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האשכול
יסדו

 מנחבונא מג״ל אב״ד יצחק ב״ח אברהם רכנו
זצ״ל הראב"ד של ורבו חותנו

 אשר ומגרעות מחשכים השגיאות סיגי מכל וטהרתיו הרעיון, ועומק שכל בשום והגהתיו נושן ישן ספרדי מכתב העתקתיו
 העומדים החכמים דברי עליו וערכתי דבריו, מקור והעריתי בספר והחתום הסתום כל בארתי גם הסופר, יד בו מעלה

יקבנו ,ה שי אשר בבאורי יחדו חוברו אלה כל מריביו, את גם שם ופקדתי ימינו על

אשבול נחל
 המחבר ותכונת תולדות בו הודעתי מבוא, אהקרר לעי! פתחתי ח״א הםפר ובראשית

הצעיר אנכי עלי הטובה ה׳ כיד בעטי עשיתי יפה הכל את בקדש. ומעשהו

זצ״> אויערבך אברהם טו״ה החסיד הגאון בלאא״מו בנימין צבי
יע״א. האלנרשטאדט ק״ק סה הקדש משמרח שומר

שלישי חלק
 תערובת ות׳ ועשת גיד ׳6 במד, מליחת ודם, חלב 6ה המקשה, בהמה סרק וביצים,' ד״וח ח״וע בהמה סימני בקצרה, טרפות י״ח סרר טרסות, חולין, שחיטת הלכות בולל

 יי״ג הל׳ מ״הג, תשמיש כלי הלוקח הל׳ ע״ז. מם׳ פרקי ושאר הצלמים כל ם' עכ"ום, בשולי ע״ז, הל׳ הקן, שלוח הגז, ראשית הזרוע, או״ב, פרקי שעורין, הל׳ אסור,
וזולתם. ערובין ובהל׳ חטהורוח וביצים עופות טרסות, בעגיני זמניות חקירות אליהם ונלוו ערובין. והל׳

לפ״ק. תרכ״ט האלברשטארט,
8 011 מ 611 זן ז 6 8 36מ 5ז0€11 700 11. 610,01.־



 זה לפני ה׳ הקרה אשר האשכול אודות על מקדם ימים חשבתי וגו׳ איש בלב מחשבות רבות בא״הצ א&ר
 בלתי בישראל ולהפיצו ביעקב לחלקו לאור להוציאו ונקל נכון סדר יהי׳ איך בשנים רבות

 ולהוציאם צעד מיטיבי המה שלשה כי חלקים, בג׳ הספר לכלות בלבי אני ואמרתי א". בפעם מקנתו כסף הרבות
 כל מהכיל קטנו אלה שלשה כי ראיתי לגמרם סמוך אך תר״כט. חר״כח, תר״כז, השנים לשלש אחד אחד

מצאתי אשר והתמימות השלמות ההלכות ראשונה להוציא בלבי גמרתי ע״כ האשכול. בם׳ הכתובות ההלכות
 אינן אשר בספר הכתובות ההלכות ושאר לפניך. שמתים אשר הלקים בג׳ נעים, קורא נקבצו, והנם בספר,

 לג׳ תהי׳ וגאולה נמכרו אחרי אי״ה לאור אתהן נא אוציאה שם זעיר שם זעיר וקטופות קטועות כ״א שלמות
 הכרם עוללות בו נאספו בקדש, הרביעי את להדפיס הפצי להשלים ידי לאל יש מחירם בכסף כי האלה, החלקים

 לאצילי נשואות ועיני וצדקה. דרבנן הלכות נו״ש, הפרת הקדש, הלה, כלאים, ערלה, "כ, ויה ר״ה רגלים מהל׳
 ובא דברו ה׳ יקים למען אל, אל ושחרו שובו היטב למדו נחליאל, מתן ברכה בתיכם אל הביאו ישראל, בני

גואל. לציון



חולין. שחיטת הלכות האשכול, ספר

 א׳ טיטן רוב ועל הקנה ועל הושט על לטשה שנצטוה טלמד ב צויתיך כאשר וטצאנך מבקרך וובחת אומר רבי א תני׳ אי
 אל להביא צריכין היו במדבר שוחטין שהיו זמן שכל ועוף, חיה ולא ומצאנך מבקרך דב׳ והא בבהמה, ב׳ רוב ועל בעוף

 לארץ כשבאו לפיכך . א מטין חוץ העופות וכן לקרבן ראויות אין חיות אבל וצאן, בקר ווה להקרבה הראוי כל מועד אוהל
 והעוף הבהמה תורת זאת ד ותני' ג למשכן חוץ וצאן בקר אף לשחוט הותר ה׳ יבחר אשר המקום ירחק כאשר להם אמר

 באיזה מטמא, ועוף הבליעה, אבית בגדים מ׳ אינה בהמה לא, עוף ונבלת בט״וט מטמא בהמה לעוף, בהמה שותה תורה באיזה
 תני הוא. מעוטא זאת ת״ל עוף? אף סימנים בב׳ בהמה מה אי עוף, אף בשחיטה נבלה מידי יוצאת בהמה מה שוין, תורה
שהוקש א״א עיקר כל לפטרו לדגים בהמה בין עוף הכתוב הטיל וגו׳ במים הרומשת החיה נפש וכל והעוף הבהמה ת׳ זאת ב״ק

אימא ה טנ״ל שחיטה צריכי דלא ודגים א׳. בסימן הכשירן כיצד? הא לדגים, גם שהוקש א״א כבהמה ב״ם לחייבו לבהמה,
 הצא; מדב׳ לא, אמרי כבהמה? ש' ולבעי חגבים אלו ו ע״ה השורצת הנפש לכל דנימא נקיש נטי וחגבים לבהמה, לקשינהו

בתר וחגבים שחיטה בעו דלא למימרא דבהטה, שחיטה בטקים בדגים אסיפה רחמנא כ׳ יאסף, הים דגי כל ואם להם ישחט ובקר
מן ובשר ט״ה ובשר כ', הבשר עם הנפש ל״ת אבט״ה וגבי ז בשר מקרי דלא אבמ״ה אסור אין וחגבים ובדגים כתיבי. דגים

צריך שאין היתר שכולו ט וחגבים דגים דם יצא ולבהמה לעוף ל״ת דם וכל דב׳ דם אסור בהם דאין כיון ותו ח . . . הטרפה
שאתה כל הבשר, עם הנפש ול״ת הנפש הוא כ״ה הדם אכול לבלתי חוק רק י כדאמרי׳ אבהט״ה אסור שייך לא שחיטה,

שהצית כותי רב א' יא בפא״ט וה״נ איבריו. על מצווה א״א דמו על מצווה שא״א וכל איבריו על מצווה אתה דמו על מצווה
לאכול אסור וט״ט לן. איכפת לא נשחטו שלא אבל הטמאים, מן והי הטהורי׳ מן הי ידעינן דלא אסורי׳ החגבים כל באור האגם
 ידעינן שחיטה דטעונה וחיה יג. אפומא שושיבא קמעבר והוי רב קמי קאים כהנא דרב יב תשקצו בל משום חיים וחגבים דגים
 ויחמור, צבי איל וגו' א״ת הבהמה ואת דב׳ יד בהמה בכלל וחיה לשחיטה לבהמה עוף דהוקש והעוף הבהמה תורת מזאת נטי
 ללמד בא זה הרי תאכלנו, כן האיל ואת הצבי את יאכל כאשר אך טו תני׳ ותו בבהמה, ב׳ רוב על משה שנצטוה מהלכה א״נ

ויש שחיטה. טעונים הטהורים ח״וע בהמה כל נמצא טז. בשחיטה ואיל צבי אף בשחיטה המוקדשים פסולי מה למוד, ונמצא
שאין ,

אשכול נחל
 ציריה סיס ידעינן צויתיך מאסר דשחיטה. רפ״א כ״ח דברי וצ״ע י״ז חולץ לר״ע בין לר״ים בין משתעי בחילין ב כ״ח. כזולין א

חהלמ״מ. אלא ידיענן מקרא לאו שחיטה הלכות ה׳ וכן וכו׳ בבהמה ב׳ רוב הצווייס הס מה אבל בחומש רס״י כח״ש בסחיטה
קמ״ל לפיכך למשכן חוץ בסחיטה הותר ועיף חיה אבל להקרבה הראוי למשכן חוץ לשחיט הי׳ האסור שעקר י״ז דף כר״יש ג

דאיכא וצאן בקר פרט למה קשה קודס שהותר נחירה לאסיר הכתוב סבא לר״ע אבל בחוץ, מותר וצאן נקר שאף לארץ בבואס
בכלנ אינו חיה לר״ש אמרינן ע״ב פ״ה וחילץ רס״י, כמ״ש שנ״בע חולין אסור קרא מהאי דלמדנו כיון ואפשר לא? ועוף חיה למטעי

פ־׳ד. סס בקרך, כל ולא מבקרך מיני׳ לדייק 1א וצאן, בקר אלא ירחק כי גבי תורה כתבה לא להכי תוס׳ עי״ש מ״הת אסיר
 לא למשכן וחיץ למשכן, להביא הוצרכו לסחוט שרצו ומה בחץ לשחוט במדבר הכתוב אסר לר״ע פי׳ דשחיטה ספ״ד והרמב״ס

 להס אסור הי׳ בר״ע הרמב״ס לפי׳ שהרי ומצאנך מבקרך וזבחת סאמר מה מיושב נמי לר״ע ולפ״ז עלח״ח. נחירה אלא הותר
 חוץ הסחיטה להס שהתיר והשתא נינהו, הקרבה בני לאו וחיות שעופות וצאן, בקר והיינו בחוץ להקרבה הראוי במדבר לסחוט

 בתחלה. נאסרה לא ועוף בחיה אבל הקרבה, בני שהיו מפני במדבר השחיטה נאסרה שבאלה ומצאנך מבקרך פרט שפיר למשכן
 נבלה אסור לענין ועוף בהמה משוה דהתירה דל״ל כונתו איירי, בטומאה זה מקרא לעיל פרש״י כ״ז, שס ד רבנו. דעת סזה וקרוב

 ערש״י מחגביס לא אבל בש״ס מפורש דדגיס ולמוד משאלתות לקוח ודגיס מחגביס מ״ש כל ה בהכי. איירי לא דקרא באכילה
 ובתוספתא שחיטה בעו דלא ש״מ דגיס ומדהזכירןאחר ביס חג אלו ע״ה השורצת נפש דכל בתוספתא שכן כ׳ ל״ח ע״ז והתום' ס״ו,

 ק״ד חולין ז והעיף. הבהמה תורת דזאת קרא סוף ו סמיני. פ׳ ת״כ בתיס׳ וצ״ל זה, מקרא נזכר לא דתרומות פ״ט שלפנינו
 סייכי. לא בשר נקראו דלא וחגביס בדגים ולהכי ק״א, חולין תאכלו לא טרפה בסדה מבשר נמי ילפינן צ״ל ח סי״ג. כ״ופ וכ״כ

 ולמדו בטמאי׳ א״נ דס״ל לרבנן אבל אסיר, שדמן כיון בטמאין נוהג אבמ״ה דס״ל לר״א זהו וקשה ק״ב, חולין י כ״א. כריתות ט
 ול מותר? סבשרן דגיס לירבי אדרבה א״כ מצווה, א״א ובטמא איבריו, על מצווה אתה מותר שבשרו כל הבשר עס הנפש מל״ת

 אלא אבמ״ה ואין הוקס ולבסר לדס דס״ל אלא הבסר, עס הנפש ול״ת וגו׳ הדס אכיל לבלתי חזק רק ההיקש כל ילפי נמי דחכמיס
אסיר, נמי לבד שבסרן טמאין ממעטי להכי אכול, לחוד בשר אלא הבשר עס הנפש ל״ת בי׳ ושייך הדס אכול לבלתי בו שיש חי

קאכיל מיכל לימא דלא סקלי׳ לי׳ אמר חסר: צ׳ שבת יג י״ו. מכות יב ל״ח. ע״ז יא הדס. אכול לבלתי שייך דלא ממועט ודגיס
דליכא היטב ורחץ אבמ״ה שחתך היינו חיים בין וח׳ דגים אדם אוכל דתרומות בחוספ׳ דתני׳ הא ר.וס׳ וכ׳ תשקצו. אבל ועבר

ונ׳ בסחיטה, בהמה מה גרס בספרי רש״י העיר כבר טד כ״ח. סס טו ע״א. חולין יד חי. סאינו אבר באותו תשקצו בל
 ע״כ א״כ סנ״בע חולין חריסא ילפינן נ״ז ובקדושין תאוה בבשר אלא מ׳ בפסולי איירי לא הקרא לר״יש ובין לר״ע דבין עקר שזה

על דקאי ונ׳ מבהמה דלמדנו בשחיטה שחיה הקפר לר״א חד וקאמר ראה בפ׳ ואיל צבי תלתא קמשיג ל״ג ובבכורות איירי בחולין
אך 1 ח״ג



חולין. שחיטת חלבית האשכול, ספר צ
 וגו' פרסה מפרסת מכל ויליף טרפות בה נמצא ולא כראוי שנשחטה הבהמה במעי שנמצא מת או חי עובר וזה ש', טעון שאין

 קרקע ע״ג הפרים אם ש׳ צריך מדרבנן אבל א אמו בשחיטת וניתר תאכלו בבהמה שנמצא פרסה מין כל תאכלו אותה בבהמה
 מדשבח אבט״ה בהם ואין וביצים חלב הטהורי׳ החיים מן הפורשים דברים ת׳ התירה גם ב. אוסרו אין בו שנמצא טרפות אבל

 גבי רחמנא מדגלי דשרי טנ״ל ביצה ד הלכות בעל וב׳ לן חזי דלא במידי משתבח לא דודאי ודבש חלב זבת בארץ ג רחמנא
 פרשנו טרפות הל׳ ובסוף שרי/ דבטהורה מכלל טמאה ביצת זו אלא ליענה לה יש בת וכי ה היענה בת את דב׳ דאסירא טטאה
 מאי מזיקו, או טועילו אתה כלום לנוחר, בהמה שוחט בין לקב״ה איכפת מאי וכי תאכלו, אשר החיה זאת ו באגדה דבריו.
 אמרת טהורות, אמרות ה׳ אטרות שנא׳ הבריות את בהן לצרף אלא לך, חכמת חכמת אם נבלות, לאוכל טהורות אוכל בין לי׳ איכפת

 שהי׳ ותו ה כדאט' שחיטה הלכות ה׳ וכן ע״פ למשה נצטוה השחיטה שעור אמרנו כבר — ל. לך טגין שיהא למה צרופה ה׳
 אלא ושחט אין ושחט ר״יש דבי תני׳ דרסה וגבי גמרא. נטי הצואר טן שחיטה גמרא, אלא טנ״ל ועקור הגרטה חלדה דרסה
 משחיטתו, לאכול אסור שחיטה הל׳ ט יודע שאינו טבח כל אריא״ש אסמכתא. דרך זה כל לשונם שחוט מחץ יליף ואידך ומשך
 הא דתיטא מהו שפיר, פעמים וג׳ ב׳ לפנינו דשהט אע״ג ל״צ י, תנינא כולהו טקט״ל ועקור הגרמה חלדה דרסה שהי׳ הן ואלו

 מהו? בדק לא שחיטה, לאחר בסימנים שיבדק צריך הטבח ואריא״ש ידע. ולא ודרס דשהה ומנין גטר דלא כיון קט״ל אתחזק,
 במה לך שיודע עד עומדת אסור בחזקת בחייה בהמה ר״ה דאטר ומטמאה, נבלה חני בטתניתא טרפה, אמר ינאי בן אליעזר ר'

 אלא נתרת ואינה יא אסורה היא הרי חיה שהבהמה בזמן כלומר נטרפה, במה לך שיודע עד היא היתר בחזקת נשחטה נשחטה,
 בהזקת סבר מר בהא, וקמפלגי אסור, בחזקת היא הרי יפה, ובסכין בסימנים כראוי שנשחטה נתברר לא ואם כשדה, בשחיטה

 לא טומאה בחזקת אמרינן, אסור בחזקת ומ״ס ומטמאה, יב כמתה היא כהוגן נשחטה אי ידעינן דלא השתא וא״כ קיימא אסור
 אתילד אפי׳ דייקינן הותרה, נשחטה קאטר ולא נטרפה, במה לך שיודע עד ע׳ היתר בחזקת נשחטה ר״ה דאטר ומהא אמרען.
 הם אלא ניקב נקב במקום שמא חיישינן לא נקובים כשהם והחזירם טעים בני ונטל זאב בא כגון יג שחיטה לאחר ריעותא
 אע״ג ריאה, נאבדה אם לפיכך בטבח תלינן דטבחא ידא דממשטשא היכא . . יד טה״ט אטרינן וה״נ נקובים, הי׳ שלא בחזקת

נקבה שמא לומר חש ב״ט, ונטל זאב בא טז בירוש׳ והכין הונא, כרב מותרת הבהמה טו פא״צ כדאי׳ למבדקת צריך איתא דכי

אשכול נחל
 מקיש הגת׳ וג׳ לפ״המק, דשייכי הלכתא מניהו וילפינן כתיבי מ׳ בפסולי ואיל צבי הרי אבל משחט? דבמולין הצבי את יאכל כאשר אך

 ומ״ש ולהלן, ס״ט חולין א פס״המק. אצל סמוך ואיל צבי ראה בפ׳ ב״פ ג״כ ומצינו איירי, בקדשים הפרשה דטקר משום לפ״המק, צ״וא
 ממאה ויקה מאברהם לילך וקשה ו׳. בכורות ג דנפל. ד״ה ט״ה חוס׳ ב תוס׳. כשיטת פרסה לו שאין אט״ג משמט פרסה מין

 טרפה בשדה מבשר הטרפה ומן מ״ה בשר יליף דר״יו מ״ה, בשר טל א״מ וב״נ המי, מן כבשר דמלב ול״ל לב״נ, אסור ואבמ״ה ומלב
 דלר״יו ולמ״מ קכ״א מילין רשב״א יישבו כ״מ טליו שתמה ומה מ״ה, בשר טל מצווה נכרי פ׳ דמלכיס פ״ט דרמב״ס ליחא ק״ב, חולין

 שפיר מטצמו, הזב מלב שפטת ודבש, מלב מזבח אבל שמיטה מלב הי׳ דלמא למדמי דהו״מ וי״ל מ״ה? בשר טל מצווה נכרי נמי
 אין א״כ מלב ונטשה נטכר דדס משוס הוא המלב מדוש בבכורות למ״ד דאכתי ותרץ כן, שהקשה באלגזי ראיתי שוב ראי׳. מייחי
 שמיני. חנמומא ר ס״ד. מילין ה הנשה. גיד הלי ד נ״ט. סנהדר׳ לרבנן המי מן דס טל מצווה חינו דב״נ דאברהס מהיתר ראי׳

 מדות מהן וילמד ובטטמן בהס שימכם הרמב״ס כח״ם האדם טל להגין המצות נתן קב״ה בו, המיסיס כל הוא מגן דקרא סיפא ז
 וכיון בהן פסולה שהשמיטה דמולין ופ״ב בפ״א י ט׳. שס ט ל׳. כ״ז, ט', מילין ה חקמ״ה. חנוך טי' במצות הרמוזות טובות
 מלכסיח, פטור והמטקר הנוחר פ״ה דף חנינא טקיר מלחי, סימנים נטקרו טקיר דס״ל ולה״ג רש״י, דאסורה פשיטא בקי דאינו
 במיחח נפיק זה אסור דמזקת השמיטו, ורבנו אבמ״ה, משוס אסורה מסיים שרי״ף אלא רי״ף, לשין יא שמיטה. הוי דלא ש״מ

 טרפה ומ״ד נבלה, והוי שפיר נשמטה לא כודאי טושה דמזקה יב זבוח. שאינו אסור חזקת אלא כ״ה ביצה חוס׳ כקושי׳ הבהמה
 טומאה לטנין אבל למומרא, ומטרפינן אסור לחזקת מטוטא סמוך מדרבנן ואמרינן מטוט אלא וליכא שפיר, שומט רוב דט״פ ס״ל

 ר״אש דבהגהת ואט״ג נבלה( ס׳ דהוי לכ״מ סמך מצאתי )ולא ממש נבלה דהוי מרמב״ס ומשמט בת״ר, אזלינן מורבא מיני' דנפיק
 ונמצא שהה בספק מיהו הרוב. שומטים שומטין רוב אמרינן דלא מולק במרדכי שפיר, שמט דרוב ספק דהוי ר״יץ בשם כ׳ ק׳ חולין
לא בהמה סכין וגבי שהו דלא הן מאש״מ רוב איכא שהה דגבי נבלה, ספק דשמיטה ופ״ג בפ״א הרמב״ס כ׳ בזה פגום, סכין

לא ומטיט במטשה, דחלי׳ דרובא שפיר, שמטו רוב שייך דלא נבלה בסימנים בדק לא ברשב״א וגס יו״ד. דף חוס׳ כמ״ש אחרטי
 נקב במקוס שמט אמרינן ולא כשרות רוב טל סמכינן איך שהקשה שם וטמהרש״א כ'. בכורות בת״ר, אזלינן לא במטשה תלי׳

הוי טרפות חרץ י״א ובתילין שמיטה, הוי לא הושט דבניקב ליחא שם ותרוצו בחייה, דבהמה אסיר לחזקת דנקב מטיט דסמיך
דמעוט ונ׳ וכה״ג? וקטנה כקטן ממש מטוטא 'דאיכא היכא אפי׳ בת״ר דאזלינן מטרפות יליף האיך א״כ וקשה דמטיטא, מטיטא
 ר״א דבטי והא דמטיטא. מטוטא טרפות האי והוי שכיח לא הושט נקב כגון מיוחד טרפות מין אבל גמור, מטוט בכלל טרפית

 הושט נקב כגון מיוחד טרפות שחשש אמרנו הא שמט נקב במקיס דלמא אמרינן מדלא בת״ר דאזלינן טצמה משמיטה למילף י״א דף
 בח״ר אזלינן לא ואי נחשב, גמור למטוט טכ״פ דבהמה אסור חזקת בצרוף דמטוטא מטיטא דהך משים דמטיט׳? מטיט׳ הוי

 חזקת בצרוף נחשב גמור למטוט פרטית טרפות כל שמ״מ לפרש ים מטרפות ילפותא שאר וכן שמט, נקב במקיס דלמא קשה שפיר
 מהרש״א, קושי׳ לישב יש מיהו למטוט. כלל ול״ח בת״ר דאזלינן למאי היינו היתר בחזקת נשמטה דה דאננר והא דבהמה, מסור

 לר״מ שס כדאמר שאני אפשר לא לדידן וגס בשר, לאכול א״א הכי דאי לגזור, רצו נח שמיטה גבי דרבנן לח' מטוט דסמוך כיון
 מ״ט. שס ריאה, אינקבא צ״ל יד ל• טרמ״א שמיטה ק׳ בה היתה שודאי בריטותא לא משמט יג ט׳. חולין ברשב״א זו וסברא

 ביצה ובירושל׳ דשכית, מטיט דסרטת מדרבנן דצ״ב הריאה שתבדק טד ממתינין שאין דטבמי רגליהם מקטט נטיטה כ״ה ביצה טו
 ריאה שאני לריאה, לאי׳ אין א״כ מ/ בני נקבה שמא לומר חם כגרסתנו אבל שם, טז מדבריהם. ריאה( )פי׳ טרפות ראיית ס״ג



3 חולין. שחיטת הלכות האשכול, ספר

 הריאה לאפוקי צריך כ' א ובהלכות כשר. בדק דלא אתרמי אי הריאה למבדק דתקנו אף חזינן כשר, טעים בני חוקת ריאה
 ה״ט היתר, חוקת בתר אולינן דאטר והא לן. ול״נ נאבדה, אם טרפה מדינא משמע הוא, ט׳ ספק הכי עביד לא ואי ולמבדקה
 דשכיחי במקום ואסור ניקב, נחש של נקב במקום שמא חיישינן בתאנה מנקר צפור שראה כגון ב בסכנתא אבל באסורין
 שאין אלטא פגומה, או בחוקתה הי׳ אם שחיטה אחר הסכין לבדוק צריך ול״ק בסימנים שיבדק צריך השוחט וטדקאמר נחשים.

 ולא פגומה נמצאת אם אלא אמר לא מ״ט בנתים עצמות שבר אפי׳ פגומה נמצאת אם דמחטיר ד נטי ור״ה ג לבדקה חיוב
 קרוב הרבה בהמות שוחט שאם פרושא הכין וחדא חרא כל בין בדיקותא מצריך כהנא רב התם דאמר והא לבדקה. שצריך

 בהמה באיוה ידענו לא פגומה ונמצאת השחיטות כל בסוף בדק ואם לבדקה; וראוי הסכין ונפגמה נחלשה מרובים שטחתוכים
 פגוטה נמצא אי מספק יוצאות כולן יפה ונמצאת וחדא חדא כל בתר בדק שאם קט״ל טובה עצה להכי הכל להטריף וצריך נפגמה

 שחיטה לאחר נפגמה בטפרקת אטרינן פגומה, הסכין נמצאת אם שאף בדיקה הוצרך לא הראשונה דבשביל בגט׳ וא״ר בבתרייתא,
 ובקודטות האחרונה שחיטת אחר פגומה סכין ימצא שאם האחרות להציל אלא בדק ולא לא, בהמה אתרעאי סכין דאמר וכר״ח

 קודם שבדק מאחר א״ש לבדוק שצריך שמענו לא א׳ בהמה השוחט אבל האחרונה. אף כשרות כולן יפה ונמצאת בדק לה
 חוינן לא אי אסור מחויקין אנו שאין ה ונאבדה שחיטה אחר בדק ולא הרבה בה שחט אם לפקפק שאין וטכ״ש יפה, ונמצאת
 בודק ז פרקין דריש וטהא ו, קמייתא ולפסל כר״ה כטאן וחדא חדא כל בין בדק כהנא רב מדאטר למידק איכא וה״נ ריעוחא.

בכך. מדקדקין שאין נטי משמע לו ונותן סכין
 .כשרה שחיטתן רואין ואחרים ששחטו וכולן בשחיטתן יקלקלו שמא וקטן שוטה מחרש חוץ ח כשרה ושחיטתן שוחטין הכל

 שמא לכלבים, להשליך אפי׳ לכתחלה לשחוט חולין לחש״ו טוסרין שאין בגט׳ דייקינן קלקלו שטא ולא יקלקלו שמא טדקתני
 אפי׳ דלכתחלה דיעבד, בלשון כשרה שחיטתן רואין ואחרים שחטו ואם בטתני׳ נטי קתני ומה״ט שחיטתם, על ויסמכו אחרים יטעו

 לכתחלה אפי׳ פי׳ עע״ג שגדול והוא משחיטתו לאכול מותר לשחוט היודע קטן . . ט ואטרינן להם מוסרין אין אותן רואין אחרים
 שחיטה אצל מצויין רוב הלכה קבעו דרבותא רובא עע״ג. אחרים אם כשרה שחיטתן יודעים שאץ חש״ו אפי׳ בדיעבד דאי שוחט,

שחיטה הל׳ גמר לא אי גמר אי ידעינן ולא לעלמא לי׳ ואזל ששחט א׳ יא ראה ולהכי י, כרבינא דלא בגט׳ כדמסיק הן מוטחין
שחיטתו

אשכול נחל
 ב״מ, שנטל בזאב מדחלינן בטבח, תלינן דטבחא ידא דמחשמשי היכא ריאה אינקבא מ״ט דחולין חהא גס למבדקה. מ׳ דתקנת

 דוקא די״ל מטיס, בכי כשאר דינה בנאבדה וה״ה בזאב תלינן בריאה שאפי׳ מביא( ור״ן י״ב סי׳ בת״ד שהראב״ד )אט״ג ראי׳ להביא אין
 דחטכבח אימא דשכיח, מטיט משוס לבדוק שחקנו הריאה סרכות אבל בריאה, מגולים נקביס שכיח דלא ב״מ כשאר דינה נקב לענין

 מחלבה אכלנו אחמול משיבס והוא רש״י, של רבותיו מקצת פסקו וכך הביאס ל״ט בסי׳ ב״י אבל ל״מ, שלנו בה״ג א הבדיקה.
 א׳ רגט נגמרה שסרכה אפשר כ׳ פ״א בסי׳ פר״ח הביאו הרשב״א רבותיו? לי׳ אהדרו מאי ישוב וצריך באסור. נחזיקנה והשתא

 ג״י בידוט המכה פי הוגלד וקיי״לן נקב בלא סרכה אין לרש״י בהא, דתלי׳ כ״ופ וכ׳ קודם ג״י לפחות ס״ל ור״הפ שחיטה קודם
 מיד שניכר כיון הריאה בדיקת טטס כ׳ ורשב״א נטשה. אחרון שברגט אפשר נקב בלא סרכה יש להאומריס אבל נטשה, קודם

 סרכות, אמר שיבדק טד יאכל שלא חכמים אמרו להכי טרפה, שהיתה יכיר וזה אוכל זה וטלולא חוכא יהי׳ בה סרכה אס בריאה
 וטלולא חוכא כאן אין מחלבה אתמול שאכלנו מה א״כ ח׳, בשטה נגמר׳ סרכה יש ס״ל רש״י של רבותיו שאלה אפשר והשתא

 אי וטלולא חוכא נפיק שמא זו בחזקה רבנן לה מוקמי לא שנשחטה לאחר אבל סרכה, טדיין הי׳ ולא כשרוח בחזקת לה דמוקמינן
 ביום או נתהוה שחיטה קודס מטט אמרינן סרכה, ימצא אס שאך חוכא נפיק לא דאתמול מחלב אבל סרכה, נ׳ ואמ״כ בדק לא

 שרי דהחלב בש״ט וכן הר״אש כמ״ש איכא טרפות ספק סרכות ברוב מ״מ ג״י תוך החלב מטרפת סרכה ס״ל אי )ואך השחיטה
 בה הי׳ שחיטה לאחר נחזיק אפי׳ להכי טרפה, הוי לא בקיאין אי דלמא הי׳ ואס החליבה בזמן סרכה בה הי׳ לא דלמא דאמרינן

 אס מותיב ושפיר נטרפה קודס ג״י ודאי שחיטה לאחר סרכה בה שהי׳ נחזיק אס רש״י לשטח אבל החלב( מטרפינן לא סרכה
 בב״מד חכמים, הסכימו כבר מ״ש בזה ויבואר והמאור הראב״ד דטת ג ט׳. שם ב מחלבה. אתמול אכלנו האיך לסרכה מוששין

 הדין שמצד א״א ר״ל שם, ו דקדמייחא. במפרקת כגט ודאי אי אפי׳ ו׳ סי׳ לקמן ט׳ ה יו״ד. דך ד וטכ״מ. הסכימו, האשכול של
 מבדריש בר״ח משולם רבנו למ״ש כונתו ואולי לבדוק׳ ל״צ לר״ה אך ש״מ קמייתא, להכשיר הו״ל שחיטה כל אחר סכין לבדוק צריך
 וחדא חדא בין בדיקה מצריך כהנא רב דאמר מהא אחרת בהמה למשחט בטי דלא היכא למבדק צריך דלא דמדייק השלמה בעל
 בטור שמא חייש דלא לר״ח ודאי י״ל ולטנ״ד השמיטה, אחר לכתמלה לבדוק דצריך פסקו ור״הפ ומדא. מדא כל בתר קאמר ולא

 אסור חזקת במקום ס״ס מהני דלא למאן )אך נפגם מ׳ שבטצס קרוב נפגם ואי נפגם לא שמא ס״ס דהוי לבדוק צריך לא נפגם
 לבדוק צריך ופסולה, נפגמה בטור אמרינן פגומה נמצאת שאס וכדקיי״לן לר״ה אבל ריטותא( ליכא והכא ריטוחא דאיכא היכא

 כל בין דבדק ר״כ וגבי כשרות, כולן דלר״ח כר״ח דלא ומסיק תליסר טרך ר״י בגמ׳ שס דאמר הא נתישב ובהכי לכחמלה.
 כר״ה אלא בדק׳ לא אי אך כשר הכל דלר״ח כר״ח, דלא נמי אסיק לא ולמה בתרייתא, ולאכשורי כר״ח דס״ל מפרק ומדא מדא

 שזה וקרוב מצריך, לא מדא בתר משמט וחדא מדא כל בין מצריך ר״כ מדאמר משולס רבנו כמ״ש נראה ט״כ קמייתא? ולפסול
 לכתמלה בדיקה ל״צ דלמדא ניחא כר״ח ס״ל אי אבל לכתמלה. בדיקה בטי נחי מדא בחר משש, דאי פוגם, נמי דטור דמשש כר״ה לא

 שמט ואס ישחט לא לו ונתן בדק לא אבל משחיטתו לאכול ומותר לו ונותן סכין בודק מומר ישראל ג׳ חולין ז פוגס. אינו דטור
 לר״ה, לסיוט י׳ דך מותיב ורבא שמיטה, לאחר בדיקה א״צ בדוק סכין לו נותן אס משמט חותר, יפה נמצאת אחריו סכינו בודק

 אלא גדייו מצא אפי׳ דמסיק דוקא לאו ראה יא י״ב. ג׳, חולין י מ״ב. סוכה ט ר״ת. כפרש י״ב ב׳ ח ל״צ. לר״ה אפי׳ משמט
 לשמוט לו ליתן מיתר אבל לי׳, בדקינן קחן איתי׳ אי משמט לטלמא לי׳ ואזל רבנו ומנקט להבחין, יכול ולא מרחוק ראה ר״אש כפרוש

כטטור משחט בהטלוחך לתות משא מ״ש אבל הרי״ך, דברי ב״י פרש וכן כשרה שחיטתו בדקו ולא אזל ואי אמ״כ׳ שיבדקנו סמך טל
דלכחמלה 1*



חורץ. שחיטת הלכות האשכול, ספר
 האומר וכן הן, מאש״ט דרוב מותרין שחטו טי יודע שאינו אע״פי א באשפה מוצאן ואין שחוטין גדייו שמצא וטי מותרת, שחיטתו
 חוקת אטרינן דלא שחוט, חזקתו הוי לא לא, דאי רובא, האי מכח כראוי שחוט חזקתו שחוט ומצאו הלך לי ושחוט צא לשלוחו

 כגון שע״ש אטרינן לחומרא בדאורייתא אבל ב שע״ש חזקה לי וערב צא לשלוחו האומר כגון דרבנן במידי אלא ע״ש שליח
 כרבינא פ׳ ור״ח לא. לקולא אבל ג שקדש דאמרינן שבעולם הנשים בכל אסור השליח ומת אשה לי וקדש צא לשלוחו האומר
 מתחלה רואין ואחרים ש׳ הלכות ידע לא ואי ד. לשחוט לו נותנין אין מומחה שהוא ידעינן לא ואי מומחה שהוא למידע דבעינן

כיון דכשרה פשיטא נמי גמר לא ואי ראה לי למה דגמר דידע אי ה ופריך כשרה שחיטתו ר״נ אמר כראוי ששחט סוף ועד
נטי כולה שפיר שחט דמקצת כיון ט״ד א׳ סימן שפיר ושחיט גמר דלא ומשני טאש״ט. רוב לא אי גמר אי ידיע לא ואי דראה,
ן לכתחלה אף לן וחזי ו. . . שפיר א׳ סימן שחיט דוקא ולאו ודרם, שהה אימא ואידך אתרטי אתרוטי האי קמ"ל שפיר שחיט

אי לי׳ בדקינן גמר אי ידעינן ולא דשחט היכא כר״ח פסק ח ובהלכות בחש״ו. לי׳ דכייל משום אלא דיעבד במתני׳ נקט ולא
 שחייבין עבדות לשם י שהוטבלו ועבדים בנשים כשרה השחיטה ט. אתחזק אי למבדקיה צריך ולא אסור לאו ואי מותר גטיר

 אבל מומה וישראל וערל כותי אפי' לשחוט כשרים הכל יא תני' הם. זביחה דבני בקדשים אפי' ושוחטין כנשים במצות
גוי ושחיטת מאלי׳. נזבחה ולא הקוף; שזבח ולא הגוי, שזבח ולא יב ואכלת וזבחת שג׳ פסולה נכרי וש׳ ע״ז עובד שחיטת

פסולה
אשכול נחל

 הרי״ף ל׳ גס זה מצויץ ארוב סמכינן ושמט מד דאתא היכא השאלתות דלשץ למלק לו מנץ ידעתי לא שיבדק עד אסיר דלכתמלה
 וכדי בדק, ולא אשחלאי אי אסורא נפיק דלא כיון הכי, דחסחבר אע״ג בדיקה, בלא לכחמלה שומט מפורש בהס מצינו ולא ורבנו,

 ואולי כרי״ך, לפרשו השאלתות יגרע למה ידענו לח מ״ח דרבינא, דאוקימתא דומי׳ מתני׳ ליקי העטור על מהרש״א קושי׳ עליה׳ תקשי שלא
 רוב דקיי״לן הכי ס״ל לא ואנן אותו בודקין שמט ואס ישמט לא שיודע יודעין אץ אס כרבינא ס״ל מרבוחא ואיכא הרי״ך: ממ״ש
 וכרז״ה כעטור וס״ל קאי אסיפא דל״ל לכחמלה. אפי' שומט ס״ל והיא ישמט, לא יודעין אין אס קאי, דארישא משמע עכ״ל מצויין
 מולין א ששמט. לאמר לבדוק א״צ איתי׳ אפי' לעלחא, לי' ואזל דבריו בריש הול״ל לא הכי דאי כלל, אוחו בודקין אץ שמט שאס

 ורוב שנגנבו או מצוייס ישראל ורוב ובשוק בבית ומכ״ש שבבית באשפה אבל נבלות, שס להשליך שדרך אסירין בשוק באשפה י״ב
 סימן. בו ואין מ״הע שנתעלס כבשר אסור דבלא״ה גדייו שהס לו שניכרי׳ דוקא פ׳ וכי כראוי שמיטין מצאס אס מותר ישראל גנבי

 מיישינן לא לעלופי אתי דלדיוקא למלתא מהדר ד היא. ארוסתו קרובת לקדש עתה שרוצה זו ושמא ס״ד, גטין ג ל״א. ערובין ב
 כל״ב ר״מ פסק דלא והא לשאול. א״צ לעלופי מוממה שהוא שידע צריך דלכתמלה לעטור אך ב״י וכ״כ דרבינא ב׳ כלשנא ולא

 מוממין, רוב אלא אמר לא מוממין גבי אבל ליכא, מעוט אפי׳ משמע ל״ח לעלופי בגמ' מדאמר מתעלף שאינו לידע דצריך דרבינא
 ס״ק פלתי ע׳ למלק )ויש מעשה שמיטה הל׳ ולמוד במעשה, דחלי׳ בת״ר אזל לא כ׳ בכורות לשטחו ורבינא ידעו דלא מעוט ואיכא

 אפשר מיהו אסור. למזקת מעיטא סמוך מדרבנן לרבינא דס״ל או הר״אש( כמ״ש דמעיטא מעוטא מוממין אינם אולי ועוד ז׳,
 אזלינן דלא מתני' דמוקי והא רשנ״א( כמ״ש זבות דאינו אסור מזקת לבטל בא דריב )כיון אזלינן מוממץ בת״ר ס״ל נמי דרבינא
 אהרן מוה׳ המרוץ הרבני חמו׳ ובכ״י כרבינא. ס״ל ר״נ י״ב בדך חרץ דלא בזה ונימא פ״ו סנהד׳ (ר״מ מחני׳ דסחס משיס בת״ר,
 לאמר אלא מציץ רוב על סמכינן ולא לבדוק צריך לכתמלה נחי לדידן אי העטור, על מהרש״א קישי׳ זה באופן חחרץ מפה זצ״ל הירש

 בדיעבד מוממה אי ידעינן ולא שמט ואי לכחמלה שימטין מוממיס שומטין ככל כה״ג מחני' חיקי לא אמוראי כולהו לחה ששמט
 הכל כרבינא מחני׳ לוקי חח״נ קשי׳ ואי ידעינן, לא אי כשרה בדיעבד אא״ל א״כ למעוטי ומייש ר״ח מחני׳ דסחס כיין וחרץ כשר?

 י״ל לחעיטי? דמייש ר״מ מחני' ניחא מיחמין דרוב חשו׳ ואי איחו, בודקין אא״כ לא בדיעבד אפי׳ חיחמיס ואינן שומטים מיחמיס
 חתני' לפרש נמתו לא להכי "ע כ כ אחי' זו פסיקה דהלכה סברא דיוחר ראשינה, חשנה לאיקי בעי לא נחי כהלכתא ושלא כר״ח

 ואי וכימיד. כהלכת׳ חלאוקחי כהלכתא דלא כרבים חתני' לאיקי דנימא י״ב מב״ח ראי׳ דאייתי ש״ג ל״ל כריתית וע׳ ככ״ע אלא
 יו״ד גטין ור״ע ור״א ורשב״א ור״ג נ״ו, נדה ור״ח מכחיס אדרבה אריות, ג' כיחייס דס״ל כרבא חוקי לא ר״א דקאחר בהא קשי׳

ו׳ דך אחרי׳ אחת ג' דס״ל דר״ח אריות, כגירי נמשבו ך י לבס פרושו אריות ג׳ דאחר הא וי״ל אחת? גירי ס״ל כולהו ע״ה קדושין
למימר מסתבר לא מעשיהם נודעו כבר רבי דבימי כיון הלכך כנכרים ועשאיס כוחי, שמיטת ואסר יינס סחס על גזר ימיו בסוך

ועח״ש אחת. גירי שהיו פסקו וכ״הר ורמב״ס ורי״ך הן אריות ג' בסיגי׳ ואחר בחרא אשי ר׳ שהרי כן, צ״ל וע״כ כותי. שהכשיר
דרס שמא דמיישינן לאכול אסור גמר דלא כיון שסיר פעמים ד' שמט אפי׳ צ״ל ו י״ב. מולין ה דברכות. פ״ז ר״נ משנת בספרי

 דנקט והא עע״ג אמרים אס לכחמ׳ שמט גחיר דלא חאן פרש ז חשמיטתו. לאכול אסור ה״ש שא״י טבח אריא״ש ט׳ דך כד׳ וכו׳
 עס לי׳ דכייל משוס רבנו מתרץ ע״ז ארבינא( דפליג דאיכא בגח׳ חצינו לא )ובהא דיעבד דח׳ רואי׳ ואמריס ששמטו וכולן במתני׳

 אך כ״ופ. וכ״כ במוקדשים טחא לחיחני דבטי משוס דיעבד ששמטו הפסילים כל חני נ״א דזבמי' להא דוחי' דיטבד דוקא דבהו מש״ו
 דיעבד? נקט מש״ו משום נחי ניחא לכתמלה שימט כותי בעע״ג וכילן מאי עע״ג וישראל בכיתי _ מחני׳ דחוקי לאביי מ״פ א״כ קשה

 ידיענן, מרישא לכתת׳ אפי׳ בכוחי עע״ג דמהני דהא מש״ו, על דקאי שמטו ואס אלא ששמטו וכולן כלל לחתני הו״ל לא א״כ7 וי״ל
 בדאי׳ ח׳ עע״ג מהני דליבדקיה קחן בדליחא חדנקט חוס׳ וח״ש עע״ג. דחהני בחתני׳ שמעינן לא אכחי גמיר דלא בהאי לאפוקי

 ודעת רואין, אמרי׳ אס בדיעבד דמהני חמש״ו גחיר לא פקח גרע לא דודאי בזה לטעות דא״א דיוק, זה אין לענ״ד סחכינן, לא קמן
 בתיבות מפורש ולא כך כחוב שלנו בה״ג ח כדלעיל. מ״ב סיכה כדח׳ בעע״ג גחיר דלא חאן שימט לכתמלה אפי׳ הראשוני׳ רוב

 חאש״מ רוב ס״ל ולא דאסור ח׳ קחן, ליחא אי תקנתא כ' חדלא אלא אמ״כ, לבדוק ע״ח לכחמלה חיסרץ שאין כר״ת שפסק אלה
 כפוסקי׳ דס״ל נמולו דודאי הוטבלו נקט ל״א, זבמיס ב׳, מילין י אתמזק. אי מסר: שלנו בה״ג ל״מ, לעלופי ט וכר״ת. כרביכא אלא

 ובגח׳ פ״א, מולץ תיספת׳ יא קכ״ד. וסי׳ נ״ז ע״ז וערש״י ח״מ יבמות הן, חצית בני אלה ובשתים מהני, לא מילה בלא טבילה
שם, חוס׳ בזבימה דמושש מאן משמע וזבמח בזבימה, חמויב עע״ז דישראל אע״ג יב קסבר. ד״ה ע״ב ג׳ חוס׳ קאי ועלה י״ג,

 ועע״ז



5 חולין. שחיטת הלכות האשכול, ספר

 א נטי א"בה בע״ו האדוק מין שחיטת אבל לע״ו, גוי מחשבת סתם אטרינן דלא בהנאה מותרת אבל במשא ומטמאה פסולה
 מיהו לחייבינהו, דעה בהון דלית אע״ג עע״ג אחרים אם חש״ו שחיטת ודטכשירין — .באוהל מטמאה אינה אבל ע״ן תקרובת ככל
 וטבח קלות שדעתן ישחטו לא נשים ישנות בהלכות ונמצא ב. אסור מדאו׳ וטרפות נבלות בידים לחו דליספו נינהו וביחד. בני

 בנשים מיהו מעכבת, דברכה מקום בשום מצינו דלא דבריו נראו ולא ג ששחט ערום וכן פ׳ שחיטתו ושחיט ואשתלאי בריך דלא
 עד רשות ולבטל רשות ליטל ליי״ג לשחיטה לכ״ד גמורי׳ גוים שעשאום . . ה אפי' אסורה כותי ושחיטת ד הגאוני׳ חששו

 דחושש טשח״טתו לאכול ומותר לו ונותן סכין בודק לתאבון נ׳ אוכל אבל ו אסורה ודאי להכעיס נבלות אוכל ושחיטת שישכיר.
 שאיני או ח בפרהסיא שבת לחלל או לע״ו ומשומד מקרי. להכעיס נבלות ואוכל שחוטה לאכול לו שאפשר וכל ז בשחיטה

 גטין קדושין עריות לענין חוץ נינהו, כהדדי וע״ן שבת מומר דלגבי י יי״ג ועושין כגוי, לכ״הת ופסולין פ׳ שחיטתן ט . . חושש
 אשתטד אי חליצה, ויבמתו יא גט צריכה ואשתו קדושין שקדושיו כישראל המומר כולהו בהנך וכדומה, וממורות מאונים חליצות

 לא מקודם אחא ההוא משומד הי׳ כבר אחיו קדשה אי אבל מפילין, ראשונים נשואין שהרי אחוה דקדישה בתר משומד האי
הולד החולץ בפ׳ מסקינן פנויה על או א״א על הבא דגוי כישראל, ממור הולד א״א על משומד בא ואם יב מיני׳ חליצה צריבה

כשר
אשכול נחל

 לך מוקרא פסולה, ככרי ש׳ דיליף ולרמב״ס פסיל מדרבנן להכעיס מ' ע״ב ג׳ )מרש״י □ניסה א״ח להכעיס ככלות אוכל או ועע״ז
 מתים מזבחי מויאכלו דיליף כ״ט ע״ז וע׳ שס א .עש״ך( מדרבנן אלא פסולה אינה עע״ז אינו גוי שחיטת ק' משמע מזבחו ואכלת

 וה״ה איירי, מקטן ושס קי״ד, יבמות ב לטומאה. ולא למת אתקש והנאה אכילה ויאכלו ולענין ע״ז תקרובת אף א״בה מת מה
 כאיב דפומא אלא מצית בני ומקרי בידים, להו ליספו דלא עליהס מוזהרי׳ ואחרים הן מצות דבני קכ״ג תשו׳ מהרי״ל ושוטה חרש

 שהס וכ׳ א״י, הל׳ בשם ל״א זבחי׳ בתוס׳ אלה הלכות ג׳ ג .171 וח״ב 66 וח״א ס״ו, יבמות ע׳ גדול נעשה וקטן דחלימי עד לסו
 ולא שחט קלות, שדעתן נשים חומרא, מ׳ אלא אסר לא עצמו החכם ר״ל א״י, הל׳ שכ׳ החכם אותו אומר שהי׳ בעלמא חומרות

 אס בחרש אמתני׳ פליג לא דודאי כשרה, רואין אחרי׳ אם וממילא בשחיטה, דקדק שלא וחיישינן דעת קל נמי ערום שחט או ברך
 דהי׳ כיון מקרי דשחיטה למילי דחשוד הרב מ״ש אבל בנו"בי. וכ״כ מברך ולא שומע ואינו מדבר אינו וחרש כשרה רואין אחרי׳

 ולענ״ד שוחטים. בקדשים אפי׳ אי׳ ל״א דבזבחיס דכשרות ראי׳ הביאו חילין תוס׳ ד אשתלאי. כ׳ א״י דהל׳ ליתא ברך, ולא מזיד
 שומט, שחיטה הל׳ שא״י חי ואף עע״ג איכא א״כ ע״ב, כ״ה יומא הדס לקבל השחיטה אצל כהן להיות צריך ע״כ ערה ב ראי׳ אין

 אף אדם בכל כשרה ולישה בפושרין נלושות המנחות מכל ופריך ויסמן/ יזהר שלא חיישינן בפושרין חצה לשין אין ל״ו בפסחים ועוד
 מ׳ דאסר מה חצינו לפ״ז המזהירין. כהניס תתיד עומדין בעזרה פרש״י אי׳, זריזין במקום ליתא דבזריזין נהי ומשני זריזין, בשאינן
 ועוד לע". חוץ שחיטתן להתיר בעזרה נשים דשוחטין ממאי ראי׳ אין א״כ לקלות, ול״ש בעזרה חותר לעזרה, חוץ הזריזות מניעת

 לענין ולפעמים פ״ג, חגיגה משקר ולא מזדהר דקודש חוחרא משוס בחולין מזדהר דלא אע״ג נאמן נמי ע״ה לקדשי' השייך בדבר
 מ״הת משמע בידים, לנבל דמועד ע״ב ג׳ לרש״י ו .48 ועמ״א ו׳ חולין עע״ג ישראל אפי׳ ה דדמאי. ערפ״ד בתרומה, אף זה

 להכעיס אפי׳ ולב״י וגוי, להכעיס אוכל לאפוקי בזביחה שחושש חי פי׳ ואכלת וזבחת לתוס׳ אבל עע״ג, א׳ אס רשב״א וכ״כ כשר
 בהל׳ מ״ש ע' ברירא לא ולאשכול מין, הוי לד״א להכעיס חומר כ״ו ע״ז כר״יו )והוא מ״הת פסילה וש׳ אפיקורוס חקרי א׳ בדבר
 ששחט כגון מומר בה שנעשה שחיטה אותה אבל שבת לחלל חומר הוי א׳ בפעם ואף קאי, אשבח בפרהסיא ח ע״ב. ג׳ ז ע״ז(.
 ש״ך דמי כפרהסיא מישראל יו״ד מחנו יודעי' ואס ד׳. סי׳ טס״ך מספק ורשב״א פסילה בפ״ח ולרמב״ס כשרה י״ד דף לתוס׳ בשבת

 קושיתו ולישב וכ״ב כ״א קדושין וערשב״א קיימא, דלבעילה ידעו וכ״ע בפרהסיא הוו דנשואין לסתור ויש ע״ד, מסנהד׳ ד׳ ס״ק קנ״ז
 דלקמה כיון התם דשאני תורה, אסור אין בלא״ה ובצנעא שרי׳ לא עצמה במלחמה ראשונה דבעילה ולירוש׳ ולרמב״ס לרש״י צ״ל

 ועפר״ח ירוחם ר׳ כדעת אלה מב׳ חוץ התורה מצות ברוב צ״ל אולי ט פרהסיא. היינו והלקיחה קיימא דלבעילה ידעו כ״ע לביתו
 ומ״הת כעע״ז עשאוהו נאמנות לו דאין כיון מדרבנן היינו לכ״הת חומר ם׳ דחחלל הא מגדי׳ בנועם וראיתי מאד. חלושה שראיתו

 כופר ה׳ חולין רש״י ומ״ש מ״ז, ס״ק קמ״א ב״ש א״הע וע׳ בזכיחה מאמין דאינו מ״הת פסול לשחיטה אבל ישראל הוי חילי לכל
 באמרו שבת מחלל אבל נבלות אוכל שאין יודעין אנו אס ונ״ח בזביחה. חושש אס מ״הת דפסול הכרע אין מזה כעע״ז, דהוי במ״ב

 כשרה שחיטתו אי מספקי ופ״ת שת״ש ב׳ ר״ס בפ״מג ראיתי שוב מדרבנן. אלא פסול אינו בזמננו נעו״ה כשכיח בכך תלוי׳ פרנסתו
 מאמין אינו גס אס אף שהבאתי ורשב״א רש״י ולסברת כשרה בעע״ג להדי׳ כ׳ כש״ג וריא״ז כגוי, הוי לא מ״הת דס״ל ש״מ בעע״ג;
 הבין וכן שחיטה הל׳ ה״ג י ע״ב. ה׳ יוסף ראש וע׳ כשרה ח״הת נחי לתוס׳ בזביחה שחושש ובנד״ד זביחה, בר מקרי בשחיטה

 רב דעת זו קנ״ז א״הע עי■ יב ע״ב. מ״ז יבמות יא יי״נ. עושה ש׳ דמחלל הביאו לא וש״פ מרשב״א ה״ז דשגגות פ״ג מ״לח
 הוי משומד נשואין ובשעת ס״ל( כרבא ר״א ולר״הפ )ילר״אש עלי׳ פליג ר״א דס״ל כרבא, דלא ל׳ יבמות מפילין דנשואין גאון יהודאי

 להחיותו מצווה דאין ורמב״ן ע״ב כ״ו ע״ז תוס׳ שכ׳ כעין אחיו מקרי לא וזה כתיב אחיו חליצה גבי עריות, בדיני כישראל דמוחר ואף
 לב״הכנ נדב שאפי׳ מנכרי דגרוע רנ״ד י״ד )וע׳ שח״א רקאנטי הובא רא״ס וכ״כ אחיך וחי בכלל שאין ברבית להלותו דמותר ה״ה
 דפורשיס משומד, זה בכלל שיהא ואא״ל לו, ולטמא נמי תנא הא ליבום, זוקק מ״מ אח לו שים מי כ״ב יבמות דאי׳ והא ממנו(. א״מ

 הראו/ אחיו הוי דלא א׳ שעה עליו נאסרה נשואין דבשעת וכיון דאבל, פ״ב רמב״ם להס, מטמא כהן ואין חתעסקין אין צ׳ מדרכי
 אי אפי׳ מפלת מיתה דקיי״לן כיון הביא ר״ח )ובשם מפילין דנשואין מהני לא בתשובה חזר אס אפי׳ יבמות הג״מר וע׳ חליצה א״צ

 בשעת נמי הוי וכי וק״ק לו. זקוקה הוי ישראל נשואין דבשעת כיון נשואין אחר המיר אבל זקוקה( אינה נשואין אחר חומר נעשה
 אין בכה״ג באחת ס״ל ואולי זקוקה ולחה ומת נשואין בשעת אח לו הי׳ כאלו והוי אחיו, נקרא לא מומר של משעה זקוקה, נשואין
 אס מהני המיר אח״כ אס אבל ושב כשחזר מהני לא משוחד הי׳ נשואין בשעת אס מחלק ולהכי בתשובה שחזר שאיירי אלא זקוקה
 ע״ב, ק״י ב״ק כדאי׳ עצמה קדשה לא דהכי אדעתא מומר הוא שאס אחר טעס מהר״ם כ׳ ובמרדכי שב. כבר הבעל שחת נשעה



חולין. שחיטת הלכות האשכול, ספר *
 בעלה שהלך א״א ושאלתם והשיב: ענינא בהאי הגאון ואשתאיל ב עליה בא ברצונה אם בעלה על דנאסרה אע״ג א כשר

 אביו כי כשר, הבן אם בפרהסיא, ש׳ מחלל משומד ואותו גט, בעלה לה נתן ואח״ב בן והולידה ישראל משומד וכנסה לטד"הי
 מטור, שהולד ראינו כך ממור? הולד הוי הוא גמור ישראל ושב חזר שאם כיון דלמא או כשר, הולד ב״י על הבא וגוי כגוי, נחשב

 שמירת אחר בזה הולכין ואין בקדושה, משומד אותו של ולידתו הורתו שהיתה מפני אלא גמור, ישראל הוי חור שאם מטעם ולא
 בחינתו המצות מי וכדומה לשחיטה רשות, לבטל לזמן, לברך, לענין משומד. משפט לדעת צריך דברי׳ שבשני וחלולה, שבת
 שמבטל דבריו לכל כישראל הוא הרי בשוק שבת משמר משומד ג כדתני' בפרהסיא שבת מחלל או משמר אם לראות אלה בכל

 וכדומה וממזרות טאונין חליצות גטין קדושין עריות ולענין רשות. מבטל ואינו כגוי הוא הרי בשוק שבת משמר ושאינו רשות,
 ד גרים לענין ששנינו כמו ממזרים מח״כ ובניו חליצה וחליצתו גט וגטו קדושין קדושיו בקדושה ולידתו הורתו אם לראות, בחינתו

 ולידה, הריון אחר הלך בעריות שבת, שמירת אחר הלך במצות דבר של כללו לכ״ד. כישראל ה״ה בקדושה ולידתן הורתן היתה
 ה אותו יורשין והן קרוביו ואת אביו יורש משומד ישראל ירושה לענין וכן .גמור ממזר ממנו הולד בקדושה שנולד כיון כאן אף
 דאזלה קנס לה יהיבנן ז וכדאי׳ ש״י ממונם לאבד שלא הפקר והפקרן ממונו להפקיע ב״ד ביד וכח ... ו גאון צדוק רב ומר

 אחא ההוא והוי אחוה קדשה אם שב׳ מה על תמה הכותב ואני משומד. בהל' ח ר״י הרב העתיק זה וכל בגיותה. ואכלה
 נשואין שב' ומאי ט, הוא מעליא ישראל בי' הדר ואי בקדושה, ולידתו הורתו הא ואטאי חליצה, ל״צ קדושין קדם משומד
 הורתו בענין וט״ש י, קתני זו ואצ״ל וזו פלוגתא וליכא הוא תנא חד לעולם רבא כדאמר טפלת דמיתה ליתא מפילין ראשוני'
 בא ואם קדושין וקדושיו נדון משומד כישראל וקדש בי׳ הדר ואי כישראל הוא הרי יא ועלה שטבל גוי והרי בקדושה, ולידתו

ממזר. הולד ח״כ על
 הוא השתא אמרינן אלא ונבלה מומר שחיטת הוי הכא מקמי דשחט מאי אמרינן לא הכא, מקמי ושחיט דאשתמד והיכא
 ולהבא מכאן אלא למפרע ולא שבתורה המצות ע״כ חשוד ע״ז על החשוד יב בבכורות כדאי׳ מומר ונעשה אלבשי׳ דיצרא

 לע״ו דמה לזרוק הבהמה את השוחט אי׳ יד דבטכילתין לעיונא בי׳ ואית יג. לדורותיכם והלאה ה׳ צוה אשר היום למן שג׳
 לא בה אמרי ולא בקיסרי, מעשה הי׳ זה לע״ז, הדם זרק ואח״ב שחטה וא״בה, מתים זבחי אלו הרי לע״ז, חלבה להקטיר או

 עבדים בהם והיו לאחרים נכסים הכותב דתני׳ דרשב״ג כ׳ משום ל״א היתר דרבנן, כבודן משום אמרו לא אסור היתר, ולא אסור
 זכו כבר בהם אפשי אי הלה שאמר כיון רשבג״א בתרומה, אוכלי' אלו הרי כהן שני רבו הי' אם בהם, אפשי אי הלה ואמר
 ומשני כרחו? בעל זוכה אינו מתנה בתמיהה וצווח עומד אפי׳ לת״ק בה והוינן בתרומה, אוכלין אין לכך ישראלי׳ והם יורשיו בהם

 בצווח
אשכול נחל

 ע״ב. כ״ו ע״ב, ג׳ כתובות ב מ״ה. יבמות א נשואין. ללאסר קודם בין לסלק ל״י כמי זה ולטעם סס, וחוס׳ כפרש״י ולא
 השאלה בנדון אבל הגאון, שהזכיר סליצה לענין ונ״מ בק׳ ולידתן שהורתן עד אסים נקראו דלא צ״ו יבמות ד ס״ט. ערובין ג

 בת על בא אס ונשתמד וסזר ונתגייר נכרי נולד ואפי׳ ישראל לי׳ משוי בקדושה !־לידתו בקדושה הורתו צריך לא וגט ממזרות לענין
 עס ולא קונהו עס וסשב דכ׳ ד״ת אביו יורש נכרי רבה אמר י״ז קדושין ה מ״ז. יבמות כדאי׳ קדושין וקדושיו ממזר הולד א״א ישראל
 נא״ע לוט לבני מהכא אלא שאני, משומד ישראל ודלמא אה״ש, נתתי לעשו ירושה כי מהכא אמר ור״יו יורשים׳ לי׳ דאי' מכלל יורשו,
לבניו אלא מאביו, ירש לא דעשו ואע״ג שאני, מימר ישראל אלחא ודלמא, מדקאמר אביו יורש מומר לישראל מכאן הר״אס ול ירשה,
מומר ישראל דלמא דדסי מה לפי לבניו מוריש הגוי שאין אע״פי לבניו, להוריש ישראל דין לו שיש כיון ח״ח לו, שנחנה הארץ הוריש
 גוי בש״ס דמסיק מה לפי מיהו עכ״ל. ולקדש לגרש הוא ישראל שסטא דאע״ג וכן.מסתבר אביו את דיורש נמי הדין הוא שאני,
אמו יורש אינו דגוי ונ׳ יורם? נמי לי׳ דנינן כגוי אי אך פשיטא יורש משומד ישראל ירושה לענין וכן הגאון מ״ם קשה אביו יורם

ופריך אב, לו שאין כותי יצא אב, לו סים מי ל״י, ולאמו לאביו דל נזירות לו אין נכרי ס״א נזיר דאי׳ והא מ״הת. קרוביו וםאר
 כתיבי דכולהו ירוסה לענין ואסיתו ואסיו אס לו סיס מי לימא קושי׳ מאי ולפ״ז ד״ח. אביו יורם והאר"יו ירוסה לענין אי למאי

 כמ״ס ירושה לענין כן נקרא אב דסתס ירושה, לענין אב דקראו למימר ס״ד הוי אב גבי ודאי וי״ל יורסס? סאינו נכרי לאפוקי בנזיר,
 קרובים מסאר יותר אביו דיורש דמלתא וטעמי׳ כן, קראם ירושה מסוס למימר ס״ד לא קרובים ושאר אמו לענין אבל שם, תוס׳
 ולכ״ע ל׳ג, יבמות בלאדן, בן בלאדן דכ׳ אביו אסר מיוסס דנפרי פ״ור קייס בגיותו בניס מ״ז בכורות ר״יו כדמסיק מקרי אב דזרע

 ואף הס קרובי׳ האס חן ואסיות דאס עריות דלענין אע״ג קרוביו, בשאר משא״כ יורשו, ולהכי ע״ב צ״ו סס נהו, קרי פלני׳ בני
 אבל ד״ת, אביו יורס גוי דנסלות פ״ו הרחב״ס וכ״כ נסלה בתורת אינן מ"מ עליו, אסורה אחו באסותו דחתיר נ"ס סנהדרין לר״ע
 יורם מסומד הגאון דברי נהירין לפ״ז ביסראל. אלא נסלות סאר חצינו דלא ה״ה ופרס מנהגן, לפי אותן מניסין ירוסותיהס סאר
 סי' קדוסין ומרדכי קי״ג ב״ק הלואתו הפקעת לענין סלוק עוד )וים מ״הת קרובים שאר יורש אינו גוי לאפוקי קרוביו ואת אביו

 שם מרדכי ע״פי להגיה כנ״ל וכו' ב״ד ביד כס יש מ״הת שיורם אע״פי םאוחר וים אביו, יורם אין חומר ואחר פליג צ״ל ו תצ״ב(.
 ם׳ הר לבניו והורים חומר הי׳ דעסו לבניו מורים מומר דלמא סאני, מומר יםראל ודלחא האי דחפרס ר״צ דגאון וטעמי׳ סח״ב, וריקאנטי

 במומם רם״י כח״ס בסכרו ללוט אלא הסס נתן לא לוט ולבני נתתי, לוט לבני כ׳ בלוט אבל מאביו, ירם לא עסו אבל הקב״ה נו שנתן
 למדנו דעשו מקרא טפי בפשיטות ליפרך שאני, חומר ישראל דלחא פריך למה א״כ תמה ובק״נ יורש. גוי ש״מ מלוט, ירשו לוט ובני

 ואפי' ירושה, בכלל ואינו לבניו מוריש ולא יורם לא גוי דלחא קמדסי דעדיפי ולק״ח מאביו? יורם סהוא לא אבל לבניו מורים שמומר
 י״א. כתיבות ז לקנסו. לב״ד רפות אבל מ״הת יורש חומר אלא ר״צ כהגאון ס״ל לא ור״הפ יורש. ואינו מוריש דוקא ישראל משומד

 מעלי' ישראל והוי לשוב בידו הלא סמטא כיון אס מקרי דלא פריך ולשטתי׳ הוא, ישראל מ״מ בי׳ הדר לא ואפי׳ ר״ל ט אלברגלוני. ח
 מקרי דלא סליצה לענין אלא בקדושה ולידתו הורתו אחר דלא ישבנו כבר מ״ז שס יא י״ג. יבמות י עומד. במקומו זר לאיש ל״ת ולאו

ל״ט. יד ט״ו. ס״ק קי״ט כטו״ז ולא ס׳ ס״ק א׳ סי׳ כש"ך יג פ״ג. תוספתא יב .125 ס״ב ע' בקדושה הורתן ג״כ אם אלא אסים



ז חולין. שחיטת הלכות האשכול, ספר
 טתנה בשטר וכה אטר לאחר כלומר אחר, ע״י לו שזיכה פליגי כי קנה, לכ״ע צווח ולבסוף בשתק קנה, לא לכ״ע מעיקרא בצווח

 הוכיח סבר ורשב״ג הדר, קא מיהדר צווח דקא והאי קננהו, מעיקרא מדשתק סבר ת״ק צווח, ולבסוף ושתק שמע והוא לפלוני
 אי לע״ו דם ורק אי במומר להו דמספקי חוינן אצווח, אמאי לידי אתא לא כי סבר מעיקרא, צווח דלא והא תחלתו, על סופו

 ששחטה לאחר לע״ז הדם דורק בהמה בההיא הוא, ראי׳ ולאו שחיטה. בשעת זה קודם מומר הי׳ שכבר סע"ת הוכיח אמרינן
 וצווח דעומד לההוא דומי' אתרע גופא דבחד לע״ז דם לזרוק חשב בשחיטה שכבר מוכיחות ידים דה׳ סע״ת הוכיח לומר חששו
לחלל מומר ודאמרינן א. ... דמי ולא כשרות בחזקת לי' ומוקמינן חיישינן לא הכא מקמי ששחט בהמות בשאר אבל בסוף,

ואיכא כשרה, שחיטה אותה זו, שחיטה ע״י מומר ונעשה בשבת ששחט הי׳ בפרהסיא חלולו תחלת אם ט״ט פסולה, שחיטתו ש׳
 לאוקמי דאיכא ראי׳ ולאו במזיד, אפי׳ לאוקטי ובעינן כשרה ש׳ בנפשו שמתחייב אע״ג בשבת השוחט ב מדתנן האי׳ דאייתי
 מצינו ובע״ו לע״ו, שבת מדמה לכ״הכ מומר דחוי בפרהסיא ש׳ ולחלל יין לנסך ממומר חוץ ג בברייתא אבל בצינעא, ששחט

משום מהייבין חכמים לע״ז השוחט וכן טרפה ונמצא השוחט ה דתנן ד לע״ז ראשונה פעם כששחט שחיטה מקרי דשחיטתו
משום בי׳ ואתרו לע״ז שחט והשני לשולחנו שחט אפי׳ ואר״יו הוא, שחיטה דלאו או״ב משום פטור נתנבלה אבל בנו, ואת אותו
 גוי, כשחיטת נבלה ושחיטתו משומד הוי לע״ז ראשונה דבשחיטה איתא ואי או״ב. משום לוקה ע״ז משום בי׳ אתרו ולא או״ב

 לע״ן, ששחטה אחר דבר מ׳ ואסורה לה דנינן כשר ישראל כשחיטת ראשונה שחיטה אלמא או״ב? משום חייב גוי בשחיטת וכי
 מעבודה דמחשבין מבפנים חוץ דילפינן פסולה אמר ר״יו לע״ו חלבה להקטיר או דמה לזרוק הבהמה השוחט ו אתמר וה״נ

 ושוחטה ע״ז לעבור שחיטה בשעת דחשב כיון ט״ט ילפינן, דלא נהי וקשי׳ מבפנים, חוץ יליף דלא ח מותרת אמר ור״ל ז לעבודה
 מומר בה שנעשה השחיטה ודאי אלא מותרת, מומר שחיטת ואיך הוא, קטלא דבר ר״ל מודה ט וכדאמרי' משומד הוי כן ע״ט
 פעם שחט אי וה״נ מפנים, חוץ ויליף מע״לע מחשבין למ״ד לע״ו לזרוק ע״מ ששחט מ׳ אלא שלו, מומרות מצד נפסלה לא

 לזרוק הבהמה דשוחט מההוא שאומר מי ויש ע״ו. כתקרובת י תורה אסרה לא שבת דמעשה מותרת בשבת בפרהסיא ראשונה
 ור״יו ד״ל מכשיר ובהא כן ע״ד ושוחטו לע״ו דמה יורק שגוי ויודע לגוי בהמה שחט הישראל דפרושא ראי׳ לאו לע״ז דמה

 הדם הגוי שיזרק חשב הכא אבל לע״ו* הגוי שיורק בשחיטה מהשב הי' לא השוחט התם . . יב טייעי להני דמי ולא יא פוסל
 לע״ן דמה לזרוק בהמה השוחט מברייתא לר״יו ראי' אייתי מאי בהא, ור״ל ר״יו דפליגי איתא דאי לענ״ד, מחוור ולא יג, לע״ו
 יד לע״ז הדם זרק ואח"כ שחטה בסיפא כדתני לע״ו דמה לזרוק בשחיטה חשב עצמו שישראל איירי ודאי התם מתים, זבחי הרי

 תחלתו, על סופו הוכיח אי כן ע״ד שחט אי ידעינן לא ואנן אח״כ, זרק שהשוחט איירי וע״כ התירו, ולא בקיסרי מעשה הי׳ זה
 שפסולה? לע״ו הגוי שיורק ע״ד ישראל שחט אי לר״יו סיעתא ומאי לע״ו, דם לורוק חשב ובשחיטה גברא בחד נטי רישא אלמא

 בהמה אלא ר״ל שרי לא ע״כ לע״ז דם לזרוק השוחט אי' טז נטי והתם טו וכו׳ בהא אתמר דאי וצריכא לי׳ קשי׳ מאי ותו
 אוסר דאטר . . יד לר״ל פריך ומה״ט לע״ו, הדם שיורק ע״ט אמר עצמו ששוחט איירי דר״ל אלמא הוא, קטלא בר גברא אבל
 ד״ל קושי׳ ומאי מותרת, לע״ז דם לורוק בהמה השוחט דאמרת הוא ואת לע״ז נשחטין שעגלים מפני בהנאה אונייקי גבינות ר״מ
 עצמו ששוחט אף התיר ד״ל ודאי אלא שיורק? אמר עצמו השוחט והכא יורק, הגוי אלא לורוק אמר עצמו שהשוחט איירי לא

 יט לאכילה פסולה ש׳ הכשר דבר לשם וא׳ הרים לשם אחד ושוחטין בסכין אוחוין שנים גבי יח לקמן אטרינן ותו .לזרוק אמר
 אמרת ואי לכך. שדעתו במומר הב״ע ומשני מכוון, קא בעלמא לצעורי בישראל אמרת והא ופריך שלו אינו הבהמה אפי׳ ומיירי
 אבל הרים, של בשר ומחלפה להר שאמר מפני פסולה הכא דקט״ל ניחא, מומר בה שנעשה השחיטה נאסרה לא ראשונה בפעם

 אע״ג הרים, לשם דשוהט כיון הוא מומר מ״ט מכוון, קא לצעורי אי אפי׳ פריך מאי הויא, נבלה מומר בה שנעשה בשחיטה א״א
 בהדי׳ מאוטר עדיף ולא כ עע״ו כשאר קטלא בר וגברא מותר הר להר דטשתחוה הוא, קטלא בר ט״ט מקרי, ע״ו תקרובת דלאו

 ושחיטתו היא שלו ראשונה מומרות הרים לשם ששחט מה ודאי אלא פ', ושחיטתו הוא דמומר לפלניא לצעורי ע״ז עובד אני
כא. שנעבדה לע״ו בשוחט ומחלפה הרים לשם שנשחטה מ' אלא שבו טומרות מ׳ לאו נבלה

אשכול נחל
 א׳ בפטם משומד אבל מעט מעט ראתאי דהסר מקוה שאט טמאות למפרע הטהרות כל ססר שנמצא למקוה דמי לא צ״ל אולי א

 קודם. אתרע שמא טמא נמי וכאן אפגס סימנים שנשחטו קודם שמא מספק ואסרינן י׳ בדך פגומה מסכין קשה ועדיין לפשוע דרכו
 דכל רובא מכח דאתי׳ אחזקה מוקמינן עשה שלא זמן וכל בידים או בדבור מעשה ועושין מגלי׳ יצרא דאלבשינהו מומרי׳ דרוב וצ״ל

 למפרע הבהמה מוקמינן דלא פ״א בסי׳ להפוסקי׳ ניחא לא ועדיין קי״ט. יבמות ותום׳ ח׳ ס״ק א׳ סי׳ ועש״ך כשרות בחזקת ישראל
 מרוב. שיצא כיון רוב לי׳ אהני מאי ה״נ בא, שחיטה לאחר לומר נוכל לא אס טרפה נמצאת השתא אס כשרות בהמות רוב חזקת על

 י״א. חולין הר״אש כמ״ש רוב אלא הוי דלא בבהמה משא״כ בכשרות נהג היום שעד דידי׳ כשרות וחזקת ישראל דכל רוב איכא דהכא וצ״ל
 כראוי. שחיטה אלא נבלה נקראת לא אבל ע״ז משוס בהנאה דאסורה אע״ג ד ה׳. ג וש״פ. ורשב״א בחום׳ תמצא דברי׳ רוב ט״ו, י״ד, ב
 כ׳ ס״א וסנהד׳ באכילה אך הקונטרוס בשם ל״ד וע״ז י״ד חולין תום׳ ח פגול. הוי למחר דם לזרוק קדשים השוחט ד ל״ט. ו פ״א. ה

 לדידן, ותרבא דמא אמרו ישראל לטבחי דיכרי יהבי נכרים ל״ט חולין יב ד׳. סי׳ ב״י וכ״ד רשב״א, יא ט״ו. חולין י שם. ט בהנאה.
 שחושבין מה אבל השוחט, גבי דוקא דזה בחוץ, אך מע״לע מחשבין דאמר לר״יו אך כשר הבשר יוסך וא״ר לדידהו, ובשרא משכא

 שחטה ובגמ׳ שם, בתוס׳ וכן בתוספתא כך יד רשב״א. מחלק כך יג העובד. אחר הולך הכל כר״י דהלכה מידי לאו הבעלים
 לזרוק השוחט קדשים גבי ותני הדר למה מע״לע מחשבין אין לע״ז לזרוק שוחט ר״ל דאמר כיון פריך הש״ס טו לזרוק. חשב ואח״כ

 מידי עביד לא והוא יזרק שגוי אלא לע״ז בעצמו לזרוק חשב לא שהשוחט הכא איירי ר״ל ואי וכו׳ צריכי וקאמר דכשר לשמו שלא
 חולין יח ל״ד. ע״ז יז ס״א. סנהד׳ טז לשמה. שלא בעצמו הוא שיזרק ע״מ שחט אס מזה ללמוד שאין פשיטא כשרה ולהכי דע״ז

 י״ד. דך חוס׳ כ׳ זה דיוק כא ס״א. סנהד׳ כ ע״ז. נעשה אינו דהר ע״ז, כתקרובת בהנאה לא אבל לע"/ לדמי׳ יט מ״א.



חולין. שחיטת הלכות האשכול, ספר 8
 הוא כובע ושפוי רחב״א. של וכעדותו בחיטי דשייר והיינו כשרה ולמטה כובע משפוי דהשוחט א כר״ג קיי״לן הגאון כ׳ ך,

 קנה של ופתח לבן, סחוס אלא בשר ואינו ערבי, של לכובע דומה הגדולה, הט׳ על המונח ככסוי הגדולה מטבעת למטה
 באותו הכובע נסתם לושט מאכל וכשמכנסת קול, ויוצא נפתח הבהמה שגועה ובשעה .לושט בינו ומפסיק הדס׳ כעלה עליו מונח
 בט׳ דבוק שלו שפוע כובע ואותו לושט, קנה יקדים שמא בסעודה מסיחין אין ב מה״ט ואמרו לושט, ונכנסין עליו ועוברין עלה

 השפוי בתוך וסופן טשפוי למטה תחלתן לכובע חיטין אותן ודבקים ג, ארמי בל׳ חיטי ושמו זה מצד דבק בשר לו ויש הגדולה
 השוחט ד הסוני׳ הצעת וכך הגדולה. מט׳ למעלה אצבע כמו הוא כשרה ולמטה כובע משפוי ד״י הרב וס הגדולה. לט׳ סמוך
 הריאה, עד הטבעת מן ש׳ מצות ה בתוספתא דמתני׳ ופרושא רובה, ע״פ ריבי״א כשרה׳ כולה ע"פ חוט מלא ושייר הטבעת בתוך

 כלבנה מקיף רובה הי' אם אומר ריב״י כשרה, כולה את מקיף לראש סמוך השערה כחוט בה שייר מכשיר, רהב׳א פסולה, ומוגרטת
 למעלה שחט אי ורחב״א דת״ק ופלוגתיהו לכ״ע, ש׳ מקום בקנה כ״ט ש״ט ריאה, כנפי עד הטבעת מן ברישא ומדקאמר כשרה.

 לשייר צריך הגדולה׳ לט׳ חוץ טוגרמת דפוסל לת״ק אמר ובסיפא מכשיר, ורחב״א טוגרטת, הוי ולת״ק הראש לצד הגדולה מט׳
 ט' פי' הטבעת מתוך השוחט דטתני' פרושא והכין כרוב. די ולריב״י הראש, לצד הטבעת כל ע״פ חוט הגדולה בט' שוחט אם

 הלכה תרויהו אט־ו ושמואל רב ובגט' ריאה. כנפי עד ש׳ מקום לט' טבעת ובין הצדדים בכל לכ״ע טבעות בשאר אבל הגדולה,
 וה דבר לפרש רבותא וטרו שקלו לא. טבעות בשאר אבל הקנה כל את ומקיפה הואיל הגדולה בט׳ אלא כן אמרו ולא כריב״י

 דוקא אל ושטו רב ואמרו ש', למקום חוץ הגרים ואח״ב הגדולה בט' רובא ששחט לאחר מכשיר ריב״י ו הכין הזינא עיונא ובתר
 מקיפות שאין הטבעות בשאר אבל הקנה׳ כל מקיפה הגדולה דט' הקנה חלל רוב נטי שחט ט׳ רוב שחט דכד הגדולה בטבעת

 ומסקנת פסול. ט׳ מאלה רוב ששחט אחר הגרים אם להכי הקנה, חלל רוב שחט לא עדיין טבעת רוב שחט אם הקנה, רוב אלא
 בעוביו, הקנה רוב שחט טבעת רוב שחט אם כלומר הקנה, רוב ומקיפות הואיל רובן שחט אס די נטי ט' בשאר אף לריב״י הגט׳
 שחט ואם הטבעות, צידי ב׳ בין דק עור הוא קנה של התחתון צד אבל ביותר, עבות שהטבעות חללו, לרוב הגיע שלא אע״ג

 ה״ט ברוב, דדי כריב׳י הגדולה בט׳ דס״ל אע״ג ושמואל ה*ב לריב״י, בזה ודי קנה של עובי׳ רוב שוחט בהקיפה, הטבעת רוב
 רוב שחט שאם כותי', ס׳יל לא ט׳ בשאר אבל בעגול, הקנה כל מקיפה הגדולה שט׳ הקנה הלל רוב נטי שחט רובו כששחט

 דאי׳ והיינו בעינן חללו רוב אין קנה, של עובי׳ רוב דשחט אע״ג טכשרי, לא הקנה חלל רוב אלא מקיפות שאין טבעות משאר
 חללה, ברוב רבנו לטדתנו לרב ור״א כהנא רב אמר עובי/ ברוב לה בדיק דרב לקטי׳ דאתי׳ הגרגרת פסוקת ההיא ז טרפות באלו
 ההוא ט בהגוזל דאי׳ והיינו לי׳ כספקא ספוקי רב אבל ח. סמך ואגטריה ואכשרה חללה ברוב בדקי׳ דרבב״ח לקטי׳ שדרי׳

 אמרי הבהמה, בעל פי׳ גברא, לההוא ור״א כהנא רב בי׳ פגעי י, מלשלוטי לטבחא ופטריה טרפה דרב לקטי׳ דאתא מוגרטתא
 לי׳ דמספקא הטבעות דשאר מוגרטת והיינו יא גזלה ספק אכלך ולא טרפה ספק אכלך דלא למעליותא תרתי רב בך עבד לי׳

 חללה ברוב הקנה שעור אגמריה דסטיך כרבב״ח קיי״לן ואנן יב. כריב״י ס״ל ושמואל דרב אי' הא הגדולה בטבעת דאי לרב,
 שחט אם טבעות בשאר אף דמכשיר כריב״י ולא הגרמה פסל לא חללה רוב ששחט ואחר שחיטה, לענין בין טרפות לענין בין
 דקאי כרחב״א הלכה בגט׳ דאטרינן דכשרה ורבנן דריב״י טוגרטת על שהעיד כרחב״א אלא . . . יג נטי קיי"לן ולא הטבעת, רוב
 דשייר והיינו יד, ולמטה כובע משפוי אכשר דר״נ כשרה, הגדולה מט׳ למעלה מוגרמת כמה עד פרשו דר״נ כלומר כותי׳, ר״נ

הקנה כל מקיפות שאין אע״ג טבעות בשאר השוחט דריב״י הא דטפרשי איכא — השפוי. מתחיל הראש נגד החיטי דסוף בחיטי

אשכול נחל
 אסד נסכין אוסזין דשנים ההא דמדייק ב׳ ס״ס ב״י שהניא רשב״א על וסילק כשר וגוי ישראל שסע כה״ג לקמן פ׳ האשכול וקשה
 א׳ כשסע ודוקא המש נו אין דהסייע דכשר, אי׳ דנחוספתא הב״ס כת״ש דה״ג ועעהא דפסיל, כשר לדבר וא׳ הפסול דבר לשס
 כא׳ ששסעו וישראל גוי אמרח והא כגוי, והוי הוהר שסיעס דהוי לי׳ סיפוק הכא פריך האי וא״כ עי״ש פסולה הפסול דבר לשס

 שוסעין וישראל גוי כרשנ״א ס״ל דבאמת י״ל כרבני, כך שדייקו והסוס׳ הריס? לשס ששסע ה׳ אלא ל״ס ולהכי ההש, בו אין הסייע
 ע״ב ל׳ כדאי׳ בהשהע סכינים בב׳ אפי׳ ושיסעין בסכין אוסזין דשני׳ רבנו על דלק״ת ונ׳ יוסף. בראש הדייק וכך פ׳ שסיעסן יסדו
 אס ולכ״ע ההש בו אין הסייע ל״ש ונכה״ג ב׳ ס״ס עעוב״י בעצהו רשב״א כה״ש א׳ סיהן וזה א׳ סיהן שסע שזה בהשהע וגס

נקודות סיעי ובערוך: בי״ד כ׳ ע״ס ג ה׳. סעניס ב י״ע. א פסולה. השסיעה ולכך בהכי לוקהי פריך ושפיר פסולה, הוהר הא׳
לרהב״ן הלסהוס עי׳ ו פ״א. ה י״ס. ד הש״ע. כדהשהעק׳ עצתה בעבעס אינם עכ״פ הגדולה הע׳ לתעלה סיעין כתין קענוס
 רוב בעינן שסיעה לענין גס וההילא סללה ברוב אלא לערפוס רוב הקרי לא שבגרגרס הרבו קבל שכך ח מ״ד. ז זה. פ' סשהע
 והגרים ששסע השוסע פוער י צ״ע. ב״ק ט הקנה. היקף רוב הוא שלו עיני׳ נשער שאס אע"ג העבעס ברוב די ולא סללה
ובעינן ההני לא היקף רוב שהא ערפה, עושה והספק כשרה או פסולה הש׳ אס ספק הוי דלרב אסר, של בהתסו הסכר באופן

גזלה. ס׳ הוי השיסע היד ההון הוציא שאס יא היקפה. ברוב כשר שהא רצה לא השוסע הן ההון להוציא אבל סללה, רוב
 ודאי. תעריף לא כריב״י ם״ל דרב אע״ג לרסב״א, וכשר הגדולה הע׳ למעלה דריב״י היגרמס שהי׳ כ׳ ה״ג אבל שס, סיס׳ וכ״כ יב
דמכשר ומוגרמס הלכסא עדוס דכל רסב״א כעדוס קיי״לן הר״אש וכ״כ יד הגדולה. חע׳ לתעלה בשסע להעריף ורבנן כריב״י יג

הלכה, עדוס דכל כרסב״א הלכסא שכ׳ ע״ב י״ס רש״י על מהרש״א קושי׳ לישב באו אולי בסיעי. דשייר אתוראי הפרשי רסב״א
הע׳ לתעלה העע הכשר דלתא דרסב״א פרושא ידעינן הוי לא ר״נ לאו אי נהי? ר״נ בלא כוסי/ ר״נ דקאי הש״ס הסייס לתה א״כ

דסנן כ״ז ברכוס אלא הלכסא, עדוס כל שכ׳ בש״ס תקום זוכר אינני הדבר ובעקר בסיעי. שייר אס דדי ידעינן והדר״נ הגדולה, י'
 דוקא עולם והליכוס בכריסיס וכ״ה כ״ס ברכוס כדאי׳ הלכסא העיד בשם בעדיוס שנשנה הה נ״ד ובקדושין כיסי׳ בבסירסא
 הזקן ר״ג בימי סי דרסב״א ורבנן, ריב״י מסלוקס קודם רב זמן הי׳ רסב״א עדוס ובאחס המסלוקס, אסר שם שהעידו בעדיות

 איק רחל׳א של עדותו - תהני ולא אסריו תנאים של דורות ב׳ הי׳ וריב״י בב״הבס, והמא-רי לזרעים בהקדמה הרתנ״ס כמ״ס

 אמוראי
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 ולא א הטבעת היקף כל ששחט בחללו אפי׳ הקנה רוב דהוי כולה הטבעת כל ששחט טיירי כשרה, הקנה רוב וטקיפות הואיל
 פסק דבתוספתא עלה, פליג טאן לשחוט, כשר נטי טבעות דבשאר לאשטועינן ואי הקנה, חלל רוב ששחט כיון קמ״ל דמאי נהיר,
 דברישא חזינן הגדולה, בט׳ לשייר צריך כטה וריב״י דרבנן פלוגתא אייתי הכא ובתר ריאה, כנפי עד עליונה מטבעת ש' מצות ותני

 רוב דהוא די רובא בו שחט אם הגדולה בט׳ מבעי׳ לא ריב״י ה״ק ודאי אלא פלוגתא, ליכא הריאה, עד עליונה מט׳ ש׳ שמקים
פליגי ובהא ב, קנה של רובו עובין רוב והוי הקנה רוב מקיפות שהן הואיל די רובן שחט אם טבעות בשאר אפי׳ הקנה חלל

שבין בבשר בין ט׳ בשאר בין עליונה בט' בין קנה של חללו רוב דשחט היכא כל אבל חללה, רוב דבעינן ושמואל רב עלה
לילך טיני׳ ואשתטיט יהוד׳ רב מתלמידי מבבל הי׳ ר״ז ד, וירא ר' סליק כד — ג. כמוהו א׳ של רובו כדתנן כשר הטבעות

ואפשר ועירותא. מלשון זעירא ולא והב זר לשון זירא ר׳ לו קורץ הי׳ חכמתו ומרוב שטי׳ זעירא דר׳ האי רב וב׳ ה לא״י
 כל ש״ג, אש בי׳ נשלט דלא תעניות ק׳ יתיב ר״ז ו בהפועלים כדאי׳ קטינא נטי לי׳ דקרי הוי, גוצא דאינש משום זעירא דשטי׳

 וקרי שקי׳ ואיחרך עיניהו רבנן בי׳ יהבי חד יומא נורא, בי׳ שלט הוי ולא בגוויה ויתיב סליק תנורא שגר נפשי', בדק הוי יום ל׳
 וי״א ואתפח. לרבנן טבא יומא עבידנא שקי׳ חריך קטינא מתפח אי אבהו ר׳ עלי׳ קבל ז הליש ור״ז שקיא, חריך קטינא לי׳
 ירוש׳ כדאי׳ ט למסמכיה טטמר הוי ענותנותו ומתוך ח עניו כלומר קטינא והוא זעירא דהוא וירא ר׳ לי׳ קרי ענותנותו שם על

 טטניתיה עלויה קבל מכפרת גדולה נשיא חתן חכם דתני׳ הא שמע כד עלויה מקבל בעי ולא טטניתיה בעיין הוו ר״ז י בכורים
 אלו ובם' לנפשי', לי׳ אמצי עונותיו ע״ב לו טוחלין אא״ב לגדולה עולה אדם אץ דאר״א להא שמע כד דסנהד׳ פ״ק בבבלי וה״נ

 לעצמה, ידי׳ מעשה האחין מן המונית א״ר אר״ט זירא רבי אמר לה ואמרי רב א׳ מתנא רב אמר וירא רב אמר רא נערות
 לא״י, דסליק בתר הכי אמר ל׳ ולאידך רב, אותו קורץ והיו לא״י דסליק קדם בבבל הכי וירא רב אמר לישנא לחד רבותא פי׳

 כהא לו הראוי משטח היוצא דבר פרושו בפרקין דתני׳ והגרים טוגרמת לישנא וההיא יב. רבי שם שנסמכו לחכמים קורין ושם
 פ׳ טו גרומיו לו נותן בעין עין לו שוקל הי׳ כמו יד בינונית מאמה גדולה פי׳ גרוטה באמה ירמי׳ ר׳ א׳ יג בובחים דאי׳

 בנים י׳ קבר ר״יו האי ורב ר״ש טשם ין יעקב בר נסים רבנו כ׳ ביר, דעשיראה גרמי׳ דין טן ר״יו ודאטר . . . יתרה תוספת
 בה ומנחם בסדינו וצררה יח שלו קטנה אצבע של עצם ר״יו ונטל ונמק בשרו ונמס רותחת יורה לתוך נפל עשירי ובן וכרים

 יט. האגדה לפי אינו זה ודבר שמואל, לפני תורה ללמוד לבבל מא״י ושלחו מתנה ר׳ ושטו א׳ בן לו נשאר כי דאטרי ואית אחרים,
 עשירי טבן שן נושא ור״יו כ, גרמא נקרא שן וכן הגוף מן וצומח היוצא תוספת כט״ש הוא גרטא דלשון מרבותינו שמענו ואנחנו
 דבר כל כב הנדה דם ובפ׳ והצפורן, והשער השניים טן חוץ טמא שבמת כל כא באהלות כדתנן מטמא אינו המת ושן אצלו,
 גזעו עטו שנולד אע״ג וצפורן ושער עמו, נולד לא מחליף גזעו שאין אע"פי שן לאפוקי מטמא, מחליף גזעו ואין האדם עם שנולד

 כג לחם אותם ברה ולא דוד, את להברות העם כל ויבא מל׳ וביר עשירי בן של הבראה מסעודת עצם שהי' שפרשו ויש מחליף.
 ומסיק טרפה, נמי נגע ולא פגע אי לחו ואבעי׳ טרפה בחיטי פגע דרבא משמי׳ כד, פפי רב אמר — כד. מברץ לא אמרו וכן

 ומר כשר, בחיטי שייר אמרי זוטרא ומר דר״א ברי' חייא ורב ונגע, פגע אפי׳ כלומר כשר, בחיטי שייר אמר דרבא משמי׳ ר״פ
 והלכחא כו פפי ר' דאטר הא אפשט וטהא טרפה, נגע ולא פגע מ״ד ליכא בתראי באמוראי נמצא כשר, בחיטי פגע אמר ר״א בר

 שליש והגרים שלישים שני בשחט ורבנן ריב״י בין מחלקת אסי א״ר הונא א״ר בחיטי. דשייר והיינו כשרה ולמטה כובע משפוי
 נפקא דכי פסולה ד״ה שלישים ב׳ ושחט שליש הגרים אבל ככולו, רובו סבר ור״י הגדולה, בט׳ בעינן שחיטה כולה סברי דרבנן
 אחרינא לישנא ואיכא ...כן קיי"לן מיהו בהא ולמטה, כובע משפוי הגרטה אין קיי״לן דאנן ואע״ג וליכא, בשחיטה רובא בעינן חיותא

שליש והגרים שליש ושחט שליש הגרים מכשיר רב אמר הונא ורב שלישים, ב׳ ושחט שליש הגרים כח מכשיר אסי א״ר הונא דר׳
דנפק

אשכול נחל

 קיי״לן ולא י׳א סנהדר' מעוברת אינו בגולה עברוהו אס אוני איש תנניא עדות על שהעיר במא״א מצאתי שוב כותי? אמוראי
 נאמר ואס כותי'׳ קיי״לן דלא ר״יו וקאמר הוא ויתידאי פרש״י זו עדות נשנית נחוניא ר׳ של רבותינו משוס ע״ב כ״ה ונדה כוחי/

 שילא בר נתן העיד נ׳ וחולין סתריאל בן ר״יש העיד נ״ז בכורות וע׳ חולקי׳, וריב״י רבנן ה״נ חולקיס, דרביס לר״יו ברור הי׳ דשס
 רוב ומקיפות הואיל שריב״י וטעמם א וצ״ע. כותיהו קיי״לן ולא ואבטליון שמעי׳ מפי ר״י העיד ס״ז ויבמות דיבי סניא הפנימי כרס

 טבעות דשאר כפרש״י נמי ס״ל, לא ושמואל רב שמסיים דמה צ״ל לפ״ז אבל וכפרש״י, הטבעת רוב לומר תיתי ומהיכא קאמר הקנה
 שבת ה שמו. מפרש אורחא אגב אלא כאן להלכה ענין ואינו י״ח בסוגי׳ שם ד כ״ז. ג מהר״ס. כפי׳ ב שחיטה. מקום לאו

 דאר״א מטמר להכי משמע דשם אע״ג י״ד סנהד׳ ט בזירא. מובלע דעי״ן יוחסין וכ״כ ח מ״ו. ברכות ז פ״ה. ב״מ ו מ״א.
 מ״מ בעלי', שמקברת הרבנות מן הרחק כלומר תחיה, אז וקייס ונטמן קבלה( תרגום )אפלה אפל הי׳ פרש״י וקייס קבל הוי לעולם
 מניעתו טעם עצמו מר״ז שמעו דלא קצת נ׳ שמשם הבבלי ולא הירוש׳ האשכול הביא זה מטעם אולי ענותנותו, הי׳ העכוב עקר

 פ•׳ גדומה ג׳ ורש״י הערוך, ג׳ יד ס״ב. יג הוי. גברי תרי כ׳ מ׳ מנחות חוס׳ יב מ״ג. כתובות יא מכילתין. סוף י מסמיכה.
 כ׳רש״י יח באלקירואן. ר״ח של חברו האי ורב חושיאל רבנו תלמיד יו ה׳. ברכות טו הספר. חסר כאן פ״ח, ב״ב טו קצרה.

 לא מ״מ שלס, עצם רצץ לא דמסתמא שלם, עצם שהי׳ ואף שעה, כל עצמו מטמא הי׳ לא ר״יו דודאי מכשעורה, פחות בברכות
 שהוא מפני כ בן. לו הי׳ שלא נראה קי״ו פי׳דב״ב יט נ״ד. נזיר אר״ל בהא דפליג בשר עליו כשאין מכשעורה פחות אבר מטמא

 4כ״ד מ״ק כד וי״ב. ד׳ ב׳ שמואל כג נ״ה. כב הי׳. תלוש וזה טמא, הכל המת אל חבורו בשעת פ״ג, כא גרמא. ומתורגם עצם
 מר גרסו וחיס׳ רשב״א. וכ״כ חוס׳ קושי׳ ומיושב' דאוסר, מאן ליכא לבד דפגע קאמר, ונגע פגע טרפה, בחיטי דפגע כו .י״ח חולין כה
 ת״וא מסדר תוס׳ כמ״ש בכ״הכ ר״א בר כמר דהלכתא כשר בחיטי שייר והלכתא לסייס צריך למה וק״ק כשר, בחיטי שייר אמר ר״א בר

ל׳ל כח כשר. הגרים אח״כ ואי שחיטה במקום רובא דבעינן כריב״י הלכה דאמרי ושמואל כרב צ״ל כן כ״ט. וסנהד׳ ע״ו, חולין
 שאמר 2 ח״ג



חוללן. שחיטת חלכות האשכול, ספר ס!
 טכשרי ותרויחו ב בשחיטה ורובה הואיל שליש ושחט שליש והגרים שליש שחט טכשיר רב אטר יהוד ורב א בשחיטה חיותא דנפק

 דר׳ קטא לישנא לקטן נקטיה דתלטודא דסתטא חדא כה״ג, לאכשורי לן לית ואנן . . ג תפיק שלישים ב׳ ושחט שליש בהגרים
 שחיטה דאטר טראב״ט לטפשט ובעי שליש ושחט שליש והגרים שליש שחט ה טר״ג מיני׳ רבעו ותו ה .. בשחיטה דפסול הונא

 וקט״ל רובא הוי ובצרוף בהיקף טעט וכאן טעט כאן הראוי בטקום ששחט הוי, ש׳ בטקום האי דלטא ודחי כשרה, כטסרק עשויה
 דטכשיר רב אטר הונא וארב דמכשיר, רב אטר אר״י סטך דלא ש״ט דכשר, דידע ר״ג אהדר וטדלא טפורעת, ש׳ בעינן דלא

 רובא דבעינן א״ר יהודה רב עלי׳ דפליג לטסמך טצי לא נטי בשחיטה חיותא דנפק כיון שליש והגרים שליש ושחט שליש הגרים
 בשחיטה, ברובא חיותא נפקא כי דבעינן קטא בלישנא אסי א״ר הונא רב דפליג ו ונסמך ניקום לא נטי ואתרויהו בשחיטה,

 במקום אבל ש׳, במקום שלא מגרים אם זה ענין וכל ן. הגרים ואח״ב שחיטה במקום רובה תחלה בשחט אלא היתר אין לפיכך
רוב ונעשה שחיטה בסוף בין באמצע בין בתחילה בין בקנה נקב הי׳ אם וכ״ש כשר, כ״ש והוסיף פגום קנה חצי הי׳ אפי׳ שחיטה

א׳ בטבעת ששחט בין טשבחא אחא רב ופרש כשרה, ש׳ מקומות ובג׳ בב׳ השוחט ט לקטן אי׳ וה״נ ח, דכשר נקב אותו ע״י
העור לצד לטעלה קנה מעוט ששחט או בהיקף, רוב איכא הכל ובין י בושט בו וכיוצא השני בצד ושחט ודלג מעט כאן בקנה

דאין אע״ג נעש' ש׳ דבטקום כיון כשר הקנה ב ו ר נשחט הכל בין אם זה כנגד שלא וה היינו אחר לצד בקנה למטה שחט ואח״כ
 כלומר כקולטם עשויה שחיטה דכשרה ומכ״ש מקומות ובב׳ סכינים בב׳ שוחטי׳ שני׳ או א׳ בין חלוק ואין מפורעת, שחיטה כאן

 יא שהי׳ כדי ידו הגביה שלא זמן דב׳ מקומות וג׳ בשנים השוחט שרירא רב וכ״פ הקנה. חלל רוב ששחט ובלבד באלכסון
 דלא דכשרה רב קאטר וו שחיטה הסימנים חלל רוב נשחט שניהם ובצרוף אחר בצד ומקצת וה במקום סימנים מקצת ושחט
באסורי. שמואל לגבי כרב הלכתא יב וקיי״ל טפורעת, בעינן
 אע״ג כלומר הוא, דטקלקל בו לשחוט מותר לע״ז, קרבנות בשר לחתוך בו השתמש פי׳ ע״ו, של סכין יג ב״א רבה א׳ אר״נ ךן,

 ואסור משא, ולישא לחרישה ולדות לגדל ראוי׳ הבהמה שבחיי טע״ו, נהנה מקרי לא בשחיטה יד רצונו ונעשה דמתקן
 ומחתך שחטה לא אם שמתה וחולה במסוכנת אסור שהשוחט פעמים רבא א׳ קיימא. לחתיכה שחוטה דבשר בשר, בו לחתוך

 שמנונית והאיכא לשחוט, מותר ופריך טקלקלן. חותכן שלטים כשהם חשוב אדם לדורן מוכני׳ לקרבנא, דקיימא באטמי מותר
 מלבנן ש״ג וסכינים אסכלאות שפודים טו כדתני׳ בעי לבון נבלות באור בו שהשתמש ש״ג דסכין באור, שלבנה דסכין, דאסורא

 רישא דקתני ואסכלא דשפוד דומי׳ לרותח אף ודי היטב בריחים ין משחיזה פי׳ טהורה, והיא שפה וסכין טן דתנן והא באור,
 שיפה, במתני׳ דטהני הא כלומר טנתזין, נצוצית שיהא לבון גדולה אבל קטנה בסכין דתיטר הדא עלה קאטר בירוש׳ באור? מלבנן
 ודאטרי׳ יח, לבון צריך האש על כשפוד בו לצלות דרך גדולה ם׳ אבל ברותחין, אלא ממש באור בה משתטשין שאין קטנה בסכין

 ברותחין. אלא ממש באור בהן שמש שלא לסכינים ה״נ טהני, הגעלה דאפי׳ דש״ט ראשון׳ ובכלי ברותחין ואידי אידי יט בפסחים
 חזי מיהו הכי, ומסתבר לשפוד, אפי׳ הגעלה מה״ט דטהני כ קדשים לגבי ר״א כדטחלק בלע דהתירא כיון חמץ לגבי אקילו וא״ד

 ובכל אסורין לשאר פסח בין חלק לא כב והגר״יצ כא הגעלה ני מה לא בגומות אבל גומות בהם שאין בסכינים דבפסחים לן
 ודתני׳ באור, ולא וברותח בצונן בו להשתמש עקרו סכין אבל באש, תדיר שטשתטשין לשפוד דומה שאין בהגעלה, לו די סכין

שפודי׳
אשכול נחל

לא שליש להגריס שהוסיף ומה בשמיטה חיותה להזא ברובה שנפסק׳ כיון א כריב״י. קיי״לן ואנן ורבנן ריב״י סלעי בהא שאמר
רוב נשחט וגס בשחיטה חיותא דנסיק צ״ל ג שחיטה. במקום הגרגרת רוב נשחט אם אלא חיותה ננסק תלי׳ דלא ב לן. איכפת
שהתחיל פי׳ ראשו שפוי לאתויי במליקה פסול בשחיטה פסול כ׳ דף שמואל דאמר רשב״א( מח׳ )כנראה כאן צ״ל ד הראוי. במקום

הגריס אר״א הונא כרב פסולה מליקתו קמא במטוט דהגריס וכיון מליקתו וגמר סימנים למקום דאחא טד ולהגריס לשפט במליקה
 שליש הגרים להכשיר ו ט״ב. י״ט ה במליקה. ורובה במליקה חיותה דנסיק אט״ג במליקה, וה״ה פסולה שלישים ב׳ ושחט שליש

 וצ״ט שלישים, נ׳ ושחט שליש בהגריס דכשר אר״א הונא דרב כל״ב והיינו יהודה כרב פסקו ר״הפ כ׳ הר״אש ז שלישים. ב׳ ושחט
 שליש הגרים כשר דלדידי׳ רב אמר הונא כרב ס״ל לא אר״א הונא דרב בחרא לישנא דט״כ שכונתו ונ״ל רב׳ א׳ הונא לרב נמי כשר דזה

 אבל ניחא, בשחיטה רובא דבטי יהודה כרב ס״ל אי אבל בשחיטה, רובא אלא ריב״י הכשיר לא אסי ולרב שליש והגרים שליש ושחט
 יהודה דר׳ חומרא לי׳ אי׳ דלמא שליש ושחט שליש והגרים שליש שחט פוסל דלמא יהודה כרב מידי בכל ס״ל של״ב הכרט אין מ״מ

 ר״נ הר״אש מ״ש גס ב״ש. ושחט שליש הגרים אלא הכשיר ולא בשחיטה ורובא בשחיטה חיותא נפק דבטינן הונא דרב וסוחרא
 הושט, נקובת הוי דאל״ה שהיה בלי לטשוח צריך בושט י ל׳. ט .׳בגמ שס ח תלמודא. דחי ללמוד שרצה דממקוס צ״ט כר״י ס״ל
 זה אין וקיי״ל מ״ש מ״ט, בכורות יב ושט. מ׳ פסולו כל יא דכשר. קנה חצי כפסיקת הוי הרוב שחט שלא זמן כל בקנה אבל

 ר״ש שגס שכונתו נ׳ לכן כרב, הלכתא דלית כ׳ חפני בן ור״ש ור״ה שר״ש הביאו ע״ב מ״ז בראב״ן וכן שבהג״א שרירא, רב מדברי
 נהנה שאין אלא הוי׳ לא גמור מקלקל יד ח׳. חולין יג כרש״י. ולא בהטלותך בפ׳ משבחא כר״א מקומות וג׳ בב׳ השוחט סי׳

 הגשמי׳ בימות ירקות אשרה תחת זורטין ולהכי בצל, פוגם ננביה שמשביח מה מ״ח ט״ז וכן כ״ופ וכ״כ בחיים יותר ששוה כיון מט״ז
 סיף תוספ׳ טו א׳. מצד הפסיד הנאה לטנין אבל תקן, דודאי אבמ״ה, מידי שהוציא תקן לט״ז בשבת השוחט ט״ג מפסחי׳ ול״ק
 די גדול לסכין אף ולרמב״ס הגטלה, בטי לרוחח חבל מהני, לצונן דוקא לרש״י מיהו ורמב״ס רש״י וכ״ס ין ט״ז. סוף טז ע״ז.

 לגדול שיפה, די בקטן אס דבצונן צונן, בו להשתמש איירי דירוש׳ דל״ל יח לבון. בטי נאור שהשתמש כל כרבנו ר״ן אבל בהשחזה,
 אכתי גומות( בו חין אם בקרקט י״פ נטיצה מהני לצינן בט״ז מחלק )דכה״ג לצינן אף לבון בא להכי גומות בו יש ג׳ סכין וא״ל נמי,
 לרבנו ופי׳ שפה והסכין חנן ע״ז דבמתני׳ כא ראב״ד. דטת ט״ו ט״ז כ ט״ב. ל׳ יט שבגומות. מה כל שמוציא בהשחזה די יהא

 השחזה סבר ורבנו גומוח׳ בה ביש מיירי אלא לפלוט, ברותח די ברותח דבלטו כיון ובאמת השחזה בטי מ״מ נאש, השתמש שלא נסכין
אסורין בכל רש״י חשו׳ שמביא ר״ן וט׳ דפסחי׳ ס״ב מרי״ף נ׳ כך כב כ׳. ס״ק קכ״א עש״ך כרשנ״א ולא כב״י מהגעלה עדיפא

לי



!1 חולין. שחיטת הלכות האשכול, ספר
 והיא ש״ג בסכין השוחט אתטר באש. תדיר בו שמשתמש דשפוד ,דומי סכין הרב מפרש באור מלבנן וסכינין אסכלאות שפודי׳

 בהדחה וט״ד רותח, הש' בית ס״ל כ״ע דאטרי איכא מדיח, אמר בב״ח ורבה קולף, אמר רב שמנונית, עליי קרוש או יומא בת
 צונן דשאר אע״ג בלע, דסכינא דוחקא אגב קולף ט״ד צונן, הש' בית כ״ע ואייר בלעי, לא דם לפלוט סימני דטרידי איידי סיי,

 ,כ והגאון ר״ח אבל מדיח, פוסק הגר״יצ א. שיבלע גורם ווה וה סולדת, היד שאין אע״ג חם קצת ואיכא דסכינא בדוחקא בלע, לא
 בחמין מדיחה אמר אחא רב מרפה, בה ששחט וסכין בולע. דוחקא אגב מ״ט גמור, רותח לאו דב״הש דמסתבר דאף כרב קולף

 מקנחה אם די בו, לקנח שטוב וילון, של בגד פי׳ דפרסא, בליתא איכא ואי בה, ושוחט בצונן מדיחה והלכתא ב בצונן א׳ רבינא
 השוחט אבל טרפות, בה שוחט דבאקראי כיון ג הטרפה מן שמנונית בפנימי הסכין שבלע חיישינן דלא אחרת, הדחה ול״צ בו

 דלא לבלוע ממהר הבשר ורכות וחמימות דסכין דוחקא אגב הכשרה וכששוחט סכין, בלע קצת חם דב״הש כיון טרפות הרבה
 צריך רותח בשר בו חתך אם הדיחה אם אף ד כשרות בה ששוחט וסכין דם. לגבי אלא בלעי ולא סימנין טרידי אמרינן
 והא ו. ברותח ויוצא בולע קצת חם וב״הש הרבה דם עליו דבא כיון מלבלוע קשה שסכין אף תדיר בו דשוחט דכיון ה קליפה
 י״פ נעיצה צריך ט׳ בסכין צונן לחתוך אפי׳ ז דאחרים בבתרא אי׳ הא צונן דב״הש בה לשחוט ודי בצונן מדיחה הלכתא דאטרי׳
 גוים של בסכין גם לן וחוי ח. באקראי טרפה בשחט והכא אסור, של והקרוש הבלוע שכל גויס של בסכין התם קשה, בקרקע

 לאכלו אסור בשר של בסכין שחתכו צנון ט הבשר כל פ׳ מדאטרי׳ בה שחתך לצונן מעליותא הדחה בדיעבד מהני נקי הי׳ אם
 קליפה צריך בה שחט אם אבל חריף, שאינו בצונן ולא בלע דוחקא אגב אטרינן חטים או חריפי׳ בדברים דוקא משמע בכותח

 וקצת יוצא אינו בסכין והבלוע צונן דב״הש כיון בדיעבד דטהני נראה בה ושחט בקרקע י״פ נעצה אם מיהו כרב, רבותא כדפסקי
 בשר לחתוך ,א בו, ששוחט א׳ סכינים ג׳ לו שיהיו צריך הטבח רב אמר — י. הנעיצה שפשפה כבר פניו שעל מטיחה היוצא

 בכל ,כד תקלקל שטא אחרת למלאכה להשתמש ראוי אינו בלא״ה שחיטה של וסכין ישכח, שמא קנוח על יסמך שלא לחלבים,
 הטבח רב ואמר יב. בשבת לטלטל אסור להכי אחרת לט׳ משתמש דאינו דמי מחרישה של כיתד דאשכבתא סכינא יא הכלים

 ולפעמים יפה קנוח ואינו קנוחם על וסומכיו מקילים יש כי ע״ו להשגיח וראוי לחלבים, וא׳ בשר בו שמדיח א׳ כלים ב׳ צריך
 פי׳ בשרא עלויא כפלי אינש ליסחף לא אטיטר אמר גדול. שפשוף שלוקח הבשר ישפשף ה׳ דבר הירא לפיכך מלקנח שוכחים

 נתטעט דטבחא ידא דטשמשי איידי לבשר חלב בין המפסיק קרום דאיכא ואע״ג יג. בשרא ובלע תרבא דדאיב הכסלים, חלב
 גמור בחם אלא בכולו מפעפע חלב יד אטרינן דלא קליפה כדי אלא הבשר נאסר לא החלב זב אם אף לן וחזי הקרום ונקרע

טו. האש ע״י
 טזי נפגמה בעור שמא דחיישינן פסולה כולו היום כל עצמות בו שבר אפי׳ אמר ר״ה פגומה ונמצאת בסכין השוחט אתטר "ן

 ועור פוגם ודאי דעצם נפגמה, מפרקת בעצם כשרה אמר ור״ח כראוי שנשחטה לך שיודע עד עומדת בח״א בחייה דבהטה
 אע״ג טבילה עלתה לא היום כל מין באותו טבילה אחר שנתעסק אף חוצץ ונמצא ועלה מטבל ופריך .מט״ו ספק ואין פוגם ספק

 נראה כיוןדלא שחוטה מכלל הבהמה להוציא דסכין ריעותא אלים ולא אתרעאי לא בהמה אתרעאי סכין הכא ומשני טבל? דודאי
 חדא כל בין בדיקה צריך ין הלכך עצמות. בה בשבר וכר״ח עצמות, בה שבר בשלא דר״ה כותי׳ והלכתא בבהמה, ריעותא
 שטה חיישינן דאמר כר״ה קטייתא אפי׳ חיותא תליסר טרף יוסף דר׳ פסול, ששחט טה כל פגומה ונמצאת בדק לא דאי וחדא,
 בכה״ג מכשיר לא דר״ח מתוקם נטי כר״ח לישנא דבחד אע״ג עביד כר״ה יוסף דר׳ והגר״יצ ה״ג פי׳ כך נפגמה, הראשונה בעור
 מסתבר מ״ט דפסולות, אפשר נטי לדידי׳ בעצם נגע דכבר קטייתא בתר דשחט מה אבל במפרקת נגע לא שעדיין הראשונה אלא
 דבעצם דטטאי כשרות, נטי בתרייחא ט׳, בעצם אלא בעור נפגמה שלא בקטייתא תלינן טתלא לר״ח מכדי אימא כאבעי׳ להו

ולא יח אתרעי לא בהמה אתרעי סכין דאטרינן דטכשיר טעם עקר ש״ט דבתרייתא. בטפרקת דלטא אפגם דקטייתא מפרקת
 משום

אשכול נחל
 צ״ג מחולין אבל המקיל, מי פרשו לא בגמ׳ ב קצת. חם או חריף בדבר אלא בלע לא דס׳ דומקא כחוס׳, א בהגעלה. לסכין די

 לפלוע ס׳ דטרידי דאגב חיישיכן לא דלדס אף ערפה בהמה לפעמים בו ששוחט שחיטה של בסכין מיירי והכא לקולא, דרביכא ידענו
 מס וב״הש דוחקא דע״י הדחה יועיל לא דאז ג חיישינן. הטרפה בו ששחט הסכין דעל דאסורא לשמנוניח אבל דס, בלעי לא דס

 לא דס לפלוט סמנים דטרידי דאגב דם בלע שהסכין אף כשרה בה לשחוט דמוחר ד בבשר. ונבלע הסכין מן שמנונית תצא קצת
 בשחט אבל דקשה, כיון דם ולא שמנונית לא בלע לא הסכין אמרינן באקראי טרפה, בה דשחט דומי׳ ו קי״א. חולין ה דס. בלעי

 אס וכן דבולע, אמרינן מס וקצת רך שב״הש כיון בה שמט ואם מס, קצת דב״הש כיון ושמנונית דס בולע הסכין אמרינן כרבה
 טרפה בה שמט אס נאסר ולא היתר של סכין בבי[ צונן ב״הש הלכה שכ׳ הר״אש על כ״וס תמיהת בזה וסרה רותח• בה מתך

 ב״הש ס״ל דשמואל קי״א ד׳ כ׳ עצמו והוא כשמואל רותח בו לחתוך אסור כשרה בין ט׳ בין בו ששמט סכין כ׳ ואמ״כ הוא דקשה
 בצונן הר״אש מחלק וכה״ג סכין גבי אף כרותח ב״הש דם חדיר שבלע שמיטה של בסכין כרבנו ס״ל דר״אש י״ל ולדברינו רותח.

 מתך אס לר״אש ס״ל י״ד ס״ק ולש״ך .טרפה שמט אי כלל בלע לא הסכין סבר הוי אי זה למלוק צריך הי׳ ולא עי״ש נעיצה לענין
 דמהני והא נעיצה צרץ ט׳ לשמוט ברגיל מ׳ ח ע״ז. סוף ז לכתמלה. היינו לרותמ אסור ומ״ש די, בהדחה נמי בדיעבד רותח בו

 וכן כרש״בא י ע״ב. מ׳ דף חוס׳ וכ״כ קי״א ט דמשרק. דם שאני חוס׳ כ׳ קי״א כדאי׳ צונן למחוך מדיחה אס ש׳ של לסכין
 ומקומו. גופו לצורך ,אפי יב החוס׳. כפי׳ שמיטה של סכין קכ״ג שבח יא גומוח. בה אין אס ודוקא דחק בשעת מתיר בש״ע

 בשפשוף. די וש״פ לרמב״ס טו צ״ז. חולין יד ע״הח. החלבים וישימו כ׳ דהא נצטנן לא מהם שא׳ בזמן דוקא תוס׳ כ׳ יג
 אסור, בחזקת דבהמה דנהי נבלה ס׳ דהוי פגומה ונמצאת עצמות שכר בלא כר״ה קיי״לן ואנן נבלה, ספק פי׳ פסולה י׳ חולין טז

 אע״ג יח ורי״ף. ה״ג ל׳ מ ברכה. ובלא לכסות צריך ועוף במיה זה ומטעם חוס׳ כמ״ש למקוה דמי ולא סכין חזקת כנגדה
בדוקה בחזקת שהי׳ ניון לבסוף אתרעאי דסכין ס״ל מ״מ דקחייתא עצם איכא והכא ממ״ו ספק שאין וטעמו פוגם ודאי עצם דאמר

 ומוקמינן 3*
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 הדחי אע״ג ב, קטייתא לפסול וחדא חדא כל בין בדיקה כהנא ר׳ דמצריך הא א . . ר״א וכ״ב פוגם, ודאי מ׳ דעצם משום
 וטעטא אפגם, דבתרייתא בטפרקת דאמרינן כשרה נטי בתרייתא דלר״ח הוא, בעלמא דחוי ג בתרייתא ולאכשורי כר״ח דלמא בגט׳

 טפי לטיחש לן לית נטי דלדידן שמעינן ומחא אתרעאי. לא בהטה אתרעאי וסכין לפניך שחוטה בהמה כדטסיק לקולא דתלינן
 בטפרקת בנגע וחיישי מחטירין ויש ד מעור טפי פגמה לא מפרקת דנגיעת בתרייתא לטפסל הסכין ונאבד בטפרקת נגע אפי׳

 בכותל לנועצה סכין זרק דתני' לשחיטה כונה בעי דלא ו כשרה ש׳ רואין ואחרים שחטו ואם — ה. בתרייתא וטטריפין דקטייתא
 לטימר דאיכא ואע״ג ס״ל. כר״נ נטי מתני׳ דסתם ורבי כר״נ הלכה ר״א ותני פ׳ וחכמים מכשיר נתן ר׳ כדרכה ושחטה והלכה

 | לחתיכת כלל מכוון לא אי אבל דכשרה, רבי ס״ל בהא לסימנים מכווני דלא אע״ג בשר לחתיכת מיהת דטכווני בחש״ו דוקא
 ואכלת תזבח שג׳ פ׳ כדרכה אפי׳ ושחטה סכין נפלה ז אחרינא סתמא אשכחן פסולה, עץ לחתיכת או בכותל לזרוק אלא בשר
 |ו כלוטר לשחיטה, איכוון דלא אע״ג כשרה ושחטה הוא הפילה הא ושחטה, נפלה רבא ודייק אוכל, אתה זובח שאתה מה ח בשר
 איבוון דלא לנועצה סכין בורק אלא דל״פ אתי׳, נטי כרבנן חש״ו שחיטת דאכשר משנתנו דלטא קשי׳ ואי .בעלמא לחתיכה אפי׳

 היא, מלתא לאו כשרה? נטי לרבנן בשר לחתיכת דמכווני חש״ו אבל כלל, לחתיכה איכוון דלא סכין הפיל או בשר לחתיכת
 הבקר בן את מושחט פסול דטתעסק ט בקדשים קרא מדגלי בחולין ולחתיכה לשחיטה כונה כלל בעינן דלא דר״נ דטעמא

 מכלל בעינן, מיהו לחתיכה מצוה, לשם לזביחד, כונה בעי דלא נהי השיבו וחכמים כונה, א״צ דחולין מכלל תזבחהו וטלרצונכם
 למצות לכוון דצריך קרא דאגלי א׳, בדבר קדשים עליהם יתר דע״כ טחדא, לבר דאפשר מה בכל לקדשים חולין שחיטת דטשוי
 נחית דחולין רבנן סברי הוי ואי חולין, קרא דאמעט טצינו לא דמהא לכוון, בעי ודאי סימנים לחתיכת מיהו לא, ובחולין זביחה,

 תרי חולין דנחית להו מגא י בעלמא בשר התוך בכונת די אלא סימנים לחתיכת לא ואף למצוה, כונה צריך דלא דרגא, תרי
 דלא דס״ל מינה שמע אר״נ? פליגי ואמאי תכשר נמי לנועצה סכין וורק ל״צ בשר חתוך כונת אפי׳ נטי תלתא דלמא דרגא

 בעלמא לחתיכה אפי׳ איכוון דלא אע״ג אדם טכח בחולין שחיטה כל כר״נ הלכתא והכין . . יא דקדשים מקרא חולין ממעטינן
 בעי, ודאי לכתחלה יב אצ״ב מצות לט״ד אף אמרי׳ וכה״ג לברוכי, דטצו היכי כי שחיטה למצות יכוון לכתחלה מיהו כשרה.

 לא דמי׳, מצוה כהכשר ש׳ לטיטר דאיכא ואע״ג . . יג וירא לר' מדאשכחן מיהו כרבא דהלכה ממתיבתא שרירא רב שדר והכי
 ירדה או וטבלה הגשר מן דנפלה יד כר״יו פסקו מרבותא והרבה מצוה, הכשר נטי נדה טבילת דהא לשחוט, דט״ע לן, שני

להקר

אשכול נחל

 פגימה ימצא אס ב בהטלוחך. שאלחוח א ע״ב. יו״ד חוס׳ כמ״ש מגע דומי׳ שאפשר זמן כל קאייחא אחזקה לי׳ ומוקמינן
 דקמייחא מפרקת בעצם דמסתבר פסולות אחרות ושחע קמייתא בתר בדק לא אי מודה ר״ח שמא ג .כר״׳ה טרפה נמי הראשונה

 פוגס יותר מ׳ דעצס משוס ההיתר טעס אין נמי דלר״ח ד ספק. ועור פוגס ודאי עצס הסוגי׳ ברים ר״ח דברי כמשמעות גפגס
 מכדי נד״ה רש״י וכ״כ אתרעאי לא דבהמה טעמי׳ אלא דקמייחא, במפרקח נגע דכבר למטרף הו״ל בתרייחא כל דא״כ מעור,
 סכין ונ״מ יותר, פוגס מפרקת לומר סברא אין נמי לר״ה וממילא וכו׳. לקולא תלי ואפ״ה מעור טפי פגס לא מפרקת תלינן מתלי
 במפרקת שנגע וראינו הסכין ונאבד בהמות הרבה שמט אס ה״ה בעור, שנפגמה חיישינן ולא דכשרה דקיי״לן ם׳ לאחר שנאבד בדוק

 עור לר״ח אי להקשות ואין אחזקתו. סכין ומוקמינן פוגס שמפרקת סברא אין לר״ה ובין לר״ח דבין כפרות כולן מ״מ דראשונה,
 ולענ״ד במסקנא. ל״ק תרוצא האי מהרש״א כ״כ ספק? עור פוגס ודאי עצס הסוגי' בריש קאמר מאי נגיעה, לענין שוין ומפרקת

 כר״ח והלכחא הש״ס דאסיק דקודס צ״ל כך אלא ודאי פוגס עצס ואמרי׳ להכשיר עצמות בשבר להלכה עלה סמכינן אנן דהא קאי, כדקאי
 עצס טעמא קאמר ושפיר כה״ג מכשיר ור״ח היוס, כל עצמות בה בשבר אוסר דאיהו קאי אר״ה דר״ח ס״ד הוי עצמות, בשבר
 שנפגם להחליט סברא דאין אפגס במאי אלא שפיר פריך שבר לא אפי׳ מתיר ר״ח דאסיק למאי אבל בסכין, שוברן אס פוגס ודאי

 שבר אס אבל . . אתרעאי לא דבהמה להקל, תלינן שקול ס׳ דהוי אע״ג נפגס במפ׳ אימא ומשני בעור, נפגס שנאמר ממה במפ׳
 לא דאי הסכין ונאבד אחרות ושחט דקמייתא במפרקת שמחך חזינן אי פי׳ ה פוגס. ודאי עצס קמא תרוצא לעד קייס עצמוח

 דלא אחרונה שחיטת לאחר פגומה נמצא אס קמייחא אפי׳ דמטריפין דמה כ״ז ס״ס כללי ועש״ך למיחש. מה״ת במפ׳ שנגע חזינן
 בנדה ולס״ס גופין, מב׳ היוצא ס״ס לענין הרא״ס בשס מקואות הל' בשע״המ למ״ש ענין זה אין מיהו ק"'. ס״ס ופר״ח ס״ס הוי
 ל״א. י״ג, ט כך. כ' דלא נכון אינו ואכלת וזבחת ניסחנו ברי״ף, כן ח ל״א. ז קאי. חש״ו ועל י״ב חולין ו ודו״ק. ע״ב נ״ט

 להבדילו למעטו צריך דע״כ כמידי אלא צ״ל יא המצוה. מכונת א', מדבר חולין שממועט אלא מוכח לא דקדשי׳ דמקרא אע״ג י
 מכווני דלא חש״ו ם׳ דאכפר מתני׳ ודאי וא״כ סימנים, לחתיכת כונה בעי אבל מציה לשס כונה צריך דלא דרגא חד והיינו הקדש, מן

 עטא״מ יצא נתכוון לא ואס לכוון, צריך לכתח׳ אמרינן ותקע, איכוון לשמעי׳ דאמר יג כ״ח. ר״ה יב כרבנן. דלא סימנים לחתיכת
 בנדה ור״יו דרב פלוגתא דתלי משמע רבנו מדברי בדיעבד. כונה בעי דלא כרב 119 במ״א פסק רבנו אבל ל״א, יד תקפ״ט.
 חברתה אנסה אי מצ״כ משוס דר"יו טעמא אי וק״ק בר״ה. כהג״א אלא בחולין כר״ן ולא צ״כ מצות אי בפלוגתא כונה בלא שטבלה
 אותן וטובלות מתקנות פקחות והשוטה החרשת וכן והשומע המשמיע לכוון צריך מצות בשאר הא חברתה כונת מהני למה וטבלה

 תלוי והכל כונה צריך הבגד שהמטביל שנית וכובס מקרא דיליף טבילה ושאני מאצ״כ ס״ל נמי דר״יו יותר נ׳ לכך כונה, להס ואין
 רא״י קושי׳ בזה מיושב ודי. צ״כ המטבילין אותו טובלין אמרים ואס כונה צריך הוא גופו טובל עצמו האדם ואס המטביל, בכונת

 דמהני ה״ט התס המטביל, כוכת דמהני כונה בלא וטבלה שנאנסה נדה לדין חברתה כונת דמהני דחרשח מהא הש״ס דייק מאי
 לכתוב וכשר הגדול דעת מהני עע״ג וגדול בקען י״ב לעיל תום׳ כמ״ש חברתה כונת תהני לא דעת לה ביש אבל דעה, להם שאין
 דידעינן והיכא לשמה כונה צריך שהכותב לה וכתב תורה אמרה בגט ולק״מ כ״ג? גטין עביד, דנפשי׳ דאדעתי׳ פסול ובנכרי גט

המטביל כונת צריכה שהטבילה שנית וכבס ילפינן ומיני׳ וכבסו הכהן וצוה חורה אמרה בטבילה אבל פסול, בכתיבה כונה שאין
 והמכבס
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 שוחט כנגדו וכשאבוקה בדיעבד, כשרה שחיטתו ששחט הסומא וכן א בלילה השוחט — טבילה. לה עלתה לא וטבלה להקר
בלילה. לכתחלה

 ובין לו בין ביוטא לאכילה ואסורה דרב משמי׳ רב בר ר״ח דרש ב כשרה שחיטתו בנפשו שמתחייב אע״ג ובי״הב בשבת השוחט
 בשבת המבשל דאטר יהוד׳ כר׳ דמתני׳ ביומא, יאכל לא במזיד ל״ש בשוגג דל״ש די״הב דומי׳ לכ״ע, מותר ולט״ש לאחרים

 אע״פי ודקתני בשוגג, ומתני׳ ג למ״ש אוכלים אבל,אחרים עולמית הוא יאכל לא במזיד למ״ש, אחרים ובין הוא בין יאכל בשוגג
לאכול לו אף מותר בשוגג בשבת המבשל דאטר וכר״ט לאוקטי ליכא במזיד אבל במזיד, הכי עביד אי פרושא בנפשו, שמתחייב

דאטר טתוקטא לא הסנדלר וכר״יו ליומא, אסור בשוגג אף ובי״הב תנן די״הב דומי׳ דהא במ״ש, יאכלו ואחרים לו אסור ובמזיד
 ול״ש לו ל״ש תנן כשרה שחיטתו דהא ד לאחרים אף עולמית אסור ובמזיד בט״ש מותר ולאחרי' עולמית יאבל לא הוא בשוגג

 בשוגג בשוחט אבל מוקצה, אסור כאן ואין לכוס ראוי׳ הי' דחתיכות מבשל, אלא בשוגג התיר לא דר״ט בגט' ואסיק לאחרים.
מתני׳ נוקטי׳ א״כ ופריך התיר, לא לאכילה חויא ולא לשחוט דעתי׳ הוי דלא דב״הש מוקצה אסור פש אכתי שבת אסור דלית כי

ב״הש והי' מע״ש חולה לו הי׳ אם בשוחט אף מתיר דר״ט ומשני ה מוקצה משום לכ״ע דאסור די״הב דומי׳ והוי ובשוגג כר״ט
 אין שחיטה ואסור כאן אין דטוקצה ליומא השחיטה לאסור דר״י ט״ט מע״ש בחולה אי ופריך יצטרך, אם בשבת שישחט דעתו
 הבהמה, על דעתי׳ והי׳ הבריא לא עדיין דב״הש מוקצה, אסור כאן ואין בשבת, שהבריא כגון ומשני בפפ״ג? שעומד דאל״ד כאן,
 ואסור ר״ט מתני׳ ליטא א״כ לן וקשי׳ הוא. דשוגג כיון לו אף מותר ולר״ט לר״י בשוגג באסור שוחט הבריא דהשתא כיון מיהו

 ליומא אסורה מבע״י חולה לו׳ הי׳ אפי׳ איירי גונא בכל דמתני׳ וי״ל טבע״י? חולה לו הי' שלא כגון מוקצה משום לכ״ע בשוגג
 אי^א מתני׳ מתוקטא לא הלכך . . ו דמי דלא אע״ג חולה לו הי' אפי׳ ליומא דאסור די״הב דומי׳ שבת אסור משום כשהבריא

 אע״ג כר״י, בפרקין דרש נטי ורב ן כר״י הלכה ור״י ר״ט וכללא במתני׳, רבי סתם דכותי׳ כיון קיי״לן דהכי גאונים וב׳ כר״י.
 ט כר״י הלכה ור״י דר״מ קיימינן כר״יו ואנן כר״י, הלכה ור״י ר״ט דר״יו כללא לי׳ דלית ח לטעמי' רב כר״ט הורה דלתלמידיו

 במזיד יאכל בשוגג בשבת המבשל יא תרומות במם׳ סתמא נמי איכא הא קשי׳ ואי י. והגר״יצ הלכות וב׳ טשבחא ר״א וכ״ב
 ולא יד טויא שירקא תעירי דביתהו לי׳ עבדא אשי בר ר״ח יג שרצים ובפ׳ יב, כר״י דלא בהדי' מתפרשא לא מתני׳ יאכל לא

 ביומא/ אכל לא אפ״ה שמותר מבעלה דשטעה שוגגת היתה והיא אכלת, לא ואת ואכל לי׳ עבדית זעירי לרבך לי׳ אמרה אכל,
 אכל, ולא לי׳ עבדה דאביי אמי׳ ואמרינן דאוסר, מאן דאיכא ובכלי ביד לממחי למחר מותר אי טע״ש שלשו חרדל טו תולין ובפ׳

 דכולן אכלו לא ולמה . . טן אקלע פפי רב וכן ואכל, עבדית לרבך לי׳ אמר׳ אכל ולא אשי בר לר״ח לי' עבדה דועירי דביתהו
 של יח דביצה טירוש' ראי׳ מביאין ויש ין. ס״ל כר״י אלמא ליעבד לא ואילך מכאן לטימר להו והוו דטותר, דס״ל עשו בשוגג

 משך שחוקין פלפלין ובתוכו אניגרון לפניו הביאו ר״ג אצל אבא אכל א׳ פעם אראב״צ שלהם בריחים פלפלין שוחקין ר״ג בית
 וה״נ פריך, ר״ט בשטת אה״נ ראי׳ ולאו יט, ר״ג ע״י מלאכה להתיר שלא אלא ויאכל, ר״ג אצל כשוגג ר״צ ויעשה ופריך מהן, ידו

בר״ר כר״יש אמר ב״כ ר״ש כא הסנדלר כר״יו מורי בצבורא כר״ט, אמר בחברותיה טורי הוי כד רב כ דשבת בירוש׳ אשכחן

אשכול נחל
 ע״א. וב״ק נ״ג מגטין כן מוכרז ג י״ד. ב י״ג. א .131 ח״ב וט׳ מאצ״כ דברי׳ דבשאר חדושו, אלא בה לך ואין והמכבס,

 מסיק ע״א ובב״ק לכס. כ׳7 מותר ובהנאה באכילה שאסור היא כקדש מ״י שמחללים כל מ״י מחללי׳ לכס היא קדש כי דכ׳ ד
 לישחק וא״ח קודש. מטשיה ואין קדש היא פרושז היא קדש וקרא שס ר״אש טי׳ ר״המפ לפי׳ מדרבנן נמי הסנדלר לר״יו רבינא
 כמ״ש מהני לא טביד אי ל״ת רסמנא דאמר מלחא דכל נשרזט לא כאלו בשבת השוחט דהו״א משוס ואי לאסור, מה״ת מיני׳, קרא

 ר״ח בח״מ כמבואר ל״ש לאסור גורס שהיוס אלא דמותר שחי׳ מטשה אבל בגופו, שאסור בדבר אלא זה ל״ש המפ׳ לרוב בשט״המ,
 קט״ו. חולין תוטבה כל מל״ת לאסור דהו״א וי״ל הכי( ל״מ יטקב ורבי ד״ה ט״ב ד׳ ושם והשתא ד״ה ו׳ תמורה שמתוס׳ )אט״פי

 הבריא, ולא מבט״י חולה לו הי׳ אס לאכול מיתר דבשבת לי״הכ לגמרי דמי צ״ל ו בשול. אסור מ׳ דאוסר כר״י לאוקמי ול״צ ה
והנה ורשב״א. תוס׳ וכ״כ לשחוט לכתחלה מותר זה דלחולה הבריא, שלא בחולה מיירי לא וט״כ בנפשו שמתחייב אט״פי מסייס הא

וחרצו מ׳, משוס לי׳ תיפוק לר״י קשה וכן הוא מוקצה השתא והבריא בחלה ר״מ התיר למה שבת לחצי מוקצה יש למ״ד הקשו תוס׳
וראוי הואיל שבת מ׳ כל בטלת הואיל אמרינן אי מ״ו פסחיס תוס' למ״ש מקשיס ור׳ מוקצה. הוי לא לחליו לחזור שרגילות כיון

במזיד אפי׳ אסיר בשוגג דאמר לר״י קשי׳ א״כ לחליו לחזיר ברגילות מיירי דהכא וכיון אמרינן, לא שכיח לא דזה כיון ותרצו שיב״ס, לחולה
 לשחוט ואסור דרבנן אסור בי׳ אי׳ ואכתי א״דא אלא פקט לא הואיל הוכיח כ״א ושס ביצה ריש דר״ן ולק״מ הואיל? משוס מותר הא

 היכא מ״מ בדרבנן קנס לא בטלמא אי ואך ל״ח משבת כדמוכח יאכל שלא קנסו דרבנן שבת באסור אפי' ס״ל ור״י שהבריא, לחולה
 כמ״ש חולה לו הי׳ ולא במזיד כן טשה אס פרושא במזיד בנפשו שמתחייב אט״פי במתני׳ דמסייס ומה נ״ר, גטין לטרומי, דחיישינן

 דר״פ בסוגי׳ ומשמט כר״ח פ׳ המאור בטל כמו פ׳ וכמה בפסחיס כר״ח הואיל ס״ל לא באמת דתוס׳ תרוצא לההיא וטי״ל תוס׳.
 פ״ג. שבת י ורמב״ן. ר״ן כ״כ ט ט״ב. מ״ז שס ח מ״ו. טרובין ן דתוס׳. ב׳ כתרוץ י״ל דס״ל ולמאן הואיל/ ס״ל לא נמי ור״ז
 חולין תוס׳ ומ״ש בפ״מ, הרמב״ס וכ״כ טולמית הוא יאכל לא יאכל לא ובמזיד למ״ם יאכל בשוגג נמי לפרש דאיכא יב פ״ב. יא
 דרב תלמידי׳ והוא דרש אבא בר ר״ח אלא רבא נזכר לא ל״ח בשבת בנוסחנו כירה בפ' רבא דרש דכן כר״מ הלכה מורי ד״ה ט״ו

 וביצה שמן טחה יד זו. ראי׳ מביא רמב״ן גס ק״ט שבת יג לר״מ. אפי׳ קאמר לאסורא ולרנב״י דרבנן במידי מיירי דהתס וטוד
 גדולה במכחשת כותשין אין דס״ל אכל ולא דייסא לי׳ אייתי י״ד ביצה שמואל מר לבי צ״ל טן ק״מ. שס טו חס. כשהוא הצלי טל

 בשבת וכן בשוגג, אף החמירו לכך לזלזולי ואתי טולס בטיני וקיל דרבנן אסור אלא הוי דאו׳ בשול לאו דהחס לדחות יש ין בי״ט.
 בשוגג לטרומי אתי דרבנן אלא הוי דלא טג״כ קדרה שוכח אבל לטרומי/ אתי דלא יאכל בשוגג בשבת מבשל לר״מ אפי׳ ל״ח
ובבבלי כא ה״א. פ״ג כ . כר״מ אכל לא״ה ואי ביו״ט, מ׳ הותרה ר״ג ט״י יאמרו שלא יט ה״ג. פ״ב יח יאכל. לא נמי

בצבורא
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 לו בץ אסור כט׳ בין בשוגג בין בשבת ועשאו ,ח שגגתו ועל כרת ע״ז שחייבין דבר כל אביו טשום דאטר א להון דרש יוסי
 ר׳ קומי בעון לא. נטי לאחרים טויד לו, ולא לאחרים לט״ש יאכל שוגג בשבת ועשאו כרת ע״ז חייבין שאין וכ״ד לאחרים, בין

 אטר חסדא רב שטע יאכל, לא בטויד יאכל בשוגג בשבת והמבשל המעשר משנה אלא לי אין להן אטר אמר? טה את יוחנן
שבת עליו וקדשה הכירה ע״ג קדרה השוכח אומרין בראשונה ג כן חייא רב ותני רב בשם ר״ה תני כן לא ב שבת הותרה

להיות נחשדו אילא א״ר כן? אטר והכין השוכח אסרו היינו, שוכחין ואמרו מוידין מניחין להיות נחשדו יאכל; לא מויד יאכל, שוגג
 לבריא, אסור בשבת לחולה השוחט רב אמר אדא בר אר״יצ — ד. מבשל קנסו ולא טניח וקנסו מבשלין, להיות נחשדו ולא טניחץ,

והי׳ טבע״י חולה לו שהיו כגון מותר שהשוחט פעמים אר"פ לכוס, ראוי מאתמול בשר דהאי לבריא, מותר בשבת לחולה המבשל
מוקצה, אסור דיש ובשלה ה לחולה דלעת שקצץ כגון אסור ומבשל מוקצה, אסור ואין ישחטנה, יצטרך אם ב״הש הבהמה על דעתו

 לכוית דא״א כיון מ״ט חי, לאכול פי׳ באוטצא, לבריא מותר בשבת לחולה השוחט הלכה טנהרדעא דיטי א״ר עלה. חשב לא דב״הש
 לבריא, אסור בשבת לחולה המבשל אבל ירבה שמא למגזר שייך ולא פי׳ שחט, דחולה אדעתא שחט קא כי שחיטה בלא בשר
 שהי׳ ר״פ כדאטר היינו באומצא טמנה לאכול לבריא בשוחט דמתיר דימי דר' הא ס״ל מרבותא איכא בשבילו. ירבה שמא גורה

 הביא לא הגר"יצ אבל מוקצה, משום ממנה לאכול לבריא אסור בשבת כשחלה אבל ישחט, יצטרך אם דעתו והי׳ טבע״י חולה לו
 מותר טבע״י חולה לו הי׳ לא אפי׳ משמע וכו׳ לבריא מותר בש׳ לחולה השוחט דיטי דר׳ הא אלא ר״פ ולא רב אמר ר״יצ לא

 לן דלית כר״ש קיי"לן דבשבת ו דר״נ וכפרוקא כר״ש דקיי״לן וביצה שבת שילהי אט״ש עצמו שסמך לן וחזי באומצא. לבריא
 ט קאמרי דר״י בשיטתי׳ מוקצה, משום לבריא אסרו ח ור״פ דרב ואע״ג ז שבת באותה שדלק בנר אלא אסור, מ׳ מוקצה
 ר״ש מודה אמר דרבא משמי׳ אטיטר בר טר אפלגי יא וא״צ כירה בפ׳ מיהו י. ס״ל כר״ש דבתראי דבתרא רבינא וטצינו
 הא אסורים ולט״ד שטותרין! שמתו בב״ח אפי׳ ר״ש הי' חלוק דרבא משמי׳ דר״י ברי׳ ומר לטלטלן, שאסור שמתו חיים בבעלי

 חולה לו הי׳ לא אם ה״נ לישנא ולהאי יג עלה דעתי׳ דב״הש טבע״י במסוכנת דוקא יב הכלבים לפני נבלה מחתכין דאר״ש
 דרבנן מוקצה חדא אנפץ, מכמה הרב בי׳ אשגח ולא לר״ש, אף מוקצה משום לבריא אסור חולה לצורך בשבת ושחט ב״הש

 היתה לא אם במתני׳ דפליג ר״י א״כ מסוכנת אלא שרי לא ר״ש אי ותו יד, שמתו בב״ח אף ר״ש חלוק כלישנא לקולא ומסתבר
 איכא שמותר? שמתו בב״ח אף ר״ש חלוק ללישנא ותו (טו דר״י ט״ט הכא פריך מאי הכי אי אסורה, במסוכנת אף וכו׳ נבלה

 ומסוכנת קדשים בבהמת ועירי תרגמה יז דטתני׳ עלה שהביא עליו שמקשה מי ויש טז. כר״ש מתני׳ דטוקי מזעירי סיעתא
 ב״הש עלה דעתי' מבע״י דטסוכנת כיון לטלטלה שרי דחולין הא לכלבים, אותה מאכילין דאין קדשים דבהמת וטעמא יח מבע״י

 דומי' שמתה בהמה כלומר שנטמאה החלה ועל עלי׳ ושאלו מעשה דקתני יט נטי דיקא לטלטל, שרי לפיכך לכלבים להאכילה
 בחולין לשטתי׳ אזיל הרב קשי', ולא . . כ ם"ל כר״י גופי׳ איהו הרב על לי׳ וקשי׳ עכ״ל. לכלום ראוי שאינה שנטמאה דחלה

 בסוגין ור״י שטותרץ, שמתו בב״ח אף ר״ש דחלוק לישנא וכהאי ב״הש בבריא אף באומצא לבריא מותר בשבת לחולה השוחט
 בדעתו נגמר כבר ב״הש מסוכנת בהמה וה״ה מוקצה, לה דאולה ב״הש עלה דעתו דהי׳ ב״הש חולה לו הי׳ באם לבריא מתיר נטי

ס״ל ור״יו דועירי טשום כר״ש מתני׳ לאוקטי בגט׳ דקטהדר וטעטא מוקצה. שייך לא לר״י אף ובהא לכלבים, שיאכילנו כשתמות
הלכה

אשכול נחל

 בשוגג דיו אמר איך ב אוסר. והוא למ״ם, לאמרי' מותר בשוגג דלדידי׳ הסנדלר מר״יו יומר דמחמיר א כר״י. בצבורא
 האשכול ומ״ש כר״י. פסקו למה כן ס״ל כמי ורב ס״ל כר״מ במבשל נמי ר״יו דלירוש' כיון ק״ק ד ל״ס. שבת בבלי ע׳ ג יאכל.

 פסק אפ״ה כללא, האי׳ ס״ל מ״ו ערובין ר״יו הלא כר״י, הלכה ור״י ר״מ כלל ס״ל דלא כר״מ שהורה מרב ראי׳ שאין ור״ן ורשב״א
 ואפשר כר״מ, מורי לדינא נמי דר״יו דאפשר וצ״ל כר״מ? דתרומות מתני׳ בירוש׳ לר״יו כר״י, דמולין מחני׳ האשכול ומ״ש כר״מ,

 ס״ל ור״יף הנר, שכבה לאמר השמן מן להניח בזה אף מחיר ר״ש ז ב׳. ביצה ו בשבח. שנמלה ה רב. כמו כר״י מורי בצבורא
 כיס מ״מ ומוקצה דאמרן, מהני לבר כר״ש הלכה קנ״ז שבת כרבינא לעלעל אסור שדלק עצמו הנר וכן בידיס דדמי׳ דאסור בהא
 אין ט כר״י. רב ע״ב קנ״ו ושבת דמילין בסוגי׳ ח הרקצי. לר״ש אף בידים דדמינהו ליבשן ע״ג שהניס וצ׳ וגרוגרח ש״מ כיתד
 צ״ג מסולין כר״ש הלכה דאמר הוא דרבינא וידענו קנ״ז שבת י כר״י. דס״ל אלא כר״י, ס״ל בהדי׳ דרב דכ״כ ס״ל לא דאינהו לפרש
 למה? וצ״ע במסוכנת, אף אסורה מע״ש אלה״נ ואמר דפליג דר״י וצ״ל יג קנ״ו. שבת יב כ״ז. ביצה מ״ה, שבת יא ע״ב.
 במסוכנת שם בביצה המאור שהביא כנוסס נראה יותר לכן י״ד, חולין עחוס׳ לכלבי' מוכן ל״ה לאדס מוכן משוס לומר ודוחק

 ופלגתיהו בב״ח ר״ש מודה למ״ד אוסר כמי ר״ש ב״הש ובבריאה שמחה בהמה מחתכין מע״ש במסוכנת ס״ל נמי דר״י וכ״ע,
 פלוגתא איירי אי פריך בסיגין טו שי״ח. בב״י וכך יד כן. ל״פ האשכול אבל כבריאה. ור״י כמסוכנת לה משוי ר״ש ב״הש בחולה

קושי׳ ומאי מוקצה? משוס לבריא דאוסר דר״י מ״ע א״כ לישחע יצערך אס דעתו והי׳ מעי״ע חלה שכבר לחולה בשוחע ור״י דר״מ
לא לר״י הבהמה, בחולה ופלוגתיהו ר״י מודה במסוכנת קושי׳ אין הקודס בס״ק )למ״ש עלה שדעתו אף במסוכנת אף אוסר ר״י

 קנ״ו שבת טז להבריאו(. בשבת שצריך מה כל לעשות חושב ודאי ב״הש החולה באדס אבל שתבריא, אלא לכלבים דעתי׳ מקרי
 קיס תיס׳ )וכ׳ ש״ד בחולין אבל קדשים בבהמת זעירי ותרגמה יזיזנה לא שמתה בהמה דתנן כר״ש הלכה ס״ל דזעירי הש״ס מוכיח
כ״ז ביצה שכ׳ הרי״ף על יז בב״ח. מודה אי כר״ש, מתוקמי חולץ בבהמת אף וקשה כר״ש( דס״ל משוס בהכי מתני׳ דאוקי לש״ס

פ״ג דס״ל ר״ש ואף לה' להאכיל קדשים פודין דאין בהנאה דאסורה כיון יזיזנה לא ואפ״ה יח יזיזנה. לא שמתה בהמה מתני׳ על
 בביצה רי״ף הביא למה במאור נזכרת הקושי׳ כ מתני׳. איירי דבקדשיס יט חזיא. לא להכי פרקינן לא מיהו ביו״ע פודין, שני דמ׳

 אפי׳ מוקצה לי׳ דאית לר״י אבל שמוקצין( שמחו בב״ח ר״ש מודה )ולמ״ד לר״ש קאי דהאי בגמ׳ כדאי׳ בחולין לעלעל׳ שרי במסוכנת
ופלוגתיהו במסוכנת מודה נמי דר״י ת׳ ור״ן אסיר? במסוכנת אפי׳ ביצה סיף כר״י ס״ל ביו״ט דר״יף וכיון לעלעל, אסור במסיכנת

 באופן
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 הלא סתטא דליכא הפריק עד אר״יו מיני׳ מותיב קא כר״ש דלא דמשטע סתטא דאשכחן היכא וכל ביו״ט אף א כר״ש הלכה
 שבת שילהי הגר״יצ וכדפסק כר״י תנא סתם ביו״ט דס"ל ד לר"נ אבל ג אנפץ לכולי שמתה דבהטה מתני׳ טוקי להכי ב, כר״ש
 דפלוגתיהו עלה, דדעתי' שרי׳ טבע״י מסוכנת מיהו אסר, דטוקצה כר״י תנא סתם ביו״ט אה״נ כר״ש, דלא מתני׳ נימא לאקשויי ליכא
 הא יזיזנה, לא מסוכנת קדשים בהמת בהלכותיו הרב הביא להכי שמתו, בב״ח אף ר״ש חלוק וכט"ד בבריאה דוקא ור״ש דר״י

 לדעת שטעתא דהאי פרושא הדץ כר״י. תנא לן סתם ביו״ט ה דאמר ר״נ לה אוקי ע״כ דהכי היתה, כיוןדטסוכנת מיונה החולץ
 במחובר מין מאותו יש אם לישראל הורן שהביא גוי הלכה אר״פ ז במ״ש לעיוגא ואיכא ו. ספק ובלא קושי׳ בלא בברור הרב

 לישראל מותר זה ישראל בשביל והבא אסורץ לתחום מחוץ מותרים התחום בתוך במחובר אין ואם שיעשה, בכרי ער ולערב אסור
 שחיטה, אסור מ׳ מוקצה בשבת ס״ל■ לא הכא פסקו ולפי עכ״ד, הוא מוקצה לאכילה חזי דלא אסור לטלטל אף שאסור ומה אחר,

 מן דבר לר״ש אף לן וחזי ליו״ט. שבת בין חלוק זה בענין שטענו לא ומעולם לישתרי, בשבת טטחובר הגוי הביא אם ה״נ
 ח ביצה ריש כדאי׳ ויתלש יעלה שמא מגזרה חכמים אסרו בשבת מעצמו נושר אפי׳ אלא מוקצה מטעם ולאו בשבת אסור המחובר

 אף אסור להכי שבות, אלא כאן דאין להביא לו שיאמר חיישינן נתיר אם שהביא גוי וטכ״ש מטחובר לתלוש הוא קל דדבר
 סקילה אסור שיעבר למיחש ליכא ומבשל בשוחט אבל להביאם, שיצוה חיישינן לתחום, מחוץ שבאים דברים לענין וה״ה לר״ש,
 לטיטר תנא משתמט ולא מיד, מותר בט״ש בשוגג בשבת שוחט וגבי שיעשה, בכדי אסור בט״ש אפי׳ דהתם תדע הנודע. בדבר

 שיצוהו קדש, ביום גוי שעושה ממלאכה וי״ט בט״ש א' שעה להנות לו נתיר אם לחוש יש יותר אלמא ט, שיעשה בכדי עד
 נחשדו לא בשבת, לטיעבד אתי מיד, לי׳ שרית אי לטיחש לן לית לט״ש לו והתירו בשוגג ישראל שעשה במלאכה אבל כן, לעשות
 דאקצינהו כטאן מאתמול לקטינהו דלא כיון מוקצה דחוי מודה ר״ש מחובר דבר בכל יא שמפרש ויש י השבתות על ישראל
 סכין לו ואין לשחיטה פנוי שאין אלא טדעתו שהקצה מוכיח שבת קודם מניעתו אין שחיטה אבל דטץ, וצטוקין כגרוגרת בידים

 מוקצה ול״ש טע״ש עלייהו דעתי׳ ודאי בשבתות לעניים נשר להאכיל בגנותיהן פרצות פורצץ הי׳ יב ירחו דאנשי ול״ג ושוחט.
 לבריא מותר בשבת לחולה השוחט דימי רב דאטר הא כ׳ יג משבחא ר״א אבל ויתלש. יעלה שמא משום להן אסרו אלא

 טדר׳פ אסור ט' ממוקצה חוץ השבת בכל כר״ש הלכה דקיי״לן אסור ובלא״ה עלי׳ דדעתי׳ טבע״י חולה לו הי' אם דוקא באוטצא,
 יד לשבת יו״ט בין לחלק ס״ל ולא אסור מ׳ מוקצה דהוי אלטא אסור במחובר מין מאותו יש אם לישראל דורן שהביא גוי דאטר

ט׳ ממוקצה לבר כר״ש הלכה השבת בכל אמר חד טו ורבינא ר״א נטי ופליגי מותר ובשבת אסור ביו״ט מוקצה דאטר כר״נ
באותו בו שהדליקו נר ניהו ומה אסור מ' ממוקצה לבר כר״ש הלכה נטי מאוס ט׳ במוקצה אמר וחד ישן נר היא ומה מיאוס

מוכן בשר שצריך זמן דכל מקרי בידים דחי לאו יו חיותא והאי . . טו דרבינא מהא ידענא ולא עכ״ל כרבינא והלכתא שבת
מוקצה בהו דלית לקולא אזלינן שטותרין שמתו בב״ח אף חולק ר״ש אי אמוראי דאפלגי כיון משמע נטי ובהלכות לשחיטה.

 בריש בתראי אטוראי עלה דפליגי מציגו דלא וכר״ג אזלינן הגר״יצ בתר אנן ביו״ט מוקצה הלכות ב׳ דטתיר בהא מיהו יח. לר״ש
בשבת. אלא כר״ש פסקו לא בפסוקות וכן והגאון יט כקושין כר״נ אמרו דלא ביצה

 השוחט
אשכול נהל

עצים מבקעין אין וחנן משנה כסתם הלנה דאחר לר״יו פריך קנ״ו שבח ב וש״ד. מ״ו ושם קנ״ו שבח א י״ג. ס״ק שכתבתי באופן
אתר סחס ר״יו ותשני המדבריות, ושותטין משקין אין והתנן ופריך לה מתני ריב״י ההוא ר״יו ומשני ביו״ט, שנשברה הקורה חן

 כר"; ודאי ושיתטין משקין אין ההוא עכ״פ הא וקשה סחמא. ותשיב אמרה ב״ה ולדידי׳ עצמות השולתן מעל מגביהין דתנן אשכת
ול״ק מודה, ר״ש ואפי׳ בידים דדתינהו דמי׳ וצמוקין כגרוגרת מדבריות דהני מסיק ח״ה שבח אבל להאריך רצה לא שבת בסוף

מודה למ״ד אפי׳ ג ביצה. ריש ועחום׳ מחיר ר״ש אתמר דבסיפא סחמא לאו דההוא ישן ולא תדש נר מעלטלין מ״ד משבת נמי
 כר״י מחני׳ ליקי רי״ף על להקשות ואין ו שם. ה ביצה. ריש ד תולין. בבהמת שרי דלהכי במסוכנת לה ומוקי שמתו בב״ת ל״ש

 ועל עלי׳ דקחני נמי דיקא הש״ס דאייתי דבתר אאל״כ הראשון? והחרצן המקשן כדעת במסוכנת ולא בתולין שמחה בהמה וההיא
 י״ל הא וכו׳ בב״ת ר״ש דמודה אמימר בר למר אלא לבסיף מ״פ הכי חימא לא ואי שרי׳, תולין דבבהמת בהדי׳ משמע וכו׳ המלה
 ומאור שי״ת ועב״י שם חוס׳ וכ״כ ב׳ ח כ״ד. ביצה רי״ף ז כדאמרן. ודאי אלא כזעירי, ונא תולין בבהמת נחי אסרה דמחני׳ דס״ל

 בו יאכל בשוגג קאמר לר״מ שהתם אף נ״ד גטין י שיעשה. בכדי עד לערב אסור וכדומה בשותט אף ס״ל פ׳ הרבה ט ורמב״ן.
 פ״ג. ביצה רש״י יא סקילה. באס־ר נתשדו לא לר״י אף א׳ שעה להרוית זה לענין מ״מ תיישינן לר״י אבל למזיד, תיישינן דלא ביום

 כל וקיי״לן ורבינא דר״א בפלוגחא מסיימי ור״יף הר״אש ט! קנ״ו. שבת טו קאי. ביו״ט ר״פ יד שלת. פ׳ יג נ״ו. ססתיס יב
 מ׳ ממוקצה לבר שמסיים ומה אסור מ׳ במוקצה וכן כר״ש הלנה נחי מאוס ח׳ במוקצה אפי׳ כונחס כמקיל הלנה דפליגי היכא
 דליכא וצמוקין, נגרוגרח בידים דדתי׳ משום אסור אסיר ח׳ הזו המוקצה קאמר דוקא שבח, באותו שהדליקו נר ניהו ומאי אסור

 אסור חתמת מ׳ דל״ל נר״ש דקיי״לן בתולין בסוגין פ׳ דבהדי׳ הר״אש בפסקי נמ״ש מוקצה הוי אסור ח׳ נל הרא״ש דנונח למיחר
 בר כר״ש הלנה בכ״הש שאמר חתד ראי׳ חייתי שלת ופ׳ בשלת השאלחות אבל מותרת, היום נתנבלה דאפי׳ שבח סוף הר״יף וכן

 רבינא דלחא מנ״ל, וקשה בידים דתי דלא אף קאמר אסור ח׳ דנל והבין להקל שהוא משוס ,אמרה רבינא דודאי אסור ח׳ ממוקצה
 הוי מאוס ח׳ דאי ופשוט לקולא. לישנא החי והוי אסור ליכא אסור ח׳ אבל מאוס מ׳ לבר כר״ש הלכה בכ״הש לשון כאידך אחר

 להוסיף שבא ש״ח כר״ש, נחי מאוס ח׳ במוקצה אמר תד מלישנא מוכת והכי י״ד, וחולין מ״ו שבח חוס׳ כמ״ש אסור מ׳ מכ״ש מוקצה
 אבל בידים דדתי שהדליק בנר דוקא דרבינא חמה ורבנו .מאוס מח׳ הוא וכ״ש אסור אסור ח׳ לל״ק וע״כ לל״ק, שאסר מה להתיר
 מתיר ר״ש אי אבעי׳ גבי ביצה ףץם שבה״ג מפני ואפשר בה״ג ל״מ יח בשבח. לתולה השותט פי׳ יו ס״ל. כר״ם אסור מ׳ בשאר

 ,ב בכל דקיי״לן מדבריות ושותטין לקולא לישנא כהך עבדינן דרבנן מוקצה אסיר דכל כיון בה״ג כ׳ וצ׳ כגרוגרת אוסר או מדבריות
 קושי׳ ומהאי ג; ביצה בחרנגלת לפלגי נר־׳נ אי והקושי׳ יט לקולא. שחתו בב״ת שגס לן יצא מזה עכ״ל לקולא עבדינן בדרבנן לישנא
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 שתא בו לשחוט אטור ולכתחלה כשרה שחיטתו פגומה, והא' חלקה הא׳ לחתוך, צדדים ב׳ לו שיש פי׳ א, יד במגל השוחט ך[*

 ב, יטעה שמא הפגום ממקום למעלה ששוחט אע״ג פגימה בו שיש בסכין לשחוט אסור וה״נ הפגומה, בצד וישחט יטעה
 בתלוש ךמיירי דיעבד ודקתני כשרה, ש׳ בקנה או בצור השוחט וכן בה, ושוחטין הפגימה על סמרטוט שכורכין בכ״י ומעשה
 אפי׳ שוחטין הבר המאכלת. את ויקה מדב׳ בתלוש ש׳ דילפינן פ'/ דיעבד אפי׳ מעיקרא מחובר וקנה בצור אבל חברו, ולבסוף

 הספינה בראש ובין הגג בראש בין כנגדו כשאבוקה בלילה בין ביום בין שוחטין לעולם למעלה. כדכתיבנא מומר וישראל כותי
 ממגל חוץ מטנו, נבדלים קסמים שאין קנה של בקרומית בין בזכוכית בין תלוש כשהוא בצור בין שוהטין ובכל . . ג ומוציא

 קציר במגל והשוחט הקתא, לצד והעוקץ הראש לצד הפגימות שחלל נוטות, אהד לצד כולן ופגיטותיו התבואה בו שקוצרין קציר
 ולא מעט שיביא חיישינן הסימנים, קורע אינו הליכה שבדרך אף אסורה באכילה אבל נבלה מידי לטהר מכשירין ב״ה הליכה דרך

 א' פגימת אלא בה ושאין ד, כמגירה תדון הרבה פגימות לו שיש סכין ת״ר הגר"יצ: וכ' בסימנים. העוקץ קורע ומיד ירגיש
 בסכין מדות ג׳ רבא אמר א׳. מרוח מסוכסכת רוחות, טב׳ אוגרת א״רא מסוכסכת? וה״ד אוגרת דמי חיכי כשרה, מסוכסכת פ/ אוגרת
 ומסוכסכת לכתחלה, בו לשחוט מותר ויורד עולה ה, כ' שחיטתו שחט ואם ישחט, לא מסוכסכת פ', שחט ואם ישחט, לא אוגרת
 וט״ש כשרה, א' דמרוה מסוכסכת ובגט׳: עכ"ל פ' שחיטתו והביא הולך אם אבל הביא, ולא כשהולך כ׳ שחיטתו רבא דאטר
 חורפא נטי, א׳ מרוח סימנים, קורע פי׳ בזע בתרא ומורשא העור, קורע פי׳ מחליש, קטא דטורשא פסולה, רוחות דטב׳ אוגרת

 הי׳ ולא הסכין מראש התחיל לשחוט, וכשהתחיל הסכין, בראש הפגימה דסכינא, ארישא דקאים בזע? מורשא מחליש דסכינא
 סכין של התחתון חלק הסכין, באמצע הפגימה אי אבל הפגימה, עברה כבר בעור שפגעה דכמעט הסימן לקרוע בפגימה יכולת

 בסימן, פוגעת אח״כ הביא אם פי׳ בזע, אתא וכי מחליש, אזלא כי סוף סוף ופריך בסימן. פוגעת הפגימה ואח״ב בעור, פגע
 שהעוקץ מסוכסכת, שהיא מה מהני ולא הביא, ולא והולך הסכין בראש שהפגיטה בעינן תרתי אלטא הביא. ולא כשהולך ומשני

 וחזי הסכין? בראש הפגימה שתהא שצריך הרב כ׳ לא למה לן וקשי׳ פוגם. העוקץ בירידת גם דאטרינן הקתא כלפי א' מצד
 משמע מחא דסכינא, ארישא ודקיימא קאטר ולא הביא ולא כשהוליך כ׳ מסוכסכת דאטר הא דרבא הא לתרוצי בגט׳ טדאסיק לן
 באמצע אפי׳ דאה״ג דסכינא ארישא דקאי קטא מתרוצא נאיד דר״א, הא לתרוצי הביא ולא שהוליך כגון לעיל דקאטר בההיא לי׳

 ס.״ד אכתי בזע מורשא מחליש חורפא נטי א׳ מרוח קמייתא ובפרכא הקתא, לצד שהעוקץ כיון הביא כשלא הסימנים שיקרע א״א
 א׳ פגימה אלא בה ושאין תני׳ למה הכא אי קשי׳ ואי הקתא. לצד שהעוקץ כיון בזע מורשא ודאי ובהבאה ומביא דטוליך

 כמגירה דוקא לאו ניטא אי ואף הביא, ולא כשהוליך פגמי לא נטי שתים כמגירה תדון ושתים הביא, כשלא והיינו כ׳ מסוכסכת
לטיחש? איכא נטי א׳ מסוכסכת הליכתה בדרך קציר במגל ב״ה כדאמרי קצת שיביא דחיישינן פסולה מדרבנן אלא נבלה שתהא

ומוליך

 א׳ מסוכסכת אבל וקורע, בסימן פוגע פורתא מביא נטי דאי יביא, שמא טפי למגור איכא הרבה מסוכסכות בפגימות ואפשר
 כמגל דהוי רבנן פלוג לא טא׳ יותר מסוכסכת כשיש אבל רובו נשחט כבר בסימן הפגימה מקום שבא עד ומביא, ושוכח כשהוליך

 לכתחלה שישחט להכי חיישינן לא בעוקץ, בהבאה נוגע מיד הקתא לצד הסכין אסוף קיימא אי נמי בחדא קשי׳ ואי קציר.
 על סמרטוט שמניח ע״י לקתא סמוך כשפגימה לתקן יוכל ובקל לכתחלה רבנן שאסרו כיון א', מסוכסכת בסופו לו שיש בסכין
 להעביר יוכל בקל לכתחלה, שישחט ל״ח א׳ במסוכסכת ועוד לקתא, סמוך שהוא כיון השחיטה בזה מעכב ואינו הפגימה מקום

 בדין ודאי הלכה דרך פוגם שאין אף כזה ובכלי קציר למגל דוטין שהן ועוד טרחה איכא הרבה אבל משחזת, באבן א׳ פגימה
 דטגל פוגם, מעט אפי׳ וכשטביא לכתחלה, בו ישחט כשרה, ש׳ שבדיעבד ויודע קציר מגל אלא בביתו אין שאם בדיעבד אף גורו

 קציר מגל על גזרו שפיר שמה״ט וכיון בהשחוה. תוארה ישנה לא לפרקים שח*טתו ומשום למלאכתו מאד הצריך כלי הוא קציר
 ואפשר ו. דומה אין אחת אבל קציר, למגל דדומה מסוכסכת מא׳ יותר לו שיש סכין על נטי גזרו מסוכסכת, הרבה בו שיש

 לצד והעוקץ הראש לצד שהחלל הסכין לראש נוטה אלא הסכין, בראש הפגימה שעומדת לא דסכינא, ארישא דקאי פי׳ שהרב
 ממילא כשר, לבד הביא ואם א׳ מדוח מסוכסכת ופי׳ קצרה לשון הרב ותפס הביא. שלא ומשני פוגם, בהבאה ופריך הקתא,
 ואוגרת מעכבת שאינה אע״ג בהליכתה אף פוגמת מסוכסכת ז דאמרי טרבותא איכא מיהו הקתא. לצד הפגימה שעוקץ נשמע

טטש הסכין בראש כשעומדת אלא א׳ מסוכסכת אפי׳ בדיעבד שרי ולא בירידתו, קצת ונפגם העוקץ על יורד הסיטן מ״ט הסיטן,

אשכול נחל
 ביו״ט מוקצה דל״ל אחרי לא כר״נ כונסו הול״ל טדיפי כר״ש, פסקיק נחי ביו״ט הלכות כב' א״א אבל כר״נ, אמוראי שאר פרשו לא

 חרבי פרי" מאי הקשה ביצה סוף מהרש״א אבל חצ״ה. סי׳ בפר״ת וכ״ח אהלכתא הלכתא דקשי׳ כהלכה שלא ב״ה לאוקי בטו ולא
 דלא אמוראי להנץ ותרץ אחר? בשבת דלחא בגרוגרות, אלא לר״ש מוקצה אין נחי ואמר מוקצה, משוס מדבריות שותטין אין דס״ל

 מהו לר״ש תחרה פצטלי מרבי רבי בר ר״ש דשאל כיון ונ׳ הק״ל? זה לטנין פליגי דלא דס״ל ולרבנו פריך, ליו״ט שבת בין מפלגי
 ולי׳ קאמר דר״ש לדבריו שמשיב והתרצן לרבי, מוקצה אין נחי ביו״ט החקשן קסבר מוקצה אין השיב והוא כפרש״י ביו״ט חהס לאכול היינו

 וכן בש״פ וכך ביו״ט אף מוקצה מתיר הלכות שבטל כ׳ רבנו טרבוב זה בטנין שיש ודט כר״י. לרבי ס״ל דביו״ט פרושו ס״ל לא
כמ״ש לפסוקות הר״אש שכונת ,ונ שלו׳, ש׳ בטל ט״ז הטיר וכבר כר״יף ס״ל שה״ג כ׳ תצ״ה ובטור הר״אש ובפסקי שבידינו בה״ג
לטנף שלא אלא שותט יס של לשר שיאחרו מיישינן דלא לספינה תיץ ידו צ״ל: ג רש״י. וכ״כ ב י״ת. טד ט״ו תולין א רבנו.

 ומשש הספינה לדופני ויורד שותת הדס אלא וי״ג, ח״א סולין שוחט, יס של לשר יאחרו שלא אסור דזה היס לתוך להדי׳ ולא הספינה,
לטנף רצה שלא יודטיס שהכל בכליס מיתר הגג בראש אבל לט״ז, דס לקבל יאחרו שלא לא, הכלי לתוך כלים, ט״ג שוחט או ליס,
לנד טוקצס הנשארות והפגימות במשחזת, הוחלקו השני שמצד פגימות של הטוקצים שכל א', לצד הפגימות כל אס אף ד גגו.

 בתדא, היינו ה קציר• במגל כמ״ש יביא חמא דתיישינן פסול מ״מ כדלקמן, ר״יף לדטת כלל קורט אינו הביא ולא הולך ואס הקפא
רש״י ז שיניא• יותר תיישינן הרבה פ׳ שיש כל שכ׳ וטר״ן ומהרש״א ר״ן מ״ש מיושב בהכי ו כמגירה. נדון הרבה דמסיכסכת

 וסיטתי׳
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 ולא הפגימה, עברה כבר בסימן וכשמגיע העור פוגם בה שפוגע מקום וכל השחיטה במסוכסכת מתחיל דכה״ג מביא, ולא ומוליך
 לפחות או כולו נשחט וכבר השחיטה בסוף אלא בסימן הסכין ראש פוגע אינו יביא אם שאף בדיעבד, לפסול יביא שמא גורינן

 דחורפא מדינא פוסלת בהולכה אפי׳ בסכין מקומות בשאר מסוכסכת פגימה אבל א הסכין סוף עד בהבאה כלל יגיע לא או רובו
 ולא לאכילה אלא קציר מגל ב״ה פסלו דלא והא עליו. הסיטן בירידת ,אפי בזע וטורשא מחליש מפגימה שלמעלה דסכינא
 כעגול כפופים הם אלא יוצאין עוקצין דאין ממש, מסוכסכת אין קציר מגל דפגיטות ה״ט מסוכסכת, דכולו אע״ג נבלה לעשותו

 בו אין אבל חלק שאינו השבולת לראש פי׳ לסאסאה, דדטי׳ טובא חריפא וסכינא לדבריו, לחוש וראוי בהלכה. אוגרים ואינם
 — דבריו. מחוורין ולא ב לשתים אחת בין מפליג ולא . . דפוסלת כברייתא . . שאומד מי ויש לכתחלה. בו שוחטין פגימה,

 אכלה בשרא אמרו בסורא בשערא, בדק ראב״י בלישניה, בדק ר״ש בטיא, לה בדקי בנהרדעא בשטשא, לסכין בדקי בטערבא
 רוחחא, ואתלת ואטופרא אבישרא בדיקה צריכה אר״פ .האצבע בבשר יבדקו הסימנים בשר חותך שסכין כיון פי' לה, בדק בשרא

 סכין של חודה על דבדיקה הך והיינו גיסני, אתרי גרס ד משבחא ור״א הסכין, רוחות ג' ועל ובצפורן ג האצבע בבשר פי׳
 הסכין, פגימת אף א׳ חסדא ור׳ ו בקדשים מום פגימת בבכור, אוון פגימת ה בפסח עצם פגימת הן פגימות ג׳ אר״ל פשיטא.

 הלכות וב׳ טשבחא ר״א צפורן. בו שתחגור כדי הטובח פגימת וכמה הטובח, פגימת כדי פגימתן וכולן קטיירי, לא בחולין ואידך
 ור״פ ושערא ובלישנא וטיא ובשרא בשמשא למבדק דטרחי אמוראי דהנך דס״ל אפשר חסדא, ורב דר״ל הא הביאו לא והגר״יצ

כיון י״ל ז, ואידך פריך מאי קשי׳ ואי צפורן. טחגירת פחות אפי׳ כ״ש פגימה מטרפי וטופרא אבשרא בדיקה צריכה דאמר
ט״ט צפורן, חגירת כדי מפרש גופא ר״ל נטי ואי סכין, נטי לטיחשב הו״ל שעורן מפרש ולא הן פגימות ג׳ אלא אמר לא דר״ל

ח. בכ״ש אפי׳ וחד ד׳ הול״ל
,עלי הסכין כשתתגלגל שנשחטה בענין תחתיו שוכבת והבהמה עטו שמוליך סכין בו שקבע גלגל פי׳ ט במוכני השוחט

במחובר השוחט יא. כדלעיל פסולה י . . שלא מים ע״י או בהמה ע״י או מעצמו מתגלגל דאי מגלגלו, כשאדם כשרה
 כשרה, ש׳ ושחט בכותל סכין נעץ להכי לכתחלה אלא פסול דלא חברו ולבסוף תלוש שיהא והוא בדיעבד כשרה שחיטתו לקרקע

 יב מערה בכותל בגט׳ כדמוקי מעיקרא מחובר דוה פסולה ש׳ בו ושחט מאליו עומד קנה או מכותל יוצא צור הי׳ אם אבל
 לי׳ דקטבטל אע״ג חברו ולבסוף תלוש אבל מאליו, עומד דקנה ,דומי דקתני נטי דיקא ואטרינן יג למעלה כט״ש מקרא ולמדנו
קנה או מכותל יוצא צור מברייתא לי׳ פשט הא לי׳ מספקא דרבא אע״ג בדיעבד, כשרה ש' בו שחט אם בחבורו לעולם ומניחו

אשכול נחל
 חמה ואני עליו. וחמהו כשרה הרבה מסוכסכוח ,אפי העטור ב׳ הביא הטור החרבה: אמלאה ב מהרס״א. כ״פ א וסיעתי׳.

 באכילה. שאסור קציר במגל השוחט המשנה דין הביא לא גס פ׳, הרבה שמסוכסכוח דין הזכיר לא הרמב״ס שגס הרגישו שלא
 חוארו ישנס ולא אדס של בביתו השכיח כלי שהוא כיזן רבנו כמ״ש בדיעבד אף אסרו דבקושטא לב״הע קושי׳ אין קציר ממגל ודאי

 אך האחרוניס, יישבו ,א מסוכסכת אלא מיירי שלא ,שנ והברייתא כדרכו, יתקן ודאי בסכין אבל לכתחלה, שישחט חיישינן בהשחזה,
 אחת בין חלק לא למה כשר שחט ואם ישחט לא מסוכסכת ,וכו בסכין מדות ,ג יאמר ברנא שדקדק ואפשר קשה? הרמב״ס על

 ארישא דקיימא משני לא וגס בשתים כאן בא׳ כאן משני ולא אדרבא רבא דרמי ועוד פסול, הביא לא אפי׳ דבשתיס כברייתא לשתים
 שהפגימה הרמב״ס וכמ״ש בהולכה כשרות הרבה אפי׳ אלמא מפליג, ולא כשרה מסוכסכת סתם רבא מד׳ ש״ס ידע אולי דסכינא?

 דהא א׳, אלא מכשירה דלא כברייתא הלכה שאין רבא דייק ממחני׳ ואולי הביא, ולא כשהוליך לפסול אין בהלכה נרגשת שאינה
 ומינה בגח׳, כדדייק נמי לאכילה ש״מ מטהרין קאמרי מדלא דייק רבא אסורה, לאכילה קאמר דר״יו אך מכשירין, ב״ה קציר מגל

 כשרה ומסוכסכת מדות ג׳ רבא אלא הביא ולא הרמב״ס סתס לכך בדיעבד, כשר הביא ולא כשהוליך הרבה מסוכסכות דאפי׳ מוכח
 הליכתה דרך קציר במגל השוחט במתני׳ לרמב״ם נפ״מ מיהו העטור. בעל וכדעת הרנה אפי׳ ידענו וממילא הביא ולא כשהוליך

 בשחי דפיסלח כברייתא הלכה שאין שאומר מי דיש רננו מ״ש זה ואולי .כידוע למ״ש סתירה מזה ואין אסורה דלאכילה כר״יו מפרש
 לכשר, הצפורן שסמוך נמקוס פנימי נצד אכל כצפורן נמי הוא ככשרא ,פי שקכל בתורה מופלג משוחט שמעתי ג מסוכסכות.

 בפסח עצס פגימת הביא שלא הרמב״ס על לתמוה שיש לי כ׳ אאמוהגז״ל ה מות. אחרי ד צפורן. של חיצון בצד הוא וכטופרא
 היד שתהא כדי עד יוחנן ר׳ משוס זעירא ור׳ יוסי ר׳ ישבור כמה ועד הי״א פ״ז פסחים ,ירום ע״פי וישבתי צפורן. בה שתחגור
 בו שתחגור דר״יו משמי׳ אמר אחר שאמורא מביא ואח״כ השבר, מפני לעבור מתעכבת העצם על היד תעבור אס פי׳ מחברת

 מעכב שהשכר עד חייב אינו א״כ כרכים, קיי״לן ורכים ויחיד מידי, לאו צפורן חגירת מתגרת היד שתהא מ״ד החס ואמרינן צפורן
 בקדשים חוס דיש חרוייהו תני ורס״י חוס׳ וכ׳ ו כר״יו. הלכה צפורן, אמר ר״ל דבבלי ואף שבר, דהוי פשיטא וזה מלעבור היד

 איברי בכל חוס הוי צ׳ חגירת הו״א בבכור אפי׳ חוס דהוי תני ואי ח״א, בכורות במדינה, עניו נשחט בכור אין ומ״ח למזבח שפסול
 כר״ח, סכין פגימת ר״ל מנה לא לחה ז ל״ט. שס וח', שלחים בבהמת הרחש בית שפת נפגם אס חוס דהוי ידעינן ולא הזכרים

 חגירת בסכין הביא לא הרחב״ס כ׳ טוב״י רשב״א. כ״כ ח חזה. פחות ובסכין צ׳ בחגירת שפגיחתן ג׳ להנך דמי דלא משוס לימא
 אבן כל כ׳ הבחירה מבית דנפ״א תימה ולי פסילה. ם׳ מאד קטן תלם אפי׳ כ׳ לכך דלעיל כאמוראי אלא כר״ח פסק דלא צ׳

 גס בכך. השעור אין ש״ש בסכין ולדבריהם עכ״ל ולמזבח לכבש פסולה זה הרי שחיטה של כסכין צפורן בו שתחגור כדי שנפגמה
 אפי׳ מסיים שהרי אאל״כ צ/ חחגירת פחות אפי׳ כב״י פרושו ומ״מ חיחרא מצד הוא ניותר קטן חלם שחיטה בהל׳ מ״ש לומר אין

 נ״ל לכן .,נ אוכל משום עלי׳ וליקה ודאית נבלה זו הרי פסולה שחיטה בהל׳ של כ״מ כ׳ דשחיטה ובפ״ג פסולה, ש׳ קטן חלם
 בכח י ט״ו. ט מעט. הצפורן בו חוגר מאד קטן תלס שאפי׳ מעיד והחוש צפורן, נה שחחגר כדי הפגימה שעור לרמב״ס דגס
 הו״ל נשחטה ות׳^מ המיס ובאו ולגלגלו גלגל על לבוא המיס שמעכב הדך שהעביר כגון אדם של ראשון מכם החים רצו שאלו אדם

— לשחוט. המלגלח אח ויקח חקי 10 דך יג מאליו. עומד והכותל בקרקע חוקק יב .12 ,4 יא וכשר. דאדס ראשון כק
דידע 3 ח״ג
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 בנין מכותל צור אבל מערה מכותל צור דוקא כלומר מ, ש" ומסיק נמי דיקא וקאטר פסולה טערה בכותל דוקא מאליו עולה
 למשמע, ליכא א מה למימרא לה, ומרחי דברייחא וטציעתא מרישא ת״ש הכי בתר דקאטר ואע״ג כשרה, ש׳ לי׳ דטבטל אע״ג
 סתמא טוקי בדיעבד לי׳ דמכשיר צור והאי כשרה, ש׳ ובקנה בצור יד במגל השוחט הכי דייקא נטי ומתני׳ קאי דסיפא דיוקא אבל

 דאבעי׳ רבא למימר ואיכא דטייתי, ברייתות טהני בהכי מתני׳ מוקי וע״כ לי׳ מבטל דצור אע״ג חברו ולבסוף בתלוש דתלטודא
 לק׳ במחובר בברייתא תני לטה קשי׳ ואי א. וכר״ח מעיקרא במחובר מתני׳ וטוקי ברייתות טהני ידע לא טטתני׳, פשט ולא לי׳
 הכי תני אי דטבטל? טלתא לאשטועינן מבטל, דלא סכין כעין דטשמע בכותל סכין נעץ לי׳ וסמיך ול״ח תלוש והיינו כשרה ,ש

 כשרה, ש׳ בה ושחט בכותל סכין נעץ מר אמר — קט״ל. שרי נטי ולכתחלה למחובר כלל דמי לא לי׳ מבטל דלא סכין הו״א
 שוחטין בכל דקתני מברייתא ופריך לדרמה, חיישינן למעלה בהמה וצואר למטה סכין אבל למטה בהמה כשצואר אלא ל״ש א״ש

 ? . . ב דאפלגו מצינו לא ובהא למטה ב׳ וצואר למעלה שסכין בין למעלה ב׳ וצואר למטה שסכין בין במחובר בין בתלוש בין
 שחט אי אף למטה בהמה צואר אי כלומר במחובר למטה בהמה צואר בתלוש, למעלה בהמה צואר קתני לצדדין וביד א״ר

 דקל לדרסה למיחש ליכא למעלה צואר אפי׳ במחובר עוף שחט אם דקליל בעופא אמר ר״פ לדרמה, למיחש לן ליח ג במחובר
 משתטע דלא מה מידי אמר דלא להלכה נ״ט דליכא וביד, דר׳ הא הביא לא הלכות ב׳ ל״ד. בברייתא דנקט ובהמה הוא!

 ידענא ולא למטה, ב׳ כשצואר דוקא בדיעבד דכשר ולב״ח תלוש אפי׳ הלכך במחובר לדרסה חי׳שינן למעלה דבצואר טשטואל
 הלכות ב׳ אבל ד, קתני לכתחלה דברייתא לכתחלה שרי למעלה ב׳ צואר אפי׳ דבתלוש לאורויי לן וחוי הגר״יצ. הביאו לטה

 ן כשרה ש׳ הצדדים מן השוחט — ה. וביד דרב פרושא נטי והכי לכתחלה, ולא דיעבד מינה דמשתטע אחריתא ברייתא אייתי
 תחלה וישחט יחזיר לא שמא הצדדים מן לכתח׳ ישחט לא סימנים במחזיר אפי׳ הצואר באמצע ישחט דלכתחלה קחני דיעבד

 מן ויורד דקוצץ פסלי לא נטי שחיטה הל׳ דשאר במליקה, אלא ל״א רבינא אמר בעוף סימנים עקור אין ב״י רמי תני במפרקת.
 בסכין טלק מתני׳ וכסתם כרבינא קיי״לן הגר״יצ וב׳ בעוף, סי׳ עקר יש בשחיטה אבל ודורם, וחולד לסימנים שמניע עד מסרקת
 עקור דאין אגטרי׳ הכי למיטר איכא מ"הת לעוף י״ש למ״ד טסתברא איפכא בשמעתין דאטר אשי ור׳ ז, הבליעה אבית ב׳ מטמא

 דר׳ הא לדחי אלא בעי דלא עקור, אין מ״ל דאיהו ,מיני לטשטע ליכא ח רבינא לגבי כר״א הלכתא דוכתא ובשאר בעוף סי׳
הכי י״ל ט״הת יש״ל ם״ל אי דאדרבה אשי ר׳ ודחי מ״הת לעוף ש׳ דאין משום בשחיטה בעוף עקור אין ב״י לרמי דאטר אחא

אגטרי׳
אשכול נחל

 האי ר״ל ב ידע. לא לכתחלה מכשיר דר״ח ומברייתא בדיעבד וס״ל מכשיר ור״ח פוסל ר׳ במחובר השוחט מברייתא דידע א
 בדין מיהו בדיעבד, דכשר ולנ״ח בתלוש אלא במחובר זה דין מצינו לא ולרבי כר״ח, לכתחילה אפי׳ מחובר דמכשיר ע״ב נרו ברייתא

 בדיעבד דכשר ולב״ח תלוש פי׳ ג .פלוגחא ל״מ דריסה חשש בי׳ דאי׳ כ״ל( ולמר לי׳ כדאי׳ )למר מחובר וסכין למעלה נהמה צואר
 אי דרסה חשש לענין לכתחלה אפשר לא במחובר דלדידן אע״ג בח׳ בין בחלום בין שומטין בכל דמתחיל ד למטה. הבהמה אס

 הכי ס״ל נמי דשחואל אלחא זביד רב כדחוקי בתלוש למעלה צואר לכתחלה שרי דברייתא וכיון אברייחא, חולק ל״מ למעלה צואר
 א״ל ואכתי למטה כשציאר איהו ואמר כשרה, בכותל סכין נעץ דקתני דברייחא אדיעבד קמהדר דאיהו שמענו לא לחוד משמואל אבל

 זה וכל ר״ז. דברי רי״ף הביא לכך לכחח׳, בחלוש נהמה דין כלל שמענו לא ומר״ס למעלה, צואר יהא לא לכחחלה נמי נחלוש
 כשצואר ל״ש א״ש כשרה ם׳ בכותל ס׳ נעץ ה״ג: ג׳ כך ה כש״ך. ולא למעלה כשצואר בתלוש לכת׳ להתיר פר״ח למ״ש מותאס

 שחיטתו למטה נין למעלה ב׳ צואר נין במחובר נין נחלוש נין שחט פ״א( )תוספתא והחני׳ לדרסה, מיישינן למעלה אנל למטה
 בברייתא וקחני בחלוש, למעלה צואר במחובר, אף כשר למטה צואר קחני לצדדין דר״ז לפרושא לפ״ז עכ״ל דקליל בעופא אר״פ כשרה,

 במחובר דקחני הא ומפרש הברייתא ה״ג שמביא והשתא כש״ך למעלה צואר לכתם' בתלוש אפי׳ אלמא בדיעבד היינו כשרה ש׳
 בברייתא תני׳ דכשרה בדיעבד אלא לאכשורי ליכא נמי בבהמה בחלוש פסול, בבהמה אבל בעוף כר״פ למעלה צואר בדיעבד כשר

 דר״ז פרשו וה״ג דרש״י נ״נ בסכין, ומביא מוליך אס למעלה צואר מותר לש״ך אף כ״ופ מ״ש ר״ז. להביא ול״צ קאי נמי ואתלוש
 לשחוט היתר דליכא מרמנ״ס וכ״מ וכתוס׳ י״ט ו דיעבד. אלא שרי לא ולש״ך ומביא דמוליך משוס בתלוש למטה סכין! מתיר

 כשרה במתני׳ דקתני מ״הצ בין איכא מאי הכי דאי מהרש״א ותמה פסול, בדיעבד אף החזיר לא שאס כ׳ והב״י מ״הצ, לכתחלה
 בהחזיר מ״הצ השוחט למחני דל״צ אמת ח׳ ובת״ח פ׳? נמי מ״הצ כה״ג ולב״י ס׳, אהדר בלא הש״ס דמוקי פסולה העורף ומן

 אומר ואני .דחק שהוא כ׳ והש״ך פ׳. הצדדים חן המולק סיפא משוס אלא לה חני ולא כה״ג. כשר נמי העורף דמן דכשר סימני׳
 נמי ה״ה פסולה, מ׳ חצואר החולק לסיים כדי לה דנקט צ״ל אתה ע״כ כשרה. ש׳ הצואר מן השוחט נמי חני שהרי ח״ח עס הדין

 החזיר בלא דאיירי פסולה העורף חן ש׳ דחני הא ועי״ל דוקא. ס׳ בהחזיר ח״ח אבל סיפא, משוס כשרה מ״הצ המולק קחני מה״ט
 כשרה מליקה אי פליגי דבגמ׳ כשרה, מ״הע החולק סיפא משום אלא לה קחני ולא החזיר, בלא פסולה נמי דמ״הצ מיותר, באמת

)ונא סי׳ החזיר בלא כשרה ח׳ המולק כך איירי, סי׳ החזיר בלא דודאי פסולה ש׳ מ״הע השוחט חני ולהכי פ; וקיי״לן סי׳ נהחזיר
בכל פ׳ דחניקה כשר, החזיר בלח הצדדים חן החולק עלה למיחני שייך דלא החזיר, בלא פ׳ הצדדי׳ מן השוחט לחיחני מצי הוי

אסי סי׳ מחזיר למעוטי בנח׳ דאחר בשחיטה פ׳ בח׳ כשר בח׳ פסול בם׳ כשר שמענו מסיפא זה דין קשי׳ ואי מ״הצ(. אופן
כשר ורישא בם', פסול בח׳ כשר בסיפא קמ״ל וזה ברמב״ס, וכן בשחיטה אבל במליקה ס׳ עקור אין קיי״לן בחסקנא עורף?

