוש 6(נתקפץ[
 מורי מפי שמעתי כך סיים: ס"ד סי' בסוף גטם 201ן ןע' ס"ה סי' ח"נ האורה ובס' רכ"רסי'
 שנמצא נגד, בדין ס"ה לסי' למטה מוסב שזה רש"ג המנוח המו"ל העיר וע"ז עזריאל,רני
 ולפ"ז נתן, בר עזריאל ר' חתם התשובה ובסוף ע"ב, בסי' ולותיר צרפת חנמי בתשומתנמי
 לס' .במבוא ועיי.ש וכו'. דבוק כבר עזריאל רגי מורי מפי שמעתי כר ס"ה: ס" בריש שםצ"ל

- י"ב! הערה 1,ך ע' מחכים לספר במגוא שכתבתי ומה 46 ע'האורה  ריש בפרדם אמנם 
 סינאגאגאלען דער ליטעראטורגעשיכט; בספרו צונץ להת' ר'. לי פי' אשר זהו איתא: רכ"דסי'

 יר' ר' פירש אשר חט במקומו: כתוב כת"י הלקט שבשבלי הביא, 7 הערה 160 ע'פאעזיע
 מעשה ס' מאסף ע', סי' בתתצ"ו שם הנזכר מכיר, בר מנחם ר' דברי המה א"כ אחיו.גתן

 ב"ר גתן ר' של רבו טהורה ב"ר יצחק מר' הוא והפסק 11(נ[, ע' ימעוי'ג במשא ןע'המכירי
 שלפנינו: בסרור להגיה יש ולת"ז רבינון, ערך XXI וע' 1[נ ע' למעהיג במבוא ןעיי"שמכיר
- נחן. לר' יהודה נרן ןיצהק ר' שלפירוש  אלא כן נדמה לי ואף להלן: שכתוב שבמקום וד? 
 וגלמה לרבי ואף כת"י: בשבה"ל איתא וכו' רבי לפגי בא ומעשה וכו' להתיר רוצנווראיני
 כהטסת ןעי' לפניו מעשה ראיתי אבל וכו' להתיר רהוה שאינו אלא כך נרמהמסרייש
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285 רשץמדור

 ממני אלף הן אמילו כולן החתיכות כל אסר עצט את לבמל )ב( ששים בחתיכההגץ
 בא דם מחמת ומהאיסור ואע"נ חתיכות, שאר וכ! בשר מין חתיכות מינה,יבהן

 פעמו כפי אלא אסר )ו(לא עסו הרבה וחתיכות דטק אש ואם נבילה.נעשתה ה-
 ושלעת חוזרת ואינה לפלופ עשרה שאינה )ג( נאסרת ואינה אוסרת שהכבדספני

 לבפל ששים שליקתו ועד בישולו בתחילת)ו( שם היה ואם טעם, במתן]ונאסרת[
 נפרד כנד הילכך מותר, עצמו והוא לבליעתו ולא לפליפתו לא לחוש י(אזעצטו
 והכבר מואיל אני וחמיה סותר. הכל ששים ויש חתיכות עם שלוק אוטבהטל
 טשערינן בדיריה אטרינן רכי מיניה, דנפיק במאי לשער לט היה היתרעצטו

 דאיכא לאו אי להתיר רוצה קרייני אלא כן נדטה לי ואף )ד( איסור,כשהחתיכה
 שם שיהא ואע"ג ואטר דבוק שאיט בככר רני לפני בא וטעומה )ה( ברידיה.עפצים
 אמר נאסרת ואיפ אוסרת הככד )1( ששניע אותה וכשנוכר במיל, לא נסיעששים,
 : נוהג רבי וכן משעריק עסה ואילפס קדירה משערינן וכי שפירשתי, הדברים ככללי

[2paנתנשל כך ואחר לנטרי התרננולת טן נקרע אם )א( בבד. של סידרא ושד 
 ושאר הבשר בין בששים משעריק הבשר ושאר התבשיל עם בקדירה בין בצליבין
 התירה שהתורה אלא הוא, נטור דם הכבד כנד, מע לאו הבשר התבשיל,כל
 ומשערינז הוא טיט בשאית ומין והירקות המרק הדם התרנטלת עשאר הדםכנגד
 התכו אם רק בששים נמי והיש פעם בטחן שבתורה איפורין כשאר בששיםלטה

 אותה כל תרנגולת של בקיסקולת או בהרקה תלוי )ב(ונטצא הכבד ונשארהתרנגולת
 בדידה טשעריק וכי איסור של כחתיכה שכולה ככבד נידונית בה שהכבדחתיכה
 בשר נחשוב עצמו בפני וכשמהש הוא, בשר טין לאו דאילו ככבד ואינהסשערינן
 בשר חתיכה בכולה דטשערינן עכשיו אבל כבר סק לאו דכולהו ובקיפה, ובמרקהתרנגולת
 במרק נשאר ואם אינו, כאילו התרנעלת בשר ומסלקינן היא חתיכה מזוהתרנעלת
 אסור, לאו ואם בה תלוי שהכבר החתיכה ט! חוץ מותר, הכל ששים כריותבשיל

 פעם שנהנה כיון יהורה יר' דאליבא לוח מבירא יהודה כר' רבא ובין רב דבין)ג(
 אליבא להו טבירא והרוייהו כולן החתיכות כל ואוסרת נבילה עצטה חתיכהבחתיכה

 לטה ראי' הי' זטיכן שהגיא: תניב סי' רפט ח"א גאך'ז ועי' ע"נ[. ס"ס בתהצ"1 מיללנתנ"י
- וא'. שלמה רבינו תלמידי שכחבו במחזוריםשכחט  הגירסא לשנות שאין לי ונראה 
 למעלה, מוסטת נתן" בר יהורה ר, של "פירוש והמלות: בסחר, שלפניט כ"י ג' בכלשהיא
 רבו מפי ששמע פירוטים שכתב הריג"ן של מפירוטו הוא אולי שונצינו דפוס בגליון הרשוםוכל

 ע"א צ"1 חבויים הלכתא ד"ה ע"ג קי"א חולין בתס' נזכרו לחולין ופירוריו ז"ל, רש"יוחותט
 6*8 שזח"ה וקובץ תש"ח סי' חולין ומרדכי ס' התרומה ס' בב רש"'( )בשם טש ואםד"ה
 בחולין שפירש"י )כמו מר ר"ה ע"ב כ"ט סנהדרין ותוס' 66[; ע' שלכה 1קהלת תר"אבס"
 האורה ובס' שם, בפרדס ה"ה עצמו. את לבטל 5( תמ"א. סי' 126 6 ח"א א"ז שח ע"ב(חיו

 לי ואף י( לפלוט. שעשויה צ"ל לפלוט. עשויה שאינה ג( טעמו. את לבטל איתאותחצ"1
 ומעיטה ס( ע"',ם. המאמרהזה חסר ובפרדס נרמהכן, ואףלרבי ותחצו: האורה מס' כן.נדמה
 דתרומות פ"י וט'. אוסרת הכבד 1( הרב. לפני שבא טעשה וראיתי שם בפרדס רבי. לפנ'בא

 ע"ב. ק"' חוליןמי"א,
 128ן ןע' ק"ז.* סי' ת"א האורה בס' איבא הסימן כל צו'. נקרע אם 6(נתהמם

 נקוסבות, או בחזה ב' בכ"י בקיסקולת. או בהרקה חלף ונמצא 3( קנ"ג. סי' דלים תמיםהס'
 יכווין הטף' מן אחר אבר עם הכגד עשאר איבא שם ושזרח ובס' גקוסבולת. או המרריםעמ'
 א. ; ק' חולין להו. מבירא כריי רבא ובין רב דנין נ( 866. ע' חיב חיים בארחותזה
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 רצויסדנא256
 המאיט ~utw כמי מזנו את סלק עמו אחר ורנר ומין מין שהוא כל )ד( יהודהדרב
 דר' חנעא ורבי חסדא ורב )ו( רבה, בהקומץ ממורש וכן )ה( וטבטלו עליו רבהטית
 דבר וב.טאר ליה, מבירא -וותיה : שמעתתא לאו אי יהורה רר' אליבא נולהוחייא
 דהאי הוא, מיס ושאינו סין בבשר בשר אמילו לזה, לדמות אין להיתר שנמלאיסור
 : הלכה וכן במנחות, ממורש כן איסור, והאיהיתר

 הכשירו.וכן
 עפצים ההוא בבישול אם מטקוטו, מפל והוא בנישול שנטצא וכבד]תקצא,

 הכבד, כשיעור ששים כנישול אין אסור, והכבד תבשיל אותו סותר דכבד,כשיעורא
 נטו בעוף עדיין וההוא ממקומו ניפל אינו עדיין אם אבל מותר, והכבד אסורהתבשיל
 ששזם ההוא בתבשיל אי! ואם אסור, כולו רוזבשיל כל תהא אז ]חי[, בעודטשהוא
 כל עצמו, כבד שהוא כסו העוף נחשב תבשיל, נהאי שנתבשל ההוא העוףכשיעור
 עם נחתך העוף מן אבר ואם עוף. טאותו כבד נעקר שלא כשביל אסור כולוהעוף
 כולו כבד היה כאילו ההוא האבר נחשב תבשיל, בתוך ונתבשל בו תלוי והנברהכבר
 אז בו תלוי שהכבר הכבר מן ההוא אבר כשיעור ששים יש שאם בששים,ויחשוב
 אבל ]הכבד[ )הככר( תלוי שבו האבר הוא ואפילו אסור כולו ותבשיל הואיהא
 לעוף: וכן לחיה וכן לבהמה ובן סותר, לבדהכבד

 מציט חדשה, בקדירה לבדה הכבד לבשל מהו וששאלתם )א(]וזקצב[
 ומובהק מופלא הגאון[ אסור, בישרא בהדי בין לברו בין ]גאון יהוראי דרבנהלנה
 : אסר שהחש טה להתיר כח בט אין בדנר, וליחן לישא לנו דיש דאע"ג ]הוא[,בדורו

 פחות שלה כבר בה ונטצא שנתבשלה תרנגולת וששאלתם )א(]תקצמ
 אותו עצמו הוא שהכבד ספני מעם מה סותרת, והתרנגולת הכבד את זורקמכוית,
 בתרנטלת, טששים יותר היה לא טמנו שפלם דם בוראי הכבד, מן שפולפדם

 : מותרת ותרנגולת בכזית דם שלושיעורו
 בשר על יהודה בר' שלמה לרי )ב( בתשובותיו השיב לויה מגן )א(]תקצר[

 הלוי, יצחק רי לו אמר שכך העיד שטואל בי' מאיר ור' נמשהו, נוהג שהואבחלב

 מנחות רבה. כהקומץ מפורש וכן ס( ע"א. וק"ת ע"ג ק' שם ומין. מין שהוא כלד(
 ע"ב. שם חנינא. ורבי חסדא ורב ל ע"א.ג"ג

 ג' רף פרדס לקוטי רב"ה, סי' פרדם וכו'. הכבד לנשל מהו וששאלתם 6(]תקצב[
 יחידאי רי כבר האשגול: בשם הביא ס"ז סי' 70 ע' מיללער לר"י הגאונים לשו"ת ממפתןי"א,
 לישא שיש ואע"פ ומופלג מופלא יהודאי רי מר ממתיבת' ושרר גקרירה לחודיה לבשוליהאסיר
 שאסר. מה להתיר כח נט אין מ"מולימן

 בטיזרים אשר הנג'זה מן הגאונים גשו"ת שנתבשלה. תרנגולת ששאלתם 6(]רזקצנ[
 פחות כגר גה ונמצא שנתבשלה ותרגטלת שם: וז"ל זו תשובה הובאה 92 ע' תרמ"טןןטשרק
 זורק מכזיתא יתיר היה ואפילו לכתחילה ומותרת התרנגולת את שוכל הכגר את ורקמכוית
 שפלט רם תרנג' את אשר מה גושמו: הוא הרי שכבר מפגי טעם מה תרנגולת ואוכל הכנראת
 הכבד אסור אלא איט לפיכך בתרנגולת טששים יותר הוחג אינו שפלט דם בודא' הכבדמן

 וכו'.ומותרת
 ע"ג. מ"ד דף רל"ח סי' בפררם הובא הסימן כל השיב. לויה סגן 6י]יזקצד[

 כ"ז, סי' ח"ב הלקט כשבלי וכיה ההודה, בר' שלום לרנ שם: בפרדס 'הורה. בר שלס, לר,גן

 608. ע' 1887 החדשי ובמ"ע קפ"ח ס"ק רש"ב ובהערת ט' דף שם בבטא;"
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 אבל )נ( במשהו, בחלב בשר מצינו לא מקום בכל שהרי נך, נהגתי ההלדה טהוךלא
 נמיטהו עלו החנאד ל.ה איפש.ט דלא תנשום 'ז, ע מסכת למד לא אלעזר ר'רבו

 בשר על שמשון בר שלטה ר' הרב את )ד(שאלו במשהו. נוהג רבו כבודומשום
 חולבת כף על יקר בר יעקב ר' לפגי בא טעשה והעיד )ה( בששים, שיעורו ואטרבהלב

 כולה. לפי ולא בקרירה שנכנס לפי בששים ושיער נשר מלאה קדירה בה24הממ1
 ר' הנאון לבר בדבר, מחסיר היה ולא בששים הורה יהודה בר' יצחק ר'והרב

 הובאה רבי ולפף בששים. לנהונ הורו לותיר נאוני וכל רבו, כבוד סטם הלוייצחק
 ושאלו חלובה, קטירה סמנה שסרסו ואירע בשר, תבשילי ממרסים שנה אחתכף
 הנף היתה מתי הכף, ]למביא[ )ולהביא( ולשאול לחקור רבי התחיל טחו, רם פיאת

 כי ואף הקדירה, את רבי והתיר ימים ג' עברו כבר דנף הטביא וענה בשר, שלכתבשיל
 כך כל חוקר היה מדוע רבי, פי את שאלתי ואני בצמצום. ששים שיעור בההיתה
 ששהתה מאחר לנמרי, סותר לפנס טעם שמתן אני ידעתי ואמר ששים, שישמאחר
 ויש ששים, בו אין ואמילו וסותר הכף פגומה ואילך מיכאן אחר לילהדבף

שחולקיי
 בפסחים. דאמרינן מהא ל( בזה עלי

 )בבשר( מחובר בין תלוש בין מבושל בין צלי בין הלב )א(]ועקצה[
 פולפ. ואים שבתוכו הדם את ועוצר מצמית טתהמם כשהוא לפי העוף,כשר
 העוף ומפורק מחובר דשא אם והכבד )ב( בישולו. אחר ]קורעו[ קרעו לא אטריניןזחו

 ראם בו, שנדבק והאבר הכנד כנגד לשער צריך מנושל או בצלי אולאיברים
 כל )ו(נעשה בו דבוק כנד ונמצא טבושל או צלי והוא לאיברים ומחובר מפורקאיט
 הכבד כנגד משערין תלוש ואם נו, כיוצא לשער בס' וצריך אחד חתיכההעוף
 מבחוץ עוף של כנבו וטחתך מקלף מ' בעוף ואין ובצלי דבוק כשהוא אבללבדו

 ההוא. הגוף שאר את ומשליך ואוכל וברנליםונכנסים
 שהכבד כפני אסורין, כולן בפרור יחד שנתנשלו ייאש כבד )א(]רזקצה

 מפני נאסרת ואינו אוסרת הכבד דתניא ואע"נ )ב( בבשר ריס ונבלע הדםפולפ
 לפיכך הלכה, כן אם הוביר שלא עליה, לסטוך ר' רצה לא שלעת, השינהששבסת
 ההוא. הכבר אתאוסר

 רואש ונסלח בפרור שנתבשלו כבש של ויגלים ראש )א(טזפצז[
 הכירה, על אצלה מבושלת היתה בשר מלאה וקדירה נסלחו, לאוהרנלים
 הקדירה שאף ואסי רני את ושאלו ובקדירה, בפרור בכף טסרסת שפחהוהיתה

 שלמה ר' הרג את שאלו ו( במנה. ע' הגרול, אליעזר ר' הוא אלעזר. רי רבו אבלג(
 סי' חולין במררני נמי כדאיתא שמשון בר זצ"ל שמעון גר, סולמה ר' יחם: בפרדס שמשון.בר

 ר' ועוד רמ"ז סי' ועיי'"8 בפרדס, שם יקר. בר יעקג ר' לפני בא טעשה הרעיד ס(תרפ"ה.
 'ש ועיי 186 ע' ק-י סי' ח"א האורה בס' כראיתא יקר בר יעקב ר' וינגיד ונ"ל יקר, גרייערה
 עהום' רבנן ד"ה ?aa עתש' ע"ג מ"ר עיי"ש בפסחים. ראמרינן מהא ל מק"ט. ראף'בבהערת
 סי' בח"ב פטם 154 ע' קי"ד ס" ח"א האורה ובס' רמ"ג ס" ובפרדם ואידך ד"ה ע"ב ס"זע"ז
 י"ד. סי' עמעת'ג ע"ה סי'. התחצ"ו 210 עיציה

 אם והכבד 3( בהערגה. שם ועיין א' סי' הגאונים מעשה צלי. בין הלב 6(נתקצרה[
 ג'. קי' שם סחרור.ותא

 ע"ב. ק-, חולין רתניא. ואעיג ג( רל'ב. סי' פרדס שנתבשלו. וראש נכד 6ילשקצו[
Iapnl)6 וגקישר. לשון בשימי צ"1 סי' 210 ?' ח"ב האורה כרש. של ורגלים יאש 
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 שהוא בעלמא אבשר דהוה מידי הרנלים, בבשר האיברים דם שהריאסורה.
 נבשר בלוע דרייברים יתדם טאחר לשער, איפשר אי ששים ובשיעורנקורה,
 כדחגיא )ב( אצר הכל הילכך דאיפרא, חהיכה וחד כבשר, רנליפ להו הוורנלים,
 ומדיחו ורחיפה ממקום כוית חותך נפשה שתצא קודם בשר לאכולהרוצה
 ומדיחה שלחה אלמא נפשה, שתצא עד וסטתי! מביאו כך ואחר ושלחו יפהיפה
 שנטלה דמעמים מספר אין בששים בקדירה לשער איפשר אי בכף הנבלעודם

 אותה תולה אבל בפרור נחנה שלא לילה )ג( ובקדירה בפרור ומתנת הכףהשפחה
 מגיסה ממש ראיהם שלא זטן גל אלא לשפחה מאמין איני רב. ואמרלהחמיר.
 הקדירה. את רבי והתיר בקדירה איסור להחזיק לס אין בפרורנכף

 אחרת פעם חמין בה וההסו בשר בה שבישלו קרינה ההיא )א(]רזקצח[
 בחמין, תרנגולת ומלנו חורו חולבת, כף בה ונתנו שגס הכירה על שפיתתהובשעת
 שסלט ספני תיאכל ותרננולת ישברו והכף שהקדירה ואמר רבי לסני טעשהובא
 מבשל. אינו שני וכלי שנינכלי

 הירך gv אהד קטן עצם שלפניו בקערה רבי מצא אחת )א(פעם]תקדימן
 צומתין שהמדין מפני לכלב וזרקה רמ"ה שקורי! בשר שאותו התלוי הרגל אצל)ב(
 פעם. בנוחן בגירין שאין לפי רבי התיר עסו שנתבשל הבשר שאר אבלבו

 לצלי, אפילו איטלח דלא בסעודתא לקטיה ראתא אוורא נו ההוא )א(]יזר[
 יפה שסולחו עד דטו סירי יוצא הבשר דאק )ב( פעטא טאי מיניה רבי אכלולא
 מליחה[ בעי דלא ןנהי סליחה, בלא איפשר דלצלי ואע"ם יפה, יפה וידיתנויפה
 לצלי )נ(בשר טולחין ראטרינן )נ( בעי, מיהא לצלי סליחה לקדירה, כטליהה כךכל
 בצלי, דאיירי )ד( כלקדירה כך כל למלוח צריך אינו אבל כלומר לקדירה, לאאבל
 אונל קפן דאסרינן )ה( בו לאשל לתימקות המה רבי, ססמ אגל שלאואע"ג
 כשיילוה. נטור איסור דאית הכא שכן וכל להפרישו, מצווין אנו אקננילות

 ולאחר טמקב, בכלי ומלחום הריחום רבי, בכית דאיתנייהו יוני תרי 4(הנהו]תרא(
 סליחתן, סי מן שם ונתמצו מנוקב זכאים )ב(אחר בכלי הניחו טליחה שיעורששהו
 סמקם בכלי ושהו ההאיל רבי ואמר כרותח, הוא דיי מלוח )ב( לזמר הםנסנורין
 וטזנשלו עבטה הקדירה לתוך נהם אילו קירוי סותר,תחילה

 טוהרי"
 לא נמי  הכא

 שם. חשרה בס' ליתא הסימן שף ועד ומכאן ע"ב, וקכ"א wvy ל"ג חולין כרתניא.3(
 טממגם. והלשון הסירים ובס' בכיב ליתא זה להחמיר. אותה תולה אבל בפרור גחנה שלא לילהגן

 פ"ד. סי' 207 ע' ח"ב האורה קדירה. ההיא 6(]רזקשמק[
 188 ע' קיט סי' ח"א האורה ים' ע"ב ס" פרדס כגי. טנא אתת פעם 6(]יזלצפ[

 צ בגי .ה. רם ש19רין בוצר שאוחו התלוי הרגי אצל  ג( וכ"ט. כ"ת ס"ק רס"ב בהערתועיירת
 וכו'. שקורין בשר אותו גו התלוי הסדרים: הס' וכו', בשר  אותו גו  החולין הרגלאצל

 רבם. סירי יוצא הבשר דאין 3( 182. ע' שם ח"א האורה אוחא. בר משא 6(]תר[
 ותוס' ע"א י"א ביצה עי' לקדירה. לא אגל לצלי בבשר מולהין דאמרינן 1( ע"א. קי"גהנלין

 שם: הטרה בס' בצלי. ראיירי ד( מסבין. ר"ה ע"א י"ר וחולין האי ד"ה ע"א ע"דפסחים

 ע"א. ג"ה גטין ע"א קי"ר יבמות נבילות. שכל קטן ראטריגן ס( דמג דאיג הוא רעלידא"די

 הנשנים וטעשה 82[ ע' שם האורה רב'. בבית דאיתנ"הו יוני תרי הטע 16]ןץרא[
 ירא הרי מלוה 3( ע"ב. קל"ב חולין בתמ' שצל '"ז הערה בסוף ועי"ש 6 ע' 1'סי'

 ע"ב. צ-ז חוליןרוהח.