 ח״כ וצפור!( ׳שן למעוטי מרבב״ח כדמוכח איפכא או רישא נקט דסיפא איידי אמרינן אי חלוק )דאין נקט דסיפא איידי בשחיטה
 זבחים ז החזיר." בלא כ׳ החולק כך החזיר, בלא דודאי פסול מעורף משוחט אלא במליקה כשר החזיר לא שדוקא שמענו לא

 כרבינא ולא ל'אכ 'ס חדעחה שלא שכ׳ ארוסין שטר גבי ט׳ קדושין שרי״ף חצינו ח מ״הח. לעוף י״ש כ״ח דף מינה דמדייק ס״ח
 רבינא א׳ ס״ג דבערובין תלמידו שרבינא אשי כרב לפסוק רגי׳ הר״י אבל כרבינא, הלכה כתוב מריט״ע ח״וא נסדר כ׳ והר״אש

שהי׳ שיבינא מעיד עצמו שר״א מ״ב נחנחות ומצאנו כרנינא. פסק קדושין נה״ג אבל כריחוח, וכ״כ דמר מבר חלמיד אנא לר״א

 מא״י
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 דלרטי הוא אטת אי מלתא בהא לדייק נחית לא אבל אעוף. רמו שחיטה הל׳ כל ודאי דרבנן תקנתא אי אבל עקר, דל״פ אגטרי׳
 דעוף שחיטה הל׳ שאר ככל עקר יש בש׳ אבל במליקה, אלא ב״י רמי אמר דלא קבל רבינא אבל בשחיטה, עקר פסול לא

 ועירי אמר — א. כחדא ומתני׳ ברייתות סלקי ובהכי אגטרי׳ הכי לומר ול״צ טפי ניחא דבהכי בהא, ר״א פליג ולא כבהמה,
 מהאי לועירי סיעתא מאי נמי חוט בלא דאי עטה/ השדרה חוט שנשבר ודוקא ב מחיים נבלה עטה בשר ורוב מפרקת נשברה

 טרפות מציגו ולא ד טרפה הוי ומפרקת שדרה תבר דאי לישנא כדטשטע הוי לא נטי טרפה קיים החוט אי ותו ג בסכין דמלק
 וכן ו ומגבו באהל מטמא כדג קרעו אר״יו שלה. החוט נפסק ולא השדרה נשברה ה כשרות באלו כדתנן לבד עצם בשבירת

שרבוצה כל רבא פי׳ נבלה, שלה וחלל הירך ניטל וכן חלקים כשני א׳ מצד וג׳ החלל עד ברחבו חתכו פי׳ נבלה, גיסטרא עשאה
נבלה הוי גרגרת ופסוקת ושט נקובת וכן ן חסר הכסוי והכא הגוף חלל תוך ירך מקצת מתכסה כשרבוצה כלומר חסרה, ונראית

כמוהו, אחד ורוב כשרה ש׳ ט בבהמה וב׳ בעוף א׳ השוחט — ח. מחיים נבלה הוי לא תרתי מיהו שחיטה, לחו טחני ולא
א׳ של רובו כ׳ הגר״יצ דהלכות א׳ בנוסח כשרה. ש׳ בבהמה ב׳ ורוב בעוף א׳ רוב פסולה/ ש׳ בבהמה וחצי וא׳ בעוף, א׳ חצי

ממחצה לאפוקי אלא בגט׳ לישנא הך אתטר דלא גדול, רוב דבעינן לפרושי ליכא הרב כ׳ ואם י לעינים הנראה רוב דוקא כמוהו
רבא ופריק הוי? טרפה כרוב טע״ט ואס״ד כשר כ״ש והוסיף פגים קנה חצי התני׳ ופריך כרוב, טע״ט שחיטה גבי דס״ד ע״ט,
דבעינן והיכא במשהו, נקובתן טרפות כמה כלומר מיטרפא, דבטשהו טרפות מה אביי והשיב לע׳, הנראה רוב בעינן טרפות לענין
והכין לע׳, הנראה רוב דבעינן כ״ש טתכשרה, לא רובא דאיכא עד שחיטה לע׳, הנראה רוב בעינן אמרת את בגרגרת, כגון רובא

 השערה, כחוט ואפי׳ טטע״ט לאפוקי פרושא אלא גדול, רוב הגרגרת בטרפות דבעינן דרבא ס״ד דלא היכא וכי דמלתא. מסקנא
 הטהור ובין הטמא בין להבדיל יא בת״כ והכין השערה כחוט רוב מקרי נטי לש׳ לטרפות, שחיטה שעור אביי דמדמי למאי ה"נ

 יב ותני׳ השערה, כחוט לחציו רובו בין וכמה חציו, לנשחט קנה של רובו נשחט בין אלא הן, מפורשין לחמור פרה בין אצ״ל
 רוב או שני׳ ובעולה רובו או א׳ סימן חותך הגיע לושט, או לקנה שמגיע עד בשר רוב בלא ש״וט חותך עוף חטאת מולקין כיצד

 מצומצם, ברוב די בעי ואי היטב, דטינכר רובא אלא למלוק אסור כולם דשנים לשנים, שדוטין שנים ומאי יג כראב״ש ואתי׳ ב',
 מצומצם רוב ל״ג ראב״ש טו . . בהעור דאטר והא יד מצומצם ב׳ ברוב די נטי לכתחילה אפי׳ משמע טולקין כיצד וטדקתני

 לא דלמא התם דגזרינן הני דכל בחולין, לטיחש טה״ת גזרינן, בחולין מיני׳ תידוק לא הן דורידים כחגים שאני רוב, עבד לא אטו
 לראב״ש דאסור כולם ישחט שמא דירא רוב ישחט דלא לטיחש איכא נטי קדשים עוף ובשחיטת דחייס, משום טעטא רוב, עבד

 ואזל שחט כמה לי׳ איכפת לא בחולין אבל זריוין, כ׳ ומשני ליגור פריך להכי טז בגוף עדיין לאחוז הראש צריך מזה דכשהוא
 — ין. בטלית כדאטרי׳ רוב לטיעבד אתי לא דלטא ליגזר בחולין רוב שרו היכא נטי לרבנן ליפרך דאלת״ה למגזר, שייך ולא

 סימנין, כולי לטשחט בעי דלכתחלה בדיעבד, דוקא הר״יצ כ׳ כמוהו א׳ של ורובו יח, ושט ל״ש קנה ל״ש בעוף א׳ רוב ודתנן
 הול״ל לא לכתח׳, בעוף כולו א׳ בסימן די דאי יט, כולם סימנים ב׳ לכחח׳ לשחוט צריך בעוף אף לטימר בעי סימנין כולי טדקאטר

 השוחט אי' דבגט׳ וטעמי׳ פסול, בבהמה וחצי א׳ היא דטתני׳ כולם, שנים בבהמה ממילא וידעינן כולו, הסיטן לשחוט צריך אלא
 ואב״א ב׳ לשחוט צריך דלכתח׳ דיעבד, קאי בעוף אא׳ אב״א נשחט? כמה עד לא לכתחלה ופריך כשרה בבהמה ב׳ בעוף א׳

 אי מיהו קאי, אתרוייהו דיעבד דלשון דאפשר כיון כתרוייהו ופסק הסימן. כל לשחוט צריך דלכתח׳ קאי, כמוהו א׳ של ארובו
 כ בדיקה שייך לא השחיטה במקום הושט ישחט ואם בדיקה, לו אין דמבחוץ שחיטה, אחר כולו ושט ליבדק דצריך מלתא אתרע
ונבדקיה. לושט נהפכיניה והדר לקנה נשחטי׳ כא יוסף ר׳ כדאמר לבדו הקנה לשחוט טותר

 ל״צ אבר אבר ומנתחה הואיל בבהמה אבל כא׳, כולו וצולהו הואיל לעוף אלא ר״י אמר לא אר״ח הורידין את שישחט עד אומר ר״י "ר
 לר״י ורידין אר״יו כב. ורידין ושני הושט את שישחט עד בעוף רי׳א בבהמה, ואצ״ל פ׳ בעוף סימנים חצאי ב׳ השוחט כותי׳ תני׳

 הביא כך כג נפיק ולא קריר ש׳ בשעת שלא ונפיק, הוא חם ודם הואיל שחיטה בשעת מ״ש וכשר, שחיטה בשעת בקוץ אפי׳ מנקבן
כה ורידין וב׳ הושט שישחט עד בעוף פוסל ר״י בתוספתא ודתני׳ כר״י, בורידין הזהרו כד בברכות כדאי׳ כר״י דם״ל ט׳ הגר״יצ

אשכול נחל
 מתאים יש״ל לרמי גס אס א רבינא. לגבי כר״א הלכה כ׳ שבידינו ת״וא ובסדר ע״ה, כתובות וכ״מ מינייהו כתרי גדול מא״י

 מתייס נ׳ ע״ב כ׳ ב בסכין. מלק ס״ח דזבחיס ולמחני׳ כ״ח בדף פ׳ ושט שסט ואמ״כ הגרגרת דנשמטה לברייתא דרמי ברייתא
 סימנים את״כ כששחט תהני מפי׳ בחתיכת טרפה שנטשה נהי מטמא ולמה ב׳, מטמא דתנן ג ומולק. עומד מתה וכי רבא כדא׳

 ליכא קייס החוט אס אף נבלה הוי לזעירי וא״א מחיים, נבלה הוי בשר ורוב מפ׳ בחתיכת כזעירי ודאי אלא נבלה, מידי להוציא
 אס החוט הוא שדרה כ״ח דף ד כ״ופ. וכ״כ ועצס, חוט ס״ה זבחים ופרש״י ומפרקת שדרה חותך בסכין מלק דגבי סיעתא

 מהני לא דאי או״ב לענין נ״מ הנבלות, דין כאן ומ״ש הסוגי׳. כל ופרש 183 בח״ב בזה האריך רבנו נ״ד, ה מפרקת. אצלו נזכר
 החיצונה רוב שנקרע או כדתנן טרפה נמי שזה אף הכרס מצד לא צלטיו, מצד ו כ״ז. ענק״הכ אמריו בנו לשחוט מותר שחיטה לה

 קושי׳ סרה בזה חתך, מקום כל כשרבוצה אף ונראה ז חיות. בו אין צלעיו מצד אבל מטמא ולא חשוב כחי עדיין טפח ובגדולה
 שמיני. יא ורמב״ס. כרשב״א פרש והמחבר ניכר, שיהא גמור רוב פרש״י כ״ט, י כ״ז. ט ל״ב. ח ודילמא. ד״ה לו עלרש״י חוס׳

 הנראה רוב לכתח׳ נמי כאן פי׳ רש״׳י אבל יד בח׳. כמו שנים כל לחתוך אסור נמי בעולה סבר והוא כותי׳ מוקי גמ׳ יג כ״א. יב
 )והקושי׳ רוב למיעבד אתי לא דלמא ליגזר לראב״ש עוף עולת קכ״ג דפריך הא צ״ל ולדידי׳ בדיע׳ מצומצם רוב שני׳ רוב או לעיניס,
 שם. טו מצומצם. רוב לפסול בדיעבד שאפי׳ הכונה חוס׳( כמ״ש יבדיל לא הוא דגז״ה ב״ס, כל ליבעי דפריך דאא״ל גדול רוב דליבעי

 לא יט כ״ח. יח דחייס. רוב יקרע לא שמא גזרה טהורה אינה רובה קרע אפי' טמאה טלית קכ״ג שם ין כ״ב. שם טז
 סמוך ושט אלא קנה ה״ה ושט, ודנקט הורידין, את וניסחנו רי״ף ג׳ כב כ״ח. כא שחט. הריעותא במקום שמא כ כר״אש.
הס ורידין לרמב״ס בפ״מ כה ח׳. כד שסביניתיהן. והבשר הורידין אח״כ חותך אס מהני דמ״מ הר״אש וכ׳ כג גמ׳. לורידין,

ב 3*
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 הורידין. סביב נטילה כדי צריך כאחד צולמו ואם אבי׳ אבר טחתך אא״כ כא׳ לצלותו שאסור אלא פסול, שהעוף לטיטרא לאו
 אפי׳ אבר אבר לנתחה דרך בבהמה אבל א, ורידיו לשחוט תמיד לכוון דצריך לישנא האי נקט כא׳ לצלות העוף שדרך ולפי

 בבשול בין בצלי בין שרי אבר אבר מנתח אבל ורידיו, לשחוט צריך כא׳ גדי לצלות בעי אי מיהו ורידין, לשחוט א״צ לכתחלה
 דטנקב עד סגי לא ל ו לבש אבל לצלי, ה״ט א״א, מנתח בבהמה דמהני הא ב שאמרו החכמים מן ויש ורידין. נקיבת בלא

ונוזוח ש׳ בשעת ורידין חתיכת לבשולי בעינן תרתי נטי ובעוף לחתכינהו, או דדטא טורקי ואעדויי נתוח ובעי שחיטה בשעת לורידין
אלא דוקא לאו ס״ל תרתי וחני ד, ודלועא דידא דמא, טשום ותרי תרבא משום ג׳ הוו חוטין ה׳ ג מדאי׳ וראיתן אבר• אבר

 להסיר צריך אפ״ה וקט״ל משארא, דם בהם יש דיותר להזכירם, לי׳ הוו לא, דאי נשחטו, וסתם לורידין דסטוכין ואף ה לרבותא
גופא ר״י הזכיר בתוספתא וכן בעוף אלא ר״י אמר לא אר״ח דבהדי׳ לן ול״ג לבשל. כשרוצה חוטין שאר ומכ״ש הסמוכין חוטין
בשר שרוב כיון בבהמה אף לאוקטי והו״ל א״הו, שישחט עד אמרה סתטא מתני׳ הרי בבשול צריך בבהמה גם איתא ואי עוף,
 שחותך כיון לבשול, אף שחיטה בשעת ורידין חתיכת בעי לא א״א דטנתחה כיון ודאי אלא ורידין, נקיבת ובעי בשול ע״י נאכל

 יוצא דמן שאין לחכז״ל ידוע ודלועא דידא חוטי אבל ורידין, לעניו זה וכל מליחה, ע״י והנשאר מהם הדם יוצא הגוף מן הראש
 לנתחם שצוו ו טצינו לא דם חוטי ושאר אבר, אבר ומנותחת ורידין שנחתכו אף להסירם הללו חוטין פרטו להכי הורידין בחתוך

 א״הו שישחט עד דא׳ כר״י הורידים שיחתך צריך הלכות ב׳ וז״ל הורידין, דרך נגררים ומקצתם מליחה ע״י יוצא שבהם מעט ודם
 לטחתכינהו צריך דבהטה טורקי והני כר״י, בורידין הזהרו לברי׳ ואריב״ל ש', בשעת בקוץ מנקבן אפי׳ אלא ממש שחיטה ולא

 אלא ר״י אטר לא ר״ח דאמר ואע״ג באיברים, דם ליבלע ולא תתישן ולא לאלתר דבהמה דטא דתתמצי היכי כי סימנים בהדי׳
 קאטר בעלמא וחומרא עכ״ל כא׳ צולהו זימנין נטי, בבהמה אבר אבר דמנתח כיון לא בבהמה אבל כא׳ כולו וצולהו הואיל בעוף
 יש — .ח . . . הזהרו בלישנא דדייק אפשר או ז קאכל אסורא ורידין לחתוך שכח ואי כא׳ וצולהו נמלך וטלאים דבגדיים כיון

 עשה לא ואם בורידין, ר״י דבעי כמו ומתקלח חם שדם ש' בשעה לחתכם צריך סיטנים רוב רק חתך לא אם שאמרו ט מחכמים
 בחולין הו״א כמוהו, ש״א רובו בחולין אשטועינן ואי יא מדא׳ וראיתם שלם לאכול ואסור אבר אבר לחתוך צריך י בעוף אף כן

 זה ואין הדם. כל יוצא אינו סימנים ברוב אלטא קט״ל, לא אימא צריך דלדם בקדשים אבל צריך הוא לדם דלאו ברובא סגי
 הכנוס שדם לעינים הנראה ודבר כולא, דאיכא עד יוצא הדם שאין סברא דליכא ש״ט ברובא סגי נטי בקדשים דאסיק דלמאי ראי׳

 לא כלוטר למרק, מצוה דטסיק והא יב רוח מרוח השחיטה דבית רובם שחט בין כולם שחט בין בשפע מקלח בסימנים ונפיק
 נשאר כולם נשחטו שלא דבסיטנים משום לאו לזריקה, הדם כל שיצא כולם לחתוך דמצוה רוב, בשחיטת לכתחלה בקדשים די

 נשחטו לא ואם צריך הוא דלדם לכתח׳ ורירין שישחט שצריך בקדשים לר״י רבנן מודי כד׳ הורידין שיחתוך כדי העקר אלא הדם,
 הסימנים אוחז עושה כיצד פר, של דמו כל שיקבל צריך השוחט יג הפסולים כ׳ פ׳ אי׳ והכין הורידין כל נחתכו לא הסימנים כל

 הנפיק דם לענין אבל הדם, כל שיצא כדי הורידין לשחוט צריך ע״י הממרק דאחר אלמא המזרק, לתוך הורידין עם ומוציאן בידו
 א׳ של ארובו פליג לא א״הו שישחט עד ואמר בעוף דפליג דר״י ותו כולם. או רובם שחט בין פלוג לא במסקנא בסימנים

 טו. .. בעוף סימנים חצאי שני שחט יד בברייתא תני׳ הא בורידין, כמו תלי׳ סימנים כל בשחיטת הדם כל יציאת ואי בעוף, כמוהו
 לשנים, שחיטה בשעת המפרקת יחתך שלא קרא דאוהר שאמרו החכמים מן יש גיסטרא. לשוי׳ דלא טז אתא למאי וקרא —
 לאו ואם פסולה ש' לכך נתכוון אם אחת בבת הראש כל וחתך שוחט הי׳ ין דבתוספתא מחוור ולא פ'. רישא לכולא לי׳ פסק ואי

 לא אי היא, שחיטה דלאו אסרה דהתורה וא״א שדרס, הוא קרוב בב״א הכל לעשות דנתכון כיון פ׳ נתכון דאם והא כ׳, שחיטתו
יח בחולין ולא בקדשי׳ לא הראש כל לחתוך צריך שאין לומר גיסטרא לשוי׳ דלא וזבחת דקרא פרושא ודאי הלכך נטי, נתכוון

אשכול נחל
 שדרך כיון אבר אבר למתכו שדעתו אף ורידין לשמוט צריך עוף בכל הר״אש כמ״ם א הקנה. צירי ב׳ על הדופקי׳ הצואר גיד> ב׳

 מזכיר ובר״אש נרבונא, רזכמי במרדכי ב שצ׳. לפי אמר ולא כא׳ וצלאו הואיל לעוף אלא דקאמר משמע הכי גמ׳7 ולישנא כא/ לצלאו
 צוארוכך מזרקי תני לא ולהכי משיב, הדקים שכ׳ מרס״י וכ״מ ה הלשון. ובכללו ולמי שביד מוטין ד צ״ג. ג וראב״ד. אפרים ר׳

 אף נרבונא דמכמי מומרי תרי אבל ש׳ בשעת מתכן שלא דמיירי אפשר מיהו ורידין, ומלימה מחיכה דבעו מזרקי ע״ב צ״ג פי׳
 בזה די מגוף הראש דמנחמ דבהמה ס״ל הפ׳ וכל שמענו, לא למתכן או להוציאם ואמ״כ ש׳ בשעת מתוך צריך לבשלם א״א שמוחך

 היינו מתיכה צריכין ורידין ע״ב צ״ג דף כרש״י שפי׳ מר״אש דייק ס״ה סי׳ הש״ך אבל ש׳. בשעת ורידין נוקב שאינו אף לבשול
 נגררים שאין ובשלס מותכן לא אס אסור בדיעבד אף ודלועא דידא מוטי )אבל מהן הדס יוצא א״א דמנחמ כיון בדיעבד אבל צכתמלה,

 להסירם צריך הרמב״ס כ׳ בגת׳ נזכרו דלא סוטין הרבה ס״ה בסי׳ עי׳ אבל ו ס״ה(. בסי׳ וכרמ״א שס הר״ן כמ״ש הורידין אמר
 נקור. בהל׳ רננו ועת״ש עג״י מהני הראש שרזתך כיון והו״א לראש שסמוכין אף לרבותא ודלועא ידא פרט דגת׳ וצ״ל וכקיי״לן,

 פרש כבר שבורידין שדס ועוד ס״ז, סי׳ טור כמ״ש בכלי ככנוס שבמוטין דס שכל פרש שלא איברי׳ דס נקרא לא שבורידין דדס ן
 במתיכה נצרר אס וכן מפרקת בשובר קי״ג דף כמ״ש פרש מקרי לצאת הדס מתעורר רק אי ואפי׳ לשם בא אמרי׳ שממקומות

 מצד בעוף דוקא ואי הוא, יתרה משמרת הזהרו או לפרש, צריך בנו דמלמד בעוף הזהרו הול״ל כר״י בורידין הזהרו ח ע״ב. צ״ג
 אבל כא׳ צולהו אס ואוסר יבבנ״ט ס"ל דר״י אוסר, שבו דג״ה כא׳ לצלות יכול אינו בבהמה לר״י דרדאי ה״ג תישב וכ״ופ ׳ כן. הדין

 גיד של שתנו בהדי׳ ס״ל ג״ה בהל׳ שה״ג לי׳ ואשתמיט כא׳. שצולהו אפשר אוסר אינו גיד של שמנו אפי׳ ולר״ת אוסר שאינו לדידן
 כ״ה. זבמיס יג ס׳• יב כ״ט. יא בעוף♦ כדינו ם׳ בשעת הורידין שנקב אף פי׳ י וראב״ד. משולס רבנו ט ס׳. עד אוסר

 בגת׳( כדאי׳ לויידין ךדסמ משוס ושט טיו)ונ הוריד? ואת הושט שישמט עד בעוף אומר ר״י בבהמה ואצ״ל פסולה צ״ל: טו כ״ט. יד
 ודאי אלא א'׳ ןבסיח די ס,מניס 3 מתיכת ^בעו נמי י״י 1בויידי כחו י׳לח הסימנים כל בשמיטת הדס יציאת ואי
ובתולין ב״הב את ושמט כ׳ בקדשי׳ יח רפ״ב. ין כ״ז. טן ב״ס. ברוב שדי ומכ״ש סימנים, דרך הבא הדס יוצא א׳ גסי׳ אף

 וזבמח
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 שתצא קודם מפרקת השובר א דאר״ח הא תיקשי ש׳ הוי׳ דילא המפרקת לחתוך אסרה התורה א״א ותו סימנים. בחתיכת ודי
 וליכא המפרקת, יחתך שלא טגו״ה היא דנבלה לי׳ תיפוק ב באיברים דם ומבליע הבריות וגוזל הבשר את מכביד זה הרי נפשה
 ולא אסרה לכתחלה רבנן ואמרו לאכול, דבר תורה שאסרה מצינו היכן ש״ד ובדיעבד לכתחלה רק אסרה לא התורה למימר

 שהי׳ שעור ושהה הסימנים שחט אם אבל מ״הת, אסור הפסק בלא הסימנים עם מפרקת חתיכת שמפרק מי ויש ג בדיעבד
 משיבין ואנו באיברים, דם מבליע משום אלא אסור ואינו חדא, כשחיטה הוי דלא תורה אסרה לא בחייה הט׳ שבר ואח״ב

 נשמטה איירי, ובעוף כשרה, ש׳ גרגרת נשמטה ואח״ב הושט שחט ת״ר — ראי׳. להביא המחמיר על ד הגאון שהשיב כמו ע״ז
 מוכשר יהא סימנים משני א׳ כל הלכה נאמרה כך א׳ סימן אלא בעוף לשחוט דא״צ אע״ג פסולה, ש׳ הושט שחט ואח״ב גרגרת

 אמרו נשמטה לא״ש או קודם אי יודע ואינו שמוטה גרגרת נמצאת ואח״ב הושט שחט ה ש׳ מהני לא הנעקר ולסימן לשחיטה
 נשמטה כבר שחיטה קודם אם כלומר שחוטה שתעשה לשמוטה שא״א כשרה, ושחומה שמוטה ו א״ר פסול. בשחיטה ם׳ כל

 אפשר ושחט תפסן אי אבל ושחט בסיטנין תפס שלא אלא אמרן לא אר״נ ויקיף׳ יביא אמר ר״יו לשחטה, אפשר הי׳ לא גרגרת
 ע״י בדיקה טהני ולא טרפה בסימנים כשתפס ור״נ כר״יו הלכה דס״ל משמע הגר״יצ. כ״כ וטרפה שחוטה שתעשה לשמוטה
 אחרת בהמה שיביא שהבדיקה לדעתו וג׳ שחוטה, שתעשה לשטוטה א״א שאמר כרב ולא בדיקה, צריך תפס כשלא אבל שמקיף,

 יותר האדים השני ואם כשר, הראשון מן יותר השני האדים שלא החתוכים ב׳ דוטין אם השחוט, הסימן עוקר ואח״ב וישחטנה
 יביא דג׳ ואיכא ויקיף, אחרת בהמה יביא דייקני בספרי גרסינן והכין וטרפה. הסימן שנעקר אחר נעשה שראשון ניכר מראשון

 שהראשון הראשון לחתוך דומה אינו ואם השמוט בסימן א׳ פעם שיחתך ע״י היקף שיעשה אס״ד ותו ן כך פרושא ט״מ ויקיף
 בריא שנשמט שאע״פי שחיטה קודם נשמט אפי׳ יותר ידטדם הראשון ראי', מה שנשמט, קודם נעשה שהראשון ניכר יותר אדמדם

 בסימן חיות ועדיין דמי׳ כמתה לאו הויא טרפה אי אפי׳ ותו ח הלכות ב׳ למ״ש מקרי חולה ולא טרפה לא הסימן דנעקר היה,
 מאדים יהא מיתה לאחר שחתוך וא״א מת, והסימן חיות בו אין הבהמה שמתה אחר אבל בו, ושב הולך והדם ש׳ בשעת הנשמט
 תני ולא פסולה הושט שנשחט לאחר או קודם אם ידוע ואין גרגרת שנשמטה בעוף נמצא בברייתא וה״נ ט, שחיטח כבשעת
 שסלק אחר שנשמט עצמו בסימן בדיקח ליכא וה״נ חי. הושט ראשון שבחתוך דומין אין דודאי בושט, שני חתוך שיעשה תקנתא
 שיביא תקנתא ליכא לא״ש או קודם אי וא״י שמוטה הגרגרת נמצאה וגבי כמ״ש. אחרת ב׳ שמביא פי׳ ויקיף יביא וע״כ חיותו,

 בין הפרש יש בחתוך דדוקא בדיקה, זו אין כשרה, השמוטות דומות ואם לראשון ויקריבוהו הגרגרת יעקר ואח״כ הושט, וישחט עוף
 שנעשה בכח חסיטן עקירת אבל ורפוי, רך ונעשה שנשמט לאחר ובין ולמטה מלמעלה וטתוח קשה חסימן שהי׳ בשעה נעשה
ויש בחיים. הנשמט כשעור יאדים וכשנפרק ובבשר בלחי בחוזק דבק שחיטה אחר דגם בחיים לנעקר דדמי אפשר שחיטה אחר

טי
אשכול נחל

 נתעורר שהדס באוחצא לאכול אסר זה ומטעס ביותר, הבשר ושוקל בשפע יוצא אינו הדס ב קי״ג. א ערש"י. יליף ומיני׳ וזבחת
 ה׳ זבחים ועתוס׳ ע״ה שנה לא אי מעכבי׳ שאין דברי׳ כמה מצינו בקדשים ג באיברי׳. נבלע אלא יצא לא אבל ממ״לח ופרש

 בדיעבד אפי׳ בקדשים דמיירי גיסערא לשוי׳ דלא מ״ש גס לכתחלה, אסרה התורה בנק״הכ מ״ש נכון לא כי תראה ומזה מנ״ל.
 לשוי׳ דלא קמ״ל וזבחת בחולין גס דקרא תמוה יותר בשפע, יוצא אינו מ׳ שבירת וע״י בקדשים צריך הוא דלדס מטעם מעכב,

 נמי בתולין לגרסתנו אמר דבהדי׳ רשב״א ת׳ לי' אשתמיט גס מותר. ואע״פכ באיברים( דם להבליע שלא כדי )ולדידי׳ גיסטרא
 סי׳ טו״ז ודברי דיעבד להתיר רשות נתן מי כזו, ט׳ אסרה התורה אס והק״ל באיברי׳, דס להבליע שלא כדי גיסטרא תורה אסרה

 ש׳ שאין אלא טרפות אין הסימן נעקר ה״ג שטח ה עי״ש. טרפות הל׳ ריש האשכול הביאה גאון ר״ה חשו׳ ד נכוני׳. כ״ד
 שחיטה בהל׳ הנאמר עקור כתב ה״ג ח חוס׳. כן ולא יביא קאמר מאי דאל״כ הר״אש ז נ״ד. ו ט׳. עתוס׳ בו מועלת

 לה״ג ח״ח אס ק׳ מסופקי׳ מ״ד דף והחום׳ שחיטה מהני דלא אלא טרפות בו אין דלדעחו כ״הפ וכ׳ מהלחי, הסימנים שנעקרו הוא
 נפשט ולענ״ד חזה זה הסימנים שנפרדו ברובן שנדלדלו סימנים ר״ח פי׳ שס״ל אפשר או החס כדחחלק בכח אפרקי אי הוי טרפה
 וכו"׳ הושט תרבץ רנא״ש כדא׳ הדדי מן איפרוקי דאפרוק היינו טרפה ברובן שנדלדלו "סימנין ה״ג: מייחי טרפות שבהל׳ הספק
 כ׳ בדף דינו מוכיחים והחוס׳ מותרי׳ והביצים והחלב טרפה מקרי לא לה״ג סי׳ דנעקרו וחכ״הפ ט׳ דף ורשב״א חחוס׳ ח׳ עכ״פ
 קיי״לן שחלקה דטרפה פוסל ודאי טרפה הוא ואס פוסל עקור אין במליקה הלכה ולפסק עקר ליכא מ״הת לעוף י״ש למ״ד דהא
 אין מביא שחיטה חהני ולא סימנים שנעקרו עקר שפי׳ אחר יראה בה״ג והמעין לעוף. בהמה בין חלוק אין ובטרפוח נבלה דהוי
 חפר״ח ואשחחיט בעוף, נמי דבהחה טרפות כלוי פוסק שהוא טרפות, שאין סייעחא מביא כאלו הענין וכל בעוף סימנים עקר

 שרי ואפ״ה אב״הח חלב אמרינן ס״ט דבדף חותר, דחלב אפשר הקשו והאחרוני׳ .הויא טרפה נחי לה״ג בפשיטות שכ׳ כ״ד סי׳
 כיון כ׳ וכ״ופ בשחיטה, היתר ל״ל וה״נ לעולם, דאסור י״ל בשחיטה היתר ליכא יוצא אסור אבל לאסורו היתר דאי׳ כיון רחמנא

 )ואין חותר. החלב סימנים עקר אחרו ואיך לא, שמא הדרא אי יודע מי פ״מג משיבו והיטב ברי׳, דהדרא י״ל טרפות כאן דאין
 עקור פוסל אינו ובמליקה וכדומה דיולדת עוף לח׳ נותנו ואמ״כ ביצים היטל עוף אם לאסור היתר יש הזה אבח״ה באסור דגס לומר

 סימנים לו אין היוצא אבר ס״ט ברשב״א דהמדקדק ונ״ל ק״כ( חולין קזכו גבוה משולחן דכהניס לאסורא היתר חקרי לא אוכלין. והכהניס
 כמ״ש החי חן הפורש כבשר באסורו והאבר אחה בשחיטת מותרת הפקועה חת׳ אם כך הפקועה בחיות וכדקאי בפ״ע חיות לו ויש

 עקור אבל לאסורו היתר אין שאמרו וזה ע״ב חולין כחכמים מיתתו לאחר כך מטמא לא האבר הפקועה שבחיי וכמו הרחב״ס
 הוי שמטה ואס טמא( אינו מחנו שהבשר )ונ״מ אנמ״ה משוס מטמא והאבר אבמ״ה משוס לוקה נחייה ממנה החותך סימנים
 עקירת של אבמ״ה חלב שלאסור י״ל ושפיר נבלה משוס לוקה ממנה והאוכל אבח״ה אסיר כל חינה ונפיק פסולה שחיטה

 גם ט דוחק. זה וגס שנעקר קודם הכושר שעת לו הי׳ סימנים דעקר ת׳ ובת״ח חינה נפיק אסור דההוא תקנתא יש סחנין
רבנו, כח״ש חיות בה יש טרפה היא אס אף לרא״י קשי׳ ושפיר טרפה, שאינה ה״ג בשטת הדבר חלה אנל כ״כ הר״אש
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 יביא אטר ולחוטרא שחוטה שתעשה לשטוטה א״א בסיטנים תפס כשלא דרב אכללא סטך ר״יו דגם א כך שהענין שפי׳ מי

 אשתכח סימניה דנקט בהדי אי ג כ׳ הלכות וב׳ טהני. לא כשתפס אבל הקפה טחני בסי׳ תפס כשלא הלכתא והכין ב ויקיף
 ן לטיטר איכא ושחט, בידי׳ לסימנים תפס אי ליחד דאשתחיט, לבתר או איעקר דאשתחיט מקמי אי ידע ולא דעקר סימנים מן חד

 עכ״ל בי׳ תפס לא כי טשתחיט הוי לא הכי טקטי איעקר אי דידוע כשרה, בסימנים תפס לא ואי וטרפה, אשתמט הכי טקטי
 יביא שאומר יש — תפס. לא אי בדיקה בעינן דלא וסברי אר״יו פליגי נחמן ורב רב דסבר ש״ט להקיף, שצריך ארכר וטדלא
 לחתוך החתוך דומה ואם וישחטנה, תחלה הסימן יעקר איפכא אלא השחוט! סימן יעקר כ ואח" שישחטנה לא ויקיף, א' בהמה
 שייך דלא מכה או נחירה ע״י להמיתה אסור דאין נהי כלל, מחוור ולא ש׳. קודם נעקר בה שגם ירע הראשונה, בבהמה שעשה

 טכסוי להפטר כלומר עושה, כיצד לכסות חייב לדם וצריך השוחט ד בפרקין כדאי׳ אדם צורך לאיזה בהמה להמית ב״ח צער
 וה״נ כפוי, ליבעי דלא היכי כי ו נחור או טרוף צא לר״ח רבי הורה וכך עוקרו, או נוחרו לצבוע, או ה ליניבא לדם צריך אי

 אם אלטא תשחית, בל איכא והשיב להו, קטילנא אטר והדר ב״ח צער איכא רפב״י השיב להו, עקרנא רבי כדאטר ז טר״פ
 ן להר, קטילנא לאהדורי לרבי הו״ל לא ואלת״ה ליכא, ב״ח צער משום אסורא א׳, לדבר אלא אכילה לצורך שלא אף ממיתם

 שביסורין כיון איכא אסורא אח״כ ולהמיתה ביסורין תחלה לצערה לן ברירא מיהו ב״ח, צער משום אסור דלעקרינהו דשטע כיון
 שרי לא ולדמי, ש׳ לאחר הסיטן לעקר שאפשר כיון דרבנן, לט״ד ואפי׳ ה דאו' ב״ח צער וקיי"לן מצערה אלא ממיתה אינה
 וכלי מטתן המלכים על שורפין י דאחרים דפ״ק טהא טרפה כשרה בהמה לעשות דאסור דאטרי ואיכא — ט. ש' קודם לעקר

 4 לא, טהורה ובהטה ופריך עליו! שרכב סוס על עוקרין ר״פ ופרש האמורי דרכי מ׳ בו ואין המלכים על עוקרין תני והדר תשמישן
 טרפה לעשות וטדאסר ולמטה, הארכובה מן פרסותיה המנשר ט׳ בו אין מותר, ט' בו ואין יא אסר טרפה בו שיש עקר והתני׳

 נכלל לכבודו תשמישו כלי מאבדין לעיל דתני בהא כלומר בקרון המושכת בעגלה ומשני אמר, סוס ור״פ איירי נמי בטהורה ש״ט
ע״י לאטרופה שרי לא ולמטה הארכובה מן פרסותיה מנשר אם המלך לכבוד שדי ולפי המלך, שיושב בקרון המושכת עגלה

הא לפרש ודחקו יב, מעיקרא לטרפה דרמי׳ כיון טמאה גבי ולא מחלק טהורה וגבי תשחית, בל דהוי מארכובה למעלה שטנשר
חד ולא עוקרו. או נוחרו יג תוספתא מיירי וה״נ ב״ת, וליכא גדול לצורך הוי דמא דקבעי משום נחור או טרוף צא רבי דאטר

 טרפה דהוי ולמעלה הארכובה מן דנחתך כגון באכילה אסור פרושא אסור טרפה בו שיש עקור דאתטר הא אלא פרושא האי לן
 אף באכילה, מותר טרפה בו שאין עקר וקט״ל באכילה, אף מותר מארכובה למטה שעקרה כגון טרפות בו ושאין מותר, ובהנאה

 בזה ואין בהנאה, מותרת מארכובה למעלה כשעקרה טרפה עשאה ואם טרפה, כשאינה האכילה אסרו לא המלך, בו שנשתמש
טרפה בו שיש עקר האמורי, דרכו משום ואין ע"הט עוקרין יד בתוספתא תני׳ והכי פרסותיה, בעקירת לכבודו שדי למלך בזיון
מבהמה סימן שעקר זה דרך על שמקיף מי לענ״ד לן וחד באכילה. מותר טרפה בו שאין עקר בהנאה, ומותר באכילה אסור

|1 טז כדתנן טו . . דאסורין דאכילה במידי סחורה עושין דאין מזדבן, לא לגוי דאפי׳ מיהו מפסידה שחטו ואח״ב ומעוף
נזדמנו דוקא אלטא למכרן, מותר טמאים מיני להם שנזדמנו ודגים עופות חיות וציידי וטרפות, בנבלות לא סחורה עושין אין

 דבהדי׳ בחלב אלא לכתחלה שהתירו מצינו ולא לכלבים להשליך וצריך אסור, ולסחור בידים וטרפה נבלה לעשות אבל
 שרי לא בידים, לנבל לר״ח רבי דהתיר הא וכן נוחרו לדם וצריך השוחט בתוספתא דאי׳ הא ין מלאכה לכל יעשה כ'

דלמא נידלינהו או בארעא לכרעיה ליכבשינהו יט תרנגול דשחיט מאן האי אביי אמר — יח. לגוי הבשר לטכור לי'

מקהה
.1 אשכול נחל

 כבסמוך. שמסיים ער״אש אהקפה סמכינן דלא נ׳ בדף דמצינו והו ויקיף אמר עוף יביא תקנה בברייתא הול״ל דמ״מ לי׳ שקשי׳ נ׳ א
 הזכיר ולא שלנו בה״ג ג .היא שמועה דלאו הסמיכה עקר דמסר ויקיף יביא ל״ל כלל שמטה ולא שמוטה הגרגרת נמצאת בברייתא אבל ב

ספרים חב׳ מובר שלנו שה״ג וכ״כ כולס• כדברי שחממיר ה״ג בשס פ׳ וכ״כ ויקיף יביא ר״יו מביא אמ״כ דף מצי אבל הקפה,
ל״ב. ב"מ ח ס״ג. י״ד מ״ק בנו״בי כ׳ זו וראי׳ ז׳ ז פ״ה. ו בבגדים. הגדל תולעת להמית ה כ״ז. ד זא״ז. לפעמים המתנגדים

מלדה בהל׳ חע״ח וכ״כ צב״מ, משוס מריטה בלי לשמוט כשאפשר ם׳ קודם עוף נוצת למרוט אסור כ״ג רמ״א הביאו א״ז וכ״כ ט
] רגלו קוטע גבי י״ד שס וח׳ י״א ע״ז תוס׳ פסקי וכ״כ מותר א׳ דבר לצורך אף נ׳ ה׳ ס״ס בא״הע מיהו שרי, אכילה לצורך דוקא

 היכא כל כללא קי״ב בב״מ וכן צב״מ בלי א״א וזה טוו מייס עזים מע״ג העזיס את טוו צ״ט שבת וכן בסס( דאיירי לומר )דדומק
 לעקר אסור זה מטעם גס ר״ל י״א ע״ז י ק״ב. ר״ס רמ״ע כן ולא צב״מ, נמי ל״ש דבר לצורך שהוא משוס ת' בל שייך דלא

 טרפות לבהמה לגרוס דאסור ממנה להנות 'סופו שאין אע״ג לעשות אסור בו נטרפת שבהמה פרש״י יא .הבהמה במיי הסימן
 רש״י שיטת חישב תקנ״א בא״ר וכן פ״ו. מולין יג שם. רש״י על תוס׳ קוסי׳ בזה י״ל קצת יב כרבנו. ופרשו מולקין ותוס׳ בידים,

 נחי בטמאה ראוי/ שהיתה מחה שחשמיתה ב״ת מ׳ אסור בטהורה דאי כלל ול״נ מלאכול, שחשמיתה הוא דב״ת אסור בטהורה
 וכי לדישה, שראויין ליכא, וב״ת לבעט, יוכלו שלא עקרנא פרש״י צב״מ איכא להו עקרנא ז׳ דבמולין משמיתה אס שייך לרש״י

 בו שחערף עקר אבל ולמטה מארכובה דוקא פרש״י תעקר בהמה ע״ז של שוק גבי יג בע״ז ותו ב״ח, ואיכא מתו להו מטריף
 מן צ״ל טו דשממות. ופ״מ דשבת פ״מ יד כלום. מפסיד ואינו לפרושו, בהנאה אסורה והתם עכ״ל בידים בנהמה לעשות אסור

 עומדים אין אס מ״סת האסורי׳ ואפי׳ בר״ש, וע״ש דשביעית פ״ז בתוספת׳ כדאי׳ בהן לסמור התירו מדבריהם דאסוריס התורה,
 מ״למ דייקו מזה דמא״אס, פ״מ רחב״ס וכ״כ ין פ״ז. שביעית טז פ״ב. ב״ק תוס׳ מותר למלאכה שחיומדי׳ סוסים כגון לאכילה
 למ״ם רמב״ם כונת אולי ראי׳ חזה אין ולענ״ד דשביעית. ס״ז כר״ש ולא אסור מ״הת האסור בדבר סמורה לרמב״ס דס״ל ופר״ח

 התירה אי אף כ׳ בי״ סולין ׳וסח )מיהו י״ח זגעהר ס'ןח וכ״כ לאסור מנחים ביד כמ אין בפירוש חורה שהתירה מה קי״ז טו״ז
 לאסור. יכלו בהם, לסמור בהדי׳ תורה התירה לא דברי׳ שאר אבל קח״ב, מו״י ועתשו׳ וש״ד אסור( מדרבנן י״ל תאוה בשר חורה

יגביהס או עליהס להתמזק יכול שלא לארץ העוף רגלי וידמק יכפל קכ״מ, שבח יט כטו״ז. ולא קי״ז סי׳ וסר״ח מ״ב וכ״כ יח

שלא



23 חולין. שחיטת הלכות האשכול, ספר

 דרחמנא לגוי לטכרו דטותר ופשיטא לו כנודמן הוי נבלה או טרפה ונמצאת השוחט אבל )גליון סיטנין. ועקר לטופריה א מקהה
לנכרי(. מכור או אמר

 פלגא ישראל דשחט והיכא גוי, ביד טרפה מעשה נעשה שהרי טרפה ב ישראל א׳ וסימן גוי א׳ סימן שחט הלכות ב' כ׳
 גמרה דשחיטה ורובא פורתא בשחיטה לחוד גוי דאתחיל והיכא גוי, ביד ש׳ גמר דהו״ל טרפה, לשחיטה וגמרה גוי ואתא

 לבסוף אלא לשחיטה אין ד והלכתא ג ממש בו אין ודאי מסייע אבל סוף ועד מתחלה לשחיטה ישנה דקיי״לן אסור ישראל
 בכל איתא דרבה והא מחלקת היא עדיין דאמר וכדרבה לבסוף אלא לשחיטה אין אחרים קסברי נימא בתמיד דאיכא מאי מן

 סבא לוי משום אר״ל בגט׳: והכין צ״ע, דבריו עכ״ל. שחיטה בסוף שאמרו פירכום אמר רבא טהכא אחרינא טעמא ותו הזבחים
 ישראל א׳ וסימן גוי א׳ סימן דשחט היכא מודים הכל רבא א׳ .וע״ס מתחלה לשחיטה ישנה אטד ור״יו לבסוף אלא לשחיטה אין

 שהרי פסול למעלה וס״א הסיקרא מחוט למטה א׳ סימן דטלק היכא נטי עוף ועולת גוי, ביד טרפה מעשה בה שנעשה פסול
 נחלקו לא בחוץ, עוף חטאת ט׳ בה שנעשה פסול נטי בפנים א׳ וסימן בחוץ א׳ סימן שחט וכן למטה, עוף חטאת מ׳ בה נעשה
 לט״ד אלטא מחייב, לא בסוף אלא אינה ולט״ד חייב מתו״ם לשחיטה ישנה לט״ד בפנים, וגמר בחוץ סימנים מעוט ששחט אלא
 אלא לשחיטה אין אם אפי׳ מיהו גוי, שחיטת מ׳ פ׳ רובא ישראל וגמר פורתא בשחיטה גוי אתחיל אי מתו״ס לשחיטה ישנה

 תלי למה ידענא ולא ונבלה טרפה מעשה עושה שחיטה במקום ושט דבנקיבת בושט, נגע פורתא בשחיטת אי פסולה נטי לבסוף
 מיהו הושט נקיבת ש/ מקרי לא גוי וש׳ אל״ב, לש׳ אין אפי׳ מתו״ם, ש׳ דיש בהא פ׳ ישראל וגמר פורתא גוי התחיל אי אסורא

 פגום קנה הצי דהוי מידי קנה, חצי גוי שחט אי למפסל ליכא מתו״ס לש׳ יש לט״ד אף קאי, אקנה דקאמר פורתא האי ואי הויא,
 נפקא קרא מחד מאליה שנעשה וש׳ גוי ש׳ דפסול הגוי, שעשה או מאליו או קוץ ע״י פגום קנה חצי ט״ש כשרה, כ״ש והוסיף
 האי וע״כ מאליה. שנזבחה ולא קוף שובח ולא גוי שזבח לא ואכלת תזבח שג׳ פסולה קוף וש׳ גוי וש׳ עע״ז שחיטת ה כדתני׳
כשהתחיל למימר בעי מתו״ס לש׳ ישנה סיומא בהאי לן וחזי ו. בסוגין וכמוכח אל״ב א״ש א״א אף פסול וזה קאי אושט פורתא

אשכול נחל
 ושחטו א׳ בסכין אוחזין וגוי ישראל אס ג כ״ט. חולין ב כרבנו. ג׳ ורי״ף מהדק ג׳ ור״אש מנח גרסתנו א לנטצס. יכול שלא
 מיהו פסול, הריס לשס אחד וש׳ בסכין אוחזים שניס מ״א לדף ומדמין פסול וש״ט לרשב״א אבל צ״ג שבת ממש בו אין דמסייע כשר

 ישראל בה שכ׳ לה״ג מסייט שתיספחא והטקר מסייט. אלא אינו הכא אבל הפסול, לדבר אמר בפרוש דהחס דמי לא כ׳ הב״ח
 הכא אבל הדבר, טקר טושה שאינו כיון ממש אין דמסייט דשבת דהאי לחלק, לנו הי׳ תוספתא ולולי כשרה. ושחטו בס׳ אוחזי׳ וגוי

 טבודתו מסיטתו ושמאל בימין קבל צ״ג דשבח להא דומה זה ואין הישראל, דלמא מסייט נקרא דהגוי יימר ומאן וטושין, יכולין שניהם
 הדור משוס החס בכוס לסייט לשמאל מותר אי אפשט לא ברכה של כוס לטנין נ״א )וברכות בימין כוחו טקר בברור דידטנו כשרה,
 או כ׳ יחיד ל׳ לאוין דבשאר מ׳ רביס ל׳ תקיפו )צא לוקה הניקף וא׳ המקיף א׳ תני׳ כ׳ דמכוח צ״ט גופא מסייט וטוד חצוה(.

 אי י״ל מטחה קטביד. לאו אסור נמי מסייט בלא אבל במסייט, ומוקי שב״מ לאו הוי והא ופריך להקיף( תניח לא פי׳ תקיפו צא
 מכוח ריטב״א מ״ש לפי אבל ג׳( שבוטוח )וטתוס' קצ״ח בנ״הכ וכן ממש בו אין דמסייט לקי לא מסייט אפי׳ הו״א רחמנא רבי צא

 שטרוחיו להזמין אבל ולסגרן טיניס לפתוח אורחא בביצה וחרצו ממש אין מסייט כ״ב בביצה הא במסייט לוקה האיך ביצה ושטה
 גדול, סיוט בלא לוקין אין אבל מסייט, דלא אט״ג לאו שחייב אלא בטינן לא תקיפו לא קרא לפ״ז הוא, גדול סיוט לגלוח
 טכ״פ צ״ד. שבח דוד ביד אאמוהגז״ל תשו׳ וט׳ וח״צ טו״ז וכדטת לוקה שאינו אלא ממש בו יש מסייט נמי אסורי׳ בשאר י״ל ומ״מ
 לא וכו׳ לשחיטה אין הלכחא מן האחרוני׳ בדבריו אבל הראשוני׳ ה״ג בדברי שקל רבנו ד ותוספתא. מה״ג למקילין ראי׳
 מר״ש הוא מתו״ס לש׳ ישנה קיי״לן מ״ש ונ׳ כ״ד. תוך שסותרים ספרים מב׳ נתטרבה זו שהלכה רואה ואני מאומה. פרש

 הלכתא אחרונות דברות אפרש וטחה איפכא. או פסוקות, ה׳ בטל גאון ר״י דטח א״לב לשחיטה אין הלכחא אח״כ ומ״ש קיירא,
 א 3 דר כ ו א״לב לשחיטה אין קסברי נימא דקאמר ס״ג פסחים נשחט בתמיד צ״ל בתמיד, דאיכא מה מן יליף א״לב לשחיטה אין

 אחרינא טטמא ותו ומ״ש: ט״ב כ״ט חולין טתוס׳ א״לב לשחיטה אין ס״ל דרבא דמוכח ל׳, בזבחים מחלקת, היא טדיין דאמר
 ש״מ אמוראי, כאידך ם׳ בתחלח פירכוס לרבא מהני מדלא ודייק ל״ח, חולין הוא שחיטה, בסוף שאמרו פירכוס אמר רבא מהכא
 מתו״ס לש׳ ישנה א״א בין הנפקותא הש״ס נקט מדלא ו פ״א. תוספת׳ ל״ב חולין ה קלוש. דקדוק והוא לבסוף לדידי׳ ש׳ טקר

 למ״ד אף מ׳ בקדשים, לנ״מ ול״צ כשרה, לבסוף אלא א״לש דלמ״ד ישראל, וגמר סימנים מטוט לשחוט הגוי בהתחיל א״לב א״לש או
במטוט אלא פגט לא ואי הושט, נקובת מ׳ תפסל שחיטה, מ׳ פסל לא דאי סי׳, מטוט לשחוט הגוי כשהתחיל פסול א״לב א״לש

הכא אבל שחיטה, שם מטולם טליו הי׳ דלא פגוס ח״ק שאני תימא ואי פגום. ח״ק דהוי מידי כשר מתו״ס י״לש למ״ד אף הקנה
נ״מ נגמ׳ אמר לא למה הק״ל מחו״ס, י״לש א״א ש׳ שס טליו חל הגוי ששחט קנה חצי טל אפי׳ וישראל גוי שחט שחיטה דבחד
נכרי ששחט כמי נטשה ט״ב י״ט בהדי׳ וכן מקרי ש׳ לאו קנה דחצי מפסל לא ישראל וגמרו קנה חצי הגוי שחט אס א״ו הנ״ל,
 לשחוט טכו״ס התחיל כה״ג כתב פ״ד רמב״ס שגס ודט מטרפא. ולא גרגרת חצי כפסוקת דהוי דכשר הקנה פרש״י ישראל וגמר

 פסול סי׳ מטוט הגוי התחיל אס לח״מ וחמה מתו״ס. לש׳ שישנה פסול׳ טכו״ס וגמר ישראל התחיל או ישראל וגמר סי׳ מטיט
 שחט כאלו הוי חציו גוי ששחט אף הקנה ישראל כשמשליס פרושו א״לב א״לש אי דס״ל וח׳ ? ושט נקובת דהוי א״לב א״לש למ״ד אף

 סי׳ מטוט גוי כששוחט לומר הרמב״ס צריך להכי כולו, ישראל שחט כאלו הוי ישראל וגמר ושט חצי גוי כששחט וכן הכל ישראל
 וכשר הכל ישראל שחט כאלו הוי ישראל והשלים סי׳ מטוט גוי שחט אס א״לב א״לש דלח״ד מתו״ס, י״לש מטטס פסול ישראל וגמר
 שהה נתן בר הונא לרב אבטי׳ ל״ב דלקמן ונ״ל האשכול? כמ״ש הושט נקובת הוי א״לב שחיטה אין אס נותנת דהסברא ונ״ט

 אס אצא שהי׳ פסול אין די״ל בושט, ששחט אחר קמא במטוט האבטי׳ והראשוני׳ הטור לפי׳ והרמב״ס תיקו, מהו סימנים במטוט
להוי שחיטה, מקרי לא דטדיין דושט קמא נמטוט שהי׳ הוי לא אי הפרישה והקשה אחר. סי׳ שחט ואח״כ הסימן רוב שחט

 נקובת
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 נקובת אלא גוי שחיטת הוי לא א״לב א״לש ואי שחיטה, טקרי נטי ההתחלה טשום הויא נטי הנבלה ישראל ונטר בטעוט גוי

 הראוי בטקום ברובו גרגרת נפסק או הושט שנקב כל רבותא לדעת אבל א מטמאה שאינה ונ״ט נבלה ולא הויא וטרפה הושט
 כראי׳ שחיטה מפסלא לא הגוי גמר ואח״כ רובא ישראל שחט ואי — ב. למטה כנימר שחיטה מהני ולא נבלה הוית לשחיטה

 בתרא מעוט גוי וגמר רובא שחט אי הא נפקא, הגוי בירא חיותא נפקא כי שחט ולא רובא לטשחט לישראל מדהו״ל ג בפ"ק
 ש׳ הגוי וגמר שנים רוב בה שחט פסולה, ש׳ גוי ומרק ששחט ישראל ד תני' והכין מקרי שחיטה ולאו עביר בעלמא קוץ מעשה
 כיון אסור בסוף בין בתחלה בין סימנים במעוט השהה והיכא שב׳ הלכות ב׳ מרברי זו להלכה סתירה שמצא מי ויש כשרה.

 אי לן מספקא ואנן קאי, בתרא למעוט תיקו מהו סימנין במעוט שהה ה נתן בר דר״ה אבעי׳ דס״ל לחומרא עבדינן אפשט דלא
 במעוט שמא לספוקי איכא ששהה לאחר השחיטה גמר דישראל כיון התם שאני קאטר דאור׳ אי ואפי' ר קאטר מדרבנן או מדאר
 ישראל שהט אי פסול ולא בעלמא כקוץ ידיו מעשה זביחה בר דלאו גוי אבל היא, ש׳ חדא וכולא עליו ש׳ תורת נטי בתרא
 שלא כ׳ חסר תזבחהו ר״י כדתני בקדשים אסור דלכתחלה משום דיעבד נקט ח כשרה ש׳ כאחד ראשין ב׳ השוחט — ז. רובא
 ושוחטין בסכין אוחזין שנים בא׳. ראשין ב׳ שוחט בחולין אבל בא׳, ראשין שני זובח א׳ יהי׳ שלא תזבחהו א׳ זבח שזהטין ב׳ יהיו
 ובצרוף השוחטים אדם בני וב׳ סכינין בב׳ מתני׳ שמואל בר וכר״יצ כרב וקיי״לן כשרה, ושחיטתן למטה וא׳ למעלה א׳ אפי׳

ר כשרה ובקולמוס כמסרק עשויה שחיטה וכן מפורעת שחיטה בעינן דלא ט טשבחא ר״א בשם לעיל כט״ש רוב נשחט שניהם
 ויש

אשכול נחל
 גבי י״ל נחי והכי סי׳. רוב דשמע עד מקרי דלא אפשר נמי שהי׳ מ״מ נקב, ל״מ שמיעה דרך בא דהנקב כיון וח׳ הושע, נקובח

 כיון הוי לא נמי הושע נקובת אבל א״לב, לשמיעה דאין כיון סי/ רוב כששמע אלא גוי שמיטת חקרי דלא סי׳, מעוע גוי שמע
 חקרי הכל חחו״ס לש׳ ישנה לח״ד אבל מבשרה, השמיעה וסיף הוי לשמיעה הכנה שמיעה מקרי לא ש׳ דחמלח ונהי בא, ש׳ דדרך

 הרחב״ס על רבנו קושי׳ קשי׳ ואי מתו״ס. לש׳ בישנה הפסול הרחב״ם תלה וכן עכו״ם ש׳ פסלה נחי דושע קחא ובמעוע שמיעה
 לא נתן בר הונא דרב ברור זה אין כשרה, א״לב א״לש דלח״ד ישראל וגמר סי׳ חעוע גוי שמע אי בחולין נפקוחא בגח׳ דהול״ל

 רובא דשמע עד ל״ס שהי׳ הפרישה כסברת וי״ל כרבא דחתני א״לב א״לש ל׳ זבמים ס״ל דאיהו משוס קחא, בחעוע שהה פשט
זה ספק ומ׳ נקב מקרי לא שמיעה דרך בא הנקב דח״מ כיון י״ל וגס ושע, נקובת ח׳ פסל ומ״ח חקרי, שמיעה לאו ובחעוע

 לש׳ ישנה למ״ד אבל נבלה, הוי אי ישראל וגמר ושע חעוע גוי שמע אי ברירא לא א״לב א״לש לח״ד ולהכי נבלה, ם׳ והול״ל בתיקו
 למר דבין דאפשר ושע חעוע גוי שמע אי במולין נפקוחא לחיחר הש״ס בעי נא להכי גוי, שמיעת ח׳ נבלה דהוי פשיעא מהו״ס

 שאומר כ״ח בפ״ג כייל )דרמב״ס נבלה ודאי דהוי ושע מעוע גוי שמע אי עעס ליחן באו וה״ג הרמב״ס אבל פסול, למר ובין
 דברי היעב מיושבים ובהכי מחו״ס. לש׳ שישנה ח׳ פסולה וכו׳ סי׳ חעוע נשמיע גוי התמיל כ׳ להכי נבלה( ודאי הוי פסולה

 בין פסולה השמיעה גמר ואמ״כ ושהה ושע חעיע שמע אבל חערף לא קנה דמצי כיון כשר ושהה קנה מצי שמע פ״ג רמב״ס
 קנה שנפסק הסיפא( על קאי )זה עוף אי שבהמה מפני פסולה, זה הרי אמר במקום ששמע בין שהתמיל השמיעה וגמר שמזר
 ל״ש בתרא במ׳ )דס״ל וש״ח העור כמ״ש קחא במעוע ב״נ הונא דרב אבעי׳ מפרש הרחנ״ס וקשה נבלה. הושע הנקב או ברובו
 נבלה? ספק כ׳ קמא בחעוע במלדה ק׳ ועוד ושהה ושע מעוע שמע גבי פסולה כ׳ והוא נבלה, ס׳ והוי חיקו ואמרינן שהי׳(

 רב אבל קחא, אחעוע 'גס רמי זה ושש נאמרה בשמיעה שהי׳ שפסול והלח״ח מתו״ס לש׳ ישנה כר״יו פסק הרחב״ס נימא, ולמ״ש
 ח״ח אבל הסימן שמיעת סיף על אלא שהי׳ נאמרה לא י״ל ושפיר א״לב א״לש ל׳ זבמיס ס״ל שהי׳ הוי אי לי׳ דאבעי׳ נתן בר הונא

 אבל בתיקו, וקאי הפרישה כמ״ש בא שמיעה דדרך כיון לא נמי נקובה דלמא או מקרי, נקובה שהי', אין דאס דפסול, בוהע אפשר
 נבלה הושע שנקב בהמה הרמב״ס דחסייס והא פ׳. ושהה ושע חעוע שמע בתוספתא וכן ודאי נבלה חתו״ס לש׳ דישנה ;דידן
 ודאי הוי וגמר ושהה חעוע שמע הראשון לפן אבל אמר במקום שמע הישע שנקב שאמר שסיים ע״ח קאי זה מועלת, ם׳ ואין

 לא נמי שנקב ואפשר שמיעה, אינה אפשר דמלדה )עלמ״ח( נבלה ס׳ הוי קמא בחעוע המליד אבל מתו״ס, לש׳ דישנה חשים נבלה
 פרש למה א״כ ותימה נבלה, לשמיעה הראוי במקום שנפסלה כל ופ׳ ר״ע שמזר ל״ב מדף חוכמ וכך ב ע״ד: מילין א מקרי.

 מסוגי׳ לפ״חג בפתימה וראיתי ר״ע(? בו ומזר השמיע שבידינו בה״ג )אמת ערפה הישע נקובת דס״ל כהלכחא שלח לה״ג רבנו
 מהני ולא נבלה דהוי הושע נקב אבל דמי, בדיקולא דמונח כחאן הוא ומסברא ש׳, חהני ולא נבלה הוי גרגרת דפסוקת מוכח ל״ב
 אלחא הושע נקב והוי קמייתא שמיעה לה דאזלה מעעס אמרח ש׳ מהני ולא ופסיל קתא בחעוע שהי׳ דיש בקבלה חדבא ות׳ ? מנ״נ ש׳

 והיינו רמב״ס לדעת כמ״ש ודאי בו פיסלח ושהי׳ שמיעה מקרי נחי קחא חעוע דס״ל לחאן הנימא מיהו שמיעה. חהני נא הושע לנקב
 וראי׳ סברא שוס אין א״כ לבס׳. אלא א״ש דקסבר קחא במעוע שהי׳ שייך אי ב״נ הונא לרב אפשע דלא למאי אבל מתו״ס, י״לש א״א

 שעשאה י״ל ושע מעוע גוי שמע אס וה״ה ש׳, שייך ולא נבנה כולו כניעל דהוי גרגרת בפסוקת ודוקא כ״ש, ושע בנקב נבלה שתהא
 הוי׳ ערפה וקסבר רבנו מ״ש והשתא נבלה. והוי׳ חקרי גוי ושמיעת מתו״ס י״לש מעעס דאסורה ה״ג כ׳ לכן נבלה, ולא ערפה

 א״לב ח״לש דקסברי כיון ל״ב בדף בהו״א ורבא שר״ל ואפשר הוי׳. נבלה לה״ג גס להלכה אבל א״לב, א״לש לח״ד היינו נבלה ולא
 כיון לשמיעה ראוי ועדיין נפסלה, נחי ושע בנקב דא״כ שמיעה במקום פסול יש אס נבלה בשמיעה שנפסלה כל מחני׳ לפרש בעו לא

 לדידי׳ מתו״ס י״לש ס״ל דפליג ר״יו אבל כבר, שנפסק במקום ששמע או ם׳ בשעת בשמיעה שנפסלה מתני׳ פרשו ע״כ א״לב, שא״לש
 א״לש ל׳ זבחיס ס״ל דפליג ורבא לשמיעה, ראוי אינו מקום אותו א׳ במקום הושע נקב ואפי׳ ש׳ במקום סימני׳ שנפסלו כל הפרוש
 ס״ל ל״ב בדך־ בחסקנא לכך ע״ב, וב״ק כ״ע בחולין מ׳ וכן אביי חשובת וקבל בי׳ דהדר משמע )עמהרש״ל( ס״ג פסמיס אבל א״לב,

 לבסוה אלא א״לס נאחר אס רבנו כונח זה אולי ש׳. חהני לא הושע נקב אפי׳ ש׳ במקום פסול שיש פרושו בש׳ שנפסלה כל נמי
 י אולי אסרו רנק אי היא דהאבעי׳ ס״ל דה״ג דאפשר ו לקחן. ע׳ ל״ב ה חוספתא. ד י״ע. ג נבלה. הוי לא הושע נקב
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 ושוחטים בסכין אוחוין שנים במתני׳ ודקתני א. טפורעת ש׳ דבעינן מקומות וג׳ בב׳ לשחוט המתיר כריא״ר הלכה דאין חולקי׳ ויש
 נטי ולכתת׳ בחולין וסיפא ב בקדשים דאיירי רישא אגב כשרה תני י״ל מיהו איירי. דבקרשים נטי היינו דיעבד לשון כשרה ש׳

 דרישא דומי׳ כשרה ש׳ ושוחטים אוהוין ב׳ היו הול״ל: לישנא בהאי ובקדשים, קאטר בדיעבד דאי הכי, ומסתבר בשנים. מותר
ג. שוחטין ב׳ נטי דבקדשים כהלכתא דמתני׳ סיפא סלקא ובהא קאמר, לכתח' אלמא הכי אמר ומדלא ראשין, ב׳ השוחט

 אלא שייך דלא אע״ג חלדה הכא דתני הא כשרה, העור תחת פסול, ופסקו לסימן סימן בין הסכין החליד ד אריא״ר
 או תנינא מקמ״ל ופריך לחלדה. דדמי׳ פסולה מפורעת שאינה ש׳ מ״ד דקט״ל הסכין שהחליד או דתני ה לקמן במתני׳

 עבד אבל שחיטה, דרך עביד דלא למעלה ממטה הסימן ששחט דוקא הו״א ממתני׳ אי נבלה, ופסקו השני תחת חסכין שהחליד
 ושחט הסכין הוציא ואח״ב לשני׳ ראשון סימן בין הסכין שהחליד אלא למטה מלמעלה כהלכתו התחתון סימן שחתך ש׳ דרך

 מהו, מטלית תחת רב לבי להו אבעי׳ יודע. איני העור תחת אמרי רב בי כשרה, העור תחת קט״ל. ש״ד אימא כתקוגו, הראשון
 ומדובק׳ מהודק׳ תחתוהי שחיט אי דפסיל מטלית ולחומרא. אפשטא ולא מהו, לבשר׳ דבק כבשים בצואר כגון מסובך, צמר תחת

 או לם־מנין דחיותא משכא בין דסכינא רישא ועייל דקשחט כגון היכי, חלדה הלכות ב׳ כ׳ ו. כשרה מהודק׳ אינה אבל בצואר,
 או בקירא דמידבק רוקעתא א״ג ושחט, מתחותיה סכינא ועייל ז אפקותא עלוי עטרא או טזיא איכא א״נ לסימן, סימן בין

 אי בצואר מהודק שאינו שכל ראי׳ וק׳ חלדה. הויא הני בכל ושחט, רוקעתא האי תחות סכינא ועייל אפקותא על ח בקנדרוג
 פקועה בן ר״ט ל״ק ע״כ מהו, חי ט' בן ושחט בהמה למעי ידו הושיט ר״ה בעי ט בהמקשה מדאי׳ חלדה מקרי לא תחתוהי שחט
 סימנין ד׳ לרבנן אפי׳ דלמא או אח״כ, כשנולד להתירו פי׳ שחיטה שרי׳ לא אמו במעי אבל לאויר, דיצא היכא ה״מ ש׳ טעון

 מרחם נתכסה הולד הרי לי' קמבעי׳ מאי חלדה, מקרי תחתיו ושחט הצואר על מרופה מכסה אפי׳ ואס״ד י, רחמנא בי׳ אכשר
 הכא אפשט דלא למאי א״נ חלדה, שייך דלא הבהמה בדיר וכשוחט ולד של כביתו דהוי אמו רחם שאני . . יא חלדה והוי אמו
 קטבעי' כשרה העור תחת למ״ד א״ג אמו, במעי ש׳ הוי׳ אי ליכא חלדה משום את״ל לי׳ קמבעי׳ הויא, חלדה ועור מטלית תחת אם
שהה נתן בר ר״ה בעי לקטן שהביא כיון אבעי׳, הביא לא הגר״יצ ולחומרא. תיקו מהו סימנים במעוט החליד ר״פ בעי יב. לי׳

טכ״ש וסימן, סימן לבין סימנין מעוט בין לן שני לא מעשה עביד דלא בשחי׳ אפי' אלטא ולחוטרא, תיקו יג מהו סימנין במעוט
 דמכשיר לר״י ור״פ הסיטן, מעוט תחת כ״ש מספק, חלדה מקרי עור תחת אפי׳ אמרי רב דבי כיון ותו מעשה. דעביד בחלדה

אבעי׳ דס״ל אפשט, דלא כיון אסור בתרא במעוט בין קמא במעוט בין החליד או דרס או דשהה היכא כ׳ הלכות ב׳ לי׳. מבעי׳
פסלה שעורה משך וכל •ש׳ בתחלת די״ל באבע? נ״ט העור ת׳ דאסרו רב לבי אפי׳ ולדידי׳ קאי, בתרא במעוט נתן כר ור״ה דר״פ

 כתיקו. וקאי וחלרה שהי׳ פסלה לא שמא בתרא במעוט ואתחל שחיטה דאתכשרה סימנין רוב שחיטת לאחר אבל ושהי׳ חלדה כל
 דריב״י פלוגתיהו ומפרש דטחמיר מאן דאפי׳ יד לעיל אטרינן הא חדא קושי', כמה פסקא מהך לסלק מצינא לא בענ״ד ואנן

 דשחט בתר הגרמה פסול דליכא כריב״י הלכה תרויהו אמרי ושמואל רב והא פסלי, ורבנן שליש והגרים שלישים ב׳ בשחט ורבנן
 עביד הא כרוב מע״ט דאי כשרה וגמרה ושהה קנה חצי שחט טו דאטרינן ותו פסלי, לא נמי וחלדה דרסה שהי׳ וה״ה רובא

והכין טד כלל שהיה שייך דלא לגט׳ פשיטא במעוט ושהה רובא שחט אי אלמא מידי, ולא עביר לא כרוב אינה ואי רובא,
בתוספתא

אשכול נחל
מקומות בב׳ ולא אדם, בני וב׳ א׳ בסכין משניתנו רבנו למדתני זירא ר׳ לי׳ אמר כה״ג סגרסו וטעמם זו דעה הבאתי 10 לעיל א

ס״ל נמי ור״ל דשמואל וכיון רב בי׳ דהדר דידע ש״מ אסור, מקומות דבב׳ דרב תלמידי׳ שהוא זירא לר׳ ומדפשע מפורעח, דבעינן
 המזון לאתר יין פוער המזון תוך יין ס״ל דרב אע״ג מ״ב מברכות ראי׳ והביא במא״א וכ״כ דריא״ר בהא משגתינן לא מפורעת

 ור״ש ר״ה כ׳ מ״ז ועראב״ן בו. שתזר תלמידיו ידעו מסתמא ועעמי׳ לשתות, פטור לא לשרות שאמרו דרב כתלמידי הרי״ף פסק
ומסיים בתמיהה סכינים בב׳ משנתנו למדתני אר״ז כגרסתנו דגרס נ׳ אבל האיסרין דרבו ור״ז ור״א ור״ל כשמואל פ׳ ספני בן ור״ש

דף בקדשים ר״א דמוקי כשרה ש׳ כאסד ראשים ב׳ השוסט ב ושתק. מר״ז דשמע כיון אכל לא דלמא משופרי שקל דר״יצ אע״ג
 ס׳ זבס ב׳שוסטץ לסכמיס אבל ראב״ש, דברי בקדשים א׳ זבח שוחטין ב׳ שאין זו הלכה אר״יו ל׳ דף ג לכחח׳. אפי׳ דלסולין כ״ע

 איתו, מושסטו שליחות דיליף הא דקדושין פ״ב וער״ן ראשים. ב׳ לפתח׳ בקדשים שוחט א׳ אין לכ״ע אבל רמב״ס וכ״פ לכחח׳
 שיחטין שכולן מ' דקרא כפשוטו )והול״ל שרי לרבנן וקשה א׳. זבח ב״ש יהיו שלא תזבחהו מדכ׳ פי׳ שוחטים, ישראל כל וכי כקע״י

 מדתנן ב׳, שוחטין אין דבקדשי׳ כרבנן, הלכתא דלית סבר דר״ן וס שוסטיס( שכולם א׳ פסח על נמנין כ׳ אס קרא שיקפיד א״א וזה
 יבמות (כסתס הלכה בברייתא ומחלקת במתני׳ סתם וקיי״לן לח״מ׳ וכ״כ בקדשים וע״כ בדיעבד. כשרה ש׳ בסכין אוחזין שני׳ הכא
 נמי דס״ל אזל לשטתי׳ א׳ זבח שוחטין שני׳ כחכמים שפסק הרמב״ס מיהו ר״הפ. וכ״כ ע״ט ב״ב ערשב״ס פניני רבים אי אפי׳ מ״ב,
 כרמב״ס. לא ו ל״ב. ה דל׳. לכתח׳. שרי נמי דלמתני׳ כרבנו ס״ל או מלאכי, ע״י מ׳, כסתם הנכה אין בברייתא פליני רבנן אי בש״ד

 נכשר כשרה אמו אס י ע״ד. חולין ט הלואר. על בזפת או בשעוה דבק בנד חתיכת ח אפקותיה. מפרקתו תרגום לואר ז
 אס כשר שיהא מהני אמו במעי שחיטתו אס לי׳ ומספקא עלמו, בש׳ נכשר חי ט׳ בן וילא טרפה אמו ואס בה, נמלא אס אמו ש׳3

 כדמסייס קאי דאבעי׳ ולענ״ד כ״ד. בנק״הכ מקלתו דרבנו ופרוקא בל״ח תמלא הקושי׳ יב ראי׳. ולאו צ״ל: יא אח״כ. אמו הולידו
 דרי״ף מהני, אי אמו במעי בשחט אבעי׳ הביאו שלא ורמב״ס רי״ף על ר״ן קושי׳ וסרה כשרה, העור ת׳ דאמר לריא״ר רבנו

 דשנוי׳ מפרק ע״ב ל׳ רש״י טז כ״ע. טו י״ט. יד ל״ב. יג אמו. במעי מהני דלא וידעינן נבלה, ס' הוי עור תחת פ׳ ורמב״ס
 במעוט ל״ש הגרמה נס מרש״י לדייק ויש מידי. עביד לא קמייתא ושחיטה כרוב אינו דמע״מ שהי' דל״ש טעם והעקר הוא דחיקא

 ואלו נחומרא, אזלינן בכולן וכו׳ שליש והגרים ב״ש שחט וכן שליש, ושחט שליש והגרים שליש שחט דאס כ׳ מזה דלעיל דקנה קמא
 הגרמה קנה בחצי נ״פ דשהי׳ כיון ס״ל ודאי אלא י״ט, נעיל לר״ח בכה״ג גס רבנן דטרפי אע״ג ל״ק, ב״ש ושחט בקנה שליש הגרים

מעשה אסתלק במעוט דשהה כיון לשהי׳ דמי דלא לחלק שאפשר אף כש״ך לרש״י קנה במעוט ל״ס וחלדה דרסה דנם וא לא, ימי

הראסון 4 דרג
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 כשרה, ש׳ וגטר מרובה ומן ששהה אע״ג בעוף א׳ רוב או א׳ שחט כשרה, וגמרה ושהה בעוף גרגרת חצי שחט א בתוספתא

 קטא במעוט מפרשי טרבותא הרבה סימנים במעוט שהה ר״ה טינה פשט דלא משום ואי היא, משבשתא לומר טעטא חזינא ולא
 מעוט תחת כ״ש חלדה בעור דאי העור, תחת חלדה חשיב דלא מבעי׳ לר״י דצ״ל חדא פירכות, כמה וו לפי׳ אף ברם לי׳. טבעי׳
 ח״ק דהוי מידי ל״ש, בלא״ה קנה דגבי בעוף שהי׳ מצינו לא הראשון במעוט שהי׳ שייך דלא ב״ג דר״ה לספקא ועוד ב הסימן
 ג, אתכשרה ממילא רובא דמוסיף ועד שהי׳ ל״ש ראשון במעוט אמרת הא ושט, שחט כד ואי כשר, כ״ש שההיוטוסיף ואי פגום,
 משמע ובפ״ק ה קדטאי מן לה שטענו ולא מדרבנן בעוף שהי׳ לטימר מעליא סברא ולאו לעוף, שהי׳ בשעור ד אפלגי ובגט׳

 אשר הנכון והפרוש טרפה. שניהם שחט ואח״ב ושהה ושט מעוט שחט בתוספתא וכן ו מדאו׳ בעוף שחיטה הל׳ ה' דשייכי
 השני ושחט הנשאר מעוט תתת הסכין החליד ואח״ב בבהמה הראשון סימן רוב ששחט טהו סימנים במעוט החליד ז שטענו
 וכששחט ש׳ תורת ב•׳ דשייך חשב סימן מעוט הסימנים, כבשר חשיב דלא חלדה הוי לא העור תחת את״ל אף אטרינן טי כדרכו,
 כיון שנשאר ס־טן מעוט אבל בטיל, ולא לסכין דמכסה משום חלדה, הוי העור תחת את״ל אף דלמא או חלדה, הוי תחתיו
 שהה בעי׳ וה״נ בתיקו, וסלקא חלדה וליכא דמי לסכין דמגליא וכמאן כלל לי׳ שחיט לא בעי דאי דמי לגמרי כחתוך רובו שחתך
 התעסקות חשבינן לא ואי רעה, סכין לו שהי׳. שהי׳ כדי הטעוט בחתוך בהתעסקות שהה הסימן רוב ששחט לאחר סימנים במעוט
 דלכתחלה כיון דלטא או שהי', והוי ב׳ לסימן א׳ סימן בין עצים כמחתך הוי השני הכי בתר שחט אי לשחיטה, האחרון במעוט

 תוספתות הני כל זה ולפרוש בתיקו. וסלקא הוא שהי׳ ולאו קעסיק ובשחיטה הוא ש' מקום טעוטו גם סימן, כולי למשחט בעי
 ושהה, ושט לשחוט התחיל אי כלל אבעי׳ לא ובהא רובו, שחט שלא כ״ו בושט שייכי שחיטה הל' פסולי דכל נינהו, הלכתא
 כלל לן קמספקא דלא לן חזי פרושא ולהאי שהי׳. משום פ׳ הוי ש׳ ואי הושט, נקב הוי שחיטה לאו הראשון דאי פסול דמט״ג
 ולא טעוטו תחת והחליד סימן רוב דשחט היכא אלא קמבעי׳ לא דע״כ הראשון, דסימן בחרא בטעוט גם ותלדה דרסה דשייך
אי אבל בחלדה. נשחט לא השני והשתא רובו, דשחט בתר אינו כאלו הנשאר דמעוט די״ל כיון שני, סימן תחתיו שחט אלא שחטו

קודם חלדה מעשה עשה הרי למעלה ממטה כגון בחלדה סימן אותו של הנשאר מעוט שחט כהלכה א׳ סימן חב ששחט בתר
 בו התעסקות כל דמי הסימן כגוף דאי לי׳ קטבעי׳ שפיר א׳ סימן של אחרון במעוט ובשהי׳ בדרסה. וה״ה ופסול שחיטה גטר
 — ט. בשחיטה פסול מעשה דעושה כיון ראשון סימן של בחרא במעוט בדרסה לי׳ אבעי׳ דלא שפיר ולהכי ח, שהי׳ מקרי לא

כטו הצואר בתוך למטה ודוחקו עליו הסכין הניח או בסייף ההורגין כדרך הצואר שדקר פי׳ פסולה, ש׳ אחת בבת הראש החיו
שוחט הי׳ יא. הלט״ט הדבר ועקר י משך פי׳ ושחט אמר דקרא והבאה הולכה דבעינן שחיטה זה שאין ם׳, צנון שחותכין

 יש אם א׳, בהבאה שחטן או סיטנין נשחטו כבר להביא הספיק שלא ועד אחת בהולכה ששחט כלומר א׳, בבת הראש והתיז
 או בהבאה שוחט אפי׳ ידרוס לא זה באורך חכמים שערו ־דכך כשרה, צוארים ב׳ בארכה שיש לצואר, חוץ הצואר כמלוא בסכין

 יב, לן איכפת לא ביותר חד שהסכין כגון הצואר על זה אורך שעור שהביא קודם סימנין רוב שנשחט נמצא ואם א׳. בהולכה
 הביא ולא שהוליך בוטן בד״א כשר, א׳ צואר מלוא עוד צוארין ב׳ אורך מלבד בסכין יש אם כאחת, ראשין ב׳ והתיז שוחט הי׳
 שצוארו באזמל כשר עוף דוקא להגר״יצ ומסתבר יג כשר כאזמל אפי׳ כ״ש סכין אפי׳ והביא הוליך אבל הוליך, ולא הביא או
 צוארין ב' כשעור אלא בסכין ואין כא׳ ראשין ב' ושוחט דרסה. בלא א״א ומביא מוליך אפי׳ דק דבאומל בהמה לא אבל דק

 שעור אלא עלי׳ הוליך שלא פסולה וחצ־נית יר עלי׳ הלך הסכין אורך וכל אליו שקרובה כשרה הפנימית י״ל א׳ בהולכה ושחטן
 כלומר ועף, הסכין השחין השחיטה, בין זו בהגבהה ושהה והגביה סכין נפלה פסולה. הפנימית אף אמרי ורבותא א׳, צואר
שחיטה כדי מאי פסולה. אחרת שחיטה כדי שהה אם וגמר, חברו ובא השחיטה לגמור כח בו הי׳ ולא בהשחזה שיגע

א׳
אשכול נחל

 רש״י מיהו אשכנזית. ח׳ בשס ב״י כמ״ש פגום כח״ק נמי הוי שחיטה מקום דלאו כיון נמי והגרחה פגום, קנה כחצי והוי הראשון
 דחלדה אבעי׳ גבי ל׳ בדך כן כ׳ ולא טתה עד אחר ולחה שהי׳, לאו דקנה קחא במעוט כ׳ סימניה במעוט שהה גבי ל״ב בדך

 ופסול שהה, אם פסול ליכא גרגרת חצי לבד שחט אס זה דין נחי בבהמה פ״ב א פסול. ודרסה בחלדה קצת ח׳ קנה, במעוט
 הקפידה לא התורה ומ״מ שחיטה בי׳ דאי׳ סימן אבל לשחיטה דל״ש שאני עור חישב ור״ת ב ושט. משוס בבהמה קחא מעוט

 ל״ב. ד וחולד. ודורם הרוב להשלים מיסיך אי בעוך אך שייך וחלדה דרסה אבל ג דליתא. כחאן החעוט י״ל רוב על אלא
 מדחני ונ׳ לשהי׳. ראי׳ אין חזה אך שדורס, ומפני שחחליד מפני מ״ב בסכין חלק גבי ע״ב כ׳ ר ע״ב. ל׳ אמרה ר״ח אבל ה

 ור״א לגניוס, עקיר ואין שהי' אין הול״ל וא״כ אגמרי׳, והכי ח״הת לעוך י״ש כמ״ד ר״א וחוקי בעוך סימנים עקור אין רמי שם
 כאבעי' מספקא נמי ורמי ר״א דלמא ראי׳ זה אין ומ״מ שהי׳, שאין כמו עקור אין ח״הת לעיך ש׳ יש למ״ד סברתו לחזק הו״מ
 תוס׳ מבעלי לא׳ זה שס ל״ח אושעי׳. הר״ר בשם בתום' ז שהי׳. שאין לומר להו אפשר ולא בעוך, שייך אי נתן בר דר״ה

 אושעי׳ ר׳ הרב וכ״פ דערובין: רפ״ט ריטב״א שהזכיר זה הוא כי ואפשר דורות, קוראי בספרי ולא בתום׳ עוד ל״נ זכרוני ולפי
 מעשה הזה במעיט עביד וצא שהה ולא בו והביא דהולך ח במאור. הנזכר ב״א יהונתן מר׳ זה פי׳ רבנו שמע ואולי האזכזי.

 קפ״ז סי׳ ריב״ש וכ״כ ט שהי'. הוי בו והמעסקות אינו כאלו החעוט נאמר אס והיינו השני, סימן לענין אלא בעצמו, פסול
 אפשט, ולא ם׳ במעוט החליד האבעי׳ בכלל וחלדה בדרסה א׳ סימן של אחרון מעוט שחט אס שגס שכ׳ אלא והב״ח כ״ח הביאו

 שחטו נא אבל כשר וחלדה בדרסה שחטו ואס אינו כאלו החעוט הסימן רוב ששחט כיון בפשיטות כ׳ כ״ד ס״ס הפרישה אכל
 כ״ז. ט׳ יא ישחט* ובקר הצאן כ׳ נמי ובחולין ל׳, ר מסתברא. חיפכא ולרבנו חלדה הוי אי אבעי׳ השני ושחט תחתיו והחליד

 דעת וזו לר נזוז יצוא ואלמ ןסכי^ ^הו׳ ידה^ו יד הסיחטן* שינקבו חוששין לו יש דאס לנוי, בראשו קרניס לו שאין יג . תוסי יב
לשער יכל וחי החיצונית, נשחט לא דאנ״כ שתיהן על סכין שהעביר זו בהולכה דרס שע״כ כיון שחלקו, ר״הפ חביא ואח״כ הר״אש,

שלא
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 • דריב״ח משמי׳ בטערבא לעוף, בהמה אפי׳ אמרי ור״יו שמואל לעוף, ועוף לבהמה בהמה אחרת, בהמה שחיטת כדי אמר רב א א׳

 במקום א׳ של דבריו ואין תרי דהוו ור״יו כשמואל הלכה הגר״יצ וכ׳ לגסה. וגסה לדקה דקה וישחט וירביצנה שיגביהנה כדי אפי׳
 לא בעיף כ״ש בגסה משערין לא לדקה דאטר דריב״ח וריב״ח, מרב לאפוקי ור״יו כשמואל לפסוק שבא י״מ סתומין. ודבריו ב׳.

 הבהמה והרבצת הגבהת שאמרו שחיטה כדי שהי׳ דבשעור לאשטועינן אלא ריב״ח הביא ולא לעוף, עוף אלא בבהמה טשערין
 מה הכי אי לעוף, עוף וממילא לדקה דקה דטסיים במה כריכ״ח הלכה דאין להרב דס״ל כיון לן וקשי׳ ב. בי' טודי דכ״ע בכלל,

 ותו ג, מהני הגי אולמא ומאי תרי, גטי ורב ריב״ח הא ב', במקום א׳ של דבריו ואין תרי דהוו ור״יו כשמואל הלכתא מסיים:
 בגסה דטשערין ועוף בדקה כר״יו הלכה הול״ל כותי׳, פסק לא לעוף ועוף לדקה דקה ובענין כריב״ח ם׳ והרבצה הגבהה לענין אי

 ור״יו, ש׳ עלי׳ פליגי דלא כריב״ח דהרב פסקא כולי וי״ט וכר. לדקה דקה כריב״ח הלכה הג״והר לענין אבל גופא, בשחיטה
 וירביצנה, שיגביהנה וכדי לדקה ודקה לגסה גסה היינו לבהמה בהמה מ״ש מפרש וריב״ח טיירי, בדקה לעוף בהמה דאמרו דאינהו
 ד, וירביצנה שיגביהנה כדי ובכולהו ודקה מגסה אלא אחר משעור ידע דלא דקה, היינו הקטן כשעור דשעורו מכלל עוף הוכיר ומדלא

 לפלוגחא נחית ולא לעוף בהמה בהדי׳ מפרש דלא טעמי׳ ריב״ח, הוי תלתא והא א׳, במקום ב׳ דהוי וש׳ כר״יו הלכתא דב׳ והא
 כיון ותו כר״יו, הלכה ור״יו רב הול״ל לעוף עוף דאטר רב אלא אר״יו אמורא שום פליג דלא כיון קשי׳ וה לפי׳ וגם ור״יו. דרב

 אי בעוף ידענא לא דאכתי ועוד מלתא, בהא מידי אמר לא דר״יו כיון והרב׳ בהגבהה דעתו למסתם הו״ל לא להלכתא דנחית
 שאין הלכות וב׳ ה . . . אמר לחוד רב לגבי לאו וכו׳ ושמואל כר״יו הלכה הרב מ״ש לן ומסתבר לא. או הג״והר נמי בעינן
 לעוף עוף ה״ה לדקה דקה דאטר דריב״ח לי׳ דמשמע לעוף, ועוף לדקה דקה כרב אלא לא, נטי וכר״יו וכש׳ ו, כריב״ח הלכה
 אלא סימנים כל שישחט כדי טשערין דלא לן פשיטא דשחיטה ושהי׳ אולינן. המחמיר אחר ובדאור׳ ור"יו. כש׳ פ׳ ור״ח כרב,

 והביא הולך אפי׳ רעה בסכין השוחט רבא אמר ש׳. דרך שכך העור שחיטת בכדי וגם ם״א׳ רוב ובעוף ב"ם רוב שישחט כדי
ן. דלא נבלה ס׳ שהי׳ שעור בצרופן ששהה הרגעים וכל ביגתים שהה דאי ,בינתי□ שעה בלא והיינו כשרה ש' כה״כ

 והמתין מהן א׳ שחט או הושט, ופסק הגרגרת שחט או סימנים, ב׳ שצריך בבהמה פי׳ הגרגרת, את ופסק הושט את שחט
 ורע״א נבלה אמר ישבב ר׳ א׳, סימן ששחט לאחר למעלה מלמטה פי׳ ופסקו, השני תחת הסכין שהחליד או שמתה עד לה

 למסקנא דטתני׳ ופי׳ ר״ע, והודה טרפה להפסל גורם וד״א כראוי ששחיטתו וכל נבלה, בשחיטתה שנפסלה כל אר״י כלל טרפה
 שאין עיף ואף ש׳. במקום שנפסלה כיון נבלה אחר במקום דשחטה אע״ג גרגרת, וס׳ הושט כנקובת ש׳ במקום פסול שיש כל

 ודוקא ח, נבלה הכשר בסימן שחטה אפי׳ ג׳ נפסק או הושט נקב ואם לש', ראוים סימנין ב׳ צריכין מ׳י־מ א׳, סימן אלא צריך
 אלא אינה שחטה ואח״ב כובע טשפוי למעלה ובגרגרת הושט בתורבץ ט׳ אבל לשחיטה הראוי במקום ג׳ ונפסק׳ ושט נקב אם

 מהן ויש קתני אסורות אלו בגט׳ מתרצי הגרגרת ום׳ הושט נ׳ טרפות אלו דקתני והא י בהמקשה כדאי׳ מטמאה ולא ט טרפה
נבלות

אשכול נחל
 משער ולא ואריב״ח אר״ס ר״יו חולק זו דלגרסא ,3א״ להטיל עומדת ר״ס אמר ל״ג ר״הס ב ל״ב. א בפנימית. גס דרס שלא

 ושחיטה הטלה אלא מחיסרת ואינה כס שטומדח פרושו נהמה יביא ר״ח שמ״ש להטיל, בעומדת אר״פ גרסו אלא והרבצה, הגבהה
 הרי״ף ד׳ הר״אש כ״פ בכלל, דזה ל״פ שחיטה כדי דאמרי ור״יו שמואל ואף בהמה, שחיעח כדי בכלל זה וכל והרבצה הגבהה והיינו

 ליכא ובעוף לדקה, דקה לגסה גסה משערין והרב׳ הגבהה שעור מ״מ לעוף, אפי׳ גסה שחיעת שעור וש׳ דלר״יו אף ומסיים
 מדלא ס״ל דרי״ף ריב״ח, לגבי אף אלא צ״ל: ולענ״ד חסר ה הר״ן. פרש ד שיטתא. בחדא וריב״ח רב רש״י וכ״כ ג הגב״והר.

 בדידי׳, רב ולגבי בדידי׳ ריב״ח לגבי הייני לצדדין, חד, לגבי תרי ור״יו שמואל ומ״ש ס״ל, דלא ש״מ מהג״והר מידי ור״יו ש׳ אתרו
 אתר דלא והא במאור, וכן הטלה שעור ל״ל דר״יו א״ב להטיל בעומדת ברש״י וכן הג״והר ס״ל ולא לעוף בהמה ור״יו שמו׳ דס״ל

 כרב הלכה שאין נכלל ור״יו כש׳ הלכה הרי״ף מ״ש דבכלל ה״ט מזה? מידי אמר לא נמי דרב לתא ת איכא הג״והר נגד הרי״ף
 לגבי תרי הוו דינים דבתרי קצרה ל׳ ונקט הג״והר לענין ור״יו לשמואל לצרפו בעי לא חתינהו מחחא דבחדא וכיון לעוף, עוף דאמר

 במערבא דאמרי דריב״ח אביו דר״ח י״ל וריב״ח? בהמה שיביא כדי דאמר ר״ח דמצרכי, הוי תרי נמי הג״והר בשעור קשי׳ ואי חד.
 תרי לגבי תלתא ורב ור״יו שמואל והוי הגב״והר ס״ל דלא רב איכא ר״ח כנגד ועוד כחד, והוי מאביו ששמע הדבר וקרוב משמי׳

 לגבי וא״ת רינ״ח. לגבי תרי הוי ור״יו שמ׳ ליתר די להטיל, בעומדת ר״ח כלל הזכיר שלא ורי״ף אריב״ח, פליגי ג׳ במאור וכ״כ
 קשים וחד הוו ריב״ח תרי הרב? בח׳ כתלמיד וא״ה סמכיה, דר״יו ל׳ סנהדר׳ תלמידיה, דריב״ח כר״יו הלכה אמר אי די נחי ריב״ח
 כר״יו הלכה שאין י״א תלמידו רינ״ח נגד אף מיהו כ״ט. נזיר ותוס׳ ס״הד לב׳ דעתו והסכימה ופ״ד ע״ח כחובות עק״נ חר״יו
 מצטרפית. שהיות אי אבעי׳ אפשט ד כריב״ח. פ׳ ובשלפנינו סמ״ג, כ״כ ו מלאכי. יד ל״ט, ב״ק לעומקא ונחית הוא דדיינא משוס

 הגר׳. ופי הושט נ׳ טרפות מואלו דפריך בגמ׳ וכן איירי ובעוף פסולה הושט שמט ואמ״כ הגרגרת נשמטה כ״ח דף כדחוכח ח
 פסול אירע אפי׳ מ׳ זה לשון מטהרת, ושמיטה ט׳ לשחיטתה קודס נבלה בשמיטה שנפסלה כל רי״א שהי׳ הגרסא פ״ב ובתוספת׳

 הושט שמט ואמ״כ גרג׳ נשמטה עוף גבי לעיל מביא׳ גופא שתוספת׳ אאל״כ מיהו טהורה, נשמטה ואמ״כ ש׳ קודס בסימנין
 וכן השמיטה מעכב׳ בסימנין טרסות כל א״ו הוי, ש׳ קודס גרג׳ ונשמטה ושט אלא לשמוט צריך אין הלא פסולה ולמה פסולה,
 רבנו וכ״כ שחמות על מטמא אינה נש׳ נפסלה כ׳ דאב״הט דפ״נ ממייס שמטמאה לא ממייס ננלה ומ״ש לשמיטה, פ״ג רמנ״ס
 ולאמ״ש נבלה ולא מקרי ט׳ שנשמטה קודס ורמינהו ל״ה ולחוס׳ נבלה, ׳ומ אבמ״ה משוס לוקה במייס ממנה אוכל שאס אלא בסמוך

 א' במכה אס מ׳ נבלה, חמלח טרפה מא״אס פ״ד הרמב״ס וממ״ש דמטחאה. משוס עלי׳ מל דנבלה ונבלה, טרפה מ׳ חייב
 נבלה חסרון, מ׳ לטרפות ערש״י ע״ב ל״ז דף כן ול״מ ורמינהו, ד״ה חוס׳ קושי׳ בזה יתישב לחוד, נבלה משוס אסורה טו״נ נעשה

 הגרגרת וס׳ נ״הו טרפות אלו ל״ב דף פריך מאי א״כ קשי׳ ואי שמנה. כ״ט בטרפות ופ״י וכ״ג הי״ט פ״ג ברמב״ס וכן ט מיתה. מ׳
הבהמה מן ימית כי פ״ל ע״ג י הוא. ש״כ לאו גרגרת וס׳ תורבץ לאו ושט סתס מש״כ? ולמעלה אתורבץ קאי דלחא הוו, נבלות

 מקצת 4*



חורין. שחיטת הרכות האשכול, פפר 28

 — ל"ק. מחיים דמטטא מחיים מטמא דלא נבלות קחני כי א, בפ״ק דתני נבלות שאר נמי ליתני א"ה ופריך טרפות ויש נבלות
 ורחבן ארכן בכל לא״ש סימנים למבדק לן הוי שחיטה להו מחני לא לשחיטה הראוי מקוטן בכל גרגרת ׳ופ ושט דנקובת כיון לן וקשי׳

 ואמרו לטד״הי וצרתה בעלה שהלך האשה ב וזנן לא מי בת״ר דאזלינן משום ואי נשחטה בטה שיודע עד בח״א בחייה דבהטה
 נשים רוב אחר הלך אמאי הנשא לא אלא צרתה מעוברת דלטא לא יבומי בשלמא ופריך תוזיבם, ולא תנשא לא בעלך מת

 סמוך טפילות! וטעוטא רובא, כי עדיף לא וחזקה לשוק, ורובא ליבום לה טייתי בעלה כשיצא דחוקה ומסיק ויולדות, דמעברות
 ל והו רובא, ואתרע דבהמה אסור לחזקת הושט דנקובת טעוטא סטוך וה״ג תנשא, לא להכי ופלגא פלגא הוי לחזקה מעוטא
 ולא וושט לקנה ונשחט בת״ר ליזל אמר דרחמנא כיון פתורא, אשבחנא שפיר מעינין וכד ג. הסיטנין כל שחיטה אחר לבדוקי

 לשחיטה אכשרינהו סימנים דכולהו למבדק ל״צ לאח״ש גם להכי שחוט, אטר לשחיט הראוי ובכ״ט שחט, נקב במקום דלמא ליחש

 ה א רג מסוכנת השוחט — ד. . . תיחש מקומות ובשאר נקב, שמא תיחש לא שתשחט מקום כל אמר להצאין לטימר סברא ולית
 שתכשכש או ברגל, או ביד שתפרכס עד דאמרי ו כחכמים וקיי״לן בכח מקלח פי׳ וינקה, אם דיה רא״א וברגל ביד שתפרכס עד

 ז דקה כבהמה דינה דקה בין גסה בין וחיה פסולה החזירה ולא ידה שפשטה דקה בהמה גסה, וא׳ דקה בהמה אחד בזנבה!
 עומדת ואינה אותה שמעטידין כל מסוכנת ונקראת כשרה, אלו מסימנים בה אין אפי' בריאה בחוקת כשהיא אבל במסוכנת בד״א
 פשטה בין ברגל אבל ביד, בד״א פסולה כפפה ולא ידה שפשטה בהמה דתני׳ הא כי הלכתא רבא א׳ בקעיות. אוכלת אפי׳
 לא אפי׳ ועוף כשרה, כפפה ולא פשטה אפי׳ ברגל בין ביד בין בגסה אבל בדקה, בד״א כשדה, פשטה ולא כפפה או כפפה ולא

 ח כשרה וכפפה ש׳ בשעת פשוטה ידה היתה אם בדקה לן וחזי פרכוס. זו הרי בזנבו אלא כשכש ולא בעינו אלא ריפרף
 דנקטי׳ וברייתא במתני׳, כאדכר דמהני לן וחזי בבהמה, מהני בזנבו שכשכש בהדי׳ ל״כ הגר״יצ ט. הכי לדייק יש ומברייתא

 אצטריך עוף ומשני תנינא מקמ״ל אדבא פריך מאי אמתני׳, פליגי דברייתא דא״א מהני, בנוצתו לפרכס דקל אף לרבותא בעוף
 וכל י שחיטה בסוף דוקא שאמרו פרכוס וכל בבהמה. כשכוש דמהני במתני׳ הלכתא דלית קט״ל טובא ליטא במתני׳, תנן דלא

 דקיי״לן לע״ז, דחשיב לגוי שמעינהו אפי׳ יא כשרה ש׳ לגוי השוחט — שחיטה. גמר קודם כמתה זה פרכוס לה שאין מסוכנת
 משכא לע״ז, פי' לדידן דמא להו אמרי לישראל, דיכרי דיהבי טייעי מהני מוכח והכי אמרינן, לא עובד וזה מחשב דוה כר״י

 אחרי אלא הולך ־הכל אין בקדשי׳ פוסלת שמחשבה במקום מה ק״ו אר״י יוסי. כר׳ דהלכה דשדי יוסף ר׳ ואמר לדידכו ובשרא
 שאין למימרא לאו בגט׳ ומפרש השוחט. אחר אלא הולך הכל יהא שלא דין אינו בחולין פוסלת מחשבה שאין מקום העובד,
 א"בה ע״ז שתקרובת יב מטנו ולמדנו מתים זבחי קראה והב׳ ט״ל היכי דמיתסרא לע״ז וביהה דא״כ בחולין פוסל׳ ע״ז מחשבת
 . ואשר מדם נסכיהס אסיך בל דב׳ לגבה עבודות דהוי חייב נטי לע״ו והקטרה זריקה ועל יהרם לאלקי׳ זובח דב׳ מיתה ח׳ והזובח

 בחוץ! אף מע״לע דמחשבין א״בה הבהמה לע״ז חלבה להקטיר או דמה לזרוק או לע״ז השוחט ודאי הלכך יאכלו, ובחיטי חלב
 יג להקטיר או הדם לזרוק או להוליך או לקבל ע״ט שוחט כגון עבודות בד׳ מע״לע בקדשים פוסלת שבחשבה במקום ומה ה״ק אלא

בפסול
אשכול נחל

 ול״צ לטרפה ש׳ דמהני היא סברא דמתני׳ דלתנא שש ומביאר מדרבנן, מטמא ובמוקדשי׳ ששמטה, טרפה מטמא׳, אינה ב׳ מקצת
אתמר. בבהמה טרפה נהפסל גרס שד״א כל דמשנתט כלל לדידי׳ כמיטה, ל״מ עוף לטרפות ס״ט בזבמיס צריה׳ מיהו קרא.

דאתי׳ יבמיח כתיס׳ ולא סמוך אמרינן לרבנן אף דס״ל ר״הפ לשטת הקישי׳ ג קי״ט. יבמות ב .185 מ׳יב פרושס ע׳ כ״א, א
מטוטא דא״מ ותרנו מוממין מ״ש ר״מ בתר דאזלינן הא טל זה כטין הקשו שש והתום׳ כ׳ בבכורות מהרש״א כקושי׳ והוא כר״מ,

עומדח במ״א בהמה אמרינן ונא מוממין ח״ס ר״מ דאמרינן הא כ׳ בפ״ק והרי״ף מהרש״א. קושי׳ 2 לטיל חרצתי וה״נ מטוטא
 וט״כ מחזקה, עדיף רובא מ״ק מטיקרא וצ״ט אחילד. ריטיתא מאי הכא בסכין ריטותא אתילד החס פגימה נמצאת גבי כדא׳

 הרוב. נגד ריטוחא ליכא נמי בטלה שהנך אכה. גבי ריטיחא, דליכא מתרץ מאי מ״כ למזקה, דא״מ מ׳ סמוך נימא דהקושי׳ צ׳׳ל
 ט״כ זו וסברא נשמטה במה דאתידע כמאן הרי״ף וכמ״ש לפנינו נשמטה הכא אבל מ׳ שיס ט״י יבוס מזקת נטקרה לא דהתס ונ״ל
 כותרה, נשמטה שייך לח ושט בנקב והרי היתרה דנשמטה בנ״הכ נממט קוץ לו ישב מ״ג דף ומשיו מחלקי דלא ור״אש לראב״ן נ״ל

 ניחא נא אך מסיר. מחזקת עדיף ורוב כשרות בהמות רוב מטטס במ״ה נשחטה בכ״ופ )יראיתי מהני. לפנינו דנשמטה צ״ל ט״כ
 דחייש ר״מ וז״ל ט׳ חולין ברשב״א זו סברא ד רבני. קושי׳ ג״כ לישב יש ובזה למימרא(. מטיטא כמוך כר״הס דס״ל לר״אש בזה

 וק׳ פסח דגבי כיון אפשר, דבמולין אט״ג נ״א, אפשר דלא והיכא אפשר דאפשר היכא וטטמא וקטנה בקטן אנא ארבנן ל״פ למטיט
 כזית אפי׳ כ״ה ביצה דאמר דר״ע צ״ט כ״ופ קושי׳ סרה ובזה טכ״ל. רחמנא שרי לא דנמצאין בחולין אף א-ובא סמכינן אפשר לא
 דחזינן כיון ולק״מ מי״ט? מחר נבדוק וצריך דאפשר היכא כל למטיט דחייש לר״ט אפשר איך ונתוח הפשט בלא טביחתה מבית מי

 דרכי זה ואין אמרה, לחצאין דלחו נמי, בחולין ע״כ ארוב, תורה המכה בשחיטה וכן לבדוק ניכל דלח המ׳ ושטיר וטגלה בפרה
 בטרפות ודאי אנא שתבדק. טד כטרפה נדונית לחולין ואס לכשרה, נחזיקנה א׳ פרה אי ק״פ תהי׳ אס זו בהמה לומר נוטס

 מייש דברי׳ בשאר אבל ש׳ נקב במקיס ניחש ונא בשמיטה וכן בקדשי׳ זה רוב טל נסמיך צריכין שט״כ כיון בתולין ארוב סמכינן
 הו״ל ל״ג בש״ע כמ״ש נבנה הוי דמי נבלה, מידי להוציא ש׳ מהני בתורבץ נקב דסייס נממי וחרוצי קישיחי סמך ורבנו למעוט.

^הכ י׳תכו למפסק הו״ל דא״כ ל״נ, רשב״ג נ״ז דף וגרסתנו רי״ף ג׳ ה תרוצי. דנ״ש שמיטה אמר• התירבץ נבדוק
 ולא כר״א ולח כר״ג לא פי׳ ו מר״ג. קל ל״מ ובגמ׳ מ״ג( פ״ז ודמאי דפסמי׳ פ״ד )טתי״ט ט״ז כתובית כמותו הלכה במשנתנו

 כפפה רבותא ליתני פסולה כפפה ונא שפשטה דקה דקתני ופרושו במאור, כ״כ ט כב״י. ונא ל״ח כשמואל ח י״ו. ע״ז ז כטור.
 א״ו כשרה ול״פ כפפה ובין ול״כ פשטה בין רגל גבי קחני בכיפא הא ממחני׳( לדייק ליכא )ולהכי דמקצר משוס ואי פשטה ולא

 בחמלת פרכוס ס״ל ירנג״י רבא, נגבי כרנב״י הלכה ס״י פ״ג ב״מ ור״מש ע״ב מ״ו ב״ב לתום׳ י״ל י מהני. פשטה ולא כפפה
 מוץ יג ס׳• סנהר ל״ב, ט״ז יב ע״ב. ל״מ יא לי/ דמסייע ותני׳ לרנב״י דקדיס אע״ג ברבא, מסיים דגמ׳ כיון וי״ל כחיטה,

 לימנו



29 חולין. שחיטת הלכות האשכול, ספר
 פוסלת בחולין מחשבה שאין חולין א הבעלים אחר ולא העובד אחר אלא הולכת מחשבה אין מ״וט ן,הקרב לטפם ,*בפםו

 להוליך או לקבל חשב אם אבל א״בה לע״ז להקטיר או לזרוק שחיטה בשעת חשב שאם עבודות ב׳ לענין אלא לעבודה מעבודה

 לזרוק חשב ואח״כ סתם שחט אם בחולין דינא והכין השוחט. אחר אלא הולך הכל יהא שלא דין אינו ב מפסל לא לע״ז הדם
 קטלא בר והקטרה דבוריקה ואע״ג ג, והקטיר שזרק מה אלא הבשר נאסר לא לע״ז והקטיר זרק ואפי׳ לע״ו, להקטיר חשב או

 אבל הראשון, מהתירו יצא ולא נינהו, הבשר מכשירי לאו והקטרה וריקה שחיטה, ע״י בחולין הבשר התורה דהתירה כיון מ״מ הוא,
 לא לע״ז הגוי שיזרקו ויודע הדם לקבל שחט אם וכן מפסל. מהן בא׳ פסול במחשבת הלכך נינתו, קרבן מכשירי שד״ע בקדשי׳

 מחשב דבלישנא דבור, אלא ה דברים אין שבלב דדברי׳ גרידא מחשבה לאו פוסלת מחשבה דאמרינן והא ד. הבשר נאסר
 אפי׳ לומר נאמן אדם למימר בעי ז ובנזקין פשע. דבר ע״כ מד' מחייב ב״ש בפקדון יד לשלוח החושב ו כדתנן משתמע דבור

 דרך ראוהו דלמא ומפרק רואהו, אדם ואין פגלתי לומר נאמן בי״הב כ״ג שהרי נטמאו פלויי ביום עמך שעשיתי טהרות ומן לאחר
 הרי ח מנחות ובריש בדבור, פגול אלטא האמינתו, והתורה פגל אי יודעין אנו אין ראינוהו אפי׳ במחשבה פגול ואי פשפוש.

 אלא מחשבה פסלה לא נמי בע״ו נ' הוא דהכי וכיון שכוב, וניכר מפיו שהוציא וע״כ דמנכרא מחשבה קדש שנוי למחשבת נמי
 פנים לאפוקי בי/ פסלה דמחשבה חוץ שאני העובד, אחר אלא הולך הכל שאין טק״ו מפנים חוץ יליף האיך דאלת״ה דבור
ט. דקיל

 נאסר אינו שהר להר דשחט והוא מתים, זבחי לא אבל י פסולה ש׳ מדברות נהרות, ימים לשם הרים לשם השוחט
 דהר, לגדא שחט אבל בסייף, ועובדיהם מותרין ההרים ההרים העוברי׳ הגוים יא פכ״הצ כדאי׳ ע״ז תקרובת ואינו הוא דטחובר

 כוכבים ולבנה, חמה לשום מדברות, נהרות, לשום הרים לשום השוחט כדתני׳ וא״בה ע״ז תקרובת הוי הוא דתלוש הר של לשר פי׳
 חמה לשם במתני׳ קתני דלא והא שלהם, לשר דשחט ומוקי מתים זבחי הרי קטן שלשול לשם הגדול, שר מיכאל לשום ומזלות,

ולבנה
אשכול נחל

 פס״החח( פט״ו )עמ״לח הקטרה בשטח ליחא ובטלים חודש שנוי וין זו חחשבה פוסל׳ לא טצחה בהקטרה אבל למקומו או לזמנו
 אלא כרש״י לא ב כ״ט. זבחי׳ יחשב לא אוחו המקריב דה׳ א מהסל. לא בטלים או חודם בשנוי להקטיר בד״ט מחשב אי וגס
 הביא כבר טכו״ס, שיזרק לא סחס הדס קבל שישראל לחימר בטי דאי כרשב״א, ולא כרא״ה נ׳ ד חוס׳. וכ״כ ג רשב״א. כפי׳
 שישראל כיון דטחו או טי״כ, מומר נטשה אינו דפ״א מטטס רשב״א טל כהחולקי׳ דטחו אס לי נחברר ולא טייטי. חהנהו לטיל

 ב״ח ו וש״ד. כ״ו שבוטוח נ', קדושין ה טבר. טור אלפני אלא ט״ז טובד אינו טדיין הגוי שיזרק אלא לע״ז זורק אינו בטצמו
 שקמ׳ן יאחר אס מ״ח במחשבה פגל אס שאף כ״כ א״ר ולטנ״ד רש״י. מדייק וכך ב׳ מנחות ח נ״ד. גטין זי טחוס׳. מ״ג

 שחט אס אפי׳ מ׳ ט חחבח. טשאה שהרי שכזב לכל ניכרח מרחשת לשס שחשב שאמר מה למימר נמי שייך מרחשת לשם מחבת
 נהי א״בה, נמי דבור בלא ומחשב לט״ז השוחט דפשיטא כ׳ כ״ופ אבל ק״ו. מאי דאל״ה נאסרת, אין בפיו הוציא ולא לט״ז וחשב
 ודאי ק״ו, מאי א״כ וצ״ט מפנים, בט״ז ילפינן לא טצמה בטבודה אבל בדבור, דוקא מבפנים לילה צריכין חט״לט חחשבין לענין

 הרא״ס וכ״כ במחשבה נחי פגול שלרמב״ס כיון להחמיר ויש ל״ט, קדושין למטשה מצטרך רטה מחשבה דבט״ז לחלק איכא סברא
 קדושין רש״י ג׳ לפניו שהי׳ נלטנ״ד דבור, דוקא לרש״י נ' שמכ״ח דב״ח ספ״ג וחי״ט מ״לח טליו שתמהו אט״ג רש״י, לדטח שופטים פ׳

 וקדשים, דחרומה דוחי׳ הגרסא חחייס יוסף ובטצמות המחשבה טל לחייב ד״ה ט״ב מ״ב ורש״י במחשבה ישנו שכן ד״ה ע״ב מ״א
 ראי׳ מביא ספ״ג לב״ח דבשטה נ״ל בדבור, דוקא החליטו ובכ״ח במחשבה, פגול אי דחספקי ל״ט חולין חוס׳ טל חי״ט ומ״ש

 בח״לח )ומ״ש דבור? ומ״הח כ׳ במחשבה וקרא יחשב לא שנ׳ לוקה בקדשים שמחשב מנין כ״ט מזבחים במחשבה דפ׳ לרמב״ס
 דהחורה חייב הטדיס ושמטו דחפגל מידי ודבר חשב והוא בו החרו אס דודאי לק״ח ידטינן, מי לוקה שייך איך במחשבה אי להפך

 ואי לוקין, שאב״ח לאו דאחר היא ר״י ומסיק שאב״ח, לאו הוי והא פריך דר״א וטוד פ״מג( וכ״כ פטור בדבור החפגל אחרה לא
 מטשה, חשיב לא בקדשים פ׳ מחשבת ר״ח ות׳ ג׳? חמורה מיחר וגבי צ׳ ב״מ בקול חסמה גבי יוחנן לר׳ חטשס הוי הא בדבור

 ס״ג חפסחי׳ בדבור דפ׳ חוס׳ ראי׳ וטקר שרי. דחטיקרא בקול וחסמה חימר גבי חשא״כ זריקה, קודם הכושר ש׳ הי׳ שלא כיון
 במחשבה, פ׳ ט״כ מטשה הוי חימר דאמר לר״יו לחימר איכא ואכחי כלום. לאו בקדשים מחשבה ס״ל דרבה ומוכח ר״ח ד״ה
שאך להוכיח לר״יו דקאי בחולין חים׳ הוצרך לכך מטשה, הוי לר״יו בדבור, ואי שאב״ח, לאו דהוי פגול טל לקי לא קיי״לן דהא

לט״ז השוחט דבור שצריך אפשר איך בכ״ופ וח״ש ר״ח. כח׳ בקדשי׳ חטשה מקרי דלא לוקין אין ואפ״ה בדבור, דוקא פ׳ לדידי׳
 דחיישינן י״ל בשחיטה? דבר לא והא חשב, בשחיטה דגם ט״ח סופו הוכיח לט״ז הדם זרק ואח״כ ששחט דחיסרי במטשה אחר הא

 פסחים חרש״י והקשה טובדה, זו בזביחה בלבו שאמר שטחך חרמינך ד״ה ברש״י ל״ד בט״ז בב״ם וכ״ח בלחש בשחיטה כן שאחר
אדם יברך לא ט״ו בברכות והכי בלבו, אמר נקרא וזה בלחש, שאחר רש״י כונח ומפרש בדבור, אלא פסול שאין נ׳ מ״א וזבחי׳ ס״ג

בלבו, שיבטלנו צריך אר״ח ל״א פסחים בר״ן וכן ל״י, ודאי דבמחשבה לא׳ השמיט שלא בלחש ופרשו יצא, נרך ואס בלבו החזון ב׳
 להוציא צריך ובהפקר הפקר מטטס בלב בטול מהני בחמץ פסחי׳ ריש כ׳ שר״ן )ואט״ג בלחש יאמר אלא לא׳ להשמיט שא״צ י״מ

 ח״ל טא״ח להוציאו, בטלחא חלחא גלוי חהני ברשותי, כאלו טשאו והתורה ש״א, ברשותו שאינו חמץ שאני מ״ה, נדרי׳ חוס׳ בפיו,
 בלקוטיו רמב״ן וכ״ד שוין( ולבו פיו דבטינן משוס הטטס ולרמב״ס טי״ש לבו חהני כ״ח נדרים אונסין נדרי לטנין וכה״ג תל״ו, חל״ד

 גחירי דלא החס ואי׳ כ״ו, שבוטות ותרומה בקדשיס אלא כפיו שלבו טניניס ורש״י לחוס' לנו ואין בשפחיו, להוציא דצריך לפסחים
 דחשחט לרמב״ס צ״ט וזה ג״כ. הול״ל איסרה לט״ז בשחיטה דחושב אי׳ ואס גחירי, לא מקדשים חולין וטוד בכה״כ דהוי חיניהו

 טומאה לידי שיורדין כלים נחי ליחשב ל״ק הא מיהו שבלב. דברי' חצינו נחי בחולין א״כ במחשבה דפגול דומי' דשחיטה פ״ב
 כגון בקל לבטל יוכל הבאה ואותה טומאה לקבלת מביאה אלא מטמאחן מחשבה שאין בזו, מטשה אינה המחשבה נ״ט? קדושין במחשבה
ט״ז יא ל״ט. י בת״וק. רק מצינו לא במחשבה גמור מעשה היתר או אסור לעשות אבל אחק לעגין שס תוס׳ וכ״כ לשוף כשהתחיל
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 ושייר, תני אלא תלוש, דטקרי לגופן, אלא שלהן לשר שוחט שאינו אע״פי מתים ובחי הוי ולבנה החמה משום לאו ולבנה,

 א, הירח ואת השמש את וראית כד' מקרי ואלהות דמי כתלושי' מתים ובחי הוי לגופן שוחט דאפי׳ ל״ק להכי דאטרי מרבותא ואיכא
 אלה מכל א' לשם א׳ ושוחטין בסכין אוחזין שנים ב. גדול שר דטיכאל מהא דהר לגדא דברייתא מסיפא קדייק מאי דא״כ נ ול

 וא״ד קטכוון, לצעורי אטרינן מומר אינו ואם מומר/ או גוי הוא אם אב״ה תלושה לע״ו א׳ שחט ואם פסולה! ש׳ כשר דבר לשם וא׳
 הרביצה, הוא אס וטכ״ש ע״ן, לפני רבוצה חברו בהמת היתה הונא א״ר נפרש. וטעמיהן פוסלה מומר אינו אפי׳ שותפות לו יש אם
 ממש שנעבדו אף וב״ח אסרה, לא חברו לבהמת המשתחוה שאמרו אע״פי אר״יו דא״ע אסרה, מעט כלומר א/ סיטן ששחט כיון
 ול״ל סיטנין, ב׳ שחט אפי׳ שלו, שאינו דבר אוסר א״א אמרו ור״יצ ור״ע ור״ג אסרה, מעשה בה שעשה כיון ג, להדיוט אסירי לא

 דהיזק רב מעשה הוי לא ומנסך מודי, רב במעשה פי' ר״ח אבל רב, מעשה דעביד ד ממנסך להו מותיב דהא מודי גדול במעשה
 אוסר אין _דאטרי להני טותיב בגט׳ ... ו להדיוט לאסרה מ׳ הוי לא ודאי קרניה בין לה נסך אם מיהו ה הוא ניכר שאינו

 בגוויה, שותפות לי׳ דאי׳ דמיירי ומשני פסולה, ש׳ כשר לדבר וא' הפסול דבר לשם א׳ ושוחטין בסכין אוחוין ב׳ ממתני׳ דשא״ש
 ריב״ב אסרו, ע״ז בפני שלא ז ישראל של יינו שניסך גוי כתנאי שותפות. לי׳ דאי׳ ה״נ חייב, בטויד פטור בשוגג המנסך ת״ש
 לאונסי, ייני שתאסר הימנך כל לא לומר שיוכל ב׳ ע״ו, בפני אלא מנסכין שאין א׳ דברי׳, ב׳ מפני ח אותו מתירין בבא בן ור״י
 הב״ע וכו׳ בסכין אוחזין ב׳ ת״ש קמכוון. לצעורי׳ ישראל אבל גוי ה״מ דשא״ש, אוסר אדם למ״ד אפי' ט אמרי ור״יצ ור"ע ור"נ

 גדול טוטר אין לע״ז חברו בהמת ושחט לע״ן ישחט שלא בו שהתרו ישראל וה״נ במומר, ה״נ חייב, בטויד המנסך ת״ש במומר,
 לע״ז דבלבו גוי ה״ט אוסר, למ״ד אפי' דשא״ש, אוסר שאין הוא כלום לאו לע"ו חברו בהמת דשחט היכא בהלכות וכי מזה.
 לטאי דס״ל מכלל שותפות, לי' בדאי׳ קטא פרוקא הביא ומדלא במומר. שנינהו ממתני׳ תיובתא וחני קמכון, לצעורי ישראל אבל

 בעלטא כד' אנפשי' דאפסיד אע״ג בשותפות אף קטכוון לצעורי ואטרינן פרוקא, מהאי תלמודא נאיד קמכוון לצעורי בישראל דאסיק
 והא נינהו הלכתא פרוקא תרתי וא״ד יא. טתניתין מהני ומותיב הדר למה פרוקא האי קיים דאי י לעולם נפשא מקלקלא אפי׳

 השוחט גבי נטי מדתנן ראי׳ ואייתי לכ״ע, אוסרין ומומר דגוי מעיקרא, אסיק דלא אחרינא פרוקא נטי דאיכא דקמ״ל ומותיב דחור
 דאינו במומר לתרוצי ליכא והכא פסולה, ש׳ אלה מכל א׳ לשם ואחד ושוחטין בסכין אוחוין שנים פסולה ש׳ וכו׳ יב עולה לשם

 גבי למיטר דאיכא ראי' חזינא ולא .בגוויה שותפות לי׳ דאי׳ דש"ש אא״א דס"ל אמוראי להני צ״ל וע"כ עולה, לשם לשמים שוחט
 קרוב עולה לשס השוחט אבל לחברי׳, לצעורי אלא לע״ו כיון לא אטרינן בגוויה שותפות לי׳ אי׳ אפי׳ יג טובא מיני׳ בדילי דישראל ע״ו

 אלא כוון לא לי׳ ובדלית למצוה, שכוון יאמרו בגוויה שותפות לי׳ אית ואי לה', ניחוח ריח לעשות אלא לצעורי כוון דלא לומר
 ור״ע כר״ג והלכתא טו . . שחט שכבר או אוהבו או בנו שהוא כגון עביד, לצעורי דלאו דידענו עסקינן לא וכי ותו יד, לצעורי

 אין לת״ק אף בישראל אבל ישראל, של יינו שנסך גוי דקאטר לת״ק אפי׳ מלתייהו דאתי׳ דש״ש אוסר ומומר בגוי דוקא יצ ור
 יח דמיה דאסרי אע״ג דישראל לחמרי׳ דנסכי׳ גוי ין אר״א טז כ׳ הלכות ב׳ אבל עסקינן. במומר הנזקין ,בפ דמנסך וההוא אוסר

 ישראל של יינו שנסך גוי דתני׳ אטינא טנא ואר״א כ, לובוני דשרי מ"ד ואיכא יט קלייא טקלא מ"ט שרי, גוי מהאי דמי׳ משקל
 ור״ע דר״ג ומשום כא ייני שתאסר המינך כל לא לומר שיוכל ומשום בפניע״ז, שלא מנסכין שאין מתירין, וריב״ב ריב"ב אסור׳

כב. דאדש״ש טודי דבגוי אתון נטי כת״ק ור״יצ ור״ע דר״נ הכי ל״ט ולענ״ד עכ״ל כותיהו הלכתא כריב״ב קמו דש"ש אא״א ס"ל צי ור

ובתשובה
אשכול נחל

 ראי׳ דמייחי להשיב וים שלהם. לשר ולא לגופן ומיירי ולבנה סרנה כרוי קחני דברייתא דברישא ב כתום׳. ורבנו רש״י, א מ״ו.
 רז׳ כך ו נ״ג. גטין ה וכ״כרס״י. ד נ״ר. ט״ז כ״ט חמורה לגבוה לאסרינהו קרא מדאיצטריך ג נמיכחלוש. וסמה דאיירי"בחלוש,

 ופרשו אסז הזניס אשר מהכניס ויליף להדיוט שנאסרה בה שסט אס לר״ה מנ״ל החס ואמרינן היחה, ד״ה שס פחוס' נ״ד ע״ז
 מדרבנן אלא הזניסס לא ודאי והחס להדיוט, אך רבא במפשה א״כ זוטא במפשה לגבוה מדאסר ברוך ד״ה ט״ב נ״ב דך חוס׳

 פריך מאי דאלת״ה מדאורייתא, מ׳ בסולין מיהו הוא, מדרבנן שא״ש דבר דאוסר לר״ה אך ק׳ ומשמפ פ״ב, ונ״ד שס רש״י כמ״ש
נקט. לרביחא ע״ז בפני ושלא לפ״ז לחוכו ידו שכשך ז אוסר. מ״הח לר״ה ורא״ה רשב״א דפח וכך ס׳ ג׳ סייב בסוץ בשבח משסט

איסר, דבגוי כווחן ת״ק אך כריב״ב, אנן חימא לא ט ר״ן. בנוחיהס ג׳ מ' אסור ודאי דבשתי׳ בהנאה, חוס׳ פרשו נ״ט פ״ז ח
 נפשה נמי מקלקלא משקרת דאי אפ״ג לסברתה מפידה לא צרחה אינסב אי אפי׳ ק״כ יבמות י אוסר. אין קאמרינן בישראל וסנן

 טו״זס״ס יד נ״ג. גטין יג מ"א. יב דסובל. פ״ז וראב״ד מתוס׳ וכ״מ יא כ״ה. פ״ז ק״י פסנהד׳ פלשתים פס נ' תמות אמרת
בפ״ז אבל לשמים, שכוון בפליל שנראה כן ואחר בשותפות אסר פס שסט ואס״כ פולה, לשס ואמר לפצמו בהמה צ״ל אולי טו ה׳.

יי״נ דחי ולא יינו, שרך כאלו יט לגוי. לזבוני שאסור יח נ״ט. ע״ז ין פ״ז. הל׳ טז חומר. נפשה ראשונה דבשסיטה כן ל״ם
 נכרי מהאי אסר, לנכרי לחכור אסור שלת״ק אך חזה ר״א למד וחוס׳ לפרש״י כא גוי. לכל למכרו חותר כ כשר. יין דמי אלא סקל
 מקו. דמי למשקל לישראל טפנה המינך כל מ׳ מ״מ קיי״לן, והכי בהנאה אוסרו דת״ק אפ״ג המינך כל דלאו מטפס נזקו לפרוט סרי
 לעיל אמרי הס אבל אמרי, דאוסר למאן משמט נכרי, ה״מ דש״ש א״א למ״ד אפי׳ אמרי ור״יצ ור״ט ר״נ בשמטתין דייק דה״ג ונ״ל כב

 ס״ל לא ת״ק אפי׳ כן, לא כריב״ב, ואנן כח״ק דר״ה כדאמרח לא פרושא אמרי והך לא בנכרי אפי׳ לדידהו אלחא דסא״ס, אא״א
 הני כ׳ ססיטה בהל׳ הלכות דב׳ ואך איירי, שוחפוח לו ביש מחני׳ והני דס״ש אוסר אינו גוי אפי׳ לדידן אבל איירי דבגוי כר״ה,
 טליו קשה דבלמ״ה בא״א. ונ״ל הדברי׳. יצאו א׳ חשס דלאו כ״פ כמ״ש סתירה אין שותפות לו יש הביא ולא איירי בחומר מחני׳
 דת״ק אשי לל ןמהיכ םהקםמ 1בר״ יחי^ור ו?קנז דתי אלא שיי ולא דאוסי כת״ק פסק בחרא אשי דר׳ כיון כרי״נב פסק
 פדית לא איוד זה 1״ 'ות יאיית למאי ׳סרי נזק דחי בא״הע דאך הוא בפלמא סברא ואי קלייה, דחקלא מודה

 מוכיס לכך *יולייא♦ אולחר ״דש ׳נםכו 'אפי בהא" גוי מגט דכל וכיון בנותיהם משוס בהנאה ס׳ סאסרו יינם מסתם
בהנאה ס״יינ ס׳ אסרו דלא פ״כ אלא בנותיהם מ׳ בהנאה לאסיר ואכתי גמור, נסוך שאין כיון בהנאה ריב״ב דמחיר מהא

ח׳
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 מנסכין שאץ מטעם דשרי וחב״ב אסיר, לאחר ולובוני מיני׳ דמי׳ ושקל ששרפו כמי ש״י יינו שנסך גוי כת״ק הלכה א ובתשובה
 ור״ע ר״נ קם הא קשי׳ ואי ב, ישראל של יינו דטנסך גוי ליכא כדבריהם ואם ע״ז, בפני שלא גם שמנסכין מצינו ע״ו, בפני אלא
 הוי אדהכי לא, אמרי חטרא לכו אית ואמר לחנותא גוי על ד בטחווא הוי עובדא דההוא ר״נ בי׳ הדר ג דמתיר כריב״ב ורייצ
 לגוי, לזבוניה רבא שרי בחביתא, ושדיה בריתחיה ישראל שקליה חטרא? לאו האי אמר ושכשך ידא בי׳ שדא ה דולא יתיב
 וקם ר״נ בי׳ הדר ש״ט ז, למכור דאסור לרבא מדאר״ג כותי׳ הלכתא ולית דש״ש אוסר הגוי אין דאטר ו ב כריב׳ רבא לי׳ דהוי

 רב ואף דרבא, תיובתא ומסיק ארבא פליג אביי ואף ארבא התם פליגי דר״נ ברי׳ ור״ה חיננא בר ר״ה ואף דריב״ב, כת״ק לי׳
 קלייא, טקלא ט״ט שרי נכרי מהאי דמיה משקל אסור, דמיה ומשקל דליסבנא דישראל לחטרא דנסכיה גוי דאמר ארבא פליג אשי
 בי׳, הדר ר״ג למימר דצרכינן דיוקא חזינן לא ואנן ע״כ. לריב״ב וליתא ישראל של יינו בהנאה אוסר דגוי כת״ק דר״א ש״ט

 לא דרבא דבעובדא ואף ח דאוסד מודה קטכוון דלע״ן ומומר בגוי אבל בישראל אלא דש״ש אוסר אץ אמר לא נמי דמעיקרא
 ישראל ביין ליגע הגוי נתכוון אם מיהו — ... ט נטי ורבא לנסך, מכוונים גויס דרוב כיון י רבנן פלוג. לא קטכוון, לנסוך

 ובא יין מלא ש״י בורו הי׳ פ״א גאון ר״נ בן האי רב בחשו׳ נמצא כך רבנן ל״ג דבכה״ג בשתי׳ אפי' שרי ולהפסידו להכעיסו
 לעשות רגיל יהא שלא האנס בפני היין מן ושתה ק״ח על שנהרג שמים ירא א׳ וקן שם והי׳ להכעיס לתוכו ידו והושיט אנס

 תנן — יא. אסור מיני׳ דמי למשקל אפי׳ לן וחזי א״בה, היין ודאי לישראל להפסיד נתכוון ולא סתם שכשך הגוי ואם י כן
 דש״ש, מקדש א״א אמרו ור״ש ר״י יג ר״ט דברי באחריותו וחייב קדש זה הרי חברו של תבואתו על גפנו הטסכך יב בכלאים

ור״נ ר״ה בסוגין קאטר דלא לן וקשי׳ דש״ש, א״אט ואמר ר״ע לפני מעשה ובא יד בשביעית כרמו שזרע באחד מעשה יוסי א״ר
כהני

אשכול נחל
 דגוי לת״ק פי' רא״ה אבל קלייא. מקלא שנסך גוי ודאי א״בה, סשש דחהאי וכיון באחת, נסך שמא מאשש אלא בנותיהם ח׳

 נמי דגוי לר״יבב אבל יהיב, סמרא דמי דמים, יהיב לא סחרא לי׳ יהיב לא דאי מיני׳, דמי׳ למשקל אסור ת ה מ" ישראל יין אוסר
 והיינו אמר כריב״ב קלייא מקלא דאמר ור״א היזק, כתשלומי רבנן משוס דס״יינ, מגזרה אלא בהנאה מתסר ולא דש״ש אוסר אינו

 בגוי ודאי ול״ק יי״נ? דמי שקל קלייא, מקלא אמרינן לא ואי משלס במזיד לע״ז דהמנסך מהא סותר והרשב״א ה״ג. וכפי׳ כר״נ
ולא א״בה נמי ולדידי׳ איירי בישראל דהמנסך מתני׳ שא״ש דבר דאוסר לר״ה אבל שקל, יי״נ דמי דמי', יהיב לא סמרא יהיב לא דאי

משאו ולא דש״ש דאא״א ואע״ג בחומר, חתני׳ מיירי אוסר דאין כריב״ב דס״ל ולר״נ לי׳, יסיב לא דודאי סמרא לי׳ יהיב לא אי שייך
 יי״נ מכס אבל הרא״ה, כח״ש נזק כתשלומי סכחיס ומשו שנגע, כגוי א״בה בו שנגע יין כל סכמי׳ מתקנת ח״מ ח״הח, גמור נסך
ודע ר״נ. דמודה שוסעין דשני׳ חתני׳ וכן דאוסר איירי דבשותפו׳ י״ל או דש״ש, שאא״א גמור כיי״נ אסרו לא שהרי לשלס ל״צ דאו׳

בגוי דוקא מיהו נ״ד( )דף דהלכתא אליבא דע״ז שחעתא קיי״לן והכי מעשה ע״י כר״ה דש״ש אוסר אדם כ׳ דע״ז פ״ס הראב״ד
 שססר ברור ולדידי אוסר. גונא בכל לר״ה אבל לר״נ האלה הסלוקי׳ דכל המפרשים ותמהו קמכוון. לצעורי ישראל אבל ומומר

 וגוי חומר שסע אי ר״נ מודה הדין דבעקר דע״ז מסוגי׳ סחירה )ואין כר״נ דהלכה י״א והכונה "י״א" מיהו חיבת אסר בראב״ד
 בעת כד׳ מזה גדול חומר דאין ל״ק ודאי דאסז ומכלים איירי, בכה״ג קרניה בין נסך דהתס והאי מ׳, שעשה כיון אסרה לע״ז סימן
 אלא כותי׳ קיי״לן דלא אפשר מיהו כר״ה, קיי״לן של ע״ז העירני דשסיעה ש״ב סוף בת״ה רשב״א ולשון למעול( הוסיף לו הצר
 שרי נכרי מהאי דמי לשקול אבל סיי'׳נ ח׳ בהנאה אסרו ג״כ הס הרא״ה לדעת כ׳ כבר ב היא. דרה״ג תשו׳ סחס א ומומר. בגוי
 למ״ד אפי׳ ר״נ דמ״ש לעיל כמ״ש ס״ל שהגאון מ׳ ג דש״ש. שאא״א גמור יי״נ עשהו לא דמ״הח מדרבנן, אלא א״בה שאין כיון

 נ״ז. ט"! ד כריב״ב. ולא ומומר בגוי מודה ר״נ מפרשי׳ שאר לפי׳ אבל הכי, אמרי לר״ה אלא הכי, דס״ל לאו נכרי, ה״ח אוסר
 נסוך, בכונח שלא שכשוך הוי והחס אוסר, דס״ל די״ל חוכרס זה ואין דש״ם, שאא״א בהנאה אוסרו הגוי דאין ו יין. מלא דלי ה

 בהנאה לאסור ס״יי גוי עושה לריב״ב אף לעיל שהבאתי ולרא״ה בכונה, שס וכדגרסינן לנסך כתכון אפי׳ לחכור מתיר ריב״ב אבל
 שישבתי וכמו כה״ג ס״ל הגאון ח קדמונים. נוסס שכן אקלע ד״ה נ״ז ע״ז עתוס׳ ז אוסרו. שאין אמרו דאו׳ יי״נ ומשוס מדרבנן

 נתכוון לא דהא להקל רצה אלא כריב״ב ס״ל לא נמי דרבא ד׳ ס״ק כח״ש ר״ל אולי ט אוסר. אינו גוי אף בסולין דלר״נ לעיל
 א״בה, בכה״ג אף דש״ש, אוסר דקיי״לן מ״הת דא״בה לע״ז, נסכו אבל יינם בסתם דוקא ופשוט קכ״ד וש״ע נ״ס ע״ז חוס׳ י לנסך.

 דחי׳ למשקל אסור, לזבוני בכונה דנסכיה גוי נ״ט דף לגרסחנו אבל לי׳, קלייא דחקלא גוי מהאי דמי׳ למשקל שרי וסיעתי׳ ולרשב״א
 דאפי׳ דמא״אם ספי״ג רמב״ם וכן רבנו שהביא האי רב כתשובת ולא לחזבן א״בה להכעיס הגוי נגע אפי׳ משמע שרי, גוי מהאי

 לשלס עליו "תקיפה שידינו בזמן חיירי אשי רב מדברי דינו שהוציא שרמב״ס י״ל ומ״ח גוי. מהאי דחי׳ למשקל אלא שרי לא להכעיס
 הרמב״ס, וכפסק בכונה אלא התיר לא דר״א ס״ל יא חודה. לכופו בידינו שאין בזמן אבל להפסיד, פ״א שיעשה לסוש ואין הנזק

 חמה והפרישה לנזק. עולם בעיני נראה לא ביין בעלמא נגיעה ות׳ כחזיד ושוגג לעולם מועד אדם כ״ו ב״ק הקיי״לן חמה והב״י
 ישראל בשוגג אבל לסברו, כן ועושה הולך כ״א יהא שלא רבנן סייבוהו ובמזיד לשלם ל״צ ניכר שאינו היזק נ״ג בגטין ה״א קושיתו על

 עמד גויס ויתר דל שלם נזק משלם שש״י שנגס ש״נ שור ל״ס דבב״ק ונ״ל שקיל? יי״נ דמי מגוי לוקס אס וממילא פטור, נחי שעשה
 דין שמצד אף דאפסדיה היכא סזינן אסור. נכרי גזל דבלא״ה )עמהרש״ל( דאפסדיה זה בענין דוקא חוס׳ ול ממונם והתיר
 הו״ל מזיד, אטו שיגג קנס שבת לענין כמו כותי׳ דקיי״לן לר״י הש״ס מסיק נ״ג ובגטין ממונם. התיר שייך גמור סיוב אין ישרסנ

 לא זה בגוי והשתא חיני׳, בדילי דמבדל סיישינן לא דבע״ז קנסו דלא והא הייתי, שוגג יאמר דמזיד לשלם׳ בשוגג במנסך נמי נמקנס
 אותו דנו סז״ל שא״נ, שהיזק אע"פי צ״ט( ועפר״ס כ״ג בכורות תוס׳ כמ״ש היא שוגג מותר אומר )אפי׳ כמזיד שוגג לקנוס ראוי שייך,

 ב״י של וזה שא״נ, בהיזק בשוגג למקנס לי׳ הוי לא מחשלומין, פעור בשוגג מזיק כל בחורה כלל הוי אי אבל כניכר, נישראל אף
 ביבמות כן יג פ״ז. יב בשוגג. הישראל שפעור העעם בי׳ דלית בשיגג הגוי סייב ה״נ כמזיד, בשוגג וסייב לעולם מועד דאדס כיון

 וא״כ דכלאיס פ״ה וכ״מ ער״ש אסירות ר׳ הוסיפו ואס הפקר אינם הגפנים אבל ענביו, ודוקא והפקר שלו אינו כרמו גם יד פ״ג.
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 והכא דאוסר ר״ג מודה בשותפות דמפרק למאן תקשי ותו ת״ק, אוסר ואפ״ה א בגוי דמיירי לשנויי ליכא דהכי ותו תנאי, כהני

 שוין, אסורין כל דלאו דב׳ לרבותא וחוינא ור״ש. ר״י והתירו לצעורי, ול״ל ב אסור גפנו דלכ״ע שותפות בי׳ אי׳ בכלאים
 כרמך רחמנא מד׳ או חברו בשל אוסר אינו לחברי׳ ניחא דלא והיכא ג לי׳ דניחא דוריעח דומי׳ כלאים כרמך ל״ת כ׳ בכלאים

 שוחטין אין — דוכתי. בשאר למשמע ליכא וטהא ד מקום מכל כלאים כרמך ל״ת בירוש׳ דורש דאוסר ות״ק בשלו, דוקא מ׳
 בו שיש כלי תוך שוחט אבל מקבל, לע״ו יאמרו שלא הכלים לתוך ולא שלהם לשר הדם מקבל יאמרו שלא ונהרות ימים לתוך
ס׳. דופני על שותת והדם לספינה חוץ ידו מוציא ובספינה שוחט בו הנראה פנים לפרצוף יאמרו שלא לא, וצלולים עכורים, מים
אין ה״ק בגט׳ ומפרש ה המינין יחקה שלא יעשה לא ובשוק הדם בה שיכנס ביתו בתוך גומא עושה אבל לגומא, שוחטין אין

יעשה. לא זה אף ובשוק לגומא, ויורד שותת והדם ושוחט לגומא חוץ מקום עושה הצרו לנקר והרוצה עקר, כל לגומא שוחטין
נתברר לא ואי בדיעבד כשרה ש׳ כלים או גומא לתוך ושחט הוא טין לאו ואי הוא, טין שמא אחריו בדיקה צריך כן עשה ואם

 ששוחטי׳ במקום אלא אמרו לא כלים, ותוך לגומא ימים לתוך א״ש כשאמרו ז ובתשובה ו. פסולה טינות בו נזרקה שלא
 עולה, לשם השוחט מותר. בכך רגילין שאין במקום אבל לכך, שנעשה נראה כן עשה שאם לע״ז, וזורקי׳ בכלי דם ומקבלי׳
 ראוי לי׳, קביעא זימנא דפסח ואף בנדבה, שבאים לכך אקדשינהו שיאמרו עין מראית מפני פסולה ש' תודה פסח, ח שלמים

 לכך בחוץ קדשי׳ כאוכל נ׳ יאכלם ואם בחוץ, קדשי׳ שחט וקאמרי הוא, שלמים הש׳ ימות בשאר שחטו ואי השנה כל להפרישו
 ראוי העוף או הבהמה אם אלא למ״ע חוששין ואץ ט״ע., משום באכילה אלא אסור דלא להר דשוחט דומי׳ באכילה אסור

 ולשם לי׳ אי׳ קלא ומעשר בכור לו הי׳ ואלו בנדבה, באין דאין כשרה ש׳ תמורה מעשר, בכור, אשם, חטאת, לשם השוחט ט. לקרבן
 שהוא נודע אם בחטאת וכן פסולה זבחי תמורת לשם ואמר לו הי׳ אם ומינה תמורה, לעשות בביתו זבח שאין יודעין הכל תמורה
 ר. לי׳ אי׳ קלא הכי אי עלי', שח״ח עברה עבד שיאמר חיישינן ולא כשרה, מחויב אינו אבל פסולה, ח׳ לשם ואמר ח' מחייב

 ל׳ הי׳ נזיר אמר דחוי דטאן נזיר, עולת לאתויי פסול לשמו השוחט ונדוב הנדור כ״ד הכלל זה יא. פ׳ נטי אשם לשם ט״ש ויש
 לו יש אפי׳ יולדת, עולת לאתויי כשר, לשמו השוחט ונדוב נדור שאינו וכ״ד יב, נזיר להטאת וה״ה ושחט עולתו ומפריש יום

לי׳. אי׳ קלא ילדה דאשתו איחא דאי אשה

טרפות. הלכות האשכול, ספר
 לקותא לאפוקי שבורה נפולה דרוסה קרועה חסורה נטולה פסוקה נקובה לט״ט נאמרו טרפות מיני ח׳ יג עולא אמר

 דכל הרבה, טרפות נכללו ט׳ בי״ח וגם הי״ח, הם הח׳ שבכלל ל״פ למ״ט נאמרו יח״ט שאמר ותדר״יש יד, ב״פ דרכיש
 דתני טרפות ושאר טו שמעתא ושב ובסג״ד דמתני׳ פסוקי תרי וכן הי״ח במספר כחד חשבינן יו״ד והם ט׳ דאלו דמתני׳ הנקובי׳
עורו׳ חלוף בו גכלל הושט נקובת כגון א׳ בכל יש טרפות חלוקי וכמה י״ח, למספר עולים דאטוראי וטיטראות וברייתות במתני׳

שאם
אשכול נחל

 ירוש׳ שלו שהוא מפני סברו תבואת איסר שאינו אע״פי אסור לכ״ע גפנו ב ר״מ. קאמר סברו דשל א קאי. אענבי׳ קדש לא
 ב״בב׳ע״ב. חוס׳ וכ״כ ג כלאים. כאן שאץ מוסר הכל ט״ו מנסוח יוסי צר׳ כ׳ פ״ג יבמוח חוס׳ אבל הרמב״ס, וכ״כ דכלאיס פ״ז
 ולא לע״ז למינין סק שהי׳ ה אסור. בכ״מ ש״מ בכרמך כלאיס סמך שלא כלאיס כרמך וכ׳ בכרמך כלאיס ל״ת דהול״ל עתי״ט ד

 לא שס כ׳ ובטעות לריט״ע גאונים בחשו׳ נדפסה ז ועטור. רמב״ס ו ל״ח. בחוקותיהם משוס בברייחא ומסיים בזה ידיהס יסזק
 בנדבה. בא שאין ואמרו כ״ה כריתות פניגי דרבנן כיון דמתני׳, תלוי אשם השמיט ח מקום. בשוס מצינו שלא מדבריות לתוך

 מישב וכ״וס וחיות. תרנגולים למעט כונתו או תלמידו, כר״יו ולא לקרבן סזי דלא כשר מומין בבעלי ינאי כר׳ לפסוק בא אס ל״י ט
 ב״ח הי׳ אם הכירא וליכא איירי בבשר שם ראי׳ ואין לב״מ, תמימים בין מסנק צא נמי נ״ג פססי׳ דריא״ר כר״יו שפ׳ הרמב״ס
 לסטאנזי או סטאתי לשם ואמר ס״ס ואפי׳ י פסח. בהל׳ שאכתוב מטעם ס״ל דלא דריא״ר דין הביא לא הרמב״ס ואמת בשסיטה,

 וא״בה בחוץ ק' והוי בהקדש אתפסי׳ ס׳ וסייב לסטאתי זו הרי אמר אבל ממ״ע, אלא אסור ואינה ז׳ נדריס בהקדש אתפסי׳ לא
 במשנה הכי נמי וחנן תלוי אשם אלא אמר נא דר״א ואע״ג כר״א. דאתי׳ תלוי אשס לשם השוסט משנה כסתם יא פל׳ת.

 תלוי א׳ לשם דמחני׳ ורישא ודאי, אשס שיפורש עד תנוי הוא אשם סתם ז׳ נדרים ער״אש כשר, ודאי אשם קאני דמתני׳ ובסיפא
 נזיר ס׳ דודאי ול״נ בכלל, נזיר אשש כתי״ט יב ודאי. לפרש שצריך הוא דוקא ודאי אשם סיפא אבל תלוי, נמי דסתס דוקא, לאו

 בא שאינו נזיר אשם אבל אנה, קרבנות בכל סייב כנדבותם דנדרי׳ פ״ק ואמרינן נזרו ימי ככלות באים שניהם נזיר דעולת דומי׳
 ני׳. אי׳ קלא שנטמא נזיר כ׳ ב״ד גש כשר. .ודאי אשש צשש הרמנ״ס סתש ולהכי נטמא, וגס בנזיר נדר שיאמרו רסוק לנטמא, אלא

 שלמה נמצאת אפי׳ מע״לע שהתה דבלא כיון בנפילה שהלמ״מ, בטרפות טעס אין נפולה גבי במתני׳ רש״י מ״ש מ״ג, סולין יג
 מטריף. לא דכולי׳ נקובה היא, נקובה שבכלל דריאה כלקותא נקובה בכנל ישנה ול״ל ט/ בכוליא לקתה נ״ה ד׳ דאמר יד טרפה.

לקתה מטריף דרכיש ול״ק רמב״ס על מקשי׳ וכן לקותא מנה נא צמה ט׳, אריץ נמ׳ ומטי בכולי׳ לקחה לקמן, ס״ל רבנו וקשה
כבשר שהיא עד לקתה וכן שהקטינה כולי׳ נטולה סוג חסת מנה פ״ס ורמב״ס לסריץ דמטי עד אמרי במערבא אבל מקום, בכל

 ליטל דסופו לסריץ הגיע אבל לעונא, ת״א לסריז, הגיע צא אף מ׳ בכל לקתה אוסר רכיש מעתה אמור סריץ. עד ויגיע המת
 למאי סיה, שטרפה טרפה ב׳ ובשר כ׳ בפרוש דרוסה שכ׳ לרמב״ס וק״ק ט׳. כפול הקטינה דאפי׳ נטולה ובכלל דט׳ מודה כולה
מבחוץ ׳ נ׳ סלא אף "לן”ק7 מה אבל לפנים, הארס מתסלסל ומשס מבסוץ ■מכה ונ׳ ארי שטרפה ידעינן דחקרא ונ׳ הלמ״ח. צריך

ר״ח סימני טו הלמ״ח• זו דרוסה ל״ה( ס״ק נ״ז עש״ך כרשב״א )ולא בבדיקה אלא כ׳ ואינה דרוסה ודאי הוי שטרפה לאחר

לטרפות
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 מכשיר ורבי . . ב דת״ק דטצינו א ט׳ נטי ניטל ט׳ נקב שאמר וכ״ט הושט, תורבץ ונקב ט׳ לבן והחיצון אדום הפנימי שאם
 מראות נכללו שנקבו ובריאה ג לנקב הקרום הסוף משום כסלע גלגלת וחסרון נתמסמס נכלל המוח קרום בנקב וכן נטל אפי׳

 בכל וכן שתים לה שיש או ה נטלה שנקבה טרה ובכלל וחליף, חסיר וכן ד דמי כנטול דיתר דאוני בדרי שלא ויתרת פסולות
 לט׳ ורמז ט׳. חיה כמוה שאין כל שנמסר הכלל ע״פ הוסיפו וכמה אט״א קבלו חז״ל שמנו הט׳ וכל מרובות. תופסת א׳ הט׳

 ובנקבה ז יב״רו חיה אינה אם לטרפה שסי׳ ידעינן מוה ו תיכול לא שא״ח אכול, חיה א״ת, החיה ואת שנ׳ חיה שאינה
,ס גבי יב״ח ולשהינהו י כד׳ ט יב״ח חי אם הספק מכלל שיוצא ט׳ לספק נ״ט ח ויולדת מתעברת אם סימן עוד יש

ד״ט אחד בפ׳ מנחם בית של פרה גבי וכן יא איב״ח וסטכינן שרי בחד אבל היו דרבים תקלה לידי אתו ומשני דרוסה
 היוצאים הפרטים מן שהוא ונאמר ולידה, יב״ח מהני לא חז״ל מפי שנמסר ודאי ט׳ לה שיש בהמה אבל יב . . סמכו
משולם בן ור״י כתדר"יש ואמוראי׳ תנאים שכ׳ פרטים נמצאו בימיהם וגם הט׳. במספר שטנו טה מכל י״וש נטה ולא יג מכלל
עליהם להוסיף אין כך לנו שמסרו הטרפות מן לגרע שאין וכמו שחיו. פרטים שמצאו מ׳ יד חיה ט׳ ס״ל ור״ש יעקב בר ר״א

אשכול נחל
 וטחול חלל, להם ויש ט׳ שנקנו שבכ״ח בדברי׳ אלא אינו כלל דהאי ל״ק ט׳ בסומכי׳ ונקב כשר שניטל וטחול א מ״ב. דף לטרפות

 נקב דר״ט ל״ל חייא ח״ג רש״י ומ״ש הכרס. מ׳ אלא טצחו ח׳ טרפות אין בסוחכי׳ ט׳ נקב וטוד חלל, לו ואין כשר בקולשי׳ נקב
נקב בכ״מ דלאו להן דומה שאינו נקובי ח׳ בכלל טחול חנה דצא נ׳ ויותר מטריף, גופא דרבא רבא בר חייא ג׳ אי ק״ק הטחול
גס מניטל נקב להכשיר יש יותר מ׳ ניטל אפי׳ אמר ורבי הזפק נקב מכשיר ט״ב נ״ו ת״ק ב ל״ל. דר״ט בגח׳ ל״ק ולהכי ט׳. הטחול

 דרך לנקב הקרוס דסוף מטריף לבד חסרון ובבהמה הקרוס פסיקת טס דאהלות גלג׳ חסרון לחוס׳ ג ברמז. זו מביא הגרא״ו
 בבהמה, ט׳ טילאה קרוס נקב דס״ל ולר״ת רבנו, כח״ש הוא קרוס דמשוס בי״חט בג׳ חסרון תני לא להכי דאדס, ש״מ מקרום הוא
כשר טליון ק׳ נקב כרי״ף פ׳ רט״ב אבל בבהמה, ט׳ בלא״ה וזה טליון קרוס בנקב חסרון-אלא שאין כיון ג׳ חסרון למנות כלל ל״ש

כר״ת הק׳ נקיבת טס אלא חסרון הוי דלא דס״ל בג׳ חסרון טרפות גבי רט״ב חשיב לא להכי שכ׳ דאהלות פ״ב מתי״ט ואשתחיט
 דאדס גלג׳ דחסרון ר״ת טל מוסיף דרט״ב לומר ודוחק כשר. טליון נקיבת לרט״ב הוא ונהפוך ט׳, בלא״ה הק׳ נקיבת ובבהמה

 אלא גלג׳ טל קאי לא לטרפה וכן ריא״ש דאחר הא ורמ״בן כטטיר דס״ל נ׳ אלא ט׳, בלא״ה ובבהמה תיתאה, דאינקב טד הוי לא
 דקיי״לן כיון וק״ק מ״ב. סי׳ וב״ח טב״י נטלה אס כשר ורי״ף לרש״י די״א מרה פרט אולי ה נ״ח. ד אאריך. ולקמן שדרה טל

ט״ו. ס״ק מ״ד טש״ך כ׳, שניטל כ״ח דכשר ביד שניטל שפך האי לימא נ׳, מטשה באיוב לדחוקי ל״ל כשר נטל לדידי׳ ואי כריב״י
ש׳ יום שס״ה שס״ל טכ״ופ ג״ח י ט׳ בשנת בח״ח רמ״א ד׳ ט נ״ז. פר״ח מוטיל אינו לחוד טבור ח נ״ח. לז, ז מ״ב. ו

פרה אין הרופא תודוס שאמר מפני התירו וחכמים ר״ט טרף האס נטלה ל״ג סנהד׳ יב ורשב״א. רש״י יא לג. י החמה.
 שחיה וכששמטו נ״ס תוס׳ כח״ש בטוף מטריף באמת )דר״ח מטיס ב׳ נטל בכלל שמא מסופקי׳ שהיו נ׳ האס. נטל שלא מא׳ יוצאת

 יתרת ולרשב״א חי, ט׳ מטוט כחהרש״ל ח׳ יג התירו. חודוס שט״י^טדות נרמז לא שם כ״ח, בכורות מ׳ הביא לא ורבנו התירו,
 לא טרפה דולד הא יולדת אינה דט׳ נ״ח דף דאמיחר לל״ב דנווקי הא ל״ק ולהכי נס. דרך שהוא נאמר ט׳ ובשאר ׳חי הבטן מן

 הוא. דחטוטא דחטוטא כיון טברה, ולבסוף בנטרפה נמי ולוקי אמו, כירך אי ופליגי נטרפה ולבסיף בשטברה יקרב ולר״י יקרב
 ומצאתי בפ״ט. חיות לו שים טרפה לולד ול״ד דמי׳ דכגופה אסורות ביצים והטילה טטנה ט' תרנגלת שנטשה לאחר אס כ׳ וכ״הפ

 ביצת של אפרוח מתרנגל. ולא חארטא ספנא אי גורס חד אלא דליכא אסורה טרפה ס׳ או ודאי של ביצה רס״ג סי׳ בראב״ן פלי
 מותרת וביצה חארטא ספנא לא בשכונה או בבית תרנגל איכא ואי זוז״ג, והוי מזכר שקבלה מותר ט' בהמה ולד מותר, ט׳

 זוז״ג שייך לא קחא בשיחלא בסוגי׳ מוכח דהא זוז״ג, מאי דאל״כ טברה, ולבסוף בנטרפה איירי, ודאי הראב״ן טכ״ל דזוז״ג
 כיון דחי׳ כגופה ביצה בגח׳ מסיק הא זוז״ג מטטס התיר ואיך מזכר, טברה ולבסוף נטרפה ט״כ טמה, נטרפת היא דכשנטרפה

 מותרת ביצה טברה ולבסוף נטרפה דלל״ק כיון דס״ל ונ׳ רנ״ז, בסי׳ כמ״ש לישנא כהאי ס״ל והראב״ן בגידין ומטורת בה דאגיד׳
 דוקא דמי, דכגופה קחא בשיחלא ט׳ בביצת מודי׳ ל״ב ומ״ש בהא, ל״פ דל״ב לי׳ מסתבר דמי, דכגופה אסור קמא ושחלא זוז״ג חכח

 טברה ואח'׳כ נטרפה בין אסור חארטא דספנא היכא מחלק לכך זוז״ג, מ׳ חותר מזכר טברה ואח״כ נטרפה אבל קמא, בשיחלא
 הטטס דהול״ל צ״ט דזוז״ג, חותר ט׳ בהמה ולד )וח״ש חותר. טטנה ולבסוף דנטרפה זוז״ג דאיכא היכא אבל דמי דכגופה להפך או

 לומר ודוחק טתה, נטרף שולד כיון מהני דלא דזוז״ג טטס משא״כ נטרפה ולבסוף בטברה גס שייך הטטס וזה אמו ירך לאו דטובר
 פרה מ״ז ב״ק רבא מ־אמר יהושט כר׳ ודלא אסור נטרפה ולבסוף טברה כגון זוז״ג שייך דלא היכא כל טרפה בולד אף דס״ל

 טברה ולבסוף בנטרפה מיירי ביו״ט שוחטין מה״ט הנולד טגל ו׳ דביצה הא שס״ל לומר דוחק וכן היא, דכגופה מולדה גובה שהזיקה
 דפליגי לימא ור״י, דר״א פלוגת׳ טברה ולבסוף בנטרפה דמוקי דאחימר אל״ק שהקשה אראב״ן פליג שיטות בה׳ ן הר" אבל שכיח( דלא

 בשיחנא אפי׳ איתא ואי דמי, דגופה משים בביצה אוסר יהושט דר׳ הא צ״ל דא״כ ותרץ אמו, ירך בטובר נטרפה ולבסיף בטברה
 טתוס׳ ג׳ בכורות ונ״ז מ״ב חולין יד כ״הפ. כחשמטו׳ ביצה גבי זוז״ג חהני דלא דס״ל אלמא בקצור, טכ״ל מה״ט למיסר הוי בחרא

 היא. כמתה ט׳ דאמר קל״ו ושבת ג׳ בכורות וכדח׳ א״ח כח״ד נמי מחוקם דרבא טרשב״א כ״ג, נדה רבא הביא ולא י״א, תמורה
 וטוד חיה. שאינה מ״ד יטנה מה וקשה חיה. לט׳ קרי נאכלת לא אשר החיה ובין מד׳ חיה טרפה נפק וחדבר״יש מ״ב ובגמ׳

 נמי לכ׳ טרסה בין הנאכלת החיה בין בחומש שהביא רש״י וטל שבידינו, הלכה כנגד זה דרש ט׳ באלו שמביא ה״ג טל חמה אני
 יצאה יב״ח חיה כשהיא רשב״א כמ״ש ט׳ לספק נ״ח קמ״ל תיכול לא שא״ח אכול חיה החיה זאת רחמנא מ״ש ודאי ונ״ל קשה.
 היינו ל״ח ודאי שט׳ חיה דאיכא חאכל, א״ל החיה בין כתיב לכך כשחיה, אכול נחי ט׳ ודאי לומר מלבט״ד הי׳ אבל ס״ט, מכלל

 החטוט. חן הי׳ דל־זא נסים מטשה איוב גבי מ״ג דף צ״ל הי׳ לא חי, מטוט אס מהרש״ל טל חמה נ״ז ופר״ח כמהרש״ל. מטוט
 חוס׳ כ׳ וכה״ג רפואה לו שנטשה מצאנו לא לאיוב אבל בכיון׳ שלא הבהמה מצאתם ולסטחים סטים ע״י רפואה נטשה אס חי המעוט וי״ל

 שם 5 ח״ג
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 אלו גטירי הטתה, קחזיגן והא הט׳, על להוסיף וכי א״ל ריב״ב, ,לקטי אתא וקטלי נשיא בגידא טחי רישבא יוסף דבי א כדאי׳

 הנטרף דוקא 'זד ושאי פרשה כה^והה "ת^ טרפה בש/ ובשר 'שנ הקול שטני טטרפות מא׳ כזית והאוכל וחיה. סטא לה בדרי
 נבלה ל ת מנין, בבית בשדה אלא לי אין ט׳ בשדה ובשר ב דר״יש בברייתא כדאי׳ בבית חלאים ע״י אף אלא חיה ע״י בשדה
 באו״ב בטו ושה שור אטר ולא בשר ומדל בהווה. הב׳ דבר בשדה מת״ל ט׳, אף בשדה בין בבית בין נבלה מה הקישן וטרפה

 ד ותני׳ בה לטמאה ל״י וטרפה נבלה כ׳ בהדי׳ ועוף ג, וחיה בהמה נכלל החיה ובזאת ט׳ דין ועוף בחיה גם ש״מ ובחלב,
 ובבהמה טמא, ב״ת מ׳ שאסורו טמא עוף יצא נבלה משום שאסורו טי בה, לטמאה ל״י נ"וט ת"ל מטמאה, טמא עוף נבלת יכול
 בעוף כ ע׳ בנגיעה, אף מטמאה וחיה בהמה ונבלת באכילה, אלא טומאה שאין משמע בה לטמאה יאכל לא דב׳ קרא, איירי לא

 וכך ה. הבהמה ומן העוף מן נ״וט כל אומר הוא ובקבלה טרפה, לי׳ וקרי הבליעה בבית אלא טומאה לו שאין טשתעי טהור
רך שקרומו הטים בעוף ודוקא ש״ט, קרום ניקב שלא אע״ג העצם נשבר בעוף יתר בעוף כנגדן בבהמה שטנו ט׳ כל לוי ו תני

נטל וכן מבהמה, יותר ושכיח באש נפילה דמויקתו משום . . ז ט׳ בני ונחטרו לאור ונפלה לינקב, הקרום עומד העצם ובנשבר
 הללו. דברים לו שאין בעוף ל״ש וכו׳ וגלודה החיצונה רוב ונקרע והמסם הכרס ונקב לה, שאין בבהמה ל״ש וקרקבן הופק

 כשל אינה נטי עוף של וכוליא הכרם, על מונח ואינו הבהמה כצורת טחול לו אין דעוף בעוף, שייכי לא וכוליא טחול וטרפות
ח' שמנו כ״ט לוי דתני ע"יל ט. בעצם סגורה אלא מ׳ בני אצל מונחת אינה גם ח הטרפות תלוי שבו חריץ לה ואין בהמה

ל״ש נטי רריאה דאוני וחליף ויתיר וחסר י קטיירי וברייתא ,במתני דתני מטרפות וכוליא, טחול מפיק ולא בעוף כנגדן בבהמה
 לא וד״וח ,כ בשר ט׳ דגבי ט׳ בהו ל״ש וח׳ דגים אבל לטרפות. לב׳ עוף שוה ד׳ שאר ובכל אוני, חתוך שלו לריאה שאין בעוף

 הבטן מן ויש דרוסה שבורה כמו הלידה מן רחוק או קרוב בוטן שנתהוו הט׳ טן ויש יא. בל״ח ולא תורה בל׳ לא בשר נקראו
 וזקנה חולשה ע״י מסוכנת אבל הגוף בפנים ומום חסרון הוא והטרפות יב. כך נבראו אם אסורות שאין ויש נקובה, חסרה כגון

 ומכביד הדם שגבר דם אחוות יג כדתנן תורה אסרה לא וכי״ב כמים ונעשה דמה שנתקלקל אלא באיברים חסרון בה שאין
 ,ט תמות שודאי אע״ג כחלתית, מעי׳ מנקב אין אבל שבה הליחות שמקלקל לבהמה המות סם פי׳ הורודפני, אכלה הנשימה,
 לאדם מות סם אכלה ואפי׳ מותרת, לא״ש ותפרכס שתמות קודם שחטה ואם נאסרה, לא בגופה חסרון שאין כיון ט״ט חולשה,

 טרפה, תהא ע״י למות שסופה הרעים טים שתת או הוררפני אכלה אפי׳ יכול יד בת״כ והכין סכנה ט׳ אלא ט׳ משום אסורה אינה
משבח ויחזקאל מסוכנת. מיני שאר וכן חיים, בת שהיא זו יצא ב״ח שאינה ט׳ אף חיים בת שאינה נבלה טה ל״י, נ״וט ח״ל

אשכול נחל
 לק״מ ?,הי ממעוט דלחא רבות, שנים מי הלא טרפה, נח ודלמא המקשן על ו׳ ע״ז לחוס׳ מ״ק הקשה עוד יפלח. ד״ה שם

 בת״ר, אזלינן בכ״הכ הלא טרפה, למעוטי החי מכל וצרכינן לטרפה מעוט בחרא ואין כלומר ט', נח ודלמא מ״פ קשה דבלא״ה
 דמחוסר לחודא נקט הגח׳ וצ״ל א׳? מחוסר חי ומכל ט׳ למעוטי ילפינן וחאתך טרפה הי׳ ולא חרובא דנח מסתבר יותר ממילא

 הקשו שפיר וע״ז ט/ נח דלחא שפיר פריך רוב, בתר אולי דלא חנאיס ולכמה ח״א, לב״נ דחתיר מאן חצינו דלא לכ״ע החי מכל א׳
 כלל, שכיח דלא חייש לא כ״ע למע״דח דחי, מעוט אותו של וחחעוט טרפה שהן אדס בני ממעוט ,שהי וא״ל רבות, שניס חי הא

 יכול והוסיף: רמב״ס הביאה מכילתא ב נ״ד. א כ״ופ. יישב עוד שהקשה ומה ,הי טרפה נח לומר הסברא עד נתעקש ואיך
 לחות שנטתה עד שנטרפה ע״כ מקריא, נבלה שזה שאסר, אא״ל ומתה לכלב, הראוי ת״א, לכלב ח״ל ובזנבה ברגלה נטרפה הכ׳ שאסר

 החיה זאת צריך למה לחיות, שא״י בט׳ תורה שאיירי יליף חלכלב כיון וחקשיס זו. מחכה שתחיה וא״א הואיל ואסורה חתה ולא
 יכול שאינו ע״ד חורה לכלב א״אל חיה ט׳ ולח״ד עשה. אלא ל״י החיה דחזאת לחנקות, בא ל״ח ט׳ קרא עקר ולק״ח חיכול? לא שא״ח

ומתמעטת, היא חולה ט״ח למ״ד אף ו׳ ע״ז תיס׳ כמ״ש ומזוהם מאוס אלא בריא בשרה שאין עד חולי לה שיש לכלב יפרש וע״כ לחיות,
הכרח אין לדידן גס ממילא אסורין. שאר ולא א״מל אותו כ״ב דפסחי׳ להא מוקס ת״א לכלב צ״ל דמשובחת נ״ז חולין ולראב״י

 שפיר ,,ק קפיד אחיות חזינן החיה זאת ,דכ השתא אבל בריא, אינו שהבשר משוס אלא למוח, שניטה ,ח לכלב ראוי שאינה לפרש
וא״צ חותר? ספק לרמב״ס לס״ט נ״ח החיה זאת תורה מ״ש מק׳ עוד למות. שנוטה ח׳ ,לכ אלא ראוי׳ שאינה ח׳ לכלב רמב״ס פי׳

שלמדנו חיה כמוה שאין כל הכלל ע״פי אלא הוציאו לא חז״ל שמצאו טרפות ,ע אבל לח״ח נאמרו טרפות חיני ,ח דפשוט תשובה,
מת והשני׳ יב״ח מי ,א אס כשרה עס ס״ט וכשנתערב לחומרא ספק אסורא באקבע ותו קפיד. שאחיות החיה זאת מקרא
המוח. נתמסמס בראשיהם מנדנדים כבשים דרוב טובא כה״ג ס״ט ואיכא אסור דמ״הת מודה שקול ס׳ אין אס ותו כשרה, האחת

לא דמנבלה בת״כ, וכן ,ט במינו שיש חי מטרפה טמא עוף קרא ממעט להלכה ע׳ זבחים וע׳ מ״ב נדה ,,ק ד ע״א. חולין ג
אשר והנפש ומקרא באכילה, לעונש הזמן כשעור א״פ ובכדי כזית אוכל אס אלא הבליעה בבית בגדיס שא״מ מחנו דלמדנו ,אחי

 לאכילה שאסור אע״סי שמלק עוף עולת יצא מתרח, אינה זו מה מטרפה למדנו עוף בנבלת נמי ,דכ מות באחרי וט׳ נבלה תאכל
 מ״ד יחזקאל ה טרפה. במינו שיש חי טרפה תרתי שפי׳ ובאמור באחרי רש״י וצ״ע לגבוה שמחרת כיון מטמא אינו אכלו אס

 וקשה קמ״ל. נחי נ״וט גביהו מליקה ואשתרי הואיל הו״א כהניס יאכלו? ישראל הא פריך מ״ה ומנחות כהני׳ יאכלו לא ומסיים
 עצמו משבח שס ולק״ח מסוכנת? לכהניס אסר ה״נ בחסיכנת, אכלתי לא ט׳ מטמאה לא נפשי דימזקאל קרא פרשו ל״ז חולין
מסוכנת על כהניס יאכלו לא קאי אי הכא אכל דיחזקאל, רבותא מאי דאל״ה שרי, לאחרינא דמוכח הש״ס ופשט אכל לא שהוא

בטרפות ולא כעוף דתני שם ז נ״ו. חולין ו הי׳. כהן עצמו־ הוא בזה עצמו משבח מאי מסוכנת, ל״י שהכהניס השם צוה א״כ
 טחול ט׳ י דשחיטה. פ״י כ״ח ט נ״ה. ח לקחן. ע׳ ורשב״א נראב״ד טרפה נחי נחמרו בבהמה ואס עב, הבהמה שעור נהמה,
 הבטן חסרה אכל ט׳ הכבד נ׳ לרמב״ס יב תקנ״ב. ומג״א רי״ז י״ד וש״ע שחיטה ער״ה יא מ״ג. סי׳ ב״ח דאמוראי מימרא וכוליא

נ״ח. יג הורדא. חסר על קאי אולי סתס בכבד אבל חוליא גבי בהדי׳ כן ס״ל ורננו .,כ מבטן מסרה ט׳ משדרה חוליא נטל כשר
הדס מוציאין שאס וסרוסו נ׳ חולין טבעת כמין נקדר כמו קדרי )צ״ל וחיה דמא כדרי דאי מקרי חיים נח ראב״ד פי׳ שמיני, יד

 סיה



35 טרפות. הלכות האשכול, ספר

 ופסק הושט שחט ב השוחט בפ׳ גרסינן — . . א טדעת חכם בה שהורה מבהמה ולא מסוכנת אכל ולא שהחמיר עצמו
 ששחט משנתנו רשב״ל ומפרק הגר; ום׳ הושט נקובת בבהמה טרפות אלו ורמינהו נבלה הושט ושחט הגר׳ פסק או ג הגרגרת
 ריאה נקבה ואח״ב הקנה שחט והארשב״ל ופריך חתך, במקום שלא ששחט טרפות דאלו ומשנה נבלה, הגרג׳ שנפסק במקום
 ומשנתנו ר״ע, שחור קודם נשנה טרפות דאלו משנה ל״ק אר״יו אלא ד דמי׳ בדקולא כמונח הקנה שנפסק אחר אלטא כשרה,
 אלא רשב״ל אמר לא רבה א׳ כשרה, הריאה נקבה ואח״ב הקנה שחט ארשב״ל גופא הויא. דנבלה והודה ר״ע שחזר לאחר

 תלויים דב״ט טרפה, הקנה שחיטת אחר ב״ט נקבו אם כלומר לא, טעים בבני אבל בקנה, תלויים הריאה וחיי הואיל בריאה,
 לר״ן מדאבעי׳ ר״ו בי׳ הדר ואטרינן ו, מ׳ בבני לי טה בריאה לי מה התרת, טרפה סימני שנולדו מאחר ר״ז מתקיף ה, בושט
 נבלה מידי להוציא נשחט שהראשון כיון לא, או נבלה מידי להוציאה לב׳ א׳ סימן שיצטרף טי מהו לב׳ א׳ סימן בין ט׳ בני נקבו
 אבל נבלה מידי לטהרה אלא לר״ז אבעי׳ לא כאן ועד ן, שוין ואינן באכילה, להתיר נשחט לא השני אבל באכילה, להתיר וגם

 טרפות שאין לבסוף וס״ל שלו, מאבעי׳ בו שחזר ש״ט טותרת, לב׳ א׳ סימן שחיטת בין ט׳ בני נקבו אמר והבא אסורא, באכילה
 הקנה נשחט ואפי׳ לסימן סימן בין טרפות יש דס״ל ר״ז הדר לא לעולם דלמא לרבינא אחא א״ר ח, א׳ סימן שנשחט אחר
 בבני לי מה בריאה לי מה לרבה ר״ו דמותיב מה כלומר ס״ל, לא ולי׳ קאמר דרבה לדבריו והכא הריאה, בנקובת מיטרף אכתי

קנה שחיטת בתר הריאה נקב בין דר״ל לטעמי׳ שמחלק קאטר דרבה לדבריו לס׳ ס׳ בין ט׳ אירע אם להכשיר יש בשניהן מ',
נקבה דאי דר״ל, הא ס״ל לא לדידי׳ אבל מכשיר, נמי בב״ט קנה, ש׳ בתר בריאה דמכשיר מאן אמר ואיהו ט׳ בני לנקובת
לאחר בריאה טרפות אין לר״ל זו ולשטועה נבלה. מידי להוציא ב׳ סימן מחני אי לי׳ אבעי׳ ולהכי מטריף, קנה ש׳ בתר הריאה
טרפות שייך לא א׳, סימן ש׳ בתר ר״ל ס״ל דר״ז ולאתקפתא טעמי׳, רבה כדטפרש הושט ש׳ אחר בדקין ט׳ ואין הקנה שחיטת

 נטי דר״יו בשטעתין משמע דהא כר״ל הלכתא למיטר ואיכא אוסר. לס׳ ם׳ בין שאירע טרפות כל וס״ל אר״ל פליג ור״ז כלל,
 נבלה הוי וטה״ט י ככולו רובו דבהת״ב אינו, כאלו הסיטן הגר׳ רוב דנפסק כיון דר״יו טעמי׳ אלא הוא, טלתא ולאו ט, ס״ל כר״ל

 אבר דשאני הריאה, נקובת מיטרף לא קנה שחיטת לאחר לר״יו דס״ל כלל טהכא תידוק ולא שנפסק, במקום שלא שחט אי אף
 מ׳ בני נשחט לחוד הושט אם וכן בפ״ע חיות לה יש אכתי בקנה, נטי תלי׳ דחיותא אע״ג הריאה אבל חיותא, כל דנפק הנפסק

 שנשחטו עד לאכילה מותרת אינה שבהמה גמירי דהכי סימנים, ב׳ שנשחטו עד בהו שייכי וטרפות בפ״ע חיות להן יש בו התלויים
 נשמע טר"יו אמרת דאי מסתברא׳ וה״נ .בה שייכי טרפות וכל חשובה כחיה עדיין בבהמה א׳ סי׳ נשחט אבל א׳ בסי׳ ועוף ב״ס

 טאוקיטתא הדר דר״ל לן שטיע דלא כיון ותו . . יא מומנין אין טר״ל ש״ט למימר לראב״י הו״ל לא הכי אי כר״ל, בהא דס״ל
 דאטר טהא בי׳ הדר דלטא לספוקי איכא אכתי טרפה׳ הריאה ונקבה הקנה שחט אוקימתא ולהך החתך, במקום שלא ששחט כאן

 נשחטה שלא וטן כל שיארע טרפות כל קיי״לן הלכך יב. לסימן סימן בין ט׳ יש כר״ז וס״ל כשרה הריאה ונקבה הקנה שחט
 הריאה הקנה נשחט ר״ל דאטר כיון טעים בני על גוי מזטנין אין אראב״י יד התם אמרינן ותו — יג. מטריפין הראוי בשעור
 טלתא תלי׳ בשחיטה דלישראל ב״נ, לגבי אבט״ה הוי חיה הבהמה ועדיין בדקולא כמונחין ב״ט ושט נשחט ה״ה בדקולא כמונח

 לאו להו סגי בנחירה דאטר הא דמי. כאבט״ה מיתה קודם דפריש ומאי טלתא, תלי׳ ובמיתה סגי דבנחירה גוי להו, אשתרו
 תני׳ טו. מאלי׳ מתה וה״ה בנחירה אבט״ה מידי להוציאה די כלומר אלא להו, אשתרי נטי מאלי׳ דמתה נחירה, דצריך למימרא

 ין יפה יפה ומדיחו יפה יפה וטולחו השחיטה מבית כזית חותך נפשה שתצא טן קודם מבהמה לאכול הרוצה כראב״י דלא
 מיהן שרי, נטי לב״נ מפרכסת כטו לישראל דשרי דבר כל קיי״לן והכי טותרין. ישראל וא׳ גוי וא׳ נפשה שתצא עד וממתין

לישראל
אשכול נחל

 אי אבל מסברא, סי׳ עצמו צ״ל: א לתיוח. סוכל סממנים מפזרין אס נ״ד דף כדאי׳ ורזיה סמא בדרי דאי דצ״ל נ׳ יוסר אבל רזיה,
 כשנפסק זו לבהמה אין א״כ בו התלוי וכל הקנה ד ב״ס. דצריכה איירי בבהמה ג ל״ב. ב מ״ד. ממנו, לאכול ראוי סמך אגמריה

 לשתטו שדרך קנה ודנקע בושט, דחלויס המטיס נקב מיטרף לא תו ושט נשרזט ומינה ה שרזיטה. מהני ולא א׳ סימן אלא הקנה
 אבטי׳ ן הקנה. כשנשרזט ט׳ אין נמי במטיס רזיות, לרזצי טרפות דאין הריאה מטרפא לא נשחט במקצת אי ו לטור. שקרוב תרזלה
 אמר הא נבלה, הוי לא ושט שחט וארז״כ גרג׳ נפסק ר״ל אמר מי הש״ס מדפריך ט תום׳. כפי׳ הכל .ה לקולא. ס״ט דף אפשט
 כאן ל״ק אר״יו אלא ומסיק בו, התלויים איברי׳ כל טס בדקולא כמונרז נפסק דרוב כיון כשרה ריאה נקבה וארז״כ הקנה נשחט
 סולין תוס׳ וש״ד, ג׳ הוריות מ״ב, נזיר י רזזרה. קודס לחרוצא לר״יו דרזקי בדקולא דמונרז כמאן דינא דהאי משמט וכו׳ רז׳ קודס

 השרזוט. בסימן ט׳ אין רובו ש׳ לארזר השרזוט, ברזלק אף נקב מטריף ושט רוב שרזיטת שקודם אף כ״ו סי׳ וטש״ך הרזליד ד״ה ל׳
 כמונרז ס״ל ר״יו אי אף להשיב יש ולטנ״ד הוא. הלכתא דר״יו ור״ל, מר״יו ש״מ הול״ל וטדיפא ל״ו יבמות כדאי׳ הלכתא לאו דר״ל יא

 וא״כ מ״הת, מותר ס״ש דס״ל ר״ל אבל שרי, ולישראל אסור דלגוי מידי איכא מי למימר דאיכא גוי, מזמנין אין לדייק ליכא בדקולא
 כיון מר״ל ש״מ אמר לכך שם, חוס׳ כמ״ש מידי איכא מי ל״ל ט״כ טליו נהרג וגוי ג״וטצ בשר משהו לישראל שרי דטמא באבמ״ה

 בקצור תמצא כ״ז יב מידי. איכא מי מטטס לב״נ מותר בדקולא שמונת אף לר״יו אבל גוי, מזמנין אין ט״כ בדקולא כמונת דס״ל
 רובו פנשתט טצמו בסימן אבל יג ור״אש. רמב״ס דטת שכן ב״י וכ׳ דר״ל הא ס״ל לא ורי״ף ר״ס שגס שס ומבואר במלתמות

 להם פרט כמי אי צ״א דף תולין בתום׳ צ״ל וכך טו ל״ג. יד תיותא. כל נפק הנפסק דסיי לטיל רבנו כמ״ש טרפות טוד אין
 הביאה בפסיקתא ד'תמוה וראיתי שמתה. אתר אלא אבמ״ה לאכול שלא נצטוו כונתס הנתירה, טל נצטוו דב״נ נתירה היינו ב״הש

 מטצמן טליהס קבלו שהס היינו אסורה ונ״ל לב״נ. אסורה מאלי׳ שמתה נבלה בשר פכ״א ת״ג ת״הד מאמר מאמרות יו״ד בטל
 שמתה פרש״י במקולין המת בשר שוקלין ואין וכו׳ כותבין אין ג׳ אלא מקיימין ואין טליהס ב״נ קבלו מצות ל׳ צ״ב תולין דאמר כהא

 מ״ו. רש״י כמ״ש נפש משיב נפש דכל וטטס שס כדאי׳ הגוף להבריא טוב נ׳ יציאת קודס הנתחך בשר טז .126 ת״ב וט׳ מאלי׳
לאכול אסור מליתה בלא הר״ן פי׳ יפה ומולתו לתוכו, נבלט וכשסותכו לצאת דמו הספיק שלא אתר, מנשר יותר קכ״א פרש״י ין

 באומצא 5*
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 שתצא קדם טבהטה שאוכל מנין דתני׳ שבכללות לאו על לוקין אין א פד״ט כדאי' נפשה שתצא קדם לאכלו אסור נטי לישראל

 ג טברין שאין ומנין ב בטורק הדם ועיין בשר תאכל לא ע״הד תאכלו לא אחר דבר הדם, על תאכלו לא ת״ל ׳ת בל שהוא נפשה
 טנין ס״ום לבן אזהרה ע״הד, ל״ת ת״ל יום אותו כל טועטין שאין הנפש את שהרגו לסנהדרין מנין ע״הה ל״ת ת״ל ב״ד הרוגי על

 ו. איכא טיהו דאו׳ אסור נ׳, שתצא האוכל לקי דלא נהי ש״ט ה, שבכללות לאו דהוי לוקה אינו ע״כ ואטרינן ד ע״הד ל״ת שג׳
 קודם מטנה הפורש . . ז או שנתנבלה טהורה וכן נשחטה לא בין נשחטה בין טמאה כגון בב״ח לישראל שרי שלא דבר ובל

 נשחטה בין הבהמה שטוזה לאחר אבל לת״ט, עור לפני שנ׳ לב״נ אט"ה יושיט שלא טנין ח כדתני' לב״נ להושיט אסור שמתה
 היתר שאין כל בדבר החמירו חכטים וט׳ כר״ל. קיי״לן דלא לב״נ אף מותרי׳ מעיה בני טמאה בין טהורה בין נתנבלה בין

דקפדי. לרבותא קחוינא ולא ט, כר״ל הלכתא דלטא שלה ב״ט לגוי ימכור לא שנתנבלה וטרורה טמאה כגון לישראל
 לא אי' ערובין ובריש לטרפה, וכן ואריא״ש א', חוליא ובה״א וכו׳ בשדרה חסרון י והאיכא וכו׳ בבהמה טרפות ואלו דין,

 ובגלגלת א', חוליא ובה״א חוליות ב׳ בש״א בשדרה חסרון דתנן וגלגלת שדרה כגון אהדדי דסתרי תרי בי כחומרי עבדינן
 וכן ואריא״ש פשוט, כסלע שהוא וימות החי מן שינטל כרי ובה״א יא, סלע משאר וגדול נירונית כסלע והוא מקדח כמלא בש״א

 חשיב לא ובציר גדול כסלע מגלגלת שחסר ועד ב־ח, משדרה שחסרו עד אוהל ט' שמטמא כב״ש בטומאה שמורה טי פי' לטרפה׳
 דסתרי. חומרי עביר טרפה, ועושה חסרון הוי בגלגל׳ בינוני וסלע בשדרה א׳ חוליא דחסרון כב״ה פ׳ טרפות ולענין חסרון לי׳

 יב וגלגלת דחוליא טרפות הביאו לא והגר״יצ הלכות וב' בסלע. ודגלגלת א׳ חוליא בחסרון השדרה טרפות לב״ה שמעינן מינה
 אחוליא אלא לטרפה וכן אמר לא דריא״ש דאמרי ואיכא יג. חוליא חסרון בכלל זה ואין טרפה חוליא וחצי צלע נעקרה אלא
 טן טנחבסה גרע דלא ברובא אלא גלגל' מטרף לא וראי אלא בגלג', חסרון והאיכא יד פריך טדלא ראי' ואייתי אגלג׳. ולא

 חשיב וכבר קרום, נקיבת עם אלא מטרף דלא בגלג׳ חסרון והאיכא לאותובי מצי דלא קושי' ולאו התם. לי' דקחשיב ברובה
 מחסרון לטפרך בעי לא בשדרה מחסרון דפריך כיון ועוד נקב. דבכלל דריאה פסולות מראות לחשב פריך לא וה״נ קש״ט, נקב

אייתו ותו מיני׳. ל״פ להכי בי׳ וטרי שקיל רן ובגט׳ במתני׳ אתפוש לא וימות החי טן שינטל כדי דב״ה דשעור ותו טז, בגלג׳
ראי׳

אשכול נחל
 האבלים ג קרבנית. של ב ס״ג. סנהד׳ א ס״ז. ע״ס שם דרך ומתמצה ממקומו נעקר הדס נפשה תצא שלא דעד צלי או כאומצא

 אא״כ ענש לא ד בהן. כבוד וא״נ עניהס חתאכלין שאין קאי ב״ד הרוני על מסתמא חבריהם, משל א׳ סעודה אותס שחאכילין
 אסמ׳ קכ״א חולין לרש״י ו הל. במשמעות הני כל ה עליו. שתהרגהו אכילה וסובא, זולל גסה, אכילה ל״ת והזהיר הזהיר,

 ע״הד ל״ת בכלל והוא בל״ת עובר ממנה והאוכל נ׳ שתצא קודס הש׳ מבית לאכול אסור דשחיטה: פ״א כרמב״ס אכל מדרבנן,
 וכשר אבר מפרכסת׳ ועדיין בהמה השוחט דמנכיס, בפ״ט מ״ש כזה יתישב אולי כאשכול. אסור מ״הת לדידי׳ הרי נוקה. ואינו

 כין ס״וע בהמה א׳ שב״נ ישראל, ולא חייב שב״נ ויש לב״נ, אסור אבמ״ה משוס לישראל שאסור כל לכ״ק אסורין ממנה הפורשי׳
 רשכ״א ותמה ע״כ. אבח״ה משוס לב״נ אסור ב״ס ישראל ששחט אע״פי ממפרכסת הפורש וכן אכמ״ה משוס חייב ב״ט טמאה

 בשר משהו כנון מלקות שאין אע״פי לישראל שרי דלא היכא כל הוכיחו החוס׳ ונ״ל מא״מ. משוס מפרכסת שרי לנכרי דמסקינן
 אחר משס הוא אס אף אסור נמי דלישראל אסור, ולנכרי שרי דלישראל מידי איכא מי לומר ל״ש במיתה, ולנכרי מטמאה, ג״וע
 הרמב״ס כ׳ שפיר להכי נ׳, יצאה שלא כ״ז ממפרכסת שנחתך בשר מ״הת לאכול אסור דישראל כיון והשתא כ״ד. עונש וליכא
 ק׳ לאכול אסור נמי דלישראל כיון מידי איכא חי דל״ל אכמ״ה, משוס לב״נ אסור כדינו ששחטה אע״ג חמפרכסת הפורש בשר

 כתחלה דלישראל כיון אבמ״ה מכח מתחלה שאסורו דלב״נ )ואפשר לב״נ נס הותר לישראל דהותר נ׳ שתצא לאחר אבל א׳ שתצא
 שמותרת מ׳ אלא שרינן לא כשרה דמפרכסת כיון נטרפה. או צ״ל אולי ז אסורו(. נפק לא מב״נ ע״הד, תאכלו לא מ׳ נאסר נמי

 אע״ג נכלה מידי לישראל לה דמפיק כיון מפרכסת כשהיא לב״נ ליתן מותר ששחטה טרפה לרשב״א אבל לו. אסורה והכא לישראל,
 כ״ב. פסחים ח לישראל. ש׳ אהני דלא שנתנכלה מעהורה או מטמאה מפרכסת אלא לב״נ אסור ולא לישראל, אבמ״ה ס״ך שבמינו

 המקשה. ב׳ פ׳ אשכול וכ״כ נ״ט סכהד׳ בדס אבמ״ה דאין חותר לכ״ע חחפרכסת היוצא דס לנוי לחכור אכל ומאור רשב״א ט
 קאי לא ריא״ש לומר מלבע״ד ויש דמתני׳, רישא אשדרה לטרפה וכן דריא״ש האי מסמיך דכחולין ז׳ ערובין כסמוך והביא ח״ב, י

 ט/ לחוד קרוס נקב וכבהמה הקרוס עס אלא כאדס מטריף דלא משוס לומר ואין יב ל״ח. בכורות יא תוס׳. כמ״ש אנלגלת
 המקשן לי׳ מדחשיב נינהו טרפות חרתי חוליא וחסרון חולי׳, חצי עס צלע נעקרה דטרפות יג כשר. עלאה נקב פ׳ וה״נ הרי״ף

 ונחכסה טו שס. יד ט׳• חוליא בלא צלע נעקרה כ׳ ואח״כ ח', חצי דצריך כרב שפסק סותרי׳ דברי׳ ובה״ג נחרי. ע״ב מ״ב והתרצן
 כחדא חשיב סברא למקשן ברירא דלא אף בעצם, החסרונות כל כחדא חשבינהו דא״ל טז וה״ג. רי״ף הביאו מ״ב שס ט׳ ברובו
 בנלג׳ חסרון דס״ל לפוס׳ נמי כן )וי״ל כחדא חשיב חסרון אבל בהו״א טובא לי בצרי חשכינהו כחדא דאי ה״ט דמתני׳, נקובי לענין

 הכ״י ל״ח. בכורות יו בעצס• וזה בבשר דזה כ׳, חשיב השדרה וחסרון שחסרה ריאה דוקא תוס׳ וכמ״ש מטרף( קרוס כלא כסלע
 לו שיש רמז על לסמוך ודומק נלג׳. ח׳ על דקאי ופרש״י מסלע כיתר כסלע שהביאו נ״ד בדף ר״נ על שסמכו ורי״ף הר״אש מתרץ

 דכהדי׳ פר״ח שהשעו אף קאי החופה אבשר דלחא הב״ח השיג וכך אנלודה, ולר״ת החופה כשר אנקדר קאי לחוס׳ לכ״ולה, פניס
ועוד הרי״ף וכן כסלע מטריף דלא ס״ל שהר״אש כטור לי וברור קאי. אנלודה ח״ל עדיין כשר, בב״הח כסלע ור״אש רי״ף כ׳

לא ח׳ חצי בלא לשמואל וה״נ חוליא חצי עס צ׳ אלא טרפות אין לרב אי׳ נ״ב דבדף הרי״ף ונ״ל חוליא. חסרון נמי הביא לא הרי״ף
 הייני לטרפה וכן דריא״ש הא ומשני ל״ח? חוליא חצי ש״מ לטרפה וכן ואריא״ש אחת חוליא ח״בש כמה חנן והא פריך ולשמואל ט׳

 לעניו כב״המד איתשל כי ומשני א', כחוליא מטריף לא דלב״ש ב״ש, חולי נכי ליחנייה ר״א מתקיף כפלי בשילהי צלע כלא אפי׳ חוליא
צ״ט נעררה אמר ככר נמי רב חסרון, כמה מחתני׳ ופריך ט׳ צלע נעקרה שח׳ הביא לחה חהר״ס והקשה .לחוחרא ב״ש והוי ט׳

יבמות רש״י ג״ל.כמ״ש והלכתא הן חדוש טומאה דיני ס״ל דרב כונתו לטרפה, וק אמר לא רב ות׳ עלי׳? ולפרוך חוליא חצי עס

 ק״ג
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 ולענ״ד כאיסר. עד תחסר כטה גרגרת גבי כמו תפחת כמה ילפרש והו״ל קשי׳ט, נקב ולא גלגל׳ נפחתה א כשרות באלו מדתנן ראי׳
 נסדקה נטי דקתני ועוד לה, תני ולא ברובו טנחבסה הוא דכ״ש ט' ברובו נפחתה דעכ״פ ניחא מי לדירהו חרא בדבר, תשובות ב׳

 השעור פרש לא גלגלת בנפחתה י״ל ותו למטה, וא׳ למעלה א' חוליא שיור שצריך אתטר ב ובגט׳ כמה, עד תני ולא כשר גרג׳
 קט״ל דנפחתה ומתני׳ הוא, דט' פשיטא וימות החי מן שינטל כדי ב״ה דאטרי וכיון וב״ה דב״ש פלוגתא באהלות דאתפרש משום
 והרי ויטות החי טן שינטל כדי דאטרו טהא מוכח וה״ג מטריף, כסלע ודאי אבל בט}ח, שפוסל כמו בגלג׳ פוסל אינו משהו בנקב

 ראי׳ משם ארשב״א וחיה קרויה של הדוק לה ועשה גלגל׳ שנפחתה בא׳ ג בול בעין ומעשה ח״ט כמוהו שאין כל בידינו כלל
 ובין מכות, בו יש אלא מידי חסר דלא כיון ט׳, ברובו שנחבסה גלגלת ש׳ דאטר והא ד. מתה מיד הצינה ימות שעברו כיון

 ואם ו, לכסלע טצטרפין החסרונות כל בט״א אינו אפי׳ בכסלע וחסרון ה. אבעי׳ אפשטא דלא ט' הקיפה כרוב ובין גובה ברוב
 מטריף א׳ חוליא וחסרון ט. נטרף כ״ש בנקב הטים ועוף ח וקטנו גדלו לפי משערין דכעוף לן וחזי . . ן כמלא ביניהם אין

 חכמים לנו נתנו שלא להטריף אין א׳ חוליא בחסרון נבראת אם מיהו מהם. יוצאות צלעות שאין חוליות פי׳ כפלי, בשילהי אפי׳
 והיינו וימות, החי טן שינטל כדי מטתני׳ למדנו החוליות טרפות ועקר לריאה, אית אונות ה׳ שאמרו כמו לחוליות קבוע מספר
 תטמא לא שדרתו י חוליות י״ז אלא לו הי׳ שלא אדם לטיטר מסתבר ולא חסרון הוי מש״ה ונתמעטו, ונטלו חוליות לו כשחי'
 דמי, שפיר טחלי תרין משתכחין כי הלכות ב׳ כ׳ .יא להטריף אין חוליות ביתר או בחסרון נבראת אי טרפות לענין וה״ה באהל,

 דרואין בו פוסל שנקב בסוטכייהו טחוברין טחלי תרי אי אפי' לדעתי' וחוינא יב דמי כנטול שכ״י אסור כבדים ב׳ נמצאו ואם
 היתר כלומר יג כנטול יתר שפי׳ טי ויש מרבותינו. ק׳ וכך מזה זה נפרדים אפי׳ מטריף כבדי׳ ובב׳ כולם, נטלו שניהם כאלו
 חברו של הסוטכי׳ ומקום הא׳ נטלה ואם בסוטכי׳ דבוקי טחלי תרי כגון טרפה ט' עושה זו נטילה ואם מקומו, עם ניטל כאלו
 לחומרות לחוש וראוי כשרה. וחיותה מרה במקום מחוברים אינם או יחד מחוברין שאין כבדים ב׳ אבל וט/ בסוטכי׳ ניקב הוי עטו

 א״דא ספק מידי לצאת דחייבין טז דסתרי חומרי תרי טשום בזה ואין באחר, דבק שאינו אע״פי טו רגל ביתר וכן יד ב׳
ין. יתר שכל נכונים הפרושים שב׳ ואפשר

א׳
אשכול נחל

 ב״ש קולי גבי ליתנייה דר״א הא מיושב ולהכי מיה. הבהמה אבל שלמה השדרה אין מוליא בחסרון די״ל לטרפות, ללמוד ואין ק״ג
 כסלע שחסרונו וגלגל׳ מוליא דין רי״ף הביא שלא בזה ומיושב לטרפות, ושדרה גלגלת דין שייך דלא לק״מ דלרב פריך, דלשמואל

 צלע בלא מוליא ט׳ שהביא הר״אש )מיהו חוס׳ כמ״ש מייס דהרבה כסלע בגלג׳ מסרון הוי טומאה לענין דוקא כרב דס״ל כב״ה,
 עליון קרוס נ׳ ר״ח בשס הביא והוא חוס׳ כח״ש הקרוס עס דס״ל בגלגל׳ מסרון הביא דלא והא לטרפה, וכן דאריא״ש לי׳ אי׳ ע״כ
 מן שינטל כדי ב״ה דברי וכן בסמוך רבנו שהביא ע״ב נ״ז גלגלתה שנפמחה בול בעין ממעשה לרי״ף קשי׳ ואי בבהמה( ט׳ לבד
 סברי דהמתירין ל״ק בול דעין מברייתא נ״ד דף כסלע ר״נ גבי כ׳ הר״ן נמי? טרפה ע״כ הוא למות דשעור וכיון וימות המי

 אי דפליגי היכא כל לרשב״ץ ש׳ ביבין והובא הקשה הרמב״ן הדבר באור ג״ל אברייתא. פליג מתגי׳ כשר, גלג׳ נפמתה במתני׳ מדקתני
 לה עשו שלא מפני או במקרה שמתה אמר המולק ואעפ״כ מי, שלא ומצאו שבדקו ות׳ יב״ח? מי אי בדקו לא למה לא אי טרפה
 ודלמא יפה מהודק הי׳ לא שעשו קרויה של מידוק דלמא א״ר, בול דעין ממעשה והשתא ומיה. סמא בדרי אי דגמירי רפואה

 כשרי׳ שהס דברי׳ וכמה בעי מיהו רפואה דמתיר, למאן אף ונמצא הגלג׳. נפמתה מכשיר כשרות דאלו דמתני׳ כיון מתה, במקרה
 לק״מ והשתא רפואה. עושין אין אס מתה מ״מ כשר׳, בכוליא שלקתה מ״ג תוס׳ כמ״ש לחיות אפשר רפואה ע״י דוקא אבל

 במדוק למלאותו ל״ש מיתה דלאמר טומאה, לענין חסרון הוי לכן מת כ״כ ינטל אס הוא כן ודאי וימות, המי מן שינטל כדי חאהלות
 מיה. טרפה לת״ק אבל טרפות דהוי ס״ל שניהס ד נ״ז. ג מ״ה. ב נ״ד. א רפואה. ע״י תמי׳ באס תלי׳ טרפות לענין אבל ש״ק׳

שיש בנקבי׳ וכך לשעור, מצטרף נמי השלס נקב כמלא לנקב נקב בין אין ואס אולי: ז טפח. שליש וסלע מ״ה, ו נ״ב. ה
הטעס לרבנו יא פ״ק. אהלות י״ס, הוא הרגיל ומספר י נ״ו. ט ל״ד. עש״ך ח הכא. וה״ה ל״ד סי׳ בגרג׳ חסרון בהן
 ב׳ להטריף יד רמב״ן. יג נ״ח. יב ברייתו. מחמלת מסר כאלו פי' דמי כנטול יתר וגס ולצלעות, למוליות קבוע מספר נתנו שלא

בס״ד מ״ד מולין כהא סתרי אי כסיל מקרי ודאי א׳ בנושא טז נ״מ. טו נפרדין. שהן אע״ג ב״כ ולהטריף בסימכי׳ דנוקין טמלי
שמסרו עד אדס שדרת שמטמא א׳ בגוף ואינס דסתרי מומרי לחרי ז׳ בערובין דנקט וגולג׳ שדרה מיהו שרי. לש׳ בין לרב בין

 כב״ש מס׳ לעשות אא״ל כב״ה, דהלכה כיון י״ד ר״ה חוס׳ למ״ש נימא כסיל? נקרא למה מספק א׳ במוליא בהמה ומטריף ב״מ
 החס פריך להכי דסתרי, ח״מ דהוי כב״ה, למומרא לעשות לו אין א״כ כב״ש, עישה מש״ה כב״ש להכריע ידע ואי ר״ל, אמרי דכ׳