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



289 רש*סדור

 לא ואי דם, שום כאן ואק מלח מי אלא אינו באחרונה הטסל שלה )ג(וצירשנא
 מותר. והנשאר ווחרקין השכין )ד( הציר להוך ומק והנר מטקכ בכלינשפיע

 הטעם, ספני מלח עליה שטתנין הוא דרך בקדירה, שטעשל )א(בשר1ר2רב[
 ]אסור[ ולהצניע לסלוח אבל בשבת, אוכל שהוא למה אלא לסולחו נוהנ אינוובשבת
 שיבול אע"נ חייב, והמולתו הצבי את הצר כרתנן )ב( הוא מלאכה אבדם4חה
 רהוה כמרבא )ג( אוכלה ואינו ונמלך וחוזר עכשיו ואכלנה ,1 חתיכה אסלחלומר
 והואיל במחושל, כן לעשות רוצה אעו אעפ'כ נרמא, נרמא ומלה פוכ ביוםמערים
 שייך דלא איפשר, אי בשבת למלחו הי ובשר מלח. בלא נפסל מכושל הבשרואין
 בשבת. וליבשל ליאכל ניתן לא דהא לאיערומא,הוא

 הלב ושומן )ב( בששים. סשערינן הן שמות שמ ונשר חלב )א(]תרנ(
 ככובע העשוי חלב כדאמרינן )נ( סיקרי, חלב אלא בשר סקרי לא ההוא דקין ביןושל
 ושל חזה ושל צלעות ושל נאסר, איסור של מהלב )נ(משהו הלב בו שנפל וכיו!הוא,
 של חלב עם נתבשל ואם חלב, מין ולא הוא בשר ומין נקרא, שמן בשר ההואאליה
 הכליות חלב איסור, חלב איזהו במשהו. איסורו בשר עם ואט טעם בנותןאיסור
 שאסרוה וחתיכה הוא. נשר מי! הירך שוטן אבל הדקין גני שעל וחלב הכרםוחלב
 בשר כגון להחמיר, הנאסר ואחר האוסר אחר הולכין טעם ובאתן היא, מינהלאו

 האוסר אחר והולכין במשהו היתר של חלב אוסרת איסור של בחלבשנאסרה
 חתיכה כדאמרינן )ד( ]הנאסר[ )האוסר( אחר דהולמן במשהו היתר בשר נמיואוסרת
 ]ובצירופי[ )ובצורכי( מינה שהן טפני כולן החתיכות כל ואוסרת נבילה נעשיתעצטה
 טהן באחר ואין בקדירה בחלב חלב כנון ומצמרפין בגזירת מאיר לברי נרי )ה(איסור
 הוא: חידוש והכא ואוסרין ומצמרפין מעם ליחןכדי.

 מש את סלק אהר ורבר ומיה מין דבל )א( אשורין בכל הלכה וכן]וערד[
 מצא האישר שנפר שבשעה והוא ומבטלו, עליו רבה מינו ושאינו שאינונמי
 וכן )ג( תחילה. מים של קיתון שנמל אלא שנא לא כדאמרען )ב( מינואת

 מבתראי הח' ורבא מעם בנותן בסינו שלא איסורי דכל )ד( ושטואל כרבהלכה
 בפרדס עיי וערקין. חותכין ו( במעה"ג. ליתא הסימן סוף ועד מכאן שלה. וצירג(

 תע"1. סי' ח"א הזא"ז ע"1 סי' בתחצ"ו שהובא המעשה המשך שהע ונראה רכשסי'
 האורה ובס' לפניני שהוא כמו 1' סי' שם הגאולה מעשה שנתבשל. בשר 6(]שרט

 שבת כדתכן. 3( פיח. סי' הלקט ובשבלי רכת ס"ס בפרדס ועיין לשון בשינוי 184 ע'שם
 האורה בס' וכיה אהבה בר אדא בשיר ולפנינו ע"ב י"א ביצה כדרבא. נ( במשגה. 7'אע"ג
 כ"ג. הערה גמעה"ג ועי'שם

 תתנ"ר סי' ע"ז במרדכי וע" 10. ע' ט"ו ס"ס מעה"ג לשון עשר. חלב 6(]זץרנ[
 ע"ג סי' תחצ"1 עי' לחומרא, מזיל בזה מסמק רש"י היה הריב"ן עדות ולפי ארסת, סי'ואגש
 סי' תוך בפרדס ח"ה ט"ז סי' במעה"ג שם זה גם כו'. הלב ושומן 3( 184. ע' ח"אוהאורה
 כראמרינן ד( a~y. מ"ט חולין כטבע. העשף חלב כדאמרינן ג( 188. ע' סוף שט והאורה07"1
 דהלכה לרי נראה צ"ל בגזירת. מאיר לבר' גר' ס( ע"א. ק' שם נגילה. געשית עצמההתיכה
 לן. נראה איתא עפררס שם והאורה גמיגזד'ג וכ"ה בגזירותיו, מאירכרי

 וכן ג( ע"א. שיג ע"ז כדאמרינן. 3ן ;"א. כ"ג מנחות וסיט. מין דכל 6(]וץן-ך[
 אישרי דכל יי רסי'ה. סי' ע"ז בא"ז ועי' ע"ב, ע"ג וע"ז ?"ב כ"ט פסחים ושמואל. כרבהלכה
 כרב הלכה וכן חדל: טפי בדיוק הפסק זה השא 184 ע' חיא האורה גם' וט'. בסיהשלא

 וט'. גג"ט גסינן ושלא בטשית בסיגן שבוערה איסורין דכלהשמואל
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 ב.1 במינו גין בזמנו חמין הילכתא שעה כל במרק )ה( רבא דאמד בערטתיהוקם

 נטי בסים ושלא במשהו, במיס שבתורה איסורין רכל במשהו, טיתשאינו
 בחטץ. טיט אסו נטיס שלא דנזרינןבמשהו

 שמעון בר' )ב( מותר, לפגם טעם דצתן בחם'ן ר' הורה כן )א(]תרה(
 דפסק בשיטתיה קם טבתראי ]ד[הוה ורבא )נ( דנבילה, מקרא טעמארמפיק
 וכמה, כטה ראיות וזש ליה, פסיק ע"ז במסכת מוהר, cleSJ] פעם דצתןהילכתא

 אין דבפרק)ד(
 מעמידיי

 לפנם טעם נותן פעם, נותן טשום להאי, נחף1 למא. אסרינן
 לחוש ראין בודאי דידעינין היבא מותר, לפגם טעם דכותן ליה דפשיטא טכללהוא,

 אייבו טעמירין אין בפרק )ה(דאמרינן האי כי הוא, לסגם טעם נותן יומא, בתבקדירה
 אייבו בהדי תשתעון לא ואמרינן דטתא, טיצרי אבי גוים של פת ואכיל מנכיתקא
 מהבא ושטעיק ניעול, משום ולא הוא חתנות משום וטעמא דאפיי, נהמא אכילדקא
 מלאכול פורש אית רני וגם הוא, לפנם טעם נותנת יוטא בת קדירה אפילורפת
 בפת. מאיסות לו ורוטה הוא לפגם טעם טחן דודאי ניעולים, משוםפיתם

 בה ונתנו שכחו אחת ופעם )א( הלב בה שאנלו יומא בת קדירה ההוא]תרס
 כשירה קיבה בה שכחו חלניהם, בה אוכלין גוים והיו זוית לקרן והשלינוה)ו( חסבשר
 חלב ששתה אחר בקאן )ב(ומעשה בצונן. בה)ם( שנשתמש לפי החלב את רביוהתיר
 והיה מים, של קיתון לתוך והשליכו בספל בו חלב ציחצוחי ונשתייר אחד,בספל
 ושיער הקדירה, לתוך שבקיתון ממים ונתנו הכירה, על ורותח שופת בשר מלאסיר
 ובהתיכה וקיפה כרוטב ששים שיהא צריך בקרירה הנופל איסור )ג( בששים.רכי

מקדירה.
 נהמה עטו שאין אע"פ רואהו ישראל ואין גוי שהלנו חלב )א(]תרז[

 וכו'[. ]גדר ופורץ מטנו חורבה לירי תצא שלא אסורטמאה
 קימח בלא דנים של תבשיל אחר חלב לאכול אוסר רבי )א(]יערה[

 של תבשיל אחר ולא התבשיל אחר חלב לאכול אסור יוחנן ר' דאטר האטשום
 ושבקערה. שבפרור שספנית משום דגים של תבשיל אחר אפילו ]אלא(בשר

 שם. פסחים שעה. כל בפרקס(
 רמ"ג סי' כפרדס ודלא צ"ה סי' 210 ע' ח"ב האורה בחמץ. ר' הורה כן 6(]שרה[

 ע"ב. ס"ז ע"ז שמעון. כר' ג( יהודה. גר' יצחק לר' ההיא שהתשובה נראה ומשם ה', סי'ותתצ"1
 דבפרק י( ג'. אות שם בהאורה רש"ב בהערת ועי' וך'ב סוף ס"מ שם מבתראה. ןד[הוה ורבאנ(
 ר"ג. סי' בפרדם ועי' ע"ב, ל"ה שם דאמרינן. ס( ;"ב. ליט שם מעמידין.אין

 ומעשה כ( רמ"ח. פרדם 187, ע' סוף ח"א האורה וכו'. שכחו אחת ופעם 6(]יצדיד[
 164. וע' 188 ע, סוף האורה עי' בקדירה. הנופל איסור ג( לזה. קודם שםבקטן.