 ידע ואי כב״ה, לפסיק כב״ה דהלכה ידע אי ממ״נ, איכא מ״מ למומרא, אזיל מס׳ לומר שיש אע״ג דסתרי, עשורי חרי דעשר לר״ע
 היכא חוץ מומרוח ב׳ לנהוג רשאי ומספקא ב״ה, ס״ל איך מספק ר״ע ומשני אהדדי, סתרי הוי כב״ה במקצת ופ׳ כב״ש להכריע
 כרב הלכתא ד״ה ל״ו נדה חוס׳ וכ״כ וכו׳ כך אומרין והללו הואיל ב״ע דאמר נ״מ בכורות וכ״מ מ״ד, כחולין א׳ בנושא דסתרי

 ולולי כמד. למיעבד לן אית וב״ה דב״ש בפלוגתי׳ דוקא ומ׳ כ״ז, שס ומהרש״א הלכה, כמאן דמספקא כיון למומרא וכלוי למומרא
 תודה ולממי הוצלה שלא פסח בשר ל״ו דבזנמי׳ מ״ד, דמולין כהאי א׳ בגוף דסחרי חומרי חרי התס מפרש הייתי בערובין פרש״י

 טמא בשר שאכל לטמא דמי ולא לטהורים ניתר דאינו כיון טומאה משוס עליו א״ח להדיוט ולא לגבוה לא חזי דלא כיון הורמו שלא
ויוצאת לנ״ה טרפה היא הרי א׳ מוליא מסרת בהמה הקריב אס לפ״ז פי״ח. פ״המק רמב״ס כמבואר מחיריו קרבו דשס דלוקה
כשרה לב״ש אבל בו, כשהחרו טרפה משוס אלא ט׳ משוס לוקה אין ממנה טמא אכל אס ולהדיוט לגבוה מזי׳ דלא וכיון לבה״ש

ב״ד בפני שלא והרג א׳ מוליא ממנו שחסר רוצח וכן דסחרי, ת״ח עביד וטומאה טר׳ משוס ב׳ דלוקה ומאן טומאה, מ׳ ולוקה
שטרפה כיון הרוצח פטור לב״ה פטור, נומ״נ א׳ מוליא ממנו נטל ואס חייב, להמית כדי הכאה חברו והמכה ע״ח, סנהד׳ פטור
רא״ה. דעת וזה ניטל, האחר וגס עמו ומקומו הוא כנטל יו מ״ב. ועתוס׳ ופטור מיתה כשעור מנרצח נטל לא ולב״ש הוא,

מ״ה
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"רמסה2 ^"ר עי ככבדא דכבדא במשהו כריאה דייאה א הוי 0 דרב 'טשמי אטיטי א

שהו?ב הו^דכו לחוטרא נקטינן וכהגר״יצ כריאה. ודכבדא ככבדא, הריאה מתני ב״ח מר ברובו, אמר וש׳
 א א הכי אמר א^ ר״ה ג? כר״ה הותרה נשחטי• ניטא הספק כיון להו הקשי׳ איכא ובש״ד. ב גלודה

 * תוהו 1ה?נשח ״א׳> טחיים היתה ותאשהריע בההוא אבל כלל, ריעותא בה הי׳ לא בחייה וא״ל שחיטה קודם ריעותא
גבי ב אפשי היכא וה״נ א/קמםפ 1טטריפי בדק ולא שכח אי בדיקה, דבעי׳ היכא וכל ד, חוקה שאין בוטן חל ככר

אשכול נחל
חזרחד6ד*ודי* ",^ת^תמלן "^ר3 יבא נדפם ״חוברי לשלשה מתפצל לחזה נכנס שקנה לאחר מ״ה א

 4.״ -/ ׳ י $ ״ מהנטרפח מיתר קג״י דחלב בפ״א קיי״לן אבל להכשירה, אחזקה סמכינן לא מסיים ריעותא נולד ר״הפ
 שמולר גט\י״ח וע״פי דודם יח^ר 7 אסזיןה זמינידמור 'ט ודאי דטחס ף6 כשרה ןעדי שהיחה לומר שאפשר זמן כל

ויש טרחה ם׳ דרוי ריילו 0 13ה ^חטחאי טתה ססר ^}רי בהמוח( רוב מ׳ חזקה דהוי דעקר י״א מולין
׳ " ;,.4^ $ מש / ??3 הואר׳זר וסחסנ אלד רננו שומ" למפרט. מטריפין מחזקה פ״א יצאה אס דס״ל ארשב״א

_ ר13ט.ש ים1ר\ 'ש3 כ ,הטי׳' אמזקחן. להו דמוקמינן נימא אי טרפה ס׳ בהס שנתבשל הכלים דין מה לדון
1ד4ח ^ כל ל״א ׳כ דרש״י ןהלש היתר חזקת מ׳ הכלים להתיר שאץ לריעוהא חרתי מ׳ למפרט
4״4- ,ר״ר ׳1 .1ץא4?מ;,י2אמ א3ה כל משוי כודאי לריטותא דתרתי כיון ברור וזה חזקה. לטהרות שיש אף טמאות

$ י,.ה 7סמ ולא ודאי טמא הבית י/לש דאמר הא י״ח ורמב״ןנדה מהו? הוא
 ? . ן \ ׳ 3 (?ת:ו3 לאב עצמה׳ כשלי׳ הבית אלא ולד השלי׳ טס שאין מלמדת זו חזקת שאין לשלי׳ הבית חזקת לצרף
,■א * בי214 א ס יתר בטהיחן הטיסה מחזיקין אלו מדות ב׳ טהרה, בחזקת וטיסה בטיסה מטפח אינו

׳ה 4 סז״ נקשה היכא הכי מר^ דלא ורלמל יש ל׳ד •פהטר היתה לא שהבהמה מלמדת אין הכלים חזקת ה״נ נימא זו
אמר הא כ ס לרא טמוקי מיס ובתשו׳ הראשון. ס׳ בתר נגררת אינה הכלים דחזקת וי״ל ס׳ אלא טרפות חזקת ליכא הכא אבל

הספק בו שנוא הדבר על אלא דנין אנו דאין ל״נ( ודבריו )טמהר״ם חזקתן על טהרות העמד ולא חזקתה על אשה העמד נדה ריש
 הנמשך דבר חזקת מצטרפין ברור בו אין אס אבל אחריו, הנגרר בדבר משגחינן לא הברור על להעמידנו רוב או חזקה בו יש ואס

 אך דנין, אנו הה, שנולד הדבר על אמת והשיב ע״ח, מקוה העמד אדרבה פריך שפיר ע״ח טמא העמד במקוה דא׳ והא עמו,
 אף הוא שכן ונ כודאי. לעשות ומכריע טמא ח׳ מצטרפין שפיר ואחאי וחסר לפניך שחסר מקוה בחזקת גדולה ריעוחא דיש כיון
 מטמאינן אדס נכנס השבוע ובתוך שבוע אחר שחסר נגע הקשו ב׳ נדה דחוס׳ הראשין, בענין ס׳ שנולד אמר בא השני ענין אי
 נגע אבל מעט מעט להתמסר שרגיל אתרע מקוה חזקת וחרצו ודאי? טהור והוי דגברא טהרה וחזקת לפניך מסר נימא לי׳

מתמסר הנגע תשובות ב׳ כ׳ ׳שטמא. גז״ה שנכנס קודם נתמסר ואי־ הבית מן הכהן ביציאת בחזקתו ואוקי א׳ פעס מתמסר
זמן לקודם אתרע לא נגע חזקת לתרוצם ממהר״ס, החום׳ פרוש ולמדתי בת״ר? דאזלינן ממנו נלמד איך גז״ה ואי וגז״ה? פ״א,3

לא טמא ודאי הוי הבית הכהן כשטמא כיון כ׳ לזה ודאי, טמא ולמה חזקה להדי חזקה ואוקי חזקה נמי לגברא הלא קשה עדיין
אתא כי במקוה, כמו ריעוחא נגע לחזקת הוי אי אבל ר״הי, ט׳ כל כמו כודאי הספק לעשות הוא דגז״ה גברא חזקת לה מרע

 טומאת ולפ״ז טהור. ודאי התירה יסודי שלפי מה טמא שהתורה ול״ל טהור, ודאי ועשהו בנגע לריעוחא חרתי הוי גברא מזקח
 שנכנס קודם מה זמן הבית טומאת שחזקת אף ש״מ זה לחרוץ שהוצרכו וכיון גז״ה. טמא ודאי דגברא הא אבל חזקה, מכח הבית
 דלית ומסר שנמדד במקוה 1 לחלק אנו צריכין רא"ס סברת לפי והשתא אחריה. שבא אחר דבר חזקת לה מרע מ"מ גברא

 חזקה לי׳ דאי׳ פגומה שנמצאת בדוקה בסכין 2 ודאי ועושה דופי בה שאין גברא טימאת חזקת מצרפינן ואתאי דחסר חזקה לי׳
 הכלים בח׳ משגחינן לא ודאי אופנים אלה בכל נבלה, ס׳ עושה דבהמה, אסור מ׳ שכנגדה, החזקה תום/ כמ״ש כמקוה אתרע דלא
 הרמב״ס הספק. דאתילד בתר הבא טהרות חזקת על משגיחין לפעמים 3 ברורה. מ׳ שהיא דבהמה אסור חזקת אחר נגררת אלא
 מ״למ וכ׳ תלויות. טהרותיו באיזה יודע ואינו בא׳ וטבל פסול וא׳ כשר א' מקואות שני פ״ב( מקואות )תוספת׳ דמקואות פ״י

 נגע לא ס׳ נגע ס' דדוקא ודאי, טמא אינו נמי )בר״הי מקואות בב׳ משא״כ לריעותא חרתי התם טמאות ודאי שנמדד במקוה
 אלא דליכא כאן מכ״ש ודאי לטמא ע״ח טמא העמד אמרינן חזקה לו שהי׳ במקוה אס יוסף בראש מאד ותמה מסיטה( ילפינן
 אס אלא בחשבון בא לא אמריו והבא הספק בגדר ראשון שנכנס הדבר על אלא דנין שאין נימא, עמוקי׳ מיס ולס׳ טמא? מזקח

 לחזקח דעתך תשיח ע״כ ואתאי, דמסר מאד רעועה חזקתי מסר במקוה והשתא האמת. על מעמידנו מזק יסוד בראשון נמצא לא
 האמת אל באנו דכבר אחריהן הבא טהרות חזקת לצרף ואין ודאי ועישיס דמקוה גדולה וריעותא טמא מ׳ לך ויש דאדס יומא

 המקואות על דנין אנו אין מקיאות בב׳ אנל ואתאי, וחסר לפניך חסר הרי לפניך, טבל ול״ל ע״מ טמא דהעמד ברורה בחזקה
 דמסר דמקוה כריעותא לא )אבל ריעותא קצת יש זו לחזקה אבל בח״ט, העמדנו ואמרינן האדם על אלא פסול ומי כשר מי שידענו
 הטהרוח לעשות כח לה אין מ״מ הוא, טמא דודאי ונהי לפניך הכשר גס הרי לפניך פסול מקוה הרי וא״ת לפניך טבל הרי ואתאי(

 מסר השתא די״ל ריטותא כ״כ אין שלו דלמזקה נגע גבי בנדה חוס׳ למ״ש דומה זה והרי טמא לודאי בפ״ע חזקה להס שיש
 ספק מ׳ שנאסר דבר לומר אפשר והשתא חזקה. להדי חזקה דאוקי גז״ה(. לאו )אי מספק אלא טמא אינו לבית טהור וכשנכנס

ספק אלא אסור חזקת לנגדם עומד שאין חזקתן בתר אזלינן כליס לענין מחיים, ריעיחא דגולד דאתרע כיון בת״ח אזלינן דלא ט׳
חזקה, ל״ל דבהמה לשטתס כ׳ י״א מולין דחוס׳ סברתנו נגד ראי׳ ולכאורה עש"ך. הבהמה ומכשירין בו מקילין הרבה ונלא״ה

 כ׳ למה וקשה מבוררת, שאינה חזקה על להעמידה שאין אסירות כולן טרפה ונמצאת א׳ ונשחטה בהמות מכמה גבינות עשו אס
דומה, אין ובאמת מזקה. לה שאין בבהמה הספק שנולד כיון דאחרוח כשרות מ׳ מהני דלא לאשמועינן ע״כ נהמות? מכמה

מלתא מדא החלב שנתערב כיון ועוד טרפה ודאי דהשתא חזקה נמי לה אית דמעיקרא חזקה לחוס׳ דל״ל לבד לא זו דבהמה חדא
 הוא
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 בחתוכא קטינא במחט וכן א זיקא טפקא הלא אע״ג טריאה שהסרכה חוששין ובריאה בדופן ריעותא וליכא הסמוכה ריאה גבי

 ופריך נפולה, ולא הוא ג שיגדונא אטרינן בתרייתא כרעיה דשדרן אמרתא והאי ב, מספק טטריפין לגיו קופא אפי׳ דכבדא
 ןכו ^אן לחוטרא טאסור יותר בהיתר לטתלי דליכא היכא אלטא ל״ש, הש׳ חוט שכיח שיגדונא ומסיק אפסק, הש׳ חוט ודלטא
 ו התערובת ובפ׳ מע״לע שהה דלא משום ר״נ וטרפיה לאוריתא דנפל ה חורא וההוא ד טרפה בדקה לא אי ודרומה נפולה
 ונן1,ךת שןנרא ׳ום בא^כ וספק שיסתאבו. עד ירעו כולן באחרות נתערבו ואי בדיקה בלא תקנה ל״ל בדיקה שצריכה נפולה

 דרם כי ועוד גדול. עוף לרדוף חתול דרך ואין טפי שכיח נטי וקניא עופות רודף שהכלב טפי דשכיח התם שאני ז בכלבא
 שתיק איהו אי דרוסה לס׳ חוששין וקיי״לן בהם. שנטרפת איברים כנגד הבשר האדים לא שטא ודאי טרפה לאו אכתי החתול
 א£ר יגי1,דפ ן:ון חיותה ׳ובמ מרה ׳במ כזית צריך ט אטרינן ובכבד בדיקה, בלא שרי׳ לא מ״ט . . ח אע״ג מקרקרין ואינהו
 חוץ מצד בדקה בלא אף כשרה, א׳ מצד ב״הב בעובי שנמצאת מחט י דאי׳ הא דפרשו חכמים לט׳ וחזינא הלכתא. אתמר
 ולא א׳ טצד תחוב מחט אי שאומר ויש יא הותרה נשחטה אטרינן ריעותא בדאיכא אף מיני׳ וגמרי לק״ד, חיישינן ולא כשרה
 בבדיקה דדוקא כשרה מצ״א דאטר הא דפשיטא טלתא הכותב ולי מחוץ. בדיקה א״צ יב הבשר בצד או דם בה שסריך קחוינן

 למבדק ל״צ ואי וטרפה, ק״ד עלי׳ ומצא רבי והפכה ב״הכ בעובי שנמצאת מחט ר׳ לפני שבא עובדא אייתי ר״ע דהא חוץ מצד
 להפכה צריך טצ״א נקב אם קט״ל טובא היא, מתני׳ בדבריו חדש שלא קטתטה אביי ותו הפכה, בהאי ר״ע ומקט״ל הפכה למה

 דהכין וכיון שני, בצד ק״ד בתר א׳ בצד נקב אם למבדק דצריך פשיטא ט׳, צדרין דטב׳ כיון לאביי לי׳ פשיטא נמי הא אלמא
 טרפה בדק לא ואי בדיקה וצריכה בגט׳ ואמר כשרה ושחטה מע״לע שהתה יד נפולה גבי תנן דה״ג . . יג תידוק לא הוא

 שכ' הלכות לב׳ וחוינא סיטפונאה. קיימי אי למבדק דצריך ומסיק כשרה, כקיתון שנשפכה ריאה טי אי׳ וה״ג למעלה, כט״ש
 אי אבל דרוסה לס׳ חוששין טו וז״ל אולינן, הותרה נשחטה חוקת בתר אסור אתחזק דלא היכא כל מחיים ריעותא באתילד אף
 ממסמס יו אשי רב בי אוזא בר דההוא וכשר מחיה כלבא או קניא אמרינן דטא דמסטם ציפרא ואתא דנפק שונרא חזינן לא

 אחרןח כותחתי עם שנתערבה חלב של חתיכה כגון הכי אמרי׳ כי לחומרא? אסורא ם׳ ואמאי מחיה, קניא אימא ואמר דמא קועי׳
ירז תני׳ )חסר(. כתבנו לן דמסתבר מה ואנן עכ״ל מחזקינן לא אסורא אחזוקי אסורא, דהוי יימר מי הכא אבל הכא, אסורא י דודא

אשכול נחל
 מ״הת. היתר נעשה שעה כ״ד אמר אסור בליעת בהן שיש ואך נינהו מילי תרי והכלים הבהמה אבל האסור, מלב תכשר ואיך הוא

 הל׳ שא״י חשומט איירי דרשב״א ראי׳ ואץ רי״ח, רשב״א מתשו׳ אב״י אפי׳ כליס לאסור ראי׳ מביא ח״ג מהריב״ל ובחשו׳
 והובא רמב״ן מ״ש ודע וצ״ע. ק׳ הערה בטו״ז א׳ סי׳ ועפ״מג מע״ל אמר בכליס להקל יש ולפענ״ד אסור. חזקת והוי שמיטה

 להו ומוקמינן הקטנות אפי׳ הבאות הקרובות כל מכירין דאנו אע״ג קרובות, נהס שיש הנשיס בכל דאסור הא ל״ה סי׳ א״הע בב״ש
 הבהמה על הלא חזקתו על סכין העמד בהמה גבי למימר ס״ד איך א״כ ומקשים לו, מהני הקרובות של מזקה אין פנויה, בחזקת

 בדחוקים. נכנס וי״ו סי׳ ובנו״בי מזקתו? לה אהני מאי א״א, חזקת איכא הא קייס, שהוא בחזקת לה ניתנה כ״ח גטין דניןוכן אנו
 באות אלו הא לפנינו, לדון באות שאין לפי לו, מועילה לא הקרובות חזקת רמב״ן דברי שכך יראה ס״ד גטין ברשב״א המעיין אבל
 ואשתו והבעל והבהמה הסכין אבל עכשיו, לידון ירצו לא אולי בס׳, בגדר הבאים כדברי׳ נחשבות שאין והיינו מכוחן. מותר הי׳ ודאי
 ב״ח אזלינן מחיים ריעותא נולד אפי׳ שקול טרפות בס׳ ויבמות בחולין תוס׳ דמ״ש נו״ן סי׳ האמרוני׳ מ״ש אבל הס׳. בכלל כולם

 ורבא, אביי דמסקו למאי אבל דרבה ולאוקימתא ביבמות להו״א אלא כ״כ שלא דשכימי, משוס אלא לדרוסה חיישינן ולא כשרות
 אפי׳ הבריא שמא א״ח כעולא שפסק ג׳ סי׳ פ״ג מר״אש כן ל״מ לענ״ד מחיים, ריעותא נולד אי ב״ח אזלינן לא שקול בס׳ אפי׳

 והיינו עכ״ל תוס׳ שפרשו כמו כשרות מח׳ לה מפקינן מש״ה ושכיח, לדבר רגלים שים דרוסה לס׳ דמיישינן והא וכ׳ בעי לא בדיקה
 דעת וכן וש״ך כרמ״א ולא מהר״ם וכמ״ש מכשירין היינו הקול ס׳ בדרוסה הוי אי באמת חוס׳ שדעת דס״ל אלמא ע״ב, מ״ג בסוגי׳

 בדף הבריא שמא מוששין בושט קוץ לו ישב דקיי״לן ממאי ראי׳ הניא דלא והא ורבא. כאבימי מ״ח א לקמן. רבנו הביאו ה״ג
 דשכיס נקב נראה ולא בושט קוץ בישב ידעו מהיכן לי ברירא לא באמת אבל יותר, האסור דשכיח ל׳ יבמות כתוס׳ דס״ל מ״ג,
 דלא נשחטה לא דלמא היתר בחזקת נשחטה למימר ליכא נקב שמא הס׳ בושט קוץ דבישב ל״ק דמעיקרא נ״ל ע״כ והבריא. שנקב
 לא ה״פ אבל ראי׳ אין ושט דרך הנבלעים רוב שם לרש״י נכנס. ושט דרך שמא ב נבלה. ס׳ והוי הושט לנקובת שחיטה מהני

 טעמם ונ׳ מ״ט( וסי׳ הגו׳ בחלל מחט נ״א וסי׳ מחט, גבי מ׳ סי׳ וב״י רוב, מ׳ ודאי ולא טרפה ס׳ בחלל מחט מ״א )ס״ס ס״ל
 נ׳. ב״ק ה נ״ג. נ״א, ד ירך. כאב ערוך, ג׳ שיגדונא נ״א, ג במ״א. ולא לושט הדבוקי׳ במעיס נמצאו ושט דרך הנבלעים דרוב

 בס״ט. מחמרינן וכה״ג א״וא, בכל דמספקינן לשחוט חקנחא ל״ל בקדשים בדיקה, צריכה נמי הלכה למ״ד והיינו ע״ד, זבחי׳ ו
 הארס נכנס לא דלמא דרס אי ואף מקרקרין ביעותא ומ׳ דרס לא שמא ס׳ דאיכא אע״ג צ״ל אולי ח הנמשך. וכל נ״ג חולין ז

 ישב ד׳ סי׳ בא״ט ור״אש ראב״ן אלא כן כ׳ לא להדי׳ יא יא. מ״ו. ט חוס׳. בדיקה מהני ד׳ לודאי אף ומה״ט שמטריף, במ׳
 בחוץ ב״הכ בדק לא אס בדיעבד אסרו וטו״ז והב״י בב״הכ, ומכ״ש בעי לא בדיקה אפי׳ הבריא שמא א״ח פסקו שט ב! קוץ לו

 כהא דצ״ב איכא כשרה טובא כשרה, א׳ מצד דאמר והא צ״ב, ודאי כ׳ בחדושיו אבל האחרוני׳ מסופקי׳ וברשב״א ,,א מצד בנקב
 אפי׳ שם אי׳ דהא דס בלא ריעותא נקרא דלא טעמייהו יב בבדיקה. רבותינו ומפרשי מ״ח, דף בדופן, תלינן בדופן מכה איכא
 ,בי למסרך מידי דליכא משום ק״ד בלא טרפה דעלמא דנקובי )אע״ג נעשה שלא״ש בידוע המחט על ק״ד אין אס צדדים מב׳ נקבה
 מנקבה הי׳ לא כן ולולי מחיים, לנקב התחילה דודאי ריעותא דאיכא צדדים ב׳ שאני בדיקה דבעי ואע״ג מחט( איכא הכא אבל הדס

 נכנסת שלא״ש וקרוב אכלי קוצי ברייתא חיווי הני דכל מחייס ריעוחא מקרי לא זה בפנים ק״ד וליכא א׳ מצד אבל לעבר, מעבר
 נ״ג יו דרסה. ס״ה טו כרבנו. שכ׳ עטו״ז מ״ז, טו נ״ו. יד קאמר. דבבדיקה כשרה, מצ״א בברייתא מדא׳ יג א׳. מצד ונקבה המחט
מ״ט. יח לחומרא. דאזל בכ״ס וה״ה שתיק והוא מקרקרין אינהו אי דשכיח ל׳ יבמות כתום׳ דרוסה לס׳ דמוששין הא צ״ל ולה״ג

 לר״יש



טרפות. הרבות האשכול, ספר 40
 קרום כל אף ונקלף קרום הקרב המכסה מה אומר ר״יש הקרב על אשר החלב כל ואת הקרב את המכסה החלב את

 אינו טהור חלב שעל דקרום בקל, טמנו שנקלף החלב על קרום שיש הדקין שעל וכ״ש הקיבה שעל חלב להביא ונקלף
 שמונח הבשר מן החלב נמשך וע״י הבשר מן המפסיקו טמא חלב תחת דק קרום יש ועוד חתיכות. חתיכות אלא בקל נקלף
 תותבי׳ מתרגם לעורו שמלתו שמלה, תותב פי׳ ונקלף קרום תותב המכסה חלב טה ורע״א א ר״יש איירי לא ומוה כלבוש, עליו

 תחתיו יש קרום ונקלף קרום בקל, ונלקח עליו יושב אלא כשומן בבשר ודבק נסבך אינו זה שחלב תושב, גר לשון וי״א למשכיה,
 ע״י הבשר מעל ונקלף עליו שיושב תחתיו קרום שיש ע״י הבשר על כשמלה שיושב חלב כל אף בקל, הבשר מעל נקלף ידו ועל

 וכדאי' אמה כאורך עליהם מתפשט המכסה החלב הקיבה מן כשיוצאין שבתחלתן הדקין שעל חלב להביא אותו, כשטושכין הקרום
 אין אבל עליו קרום שיש אע"פי הוא תותב לאו הקיבה חלב אבל הדקין שעל חלב וזהו גרירא בעי באמתא מעיא ריש ב בג״ה
 שמתפשט הוא, ונקלף קרום דתותב גרירא בעי מעיא ריש ג הלכות וב' ר״א וכ״כ בו מהודק אלא טקיבה שמפרידו תחתיו קרום

 ד הדפנות שעל למעוטי ובת״ב לגופי', א"הק המכסה החלב דאת דרשי דקרא מגופי' לאו תנאי והנהו הקרב. שעל חלב עליהם
 לו שיש חלב כל ר"יש דרש החלב כל ואת מרבוי אלא ה, בכרת וב"הב הטסס שחלב למדנו הקרב על אשר ואכ"הח ומסיפא

 נטי אכילה לענין מזבח גבי דקריב תרבא כל ז הלכות וב׳ ר״א וב׳ ו. ונקלף קרום שתותב כל ור״ע הקיבה כחלב ונקלף קרום
 על אשר ואכ"הח פריסותא, היא דא הקרב המכסה דקריב תרבא ניהו והי כ׳. דהקרבה בעניני אכילה דא׳ ואסור הוא תרבא
 מפרשי ט מרבותא ואיכא ק״וג. תותב זה שאף המכסה לחלב דדטי משום ח כרסא? דכולי ומ״ש וב״הב, הטסם שעל הקרב

 אי לן ול״נ ,יא . . ככובע העשוי חלב ודאר״ג י החלחולת והוא הכרכשא והוא התחתון טעי ריש גרירא בעי באטתא מעי׳ ריש
 יג בהלכות וב׳ המכסה. אצל יותר הקרוב ולמעט הטעים שבסוף מה לרבוי טה״ת ותו יב, הול״ל חלחלת או כרכשתא ריש הכא

 טהור חלב יד רב א׳ טהור. חלב הוו וסתמי מינקב וכרכשתא כנתא ואי סותם לא טמא דחלב טרפה דתרבא פירוסא מינקב כד
 דכוותי׳ חיה חלב וכן מהידק ולא ככובע שעשוי סותם אינו שטהור אע״ג כרכשתא וחיטי דליבא וטרפשא סותם אינו טמא סותם

 בטבעו אבר אותו על הגדל טהור חלב ודוקא הלכתא, הכין סרתם שבה חלב שאר אבל טהידק דלא סותם לא אסורה בבהמה
 טהני לא סותם ושומן שנקבה ריאה אבל מעליותא, סתימה הוי הנקב על תמיד דיושב כיון סותם שעליהם ושומן שנקבו כדקין
לאחר וטתפרד יפה מהדק ואינו הוא אחר דאבר סתם דלא נ׳ בריאה נקב סותם הלב שומן אם וכן טו הריאה בעור שומן שאין
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 מלב דחמעט ר״ע אבל מקינה, שמפסיקו תחתיו קרוס אין הקינה דחלב המלב ל סע הקרוס ונקלף קרוס הפרוש ודאי לר״יש א

דא״א תדע לן, איכפת לא עליון ונקרוס נקל נקלף הוא ידו ועל עליו המלנ שיושב התמחון הקרוס על ונקלף קרוס הכונה הקיבה
וכן מבשר נקלף שתחתיו קרוס וע״י כשמלה החלב פרושו ק״ונ תוחב אבל ותותב, ונקלף קרום הול״ל קאי, עליון קרוס על ר״ע

 כן אינו חלב ושאר העור על כשמלה הקרב על שפרוס כלומר שמלה תותב מפרשי׳ יש כ׳: בת״כ וראב״ד בת״ה. ורשב״א בעור
 הבשר לבין בינו מפסיק שהקרום וי״מ כ״כ, מחובר שאינו ממנו ונקלף דק עליו יש קרוס מעע, וכאן מעט כאן מתלקט אלא

הפלוג׳ בו ותלו בזה הטור עם חולק רש״י שאומר מי ויש כן. פרש לר״יש החלב, שעל קרוס על שקאי מרש״י שמ׳ ומה ונקלף.
כלל מהודק הפריסה עור ואין תחתיו קרוס ואין בכרס מהודק זה חלב הבנתי ולא אסור, הפריסה תחת חלב אס לר״י ר״א נין

 חלב, הל׳ ה״ג ויקרא, פ׳ פ׳ ג צ״ג. ב טמא. הפריסה תחת חלב פ״ז ולרמב״ס קליפה, צריך אין ממנו הפריסה עור וליטל עליו,
 מעוט דצריך וטעמי׳ בפסוק ב״פ ׳דכ דרש מקרב ד לקמן. ועי׳ הקרב חלב אליהס שמחובר כ׳ ועוד בראשן תותב כ׳ נמי ורש״י

 מוקם להכי פי׳ ירש״י וב״הכ להמסס הרבוי מוקמינן הוי להמסס, קרא לאו ואי ו צ״ג. ה הוא. דתותב וסמ״ג בפ״ז ר״אש כ׳
 רבנו כמ״ש ק״ונ דתוחב המסס נכלל ממילא ק״ונ שתותב מה כל מואת דמרבינן כיון וקשה בו, דבק המכסה שחלב אהמסס קרא

 שמרבה דמה נ׳ ויותר רבוי׳ צריך להכי טפי דממעט הו״א תותב, נמי האי ולמ״ש הדפנות שעל דממעט משוס ואפשר בסמוך.
 כל ואת מפורש מקרא שלומד מה אבל בח״ש, כמו ברמנ״ס מכ״מ מ״למ כמ״ש ומלקות כרת בו אין דקין, חלב כל, ואת מרמז
 אמר מעי ריש ועל כרת, ענוש אמר המסס שעל חלב גבי צ״ג בגמ׳ מכוון וזה כרת, בו יש המסס שפרושו הקרב על אשר החלב

 ואת מוי״ו למדנו הדקין שעל חלב כ׳ ע״ב ו׳ שס )ורש״י מ״כ לא הדקין שעל חלב מיעט ג׳ מהוריות אבל ברמב״ס. וכן גרירא בעי
 שחלב נשמע מדבריהם ח שם. ז ממנו. שנתהוה פי׳ רש״י, הוא הקרב דחלב צ״ג, שם חייבין טחול דד שעל קרוס אבל החלב( כל

 מכולי מ״ש דהקושי׳ ול״ל אסור, הכרס חלב כל לר״א כרסא, דכולי מ״ש קושי׳ מאי דאל״כ במרדכי, כר״א ולא מותר הפריסה שתחת
 לחלב קאי תותב אי ר״א שהקשה ומה ונקלף. קרוס תותב דהוא משוס משני דמאי המסס, על מיוחד קרא ול״ל דאסור כרסא

 הקרב שחלב והיינו תותב נראסן להדי׳ כ׳ ורש״י רבנו שהביא וה״ג שאלתות הוא, תוחב לאו גרירא בעי מעיא ריש לחה הפריסה
 שומן עצמו במעי ודבק הקרוס סתחת מה מבואר )וממילא נקלף תחתיו קרוס שיש וע״י תוחב 3חל ואיחו עליהם מחובר עצמו
 חיטידכרכשתא, בגח׳ ופי׳ סותם אינו צ״ל: אולי יא נ׳. חולין י וראב״ד. הגאוני׳ ט רבנו. כמ״ש רמ״אסי׳ס״ד( כמ״ש וכשר הוא

 אלא טמא שאינו טהור מלב שם הכרכסחא סוף כנגד והוא חיטי שעשוי במקום ל״ק הוא? טמא דחלב לי׳ חפוק ק׳ פרושא ולהאי
 אשר החלב וכל עליהן אשר הקרוס חושכין אלא ומכרכשחא מקינה היוצא ממעי חלב כל מסירי׳ שאין כ׳ שהכלבו ועוד בראשו,

 הקרוס. על היושב הקרב חלנ עם דבקות לו ואין עצמו ממעי והוא כשר שומן הוא הקרוס שתחת מה אבל ניטל ממילא עליו
 יא3מ'ש ןנ׳ ב<״ע ׳נ כדא,׳ טפח בסעור היינו ומינקב הכרס החופה בשר על כונתו ונ״ל טרפות הל׳ יג ע״א. נ׳ ע״ב מ״ע ע׳ יב

 ואינו עסוייכמיטי הוא דלחטה הכרס, כנגד כרכשתא שבראש בחלב מיירי דודאי טהור, כרכשתא חלב כל סס״ל לראי׳ ה״ג כאן
 לא שומן סאותו מגין, אינו הנקג על הרבה שומן לפעמים שיש מפוטמים עופות ב״ע בחשו׳ כ׳ יפה תום׳, טו מ״ט. יד סותם.

 איך שנרב וכיון נקב, בלא ס׳ דאין אף לרס״י סרכה דמכשירין הא כ׳ הר״ן שיוסר, בכך מה כ׳ ונדגמ״ר יוסר. וכשיוכחש בחולדה,
סרכה1 להעלות סראויס ויש טרפה, והס ס׳ להעלות ראויין שאין נקבים שיש מעולם, טרפה הי׳ לא זה נקב אומרין אנו להכשר, תחזיר

 ואותן
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 שנקב טפוטטות ובאורוות ב, סותם אינו הלב על תטיד ששוכב אף קט״ל סותם, אינו דליבא טרפשא בשמעתין דאטר והא א ומן
 דטתקיים אע״ג מכה ע״י שעלה וקרום רב, פטום ע״י אלא להעלות בטבעו שאין לסתום ראוי עליו העולה השומן אין שלהם ושט
 שנקובתן איברים בשאר ה״ה קרום, אינו ד וריאה בושט שעמ״ט קרום וט״ש ג. דמי מעיקרא וכנסתר לסתור סופו רבים ימים

 זי מדקתני בריאה אהני דלא דדייקינן דטהיכא מחוור, ולא קרום אינו דאדכר וריאה בושט דוקא דאטר ו מאן ואיכא ה מטריף
להכשר, שחוזר פסול זה הטרפות לכל נטי דייקינן קרום, שאינו בריאה שעמ״ט קרום למעוטי להכשרו שחוזר פסול זה כ״ש גבי

וקרומין, סרכות טובא שכיחי דבריאה משום אלא נקובי, שאר מכל טפי דאמעטה לאו ריאה, למעוטי דקאטר והא לא, טרפות אבל
פסולי כל התם וחשב דאזיל ושט רבה ודנקט ריאה, אלא אימעט לא הא שא״ק, בושט שעמ״ט קרום ח לרבה מנ״ל ואלת״ה

דטטרפי נקובי דשאר לטיטר ס״ר ולא קרום! ועולה בושט קוץ נקיבת שכיחי ט אכלי קוצי ברייתא חיווי הני רכל כיון ועוד ושט,
טתכשרי

אשכול נחל
 ר״ן, עכ״ל ס׳ בו עלה שלא נקב חעריפין לכן לנקב, נקב בין בקיאין אנו שאין אלא ,,ס שעלה קודם אף נערפו לא מעולם ואותן

 מלתא איגלי הפיעוס, ע״י וסותם עליו שומן עלה זה שנקב וכיון סתימה, יקבל לא ערפה שהוא נקב כל בנקבים, אומר אני וכן
 בבירא, שומן סתימת נפל ואלת״ה הכשרי׳, הנקבים מן שהוא נודע כבר השומן, יוסר כשיכתש בכך ומה ערפה, הי' לא שמעולם

 בבירא, קרוס אינו מ״מ שעלה קרוס דין נפל לדידי׳ אדרבה תמוהים, דבריו עכ״ל. שומן ויסיר תוכתש שמה למיתש איכא לעולם
 מר״ן, ראי׳ שמביא אדא קרוס, על ולא תלב על כונתו לומר ואין מד״א. ולא משומן לא סתימה יקבל לא ע׳ שהוא נקב כל נימא
 עדיף. בשר מ״ו סי׳ ולעו״ז פ״ו רמב״ס סתימה, לענין שוין והלב ובשר בשר, הוא הקרוס ועוד מיירי, קרוס שהוא מסרכה והוא
 בהמה. בכל ובחולדתו בעבעו תלב שיש במקום אוששין אנו אין ליחא, החלב, יוסר כשתוכתש למיתש איכא לעולם דאל״כ ומ״ש
 אונות שב׳ מתקיים ן כסדר ב אבל (מתקיים שאינו קרום אינו מ״מ קרוס וכל שכ׳ קמהדר אריאה הר״ן ליתא, מר״ן, ראי׳ ומ״ש
 להעלות שראוי שנקב מעולם ע׳ הי׳ לא סרכה בו שעלה כאן מ״מ להכשר, אוזר ע׳ ואין וע׳ נקב הוי הסרכה שקודם אף זיקות מס

 מודה ודאי אבל וסזק( הולך וקרום מתפרקת ואינו זע״ז מגינה כסדרן רש״י וכ״כ אונות ב׳ ע״י המהודקת )פי׳ כשר כסדרן ס׳ בו
 לבדו הקרום שלא לפנים שורות איזה הר״ן וכ״כ מ״מ, עלה כקרוס ערפה שהוא כסדרן שלא סרכה בו לעלות שראוי נקב הר״ן

כיון יכשר סרכה בלא אפי׳ א״כ מקשה וע״ז סותם, שבצדה עצמו דאונה משוס אלא מ״מ, קרוס הוי דא״כ כסדרן מכשיר
ידעינן לא אך כשר, בכסדרן קרוס להעלות שראוי דכל מכשירין הוי ק׳ שיעלה ידעינן הוי אי ות׳ כסדרן? ס׳ בו לעלות דאפשר

 מזה נדייק לא א״ו אבל כפרש״י, לעולם יסור שלא עלי׳ מגינה שסברתה כסדרן מסרכה אלא דבר דלא בעליל נ׳ יעלה. אס
מתולדתו. בו שהשומן אבר אוחו אלא סיתס שאיני מ״ו סי׳ ורמ״א ורבנו חוס׳ וכ״כ סתימה, הוי בחולדה שאינו סלב שסתימת

דס״ל משמע הוא, אסר דאבר ערפשא לאשחועינן צריך מאי מקושיתו ב מהני. אסר לאבר אף וה״ג ורמב״ם לרש״י וכב״י חוס׳ א
 סתירה ומשעת לסחור, סופו אבל רב זמן לסיות אפשר קרום שע״י הרפואה מסכמי שמעתי וכך ג כב״א. סותם עצמו הלב שומן
 מ׳ אלא יב״ס סיה שאינה מעעס ולא ע׳ מהלמ״מ יתרת ברשב״א ודוגמתו ע׳, להכי יסחר מחי יודעין שאין וכיון יב״א, סי אינו

 בריאה שעמ״מ קרום אמרו מה״ע ונ׳ עכ״ל. ימים כסול שמרבה אע״ג ניעל כאלו יתר ע׳ סי, אינו ינעל שאס וכל דמי, כנעול
 סתירה ובחר דמי, כסתור לסתור סופו שידענו כיון אבל דסיה, אפשר הקרוס עס ודאי אלא ? יב״ס סיה אינה בפשיעות לימרי א״ק, ובושע

 ואל עי״ש. סוחס קרוס נמצא אס יב״א אינקב אי ס׳ גבי מהני דלא ד׳ ס״ק בעו״ז ל״ג סי׳ דפ״מג ספק בזה אפשע סיה, אינה
 נסתם אפי׳ ועוד הנקבי, נסתם דלא איירי החס כשר, יב״ס שקודם מה לרשב״א אף המכה בהוגלד פ״א הש״ך ממ״ש חקניעני
 הושע לנקובח וסיששין דמא קועי׳ ממסמס ראינו אי אבל יב״ס, ע״מ קרוס שיתקיים כ״כ שכיס דלא ע׳, נעשה יב״ס בתוך מסתבר

יב״ס, בתיך נעשה מיב״ס, יותר שסי׳ כיון אמרינן ולא ריעוחא, שנולד מיום הסלב מעריפין באמת עליו, וקרום נקב נמצא יב״ס ואסר
ומשם מקום ובאותו אבר באותו יב״ס תוך פ״א שנערפה משנאמר הקרוס, ע״י כ״כ וסי׳ הי׳ קועי׳ שמסמם מזמן סברא דיותר

 מ״ס סי׳ בעור במגיה כנזכר פרש להוציא בכרס מצלעות למעלה ביחד שנחסבה בהמה שהתיר א׳ מורה ע״ד והשבתי .הקרוס בא
עבסי. דפרעי היכא אלא אינו הפנימי כרס נ׳ סולין כמ״ד שהלכה ש״מ שסיה שראינו כיון מגיה ע״ר עצמו וסמך ג״ש עברו וכבר

ספק וכאן הרשב״א חודה בס״ע ארי׳, לא הא משוס אומר ואני יב״ס, בערפוח מהני דלא מרשב״א ראי׳ והביא סמחו שפך והב״ס
 ומנ״י נ״ז ופלחי פר״ס כמ״ש דרבותא פלוג׳ או במציאות ס׳ בין סלוק ואין מספק לסומרא ואזלינן גמ׳3 הלכתא אתמר דלא הוא

 נ״ב ומשמע פנימי הוי עבסי דפרעי היכא דוקא ס״ל בר״ה כרבה והוא ורחב״ן דעעור כ׳ בסדושיו ורשב״א להקל הורו ובנהרדעא
 אי אפשע לא הסופה בשר כ׳ נ״ב דבדף ספק נמי ולר״אש הכריע לא והרי״ף פנימי איקרי הכרס דכל ס״ל לא נמי אשי דר׳ ע״ב

 כשמואל לה מוקס עצמו בכרס דמחני׳ דנקרע משום ע״כ אלא סיצונה רוב נקרע קחני בהדי׳ מתני׳ אפשע, לא ומאי קרוע, ברוב
 קרוס לאס״ז נמצא שנחסבו בהמות דכל מיב״ס, ראי׳ אין לפמ״ש אבל יב״ס, מהני הוא דס״ע וכיון לקמן. אשכול וכ״ד אשי, וכר׳

 נמצא לא אס אלא יב״ס דנקובה ערפוח לס׳ מהני ולא לסחור, שסופו כיון ערפה ומ״מ לאיות, יכולה קרוס וע״י הנקב, שסתס
 בשנה טרפה נעשה דלמא ראי׳ דאין לישני ב״ש, דסיה סזקה משוס דלתא מפרה י״א דף לחוס׳ מ״ק א״כ קשי׳ ואי נקב. על קרוס

 וכיון לר״מ, אפי׳ סיישינן לא דת׳ למעועא הש״ס ידע בח״ר אזלינן דלא בהו״א דאף מהרש״א דכ״כ לק״מ ? קרוס ועלה נקב ע״י א׳
 נקב ע״י שנערפה לומר מע״רת ודאי יב״ס, מתקיים אינו ובהרבה קרוס, עולה נקב ע״י שנערפו ובמעוט ערפוח, בהמות דמעוע

 ננד״ד אבל מע״דמ. הני כל א״ו מפרה, קושי׳ ומאי ביתרת ולרשב״א סי ע׳ מעוע למהרש״ל תדע ב״ש. וסיה קרום בה ועלה
 ערפת יכולה קרוס שע״י שידענו כיון ראי׳ זה אין יב״ס, שסיה מ׳ מעריף לא זה שנקב להסליע אין קרוס ועלה הכרס שנקב שראינו
 שאינה לראי׳ יב״ס איות בנד״ד שאשב בתשובותיו א־ס אכמת הרב על אני וחמה לסחור. שסופו לפי כע׳ נדוניח ומ׳'מ לאיות, נקובה

 וראב״ן המפורש רק להביא דרכו וריאה בושע רק הביא לא והרמב״ס רא״ה. ו הל. באצר נקב לאפוקי מעצמם ה מ״א. מ״ג, ד ע׳.
סם. ט ח״ג. ח ח״א. ז בה. נשבה שרות מפני חסני לא בריאה ולל וניקב אוזר ופעיא דאכלה כיון קרום חהני לא ושע כ׳

 א״א 6 ח״ג
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 למחיצתו חוץ שיצא בשר אף היתר לה אין שנטרפה כיון טרפה מה א בהטקשה אמר גופא רבה דהא קרום עלה כד מתכשרי

 ב בהם וכיוצא ס׳ וכבד שנקבה וטרה סותמתו ודופן שנקבה בריאה סתימה דמהני והא למחיצה. חוור אי אפי׳ היתר לו אין
 מתקיים. אינו לאח״ו המכה על שעלתה סתימה אבל ממנו, יוה ולא הנקב על תמיד שמונח האבר ע״י מעיקרא סתימה הוי הני כל
 שאינו מצינו דלא כשר, קרום ע״י נקב נסתם אי לן וחזי מזיקו, כבדא לגו דעייל דאויר ט', דכברא טרפשא אינקב אי בהלכות וב׳

 ומתקיים קרום להעלו׳ שדרכן ממיתות שאין מכות כשאר והוי טרפות אין הטרפש נקב אבל עצמו, מצד דטטרף בנקב אלא קרום
 דאקשתא בגט' כל׳ק וה״ג משבחא ר״א כ׳ ד הקיבה שעל חלב — ומתקיים. ג קרום ע"י שטתרפא היד ע״ג במכה כדחזינן

 אמי א״ר אייתרא ועל כר״יש בבל ובני הוא תותב דלא באייתרא א״י ובני בבל בני פליגי כי הוא, תותב דקצת דאסור, ל״פ כ״ע
 אבל דאייתרא וה״ט כותיהו, וקיי״ל היתר בו נהגו נהנים הקיבה שעל חלב אר״א כ׳ והגר״יצ אסור. בו נהגו והכא ה מקמצין

 אינהו אר״נ וכך אסרוהו, בבל בני ומ״ט (קאי אדאייתרא לל״ק היתר נהגו דההוא אייתרא, התיר למה ול״י עכ״ל אסור דאקשתא
 בני בתר טילי בכל ואנן לאכילה, אסרוהו ומ״ט ז שפיר דטהידק סותם דודאי ו בתמיה סתים לא טיסתם ולדידן אכלי, א״י בני

 . . ח עומדים וב"ט יושבי' מורח ובני מוריד ולא מעלה לא אומרין א״י ובני לתנור קיסם משליכין בבל דבני כהא גרירי, בבל
 דאכלי א״י כבני לפסוק הרב דעת ואי אסור. בבל דלבני וכסייה, אויא ר׳ על אייתרא אכל רבב״ח . . ט דסמכא לאו ול״ב

 הפנימי׳ כרם איוו הגר״יצ כ׳ )חסר( י כולו אכלו לא א״י דבני מיני׳ דשטעינן מקטצין אמי דר׳ הא להשמיט הו״ל לא אייתרא,
 כרבה, הלכה מ״ד איכא הכרס א״ר החופה בשר חיצונה ואיזו הפנימי׳ כרם הכרס כל ולריב״ח יא טבחי דפרעי היכא בר״ה רבה

 מההיא לבר מפרעתא בכלל ותנאי דאטוראי שעורי כולו אטיטר דפרש משום כרבה דפסק טאן ולענ״ד .הכריע ולא כריב״ח, ואמ״ד
 דתלטודא וסתמא בתרא והוא יב הוא דאטיטר ואתרא דובה כותי׳ עבדי ובנהרדעא רבים נגד יחיד ריב״ח והוי ודריב״ח, דרב
 קאי כרם אכולא דטתני׳ הפנימי כרם ואי יג הכרם רוב את החופה בשר דשטואל הא דמתני׳ מהנך לבר בהו וקחשיב יח״ט נקט

 וחיצונה הוא מפרעתא דמתני׳ הפנימי כרס אלמא מיח״ט, חדא ובציר קאי החופה אבשר הכי בתר דתנן החיצונה רוב נקרע הכי אי
 בשר אי לי׳ אבעי׳ לא נטי אשי דר׳ וג׳ אחריתא. טרפות דשטואל החופה ובשר החיצונה רוב נקרע קרי בצלעות ממנו הנחבא
 קאי אכרם אלא החופה אבשר לאו דטתני׳ החיצונה רוב דנקרע כרבה לי׳ דמסתבר משום אלא יד נטול או קרוע ברוב החופה

 כריב״ח והלכה ברובו הכרס רוב החופה בשר חיצונה ואיוו פניטי׳ הכרם כל כ׳ הלכות וב׳ מפרעתא. אלא פנימי מקרי דלא
טו. נטול ברוב ולא קרוע וברוב

 בפחות חבט דיש טע״לע, שהה דלא כיון ר״ג אסריה שחטיה מאריה אול לאריתא דנפל תורא ההוא טן הלכות ב׳ כ׳ 0רךן
 בור רב אמר כ' הפרה ובפ׳ איברים לרסוק לחוש נפילה שעור כמה בא״ט הזכיר שלא הגר״יצ דעת וכ״ג ין. טיו״ד

 בור על העידה התורה להבלו, ולא לחבטו וא״ת יט, לחבטו וכ״ש להבלו אמר ושמואל יח להבטו ולא להבלו התורה שחייבת
שהלכה וג׳ בדינא כש׳ הלכתא מ״ד איכא חייב, ולש' פטור לרב כא בר״הר גובה דעביד ביניהו, מאי כ צמר של ספוגין מלא אפי׳

כרב
אשכול נחל

 מ״ג דך ע׳ ב ט׳. הוי לא מעיקרא קרוס להעלות שראוי נקב כל איברים בשאר הר״ן סברת כעין דס״ל צ״ל ולרא״ה ס״ס, א
 ממנו מעע ונטל דאייתרא אכל א״י מבני הוא ה נ׳. ד ס״ד. ס״ס וכ״ופ מ״ו עטו״ז סוחס נמי ט׳ סלב זה בנקב ג נ׳. מ״ח,

 נמי לל״ב וע״חוס כפרש״י ו בגמ׳. כל״ק והוא באייתרא אסור נהגו בבל בני אבל כפרש״י, עליו שוכן הקרב שסלב מקוס למעלה
 כשמלה ויושב תותב שרובו מהידק דלא סיחם אינו דטחא מ״ט הוא, טמא סלב שלל״ק אך סותס שלכך מפרש ז דר״נ. הא מתוקס

 והוי טהור, חלב ודאי לר״ע וכאן סותם ולר״ש פלוגתא גופא טמא דחלב כיון ועי״ל ע״ב, נ׳ הגמ׳ וכ״מ תותב, שאינו מהידק והאי
 נמשכים ב״ב אחר אנו ומסיימי א״י, בני ובין בבל בני בין הדברי׳ מן א׳ ל״ח, ע״ז עתוס׳ דקיסס האי ח הסתימה. להתיר ס״ס

 ובמערב בישיבה מזרח בני עונין וצדק אמת דבריו כל הפטרה בב׳ כשמגיע פי״ג סופרים דיושבי׳ והאי מא״אס, פי״ז וברמב״ס
 ס׳ ובסוך ק״ד. פסחי׳ עתוס׳ יושבי׳ אנו ואעפ״כ לעמוד דראוי ומסיק וכו׳ וב״מ ב״מ ממחלוקת א׳ וזה וכו׳ אתה נאמן בעמידה

 וב״ב בק״ש עומדי׳ א״י בני והראשון: ,ומנהגים בדינים א״י לבני ב״ב בין חלוקי׳ נ׳ מונה מהרש״ל מכ״י ארוכה מגלה לב״ק יש״ם
 ובדאקשחא כר״ע דקיי"לן שרי לכ״ע דאייתרא דאמר ול״ב צ״ל: ט לזה. האשכול שכוון ואפשר בביתך, בשבתך טעמא הדא יושבין
 התירו ומ״מ כל״ק פסקו ורמב״ם רי״ך נמי דס״ל ב״י קושי׳ י אי׳. נ״א דבפסחיס דסמכא לאו הצדדין מן תותב שהוא פליגי

 דאייתרא ופסקו מלאכי, ויד ק״נ כמ״ש כל״ב לפסוק ורי״ך רמב״ס דרך ולענ״ד כר״ע, דהלכה עבדו יתרה חומרא דנ״ב דאייחרא
 מקמצין, אמי דר׳ הא כי בגמ׳ מסיים זה לשון ועל כפרש״י הוא תותב דקצת משוס אסור בבל ולבני ביאקשתא כ״פ (כר״ע שרי לכ״ע
 אלא שייך דלא ל״ב, בתר אמי דר׳ האי הביא לחה כפרש״י )דאי תותב שהי' במקום מקמץ אבל אקשתא לדידי׳ ומותר מא״י שהי׳

 דרבב״ס, ומעשה׳ א״י, לבני דזה מקמצין, להביא הוצרכו ולא אסור כולו ואקשתא שרי אייתרא בבל כב' ורמב״ס רי״ך ופסקו אל״ק(
 )וק״ק הוא דס"ליתותב וכב״ב דאקשתא היינו חקריבין הקיבה שעל חלב דמע״הק פ״א הרמב״ס ומ״ש מעשה. הי׳ באקשתא לל״ב

 לסלג לה חוקי ר״יש לכהן? שנותן הקיבה שעל החלב לרבות יתרה ה״א הקיבה קל״ד חולין אמרי׳ הא אסור נמי דאייתרא לר״יש
 שפותחין המקום כל ע״ב, נ׳ יא אוכל(• סאיט מחנה נמי הגז דר׳ עורות, למשוח מותר לאכלו אסור אס אך ועי״ל עי״ש הקרוש
 הכלס ׳ ר'ט ב<״נ יד מ״ב. חולין יג י״ז. ב״מ יב החיצונה. כרס בצלעות והנחבא הקרקע, הרואה והיינו הכרס

 לשמואל, אלא אבעי׳ לא דליידי׳ נג״ב נ״ב םיא דר בע,/א אפשט א״כ החופה אבשר ע״כ ר״הח נקרע במתני׳ דקתני א״כ פנימי
 ברי״ך'. שמ״כ ח״ח עב״י נטל כ״ש א״כ נקרע פי׳ ואי כשר, נקרע א״כ נטול, דא״א נטול ולא קרוע ברוב ברונו החיצונה רוב מ״ש וזה
 חבטה משוס ונא מזיק׳ והוא לבור הבל דעבד משוס יח אמה. אנא עמוק אינו אריתא ין נ׳. וב״ק נ״א עחולין טרפות ה׳ טן

גבוה חל כא חייב. אפ״ה חבטה דליכא כ החבטה. עביד דאיהו יט עולס. קרקע ע״י ממילא נעשה דזה קשה, דבר על שנופל

 ועלה
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43 טרפות. הלכות האשכול, ספר

 רבא אותיב טיו״ד, פחות חבט יש קסבר אלטא ר״נ, טרפיה מארי׳ שחטי׳ לאריתא דינפל תורא ההוא א. לסיועי׳ ר״ח דתני כרב
 ב, הבלא בי׳ דלית משום לא ר״נ א״ל חבטה, בי׳ דלית משום לאו ט״ט פטור שור לתוכן ונפל טפחים מיו״ד פחותין הי׳ תנן לר״נ

 כר״נ להרב ם״ל אלטא עכ״ל לנוקין הבלא יש אבל למיתה, הבלא אין א״ל הבלא? לית הא חייב, בו הווק קחני הא הכא אי
 פטור לתוכו מתוכה ונפל טפחים יו״ד הבית מן גבוה רה״ר היתה מברייתא לר״נ פריך דהא וצ״ע חיישינן. טיו״ד פחות לנפיל׳ אף
 דר״נ ה״ט אלא ומסיק יו״ד? ל״ל טי״ט פחות חבטה יש ואי חייב, לתוכה מתוכו ונפל ט׳ יו״ד מטנו ר״הר עמוקה ג, המעקה מן

 נטי בוי״ו להמית׳ כדי י״ט דקתני מתני׳ ואלא מחבט, קא מיו״ד אשתכח יו״ד, דהוי וי״ו, ואריתא ד׳ לארעא עד דתורא טכריסה דסבר
 גופי׳ דר״נ כיון דהרב טעמיה לן וחוי טיו״ד? פחות חבט אין נטי לר״נ דמלתא לטסקנא חזינא ד. לבור איגנדורי באיגנדור מתני׳ סגי?

 מיו״ד, פחות איכא חבטה לר״נ ם״ל אלטא הבלא, בי׳ דלי׳ משום אלא לא, מיו״ד, פחות חבט דאין משום לאו דרבא אפרכא מהדר
 אחבטה דס״ל ה, דשטואל אליבי׳ גם דר״נ דינא האי לאוקטי תלטודא דדחיק ממאי לתלמידי׳, בהדי׳ דפרש מאי שבקינן לא להבי

 כיון י״ט כרסא נפל שלא באיגנדור, דאיירי טיו״ד פ׳ חבט דאין טי״ט פחות דפטריה דטתני׳ טעמי׳ צ״ל ע״כ ולדידי׳ מחייב, נמי
 לרבא הכי ר״נ אהדר ומדלא וי״ו. לעומק נפל אפי׳ י״ט כרסי׳ דנפל רגליו על בעומד דר״נ וטלתא י״ט, עמוק אינו הנפילה שמקום

 על עומד אפי׳ אלא דאיגנדור משום לאו טיו״ד פחות דפטרי׳ דמתני׳ וטעמי׳ מיו״ד, פחות נפל אם אף חבט יש באיגנדור אפי׳ דס״ל ש״ט
 מחייב לא י״ט הבית מן ר״הר עמוק' לא אי ברייתא קשי׳ ואי אהבלא. אלא אחבטא מחייב דלא יו״ד עומק דליכא היכא פטור רגליו

טי״ט ופחות מעקה, ועשית חדש בית תבנה כי דב׳ רחמנא תלי׳ דבבית דמעקה טעמי׳ אלא חבט, אין דבפחות משום לאו במעקה,
דדרך יו״ד, חללו בפנים דאף רחמנא, קרי׳ בית י״ט גבהו מבחוץ דאם לתרוצי איכא . . ו מיני' דל דגט׳ וקושי׳ מקרי, בית לאו

 דכתיבנא ומה י״ט. גובה לפחות להם יש ורובא אזלה, בתי רובא בתר והתורה קרקע, לאשויי טפח חצי או טפח בגוואי לחוק
 חבטה, משום נטי דבור דס״ל דשמואל, אליבי' אף דר״ג הא לאוקמי אלא נקט לא דתלטודא ז ופשורי עקולי הני דכל הרב דרעת

הא איכא, חבטה נטי מיו״ד פחות ולר״ג לא ופחות מחייב אי״ט דקתני מתני׳ ואלא אר״נ פריך מאי דאלת״ה לן, מסתברא ה"נ
אין דלנפילה ראי׳ ועוד ח. מחייבא לחוד דאהבלא וכרב אחבטה מחייבא לא דהתורה דפטור דטעטא לעיל למתני׳ טתרצא כבר

 דנפולה׳ ופרטי כללי כל דמפרש היכא כי טיו״ד, לפחות יו״ד בין ט מחלק ולא שתק ותלמודא נפולה, דין עקר ט׳ אלו דבפ׳ שעור,
 מכריסה י״ט י מדעתה שלא לנפילה דמצרכי להלכה הפרה פ׳ מסקנת דנקטי טרבותא ואיכא .לנפולה שעור אין אלטא מדשתיק
 משום אסירא יב פם יו״ד אריתא עטיקא או איגרא מידלי אי ידיעא בדלא טאיגרא דנפל חיותה רא גדולות בהלכות וכ״כ לארעא

 חייא רב בדיקה, א״צ הלכה בעיא, ודאי בדיקה מע״לע, א״צ עמדה אריא״ר בבדיקה. כשרה ושחטה מע״לע שהתה ואם א', רסוק
 לית והאידנא ב״א כר״ח בדיקה שצריכה ובלבד כשרה וטסגיא וקיימא הגג מן נפלה בהלכות: כ' צ״ב. וו ואחת וו אחת בא״א

 המחמיר אחר תורה באסור ורחב״א ריא״ר דאפלגי דכיון ל״ק דהליכא ותקנתא יג יב״ח באשהויי אלא תקנתא ולית דבקי מאן
 ולכך קדשים בהמות בשאר נפולה דנתערב לה מוקי ר״ל יד התערובות פ׳ מדאי׳ אצ״ב הלכה כרב פסקו רבותא וכולהו אזלינן.

ירטי׳ ור' ינאי ר׳ ואטרינן בדיקה צריכה הלכה טו טע"לע צריכה עמדה דקסבר בדיקה, להם אין דמחיים שיסתאבו עד כולן ירעו
לא

אשכול נחל
 פסוח אפי׳ בי׳ אי׳ מבטה אבל ב הברייתא. רי״ך מביא הפרה בפ׳ לקמן א מבטה. אלא הבל דליכא ומת ונפל השגר עליו ועלה
 עמוק אינו ואס לבור סמוך כרסו על שוכב השור ד ממט. הנופל יפל כי דכ׳ ג כרב. מבטה משוס מייבה לא התורה אבל מיו״ד
 כל בב״ק שלנו ברי״ך שמ״ש תראה ומכאן שפירא. מהר״ס בהגהו׳ מזה קצת ה בוי״ו. די ע״ר עומר אבל י״ט, כרסו נפל לא י״ט,

 לא תקרה דל י״ט מבחוץ דהוי נמי השתא בית, הוי דלא משוס אי דפריך ו רי״ך. מר׳ ולא הוא הוספה באיגנדור הש״ס מסקנת
 ומ׳ לימייב? י״ט שמללו עד מבפנים טפי ומק י״ט הוי לא מאבראי אי אך א״כ י״ט בפנים דהוי מגוואי לי׳ דמק ואי י״ט, בפנים הוי

 עקומים. דרכים ל״ד ע״עז דמוקי, חרוצי ז מי״ט. פמות מבט דאין אלא בית הוי לא מי״ט דפמות משוס לאו דטעמא מסיק זו קושי׳
 במ״א. ועשירים במקומן עניים ד״ת הוא רגילות דמסיימין אלא ד״ה בתים׳ י״ד כריתות ע׳ מוכרמח ראי׳ אין ט רשב״א. קישי׳ ח

 הנדון מענין הרמוקי׳ מפסוקים דלמדין שבתורה מקראות על אלא קאי לא החס אבל ה״ה, דר״ה פ״ג בירום׳ הוא הזה והמאמר
 נ״א. מולין נפשה דאמדה משש אין קפצה דמדעחה י עדיפא. בדוכתא סוגי׳ אות מ' ויד תוס׳ על שמשיג ע׳ סי׳ ועשג״א

ובה״ג בשמו׳ רשב״א וכ״כ קיירא ר״ש ד׳ מביא ועתה גאון, ר״י ד׳ והוא מי״ט פמוח מבט יש הלכות ב׳ בשם לעיל כ׳ הממבר יא
בזה גס יג פושקי. שלנו ובה״ג היד פיסת פ״א ובאהלות טפס והוא ה׳ דניאל ידא פס יב דסותרות. הדעות שתי תמצא שלנו

 גס שלישי׳ ועוד אצ״ב, להלוך רגליה עקרה אפי׳ שפסק בשמו רשב״א מ״ש גס אבל האשכול, מ״ש בו נמצא שלנו, בה״ג גדול ערבוב
עמדה למימר ל״ל תמהו בסיגין תיס׳ טו ע״ר. זבמי׳ יד אצ״ב. הלכה בעיא ובדיקה מע״לע א״צ עמדה הלכתא שלנו: ש״ס נוסמ

מיני׳? לישתק נימא לא אכתי מע״לע, א״צ עמדה שהגיהו ובמה תקנה, אין צ״ב הלכה דסבר כיון א״צ, אי אך מע״לע, צריכה
 ס״ל אפי׳ לכאן, עמידה ענין מאי אצ״ב, הלכה מע״לע, א״צ עמדה ס״ל ירמי׳ ור׳ ינאי דר׳ תלמודא דקמהדר במה תימה ויותר

 בהמה שרצצחה או אדם, פרש״י בכותל וטרפה דרסה נ״ו במולין ונ׳ ולצ״ב? סגי דבהלכה כיון כר״ל אמרי לא מ״מ מע״לע צ׳ עמדה
 ינאי בן ר״א משוס אנטיגנוס בן אר״א גמ׳3ו כשרה, ושמטה מע״לע ושהתה לעמוד( יכולה אינה ל״ד ביצה )פרש״י מפרכסת והיא

 בן ר״א משוס אמר אנטיג׳ בן שר״א תמצא ל״א גטין נ״ה, ט׳, דבמולין ט״ס, והוא אנטיג׳, בן ר״א משוס ינאי בן אר״א ג׳ )בביצה
 הוא משמו שאמר אנטיג׳ בן ור״א לאבות, המאירי וכ״כ וער״ש מ״א דזביס עפ״א תנא ינאי בן דר״א ערי״ך׳ ע״ב ק״נ ובשבת ינאי

 שהתה בין דל״ל צ״ב, זו ואמת זו אמת מאי וצ״ב צ״ב. זו ואמת זו אמת ס״הד( מב׳ ואשתמיט ע״ב, ל״א גטין ר״יו בימי אמורא
 זו אמת בסוגין ב״א מייא רב שמ״ש הוא וקרוב ובביצה. ט׳ אלו במ׳ רש״י כמ״ש ב׳ מהני לא שהתה דבלא שהתה, ללא מט״לע

 ובין עמדה בין ר״מ ופרם צ״ב, זו וא׳ זו אחת ל׳ באותו שאמר ינאי בן מר״א זה למד הלכה, בין עמדה בין דהיינו צ״ב, זו ואמת
מע״לע א״צ דעמדה אע״ג וקמ״ל צ״ב עמדה לא ובין עמדה נין אמר כך ינאי בן דר״א די״ל מוכרח, אינו זה פרש מיהו הלכה.

 בדיקה
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 תלטיד׳ ר״ל לגבי׳ מכ״ש ר״יו לגבי כותי׳ הלכתא דר"יו רבי׳ ינאי דר׳ וכיון אצ״ב, הלכה טע״לע, א״צ עטרה דסברי כר״ל טוקי לא

 . . ב ולי א, כותיהו וקיי״ל רחב״א לגבי׳ רבים שטה בחרא התם ירטי׳ ור׳ הכא ריא״ר הוי ינאי ר׳ לגבי ליתא ומדר״ל דר״יו
 טפיקנא לא ואי לה הבו זילו אר״ל ג נערה ובפ׳ טידי ולא לי׳ כייף הוי ולא דר״יו חברי׳ אלא תלמידיה לאו דר״ל טחוור ולא
 ואהא — ד. מטנו גדול ר״ל הי׳ ר״יו בעיני ש״ט על/ חלוק שכנגדי אעשה טה להו אמר דר"יו לקטי׳ אתו מאודניכי, ר״יו

 עקרה עמדה/ שלא אע"פי לעמוד ידה פשטה רב אמר ר״ה מסיים אצ״ב הלכה בעיא, ודאי בדיקה מע״לע א״צ עמדה דאריא״ר
 עמדה והלכתא תלמודא שמסיים למה אבל ה, דריא״ר מלתי׳ מפרש א״ר דר״ה בהלכות פסק וכך הלכה, שלא אע״פי לילך רגלה

 דהאי ממש והליכה עמידה דצריכה לן וחדי ו והלכה עמדה דוקא משמע ל״צ נמי בדיקה הלכה וצ״ב, טע״לע א״צ הלכה ולא
 ואי ל״ש, הש׳ חוט פסיקת שכיח דשיגדונא לה דנקיט הוא בעלמא שיגדונא ייטר רב אמר בתרייתא כרעא שדרן דהוי אמרתא

 חוינא דאפי׳ כיון איפסק הש׳ חוט דלמא רבינא חשש ומאי קט״ל מאי הלכה שלא אע"ג רגליה כשעקרה כשרה ודאי׳ נפולה
 עמדה דאמר בהא לספוקי ואיכא ממש. הלוך צריכה נפולה ודאי ע״כ אלא רגלי׳, כשעקרה די להלוך וא״י גבוה ממקום דנפלה

 ומלשון ז בדיקה צריכה אי בריאה, סימני תרי דהוי טע״לע ושהתה עמדה אם אצ״ב, הלכה בעיא, ודאי בדיקה מע״לע א״צ
)חסר(. . . ח דצריך משמע הגט׳

 לקותא׳ ובזה בזה פסול נקב, בכוליא וכשר בריאה פסולה טוגלא, בכוליא ופסול בריאה כשר יש ט גרים הכי הגר״יצ
 ט׳. אסרוח אבל אסרוח, דלא אלא ל״א נטי ודציילי טרפה, עכירי אבל דציילי, אלא אמרן ולא זכים, טים ובזה בזה כשר

 שמלאים אע״פי דכשרה י צמחים העלתה ריאה גבי וכ״כ ט/ וסריחי עכירי כשר דטוגלא אע״ג קאי, נטי אריאה אטרן דלא ופרש
 אריאה ולא קאי אכוליא אסרוח ולא דציילי אלא אמרן לא דהאי התלמוד, במשמעות זה אין ולענ״ד אסרוח. דלא ה״מ מוגלא

 הוי דגלדאי בשוקא דר״נ בתרי׳ טסגינן הוי כי רבא ואמר אסרוח, מוגלא דסתם ועכורים סרוחים ה״ה בריאה טוגלא דכשר כיון
 בדיקה אכתי מידי, אמרי לא למה הרב כפ' ואי מידי, ולא להו אמרי לא ור״א ר״א וכן מידי אמר ולא כנדי כנדי דקייטי הנך
 בריאה וכן סריחא מוגלא בי׳ אית אי א' בועה לבדוק שצריך בתלמוד טצינו ולא עכירי טיא או סריחא מוגלא בהן יש שמא בעו

 רבא בעי יב הגזול לולב פ׳ ג׳ ותו ועכירי. סריחי ודאי וההוא סיטפונאה דקיימי והוא כשר רבא דאמר יא כקיתון שנשפכה
יד בבהמה גלודה כמו נשתייר לא אי פ׳ נקלף תנינא האתרוג עור נקלף אי קטבעי׳, מאי מהו, יג טרפה סימני באתרוג נולדו
דלטא מאי, הכי כשר, סיטפונאה קיימי אי כקיתון שנשפכה ריאה אר״יו כדעולא לי׳ קמבעי׳ אלא דפסול, תנינא נטי וניקב נסדק

אשבול נחל
פלא זמן כל רש״י וכמ״ש ול״מ מעלה לא עמידה שנפלה כיון ס״ל דר״מ צ״ל וע״כ אהלכה? דבריו לפרם לר״ס וחנ״ל בעי', בדיקה
צריכה זו וא׳ זו אמת ינאי בן ר״א דקאחר מאי ל״ל והשתא ביניהם, מלוק שאין מע"לע צריכה וזו וזו לרסוק, מיישינן עדיין הלכה

 עדיין הלכה בלא זמן דכל שוין, מע״לע שהוי לענין דגם ביניהם נמלק תיתי מהיכא מקמ״ל? עמדה, ללא עמדה בין פי׳ בדיקה
 צריכה דלא קילא דהלכה אע״ג וקמ״ל הלכה, לא ובין הלכה בין צ״ב וא״ז זו אמת ראב״י בדברי דהפי׳ ס״ל לכך הא. נפילה בכלל

 צ״ל וע״כ צ״ב, וא״ז זו אמת דאמר מראב״י כן למד צ״ב הלכה דס״ל ר״ל בזבמי׳ דאמר א״ש והשתא בעיא. בדיקה מ״מ מע״לע
 משוס ואי צ״ב. דהלכה מנ״ל מלוק, דיש מע״לע א״צ עמדה דא״א עמדה, ללא עמדה בין מלוק דאין מע״לע צריכה עמדה לדידי׳

 מלק דאין ש״ל ודאי אלא בעי', בדיקה מע״לע א״צ דעמדה אף וקמ״ל עמדה ללא עמדה בין פרושו דלמא צ״ב, וא״ז זו אמת אמר דראב״י
 האי מפרש אר״ל דפליג ומאן אהלכה, צ״ב וא״ז זו אמת דראב״י האי מפרש ע״כ להכי היא, נפולה הלכה שלא דכ״ז לל״ע עמדה בין

 תלמודא קמהדר להכי אצ״ב, הלכה אבל ב׳, בעיא מע״לע א״צ העמדה אע״פי דקמ״ל עמדה, ללא עמדה בין על שקאי דראב״י
 עמדה בין מלוק שוס ואין מע״לע נמי צריכה עמדה ס״ל אי אבל אצ״ב, הלכה ס״ל להכי מע״לע א״צ עמדה ס״ל ר״ל על דמולקין

 ושפיר הוא דרביה דרביה ינאי ר׳ לגבי ליחא ר״ל כ׳ רשב״א גס א כר״ל. אהלכה דקאי זו אמת דראב״י האי מפרשי הי׳ ודאי עמדה ללא
 לגבי דאפי׳ כן פסק בדין הא ר״ל, לגבי ינאי כר׳ אגפיס בבין פסק למה רמב״ס על קושיחו אודות רשב״א על ל״ב סי׳ ב״י תמה
 בסוגין. רשב״א לי׳ אשחמיע במ״הר, כתלמיד א״ה הכלל נאמר לא דרביה רבי׳ לגבי הרשב״א שתרץ והב״מ ינאי, כר׳ הלכה ר״יו

 כרבים והלכה חרי לגבי׳ חלתא הוי אצ״ב ס״ל ירמי׳ ור׳ ינאי ור׳ וריא״ר צ״ב, הלכה סברי ורמב״א ר״ל בפשיע אמרו לא למה וק״ק
 ועוד זו ראי׳ מביא מ׳ ביד גס ד נ״ד. כתובות ג בסמוך. מ״ש האשכול שדקדק ואפשר מסר ב גלודה. גבי לקמן הרי״ף וכ״כ
 דנפלת אמרתא ההיא נ׳ בגמ׳ ג׳ שה״ג נשמע מכללא אבל בשלנו, נמצא ולא ה״ג בשס כן הביאו הפ׳ ה ר״יו. תלמיד הי׳ לא שר״ל

 הול״ל דאל״ה ו לרסוק. א״מ כראוי הלכה שלא אף ש״מ הוא, בעלמא שיגדונא יימר ר׳ ואמר בחרייתא כרעא שגרן מאיגרא
 והיינו צ״ב אי מע״לע בשהתה נ׳ ב״ק בתוס׳ זה ספק ז בגמ׳. העתיקו מה״ג זה שנוסמ כ׳ ור״אש עתים', כריא״ר הלכה בקצור

 מה״ג שס וכ׳ בדיקה וצריכה בגמ׳ ואמר כשרה ושמעה מע״לע שהתה נ״ו אמר דבהדי׳ מבדיקה מפער לא למוד דמע״לע בעמדה
 דעמדה ידעינן אצ״ב הלכה דמסייס דמיוחר, בעיא ודאי בדיקה מע״לע א״צ עמדה מ״ש שדייק נ׳ ח אצ״ב. ירומס ולר׳ דצ״ב נ׳

 בשהתה מספקי בב״ק שתוס׳ שמשב הש״ך בן על אני ותמה מע״לע. שהתה אפי׳ צ״ב לעולס עמדה דייקינן יחרה מלישנא צ״ב,
 אצ״ב ושהתה בעמדה מתוספתא וראיחו צ״ב. מע״לע בשהתה נ״ו ערוכה בגמ' סריקי בוקי בהו תלי איך צ״ב, אי עמדה ולא מע״לע
 שהתה מרה5 ,>מ ״ןנ משנתנו היא, ולא בדיקה, בלא כשרה הבין כשרה, כך וביו כך בין עמדה ואס כשרה, מע״לע שהתה דקתני

 סגי דמע״לע כיון ועוד שכ׳ בסיגין מתיס׳ וראיתו דצ״ב. כשרה עובא 25 לעיל והבאתי בדיקה, דצריכה בגמ׳ ופרש כשרה, מע״לע
 ולהכי מהני אי מספקי בב״ק תיס׳ אמרנו כבר ראי׳ זה ואין עכ״ל דמהני ודאי אלא ירעו, שפיר מהני לא ועמדה מע״לע ואי ירעו, אמאי
 ירעו ׳אמאי א״כ בנ״ק, כספקיהו לעמדה תקנה איכא במע״לע משמע תקנה, אין מט״לע צריכה דעמדה כיון אמרח דאת להו קשי׳

 בשהחה חקנה ,אי *א עויר למה חיקשי אכחי דאל״כ צ״ב, ומע״לע עמדה אפי׳ לדייק יש איפכא חע״לע, א"נ עמדה הג׳ לתרוצס והשתא
\סות יף נערפת. שהבהמה סימנין יג ל״ו. יב מ״ז. יא מ״מ. י נ״ה. ט צ״ב. דא״פה צ״ל וע״כ בדיקה, ול״צ ועמדה

 מבמוץ
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 פסול, ש^וק סחרו, תפוח, אתרוג ת״ש ל״ש? דלמא או מסרח סרוחי אוירא בי׳ שליט הכא בריא, הדרא אוירא שליט לא התם
 דלא אע״ג דסרח והא סרח, דלא אע״ג דתפח הא ול״ק מבחוץ ואידי אידי לא ומשני א מבפנים סרוח מבחוץ, תפוח לאו מאי

 אכלי לא ירטי׳ ור׳ דר״יו מדקחזינן וא״ד ב. כקיתון שנשפכה לריאה לי׳ ומדמה מפסל לא מבפנים דסרח אף קמן הרי תפח.
 מים דטסיימי ג ורבינא ר״א דסתטי דגט׳ סתמא מכשרי, ור״נ דרבא ונהי סריחי, שמא דחששו ודאי צמחי צמחי דקייטי מהנך
 ובזה בזה דכשרים וכים מים הגרסא ראינו לא ואנו אולינן. ובתריהו ור״נ ארבא פליגי ציילי אלא ל״א ובזה בזה דכשרי׳ זכים
 חלוק ואין ובזה בזה כשרי׳ דאמרנו זכים מים לפרש יש גרסא להך ואף קאי ואכוליא וכו׳ אמרן לא כשרי׳ וכים מים סתם אלא

 טטוגלא, דגמירי לפרש ל״צ דכשרה בריאה וסרוחי בכוליא. וטרפה חלוק יש בעכירי אבל דציילי, אלא ל״א לריאה, כוליא בין
 גרעי מי ה בכ״ש מטופי פסולות דטראות והא ד. בדוכתא טיסתם הוי דלא ור׳׳נ, ארבא פליגי דגט׳ סתמא למימר טעמא ולית

 אבל שלטה תחתיה הריאה עור בועות גבי ועוד ו. לוו דומה זו בטרפות אוטרין אין כגדי? דהנהו עכירי ומיא סרוחה מליחה
 לעוף, בהמה בין חלק לא הגר״יצ שלה, האם נטלה ח בבהמה כשרות ואלו — .1 לינקב וסופן בעורות איתנהו מראות הנהו
 ואבעי׳ בזפק, כרבי י בטרפחת שהורו ור״צ סימאי בר׳ מ׳ ת״ר בגט׳ אי׳ בעוף כשרות אלו דבטחני׳ מספק טרפה בעוף ט וא״ד
 לחוטרא בתיקו דסלקא וכיון תיקו יא להתירא בזפק וכרבי להתירא בטרפחת הורו או להיתר בזפק וכרבי לאסורא בטרפחת הורו

 אמר ור״ע לכלבים שהאכילה יג ר״ט אלא אוסר מצינו לא ותו יב, האם נטלה מכשירין וברייתא מתני׳ עליהו ומותיבו עבדינן.
 עליהם יתר בעוף כנגדן בבהמה חכמים שמנו ט׳ כל לוי תני הא לעוף בהמה בין נחלק ואם מדבריו, חזר ור״ט את בד״ט טעה לו

 נקבה בכלל דא״ל אף האם בנטלה אר״ט רבנן דפליגי הא תיובתא לאו ולענ״ד האם. יתר מנה ולא נקב ולא העצם נשבר עוף
 העיד לא ואלו דחיה, וקחזינן האם נטלה שלא מא׳ יוצאות פרה שאין הרופא תודום שהעיד משום יד איתי׳ טעים בני נטלה או

 אתמר לא בעוף אבל האם, נטלה בבהמה כשרות אלו גבי במשנה רבי סתם להכי הי׳, בבהמה שעדותו וכיון להו, קמספקי
 תני לא למה טרפה אי קשי׳ ואי לחומרא. אי לקולא אי דופק דומי׳ בעוף דטיירי בטופחת הורו גבי בגט׳ מספקא להכי עדותו

 נשתייר טז ת״ר הגר״יצ: כ׳ טו. בגט׳ כדמספקא מספקא גופי׳ איהו וטרפחת לי׳ דברירא מאי אלא תני דלא מטרפחת חוץ לוי
 העור כל אמר ורב פרקים, אראשי רבבח״א טבורו, מקום עד יד ינאי ר׳ השדרה./ כל ע״פ סלע כרוחב שמואל אמר כשרה כסלע
 אשכחן לא ואגן רב, לגבי ר״יו בי׳ דהדר כרב פסק הלכות ב׳ ב״הפ, עור אף א׳ ור״יו יח, הפרסות ביתו מעור חוץ מציל

 להעלות כמה כ בחיצונה שנינו יט, כר״יו הלכה ור״יו ושמואל רב דפליגי היכא אע״ג ינאי ור׳ כשמואל דפסק ואיכא דהדר,
 החלל בכ״ט אשתייר אי מכשיר דמתניתא פרכא, חזינן ואנן איברים, משאר ולא חללה מבית כאיסר עד רשב״גא בגלודה ארוכה

 כאיסר ולמתניתא כסלע בעי וכולהו כא בלבד הטבור על ינאי ולר׳ בשדרה אלא מציל אינו ולשמואל בצוואר בין בשדרה בין
 ועוד דליתא, ש״ט אותיב דלא וכיון ור״יו, לרב תיובתא טותיבין והוי כותיהו תני׳ בגט׳ אמרי הוי כותיהו דמתניתא איתי׳ ואי סגי,
 דכולהו וכיון כרבים, הלכה י״ור לכלל והדרן ביחיד ואוקמה מהלכה ר״יו ואפקא כב כבשרן שעורותיהן ואלו טטתניתין עדיפא דלא
 תלתא הוי מיוחד עור אלא מציל עור כל לאו ס״ל ורבב״ח ינאי ור׳ דשמואל וכיון כר״יו, הלכתא לית א״ט הפרסות בית עור ס״ל

 דתלטידי' רבב״ח לגבי וכן שמואל לגבי כר״יו והלכה באסורי כרב הלכה ושמואל דרב ור״יו כרב נעביד אמרת ואי ור״יו, רב לגבי
 הלכך מכולהו דמחמיר לשמואל וחזינן בספקא מלתא הא הלכך כד הוא דרבי' ינאי כר׳ הלכה ור״יו ינאי ר׳ הקיי״לן כג הוא
 בי׳ דהדר טצינו דלא הלכות ב׳ על לי׳ דקשי׳ מה צ״ע. ודבריו עכ״ל. השדרה כל ע״פ סלע רוחב שנשתייר עד מכשרינן לא

ר״יו אשכול נחל
 דלמא למבעי׳ דרבא ס״ד האיך איפכא וי״ל ב כקיתון. סנשפ׳ כריאה עומדת קליפתו בפנים וסרוח מבחוץ, ונרקב שנתפח מבחוץ א

 כיון בסרוח, כשר דבריאה אף ה״ק בריאה? ל״פ סרוח דאפי׳ כיון מסרח, סרוחי שליט הכא אבל אוירא שליט דלא כשר בריאה
 דמתפשט אפשר אויר דשליט ע״י בפנים, סרחון בא אי באתרוג אבל ומתרפא, בפנים חסרון והוי לחוץ יוצא אינו אוירא שליט דלא

 הביאו לא ורמב״ס רי״ף פ׳. מבחוץ סרוח ודוקא לחוץ, אתי דלא כשר בפנים סרוח אפי׳ לי׳ ופשיט כולו, ומסרח אויר ע״י לחוץ
 בדאור׳ להחמיר ראוי קאמר בעלמא ודמוי אפשט דלא כיון ול״נ בפנים. בסרוח להכשיר דעתם ר״אש וכ׳ פ׳. סרוח וברייתא אבעי׳

לקולא, שפסקו ניחא א״כ כשר, בפנים אבל בחוץ אלא שנו לא פ׳, סרוח תפוח מר אמר שג׳ לולב דהל׳ בה״ג ומצאתי הב״ח. וכ״כ
אלא רע ריח לאו סרוח דרש״י א׳ כפי׳ ס״ל ורמב״ס רי״ף בי״ד דודי ות׳ אוירא? שליט דלא וכ״ש כשר נמי בריאה א״כ קשי׳ וח״מ
מקדשי אל א׳ עד וסימנך כפרש״י הגמ׳ סדרו הוראה סוף ורבינא ר״א פ״ו ב״מ ג מיס. עליו שעלה ע״י שנתעבה ותפח נרקב

כ' וס״הד ר״א. אחר ומלך התלמוד סתם רבינא נסים לר׳ מפתח בהקדמת וכן ר״א אחר מת רבינא מ׳ לאחריתם, אבינה אל
 ואע״ג מ״ח, חולין ער״אש רבא של חברו הי׳ קדמון רבינא ראי׳ ואינו רבינא. שספד לספדן ר״א שאל כ״ה דבמ״ק קודם מת רבינא

 חי שלא י״ח ור״ה קל״ג חולין וערש״י רנא אחר ארוך זמן חי הי׳ קדמון רבינא מ״מ ר״א, נולד רבא שמת יום ע״ב קדושין דאי׳
 אלא ר״א, נולד רבא שמת ביום בקדושי׳ גרס שלא בס״הד וכ׳ מרבא קבלו ורבינא ר״א כ׳ בהקדמה ורמב״ס שנה. ממ׳ יותר רבא
 יהוד׳ לר׳ רבא א״ל כ״ט סנהדרי׳ הזכיר שלא ותמיהני מעלי. קבל ושמואל שש״ש זרחה ש״ע שמשו שבא קדם ועלי דשמואל דומי׳

 כר״ח דלא ה צמחי. בהנהו שמאריך מ״ח דף העקר במקום ד נ״א. ונדה לרבא אשי ר׳ א״ל ע״ב ג׳ ומעילה לרבא אשי ר׳ א״ל
 אף קמ״ל ור״א כ׳, ובקולשי׳ ט׳ בסומכי׳ בטחול כמו מדמין אין עצמו באבר ומיירי ק״ל בב״ב וברייתא ע״ו מ״ח, ו מ״ו. חוס׳

 ור״י ר״ח ט ולהלן. נ״ד ח כטו״ז. ולא כפר״ח הריאה ב״ע תוך בנכנס אלא פסלי לא מראות מ׳ מ״ג, רש״י ז אחרים. באיברי׳
 ד״ה מ״ח עתיס׳ יד ל״ח. בכורות ל״ג סנהד' יג מ״ח. יב רשב״א. הביא זה נוסח יא ע״ב. נ״ה האס היא י בא״וה.

 שרך יח ינאי. ב״ר ר״א גרסתנו ין מיירי. בגלודה ע״ב נ״ה טז המפרשים. עליו שהעירו תוס׳ של לדוחק א״צ בזה טו שלפוחית.
 דלרי״ף לקמן ע׳ כא בתוספתא. והוא חיצעה ובל״הק ברייתא כ תרויהו. לגבי אף קמ״ה שבת ולחוס׳ מ״ז ערובין יט היא.

 יבמות ק״ח, שבת כד אר״יו. ארבב״ח וטובא מר״יו שאל י״ז ב״ק כג הוא. בשר הפרסות בית עור מינה דמוכח כב אחר. פי׳
 לית ינאי ר׳ ופליג דאחרינא משמי׳ ר״יו כשאמר חבל י״ד נדה וע׳ ערובין סוף הביאו ורי״ף ח״וא בסדר כתלמיד א״ה כלל צ״ג,

 הלכתא
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 אייתו שפיר מתוספתא, ילטלתא וסייעיה ינאי ור׳ כשמואל דפסק ומאן . . א בהמה בם' אשכחן אבל טצינו לא בסובין ר"יו,
 גם דבריהם בכלל טכ״ט אמרו, ובכסילע וטבור בשדרה ואינהו בחלל, מקום ובכל בכאיסר די דלטתניחא טפי דמחטירי נהי ראי'

 אבל לברייתא, דטריף מאי טכשרינן לא אחריהם הולכין אנו ואם סלע, בכלל ואיסר חלל, מבית וטבור דשדרה דמתניתא שעורא
 מהלכה דאפקא לר״יו תיובתא לאו דטתניתא וט״ש .בברייתא דטריף מה מכשיר כדבריהם והמקיל לחלל חוץ הוא ור״יו דרב שעור

 העולה את השוחט בסובין דטייתי ברייתא ר״יו אשכח התם השתא הכי כיחידאי, ואוקמה שעורותיהם ואלו מתני׳ מהלכה כדאפקא
 דתני׳ מתניתא אבל כר״ש, מתני' ההיא ומוקי הוא דבשר ס״ל ור״ש בשר חשיב לא ב"הפ עור דלת"ק שמעינן דטיניה וכו׳ להקטיר
 וט״ש ב. הררי הוו ידעי ואי ברייתא האי ידעו לא ור״יו דרב טפי ומסתבר דפליג, תנא אשכחן לא החלל כנגד שיור דבעינן
ברישא אמר גופי׳ ואיהו הטבור, על סלע רוחב דבעי ינאי לר׳ נמי חש לא למה לן קשי׳ כשמואל אזלינן המחמיר בתר הגר״יצ

וכך ג אחא ר' גרסת אחר שהלך לן ומסתבר כרבב״ח? פרקים אראשי נטי ליבעי הסברות לב' חש אי ועוד טר"יו, עדיף ינאי ר׳
 מחמיר שמואל ודאי וו ולגרסא טבור מקום עד אומר ינאי ר׳ פרקים, בראשי אף א׳ רבב״ח כ״הש, ע"פ ם' כרחב א׳ שמואל היא:

צריך ואין הטבור, שכנגדו מקום עד בשדרה הסלע מגיע אם די ינאי ולר' שדרה של פרקים בראשי אף די דלרבב״ח מכולם,
ינאי, וכר' כשמואל דפסקו רבותא הני כלפי וט״ש הדעות. י״ב יצא כשמואל עביד אי פרושא ולהאי השדרה, פני ע״כ למשוך

הלכה שאמרו קאמר דרבותא לדבריהם הטבור, על אלא מציל אינו ינאי דלר׳ דשמואל שעורא בכלל ליתא ינאי דר' דשעורא
שעורא בכלל ינאי ר׳ הרב לדעת אבל דשמואל, היינו לאו ינאי דר׳ ס״ל אלמא כשמואל, הלכה לומר די ולא ינאי, וכר׳ כשמואל
על פרושו או הגר״יצ, כדעת דשטואל שעורא בכלל פרקים וראשי טבורו מקום עד אי ברירא דלא כיון לן וחוי ד. כשמואל

בכל לעור דאי׳ אע״ג שעורים טהני א׳ חסר ואי שעורים, ג' וצרכינן לחומרא אזלינן פרקים, ראשי כל פרקים וראשי ממש הטבור
 ניטלה אם רי״א כשר, כנפי׳ נמרטו ז אמרינן בעוף ו. בתיקו דקאי מספקא נמי מטרפינן ה . . . אפשט דלא כיון הגוף

 היא כנפים נמרטו אלא ת״ק מכשיר דלא ט שאומר ויש הנוצה, שנטלה אף כשר לת״ק ס״ל הגר"יצ טדסתם פסול. ח הנוצה
 ליתני נוצה, בנטלה רבנן פליגי לא דא״א מחוור ולא לבהמה, כעור שהנוצה ט׳, הקטנה נוצה חסרה אי אבל הגדולה, הנוצה
 כשרות באלו לה ותני רבנן דפסלי דבהטה לגלודה דמי ולא כשרות, באלי ולא בעוף טרפות דאלו במשנה טרפה נוצה ניטלה
 משום ואי זוטא. אי רבה בשעורא די אי אמוראי מפרשי הוי גלודה, שייך נטי בעוף אי ותו . . י חורה קודם גלודה שאני
 בעוף שאין באיברים לא אבל כבבהמה, בעוף שהם באיברים דוקא יא אמרנו כבר בעוף, איתנהו דבהמה טרפות כל לוי דתני
 שהרי אר״י רבנן פליגי דודאי ועוד בבשר. מחובר דק מכסה אלא לו שאין בעוף ליתא הגוף המכסה עור וכן והמסם, כרם כמו

 בתנור והניחה נוצתה שנטלה לרשב״ח הי׳ ותרנגלת פ', נוצה נטלה אומר שהי׳ ר״י של מלבו להוציא דבר עושה הי׳ יב רשב״ח
הגדילה דמטרפא במידי א״כ משובחת, טרפה לר״י ם״ל דלטא ופריך מראשונים, יותר אחרונים כנפי׳ וגדלה מטלית עלי׳ וטלה

אשכול נחל
לבשר מצטרף טור א״ד כבשר, הוא הרי טור אר״יו טולא ט״ו בדף התרבה. אמלאה א פ״י. א״ב רמב״ס כ״ד נדה כר״י הלכתא
נמנין דאר״יו כבשר דינם לר״יו להקשות שסופן אט״פי הרכין גידין רבא אמר ותו טורו. דרכיך גוזלא בבר הכי אמר ר״יו ומסיק

 בתר להקשות שסופו מידי כל ואמר כבשר, דינס להקשות שסופן רכין גידין שאמר מה ר״ל לגבי ר״יו בי׳ הדר ומסיק בפסח, ט׳
 )לאו כיחידאי טגל של ראש האי אוקמי׳ והדר כבשר, הוי טגל של ראש טור קכ״ב אחחני׳ טצמו סמך הוי דמטיקרא אזלינן, סוף

דגידין מהאי דהדר תוס׳ וכ׳ דשא״ה( ופ״א מא״אס פ״ד טה״המ כבשר לר״יו אף וכו׳ הבושת ובית אלי' דטור במתני', דחני מילי כל
דהדר ר״יו ממילא טור דהוי להקשות בסופו אלא אמר לא דר״ל כיון והשתא הדר. חברי׳ לגבי דמסחמא קכ״ב דדף מהאי ולא
 לא נמי דר״ל כטור, הוי לא להקשות סופו שאין בפרסות טור אבל כטור, דהוי להקשות שסופו טגל ראש בטור אלא אמר לא בי׳

 הרי טור אר"יו דטולא ל״ק נפרנס איך כטור הוי להקשות סופן באין אף נתטקש ואי בפסח, א״נ להקשית שסופן גידין אלא אמר
 הדר הביא למה ואלת״ה כבשר, דינו להקשות סופו שאין מה ר״יו ס״ל לקולא אף ש״מ רך דטורו גוזלא בבר נמי ול״ב כבשר הוא
 סופו באין אפי' טפי תדוש לאשמוטינן כטור דינו להקשות שסופו טגל ראש דטור לר״ל מדהשיב להקשות שסופן גידין גבי ר״יו

 מרחוק ט׳ להביא צריך ולמה כטור, דחשיב וכו' תקניטני אל אסי לר׳ בסוגין דאמר ר״יו בי׳ הדר נמי הפרסות בית כטור להקשות
 דר״יו אליבי׳ דשקלי ט״ו בדף אמוראי הני כל ש״מ אלא טפי, דמיון והוא אתמר גלודה טרפות לטנין והנא טומאה, לטנין דשס וטוד
 ראש דאר״יו הא ירמי' א״ר פ״ד בפסחי׳ וכן כבשר דינו וס״ל רב לגבי ר״יו הדר הפרסות כטור להקשות סופו שאין טור לטנין ידטו
 סופו שאין פרסות טור אפי׳ לר״יו ס״ל מתחלה דברי', של סדרן כך מטתה אמור אזלינן. סיף דבתר משוס מטמא אינו טגל טור

 רך טור כל איפכא וס״ל מזה שחזר נראה פ״ד ופסחי׳ ט״ו ומדף יחידאי, כבשר פ׳ טור נמי דתני קכ״ב ומתני׳ טור חשוב להקשות
 כטור להקשות שסופו מה כר״ל וס״ל פ״ד( פסחיס ר״ל מקושי' )אולי חזר ושוב בפסח ט׳ נמנין דאמר להקשות סופו אפי׳ כבשר
 דפסחי' פ״ז בירוש׳ ודט לטנ״ד. ה״ג כונת וזה לר״יו בשר חשיב הפרסות כטור להקשות סופו שאין ומה טור, חשיב טגל ראם
 כבשר הוי וטומאה אסור לטנין אלא ל״ס וכו׳ הפרסות בית טור כבשרן שטורותיהן אלו ואמר כהלכתא קכ״ב מתני׳ ר״יו פרש הי״א
 ממילא לקולא ולא כבשר דינו לחומרא שטה בחדא ור״יו רב א״כ פי״ד, שבת בירוש' רב אמר וכן להס יש טור דין ללקות אבל

 במשנה. דוקא ס״ל דרי״ף במשנתנו ששנה כ״מ אחר ור״יו אמרה דרשב״ג אף בברייתא אשגח לא הרי״ף ב חציל. אינו טב״הס
 קיים וכולו פרקי׳ ר׳ או השדרה מקוס נטל אבטי׳ בגח׳ ה רחב״ן. שהקדימו ראה ולא ב״י וכ״כ במלחמות וכ״כ ד ליתא. בשאלתות ג

 ס״ל הללו מקומות חג׳ א׳ וניטל קייס הטור כל אס אבל שטורים, ג׳ בטינן לרמב״ס גס ו תיקו. מהו, וכו׳ לי׳ כדאית למר וכו׳
 ל״נ ולרבנו קייס, העור שכל כיון היא גלודה לאו ושמא עורה, כל ניטל אפי׳ נגלודה שמציל החקוס כאן יש שמא ס״ס דהוי דכשר,

 ונוצה הגוף י רוב החופה הגדולה הנוצה הוא כנפי׳ ח נ״ו. זי חד. אונס דשס גלודה מקרי דלא טור שטור כאן יש אס א', ס׳ רק
.נ״ז יב . ♦ ♦ יא •נשטח סק" משנה בי/ םהדר 'בנת דאמר גט"א גלודה מכשיר ר״מ י טרז״ה. ט לבשר. הגיף.סמוך בכל היא הקטנה

 בתמיהה
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 אדומים פסולי׳ ירוקין מ/ בני ונחטרו ב לאור נפלה — כותי׳. הלנה ולית ר״י אפרך אלמא א. ׳הרא מן ריות האחרוני׳ כנפי׳

 מהו? ג ט׳ בני כנגד כבד הוריקה מריב״ל ר״י בעי במשהו. נקובתן כשעור ירוקתן שעור א׳ ר״יו בגט׳: הגר״יצ נוסח כשרים.
 זו לגרסא וטרפה. ב״ט ונחטרו לאור שנפלה בידוע ב״ט כנגד שהוריקה כיון רבא א׳ ד ניטל אלא יהא ולא א״ל טרפה, א״ל
 ירוקים נמצאו עצמן ב״ט אם וכ״ש משהו, ה ככרתי ירוק ב״ט כנגד כבד שהוריקה נמצא אלא לאור שנפלה ידעינן לא אי אף

 אפ? הכל מיירי ו בהתייהו אגלאי אטרינן פסול למראה מראיהן נשתנו שליקה וע״י כדרכן ב״ט אי בגט׳ דאסיק ולמאי דטרפה,
 שנוי שנתהווה אפשר ויותר ויותר כלל, שכיח דלא לאור בנפילה כבר הורקת משהו לתלות ותימה ז. לאור שנפלה ידוע אינו
 ושונרא קני׳ ם׳ דשכיח, במידי תולין ס״ט ובכל קצת, תוריק המרה מ׳ או שומן רוב ט׳ ולפעמים חולי או טבע שנוי ע״י כזה קטן

 היינו ב״ט, ונחטרו לאור נפלה דקתני קאי אטתני׳ סוגי׳ דכולא ועוד ח דמא קועי׳ דמסמם ריעותא דחזינא אף בקני׳ תולין
 שהוריקה כיון הספרים כג׳ מחוורתא אלא לאור, שנפלה בידוע ב״ט כנגד כבד הוריקה הגרסא מתרצא לא להכי שנפלה, שידעינן

 וקט״ל טבע, בשנוי ותלינן לאור שנפלה לח עצמן ב״מ נשתנו אפי׳ ידוע דבלא לאור, שנפלה כשידוע כלומר ב״ט שנחמרו בידוע
 בשכונתן. אש שלט שכבר להאדים עומדים מ״מ שנוי, בהם אין שעדיין אף נחמרו, ב״מ שאף דבידוע טרפה מ״מ כדרכן דב״מ אף

 אם ירוקין, להיות שדרכן ב״ט וה״ה שנוי, הוי וירוק להאדים שדרכן בגט', טוקי וקורקבן וכבד בלב פסולין, ירוקין במתני׳ ודתנן
 מהרגיל יותר וקורקבן כבד לב שהאדימו אף קט״ל ט כשרי׳ כדרכן הול״ל כשרים, אדומין תנן למה קשי׳ ואי טרפה. האדימו

 תימא לא ירוקים האדומים נמצאו אם קמ״ל ותו ירקות, אלא בהן פוסל אדמימות שאין לאור, שנפלה שידוע אף בכך מיפסלי לא
 שהאדימו ירוקין לאור. שנפלה שידוע כיון בהכי למיתלי לן לית במפוטטים, לפעמים שנמצא כמו האדומים הוריקו שומנם מ׳

 אדומין אומר אני אף ארנב״י לו. הלך החטום וע״י ונתאדמו בהם נכנם עב עשן פי׳ בהו, עייל קיטרא מ״ט כשרה, והוריקו ושלקן
 ושלקן האדימו שלא ירוקין נקט דלא והא י. הגר״יצ בהל׳ הישר נוסח כך בהתייהו אגלאי מ״ט טרפה והוריקו ושלקן הוריקו שלא

 . . יא דקתני נמי ניחא ובהכי אדמימות, להעביר השליקה דרך אלא הירוק, יאדים שהשליקה כלל שכיח שלא טרפה, והאדימו
 נטי חוינן בשלקא, אלא ליכול לא ר״א מדא׳ ל״ט. אסורא אחזוקי היא ולא בשליקה, אלא אינש ליכול לא הלכך אשי א״ר

 טנפלה יותר שכיח טרפות טי״ח חד דכל כלל, שכיח דלא לטרפות לחוש מה״ת דאלת״ה מיירי, לאור שנפלה בידוע ש׳ דכולא
 ריעותא דליכא היכא מכ״ש בקני', תלינן אשי א״ר דמא קוע׳ דטסטם יב אוזא דבר כהאי זוטרא בריעותא ואפי׳ בדקינן ולא לאור
 שטעתא וסלקא שלקא, ע״י טפי ליבדק ריעותא חוינא לא אי וסבר בדיקה, שצריכה לאור שנפלה בידוע איירי ודאי אלא כלל,
 אריא״ר יג לקמן דאטרינן לאור בנפלה דפוסל בריאה מראה שנוי חשיב דלא והא שכיח. דלא שלקא ע״י שיתהפך חיישינן דלא

 האגפים, בין ורד של כעלה לו יש ר״יו לעוף ריאה אין אמר חוקי׳ תבדק, אמר ר״יו הריאה לנקובת חיישינן ט׳ בעוף גף שטוטת
 ריאה לו אין אלא בעוף כנגדן בבהמה שט״ח טרפות לוי תני והא מיטרף, דלא אלא לי׳, דאי׳ קחוינן הא לעוף, ריאה אין מאי
 בטערבא אמרי אלא לי׳? לית סבר דחזקי׳ מכלל לו יש ר״יו מדאמר הא עלי', מגינות צלעותי׳ ורוב הואיל יד וליחמר לינפל לא

 ולא מגינות דצלעות טטרפינן לא הריאה נשתנה אפי׳ לתלטודא פשיטא אלמא בתרנגלים, בקי שאינו ניכר טו בריבי של מדבריו
 כיון שאומר מי ויש ט׳. נחמדה אי אמרת דאת ליחמר הול״ל לא לבדוק דל״צ אלא למימר בעי לא דאי באור, השנוי תלינן

 וקטהדר ליחטר, ריאה אין תלמודא מדפשט הוא, וטעותא ליחמר, ריאה דאין מחא נאיד לעוף, ריאה אין אמר לגמרי חוקי׳ דטסיק
 כבד לב אמרו ב״ט באילו תני׳ למה קיימא לא אי ותו טו, סברא הך דקיימא ש״ט מגינות, וצלעותיה הואיל ורח״א לטעמי׳,
 קשה עור לה יש בהמה אמרו המתירים בבהמה. נמי שייכי לאור נפלה טרפות אי רבותא נחלקו ריאה. קחשב ולא וקורקבן

 דהתם בבהמה, ט׳ אלו בט׳ למיתני הו״ל נטי בבהמה אי ותו מגינות, שצלעות ליחטר לו דאין עוף של מריאה גרע ולא דטגין
 הגרג׳ ופסוקת ושט נקובת למיטעי, דאיכא ובהנהו מבהמה עוף דשניא דהנך אלא בעוף טרפות באלו מהדר ולא קתני, ט׳ עקר

 כעופא ט׳ עצם שנקב מקום בכל דהו״א טרפה, שעושה במקום חולדה והכתה ין מיטרף גרג׳ בנקיבת חיותא זוטר עוף דהו״א
 למתני דבעי משום תני הדקין נקבו ועוד בי׳ מטרף לא ונקב וטעים לק׳ דדוטה זפק דאיכא משום וטעים, הקורבן ונקב דמיא,
 מן נפלה ל״ש בעוף משום בכותל וטרפה ודרסה מטרף, טעים ביציאת חיותא זוטר עוף דהו״א כשרה נקבו ולא ב״ט יצאו בסיפא

 לוי דחני והא בבהמה, שייכי לא אלמא לאור, נפלה תני דלא וכיון קתני, בבהמה ט׳ באלו בתרוייהו דשייכי טרפות אבל הגג,
 דשייך בטרפות אלא ע׳ יתר שייך שלא לפי לאור, נפלה יחר תני ולא העצם ניקב עוף יתר בעוף כנגדן בבהמה שט״ח כ״ט

האש שלט דלא לאור נפילתו כלום שאין לאור, נפלה בבהמה מטרף לא הכא אבל ש״ט, וקרום עצם יש נמי דלבהמה בתרויהו

בפנים ט
אשכול נחל

 ב״מ. כנגד תלוי כבד סל הדק ראם ג נ״ו. ב ומסובתח. הדרא לא דמטרפא באבר איברים בשאר דמשובחת נהי בתמיהה, א
 אי וכן נ״ג ח להדי׳. כ״כ הרמב״ס ז הרפתן. נתגלה ו כך. הכבד שמן עוןס בנל כהלמון ירוק דאלו ה כבד. של הדק ראש ד

 לכלול ט ההוט. מפסיקת טפי דשכיה 44 לטיל בשיגדונא תלינן בתרא כרטא דשדרן ריטותא דאיכא אף מדעתה הגג מן נפלה
 אפי׳ דקמ״ל פ׳, שהאדימו ירוקין נקט ולא פ׳, שהוריקו אדומים במתני׳ צ״ל: יא ערשב״א. י פסולין. האדימו אס הירוקים אף

 לינפל לא )נוסהנו הראשונים, ג׳ יד נ״ז. יג כ״ג. יב להו. ל״מ שליקה ע״י שהאדימו ירוקין אבל פ', שליקה ע״י הוריקו האדומין
 אפי׳ ר מ יה ל ומוסיף לריאה, א״ה לאור נפלה אס ופרושו לאור( בנפלה וכן הריאה לבדוק ל״צ מגג נפלה אם פרש״י ליהמר ולא

 ממראות המראה אס לי )ופשיטא נשתנה א׳ דבר מ׳ אמרינן אלא שהוריקו כאדומין נדונה לא כרתי, מ׳ בה שראינו הריאה נהמרה
 וכ״כ אונות( התוך בו דאין אלא עוף של בריאה קולא מצינו דלא לאור, נפלה לא אפי׳ ט' נמי בעוף כביעא או שהור כגון בריאה פסולות

 השנוי תלינן לא נמי איברי׳ בשאר ידעינן לא דאי ונשתנה, לאור שנפלה בידוע הסוגי׳ כל דנדידי׳ מוכרה, ולאשכול ורמב״ס. לר״אש ב״י
 כגון העצס שס נזכר שלא ובמקום הדור, גדול פרש״י טו ל״ה. הריאה ונשתנה לאור שנפלה פרושו וליהמר לינפל לא ע״כ אלא באור

תנא ואגב ין תום׳. וכ״כ טז וצ״ט. גדול אדם מפרש דמכות ענין באותו י״א בהולין אכל ה/ במכות וכן הכס שם מפרש ט״ב נ״ב
 נקובת
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 והאוסרי׳ א וליחטר לינפל לא ריאה א״ל עוף דר״ח הא הביא לא להכי הגר״יצ דעת שזה לן וחזי בעדה. טגן דעור בפנים
 בהמה אבל האש על מהר הפורח בעוף יותר דשכיח בעוף ט׳ אלו גבי לה תני להכי אומרי׳ כבהמה ב״ט ונחטרו לאור נפלה

 מנשבר חוץ נטי תני הא חזק, בהמה שעור משום ואי ב״ט, מנחטרו חוץ תני דלא מלוי לנפשיהו ומסייעי האש, טן עצמה מתרחקת
 תע״ב. המחמיר הלכתא אתמר דלא וכיון חוק. ובהמות עופות שאר ושל רך שלהן שקרום טעטא דאית אע"ג המים, בעוף העצם

 סימנים ודאי הוריקו, אם וריאה וטחול האדימו אם והטסם כרס קיבה נטי אדכר הוי הכי דאי בבהמה דשייך ל״ט דבגט׳ לן וחוי
 ולא בניקב לא מטרף לא בעוף דטחול ניחא, בעוף דוקא נאמר אם אבל ב בדרוסה כט״ש לאור נפילה אצל הם קשים א״ל
 מחוור, ולא וטחול, קורקבן ה כבד לב זה בכלל טעים בבני טקיפין ד דאטרי׳ הא ג דפרשו מרבותא איכא — )חסר(. ניטל

 וקנה דריאה וכיון בקנה, טקיפין אמרו ורבא ואביי בריאה, מקיפין תרוייהו אמרו ור״א ר׳־יו אי' בב״ט מקיפין ר״ש דאמר הא דבתר
 וגבי ב״ט, בכלל לאו קורקבן גט׳ בלשון אלמא ו, דלא אינשי ואיכא . . בכלל לאו נטי וקור׳ וכבד לב דר״ש, ב״ט בכלל לאו

 כנגד צ״ב רב ואמר ב״ט כנגד צ״ב א״ש ובדרומה החלל כל כננד צ״ב ווטרא טר א״ל ב״ט כנגד צ״ב נפולה ,ז אמימר א' נפולה
 ע״כ פסולין ירוקין אם ב״ט נחטרו משנתנו דבלשון אע״ג ב״ט, בכלל לאו קיבה קורקבן לב כבד טחול גט׳ בלשון ש״ט החלל! כל

קאי. וקורקבן לב אכבד

בקצרה. טרפות י״ח סדר
 משמאל וב׳ מימין ג׳ גברא כלפי ואפה לה דנפח בזמן דורדא. וענוניתא אונין וה׳ ח גדולות אומות ב׳ לה יש הריאה
 משמאל וג׳ מימין ב׳ נמצאו משלמת אינה משמאל חסר אבל משלמת, הורדא מימין א׳ חם־ אם הג׳ בצד בימין וענוניתא

 התוה, שמנונית והם טרפה, להן נסרכה אם בודק מקומות ט׳ ועוד בזו וזו ובדפנות בחזה דבוקות אם לבדוק וצריך וט׳. חליף הוי
 ט אנ״טיליש שקורץ והרת אומות ב׳ בין שבסטפון ושמנונית הלב, קנה גרגרת, ושומן גרגרת, ודכבדא, דליבא, וטרפש הלב ושומן
 הריאה ולנפח להוציא הטבח צריך סרכה נמצא לא אי ואף דענוניתא, טרפש והוא הלב מטרפש שבא עשירי מקום מתחלק ומשם
 לכון קמבעי׳ כי יא דטרפה מבעי׳ לא מגבא דמשכחת יתרת לכון: דאבעי׳ גאון: מר״ה תשו' י. פסולות ומראות יבשה משום
 במשמע. יתרת וג׳ ב׳ אפי׳ או טרפה, אחריתא יתרת טשכח ואי קאמר, לחוד לענוניתא מגוואי טילי הגי דאטר הא טקטא יתרת

 יתרת כל נקטינן הכי יב? טיניהו חד במקום חשיבי אונה חסרה אי לן קים בהא כסדרן, שלא חשיבא אי דסריכא ועייוניתא
מגואי וה״ט להו, אית ברייתא חיווי כל הונא א״ר ביני ביני האי כדאמרינן יג דאוני בדרי קיימא לא אפי׳ כשרה טגואי דקייטא

אבל
אשכול נחל

 בריאה כגון איברים בסאר משמע וק', כבד לב היינו ערפה שהריקו אדומין ומפרש לאור דנפלה סוגי׳ הביא רי״ף א ושט. נקובת
 בריאה ליחמר חשש אין עוף של דבריאה ריאה, חשיב דלא ניחא ב״מ נחמרו ל״ס בבהמה דעתו אס והשתא ירקות. פוסל אין

 של בריאה ממילא ידענו ט׳, הוריקו אס וקור׳ לב כבד דמונה וכיון לאור נפלה דין שייך לא בלא״ה ובבהמה מגינות, דצלעותיה
 זו טרסות שייך וקור׳ כבד בלב אי דודאי מריאה, שתק למה לאור, נפלה טרפות שייך בבהמה גס ס״ל אי אבל מטרף, לא עוף

 וליחמר לינפל לא לעוף ריאה אין דר״ח הא הביא אס בשלמא בהן, דבקה שאינה מגינות צלעותיה דאין שייך, נמי בריאה בבהמה,
 איברי לכל וה״ה חיישינן דבבהמה מכלל בריאה, חשש אין קאמר בעוף אומרין והיינו הן, שומע אתה לאו מכלל מגינות שצלעותיה

 לאור, נפלה שייך בבהמה ואי בריאה, ולא חיישינן וקור׳ כבד בלב דוקא אמ״ש עצמו דסמך ש״מ דר״ח, הא הביא מדלא אבל בהמה,
 להקל סחס למה ב״י על רמ״א תמיהת בזה סרה ור״אש. רמב״ס כדעת בבהמה דליתא דס״ל ודאי אלא מריאה, שתק למה

 נקובין נמצאו ,0 חולין ד נ׳. סי׳ טור ע׳ עטור ג נ״ג. ב הכי. ס״ל הוראה עמודי דג׳ כיון רבותא, הני כל נגד ור״אש כרמב״ס
 במקום נקבה או הכבד בקנה מיירי נ׳ עטו״ז נקב? פוסל אינו בכבד ה ומדמין. בצדו אחר נוקבין לא״ש או קודם אי ידעינן ולא

 מרודד וחיוחא מרה במקום כזית נמצא אס בכבד ה״ה כאיסר, קדורה נמצא בקנה מקיפין רש״י לפמ״ש ואפשר המרה. שסתמה
 אכלי דלא אינשי ו׳איכא מביצה מוכח וכן צ״ל ו היקף. מהני נעשה לאח״ש אי ובספק מ״א, סי׳ דטרפה, מחובר ואינו נתפרר או

 אלא לפרושי ליכא דכנתא הדרא אמר דכבר משוס וכרס, קיבה מעיא פרש״י קי״ג וחולין נ״ד ועתוס׳ נ״ג נ״א, ז וב״מ. קורקבן
 חסר ופשיטא יקראו, סתם ריאה נשם אלא בגמ׳ נזכרו לא ח דם. מחזיקין ודאי דבהס ל״ש בלא״ה וכבד לב ועל וכרס, קיבה על
 מוליג״א. שקורין מעד״א לאל או לרחם נסרכה אס כ׳ בש״ע ט תוס׳. שכיח לא שבאומות באונות, והוזכר ט/ בהס אף חליף או

 מעטור הב״י ומקור מרחם. לריאה יותר קרובים כולם והוב״הכ כרס הכ׳ חצר הלא נרחם, הריאה שתסרך אפשר איך ותימה
 והרת טרפה, להרת האונה מן סרכה עולה אס מ״ו( תוס׳ טרפות ה׳ שחבר ר״ת שהוא )נ"ל הרב בחבור הרת וז״ל בו ובדקתי

 קיבה נ״ז ברכות ז״ל ת ר ט׳ בערוך אבל ע״ב. נ״ז ברכות ורש״י הרת בע' כן פי׳ הערוך עכ״ל. בהמה של רחס הערוך פי׳
 כלפי היא הרת נמצא עכ״ל גאון האי רב פי׳ אנמילי אותו וקורין הרת, היא וזו יחרה חתיכה צואר כלפי לובן על היינו הרח
 נסרכה ולפעמים כחלב לבן שהוא מפני מילכ״נר או לך י מ והקצבים קראשערט האשכנזים שקורץ והוא אנ״מילי וקורץ צואר
 ולה״גאף רבנולכתחלה, ודעח סילקין, ור״הפ ה״ג י הריאה. שחסרך א״א לרחם אבל אנ״מיליש, האשכול שקורא והוא בו, הריאה
 אונה חסרה הבבליים חשו׳ שמצא כ׳ רש״י יב הרבה. אפי׳ או א׳ דוקא אס ושאלו מגואי, יתרת אלא התיר דלא מ״ז, יא בדיע׳.

 אתחר, חברתה מכלל חדא ה״ט שמכשירה? זו תשו׳ הזכיר ולא ט', ורדא חרי כ׳ אח״כ מיהו חולק ורש״י זו לחשו׳ כיון אולי משלמת ורדא
 יתרת מ״מ כנטול, יתר שייך שלא אף ט/ ורדא ב׳ הסברא א״כ דאוני, בדרי שלא דעומדח משלמת אינה ומ״מ כשר ורדא חסר׳ לרש״י

 יתר כל משוס אי ט/ יהי׳ טעס דמאיזה כ', נמי תרי לבבליים דס״ל ידענו משלמת הורדא בבלי לחשו׳ הביא שכבר וכיון היא, בדרי שלא
וה״מ ׳בגמ דמ״ש יג חסרה. אינה דמשלמח הזכיר׳ דכבר בדרי שלא מכשירה זו תשו׳ דאוני בדרי שלא מטעם אי כ/ נמי נטול כנ״ד,

 דקיימא



4* בקצרה. טרפות י״רו סדר האשכול, ספר

 אי^א טדעם אסרינן ולא היתר בחוקת יתרת דכל נטי, טובא אלא בלחוד חדא למיטר לן לית כשרה דיתרת וכיון ט׳, מנבא אבל
 שאלו: עוד יהודאי. טר כד׳ ט׳ דסריכא מה לכל וענוניתא ענוניתא, מתקריא וחדא חדא כל ביני ביני 'דקייטא ויתרת בראי/

 אלא מדעם לטיסר לן לית ידעין הוו מהו? א כובע כמין הוי לא וכדנפחין סרכה, ענוניתא בסוף משתכחא דילן דענא רובא
 לא דאי מטעטא דאסרי וסרכה מפרש, דלא מה לטיסר לן ולית ב ראי׳ להביא המחמיר על היא פ׳ והלכה ובראי׳ בטעמא
 אנפא אשכח ולא סרכה לאו לאו ואי אחרינא, לד׳ כובע כמין דוכתא ההוא מן חוטי דמטתח סרכה היא ג דאיב הוי לא טינקבא
 ה ז״ל חנינאי ורב יהודאי רב מר אדונינו מימות אנחנו נוהגים ד תשו׳ הוא. בעלמא רירא מאליו דטתפרק מידי וכל למיסר,

 כתבו להם, התיר גאון יעקב מר ואוטרין בודקין ואנדולי״ס שבאפ״ם ושמענו אפריקא בכ״ט וכן להטריף בטרפש ריאה נסרכה אי
 דליבא לטרפש נסרך ריאה טה״ש: שהורונו מה והשבנום ו. תורות כב׳ ותעשה ישראל קהילות יתגודדו שלא ישיבות ב׳ מנהג לנו

 א״ק, שעט״ט וקרום נקבה אא״כ נפרכה לא דאטרינן ט', מבצבץ ואינו כשטחפרק אע"פי ז סותם אין ככובע עשוי דחלב טרפה
הוא ככובע חלב דטרפש הכי אמרינן לא ח רביתא מקום כסדרן דאטרי׳ כאונה ונדון הוא ומקומו סותמו לב של זה חלב וא״ת
עושין. יפה בקדרותיהן אוכלין שאין אפריקא ואנשי ט', שמכשירין עושין יפה לא בנפיחה אותה שבודקין אנדולי״ס ואנשי סותם, ואינו
 ושאלוהו, ז״ל צדוק ורב אבימאי רב מר אצלו ונכנסו עליו, חלקו ישיבות וב׳ שהתיר שמענו אנו אף גאון, יעקב במר שחולין ומה

ומנענע בקנה אוחו שהטבח וכיון בעלמא, תותב שטנה בריאה לפעמים אלא התרתי, כחוט שנסרך ממש סרכה לא להם והשיב
שחקקנו מה לאחרים הודיעו עכשיו עליך. חולקין אנו אץ בזה צדוק ורב אביטאי רב והשיבו מחיר, אני כך מעצטו, מתפרק יפה
 בדבריו עמד יעקב מד ואפי׳ דליבא. פרכה שבודק בטי והתרו מכוחו שבאין יעקב מר התיר צד ובאיזה ישיבות, ב׳ מנהג לכם
 בני וכל מחבריו, ולא מחברו כר׳ הלכה ט דאי׳ הקדוש מרבנו אלים טי אביטאי, למר ששונה כמו ולא שלו בשאלות שב׳ כמו
 סרכה חנינאי רב לכם פי׳ וכבר סמונאי, ורב חנינאי רב קמי׳ כדיתבין יהודאי רב אמרה מלתא הדא שב׳ ותו עליו, חולקין דורו
 מלתא אלא יהודאי רב אטרח לא לטימר איכא יהודאי, רב טשום ודאמד ס״ל, כותי׳ סטונאי ורב וטרפה, בדיקה ל״ל דליבא בט׳

 מפרקי עקרן אפי׳ כשרה כסדרן שנסרכו ואוני גדול. באילן תתלה ליחנק בקשת אם י כדאי׳ יהודאי ברב ותלי לי׳ אסברה
 ורדא חסרה יג דאטרי טרבותא איכא — רביתא. מקום אונה דכולי יב דאומה דטצרי עד בשפולן בין בגבן בין יא מהדדי
 לן חזי ולא להו. אי׳ הכי ברייתא חיווי כל מ״ט הווין תרי מר הונא רב דאכשר ביני ביני והאי להו אי׳ לכולא דחזינן טרפה

 עליון קרום נקלף אפי׳ כשר זה בלא זה נקב קרומים ב׳ לריאה יד. בדליתא נטי ליכשרינהו בשתים, טכשרינהו דאי מלתא, הא
 בבשרא סביכא אי ודוקא כשר סותם ודופן שנקבה הריאה טו טרפה זה כנגד זה נקב זיקא, נפיק לא אי בדיקה שצריך אלא כולו
 הריאה, על תמיד שוכן שהדופן דטעיקרא סתיטא הוי שם החזה בטיצר לצואר סמוך דאוני חחוכי במקום ודוקא טז בגרמא ולא
 אם ודוקא בדופן תלינן בדופן מכה וחזינן בריאה ריעותא ליכא אי אבל בריאה, ריעותא חוינן לא אפי׳ ט׳ לדופן סרוכה כשאומה אבל

 טכשרינן, לא כ״ב, רחוק שאינו בחזה אפי׳ מכה בו שיש אחר למקום נסרכה אבל מכה, בדופן ויש שבצדה לדופן האומה נסרכה
 מקום שבאותו במכה הסרכה תולין מכה שיש מקום לכל נסרכה אם שחולק טי ויש כדופן. נדון בדופן התולה החזה שמנונית מיהו
אשי׳ הסרוכה, לאומה יח לדושן הסרוכה אונה בין חלוק שיש שאמרנו ומה ין, המחמיר אחר בזה הולכין ובעירנו בריאה, ולא

כשבאה
אשכול נחל

 ולרובם וכ״הפ פי״א רמב״ס שמרה תלוי׳ ס׳ אלא א׳ למקום נסרכח אינה א ורמב״ס. וכרי״ף במסקנא קייס לא בדרי דקיימא
 פלטוי לרב גנוזה ממדה בם׳ מיומם׳ בקצור ר״אש הביאה זו תשובה ד נקב. בלא ס׳ מין ג פ״ד. ידים ב א״צ. בדיקה אפי׳
 מלכו אלה ג׳ צדוק, ורב אבימאי ר׳ הגאוני׳ שהתיר יעקב מר אצל שנכנסו ספרו: והס ד״א אמר ו׳ מאה סיף מיו נטורנאי ורב

 לקמן שנזכר סמינאי רב אבל ד״א, ממר ה׳ מאה סוף מיו לראב״ד ה .99 במ״ש כמ״ש מ״ו עד תקכ״ד ד״א משנת זא״ז בסורא
 שהזכיר אחרי׳ למקומות ריאה נסרכה אש לגאונים שפשיטא תראה מזה ח מ״ט. מולין ז ח״ר. סוכה רש״י ו ל״ח. יהודאי דרב תצמיד

 בת׳ סוחתהה ודופן שנקבה וכריאה באוני כסדרן כמו שדינו והו״א תדיר בריאה דבק שמקומו דליבא לטרפש אבל דטר׳. האשכול
 כ״א. כתובות מ״ו ערובין ט סתיס. לא כטבע דחלב מהני לא הסתימה ח״מ רביחא ח׳ נמי כאן דבאמת אף קמ״ל רביתא,

 גאונים. בשס כתוס׳ כסדרן שלא הוי לאומה נסרכה פי׳ אולי יב ל״צ. בדיקה אפי׳ ולר״הפ כר״ח דלא יא קי״ב. פסמיס י
 ורדאאלא יתרת אמרינן לא דבשתיס צה, בדלית ומטריף ב׳ דחכשיר מאן ואפשר כנטול. יתר דכל יד אפריס. ור׳ אלברגלוני יג

 והקשה כנ״ד. יתר וכל היא ורדא יתרת ס״ל נ׳ דמטריף ורמ״א דכשרה, לעיל גאון כר״ה וס״ל היא דאוני בדרי שלא אונה יתרת
 וליכא כשר, נמי נטול דמי, כנטול דל״ל ב׳ נמי ליכשר א״כ כשר, ורד מסר מוכח א״כ כפרש״י אי ביני דביני עובדא נפרש האיך כ״ופ

 ע״כ א״כ ורדו׳ בב׳ הוי עובדא אפרים כר׳ נפרש ואס לרמ״א, בדרי שלא מכשירין אנן הא כרש״י, בדרי שלא יתרת משוס למטרף
 פי׳ דר״א כונתס וכו׳ משלהן דמלוקות שלנו מבהמות ראי׳ אין בב׳, שהמעשה אפרים ר׳ שהביאו אמר כ׳ דתוס׳ ונ׳ כשר? שתים

 משוס ואכשר להובלילא כסא מבי נפק גובתא האי נ״ח לדף דומה ב׳ אי׳ המין ולכל שלהן, בבהמות הי׳ זה בשתים דכשר ביני ביני
 כנטול יתר וכל הוא, ורד יתר ב׳ מצינו אס תמיד, נמצא וא׳ ב׳, שלנו בבהמות נמצא דלא בזמננו אבל להו, אי׳ ברייתא חיווי דכל

 ס״ל שר״מא נ׳1 ט׳( מסר אי ורד, ולכולן בהמות נשתנו עכשיו כשר, מסר שלגת׳ אף ט׳, ורד מסר לברגלוני בב״ח זו סברא )דוגמת
 לדידן אף ב׳ תמיד לו יש בופיל שור מין כנ״הג וכמ״ש ב׳ כולו מין שלאותו במדבר הרועה ברייתא בבהמה הי׳ דאכשיר המעשה
 מיהו חיות. בכל למכשר ס״ד וכי מרה, א״ל איילים רא״ט תוס׳ בפסקי תדע מין. בשאר להכשיר ליכא כך משום אבל מכשירין

 שהבאתי וראב״ן ט׳. זה כנגד שלא זה אפי׳ הושט שדינו ס״ל ס׳ הרבה עפר״ח טו אמד. מין בהמות כל שט אמרת דעת לר״אש
 כמו הטעס שייך נחי בריאה צ״ל וע״כ כן ס״ל נחי ובריאה ופעיא דאכלה כיון א״ק שעמ״ח קרוס בושט דוקא דס״ל 41 לעיל

 בעורות דמחרמין משש לענין ולא שוה דינם קרוס לענין דוקא ש״מ כשר זה כנגד שלא זה בהדי׳ בריאה הראב״ן מדפסק חבל בושט,
ומיצר אונוח במקום עדיין הסרכה וכל יח קסטליא. בח׳ וכן מקיל ראנ״ד ין הרמב״ס. אבי כדעת טז אהדדי. הנקבים הריאה

 התזה 7 ח״ג



ב. בהצרה. טרפות י״רו פרח האשכול, פפר 80
 כנגד לדופן באלכסון נפרכה אפי׳ מאומה יוצאת פרכה וכל כשרה, באלכסון לדופן מאוגה יוצאת שאם באלכסון, הפרכה כשבאה

 לאכשורי רבה טעמא טע״ט אפי׳ להכשיר, א בעירנו המנהג מאומה יוצא הפרכה של ומעוט לדופן טאונה נפרכה ואם ט'. אונה
 רובא אונה כשנסרכה וכן יצאה. מאוגד, שמא מנקב ואם ליחות, מרוב אלא נקב ט׳ באה לא שמא ב עומדת בספק סרכה דכל

 בכה״ג דכשר מכה בה שיש לדופן אומה כשנסרכה וכן וכשר. בת״ר אזלינן אומות כנגד בדופן ומעוט החוד. בטיצר רביתא למקום
 טחתוך נסרכו ודוקא פלוש, יש אפי׳ כשרה כסדרן סריכי אוני תרי ג ד״י כ׳ כשר. במכה. ורובה למכה חוץ הסרכה ומקצת
 פלוש, בלי נדבקו אם דוקא וי״א הגאוני׳, התירו הפרוכות ואומה אונה כסדרן. נקרא לא לגב מחתוך או לגב מגב אבל לחתוך

 שכנגד למקום מגעת ואי כשר, האונה כנגד לדופן היא גם נדבקה ואם וכשרה, כפולה סרכה נקרא אחרת עולה פרכה מאותה ואם
 כשר, סמפון שום נטוח לא אם קייס שלה וקרום כקיתון נשפכה ט'. בצפורן שתפרך כדי משהו אפי' ריאה יבשה טרפה. אומה

 שאינו בריאה מקום נמצא סמפונות. נמוחו לבנים חוטין בה נראו לתוכה, אותה ושופכין באבר מצופה קערה טייתינן ובדיקתה
 ונופחין תבן או רוק המקום על נותני׳ לאו ואם וכשרה, נכנם הרוח אין טוגלא ט' מוגלא! נטצא הקרום, שם קורע בנפיחה, עולה

 רואין נסמסטם איברי' בשאר וכן ט' חתיכות מטנו נופלין אותה תולין שאם ד שגתטסטסה ריאה ט'. לאו ואם כשר מבצבצה אי
 כשרה להדדי שפכין אי בקוץ אותן נוקבין כב׳, וטתחזיא חדא באו, נקב דע״י לרבנן קים ט׳, להדדי דסטיכי בועי תרי אינו. כאלו
 אם דסמיכי בועי שטתיר טי ויש כשרה. דסמיכי אע״ג ה וטינרי כגדי קיימי אבל מיא, או מוגלא כהן שיש בועי וה״ט ט׳, וא״ל

 תלויה בין בועה מן יוצאת פרכה סרוחה. שבה הליחה או המוגלא אם א' בועה אפי' פוסל ויש ומתוקים, וכים טיס בתוכן נטצא
 לן ברירא ולא ט׳, לאו ואם כשר, מקיפו כי׳ש בשר אם הריאה בשפולי בועה כ׳ ובהלכות ו. ט׳ החזה במיצר אפי׳ סרוכה בין

 כ/ זיקא מפקא לא ואי אותה נופחין היא שלטה אם עצמה בריאה נמצאת כשר, דריאה רבה בסטפונא נמצאת טחט ז. טעטא
 במקום אינקב אי אבל ט', טחברו שטתפצל בטקום נקב ואס סטפון, נקב לא אם לבדוק וצריך בדיקה. ל״ל חתוכה הוא ואס

 אדום או ככבדא או כעשב ירוקה ודוקא כשרה, ח גווני כטה או קליפות קליפות עליה שיש ריאה כ'. עליו מונח ריאה שבשר
 לאופתא דטי' אם וכן ט׳, ט מוריקא או כשותא או כביעתא או בשר או שחור מראה בה נמצא אבל ככוחלא, או כטחול או

 שעה כל כך שעומדת נפוחה הריאה נמצאת ואם מספק. ט' ר כעץ קלה או כעץ בטשטוש קשה או עץ, כבקעת לבן למראה
 אונות חתוך במקום שריטות או קמטים נטצאו ואם ט־, אוני חתוך לה דלית עגול ככדור שהריאה או חולי, ט' צבה שבטנו כאדם

 יתרת יא. אותה דנין אנו נפוחה כשהיא שנראית דכטו כשרה ריאה לט׳ מתהפכת בנפיחה אי הפוסלות מראות וכל כשרה.
 מהדם והוא כשר, כט״ד במקומה ונמצא אונה חסר וכן כשרה, נפיחה בתר דאסא טטרפא קטנה הי׳ אם שטרפה, שאמרנו טגבא
 להקל. תולין אח״ש נקבוהו אם ידוע ואין הכרס על או שנקבוהו הריאה על תולעים נמצאו יב בבינוני חכמים שעורי דכל בינוני
 אותה טושיבין המקום ידע לא טרפה, מבצבץ אי רוק עליו טושיבין הברה מקום ידוע אם כשנופחין, בריאה הברה קול נשטע
 מושיבין בחורף כשרה. לבריותה חזרה מע״לע בטיס אותה מושיבין ריאה, צמקה טרפה. הטיס טבצבץ אי ונופחין פושרין בטיס
 ואי לבן, הפנימי אדום החיצון לושט יש עורות ב' ט'. שנקב הושט — צוננין. שישארו כדי קרים בטיס ובקיץ בפושרין, אותה
 בריאה אבל יד הצואר כשטושך אהדדי דמתרמי ט׳ בושט זה כנגד שלא זה נקב יג, אדומים או לבנים בשניהם וכן ,ט חליף

 חוששין טו ריעותא בו נמצא ולא כולו הפנימי עור נקב לא אפי׳ בו שנתחב בושט קוץ ישב כשר. נייחי דטיינח וב״הב וקורקבן
 ט׳ ולאו ט׳ במשהו שנקב הושט תורבץ טז. הוא דאדום מבחוץ בדיקה לו ואין לינקב ץ ק של דדרכו כיון נקב החיצון גם שמא

 הכרם כעין שער בו שיש מקום שישעיר, עד למטה בושט שחיטה שעור .,ט משהו אפי־ בו לשחוט התחיל ואם הוא שחיטה
 עד למטה ושעורו יח פרשנו למעלה ש׳ שעור ובגרגרת התורבץ, מגיע שע״כ ין אצבעותיו בב׳ שיאחז כדי לשייר צריך ולמעלה

 עד ברובו ונדון ט', חללה ברוב שנפסק גרגרת רועה. כשהיא כדרכה צוארה הבהמה כשמושכת הקנה לצד העליונה הריאה כנף
בהם שאין דקים נקבים כלו׳ כנפה נקב יט, טרפה האטלקי כאיסר נפחתה כריאה. משהו בנקב נדון ואילך משם מחזה למטה

יו אשכול נחל

 בהם ואין כסלע שהוקשו גדולים צמחים ה נ״ג. ד מננרגלוני. ג ט״ז. סי׳ פ״ק ר״אש ב י״ב. בת״ד וכן נרבונא א החזה.
 מ״ז דף שפרש״י כחול כמרמה רבנו פי׳ דהתס אוכחי ואוכמי מ״ז, ח דסמיכי. בועות כב׳ דהוי בב״י ז י״ב. סי׳ ת״ד ו מוגלא.

 נרקב כעץ קנה ועש״ך ל״ו, סי׳ מטו״ז ואשתמיט ערוך י ננ״א. זאפרא״ן חוריקא כזהב, ירוק פרח ט בנ"א. בלויה נאזו״ר ע״ב
 מהני, נמי כשרה לח׳ בנפיחה נתהפכה אס מ׳ יא הפרושים. ככל מחחירין ואנו אופתא בפי׳ מסופק הש״ס הוא, כבד לח שעץ

 גודל, של כצפורן שעורו ט״ד י״א פי״ז, כגיס יב כך. ריאה של כשרונה אנא פסול במ׳ פסנו גא ור״ח דראב״ד להקל סניף וים
 ע״י מתקיים מינו כולו לקוי כאן אבג מכין, השני י״ל קטן בנקב יג ה. נ׳ סי׳ ד״ח לחימרא תמיד ואזגינן שבגודל ממנעי כפרק וי״ח
 נהבריא א״ח נמי בושט פ׳ ראנ״ן שטפוהו, דאוכלין בפניס ק״ד שאין אף טו שני. מרוח וזה זה מרוח זה כשנקב נמפוקי יד ר״אש. השני
 נ״א מחיים דאתיגד כיון נתי בב״הכ כרמ״א דס״נ ישוב וראיתי שחיטה. נ״מ דננקב אסור ח׳ בושט פנתי ותמה מצ״א ב״הכ בנקב כמו

 ה״ט ל״נ קשה טז .24 וע׳ ה׳ ס״ק נ״ג כפ״מג שחיטה מהני הושט נקב ראב״ן ס״ל אולי אסור. מ׳ כאן אין דאכתי ונ״נ הותרה. נשח׳
 יכונין הוי אפי׳ ליחוש נמי במילון כפרש״י, נתרפא היינו הבריא שמא דממרי׳ כולו, נקב שלא שראינו אף שנקב חוששין נחי פנימי דגני

 כואין אם ריעותא נו שאין מילון אבל קוץ נו תחונ שהרי נתרפא ועתה הי׳ 2^ חיישינן פנימי גני ונ״ל לא? חו נקנ אי לראות
 פנימי נמנ ואי ס״ט• דגלי נ״נ וכך מטריפין נכך שמל״נ שלם אס נראות שא״א כיון מנל ונתרפא, הי׳ נקנ לחיחש ליכא שלם מותו
 מה ה״ג כד׳ יז מולי• כע״י ופר״ח ח״ח טו״ז דנו הלעטה ע״י נושט ומכה ור״חש. כ״א עתוס׳ נקנ המינון מיישינן לא מוני ע״י

 ואינו חסרון נו שיש נקנ יט .8 יח לפ״ק. והקטן נגדונ מלנעות ד׳ כתוס׳ נוהגין ואנו צואר לידי מנ׳ אצנעותיו ננ׳ שתופס
 פעמים ח׳ מדינה כסף זה איסר אך ט׳ שלים הסנע נ׳ חולין ולתוס׳ מסלע צ״ו חנק ואיסר ט׳, חסרון נלא דאז סללה רונ מקיף

מגאונים. קנלה זה שעור שקלים הל׳ וסמ״ג מקואות פ״ט עתי״ט דאישוח פ״י ורמב״ס עפר״ח מסלע י״ב חלק הוא א״כ ותרן

 נקנים



5! בקצרה. טרפות י״רו סדר האשכול, ספר

 בצד לטטה וא' ילטעלה א׳ שורות בב׳ אלא א׳ שורה בהיקף עוטדין איו אם אפי׳ לרוב מצטרפין הגרג׳ בהיקף ועומדין חסרון
 נסדקה לרחבו. אסור שיכנס עד כשרה ג דלת כטין נפחתה ב לאיסר מצטרפין חסרון בהן שיש נקבים אבל א, קנה של אחר

 ר״יו ואטר הואיל כ׳ והגאון ד לשחיטה הראוי במקום השעור שצריך וי״א כשר ולמטה למעלה משהו רק נשאר לא אפי׳ לארכה
 או נסדק׳ אי ם׳ ה, טבעות ג' חוליא ושעור לו, הודה אלטא ולמטה, למעלה חולי׳ שישתייר דצריך לפרושי בבלאי חברין יודעין
 עושין הטבעות שבין בבשר ואם בטבעת, א׳ נקב עושין בטבעת הנקב אם וטדמין, א׳ במקום נוקבין לא״ש או מחיים גרג׳ נחסר׳

 מקיפין וכן אחר, בקנה ולא קנה באותו אלא מקיפין ואין להפך, או לבשר מטבעת מקיפין אין אבל כשרין, דומין ואם בבשר,
 חסרונו שעור משערין עוף של בקנה זי. בבועות מקיפין ואין ר אחרת לריאה לא אבל לאומה, מאונה אפי׳ ובריאה טעים, בבני
 הנקבים בה שיש החתיכה מקפל חסרון ובדאיכא כבהמה, טשערין חסרון בדליכא כנפה, נקבה ואי לבהמה, איסר בערך קטנו לפי

 חופה אין ואם הקנה ע״פי החסרון מניח אלא איסר שעור בעוף אין ולהגר״יצ ח טרפה חללו רוב חופה אם הקנה ע״פ ומניחה
 שבחלל מה וכל ט/ תתאה קרטא ניקב קרוטין ב׳ לו יש המוח — ט׳. משהו בנקב מגרגרת המתפצלים הקנים כל ט כשר רובו

 וחוט העור, רוב בפסיקת אלא נטרף אינו לגלגלת חוץ ט', במשהו העור נקב אם הפולין כנגד שהוא מה וכן כמוח נדון הגלגלת
 לן חזי השדרה חוט של לארכה העור נסדק ואם ט׳, ברובו בהיקף החוט ונפסק השדרה נשברה לשדרה, נכנם מגלגלת היוצא
 אותו וכשמעטידין כדונג נטם או הנקב, דרך יוצא נוקבין ואם העור, בתוך כקיתון המוח נשפך י. לארכה גרגרת כנסדק׳ דדינו
 המוח מן קצת וחסר נתרוקן יב הגלגלת שבתוך בטוח הדין וכן יא ט׳ כבדו מפני לעמוד יוכל אינו אם אפי׳ לעמוד, יכול אינו
 ור״ח ט', בעור נוגע אם אבל כשר הצדדים בכל מקיפו שטוח כ״ז ש״ט, בקרום טים נמצא בהלכות כ' כשר. לעורו סמוך אפי׳

 הש׳ חוט טרפות יג. כשר החוט נפסק ולא השדרה נשברה כשר. בקרום ריעותא נמצא לא אם ש״ט קרום על תולעת נמצא כ׳
 למטה עד• הגאון פי׳ גפיים הא מן למטה עד החוט ט׳ ובעוף ג׳. פרשה ופי ושני' ראשונה מפרשה פצולים כל וכן ג׳ פרשה עד

 האגפיים בין עד דאטר לקיש כריש ולא שבכנף, השני׳ החולי׳ עד שבכנף העצם אורך כל היינו הגוף, על שוכב שהכנף ממקום
 גבהה ברוב בין בחבורות הוכתה פי' ברובה נחבסה טו ט' כסלע בו שנחסר גלגלת יד. שעורא דבציר לגוף הכנף חבור מקום

 מחטא ט׳. החללים מן לא׳ נקב גדול חלל ובאמצע חללים הרבה לו יש הלב — ט'. כלום חסר דלא אע״ג הקיפה רוב או
 עאל לא לתתאי קופא אבל לתתאי, ורישא לטיפק דוכתא אית דלא בסמפונא וה״מ נקב, דלא אע״ג ט׳ בהלכות כ' בלב דאשתכח

 הכבד נקבה — ין. ט׳ סותם וטרפש הלב נקב טז אסורא טחזיקין ולא לה פלטה דשעלה בהדי תלינן רבה בסמפונא אלא
 דאתי׳ יט כברייתא אלא כטתני׳ הלכתא ולאו יח ברבי כר״ש בגט׳ אוקי כ׳, משהו נשתייר אי משמע ט׳, כלו׳ מטנו נשתייר ולא

שתלוי במקום וכזית טרה במקום כזית בעינן לכך חיותא ט׳ היכא פלוגתא דאיכא זכיון חיותא, במקום כזית נשתייר דבעינן כר״יו
 בטרפשין

אשכול נחל

 דבאורך הגרג׳, בהיקף סהנקביס זמיירי מצטרף, לא שביניהם השלם אבל ט׳, נפסק חלל רוב וטי״כ סמוכין חסרון בלא נקבים
 ששחט כגון מקומוח וג׳ בב׳ הרוב כשנשחט כשרה השחיטה 10 לטיל שהביא משבחא ר״א לדטח א כשר. רובא נסדק אפי׳

 חלל רוב נשמט מ״ח הקנה רוב א׳ בהיקף נשחט שאין אט״ג הטורף לצד בקנה למטה שחט ואמ״כ מקצתו הפה לצד בקנה להטלה
 חללו רוב הוא ובצרוף אחר בצד להטה והטוט להטלה זה בצד הטוט נפסק אס טרפוח לטנין גס וההילא כשרה, ש׳ בצרוף הקנה

 הפחת ניטל לא ג ר״ן. הנקב כהלוא לנקב נקב בין אין אס לאיסר הצטרף שביניהם השלם אפי׳ ב האשכול. כונח וזה ט׳
 כרי״ף. לא ו ה״ה. דף רש״י ה רהב״ס. ד ויוצא. נכנס איסר שיהא טד גדול שטור נתנו לכך כדלת, זקוף תלוי אלא

 ח״ו. טתיס׳ הקפה מהני לא וט', ק״ש נקבה אי וס׳ כשר( בלא״ה דהשהש )דהיכא הטבח יד ממשמש דלא היכא כשנקבה ז
 ולהטה להטלה חטט נשתייר אס י טר״אש. ט קטנו. לפי האד קטן חלק שלו איסר שטור שבלא״ה כבההה לשטר ליכא בטוף ח

 אפי׳ 19 לטיל יג הש׳. לחיט מוח הדחה הש״ס יב אפשט׳. דלא אבטי׳ האחרון הפן יא ברמב״ס. אבל בגה׳ אינו זה דין כ׳,
 חסיון שיש הנקבים צרוף ולטנין השטרינן קטנו לפי ובטוף 37 ט׳ טו כרי״ף. ולא וכגרסתנו ינאי כר׳ יד טהו. בשר רוב נחחך

 בסהפון נהצא אס וה״ח טרפה, נקב ראינו שלא אט״ג בלב החט הפרישה: פי׳ טז הטרף. לא חסרון בהס אין כגרגרת. דינו
 ביאתה דרך שנקבה הלב פניס לצד ההחט וחוד ללב( הקנה הן לצאת פי׳ להיפק )לשון נקיבה בלי ליכנס הקים שאין צר הקים

 )כדי ותלינן נכנסה הגדול סמפון דרך ט״כ בכניסתה, שנקבה א״א הלב פניס לצד המט של הטב ראש אס אבל כזה, צר בהקוס
 ט״כ. צר דרך הטט חטט נכנסה שלה ונטנוט הבהחה הליכת ט״י בקופה( לנקב יכולה שלא כיון צר למקום נכנסת איך תקשה שלא
 לב חל׳ שפי׳ כר״ן ולא רגל דריסת שפרושו כ׳, א׳ בחלכיס ברגלי אשר הטס לכל לשטליס חל׳ לטנ״ד והוא לה, ט דש בהדי פי׳ וזה

 דחוק. במקום חטט חטט נכנסה בהתה נטנוט ט״י פרש״י דרביל הוא חירבל מ״ט חולין לפרושי וסמך ט״ד( )פסחי׳ מלק שיטא,
 אלא כזית, ונשתייר כשרוח אלו בח׳ ל״ג רי״ף יט להפך. ורש״י משהו, נשתייר אי לה מטביל ברבי רי״ףדר״ש כפי׳ יח .41 ט׳ יו
 ול״ק ח׳ כסתם הלכה ר״יו והאתר ח״ג דף שפיר פריך ולדידי׳ לשני׳ ראשונה ח׳ בין סתירה אין א״כ תשהו, נשתייר ולא שס גס ג׳

 בכזית הלכה אתר נתי ר״יו מ״ד למד וכיון והתני/ אלא כזית חתנו נשתייר וחנן ל״ג נחי מ״ו ודף נינהו, אתוראי ומתרץ חוס/ קושי׳
 ודט כברייחא. הלכה ודאי לכך תרתי בטינן אתר ור״פ כזית צריך מקים באיזה וטרי שקלי מ״ו דף אמוראי וכל בברייתא כר״ח

 וסתם כזית נשתייר ותני׳ דגרס כיון הוא, שדוחק כ׳ שרש״י אט״ג תכזית בפחות שהטריף לה זריק ר״ח לפרש הוצרך שהרי״ף
 בתשנה קבטו רבי תשחת כ׳ כ״ה דף ח׳ ובחמלת תלחידו, כר״ח או כבנו במשנה רבי סתם איך לדקדק ויש חתני. ר״ס ברייתא

 ר״ג פ״ב ואבות במשנה ברבי ש״ר כ״ג מכות בבניו כן שטשו דחצינו )אט״ג הוא מידי ולאו בטלה. רבי משמת סוטה סוף כמו
 ברבי ור״ש דר״ח ונ׳ קאי? רבי שסתם אסתמא ר״יו לישני ממשנתנו, בכזית הלכה שאמר לר״יו מ״ג פריך מאי דא״כ רי״ה( של בנו

 מאמרים גס תורה למדו דרבי, תלמידי שהיו ואף מנ״ל? ר״ח ל״ש רבי אס קשי׳ דבלא״ה להס, שקדמו מתנאים הכבד דין שמטו
ומסדר* ור״מ< ברבי ר״ש מהם שקבלו תנאי דתרי אליבי׳ משנה סתם ורבי ברכה, סימן א״ר א׳ חרג ת׳ הלומד י״א ט״ז כדאי׳

 הנכר 7♦



בקצרה. טרפות י״רו סדר האשכול ספר
 בחתוכא דאשתכח מחט ב. ט׳ יבשו זיתים וב׳ בריא כולד. אם אבל כ; נפרכו לא זיתים ב׳ אם בצפורן שנפרך עד יבשה א כטרפשין

 במחט ודוקא כ׳, נכנם סמפון דרך הכבד קנה לצד העב ראש ואם וט', ואתי נקוב נקובי הבהמה חלל לצד העב ראש קופה אם דכבדא
 שנמצא׳ מחט בהלכות כ׳ כ׳. ענין בכל הכבד בקנה נמצא אבל ט/ הקנה לצד מונח אפי' דק ראשה אבל בקופה נוקבת שאינה
 כ׳ הדדי שפיכי אי להו בזעינן תרין משתכחין ואי ט׳, טרה נקבה ג. טרפה ספק בו ומכוסה בטרפשא נמצא אפי׳ הגוף כחלל

 מריר אי בכבד בדוכתא טעטינן מרה משתכח לא אי בהלכות כ׳ כ׳. סותם וכבד שנקבה מרה ד. דמי כנטול דכ״י ט' לאו ואס
 הטרה בתוך חלקה שהיא תמרה גרעין נמצא .טפה בה זורקת וטרה כועס כבד ה כד׳ לחזור ועתידה כעם ט׳ היא דבלועה כשר

 מפולש, נקב דוקא הפני בן ר״ש וב׳ ט׳, דכבדא טרפשא אנקב אי ט׳. חד שהוא זית של גרעין אבל כ׳, בדוחק שיוצאת אע"פי
 הכרם וכל ט׳, שנקבה הפנימית כרס — בריא. דהדרא כ׳ ח הכבד התליע ז. ט' כבדים ב׳ נמצאו ו. כשר בסרכה וסתום
 הכרס רוב את וחופה המכסה ובשר ט דמי אינו כאלו גורדו שרופא עד הבשר שנתמסמם ובכ״ט דמחמרינן, לדידן פנימי נקרא

 נקדרה ואם ט׳. ברחבו או בארכו כטפח הקרע אלא רובו אינו אפי׳ או הכרס כנגד שהוא טה רובו ממנו שנטול או שנקרע
 שעל חלב ואם ׳ט׳ הקיבה נקבה — ט׳. מסלע יותר שהוא ותראה חוט ע״י החסר מקום תעגל אם פי׳ י, מסלע ביותר ממנו
 במקום שלא לחוץ שנקבו כפו״ל הכוסות ובית צנפ״ן שקורץ ס מם ה — )חסר( רא לדידן באכילה דאסור אע"ג כשר סותם היתר

 יותר סמוך שב״הב אע"פי תחלה, המסס קתני במתני׳ כ׳. זה לתוך זה של מחללו הולך הנקב חבורן במקום אבל ט/ חבורן
 שלא כדי עובי תני ב״הכ בעובי שנמצא מחט בברייתא תני להכי יב ב״הכ ולהטסם המסם, לב״הב קורץ היו המשנה בזמן לכרם,
 קודם דם קורט עלי׳ נמצא ט׳, צדדים מב׳ כ׳, א׳ מצד בב״הב תחוב מחט במשנה. שנקרא כמו הדק ההמסם על לפרשו לטעות

 לא צדדים בב׳ אפי׳ למימר דבעי משום דפשיטא, אע״ג ט׳ צדדים מב׳ דקתני הא .,וכ נעשה לאח״ש ק״ד נמצא לא נעשה, ש׳
 אבל מע"לע שנקבה דנראה ט׳, מחט של חודה נגד חיצון בצד ק״ד ונמצא פנים בצד מחט נקב ואי ק״ד. נמצא לא אי מטרף

 דאיכא ט׳ בסביבותיה בין במחט בין הדם שימצא בכ״ט צדדים מב׳ נקב אבל כשר, המחט סביבות נגד בחוץ ק״ד נמצא אם
 ודאטר יג. סריך הוי מחיים נקב אי למסרך, מידי דאיכא כיון ק״ד בעינן מחט דאיכא היכא ודוקא מחיים. שנקבה הוכחה
 ט', הגוף בחלל שנמצא דטחט ט׳, נקיבה בלא בחוץ עליו מחט נמצא דאי בפרש, בפנים דאשתכח דוקא כשר א׳ מצד במחט

 אפי׳ ט׳/ ן דקי נקבו — בפנים. כשתחוב אלא מכשרינן לא א׳ מצד תחוב מחט ונמצא במשהו שנקובתן אחרי׳ באיברים וה״ה
 הוא טהור שחלב אנטרי״ל שקורין לכנתא נקבו אם וכן וכ', עליו מגין חברו לחברו א׳ שנקב דכנתא הדרא סותם. שבהן ליחה

 נקב ואם יפה, מהודק שאינו הוא שטהור אע״ג סותם אינו שעליו חיטי וחלב במשהו נקובתו הרעי יוצא שטמנו כרכשתא וסותם.
 במקום ניקב כ׳, קטנה לפי ובדקה בתורא ב״א וי״א אצבעות, ד׳ שנשתייר והוא כשר כולו ניטל אפי׳ הירכים בין שדבוק במקום

 ד.ר הוא טמא דחלב מהני לא סותם באטתא מעיא דריש ותרבא הדקין נקבו ברובו. וי״א במשהו, דינו י״א הללו, האצבעות שיור
דכיון נקב, בהם שאין אע"פי ט' אדם והחזירם יציאה ע׳׳י נתהפכו כשר, ריעותא נמצא ולא מאליהם והוחזרו לחוץ דקין יצאו

כל פי׳ טז, בעוף כן נמצא דלפעמים כשר, בעוף וכנגדן ט׳ כא׳ מבהמה היוצאים ב״ט שני טו. חיה לא מטעים חלק שנהפך
 ב׳ מקורקבן שיוצאי׳ בעוף כטו מקומות, מב׳ כשיצאו בד״א ט׳, ב׳ ממנו יצאו ואם הקיבה, מן יוצא א׳ כחוט שלה הדקין בהמה

 חוט יציאה ובתחלת הקיבה מן א׳ ממקום יוצאים אבל ט׳, בבהמה כוה הטלופפין, הדקין למקום והשני הזפק, אל הולך הא׳ דקין,
לבית סמוך אצבע כרוחב ולפחות לבסוף וערבי הדרי אי גמורים, ב״ט לב׳ והיו מתפרדין ואח״כ לפחות, אצבע רוחב עד הוא א׳

סניא תרי בי׳ דמשבח חיותא מטרף. לא מעי יתר יוצא בדקין למטה אם אבל יז, וט׳ הם ב״ט שני ערבי לא ואי כשר, הרעי
 מב״הכ יוצא מעי נמצא כ׳, להדדי שפכי ואי וט׳, יתר הוי אותו, אוכלין אין הזאבי׳ שאף כן נקרא הכרם סוף כים כמו והוא ריבי,

 בעוף ובין בבהמה בין ירך דשטוטת ט׳, יתר נמצא או שחסר רגל ט׳. לכרם מב״הכ אבל להו, אי׳ ברייתא דחווי כשר, להמסס
 מי של שלפוחית מספק. ט׳ בעוף וי״א כשרה, האם נטלה — יט. עליו אבר כשצורת אלא אבר יתרת מקרי ולא יח טרפה
 דטטי והוא כ גורדו שרופא עד הבשר שנתמסמס פי׳ ט׳, שלקתה א לי ו כ — הוא. ב״ט נקבו שבכלל שט' ר״ח כ׳ שנקב רגלים

 בדקה שהקטינה כוליא ט׳. סריחי או עכירי אבל ציילי, אי כשרים זכים מים אבל ט', נטי בכוליא ומוגלא חריץ למקום לקותה
 עוד וכ׳ כב, ט׳ מהכי בציר כ׳, כעינבתא ובגסה כא רביא כשעור בדקה כ׳ הלכות ב׳ אבל ט', בינונית כענבה ובגסה כפול

 מרבותינו. זה שמענו ולא לחריץ, הגיעו לא אפי׳ משמע בכוליא פוסלין סריחי ומיא וטוגלא חריץ, למקום כשהגיע ט׳ בכוליא לקתה
 וכן כליות יתר תלוי. הט׳ בו בחריץ חיותו דעקר כיון ול״נ כג, בכך נטרפה דלא שאומר טי יש נלקה, לבדו הכוליא חריץ ואם

 נטל — טרפה. משעור הקטינה דאפי׳ ט׳ שנתטסטסו ניכר אבל וריקנית ליחה במקומן שאין רואין אנו אם ודוקא כ׳, כליות נטלו
כד וכן ט׳, נשתייר לא ואי חי* בשר והב דינר כעובי שישתייר צריך מפולש אינו ואם ט׳, מע״לע בסומכי׳ נקב ואם כ/ הטחול

אשכול גחל
 המת כדבוקה מ׳ לרש״י א שמס. על הפלוגתא וקראו קדמאי, דאפלגי שמעו ור״ס ר״ש מתלמידיהם אבל שמותם, ידעו לא ,הגמ

 ברכות ה כ׳. ב׳ שיש או מרה מסרה ורש״י רי״ף נשם והג״מיי דסמיכי. בועי ב׳ מדין נלמד ד .39 ע׳ ג רמב״ס. ב הכליות.
 עפת. שליש סלע י ע״נ. נ״ג ט עש״ך. למימרא לאו שלמים הזיתים דאי זיתים, הב׳ ח .37 ע׳ ז .41 ע׳ ו ס״א.

 וכ״כ טז עש״ך. ע׳ מהופכי׳ נמצאו אס אף< מ׳ טו .40 ע׳ יד .39 ע׳ יג מדשיס. בתום׳ וכ״ס ל״ו שבת יב .42 ע׳ רא
 ר״ל אולי יח ה״ג• נשעה הר״אש כדעת אצבע כרומב אמד היו שבחמלה אך< יז וערבי. הדרי לא אי ע׳ בעוף אף וי״א לש״י,
 ונ״ה. מ״א עס״ך המתונה בארכובה ולא ובקוליות, אמצעי בעצם ערפה, ניעל או דנשמט במקום עימד אלא מטריף לא יתר
 א״פ מוגלא הוא ואס לקיתה, בזה פסול ג׳ 'דרי״ף כיון מונלא כרש״י ל״ס כ לארץ. כשמגיע אלא רגל יתרת נקרא לא לראב״ן יט

 והי׳ להממיר? מכמיס ושעירי כפול עד אמרי׳ בגמ׳ כב י״ב. והוריות ערש״י רוביא מן לבר נ״ב מולין קטניות מין כא בריאה.
קמא כתרוצא אלא ה״נ הש״ס כתרוץ קיי״לן לא כד י״ב. ת״ד ראב״ד כג במימרא. כן אמרינן דלא מ״ו כתום׳ ס״ל ה״ג פדה

 ועוד
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 אם אפי׳ בבשר טחוברין הסימנים עדיין אם כשר התחתון לחי נטל — לנקב. נחתך בין מחלקינן דלא ט׳ בסומכי׳ נחתך אם

 אם כ׳, התחתון לחי נטל דאטרינן הגאוני׳ וב׳ מרבותא. כמה לדעת ט׳ ומרודד מדולדל המעוט אם אבל מחובר. סימנים מעוט
 מן הושט שנדלדל טרפה ברובן שנדלדלו סימנים ומפרש סימנין בעקר טרפות אין הלכות ולב׳ הלעטה. ע״י לחיות לה אפשר
 י״א והן מוח, בהן שיש צלעות רוב ודוקא ט׳, צלעותיה רוב נשתברו — א. והגר״יצ ר״ח וכ״ד ארכן שעור ברוב ונפרדו הקנה
 שאין והני ט/ ב השדרה כלפי מחציין מכאן ושש מכאן שש או שני, מצד ואחת א׳ מצד י״א כל נשתברו ואם מכאן, וי״א מכאן
 א׳ צלע נעקרה ברוב. ונטרפו כנשתברו דינם החוליא מן נעקרו להחמיר, ולא להקל לא נמנין ואין שבירתן מרעי לא מוח בהם

 ג, דר״פ שמעתא ומסייעי׳ הכי קטדייק דלשמואל לן וחזי ט/ קיימת החוליא שכל אע״פי הלכות ולב׳ ט', עמה חוליא וחצי מעיקרא
 דרוסת — ה. ט׳ צלעות בהם שאין מאלה אפי׳ השדרה, מן חוליא נעקרה י״ב. דטתעקרין עד מטרפי לא ד ג' והלכות והגר"יצ

 בעוף אסטוו״יר שהוא ר הגו ד' וצפורים, יונים הדק בעוף אשפ"רייור שקורין הנץ דרוסת בגסה. וארי בדקה ואב ד׳ רי״א הזאב
 אמרי הנקראים וטלאים גדיים בין בדקה ה ושועל וזאב בגסה, אף דורס דארי ד אתא הת״ק לפרש ור״י ותרנגלים, אווזים הגם

 יש טרטרי״נא שקורין ונמיה וחתול לא, כעגלים שכגסה בקטנים אפי׳ בגסה לא אבל רברבי, אמרי שהם ועזים כבשים בין זוטא,
 בגסה אפי׳ ד׳ לה יש אבל זוטא, באמרי אפי׳ ד׳ לה אין טוש"טל שקורץ ולחולדה רברבי באמרי ולא וטלאים בגדיים ד׳ להם

 הגם בעוף ולא מטנו, גדולים אפי׳ כתורים דקים בעופות ד׳ לו יש הנץ העופות. בכל אחרות.ד׳ לחיות שיש וטכ״ש שבעופות,
 ומן כנץ, נדון ולמעלה הנץ מן וכל ד׳, ל״ל מיני׳ בדרברבי ד׳, להן יש בדכוותיהו הנץ מן קטנים טמאים עופות ושאר כתרנגולים,

 י חתול למעוטי הזאב מן בבהמה דנקט אגב ולמעלה, הנץ מן ולמעלה הזאב מן בבהמה דאריא״ר והא ט. כגז נדון ולמעלה הגז
 כנמר מזאב ולמעלה חתול, דין לו יש הזאב מן שלמטה כל בחיות ולמטה. הנץ מן למעוטי ולא ולמעלה, מ״הג בעופות נטי נקט
 ד׳ אין לכלב, ד׳ אין יב. גסה בכל כארי ד׳ מארי שלמעלה מה וכל בגסה לא אבל העופות ובכל רברבי באמרי ד׳ יא ודוב
 לחלל שתינקב עד ונמיה נץ חתול דרוסת כדתני׳ כקוץ מטרף לחתל עד נקב ואם בפה דרוסה אין דלא, רגל לאפוקי ביד אלא
 הדורס דשליף בהדי' אלא ד׳ ואין ד', אין צפרניו ונתחבו כונה בלא הדורס נפל שאם מדעת, אלא ד׳ אין .יג לחו לית ד׳ אבל

 הדורס דשקל מקמי׳ לנדרס שחטו אם וכן ד', אין שהוציאו קודם ידו חתכו או הדורס המיתו ואם חרא, זי שדי שעתי׳ בהאי צפרנו
שותק והוא בהן ד׳ לו שיש עופות או בבהמות אחר דורס או השורים לבין נכנם ארי כגון דרוסה, לס׳ חוששין יד. כ׳ צפרנו

והם
אשכול נחל

 זו טרפות מדם הרי״ף ב״י ות״ש א איירי. בקילשי׳ הטחול רזן החותך חתני׳ י״ל נקב כשר בקולשי׳ הש״ס דחסיק למאי ועוד
 צלע נעקרה ש׳ אחר ח״ב דף ג שדרה. כלפי חיותו דעקר כשר כולם נשברו אפי׳ החזה דכלפי ב .21 ע׳ ה״ג אשחחיטתיה

 חוליא ט׳ בכלל חיליא חצי עס אלא מטריף דלא כיון צלע נעקרה לחנות ל״צ שוב חוליא חסרון מנה הא פריך ומאי ט׳? מעיקרא
 וצלע חוליא ומנה הכי הש״ס ומדפריך שפיר, ופריך הוא אחרת ט׳ א״כ לשמואל ט' נחי ח׳ חצי בלא צ׳ נעקרה אי אבל הוא?

 בלא אפי׳ דחחעקרה עילעא הלכות: ב׳ בשס תחלה מ״ש נס בו נמצאו אך כך, שבידינו בה״ג ד הכי. הלכתא ש״ח לחרתי,
 ה״ג פסק דלדינא הב״ח ות״ם סתרן? חרתי עכ״ל דשחואל משחי׳ ב״ש כרבה הלכה חוליא חני עס דלרב ואע״ג ט׳, חדא חוחרחא

 וכו׳ שנחבסה גלגלת צלע, נעקרה דשמואל הלכות ג׳ הני ה״ג הביא דלקמן ותו לזה, טעס אין כשמואל, למעשה אבל ור״יו כרב
 דר״ש גדולות ומה׳ גאון דר״י פסיקית מהל׳ וחלוקט מחובר שבידינו שה״ג כ״כ, והעקר כרב? חוליא חני ס ע צ׳ נעקרה ומפרש
 נ״ב כפרש״י הוי ונבלה גיסטרא דאפי׳ נ״ל מוח בהס שאין קטטת מצלעות חוליא נטלה ואס ה זה. אמר לא זה שאמר וחי קיירא
 עמה שנטלו מכ״וח צלע שיש הכא לטרפה, וכן ש׳ כדאחר ט׳ אלא הוי לא כפלי דבשילהי אף גדולות, חצ׳ חוליא לנחסרה ודוחה

 היא. חתרצא דל״ב ער״אש ז ערוך. ג׳ ו חודה. הכא חוליא, וחצי צלע קטנות בצלעית דמתיר למאן אף ואפשר גיסטרא. הוי
 למטה. ושועל ממט, שלמטה מי למעוטי הזאב ד׳ דמתני׳ דלישנא מחתול עדיף ולא רברבי באמרי לשועל ד׳ דאין חלקו ר״הפ ח
 קושי׳ ומאי הי׳, כלב ומשני לשועל, ד׳ אין ואמרי רחל שועל ודרס מעשה ופריך לשועל ד׳ יש אר״כ דאמרי דבאיכא רבנו טעס ונ׳

 א״א ש״ח הכי, משני חדלא לח״ת׳ כמ״ם דחוק ותרוצס תוס׳ כקושי׳ לשועל ד׳ אין ובזה רברבי, מאמרי והוי טלה ולא הי׳ רחל הלא
 לשועל, ד׳ אין וא״א לזאב, וקרוב מחתול הרבה גדול הוא שהרי רברבי, אמרי גס שדורס פשיטא ארס לו שיש פי׳ לשועל ד׳ יש

 דף מעשה ובא דבורי׳ בב׳ תוס׳ קושי׳ סרו ובזה שועל. אצל ממוצע דרך דאין דורס, אינו זוטא אמרי אף א״כ ארס לו שאין היינו
 דחמעט כמו אלא לזה, ל״צ י ר״ן. ט לזאב. דדחי שועל ולא חתול דוקא חתול, למעוטי ולמעלה הזאב חן ריא״ר דאמר והא נ״ג,

 דורס אינו שלמטה כל ממעט ולמעלה מ״הנ ה״נ זוטי, באתרי לוד׳ יש אבל רברבי, באמרי ד' לו אין כחתול דלמטה ולמעלה, מ״הז
 ור״ח לרבנן, זוטא באחרי אפי׳ לחתול ד׳ אין לל״ק מיהו בדכותי׳. דורס מ״ח אבל חתול( גבי רברבי דאמרי )דוחי׳ חיני׳ בדרברבי

 אינו שמא הנמר וכן צפרניס לו שאין ד׳ לו אין שכול שהוא אע״פי הדוב כ׳ הר״אש יא ס״ל. כר״ח נחי ר״י י״ל כבריבי, ד׳ יש דאחר
 ע״ה דחולין ד׳ אינו לדוב ורש״י שלתיס׳ ראי׳ וק׳ ונמר, ארי שבתורה דורס דמא״אס בפ״ה הרמב״ס אבל כשעול. דהוי מידי דורם

 דובא דנפל השמיענו לחנס דלא בו, ט׳ דאין דקת״ל התוס׳ ופי' לחיות יכול ולא טרפו הזאב פרש״י שחטי׳, זיל אמר עלי׳ דובא נפל
 על שהכוונה ובכ״ח וק״ו פ״ה ב״ח וכן דובא, תמיד דוב דתרגוס ממש, א ב דו דלמח דרסו זאב לפרש ורש״י לתוס׳ חנ״ל וי״ל עלי׳.
 דקמ״ל דובא דנפל השמיענו לחנם לא חוס׳ לת״ש אך דיבי. מתורגם זאב וגר ערש״י, דיבי סניא נ׳ חולין דיבי, גמרא ל׳ הזאב
 להדי׳ כ׳ הרמב״ם אבל רשב״א יב הר״אש. כת״ם לדוב ד׳ אין הלא הדוב על דחי הזאב על דהכונה צ״ל ע״כ חותר, דדרס אע״ג

 זוטי, באמרי ד׳ יש דלחתול כברייתא, קיי״לן דלא אע״ג יג דחוקין. דברים בח״כ בזה ב״י ח״ש וכל לארי אלא לגסה דרוסה חין
 נקב דלא אע״ג לחלל שתינקב עד פי׳ לרמב״ס אבל ע״ב, נ״ג רש״י פנימי אבר נקב שמא כבקוץ חיישינן לחלל דבנקב נשמע ח״ח
 לו דאין ר״ח ל״פ נץ לענין ח״ח זוטי באמרי ד׳ יש ונחיה דלחתול כברייתא קיי״לן דלא אע״ג חטריף, נחלל עד ארס בא אס אבר

 ור״אש שתיס׳ ופשוט כן, מצא שלא כ׳ ול״ח תוס׳ור״אש, בשס ב״י וכ״כ יד ארס. מטיל החלל עד נקב אס מיהו זוטי, באתרי ד׳
כאט
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 רחב בטקום הבהמות אם וה״נ .עליהם קפץ כשראינוהו אלא ל"ח מקרקיין או שוחקין שניהם אבל שדרם חוששין מקרקרץ והם

 נכנס אם וכן ל״ח, שתיק ואיהו מקרקרין הם אפי' להתם הדורס עאל אי בס׳ דשרי ומכ"ש א השיגם לא אטרינן לברוח שיכולין
 ול״ח רומי' נח אמרינן מיניהו חד הרג ה״ורס ואם ב, נדרסו שלא בח׳ להו טוקטינן טקרקרין והם שותק הוא אם ידענו ולא

 עוף או בהמה לכולם. וחוששין רוגזי' נתרבה ממנו ונשמט דרס אבל בהרג ודוקא ריעותא, בהם נראה שלא כ״ז אחרי' שדרס
 בודקין במשהו שנקובתו אבר קניא שנקב לחוש יש ואם דורם, ראינו שלא כ״ז בכלב או בקנה תלינן דמא קועי' ממסמס שבא

 בין חלוק אין ובזה ד כשדרם נשמט טאי*י שמא חוששין ש״א בגבו ש״א צפורן ונמצא השורים בין שנכנס ארי ג. מקום באותו
 שנכנס כשראינו אלא בגבו כשצפורן חוששין ואין ה. לברוח מקום אין אם דרם האחרים שגם וחוששין מקרקרין בין שותקין

 כיון חיישינן ודאי בגבו ארי של צפורן מקום אי^א צפורן נמצא לא אם הצפורן. הי׳ ושם השור נתחכך בכותל אמרינן לא/ ואי אר?
 המקומות כל בפנים ובודקין ז בפנים הארס נכנס אס ס' עדיין דרוסה ודאי אפי' בדיקה, צריכה שאמ*ו דרוסה ו. התם עאל דארי

 עצמן האיברי' אם ומכיש הפנימיים איברים כנגד לפנים הבשר האדים ואם ח הטרפות כל אטמא עד דמוחא מכפא החלל שכנגד
 י ר״א וכ' פז. עצמן סימנים שיאדימו עד ט׳ עושה אינו כנגדן הבשר האדים ואם ד' אצל הם קשים הסימנים אבל ט', האדימו

 אם נטי ולנקבה יב״ח מהני לזכר אלא בב/ דבקי מאן השתא דליכא תקנה ל״ל שחיט אי בדרוסה ב' דבעי היכא כל הלכות וב'
 ואסור יב. שרי וטענה הדרא אי יא ממתינין טרפה ס' ועוף לתקלה, דחיישינן משהינן לא הנדרסים רבים ואם ותלד, תתעבר
 דאשתחיט עגלא יד הלכות ב׳ כ׳ לישראל. מזבן דלמא יג לגוי מבחוץ מינכר דלא טרפות שאר או ס״ד או דרוסה למכור
 פריש, מרובא דפריש וכל פזו ולמחינהו בדוכתא לעיילינהו טיניהו ביומיה למשחט בעי וקא אחרינא בהדי איערב ואיהו איטיה

 לחדא רובא איבדר אסורות, כולן בריבוא אפי׳ דרוסה ס׳ איערב יח ר״א כ' יו. למחר עד לישחטינהו לא טז תרץ פיישי וכד
 למשקל דאתא גזרה ׳לא ובדרינון חוטרא משקל ודאי שרי', ומעוט איתי' ברובא אסורא אמרינן חדא, לדוכתא ומעוט דוכתא,
 מר״פ, דפריש וכל דניידי ונכבשינהו כולן, ימותו בריבוא א׳ אפי׳ וכו׳ המתות בחטאות שנתערבו הזבחים כל יט כדתנן מקבוע

 פרשו אי התם שרי דלא הא לן וחזי כא. שרי ממילא פרש אלמא כ, י קרוב א ו מקבוע למשקל אתי דלטא גזרה רבא אמר
הפילוהו או מעצמה נפלה אם הגג מן נפלה — כב. לקרבן פרישה בתר חזו לא תו ראוים אינן פרישה דקודם כיון ממילא

 אחרים
אשכול נחל

 לנדרס. סחט אי חותר הכהו דלא ידעינן אי להדי׳ משמע כ״פ, הכהו כבר די״ל שליך לא עדיין כשנץ לשחוט המתירין סטועין כחבו
 קאמר ולא ר״ום פליגי דלא אנפי כל הש״ס מדמייחי וכ׳ עפר״ח. חולק ר״ן ב לאינך. ל״ח א׳ דרס אפי׳ מהרש״ל וכ׳ רשב״א, א

 טו״ז. לפי׳ וא״צ דרס, לכן קודס וגס ד החלל. כל לבדוק צריכין היינו ד׳ משוס ואלו ג כרשב״א. קצת ח׳ ידיענן לא אי דפליגי
 למ״ד הקשה הש״ך ז בשותקין. ואך לאמריס אך ח׳ ו כטו״ז. ולא אסיר בגבו שיושבת אותו אבל מוחרין הס זה באופן ה

 הושט בנקב ליקי אקשה ואני כלל. נכר לא ומחוץ בדרוסה שנתערבו ע״ד זבחי׳ לוקי מבחיץ, רושס נראה לא אפי׳ מבפנים בדיקה
 נכר לא זמן שאחר העידו והשוחטי׳ בה״גה ח״ח טור כדאי׳ בכרס שנחחבו בהמות ראינו וכ״פ מבחוץ נכר ולא קרוס עלה ואח״כ
 מבחוץ כלל נכר יהא שלא ל״ש בדרוסה וה״נ בהכי, מוחי לא ניכר יהא שלא האי כולי ל״ש דח״ח כיון צ״ל וע״כ רושם. שיס מבחוץ

 לר״ן ל״ק וה״נ ל״ש, ג״ז נדרסה, של ולד שנתערב ליקי ע״ט טו״ז על כ״ופ קושי׳ נמי בזה וסרה מבחוץ, רושס להן יש נדרסיח שרוב
 אלה דבריס אחרות, קדשים בבהמות שנתערבה ולוקי הלכה ול״מ לפניס צ״ב אפלגא חוטרא ושלים השדרה על הכה ל״ב ס״ס ופר״ח

 הגידין צימח האדימו לא אס בירכיס וגם רוקח כמ״ש במוח ואך טרפות בהם ששייך באיברי׳ ארס רושם נמצא לא אס ח ל״ש.
 והא לתקלה, ל״ח מועט דבזמן רבים אפי׳ משמע יא ויקרא. פ׳ י מטרך. בקנה כ״ש אידס נימה אפי׳ ט ש״׳ך. כנגדן הבשר או

 נ״ז. ס״ס עש״ך יג בנפולה. לקמן ע׳ כיצד יב עחוס׳. היו זכריס ואפשר מנ״י, כמ״ש להטיל זמנס הגיע לא אפשר ם׳ דחנקינהו
 בק״י, הלכה נגד זה שדין דהקשו ונ׳ לכאן? ענין מה יז ב׳. נותרו אס טז מהם. א׳ שיפרש כדי עליהם יכה טו או״ב. הל׳ יד

 חיישינן לא וח׳ ע״ג? זבחים מקבוע שימח דחיישינן במכוון הפריש אס תע' שנודע אחר הרוב חן א׳ פרש אפי׳ ל״ב, שנתערבו ב״ח
 בחרנגלח וה״ה מעיט לזמו לתקלה דל״ח ראי׳ מביא שמזה ואפשר לא, שרי למחר או״ב אבל לעילם, או ארוך לזמן שנאסר בדבר אלא

 הוי חותר הכל שלו מעשה ע״י דאס אסורי', אחרונים דב׳ ה״ג ומ״ש חמיו. בשם מ״ש ס״ו ק״י וערמ״א וטענה הדרא אי משהין
 ויקרא. פ׳ יח ג׳. כאן דאין פריש מרובא ל״ל האחרוני' בב׳ הטעם ולב״י כ״ופ. מבטלן, לא א״כ לאסור ב' הניח אבל א״לכ, מבטל

 ולחוס׳ בפ׳ כלא דוקא רשב״א )דעת תערובת הל׳ לקחן ע׳ כר״ת לפנינו אפי׳ אולי כא מזבח. ע״ג ויקרב כ וע״ג. ע׳ זבחי׳ יט
 נתיר אס דוקא מקבוע שיקח דחשש במקומו( ניכר אסיר שאין כיון מקבוע שיקח דחיישינן אסיר בפ׳ שלא אפי׳ דחילין פ״ז ור״אש

 שיפרש עד ממתין ולא יחיתי כולן דאחר והא מקבוע, שיקח ל״ח דאסור למאי אבל כיבוש, בלי גס יקח הלי׳ דבדידי׳ דניידי, ליכבשינהו
 ואקרובי בתיבת השאלתוח שהיסיך מה דזה ונ׳ ונכבשינהו. ד״ה ע״ב ע״ג דך מ״ש וע׳ ע״א זבחי׳ כ״כ החמירו בקדשים ממילא,

 ובתרומה בטלים אינם דברים ו׳ בכ״כ ע״ג זבחי׳ חוס׳ כח״ש הטעם ונ״ל מאליו, פרם חפי׳ החמירו הקרבה לענין בגח', כ׳ שאינו
 ואס״כ בריבוא שנתערבה ע״ז של טבעת הא ממילא פרש דמתיר ע״א דך ר״ח על קושי׳ בזה סי־ה בהנאה, אסור דכ״כ כיון בטלי
 אס מ״מ ובטרפה ברובע נתערב דמתני׳ ובסיפא החמירו, הנאה באסור אסור? גיפא ט׳ אבל השאר אסרה אי פליגי א׳ פרש

 ב״ס כת״ד ס,ח3ח מםנהד מ״כ מ״ש ע״פי נ״ל פרושו כב פ״ה. חולין טרפה אפי׳ חשב״ע דהוי הנאה לאסיר תבוא יקריב
 ונכבשינהו, ח״פ א״כ קשי׳ ואי מעצמו, יפרש אס ידע דלא ע״ב ע״ג חוקי וכן עוד נראיס אין חזו לא שפרשו שקודם וכיון נדחים
 2פרו מהני לא ליכבש אסור דקיי״לן ולמאי דחוי. הוי לא הוא בידו א״כ ליכבש חותר א״א ל״ק ניחץ? וחחילא חזו לא שניידי קודס

 ןהא ך^מן הרש אי אלא ימותו כמתני׳ קיי״לן ולא ס״ד, יומא בידים, דחי׳ אי אלא נדחין דחין כרב קיי״נן ואני נדחין, דב״ח ממילא
 א״נ \ בשחוטין אפי' נא״ דב״ס כר״א ס״ל רב החרוץ נכלל דזה י״ל ? ימותו מחתני׳ הותרו הג־ול ליס נפלה דאחר לרב ע״ד דפריך
״י.ר סי׳ כדאי׳ אסור שס עליו אין ת׳ שנודע דקודם מעיקרא נדחין הוי לא ובכה״ג תערובת שנודע קודם א׳ מית אפי׳ מ׳ ימותו

1 אע״ג



55 בהצרה. טרפות י״ח סדר האשכול, ספר

 אבר נתרסק ואם ב החלל כל וכנגד השדרה חוט כנגד בדיקה ובעי מע״לע לשהות וצריכה איברים לרסוק חוששין א אחרים
 בדיקה אפי׳ ד כדרכה הלכה ואם בדיקה, אלא טע׳לע א״צ עמדה אם אבל וט/ טחני לא לנפילה מע״לע תוך בדק ואם ג ט׳

 בנפלה דחיישינן והא ה בדיקה ול״צ ירך כאב אטרינן ירכה על צולעת ראינו אבל חוששין, שנפלה ידעינן אי ודוקא בעיא, לא
 י״ט. הו״ל ו״ט בעוטק נפלה ואם ד״ט לארץ עד טכרסה ונפלה רגליה על עוטדת ואם י״ט שנפלה למקום טכריסה אי דוקא

 אפי׳ חוששין מדעתה שלא אחרים הפילוהו אבל מעצטה, בנפלה י״ט שצריך בד״א ו טיו״ד פחות אפי׳ חבט דיש דאטרי ואיכא
 בשעת בקול שגונחת אע״פי המטבחים בבית לשחיטה הפילוח ז, חוששין לארעא נפול אי זא״ז הטנגחים זכרי׳ דאמרי׳ בפחות
 הרבה גבוה ממקום אפי׳ מדעתה קפצה לארץ. שמגעת עד בקרקע פרסותיה ונועצת להפילה שרוצץ שיודעת מפני א״ח, נפילה

 דגנבו דכרי חני א״ח. למטה ומצאה ובא למעלה בהמה הניח אם להכי נפשה, דאטדה א״ח לילך, יכולה שאינה שרואין ואף
 נטי לחצר החומה מן ומשליכין תשובה ט' אותן מחזירין אי וכן ח להו שדו דאמתנייהו א״ח גבוה ממקום אותן ומשליכין גנבי

 מים על נפל ואם חוששין, לפרוח יכול ולא י״ט שגבוה ממקום קשה ע״ד נפלה או דרסו כבהמה, עוף ודין להו. שדי אמתניהו
 א״צ למטה מלמעלה ובין למעלה מלמטה בין ושט טיא קיימי אי או המהלכים, המים מרוצת נגד למעלה מלמטה קומתו מלא ושט

גלימא פרם ואי במים. המושלכים ולתבן לקש קודם שט אם למטה, מלמעלה שט אי לפעמים מהני נובעים במים ואף בריקה,
או רך דבר על חוששין, קשה ע״ד נחבט דטלתא כללא א״ח, מתוח אינו ואם חוששין עליו ונפל עליהם מתוח והוא יתדות על

על א״ס בז״הו חיישינן. כנפיו בב׳ ל״ח א׳ בכנף נדבק הצידנים שעושין כמו ונופל עמו ופורח בדף כנפיו נדבקו א״ח. ט שריק
לא כשנפלה טעונה התרנגלת ואם ויולדת. מתעברת אם גם ולנקבה יב״ח בשחי׳ או בהלכה אלא לנפולה תקנה ואין בדיקה

 יש ואם החוט, לפסיקת ל״ח השדרה ע״כ הלך השדרה, על במקל יא הכוה י. אח"כ שנתעברה כשידעינן אלא הלידה טהני
 לרוחב הכה אם וכן חוששין שכלה במקום השדרה ע״כ המקל הגיע לא אם וכן הקשרים, שבאו במקום חוששין במקל קשרים

 ורוחב טבורה על סלע ורוחב השדרה עפ״כ סלע רוחב נשתייר ואם ט' עורה שנפשט בהמה פי הגלודה — בדיקה. ובעיא הש׳
 מדוכתי׳ דשף דאטמא א ק בו — יב. מספק לאסור יש קיים העור דכל אע״ג אלו מקומות חסרו ו\.ם כי, פרקיה ראשי על סלע

 נרקב׳ לא אבל האליה בעצם הירך המחברים גידין פי׳ ניביו, ונרקבו שנתעכלו והוא טרפה, האלי' מעצם שיצא הירך ראש פי׳
 וטכ״ש כה״ג הירך נשמט אם בעוף הדין וכן יג ט׳ הירך נטלה אבל אותו חופין ובשר ועור קיים שהירך זמן כל כשר נפסקו אלא
 זו, שמוטה ע״י הריאה לנקיבת חוששין מיהו כשר, בעוף גף שטוטת וכן כשר, נטלה אפי׳ הבהמה יד נשמטה אבל ט׳, ניטל אם
 לגוף סמוך עוף גף נשבר אם וה״ה כשר. השמוטה במק;ם יוצא הרוח אין ואם בגרגרת שנופח ע״י הריאה לבדוק צריך לכך

 ואם כדלקמן, מטריף שלטים אין שאם הגידין צומת לבדוק דצריך בגט' אטרינן כ', עוף רגלי נשברו תנן הריאה. לבדוק צריך
 מצינו לא הניבין שנתעכל אף הירך מעצם אמצעי עצם נשמט ואם כדלקטן. ט מקיף ובשר עור ואין מארכובה למעלה נשברו

 בעוף גף דשטוטת ורומי׳ הבהמה מגוף נשמט אם דכשר דקאטר בבהמה יד דש׳ דומי׳ ריא״ר דקאטר ירך דשטוטת יד, ט' בו
מעצם ירך ש' על ריא״ר דקאמר ירך שטוטת נאטר אם ותו טיירי. בגוף התחוב מעצם וע״כ הריאה נקבה שטא טרפה דקאמר
עקר ושם בגוף מלמעלה חמור לגוף חוץ למטה יהי׳ כ א׳ איעכל, בלא מטריף ע״כ ניביה איעכל גבי׳ אדכר ומדלא קאי, אמצעי
ולא חבורם במקום אמצעי מעצם ירך ש׳ הוא מתנה רב דאטר דאט׳ בוקא טו איפכא שאומר טי ויש לן. חזי ולא העצם מושב

הכי דאי מחוור, לא נטי והא איעכל. בלא אף מטריף ווה הגוף מן שי היינו דריא״ר ירך של אבל ניביה, באיעכל אלא מטריף
הקוליות בעצם והיינו ולמעלה ארכובה מן רגלו שנחתך עוף או בהמה — טז. מתנה דרב שטעתא מהאי כדפריך מיני׳ פריך הוי

התחוב
אשכול נהל

 רש״י. ה צולעת. שאינה ד בנטילתו. ט׳ שאין אבר אפי׳ ג ער״אש. ש״מ וקרום מסימנים סוץ ב להפילה. שרוצץ שיודעת אע״ג א
 מזה זה מסליק רש״י ט מ׳. עצ אינה נפילה התם אבצ ׳,0 רסוק אץ סמתניים ונפילה לפניהם שירוצו כדי ח ר״אש. ז רי״ף. ו

 יום כ״א ושהתה ראשונה טעינה כל להטיל שתגמר עד ממתין כ' בש״ע י סבט. כתן מין והולך נשמט והנופל יסד נכבש ואינו
 אפי׳ שנאסריו כ׳ ביום ושוב שנססריו כ׳ וביום היום שמטילה כגון מנהטיל, יום כ״א הפסיקה שנא כ״ז מ׳ כ׳. להטיל סזרה ואס״כ
 שהתה התרנגל מן שנתעברה לאסר פרש״י יום נכ״א תרנגנת ;0 מבכורות מקשי׳ וראיתי מהני, לא כספק שנולד אסר סדשי׳ לכמה
 זה אין יום כ״א אסר הטילה אבל ראשונה, מטעינה י״ל יום ג־ אסר בינים והטינה ס״ט נונד כיום אס משמע כ״א, לגמור בינה

 ביום תלד אם די נהטיל, שפסקה מיום יום כ״א הש״ע הנריך נמה וקשה ראשון, מעבור יום כ״א הרסיקה דכבר ראשון מעבור
 דלפאות מכם, מנכטיל יום מכ״א יותר סר תא ולא מעורות מביצים השלצ נתמצא עבורה משעת וצ״צ כספק? שנוצד מיום כ״ב

 עשרה או יומים או יום ותפסק היום מהם תטיל אלא יום, כל זו מטעינה מצהטיל כוסה סצש לפעמים אבל זה, ביום ׳0 נתבשצ
 ראשונה מטעינה זה שחין כ״ב ביום ותטיל האחרונה שהטינה משעה יום כ״א מלדת תעמד אס חז״צ בידי הי׳ קבלה סבצ יום, כ׳ או

 הטיצה, לא יום כ״א ובתוך כ״ב, ביום הטילה שאם נצוצא יום, מכ״א יותר צביצה מביצה א' מטעינה בלידה הפסק עושה שאינה
 דכמו אסרונה, ביצה צהטלת יום כ״א תוך אותה מטלת היתה א' מטעינה הי׳ שאם שני'. מטעינה כ״ב מיום ביצה האי ע״כ
 יום ביצת נמצא יום, מכ״א יותר א' מטעינה מחברתה ביצה הטנת מרחיקה צא כך יום, כ״א מעבורה צידה תסצת מרחיקה שאין
 אחר ולד שנשתהא באדם גם מצינו ח' מהריון אף בצידה זו שהי' וענין אסרת. משעינה מצהטיל, יום כ״א שפסקה אחר כ״ב,
 צ״א. חולין יא יומא. דרמיח מתרנגלת ע״ב צ״ט לדף וכונתו פ״ד צדה וציין במא״א, מצאתי כן פ׳. יבמות וע׳ כ״ז, נדה ג״ס סברו

 והיינו מגוף דשף דא׳ בוקא פרושו ירך שמוטת ב״י הובא רשנ״א מ״ש וצ״ע וסייעתי׳. מרחב״ד לאפיקי יד ער״ן. יג .46 ע׳ יב
 מייתי לפנינו רי״ף בנוסח היא, אחת ודא דא ש״מ ט' ירך שמוטת נ״ז בדף דריא״ר ולח מתלה לרב רי״ף מדהביא ל״ד, דף מתלה דרב
 איירי דר״מ וא״א דאטמא, ^2 הא וקחשיב שמעתח שב והאיכא מ״ב לעיל טז ראב״ד. טו באריכות. ירך ש׳ דריא״ר הא

פריך למה איעכל, בלא דחטרף מגוף הירך של החמורה בשמוטה מיירי וריא״ר באיעכל, אלא מטריף דנא אמצעי מעצם שמוט
 מר״מ
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 הקיפו ורוב עוביו רוב חופץ ובשר עור אין אט ט׳ נשבר אם וכן אשקלקיל שקורין אמצעי בעצם למטה ומחובר בגוף התחוב

 נחתך כאלו אמצעי עצם עם קוליות המחברות בעצמות פי עצמה, בארכובה נשבר או נחתך ואם א. לחוץ העצם יצא דבכה״ג
 אבל הגר״יצ. ד' כך שלמים העצם בתחתית שמקומן הגידין שצומת זמן כל מטרף לא אמצעי בעצם נחתך אם אבל בקוליות,

 עצם נשבר אם הלכך הקוליות. כעצם דינו ב הראש עם הנמכרת שלישי פרק עד אמצעי דעצם דריא״ר כל"ק פסק גאון ר״ה
 מותרת הבהמה חופין ע״וב אין אם הפרסה בו שמחובר התחתון עצם נשבר ואם טי, א״ר חופין ע״וב אין אם אמצעי או העליון

 אסור, החתך מקום וגם לחתכו וצריך ג המדולדל ואבר אבט״ה אטו שגזרו פרוש מצות משום מדרבנן אסור עצמו אבר אבל
 לחוץ שיציאתו במקום העצם נשבר ואם התחתון. כעצם וחתיכה בשבירה דינו קיימין וצ״הג שנחתך אמצעי בעצם הגר״יצ ולדעת

 שיצא חוששין אנו שאין גאונים קבלת ונקשר חזר אם פרוש, מ׳ משום אסור האבר אבל ט׳ עושה יציאתו שאין במקום או מטריף,
 בצומות נחתך אבל טצ״הג למעלה נחתך דוקא אמצעי בעצם בנחתך דמתיר ולמאן ד. ונתרפא נקשר הי׳ לא יצא שאם לחוץ האבר
 שנבאר, כטו המטריפין הדברים מן א׳ בהם אין אם בדיקה צריך צ״הג במקום העצם נשבר או נחתך אם לפיכך ט׳ עצמן הגידין
 שממילא אף כשר עליונה ארכובה עד מצ״הג למעלה הרגל נחתך אם ה ט״ש על תתמה ואל בצ״הג. צ״ב השבירה נתרפאה ואפי׳
 חז״ל וחיה, מבאן חתכה ומתה מכאן חתכה אהדדי מדמית קא ט׳ השיבו כבר טרפה, צ״הג נטלו או בצ״הג חותך ואם צ״הג, נטלו
 רוב העצם, רוב חופין ובשר עור דבעינן ובכ״ט ו. מצ״ה למעלה הרגל נחתך מאלו צה״ג נוטל או יחתך אם המכאוב שגדול ידעו

 במחצה די רכיך דעורו בעוף אבל בבהמה, טהני לא הבשר מן הציו אבל רובו, לחפות מצטרף העור ומעוט מבשר תהא החפוי
 המדולדל אבר וכל חופה. נטי לבדו עור לארכובה סמוך כגון בשר אין הבריאה שבטבע ובמקום ל״ט, לבדו עור מיהו בשר

 אטרוחי דלא אע״ג בכיס ומונחים שנתלשו זכר ביצי וכן ז באכילה אסור ולחיות לחזור יכול אינו אם מטריף שאינו אע״פי בבהמה
 ליתן אסור אבמ״ה וטכ״ש מדולדל ובשר ואבר אסור האבר השבר רוב חופין ובשר עור אין אם שנשבר אבר וכל לאכול, אסורי׳

 אבל שקיל מצי לא לי׳ יהיב לא דאי דנהרא עברא בתרי דקאי כגון מעצמו ליקח יכול אינו אם ודוקא לת״מ, עור לפני שג' לב״נ
 בשר אך כד' הטמאים ח״וע בבהמה אף אבט״ה על מצווה וב״ג ח, ל״ע משום בי׳ לי׳ אחר ממקום איהו שקליה יהיב דלא היכא

 שלב״ג דשרצים אבטי׳ה למשרי ל״ת בנפשו דמו דב׳ והא י פד״ט כד׳ מצווה ב״נ אין החי מן דם על אבל ט ל״ת דמו בנפשו
ליתן אסור שאין שכ׳ ויש מבשרן. חלוק דמן שאין שרצים יצאו מבשרו חלוק שדמו בטי אלא אבט״ה ת' אסרה דלא יא מותר

אשכול נחל
 וכיון הגוף׳ מן חדוכתא דשף בוקא אלא לפרש אין דקאמר ירך ש׳ ודאי אלא ש׳, מעקר דמיירי דתלחודא, מרי רב והניס מר״ח

 דחקסן ל״ק, ולפענ״ד שחעתא, תמני והאיכא מ״ב בדף דהול״ל זו לשטה הקשה ר״ן אבל מר״מ. פריך לכך דרב פרושא מהנא דרב
 שחוטה מכ״ש נסשב, לסד דסחיכי כיון וב״הכ המסס השיב דכבר וכיון למטה, או למטלה לי מה הוא, א׳ רגל שחוטת דשם ידט

 לוי, חדחני נחי בבהמה וע״כ כשר בעיף ירך שמוטת ר״ה טל תמהו נ״ז דתיס׳ לראב״ד ראי׳ קצת ויש מגיף. או אמצטי מטצס
 בשר רוב אס העצם נשבר ט״ו בחסני׳ א ניסא. ניביה איטכל בלא הכא איירי ואי ט', ניבי׳ באיטכל דלכ״ע חסקינן נ״ר ולטיל
 תלוי אין ר״אש וכ׳ מיתר, א״ר סופין ע״וב אס לסוץ ויצא הטצס נשבר בברייתא אבל לסוץ, יצא ול״ק מטהרת, שסיטתו קייס

 טס יצא דאס לבד טצס ביציאת תלוי אין אבל היא, הטצס יציאת ט׳ טקר ודאי הטו״ז ופי׳ א״ר, סופה בשר ברוב אלא טצס ביציאת
 לסין, יצא ודאי סופין ט״וב כשאין היינו לסיץ יצא דנקטה ברייתא ולפ״ז לסיץ, יצא ודאי הטנס טל ספוי באין אבל כשר נשר ספוי
 סולין ג כש״ך. בכלל נמי הערקוס א״ל ב רבנו. ד׳ וכך מטי״ט כמ״ש לסוץ יצא קרא סופין ע״וב שאין לשבורה מרמב״ס וכ״ח
 ואף קטן, נקב דרך שיצא ל״ס רבותא דהני ונקשר׳ סזר צריך למאי טכשיו, גס סופין ובשר בטיר דאי כפר״ס, מ׳ ד וצ״ט. ע״ד

 ולשטח ט״ו, בגח׳ ה ופר״ס. י״ד ס״ק ש״ך י״י שא״ש נקשר שלא אט״ג כשר בטור ריטותא סזינן לא אי נקשר אס דסייש למאן
 כרחב״ן. ולא מצ״הג למטלה אס״כ יסתך אס מהני לא סיה לא המכאוב שח׳ וכיון ו דש״ם. תרוצא רבינו כ׳ כל״ב דפסק לי״ף

 מא״אס פ״ה לרמב״ס אבל וצ״ג ט״ד מדרבנן, ז ר״אה. לדטת ח״ש 42 וט׳ להכשר סוזר ט׳ אין ס״ס אחרו שהרי תמהו ובלא״ה
 חיירי בט״ז קנ״א סי׳ ש״ך ות׳ מטצמו׳ ליטנ שיכול אף להושיט אסור מדרבנן כ׳ ג׳ ובשבת ור״אש, תוס׳ ו׳ ט״ז ח תורה. אסור

 לכך בשוגג טישה הישראל בשבת בדגמ״ר ופי׳ להפריש; שחסויבין בישראל ובשבת מאסור, להפריש מסויבין אנו שאין וחומר נטכו״ם
 ידע לא שהישראל בשבת איירי אי תמוה והדבר מסויב. אינו וכה״ג דבר לאותו מומר לי׳ וקרי במזיד מיירי ובט״ז מדרבנן אסור
 למ״ש טטס ואין להצילו יכול היוס שבת קל דבדבור כיון לת״מ אל״ט וטובר גמור רשט לו המושיט הוצאה, אסור או שבת שהוא

 ובשבח טברי בתרי דוקא שכ׳ הרי״ף הטתיק בט״ז דר״אש סתירה אין ולדידי מדרבנן. אלא אל״ט עבר לא בידו נותן אס הר״אש
 אסור בישראל דוקא ונ׳ הרי״ף. סביב סבורו עשה שהר״אש מ״ו כהן בתקפו חר״אש סתירות להסיר הש״ך וכ״כ עצמו דעת כ׳

 אלפני ומקטרי לאסרינא דמזבני אע״ג לססורה סבילה לנכרי חוכרין י״ר בע״ז חסלקינן דכה״ג מעצמו, ליקס יכול אס אף לו ליחן
 לישראל, ומזנן דלמא־־הדר לגוי לזביני אסיר דטבעה ארבא מ׳ דפססיס נמי דלפני אלפני ישראל גבי הר״אש וכ׳ מפקדינן, לא דלפני
 נדיח/ בהמה לי׳ דאי׳ נ״מ למאי ל״ע משוס או הרוסה משוס אבעי׳ ו׳ דבט״ז ליטל, כשיכול מדרבנן אפי׳ בנכרי אסור דלא ראי׳ ועוד

 ת^,ד אהני ,מא סחחקו להביא שיכיל אף אסור מדרבנן וא״א לדידי׳, אי׳ הא ל״ע משיס ואי מרויס, קא הרוסה משוס אי
 על אס מצוה *ב״נ אבל אבריו, טל א״מ מותר שבשרו כל הבשר טס הנפש ל״ת דכ׳ בטהורי׳ אלא אבת״ה א״נ בישראל ט לדידי׳.