 ע"ב ל"ג דף באמרכל שיה מ"ג ס" 207 ע' ח"ב האורה גף. שחלט חלג 6(]וץן4ן[
 ושיטת 187 ע' סוף חיא והאורה רמ"ח סי' בפרדס שהגיא מחמירין וכיש רש"י כתבשכן

 וגט בעדר טמא דקר שאין שיודע היכא שמתיר גאון שלום שר רב כרעת היא שםהמקילין
 הבעש אמ"ה נסוי הפרדס שדברי ור; באמרכל(. )שם שלו cS17 בסדר התיר שטחהרבינו
 ס"מ[ ע' תרנ"ז ירושלים )דפוס ה פ ופרה כפתור ובס' הברצלונ' גרז'ל' ברי לר"י העתיםמסי
 רנ"ה. סי' בפרדם ועי' דודיו,הביא

 ונשנה 9 ע' ט"ו סי' הגאונים ס.1שה 07"1, סי' רגם פודם אוסר. רבי 6(]רצן4דץ[
 186. ע' ר"ח ח"א שהאורה כן גם העא שם וכלשוט קצת לשון בקיטור רם"ז סי' ר"תשפרדס
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 הבחם ונעי צלחה כרי להפנייה צריך לקריות נשו הפלה )א(]הרמ[
 סל4, טחמת טשכל אמשים פליח הייע נומרה דשא דוי טלה )ב( מרקב. כלי נביעל

 ן זצמעתי.כך
 סוחר. בזעוף הלב זורק העוף עם שנתבשל בעור היאחוז הלב )א(]תרט
 ולעניין סליחה( ~עמין אסרה רביצה יוחנן דרי נוותיה הילנתא )א(]תריש

 אלא אבח אמר לא דאמר כר' דהלכה )נ( טונא, האי כי כל חזיק לא סלוחדג

 וט?צ כרחזקיה טים טפוחי ואוכלין הדור נדולי כל פמכין כך ועל ביצה,לעניי!
 עולין ]אין[ שסאים מלוחים שדמם מפמ מלוחים, דנים בסתם יסוראל

 היחר בהם העם והע הרינ"ש שקורין דג אותו ולכך כרותח, הוא הרי ומלוחעמהם מם"
 נמלחים: הם וטבק )נ( עמהם, עולין מסאים rwספני

 שמהם נעשו בזה זה פעם משנהנו )אם( בבשר הנמלח )א(והלבהתריב(
 בין החלב, מן היוצא פעם וכל נבילה, נעשית עצמה חתיכה לן נדקישא אחת,חתיכה
 זה חלב וכמיסתערב נבילה, שכולו טסני אטור )ש(הכל שבו, בשר פעם בין שבו חלבפעם
 חתיכה פסקו וכבר היתר, בחלב נבילה חלב במין, מין ליה הוה הגבינה הלב לר(עם

 החש פעם טחן בה אסריק ולא )ב( כולן, החתיכות כל ואוסרת נבילה נעצרתעצמה
 גרב. הלכה וכן )נ( נבילה, טלו נעשה מתהילה שהיה שכו הלב פעם שואףטפס
 עד היהר טהג הייתי ואני )ה( שיצא נכל במיס r'D הלכה נפסחים פסקיכן ום)ד(
 אחר. חלב יתט שלא ובלבדהנה

 קרקננה אשעל בשר באותו מחט בה שימצא תרנגולת ההיא )א(]תר'ט
~ 

 שהמש
 והביאו את-וע בתרנצלת ]תרנעלת[ אותה ונתערבה צדדים, טשני נקוב והוא אפר, כמועד

 ממלח ושישי ע"ב: סוף קל"ג רף ר"1 דם, הי כה"ג עי' וכך. בשר המולח י]הרמ
 אין שסבול אמר טויהן שיעור עלוק למילתה לה ומשהי מילחו טחמת נאכל שאית כלבשרא
 האורה וט'. כרותח חש הרי מלוח נ( ע"א[. קי"ג ]חולין מטקנ כלי גבי על אלא בשרמסחין
 מחטת נאכל שאיט כך כל שטליה דבר אלא כטבהאל ועא הרי אטרינן %א 184: ע'ח"א
 וט'.סלחו

 4. עי גי ס'ש ובמעוד'ג רכ"ה סי' בפרדם עיין בעור. שאחוז הלב 6(]וערי[

 ידעתי לא כרי. דהלכה *( ע"ב. ליה ע"ז יוהנ!. דרי טותכם הילכתא 6(]יצריאמ
 כבקצה אלא יוחנן פר' הלבתא איפסיקא דלא גאון וקאטר שכתב שם ברהף וע" ומקוחכמטע

 עיין נטלהים. הם ולבדן נ( וכו'. רשרו קפרא ובר כחזקתי חלכתא מליה בדג אבלצלובי
 *18. ע'חשרת

 רכוש ס.ס ובפרדס 187 ע' האורה מס' בח"א ב"ה בבשר. הנמלח וחלב 6(המישיב[
 ס" מפרדס ע"ב קם"ז לחולין בפירושש רש"י מתשובת האמצעי חלק נצא שגבאן הסימןוכל
 ק"ו סי' כבלט ג"כ וה!כא השטו סי' ח"א !כא"ז ק"ג ס" 211 ע' האורה מס' ובח"ברב"ט
 בפרדס וכ"ח בה. אטרינן ולא נ( ציד. סי' 209 ע' ח"ב האורה בם' !ע" ע"א[. קג"ב דף1דץ
 הצר מכאן כרב. פלכה וכן נ( נים. בר איתא: שם ושהאורה שם חולין ברש"י אבל רמ"דס"ס
 ואני ס( ע"ב. כ"מ דף בפסחים. פסקינן תם 1( רמ"ז. ובפרדם 187 בהאורה ליתא בסיסןסוף
 שלמח רביט תשובות בשם ל"ג סי' ממראני לר"י המכריע בס' וצבא וט'. היתר מדגחיתי
 בר שלמה רביט בנימוקי מצאתי כן סיים: ע"ב קט"ז בחולין ובפירש"י וצוחך, שמעף בריתקטן
 ליתא שוגציט וברשש 162[ ע' Jndaica Gallia בספרו גראטס הח' אודותיו כיה"כ ]ע"טאיר
 הלכה. קבע היא כאן ער קרוש הנמצא סוהלב כה"ג, שרי פירפא אבל : וסיים האחרוטזשורה

 לר"ת בהאר ונסי צ"ח ס" 211 ע' ה"נ פאורה בס' ע" תרנגולת. ההכא 6(]יקריח[
 ונוצא התדרש: גס' אגה. כסו עג שחיא וש"ל אער, כסו ער שהיא צ( ב"ה. סי' ע"ג ס'דף
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 היתר. ולא איסור לא לגמר רבי רצה ולא שעליו הבשר עם קורקבן אותו רבילסני
 דתכן )ג( קורקבן די, עליו ויש הוא הקורקכן ט, הכשד שטא שחשש מפניהיתר
 כשר הזפק ניקב דאם וכשר הוא הזפק מן שמא ממני ואיסור טריפה, הקורקבןניקנ
 אהר ובראשה תסק אהד שבראשה 'הד, וקורקבן הזפק טחובי  בשר חוטבאותו
 בספק. כלם ועמדו היהר, ולא איסור לא אמר לא הילכךקורקכן,

 בכלי העוף על יותהין של הקיקיה 'טוסכין אנו היאך המליגה ועל )א(ןוזריד[
 רתיחה של הניצוק מקום מכל הם קרים דוסניו שהרי מבשל שני כלי דאין נהישני

 מרהיהין אין רני והשתבגי 1DY. ודמו נשרו כבשל העוף על בשטיפהששופכי,
 מרתיהין למלונ הרבה עיפית שלפניו מי הרי ואמרתי פושרין. אלא כך כלאותו
 מכה הבשר טעל ונפשט נכווץ העור שהרי נראה והדבר באהד למולנן כדיביותר
 בסדר מצאתי ואני לשיעורין. דבריך גתתה כן ואם עליו שנופל הרתיחהקילוח
 להזכו נוהגים כך ואהר שנ' בכלי ההמין תהילה ליחן שצריך נהלים גבי עלבשר
 לאחר אכל נסור איסור בזה נהגתי יכיש כמה ודאי הן לי אטר ורבי )ב( למולנו.העוף
 מנשל עירוי שאין אהרן את צו נפרשת )ג( נהמם בתורת וראיתי מצאתי זמן)כן(
 וכו' חרס וכלי קרא אהאי התם דקתני העירוי מחמת בולע הכלי אלא שניבכלי
 בו, נישל כן אם אלא שבירה טעון שיהא לי אי! כלומר בו, שבישל אלא ליאין
 לשר תלמוד ביטול, ידי כעל רותח עירוי ידי על דהוי מנען, רותח לתוכועירה
אשר

 ]תבושלי
 אלא לי אין שבירה, טעון נטי ע.רוי ידי על ואפילו ישבר, בו

 לירכו שעירה נחושת כלי 'סבירה, טעון שיהא רותח לתוכה שעירה חרס,כלי
 ואם ישבר בו תבושל אשר ת"ל ושטיפה, מריקה טעון שיהא מניין,רותח
 שעל למדין אנו ומיכן נרושת. לכלי היש בכלי האמור את ליתן נחושת,נכלי
 מבמל אבל רבלע, משום 1'טטיפה מריקה טעונ'ן הן לפיכך בולע, הכלי העירויירי
 טעון עירוי ידי רעל פשיטא ליה, שבריא קא מאי מבשל העירוי דאילו ט"מ,אינו

 אין התרנגולת על הנשפכין הרוההין מים מינה שמע אלא בישול, ירי כעלשבירה
 )הכלי( צואר, שטיסת בלא )ד( נמלנ העוף אם אלא לאוסרו העוף ]אח( )ואין(מבשלין
 אין אבל בנה מהמיר אני מקוס ומכל הרוהחין, עירוי ידי על הדם את בולעהעוף
 ברכה. עליו תבא והמחמיר בכך,איסור

 ששמונה מנהג שמהמבריא זב( לר' אהד יהודי סיפר אחת פעם )א(]רטוטי[
 אלא יחד שנים שזורם אינם שבציציתחוטין

 ]נסוי
 בכנסי אותו כשילין טווים שהם

 מלכות בכל אבל בהוטין, שמרבה נמצא יחד שנים ישוור שאם בעוניהם ונראהטלית,
 שצריך בספרי ראייה רבי ומצא מלינתק. קפמין שיהיו כדי אותו שוזרין מיהאלותיר

 ע"א. :14 חולין רתכן. נ( שם. לר"ת יכהה וכיה אגוז כמו עשוי שהוא ובכי"נ: אטר, כטיןעשה
 בה"א ועי' פ.'ב, ס"ס ותחצ.'1 פ"ה סי' 207 ע' ח"ב האורה המליגה. תל 6(]וזריך[

 פה. ס'יכ שם ובהחצ"ו 207 ע' האורה בה' לי. אמר ורבי ט( קי"ב. סי' 142 עי האמהטס'
 בסדור פה שהובא והשאר שגי. בכלי אלא אותן שלגין דאין . . . המסרר ןסידרן אמר'פה
 הערה 186 ע, ושם ק" מיס 188 ע' האורה ועי' ז'. פרק אהרן. את צו בפ' נ( ?aa.ליבא
 ו'. אות שב המויל וגהערה פ"ב סי' בהחצב עי' צואר. שטיפת גיא דןנ"מ.