 רא ושפיר חותרים, טחאיס ולדידי׳ אב״מה, טל מצוה הוא מותר שבשרו כל ל״ת, בנפשו בשר כ׳ בב״נ שגס רבנו וכ׳ הטמאים
 אבמ״ה ח׳ בהו ליכא נמי לישראל יא נ״ט• סנהד׳ י אושטי׳. רב חני קכ״א בברייתא מפורש וכך ופרישה, ב״ס על ש״ך מתמה

 חא״אס פ״ו ערמכ״ס דם משום חלא אבח״ה מ׳ אסורו אין הסי מן בדם נחי וישראל טמא, ח׳ אלא אסור ולא טמאים משאר ולא
 דס דורא ״אדה בכרת באסירו היינו הסי, חן דם אף א׳ אבמ״ה מה שם דאחר והא כ״ב, ופססיס שס סנהד׳ ורש״י הקזה דם

סדוש רסחנא לשרי׳ שלג ו׳ בבכורוח וקשה דוד. ביד עליו ותמה אבח״ה משוס איכא סי מן בדס שהבין חהרש״ל וע׳ נכרת זביסה

דהוי
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 אבר כיצד אבט״ה ועל וכו׳ ב״ג נצטוו ו״ט על א שנינו דבתוספתא היא, ולא מדרבנן, אלא א״א נטי דלישראל מדולדל אבר או ב׳ לגוי
 ב בטקוטן אוכלין ט׳ מטמאי׳ בבהמה מדולדל ובשר האבר תנן ותו לישראל, וכ״ש לב״נ אסור ארוכה להעלות וא״ב המדולדל ובשר

 מטמא והאבר הכשר, צריך ה הבשר הבהמה מתה הוכשרו, לא רש״א דר״ט ד בדמיה הוכשרו הבהמה נשחט׳ ג הכשר וצריכין
 זה ל״ת ט׳ בשדה ובשר אבט״ה זה הבשר עם הנפש ל״ת אר״יו ח ובפג״ה . . ז מטהר ר״ש דר״ט ו נבלה מ׳ ולא אבט״ה ט׳

 לוקה ואינו ט א׳ לוקה הטרפה מן וב׳ החי טן בשר אכל ב׳, מחייב החי מן ובשר אבט״ה אכל הטרפה, מן ובשר החי מן בשר
 מן בשר נפיק דלא כיון להו דקשי׳ איכא י. בי׳ כ׳ דאכילה כזית כולם בין ויהי׳ ועצמות גידין בשר במשהו אלא אבט״ה על

 ב׳ ששחט ישראל יא ר״א ותני החי מן בשר על מוזהר דב״נ מנ״ל ל״ת, ט׳ בש׳ דבשר מלאו אלא הבשר עם הנפש מל״ת החי
 המדולדל ובשר אבר ר״ש דטטהר הא יב מפרש נטי ור״יו לב״נ, ואסור החי מן כפורש ממנה הפורש בשר ומפרכסת, לגוי טמאה

 דב׳ הבשר עם הנפש דל״ת קושי׳ ולאו החי. מן בשר לב״נ אסור אלטא לאחרים להאכיל שא״ר מפני אוכל מטומאת בבהמה
 ט׳ ל״ת, דטו בנפשו בשר כ׳ בב״ג אבל חוזרת ואינה שיוצאת כנפש חליפין עושה שאינו האבר והוא לנפש אזהרה עקר בישראל

 בו שאין עץ מכל לאדם קב״ה אטד כך אבט״ה, ולא תאכל מאכל יג דילפינן ועוד ל״ת, נפש נטי וט׳ בו שנפשו בזמן ל״ת בשר
 ארכובה עם שמחובר במקום אמצעי עצם בתחתית הגידין צומת — ל״ת. בשר ובין אבר בין חיות בו שיש דבר אבל אכל חיות

 יד חבורן ממקום נעקרו או נטלו, אם התחתון, לעצם השוק המחבר ברוקי״נק שקורין הערקום מן למעלה טתחילין ע״הר הנמכרת
 טן אצבעות ד׳ עד הערקום מן למעלה זה דין להן ויש ט׳. בעצם ריעותא נ׳ שלא אע״ג נפסקו או טו למעלה והלכו ונקפלו
 וקשים ועבים לבנים שהם זטן כל שעורן ובדקה להם, צ״הג דין ואין בבשר טתפשטין מזה למעלה אבל גדול, בשור בעצם למעלה

 מטנו, דקים וב׳ עב א׳ ג׳, בבהמה מספרם צ״הג. הוי לא אודם מראה קצת להם ויש ולהתרכך להתדקדק ומשהתחילו הן, צ״הג
 עליהם נופל שונב מקום רגל של החיצון בצד הוא ומקומן קיים. והעב נחתכין דקין ב׳ אם וה״ה כשר, קיימין וב׳ העב נחתך

 גידין ודאי קבלתנו, אלא הכרע כאן ואין רן הבהמה גוף כנגד בפנים שהם שאומר טי שיש החכמים בין מ׳ בזה נפל ובימינו
 וממקום בבהמה, כמו וטתחילין טרפה ברובו מהן א׳ נפסק י״ו, מספרם בעוף המנץ. מן אינם הגדולים בתוך הנבלעים הקטנים

 לנקיבת לחוש ויש יח בשיניה שנשכה פי׳ ראשה על חולדה הכתה וכו׳ בעוף טרפות ואלו — צ"הג. דין להם אין בבשר שנבלעין
 וכשר נקב שלא בידוע בצבץ לא ואם הנקב מן ומבצבץ עולה המוח הקרום, נקב אם ודוחק, הנקב בצד אצבעו מניח ש״מ, קרום

 אוזיב כגון טים של ובעוף כשר, לאו ואם ט׳, ועולה המוח מבצבץ אם למעלה ודוחק עוף של פיו לתוך ידו שמכניס אחר פי׳
 הקורקבן נקב — יט. בבהמה סלע ערך לפי אלא כ״ש מטריף לא יבשה של ובעוף ט', כ״ש אלא גלג׳ עצם נקב לא אפי׳
 ע״י דוקא כשר פניטי בלא החיצון נקב ודאטרינן זה, כנגד שלא זה נקב או קיים, וקורקבן הכיס נקב אם וכן כ', קיים שלו וכים
טקום הושט, עם שנטתח מקום והוא בושט, נדון זפק של גגו אבל כשר, הזפק נקב — כ. דטרפה כתבנו כבר ע״יקוץ דאי חולי

שמתחיל
אשכול נחל

 שאסור וטרפה מטמאים כציר שהוא מאבמ״ה היוצא כציר שהוא מלב שאני וצ״ל אבמ״ה? משוס בי׳ דלי׳ מדם מ״ש אבמ״ה, דהוי
 שבשלו דס דקיי״לן לפ״מ נ״מ בזה ויש איברים. מיץ ואינו בפ״ע עומד ברייתו מחמלת דם אבל מאיברים, נתהוה דמלב מ״הת,

 הביאה. פר״מ פ״ט ע״ז א עובר. בשלו אפי׳ אבמ״ה בי׳ דאי׳ למהרש״ל אבל הכי, דיכא המי מן הפורש בדם אפי׳ דרבנן, אלא אינו
 אוכל כשאר משקה ע׳ שיבא ג נטמאו. שרץ בהם נגע ואס בבהמה ממובר אף אוכל ט׳ מקבלי׳ לאכלן משב אס קכ״ז, מולין ב

 ומשמע באכילה דאסור אע״ג אבמ״ה, ט׳ ולא נבלה ט׳ לא בו ואין כממובר הוי נפול א״ע דשמיטה כיון ד בלא״ה. שאמק״ט
 אינו מ״ה ובשר נפול עושה דמיתה המי מן בשר דין לו יש המדולדל ה ש׳. דם ע״י ומוכשר אוכל מקרי מ״מ מ״הח, מתוספתא

 מטמא, כמי שבשר כנבלה אינו לכך מ׳, קודם נמתך כאלו הוי ע״נ דמיתה כיון ו ט׳. לקבל אוכל כשאר הכשר צריך לכך מטמא
 מט׳ במייה בבהמה מדולדל א״וב מטהר ר״ש קכ״ט ר״יו מדאמר נהי צ״ל כך ונ״ל מסר, ז א״מ. מאבר הפורש שבשר כאבמ״ה אלא
 במאי וכן אבח״ה, הוי מתך שאס לנכרי, א״ר במייה בבהמה דהשתא ראי׳, אין אסור, לנכרי שגס כיון אוכל מקרי דלא אוכל

 שאסור ופשיטא ממש, אבמ״ה הבשר והוי ע״נ מיתה דהחס א״ר נמי שמתה, מבהמה מדולדל בשר ומטהר קאי אסיפא ר״ש דמסיק
 למימר דבעי חהא אבל מ״הת, שרי נמי ולישראל נפול, א״ע דש׳ לב״נ, מותר המדולדל הבהמה נשמטה אס אימא ולעולם לב״נ,

 שכל אף מוכח מזה לב״ג גס אסור זה שבשר משוס ומטהר משמוטה, מדולדל ובשר אבר על אמציעתא קאי מטהר ר״ש בהו״א
 מ״ש ל״ש )וכאן הוא אוכל מ״הת הרי מדרבנן דאסור משוס לטהר ס״ד האיך קשה באמת מיהו אסור. נמי לב״נ מדרבנן אסורו
 מ״הח שמדולדל מא״אס פ״ה לרמב״ס ראי׳ ודאי ומזה ט״א, מטמא שמ״הת הוא קולא דהכא רבנן אממרו דלאו ע״ב ע״ג חוס׳

 וכ״ל לב״נ? אף דאסור משוס מטהר ר״ש דהו״א הכא וקמזינן לב״ג מותר מדולדל א״וב שכ׳ ע״ג מולין לרשב״א קשה ויותר אסור(
 ש׳ אין לנכרי אבל מ״הת, מותר האבר לאמ״ש מלתא, תלי׳ בש׳ וישראל (ע״נ ש׳ ואין נפול ע׳ שמיתה ע״ד למדנו מננלתס יפל דמכי
 מ"הת לב״נ מדולדל א״וב לכך נפול, ע׳ ומיתה לב״נ אכילה היתר מתמיל ומשם שמתה עד כמיה עדיין נשמטה ואס מיתה אלא

 כ׳ וכה״ג כותי׳ אזלה אמציעחא דקאי בהו״א קכ״ט בדף והסוגי׳ מא״מ, דל״ל ל״ג לעיל לראב״י זה וכל אבמ״ה, משוס אסור
 מ״הת אבמ״ה הוי לנכרי לאמ״ש מדולדל א״וב י״ל ולהכי מא״מ, אמרינן טעס יש דאס כראב״י דהסוגי׳ נ״ט סנהד׳ חוס׳

 לישראל, כמו מותר לנכרי לאמ״ש א״וב מיה, שעדיין אע״ג מתרח שמיטה נמי ולנכרי מא״מ דס״ל לדידן לאפוקי תלי', דבמיחה
 הנ׳. גיד פ׳ לקמן ע׳ י אחו. לאו דממד ט ק״ב. מולין ח הרשב״א. כפסק לנכרים לא אבל הממירו מכמי׳ לישראל מיהו

 מ״ש שהוא משוס מ״ה בשר על מייב הרמב״ס כמ״ש לב״נ שעורים נאמרו דלא כיון לתרץ ודומק קכ״ט, יב קכ״א. יא
 דיליף לר״יו דאמרינן נ״ז שם בגמ׳ משמע וה״נ נ״ו, סנהד׳ יג ולמ״מ. ברמנ״ן תמצא רבנו ות׳ בג״ו, משהו שהוא מאבמ״ה

 וכן כ׳ הערקוס כנגד נטלו או נפסקו משמע בגמ׳ יד דשרציס. אבמ״ה למשרי דמו בנפשו בשר קרא אחא אבח״ה ולא מאכל,
.02 כ .37 ולעיל עפר״מ יט דרוסה. משוס מטרף לא להכי יח ג׳. סי׳ ת״ד ראב״ד ין י״ו. לרמב״ס טו ראב״ד. טו נש״ע.

עפר״ם 8 ח״ג



בקצרה. טרפות י״ח סדר האשכול, ספר 58
 נקבו דבכלל א ט׳ ובמשהו בקורקבן דינו לקורקבן מופק היוצא המעי נקב ט', הזפק ניטל למעלה, הוא ומיצר לשפע שמתחיל

 אדוטין להיות דרכן וקורקבן ולב כבד כגון ב״ט נחטרו אם בדיקה צריכה לאור שנפלה לנו שידוע עוף או בהמה — הוא. הדקין
 כבד ואפי׳ האבר מן א' בצד אלא אינו ואפי׳ במשהו השנוי אפי׳ ט׳, אדוטין ונמצאו ירוקין להיות שדרכן ב״ט או ירוקין ונמצאו

 ג, ירקות פוסל אינו עוף שיל בריאה אבל טרפה, ב ב״ט כנגד שמונחת מקום הדק בחלק ירוקה נמצאת אם נקב, בה פוסל שאין
 ידוע אם ד. חו׳יל שהוכירו לאיברים אלא חושש אינו דטטריף למאן ואפי׳ לאור, נפילתה בבהמה מטרף לא טרבותא ולהרבה
 אחוזת — כ' להן הראוי למראה וחזרו ושלקן שנוי נמצאו אם וה״ה ט׳, ונשתנו ושולקן שנוי נמצא ולא ובדק לאור שנפלה

 ן הורדפני שאכלה או דם, מעוט או צנח מ׳ והמצוננת בגופה, שנכנס עשן ט׳ חלתה והמעושנת, דם, מרוב חלתה פי׳ ה הדם
 כדין תפרכם ואם כמסוכנת דינה מקולקלים איברי׳ שאין כיון ,כשרה ושחטה חולה והיא מגולים מים שתתה או תרנגלי׳ צואת או

 הלעיטה אבל סכנה, ט׳ ואסורה טרפה ט' מותרת נחש נשכה או דאדם המות סם אבל כשרה, דידה מות סם אכלה אם וכן כשרה
 ן אי׳ ובהגוול מותרת רעים מים שתתה דתנן והא לינקב. דעוטד כיון שלטה ומצאו ת״וט שחטוה אפי׳ ט׳ ב״ט דטנקב חלתית

 קודם עי״ב שמטיחה משום אלא בשרה, ויאכל ש־שחטנה סכנה משום לאו בהמתו, בהם ישקה ולא לר״הר ישפך לא שנתגלו מים
 נחש, נשכה שמא ט בתנור צלי אלא יאכלו לא ט׳ שא״ע במקום רגליה שנפסקו ח״וע או בהמה ח. תשחית בל ואיכא שחיטה

לצ״ב. נחשים דל״ש ובאתרא חתיכות, חתיכות תפול נ׳ נשכה שאם טגלאי ובצלי
 בש׳ ואתכשר בפ״ע חיות לו דיש טרפת ולד אבל טמאה, כביצת והיא י דמי כגופה בגופה דמעורה כיון אסורה ט׳ ביצת
 אוסרין ב״ה ט׳ ב״ש נבלה ביצת יב דתנן והא וכשר. שוחטו חי ט׳ בן בה ומצא הטרפה השוחט יא רבא כד׳ עצמו

 שנגמרה ביצה אלמא בחלב, לאבלה מותר גמורות ביצים ומצא חת׳ השוחט יג ובפ״ק באסור שגדלה שאסור טרפה בביצת ושוין
 שנגמרה כיון ת׳ ורבותא החמירו, דאו' נבלה אבל דרבנן, בחלב עוף בשר שאני הלכות ב׳ ת׳ דמי? כגופה לאו נבלה נעשית והתר׳

וט״ר וצירה טמאה דחלב וכמו באסור. שנגמר ט׳ ביצה אטו אלא רבנן אסרו ולא כגופה לאו ודאי נתנבלה אח״כ שהרי בהיתר
חלב לי׳ דאית מאן טן הלכות ב׳ וכ׳ אסורה. קיבתה הטרפה מן שינק כשרה טו כדתנן אסור טרפה חלב כך יד אסורי
 שג״י בידוע המכה פי הוגלד כגון הות טרפה דנחלב דטקטי דידעינן ודוקא חלבא, מהאי למיכל אסור ט׳ ואשתכח ושחטה מעיזא
 למיקם וא״א ביד״ש טרפות אבל מחט בלעה או שנפלה כגון שאירע מקרה ע״י הנעשה בט׳ דטיירי לן חזי ין. נעשה שחיטה קודם
וביצת יט. הוא עפרא דגביל דבעידנא מותר מטנו היוצא אפרוח אסירא ט׳ שביצת ואע״פי יח. למפרע טטרפינן שנעשה אזמן

לן וחזי הלכות. ב׳ כ״כ כ היענה בת ואת שג׳ אסירא טמא דעוף ביצת ר׳ מדגלי מנ״ל? אבט״ה הוי ולא דמותרת טהורה
 ביצת מתא ס״ד דהוי אלא שרי׳, ביצה ש״ט טמא ביצי על טהור עוף מהא וטטעטינן לכלביך ולא לך תקח הבנים ואת כא מדאי׳

 ב׳ לכך כב טטא עוף של אפרוחים למעט לכלביך ולא לך תקח הבנים וקרא ר', ושרי אבט״ה נטי דטהור שרי, נטי טטא עוף
 חלטון דא״ט טהא ומסתייע שריא ט״הת לטיסר קרא לן דלית שרץ דביצת טזה שטוען ויש אסירה. ט׳ עוף שביצת היענה בת

רקטה לא אי טשטע השע״ה, השרץ משום לוקה ואכלה רקטה שאם הלכתא לטאי השרץ ביצת שהיא בידוע ז״בז טעורבין וחלבון
ל״א

אשכול נחל

 הוריקה אי טאיל וה״ה ירקות פוסל ותיותא מרה במקו׳ גס ולרשב״א הצלטוח, כנגד הוא החיצון דצד פנימי, בצד ב ל״ג. ס״ס עפר״ס א
 לעוף ריאה אין מדאמרי אז״נ שהזכירו י״צ וריאה ד .48 וע׳ ט׳ ככרתי ריאה ונמצא נאור שנפלה נהמה אבל ככרתי, ג בסומכיה.

 אוני ו נ״א. ה פסלי. לא ונ״הכ המסס כרס קיבה טאול אבל שהוריקו, אדוחין בכצל במתני׳ ונכננ׳ איתי׳ בבהמה מכלל ולאמור לינפל
 הכא אבל ותלתה׳ במיס הי׳ דארס אזינן הוי קיימת היתה ואי תיכף שישאטנה איישינן התם ת׳ קי״ו טו״ז ח קט״ז. ב״ק ז האלדקרויט.

 ואידך דהורדפני דדומי׳ ול״נ במים, ארס הי׳ שלא ש״מ אנתה שנא מאאר שאוט לו אוחרי׳ בש', מותרת אי לשאול בא זמן ואסר שחתה
 אמרו שהרי רעים, מיס שתתה או דמתני׳ לנישנא בהמתו ישקה לא בין ים הפרם ולענ״ד שאטה. אס מותרת ת״ומ אפי׳ במתני׳ קתני

הבהמות בטבע קב״ה ברא וכך רשות, נתנה אלמנא ו׳ ברכות ע׳ בנק, מדרש כדאי׳ האדם מן יותר לראות לבהמה רשות קב״ה נסן
שאין הרגישה מסתמא מגונים מיס שתתה מעצמה היא ואס אדס, מראי׳ עצומה בזה ולאיתה לה המזיקין מדברי׳ עצמה שמרסיקה

בהמתו להשקות הבא אדס אבל נפשה, אמדה דאמרינן שרי׳ עומדת ואינה הרנה גבוה ממקום אפי׳ קפצה אמרינן וכה״ג ארס נהס
ע״ה. יא ס״ד. נ״א, י נ״ט. ט בהמתו. ישקה לא אמרו בזה הבאנה, בנתי ושותה קונה על עגמה סומכת היא מגולים מיס
 מיני׳ גמרינן מ״מ הקיבה, בתוך היא פרשה דקיי״נן למאי אף קי״ו, אולץ טו ו׳. בכורות יד ו׳. ביצה יג פ״ה. עדיות יב

 מ״מ מבוררת שאינה )אף אזקה לה הי׳ עמה נולד שלא שידעינן ט׳ פרושו נ״נ יח נ״א. אונין ין ג״ה. הל׳ טן אסור. דבעלמא
 כגון עמה שנולד שאפשר ט׳ אבל שהוגלד, מזמן אלא טרפינן דלא י״ל א״כ קוץ׳ ע״י הושט כגון הר״אש( כמ״ש בהמות רוב מכא

 שעתה חרוב שיצאה דראינו בפ״א, הש״ך כמ״ם למסמך ליכא נמי וארוב אאזקה, אוקי נמימר ניכא מאט ע״י סלא ונקובה אסרה
 לי׳ אי׳ דלנקב מבאיץ ושט לבדוק תקנה נמי לר״מ שכ׳ כ״א אולין אתוס׳ חהרש״א קושי' זעליג הגמ״וה זקני יישב ונזה ט׳. היא

 נמי דר״מ ניאא ולח״ש למעוטי? דאיים כיון גופא דרוסה אשש מ׳ לימא מהרש״א ותמה כדרוסה מאדים אולי שיש וחרצו נדיקה
 איכא דרוסה נענין אנג לתום/ חנוררת אזקה מקרי לא ינ״א ולאתר נא כשנולדה דלמא אזקה ליכא טרפות ונכל אזקה, נתר אזל

 נ׳. ועכ״ופ אזרה הוי נמי לאמה מ״מ לולד אוששין אתה נדרסה אס נע״ט לטו״ז ואף נדרסה, לא אמה מראם דכשיצאה חזקה
 ט׳ מניצת אפרוא לאסור ה״נ טמאה, תרומה משהי דנמא אסורין תרומה ג׳ דתרומוה נפ״ט הקשה נפ״ו טו״ז ל״א. תמורה יט

 ודאי ט׳ וניצת ל״ג שכיתי דלא משוס הטעם ונירום׳ מותרי׳ גדוניהס ונכוריס תא״ל שביעית ספיאי דמתני׳ בסיפא משהי? דלמא
ררא כב ק״מ• כא *ס״י כ נהרבה ג״נ ןסוני 'וע ט/ מםוס מה״נ ס״ג חולין דאי׳ ל״ש

שריו נחי דטמאות דהו״א אלא מיניהו, דסליק קחי נמי הביצים על לך, תקא הבנים ואת וגו׳ הביצים על או האס׳ על ר האס

 ומעוט
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 באחרות, ספקא נתערבה דאפי' ט״הת דאסור לן ופשיטא למיסר קרא דל״ל לישרי נטי טרפה ביצת דא״ב ול״נ א, תורה ל״א
 כיון וטחורתא נילף. לא השרץ ב׳ אבל ג טרפה עוף ב׳ ה״ה אסור טטא עוף דביצת כיון נילף מעוף דעוה ואפשר .ב אסורות

 אלא בלאו תורה אסרה דלא עלי׳ לוקין איו אבל ט״הת אסירא נטי השרץ ביצת ד טמא הטמא מן היוצא כל בידינו דכלל
 ל״ק ו . . בחלב אטרינן וכה״ג שרץ דלטא וטרפה השרץ ביצת לאסור מפורש קרא דל״ל כיון קשי׳ ואי ה, טמא עוף ביצת

 דפרשי במידי תורה התירה אבט״ה אסור אלמא מותרות, טהורות וביצי וחלב אסירי טטא עוף וביצת טמאה דחלב רחמנא דגלי כיון
 ט״הת, אסור ריקם שלא השרץ וביצת טרפה ביצת הלכך ז בהמקשה כד׳ לחלק רבה וטעמא וטרפה טמא אסור לא אבל ממילא

 שלא אע״ג יצא אם אפרוח בו שיש טהור עוף וביצת עוף. שרץ ט׳ טמא ובע׳ השורץ שרץ משום לוקה השרץ בביצת וכשרקם
 להתרקם משהתחיל אסור מדרבנן ע׳ לאויר שיצא וקודם ח מדרבנן דאוסר כראב״י דלא הגר״יצ פסק כך בשחיטה, שרי עיניו נפתחו
ת׳ שהתירה אע״ג שאומר טי יש ט. מטמא יוצא דאינו מקרי לא נטי ושרץ הוא בשר לאו עדיין רקוטו גמר דקודם שרי וט״הת

חלב וטי אבמ״ה, לאסור והדרא מקרי חלב לאו אלטא פטור חלב בטי בשר המבשל י בכ״ה דאי׳ התירה לא חלב מי חלב
 ואי בכותח, א״ל בתנור הצלי עם שאפה פת יב צ׳ בכיצד מדאי' הוא חלב דהאי יא הלב דמטטטם דאתמר חלבא נסיובי לאו

דומה ונעשה קצת נקפה לי׳ מרתיחין ואי גבינה, שנעשה אחר החלב מן הנשאר נסיובי אלא כ״ה, החמירו לא חלב לאו נסיובי
ומן כל החלב עם שמעורב ואע״פי רתיחה, לאחר ממנו ונפרש במאט״ו המעורב מים חלב מי אבל יג, טאט״ו ונקרא לגבינה

 יד בלאו איברים בדם בו וכיוצא אב״טה, משום אסור הפרשתו לאחר אבל ושרי, מקרי חלב אלא עליו שטו אין מטנו נפרד שלא
 טד. לוריקה וכשר דם נקרא הדם עם שמעורב כ״ז אבל עלי/ מחייב לא טו דדמא וצללתא ושרי, עליו בשר שם פורש שלא וכ״ז
 אמו חלב לאו העקר וכשחסר בו, החלב עקר וכשיוצא א״ר אמו דבחלב ב״בח משום חלב במי מחייב דלא הא מחוור, ולא

 ומסברא בהדי׳ בלאו ת׳ שאסרה איברי׳ לדם ול״ד אותו. מפרידין אם אסור יהא מקצתו ל״ל החלב ת׳ כשהתירה אבל הוא,
 התירה הכא אבל ר׳, ושרי דם כל מהם להוציא שא״א והריאה והלב הטחול הכבד כמו איברי׳ דכטה שרי פרש לא אי אטרינן

 להפרישו ת׳ אמרה ולא הדם סובב שבטבעו כיון ל״ר, ודאי ומצללתא אסורין, כשנפרשו לומר מה״ת המים, גם ובכללו החלב ת׳
 לע״ו נעבד ב״ח ין שחיטה בהל׳ כ״ב — מים. שהוא רואי' בעינינו בהפרידו אבל יחשב, הדם שמסבב כ״ז אלמא זריקה, קודם

 פסולה הטרפה מן שינקה כשרה רחבא״א תנן ותו יה להדיוט מ׳ ונרבע ורובע או״ב ושוחט בהטה כלאי וכן להדיוט אסור לא
 ולא באסור, גדלה והוי׳ אחרת אכילה בלא מע״לע בו לעמוד ויכולה הואיל לשחרית, משחרית רותח חלב שהניקה כגון למזבח,

 אסורה ימיה כל ע״ז טכרשיני נתפטטה אבל יט במעיה מעוכל דהוי ימיה כל אכלה אפי׳ שרי להדיוט אבל לגבוה אלא אסור
 באכילה אסור למיתה דינו שנגמל שנגח ושור כ, ומותר זוז״ג דהוי היתר נם דאכלה דיכא אלא שרינן ולא מע״ז, דנהנה

 וכ״כ כב אסור הבשר לחכם מוטו מראה ואח״ב בכור השוחט הלכות ב׳ כ' באכילה. מותר דינו שנגמר קדם שחטו כא, ובהנאה
 כר״ט הלכה א״ש אר״נ הא כר״י, הלכה ור״י דר״ט אע״ג מיתה, אחר שמשתנין שבעין דוקין משום הטוטין כל גזר דר״ט כג ר״א

 מחובר אילן ושורש דרוחש כיון הארץ, על השורץ דקרינן אסורה מחוברת בעודה פי׳ באיביה שהתליע קישות א׳׳ש — כד בגזרותיו
 על השורץ אידך ותני׳ שבתמרים, ותולעת שבכליסין היתושין ואת בעדשין ויזין להוציא הארץ על חדא דתני מסייע ליטא כה בארץ
ואידי אידי לא שיפרשו? עד אסור שאין בתלוש פי׳ באיביה שלא והא באיביה והא וגפנים, זיתים שבעקרי תולעת לרבות הארץ

באיביה
אשכול נחל

 לאכול שאסור עוף כל ג ס״ה. עדיות ג׳, ביצה ב ועחוס׳. ס״ד א קאי. טמאי׳ אפרוחים על דוקא לכלביך ולא לך ומעוט
 מטמאה אינה דשחיטה אע״ג דצרעת פי״א הרמב״ס וכ״כ השחוטה לרבות מהס ל״ת אשר וזה ק״מ דבחולין טמא עיף בכלל נכלל

 אפי׳ מא״אם פ״ג ולרמב״ס ביצה, על שקאי היענה בת ואח וגו׳ יאכלו לא אלה ואת דס ה ו'. בכורות ד טמא. לעוף שוותה
 וה״ה ע״ט כביצת מקרא שלמדנו כל לרבנו אבל ל״ת, מבשרם שכ׳ לוקין אין מ״הת שאסור אע״פי וט׳ טמאה וחלב ט׳ עוף ביצת
 ושרי, הוא דאבמ״ה טהורה חלב כמו דשרי׳ הו״א חלב לאסור גמל גבי כ״ר לא אי ו לוקין. יחרה מגמל ו׳ בכורות דלמדנו חלב
 איכא מי דל״ל לרמב״ס מקשי׳ ראיתי בשחיטה. לאסורא חקנתא אי' לאבמ״ה ס״ט זי אבמ״ה. דהוי שרי טהורה דביצח כיון וה״נ
 ויקח כתיב הא ועוד אבמ״ה, לאו ממילא דפרשי כיו! ש״מ שרי דלישראל דגלי כיון ול״ק וביצים? חלב לב״נ דשרי מנ״ל 36 ע׳ מידי

 משמע ט דאסיר. רבנן מודי ע' לאויר יצא דלא היכא אי׳ יי ובדף ס״ל כראב״י דלא דאמוראי משמע ו׳ דבביצה ח וחלב. ח׳
 הלב מטמטם טחח מ״ב פסחים יא קי״ד. חולין י פר״ח. וכמ״ש הוא דבשר צ״ח חולין רש״י כמ״ש נבלה הוי רקיס סנגמר לאחר
 וב״י בר״אש נזכרת זו דעה טז פ״ז. שם טו י״ד. חולין עתים׳ ד׳ כריתות יד בל״א. מאלקען יג ע״ו. שם יב חלבא. נסיובי משוס
 כמו קמ״ח ביראים הוא רא״ס אלא זה, ולא זה לא וליחא רמב״ן, שצ״ל וכ׳ בטעות הרגיש וב״ח אסור, מ״הח חלב דמי רמב״ס בשם

עפר״ח מ״ט ע״ז כר״י כ כרחב״א. ה׳ אין בלא״ה ורע״ב לרמב״ס יט כ״ח. חמורה קט״ו, חולין יח .30 יו ר״אש. שהעחיק
מגזרותיו זה דין ור״יס לרמב״ם בגזרותיו, כר״מ הלכה ס׳ וכתובות ור״י, דר״מ פ׳ כ״ח בכורות כב מ״ד. מ״א, ב״ק כא ס׳. ס״ס

כר״מ ה׳ אין בשאלתות לפמ״ש דכונחס ול״ק כר״מ, ל״פ שאלתות מ׳ בכורות מחוס׳ כד בא. פ׳ כג כר״מ. ה׳ אין דבקנסותיו
ה׳ שאין מפורש בשאלחוח ול״מ הוא, דגזרה ס״ל לעצמו שאלחות מיהו הוא. קנסא ס״ל דחוס׳ כר״מ ה׳ אין נמי כאן בקנסיחיו

 וקושיתו שלו׳. בש׳ בזה שהעיר ראיתי שוב עילמיח. ל״י דאמר כר״מ דלא חברו מניקח גבי דפסק וירא בפ׳ אלא בקנסות כר״ח
ומה״ג. מפסוקות טהור וממולח מעורב שלנו ה״ג ל״ק, כר״מ פסק ובשלפנינו כר״מ, קיי״לן לא ה״ג לבעל שכ׳ ק״ד זבחי׳ חוס׳ על
ופר״ח הקישות. בתוך דמהלכת כיון דוקא ורש״י חוס׳ כמ״ש נאסר לא דחוק במקום שהיא לרחוש יכול אינו אס מ' ס״ז, חולין כה

פרשה בתלוש דאף וכיון חיקו, ומסיק שריצה בעינן לא דלמא או קרי שורץ לאו הלכה דלא כיון ומחה פרשה כ׳ שרש״י כיון חמה
וקודס ע׳ לאויר פרשה ולקמן בנפילתה מיד שמתה פרשה רש״י ממ״ש ול״נ רחישה, בעינן לא לקרקע מחובר כ״ש אסור, מחה

רשב״א הבין וכן ל״ק בפרי חתה אבל בנפילתה וחתה חיה מפרי פרישה בשעת היינו וחתה דפרשה נ׳ בפיו, קלעה לארץ שהגיע׳
 ד' 8*
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 נטי דיקא בהו, קרען ע״ה שורץ באילן הגדלים באילן, הא כשמואל, ולא ע״ה שורץ לאו יצאו שלא כיון בפירי הא באיביה,

 בפרי וה״ה ויתים בעקרי דתנא טכרעתא, לאו נטי דיקא דהאי כשמואל פ׳ והגר״יצ וה״ג ר״א זיתים. שבעקרי תולעת דקתני
 שהתליע קישות ש׳ דאמר הא ש״ט ואר״פ יב״ח מתקיים אין עצם בה שאין ברי׳ ב דאר״ה ס״ל, כש׳ ובתראי א, נקט טנייהו וחד

 אתילידו בתלוש יב״ח אחר דטשתכחי דתולעים שרין, יב״ח בתר דכדא תמרי הני שפרש, קודם מותר בתלוש אבל כלומר א/ באיביה
 פרשה לתלמודא מבעי׳ פרשו שלא כ״ו שרו בתלוש דאתילידו דתולעים ואע״ג הדרי. לעפרא באיביה דאתלעי דהני עדיין, פרשו ולא

 לגג תמרה, גב על פרשה וכן מהו בפיו, בלעה לארץ שהגיע׳ וקודם ונפלה, שחיתה פי׳ עולם, לאויר פ׳ מקצתו, פרשה ומתה,
 בחוטם, ונכנסו אתו דמעלט׳ אסירי ד הדגים שבמעי תולעים דאינון קוקאני — ולחומרא. תיקו ג לתטרה טתטרה גרעיניתא,

 בטעי וטכ״ש לבשר עור בין ח״וע בהמה בבשר הנמצאים פי׳ דבשרא מורני אבל שרי, לבשר עור בין הגדלים דכוורי מורני אבל
 ה הלוקין בא״ה כד' אסור ומדרבנן בהם קץ אותם רואה אם פי׳ דכוורי, הנך ואיכול לי אבלע לאיטיה רבינא אטר אסורין הבהטה

 טהניא לא והני משתריא בשחיטה בהמה ט'ט? מותרין ודכוורי שבבהמה, דורנין לרבות תשקצו וא״נ כדתני׳ אסירי דבשרא וטורני
 כל נחש, זה גחון על הולך כ׳ ת״ר גבלי. בהתירא גבלי קא כי סגי, בעלטא באסיפה דגים אבל ו קיימי באסוריהו שחיטה לחו

 הדומה לרבות כל עד ט נדל זה רגלים מרבה והדומה, ח חפושית לרבות וכל עקרב, זה ארבע על הולך ז קטן שלשול לרבות
 בשרצים וב׳ תאכלו, לא מבשרם י״ל ושקץ כ׳ ובדגים המים, שרץ פוטיתא ו׳. צירעה ה׳, נטלה י ד׳ לוקה פוטיתא אכל לדוטה.

 וק׳ סנפיר לו אין אשר וכל כ' ת׳ ובמשנה ג׳, הרי תטמאו, ולא ומסיים לאוין, ב' הרי יא, השורץ השרץ בכל נפש' את א״תש
 וט׳ ב', הרי תטמאו, ולא השורץ השרץ בכל נפש׳ את א"תש משום ה׳, לוקה הארץ שרץ שהוא נטלה ד'; הרי יב תאכלו לא
 ע״הא החמש השרץ בכל א״נ תטמאו ולא וט׳ תאכלום, לא ע״הא השורץ השרץ לכל וט׳ יאכל, לא הארץ על השורץ השרץ כל

 שאין אע״ג עליהם ולוקה ת'. במשנה יאכל לא וגו׳ העוף שרץ וכל ט׳ ועוד ה/ הני ו/ לוקה עוף שרץ שהוא צירעה ה׳; הרי
 ברי/ משום ה׳ שש, לוקה לכוית והשלימן חי א׳ והביא נמלים ט׳ ריסק כזית. צריך נתרסק אבל ברי/ שהוא מפני כזית כהם

יג. נבלה כזית ט׳ וא׳

וביצים. ד"וח ח"וע בהמה סימני הל
 בהמה סימני טעט. אכתוב ובקצרה הגר״יצ בהל׳ הכל כי חדש דבר מצאתי ולא ו״ל ד״י הרב שחבר בח״וע סימני בהל׳ עינתי בבי

 מלמעלה לשנים וחלוקה במנעול וצורתו כקרן קשה דבר הרגל תחת פרסה שיש פרסות, שתי וש״ש פ׳ מפרסת 1 טהורה
 שני הם מלמעלה ניבים לה אין גם 3 מכאן, וא׳ מכאן א׳ טו לטמאות שיש עליון בלחי גדולים שינים שגי לה אין 2 יד, ולמטה

תלתלי
אשכול נחל

 חתה כבר פרישה בשעת מ׳ חסה, פרשה רי״ך לג׳ אבל בפרי, רימוש במחובר בעינן דלא לדייק אין א״כ ס״ס בחדר רש״י ד׳
 שורץ מקרי עצמו שבפרי לאשמועיכן יותר חדוש ודאי הדין הוא מאי כן דמפרש ר״ן טל הקשה ש׳ בשאלת א כרש״י. לקמן ג׳ ורבנו
 עי״ל שרי. לש׳ ואך רוחש ואינו דחוק יושב לפעמים בפרי אבל ע״ה, שורץ דהוי אסור גונא בכל עצמו באילן י״ל רבנו לדעת ע״ה,

 ו״ח אמר שמת פר״ח וכ׳ חדשים וי״ו א״ח עצם ש״ב ברי׳ ה״ג פ״ק שבת בירוש׳ נ״ח חולין ב תולעת• ל״ש עצמן וענבים בזיתים
 אבל פרישה, בעינן בתרויהו למחובר תלוש בין חלוק אין כש׳ ס״ל לא דאי ראי׳ אייתי ור״ס רבנו יב״ח. עד לעפרא הדר לא אבל

 תפוח, כמו בתלוש מתליעין אין פירות כמה תמוה לכדשמואל, אלא אצטריך לא הונא דרב כש׳, דס״ל ראי׳ מר״ה גס שכ׳ הר״ן
 לר״אש בתרא, ר״ה ר״ן מ״ש גם שרי, יב״ח נאחר וקמ״ל אש׳, דפליג למאן אך ואסורי׳ וחזרו מחוריהן יוצאין תולעי׳ וכמה שכמה וידענו

 ואמרי הש״ס דסתמי ורבינא ר״א י״ל מ״מ דפליג למאן ואך ואילך, מא״ור אלא כבחראי ה׳ אין וש״ד ס״ה סי״ט שבת וסיעתי׳
 ששרץ לא ג צ״ט. ב״מ וער״אש לשמואל סיעתא דליכא למימר בעי דיקא בהאי נ׳ והעקר טפי, בתראי כשמואל דלא נמי דיקא

 שבכבד תולעים פי׳ רש״י אבל ד בעינן. עולם אויר דלמא או ע״ה שורץ הוי אמה היינו דלאו כיון אחרינן חי לזו מזו אלא גבה על
 דאכלה הני אלא ת׳ אסרה דלא ס״ל נישנא האי ונ״ל שבבהמה, דורניס לרבות תני׳ הא שרי בל״ב אמר איך התוס׳ ותמהו הבהמה
 דאומנא בקרנא דשתה י״ו חכות ה בבהמה. שגדלו הלכה לפי כפרש״י ולא בבהמה, ונמצאו פרשו לא שעדין פירות תוך הבהמה

 עפר״ח התולע כשרואה אלא תשקצו בל וליכא אינשי בי׳ ממאסי ולא קפיד לא מאוס דבר בו שיש ידע לא אבל תשקצו אבל עובר
 בתוכו. הנמצא פרסה מין תאכלו אותה מפ״פ בהמה בכל חרבי קרא אחו בש׳ מותר דשליל אע״ג מאבמ״ה, שבאו ו פ״ד.

כ׳ בת״כ יב במים. אך מ' הארץ על כ׳ ולא יא י״ן. מכוח י רגלים. ק׳ בעלת ט שחורה. תולעת ערוך: ח רי״ך. ג׳ ז
ובכמה אכילה דכ׳ היכא למדנו דכזית ה׳ ללקות א״א הכזית על תוס׳ כ׳ יג תאכלו. לא כ׳ ולא הס שקץ ס״וק א״ל אשר כל

 ק״ב חולין כדאי׳ הוא ברי׳ שלש אי נמי מת חי ל״ל וא״ת חי. א׳ משוס אלא חייב אינו אלו לאוין ועל אכילה כ׳ לא דשרץ לאוין
 חייב למה מתה השלמה שהנמלה וא״א ביחד, הכזית שאכל דמשמע ,ונ חיה נמלה בלע להדי׳ שכ׳ לח״כ ומרש״י שלם. פי׳ חי וי״ל

אכלו אי אבל בו, מרגיש שאינו השלמה מבטלי׳ שריסק נמלים הט׳ א״כ פ/ ואוכלן שבוללן והטמא הנותר הפגול ע״ח דבזבחי׳ עלי׳
נמלה אבל כלום׳ חסרה אינה שחת־ אך ט' בצפרר בחולין ועי״ל בטול. לי׳ לי׳ כשבולעו בפיו ומרגיש ורוחש מנענע שעדיין חיה

 מ׳ חייב לחה טמא טל ל״ס דנבלה כיון הקשה ק׳ חולין מהרש״ל שלמה. צורתה ואין מרגלי׳ מעט נתעפש שחתה חיד אפשר
 בנבלת או נחי דכ׳ ותחיהני טמא. בפיך כן חצינו לא אבל טמא שקץ בנבלת או נבלה לשרצים קראה התורה ות׳ נבלה? כזית

 לנו הונח לא ת׳יס׳ ובת׳ י״ו. מעילה כרב דקיי״לן טהורה נבלת עם מצטרך ואין טמאה על נבלה חל לא ואפ״ה טמאה בהמה
 ע׳. זבחים תום׳ כח״ש מכללו שהותר קל חלב על מדחל לחילך ל׳ ובלא״ה כולל משוס חלב, על נבלה דחל והא חע״א, א״א דקיי״לן כיון
ערש״י טו שמיני• ערשב״ס מחזיר, חוץ לשנים, חלוקה אינה אבל פרסה להם יש וחמורים כסוסים טמאות בהמות נ״ט, חולין יד

 ב״ק



<51 וביצים. ד״וח ח״וע בהמה סימני הל האשכול ספר

 מצא האלי׳. עצם עוקץ כנפי תחת וערב שתי מהלך בשרה 5 גרה, מעלת והיא 4 שיניים, כעין א הלחי בקצוות בשר תלתלי
 עדיין. לי׳ דלית נטל בן שיכיר ובלבד טהורה, עליון בלחי שינים לו אין אם בשיניה, בודק חתוכות שפרסותי׳ מכיר שאינה בהמה

 אין ואם כן. הולך שבשרו מדברי חמור ערוד, שיכיר ובלבד טהור וערב שתי מהלך אם העוקץ בבשר בודק חתוך פיה גם ואם
 ב. חויר שאינו בידוע קרן לו שיש ומצא מכיר, אינו ואם חויר, שיכיר ובלבד טהורה, סדוקות ומצאן פרסות אחר כ״א לבדוק יכול

 חיה. זו- הרי כוה א׳ קרן אלא לה אין אפי׳ כרוכות, ד . . וטלפים ג מפוצלות קרנים לה שיש כל שרי, שתרבא חיה סימני
 ן דבאלה ועיזי ו דכרכרד עיזי הלכתא ה. סדוקות אם לראות טלפים צריכה לכך טהרה סימן לא אבל חיה סימן הללו וקרנים

 ומחזיקו האוכל על דורם לפרש אין ט. טמא הדורס עוף כל אמרו עוף בסימני — ח. בהמה מין הבר ושור תרבייהו שרי
 כדא׳ שימות עד ממתין ואינו מחיים אוכל וצד שדורם מה אלא כן, עושים טהורי׳ דגם בפ״א, לפיו כולו ימשך שלא ברגלו

 וא״ט ובועל מכה ע״ה כך שימות עד ממתין ואינו ואוכל דורס ארי מה ארי, לפני ונותנה כופתה לע״ה בתו משיא י בפסחים
 בפ״ק שאמרו ע״ד לפרש יש יא ואוכל א״ד ס׳ ואוכל דורס ספק ארי, לפני נותן ע״ה לכהן מתנה הנותן ודאי׳ שתתפייס. עד

 כשצד הדורס עוף ועי״ל מחיים. אוכל לעצמו שדורם מה אבל ומביא, ממיתו לגורותיו להביא אלא לעצמו דורס כשאינו יב דב״ק
 אחורי שהיא יד המצות בם' פי' יתרה, אצבע לו שיש כל טהרה: סימני ועוד יג בבשרו ונועצן בצפרניו צודהו אחר דבר

 לטהורות, שיש הרגל לפני מחברותיה גדולה אצבע שהוא ר״א עליו, דורסת שאין שלנו בתרנגולת שהוא כמו מאחרות גבוה הרגל
 וטבעי׳ בשמש שהניחו אחר אלא נקלף אין אס אפי' נקלף וקורקבנו זפק, לפניו, אצבעות ב' אלא להם אין ט׳ ושאר שהנשר

 טמא, רגליו את החולק עוף כל ראבצ״א חנן ותו טו, ספקות ח' והיינו אפשט ולא לטהר סימן הוי אי בסכין אלא נקלף אין אם
 טהור, לכאן וא׳ לכאן ג׳ ואוכל, דורם דודאי טמא לכאן וב׳ לכאן ב׳ רגליו חולק משיחה של חוט על אותו כשטעמידין בגט׳ פי׳

 ואוכלו כלו׳ האויר מן הקולט עוף כל דרשב״א בסימן הוא וכן טו במתני' לי׳ חשיב הוי הכא דאי טהור, שהוא אפשר טהור והאי
 קורקבן וא״ל זפק, וא״ל יתרה אצבע לו שאין טמא, עוף ניכר טוט׳ סימני בד׳ ין ד״י הרב וז״ל טמא. הארץ על מניחו ואינו
 להם שיש בעופות אבל אחריהן, ולחזור לדייק צריך ואין טהרה ד'סימני לתורים טוט/ סימני ד׳ לנשר ואוכל. ודורם לקלוף ראוי

 יט, כ' נותרו ונשר, עוניה פרם עורב הכתובים מן הוצא יח. הנועדים ע"פי ולפרש לחוור צריכין אנו טוט׳ וסימני טהרה סימני
 טוט׳, סימני ב׳ עורב טוט', סימני ד׳ לו יש נשר לטהרה; סימניהם שרוב אע״ג טמאים והם ועוף, עוף בכל טהרה סימני ג׳ ולהם

 בסימן הבא עוף מיניהם ובכל ובשמותיהם בהן שבקי וטי אסרן ות׳ אחד טה׳ סימן א׳ לכל ועזניה פרס ת/ ואסרה טה׳ סימני וב׳
 טה' סימן בהו דאית טמאי׳ משאר הוא דכ״ש דמיותר נשר תורה כ׳ דלכך כ הוא טהור טמאים, עופות מכ״ד שאינו ומכיר א׳

 עוף שאין אכול, חד בי׳ דאי׳ טטאים, עופות מכ״ד שאין טין איכא הא אסור, כלל טה' סימן בי׳ דלי׳ נשר ללמד אסירי, ואפ״ה
 א׳ בסי׳ הבא עוף בכד״ע, בקי שאין ומי כלל. טה' סימן שאין לנשר ממש הדומה אלא ומיניהם, עופות טכ״ד חוץ טמא, בעולם

 דאין טהור, טהר/ סימני בב' עוף ומצא ומינו, בעורב בקי ואם א', סימן להם שיש הוא עוגיה או פרס מין שמא טמא טה/ של
ליכא והאידנא .ממינו שאינו ויודע מכיר הוא ועורב א', אלא להם אין ועזניה ופרס כא טח׳ ג״ם להם שיש טמאים לשאר לחוש

בקי . ,
אשכול נהל

 מסברא אלא גמ׳3 ליתא זה סימן ב ל״ל. ניבים אך־ גמל בן אבל לי, אי׳ ניבים למעלה, שנים לו שאין אע״ג גמל א כ״ג. ב״ק
 בראשיהם, כפופים ולר״ח יוצאי׳, פצוליס לרש״י ג .עלפיס לטמאה אין מס׳ דחוץ סזיר, קרניס לו ואין טלפי׳ לו יש נ״ב נדה וערש״י
 ססר: ד א׳. סי' אנא וא״צ חדות, ודחיה עגולות ב׳ שטלפי סיה, סימן בטלפיס פ׳ ולהרבה וטהורה! שנסדקו להכיר אלא ל״צ טלפיס

 בהם שיש וחרוקיח, עז, כקרני רסבוח ולא עגולות פי' והדורות כבצליס, גילדי גילדי כרוכות, להיות צריכות מפוצליח אינם אס וצ״ל
 ועוד פר״ח, עדיפא בדוכחא דברייחא אחי', כר״ד טלפיס יש קרניס שיש כל נ״א נדה ומתני׳ ה ז״בז. מובלעים וסריציס חריצים,

 קרן ש״ל דכל ט', לבהמה קרן מצינו דלא פסול מטמאה שופר של הר״ן על הקשו תקפ״ו ובא״ח דנדה. מ׳ בסולין הג׳ הזכיר שלא
 קרניס שי״ל כל אמרינן דלא ולק״מ הוא? דטהור קרן שיש כל מודי דסכמים כר״ח או כמתני׳ דקיי״לן למאי והקושי׳ טלפיס, י״ל

 סיות כ״וה קרן, בכל כן לומר אפשר דאיך וכו/ כרוכות או במפוצלות אלא וטהור טלפיס לו יש אסד( קרן אפי׳ בברייתא )ומסיים
 כן אפרש לתום׳ ואך כאן. שמסומנים קרניס אלא טהור קרניס לו יש אס נאמר לא לכ״ע ודאי אלא א׳, קרן להן יש טמאות

 לא דמזה סיה, שהוא נסליט לא )אבל סדוקות פרסות גס לו יש דאז מפוצלות, כונחס טהרה סימן קרניס ס״ל נמי דסכמי׳ שכ׳
 הן, הרוב יסוד ע״פי הכללים דכל ל״ק בלא״ה מיהו כמהרש״א. ולא טהרה, סימן שהוא לומר א״א פשוט דבקרן בנדה( מיירי
 שרי. סלבו שטיינבוק שקורץ כרכין כ׳ וראב״ן מקום. שם ופי׳ וערוך רי״ך ג׳ ו פ״ג. ועכ״ופ הכלל מן יוצא מעוט ונמצא

 פרש״י שולל רבנו הנמשך, וכל ס״א נ״ט׳ סולין ט ב׳. בלא מכסה דמ״מ כ״ס ע״ס כרבנן פ״ס כלאים ח עב״י. פ׳ סולין ז
 אוכל אינו דארי משמע טומ׳,3 ואוכל ממחין או מיד טהרה3 אוכל ס׳ ע״ה כך צ׳, סנהד׳ יא מ״ט. י פר״ח. ונקט 3ס״ דך

 שיש שלנו נשר זה ולפי׳ שלו, המצות לס׳ שהקדמתו כן הרמב״ם שקרא הספר הוא אולי יד ״ן.3רמ יג י״ו. יב כשדורס? מיד
 סמוך.3כ פי׳ והוא מר״ן, ואשחמיט נץ ד״ה ס״ג חוס׳ וכ״כ כלל טהרה סימן לו שאין קרא3ש נשר אינו רגל אחורי זו ע3אצ לו

 3קחשי הוי ודאי דאלת״ה ודאי, טהרה סימן אין ההפך ל3א טמא, הדורס כמו טמא החולק אלא אמר לא מתכי׳3 טן .3ס״ טו
 .3וס״ ס״א כ מנינם. ס״ג דך גמ׳3 יט חורה.3 מפורשי׳ עופות יח אלברגלוני. יז וכו׳. יחרה ע3אצ כמו מתני׳3 לי׳

א3ה אר״נ איך דורסין, שאין והג׳ גופן צורח3 סימנים ׳3 להס יש דא"א דורס, אינו תוכס3 אין שלהם טה׳ סימני שג׳ מ׳ כא
ל3א גופן צורח3 סימניהם ג' ע״כ אלא דורס, שאינו עופות כ׳ כשאר ג׳ סימן גס לו יש דלמא ליחש ,3עור מכיר אס טהור ״ס33

דעוך צ״ל ע״כ ,'טה׳ סימני ׳3 אלא גופן3 ואין דורסין 1ש^ הם3ש ג׳ סימן דס״ל לחוס׳ ל3א 3וס״ ס״ה דך רש״י ד׳ וכך דורסין
לשטח גופן.3 סימנים ׳3 להס דיש טמאים כ׳3 כספוקי וליכא דורס, שאינו ׳3 וסי׳ גופו3 רואה א׳ סימן היינו טהור ״ס33 א3ה

א׳ לכל ולעזניה ולפרס ג״ס ולשאר ב״ס דלעורב עורב, מכיר אינו אפי׳ מותר יהא דורס ואינו א׳ סימן לו יש אס ולרש״י סספל

רק
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 לא שאלו להו פשיטא ניטא אי ספקיהו, טאי נקלף, קרקבנו אט להו דטטפקי ספקות בת' לעיונא ואיכא ענ״ל. בעופות נקי

 או ב ר״ח כדתני בכד״ע לבקי שטהור א׳ בסימן הבא עוף הוי לסימן בסכין נקלף לקרקבנו חשבינן ואי א ומיניהם טכד״ע היו
 ואי עורב, מטין אינן ספקות דח׳ להו פשוט והוי בסכין, נקלף מקורקבן לבר א׳ טהרה סימן דהו״ל הספק הוי אחר בענין שמא
 ועזניה לפרס חיישינן סימן הוי לא ואי ג עורב מטין שאינו יודעין אם וטהור טהרה סימני ב' יש הרי סימן הוי בסכין נקלף
 שקורקבנו להם נתברר אס אותן טתירין היו לכך ספקות, בח' אין בעורב שיש סימנים שב' יודעין שהיו ואפשר א', רק להם דיש

 דורס יהא שלא ודאי ווה טהור, נקלף וק׳ וזפק י׳ אצבע לו שיש וכל טמא, הדורס עוף כל ביותר: חטיר משנתנו ולשון נקלף•
 דורס, שהוא בנץ לבדוק נוכל טהרה, ס׳ ג׳ יש עופית לב׳ ר״י הרב וט״ש — ד. ג״ס לו מועילים ולא טמא הדורס אמר שכבר

 שאץ נודע בדיקה וע״י וקורקבן זפק לנץ שאין ומצאנו בדקנו אבל ו, בעורב מהם וב׳ בכולהו דהדרי ה אטרינן הא כן בנץ ואם
 היכא טהור דורם שאינו ומי דורסים/ טמאים עופות כל ז: בחבורתנו הלכה בפי' הסכמה עלתה וכך טהרה/ ג״ם הטמאים בכ״ע
 שאינו וכל הזק, כלל זה טמא, דורם עוף כל במשנתנו שאמר וזה טמא. ואפ״ה דורס אינו בהם שאחד וע' פרם שכיחי דלא

 הללו ג״ם לעוף יש אם דרים, לא אי דרים אי אמלתא לטיקס בליכא וכו' י׳ אצבע לו שיש כל שנתן סימנים וג' טהור/ דורס
 לוה טהרה, של חד חד אלא להו לית עופות כ׳ שכל ודורם, בנופו הללו בג״ם שנברא דליכא דרים, דלא חכמי' של בידן מסורת
 עיף ולהכי בגופו, טהרה ב״ם יש ובעורב דורסין, וכולם בכולהו, הדרי תלתא קאמר ועלה נקלף, קורקבן לזה זפק, לזה י', אצבע

 בגופו סימן בטמאים דליכא טהור ודאי דורם, שאינו וידענו בגופו בב״ם או בא׳ בא אם וכן טהור, ודאי בנופו טהרה ג״ס לו שיש
 ואינו בגופו בב״ם בא ואם יחדו, שנים לא אבל דורם, אינו או בנופו או א׳ סימן רק להם אין וע' ופרם דורסין, דכולן דורם, ואינו
 שדורם לחוש יש ד' אינו אם יודע ואינו בגופו א' בסימן בא אס וכן ב״ס, להם שיש ומינו לעורב לחוש יש דורס אינו אם יודע
 במקום וע׳ לפרס לחוש יש אכתי דורם שאינו ויודע בורפו טהרה סימן לו אין אם וכן ודורם, בנופו סימן א׳ שלכל עופות כ' ככל

 אם אבל ח, א׳ טהרה סימן להם שיש טמאים מעופות שמא להו ומספקי ספק, ובשני א׳ טהרה סימן היו ספקית ובח' דשכיחי,
 שאינה מסורת להם הי' שבתחלה נ׳ ט דאגטא ובתרנגולת עורב. מטין שאינו דהכירו טתירין היו טהרה ב״ס ודאי להם היו

 היא. עורב שמטין ידעו שדרסה שטצאו וכיון עורב, מטין שאין מסורת להם הי׳ בגופה טהרה סימני ב' לה הי' ואם י דורסת
לאמתו, האטת טוצאין אנו ואין ה׳ לדבר ומשוטטים באפלה ומחפשים מגששים אנו ובעו״ה אחרות, דעות וו בשמועה ויש
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 וח״מ א שחתה. ערשב״א כקלף קירקבן שמסר כיון מששי סימנים ג׳ להס שהיו אע״ג רש״י כ׳ ספקית מ׳ גבי ש״ב ולקמן א׳. הימן רק
 מיהו טמא, ליכא מכד״ע חיץ ורמב״ס ולרש״י א', ס״ט צריכין מכ״ד לבר מיניס גס ס״א חיס׳ כמ״ס א׳ טהרה סימן בלא טהור אינו
 א׳ סימן כשאר סימן אין בקורקבנס ואי ג ס״א. ב הקודמין. כת בשס המאור וכ״כ היא נשר מין שמא דחייש א', סימן צריך

 ליכא סימן בקורחבן ואס דורסין סאין להס סידוע במאור רחב״י תרץ זה וכעין ס״ב, דשכיחי, במקיס ומיירי וע׳ לפרס וחיישינן
 דורס ה״ק וי״ל דורס? אינו אס טהיר ג״ס לו שיש עוף דהול״ל ד סדורס. בעורב ולא א׳ סימן אלא להס כאין וע׳ בפרס לספוקי

 ומפרס דדירס, עורב מכלל דיצא טהור, טהרה ס ג" מ א׳ לו יש אס אבל וע', מפרס להיות יוכל אכתי דורס אינו ואס טמא, ודאי
 שאינו וס״א בגופו ס״א לו יש דאי הן בגיפו סימנים ושני דורס נחי עירב נמצא ו ס״א. ח רשב״א. ס״א, רק להס שאין וע׳

 וס״ג ס״א, ועחיס׳ להשיב. דיש לעיל וע׳ בגיפו ב״ס אין לעורב עורב, שאינו כשיודע אלא טהור אינו בב״ס הבא בעוף למה דורס
 אחר בתשובה וכחחס במאיר היבא יוסף בר ר״מ הרב היא חבירחנו ז ואיכל. שדורס אשפרוייר אינו והנץ דורסים כ״ע שאין כ׳
 כ׳ דאגתא ותרנגל דאגמא חרנגלח ס״ב, ט דרסי. אי ידעו לא ספקות ובח' ודורסין ח .¥111 במבוא שהבאתי האשכול ב׳

 מי אמר וכבר שדרסה, ראו דלבסוף טהרה, ג״ס לה שאין ומיירי י שחורות. אויערהאהן מיני שני ראב״ן וכ׳ הס מינים ב׳ חוס׳
 משינא הבאים תרנגולים על ערעור יצא ימים זה חשובה. זו. לשטה גת׳ ל׳ לישב ור״ן וערשב״א דורס אינו ודאי ג״ס לו שיש

 אנו אס מהם וכמה כמה בהם שאין ביצים סל אין כי מהן, ולפרוש ליזהר וא״א במדינתנו נתישבו וכבר כנה עשרי׳ זה וסביבותיה
 ואוכלין בודקין ואין משגיחים אין והעילס אלה, על מסירה לנו שאין בהיות רבנים כמה אסרום בייארן ובמדינת היטב. בודקין

 להם יש כי ראיתי בהם בינוחי אחרי יצאו. מהם החרנגלות רוב הימים ברוב כי התירן אחר לחפש אנו וצריכין וביצחה, התרנגולת
 שהם שמה למסורת, צריכין אנו אין בכה״ג אני ואומר משלנו. שגדולים אלא שלנו, תרנגלת של טהרה סימני והג׳ הצורה כל

 ועוד הוא, אחר חין למימר ליכא דק והאי אלים והאי קועי׳ זוטר והאי קועיה אריך האי אי נ״ה בב״ק כדאי׳ שנוי זה אין גדולים
 אפרוחים מגדלות אין מארעא ודספנא אפרוחים חהס יצאו אשר ביצים וחטילית שלנו חחרנגיל מתעברות שהנקבות מהדדי, ורבו דפרו

 פשיטא בזה, זה כלאים ופסיוני טיוס רבי שנה כאן ר״ל אחר שם: בב״ק דאחרינן מהא סימן זה שאין תשיבני ואל ז׳. ביצה כח״ש
 והביאו הראב״ד כח״ש אלא מהדדי, ורבו שפרו הפרוש אין קח״ל. הוא אחד חין דתימא מהו הדדי, בהדי דרבו משוס אר״ח

 א״כ זה, עם זה שגדלים משוס דאלו ׳אחד חין הס כאלו זה, הל אפרוחים מגדל הה זה של אפרוחים תגדל שזה בחדושיו הרשב״א
 התרנגולת א״כ מזו זו שמתעברות דכיון לפני, בתחלה במחשבה עלה כך לכלאים. מינים ב׳ והס אלו עם אלו גדלים ועזים כבשים
 הטהור חן טמאה ולא ולהפך מבהמה חיה ולא מדקה גסה לא מתעברת אין לעולם אומר דריב״ל ח׳ בכורות כדאחרינן טהורה

 אין חיה שאמרו אע״פי כ״ופ וכ׳ וילדה ולהפך חיישה על כבא צבי י״ו סי׳ הביאו שהפ׳ לסחור יש ולכאירה .הטמא מן טהורה ולא
 הרי״ה חישב או״ב בפ' דהר״אש ליתא וטמא? בטהור א״ל וה״נ מתעברת, מעוט אבל אמרו הרוב על להפך וכן מבהמה מתעברת

 דהא הר״אש ת׳ נסתר כ״ופ ולסברת מחיה בהתה ולא חטתא תתעבר ^הור דאין 'ל כריב דקיי״לן התיישה על הבא צבי הביא שלא
 מן עבורו בבכורות קפריך מאי חחעבר דחעיט וטהור בטתא גס שייך ל׳זפ הברת ניחא אי ועוד דחחעבר. חעיט נמצא עכ״פ

 רתו^וחס מר״א סוץ ריב״ל דסייס ועוד ח״ל? מעוט אמרח הא מטהור, טמא מהעבר אין ריב״ל והאחר חעברא חי הטמא
כריב״ל דקיי״לן אע״ג שה, הר״אש כח״ש העקר אבל בחעוט? דין האי ח״ל נחי לרינ״ל חוץ, זה מה וחיישה, חצבי בבא הלימ7
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 ,אי ס׳ דבכורות הבהמה בחיה כמותו שהלכה א״ר מ״ח מעברא, מי הש״ס מקושי׳ כדמוכח כלל מטהור מחטבר שאין טמא לטנץ
 רמב״ם ר מורץ וכך מצייד( שמטתי וכן שוה עבורן ימי דקה ובהמה דצבי )כונתו זא״ז ומגדלים יולדים סווין וטבורן שתשמישן כל

 הבא צבי מייתי דשחיטה בפי״ב וכן ובהמה מחיה בא כלאים יש אבל כלל טהור ממין מתטבר טמא מין ואין כ׳ דמא״אס שבפ״א
 דאגמא תרנגול אר״פ נ׳ דבנדה ראי/ זה שאין נחמתי שובי ואחרי ראיתי. נצבה גס קמה לפ״ז כר״אש. דס״ל ש״מ וילדה התיישה טל

 היוצא כל מטטס שרי ולא טהרה, סימני לו שאין לפי אסור הזכר דאגמא תרנגולתא חוס׳ וכתבו שריה, דאגמא חרנגולתא אסור
 ממילא ונאסר גדל קא מטפרא ואפרוח הטילה, הבציס אלא האפרוחים ילדה לא האס שהרי טהורה, ותרנגולתא טהור, הטהור מן

 מן יצא אפרוח דהא מתעברת(, וט״י טמא שלה דזכר )פרוש גורס וזה זה דאמר למאן לאסרה אין נמי ונקבה טומאה, סימני ט״י
 מתרצי ומאי להו קשי׳ מאי להפך, וכן הטמא מן מחטבר טהור עיף אין אס והשתא עכ״ל. כדפרישית גדל קא ומטפרא הביצה
 ואמרינן הטמא׳ מתרנגול מתטברת אינה הטהורה תרנגולתא דע״כ הכא, איכא זוז״ג מאי גורס, וזה זה מטטס לאסור אין ונקבה

 בבהמות הטהור מן הטמאה ולא הטמא מן טהורה מחטברת אין בבכירות דאמרינן הא ס״ל ע״כ בא? הטהור מתרנגול ודחי
 וחיות. בהמות גבי הטמא ממין מתטבר טהור מין שכ׳ דמא״אס פ״א מרמב״ס קצת וכ״ח בטופות. ולא קמייח וחיות
 מהני מטמא אפי׳ זכר זרט קצת י״ל מ״ח אפרוח׳ מזה יצא דלא אע״ג מארטא, ספנא דגם הוא קל טוף דטבור כיון הוא, וסברא

 כן תום׳ מסקי דלא ואט״ג טהור, ומקצתו טמא מקצתו אחד מין שאפשר צ״צ בטל לבן לו שיצא אפשר זה )ומתים׳ .אפרוחים לגדל לה
 מה נראה מ״מ מיהו כ״וס( טליו כמ״ש גדול טעית בזה טטה לא וטכ״פ טהור׳ ומקצתו טמא מקצתו יהי׳ א׳ דמין נראה דלא וכ׳

 מינו, בשאינו וכדומה אווזא טס שמזדווג ראינו לא ומטולס שלנו, תרנגלות טס כמו שינטזיש תרנגילת טס מטצמו שלנו תרנגול סמזדווג
 אומרים אחרים תני׳ ס״ה דך בחולין ואמרינן שלנו, תרנגולים טס תמיד ששכונתו מזו גדולה ראי׳ לנו וים אחד. מין שהוא נראה

 מינו, שהוא מפני אלא הטורב אצל הזרזיר הלך לחנם לא דאמר אליטזר כר׳ כמאן טהור, טהורים טס טמא טמאים טס שוכן
 ג״כ רש״י וכונת בסימנים, לו דומה פרש ורשב״א במראיתו, לו ודומה טמו שוכן ופרש״י שאני, ונדמה שכן רבנן תימא אפי׳ ומסיק
 הר״ן* )ומ״ש ורי״ף הרמב״ס והנה וטמאים. טהורים במיני יש הרבה דגווניס להתיר, ראי׳ אינו גוון דאלו וצירה, בסימנים לו שדומה

 טמאים טס שוכן אחרים אמרו גיפא זרזיר טל וכאלו נדמה וגס טמו ששוכן דס״ל טורב מין דזרזיר פסקו ל״ח( זרזיר רי״ף נקט דכדי
 הזרזיר את להביא אומר אליעזר ר׳ למינו עורב זה טורב ס״ב גמ׳3ד הפ׳ ותמהו ונדמה. שוכן דזרזיר טהור, טהורים וטס טמא
 אר״א רבנן פליגי בזרזיר תוס׳ וכי זפק, להם שיש מפני אותן אוכלין היו שביהודה תמנתא כפר אנשי והלא אליעזר לר׳ לו אמרו

 אלא זרזיר הזכירו לא שהרי טמא זרזיר דלאחריס למימר תיתי מהיכי א״כ הדומין, טופות לשאר לה מוקי ולמינו הש״ס, כמשמטות
 ס״ה בדף שהברייתא ומצאתי טיני את ה׳ והאיר בזה. שהאריכו ועי״ש נדמה לא אבל שכן זרזיר ונימא ונדמה, שכן אמרו כלל

 חכמים וכשרצו הוא, טמא טוף זרזיר תניא וז״ל: טרפות בהל׳ גדולות הלכות בטל הביאה במלואה אבל בקצור שלנו בגמ׳ נישנית
 לפיכך לחכמים, להם ואמר הטורב, אצל ושלישית שניה ראשונה פטם אותו וראה הלך זה׳ של דרכיו ראה לצייד לו אמרו לבדקו,

 לא אומר ר״א דתני׳ אליטזר ר׳ דהכא חכמים מאן נימא מינו, שהוא מפני אלא הטורב אצל הזרזיר הלך לחנם לא חכמים אמרו
 דברי בגמרא הגרסא כך ואס טכ״ל לו ונדמה בשכן רבנן תימא אפילו מינו? שהוא מפני אלא הטורב אצל הזרזיר הלך לחנם

 הטורב, אצל הזרזיר הלך לחנם לא אומר יטקב בן אליטזר ר׳ בברייתא גרס הרשב״א שבחדושי ודט וקיימין. שרירין הרמב״ס
 כמשנת הלכה דקיי״לן טמא, דזרזיר כר״א החכמים נגד פסקו והרמב״ס שהרי״ף לק״מ מטיקרא הכי ואי מינו. שהוא מפני אלא
 תקניטני ואל תט״ו. סי׳ מלאכי ביד כמ״ש והרמב״ס הרי״ף לדטת מוסכם והוא ט״א, ל״ז ביבמות בברייתא אפי׳ יטקב בן ל״א

 בביצה ורב יוחנן דר׳ הר״ן מ״ש ט״פי ישוב לכלל הדבר בא כבר כראב״י, ולא טיניהס נתפתחו שלא באפרוחים הרי״ף דפסק מהא
 הוא אס טהור טהורים טס שוכן כסיפא נמי קיי״לן כאחרים טמא טמאים טס ונדמה שכן דקיי״לן כיון והשתא כרבנן. ס״ל וי״ו

 גופן ובכל בפרציפיהם ממש שהם אלא נדמה לבד ולא אחד. לבשר והיו שננו תרנגלות טס ושוכנות נדמות שינטזיש ותרנגנות נדמה
 ומשם טנגלאנד לאי הודו מארץ שנה מאות ג׳ זה שבאו הינטר אינדישט שקורץ התרנגולים והנה שלנו. כתרנגלות ובסימניהס

 פאן הויזט, צו נארדאמטריקא אונד אינדיטן אין זינד טרוטהאהנט אונד פוטטר נאטורגשיכטט: בס׳ פירנראהר הח׳ )כ״כ לאשכנז
 שלנו, מתרנגלות מאוד משונים שהם אף פקפוק, בלי מקום בכל אוכלין אנו זינד( חיינגטפיהרט אייראפא נאך 1542 זייט זיח ווא
 ראשם תחת אדמדם בשר דלדול להם ויש משונה ראשם גס אף שלנו, תרנגלות כשתי ורוחב ואורך בקומה במדה שהם לבד לא

 מדינות מסירת טל טצמס שסמכו תשיבני ואס אכילה, היתר להם יצא מאין שואל הבן וכאן נקצרה. ופטמיס בארוכה נא פטמים
 נין מחלוקת דאין ומט״מ הש״ך כמ״ש צ״ל וט״כ אחרת? למדינה סמיכה זה אין פ״נ סי׳ נש״ט שהזכיר לרשב״א הלא מזרח, נכי

 דחששו החמירו, גדר משוס לומר יש אז אכלוהו, לא ואפ״ה נינינו, מצוי הי׳ המין אס איירי דהרשב״א החוסר, והרשב״ח הר״אש
חצוי הי׳ לא המין אס אבל אותו, אוכלין אחד במקום אס אף להתיר סוחכין אין ואז להס, הדומים טמאים טופות גס יאכלו שמא

למדינתנו, המין בא ושוב להתיר, קבלה להם יש אחר ובמקום להיתר, הן לאסור הן קבלה שהי׳ נומר אפשר ואי כלל, במדינתנו
משוס אסור ונהגו אלה טיפות בו שהיו במקום אלא אסר לא שרשב״א טו״ז וכ״כ קבלתם, טל לסמוך שיש לר״אש הרשנ״א מודה
אותן אוכלין טנגלאנד ואי רוסיא שבארץ ששמטנו ואחר באייראפא, הי׳ לא מטילס שינטזיש, בתרנגלות הוא שכן אני ואומר גדר.
 וכן שלפנינו. בדור במדינתנו כלל מצויים היו ולא לאסור קבלה לנו שאץ כיון קבלתם, על לסמוך יש אלינו בבואם וטתה קדם, מימי

 אשר במינכן, לחכם שכתב דלבוב האב״ד נאטאנזאהן שאול יוסף ח״וה מהגאון אגרת לידי באה שוב ולמעשה. נהנכה נראה
 להם יש אס פוסקים להרבה מסירת בלי ואף התירס, נתפשט רוסיא ובמדינת בזה, היתר נשמי נדפס כבר וז״ל: זה על שאל שאול

 דבר ע״כ איתס, אוכלין סס כי ישראל מחרץ מכתב לי יש כאשר ע״ז, מסורת יש כי וטוד חותרים, פ״ב( סי׳ ש״ך )עי׳ סימנים ג׳
 טכ״ל. התרנגולים מאותן הכל שנולדו והביניס האלה התרנגולים אס כי ימצא לא הימים שברבות כמעט ובמדינתנו דחותר, פשוט

וחהרש״ל והרז״ה הר״ן והנה רש״י. לדעת דסיששין סימנים אג׳ סמכינן ולא מסורת בלתי לאכול סלא מחמירץ שאנו חה הדבר ובעקר
וזולתם
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אשכול נחל

 ואנו היא, הטהורים מן ע״כ סימנים ג׳ לו שיש דעוף רמב״י, לפרוש לדינא מסכים הרשב״א וכן הרמב״י כסירה ס״ל כולם וזולתם
 חנו שמיני: פ׳ הרמב״ן וכ״כ דרס, לא אי ברר צריך אין סימנים בג׳ ס״ל בו הכל הביאו העטור בעל ואך דרס; לא ודאי אומרים
 הרמב״ס גס דורס, שאינו להם שידוע הוא, שטהור בידוע נקלף וקורקבנו וזפק יהרה אצבע לו שיש עוף נמצא שאס בסימנים הכמיס

 החיסכוח( )בעל יצחק שרבנו כהב התרומה בספר גס להתיר. וסמכינן הסימן עקר נקלף שקירקבנו ור״ה הגאונים דעת כתב
 הי׳ זה ועל במידי, לספוקי דליכא דדרס, לי׳ הזינן דלא כמה כל נקלף קורקבנו בסימן די לר״ח כתב הר"אש וגס כר״ח. פסק רבו

 שאין במין כרש״י דמסמרינן נהי במידי, לספוקי ליכא סימנים בג׳ הפוסקים שלרוב וכיון עכ״ל. מחתיר ז״ל שרש״י אלא לסמוך ראוי
 ורבו ופרו שלנו, כתרנגולת ותוארו וסימניו עניניו בכל שהוא שינעזיש בתרנגולת להחמיר לנו אין דורס, דלמא ומשונה ידוע

 שוס דורסין אין ג׳ בס״ק הש״ך לפי׳ ואף תרנגלים כשאר אכילתו אלא ואוכל דורס שאינו שנה כ' זה ורואין ונדמין ושוכנים מהדדי,
 להביא המסתיר על נאתר דא וכגון רוסיא, מדינת בכל אותן ואוכלין שתותרין וזולתם ישראל ארץ לבני תסורה יש וגס ב״ח.
 תכיר, שאינו עוף מסירת בלא דאכל מאן בחסירת, אלא נאכל דלא רש״י שכתב דתה נסקור דדינא ואעיקרא לאסור. ברורה ראי׳

 שמא דרבנן סשש אלא כאן אין לרש״י אף נראה לפענ"ד מ"הת. לסותרא דאורייתא ספק דקיי״לן למאי עביד דאורייתא אסורא אי
 שעופות העילס והי׳ שאתר י ת לפני וידוע גלוי אותר רבי הניא ע״ב ס״ג דף כדאי׳ ארובא סתכינן ת״הח אבל זתן, באורך ידרס

 התום' תיהו מספר. אין טהורים לעופות אביתי אתר חיני׳ ולעיל בטתחיס הכתוב מנה לפיכך הטמאים מן מרובין טהורים
 עיף משוס ולא טרפות משוס ולא נבלות משום לא סוששין ואין תקוס בכל הנכרים חן ביצים לוקסין רבנן דתנו אהא שם הקשו
 וא״ת והקשו: משקר( לא ולהכי דותין אם ולהבסין עוף אותו ביצי להביא יכולין )שאנו הס טהור פלוני עיף של באומר ודוקא טמא

 הלכך הן, איה חין וכולן בתזרס טמאים עופות ק׳ לעיל אמרינן דהא ותרצו רובא? בתר ניזל רובא, הוי הטהורים דעופוה כיון
 ואתת שסוטה בשר מוכרות סניות ט׳ קיי״לן הא דבריהם, על הקשה יסזקאל כנסת והרב הרבה. מינים בטמאים דים אפשר

 אס חפלגינן ולא תותר, שסוטה מוכרות הרוב ואס הרוב אסר הלך ובנתצא ואסור, תסצה על כתסצה קבוע כל אתרינן נבלה בשר
 אלא בשר ברוב תינה נפקא שאין ש״ת כשרוח, התוכרות יחדיו הסניות תכל יותר סתיכות פעתיס אלף ים נבלה המוכרת בסנות

 לאו ולדידי הפרטים? ברנוי לן איכפת דלא עופית, במיני נאתר כן כתו בסוה, תוכרות כולן וכאלו כסברו, נחשב וסנות סנות כל
 בשנוי אפי׳ תסברו סלוק סהוא דכל לבדו, קן ים אלה תתיניס ואסד אסד ולכל הרבה, תינים הטתאיס של חין כל ל ד כיון קום׳,
 תרוביס, ג״כ הקנים חרובים, הטמאים מן מין כל פרטי ואס וחנות, לסכית דותה וקן קן כל א״כ בקינו, לבדו סוכן בעופות מעט

 הרבה מינים בטמאים שיש אפשר וכתבו בדבריהס התוס׳ שדקדקו מה אבל פריש. טחאיס דפרטיס מרובא דפריש כל ואחרינן
 וכולן בחזרס טמאים עופות ק׳ דאמרינן דמהא משוס והיינו מלתא, בהא להו דמספקי ש״מ כן, מוכס קושי׳ האי מכס כתבו ולא
 מסרטי מאוד מאוד רבים הטהורים חיני ומ״מ איה, במין דוקא דלחא כ״כ, מרובה טמא מין כל דפרטי ראי׳ אין הס, איה מין
 יימר מאן פרטים, ק׳ איה שבמין כתו ועוד תספר, אין טהורי׳ לעופות אתר דאביתי ביסדיו הטתאיס של וחין תין ותכל איה תין כל

 חרובים טהורים שעופות העולם והי׳ שאתר חי לפני וידוע גלוי דברייתא לישנא תשתע וכן פרטים, ק׳ ליכא הטהורים תן שבתין
 תרוצא דאיכא תרוצא, בהאי להו דתספקי וה״ט קאי. נתי הפרטים שעל ש״ת טהורים, עופות שתיני קאתר ולא הטתאיס מן

 וטרפות דנבלות מעוט עם הטתאיס תעיט נצרף טהורי׳, עופות דרוב אע״ג נינהו, טמא דעוף דלתא שהקושי׳ פרש שהר״ן אסרינא,
 טמא, סימן בו ואין לפנינו הבא עוף אבל הביצים, לגבי טהורים עופות הרוב תהני לא זה ולישוב מסצה. על מסצה או רוב והוי

 דהש״ס בעיניו, התסוור וזה הר״ן תרץ ועוד פריש. מרובא דפרים וכל טהורים עופות דרוב כיון טמא, שתא לותר לא
 שהטחאיס הסתוכיסלתדבר מקומות והחיכא ופריך דייקא, מקום בכל הנכרי תן ביצים קונין דקאמר דברייתא, לישנא על פריך

 והי׳ ר״ז תתיב הרוב, אסר הולכין וקרוב רוב ע״ב כ״ג בב״ב דאתרינן תהא זה תרוץ על תתה יסזקאל ובכנסת עכ״ל שם הרוב
 רובא בתר דאזלינן תכאן דתוכס הפוסקי׳ כל וכתבו ההרים. בין ביושבת ותשני דעלתא רובא בתר וליזל הסלל אל הקרובה העיר

 דטהוריס דעלתא רובא בתר ניזל חרובים הטתאיס דשם לתדבר בסתוך אף א״כ דעלתא, רובא סיתר הקרוב שרוב אף א, מ על ד
 וחותר הרוב אסר הלך ובנתצא וכו׳ ות סנ ט׳ כדאמרינן להקל בין להסתיר בין הרוב אסר דהולכין בישראל רווסת דהלכה מרובין,

 דעלמא מרובא בסטסו לגמרי מובדל איו הקרוב דחעוט היכא דדוקא ולק״ת נבלה? המוכרת הסניות אצל נמצא אפי׳ כשר הרוב אס
 תוך בא לא ומהרוב הרוב, מן לגמרי מובדנ הקרוב המעוט אם אבל אזלינן, דעלמא רובא בהר אתרינן אז עמו, ומעורבב

 הולכין אין ישראל בשכונת כשנמצא קכ״ט סי׳ בי״ד וטוב״י רשב״א כמ״ש דעלמא רובא בתר ולא שכונה בתר אזלינן בהא כלל, גבולו
 וכן י״ז. ס״ק ועטו״ז זה בדין ארשב״א פליג לא דפומבדיתא גנבי הני גבי עי״ן דף בע״ז דהר״אש נש״ך ועי״ש נכרים. רוב בתר

 בעיר ביצים קנה אס הר״ן כ׳ שפיר והשתא אביו. דברי הביא מבלי כרשב״א סותס הטור הי׳ לא סולק הר״אם דאי מוכס
 אהאי פליגי נא ודאי והתוס׳ ההרים. בין ביושבת בגת׳ וכדאתרינן דעלתא רובא בתר ניזיל לא הרוב והטתאין תדבר שסביבותיה

 בדוכתא פרים? תרובא דפריש כל והא הוא, שבטיס תיו״ד שתא לקדושין סוששין הזה בזמן שקדש נכרי גבי ע״ב י״ו דביבמות סלוקא
 הוי דבדוכחייהו כיון ת״ת שבטים, מיו״ד דלאו דעלתא מרובא וניתא לגבה, הו י א ואזיל דפרים אע״ג התוס׳ ופרסו דקביעי.

 אומרים שאין אע״פי הנכרים תן ביצים לוקסין סאנו ותה סיתניס ד״ה ס״ד סולין חוס׳ וכ״כ רובא, להאי סיישינן שבטים מיו״ד רובא
 לדידהו שתרצו מה לפי הא ואתאי עכ״ל הן טהורים עופות דסל בינינו שמצויים בינים רוב על סומכין אנו הס, טהור פלוני עוף של

 בחר דאזלינן כרשב״א ס״ל הס גס ודאי אלא דעלמא, רובא בחר ניזל נימא לא ולתה בעולם טמאות וביצים טמאים עופות שרוב אפשר
 שכתבו עצמס והתום׳ טהורים, עופות דרוב דש״ס לפשטוחא הדרינא שהבאתי הר״ן תרוצי ולשני מוצק. כראי הר״ן תרוץ נמצא שכונה

 שניס? הטמאים ומן שבעה הטהורים מן ליקח לנח הקב״ה אמר למה אי׳ פכ״ג ר״א דבפרקי החליטו' שלא עבדו שפיר אפשר,
 שבעה הטהורים מן צוה לכן הטמאים, ולמעט הטהורים להרבות הקב״ה רצה הטהורים, מן מרובין הטמאים היו המבול הי׳ שלא עד
גלוי ע״ב ס״ג ףד יאבגח ןאמיינ ואעפי״כ ז׳, ז׳ הקב״ה אתר טהורות וחיות מבהמות דגם ואע״ג עכ״ל. שנים הטמאים ומן

 וידוע
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 להחמיר ונהגו ובשמותיהן. בהן רבו שבקי והוא א הצייד רבי לי התיר זה עוף לומר הצייד ונאמן במסורת נאכל טהור עוף אר״י
 ודורחין, גס״ט להן יש טמאים עופות כ׳ לפרושא דלחד שדורם! רואין לבסוף שמא טהרה ג״ס בו שיש אף מסורת בלא לאכול שלא
 או בפרס אלא טמאים עופות בכל שאינו א׳ סימן ר״ח שקבל מצאנו ובתשו׳ דרס. לא ודאי בגס״ט עליו שהסכמנו לפרוש אבל
 לו שיש עוף מזקנינו, קבלנו ואנחנו טהור, ודאי נקלף שקורקבנו עוף בישוב! שכיחי לא וע' דפרס וכיון נקלף, קורקבנו הוא בע׳

 בהלכות הביא הגר״יצ — מידי. לחוש אין הדעות לכל גס״ט לו יש ואם דורם אינו כאווזין, רחבה רגל כף ב או רחב חרטום
 שכן רבנן אפ״ת ? מינו אמ״ש עורב אצל זרזיר הלך בחנם לא דאמר כר״א כמאן ט׳ טהורי׳ עם טמא טמאים עם שכן א׳ אחרים תני׳

 אותו אוכלין תטרתא כפר אנשי לו אמרו זרזיר, להביא רא״א למינו לעיל כדתני׳ טהור דזרזיר דס״ל משמע עכ״ל קאטרינן ונדמה
 ד עמקי עורב להביא כל את ג אוכמי זה עורב ת״ר ברייתא מביא שבסמוך לתמוה ויש טהור, הוא לחכמים אלמא זפק, לו שיש

 ברישא דאטר הא דטפרש טעמי׳ לן וחזי ה? טהורים תרתי ולחכמים לבנה, וסנונית זרזיר להביא למינו ליונה, דומה ושראשו
 לו אמרו לר״א, לבנה סנונית להביא למינו אחר דבר דברייתא בסיפא עלי׳ דפליגי הזרזיר אוכלין תטרתא כפר הלא לו אמרו
 פרושו קאטרינן ונדמה שכן רבנן אפ״ת ו דאטר הא מסתבר להכי בזרזיר רבנן פליגי לא לישנא ולהאי אותה, אוכלין גליל אנשי

ז. הוא ונדמה שכן זרזיר ט״ט כר״א, לחוד בשכן לרידהו תלי דלא אף רבנן טודי גופא בזרזיר
ת״ר

אשכול נחל
 מינים עשר׳ שהטהורוח המבול, קודם שהיו ערך לפי הקב״ה הרבה הבהמות שגס י״ל הטהורות? מן מרובה טמאה שבהמה וידוע

 ומטהורות א', זוג מטמאות לתיבה שבאו במבול אבל דמעוטא, מעוטא הטהורות היו זוג זוג וכשנבראו מספר, אין והטמאות
 שבעים מכל מאד רב הי׳ בתיבה( אמד זיג במספר )הנכנסים הטמאות מיני כל ומ״מ יותר, ז״ס המבול אחר הטהורות נתרבו ז;

 המבול אחר רברייס א״כ ס״ג, דף כדאי׳ מספר אין טהורים מיני היו הבריאה בתחלת כבר בעופות אבל שנכנסו. הטהורות זוגי
 מכל יותר פעמים זי״ן עצמו הרבה הטהורים מן ומין מין שכל ומין, מין כל של הפרטיים לענין פרושו ע״כ דר״א בפרקי דאיירי

 לק׳ נתפרד איה שמין נמצא איה, מין וכולן במזרח יש עופות ק׳ ע״ב ס״ג בדף יהודה בן איסי שאמר ואע״פי הטמאים מן ומין מין
 או המין, חלקי מאות לזי״ן והיה ונתפרד זוגות בזי״ן התיבה מן שיצא הטהורים מן מין כנגדו שיש לומר הנמנע מן אין מינים,
 דעוףיטמא דלמא המקשן על קושיתס תוס׳ הקשו למה להקשות יש ולכאורה מינים. מק׳ יותר זוגות הזי״ן מן נעשה לפחות

 מסורת, צריך ולמה אחר, טמא סימן ולא שדרס חזינן דלא מיירי ודאי והא במסורת, נאכל טהור עוף דאמר יצחק ר׳ על ולא נינהו
 מנ״ל הקשו אמקשן אבל נינהו, ורובא טמאים דשכיחי במקום אף איירי דר״יצ די״ל מידי קשי' לא אהא ע״כ אלא רובא? בתר ליזל

 בברייתא שאמר ממה דקושיתו נראה להר״ן מיהו טמאים. דשכיחי במקום איירי לא ברייתא דלמא טמא, מעוף שמא להקשות
 לפנינו הבא עוף דר״א ולפרקי הר״ן תרוצי ולשני נינהו, טמאים בעולם פרטיים דרוב החליטו לא דתוס׳ דבר סוף מקום. בכל

 בביצים. כמ״ש בת״ר דאזלינן הטהורים שרבו בשכונה מודי והתוס׳ הוא הטהורים מן אמרינן הטהורים על הטמאים רבו דלא בשכונה
 דרס( לא דודאי מסירת צריך אין טהרה של סימנים דבג׳ כתבנו כבר )לר״הפ מדרבנן היינו במסורת נאכל טהור עוף דאמרינן והא

 המעוט, מן והיחה שדרסה ראה זמן שאחר וכיון דאגמא, תרנגולחא והתיר זה רוב על דסמך ע״ב ס״ב בדף פפא דרב טעמא והיינו
 בקל יכיר שאח״כ שאפשר כיון בת״ר, דאזלינן אע״ג רשב״א לדעת הריאה בדיקת שתקנו כמו במסורת, אלא נאכל אין רש״י כ׳ להכי
 תורה מדין אבל טמא, דבר למפרע אכל שדרס, יראה ואח״כ עוף נאכל אס נמי והכי וטלולא, כחוכא ויהי׳ בריאה טרפות שיש
 שיש התיס׳ תרוץ נחליט אס ואף אחריו. לבדוק צריך הי׳ שלא טרפות שאכל לו נודע אס רשב״א כמ״ש ע״ז תשובה צריך אין

התום׳ שהרי כלל, מיחוש כאן אין טהרה, סימני ג׳ לו יש שינעזיש שעוף דידן בנדון הטהורים, מן יותר הטמאים מין של בפרטים
ע״ב ס״ג תוס׳ עי׳ דורם שאינו וחד בגופן ב׳ אלא בגופן, טהרה סימני ג׳ להס אין איה, גס ומהס טמאים עופות שכל החליטו

 שדברנו העוף א״כ הפוסקי', רוב דעת וכן ודורם בגופו טהרה סימני ג׳ לו שיש בעולם עוף שאין יראה בדבריהם ומעיין נץ, ד״ה
לראותו לפנינו העוף שאין אביציס אלא כתבו לא דרובא וחששא טמאים, עופות רוב ספק מכלל יצא בגופו, סימנים ג׳ לו שיש בו

וערמב״ן בסימנים שיבדק עד עוף לאכול שלא מ״ע כתב ק״נ וסי׳ קמ״ט סי׳ המצות בספר שהרמב״ס ואף .טהרה סימני בו שיש
 זה. בדבר להחמיר אין ע״כ גס״ט. ומצאנו בדקנו כבר בנד״ד מ״מ בדקו, לא אי לנו מסרו לא שהראשונים כסימנין ומסורת

 עמוקה חמה שמראה חוורא בגח׳ ס׳ ד שחור. עורב ג רגל. וכף וברשב״א ור״אש, המאור ג׳ ב קאמר. בתורה רב ולא א
 אלא זו ברייתא הביא לא הרי״ף תרץ ר״ן לו, אמרו ס״ב דף ה . לבנה סנונית בברייתא לבסוף חשב דהוא ל״ג לרי״ף אבל הצל, מן

 כברייתא, הלכה אין סנונית לענין עכ״פ לפרש דהו״ל וקשה לא. וסנונית זרזיר לענין אבל טמא, יונה וראש עמקי עורב ללמד
 אחר כדבר ס״ל הרי״ף אס תימא ז ס״ה. ו להיתר. הזכיר לא עדיין סנונית אבל שהזכיר, אפלוגתא סמך י״ל בזרזיר בשלמא

 עוף יהוד׳ א״ר שם דבגמ׳ ונ״ל סנונית? דאסרה ברייתא רי״ף הביא למה והק״ל לבנה בסנונית רבנן פליגי עכ״פ א״כ דברייתא,
 כרסא, בירוקא כ״ס דשרי, ל״פ כ״ע כרסא בחוורא אמימר א׳ וח׳. ר״א שנחלקו לבנה סנונית היא וזו מצורע לט׳ כשר המסרט

 והלנה מתירין וח׳ אוסר ר״א כרסא, בחיוורא כ״פ אסור, לכ״ע כרסא ירוקא מתני זוטרא מר כר״א, והלכה מתירין וח' אוסר ר״א
 זו מהו פליגי כ׳ בירוקא למ״ד אלא דר״א, לבנה סנונית להביא בברייתא דקתני היינו פליגי כרסא בחוורא למ״ד בשלמא כחכמים.

 רבנן מודי זוטרא למר נמצא לבנה. לירוקא קרי האי לגבי שחורות, אוכמתי, לאפוקי דטהורה(? ס״ל נמי )ר״א לבנה סנונית היא
 בירוקה ולל״ק אוכמי, ולאפוקי לבנה היינו רי״ף שהביא בברייתא דקתני נמי ירוקה י״ל הש״ס תרוצא ולפי אסורה, ירוקה סנונית
 ע״כ לבנה,גלל״ק סנונית בה שכ׳ הרי״ף שמביא הברייתא והשתא ירוקה. פרושו ע״כ ר״א דנקט ולבנה דאסור, כר״א והלכה פליגי
 הביא ושפיר אוכמי ולאפוקי ירוקה פרושו בברייתא לבנה דהאי אפשר עכ״ס ולל״ב דר״א, בברייתא כמו ירוקה היינו דלבנה פרושו

 כריי׳ף ס״ל זרזיר, ח׳ ובאות עורב ז׳ ובאות כד״ע מונה ברמב״ם וכן אסורה. ירוקה הדעות לכל דעכ״פ אסור דסנונית ברייתא
אלא בא לא סנונית? רמב״ס הביא לא למה קשי׳ ואי רי״ף, שהביא הברייתא וכפשטות בזרזיר מודיס שחכמים מ' אסר דבר דל'
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וביצים. ד״וח ח״וע בהמה סימני הל האשכול, ספר ••
 לדמות יוכל שהקונה כיון פלוני, טהור מעוף אומר אם וטרפות לנבלות חוששין ואין הגוים מן בכ״ט בצים לוקחין א ת״ד
 חד וא' ורחב, עגול פי׳ כד, א׳ וראשה משוך ככדור ב דגים ס׳ כך ביצים כסימני דתני׳ בסימנין? וליבדק לשקר. ירא

 דאור׳ לאו סיטנין אר״ז ג? השרץ ביצת מעורב וחלמון חלבון טטא, מחוץ חלמון טהורה, בפנים וחלמון מחוץ חלבון טהורה,
 טמאה. וט״ל טהורה לה משכחת טחוץ וחלבון חד וא׳ כד א׳ ראשה טטא ודאי חדי׳ או כדי׳ ראשים ב׳ וה״ק סטכינן לא כלומר

 לא אי אלטא בנטוחו, וטשני בסיטני׳ וליבדק ופריך טוטחה, מן אלא א״נ דגים קרבי ד א״ט דבס׳ דאור׳, דגים עוברי סימני א״ד
 עוברי בין ידענא שמואל קמי אמר ב״א נתן ה ביחש׳ והכין עקר, דהכא דסוגי׳ דנטוחו אוקיטתא הביא לא והגר״יצ .סטכינן נטוחו
 טטא^אלא טהור על דאטרת ז לי ביש לא א״ל טטא, א״ל ו סלופתא לי׳ חטא ארוכי; טהורי׳ עגולי׳, טמאים לטהורי׳, טמאי׳ דגים
 אין הגוים. מן לוקחץ ונבלה וטרפה טמא ע׳ ביצי גבן דל״ש האידנא אסיטני׳. סטכינן לא אלטא טהור! טטא על לטיטר סופך

 נבלה. או ט׳ ישראל לו שטכרו חיישינן טרופה טגוים לוקחין אין לפיכך בקערה! טרופה אא״ב לגוי ח ונבלות ט׳ ביצת מוכרין
 ־ות טות ביצים געולי ח״ר — אזלינן. ובח״ר הוא דטעוטא אפרוח או דם בהם יש שמא ול״ח בדיקה בלא ביצים לאכול ומותר

 דבלעא בחלבא למיכל אסור בשר עם דאבשל ביעא אבל יוצא, בעלטא דטיא בקליפתן הטהורות עם שנתבשלו טטאות ביצי פי
 השיבי דלא טותר נגמר' שלא ביצה והפילה זנבו על תרנגלת הכה פי' ט יגעל ולא עבר שורו טל׳ געולי דמפרש ואיכא טבשרא,
 נפש ונפסדות עליהם ישבה והתרנגלת זכר של שאינן פי׳ טוזרות, ביצים י. חרוטות בירוש' והכין ומנה קודם שנתלש׳ אף אבט״ה

 לכ״ע ג״י עליהם ישבה אם וי״א יא, משקץ אינו לו והדומה שהוא כיון תשקצו בל ט׳ בזה ואין שבה, הרם וזורק תאכ>ם היפה
 שלה קשר על שנמצא בין מותר, והשאר הדם זורק החלבון על ק״ד נמצא דינם, כך זכר ע״י הבאים זביצים יב. שקוץ הוי

כ״ד אסור, כולו שלו חלמון על נמצא לרקום, חיישינן לא בחלמון נכנם שלא זמן כל לקשר, חוץ נתפשט בין יג הכד בראש
ביצים דם יצא יד דאי׳ והא כולה. אסור׳ לקשר חוץ נתפשט מותר, והשאר הדם זורק לחוד בקשר נמצא אם וי״א הגאונים.

שסופו כיון החמירו ביצים דבדם טו! שרי מדרבנן אפי׳ דגים דדם היכא כי נדייק לא היתר, שכולו דגים דם ויצא בשר טין שאין
כל בחגבים — טז. אסור וט״הת הוא בשר טין אפרוח מטנו שנוצר חלמון דם אבל קאי, חלבון שעל אדם התם ועי״ל בשר, מין

 אלו בסימנים וחגבים יז אסור הצרצור אבל טהור, חגב ושטו והקיפו ארכו רוב חופין וכנפיו וקרסולים כנפים ד׳ רגלים ד' שיש
 לו ואין גבחת יש לסלעם זנב, ואין גבחת אין לארבה לו! אין בין זנב לו יש בין לו, אין ובין גטל כעין גבחת לו יש בין מותרי׳

 למינהו החגב כד׳ חגב שטו שיהא ובלבד יט ארוך ראשו ובין דאטרן, כהני ארוך ראשו אין ובין זנב יש ולחרגול יח זנב
 לומר להם, יש וח׳ וסלעם דלארבה לו קרינן וע״כ טטעל כרעים לא אשר ואטרינן כ הטהורים החגבי׳ לכל כלל שם דזה
 כגון לגדל ועתיד עכשיו לו אין ואם וקשקשת, סנפיר ובדגים — כא. טהור הזחל כגון לגדל ועתידים עכשיו לו אין אפי׳ לך

 קשק׳ לו שיש וכל כג במשנה חילק הוא סולתנית מותר, אקונס כגון הים טן כשעולה ומשירן עכשיו לו יש כב, הפולחנית
מותר טהור דג שבלע טמא דג — כה. בבהמה בב״ם דקפיד כמו בעינן ותרתי כד, קשק׳ לו ואין סנפיר שי״ל ויש סנפיר, י״׳ל

באכילה , .
אשכול נחל

 בעורב כ׳7 למינו מאי השיב ה״נ המנץ, להשלים א׳ עוד לרבות למינו בהו דכ׳ ואנפה ואיה הנץ שתושב וכמו כד״ע מספר לתשוב
 כל להזכיר א״צ במסורת אלא א״נ שמסיים כיון תשיב נא וכו׳ יונה וראש סנונית אבל נתשבון, הצריך הזרזיר לרבות לומר והוצרך

 מעילין ש׳ שאר וכן שרצים מת׳ ולעאה צב ג ד׳. קרבי ולרי״ף דגים עוברי לרש״י ב ס״ג. א .63 לעיל ישוב ועימ״ש ומין מין
 ניקבה אס נ״מ כ׳ מ׳ ע״ז ורש״י נא. עמא עוף מ׳ ואי לקי שרץ מ׳ ני׳ אתרי אי ואכלה ריקמה אס נ״ח נגח׳ ומסיק ביצים

 קדושין המסכת, מגוף שאינן בדברי׳ מדקדק תינו שרש״י כ״פ ומצאתי הוא. נתש ביצת דלמא מפרק בסוגין וקשה במגע, מטמא
 הרבה ר״נ משנת בספרי ועמ״ש תוס׳. והרגישו פסולים בקרקע וכו׳, מיס ק״ו תולין כדאי׳ מציין כ״ב זנתי׳ בסוף, ע״א כ״א

 מדג? שלפותית פי׳ ופ״ח דג עונר ע״ז לתום׳ טהור, דג מין פר״ן ו דע״ז. ספ״ב ה מ׳. ע״ז ד ופ״ז. פ״ה תרומות ע״ז עדויות
 בנוסתנו ואינו רי״ף ג׳ ח הטהור. לטמא אסור כך הטמא, לטהר שאסור כשם דתרומות ספ״ה דבירוש׳ האי, כולי ניש לא סי׳ ז

 הזרע יפליט שלא פי׳ כ״א איוב ט י״ת. ס״ק ופ״ד נ״ז ס״ס כש״ך למכור תסור מדרבנן אלא נ׳ אסור שאין אע״ג ג׳ ר״הפ מיהו
 אבל יא מ״הת. נשר דהוי אסור נגידין מעורה עוד אס תנל ספ״י י הבלוע. לתוץ מוציח הגעלה ל׳ וממנו נפרה, הנקלט

 דאוחנא נקרנא דשחה מאן י״ו מכות כדמוכת נ״ת מ׳ ועונר דעתו נטנה משקצי וכ״ע משקץ, אינו לנדו הוא ואס אסיר, להמשקץ
 לאתר רש״י כ׳ נ״ה דפסתיס ס״ו ועפר״ת רניס ימים ישנה אפי׳ פי׳ רש״י אנל יב פ״ד. ר״ס עפ״ת א״מ דאיהו תע״ג תנ״ת עונר

 כריתות יד התד. כראש הוא ולנ״י קשור התרנגל זרע נו יג מזכר. שנאו מיירי שם מתרץ וכ״ופ הגאוני׳, כד׳ לאדם ראוי אין ג״י
 שמו שאין סימני׳ כל לו שיש אע״ג יז ער״אש. טז ס״ו. ע״ס מ״ע, ח׳ הוא דגיס שדם סימן צריך נכלי מכונס אי אנל טו כ׳.

 תנאו לגופו אא״ע ותרגל, חארנה למילף דתיכא הוא דיתור מסלעס ילפינן יט זננ. לו יש בטעות נדפס גבת ע׳ בערוך יח תגב.
 לרמב״ם כא בסוגי'. ברש״י ולמ״כ ארוך, בראשו אלא תגב שמו בעינן דלת נתומש נרש״י הגיה חהרש"א כ ארוך. ראשו אפי׳ לרבות

 ע״ז ותוס׳ ס״ו תונין כב למוד. שאין אע״ג כדלקמן הכי דינא נמי ונדגים נתדא, קרא דגלי כיון מסתנר והכי נכנפיס, ה״ה ור״ן
 התורה. על חוס׳ נ׳ ע״ז תמהו וכבר ס״וק, נו אין אשר כל י״ב פ׳ יתרה מקרא דדריש ואפשר עליו. עיין לו תין מדכ׳ דרשי ל״ט
 שמיני: ערחב״ן כד לה. הדומים טמאי׳ דגים פי׳ עתו עולה שערבונה מעכו״ס ליקת מ״התאסרו שמותר אע״ג קמ״ל ל״ה ע״ז כג

 להסיר אא״א אבל עור, נשאר ועדיין להפשיט שאפשר מכלל מלובש מדאמר בהן, שפט סנפירין בהן מלובש שהוא קשקשין בתוספתא
 נדה'נ״א תוס׳ כה׳ קליפות. ע״י מכוסה עצמו ששריון קשקשים לשריון דומה ואינו קשק׳ חקרי לא אתר עיר לו שתין מעור קשק׳

 דהו״א ות׳ להור, סנפיר ליכתב סגי בתד ס״ד אי הקשה ומהרש״א כרבנו. ותרצו יתדו הכתוב שיפרט עד סגי נתד דלתא הקשו
 ידעינן ממילא סנפיר י״ל קשק׳ סי״ל כל דכלל כיון ותימה דמותר. קשק׳ בו ויש סנפיר בו שאין דג תתיכת למצא קשק׳ דאצטריך

תקירת ע״פי אלא הלמ״ח אין סנפיר לו יש שילק נל דכלל סולין כתום׳ לחהרש״א דס״ל ול׳ ומותר? סנפיר לו שיש קשק׳ בו מצת אס

הטבע
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 ביצים מטיל טהור דג משריץ טמא דג דתני׳ ואע״ג חי. שבלעו גדולו שאינו לפי אסור טמא דג שבלע טהור דג א, באכילה

 אטרינן טהור דג בטמא נמצא אם לכך טשריצים במינם דגים דרוב בא, שטגופו טמא במעי טהור דג נמצא אם אמרינן לא
 מטמא טהור, הטהור מן שהיוצא אסור, טהורה כמין שילדה וטמאה באכילה מותר טמאה כמין שילדה טהורה בהמה שבולעו.

 טטא אף יכול מטמא, הנולד טהור אוכלו, אתה ואי וטפ״פ ג׳ טעלה לך יש הפרסה ומט׳ הגרה ממעלי ל״ת וה אך דת״ר טמא,
 אסור, עוף דמות הנולד אם מיהו ב. טיירי בנולדים !הקרא טטא, מטהור נולד טמא ואין טמא, הוא הוא, גמל ת״ל מטהור? נולד

 בהטה הלוקח ה כרשב״ג קיי״לן — ד. נולד אם וה״ה שאסור טהורה במעי ונמצא פרסה טין שאין דמה ג מקרא דממועט
 חיישינן דלא מבכורה אחריו הבא דפטר טעטא אי לתלטודא ומבעי׳ היא, אחרת של בנה שמא חוששין אין הגוי מן טניקה

 טרחטא נטי דידה אלאו דא״א או״ב, משום עלי׳ לטלקי נ״ט למאי ן, חברתה בן על גם מרחמא דיולדת היכא דלמא או ו לרחומי
 טורה יבא עד באכילה ואסור אח״כ כשתוליד הבכורה מן פטורה רחל אחרי כרוך חויר ראה אר״יו תיקו. לקי לא ילדה, שכבר כיון

 ילדה ואם טרחמא, לא כבר ילדה לא אי אלא הוא, דידה משום לאו מבכורה דפטור דרשב״ג טעמי׳ דלמא מספקא צדק, ויורה
 בר אלאו טרחטא אטרינן דלא הוא, דידה דלטא או באכילה, אסור דידה דלאו כיון דמרחטא חזיר והאי דידה, אלאו גם מרחטא

 שאין את תאכל לא אני שומע תאכלו, אותם במים וקש׳ סנפיר לו אשר כל ח ת״ר — באכילה. מותר וא״כ ילדתו א״כ אלא טינה
 תאכלו זה את ול״ת. בעשה לעבור שנאן, לטה לו, שיש את אכול אני שומע לו שאין את תאכל לא אחריו שנא׳ וממשמע לו,

 אין שבתוכן דתולעין ט, ומערות שיחין בבורות וה״ה הללו, סימנים לו שאין בכלים הגדלים להתיר ובנחלים, ביטים במים ט״א
 פרשי דלטא י בציבתא באורתא שיכרא לישפי לא אר״ה .כימים דינם נובעים שהמים ונעיצים חריצין אבל שיפרשו, עד אסורי'

 ש״וט בורות דתני׳ רביתיהו, היינו נפל והדר דחביתא לדופנא פרשו אי אבל ע״הא, השורץ הש׳ משום וקעבר לטנא נפלי והדר
 בהן שיש וט׳ שיחין מבורות ליקח ואסור רביתיהו. היינו אלא לבור נפל והדר הבור לדופן פריש דלטא וניחש מהן, ושותה שוחה
יב אסור טמאים וח׳ דגים ציר — יא. לדפני פרישותן בבורות דגדלים כיון הארץ על שורץ בהו דקרינן ולשתותן בכלים תולעי׳

 מדרבנן
אשכול נחל

 יל״ס, קשק׳ שי״ל וכל סגי דבסנפיר כיון קשק׳, ל״ל קשי׳ ואי סגי בחד דלתא כקושיחס י״ל שפיר א״כ קבלו, הר׳ תאדם או הטבע
 יל״ס, שיל״ק שכל ולמצוא הטבע לחקור ידעי כ״ע דלאי תזהר, לבד קשק׳ עס חתיכה תצא קת״ל דהחורה מהרש״א כמ״ם להשיב יש

 דכל שכינתו אפשר ועוד בקשק׳. די יל״ס, שיל״ק כל גליא שתיא דקתי כיון ל״ל סנפיר תרתי, דבעינן לתאי שפיר פריך הש״ס אבל
 ח׳ או לחייו או זנבו תחת אא״כ אחת תהני לא ס׳ )להרבה סנפיר לסיתן חפבינן הוי לא אחת אבל הרבה, קשה׳ היינו יל״ס שיל״ק
 הלת״ת יל״ס סיל״ק כל בחילין חוס׳ למ״ש מיהו וכ״ת. מהני, א׳ אפי׳ קשקשת כ׳ להכי והו״א נדבק( תאחר שתא דחיישינן סנפיר
 רתב״ס על הקשה ופלחי בסנפיר. וכן סגי לחוד דבקשק׳ כיון הלת״ת נאתרה הלכתא לתאי סגי בחד דאי קושיחס, תתורץ ממילא
 ידענו תתילא סנפיר, שא״ל רואין ואנו סנפיר תורה דכ׳ השתא אבל תותר, מ״הת קשק׳ נשרו אי ספק ים אס א״כ לקולא, דסד״א
 מסופקי׳ אנו שאס סנפיר, לכתוב ל״צ נתי זה לענין יל״ם, שיל״ק כל דכלל כיון ותיתה ל״ל? סנפיר פריך ומאי קשק׳ נמי לו דאין דטמא,

 לו יש מערינוס שטינקיס שקורץ דג דתצינו האריכו האחרונים קשק׳. לו הי׳ שלא בברור ידעינן אנו שאל״ס, וראינו קשק׳ נשרו אי
 תעיט ועל ספק, בכל סומכין אנו רוב ועל הוסד, הרוב ע״פ יל״ס כשיל״ק שהכלל נתכוונו לד״א וכנ״י וכ״ופ סנפיר. לו ואין קשק׳

 קשק׳ להם שיש דגים תעוט דיש כיון צריכי מצרך הא ל״ל, סנפיר הש״ס פריך תאי א״כ ותימה בספק. משגחינן לא מ״הכ יוצא
 אלא סנפיר בא לא דאי קשק׳, תאי להירות סנפיר דצריך לחרוץ הגת׳ דהוצרך י״ל בדוחק הס? שטמאי׳ להודיע סנפיר להם ואין

 תשוס הש״ם חרוץ והנה סנפיר. ואח״כ ברישא קשק׳ הול״ל קשק׳, הוא דגים לרוב הסיתן עקר עכ״ס וא״לס, שיל״ק התעיט בעבור
 התות ש ס בו יש ואל״ס קשק׳ לו שיש תעי״ט בעל שהזכיר הדג הגון ישוב תג״א בשם ומצאתי החים׳, לפי׳ אך קשה חורה יגדיל

 על תאוסים ורמשים שקצים פרש״י חורה יגדיל שנ׳ ת״ות הרבה לפיכך א״י לזכות הקב״ה רצה תכית וסיף הרופא. לו באר כאשר
 הוא וזה בפי׳ ואסרה שרצים אכילת תניעת על טוב שכר להם לחת א״י לזכית הקב״ה חפץ אלא לאסרם ת׳ הוצרכה לא האדם
 ובלא״ה התות סס הוא אך וא״לס, שיל״ק דג חד דאיכא יודע התקשן וה״נ לאכילה, ראוי אין שבלא״ה תה וצוה ת״ו יגדיל צ׳ למען
 רצה קב״ה ח״ו, יגדיל תשני ע״ז ל״ל, סנפיר ופריך וסנפיר. קשק׳ להם יש שראוין דגים שאר וכל לאסרו תורה ול״צ לאכילה א״ר

 ספק תאי ידעתי ולא אאל. שקירין דג לאסור חוכך טהרה גדולי שבס׳ ודע התונע. שכר להרבות חורה תדין זה דג גס לאסיר
 ותהוחו. בטבעו הזה הדג שם נסמן צלבחא בערוך וכן בלטיין שתו וכך אאל והוא ^111116 פרש״י טתא דג צליפחא ל״ט בע״ז

 שכבר ב ה׳. ודך ז׳ בכורות א ט״ס. שלנו ר״אש בנוסח בשתו פ״ג ס״ס ב״י כת״ש אאלן בבכורות קוראו אשכנזי שהי׳ והר״אש
 תתפ׳ ותתעטינן שמיטה בעי ולא דשרי שחיטתה אחר בבהתה הנתצא שכל תאכלו, אותה בבהתה פרסה תפ׳ תכל ס״ט חולין נלתד

 תטתא למדנו זה עצתו בש׳ וניתר שטהור טתאה ב׳ הולידה אס ידעינן הוי לא אבל פרסה, מין שאין כיון שאסור עיך דמות פרסה
 אלא חברתה, בן על שמרחמת ו כ״ג. בכורות ה ור״אש. ס״ט חיס׳ ד בסמוך. כמ״ש ג טמא. מטהור נולד ואין הוא,
שזה אך ילדה, כבר דודאי מבכורה פ׳ אחריו והבא ז פוסקי׳. ה׳ וכ״ד שילדה לרשב״ג ראי׳ אין לחוד חלב אבל הוא בנה ודאי

פה, לה ויש ומכיסה מרובעת מערה וקצר, ארוך שיח עגיל, בור פ״ש״י נ׳ ב״ק ט ס״ו. מילין ה בנה. אינה שתניקה
וקצר מלמטה רחב חריץ בערוך אבל מלמעלה, ורמבין מלמטה קצרים נעיצים מקורין, 'ואינן כמערה ומרובעי׳ רחבים מריצים
נובעי׳ התיס באס בסמיך כמ״ש ונעיצים במריצין אסיר דטטס הכא, נ״מ ואין אמר, בענין פרש״י ובמילין לת״כ, שם ובגת׳ למעלה

 לסנן דקים ועצים קשים על מכלי יוריק לא י בכלים. שעצורים במקום אלא שרי ולא אסור נמי תישכין אם ולרמב״ם ר״אש, וכ״כ
 לדפני יא ע״הא. שורץ הו״ל ועצים קשי׳ על כשפרשו אבל מותרי׳ בתוכו שהן וכ״ז בכלי, הגדלים תולעים שיש כיון אחר, כלי אל

 תמילין יליך יב כלי. אל מכלי המשקה עם הוריקס אפי׳ הכלי לדפני פרשו אפי׳ ׳מ בכלים גדלים אבל רביתיהו, היינו לאו כלים
ל״ב םיי״נ טשת ר״ת כ׳ צ״ז בדך וקשה מדרבנן, אלא אסור לא תיס׳ ופרשו הוא בעלמא זיעא ומשני ל״ב דמ״במ לר״י דפריך צ״ט

לר״י 9*
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 אנל א זקיפה לרוטב אלא אתא לא ׳טלהן וקיפד, רוטבן צירן לאסור דגים גבי שקץ בת״כ ודדרש הוא בעלמא דויעה מדרבנן

ב. ורוטבן צירן לאסור הטמאים דדרשינן אסור טה״ת ושרצים וט׳ נבלה ציר

המקשה. בהמה פרק
בטרפה הוא הרי למחיצתו חוץ שיצא בשר ל״ת, טרפה בשדה ובשר דב׳ אסור עצמו אבר ג והחזירה ידו עובר הוציא
וקיי״לן שחתך. במקום שבפנים מטה גם להניח צריך החזירה לא שאם חתך למקום אלא ל״נ באכילה מותר במתני׳ ודקתני

 הוי לא לפנים הנשאר מעוט לפנים נשאר ומעוט לחוץ יצא א׳ אבר רוב ואם ד, אולינן רוב בתר בלידה פי׳ לאיברים לידה אין
איבריו, לרוב שהשלים עד והחזיר לחוץ אחרת ידו והוציא וחור והחזיר לחוץ ידו עובר הוצא ואבעי׳ אמו. בש׳ ומותר יצא כאלו

וחותכה אחרת ידו והוציא וחותכה ידו הוציא הדר דהדר כיון ואת״ל הדר, דהדר כיון דלטא או כלידה והוי רובו נפיק אמרינן טי
 בעינן, בב״א רובו דלטא או אמו, בש' ניתר ולא אסור שבפנים ומה כלידה והוי רובו נפיק אטרינן מי מהו לרוב, שהשלים עד

 שבפנים המעוט מותר שיצאו איברים הדרי אי אבל ה נאסר שבפנים מעוט איברים רוב דחתך היכא לחוטרא ואזלינן אפשט, ולא
 עצמו ש׳ ע״י הניתר ולד אבל אטו, בש׳ וניתר אמו במעי אח״כ עובר נמצא אם דוקא היוצאין איברי׳ דאסרינן והא ו. אמו בש׳

 מבכרת ח. מותרים שיצאו האיברים כל ז עצמו בש׳ דניתר טרפה או נבלה והיא אמו במעי מצאו אם וכן אמו בחיי שנולד
 וחור לגוי ומכרו שליש יצא אתטר י. אחריו הבא מבכורה פטור רובו יצא ט לכלבים ומשליך אבר אבר מחתך לילד הטקשה

 כלום, לאו דזבין ומאי קדוש דהוי למפרע טלתא אגלי רובו דנפקא וכיון קדוש היא למפרע קסבר קרוש, אמר ר״ה שליש ויצא
 א״א מחתך טדתנן לר״ה דאותיב יא כרבה דהלכה נ׳ זבין, שפיר דובין ומאי קדוש ולהבא מכאן קסבר קדוש אינו אמר רבה

 ליתנהו רוב יציאת דבשעת ומשליך, בטחתך לא, ומשני משליך, אטאי קדוש למפרע ואי ומניח מחתך לאו מאי לכלבים ומשליך
 קבורה וצריך בב״א רובו שיצא כמי נעשה ומניח מחתך אבל ומשליך, א״א מחתך דטתני׳ פרושא והכי מקודם, שיצאו האיברים

 ורוב עובר רוב יצא דאם פשיטא הא כלו׳ לא, או הרוב אחר באיברים הלכו רבא בעי הכי ובתר רובו, יצא דסיפא פרושא והיינו
 שעדיין אבר רוב בתר ולא שיצא רוב בתר שדינן שיצא אבר דמעוט כילוד דהוי פשיטא בפנים שרובו אבר מעוט משלים זה

 ופשט לא, או יצא ולד רוב וא״כ יצא, כאלו שבפנים מעוט להאי חשבינן אי אבר ברוב חציו יצא לי׳ מבעי׳ הכא אלא בפנים,
 שבפנים אבר מעוט להאי דשדינן וקט״ל אבר ברוב חציו שיצא כגון לאו אלא פשיטא, ממש רובו איליטא יקבר, רובו יצא טטתני׳

רוב בתר שיצא מעוט האי שדינן דלא וקט״ל אבר, במעוט רובו שיצא כגון לא ומשני עובר? רוב יצא והוי שיצא אבר רוב בתר
אמו, בש׳ ניתר אינו והמעוט הוא כילוד אבר במעוט רובו שיצא היכא מהכא שמעינן . . יב עובר רוב בתר אלא שבפנים אבר
יצא ולא שבפנים טה מותר לי׳ שחטינן אי אמו במעי ונמצא חי ט׳ בן הוא אם הלכך נפשט לא אבר ברוב חציו יצא אבל

— הוא. כילוד דשטא אסור חי אפי׳ ח׳ בן או מת ט׳ בן הוא אם אבל עצמו, בש׳ מותר הכל נבלה או ט׳ אמו ואם יג החוצה
 נקבה עטו דאתילדה פי׳ והוציאו, אחותו ברכתו או בטליתו או בסיב כרכו רבא בעי היא: כך נכונה וג׳ יד משובשת ג׳ כאן יש

 והא לבכור טקדשתו והיא ברחם נגיעה בעינן אי וקטבעי׳ ראשה שיצא קודם ראשו ויצא מרגלותיה דרך והוציאתו הנקבה וברכתו
 תאומים גבי בבכורות דאטרינן ואע״ג מ״בט דהוי מהו אחותו חוצץ, ואי מבש״ט, דטליתו אע״ג חוצץ אינו דלטא או ברחם נגע לא

 אבעי׳ )חסר(. טו תרוייהו נפקי אי בהכי דאורחיהו התם שאני הרחם בכל נגע לא שודאי אע״ג בכור ודאי א׳ כאחד שנולדו
האסור, אבר האי טכח נטי דאתי אע״ג שרי חלבו נימא אי אסור, דאבר אמו בש׳ וניתר ידו שהוציא זה של לחלבו לחוש מהו

אשכול נחל
 הוא גרוע דאסור ה״ט ד׳ וציר ל״ב, מ״במ לר״י בדרבנן אף דס״ל כריטב״א דס״ל וג׳ דאור/ יי״נ דעקר משוס לומר ודוחק לר״י,
 והחוט מנבלה לילף קרא ל״ל פריך דהש״ס מדרבנן ול״ל ק״כ, ב אסמכתא. כולו לחוס׳ רשב״א וכ״כ א ממש. טעס בו שאין

 דאו׳ כעיקר דטעס מסתבר בעלמא זיעא דאינו כיון וי״ל מ״הת? טרפה דציר מנ״ל צ״ט חולין תוס׳ ומ״ש ו׳, מבכורות ראי׳ אייתו
 להתיר אין עצמו בש' ה כ״ט. נדה כיולד הוי ראשו רוב או איברים רוב יצאו ד ס״ס. חולין ג אלא. ד״ה כ״ד פסחיס עחיס׳

 אכשר סימנין ד׳ ע״ד, ז וצ״ע. ויו״ד ט׳ אש“ר ככלי ק״נ וע׳ כאת״ל דקיי״לן הר״אש ו איברים. רוב שנחתכו הוא טרפה דמסתמא
 כפר״ח מחיצתו הוי לא אמו דרחס למפרע דאיגלי למחיצתו חיץ יצא מקרי לא ח עצמו. ש׳ מהני נבלה או ט' דאמו היכא רחמנא

 ס״ט מדף כדמוכח מהני איברי׳ לכל גם עצמו ש׳ דמהני טרפה או שנתנבלה אמו במעי ונמצא איברים רוב יצאו אפי׳ י׳יד בסי׳
 אחריו הבא אבר אבר יצא לרמב״ס י קדוש. לא רובו נפיק דלא כמה כל ס״ט, ט עצמו. בם׳ שניחר כיון ליכא יוצא אסור לר״מ

 פרושו דמתני׳ רובו דהאי דר״ה כתרוצא הש״ם ס״ל ואי דצ״ל ונ׳ חסר, יב כר״ה. פ׳ רמב״ס יא כא׳. רובו יצא אלא פטר ולא ב׳
 לדחוקי ול״צ מתני׳ קמ״ל טובא א״כ למפרע, ק׳ ואיברים בפ״א רובו יצא כאלו דהוי קמ״ל ומניח ומחתך אבר אבר יצא אפי׳

 בשחיטת נכשר הכל כילוד אי ממ״נ יג ברש״י. וכן בפ״א דוקא רובו יצא לש״ס פשיטא ודאי אלא אבר במעוט רובו יצא דמיירי
 ט׳ בכורות טו בפי׳. שלמה רבנו בו נשתבש שכ׳ במאיר וע׳ ע׳ דף יד אמו. ש' ע״י מותר שבפנים מה עכ״פ לא, ואי עצמו,
 כורכו שאין שמיירי ונ׳ חוצץ? ודאי מבשא״מ בסיב בכרכו מבעי׳ מאי תמה שס ובכ״ת כרבנו. כ׳ ל־׳ז ובסיכה אחרים חלוקי׳ בתוס׳

 בהקשוחה וה״ג ל״ח, בזיון דרך אינו ואס ד״א ע״י לקיחה אלא חציצה הוי לא סוכה תום׳ כ׳ דבה״ג להוציאו יד בית כמין ועושה כולו
 וריטב״א ולר״ן כלנאותו• הוי לצורך שהוא וכיון א״ח, לנאותו כל שם דאמרינן כיון אפשר או להוציאו, זו תחבולה עושה בלדתה

 לקיחה ולקחתם דכ׳ מ׳ אלא קאתי חציצה מ׳ לאו נמי ובסוכה בהדי׳ קרא דגלי היכא אלא דבר בשום ל״פ חציצה בסוכה ורשב״א
 ולרח דכ׳ בקדשי׳ ודוקא בעבודה( אפי׳ ל״ח מגע״ג פחות מקדש כלי פ״י ראב״ד )וכ״ד ל״פ לולב ונטל בסודר ידי׳ כרך אבל תמה
לא אחרינן דסיסל במקום אפי׳ דבמיצו ואע״ג סציצה, ברחם פיסל אי קמבעי׳ שפיר וא״כ ביומא! תיס׳ כמ״ש כהן של בעצמו הכהן

חייץ
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 ודילא תיקו. תקנתא, לית הכא בשחיטה, לאסורא תקנתא אית התם דלמא או יל״ש, ה״נ ושרי, דמי כאבט״ה נטי דעלטא דחלב
 הא ולא זו אבעי׳ הביא לא הגר״יצ א. בטעוטו בטיל מבטל ודאי דהאי האסור אבר מהאי דינקי איברי׳ שאר על לי׳ טבעי׳

 אביו, מצד שחוט כאלו גופו שחצי כלו׳ לולד תקנה לו אץ דעלטא בהמה על הבא ב״פ לז״א החושש לדברי ב משרשיא דרב
 טהני אטו ש׳ טהני דלא וכל רחמנא אכשר ד״ס רבא דטסיק כיון וג׳ לחצאין שחיטה טצינו ולא אמו מצד נשחט לא גופו וחצי
 ראשו כל דוקא לאו עצמו, בשחיטת אלא ניתר ואין שחחוירו אע״ג ד כילוד הוי ראשו משיצא תנן ג. טשרשי׳ לדרב ליתא דירי׳
 באכילה, מותר ושחטה בתוכה והניח שבמעיה מעובר חותך ה. לנחלה אפי׳ בכ״ט פוטר׳ דפדחת פדחתו, משיצא ורובו רובו אלא

 יונה דמות בה נמצא אבל ו מותר גופא ושאינו אסור, גופה שהוא דבר הכלל זה אסור, הבהמה של הכליות ומן הטחול מן
 הטפלת שרי. עולם לאויר יצא בין אמו במעי בין כגמל ונראה קלוטות שפרסותיה אף בהמה אבל פרסה, טין דבעינן אסור
 ט מותר ובבהמה ולד באשה אמר ושמואל ח, אסור ובבהמה ולד אינו באשה אמר רב שדראות ושתי גבין שני לה שיש ן ברי׳

 שאם פי׳ אגמרי׳, אמו ובטעי יא, ליכא בעלמא ברי׳ אמר רב וב״ש גבין ב׳ לה ש*ש ברי׳ י השסועה דרחב״א בהא קטפלגי
במעי אבל יג עולם לאויר כשיצא לאסור אגטרי׳ וכי יב חייא ומחייה איכא בעלמא ברי׳ סבר וש׳ אסור, טהורה במעי נמצא

בהמה
אשכול נחל

 חברו רגל נ״ח ויומא ט׳ בכורות וכחום׳ ברחם נגע לא כאלו הוי הפעולה עשתה שהיא כיון או ממש מינא לאו אחותו דלמא חייץ
 החלב ונגד דממ״וח, פ״א במ״למ אלפנדארי מהר״י כפי׳ לכחל ומוליכו חלבו מוליד אבר דכל הכי ל״ל בחלב אבל א .לי׳ מבעל לא

 ס׳ אי דבספק דש״ס, אבעי׳ זה באופן החלב, בשאר ס׳ אין ודאי מגוף( יו״ד חלק לפחות )ויד לכחל ומביאה האסורה יד שמוציאה
 אמר רב בשותפות ובהמה חבית לקחו ב׳ ל״ז לביצה כונתו אבר, מהאי ינקי איברי׳ שאר רבנו ומ״ש הוא. דמ״בת כיון שרי ודאי

 שיש מה נגד מעע הוא לאחרים היוצא האסור מאבר דלחלוחיח במעועו בעל ומ״ש מהדדי, חחומין דינקי אסורה בהמה מ׳ חבית
עצמו של בלחלוחית אין זה ולמעוע מותר, יצא שלא המעוע והחזירן זא״ז איברים רוב הוציא אפי׳ דקיי״לן וקשה עצמו. אבר לכל
זוז״ג הוי האסורים חבריו ושל שלו מלחלוחית מתגדל זה שהמעוע שהאסיר כיון וס בו? שנכנסים אסורים איברים לחלוחית נגד ס׳

וכשבא נגמר כבר היוצא אבר חלב א״כ לכחל ומביאו שלו חלב מוליד אבר כל אמרנו כ׳ חלב גבי אבל ס״ע חוס׳ כמ״ש ומותר
אסירה בהמה בביצה פ׳ למה צ״ע ואכתי לשס. בא בעין שאסור כיון זוז״ג ל״ש א״וה ובתערובת החלב שאר עס מתערב לכחל

 לכתחלה, אסור דזוז״ג כיון ונ׳ ס׳? סי׳ בש״ע וכן מ״ח ע״ז זוזג״ח, בע״ז דאפי׳ בדשיל״מ לחלק ול״נ זוז״ג, נמי דהוי מהדדי דינקי
 לאי ריחא דקיי״לן אע״ג ג״ה פ׳ רי״ף למ״ש דומי׳ ש׳, רגלי במקום בהיתר לאכלו שאפשר כיון בי״ע, אסור להכי כ״ו, פסחי׳ חוס׳

 התיר לא דלוי כיון בכיתח לאכלו אסור הצלי עם שאפה פת ע״ו פסחי׳ כר״כ פ׳ מ״מ מותר שמן נבלה עם שצלאו ש׳ ובשר מלתא
 מחברתה שאלה ל״ז מביצה מסייעי׳ נ״ב נדרי׳ ור״ן כלכחחלה, בחלב אכילתו הוי בשר עס לאכלו שיוכל כיון והכא בדיעבד, אלא

 היתר שיש כיון הכא במ״במ אלא דשיל״מ שייך דלא בעיל דבעלמא אע״ג דשיל״מ, דהוי מ׳ שניהם כרגלי לעיסה ומיס ומלח תבלין
 מה בזה מיושב ש׳. רגלי במ׳ לאסל ויוכל אפסד דלא היכא שרי לא לכחח׳ אסור דזוז״ג כיון וה״נ מחירין, לא שניהס רגלי במ'

 כרב, פסקו למה רב, ושתיק ? חשש חחומין ולא' ביו״ע שמנונית שמוסיפה מה חשש לא מוקצה לאסיר רב דאוחיב כיון המפ׳ שהקשו
 ביו״ע לשחעו א״א א״כ מוקצה, מ׳ אסרינן ואי אתמול, משל בו שאין שמוסיפה משהו שאין כיון זוז״ג אמרינן מוקצה גבי ניחא למ״ש

 ול״ל קאתי, וחלב מדס חלב כל הול״ל באבמ״ה, דחלי חלבו לגמוע מהו אבעי׳ על חמה י״ד ופלחי כלכתח׳, הוי חחומין לע׳ אבל
 ונעשה נעכר דס אחא, מחילב דחלב לו הגיד מי חמה ואני מותר? חלבו פקועה דבבן דחי דכבר מג', והכא אסורי מחרחי בעלמא

 וכן ור״ם לר״י אבל מדס קצת חלב בא דלכ״ע ל״מ פ׳ אפושי ודאי ונ״ח. נעכר דס ס״ל לא ור״ש ר״י ע׳ בנדה ועוד אמרינן, מלב
 דם אסור בי׳ וליח זוז״ג והוי ודס ג״וע מבשר חלב מוליד אבר כל אלפנדרי ר״י ולפי׳ ועצמות גידים בשר ממיץ גס נתהוה הלכה
 לקושי׳ הפלתי ות׳ אסור. דהכל הכי ל״ל יוצא אסור ולעכין אבמ״ה לענין אבל קאתי, מדס חלב כל ל״ק ולהכי הכחל אל כשזב
 גופו חצי הוציא אפי׳ שייך זה )שדין מבהמה יו״ד חלק לפחות שהוא ידו כל הוציא אס ס׳ שאין ידעינן דודאי שחר, לו אין במ״כ

 דאסור בחוס׳ ל״ג וע״ז אצב״ח להו עקרנא ז׳ חולין ע׳ ב״ח לצער ל״ח וכי תמוה, יותר לכת׳ דהוי האבר לחתוך שצריך ומ״ש והחזיר(
 אסיר יש דעלמא חלב לדידי׳ וי״ל היתר? אין לדס לאסורו היתר יש קאמר מאי אתא מדם כולו למ״ד וא״ת דיעבד• והוי לחתוך

 דא״כ הקשו וחוס׳ רש״י, ג ע״ה. וע״ד ס"ע ב היתר. אין ולשניהם ב״א נמי יוצא ולאסור לאסירו, היתר ולחד אבמ״ה וגס דס
 מ״מ נ', מידי להוציאו לולד שחיעתה דמהני אע״ג נערפה כשאמו ע״ה דף דמשמע ולק״מ עצמו? בשחיעת ליחקני׳ ידו שהוציא עובר

 דלא תקנה דל״ל דאמרח כיון נמי בהאי א״כ לאכילה, עצמו שחיעת לי׳ מהני תאכלו בבהמה כל כ׳ וקרא לאכילתו אהני דלא כיון
 במעי מנמצא גרע ולא עצמו שחיעת מהני ממילא נשחע, שלא בפ״ע סימן לו דיש כיון כלום, ממנו לאכול זקנתו אמו ש׳ מהני

 אחד. לאבר ש׳ מצינו ולא א׳ מאבר לבר גופו לכל אמו ש׳ דמהני כיון עצמו, ש׳ מהני ולא אסור שאבר ידו הוציא לאפוקי ערפה׳
 והחזירו ראשו שהיציא מת ח׳ בן אף משמע ד ב״י. ק׳ וסרה אסור חלבו לגמע אבל ל״ל, משרשיא דרב הרמב״ס פ׳ בזה ומכוון

 בין חי בין ח׳ בן י״ד סי׳ בש״ע וכן ונימוח מחוץ הראש הי׳ שמא שבפניס מה אף אסור מקצת שיצאה שליה ע״ז דף וכן כנולד הוי
 כשהיא אלא ל״ח בה שנמצא מה תאכלו אותה בבהמה דכ׳ ו .95 ח״א ע׳ מ״ו, בטרוח כ״ע כ״ח נדה ה .138 ח״ב ע' מת

 בבהמה כל מד' ט י״ג. עפר״ח לחיות יכיל שאינו הוא דנבלה עילם לא׳ יצא וכ״ש במעי׳ נמצא אפי׳ ח כ״ד. נדה ז שלמה.
 מפני במ״ת נשנו בהמה דיני ס"ג חילין ואמרינן השסועה פ׳ וממפריסי כתיב חורה במפנה י פרסה. מין שהוא מה חאכלו

 מין ואותו כך בהמה מין ים פרש״י יב כך. בעולם חין אין וגס לאסיר ול״צ עילם לא׳ כשיצא חי אינו יא שסועה. דין בו שנתחדש
 ולגיסח אגמרי׳, בעלמא ־בגמ׳ ג׳ יג כבסמוך. פ״א ולחוס׳ חי, דלא לאסור ל״צ חין מאיתי שאינה מבהמה נולד אס אבל ח׳ אסרה

 אלא מעוע ול״צ חי דלא נבלה נמי לש׳ דס״ל כרש״י ולא אסור, ומגז״ה לחיות, דיוכל לש׳ ס״ל מכפרה נולד אס כתוס׳ דס״ל מ׳ רבנו
ות׳ מי ולש׳ במעי; נמצא אלא לאסור ול״צ חי לא לרב מכפרה, נולד בססועה כ״פ ליכא, בעלמא מין דלכ״ע אינו וזה שסועה, למין

אסרה
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 בן וה״ה מותר וחלבו דמו, את ומוציא קורעו מת ט׳ בן או מת או א חי ח׳ בן ומצא בהמה השוחט כרב. והלכתא שרי בהמה

אסור שהדם וטעם .אסור חלבו וגם ב מדרבנן ש' טעון עג״ק הפרים אבל עג״ק, הפריס שלא כמה כל מטהרתו אמו ש׳ חי ט׳
ארשב״ל ובגט׳ ג תאכלו אותה בבהמה בכלל חלבו אבל אמו כדם הוי ממנו ונזון אמו דם עם תמיד שמתערב כיון פקוע׳ בבן

קורעו לר״ל איתיביה בדמו אום- בחלבו למתיר אף אמר ור״יו בדמו׳ ,א בחלבו האוסר לד׳ בדמו, מתיר בחלבו המתיר לדברי
יהוד׳ לר' לי׳ אי׳ ר״י תרגטא בכרת? תמצית דם אף ס״ל ור״י ד יהוד׳ לר׳ קאטר למאן כ׳, ענוש שאין לומר א״רז דמו ומוציא

 לא הנפש אדם ט׳ דלא היכא וכל כרת תמצית אדם ט׳ נפש, אדם דמחייב היכא כל הנפש לדם דם כל דטקיש פי׳ דם, וכל דם
 בדם דתלי התמצית דם לענין יהודה כר׳ קיי״לן דלא לדידן ומשמע אסור, ודמו מותר דחלבו יהוד׳ כר׳ וקיי״לן ה תמצית אדם מ׳

 אסור דדטו פרושו דס״ל דר״יו ו וא״ד בלאו. איברים כדם הדם ושאר בהכרת בלבו הכנוס דם כמו דשליל הנפש דם נפש,
 תמצית, אדם ל״מ נפש דם דליכא היכא כל דר״י אליבי׳ לר״יו דל״ל בהכרת, נטי תמצית דם לי׳ דאי׳ אמרה, דר״י אליבי׳ בהכרת,

 דוקא מסתברא איפכא ולענ״ד ן. שליל דם ה״ה בלאו תמצית דם דקיי״לן אנן אבל לר״י, בכרת תמצית דם כשאר שליל דם אלא
 כדאותיב דמו בכל איכא כרת דר״י אליבי׳ דם״ל ר״יו אבל נפש, דם בי׳ דלית ם״ל ע״ב שליל, של בדמו ליכא כרת לר״י דס״ל לר״ל
 וטצא האם קרע הנפש. דם יוצא בשחיטתו מכלל ח ר׳ בי׳ אכשר סימנים דד׳ כיון נפש, דם בשליל דאי׳ לדידן נטי ם״ל לר״ל

 בן ומצא טרפה ונמצאת שחטה ט שנתנבלה כיון או״ב משום בו ואין אמו בש׳ אכשר דלא כיון לעצמו ש׳ טעון חי ט׳ בן בה
 ט׳ בו ואין אטו, בש׳ טתירין אטו במעי שליל על הטינין: להשיב מרבותא חד כ׳ או״ב. משום בו ויש מתירו עצמו ש׳ חי, ט׳

 בדוד וכן מחלציך, היוצא בנך כי כדב׳ אטו מטעי שיצא עד בן קרוי שאין הטעם באכילה, הכל ומותר דמו ומוציא וקורעו או״ב
 אטר ועליו יולד כי א״ע א״כ שור כ׳ ובבהמה עולם, לא׳ שיצא עד בן אינו בן, ויולדת הרה הנך וכן מטעי, יצא אשר בני הנה

 ואינה י תאכלנה היפה נפש שלי׳ בה ומצא בהמה השוחט — בן. קרוי אינו אמו במעי חוינן ב״א, ל״ת בנו ואת ואותו
 לה טשוי׳ מחשבתו נבלה, ט׳ לא אבל אוכל ט׳ מטמאה לאכלה חשב הבהמה, מתה אם נבלה ט׳ ולא אוכלין ט׳ לא מטמאה

 ולד בלא שלי׳ דאין כילוד והוי ונימוח ולד ראש יצא מקצת באותו שמא חיישינן באכילה, אסורה מקצתה שיצאה שלי׳ אוכל.
 קודם משלי׳ שיצא חלק אסור וט״ט יב אחר לולד חוששי׳ אין קשורה אבל בולד קשורה כשאינה ודוקא יא אסורה וכולה

 של פניו כנגד הבא עור דקאטר יד מבכורות מ׳ וה״ג יג בבהמה נמצאת אם שמותרת לאשטועינן אצטריך דהא אמה שחיטת
 ישליכנה שלי׳ שהפילה המבכרת הוא. גמור פירש לאו בהמות דשאר שלי׳ ש״ט חמור מדנקט בעלמא פירשא ט״ט מותר חמור

 סמוך נדמה ומעוט נקבות מחצה הנולדי׳ דכל טו נדמה ודלמא נקבה דלטא ולד, בלא שלי׳ שאין אף קדושה בו אין לכלבים
 ואין דרכים בפרשת אותה קוברין ואין קדוש נקבה ובין זכר דבין תקבר ובמוקדשים מעוטים, וכרים הוה נקבות לט׳ נדמה מעוט
 רפואה ט׳ שהוא כ״ד אמרי ורבא ואביי האמורי, ד׳ משום ואסור עוד תפיל שלא וטנחשי הכי דעברי דאיכא באילן אותה חולין
פרותיו שמשיר אילן כדתני׳ טז הצלוב ומסטר שועל של דשן כההיא רפואה[ מ׳ שהוא שניכרי׳ דברי׳ כלו׳ האמורי, ד' מ׳ א״ב

מרוב
אשכול נחל

 לי׳ ול״ח דחי כחת לרב מ״ג בכורות ברש״י למ״כ א׳, שעה אפי׳ רזי אינו לרב הש״ך מ״ס חיהו חותר, אחו במעי אבל אסרה,
 וכן כ״ד נדה פצחו בשחיטת ניתר ואינו רז׳ כבן נחי ולחפה ז׳ בן פ״ד, חולין א שחיפה. לי׳ ל״ח ל״ס כלל חי לא ואי סחיטה,

 פרפיח לא אבל בו פוסלין ש׳ פסולי וכל ב החס. אפשט דלא אבפי׳ לגסה ז׳ מיהו הוא, נפל פחות וכל ה׳, פבור חדשי בדקה
 ולאכול לחלופי אחי ח׳ חשחיפה יותר שתקנו חצינו דלא ברכה בלא יכסה בחיה ונ״ל מדרבנן, או״ב בו ונוהג שחיטתו טל וחברכין

 אין שליל דדס כיון ה חותר. שליל חלב פ״ט ובמשנה בברייתא שא׳ הראשון תנא ד חלב. חה ד״ה פ״ה חיס׳ כ״כ ג נבלה.
 הר״ן וכ״כ רבנן חד אסור, שליל דס הטיר בח״ש ס״ו סי׳ כ' והב״ח פר״ן ז רחב״ן. ו כרת. איברי׳ אדס ח׳ לא נפש דם בו

 הדס יהא וחה״ח שפרש, פצחו בהחה של איברי׳ כדס אסור דחו שכ׳ ליחא ס״ל, הר״אש מ״ש גס בלאו, דלכ״פ דק ולא רמב״ן, בשס
 פצחו. בש׳ חי פקופ בן נטהר אחו נטרפה אס ח כ״ב. פסחי׳ חוס׳ כח״ש דס לרבויי ליכא בבהמה דחכל ח״הת? מותר

 לא פליו רסב״א וכ׳ באכילה( וצ״ל ט״ס )ולכחחלה הפטור וכ״כ איברי׳ כדס דחו כל לרבנן תוספתא רחב״ן בשס הביא והרשב״א
 מחיר דר״ל דקסבר משוס לר״ל דפריך והא קאחר בלאו אסיר נחי ר״יו די״ל מגמרא, ס׳ דאין וצ״פ תוספתא, וחופסין גחרין שבקינן

 פשיטא ח״הת פצחו ס׳ שטפין וכל פ״א. חולין כבסחו־ או״ב ח׳ איכא ט׳ ונמצאת כראוי נשחטה אבל ט ליכא. לאו דאפי׳ בדחו
 המטהרת, האס ש׳ כאן דאין כיון• פשיפא ש/ טפון ט׳ בן ומצא חרפה דחנן הא הק׳ הפרישה בו. שייכות טרפות וכל א׳ דחלבו
 דקחני והא שחפנו, לא אכשר סימנין דד' דין אבל בבהמה, מכל מטהרת שאמו אלא שחפנו לא דפ״כ פצחו ס׳ דחהני דקמ״ל ולק״מ
 השלי׳ כל ראשו הוציא שאס שבפנים ומה ח״לח, שיצא בשר משיס שבחוץ מה יא ע״ז. ר לר״מ. טפון דקתני רישא אגב טפון,
 ולד של סלי׳ זו אין שמא חיישינן קשורה סלי׳ ואין ולד ונס שלי׳ נמצא יב קרא. ל״ל ד״ה רש״י אחו סחיטת מחיר ילא אזלה בתרה

 מנ״ל אי׳ מותרת סלי׳ בה ומצא השיחט דתנן אהא יג אסורה. כולה מקצתה יצאה אפי׳ ולהכי ונחוח בה הי׳ אחר ולד אלא זה
 אלא אחו, בש׳ חותר סולד ידפנו מתני׳ חכמה ולד, בלא ש׳ דאין חשים אי לאסיר, קס״ד וחאי שלי׳, לרבות תאכלו בבהמה כל דכ׳

 לא החזיר אפי׳ ידו סהיציא בולד כמו ידפינן ממילא ח׳, בבהמה כל בכלל זה דגם וקמ״ל בבהמה מבהמה שרי ולד דוקא דה״וא
 גמור פרשא לאו ש״מ מטמא חשב אס ח״ח ט״א מטמא׳ ולא איכל שאינו לחלק דיש ואפ״ג בשלי׳, ה״ה שהוציא לחה אחו ם׳ מהני
 דהכל וסבר חילק סראב״ד ומפני רמב״ס, וכ״כ בפנים בה קשורה ולד אפי׳ אסיר משלי׳ שיוצא מה ר״אס פסקי בקצור וכ״כ הוא,

 בלא בבהמה שנמצא׳ שלי׳ פל אלא בילד, שקשורה שלי׳ פל קאי לא שרי דשלי׳ חנ״ל הגח׳ קישי׳ ולראב״ד רבנו, האריך לכך מותר,
 ונתבלבל ולד בה שהי׳ כיון הוא, פירשא לומר אין ונס בהתה בכלל לאו נחוח דולד כיון דסרי מנ״ל ונמוח ולד בה דהי׳ ואחרינן ולד
 ז׳. יד ת״ח. וכ״כ ולד בה סנמוח בסלי׳ מיירי נחי אסורה מקצתה יצאה סיפא והשתא מדרבנן, פכ״ס ואסור ראוי מתחלה הי׳
על הדבר שעוסין כיון פרש״י ס״ז, שבח טז שור. ובכורו הוא שיהא שור בכור אך י״ב בכורות קדוש לא עז כמין שילדה רחל טו

 החולה



מ המהשה. בהמה פרק האשכול, ספר
 טטא וטמא כדתני׳ עלי׳ רחמי ולימד אינשי דליחזיה היכא כי בסיקרא וסוקרו א חיליה דניכחש באבנים טוענו שומנו מרוב
עליו. רחמי׳ ומבקשים לרבים צערו להודיע יקרא

ודם. חלב הלכות
חויא לא וחיה טמנה יקריבו אשר הבהמה מן חלב אוכל כ״ב דב׳ ב דכיא בבעירא אלא אסורי׳ נהיג לא תרבא

דקריב תרבא וכל ד אוכל כל כי ת״ל חולין וחלב הבהמה מן דב׳ קרבן ובטעם הואיל רבינהו טוטין ובעלי ג להקרבה
 כל ואת ה פריסותא זו הקרב את המכסה כ׳ תרבא, ומאי כ', הקרבה בענין אכילה דאסור הוא, תרבא נטי אכילה לענין למזבח
 שעל וחלב הקיבה, שעל וחלב הדקין שעל חלב וזו גרירה דבעי באטתא טעיא וריש ו, וב״הב הטסס זו הקרב על אשר החלב

גבוה שרגלו מי לכך ח אטטתא דליפתן היכא והיינו בקרבנות, דב׳ כסלים שעל חלב וו ז דקליבוסתא תרבא וכן דבכרת, הכליות
לשומן חורא בין מפסיק וקרום שבכסלים שומן על טינה חלב י מתני תותי וחורא והכסול, השחול ט כדתנן כסיל נקרא מחברתה
 השוה דבר יא ל״ת ועז וכבש שור כ״ח דב׳ לאכילה רחמנא שרי׳ דאקרב אע״ג ואלי׳ מותר. ותחתון אסור העליון שתחתיו

 חד זב׳ קרבן. טמנה יקריבו מאשר דאטעט צריך לא חיה ולאפוקי בכבש, אלא קרבה לא ואליה רחמנא, אסר בכולן בהקרבה
 קב״ה אסר לא למזבח קרבין וכליות הכבד ויותרת שאלי׳ אע״פי טשיבין אנו שאוסרין האלי׳ ועל יב המימן את להשיב טרבותא

 הקרב א״ע החלב וב׳ לחוד ואלי׳ לחוד חלב והאלי׳, החלב האיל מן ולקחת וב׳ חלב נקראו לא וכליות דיותרת לבד, חלב אלא
 אבל לבד, וחלב לבד כליות לבר, הב׳ יותרת לבד, הקרב שעל חלב ללמד עליהן, אשר החלב ואת הכליות וא״ש הב׳ יותרת ואת

 שמפריש טמנה, חלבו את בהרימכם דב׳ כחלב פרושו תמימה האלי׳ חלבו אחר בטקום שב' ואע״ג חלב. נקראו לא■ עצמן כליות
 חלב, חשובה אלי׳ ואלו חמה, כליות וחלב הארץ, חלב את ואכלו וכה״א שבו, המוטב שלטים לענין כאן אף המוטב, מן תרומה

 שבחלב חוטין באכילה. מותרות הב׳ ויותרת וכליות והיא יג חלב נקרא לא שאלי׳ ללטדך ואיל? בכבש אלא קרבה אינה ט״ט
 טה אבל למעלה היוצא אלא אסור אינו הדין מצר שבכוליא לובן יד, שבכוליא חוטין וכן עליהם חייבין ואץ מדרבנן אסורין
 שבתוך ולא א״ר הכליות על ה״נ הכסלים, שבתוך ולא א״ר הכפלים על מותר חופה שבשר חלב שמואל כד׳ מותר הכוליא שבתוך
 דכוליתא דכפלי דטא, משום וב׳ תרבא משום ג׳ לטשקליגהו בעי טז חוטין ה׳ טו. אחריו לשרש טחטירין ואנן הכליות

הכין בתר מלח ואי דייב טידב נטי לה ופסק חתך ואי דטא, משום ודלועא דידא כולהו, לטשלכינהו ובעי תרבא משום ודטחלא

י אשכול נחל

 מהדש בבערזענצייטונג מ״ש אעתיק בטבע חז״ל ידיעת אמתת להודיע א הוא. ניחוש בפ״ד שלי׳ קבורת אבל ניכר עצתו החולה
 אלטן איינס גארטן דען אין גינג עקאנאס בעקאננטר איין ערצעהלט, ווירד בנעטטערן לאנדווירטשאפטליכן פילן אין תר״כה: דעצעת׳

 דיע ביימע, אום גטראפפן, אנשטאלט מערקווירדיגע איינע דארט פאנד ער זעהן. צו פראקטישעס דחרט אום בוימציכטערס,
 צו פרוכטבארקייט צור שטיינען ט מי רען שווע ב דאס דורך טראגן, פריכטע קיינע וועגן איפפיגקייט גראסן אצלצו איהרער
 ער ווייל מערקווירדיג, זא פיר דעסהאלב גפונדן בוואהרהייטט ביימע דינר איינם אן ער דיע ערפינדונג, דיזע העלט ער ברינגן.

 קרא מהאי מסיק ד׳ כריתות ג ע״ב. מ״ג פסחים ויקרא, פ' שאלתית ל׳ ב האבע. גלעזען אדער געהערט דאפאן ניע נאך
 חלב ה נאכלים. מרבינן אוכלין לרבויי דליכא כיון ד מלאו. נמעט ל״ת ועז וכבש שור כ״ח כ׳ להכי מכרת אלא חיה אמעט לא

 ומחובר )היפטביין( הנקא על מונח קטן עצם ז .42, 40 עי׳ להלן הנאמר ע״כ צ״ג, חולין ו הכרס. החופה בשר על המונח
 רש״י ירכים ופרוד חבור במקום ח רש״י. שלו וגובה עליונו הוא אלא הכסליס שעל ח׳ עקר זה ואין חלב, ועליו האליה לחולית
 ל׳ י ירכו. שנשמטה שחול למעלה, ירכו וזה מהן, למעלה ולא לכסליס סמוך באלי׳ מחובר ידך פרש״י מ׳ בכורו׳ ט ברי״ף.

 שנראה הכסליס חלב הוא מע״מ( למעלה הכליות ברגלי׳ תלוי׳ )אם הכליות שתחת חלב פרש״י אסור מתני תותי תרבא ובגת׳ רי״ף,
 שבתוך ולא א״ר הכסליס דעל מותר חופה שבשר ומה בשר אותו תחת ומתפשט דק אדום בשר תחת נבלע ואח״כ הכסליס ;בגוב

 ועב״י מגולה, למטה והחלב למעלה נמשכים מתנים פרוקי, מפרק בחייה בהתה המתני׳ תכסין מתני דתותי ואע״ג הכסליס,
 אצטריך ודלתא תכרת, אלא יקריבו תאשר חיה אמעט נא ד' בכריתות הא וקשה קי״ז, יא מתני. תותי הביאו לא וה״ג שאנתות

 אינה ותשובתו צו בפ׳ ראב״ע את צדוקי שאל כך יב תרתי. ש״ת וצאן, בקר כ״ח הול״ל א״כ מלאו? לאפוקי ל״ת וכ״וע שור כ״ח
 ובגת׳ אקרי, לא סתתא ח׳ מקרי האלי׳ חלבו קי״ז ר״א אתר כך יג אשכול. ד׳ מקצת תמצא פ״ז וברמב״ס רמב״ן כמ״ש כהלכה

 ותוס׳ לעיל. רבנו כמ״ש השוה דבר ל״ת ועז וכבש שור מכ״ח דיליף ומשיק לה׳ חלב מכל נפקא דמעילה בה יתעלו לא א״כ דחי
 ח׳ אקרי אלי׳ חלב בגת׳ ת״ש תהני ומאי יאםר נתי אלי׳ חלב דא״כ ודאו עג״ת שנקרבת לפי יותרת שומן אוסר שרא״ס הביאו צ״ב

 דייקו מר״א וי״ל השוה, דבר ל״ת וכ״וע שיר מכ״ח ■ולפינן אלי׳ היתר מסקינן דהא וקשה מזבח, לגבי קרב מ״מ איקרי, לא סתמא
 אמת ומ״מ שקרב. תפני לרא״ס אסור ות״ת סתם חלב ל״נ ודאי יותרת שומן סתם, ח;ב נקרא שלא במה ההיתר צתצות ס״ד איך
 טמא. ח׳ דוקא הו״א לחוד חלב אמר דאי בחלב ולא באלי׳ לא דשבת פ״ב נשנה ב״ד כתב זה ומטעם חלב ל״נ אלי׳ חכמים בנ׳
 גתור( חלב שהוא עליון לקרום )שדבק כדלקתן תדרבנן אסור זה שקרום הכליות על המונח התחתון שבקרוס החוטים שהם נ״ל יד

 חלב אטו מדרבנן אסירי׳ החלב שבתוך חוטין אבל טו ס״ד. בש״ע וכ״מ שבה מלובן חוץ חנב חוטי נמצאו נא עצמה בכוליא אבל
 חשיב ולא דם, מ׳ ולשון לחי והוא ובדלועא הראשוני׳ ברגלים חלב, מ׳ ובכוליא בטחול בכסליס חוטין, ים מקימות בה׳ טז חוס'.

 חוטי כ׳ ואח״כ חלב מ׳ בכסליס חוטין ה׳ כ׳ רמב״ס ודע .20 ע׳ רש״י, לחתכס דצריך פשיטא צואר דמזרקי דקין, חוטין אנא
 שמוח. בשני להו מדקרי כאן נשנו דברי׳ ב׳ משמע בכפלי, אי׳ ה׳ אסורי', שבעוקץ חוטין הס״ס ל׳ כפשטת דם מ׳ אסורים עוקץ

אסורי' אחוריס בחלק שהם כ״ז מישב ופ״מג דם, מ׳ כ׳ ובס״ה דכפלי דהני בסמוך רבנו כמ״ש סלב משום עוקץ חוטי כ׳ ס״ד ובש״ע
 משוס



ודם. חרב הרכות האשכול, ספר י2
 אסירי טוח ושל וכר ביצי וקרום ילטקילפינהו, ובעי תרבא משום ודטחלא דכוליתא דכפלי איכא קרומי וה׳ .לקדרה אפי׳ דמי שפיר
 ובכוליא מדרבנן אסור הקרום ושאר נתהוה, הקרב שמחלב עליו חייבין העב המקום והוא הטחול דד שעל וקרום דטא. משום
 וסופן בשדרה שטחוברין דאטרן, דכפלי דהני שבעוקץ חוטי מדרבנן. א׳ התחתון וקרום עליו חייבין הכוליא המכסה העליון קרום

 להו שליף אי ג', לג׳ טפצלי דשמאל תרי, לתרי מפצלי דיטין משמאל, וב' מימין, ג׳ נינהו, ה' צלעות בראשי החזה תחת נדבקין
 שרין משנולד יום ל' עד זכר ביצי חלב. ט׳ אסירי דכולהו מנינא דטשתכח עד בתרייהו לחטוטי בעי לא ואי טשתלפי, אדחטיטי

 שהוכתה ע״י הדם בה שנתקבץ חתיכה פי׳ דאסטיק, אומצא קליפה. בלא לקרדה שריין לא אדוכין חוטין בהו אית אי ואילך מבאן
 אע״ג חי, לאכול דאסור וה׳ה אסור, חתיכה בלא אבל שפ״ד, לקדרה אפי׳ הדם שיזוב כדי וטלחיה חתכיה הבהמה, נדחקה או

 מותר מעיקרא חליט אי וכבד לאוטצא, דחוי לטלטל שרי מליח דלא אוזא א מפנין בפ׳ כד׳ מליחה בלא חי מותר בשר דשאר
 בשפודא דאסמיק לאומצא שפדי׳ אבל ד. ר״א וכ״כ ג אסור טדאו׳ כשיוצא הכבד דדם אע״ג ב דמו פולט שלא כיון לאכול

 שעוף מפני ה כדא' תחלה לחתכם צריך בצלי אף בורידין מיהו ובר ובביצי בורידין הדין וכך דטא, דייב מידב אגוטרי אוחבי׳ או
 וכהן אסורין שבלחי חוטין ו הזרוע פ' כד שייב דנורא חתיכה ל״צ חוטין בשאר דלצלי אע״ג הורידין, שישחט צריך כא׳ צולהו
 בעי לא חתוך אפי׳ בצלי ש״ט דייב טידב להו ומלח דטחתך איידי לקדרה אי דייב, מידב בטויא אי היא ולא לו, א״נ ליטלן שא״י

 גדולים חוטין שהם ורידין שאני אסור, בק׳ בין בצלי בין חלב ט׳ שהוא כל מותר, לצלי אסור לקדרה דם ט׳ כ״ש ר״ע שדר וכך
 ט טוליאתא ח. אסור וחייליה הוא דאסטיק אומצא ן. כשינקבם אלא צלי ע״י לחוץ דמי׳ כולי מדייבי ולא דם מלאים ועבים

 קמחי ובשאר הוא, בעלמא דמיא שרי העיסה אסטק אפי׳ י בסטידי דטפליה ועוף ב״פ. דכבולעו למעלה פומא אפי׳ לצלי שרי
 השחיטה אבית אותבי׳ יב חם ברמץ שבראש נוצות והטסירין לקדרה. אפי׳ שדי הכל יא כשעור נמלח ואי אפור, אפמק אי

 היכא הלכות ב' כ׳ אסור. לא ואי שרי, הנחירים נקכי ופתח מידי ביה דייץ אי אנחיריה, ואפור, דמו מיקפא אצדדים דמו, מידב
 גופא ורישא לצאת, מקום לדם הי׳ ולא בקדרה וכנום סגור שהמוח דאסור, הוא מוקרא לתתאי, השחיטה בית אנח ולא דמשתלי

 כזית, בדמו שאין עוף בלב וטוקי עליו עובר אינו קרעו לא דמו ומוציא יד קורעו הלב .יג שאיב נורא לראש דאתא דדם שרי
 . . טו כ״צ בפ׳ והא נאסר, בדמו הלב נתבשל דאלו צליתו אחר פי' בשולו לאחר קורעו בברייתא ודקתני כרת ע׳ בהמה לב אבל
 ודקאטר ובולע. דפניו מרחיב בשול אבל בלע, לא נטי בשרו הוא דשיעא וכיון נקביו וסותם הלב בשר מצמית דאש קאי לצלי
 איברים משאר שפרש טעלטא דאתי בדם ההוא בל״ת? איברים ודם וכליות לב טחול דם מברייתא טותיב כרת ע׳ בהמה בלב
 דגים דם . . . יח נוסח ואיכא ין. מצריף הנפש יציאת בשעת אתי, היכא וטעלמא טז, כרת דגופו ובדם בלאו, בלב ובא

 של גורדו, הכבר שעל דם כדתג׳ בדפריש אסור אדם, פי שתים, מהלכי דם .שרי קשקשים בי׳ אית ואי מ״ע משום אסור שכנסו
 לאחר הדד מן פרש לכחוש, וה׳ לחזק שני׳ ד׳ אפיי והולך יונק חנוק דת״ר בחלב, וחלופו יט חושש ואינו מוצצו השניים בין
 דוקא טסקינן מותר שתי׳ מהלכי דחלב ואע״ג כ בירוש׳ כדאי מע״לע ג״י פרישותו ובמה שרץ כיונק זה הרי וחזר חדש כ״ד

 מן היוצא דכל אסירי נמי דילי' וחלב דם אפור דאי דשרי לן חזי חי אדם ובשר מדרבנן. אפור הדד מן יונק אבל בכלי בדפרש
 אומניך ט׳ והיו דב׳ ש״י בנה מניקה נכרית בב בירוש׳ )גיליון: א כ דידי׳ כחלב מותר טמנו כשפרש למימר ואיכא טמא. הטמא

 טהכא דדייק איכא ט'. ט׳ ולא שקץ מ' לא חושש ואינו טמאה ובהמה הנכרית מן והולך תנוק יונק תני מיניקותיך, ושרותיהם
 אלא טתירין אין נכרית ח׳ ה״ה אחר, הלב שאין סבנה ט אלא מתירץ ואין לה, תני טמאה ב׳ דגבי הנכרית מן איכא דאסורא

 נתהוה וחלבה לנכרים שיש אכזריות טבע גם שיונק אפרו הנכרית מן יונק שרי, ב׳ מהלכי דחלב ואע״ג בישראלי׳, אפשר בדלא
 לדבר שעתיד פה אמר ינק ולא המצריות ע״כ לטשה שהחזירוהו וכו׳ ב״פ אל ותאמר כג בסוטה דאמרו אהא וסמכו טמאים מד׳
]חסר[(. כד, טטא דבר יינק הש׳ עם

^אב אשכול נחל

 להו החיך אי בה״מ לסמוך ויש למ״כ, בחרייהי להטיטי דצריך שכ׳ ומחום׳ דס משוס אסירי הלב מציי שאין פניס ובהלק הלב, משוס
 באומצא דשרי ויקרא, שאלתוח ד כחיס׳. אלא כרש״י לא ג קי״א. הולין ב קכ״ה. שבח א בבשר. שבלוטין במקוס דמא ונפיק

 ער״אש. קל״ג ו .20 ט׳ כ״ה הולין ה פרש. והוי א׳ ממקומות בא דשם א׳, פרש בלא אך ומזרקי הוטין אבל פרש שלא כיון
 למטלה התך שאם לתהת חתיך אלא החוטין חתיך מהני דלא ודט שלמים. ורידים טם נצלה אס נטילה להכי ס״ה פרישה וכ״כ ן

 ליטלס. וצריך התיכה אפי׳ מהני לא בדקין הקטנים גידין דמא״אס פ״ז ובהג״מיי בכיבשא, רישא ט״ב צ״ג כדאי׳ הדס זב אינו
 אוסר( וש״ך מליחה בלא לבשל מיתר הבשר אך )וי״א החומץ ומותר יוצא ואינו הדס נצמת בחומץ בשר נתן אס פי׳ ט״ד, פסחי׳ ח

 מוחר ומליחה בחתיכה ס״ל ור״הפ בישרא, בלט והדר הדס מן בלט שהיא אסיר החומץ גס בחומץ שהניח דאסמק אומצא אבל
 סבבהו י ג״כ. הפנימי שימלח צריך ולקדרה לבשר, טור בין נמלה שלא בבשר תרנגלת ממלא ט ל״צ. ובצלי לקדרה הבשר
 הראש הר״אש פי׳ יג צ״ג. הילין יב ממיל. ל״פ ולר״הפ בתנור צליתי כשטור שטירו לה״ג יא הבשר. מליחת בלא ולצלי בסולת
 ההוטין. כ׳ כנגד ס׳ צ׳ בבשול אבל כ״פ, כבילטו אמרינן בראש מטט נפלט אס ואפי׳ לבשר שבמוח הדס בץ מפסיק שקרום מיתר

 ודס ורי״ך ה״ג נוסה לפי טז דשיטא. אמרי׳ לא דבמסקנא נד״א מישב ור״ת דשיטא, לב שאני טו כ״ב. כריתות ק״ט חולין יד
 מטלמא דאתי בדם אבל כרת, אין הלב בדס להפך נוסהנו יח לתוכו. הדס מצרך יו ר״ן. בלב לטילס וטימד המכונם דגופו
 מותר בא שמאדם הוכהה איכא ואי יט הש׳. מבית שואב נ׳ יציאת דבשטת הנפש, דס שהוא השחיטה מבית הלב ששואב מה כרת,
 ה״ו. פ״ה כתובו׳ כ ס׳. כתובות הפלאה ט׳ דהזי ליכא בפיו וכשהוא שמאדם, ניכר שפרש דקדס מאצבטו הדס ומוצץ בדגים, כמו
 פרש״י כד י״ב. כג ברשותה. ש״י בנה מניקה כותי׳ אמתני׳ וקאי סה״א פ״ב ט״ז כב בטשה. אסיר לרמב״ס ט״ט, טפר״ה כא

 השכינה, טס לדבר קדושה משוס וטקר כי. נראה אלא דוקא דלאו ונ׳ שתאכל. מה כל בחלבה טוטס והחנוק טמאי׳ ד׳ אכילתה
 ךסורחן5ה ורט״ב )ולרמב״ס ממנה גידולה שכל לה וחוקי מזנה מט״ג אהורה מטרפה שינקה כשרה תנןרהבא״א ל״א דבחמורה

מט״לע



מ ודם. חלב הלכות האשכול, ספר
 אצטריך אטאי תאכלוהו, לא ואכל לכ״ט יעשה וח״ט נבלה וחלב דב׳ א תרץ טחייב טנבלה או טטרפה חלב כזית אכל

 דאכליה היכא ול״ט ב, הוא דכולל חלב אסור על ויחול ונבלה טרפה אסור יבא ת׳ אמר׳ אלא אסור חלבה נטי בכשרה
 כ/ ומחייב מצטרף ג דריפתא פלגא למיכל בשעור חלב כזית ואכל טכשעורה פ׳ פרותי פרתיה אפי׳ באסורץ, דטחייב בעיניה כזית

 אפי טיפל דאכליה היכא מבעי׳ ולא לוקץ, ואין אסור ממשו ולא טעמו כבא״פ, וזה ולוקין אסור ד וממשו שטעמו כל דאר״יו
 חלב שתה אלא ו אחשבי׳ דאקפיה כיון דם בשלטא חייב, וגמעו חלב הטחה או ואכלו ה הדם הקפה דת״ר חייב ושתיה ארחחיה

 ילפינן לא דחלב שותה, לרבות הנפש עוף ונבלת בחמץ כתיבי וב״ב השותה לרבות הנפש ונכרתה א״ק א״ר? אכילה חייב אטאי
 נמי מתרתי וחדא כרת, בו שאין יליף לא ונבלה ז, הכושר שעת לו שהיתה מאידך יליף לא וחמץ חיה, אצל מכללו שהותר מאידך

 ונבלה ח במשהו טטמאין שרצים וח׳ ה״נ, בכזית התם מה הו״א טחני דאי צירן, לאסור הטמאים כ׳ נטי ובשרצים פירכא, מהאי לא
י דמי האסור כגוף שלהם דטחוי אסורים בכל ילפינן וטחני ט בכזית ונבלה בכעדשה שטוט׳ לשרצים דמה טנייהו, אתי׳ לא

אשכול נחל
 משה ששה שלא ידעינן מהיכן מק׳ ושמעתי להשחיר. יש מותר שמדין אף כ׳ הרשב״א גס אהור. אין להדיוט אכל שינקה( מע״לע

 סכנה מ׳ מכירה אס ומינקחו כופה נחגדשה אפי׳ ס׳ דבכתובות מאמו אלא שתה הוי לא נמי מעברית דלמא טמא מ׳ ממצרית
 ואס העבריות, מן וקראתי אמרה מדוע ומצריות, עבריות שוות מאמו, אלא שתה לא דאס ולק״ח שמכירין, ממינקת אלא שוחין אין דכמה
 כיון ועוד רבנו. ח' מעלת קמ״ל קרא אלא מינקת, וקראתי והול״ל אנ״ח, לדידן ח״ח אמו, שתביא פ׳ כת תרגיש שלא כן המרה
 מלבד במדרש ר׳ ושוב שמצילתו. מאשרת שיינק כדי יכירה שלא עצמה הטרישה ודאי עליו אשה שחרשס היאור שפת על שמו דאמו
 כולל ילפינן מכאן ר״ל אולי ב ל״ז. שולין ע׳ שלב, כל׳ ה״ג מדברי א הקפיד. שלא ש״מ סוכר, אבי שקראו אשרת מינקת לו הי׳ אמו
 שצי ג מכללי. דהוחר דקיל שלב דשאני למילף ליכא שס לתוס׳ אבל ע׳, זבשיס כדאי׳ צריכי מצרך דהא כא׳ הבאיס ב״כ הוי דלא
 ד׳ ס״ז בע״ז ורש״י רחב״ס, וכ״ס ביציס ג׳ ופרם ביצים ו׳ הככר ולריב״ב ביצים ד׳ והוא ח״ב דערובין בפ״ש לר״ש לקב מג׳ ככר

 משהתשיל יותר שוהה שאין כיון בפ״א נאכל כזית שאין אע"פי לוקין אסור כזית תבשיל של בפרס אס הלמ״ח ופרש״י שס, ד ביציס.
 אסור שיהא דצריך משמע לוקין, אין ונימוש לקדרה שנפל שלב כגון בעין האסור שאין ממשו, ולא טעמו מכא״פ, גמרו עד לאכל
 בכא״פ כ׳ דליכא היכא ולתום׳ ב', ברובא ומ״הח דרבנן ט״כע דס״ל דאו׳ אסור ליכא באכ״פ כזית אפי׳ בעין אינו אבל וכבא״פ, בעין
 בתום׳( אשריס פ׳ )ועוד לוקה בעין אינו אפי׳ בא״פ כ׳ יש אבל ממשו ולא טעמו וזה לוקין אין אבל מ״הת ט״כע בהיתר טעס ונתן

 המתין ולא בעין אוכל אס דוקא ומג"אס פר״ש לפמ״ש לרמב״ס כרת ולענין ולוקין, כבא״ס כתערובת אס דאו׳ ט״כע ולרמב״ס
 כאן ק׳ וכנראה ש׳ נמי כרת ולרמב״ן מ״א, פ״ג פסשי׳ ועחי״ט מלקות אלא כרת אין בתערוכת ככא״פ אכל מככא״פ, יותר מתו״ס
 ט״כע. ממשרת דילפינן ג״ה ס״פ ס״ל דה״ג טעס יש אס איכא א״דא ח״ח לוקין, אין ככא״פ כו אין ה״ג ומ״ש ורבנו, ה״ג מדברי

 שתי׳ למוד ל״ל ר״י חוס׳ כ׳ כ״ג שבועות ו איירי. בשמה אלא עובר אינן שבשלו דס שולקי׳ וחיים׳ האור, ע׳ הקדישו ק״כ, מול׳ ה
 אוכל נא שאינו והחני׳ קרוש בדס אי קיימין ובמה דס מל״ת ה״ב דשכועות פ־׳ג ירוש׳ מלמוד אלא חירשך, וגו׳ מאכלת אכינה בכלל

 אוכל לא דאינו הא ומסיק שייב, ואכלו הדס הקפה מברייתא זה למוד מפרק דירוש׳ וקשה אכילה. וקראו בצלול אלא משקה לא
 וג׳ תירשך? וגו׳ מואכלת נפקא בכלל שחי׳ אלא קרא, איידי בקדוש י״ל וכה״ג באכילתו שייב אבל וח׳, אוכג טו׳ לענין דוקא מ׳ ולא

 בדאששבי׳ הדס דהקפה ברייתא י״ל א״כ ט״א, מטמא לאוכל ששב מסיימת לאאול״ח אינו קרוש פ״ג טהרות דברייחא כיון דס״ל
 ל״ה־דס קרא חיכו ועק״נ. זמנו קודם שרכו גבי פסשיס רפ״ב ור״אש ס״ט מנשות עתוס׳ לטוח׳ אסיר בזה דשוה אוכל והוי איירי

 כ״ד פסשי׳ עתוס׳ חורה שדברה כה״ג חצינו ולא בשתה דקדוש חוס׳ לשטח בפרט לאוכל, ובדאששבי׳ קרוש דוקא ול״ל איירי סחמא
 אוכל לא שאינו אע״ג הדס הקפה בשלחא לענ״ד הגת׳ כונת וזה אכילה. בכלל דשתי׳ מזה יליף דר״י לתום׳ ס״ל ולהני פרט ד״ה

 חנ״ל שלב אבל-שתה דם, תאכל לא דחקרי באכילה נחי שייב אוכל הוי לאכלו ע״ח והקפה בדאששבי׳ טוח׳ דלענין כיון ח״מ ול״ח,
לחילף, ליכא בלא״ה דשחץ אמרו, להעדפה מטמאה שכן אתי לא חנבלה בגת׳ וח״ש ז תום׳. כח״ש תאכל לא בכלל שתי׳ דאין
מעילה כעדשה נחי חותם אשר אכילה ואסיר ח מכללה. הותרה לא שכן מינה אתי לא ושלב (הכ׳ שעת לה הי׳ שלא לנ׳ דמה

 לא אבל בחרוייהו דאיתי׳ אכילה א׳ לענין אלא ילפינן הוי דלא אתי׳, לא נבלה ושמץ חפר׳ או ושלב וחשרציס ט משהו. והיינו י״ו
 בסוגי׳ תום׳ וכ״כ בא ומכילתא עת״כ אשרינא לחילי וצדיכי וטוח׳ פגול בדם צו בפ׳ כתיב טובא ונפש י חום׳. נבלה טוח׳ לענין

משמץ שלב לתילף דליכא דפ׳ תמוה, חוורדי״ן ר״ש קושי׳ ומ״מ משמץ. לי׳ דילפינן לד״א אלא שיחה לרבית ל״צ בשלב דכ׳ נפש לרי״הג
מסיים מאי א״כ ונבלה, משמץ שלב למילף אכחי פירכא האי דחשוס תשיבני ואס ע״ב, כ״ז פסשיס עחום׳ ידאה בבל דשמץ לרי״הג

 שלב לחילף ליכא א״בה שמץ אי ונ״ל מהר״ס? וכקושי׳ ונבלה משמץ אתי׳ אכתי משמץ, שלב חה״ט יליף לא א״בה שמץ ס״ל אי
 חנוחד ילפי לא דרבנן מנותד דיליף שרפה אלא שמץ בעור אין רי״א גבי דפםשיס רפ״ב כתב שהרע״ב שותה לענין וחנבלה מיני׳
 קבל דר״י הש״ס מסקנת הרע״ב הביא שלא הקשה מ״ק נו״בי ובחשו׳ שרפה. בעי ולא וכרת דא״בה יוכיש הנסקל שיר של דשלב

 דכמו הראשון מלמוד שזר לא דר״י ותרץ בשרפה? שחץ אך תותירו בבל ושמץ תותירו בבל נוחר אשר דין ודן הנסקל, שור פרכת
 אשע״א אין דסבר הנסקל, שור של משלב פרכא שין דלדידי׳ שזר, דרבנן לדבריהם אלא שחץ, ה״ה בשרפה, ובכרת שא״בה נוהר
 רק הוא חוסיך אםוד אחדינן ולא שלב, אסור על הנסקל שור של ולא של, לא בכולל אפי׳ שמור ובאינו ק״א, שולין שמור בא׳ אלא

 של לא ולהכי שלב, לגבי שמור מקרי ולא בכרת/ שהוא שומרא ג״כ בשלב שיש שלו, שיחרא מהני נא וכאן ק״א, שולין חוס׳ שמור
 פ״ט הלש״מ חח״ש עליו חקשיס וראיתי עכ״ל. כולל אסור דהוי דשל ס״ל שכחיס אבל יוכיש, וליכא א״בה ואינו שלו שלב על

 מוסיף. אסיר כאן שאין שלב על של שאין ב״בש אכילת על ולא בשול על לוקה בשלב שלב המבשל שכ׳ הרחב״ס על חמא״אס
 הנאתו, על שלוקין הקדש דוקא ות׳ חה״ט? של שלב על הקדש שפסק לרמב״ס חקרי דחוסיך דב״בש, הגאה אסור האיכא לש״ח והקשה
 א׳ שאין אע״פי שזינן מוסיף. הוי ולא לרחב״ס לוקין אין מ״ח בשלב, גבלה או בשלב שלב בשל אס שא״בה אף ב״בש, חשא״כ

הנאה 10 ח״ג



ודם. חלב הלכות האשכול, ספר 74
 דתרבא •דזיתא פלגא דהאי איכא דאו׳ אסורא ליכא ולאו דכרת נהי דדוזא בפלגא אפי׳ דאסורא בזיתא א מבעי ולא
 ועוד ם', בעי נמי דרבנן א׳ דרבנן, בשעורי תולזל אל ר״א א״ל דויחא, פלגי בל׳ לשער טבר״א סבר דבשרא לדקולא נפל
דאסירי טילי הני וכן ג אסורין לכל וילפינן כל כ׳ ונבלה בדם וה״ה ח״ש לרבות הלב טכל דנ״ל ב, ט״הת אסור ח״ש

בהנאה
אשכול נחל

 בחלב וה״ה בחלב, שבשלו מלב כבל מל בשיל וכן דעלחא בחלב דליכא הנאה אסיר ח״ח ב״בח, חשיס אאכילה לחייבו מוסיף הנאה
 ק״א מילין וסייעתי׳ רש״י שטת כך איחר ואני בי׳. אי׳ הנאה אסור ח״ח שהנ״ס, משוס באכילתו חייב שאינו אף הנסקל, שור כל

 אסור ובא השני, חיסיף הראשון שמשייר שחה כלל מלית כאן שאין אאמע״א לחיחר שייך לא בהנאה אף איסרו השני האסור דאס
 אכילת על ולא ליקה בשולו על במלב מלב על כתב חחא״אס פ״ע דרמב״ס מדא חאל״כ, לרחב״ס ח״ח בהנאה, למלב ואוסרו פ״הנס
 בהנאה, חותר הוא אבל כלל, נבלה על בב״ח מל דלא ס״ג בכריתות בפ״ח בהדי׳ כ׳ הרי ועוד אסיר? שהנאתו להזכיר והו״ל ב״בח

 הנאה א׳ זאת נבלה על שישאר תאחר שאס בנבלה, שפרע כדרך לך שפרע עד הוא אמד הנאה וא׳ אכילה שאכיר העעס ומפרש
 שבשלה בנבלה הנאה אסור שאין פעחיס ג׳ זה דבר ושונה היא, א׳ ודא דדא ב״בח, אכילת א׳ עליו מל גס שיהא ראוי כי׳ דנ״בח,

 הקדש, חשיס הקדש של מלב איכל דחייב הא ואמר לח״ח שהקשה מה בעצמו העיר ושס אכילה. מעין שהנאה שאאמע״א, בחלב
 חניית בפחות אפי׳ וחייב הבית דבדק ואבניס עציס על נחי דמל לאכילה ענין ואינו מעילה אסיר הוא הקדש הנאת דא׳ עעמא

 ב״בח הנאת לחנית ראוי אין קפ״ז: ל״ת המצית בספר באר ועוד למיד( ומעילה למוד קדשיס אכילת א׳ דמעילה פ״א )ועמ״לח
 בזולתי ולא באכילה בו תהנה לא פרושו תאכל לא שכתיב וכ״ח הנאה, ממיני חין אכילה כי אמד, ענין ואכילה שהיא מפני בפ״ע,
 ברור ועתה לס״ח. מהרב כ״ז ואשתחיע עי״ש. כבנבלה לך שיפרע עד כנאה ו״א אכילה אסור א' תאכל לא של כ״ח כח״ש

 לסברת כילל דל״ל לר״י וממילא מל, לא ש״הנס אכילת דאסור דס״ל לחאן הנסקל, שור של בחלב הנאה אסור אין הרמב״ס שלסברת
 ל״ל דר״י נו״בי לדברי ראי׳ ויש .פ״ז בסי׳ ועכ״וס .ש״הנס הנאת עליו מל לא ש״הנס, אכילת א׳ ש״הנם של מלב על מל ולא נו״ני
 אסיר ל״ל אמע״א כולל דבאסיר תנא חאן ק״א דבמילין כ״ח, בפסחים דאחוחב אע״ג מדינו ר״י מזר לא ולהכי מחור, באינו כילל
 נבלה של ג״ה האוכל ולהכי הוא, ר״י ניחא ר״י, פלוגתי׳ ובר ר״ח הוא דברייתא דרישא כיון המפרשים ומקשים לי׳? אי׳ בחמור כולל
 חייב ש״הנס של ג״ה אבל חל, לא חמור על קל וכולל מחור, אסור לדידי׳ חקרי דג״ה כיון בכולל, אחע״א דל״ל אמת, אלא חייב אינו
 לר״י דס״ל חהא הש״ס דידע ניחא, ולפח״ש הנאה? אסור בש״הנס שיש כיון מחור, ג״ה נקרא לא דידי׳ ולגבי כולל, דש״הנס ב׳,

 מחור, באסור אלא לי', לית כולל דאסיר מלב, על בכולל ש״הנס חל דנא דס״ל ש״הנס, של מחלב פירכא ס״ל ולא בשרפה מחץ
 ותום׳ רש״י והנה לב״נ. דאסור המימרא לגיד וה״ה דכרח, מימרא לחלב יש שא״נה, דידי׳ חוחרא דנגד מחלב, חמור אינו וש״הנס
 בתים׳ ח״ש ומיושב כרחב״ס. ס״ל מוורדי״ו הר״ש נ׳ אך בהנאה. אסיר בחלב חלב או נבלה בשול וס״ל הרמב״ם על ח' ורשב״א

 חקרי דשתי׳ מידי לחילף ליכא מחמץ היא, כך והפרכא בחלב, נפש צריך שפיר בהנאה אסיר מחץ לרי״הג ס״ל דאי ק״כ חולין
 לא הכונס מחץ תאכל לא תורה שאמרה וכיין הנאה, מחין שאכילה רחב״ס כמ״ש חורה אסרה הנאה באכילה גס דבמחץ אכילה,

 דיוחר אכילה, בכלל דשתיה חעעס שהיא כרת חייב בחמץ שיחה ת׳ חדאחרה לחילף לנו אין א״כ בזולתו, ולא באכילתו לא יהנה
 בכרת שאכילה ואע״ג הנאה, ממיני חין שהוא מפני אלא אסירה אינה גופא דאכילה כיון הנאה, חעעם השחי׳ שאסרה לומר קרוב

 בכרת, אכילה להנאת קרובה מרובה הנאה ג״כ שהוא השוחה גם ולהכי ויחרה, חרובה הנאה שאכילה לפי ה״ע בלאי, והנאה
 אי כתב שפיר ולפ״ז כרח. עלי׳ תורה העילה אכילה בכלל שחי׳ חעעס דלא לחיחר איכא לעילם אבל בלאו, פחותות והנאות

 ולא אכילה, מ׳ ולא הנאה חממת שחיה חורה אסרה דבממץ אכילה, בכלל דשתי׳ ונבלה מחמץ מלב לחגחר ליכא א״בה חמץ
 דשתי׳ יוכיח מחץ ול״ל חעמאה, דנ׳ מלב חינה לחגמר וליכא אכילה, חעעם שוחה אסרה ודאי ושם בהנאה, דחיתר נבלה אלא נשאר
 קשי׳ ולא יחרה, הנאה חממת אסירה שתי׳ וה״נ הנאה, חכח אלא אסיר אכילה חעעס לאו נמי אכילה בחמץ ז״א אכילה, בכלל
 כרי״הג. בהנאה מ׳ חמץ ל״ב פסחים דס״ל וסיעחי׳ לראב״ח אף פרכא לאחויי דבעי שא״בה לחמץ מה הפרכא בגח׳ נזכר שלא

 בדיהב דוקא ונ׳ ח״הת אסיר בתערובת אף דמ״ש יום דעבול ס״ב חזה הר״ש דייק ב ע״ד. יומא צ״ח חולין ועקרו ה״ג ל׳ א
 דפסחיס( רפ״ג כתי״ע )דלא מ״הת אסור אין תערובת ע״י במחץ אפי׳ עעחא יהיב לא ואי בבשר, עעס נתן דחלב כככא עעחא

 חפ״ה וכ״נ מנ״כ וכ״כ ח״הח אסור אין בו שעעס אף כבא״פ אין אם משמע מא״אס פע״ו וחרחב״ס בסופו. תח״ז ב״י וכ״כ
 לענ״ד המרדכי הבין וכך חורה. אסור הוא שנפל האסור שעקר היינו מ״הת, אסיר מ״ש ועוד מ״ש לרחב״ס וצ״ל ה״ז דנזירוח

 ס״ל הרחב״ם פכ״ה מרדכי הגהת וכ׳ ח״הת שעקרו דרבנן אסור א״ח שלחוס׳ כ׳ צ״ע שהב״י בפתיחה( כפ״חג )ולא הרמב״ס שעת
 בשר וחדנקע עוף( בשר עליו חרבה עעם ונחן עוף בשר בה שיש לקדרה שנפל מלב כיצד מבעלי׳ דבריהם אסיר כ׳ )דבפע״ו כתוס׳

לו שיש דרבנן א׳ אפי׳ מינה דנשחע עפי רביחא הא היל״ל ח״ח הכי נקע הלכחא משוס ואי וכו׳ שעור חצי נקע ולא בחלב עוף
כיון למרדכי ס״ל ע״כ כר״יו, בח״ש חורה אסיר כאן דיש ס״ל הרחב״ס הא מ״ש דהול״ל קאמר ומאי עכ״ל. מבעלי׳ מ״הת שורש

ק״ח חולין ח״הח אסיר עעחא יהיב כד ודאי בב״ח )מיהו כבא״ס שאין זמן כל חורה אסיר בו אין נחערב שכבר הכא דחיירי
לאו אי חום׳ וכ׳ לאצערופי דמזי עעס נחי ר״יו קאחר וביומא ג דמא״אס(. וע״ו בפ״ע ברמב״ס מפירש ל״ח אבל צ״ח, ועכ״וס

 הספק בבית כ״וס כח״ש הוא מדא ומ״ש וכוי אח״ש, נחי קאי סברא דאיכא השתא למודא, אכוי מלב כל חוקחינן היי סברא האי
 מלב גבי רק כל דרבוי אע״ג דשכיעיח פ״ג הר״ן דעת אבל חיה, כחצי ח״ח בס״ע ברי׳ אי ואפי׳ אב לזרע דחיששין כיון ח״ש כוי
 ח״ש על לימין איו כ׳ חל״ע תשו׳ ר^נ״א אבל לאצערופי, דמזי חשים אלא תורה אסרו דלא לן דפשיעא משוס אסירין שאר ילסינן כ׳

 לא נמי ׳'ןכ (״-ה קח״ל כל דכחיב כיון מלב כל דם, כל נבלה, כל ל״ח ומדכ' פ״א( )יומא בכזית ואכילה כ׳ אכילה דבקרא
 וח״ש כיי והייני כוי לרבות נבלה כל כ״א כריחיח ועי׳ עכ״ל לחלקות ומעוע לאסור ריבה אמרינן וחיעע, שריבה אחר אכילה, שעור

ג״כ כאן ואין חרבינן לא נמוד לאנערופי חזי דחסברא לח״ש כל כ׳ אלה אסירין בג׳ לרשב״א והשחא כח״ש,

 לח



75 ודם. חרב הרכות האשכול, ספר

 הנאה אסורי על לוקין אין וכן שפטור חי חלב לאוכל פרט אכילתן דרך אלא ע׳ לוקין אין שבתורה אסורין וכל ... א בהנאה
אלא

אשכול נחל
 ,66 ח״א ע׳ קי״ק יבמות רביעית דבעי ילפינן לא ודס ק״כ חולין בלאו, שהוא ילפינן לא ונבלה מכללו, הותרה שק מאידך ילפינן לא

 נבלה מה פרכת אי אסירין לכל ח״ש ילפינן אלה ומג׳ מותר, פרש שלא איברי׳ ודם בשלו אס לאסורו היתר יש תוס׳ לשטח ועוד
 כדפריך הכושר שעת להס שהי׳ למפרך דאיכא וב״בח בחמץ חנ״ל קשי׳ הא אלא תוכיח, גבלה כרת, משיס ואי תוכיח, חלב שמטמאה,

 ילפינן לא דחמץ יאכל, לא של מ״הת אסור הרי החמץ מן כ״ש האיכל הרמב״ס הביא להכי רלב״ח בשס הביא ומ״לת כ״ה, פסחיס
 אסורים שאר נלמד איך פירכא האי משוס אי עליו חמה ואני מ״הח, מותר מ״ש דבי״ד מזה והוליד הכושר שעת לו הי׳ דחמץ מחלב,
 דביומא ונ״ל בכותבת? וי״הכ בכזית להנך מה למפרך דאיכא בי״הכ מנ״ל תיקשי ואכתי ניחא. למ״ש אבל כרת, שכן לחלב מה מחלב

 ע״ד ובשבת לענוי. אזהרה ללמד בעצס תעונה הנא״ל וכל אחריו שכ׳ למאי לגז״ש דיתור ה״ה בעצם ל״ח מלאכה מכל יליף פ״א
 אכילה מאסורי לחילף דליכא מנ״ל וקשה דשבת, פי״ח ועמ״למ מ״הת אסור נחי מלאכה דח״ש מכשעור פחות לאפות מותר וכי

 האורג פ״ד ביצה מתוספתא סתירה )ואין מלאכה כל כ׳ נחי ויו״ט דבשבת ופשוט ט״ב, י״ט כריתות כד׳ גרונו דנהנה אסורי׳ דשאני
 בהוצאה מיהו בלח״ח. יע״ש דשבת פכ״א רחב״ס כמ״ש דחשבות עשה היינו די״ל שבות ח׳ אלא חייב אינו א׳ אות וכותב א' חוט

 בלא ועקירה גרועה, ח׳ דהוצאה מ״הח, אסור מ״ש שכ׳ שמיס כצחס ודלא מדבריהם, שהיא שבת ריש רש״י כ' מניח וזה עוקר זה
 אזהרת מגז״ש דלחדנו וכיון ט״ו( חי״י עי ח"ש שייך ולא גחירי הלכתא ד״א ומעביר והנחה עקירה צורת נחי ובר״הי עביד מידי לאי הנחה

 שאין ומה ענוי, באזהרת ה״נ מ״ש על הזהיר תעשי לא ח' דבכל כיון למחצה גז״ש אין קיי״לן עצם דעצס מלאכה מאזהרת ענוי
 לח״מ הקשה ותו מג״ל? ח״הת אסור כ״ש הגונב הרמג״ס פ׳ נמי גנבה וגבי פ׳. יומא כדאר״יו הלמ״ח עונשין סל דשעורין עונשין

 דהסוגי׳ ת׳ וב״ש ל״ג? חולין תוס׳ כח״ש לק״ח אסור נחי לישראל ואי מידי, איכא וחי לישראל דמותר חש״פ פחות הרי נ״ט בסנהדרין
 דבב״ח וג״ל מידי. ל״פ בלא״ה וא״כ שס, חולין תיס׳ כמ״ש חא״ח ל״ל הכי דס״ל דלר״ל הוא, ובורכא ח״הת, מיתר מ״ש למ״ד קאי

 אסור עכו״ס גזל כמ״ד הסיגי׳ קי״ג בב״ק אבל חותר, עכו״ס וגזל רעך על קאי תגזל לא דרש תגזל ולא רעך את העשק לא קי״א
 שבכלל ממילא ידענו והשתא קאי. נחי עלי׳ תגזול דלא אסור טכו״ס ג׳ ס״ל דרבא התם ומשמע הפלוגהא הש״ס חייתי פ״ז ונב״ח

 גזל שפסק ורחב״ס דחחיל, להשיב ל״צ דלישראל השבה לענין אלא הלוח ואין אפחות מקפיד דעכו״ס חש״פ פחית אפי׳ הגזל לא
 ישראל נ״ז שס בהדי׳ וכן חותר, עכו״ם גזל לח״ד קאי נ״ט בסנהדרי׳ אבל משמע, חש״פ פחות אפי׳ תגזל בלא כ׳ שפיר אסור עכו״ס
 יראה בל לן פש ואכתי חא״ח. פריך ושפיר חש״פ, לפחות אסור בזה נכלל דלא הוא סברא קאי אישראל הגזל דנא וכיון מוהר, בכוהי

 נחוק יראה בל כ׳ כ״ט פסחי' דחום׳ מ״ש דליכא בראיתס א׳ בסגנון חתנבאין ושג״א ונו״בי ופ״י .מ״ש בי׳ שייך וחג״א נ״ה שלדעה
 עי״כ בטלו לא ואס אסורו, ותקן מבוטל הוא הרי ליס זרקו שאס אשכחן לא יראה ובבל בחכות, לר״יו בבטנו כ״א ואל״ע לעשה

 סיף בכות׳, או בכזית ח׳ אי נ״ח ומאי בביצה ונ״ה ג״ש פליגי במאי ח״הת אסור מ״ש בי׳ ד^ך וא״א לקייס, יוכל עדיין פיררו שלא
 שטר ט״ב דבב״ח כלל שא״ר ול״נ אסור. בשטור ופליגי דחיתר, דע״כ אלא ח״הת, אסור מ״ש א״דא משום ואי ליכא, מלקות סוף
 שיש טברה טובר כאביי וקיי״לן נשך השיחון לא על דעיברין פסולים העדים גובה האיך תוס׳ והקשו הקרן את גובה ריבית בו שכ׳
 נתק בלווה אפי׳ וכאן חלקות, בה שיש בעברה אלא מפסל לא הא דחלוה פ״ד ח״לח ותמה דרבנן. בריבית דחיירי ותרצו פסיל, לאו

 לטשה הניתק ולאו חב״ד לאזהרת שניהן לאו אבל הטנין, לקלות ליקה שאין שאב״ח ל״ת דוקא ל״ד בתוחיס וה׳ הטדיס, מכ״ש לעשה
 לי׳ כדאי׳ למר קיימו לא או שבטלו טד וא״ט לתקן שיוכל זמן כל לתקנו החיוב עניו שמוטל אלא הענין נקלות לאו ליקין דאין הא

 נקרא שהעובר ונ״ח אלאו שעובר בשעור וב״ה ב״ש ופליגי בב״י שייך ח״ש י״ל ולפ"ז תקן. ולא טבר אס פסול ודחי זה בלאו ולכ״ל,
 בשאר, גס למוד צריך דלרשב״א כיון ח״הת ח״ש בב״י דליכא נ״ל דינא לענין )ח״ח ט״ב ל״ג ביבמות וכה״ג ח״הה לעדות ופסיל רשע

 דהרמב״ס נ״מ ועוד ופ״י( דהא ד״ה ה׳ פסחי׳ עהוס׳ לח״ש חמץ לא׳ שאור השבת׳ אתקש י״ל מיהו ועושה, שנהנה מאסירי׳ ללמוד אין
 שאוכל שבועה אחר וכן בכזית רק בהורה חפורש שאין ח״וע הוי דלא השבועה על חייב נבלה ח״ש על נשבע רל״ח נסי׳ פ׳ וש״ע
 כ״ד( דף רש״י )וכח״ש רשות כדבר ולאו הן צריך ם׳ דלקרבן כיון כ׳ ב׳ ובהרוץ ע״ב כ״ג בשבועית תוס׳ וכ״כ השבועה על חייב ח״ש
 שס הש״ך וכ׳ שבועה ק׳ חייב אינו נחי יאכל שלא נשבע אס לכך הוא ועומד דמושבע חל לא שעור חצי שיאכל נשבע שאס וכיון

 דבעינן קרבן לענין אלא כן כתבו לא דתוס׳ הוא ופשוט השבועה, על דחייב ח״ש לאכול שלא נשבע אס ברישא להש״ע חודה דחוס׳
 אס ח״ש( על מושבע דאינו )כיון חל ודאי מלקות לענין אבל בהן, דליכא כיון שבועה ק׳ חייב אינו אוכל בשלא גס ולהכי ולאו. הן

שעור איכא אי אבל השבועה, חלה ועבר חמץ ח״ש בביתו להביא שלא נשבע שאס נ״מ איכא לכ״ע והשתא .ח״ש לאכול שנא נשבע
ויש שס. תוס׳ כמ״ס חל לא אעשה דאפי׳ הוא ועומד מושבע שהרי בטוי ש׳ שבועתו על לוקה אינו בתורה הלאו דמפורש שלס
 אסורין בכל קרא ל״ל כ״מ והקשה יאכל לא שג׳ ח״הת אסור זה הרי כ״ש החמץ מן האוכל דחמץ פ״א הרחב״ס מ״ש בזה לישב
גס צ״ל אולי א שבועה. וחל כמפורש הוא יאכל לא דכ׳ בחמץ אבל ח״ש מפורש שאינו שבועה, חל אסורין בכל נ״ח אסור, מ״ש
איך ומקשים חמץ, אוכל כל דכ׳ בכרת חמץ הנאת תהא הקשו ע״ב כ״א פסחים חוס׳ בהנאה? השעור ומאי אסור. מ״ש בזה

 הנאה תהא דא״כ בכ״ש לאו ודאי הנאה על שלוקין אף לתוס׳ דס״ל ונ׳ דנהנה? ת״ל השותה, לרבות הנפש נריך למאי דא״כ אפשר
 השותה לרבות הנפש צריך להכי איכא אסורא ובפחות כבמעילה פרוטה בש׳ הוא ללקות הנאה אנא מאכילה, חמור וערלה ב״בח
 על שמקשי׳ מה בזה ומיושב ח״כ. ש״פ נהנה א״ל לעולם אבל פטור, מכזית נהנה אבל אכילה, מכח כרת דחייב שנמחה בכיית

 לחוס׳ ולוקין הפרי מן נהנה ח״ח באכילה כפרי אינו אי אף וקשה כפרי, שיוצא שמשקין לענין חבכורי׳ ערלה דיליף כ״ד פסחיס ס׳ ת
 לחה בפרוטה דוקא באסורין נהנה אי קשי׳ ואי בכזית, כאכילה נדון ואס ש״פ צריך נהנה מ׳ ולפת״ש אלא, ד״ה ק״כ חולין וכח״ש

 נזכר ל״ל החרס חן מאומה נקרא דלא חש״ס פ׳ מותר שכרו אי לי׳ דקשי׳ קל״ג י״ד עטו״ז פ״ר? בב״ח פרוטות ה׳ בהדי׳ חשב לא
פשיטא פסח להל׳ בפ׳ ולפ״מג מש״פ. פ׳ נהנה דאין ממילא במעילה פרוטה דתני כיון ותו שייר, דברי׳ כמה נ״הכ ות׳ במשנה?