 אפשר שטטמכריא. טן הסדרים. ובס' בכי"ב הסר הסימן כל אחת. פעם 6ןששרטו[
 מטבריא.שש"ל
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 ש.הא שצריך תכלת פתיל לך 'nSu בפרשה )נ( בספר הריש רהבי אותו,לוטוור
 עד אלא פתיל נקרא האיט המהכתב כו', מניין לבן תכלת אלא לי אין ושער,מווי

 ושזור. טווי שהוא פתלתול כתוב כא' הייע )ד( מתיל דלשו! שזורשיהא

 בשרי נקיות תיקוןזה
 בשר כל נפש כי דנתיג כרת, בהן שכתוב ומדין ודם חלב )א(ותרמז[

 ואסור בבשר, מובלע שהדם לטד אתה סיכן י"ר( י.ז )ויקרא וגו' הוא בנפשודמו
 עד מנוקב כלי על ויניתנו יפה, יפה במלח וימלחנו במים שידידנו עד ביסרלאכול
 ה.יא ר' )ב(דאםר פעמים, נ' בטים ויריח המלה ינער כך ואחר הדם, שילך כדי'שפלוט

 הונא רב ואטר יפה. יסה ויטלחנו יפה במים ידיהנו נן אם אלא דמו מוציא הנשראין
 לצלות אלא בשר עם ולא לבדו )ו(לא הכבד את לבשל )ד(ואסור והופכו. מולחו)ג(
 ואסור הבשר. מן לסטה אלא הבשר מן למעלה למיתליה )ה( ואסור באש, לבדהאיתה
 את )ו( לבשל ואסור אותו, מקיפ'ן מעיים שבני מעיים בני עם שהוא החלב אתלמצל
 התרנגולת את לבשל ואסור האש. על אותו יצלה אלא לקולפו ואסור שבראשההלב
 כל שיקח וצריך הדם, מפני שבראש המוח כל שיוציא עד ואסור שימלחנה,עד

 שתחת העופות על שיש )ז( הלב וגל הכליות מן למטה ושל שבכליות למעלהההלב
 אחת כשעורה אפילו דאסור הלב של אהת כשעורה ישאר ולא ישליכנההכליות
 כהום הנשה מניד ישאר ולא כולה הירך מן ויההוך כולו הנשה גיד שימול צריך כרת.וחייב

 להוין, אותו וישליך הנשה, ניר שורש בהם שיש שבירך העצמות וישבורה,טערה,
 שבהוך הוורידי; וישלוף טחול גבי שעל והקרום ההלב וימול שבירך. השמנוניתויטול
 וימול הכליות. שבתוך וההוטין הכליות גני שעל הקרום ויטול ההלב. מןהשחול
 היטין בבשל ג' חוטין, ה' )ב'( שה! הכסלים י2בתזך וחוטין הכסלים גבי שעלהקרום
 לנ' נחלק אחד שכל שמאל שבכסל חומין וב' חוטין, לכ' נחלק ואחד אהדיסכל
 כולן את שיטול עד אותן וישרש אחריהם ויבדוק חוטין. עשר שנים כולן שהןהוטין,
 נבי שעל החלב ליטול וחייב חייב. הניח ואם השערה, כחוט אפילו מהן יניחולא

 הקמה שעל החלב ויטול כולה, הכרם ושעל הכוסות ובית המסם נבי ושעלהקיבה
 עהנמיי"מ ע"גן ק"ת דף ]בדח ב"ו עסין בסמ"ג וכ'.פ קט"ו, פיסקא לד. שלח בפרשהג,

 ובמשגת זו בהלכה שם משנה הכסף שהביא הרמב"ם בתשוגות 1;י' ח', אות ציצית בה'פ"א
 הרשיה ובהערת ל"ו כי' ריש בפררם עי' פתלתול. כתוב כאלו היינו 7( י'. הלכה שםהראג"ד
 ת'. אות 688 ע'במחו

 וכיה חייא. ר' דאמר ט( ק"ג. סי' 227 עי ח"ב האורה ודם. חיב 6(]דץרטז[
 50, ;' ריש חופהן כביד בס' הורוויץ רח"מ ןשהעתיק אליהו ובחוסת הסדרית ובם'גכי.ב

 והופכו. מולחו ג( ;"א. קי"ג מחולין לפנינו שהוא כמו שמואל דאטר איתא שםובהאורה
 האורה בס' כן נם השא וכו'. הכבד את לבשל ואסור י( ומדיח. מולח שם בגמראלפנינו
 שם. בהאורה וכיה לצלותת, הסרריס ובס' בכ"'ב למיתליה. ס( ק"ו**". ס"ס 129 ;'ח"א
 הקופות על שיש ו( שבראש. המוח את עסדריט: עכי"ב שם מהאורה שבראש. החלג את1(

 הכליות שתחת העצמות על וצ"ל הכלי, שתחת העמות על 1בסררים: בכי"ב הכליות.שתחת
 דב הל חלב כל ועד מכאן הענין כל השא ששם 180 ע' קיח סי' ובה"א שם בהאורהוכיה
 איסור מה' הרמזים ובסוף ואילך, 766 סע' התרומה מס' הסימניט העתיק ובמחט תאכלו.לא

 הלב כל שיכול אדם צריך ומתחיל וניקורו, ד.בשר ג'קוי דין עיט סי' 767 בע' שם הביאוהיתר
 בסדור. לפניה שהוא כמו ד:, כדטום שאסורין שבצואר החוטין ואת עד והעתיק וכו' הכליותשצל
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 וימול הלשון, תחת בראש שיש והחוטין rs12 הידים שתחת החופין וימולברקין,
 הרהטה, בבל אהד חיפ יניה ואל שבתוכו, דם טשום אשורין rnp שבשארהחופין
 חפה נדניר שיעור האוכל וכל חלב, טשום בהן ויש רם משום אסורין בהןשיש
 י"ז( ג' )ויקרא תאכלו לא דם וכל חלב כל משום כרת, חייב הדם מן או החלב ם,אחת
 אסור הבהמה שבתוך החלב כל אומר אתה ואם לאכול, אסור חלב איזה פיריתולא
 ואיזה אטור חלב איזה פירשו חכמים אלא )ח( כולה, הבהמה כל אוסר אתהנטצא
 כחל לבשל )ם(אסור ולילה. יומם בה הונים וצרחכמים פה, שבעל בתורה מותרחלב

 לאכול אסור בשר והאוכל באש. אותה צולה אלא חלב בה שיש ספניבקדירה
 אדם לכל וצריך חלב, משום צמור שבזנב שבעוקץ וחופי! סעודה. באותהחלב
 מנקרו ושאינו הזנב, כל באורך נמשכין שהן לפי הזנב כל ולנקר ליפלו זריזשיהא
 שלמה. דרבים בשר נקיות סליק חלב. משום עוברואוכלו

 ודגים ומיצוי ככר קערה סכין חכמים אסרו דביים חמשה שמואל אמר )א(]רטחיז[
 קערה )ג( דם, פולסת שהיא לפי רותח בה לאכול אסור בה ששחפ סכין )ב(ועופות.
 עליה שנחתך ככר )ד( רם, מולפת שהיא לפי רותח בה לאכול אסור בשר בהשסלח
 אדומים כמים נראית אם אבל כרם שנראת בזטן אמורים דברים במה באכילה, אסורהבשר
 אמורים דברים נמה כאכילה, אסור  עליו הבשר  שהניח סלת )ה(סיצוי באכילה,סותר
 באכילה, סותרת לה הטתיס אם אבל האדומים המים שיפסקו עד לה המתיןשלא

 שהעופות אסורים דנרים בטה באכילה אסורים זה עם זה שנסלחו ועופות)ו(רנים
 רבא אמר )ז( מותרות. למפה ועופות למעלה דגים היו אם אבל למטה ודגיםלמעלה
 דברים במה באכילה אסור זה עם זה ביהד שנמלחו פריפה ובשר שחוטהבשר

 המחוטה טלממה פריפה אבל מלמעלה טריפה ובשר טלמפה שהשחומה בוט!אמורים
 וישראל אחד בשפוד טריפה נשר שהביא נוי רבא )ח(ואמר נאנילה. סותרטלטעלה
 טפני באכילה אסור אחד בתמר שפודיהן והניחו אחד בשפוד כשר בשרהביא

 באכילה אסורין זה עם זה שנמלחו פהור ודג פטא דג )פ( מהור. ובלע פסאשמפעפע
 הקאש פירש אלא איתא: הסדרים בס' בם ובכי"ב האורה בס' פירשו. חכמים אלאס(

 מהאורה שם סעורה. באותה חלב לאכול אסור בשר והאצל וכו' כחל לבשל אסור ע(ב"ה.
 הסדרים. ובס' בכי"ב ליתא חח 227,ע'

 ןשהו"ל הקדוש דרביגו פירקא חכמים. אסרו דברים חמשה שמואל אמר 6(נוץ1איז[
 כמד כ"ח סי' כ' ע' רהמשה בבא תרל"ז[ לבוב נפתחים, ספרים שלשה בספרו שאנבלוםרתם
 אליהו ובחשת ק'"ח סי' בכלבו תורה במעשה וליתא 49 עי סוף הורוויץ לרחימחופה
 שם שהביא הסימן פ' אות ע"1 קי"א חצין כר"ם ועי' חכמה. ראשית ס' שבסוףרבה
 אסור הגירסא: שם נגמ' לפניט רותה. כה לאכול אסור כה ששחט סכין ג( רומי.מכ"י
 ע"א. קייב cff שנחתך. ככר ד( שם. בה. שמלח קערה ג( צ'. אות שם בד"ם ועי' בה,לחתוך

 שיכלה ;ד הבשר תחת נלי מניחין אין שמואל אמר דר"נ למימרא וכוונתו שם, סולת. מישיס(
 שפירש"י וכמו ע"ב ע"ד כפסחש רגמ' האוקימתא ;פ"י הוא רנקם וסלת שבו, האדמימותכל
 וברי"ף הכ"י דבכל 1' אות שם בד"ס ועי' ע"ב קייב חולין שופות. דגים ו( גסמידא. ד"השם

 שמואל. אמר נתמן א"ר הגירסא ;'.ב ס"ת דף שתוטב ת;"ב סי' ריש ח"א ובאו"זוברא"ש
 בשר בהדי שחוטה בשר ליה אימלח רחל בר מרי רב גגמרא שם שחומה. בשר רבא אמרזן

 טי רבא ואמר מן טהור. ר"ה כחום' ;'.א קי"ג דף 1;יי.ש וכו', דרגא לקמיה אמאטרפה
 טמא דג ע( שם. א מ ומהערה 666 ;' זצ"ל הילדעסהיימ;ר מהר": הוצאת כה"ג עי'שהביא.