נאה דה 10*



ודם. חלב הלכות האשכול, ספר 70
בהו כ׳ דילא ד; כדרך שלא אף לוקין כ׳ וכלאי ב״בח על אבל א שפטור מכתו על הנסקל ש״ש חלב למניח סרט הנאתן דרך

אישתא האי א״ל סכנה, בשעת רבנן דשרי איטר א״ל ג דערלה בגוהרקי לברתיה דשייף לרבינא אשכחי' טבר״א ב. אכילה
 נאמר לא טה״ט דלמא להו דקשי' ואיכא ד. עבידנא הנאה דרך מידי לי' דאמר א״ד דמי', כסכנה קדחת, חולי פי׳ צטירתא,

לא כתרי די הא משום דאי ול״ק ה. שרי בחלבא יומא כולי לי׳ תרי ואי א״ת לחוד בשול דרך דקט״ל בשול אלא בב״בח אכילה
והנאה דאכילה תאכל לא או ו יהגה לא למכתב לי׳ הוי להנאה, דטוקם ג׳ תבשל לא אבל לאכילה, וחד לבשול חדא תבשל
 בכשעורה, אמר ז ריא״ר חלב אחריו שנמצא טבח אסר. נטי כד״ה שלא ש״ט לאווין ג׳ בחני כלל אכילה אידכר וכדלא בכלל,

 מקומות וג׳ בב׳ אפי׳ כוית א׳, במקום כשעורה זוטרא א״ט בכשעורה, לעברו בכוית, ח להלקותו ול״פ אר״פ בכוית, א׳ ר״יו
הלכות וב׳ י. כר״פ א׳ במקום כזית דבעינן לאורויי דקאטר הלכתא האי בכשעורה. לעברו ט בכוית להלקותו והלכתא מצרפין,

טעמא מדיהיב יא, עומדת מיתה במקום דמלקות לי׳ מלקינן דאור׳ שעור דסופא כיון טלקינן וג״ט בב׳ אף כוית ז׳ דמר טעמא כ׳
ר״נ סבר יג וטופדיה טוייה רבי אול ר״נ פסלוה ידיה מתותי טרפה נפקא טבחא דההוא . . יב להאי ותקנתא .ס"ל כט״ז ש״ט

 בדבר אבדה ויחזיר יד אותו טכירין שאין למקום שילך עד תקנה לו אין אלא קטערים, אערומי דלטא רבא ל א׳ לאבשוריה,
 עד לי׳ טהדרינן לא מטון טהטדת שעשה טרפות מוכר דוקא וא״ד טן. משלו חשוב בדבר מת״י טרפה שיוציא או טר חשוב
 ץ ג׳ בפני חברות דברי כשקבל לאומנותו אותו מחזירין דעת, קלות אלא טמון ח׳ כאן שאין חלב כ׳ אחריו נמצא אבל ובו׳ שילך

 מעבירין אמר רבא טשטתינן, יח חכם קמי סכין סד דלא טבח הונה אי׳ר חטאו. על ונתחרט במצות שמדקדק מה זמן וראינו
 יפה נמצא לא א׳ יט נחמן רב מכריזין, יפה ל״נ טשמתינן, יפה סכין כשנמצא כאן ול״פ הוא/ דטרסה בשדיה על וטכריוין
 שטתי׳ ב״ח דרבא קמי׳ סכין סר דלא טבח האי טורבן. לא לגוי דאפי׳ כאשפה, אותו טשליכין כלומר בפרתא, לי׳ טטסטם
 יפה ונמצאת ׳א ר בדקה כא טפלא בי׳ דתלו בטלתא לעייני א״ל גבי׳ אשי ור׳ מ׳יז אקלעו ב הוי ט׳ דבשריה ואכרז ועבדיה

במר תרבא לובוני חשוד טבח ההוא כג כמה עד ובפרק לגדי, למכור טונעין לא אבל מטריפין, יפה נ' לא ואי כב, ואכשדיה
כנתא

אשכול נחל
 בכ״ש אכילה לר״יו אבל לר״ל דוקא רא״ס לדעת ע״ד, יומא בכיית ואכילה תאכל הלא דנפיק משוס דאי ל״י, מקורו בכזיח, להנאה

 שיבאלידי למיס היתר יהא לא יאכל לא כ״א כהתי׳ ומרש״י בש״ס. הלמ״מ שעורו הנאה לענין י״ל וה״ה כזית, עוצש לענין והלמ״מ
 פסחי׳ ב לרפיאה. ולא עורות למשות תו בהבערה אלא הנאתו דרך אץ כ״ד, פסמי׳ א ודו״ק. בכזית שהנאה ראי׳ א״ל אכילה

 אהיחרא ד״ה כ״ב שביעית ע׳ מדרבנן כונתס איכא אשירא אסורין בשאר כ׳ י״ב ובע״ז אכילה, בי׳ כ׳ דנא נמי בע״ז תום׳ כ' כ״ו
 דוקא לאו דפטור כן במרדכי ובהדי׳ שמסתפק, עמ״נמ ניכא דר׳ אסור שאפי׳ מדבריהם מ׳ וכ״ט כ״ת ופשתים נ״ו וקדושין ע״ב, וכ״ג
 רבינא תקשי דא״כ כת״ש, דהוי של כמגיד ונח בר״ן וכן איכא דרבנן א׳ משמע מא״אס פי״ד ומרמב״ס כד״ה, שנא ומיתר פעיר אלא
 כד״ה שלא איירי דכאן יצבע ולא בד״ה ק״א ב״ק ר״ת למ״ש לישבו ואפשר נחשאב״ם. תורה א׳ לדידי׳ דהתיר בסמוך ר׳ כמביא בל״ב
 פי׳ שרי אכילה באסורי אבל אסור, בהנאה שכד״ה אפי׳ לרפואה שלא כ׳ קנ״ה וש״ך אסיר. בערלה אף שכד״ה שאר אבל כלל,
 הבריא כ׳ )ימ״מ מותר והנאה אכילה סלכד״ה בא״הנ בין אכילה בא׳ בין נמרדכי לחלק, וצ״ע מרדכי, בשס את״כ כמ״ש תי סלב לאכול
 משוס קטנים זיתים בוסר ג וכו״בי. ממא״אס עפי״ד אדם מא׳ האשור נפשל אס אבל מדר׳. אסירי תרוייהו פ׳ ולשאר יזהר(

 שכד״ה כ״צ שנתבשלו בזיתים אפי׳ סיכה כ׳ והמגיד רש"? הבד בבית שמנן להוציא שנתבשלו לאתר הנחה דרך ד דמוחר. רפואה
 אכילתו שאין דבר וכה״ג עצמה השרי׳ ולא במלבא לי׳ שרי אי מדר׳ אסיר באכילה דוקא מרש״י משמע ק׳ מ״ד, פסחי׳ ה מקרי.
 מד״ס ומהן מד״ת מהן לבשל אסור הבשר כל ק״ת חולין דאר״א והא והנאה, בבשול שהתירו וטמאה בחלב עיף כגין מ״הת אסיר
 להאי צ״ג חולין ז מ״א. ב״ק כדפריך ו בכנ״הג. תמצא רבנו קושי׳ ערמ״א. נחנק ויש דקרא, ליש׳ בשול ונקט קאי אאכילה פר״ן

 לפני דעל מרדות, ח ר״י. מקדים למה מע״מ הקשה בגמ׳ ולג׳ מר״יו, קשיש רב ד לר״יו ריא״ר הקדים נמה כ״ק בה״ג וכן גרסא
 על לוקה ומצאנו בידים, האכילו לא הכא לוקה, מ׳ בעשה לומר מקים שיש אף כאנ״מ, דלאו וחנוך מרמב״ם כמ׳ מלקות ליכא עיר

 מזהירין וקרומין תועין על אבל כשעורה וכן איירי גמור בחלב ט איתו. שמעבירין ואצ״ל פי׳ ולהלקותו מ״ה, הוף כתובות מרדות
 מיתה במקום מ׳ לישנא מצאנו ולא מרדות, רק מצקות אינו דכאן בעלמא רמז יא זוטרא. כמר וש״פ רשב״א, י מעבירין. ואין
 עומדת, מיתה במקום מלקות ס״ל ולרבא למית רשע הוא מאשר הרשע הכות בן גז״ם יניף לאביי בכ״ג מכות יו״ד סנהד׳ לר״יש אלא
 נפטרו שלקו כרת חייבי מכות סוף דקיי״לן כיון ה״ג שכונת נ׳ לכך בג׳. מכית דקיי״לן להלכה אינו וכ״ז למות, ראוי ע׳ דעבר כיון

 רבים והמכשיל דסנהדרין, פי״ט רמב״ס וכ״כ נפטרו שנלקו מביד״ש מחייבי גס ממילא אחיך, הוא שנקלה כיון אחיך ונקלה של מכרת
 עאכ״וכ, לעברה חברו המתעה ע״י, תקלה ובא הואיל תשרפון ואשריהם של איתם וכלה השתת ח״ת איננית נ״ה סנהד׳ ביד״ש ח״ח
 שהכשיל יב מלקות. ע״י ונפטר ח״כ הוא כאלו והוי כרת א׳ עשו שהכשיל אחרים י״נ עוד ממביד״ש. נפטר אותו שמלקין וע״י

 בתשובה. לאערומי ול״צ שחטא ידעו לא דשם יד תשובה. לעשות עצמו לנבל וצפרניו ש׳ הגדיל יג כ״ה. סנהד׳ אתרים
 ומ״ל לאו א׳ מ״ל חלב, לענין בתולין כמכר טבחא להאי שהלקוהו נזכר לא למה ל״י טז ממון. מתמדת בי׳ דהדר מוכח טו
 לכ״ע להכשירו הוא שמזיד דמסתבר היכא להאמינו אין אבל בגופו, לענשו וא״א הוא ששוגג טען אילי קי״ט, יבמות כרת, א׳

 ה״ג, ג׳ יט הרב. לכבוד מנדין עשה לא ואם כבודו, משום לחכם להראיתו צריך יח ל׳. בכורות ין אתרים. להכשיל שאפשר
 ר״ל זה לנוסח מרבא? יותר בתרא דרבינא לי׳ ממסמס דרבינא הא הביא לא למה ר״אש קושי׳ לק כן ג׳ רי״ף גס ואס

 לי׳, ממסמס יכה נמצא בלא רבא וס״ל (ורבא! ר״ה פליגי רבינא לדעת וב״י מהרש״א דלמ״ש ל״ק, תמרי׳ רבינא חי ואף אמרי׳,
 דרבא ס״ל כ כוחי'׳ וקיי״לן לי׳ מכשרינן יפה סכינו נמצא בסמוך מסיק ור״א טרפה, שהוא ומכריזין מעבירין יפה ובנמצא
 בשנא רבת מטריף כי קסבר כב לפרנס. צריך קטנים שבנים היתר למצוא יעינו האנו אמוראים כא יפה. נמצא אפי׳ הטריף

 ״מ,3 שומן תחת טמת חלב מכר ל׳, בכורות כג ארבינא. פליג ר״א כ״מ לגוי, למכור רבא חסר לח ומ״מ יעה, נ׳



ורב. חלב הלכות האשכול, ספר
 העין מן שנתעלם בשר כרב קיי״לן — בחשוד. אפי׳ בפרתא לי׳ מטסססי דלא אלטא א אטגווי אפי׳ לובוני רבא קנסיה כנתא,
 ט״וג שגם ח׳ והחמירו והחליפוהו, נבלות הביאו עורבים שמא דחיישינן כשרות ומוכרין ישראל טבחים שרוב בעיר אפי׳ ב אסור

 בגופו או ט״ע או סימן בו לו הי׳ אא״כ אסור מטנו עין ומעלים בביתו הניחו אפי׳ אחרינא; באתרא אתרא בהאי לא ואי שכיחי
 בשר והשולח כרב. קיי״לן לא דבהא מותר שהניחו במקום ומצאו עין ומעלים בביתו הניחו ג וי״א וחתים. דצייר או בחתוכו או

 אינו גוי ביד הוא שאם תכלת, יין, בשר, דג, ה בחתיכת פי׳ בחבי״ת והחמירו ד . . דהוא כיון . . כד׳ חותמות ב׳ צריך גוי ביד
 וחומץ מבושל יין וכן א׳, בחותם די מדבריהם שאסורו וכל וגבינה פת ו, טוריים חלב, פי׳ חטפ״ג, דרבנן ואסיר ב״ח. בלא כשר

 טח׳ ויש ז דרבנן אלא אינו ס״ייג שהוא שלו במבושל יחליף שטא וחשש מנסכי, לא וחומץ דטכושל בח״א, די גוי ביד יין
בח״א. די נטי בא״דא דמרתת גוי גבי אבל מרתת, דלא חשוד בישראל דוקא ב״ח דצריך הא ח שאומר צרפת

בשר. מליחת הלכות
 כרי ליטל וצריך ט מדרבנן דאסירי וקנוקנות בשמנו טעמא דאיכא בי/ אי׳ אסורא נשיא בגידא בשרא נצלה או אטלח אי

 וחני . . . יב גופי׳ לבטולי ולא המנץ, מן גיד ואין בס׳ גיד יא דאר״נ ס׳ צריך ובבשול י בקליפה די ולא נטילה
 אוסר וצלי דצלי, כרותח וטליח כמבושל כבוש דא״ש דליתא ומסיק כבשול מליחה דין רבינא סבר נשיא בגידא דאמלח אטטהתא

 החיצון יקלוף אוכלין וישראל תרומה בשמן סכו אבל מקומו, את יטל עליו וחור החרם על מרוטב נטף . . יג כדא נטילה כדי
 יד בקליפה די מועטת שהבליעח כ״ט רבותא וב׳ בקליפה, דדי תנור של בחרמו דנגע נטי וה״ט בלע דמשהו משום בגט' וטעטא

 ואין טויה, שעור עלי׳ מילחא וטשהי טלחו, מ׳ נאכל שאינו כל בשרא טימלח שעור הלכות ב׳ כ׳ בקליפה. די במליחה ם' וכך
ותבדק ויפשטנה בהמה שישחט בכדי מליחה שעור כ׳ ין ר״יצ בספר )גיליון: טד מיל שעור כ׳ והגאוני׳ טו מסוים שעור זה

שרי׳ יח לכותח נפל יונה בר תלמיד(. איוה אלא הרב, כתב ולא לאכול. אסור מהאי בציר אסורין, ומכל החלב מן הבשר
וה״ט מלחו, ט' נאכל כותח אבל המלח, מדיחין ואח״ב לקדרה בשר שטולחין כעין מלחו מ׳ א״נ אי כרותח מליח א"ש דכי ר״ח
מהני ולא — יט. תבלין ע״י הבשר נתרכך אם וכן אסור כולו נקבים בי׳ ואי׳ קליפה, בעי רותח פי׳ צלי, אבל צונן, פי׳ חי,

 ש' ששהה ואחר כא עצמה והחתיכה שע״ג הדם שיתרכך כדי לשרותו וצריך כ במים יפה יפה מדיחו אא״ב מליחה לבשר
 ט׳ נאכל שאינו עד החתיכה צדדי ע״כ מלח לפור במליחה לזהר וצריך החתיכה. שע״פ והדם המלח להעביר ומדיח חוור מליחה
 ומולח מדיח אם לן וחזי אסור, והבשר מט"לט פרש ומקצתו דם כל מוציא המלח אין ראשונה הדחה בלא מלח ואם מלחו.
 דידי׳ דם דפלט אגב כשמלחו עליו, דמו וזב נמלח שלא בשר על בטליחתו בשר הניח אי וכן דמו, כל מפליט השני מלח שנית
 אסור ס׳, יש ואפי׳ מיני׳, נפיק כמה ידענא דלא חח׳, כל לבטל ס׳ צריך מליחה בלא הבשר נתבשל שקבל. הדם נטי פלט

 לא זה דם וט' פרש, שלא אברים דם הוי מינה נפיק דלא דמה אפשר מיהו לגמרי. יוצא האסור שאין בדמו שנתבשל הבשר
 שחתך דכבר מהא כדייקינן פרש מקרי זה אין התיכה, באותה מט״לט פרש בשול שע״י לומר כשתטצא ואף מעולם, הבשר נאסר

 עליו
אשכול נהל

 יגננו טבסיס שבני וישתדל אותם יטעה אגוזים אסר וגרורי׳ משוכים שקטנים שע״י הטעם וקאמר אגוזים, אפי׳ ימכר שלא א
וי״א רשב״א כ״כ דאו׳ אסור דהוא כיון ל״ז ע״ז כדאי׳ צ״ל ד רשב״ס. ג צ״ה. סולין ב כשר. בס׳ הוכרו והוא סלב מאביהם

כ״ט ע״ז ומ״בה, באכילה א׳ גוי׳ ושל יין בו ניתנין דגים שומן ו קשקשת. ע״י ניכר שלם דג ה כך. הדין יקרים שדמיו דבר שכל
ע״ז לאבוד, דאזיל כמאן והוי נותני׳ זוהמא לעבורי שבמורייס יין קי״ד, טור א״בה, יין בו שנותני׳ דבר דשאר אע״ג ברם"י, ע״ב ול״ד
כ״ט דבע״ז אע״ג ז דרבנן. שהסליף סשש להכי טמאים, מדגים אותו עושין שאין דרבנן, א׳ אלא במורייס סין לפיכך ע״ב, ל״ס
 ע״ז תוס׳ ח הר״ן. וכ״כ בדאו׳ ולא ע״ז סמכינן בדרבנן צ״ל ומזייף, טרס לא א׳ סותם דאיכא כיון אסלופי משוס אי טעם אי׳

 כ׳ ע״ז עולא פליג צ״ב בדף וקנוקנות אבבנ״ט צ״ט דקיי״לן שמנו, מ׳ ודוקא וישלס, שאלתות ט בודק. ד״ה ג׳ סולין עתוס׳ ל״א;
 סלקו. ור״הס אוסר אינו שגיד כיון בטעמו אוסר אייו נמי ש״ג דשמנו צ״ז בתום׳ דעה ויש מסמירין. שאנו אלא קיי״לן כעולא סוס׳

 דודאי ר״כ קאמר שמנו משום לרבנו משמע צ״ז, יא .פ״ז פהסי׳ ורע״ב ק״ה טור צ״ו ער״אש אצבע ונטילה כ״א צ״ו ע״שך קליפה י
 הגיד. אוכל כאלו הוי דבלא״ה ס׳ דצריך במאכל ונתרסק הגיד שנמוס ר״נ דאיירי ואפשר בסמוך, דרבינא הא וכן אבבנ״ט ס״ל

 ודבר אוסר, אין ונתערב כעץ יבש ונעשה טעם לו שיש אסיר אבל כן, הדין בו טעס שאין אף ת׳ שאסרה בגיד דוקא ק״ג ועפר״ס
 אולי יב כןוצע״ג. אסיק דלא יראה בירוש' המעיין ה״ד. דתרומות פ״י ירושלמי איסר, צפגם ולא לשנס לא אינו אבל טעם שנותן

 הנמשך. וכל ע״ה פססים יג שמנו. ט׳ לבטל אלא ק/ דף בטלה, לא דברי׳ מכירו, ואינו ג׳ בשאר נתערב אם הגיד לבטל לאו ל״ל
 בקליפה במליסה למה א״כ תמה ומעי״ט נטילה, בצלי לר״אש אבל רשב״א, וכ״כ בקליפה די נצלי אף רוטנ דליכא היכא כל לחוס׳ יד
 ממליס, נצלי טפי דנלע דסזינן הטעם ולרננו נטילה, לינעי עכ״פ כצלי מליס משוי שמיאל שבאמת ואף כנשול מליסה ס״ד לנינא הא
 יש טו גוזלא. נר קי״נ נסולין וכן מה״ט קליפה נ די צונן לתוך בסם תוס׳ נ׳ ועוד נק', דדי ש״ת נסרסו לנגע דומה מליס א״כ

 הוא הרי מליס מדאמר וטעמי׳ נמליסה נמי צריך לצלי סתיכה לההיא שצריך זמן כמה ה״ג דכונת כ׳ וא״ז לצלי/ רנ זמן צריך ענה סתיכה
 אפי׳ נ״ס( )פססיס נת״נ מד׳ ניותר ענה לסתיכה גס צליה שעור שהוא נמלס שלמה שעה להניסו לכח׳ נהגו כ׳ ובת״ה כרותס,

 על סומכין הדסק ש׳3 טז נ״ו. זנסי׳ תוס׳ ע׳ נ״ש שצריך משוס אדינא לי׳ מוקמינן דלמא ראי׳ אין ונענ״ד נשעה. סגי כפסס א׳ גוף
 מליס. והוא סלנ נו יש כותס קי״נ, יה דסולין. ספ״ס נרי״ף כן ין דפססי׳. פ״ג כתי״ט ולא מיל/ לרמב״ס שהוא מינוטן כ״ד
 מתיבל או פילי נו ויש סי אפי׳ פ׳ וס״הח טפי, דרכיך מ׳ האנו הדינים כל איירי צונן אפי׳ צלי גוזלא בר וי״א וש״פ, ראב״ד פי׳ יט

 הסתיכה. ע״פ שנתיבש הדס מפני ולרא״ה מפליט מלס אין שבלא״ה הסתיכה לרכך כדי ער״ן כאב׳טעמי׳ קי״ג. כ אסור. כולו



בשר. מליחת הלכות האשכול, ספר ׳8
 נטי איכא זה ובכלל בלע כטה ידעיגן דלא שעליו הטלח כל כנגר ם׳ צריך בתרייתא הדחה בלא נתבשל ואס .א . . כשר עליו

 ומלחו ומשליכן ורידין ומוציא הצואר ופותח בפנים אותו מנקה מעיו שהוציא אחר עוף ומליחת הכשר. שעל דם לחלוחי נגד ס'
 במלח הבשר הטומנים אדם בני לגאון: תשר ב. להסירו וצריך לצלעות ירך בין א׳ גיד בעוף שגם שאומר ויש וטבחוץ מבפג־ם

 שיצא כדי מנוקב כלי ע״ג להניח צריך כראוי מלחו אפי׳ תדע יוצא, ואינו בהם הדם מצטמק החתיכה שטעינזת עושין, יפה לא
 או עוף ראש למלוג שרוצה וטי ובולע. חוור וע״כ לפלוט ריוח לו אין שהדם ג אסור הבשר בכשא״ט מלח ואם ראשון ראשון הדם
 שטולחין ומלח בתוכו. דמו מבשל ראשון שכלי רותחת ליורה יתנו ולא בתוכו הגרי יתן ואח״ב בכלי ויתנם ביורה מים ירתיח גדי
 עדף ולא ומליחה קריעה בעי לא דטטוי אווא ובר שפיר. נפיק דבהכי חיטי כגון אלא דקתא דק ולא ביותר עב יהי׳ לא בו

 בבשר. טעם ליתן העולם דרך אלא חובה משום לאו ה לצלי בשר עליו שטולחין ושוין והאי מליחה, לצלי אשכחן ולא ד מבבדא
 וערב שתי קורעו הכחל — ו. בשר חמר אלא דם זה אין מוהל יוצא כשסחטו אע״ג בקדרה, לבשולי מותר פלגא דטטוי ובתר
 ח אא״ל בשר עם אבל ז מותר בשר בלא ובשלו כלל קרעו לא בשר עם אף לבשלו מותר ובהכי חלבו ומוציא בכותל וטחו

 לקדרה נפל ואי נבלה, ח׳ למשרי אתי שרי׳ דאי קיים באם*ר גופא הוא בנ״ט שנתבטל וכחל ט הטנין מן וכחל בם כחל דאר״ג
 א/ לקדרה נפל אי לבטלו ס׳ וצריך לי׳ דנינן אסור ח׳ כשאר בנ״ט נתבטל לא א׳ בפעם אי אבל נ״ט, עד ראשון כפעם אופר א׳

 דלא והיכא בשר, עם לבשולי שרי בכותל וטחו ש״וע קרעיה הלכה הגר״יצ זב׳ ידעינן. מגא מיני׳ בנפיק דאי בדידי' ומשערין
 עם בשלו אם יא וא״ד י, קריעה ל״צ בצלי ט' שרי, ובדיע׳ לא בשר בלא אף לבת' לבשולי אבל לכתחלה לאטוויה שרי הכי עביד
 גדר משום ואי זו לחומרא טעם ול״י כלל, כחל לבשל שלא ישראל מנהג הגאוני׳ בשם שכ' ויש שרי. בדיעבד קצת וקרע בשר
 להתיר החוזר דבר אכל אסור, עצמו דכחל כיון משערין בכולו בכחל דוקא יג שאומר יש יב. )חסר( למגור איכא נטי בצלי
 עם בשלם אם בהן חלב להיות דרכם שאין קטנים גדיים כחל מניהו. דנפיק מאי יפה באומד משערין מאסור בלועים כלים כגון

 נאסרת ואינה אוסרת הכבד ריבנ״א דתנן יד קמבעי׳ לא נפשה לטיסר ככדא אביי אמד — אסורא. מחזקינן ולא מותר הכל בשר
 אפשט ולא שמנונית ומשום דאסורא בבבדא האי דלמא אוסרת ודתנן בדמה חברתה למיסר קטבעי׳ כי בולעת, ולא פולטת שהיא

 אפי׳ אחרו׳ עם לבשל שרי ברותחין או בחלא לה חלטי אי נ' וטסוגין אחרות ח׳ איפר שנמלחה אחר בבשול היוצא הכבד דם אי
 טעיקרא לה דטוו היכא אלא שליקה בבדא שרי ולא בחליטה בקיאין אנו אין ממתיבתא שדרו אבל טו, הקדרה בתוך הכבד קנה

 לישרי ומליחה קריעה ע״י בחליטה, בקיאין דלא נהי טעמא חזינן ולא הגר"יצ. כ״כ אסור מעיקרא שלקו אבל הכי, בתר ושלקו
 ע״י נתרככה אם ס״ל דר״יש בברייתא דאתטר משום ואי בולעת, אינה דכבד כריב״ג טבעי׳ לא נפשה למסר אביי כד' בבשול
 ובברייתא כריב״נ דהלכה פשיטא לאביי הא ביותר, שישלקה בבשול וחיישינן ובולעת, חוזרת שלוקה דהיינו הרבה נתבשלה או תבלין

 לסטוך וראוי לשבא גאטו ואמר ליה שלקו ור״ג טז ואכל ליה שלקי אטי ור׳ כרבים והלכה בולעת אינה הכבד דרא״א אי' נטי
 ואפשר יז הדם כל יוצא ומלחיה קרעי׳ דאי איירי, לתחת וחתיכה ש״וע קרעי' בלא שלוקה דאסר דר״יש ועוד אמוראי, אהני

 בתורא אבל קטיני, יט שורייני משום בדקה ה״ט בקריעה, בקדרה תקנה דל״ל למאן ואף . . יח קדרה מ׳ בבשול הרב דאסר
 איירי לבשולי לן הוי לתחת וחתוך ש״וע קרעו דכבדא סמפוני הונא כ״ר רבה דאטר ומאי רמי. שפיר למשקלינהו ומצי דאלימי

דלצלי

אשכול נחל

 לי׳ וקלי הוא דם דלאו מתיר )ירכא היא דדס לאכול אסור אדום עב מוהל ממני ויוצא צלי בהר עליו כסמך ככר א״ש קי״ב, א
 זמן כל ע״ב אלא מחק״לח, צלי׳ בשעת כרם כבו שדם אה מיהר והבשר הנכר לא6 הסר נא היא דם דס״נ ושמואל בשר( המר
 וג׳ ס״ה, בב״י ראנ״ד ב חולקין. ורמ״א וראב״ן ראב״ן של התנו רשב״ט וב״ד ע״ד, פסהיס ועחיס׳ פרש מקרי לא לחתיכה חוץ יצא שלא

 הולין ה״ג בכס כ׳ והר״אם סמפונות לחתוך צריך נמי בבדא ד קי״ב. ג לא. ותי הורידין חותבי׳ או נוטלי׳ אלא מנהג אינו רמ״א
 י״ד ס״ק לקמן ע׳ ס', חתיכת אחר שנשאר הכבד דס משאר דבר דהגאין וצ״ל א״צ, ניקרעי׳ צלי׳ קודם קרעי׳ דלא היכא קי״א

 חלב ולא אמו חלב קי״ג חולין דר׳ שח*טה דחלב ויצא החלב שנסהט אע״פי ז כן. דל״ח ס״ט עס״ס קי״ב כדרבא ו י״א. ביצה ה
 הבשר מקבל קריעה בלא בשר עס בשלו אבל ב״בח, סרך משוס קורעי ולכתחצ׳ ליכא, מדרבנן אפי׳ פרש ולא דמובלע וכיון שהוטה

 בלא בפ״ע שבשל כחל אבל הכחל, אוסר שוב נאסר שהבשר וכיין אסיר בדיע׳ אכי׳ מש״ה דאו׳ ב״בח ומסלף דרבנן מהלב טעם
 מצרפינן צ״ז, ט מותר. בחלבו שבשלו כהל דתני׳ הא ה ר״ן. בדיע' מותר מש״ה הוא מעצמו שבו חלב וטעס שוה טעמו קריעה

 קי״א ע׳ א״רא מעיקרא דם דא״מ, בדמה שנתבשלה מחתיכה טו״ז ולק״ק מדרבנן, ש׳ דחלב משום או אסיר חתיכת שאינו צכחל
 ש״וע קריעה בלא בפ״ע, אף שבשלו כהל ולרש״י קצת, קריעה בצלי גס ור״ת כרמב״ס רי״ף ס״ל ולב״י ר״הפ, כפרוש י בתוס׳.

 לא פרושו וע״כ בכר, עם נמי ומותר עובר אינו נ״ק ובסיפא בשר, עס ע״כ וט״ב ש״וע קורע דייק ממתני׳ ר״ת יא אסור. וט״ב
 דב״בח גמירי דלא בטטלפוש אי׳ ק״י יב רב. דקאמר מותר מאי בשר, עם מהני לא ק' קריעה לרי״ף אבל קצת, אלא ש״וע קורעו
 ועתים׳. דאכלי אמוראי כל שם וחייתי הפרצה במקום אלא ל״ש זה וגדר לצלי, אף ומשמע כחל אפי׳ ואסור גדר רב גדר אסור

 מליחה ראשוני׳ וכ״ד דם רבוי בה יש דעדיין כיון לבשל לכבד מהני מליחה אי חסכקא ק״י, מש״ס קציר יד ורי״בפלאט. ראב״ד יג
 התירה דתורה אסר דבר איסר אינו דמה דלמא סבעי׳ חליסה ובנא בשר עם לבשל׳ מהני ודאי מניסה לר״ת אבל לבשלה, חהני לא

 הא קשי׳ ואי מ״הת, אסיר אין בעין אפי׳ ש״ח כבד, תני ולא בל״ח איברים ודם וכליות לב הטסול, דם כ״א כריתות וה״נ דם, דגולה
 יש מבריתות ראיתו ועל בכלי. כנתין א' ממקומות בעין דם שהוא בסחפונו' הכנוס דם על קאי לר״ת דאו', הכבד דס קי״ב אי׳

 הקנה דרך הדס יונא לקדרה סיץ טו ומוס. הריאה דם נמי תני ולא ובו׳ רוכלא כי ואטו היכרי׳, ד׳ בכלל הוא כבד דם לפקפק
 הכבד שאחר הכבל, עס הנתבשל ובן לרע״נ אף אסורה שהיה יח רי״ף. שטת שחישב עב״י ח .3ע״ ק״י טן סליטה. ול״צ

 הוא סדש דבר ע״ד. פססים סיחקי, שירייקי ע״ב צ״ב סולין קטנים גידים שירייקי, צ״ל יט שליקה. כבדא אסרו מש״ס אוסרת,
שנאמר

*
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טמנו יוצא שוטן טחילא אבל ציליה, לאחר קרעו טתחלה קרעו דלא ודיכא קריעה צריך לצלי אף כ׳ ה״ג אבל א ל״צ רלצלי
חלב וכן הרבה דם משום לא, לכתחילה בשרא עלוי׳ שרי בשרא תותי לטשפדינהו וכבדא כחלא ב. קריעה בלא לקדרה וטוחר

חלב דליכא איירי שקרעו ובכחל בדיעבד, אחטרו לא דרבנן שחוטה וח׳ טשריק ודם בעין שאינו וכיון בי׳ ופריך הבשר על נופל
 וצף ושטן עב שהוא בשוטן מתערב הכבד שדם אסור נטי כבדא עלוי בשרא השומן, לקבל השפוד תחת כלי נותני׳ ואם ג, בעין

 לשולי נמשך שהדם מלח גללי תרי כלי בההיא משרא אי השומן לקבל תחתיו כלי ליתן מותר אותו כשצולין בשר בשאר אבל למעלה,
 .ה הדחה בעי׳ הסכין צונן ולחתוך רותח בו לחתוך אסור בה ששחט סכין — ד. ושרי לי׳ ושפי דצייל עד לי ושביק המלח אצל הכלי
מנוקבת שאינו בקערה שאומר יש כ״ק, דם הקערה ובלעה כרותח דמליח רותח בו לאכול אסור בשר בה שטלח קערה א״ש
בלעה, ולא רב זמן וציר דם למפלט ח׳ טרידא ומולח שחוור דאף ול״נ . . ז אבל כ״ק, הקערה ה״נ ו אסור שהבשר כטו טיירי
מנוקב הי' שלא משום ר״א דתברי׳ בשרא בי׳ דאטלח ופינכא ה. להפליט בו כח אין אבל בקערה להבליע המלח כח ועוד

בו ולהשתמש וטשתבר דפקע לנקוב יכול אינו דכ״ח אלא בו, ולטלוח לחזור יכול הי׳ מנקבה הי׳ אי ודאי ט, לכ״ח ל״מ והגעלה
 בכותח לאכלו מותר בשר טעם מצא ולא טעמי׳ אי בשר של בסכין שחתכו צנון י. רותח בו שישתמש דחייש התיר, לא צונן
 חריף דבר ודוקא יב נטילה מכדי יותר טצנון לחתוך א״צ מיהו הבשר, יא דם ובולע מפליט דצנון אסור טעם שלא זמן כל אבל

 בכותח אסור ב״י אינו בשר בם׳ חתכן אפי׳ וכי״ב ובצל שום צנון וי״א □גי. גרירא וש״ד קישות אבל דסכין בדוחקא בולע כצנון
 יפל שמא דמלחא כד גבי דכותח כד להניח אסור יג. לשבח לי' משוי חורפא א״בי ש״ג בסכין דמפסיק חלתית כקורט דהוי

 בעיניה. איתי׳ במלח אבל טעם, יהיב ולא בתוכו נמס מעט נופל אי דאף שרי, דחלא אבל בבשר, וישתמש המלח אל מתוכו
 האש מן שנטל בקדרה פלוגתיהו גבר. תתאה א׳ ושמואל גבר עילאה א' רב צונן לתוך חם אסור ד״ה חם לתוך חם יד אתמר

 מפליטו העליון מהמם ההיתר או האסור שהוא בין חם התחתון אם גבר תתאה והלכה טו בו שהי״ם כ״ר מחום חם עדיין וא׳
 אינו היתר או אסור עליו שנפל רותח בצלי כגון רוטב שם אין אם אבל האסור, כנגד ם׳ צריך בשול מ׳ שאסור וכיון ומבליעו,

 אידך תני׳ קולף. צונן לתוך חם אלא בלע? ליח אדמיקר מדיח, צונן לתוך חם אסור, חם לתוך צונן תני׳ נטילה. כדי אלא אוסר
 דליכא חם בשר בו שנפל צונן חלב גבי אשמועינן וטדלא קולף. צונן לתוך חם אסור, רותח לחלב שנפל צונן או רותח בשר

 חלב בדליכא כ״נ אלא בצלי אוסר אינו לחם צונן או חם לתוך חם ודאטרינן טו. שרי לטקלף דא״א כיון ש״ט דאסור, לטקלף
 של שמנו או כחוש חלב הוא ואם אונו, מראש אפי׳ אסור בחלבו שצלאו גדי יז כד׳ בכולו מפעפע בי׳ אית אי אבל שומן, או

 קולף בירך גיד נצלה ואם בם' משערין בבשול שמנוניתו אבל אבבנ״ט כ׳ הגר"יצ אבל יט . . כ׳ ובהלכות יח, בכ״נ די ג״ה
 .נטילה בעי דבצלי כתבנו וכבר צונן, לתוך חם אפי׳ קליפה בעי צלי הרב כ׳ דלקמן דוקא לאו הגיד עד והאי לגיד שמגיע עד ואוכל

 האסור גם כחוש והאסור שמן ההיתר חתיכת ואם מפסיק. דקרום כ כולה אוסר אינו דטפעפע אע״ג שלה בחלב כוליא בשל ואם
 שצלאו שמן בשר אפי' כא, טלתא ריהא דאטר מאן חוינן דהא כולו, ואוסרו בהיתר ויוצא האסור ומפטם דאזיל לשטן נחשב

 מסתבר מהדדי דמחממי היכא ט״מ מלתא לאו ריחא אלא הבא דלקיי״לן ונהי מהדדי, דטפטטי ט״ט אסור, כחוש נבלה בשר עם
 כג. מצלי מליח דחטיר ס״ד לרבינא דחזינן טשערין, בם' ושומן חלב דאיכא כל הכי דינא נטי במליחה רבותא ואמרו כב. הכי

 רוטב כאן שאין כיון בהיתר, האסור שנוגע במקום מקום נטילת צריך מ״ט בצלי ם׳ דצריך דיכא רכל מבשול, צלי חמור א׳ ובדבר
 התחתון שאם חם, תתאר, או חם עילאה בין חלוקא נטי קיימא פעפוע ובאסור לאסור. הקרוב במקום בהיתר טפי האסור נרגש
 כ״ק, אלא נאסר ואין גובר התחתון פעפוע לו יש עליו המונח חם והאסור ההיתר שהוא ובין פעפוע לו ויש האסור שהוא בין צונן
 תפל והיתר למטה מלוח נבלה בשר אם כד, הכי דינא במליח אף וי״א אסור. הכל ההיתר ובין האסור בין חם תחתון ואם

 התפל אם אבל לטטה, מליח אם כו בכולו אוסר פעפוע דבר מהם בא׳ יש ואם כ״ק, אוסרו כה למטה תפל היתר או למעלה
למטה

אשכול נחל
איירי דלצלי כרש״י לא א בפוסקי׳. ול״מ מליחה ט״י יוצא שבכבד דם שכל לבשל מוהר יהא הגידים כל מוציא אם לרי״ף שנאמר
ט״י יוצא מ״מ כ״א, כריתות גמור דם שבה דדם אט״ג ב כרבני. ומחום׳ לנקבן צריך שצלחו אך בטוף דורידין דומי׳ ודאי וטטמי׳
 וכפי׳ 11 ט׳ ה דם. יחטרב שלא בנחת השומן מטרה ואז הדס כל שיורד טד מניחו פי׳ רי״ף בג׳ קי״ב ד חוס׳. ג מליחה.

 בו למלוח מותר האיך דאנ״כ בו נבלט דם שאין רותח בה לאכול מותר והדיחה מנוקבת בקטרה מלח צ״ל ז .78 לטיל ו חום׳.
מנוקב בכלי רותח נתן אפי׳ ר״הפ וכ״ר בתוכו הבליט מוציא רותח בתוכו נתן אבל להפליט, לכלים מליחה אין נש״ד כך ח הר״אש. ס״ב

דס בליטת אלא בסכין אין אפי׳ באמת מיהו טטס, צ״ל יא הר״ן. וכ״כ י ל׳• פסחי׳ ט בדיט׳. הקיל ורמ״א אסור בו שמולחין
 כשטור טו ט״ו. פסחי׳ יד מספקי. קי״ב חוס׳ ל״ט, ט״ז יג ראב״ד. יב י״ד. יו״ד ם׳ ש״ך וכ״כ חריף בד׳ דס׳ דיחקא ט״י יוצא

 במקום חבל הקליפה, הוכרה צא ומטולס לקלוף שא״א כיון דוקא ח׳ ס״ק צ״א וכש״ך כר״ח, טו מ׳. שבת בו נכוה חנוק של שכרסו
 של שמנו לר״ת יח צ״ז. יו ט״ב. צ״ו חוס׳ כח״ש הקליפה נגד ם׳ צריך כ״ק נאסר ובמליחה ש״ג שמנו שנתבשל ירך כגון שנכרה

 במליחה אפי׳ גיד של שמנו כ׳ ה״ג צ״ל יט טר״אש. אסור נהגו וי״ק מותר שמנו צ״א דאי׳ הטטם אפשר ולרבנו מפטפט אינו גיד
 בג״ה דאמלחו אטמהתא והנהו לגיד שמגיט טד קולף אמר ש׳ דאייתי שבידינו ה״ג ד׳ ומסדור קולף, אמר ש׳ בהג״ה וחמה ס׳ בטי
 אינו טצמו גיד לדידן כ׳ שאח״כ יבבנ״ט, וס״ל שמנוניתו היסר שכבר טצמי, בגיד אלא איירי לא כ״ז דס״ל נראה בכולא, אסרו דלא

 פסחי׳ כא ומליחה. צלי בכל מחמרינן אנן ק״ה ט׳ צ״ז, חים׳ כ דמפטפט. חלב משוס ודאי וטטמי׳ במליחה, אף בס׳ שמנונית אבל אוסר
 לר״אש מיהו ור״ן, רשב״א מצלי דגרט מסתבר לא צ״ז רבינא דאחוחב אט״ג כג דחילק. טפר״ח חס התחתון אס והיינו כב ט״ו.
 דמפטפט. כלל אמרינן לא במליחה רא״ה וכ״ד ראי׳ אין לטיל רבנו וכ״כ מצלי גריטה דאתיחב דכיון נטילה וצלי בקליפה מליחה שס״ל

 שומן. הוא אפי׳ ממנה בולט ואין בחפל מבליט המליח לטילם לתחתון טליון בין חלוק אין במליחה חולקין ור״אש חוס׳ רשב״א כד
אמרינן כחוש והאסור שמן למטה מלוח ההיתר אס אף ק׳ משמט כו גבר. דחחאה אט״ג קצת בלט לי׳ דמיקר דטד מטטס כה

ההיתר
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 טרפה בהדי׳ שהוטה ב׳ אטלח ואי קצת. בלע לי׳ דמיקר עד אלא גבר דתתאה פעפוע בו יש אפי׳ כ׳ק אלא אובר אינו למטה

 דשניהם שומן יש אם כולה או כ״ק ונאסר בולע׳ טרפה של א ציר בולע', אינה פולט׳ שחתיכה זמן כל אטרינן דם דלגבי ג אע
 נגעי בפליטתיהו אלא ב ז׳בז שנוגעין איירי לא מותר תפל טמא עם שטלחו טהור דג כברייתא ודאמר׳ חטים. כשניהם מלוחים

 ובתר דמן לפלוט קדמי קרמייהו דרפו כיון כ״ק אסורי' הדגים מנוקב בכלי זע״ו שטלחם ועופות ודגי□ .פליט לא תפל הטמא ואי
 בבני דם טחזיקין אין — ד. . . תקנה יש תפל הדג׳ ואם . . ג רבותא אמרי עליהם הקשקשים ואם מעופות, דם בלעי דנייחי
 והריאה הלב ובן דם, מ׳ קטנים חוטין בו נראי׳ השומן שהוא גופא כנתא אבל ובקיבה, ובכרם החלב שסביב בדקין כלו׳ טעים,

 גם דם בהם שאין דבמקום בשר שאר עם לטלחם ומותר למלחם נהגו לפיכך דם, מחויקין טעים בני שעל שומן וכן מליחה יכין צר
 אם אלא אסור הבשר שאין ו י״א אסור, דכלי גם ה אסור דהבשר שא״ט בכלי מלח ואם מניהו. משרק דדם בולעים, אין

 בתוכו הדם ובמבושל כבוש והוי בבשר ונכנס רותח שיוצא אסור בכלי ציר או דם שג׳ משעה ולענ״ד מליחה, שעור שם שהה
 למטה הציר דוחק דמחמת אסור בציר מונח שאינו המלוחה החתיכה של העליון חלק שאף לן וחזי מליחה. ע״י עוד יוצא ואין

 והדם א״ט, שהכלי כיון למטה לזוב יכול ואינו המלח ע״י טט״לט עצמו פרש וכבר למעלה גם הדם מתעכב מכלי לצאת יוכל שאין
 נתעורר לא דילי׳ שדם במליחה, תקנתו מלוח לציר ונפל נמלח שלא בשר אבל בכ״ט, שני׳ מליחה ע״י וא״י בחתיכה מתקשה

 בציר המונח חלק אלא לאסור אין מלוח דם לציר ונפל והודח שנמלח בשר ואפי׳ שבלע, ודם דמו מוציא אח״כ מלחו ואם לצאת,
 בדם אלא אחר דם פולט דידי׳ דם דפלט אגב אמרינן דלא רבותא ואמרו !. למעלה מפעפע דם דאין לציר שחוץ מה ולא

 צליתו מחני לא דצלי ברותח או בטליחתו מונח בשד על בעין דם נשפך אם אבל משרק, זה דם וצלי׳ מליחה ע״י ציר עם שנפלט
 אחר רב זמן דעדיין עלי', פולט׳ שעלי׳ ח ועדיין דם לפלוט פוסקת דראשונה אע״ג חתיכה ע״ג חתיכה למלוח ומותר ה ומליחתו

 טריד בעלמא כד׳ כלל בלעה לא ציר שפולטת ומן שכל ואפשר מעליונה, שקבלה הדם פולטת זו ואגב ציר פולטת מליחה שעור
 ואסור באיברים דם ומבליע הבריות וגוזל הבשר מכביד זה הרי נפשה שתצא קדם ש״ב מפרקתה השובר ט. בלע לא למפלט
 דהא א״ד י״י. ומדיחו י״י וטולחו מב״הש בשר חותך יא נפשה שתצא קדם מבהמה לאכול הרוצה י באומצא מיני' למיכל
 הבהמה דלפעטים ול״נ יב, נפשה תצא וראי ומליחה להדחה שצריך בזמן שת״נ עד ימתין מאי לקדרה דאי לצלי, אפי' י״י טולחו

טיירי. לקדרה והכא ל״צ ה״ג לצלי מליחה ל״צ דאסטיק דאוטצא היכא וכי רב, זמן מפרכסת

אסור. תערובת וה׳ הנשה גיד פ׳
על הבשר שיהא דבעינן עגול כף לו שאין מפני בעוף נוהג ואינו ושמאל ימין בירך ובחיה בבהמה בכ״ט ניהג יג הנשר. גיד

לחוטרא. בתרוייהו׳ ואזלינן תיקו, מהו עגול ולא לבהמה ואי׳ ועגול לעוף לי׳ אי' ד״י בעי כף. דליקרי היכי כי עגול העצם
טו הגר״יצ וב׳ לשטתי׳. ור״י יד לשטתו ר״מ והלך חי ט׳ בבן ומחלוקת מותר, וחלבו בשליל נוהג אינו א׳ יהוד' ר׳ בשליל ונוהג

ר״ט בשטת במתני׳ רבי מדסתם א״ל מיהו טז. כדתני׳ הוא ר״ט בשליל דנוהג משנה דסתם וחלב, בגיד כר״י הלכה הלכות ובי׳
 חלב אבל כ', סתטא הירך דכף שומנו עם לנקרו וצריך שליל הנקרא אמו במעי שנמצא בעובר נוהג ג״ה הגאון וכ״כ כותי׳ הלכתא דס״ל
הדין מצד גיד של ושטנו יז. . . מאשם ותו יולד, כי וכ״וע שור שכ׳ שיולד עד שור קרוי ואין כ׳ וכ״וע שור חלב דכל מותר שבו

טותר
אשכול נדל

 מפטם שאמר מפיסקי' לא׳ מצאתי ולא מלוח, התחתץ והיתר שמן התפל הטליון האסיר אס וכן לאסור, לי׳ מפטס התחתון ההיתר
 אס בלט לי׳ אדחיקר במליחה גס דאמרינן בסמץ רבנו שכ׳ ובמה למטלה. שמן והיתר למטה מלוח האסור אס לקצת אלא במליחה
 וטהור תפל טמא קי״ג דאחרינן והא זה, לישב יש חולקים(, ור״אש )ורשב״א חילי בכל לצלי מליח דחשוי כר״ן והוא תפל, התחתון

 ומי׳ש הג״א. וכ״כ ניגט׳ צירן פליטת אלא ז״בז נוגטין שאין דמיירי לקמן ורבנו הר״ן ת׳ כ״ק בלט אדמיקר אמר ולא מותר מליח
 דבסי׳ צ״ט לאסור מפטס דהיחר טפל שמן והיתר מלוח כשאסור במליחה אמרינן לא נחי לב״י כ״ח ס״ק וק״ה ט״ז ס״ק צ״א הש״ך

 תפל והאסור למטה מלוח שמן היתר אס אחרינן דלא )וטטס דחפטס לח׳ שמנה וכשרה למטה מלוחה טרפה אס כ׳ ד׳ סטי׳ ט׳
 דא״כ ב ר״ן. ־אור׳ וט״כע הוא גחיר רוטב דבבשול במליחה, היוצא והיינו ציר לאסיר הטמאיס כ׳7 א ק״ה(. טב״י חפטס לחט׳

 חלוחיס ה־גיס אם ור״ן רבנו לדטת קליפה. במקום שהס ג ק׳. ובעי קצת בלט לי׳ דחיקר טד אחרינן ולמטה תפל באסור אף
 לא שנמלחו הטופית טל מונחים הדגים אס וכן ז׳ ס״ק ע׳ ש״ך התפל מן יונא אינו דס כ״ק? נמי יאסרו ז״בז ונוגטי׳ תפל וטופות
 נחלחה שלא חתיכה כמו שקבל מה גס יפלט דידי׳ דס דכשיפלט אותו שחולחין ט״י אולי ד למטלה. מפטפט אינו ש־ס נאסרו

 החתיכה אפי׳ ז כרסב״א. ורבנו אנברגלוני, ו ט״ב. וקי״א קי״ג ה ט׳. רמ״א כמ״ש לחלחה תקנתה חליחתה קדס לציר שנפל
 דר״ת טעס שכ׳ י״ג פג״ה וער״אש שריק משרק בטין בדם חצינו לא תום׳ ח צ״ו. תוס׳ שש לבא יוכל האוסר שאין כיון שחנה

תקנה מהני מנוח ציר טליו ונפל נמלח שלא בשר לחה לדידי׳ וצ״ט בליעתו, בשעת מיד דנכלט היכא אלא כ״ם כבולעו אמרינן דלח
21 ט׳ קי״ג אפשט׳ דלא אבעי׳ י קי״ב• תוס׳ ט מיד. מפליט ל״ב בציר לחלק ויש מיד, מפליט אינו דהא רבני, כח״ש לחלחו

וטעון תאכלו בבהמה כל נאמר לא חי ט׳ בבן דס־׳ל יד וצ״ב. ט פ" ט״ד חילין יג רשב״א. יב .36 ,35 ט׳ יא רי״ף. וכג׳
 ס״ל לרשב״א (כר״י ס״ל שבגיד ברי״ף כ״כ מפורש אינו צ״ב, דף טן המקשה. ב׳ פ׳ טו מותר. וחלב גיד לכ״ט במת אבל שחיטה

 לכ״ע דקשה לזה, והכרח מיתר. אחו בחטי חי ט׳ בן חלב דאפי׳ ט״ב צ״ב ותום׳ ט״ה מאשם, למיד לנו שיש ר״ל אולי יו בשליל. ניהג
 ולחה בבהמה מכל דחתני׳ לתנא חותר חלבו נחי חי ט׳ ובן בהמה, מכל דחתרבו חותר וחלבו גידו חדשיו ל״כ אי או מת נמצאו

 אלא טצמה, הבהמה וגיד כחלב וגידו שחלבו חי, ט׳ בן וגיד חלב חרבינן הוי לא בבהמה מכל ס״ל ודאי אלא אסור, גידו יהא
 בנהמה, בכל נכלל בפ״ע חיות לו שיש חי ט׳ שבן ראי׳ אין גיד לטנין אבל נחי, אכילה לענין אנורינן הוא, חלב דלאו באשס מדחזינן

 ודוקא
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 מדרבנן אסור לבשר סמוך חיצון עליו, חייבין ב לעצם סמוך הפנימי הם גידים ושני א. אסור בו ונהגו קדושי׳ וישראל מותר
 אי מיהו הוא דברי׳ כזית בו שאין אע״פי עליו וחייב בלבד הכף שעל אלא תורה אסרה ולא ג שהם בכ״ט אחריהם לחטט וצריך
 וצריך אסור שטנו אבל ד דאבבנ״ט דקיי״לן אוסר לא שנתבשל ג״ה אכילה. ביה כ׳ דלהכי חעכא"וא, ויתים הרבה ביה איכא

 לא שג׳ כ״מ אבהו דא״ר ו שעה כל פ׳ כד׳ א״בה וג״ה בס׳. אטעמא למיקם וליכא שא״מ או דמ״בט ה כט״ש לבטלו ם׳
 ופריך הותרה, וגידה היא נבלה כשהותרה ומשני בתוכו, וג״ה ירך לנכרי אדם שולח דתנן מהא ופריך. במשמע נטי א״הנ וכו׳ יאכל

 של ג״ה האוכל דתני' ר״ש אבבנ״ט מ״ת וטשני נבלה, בכלל אינו אבבנ״ט לט"ד אלא נבלה, בכלל והוי בגבנ״ט יש למ״ד הניחא
 וטתני׳ א״בה ג״ה כדקיי״לן אבבנ״ט אי אבהו לר׳ אלמא כדתני׳. א״בה דג״ה נטי ום״ל פוטר, ור״ש ז ב׳ טהייב ר״י טמאה ב׳

 ולא אכילה אסור יאכל לא דס״ל כחזקי' אלא הלכתא לאו דר״א שאומר טי ויש אתי׳. כר״י בתוכו וג״ה לנכרי ירך אדם שולח
 ט; כר״א טובא בדוכתא דתלטודא סתמא מיהו ח בתוכו וג״ה לנכרי ירך אדם שולח מתני׳ דטייתי הגר״יצ מהל׳ וכ״נ במשטע הנאה

 מכירו ואין בגידין שנתערב וגיד )חסר(. י לר״ש דוקא נבלה בכלל ליתי׳ דלהכי דאבבנ״ט בטעטא דגיד א״הנ דתלי הא לן והוי
ל״ב

אשכול נחל
 גידו ט׳ בן כר׳מ שפ׳ ולרמב״ם כמ״ש. ס״ל חותר וחלבו בשליל נוהג דאמר פ״ט דחתני׳ תנא אבל ט״ב ק׳ כן אמרינן לר״י ודוקא
 בבהמה מכל כר״י אמו בשחיטת דמוחר אע״ג וגיד, חלב ליקרא גרמו רזדשיס ס״ל כר״מ ע״ה, דף ר״יו, דס״ל משוס אסור, וחלבו
 מודה דר״יו ורזים׳ רש״י ולפי׳ הרמב״ס. על מ״ש מישב ס״ד בסי׳ ונ״י דאמו, וחלב מגיד עדיף לא אבל אבמ״ה מידי להוציאו היינו

 דשליל וחלב גיד לרמב״ס אף כ׳ והס׳ דחקי׳. כולס והישובי׳ ליקרב, מאשס ר״ל לי׳ פריך מאי קשה מיתר שחלב אס בנשחטה
 ודף ג״ה ר״פ כחום׳ וכשב שור חלב נקרא לא ט׳ מבן דפחוח דוקא, בחלב ולענ״ד ט׳. בבן אלא ל״פ דר״מ מוחר, חי ט׳ בן שאינו

 שור חלב כשנקרא כר״יו דס״ל רמב״ס אבל ח׳, בבהמה כל בכלל דהכל כר״י דסברי ט׳ בבן אף תתירין לשטתיהו וחוס׳ ע״ב, ק׳
 הגאון דברי וכ״ת אסור נמי ח׳ בבן בולדות ד״ה ע״ב פ״ט תוס׳ כמ״ש יצירתו משעת דחל גיד א״כ עליו, חייב ט׳ בן דהיינו וכשב

 אנמח אסיר, חדשיו כלו ואי מותר מת ט' או ח׳ בן שליל חלב חא״אס פ״ז הרמב״ס וכ״כ כ"׳ סתמא הירך "כף אשכול שהביא
 בכלל ש״מ הילוד, כדס דמו אס במעי נמצא שליל ובפ״ו מותר מת בין חי בין שליל ומצא ב׳ השוחט כ׳ ופ״ה ח׳ בן אף שליל בכלל
 לר״מ ח; בבן אפי׳ בגיד ור״י דר״ת פלוגתא דלדידי׳ לא, או כל״ח בין חלק ולא בשליל נוהג גיד סתס כ׳ בפ״ח אבל ח׳ בן אף שליל

 בפ״מ וברמב״ס מדקתני, והא וד״ה בולדות ד״ה ע״ב פ״ט תיס׳ מ״ש בזה ומיושב בבהמה. מכל מותר ט׳ בבן אפי׳ ולר״י אסור
 אפי׳ תוכח גמ׳3ד וקשה צ״ב כבגת׳ דגיד אשמנוניח מותר חלבו ומפרש שליתותו קודם בבהמה הנמצא עובר הוא שלינ ג״ה ר״פ

 ומאידא׳ ח׳, בבן אף טהג אלא החלב, כדין חי ט׳ בן כשנגמר דוקא לאו בשליל נוהג גיד דבכלל למימר דבעי נ׳ לכך חי. ט׳ בן
 ר״מ )ומ״ש מותר וחלב גיד חי נט׳ אפי׳ ולר״י מותר, חלבו במת מודה נמי דר״מ חלב, לענין היינו חי ט׳ בבן מחנוקת בגת׳ ר״א

 משטח אסור לר״מ גיד אבל בזה(. זה תלי׳ לא שחיטה, בטי דלא כמתני׳ וס״ל חלבו דאוסר לר״יו לרמב״ס ס״ל שחיטה, דטטון לשטתי׳
אמו בשחיטת אלא שרי ולא אתי בהדדי וטומ׳ גיד אסור התס לקאמר בנפל, גיד אסור יש ט״ב ק׳ לתום׳ ס״ל לר״י )ואפי׳ יצירתו

לר״י אמו נש׳ היתר לו שיש ר״ל חל אינו רשב״א סי׳ בשליל, נוהג שאינו כיון אמוקדשין חל לא גיד אסור לר״י ג״ה ר״ס ודקאתר
ס״ל לא שבידינו תום׳ ובטלי גיד, לענין ולא חלב לענין דוקא לשטתס שהלכו הושעי׳ דא״ר הא תום׳ ב׳ סברת שכ׳ ברשב״א ועי״ש

צ״ע. מ׳ בן בשליל נוהג אינו לכ״ע בש״ע ומ״ש ח', בבן אפי׳ לדידי׳ גס נ׳ בשליל, גיד נוהג נמי לרי״ף דלראשוני׳ וכיו! ט״ב( צ״ב ע׳ כן
 דחזי ושמואל לו משנה ס׳ ג סמ״ג. בשס וב״י מא״אס פ״ח הג״מ אמצטי, בטצס אף הירך בכל פושט ב צ״א. וכר״ח, כר״ת א

 כ״ב. פסחי׳ ו בס׳. דגיד שמנונית כגון אטעמי׳ למיקס דליכא ת״במ ע״ב צ״ז ג׳ ורי״ף ה״ג 77 ד׳ ה צ״ט. ד טי״ש. פיולי נבר
 ולא דוקא יעקב לבני )ר״ל ק׳ חולין בב״נ נהג שכבר לדידי׳ חמור אסור שהוא טמא על חייל גיד וס״ל דיבבנ״ט טמא בשר משוס ז

 לר״ש. פטור לכך דאבבנ״ט ליכא טמא בשר ומשום ק״א חולין כדיליף בטמאים א״נ ולדידן כ״ב( ופסחים ק״ב חולין תום׳ ב״נ לשאר
 יהא לא חמץ ל״י שנ׳ שא״בה לחמץ מנין חזקיה א׳ כ׳ כ״ש ובפ׳ אבבנ״ט דפסק אע״ג ח בטמאים. דנוהג כר״י פ׳ שה״ג ותימה

 שראיתי כ״פ. אולי י כר״א. אשי רב קי״ד חולין נ״ו קדושין מ״א ב״ק ט לט. חילין כתום׳, ולא ג״ה פ׳ ר״אש וכ״ד א׳ היתר בו
 במתני׳ קי״ג בחולין ק׳ ועוד לנכרי, ומכור בכלל דלמא מ״מ ואכלה׳ אב״ת נגר נבלה כ׳ ל״ת בכלל ג״ה אין אבבנ״ט דאס נהי מקשי׳

 מכור או נגר בו שייך נבלה משוס שאסור כל י״ל ה״נ א״כ גדי, ל״ת שייך נבנה משוס שאסר כל בח״א, גדי נ״ת וגו׳ נבלה כל ל״ת
 בה( לטמאה ל״י נ״וט ע״ב ק׳ חולין בנ״ת, שישנו כל מ״ג ודף חמץ, נ״ת מ׳ שאסור כל ל״ה פסחי׳ כה״ג נש״ס )וטובא לנכרי
 סיפא א״כ סלל, ל״ל דהא כולל דנבלה אע״ג עליו חל נבלה דחין נבנה כל נ״ת בכלל גיר אין דבאמת הכי ל״ל לר״ש מיהו

 למי אגיד נבלה כל ל״ת פ״ח, רמב״ס ב׳, לוקה דנבלה ג״ה האוכל דקיי״לן למאי אבל אגיד, קאי לא נמי לנכרי ומכור לגר דקרא
 בהנאה. מותר וג״ה אבבנ״ט שפסק הרמב״ס על רשב״א קושי׳ בזה תיושב׳ לנכרי. ומכור נכלל נמי והוי נבלה מ׳ עניו דחייב קחי
 דל״ל לרי״הג י״ל חלב? על דחל נבלה כל ל״ת בכלל ודאי חיתי׳ הא ואמאי, נבלה, היתר בכלל חלב אין לרי״הג כ״ג פסחי׳ דאי׳ והא

 מיני׳ יליף ע״ב ע׳ ונזבחי׳ ל״ז חולין רש״י כמ״ש תאכלוהו לא מאכול נפיק דחל למוד דעקר נבלה על חל אינו ק״א חולין כולל אסור
 כחזקי׳ אבהו־ואנן לר׳ דוקא הוא נבלה בכלל ולאו דאנבנ״ט אף כ׳ צ״ג בחולין שר״אש הרמב״ס לישב יש ובא״א מטמא. חיה דחלב
 ודחי אלא דאו׳, חשנ״ב הש״ס בכל ואעפ״כ ר״מ לגבי כר״י וקיי״לן דאו׳ לאו חשנ״ב לר״י ס״ל אבהו לר׳ בפסחים תסקיק דהא קיי״לן

 א״שבת בכל א״הנ יליף למה אבהו ר׳ על להקשות וים מאותו. ויליף דאו׳ חשנ״ב נמי לר״י דלדידי׳ כחזקי׳ אלא כר״א הלכה חין
 בפ״ח קשה נתי הרמב״ס ועל ר״י, ושביק חבהו כר׳ תנין הנאה ג״כ אמר קי״ד חולין אשי ר׳ ותו כר״י? מאותו ולא כר״מ מנבלה

 והוא דאו׳ לאו חשנ״ב ולר״י בחכירה, ולנ׳ בנתינה דוקא לגר כר״י פסק דעכ״וס ונפ״י לר״י, רליתא כר״מ מננלה ח״הנ למד חח״אס
 וזה א״הנ, תנבלה דלמדנו מביא תשנה ובאותה ח״בה שחשנ״ב דאותו למוד מביא קדושין פ״ב סוף ובפ״ת דאו', דשחיטה פ״ב פסק
 ר״ס עסר״ח בחורה מפרש שאינו דבר ע״כ כ״נ מדבריהם, הנאה דשחיטה נפ״ב מ״ש תטעה )ואל ככתבן דברי׳ דאמר לר״י אינו

ק״א 11 ח״ג
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כדב׳ ברובא וליבטיל בכ״ט כדאמרינן בתרי חד האסור בטל חשובים שאינן דברי׳ ושאר באלף, אפי׳ א בטלה לא דברי׳ ל״ב,
טטשו ולא דטעטו לבטולי, ס׳ בעינן טעטא דיהיב א״ט אי בלח לח אבל ג ביבש יבש כשנתערב ודוקא ב להטות רבים אחרי
 כד' ם׳ דבעינן אמרו ורבנן בטל ברובא ט״הת טעטא דליכא בטינו אבל ד׳ לקי נטי מלקי בכא׳יפ כזית בי׳ אי׳ ואי אסור מ״הת
כגון ה אטעטא לטיקם דליכא וט"בט בקפילא, דאסורא וטבשא״ט כהן׳ לי׳ טעם דהתירא טבשא״ט בטעטא, ר׳ אמרי רבא

ענבים שרה שאם ל״י ענבים משרת וכל תורה טדב' כעקר שטעם ולמדנו בס', קפילא וליכא מבשא״ט נטי אי דג״ה שמנוניתו
 וילבנו יגעלו ז יום באותו שהשתמשו שהכלים מדין בכלי קב״ה צוד. ולכך הב לכי דן אתה ובכאן ו ה״ב יין מעם בהם ויש כמים

 להוציא
אשכול נחל

 זבמיס נ״ד קדושין ק״ד, שבח ט״ו, ברכות רבות במקומות ל״ק דאו׳ סשב״ע ר״י דס״ל מ׳ נח״כ כ״ב בפססיס תיש׳ שהמסו ומה ק״א
 עד במשמע א״הנ ל״ת דאמר כדר״׳א מנין בהנאה אר״א קי״ד בתולין מהתא. במדא ונ״ל דרבי׳( הא דידי׳ הא מחיץ וש״ד ע״ט

 בפסחים מתקם ורש״י כאן, מהקן והתום' בפסחים כתובות אין אלו תיבות ד׳ במכירה, ולנכרי בנתינה לגר כמבנה שיפרט
 שפיר ילפינן לר״י דאף נכתבו, בכוון אומר ואני מנבלה. למילף ליכא וא״כ ככתבן דברי׳ דאחר כר״י בזה התום׳ וטעם לא, וכאן

 מנס, ח׳ אסור תחנם מלא דיליף ל״י על חוס׳ תמהו כ' דבע״ז הוא, יתור לנכרי מכיר או דמ״ש א״בה, אסירין שאר דכל מנבנה
 וממילא במכירה, ולא במתנה דוקא חתננה לגר וקרא תחנם מלא ילפינן הנס דאסירח׳ ונ׳ אסור? דבנתינה לנכרי מכור מאו ח״נ

 או למכתב ול״ל חהנס מלא ידעינן לנכרי הנס ואסור בהנאה תירה אסרה לא דהא במכירה דוקא לנכרי גר דליכא היכא ידעינן
 לגר( ראוי דנעינן מותר מעיקרא דסרוה ולר״מ לנט״לפ לר״ש ס״ז בע״ז צרכינן חתננה דלגר מנבלה, למוד עקר לכ״ע )יזה לג׳ מכור
 ללמד אלא לנכרי מכור או ל״צ מ״מ ככתבן דדברי׳ לר״י אף ולפ״ז א״נה, אי שאר אגל למכיר, מותר כאן לומר ככתוב נא וע״כ
 אלא ל״צ במכירה לנכרי דפרט (במכירה ולנכרי בנתינה לגר בנבלה שפרט כדרך א״הנ דילפינן ר״א מ״ש וזהו אסורין, בבאר א״כנ

 אמרנו הא מגבלה, למילף ליכא ר״י לשטח לר״א בפסהיס דפריך והא לר״י. מפי׳ אבהו דר׳ ילפותא וא״כ א״הנ, א׳ דבבאר לאיריי
 דוקא אומות אז׳ לרבנן בהס תתהתן לא תהנס לא בתר דכתיב קרא אי׳ ל״ו דבע״ז ה״ט לנכרי? מכור מיתיר למילף נוכל לר״י אף
 ושאר לאו איכא בז״א לומר ונוכל ש״א( לרבות מאד )ודמקו אומות אז׳ דוקא ה״נ בריח ול״ח תהנס לא א״כ כ׳ ע״ז חוס׳ וכי קאי

 לא דס״ל ל״ו בע״ז לר״ש לאפוקי במכירה, דוקא לג' חכור או לכתוב צריך ע״כ וא״כ אסור, הנס שח׳ לנכרי חכור תאו למדנו איתות
 א״שכח דכל חיני׳ למילף ואיכא הוא יתורא לנכרי חכור או מחילא חהנס, נא ה״ה א״כ אומיח כל על כתובים הנך וכל התמתן

 דק׳ טעמי׳ דדרש קהי לשטתי׳ המסירים כל לרבות ר״ש דדרש הא כ׳ ס״ס קדושין דחוס׳ ר״י היינו אר״ש דפליגי רבנן והנה .א״נב
 דר״ש, פלוגחא בר ר״י אבל אומות, שאר לרבות אלא יסיר ולא לומר קרא ול״צ נע״ז טפי דאדוקי אותות בז׳ דאסור ידעינן ומסברא
 לא בכלל וליתנהו תתמתן לא בכלל ליחנהו אומות שאר א״כ ס״ס, קדושין חוס׳ כמ״ש ט״דק דרש דלא ק״טו, ב״ת כ״א סנהדרין
 לר״א לאפוקי מנבלה, למילף ליכא לר״י בפסמיס דאמר ונימא אסור, מנס דת׳ לנכרי מכור או לכתוב ח׳ צריכה ע״כ לכך תהנה,
 תה במכירה לנכרי בנבלה הכ׳ חדפרט אסורים בש׳ א״הנ לנ׳ חכור חאו בפיר יליף מ״מ ככתבן, דבריס כר״י דסנר אף במונין
 אומות בכל וכו׳ תתמתן לא דפסוקי׳ כר״ש פסקו דא״ב פי״ב ור״ח ״ב9 סנהדרין ורש״י א׳. שחתנה תהנס תלא כבר דנחדני יתיר
 ואעפ״כ ככתבן׳ דברי* פסק ושפיר אומות בכל נחי תהנס לא א״כ אוחוח( ב׳" דוקא כרבנן דפ׳ ע״ז ויבמות כ׳ ע״ז ס׳ כח )ולא

 לגר התיבות רש״י חומק חנבלה למילף ליכא דלר״י בהדי׳ דאחר בפסהיס ולהכי לסשנ״ב, מיותר ואותו חכור מאו חנבלה א״כנ נחדנו
 מדפרט מוכה ח״ח ככתבן דברי׳ א״א דאפי׳ אמר פהלכחא דר״א הגרסא, חקייס הכי וטרי שקל דלא במיכין אבצ בחכירה׳ ולג׳ בג׳

 מ״ש בזה מיושב אמיתה. אל אשה משולבות מעתה עליהס שהקשינו הרמב״ס הלטה וכל ה״בה, מ״שגח בבאר בחכירה ננכרי
 קרא לר״ח ס״ל הזקי׳ ע״ב כ״ב רש״י כמ״ש ל״ק )חר״ח חנבלה יציף ע״כ א״בה ג״ה דס״ל מד״ש צהזקי' ור״ש ד״ה חוס׳

 מ״כ דר״ש כרבנן ס״ל והוא א״הנ, א׳ בשאר ללמד לנכרי מכור או מיותר לר״ש מודה הזקי׳ די״ל דנכרי( לח׳ דגר נ׳ להקדים בנגנה
 וביצה ע״ב זבמי׳ וק׳ צ״ט מולין ב י״ג. ומטת ק׳ מולין א לנכרי. א״ח וצריך אומות בשאר מנס ח׳ א׳ ללמוד אין חסנס מנא

 ס׳ דא״כ אלא כמהרש״ל, במינו דוקא י״ל ודאי מסנהדרין ילעינן ואי בטיל. דמ״הת יו״ד ס״ק ק״י ש״ך ר״הס כ״כ בכא״ח ואפי׳ ג׳
 טעם וליכא נכא״ש שנתערב חמשו אבל בכא״פ וחמשו טעמו דוקא ס״ז בע״ז וכן פ״מג, כת״ש ע״ד עילה לא וזה חהני לא נמי

 בחרי מד ביבש יבש ח״במ דוקא כ׳ וש״פ ור״ן שרשב״א איירי תורה מדין דרגנו ונ׳ ביבש, חיט נשאיט אף קנת ח׳ ג נטל. ח״הת
 ע״ז ד טעס. ויתן יגשלס שמא ס׳ בעינן ביבש גס בשא״מ אבל בטיל, ברובא ח"הח בבשול באף יבשלס שמא לחימש דליכא נטל
 נתערונת דאיכא דקאמר וסייג מ״ד, פסאי׳ ו רי״ף. ג׳ צ״ז חולין ה עתיס׳. ח״הת אסור אסור חמש ונא טעמו מ״ש וס״ל ס״ז

 דיניף וי״ל לכחס׳. אסרה רננן אלא תורה ל״א ונט״נפ פגמה ב״י דשאינה יומא נח ק׳ אלא אסרה דלא ז ל״ס. איר יין, רביעית
 והדר פורתא, פגמה נמי יומא בת וק׳ ל״ח, ע״ז חותר, נט״לפ דנכ״הכ הוא מדוש ג״ע דאמרי דר״ע כרבנן ממשרת ט״כע תחלה
 תורת בטלה א״כ מיני', ול״ג מדוש וג״ע פגמה נמי יומא בת ק׳ באמת אי לרבנן דקשה ולק״ח נהגעיל? ת׳ ציה ט״כע דח׳ קאמר

 נעשה יוס כל צ״ז זבחיס ומ״ש קי״א דר״א וסינכא בנ״ט, בשל ואס ח׳ ינשל לא נשר נה שבבל ק׳ צ״ז ברייתח נפרש ואיך סגעלס
 לא אי רבנן, אתרו כך אלא ארבנן? פליג וכי פגמה דלאו יומא בת ק׳ אלא לא״ח דאמר ר״ה ועוד אתי׳ כר״ע כילס וכי געול,
 דאף הוא דחדוש סברא עוד נו דיש למילף, ליכא דחג״ע נעין, אסור אלא תירה אסרה דלא הוא סנרא ט״כע, ממשרת ידעינן
 סנרא יותר שמענו נא שעדיין בנ״ע דנרי׳ נ׳ שמצינו וכיון מותר, נט״לפ נלמד ומננלה פורתא פגמה ח״ח לבנת הטעס סרוג

 פוגס נעין ונאסור בקדרה, נעין באסור כאנו דהוי מדוש ליכא ג״ע א״כ ממשרת ט״כע דידעינן השתא אבל הוא, מדוש למיתר
 ס״ח, ע״ז כאוס׳ תקרי פגס נתי זוטא פגס דהו״א מדין בכגי הגעלה לפרש ת׳ הונרכה ומ״מ דאסור, פשיטא הרנה ומשביח מעט
 נח ק׳ אנא תורה ל״א מא״אס פי״ז לרמג״ס מקשי׳ וראיתי רנט. ד׳ שרירין ונזה ע״נ, ס״ז נע״ז התמוהים חים׳ דברי יוגנו ועפ״ז
 לוקה שנתוח אע״פי כבמ״פ יש אס מודה הרמב״ס מיהו ע״ג, צ״ח חולין כרש״י דס״ל ונק״ח דאו׳? ט״כע הול״ל א״נ כר״ע, יומא

כמ״ש
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 ב דתני׳ מהא ראי׳ מביא ויש א, כבא׳״ס ליכא אפיי דאסורא אטעטא לקי נטי דמילקי דאטרי טרבותא ואיכא הבלוע. להוציא

 דאסור פשיטא בהיתר נבלע ולא לעצמו עוטר שהטעם דהיכא ראי׳ וה ואין טעם, אלא אינו וציר ורוטבן צירן לאסור הטמאים
 ראי׳ טביאי׳ ויש .מדין וגעולי דטשרת כההיא אחר בדבר הטעם כשנבלע אלא לאסור ט״כע אטרינן ולא כשעור, אכל אם ולוקה
 יוצא ואדם סיפא דקתני מדרבנן לטיטר וליכא בחלה ח׳ דגן טעם בה יש אם האורז וטן החטין מן עיסתו העושה ג דתנן טהא

 לטשטע ליכא דאכתי מדעם, לאוכוחי ליכא טהא ובענ״ד ברובו וט״בט בטעטא דטבש״ט התערובת בס׳ דייקינן וטהא בפסח י״ח בה
 ד כזית ואוכל בכא״פ דגן כזית דנתערב דקאטר טעם בו יש דלטא בפסח, י״רו ולצאת עליו ללקות תסגי בעלמא דטעם מיני׳

 אמרו יוחנן ור׳ הונה ורב כרשב״ג, הלכה הילא ור׳ ר״ל וא׳ כשעור דגן בה שיהא עד בחלה ח׳ אינה רשבג״א עלה תנינן ובירוש׳
דוקא התם אטרינן הא בטעטא דתלו ולר"יו הונה ולד׳ כטתני׳ הלכתא לית ור״ה לר״ל והשתא דגן. רובה שאין אע״ג דגן טעמה
מאן ליכא גטירי הלכתא לעונשין דכבא״פ כיון מיהו אלא ו, בחלה לחייב דגן רוב בעינן טינין בשאר אבל ה ואורו בחטין
ואיכא ברוב. בטל ביבש יבש אבל טבשא״ט טשום רבנן גזרו בלח בלח דוקא בם׳ ט״בט ודאטרינן — ז. רוב בעינן ד דאטר

ק״ו דטשנתו וראב״י ור״ל ור״י ט בטל ט״בט ס״ל בתרא דרבא ול״ג ח, ל״ב דט״בט ושמואל ורב ורבי כר״י דפסקו מרבותא
ס״׳ל

אשכול נחל
 כרחב״ס שרש״י כ׳ הב״י אבל דאו", לאו בעין ואינו נכבא״פ אפי׳ משמע שנחוח כגון ממשו ולא טעמו ס״ז ע״ז מרש״י אבל לעיל כמ״ש
 כבא״פ באין ולהכי נבלע אלא בעין האסור אין מ״ד בפסחים ומקפה הבבלי בכיתח שהרי תמוה הדבר ולי עליו. חמה ולח״מ
 שנחערב בפסחים מיירי דע״כ )ועוד דאו׳ לכ״ע בכבא״פ החס איי׳ ואעפ״כ ע״א מ״ה רש״י כמ״ש ט״כע דל״ל אר״א חכמים פליגי

 שפסק מיידי בכריחוח י״ל מיהו בכבא״פ, דמצטרפין י״ב כריתות היא חתני׳ דאו׳ כבא״פ אי קחבעי׳ מאי בעינה דאי נכא״פ האסור
 פרס תוך בעין אסיר של פרורים שנתערבו מיירי בפסחי׳ אבל השעיר את היתר אכילת שוס הפסיק ולא מידי אכל ולא בינתיס
 א׳ אכילה מ״מ כבלע; ולא בעין שהוא דאע״ג דאו׳ אי קמבעי׳ להכי בהיתר מעורב אסור אוכל פרס וכשאכל נכרים ואין דהיתר
 אפשר לכן צ״ק. וע׳ אסור של ממשו אלא כעקר טעם זה אין בשלמים שנבלע חטאת שומן פרש״י ע״ב צ״ז ובזבחי׳ בנתיס( מפסיק

 טעחא היינו החם הו״א מחייב, לא נמי בעין אפי׳ א״כ קשי׳ ואי כבא״פ דליכא נחי מיירי שנמוח מחשו ולא טעמו בע״ז י שפרש' מה
אינו דאפ״ה קמ״ל אסור טעם בהם יש בכולן שאוכל ביצים הד׳ כל הכא אבל אסור טעס בי׳ לית בנחיס שאכל דההיתר משוס
ע״ח. זבחים ה״ה, ירוש׳ ס״ג, חלה ג ק״כ. ב צ״ט. חולין חים׳ א בדוחק. ב״י לישב נ׳ כך כבא״ס האסור גוף שאין מ׳ חייב

 טעס על וסבר ר״ח על דחולק ר״ח לדעת אסיר אכל אס לוקה דכה״ג בכא״פ, כזית בו שיש מעיסה כזית שאוכל שר״ל אפשר ד
 דודאי פרס מחנו אכל אס אלא לוקין דאין ורשב״א כראב״ד דס״ל יותר נ׳ אבל לוקה, כ״וכ ע״כ נכא״פ אסור זיח אס אבל לוקה אין

העיסה, בכל חטין רביעים ה׳ כשיש דקתני בחלה וחייב תנ״ג, ופר״ח מג״א ע׳ כבא״פ שיהי׳ צריך מצה לענין וכן אסור כזית אכל
טעם ים אס האורז וחן חטים חן ע׳ העושה דבכורי׳ בפ״ו הרמב״ס דסחס והא ,פרס כשאוכל אלא לוקין שאין הרמב״ס דעת וכן
 בירוש׳ נחי מפורש כך לא אחרים במינים אבל טעחן כל בו וחתערבין חטין אחר נגרר האורז ה בסמוך. כירוש׳ ס״ל חייב דגן

 לצאת וה״ה דגן רוב בחלה דבעינן נחי לר״יו רבנו מדברי משמע ק׳ ז ה״ה. פ״ג ירוש׳ בברייתא כמפורש ו ה״א. דחלה פ״א
 דקיי״לן דבכוריס ופ״ו דחחץ פ״ו ובראנ״ד בחג״א חנ״ג כמבואר בכבא״ס יוצא להמחמירין דאפי׳ להלכה מכוון זה ואין במנה.

 למעוטי לאו כבא״פ, לעונשין רבנו ח״ש גס חלה. כשעיר דגן שנתערב ולחנה כנא״פ והיינו כשעור אלא לחצה בעינן דלא כרשב״ג
 מכא״ס יותר לחברתה אכילה בין ישהא שלא ובלבד יצא לחצאין אכלן קי״ד דפסחי׳ שעורא, להך ליחא אכילה מצות ושאר דבמצה

 ואפשר תנ״ה ס״ס ופר״ח ואלגזי חלה הל רמב״ן וע׳ רוב שאין כיון חצה ידי יצא לא בתערובת כבא״פ אוכל אס דס״ל אפשר מיהו
 צריך מציה דבאכינח ק״ג מחולין ראי׳ דיש תע״ה חג״א וח״ש דגן. ברובא אלא חייב אינו דבכא״פ חלה על אלא קאי דלא נחי

 משוס מצטרף לא נאבמ״ה חוס׳ ולשטת דחצטרף. חזינן שהבאתי פסחיס דחש״ס תמוה מצטרף לא דיע׳ אף ולראיתו כא׳ לבלוע
 ובין לרש״י בין ועוד חצוה באכילת כן ל״ש ודחי וא״כ מצטרף, לא כאחת לפיו והכניס חלקו אי ואפי׳ אבר שם עליו שיהא דבעינן
 קייחינן א״כ אאנח״ה קאי לא ות״ח מהרש״א לח״ש חיהו חייב, זה אחר בזה אפי׳ דר״יו משחי׳ ואוחרין חולקין אסי ור׳ ר״א לאוס׳
 לרבנן וקשה חוס׳. וכ״כ מדרבנן והיינו בס׳ מ״בח צ״ז ט ק״ט. חולין רש״י ח הרחב״ס. פסק וכך פטור מבחוץ חלקו דלר״יו
 לר״י דאפי׳ 67 לעיל כ׳ רבנו הא נטל דאו׳ מ״במ דס״ל תוכח היכא ג״ה שמנונית כגון אטעחא למיקס דליכא מ״במ רבא בדברי 82 שגרס
 לר״י בדרבנן כ׳ ציר וגבי מרבא זו ראי׳ שמביא רשב״א על ק׳ וכן דרבנן? אלא שאינו הוא בעלמא דזיעא בטיל דגיס דציר מודה

 דשכיח ג״ה שמנונית ונקט מ״בח אסור שאר וה״ה מ״במ הוי בשר דנהדי וכ׳ ג״ה, שמנונית כגון נחי שג׳ בריטב״א וראיתי בטל נחי
 אמר כללא כגון, אטעחא דל״ל ומ״נח אמר דרבא כיון פי׳ ע״כל נס׳ מ״בח אסור כל ס״ל דרנא מ׳ מיהו מתניתין, ני׳ ואיירי טפי

 ברובא ואחרו חנש״ח נטעחא רננן אחרו ע״ט זבחי׳ רבא על רבנו דכונת נראה ויותר בחתניתין. בי׳ דאיירי משוס כגון ונקט
 ובתמורה ל״ב ח״בח לרבא רש״י ס״ל האיך מקשי׳ וראיתי גיד. של בשמנו כדא' משערינן בס׳ בדרבנן דאי איירי מדאור׳ וע״כ מ״בח

 ט״כע דל״ל לשטתו דרש״י לומר ורציתי ל״ב? דמ״בת למוד ול״ל בפ״ע וחזה בפ״ע חזה השעיר וחדס הפר מדס ולקח לרבא אמרינן ה׳
 מ״במ< משוס נאסר בשר אח״כ ישראל בשל ואס בשר בשלו דהס ח״בח משוס אלא הגעלה צריכין היו דלא עכו״ס מגעולי יליף דאו׳
 מג״ע לרנא צ״ח בחולין כ׳ רש״י ועוד חנב, בשלו דעכו״ס משוס הגעלה הצריך ודלחא דאו׳ לכ״ע טכ״ע דב״נח להשיב שיש חלא
 משוס ואף ב"בח משוס אף א״כ פורתא פגמה דלא א״א יומא בת קדרה אפי׳ לרבנן בע״ז דאי׳ מה והיינו הוא דחדוש לחילף ליכא

 מזבח לגבי שקרבין העולין בכל דמן שנתערב ומעשר בטר ליחד נ״ל הס נרבא שס בתמורה אי׳ דהא דלק״מ ונ׳ ניכא. מ״בח
 חולקח דיליף לר״י גס כ״ב מנחות הש״ס פריך זו קושי׳ ומב״ח עולין משוס דוקא דלמא קשי׳ ואי ל״ב, דמב״ח הטעס עקר י״ל לרבא

 חנטלין אין שעולין מד״הפ מולקח דילפי לרבנן החס הש״ס פריך וה״נ קשי׳ ומסיק ועולין מ״במ דאיכא עד רלמא נ״ב דמ״נח חד״הפ
ואיפכא מ״נמ, מ׳ אלא עולין משוס דנאו מרבו קבל דר״י וצ״ל פרוקא, לי׳ אי׳ קושי׳ וכל בקושי׳ ומסיק ות״בח עולין משוס דלמא

 לרבנן 11•



אסור. תערובת וה׳ הגשה גיד פ׳ האשכול, ספר 84
 לזר ואסור לכהן נאכל והורוע האיל עם שנתבשל נויר איל של מזרוע בלח מ״בט בם' לשער אסמכתא ח׳ ומצאו א. דבטל לאם

 ברובא ט״בט תורה מדין אבל ב טס׳ א׳ הזרוע הו״ל דאיל ב״וע בהדי׳ הזרוע ועצמות בשר משערין ואי לבעלים נאכל והבשר
 ליכא ואי לי טעטינן לטטעם איכא אי טעטא, יהיב לא מם׳ בבציר אף פעמים ורוב בג״ט דעקרו של״בט תערובת לענין וגם בטיל,

 ויש ג וקפלוט כבצל הוא אפי׳ טעם נותן האסור אין זה בשעור להם דידוע שר? ס׳ איכא אי ואמרו בשלה אזרוע דבריהם סמכו למטעם
 לן ול״נ ס׳. דהיינו קאטר והוספה ברבי׳ ה ברובא ולבטלי דאמר והא לבטולי, ם׳ בעינן ביבש יבש ט״בט דאפי׳ ד שאומר טי

 לא במעשר? טשא״כ טאי במעשר, טשא״ב בק״א ועולים וכו׳ וחומש מיתה עליהם חייבין והבכורי׳ התרומה אמרינן ו הזהב דבם׳
 הכי אי ברוב, בטל טעשר דטדאו׳ חשיב, דאו׳ שעורא לטיטד וליכא ז בתרי חד פרושא ודאי והכא ברובא, בטיל דטעשר מכלל

 מק׳ א׳ נפל שאם ללמד מק׳, א׳ שהוא משתעי ובת״ט מקדשו בתוכו מקדשו נפל שאם מטנו מקדשו את ח בספרי דט״ש נטי, תרומה
 על חולין שרבו והוא הערל בפ׳ אטרינן דהכי חכמי׳, למ״ש הוא בעלמא אסמכתא מדמעת, אינה והיא במאה מדמעת, לצ״ט

 חשובי׳ ודברי׳ וב״ח ברי׳ ט״ש וכן שמצאו, אסמכתות לפי וכ״כ וערלה ובכורים דתרומה י חיובן חכמים שנו ובירוש׳ ט התרומה
בטיל. בא ברו מדאו׳ טעטא דליכא היכא בידינו וכלל מדבריהם, הכל יא, ל״ב ודשיל״ט

 לוקה נמלים רסק יב הלוקין א״ה כד״פ ברי׳ דין לה אין נתרסקה אבל שלמה היא אם בטלה אינה דברי׳ דקיי״לן והא
 והא יג לה גמירי שעורא מהו שחסרה נטלה לרבא דאבעי׳ ונהי ברי', דין לה אין א׳ אבר חסר אפי׳ נבלה, טשום בכוית

 אסורי׳ כשאר ודינה בטלה, נטי שלמה ברי' דמדאו׳ כיון לקולא, נקטינן בטול לענין אפשטי׳, ולא והאיכא לה גמירי ברי׳ או חסר
בנ״ט

אשכול נהל
 ח״בת ס״ל נתי אביי רש״י שלדעת ואף ת״במ. משוס אלא קדשים דם חשים לאי וכו׳ דחו שנתערב בכור גבי דהס לרבא ניחא ה״נ לרבנן

 דלישנא שיגרא זא״ז שא״ח לעולין חכאן וחסייס הפר חדס חולקת בעל דלא בכור דס נתערב אס יליף ואביי אי׳ שס ונחחורה ל״ב
 שמ״בח או א״ח שעולין דס חדס יליף פ״א בזבחי׳ ותו להאריך רצה לא והש״ס לח״בח חכאן ור״י חסייס ור״יו נקע כ״ב חנתות דר״יו

 דחקרא אע״ג צ״ח מילין ב בחוס׳. ע״ב ע״ע זבחיס ל׳ פסתיס א חערבין. אין למ״ד אף ע״ב כ״ב חנתות חוס׳ כח״ש בעיל לא
 אלא הכי הקישן ולא שלחיס כבשאר בשול קודס הופרשו באחת ס/ אין שלשתן וכנגד אריס דאסורי׳ נתבשלו דאיל ושוק תזה דאף ח׳

 אסור קליסי אי׳ דערלה פ״ק דבירוש׳ הר״אש חחה ע״ז כזרוע נתשבי׳ הזרוע דעצחות ומ״ש דנזיר. פ״ע רמב״ס יתדיו שחניפין לענין
 האיל עצמות ת׳ והר״ן בעלמא׳ אסמכתא זה דלתוד ות׳ מס׳? יותר ההיתר ההיתר עס הזרוע עצמות וה״נ ההיתר עס חצערפין

 דפעתיס בשלה, בזרוע דשרי מיירי גמור בעעס כעקר לעעס אלא ל״נ פרשו ע״ב צ״ח דחוס׳ בא״א לישב ולענ״ד .הס כבשר לרטחן
 עחו הירך ומקצת שהזרוע כגון בזרוע ע״כע מציאת כ׳ ס״ז בע״ז אבל שבתוץ, חה עעס זרוע ונתן לרועב תיץ איל ומקצת הזרוע
 בכולו, העעס מוליך שרועב ע״כע בי׳ שייך הרועב תוך הזרוע עס מקצתו שאיל הואיל חהרש״א וס׳ לרועב, תיץ האיל ושאר ברועב

 ומקצת הזרוע חסל משלו שבתולין ומסיים רועב בלא בכולו הולך דאין ע״כע שייך לא לרועב חוץ האיל מקצת עס זרוע אי אבל
 לרועב שחוץ תלק על אסור ונפל חיץ ומקצתה הרועב תוך תחיכה כשחקצת לר״י כ׳ צ״ו בתולין השנוי עעס ונ״ל לרועב. תוץ איל
 הרועב. תוך ומביאן עליון שבתלק ליתית תוציא שהרועב הוא וסברא לבעל. תסייע הרועב שבתוך תה שגם וכסה נעור בעינן לא

 למעה הליתות תוליך הרועב אדרבה לרועב, שחוץ לתלק תעלהו שהרועב לותר סברא אין הרועב תוך נפל אסיר אס לר״י אף ונ״ל
 א״כ הרועב תוך איל ותקצת שהוא כגון בזרוע ע״כע תשלו בע״ז להכי חצערף. לא לרועב שתוץ מה ר״י וחודה לחעלה לא אבל

 חוץ איל מקצת עס שזרוע כגון ע״כע משל תשלו ולא תצערף, אינו לרועב שתוץ ותה הרועב תוך בחתיכה נכנס זרוע עעס כל
 רש״י לדעת חסלו בתולין אבל ס', הוי וא״כ חצערף הרועב שבתוך אף לרועב תרץ תתיכה תלק על אסור נפל אי ר״י דלדעת לרועב
 הרועב שבתוך עלי׳ אסור ונפל לרועב תוץ תחיכה חקצת דס״ל ר״י( אלא חולק חצינו דלא כרש״י בזה דס״ל ואפשר אחרו, )דר״ת

 אינו הרועב שתוך דחה לרועב חוץ איל ותקצת זרוע אס ע״כע חנינו שפיר א״כ וד״ת, בב״י צ״ב עור נאסר׳ ואינו מצערף אינו
 לבעל, לרועב שחוץ תה תהני ולא ע״כע הוי הרועב תוך איל ותקצת הזרוע אס ר״י לדעת אף ע״ז תחוס׳ נשתע עכ״פ תצערף.

 חעעס וג׳ תזה. שתקו לרש״י ר״י בין נפקותא שכ׳ צ״ב בסי׳ והאחרונים לבעל׳ הכל הרועב תצערף שבחוץ חלק על נפל שאס אע״ג
 אסור חפי׳ דלר״י כיון ת״ד בפסתי׳ כדאי׳ תדאו׳ כתבושל דכבוש אע״ג חותר לכבישה שחוץ דתה ובת״ת א׳ ק״ה בסי׳ רמ״א הקיל זה

 אס להיתר תצערפין אסור שעצמות אף כ׳ הר״אש והנה לרועב. חוץ דחחפשע אמרינן לא לרועב חוץ חתיכה ומקצת ברועב
 אף זרוע גבי הש״ס דנקע ניחא והשתא שנאסרו, עצמות כנגד ס׳ צריך להיתר נפלה ואת״כ עצמותיה עס תתלה נבלה שלה3נח

 שהזרוע וכיון ברועב והזרוע בחיץ רובו האיל דלפעתיס בע״ז התיס׳ כפי׳ והיינו ועצמות הזרוע כנגד לשער שצריכין כיון העצמות,
 ותה הזרוע כנגד לשער צריך ברועב האיל כל אח״כ וכשבא עצמות נאסרו הרי תצערף אינו שחוץ ומה עמו עצמות ונתבשלו ברועב
 כלל, ל״ב דאתרה אחתני׳ קאי בחולין ז נ״ד. ב״ת ו ק׳. ה ^¥11 תבוא וע׳ ור״חבס ראב״ד ד ע״ב. צ״ז ג ודו״ק. בעצמות כהוא

 3רו3ד ס׳,3 ברובא לפרש אין ברוב׳ בעל במעשר וקאתר ק״א תספר ע״י בעול תיירי הכא אבל בס', ברובא תבעל הקושי׳ לפרש יש
 של וא׳ חרותה של א׳ קופות ב׳ פ״ב יבחות ט ס״ב. ערלה וירוש׳ ח בר״ן. גס זו וראי׳ בעלה, נתי חרותה היחר, בהוספת כזה

 ואתרינן ח׳, לתוך וחולין נפלה ת׳ לתוך חרותה אותר כאני תותרין אלו, לתוך אלו ונפלו ח' של וא׳ ת׳ של א׳ סאין ב׳ ולפניהם חולין,
 וחיירי רבו שלא אע״פי חוקי ר״יו אבל ר״ל, חיקי וכך רוב, שחולין כיון נחבעלה נפלה לחולין חרותה אס שאפי׳ להקל, חולין נהכי

 דס״ד אר״יו דפריך חתה ודייק רבנו בדברי שחסר ונ׳ מ״הת. ברוב בעל דאור׳ בתרותה שמ״בח ראי׳ חכאן אין א״כ דרבנן בתרוחה
 דאור׳ ס׳ הו״ל בעינן ק״א מ״הת אי ניחא לא ועדיין ניסא, כשרבו אי חשחע רבו, בשלא תתיר איך ופריך דאו׳ בז״הז תרומה דס״ל

 ה״א. פ״ב ערלה י ברוב• בעלה מ״הת דאור׳ חרותה דאפי׳ ניחא כשרבו ר״יו תיקי הוי אי ודאי אלא שס( חיס׳ קושי׳ זה )וכעין
 חמהו ת״הת 3ל״ ע3מע ע״ב כ״א במעילה ות״ם הוי, לא נחי ברי׳ כ׳ דלרבוחא ל״ב מ״הח דברי׳ ע״ב ו׳ ב״מ חתום׳ לדייק ואין יא

 עדיין רגלי׳ שנקצצו אף דלתא או כזית, בה דלית אע״ג חייב אכל דאי בעינן שלמה נמלה שעור נ״א נזיר י; י״ו. מכוח יב האחרוני/

יכולה
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 ואסור אתמר טו^אה ילענין הנבלה טן מבוית פחות אפי׳ ככ״ש וטטטאין שעור להם אין איברים ב באהלות דתנן והא א. בגט

 קדשי פ׳ שנינו וה״נ מבוית פ׳ נמלה מן אבר על לוקה אין וה״נ מטית פחות נבלה אכילת על לוקה שאינו ג ילפינן לא ממומי
 ולענין מצטרפות, לא אכילה לענין רב ואמר מטמאה, וח״ו טהורה ב׳ מנבלת וית חצי כלו׳ ועו, מצטרפות הנבלות כל ר מ

 שבלע טהור דג ו שנינו שהרי לא אסור ולעניו ה כטעוכל הוי ותשרף לאיר שתפל כדי ודגים עופות במעי ששהה מה טוט
 כשאכל דוקא ח ובאכילה ד כוית ככולו שאין אע״פי כראוי בשר עליו יש אם בכ״ש מטמא אבמ׳ד וכן באכילה אסיר

 ואנן טפשינן. לא טוט׳ דאפושי ה״ט מעוכל והוי ותשרף לאור שתפל כדי במוט ינן דאט! הא । ׳ ן ) י• ן
 טדאו׳ ודאי אסור טמא שבלע טהור דרג האי אבל טוט׳, לענין ולא אכילה לעניו ואחטרי ט> שרי׳

במעי בבהמה לומר ראית ומה אותם, ת״ל טהור במעי טמא אף יכול טמא במעי הטהור רבות . *
 יא דאמרי ואיכא כטעוכל. דהוי הלכה נאמרה כך טומאה לענין צ״ל וע״כ גדו', לאו י וא יהם גדו ׳ י

בטלה ברי׳ שאומר מי ויש ונטח( נלעם כשנמצא דאהלות והאי שלם שמצאו כמעוכל הוי א ׳ . ם״תתרר

אמרו וכך אסורות, כולן באלף אפי׳ בחתיכות שנתערבה א׳ חתיכת יג בתוספ׳ דתני יתא ו . . מיל״בדש
 במקרה בא אסורו ואין טו מ״ה ואבר כגיד ברייתו מתחלת שנאסר דבר אלא ברי מקרי ~ הבריאף בסדר אלא

וטה״ט בכ״ש. במיתתה אף טמאה בכוית, במיתתה יו שהוא בכל בחייה טהורה צפור * * דחטרורח ׳בפ כדפריי
אסורו שאין ברי׳ נקרא דלא בטיל, לא ברי׳ משני לא ברובא וליבטל ימותו כולן,הנסקל בש!ר > • י ׳ ב

 בשלמותן טמא, עוף אבר, גיד, תאכל לא אבל הנסקל, שור נקרא מטנו חתיכה אפי בשרו את .
 אמרה לא ט״ט נאסרו בריתם דטתחלת אע״ג כ״כ של וחטה ערלה של פרי אבל ב, ל מים ש (ה

מקרי לא להכי דפרי, אשלטות קפיד דלא ש״ט יאכל, לא ערלים כלאים, ר״ת אלא כ כ ש ה י ביי׳ הפרי
להתכבד וראוי׳ הואיל הלכות ב׳ וכ׳ כ, בטלה אינה עצמה היא נתבטל שטעמה ג אע ו י י אןףחין פני^
בטלה. לגוים ליתן שאסורה ב״בח חתיכת אלטא לגוים, ליתן ראוי׳ עדיין דבאסורה כיון ט ב, 1 ׳ “ 1,

פטר נזיר וש׳ מצורע צפורי וע״ע הנ׳ ושור וכו׳ יי״נ בכ"ש ואוסרין אסורין אלו כא השוכר פ 1 י י

ח׳
אשכול נחל

.74 ח״א ע׳ דאהלוח, פי״א ור״ם ט״ב ז׳ בכורות תיס׳ ע״ב, ק״ג יבמות ג פ״א. ב ע״ב. צ״ו מחני׳ א נגלי׳. ברי׳ שם חיוח ה יכו
 מ״ג. פ״ו עדיות כדמוכח מעמא שלס אבמ״ה משעורה פחית אפי׳ קכ״ח חולין ז ז׳. יבכורו׳ ר יא. פי אהלות ה . ■י

 חוס׳ וקושי׳ מרבנו נ׳ וכן ממנו בכזית אף ולרמב״ס שלס אבר הוא אס אלא חייב אינו ע״ב ו נ ולחוס׳ ב ק ן
 בשניו ממעכו לושט שמביא קודס דבר שאוכל מי וכל מעיו תוך שלס כזית שיבא מריך דס״ל פריך ל מר צק, יערתא מתא ר
 בי׳ כ׳7 ואכילה נמי משהו באבר דלמא כזית דבעינן מנ״ל חוס׳ וקושי׳ כא׳. מבליעו אלא נועסו אין ז׳ גרומתא ומשני" ׳כי ת

 בפסחי׳ זה )וכעין הבשר עס הנפש ול״ת הנפש הוא הדס כי לדס אחקש דאבמ״ה י״ל ג״ה? גני כד' וכזית כזית כ ע שחייב וריי
 לחייב דכ׳ ואכילה בכ״ש אפי׳ מסתבר ברי׳ דהוא בג״ה דוקא ל״ק בלא״ה לרמב״ס מיהו אבת״ה. נ ה דדס״בכזית דנפש יון (

 דברי׳ ועוד רמ״ח, יש שהרי ליכא בפ״ע דברי׳ אבמ״ה, ולא ג״ה דחשב מא"אס פט״ו ועי' ברי' לאו ס לרמב ה חבמ אל ,
 נעשו עצמס הס האסורי׳ איברי׳ ועוד ולח״מ, וה׳ עפ״ד לאיברי' לאו בחייה ׳3 ולרמב"ס ברייתו מתחלת חל אסורה היות ריך

 טומאה. לענין בשר הוי לא באכילה מדרבנן דאסור במידי ז׳ ביצה ט ולנמלה. לגיד דמי ולא בשחיטה או כשנתנבלה זה מאסיר היתר
 מצחית מתיס׳ אבל אכילה, לענין כמעוכל הוי ומ״הת מדרבנן אלא אסור לא נמי דבכורות טמא דג האי דלרב מזה מדייק ץ נו

 טהור עוף נבלת דהוי מידי עכול הוי לא אסור לענין לטומ׳ אוכל מחורת דאפסנ אע״ג שכ' "החי רב שהביאו כן משמע
 בטהור שנבלע טמא אדג לקי נמי האי לרב נראה לכך מחשבה. שוס בלא לקי אסור דלענין ג אע מח^עה ריכה וסו
 וע״ז נגזור נמי טומ׳ לענין ז׳ בביצה כמ״ש בטומ׳ נמי לגזור קשי׳ דאכתי אלא מטמא, שאינו מה גמירי דהלכתא שאג ובטומאה

 וראב״ד ר״ש יב שה״ג. ע׳ ס״ד יומא חוס׳ ר״ת, בימי מפונטייזא ר״מ יא כ׳. דגיס גבי בשמיני י מ. ל טומ אפושי כאביי תרץ
 מותר. תתק״ס יש אס טמא עס שכבשו טהור דג פ״י מתרומות בר״אש וראיחס הכי ס״ל וה״ג ז א בשם ה פ ז ע ? הג א רשב

 ברי׳ אס כ׳ גופא הר״ש בדשיל״מ? כמו באלף בטל דלא מודי בחר״ל דלמא בברי; אלא דבטל אמרו לא הס וקשה פח, תרומות> ג
 וגס גיד דחני צריכי ק׳ בחולין עביד מאי א״כ ע״ב ובזבחי׳ ע״ר בע״ז כדאי׳ כלל בטלי לא חשובי׳ ד׳ חר׳צ״ושחי ונאמר בטיל אלף

 נאסר שנוצר דמש׳ טו ג׳. ביצה יד מובנת. רבנו קושי׳ ובזה הס, שוין ודאי אלא נא וזה באלף בטנ עזה ז כס ז ש ענינו .י,
 אפי׳ משמע רבנו )מדסחס כן. מקרי ח׳ כל חלב, לאפוקי חתיכה אנא אבר נקרא דנא עליו שמו אין יחלק ואס ע פ

 יחחך שאס ברייתו מתחלת אסורו הויאבח״ה מ״מ לאיברים, לאו ב״ב ק״ג דאמר ונרבא עכ״ופ( ב בריגול מקרי כזית ת
אלא ברייתה מ׳ האסור שאין ברי׳, ל״נ ברייתה מתחלת שאסורו הבטן מן נבלה או טרפה ר״ל חולי טז עובר. ל ז

לענ״ד אבל חלקו, וכ״הפ בטלי בא״מ וחר״ל ברי׳ כ׳ ק״א טו״ז הביאו שא״וה ודע זה.. למין הבריאה בתכלית ואין לה גרס ח ׳
 נבלה הוי במיתתה אבל כזית בג״וע במשהו יש אס ולוקה נ׳ מ׳ לר״מבס אבמ״ה משוס ק״ב חולין יז מכ. וד ג ה ו פי

ע״ב. זבחי׳ יח ברייתו. מת׳ שאסור בכ״ש במיתתה אף טמא עוף אבל ברייתה מתחלת אסורה אין דנבצה ב״ר, יית " ן
למה הוסיפו על י״ז מטת לר״ש רבנן לי׳ דאהדרי הא חוס׳ וט חיות. בו שיש מדבר באין שאין לפי כ רן אבל ,תיס

 וחטה המעשר, עונת קודס בריתו מתחלת אסורה אינה ט׳ של חטה השיבו ולא נשמה כרית שאינה בריה, נקרא׳ לא טבל .יש
 לא. וזה נשמה ברית זה כלל דמי לא לו ואמרו לנמלה חטה ומדמה כללי הני לי׳ דלית ר״ש של נדבריו חטה׳ ח כ כלאיס^מי

 שטעות כ׳ ז״ל אדלר נתן הגמו״ה של מ׳ וכגליון המשתלח שעיר כ״בח אחר וגמ׳ במשניות גרסתנו עד, עז כא ק. היק -
שס והחוס׳ מיירי לא בקדשי׳ דהכא דמחני׳ ע״ד זבחים אי׳ ובהדי׳ ול״ג, מייתי כ״א וכתמורה בירושלמי, ונא ג נ ף ורי אש והר ^וא

 הקשו
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 ולא א״הנ, וגם שבטנין דבר תרתי בי' דאי׳ קחשיב ב״בח דוקא תנא האי התם ואמרי' ל״ב, ב״בח חתיכת ש״ט וחשנ״ב, וב"בח ח

 שהיא טה בתר אולינן דלא הדבר וטעם ל״ב, דב״בח ל״ב, נבילה ח׳ דס״ל למאן וכ״ש א, תנא להאי דבטלה נבלה של חתיכה
ה חתיכות בק׳ נתערב' טמאה חטאת חתיכת ב דתני׳ טהא בדבריו שמחזיק ויש כשתבטל. להתכבד ראוי׳ אם אלא כאסורה,

 ג א״בה טמאה חטאת הדבר טעם ואמר וט״ש? תעלה, לא טהורות חולין בק״ח נתערב׳ טהורה חטאת חתיכת אבל תעלה, טהורות
 אלא ל״ב, נטי ב״בח דחתיכת דקחזינן היא, ולא לנהנים, חר״ל הוי לכהן ראוי׳ טהורה חטאת ח׳ אבל תעלה, לכך חר״ל הוי לא

 ראוי השיב לא לישראלי׳ ולא לנהנים אלא ראוי׳ אין בטולה לאחר אף טהורות חטאות בח׳ שנתערב׳ ט׳ חטאת חתיכת ה״ט
 בהלכותיו הביא שלא הגר״יצ על תטה ואני חר״ל. מקרי לישראלי׳, מותרת בטלה אם כחולין שנתערב' ח׳ חתיכת אבל ד להתכבד

 לאפיקי ל־׳ב, וא״הנ חשיב דבר בעינן דתרתי השוכר דפ׳ כטתני׳ דם״ל לן וחזי ה, להתכבד דראוי׳ ט׳ נבלה וחתיכת דברי/ ל״ב דגיד
 וליתא מסיים בכ״ש ואוסרין אסורין אלו מתני׳ דאייתי דבתר ו מדבריו נ׳ וכך בטלה, נבלה כחתיכת בהנאה ומותר דחשיב טה

 מיהו בטל. הנאה אסור ולא חשוב דדבר כמתני׳ ם״ל מההוא לבר אי^מא ח, בכ״ש אוסר בפסח חטץ דקיי״לן ד כללא להאי
 טקרי שנשחטה שלטה י בהמה אפי׳ חיה היא שאפי־ לאכילה טוכנת א״צ והחתיכה ט ל״ב וברי׳ חר"ל דכל ס״ל דרבותא רובא

ר״ל
אשכול נחל

 ר״וש פליגי ס״ז דביומא א״א, כלא״ה גס דל״ג. ש״ח דחיפה, אחר דאסרן למאן המש׳ שעיר איברי במתני׳ חנא לא לחה הקשו
 ואי במתני׳ כמכין דברים יו״ד כאן אחר ובירוש׳ לתקלה, שלח לא״ח רבא ואמר מיתרי׳ איכרי׳ אס מציתו שנעשה דחיפה לאחר
 יבמות ב ל״ב. נחי ס״לדנכלה מ״ח אבל הנאה אסורי אלא במתני׳ חנה שלא פרושי לחיס׳ אכל א נינהו. י״א החש׳ שעיר ברסינן
 וכ״ה כ״ד שכת טמאה, ת׳ בשמן דמדליקין טמאה מתרומה חיץ תמורה סיף כד׳ כשרפתה ליהנות יכול ואין לשרפו צריך ג פ״א.

 שאסיר א"בה טמאה דחטאת הא ל״ד סי׳ ז׳ פרק חולין בר״אש שכ׳ מעי״ט על אני יהמה להנוח, יכול איני קדשיס דכשרפח בתום׳
 לכל שיוין, שכולן לזה זה טובה חחזיקין אין כהניס כ׳ חוס׳ ד וליתא. ט/ בתרומה כמו תבשילו ח׳ להסיק מותר אכל לגוי, להאכיל

 אחרי דקדק לא ל״ד ס״ס שר״אש ואע״פי כחוב, הי׳ שלא נ׳ מר״אש אכל כתובי׳ תרתי שלנו ברי״ך ה כ׳. כאחיו איש אהרן כני
 השמיט שרי״ך כ׳ שהרי להו אי׳ דינא וחד היא דהיא נקט מניהו חד הר״אש כ״וס כ״כ ל״ב, כרי׳ דין שהשמיט כמה אלא הרי״ך
 דמחני׳ א׳( )עס״ק כחוס׳ וס״ל ט ל׳. פסחי׳ כרכא ח ל״ב. וא״כה חשוב דכר דדוקא ז ע״ר. בע״ז ו וחתיכה. דגיד מחני׳
 ורח״א כר״ח, קיי״לן דלא נאסר לא שכחנין ד׳ ות׳ חר״ל הוי לא שנשחט שלס ככש לר״הפ י ל״ד. סי׳ ער״אש בהא, פליג לא יע״ז

 כעלי כל וכן כ׳ ואח״ה ל״ב ברי׳ וכן ל״ב פ״ב ערלה שנשנו דברי׳ זי״ן חשוב דבר כ׳ פי״ו והרמב״ס שנשמטו. קטני׳ כצפרי׳ מחמיר
 כולם כאלף ח׳ פטר או צפריס באלף השחוטה מצורע צפור או עגלות כאלך שנתערבו וע״ע הנ׳ שור לפיכך ול״ב חשוביס חייס

 בטלה שאינה כ׳ איך שחיטה, משעת אלא נאסרת דאינה פסק דצרעח פי״א הרמכ״ס מי( כשס )ל״י אאמוהגז״ל והקשה א״כה.
 דחני הני דכל ונ״ל שמתה(? עד ימתין כטלה אינה מאי כחיה, היא דהרי מפרכסת ועדיין דשחטה להתעקש )ואין חייס כעלי ח׳

 כיון שנש״ב וחולין ב״בח ח׳ נחי דקחשיב חשוכי׳ דכרי׳ שהס משוס אלא ב״ח משוס לאו הטעס מצורע צ׳ הנ׳ שור אסורי׳ אלו כט״ז
 שנתערבו בחטאות בזבחים דפריך והא דל״ב, דברי׳ כוי״ו משיכי ודאי חייס דכעלי אלא ד״ה ע״ב כזכחיס תוס׳ וכ״כ להתכבד, דראוי׳
 מחני׳ אכל משיבי דלא איירי קטנים כעופות אך דזבחי׳ דמתני׳ ל״ב( חיים כעלי לחרוץ צריך הי׳ ולא משיכי לתרץ יכול )והי׳ ליבטלי

 כשחוטין נמי מצורע ׳וצ איירי מחשיבות דע״ז דחחני׳ פ״ג ערלה ר״ש וכ״כ דברי׳ ו׳ כהני דחשיכי איירי כגדולים מצירע צ׳ דקתני דע״ז
 דמחני' ב״ח, משוס לי׳ב מצורע דצ׳ חתני׳ טעם אין לרמכ״ס אך מעתה אמור קאי קטן בעוך וכזכמי׳ א׳, לפני מר״ל דהוי איירי

 שלא ערלה שבמס׳ דברי׳ ז׳ כ׳ תחלה כך הרחכ״ס הלכות הצעת לפ״ז וחשנ״ב. בכ״ח כמו ל״ב משוב דבר ומטעם חיירי כשחוט
 ופ״ח וע״ע הנ׳ שור לפיכך דע״ז מחני׳ לשון בתר גריר ושוב חיים, בעלי ואח״כ חשיבות ח׳ וכרי׳ מר״ל ואח״כ משיכות, משוס כטלי,

 ומסיים מיה שאינה אע״פי חר״ל משוס מצורע וצ׳ ב״ח, שהס מקצתם לעיל, שכתב מטעמים ר״ל בטלי׳, אינם השמוטה מצורע וצ׳
 כר״אש חר״ל לרמב״ס מקרי בנוצתה שהי׳ אע״ג שנשחטה מצורע דצ׳ נשמע לפ״ז בטלים. חשובי׳ שנראי׳ אע״ג דברי׳ שאר אכל

 כעורו שהוא כיון אכל למנוח שדרכו את בזמננו ודאי )דככש הוי לא שמנין דבר אפי׳ כעורו ככש דסכרי להני תימה ויותר ור״ס.
 כעירם הס והרי שכחנין דכר משוס בטלי דלא טעס דאחר ע״כ כזבחי׳ דר״פ תרוצו הכינו איך ז׳( ס״ק ק״א ס״ך משיב דלא ס״ל

 והו״ל כרמכ״ס, וכן שחיטה משעת נאסרת מאימתי נ״ז דבקדושין כרמב״ס פ״א ואפשר תמה(. כ״ופ שגס ראיתי )שוב וכנוצתס
 וליקח שתי׳ לוקח דצרעת פי״א כ׳ והרחב״ם ע״ב? כ״ד בכריתות וכן עריפה לאחר מחור פ׳ ע״ב נ״ז שס כדאי׳ שחיטה לאחר

 לפ״ז לשחיטה, א׳ ויקבע יברר והוא שתים לפניו שיביאו יצוה האחת הל׳ את ושחט הכהן וצוה כת״כ והכי ושוחטה, שבהן הברורה
 ל״ב, השמיטה מצורע צ׳ הרמב״ס מ״ש וא״כ שחיטה, משעת אחר ולהכי לר״יו אסורה לכך והוקכע לשחיטה א׳ שברר משעה י״ל

 בטלה דלא הרמב״ס שטעם כעת מ׳ אאמוז״ל ובכתבי נשחטה. לא ועדיין לשחיטה שנתבררה פרושו והשחוטה ב״ח משוס אפשר
 השמוטה אכל אס פ׳ ורמכ״ס ברי/ חשים חייב ככ״ש כמותה אך טמאה צפור אכל ק״ב חולין כדאי׳ ג״ה כמו כרי׳ מטעס השחוטה

 ת׳ השוותה א״כ ק״מ עמילין השמוטה למעט תאכלו טהורה צפור וכל השחוטה לרכות וגו׳ הנשר ל״ח אשר וזה בעול״ת עובר
 דקאמר ע״ד בע״ז אכל דערלה, פ״ג כר״ש נרמז זה ודבר ברייתה. ,חת אסירה שאינה אך היא ברי׳ במיתתה ואך טמא לעוך
 דס״ל צפור, ג׳ בפ״ח ח/ צפורי דכמשנה אע״ג השחוטה אלא חנה לא שהרחב״ס ודע כן. ל״ת חשיב וא״הנ שכמנין דבר תנא האי

 כשרה׳ משתלחת שכ׳ משוס שלוחה קודס אסירה לרמכ״ס גס ס״ל מ״לח אבל כתיס׳. וצא נאסרה לא שלוחה קודם אך משולמת
 לעכבה יכול אינה שלוחה שקידם מטהורות למדנו ק״מ חולין רכא לדברי כיון שהרחכ״ס ראי׳ חזה ואין שנשתלחה, אחר מ׳ לטהרח

 השחיטה לכתיב אסור תערוכת גבי דקדק למה דאלת״ה כגופה, אסיר אין אכל א', כמושלמת יוצאי׳ כ׳ שיהיו אחר למצורע ולזוגה
 וגס לשלמה צריך פעחיס ק׳ אפי׳ חזרה דאס ליחא דדשיל״ח; ל״ב דבלא״ה משוס לה חשיב דלא לומר ואין ל״כ, נחי שחוטה אינה

.המשולחת( חמות הדס נשפך דנגעיס סי״ד אמרו למה שלומה קודס במשולחת אסור אין אס צ״ע )מיהו בודאי בא המחיר אין

 פי׳



8! אסור. תערובת וה׳ הגשה גיד פ׳ האשכול, ספר
 וחשגע א ש׳ משעת אלא נאסרין שאץ מצורע צפורי קחני דבטתני׳ להתכבד, ראויות חתיכות טמנה לעשות שראוי׳ כיון ר״ל,

 שנתערבה אחר נתרסקה אם ברי׳ כדין חר״ל ודין לאורחים. לחתכם דאפשר כיון ל״ב לחתיכות נחתכו שלא אף כשנשחטו ט׳
 שא״ב דברי׳ ז׳ גבי ד ובנוקין בג"• נמחה ואם בנ״ט והרוטב אסורות כולן באלף שנתערבה חתיכה ג בתוספ׳ כדאי׳ ב בטלה
 לכבד ראוי׳ שאינה עד שנתרסקה חר״ל וה״נ פצעם, מתערובת שידע שאחר קנסא משום יעלו לא במזיד יעלו בשוגג ונתפצעו נפלו

 הכל והרי האסורה היא נאמר ולא מותרת הנתרסקה בשוגג מהן א׳ ונתרסקה באחרות חר״ל נתערבה אם לפיכך חשיבותה, בטלה
 כ ואח ו חביות בק׳ שנפלה תרומה של חבית ה התערובת ובס׳ אסורות, וחברותיה תאכל והיא היתר של היא אלא נתבטל,

 תרומה הבית ר״א ודאטר אי׳, ברובא אסור דאטרינן שיפתחו, עד אסורין והשאר ושותה, ז דיטועה כדי ממנה נוטל א׳ נפתח׳
 איתי׳, ברובא אסורא אטרינן ולא שיפתחו עד אסורין ושאר ושותה ח דמועה כדי מהן נוטל ק׳ נפתחו חביות, בק״נ שנתערבה

 בחתיכות שנתערב׳ בחר״ל וה״נ שלם, נשאר והאסור ,אתו מרובא דנפתחו דהגי מסתברא מועט, והאסור ט התירא דרובא כיון
 אסורות. בחתיכות, טעם ליתן אסורה בחתיכה ויש אבל,נתבשלו ביבש נתערבו ודוקא אסורות, והשלמות מותרות נתרסקו דרובן אע״ג
 שבה האסור שאין חר״ל דין בה נגע לא מאסור טעם שקבלה מ׳ נאסרה אבל עצמה, ט׳ שנאסרה בחתיכה אלא חר״ל דין ואין
 וח־׳ן בשר זית חצי על לוקין שהרי אסור נעשה וכולו בתערובת אלא אסורו תמצא שלא ב״בח שאני . . ר והא להתכבד. ראוי
 כדתנן לכתח׳ אסור לבטל שאסור אסורות החתיכות כל לבטל, כדי במזיד שהתרסק וטי יא. אכילתו ועל בשולו על חלב
 דעקר היכא וא״ד עולה. אינה במזיד אפ״ה דרבנן אסור אלא בתערובת ואין ברוב בטלה כבר דמדאו׳ ואע״ג . . יב סאה

 עליהם מרבה ביו״ט התנור לתוך הדקל מן שנשרו עצים יד ביצה ריש דאי׳ ולבטלו להוסיף מותר ונתערב יג מדרבנן אסורא
 תרוץ האי קאי לא ולענ״ד מבטלין. בדרבנן אבל מדאורייתא ה״מ א״לכ? קטבטל והא היתר, דרובא כיון וטסיקן מוכנים עצים

 דאסורא היכא ה״ט ומשני שנשרו, עצים הני בטלים האיך כלומר טא״ל, ל״ב בדרבנן אפי׳ דשיל״ט דאמר לר״א דפריך במסקנא,
 ואכל ברוב בטלה ח״ל חלת טו כמה עד ובפ׳ טבטלין. אין דרבנן דעקרו אסור אפי׳ תרוצא ולהאי קלי, מקלי הכא בעינה איתי׳

 והתירוהו חכמים בה דאקילו לבטלה דטותר ח״ל סרוטת שאני טומאתו? בימי לה ואכל ברוב מבטלה רבה טומאתו, בימי כהן לה
 לכתחלה לבטלה שמותר ח״ל תרומת אפי׳ מיהו ין ע״ה לכהן ונותנה השולחן על הזר עם ונאכלת טז בעיניה לאכול מתים לטמאי

 אותה טבטלין ואין בשלב״ט ום׳ בטינה ק״א לבטלה שעור בעינן יח לזרים להאכילה אבל מת טמא לכהן להאכילה דוקא ברוב
 אסור לכתחלה לערב אבל עליו, להוסיף מעורב כבר אם דוקא מיהו יט א״לכ מבטלין בדרבנן דס״ל נ׳ הגר״יצ ומהל׳ לכתחלה.

 כהנת או קטן כהן לה ואכל לכתחילה אפי׳ שם לה קורא דטדרבנן ח״ל חלת אבל שב׳: כ א״ע בפ׳ דבריו טורין וכך לא דרבנן
 קטן ליכא ואי נדה, שתהא עד ובאשה כא קרי שיראה עד באיש מגופו יוצאת שטוט׳ לטי אלא אסורה ח״ל חלת אין ש׳ דאטר

יש — כב. לה מבטל אי שרי לישראל אף כהן צריך למאי לכתחלה, טבטלין בדרבנן ס״ל ואי עכ״ל שתאפה עד שם תקרא לא

מי
אשכול נחל

פ״ח. תרומו׳ ג ט״ז. ס״ק ק״א ט״ו, ס״ק צ״ט עש״ך ב אסירי. מחייס סמור ופ׳ ע״ע אבל ב״ח, מעעס למימר דליכא פי׳ א
ודאי מאלה א׳ דחבית השבע גזל משוס מק׳ א׳ ז שס. ערלה בעלי, דלא סתומות ו ע״ד. זבחיס ה פ״ג. ערלה ג״ד גטין ד

דחרוחות. פע״ו רמב״ס א׳ אבית ח ק׳. אלק א׳ א־ מכל לו נותן הכהן יפסיד שלא וכדי מותרין כולס אמרינן כולס וכשנפתחו נכהן
בו. הבלוע אלב מ׳ אלא נאסר הבשר שאין אע״ג אשוב דבר מקרי ב״בא חתיכת ע״ד ע״ז דאי׳ צ״ל י ש״ד. נהג׳ אי מהר" כ״כ ט

 אסור. חזיד אס מותר בשוגג אס אונין שס נפלו ואא״כ מק׳ לפאות שנפלה תרומה סאה ספ״ה תרומות יב ק״א. אולין יא
 שס. יד ד׳. ביצה תוס׳ להוסיף אין נתערבה אס דרבנן אע״ג פירות תרומות עגול נאפוקי מוקצה, כמו מ״הת כלל עקר שאין יג
 וטמאי וחת שרץ לטמא אבל וזב, ב״ק, נדה, מגופו יוצאת שעומ׳ במי אלא אסורה א״ל תרומות אין שס דאי׳ טז כ״ז. בכורות טו

 ל״ד. בכורות מעומ׳ לשמרה אנא לטמא שלא מוזהר א״י ובתרומת בה, ליגע מותר מגופו יוצאת שטוח׳ לחי ואפי' שרי, מגע
 נכרי אלת ס״ז ממנאות לזריס להאכיל ברוב לבעלה דמתיר רש״י. על והקשו כ״ז תום׳ כ״כ יח ק״ד. אולין עתוס׳ דאלה, פ״ד יז

 ולענ״ד משתעי. בק״א ומדמעת מדמעת, בא״ל דישראל משמע מדמעת, אינה ותרומתו לזריס נאכלת אלתו בא״ל ותרומתו בארץ
 של נתערבה אס לכהן וא׳ לאור אאח אלות שתי גבי אלה סוף ירוש׳ כדאי׳ בעי לא רוב אפי׳ דקאמר מדמעת אינה ס״ל רש״י
 ונאכלת דתנן בא׳ א׳ אפי׳ אמרה חתני׳ זעירא א״ר רוב שצריכה בבצרה הורה ר״א דאמרינן קאחר לזריס ושרי מדמעת אינה כהן
 נתערבה אס אלות בב׳ וחדאזינן אנות, ב׳ במפריש דוקא דזה ופרשו ס״ז במנאות תום׳ וכ״כ שרי בא׳ א׳ אפי׳ מ׳ השולאן על הזר עס
 בא״ל נכרי תרומות במנאוח ודאמר ברוב, עכ״פ בענה א׳ אלא מפריש שאין א״ל דאנת מסתבר לזר, ומותר א״צ רוב אפי׳ כהן של

 דדייק נ׳ יט דבכוריס. פ״ה עכ״ח רשב״א וכ״כ בעי לא רוב חפי׳ ודנכרי לבעלה רוב אין אס היינו מדמעת, דישראל דמשחע א״ח,
 ואי אסורא, קלי מקלי ומשני הוא דשיל״ח והא חייתי הכי ובתר מבעלין בדרבנן דש׳יס תרוצח מ״ה שנשרו עציס גבי בניצה מדהביא

 קען כא דהואיל. בסיגי׳ מ״ו פסאים כ החסקנא. להביא שדרכו כנל, להביא הו״צ לא ,מבעלין בדרבנן חתרוצא נייד דגח׳ ס״נ
 ומ״ש לנדה, א׳ יו׳ בת חנוקת וכן איש איש שא נדבה מטמא א׳ יוס בן תנוק אבל נ״נ נדה א״מ קח ראה אפי׳ שניס ע׳ קודס

 לא לזיבה כונתו לא? מט׳ פאות מקטן יצא שאם משמע מגופו יוצאת לטומ׳ חיישינן דלא קטן כהן אכל ח״ל חלת אחור שאנחות
 נקרי מטמא יומא נן דקען זיבה, חו קרי ראה דשמא חע״ג טבילה בנח קטן כהן חכל כ׳ ע״ב כ״ג וראב״ן שכיח, דלא חיישיק
 זיבה גס ראה קרי שע״י שכונתו לדחוק וצריכין תמוה, ודאי וזה עכ״ל ראה שחח חיישינן לא ח״ל בתרומת ב״כ, פ׳ כדאי׳ ובזיבה

 אין לענ״ד בק״א. ולרבנו ברוב כב תנ״ז. סי׳ המג״א לפרש חפשר וכך דזבין, עפ״ב אמלתח למיקס אפשר ולא בקיאין אנו דאין
 טביל אי גדול כהן אפי׳ וה״ג כשאנחות רי״ף הביח נא למה להקשות הו״ג נלא״ה ואנת״ה ולחשוב, ליזל רוכלא כי אטו הוכחה מזה

 כדאי׳ מעשה במחוסר הואיל אחרינן נח לי׳, חזי׳ וטבינ מחרמי דחי נאפות דח״ח הר״ן כח״ש לרבנו חס וחפשר מותר. לקרי
דלא כיון טבילה א׳ג מת דטחא חע״ג שמם, הערב בעי אכתי מיד טביל חי תקנה לו שהי׳ אע״ג הגרלה, מחוסר גבי ס״ב יומא

 מהני
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 מפרש דלא והא האיל, עם ך,יריע לב׳^ל ר׳ השרי הוא חרוש א בשלה בזרוע מד׳ לכתחלה אסור לבטל אסור מ״הת שאומר מי

 כבר שבהיתר ט׳ אסיר מכלל הבא דהיתר לכת׳? הזרוע טעם שמבטל אמה דקאי אסור מכלל הבא היתר זה הברייתא התם
 דיוקא, לאו ולענ״ד במזיד. הכי עביד אי קנסוהו ורבנן ועירב, עבר אי היתר אסורין בשאר גם וזה לפנינו, ובא האסור מעורב
 מותר מדאו׳ אמינא לעולם אבל זה, צווי מציגו לא ובמ״א בהיתר, ולבטלו אסור ליקה ת׳ שציותה הוא הדוש בשלה זרוע דה״ק

 שנבלע לה אסור אבל בקדרה, בלוז לח או עליו ומוסיף ביבש יבש נתערב אם דוקא מהני, בשוגג א׳ מבטל ודאמרינן לבטל.
 ודאמרינן ב. קיימא באסורה היא מותרות אחרות וחתיכות כנגדה ס' דיש אע״ג הוספה מהני לא חתיכה האי לגבי ואסרוה, בחתיכה

 לאחרים אחדים לצורך בטלו ואם . . ג סקילה מאסור תמיר דלא מותר לאחר אבל לדידי׳, דוקא הבטול מהני •לא יעלו לא במזיד
 מערבא בני שלחו ד בהפועלים דאי׳ ביתו לבני אסרינן לא לדידי', במזיד מבטל אי מיהו .פ״א כן יעשה שרינן, דאי אסור, נטי

 מסרסי וקא ואזלי לי׳ ושקלין גוים לי' וחזו בכיס ווזא דתלי טשבחא ר״א פי׳ להון, וטגנחין ארמאי גנבין חורי הני דשמואל לאבוד.
טערבא בני אר״פ ז, ויזדבון עליהו אעריטו איתעביד הערמה להו שלה ו לנכרי אמירה משום אסור בו יש פי מהו? ה, להו

כר״ה

אשכול נחל

 הצריכוהו ונא נטהר אפשר נחי שרץ דטחא אע״ג שמש, הערב ובעי הקילו לא לגמרי לטהר שאפשר גיף טומאת הזאה, בלא מהני
 הערב בעי לקרי דטבל שכ״ג בסי׳ קיי״לן לא )ואכן מגופן יוצא׳ א״ט דבשניהס כיון מת מטמא יותר עליו להחמיר בדין שאין כלו/
 כוחי׳ הלכתא רלית בתח״ל ואוכל טובל ט״ח רב אמר כ״ז בבכורות הגח׳ ל׳ על בש״ש תמה והגרי״ב ממעשר(. עדיף דלא שמש

 חהני לא דטבילה טבילה, א״צ שט״ח דחוכיח ופשוט בזה? זה תלי האי־ כותי׳ הלכתא ולית בחח״ל ואוכל טיבל ט״ש ח״ז דאמר
 כרב הלכה דאין חכ״ש כמ״ז הלכתא לית ואפ״ה כדין עצמו לטהר שיוכל בט״ש אפי׳ חזינן דהא נחמר, ולמה הזאה בלא כלל לי׳

דלמא להקשות ויש הרמב״ן. נמי דייק כך זה תקון הביא מדלא ישראנ לצרך החלה לבטל אסור ס״ל שרי״ף רבנו ומ״ש בט״מ.
דס״ל בכה״ג, מנא תקין א׳ ס״ל צא דרי״ף וג׳ שכ״ג. ס״ס מג״א כמ״ש מנח תקון מ׳ לבטל יכול ולא מיירי דביו״ט משוס טעמא

ומ״ש בגח׳. כדאי׳ ברוב מבטלה אס לאכלה ראוי טבל שלא גדול כהן דהול״ל קשה עדיין לפ״ז מיהו ביו״ט חדשיס כליס מטבילין
בע״פ חמץ מלת נאפה אס ונ׳ עליו. להוסיף אין בחול אפי׳ לדידן החפ׳ בו נתחבטו בשבת דרבנן אסור לבטל אסיר שס מג״א

)ח״ח אסור בשבת אבל ט׳, ס״ק שכ״ג עש״ך בתרי חד החלה מערב הוא חול אי טבל, שלא גדול כהן אלא כאן ואין בשבח, שחל
 בתרי ונתבטלו דרבנן אסור ובחד מרק של קטנים פכיס ג׳ נתערבו אי ועוד ה׳( סעי׳ ש״ז גוי, ע״י דיערב פשוט חציה דצורך כיון
 דעת וזו צ״ח, חולין א ס׳. עד מוסיף אס בחול מותר וזה לפניהם גדולה בקערה יחד לשפכס וצריך אורחי׳ ובאו ביבש יבם כדין

ויש עופות, שאר בתוך מבטלה הרי נתקלה שלח לא״ת נ״ז מקדושין ראי׳ מביא ושע״הח לאו. ד״ה וחוס׳ מרש״י כן וח׳ הראב״ד
יוס כל ע״ו מע״ז הראב״ד על הקשה וכ״ופ נתבטלה. לא ועדיין מותרת נחי המשלח מיד כשיצאה תיכף אדם לוקחה דאס לסתור
 לחטאת געול נעשה ומ״ש למקדם, חוץ בקדרותיהם סלחיס חבסליס יסראלים די״ל ול״ק בסלחיס? חטאת מבטל איך לחברו געול נעסה

 הותר וחטאת דם׳ וכיון לישראל שאסור רש״י כמ״ש שלחים של ושק חזה היינו ח׳, בו שבשלו בקדרה היום שלחים בשלו שכהניס
 ושוק מחזה להם שניתן חלק בשלו אולי בח׳, דאסוריס ובניהם נשיהם משוס ואי לכתחלה, א׳ מבטל יום באותו אין ביום בו לכהניס
 ח״הח למ״ד אפי׳ וכפר״ח הגעול. שנעשה בשעה לכחחל׳ א׳ מבטל נקרא לא לכהניס ושוק חזה דעקר כיון או בבתיהם, דשלחיס

 שכ׳ מאחרוני׳ שים 115 בח״ב כ״כ אוזן. צרם גבי ד׳ תמורה חוס׳ חותר, חחיצא נתבטל דאס כיון ל״ח, עביד אי שייך לא א״ל
 בעל שבארו ולפ״ח הר״ן ולפרום לקושיחס, וישיב עי״ש בלחוס שאחזו חי פ״ג מיומא וראיתם ח״הת לבטל אסור צכ״ע ביבם יבם

 ביבש דיבם ראי׳ ולכאורה קושיחס׳ מתורצ׳ נחי להפריש, שיודע בקי כאן שחין שפרושו בחולין אפשר דלא שם דקאחר בהא חי״כ
 דלמא הלשכה מתרומת אייתינהו דא״ר ר״ח חשעירי חתה אינה בעצי׳ שמחו צבור ח׳ ראי׳ חייתי ט״ו דנחמורה צבטלו ח״הת אסור
 מפגי חיבה לקיני שופרות הי׳ לא לר״י צ״ה ביומא ותו ברוב בטלי הרי מחו אס פ״ז מעילה מ״לח והקשה זוזי, מהני חרייהו מחו

 נוטלי׳ שביעית ספיחי שוחרי קי״ח ובב״ח ברובא ליבטל וקשי׳ חובעין ואין המלח ליס הולכות והמעות בעלי' שמחו ח' התערובת
 אי לבור ק׳ בהס קונין ואס חלק לצבור שאין זוזי ד׳ הלש׳ בתרומת נמלאו ימחלו שאס הסיגי׳ בסוף ופרש״י הלשכה מתרומת שכרן
 הרבה דחתיס בודאי דידעינן כיון ניחא לערב אסור ח״הח ביבם יבש אסור נאחר אס אבל ברוב? ליבטל נחי וקשי׳ צבור חשל באין
 של ם״ז דב״ק פ״ב דאחר הא כ׳ חולין סוף דחרדכי לדחות ויש לכתת', לערב שרי נא ודאי שקליו, שהביא היס כחול מקהל שנה תוך

 אמרינן נח וח׳ ברוב, ליבטל וק׳ רוק, צחצוחי בצא א״א כשרה ח׳ דס שרקקה יבמה וכן זיבה צחצוחי בלא א״א במשא מטמא זב
 וה״נ שבטל, צמימר ליכא מעורב כבר צעיצס ביאתו שבתחלת חה חבל צתערב, ואח״כ תחצה בפ״ע ציכר שהי׳ בדבר אלא ברוב נטל

 קושי׳ זו בסברא חישב ק״א סי׳ )יכ״ופ בטול ול״ש מעולם נכר נא המעורב האסור וכשחחו חיים עדיין ללשכה השקלים כשטחני׳
 רחויס כולם קצת שמתו לאחר אף שקלי׳ גבי ועי״ג לערב( מ״הת מותר ביבש יבש דס״ל תראה ד׳ ס״ק ק״י ובסי׳ פ״ט. מפסחים

 לשער פ׳ ועפ״מג ל״ב לכ״ע ח״בח וגס בהיתר היתר בנדרים ר״ן כסברת זא״ז מבטלים שאין מזבח ע״ג כעולין והו״ל נעולות
 חדאו׳ משמע ומרמב״ס האחרוני׳ סחרו חוס׳ ותרוץ בטיל, דצא הקדש של פרוטה גבי מעיצה דסוף הא ודע פ״א. ח״ב התערובת

 וליטלה ליטלה ויוכל הפרוטה שעל הקדושה היא האסור וכאן ל״ב מ״הח אסור שניכר דכל ח״ח כסברת נ״ל העקר כצ״ק, ולא מעל
 ב״בח אנא חענ״נ ל״א למ״ד אפי׳ ב הקדושה. ליקח שיוכל דשיל״ח, דהוי בח״ש כ״ח כונח שזה ואפשר גמור, חולין והוא אחרת על
 אמור, שאצתות ה ערא״ש. צ׳ ב״ח ד במ״ש. מותר לאחרים במזיד, בשבת מבשל דאפי׳ ג אסור. לסיחטו אפשר איי״לן הא

 אותן וחחזירין ומסרסין הבהמות שגיגבין ופרש״י להו, ל״ג שאנתית אבל הדינר. על ולא אבהמוח שקאי ח׳ להו גנבין לשון כ׳ וחוס׳
 בלחו עבר ישראל ו מידי• עביד לח ישראצ ערמה, מאי הוא, אערומי דחסיק דוחק, ק׳ לחרישה, יפין שיהי׳ כדי הישראל לאהבת

חזה נפשוט ורצה ימכת אלא בו יחרש שלא ויקנס לחרישה טיב שיהיו ישראל עשה ערמה ז י״ד. חגיגה טהוראוטחא מסרם אי

 לאמירה
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 לטכור וטותר דטי כאחר הגדול בנו ואטרינן . . א רבא סבר לעלת"ט. על ישראל וקעבר הפרום על טצווין דב״ג ס״ל כר״ה

 אם דרבנן בטידי דסטכינן ג לדידן וכ״ש ב אשי כר׳ הלכה טשבהא ר״א וכתב שרי, ר״א אסר, אחא רב מהו? קטן בנו לה
 אלא בקדרה נבלע לא אם ד שאומר טי ויש שאסור. פשיטא בשבילם עשה מתחלה ואם הקטנים, לבניו אף שרי לעצמו; בטל

 דעתו שאין בלוע באסור מקרי לא לכתח׳ ומבטל אסור, לידי בא דלא כיון הגעלה צריך אין ע9בש בו להשתמש ודרך מועט אסור
 דט״בט לא ויין מים לתוכו נותן ישראל יין לתוכו נתן גוי ה טפא״ט ראי׳ ואייתי ברבוי בו שמשתמש כיון ליכא ותקלה לבטל,

 משום אלא שרי, לחוד משהו מטעם דלאו ול״ג מועט. דבר בצען היוצא דבלוע מותר דבנ״ט משקין שאר אבל במשהו ביי״ג
 לכתחלה *גם וק׳ משהו דאיכא ובכה״ג הוא, מעיקרא פגום עדשים לת-ך שנפל יין ו כדאט׳ פוגטו ובשכר במים ונכנס היוצא שבלוע

של״בט. בהו וליעבד הפסה לאחר ולשהינהו ז כ״ש בפ׳ פרישנא והכי שרי,
 ביו״ט או בשבת שנולדה ביצה ברייתא ר״א מוקם דהכי ל״ב, נטי ספקא אפי׳ ל״ב בדרבנן אפי׳ דשיל״ט כל ח ודאטרינן י קי

 טרבותא ואיכא ט. קאי נטי דספקא ט׳ דברייתא טלישנא אסורות, כולן באלף נתערבה ואם אסור וספקא טטלטלין אין
 חדש הקדש, ט״ש, כטבל, דשיל״ט כל רש״א י דתני׳ רבנן פליגי דמלתא אעיקרא שאומר ויש האי. כולי להחמיר להו מסתבר דלא
 שביעית הלא לו אטרו שעור, בהם נתנו כ״כ ערלה הלה יא תרומה כגון ל״ט שאין דבר וכל ל״ב, באלף אפי׳ שעור נתנו לא
 בכ״ש אוסרת אין כלומר לבעור אלא אמרתי לא אני אף להן אמר בטינה, בכ״ש א׳ השביעית דתנן שעור בו נתנו ולא ל״מ אין

 דבר דהוי הבעיר, ומן לאחר כ״ש נתערב אם כלומר בנ״ט לאכילה אבל הבעור, ומן קורם התערובת אכול לו שאוטרין לענין אלא
 האי על מידי אהדרו לא דרבנן טלתא, בהא ש׳ דייק ולא ל״ב. דדשיל״ט כללא האי ל״ל דר״ש רבנן אלטא בטל, ל״ט, שאין
 שאל״ט ש׳ מצינו ואטרו פליגי בהא שעור נתנו שאל״ט כל ר״ש דכייל כללא אבל בי׳, טודי וראי שעור, נתנו לא דשיל׳ט כללא
 בכ״ש ואסורין בעור וכו׳ טעונים ובכורי׳ שמעשר בתרומה, שאין מה ובכורים במעשר יש יב חנן נטי ובטתני׳ בכ״ש. ואסור

 ואיכא .דשיל״ט ט׳ בכ״ש וקאסרי רבנן רישא ר״ש; דסיפא וכיון מתיר, ור״ש בירושלי׳ מלאכול אסורין וגדוליהם בירושלים מלאכול
 דרבנן, חקנתא ל״ב דשיל״ט קושי׳ ולאו ? פ לאחר דשיל״ט וחמץ יג בנ"ט של״ט בין במינו בין בזמנו חמץ יו“דאר הא להו דקשי׳

 דבר אלא דשיל״ט מקרי לא פסח; אחר לגמרי שרי הוי אפי׳ ותו דשיל״ט, מקרי ולא קנסא, משום אסור פסח לאחר חמץ ומדרבנן
 א׳ ונפלה בקן׳ נתערבה ע״ו של טבעת . . טו דפ׳ מהא דטותיבי ואיכא יד. הבא בפסח לא' חוזר וחמץ לאסורו; חוזר שאינו

 דוקא דהו״א ובע״ז, בתרוטה דאשטועינן וקאטר הותרו לי״הג א׳ ונפלה בק׳ שנתערבה תרומה חבית איי ותו כולם הותרו הגדול לים
 קיימא? לישראל דבאסורה דשיל״ט הוי לא תרומה אי' ט* מ״הי הנודר ובפ׳ קט״ל, לא שיל״ט תרומה אבל ל״ט, שאין הקילו בע״ז

 באסורי' התערובת דאי בע״ז טשא״כ לישראל, כ״כ הפסד ואין לכהן למכרו שיכול פרושו התם דקאטר שיל״ט דדבר ל״ק נטי הא
 דבטשהו מטבל וחוץ דע״ו חוטר משום במשהו דבטינו טיי״ג חוץ בנ״ט אסורי׳ כל רן בהשוכר ואטרינן טמנו. להגות יכול לא קאי

 שמעינן ומיני׳ )חסר(. דשיל״ט דהוי ט׳ הטעם אי׳ הנודר ובפ׳ הכרי, כל פוטרת א׳ דחטה אסורו כך דכהיתרו בנ״ט ושל״בט במינו
בנ״ט ואינו יט של״בט נתערב ואי בהיתר, למיכל דאפשר כוי ל״ב דרשיל״ט דמלתא טעמי' . . יח ותגן בשל״בט בטל דשיל״ט

אשכול נחל
 לא לאסרים אפי׳ לשמיטה, ליזדכנון צ״ל: א שבות. אין אימא דלעולס כבסמוך מפרק ור״פ לאו, באסור אפי׳ שבות לנ׳ דאמירה

 ר״אש וכ״כ ב מותרים. לאמריס מכרו אס אבל ימרש, שלא קנסו לעצמו למכירה, שקנסס די אכיי א״ל לשחטם, אלא למרישה ימכרו
 וכרבינא ר״א( לגבי כרבינא הלכה ריט״ע של ת״וא בסדר י״ו סי׳ דקדושין פ״ק )ר״אש ת״וא בסדר ככתיב רבינא לגבי כר״א הלכה

 דש' אבוה דר״פ, כפרוקא ס״ל השאלתות פרושו, כך כ״ש האי ג י אחא ר׳ לגבי אשי כר׳ הלכה מכ״ש צ״ג מולין אמא ר׳ לגבי
 מסוס לא לומר מוסר אי כראב״ד )דס״ל לא אמירה משוס קנסום ולא הסרוס על מצווה ב״נ דס״ל לפעלת״מ אדאו׳ שעברו קנסום

 על א״מ דנכרי ר״הפ לשעת מכ״ש קען, לכנו למכור הקילו אדאור׳ ישראל דעבר אף דס״ל ש״מ לקולא( ואזליכן אפשט לא פרה *י
 דצירס והא צ״ט. ועפר״מ קטן לבנו למכור דמותר לפסוק שיש מכ״ש שבות, לא דאמירה אדרכנן דעבר משוס קנסא ועקר הסרוס

 צ״ל לנכרי, באימר וכן לאמריס( מותר בדיע׳ נשמט אס )עש״ך לאמריס אפי׳ אסור בחייו מ׳ אחריו, בנו קונסין אין ומת בכור אוון
 שאין נכרי ע״י בבכור מוס להטיל אסרו למה שהקשה בצאו, לא אמירה אסור אין דס״ל לראב״ד מ׳ וכך החמירו, דקדשי׳ מומרא מ׳

 וכ״ד איכא א״דא אכל בז״הז לוקה אין לרמכ״ס אבל ערש״י, שכהמק״ק בזמן ה״מ י״ג מע״ז זה הוניא )לענ״ד מ׳־רבנן אלא אסיר
 ועפר״ס ל״ג ע״ז ר״אש וכ״כ ס״ח, שם ו ל״ג. ע״ז ה ורשכ״א. ראכ״ד ד דקדשיס. ח׳ משוס ות׳ הטיבה( ד״ה ע״ב ל״ד בכורות חוס׳

 ת׳ ור״י ומשהו. נט״לס לטיכיתא כ׳ דאיכא ותרצו לכתח׳ לבטל אסור משהו כקדרה חמץ טעס אי אפי׳ חיס׳ והקשו ל׳ פס.קי׳ ז קכ״ב.
 אם הול״ל כך דאל״תה ט ג׳. ביצה ח תשמיש. כלי הלוקח וס״ה צ״ג ועטו״ז דמי כדיעכד משהו ואיכא כהגע׳ תקנה ליכא דכ״ח כיון

 כס״ס. מתיר ר״ן אכל חקי״ג, ב״י מלשון מג״א דייק וכך קאי נמי אספק נתערבה אס ש״מ אסיר, וספקא ואח״כ אסירות כולן נתערבה
 נדר לאפוקי ענה, למתשל דרך אין כידו ואפי׳ כהן, כיד כשהיא עלה למתשל יכול ואינו לישראל; נאסרה דלעולס יא לס. נדרי׳ י

 ג׳ לסוף כעור פ״ב, ככורי׳ יב נ״ט. נדרי׳ דשיל״מ מקרי עלי׳, מקריב כאלו והמקיים כמה, כונה כאלו דהנודר למתשל דמצוה כיון
 כתורת לאכול אסורי׳ הגדולים גס התערובת נזרע ואס ל״ב, בטהרה, לאכלס דשיל״מ הוי דשם כירושלים, מהם כ״ש נתע־כ ואס שני',
 ועי״ל ר״מ, כשם כמרדכי יד חותר. פסח שע״ע חמץ כר״ש ס״ל ור״יו כ״ט פסחי׳ יג קאי. אגדוליס מתיר ור״ש בירושלים, מילין

ע״ד. זכמי׳ טו יראה כבל לאח״הפ ומשייר כפסח שנמצא ש״י חמץ אבל דשיל״מ חקרי עברה בלא ממילא הבא היתר
 אכל יט פ״ג. מלה הכי נחי יח כמשהו. לטבל טעמים ב׳ נחנו נחה ור״ן ועתוס׳ ע״ג ע״ז ין פ״ב. ויבמות לח נדרי׳ טז

 ולא כטעם שוה לדידי׳ מקרי דמ״בח חזה ח׳ אבל יפה טעם וזה הוא, אסירא שטועם מה וכל לאסורא איתי׳ אומרי׳ אנו בח״בח
 ח״כח הוי אי בנדרי׳ הר״ן ולטעם דומח. האסור ע״ש נקרא לא מינו באינו אחרוני׳ מ״ש אבל ק״ב סי׳ הש״ך כדעת שלא נשחא
נמי דר״ץ ,ונ כספק׳ אף המחירו לחה הקשו ל״ב( הדין מצד חמש בהיתר דהיתר ):יון בטיל דלא רבנן אחרו כהיתר כהיתר ונראה

ס״נ 12 ח״ג



אסור. תערובת וה׳ הגשה גיד פ׳ האשכול, ספר 90
 מתני׳ דשיל״ט, נדרי'־ והא אסור בג״ט יש אם באחר ונתערב הדבר מן הנודר א ודאי׳ ארגשה. הוי איתי׳ דאי כלל, לאמורא ליתא

 לעיסתה מלח מים תבלין מחברתה שאלה אשה ב דביצה טפ״ב לן וקשי׳ בירושלמי. עלה כדאתטר איירי שא״ט בתערובת
 ור׳ עי״כ עיסה שנעשה ומלח מיס וה״ה ל״ב עבידי לטעמי׳ תבלין רבא ושני עיסה? לגבי ומלח מים ליבטל ופריך שתיהן, כרגלי

 לאסורא תקנתא לית דהשתא במידי בטל דבשא״ט לן טתחזיא בטל? בשא"ט דשיל״ט אמרן והא דשיל"ט. דהוי משום מסיק אשי
 וביניתא בכותח לאכול אסור צלי עם שאפאה פת ר״כ דתני הא שב׳ ד בפג״ה להרב טצינו בזה כיוצא . . כ טובא טריחא או

 שרית אי כותח, בלא להוד דשרי דכיון אסור, ללוי אף אלא לחוד כרב לאו בכותח, למיכל מפרז׳ רבא אסרה בשרא בהדי דאטוו
 דהאי ועוד קאמר, שצלאו דיעבד, אלא שרי קא לא ולוי ה לכתחלה נבלה בהדי שחוטה לאטויי דשרי כטאן אישתכח בכותח,

 כל ם״ל אלטא יל עב מאלף א' ודאי ריחא וההוא ל״ב, באלף דאפי׳ כדשיל"ט הוי כותח, בלא דשרי׳ כיון צלי עם שאפאה פת
 מידי אפסד דלא כיון בטיל לא שלב״ט אפי׳ גונא, ובכל מק־ם בכל למיכל מצי דלא אלא בהיתר למיכל אפשר נטי דהשתא היכא
 לט״כ, ח דתרוטות ובירוש׳ ז לא לכתחלה אבל כבר, וד״א גדי דאבשל אחר, ודבר בגדי עובדא לוי דעבד הא ו הלכות ב׳ וכ״ב
 שיתחלפו, פי' התערובת, מפני כאחד ב״פ צולין אין טתניתא פליגא שרי לוי אסר רב נבלה וא׳ שחוטה א' שפודים ב' לצלות דאי׳
 בקערה שעלו דגים דאביי משמי׳ חוקי' כרב י דפסקו והא ולכתחלה. ט טשטע להבא לצלות ול׳ לא, התערובת מפני שלא הא

 עלו חמין כשהיו אלא ש״ב בקדרה נתבשלו דלא התם שאני נותח, בלא לאכלן יכול הא אטרינן ולא יא בכותח לאכלן מותר
 בקל כלו׳ עברה, הרגל מפני אסורה כולה הפת כל לש ואם בחלב עיסה לשין אין יב תני׳ — בשר. ריח אפי׳ בדגים וליכא בה

יוכל
אשכול נחל

 שם. וירום׳ נ״ב נדרי׳ א בשל״במ. ולא במינו שהחמירו למה אלא טעם נחן ולא בהיתר יאכל באסור שיאכלנו עד טעס ס״ל
 דעעמי׳ בשא״ח, אף החמירו לילך, יכולין ששתיהן במקום הכא כגון תקנה בלי גמור בהיתר לאכול שאפשר מה אבל צ״ל ג ל״ז. ב

 של״נמ לטבל ול״ד זי סברא שייך היום לאכול שיכול בדבר מכ״ש היום שא״א אע״ג בהיתר יאכל בא׳ שיאכל דעד דשיל״מ שאסרו מאי
 הנטול מעכב דהשווהה שא״מ3 אף ל״ב מ״הת גמור בהיתר דהיתר אסבר נ״ב נדרי׳ והר״ן מעשה, ע״י תקון וצריך השתא דאסור
 אבל אסיר, עדיין שהא׳ ממם בהיתר היתר הוי לא ודשיל״ח זא״ז א״מ עילין לכך בטבע, משווי עדיף והיתר היתר לענין שווי ולרבנן

 לאכול שמייתר ומלח ומיס כעסה ממש בהיתר כהיתר נ׳ השתא שגם דשיל״מ אבל ול״ב, השווי משלים זה ובטבע בעצם מ״במ כשהוא
 צמר פ״ט מכלאי׳ בטל בהיתר שהיתר ראי׳ שמביא מסברתו שחזר נ׳ נ״ז סי׳ ר״ן ומתשו׳ ל״ב. א״מ שהוא אף שתיהן, רגלי במקום
 היתר שעדיין כיון זמנו קודם חמץ לערב מותר וכן ברוב רחלי׳ של נתבטל אס פשתן לערב מותר ז״בז שטרפן רחלים וצ׳ גמליס
 בתבלין אלא נתקנה לא וקדרה ומלח במים אלא נלושה אינה דעיסה כיון תוס׳ תרצו הקושי׳ ועקר לחלק. ודוחק חמ״ז( )עטו״ז

 האסור תלוי אסירי! בשאר בשלמא דסברי דשיל״מ משים דל״ב כר״א תרצו לא אמוראי דשאר ול״ט ל״ח דף עוד וכ׳ א׳, מין הוי
 יהמלח המים בעלת שם ולא העיסה בעל שם העסה על וכאן בעלים, בשם האסיר תלוי בתחומין הכא אבל שנתערב המין בעצם
שפ׳ רמב״ם בזה ישבתי האחר. לחלק חברו מחלק הנכנס בטעם הכל תלוי בתחומין אף ס״ל ר״א נמצא עכ״ל .להתבטל יש לכך

מה מוקצה, לאסיר לרב ור״א ר״כ קישי׳ עלי׳ וקשי׳ מהדדי, תמומין ינקי דקא אסורה בהמה בשותפות ובהמה חבית שלקחו ׳3
לענין בטיל, דלא דשיל״מ דין תחומין3 שייך אשי דלר׳ אף וג׳ ניחוש? תחומין ולאסור חיישינן, לא ביו״ט, שמנונית מיסיפה המה3ש

 לשחות מותר שחיקה מחוסרי׳ ועדיין מע״ש שרסקן והבוסר השוס אי׳ י״ט דבשבת דםיל״מ, ל״ם מוסיפה שבהמה מה מוקצה אסור
 שיוצא והמעט שבת קודם יצא שהרבה בשבת מהס לשתות מותר וכו׳ ענבים מלאה גיגות מרדכי כ׳ ומזה בשבת, היוצא משקה
 בעיני׳ לאסורא דליתא כיון מ״ה שנשרו מעצים ראי׳ ומביא ניכר הי׳ לא מעולם שהאסור כיון דשיל״מ, הוי ולא בהיתר, מתבטל בשבת

 מעולם הי׳ לא נמי המבטל דהתס 88 ע׳ דם שרקקה יבמה גבי מרדכי ממ״ש סתירה דאין ק״ב ס״ס )ועכ״וס ש״ך סי׳ בא״ח וכן
 שהוסיפה משוס למיסר ליכא מותרת כשהבהמה ולפ״ז שבח(. קודס בפ״ע עומד המבטל כאן אבל לעולם, מעורב בא שהכל עצמו, בפני

 בב׳ לאפוקי בשאר, ובטל מעולם נכר לא שהוסיפה שמה דשיל״מ, מכח מעט שהוא ואף מוקצה מכח שחיטה ש׳ עד מב״הש ביו״ט
 דהוי אסיר מהדדי דינקי משהו אפי׳ לכך בתחומו, להביא לזה אסיר ש״ז שחלק אסור הוברר א״כ ביו״ט לחלק בשיתפות ב׳ שלקחו

 ס״ל הני לתחומין חייש ולמה ל״ח מוקצה לאסיר לרב דמקשי ור״א ור״כ בהיתר, משהו נתן והאסור לפנינו מונחי׳ והיתר אסור כאלו
 לא בחלקו ונבלע חברו מחלק היוצא מיעט דבר ומשוס בעלים בשם תלוי תחומין דאסור תוס׳ שכ׳ אמוראי כהני אלא אשי כר׳ דלא

 כיון ל״ש ובמוקצה דבשיל״מ שייך תחומין דבאסור ס״ל ,אם כר׳ נמי ור״א דר״כ ועי״ל ומלח. דמים כההיא בעליו שם מחלקו נפיק
 שינקו למעוט חשש אי טיל3 לא מ״במ נמי בעלמא דס״ל לרב מיהו דשיל״מ. שם עליו חל לא המרדכי כמ״ש נכר האסור שאין

 ריחא ע״ו פסחי׳ כלוי פסק ה׳ גיד בפ׳ רי״ף ד בדרבנן. אפי׳ 68 וכמ״ש ל״ב מ״במ במעיט אף ליחש נמי מוקצה לאסור תחומין,
בפת אף אלא בצינן לבד ולא תיהא בבת כן פ׳ ס״ו בע״ז דרבא נ׳ וטעמו כרב, ולא מותר שמן נבלה עם שנצלה כחוש אפי׳ מ׳ לאו

דאטוו וביניתא בכותח, א״ל צלי עס באפה פת ר״כ חני ע״ו דפסחי׳ דבמסקנא ע״ז קשה אבל דחרומה. יין חבית על שנתן חמה
 לחה לידע חרצה )אם ולצרעת לריחא דקשי' לחוד למיכל אפי׳ אסרה בר״א ומר בכותח, למיכל חפרזיקא רבא אסרה בשרא בהדי

 סי׳ ומג״א דמ״ק ספ״ק חיס׳ ל״ה, סי׳ שבע באר עי׳ רוצח מהל׳ בפי״ב צרעת ח"ס שאסורי׳ ד׳ בכלל זה דבר ור״מ רי״ף הביאו לא
לאכול צירך דאין כיון ה לישב. רי״ף בא זו קושי׳ מ/ ריחא ס״ל אמוראי הני דכל ח׳ מזה רנ״ה( חדשים ר״אש ותשו׳ וקע״ג ג׳

הקשו וחום׳ וכרש״י, ע״ו פסחי׳ ז דס. הל׳ ו ה׳. עם אסור לצלות לכתחלה אפי׳ אסיר שאין נ׳ ממילא לי׳ שרינן ואעפי״כ בכותח
 המקשו וי״ל ׳לכתח׳? התיר לא נחי לוי ללוי, וקשי׳ טעמים תערובת לאו מאי התערובת מפני כא׳ פסחי׳ ב׳ צילין מאין מ״פ א״כ

 'מפני דברייתא לו מודה הי׳ דא״כ לכתח׳, וברייתא אסור ללוי אף דלכחחלה החרצן לי׳ אהדר דלא והא לכחח׳ אף ס״ל באמת
 פ״י ח מסיפא• כדמוכח הגופין מתערובת דברה אחר מענין דברייחא האמת, לו לפרש רצה והוא אסרה, טעמים תערובת

הסחיכוח^ לפרש ול״י ל׳• פסחי׳ יב עין.3 מבשר נקיה והיא בשר בה שבשלו בקערה פרוש קי״א חולין יא וה״ג. רי״ף י .,ז פסחי׳ ט

 אולי
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 דבשיל״ט מקרי ולא התנור. שיסיק עד אסורה הפת כל לש ואם באלי' התנור משין אץ בו כיוצא בשר, עם ולאכול לשכוח יוכל
 טעי״ט תרנגלת של בקינה בדק ג בפ״ק כדאי׳ רובא בתר אולינן ט״ט ב אסור ספקא דאפי׳ ואע״ג .א . . בא ההיתר אם אלא
 בדק אבל בימטא, ילדן דרובן כיון הוי, מאתמול אימא מותרת בדק לא כי ואטרינן אסורה ביצה ומצא השכים ולמחר מצא ולא
 בהר ו מעשר לעולם בהמה סוחרי לפני שנמצא טעות ה נטי וחנן ד בלילה דילדן טטעוטא שהיא אמרינן מאתמול מצא ולא

 דמעות אע״ג אלטא חולין. ירוש׳ בשוקי ההולכים טעות דרוב חולין, י״הש בשאר טעשר, הרגל בשעת ח בירושלים ז חולין הבית
 חמץ גבי ופריך חולין חולין רוב אם מעשר וט׳ חולין מעות שנשתמש תיבה . . י וה״ג אולינן, בת״ר ט דשיל״ט בירוש׳ מעשר
 בה שנשתמש רנב״י ומוקי למצה? טחזיקינהו מצה ואם חמץ, שהוא לספק מחזיקינהו לבסוף חטץ הניח בתרא בתר אולינן ומצה
 אמר ור״ס אחר, בצד חולין של וצ׳ זה בצד מעשר של צבורין אחד בוטן שנשתמש וביד ורב בסוף, איזה יודע ואינו ומעשר חולין

 בשאר וגם יא, בת״ר אזלינן לכך ונשתייר לי׳ חזי לא בתראי, והניח קמאי דשקיל דאף בתרא בתר לטיול וליכא בגומא דאשתכח
 פ׳ כדאי׳ ושרי פריש מרובא דפריש כל אטרינן בגוויה לאסורא איתי׳ אי ידענא ולא מתערובת כשפרשו בטלים׳ שאינן דברי'

 יג שרי ממילא פרש אבל הקבוע. מן יקח שמא חיישינן רבא ומסיק פריש טרובא דפריש וכל דניידי ונכבשינהו יב התערובת
 ואתא חמץ של וא׳ טצה של צבורין ט׳ יד דפסחים דפ״ק הקביעות טן כלקחו הוי ראינו דאי שפרש ראינו שלא דוקא לן וחזי

 ספקא לקח מאיזה יודע ואינו נבלה וא׳ שחוטה טוכרין שכולן חניות ט' היינו אטרינן חמץ, או מצה אי ידעינן ולא ושקל עכבר
 א׳ הלך בנמצא חניות ט׳ גבי דאי׳ הא וכן הקביעות, ממקום בידים לשקל דמי לפנינו פרש אלטא דמי, כמע״ט קבוע דכל אסור
 וההיתר שהאסור דאור׳ קבוע דהוי משום אלא לפנינו פרש צבורין בט׳ אסרינן דלא טרבותא ואיכא טו. כשפרש חזינן דלא הרוב

 ברבוי, בטלים שאינן חכמים שאמרו חשוב דבר אסור תערובת אבל דמי דכמע״ט טז בכתובות לה וילפינן וניכרין במקומן קבועים
תדע ין דאור׳ קבוע כאן דאין שרי ממילא שפרש טה כל מיהו קבוע, כאסור לדונו והחמירו במקומו, ונקבע ניכר האסור אין

דאי׳
אשכול נחל

 הרמב״ס כמ״ם טרהא, או הפסד ע״י בא ההיתר אס ולא בנדרים, כמו הוא שבידו או הזמן ע״י ממילא וגס בודאי צ״ל אולי א
 אין להעלותן טרה דיש לירוש׳ חוץ נחטרב אבל בקדושה, במקומן לאכול דיוכל בירושלים דוקא בכ״ש שאסורי׳ דבכוריס פ״ב

 בל״מ ג״י ששהה בשר לטנין י״א ס״ק ק״ב ועפר״ה דבשיל״מ. שייך לא הפסד דאיכא היכא נ״ג מב״מ מדייק ורשב״א בכ״ש, אשורי'
 שמפסיד הפסד איכא הכא ולענ״ד צלי. עש שאפה פת גבי כרי״ף צלי ע״י לאכול היתר דיש כיון בטיל דלא להתמיר יש ונתערב

 בדברי׳ וכן ובעלמא הוא דרבנן דאסור אע״ג תול ס׳ יו״ט ס׳ ב בר״מא. אל״מ וזה הדס הוא דאסור ותו בצלי׳ שנאבד ושומן בשר של רוטב
יצאה דלמא אמרי׳ לא אבל אסורה, לכך בלילה ילדן מארעא דספנא קצת דשכיה ד ז׳. ביצה ג לקולא. אזלינן השיבות מ׳ שא״ב
אנש מעות רוב בחר ניזול לא למה הקשה וכ״ופ איירי, בירושלים ו• פ״ז. שקלים ה ל״ש. דהאי דמותרת׳ והזרה מאתמול רובה

 רגל ועולי למעשר, בהמה לקנות הנצרך אלא מעותיהן כל מביאין לא בהמה סוהרי לפני הבאים הבנתי, לא הס. דהולין ירושלי׳
 ברגל אפי׳ ז מרובין. דקונין נפל, המוכרין מן אמרינן לא וגס בירושלי', השנה בכל ולאכול ב׳ לקנות שלהם מ״ש כסף להס נותני׳
וא״כ הבית בהר במעות לכנוס שאסור משוס ואי נפל, רגל מקמי ואימא דשתא רובא נתר אזלינן מעשר, אדס בידי מעות שרוב
בסדינו צרורים מעות אלא אסור ולא מותר הילין של אפי׳ בידו לישא ז' פסהי׳ חוס׳ כ׳ הלישכה תרומת מהמביאין ־ שנפל קרוב

 הזהה ומשני נפל, הלשכה מן דלמא ליהש דפריך בשקלים הירוש׳ להו דאשחמיט כ׳ ק״ע והרב לסהורה. שנושא' דנראה בפרהסיא
 במעות הבית להר לכנים דאסור כיון שהקשו כ״ו ב״מ חוס׳ אשחמיט ומיני׳ בהמה. על שמהללן עד מלישכה מ׳ מוציא כהן אין

 לא דאכחי מלשכה, מוציא הכהן שאין חזקה דירוש׳ חרוצא לן אהני לא וע״ז ללישכה, המביאין מן ונפלו הן הקדש של מסתמא א״כ
 הכסף כל דכנגד נפל הלשכה מן דלמא ירושל׳ וקושי' בידם. הולין מעות גס דהמביאיס חרצו וע״ז המביאים. מיד שנפל בלישכה נחון

 בח״ר ל״א דמוכה בקורבה פסק הירוש׳ ועוד הרוב, הוא המביאים שביד הולין שמעות למימר ליכא שנפל ביום ובפרט שופרות שבי״ג
 בכ״י, להתכבד עשויין ירוש׳ ששוקי דשתא, בת״ר אזל ולא מעשר הכל ברגל ב', סוהרי לפני ולא בשוק ח רמב״ס. פסקי מ׳ וכך

 דמעילה פ״ז ועמ״למ דבכורי׳ מפ״ב לעיל כמ״ש ט שם. אבק שאין נתכבד לא הבית הר אבל נמצא, כבר הרגל מקודם ואי ז', פסחי׳
 למה ותימה־ הילין׳ מע״מ מ׳, מעשר רוב הולין הולין רוב אס דמעשר, פ״ו רמב״ס יא ז׳. בפסהי׳ תני׳ צ״ל י זו. ראי׳ מביא ה״ו

 איזה שהסרו נ״ל לכך בחרא, בחר דאזלינן מהם דלמדנו דש״ס אוקימחוח השמיט למה תמה דכ״מ ונ׳ הולין? רוב ברישא אמר
 והא יג ע״ג. זבהי׳ יב דגזלה. ספי״ו הרמב״ס כ׳ בחרא בתר דאזלינן שדין הולין׳ מע״מ אפי׳ בסוף הולין הניח ואס וצ״ל תינות

 דאו׳ בקבוע דוקא דהולקין ור״אש צ״ה הולין עתוס' נכרי ביד שנמצא טר ט׳. יד .54 לעיל רבנו ח' ימותו אמרינן שס דנזבהיס
 דרבנן קביעות שהיא נ״ה בתערובת אבל אסור׳ כולו שהקבוע שרואה מקבוע יקה שמא למיהש דליכא בפנינו שלא מתירין כהתס

 דמהיר לר״ת צ״ל כך ולענ״ד להפך סברא בסמוך מביא ורבנו כרבנו( )ורשב״א מקבוע שיקה היישינן בפנינו שלא פרש שרינן אי
 עד עליו וקס לו וארב דקרא ט״ו טן כ', ס״ס פ״ז הולין ער״אש דאסור מודה וע״ז בקדשים אבל לפנינו פרש אפי׳ ב״ה בתערובת

 פטור ואפ״ה א׳ ומצרי ישראל ט׳ באיכא אלא להקל, דס״נ דפטור פשיטא דישראל ופלגא מצרים פלגא דאיכא דמיירי ל״ל לו שיכיון
המעוט נהשב שבקבוע נאמר אס די ההדוש, להגדיל חיתי דמהיכי רוב, הוא כאלו לקבוע ושוי׳ קרא דאתא ול״ל כמע״מ. דקבוע

עקר כל אדרבה ברוב, תורה השגיהה לא בד״נ דוקא ול"ל ע"ט. סנהד' ערש״י מרוב גדול המעוט בקבוע נאמר משאם כמרובה,
אזלינן לא קבוע משוס דוקא והכא בת״ר, אזלינן נמי בנפשות ש"מ הרוב ע״פי ודנין בנפשות דכתיב ר״ל מאהרי ילפינן בת״ר אזלינן
כ״ג( ב״ב קורבא בחר אזלינן רוב דליכא )דהיכא קורבא בחר ליזל דלא קאי לו וארב קרא דלמא מקשי׳ יש באסורין. וה״נ בח״ר
 ודאי למרהוק להגיע זריקתו הי׳ דאס ולק״מ קורבא? מ׳ לי׳ מהייבין דלא לגו אבן וזרק לו קרוב וישראל לפניו ומצרי ישראל הי׳ שאס

 יאסרי דאל״כ ראי׳ הר״ש כ׳ כריתות בס׳ ין ודו״ק. לי׳ מהייבין להקרוב להגיע כדי ואס יסראל! על בקרוב הגיע אס מהייבין לא
ע״ע הביאו מסתמא הזמן במשך ואי בתערובת איתן נהל שיש ברירא דלא ראי' שאין כ״ופ וכ' איתן׳ נהל מ' בחרישה השדות כל

משנה 12 *
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 ג דמיר טהא נטי ודייקינן .. ב דאסורא דנפל הך דאטרינן כוילן הותרו הגדול לים א׳ ונפלה בק׳ נתערבה ע״ז של טבעת א דאי׳

 ניידא אי ואף ניידא לא דאשה כיון טעטא ואטרינן אשתו קרובות נשא דלמא הנשים בכל אסור סתם אשה לי קדש לשלוחו האוסר
 יאסרו כ״ע קרובות, מחשש הנשים ככל אסור שהוא ארי׳ טאי מקרי דאו׳ קבוע דא כגון ואי וכטע״ט. קבוע הוי לניחותא הדרא

לישא
אשכול נחל

 נתקיים א״י שבכל הימים קורות מספרי ידוע פרכא, זה אין עלי/ מגדלי׳ בנו דלמא ע״ע( בטלה הר׳ משרבו סוטה ס׳ שלמה )משנה
 קבועות דעירוח רוב ליכא הכא וקשה קורבא? בתר אזלינן נפישא דאיכא אע״ג הקרובה העיר והי׳ פריך ג“כ ובב״ב תחרש. לשדה

 במקומו האסור ניכר שלא כיון צ״ל וע״כ כתע״ת? מ״מ נבלה מהנות בהן התיכות יותר פעמים אלף דאפי׳ סוניות דט׳ דומי׳ וכמע״מ,
 האסור הכא הרי ערלה, דלאו פרדסים רוב מטעס דשרי דערלה בפרדיסא דאשתכה דהמרא הצבא שס דאי׳ והא קבוע. מקרי לא

 בשדות עקר נ״ל מיהו כפרש. והוי הקביעות אזל בגת ודרכו הענבים שקצרו כיון כתע״ת? ונימא דאו׳ קבוע ולהוי במקימו נכר
 י״ל א׳, וגוי ט״י לגי אבן מזורק לי׳ דילפינן וכיון ח׳, אלא ואל״ב הוא הדוש דקבוע קבוע ל״ם במקומו האסור ניכר אפי׳ ועירות
 ובהכי לכך. עומד ואינו לטלטל שא״א דבר לא אבל קבוע, שייך לפרוש ראוי שהבשר הניות ט׳ כמו לפרוש וראויס קבועי׳ דברים
 שאין כיון ודאי אלא כשנפחהו במקומו האפיר להכיר ויוכל קבוע הוי והא פה ט סחוס רובן משוס ארונית ע״ג דמדלגין הא מיושב
 בעיר־ת ר״ש סברת כ׳ מגלה הל׳ וש״הת קבוע. בעירו׳ שייך אי מסופק תנכ״ח שפר״ח ר׳ שוב כתע״ת. קבוע ל״ש לטלטל עומד
 לא וריבן נעבדים מקומות דמעוט כיון מותרי׳ הצלמים רלחכמי׳ הצלמים כל פ׳ ורמב״ן ר״ן מ״ש סותר קבוע שייך ניכר אס ושדות
 ולא לצלמים טפלים שאין המקומות בתר כאן אזלינן לא ולענ״ד כמע״ח? קבוע והוי נעבדיס ר״מ של דבמקותו האסיר ניכר והכא
 אזל דלא נאסרים הדין מצד לר״מ ׳שכ רמב״ן על מ״ש בזה ניחא נעבדיס, אין מקומות וברוב האסיר הס צלמים אלא לצלמים נעשו

 לים ודוקא ע״ד, זבהי׳ א דל״ק. רוב כוי הצלמים על דקאי נאמר אי אבל ר״ת? ומודה קמן דאיתי׳ רובא המקומות והא בת״ר,
 וכן ב ע״א. עתום' נכבשינהו דל״ש כיון או דע״ז חותרא מ׳ לר״ת אפי׳ באסירה היא וגס מהני לא מתערובת פרשה אבל הגדול
 והאסור נפל שהאסיר למימר מנ״ל דאו׳, קביע דהוי שא״א לומר רצה ורבנו הותרו, א׳ מית אי הל בשור נתערבו לרב שס אמרו
 דאמרי׳ כמו שכ״ה רשנ״א עחשו׳ במקומו ניכר אסור שאין כיון ברוב בטל הכל מ״הת ודאי אלא במקומו, עדיין הקביעות מית,
 נפל האסיר כגדול ליס א׳ נפל נמי אמרינן להכי ברוב נתבטל כבר דמ״הת כיון נפלו ח׳ לתוך ותרומה ס׳ לתוך חולין אומר שאני

 כיון האסיר, הוא שפרש שזה נאמר לא לפנינו וכוא א׳ פרש אם אבל הנאבד על לדון צריך אתה ואין ברוב, נתבטל כבר 'דמ״הח
 של קדרות בשתי וכה״ג רובא בגו ואסורא דהתירא האי דלמא אחרינא, ושרית להאי דאסרת חזית מאי עליו, לדון צריך שאתה

 אמרינן להגי שתיהן. על לדון צריך שאתה כיון חזית דמאי מותרת וא׳ אסורה שא׳ נאמר ולא אסורות תרומה מהן בא׳ ונפל חולין
 כל אסיר של אותו הוא שאם מותר ממ״נ כ׳ )רשב״א הוא דהתירא מרובא למימר סברא דיותר מותר הוא א׳ נתפצע 87 לעיל

 ושדין אתו מרובא אמרינן החתיכות רוב נתרסקו אס וה״ה רובא, בגו דאסיר אסורין וסולן פרישה( ע׳ פרושו בטל מכירו שאינו
 בס׳ אסורא ע״ד זבחי׳ אי׳ אחד לצד וס׳ אחד לצד מ׳ כולן פרשו אס אבל מתערובת כפרוש הוי שנתרסקה דכל אסורו׳ והשלמות
 מרוב׳ שפרש דמסתבר מותר, הוא מהס א׳ נשחט ב״ח בתערובת וכן רובא. בגו דאסור סברא יותר פרשו דהכל כיון אשתאר,

 בטל שאינו דבר ק״י דש״ע וקשה מותרין. וכולן האסיר שהוא תילין עליו לדון צריך אתה ואין לים נפל או מהס א׳ מת אס אבל
 תערובת משוס וי״ל עליו? לדון צריך אתה באין כיון נטרפה או מחה אס הול״ל כולס, הותרו העולם מן א׳ נאבד אם ב״ח כגון
 ע״ד זבחי׳ כדאי׳ מית אס די ע״ז לדון שייך כשלא אבל ח״בה, ובשרה עורה אס לדון צריך שאפתי מתה מהני לא שא״בה ב״ח
 בתום׳. תמצא כאן ומ״ש י״ב, ג כ״וס. וכ״כ א״בה הכל מתה אס ש״הנס קדשיס^או שהיא דבין העור על לדון שייך לא ושס

 דלא חוס׳ כ׳ למה א״כ מקרי, דאו׳ קבוע ספק, שללוקח אף מקביעות שיודע א׳ שיש דכל עפר״ח בק״י דקיי״לן כיון תמה ופ״מג
 לא ניכר ואינו המתערב דבר ס״ד בגטין בדבריהם המדקדק יודעת? עצמה והאשה ניכר ולו חי השליח ניכר, שאין כיון דאו׳ הוי

 דברי חורין וכך אחרות עס מתערבת אלא לעצמה ס קו ח קובעת אינה דמ״ח חכירה, שהשליח חה מהני לא וא״כ חבוע, מקרי
 דאמרי׳ ואף קביע, לחימר ל״ש דניידא באשה ועוד לכל( וניכר בישראל מתערב אינו שהנכרי נכרי וא׳ ישראל לט׳ דוחה )וחין רבנן

 דה״ט )ונ׳ מקרי דרבנן קבוע וכה״ג לקבוע, קצת שדומה קנסוהו למה הדבר ליפות אלא זה שאין חוס׳ כ׳ כבר לניחותא, הדרא שס
 וראיתי לניחיתא(. הדרא דניידא, משוס ואי דרבנן, קבוע משוס ברובא, בטלה ולא טמאות כולן וכו׳ נשיס ג׳ ס״א נדה דאמרי׳

 נקרא לא דזה קבוע חטעס נאסר לא בבשר ובשל תמי וא״י ולקח בהמה חלב וא׳ שקדים חלב מוכרות חניות ט׳ שכ׳ חדש בם׳
 ט׳ גבי ט׳ מפסחי׳ ולענ״ד האסור, נכר ושס גוי וא׳ ישראלים חט׳ קבוע דלחדנו אסיר אין עדיין בהמה דחלב במקומו ניכר האסור
 המאור פרשו וכך פ״י וכ״כ ס״ס מהני לא דאל״ה מג״א כמ״ש אסורו זמן קודם חיירי בתל״ט וככנזכר חנו; של וא׳ חצה של צבורין

 ואין קביע אתרינן ח״ח אסור שס חל לא שעדיין אף נראה אסורו זמן וקודס לבטל צריך אי לענין צבורין דט׳ דההוא נגח׳ וראב״ד
 בעיח דאי מידי, לא' זה חלוק אסור, נעשה לא לעילם בהמה חלב לאפוקי פסח כשיגיע ממילא אסור נעשה חמץ דח״מ לחלק

 שנעשה שבשעה מחש דוחה להיות שצריך אומר אני ה״נ במקומו, אסור דניכר ישראל לט׳ הדוחה אלא קבוע שייך שאין לתימר
 ט׳ האי שפרשו תום׳ על ס״י תחיהת בזה ישבתי אסור. ליכא הספק שטלד אסירו זמן קידם ובחמץ קבוע, אסיר כאן יש הספק
 ט׳ היינו באתרו קת״ל תאי וחתה העכבר, שהביא החתיכה לאכול שרי אי אשתיעינן אכילה לענין חניות ט׳ היינו תצה של צבורין
 אסירו זתן קודס שהוא אף קת״ל ולענ״ד הוא? בעלתא דוגחא נתי חניות וט׳ אסורי׳, תשאר חניות ת״ש דפשיטא חלתא הא חניות,

 הכל עדיין הכא אבל עכשיו, והיתר אסור דאיכא היכא כתע״ת קבוע ת׳ אתרה היכן והו״א עסקינן, בשופטני דאטי הש״ס כששטח
 לפ״מג וראיתי עתים'(. קופות בב׳ וכן פלוגת׳ דיש חדוש איכא בגת׳ דשקל )דבשארלספקות חלוק דאין חניות ט׳ היינו קת״ל היתר

 היא שאף קורבא בתר אזלינן אי לכשרה קרוב עצתו ותצא חנית תאיזה וא״י לקח אס קבוע, דהוי לפנית פרש סאס בהא שתספק
לאיזה וליחוי פרוש, תרובא אחרינן לא לפנינו ושקל עכבר אחא ט׳ דפסחי׳ תהא לפשוט ויש עדיף. שרוב אלא כ״ג, ב״ב דאו׳,

 צבור



98 אסור. תערובת וה׳ הגשה גיד פ׳ האשכול, ספר
 איך טא״ל אביהן ומת אביהן שקרש קטנות נתקדשתי, לא לומר נאמנת היא וא״ת לוה, שנתקדשה היא היא דלמא אשת לישא

 קנסו ולדידי׳ דאור׳ קבוע כאן אין לעצמו וניכר קבוע במק^ם האסור שאין כיון ודאי אלא וכמע״ט, אסורא קבוע לקדשן יכול
 ובדוכתא שבטים מיו׳'ד שמא לק׳ חוששין בו״הז שקדש גוי א דיבטות בספ״ק דא׳ והא לאחרינא. ולא בספק עצמו שהכניס
 לטיטר איכא במקומו? האסור ניכר לא נטי והתם דקביעי, כיון חיישינן קאתי י״ש מזרע דטעוטא אע״פי כלומר ש׳ יו״ד דקביעי

 יחוסיהו וטנכרי ידיעי וכמה כמה דקביעי בדוכתא א״נ נתבטלו. שלא חשובי׳ ודברי׳ ב״ח מקביעות דרבנן קביעות נטי היינו
 למעוט חיישינן קאתו דטג־ים טינכרי דרובם ואע״ג קאתי מגוים אי מישראל אי טינכרי ולא הגוים בין נדטעו וכמה טי״ש שאבותיהם

מינכר. והיתר דאסור גמור קבוע דהוי מנכר דלא
 כלומר בטלי, ולא עבידי לטעמי׳ ותבלין לשאור הנח ג בש״ח וה״נ בטלי, ולא עבידי לטעמי' תבלין ב רבא ודאטר

 מעט נפל שאס נתבטל דהטעם אפשר ודאי אבל בם׳ בטיל ולא הקדרה, בכל טעם וליתן למתק נותני׳ בקדרה כשנותנין
 ליתן צרוף דבעי מכלל מצטרפין שמות וג׳ ב׳ תבלין ד מדתנן מוכח והכי ובטיל טעמא יהיב דלא לן ברירא גדולה ביורה תבלין

 קבת בעור שטעטידין אסירו׳ גוים גבינות ז אמרו ט״ט 1וקשי אסור, בנ״ט יש אם כשדה קבת בעור המעמיד ו תנן ה. טעם
 הקיבה או הקבה עור אי אבל אסור באן אין טעם נתן שלא וכל בנ״ט בעינן בכשרה רבותא ומשני אסורה? נטי בכשרה נבלה

 בקיבת המעמיד ח בא״ט כדאי׳ בעיני׳ לאסורא דאיתי׳ כטאן דהוי ול״ב, אוקם אקוטי האסור החלב, בה ומעמיד עצמה ט׳ אסורה
 בעיני', דאיתי׳ כמאן מוקים דאוקטי כיון הכא אבל בעיני לאמורא דליתי׳ משום בהנאה רבנן אסרי לא ט ומוריים א״בה, ע״ן עגלי
 והיינו נ״ט ליכא אפי׳ אסור מעמיר אלטא פרי שהוא מפני אסיר פגין בשרף מותר והעיקרין העלין בשרף המעמיד י נטי ותנן

 מסיע אי אבל מעמיד לחוד האסור כח אי ה״מ ט׳, יהיב לא אי אף אסור דמעטיד והא יא. בעינן טעמא ודאי דמדאו׳ מדרבנן
 ולא לחמץ בדי בזה לא עסה לתוך נפלו תרומה ושל חולין של שאור יב ותנך ממחמץ עדיף לא דמעמיד ומותר, זת״ג היתר לי׳

 ואי יג, דוווג״ט וטעטיהו לחמץ, כרי בו שיחי׳ עד אוסר אינו לעולם וחכ״א בא אני אהרון אחר רא"א וחטצו ונצטרפו בכ״ל
 והחמיצה לעסה שנפל חולין שאור יד דתנן לבדו הוא כאלו אוסר להחמיץ כדי היתר גם שיש אע״ג לחמץ כדי לבד באסור
 חטרא דשדא גוי ההוא — )חסר(. . . טו מעיקרא כפוגם נ׳ דהתס אע״ג אסור להחמיץ כדי בו ויש תרומה שאור נפל ואח״כ

 נ״ט. ואינו לאבוד הולך לתוכו שזרק יין מעט וראי מלח לעשותו מלוחץ מים כשמבשלין רבותא פ' טז, שרי דישראל טילחי לבי
 הוא מעט שהדם מעמיד דבר משום בזה אין בלא״ה, לתקנו שא״א ואוטרין בשולו בשעת המלח על דם שנותני׳ מקומות ויש

— ממתיק. והדם חריף להיות צריך שהמלח יח פוגם טעמו אדרבה טעם ליתן ולא ללבנו אלא נותנין שאין ועוד יו מהר ונשרף
תנן

אשכול נחל
 והא דמי, נמי קירנא רוב דומה דקבוע כיון אלמא מזה, וכתר! והיתר אסור אופני כל החס דמפרש וכיון כששקל קרוב הי׳ צבור
 קורבה בתר כשבתל אבל התערובת מן ולא ממר מצד בא׳ זו מזקה שקל? מצה ולימא דבית בדוק מזקת דליהני שס חוס׳ דכ׳

 לו, מוארב יליף איך מהני דאי קבוע נגד מזקה שוס מהני לא דודאי הפ״י המליט דין מן לבר ודו״ק, הקבוע נתבטל בתערובת
 דקבוע מנ״ל מזיקה דליכא מניות בט׳ משא״כ רובא, ואתרע מיתה מייב שאינו אמזקה גברא ואיקי להקל דס״נ קטלינן לא התש

 ודאי מלא הרג, ישראל ודאי אמרינן והוי בכ״מ עקר דרוב היתר מזקת שייך הוי לא מהני, למוד קבוע לאו אי צ״ל ע״כ רוב, מבטל
 דפשיטא על אלא דקדקו לא והתוס׳ הבית, מזקת מהני ולא דאו׳ ספק הוי בככר הספק עקר וה״נ ת׳. פטרה למוד קבוע מטעם

 דעכבר כיון ה״נ פנוי׳ אתרעת׳ קדושי׳ לה שזרק כיון פנויה כ״ג כתובות חוס׳ למ״ש בי׳יד וכ״כ למלק. שיש כיון מניות ט׳ היינו לי׳
 אבל גויס דרוב אע״ג ט״ו. א עכ״ל. מהני לא מזקה ה״ה ס״ס מהני לא בקבוע ק״י דקיי״לן ולפ״מ בית מזקת אחרע נכנס

 הנכרי אס דעכ״פ הבנתי לא מרובא? דפריש כל לגבה איהו אזיל דאי הקשו )תוס׳ וכפר״שי י״ש של מבניהם בהס נתערבו
 תיס׳ לפרש אבל לפרש״י( המשש ובכ״הג בביתו שמקדש דרך וכן ע״ג וקדושין ספ״ק כתובות כד׳ קבוע הוי ישראל בת בביתו מקדש

 ערלה ד ו׳. מילין ג ל״מ. ביצה ב רבנו. קושי׳ ל״ק בלא״ה קאתי, ישראל מרוב דפריש וכל מי״ש, והרוב דקביעי בדוכתא
 שומן ט שס. ח ל״ה. ע״ז ז ק״יו. מולין ו כ״מ. צ״מ וש״ך בס׳ היינו דקאמר בטיל דלא וס״ט ס״ו ע״ז חוס׳ וכ״כ ה פ״ב.
 אמרוני׳. השיגו מ״הת לטור תמ״ב מג״א ומ״ש כ״ה, צ״מ עפר״ת וא״וה רשב״א וכן יא פ״א. ערלה י יין. בו שמערבין דגיס

 שהוא ניכר היא האסיר שדבר ובאר ,דע״ז ופ״ב דמילין פ״מ ובפ״מ מא״אס וט״ו פ״ג רמב״ס נ״ט בלא אף אוסר שמעמיד ודין
 וע׳ ע״ב צ״ט מונין תוס׳ וכ״מ (בטעס אלא מעמיד אסרו דלא וראב״ד ר״ת שדעת צ״מ ועפר״מ ר״הפ, וכ״ד גבינה אותה שעשה

 אסור אין דכשרה משוס נבנה קיבת עור תני להכי קי״ו מילין חוס׳ ממ״ש מוכת וכן מילין, ומהרש״ל להקל ש״ד בשס פ״ז סי׳ ד״מ
 כשרה בקיבת בפשוט משני ומדלא א״דא, נבלה אבל להקל, אזלינן בעשבים שהעמידו דאפשר ובספק דרבנן בב״מ דכבוש מדרבנן אלא

 והא בנ״ט. אלא אוסר לא נמי מעמיד דס״ל ש״מ נ״ט, ליכא אפי׳ מעמיד שהאסור נבלה אבל כדחנן, קפילא לטעמי׳ תקנה יש
 ואפשר פר״מ. וכ״כ דמעמיד מומרא איכא בערלה וכן הנאה באסורי דוקא צ״ל לדידהו בעיני׳ לאסורא משיב דאוקס כיון בע״ז דאי׳
 מדאמד לזה ראי׳ וק׳ נ״ט, דאיכא אף בהנאה הכל למיסר לן הוי לא דאוקס משוס לאו אי וה״ק בנ״ט מיירי נמי בע״ז לחוס׳ דס״ל
 מדמסייס בכ״ש אסור שמעמיד לפוסקי׳ ראי׳ וק׳ ממשן. ידיע החס ל״ט כדאי׳ היין שנרגש אע״ג בעיני׳ לאסורא ליתא מורייס התס
 אסור, נ״ט לא אי דאף בהעמדה א״א דבנבלה וי״ל לא? נמי בכשרה מהרש״א והק׳ נבלה קיבת בעור מעמידין אין הלכתא קי״ו סולין
 מ״ט. ע״ז יג דערלה. פ״ב יב ט׳. יהיב לא כי בדיעבד העמדה אפשר בכשרה לאפוקי בכ״ש, ודינו המעמיד הוא דאסור כיון
 וכך פוגם ת׳ שאור א״כ ממילין הממיצה שכבר כיון תרומה שאור כשנפל אוסר למה אמר מצד דקשה ר״ל טר שס. ערלה יד

 שפוגם אף מדי יותר ממוץ הלכך תרומה של אמרות עסות כמה בו לממע וראוי הואיל עסה שאני ומשני ס״מ, ע״ז גמ׳ קושי׳
 לא היתר מעמיי גס דיש אע״ג להעמיד כדי באסיר אס נמי מעמיד לענין רבנו למד זה ומדין אמרות. לממע הוא שבת לאכילה

דשס עצמו סותר רמ״א כ׳ מ״ה ס״ס ופ״מג קל״ד, רמ״א יח ר״אש. וכ״כ ין ל״ג. ע״ז טו זה• בדין גמגס פ״ז והש״ך מהני,
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 בנ״ט יש אם קיבה בעור המעמיד ואסורה, נבלה גוי שחיטת קיבת ה״ק בגט' פרשו אסורה, וו הרי נבלה ושל גוי קיבת א חנן

 אסרו גבינות א״ש והא ופריך במעיה. שכנוס מפני מותר קיבתה מבשרה שינקה וטרפה אסורה קיבתה מטרפה שינקה כשרה אסור,
 אסרו למה יהושע ר׳ את ר״יש שאל דתנן לא״ח כאן חזרה קדם כאן ל״ק שריא? גופא קיבה הא ני, קיבת בעור אותו שטעמידין

 שמעטידין מפני וא״ל יהושע ר׳ חזר חיה, שורפה שד״י כהן ואמרו חמורה עולה קיבת והלא נבלה, בקיבת טעמידין ש א״ל גוי; גבינות
 מטרפה שינקה כשדה ובקיבת גוי שחיטת ובקיבת נ' בקיבת אבל נבלה, קיבת בעור מעמידין אין והלכתא ב ע״ו עגלי בקיבת

 בסיפא דקתני הא ולדידהו ג. ור״ח הגר״יצ כ״ג הוא, פירשא קיבה בעור המכונס דחלב הכשרה מן שינקה טרפה בקיבת וכ״ש
 בעלמא דפירשא מותרת קיבתה נטי מטרפה שינקה דלא״ח אתטר, חורה קדם נטי אסורה, קיבתה מטרפה שינקה כשרה דטתני'

 שבמעי׳ כפירשא כלומר במעי׳ שכנוס מפני מותרת קיבתה מבשרה שינקה טרפה דסיפא סיפא אלא חורה לאחר נשנית ולא הוא,
 אסורה בחלבה שבשלה קיבה ברייתא ד לעיל הגר"יצ וכ״כ אסורה בקיבה שכנוס כיון ואסור כפירשא פ״ל לא חזרה וקודם דמי׳,

 חזרה ק׳ במתני׳ קחני אמאי למידק ואיכא בעלמא. דפירשא נ׳ בקיבת טעמידין הלכתא איפפק האירנא אבל נשנית חזרה ק׳
 ואמרו חזרו ליש׳: בהאי החזרה הול״ל מותרת, קיבתה טב׳ שינקה טרפה בל־ נקט ובחזרה אסורה, קיבתה מט׳ שינקה כשרה
 שינקה טרפה בלישן החזרה דתנא והשתא גמור, היתר דקיבתה מכשרה שינקה טרפה כ״ש דהוי מותרת קי׳ מטרפה שינקה כשרה

 החזרה תני הוי אי ושמא אסור? מדבר שבאה כיון אסורה קי׳ מטרפה שינקה כשרה ונימא למיטעי איכא אבתי מותר׳, קי' מב'
 ה רבא בדמפרק מבשרה למיכל אתו לקיבה שרית דאי אסורה, ק׳ מבשרה שינקה ט׳ הו״א מותרת ק׳ 'מטרפה שינקה כשרה בלישן
 — מט'. שינקה לכשרה וה״ה שבמעי', בעלמא בפירשא במעיה שכנוס מפני מותר׳ מב' שינקה טרפה בלישן החזרה תני להבי

 שינקה ט' הותרה ולא נשנית, ח' לאהד כולה וכו׳ שינקה וטרפה אפורה קיבתה מט' שינקה כשרה דפיפא ס״ל נטי שהרב ואפשר
 קיימא באסורה במעי' ובנום מטרפה שינקה בשרה אבל במעי', ובנום מבשרה שבא מפני אלא פירשא דחשיב משום מבשרה

 בראשונה ר"יו בשם בא בר חייה א״ר ז דביצה פ״ק ובירוש׳ ... ו דפירשא ומסיק בתרוייהו הרב דמתיר והא מאסור, שבא
 הכין: יוחנן ר׳ בשם יים׳ ר׳ גוי, בק׳ ולא נבלה בק' מעטידין לומר חזרו ח גוי בק' ולא נבלה בקיבת לא מעמידין אין אומרי׳ היו

 א״ר אמרינן ותו ט גוי בק׳ ובין נבלה בק׳ בין מעטידין לומר חזרו גוי, בק׳ ולא נבלה בק׳ לא מעמירין אין אמרו בראשונה
 כמשנה אסורה ק׳ טט׳ שינקה כשרה ראשונה, כמשנה אסורה נבלה ושל גוי קיבת דתנן בא בר חייא לר׳ מסייע מתני' יוסי

יא. הגר״יצ כפסק וזה י אחרונה כט' מותר׳ קיבתה מבשרה שינקה וטרפה ראשונה,
 דתרבא דזיתא לי׳ אית נטי אשי ור׳ בם׳ אטעטא לטיקם דליכא ט׳בט יב רבא כד׳ בס׳ בטל נטי דט"בט אמרנו כבר

דנפל
אשכול נחל

 מרדכי ובאמת המלח, שנגמר לאחר ולא פוגמו דדס י״ל כיבודו בשעת ולק״מ המלח. נגד ס׳ צריך ממליחה כגון מדם בלוע מלח כ׳
 שנותני׳ דבש מי כ׳ ל״ר ע״ז ות״ח שיתלבן. אלא ממנו הנאה לו ואין מיד מחיבש הדס אלא שפוגם כ׳ לא רמ״א העתיק שממנו

יעקב ר׳ בזה ומישב בעל וכבר המעמיד דבר ולא עביד לעעס דלאו בפהח לקיימו מותר מיד חיהס שיהא כדי שעירים שכר בו
תמהו התיס׳ קי״ו, חולין א בנ״ט. הי׳ לא ושם נ״ע בלי אוסר אינו מעמיד דגם כתיס׳ דס״ל ואפשר ע׳. תמ״ב מג"א שהביא
סתס דאמר כר״א דלא מתני' ר״ח מיני׳ דייק דלעיל ואפשר אסירה? נ׳ קיבת והיל״ל י״ג ד׳ לה חני הא נבלה גוי שחיעת מקמ״ל

לא י״ג מדך מיהו נינהו, הלכתא ותרתי לע״ז, ישראל מין שחיטת הא מיני׳ דייק אמי ור׳ א״בה, ולא נבלה דקתני לע״ז ג׳ מחשבת
 אסור מ״ח היא דפירשא ואע״ג החלב נחשב כגופה דלאו ואע״ג ב חרתי. דדייקינן היכא כי הכא קמ״ל להכי חדא. אלא דייקינן
 נשנית להכי דמי׳ וכגופה פירשא לאו דקיבה יהושע ר׳ הבר בחחלה אבל בנפחיה, לי׳ דניחא מהני, לע״ז נמי ופירשא מע״ז, להטת
 במלחמות. זה ישוב הכי, מסיק לא אבל בגמ׳ לר״ח ה ק״ט. דכחל בשטה ד פ״א. ח״י ע׳ ג אסורה. נבלה קיבת חזרה קודם

 דחכמי מוכח מזה הוא, בעלמא דפירשא מטרפה שינקה כשרה בק׳ מעמידין והלכחא הש״ס אמסקנח עצמו דסמך לענ״ד: צ״ל ו
 לא מטרפה אבל דמי בקערה דככנוס מכשרה שינקה נ׳ קיבת אלא התיר לא הוא יהושע, ר׳ מחזרת יותר הקילו האחרוני׳ ש״ס

 שבשלה קיבה ברייתא כחל גבי הרי״ף דכתב והא מטרפה. שינקה בכשרה אפי׳ הוא בעלמא דפירשא להלכה העלו והס כדחנן,
 מצינו ולא הוא בעלמא דפירשא נ׳ בקיבת מעמידין גמ׳3 הלכתא דאיפסק מסייס דהא הוא דלישנא שיגרא חזרה, קודם אסיר׳ בח׳

 גוי, שחיטת ח פ״ב. בע״ז גס ז אחרונה. ממשנה אפי׳ שי׳ס ח׳ חזרו שהרי חזרה לאחר מקרי נמי וזה הכא, גמ'3 אלא כן
 קיבת ממתני׳ כן ודייק ל״ד, ע״ז בנפחי׳ לי׳ דניחא אסור פירשא הוי אפי׳ וא״כ לע״ז ג׳ מחשבת סתס כר״א דס״ל בסמוך והטעם

 • א׳ גוי קיבת חזרה לא׳ ואפי׳ חמיר גוי דשל לאשמועינן בחרתי חני לכך ומפרש נבלה? נמי גוי קיבת הבבלי כקושי׳ נבלה ושל גוי
 קיבת קחני ולא אחרונה, למשנה מותרת ק׳ מכשרה שינקה ט׳ דחנן כיון המפרש וכ׳ י לע״ז. מ״כ סתס דא' כר״א קיי״לן דלא ט

 גוי ק׳ ברישא מדמחלק שדייק שאפשר כ׳ )יכבר לע״ז מ״כ סתם דא׳ כר״א קייס באסורא גיי של ש״מ מותרת, מכשרה שינקה גוי
 א״ל כר״א, כמאן ר״ש לפניו אמר כותי ש׳ בקיבת מעמידין אין דר״יו משמי׳ אבא בר אר״ח בבבלי דאי׳ מה בזה יתישב נבלה( וק׳

 מעמידין אין ר״יו בשס אבא בר אר״ח צירך לאיזה וקשה ר״א. לדברי לחוש שלא גוי בקיבת מעמידין אר״יו ומסיק כמאן אלא
 ניחא ובהכי כותי׳? הלכתא ולית כר״א דלא מתני׳ תרי ל״ב ע״ז י״ג חולין אמר דר״יו ועוד לר״יו?' כהלכחא דלא מלתא גוי, בק׳

 ברישא חני למה לפרש וה״ה מיתרת, גוי קיבת בחזרה נמי תני דלא דהכא מתני׳ לפרושי בא דר״יו נ׳ בירוש׳ אבא בר ר״ח דלמ״ש
 בק׳ מע׳ אין ר״יו פרש שטתי׳ ב ו ס״ל, נמיכר״א חזרה לא׳ דמתני׳ דלתנא ש״מ גוי, הזכיר לא ובסיפא בחרתי נבלה ושל גוי קיבת

 שינקה כשרה הג׳ פ״ב ע״ז דבירוש׳ וחוס׳ רש״י על קושי׳ מזה אין אבל המפרש, ע״ז והעיר יא הכי. ס״ל לא דאיהו אע״ג גוי
 דבטל, ר״י מודה ביבש ביבש ולר״הפ כ״ב מנחית לרבנן ר״י בין פלוגתא עקר צ״ז חולין יב אחרונה. כמשנה אסירה קי׳ מט'
 מ3מ״ צ״ז חולין רבא דא' הא כ׳ סי׳ הראב״ן למ״ש לישב ויש ויי״נ. מטבל חוץ בנ״ט מ"במ כ׳ ס״ו ובע״ז כר״י ק״ט חילין פ' רש״י
בשס כן מניאי׳ צ״ז חולין וחוס׳ מ״במ ס״ז ע״ז לרבא נקרא דזה שמא בחר מ״במ היינו ל״ב רש״י ומ״ש קאמר, בטעם מ״גמ בס׳,

ר׳
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 דויתא פלגא והאי בלע, לא דאסורא בלע דהתירא רבנן א״ל דקולא דבלע במאי לשעורי׳ ר״א סבר א דבשרא לדקולא דנפל

 מ״הת, אסור ח״ש ועוד דרבנן בשעורא תולזל אל אשי א״ר דויתא, פלגי בל׳ לשער בר״א מר סבר דבשרא בדקולא נפל דתרבא
 לוקה הטרפה מן החי מן חלב אכל אר״יו ב פרקן דבסוף אטינא ומנא בס׳. וקאטר הוא ומ״בט טעמא חד וחלב דבשר וכיון

 חלב המבשל ג נטי ואי׳ איקרי. בשר אלמא הבשר עם לת"הג דב׳ אבט״ה וט׳ טרפה בש׳ בשר ומשום חלב משום
 דט"בט דרבנן אליבא סתטא לטתני׳ דסתטא ורבי ד, גדי בכלל שהוא לוקה בשולו על דאאחע״א, אאכילה לקי דלא אע״ג בחלב
 פליג דר"יו ואע״ג ל״ב, מ"בט ושמואל כרב קיי״לן ג׳: נמצא ז השוכר פ׳ הגר״יצ ובהל' ל״ב. ו ס״ל דאיהו אע״ג ה בטיל

 דפלוגתא למחקו צוה והרב ע״ב. שייכא ושמואל בדרב ה דשערי וחטירא דחיטי בחטירא ורבא דאביי דפלוג' כותיהו מסתברא
 בהא לספוקי ולית במינו. במשהו דהוי ר״יו דטודה ט ויי״ג בטבל לאוקטי מצית במשהו ואסור מ״בט הוי אי ורבא דאביי
 בין בזמנו חטץ הלכתא רבא א׳ כ׳: י שעה כל ובפ׳ בם/ אטעטי׳ לטיקם דליכא ט״בט דרבא להא טייתי הג׳ גיד דבפרק טלתא
 במשהו בטינן ויי״ג מטבל חוץ בנ״ט, ט"בט שאף יא בה״ג וכ״כ כרב במשהו ש״ט שעור יהיב טדלא אסור, של״בט בין במינו

 והשיב יהודאי מרב ושאלו יב. כרב במשהו ס״ל שעור יהיב מדלא אסור בשל״ב במינו בין בזמנו הלכת׳ א״ר בפסח ובחמץ
 בנ״ט במינם אסורין כשאר אבל כרב, הלכתא אמר בהא אלטא כרב, במשהו בשל״בט ב״בט בזמנו חמץ לטיטר רבא טדאיצטריך

 כיון ודרש עלי׳ אמורא רב אוקי יד ובחתיכות בקיפה ברוטב טעם שתתן עד אוסרת אינה נבלה חתיכת רבה דרש — יג. כר״יו
 טעם נתנה כי ארי׳ מאי ל״ב ט״בט ס״ל מכדי לאביי ד״ס א״ל טינה, שהוא מפני החתיכות כל ואוסרת חענ״ג בחתיכה טעם שנתן

 החתיכות שאר שנתן קודם הנבלה וסלק שקדם הבמ״ע א״ל ט״בט? שהוא מפני כולן תאסר נ' חתיכת אלא כאן אין אפי׳ בחתיכה,
 ואוסרת הויא נבלה בחתיכה טעם נתנה אבל חתיכות, שאר מההיא מתסרי לא בחתיכה, טעם הנבלה נתנה לא אם הלכך בקדרה,
 סלק וד״א ט״בט דכל הנבלה, חתיכת לבטל די הרוטב כלומר אחר, ודבר מ״בט הוי הנבלה, סלק לא אפי׳ אמר רבא השאר,

 ס׳ ברוטב ואין אסור חתיכות ב׳ יש א', בחתיכה טעם נבלה נתנה בתחלה אם אבל ומבטלו, עליו רבה ושא״ט שאינו; כמי מינו
 נבלה נעשית אסור טעם שקבלה דחתיכה מיני׳, למשמע איכא הלכתא דכמה טו הרב הביאו לא למה ידענא ולא שתיהן. לבטל
 כיון לומר ואין עלי׳, דפליגי טצינו לא נ׳ נעשית שנאסרה שח׳ לענין ט״בט, לענין כרב פסקינן דלא נהי כולה, כנגד ם׳ וצריך

 דודאי ליתא, משהו, בה נשאר ואכתי ל״ב טב״ט דס״ל משום הכי לי׳ אי׳ רב ודוקא נ׳, נעשית לא ממנה האסור לסחוט דאפשר
גופא בט״בט ותו טבשא״ט, דהוי החתיכה על שנפלה חלב טפת גבי אסור לסוחטו אפשר טז דאטרי ור״יו ור״ח כרב קיי״לן

אשכול נחל
 דבטל ר״י דמודה דרבנן, במ״במ צ״ז בחולין דרבא הא לרש״י שס״ל ואפשר דוחק. שהוא מנגיד הראב״ן אבל אפרים ר׳

 הי׳ לא לרבא מסיק ה׳ דבתחירה רש״י על המה ברבי ומהר״ס כן. י״ל ודאי גיד של שמנו כגון והרי״ף ה״ג ולג׳ צ״ט, כחום׳
 והאי מ3למ״ אהא וקרא מערבין לרבא לתרץ יכול והי׳ הוא בעלמא דדחי׳ ולק״מ ל״ב, דמ״במ דר״י לילפותא וליחא מערב
מביא הר״ן גס צ״ח חולין א .84 וע׳ פ״א, זבחים היס׳ כקושי׳ לי׳ משמע לא שור אס והאי קרבה המורחן שאין ללמד הס קודש
ובשר חלב עם מינו אינו דהוי קדרה דבלע הרועב ועם הבשר אצל ביורה רועב הי׳ דלמא ומקשי׳ בטיל, מ״במ ס״ל שר״א זו ראי׳
שני מעשה גס רבנו הביא זה מטעם ונ׳ בס׳? מבטלו ושא״ח שאינו כמי מינו את סלק קיי״לן ל״ב מ״במ אי דאף לבטל, רצה
למ״ד מהני לא מ״במ ובשר דחלב וכיון טעם, נשאר ואכתי החלב, טעם נתבטל לא מרוטב זה ובשעור בל׳, לבטל רוצה בר״א דמר

 קי״ג. ג ק״ג. ב אסור. במשהו מ״במ בקציר והול״ל סלק, למימר ליכא ובלא״ה משא״מ, ס׳ דבעינן ק׳ דף כדאי׳ ל״ב מ״בח
 פסחי׳ שרש״י ודע מבשר. משונה חלב שטעם הוא מ״במ לאו טעם לענין כש״ך מסיק ואעפ״כ צ״ח ופר״ח בראב״ד תמצא כ״ז ד
 כונה וע״כ איירי, בא״מ דר״יו ע״ב צ״ח חולין וברש״י בחום׳ עי״ש הוא דא״מ דס״ל מ׳ ע״ב ס״ז בע״ז אבל מ3מ״ ובשר חלב כ׳ ל׳

 שס מזה ראי׳ מביא דרש״י בם׳, מ״במ בע״ז דס״ל לר״יו קאי בע״ז דרש״י וא״ל דאור׳, ט״כע לכ״ע דב״בח לחלב, ולא לחילב רש״י
 ורב כיחידאי בחוץ ואימורין קדשי׳ המקריב מתני׳ ר״יו מוקי ק״י דנזבחי׳ לומר ואפשר דרבנן. במבשא״מ ט״כע ס״ל דר״יו בחולין

 הוי חלב לגבי דבשר ס״ל דר״יו י״ד בעל דודי ותרץ כיחידא'? מוקי ולמה א״ח, מ3דמ״ דפליג מאן דליכא וקשה א״ח, מ3מ״ אחר
 זמן3 צ״ו חולין ה א״מ. והוי לר״יו קאי ובע״ז מ,3מ״ הוי ובשר דחלב לרב דקאי בפסחים שסרש״י וניחא מ״בח. הוי ולרב א״מ

 סוף סר״ן ע״ד כעלה הקדרה כל שאסור למשמע ליכא אסורה בנ״ט יש אס חתיכה על שנפלה ח׳ טפת ק״ח ומדף בנ״ט, שחכירן
 ע״ג. ע״ז ז ק״ט. חולין ו בטל. מ״במ הסתם נשנה כ״ב ומנחות פ״ז וחולין בדם, דם נתערב ע״ז בזבחי׳ וכן דחולין. פ״ח

 הרי״ף דס״ל נאמר אם כונתו כ״ט, פסחים י וחוס׳. הר״ן וכ״כ ט ולכ״ל. לי׳ כדאי׳ למר במשהו ואסור מ״במ הוי אי ס״ו שס ח
 אמר לישנא בחד רבא הלא שעורא, רבא יהיב מדלא לדייק לו מה בע״ז, בהלכותיו כמ״ש הכי ס״ל ורבא במשהו מ״במ אסורי׳ בכל

 במינו בין דקאחר דאסור ופשיטא במשהו, מ״במ בכ״הכ רבא ס״ל בע״ז רי״ף דלדברי במשהו ודאי במינו והאי אסור, וש״במ במינו
 כןדבחמץ נ׳ צו משאלתות גס יב פסח. הל׳ יא בטיל. מ״בח לרבא אסורי׳ בשאר וס״ל חזר שרי״ף ודאי אלא במשהו, שלב״ח בין
 בנ״ט דחחץ כר״יו שפ׳ דבריו מסוף להוכיח שרצה ש״ש ע׳ בס', חמץ בשמו מביאים וש״פ חוס' אבל כרב במשהו בשל״במ במינו בין

 לפני שהי׳ ואותו השאלתות מס׳ ומ״ב קמא מהדורא שהי׳ ונ׳ במשהו. חמץ פ׳ אחא שר' להדי׳ כ׳ רח״ה סי׳ ת״ד3 הראב״ד אבל
 פ׳ בחולין ולכך בו שחזר שם הר״אש וכ׳ במשהו מ״במ כרב פסק ע״ז סוף שברי״ף כעין וחצינו בנ״ט. בו כחוב הי׳ חיס׳ בעלי
 הוצרך דודאי הקשה ע״ג ע״ז ר״אש יג במשהו. ק״ט ובחולין בנ״ט מ׳במ פ׳ ס״ו בע״ז ברש״י מצינו ואיפכא בס׳, פסק ג״ה

 הלכתא והו״ל בשל״בח, במ׳ בין שמאריך ממה שדייק ונ״ל ארב? בהא פליגי דכולהו במשהו של״בח משוס כרב בחמץ לפסוק
 ק׳, יד בנ״ט. דס״ל ודאי אלא במשהו, מ״במ לרבא ס״ל אסורים בכל חדש מה דבמינו קאי, דאשל״בח ידעינן ואנן כרב, משהו3

 אבל ק״ח, טז ער״ן. רי״ף טו די. הנבלה נגד הקדרה בכל ס' ויש הקדרה נער ואח״כ שבצדה א׳ בחתיכה טעס נחנה אבל
לר״הס. באסורה תמיד נשאר׳ עצמה החתיכה מיהו בב״בח, אלא כולה כנגד ס׳ שצריך חענ״נ אמרינן לא ורמב״ס ור״אש לר״א

וכ״כ



אסור. תערובת וה׳ הגשה גיר פ׳ האשכול, ספר 96
 כיון אמד בהדי׳ רב שהרי ט״בט ט׳ אחרת ואוסרת טשהו טעם נשאר לעולם תחלה שנאסרה שבחתיכה דרב טעמא למיטר ליכא

 נבלה מקריא לא שבתוכה משהו מ׳ אבל א ואוסרת נ' נעשית טנבלה ממש טעם כשקבלה דוקא אלמא ,בחתיכה טעם שנתנה
 אפשר ופ״ל ב בטיל ט״בט יל דם דר"יו ותו אסור, לסוחטו דאפשר ט׳ כאסורה נשארת טעם כשקבלה טעמי' וע״ב אחרות, לאסור

 אסורה והיא שבה, אסור כנגד אלא נגדה ם' שיצטרך נ׳ נעשית לא באסורה, נשארה שחתיכה אף דאמרי ואיכא אסור. לסוחטו
 מוציאה טינה אץ מאסיר טעם שקבלה חתיכת הדין שכך ל״ב, ט"בט לט"ד אלא נ' נעשית אמרינן ולא כולה נפיק לא שבה דאסור
 כל ואוסרת ג בטיוטא אלא וה מצינו שלא לחענ״ג ענין אין בטיל ט"בט לט״ד אבל טינה. כל אוסרת היא אדרבה אסורה, מכלל

 עליהם ריבה בנ״ט ויש חולין עדשי עם שנתבשלו תרומה גריסי ד דערלה בירוש׳ בשא״ט אף כן דמצינו מחוור ולא כולן, החתיכות
 אפי׳ אמר דרבא אשטועינן נטי וטסוגין כולן, על שירבה עד אומר רבי הנופלים על שירבו עד בר״יו ר״יש כמה עד מותר עדשים

 רוטב לגבי סיף סוף שנאסרת שני' בחתיכה לן אכפת מאי חענ״ג אטרינן לא בשא״ט וא״א וכו', וד״א מ״בט הוי וסלקו קדם לא
 אטרינן בשא״ט אף ודאי אלא רוטב, לגבי נבלה נעשית לא שני׳ דחתיכה הנבלה, חתיכת כנגד אלא ס׳ ל״צ מינה אינה שהוא
 ליקה חלב וח״ז בשד דת הצי בשל ואם בהדדי וחלב בשר איתנהו כי אסורו שכל טדאו׳ חענ״נ בב״בח לענ״ד והעקר ה. חענ״ג

 כנבלה לעשותו החמירו רבנן אחר אסור בה שנבלע חתיכה אבל אסור, כולה מחלב שנאסרה חתיכה לפיכך ואכילתו, בשולו על
 ומבטלין עליו רבץ ומים אינו כאלו ההיתר רואץ מים קתון שם ונפל לבור שנפל יי״ג אר״יו רבין ... ו כולה כנגד ס' ולהצריך

 אטתניתץ דטתני איכא ונעור, מינו את טין מצא לבסוף נפל אבל בתהלה מים קתון שנפל אלא ל״ש אר"יו שמואל רב אתא כי
 מאן וטבטלין, האוסר היין על רבץ ומים אינו כאלו היין רואין נפל אבל מים קתון שם נפל שלא אלא ל״ש אר״ש כ״ש ביין יין

 בעי דלא כרבין הלכתא ודאי ארבץ מתני אי אף ופשיטא ן, תחלה בעי ארבץ לה דטתני מאן תחלה בעי לא אמתני׳ לה דמתני
 הנאסר יין הלא האוסר יין המבטל בסוף טים קתון טהר מאי להו וקשי׳ ט, דסמכא אבין ח הבע״י בפ׳ רבא דאטר תחלה

 נאסר דלא לטיטד דאיכא טהא ראי׳ ולאו אסורי׳. בשאר חענ״נ אמרי לא ע״כ אלא שניהם, לבטל מים וצריך אסור נעשה כבר
 קייטא באסור עצמה היא אבל אחרות תאסד שלא לענין אלא הכי אטרינן דלא ואע״ג חעג״ג, ל״א ובמשהו ממשהו, אלא היין

 דאתו דמים אטרינן שפיר דרבנן, מחוטרא רק במשהו אוסר אינו דטדינא כיון מיהו ל״ב, ט״בט לכ׳ע וביי״ג ל״ב ט״בט לט"ד
 טבטלין המים בנ״ט היין נאסר אפי׳ שאומר ויש י חענ"ג תורה מרין טעם ע״י הנאסר דבר אבל משהו, האי מבטלי' לבסוף

 מתערבץ ונטוחי׳ לחים דברים אבל באחרות. בשוה ומתערב יוצא שאינו אסור בו שנבלע בחתיכה אלא הענ״ג מצינו דלא האסור,
 משיה ... יא שמעון דר׳ לרבנן אפי' בשוה מתחלק שהאסור דידענו נבלה הראשון המעורב שיעשה אוטרין ואץ בשוה ונבללים

 המעורב שיעשה אוטרין אין בהד הד ביבש יבש אסור נתערב אס נמי אטדינן וכה״ג היין, להתיר טחני לבטל שעור במים יש אם
 תרומה סאה יב חשבון לפי אלא מדמע הטדוטע אין דתנן כהא האסור נתבטל היתר חתיכת בתערובת כשנתוסף אלא נבלה

 בתרומה דוקא דלאו בירושל׳ עלה ואי׳ דרבנן מקנסא אסור מדד ואם טוחר שוגג אם חולץ שם נפלה ואח״ב מק' לפחות שנפלה
 מתערב אלא ראשון בתערובת יותר מתערב אינו שאסור דתרוטה סאה דומי' והיינו מותרים בשוגג עליהן שרבה אסורי' כל אלא
 נחשב מבשר בלוע שחלב כדאטרן ב"בח שאני יג נבלה חלב מותר אמאי חלב דפריך והא בלח בלח וה״ה כבראשון בשני יפה

 עם תחלה המתבשל אבל האחרון, בתערובת מתערב דהכל חענ״נ אטרינן לא צונן בלח לח טו שאומר מי ויש יד עצטו כאסור
 בב״בח אלא חענ״נ ל״א דמדאו' וביון ט*. בבשול אלא תורה אסרה דלא דב״בח לתא משום אסור כולו כאלו נחשב האסור

ט״ט ס', המהדק אחר בכלי להכניס א״א גדולה ויורה דופניו כנגד ם׳ מחזיק כלי שאין אף מדין כלי להגעיל ת׳ שצותה מה ניחא

המים
אשכול נחל

 כלהב׳ פ׳ הר״ן כ״כ ג ע״ג. ע״ז ב אוסרח. במשהו דאסי׳ דוקא לאו בחתיכה טטס שנתן וכ׳ מולק, ורשב״א ור״ן תום׳ וכ״כ א
 כיון ריבה מהני מאי ל״ב מ״במ דס״ל לרבי וקשה פ״ב, ד נר״ן. תמצא פה שנשנו דברי׳ וכמה מא״אס. פ"ט וראב״ד הרי"ף, לישב

 רני דברי על שכ׳ ז׳ הי׳ ת״ד ראב״ד כינת תזה ואפשר דבטל. וס״ל דרבנן בתרומה הכא דאיירי וצ״ל נאסרו? הראשונים דעדשיס
שנהן תרומה גריסי טעס לבטל די עדשים כל כנגד צריך למה הקשה ושוב רבי. לדעת בטל דמ״במ כר״י, ס״ל לא בהא בירוש׳:

לבטנו ובא אסיר מטעם ונאסר בעינו שהוא דבר ומסיק ל״ב? מ״במ למ״ד אלא סענ״נ מצינו ולא עדשים טעם רוב בהן יש הלא
 הטעה. בטול כ״א צריך אין בעינו ניכר שאינו ובלול נמות דבר אבל תרומה, כונס כאלו נתשבי׳ תרומה גריסי מ׳ שנאסרו עדשים כגין

 בחתיכה טעם שנתנה ולפי היתר בחתיכת טעמה שנבלע קדם שהיתה ממה הרבה הנבלה שנתמעטה כגון ותרצו הקשו תוס׳ ה
ע״ג. מע״ז אסורי׳ בשאר חענ״נ אמרינן דלא ראי׳ דמייתי איכא צ״ל ו לבטלה. רוטב שעור ואין בתחלה שהיתה מה כנגד ס׳ צריך

תחלה. בעי לא נמי ואיהו ארבין ל״פ י״ל אמתני/ דבריו אמר ואם תחלה, ובעי עליו חולק ודאי רבין על דבריו ר״ש אמר כאם ז
 תום׳ י ברש״י. עי״ש ר״יו בשס שאמר מה על לסמוך יש ט אביי. ע׳ ערוך כמ״ש רבין הוא אבין תום׳, וכ״כ ס״ד יבמות ח

 ס״ל דע״ז דר״יו ותמוה החתיכה, גס מתיר והי׳ מותר לסוחטו אפשר סבר לבסוף נפל אפי׳ דמתיר מאן ותרצו כך הקשו ק׳ חולין
שהושמט אף אסור הבשר ונעשה בשולו על עבר וכבר צרוף ע״י האסור שכל בב״בח דוקא וצ״ל אסור, לסוחטו אפשר ק״ח חולין
ע״י נסחט משהו והאי מותר לסוחטו אפשר ר״יו ס״ל משהו :אסיר רבנו כמ״ש כונתס או הבשר. כל ס״פ ר״ן כמ״ש החלב ממנו

 תרומות יב נשוה. דמתחלק מודי בלח בלח אבל פליגי ורבנן בילה, אמרינן יבש בדבר אף דס״ל י״ג בר״ה שזורי ר״ש יא המיס.
 בו אין חשבון דלפי משאה ק׳ חלק אלא לבטל א״צ אחרי׳ לחילין מתערובת סאה ונפל וחזר ונדמעו לצ״ט תרומה סאה נפל׳ פ״ה

סמ|3ברן בחתיכה ס׳ בעינן לא דרבנן ועוף חיה אבל בהמה בבשר אוסרת חנב דטפת הא כ' בהג״א יד ק״ח. יג יותר.
אמרינן לא ייאי א>:זסת עס ביבש יבש ב״בס מתיכת בהנתער חס כונתו לענ״ד ם׳. צריך נמי דרבנן אסור צ״ב בסי׳ פר״ח ותמה

 ברוב ביבש ביבש די דרבנן אסיר אלא ליכא הטעם אי אבל בחתיכות ב״בח טעס יתן יחד יבשלס שאם בטל, בתרי חד
 2^״ עס״ך חענ׳ינ ל״א ומליחה בכבוש אף לפ״ז טז ע״ז. סיף ער״ן טו ק״ט. עש״ך דאו׳ אסור לידי אתי לא יבשל דחפי׳



אסור. תערובת וה׳ הנשה גיד פ׳ האשכול, ספר
 נפלט טאסור והרבה היתר רובו ביורה טהם ונבלע שחוזר ומה נבלה נעשים אץ הבלוע והוציאו היורה אל שבאו ראשונים המים
 גמורה ראי׳ זה אץ וט״ט הנשאר. אסור מעט כנגד ס׳ בטים יש שנית וכשטגעילו שביורה אסור רוב נשפך שופכם ואם במים
 ואץ הקדרה מדופני הבל ובולעץ ברתיחותן המים היו כשהגעילו ואפשר קטנים, אלא הגעילו לא או א גדנפא לי׳ עביד דלמא

 לא מיפלט בלע דטבלע רותחת ליורה שנפל כגון ב״ע ה ב מדא׳ הכי ודייקינן טרתיחותן נחו שלא זמן כל שבלעו מה טפליטץ
 ט״בט הוי וסלקו קדם לא תימא אפי׳ דרבא אוקיטתא גם הביא לא והגר״יצ וסלקו. כשקדם פלט הדר נייח כי סוף סוף פלט
 ויי״ג כטבל במשהו דאסרינן מירי בכל לדידן אף דנ״מ להביא ראוי והי׳ ומבטלו רבה וא״ט שאינו בטי מינו סלק ואמרינן וד״א

 עליהם ריבה בנ״ט ואין חולין עדשי עם שנתבשלו תרומה גריסי ד דערלה ובירוש׳ ג וכו׳ אר״יו רבץ אתא כי בהשוכר כדאי׳
 ולא ופריך ה מ״בט דהוי לאסור עדשי׳ בתוך שנתבטלו תרומה גריסי מעוררין חולין גריסי פי׳ מינו, את מעורר מין חולין גריסי
 מותר. גריסין עליהם רבה אמרה הדא בטל, בא״ט בנ״ט שאין ואסור אינו כאלו ההיתר רואין ביי״ג דתימר כמה טיי״נ גדולה תהא

 ואי ברובא, ט״בט ו אמר גופא דאיהו קאמר מדרבנן בס׳ אטעמא למיקם דליכא מ״בט רבא דאטר דהא אסורי׳, בכל נ״ט ותו
 ז לקולא דרבנן דספקא שרינן רובא דאיכא חזינן אי ס׳ הוי אי לשעורי וא״א מטנו הרבה ונאבד במינו אסור נתערב אם הכין
 מינו בו שיש לקדרה אסור שנפל אתדמי ואי ולחוטרא, הוא דאו׳ ס׳ האסור כנגד ם׳ הוי אי ידעינן ולא מבשא״ט נתערב אבל

 סלק נמי אטרינן האסור, מטין היתד רוב בו שהי׳ וידעינן ם', הוי אי לשער נוכל שלא עד דהיתר מא״ט הרבה ונאבד ושא״ט
 שהאסור כיון ממילא ט״הת טותר והא״ט טדאור' לי׳ מבטל האסור מטין ההיתר דרוב ומבטלו, עליו רבה ומינו אינו כאלו שא״ט

ח. לקולא דרבנן ספק ם׳, הרי אי ידעינן לא והכא ם׳ צריך שמדרבנן ואף במינו, מבוטל
 הולכין ובנמצא כמע״ט דקבוע אסור ספקו לקח מאיזה וא״י מהם טא׳ ולקח נבלה וא׳ שחוטה מוכרות חניות ט׳ ודאמרינן

 מהא כדטוכח מדי יותר קרוב אפי׳ י הרוב אחר הלך וקרוב רוב דאר״ח נבלה של למקולין קרוב כשנמצא אף ט הרוב
 מ״דת ולב״ש, לבנים, במקום שחורי׳ ומצא והשכים ושחורים לבנים שזימן הב״ע פשיטא? אסורי׳ לבנים ומצא שחורי׳ זמן דקאטר

 לתלות לנו הי׳ דה״נ א״הר, הלך וקרוב דרוב לר״ח מסייע לימא אחרינא והנך אודו הנך ק״טל אתהפך ואתהפוכי נינהו אינהו
 אתו טעלטא אמרינן ביותר דסטוך הקן לפני ומצא הקן תץ הזטין וכן אתו וטרובא טעלטא ואטרינן לזו, זו הסמוכים שנתהפכו

 בעלמא דחי׳ ורבא אביי לה דחי דבגט׳ אע״ג רובא, איכא אי קורבא בתר אולינן לא טדי ץתר בקרוב אף דר״ח ש״ט כר״ח,
הוא

אשבול נהל
 עקביה רב בי הואי דודא ת״ש רואי, גדולה יורה כולה, על עובר רותחין שתהא ג׳■ יורה בתוך קטנה יורה מגעיל, כיצר ע״ו ע״ז א

 גדנפא לה אהדר ש״נ( כלים כשתש יומא בן הי' שלא מיני׳ לדייק אפשר מגוי, דודא זבן עקביה רב ג׳ מ״ב שבת וחוס׳ )ערוך
 וארתתא, מיס ומלאה ששתה, על הרותתין ויעברו הרבה מיס שתקבל כדי פיה סביבות עשה עיסה של שפה פרש״י אפומא דלישא
 בהגעלה מהני כך אסיר בליעת בשעת אחרת יורה לתיך הוכנס ונא השפה על הרתיחות שניתז כמו פולטו, כך כבולעו קסבר
 גדנפא מהני לא כתיס׳ ב׳ לר״י כ״ה סוף ר״ן וכ׳ הגעלה. בשעת השפה על נציצית מסקא לא דלמא דאנ״ה בעינן גדנפא מיהו
 הכלי׳ אל בתיכם הבלוע להבליע המיס טבע שאין חילק ור״ן ונבלעים, וחוזרין נאסרי׳ המיס ס׳ ביורה דאין כיון ב״י, באינו אלא

 לפרש הו״ל ועכ״פ מהני, בב״י אפי׳ מ' סתם, גדנפא הביאו ורמב״ס רי״ף אבל אסירי׳ בשאר דחענ״נ לשטתס וכ״ז ק״ח חולין עתוס׳
 הגעילו מדין וכלי חענ״נ דל״א ראי׳ מזה מביא ג״ה סי׳ש הר״אש אבל להבליע, המיס דרך אין כר״ן דס״ל וי״ל ב׳? פעס שיגעילנו

 כיון ג׳ יורה להגעיל גדנפא מהני לא לדידן א״כ בכלי, האסור ומבליטים חיזרי׳ הגעלה דמי ס״ל ע״כ פעמים, ב׳ ג׳ יורה
כ׳ שכבר שנית, להגעילו שצריך כתב ולא ג' ביורה גדנפא תקנת ע״ז סיף ר"אש דסתס )והא בכלי ומבליעי׳ המיס וחוזרין דחענ״נ

במים להגעיל איירי שם תחלה, מגעילו פליטה לבטל ם׳ המים שאין ב״י ג׳ יורה ס״ז שעה כל פ׳ ומ״ש ב"), להגעיל דאין לעיל
 רוב תחלה, מגעילו אם אבל ביורה, שמגעיל הכלים ואוסרין המיס נאסרי׳ רותחין וממלאו מגעילו אינו ואם אחרי׳, כלי׳ שבתוכו

אבל ק״נ(. וכ״פ שנשאר מעט אסיר כנגד במים ס׳ יש ברותחין שנית ממלאו ואס חענ״ס ס״ל )דלא נשאר ומעוט יוצא אסור
דסיכה )בהאי גבוה גדנפא עישה אם ה״נ משם, ולהפליט השפה להגדיל הקדרה שפת על שעושה גדנפא דמהני כיון אפשר לענ״ד

 הגדנפא צידי שבכל כיין הבליע נגד ס׳ ודאי הללו במים ומרתיחס, גדותיו ע״כ מיס וממלאו היורה ע״י ומגע'ל גדנפא( לה עביד ב׳
 כנגד במים ס׳ ויש ג׳ דעביד רבנו כונת וזה בם׳, ומתבטל שבגדנפא ולמים שביורה למיס מתחלק והאסיר נבלע אסיר אין הגבוה
 מיורה ראי׳ ש:׳ תיס׳ אבל כהשגתו. ולא האחרון קונטרס בסיף פר״ח שמביא ב״ה כדברי וזה גדולה. מיורה שנפלט האסור

 במיס שייך לא מל״פ בלע מבלע דס״ל תיס׳ ד׳ כן לא ק״ח, ב כזו. בתחבולה תורה דאיירי להו מסתבר לא אפרים לר׳ גדולה
 נט״לפ במים אפר לב״י הק׳ צ״ה וש״ך בכלי. עמהם ונבלע וחוזר בהן מתערב האסור אלא בליעה שייך לא ם צלול שהס דניון
 אמרה דת׳ צל וע״כ הפוגמים, דברי׳ שאר ליכא וכי אפר, מהכא דל ולק״מ ואפר, במים ג׳ יורה הגעילו דלמא חוס׳ קושי׳ מאי

 נט״לפ לאסיר הו״ל לא הפוגם, דבר ע״י להגעיל ת׳ צותה שאם הש״ך סתר א׳ וחכם מהני. לבד במיס משמע במים תעבירו
 96 לעיל ע״ג ע״ז ג פסח. ד״ה י״ב עחילין זו סברא ס״ל לא בלא״ה ותיס׳ בהדי׳ מקרי לא דזה ול״כ קח. טו״ז כסברת לכתחלה
 לחימרא, דרבנן ס׳ ול״הפ אסורא אתחזק דהכא אע״ג ג׳, ביצה ז ע״ט. זבחים ו ק״א. דהוי עד בטיל ולא ה פ״ב. ד הביאי.

 איך תמה הש״ך ח עכ״ופ. לאסרו בא אתה נפילה ע״י ומספק היתר בח׳ המאכל האסיר לתוכו שנפל דעד אי׳ אתחזק מקרי לא
 אפי׳ וכאן הר״ן, כמי׳ש יטעם אוכל דחיך משים ס׳ בעי שא׳׳מ דטעם לדחוק ויש בהיתר? טעם האסיר נתן שמא בא״מ, זה שייך

 בו ונפל זיתים מאיזה לפת של בקדרה שחיטה זיתי ב׳ היו שאם וליתא מהיתר, אלא ברוב בטל שכבר מאסור זה טעם מרגיש
 א״מ להיתר מאסיר היוצא טעם כ״ופ מי׳ש והמחוור הטעם, בא נבנה מבשר שגם סהדי אנן בשר טעם בלפת ומרגיש נבלה כזית

 מ״במ בטעם תמיד ונתבטל מאסיר ומעיטו מהיתר הטעם ורוב ההיתר טעם גם עמו נכנס אלא בהיתר לבדו נכנם אינו ונרגש,
 ביצה י שנמ״ע. בשר אסרו דחכמי' 77 דף ע׳ ממקולין שרש ש ראינו כשלא ט מרגיש. ההיתר מן שמרגיש ומה ההיתר, של

 יו״ד 13 ח״ג



אסור. תערובות רה׳ הנשה גיד פ׳ האשכול, ספר 98
 דילא דאטרי טרבותא איכא ורבא. דאביי אוקיטתי כהני אשגח ולא טתני׳ מביא הגר"יצ ואף א כר״ח ס״ל גופיהו דאינהו הוא

 אחר עד נודע לא אם אבל נבלה, טקולין כאן שיש שלקח קודם דידעינן היכא אלא אסור, ספקו לקח מאיזה יודע ואינו נאמר
 תלוי יהא והיתר שאסור טצינו דלא ב״ב, להקל ל״נ הכותב ולי ב. אסור קביעות הי׳ לא לקיחה דבשעת בת״ר אזלינן שלקח
 כשרות חתיכות שנתערבו ד דרבנן בקבוע בתערובת מיהו לקח. שטקביעות למפרע אגלאי ס״ס ג ידע לא או ידע אם בדעתו
 נגד היתר חתיכר רוב אם מותרות ביניהן טרפות שיש שנודע קודם מהם לקח אם בקביעות, בטלים שאינם ואמרו נבלה בחר״ל

 ובת׳ בשי׳הג שנתערבו הזבחים דכל טעם שאמרו תדע התערובת. שנודע אחר אלא חלה לא כולם לאסור שתקנתם האסור,
 שמא זו וגזרה מר״פ, דפריש דכל מתירין היו ובלא״ה מקבוע, יקח שמא גזרה ט׳ דניירי לטיכבשינהו התירו ולא ימותו המתות

 בחוקת כשהדברי׳ אבל מקבוע, ליטל אתו ממילא, דפרש מה לי׳ שרינן ואנן באסור טוחוקין בדברי' אלא שייך לא מקבוע ,קח
 חתיכה ליקח מותר התערובת שנודע לאחר ואף ה ביניהן שאסור שנודע אחר גם שיקח למגור ליכא שפרש, טה וטתירין היתר
 ברוב בטל שאר״ל וטה יבטל לא להתכבד שראוי טה אמרו דכך ו כט״ש תערובת שנודע לאחר אפי׳ נתרסקה או ר״ל שאין
 שאני כיון תאמר ואל אסורה, והגדולה ברוב בטלים הקטנים גדולה ח׳ מטנו ונשארה קטנים לנתחים א׳ חתיכה ז נתח אם אפי׳
 חשיבותו דט׳ כמותן חשוב דבר בהן שנתערבו דברי׳ לאכול שלא ח׳ שגורת כשרה, טמנה שנחתכו הגדולה גם ע״כ הקטנים אוכל
 נפל או מהם א׳ נאכל אם . . ח וכן חשובי׳ דברים בתערובת אף מיהו חשוב. דבר מקביעות יצא ונחתך הנתרסק אבל זוכרו,

 וכן נפל דאסורא דאטרי׳ כולם הותרו הגדול לים א׳ ונפלה י בק׳ נתערב' ע״ז טבעת ט דאר״ג נפל דאסורא הך אטרינן לים
 בגו ואסור פריש היתר דטרוב מותרת היא איתי׳ אי אבל העולם, מן אבודה שפרשה אותה אם ודוקא שנתערב׳. תרומה בחבית

 בשוגג אפי׳ הפילה אבל ממילא נפלה דוקא לים א׳ נפל אי כולם דהותרו הא יב דאטרי טרבותא ואיכא יא. אשתאר רובא
 יד . . יהודה כר׳ וקיי״לן יג בירוש׳ כדאי׳ מותר שוגג עליהן ריבה אסורין דבכל כיון חוינא לא וטעטא טויד. אטו אסור הכל
 כולן בריבוא אחת אפי׳ דקתני טטתני׳ כולן הותרו לים א׳ ונפלה בק׳ שנתערב ע״ו טבעת רב דאטר אהא טו התם דפריך ותו

 . . טז איתי׳ ואי הראשים. כל יקרבו א׳ של ראש קירב אם דאטר כר״א רב ומשני טית אסורא דמית ניטא אטאי ימותו
דשרי יח דיינא ולא דינא לא שנודע קודם כן עשה אבל התערובת, שנודע אחר כן עשה אם אלא אסר דלא ין לן ופשיטא

 התערובת
אשכול נחל

 לחיחרא חונן ס׳ משוס חתני׳ טעם כ׳ די״ט פ״ב רמב״ס אבל בת״ר אזליכן דחוכח בקורבא אף סס בחום׳ וכן כ״ד בב״ב א יו״ד.
 עפר״ח אסורו סל הקביעות שנודע משעה דוקא חדוסו אלא ואל״ב הוא, סדוש דקבוע ורשב״א חוס׳ דעת ב רוב. מטעס ולא

 הנטול נודע אש נתבשלו ואס״כ ברוב שנתבטל ביבש יבש מ״בח בתערובת להפך לקמן דמסלק אע״ג ג סולקין. וסיעחי׳ ור״אה
 כ׳. כלל ר״אש עתשו׳ ה .93—91 ע׳ ד בבשול. אף בטל ברובא דמ״הת מדרבנן זה כל ס׳, צריך נודע לא ואי ס׳, א״צ שנתבשלו קודס

 בשוגג ן כך. למיחש אינא רבים סל במקולין ודוקא לסלק ידעו כ״ע דלאו ר״ל אינה אפי׳ סנודע אחר ליקס אוסר ובש״ע 87 ו
 דטנעח ח׳ לאו י ע״ד. זבסיס ט נ״ז. ק״י עש״ך דסיל״ח צ״ל אולי ח .87 ע׳ לדידי׳ אסור כן עסה סאס לבטל, דעתו הי' סלא

 סאה ,במתני דחרומות פ״ה יג חוס׳. יב .87 לעיל ע׳ יא ד׳. ק״י ופר״ס ע״ד ע״ז ער״ן בכ״ס אוסר דע״ז אלא ססוב
 אמרינן דלא לח״ד בלס לס או ביבס יבש ודוקא אשורין לכל דה״ה תותר סוגג אס סולין עוד נפל ואס״כ מק׳ לפסוח סנפלה חרוחה
 נחפצעו דחני׳ נ״ד גטין ור״ש יוסי כר׳ דצ״ל נ׳ ויותר מזיד, אטו סוגג קנס דלא נ״ג גטין יד .96 לעיל רבנו כמ״ס סענ״ג בכה״ג

 אטו שוגג קנס לא דבס״ד יהו׳ ר׳ על ופריך יעלו בסוגג ור״ס יוסי ר׳ אסרת( ג׳ נירוש׳ )עתוס׳ ור״י דר״מ יעלו לא בשוגג אפי׳
 רסב״א וכ״ד מוחרין סוגג הפילה ה״נ לערומי סיישינן דלא יוסי כר׳ דקיי״לן וכיון הייתי, סוגג סיאמר לערומי סשס הכא ומשני מזיד

 אסור עביד אי כ״ש א״כ מקבוע יקס שתא סיישינן תמילא פרס אפי׳ דרבנן קבוע גבי ע־׳ג בזבסי׳ לסטתס חום׳ ולענ״ד ועש״ך.
 דידע מאן לפרושו פרוס ליס. א׳ לתפיל אסיר מבטל בין חלוק דים לתום׳ ס״ל וסתא כ׳ צ״ט ונ״י והפילו. א׳ ספרם ע״י בסוגג
 האסור גם אינל אפשר עכ״פ אסור מבטל אבל השלכתי, אסורא ויסשב במזיד יפיל נפל דאסורא שאתרו בשיגג תפיל רבנן דשרי

 האיך תהני לא בשוגג הפיל אפי׳ צ״ל: טז ע״ג. זבסיס טו האסיר. לאכול זו חסבולה שיעשה סיישינן לא בתערובת, עדיין שהכל
 קירב דאס ח״ל פנ״מ, הקשה זו ק׳ תחילא? נפלה דוקא אלא קשרינן לא בשיגג הראשון קרב דחפי׳ הראשים, כל יקרבו ר״א תתיר
 שנודע ק׳ שפרש דאיתו תודה נחי דתיס׳ כתב כ׳ כלל בחשו׳ והר״אש התערובת, סנודע קודם שהקריבו תיירי תהס א׳ של הראש
 טעם וי״ל התערובת? שנודע לאסר ורב שנודע ק׳ לתלתי׳ אחר ר״א כר״א, רב קאמר חאי קשה עדיין מיהו התערובת. מתיר

 דאמר והא לר״א. רב מדמי להכי ממילא, נעשה אס שנודע לאסר נמי ה״ה אונס, אלא סוגג זה דאין מטעם דשרי שנודע דקודס
 שיש ידע שלא כלל דסוי הי׳ לא שאמרנו ולחה נדסין, אץ שסוטין אפי׳ דס״ל כולס יקרבו בשוגג מהס א׳ קרב אס לר״א החס

 ות״כ פסול. בהן שנתערב נתברר מהיכן דאל״ה שנתערב ידעו אסריס ח״ח ידע, לא הוא אס נדסין? הי׳ לא ומעולם תערובת
 שייך לא ודאי לישראל, האכילו או בשיגג בעצמו אכלו אבל מ׳, אטו גזרינן בשוגג ליס הפיל דוקא לחוס׳ אף מהר״אי לח״ש ת׳

 לכלב האכילה או בשיגג הפילה אבל במזיד, אסור יאכל לא ודאי אכיל, דאסורא הך שאתרינן ההיתר דטעם דכיון חזיד, אטו למגזר
 ותועבה האסור דבר לחזבס יאכיל שאיך אסריס, להתיר במזיד שיעשה למיסש ליכא בשוגג קרב אס אבל במזיד, הכי למיעבד אחי

 מר״אש. וראי׳ מהני לא בשיגג אכלו אפי׳ לחוס׳ ס״ל וטו״ז ש״ך מיהו לו. ולא חיטא א״א ועוד היא אחת אדס וא׳ מז׳ !ואכילת
 זרקו ואס הבשר ומתיר מרצה )שהציץ הורצה בשיגג וזרקו שנטמא מדם א״מ שוגג דקנס לר״ח פריך נ״ד בגטין בא״א, נ״ל *לכך

ונקנסיה, תקים ליק ןאץכוויו האי ^ומתר ו(וזורר ומ״הת ׳טחא דס וזרורל םרולי שהס הבשר ,סיילל נסוהוור במזיד
 א״א קמטון, ילחקן י010׳5 דגברא כיון טעחא וקאחר יאכל בשוגג בש׳ והמעשר ישתמש בשוגג בשבח כלים המטביל זה״נ

 או הוא הפיל י״ל ר׳'ש׳ דלל בחלתא אבל לחקנסיה, א״א קאחכוון, לכפירי בשוגג הראש דחקריב גברא וה״נ למקנסיה.
נ״ט. חולין ש״ס לשין יח וכי׳. פשיטא ליס א׳ בשיגג אדס הפיל אס דאוסר מאן אפי׳ צ״ל: ין מזיר. אטו קנסינן בשוגג אכל

 פל״ח



ט9 אסור. תערובת וה׳ הגשה גיד פ׳ האשכול, ספר
 עשה גמור בהיתר שעשה דטה כיון האסור! שנודע לאחר כן יעשה דשטא אסור שיש שנודע קודם למקנס שייך דלא התערובת

 חד דטט״ג שנים, שנים אלא לאכול התירו לא התערובת הותר לים א׳ נפל שאם שהקילו אע״ג התם ואי' עדיין. א' אתחזק דלא
 דטחוי ב׳ ב׳ כולם יאכל לא אחר אדם ט״ט שנים שנים לאכול שהתירו טה וי״א אסור. לבדה א׳ חתיכה לאכול אבל דהחירא,

 כל יקרבו טהם א׳ של ראש קרב אם ר״א דטתיר וכטו טובח לאכילת ע״ו טבעת דטדטי א הכין טשטע לא וטגט׳ אסורא, כאכל
 לאכלם לאחד שרי כה״ג חתיכות ובתערובת ב', ב׳ כולם למכור לאחד שרי ה״נ כולם עולים טובח דעל וכיון ב׳, ב׳ כולם הראשים

 בראשונים, לי׳ אכל כבר דלטא תערובת בהאי איתי׳ ואת״ל לים נפל האסור שטא ספק ס״ס, איכא וחד חד דבכל ב/ ב׳ כולם
 חשוב דבר נתערב אם — ראי׳. להביא המחמיר על לים, א׳ נפל לא אפי׳ ברוב נתבטל הכל דט״הת דרבנן מלתי׳ דעיקרא וכיון

 למקום מ׳ ופרשו בק׳ נתערב ע״ז טבעת רב דאטר ב מותר השני תערובת אחה תערובת לרוב זה מתערובת מעוט ונפל באחרות
 אסורא דאטרינן דלא טט״ם א׳ מ״ש ופריך אוסרת, מם׳ א׳ השני, התערובת אוסרת אינה מט׳ אחת פרשה אחר, למקום ום' א׳

 פרשו אוסרות, אין ברוב באחרות ונתערבו א׳ לטקום כולם מ׳ פרשו אם ה״ק הכי? נימא נטי מס' א׳ נתערב אם איתי׳ ברובא
רבע חתיכה כל ועל תערובת חד כולו בשני הראשון תערובת רוב דנתערב כיון דטלתא טעטא ג אוסרות באחרות ונתערבו ם׳
אסור בהון לית דלמא ספקא נטי ב׳ לתערובת שנפלו חתיכות בהני ד, הרוב נתערב כשלא אבל היא דאסורא שמא הראשון ם׳

האסור נתערב אם א׳ ספק אלא לי' לית דבכה״ג אחת בבת יאכלם לא וט״ט האסור. אינה שאוכל חתיכה דלטא איתי׳ ואי
כולן כוסות לאוצר ע״ז כוט נפל מותר, וס״ס אסור ע״ז ספק בברייתא והכין בב״א. מכולם יהנה לא ע״ז בטבעת וכן בהם

 כולם לריבוא וטריבוא לריבוא א׳ נפל רי״א דתני׳ כר״ש דאתי׳ ואטרינן מותר אחר לריבוא זו וטריבוא לריבוא א׳ פרש אסורות,
 והא טותרין, אחר למקום ומשלשה ה לשלשה ריבוא מאותו אבל בטל, לא ראשון בתערובת פי׳ אסורי׳! לריבוא רש״א אסורי',

 איכא מטנו שנהנה חד דבכל מותר ב׳ תערובת ב/ לתערובת א׳ מתערובת נפל אם פרושו כך בשני׳, שרי ורב תערובות ג׳ דנקט
 דליכא א׳, בבת מכולן להנות אסור ט״ט אבל עכשיו, שנהנה זה אין שטא נפל ואי ב׳, לתערובת האסור נפל י^א שמא ס״ס,
 בתערובת אסור בא לא שטא בכולן ס״ס דאיכא א', בבת זה מתערובת נהנה ג׳ לתערובת מהם א׳ ונפל חזר כי אבל ס׳, חד אלא

 לא שטא ס״ס, נטי דאיכא א׳, בבת נהנה ב׳ מתערובת גס ג', לתערובת דאיתי׳ והשתא ג׳. בתערובת בא לא שמא הוי ואי ב׳
ו. רבותא מפום שטעתא אתפרש הכין ג׳. לתערובת נפל שמא הוי ואי א/ מתערובת האסור בתוכו בא

 שאינם דברים אבל בטיל, דלא חשוב דבר א׳ בתערובת דאתערב בהני דוקא ב׳ ב׳ אלא יאכלן דלא ב׳ בתערובת ודאמרן קיך/
 או מתנא אשתטיט לא ברובא וליבטל שאמרו דבכ״ם אחת אחת לאכלן מותר בטל בתרי חד ביבש יבש שאמרו חשובים

 נתבטל אם הלכך היתר, ונעשה בטל והטעוט ר״ל אחרי דכ' תורה דין על דהניחו דמלתא וטעטא ב', ב' דיאכלם לטיטר אמורא
 וכן האסור אוכל דוראי ביחד שלשתן אדם יאכל שלא וי״א טעטא. משום בהו דלית יחד לבשלם מותר מ״בט בתרי חד ביבש
 יחזרו איך כולם לאכול דהתירו כיון דבריו ול״נ ,,ס בעי נטי בטינו בלח לח שאמרו כיון האסור נגד ס׳ שיהא עד לבשלם אסור

^בבשו אשכול נהל

 או ממ״ס א׳ אס ודאי ר״ל ג הראשון. הספק אוכל בב״א דאי פרם ד״ה ע״ד זבחיס חוס׳ א׳ בבת אוכלן אין אס ב פר״ח. א
 חוס׳( בשס בסמוך כת״ם א׳ בבת אוכלו )שאינו התערובת אוכל או הטבעות מוכר דאס שני תערובת אוסר אינו נתערב חס׳

 ונתערבו א׳ למקים כולם המ״ס פרשו ה״ק ובנד״ד שאוכל, זו חתיכה אינה שמא נפל ואי האסור, שס נפל לא שמא ס״ס איכא
 אחד ס׳ רק בהס דאין אסורות באחרות נתערבו לא אי עצמן דמ״ס ונהי איתי׳, בס׳ אסורא דאמרינן אוסרין אין טבעית בשאר

ברוב אסירא אמרינן באחרות ונתערבו ס׳ כשפרשו אבל ס״ס, הוי תערנות ב׳ דאיכא באחרות נתערבו אי אבל ע״רשי, בהס האסור אס
השני לתיך הראשון מתערובת נו״ן נתערבו אפי׳ כרשב״א ש״ת הרוב נתערב שלא מדדייק ד ס׳. חד חתיכה בכל והוי איתי׳

 ונתערבו ס׳ פרשו לסייס דבא משוס מ״ם פרשו דנקט והא נתערבו, שלא בנו״ן האסור שמא ספקא נמי נו״ן הני דבבי מותרים
אסיר השני שתערובת שכ׳ אלא כתיס׳ פרושי רוב ו .,גת ג׳, הס שנפל אותו ועס אחרי׳ לשני׳ ה נקט. ברירא ומלחא אסירי׳

בב״א ליהנות מותר ב׳ תערובת אף לרס״י כונתס כן, ל״פ בקונט׳ ותסיימי ג׳ תערובת שנעשה לאחר אף תשמע א׳, בבת לאכול
 היתר תדתלי עכ״ל בטיל דס״ס אתצעייס הג׳ אף תותר אחר לתערובת א׳ פרם ותהס ריתוני׳ לג׳ א׳ מתערובת א׳ פרש רש״י ח״ל

 האסור שס נפל לא שתא ס״ס חד בכל ב׳ בתערובת איכא ג׳ תערובת דבלא אע״ג ס״ס, דאיכא ותסיים ג׳ בתערובת אמצעיים
 שנפל לאחר אבל ס״ס ליכא א׳ בבת לאכול אבל מס״ס שרי ב׳ דחערובת אע״ג לרש״י ס״ל ודאי אלא שאוכל, זה אין שמא נפל ואי
 נעשה לא אס אסיר ב׳ תערובת לרש״י שהבין לב״הז וראיתי רבני. כמ״ם אחת בת לאכלס השני אף מותר לג׳ שני מתערובת א׳

 ותו כר״ש, דס״ל אתר ובגת׳ כתאן לא א״כ מס״ס לרב שרי שני תערובת הארבעי׳ כל פרשו גבי פרוש דרש״י וליחא ג׳ חערובח
 תערובת ס״ל נתי רב וא״ה אסירות, באחרות ואחרות באחרות נתערב דאתר כר״א ס״ל תערובת שאוסר שתואל פרש״י ע״ב ע״ד דף
 לא שתא ס- הג', דתערובת כהאי ספקי ג׳ דתצריך הג׳ ולא השני לא כאחת לאכול שרי לא לרש״י כ׳ ופר״ח כר״א. אסיר ב׳

 ג׳ דאיכא כא׳ אוכל אינו אס תותר השני גס לי/ שנפל וכיון שאוכל, זה אין סמא נפל ואי לג/ נפל לא שתא נפל ואי לשני, נפל
 והרמב״ס .פר״ח ד׳ נתי סיתר ב״הז ד׳ לסתיר שכתבתי תה וכל ס״ס משים מותרי׳ אתצעי׳ ג׳ תסיים דרש״י אאל״כ ובת״כ ספקי.

 שני׳ לכיסוח נפל זה ותתערובת כוסות לאיצר נפל עכו״ס כיס כיצד מותר בע״ז ס״ס כ׳ דעכו״ס נפ״ז אבל תערובות ג׳ דבעינן פ׳
 ובברייתא שרי ב׳ תערובת עכו״ס וטבעת כיס גבי אתר דרב לרמב״ס דקשי׳ אשכנזי ר״מ בשס ש״ך כ׳ הסתירה ולישב מותרים

 להתיר אבל לאכילס להתירם באדן ברמוני אלא תערובת ג׳ ר״ס בעי דלא לי׳ וניחא כר״ם, אתי ורב שרי ג׳ בתערובת ר״ם קאתר
 קאתר תערובת ג׳ ור״ש כר״ם, ומוקי ותותר דע״ז ס״ס בברייתא אי׳ דבהדי׳ אתת עכ״ל, שרי תערובת בב׳ ע״ז םל ככוס בהנאה

 אבל דאכילה, בתידי אלא אר״ם ל״פ ר״י ניתא כמאן, דאתר אשמואל מ״ס א״כ חתה מ״כ3ו ג׳. בעי דאכילה נתידי דר״ם א״ו
בע״ז מהני דס״ס וברייתא כר"/ ושמואל חסני, לא הנאה לענין אף דחתיר ע״ז אבל ספקות דמהני מודה ט״ו דכוס דוחי׳ בהנאה

 כר״ש 13•



אסור. תערובת וה׳ הנשה גיד פ' האשכול, ספר 100
 וכיל דניידי ונכבשינהו ופריך בקבוע, לב דב״ח כולן ימותו המתות טח׳ בזבחים נתערב גבי א התערובת בפ׳ אמרו והכין לאסור
 כשיקריבם פ׳ מרובא שפרשו/אמרינן לאחר א׳ א׳ כשיקחם אף פי׳ אחת, בבת כהנים יו״ד יקרבו שמא גזרה א״ר מר״פ? דפריש

 פי׳ אסירא, מגיסא מעתה אלא ופריך ב איתי׳ ברובא אסורא ואמרינן כפ״א התערובת רוב דקרבו אשתכח מהני יו״ד כהנים יו״ד
 ולאסור? רובא ליחשב יחזרו א׳ בשעה להקטיר במגים שנתנם וכיון פריש, דמרובא בהיתר זה אחר זה הכהני׳ שלקחו לאחר
 שיחזור א״א כדפרש הרוב ע״י שהותר מה לי׳ פשיטא אלמא תיובתא האי מ' רבא ומדחזר מקבוע. יקח שמא גורה א״ר אלא

 אשה לי קדש לשלוחו האומר ג דנזיר פ״ק דאמר והא בבשול. לאסור יתהפך לא ברוב שנתבטל במינו ביבש וה״נ לאסור,
 קבוע והוי לניחותא הדרא ט״ט פריש מרובא דפריש וכל ניידא דאשה אף ואטרינן אשתו קרובת נשא דלטא בכ״הג אסור סתם

 והדרא בביתה היא שעתא בההיא עליה כשבא דערוה אסורה הל אימתי קשי׳ לא לאסורה, חזרה כשניידא שהותרה אע״ג אלמא
 ממילא הם, היתר חתיכות ג׳ ואמרנו עליהן לדון באנו ביבש כשנתערבו הכא אבל אסורא, חל לא עלי׳ שבא וקודם לניחותא

 האסור נגד ס׳ אין אם אסורות ודאי ביחד, חתיכות ג׳ שנתבשלו עד ביבש התערובת נודע לא אם מיהו ד. יחד לבשל□ מותרי׳
שנפלה תרומה סאה ה מדתנן ידע ללא ידע בין דמפלגינן מלתא ומנא שא״ט. אטו בם׳ בלה מ״בט אף לאסור חכמים דתקנת

מתיר, ור״ש לבטלן מחולין ר׳ וצריך בפ״א תרומה סאין ב׳ נפלו כאלו אסורות, אחרת שנפלה עד ו להגביה הספיק ולא לק׳
כאלו הוי אחרת שנפלה עד ראשונה מנפילה ידע דלא כיון פי׳ ונפלה, בה ידע שלא בזמן בד״א אראב״ש דתרומות ובתוספתא

מפליג לא דת״ק קאי, לר״ש פרושא והאי להעלות, לו הי׳ שכבר מותרת אחרת נפלה ואח״ב בה ידע אבל בפ״א, סאין ב׳ נפלו
 תלוי דטתיר לר״ש פי׳ מקדשה, הרמתה ס״ל ורבנן מקדשה, ידיעתו אומר ר״ש ז בירזש׳ עלה אתמר דהנין ידע, ללא ידע בין

 בעלמא דס״ל כמו דמי כמורם להרים העומד כל דס״ל סאה, הרים לא שעדיין אף חולין ק׳ לתוך ת׳ סאה שנפל׳ ידע אם בידיעה
 בטל מקרי לא לכהן ליתן שצריך התרומה הרים שלא כי׳ז הרמתה בתר אולי ורבנן ח כפ״ד לפדות וכ״הע דמי כזרוק לזרוק כ״הע

 ידע אם מועיל נטי דר״ש לרבנן ומפרש אירושל׳ פלוג דתוספתא ראב״ש לומר ואין בב״א. סאתים כנפלו הוי ב׳ סאה וכשנפלה
 כז״ד, לזרוק כ״הע ס״ל דלא להעלות לו הי׳ לרבנן מועיל דמה התרומה, להעלות בידו שהי׳ כיון ט אחרת נפלה ואח"כ שנפל

 טדאטר אדרבה ידע, ללא ידע בין טפלגינן לא דלרבנן טהא למידק ליכא ברם י. דפסחי׳ פ״ק כדאי׳ אמרה בשיטתי׳ וראב״ש
 הרמתה דאין הראשונה, נתבטלה מנפילה ידע אי לר״ש מודי הרמת חובת לאו אי אלטא מלתא, תלי׳ בהרמח לרבנן בירוש׳
 חובתו עשה שלא כיון לחוד ידיעת לדידהו מחני לא בתרומה מיהו יב מחלקת ידיעה לרבנן אף ודאי אלא יא התרומה כל נוטלת

כיצד ע׳ את וערלה הערלה את והכלאים הכלאים את מעלה הערלה יג דתנן תלי׳ בידיעה דבמ״בט לדבר ראי׳ ותו הרים. שלא
הערלה את והכלאים הכלאים את מעלה שערלה היא זו מכ״כ, או מערלה ועוד סאה נפלה ואח״ב למאתים שנפלה ערלה סאה

 הכל מ״ט ועוד, סאין ב׳ בתערובת יש ועכשיו ועוד ע׳ סאה שוב ונפלה יד ונתבטלה למאתים נפלה ע׳ סאה פי' ע', את וערלה
 פשיטא טו בירושל׳ ואמר באחרונה, שנפלה ערלה ועוד סאה לבטל ודי ר״א והוי לבטל מסייע שנתבטלה דאשונה דסאה מותר

להתיר מצטרף שנתבטל והאסור ראשון תערובת טתירה הידיעה לשני' ראשונה נפילה בין ידיעה לו הי׳ כלו׳ מתירה, שידיעתו
סאה ונפלה לא, ובא׳ מאתים בא׳ קופות ב׳ לפניו שהי׳ כגון שתתיר מהו ספק ידיעת שתתיר? טה חכרו ידיעת ב', נפילה
 אין ואי עולה, כודאי ם׳ ידיעת תיטר אין ד״ב, בה ונמצא מדדה שני׳, סאה נפלה ואח״ב נפלה, לאיזה יודע ואינה טן ערלה
ין שניה בו נפלה ואח״ב לתוכה נפלה אי יודע ואינו ערלה סאה נפלה מאתים, בה יש אם ספק א׳ קופה היתה ? עולה אינו כודאי

אשכול נחל
 באכילה לר״י חלוקי׳ ג׳ הני לסדש מנ״ל ועול אסורי', לשאר ע״ז בין אלא מסלק דלא משמע לע״ז הנס דאמר לשמואל ולק״ח כר״ש?

 דר״ש וברייתא ס״ס מהט שבע״ז בברייתות כן מצינו לרב בשלמא חהני, לא ע״ז ובהנאת ס״ס, מהני בהנאה ספקות, מהני לא
 ואמרינן כולם הותרו ליס נפל כרב ע״ז טבעת כבי שש׳ לס״מ שתמה הרמב״ס נ״ל אשכנזי ר״מ ד׳ ועפ״י ספקי. ג׳ בעי באכילה

 כולס? ימותו פ׳ והרמב״ס כולן, ימותו מהס א׳ מית אפי' דס״ל כמתני' ולא כולס יקרבו מהס א׳ ראש קרב אס דאמר כר״א רב
 ב׳.3 י7 ובהנאה ספקי כ׳ בעינן באכילה להנאה אכילה אסיר בין סלוק שיש באלן לרמוני מברייתא מוכס הש״ס לבמסקנת ונ׳

 לב מתיר להכי לאסירא, לאו ממנו לנהנה האי שמא לא ואי נפל, אסיר שמא ס״ס מ' כולס הותרו ליס א׳ לנפל הא י״ל מעתה
 מזבס לאכילת וצ׳ פ״א בסולין לאי׳ להקריבס אפשר אי ס״ס, ובאסרינא א׳ למית אף כולן ימותו במתני׳ אבל ע״ז. של בטבעת

 להנאה אכילה בין לסלק ס״ל לא באלן לרמוני ברייתא הש״ס שהביא קולם אבל ספקי, כ׳ צריך ולאכילה למי', אלס כאכילת מילי לכל
 למרוב ההיתר קרב סל כל אימר זה אסר זה מקריב אי אבל ב הר״אש. וכ״כ ע״ג זבסי׳ א כר״א. ס״ל רב למימר והוצרך
 בטל בחרי סל ת׳ אמרה ללא ה״ט לבשלם, אסיר ואפ״ה ברוב מותר נמי מ״הת שא״מ ביבש ליבש אע״ג ד י״א. ג פרוש.

 יסל לבשלס אסור ולכך אסור, ביבש אף כשתרגישו אבל תירה, התירה האסור תרגיש שלא זמן כל ביבש ויבש האסור, כשתכיר
 גזל משוס לכהן א׳ סאה להרים צריך שנתבטלה לאף ו זי. מביא הר״אש כס לתרומות ספ״ה ה ז'. ק״ט עפר״ס תרגיש שולאי

 אף ס״ל ור״ש הריס, שלא אע״ג ט ק״א. מנסוס ע״ו ב״ק ח לפרושי. בעי לת״ק טעס ראב״ש כ' ע״א נ״ס ראב״ן ז השבט.
לאף מלחא, הלי' הרמה לבעצס דל״ל רא ד<׳״כ הע״כ כאביה ס״ל ע״ב י״ג י מצטרפת. שני' נפילה אין מנפילתה ידע ללא
ת׳ סאתיס החולין ק׳ בחיך יש ב׳ סאה וכשנפלה שנפלה ת׳ מסאה סלקי׳ צ״ט סשבין לפי נשאר עדיין מק״א ת׳ סאה הריס אס

מפרש יד מ״ג♦ פ״נ ערלה יג דכריחית. ספ״ג ש״ס בלשון סריך יב הרמתה. תפעל מה מצטרפיך וא״א צ״ט, סלק פסות
בירוש׳ מ״ש שה׳ וער״ש אס״כ, שנפל אסור לבטל וא״א נתבטלה לח דא״כ בקצ״ט, ור״אש כלע״ב ולא ממש במאתים ור״ש כרמב״ס

)ודל ערלה יעיל ׳1ךסו נתבטלה הראשונה שערלה שאע״פי הפרוש שכך אומר ואני ט״ס. קצ״ט אלא כאן לית
 כצ״ל טן א׳* ס״ה פ״ג טו ר״נ. משנת וספרי ולס״מ צ״ט ועפר״ס קצ״ט אלא ליכא זה כנכד שנפלה( ראשונה ערלה מהכא

השט׳ ושנסלה י'2 נתבטלה הראשונה כ א ידיעה מקלי אי ל״י, בה נמצא ואס״ה פי׳ ין הגרא״ו. בג׳ וכ״מ לדחוק וא״צ בירושל׳
הד ' י



101 אסור. תערובת וה׳ הגשה גיד פ׳ האשכול, ספר
מסייע שנתבטל והאסור בינתים ידיעה לו הי׳ אם אסורא כשאתוסף ונעור חוור אין שנתבטל דמ״בט שמעינן מהבא אפשט. ולא

שנפל האסור כל על מתרבה שבתערובת שההיתר זמן כל במ"בט מסתבר ונעור? חוור אינו כמה ועד ממינו. אחר אסור לבטל
התרומה שתרבה עד מותר אחרת ונפלה הגביה אחרת ונפלה הגביהה לק׳ שנפלה תרומה סאה א דתנן דתרומה דומי׳ לתוכו

 נשאר שלא כיון לכהן, ונתנה א׳ הגביה א/ שנפלה ובכ״פ ב תרומה סאה מנו״ן יותר א"ו בזה נפלה שאם פי׳ החולין על
 במקוה סאה ונטל סאה נתן ג הערל בפ׳ וה״נ ונעור, חוור אמרינן בחני, ליכא בתרי חד ת׳ שעור אפי׳ חולין רוב זה בתערובת

 כ׳ כן ועשה סאה ונטל כשרים ט״ס של במקוה סאה נתן שאם רובו דנשתייר דבעינן ומסיק כשר כשרים מים ט״ס בו שיש
 בו, שנפל האסור כל נגד היתר רוב נשתייר לא אי ונעור חוזר אלטא כשרים, מים חב נשאר דלא ד דחיישינן פסול פעמים
 אבל בהיתר, ס׳ אין כשיצטרפו אע״ג אוסר אינו הראשון, אסור מטין בם׳ שנתבטל אחר נפל אי מדרבנן ס׳ דבעינן לח וט״בט

 בעליון היו ו דתנן טהא ראי׳ וטייתי ונעור חוור אינו בט״בט שאומר ויש ה לאסור חוור שנפל טה כל נגד בהיתר רוב אין אם
 כשנותן ט״ט בטל ראשון ראשון אמדת אי אף והשתא ט״ס, לתחתון שירדו עד לעליון ונותן בכתף ממלא כלום אין ובתחתון ט״ס
 אלטא ן רובא ליכא והתם רובא ליכא הכא ט״ט בשוה מתהלקין אם ואף מעליונים יותר יהיו שלא לצמצם א״א שאובין ט״ס

 בבתרא אר״יו דימי דא״ר והא ח. בת״כ כדתני׳ בהשקה דנטהרו מים שאני הוא ראי׳ ולאו ונעור. חוור אטרינן לא בט״בט
 עמודי׳ נפיש דלא קטן בצרצור לה ומוקי התירא לגו דאסורא חמרא והיינו בטל ראשון ראשון לבור מחבית יי״נ המערה ט דע״ז

 טומאה אפי׳ דימי לר׳ דס״ל י הלוקח פ׳ אשכחן דהא דהתירא, רובא באשתייר ודאי האי ונעור, חוזר בט״בט אמרינן לא אלמא
 מטתני׳ כדמוכח יב טומאה מעוררת טומאה ס״ל מ״ט טומאה, מעורר׳ יא טהרה אין דס״ל ואביי ונעורה חורה שבטלה

 לתוכו שנפל טו טהור ציר אומר ראב״י תנן יד התם דמסיים דרבנן במידי ואפי׳ אסור, עורר אסור ודאי להכי יג דתרוטות
 למירק ואיכא עורר. שמינו אמרינן דרבנן משקין וט׳ דרבנן ע״ה דטומאת אע״ג טע״ה שלקח בציר התם וטוקי טמא, כ״ש מים

 במים לה טוקי אביי ואי הוו, טהורים לבסוף הציר לתוך שנפלו מים שהרי טומאה עוררת טהרה דאפי׳ דימי כרב מתני׳ מההיא
 אף בכה״ג אטרינן אסורא דגבי בציר הטמאים דבטלי בתר טהורים מים נפלו אי לן איכפת מאי קשי׳ דימי לר' ט״ט ט! טמאים

 ולא בהיתר דיהיב טעמא ט׳ דאסורא מטומאה אסורא שניא ודאי בהא ומבטלו? רבה ושא״ט כט״ש מינו סלק ל״ב ט״בט לט״ד
 אחרים במים נגעי כי ק״ט, בר לאו וציר ציר, לגבי דבטלי טמאים מים אבל טעטא יהיב לא דמבטלו א״ט דאיכא והיכא נגיעה ט׳

 אפי׳ אלטא יח טותר העקר על גדולים ורבו שנטעו תרומה בצל ר״יו אמר ין מ״הי הנודר ובפ׳ )חסר( נגיעה מ' להו מטמאי
— בטיל. קמא קמא אמרינן דלא יט לר״יו ס״ל בהיתר

 נפסק ואם בצונן או בחמין נפל בין התבשיל נאסר ולא משליכו נמצא אם בתבשיל שנפלו ותולעת זבוב הגר"יצ השיב
 ולסגנו להכירו אפשר ואם כ ם' צריך מכירו ואינו לו הדומה הכשרות מבשר כמוהו שם שיש או מכירו ואינו ונמחה ממנו

 זבוב טעם דס״ל משמע ברי׳. והוי שלם כשהוא כא אסורות כולן מכירו אין אם גידין עם שנתבשל גיד ודאטרינן לסננו, צריך
ותולעת

אשכול נחל

 וא״י נפלה או ג׳ באמת והגרא״ו נפל, אי וס׳ מאתים יש אי ס׳ ספקי בב׳ תלי למה וק״ק היתר. של ר״א לתו" נפלה כאלו הוי
 ס׳ אבל מתיכות לב׳ ודמי׳ דמי אסורא כאתחזק ודאי ונפילה שעור אין ולא׳ קופות שבב׳ בספקות חלוק ויש לתוכה. נפל אי

 ודאי תרומה בנו״ן מ״מ היתר רוב שישתייר צריך דלרבנו אע״ג ב פ״ה. תרומות א המפרש• דמי, א׳ כחתיכה שעור ס׳ או נפל
 לא סאין כ׳ נעל אס דודאי איכא, חששא ד פ״ב. יבמות ג ר״ש. מתרומה גס הגביה סאה נו״׳ן שהגביה דמה חולין רוב עדיין

 עד שעור נתנו דמלתא עלה למיקס דא״א כיון אבל כשריס מכ׳ יותר ונשתייר חשבון לפי משאוביס גס אלא כשריס ממיס כולס נעל
 אסור הכל ס׳ שאין עד אסור והוסיף בם׳ שנתבטל לח במ״בח אף ג״ה בס׳ לר״אש אבל ה רוב. נשאר דודאי כשר, מל פחות
 מרמב״ס אבל של״במ דוקא ואפשר כר״אש שס״ל מ׳ בטל ראשין ראשון אמרינן ולא ס׳ שצריך ש:׳ ע״ג ע״ז ומתום׳ רמ״א וכ״כ
 להגביה הספיק ולא לק׳ שנפלה ת׳ סאה דחרומות פי״ג וכ״פ בינתיס ידיעה לו כשהי׳ ודחי והיינו ס׳ דא״צ נ׳ הכ״ח דמא״אס סי״ו
 פ״ו. מקואות ו לרבנו. מסכים צ״ט ועפר״ח חולין על התרומה שתתרבה עד וכן נדמעו לא בראשונה ידע אס אחרת שנפלה עד

 . 123 מ״א באורו ע׳ שמיני ח . 123 ח״ח ע׳ דוקא סירות במי סאה ונטל סאה נתן גבי רוב דנשתייר דבעינן הא כר״הס ס״ל רבנו ן
 שיש בקדרה כשנתנס שבתוכי, טמאים מיס מעיט מבטל מק״ט ואינו הרוב •שהוא דציר אע״ג דס״ל כ״ב, בכורות י עתוס׳. ע״ג, ט
 מצטרסין טמאים שבקדרה מיס היו אס יב טהורים. הס שבקדרה המים יא לטומאתן. וחזרין רוב והוי המיס מצטרפין מיס, בו

 נקודים יאכלו דאמרו דרבנן דטעמא מ״ב ס״ה יג לטומאתן. וחזרו הציר, רוב ע״י מטומאתם נתבטלו שכבר שבציר מיס למעט
 כתבו דבהדי׳ דק לא במ״כ לחכמים ולא לר״א אלא זה טעם קאי לא ותוס׳ לרש״י תי״ט ומ״ש וכו׳ חולין קב יביא שמא כדעולא
 ונסל חזר ואי מיס מחצה עד לערב ע״ה שנחשדו לטהרו במים והשיקס מע״ה ציר לקח טו כ״ג. בכורות יד לרבנן. קאי הטעם

 חשש משוס דמשיקו והא ע״א כ״ב רש״י כמ״ש הרוב דציר כיון השקה )ול״צ מיס רוב הוי לא דבתחלה אע״ג רוב הוי מיס מעט בו
 שמיס מיס, טומאת ומעורר רוב הוי מיס מעט אמ״כ נפל אי מ״מ טומאה, כאן ואין מק״ט שאינו בציר ונתבטלו מיס( רוב יש שמא

 שהוסיף יח נ״ז. נדרים ין עתוס׳. ע״ה, מי טן השקה. סלקא לא ובאוכל בציר בטלי שבתחלה הואיל השקה ע״י נטהרו נא
 שאין ובדבר חולין גדולי׳ וגדולי פ״ט בתרומות כתנן חסורי׳ ת׳ שגדולי אע״סי מסיק ס׳ ובדף כטבל, והוי בכך בטלה שתרומה ק׳

 ע״ג ע״ז בתום׳ וכן ר״יו בנדרים ג׳ רבנו יט מותר. בק״א עילה ועקרו שהוסיפו כיון מ״מ תרומה, נמי ג״ג כבצל כלה זרעו
 בטול. כאן ואין וגדלים והולכין דחשובי גדולים לבטל יוכל לא שעקר דפשיטא וער״אש תכין מר שביק גבי שם וכ״מ ינאי ר׳ וגרסתנו

 לריף דל״ל הוכיח דלעיל צ״ע וק׳. צ״ו כא ופר״ח. כטו״ז בטלה שרצים מח׳ חתיכה הוא אס אפי׳ ברי׳ אינו שלם שאינו כיון כ
למימר דבעי צ״ל כתבן ואס הביאו, לא קל״ט ות״ד ג״ה פ׳ הר״אש שגס רי״ף מתשו׳ אינן ברי׳ עד וכו׳ ודאמרינן דמלת ונ׳ ל״ב ברי׳

,אפי
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 רבה היתר אם די בתבשיל מגופן נמחה דאפי׳ ב חולקי׳ וה׳ ם', צריך גופן נתערב אבל לפגם שהוא כיון אוסר אינו א ותולעת
 אבל הוא, גו״ה מאום, נטי בעיניהו איתי׳ דאי אע״ג הוא, ופוגם מאוס טעמן משום ואי ברוב בטלי בעיניהו דליתא כיון ומבטלו

 מותר נט״ל סבר בעלמא ששת א״ר אסור? נט״ל קסבר ניטא רב, אסרי׳ לשכרא נפל ג עכברא דההוא חורה, ל״א פוגם טעם
 .. ד כדילפינן פוגם שטעמו מותר שרץ יהא מסברא פי׳ אסור, נטי נט״ל הלכך רחמנא אסר ואפ״ה מאוס דהא הוא הדוש והכא

 אלא בו לך ואין הוא חרוש רחמנא דאסר גופא ושרץ ה שרי שרץ וטעם טותר נט״ל רבא ומסיק טעטו, ה״ה שרץ, א״ת ואפ״ה
 בשיכרא עכברא דסבר משום אי כותי׳ הלכתא ולית אסור נט׳ל דסבר משום אי ידענא לא רב דאסר בשיכרא ועכברא חדושו,

 בשכר ודוקא לבטלו! ס׳ וצריך משבח אשבוחי טעמו אטרינן טספקא ו לחלא או לשכרא שנפל עכבר הלכך משבח. אשבוחי
 לשבחא לי׳ מחלי חורפייהו ואגב הם דחוקים וחלא שיכרא מדפרט הטעם לבטל ם׳ דא״צ נ׳ דברי׳ לשאר נפל אי אבל וחומץ,
 לשבח. נ״ט והוי שטנוניתא ליה מחליא חורפיה אגב מותר דנט״ל אע״ג אסור ש״ג בסכין קורטו שחתך חלתית גבי ז כדאטר

 השרץ אם הכנסת, בית לשטן שנפל עכבר לגאון ובתשובה ס׳. וא״צ ומשליכו נוטלו לשומן או ליין או לשטן נפל אם הלכך
 ולגבי ם׳, בעי ולא באכילה אפי׳ ושרי בטסננת מעבירו ח הוא צונן ואם להדלקה, ואצ״ל באכילה ומותר בם׳ לי׳ טשערין נטוח
 אשבוחי וחלא בשיכרא עכבר דאטרינן היכא כי דס״ל אלטא לפחתך נא הקריבהו משום בהדלקה אסור טאום אם הכנסת בית נרות

 דעכברא היכא וכי י. . . בהדלקה מיהו נ״טל, אי לרבא מספק בשיכרא דאפי׳ בגט׳ כן משמע ולא ט דברים בשאר ה״נ משבח,
 בעינן ושכר בחומץ נטוחו אם ויתושים כזבובים הפוגמים דברי׳ בשאר אפשר לפגם, הוא דבעלטא אע״ג לשבח נ״ט בשיכרא

 שם שכבוש דאיירי לן וחזי אוסר, רצונן ול״ט הוא, צונן דחבית איירי בצונן ט׳ דשכרא לחביתא דנפל עכבר ודאטרינן יא. ם׳
 כולא לי׳ תרי דאי חדוש ב״בח יג א״ע פ׳ כדא׳ שלם יום כבוש והאי כטבושל, כבוש יב שמואל דא׳ טעטא דיהיב שלם יום

 כבוש נקרא שלא וא״ד אסור. יומא כולא תרו אי אסורין בשאר אלטא תבשל, לא דב׳ טשום אסור ובבשול שרי בחלבא יוטא
ודאי וטהא ופולט, דבולע ימים ג׳ שם מניחו אם אלא אוסר אינו במים כבוש וא״ד יד בתבלין או ובחומץ בציר כבוש אלא

תיובתא
אשכול נתל

 מדום בפי׳ כתום׳ ס״ח ע״ז ג וש״ס. רשב״א ב נט"לפ. נמי חולע פ״ד כטו״ז א נרווה. בלא דוקא ל״ב דס״ל דהולין לרוחני׳ אפי׳
 דפוגס בהמה מבשר עדיף דלא ונלענ״ד ש״וד, ביין דפוגס הש״ך כמ״ש פ׳ דעח ומ״מ מאים, אינו דדברא דמחא, בעכבר ומיירי
 על קושי׳ אין ולענ״ד ה נ׳. אינה ושאר״ל נבלה קרוי׳ לגר הראוי׳ ואכלה חתננה בשעריך אשר לגר ס״ז שס ד ק״ג. ע״ס באלו

 מצינו לא בלה ובלח בטול בעי נמחה שגופו וכיון אסור, גופא דשרץ אבל א״ת לא טעמו אלא אמר לא דרבא דס״ל מזה הרי״ף
 מיירי ברוחה ס״ט שס ו ס׳. בעי נמוה אס אוסר אינו שטעמו אף ק׳ בסי׳ שנמוה ג״ה עס דמיון לו וים בס׳, אלא באסור בטול

 ודבס ושמן ביין כרמב״ס ס״ל ש״פ וכל ר״אש, דעת שזה כ׳ ק״ד ב״י ט מע״לע. שהה ולא ח ל״ט. שס ז מע״לע. ושהה בצונן או
 אף ס׳ בעינן בב״הכנ להדלקה ר״ל אולי י איירי. זית של שאינו בשמן או בשומן שהגאון ואפשר פוגס, מבושמים להיות שצריכין

 בטל העכבר טעס סכל ידוע ס׳ איכא אי אבל למצוה, ופוסלו לי׳ ממאס זה פגס מ״מ לאכילה, שנט״לפ משיס אוסר דאין נהי לדידן,
 גס דמדליקין תלי והיתר באסור לאו דלהדלקה מאוס, דבר טעס בו אין דבכה״ג סק״ד, ק״ד טו״ז דברי צ״ל וכך להדלקה, וכשר
 צ״ז חולין רש״י יד בע״ז. ר"אש הביאו ריצב״א שטת מ״ד, פסחי׳ יג צ״ז. חולין יב רשב״א. יא מאוס. שאינו במה אלא בחלב
 מ׳ שרי, טעמא יהיב אי אף שס פי׳ דרש״י יומא, כולא תרו מהאי לדידהו דל״ק ונ׳ פ״ה, חולין ער״ן מא״אס ספט״ו מרמב״ס וכ״מ
 ורד פי׳ דשביטית שבספ״ז לרמב״ס אף כן צ״ל וע״כ טעס, מקבל בחלב מע״לע שמונה מאד רך בשר ודאי אבל שנ״ט, ברירא דלא
 אפי׳ קי״א מילין תוס׳ כ׳ זה וכעין בכבישה, אף נ״ט החלב רך הבשר אס ב״בח י״ל וה״נ לא, והדש הדש, בשמן נ״ט כבוש ישן
 דכל למשמע ליכא ומ״מ בולע, בצינן אפי׳ בקועין בו שיש צלי בפ״ה והר״אש קרמייהו, דרפי בדגיס אוסר כרותח לאו מליח אס

 רבין אתא כי כמבושל כבוש כרותח מליח אמר שמואל קי״א דבהולין כיון שתמה לנו״בי וראיתי טעמא. יהיב מע״לע כבוש אסור
 לא ולמה דשמואל הך הביא שהרי״ף וכ׳ כר״יו, הלכה מ״ז( )ערובין דאמוראי כללא ולפי כמבושל, אינו כ׳ כרוחה אינו מליח אר״יו
 מה כל נימא במליה לרבין דליתא בשביל וכי קשה אכתי וכו׳ דר״א פינכא דהאי ליתא דרבין הא אביי דמסיק משוס ואי ר״יו, הביא
 עכברא אסר דרב כיון ות׳ רבין? דברי הפך דר״יו משמי׳ אשכחן לא כמבושל שאינו בכבוש הלא אתמהה, ליתא, דר״יו משמי׳ דאמר

 אפי׳ כר״יו הלכה גלודה בשטח דס״ל לר״אש נכון אינו דזה וכ׳ ר־׳יו, כנגד ושמואל רב קס א״כ כמבושל כבוש משוס ע״כ בשיכרא
 שבח חבית פ׳ רי״ף מ״ש לי׳ אשחמיט ובמ״כ ר״יו. כנגד כתרווייהו הלכה אי מספק כבוש דאוסר יתכן לרי״ף אבל תרוייהו, כנגד

 לית רי״ף וכ׳ ה״ה למימיהן א׳ ור״יו אסור אבל פטור למימיהן אבל לסוחטן מותר לגופן ושלקות כבשיס ר״וש דאמרי בהא ק״מה
 בתיס שיהיו עד וקורה בלחי ניתר המבוי שאין ע״ד( )ערובין הדר פ' הרי״ף וכ״כ ב׳ במקוס א׳ של דבריו דאין כר״יו הלכתא
 בה שמלח ק׳ א״ש לשינו שכך בדבר שמסופק רי״ף דברי מורין לא ובלא״ה לגביהו. יחיד ר״יו דהוי כר״וש לתוכו פתוחות וחצרות

 דפליג מאן דליכא שר״ל מ׳ וכו׳ פינכא מההיא כשמואל ס״ל ר״יו ואף כמבושל כבוש כרותה דמליח רוחה בה לאכול אסור בשר
 ה״ג וכן דסמכא. לאו נמי בסיפא דר״יו משמי׳ דאמר דמלתא ברישא בדותא דרבין כיון חסחברא והכי דשמואל, דמלתא בכולא

 מדברי נ׳ ולי אמר, בהדי׳ לי׳ דמספקא ובכ״מ לרי״ף לי׳ דמספק נאמר ומאין דרבין, הא כלל הביאו ולא שמואל הביאו ושאלתוח
 אמח? דבר לא דרבין נאמר כרותח מליח ס״ל דר״יו מוכיח דאביי כיון טובא דקשי׳ אשמואל, פליג לא דר״יו נשמע גופא רבין
 בב״בח מסקי וש״א וכ״ופ שפר״ח דע אבל עליו? לסמוך נוכל ר״יו משס שאמר מה כל פרש״י דסמכא אבין אמרינן ס״ד ביבמות ועוד
 מ״הח בב״בח אסור אינו ודאי וכבוש מ״הת, בב״בה אסור ולא בשול נקרא לא מליחה אבל א״הפ, ויבשלו דכ׳ מ״הת כמבושל צלי ודאי

 בקושטא אר״יו ב״בח דעל י״ל ולפ״ז כמבושל. וכבוש כרוחה מליח אסורין דבשאר אע״ג וכו׳ יומא כולי ליה תרו אי כדאמרי׳
 לענין כרותח אינו מליח ר״יו שאמר שא״א וכיון קאי, אסורין אכל וסבר ושגג מר״יו זה שמע ורבין א״כמ, וכבוש כרותח אינו מליח
ממילא כמבושל, אינו כבוש אמר לישנא דבחד וכיון רבין, שקר לא דודאי בב״בח, דבריו מוקמינן וע״כ פינכא, מההיא אסורין שאר

 ידענו
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 ומבעי׳ א״ת, בשול דרך דוקא מ״הת מותר כבוש בב״בח ודוקא )חסר(. דבריהם סתמו ב משבחא ור״א והגר״יצ א תיובתא
 או חם עשן ע״י והרתיחן ז״בז שנוגעין כגון ה״ד? מעושן והאי כבשול, דינם מבריא בחמי ומבושל מעושן אי ג נדרים ביחש׳

 תבשיל לפיכך ה מותר נט״לפ דקיי״לן וכיון )חסר(. ד אפשט ולא עשן ע״י הבשר הרתיח ואח״ב צונן בחלב יבש בשר נתן
 בנ״ט בה ויש ב״י אם חלב של בקדרה בשר בשל ואם ב"? קדרה אלא דלא״ת מותר יומא בת שאינה אסור של בקדרה שנעשה
 התבשיל, להתיר דיעבד אלא מותר נט"לפ אמר דלא שיגעיל, עד אסורה הקדרה אבל התבשיל לאכול מותר ב״י אינה ואם אסורה
 שנשתמש מזמן טע״לע עבר שכבר יומא בת אינה וההיא ו דתברי׳ דר״א טפינכא כדמוכח לשבח שהיא ב״י בקדרה למעבד אתי דלטא

 על העידה התורה ח אמרו שהרי לן חד ולא פוגמת לבד שהלילה שאמרו מרבותא ויש רבותיו בשם ז הרב וכ״כ האסור בה
 ואם ט . . . בהם לבשל ראוי הי׳ בבקר מיד פוגמת לילה ואי שבירה תורה הצריכה דלהכי לעולם דפיו מדי יוצא שאינו כ״ח

 אסור התבשיל י״א בה בשל שוב להוחטן טע״לע שעבר וקודם טע״לע תוך אחר דבר בו בשלו או במים האסורה הקדרה הוחם
 בלוע וכל טע"לע נתישן הבלוע האסור שגוף ול״נ י מע״לע עבר לא ועדיין בקדרה ונבלעו וחורו המים נאסרו היוצא שטבלוע

 דיכיל קפילא ליכא אי חלב בקדרת שנתנו ב״י בשר של פרור ועץ יב. . . בשר בשלו אם וכ״ש יא א״ת לא ב״י שאינו
 הקדרה טתבשיל טלא הפרור העץ דהגביה היכא יעקב ר׳ הרב מפי ושמענו אסור הפרור ועץ ם׳ צריך בנ״ט אין אם למטעטי׳

 הכל החדר ההגבהה אחר ואם ם׳ בי׳ דלי׳ הכף באותו שהגביה טתבשיל נתבטל לא הכף מפליטת שיצא מה לומר לנו שיש
 דאטרי׳ הא שאומר מי יש יג שהגביה מה כנגד ם׳ בו אין אם הקדרה ואוסר פרור בעץ שהי׳ מה כל נבלה נעשה כבר לקדרה

 הא וכן יד חלתית גבי כדאטרי׳ לשבחי׳ לי׳ מחלי׳ חורפא כתבלין חריפים דברי׳ בה בשל אי בדיעבד אוסרת אינו אב״י קדרה
 חתך אם וה״ה בלע דסכינא דוחקא ואגב לשבח טחלי׳ דחורפא אב״י אפי׳ בכותח, לאבלו אסור בשר בסכין שחתך צנון טו דאי׳

 או תבלין חסרה מלח יתרה או מלח חסרה וו קדרה ט* שיאמרו לא מותר נט״לפ ושאמרו חריפים. דברי׳ שאר בשר בסכין
לפגם האסור בכח הי׳ לא כתקונו ותבלין מלח בה נתן אם אפשר שהי׳ אע״ג כלומר פגמה, הא טיהת השתא אלא תבלין יתרה

אשכול נחל
 אף ושלוק בצלי מותר ממבושל הנודר מ״ט נדרים וערשב״א ר״יו. ל״ס אסורין בשאר וא״כ בב״בח, אלא אמר לא זה שגס ידענו

 חגבין חנן ס״י דבחרומוח ב״ד כמאכל בשיל ולא בשיל נמי מ׳ שלוק מ״מ נאסרת, שלוקה בכבד קי״א חולין כד׳ יוחר מבושל ששלוק
 לית אר״יו עלה זע״ז( הנכבשים כל שלאחריו מחני׳ על כן נדפס )בגרסתנו בירוש׳ וג׳ צירם, פסלו לא טהורים עם שכבשו טמאים

 דעכבר א לר״יו. שם בירושל׳ מסיק והכין עכ״ל מכביש אפי׳ ממבושל בציר שלוק אלמא כמבושל, הוא דכבום נשלקין אלא נכבשין בה
 ק״ה ב״י כמ״ש כמבושל הוי מע״לע ג״י כביש ס״ל מ״מ מע״לע כבוש ס״ל דלא וראבי״ה דר״ח לק״מ ולענ״ד איירי, בצונן בשכרא

 .הסחירות לישב דתרומות פ״י ר״נ משנת בספרי ועמ״ש טעס נותני׳ ימים כמה במים נכבשים רכים שדברי׳ לכחש וא״א ל״ג ע״ז כד׳
 בשול דהוי אפשט גדול כלל פ׳ בירוש׳ עפר״ח ד רפ״ו. ג כבוש. מהו פרשו ולא כמבושל כבוש הביאו וישלח וס׳ הבשר כל פ׳ ב

 ואף ונ״ט. יחמו עשון ע״י פשיטא אסורים בשאר אבל אפשט, לא אכחי א״ח ב׳ דדרך ב״בח דלעינן וכ״וס ועפ״מג שבת נענין
 ז״בז שנוגעין והיתר אסור מיבש אס הכא אבל בהיחר, נוגע אין החס הש״ך כמ״ש ביס״ב אלא אוסר אין זיעה צ״ג ס״ס דקיי״לן

 וכן אלברגלוני ר״י הוא ז קי״א. חולין ו ע״ו. ע״ה בע״ז הכל ה דמי. בו ככבוש בחברו ונתיבש זיעה מוציאין ובחחלה עשן ע״י
 הדבר חלה לא רבנו י ע״ז. סיף ער״אש ט אלא. ד״ה חוס׳ צ״ו זבחים ל׳ פסחים ח קמ״ב. סי׳ בח״ד כנזכר העתים בס׳

 נ״ט ל״ש דבאסור כ״ב צ״ד ש״ך וכ״כ בקדרה אסור נבלע ונבלעו וכשחזרו אסור בהם יש מ״מ נ׳ נעשו לא המיס אם שאף במענ״נ
 ס׳ בו ויש תבשיל בשלו שוב זה לבשרל מע״לע ובתוך רבים מים בו ובשלו כזית אלא האסור הי׳ לא מתחלה אי ה״נ ואין נ״ט, בר

 נמי תבשיל בה בשל שהוחמו מע״לע ותוך מיס הוחס ואח״כ מב״בח נאסרה הקדרה ואס חענ״נ א׳ לא אי התבשיל מותר זיתים
 שנאסרה חתיכה לענין אלא חענ״ג שייך דלא שבלעו ערך לפי אלא המיס כל נאסרו לא אסירין בשאר חענ״נ ל״א דלמ׳יד הכי דינא

 סמ״ק. דעת וק״ג צ״ד עב״י יא ק״ג. ס״ס כב״י ולא אסורין כשאר דיןב״בח במים ונתערב ב״בח נעשה כבר אי אבל חלב מטפח
 לדעה ואף דהיתר נ״ט בר נ״ט שהמיס מותר התבשיל חלב בשלו בשר לבשיל מע״לע ואחר מיס הוחמו מע״לע וחיך צ״ל אולי יב
 התרומות ב׳ הוא האוסר ל״ט, וע״ז קי״ב חולין עחוס׳ יד צ״ד. ע׳ נאסר שכבר הפרור שבעץ הבליע כל כנגד וגס יג מותר. א׳
 דקיי״לן חדא טעמי מתרי כרב הלכחא דלית רש״י כ׳ ל׳ בפסחי׳ התרומות לב׳ ראי׳ קצת ונ״ל חילקין, ויש קכ״ב ק״ג צ״ו בש״ע וכן

 או מותר רב ס״ל אי ס״ת בע״ז רבא דמספק הא )וצ״ל אסור ס״ל ורב מותר נט״לפ דקיי״לן ועוד מותר לאח״ז תערובת כר״ש
 והחס בקדרה לבסוף אלא פוגס לא מעיקרא דהכא ועוד חוס׳ דיע׳ הוי והחס בהס לבשל לכחק׳ דהכא מהכא, אפשט ולא אסור

וקשה נטלפ״א( במשהו דאסורו היכא דוקא הפוס׳ כסברת וי״ל במשהו שהוא במינו משוס הכא רב שאסר מה דעקר ועוד מעיקרא,
אב״י קדרה הקיי״לן דנטלפ״מ, משוס כרב הלכה אין מ״מ במשהו לאח״פ חמץ כר״י קיי״לן אי דאפי׳ למימר דבעי דרש״י ב׳ לטעם
 נשאר לא נטלפ״מ ולמ״ד ב״י, קדרה ליכא לאח״פ והכא ע״ו, ע״ז ב״י, קדרה אטו האסור דטעס כיון וצ״ל לכתחלה, לבשל אסיר

 מותר כר״י ס״ל אי אפי׳ כר״ש לכו דרשינא לא אי כנדי למזבני לומר שמואל הוצרך למאי במפרשי׳ כמ״ש קשי׳ הכי אי אלא אסור.
ל״צ כר״ש אי אבל חריפים, דברי׳ בקדרות לבשל שחא כולא להו אסור הוי עכ״פ הא משום אי אלא נטלפ״ח? ל״ו ע״ז ס״ל דשמואל

משהו חרתי׳ איכא הכא נטלפ״א דלכתח׳ אף של״במ בהו וליעבד א״הפ ולשהינהו דפריך הא כ׳ שתים׳ להשיב ויש חדשים. לזה
 נט״לפ אלא לטיבותא נשאר לא במינו פרושו כך במשהו, דאסיר מינו משוס גזרה דמשני למאי ולפ״ז נט״לפ, וגס של״במ אוסר דאינו

 דאיכא של״במ, תינח נט״לפ משום לכתח׳ ומותר כר״י ס״ל דאי בר״ם, ההיתר לתלות שמואל הוצרך להכי אסור, לכתח׳ וממילא
 כ׳ דרש״י נכון, זה אין אבל לכחח׳, נט״לפ מהני לא לשמואל במשהו שבכ"הכ במינו אבל ונט״לפ, אוסר שאינו משהו לטיבוחא תרתי
 ס״ל ודאי אלא אסיר דלכתח׳ נט״לפ משוס במינו התיר ואיך במשהו, מ״במ בכ״הת פסק ורש״י נט״לפ, משים שרי לר״י אפי׳

ס״ז. ע״ז טן קי״א. חולין טו ב״י. קדרה משיס למגזר פסח אחר שייך דלא שכתבתי מטעם להתיר יש לחוד נט״לפ משוס לרש״י
וה״ה
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 והא דפגטה, טשום שאב״י קדרה התירה התורה אטרינן דהא פוגם השתא דהתבשיל כיון כן אומרין אין אסור, נט״לפ כה״ג ונימא

 פגם, ט' נאכל שאינו עד לפגם א״צ דשרי פגם דהאי נטי ירעינן וטנה פגמה, דלא עד לשבחא דטהלי תבלין בה לתת אפשר נטי
 ימים כמה בהם נתבשל שלא בקדרות מבשלים ואנן דפגטה, אמרינן שאב״י דקדרה ומותר, נט"לפ מקרי מעט פוגם אפי' אלא

 דרבא חויגן דהא א אב״י קדרה כגון ח׳ מ״ש אלא ברור ואין נט״לפ טה בקיאין אנו אין שאומר טי יש התבשיל. ואוכלין
 או עכבר בתוכה שנפל משקין שאר או שמן או יין חבית ב הלכות ב׳ כ׳ לשבח. או נט"לפ אי בשיכרא בעכבר לי' מספקא

 ושמן דיין דס״ל נאמר אם אף היין, אוסר למה תטהין ואנן אסורין. מאלף פחות מותרין ומשקה וחבית באלף א׳ שעורו שרץ
 אפשר ולא ד אטרוט דאמרטוטי היכא לומר רצה ואם ג בם׳ ואידי אידי הלכתא קיי״לן הא בהם פוגם אינו ועכבר כשברא

 בהנאתו אין ו אסור בנ״ט שבהנאתו כל ה. בס׳ די לא למה החתיכה ניכרת ואינו נתערב׳ ואם אלף, לי' אהני מאי א״כ להשליכו,
 סתם על לטימד דאצטריך אשכחן דלא לישנא האי לן ברירא לא הלכתא, הכי אריא״ש לגריסין, שנפל חומץ כגון מותר, בנ״ט
 צוננין ג׳ תוך נפל אבל פוגטן דחומץ רותחין גריסין על חומץ שנפל אלא ל״ש אריא״ש ז. הלכתא הכי פלוגתא דליכא מתני׳

 לא פגם דהאי כיון ומותר פוגטין רותחין ג׳ על טבל או יי״ג חומץ נפל אם כלו׳ ואסור, פוגם ולבסוף כהשביח נעשה והרתיחן
 אם אבל ט לצננן שדרכו מאחר אסורין יהיו רותחין אפי׳ מעתה ח? וצננן רותחין היו בירוש׳ כדאי׳ כשיצטננו אף מניהו נפיק
י. ואסור פוגם ולבסוף השביח הוי ונפגטו שהרתיחן אע״ג צוננין ג׳ תוך נפל

שעורין. הלכות
 כגרוגרת, כביצה, ככותבת, כגרים, כדת, כעדשה, כשעורה, נ״ט, יא, משהו י״ד, באסורין שעורין מנין המחברים מן א׳ כתב ק/

רביעית
אשכול נחל

 פוגם משקץ בשאר בשכרא בטכברא 102 לעיל רבנו ועימ״ש ול״ט ל״ס שס גויס של ודבש סמן גבי אמרו שבהדי' מילי בשאר וה״ה א
 ט״ס ה שס. גמ׳ א', בולע דלמא וסיישיכן דקות לסתיכות נסתך ד עכברא. גבי ס״ט ע״ז ג יי״נ. ס״ה ב ושכרא. סלא מדפרט

 ק׳ בסי׳ הטור כמ״ש וס״ל ברי׳ הוי השרץ מן עדשה כש״ך ס״ל הלכות דב׳ ונ׳ בטל, אי לסננו יכול אין אס פליגחא באסרוני׳ ק״ד
 בירוש׳ וכן באלף אלא בטל לא דעכברא טטס ס״ל דה״ג הבינו ס״ט ט״ז חוס׳ אבל ,85 לעיל כמ״ש באלף בטלה נרי׳ רשנ״א בשס

 קשי' מ״מ )אבל באלף אלא ל״ב עכבר שטטס ה״ג טעס שזה שצ״ד תשו׳ רשב״א וכ״כ קאי אטעס באלף בטל דאמרו פ"י דתרומוח
 עכ״ל כלל דל״ב כתבלין ולסד רבה בשטורא לשטורי׳ אמוראי כמה סברי בגמ׳ גס שהרי תתמה ואל בס׳( בבבלי מסיק ס״ז דבע״ז

 דר״מ משום טטס למימר בעי לא ורבנו ער״ן ז מותר. לפגס אסור, לשבס כ״ט אסור של בטטס נהנה אס ס״ז, ס״ה, ו נקצור.
 התנאי׳ דכל כיון פשיטא ג״כ דזה מתני׳? איירי ונהא אסור רותסין גריסין על שנפל סומץ ס״ל הדעות ולכל נטלפ״א ט״ב מ״ז ס״ל

 ונצטננו נרותס עליהס נשפך אמרת אי ט רותס. נעודס טליהס שנפל אף לשנס הטעס סוזר □יצטננו אסר שמא ח אר״מ. פליגי
צוננין. כשהס אף פוגס רותס עליהן שנא כל ודאי אלא רותס, אותן אוכלין דאין נרותסין היתר ימצא איך לשנס, כטטס סחר

אף דאלת״ה קיימין, נהתירן וצננס סומץ עליהם ונפל הרתיסס ירום׳ הוכסת לפר״ס אנל ככ״ופ. הירושלמי נפי׳ רננו דטת נ״ל ר
 פוגם ה״נ ודאי פוגמן, נשטת אף והרתיסי( )צוננין אסור פוגם ולבסיף השביס ס״ז דאמריכן דכמו אסורין, יהא רוחסין לאכול

חותרין וצננן הרתיס לאוכוסי לירושל׳ הו״ל לא דא״כ כ״ופ, דסהו ושפיר מתו״ס. פוגם דבעינן אסור פגמו בשטח אף השביס ולבסוף
לאפור לאכול שדרך בדבר דוקא ודאי אלא אסור, השביס ולבסיף דפוגס אסורין נמי רותסין דא״כ פשוט הו״ל לצננם, שדרכו מפני

 משה פני והרב וא״וה. וטו״ז כש״ך דמותר י״ל פוגם כשהוא אלא שמשביס, בשעה לאכול דרכו שאין מה אבל כן הדין שהשביס
 יהא ברוחסין כשנפל אפי׳ דאלת״ה פוגם, ג״ז דע״כ ופשיט פוגס אס סומץ נפל ואס״כ וצננן הרתיסן אי אבעי׳ דירוש׳ פי׳

 לצנן, דרכן שכן קאמר מה כ״ופ מקושי׳ סדא כלל ול״נ אסור. ג״כ השביס ולבסוף ופגם ומשניס, צונן נעשה דסוף כיון לאכול אסור
 ואס״כ עליהם ושפך רותסין דלמא מרותסין מוכיס מאי ותו הספר, מן ססר ועקר אסור, נמי השביס ולבסוף פגם בפשוט הו״ל
 דפוגס? שצננן אסר עליהס שפך אס מזה לפשוט מנ״ל אבל רותסין, בהיותם מדשפך בצוננים נמי דפוגס י״ל בהא מתני׳ דאיירי צננן
 הקשה דהר״ן בפגמו, אסור פגס ולבסוף השביס דוקא סברא וים בפגם, אסור יהא השביס ולבסוף שפגם מוכרסת ראי׳ שאין דבר סוף

 ות׳ מהני? לא דמעיקרא פורתא פגס אבל גר מאכילת שתפגס עד אלא מותרת אינה בנבלה הא ס״ז מנבלה ילפינן דשרי נט״לפ
 שאינו כיון לגר ראוי שאינו כל אבל קצת, שנפגמה אע״ג האסור מן נהנה כשאוכלה מפני לגר ראוי כשתהא אלא לא״ת בנבלה
 נמצא קצת, נפגם שההיתר כיון בהיתר שנ״ט באסור אף ויליף מעיקרא, אסיר שם עלי׳ שסל אע״ג תורה, התירה מאסור נהנה

 האסור כשבא שמתסלה לנבלה דימה פוגם ולבסוף דהשביס כיסא ונזה עכ״ל. ושרי עליו ומצטער האסיר מן נהנה אינו האוכלו
 פוגם אבל מא״א, שיפסל עד כנבלה אלא מעט בפגם אסור מידי יוצא ואינו לגר הנבלה כמו ממנה לכנות וראוי לשבס הי׳ להיתר

 כפר״ס משמע דמא״אם פ״ט ומרמב״ס הגר. שנהנה לנבלה דומה ואינו הש״ך כמ״ש האסור מן נהנה אינו בפגמו ואוכלו בחסלה
 לפגם וסופו בתסלה השביס או להשביס וסופו בתסלה פגם אס אבל מחוס׳ ההיתר פוגס האסור יהא אא״כ שרי לא נט״לפ שכ׳
 כשהשביס אסור לבסיף פגס מה הוא כ״ם דאסור, השביס ולבסוף פגם אתמר בפרום דלאו אע״ג הכ״מ וכ׳ רשב״א, וכ״כ אסור ה״ז

 דומה להיות שצריך למ״ם אבל פגמו, בשטת אף לבסוף להשביס ע״מ פגס דאסור כ״ש הוא, לפגום ע״מ דסבס אע״ג מתסלה
 דמר שותא ומשביס? להצטנן סופו הרי שרי רוחסין על נפל למה דא״כ כ״מ סברת על שהקשה בת״ס וראיתי כ״ש. זה אין לנבלה

 אסר ציננין טל לא אכל ציננין טל כשנפל אלא משביס נאמר לא בגמ׳ שמשביס, ונצטננו נרותסץ נפל אס לו הגיד מי ידטנא, לא
 משטח היינו מתיס׳ פגם שצ״ל רמב״ס ומ״ש מותר השביס ולבסיף פוגם שלדטתו ברמב״ס שפי׳ לפרושו מקום יש מ״מ שריחסן.

 ןסיהרת אשי׳ לציננין כפל אבל מתום׳ דפוגס רותסין כשהן ואכלן לרותסין כפל אלא ל״ש בגמ׳ ומפרש אכילה שטת עד נפילה
איירי, מתטרוגת אלא אסור שבחירה נכ״א בטין משהו אסור ל׳. פססיס ט״ה ט״ג ע״ז יא אסוך. מתסלה שהשביס כיון רוחס

 וע״ז



105 שעורץ. הלכות האשכול, ספר
 טעם בנותן השני שיל״בט; אף בפסח וחמץ במשהו במינם ויי״ג טבל משהו, ראשון שעור אלף. מאתים, מאה, ששים, רביעית,
 ד השרץ מן עדשה הרביעי ג; ובבינונית ב באהל וא״ט בט״וט שמטמא כשעורה עצם השלישי א; בטבש״ט רבא כדאמר

 שרוב ארץ שטן, דת ארץ ז כדאי' ו וג' טרפה נותר פגול חלב דם שבתורה אסורין לרוב כוית החמישי ה; כעדשה ובנגעים
 כתנן כגרים הששי ט; בכוית וטוטנין ונצל, ח שלם וכמת שלמה כנבלה שמטמא המת מן וכדת מנבלה וכדת כדת, שעורי׳

 ט׳ לטמא כביצה השמיני יא; דעתיה דמיתבא לרבנן קים לי״הכ, כותבת השביעי י; מרובע הקלקי כגרים בהרת של גופה
 ורביעית טו הטשקין כל בשאר שבת לענין רביעית העשירי יד; שבת להוצאת כגרוגרת התשיעי יג; ט׳ ולקבל יב אוכלין

 מאה הוא עשר השנים יט; לו והסמוך בששים עשר האחד יח; חיורתא וחטשא סוטקתא וחטשא ין ונבלה טז מטת דם
 עשר השלשה ; ... כא בם׳ לאו במאי אלא בק״א להעלות בו אין דאמר והא כ דמאי של ות״ט לת"ג לבכורים לחלה

 כג רביעית קצ״ב יש שבסאתים למאתים, קרוב והוא בסאתים רביעית שהוא טמא דג של ולציר כב וכ״ב לערלה מאתים
 דל״ב להקדש . . והוא אלף עשר הארבעה תורה; אסורי בשאר בם׳ שבטל שאומר מי ויש כד בטל מסאתים וביותר

^בא אשכול נחל

 המוציא נכ״ש דברי' כתה שבח ולטנין לוקה, ע״ז מתקרובת כ״ש ואוכל בתור צריך כ״ש דאפי׳ הכי תכל ממיר וע״ז יי״נ, בכלל וע״ז
 ברי׳ והאיכל ת', נדה מאדם, היוצאות טומאות ורוב תשהי, אפי׳ שטור א״ל ואיברי׳ בסקילה, וכו׳ והמורם והבונה בשתים ממיני
 שנתטרב דס כגץ במזוחא ואחרו ביבש( ביבש קיי״לן )וכן בח״בח ברובא מ׳ אתרו נתי אתר ושם ט״ט זבמי׳ א מייב. בכ״ש
 בינונית כטדשה שם ד דכליס. פי״ז תדבריח זו ג פ״ב. אהלות ב רובא. משיב לא לתה ידטתי ולא פ״ז, מולין ע״ז זבמי׳ במים

 מייב במוחן תהס אכל אס שרצים בת׳ תיהו השרצים, ככל בכזית למלקות אכילתן אבל בכך, שטומאתן שרצים בת׳ והיינו מצרית, זו
 לקחן. ט׳ בחרובט ברומב וב׳ באורך ב׳ שטרות ד׳ מקומו ושטמ טחי״ט פ״ד נגעי׳ מי בשר ממית ה י״ו. מטילה בכעדשה

 פ״ב. אהלות לימה ונטשה שנמות החח בשר נצל כזית וכן באוהל אך ובמת בח"וח בנבלה ח מ״א. ברכות ז למלקוח. ו
מקום, שם קלקי פ״ו, נגעים י באכילה. מצות ושאר בסוכה א׳ וליל מ״וח אכילת לטנין וכן בב״החז דמייב כיון ח״ט ברכות ט

שסמוכות בראש ולא הגוף בבשר שצחמו )כמו שטרות ל״ו או טדשיס ט׳ הגריס מקוס שטת בקלקי, הגדל מפול פול מצי גרים
 שבין המלק דהיינו בבשר, יניקתו מקים טס השטר דמשבינן לרמב״ס וטפ״מ רומב ושש אורך שטרות שש בחרובט, ביותר(

יאכל אשר אכל מכל יליף שס יב שם. כדארי״ו הלמ״ח השטורין שכל והטקר פ׳ יומא יא ק״ץ. י״ד פרישה וט׳ לשטר שטר
הוא יטמא אוכל ובח־׳כ כביצה שהמטחא בעינן אמרי׳ לטמא והיינו חרנגלח, מב' יותר ממזיק ב״הב ואין בב״א אוכל שאתה מה

 אסמכתא שהבאתי ות״כ חב', פתיח דבר חק״ט אינו שת״הח ס״ל יג יאכל. אשר ח״ל בכ״ש אמרי׳ יטמא יכל בכ״ש, מתטמא
 שטורים בהמה תאכלי אבל כגרו׳, אדס אוכלי פ״ז שכח יד דטהרוח. רפ״ב טתי״ט בכ״ש מק״ט לרש״י אבל ל״ג, פסמיס כר״ת
 שטור טדיפא תאי ידטתי ולא וכו׳ גמיעה כדי מלב חרביטיח, רובט הכוס, מזיגת כדי יין שונים שטורי׳ משקין המוציא וכן שוני׳
 להוצאת כגרו׳ תאנה לנזיר, רביעית גפן וכו׳ מטה נאחר לשטורין הפסוק כל וגו׳ מטה ארץ שאמרו משום אפשר דממשביה, גרוג׳

 הוצאה שטור חנן דשבח פ״ח טו ש׳(. דהל׳ פ״מ מולק הראב״ד )בחשקין ומפרק ודש ואופה ומרקד לטומן מיוב שטור נתי וגרו׳ ש׳,
 לגבל דמזי סרומיס )חים השופכים וכן לרפואה שאינן משקין ושאר וכו׳ הכתיח טל ליחן דנם גמיטה, כדי מלב לרפואה, במשקין

 רפ״ח טדיוח ברביעית חטתא נבלה דם צ״ל ין ובאהל. בח"וח שמטמא טן וממצה. כביצה שהוא ליג ברביטיח הטיט( בהם
 טהור, כ״ש מסר חנן דאהלות ופ״ב בחת נוגט משום מטמא מרביטית פמות חוס׳ עח״ש שחמה מ״ה פ״י נדה וטתי״ט כתי״ט,

 חדס סיחקתא ה׳ רביטיח, יו״ד ל״מ, נזיר יח פ״ז. מולין חוס׳ כח״ש נוגט שאינו בשפופרת כשהוציאו דאהלות דהאי ח׳ בי״ד ודודי
 כוס רובט מכל וטושה מי, יין א׳ רביטיח לכולן פסת, לליל כוסות ד׳ לנזיר; רביטיח סומקחא, ה׳ וחים; משחן מיורתא וה׳ ויין

 באהל; מטמא דם רביטי׳ מייב; למק' ונכנס ר׳ שחה יורה; אל רביטית שחה ק״מ; פסמי׳ חיא ג׳ מד טל דדרי רביטית של שלם
 א״הצ ושמט ׳דכ לחצורט חים רביטיח נ׳; לרקיקי לנזיר, שחן רביטית כ״ג; דמביחי מלות מי״ב מלה לכל שחן רביטית מיורחא ה׳
 פוסל בכא״פ רביטיח מהן והשוחה י״ד( פסמיס )טתוס׳ אמרים משקין לטמא זט״ז חצטרפין טתאיס משקין מייס; מיס טל כ״מ אל

 דקמשיב רביעית יו״ד דבכלל לדקדק וים — ט״ו ס״ק כדלטיל ברביטית השופכי׳ וכל המשקין כל בשאר מייב שבת ולטנין הגוויה;
 לתוכן נותן אם ומ״ר לנט״י, רביטיח נחי דאיכא ונ׳ חרתי? בצרי וא״כ למטלה משב כבר דם, ורניטית ם׳ להוצאת רביעית השתא,
 ברכה נחי דס״ל ואפשר ,התם להו קמשיב דלא טעם בנזיר וט׳ דמקוה רביעית איכא ועוד כנגדן ק״ש לקרות חותר מיס רביעית
 ברביעית משקין ט׳ טניני דכל בנזיר משב דלא שם וטחוס׳ ל״א ט״ז דחטמא ס״יינ רביטיח ים וטוד ק״צ טא״מ רביטיח בעי אמרונה

 מסקין ט׳ חטמאין סבאשה ומלב מגפתו דם טינו דחטח חתעגלין, שאינן זב של דחשקין פ״ז מולין וטחוס׳ גוויה פסול בכלל
 טס שנתבשל אפרות וביצת היתר, ועקרו הואיל צ״ז מולין החנין חן וכמל בס׳ כמל דאר״נ לס׳ קרוב היינו יט ברביטיח. מדרבנן
 טרלה כ ס׳. להשלים א׳ הוסיפו וקטנות גדולות שיש לפי הטטס לבטל ס״א צריך קלופה טמא וביצת קלופה אינה אפי׳ אמרים
 ש״מ דמאי הזכיר ולא מא״אס פט״ו רמב״ס מדסתס שס תי״ט טל ותמהני ודאי של ומכ״ש דמאי של ח״ח ר״ל דמאי ומ״ש רפ״ב,
 ט״ז. טצחו סמך מקומו שאין מא״אס ובהל׳ לודאי, דמאי בין מלוק אין שכ׳ תרומות ה׳ סוף רמב״ס לי׳ ואשתחיט בדמאי כן דאינו

 שאין ובין ק״א שיש בין בנ״ט אין אס בתולין חרוחה מבשא״מ והתנן משערין בק׳ אסירין כל אמ״ד פריך צ״ט דבמולין פרושו כא
 בטינן בס׳ דקיי״לן למאי וחשחט בק/ אסורין כל למ״ד בדומק ומתרץ בטינן, בס׳ אבל טולה אין בק״א לאו מאי חותר, ק״א

 דטטש דאפשר בתרומה אבל ס׳ איכא נ״ט דליכא היכא דחסחחא כתבו תיס׳ אבל כפרש״י, נ״ט ליכא אפי׳ ס׳ בתרומה במבשא״ח
 פ״י תרומות כג פ״ב. טרלה כב בנ״ט. ובא״מ בימינו, היתר בק׳ תרומה שטור עקר ולהכי טעם, מרגיש לא אי ס׳ ל״צ כהן

 כר׳ למאחים בקרוב בטל צירו אמר ואמ״כ הוא, דברי׳ חסים טמא דג לבטל מחתק״ס יותר דחצריך דחחני׳ רישא כפר״ש והוא
מסאתיס יותר ההיתר אש כד נס׳. נטל ולר״ש שצ״נ נחשי׳ לרשנ״א אנל מא״אס פט״ו רמנ״ס וכ״כ צ״ט מולין גח׳ כסתם יהוד׳

אין 14 ח"ג
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 דאיכא טובא ושייר ותנא ג, הזה המחבר דברי זה כל ב. הוא דדשיל״ט יל״ב באלף דאפי׳ ביו״ט שנולדה וביצה א באלף
 ומלא ו טרפה כסלע נקדרה ה כאיסר גרגרת וחסרון )חסר( ד יצא לוגטיו טלא טעם אם והמקדש בי״הב לוגטיו מלא שעור
 של מדות ושבע )חסר( י זהב דינר ורחב )חסר( ט עצמות ורובע רקב תרוד וכטלא ח וכרשינה )חסר( ז נירונית וסלע מקדח

 סעודות ב׳ יב, לתנור ד״ט על ור״ט ענינים לכמה אצבעות ג׳ ושעור דברי׳ לה׳ מרובע ע״ט טפח ושעור יא במקדש שהיו לח
 ושפופרת יד הטקוה לפסול לוגין וג׳ למקוה ג״א ברום אטה על ואמה יג הגוויה את לפסול וחציו הטנוגע לבית ופרס לערוב

)חסר(. הרבה להוסיף נוכל וכהנה וחציצין מחיצות שעורי ועוד טו כעובי הנוד

בנו. ואת אותו פרק
 בבהמה ונוהג טן לוקה איפכא או הבן ואח״ב תחלה האם ישחט בין הפרש ואין ובטוקדשין בחולין נוהג בנו ואת אותו
 דל לאב חוששין דאין בזכרים ולא וזרעה באם בנקבות נוהג או״ב ת״ר ין עופות ולא שה חיה ולא שור דכי בח״וע ולא

 שמואל וא׳ בזכרים, אף נוהג ס״ל חנניא אבל א׳, כרוך בנו שאין זכר יצא אחריו, בנו שכרוך מי בנו, כ׳ ו ב', ולא אחד אותו
 נ׳ עם מחמור נולדים אבל ז״בז טותרין יח חמור שאביהם אף מסוס הנולדים אומר ר״י דתנן לטעמי׳ ואזדא כחנניא, הלכה
 חמורה ובר וחמור סוסיא בר הן, אחת פרדות מיני כל אומרי׳ חכמים אבל כ אחלז״א דאט׳ דר״י זו וא״ש אסורין, יט מסוס
 פי' אסור האם עם פרי לדידי׳ אף הלכך לי׳ טספקא אחנניא דפליג ור״י לז״א. דחושש חנניא היינו וחכמים כא א' טין וסוס
 טעיילת כי לשטעי׳ אבא ר׳ א׳ חמור. אביו סוסי׳ בר והאי לז״א חוששין שמא נקבה סוס על להרביע אסור סופיא בר פרד

 הסימנים על שסוטכין פי׳ דאור', וסימנים לז״א א״ח סבר אלטא ועייל, להדדי דדטיין בהנך עיין כב לריספקי כודנייתא לי
 ורבה אודני׳ זוטר קלא צייל חמורה, אמו כג גנובתי׳ וזוטר אודני׳ רבה קלא עובי דאי ואם, אב מצר הם שוין אם לדעת

 חשש אבא ר׳ וכן אחילז״א, אי' לי׳ טספקא דפליג נטי ור״י חכמים, לי׳ וקרי כחנניא הלכה ש׳ וטדאטר סוסיא. בר גנובתי׳
 חייש דאי ל״ח, להקל פי׳ אחלז״א, קסבר אלטא דטסיים והא קיי"לן. הכי אביהם, מצד אף כודנייתא דלידמי דבעי לז״א

 בבהמה ופסולין באדם כשרי' אלו תנן כד א״ט בפ׳ וכן .,ום חמורה בר וזה וח', סוסי׳ בר זה אפי׳ לישתרי כודנייתא כולהו
הרי כחנני׳ דהלכתא בידינו, רפיא אי ואף כחנניא, דטתני׳ אסור ובנו תייש דכותי׳ א׳ ביום עובדין ובניו אהרן בגט׳ ומפרש או״ב

בבתרא
אשכול נחל

 פדיון. ע״י דשיל״מ דהוי כ״ז פסחי׳ מעילה, סוף א מארזים. ההיתר אס שס לרמב״ס אבל ור״ש מרע״ב כ״מ הרביעית אוסר אין
 '85 ע׳ דחרומות מחוס' מוכת וכן בריבוא אפי׳ בטיל לא אלף, שעור זה מה ועוד וחר״ל, ברי' ב״ח ליתשב תימה ל, ביצה ב

 באלף אבל ל״ב אלף דעד לברי׳ שעור אלף כאן שתסר ונראה ל״ב, בריבוא אפי׳ וב״ח תשוביס דבריס ע״ד — ע״א ומזבתי׳
 ועתים׳ ע״ט וערובין פ׳ יומא ד סתס. כ״פ שהביא אלברגלוני שהוא קרוב ג רבנו. ד׳ ולא וש״פ וראב״ד ורשב״א כר״ש בטנה
 כסלע טרפית ועוד אר״הכ החופה בשר על וקאי נו״ן שם ו נ״ד. כחולין ה ל׳. כמלוא ונ׳ אחד לצד שיסלקנו כל לוגמיו כמצות

 נירונית כסלע והוא לישכה של גדול מקדם כמלא ט׳ להביא שעורו לבית אור להכניס אדס בידי הנעשה נקב פי״ז כלים ז עחיס׳.
ויוצאת נכנסת בעינן אי דאבעי׳ ל״ז בכורות כרשינה כמלא צ״ל לענ״ד ח גלג׳. לחסרון לב״ש מקדח ש׳ ל״ת ובכורות דאהצית ועפ״ב

כ׳ בתבורו הרמב״ס אבל כפרש״י, יותר והוא מקדח, כמלא שמעתי בו כיוצא שמעתי לא זו ומסיק בדוחק האוזן בנקב עומדת או
 תום׳ ול כשר ז' דינר עובי אשתייר אי בסומכי׳ טתיל נקב נ״ה חולין זהב דינר עובי צ״ל י דאהלוח. פ״ב ט ככרשינה. נקבה

 כעובי אלא עליו שאין שם וגמ׳ ע״ב נ״ה חגיגה ועתוס׳ אצבע משליש יותר עב לא מ״ג ולכ״וס כסף מדינר כפל עובי׳ צ״ט כתובות
 מ״א בכורות כמשמע בכ״ש שעורו וילפח גרב כ׳ ד״במ פ״ז דרמב״ס זהב דינר רתב הג׳ לקיים ואפשר יותר. שדק משמע ד״ז

וילפח ומבחוץ מבפנים יבם וגרב תרס כ׳: לת״כ בפי׳ ראב״ד אבל לי׳, קתני בהדי׳ במומין שעור דבעינן דבכ״מ שעור ניחן דלא
שגרב אלא מבפנים( ויבש מבחוץ לת שהי׳ אי׳ פ׳ וב״ק מצרים שחין ילפת מ״א דדף מהא זה שלמד )נ׳ מבפנים ויבש מבתיץ נת

 אינה מבחוץ לתה שהיא אע״פי כעדשה דקה והתזזית זהב כדינר רותב גדול שחין שגרב לפי יבש וזה לת שזה אע״פי נמתס יותר
 ילפת )והיינו מתזזית יותר נמאס גרב מ״ש אבל ברייתא, באיזה זה שעור מצא ספק ובלתי ע״כ בבכורות אי׳ והכי כגרב נמאסת
 וקשה מבחוץ, לת וילפת ומבחוץ, מבפנים שיבש כחרס קשה שהוא מפני אלא מ״ג שם רש״י ד׳ כן לא רחב, שהוא לפי מ״א( בכירות

 ומחוץ מבפנים יבש גרב אבל דמחסי, עובר מוס הוי ומחוץ מבפנים לח דמתני׳ גרב אי׳ מ״א ובגמ׳ ביותר נמאס דלת מדבריו דמ׳
 דגרסי וכ״מ )ולתי״ט מוס והוו מחסי לא חרתי הני מבחוץ ולח מבפנים יבש תבא נכי במצרים דכתי׳ וגרב דמומין, גרב והיינו
יבש עוד כ׳ והוא להגרא״ו, אלי׳ ואדרת פ׳ דף וב״ק ומהרש״א מזרחי ע׳ נזדמנה, משיבשת ג׳ בפ׳, ולח מבחוץ יבש ילפת ברש״י
ביבש דלמא עובר מוס הוי דבהכי ומבפנים מחוץ לח בגרב מ״א מתני׳ מוקי למה לי קשה וע״ז עובר, מוס הוי בפנים ולח מחיץ

 דל משוס איפכא ולא מבתיץ ולח מבפני׳ יבש תבא בכי דמצרים גרב דמוקי והא מוס, הוי בכה״ג אלמא בפנים? ולח מבתיץ
ש״ז שעורו הלא גרב, בעי ולא ילפת לכתוב מ״ג דף פריך מאי ילפת משעור משונה גרב שעור אי קשי׳ ותו כפרש״י( תבעבועית

שם יד פ״ב. ערובין יג ל׳ו. נדה ע׳ יב ע׳. וחצי עשרון ,במ שהיו דיבש מדות ב׳ נמי והול״ל פ״ז, מנחית יא ש״ז? כשעור לח
 ואמרו כשפ״ה והוא ברווח בו מתהפכות אצבעות שב׳ נקב פ״ו שם מקואות, ערוב לענין ובחללה בעובי' צ״ל טו פ״ב. מקואו' ד',

 חולין טן .שהוא כמו החלל דמשערין קמ״ל החלל ולמעט לדתקס אפשר הא לבד, בעוני׳ אמרו ואלו משערין, דפנות עיני שאף נעובי׳
 ואי שוין, אביהן גס הרי לז״א חוששין אי ממ״נ מותרין צד, בכל ששוין איפכא או ת׳ ואביהם סוס אמן שניהם אס יח ת״כ. ין פ״ב. ע״ת,

 חמור ש״ז אב מ״מ תמורה, וש״ז סוסי' ש״ז שאמו אף צדדים ב׳ בשניהם כא א״ת. שמא פי׳ כ שוין. אמן אין יט שוין. אמן הרי לא
מ״ה. בכורות כד קטן. וזנב גדולו׳ ואזנים עב קול כג שלי. לעגלה פרדות כב .,ת וחצי סוס חצי וזה וזה כאס תשוב האב סוס וש״ז

 דכחוטת



10ז בנו. ואת אותו פרק האשכול, ספר
 אץ ב אביו שוה ידעינן ואי ילז״א, לחוטרא לחוש מסתבר לכך בפרדות, כר״י הלכה אמרי ואושעי׳ ושמעון יצחק . . א בבתרא
 א׳ דחכטים בברייתא טדתני׳ קאטר באו״ב דוקא ואפשר לחנניא. דליתי׳ מסתבר כ׳ הגר״יצ אבל א׳. ביום וא״ב אותו שוחטין

 שאסור, האם עם בפרי מודים והכל לי׳ מספקא דאר״י והא האם, על שקאי אחריו שכרוך מי בנו אמר ושוב שנים ולא אהד אותו
 שבפ׳ הכי לן וחוי לאם. שוה אב צד טילי בשאר אבל אנקבות קרא קפיד באו״ב דוקא לטיטר דאיכא לי/ מספקי בכלאים

 וסימנים ד אחלו״א סבר אלמא אבא לר׳ מדטסיים ודייק לחנניא כלל דליתא ט׳ טשבחא ר״א של וטפסקו ג. . . הרב כ׳ הזרוע
 נוהג דאטר לחנניא וליתא בוכרים נוהג אינו הלכך כ״א, שא״ב וכר יצא אחריו שכרוך טי בנו אומר הרי ה בהלכות וכ״כ דאו/
 כלאים רא״א ו ובכוי בכלאים נוהג או״ב עכ״ל. דאו׳ וסימנים אחלו״א קסבר אלמא וכו׳ כודניתא טעיילית כי אבא טדא״ר בו״ונ
 צבי ובנה בתיישה צבי, ולא א״ר ובנו שה נוהג, אינו לכ״ע תייש ובנה בצבייה ומפרש נוהג. אינו בכוי בו, נוהג ומרחל טעו

ילדה בת וההיא בת, וילדה תיישה על צבי או צבייה על הבא תייש אבל דהו, כל אפי׳ ובנו איתי׳ והא א״ר דשה נוהג לכ״ע

בן אשכול נחל

 קל״ב גמ׳ לשון רי״ך כ׳ שם כונתו ג רשב״א. אמריו שכרוך או טמהס אמר ואין א׳ במקום שהי׳ כגון ב קי״א. דכתובות א
 תיישה על הבא מצבי והיינו בכוי ורבנן דר״א פלוגתא מקדים ובגמ׳ למתנות, כוי לרבות שה אס כדתני׳ בכולהו מייב לרבנן כוי אר״יו
 דלא פיטר ור״א והמט״הר, לז״א מוששין דלמא פטור השני ממצי אבל ודאי, מתנות במצי חייב לכך שה מקצת אפי׳ שה ס״ל דרבנן

 שה, ואס מקרא בכולהו מייב כוי אר״יו מסייס ועלה קאמר, במצי ומשני במתנות מייב י ו כ דאמרי מברייתא ופריך שה, מקצת ס״ל
 בעלמא ש״מ א״א, ליחיש ולא בכולהו למייב קרא ומדאצטריך וער״ן, וכפרש״י איירי התיישה על מצבי נמי דר״יו נ׳ וטרי׳ משקלא
 לרבנן כוי ר״יו שמ״ש כ׳ ור״ן רבנו. להבנת רי״ך דעת וכך מוששין, כלאי׳ לענין אבל מקרא, אמלז״א באו״ב וה״ה לז״א, סוששין

 וא״ל לז״א, מוששי׳ דבעלמא תפשט רבוי דמדאצטריך תיישה, על מצבי דאיירי משמט לא הרי״ך( )שהביא שה מואס בכולהו סייב
 מ״כ דלא ומסיים פ׳( )חולין איירי בפ״ע ברי׳ מכוי ר״יו אע״כ ע״ד? יומא כדפריך ספק לרבויי קרא אצטריך וכי ספקא, בעלמא
 ברי׳ בכוי ורבנן דר״א דפלוג׳ מ׳ פ״ב בכורי׳ דבירושל׳ אך אומר ואני ותיישה. מצבי הוא שנמלקו כוי דאר״ח ט״ט ד' או״ב בפרק
 דבטלמא ק׳ מדאיצטרך למגמר דליכא לישב יש הר״ן וקושי׳ ור״יו. הברייתא איירי תיישה על מצבי כפרש״י מ׳ ודאי מבבלי בפ״ע,
 לצ״ק תיישה על לצבי אבל טב״י, ירומם ור׳ רש״י הר״אש כפסק כולן במתנות שמייב צביה על לתייש ק׳ דאצטריך די״ל א״א, חוששין

 א״א, ין ושש מ בעלמא ש״ח ק/ ומדאצטרך התיישה, טל בצבי דוקא מרבה דקרא למימר נמי דאיכא כיון אבל דאחלז״א, דפשיטא
 לקמן וט׳ והמע״הר. ספק הצביה טל תייש אבל שה, ואס מקרא מ׳ בכולהו מייב ודאי תיישה טל צבי הלכך הספק, נשאר להכי

 כת^ביס כשני הוי דלחלז״א נמי מאותו ילפינן או״ב וגבי דלחלז״א הכ׳ הורה מתנות גבי שה דמאס כיון וטי״ל רבנו שכ״ל הזרוט פ׳
 צד בשניהן אס לי די לא להכי א״ח, ס״ל למימרא למימר בטי לפרש״י ד ספקייהו. והיינו למלק ים מיהו מלמדין ואין כא׳ הבאי׳

 אבא שר׳ השאלתית פ׳ לכך לי/ מספקא אלא א״ח, מסבר הול״ל דלא קשה וט״ז שוין, אס וצד אב צד אס דוקא אלא וממור, סיס
 כלל, באביהן לי׳ איכפת דלא וכיון וכו׳, ממורה שאמה ואיזו סוס, טס שלו בריספק לזווגה סוסי׳ שאמה איזו בסיחנין לדקדק אמר

 ליה שדינן אימיה בתר פרי ואוליד מממור וסוסתא מסוס דאתטבר׳ ממרתא לומר צריך ברס קדושי׳: בשאלתות וכן אמלז״א, אלמא
 בי׳ אי׳ והאי א״א חוששין דלמא או אסיר, סוסיא דאימיה בהדי׳ ממרא ודאימיה והרבטה, במלאכה דאמי׳ במיניה ושרי ואחלז״א

 טיין בריספק כודנייתא מעיילית כד אבא דא״ר ת״ש לז״א? דסוששין אסור, דאימיה מינה ובהדי׳ מ״וס, בי׳ אי׳ והאי וסוס ממור
 אצמא מדמסייס דשאלתות דיוקא ובטקר לקולא. האבטי׳ פשט טכ״ל ואמלז״א. אזל אימיה בחר אלמא וכו׳ וטייל להדדי דדמין

 ומכמי׳ ר״א מסקינן פ׳ לקמן וכן לי׳ דמספקא מסיק ואפ״ה אמלז״א קסבר לטיל אמר נמי דבדר״י נרגא שדא הרשב״א אמלז״א
 ואי דאור', וסימנים אמלז״א סבר אלמא דשאלתותימדמסייס דיוקא לטנ״ד וכפרש״י? א״מ סבר למומרא אבא בר׳ י״ל וה״ג מספקי,
 בן וזה וממול סיסיא בן זה או מ״וס בן וזה וסוס ממורה בן זה הצדדין בכל שוין אלא שרי .ולא מוששין אי דמספק כפרש״י

 וסיס ממורה בן זה וא״ת הסימני', שמורין כמו צד בכל שוין דלמא ס״ס, מכמ שרי דרבנן אי אך דאור׳, דסימני׳ פשיט מהיכא ס״וס,
 סוס טס וממור מסיסיא שנולדה כודנייתא לזווג בא ר״א אט״כ א'? מין פרדות וכל לז״א מוששין דלמא וממור סוסיא בן וזה

 בשאלת )ומ״ש דאור׳ סימני׳ וש״מ מממורה ודאי וזה מסיסי' ודאי שזה אסימני׳ וסמך דאמלז״א ממור טס וסוס מממורה ונולדה
 במיני׳ שרי אי הספק שלו באבטי׳ מביא דשאלתית ותו הראשוני', לכל מתנגד נאמר, למומרא אמלז״א, השאלתות שסייס מה די״ל ש׳

 שמסיים מה תבין ובזה שרי?( איך לז״א מוששין למומרא ואי דאימיה, במיניה כודנייתא להתיר אזלינן אימיה בתר ופשיט דאימיה,
 קאי למנניא, כלל ליתא משבמא לר״א רבנו ומ״ש דייק. מהכא נ׳ אבל כתוב, אינו בשאלחות דאו/ וסימנים שאלתות בדברי רבנו
 משבמא ר״א אבל לי/ מספקא כלאים לטנין אבל ב׳, ולא א׳ מטוט אותו דכ׳ ס״ל לא באו״ב, אפשר דרי״ך לומר דהקדיס למאי

 הר״ן דה״ג משמי׳ כ וכי אסור אין באב אלמא ברי׳ כ׳ ולא וברה מיותה למשמט אסור כ׳ או״ב ולטנין למנניא, ליתא כלאי׳ לענין אך
 מקשי׳ ושמעתי למנניא. כלל דליתא אמלז״א אלמא שהפרוש דאו׳ מסימנים דיוק שעקר תראה מדבריו או״ב, הל׳ ה״ג ה חולתס.

 לרמב״ס דהקשו ולק״מ אסימניס? סמך ובדרבנן לרמב״ס מותר ספק מ״הת מספקא אי אפי׳ דאו׳ סימנים ר״א דס״ל מוכח האיך
 לקילא סדא מכח ממזר ס׳ כגון להקל לא״ת דסתרי קולות תרי מספק דנפק היכא מהרי״ט ות׳ יבא? ממזר שספק קרא ל״צ

 בא אתה הוא מסיסיא שמא ספק מכח וה״ג מותר, כה״ג אך קרא צריך להכי בממזרת מתירו ואתה בישראלי׳ מתירו אחה
 מותר ס׳ אמרינן לא בהא דסתרי תרתי ונפקא וראי בחמורה להתירו בא ואתה הוא מחמורה שמא תאמר ולמחר ודאי בסוסיא להתירו

למ״ד הרמב״ס דמודה כ׳ דאחרוניס וטי״ל פ״ה. דמאי ר״נ משנת בספרי ועמ״ש כ״ה נדה תום׳ כמ״ם מהני לא כה״ג ס״ס וה״ה מ״הת
למ״ד דוקא ומסיק תלוי א׳ חייב וסת בשטור דס מצאה אס אמרינן י״ר ובנדה מ״הח, לחומרא דסד״א תלוי א׳ חייב נמי א׳ אחתיכה

לחייב זמן לאחר עצמה שתבדק מה אשה י״ב נדה מר״ה בטי אבא ר׳ והנה לא, ב״ח דבטינן למדקיי״לן אבל א׳ חתיכה על שמביאו
ע״ט. ו דאו׳. סימנים לדידי׳ הש״ס פשט ושפיר לחומרא מ״הת סד״א לדידי׳ א״כ מביאו נמי אחתיכהא׳ דס״ל ט״כ בעלהא׳תלוי,

נהי 14 *



בנו. ואת אותו פרק האשכול, ספר 10*
 אטרינן לא ס״ל ור״א א, חייב נטי טלקות תיישה בת בת אותה אס הלכך שה, מקצת אפי׳ שה ס״ל רבנן ובנה, לבת ושחט בן

 ובת אחלז״א דלטא איכא אסורא אבל לקי׳ לא וברה הבת שחט אי הלכך ב לז״א חוששין דלטא וספק שה מקצת אפי׳ שה
 אפי׳ והבת אחלז״א שמא לקי לא נטי לרבנן וברה, הבת ושחט תייש, ואביה צבייה בת בת אותה ואס שה. כולה התישה
 שה לו״א, דחוששין דאפשר נהי ליכא נטי אסורא ולר״א איתי/ שה ומקצת לו״א חוששין דשטא קעביד ואסורא ליכא, שה מקצת

 נ״ט לא לחנניא דליתא דפסקו כיון שטעתא הך הביאו לא הלכות וב׳ הגר״יצ כרבנן. וקיי״לן אטרינן. לא שה מקצת אפי׳
 ונטצאת השוחט — ג. ליכא שה מקצת אפי' צבייה ואם תייש ורעה תיישה האס אם האם אחר הולך והכל ורבנן דר"א מפלוג'
 ה ובנה פרה שלקחו שנים הוא. שחיטה דלאו או״ב משום פטור והמעקר והנוחר בידו נתנבלה אבל ד אויב משום חייב טיפה

 השני קדם אם תני למחר, והוא היום לשחוט השני יוכל לשני מוותר אס אבל הדין, שורת כך ראשון ישחט ראשון שלקח זה
 הראשון. ששחט עד המתן לו אוטרין בב״ד להמליך בא אם ודאי אבל בשרא, דאכל ונשכר אסור, עביד דלא זריז ונשכר, וריו הרי

 וב' ר״א כ׳ ו. לשני קודם הוא לשני׳ בנה או אטה ב״ה כשמכר לפיכך בית לבעל קודם הוא בית מבעל הלוקח ובתוספתא
 במויד ואי לה ואכל לאורתא עד לה משהי ברתה בשעתה לטיכלא שרי אטה יומא בחד וברחה אטה ושחט דעבר מאן ת הלכ

 במבשל כדאי׳ קנים קנסא אלא ז שדי נטי דביוטא כ״כ טדינא ולאו ע״ב. באכילה שרי ולאורתא לי׳ מלקינן לברתיה שחטה
 שום שיש שכ״ט ימים זי״ן בר שהולד לומר נאמן אינו ולד עם גדולה בהמה שטכר גוי ט בפסקא וכ׳ ח. . . דלא אע״ג בשבת

 ראי׳ קצת שיש או יב לי' מהימן אי לאסור וודאי יא, אשה מעדות לבר מסל״ת ואפי׳ עליו נאטן הגוי אין י והיתר אסור דבר
להאמינו. א״צ ובתו אמו שהן ואמר בהמות ב׳ ומכר לי׳ מהימן לא אי אבל להאטינו, ראוי לדבר

 ח׳ מיום שג׳ נפל אינו בבהמה ימים ח׳ תפדה׳ חדש מבן ופדויו שג׳ נפל אינו באדם יום ל' ששהה כל יג רשבג״א תני׳
 ודאי דהני ש״ט חדש, מבן פדיון לבר ומחשב לקרבן ח׳ בן רחטנא מדשרי כלוטר הוי, ספקא שהה לא הא ירצה, והלאה

 יוטין ח׳ עד ולדה לטשחט אסור דילדה חיותא הלכות ב׳ וכ׳ יד. הוא קיימא בני אי לן טספקא לזה וקודם נפל מכלל יצאו
 שרי דאתילד ביומא אפי' טו כלו אבל כל״ח אי ידעינן דלא וה״ט לטיכליה, ואסיר והלאה השמיני מיום שג' הוא נפל דלמא
 בן אפי׳ לאכילה אבל לקרבן אלא ח׳ בן נאמר שלא גאונים וכ״ב שכל״ח, הב״ע ביו״ט, שוחטין ביו״ט שנולד עגל ט* כתני'
 דכל״ח אף תם בכור גבי יח השנה בראש כדאי׳ ח״י בעינן דכל״ח אע״ג הוא גז״ה ובקרבן ין נפל הוי לא דכל״ח כיון שרי יומא
 כד' שכל״ח ידעינן אי נפל מכלל יצא שנולד ביום אפי׳ נטי ובאדם בכל״ח! אפי׳ ח״י בעינן בקרבן ש״ט הרצאה, משעת מונין

 דלא כטאן אבלות לענין אר״פ הלכתא למאי שלם כחתן קרוביו ולכל ולאמו לאביו הוא הרי א׳ יום בן חנוק יט ד׳ ביוצא
 דבתיב ל׳ יום שעבר עד ליפרקיה דלא בכל״ח אפי׳ גו״ה לפדיון אכל שכל״ח, הב״ע הוי, ספקא ל״י שהה שלא כל דא' כרשב״ג

 ליל והגיע ז׳ יום דעבר בתר לחולין אבל ח/ יום בעינן לקרבן דוקא ח״י, לאשהוייה בעי בבהמה ודאטרינן כ. ומעלה חדש מבן
 הא אמו תחת ז״י והי׳ כ׳ רמי ר״א כב בפרקין אמרינן ולקרבן אכלינן, הוי לאורתא עד איתרחיתו אי בא ההם כדאי׳ מותר ה׳

 ז״י שאחר בליל להקדישו דמותר כג קמ״ל להרצאה, ויום לקדושה לילה לא? לילה ירצה והלאה ח׳ מיום וב׳ חזי ח׳ ליל
 בד' — )חסר(. כד והלאה ח׳ מיום כדב׳ בלילה פסולה הקרבה מיהו נפל, מכלל יצא הלילה דבבניסת ומן מחוסר שאינו
 א״צ השנה ימות בשאר כלומר לשחוט׳ מכרתי בתה לשחוט מכרתי אטה להודיעו צריך לחברו בהמה המוכר בשנה פרקים

להודיע

אשכול נחל

 התיישה ת3 א״כ ב שה. מקצת מקרית והבת תיישה היתה בת אותה של אמה חוששין אי אף מ״מ אחלז״א׳ מסיפקין דאנו נהי א
 משחוטי פ״ה דיליף שחיטה מקרי באו״ב ראוי׳ שאינה שחיטה פ״א, ד .62 וט׳ מעי״ט וכ״כ ג שה. מקצת אנא חינה צבי כאביה

 אולי ח שרי. להדיוט ש״מ לגבוה זמן מחוסר מדאסר קט״ו מילין ז ר״אש. שוין שניהם 3״3 משני לקחו אם אבל ר פ״ב. ה ח׳.
 מ׳ י רמ״ג. תשו' ברשב״א וכן פסוקות להלכות שכיון כ׳ ט עולמית. יאבל לא היא במזיד דקיי״לן צד בכל לשבת דחי דלא צ״ל

 שהמקח זמן כל ומסיק ס״ו קדושין סמיא מההיא וראיתו קי״ח ברשב״א יב קכ״א. יבמות יא ס״ט. כפר״ס דרבנן באסיר אפי׳
 ומ״ש דרבנן, ס׳ הוי ל׳ דקודס י״ב חולין עתוס' קל״ה שבת יג או״ב. תערובת לענין 54 לעיל ע׳ כלי. לאהור נאמן גוי גיד עדיין
 היכא מימהל הש״ס וקושי׳ חליצה, בלא לכהן דמותרת פ׳ החילץ כבפ' דאור', במידי דהוי פרושו ע״כ דאו׳ ס׳ דכבת פי״ט רי״ף

 הי׳ ה״נ ולולב׳ כבשופר כרת אסור לידי שיבא רחוקה חששא מפני בשוא״ת שעקרו מצינו ח״ח דרבנן, חשכא דנפל אע״ג מהלינן
מיהו הוא בעלמא אסמכתא אלא הוי ספק חזה דפחות מקרא נפיק דלא בשבת המאירי וכ״כ יד חששא. כאי מ׳ לאסור ראוי
ל׳ בעינן חדשיו כלו אפי׳ תורה שמדין נפל, מס׳ להוציא התורה טעם דאא״ל פ״מג וכ״כ נפל, לאו ודאי ול׳ ח׳ דבן מקרא נפיק

לדקה וה׳ לגסה ט׳ טו ל׳. רזיך למפרקיה שרי הוי נפל לאו ודאי אי מרש״י כמשמע דלא ל״ז מנחית ועתים׳ לקרבן, וח׳ לפדיון
מ״ד. נדה יט ז׳. יח בגמ׳. מפורש בדבר טעי ולא בכל״ח דאיירי הגאונים כינת יפה הבין פר״ח יו קל״ו. שבת טו ח׳. בכורות

 קאי, ואמתני׳ יותר כתראי דר״פ משום אפשר בכנ״ח, דקחתאבלי ור״כ דימי דרב ממעשה קל״ו משבת ראי׳ חייתי לא לחה קשה
 ואינו משחשכה לקדשו מותר כג פ״א. חולין כב שם. שבת כא .141 ח״ב ע׳ מ״ט בכורות כ אנפשייהו. דחחמרי י״ל ובהני
 המקדיש מזבח דאסורי בפ״ג בר״מ וכן מים בעל כמקדיש זחן מחוסר להקדיש דא״דא ודאי משמע פסולים, תקדים בל משוס עובר

 באר לא למה שתמה מ״למ על ותמהני ה״ג, ביומא זמן ומחיסר ׳,ו )תמורה לוקה ואינו עובר מוס בעל כמקדיש זמן מחוסר
 עובר מוס שמקדיש וה׳ ד׳ הל׳ בפ״א פרש וכבר עובר, ב״ח כמקדיש דהוי בהדי׳ כתב כלא זמן מחיסר להקדיש האסור רמב״ס
 א״צ דז״י לבאר הארכתי 128 בח״ב ירד. לא עלה אס דהו״א אלא נפקא ציתו מביום בלילה הקרבה דאסור כתיס׳ כד בלאו.

 ימצא לא זה מע״לע בעינן דאי לי׳, פסיקא האיך כפרש״י, זמן מחוסר שאינה לפי לקדושה לילה דאמר מוכח, גופא ומגמ׳ מע״לע,
 כך לקדושה לילה אומר שאתה וכמו בלילה, א׳ בשעה זמן מחוסר אכתי בלילה נ׳ שעה נולד שאס (צ״הכ קודם רגע טלד אס אלא



109 בנו. ואת אותו פרק האשכול, ספר
 או אם לה שאין אפשר דהא לשאול א״צ ודאי והלוקח א׳, ביום שישחטו ייטר וטי ובני, לשחיטה דתרתי יימר דטי א, להודיע

 הולך המוכר הודיעו לא אם דתני׳ הא סבר טלתא, להא לטיחש צריך מגוי הקונה ב כ' ור״א המוכר על והחיוב כלל בן
 של אחרון עי״ט הן: ואלו ג. השנה ימות בשאר להודיעו דא״צ מהא הוא דכ״ש מסתבר ולא ישראל! במוכר נמנע ואינו ושוחט

 ש״ח א׳ ביו״ט אבל דראשון תשלוטין וטביאין באין והכל ד ש״ח אחרון יו״ט חוגג בראשון חג שלא דמי לקרבן שקונין חג,
 שאוכלין ר״ה וערב ראי׳, ועולת שלטים להקריב עצרת וערב וחגיגה פסחים צריכין דהכל ש״פ א׳ עי״ט מיניך; וד׳ בסוכה טרודין

 ריוח יש אבל ריוח שאין בזמן אימתי אר״י משמנים. אבלו ו עזרא ט״ש ולזכר ה לשתא טבא לסימן בסעודה ומרבין בשר
 ור״י א׳, ביום ישחטו שלא י״ל למחרת, והשני׳ עי״ט לפני יום הראשונה מכר אבל בעי״ט, קונין ששניהם בזמן כלו׳ להודיע, א״צ

 ז, בעי״ט קונץ שניהם אם דוקא למימר ד״י ואתא להודיע, צריך ליו״ט סמוך הקונים ולכל דוקא, לאו עי״ט דהו״א קאתי ת״ק לפרש
 הטבח את משחיטין אלו פרקים בד' א׳. ביום שישחטו הוא קרוב כי להודיעו, שצריך לכלה והבת לחתן האם במוכר ר״י ומודה

 בד״פ דאר״יו משך לא דלוקח ואע״ג לשחוט, אותו מפין א', דינר אלא ללוקח לו ואין דינרים אלף שוה שור אפיי ח כרחו בעל
 טת אם לפיכך ט, בעליה חיטיך נשרפו יאמר שמא קונה משיכה אמרו ולא קונות טעות דד״ת ד״ת, על דבריהם העמידו אלו
 דינר לו נותן אם לשחוט מחויב אין כלומר כן, אינו השנה ימות בשאר אבל מת, שברשותו שנתן, מעותיו ומפסיד ללוקח מת

 י הלילה אחר הולך היום באו״ב האמור א׳ יום דמיו. לו להחזיר וצריך למוכר מת מת, אם לפיכך טשך, שלא כיון לבשר
 באו״ב א׳ יום אף א; יום וי״ב ערב ויהי דכ׳ הלילה אחר הולך היום בט״ב א׳ יום מה א', יום ובאו״ב א׳ יום בראשית בט׳ שג׳

יא. הלילה אחר הולך היום

הזרוע. פרק
 ואיל לצבי דאתקשו פטור שהומס ובכור שנפדו מוק' פסולי וכן יב במוקדשים ולא בחולין נוהגי׳ והקיבה והלחיים הזרוע
 משום אבע״א פטור, שאכלן או לאור שתשליכם כגון כ׳ מתנות המזיק אר״ח שה. אם שור אם דב׳ בהם נוהגים שאין

 וטנדין בידו ב״ד טוציאין בעיניהו איתנהו אי למר ובין למר בין יד. תובעין לו שאין טמון דהוי ואבע״א יג, ווה שנ׳
 למלך, חייב שהי׳ בחובו, אם גרנו המלך אנס טו כדתני׳ לכהן ליתן חייב דמיהן וקבל מכרן ואם טו שיתן עד אותו
 של חלקו שמוכר ע״י דמרויח היכא אלטא מלעשר, פטור כדין, שלא גוי אנס שלקח באנפרות, ואם ין לעשר חייב
 דב׳ במתנות חייב לוי אי בגט׳ מספקא יט. לשלם חסידות מדת יח לשלם חייב שאין אע״פי אכלן ואם לו לשלם חייב כהן
כד' יחזיר מלוי כהן שקיל אי וכן יחזור איהו שקיל ואי מלוי, שקלינן לא להכי עם, אקרי ,לוי אי העם, מאת ט״הכ יהי׳ וזה

רבא
אשבול נחל

 א׳ ביום ובתה אס שמכר אע״ג ג אמור. פ׳ ב פ״ג. חולין א להרצאה. חצות ואחר בחצית נולד אס לקדושה יוס חצי לומר נוכל
 הלוקח ושמא הגוי ציד אינה ושמא אס לה אין שמא טובא ספקא דאיכא בנד״ד מכ״ש א', גיוס שניהס שישחטו ברירא דלא כיון
 צריך הקונה בד״פ התנא שישנה הי׳ ראוי לחוש יש דאס בא״א, מפרק הר״אש אבל יוס, באותו ישחטה לא ושמא לשחיטה קנה לא

 אפשר גוי במוכר אבל ;מכר אס ידט שהוא המוכר טל חיובא דטקר איירי ישראל וקונה בחוכר דמתני' להשיב יש ולענ״ד לשאול.
 לא כתוס׳ רש״י מפרש ובחולין ה', בע״ז כרש״י מפרש רבנו .׳ח נחמי׳ ו י״ב. הוריות ה ט׳. חגיגה ד חיובא. הקונה שעל

 שורש מפרש דרש״י צ״ל וע״כ בז״הז, ל״ש קרבנות חשים אי קשה ובאמת עי״ש. אלו ביו״ט בשמחה שמרביס אלא קרבנות חטעס
 בשחיטת אלו ביו״ט ושמחין אוכלין החרבן לאחר ואף וחגיגה, שמחה כשלמי קרבנות בשר לאכול מיוחדים היו אלו שיו״ט התקנה,

 א', ביוס סגי דלאכילה וחתני׳ ל״י, להקרבה וישראל ג״י להקרבה מחזר הגוי מסיק שס דבע״ז כן צ״ל וע״כ ת״ח. וכ״כ חולין
 כשמוכרן דוקא להודיע א״צ ריוח לו יש אם דקתני דמאי מרש״י מדייק ופר״ח כפרש״י, ז חולין. לאכילת התקנה דעקר ע״כ

 שמתיספתא וכי וצ״ל, לחוש יש יו״ט קודם ג״י או ב׳ שהוא אע״פי א׳ ביום מכרם אס אבל ישחט, שקונה ביום דחסתמא מחולקים ביחיס
 יו״ט לסעודת אף אינש זבין לא כ׳ בע״ז דרש״י יפה, שדקדק אומר ואני דקדק. לא אצ״ל, בב״י מוכר אס לרש״י שב' ורשב״א למ״ק
 הא א׳, ביוס שישחטו מ׳ ואי חשש, ליכא יו״ט בשביל ניחש, למאי א׳ ביוס שהוא אף יו״ט קודם ב״י הקונים והשתא יומא, חד מקמי

 רבנו. כמ״ש דוקא דעי״ט קמ״ל ור״י אתא, ר״י דברי לפרושי רש״י וע״כ ספקי, כמה דאיכא האס שמכר אצ״ל השנה בכל אמרינן
 שבהס לקדשים סמוכה או״ב שפ׳ לפי י לביתיה. להו ממטי מסתמא שחשך לאחר אבל ט בשר. לו ליתן מלוקח דינר קבל אס ח

 כיוס א׳ יוס אומר רבי בגח׳ שגרס שאלתות ע׳ יא באו״ב. כן שאינו קח״ל בקר, עד ממנוי יניח לא דס היוס אחר הולך הלילה
 ונ׳ .א״כ וגרסתכו ע״כ. להודיע צריך המוכר בד״פ דתנן ויו״ט כשבת כרוז וטעון הלילה א׳ הולך שהיום ויו״ט בשבת המיוחד
 מיוחד כיוס כרוז שטעון! ועוד הלילה, א׳ הולך שיוס שבת היינו מיוחד כיוס חדא א׳, מיום חילי תרי לחד רבי השאלתות לגרסת

 ובזה ממלאכה, להבדיל ויו״ט בע״ש תוקעין שהיו כ״ו חולין כדאי׳ כרוז טעונים ויו״ט כשבת מיוחדים דימיס להודיע, צריך סהמוכר
 הכהניס משפט יהי׳ וזה יג מעוטא. אותם ואתן כ׳ דמוקדשין ושוק דבחזה ק״ל חולין יב מאד. שנדחק לפרש״י צריכין אנו אץ

 כדעת קל״א טן ר׳׳ן. המצוה לקיים דכופין משוס קל״ב טו נותן. הייתי לאחר אלא לך לא לומר יוכל לתובע יד קייחין. בעודס
 לי׳ חשרשי דלא דאפשר שפטור הטעם תוס׳ וכ׳ יח לאחר. גרנו כמוכר הוא שהרי לכהן וליחן א׳ ממקוס יו ורשב״א. רש״י חיס׳,
 דיליף למאן בין ס״ל יט .עפר״ח מלשלם פטור מחצוה עצמו להפקוע כ׳ מתנות החוכר לרחב״ס אבל חייב, מכרן אבל מתענה פהי׳
 קושי׳ לומר )דדוחק שמיס מדיני חייב משאל״ת למ״ד שס״ל כתום׳ ולא שנו, חסידות חדת ש״ס מפני משאל״ת דהוי לח״ד ובין מוזה

שמיס. מדיני חייב הול״ל כתיס׳ ס״ל ואי הכריע ולא דר״ח לדין טעמים ב׳ מביא רי״ף וכן חוזה( למ״ד קאי הש״ס ותרוץ

 ב״מ
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 היו בתראי ואמוראי כהנת, אפי׳ דכהן ב לכהנת כ׳ מתנות יהיב עולא מידו, מוציאין כהן תקפו ואי הטע״הר בכור ספק א רבא

 אטימר א׳ דמי׳. כגופי׳ דאשתו נשיהן ידיעת בלא אף נתינה ט׳ מקיימי׳ והנותני׳ בהגות שהיו נשיהן בשביל המתנות טקבלין
 וכוי ד. דעולא להא דרטי משום הכא לי׳ טייתי ג, טה״ס פטור בנה מישראל שילדה לוי׳ כראב״א והלכתא כעולא הלכה
 מצבי הבא ולד כוי דהאי לן וחזי כו; לרבות שה ואם ורחל, מעו הבא כלאים לרבות שור אם דל ה מתנות בכולהו חייב לרבנן

 בכל וחייב בפ״ע ברי׳ אלא וצבי טתיישה אינו בגט׳ דטסקנא דכוי שכ׳ מי ויש ז. פטור וצביה דטתייש ומסתבר ו ותיישה
 דהכא וסוגי' דאחלז״א. ראי׳ אייתי ויל אמר פלגא דבאידך ט׳, בחצי אלא ח׳ אינו ותיישה מצבי ולד אבל דואם, מרבויי מתנות

 כהן אפי' זבח זובחי מאת אומר כשהוא הכהני/ מאת ולא העם מאת רבא כדרש מתנות מן פטור כהן ח. לט״כ או״ב ורפ׳
 ב׳ טבח כהן אמרו דרום וקני חייב, כהן אפי' בזביחה שאומנותו דמי לחלק, ש״ט ו/ זובחי העם מאת כ' טדלא במשמע, טבח

 להוי מפריש לא ואי חייב, מיד למכור, חנות פי׳ אטסחתא, קבע ואי ח׳, ואילך מכאן זובח מקרי לא דאכתי פטור, ט שבתות וג׳
 הורמו שלא טב׳ האוכל כל דאמר כר"יו הלכתא ולית גלימא. או י אטמא לי׳ קנסינן מפריש ולא בשטתא קאי ואי בשטתא,

 אר״ח יא. שרי בשרא אבל באסור קאי הוא יהב לא ואי טבח, חובת אלא קדושה בהם אין דטתנות טבל, אוכל כאלו מתנות
 ובחרדל, צלי אלא נאכלות ואין יב גמרא גרטא אפי׳ להו פלגי דתורא ומתנאתה לב', ולחיים לא', קיבה לא', זרוע כ' מתנות

 שרשאין יג התדיר כל פ׳ כד׳ מבושל לאכול מותר מבושל לו ערב ואם אוכלין, שהמלכים כדרך לגדולה למשחה כ׳ כהונה דבט׳
 בבשול, דשרי חזינן ומלח, מחתך אי לקדרה אי נטי יד ובפרקין צלי להם ערב אדם בני וסתם לו שערב כמו באכילתן לשנות

 דתני׳ הא דשטע כיון ואביי שיטל, ולא כ׳ ונתן שפיר, עביד לא טן טתנתא דחטיף וכהן טו. למכרן ויוכל קדושה בהם ואין
 לכהן השוחט בכהונה. נפשי׳ לאחזוקי יח י״ב ממעלי לבר שקיל, הוי לא משקל חולקי', והגרגרים ין ידיהם מושכים הצנועים

 מתנות תובע כהן פי׳ הטבח, עם הדין ו״א רבא אמר פטור, וגוי כהן וליתני וגוי, מכהן ולא העם מאת שג׳ ט״הט פטור יט ולגוי
 בבהמה המשתתף אבל במתנות, נתחייבה דכהן בהמה דלאו כירן ישראל, בהמות שוחט כהן אפי׳ זבח, וובחי מאת דב׳ השוחט מן
 כ, בעי טפעא דגוי א״צ חנותו על גוי יתיב ואי בו, גוי או כהן ששותפות סימן לעשות שירשום וצריך פטור, הגוי ועם הבחן עם

 בבני מורוע, פטור ביד לחיים, מן פטור בראש שותף כהן ואם בא. מתרומה נתינה נתינה דיליף חייבין שותפים ישראלי' אבל

ם טע אשכול נחל

 כאן בנוסתנו רי״ף. גג' כ׳. מתנות כבשאר אהרן בני בפ׳ כ' דלא כיון קל״א, תילין ב להחזיר. א״צ הכהן ולרמב״ס ו', ב״מ א
 הי׳ דבגמ׳ כך, הוא והענין מגוי, באיעברא דראב״א להך מוקי בבכורות דר״ס כן, לגרוס וא״א מישראל, כ׳ לא מ״ז ובבכורות

 בכורות הל׳ וה״ג במדבר שאלחות ג׳ וכך מישראל, באיעברא לי׳ דמוקי דר״י ברי׳ דמר ואליבא וכו׳ כראב״א הלכחא כחוב
 כהונה במתכו' כמו ד דר״י. ברי׳ מר כפרוש והיינו מישראל שילדה לוי׳ הדבר תוכן ׳וכ כאן קצרו ורבנו ורי״ף ,140 רז״ב ע׳ ורבנו
 מוכית שמזה בכורות וער״אש מישראל. אפי׳איעברא תשובות ולוי ככהן ולוי׳ כהנת ה״ס לענין ה״נ ישראל, בעלה אפי׳ ככהן כהנת

 איעבר אפי׳ מה״ס פטורה וכהנת שלוי׳ לכך הכונה ודאי ברדר״י, דמר ואליבי׳ כראב״א הלכה בגמ׳ בהדי׳ גרסינן לא אי אף
 קל״ב. ה הזרוע. לפ׳ דראב״א הך שייכת מאי דאלת״ה הבעל, אתר הולך דהכל תייב. מישראל דאמר מר״פ ולאפוקי מישראל

 בתצי ת׳ לרבנן ומסיק בכוי וטרי דשקיל בסיגין אבל בהמה, או מיה אי ת׳ הכריעו ולא פ', תולין בפ״ע, ברי׳ שהוא כוי יש ו
 שתייב ר״יו בשס אמר ואת״כ לז״א, תוששין דלמא פטור מ׳ ומתצי שה, מקצת אפי׳ שה ואמרינן ותיישה מצבי דבא משום מתנות
 לז״א, דתוששין ראי׳ אייתי זיל דאמר ן ותיישה. מצבי הבא משתעי מיני׳ דסליק מהך להדי׳ מ׳ כוי, לרבות שה דאס מ׳, בכולהו

 ועימ״ש העקר, בצד בהמה שאינו צביה שאמו לא אבל תיישה, שאמו לבהמה יותר הקרוב אלא שה מואס מרבי דלא דמסתבר
 מכוי אלא כרמב״ס, מ׳ לא או״ב דפ׳ מסיגי׳ כ׳ הר״ן שגס כתבתי שס לעיל וש״ע. ור״הפ רמב״ס הוא ב׳ דעה ח .107 לעיל
 שוה כסוי, בעי דמו לאיה שוה אסור, תלבו לבהמה שוה מכוי זירא ר׳ דמתיב דבהא לרמב״ס ראי׳ ונ״ל עסקינן. מתיישה הבא

 אתר למתני ניתא ות׳ ? לבהמה שוה גבי ברישא בזרוע תייב תני לא למה תוס׳ והקשו ל״וק, בזרוע ותייב אסור, דמו ולתיה לבהמה
 בזרוע ותייב אסור תלבו לבהמה שוה בכסוי, דמו לתיה שוה איפכא ליתני בת״ת חמה הדותק מלבד בחורה. דסמיכו דס תלב

 ולבהמה לתיה שוה חני ולבסוף בכסוי, לתיה ושיה בתלב, לבהמה שוה הוא: כך מתני׳ סדר חוס׳ שהתליעו למה קשה ועוד ול״וק?
 תלבו לבהמה שוה כסוי, טעון לתיה שוה כוי חנן: דהחס דבכוריס פ״ב במתני׳ כך הסדר ואין בגרסתנו, וכן בזרוע ותייב אסיר דמו

 כבהמה אסור תלבו בסוף בבא בתדא דתני מתני׳ נ׳ לכך ממחני'? בברייתא הסדר שינה אמאי קשה וא״כ ול״וק, בזרוע ותייב וכו׳ אסור
 כילהו במתנות שתייב שה מואס גז״ה כך אסיר שתלבו ת׳ מכל ע״ר יומא שמרבינן וכמו בפ״ע ברי׳ שהוא בכוי מיירי בזרוע ותייב
 לענין דודאי לתלב מתנות דמין לא וצבי, מתיישה הבא בנוי דאיירי בסיגין דמייתי ברייתא לאפוקי לבהמה, ומתנות תלב לענין ודמי
 אינו זה ולענין פטור, בתצי במתנות אבל שרי, ותצי אסור תלב תצי לומר נוכל לא שה מקצת אפי׳ דשה כיון לבהמה כולי שוה תלב
 כ׳ ט בפ״ע. בבא מתנות נקט ושפיר שוה, לא דבמתנות ולמתנות לתלב לבהמה שוה בהדדי קחני לא להכי ממש, לבהמה שוה

על חוס׳ ולק״ק ת/ מ״הת ור״ן מרש״י מ׳ ואילך מכאן בכך, שאומנותו הותזק לא לזה קודס לרשב״ג, וג׳ לרבי שתים ס׳, שבת חוס׳,
איכא, אסורא דמ״מ כ׳ קל״א תיס׳ יא ממנו. בהמה ירך לוקתין י רבנו. כמ״ש שייך ז׳ זובתי דין אין הותזק שלא דעד רש״י
 דס״ל מ׳ לאכול, יוכל הרמה ובלא כהן הי׳ שהוא אע״פ פי׳ מ׳, הורמו שלא מב׳ אכל שלא עצמו דמשבת יתזקאל גבי ל״ז דף ורש״י
 כדי שיהא ובלבד הרבה לכהניס הרבה תתיכות א׳ מכל עושין יב לגמרי. מתירים ש״פ אבל איכא. נמי אסירא כהן הי׳ לא אלו כחום׳

קל״ג. טז לאדם. ראוי אין אס דוקא למהרש״ל לכלבים להאכיל אף לרמב״ס טו הר״ן. וכ״כ קל״ג יד צ׳. זבתיס יג מחנה.
דגים אכלו אלא בהמות שתטו שלא כ׳ פ״ג הבתולין אבין ולא מרובות, המתנית בעי״כ כ׳ חוס׳ יח ל״ט. יומא לה״פ בתלוק ין

 י״כ לאתר עד בשרא דכמר בהם יעשו דמה מתנות כשלקת כהניס הפסידו לא כ״כ בהמה בשר אכלו לא שעי״כ מפגי וא ועופיח,
כ׳ ובתרומה קל״ו, כא תלק. לו שיש יודעין והכל ובכך בכך חתן אל תמיד צועק קל״ג ב קל״ב. יט צדין. אין ריש רש״י כמ״ש

חרומותיכס



!11 הזרוע. פרק האשכול, ספר
 מכר ואם א. לחיים ליתן חייב שלך וראש שלי כולה לישראל כהן אמר אבל דישראל, בהמה דשאר אע״ג מקיבה, פטור טעים

 לישראל ישראל מכר אם מיהו הישראל, ופטור המתנות לו מכר ולא הוא שיורא חוץ המתנות! מן חוץ לו ואמר לישראל כהן
 שלי שמתנות ע״ט מוכר אני לישראל כהן אמר ואם רמי׳, עלי' שיעבד דשחטי׳ כיון לכהן נותנן הלוקח המתנות, מן חוץ ואמר
 נותנם מתנות בהם והי׳ טעים בני לי מכור לו אמר — ב . . כדאי׳ תנאי אלא שיורא לאו דע״ט שירצה! כהן לכל ישראל נותנם
 עם אף פי׳ הטבח עם הדין ה הטבח שקלם אבל ד שקלם שלוקח אלא שנו ולא . . ג הדמים מן לו מנכה ואינו לכהן

 לקט ספק דאטרינן אע״ג שהטע״הר, פ׳ ספק חייב, משנתגייר פטור, נתגייר שלא עד פרתו נשחטה ז שנתגייר גר — ו הטבח
 קודם נתגלגלה אי ספק גר של בעיסה אבל פטור, בחזקת נתגייר שלא עד פרה אבל קיים דישראל חיוב בחוקת קמה ח לקט

 הורועי יפשיט לא י בעגלים למלוג שנוהג מקום ט. לכהן ומוכרו ומפריש לחוטרא אסור דספק מספק חלה מפריש שנתגייר
 אותן מעלה כהן שם אין ואם יג. להגר״יצ אחר ונוסח יב לחי את יפשיט לא הראש את להפשיט . . יא שטדינא ואף

 אמצעי עצם איברים ב׳ והן יד, של כף עד ארכובה של הפרק מן זרוע איזה לכהן. דמים ונותן כהן הפסד מפני ואוכלן בדמים
 פקיעתה שהיא כובע שפוי עד ומכאן מכאן לחי שנותן כלומר גרגרת, של פיקה עד לחי של הפרק מן לחי ואיזה הקוליות, ועצם

 התיישים, זקן ושער כבשים שבראש צמר לרבות הלחיים דכת׳ והא המיומן, הזרוע דב׳ הימין זרוע אלא נותן ואינו יד. גרגרת של
 אוטרי׳ טו המורות דורשי טו. לבעלים ונתנוהו יפה עין נהגו כהנים אבל הקיבה, שבתוך וחלב הקיבה שעל חלב לרבות הקיבה
 .קבתה אל האשה את וכה״א כמשמעו קיבה ויפלל פ׳ ויעמד שג׳ תפלה כנגד הלחיים בידו, רומח ויקח וכה״א ין היד כנגד הזרוע
 שדורשין פי׳ המרוח, דורשי ג׳ גאון סעדי׳ ורב יה. . . וזה דב׳ טפי טעם יהיב הכי כ׳, מתנות לכ״ד טעם יהיב דלא אע״ג
 כ ובסוטה יט, מעשיך מה פי׳ אהטרך, מה לו אומר רעהו איש גש ים וכי הטרה המעשה קורץ ערבי דבלשון שנעשה, המעשה כמין

 הומר כמין זה מקרא דורש הי׳ ובקדושין ט״ב קרבנה כך בהמה מעשה שעשתה כשם המעשה כמין פי׳ הומר כמין ואדרשנו
תירצע. אונו לכך עבדים ב״י לי כי בסיני אונו שמע לא כאלו עשה הוא המעשה כמין פי'

הגז. ראשית פרק
 אלא כא בגיזה אסורה שהרי לאשטועינן ל״צ עצמה בהמה במקדיש בטוקדשין, ולא בחולין ובח״ל בארץ נוהג הגו ראשית

 במקדיש
אשכול נחל

 אוסרי׳, וחכמים מתיר ר״א מפלוני נזין לכ״א מותרת את הרי ואמר אשתו המגרש פ״ב בגטין צ״ל ב קל״ג. א ק״לה. תרומותיכם
 ברצונו דגט כיון תורה התירה ותנאי תנאי, אלא שיורא לאו דע״ח מותר לפ׳ חנשאי שלא מנת טל אמר אי ס״ל חכמים ואמרינן

 נמי דע״ח דהכא בסיגי׳ דתני׳ ברייתא ^דך ולפ״ז שיורא, נמי ט״מ לחכמים ס״ל דהתס דריכ״י לברייתא אבל קיי״לן! והכי תלי׳
 שירצה כ׳ לכל ליתנס ויכול קייס והמקח שיורא ולא תנאי הוי ע״ח פי׳ כאן רמכ״ס טל תמהו ואחרונים כריב״י. אתי׳ שיורא,

 שהמטשרות ט״מ זו שדה לך מוכר אני לישראל שאמר לוי בן ס״ג דכ״ב להא נמי ופסק תיס׳( כמ״ש כתורה טמ״ש מתנה )דהוי
 ולשייר חוץ לומר שכונתו אפשר מ״מ שיור, ולא תנאי ט״מ הרוב שט״פי אף אאמוז״ל ות׳ הוא? שיורא דט״ח שלו, המטשרות שלי

 התירה לפלוני שאף ה״ט שיור, ולא תנאי דהוי לפ׳ תנשאי שלא כט״מ מתירין שחכמי׳ אף בפוסקי׳ דטית מצינו בגטין דשם לעצמו,
 דאמר כיון ומשני שלב״לט, דבר קונה א׳ אין שלו המטשר אמאי פריך ובב״ב שיור, מקרי לפ׳ תבטלי שלא אמר אבל נשואין, בלא
 לוי לכל ליתן הרשהו שהתורה בתורה טמ״ש מתנה הוי הא פריך לא למה וקשה המטשר. למקום שייר שיורא שלי שמעשר ע״מ

 ופירות כעולם שהוא דקל דוקא ות׳ קונה? דאמר היא ר״מ דלמא שלכ״לט דבר דהוי הש״ס קושי׳ טל הקשו שתום' ונ׳ שירצה?
 טליו אין אונאה טלי לך שאין ע״ח נ״א ובכ״ח ס״כ. קדושי׳ כדאי׳ התבואה ותבשל וזרט דחרש יימר מי הכא אכל מעצמם, גדלים

 יימר חי באונאה אכל עקר, דודאי כתורה טח״ש מתנה הוי כ״וט שאר עלי לך שאין ט״ח לאשה האומר כשלמא ואמרינן אונאה
 ותבשל ויזרע יחרש שהקונה יימר חי עמש״ב, מתנה דהוי לוי כן טל להקשות יוכל דלא מיושב ובזה אינאה. כי׳ לי׳ דלמא דעקר

 ט״ח לוי כן גבי אמרינן נחי ולהכי מעמשכ״ב, הוי לא כעולם דבר שים דליתא דככה״ג מפקיר, ודלמא מעשר לידי ויביאה התבואה
 אכל דמהני, הרחכ״ס פסק ושפיר דעקר יימר דמי באונאה כמו אסורא עכיד לא הוא תנאי תאמר אס דאפי׳ ומהני, הוא שיורא

 שיש שיודע ג בתורה. עמ״ש מתנה והוי הוא תנאי דט״מ דכ״א לישנא כת״ר דאזלינן אחרינן שפיר בעולם דאי׳ כהונה מתנות גבי
 לכהן נותן הקיבה לו ושקל הליטרא ובכך בכך כמשקל ממנו לקח אבל בספר: חסר כאן המוכר, טל תביטה לו ואין הקיבה בכן

 והלוקח כהן של דבר בטל אינו א״כ בהם נגע לא וטבח ד שלו. שאינו דבר לו שחכר הדחיס חן לו וחנכה אצלו, הגזלה שהרי הקיבה
 הס אס טליהס חוזר ו חזה. או חזה גובה רצה בטלים נתיאשו ולא גזל וקיי״לן הגזלן הוא א״כ ה מטבח. דמיו ושואל נוחנס
 הלוקח טל גס מיהו שאל״ת, ממון דהוי לכיף אין אכל המציה מצד נותנס דוקא פ׳ ולהרבה אותו כופין 109 לעיל לרבנו .ונותנס כעין

 ק״לד. ז המצוה. הטבח טל ודוקא לאכלס מותר הלוקח לרמכ״ם אכל מזה, או מזה גובה רצה כדלעיל רצה לא הטבח אס המצוה
 רותחין בחיס מעכיר קל״ד י סתם. וכש״ע הר״אש וכ״כ ט הסתירות. לישב דחלה ופ״ג שם ר״נ במשנת עמ״ש פ״ד, פאה ח

 שלא שמנהג אף יב העור. טס לאכול שנהגו כיון מ״ח בלחי, אלא לקמן מרכינן דלא זרוע עור ליחן א״צ יא העור. עם ואכלה
 ט׳ עד ותום׳ לרחכ״ס בכלל, כ׳ שפוי אין דלחתני׳ הרמכ״ן כפי׳ יד ער״ן. יג כדלקמן. העיר גס ליתן צ׳ דחורה העור, עם לאכול

 ג׳ ובחומש סתימות, מקראית פרש״י טו הקיבה. שעל חלב אוסר מ״ט לעיל כהנא דרי״ש משוס אפשר טו ככלל. והלשון הגדולה
 צ״ל יח הימין. שהוא ילפי מכאן פרש״י יו א׳. ככתב הרשום ואת כדכ׳ הפסוקי׳ ד׳ רשומות דורשי פרש״י ק״ד וכסנהד' רשומות

 המעשה כמין דורשי׳ וה״נ יט פנחס. של שכרו כמשפט דנוטל ל״וק, כזרוע אלא מ״כ כשאר משפט כ׳ דלא הכהניס משפט יהי׳
 מקדישה אי אף קל״ה, כא כ״ב. קדושין ט״ז, סוטה כ טעויות. כ׳ שם שנדפסו אלא נחוס' וכן לכהניס, שכר נתן פנחס שעשה



הגז. ראשית פרק האשכול, ספר 112
 שמחוסר זה יצא גיזה, אלא מחוסר שאינה לו חתן ג״צ ראשית א״ק לי/ וליתב אותה לפרוק סד״א הבהמה ולא הגיזה במקדיש

 ,ה בחר בו כי דא״ק בעזים ולא ברחלות אלא נוהג אינו הגז ראשית ב. חייב דישראל אבל גוי, שותפות למעט צאנך א. פדיה
 כר׳ עלמא נהיג האידנא ד ארנב״י כדלקמן. במרובה אלא נוהג ואינו כ׳, לבגדי צמר לשרת הראוי דבר ג ולשרת לעמוד
 אלא אינה ותרומה מתרומה, נתינה דיליף בארץ אלא נוהג אינו זל״וק אר״א וכך בארץ אלא נוהג אין דאטר הגז בר׳ אלעאי
 וטשטתין דקנסי ב״חל נוהג ס״ל אמוראי דהרבה ואע״ג ו טעטא דחד במתנות ה״ה כר"א נהיג הגז דבר׳ כיון וי״א ה בארץ

אמר לכך יהבי לא דכ״ע חזי ימיו ולבסוף כר״א, כ״ע שנהיג שידע קודם אפשר ז, הי׳ ובבבל קנס גופא ורנב״י יהיב דלא מאן
הגר״יצ גם בזל״וק. ולא כר״א טקילין הגז בר׳ ש״ט כר״א, במתנות ליטא כר״א, הגו בר׳ עלטא נהיג זה דמה נ׳ ולא האידנא.