 ע"א ק'"ג חולין ט~ר.ודג
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296 רשימחד

 דג אכל מהור ובולע טטא שסולט מפני אסור תפל טהור ודנ מליח טמא דנמצד
 : סותר תפל טמא ודנ מלוחמוער

 וריבע נוגח והאי האדם את שהט.ת הנונח את להוציא הצאן )א(ומן1תריח[
 והילכתא פטור. בקנם ומודה )ב( הבעלים פי על או אחד ער פי על רקתניתרבע
 : אסור נמי ולהדיום היא סקילה בר עדים פי על אבל אסור ולגבוה שרילהדיופ

 תבשל.עיוני
 עירובי אדם מניח בשכת, כחמישי להיות שחל טוב יום ושאר )א(פמח]תריח[

 ותבשיל, בפת עירב כן אם אלא לשבת מיו,פ ומבשלין אופין שאין יו"פ, טערבתבשילי!
 טנושלין כשהן דנ או ביצה או בשר גביו על וטגיח פת לוקח עושה, הוא)ב(וכן
 הנדולים ובתו בנו ידי על כגון אחר, ידי על העיר בני ישראל )ו(לכל להוומזכה
 ואומר עירוב, טצות על אקבו"צ אם-ה בא"י ומברך, סידן ולוקח אשתו, ידי עלאו
 צרכין כל ולתקוני שרגא ולאדלוקי ולאפסתי ולבשולי לאפויי לי שרא יהאברין
 טקום. לו ומיחד שאת. בעיר הדרים ישראל בני ולכל לס לשבתא פבאטיוטא
 הפת מצאו ראשק ביום ולסחר טוב, יום ערב תבשילין עירוב הגיחו אחת פעם)0
 רבי ונשטר שלחנו, על רבי לפני הדברים והרצו )ד( נאכל שעסו והכשר הנושאר,לברו
 תקנה יש עכשיו אבל בדבר, תקנה היה לא לטהר עד לפנית הדבר בא לאאילו
 הקערה טן בשר ולוקח וסתנה, לחבירו פוכ מיום תכשילין עירובי אדם מניח רב דאטר)ה(

 ואם עירוב, זה הרי קורש ולטחר הול היום אט ואוסר, הככרות מן ואחתשלפניו
 : כלום בדברי ואין )ו( לכך צריכין אין חול ולטחר קודשהיום

 והפטתתההן. פובש ימש שלוששעת
 לנף טשה ויקרא פרעה אל בא בפרשת קרינן דפיסחא קמא )א(בעטא]תרכ[

 בפרשת קרי ומפפיר צבאותם, על טצרים טארץ עד טשכו אליהם ויאמר ישראלזקני
- -
 בקנס ומורה ל שם. וברש"י ע"ב ב"ה תמורה עי' וכו'. ייצאן 1מ1 6(]ולקהה[

 שם. ברש'" הצ"ק וגירסת ע"א ע"כ ר"ה תוס' ע"א ע"א זבחנו עי'פטם.
 ועי' ס"ת, סי' 196 ע, ח"ב האורה 287, ע' מה"1 י-ט. ושאר פסח 6(]שטחיך[

 ס"ס במחץ ג"כ הובא הסי' שף ועד מכאן עושה. הוא וכן צ( כ"ג. סי' 18 ע' הגשגיםבמעשה
 fi"D וכיש"ע רבי. גבית הניחו איתא 287 ע' נמח"1 ע"ת. הניחו אחת פעם ג( 262. ע'רמ"ד
 שהוא כמו וא' ע"ת הניחו פ"א קלוזנר אברהט ר' כמנהגי כתש שמצא הביא י"ח ס"רביצה
 מגומגם שהלשון ותראה נהגה ע"א ל"ה רף ש'"ט ריווא דפוס מהרא"ק במנהגי ועי'לפגים,
 סוף XIX ע' יושו- לקט לס' במבוא שכתבתי מה לזה והטוה שם, ביתא בישיש שהביאוזה
 טגירים חייו איו*: בישיש שהגיא במהרא"ק שלחנו. ;ל ר' לפני הדגרים והרצו י( ה'.סי'
 וכיה רבא אמר הגירסא ולפנית ;"א י"ז ע"א, 1' ביצה רב. ראמר ס( הסעורה. בשעתלריי

 אמר מתנה א"ר הג" 287 וע' 268 ?' שמח"ו ל'. אות ע"א י"ז שם בד"ס ועי' שםבמ;יה"ג
 כלום. כדברי ואין 1( ר"י. דאמר מהרא"ק בשם ביש"ש וכיה יצחק רבי דאמר ובכי"גרב,

 שם. והאורה גמת"1 1;י' ד'. על ר' מקום לה וייחד וכו' לן שרא יהא נדין ס.יס:בכי'ב
 ונראה 81(, )ע' ;.ר ס" ח"א בהאורה לשן בשינוי רפסחא. קמא נסמא 6ן]י~רכ[

 ראשונים של בתורתן הנרתם י-ם של פרשיות סרר עם ומתאם ;"ב מ"א דף מסר;-גשהוא
 ובבה-ג 182 ע' ה( שזח ל )שהו רא"ו ובהלכות 88 ?' א ח תרמ"ג. פשד"מ הורוויץ,לרח"ם
 ל"ג. סי' בפרדס ועי' 817, ;' הילד;סהיימער סהר"; הרה"גוהו"ל
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 אל יהוידע )ב(ויאמר ביהושע וטפפיר עשר בארבעה הראשוון בחדשפנחס

 )כ"
 העם

 ]כשב[ )נצה( או שוי הכותים אל באמור ב' יום הארץ. בכל שטעו ויהי עדהתקדשו
 nbtf'1 )נ( טן במלכים ובנביא כדאתטול, קורא ומפטיר ה', סוערי את מעשה וידברעד

הטי
 עד בכור כל לי קדש פרעה אל בבא ג' יום כמוהו, קם לא ואחריו ער

 אסו, בחלב עד עמי את תלוה כסף' אם הטשפטים באלה ד' יום פיסקא, כלטף
 כבהעלותך ]ף[ )ד'( יום גדי[ תבשל לא עד לך פסל תשא בכי ה'הום
 יומי ד' ובהדין הארץ, ולאזרח לגר עד מיני במדבר סשה אל ר'וידבר
 דפסת והקרבתם מן בפינחס; ותר יום של בעניינא תלהא קרו מועדאדחולי
 וטפפיר רופאך, זז' אני כי עד מרעה בשלח ויהי ז' יום פשקא. סוף ונסכוער

 סיף ער דוד וידבר בשטואל יובנביא פיסקא, סוף ער דפסח והקרבתם טןבפינחס
 סוף עד הבכור כל אנכי בראה ה' יום פרעה. זה תתפל עקש )ד(עם שירה,פיסקא
 פיסקא, סוף ער והקרבתם וטפפיר תעשר בעשר מתחיל הא שבת ואםסידרא,
 בחולא שבתא איקלע כד ישראל. קדוש ער לעמוד בצב היום )ה(עוד בישעיהובנביא
 ומפטיר נדי תבשל לא עד אלי אוסר אתה ראה תשא בכי קורין בפסחרסוערא
 תורא משך )0 ום.טן חחי, ונתתי עד ה' יד עלי היתה )ו( ביחזקאל ובנביאוהקרבתם
 טדורין והפפרות פובים יסים של פרשיות בונרא. nsp נטדברא פסל בכספאקדש

 פסה: הילכות בסרר )ה(למעלה

 טוב, יוםהלכות
 שנתלש )ואחד( מחובר אחד )ב( נליות של פובים ימים ]שם )א(]תרכא[

 פוב ביום שניצורו ורגים עופות ואחר שכצרן, ענבים ]כמן )ג( ראשון פוב ביוםבו

 ומפטיר שם: עסרע"ג כ"ז, 1' עד ה' ג' מיהושע תהו שם כה"ג וכ"ה יהושע. ויאמר3(
 ובראש יהושע, את ה' ויהי מוסיף ועוד ומשגרת, סוגרת ויריח! ער ההיא בעת מןבהקטע
 בפררם ועי' הכהנים. אל יתקטע ויאמר התקדשו, העם אל יהושע ויאמר פסוקים י נ שמוסיף

 וברי',1 שם שפרדס בסרע"ג וכ"ח אי-כ"ח, כ"ג ב' מלכים המלך. וישלח ג( שם.וגהאורח
 א' כ"כ ב' נמלכים שמתחילין איתא 802 ע' !במח"1 שם בבה"ג אמנם ק"ו. ע' ח"בגיאות

 עם ו( כ"א(. כ"ג )שם הסלך ויצו שמפטירין כתבו שם האורה ובם' ראשונים שלובחורתן
 עם 809 ע' כמח"ו וכ"ה וברש"י, בתרגום !עיי'ים כ"ז כ"כ ב' שמואל פרעה. זה תתפלעקש
 ביציאת מדבר דילוג שבאותו לפי הפטורה באותה לרלג מניח רי ואין פרעה זה תתפלעקש

 לאור )שההואתי מחכים בספר ועי' השירה, בל וגומרין ]6תיר[ במלכות נעגין וכןמצרים,
 בעב הים עור ש( וסטירה. כל פסקא סוף ער צ"ל: שבסחר תראה 84. ע' תרס"ט(בשנת
 כהב תמ"א נסי' ולעיל אי-י"ד, ל"ז 'חזקאל על'. שיהה 1( ז'. '"ג עד ל"ג " ישעיהלעסזד.
 תל"ג, גם" פסח. הילכות בסדר ט( ע"א. ל"א מנילה וא'. תורא משך ז( הפרשה. סוףעד

 וכו'. תמ"ג תם"א, ת4'כ,תס"ח,
 וס' כי"ב עפ"י החסרון והשלמתי גכי"א ליתא גליות. של י"ס ]שני 6(]רט"כא[

 196 ע' ח"ב האורה ע"ח, סי' 287 ע' במת"1 קמ"ו, סי' בפררם הונא המאמר וכלהסדרים.
 שלמה רבים של הוראה ח! התשובה: לפני כתש ישם מיה, סי' 89 ע' הגאונית מיטה נ',סי'
 שנתיש מחטר אחד איתא: בסדרים מחטר. אחד *( רל"א. בהערה מש"ג ועיי"ש שמשוןבר'

 למוצאי ומ!תרין הן קדושות וב' הואיל נפשך סמה בשני מותרין שנבצרו ענבה כשן ראשוןניר'ט
 מחת הפרדס, ע"פ הוספתי ג!'. ענבים ]כשן גי נהג. רני וכן שיעש! בכדי הראשון'ר'ט

 ראשון. י"ט עד ראשון משט תשמים חקטגתיק שם,ומעוד'ג
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 ראשון טוב יום אי הן, קדושות ושתי הואיל . נפשך, טסה נעתי טותרץויאושן[
 ראשון טוב יום ואי שיעשו, בכדי ראשק טוב יום למוצא. טותרין חול, ועתיקודש
 ראיה ומביא נהנ, רכי וכן פוב, ליום מכין רחול דטוחרין, שכן )ד(כל קודש הצניוצל

 אטר רב נליות, של טובים ימים שני איתטר רביצה בפ'יק )ד( דנרטינן טהאלדבריו
 ועוד )ו( לחומרא ובין לקולא בין דרב כוותיה ]הלכתא )ה( ואסרינן ביה, שתרת בזהמלרה
 העירוב הניח ולא שבת בערב שני יום שאירע גליות[ של טובים יסים שני נביאסרען
 יהא קודש ולסחר חול היום אם וסתנה, לחבירו מוב מיום עירובו אדם טניחטבהול,
 מכין דחול לשרוב, צריך ויה! כלום בדברי אין חול ומחר קודש היום ואםעירוב,
 ההוא כעירובין דגרטינן ועור )ז( חול. טהן ואהד הן קדושות דשתי אלמאלשבת,
 פת ביום ואישתדופ ראשק מוב ביום דאתציד גלותא ריש בי דאתיא פביאבר
 דשתי משום דאכיל מאן אכיל, HS ששת ורב אנלו, חסדא ורב נחמן רבאבי,

 אוסר יוסי ר' היה וכן יהודה בן איסי רתני משום אכיל רלא וסאן הן,קדושות
 ומודה וטסקינן הן אחת קרושה אמרינן דקא השנה ראש של מונים ימיםבשני
 ראמר[ למאן דאפילו הן קדושות ]דשתי נליות של אובים ימים בשני יוסירבי
 דשתי לן קיימי מיהא אנן נליות של מובים ימים בשתי אוסר יוסי ר' היהוכן