אבל לתרומה, דגז נתינה רחמנא טשוי לו, תתן צ׳ גז ור׳ דגנך ראשית דב' ביניהם לחלק וטעמא ח. הגז בר׳ אלא מביא לא
שאין וכיון יתיב. בנדוי לכהן זל״וק נותן שאינו מי כ׳ גאון ר״ה וגם ט כר״א נהגו לא במתנות להכי הושוו, לא מתנות שאר

 והטש של חמש וב״הא רחלות, שתי ב״שא י שעורו וכמה ל״וק. זרוע גבי כט״ש לישראל נשואה לכהנת אף נותנה קדושה בה
 ר״יש תניא בגט׳ )גליון: יא. הגו ר׳ ווו מכן, בפחות מצווה שאינו חדשה טצוה קיים לומר בעליהן את שטעשות עשויות, צאן
 אמרה שמועה טפי אר״יו מכרעת? שלישית הכרעת אין מר והאטר שומעין בריבי לדברי רבי ואמר ארבע, אביו בשם אטר בר״י
 ב״ה במתני׳ הזכיר דרבי כיון ולענ״ד יב. הגר״יצ ד׳ ובך חייב צאן בד׳ אפי׳ יוסי כר׳ ס״ל דרבי משמע מלאכי. זכרי׳ חגי טפי

 יג( ..בבחיר אפי׳ ותו ר״י, דברי שנראין בילדותו שאמר טה חזר מתני׳ כשסדר אלמא ד׳ הזכיר ולא חמש שאוטרין ור״ד וחכ״א
 ה׳ וחכ״א הגז, בר׳ חייבות סלעי׳, וחצי ל״ז הוא ופרם, מנה א׳ כל כלו׳ ופרס, מנה מנה גוזזות רחלות ה׳ א׳ הרכינס בן ר״ד

 דבעי טר״ד לאפוקי שאמרו שהן וכל כדלקמן, הגז בר׳ א״ח סלעים מם׳ דפחות ל״ד, שהן כל בגט׳ ומפרש שהן, כל גוזזות רחלות
 לכל סלעי׳ י״ב והיינו בכולהו סלעים ם׳ דבעינן מחומשות שיהיו ובלבד רב ומפרש שהן כל דהכטי׳ לשעור קרי יד רבה שעורא

 סלעים מם' דפהות כרב נטי ור״יו שמואל ואטרינן פטור, מם׳ יותר גוזזות שחמשתן אע״פי טי״ב פחות מהן אחת ואם מחמש, א׳
 משקל נותן ס׳ יחדו גוזזות חמש כל אם בס׳ הגו ר׳ הלכך טו כרב ס״ל לא בהא משמע מחומשות, שיהיו אדכרו לא אבל פטור!

 לא לו אומרים לכהנים ליתן ומבקש ין הרבה גיזות לו יש שאם בגט׳ מוקם ה״ס טשקל לכהן נותן כמה דתנן והא טז א׳ סלע
 טה׳ הגיזה סלעים וי״ו אם הגז ר' שעור אמר ינאי ר׳ אבל יח. הגונה מתנה שיהא סלעים מה׳ מהם רחד חד לכל תבצר

 אע״ג . . . יט הלכות ב׳ פ׳ וכך דטתני/ לישנא כפשטות טה״ם יותר נותן אין הרבה גוזזות ואפי׳ לו וא׳ לכהן ה׳ נותן רחלות
 דר״יו כר״וש הלכתא דלי׳ ומכ״ש בט״הר כתלמיד הלכה ואין כ דר״יו רבי׳ ינאי רבי א/ נותן סלעים מם׳ ס״ל ור״יו ושמואל דרב

 ולא הוי, דר״וש רבי' לאו דר״יו רבי׳ ינאי דר׳ אע״ג ור״יו, כר״וש פסק הגר״יצ אבל כותי׳, הלכתא לית והכא כא עדיף
צואי ולא מלובן בגליל י׳ שהן ביהוד׳ סלעים ה' משקל לו נותן ודתנן כב. אזלינן רובא בתר הלכך טתרוייהו, דעדיף ברירא

אמרינו
אשכול נחל

חוקי מני רב אבל דרבא, איקימתא א שלו. שאינו לישן צריך דלא ופשיטא הוא קדוש וגז טבר ואי מדרבנן בגיזה אסורה הבית לבדק
הקדש ולא צאנך א״ק לי׳ וליחב וליפרק ליגזז סד״א דמכחישה( לגוז אסיר )דבלא״ה דגיזה ופירושה חגיזה חוץ הב׳ לבדק ב׳ במקדיש
 ולא זו אוקימחא משניות מפרשי שתפסו ותמהני י״א. תמורה בכולה קדושה דפשטי׳ וכו׳ חוץ אחר אפי׳ חהני לא מזבח ובקדשי

צאנך גז קל״ז ג לקחן. המפורש כשעור א׳ כל בחלק אס לרמב״ס ב ואבע״א. וד״ה במקדיש ד״ה עתים׳ וי״ל דרבא, אוקימתא
וראשית בח״ל, אף נוהגי׳ מחנות רמב״ס וכן ח קל״ב. ן ותיס׳. רש״י ו ל״ו. קדושין בארץ תלוי׳ מ׳ ה קל״ו. ד ברישא. כ׳

 ואילך עזרא מזמן תרומה חרותות ר״ה ולרמב״ס מתרומה דילפינן בח״ל נ׳ שאין דחה דוקא, מדרבנן נחי בארץ ונ׳ בארץ. הגז
 וכ״ד מובדלות. שהס זל״וק מחנות משא״כ בעין, ואינו ישראל בחלק מעורב כהן שחלק לתרומה דומה גז מחלק הר״ן ט מדרבנן.

 ובח״ל בארץ דחנן היכא כל קל״ח בדף מ״ש בזה מיושב מחנות. שאר כ״ש בח״ל נ׳ הגז ר׳ ולמ״ד בח״ל. נוהגות מתנות ר״הפ
 ס״ל נחי במחנות דר״א משוס לצורך במחנות נמי וה״ה פרש״י בח״ל, א״נ הגז ר׳ דאחר מר״א לחפוקי הגז מר׳ לבר לצורך שלא
 א״נ מחנות רא״א קל״ו דתני׳ מה רש״י בג׳ הי׳ שלא מהרש״א וכ׳ בח״ל, א״נ בהדי׳ ר״א אחר דעלה הגז, ר׳ ודנקט נח״ל, דא״נ
 כיוןדתני ניחא למ״ש מר״א? לאפוקי בח״ל לחתני צריך נחי הזרוע גבי הגז, מר׳ לבר אתר אתאי דידן לגרסא וקשה בארץ. אלא
 הגז. מר׳ הוא דכ״ש בח״ל גבייהו נקט לצורך שלא א״כ בח״ל, נ׳ שמחנות מכ״ש תרומה, עס כ׳ קרא דבחד אע״ג בח״ל נ׳ הגז בר׳

 משמיטה. הוי להלכתא לא ואי זו ברייתא דחייתי אלא אמר בהדי׳ לא יב בעשר. ומעשר זל״וק, וכן בא; אפי׳ דבכור יא קל״ז. י
 לא דעדיות ופ״ג כוחי', בבחירחא דתני יהו׳ כר׳ הלכה כ״ז ברכות כד׳ עדיות חס׳ והוא לי׳ תגי לא בבחירתא אפי׳ שצ״ל נ״ל יג

 דבבכורות ולק״מ ז״ומ? חגי על לחלוק אפשר איך חמה וביש״ש להזכירו. הו״ל יוסי כר׳ ס״ל ואי רחלוה ה׳ אלא במתני׳ רבי הזכיר
 להכריע, ב״ע רצה לא לכך אמרוה ז״וח מחגי השמועה מפי ואלו אלו ואר״יו באלול בא׳ ור״מ בתשרי אמרו"בא׳ ור״ש ר״א נ״ח

על והעיד צדיק שמעון בימי הי׳ לזרעי׳ בהקדמה לרמב״ס הרכינס בן ר״ד ועוד קבלו. מנביאים נחי ור״ד וחכמים ב״ה י״ל וה״נ
ח״הת טו כרב• פ׳ וש״ע רמב״ס טו וחצי. קפ״ז לסך עולה א׳ לכל סלע וחצי ל״ז יד י״ו. יבמות הנביא חגי ישב זו מדוכה
ומחויב סלעי׳ מאית ו׳ בגיזתו לו שיש כגין ין ס׳. שעור נשכח בש״ע אבל ברחב״ס, וכן ושמואל, כרב חס׳ א׳ ומדרבנן סגי בכ״ש
שבאבנט דגחירי אבנט והיינו לשרת הראוי דבר ולשרת לעמוד צ׳ בגז דכ׳ לי׳ מסמך ובגת׳ יח סלעים. יו״ד שהוא ס׳ חלק ליחן

קמ״ה שבח עת-יס׳ מתרוייהו כא ק״ת. שבת כ והטור. הר״אש פ׳ וכך הר״יף שהביא גאון חפץ רב ומר צ״ל יט צמר. סלעים ה׳
הרבה גיזות לו שיש חי י״ג בסעי׳ שכ׳ רמ״א על ותמהני בש״ע, וכן כב בסמיך. רבנו מ״ש תבין ובזה ר״יף ד׳ שא״כ 77 לטיל ע׳

 יו״ד דהיינו ס׳ חלק ליחן חייב מאות ו׳ שעושות כגון הרבה מגיזות כוחיהו הש״ע דפסק ור״יו לר״וש סלטי/ ה׳ רק חייב שאין
לכהן ה׳ סלעים ו׳ מגיזה דנותן וי״א וצי׳ל: נרח״א השמטה כאן שיש וג׳ וטור. הר״אש וכפסק ינאי ר׳ שיטת תפס ורמ״א סלעים,

 דבכורי׳. פ״י רחב״ס וט׳ חם׳ א׳ ליתן צריך ודאי כרמב״ס שפסק להתחבר אבל הרבה׳ גיזות לו יש אפי׳ יותר ליחן חייב אין אבל
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 ב. בשמי דקני׳ פטור שצבעו עד ליתן הספיק לא סלעים. ה׳ על ויעטר הכהן שטלבן אלא ויתן שילבננו לא א בגט׳ אטרינן

 צאנו גז לקח נוי, צאן ולא א״ר דצאנך ד פטור גוי של צאנו גז הלוקח ג הגו בראשית שנוי זה שאין חייב צבעו ולא לבנו
ו. כהן של חלק טכר לא דטסתטא ח', הלוקח שייר לא גבך, דכהן מתנה לוקח דא״ל חייב, המוכר המוכר, שייר ה חברו של
נותן זה הנקבות, ולא קשה, שצטרן זכרים, הלבנות, ולא שחופות לו מכר ולבנות, לבנות, שאינן פי׳ שחופות, ז מינים ב׳ לו היו

 המוכר שיקנה טובה עצה וקט״ל החיוב עליו אצלו המוכר ששייר וכיון הוא, מין חד צמר כולא בגט׳ ומפרש לעצמו נ׳ וזה לעצמו
 כולו להפריש צריך דאל״כ לעצמו, זה ושל לעצמו זה של לכהן ויתן ונקבות, כלבנות טוב שאינו זכרים או שחופות צמר מלוקח
שהמוכר הכי א נ ודי טוב, על מרע ולא שא״ט על מטין להפריש אסור מתרומה דיליף אלעאי ולר׳ לו, שנשאר הטוב מצמר

י. הי׳ צאנו לגוז דכשהתחיל ט חייב ראשון ראשון ומכר גזז ח. שקנה מטין והלוקח אצלו שנשאר מטין מפריש

ההן. שלוח פרק
 במזומן, ואף ועוף בחיה נ׳ שכסוי טש״הק דם כסוי חומר יא. בטוקדשין ולא בחולין ובח״ל בארץ נוהג הקן שלוח

שאינו בפרדם שקננו ותרנגלים אווזין כגון טווטן אינו ואיוהו יב. יקרא כי שג׳ מזומן ובאינו בעוף אלא א״נ וש״הק
משוטר

אשכול נחל
 מונה לא דשנוי אע״ג קל״ה, ב מלובן. ה״ס משקל ישאר ויטהרנו כהן כשילבנו עד מלובן שאינו צואי מצמר שעור לו שניתן פי׳ קל״ת, א

 לעיל וע׳ קל״ב כדאי' משאל״ח כהונה ומ׳ למיהב כדחזי בעיניהו דליתנהו כיון פעור הכא דמיו, לו להחזיר צריך אבל הגוף, אלא
 גזלה, לענין שנוי הוי לר״ש דוקא מ׳ צ״ג ובב״ק שנוי, הוי אמר לענין מכלל ג שמיס. מדין ח׳ ולחוס׳ לשלס חסידות מדת לרבנו

 הש״ך וחמה שנוי, ה״ז לבנו או ונפצו צמר גזל ש״ס סי׳ בח״מ מיהו בגפריח. כבריה כי אלא שנוי הוי לא נמי לר״ש ולר״מ ולרבא
 ול למוד, לבנו אלא כ׳ לא הגז ר׳ וגבי ולבנו ונפצו דכ׳ ל״ק ולרמב״ס של״ג, בי״ד וכדפסק הגז בר׳ כמו שנוי הוי לא לבנו דבהגוזל

 ר״ס בשעה שכן מצאתי י״ד לדודי ובגליון עכ״ל קשה הממבר על אבל מלבנו הנפוץ בתר היינו בגפריח כבריה דאמר לר״ח דס״ל
 ובגזלה הגז לר׳ גזלה בין המדות שמשווים ויש בנפוץ אף שנוי הגז ר׳ ולענין לבד, בלבון אף שנוי הוי בגזלה המאירי בשם הגוזל

 כשעתנו הדברי׳ ונראין מקום, בשום שנוי אינו הגז ובר׳ בנפוץ שנוי נקרא לה שבגז מדעתם נ׳ הממברי׳ ולגדולי בסריקה, דוקא שנוי הוי
 כפסק שנוי הוי למוד לבון בגזלה ס״ל המאירי הרי עכ״ל שבארנו ע״ד לזו זו דומות אין לגזלה הגז מראשית בגמ׳ שהקשו ואע״פי

 משוס או לשלם א״צ כ׳ מתנות המזיק אי׳ ק״ל דבדף ואפשר מחלק? לא הש״ם קשי׳ ומ״מ רבנו. כיון שלזה ואפשר עכ״ל הש״ע
 משאל״ת משוס ולמ״ד לשלם א״צ שמיס בדין אפי׳ מזה למ״ד תום׳ ול משאל״ח, דהוי מ׳ או ליחן צריך בעיניהו דוקא דמשמע וזה דכ׳

מדייק שפיר ולהכי אסיר נפיק דלא שנוי, הוי בעלמא אי שנוי הוי לא דמלבנו מ׳ יתקנו לא ודאי שפעור ולמ״ד מייב, שמיס בדין
בר׳ י״ל כ׳, מתנות מזיק אי שמיס מדיני דמייב למ״ד אבל מזה, דיליף לישנא להאי דאזיל שנוי הוי לא דמלננו הגז ר׳ מדין בב״ק

לאפוקי שמיס, מדין גבי׳ ואסורא מידו, ב״ד יוציאו שלא יפעל ובקל צמרו, ללבן אדם כל דדרך שנוי, הוי לא דמלבן התקינו הגז
ובגזלה שנוי הוי לא הגז בר׳ פסק שפיר שמיס בדין דמייב פסק ס״א בסי׳ והב״י דמיו, לשלס אותו טפין דעכ״ס שנוי דהוי בגזלה

 מתני׳ בפעור דגדל אע״ג מייב לגוז צאנו לקח הא הגיזה, שלקח פעור, גוי של צאנו גז הש״ס דייק קל״ו בדף קל״ת, ד שנוי. הוי
 לא ולהכי פעור, לגוז הצאן לקח אפי׳ ס״ל כר״א דפסק ורבנו פעור, בפעור הגדל ובת׳ מתרומה נתינה נתינה דיליף כר״א דלא

 אע״ג חייב גוזז וישראל בלבד גיזה קנה אפי׳ ולרמב״ס מייב, לגזחן צאן קנה אי שפסק מעור ומקיל חייב לגוז צאנו קנה הביא
 דחיובא פשיעא המוכר גזז דאס במתובר ומכרו ה עכ״מ. כר״א ל״ס בהא בת״ל, פעורה לענין לתרומה ומדמין כר״א דפסקו

 עלי/ תיובא תל ולא גזז לא דעדיין המוכר פעורים שניהם הכל לך מוכר אני ואמר הגיזה לו מכר אס אבל הר״אש וכ׳ ו גבי׳.
 דכבר המוכר על התיוב הבהמה דכשנשתעה לו, מנכה והמוכר נותן דלוקת במשקל מתנות ללוקת דמי ולא צאנו, דלאו פעור והלוקת

 באר תמיהת בזה וסרה רמ״א איירי ובהכי שניהם. פעורי׳ לוקת גזז אבל תייב המוכר המוכר גזז אס משמע הכהן. זכה
 דאיחנהו כיון הדין מצד וסיעתם ולחוס׳ שמיס מדיני או המציה מצד לרמב״ס י״ת ס״ק 109 דלעיל בפלוגחא תלי׳ תייב )והאי הגולה

 שהשחא מ׳ י באידך. וכן הגז ומכר א׳ וגזז רתלות לוה׳ שהי׳ קל״ח, ט הרמב״ס. וכ״כ ח ע״ב. קל״ו ז קל״א. כדאי׳ בעיניהו
 מזומן מקדיש אי פשיעא גמ׳3 קל״ת, יא תייב. נמי צאן קצת מכר לגוז שהתתיל ואתר ה׳ לו הי' אס רמ״א שכ׳ הדין וזה צאנו אין

 נפק דמרד כיון מזומן מקרי דלא לשלות מתייב בתולין חיץ'רשותו וקנן ומרד ברשותו עיף שהקדיש כגין ק״צ? יקרא כי וליכא הוא
 רשות פקעה לא דמרד אע״ג לגזבר להביאו צריך שאתה זה יצא לשלתו מצווה שאתה במי תשלח שלת דכ׳ פעור ובמוק' מרשותו

 שלך שאינם מוקדשי׳ יצאו ח״ל הבנים מואת יליף ורמב״ם ורד. הארץ לה׳ דכ׳ איתי׳ דרתמנא גזא בי דאיתי׳ היכא פל הקדש
 אבל י״ב, מעילה בביצים דמועלין ה׳ לבדק האס קדש אס תינת וקשה ק״פ( אפי׳ קמ״א דף למדנו תשלת דמשלת עעמו כ׳ )ורמ״ז
 מ׳ בקדשי דרמב״ם ול״ל רש״י, בשס כאן תיס׳ כמ״ש מותרין מ״הת משמע נהנין ולא מועלין לא חורין ביצי שם אי׳ למזבת קדשה
 מ״הת מ״מ מזבת ק׳ בביצי מעילה שאין אע״ג ל״ו וחולין י״ב מעילה חוס׳ עפמ״ש וי״ל הוא? דכ״ש בגמ׳ אמרינן דהא משלח

 וישבה וברחה האס אקדיש אי והשתא חייב מינו אינו ביצי על רובץ עיף ק״מ דדף באבעי׳ הרמב״סס׳ לדקדק יש ואכתי אסורין.
 חקת הבני׳ מואת הרמב״ס לעעס בא״מ( אלא בגרד שקלינן דלא חייב ולכ״ע ממנה שאינה )אע״ג מינה ביצי על או א״מ, ביצי על
 שלו הביצים שאקדשה קודם שקננה ביציה על ומצאה וברחה ואקדשה לחצרו ובאה בר״ה האס קננה כבר אס וכן לשלחה, חייב לך

 קונות דד״א כיון כתב ל״ד נדרים דר״ן דוקא לאו במרדה בגמ׳ דמוקי הא ודע וצ״ע. ח״ל הבניס מואח משלוח למפערי׳ וליכא
 תהא ואמר להגיעה יכול והי׳ בד״א הפקר במקיס מצאה ואס ח׳, קנה מ״ל המגביה כמו הקדש קנה להקדש שיהי׳ אמר אס לו,

 מחייב ור״א ל״ק נסלוגחא ונ״ל בנקבות? אצא אינו ס״הק נמי ליתני הקשו חוס׳ יב הכי. דינא נמי הביצים על וישבה הקדש
בקורא 15 ח״ג
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 צריך אץ קצ״ל יקרא כי ב ת״ר מלשלח. פטור א הרדסיאות יוני וכן בבית קננו אבל לברוח, שיכלו הוא טזומן דלאו משוטר
 טמא, ולא טהור צפור א', ביצה או א׳ אפרוח אלא כאן אין אפי׳ בכ״ט קן קן במאורע, יקרא כי של וגבעות בהרים עליו לחוור
 מצורע צפור אכל שאם אסורה דאיכא מכלל אלא טמאה דאיכא מכלל לאו תאכלו טהורה צפור כל דב׳ והא צפור, נקרא שאין

 חייב הקן עם עץ שטף נהר כגון בים קן המוצא דאטר לכדריא״ר בדרך וטרדו, לפניך שהיו לאתויי לפניך ג בעול״ת ע׳ השחוטה
 לאפוקי הארץ על הארץ, על ת״ל ומערות שיחין בבורות עץ, בכל ת״ל מנין באילנות דרך, בים הנותן דב׳ דרך נקרא דים לשלח

 ח׳ בפרדס שקננו ואוווין ובבורות בכותל מונחים בכלים שקננו וצפורי׳ ועלי׳ שובך יוני אמרו מכאן כנשר, באויר קנו שנושא עוף
 משני מזומן? והוי ד מדעתו שלא לו קונה וחצרו הוא שלו דפרדם ואע״ג הוא, דטזוטן מלשלח פ' הבית בתוך קננו לשלח,

 ליי, וכיא לא חצרו זכי מצי לא איהו כיון ת״ל, הבנים ואת והדר שלח שג׳ עליו רובצת שאם בביצים לזכות דאסר כיון ה בגט'
 מצא ו. ופטור מזומן והוי לבנים חצרו לי׳ קניא האם גבה דלית אקן טריף אי מיהו מזומן הוי לא לברוח יכולין שבפרדס וכיון

 עוף וכן טהורי/ על רובץ אפי׳ מלשלח פ׳ טמא עוף ב״ח. שאר על מצא אי וכ״ש ז ראשו על ואדמה שג׳ ח׳ אדם בראש קן
 ת״ל. הבנים שג׳ פ׳ טרפות אפרוחים אבל לשלח, ח' טרפה שהיא אם לכלביך. ולא ת״ל הבנים דב׳ טטאי׳ ביצי על טהור
 אחר טהור עוף ביצי על רובצת נקבה קורא אבל פ׳, וחכמי׳ ט כנקבה הביצים על רובץ הוכר שדרך מחייב ר״א זכר ח קורא
 קורא, והיינו ח', מטהורים אחר מין ביצי על טהור דעוף מכלל פטור, טהור ביצי על טמא עוף מטתני', מסייע ובגט׳ חייב, לכ״ע

 הלכך אפשט. ולא י דר״ו אבעי׳ והיינו חייב טטהורי׳ אחר מין ביצי על טהור עוף שכל לאשטועינן דאתא נטי למימר ואיכא
 ח׳, גביהן על בקן נוגעות שכנפי׳ בוטן מעופפת היתה ספק. אחר מין ביצי על טהורים ושאר ח׳ ודאי אחר מין על נקבה קורא
 פי׳ אילן, רובדי שני על יושבת יושבת. ולא רובצת דב׳ עליהן יושבת להיות צריכה אינה אבל פ׳, בצדיהן אלא נוגעת אינה
 והאפרוחים הביצים בין יושבת ואם ח', עליהם נופלת תשטט שאלו כל הקן ותחתיהן האם מגביהים ענפים הקן לבין בינה שיש
 קיימא בני אפרוחי׳ מה הביצים, על או האפרוחי׳ על שג׳ פ׳, מוזרות ביצים או מפריחים אפרוחים שם היו פ׳. בהן נוגעת אפי'
 בקן וכה שלא ודוקא יא תשלח שלח שג׳ ח', פעמים ק׳ אפי׳ וחזרה שלחה אפרוחין. אף לאמן צריכות ביצים מה הביצים, אף

 מזומן. דהוי פ׳ האם חורה ואח״ב לקן והחזירן הבנים נטל האם, לשלח ח׳ הבנים ומשלח האם נוטל אני אמר יב. שחורה קודם
 כדי יד משלחה כמה עד יג. לוקה שמתה כגון שבה עשה קיים לא לעשה ניתק שהלאו לוקה ואינו משלח ע״הב אם הנוטל
יצא, לא תופסה והדר ברגלי׳ והולכת כנפיה מרט אם אבל בכנפיה, משלחה במה מותרת. ותופפה חזר ואם ידו מתחת שתצא

וצר?
אשכול נחל

 השמוטה לרבות ל״ח אשר וזה הסמוך בקרא ל״ח ג קל״ט. ב אדס. בני טס ודרכס מגדלם סהי׳ הורדוס ט״ש א זכר. בקורא
 שהי׳ אט״פי קל״ט ו האס. הוגבהה כשלא ח/ בפרדסו שקננו וכו׳ שובך יוגי אמרינן וכי קמ״ב ו קמ״א. ה י״א. ב״מ ד גרז׳.

 טהור טוף פרש״י ק״מ ד׳ סיף ח בי׳. קרינן הארץ טל ה״נ מקרי, אדמה גופא דאדס אדמה אלא טפר קראה לא ראשו על
 ירמי׳ כפרש״י ולא לרמב״ס בפ״מ וכן רטבהוהן בל״א והוא פטרדיקס קורא ורד״ק פרש״י כ״ו א׳ ושמואל קו״קו, שקורץ זה ונא
 קאפיל מהג״מוה ושמטחי שטור. לו שאין דבר טל נופל המקור לרמב״ס טפ״מ יא ק״מ. י אקרא. אסמכי׳ בגת׳ ט כ׳. י״ו

 וק׳ ויוסף. מיטקב בידס מסור זה שסימן האמינו מיד יפקד פקד ממשה ששמטו כיון הטס ויאמן מז״ל מ״ש יבואר בזה זצ״ל ב״ב
 האומר והמחטחט וקץ, סוף באין וגאולה פקידה נכלל מקור שהוא פקד שבלשון הדבר באור אבל לרמאי? ליחש הסימן ידעו דהכל כיון
 לתכליח ממצרים שגאולחס להס באר משה אבל פקד, הסימן לפרש בידו ואין לעולם ישתעבדו שלא בדבר ערב אינו לגאול שלחני ה׳

 שע״י השם, ובאמונת בתורה שעוסק מי אלא חורין בן לך ואין הזה, ההר על א״ה חעבדון אה״מ בהוציאך כאמור התורה קבלת
 אנכי כי האות לך חה סתום מקרא בזה לפרש ואפשר שליחותו• אמתח הכירו ובזה ממנו, נכרת לא נפשית חפשיח בגלות אף זה

 לעיל ו׳ עס״ק יב א״ה. חעבדון להם באחור יפקד פקד כסימן לפרש שידעת האוח זה נאורו תעבדון, וגו׳ בהוציאך שלחתיך
 אלאו עבר כבר קיימו ולא קיימו לת״ד ושקלה עבר אי קמ״א בגמ׳ וקשה אלאו, עובר אינו שמתה קודם משמע הר״ן וכ״כ יג

 קשה ר״ן ולדברי אח״ז. שחשלחה אע״ג חייב כ״ד ולאחר ופטור עשה קייס שלחה דבור כדי ותוך בו והתרו כשלקחה דוקא ופרש״י
 משלחה זמן אחר ואס שקלה, אי אלאו עבר ודאי פרושו כך קיימו למ״ד וצ״ל אלאו? עבר לא עדיין שלחה ולא ושקלה עבר אפי׳
 אי אחר ושפיר ולוקה, א״א במתה אבל העשה לקיים אפשר אס לעשה ונתק הואיל לוקה, אינו מ״מ אבל הלאו, בזה מתקן חינו
 כגון מצורע לטהרת לד״מ אפי׳ תשלח בגת׳ דחסיק ולמאי בלח״מ. זה וכעין אח״כ, משלחה אי אפי׳ אלאו עבר כבר ושקלה עבר

 דא״א השלוחה לצפור מותרת אס לחקור יש תשלח, קמ״ל מצורע ט׳ דאולחא והו״א עשה אלא לאו כאן דאין לשלמה ע״מ שנטלה
 משמע תשלח קרא מביא לא א״הח לטהר יטול לא קמ״ב מתני׳ מיהו אסורא. קעביד ולא משלחה באמת דהא ממשלח למעט

 כדיליף אחרת מ׳ לצורך בשעתה שלוח מצות מבטלינן דלא יטלה לא לשלוחה אף שכ׳ ביש״ש ראיתי שוב יטלה. לא לשלומה אפי׳
 חתמלה ואי מיני׳, נפיק לא משלחה אבל משלחה שאינו לשחוטה אלא אסור למדנו לא לד״מ אפי׳ מחשלח הבנתי ונא ממשלח.

 וכן ושוחטה שבהן הברורה ולקח מ׳ לטהרת שתים לוקח דצרעת פי״א ורמב״ס עשה מקיים ובשלוח לאו ליכא לשלמה ע״ח נטלה
 הוא לכהן ומביאה לאחרת ומזוגה האס שלקח בשעה ולפ״ז לשמיטה, איזה ויקבע יבור והוא לפניו שתיהן שיביאו הכהן וצוה נת״כ

 אמר סתחא להכי לספקא דנמית עביד אסורא א״כ השלוחה תהי׳ אס יודע אינו לשלמה ע״מ נוטלה אפי׳ כשלוחה איזו ידע נא
 ע״הב אס יטל לא תניא ואמ״כ: תשלח שג׳ החצירע נו יטהר לא קן המוצא התוספתא נזה לפרש ואפשר מ״הח. לטהר יטל נא

 תשלח, דחמועט נגח׳ כדאי׳ לשחוטה יקחנה שלא ראשונה דנרייתא ונ׳ קרא, מניא ולא ענרה נה שנענדה מפני המצורע לטהר אפי׳
 ראוי׳ מדלא ואפשר השלוחה. היא אס ידע שלא כשלקחה ענרה נעבדה דמ״מ קאי, לשלומה לבררה ע״מ שנוטלה ברייתא ואידך
 לשם, ראוי אלא לעזאזל קוגע ילהגו י״א דיף דוחי׳ ראוי׳ תהי׳ א׳ וכל מבררה שכהן כיון פסולה, נחי לשלומה לשחוטה, האס

קת״א. יד להפך. וכן לשלוח ראוי אינו אף לשמיטה לפסול קרא שצריך עי״ש לשלוח אלא שלוח בעיא הא לשחיטה אי׳ ק״מ דנדף וליתא

קמ״ב
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 זיל וא״ל יהו׳ רב נגדיה ותפסה, ושלחה לגפה דגוז וההיא ברגל. עוף שלוח דאין ומשלחה, כנפיה שיגדלו עד להמתין וצריך

 על ק״ו וה״י, י״ל למען א״ת כאיסר קלה טצוה מה המצורע לטהר ע״הב אם אדם יטל לא )חסר(. ושלחיה גדפיה לה רבי
 רחמיך יגיעו צפיר קן על והאומר א. ארוך שכולו בעולם י״י ולמען טוב, שכולו בעולם לך ייטב למען בגט׳ מפרש החמורות,

 לקיימן לנו אין טעמן הכתוב גלה שלא המצות כל וכן ב גורות אלא ואינן רחמים קב״ה של טדותיו שעושה מפני אותו משתקין
 כט״ש רצונו ולעשות לשמור אלא טחוקקנו לרצון טעם בחקירת האדם תכלית ואין השם גורות מצד אלא רוחנו על העולה טעם ט׳

ג. האדם כל זה כי שטור וא״ט ירא א״ה גשטע הכל דבר סוף והחוקרים החכמים אב

4ע׳ הלכות
מהן וללוות להלוותם ה מהן ולשאול להשאילן עטהם ולתת לשאת אסור ד עצמו אד ביום וטכ״ש ג״י עדיהן לפני ^0

לע״ן טשבח מתנה לישראל נותן שאפי׳ לע״ו, ומודה דאזיל משום כולה אטד רבא בגט׳ אסיקנא מהם, ולפרוע לפרען
ומודה לאח״ו שטח עכשיו שמצר אף אסור מהם ולפרוע להו, דקטרוח ולהלוותם להשאילם שאסור וטכ״ש ו, לו צריך שישראל

ועוד ז אידו ביום ומודה אזיל חפץ קונה או במכר מטון דטרויח כיון עטהם ולתת לשאת ואסור מחובו, שיצא לע״ז אידו ביום
 דלא דטייעי וחגתא ט בלבד אידם יום אלא אסור אין ובגולה ח. לנאותה שקונה בחפצים וכן הע״ז מיקר טעות טרויח אם

 וריבית בשכר אבל וריבית שכר בלא ולהלותם להשאילם דאסור הא דא׳ טרבותא איכא למכור. שרי נטי אידם ביום קביעי
המתקיים דבר אפי׳ מהם ולקנות יא מותר שא״ט אבל המתקיים דבר אלא למכור אסרו לא י. ומודה אזיל ולא דטצער שרי

אשכול נחל
 הז“בע פ׳ אוכל בהן וכיוצא כא״וא ח״ח ג״ח במצות פאה ריש כמחני׳ אי׳ ל״ט בקדושין אבל א״וא בכבוד אף הכי ס״ל יעקב ר קמ״ב א

 בהאי ח׳ שכר יעקב ר׳ הביא דחשובה פ״ע הרמב״ס רש״י. עי״ש בע״הז פ׳ אוכל שאין מודה כ״ע הקן בשלוח אבל קל״הע, והקרן
ב׳ במעשה קנאה שמטיל מפני הטעם אמר וחד ל״ג ברכוח ב הביאה. הסמ״ג אבל פאה דריש מחני׳ הביא ולא ליכא טלמא

נשמע הכל דבר סוף שר נשמעים דבריו שמיס יראח בו שיש אדם כל אר״ה ז׳ בברכוח ג לא. בריות שאר ועל חס אלה על כאלו
 ויודע וראוי שמים יראת בו שיש שמי דפשיטא ועוד אלקי', מירא נשמע הכל הול״ל כך זה דלפי׳ וצ״ב וגו׳ שמור וא״מ ירא א״ה

לשמה עברה גדולה ל״ח, סוטה בע״הז הרשעי׳ להחניף מותר חז״ל אמרי ע״פי הכונה לענ״ד .ישרים באזני נכנסים שדבריו להוכיח
מותר עפרש״י, ברכית סיף לה׳ לעשות עת מ׳ תורתך הפרו ל״ב, ערובין זוטא עברה דליעבד לחבר ניחא כ״ג. נזיר וכו׳ ממצוה
 כ״א מכשול להסיר או והיראה התורה לתכלית המבוקש להשיג אפשר לא אס נאמרו הדברי׳ כל ס״ה, יבמות שלו׳ בדבר לשנות
 מ״ח סוטה למלכות לקרובים וכו׳ קומי לספר התירו זה וע״ד ביראה, ערום אדם יהא לעולם י״ז ברכות מ״ש בכלל וזה זה, נדרך
 רכות לדבר לפעמים עלינו חובה זה ומטעם פ״ב. ממרים הל׳ וערמב״ס נו וכיוצא בהמה ומעשר בשבח ולולב שופר מצות ונטלו

 )בזה ולהכריח לענוש ידינו לאל אין באשר שונאינו על הס גס יוסיפו ולא רשע לעשות יזידו לא למען ולכבדם לקרבם החוטאי׳ טס
 הזה החיל בגלות רואים אנו אס היראה אדני על בנוי הראשון במושכל שנראה אף מנהג לפעמים לבטל וכן של״ד( לטו״ז מודי׳ כ״ע

 במ׳ מהחזק יוצא׳ רעה ראינו שנוח אנחנו וגס בעי״כ, כפרות ושחיטת י״הכ בליל ללון המ' א׳ גאון בטל )מט״ז קלקול ממנו שיוצא
 בהשקפה המבטל נראה כי ואס כלל( בו החזקנו לא תהפוכות בדור כרת וא׳ ויחוד נדות חופת שגרס הלבנה, במלוי אלא לישא שלא

ולחלל עצמו להנאת או להרוס שכונתו ישר יחשידהו שלא קרוב א׳, לירא מוחזק הוא אס הקודמי/ תקנת ומבזה כמהרם ראשונה
וזה והיראה, התורה לתכלית שכונתם אדם יספק ולא יובנו, דבריו פי׳ יוסף, שומע כי מלשון נשמעים, דבריו אלא הקדש, את

 אלא זא״ז סוחרי׳ שדבריו קהלת ס׳ לגנוז בקשו אי׳ ל׳ דבשבת וגו׳ דבר סוף מקרא וראיחס נשמעים, דבריו י״ש בו שיש כ״א אמרס
 לב על עלו אשר וטענות ספקות כל בקהלת ימצא ראשונה בהשקפה המסתכל כל אמת .,וגו דבר סוף ,שנ ד״ח סופו שמצאו

אח דבר סיף הספר בסיף שגזר מה החותם אחר הולך הכל כי שלמה דעת זה ואין עתה, עד הארץ נוסדה מיום אפיקורסים
כדי יחיד דברי נזכרו נמה הראב״ד( )כפי׳ מ״ו פ״א עדיות מ״ש ע״ד לתורתנו המתנגדים דברי׳ באסיפת כונחו אך ירא, האלקי'
 שלמה כך דבריו, נתבטלו שכבר חדש זה ואין שמעת, פלוני כדברי לו אומרין שמעתי, וכך כך ויאמר א׳ יבא שאס לדורות לבטלס

 ישן ן משיבי אנו ה׳, תורת סותרת טענה מצאתי חדש ספק זה ראה ויאמר מכחיש יבא שאס זרות, דעות כל וקבץ אסף נחכמתו
 במה פרושי: וכך וגו׳ דבר סוף אחר כי ספרו בסיף ושקצו הרשיעו והוא האדם מכל החכם לב על עלה כבר הזה, און רעיון נושן

 אמונה, ממספחי אני כאלו אלי יוחס לא המכחישים מטענות ספר על שהעליתי מה כל יובן, נשמע, הכל מזה בסוף אומר שאני
 וכונח תכלית לחציא נקל לנבון ודעת וחשד, אשם מכל נפשי תנצל זו בחתימה האדם, כל כ״ז ואמ״ש ירא הא׳ את מסיים: שאני

 מלחא לומר צריך אס אח יובנו, פי׳ נשמעים דברים שמיס יראת בו שיש אדם ר״ה דברי נוסדו וע״ז זכות. לכף ולדונני הספר
 זו לא ה ו׳״ו. ב׳, ע״ז ד קכ״ז. שגת כדאי׳ לחובה נדון לא ה׳ ביראת המוחזק כי החשד, מן לבו יירא לא אפי לתרי דמשחמע

 שאינו דבר ז ר״ן. שלך בגרם ישמע לא פיך, על ישמע לא משוס וקעבר ו במעוח. הלואה נכליס שייך השאלה קחני, זו אף
 אסור הרוחה משוס אי ו׳ דף חדאבעי׳ סוחר ור״ת קאי, וממכר אמקח ולחת לשאת כפרש״י ח לקמן. ע׳ לו לחכור חותר מחקייס

 ניחא ולפרש״י לדידי; אי׳ הא ל״ע ח׳ ואי מרוח דקא לו לחכור אסור הרוחה משוס אי לנכרי בהמה לי׳ אי׳ אי ונ״מ ל״ע משוס או
 לתקרובת נו שישתמשו מידי לחליפין להם ולחת מעות מהם לשאת אסיר ה״ק ע״כ אלא ע״ז לתקרובת דלאו מידי לו מכר אי נ״מ
 ל״ע, שייך ובכולן קבעי, ע״ז ולהתנאות לתקרובת לחוש יש חפץ ובכל במעות ניחא רבנו ולמ״ש למכיר? חותר דברים שאר אבל ע״ז
 אס ל״ע שייך לא להקרבה בהמה לי׳ אי׳ אי אבל ע״ז, תקרובת נחי ומעות כסות דעכו״ס פ״ז מרמב״ס וראיתו ח״ח, חישב וכך

מ״ו. יא אסור. הע״ז להתנאות יוסיף מעות מקבל אי רבנו למ״ש אבל ר״ח, י י״א. ט .,מא יוחר לזבוח דרך דאין לו מוכר
 ודאמר 16*
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 הגר״יצ מתיר, ור״ל אוסר ר״יו איד לפני׳ ובנ״י ב מטנו ליהנות אסור אידן ביום ונתן נשא ואם א. טעות שמקבל כיון אסור

 משום מני דלא ול״ל ג, בהחולץ כר״ל דהלכתא תלת בהדי ונתן דנשא חך מני דלא כר״יו הלכה וי״א ברייתא, דטסייעי' כר״ל פ׳
 ט׳ חשיב לא דהכא הך להשיב ויש תלת, הגי גבי לי׳ חשיב ואפ״ה ,כותי תני׳ למעוברת החולץ גבי נטי התם דר״ל, כותי׳ דתני׳
 מעוברת בח׳ כר״ל דהלכה כמו לטימר כותי/ תני׳ נטי דהתם אף מעוברת חליצת דחשיב והא כמותו, דהלכה ופשיטא כותי' דתני'
 אידיהן לפני וחכ״א ד דתנן דסטכא לאו לר״ל הכי דטסייע ברייתא שאומר מי ויש תרי. באידך כמותו הלכה ה״ג כותי׳ דתני׳
 לת״ק א״ב, ונתן נשא תרוצא ולחד ביניהן דאיכא שנויים בכמה וטרי ושקל ת״ק, היינו חכטים ופריך מותר, אידיהן ולאחר אסור
 אתי׳, כת״ק לר״ל דמסייע ברייתא ואטרינן ת״ק, לגבי כמותן הלכה ודאי חכמים בלשון דנקט וכיון אסור, ולחכמים להגות, מותר

 כמציל שהוא מפני ע״פ מלוה אבל מהם, גפרעין אין בשטר מלוה דאטר כריב״ק והלכה ה. לתלטודא פסיקא כיוןדלא נהיר ולא
 אידם ביום אף עמהם ולתת לשאת הרבה וטקילין התירא, עלטא נהיג להכי מידם כמציל חשיב בשטר מלוה אפי' והאידנא מידם.

 דהתם חוי שמואל אפור, אידם יום בגולה אפי׳ אטד דשמואל ואע״ג בידם, אבותם מנהג אלא עע״ז לאו שבח"ל גוים ו שאמרו
 וטודי, דאולי אדוקי לא אידם ביום אפי׳ שבימינו דגוים חוינן ואנן הקיל, אדיהן לפני דשטואל וכיון אידם, ביום בע״ז אדוקי אכתי
 קורבנא שדר יהודה רב טייתי ... ח דינרא שדר טינאה דההוא עובדא דאייתי בתר והגר״יצ ז. למקילים לאסור אין להכי

 לאחר ישאל לא אסר, או וטמא לחכם הנשאל י ת״ר ט. לע״ו פלחו דלא ידענא ואמרו אידם ביום שישך לבר ורבא לאבדרבן
 ריב״ק אמר המחמיר, אחר הלך לאו ואם אחריו, הלך בח״ובט גדול מהן א׳ הי׳ אם מתיר, וא׳ אוסר אחד ב׳ היו יתיר, או ויטהר
 לפעמים יב סטכינן דחק שעת ואיכא דרבנן ובמידי יא, קאי ואסיפא המקיל אחר הלך סופרי׳ בשל המחמיר אחר הלך תורה בשל

 כחתיכה שוי׳ שאסר כיון ויתיר, לאחר ישאל אל שאסר חכם וטעם בש״הד. עליו לסמוך ר״א כדאי בנדה כדאי׳ רבים נגד איחיד
 ב׳ לפני השאלה שבא כלו׳ שנים, היו נטי: ומסיפא . . יד קתני דסתטא יג בח״וט גדול אפי׳ השני שהיתר מהני ולא דאסורא

 גדול אפי׳ לאחר ישאל לא חכם, אסר שכבר דברישא מכלל אחריו, הלך בח"וט גדול א׳ הי׳ אם מתיר, וא׳ אוסר א׳ א׳, בפעם
 דתלי׳ מידי חכם שאסר מה להתיר שאין וה״ט טז. לאסור לשני מותר ש״ט . . טו להתיר אח״ר שאסר חכם וטדקתני טמנו.

 שויא לא מוסכמת בהלכה או משנה בד׳ האוסר טעה אבל דא׳, חתיכה הראשון שויא הכרע שאין כיון הדעת ובשקול בסברא
 א״ר מסברתו האוסר וחוזר עטו מתוכח השני אם אף ואסר בש״הד תלוי דבר אבל . . רן כדאי׳ הוראה הוראתו שאין כח״דא
 בשקול טועה בקל ימצא לא והאידנא יח. אסור שם עליו ונפק הואיל הראשון באסור עומד הדבר שטעה, הכרע שאין כיון להתיר
 כח שאין בד״ט, טועה דבריהם נגד והפוסק הסוגיות שפרשו הגאוני׳ מן או וכלליו התלמוד ע"פי בידינו פסוקות דהלכות הדעת
 סטורניא, קלגדא, כ ש״ג אידיהן ואלו — יט. דבריהם סותר אחר שגאון סיוע שנמצא לא אם מסברא עליהם לחלוק בידינו

 ארך דיטטא דחטא כיון כא: ביחש׳ וכן להתארך טתחילין שהימים שנתם בראשית טבת תקופת אחר ימים ח׳ קלנדא וקרטיסין,
 בירוש׳ ומפרש חגים, עושין תקופה לפני ימים ח׳ א ני סטור ו י״ט. ועשה היום ויפה טוב בלע״ז והוא דיאו קלון קלנדא, אטד

 לרעהו; איש מנות ושולחין סטורנא כלע״ו הנקרא שבתאי אליל לכבוד שחגגו א׳ ואחרים ליעקב, עשו ונוטר נוקם טמונה שנאה
כב. מתחלה סדרם הי׳ דכך כסדר, שלא במתני׳ דנקט והא נצוח. קרטים ביוני נצוחים, שני על שנה בכל ברומי חג ין טיס ר ק

אשכול נחל
 ראב״ד ס׳ כך מיד מעות לו נותן לא אס דוקא עצב, דמוכר לוקחין מתקיים מ׳ לוקחין אין מתקיים שאינו דבר זביד רב ודאמר א

 ביניהו, איכא ונתן נשא תרוצא האי צ״ל: ה ז׳. ד ל״ו. יבמות ג וי״ו. ב מ׳. דבר ליקח מותר ע״ב י״ב ד׳ לרש״י אבל וגאונים,
 ד״ל ז י״ג. כחולין ו הספק. ונתפס הודאי נניס לא מותר, נ״ונ ערוכה וברייתא בהא, ל״פ ג׳ ולכל דמשני, חרוצים מד׳ תד שהוא
 אידו ביום נשיאה לר״י קיסר( מצורת הדש )מ׳ קיסראי ח בג״י. הקיל דשמואל כיון כיללת, גזרה הוי לא אידס ויוס אידיהן ל׳ דג״י

 וכשרואה השליכו שמדעת יבין )שלא יד כלאחר לבור אותו זרוק אר״ל איבה, הו״ל אשקלי׳ לא ומודה, אזיל אשקליה אמר ו׳ דף כדאי׳
 הני הרי״ף סמך מה״ט ר״ל ורבנו ס״ה, ע״ז ט להס. לשלוח ומכ״ש אידם ביום מ׳ לקבל דאסר שמעינן מיני׳ ישמח( לא שנאבד
 אס אבל המקיל, אח׳ דרבנן במידי שוין, אלא גדול בהס שאין לאו" ואסס על יא .,ז י שרי. אדוקי דלא היכא לאוריי עובדא

 כדאי ו' נדה יב המקיל. אחר בש״ס דסתס קאי, דארישא מ׳ דממריס ספ״א מרמב״ס אבל אחריו, הלך בדרבנן אף גדול המחמיר
 מודי, רבנן אפי׳ בצורת בשני אמר ט׳ לקמן הקשו וחוס' טהרות. להפסיד רצה ולא הי' בצורת שנת פרש״י בש״הד, ע׳ לסמוך ר״א

 וכ׳ מ׳, והפסד דל״ש מלתא לרבנן תרתי בעינן ד מ׳ מרובה, הפסד ואיכא בצורת שני רש״י כ׳ ט׳ לקמן ח׳ י״ד בעל לדודי ובגליון
 בדף מיושב ובזה רמ״ב. ש״ך וכ״כ לא דל״ש ומלתא שע״הד משוס אבל מקילין, מ׳ הפסד משוס דוקא מוכח מכאן מ״ד סי׳ ח״הד

 עש״ך. חולקים ירוחם ור׳ ר״ן אבל ראב״ד, יג ר״א. כדאי משוס והתיר שרי לא ולרבנן ה״מ ולא דל״ש מלתא אלא הוי לא ו׳
 דמשמע ר״ל חברו אין שאסר חכס מ״ד מחולין מהרי״ק דיוק בזה נסתר ישאל, לא ממנו גדול אפי׳ מ׳ ויתיר, לאחר ישאל אל יד

 נטלה גבי ל״ג סנהד׳ ין כרמ״א. ולא תוס׳ ט! לאסור. רשאי א״ת התיר איפכא ולא טו• אמר. סתמא דהכא רשאי ממנו גדול
 ראשון, של כבודו משוס להתיר דא״ר הא וי״א ורשב״א, ראב״ד יח משנה. בד׳ דטעה הדרא הוית בעינה הפרה היתה אס האס
 רבנו ומדקרי לאסור. יוכל ולרבנו הסכמתו, בלא לאסור יוכל השני אין הראשון התיר אס אף זו ולשטה מותר, חתר הראשון ואס

 ומתיר חוזר נמי המתיר כד׳ דעלמא סוגי׳ או מראשוני׳ א׳ שמצינו כגון בש״הד הכרע שיש כל ש״מ הכרע, שאין דבר הדעת שקול
 רב פרש ושס ה״ב, פ״ק ע״ז כא ח׳. ע״ז כ שלפניו. דור מחכמי גדול חכס בשם זה שכ׳ ד״מ אחד פ׳ במאור ע׳ יט טש״ך.

 ויוני ברומי קלון ה׳, טוב שאמר שר״ל נ׳ דיו. קלון אמר מתארך שהיום שראה כיון ארוכי׳ לילות על עצמו צער הראשון אדם
 ויוני רומי בלשון זה גס יוס, פי׳ דיו ולרבנו הראשון, לאדם רז״ל שייחסו ,,לה להודות טוב ,במ נרמז אולי אלקי׳. שם ודיו טוב,

 תטעה שלא סימנא בגמ׳ ואי׳ הכי, בתר ת׳ קודם שהוא וסטורניא ברישא, התקופה אחר שהוא קלנדא נקט במשנה כב פתרונו.
 תקופה קדם והולך מתמעט שהיום ראה הראשון אדם אי׳ דבגמ׳ רבנו ומשני הסדר? שנה למה וקשה צרחני, וקדם אחור נפרושן:

וצער
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 לעובדיה אלא אסורה אינה דקלנדא ולתת לשאת מותר הסמוכו׳ בעיירות לה, משתעבדות הסמוכות עיירות וכל קלנדא שעושה אחת

 מ*תה יום ודוקא ב, מלך של מיתה ויום לידה, ויום א מלך להעמיד שטתכנסין יום פי׳ גויס מלכי של גנוסיא איי־ ותו בלבד.
 איד, ביום אלא אסור שאין אידיהן ואלו לפניהם. ג׳׳י ואסיר שנה בכל לע״ז איד להם יש יום אותו תשמישו, כלי בו ששורפין

 אמורי/ מבית שיצא ויום הים, מן שעלה ויום בשנה, פ״א ומגלח השנה כל מניח ראשו שער ציצת פי׳ ובלוריתו, ג וקנו תגלחת יום
 במלך ומב״הא הים מן ועלה תגלחת דיום שאומר י״ט בלבד. איש ואותו יום אותו אלא אסור ואין לבנו משתה שעשה וגוי

 ולאו ד עסקינן במלך השתא דעד מכלל מ', שעשה וגוי סיפא מדתני ודייקו לאלו איד עושה אינו דהדיוט דרישא, כהני איירי
 מ׳ עושה גוי כיצד ,בטהרה עע״ו בח״ל ישראל רשבא"א תניא רז. בלבד איש לאותו אלא אסור ואינו לסיים גוי דנקט דיוקא,

 אכל, כאלו קריאה משעת ואכלת לך וקרא שג׳ מתי׳ מובחי אכלו כאלו הב׳ מ״ע משלהם שאוכלי׳ אע"פי היהודי׳ מזמן לבנו
 * ובהלכות ו באסינתי שערי רמי מכי אסור ומאימת אסור, יב״ח עד אמר ואי הלולא, משום אמר לא אפי׳ אסור יום ל׳ וכל

 ל״ש קודם ל״ש ובהלולא בנו שמחת וביום אידו ביום עטו לאכול ואסור דבנו הלולא וביום אידו ביום דורן לגוי לשגר אסור
אסור. הכי בתר

 לך ישרפו אבותיך ובמשרפות תמות בשלו׳ שג׳ האמורי ד' משום בזה ואין הנשיאים ועל המלכים על שורפין ח ת״ר
 חק שאין ל״ת, בחוקותיהם משום אסור ולא לכבודו, שהוא כיון השחתה מקרי ולא תשמישן וכלי מטתן עליהם ושורפין

 מותר לה חוצה לע״ו איד כלו׳ ע״ו בה שיש עיר ט. נביאים בימי בישראל כך שנהגו מוכיח וקרא עושים לכבוד אלא לע״ז
 משום אסור לה מיוחד שהדרך בוטן לע״ז איד בה שיש ביום לעיר ולילך שבתוכה. אותן עם ל״ול מותר לה, חוצה ולתת, לשאת
 לאכסנאי. אופר ובירושל׳ ר מותך אחר למקום גם לעבור דרך יש ע״ו שממקום פי׳ אחר, למקום בה להלך יוכל אם אבל חשדא,

 לכבוד בסחורה הרבה ובאים איד ויום עכו״ם של יריד שיש במקום אלא אסור שאין שאומר ויש שיירא. וכן מותר עיר בן אבל
 מעוטרת חניות ע״ז בו שיש עיר יא דחנן והיינו מהם, לקנות שרי איד ביום דהתחלה אע״ג איד יום אחד שעושין וביריד ע״ו.

 מאי איד יום אין ואם עמהן, ולתת לשאת אסור שהרי איד ביום לא ודאי והאי מהם, לקנות מותרות מעוטרת שאץ יב אסורות
 אינה שע״ו כיון מותרות, מעוטרות שאין אמרו אלו ועל האיד אחר ימ*ם ונמשך איר ביום התחיל שיריד במ״ע הכא קט״ל,

 להם למכור לא אבל מהם ליקח אלא התירו לא ע'ו לכבוד יריד דעקר כיון אבל ומורה, דאזיל ט' בהו דלית וקמ״ל בכך נהנה
 דישראל, קנין ומרבה שרי, להו דטטעטי משום מ״ט ובו׳ שדות בתים שפחות עבדי׳ בהם ולוקחין עכו״ם ליריד הולכין כדתני׳
 דלא כיון האבד דבר דהוי איד ביום אפי׳ שצריך מה כל ביריד מהם ליקה התיר גאון ר״ה אבל אסור. לדם למכור אלמא
 וכו׳ בהמה מהם ולוקחין עכו״ם ליריד הולכין דתני׳ והיינו רווחא, ליכא דידהו וגבי דישראל רווחא ואיכא יריד כביום בזול טשכח

 אלטא ושרי, דמי אבודה כפרקטטיא לא, אחרינא וביומא להו משכחת דהאידנא כיון יג בט״ק אי' וה״ג מידם, כטציל שהוא מפני
 אסור איד דביום לא, ודאי להשתכר אבל ביריד, מוכרה אבודה סחורה לו הי׳ אם שכן וכיון האבוד, דבר משום דיריד טעמא
 דבהא ביריד, שמכר ע״ז מדמי לו שמשלם ניחש לא למה לעיונא, איכא איד ביום ביריד נטי דמוכר וט״ש עטהם. ולתת לשאת
 משטע אביי, כדמפרש לה חוצה ע״ן לדמי חכמים חשו דלא בעזה איד שיש ביום אף יד עזה של בעטלווא ל״ול מותר דאר״ח

 וישראל עטו ל״ול מותר ובחזרה בהליכה עכו״ם של ליריד הולך גוי טו פא״ט אי׳ הא קשי׳ גופא היא איברא חיישינן? ודאי תוכה
 אבל ליה, טובין הוי לדידן הכא ובין גלימא דאי בידו, ע״ז ודמי מכר ע״ז דאמרינן אסור בחזרה טד ל״ול שרי בהליכה ההולך

 שאין מיירי הבא אבל להקל, וחולין אחרים דברים וגם ע״ז תשמישי שטוכרין ביריד מיירי התם וי״ל ובין? גליטא אימא בגוי
 ההולך גוי יה ברייתא בההיא כ׳ שהגר״יצ וחזינא יד. ע״ז לדמי לחוש יש שבתוכה בגוים ודאי להכי ע״ז תשמישי אלא טוכרין
 לפרושי ובין גליטא או חטרא אימור הכי דפרקינן האי זבין: גלימא דאטרי' ע״ז לדמי חיישינן ולא מותר ובחזרה בהליכה ליריד
ע״ן דכי אי לאמוראי אבעי׳ דהתם דבריו פרוש עכ״ל יט טותר גוי ביר ע״ו דמי אסיקנא דהא ליה, צריכנא ולא בעלמא טעמא

ביד
אשכול נהל

 לשמחה לו שנהפכו ח/ לפני יו״ע ח״י גם עשה הנחה לשנה יו״ע, ח״י עשה מאריך שיום ח׳ אתר שראה כיון והתפלל עצמו וצער
 תתלה. להו תני להכי קלנדא והס בראשונה תקן ת׳ שלאתר שאותם וכיון לע״ז, עם קוב והס לש״ש קובעס הוא ת׳, אתר ומ״י

 ראב״ד. ד קבוע. זמן אין ג מ׳. ביום תוגגין בנו ימי כל פי׳ רש״י ב מנך. בו שמעמי־ין יום וי״מ כנוסיא, ג׳ כאלו רמב״ס פי׳ א
 שעשה וגוי נקע להכי וליתן, לישא מותר האב ועס קאי, הבן על איש נאותו אלא אסיר ואינו הו״א לבנו, משתה ושעשה קתני אי ה

 לע׳ז, מו־י יב״ת אתר אפי׳ תשוב באדם בגמ׳ מ״ש כרי״ף השמיע רבנו המשתה. ליוס שכר לעשות ו המאמר. נושא גוי סיהי׳
 הש״ס דנקט וקרא זה, מעעס רי״ף השמיע וכ״ד תשוב באדם ומורי ואזל יב״ח אתר דישמת שכית נא זה דבר והפשוע מ', וחחהו

 דרמז בנו תתונת אלא הזכירו לא ופוסקי׳ וגמ׳ עמו, לאכול אסור אידו ביוס אף הוסיף ה״ג ע״ז, הל׳ ז ענק״הכ. ב׳ אסמכתא
 וכ״ש אידו ביום עמו לאכול אסור לכ״ע אבל בנו, בחתונת לזמן דרכם שכן נהוה דברו ותז״ל משתעי, בתתון לך וקרא הקרא

 דישראל ב״י כ׳ מעתו, אתר הולכין אין מת אס עמו ואוכל פי׳ לנכרי השותע כלבו כ׳ שס״ז י״ד ונב״י דורן. ממנו לקבל ח־אסור
 ל״ת פ׳ ובפדר״א אידו. ביום עמו שאוכל דמיירי נ׳ ה״ג למ״ש אבל לע״ז, נכרי מחשבת סתם קיי״לן דלא כיון לפרש, וא״י הוא, רסע

 שאין אע"פי להתנהג לנו הי׳ לא בישראל כבר הי׳ לא שאס כתוס׳ ט י״א. ח אחרת. ג׳ ד׳ חולין ולתום׳ עכו״ס עס לאכול אוסר
 י״ב. רא קח״ט. עש״ך י בישראל. הי׳ שלפנים אף לישראל ת׳ אסרה מצבה כגון לע״ז תק שעשו מה אבל מנהגס, אלא לע״ז מק
 כה״ג אבוד שדבר מוכיח יו״ד יג שמוכרין. ממה מכס שנותני׳ לע״ז שמהנה מפני מהם לקנות ואסור לע״ז מכס שנותנין סימן יב
 התיר לא הגאון גס ולפ״ז יד בי׳. הדר דלמא טו ל״ג. טו לעזה. סמוך שוק י״א, יד ע״זי ניייי דשרי היכא כי בת״המ מ׳

 מה כל כמוהו חרס דהיית ס״ד ע״ז יט מעמידין. אין פ׳ יח דברים. שאר וגס ט"! תשמישי מוכרין שגויס ביריד אלא למכור
 יש כתיס׳ אחרת ע״ז לקנות כשדעתו לאסור דיש לקמן במ״ש מיהו תוס׳. בגוי ולא כתיב בישראל כמוהו ממנו מהווה שאתה
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 טברייתא פשטו דלא וקשה טותר, לו ונתן ע״ז ומכר טנה בגוי נושה שהי׳ ישראל מברייתא דטותר להו ופשטו דמי', תופסת גוי ביד
 דמפרש אביי ותו אמוראי, להני תקשי דלא היכי כי ובין גלימא דלטא בפרוקא אסיק להכי מותר, בחזרתו אף ע״ז ליריד הולך גוי

 רבא אבל א, ובין גליטא איטור מטעטא מותר ליריד ההולך גוי ברייתא מפרש ודאי ע״ז, לדמי חשו תוכה אבל חשו לא לה חוצה
 סתם המוכר אבל מותר, כה״ג חובו לפרוע ע״ו מוכר בגוי מיירי ג התם שמחלק ויש ור״נ. כרבא והלכתא . . ב דטפרש
 לילך יכול שאינו ברגלו פי׳ קוץ, לו ישב ח״ר ה. לאביי חשש והאי ד אסורי׳ אלו ודטים ע״ו לקנות הטעות שמקצה חיישינן

 לפני מושך מעין מותר, ו כטשתחוה נראה אינו ואם לע״ו כטשתחוה שנראה ויטלנה ישחה לא ע״ו בפני והוא מסירו, שאינו כ״ו
 לא אי סכנה דאיכא מעין אפי׳ לאשטועינן תרתי דתנא ואטרינן מותר. נראה אינו ואם כטשתחוה. שנראה וישתה ישחה לא ע״ו

 שוק לגאון: תשובה ו. בעלמא ט״ע ט׳ להתרפאות נאסר לא ודאי איכא, דאי דוקא, לאו סכנה והאי אסור. אפ״ה מיית שתי
 מעוטרת שאין אסורות, מעוטרת חניות בה והיו ע״ו שם שיש עיר ח ששנינו דבר שום שם לסחור אסור לע״ז המכס אם ע״ז של

 והלכה י לכ״ש מהנה אסור נהנה אמר ור״יו (ט מריחא דקטתהני והדם בורד שטעוטרת אסורות מעוטרות אמר ור״ל מותרות,
 יהודי הטכס, לו יניחו בראשו ומניח עטרה שנוטל טי כל טכריוין המכס מנחת שעכו״ם יום נתן דא"ר טהא לר״ל וטותיבין כר״יו

 של בשוק ונותן הנושא אטרו מכאן לע״ו, טכס שנותן מהנה, נמצא יניח לא יא נהנה נטצא בראשו יניח יעשה, טה שם הנמצא
 לר״ל ומפרק אסור? נטי מהנה אלטא המלח, לים ישליך מתכות וכלי מעות ירקבו, וכלים כסות פירות פרסותיה, תעקר בהמה ע״ו

 מבעל בלוקח מידם, כמציל מ״ש וכו׳ בהמה מהם ולוקחין ש״ג ליריד הולכין דאטרו והא ל״פ, לר״יו אבל נתן, אר׳ רבנן פליגי
 יעקב ור׳ לא, נטי טיכסא טיני׳ דשקלי קבוע בית ומבעל מהנה! דנטצא אסור לע״ו מכס שנותן מתגר אבל מכם, נותן שאין בית
 שום לקנות אסור לע״ו שהטכס בוטן הלכך ובני. קביעי דלא טב״הב יג, פילומא לה ואטרי יב ביתא דובן ירטי׳ ור׳ סנדל דובן
 עטרה בהנחת ה״ט טותר, במכם נהנה לא אם משמע נהנה הרי בראשו יניח בגט׳ ודאטר ע״ב. מותר הכל נותנין אין ואם דבר,

 בהנחת אין אבל לישראל, ולא הטכס טניחין דלגוים ליהודי, גוי בין להכיר בעלמא לסימן אלא טו קמכווני ע״ו יד לקילון לא
טנהגא כך הי׳ ומן שבאותו ואפשר עטרה. שמניח אותן שמטעה ע״י נהנה אם אלא אסור בה לית הלכך לע״ז וכר עטרה

הגוים. לט׳ ישראל מלבושי בין שנוי יש ומן ובכל עושין, ישראל שאין טה בראשיהם הגוים שעושין
יוכל לא צרפת בגלות הרבה מקומות בה שיש חייבת ומלכות אדום בארץ קשה מנהג ששטענו טילי הני לפרושי ואצטריך

במקום אפור אין המלבושים ודין הגוים, בהם שנוהגים מלבושים באותן עצמו מתנכר אם אלא מט״לט לעבור ישראל
 הולך שאינו וטי רחוקה, בדרך לטעות טטעות לתרפות ידועים ובכלים בעצים הולכין הגוים אחר, מנהג להם יש אבל טז. הצלה

 בשלו׳ ומניחים ושבים, העוברי׳ את ובוווים שוללים חברתה על מקפדת מלכות או שליסטים ידוע והדבר עמו, יוליכם לא לתרפוח
 בעקר כופר כאלו גוי בחוקת מט״לט כלים אותן עם לעבור לישראל אסור ודאי יראתם. שום על וכלים עצים באותן ההולך
 אבל כט״ש, דאסור אע״ג ום״נ, גוים במקום לבדו שהוא טי תינח מטון, הנאת ט׳ זה בצער הכניסם ומי ין. כן שעושים כאותם
 מנשוא עונו גדול הרשעה, מלכות שחדשה כמו בגדיו על הצלוב צורת לתפור וכ״ש כלים, באותן נפשו ומציל בדרכים עצטו המשים

 גוי שהוא בהדי׳ לומר שאסור וטכ״ש יח, פ״נ בפני עומרי׳ ושפ״ד ג״ע שע״ו בפ״נ בור. היתר ואין בעקר, כופר להיות וקרוב
אם אף ד״ל אלא אני, גוי לוטר שטותר למימרא לאו אני, גוי אשת ולומר להטמין יכולה אשה יט דבירוש׳ ואע״ג עצמו להציל

לא

אשכול נחל

 לי׳ תקשי שלא כדי א מתירין. ורמב״ס ורי״ף מ״ז סנהד׳ מלתא לאו הכנה ע״ז בתשמישי לאביי ואף מלתא, לאו דהזמנה לפקפק
 אמוראי מנה בגוי נישה ישראל ס״ד דדף ברייתא אבל ל״ב, בדף כותי׳ אמר נמי דשמואל לי׳, שמיע לא לומר ואין ברייתא, האי

 דיום דרבנן אחששא לה, חוצה י״ב( )בדף חכמים חשו לא האי צ״ל ב ידע. לא נמי אביי י״ל ידעו, לא התס להו דאבעי׳ טובא
 מותרי׳. נכרי ביד ע״ז דמי ר״נ כרבי' דס״ל תוכה אפי׳ ע״ז דמי חשש ליכא לדידי׳ חיישינן. דאור׳ חששא הוי ואי ומודה, דקאזיל אידס

 ע״ז, דמי משוס אסור תוכה י״ב דמפרש ה קמ״ט. ס״ס ועש״ך תוס׳, בספק. אף מ׳ ד וכו׳. נושה שהי׳ ישראל ס״ד ד׳ ג
 שוחה אבל ע״ז, לצד צידו או אחריו שפונה ו אחרת. ע״ז לקנות המעות שהקצה מס׳ דחיישינן לומר הכרח אין שס לרבא אבל

 אי סכנה דאי׳ מעין אבל דגמ׳ ולישנא רמ״א, וכ״פ ז אסור. בח״ח אף מ״ע מפני שאסור דכל רואה! ליכא אי אף אסור ממש
 דרואה חשד ליכא א״כ ס״נ, לפעמים דבצמא דכיון סכנה, ליכא אפי׳ דשרי הו״א מעין פרושו כך קמ״ל, דמותר אימא מיית שתי לא

 שהי׳ חשב ולא לע״ז משתחוה אומר דרואה דאסיר, קמ״ל מייח, שתי לא דאי עושה, דצמא ס״נ משום אומר ע״ז לפני שוחה אותו
 עתוס׳ ט י״ב. ח וארא. שאלתות כמ״ש ע״ד להעבירו ומתכוון בפרהסיא או שמד בשעת אלא אסר ולא שרי ס״נ ודאי אבל מסוכן,
 ממה לע״ז מכס נותני׳ החנויות י ממ״ה. בידך ידבק לא כ׳ בע״ז אסורא אלא בו אין בריח מעילה דלענין אע״ג עליו לוקין דשמא

 נהנה נקרא לר״ן אבל שלו, שמעות כיון נהנה נקרא לא עי״כ מכס דהנחת עטרה, מריח נהנה פרשו וחוס׳ רש״י יא שמוכרין.
עכו״ם לרש״י אבל הנאה, חשוב מכס והנחת כג״ד לגבות העימד וכל קבוע מכס דאיכא מיירי ר״ן שם אנשי וכ׳ ממכס, שפטור
ער״אש יב בדין. לגבות עומד מכס שאין הנאה חשיב לא המכס והנחת מאליו, העומד כמוכס גזלה והוי לע״ז, זה מכס קובעין

ר״ה הי׳, תנא דפלימו זה, בשם אמורא נזכר לא כי חכם, שם פרושו ואין בניסחנו, אין יג חוס׳. לק״ק רבנו ולג׳ פיחא! וגרסתנו
עיף. נוצית מלאה מטה ערוך שפי׳ פלומה כמו פילומא זבין ר״י שר״ל ול ל״ז, מנחות רבי בימי והי׳ אומר פלימו חני׳ כ״ד
 שאסור אע״ג טז ליחא. ור״אש ברי״ף גס טעות ע״ז לכבוד בראשו יניח בנוסחנו ומ״ש טו שבח. ור״ל נהור סגי בלשון יד

 דהוי ין יהרג. אערקתא אפי׳ דאז ע״ד להעבירו עכו״ס מלבוש שילבש גזרו שלא ודוקא שרי, ס״נ במ׳ המכס, להרויח עטרה להניח
 זה מלבוש מותר נמי ולישראל לעבודתם, זה שאין גויס במלבוש משא״כ לחרפות, להולכי׳ אלא מצויים הללו כלים שאין בע״ז כמודה

חתיחד לא שס אמחני׳ קאי וירושל׳ כרבנו שם ער״אש ה״א פ״ב ע״ז יט ע״ד. סנהד׳ ס״ב, יומא יח מנהג. משוס לא אס מדין

 אשה
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 יהרג דמסאנא אערקתא אפי׳ שטה ובשעת א שחשודין עריות ט' תתיחד לא ט״ט להצלתה שקר להוציא זה אסור לה מחשב לא

 שטר בשעת עכו״ם יאמר ואם ישראל, שהם להכירם שחורות וישראל אדומות מנעליהם רצועות ומן באותו עושין העכו״ם פי׳ וא״י,
 לו נתפזרו דאטרי כהאי הוא דרבנן אסור ערקתא פי׳ ג ור״א ב יעשה ואל יהרג אותך הורגין וא״ל אדומות רצועותיך עשה

 ואינו לע״ו להשתהות ישראל יאניסו אם סנדל רצועות התרת וכן לע״ז כטשתחוה שנראה ויטלם ישוח לא ע״ז בפני ד מעותיו
 כשוחה ונראה הואיל רצועות, להתיר אלא לע״ז תשתחוה שלא סנדל רצועות והתר עצמך כפוף ויאמרו ע״ן לפני ויעמידוהו רוצה
 מכוון וגוי בפרהסיא אבל בצינעא ה״ט יהרג, ואל יעבור ה וש״ד ג״ע טע״ז חוץ עברות ע״כ שמד בשעת שלא ודאטרינן לע״ו.

 היא כלו׳ הויא, עולם קרקע א׳ אביי ומשני ו הוי בפרהסיא אסתר והא דפריך טהא כדטוכח דמי שמד כשעת דת על להעבירו
 עכו״ם אם שאני, עצמן הנאת אמר ורבא מעשה, לעשות שואלין אם אלא יהרג נאמר ולא עושה כופה ואחר מעשה עשתה לא

 לישראל א״ל גוי דאטר לטעמי׳ ואודא וש״ד ג״ע טע״ו חוץ נפשו למסור א״צ נטי בפרהסיא ע״ד, להעבירו ולא להנאתו עושה
 ע״ד, להעבירו דמתכוין לנהרא, שדי ליקטליה, ולא אספסתא ליקטל לך, קטילנא לאו ואם לחיותא ושדי ז בשבת אספסתא קטול

 ...י הוא טלתא ולא למסור, א״צ עצמן ולהנאת טחלקינן ש״ד וג״ע בע״ו אף ט שאומר ויש ח אספסתא ליקטל ולא ליקטליה
 לא גוים דהני עע״ז, ישראל תימא לא יעבור, יא ודטונקי קואקי כגון ו ע" אפי׳ בפרהסיא אף להנאתו מכוון גוי אם ר״א וט״ש

 ולא הסכנה מ׳ לעלת״ט על ועוברין להו יהיבנן ואנן ע״ז לתשמיש כלים הני טנהון קטבעי אלא ע״ז, יעבד שישראל כלל מכווני
 אשרה מעצי מתרפאין שאין יב בכ״ש כדאי׳ נ׳ למסור צריך וראי טע״ז להגות או ע״ן שיעבד דאונסין היכא אבל דע״ז, מידי עבדינן

 אינהו רבא א״ל הווין, ח׳ איתא ואי׳ ב״ג נצטוו ז״ט על יד דתני׳ ק״ה על מצווה אין וגוי .יג וצנעא עצמו והנאת לאו אלא ליכא והתם
 אדני בבא לעבדך ה׳ יסלח זה לדבר כ׳ עלה? הוי מאי עליהם, נהרגין אף קייטן תוקף בכל ז״ט על שטצווין כלו׳ אביזרייהו וכל
 טו בפרהסיא הא בצנעא הא לי׳ ליטא איתא ואי לשלו׳, לך לו ואמר והשתחויתי, ידי על נשען והוא שטה להשתחוות רימון בית

ונטמאה טכם א׳ לנו תנו עכו״ם שאמרו נשים בתרומות תנן נפשו. להציל ו״ט על לעכור ומותר טו ק״ה על א״ט נוי אלטא

אשכול נחל
 אני, גוי אשת בהדי׳ שאמרה לא פי׳ ולומר להטמין יכולה לענ״ד א וכו׳. אשה ומשני ספ״ד, מפני וח״ל עריות, מפני עמהס אשה
 מספקא אי אפי׳ אותה הורגין ואין אני עכו״ס אמרה כאלו עצמם מטעים שהם כ״כ נכרי׳ ושפה מלבושים ע״י להתנכר יכולה אלא
 לשנויי דל״ג נ׳ ומפרושו וארא שאלחות ג ע״ד. סנהד׳ פרש״י לזה וקרוב רי״ף פי׳ ב לברר. דיכילין מהני לא באיש אבל להו

 סנהד׳ ו וכו׳. חוץ מתרפאין בכל כ״ה פסחים כדאי׳ וא״י יהרג להנאתו מכוון וגוי בצנעא אפי׳ דבאלו ה י״ב. ע״ז ד ערקחא.
 לא יהרג בצנעה דאפי׳ ג״ע מ׳ אבל גוי, לביאת שנלקחה ידעו שבשושן ישראל וכל בפרה׳, הוי מישראל יו״ד דידעי היכא כל ע״ד׳

 נמק״י )כ״כ מרדכי אשת שהיתה ט״ו כמגלה ולא היתה פנויה הכתובי׳ ולפשטות כרת דחייב בערוה אלא ג״ע מקרי דלא פריך,
לאו( אלא ליכא נמי חתנוח ודרך ע״ב ט״ז יבמות חים׳ דאור׳ ולאו ל״ו )ע״ז שם מגזרת אלא אינה לגוי ונבעלה אסר( ישוב ובחום׳

לבהמתי. והאכיל עשב קצור ז הח׳. מדינות ע״כ אלא לחיד ישראל על גזר דלא יהרג, בצינעא ואפי׳ הוי גזרה שעת נחי פריך ולא
להנאת הגוי אס רבא אמר ואפ״ה שמד בשעת ודמוקי יעבר, ואל יהרג אז מלכות ג׳ שעת או בפרהסיא אס היינו ונק״י פרש״י ח

א״צ עצמו, להנאת מכוון גוי אס מ״ח לפרהסיא, צינעא בין בה חלוק דאין נהי שמד, בשעת ש״מ יהרג, ואל יעבר מכוון עצמו
 ע״ד להעבירו מכוון גוי אס עברה כל על יהרג בצנעא אפי׳ דבשמד אלא שחד, לאינו שחד בין חלוק ואין עברות, בשאר נ׳ למסור
 רמב״ס וכ״כ להנאתו, עושה אס ולא ע״ד להעבירו מכוון גוי אס שייך וזה בכך, לבבות להחריך עכו״ס ירגילו שלא רש״י נמ״ש

 יש וכך פרק, באיחו ר״אש בפסקי והטור לרחנ״ס המיוחס השמד ובאגרת סורר בן פ׳ ומלחמות ממאור וכ״ח ס״ג ל״ח נס״הח
 וזולתם. כ״ה ומפסחיס שפיר א״א בשלמא ע״ה מסנה׳ וראיתו מלחמות ע׳ חסר, י המאור. ט כב״ח. ולא הטור לשון לפרש

 ישראל בבתי מחזירין והפרסיים בהם חחחממין וב״א בבית אש תיצת שלא וגחליס נרות על שכופין כלים ופרש וארא, שאלתות יא
 כ״ה. פסחי׳ יב חקחייהו. שרגא שקל חברא י״ז גטין כדאי׳ ע״ז מבית חוץ בלילה אש מניחין שלא ע״ז ומוליכיןלבית האש ולוקחים

 לאוי לענין חולק פ״ב יומא תי״כ ובעל יו״ד ס״ק וש״ך וענמק״י יהרג לאו אאסור אפי׳ אביזרייהו וכל אינהו וש״ד ג״ע דנע״ז יג
 ע״ד דף מקראי דנפקא אסיר נחי בצינעא בישראל אע״ג אסיר, בפרהסיא הול״ל לו הודה לחה טו ע״ד. סנהד׳ יד דעריות.

 אף חוס׳ כמסקנת ידעו ישראל אולי רמון ובבית ב״י בתוך אלא נצטוו לא ק״ה על ב״נ נצטוו אפי׳ כ׳ ב״י בתוך ק״ה דגבי כיון מיהו
 שחעתא דההיא מרי׳ לרבא אפי׳ לדייק בעי דש״ס אפשר ולענ״ד אסור. בפרה' דהול״ל קשי׳ ח״ח חציוה, ב״נ אין בצינעא ניחא אי

 שתוף על א״ח גוי ר״ן בשם קנ״ו א״ח ש״ע למ״ש לי קשה טו שס. וער״אש וא״י יעבר בצינעא ישראל אפי׳ כר״יש נ״ד בע״ז וס״ל
 בע״ז כלל האמין שלא שקר דבר שעושה יסלח לזאת וח״ש אסור עביד לא לע״ז נמי שמשתחוה אף בה׳ שהאמין חנעמן ראי׳ מאי

 מכוון הנכרי שאין ב׳ בכורות חיס׳ וכונח השתוף, על מציוה דגוי האחרוני׳ כדעת ברור ודאי אלא בשלו׳? לך הנביא אמר ושפיר
 א״ח גוי אבל לבדו לה׳ מבלתי וד״א ש״ש להשתתף אסור ובישראל קחכון, לאלהוח לא שלו קדשים שמזכיר ומה שחים לבורא אלא

 שחים, בבורא מאמין גס אי בע״ז חותר גוי עור לפני מאי לעלת״ח משוס אידס ביוס ל״ול אסור וי״ו ע״ז אחרו איך ותו זה. על
 נ״ו. סנהדרין שציין במ״א וראיתי י״ד. כדאי׳ מפקדינן לא דלפני דאלפני אסרינן לא חששא האי משוס לבדה שעובדה דחיישינן ואי

 שעשה טי התם ח״ד ואיכא השחוף, על חחיתין ישראל וב״ד חוזהרין, ב״נ ממיתים ישראל של שב״ד דברים שם דאי׳ למאי כונחו נ׳
 אף שע״ז אורחא לא ע״ז פרש״י דאורחא מידי מ״ח ובדף בשתוף, לעובדה מצי אכתי ואחאי חייב, לה השתחוה שלא אע״פי ע״ז

 לדורותיכם, והלאה הי צוה אשר היום למן ח׳ דבהוריות השתיף על נצטוו שלא ראי׳ שמביא וראיתי .בשחוף אפשר הא אסור, לב״נ
 ב״נ שנצטיו נחצות דע״ז וכיון מרה. דליתח ומסיק תנכי קודם במרה נצטוו מצית יו״ד ופריך ע״ז, זה בחחלה שנאמרה מצוה איזה

 ח׳ דאינו כיון מיירי לא לב״נ ע״ז ממצית ודאי אנא הוא, ראשון צווי ודאי א״כ נ״ו, סנהד׳ ע״ז, אלא צו אין אלקי׳ ה' חויצו ולמדנו
ביד אלינס ה׳ ציה אשר הקרא וחחלת חשתעי, ישראל לדורות שנאמרו מחצות לדורותיכם אצה״ו דקרא ראי׳, ולאו השתוף. טל

חשה



ע״ז. הלכות האשכול, ספר 120
 בהן ופגעו מהלכים ב״א עלה תני׳ ובירושלמי מישראל, אחת נפש להם ימסרו ולא כולם יטמאו א׳ כולכם מטמאץ אנו לאו ואם
 בכרי בן כשבע א׳ להם ייחדוהו א/ ימסרו ואל נהרגין כולם כולכם, הורגין אנו לאו אם אותו ונהרוג א׳ לנו הנו ואמרו גוים

, . . ב ח״ט שאינו אף אמר ור״יו ב״ב כשבע ט׳ שחייב והוא אמר ר״ל אותו, ימסרו
 לבנים תאני׳ פי׳ שוח, ובנות דארוא, פירא פי׳ אצטרובלין, קבעי, להקרבה דמסתמא להם למכור אסור ג דברי'■ אלו
 לאחרים מנייהו ודטזבן בעי, דלסחורה מנין ג׳ של חבילה להם טוכרין אבל זכה, ולבונה להקריב, דרכם שכך עוקציהן עם

 כשואל לבן תרנגול להם למכור אסור ד. חיישינן כה״ג ישראל גבי אבל ל״מ, דלפני אלפני מקפדיגן, עוד דאלפני ל״ח להקטיר
 סתם אמר ואם אסור ה התרנגלים בין מוכרו אפי׳ לבן שהזכיר כיון לוקח אני הלבן וזה השחור זה אמר אפי׳ למי, לבן תרנגול

 לבן תרנגל שואל אם אפי' חסר. טקריבין שאין ו לו ומוכר אצבעו קוטע לבן לו למכור שרוצה ובזמן לבן. לו מוכר תרנגול,
 אסור, לע״ז שהוא פרש ואם לו למכור מותר סתמי דברי׳ כל ושאר לערוטי, דחיישינן שלם, לו ליתן מותר אי אפשט לא קטוע
 דגזרו למכור שלא ט״ש מוכרין, לגוי דקה בהמה למכור שנהגו מקום בזול. לי׳ דליתבי היכא כי כן שאומר אטרינן דלא קט״ל
 דנעשית שלו בבהמה ל״ח דלרביעה נהי ושבורין, שלמים וסייחים עגלים גסה בהמה להם טוכרין אין ובכ״ט א״ט, ז גסה ב׳ אטו

 לאוגורי נטי דאתי ושאלה, שכירות משום גזרה קני׳, דזבנה כיון אע״ג בשבת, בהם מלאכה הגוי שיעשה היישינן ח, עי״כ עקרה
 גורה מכרה אם ותו קני׳ לא ושאלה דשכירות ט בהמתו אשביתת ישראל עבר בשבת ט׳ בה עביד וכי לגוי בהמת־ לשאולי או

 אחר מחמר לי׳ והוי טחטתי׳ ואזלה לקליה ושמעה נסייר. תא ליה ואמר שבת ערב לבי־׳הש סמוך מזבנה דזמנין נסיוני משום
 יא בירושלמי וכט״ש בהמה שביתת ט׳ דעבר דלישראל קליא ע״י שלא אף בנסיוני אזלית אי נטי קאמר דלא והא י בשבת בהמתו

 נסיוני משום דאי סרסור ע״י חמרא לובוני שרי אדא ר׳ יב דאטרינן ב׳ שביתת מ׳ ל״ח מהמר חשש דליכא היכא לבבלי דס״ל
 ב׳ לשביתת חייש דלא וטעם מוגיר, לא דידי׳ דלאו כיון ושכירות, שאלה משום ואי יג, לקליא ידעה לא בשבת טעינה שהולכת

 עם הבהמה הליכת בשעת רגעים איזה אלא עובר אץ זה בנסיון וגם בע״ש חשכה קודם מעט וינסה שימכר דרחוק נסיוני גבי
ובפ׳ טו. בנסיוני יותר חששו להכי ב׳ דשביתת ועשה יחמר שלא דגופי׳ לאו דאיכא ב׳ אחר דטחטר כיון אבל יד, הטשוי

השולח
אשכול נחל

 הגוי אף דידך׳ דדמא סזית מאי מסברא בישראל דלמדנו ש״ד כ׳ דרכים בפ׳ הרא׳. לאדם שנאמר ממה מיירי ולא משה,
 דטומאה ונ״ל דריב״ל. ומעונדא הברייתא ל׳ כפשטות בעינן דחרתי ל כר" הכריע רמב״ס ב פ״ס. א חולק. וב״ש וא״י, יהרג
 למסור, מיתר טמאה כבר היתה אס בירוש׳ אמר זו לפלוגחא קודם מיהו וייסדוה. טמאה שהיתה תרתי נמי ובעינן למיתה שוה

 נסית לא ואכתי מותר, ט׳ כבר היתה אס סתמא אמר ברישא דירוש׳ וני טמאה? שכבר אף שאיהר הרשב״א על דג״מר ותמה
 רשב״א של ופסקו תרתי בעינן לר״ל בט־מאה ה״ה ייסדוהו וגס מיתה סייב בעינן לר״ל מייתי הכי דבתר וכיון ור״ל. דר״י לפליגתא

 איכא אי דל״ש וי״ג י״א תוס׳ ומ״ש ב״ח, צער והאיכא ו במתני׳. כר״י דלא ה ארבא. האי מ׳ פססים ד י״ד. ג כרמב״ס.
 למ״ש ודומה ב״ס צער בדין כאן איירי לס דמתני׳ או צער, דליכא בסס שקוטע וי״ל כאן. ל״ש תקלה להסיר או ישראל לכבוד
 איך וכ״ח דהכא, במתני׳ וה״נ ל״ע, אסיר לענין שבח בהל׳ נסית דלא נ״ע זאיכא אף ומותר פטור בע״הב שבת ריש ר״אש

 משוס הטעם כ׳ וכאן ורע״ב, נ״ג פססים רש״י ז לו. ליחן דרשאי קטוע תרנגל לי שיש היכא נ״מ אסיר, בה שיש תקנה אשמועינן
 בהמתו ישראל שיעמיד סשש מ׳ כתב והר״ן ■שלו, בבהמה לרביעה ל״ס בהמתו על סס נכרי במסקנא אבל להו״א, וזה רביעה

 והוי דשכירות רסוק מסשש עצמו שזה גסה, מכירת אטו הטעס על תמה קנ״א וש״ך נסשד ישראל בהמת ועל נכרי של בפינדקאות
 על שסשודין במקוס שגזרו טעס ש״ך ומ״ש בדקה, וה״נ ראוין אטו למ׳ ראויס שאיו שבורין למכור נמי אוסרי׳ במתני׳ ולק״מ ג״לג, דקה

 יעמיד שמא מוכרין אין שסשודין במקוס ר״ן לפי׳ כונתי ואפשר דסס, סיישינן דלא מסקינן בהמה לו מוכר דאס הבנתי לא רביעה,
 מעמידין אין וחני פסיק קא קנ״ג בסי׳ ש״ע על קשה לפ״ז אבל רביעה, על נסשדו לא שמוכרין ובמקום ישראל, בהמת נפונדקאותיהס

 אבל לא. והני להעמדה, סששי הני לומר ודוסק במנהג, מכירה תלי קנ״א ובסי׳ סשודין נכ״מ מ׳ במקום, הלה ולא ש״ג בפונדקאית
 ובמקום ש״ג, בפונדקאות א״מ לרביעה דסוששין במקום דוקא ולס״ד כ״כ, דגמ' בס״ד לרביעה דסייש טעם ותום׳ רש"י מ״ש האמת

 שלא מנהג טעם ואין ישראל בבהמת לרביעה דסייבינן אסור לכ״ע בפונדקאות להעמיד למסקנא אבל מוחר, נמי להעמיד במוכרין,
 וגזרה גסה אטו דקה דגזרו ה״ט אלא במנהג, תלי׳ לא כזו סששא ותו מקום, בשיס נרמז צא דזה ש״ג, בפונד׳ יעמיד שמא למכור

 ראי׳ ועוד מהרש״א. כפי׳ אמר ד״ה מחיס׳ וכ״מ גסה, א״מ ובכ״מ א״מ למכור שלא שנהגי מקום דמסייס במתני׳ מפירש זו
 דסששו י״ל ומהרש״א( )עחוס׳ כ״ג דף לרבינא מיהו ע״ב. כ״ב כדאי׳ נמי בע־פית רביעה סשש מ׳ ואי מוכרין בכ״מ דעופות
 בבהמת אבל וכו׳, סס על סמכו ואסרי׳ דקה, למכיר שלא נהגו מקומות להני בהמתו על סס על סמכו ולא בשלו אף לרביעה

 רביעה ע״י נעקרת ודאי ג׳ מבת דפסית כ״ד דף לר״יו י״ל וכן במנהג. תלי לא בפונד׳ העמדה אסור לכן סס, לא לכי׳ע ישראל
 דלא ס״ל שמוכרין ובמ׳ ודאי׳ נעקרת דאין כיון צה רבע ג׳ בח דכשחהא לרביעה סיישינן מיכרין שאין במקים י״ל א״כ ספק ג׳ ובת

 בדקה דנהגו ורבנו ורע״ב כרש״י העקר לכן ער״אש, בהא כרבינא ולא כר״יו לא הלכחא לית באמת אבל הפסד. לספק נפשי׳ נסיח
 בהמתך. וכל וגו׳ מלאכה כל ל״ת נלאו עבר פרש״י ט ע״ב. כ״ב בשרם, שמכסים שרובעס למיסש ליכא נמי וזכרי׳ ה גסה. אטו

 שורך, ינוס למען עשה אלא ליכא נ׳ שביתת אבל מסמר, והיינו הבהמה עם בשותפות מ׳ ישראל בעישה דקרא אי׳ קנ״ד בשבח
 בסובין יא מסמתי׳. ואזלית משוי, עם הולכת כיצד לנסיתה כמי יבקש מכירה בשעת י הרמב״ס. לד׳ שבת דהל׳ פ״כ ה״ה וכ״פ

 ט״ו. יב בשבח. עמש מ' שעשה נמצא שבח אסר לו ומסזירה לנסיון מכירה גמר קודם לגוי הבהמה דמסר זמנין שפרש
 ושכירות בשאלה יד אסרינן• לא דלקמן מטעם ודאי אצא ׳?3 אשביתוח ועבר לנסיון הולכת ח״מ מקילו הולכת אין אס אף וקשה יג

 ממקסו, גוי שיסזיר שירא הקנין לאסר נקולו יסמר ישראל אך הגף, קנאה שכבר מיירי דהנל כ׳ ר״ן אבל טו ת־ס׳. היום כל זה אסור
ודנקט הוא, דגופי׳ דאסורא אסור, שלו אינה אפי׳ בהמה אסר מסמר אבל היא, גוי של מכירה דאסר ליכא ב׳ שביתת משוס ולכך

 אסר



181 ע״ז. הלכות האשכול, ספר
 האי טגבינן דלא הגר״יצ וב׳ ג. הרבה קנסו דשכיח ומשוס ב בדמיו מאה עד אותו קונסין לנוי נסה בהמה המוכר א השולח

סטוכין בעינן באורייתא דכתיבי קנסא ודאי ידענא, לא דטלתא טעטא בבבל. קנסא מנבינן דלא בח״ל ולא בא״י אלא קנסא
וחי עומד דלרכיבה ח׳ שחייב ט׳ עושה שאינה סוס למכור מתיר בתירא בן ד. יגבו לא למה גדר לגדור דרבנן קנסא האי אבל

חנא״ע, ח״וע בבהמה אפי׳ דס״ל לעופות מיוחד בסוס אף מתיר דב״ב ט׳ ה המצניע ובם׳ כב״ב. הלכה ואר״יו עצטו, את נושא
דרבנן הוא, בעלמא דרחיה י״ל מיהו פליגי. לעופות עומד בסוס אלא דהנא״ע, טודי דבאדם לרכיבה, עומד בסוס ל״פ ורבנן
 נטי לב״ב עופות לישא בעומד אבל ב״ב מתיר ובהנהו אדם לרכיבת סוסי׳ וסתם בסוסים הבא אסרו שהרי פליגי, נטי באדם
 ט" ובנה. לשחיטה איטור אמר לגוי פרה ובן הונא ר' ז, וכו׳ נסיוני משום דאי ספסירא אגב לזבוני שרי אדא ר׳ ו. אסור
 לשחיטה דלאו טמאה בבהמה א״נ למלאכה, בהדי׳ דאטר מתני׳ ואיירי למלאכה, דקבעי היכא אלא ונסיוני שכירות ט׳ גורו דלא

 דחוי דטאן לאסור, הוצרכו נטי שכורים טהנהו, שלטי׳ דאסרו וכיון לט׳, לגדל קונה ודאי דהנהו דאסרו וסייחי׳ ועגלים קיימא,
 לחכי אחרת טבהטה למלאכה יותר דראוי דליכחש לי׳ משהו ודאי ח פטום ושור שבור. נעשה הגוי ואצל לו מכר שלטים סבר

 בעגלי׳ הב״ע שחוטה? אלא מוכר אין ורט״א ושוחט לשחוט ע״ט בהמה לו מוכר ט דתני׳ והא למלאכה, לי׳ דקבעו חיישינן
 לא י ור״ה ברור, היתר ואין בהמות מיני כל לגוים למכור נהגו ובז״הז להתנות. צריך להכי קבעי, למלאכה דלגדלם וסייחים

 ,הגאוני ובתשו׳ אסור. ובסתם ובנה לודלש׳ נראה ,הי לא אם פרה ובן לא נטי הונא דרב וב׳ זבנה דלשחיטה ביודע אלא התיר
 לשחיטה איטור דטקיל דר״ה שכ׳ ויש ימכרו. לא אם ויפסידו לעמוד יכולין ר״הצ שאין לפי היתר הנוהגי׳ ביד יא טיחו לא

 לשחטה שיכול מפני חשוד לישראל בשביעית חורשת פרה למכור מתיר דב״ה יב דשביעית אטתני' עצמו וסמך אטתני׳ פליג זבנה
 ותו יג. בעי דלטלאכה נודע שלא זטן כל לגוי למכור מותר הלכך תלינן להתירא לטיתלי דאיכא היכא כל בשטעתין ר״א ומסיק

 ונסיוני. שאלה שכירות אסור על יעבור שטא לגוי, לטכור חשוד לישראל למכור אסור כך לגוי למכור שאסור כשם בגט׳ אי׳
לא, נ׳ אצל נקבות ואפי׳ להו, דרבעו לא, ז׳ אצל זכרים אפי׳ להרבעה דחיישינן ש״ג בפונדקאות בהמה מעמידי׳ אין ח״ר

ם תו " אשכול נחל

 דוקא דא״א זה ומוכים איכא, מתמר א׳ בקולו והולכת דנכרי אי אף אבל קולו, שמכרת היא בהמתו דמסתחא בהמתו, ארור
 שביתת מ׳ עיבר לקולו שמעה לא אפי׳ שלו הבהמה אס אסורא, מאי קנ״ד, שבת מלקות, בו שאין כיון מתמר, דין בטלת בבהמתו

 תי״ט וכ״כ מתמר הוי לקולו כשהלכה שביתתה, עליו שאין תברו בבהמת ודאי אלא אסור, אין לקולו שמעה אפי׳ שלו אינה ואי ב׳,
 שניחן משוס לוקין דאין והא ב׳, דשביתח עשה ועוד לאו איכא בחתחר דידי׳ בבהמה דאף ,,ארי לא הא משוס ואי פ״ד, פסתי׳

 לעשה שניתק ל״ח טל ולא עשה על מכפרת לבדה חשובה פ״ו יומא כר״יש דפסק דתשובה ופ״א יומא סוף רמב״ס ועפ״ח צאמב״ד
 פסול שנלאמב״ד לאו על דעונר הוכית ל״ד סי׳ ובחומיס שנלאמב״ד. דחתמר לאו על לא ולדעתי ע״ב י״ב שבועות חוס׳ וכ״כ

 כמה מצינו לר״ן ח״ק לוקין שאין קל ל״ת דמתמר ל״ת אי אפי׳ ועוד בהמתו שביתת על כשעבר ולא פסול, במתמר א״כ לעדות,
 לשמור לוקין; ואין בל״ת עובר בלב שוכת וגס בפה זוכר אינו ואס עשה בפה עמלק זכירת כמו לוקין ואין ל״ת שהוסיף עשה

 הלא תברו בבהמת מתמר אפשר איך חמה הרמ״ז גס לוקין. ואין עול״ת משקולות לצדק לוקין; ואין ול״ת עשה מקדש משמרת
 ע״ד לכבות הבא קטן במכיל׳: ולמדנו בנך אצל כ׳ דהא אסור( דלכ״ע שירך בבכור ל״ח )כמו בהווה דבר ול״ל ובהמתך אתה כ׳

 נסיוני משוס דאי לזבוני, שרי דספסרא אידא אי׳ דבגח׳ לר״ן ראי׳ קצת ומצאתי קי״ד. יבמות למתוח תייב אין אתר אבל אביו,
 אסור. מיהו מדרבנן אסור אין מדאור׳ אי דאף לפרק ויש שלו? שאינה בחתחר אסור קעביד לא ידעה אפי׳ וקשה לקלא, ידעה לא

 משוס דוקא משמע במקצת, קני׳ דשכירות ת״ת בשבח אתריה ומתמר מנכרי בהמה שכר אס כ׳ שראב״י דע״ז פ״ק בהג״א מ׳ שוב
 חייב(. דאינו קנ״ד בשבת ור״יו כרבא דקיי״לן חמוה ת״ת ח״ש )מיהו היא דידי' דלאו כיון מתמר ח׳ אסור לא בלא״ה אבל דקני׳

 גס כל״ק פ׳ ורמב״ס בדמיו עשרה עד אלא קנסו לא לגוי רבו שחכר דעבד ג מגוי. לקנותה לחזור שצריך ב מ״ד. גטין א
 ור״ן בשבח ומאירי נ״ג ופסתיס הכא רש״י וכ״כ ו צ״ד. שבת ה עליו. חמה בגטין הר״אש גס ד בדמיו. עשרה עד בבהמה

 לא בעופות דרבא אוקיחתא חייתי לא ולכך נא״ע, אין אדס אפי׳ לרבנן דס״ל צ״ד( שס חוס׳ )והרגישו קמ״א שבת מ׳ שכן ורמ״ז
 דוקא לב״ב אמרת ואת חי בכל ס״ל ר״נ והא תנא״ע, ד״א אחרו נתן ור׳ ב״ב צ״ד שבת ר״יו דאמר והא בפסתיס. ולא הכא

 א״ר פ״ה ביצה שבירוש׳ ראי׳ ויש כר״נ. ב״ב ס״ל לא ב״ת שאר לענין אבל ד״א, אמרו נא״ע תי ששוס ס״ל דלא רבנן לגבי באדס?
 באדס דאפי׳ רבנן דאיכא ש״ח אדאור', ועבר בר״ה גס ירכב בביתו רוכב שאס ב׳ שביתת על דחצווה טעמא קאמר בהמה ע״ג

 בשאר כר״נ דלא פסקינן ואנן כר״נ הלכה קמ״א שבת רבא דקאחר בזה ומיושב ש״ה, בסי׳ ב״י לדותק א״צ ועפי״ז תנא״ע ס״ל לא
 בהא רבא כיון פליגי באדס אף רבנן א״א אבל באדם, דמודי כרבנן הול״ל אדס, לענין כר״נ הלכה למימר רבא בעי ואי ב״ח,

בעומד אלא נא״ע דתי למכור מותר דלכ״ע לרכיבה עומד בסוס ורבנן ב״ב דל״פ כ׳ בפ״ח רחב״ס אבל אדס. לענין כר״נ דהלכה
גרסו. ראשוני׳ שכל דל״ג ול״ל כב״ב? הלכה אר״יו בהדי׳ תמה ותי״ט כב״ב. הלכה ואין נא״ע אין ב״ת שאר רבנן דס״ל לעופות

 תורח משוס י״ו דף כרבי טעחייהו דלחא תנא״ע דאין משוס בסוס דאסרו דרבנן טעס בשבח לרבא מנ״ל הקשו ע״ב י״ר וחוס׳
דרבנן טעס בירוש׳ שכן נעשה מ׳ ואז בשבח בריחים מטתינו יזקין שאס דרבי ב׳ כטעס טעמיהו דלחא הול״ל ועדיפא זיין, כלי

ולפ״ז דרבי. טעמי לב׳ ליתא וזה מכר. בשעת הוא האסור ח׳ בהמה, שאר עס סוס מדכיילו מיושב ובחרוצס וכו׳. לכשיזקין
 הברייחא על והשתא שרי. הכל ולב״ב לעופוח, עומד אלא אסיר לא ולרבנן אסיר, סוס כל לרבי ט״ז חוס׳ כח״ש מחלוקת ג׳

 ס כמי את ב״ב דפליג בהא אבל למכור, מותר סוס וסתם דרבי, טעמי ב׳ הני דליחא כב״ב הלכה אר״יו שפיר וב״ב רבי דפליגי ט״ו
 הביאו. לעיל ן החיים. בעץ כן ומצאתי הרמב״ם פ׳ ומיושב כרבנן הלכה בהאי לעופות, ואסרו לרכיבה בסוס נמי דמחירין דחתני׳

 פ״ה* יב זה. להיתר ראיות איחור ד״ה עץ וחים׳ צ״ב סי׳ קדמוני׳ גאונים תשו׳ יא ער״אש. גאון י חוס. וכן כ׳, ט י״ו. ח
שידיעינן דנעו ע״ב כ׳ בדף ור״י אר״מ נחי סולק ור״ה קאי, דמכילתין אמתני׳ דגח׳ וטרי׳ דשקלא וצ״ל יג ע״ב. ט״ו הש״ס הביאה
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 ושלא תעקר שלא חם שלו על בהטות לי׳ אי׳ אפי' דישראל. בהטה ורבע לה טשכח דלא וזטנין חבריהם נשי אצל כצויין דגוים

 עטהם טתלוין ואץ עטהם מתיחדין ואץ ב. .. ובעופות שלהם לרועה בהמה טוסרין ואין א, וב׳ בהטה לכל שטתאוה ועוד תכחיש
 בהמות טרביעת עצמן מונעים דהאידנא גוים אצל ב׳ מעטידין בזמננו — . . ג ללמדו תנוק להם טוסרין ואין ש"ד על דחשודין
 דלא כרבנן ה פרת ר׳ מוקי לקרבן בהמות הגוים טן לוקחין דברייתא דאטרי טרבותא ואיכא וטרתתי, ד העושים ומכין ועונשין

 רבנן דל״פ אחרינא שנויי דאיכא אע״ג כר״א לר׳ דחייש ומתני׳ מתירין וחכמי׳ מגוי א״נ חטאת פרת רא״א דתנן לרביעה חיישי
 דלרבנן סבירא כר״ם אלטא טרבינא, טפי דקשיש אע״ג בסוף ודר״ם ברישא דרבינא אוקיטתא תלמודא דסתם ר״א מדנקט אטתני/

 רב אטר א״רח — ו. סדר אין סדרי תרי וכ״ש מסכתי דבתרי מחלוקת, ואח״ב סתם דהוי לטדיק ליכא טהא מיהו לרביעה, ל״ח
 ולא זיין להם טוכרין אין תני׳ בטנהגא. תלי׳ ולא לגוי למכרה שאסור למכירה ולא ז לפירכום דקה כבהמה דינה גסה חיה
 גרדום, ט, בסילקי עטהם בונץ אין )חסר(. עילוון דטגני מזבנינן והאידנא להם. למכור החשוד לישראל ולא ח זיין כלי

 ע״ו שטעטידין מקום פי׳ לכיפה, הגיע יא דיטוסיאות עטהם בונין אבל אנשים, טשם וטשליכין שדוחפין ובימה ר איצטדייא
 יג טיד נאסרת גוי של דע״ז אע״ג טותר, בנה אם עצמה בע״ז אפי׳ יב ואטרינן מותר שכרו בנה ואם לבנות אסור במרחצאות

 ואכתי מכושות טשאר שכרו דנוטל ש״פ, שכר לית בדידי׳ האחרון, יד מכוש ע״י2 כשנגמרה ע״ז נקראת מאימתי שנעבדה, קודם אפי׳
 בנה אם עצמה בע״ז אפי׳ הביא לא הגר״יצ טו. האחרון מכוש קודם שכירות בכל וזוכה ט״וע לשכירות ישנה דקיי״לן ע״ז, לאו

 שכרו ביניהם יי״ג של חביות ונמצא ..ין דאטרינן טהא אסור שכרו בנה אם עצמה דבע״ז ראי׳ מביאי׳ ויש ..טן דבירושל׳ מותר,
 העביר דלא כמה כל פרוטו׳ ק׳ ואתן ק׳ העבר דאטר דכיון המלח, לים פרוטה חד לישדי טהני ולא אסור, כולם שכר פי׳ אסור,
 שכרו כל שתלה לטימר וליכא פ׳, שוה שאינו ועוד לעשות יכול אדם וכל טרחא בי׳ לית אחרון מכוש דמי לא יהיב? לא כולהו
 נתן לא יי״ג חבית העביר לא אי אטרינן שפיר פ׳, שוה ושכרו טרחא יש חבית בהעברת התם אבל ש״פ, בי׳ דלי׳ קל בדבר
 בכלל שהוא לן וחזי טקילין. יש לע״ז בהם לשטש לקנותם הכוטרים ורוצים אדם בני לשאר תחלה שנעשו טלבושין — יח שכרו

 הבטה לכסות שקונין ידועי׳ ובגדים שרי, לע״ז בפרוש מזכיר אין שאם אסור, ופרושן מותר סתמן הדברי׳ כל ושאר יט דתנן טה
 הגה כ ב״ד חנינא ר׳ )גליון: להם למכור ומותר הכלל בזה ליתנהו לכוטרין אלא לבמה נעשים שאין בגדים אבל להחמיר! יש

 אני כא בפסחים כד׳ אותיותיו בד׳ אף ואפור בפרהסיא, כן לעשות הול״ל לא ט״ט עשה דלהתלטד אע״ג ואיענש באותיותיו השם
כב(. לע״הב א״לח באותיותיו הוגה אומר א״ש עלה טדטייתי אותיות בט״ב שהוגה כ׳ והגאון בא״ד. ונקרא בי״ה נכתב

אשכול נחל
 על מוזהר דברי ל״ע משום וכ״ב ט״ו א זה. בדבר וב״ה ב״ש נמלקו דלא דס״ל צ״ל ור״י ולר״מ בת״ח, ח׳ וכך בעי, דלשחיטה

 דבכותייס לה קחני סיפא משוס ג עופות. הזכיר לא קנ״ג בש״ע ט״ב, כ״ב דחוששין בגמ' מסיק נמי צ״ל ב נ״ז. סנהד׳ הרבעה
 חוס׳כ״ב. וכ״כ כ״ג ה הרביעה. על שח׳ מפני טעמא אי׳ כ״ב דחחני׳ כיון כוללת גזרה שאין ד למינוח. חיישינן ולא מוחר הכל

 פסחי׳ בר״אש כן א״ס סדרי בחרי )ומ״ש רבנו נוסח ע״פ דבריהם להגיה וצריך ומהרש״א ער״אש וסחס ממחלוקת חום׳ ומ״ש ו
 בימי הוא קדמון רבינא דלמא ראיתם על להשיב ואין ע״ב( פ״א שבח ועחוס׳ ה׳ פ״ז חמורה ב׳ פ״ט סנהדרין ועתי״ט ג׳ סי׳ פ״ב

 רבא מקדים ל״ז בחולין י״ל בסוף ר״ס מדחייתי בראיחס אבל ר״יו בימי שהי׳ טפי קשיש ר״פ דמ״מ מ״ח חולין חוס׳ כמ״ש יוסף ר׳
 שם בגמ׳ .28 וע׳ י״ו, ז הלכה. לאוריי למימר ליכא ושם ט״ב ד׳ ב״מ חום׳ כמ״ש בברייתא וכן לרבא, יצחק נר ר״נ ול״ח לר״יו,

 וכו; חיה דרב משמי׳ חחא א״ר דקאמר אסי ר׳ ואשכח לפירכוס, ד׳ כבהמה ג׳ חיה דרב משמי׳ אחר ב״י לרבה אשכח ר״ז אי׳
 ובשאר אמרה רב לכ״ט נ״מ מאי וחחוה טפרש״י. שמטחא חסחייס ומיני מינך א״ל ב״י, רבה דשמטתא מרי׳ מר ס״ל לא א״ל

 כיון וטוד ד״א? אמרו רב בשס שניהם כאן אבל פרוש או הלכה משניהם יוצא י״ד חגלה פ״ח פסחי׳ הכי דקאחר בש״ס חקומוח
 ונ׳ חמא? ר׳ ר״ז הזכיר לא לחה רב, בשם מחנו ששחט בגמ׳ כדחסיק חמא דרב משמי׳ אמר רבה ודאי חרבה, שמע דר״ז

 דאמר מאן מראשון, ושני משני שמע שלישי אס פרש״י לא חצטאי אמרינן ובחראי קדמאי חתלתא דאחאחרה שחטחא נ״ו דבנזיר
 ר״ז אבל רב, אמר חמא ר׳ בשם זו הלכה לר״ז אמר רבה ודאי ניחא בזה במתני׳. כמשמע והראשון השלישי מזכיר מלחא האי

 הזכיר ולא חמא, ר׳ אמצעי הזכיר אסי שר׳ חמה לכן מרבה, שמע נחי אסי שר׳ סגר ור״ז ורב, רבה אלא להזכיר צריך הי׳ לא
 להזכיר( צריך ב׳ דאיכא )דהיכא ;חמא ר׳ להזכיר אני צריך חחא מר׳ שמעתי אני כפרש״י ש׳ תסתיים ומיני מינך והשיב רבה? כדין
 מקום י ד״נ. לדון גבוה טירה ט״ז ט לזיין. יד בית ח שמעתא. נ״מ א״כ והראשון, השלישי להזכיר אתה צריך מג׳ שמעת ואח

 י״ט. יב עחוס׳. מרחצאות פי׳ הערוך, ג׳ יא לשחוק. ועושין והורגין אנשים עם שורים שמנגחין ומקום ד״נ, על בו שחווכחין
 אין גמר ועל שלה גמר על זו מלקוח דע״ז, פ״ז רמב״ס לוקה, לגוי ע״ז העושה דישראל אע״ג טו קורנום. חכח יד נ״ט. יג

 ל״ק להכי פשוט, אינו זה דין נמצא אסיר, שכרו בכיפה אפי׳ וס״ל אלעזר אר׳ מנא רב פליג דשם שכונתו אפשר טו שכר. מקבל
 ס״ה בע״ז צ״ל יו קמ״ג. הש״ך כתרץ דאסר ר״א מודה עצמה בע״ז די״ל עצמה, בע״ז לה וחוקי פשיטא ר״א על בנלי קושי׳

 אמר אי לפ״ז כ׳ ר״ן אבל כרשב״א, רבנו ות׳ השוכר פ׳ בר״ן זו קושי׳ יח פרוטות. בק׳ חביות ק׳ לי העבר לישראל גוי אחר אי
 חלוק, יש אכתי בתרוצו רבנו שהוסיף למה אבל מותר, שכר יי״נ חבית בהעברת פרוטה דלית פרוטות בנו״ן חביות ק׳ העבר
 עשה לא ואלו עושהו אדם וכל טרחא אין אחרון מכוש אבל שכר לו יחן לא להעבירו בעינא לא אחר ואי טרחא, איכא בחנית

 על הכונה ק״א סנהד ושס כב נו״ן. כא י״ח. כ י״ג. יט ז׳. קל״ג, ש״ך השיג ויפה מכוש ד״ה כאן חחים׳ וכ״מ לי, מנכה חינו
 א׳ במ״ב דורשו הוגה ופי׳ כ״כ( נענש אינו בל״הק אבל לע״ז בלשין דוקא הוסיף )ובסנהדרין וכאן שס רש״י כמ״ם אותיות מ״ב

 נראה ה״א סוף בחלק סנהד׳ בירוש׳ אבל אותיות. בד׳ בהוגה ח״לעב לו יהא שלא לי׳ מסתבר דלא וג׳ שחפץ, חה בו לעשות
 שאין באלו הביא לא תשובה ובהל׳ אותיות. בד׳ במקדש מזכירו כ׳ חפלה פי״ד ר״מ וכן כאן כחיס׳ איירי ד׳ בבן בהוגה דא״ש
הי׳ לא להחלחד אפי׳ בכך עולמו אבד דאי ס״ל, כת״ק נחי ב״ת חנינא ור׳ א״ש, על חולק ח״ק דס״ל נ״ל (השס הוגה ח״לעה להם

עושה
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כר״ט טשיקצץ, הוא טוכר אבל בקרקע, חני' להם תתן לא תחנם לא רב' א לקרקע בטחובר בא״י להם מוכרין אץ

נאה כטה לוטר חן להם חתן לא תחנם לא ר״א ב. כר״ט במתני׳ סתם רבי לקוץ ע״ט ומתיר פליג דר״י אע״ג בברייתא/
 אומות, בו׳ ברית לת״ל תחרימם החרם דקרא דרישא אע״ג בגט/ כדאי׳ ש״ט וכולהו חנם מתנת להם תתן לא ד״א זה, עכו״ם

 בז׳ דאטר דכיון נטי אוטות שאר על קאי ע״כ תחנם לא חיום, עם ברית כרת ש׳ שהרי אומות בשאר א״ת לא ברית וכריתות
טתנת ולא בא״י חני׳ להם ל״ת תחנם לא הוהיר למאי אחרת, למדינה ילכו אם ברית ולת״ל בא״י, ישארו אם ת׳ החרם אומות
מכור או אבת״ו לגר נבלה כל לי־ת תני׳ קמוהר. אומות שאר על תחנם לא ודאי אלא ועומד! מצווה להמיתם אפי׳ בא״י חנם,
 ודוקא ג, ב״נ ז״ט ששומר תושב גר והיינו לרחיותו מציוה אתה דגר דנכרי למכירה דגר נתינה ולהקדים ככתבן דברי׳ לנכרי
 שיפסיד, א״ת לא לגוי למכרה גדול ריוח לו יש אם אבל מוכרה, אינו אם לישראל כ״כ הפסד ואין מעט אלא שוה שאינה נבלה
 שנ׳ כ״ב שכר מקפח קב״ה שאין ללמדך לכלב, שהטרפה ד ממנו מכובד שכלב ללמדך ואמרו ת״א לכלב א״ת בטרפות תדע

 ר״י מתיר אי בגט׳ אבעי׳ . . ה ואפלוגתא ויפסיד. לכלב שיתן למכרה מנה שוה הטרפה אם ם״ד וכי כלב, יחרץ לא ולכב״י
 ופשיט לה משהו דלטא דברשותי׳ כיון בהמה אבל קיים ישראל דברשות משהו מצי לא באילן דלמא לשחוט ע״ט בהמה למכור

 טהני דלא טכ״ש לקוץ צריך באילן אפי׳ כר״ט מק דפ כיון לן, חזי לא וטעטא הגר״יצ. והביאה לשחוט, ע״ט דמתיר מברייתא
 אבל מכירה אטו ול״ג טשכירין בא״י אומר ר״יו דר״ט, בא"י לגוי בתים טשכירין אין — . . ו באילן דוקא ואפשר ע״ט? בבהמה

 ממעשר, לה מפקע דקא ועוד בקרקע! חני׳ להם חתן לא תחנם לא אסורא, תרתי דבטכירה מכירה אטו דגורינן שדות לא
 ובלבד יוסף א״ר כר״יו. והלכה ושדות בתים טוכרין ובח״ל ח מוברין לא אבל שדות וטשכירין בתים להם מוכרין ן ובסוריא

 ע״ו שמכניס מפני לאוצר אלא י דירה לבית לא להשכיר, שאמרו במקום אף — . . ט שכונה אין תנא שכונה, יעשנה שלא
 מרחצו ישכיר לא רשבג״א ותניא שטו, על שנקרא מפני מרחץ לו ישכיר לא ובכ״ט יא תנן ביתך. אל תועבה ל״ת וב׳ לתוכו

 יב, קעביד אריסותא אריסא דאטרי בשבת דעובד אע״ג שרי לגוי שדהו אבל בשוי״ט׳ מלאכה בו עושה וגוי ע״ש שנקרא מפני לגוי
 התיר ולא פליג דרשב״א ואע״ג בשבת. דעובד אע״ג שרי לגוי דשדה הלכתא והכין אריסותא. אינשי עבדי לא למרחץ אבל
מחכמי א׳ שחכם ושמענו — בשבת. עביד ודאי אפילו יג כותי׳ מתני׳ דסתם כרשב״ג הלכה בשבת, עביד ולא גוי ציית אי אלא

צרפת
אשכול נחל

 דרמב״ס וני עביד. אסירא לת״ק דגס נשמע מא״ש ח״ח עולמו, אגד לא דלת״ק נהי מא״ש עלה פריך ומ״ח בפרהסיא, עושה
 בהל׳ הגיא לא זה שגס אלסל״הב, חיצוניים בס׳ וקורא המכה על הלוחש במתני׳ דהוסיף ר״ע על גס חולק במשנה דת״ק ס״ל

 ר״מ של דבריו רבי ראה פ״ו חולין כמו כר״מ קמא תנא בלשון ששנה ב י״ע. א בהן. לקרות אסור כ׳ דע״ז בפ״ב אלא חשובה
 כ״ב. פסחי׳ רש״י מכילתא, ד ס״ד. ג כר״י. רמב״ס אגל רי״ף, פ׳ וכך חכמים, כל׳ נמי הוי דהכא וסתמא חכמים בל' ושנאו

 כותי׳ במתני׳ רבי מדסתס כר״מ פסק צ״ל: אולי ו ע״ב. כ׳ אבעי׳ שיקוץ ע״מ מתיר ור״י שיקצץ לאחר אלא מוכר אינו דרמ״א ה
 כר״י אלא כר״ח ל״פ שאלה, מ׳ וגזרינן למלאכה שמא דרבנן חשש אלא כאן דאין בבהמה אבל חני׳, חתן לא דאור׳ דאסור ובאילן
 איירי וע״כ בעי, לא תנאי ואפי׳ לשחיעה, דאימור בהמה זבן הונא רב לעיל הביא הרי״ף שהרי נראה וכן לשחוע. ע״מ דמוכר

 מלתא רי״ף הביא ושפיר לגדל, עומדי׳ שסתמן וסייחים בעגלים לשחיט, מ ע" הכא לר״י דבעי הא וא״כ לשחטה, שדרכה בבהמה
 חכירת אטו דגזרינן ח כ׳. ועתוס׳ כבוש שחי׳ לא יחיד וכבוש הדבור ע״פי שלא דוד וכבשה לא״י סמוכה ציבה ארס ז דר״י.
 קשר שיעשו דחיישינן ישראל בשכונת גויס לג׳ למכור או להשכיר ואסור ב״א, חג׳ פחות צ״ל: ט לאסורא. תרתי דאיכא בא״י שדות

 להשכיר שאתרו במקום אף הלשון שכתב רמב״ס על כ״מ כח״ש רבנו על קשה י טור. שרי ישראל בשכונת שלא אבל להזיק,
 פ׳ שהם וכיון חוגרי, דוכתי בכל ר״יו דאי משכירין, אין בא״י דאחר כר״ח חתני׳ מוגרי דלא דוכתי דאיכא דמכלל חזה דייק דבגמ׳
 להשכיר אסור גויס ב׳ כבר שיש ובמקום שכונה, דאיכא היל להשכיר אסור יוסף דלר׳ כיון ונ׳ וכו׳? במקום אף הול״ל לא כר״יו

 נכרים ב׳ שם שאין במקום דהיינו וכו׳ להשכיר שאמרו במקום אף מדוקדק הלשון להכי גויס, שס שאין במקום אלא שרי ולא לשלישי,
 היינו להשכיר שאמרו במקום אף פי׳ ור״ן שכונה. אסור נזכר לא דבמתני׳ כיון הכי, מוקי לא וגת׳ כר״יו. נמי ואתי׳ בשטנה
 שם בח״ל, היינו למכור אף שהתירו במקום אבל דירה, לבית אסרו שם בסוריא, אף ולר״ח בא״י, לר״יו והוא לחכור ולא להשכיר

 יש דלירוש׳ נהי וקשה עכ״ל הכי דייקא דחתני׳ דלישנא דירה, לבית בח״ל להשכיר ההיתר מזה והוציא שרי דירה לבית להשכיר אף
 כר״ן ר״הפ דינא ולענין אתי׳. נמי כר״יו אתי׳, כר״מ להשכיר במקום אף דהאי דייק מהיכא דאלת״ה ס״ל, לא הבבלי כן, לערש
 המביא לנכרי ישכיר שלא אסרו ורבנן כ״ב מטת יביא, לא שהוא ישראל על קאי ביתך אל תועבה דל״ת לדירה אף מותר בח״ל
 שקבלו יב כ״א. יא ש״י. ביתו הוי לא קני׳ שכירות דבדיניהס מטעם התיר והר״אש ע״ז. אחר לשרש חחוינין דשם בא״י ודוקא

 דגוי הטעם ול״ל להם. חשכירין תנן ובשדות ע״ש שנקרא מפני מרחץ אוסר דמתני׳ יג הכל. מוטל ועליו וכו׳ לשליש או למחצה
 אס במרחץ אבל למחר, עישה היום יעשה שלא דמה ציית בשדה דוקא לסתור ויש שרי. יהא נחי במרחץ א״כ ח׳, עביד ולא ציית
 בחום׳ אלחנן מהר״ר וכ״נ לא, במרחץ אבל בשדה ומתני׳ רשנ״א מתירין י״ל מש״ה אחר, במרחץ שהולכין הכל מפסיד מחמס אינו
 מרחץ א״ה קעביד דאריסותא שרי שדה אבל מרחץ רשב״ג מדאמר גח׳ דייק למה חהרש״א קושי׳ מיושב )ובזה ומהרש״א אבל ד״ה
 ליתא, כיפה, בו שמעמידין מפני מרחץ דאסר הא י״ל במתני׳ שחרץ ומה מרחץ, ואוסר שדה דמתיר הול״ל גופא ן חניתי מ א נמי,
 צייח, לא ובמרחץ דציית מותר דשדה טעם די״ל ל״ק אמתני׳ ונ״ל ח״ח? כמ״ש שבת אסור מ׳ ע״ש שנקרא מפני טעמא קחני דהא
 ופרשו צריך אינו רשב״ג לשבות ע״מ עמו פוסק ספינה גבי י״ט דבשבת יום, מלאכת אלא הפסד באין היינו ציית ל״ל לרשב״ג אבל

 משדה( מרחץ מ״ש עלי׳ פריך שפיר להכי ציית, דלא והיינו ישראל בשביל קבלנותו לעשות יניח לא דגוי טעמו אריסא ד״ה כאן חוס׳
 תלי איך דא״כ כרשב״א אריסוחא לן ליח בחרתי אבל ציית ובשדה ציית דלא משוס במרחץ מחני׳ טעס דל״ל ס״ל שרבנו ואפשר
ומותר ח׳, עושה נמי בשדה ודאי אלא בשבח, מ׳ שעושה מפני והול״ל ע״ש, נקרא נמי שדה ע״ש, שנקרא מפני מרחץ אסור מחני׳

 שאין 16 *



הלכות האשכול, ספר 124
 טותר בקבלנות בית לבנות שגותני׳ ובטקום עביד קבלנותו קבלן ניטא ה״ג עביד אריסותא אריסא דקיי״לן כיון אומר הי׳ א צרפת
 א״נ בריחים ראי/ ידענא ולא ב קול ומשמעת בשבת שטוחנים אע״פי שבת קודם לריחים חיטים ליתן מותר דהא בשבת לבנות

 בקבולת בד״א ארשב״א מותר בביתו לעשות, אסור ש״י בביתו גוי אומן ג ובירושל׳ נטחנים, מאליהם והחיטין אדם ע״י בשבת ט׳
 בקבולת ובלבד במחובר אף מותר ד אחרת ובעיר בעירו אסור במחובר אבל בתלוש, בר״א אסור; נטי בביתו יום שכיר אבל

 ולא במחובר. ולא בתלוש בד״א מותר גוי של בביתו טדאטר בקבולת, אף במחובר אסור בעירו אלטא כרשב״א, הלכה ומסיק
 מחובר דלצורך כיון ביתו לבנין קורו׳ מתקן או ישראל של אבנים וטסתת שפוסל כגון אלא גוי, של בביתו לישראל מחובר משכחת

 דליכא היכא מותר לת׳ חוץ אסור תחום תוך קבולת מקבלי ז בט״ק אי׳ וה״נ קבלנות, טהני לא ו בבנין אלטא ה, אסור הוא
 אסור נטי לתחום חוץ בחש״ט אבל להתם אינשי שכיחי דלא לתחום חוץ שרי בשבוי״ט דוקא ואר״ש להתם, דטקרבא מתא

 לא א׳ והתורה בע״ז ונשבע שבועה לו יתחייב שאם גוי עם שותפות לעשות אסור ט דשטואל אבוד. אטד — )חסר( ח בקבלנות
 דקאי כגון טעצטו לעשות א״א אם אלא בגוי עור לפני דלי׳ש חסידות ט׳ אלא טטש אסורא דלאו שאומר יש פיך. על ישמע
 והגוי יא טשתעי בישראל ישטע לא וקרא ומן בכל הגוי יוכל ע״ז שם להזכיר אבל י אבט״ה לו ומושיט דנהרא עברי בתרי
 וטייתי ישבע, שלא לישראל ניחא ויותר טתשלוטין לפטור עושה, עצמו לדעת נשבע, שאם ועיר ע״ו, שם להזכיר שלא מוזהר אינו
 בהמה לגוי למכור מותר אי אבעי׳ יג דהתם מחוור ולא גוי. בהדי שותפות עבדת דלא לי תיתי יב טניטן דטשתכח מהא ראי׳

 ין בקבלה לו והנותן טו לו והמשתתף רשאי, שאינו אע״פי טו לו מכר או ש״ג חמורו עובר הלוקח מתנן ופשיט יד לעוברי׳
 קתני ולטעמיך לעוברי׳, בהמה למכור מותר ש״ט רשאי, שאינו אע"פי בקבלה, לו הנותן גבי תני דלא וכיון הבכורה. מן פטור

 והשתא קבלנות׳ וה״ה שותפות וה״ה א״ר במכירה תנא אלא שותפות? לעשות אסור וא״ש שא״ר אע״פי קתני ולא לו המשתתף נטי
 ודאי אלא גוי? שותפות ולא אסור טדינא לגוי בהמה מכירת לטעטיך, פריך מאי דחסירות מידי אלא ליכא דשטואל הא אי

 ממעשיו, ללמוד שלא עצמו הרחיק אפ״ה משבועה לפטרו בדעתו הי׳ אפי׳ ה״פ וכו׳ לי תיתי מניטן דקאטר והא יח. קאטר אסורא
 שדה שקבלו וגוי ישראל הכא תלטודא איירי ובכה״ג יט אמוראים בימי כדמצינו לע״ו פלחו דלא טהנך אפי׳ עצמו דטנע י״ל ועוד

 שאין בט״וט אבל ושבועה, לריב ויבא הגוי על לסמוך ה״פ שצריך גדול בעסק אלא ש׳ אסרו דלא נ׳ ויותר וש״ד. כ בשותפות
 פריך ולא רשאי אינו דודאי שא״ר, קתני ולא לו המשתתף מקתני לטעטיך פריך וטש״ה לישבע, שצריך שכיח לא עליו סומך

 ל״ק בקבלה לו מנותן ודאי אלא שותפות, לעשות רשאי שאינו אע״פי קתני ולא בולדות, להשתתף בקבלה לו מנותן ולטעמיך
 עסק שהוא ב׳ בקנין לו המשתתף סתם דתנן אהא אבל לשבועה, א״ח ובהא לריב שיבא גדול עסק אין ולדות שחלוק לטעטיך

וכו/ וא״ש שרי טי ולטעמיך שפיר פריך רב
 כא נפשות רפוי לא אבל מטון רפוי מהם טתרפאין בהם. אעיר ומעט הגר״יצ בהל׳ מפורש הכל טעטידין אין בפרק

 דבר ט׳ רפוי אלא בחנם, ולא בשכר מהם טתרפאין ליתני בחנם, ור״נ כב בשכר מטון רפוי איליטא ור״ג, ט׳ רפוי מאי
 ר״ג בהמתו, טמון רפוי אלא טיניהו, טתסינן לא כד דכסילתא ריבדא אפי׳ יהודא והא״ר ב״ס, שיש נ׳ רפוי כג, סכנה שא״ב

 דר"יו הא הביא הגר״יצ מהם. א״ט שבת עליה שטחללין טכה כל אר״יו אייתי הכי ובתר מהם. טתרפאין אין אב״ם ואפי׳ טפו
ולא

אשכול נחל
 דשבח. ספ״ק ג י״מ. שבת ב עתיס׳. ר״ת א כר״שבג. מ״ש נקרא במרמץ משא״כ קעניד, דאריסותא ישראל ע״ש נקרא שאין

 כן ה קי״ג. יראים עי׳ אסור לחמוס מוץ אפי׳ להחס דמקרבא מתא איכא ואי י״ב, מ״ק לחמוס מוץ והיינו יהודי׳ לי׳ מזי דלא ד
 עושה וישראל שלו הקורות או נוי של האבנים אס אבל לסתתם, לנוי האבני׳ נותן הישראל אס שייך דזה דג״מר וכ׳ ור״אש בתום׳

 בביחו אינו אס ישראל לצורך עושה אפי׳ לעצמו אלו ולהמזיק אמרי׳ אבנים לסתת נוי ביד דברירה כיון בית לו לבנות קבלטח
 ר' כ׳ דבלא״ה ע״ז, לסמוך ויש ש״י, קנינו הנעבד הדבר אס אלא אסור ואין ישראל, מלאכת נקרא לא שעדין מותר, ישראל וברשות
 לפרש יש דימשלמי נ׳ ולי דינו הוציא מירושלמי שהרי תמה וב״י הוא שמומרא גוי בבית אבנים סיתת שאוסר הר״אש על ירומם

 נועל שהגוי באריסות ש דע מהני. בש״ד מ׳ מהני, לא בבטן שדייק מה ו ישראל. של ופירות ואילן גוי של שקרקע שפי׳ כיראיס
 עבורה, שכר לו וטחן הגוי עבודת פעולת כל ישראל שנועל ובקבלנות עביד, דנפשי׳ אדעחא ודאי בשבת כשעובר מחבואה שכר
 רמה בקבלטח, אף שדה ב״מ( )ע׳ הר״אש מתיר ולכך במיל. לגמור צריך ינוח שאס בשבת עושה שגוי מה לישראל ריומ אין נמי

 כיון אסיר בקבלטת לרמב״ס אבל לי, ניתן שבאריסות וימשבו קייס לאריסות שדה אדרבה הוא יום שכיר יאמרו הרואים שמא נימוס
 בשדה אפשר ולרבנו לתמוס, מוץ אלא בקבלנות שרי לא כבנין שדה לכן הוא, יום שכיר יאמרו באריסית שאינו ויוודע ישאלו שאם
 דקאמר הא לדבריו לפרש דקשה במ״ק תוס׳ וכ׳ יותר שהממירו באבל לה מוקי ור״ת ח י״ב. ז בנין. מדייק לכך קבלנית מהני

 לו אין ולגוי לישראל, בשבת שמממס הריוח כל שהרי אסור בקבלנות מודי כ״ע במרמץ והנה איירי. שבוי״ע מדין ודאי דמ׳ בשבוי״ע,
 טחן והוא לגוי שהכל בשכירות מרמץ אבל ש׳, שכר נועל דישראל אסור, לחמוס מוץ אפי׳ ותנור במרמץ פסקינן ולכך קבוע שכר אלא

 וכיון א/ עבידי לא דמרמץ דאריסי כיון ע״ש, שנקרא מפני המשנה מדין לר״ת אף אסור מ״מ מותר שמדינא אף קצוב דבר לישראל
 וכיוצא תנור במקבלי דמ״ק בשבוי״ע האי לאוקמי יש ר״ת לשיעח ולפ״ז הב״מ, כמ״ש מותר לחמוס מיץ ממילא ע׳ מראית מ׳ שאסירו

 ומודה דאזל משוס ל״ול איד ביוס דאסר הא אי׳ ו׳ בדף קשה יא ו׳. ע״ז י ס״ג. סנהד׳ ט אסור. דבחמוס לאריסי עבידי דלא בו
 לשמא מיישינן לא דרבנן אסיר מצד אסור, אין דמ״הת כיון וצ״ל לינרס, אסור מדרבנן עכ״פ א״כ פיך על ל״י על ישראל וקעבר ופרש״י
 מוכרין ואין לישראל, קיימא ובהמה בולדרת מלק יעל הגוי יד ב׳. בכורות יג כ״מ. מגלה יב להקל. דספק שבועה, לו יתמייב
 בהמות קנה טד שתלד. קודם בהמתו לו מכר או גוי של ר״מ פער קנה ישראל טו לב״לע. שעדיין כיון שרי עוברי׳ אי ואבעי׳ בהמה,

 מגלה. בע״א וכך יח הולדות. וימלקו הב׳ הגוי שיגדל יז ולדות. למלק בהמה מגוי והמקבל כאן: מסר ולדות, למלק עמו בשותפות
מעע שרע כד מממונו. רפוא׳ להמציא צריך מקלקל הנכרי שאס כג לי/ קעיל לא בשכר כב כ״ו. כא כ״ג. כ ס״ה. ע״ז יט

העולה
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 פי׳ למה ילן וקשי׳ שאב״ס. בדבר טהם להתרפאות שרי דלר״יו דס״ל אלטא טיניהו מתסינן לא ׳רכ ריברא דאפי' יהו' דרב ולא
 ר׳ שאב״ם, דבר ר״ט לפרושי איכא ולר״יו גופו, נפשות רפוי בהטתו, מטון רפוי ר״נ, לא אבל ר״ט טהם טתרפאין משנתנו הרב

 דטתרצא וכיון קושין, מכת הכי לפרושי בעי וטעקרא הגוף, על טמון רפוי לפרש דדוחק ל״ק מעיקרא? כדס״ד שיב״ס נפשות
פא״ב הכי פרשינן בהמתו רפוי מטון דרפוי ותו הכי, מתוקטא לר״יו גם ודאי גופו, ר״ג בהמתו, מטון רפוי טפי ברוחא בטסקנא

בס״ד לאוקטי דבעי מהא לטידק ליכא וה״ג בהמתו. רפואת מטון, רפואת לא אבל ב נפש רפואת מרפאהו דתנן א הטודר
 פרושא ידע דלא כטה כל הכי לפרושי דדחיק לטיטר דאיכא להתרפאות, טותר דבשכר הכי דדינא בחנם נ׳ רפוי בשכר מטון רפוי

פריך מאי בשכר שרי אי ותו בכך, להקל ראי׳ לנו אין בשכר דטתיר טאן מצינו ולא הכי לפרושי מחני דלא וכיון אחרינא,
רופא הי׳ אם דר״יו טשטי׳ דאטר אחא סמך לא נשיאה דר״י אי׳ דבירוש׳ טשום ואפשר . . ד מומחה הביא ולא ... ג ור״יו

 שטחללין ב״ט האדר״יו וגם להתרפאות אסור דב׳ ריבדא אפי׳ יהו׳ דר׳ הא הביא ו ד״י והרב ה. סכנה שיש במכה אוטןטותר
 ולא טעלין לא ח דקה בהמה ורועי עכו״ם דר״יו קמי׳ אבהו ר׳ תני — ז לכוונם ידענא ולא מהם. טתרפאין אין א״הש ע׳

 לרבות אחיך אבדת לכל שונה אני לי׳ אמר טעלין. ולא מורידין יא ח״ח מבוי ואפיקורסים י והטומרין ט הטינין אבל טורידין
 יג. הוא מין להכעיס קסבר יב? להכעיס וכאן לתיאבן נבלות באוכל כאן ולישני מומר, מכאן סטי טורידין? אמרת ואת הטוטר

 ח״א ורבינא, ר״א פליגי מומר אתטר הרב: טייתי והדר אחיך, א׳ לכל בי׳ קרינן לא להכעיס נ׳ אוכל יד לכ״ע שמעינן הגר״יצ וב׳
 והלכתא לקולא רבינא מידי דבכל וכיון עכ״ל. ע״ו העובד טין ואיזה מומר, נטי להכעיס אמר וחד טין, להכעיס מומר לתיאבן

 טין להכעיס ח״א פלוגוזא וטייתי ול״ט טורידין קיי״לן להכעיס מומר כ׳ ד״י הרב אבל טו. טין הוי דלא שדעתו נ׳ טו כותי׳
 ול״נ יח. כטין לחשבי׳ הוי דקולא דעתו אלמא כמקיל. והלכה ין טורידין ולא הוא משומד נטי להכעיס וח״א ול״ט, וטורידין

 נטי ט׳ הלכות וטב׳ טין, הוי דלא כ רבותא פ׳ וכך יט להכעיס אוכל להכשיר בעי לעדות דאפי׳ הוא טין דלאו ס״ל נטי דרבא
 קנה דאלו כלומר יין, טתחלתו שהי׳ גויס של והחומץ היין כב בהנאה אסורי' ש״ג דברי׳ אלו )חסר( . . כא גורם הו׳ וכך הכי
 והיינו וט״בה בשתי׳ אסור לתוכן כנוס ישראל של ויין וקנקניהם גוים נורות טנסכי לא דחוטץ אסר לא מישראל יין חומץ גוי

 לא יין בו ישראל נתן אם לקיום מכניס שאין כלים אבל לקיום בהם שמכנים נודות ודוקא בעין, יין תערובת שאין יבשים כשהם
 אלא כד טובני לא מנסכי ואי דטנסכי דט׳ דטעוטא נסוך משום ולאו נטי, יינם סתם היין ובכלל כג מע"לע בו עמד אא״ב נאסר
 טעי בהנאה, התירוהו דאי בהנאה, אף יינם סתם אבל באכילה, אלא אסרו לא ודני כה ושמנן פיתן על שגזרו כמו גזרו בנותיהם טשום
 כו? המסירים כל לר׳ יסיר כי כד׳ האומות ובכל תתחתן לא דב׳ דאו׳ בנותיהן בנותיהן ט׳ טאי ט״בה. לע״ז הנתנסך אף ואמרי עלטא
וב״ש כו, בתריה דטשכה עב״י הבא גוי דאו׳ אלא ותשרף, הוציאוהו גזר ש״ש כ״ר זנות בזנות, אפי׳ ג׳ ואינהו אישות, דרך דאור׳

וב״ה
אשכול נחל

 היט צ״ל ג לו. מוהשבתו כדיליף לרפאותו תייב ס״נ ליכא אפי׳ ודאי ושם ב מ״א. נדרים א דס. הקזת כלי מכת במקום העילה
 שכר קבל׳ לא דמטרוניתא י״ל דמתיריןבשכר ורמ״א ולא״ז עביד. בשכר לישני כ״ת, גמ׳דף קושי׳ ממטרוניתא דמתרפא הכי עביד
 לרבים מומתה כ״ז דף דר״יו משמי׳ דאר״ד הא רי״ף ד להכריתו. ארטא אורת לאו שכר ובנוטל הרפואה יגלה שלא לישבע צריך דהי׳

 וכמה אתמר מכללא אלא בפרוש לאו מותר במומתה דר״יו משמי׳ ר״ד דאמר דהאי ול״נ פ״מ, וכ״כ ה ממנו. להתרפאות מותר
 להתרפאות, הכי עביד היכא ר״יו על כ״ת דף פריך דכי וש״ד ט׳ ברכות ר״ל וגבי שמואל גבי ע׳ ב״מ כמו לודאי נאמרו לא מהם
 כהא ש״מ מיני׳ ומדייק מומתה רופא ב׳ תרוץ אלא הביא לא ובירוש׳ הוי, מומתה רופא קאמר ולבסוף שאני תשוב אדם משני

 תשוב דאדס טעמי׳ י״ל מיהו ב׳, כתרוץ מומתה ברופא מתיר דר״יו הזה ממעשה למד שר״ד ויתכן שרי, אומן ברופא ר״י דאמר
 בשדות רועי׳ ח מתאימים. תום׳ ו אלברגלוני. ו ת׳. אדם ולא מ׳ רופא רי״ף הביא לא לכך כ״ת בדף מספקא דגמ׳ וכיון שאני,

 גוזלי׳ אין שהם לרועים דמו ולא לתיאבן אפי׳ וקס״ד א׳ לעברה אפי׳ י גוי. בין ישראל בין בע״ז אדוקים ט וגוזלים. אמרים
 פי׳ יד מומרי׳. להוסיף צריך הי׳ ולא הזכיר כבר ומין יג מתזירין. אבדתו אף ולתיאבן מורידין להכעיס יב רי״ף. ג׳ יא בידים.

 גטין ישרף ס״ח מין דכ׳ מין שאינו ונ״מ ול״מ, מירידין בתרויהו תני מ״מ מין לאו דמומר וס״ל ומומרים מינין דתני אבהו לר' אף
 הוי לרי״ף שב׳ כר״ן ולא י״ד ס״ק מ״ש לענין קולא דזה טז צ״ה. תולין טו גוי. כש׳ היא נבלה שעע״ג כראוי ששתט ואף מ״ה
 ס״ל ואי הוא, זביתה בר לאו לזבות תושש שאין כיון להכעיס נ׳ אוכל כתוס׳ כ׳ תולין דבריש רי״ף דברי הר״אש פי׳ שכך ונ׳ מין

 וכן מורידין אין הוא למ״דמומר הבין יו הזכירו. ודאי תולק דרי״ף ס״ל ואי הרמב״ס, כמ״ש כגוי הוא לד״א להכעיס אפי׳ מין דהוי
 אלא כמין הוי דלא דל״ל יח י״ד. ס״ק מ״ש אלא למין בינו תלוק ואין מורידין מומר למ״ד אפי׳ ורי״ף כתום׳ רבנו אבל מרש״י, מ׳

 אין להכעיס מומר למ״ד מפרש הי׳ הרי״ף ואס א״מ. לפרושו משומד דהוי ולמ״ד מורידין, להכעיס קיי״לן התתיל הא כמשומד,
 כ׳ שרז״ה כ׳ שתיטה ה׳ נת״ה רשב״א כ כ״ו. סנהד׳ יט כר״ן. הוא מין מ״ד הוא דמקיל לפרש יש אז אבדתו ומתזירין מולידין

 בסיגין ורבינא דר״א פלוגתא הביא ורא״ה לי׳ תשבינן כגוי דלאו ועע״ג בדיע׳ אלא התיר לא ורשב״א לש׳ כשר לד״א להכעיס מומר
 משמע בכך תושש דאין בשתיטה מאמינים אין להכעיס נבלות לאו׳ ג׳ תילין וחוס׳ רש״י וכן מין הוי דלא לקילא רבותא ופ׳ ומסיים

 להכעיס אתרת עברה ועובר תושש אפי׳ בשתיטה תישש ואינו נבלות אוכל לפרוט הל״ל לא כגוי, א׳ בדבר להכעיס דאי כגוי, שאינו
 ומורידין. מין א׳ לעברה להכעיס קנ״ת וסי׳ בזביתה( תושש שאינו מ׳ שהבין כטו״ז )לא ה׳ סעי׳ ב׳ סי׳ וש״ע לרמב״ס אבל הוא כגוי
 לישני מומר, להכעיס למ״ד ומסיים: ורבינא דר״א פלוגתא מביא מין, להכעיס קסבר גמ׳ דברי שהביא אתר יי״נ בהל׳ גרסתו כא
דריבה משמע עכ״ל, לרבויי קרא ל״צ לתיאבן קסבר בלתיאבן? מומר( לרבות א׳ אבדת )כל וכאן )מוריק( להכעיס כאן ר״יו

ער״אש. כג כ״ט. ע״ז כב מין. לשויה דלא לענין מ״מ כותי׳, ס״ל לא וכ״הס רי״ף זה דשלענין ואף א׳. להתזיר אפי׳ להכעיס
הנשרפין דבפ׳ רי״ף דעת שכן ונ״ל כרמב״ס, כו ל״ו. כה רמב״ן. מזבין הוי לא פלתיה או אקציה דאי נ״ת ונעבד למוקצה נ״ב כד
ע״ה וקדושין ישנה גזר׳ אלא ממש דאו׳ לאו ט״ז יבמות ס׳ץת כו אישות. דרך כרבנן והיל״ל בצינעא, טתית על גזרו תשמנאי׳ כ׳

כ׳



$״ג הלכות האשכול, ספר ג26
 וחייבוהו חשטנאים של ב״ד גור כבר נטי בצינעא בו, פוגעין דקנאין הילמ״ט ובפרהסיא בצנעא; גוי׳ על הבא ישראל על גורו וב״ה

 ישראלית עם ויחוד בנותיהם, מיחוד שיתרחקו כדי יינם על שגורו והיינו גויה, יחוד גורו וב״ה ב״ש א? נשג״א או נשג״ו טשום
 דחשטונאי' כלל ול״נ ב בטקרה אפי׳ וב״ה וב״ש דטיחדא היכא גורו חשמונאי בספרי׳ גרסא ונמצא גזר. דוד ופנוי׳ דאו׳, ערוה

... ד דאו' אסור נטי ודאי חשטנאים דאתו ועד ג. ניסים רב וכ״כ גורו ואיחוד בדבר. חלקו לא ודאי גויה ביאת על שגזרו
אפי׳ ו א״בה הדרייני וחרם למעלה. כתבנו חותם בתוך חותם ל״צ גוי ביד שלנו מבושל ויין שלנו חומץ ה אר״א

ליתא ש״נ וקנקני׳ נודות אבל בעינא, דאסורא בחרם ודוקא אסור אחר לדבר אפי׳ בקיוטו דרוצה מטה, כרעי בו לסמוך
אסור

אשכול נחל
בכל באישית רמב״ס, ג׳ ב ס״ב. סנהדרין א שעה. כל פ׳ ר״ן וכן נולד בעברה מחזר הולד ע״ב ס״ס ורש״י עשה אסור כ׳

דשבת. ספ״ק בחפחס ג ג׳. משוס אלא סייב ואינו גזרו וב״ה ב״ש ובמקרה נשג״ז, בזנות לו ייסדה אס ומד״ס דאו׳, אומות
 אפשר איך פוכעין קנאין מ״הת בפרה׳ דלכ״ע כיון תימה דדבר מ״הת; אסור גוי׳ ביאת סשחנאי׳ שבלאו הכונה ונ״ל הרבה, ססר ד

 דעת קנ״ז בי״ד וע׳ ר״הפ כמ״ש ה׳ יכרת א״נ בת ובעל שג׳ כרת בצנעא אפי׳ משמע פ״ב בסנהד׳ ותו מ״הת, אסור לא שבצנעא
כל מגיהנס מסיק א״א י״ע דבערובין נמי חמה יבמות ס׳ במ״א מ׳ שוב א״דא? שאין ע״ד יעלה ואיך וא״י, יהרג בצנעא אפי׳ נ״י

דאו׳ זונה נכרית נקרא כ״ו ובכורות כ״ס בתמורה ותו בדאור'? מפושעי׳ יגרע למה מדרבנן ואס ארמית, על מבא סוץ הפושעי'
 נכרי למימר בעי מ״ה ביבמות תמוה עוד בלאו? ישראלית זונה ומדאמר דלת״ק, טעס דתלי איירי ובפנוי׳ מ״הת אסור ואתננה
 גורת כ״ש מאי לכ״ש, בישראלית אף בכל שוה שאסור זו בכל, שוה אסור שאין לכ״ג מאלמנה מק״ו לכהן פסול ולד פנויה הבעב״י

 תקנ״ב וחנוך .לר״מ בס״הח וכן בעשה עובר באישות שלא אשה על הבא בה״ה מבואר אישות ה׳ דבריש ונ׳ מקרי? מ״הח לאו שס
 דאור׳ עשה בעל בצנעא נכרית הבועל ולפ״ז אעשה. עברה היא וגס זה, עשה בעל ת״ק( שלא בח׳ )ומכ״ש קדושין בלי הבועל
 אסרס אישית דרך בסוגין ומ״ש נשג״ז. גזרו לכך כשעבר ב״ד עונש אין עשה דעל אלא דלת״ק, כיון הכא ל״ש אישות לשס דאפי׳
 מחיסס הזרע אין ארמית דבועל כיון ועוד ובצנעא, בזנות אף אסורא אבל באישות אלא בלאו עליו ללקות אסרה שלא היינו תורה
 מרמב״ס מ׳ וכן אמ״הת שפסה ביאת דאף ר״ע סניך )וע׳ עציס על כנותן והוי י״ג נדה ביד״ש דס״מ זרע השסתת הוי אסריו
לוקין שאין עשה לאסור סששו ולא פרוץ שהדור סשמנאיס וכשראו א״דא( מ״מ כאונקלוס לוקין שאין שכתב אע״פי רשד״ס כמ״ש
כמס עליו לגזור הוצרכו קבלה חד׳ כרת ובצנעא בפרה' פוגעי׳ שקנאין אע״פי פ״ב סנהד׳ ר״ן כתב זה כעין בנשג״א. ללקות תקנו

הי׳ גזרתן קודס פי׳ סשחנאיס דאתו ועד א״דא גוי׳ שביאת שכ׳ רבנו נתכוון לזה ואולי ביד״ש. לכרת סששו לא שהפריציס חלקיות
לא אס דוקא לשיטתם אף ונ״ל מ״הת. אסור לא אומות בשאר דאישות פ׳ ועור וחוס׳ סח״ג והנה מלקות. אין אבל דאו׳ אסור
 הי׳ שלא ואשדודיח מואביות נשיס נושאי כנגד ה׳ יכרת הוכיס סשמנאיס גזרת קודס רביס ימיס שהי׳ דמלאכי לישראל הדבר נודע
 משמע ע״ז, לישראל מקוה היש נכריות נשי׳ ונשב באל׳ מעלנו כ׳ יו״ד ובעזרא ע״ו( יבמות עתוס׳ ונ״כ סנס׳ בלבלו כבר )ובלא״ה מז״א

 נודע אס ודאי אלא באישות? אסור עדיין הי׳ לא שהבאתי הפ׳ ולשעת האישות; האסור עקר אלא ישראל אח שהסעיאו מ׳ לא
 מ׳ בשעת שלא אף ידענו ממילא מ', בשעת ס״ב דקנאין והלמ״מ בפרהסיא כבועל דהוי ח״הח אסור ודאי לאשה שלקסו הדבר

 דרך אפי׳ כעור )ס״ל שרי בצנעא מ״הת אסור, שבי׳ בשעת שלא שס מ״ש הקשה כ״א קדושין ורשב״א עביד. רבה דאסורא
 דאי ל״ו סועה וחוס׳ ריעב״א וכ״כ פ״ב קנאין קרא דשרי׳ לאו ואי בפרהס׳, והוי עובא ישראל איכא מלסמה בשעת וי״ל אישות(?

 שני׳ ביאה ת׳ אסרה לחה אבל ראשונה, ביאה תינס קשה ועדיין בפרה׳. הוי דנחלסמה פרושס וע״כ פ״ב, קנאין דשרי' לאו
 לאישות; לביתו במלסחה דלקסה כיון צ״ל וע״כ אישות? ד׳ אפי׳ בצנעא היתרו נכריות שאר המעשים׳ כל אסר עד לביתו כשהביאה

 מ׳ בשעת פגעו ולא בפרהסי׳ לבועל דומה אבל מעשה בש׳ רואין שאין פ״ב קנאי׳ דאין ונהי בפרהסי׳, כחי והוי יודעין הכל הרי
 בפרהס׳ דאחרינן היכא וכל דבעל, סהדי דאנן קמ״ע בא״הע כדאי׳ יסוד עידי הן הן דאחרינן מהלמ״ח, מ״הח אסור שעכ״פ

 אסור אין בצנעא דס״ל נ׳ ודאי רשב״א ומקושי׳ — ד׳. ס״ק קנ״ז הש״ך כמ״ש פרה׳ הוי יו״ד חזה ידעו אס ה״ה יש', יו״ד בפני
 יפ״ח בת תמר אחרי׳ איך ע״ז והקשה ביפ״ת, אסורה א׳ ביאה אף לדיו ירוש׳ שהביא קכ״ב עשין מסמ״ג וכ״ח מדאור׳ כלל

 דכרח וב״ש כב״ס ס״ל דלא )וצ״ל חוס׳ בשס כ״א סנהדרין ר״ן בס׳ וכ״כ בצנעא החלסמה קדס שבעלה ומפרק לאמנון, ומותרת
 לסברא הדרינן ודאי קאי, אאומות בנשואיןע״כ תתסחן דלא פ״ב סנה׳ ולרש״י ולרמב״ס לרבנו אבל בצנעא(. אף דמלאכי ה׳ יכרת

 פ״ב, קנאין אין תושב גר בבת הרמב״ם ומ״ש פ״ב. ר!נאין דנפרה׳ כיון לעיל( שכתבתי )חעעמי חורה אסור בצינעא דאף קחייתא
 כיון יסיר לא בכלל היא דגס אסורה מ״הח באישות עכו״ס, כבת היא ודאי דברי׳ שאר לענין בגליון ז״ל ב״ב קאפי׳ הגמו״ה מ״ו כ׳

 כדאי׳ אסרו נמי ג״ת ויין בנותיהם, משוס אלא ל״ג יינם על שהרי בכלל היא גס בנותיהן על נשג״ז שגזרו ומה מצות, בת שאינה
 אסור' שלו יין ג״ח, מגע דמחיר לר״אש )ואף בנותיהן משוס עע״ז דאינו אע״ג בשחי׳ אסור יינו שס ודן חוס׳ וכ״כ ס״ד ע״ז

 ילפינן דכ״ז כמותה וולדה בה אק״ת וה״נ ג״ח. בבת איתנהי כולהו נשג״ו שגזרו פ״ב סנהד׳ רש״י שכ׳ העעחיס וכן קכ״ד( ש״ך
 דיפ״ת ופשיעא כמותה, וולדה אק״ת ימים וירס המעשים כל שעברו דקודס תהיינה וכי והיתה חבא ואס״כ מיפ״ת ס״ס קדושין
 כל אסר עד לת״ק ואעפי״כ השבויס כ״ש לקבל, צריכין ישראל שכבשו אומות דמלכיס פ״ו רחב״ס כח״ש ז״מ תו״מ לקבל צריכה

 להסיותו, ולענין ת״ש וביומו תעשוק לא ולענין פוגעין, קנאין אין ג״ת בבת דין חכ״ו ״מ0 העור הביא דלא הא ונ' המעשים.
 שהד לג״ת מחנה ליחן מותר רמ״ע ״מ0 עור מ״ש בזה וכיסא נוהג. שיובל בזמן אלא נוהג ג״ת אין כ״ע ערוכין דקיי״לן משוס
 רש״י כמ״ש תושב גר שאמ״ק בז״הז ליכא דמצוה ניסא ובזה נס״ת, אשר לגר כדכ׳ מצוה דהול״ל פרישה והקשה להסיותו מצוה

 אינו ודאי ג״ח מצות מקיים הגוי אס מיהו ס״א( געין מפרנסין בעכו״ס אפי׳ ד״ש משוס )ופשיעא דא״ב, פי״ד וראב״ד שס ערוכין
 סזיכן מהא פי׳ להסיותו חצוה שהרי ומ״ש אסור אין ודאי לכן ב״נ, חצות לקיים לשמים לבו דהא נכרים, על שנאחר חסנס לא בכלל

מגבל קיסר אדרינוס של ׳0 ל״ב, ו .77 ע׳ כ״ע, ע״ז ה תסנס. לא בכלל אינו בז״הז אף וממילא נכרים, מכלל התורה שהוציאוהו
 טיט



!27 ע״ז. הלכות האשכול, ספר

 ברירא ילא מקודשת, אינה ובחשנ״ב וכו׳ בערלה המקדש ג בקדושין חנן ב. תשמיש ולשימם למוכרם ומותר א בעינא אסור
 ועורות לע״ז מוקצה יין, מתחלה שהי׳ גוי חומץ בפ׳ חמץ פגול, נותר אחרים ט׳ איכא והא שא״ה, אלו תשעה חשב ט״ט לן

 ו בדילי טיבדל דטע״ז בהו, דטקדשי עבדי ולא חמור צד איכא דבאלה משום ד״י הרב ואמר ה? ע״ו ותקרובת ד לבובין
 לאדם הבאה הנאה אתטר )חסר(. מקדשי לא כרת בי׳ דאי׳ משום או ז, מ״בה דם׳׳ל איכא וחמץ אדם, כל ביד ל״ש וקדשים

 י קטכוין ולא אפשר פליגי כי אסור, לתרויהו וקטכוין אפשר ולא וקטכוין, ט אפשר אסורה, א׳ רבא מותר׳ א׳ אביי ח בע״כ
 ולישנא יב אסור לרבא מותר לאביי ומכוון אפשר בלא פליגי כי יא, ור״ש דר״י פלוגת׳ היינו קטכוין ולא אפשר דאטרי איכא
 מחכמים ויש כרבא, והלכה ומכוון אפשר בלא אלא ול״פ יג לר״ש שרי ודאי קטכוין ולא דאפשר בתיובתא עלתה דרבא קטא

 מעשה 2 ושתי׳; אכילה 1 חלקים לששה חלוקין שבתורה האמורי' כל מצינו — )חסר( ... יד ואינו כאביי, הלכה שאוטרי׳
 מעשה בה שיש הנאה בין לן שני הנאה, בכלל ישנן וששי שהחטישי אע״ג וריח. קול 6 ראי׳; 5 הנאה; 4 דבור; 3 מטש;
 המאכלות כגון אסורים בכל ושתי׳ אכילה הראשון אלא אסורים, בכל אינם ששה ואלו מעשה. בה שאין להנאה ורחיצה כסיכה

 בכלל גם והם עובר הנהנה אף אסורים ומקצת עובר, אינו מהם והנהנה הסך אבל עובר, ושותה האוכל ת', שאסרה והמשתאות
 וטמא טן בהם והטובל תרומה אוכל זר כגון טו ביד״ש מיתה ענשו בהם יש ושתי׳ אכילה 1 החלק ובוה הנאה. שהיא 4

 ויש קדש, בשר שאכל וטמא בי״הב, ואכילה ודם, חלב בפ/ חמץ בכרת, ויש ין, בהנשרפין מפורשים וכולן טהורה תרומה שאכל
בו שיש שבתורה ל״ת וכל האסורות ונשים עריות בועל חברו, מכה רוצח, ממש, מעשה הוא 2 החלק וטרפה. נבלה בלאו מהן

אשכול נחל
 הגז״ל: אא״מו כ״י גליון מ׳ א .במים מזוג היין ונשאר שוקע ועיט במיס אוחס משימין ובמלחמה כלים ממנו ועושה ביין טיט

 שחמץ אע״ג החשו׳ בסוף וכ׳ תמ״ח( )עא״ח בב״י עבר אי א״הפ להחזיר ע״מ לגוי מחצו כוחן אס לשואל השיב ר״מ סי׳ רדב״ז
 עא״ח ב .ת״נ ע״ס א״הנ בשאר גס בקיומו רוצה אסור בכ״הס וצ״ע ע״כ לחוד ניי״נ אלא אסור בקיומו רוצה אמרי לא א״בה

 נ״ו. ג אבל. ד״ה ל״ב ועחוס׳ חולקי׳ במתני׳ חכמי׳ דמ׳ לחמור שעיח מנוד לעשות אסיר פ׳ הביאו ולא וקכ״ג פ״ז וי״ד שס
 אחרי׳. ט׳ תמצא לא דבלא״ה והיוצא הטמא נותר: גבי השמיט הסופר ה לע״ז. ומקריבו ומוציאו הלב נגד בעור קורע כ״ט ע״ז ד
 מקו׳. אינה דת״ד ושבי׳ ובע״ז מקוד׳, בדמיהן וקדש מכרן דבסיפא ל״ח, ושביעית ע״ז להכי כ וחוס׳ כ״ח, פסחיס ן רג. גטין ו

 אלא דשא״מ התיר לא ר״ש אמר ורבא כר״ם, אביי י אחר. בדרך לילך דיוכל ע״ז מריח יהנה שלא להתרחק ט נ״ה. פסחי׳ ח
 דר״י אליבא כ״ס דאסור, ל״ס כ״ע כונה בתר דאזיל דר״ם ואליבא בגמ׳ לנוסחנו יב כר״ש. קיי״לן ולתרוייהו יא .,גמ אפשר בלא
 שס יג ומתכוון. אפשר לא להתיר לא אבל אסור, נמי מתכוון אינו אמר לחומרא ר״י סבר ורבא כר״י, אביי במתכוון, תלי דלא
 כרבא. והלכה ומסיימין כרבנו הנוסח הביאו בפסחי׳ ור״אש הרי״ף מבפנים־ החסרון למלא נ׳ יד וכו׳. כסות מוכרי מדתנן כ״ו

 ס״ל כר״ם ורבא דאביי וכיון דר״י, אליבא ופליגי אסור, ומכוון אפשר לא לר״ש מודי חרויהו אתותב( )דל״ק בחרא דבלישנא ותמוה
 פ׳ דלשאלחות משוס ואפשר לר״ש? אסור מכוון ס״ל אביי אפי׳ כרבא, הלכה כתבו למאי כ״ג וביצה פ״א ועתוס' כ״ב שבת כדמוכח

 לא אביי הלכה אי זו ולשטה ק״י שבת ועתוס׳ א״ת מ״מ משוס כר״ש בשבת ודוקא אסור דשא״מ כר״י הלכה אסורין בשאר אמור
 הר״אש לי׳ שקשי׳ אלא ני״ד, מ״כ שוס אסור. ומכוון אפשר לא נמי אסורין דבשאר כרבא, הלכה כ׳ להכי מותר, ומכוון אפשר

 דר״ש "יאליבא דאמרי: באיכא של״ג יראה ור״אש רי״ף בנוסח המדקדק אבל כרבא. הלכה כ׳ ואעפ״כ כשאלתות לא שס בשבח ס״ל
 סתחא, דקאמרי ורבא דאביי דל״נ מסתבר, וכן פליגא לר״ש ונין ר״י בין אלא דר״י" אליב׳ כ״פ דאסור ל״ס כ״ע כונה בתר דאזל

 אף נ״ל ועוד במכוון. מר״ש יותר ייקל נדשא״מ דאחמיר דר״י סברא אין גס כר״ש, דס״ל כיון נ״מ לא שלשניהם בדבר אפלגו
 דאיירי ור״ש דר״י לפלוג׳ דמי לא דבלא״ה של )וע״פי פליגי לר״ש אפי׳ אלא הכי, קיימינן לא במסקנא דר״י אליבי׳ דפליגי למסמנו
 אפשר לא לר״ש סבר אביי ואי ריב״ז, על אמרו דתני׳ אמינא, מנא אמר אביי דהא מעשה( ל״ע ע״ז בריח מריח אבל מעשה, בעביד
 ראי׳ שמביא לרבא קשי׳ ותו קאי כר״י דריב״ז כיון כר״ש אביי פסק ואיך ריב״ז, על ר״ש פליג איך במכוון, חלי דהכל אסור ומכוון

 בנ״המד שנאמר קודם אחמר בגמ׳ וטרי׳ השקלא כל ודאי אלא חוס׳? כקושי׳ כר״ש מתני׳ ראי׳ מאי אסור, דמכוון דלולין ממחני׳
 בל״ק אמר איך עילם קושי׳ בזה מיושב .ור״ש דר״י בפלוגי׳ תלי׳ לא דלתרויהו פשיטא הכי בתר אבל וכו׳ אמינא מנא אביי אמר

 הש״ס שהזכיר קודם לס״ד זה דכל ניחא ולפמ״ש שרי, דמכוון מריב״ז ראי׳ מביא אביי הא דאסור ל״פ כ״ע ומכוון אפשר לא
 כאביי, הלכה אומרי׳ מחכמים יש רבנו ומ״ש כרבא. הלכה ורבנו ור״אש רי״ף מסיימי ושפיר פליגי לר״ש אפי׳ דבמסקנא אמינא,

 תימא ודבר ומכוון. אפשר לא היינו קג״ס ביע״ל הלמד אומרי׳ נרבונא בני נ״ב קדושין חוס׳ הזכירום בעירו היו האלו שהחכמים נ׳
 נרבונא דבני אפשר מתרץ ובי״ד כאביי, בהלכתא נ״מ מאי דאסור, ל״פ ולר״ש דר״י, אליבי׳ בל״ב פלוגחיהו א״כ אתותב דל״ק כיון
 ל״ק רק מביא אינו מ"! הל׳ סיף ובה״ג פליגי. נמי לר״ש דבמסקנא כמ״ש נ׳ אלא ודוחק, כר״י, הלכה אסורי׳ בשאר כשאלחות ס״ל

 דשרי( לאביי מרינ״ז דמוכח כיון אסיר לכ״ע וקמכוון אפשר לא גרסתנו בל״ק גרס לא )אבל דר״ש ואליבא מכוון ולא באפשר דפליגי
 בא״הנ, וכמוהו ע״ז בריח הפלוג׳ ור״ן וחוס׳ רש״י דלשטת ודע ל״ק. אתוחב דהא וצ״ע באפשר התיר לא דר״ש אסור ולרנא

 אפי׳ ע״ב י״ב עחום׳ מ״הת אסיר ריח ובע״ז מהם. ליהנות לכוון אסיר בע״כ, לאכלס שצריך אכילה באסורי מיירי לרמב״ס אנל
 כפר״ח. ולא אסור מדרבנן י״ל מיהו מ״הח אסור שאין נ׳ לריח עקרס אין אס א״הנ שאר אבל נהנה, אס לריח עקרו שאין נדבר

 ורש״י נתכפר, שמת כיון ביד״ש ומ׳ שב, לא אס לא״מ עונש ישאר בכרת מכרת, פחות ביד״ש מיתה הנשרפי׳ ס״פ לר״מ לפ״מ טו
 פרושו אולי טז לך. לך ואברבנאל נ״ה ויבמות בחיס׳ ועי״ש נכרת זרעו ואין ערירי הולך ואינו נכרתי׳ ימיו בי״דש כ׳ כ״ה שנת

 דוקא מא״אס פ״י ולרמב״ס פ״ג׳ סנהד׳ ביד״ש דמיתתו שבה והטבל להגיה נ׳ ויותר פ״ו, חרומות ק״כ חולין כאוכל שהוא השותה
 ן שבאכילת אלו היינו כולן ומ״ש פ״ג, סנהד׳ יו פ״ו. יבמות חיס׳ כן ולא נלאו, שהוא למעשרות הטבול ולא ולח״מ לת״ג הטבול

 פ״א, כלים כ״ז מנחות עבודה, של״ב לק״ק והנכנס ששמש, בגדיס ויתור קרוע שס חסרו מביד״ש חיובי מספר לענין אבל חביד״ס,
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 טכה א״א, על הבא בחנק ויש ב ובתה אשה על הבא בשרפה ויש א הרוצח כגון סייף במיתת יש החלק ובזה מלקות.
 לכהן גרושה לישראל ממזרת כגון לאוין, חייבי הרבה וכן החלק בזה ב״ד ד״ט נמצא ד וכו׳ אמו על הבא בסקילה ויש ג א״וא
שמזמר או ח באמירה ע״ז והעובד ז ומגדף השם מכרך הדבור 3 החלק פ״ז. ומשחית ו קרחה ועושה ה חברו ומכה

החלק בזה ויש ... יב בחנק ויש יא בכרת בהם ויש בסקילה מהם יש ובאלה י והמדיח והמסית ט בכך ועבודתה לפניה
החלק יד. שא״בט הואיל שא"לע והרבה יג בשם חברו ומקלל טיטר, נשבע, עליו, ולוקין מעשה בו שאין שבתורה ל״ת כל
שאין אע״פי בהנאה שבתורה אסורי׳ בכל עקרו אלא ממש, מעשה והוא ב׳ בחלק נכלל שזה עריות בועל זה בכלל אין הנאה, 4

;טז לחוד באסור ומקצתן טו בלאו ומקצתן המשחה בשטן הסך כטו בכרת ומהם הנאה, באסירי ורחיצה סיכה כמו רב מעשה בהם
החלק

אשכול נחל
 י״ח, סנהדי׳ ט״ו זנחי׳ עבודה, בש׳ ממקדם שיצא כהן ולרמנ״ס י״א, ערוכין משוער, ע׳ שעבד משירר כהן, עבודת שעבד ולוי

 ס״ג, ערובין בפ״ר הלכה מורה חז״ל הוסיפו ועוד כ״ע סנהד׳ עצמו דברי על עיבר ונביא דבריו, על והמוותר נבואתו, הטנש ונביא
 דפ׳ הני ל״ם שנז״הז אף מניד״ש, שא״ח ע״ח להתודות לנו גס ראוי ע״כ וזולתס. ד׳ ברכות עד״ת העובר י״ג נדה שז״ל המוציא

 כתב הי״ד דרוצח פ״ד ורמב״ס נ״ו. סנהד׳ ישפך דמו באדם דכ׳ בסייף ב״נ מיתת כל וכן ע״ו סנהד׳ נ׳ עיר ואנשי א הנשרפין.
 וצ״ב מעלין ולא ומורידין הוא מין כ״ו ע״ז כמ״ד דס״ל הורגו בסייף להרגו בידנו יש אס להכעיס שעטנז לבש אפי' עברה עובר
 להרגו רשות ואין להרגו רשות במלכות המורד ה״ח דמלכיס נפ״ג וכן ע״ט, סנהדרין כדאי׳ בחנק קלה מיתה לו יבור בסייף למה

 שהוא הרג, אלא ניתן לא )למלכות( לרשות דסנהדרין: רפ״ז מירוש׳ פ״מ העיר כבר לו? יצא מאין בסייף אלא מיתה בשוס
 ה׳ נקמת לנקום מ״מ בתורה מיתה עונש מפורש שאין אף א׳ בעברה להכעיס כך דמשוס ונ״ל נוקמת, סרב וכ׳ נקמה בכלל

 יבמות מיתה בכל להמית רשאין א׳ בדבר העס שפרצו כגץ שעה להוראת מיהו בסייף. מיתתו לכן להרגו צריכין בתורתו שכפר
 נ״ג. שס כולם ד פ״ד. שס אלה על יתר ועוד מישראל נפש וגונב ג ע״ה. שס שזעתה כהן ובת ב דסנהד׳. פכ״ד ורמנ״ם צ׳
 נמי שטבעה ספינתו על מ׳ ומרמב״ס לוקין מת על דוקא ו וא״ל. משנס בה, אית ואי׳ ש״פ, שא״ב הכאה דוקא ל״ב כתובות ה

 לפניה שמזמר ע״ז עובד מגדף למ״ד איכא ז׳ ובכריתות השס מברך הוא מגדף ס״ר סנהד׳ להלכה ז כ׳. מכות ע׳ איכא אסורא
 אחה אלי שאומר ח מגדף. היינו השס מברך שצ״ל ונ׳ לע״ז, מזמר קסשיב דבסמיך לכך. שכיוון נראה לא אך בדבור והיינו

 לע״ז ומנשק במגפף אבל בכך, דרכה אס דוקא עבודות בשאר אבל עבודות, בד׳ אלא סקילה סייב אינו דבלא״ה ט ס׳. סנהד׳
 ול׳ לע״ז, יסיד במפתה כ׳ מסית ל׳ י ס״ג. ודף שס ליקין, ואין תעבדס לא שבכללות בלאו עובר בכך עבודתה ואין בו וכיוצא
 ומדים מסית אבל א׳, כריתית כרת, בהס יש סקילה מלבד ועע״ז השס מברך ר״ל יא י״ע. אח וידיחו רבים, במפתה מדיח

 מה או שמע, שלא מה מתנבא נביא כאן שחסר ואפשר נ״ג, סנהד׳ בסקילה ומדיח מסית קשה יב כרת. בהס ואין בסקילה
 דברי. ואפרש בחנק, מסיח נביא שס״ל ואפשר פ״ט, סנהד׳ בחנק שהוא להלכה כיוון אפי׳ ע״ז בשס מתנבא או חברו, ששמע

 והמסית נחנק, מ׳ וסחס ומת בי׳ דט בחנק שהוא שהסית נביא למעוטי רע״ב פי׳ הדיוט, זה המסיח מ״י פ״ז בסנהדר׳
 ובגמ בסקילה נמי רביס דמדיח אי׳ יו״ד משנה סיף וכן ד׳ במשנה אבל בחנק, שהוא רביס מסיח למעט רע״ב פי׳ ההדיוט, אח
 רבנן מחני׳ אלה ולתרוציס וכו׳ אמר ר״פ רבנן כולה אמר רבינא רבנן, סיפא ר״ש רישא לרבנן, אחאן וסיפא ר״ש רישא פריך ס״ז

 רבנן" וסיפא ר״ש "רישא הגמ׳ דהדר מאי ס״ל שרע״ב ברור נ׳ אבל הרע״ב. כפי׳ שלא בסקילה, נביא וכן רביס שהדיח ויחיד
 מ״ש באמת מיהו בסקילה. נביא ואף כרבנן קיי״לן ולהלכה וכו׳ רישא אין אמר דלא אע״ג דוכחי בכמה כדאשכחן הוא חרוצא

 אמרו וז״ל: במשנה אחר פי׳ בפ״מ ולרמב״ם דוחק. הוא הקושי׳ חצי מתרץ ר״פ או חד דכל ור״פ דרבינא חרוצי לפרש ורש״י חיס׳
 כר״ש דנקט וקשה וכו׳ עליהס מכמיניס אין הרביס את והמסית בחנק, המסיח שנביא לפי הדיוט אח המסית הדיוט זה המסיח

 רבים למעוטי לא דקתני ההדיוט את דמסית כר״ס שמפרש כרבנן ס״ל הרניס את המסית ויחיד בחנק שהוא נביא לענין בחדא
 כר״ש, בחנק המסית נביא דמש׳ הדיוט, זה המסית על קאי לא הגמ׳ קושי׳ לדעתו ונ' כרש״י(? דלא )ופי׳ מכמינים שאין אלא

 )ואף בסקילה רבים מדיח יחיד אלא אחמר לא בסופה ומ״י דנמ״ד ממשנתנו, לזה סתירה ואין כר״ש בהא רני ס״ל באמת דלמא
 נביא ס״ל רבי י״ל מ״מ הדחה, הדחה דאתי׳ בחנק נמי הס עיר דמדיחי מזה ויליף בחנק מסיח דנביא לר״ש אמרינן פ״ט שבדף
 פ״ט שם כדאי׳ ]מנביא הדיוט דנין ואין מהד׳ הדיוט דדנין דבסקילה, יחיד ממסית בגז״ש ילפינן רבים מסית אבל ומת, דכח׳ בחנק
 את המסיח מסיפא הקושי׳ ודאי אלא בסקילה( ס״ל רבים דמסיח נחדא עלי׳ ופליג בחנק דנביא בחדא כר״ש ס״ל וא״כ ופ״ד,

 מדאקדמי׳ קדמון רבינא )ודאי רבינא משני וע״ז בסקילה, רבים מדיח קחני מתני׳ ובסיף כר״ש בחנק רבים מסית דמ׳ ההדיוט
 על אלא קאי לא כולה כר״ש, הדיוט זה המסית רישא ולדברי כולה מדאמר תקניטני )ואל קחני זו אף זו ולא רבנן כולה לר״פ(

 כי מתרץ ור״פ ע״ב( כ״ט חכמה חחלת וע׳ כר״ע לא ודאי דמציעתא דוקא לאו כולה תיס׳ דכ׳ נ׳ ב״ק עי׳ הסתירה חלקי שני
 מכמיניס. שאין רבים מסיח למעוטי הדיוט( זה המסיח כגרסתנו ולא בפ״מ הרמב״ס ג׳ שהי׳ בעליל נ׳ )כך הדיוט אח המסית קחני
 דרבנן כיון בנביא כר״ם רני שסתם במה לי׳ אנפת ולא כרבנן בסקילה בנביא אף רמב״ס פסק הלכה ולענין פ״מ. דברי יובנו ובזה
 בחנק. בנביא הלכתא קיימא הכא ה״ה סתם רבי מדשנה משנה כסתם שם שפסקו ורי״ף ור״ן רבנו אבל ,94 לעיל וכמ״ש עלי׳ פליגי

 ושייר עכו״ם בשם ונודר הנשבע אף דעכו״ס ספ״ה ולרמב״ס לוסין אכלתי ולא באכלחי שקר ושבועת שוא, שביעת ג׳ חמורה יג
 ולא רכיל ל״ח ולאו שם, תמורה אכל ולא לאכיל נשבע כגון יד וי״ג. ד׳ מכות ש״ר ומוציא זוממים עדים צ׳, ב״מ בקול, חסמה

 אבל מ״ו( סוכה קי״ג פסחי׳ ל״א שבועות צ״ב׳ סנהד׳ מ״ב, סיטה ע״ז יומא ל״ג שנת )ע׳ נדנור כולן פה וננול שקר ל״הר לדנר
 אל וין ולא נלננך א״ח ל״ח רעך דם על ל״ח ולאוין הפ; מקודם נפי נביתו חמץ שיש מי לאוין, כמה יש נמעשה ושנא בדנור שלא
 .וזולתם י״ג ברכות קמ״ט שנת זנוח הרהור עיניכם ואחרי מינוח, הרהור לננכס אחרי ל״ח ולאוין להסתכל שלא האלילים אל תפנו

הני וכל מש״פ פחות הקדש טו לוקין. ולחים׳ לוקין אין לרמנ״ס א״הנ נשאר פ״ד, סנהד׳ כ״ב, מכות ומהקדש, מע״ז נהנה טו

דתני
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 6 הח^ק ג, לראות יבואו ולא וכי ב דק״ק הקדש ראי׳ וכן א ערוה ■באשה שער באשה טפח בעריות כגון הראיה 5 החלק
 וכן איכא אסורא ומראה קול בריח ה, מעילה בו שאין אע״ג וקדשים קטרת של וריח . . ד דכנור קול כגון וריח קול שמיעת

 ענינים ששה באלה ז. תקגתא ליה לי׳ הקדש תקנתא אי׳ לע״ו מע״ז, דחמיר טלתא איכא )חסר( . . ו ל״הר לשמוע אסור
 ועינים ורגלים הידים הגוף הפה החלקים אלו בכל שהרי המצות כל קיום בהם תמצא כך האסורים כל בהם שתמצא כמו שזכרנו
 מפני ידענו ולא ח. מקדושים טי ידענו לא החלקים אלו הכותב הרב והרע. הטוב יעשה בהם הגוף איברי ושאר וחוטס ואדנים

אסורא. אלא מעילה בהם שאין שוין שלשתן א׳, חלק ומראה ומקול א׳, חלק מראי׳ עשה טה

עכ״ום. בשולי הל׳
 אם דוקא טב״ג, בו יש כטב״ד אינו דאטרן הא בגט׳ ואטרינן ט, גויס בשול משום בו אין דרוסאי בן כמאכל שהוא כל

 על ישראל הניחו אבל גוי, ביד הבשול כל שנעשה והחזירו, גוי ובא האור מן י ישראל סלקו כמב״ד שנתבשל קודם
 הניח נטי תני׳ מאליו. מתבשל גוי בא לא דאם מותר, בשולו ומטהר בה והפך גוי שבא אע״ג כטב״ד, נתבשל לא ועדיין האור

 לבדו גוי ביד שיניחו לא חושש, דאינו האי לן וחזי חושש, אינו מב"הטד שיבא עד בו ומהפך נוי ובא גחלים ע״ג בשר ישראל
 פתוחה בקדרה בשר אבל וטסוטנת, טוחה בקדרה א״נ ר״ח, וכ״ב יא בגוי דמהני ויוצא נכנס או לפניו הדלת שנעל בוטן אלא

 ואין בבשר, חלב תערובת משום לטיחש דא*כא ועוד יב אסור ט"הע שנתעלם בשר דקיי״לן הדא אנפין מכמה לטיעבד שרי לא
 וראית מימיך לצור הלכת לא יד בפ״ק מד׳ מוכח וה״ג יג, החליף ושמא הבשול טכח להשתנות שעשוי המבושל לבשר ממן

 מהדר אי משמע ישראל, אפיה מיהדר דלמא חשו דלא ומסיק חכמים, להם חשו ולא א׳ כירה על קדרות ב■ ששפתו וגוי ישראל
 נקיות השפחות ואוטרין סימן בלא טב"הכנס שחורו עד לשפחותיהם קדרות שמניחים אדום ארץ בקצת משונה מנהג ויש אסור.

 לא אסור טחזקינן ולא בעיר, מצויות טרפות הרבה וגם אסור, שנמ״הע שבשר ידעו לא וכי אסור, טהזקינן ולא נאמנות להן ויש
 בפסקא: כ׳ פת ולענין — . . טו וה״ט מותר וגמר והיפך ישראל ובא האש על קדרה הגוי הניח ואם טו. בלכתחלה אטרינן

 בהתחלה לא רדיה ולא אפי׳ ולא יט שגירה ולא יח עצים נתינת לא כלל ישראל מלאכת שם ואין גוי ע״י שניסקת ין פירגי
 דשגר ריפתא האי חו״ל כדברי עושה אם לסייע אצלו והעמיד נחתום גוי פורני בעל הביא ואם ב׳"ג, ט' בו יש ודאי בגמר, ולא
 ואם לכתחלה, אפי׳ דמי שפיר כ וחתה ישראל ואתא גוי ואפה גוי שגר נמי אי גוי, ואפה ישראל שגר נטי אי ישראל, ואפה גוי

ישראל נופח אפי׳ מקילים ויש . . כא ע״ז וסומכין הוא בשולי קרובי זה דאף לתנור קיסום בהשלכת שמתיר טי ויש אסור, לאו
בשולא. קרב דלא אע״ג ש״ד בגחלים מעט חותה וישראל גוי ואפה שגר אפ־׳ כ׳ והגאון כב סמך לו ואין חתוי מקרי נטי באש

מצויה ישראל פת שאין ובמקום עמעום של מהלכות פת בירושל׳ כדאי' מותר ישראל פלטר שאין במקום גוי פלטר פת כ׳ הגר״יצ
והכין הפלטר, מן בלבד יעקב ר׳ בשם דקיסרי רבנן נפש, חיי מפני והתירו עליו כג שעמעטו אלא אסורה שתהא הוא בדין

משמע
אשכול נהל

 שרגיל מה כ״ר ברכות א לאו. בהס כ׳ לא דא״בה אע״ג וע״ע ומשב״ע ופ״ח נזיר ופער מועלין ולא גהנין לא מעילה במס׳ דחני
 כ׳. ע״ז ע׳ אסיר, שעה בכל אלו בדברי׳ הסתכלות נשים בשאר מיהו באשתו, ואפי׳ כנגדו ק״ם לקרות אסור באשה מכיסה להיות

 ומתו, א״הק כבלע צ״ל ג איכא. אסירא מעילה שאין אף כ״ו פסתיס ע׳ מק״ק עיניהם יזונו שלא האומנין את משלפלין מחנן ב
 שמכניסין בשעה מסעות בסלוק קדש כלי לראות שלא ללוים אזהרה דקרא פשעא רש״י וכ׳ א״הק לגונב מיתה בו נרמז פ״א לסנהד׳
 אי׳ נ״ר ביומא אדרבה לדורות, צווי זה דאין להביאו, לו הי׳ לא כיוון דקרא לפשטא רבנו ואס הלכה. א״הק הגונב ומיתת לנרחק

 אבל אב״מ וריס ומראה דקול אע״ג ומנורה שולתן גבי הגיגה בסיף וכן המקו׳ לפני הביבוחס להראות כפרוכת מגביהין שהיו
 להראות אבל כ״כ, צורך הי׳ שלא כיון ק״ק בבית עשו ומעלה שרי מצוה לצורך בפסהי׳ תוס׳ כתבו מראי׳, להגות איכא אסורא
 בראי׳ אסור דמצינו לומר בא דרבנו וצ״ל בתוכן, להכניסם תיבות אין אס מותרי׳ אומני׳ גס מקדש ביאת פ״ז וער״מ התירו חביבות

 לאו שהוא ג׳ בשורש הרמב״ן למ״ש שכונתו ל״ת, במספר כבלע יבואו לא ה״ג, שמנה מה אותך ישיא ואל זה. מקרא משכן בזמן
 מצוה ואינו הראי׳ על הוא שהלאו שם הרמב״ס כמ״ש הנכון ודאי אבל לגינב לאו הרמנ״ן גס מנהו זה ולעעס הקסוה את לגונב

 שתעלה לאתר ה ע״ז. ושל מקדש של ד כמ״ש. רש״י דעת וכן בקרא לזה רמז מצאו והז״ל הלמ״מ הקסוה גונב ודין לדורות
 דשמע אודנא כ״ו. מ״ק לקרוע שהייב השם ברכת ה׳. כתובות מהוגנים שאינם דברי׳ השומע ע״ז, ערוכין ו כ״ו. פסהי׳ המרתו
 בו, וכיוצא אזנה ראש קטע אס לבטל הנכרי יוכל נ״ג( ע״ז עולמית א״ב דישראל גוי, )של ע״ז חמורה, סוף ז מ״ח. סוטה זימרא

 שבת הל׳ ולרמב״ס בשולו שליש כ׳ שבח לרש״י ב״ד מאכל ל״ח, ע״ז ט אחר. מם׳ זה העתיק שרבנו נ׳ מזה ח הקדש. מ:א״כ
 חיישינן לא י״ב דף ור״אש לחוס׳ יג .77 ע׳ יב מהני. לא במומר ע״ב ג׳ חולין עחוס׳ יא גד. סלקו דה״ה ופשיטא י מצי.