 שני פוב בינם מוהר ראשון פוב ביום שנתלש מהובר מינה ושסע הן,קדושות
 שיעשו נכרי אסורין ולערב משמע דהכי שיעשו בכרי תשיבני ואל נפשך,סטה
 ש.ום שיעשו, בכדי אסורין האהרון פוב יום לטוצאי ראשון פוב ביום ניצורואם

 מוב ביום ניצודו ואם לחול, פוב מיום מהני יהא שלא ובעינן הוא, קודשראשק
 הוא(. קודש )ח(ראימר שיעשו בכדי אסורין שני פוב יום לערבשני

 שאינו שנקלים קל לך ואץ דברים אמיתים כי דע ששאלת, החנוני % )א(]לנרכב[
 ומהכא וכו' לישראל דורון שהניא גוי )ב( פפא רב פסק כבר כי ונולד, מחובר נהילכותבקי
 רבא נפק למחוזא דאתא ליפתא מההוא ועוד )ג( לקבל. סותר הגוי טן שאפילו למדאתה
 דנוים ארעתא לתחום, חוץ משום ואי עקירה, טאתמול ודאי הא אטר כמוש, דהואיהוא
 מאותו יהא שלא ובלבד הגוים, מן אותו שלקחו לך והרי מיניה, למיובן רבא ושראאחא,
 בר יצחק מר' ראיה שהניא ומה )ר( נתלש. טאתטול כי ניכר שיהא או במחוברהמין
 שראה היתה, דנים מחרוזות אלא עליו, חברו ואת מפני ולא שם, הייתי אנייקר,
 הגיד ~את ועל והניאה, עין נפביעת הכירה ולמחר טונ יום מערב נוים בבתיאותה

 ע"פ והשלמתי בכ"יב חסר וכו'. דרב כוותיה ןהלכתא ס( ע"ב. ד' רף דבבנה. בס"קי(
 ובמה"1 ע"ב, ליס געירובין. דגרסינן ועוד ו( ע"א. 'יז ביצה אמדנן. ושר ו( הסדרים.ס'

 סי' כ"' מאויה במחה וכ"ח מ"ר. סיים: שסדרים הוא. קדש דאימר ס( ע"מ. סי' באןטתחיל
 כ"ד וביצה פסק ד"ה ע"ב סוף ל"ט בעירובין שם ברש"י ועיי בפררם, ג"כ הוא זה וכעיןמ"ד
 '"א. סי' וגתחצ"ו אסורין ולערג ד"ה ע"גשף

 שכי"ג נ"א סי' 198 ע' שם האורה בס' וכיה ששאלת. החנוני על 6(]וץרכב[
 המהובר ועל 288: ע' ובמחה דבריו. אמתכם כי ודע ששאלתם החנוני ~רחמיני( עלשסדרם:
 ליפתא. משהוא ועוד נ( ע.ב. כ"ד ביצה דורון. ?w~3na גזי ג( דבריי. אסיתיס גי דעששאלת,
 כמח"ו הסרריס, ובספר גכי"א ב"ה יקר. בר יצחק טר' ראיה שהביא ומה 1( ע"א. מ'עירוכין
 הגאונים ובטעמה י"א סי' בתחצ'1 וע" יקר. בר יעקג סרבי איתא: ובטייב שם.ובהאורה

 ט"ב. סי' 21ע'
20
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 רשיסהר%8
 פוב ביום הבמצודק יביאו ברבר ויקילו טהוננין ומאינן אדם בני שם שרזםלרבותש
 PInS. אין במהובר בסינו שאיט בדבר אבל ניצורו טאתטולויאסרו

 כולו, בנין לו לבטת הרנל קודם פועלים שהשכיר ישראל וששאלתם %נהרכנ[
 רחצים וראינם לפי במועד שיגמרו מהו לגמור, הספיקו ולא פוב יום קודם לבטתוהתחילו
 רעתי כך ונגנב. אנוד הוא וכבר טטרין יהיו לא שוב לנסור טניחין יהיו לא ואםליבפל
 דהייט התחום, בתוך קיבולת מקבלי שטואל )ב(דאטר כסועד, לגמור להם ומאסורעפה
 העיר אותה בני דאזיל אסור, התהום בתוך פוב יום קודם מישראל מלאכה שקינלנוי
 מישראל נוי דקיבלה ירעו דלא חורבא, מיניה ונפיק פבא ביומא עבידתיה גוי דעבידוחזו
 ישראל של שהיא ידועה שהיא בטלאכה כנון שמואל אסר דכי וטשמע פוב, יוםקודם
 להתם וסיקרבי לשם רדרין רישראל מתא איכא אי פפא רב ואמר שם. לנאורגילין
 ראזלו אינשי דשכיחי מועד של דבחולו הכי ומסקינן טתא, ההוא בני ליה דחוואסור
 בן נתן דרב בריה )ד( זופרא מר ואסרנינן[ אסור. לתחום חוץ אפילו לדוכתא טדוכתא)ג(
 הונא ורב ספרא ורב רבא )ה( איקלעו לתחום, חוץ קיבולת מקבלי בסועד אפדנאליה
 להתם. לטיול דרנילי אסור לתחום חוץ אפילו רקסברי לגויה, עיילו ולא חינגאבר

 בניין עצי קורות להוליך נטועד לכתחילה גוים לשכור מהו וששאלתם )א(]תרכך[
 בצינעה לעשות יטל שאם ובלבד כך, לעשות שתר יאבדו, שלא כדי למקוםטטקום
 פירותיו אדם מכניס דחק )ב( שיטל, כסו יעזשה בצינעה לעשות יכול אינו ואםעהשה,
 ליה הוו יוסף רב ואמרי' תאבד. שלא כשניל הטשרה ט( פשתה ושולה הגנביםמפני
 יהודה. ברי יצחק )ג( כל. פני ביומא עיילינהו כשוריהנך

 כטו לכתחילה, מוער של בחולו חביות ולנפות לאעד טהו וששאלתם )א(נתרשה[
 נטועה. יכין )כ(שלא ובלבד וסותר האבר דבר על שסטכו לפי כמקומט, טהגין אנוכן

 כדבר לומר יש סועד של בחולו לו שטין )ד(דכי ברזל בנגרי הסוסים פרסות)0ולתקן
 אבל )ה( ושנהנו, במקום מותר הני כל הסועד, לצורך טי אומן ירי על וזצרי דמידאבד
 ואסירי. הוה קיבולת מההילה לתופרן אומן לטי כלש וליחן נוי לכובס כליםלימן

 297 ע' השרה פ"א, ס" שם סחר at~yte. שמחכיר ישראל השאלהט 6(נתרכם
 טרוכתא " ע"א. י"ב ס"ק שמואל. ראמר נ( A~e. סי' 29 ע' הגאזים מעשה נ"ב,ס"

 שם, ומשע"ג mwrn כמח"ז בכי"ב, וכ"ה גתן. דרב ברוץ ל צ'. שת שם בר'ס עייןלחכתא.
 ובסדרים הכי"ג וכ"ה רבא. ס( בגמ'. לפניט שודא כמו נחסן דרב ברקה איתא המרריםוגם'

 שי' זח ולא אח לא ליתא שלפגיט ובגמ' רב, ובמעה"ג רבה גריס שם האורה בס' שם,וכמח"ו
 ב'. אות שםגיס

 שם חישורה פ"ב סי' 289 עי שם מח"ז גוים. לשכור מוו וששאלתם יניזרכד[
 ע"א כ"א דף הפרדס ובלקוטי ק"ג סי' ובפרדס וסיחר, לפגים שיעא כמו בסתם נ"נ סי' 197ע'

 מנהם לר' שהשיב מכיר בר נתן ר' גשם ש"ד ס" ובפקח ס"ת סי' 82 עי הגאוניםשמעשה
 ע"ב. י"ב מ"ק דתנן. ש( 11ש[. עי מקוטג DS' סמא עיי המכירי, מעשה ס' 1מאסףאחיו
 ד' mW שם בחאמח ז"ל רש"ב העיר וכבר שם ובטח"ו בסדרים וכ"ה תערה. בר' יצחק4(

 ליתא. ובכי"ב להלן, שייכה בר"י ר"ישחתימת
 פ"נ, סי' 289 ע' מח"ז קג"ב, סי' ושך פרדס לאטד. מוג וששאלתם 6(0ןויכ:ד12

 ק"פשנגסחם. סי' 214 ע' ח"ב ובתאורה קוודה גרי הצחק ר' בשם 88 ע' הנשניםסעשה
 ובמקצרו בפרדם שם דרוסים. פרשת ולתקן נ( יתכהן. שלא : ובסדרים בכי"ב יכין. שלאג(

 טריה דכי בסדרים גגי"כ לו. שמין דכי י( ניד. סי' 198 ע' שם מיערה *"ה סי'ובסבם
 דרגשש וכא ר.ת בשם שם זיעבא וטה פ"1, סי' שם סחת וט'. כלים ליוע אבל ס(לו.
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299 רש*יור

 נחולו לנת בדריסתן ענבים נקיבולת )ב( להתחיל טהו וששאלתם )א(]תרם[
 טועם של נחולו חצדא ליה הצדו הונא דרב )ג(מהא וסותר דטי האבד כדנר סועדשל

 חצרו )הונא( דרב ועוד היא, יחידאה אסור אבוד כולו אפילו בטחובר דתרא דהאוטסק'
 טשום פסיד ודאי עינבי אבל פסיד, ולא היא רחיטי דהצדא שמואל, ואיקסד חצדאליה

 בהם, לנכנס רשות ונותנים נכרמים לבצור כשטתחילין ועוד להו. שניק כי כחשידמכחש
 : בנת ולדרום לבצור וסותר האכר דבר וראי הוה כרמו נוצר שאין מיכל

 טמע וליפול עשבים פוב ביום הטביא גוי אצל לילך טהו וששאיתם )א(]רזרכז[
 בהם כיוצא מהם נשאר )ב( נופל שאתה טה ואוטר עומרים או תבן או לנהטה עשבאנורות
 הטקח. סכום אזכרת שהוא לפי אסור, מישראל אפילו זה דבר העמיר, את לך אתןאני

 אנוזים עשרה ביצים, עשרה לי תן לו ואוטר אצלו הרגיל חסני אצל אדם הולך)נ(ותק
 שלא ובלבד אוטר אלעזר בן שמעק ר' )ד( ביתו, בתוך טונה להיות הבית בעל ררךשכן
 שמא גזירה אצלו לילך שרגיל נוי חנוני ]אבלן ישראל בחנוני טילי והני מקח, סכום לויזכיר
 מאכיל עשבים שליקפ גוי תניא )ה( בהטתו וגבי לטלטלו, ואסור לתחום מחוץ בשב'יביא
 רטשטע ]בשנת( עשבים נבי על בהמתו אדם טעמיד הונא רב והאמר )ו( ישראלאחריו

 שתלושין למי )ז( מוקצה נבי על לא אבל בהטה, לטאכל טוכנין שהן לפיבסחוברין
 דקאים ומתרצינן ישראל, אצל הן טוקצין )ח( עשבים שליקפ ונוי הן, מוקציןומונחין
 ליחן אסור טוקצה דדבר וכיון אסור, בידים להאכיל אבל ואכלה ואזלא באפיהעליה

 יצחק )פ( בהמתו. לפני rn's אסור לתחום טחוץ ישראל בשביל הבא הילכךלבהמתו
 יהודה.בר

 יותר ארוך והוא העוף ירכי בו שתוחבין שפור של יתד )א(]ר2רכח[
 תיקון משום שיתקצר כדי באור ראשו לשרוף ולא נסכין לחתכו ואסור )ב(מראי
 כדרכו כמדליק נראה דהתם נירות, )ש(שתי לפי באור לתוחב דומה זה r'wכלי,

 נירות. שתישצריך

 פ"ח סי' וכמח"ו ובמיגה"ג בפרדס שם כ"ז להתחיל. מהו יששאלתם 6(]לשרכו[
 ענבים בלקיטת הסדרים בס' ענגים. בקיטלת 5( הסימן. כל חסר מכי"ב נ"ה, סי' שםובהאורה
 ע"ב. י"ב מ"ק הונא. דרב מהא נ( בגת.בדריכתן

 סי' שם האורה פ"א, ס" 290 ע' מח"ז גוי. אצל לילך מהו וששאלתם 6(]מורכז[
 וכו'. ~uo וליטל ניט המכירו גוי אצל ובסדרים: וגכי"ב רמ"ד. ס" הלקט ושבלינ"ו
 למחר. המאר את לך נותן אני בהן כיוצא ארם בני משאר בכי"ב: וכו'. מהם נשארג(
 אלעזר. בן ישמעאל ר' וכסדרים בני"כ אלעזר. כן שסמן ר' ו( ע"ב. כ"ט ביצה ותנן2(
 לפי 1( חנינא. רבי אמר ר"ה אמר בגמרא הונא. רב והאמר 1( ע"א. קכ"ב שבת תניא.ס(

שתלושיי
 ישראל. אצל הן מוקצין ס( באימרין. ושמחין ובסדרים: גכי'צ הן. מוקצין ומונחין

 ברשות אשלו ישראל אחריו משקה לבהמתו מים מילא ומקטינן הוספה: כאן יש ובסדריםבכ'"ב
 אטר גם לשתות קאמר מילא ישראל בעגיל שהונאו אפילו מים לשתות מתירין מכאןהרבים,
 יצחק פ( וכו'. ומתרצינן מותר ולשתות לגהר לילך נמו ולעשותו לשם לילך שיכול דברכל
 ליתא. בכי"ב יהודח.גר

 ביצה במרדכי יריגא נ"ז סי' והאורה צ' סי' שם מח"ו ופור. של יתד 6(]תרכול[
 לפני מעשה ובא איתא במחיו אכל ובסדרים, בכי"ב וכיה בסכין. לחתכו ואסור 5( בתצ"א.פי'
 שם. בסררכי ג'אז רבי ואס)ו(ר שם ובהשירהר,,
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 רשיסחר800
 יום קודם טוחק פלמלין אבל כדרכן, כותתק פוב ביום וא(דוטדטן]תרכס[

 בביצה, כדאמריק )ב( שלהם ברחיים לא אבל דבר, בבל או בקערה מוהנן אוטוב
 שלוטה משום )ם(טמאה התם מדנרסינן )ד( תדע שלנו, מולצין קיי ינ( 'טלהםורחיים
 כברה כלי משום טטא נעצמו הוא אכל דקין נקבי! נקוב הוא שנהוכו הברזלכלים,
 קיבול. בית כלי משום והתחתון מתכות כלי משוםוהעליק

 טוב ויום בשבת 'מאף סועד, של בחולו ולסרוק לחוף מותר )א(]וזרל[
 במועד גילוח השתא שער, תלישת משום הדבר, את נאסר היאך שהרי בו,נחלקו
 )שלהם לרגל יכנסו שלא כדי אלא נאסר לא אדם כל ועל השנייה, מן לבאמותר

 אסור. ולסרוק )ב(לחוף מנווליך ]כ'טהםמשולי,(

 פסח,הילכות
 חוטץ אסור. הפסח לאחר ואפילו הלחם טוריים בסח אסורין חילו )א(]תרלא[

 ושכר בשעורין אותושמהטיצין
 שעושיי

 וכן המסח, לאחר ונם אסור קלוי נלחם אותו
r'e"עליהם נפלו אם אילו כל ה!, חמין מין ושיפון שועל ושיבולת וכוסמין שעורין 
 ולאחר בפסח אסורין הנשטים טן נגורן ששרו או כמים ונשרו כספינה שנאו אומים
 אפילו במים, להשליכם או לגרותם או אלא כלום, טהם לקנות אפילו אסוריןהפסח
 שהן אפילו )ב( מותרין קיטניות מיני וכל הדוחן אבל אסור. המסח אחר להניחם כדימחנן
 אורו בחלה. חייבין והן אסור המינין חמשת אבל הססת לאחר בין De1" ביןבמים
 וקטת אפין מיני כולה השנה כל בהם שנשתמש הקרירות אכל נחלה, חייב ואינוסותר
 כרגל וכלי משפשסן רנללי ובורסי )ג( טותרין. הפסח ולאחר ושומרן יפה אותןרוחץ

 הפיט מן שפה לה יעשה והנדולה אכרתה מתוך אחת האש נבי על נמיםמרתיהין
 כגק עץ כלי וכל מותרת. והיא מים מליאה וטרתיחה אצבעות שתים פיהסביבות

 נ"מ סי' שם ובהאורה יותר, באריכות צ"א סי' שם מח"ז בי"ס. השמין 6(]ר411כס1[
 שכותש רני את ראיתי בקיצור: הפעם עוד הובא קמ"ר סי' 224 3ע' ושם לפנינו שהואכמו
 המח"ו דברי ?ל שם העיר ז"ל ורש"כ י"ס. מערב טוחנן פלפלין אסל נדרכן ני"ט נקערהשזמין
 רף ועיי"ש ע"א כ"ג דף בביצה. כראמרינן נ( ניח. בסי' לעיל האורה דברי על רמזולא
 מילקוט ט' ס" 266 וע' שם ובמח'.ו מולצייל, ובסדרים בכי"ב מולצי"ן. קרי ג( w~v.י"ד

 התם. מדגרסינן י( 1'. הערה ש"ס סי' לעיל ועי' מוליניט : איבא ד"ה ע"א י"ר ניצהוכתוס'
 ע"ב. נ"נשם

 פיד סי' 289 ע' מחת ק"כ, סי' 217 ע' האורה ולסרוק. לחוף מותר 6(]וץו4ל[
 תתל"ט סי' מ"ק ובמרדכי רש"י, תשובות תוך ט' ס"ס וגתחצ"1 יהודה, בר' יצחק רי תשובותתוך
 לחוף ג( רבי. הורה בתשומת מצאתי וכן רב"ט: סי' הלקט ובשבלי מויטרי שמחה ת"רבשם

 מיב;יא. ולסרוק לחוף ובהאירה: במח"1 בחמיה. אסור.ולסרוק
 ראשונים של בתורתן גאון יהורא' ררב קצובות הלכות בפסח. אסורין ואיל 6י]ושנילא[

 לאחר בין בפסח בין במים שהן אפילו 8( קלח. סי' ופרדס 20 ;' ח"א הורוויץלרח"מ
 לפני נמים שרו אפילו ובסדרים: ובכייב ובפרדס, בתש"ר וכיה במים, שרו אפי' דצ"להפסח.
 לניהור ;לם טוב יוסף לר' הפסח בסדר וכה דגללי. מורמי נ( וט'. המינין חמשת אבלהפסה
 אלהי ד"הלשוד'ג

 הרוחותי
 בפירושו עליו תסה מפליי'"ט והר"ש בהדחה. שריין דגלל' ובזרמי

 ועי' הגעלה, צריכין ובאסת שלו החרוז מפני הדחה תפס שהפייט כתב 1166( ח"ג א"זשי'
 עפררס י' סי' פסח ה' ובטנהיג הפסה ;ליו שעבר נכרי של חטץ במשנה רפסחס פ"בנדחף
 שם. בחעד.ר ועי, מגומגם. הלשון ק4ה סי' ובפררם ע"ג. ריש כ"ה רף קביהסי'

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



01ה רוציסדה4

 נוהסכינים )ר( טותרין. והן וירחיהם עליהם וטווסך ביורה בשם ירתיח וכפותקערות
 ושוהה השנה כל עיסה בהם הטשמש עץ כלי וכל מוהרי,( והן היורה נתוךירתיחם
 ברתיחה מן ברוצצה בין נפסח בהן לשטש אסור חומצתו עד כלי באותוהעיסה
 מוהרין בעירוי בון נצוק בק לש אלא העיסה את החמיץ שלא עץ כלי אבלאטורין,
nataברחיצה. טותרין והכברה והנפה ובגרירה. ברחיצה 

 חימוץ לידי תבא שלא בזריזות ללושה צריך פסח של ועיטה )א(]רנרלב[
 יעטרו שלא נכוה נטקום הטים וישליך והכלים ידיהם את רוחצין ליודתו ואחר)ב(
 בתוק אחת עוגה תטצא ואם יפה לאופן צריכי! והפצות חיטוץ. לידי ינואושלא
 לאכול יכול ותאית חולה או ונק! )ג( סיד. תשרף חולין ממנה דטושכי, אפויהואינה
 שתהא בלתי שירצה עניי! נכל בטרק או ביין או במים שורה קשה שהיאהמצה
 יסה. אפויההעוגה

 ובתוך חרס כלי נבי ועל קרקע נבי על טצה לאמות וטדתר )א(]רנרלנ[
 וכשיתחסם אפוייתה בנישול ומהיר חהיר וריו האומה ויהא בזריזות שתהא רקהסורגי
 ולא לחבירו פוב סיום פת rt~1Y ואין לחממו. אסור ומבחוץ מותר טכפנים חרסנלי
 סותר. טטנו נשתייר ואם סטנו יאכל כן אם אלא בישול מיניכל

 מסוכנת שאינה אכל פוב ביום טסוכנת בהטה לשחופ ואסור )א(]רנרלד[
 המינין חמשת מכל ותכואה עיסה בישול כל ואסור צרכו. כל ולפשופ לוצחופטוהר
 קטנית טיני וכל עיסה, טיני כל לעשות טותר פובים ימים בשאר אבל חימוץטשום
 פובים: ימים ובכל בפסת לבשלמותר

 זצ"ל שלמה רבנו סידורסליק
חזק.

 מת ליתא 21 ע' ריש וגתש"ר האורהת מספר קכ"ד גסי, הגעלה וברינ' למעלהשאמרנו כמי שם: ומוסיף בפרכס 1כ"ה והסדרים כי"ג ע"פ הוספתי 1נ1,. 'רתיחם נמסכיניסז(
 מרשע. בחצאי מסובב בסדורשהבאתי

 לירי וכו' לישתו ואחר 3( ובפרדס. בתש"ר שם nDe. של ועיסה 6(]יזרפפ
 חולת. או חקן 3( לבש"א. קמא היטחן לירי מן השמיט והמעתיק בפרדס ליתא כ"זחימצן.

 הבא. בסימן פת אופין ואין ער שם וחסר בפרדס, ליתאג"ז

 בתש"ר. שם לאפות. מ"י 6(הזרלט
 עפררס. בתש"ר שם לשחוט. ואשר 6(]ילד[
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