 כדאי׳ א״נ וחתמה דציירה הכא דמיירי כרבנו כ׳ במרדכי ראבי״ה אבל בסמץ, רבנו ראיות ומפרקין הנאה לו שאין בדבר סימליף
 האש על הניחה שישראלית דמיירי אסר לא נכריות ע״י בשול מ׳ אבל טו י״ב. יד יו״ד. קי״ח, ועש״ע ומשמר יושב חנוק בירושל׳
 וזולתו הר״אש מיהו הרשב״א, כדעת כמב״ד גוי בשלו כשלא מילי הני דצ״ל נ' טן ב״ג. שייך אי שלנו בשפחות בטו״ז קי״ג ועש״ע
 ב׳ שפיתת מקום למעלה ופיו קטן שבמשנה תנור וכל הצד מן פיו גדול תנור ע״ב ל״ה פרש״י ין כמב״ד. גוי בשלו אפי׳ מתירין

 הכי למידק ליכא ודאי ושם רדיה ולא נמי דכתב ועוד הכי למ״ד דליכא מהני, הסקה בלא אף עצים שנתינת לא יח קדרות.
 חתה^בגחליס כ האש. הסקת יט עושה. הישראל אין זה דבר אפי׳ קאמר לרביחא אלא נאפה, כבר התנור מן הפת דכשרודה

 ד״מ וכ׳ יותר שמדליק בשולא קרובי עי״כ אס כגופו דכוחו מ״כ בשס כן שכ׳ קי״ג עב״י כב ובר״אש. 42 ע׳ כא חום. ומוציא
 לרמ״א אבל בבשול מהני לא לר״הפ בפת האלו קולות וכל דל״מ, אף נפוח ה״ה בשיל מקרב דלא אע״ג קיסוס מהני דלדידן כיון

 מכחא, עמי שתרגומו הנגע כהה והול״ל מאסור, ע׳ שהסתירו חושך לשון עמעם שתרגומו השע ועיניו מלשון בערוך כג מהני.
 ובאמת 17 ח״ג



עכ״ום. בשולי הל׳ האשכול, ספר 150
 נפש חיי ולפעמים ג ישראל בכל אשורו פשט שלא שראה ההיתר וטעם . . ב דאטוראי אע״ג א התיר דרבי בבבלי משפע

 התיר ולא הפת את תתיר ביטינו ה נשיאה לר״י אמר שמלאי ור׳ ד בשמן כדאמרינן לעמוד יכולין שא״צ גזרה וא״ג בו תלוי
 מיני׳ תשתעי לא רבא ואמר ה דמתא מצרי אבי אכל איבו ז דאי׳ והא ו. אשורו פשט דלא מכלל שרי', ב״ד לי׳ דקרי טשום
 בכל אמור שנהגו במקום או ישראל פלטר שם שהי׳ לטתא קרוב או הי׳ בע״הב דפת אפשר דארטאי? נהטא דאכל ט ראיבו

 הוי, פלטר דפת הילא, דבני חטירא וזבינו פוקו אמר פסחא ונפקא ר״נ בי' הוינן כי אמר גופא שרבא וטצינו פלטר של אפי׳ פת
 במקום הדא בירושל׳ עלה ואתטר בהנאה מותר הפסח עליו שעבר גוי של חמץ יא נטי ותנן י, ישראל פלטר אפה לא ועדיין
 גוים של בצקות יב נטי ואתטר פלטר, בפת והיינו באכילה אפי׳ גוי פת לאכול שנהגו במקום אבל גוי של בפת אסור שנהגו

 כשישראל דהתירו ומה אופהו, ישראל אם גוי פת שהותר טצינו דלא ישראל שאפאו דטיירי למימר לן ולית מהן, כרסו ממלא אדם
 בי׳ אי׳ דודאי ישראל אפית טהני לא גוי של כשהוא אבל ישראל, של כשהפת אלא התירו לא באפי' מלאכות מג׳ א׳ עושה
 פלטר של הוא אם התירו גוי של פת דוקא יד גאונים וב' גוי. פלטר שאפאום גוים של בבצקות איירי אלא יג חתנות משום
 קתני ועלה מקום בשום התירו לא טו בשלקות כמו גוי אסור^בשול בו שיש פלטר גוי שאפה ישראל פת אבל נפש חיי משום

 אוסר, ור״יו שרו קפרא ובר חוקי׳ יח צלויה וביצה מלוח דג )חסר( ין . . התירו לא ושלקות טז. וכו׳ ישראל ואפה גוי שגר
 אביי אמר ב׳, במקום ש״א דבריו ואין אוסר ור״יו שרי וב״ק חזקי׳ א״ל מאי, צלוי׳ ביצה לי׳ אמרו ר״ג, בי אקלע פרוואה ר״ח

וב״ק כחוקי׳ הלכה טליח בדג אבל דר״יו כותי׳ תני׳ ובביצה צלוי׳ בביצה אלא כר״יו אתטר לא הגאון וב' דאוסר, כר״יו הלכה
בשולי דלאו צלוי׳ וביצה מלוח בדג ופלוגתיהו יט וב״ק חוקיה לגבי׳ הוא תלמיד דר״יו ועוד ב׳, במקום ש״א דבריו שאין דשרו
אשכחן כא בקליפתה שלטה ומוציאה במים וטבשלה גוים געולי של בקדרה ביצה גוי דבשול והיכא כ. ל״פ ובטבושלת טיא,

נבלה, רוטב כל נשרף מבפנים התנור דהסיק כיון נבלה גוים שצלו לאחר בפורני ביצה לאפות לישראל מותר לגאון: בתשו׳ פתרא
 הרוטב וישרף התנור שיתלבן עד נבלה בשר אחר שהה אם ביצה לצלות מותר הלכך אסור, חרם בכלי בחוץ שהסיק כל אבל
 ולא כב. ר״י הרב ב״ב בלעה בקליפתה דאף הגאון מדברי משמע לה, אפה בכלי קליפה דבלא היא, בקליפתה ביצה והאי ע״כ,

נט״לפ אטרינן וכי .)חסר( כג בלע דודאי סדק בו יבא או הקליפה שתשבר דחייש אוסר לכתחלה דלטא הגאון מדברי זה נשמע
מותר

אשכול נחל
 עין. והסרת דבר והסחר העלם שפרושו ול־׳א, כ״ח יחזקאל עמחוהי, לא ארזיס עמחוך, לא סחוס כל היא עבריה ובאחח

 ב״ד ונס התירו ולא בע״ב פח על קאי זה הפח אף תתיר בימינו ר״ש אתר ל״ז דף רי״נ ולנכדו פלטר, פת התיר רבי ס״ל רבנו א
 סירי ל״ה בדף יוסף ור דימי ר׳ ב רי״נ. אחר שעתד נ״ד אלא התיר לא ורי״נ התיר לא רבי ל״ה לחוס׳ אבל התיר, לא אחר
 התיר שלא אתר ור״יו ישראל פלטר דליכא אלא אתרן לא פלטר פת רבי התיר לת״ד אפי׳ אתר חלבו ר׳ שס אי׳ הרי התיר שלא
 מח״י שהוא אע״ג ג אמת. שאינו בדבר פליני לא שודאי התיר דרבי ס״ל אלתא לב״הב( פלטר בין חלק ולא )ר״ן בשדה אלא

 ור״י ו ל״ז. שס ה שס. ד אסורו. פשט שלא פת שאני ל״ו, ע״ז חוס׳ כמ״ש לבטל א״י בח״וב גדול ב״ד שאפי׳ י״ו, שבח דבר,
 רבי. התיר כבר פ״י שאין במקוס פלטר של אבל דברי׳, ב׳ התיר שכבר שרי׳ ב״ד לי׳ דקרי מטעס "ב ע ב פח התיר לא נשיאה

 שנאפה שפרש לפרש״י ניחא זו ראי׳ ל/ פסחיס י בב״המד. משמו שמועה יאתרו לא הגאוני׳, ופרשו ט רי״ף• ג׳ ח ל״ס. ז
 עושה אס תותר גוי שאפה ישראל של פת דוקא להלן רבנו שהביא כתו דס״ל להר״ן אף נ״ל שכ׳ קי״ב בב״י ראיתי אך שעבר, יוס

 ליקח אסור אין לר״ן אפי׳ ב״י וכ׳ מתנות, תשוס אסור ישראל ע״י נאפה אפי׳ נכרי של פת אבל באפיה, מלאכות חג׳ א׳ ישראל
 בשאור אבל הדעת קרוב בי׳ דאית הנכרי וערכו שלשו בתבניתו הפת שנשאר היכא אלא הר״ן אסר דלא בו ולחמץ נכריס של כאור

 נכרי׳ בפת היתר במקומו נוהגין ,הי לא ודאי מילא, דבני חמירא וזביני פוקו דרבא מהא ראי׳ ומייחי שרי נכרי של עריכתו דמבטל
 דאל״כ אפיה, קרי לישה אלא דוקא לאו הנכרי שאופהו פח רש״י ומ״ש עיסחס בהס ומחתיצין שאור או לוקחין הי׳ עיסה ודאי אלא

 חמירא זבינו לשון באחת אך כמנהג. פלטר להס הי׳ מילא דבני רבנו ת׳ וקושיתו עכ״ל. ש״ג בפח היתר נוהגין וכי יקשה
 עכ"ום שפת במר!ום דס״ל אלא שאור, פרש נתי דרבנו ואפשר וש״ד, ס״ו בע״ז וכן חמירא מתורגס שבמקרא שאור דכל שאור משמע
 פסחיס יא וטור. ר״ן כמ״ש העיסה עשה ישראל אס אלא ישראל אפיח מקצת מהני ולא אסור נמי עכ״וס של ושאור עיסה אסור,
 בפת פי׳ טז ל״ז. ל״ה טו סתס. כ' והטור מרדכי ע׳ יד חולקי'. ורשב״א רחב״ס וטור, וראב״ד ר״ן יג מ׳. שס יב כ״ח.

 הר״אש ין אסור. ולאפות ללוש לנכרי קמחו נחו אס וכן לעיל, הנזכרות חלאכזוח חג׳ א׳ באפי׳ מעשה לעשות הישראל צריך ישראל
 גזרה שלקות כ׳ ע״ב ל״ז חוס׳ אבל בלא״ה, לעמוד יכולין שאין פת אלא התירו לא פח, בכלל שלקוח אח״ל אף כ׳ דביצה פ״ב

ל״ח, יח החירו. לא לכך טמאים דברי׳ יאכילנו שלא א׳ טעס עוד בסלקות ורש״י חוס׳ כ׳ ל״ח ובדף דבר, לי״ח קודס קדמונית
והקשה בבשול, דוקא או ב״ג משוס במליחה גזרו אס פליגי מליח דג דבהאי כרש״י ס״ל רבנו כ קי״ב. שנת יט לקמן. ע׳ פרושו
אס והפלוגחא דחק ע״י לאכיל וראוי נמלח שכבר מליח דג דפרשו וראנ״ן לר״ן )בשלמא צלויה לביצה מליח דג ענין חה א״כ בת״ח

הוא קל בשול נחי ביצה וצלית נשול אינו דמליח כיון ות׳ עי״ד( לאסל ראוי׳ צלי׳ קודס שאף צלוי׳ לביצה דומה א״כ אח״כ גוי צלאו
 ניחא והשתא ב״ג, משוס אסור לכ״ע מבושלת אבל במיס, נתבשלו שלא בחרתי דפליגי רבנו ח״ש וזה להדדי, דומין נגמר דהוא דבכל

 מיירי כא מבוסלח. נחי ליתני הנכרי, בו נגע ולא בלוע שהאוכל הואיל בביצה דשרי חאן טעס לרש״י אבל צלוי', ביצה דנקטי
 אפרוח ביצת צ״ח חולין ערוך ש״ס שניהס על לתמוה יש כג אלברגלוני. כב כשרה. בקדרה אפי׳ אסורה דאל״ה ישראל, שסייע

 משום ה״ט אוסרת אינו טמאה ביצה שס ודאי׳ בולע, נמי בקליפה אלמא חוס׳ כמ״ש בקליפוחיהן ומיירי בנ״ט אחרות עס שנתבשל
 אוסרת, קלופה אינה היתר שביצת אף קלופה הטמאה אם דחרוחות פ״י בירושל׳ אי׳ בזה ואף בשר, טעם ואין בעלמא חיא שהיוצא

 דלא ראינו עכ״פ למ״כ( מירושלמי לרש״י ראי׳ שמביאין ע״ב ס״ד )מחים׳ אפרוח בביצת איירי דירוש׳ פ״ו בסי׳ הש״ך לדעת ואף
 לומר ודוחק וצ״ע קלופה אינה אפי׳ בולעת שהביצה פשיטא נבלה בליעת דיוצא ש״ג בקדרה וה״נ בחליפתה, היתר ביצת אס חהני
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 אחרינא ספקא דאיכא טשום הוא דספקא אע״ג דנט״לפ, ב״י שאינה בקדרה שנתבשל דאטרינן שליקא משחא ושרינן א טותר
 בשל וישראל בשר, הוא בתוכו הגוי שהשתמש שדבר ידעינן אי הלכך שרי׳ יוטו בן ואפי׳ הפוגם דבר בו נשתמש שמא להתיר

חד לישני ב׳ בגט׳ ואיכא )חסר( ב הגוי בשול טומן מע״לע שעבר נודע דלא ומן כל אסור הבשר פוגם, אינו דודאי בשר, בו
מדחוינן אבל הלכתא, נתברר ולא ב״ג, י״ב מלכים שולחן על שעולה כל אמר וחד גוי בשול מ׳ בו יש חי נאכל שאינו כל אמר

 נאכל ואי ד ב״ג בו יש עעש״ט שאינו אע״ג חי נאכל אינו ואי עקר דוה משמע ג ב״ג בו אין חי שהוא כמו נאכל דנקטי בסוגי׳
 דנאכלים שרי ודאי מתוקים פי׳ חוליי מאי, ה שליקי אהיני הני אסי דרב מיני׳ טדקבעו ט׳ והכין ב״ג בו אין שעעש״ט אע״ג חי

מאי ן סלקונדרי ומלח )חסר( ו אעעש״ט ודאי דמרירי אע״ג אסירי, ודאי וטדאמר חי, שא״נ אסירי דודאי תיבעי לא מרירי חי,
מראהו נשתנה אם אבל לתערובת חיישינן ולא מהם לוקחין מלח שאר אבל ח בה אוכלים רומי שלקי שכל מלח סלקונדרי

 של וחלב אלי׳ בו ועושין אותו שטוייפין שם יצא בז״הז דארמאי שלוקא טשחא הגאון וכ׳ חיישינן. מדינה באותו הנהוג ממלח
 וכובשין נתבשלו שלא הזיתים לשבר שרגילין ובמקום .ואסרנוהו אותה טוייפין שלוקה ואינה שלוקה חמאה וה״ה ואסרנוהו, בהמה

 י ששנינו יין לערב כשרגילין אלא חו״ל אסרו שלא מותר רגילים שאין ובמקום ואסורים, יין וחומץ יין עליהם ט לזייף רגילין אותן
 מותרי׳ יא דברים אלו אמרו שכך לשתות מותר שכר מהם שעושין ודברי׳ יין, לתוכן לתת שדרכן כבשים וכו׳ אסורי׳ דברי׳ אלו
 ג י שעורים ושכר הוא, נט״לפ גוי געולי משום אי חי, נאכל ב״ג מ׳ אי סרי, מסרח ערובי מ׳ אי ניחוש למאי ואטרינן יב והדבש וכו׳
 טו בפרקין כדאט׳ עקר דפת בפת הביצים נתבטלו בביצים פת פלטר אפה אם וכן יה מים לגבי בטלים דשעורין ב״ג, מ׳ א״ב נטי

 אלטא עקר, קמחא דאטרינן אסור טו דהרסנא כסא גוי עבדינהו אי בשול קודם שראוים כיון ב״ג בהם שאין מלוחים קטנים דגים
 ט״ט גוים של שכר לשתות שמותר אע״ג ... י! בשול קודם נאסר לא אכתי דתפל היכא ודוקא שרי, קטחא עקר הרסנא הוי אי

 מן אסור דארטאי דשכרא חלא יח. בביתו אלא ישתה לא והמדקדק גוים מסיבת במקום לשתות חתנות משום חכמים אסרו
 יין לתערובת חשש שאין במקום ליקח מותר כא תפוחי' של ויין כ מסרח מערבי דאי שרי האוצר ומן יט דורדיא בו דמערבי

 אף וי״א רטונים ויין תפוחי׳ יין יין. בכלי אותו משימין שאין לידע צריך גם ביוקר ענבים שיין במקום או האוצר מן הבא כגון
 ככל להכשירם שצריך לן חזי ב״ג ט׳ שאסורים דברים בהם שנתבשלו כלים גוי. בבית לשתות אסרו לא מתבואה שעושין שכר
 על לסמוך ואין בע״ב פת לאכול מצוי גוי פלטר שאין במקום טקילין יש ושמענו כב. דרבנן אפי׳ אסור מ׳ שנאסרו כלים

כג. דבריהם

הצלמים. כל פרק
 כד כדור או צפור או מקל בידו שיש כל אלא אסור אין וחכ״א דר״ט, בשנה פ״א נעבדים שהם מפני אסורים הצלמים כל

 או אבנים מעצים ממש צלמים אלא ומטבע כלים על צורות אינן שנחלקו הצלמים וטבעת. עטרה סייף הוסיפו ובברייתא
 נעכדין אם לן קים דלא כגון וח׳ ר״ט פליגי ובה כו שנינו מלכים של ובאנדרטי כה מדינות פתחי על העוטרים ודוקא מתכות

ר״ט
אשכול נחל

בזה ב וכו׳. גדולה יורה אסת תניא ט״ב ל״ס דף טל מוסב א הביצה. קליפת סוצץ בקדרה בלוט כמו בטין שאין דבר לגבי
כל ס״ג סתם אפי׳ הלכך בבשר פיגס ואינו שמנונית בלט הסכין דהתס קולף, אמר רב ש״ג בסכין משומט הר״אש קושי׳ יתישב

 אט״ג כך, משוס שהתירו דבש גבי ט״ב ול״ט ע-׳ב, ל״ס דארמאי שליקא מישתא גבי ג אסור. ב״י הי׳ שלא ודאי יודט שאין זמן
ס״ל נ״ט בדף דר״יו מב״ג לאסור סי נאכל נמי דיטינן ס״ל תלי׳ טש״מ בטולה דמ״ד רבנו מודה ודאי ד מלכיס. טט״ש דתרתי

תי, נאכל אפי׳ אסור טש״מ טולה אי דס״ל לומר ואין סי, נאכל שאינו ריטותא סד בי׳ דאית אף שאטטש״מ, ב״ג א״ב חורמסא
 פ׳ כך ו טי״ג. נתבשלו תמריס ה לאסור. בטינן תרתי לר״יו ודאי אלא טש״מ, וטולה ב״ג, א״ב דבש ט״ב ל״ט במתני׳ תנן דהא

 דרב לישנא האי נדסה לאסור בטינן תרתי לר״יו שהוכסנו וכיון טטש״מ, בשולס לאסר אפשר מפרק והר״ן זו, ראי׳ שהביא רמב״ן
 ורש״י טמאיס ד׳ קרבי בו שמטרנין פרש״י ט״ב, ל״ט מה״ג, לוקסין אין ז כר״יו. ה׳ ור״יו, דרב סי בנאכל לסוד דתלי׳ ל״ס בדף

 בבשמים מטירב מלס קאנדיטוס זל השס וטקר גרשום ר׳ מפי׳ מלס באותו ברומי ששולקין מה כל טרוך ח זאלצוואסטר. פי׳ שברי״ף
 אט״ג יג ר״אש. וכו׳ בשול מ׳ אי טלה מדאמר מדבש שטושין שכר דבש והאי יב ל״ט. יא ל״ה. י לזלף. צ״ל ט אסרי׳. ודברי׳

 לטנין שבטליס כשם ט״ב ל״א תום׳ כ״כ יד בבד״ה. קי״ג ר״ס טב״י סי נאכל דמקרי פשיטא סיטיס שכר אבל סייס, א״נ דשעוריס
 כגון נאסרו שלא כביציס ין סי. א״נ שהקמס אסור קמס טס אלו דגיס של שומן טיגן אס טד ל״ס. טו שהכל. דמברך ברכה

 בו ויש בהיתר אסור התטרב לפת, נתנן ואס״כ בתסלה ביצים גוי בשל אס אבל בטלים, האסור שבא אפי׳ ובשטת לפת שנספסו
 ובזה אסור( נמי הפת טל טוסות אבל מקודם הביצים נאסרו לא אפי׳ )והוסיפו ס״ד סילין הוס׳ וכ״כ שבטלות דל״ל פשיטא ננ״ט
 יין. של שמרים ל״ב יט לביתא. מייתי ור״א ושתי דסנותא אבבא לי׳ מפיק פפא רב ל״א ט״ז יח ג׳. וקי״ג, ו׳, קי״ב ש״ט יובנו

 טס״ס ג״פ הגטלה סרס בכלי מהני להמסמיריס אפי׳ הר״אש וכ׳ מקילים וים רשב״א כב מ'. כא מרובה. לזמן שם שמניס כ
 ט״ב, מ׳ כד כב״י. דלא מתי״ט סריפתא ופ' פרישה ט׳ הר״אש בשם הטור הביא וכן מתיר ובש״ט כג ושכ״ג. בטור, קכ״א קי״ג,
 בכפרי׳ אבל מיתרי׳ טפ״מ טמדו לא אבל דתרומות, ופ״ב גטין ריש כדאי׳ וכרכים טירות פי׳ כה בידו. זה ספץ נתנו דסשיבי משוס

 ש״מ באנדרטי דוקא שס״ל נ׳ ר׳ מדברי ליה, ופלסי לסביבותא השטר בפחס צורתו טושין מת כשמלך פרש״י כו .כדלקמן אסיר ככל
 לרבותא דאנדרטי ב״י ומ״ש אסור, מקל ובידו טפ״מ צורה כל דלסכמיס ורמב״ס כב״י ולא וכו׳ מקל בידם ויש המדינה ט״פ ועומרי׳
 ריא״ש )בתר דאמר דר״יו מ״ש גס נטבד, ודאי דאנדרטי לקמן ר׳ שהביא מירוש׳ כן ל״נ צורות, שאר כל וכ״ש לנוי שהם אט״ג אתמר
 פליג ולא ריא״ש לדברי דבריו דמסבר מ׳ בוי״ו, ובטומדין מדאמר ל״נ צורה, כל ואוסר סולק טפ״מ ובטומדי׳ ם״מ( באנדרטי דאמר

הר׳״ן וכדפי׳ טפ״מ בעימד׳ צורה כל ואשר אריא״ם דסולק י״ל ודאי ו״יו בלא בטומדין בר״יו דגרסו ור״אש רי״ף לג׳ אבל הוסיף, אלא
לדעת 17 *
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 שאר וגזר ^טעוטא חייש ור״ט בשנה פ״א וכו' מקל בידם שאין אע"פי אותם עובדין שם שדרים הגוים א כל שבמקומו חזי ר״ט

 ב פד״ט כדאי׳ נעבדי׳ לא דסתטן ושלטונים שדים של אנדרטי למעוטי ש״ט, באנדרטי ודאסרי ל״ח. וחכמים מקומו, אטו מקומות
 שעושים אגדרטי אבל באלהות. אותו שעובדי׳ שמת במלך מלכים של ואנדרטי וכו׳ אלוה עלי׳ קבלה אי לו והשתחווה אנדרטי דחוי אי

 דג״ג אנדרטי ואי השם קדושת על שמסרו חמיו ראו מה ג שנהגו פ״ט דאי׳ טהא כדטוכח לכבודו אלא ואינו ע״ו אינו חי לטלך
 ד״ה שלטונות של ברור אם אפור ד״ה מלכים של ברור אם קיימין אנן מה ובירוש׳ נ׳. למסור טחויבין דהוו פשיטא הוי ע״ו

 שמקטירין מפני אפורות מ״ט ה אקוניות ואר״יו ד שלטעות של א׳ ורבנן מלכים של סתמן רט״א בסתם קייטין אנן אלא טותר
 לנוי ד^או רץ אס ד״ה כפרים בשל אבל כרכים בשל מחלקת רבה ומסיק אותן. כשטעמידין פי׳ עולות שהן בשעה לפניהם

 שברי המוציא ו. נעבד שהכל איירי דבכפרים אסורין רגל או יד תבנית מצא דלקמן מתני׳ אתי׳ ובהכי עבדי, לטפלחינהו אלא
 ז מותרין מצאום אס ע״ז שברי אפי׳ א״ש נעבד. בהן שכיוצא מפני אפורין אלו הרי רגל או יד תבנית מצא מותרים אלו הרי צלמים
 תבנית מצא סיפא למיתני דבעי משום אלא נ׳ דודאי אלילים שברי דאפי׳ נעבדו אי ספק דאיכא משום לאו צלמים שברי ודקתני

 הביא יצ הג* כר״יו. והלכה מותרת אמר ר״ל אסורה א׳ ר״יו מאליה שנשתברה ע״ו אתטד ח. . . דעומדי׳ אסור רגל או יד
 איירי דר״יו סתירה כאן דאין ואמינא אסורה, מאלי' שנשתברה ע״ן דר״יו הא והביא ,מותרים ע"ן שברי מצא אפי' דשטואל הא

 ברגיל תולין גוי ע״י או נשתברה מאליה אם יודעין אנו ואין עי״ז שבר בנמצא קאי שמואל אבל מאלי׳, שנשברה יודעי׳ אנו באם
 רא טותר חתכו גוי ס׳ בטול, מקרי ולא חתכו, ישראל ס׳ חתיך וראשו י, דרקון צורות מצא ט נטי ותניא ובטלה שברה שגוי
 ושפיר נעשה מאלי' דל״ל התוך בראשו דוקא מפרש ע״כ יב, לר״ל מינה פריך דקא למתניתא דידע ר״יו צ"ל ע"כ דאכתי אלא

 אבל מותרי' שברים בטלום וספק עבדום בספק דוקא אמר בהדי׳ דר״יו והשתא ומבערה, שוחקה הי׳ דישראל חתכו, גוי אטרינן
 פ׳, חד אלא וליכא הוא שנעבד דטע׳ן כיון בסיסו, על אינו אפי' אסור יד תבנית מצא מתני׳ ומוקי דבטלו ייטר טי עבדוהו ודאי
 יד ס״ל כר״יו דשטואל מסקינן פרקן ובסוף יג ר"יו מקמי' לשמואל וליתא ע״ז. שברי מצא אם דמתיר אשטואל דפליג חוינן

 ט* גדילתה דרך אלא בטול צריכה ע״ן אין א׳ ושמואל טו וק^סם קיסם כל לבטל צריך אטר רב מאלי׳ נשתברה ע״ו דאתטר
ואמרינן

אשכול נחל

 דלמעיטא מקומות שאר גזר הוי לא עובדין מעוט במקימו דאי כ׳ חיס׳ א אדם. צורת בעינן לרבנן דמסיק ועב״ח רמב״ס, לדעת
 י״ב מגלה מדאי׳ לזה ראי׳ חיס׳ כ׳ ג׳ ובע״ז סס, וכר״ת נ״ג פסחי׳ ג בתוס׳. אלחנן ר׳ כתרוץ ס״א סכהד׳ ב ר״מ. ל״ח דמ׳

 היצרכו הנא להניס מה ממש ע״ז היתה ואס להניס אלא עשו לא הס הקב״ה שהצילם והא לצלס שהשתחוו כלי׳ ישראל נתחייבו מ״ח
 משמע פלחו הוי לחמ״ו נגדו אלמלא שס מדאי׳ ממש ע״ז שהי׳ דמשמע חוס׳ כ׳ ובפסחי׳ ל״ג ובכתובות ק״ה, על עצמן למסור
 במקום שאסור לרמב״ס בפרט חמ״ו נפשס מסרו למה פ״י קושי׳ ע״ז הי' שלא לדבריהם קשה ועיד פלחו, מדאמר ע״ז הוי שהצלם

 ול״נלישב הוא. פריכא דק״ו וכ׳ בהם וחי כ׳ לא בצפרדעים מהרש״א הקשה כבר מצפרדעים ק״ו משום ואי הדין, מצד מחויב דלא
 הניחו במצית מצוינים היו שתגלו לאחר אף אלה דברי את ושמתם פי׳ בחומש דרש״י נפש למסור חייבו לא ואעפ״כ הי׳ ע״ז דבאמת

 בארץ תלו ולא הגיף חיבות אלו מצות רמב״ן ותמה ציונים. לך הציבי וכה״א כשתחזרו חדשים לכס יהי׳ שלא כדי מזוזה חפלין
תקנת וכגון מדרבנן אלא בח״ל שא״נ וכדומה כרם כנאי חלה כעין מצית על לפרש ויש במצות מצוינים אלא כתוב לא בספרי )באמת

הדר אעפ״כ רבא אמר לאיר׳ רבה מידעה מכאן ואר״א כגיגית, ההר עליהם כפה פ״ח דבשבת ונ׳ ל׳( ר״ה למקדש, זכר ריב״ז
 מודעה שייך לא ודאי בא״י ות׳ המצית, על כשעברו מא״י גלו למה א״כ רשב״א והקשה וקבלו. קיימו דכ׳ אחשורוש בימו קבלוה

ובזה דסיני. מודעה בכלל ואינו ב״נ אף שהוזהרו ע״ז שעבדו ועוד לאלקי/ להם והייתי לזרעך ונתתי כדכ׳ נתנה שישמרו תנאי דעל
שתגלו לאחר אף אלה א״ד ושמתם אמר ושפיר אחשירוש ימי עד כשגלו מודעה ע״י נפטרו לחוד ישראל שנצטוו דממצות מיושב

 וחי כ׳ דלא ליהרג נידו רשות דמ״מ הרמב״ם ופ׳ ק״ה, על מצווה אינו דב״נ מסקינן ע״ד בסנהדרין והנה תפלין. הניחו מודעה ויש
 נפשם למסיר ראו מה תידוס דרש שפיר ב״נ דין להם הי׳ רצי ואס אחשורוש קודם שהי׳ דחמ״ו כיון והשתא 118 ח״ב עי׳ בהס

 נמי ב״נ3 בהם וחי כ׳ לא בצפר׳ מהרש״א קישי׳ ול״ק מצפר׳ ק״ו שלמדו ומתרץ ק״ה על א״מ וב״נ היו אנוסי׳ הלא ע״ז שהי׳ אף
 אלחנן ר׳ ו ביריש׳. והיא כיוון( לאיזו )ול״י צורות ה ש״מ. ודאי עפ״מ ועומדין מקל בידם אס אבל ד בידס. ורשות כתיב לא

 לקמן ולשמיאל ולר״ל רבני, כדמסיק לר״יו והיינו אסורץ דע״ז הא לדיוקא איירי נמי במדינה מותרין צלמי׳ שבר המוצא ורישא בתום׳
 וקמ״ל נעבדה, ודאי פרושו ז ע" שנזכר והיכא נעב־ו. אס שספק צלמים דהו״א ז עמהרש״א. כר״מ אסירי׳ שלמים צלמי׳ לדיוקא

 הו״א אלילים תני הוי דאי צלמים, רישא כמי תני נעשים, לעבדם מתחלש דסתמן בסיסן על בעימדי׳ ח מותרי׳. אלילים שברי אפי׳
 מותרין בעלמא צלמיס שבר דוקא סיפא לאירויי צלמים ברישא תני להכי שרי ורגל יד צלמי אבל אסירה, ראית מע״ז ורגל יד סיפא

 ספק נמי דדרקון ראי׳ אין ורש״י לתיס' יא כדג. וקשקשין ציצין לו שיש נחש י מ״ב. ט ע״ז. חשוב בסיס עס יד תבנית אבל
 ולבנה דחמה דומי׳ דרקון דקחני לקמן במתני׳ קצת כדמשמע נעבד ודאי דרקון ס״ל רבנו אבל מותר ספק עוד יש אס לכן נעבד

 איתא ואי חברו, של ע״ז ומבטל ע״כ3 טל3מ עכ״וס ש״מ שש ואמרינן לבטלה נכרי והכריח דרקון שמצא הקפר בר״א מ״ג לקמן וכן
 פריך לא גופא ר״יו נראה אבל דרקון, צורת מצא מברייתא יב נעבד. אודאי בזה סמכינן אי אפשט לא עדיין נעבד, ספק דדרקון

 פ״מ שהעתיק ועתי״ט ור״הפ, רמב״ם יג ע״ב. מ״ב מתחיל גופא דר״ל ואיתיביה מתרצי, ורבא דאביי גמ׳, סתם אלא מינה לר״ל
 וזה כן ואינו מותר ע״ז שבר מ׳ זה מלשון כך, נעשה מתחלתו אנא ע״ז שבר שזה שנשבר ע״ז יד אינו יד, תבנית מצא לרמב״ס

 בעיר דאלו דכפריס אפי׳ ס״ס משום דמותר ר״יו דמודה )פי׳ צלמים שבר שזש שנשבר, צלם יד אינו יד, תבנית מצא פ״מ: ל׳
 נעשה חד כל טר בטלה. אינה לפנינו מאלי׳ שנשברה הדן בעקר מ״ט דף יד דעכ״וס(. פ״ז רמב״ס מותרין הצלמים כל ובשוקין

כגין גדילתה דרך שהוא מה אבל מצלי גברא להאי מצלה נא נפשה איהי גוי דאתר מעצמה בטלס נשברה אבל טז בפ״ע. ע״ז

 נשירת
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 אסורים, ש״ש פ״ל רב א פליגי שברי׳ בשברי והבא נתבטלו, אמרינן ולא מאליהם שנשתברו לשברים עובדיך לכ״ע ואמרינן
 לבטל צריך ולרב להחזירם יוכל שהדיוט שנשתברה ב פרקים של ובע״ן מותרים, לכ״ע ש״ש ומסיק פלחי לא לש״ש סבר ושמואל

 לאמן וא״צ אשרה בעצי שקננו אפרוחים — )הסר( כרב וקיי״לן ג בטול וא״צ כש״ש הוי להחזיר א״י ואם ופרק פרק כל
 האפרוחים ליקח באילן יעלה ולא מאילן, שיחנה וחיישינן בו מקננת שהאם לאילן גם צריכין לאמן צריכין אם אבל ד מותרים

 לים יוליכם דרקון צורת או ה לבנה או חמה צורת ועליהם כלים המיצא — באילן. שיעלה חיישינן ולא בקנה בהם יתיז אלא
 אסורות, המכובדין על רשבג״א ז אסירות להוד אלו צירות נמצאו דאפי' נקט לרבותא וכלים ו פלחי ודאי אלה צורות המלח,

 בצורות אלא אסור שאין איירי במוצא ומתני׳ הלכה. וכן לעבודה עשויות דאין מותרו׳ יורות כגון המבוזים על טבעת, על כגון
 ל״ת אתי, תעשון לא כ׳ עשיה לענין אבל ח, וט״בה להו פלחו דלא אטרינן אדם צורת אפי׳ צורות שאר אבל להו, דפלחי הללו

 חצר אולם תבנית אכסדרא היכל, תכנית בית אדם יעשה לא כדתני' כמותן לעשות שאפשר בין לפני, המשמשים שמשי כדמות
 מתכות, מיני שאר ׳טל אפי' יעשה לא ז׳ ושל קנים, ח' ושל ו׳ של מנורה עושה אבל מנורה ת׳ מנורה שולחן ת׳ שולחן עזרה תבנית

 ד׳ דמות העליון במדור בין במרום, לפני המשמשים שמשי כדמות אתי תעשון לא כדתני׳ כמותן לעשות אפשר שאי ובין
 יב אותי ל״ת קרי אתי תעשון לא דב׳ אדם צורת לעשות אסור וכן יא, ומזלות כוכבים לבנה המה י התחתון במדור בין ט פנים

 ולהורות להבין למד אתה אבל לעשות תלמד לא דכ׳ ולבנה חמה צורת לעשות מותר להתלמד ואם יג, א״ה עשה א׳ בצלם כי
 עיניה סטי ש׳ ואמר . . יד יהוד׳ רב דהא חשדא משום לקיימן אסור לו עשו אחרים אם אפי׳ לבנות. צורות לר״ג הי' וכך

 חותמה טד בה לחתום וטחתר השד מ׳ להניח אסיר בולט שחותמה טבעת דתני' חשדא ומשום בולט שחותמו וטיירי טו, דדין
 ומזלות כוכבים ח״ול צורת אבל ולהניח לעשות כשוקעת אסור ליכא אדם בצורת ודוקא יו, בה לחתום ואסור להניח מותר שוקע
 להניח דאסור ומה . . יט כ׳ הלכות ב' אבל יח הכי הוו דר״ג משני לא ולהכי שוקעות נראות ברקיע שגם אסורות שוקעות אפי׳

 דשמואל אבוה בה ועיילו אנדרטי בי דאוקטי בנהרדעא ויתיב דשב כנישתא בי דהא חשדא ׳ש ל רבים של הוא אם כ חשדא מ׳
 בגלות הגאון פי׳ בנהרדעא, ויתיב דשב כנישתא בבי יתיב הוי ר״ש אי׳ נטי כא ובמגלה לחשדא. חיישי ולא בגויה ומצלי ולוי

 רצו כי לה קריין והוו כב המקדש מבית בהדיהו דאיתיאו ועפר באבנים ויסדוה כנישתא בנו לנהרדעא אתו כד וסיעתי׳ יכני׳
 שכינה שריא היכא בבבל כג כדאמרן עטהם שכינה והות שם וישב המקדש שנסע כלומר יתיב שף וקריוה וגו׳ אבניה את עבדיך

 לו עשו יד אחרים לבנות צורות לו דחי׳ ר״ג ואבע״א בנהרדעא. ויתיב דשף בכנישתא אמר ושמואל דהוצל בכנישתא אמר רב
. . כז הביא לא והגר״יצ כו. הוו פרקים של דר״ג ואבע״א כה, גבי׳ שכיחו ורבים הי׳ דנשיא ליכא חשדא וטשום

אריב״ל { .
אשכול נחל

 שנתפרקה תליות סל בע״ז דפליגי סס נאב״ע ותך־ ונסתיר, שמזר שיר א בטול. זה אין דרכה שכך ת״ת במתני׳ דנבייה עלין נשירת
 אסור, מאלי' נשתברה לש׳ אך־ שש רש״י וכ״כ צא, שבר אבל מעצמם, בטניס שירי׳ ירי דש דשת׳ טעמא נמי לתקן, יוכל והדיוט

 ספק אין עבדום דודאי כיון ואמר עלה ר״יו פליג ובהא בטלה, אמרי׳ גוי בטול ע״י או ממילא אי ידעינן ולא נשבר בנמצא אבל
 ליכא ד צ״ב. ושבר שבר כל להמזיר יוכל אבל כולם ונתבטלו שברא׳ לבטל צריך ולרמב״ס ג כש״ש. והם קטנות מוליות ב מ״מו.
 עגול )סצירת לבנה מזל וכן בעגלה יושב מעוטר מנך ממה מזל ורמב״ס פרש״י ה לאמן. צריכין שאין כיון באילן שישתמש למגזר
 )ל׳ שמיס הוברי שמימסין צורות כדלקמן( להשהותן שמסיר אלא זו לצורה עובדין אין שסתמן מצאן אס א״בה אינה ולבנה נזמה
 במצאן אסירות שוקעות אס דאף הטור וכ׳ ז מ'. בדף אר״מ דפליגי לרבנן אפי׳ ו לירס. או לשמש כוכבים( מחי מ״ד ישעי׳

 נאסר כבר דאדס אע״ג ושרפים, מלאכי׳ וצירה בהדרי ונשר ארי׳ אדם שור ט כדלקמן. אסור אדם צירה להשהות אבל ה ועס״ך.
 בשוקע אף אסור פנים ד׳ פשוט ול״נ היס׳. לאווין בב׳ לעבור או פנים לד׳ והשלים אדם צורת כשמוצא אף למיובא מתי כדלקמן,

 לעשותם ואסור יא הנראים. התמתוני׳ שמיס י בולט. אלא אסיר אין למוד אדס צורת אבל רמב״ס וכ״פ ע״ב מ״ג חיס׳ כמ״ס
 עם אסיר דרקון איפכ-א וכן שלהם, למזל אלא עובדין עכ״וס שאין למוכרן שמותר כתבנו כ׳ במצאן אבל לנו שנראית כמו בעגול
 שאינו כ׳ מניך יג מ״ג. יב כדלקמן. משדא דאיכא היכא מסורות בביתו ולהשהות בשמים הצורה שמין לעשות מותר אבל מוצאו
 עם טבעת לו עשה נכרי לי, עשו אמרי׳ יד לוקה. לרמב״ס אבל ה״ט דע״ז פ״ג ראב״ד זה וכעין שבכללית לאו משים אפשר לוקה
 דגמ׳ יח צירה. בולט׳ מותם כשהוא יז בולטת. הצורה ואין בשעוה המותס שיקע מותם כשהוא ,טז צירתו. פמת טו מדם. צורת
 ומיתר להניס אסיר בולט סמותמה טבעת ע׳יז ס״ה ז״ל יט תוס׳. וכ״כ עסה שוקעת והול״ל לבנה צורת ר״ג עביד היכא פריך

 קא אמרי דלמא משדא משוס דרקון וצורת ולבנה ממה צורת עליו שיש והוא לסתום ואסור להניס מותר שוקע׳ סותמה בה, לנזתוס
 לסתום אבל קאי, אמרים לו שעשו בולט אסותס סשדא משום )ומ״ש נשוקע בולט בין מסלק ול׳ בסמה אפי׳ סזינן ע״כל לי׳ סגיד

 גוי אס פ׳ כ הביאו. לא והפוסקי׳ כה״ג פ׳ וראב״ד כרבנו, ס״ל ורמב״ס ור״אש ותוס׳ אסור( מ״הת הצורה עושה שהוא בסוקע
 הא המקדש מן רבנו לנ׳ וקשה ירושלים מאבני וג׳ בקציר מייהי רש״י כב כ״ט. כא ישראל. ליד ובא מדם או ס״ול צורח עסה
 ושדו הבית בדק הקדש כדין במעות שפדאו וצ״ל בבנין, ונהנה י״ס י״ד, י״ג מעילה ע׳ הקרקע מן שנתלש כיון מעילה משוס אסיר
 שלמה הקדיש לא דהבסירה פ״ו ראב״ד ולדעת נ״ב שם ערס״י וסללוה פריציס בה ובאו מ׳ לסולין שיצא ואפשר י״ג ע״ז עתוס׳ בנהר

 שבות הוי לעסות לנכרי לומר אע״ג נכרים כד כן. אינו ונוססנו סם כג סול. נעסו ספרציס כיון ט״ב ונדרי׳ סיסרב, סידע עולמית
 ללמד כ״ד יהיסע ערס״י יהושע קבר על ממה סהעמידו מה לתרץ צריכין וכה"ג עסויין היו וכבר מנכרי סקנאן כ׳ ור״אס שמני למצוה

 הי׳ ולא כו לקיימן. ומותר ססדא ליכא ברבים אמר וכבר כה ל״ס. רבים ובסל אסרי׳ ע״י נעשה כבר אס שרי ה׳ ניסי ולהזכיר
 למוד וראש סלם הגוף כל אלא אסור אין לר״הפ בולט אדם גוף וכן שלמה, דמות אלא אסור ואין עדיה בדיקת בשעת אלא מסברן

 לא והרמב״ס שרי. להתלמד אסרון ת׳ אלא סשדא, ליכא רביס ובשל פרקי', של היתר כז וש״ך. וב״ס טור קמ״א ע׳ אסור אין
בה סיהי׳ הלבנה שעור מצייר הי׳ לבנות דמות פי׳ בר״ה פ״מ3 ונ״ל ר״ג. יפרס איך כ״מ ותמה לדינא דש״ס מתרוצי כלל מייתי

 נטית
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 כלום לו אמר ולא קטן גוי ומצא דרקון צורת ועלי׳ טבעת שם ומצא בדרך הקפר ר״א אחר מהלך הייתי פ״א א אריב״ל

 אפי׳ כלומר חברו ושל שלו ע״ן מבטל גוי ש״מ תלת, ש״ט ובטלו, ב מטרו בטלה, ולא בטלה, לו ואמר גדול גוי מצא
 .מבטל אינו יודע ושאינו מבטל ומשמשיה ע"ו בטיב יודע וש״ט כרהו, בעל ע״ן מבטל גוי וש״ט ג למרקולים וזה לפעור עובד זה

 אזנה שיחתך לגוי אמר בה וזכה הקפר ר״א שהגביהה קודם וג׳ א״ט. פלח ודלא מבטל דפלח מאן ד מבטל אינו תושב וגר
 ותני׳ ו עולמית בטלה אינה דישראל וע״ז ישראל ביד ע״ז הו״ל ישראל לה מגבה אי ה לעיל אטרינן דהא חוטמו ראש או

 גורינן לא אלמא שיבטלה, לגוי אומר אינו לידו משבאתה ומבטלה! לגוי אומר לידו באתה שלא עד ע״ז שמצא ישראל ז נטי
 ט מטנו ליהנות אחר יכשל שלא ע״ז מצא אם לרוח וזורה שוחק אמר יוסי ר׳ — ח. . . לידו באתה אטו לידו באתה שלא

או
אשכול נחל

 ליכא דבשלמה דק קו החדש בתסלת שהוא כמו מטגול קטן הלק רק שלמה צורה הי׳ שלא ברור א״כ האופק, מצד קרניה נטית
 וכל מלבנה, קווים רק הי׳ לא אלא העדים, בדיקת בשעת מהברן שהי׳ כפרש״י לא הי/ סרקי׳ של הש״ס סי׳ לדעתו וזה קרניס,
 ולא כן, הי׳ דודאי הי׳, סרקים של במ״ש הדוש אין א״כ דט״ז, פ״ג והג״מי ור״אש הטור כמ״ש שלמות אלא אסורות אין הצירות
 מוקי ס״ה בסנהד׳ שרי, ולהתלמד תלמד לא וברייתא שלמה, צירה אסור נמי להתלמד שס״ל ואסשר מותר, שזה להשמיענו הוצרך

 עלי׳ איענש דרהב״ת למיעבד שסיר לאו נמי להתלמד י״ה דבע״ז טעמו ואפשר הרמב״ס הביאו לא נמי אכשסיס מיהו אכשפיס, לה
 ור״ן נ״ד יומא כתיס׳ )דלא בעשיה אלא ת׳ אסור אין אדם דצורת ור״הפ רבנו מ״ש לפי — בפרהסיא. גרס דלא שס וכפרש״י

 הכמי על סנגוריא ללמד יש העליון( מדור על וקאי עשו אהרי׳ אפי׳ לכס תעשו לא מד׳ תורה אסור לו עשו אהריס אפי׳ דס״ל
 גזרה הי׳ ולא השד משוס האסור דכל דכיון בולטת, אדם צורות עס תנורים משכיות בהדרי להם שיש עם בעשירי מיהו שנא ישראל
 ו׳ ביצה תוס׳ וכמ״ש השדא ליכא אדם לצורת עובדים אין גויס שאפי׳ ובז״הז ולהתלמד, בפרקים בנשיא ברבים התירו שהרי כללית
 על הכהו ב מ״ג. א אדם. בהכמת מ״כ שוב תרכ״ה. מג״א על אהרוני׳ שהשיגו למה דומה ואינו קי״ו ועפר״ה הברין לענין
 דלא אע״ג לבטלה לגוי אמר הכא אבל נ״ב, דף היא מתני׳ עובדה ג״כ הוא אס הברו של ט״ז מבטל שגוי לאשמועינן דאי ג לסי.
 כדיליף גניזה וטעונה פרש״י ו מ״ב. ה ס״ד. ד הר״ן. וכ״כ ס״ד בגמ׳ ודכותי׳ מבטל אהרת ט״ז אפי׳ ש״מ לה פלה אי ידע
 בסמ״ג ראיתי אבל בה. שזכה משעה גוי ט״י מ״הת לבטלה א״י הישראל עבדה שלא אט״ג מזה מ׳ קצת בסתר. מושם נ״ב

 משמשי ממיץ ר״א וכ׳ עצמו ישראל של ט״ז משוס גזרה מועיל בטול אין גוי בטלה ואה״כ ישראל ליד שבאה גוי של ט״ז מ״ה בלאו
 אע״ג מ״הת מ׳ ט״כ. עצמה בע״ז כמו זו גזרה ט״י בהם לההמיר שאין מותרין גוי בטלס ואה״כ ישראל ליד באו אס ונוייה ט״ז

הא קשי׳ ואי ישראל. שעבדה בע״ז אלא מדבר לא רש״י שמביא בסתר ושס דקרא נ׳ וכן מבטלה הגוי גוי של ט״ז ב ישראל שזכה
מהני לא דאמרינן והא דנתבטלה. ס״ל ור״ל מאלי׳ שנשתברה כע״ז דהוי בטלה הדין מצד נמי ישראל פהסה אי לר״ל מ״ב דף אי׳

? מבטלה מ״הת בה וזכה אגבה כיון.דאפי׳ היא ג״לג והא בטלה שאינה דישראל ט״ז והוי מבטל והדר ישראל לה מגבה דלמא ה״ט
איהי אמר ומימר מאלי׳ כנשתברה דהוי לר״ל ישראל פססה מהני דמ״ט לר״ל, אף מהני לא מ״הח ופססה בה זכה דאס דמי לא

 שוברה או שפססה ט״י לבטל יכול ישראל אמרינן דאי ועוד ישראל, של בע״ז מהני לא זו אמירה ט״ב מ״א כדאי׳ וכו׳ מצלי לא נפשה
 אמר לא דרבא ומ״הת )כר״יו לבטלה, א״י שישראל השתא דקיי״לן למאי אבל גזרה, סדא והוי בה וזכה תסלה דמגביהה לודאי קרוב
 יגביה. ואס״כ ויבטלה גוי שיבא עד ימתין אלא א״בה דאכתי בו ויזכה שיגבה סשש אין א״כ ט״ב( ס״ד תוס׳ לר״ל אלא גזרה משוס

 והשתסוה גוי ובא להשתסוות לבנה זקף ישראל נ״ב בדף לבטלה, גוי יוכל מ״הת גוי, של בע״ז ישראל שזכה אע״ג ראי׳ להביא ויש
 לא״א שנתנה קודם א מעיקר ד אשרות משוס ואי דשא״ל, אוסר וא״א מאבותינו ירושה מכדי תשרפון ואשריהם מדכ׳ אסרה לה

 של ע״ז והו״ל עבדו שליסותיהו ונכרים בע״ז להו ניסא לעגל מדפלסו אלא דלבטלינהו, לנכרים וליכפינהו נכרי של ע״ז סגי בבטול
 הקנהו, אילנות כל לא״א הארץ השם כשהקנה הוא סגי גוי ע״י בבטול דמעיקרא אשרות קאמר מאי וקשה בטלה. שאינה ישראל

 עבדה שלא זמן כל ע״כ אלא בטול, קודם ישראל בה שזכה כיון בטול מהני דלא דישראל ע״ז הוי וממילא באשרות נמי זכו א״כ
 דא״בה, כיון דמעיקרא אשרות לאברהם הקב״ה הקנה לא דודאי להשיב ויש מ״הת. בטול מכני בעבודה לי׳ ניסא ולא ישראל

 דלהכי לגמ׳ מנ״ל להקשות יש מיהו ק״לב. עב״י בע״כ לו א״ק אדם של סצרו וגס צ״ו ב״מ כדאי׳ דליקניה לאינש ניסא לא ואסירא
 והו״ל בו ולזכות לקנותם להם ניסא הי׳ עגל שעבדו דבשעה דמעיקרא אשרות משוס דלמא עבדו דשליסותיהו משוס בשרפה אשרות

 שהקנה בשעה דאי ליתא, זה גס מ״הת. בטול יש עדיין עבדום לא שישראל כיון מעיקרא כדייקינן ע״כ אלא נט^ל שא״ל דישראל ט״ז
 כיון שכ׳ י״ד בטל לדודי מ׳ שוב .קנאוס לא ישראל גס בטול, להו להוי דלא להפסדו האשרות לו הקנה לא לאברהם הארץ הקב״ה

 שטדיין משתמרת שאינה סצר הו״ל סצר תורת משוס אי יקנו, במה טגל שעשה דור הארץ, קב״ה לו כשנתן קנאס לא דאברהס
 והוי הבטול קדם בה ישראל זכו הלא בבטול סגי דמעיקרא בהנך אמרו האיך וא״ת של: ריטב״א הביא ושוב בארץ, הגויס הסזיקו

כשעבדה אלא בטלה אינה אמרינן לא דמ״הת מדרבנן, ההוא בטול מהני לא בו שזכה כיון דאמרי׳ הא ות׳ שא״ב? דישראל ט״ז
ס״ד. ז ט״ז. ה׳ סוף .רבנו וכ״כ א״ב ישראל בה שזכה שט״ז הוא דרבנן תקנה הפוסקי׳ לרוב ש״מ שלוסו. ט״י או טצמו ישראל

 כב״ס. ולא דר״ל, להא דמי דלא ו׳ בס״ק כתבנו וכבר לה מגבה דלמא גזרה מ״ב רבא דאמר מהא כן לומר לבע״ד מקום דיש ח
 נ״ב טט״ז גניזה או בקבורה או בשיפה די לא למה טטס ליחן אלא בטי לא באמת אבל מכשול, להסיר משמט רבנו מפי׳ מ״ג, ט

שנאבד טד אסריה לרדוף מצוה ובא״י המקומות א״כ תאבדון אבד שנ׳ המקומות מכל ט״ז לאבד מ״ט כ׳ דטכ״וס פ״ז ורמב״ס
כשרואה נ״ז ברכות משמט וכן במ״ל. טלי׳ לרדוף ואא״מ לרדוף, מצוה בא״י ההוא המקום מן א״ש ואבדתם שנ׳ ארצנו מכל אותה
 וט״ז ראה פ׳ בספרי המטין אבל אס״ל, נמי קאי תאבדון אבד ל״ז קדושין וכ״מ רכ״ד בא״ס וכן מברך ט״ז שנטקרה בס״ל מקום

 ההוא המקים מן דואבדתס הרדפה לענין לס״ל א״י בין סלוק מוכס לא ורבנן דלר״ט יראה הרמב״ס, הוציא ממנו שודאי מ״ה

 קאי
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 ויהגה זבל נעשה לרוח, יזרנה אם כלומר הוא, אף לו אמרו א רישא כדקתני שחיקה בעי דלא המלח לים פי׳ לים מטיל או
 שרפה לאחר שוחק האי דאטרי מרבותא ואיכא מותר סבר ור״יו ב אסור גורם וזה זה סברו רבנן במט״הח, ידבק לא וב׳ מהם
 בפי אמרינן הא הוה, מאי זבל, נעשה הוא אף לר״יו רבנן השיבו מה דאל״ה דק אשר עד ויטחן באש וישרף דכ׳ דעגל דומי׳

 עפר שאר עם מתערב לרוח זורה אם מגדל אינו לחוד מתכות שחיקת אי דאף ראי׳ ואינו צמחים, מגדל אינו מתכות כלי שחיקת ג כ״ד
 ה אפרודיטי של במרחץ שרחץ ר״ג את פריקלום שאל זוזג״ט. יופי כר׳ הלכה אריא"ש ע״ז, של בזבל דאוחבל גינתא האי ד. ומגדל

 כשיצא אלא פנימי במרחץ כן השיב שלא בגט׳ מפיק במרחץ, משיבין אין לו אטר כאן רוחץ ואתה מט״ה בידך ידבק לא כ׳
 יש אמצעי אבל . . ז אלא שרי ולא ערומים עומרי׳ שכולם אפור שלו׳ בשאלת אף פנימי ו בשבת כדאי׳ לאמצעי מפנימי

 במתני׳ אי׳ ושוב רבותא, כ״פ ממש, ד״ת בו שאין זו קצרה תשובה השיבו שלו׳ דרכי ומשו׳ בד״ת ואפור שלום שאלת בו
 תחלה הי׳ המרחץ פי׳ בגבולי, באה היא בגבולה באתי לא אני לו אמר בד״וז, מותר ושם לחיצון מאמצעי׳ כשיצא פי׳ כשיצא,

 בה נוהגי׳ אין לפניה ומשתינים ערומים שם שעומדי׳ כיון ד״א למרחץ. נוי אפרודיטי אלא לאפרודיטי נוי המרחץ נעשה ולא
 נעשה המרחץ הי׳ דאפי׳ אע״ג בגט׳ ואטרינן ח, כבוד בו א״נ ווו אפור אלוה מנהג בו שנוהג את תאבדון אלהיהם וב׳ כבוד

 מדרבנן ואפור איכא, טיהא נוי ט, לע״ז הקדש שאין כ׳ אמר לא לע״ז זה כום לע״ז זה בית האומר דתני׳ אפור אינו לאפרודיטי
 שנ׳ אסורי׳ שעליהן ומה מותרי׳ הן המחובר וכ״ד יא ההרים העובדים הגוים י. הדין מן הרחיצה אפודה שאינה אף להנות

 ל״ת שנ׳ אפור ולנוי לצפוי שעליהם מה אבל בסייף שעובדיהם אע״ג נאסרו דלא גז״ה אלהיהם ההרים ולא ההרים על אלהיהם
 לע״ז תקרובת אבל . . . יב אלקי' ה׳ תועבת כי תוקש פן מדמסיים דתלושין, כ׳ פסילים גבי דקרא אע"ג עליהם וזהב כסף

 טו א״בה שלהם תקרובת יד׳ להדיוט נאסרו שלא אע״ג הנעבדים חיים בעלי אבל יג חולין בש׳ כדאי׳ נאסר לא כהר מחוברת
 לא אבל ע״ז, לשם תחלה שנטעום אדם, יד תפיסת בה שיש מפני הוא, דמחובר אסורה, אשרה מה ומפני טו, שלהן וצפוי

 א"בה כולם וענפין ופירות בעלין שמוסיף מה נעבד שהוא ומן כל אבל אח״כ נעבד אם האילן גוף נאסר לא אלילים לשם נטעום
 יח במקומן ויושבי׳ תלושים והם מאליהם שנדלדלו הר ואבני .שהחליף מה כל ליטל צריך והחליף ע״ז לשם ופסלו גדעו יו כדתנן

ונפל כא לע״ז סמוך ביתו שהי׳ טי — .. כ ובירושל׳ יט לחומרא ונקטינן אמוראי פליגי כמחובר דינם אי להם והשתחוה
אסור

אשכול נחל
 בין פלוגתא אין והכא שמיקה בעי נהרות לשאר אבל ע״ב מ״ב במתני׳ א קמ״ו. ס״ס כטו״ז ולא בא״י דוקא דזה שס לכנות קאי
 מזבלו כשהוא אמר באופן תיס׳ כ׳ זה כעין רבנו שמפרק מה ר״ת. דעת פ״ח מולין ג מ״ע. ב כ״ח. פסמי׳ חוס׳ כמ״ש ור״י רנה

 שנשרפו מחכות כלי בשמיקח מכסין כחבו כ״מ בסי׳ טוש״ע על המה ומ״למ להצמיח. ומסייע גורס הוא צמחים המגדל נקרקע
 ולא ישרפוהו לא זבל, נעשה הוא אף קאמרי אמאי לרבנן חקשו דאלת״ה בשרפה תחלתה ע״ז גבי דס״ל ע״כ סברא האי לי׳ דאי' ומאן

 ישרפנה? שחיקה קודם קמ״ו בסי׳ טוש״ע בארו לא אמאי תימה א״כ שוחק ואמ״כ בשרפה חחלחה ע״ז כל ס״ל ודאי אלא זבל, יעשה
 ישרף קחני דלא דמחני׳ שוחק מ״מ הטבע׳ לנו יורה כאשר לעפר ונעשה נשרף לא אס צמחים א״מ מתכות שחיקת דס״ל אף ולק״מ

 רבנו כמ״ש מגדל ועי״כ עפר שאר עם מתערב הוא הרי לרוח שזורה דכיון ומגדל זבל דנעשה רבנן אמרי ואפ״ה איירי שרפה בלא
 בסוגי׳ לדקדק ויש ומסייע. גורס הוא צמחים שמגדל קרקע על מפזרו אס אבל מגדל אינו לחוד כ״מ שחיקת חוס׳ שכ׳ כמו או

 לא למה ההר מן היורד הנחל אל עפרו ואשליך וגו׳ טחון אותו ואכות באש ואשרוף לקחתי העגל את מקרא ראי׳ מייתי דר״יו
 לבדקן חכמים לו שהשיבו מה דר״יו ס״ד לא וכי ותו אב״י, וישק המיס ע״פ ויזר ויטחן באש וישרוף תשא דכי מקרא ראי׳ מביא

 רפש מתגרש ומנהר יס הי׳ שלא כיון אבל וישק המיס ע״פ ויזר דקרא סיפא ידע ודאי דר״יו פרשו והחום׳ במים. נחן כסוטות
 ניחא ובזה כלום. נשאר ולא הזהב כל אותם והשקה כסוטות שבדקן השיבו ורבנן משה, חש לא ואפ״ה זבל נעשה ממנו קצת ועיט

 שדי ע״ז בטול לנו להורות ודאי אלא אב״י וישק נמי כ׳ לא למה הנמל אל עפרו ואשלך ואכות ואשרוף כ׳ חורה במשנה קשי׳ דלר״יו
 השקם באמת אבל וישק, אמר לא ישראל של כבודן משוס או דקצר ס״ל ורבנן בנחל, העפר מן הרבה נשאר שם דגס לרוח זורה אס

 ואח״כ העגל שרף למה שרפה בלא די לרוח וזורה שחיקה רבנו שהחליט למה קשי' ואי תוס'. כמ״ש הזהב מן נשאר ולא הכל
 שכתב וערחב״ס לשחות, ונקל במים ומתערב דק עפר נעשה דעי״כ ועוד שרפה אחר לטחון יותר דנקל י״ל דק, אשר עד עפנו
 מותר לומר אפי׳ א״כ כחוס׳ פי׳ רבנו יו״ד, ו בחצרה. והמרחץ ע״ז שס ה מ״ט. ד עליו. ב״י והמה המלח ליס ומטיל סורף

 ולומר באמצעי מותר בד״ח להרהר כתב ר״ן אבל הגמון, אוחו איבת ומשוס שלו׳ דרכי משום אלא באמצעי רשאי אינו אסור או
 הי׳ אי אבל ח מ׳. שבח כדאי׳ דשרי מאסורא לאפרושי אלא צ״ל ז פ״ה. בא״ח וכ״פ כהרהור חשוב טעס בלי אסור או חותר

 אלא לע״ז נוי לאו ודאי שהרחיצה התוס׳ כפי׳ י בתקרובת. לפניה שיקריב עד באמירה ט בפעור. כמו אסור בכך עבודתה
 לה שהי׳ ע״ז נ״א דחנן שרי דלכ״ע בגמ׳ אי' לאפרודיטי, המרחץ אס מדרבנן שאסור ומ״ש המרחץ. מן הנאה והרחיצה המרחץ,

 והעובדי׳ יב מ״ו. מ״ה׳ יא דמי. אחרי׳ כבטובת בטובה שלא ג כר" חשו׳ אדם אבל אסור, ובטובה בטובה שלא ממנו נהנין מרחץ
 מתיס זבחי ויאכלו מפעור ילפינן לתקרובת בהנאה אסרה לא להר השוחט יג בד״א. ישבו תנא ד״ה מ״ה וחוס׳ תועבה, נמי הריס

 נזבח הן דכ׳ ע״ז דמקרי הטעם כ׳ רש״י מ" חולין טו כ״ט. כ״ח חמורה לגבוה נעבד רחמנא מדאסר יד הוא. חלוש וההוא
 וגדעו שפסלו אחר מ״ח יו ע״ב. כ״ח חמורה חוס' מסקנת כך טז מפעור. ילפינן הוא דחלוש כיון י״ל ולחוס׳ מצריס, א״ת

 ונאסר לעבדו א״צ לכך מתחלה גוי ובנטעו חוס׳ כמ״ש מעשה שעשה כיון אסור הכל העקר כל לעבוד נחכון אבל הגדולים נאסרו
 מ״ה בדף לת״ק לומר ואפשר נאסר, לרבנן חוספח ודלמא אר״א גמ׳3ד משוס ממחני׳ ראי׳ רבנו שהביא ומה נ״א. כדתנן מיד

 שאין יח כסתס. והלכה משנה סתס מ״ח ודף מחלוקת הוי זו לסברא ואף מותר. נמי תוספת עבדו לבסוף ונטעו דר״ם ולאוקמיתא
 כותי׳ והלכה חי״א בו שאין כיון דמותר ס״ל דחזקי׳ מבואר בירוש׳ אולי כ מותרין. וטור לרמב״ס יט מ״ו. גמ' י״א חפיסת בהס
מדקתני לכך שהוכרח מהר״ס וכ׳ נעבד עצמו הבית שהי׳ ופרש״י ע״ז בית מכוחליו א׳ שהי׳ כא בת״ח. העיר כאשר ר״יו לגבי

 במתני׳
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 לע״ז פנוי כניה אינו אלו וד״א שילו, שהוא לצד כלו׳ ובונה, אטות ד׳ שלו לתוך בינם יעשה כיצד לע״ז׳ שבונה לבנותו, אסור
 ע״ז תהנה שלא בקוצים המקום ממלא או לצניעות מחיצות צריך שאין לתניקת כסא בית להו עביד אלא א אסור לע"ז דמהנה

 ממקום מחשב שאמרנו א ד הדחקת מ; על מחצה נדון ע״ז, של כותל הצי עובי כלומר עיין ושל שלו המקום הי' גבול. בהרחבת
 ועפרו ועציו אבניו ובונה, שלו בקרקע ג״א עוד וכונס שלו כותל מחלק א׳ אמה כניה אמות ב׳ החומה עובי אם שלו הצי שמתחיל
 ע״ו דטומאת לן מסתבר ולא ב הלקו בהן הוברר דלא ואסור מטמא נמי ישראל של הלקו אפי' דאכרי איכא כשרץ, מטמאין

— ה. תשקצנו שקץ על וסטכוהו ד חוקיה בימי ישנה גורה שהי׳ שהחמירו אפשר מיהו . . ג דרבנן
 ואסור תלושין מתחלה היו ועפרו שאבניו דמי כת־מש דבית מיד אסור זה הרי לעבדו לע״ו כתחלה שבנוי ב־ת הן, בתים ג׳

 אסרה; נמי ישראל והשתחוה אסור, לו והשתחוה סתם בנה נמי ואי ו מיד אסורה גוי של דע׳ו לו, השתהות דלא אע״ג
 הבית ולא א"בה שזה שחידש טה נוטל בבית לדור ישראל סא אם לע״ז הגוי וציירו סיידו ואח״ב סתס שבנה בית וכיירו, סיידו
 שהחליף כה נוטל והחליף לע״ז ופסלו גדעו לע״ז; נטעו חן אשרות ג׳ כותר. זה הרי והוציאה ה ע״ז לתוכו הכניס ן; עצמו

 של בצלה ישם לא ט. כרבנן אקציה אמרינן סתמא אבל לע״ז, אקציה דלא ביון מותרת ונטלה ע"ז תחתי' העכיר מותר; והשאר
 צלה: מותר, צלה צל אסור, צלה אר״ח ובירוש׳ יא כותר צלה צל אס לן טספקא בגט׳ לישנא ולחד י צלה בצל אפי' אשרה

 יב חברו ור״יו דירוש׳ ודאי ותפסינן דבכבלי הספק דנניה וג' אנ״ב. לארכה הפל שאלו כל צלה צל בו, נוגעת תפול שאלו כל
 דהיכל משום ואמרינן ליהנות דקמכוון אע״ג ושונה היכל של בצלו יושב ריב״ז אי׳ י: ובפסחי׳ לה. מתני הוי פליג אי ודאי

 אבל ככוון דקא בצלה היושב דוקא לן הזי מיהו יד, אסור כד״ה שלא אף בע"ז אבל הנאתן, כדרך צלו הנאת ואין עשוי לתוכו
תחתיה יעבור ולא טהור בצלה ישב ואם תנן ותו טו. מדרבנן אלא אסור לא ודשא״ט ליהנות מכוון לא ודאי צלה בצל היושב

ואם
אשכול נחל

 במגע. מטמאין כמי ע״ז תשמישי כ״ג בשבת דבהדי׳ ותימה מטמא. לא נעבד עצמו הבית אין ואס מטמאין ועציו אבניו במתני׳
 ד״ה ועתוס׳ שס כדאי׳ במשא מ׳ דלא מודה ובתשמישין במשא, נמי דמעמא במתני׳ להלן דאחר ר״ע משוס נעבד הבית דנקט ונ״ל

 שנא אע״ג גוי של עצמה שע״ז כך והחלוק ניכה. גבי ט״ז כדאי׳ וא״נה במגע מטמא תשמיש הבית אס אך ודאי ש״ך. וכ״כ כנדה
 עד אסור ואין ע״ז תשמיש אנא אינו הכא דבית כיון רש״י שכונה אפשר לכן נ״ב דך שהעבד עד א״א משמשו׳ אבל אסירה עבדה

 יש ובדרבנן כ״ג שבה ג ור״ן. רש״י ב י״ג. א שיעבדו. עד א״א ע״ז תשמישי הש״ס כלשון נעבד עצמו הבית כ׳ לכך שהעבד
 שאינו ומכ״ש מ״בה מהכותל ישראל של שמחצה ע״מ מחצה נדון כי׳ )והרמב״ס דאור׳ אסור דזה לי׳ ניחא שא״בה מה אבל ברירה,
 בדרבנן משוס מתיר שרמב״ס הבין ה״חד והרב עב״י, א״בה הכל מכיר אינו ואס חלקו של אבניס ישראל כשמכיר לה ומוקי מטמא,

 לטמא החמירו דע״ז חימרא משוס רש״י שמישב והעי״ט מיירי( במכירן אלא וא״דא, בהנאה ג״כ מהיר שהרי וליתא ברירה, יש
 יתירו אס שחששו אלא בהנאה לאסיר ל״ש בנותיהם משוס יינס דסתס כ״ט ור״ן חוס׳ לפמ״ש ול״נ אברירה, לסמיך ולא מספק
 ע״ז, אסור כאן שאין וחשב מהס נהנה הי׳ ברירה, דבדרבנן משוס אבניו חצי מטהרי הוי אי ה״נ נמי, גמור נסך יאמרו בהנאה

 בדבר שייך ברירה ל׳ המורה הוס׳ כמ״ש ברירה ענין כאן שייך שאין כרושו ברירה שאין נכי מטמא ש״י חלקו רש״י שמ״ש ומצ׳
 למכור לישראל מותר דמ״מ הר״ן וכ׳ ברירה. ול״ש מקרי הערובה נתערב ואח״כ החלה שהוברר מה אבל הוברר, לא שמעולם

 בשס הג״א הביא דישראל, ע״ז ולא חברו ושל שנו ע״ז מבטל עכו״ס נ״ב לקמן ר׳ דתמיהה ומלתא בש״ע. וכן שהוא בכ״מ חלקו
 למאן אכי׳ בטליה דהא מ״בה גוי של חלק• משהיברר ישראל חלק ולא חנקו מבטל גוי דגוי בע״ז שיהכית לישראל שיש היכא רש״י
 מתחלה הוברר שלא אע״פי חלקו חח״כ מברר הגוי אס ר״ל ודאי עכ״ל נינהו דרבנן עכ״וס אסורי דכל ברירה יש הכא ברירה דנ״ל

 ע״ז משמשי דאפי׳ ובכ"הפ נ״ב דך דמבואר לפרש, ל״י דרבנן, ע״ז אסירי דכל טעמי׳ מיהו ברירה, יש דהכא מ״בה אז ומבטל,
 חולין כתום׳ )לא וס״ל ע״ז בתקרובת שותפיה וישראל לגוי שיש דמיירי לפרש אין גס בטול ח״ל דישראל דע״ז הא וכן ח ה מ" א״בה
 מבטל גוי בשותפות דאמרי׳ הא דס״ל ואפשר נ׳, דך בטיל, לו אין דתקרובת ליתא מדרבנן, א״הנ תקרובת הנאה ע״ב ב״ק כחום׳ ק״טז(
 אמר ובזקנותו כלח דגוי דחדעהא ישראל של חלקי גס מבטל גיי רבי סבר בילדותו נ״ב בדך דחזינן כיון מדרבנן זהו ח״י ולא חלקו

 אי מותר יהא עצמו דכה מ״ט דך נשטתי׳ רש״י ואילי חשש דמדרבנן לי׳ משמע ישראל, חלק ל״מ וגוי כלח דנכשי׳ אדעתי׳ ישראל
 וה״נ והיתר אסור כמעורב כיון עצמו בפת חכמים שהחמירו אלא מע״ז נהנה דלא כיון הר״אש כמ״ש לי״המ עצים הנאה משליך

 זה דאסיר כיון מ״מ בכה לר״א אך שאסור אך מע״ז׳ נהנה שאין כיון מותרים הדמים הדין מצד שהוא בכ״מ חלקו מוכר הישראל אס
 תקרובת אבל במשא, ולא במגע כשרץ שמטמא' ה הט־מ׳. מכני עבר דאמרינן מהא י״ב סנהדרין היס׳ כ״כ ד ברירה. יש מדרבנן

 ישראל ושל נ״א ו יי״נ. וכן בהיס׳ ע״ב ול״ב ע״ב כ״ט ע׳ באהל ולא מהים, זבחי מויאכלו דיניך רמב״ם( )מדרבנן נמי במשא ע״ז
 לע״ז ישראל בנה אס משמע אבן ד״ה מהים׳ אבל שישתחוה עד אכיר לא לע״ז ישראל בנה אס ח׳ ס״ק קמ״ה בש״ך וכן משתעבד

 דהא נאסר לא רב במעשה אפי' ומסתברא החליטו, שנא מתוס׳ ונראה פ׳, הביאו שלא ב״ש והמה נאסר רב דמעשה אבן חצב או
 כסל עשה חזינןאכי׳ בסהר. עבודה שיעשה בסהר ושס ומסכה כסל א״י מקרא •שהעבד עד נאסר, אינה דישראל דע״ז נ״ב ילפינן

 ומיירי ע״ז, לשם שחדש מה כל נוטל והאי לבית גיי השתחיה שנא זמן כל ז בסתר. ושם בעינן מ״מ רב, מעשה דודאי ומסכה
 לתשמיש• הקצהו ולא שעה לפי ח ע״ב. מ״ט הימנו כ״ש נטל אפי׳ לבטל דמצי נכרי אבל נבטל, מצי דלא בתוכו לדור בא שישראל

 מטמא דס״ל ריב״ב )ומתני׳ טהור ישב אס סיפא דקתני לפרוש• ליכא ודאי עצמו נוך החת פי׳ י מ״ח. במתני׳ כר״ש ולא ט
 מדתני עברה שנא זמן דכל אחר צל גס יש זה ולצל המך המה אינו צל אוהו המת וכשיושב ארוך שהוא נוך של לצל אלא באהל(
 והספק יב הוא• בעלמא דחי׳ דס״ל יא צלה. צל ונקרא וקלוש דק הצל ואילך מכאן וחשיך, עב הצל האילן כל גיבה מדת הצל אורך
כ״ה מפסחים כדמוכח אסורים בכל טר עשוי. לצל אשרה תוס׳ מתרצי והכא ע״ב׳ י״ב עתים׳ יד כ״ו. יג דר״יו. אליבי׳ בבבלי

ע״ב
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 באהל מטמא ע״ו תקרובת דאמר ריב״ב ומני א ע״ז תקרובת דליכא דא״א טמא מאשרת נוף תחת עבר אם פ*׳ טמא עבר ואם
 ולכתחילה ב טהור תחתיה ועבר הרבים רשות ע״ד מתפשט שנופת הרבים את גוזלת היתה מתים. ובחי ויאכלו לב״פ ויצטדו שג׳
בי״הח הצל להו דמהני אע״ג הנשמים בימות בין החמה בימות בין ג ירקות תחתיה ווורעין אחרינא. דרכא איכא אי יעבור לא

ואין ערלה של יחור נוטעין אומר ר״יו דתנן לכתחלה שרי לא דר״יו ואע״ג דמותר כר״יו דהלכה זוז״ג הו״ל בי״הג ד והגביה
 מבטל הו״ל בידים לכתחלה עביד דאי התם שאני ה מותר והרכיב והבריך נטע שאם ר״יו מודה ואריא״ר ערלה של אגוד נוטעין
 הסיק א״בה, עצים טמנה נטל ו. כדיעבד והוי אתו טטילא דאשרה ומעלין מצל והנאה מידי עביד לא בזריעה הבא אבל א״לכ,

אשרה עצי שאין ז יוצן אם די הדש אפי׳ כר״יו שהלכה ולפט״ש יוצן. ישן ומחסטו, התנור שמחזיק יותץ, חדש אם התנור בהם
הנאסר גוף אינו התנור הבא ווז״ג, עבדינן לא לכתחלה נטי לר״יו שאמרנו ואף יותר. יתחוק שנית יסיקו שאם אותו מחזיקים לבד
 בהיסק לאפות אסור ביוצן לי׳ רסני ישן תנור אבל חשוב. כדיעבד ודאי והא תקנה ואין התנור כל מופסד יותץ אמרת אי ועוד

 עצים ע״י לאפות דאפשר כיון כלכתחלה דהוי אסור ט״ט והעצים, התנור ע״י האפי׳ זוז״ג ה״ג למיטר דאיכא אע״ג א', עצי של זה
 אפי׳ אשרה עצי הם אם אסור בדיעבד אפי׳ הלכך בעין אסורא והוי בפת עצים שבח יש דאמר כרבי מסיק ח ובגט׳ אחרים.

 בהם אפה אם נחלים ל״ש אפרה ל״ש עצים ל״ש ט אסורי׳ וגחלי׳ שאפדה דבע״ז אסורא קלי מקלא ל״ש הגחלים על נאפה
 משמע הגר״יצ, ב״ב כולהו לי׳ וטשתרי המלח לים הנאתו יוליך באחרות ונתערב׳ אסור׳ דפת והיכא בפת, אסור שבח דיש אסור
 אין גופא חתיכה בהאי הנאה אסור תערובת שיש כל מסתבר והבי ... י נטי לישרי קאטר עצים הנאת דאי פת, כולה הנאת

 מדמי חוץ לנוי הכל לטבור יב אפי׳ היתר לו אין ביין שנתערב נמוד יי״ג מסקינן יא דבפ״ב לי״הט, הנאה להוליך היתר לה
 ומותרות לי״הט הנאה דטשליך באחרות פת דנתערבה לן וחזי יג אחרות בחביות חבית אלא זו בתקנתא שרי ולא שבו, אסור
 וווי ד׳ שקול אר״ח בחטרי׳ יינם סתם חביתא לי׳ דאתערב גברא והאי . . חוץ קאטר ולא . . יד תקנתא מדתני כאכילה אפי׳
 אסור בו אין פת האי אבל הגוי, בו דנגע בגופו דאסורו יי״ג שאני בשתי׳ שרי ולא טו בהנאה לך תשתרי ואידך בנהרא ושדי
 האשרה מן כלומר הימנה נטל טז. עצמו בפת אסור וליכא זו הנאה אזלה לי"הט הנאה משליך ואי אשרה עצי הנאת אלא

 לא תערובת בלא אבל לי״הט, הנאה ישליך באחרות נתערב א״בה הבגד הבגד את בו ארג א״בה, לאריגה עשוי עץ פי׳ כרכור,
בגד בו ארג דאטרינן אהא יעקב רב בירוש׳ דפריך והא יו. איכא לעשיה גורם חד הבא מותר זוו״ג דקיי״לן אף היתר לו מציגו

אשכול נחל
 באשרה מכ״ש אהל טומ׳ דבתקררבת כיון תמה חי״ט א צלה. בצל לקולא אזלינן למה ליחןטטס בא רבנו ק״י. שבח ועחוס׳ ט״ב

 סמכו גופא וט״ז דרבנן, ט״ז דטוחאת כ״ש דלאו ול״נ באהל. מטמא טצמה נוף תקרובת, בלא דא״א לומר הוצרך ולמאי טצמה
 במשא אף דמטמא י״ג, חולין לרבנן ס״ל ט״ז תקרובת אבל במשא ולא במגט כשרץ מטמא ואמרו בט״ז •דה׳ תשקצנו שקץ אקרא

 דיליף ט״ז אבל באהל, אף מטמא להכי מחים לזבחי טנין בכל תקרובת מדמה וריב״ב רמב״ס, כח״ש מתיס זבחי אויאכלו וסתכוהו
 מחני, חוקי דש״ס וכיון רבנן. ל״ג הרבים דגחלת היכא דרבנן ט״ז שטוח׳ כיון פרש רש״י ב ובאהל. במשא לטמויי ליכא משקץ

 תחתיה ט״ז תקרובת דליכא א״א אמר הא תחתיה הטובר טהור למה מ״הת דאי מדרבנן, באהל מ׳ חט״ז שאמר מה אצמא כריב״ב
 תקרובת' דליכא א״א דהאי טהור, טבר אי הרבים שגוזלת במקום ואפ״ה באהל ח׳ מ״הת לריב״ב כ׳־ י״ג חולין חוס׳ )מיהו רש״י וכ״ס
 הלכה שאין שכתב לר״ח חפ״ח וכ״נ תחתי׳( תקרובת חניקין אין לר״ה נוטה שהנוף במקום נ״ל ויותר ודוחק, הוא בטלחא משש

 לא נמי מדרבנן באהל מכלל דשא״ה, ס״ו מדרבנן, כונחו במ״וח וההוא באהל, ולא ובמשא במגט מטמא חקרובת ולהלכה כריב״ב
 המזבלים.הנושרים טלין ד ח״ח. ג שם. טרמב״ס ט״ז לבית ורובו ראשו המכנים טמא מדרבנן אוהל, ט׳ שאין אף ט״ז מיהו

 וקרקט דאגוז שנטט, אגוז טל חותר נטט אס קאי לא לתום׳ אבל זוז״ג הוי ודקרקט דאגוז בגרמא הצומחים פירוח ה השדה.
 לא הפוסקי׳ אבל והרכיב הבריך ואח״כ נטט טל אלא וקרקט( צל )או מזנליס ששניהם וקרקט בנבייה אלא זוז״ג ול״ש טניכיס שני

 כטט ואם אגוז נוטטין אין א׳ ר״יו והתנן אסור זוז״ג ר״יו וסבר ט״ב ח״ח דפריך הא בזה ניחא ו וטח״ח. כשנטט ומתירין ממלקין
 כדיטבד. הכל זריטה לטנין ודאי, אלא וכו׳? זירטין ירקות לא אף לכחח׳. בלשון אלא אוסר לא נחי במתני׳ קושי׳ ומאי מותר
 כ״ו. פסחים ן וכו׳. טהור ישב ואס בצלה ישב לא דרישא כלישנא חותר זרט ואס לחתני הו״ל בדיטבד מחיר מחני׳ דאי ועי״ל

 בטרלה כ״ז אסור לוחשו׳ בגחלים או כנגדו כשאבוקה דוקא כ״ו בפסחי׳ דח״ש בזה בטי ורבנו ל״ט, ביצה ט״ב, מ״ג ט״ז ט .סס ח
 בתטרובת אלא התיר לא ור״א חטרובח בלא אפי׳ הפת י קח״ב. וש״ך שם בר״אש וכן בט״ז לא אבל חותר ואפרן שבשרפה וא״הנ

 חופר ביין שנחטרב יינם סתם אבל ט״ד, יא בטין. האסיר אס שרי לא ואפ״ה קאמר טצים הנאת פרש״י להם דנראה ור״ן וער״אש
 מגוף כלל נהנה אין דבזה אסור, דחי ליקח ולא לגוי הכל מלמכור לי״הח להשליך הוא קולא דיוחר אפי׳ יב אסור. מדמי מוץ

 דחי לוקח אינו אס די יחדו הכל מוכר אס ור״אש חוס׳ וכ׳ לי״הח. משליך ופדיונו בידו האסור הכא אבל גוי, ליד שבא האסיר
 שמיכר היינו אסיר מדמי חוץ דחוכר תקנה חדא הכל לרמב״ס אך לי״הח. אסור דחי להשליך צריך ט״כ א׳ א׳ חוכר אבל האסיר,

 ר״א אלא ט״ד דף דרשב״ג להא מ״ט במתני׳ ר״א תקנת בין חלוק ואין לי״המ, משליכו ואח״כ האסיר דמי גס ממנו וניטל לגוי הכל
 הרבה, חסר יד גמור. ביי״נ אף זו תקנה דחהני יג חותר. מהן א׳ וכל הן תקנות שני ולטור דמלתא׳ רישא ורשב״ג סיפא נקט

 וטר״אש בהנאה אלא התירו ולא בשחי׳ שאסור בחביות דחבית דומי׳ בהנאה אלא הפח ר״א התיר דלא כ׳ רז״ה שתלמידו שר״ל ונ׳
 אחת כל לאכול זו תקנה ליה״ח להשליך תקנה ר״א חדאחר סותרו ורבנו גוי. מגט ח׳ בשחי׳ דאסור חבית שאני דבריו שסותר
 בהנאה דלאו ה״ט אלא דרשב״ג, כלישנא אסור מדחי חיץ ימכר דרשב״ג פשוטה תקנה לימא בהנאה חותר למימר בטי דאי ואחת,

 למכור שרי ולא ביין יין נחטרב דמיירי וה״ג ור״אש רי״ף ג׳ טו אחד(. אחד למכור חקנתא דקח״ל לומר )דדוחק קמיירי באכילה אלא
 בגיף שנתטרב יינם בסתם דאפי׳ כר״ן י״ל ולפ״ושס גמור ביי״נ אפי׳ ומותר בחביות חבית מיידי וחוס׳ לרש״י אבל יינם, בסתם אלא
נק״הס כ״כ יו הר״אש, וכ״כ טו שרי. יינם בסתם כרי״ף ס״ל ורננו אסור׳ מדחי חוץ ימכל אלא לי״הט השלכת חהני לא אחד
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 טן ליקח ב״א דרך הבא ברם א הגוי מן י^יקח ב״א דרך אין תטן ומשני יי״נ מדמי חוץ לגוי כולו יטנר יי״ג גבי והתנן א״בד.

 לטיחש דאיכא היכא ניכר שאינו אסור דבר למכור שרי דלא מזה למדנו טיהו ... ב לישראל ויטכר שיחזור וחיישינן הגוי
 ולא ד דמי׳ שתופסת בע״ז דוקא מחני לי״הט דהשלכה שאמרו מרבותא ויש . . ג ארבא האי בכ״ש אי׳ וה״נ ישראל שיקנה
 ליפותה פי׳ לצרכה, ו שפיה בטלה, זו הרי עלה אפי׳ או טקל טמנה נטל ה זרד או קרסם הגוי טבטלה כיצד א״הנ. בשאר

 דכשפרשם מותחן, ושפאיה אסורה היא לצרכה מותחן, ושפאיה היא לצרכו ע״ז ששפה גוי תני׳ מותרת. לצרכה שלא אסורה,
 ואם ז דידי׳ ולא דנכרי ע״ז לבטל יכול דאינו אסורין ושפאיה היא לצרכו אפי׳ ע״ז ששפה וישראל בטול, והוי להו פלח לא

 יא יחזיר משך הטעות נתן שלא עד אם י ע״ז בהם ומצא הגוי מן ט גרוטאות הלוקח ת״ר ח. הכי דינא נטי הגוי וורד קרסם
יב. לי״הט ע״ז יוליך משך טעות משנתן ואם

המתן לו אטר ואם יג מותרי׳ גוי ביד ע״ז דדטי מותר טעות לו והביא יי״נ או אליל ומכר מנה בגוי נושה שהי׳ ישראל ^3
 טטקום להפרע יודע ישראל אין אם ודוקא בקיומו, רוצה שישראל מפני אסור לך ואביא יי״נ או אליל שאמכור עד לי

 ומרצונו ת״וט שישלם לנגשו ישראל ביד יש אם וי״א יד בקיומו רוצה מקרי לא ערב או נכסים לגוי שיש כגון יודע אבל אחר,
 של ע״ז )חסר( מחוור ולא מותר, להמתין צריך ברצונו ושלא לשלם להכריחו בידו אין אבל אסור, אליל שימכר עד לו ממחין

 ע״ן שמבטל גוי טו. שיעבדו עד אסורי׳ אין דגוי אפי׳ ע״ז ונוי תשמישי אבל שתעבד עד ישראל ושל כשפסלה מיד אסורה גוי
 א״ב דישראל ע״ו ע״ז, בטל לא ונוייה תשטישיה בטל אבל ונוייה, תשטישיה בטלי' ממילא עובדה שאין אע״ג חברו ושל שלו

 ץ וא״ב דישראל כע״ז הוי בה ישראל זכה אי דגוי דע״ו ואע״ג טז ישראל חלק ולא חלקו מבטל שותפות לגוי יש אפי׳ עולמית
 טה מזבח אצל אשרה לך תטע מלא ילפינן א״ב דישראל דע״ז לבטלם, גוי יוכל ישראל ליד באו אפי׳ שלה ונוי ע״ז משמש אבל

 בטלם אי להחמיר אין ובתשטישין דישראל, ע״ז אטו ל״ב ישראל שזכה דגוי וע״ז קטיירי, דישראל ובאשרה וכו׳ גניזה טעון טובח
 אגב הם בטלי׳ ישראל זכה כבר ובטשטשי׳ ע״ז גוי בטל אם אבל עצמו, לע״ז משמשי׳ בין לי׳ שני ולא שמחמיר מי ויש יח, טי

אצבעה או חוטמה או ע״ז של אזנה ראש גוי קטע אם וכן אשרה מבטל כיצד כתבנו כ׳ יט. גרירי דבחרה טי דביד ע״ז בטול
או

אשכול נחל

 לאסורא דאי׳ כרכור אבל אסורא דקלי ר״א שרי בהא פה אשמועינן דאי צריכותא עביד דבגח׳ קשה ולכאורה ורמב״ס, חרי״ף וכ״מ
 לי׳ קשי׳ ב ממנו. יין קונין אין א הכרכור. אלא פועל שס דאין בעינה איתי׳ בכלל דזה וצ״ל הוא? גורס דחד כול״ל בעינה,

 שרי הדין מצד משמע ובירוש' הדין, מצד והיינו למכור אפי׳ היתר שוס מהני לא תערובת בלא עצמו ובבגד עצמו בפת סב׳ למה
 קמ״ב ש״ך כמ״ש והפת הבגד הגוי כשיחתוך דמותר )ונ״מ לישראל שימכרנו מתשש אלא אסור ואינו אסור מדמי חוץ שמוכר ע״י

 גמור ביי״נ יי״נ אפי׳ ס״ל ואיהו הכא פליג דלא לרשב״ג קאי דירושלמי ול״נ סולק. דילן שהש״ס שעה כל פ׳ רמב״ן ועי׳ ס׳( ס״ק
 גמור יי״נ בתערובת קיי״לן דלא לדידן אבל .סששא האי משום מודה ובגד בפת ירוש׳ משני ולדידי׳ אסור מדמי סוץ במכירה מותר

 במלחמות וע׳ אטור מדמי חוץ ימכרו ולימא אסורות כולן נתערבה על דירוש׳ ועי״ל מהני. לא ובגד פת באותה ה״נ כרשב״ג
 י מיי״ג אף בחבית חבית אבל הנ״ל, כש״ך לא בגופו דנתערב כיון לימכר היתר שאין ביין שנתערב גמור דיי״נ דומי׳ דפח כרבנו שפ׳

 מותר ובלא״ה לישראל וימכר גוי יחזר שמא התערובת ימכר לא חלתן בחבילי ח״ו דערלה פ״ג הרע״ב כ׳ ושפיר ימכרו לכ״ע גמור
 וראב״ד רשב״ס אבל ור״אש, ור״ש פ״א יבמות תוס׳ דעת נ״ד ע״ז ד מ׳. פסחי׳ ג ליחא. תי״ט ומ״ש גמור מיי״נ בחבית חבית כמו
 ושפית אותו ואכות תרגוס ו לצרכו. ממנה לח ענף נטל זרד יבשיס, עציס נטל קרסס מ״ט, ה ק״י. ר״ס ועש״ך בכל.א״הנ ס״ל

 מזבח מה מזבח אצל אשרה תטע לא דכ' גניזה טעון דישראל וע״ז ע״ב ס״ד מבטל, מצי לא פלח דלא מאן פשיטא דנכרי ז יהיה.
 בגניזה שדי לא אבל הנאה בלי בעור פרשו ותום׳ בקרקע גנוזה שלמה כשהיא ופרש״י נ״ב דישראל, ע״ז אף שא״בה גניזה טעון

 לכלי דמדמה כיון דחוקי/ דבריהם אבל לרוח, וזורה שוחק ח״ג דאחרי׳ הא דחקם ודאי בשחיקה, אבוד אלא הזכירו לא טוש״ע וכן
 ושס בגניזה דדי מוחללוה כיליף דנכרי ע״ז והי׳ יונים ששקצו אבני׳ בהדי׳ אי׳ ע״ב ונ״ב שחיקה, בהם חצינו ולא דא״בה ולמזבח שרת
 זה, חלוק מצינו לא גניזה, דמהני ע״ז תשמישי הי׳ וכלים דאבני׳ לחלק ואין גניזה. אלא חצינו לא אחז שהזניח כלים גבי ע״ב ונ״ד

 ושל בגניזה, די דישראל ע״ז של בת״ח ר׳ שוב גניזה. וטעונה א״ב ישראל של ע״ז כ׳ ואח״כ שוחק, ע״ז בתשמישי גס כ׳ והרמב״ס
 ולבטלינהו גויס דליכפינהו מהני הוי דלא תשרפון ואשריהם ועוד בגניזה, ודי דגוי׳ ע״ז יונים ששקצו דאבני׳ ול״נ ואבוד. שרפה גוי

 וכך מגעת אדם יד שאין במקום וקבורה גניזה מהני דבע״ז ונ״ל אבוד. בעו ואפ״ה ע״ב נ״ג רש״י כמ״ש דישראל ע״ז דהוי משוס
 מלקברס, היו רבים ומזבחוחס דכנעניי׳ אשרות אבל .כשגונזס מעצמן צמחים שאין דברי׳ ובכל האלה תחת אותם ויטמן ביעקב כ׳

 לא בכה״ג הקרקע, חן ויעלו יחפרו זמן באורך נקברו, אס חזבחוחס ואבני בקרקע, יקבר אס שצומח מהני, לא בלא״ה ובעץ
 מ״ב במתני׳ לי״המ השלכה או זו גניזה דמ״ם גניזה, מהני עולם, לאויר חתנו יצא לא גניזה ע״י אס אבל אבוד. אלא גניזה מהני
 וזרד בקרסס ונ׳ מ״ש? תמה והוא לצרכו או לצרכה בין מחלקינן בשפה דוקא רמב״ס חל׳ דקדק תי״ט ח .134 וע׳ ע״ב ומ״ג

 ליפוחה אמרינן מסתמא שגרדה שפאה אבל מהני, סתס קרסס שאפי׳ סס קר מ מבטלה כיצד ל״ק להכי לצרכו שעשה אמרינן סחמא
 ובצורף בטול חקרי לא לישראל חכירה י כסף. כלי שברי ע״א, ט שפיה. גבי זה חלוק נקט להכי לצרכו הי׳ אס לדעת וצריך

 משך ולא מעות נתן אם ומכ״ש זבין, דע״ז אדעתי׳ דלאו טעות חקח הכא מגוי, קונה במשיכה אע״ג יא נ״ג. ע״ז פליגת׳ ישראל
 ולא כסף נתן טפי חדושא רישא ליתני קשיי ואי קונה, בכסף דוקא לרש״י מיהו בנכרי, קונה במשיכה דדוקא כלל, קנה לא )לר״ח
 נקע(. רישא ואגב הוא יתרה משך ומשך, נתן בסיפא דנקט והא הישראל קנה באחת הכסף נתן אי י״ג בכורות דר״א לתרוצא משך,

 .117 לעיל ע׳ ס״ד יג בידו. היתה דכבר כיון ע״ז, לי׳ כחזבן חיחזי מגוי מעות ושקיל הדר אי ח״ח הוא, טעות דמקח אע״ג יב
והוא דחחמיר לחאן אף היינו יט .134 ע׳ יח ס״ר. יז .136 ע׳ טז נ״ד. עד נ״א, טו הראב״ד. הוא שמביא וי״א חום׳, יד

 הראב״ד
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 ולא הזמן ובא לדמן משכנה או מכרה אם וכן ב א״ב בצואה וזרקה בפני׳ רקק אבל בטלה, חסרה שלא אע״ג א פחסה או
 נ׳ תשמישים משכן או מכר ואי אולינן. ולחוטרא בטלה אי אמוראי פליגי ישראל לצורף ג ומשכנה מכרה ואם ל״ב פדאה

 דמי׳ ואין נכרים שאין משמשי׳ אבל ד לה ופלח לגוי דטובן אמר מימר יקרים ודמי׳ לע״ז שניכרת עצמה דבע״ז בטול׳ דהוי
 ובחליפי אסורין ישראל ביד ע״ז וחליפי ה. בזה שמחמיר טי ויש להו, ומבטל לכומר, ישראל שמובן כלל חשיב לאו יקרים

 לקרקע הטשתחוה וכן נאסרו. לע״ז חליפין עשאן נאסרו׳ לא להן דטשתחוה אע״ג נמי חיים ובבעלי ו הלכתא אפשט לא חליפין
 מרחץ או גינה לה שהי׳ ע״ו ז מיד אסרה בור בו שחפר כגון אליל לכבוד מעשה בה עשה נאסר, לא מעולם ולמחובר עולם
 שלה הי׳ בטובה, לא אבל לע״ו, הקדש דאין ע״ו הנאת מ׳ אסור ואין להם שכר יתן שלא רבותא פי׳ בטובה שלא טמנה נהנין
 ליתן שאסור חלק לאחרי׳ שאין ברישא וטכ״ש לכומרי׳ לא אבל להם׳ שכר ליתן ומותר אחרים בטובת מהם נהנין אחרים ושל

 תקרובת — )חסר(. ... ט כל״ק ופסקו טובה החזקת אלא מעות שכר לאו בטובה ושלא טובה האי שפרשו ויש ח לכומרים
 ועטרות ענבים פרכילי סלתות שטנים יינות כגון טובח לגבי קרב בו שכיוצא דבר כל תקרובת ומהו י עולמית בטלה אינה ע״ו
 דתקרובת מותרות לישראל ומכרן אותן ומכבין ע״ן לפני שטדליקין שעוה נרות יב רבותא ואמרו יא ומלח מים וכן שבלים של
 במזבח שאינה ותקרובת מזה, גדול בטול אין עצמן לצורך שכיבן כיון הם ע״ו נוי אמרת ואי יג פנים כעין הוי דלא מקרי לא ע״ן
 בראשה מצא נאסר. אינו לפניה מקל זרק טו משתברת זריקה דבעינן נאסר לפניה מקל שבר יד במקל אותה שעובדין כגון
. . . . טו הנכנס בשר הן. ע״ז דנוי אסורין כבוד דרך מונחים אבל בזיון דרך במונחים מותרין וכלים כסות מעות ע״ז של

הגוי. מן תשמיש כלי הלוקח הלכות
 שמשתמש כלים כלו׳ יגעיל, להגעיל יז הדחה בעי צונן כלי כלו׳ יטביל, להטביל שדרכו את מגוי תשמיש כלי הלוקח
 יש וטהורה שפה דתני הא טהורה. והיא ירו שפה והסכין באור מלבנן והאסכלא השפוד ילבן, באור ללבן יגעיל, ברותח

 לאו וי״ם כ, בקרקע י״פ בנעיצה די לצונן אבל יט בשיפה לרותח די לסכין ה״ג לרותח, והיינו מלבנן דתנן דשפוד דומי׳ שפרשו
מותח טיחה נשאר שלא וראה ג״פ כן עשה ואם פני׳ מעל אסור טיחת שיעבר כ״ב לנעוץ צריך לומר אלא ג״פ, אי׳ דבירוש׳ דוקא

ואם
אשכול נחל

 עלה רחת סעה לסוס ב סניה. צורח סהסיר עד מעכה א השמשי'. בעל ע״ז בטל אמרו דכללא וטעמו הרץ הביאו הראב״ד
 המחמיר לדעח ה ע״ב. נ׳ כחום׳ ולא בש״ע וכן ורמב״ן מ־״ן רבנו ע״ב נ״ג הגמ׳ ל׳ ד ועטו״ז. כר״ן ג לה. פלח והדר

 שלמים. בנרות אף מהני מכירה לדעחו אבל בטול, מקרי ודאי דזה שכיבן מ׳ הוא שעוה נר במכירת שהיתר לקמן רבנו כ׳
 כל חרס והיית מקרא אסורי׳ למ״ד ותמהני לקולא דרבנן ס׳ דהוי משוס ב״י וכ׳ מותרי׳ ,ח חליפי פ׳ וטור דחיאי, פלוגתא נ״ד ו

כהב״כא שני למ״ד משמע דבגמ׳ לאסור שפסק הרמב״ס על ב״י שחמה ומה אסורי׳. מ״הת א״כ כמוהו ממנו מהוה שאתה מה
צריכין מלמדין אין למ״ד אפי׳ כ׳ דחוס׳ לק״מ ג״ז ח״ח, ממעטינן ע״כ הכי דקיי״לן וכיון ח׳ חליפי למעט הוא חרס כי אחא א״מ
 אין הלא וא״מ, הב״כא ב״כ והוי ושביעית בע״ז דכתיב ידעינן ממילא למימר דליכא חליפין, תופסי׳ שאין א״הנ שאר למעט הוא
 וצריכין משביעית או מע״ז או א״הנ שאר לילף והו״א בכהב״כא, הוי ולא האחרון אלא תופס אין ובשביעית לעולם נתפס בע״ז סוין
הוי דלא להשיב דיכול אה״נ אבל מלמדין, קסבר בקצור מפרק לכך להאריך צריך דהי׳ הכי, הש״ס מפרק דלא והא למעט. הוא
לכחוב צריך דלא הב״כא ב״כ הוי מכמוהו( )או מהוא דיליף מותרין דח״ח למ״ד דוקא נ״ס קדושין מהרש״א מסיק וכן .הב״כא ב״כ

 מע״ן אתא לא דשביעית הב״כא ב״כ הוי לא ח״ח נמי לאסור מוהיית דס״ל למאן אבל משביעית, דק״ו חלופין לאסור חרס והיית
 )ושלא למעט הוא אצטריך לכך מע״ז א״הנ שאר ילפינן הוי ודאי אבל כולס׳ אסורי׳ ח״ח דבע״ז אתיא לא משביעית וע״ז דא״בה

נשאר ולא חייס בבעלי דוקא אסור או מותר דח״ח דין הפוסקי׳ הביאו למה ידעתי ולא שס(. קדושין היא יובל כ׳ משביעית יליף
שבא מ׳ ורבנן׳ ר״יש בח״ח פליגי אמר רבין אחא כי אסורין ח׳ נאסרו לא לב״ח שמשתחוה אע״פי אר״יו דגמ׳ מלישנא ונ׳ דברי׳.

 דברי׳ שאר וא״כ אוסר בב״ח אפי׳ ח״ח דאוסר למאן אפ״ה ע״ז, חליפי מ׳ שיאסרו הוא וחומרא ע״ז נעשו לא שב״ח אף לומר
 קאי. ב״ח על דרבנן חליפין ב״י מ״ש בזה ומישב ע״ז נעשי׳ אין שעצמן כיון מדרבנן ב״ח חליפי דלמא שמספק במא״א ר׳ שוב ק״ו.

אפי׳ ע״כ אסור בטובה דקתני רישא לישנא להאי מהר״ס וכ׳ ע״ב. נ״א בחרא כלישנא ח כרמנ״ס. השתחוה שלא אע״פי ז
כל״ב דפסק הש״ע מיהו עכ״ל לסיפא רישא בין מ״ש א״כ מותר אחריס בטובת אבל כומרין בטובת דוקא דאי אחרים, בטובת
 הנאה טובח אסור בה חלק לאחר ואין לע״ז הגינה אס לל״ב פי׳ כך אלא כן. פי׳ לא ודאי מותר לעובדיה הנאה אס פסק ואפ״ה

 דאפשר אע״ג שכר להס נותנין פי׳ בטובה נהנין בגינה חלק נמי ולאחרים לע״ז הגינה ואס מותר, לעובדי׳ עם להמון אבל לכומרין
 דמותר. פשיטא להמון אלא טובה שוס ולכומרין לע״ז דאין ברישא אבל אסור, לכומרין חלק גס יש אס אבל לע״ז, מקצת שנוחני׳

 הנאת פי׳ וראב״ד רמב״ס אבל אסור, להכומריס ליחן חלק לאחרים יש אס אף לחומרא ופסק איירי ממש בשכר כרש״י פי׳ רבנו ט
 נסך לא אפי׳ משמע מדסחס יא ונ״א. נ׳ י דרבנן. דברי׳ דטובת מותר הכומרין עם חלק אחרי׳ אס כל״ק להקל פ׳ לכך דברי׳

 מקצת הקטיר או שזרק דאמרינן הטעם שכ׳ כתוס׳ ולא פניס כעין המשחברח זריקה בעינן לא דאכילה דבמידי לפניה והשמן היין
 במקל עובדין לא שאס וכפרש״י במקל לפניה מקשקשין יד בשעוה. בפנים מדליקין דאין יג נ׳. תום׳ יב השירים. והשאר מהם
 רוצה הגוי א״בה, והיוצא מותר, וצ״ל חסר ל״ב, טז טיפין. טיפין ונופל משתבר אלא מחיברת שאינה פנים של דם כזריקת טר לא.

 דאכילה דנמידי פנים, כעין והקטרה זריקה דרך ע״ז לפני הקריבו שלא אע״פי אסור והיוצא מותר, לפני׳ הקריבו לא ועדיין להכניסו
 במרדכי. וכ״פ קאי אסור מ׳ אהדחה דמחני׳ דיטביל משמע טבילה, צריכין וכולן בגת׳ דמוסיף כיון ע״ה, יז משחברת. זריקה ל״ב
חולק ירוש׳ שכ׳ ועחיס׳ שם כ הגעלה. ולרותח נעיצה וגס שיפה בעי לצונן ע״ו כרש״י לא יט כפסי'. של באבן לוטשה סרש״י יח

ורבנו 18*
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 ב כדאי׳ הוא מחינה מענין דמתני' שיפה לן וחזי .א לרבותא זה בדבר מידי לן חזי ולא .עבר שודאי לבדוק א״צ י״מ עשה ואם
 ואהא קשה, בקרקע או במשחות או באבן השפוי אם ידענא לא ואכתי יתיה, ושפית טחון אותו ואכות ותרגום טותרין ושפאיה היא

 ברי׳ ואר״ה גומות שא"ב בסכין כהנא וא"ר קשה במקום רבא וא׳ בקרקע י״פ נועצה הונא א״ר טהורה והיא שפה ג בגט׳ ,אי
 או באבן דטתני׳ שפה אמרת דאי איירי, לצונן דמתני׳ יפ"בק נעיצה הוא דמתני׳ שפה מפרש דר״ה והיינו צונן. בו לאכול דר״י

 היינו שפה שמפרש ודאי אלא רשאי, להוסיף וכי נעיצה אמרה לא מתני׳ טובא קשי' נעיצה, עוד שצריך מוסיף ור״ה במשחות
 שא״ב בסכין דמיירי הוסיפו ואחרינא קשה בקרקע הוסיף ורבא לצונן בכך דדי ד ובאטי יהוד׳ דמר מעובדא מוכח והכי נעיצה,

 תקנת במתני׳ מפרש דלא והא ובכ״ר. ברותחין ואידי אידי והלכהא ה בכ״ש כדאי׳ הגעלה בעי רותח לאכול אבל לצונן, ודוקא גומות
 . . ו דפרט והא לרותח הגעלה בעי ברותח שתשמישו כל וידענו יגעיל, להגעיל שדרכו את ברישא לה תנא דהא לרותח, הסכין
דשפה נ׳ מירוש׳ אבל ח. הגר״יצ לדעת נ׳ כך לבון. דבעו הכא תנא בחמין, מגעילן והאסכלא השפוד ן תנן דבקדשי׳ משום

דמתני' שפה הכי ואי ט, מנתזין נצוצות שיהא לבון גדולה אבל קטנה בסכין דתימר הדא עלה דקאטר לרותח תקנתא דטתני׳
מלתא אלא מתני׳ לפרושא לא יפ״בק נועצה דאטר ור״ה לבון, בעי׳ באור שטשתטשין גדולה וסכין הבלוע, דטוציא במשחות ודאי
שיפה מחני קטנה וסכין ברותח, להשתמש לבון בעי' כשפוד באש שמשתמש גדול׳ סכין הלכך י. בנעיצה די דלצונן נפשא באפי

 ש׳ בהל׳ וכ״כ משחיזה. גומות בו יש ואס גומות, בה אין אם קשה בקרקע י״פ בנעיצה די ולצונן לרותח בריחים שטשחיזה
 טבילה צריכין וכולן יג תנא גומות. בה אין אם יב פסח של בסכיני׳ כטו לרותח בסכין מהני נטי הגעלה שי״א יא חולין
 ה״ג. . . טו במעין דמטהר ולמאן ... יד אחרת טהרה הב׳ לך הוסיף וטהר באש תעבירו באש א״י דבר כל דא״ק בט״ס

 צ״ט, מגוי הגלקחי׳ חדשים כלים אפי׳ אבוה בר א״ר טז. ישראל לקדושת ונכנסו גוי מטומאת שיצאו זו לטבילה טעם ובירוש'
 כל דקרא שהי/ כמעשה ט׳ בעו סעודה כלי ודוקא ט צ' יז דבהגעלה הנך נטי ידעינן ומנה ט׳, ובעו דמי כחדשי׳ ולבנן ישנים דהא
 ובהני סעודה לכלי בהם השתמשו שגוים משום ולהגעילם ללבנן והצריך ממדין שבאו בכלי׳ מיירי וטהר וגו׳ באש יבא אשר דבר
 בהם. כשמשתמש עליו המקפיד דבר וכל חלודה כל מהם להסר לדקדק צריך כנדה ט׳ שצריכין וכיון יח. ט׳ שצריכין וטהר א״ק

 ונעתקו לישראל חלוטין הי׳ מדין דכלי הגאון פי׳ ט׳, בעו לא שאולים אבל שחי׳, וכמעשה מגוי בלקוחין אלא ל״ש רב״א ואטד
 צריך ישני׳ שאולים דאלו ולבון, הגעלה לא כלום א״צ דהני חדשי׳ דקדק ע״כ. א״צ חדשים שאולים אבל לרשות, מרשות

 ט׳ מצריך לא דקרא אע״ג כלו׳ דמי, מתכות ככלי זכוכית כלי חני אר״א יט. בחנם בזה מתקשה ר״י והרב מאסור. להגעילם
בליעת לענין אבל כ צ״ט מדרבנן לן וחזי ט׳, צריכין כטתכות בהתכה תקנה להם דיש זכוכית כלי מתכות, של סעודה לכלי אלא

אשכול נחל
 כמי שיפה ואפשר ובכ״ר, ברותחין סכיני׳ פי׳ דפסחיס ובפ״ב לרותח או לצונן ואי שיפה מאי פרש לא רי״ף א פשר. עשה ורבנו
 פסחי׳ ה שס. ד אחריני. אמוראי ובנוסחנו הרי״ף כג׳ רבנו ע״ו, ג מ״ע. ב מהגעלה. עדיף השחזה לב״י קכ״א ועש״ך מהני

 ליתא אסור דפלט ובעידנא בלע דהתירא משוס והעעס שם, ז ילבן. באור ללבן ארישא עצמו סמך ולא מלבן ואסכלא שפוד ר ל׳.
 דאי ט ולצונן. י״פ ניעצה פי׳ שפה סכין כ׳ וכאן ברותחין בהגעלה הכינים בפסחי׳ כ׳ לכן ח ער״ן. הוכר לא ומעולם בעיני׳

 הגומות. שמוציא בהשחזה די עכ״ס גומות, מסתמא דבגדול משוס ואי שווין, נמי גומות משוס ואי גדול, מ״ש קען מ״ש בצונן
 אכניס קאי ואמתני׳ ע״ב ע״ה יג ל׳. פסחי׳ יב .10 יא פלוגתא. לאפושי לי׳ ניחא דלא הכי מפרש הירוש׳ עס להתאים י

 במים גדה במי מת״ל א״כ חלק אך ת״ל ג״וז הזאה צריך יכול יתחעא נדה במי אך אח״כ שכ׳ ומתוך יד מבלוע. הכשר דבעו
 מטומאה, לטהרן וצנורוח מחטין בו להטביל הגי דמ״הת ברביעית דהיינו בכ״ד, הו״א לחוד וטהר כ׳ ואי במ״ה, טובלת שנדה
 לאלתר. וטהר כ׳ כנדה, שמש הערב בעי הו״א לחוד נדה במי ואי מ״ס, שהוא נדה במי כ׳ י״ז( פסחי׳ דמקוה רביעית בטלו )ורבנן

 מיס נדה במי דכ׳ כלים לטבילת מהני ה״נ וראב״ד, רמב״ס שטת בפ״א, מתכסה שגופה כל אלא מ״ס שא״צ לנדה אפי׳ בכ״ש טו
 מ״ס, ובעי חדוש כליס טבילת מ״הת, וצנורות מחטים להטביל דמקוה( )אפי׳ רביעית דמהני אע״ג כ׳ תיס׳ אבל טובלת שהנדס
 נדה תיה׳ ולשטת נדה במי כ׳ הכא מ״מ בכ״ש, במעין מדרבנן אף כלים נטהרו מטומ׳ דלהוציא אע״ג להוסיף וצריך קצר ל׳ תפסו
 לטומאה דלכ״ע כיון כ״ש, במעין די כלים הכשר בטבילת בנדה, דמחמיר מאן אפי׳ נ׳ ומטור 119 ח״א ע׳ מ״ס בעי׳ נמי במעין
 שאלו )המפרש: דאוהינים אילון תן כסף ושאלון לחמתא נשייא ר״י עם הלק אתי רב ירו׳: ז״ל טו בעלתא. להכשר תכ״ם מהגי
 צריך אמר מהן( שעשה כלי להטביל נריך )אי ירמי׳ לר׳ שאלו כליה( מהם לעשות כסף של לשונית פי׳ דאוסינוה נכרים חן כסף

 לא ר״יו בשם ושמעון נפקון מידו( יצא הכסף מ״מ כלים היו לא גוי שביד )אע״ג ישראל לק׳ ונכנסו גוי מטומאת שיצאו לפי להטביל
 תעתה )פי׳ כלים אפי׳ תעתה שואל( נא אבל תגוי בלוקח דוקא ר״יו בשם שתעו ירתי׳ תר׳ )כשיצאו תותר שואל אבל ליקח אלא שנו

 כסף של לשונות ששאלו דר״י ותעשה כלי הלוקח דקתני קאי אתתני׳ דר״יו טבילה, א״צ תנכרי ששואל עשויין בכלים דאפי׳ נלתד
ועשו בקנין כסף של ל׳ הני לקחו אש אבל שאולה, לענין אלא אר״י ל״פ דר״יו ות׳ גוי(. לתשאיל החזירום ואס״כ כלים תהס ועשו
קודם אף תתנו וקונה הכלי עושה וישראל גוי של התתכת אס ד״ת הביאו ע״ז סעי׳ נ״ח כלל כא״וה וזה ט', צריכין היו כלים להס

אפי׳ תעתה גרסו ולא כסף כלי פי׳ אילץ תן כסף ושאלון הך שהבינו צ״ל זה דין להו ברירא דלא והס׳ ט׳. צריך גוי ליד שהגיע
בתים תעבירו גבי אבל וטהר באש תעבירו לנון שטעוני׳ בכלים אלא כתיב לא כלים טבילת על סקאי וטהר דלתוד ר״ל יו כלים.

 קשה דלפרש״י רשב״א, כפי׳ יח בא״וה. וכ״ת בהגעלה תכ״ש ט׳ ובעי כחדשים הכלים עושה ודאי לבון הוא כ״ש תיהו וטהר, ל״כ
 אפי׳ א״צ חדשים שאולים הגאון ל׳ על תתה אלברגלוני ר״י יט פר״ח. סעודה תצרכי ואינם באש הגוי בהן תשתתש כלים כתה

 נ׳ תזה כ כלים. וא״צ בחמין אפי׳ אופן בכל משתמש חדשי׳ שאיליס נקט דפסיקא מלתא ת׳ ורבנו בצונן, משתמש אס נמי ישנים
 ע״כ שגזרו דרבנן במידי תצינו בהתכה תקנה לה ויש הואיל דטעתא דרבנן, בקרא ל״כ וזכוכית ת״הת זו דטבילה כרשב״א דרבנו

שבת ככ״ת, שוינהו בהתכה יל״ת נשתברו דכי כיון מחכות ככלי לטומ׳ חזרו שלמים ועשם חזר עהורי׳ ונעשו ונקבו שנטמאו זכוכית

ט״ז



141 הגוי. יין תשמיש כלי הלוקה הלכות האשכול, ספר
צונן במקום חם חם במקום שבתוכו מה כל ומראה פולט ואינו בולע אינו וכוכית בכלי נאמרו דברי׳ ג׳ א באבות גרס׳ אסור
 כלי פי׳ יא, נ ו ק להתיכן. יכול שאינו למתכות דמי דלא ט׳ בעו לא ואבנים ועצם עץ וכלי ואדמה וכ״ח ב דפחרא ומנא צונן.
 והלכתא ט/ הצריך בדבר שחפאהו כסופו אמר וחד ט׳ וא״צ כתחלתו אמר חד ורבינא ר״א בה פליגי אבר של בחופיא שחופין חרם

ויש אצ״ט. במאכל נוגע שאינו מקום מחוץ החפוי אם אבל המאכל במקום בפנים הוא כשחפוי וה״ט ט/ ובעי לחוטרא כסופו
המתכת במקום כשמשתמש אלא חייבו דלא לן ול״נ ג המעמיד אחר הולך הכל האומר לדברי שחושש בוה גם שמחמיר מי

 ה, כמקיל הלכה ורבינא ר״א דפליגי כל מכלל זה יצא איך ד לחרב קשי׳ כסופו הלכתא לחומרא בקוניא דאי׳ ובהא באכילה.
 שאמרו מקומות יש וט״מ ו, מחברו וכרבי מחברו וכר״ע מחבריו כר״יו הלכה כר״י הלכה ור״י ר״ט כללא מציגו ל״ק הכותב ולי

 הלכתא דקבע היכא אבל תלמודא, דסתם היכא דמקיל כרבינא הלכה ורבינא דר״א בפלוג׳ וה״ג כמותן, הלכה שאין בתראי אמוראי
 וצריך כסופו אותו דנין טבילה לעגין ח בזכוכית אותו טחין וסופו חרם תחלתו קוניא פי׳ והגאון ז בקינסא טצינו וכן אולינן בתרה

 וצריך כסופו ה״ה חדש ואם שבירה, וצריך הוא וחרם תחלתו אחר הולך הוא ישן אם מגוי קוניא כלי ט לוה כשישראל אבל ט'
 דכספא כסא גוי לו משכן אבא דאטר בר״א מדמר מספק, צ״ט י זכוכית של סעודה כלי ישראל אצל גוי משכן ומשכנא, ט׳.

 לפדותו. שלא פי׳ ליה לשקועיה דדעתי׳ לגוי דחוי משום או דמי כזבינא משכנא דסבר משום אי ידענא ולא בי׳ ואשתי ואטבלי׳
 איכא כלי לו לתקן לגוי מתכת הנותן יא. משכן קנה לא ד״ה מישראל דגוי אצ״ט ופודה וחוזר גוי ביד ישראל של ומשכן

 הכלי על גוי שם נקרא לא דמ״ט פסקא האי לן חזי ולא יב בהגוזל כדאר״א כלי בשבח קונה דאומן משום דצ״ט אמרי מרבותא
 מגרים, תשמיש כלי הלוקח ת״ר גויס. של והכלי המתכת שהי׳ בכ״ט שהי׳ כמעשה ולא כשלו בו החזיק לא מעולם עצמו והוא

 יורות, כגון בחמין בהן נשתמשו ומטבילן, מדיחן כיסות כגון בצונן בהן שנשתטשו ד׳ טהורין והם מטבילן בהן נשתטשו שלא דברי׳
 ומטבילן מגעילן ומטבילן מדיחן מדקתני א״ד טהורין. והם ומטבילן מלבנן כשפודין באש בהן שנשתטשו ד׳ ומטבילן, מגעילן
 ול״נ שנית. וצ״ט בידו ושרץ כטובל הוי ולבון הגעלה קודם טבלן ואי מטבילן, ואח״ב מלבנן או מגעילן דוקא ומטבילן, מלבנן

 הגעילן לא אם שאף בהכשרתן תלי׳ לא כלים טבילת אבל טומאה, מקצת עוד בי׳ תפס אי מהני לא טומאה ט׳ טבילה ודאי
 שמגעילן משעה נאמר ואיך הקדרה, בדופגי עדיין שהאסור אע״ג טבילה הצריכה אבל תורה, התירה בצונן בהן להשתמש וירצה

 מגעיל או מלבן דלכתח׳ אע״ג נינהו, טילי תרי מאסור והכשר טבילה וה״נ . . יג בנדה אפי׳ ומציגו מעיקרא. טבילה תהני לא
 כמה ועד — הכשר. קודם ט׳ מהגי בדיעבד מ״ט לבון, אחר טבילה דהיינו וטהר, באש תעבירו תורה שב׳ כסדר טובל כ ואח״

 קטנה יורה מגעילן, כיצד יד. שעורא הד ואידי דאידי וג׳ מטנו, נתזין נצוצית שתהא עד אי׳ ובירוש׳ קליפתן, שתשיר עד מלבנן,
 אבן כלי הגאון כ׳ )חסר(. טז פלטו אף בגצוצית בולעו מה קסבר טו דלישא גדנפא לה מהדר גדולה ויורה גדולה, יורה בתוך
 לטהרם שטף כלי דין לו נתנו ורבותי יח הגר״יצ אבל אבן, כלי ה״ה יו הגעלה מחני לא דלכ״ח היכא כי חרם לכלי דומה

 מתכות בכלי שמצינו לעולם דופייו מידי שא״י כ העידה דתורה הגעלה מהני לא דכ״ח והא . . יט דזבחי׳ ובתוספתא בהגעלה

ק אשכול נחל

 נשתמש דאס להפך ומנהגנו ראי׳. בלא דפסתיס בפ״ב והר״אש ע״ב ל״ג ע״ז תוס׳ וכ״כ בפמ״א נתן דר׳ באבות צ״ל א ט״ז.
 ולענ״ד ל״ג, ס״ק קל״ה דש״ך בספקא דתלי׳ ונ׳ מהני, לא מע״לע בו בכבוש אפי׳ מיסיף ומג״א לכתת׳, מהני לא הגעלה אפי׳ חמין

 אתרוני׳ וכל וי״ג ע׳ סי׳ קל״ה וי״ד וערוי הגעלה בכה״ג מהני תרם של במבית דאפי׳ כ״א סעי׳ תנ״א ש״ע השעות שבקינן לא
 מהס נעשים מעורבין בקר וצפיעי אדמה פרש״י דמרדא ונוסתנו כשאלתות ג׳ רבנו תרס, כלי ב דש״ך. מספקא ע״ה ת״צ ותשו׳
 ע״ב ל״ג ע״ז ז מ״ו. ערובין ו צ״ג. תולין ח אלברגלוני. ד כר״אש. השיג ורבנו ונ״ט, ט״ו שבת ג דמרמרא. רי״ף ונוסת כלים
 תדש אס שמסיים לקת צ״ל ט שלנו. תרס כלי רוב וכן ח מתיר. רבינא הכלל ולפי דאסר כמאן והלכה בקינסא ורבינא ר״א פליגי
 שא״ק כרבא וסיעתי׳ רי״ף אבל ה״ג, כ״פ צ״ט ב״ק יב ל״א. פסתי׳ הלוג׳ מגוי ישראל יא הגעלה. בלא להשתמש שיכול י צ״ט.
 צ״ג זבתיס טהורה, והיא עלי׳ מזין במת נטמאה אס מ״מ טומאה מ׳ שטבילתה נדה ר״אש למ״ש שכוון הוא קרוב יג כלי. בס׳

 למאן אף מיהו מינה, קודם ט׳ מהני אי דרבותא פלוגתא גר ובטבילת ז״בז. תלוי ואין נינהו מילי שתיתי כיון נדה שטמאה אע״ג
 לשון יד מ״הת. טומ׳ אין בגוי דאדרבה טומאה, מ׳ הטבילה ואין בישראל להכשירו הוא א׳ דבר וטבילה דמילה גר שאני מהני, דלא
 בלע מתתלה שהרי טז שפחה. על הרוהתין ויעברו רבים מיס שתקבל פיה סביב למעלה עיסה של שפה טו ב׳. ברכות גט׳

 עד נצוצית מסקי דלא אפשר גדנפא בלא מיהו השפה על המיס נתוז ע״י פליטתו אף השפה על מתוכה שניתז זה באופן הקדרה
 ונ׳ תסר יט שעה. כל פ׳ יח מהני. לא לבון וגס הטעס לקמן ע׳ יו .97 ע׳ ב״י כלי מגעיל אי גדנפא מהני אי שפה.

 כמו פרושו מדיתן והאי מדיתן אלא ושטיפה מריקה טעונים אינם אדמה וכלי אבנים כלי תמץ בהל׳ הסמ״ג שהביא שהתוספתא
 )ויותר ע״כ בצונן שטיפה עוד בתמין מריקה אתר א״צ אבל כ״ש( פ׳ ער״ן כלל בלעי דלא למימר ס״ד )דלא רותתין במיס מגעילן

 בהגעלה. ולא מ"וש מדין אלא תוספתא מיירי ולא וסמ״ג רמב״ס כג׳ ולא מגז״ה בצונן ושטיפה מריקה למ״ד צ״ו זבתיס לגרסתנו ניחא
 מדופיו שא״י כ״ת על העידה התורה ל׳ פסתיס כ לכ״ת. ולא הגעלה מהני אבנים לכלי מא״אס ופי״ז דתמ׳ן בפ״ה רמב״ס גס

 ותרצו דמהני? קדשי׳ משאר תולין נילף מהני קדשים ובשאר לכ״ת הגעלה מהני לא בתטאת דוקא דס״ל לרמב״ס והקשו ערס״י.
 לפרש וצריכין קדשים. בשאר משא״כ משהו על ת׳ התמירה ובתטאת נשאר משהו אבל הבלוע רוב להוציא לכ״ת הגעלה מהני ודאי

 מתקדשת ת׳ מה צ״ת שם ילפינן מתטאת בנ״ט אוסרין שקדשיס שמה ועוד צ״ז זבתי׳ כדתנן בנ״ט אלא אוסר אינו נעי דת׳ דבריהם,
 קדשי׳ ובשאר הר״אש, בפס 143 לקמן כמ״ש שבירה צריך א״א ואס בעור, צריך מת׳ נותר משהו שאף גז"ה פרושו כך אלא בבלוע,

 אסור דא״מ בו ולבשל כ״ת להגעיל אסרו ולכך בהגעלה, יוצא שאינו בכ״ת משהו שנשאר ידענו וע״כפ נותר, משהו על ת׳ הקפידה נא
 ל׳ פסתי׳ דתיס׳ ב׳ תרוץ כעין דס״ל ואפשר א״דא, לידי לבא יכול לא אי שמתירין 89 דף שכ׳ וראב״ד כרשב״א לא )וזה לכתתלה

משני מאי הרמב״ס על קשי׳ ואי משהו( ישאר שלא עד הגעלה ע״י לי׳ ממעט אי מהני לא מרובה אסור מתתלה דבלע היכא
זבתי׳
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 שבירה בעי נטי בתנור נבלע ולא תנור באויר תלאו אי קמבעי' ב חטאת דם בפ' מקשים ויש א ישבר כ׳ בכ״ח אבל ושוטף מורק

 ולאו דופיו? מדי שא״י מיניי נילף איך מגז״ה, שבירה נמי בלוע בלא וא״א אפשט! ולא להוציא, שא״א כיון בלוע דוקא דלטא או
 להוציא ת׳ דקפדה דחזינן הבלוע, לדבר אף בהגעלה תקנה לו הי׳ אם שבירה צריך בכ״ח בלוע בלא בשול א״ת לא דודאי קושי׳
 ג. בלוע בלא בשול אפי׳ תורה אסרה טכ״ח להוציאו שא״א וכיון הבלוע! ט' העקר ש״ט ושוטף, ומורק כד הכלים שבכל הבלוע נותר
 באלי׳ התנור טשין אין וכן בשר עם שיאכלה פי׳ עברה, הרגל מפני אסורה הפת לש ואם בחלב עיסה לשין אין ד כ״ש ובפ׳
 קדרה אבל ומהני, טעליא הסקה הו״ל מבפנים דהסיקו כיון חרם בשל אפי' תנור האי התנור, שיסיק עד אסורה הפת טש ואם
 גוטרי טליא אי אבל מהני ולא הוא מבחוץ הסיקו ה וכוביא דפקעה, עלה דחיים חיישינן מבפנים טלבנה דאם לבון, מהני לא ש״ח

לכבשונות ולהדרינהו ז כדאי׳ דחייס למיטר ליכא שהכניסן דכיון ש״ד, והתלבנו לכבשן מחזירן אי נטי וקדרות ו פקע דלא דמי שפיר

 ומשני
אשכול נהל

 דשיירים סוטא בחנסת דמיירי י״ל שבירה? צריך לא במנסה בלוע, איכא בתנור דאפיתן מנסות שירי דאיכא כיון ט״ב צ״ה זבסי׳
 ואינה מקריב, הזבס עם זו מנסה תמוה, צ׳, מנסות נסכים, הטעונה מצורע בס׳ דחיירי תרוצו עקר ך6) בה״ז וכ״כ הוו סטאת
 לפגם וכשנעשה משהו אלא נשאר לא שהנעיל לאסר שי״ל אף בכ״ס, הגעלה לדידן מהני לא נמי לרמב״ס פשוט ונ׳ לכהני׳( נאכלת

 אלא בלע לא דמתסלה היכא דוקא שם ר״י כתרוץ ס״ל שרחנ״ס נ׳ יותר ל׳, פססי׳ דחוס׳ אי כתרוץ להשתמש מותר לכתסלה
 אלא דופיו מדי א״י אמרינן לא לרמב״ס בר״הז דברי ע״פי שפרש סדש בספר וראיתי בסמוך. כמ״ש נט״לס בצרוף מתירין משהו

 להטריס רצה לא דלמא זה, כנגד ראי׳ אין דתברי׳ דר״א ופינכא דס״וח, בפ״ה אלא לכ״ס תקנה שאין הביא לא לכך משהו באסורי
 בשר מין בה בשל ואס יום, באותו שסוטה יבשל לא נבלה בה שבשל סרס של קדרה כ׳ דמא״אס דברפי״ז הוא, וטעות בהגעלה,

 כ״ס לוקסין אין לפיכך לעולם, בה יבשל לא ומד״ס ב״י, קדרה אלא אסרה שלא ת׳ דין כך בנ״ט, אסר חין של אסור, התבשיל
 די ומדרבנן 1ב ברובה מ״הת אדרבה מ״בח משוס לאו אסור, התבשיל בשר חין בשל אס כך ופרושו בסחין. בו שנשתמש מעכ״וס

 דמ״כח אסור, התבשיל סתס לכך צ״ג, וע״ס צ״ט סולין חוס׳ כמ״ש שבתוכה במה ס׳ אין הקדרה ונגד אסורה דקדרה כיון אלא בסי,
 לאינו ב״י בין סלוק על מוסב תורה דין כך אס״כ )וח״ש בנ״ט תקנתו אט׳ למיקס דאיכא בשא״ח אבל בסי, אטעחי׳ לחיקם דליכא

 דיוכל מותרי׳ כלים ושאר חעכ"וס, ישנים כ״ס לוקסין אין לפיכך כדחסייס בהגעלה, אף פרושו לעולם בו יבשל לא מד״ס ומ״ש ב״י(
 פט״ו רמב״ס )וכ״ד ק׳ שבלעה במה משערין הגעלה ע״י האסור להפריד שאפשר ועץ חתכת של קדרה לראב״ד והנה להגעילם.

 מין בשל אם סרס קדרה הרמב״ס ח״ש לדסוק אפשר א״כ בכולו, משערין מד״ד שא״י סרס אבל הכלים( בין סלק שלא אלא הכ״ד
 לב׳ עכ״ס הבלוע. נגד ס׳ דאיכא במתכת לאפוקי שבתוכה, במה ס׳ ואין הקדרה כל כנגד חשערין דבסרס מטעם אסור, בשר

 שיסיק עד מברייתא ארב ל׳ פססי׳ פריך מאי מ׳ וראיתי לסרס. הגעלה חהני לא אסורים בשאר אף דלרמב״ס מבואר פרושים
 נשאר ואי נ״ט. באסור איירי וברייתא בהגעלה, רחב״ס לדעת כמ״ש משהו נשתייר בהוסק אף וי״ל במשהו בסחץ איירי רב התנור,

 רבינא דקאמר הא בזה מיושב נשרף. הכל בלבון לש״ס דפשיטא וצ״ל שס? תוס׳ כמ״ש מותר לכתסלה אף לפגס ונעשה משהו
 י״ל נמי דלברייתא כמ״ש להשיב דיש אלא לרב? קשי׳ נחי דרבה תיובתא בלא ישברו, א״ר אחאי ב״א רבה דאתותב השתא התם

 דנשתייר דטעמי׳ כיון ב״א לרבה תיובתא אין לפ״ז אלא כתום׳, לפגם שנעשה ואסר כשיסיק נ״ט באסורי וחתירה משהו דנשתייר
 עמוס', ס״ז, בע״ז וסכחיס ור״ח כרבי דס״ל לפגם, שיהא בכדי הסקה אסר המתין אי מהני לא ולדידי׳ צ״ה זבסיס רש״י כמ״ש משהו
 להמתין ול״צ מותר ת״ומ שיוסק עד מפרש דש״ס וצ״ל אסור? דנט״לפ ברייתות כמה שמצינו כיון אתותב שייך ואיך אסור, נט״לפ

 דלא ס״ל ע״כ רבה חדאתותב קאמר ושפיר לכתסלה. שרי לא ודאי נשאר דאי משהו, נשאר דלא צ״ל ע״כ וא״כ לפגם, שיהא עד
 בסרס איהו ניחא נחי לרבה קשה מתכת בסנור איירי לרב דמתרץ ומאי ישברו. למה ארב קשי׳ ושפיר היסק אסר משהו נשאר
 א״י הסרס שעל שומן ותרצו נ״ט? בר נ״ט הוי הא בכותס אסורה הפת לחה דלחא ד״ה הקשו דחום׳ ונ׳ במתכת? וברייתא אחר
 כמ״ש איירי בסרס אסורה הפת ברייתא צ״ל ע״כ חותר נ״ט בר נ״ט אביי בימי קי״א סולין הלכתא אפסק דכבר וכיון יפה, לקנס
 ע״ב. ל׳ פססי׳ ערש״י א במתכת. מתרץ שפיר אסור נ״ט בר נ״ט שם סולין דס״ל לרב אבל במתכת, ב״א לרבה לתרץ וליכא תוס׳

 דיוצא דמסיק למאי בזבסי׳ תוס׳ והקשו להסמיר. טעם אין מחתכת כמו הבלוע להוציא תקנה הוי אי אבל ג צ״ה. זבסיס ב
 לאו אלה דסששות שבירה, הוצרכה למה התורה על קשי׳ בירושלים, כבשן שא״ע אלא לכבשן כשנתנן וכן דחייס דסיישינן אלא בהיסק

 בהגעלה דלחא בהגעלה א״י דכ״ס נילף איך צ״ק ותמה שבירה. נחי והתירה בכ״ס הקילה שהתורה אלא חהני באמת ותרצו דאו',
שבירה ה׳ ולא בכ״ס שבירה ת׳ התירה למה להקשות יש וא״כ הסדוש, על מוסיפין דאין וי״ל שבירה? התירה והתורה יוצא נמי

למלינהו לטרוס יצטרך שלא שבירה ת׳ התירה שא״א בכ״ס אבל הגעלה, ע״י בלוע להוציא נוכל בקל במתכת הטעם ע״כ במתכת,
משוס הבית את ופנו הכהן וצוה מת״כ רש״י ול ש״י ע״מ ססה התורה אי׳ נ׳ דבסולין ועי״ל .מיתבר ולבסיף רב טורס ויש גוחרי
הפסד ג״כ זה תקון תוס'? כמ״ש לכבשן מסזיר או כשחסיק תקנה שיש וקשה בשבירה, אלא תקנה שאין סרס כלי להפסיד שלא
 טרסא דהוי להסיק יצטרך שלא בכ״ס שבירה התירה התורה תוס׳ כ׳ שפיר והשתא דחיתברי. לחוש ויש וטרדה אש גסלי ממון

 ולרש״י ש״י. ע״מ ססה דהרי לשבור ת׳ ייעצך לא ודאי דא״כ בהגעלה, נמי דיוצא למימר ליכא אבל דמיתבר, פסיקא לא זו ותקנה
 דודאי הוא גז״ה בקדשי׳ מד״ד, א״י כ״ס לגח׳ פסיקא האיך קשה מהני, לא לכבשן הסזרה אף א״ת בלוע בלא אי דס״ל צ״ו זבסיס

 מכמה אלא תשבר, בה תבושל אשר מקרא לסוד ילפינן לא דחידייתי ד״ה ע״ב ל׳ פססי׳ לרש״י ונ׳ א״ת? ואפ״ה כבשן ע״י יוצא
רש״י הניא לכך בפרשה, נחי כ׳ לא עץ דכלי ואף הגעלה, מדין כ״ס הס והוציא באש תעבירו מתכת כלי בכל 0 דבכ״מ פסוקי׳
וכך מיס, מהני לא לסוד לכ״ס ש״מ תשבורו, בפרשה אחר ובכ״ס ושוטף לחורק דומי׳ ישטף בי׳ כ׳ מצורע בפ׳ טבילה גבי דמ״ח

שעושין כלי ה ל׳. דף ד בלע. דהתירא תורה הקילה חס׳ סון קדשים ובשאר ילפינן, קראי חהני דופיו מדי א״י דכ״ס לרמב״ס י״ל
הר״אש וכ׳ דסייס סיישיק מהני דלא כ׳ ור״ן ראב״ן אבל צ״ו, זבסי׳ ז תנ״א. ב״י ועפר מלבנים שעשוי כיון ו בו. ואופין חרעפיס

בפססי׳
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 טהני לא חרם קדרות דרב אליבא ומתרץ דטפרש למאי כלומר כרב, דהלכה א ר״א וכ״ב בירושלים, כבשונות שא״ע ומשני

 ב מבפנים דהסקו מהני ש״ח בתנור אבל מבחוץ, הסיקן מהני ולא מבפנים יפה מסיקן דלא עליהו רחיים לא נטי ולבון הגעלה,
 טלכא שבור ד ישיבה ראש צדוק רב בר מר מארי אבא פי׳ ג באורתא דעבדת מאי אדכר טובי בר לבאטי דאמר הא )חסר(

 הוא אא״א ה׳ כי כ׳ ה ר״ג את אגריפוס שאל הלילה. כל עמה ולנה קבל ובאטי קבל, לא יהוד׳ מר בלילה וונות להם שגר
 ממנה חשובה אשתו על אשה נשא אדם משל לך אמשול א״ל בעשיר עשיר בגבור גבור בחכם חכם אלא מתקנא כלום קנא אל

)חסר(. ו בה מתקנאת טמנה פחותה בה טתקנאה אינה

נסך. יין הל
 ועל יינם כל על וגורו ע״ו, לפני שנתנסך יין אף א״בה ובח טה ז נסיכם יין ישתו יאכלו ובחימו חלב אשר דב' טנ״ל יין

 מגעם
אשכול נחה

 אלא אסור, לדידן אבל לסייס סיישינן דלא שרי במקדש י״ל ודאי היא, כך וקושיתו לכבשן, ולהדרינהו פריך דהא היא שגגה בפססי׳
 סייס, ל״ש לכבשן בהסזרה מוכס ממילא במקדש, אך וסיישינן דסייס צ״ל וע״כ גומרי למלינהו קשה כבשונות א״ע משני מאי דא״כ

 דסיים. סיישינן ודאי אלא גומרי למלינהו ק׳ ואנתי כבשו להס הי׳ שלא ישבר תורה כ׳ במשכן ׳שכ צ״ו זבסיס ברש״י מבואר וכך
שא״ע ידע בכבשונות בשלמא ישברו אמאי במקדש ק׳ עפי לי׳ תקשי ישברו אמאי ארב דפריך רבינא על דקשה הראב״ן פסק ונ״ל

א״ח, בלוע למ״ד דוקא לכבשן להדרינהו דהקושי׳ רש״י הוציא דמכאן ונ׳ מסייס? ידע לא דאכתי גומרי, למלינהו ק׳ אבל בירושלים
בא״א משני וראב״ן במקדש, אקדרות ל״פ לכך בהכי לי׳ מספקי ורבינא מהני, לא כבשן אפי׳ השבירה גז״ה א״ת בלוע בלא אי אבל

עשהו כשהיוצר בזבסי׳ חוס׳ כמ״ש לכאן באו סדשות פניס שייך אי אלא מהני לא נמי מפנים הסיק ודאי א״ת בלוע דבלא דכיון
 כבשן הוי אי אבל סייס, שייך נמי בכבשן בהסזרה י״ל שפיר והשתא בתנור. מהני דלא כמו מהני לא הסיק אבל לכבשן נחנן

 דהא גז״ה אצא דסייס משוס לאו שבירה, אמרה והתורה מבפנים כ״ס להסיק הו״ל תקשי ואי דסייס׳ במקדש ל״ס ודאי בירושלי׳
 דפריק קאי אלעיל מבפניס? דהסקה סרס ולעביד מתכת ש״מ תנור דאר״נ הא אלא הכי בחר דפריך והא א״ח. בלוע בלא אפי׳
 ולדידי׳ יוצא, שבלוע כיון מבפנים, דהסקה סרס תנור לעביד קשי׳ ודאי לדידי׳ מנסות, שירי משוס סרס ובעי א״ח בלוע דוקא לר״נ

 הקשה דלא נמי מיושב זו ובסברא דסייס. סיישינן התנור כהסיק כדרכו שאינו הסיק דבכל אלא כבשונות א״ע לתרץ הכרס אין
 הוא. דפ״ס מהני הוי לכבשן הסזרה ודוקא א״ת בלוע דבלא כיון מהני לא דודאי מבפנים, הסקה נעבד במקדם מקדרות רבינא

 הקשה לא למה והק״ל דסיים משוס במקדש הסיקס דלא צ״ל ודאי לדידהו ככבשן ומהני פי׳ס הוי נמי כ״ס היסק בפססי׳ לחוס׳ אבל
 משהו שישתייר אפשר נמי בהסקה דלמא שיסיק, עד מברייתא ארב רבינא פריך מאי בלא״ה דקשה ונ״ל דמקדש? אקדרות רבינא

 דרבינא וצ״ל בספק? מקלינן לא מ״הת משהו ולדידי׳ איירי בסמץ ורב לפגם שנעשה ולאסר משהו בספק מתיר בב״ס בדין וברייתא
 משוס אסירה אינה אב״י קדרה ותו דרבנן ס׳ דהוי אסרינן לא משהו נשתייר בספק אפי׳ נט"לפ הפסס לאסר קדרות לי׳ קשי׳ הכי

 אמאי פריך ושפיר מסמץ, ב״י קדרה א״א לאס״פ ובסמץ ב״י קדרה אעו אלא מקרי( דעבד בלא״ה תקנה שאין )דכל לכתסלה נט״לס
 לילה דלינת כיון הקשו ור״אש דר״ן בנט״לס, אך הוא דאור׳ ספק משהו נשתייר דספק לק״מ, דנותר מקדש אקדרות אבל ישברו,
 ושבירה במתכת ש״ומ הכלים על וסל לאבדו גז״ה נותר שם א׳ רגע הבלוע על שסל כיון ותרצו ושבירה, ש״ומ צריך למה פוגמת

 נשאר היסק לאסר גס אס ספק שיש וכיון נותר, בעור מצות מ׳ אלא בתערובת שאוסר משוס ולא מיניהו פקע צא זה וסיוב בכ״ס
 דבהכי לכבשן להדר אלא גומרי למלינהו מקדש אקדרות ל״פ להכי .נט״לפ אפי׳ נותר כל לאבד צריך דמ״הת בפנים, הסקה מהני לא משהו

 דבלא כיון והשתא לכאן, באו פ״ס אמרינן אי רבא מספק ט״ו דבסוטה בזבסיס חוס׳ כקושי׳ ס״ל דרבינא ועי״ל יוצא. הכל ודאי
 אלא בסוטה, אפשט דלא כיון פ״ס בטעס במסקנא קיימו לא זבסיס חוס׳ ובאמת מהני. לא לכבשן מהדר דאפי׳ אפשר א״ת בלוע

 בפססי׳ אבל מהני. בכבשן הסזרה ידעינן וממילא בהגעלה, מתכת כלי שהתירה כיון בסרס בלוע נשתייר לא אי לא״ת שודאי בטעם
 התם ס״ל דרבא כלל דמי דלא מסוטה, להו קשי׳ דלא וכ׳ פ״ס. דהוי א״ת בלוע בלא אי אך בקדשים מותר בפנים דהסקה מסקי

 נשתנה מ״מ שנתאכס לאסר בכבשן נתנו אי ואך נשתנה, שלא ת׳ הקפידה הכלי גוך ועל ומ״למ, ותי״ט ערמב״ס סדש כלי דבעינן
 י״ל בזה דבלוע, דומי׳ ה״ט תנור באויר ותלאו בלוע מ׳ אלא הכלי בגיך אסור אין כ״ס לענין אבל פ״ס, סברת מהני ולא שהי׳ ממה

 פ״ס אמרינן הפוסל דבר ממנו להוציא אלא סדש, שיהי׳ הכלי גוך על ת׳ הקפידה שלא דבכ״מ דנשתנה, אע״ג פ״ס לכבשן החזרה
 דאידסי כיון אי הספק עקר התם ועי״ל כהונה. מבגדי בסוטה חוס׳ קושי׳ מיושב ובהכי סנדל, גבי קי״ב שבת כדאי׳ לכאן באו

 הלכה ס״ל שאלתות דל״ל ב מטות. שאלתות א בלוע. שיצא לאסר נסשת כלי התירה שהרי דאידסי כיון ל״ל הכא אבל אידסי,
 קדרה בדופני משהו משום אסור רב ועוד כר״ש, ס״ל צו ושאלתות בלאו לא״סז סמץ כר״י שפסק דרב טעמי׳ הלא דישברו, כרב

 ויסל והמדרש רש״י פרשו מאי א״כ נשאלתי ו נ״ה. שם ה .99 ס״ש ע׳ הוא מי ל״י ד ע״ו. ע״ז ג בנ״ט. סמץ פסק ושאלתות
 נשברים בורות לסציב עזבו אותי משום האדם על השם קנאת והשבתי הוא? נהפוך הרי בגבור, גבור אלא מתקנא כלום וכו׳ משה

 שאוו ס״ג סנהד׳ כמאמרם בעגל ה׳ את עזבו לא ישראל אבל ממנה, פסותה למדרגתה העלה הבעל אס מתקנאה האשה וכן
 הי׳ כאן ועד העולם, להנהגת צורות לאיזה כס שנותן חשבו אבל האל׳ אלקי הוא שה׳ שהאמינו מהרש״א כמ״ש הרבה לאלהות

 לעקר, ולא מהשם לשליס אלא העגל סשבו שלא הרמב״ן וכ״פ השם ע״פי ינהגס אסר מנהיג ובהפרדו השס בפקודת מנהיג משה
 ע״ז ז בגדולתי. לו נשתוה אס פי׳ בגבור גבור אלא מתקנא כלו׳ אמר ושפיר קנאה ל״ש סייס אלקי׳ למדרגת ע״ז העלו שלא וכיון

 ידבק לא לאוין ב׳ עצמה מע״ז נהנה קצ״ד ל״ת לרמב״ן והנה הם. עניניס דשני נסוך ידיענן הוי לא לסוד מזבס חוס׳ וכ׳ כ״ט,
 ויצמדו מקרא א״בה ותקרובת ,;נ״ב ע״ז ולקחת עליהם וזהב כסך מל״ח ע״ז וממשמשי מנוי נהנה כ״ב, מכות תועבה, חביא ולא
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 ירד לבור, שירד עד יי״ג נעשה שאץ ג התפוח לתוך ונותן בידו שנוטל אע״פי ב הנוי טן בעוטה גת לוקחי! א. שא״בה טגעם
 אבל ד הוא היתר לבור שירד דקודם בשכר אף כלו׳ בגת, הגוי עם דורכין מותר. והשאר בו, נגע אם אסור שבבור טה לבור

 טן עטו ומטלטלין לגת, רקנית חבית עטו מוליכין אבל ו עטו דורכץ ולא בוצרין לא בטומאה שעושה ישראל ה, עמו בוצרין לא
 פקוקה בגת ומשני הגוי, מן בעוטה גת לוקחין מטתני׳ ופריך בגת, אפי׳ יי״ג עושה לטשוך שהתחיל כיון יין הונא א״ר ז. הגת

 ומלאה, פקוקה בגת לבור, שירד עד יי״ג עושה אינו והתנן ח דגרסי ואית שלפניה, פקק נטל שלא כלל נמשך שאינו ומלאה
 אין אמרו בראשונה דתני׳ אחרונה, לט׳ כאן ראשונה למשנה כאן ל״ק מיתר? והשאר אסור שבבור מה לבור שירד עד והתנן

 וטכ״ש ע״ע לסייע שאסור בטוט׳ עושה ישראל עם דורכין ואין א״י, לחולין טיט׳ לגרום ואסור אה״ב שמטמאן בגת גוי עם בוצרין
 דר״ה, משום בגת גוי עם דורכין אין לומר חזרו יא, הונא לדר׳ חיישינן ולא ר בגת גוי עם דורכין אבל ט עטו בוצרין שאין
 פירותיו עושה ישראל עם דורכין ואין בוצרין ואין בגת, גוי עם לדרוך אסור והלכתא יי״ג. עושה בגת למשוך שהתחיל דכיון

 במגעו גוי אוסר יג בגת המשכה שיש כל הלכך גוי. של א״י לפירות טומאה לגרום שמותר בגת גוי עם בוצרים אבל יב בטוט'
 אלא ל״ש הונא א״ר יד בגט׳ עלה אטרינן מותר והשאר אסור שבבור מה לבור ירד במתני' ודאטרי' לבור. שירד קודם אף

 משום טעטא לטיטר ובעי שבגרגותני מה אף נאסר בבור גוי נגע אם פי׳ אסור, לגת החזירו אבל לגת טו גרגותני החזיר שלא
 גרגותני בשולי מטפח היין שהגיע עד כ״כ בור שנתמלא פי׳ בורו, שפחסתו דמיירי ומסיק לבור, הקלוה יורד שמגרגותני הבור נצוק
 בגת למשוך שהתחיל כיון ס״ל גופא ר״ה אבל נינהו, ראשונה למשנה כולהו טילי הני נאסרה. לגת גורגותני החזיר אם לכך

 ראשונה לט׳ מפרש שהוא ודאי אלא ר, אס גורגתני החזיר לא אפי׳ שלו בעוטה בגת נגע והגוי לגרגותגי שקלח וכיון יי״ג. עושה
 נצדק ע״י לתוכו גרגותני החזיר לא אפי׳ הגת תאסר לבור מקלוחו נצוק ע״י נאסר דגרגותני דס׳יד למאי וקשי׳ טי. ס״ל לא ולי׳

 תרצו לגרג׳, נצוק ע״י הגת ה״ג הנצוק ע״י שבבור מיי״ג נאסר שבגרג׳ היכא וכי לבור וטגרגותני לגרגותני מתוכה יורד קלוח שהרי
 ולאחר הצד ומן קטנים גרג׳ שנקבי קלוח הד לאו ולבור לגרג׳ הגת שמן יי אוסר אינו דלכ״ע בצוק בר נצוק הוי דזה רבותא

 הבור ע"פי מסננת שהיא גרגותני משימין יין וכשנעשה הענבים דורכין בגת הסדר. וכך לבור. יורד מעט שם היין שמתעכב
 גוי כשנגע נאסר וו ופסולת הפסולת, בגרג׳ ומשתייר הבור לתוך למטה משלשל וטמנה הגרג׳ על הגת שעל היין וזב גת שלפני
 פרוצה ל׳ ופהסתו דתלמודא. לתרוצא נצדק משום נאסר לא אבל בגרג׳, ונוגע שפתו עד ונפרץ יין הבור שנתמלא מפני בבור
 האיך גרג׳ האי אמר סתם ר״ה דאי . . יט חולין דש׳ ר״ה שהוא ואפשר סתם ר״ה אמר לא דגרג׳ דטימרא לן וחזי יה. הוא

 דנחית בהדי לולב, ואייתי בדיקלא סליק גוי בבירם הוי עובדא .ליי״נ הבור נצוק כ לקטן ס״ל בהדי' ר"ה חבור, נצוק ש״ט פריך
אמרת בשתי׳ א״ל כונה, בעינן דלא יי״ג עושה ב״י תנוק אטד הא לי׳ ואקשי לגוי, לזבוני׳ רב שרי׳ כא בכונה שלא בחמרא נגע

אבל
אשכול נחל

 וממילא הוא, ל״ת ופן מזבסו ואכלת תכרות פן תשא דכי הקרא לתקרובת ולאו כאן, בגת׳ כדאי׳ א״בה ותת התיש ז׳ ויאכלו לנ״פ
 א״בה תקרובת בגת׳ דיליף )והא י״ב רש״י וכן תביא ולא ידבק הלא ידעינן נהי תקרובת לרמב״ה אבל בלאו. נהי לזבס דאחקש יי״ג
 ס״ז אשר לאו וליי״ג בב״ש( וכ״ה תקרובת על ולא גופא ע״ז על ידבק לא הוקהינן הוי דא״בה הד״ק שהעינן לא אי צ״ל קבלה, הד'

 במג״א. וע׳ לתקרובת שנתנסך יין □שבינן הוי לא לזבס דהדהה לאו אי שנאמר לא אש לאוין, ג׳ איכא ביי״ג וה׳ יי״נ, ישתו יאכלו
 עושה שאין כתפוס העשוי׳ ענביש לאסיפת ונותן היין הן ענביש נועל ג כגוי. ודרכה שבעטה ג״ה ב ל״ו. וגה׳ כ״ט השנה א

 שבא״י לסולין טוהאה וגרה ד קכ״ד(. ע״ס ברגל הנסך דנא נ״ו ה״ד )דאיכא בידו אפי׳ בגת כשיין ראשונה למשנה בנגיעתו יי״ג
 נותנן וגוי הוא טהור דאכחי ה לטמא. שלא הלווה אינו כגוי ליכא ע׳ לעוברי והסייע טהאן כבר לדרוך גוי שהתסיל כיון ליכא,
 כשהפירוח תותר ס״ל ואנן שבא״י, לסולין טוה׳ לגרוש אסור ס״ל זו והשנה טית׳, גורש בבצירה ההייע וישראל והטהאן לגת אמ״כ

בטומ׳. דורכין שלבסוף גורש נהי ובבצירה ע׳, עוברי לסייע דאסור ו שבהן. וח׳ תרוהה כהטתא אסור ישראל בשל אבל גיי, של
ע״י והתהר טהורין דאכתי ט אסרונות. ב׳ ברי״ף אבל שהביא קושיות ג׳ כל בגרסתנו ה תוספ'. נטהאה שכבר האסר הלאה סבית ז

השתכר הוי דלא יא לטמא. שלא א״מ דגוי לע״ע מסייע שייך ולא גוי בדריכת נטמאו שכבר י לגת. כשבאו לטמאן בצירה
וא״א פנוי מקוש שאין ומלאה פקוקה גת לאפיקי יג לתרומה. דטבלי׳ כיון ע״ע לסייע דאסור יב נסך. הוי לא דבגת בא״בה

 מזגין הגת מן לתוכו הבא היין שמסנן וצנור כסל והוא דבש כוורת כמו הקניה עשוי כלי טו נ״ו. יד עצתה. בגת צנול יין שיזוב
 אס״כ נפל ואם נאהר ולא כלל ההשכה דאין והלאה פקיקה בגת לדידן אף נ״ה כ׳ ור׳יאש ט! לבור. נקי כיין שיזוב כדי וסרצניה

 וכו', תינו את סלק אתרי׳ בהשהו אוסר שיי״נ אע״פ וסרצניס זגיס ע״י בס׳ דבטל תוס׳ וכ׳ נאסרה, לגת יי״נ השאר או גרגיחני מן
 מקילי׳ קכ״ה ובסי׳ ע״ב, דף דעות לכמה איסר עצמו דנצוק יו י״ב. ס״ק שה וטו״ז מ״א קכ״ג, ש״ך בה׳ מבטלו עצמו יין ובז״כז

 דוה עתוס׳ הונא מרב שמואל מיני׳ בעא י״ג סולין יט נ״ג. בע״ז כתו ודסק מעכה פ׳ לרש״י אבל בערוך, יח כר״ת. בהפסד
 ר״ה ע״ב לתיס׳ אבל ר״ה, סתם הוא ר״נ עה דאפלג ע״ב דף דר״ה ס״ל ורבנו ירמי', ר׳ תלמיד הוא ר״ה סתה אבל קדמון ר״ה

 ע״י בכונה שלא נגע והוי דלולב בראשה גרם רש׳־י נ״ז, כא ע״ב. כ סבור. אינו נצוק וס״ל סזר וכאן דהתה ר״ה הוא דהכא
 ליגע בכונה שלא ד״א ע״י נגיעה דס״ל ל״ג, ותיס׳ וגאוני׳ רי״ף אבל ס״א דף רש״י בשה תוס׳ וכ״כ בשתי׳ אהריה ואפ״ה אסר דבר
 נפל ע״ב ם׳ כדתנן כלל נגיעה בכלנת שלא במגע הדין שכן בהנאה והתירו בשתי׳ אסרי׳ מש״ה נגע, בגיפי׳ והכא שרי, בשתי׳ אפי׳
 אע״ג ד״א ע״י אפי׳ מגע בכונת הא בשתי׳, מותר כלל הגע כונת בלי ד״א ע״י הגע דוקא ר׳ן כ׳ היהו יהכר. ותת לבור

 שרי לא גוי וסבקה לאורכה דפקעה סביחא ההאי שה הוכס וכן אסור, ובשתי׳ ימכר בקנה הדדו ס׳ כדתנן אסור נסיך כונח דליכא
 כוי ד״א ע״י הגע ולר״ת ימכר. בקנה הצרעה את כתיז והמתני׳ נסיך, בכונה שלא ד״ס ע״י נגיעה דהוי ופר״ן לגוי לזביני׳ אלא

 אוריקי, דהוריק כמעשה בשתים מ׳ יין שהוא ידע ולא ד״א ע״י לנגיעה כוון אפי׳ לכך ע״ב, ג״ס רבנן, ל״ג בכונה שלא וכוסו ככיסו
 קכ״ד עט״ז בשתי׳ אסור הוא שיין ידע שלא אף ד״א ע״י ליגע כוון אבל נגיעה וגא כיסי שהוא בהוריק דוקא ס״ל והסולקי׳ שה,
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 וסתם דיי״ג ומעשה כרשב״ג, ואי כרבא הלכתא אי א דטחוזא בעובדא ושאלתם לקדטאי: בשאלות אשתכח שרי. בהנאה אבל
 הטורה טוט׳ ומטמא א״בה יי״ג ג הן יינות וג׳ ב, במשהו ואוסר א״בה לע״ז גוי שנסך יין ט״הש, הורוני כאשר לכם שני יינם,

 גוי ו. בהנאה ומותר בשתי׳ אסור גוי אצל יינו והמפקיד ה, ברביעית משקין טוט׳ ומטמא א״בה ס״ייג ד, כמת ומשא במגע
 ח, דבירם בעובדא וכן וט״בה, אסרו לשתי' יי״ג, עושה ז רב דאטר ב״י תנוק אבל א״בה, ומשכשך לידו יין והגיע ע״ו בטיב יודע
 א״בה בכונה שלא גוי ומגע י. כרב הלכתא ובאסורי ט שמואל פליג ובתרתי יי״ג א״ע מיד וטבלו שטלו עבדי' רב אמר ותו

 ידיה בי׳ שדי בדולא, חמדא יתיב הוי לא, לי׳ אמרי חמרא לכון אית ואמר ישראל לחנות גוי על יא במחווא הוי דעובדא
 היין אף כלומר יב ליה ו כ לגוי לזבוני רבא שרי לחביתא, ושדיה בריתחיה מריה שקלי׳ הוא? חטרא לאו האי ואמר ושכשכיה

 ר״ג אקלע יג ובסופא ואסרו אמוראי עלי׳ ואפלגו יין, הוא אם לידע אלא לנסוך נתכוון דלא כיון בחבית שנתערב הטשוכשך
 דהאי מדמי לבר דאטרי אימור א״ל יי״נ? א״ע שכשוך אמרת ואת א״ל בהנאה, אף אסור וא״ל כה״ג, רבא לי׳ ושאל למחווא

 אדרבא, פליגי טובא דאטוראי הלכה וכן יד כרשב״ג ששכשך יין מדטי חוץ כולו למכור ומותר בהנאה אסור דהאי ששכשך חמרא
 הלכה מאי שאלתם ותו פסקו. דינא אלא טו לסכוייא קנסיה דקנסא מצינו ולא דרבא, תיובתא ומסקינן מר״ג קבליה גופא ורבא
 בעיר לר״ה פתוח והבית גוי ברשות ישראל ונותנו יז ש״ג יינו המטהר שנינו וכך טז הן מעורבות שמועות הללו וכר״א. כר״ש
 להו קשי׳ מאי לעיונא ואיכא — יט. גוים שכולו בעיר אפי׳ מותר אחר גוי ברשות נותנו אבל יח מותר וישראלי׳ גוים בה שיש

 יטכר ברגל בין ביד בין מדדו לרבא: דטסייע ברייתא נטי תני׳ הא א״בה, נסוך כונת בלא תגיעה כ דאגרדמים מברייתא אובא
 לפסוק גמרו דכך אלטא ואסרוהו, מעשה הי׳ וה בה דקתני דאגרדמים מברייתא ברייתא הך ארחי אפשר כא, לנסוך נתכוון דלא משום

 וא״ד כב. בתשובה וכ״כ בהנאה אוסר נסוך בכונת שלא אפי׳ מגע דס״ל ביד דטדדו ברייתא הגר״יצ הביא לא ולכך הלכתא,
 לדלות ירד בתוספתא, אי׳ דכך לה מסייע דאגרדמי׳ ברייתא ואדרבה לנסוך לאו דנגיעתו דחזינן ימכר ביד מדדו כברייתא דקיי״לן
 ואסרו ט' הי' וה לחבית והחזירו לפיו יין והעלה במינקת שקדח אגרדמי' תני׳ ובסיפא יטכר ואמרו מעשה הי׳ זה הבור מן חרצנים

 לא ט״ט לנסך כונה ובלא ד״א ע״י נגיעה אפי׳ דקמ״ל ואפשר . . כה שהי׳ מעשה כד מתני׳ קשי' ואי . . כג ע״כ בהנאה,
 ידו שהושיט כה גוי חורם כדתני׳ ט״בה יין שהוא ידע ולא נגע אם כז לטחמירי׳ ואף כו. דמתיר דר״ש ועוד בשתי', שוי

 נפל כדתנן ונגע חברו דחפו או ידו שנדחה כגון ונגע כלל ליגע נתכוון לא אם וכן יטכר, שמן שהוא סבר והוא יין לחבית
— כט. יטכר מת ועלה לבור

 בשתי׳ אסור יין שהוא שידע בכונה אוריק אבל ל אורוקי דטוריק כגון וה״ד בשתי', ושרי רבנן ל״ג בכונה שלא גוי של כחו
לג לשתי׳ אוסר דכוחו ביין ננע דלא אע״ג אסור לב במים היין מוזג גוי וכן לא אסור חטרא אכובא וישראל אדנא גוי כדאטר׳

אשכול נחל

 חדכתנ ע״ג, ב התשובה. חתוך ויבואר ט״ב נ״ז א ה׳. סי׳ פ״ד ר״אש א״בה נכונה ל״א ע״י נגיעה ר״ח חודה ומ״ח כ״ב ס״ק
 קל״ד. ע״ס תולקי׳ וכולם כ״ע( במתני׳ דס״יי )א״הנ בס׳ ס״יי כר״ת ח׳ במשהו כ׳ לא בס״יינ ולקחן במשהו גמור יי״נ גבי

 זוית. קרן לו נייסד ו פ״ז. תלין עתוס׳ ברביעית מדרבנן שמעמא וכו׳ דזב עין כדחעת ה חוס׳. מדרבנן י״ג תולין ד ל׳. ג
 שרי בשתי׳ אף הנוגע ב״י תנוק ס״ל ט בכ׳. לא ודאי ב״י וחנוק בהנאה רב ושרי בכונה שלא דהוי לעיל שהביא ח נ״ז. ו

 ל ב" י ר חדחפרש כשמואל פסק הרי״ף מ״ט, בכורות י יב״ס. עד ואריב״ל מפיהס ע״ז שס שתשקע עד עיי״נ שמ״וט אף ועבדים
 שאין ור״אש עתיס׳ שרי( נחי בשתי׳ לדרג ליתא דאי וט״ס, בשחי/ ואסור כרב הלכתא לית כ׳ שבידינו )בה״ג וה״ג ר״ת וכן למלתי׳,

 ע״ד. יד הספר. ניסת שהביאו שס ועתוס׳ המעשה, בסוף יג פי׳. כך ודאי אבל ליתא בגרסתנו יב נ״ז. יא ברורה. ר׳ זה
 ס״ע להם הוקשה אולי טו סך. ערוך ע׳ החשוכשך, מדחי תוץ ימכר אלא היין כל לשפוך אחרו לא רבא על המולקי׳ אף פי׳ טו

 אתרת( מגיפה )שיעשה ויגוף שיפחת כדי גוי ביד היין שוהה אס אבל במגופה( תור )לנקיבת לשתוחא תייש דלא כרשב״ג הלכה ט״ב
חישב שרבנו 149 נתל לקחן וע׳ לזיופא תיישינן דלא כר״א הלכה אמר ואת״כ כתותס דמגופה חהני לא אתד תותס א״כ אסור,

כת״ק. והשיב ס״א בדף כתכמיס או כרשב״א או כת״ק הלכה אס ששאלוהו ט״ס כאן שיש נ׳ התשובה מסוף אבל הסתירה,
דחיירי תוס׳ וכ׳ תצר באותו דר ישראל אין אפי׳ ומפסיד העובר ישראל תזי דלחא גוי דחרחת יח לישראלי׳. למכרו רוצה דגוי יו

מלך חן ממונה פי׳ כ כתכחים. ולא כרשב״א לא והיינו הוא דידי׳ דלאו כיון לזיופא תיישינן דלא יט ישראל. ביד וסותם שמפתת
 הר״ן וכ״כ ליתא, בנדפסות כב נ״ז. כא נ״ת. בהנאה היין ואסרו לתבית מחנו ומתזיר יין וטועם במינקת שקדת החדות לסמור
 מ״בה. נתכוון דלא כיון ביד ה״ה כ׳ נ״ז תוס׳ אבל בקנה אלא נגע ולא לנסיך נתכון דלא כיון יחכר בקנה מדדו ס׳ דף ורש״י

 העלה בסיפא אבל ישראל, לצורך התרצני׳ שדלה מקרי עצמו לצורך שלא נגיעה ברישא בר״ן: הובא ראב״ד מלשון התרבה אמלא׳ כג
 דא״בה, גוי של כיינו הוי בפיו ששתה כיון ועוד א״בה, לנסוך נתכון שלא ואע״פי החדות על חחונה שהוא עצמו לצורך ונגע במינקת

 בדולא האי באמירה: לו די דהי׳ ותו א״בה, לכך חיני׳ לי' דניתיב היכא כי עצמו לצורך ביין ידי׳ שדי בחתוזא דרבא במעשה וכן
 לרישא דוחה ימכר ביד מדדו ברייתא אבל נסוך, לחתשבת לתוש יש ודאי רשות ובלי לצורך שלא ביין שנגע וכיון הוא? תתרא גאו

 מרותתת תבית ע״ג בידו מטפית ס׳ דתנן וכן בבור יין כמה לשער ישראל לצורך שמדדו מרצניס, לדלות ירד דאגרדמיס דבריי׳
 ביד משמע ימכר בקנה מדדו ס׳ בדף כד ישראל. ולצורך הרתיתות להעבור אלא נוגע שאינו ניכר ה״נ ימכר, ברתיתות ונגע

 נמי ביד המעשה הי׳ אס ובאחת מעשה, הי׳ כך מסיימת מתני׳ כה ישראל. לצורך עשה ואפי׳ לנסוך נתכון דלא אע״ג אסור
 ביד נגע דס״ל כז ר״אש. וכ״כ בקנה פליגי וע״כ בשתי׳ התיר לא ביד מדד ודאי בשתי׳, אפי׳ בסיפא דחתיר כו לחכור. התירו

 ע״ב, נ״ת ל ס׳. כט כונה. בלא לעשות ממהר מריבה נעל משוגע פרש״י נ״ת, כח וסיעתי׳. כרי״ף א״בה נסוך בכונת שלא
 נ״ס לב בשתי׳. אסור היין תביח אותז וישראל לתנית מדנא יין מערה גוי ס׳, לא יין. ואשה ידע ולא כלי אל מכלי היין שפך
נ״ס חרש״י וכ״ח בשתי׳. חותר כ׳3 שלא בשתי׳ אוסר נכונה כתו ור״ת ר״אש כ״ד לג יין. יאשה עוי״ כיין מיס ששופך פי׳ ע״נ

אנל 19 ח״ג
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 יל״ג דבכוחו חבור, נצוק ילט״ד אף מותר בכלי שנשאר ומה בשתי' אסור לתוכו שעירה את כלי אל מכלי א יין המערה גוי הלכך
 הוי נצוק וס״ל ג אסור מטנו שמערה בכלי הנשאר גם דם״ל נ׳ הגר״יצ ומהלכות ב ששת ר׳ כתרגטא לבראי אנפק אלא רבנן
 ה דאטר והא ד. נגיעה בלא שכשוך אסור דלית לן הוי שטעתא ומההוא )חסר(. טרבא ראי׳ דאייתי הא סתוטין ודבריו חבור

מרבה הכובא שמצדד כל הכובא שפת על עומד דדנא כיון ו, אסור צדודי מצדד הגוי ואי שרי, חטרא אכובא וגוי אדנא ישראל
השפיכה

אשכול נחל
 דן כ׳ א״בס מחרא ס׳ רש״י ומ״ש ה ב מ" מ״ב ס״א ברש״י גורס י״ג סי׳ ור״אש בס, א" בכונס כוסו כ׳ מ״ב וס״א ס׳ דף אבל
 כסו ור״שבא לראב״ד אבל ס׳ סעי׳ ושס קכ״ס ר״ס בש״ע וכן מוסר בכונס ושלא בשתי׳ אלא לרש״י אוסר אינו בכונס דכמו ט״ס

 דוקא מותר בכלי שסנשאר יי״נ לכלי סחערס ישראל מתני׳ ומוקי סבור נצוק שס פסק רי״ף ג ע״ב. ב מ״ב. א א״בס.
 שסוץ שמס סמערס בגוי ששת ר׳ דמפרש ברייתא אבל יי״נ, לכלי תסתונו שיגיע קורס קלוס( של סעליון ראש )שנפסק במקטף

 בכס דנצוק כר״ם, קיי״לן דלא ראב״ד ד׳ וכן רי״ף סביא לא זס כל סבור, אמרינן ולא אגואי ל״ג דבכסו משוס מותר וסנשאר אסור
 צ״ל ע״כ סבור, נצוק נמי ופסק מותר בכלי שנשאר מס סגוי שפך אס כר״ש דקיי״לן שכ׳ ולפרש״י בכלי שנשאר למאי סבור נמי גוי

 בא מעשס ע״ב נ״ו חוס׳ מ״ש )וססתירס כ״ס סי' ס״ס ר״אש וכ״כ דרבנן סומרא גוי כס ע״י דסנאסר כיון סבור אמרינן לא סכא
 קלות לבור מסבית המערה ברייתא מוקי למס סבור נצוק ס״ל נמי ר״ש אי רש״י על ר״ת וקושי׳ קכ״ס( ר״ס סב״ס ישב רש״י למי

 מ׳ אסור וסקלוס איירי בישראל לימא דלגואי, ססוא על דל״ג סמערס בגוי מותר בסבית ונשאר אסור למטה ססבית משפת כיורד
 ושפיר בסכי, לאקמי סוא דומק לעיל גח׳ כדמשני קטופי דמקטיף תימא ואי נצוק, מכס אסור נמי דלגואי ססוא דא״כ לק״ח ניצוק?

 ובגט׳ בגוי כלי אל מכלי סמערס נמי במשנס פרם שרש״י במקטיף, לאוקמי דוסק נ׳ לרש״י צ״ל וע״כ סמערס. בגוי ר״ש מוקי טפי
 שמערס ואת סקלוס, כל נצוק משוס ואסור איירי, בישראל כרמב״ס לפרש יכול סי׳ ובאמת עסקינן, דבישראל דס״ד נמי רש״י כ׳

 את משמע דמרישא סגמ׳ מדקדוק במקטיף לאוקמי ניסא לא דמחני׳ ועי״ל כך. לאוקמי דדוסק משוס אלא במקטיף, מותר ממנו
 איירי סמערס בגוי אי אבל שרי, וביני ביני מ׳ אסור לתוכו שעירס את ובסיפא אסור, ביני ביני סא בחקטיף מותר ממנו שמערס

 סיין כמו וביני ביני דפשיטא מסיפא למטעי וליכא מכסו נמי שבא כיון שרי ביני דביני ע״ד להעלות א״א מכוסו שבא אסור וסיוצא
 א״ס נצוק תיס׳ ופסקו א״ס, נצוק ס״ל ר״ש אבל סמערס, בישראל סכל חוקי סבור נצוק למ״ד ס״ל תוס׳ אבל לתוכו. שעירס

 נציק פסקו לסלכס מיסו א״ח, ס״ל בגוי דמוקי ור״ש סמערס, בישראל כתוס' סמשנס פי׳ סבור נ׳ דלמ״ד ס״ל נמי ורמבי׳ס ורי״ף
 נצוק אר״ס ע״ב: דף בסוגי׳ רי״ף ז״ל אפרש.: ואני לי׳, דקשי׳ מאי בספר ססר סתומין, רי״ף שדברי בסמוך רבנו ומ״ש סבור:
 לסני כדאר״ס קטופי דמקטיף אסור, סאסור( )לכלי לתוכו שעירס ואת חותר ממנו סמערס לכלי מכלי סמערס ודתנן ליי״נ, סבור

 שבכלי מס אתסר מכלי עליון קלוס שנפסק קודם סגוי לכלי סתחחון ראש יגיע )שאס קטופי קטפי לגוי סמרא כייליחו כי סביתא
 ותמס עכ״ל. ואסור מכסו וקאתי עלס ושדיתו חשתליתו דלמא לסייע גוי ליקרב לא לגוי סמרא שפכיתו כי רבא כדאמר סעליון(

 סמרא שפכיתו כי גורס שהרי״ף כיון ונ״ל ע״ז. תמס א״הש בסדושי גם גוי? מכס רק חנצוק דבר שלא מרבא ראי׳ מס רבנו
 דמים לשקול צריכין ע״ב דף כרב ס״ל אי רבא, משם ולמאי גוי של בכליו לו מודד מסתמא לוקס שסגוי וכיון לגוי שמוכרין סיינו לגוי
 סוי לא ויי״נ קונס דחשיכה כיון ס״ל פסרי״ף דף באותו הר״ן כמ״ם כרב סלכס אין ובאמת הגוי, קנס כבר וסיוצא מדידס קודם

 מוץ ימכר דקיי״לן דחי׳ למשקל שרי ח״ח סגוי שמשך קודם טיפות סני ע״י ונאסר דכלי אפומא יין עכבת איכא אפי׳ שנגע עד
 אסור שאינו וקיי״לן סגוי לוקס גוי כס ע״י סיוצא אסור מאי אסור שופך הגוי אס רבא קאמר ומאי כרשב״ג, שנתערב יי״נ מדמי

 קודם מעות לישראל וסייב קנסו סגוי כשמושכו ומיד דמיו נאסרו לא יין עכבת בו יש אפי׳ גוי של לכלי וכשבא בשתי׳, אלא כמו
 כטור )וס״ל סיוצא שנאסר כיון נצוק ע״י נאסר ישראל של בכלי סנשאר שהיין רבא משש ע״כ אלא שא״בס? יי״נ ונעשס בו שנוגע
 ססוא ע״ב: מגמ׳ סכי בתר רי״ף שסביא למאי רבנו שכונת נחי ואפשר נצוק(. שייך בשתי׳ אלא אסור שאינו ביין אפי׳ קכ״ו בסי׳

 שוליו עד ומגיע מבית תוך א׳ ראשס וחניס קנים, משני נעשס רוב ע״פי כפופס, )מניקת גישתא ובת בגישחא ממרא דאסיק גברא
 לעכב כן ועשס סקלות בראש )ונגע אגישתא ידיס ואנח גוי ואחא שבמביח( סיין כל ויוצא בפיו קצת ומוצץ לסבית מוץ סא׳ וראשו

 מבית תוך כנוגע )וסוי גריר גישחא ובת אגישחא דכוליס סתם שאני מבור? נצוק ש״ח סמרא, לכולי רבא אסר סייף יצא שלא
 ? מבור דנצוק דיוקא לפרק ל״ל מבור נצוק ס״ל שרי״ף כיון לרבנו וקשי׳ שמ״בס( באופן בסג״ס כ״ג קכ״ד, וע׳ עכב לא אי נגרר שהכל

 או בכונס שלא גוי ומגע נצוק. אמרינן לא בשתי׳ אלא אסור דאין סיכא קכ״ו בסי׳ כרשב״א לרי״ף ס״ל דלחא גיסא לאידך ונ״ל
 סרי״ף פרש לכך שרי, שבמביח סיין נצוק משוס דרבא טעחא אי סחניקת על ג ס" כ ב ידו מניס אי וסשתא מ״בס, יין שסוא ידע שלא

 דלא נצוק משוס סטעס אין באמת דבגישתא ודע בשחי׳. סכל אסור בכס״ג אפי׳ ואז בכולו נוגע וסוי דגריר משוס סש״ס מסקנת
 לרחב״ס לומר וקרוב מ״בס שבסביח סיין סי׳ גריר אגישתא דכוליס משוס לא ואס דחא״א, פי״ב ע״לממ ממם חכמו בבא אלא שייך
 סמערס גוי מדאמר ר״ל ד קכ״ס. וער״ס ממש מגע מ׳ סנאסר מלא מבור נצוק אחרינן לא קכ״ד סי׳ ולב״י בשחי', אף ס״י פי״ב

 אוסר אינו מכוסו שפיכס בלא או עצמו ביין נגיעס בלא דשכשוך ודאי אלא שכשוך בלא כשמערס אפשר ולא מותר, בכני סנשאר
 בסגבסס דס״ל כרמ״א ולא כגיעס בלא פתוס בכלי שכשוך שיש כרמב״ס לא וזס י״ב קכ״ס, ועטו״ז וראב״ד, רשב״א תום׳ וכ״ד

 ר״ס ב״י כמ״ם ששת כר׳ ולא מבור נצוק מכס אסיר ג״כ בכלי דנשאר דס״ל סדא רבנו קושי' ל״ק ולרמב״ס י״ז סעי׳ קכ״ד ושכשוך
 לא דסו כל דנענוע ש״מ מכוסו, בא שהרי נאסר שכשך שלא אע״ג סיין ויצק וסגביסו יין של כלי נטל דמא״א רפי״ב שכ׳ ועוד קכ״ס,
 רבנו ונ׳ כן. חוס׳ דעת גם כ׳ ס״ק קכ״ד ולש״ך בשתי׳ אלא א״בס אינו שכשוך בלא נגיעס וס״ל שם ראב״ד וכ״ד שכשוך מקרי

 סי׳ ורמ״א וב׳, א׳ ס״ק קכ״ס ס״ס; קכ״ד, ע״שך בנגיעס אלא בשכשוך תלי׳ דלא ע״ב נ״ט לסביתא דנפל אחרוג גבי כר״ן ס״ל
 דסא שחותרין ביין נגע שלא וראינו לשולחן משילסן פחוסי׳ רבים יין כדי א״י שססיר כסחונס סוריחי אלו ומטעמי׳ כ״ד. סעי׳ קכ״ד
משוס בל״ב ופרש״י ו במכיח. אומז וגוי חדלי מערס ישראל אס ס׳, ה בז״סז. בספסד רמ״א חקיל מגע כונח בלא נגע אפי׳

שכשוך



147 נסך. יין הל האשכול ספר

 גוידאסר שמזגו יין האי ר״י הרב וכ׳ הגאונים. וכ״ג לצדודי צריף אי גרם א ובהל׳ גוי. מכה באה שפיכה נמצא מדנא השפיכה
לר״ה מניהו דפריך מתניתין הני עלה לאתובי לגט׳ הול״ל בנצוק דוקא דאי ג באקטופי אפי׳ לנוירא אמרין לך לך משום ב ו״יו

ולא ביין יין דוקא חבור נצוק מ״ר אף למימר איכא מיהו לך, לך משום נצוק בלא אף אוסר ר״יו וראי אלא ד חבור נצוק דאטר
ישראל עשהו אם וה״ה גוי שמזגו יין דין לו יש ד׳ ואתו ג׳ רמי אי שמרים על או חרצנים על תמד מוזג גוי ואם ה. ביין מים

דרי דלא חמרא כל ו בהטוכר כדאי׳ יין דין להם אין מים חלקי ג׳ על ד׳ חלק יוצא שאין אחרים ותמרי׳ אוסרו, גוי נגע ואח״ב
 חטרא פלגא פלגא, לי׳ פש נפיק מיא תלתא עייל מיא תלתא סברי רבנן ופלגא תלתא ואתא תלתא רטא חטרא, לאו תלת חד על

 גוי אין מברכין דאין וכיון ד/ ואתו ג׳ ברמי אלא יין טעם בהם שיש שמרים על בפה״ג מברכין ואין כלום ולא מיא פלגי בשית
 לך; לך משום אסור ולכתחלה בדיעבד מותר ט עליהן מזלף שהיין ה ובדרדורין בסלין ענבים שהביא וגוי ז. במגעו אוסרו
 ויש י הגת על ענבים לשפוך לגוי אסור בדיעבד אף י״א למשוך והתחיל ענבים בגת אם אבל יבש, בגת ענבים להשליך ומותר

 הנמשך שהיין מטעם טקילין ויש .ביי״ג אוסרת אין זריקה בירוש׳ אמרו דסתטא ענבים זורק וגוי בגת בנטשך אף בדיעבד טתירין
 חלקו לא עיי״ג למשוך התחיל יב שאמרו דמה ול״ג לא, יא איצצא אגב אבל בבעוט או ברגל שידרם עד יי״נ א״נ מעצמו בגת
 גו"לג; הוי הא לכת׳ אסרו למה נמשך בלא דאי איירי, שבנטשך שמוכיחים ויש ענבים. כובד מפני שיצא או ברגל נדרס בין

 לכת' אסרו שלא ודאי אלא שבגת, בענבים נגע אפי׳ הכא אבל ביין, יגע או תיכף שישקהו לחוש יש גוי שמזגו ביין דבשלמא
 דאמרינן והא תע״ב. והמחמיר יג גמור יין שפיכת אטו אסור לכת׳ דודאי להשיב ויש נמשך. והיין ענבים בה שיש בגת אלא
 חיישינן ולא טו שרי לאכילה כמוליכים אבל בגת לעצרם במוליך יד דוקא עליהן, מזלף שיין בדרדורין ענבים להביא אסור לכת׳
 כיון לגת גוי ע״י לשפוך לכת׳ מותר ישראל מסייע דאם לן וחזי ל״מ. אסורא דאחווקי מבוקעות הן אפי׳ יין עליהם שפך שמא

משום אלא מתסר ולא ישראל בסיוע לשפוך מותר גמור דיין וכיון לך, לך משום אלא אסורא ליכא לבדו שופך אפי' דמדינא
ין דישראל לחטרי׳ דנסך גוי האי .טד גז״לג גזרינן לא טדינא אסורא ליכא לבד גוי שפך דאפי' הכא לחוד, גוי ושדו משתלי דלטא

כא בהנאה שרי ואידך כ אסור הברזא עד אר״פ יט נקטה גוי אתי ברוא דאשתקל חביתא האי יח. חולין ש׳ בהל׳ כ׳
שיכול כאן הי׳ שלא כגון היין להציל כן עשה הגוי ואם ברוא. עד היין מדמי חוץ הכל ויטכר כב כר״פ דהלכה נ׳ ומהלכות
 שהוא ידע אי אסור היין מכלי מוריק דגוי אע״ג כג. ימכר דאטרי׳ בקנה דטדדו דומי׳ היין כל בהנאה דמותר י״א להתעסק

 ייו
אשכול נהל

 משמע כן גרס ה״ג א כראב״ד. מפרש ורבנו לנגיעה, וסייפי׳ מלאה דכובא מיירי לפ״א אבל נגע, דלא אע״ג אסור גוי שכשוך
 כך ומ״ש מותר, מעורב ישראל כת דאי ע״ג לדף דמי ולא גרידא גוי כת מקרי זה וער״ן לכובא בשפע יין בא צדוד ע״י אס דוקא

 נצוק. הוי דלא לכלי התתתון שיגיע קודס עליון קלות ראש נפסק ג ע״ב. נ״ת ב ל״ב. סי׳ קדמוני׳ גאוני׳ בתשו׳ כן גאוני׳, ג׳
 מתובר קלות אפי׳ ע״ב, ס׳ בזריקה, נסך ואין הוא זריקה קעופי דמקטף נגיעה ל״ם ודאי במוזג כ׳ ור״ן ר״אש. כ״כ ה ע״ב. ד

 גדר משוס אלא בשתי׳ אסור ואינו מקרי, כותו לאו וזריקה לת, בדבר ולא בקנה אלא הוי לא דמגע ד״א ע״י כמגע תשיב לא לכלי
 הרב בשם הראנ״ד כ״כ פ״ג בת״ד ד צ״ו. ב״ב ו מותר. לתבית ששפך כגון מזיגה דרך המיס שפך לא אס לפיכך לך, לך

 לרבנו ס״ל די, ממיס ה׳ תלק היין אס דמשמע כלו׳, ולא מיא פלגי בוי״ו דתמרא פלגא אלא בהדי׳ אתמר דלא אע״ג וצ״ל מחיו.
 כל תוס׳ ב׳ לר״י אבל יין. לאו ג' תד על דרי דלא תמרא כל רבא כדאמר יין מקרי לא ד׳ מלק היין שאין כל אלא דוקא לאו זה

 שנתערבו ש״ת וא׳ תולין של א׳ כוסות ב׳ ע״ג מע״ז לר״ן וראיתס נסך לענין הוא יין עדיין היין תלק כנגד מיס תלקי ו״יו שאין
 רמי אפי׳ אסור דלעולס כהקדש דינו יי״נ שמא רבנו על משיג בת״ד וראב״ד וכקיי״לן. מבעלי׳ מיס תלקי וששה אינו כאלו יין רואין

 ואיפכא ביין מיס ק״ז בת״ד עוד וכ׳ בתמד גוי מגע לענין כ״כ והראב״ד התמירו. דבהקדש מלקו ותום' שס כדאי׳ ג׳ ואתו ג׳
 לענין מיהו פוגם. שנראה עד במיס שנתערב אע״ג אסור בשתי׳ אבל א״בה, ודאי שותין שב״א כדרך מזיגה בכדי שעורו ואס ננ״ט

 דקרוב לך לך משוס אסור גוי שמזגו יין ודוקא כלל, אוסרו לא פ״ג ת״ד ראב״ד ד׳ תמד לעשות שמרי׳ על ושופך מוזג גוי אס
 לגוי ודמי שמפסידו מיד להשקות דעתו אין דודאי למגזר ליכא הכא אבל ישראל, ושתו גוי דמזגו תמרא נ״ט ע״ז כדאי׳ להשקותו

 תדע תמיו. עס ראב״ד מתלוקת שהביא ב״ב וערא״ש ע״כ. הענבים שידרכו עד זמן דצריך גזרו דלא שס, לגת, ענבים שהביא
 הלכך את״כ הטור ומ״ם אב״ד. ראב״י וצ״ל ט״ס בשתי׳, ומותר פוגמו מזיגה מכדי יותר נתערב כ׳ הראב״ד קל״ד הטור שמ״ש חזה
 שטת תלקי׳ ו״יו והאי פוגמו. ד׳ תלק היין שאין כל דלרבנו מתתינהו, בת״מ דלא ט״ס ג״ז ר״י, פי׳ וכן מותר תלקי׳ ו׳ שיש כיון

 ע״ב, ס׳ נסוך, מ׳ בו אין דזריקה אע״ג רשב״ס דעת זו י בגת. נמשך שלא גמור יין ואינו ט קטנה. גיגית נ״ט ח חוס'.
 לש״ך מנ״ל ידעתי ולא אוסר אינו דבזריקה תלקו ור״הפ ותום׳ בגת, הנמשך ביין כנגיעה והוי ומיניה מיניה דאתי לזריקה׳ דמי׳ לא

דמתמיר. לרשב״ם אפי׳ היינו יד ראב״ד. יג נ״ה. יב ל״ג. ברכות אלו על אלו ענבים כובד יא איירי. נמשך בלא קכ״הט׳לפרש
הכשר משוס בהס אין שמטנפין אע״פי הדבדבניות באכילה מותרין אלו ל״ט תנן ובהדי׳ בגת נגיעה תשש שאין לך לך שייך דלא טו

 שהוכשרו לגת לבוצר דמי ולא הנוטף במשקה לי׳ ניתא דלא מוכנים דלאכילה כיון פ״א( )לרמב״ס ענבים של אסכלות ופרש״י חשקה
העמיד יט .30 יח נ״ט. יו ראב״ד. וכ״כ טו ט״ו. שבת במשקה לי׳ דניתא מזופתות בקופות שיבצר ותיישינן קבעי דלמשקה

אסור דא״כ ביין ונגע הנקב תוך אצבעו הכניס לא דודאי ור״ן הר״אש וכ׳ עילוה ידיה אנת ונוסתנו רי״ף ג׳ כך תשמט שלא הברזא
 ד״א ע״י נוגע דהוי ישכשך שלא שאא״ל ביין שטגע וידע התבית מן הברזא נטל אס וכן הנקב עובי על ידו הנית אלא בהנאה כולו

פ״ד ער״אש במלאכתו דטרוד בכונה נוגע נקרא לא זה דימכר, ס׳ בדף בקנה מדדו קשי׳ ואי סי' בהנאה דאסור בכינה
 אמרינן למה קשי׳ אי ור״אש, תוס׳ פי׳ כא בכתו. והעמידו תבור והוי הנקב אתר נמשך דכולו מברזא שלמעלה יין כל כ י״ב. סי׳

 ,ג' ס"ק סיף 146 שכתבתי ומה זה פרק סוף רבנו וח"ש עלת"מ בשתי', שרי דס"ל לרמב״ס לקשי' ומכ"ש נצוק הוי הא בהנאה שרי אידך
ראב״ד. ד' ס׳, כג קיי״לן. כר״פ ש״ח א״בה, היין כל יוס טבול במס׳ לרבנן דמסיק בגמ׳ דאי׳ כתנאי הביא ולא ר״פ הביא רי״ף כב

לעיל 19 *



נסך. יין הל׳ האשכול, ספר 148
 עליה ושדיתו טשתיליתו דלמא גוי לסייע לא שפכיתו כי שפוכאי להגי ב רבא כדא' בשתי׳ שרי בהרקה ישראל מסייע אי א יין

 מליא בין נגע דלא והוי בתרי׳ ישראל ואזיל ג זיקא דדרי וגוי בשתי׳. אסור לא גוי בכח הכל שדו לא כי ט׳ גוי, טכח וקאתי
 בזרועותיו חבקה גוי אתא ד לארכה דפקעה הביתא האי נוגע. שאינו כיון בכך נסוך דרך אין דמקרקש אע״ג שרי חסרה בין

 פקעה אבל ה, לנסוך איכוון ולא ד״א ע״י נגיעה דהוי ,לגוים לזבוני ר״פ שריה והריקוד, כלים שהביאו עד לוה זה הצדדין וקרב
 אבל לידו והגיע יין יצא שמא חיישינן לארכה פקעה גבי רבותא ופי׳ ן, עביד לבנה מעשה ט״ט שרי, לשתי׳ אפי׳ ו לפותיה
 הגיזה, על טל ויזר כמו מכבש ל׳ זיירא בקורה, כובשין אלא ברגל דורכין שאין גת פי׳ ויירא, טעצרתא לידיו. יין יוצא אין לפותי׳

 ועי״ב גלגל מגלגל שהוא כחו בכח כ״פ אסור, לכ״ע ולהכבידן הנסרים על לעלות כגון בכחו, אסר, ר״א גוי, ע"י לכבוש שרי ר״פ
 בו הי׳ ולא דישראל במעצרתא דאשתכח וגוי כחו. בכח אפי' פקוד מנהר ר״י ואסר עובדא הוי הענבים. על הנסרים נכבשים

 גברא האי וכו׳ סניתא להני י ר״ח אמר סגי. בהדחה לאו ואם ט נגוב ובעי הדחה בעי ח להטפיח טופח איכא אי אר״א יין,
 הרבה יכולים יין וכשטתטלא מצדו יוצאים קנים הרבה לו שיש כלי פי׳ קנישקין, ווטרא א״ט יא. וכו׳ בגישתא חמרא דאסיק
 ופסק קדים אבל למטה, חוזר שבפיו היין אין מוצץ שהגוי זמן שכל א', בזמן ממנו למצוץ וגוי לישראל שרי א', בפעם למצוץ

 כשגוי. הוא נצוק ודאי דבקנשקין חבור, הוי לא נצוק זוטרא ומר לרבא דס״ל לן משמע וקנישקין דגישתא שמעתא פשטא לא. גוי
 דאתא מאי בקנישקין אבל ברוא או פתחא ההוא דרך כולי נפיק כד אלא חבור אמרו דלא דאטרי מרבותא איכא מיהו מוצץ,
 היכא כל לן ומסתבר יב להחמיר וראוי חבור. הוי לא מציצה ע״י וי״א חבור, הוי לא דישראל בברוא אתא לא דגוי בברוא

יג. חבור נצוק אטרינן לא בהנאה היין אסרי דלא
 ליגע מרתת דלא אסור, היין היין, על אפותיקי ישראל לו שעשה מלוה, היין על לו יש אם יד יין של בור בצד עומד גוי
 בכונה שלא דנגיעת ימכר ומת יין של לבור נפל מותר. מלוה עליו לו אין בחובי, אקחנו לו יאמר ישראל יצעק שאם כו

 על מטפח או ד״א ע״י נגיעה דהוי בקנה הצרעה התיו או כקנה, מדדו אי ןכן ומנסך, ומודה אויל חי עלה אבל בהנאה, א׳ אינה
 דאר״א אע״ג טו לשתות התירו הבור אל בחמתו וזרקה החבית נטל יטכר. ואמרו נסוך דרך זה ואין הרתיחות לעכב החבית פי

 ד״א ע״י נגיעה והוי לבור שהגיע עד החבית שגלגל בנגיעה אלא איירי בורק לאו מתני׳ ביין, לורוק מכוון אפי' יי״ג א״ע וריקה
 ויש לר״ה פתוח גוי בית אם יד ברשותו ונותנו גוי של יינו המטהר טז. א״בה בחמתו שלא אבל עשה דבחטתו בבונה שלא

 מיהודי׳ גוי יירא למה דאל״ב איירי, יה ומפתה ובחותם ייני, למכור ואפסיד לי חוו דלמא דאומר ליגע מרתת בעיר ישראל
 ישראלי׳ רוכלים אבל ישראל דר שאין בעיר אף דמסיק ועוד למכור עומד זה שיין להם יאמר וטי מידי, טוייף דלא כיון העוברי'
 בא ואם איירי וחותם במפתח ודאי אלא סימן שום בו באין הוא ישראל שיין לדעת הוא נביא רוכל וכי ירתה, למה מרתת, מחוירי׳

 היין ואם לזייף. מדצריך הוא ישראל של שיין מרגיש העובר וישראל בויוף לחתטו ולחזור וחותם מפתח להסיר צריך ולנסך ליגע
 ונכנס יוצא שומר ואם יט, אסור גוים שכולה בעיר הגוי ברשות או לר״ה פתוח שאין במקום ומונח הגוי ברשות ישראל לו שהכשיר

 שאינו אחר גוי בבית גוי של היין ישראל הניח ואם דמי כשוטר בה נטי דר שגוי אף מונח שהיין בחצר ישראל דר ואם מותר,
 והלה ברשותו ונותנו גוי של יינו והטטהר .יו״נ ישראל ואין כ לר״הר פתוח בית שאין אף טותר היין בעל בגוי גם ולא משועבד

 אין אם אבל התקבלתי, שכתב כיון וחותם מפתח לזייף דמרתת היין בעל ברשות שמונח אף כא, מותר טעות מטך התקבלתי לו כותב
 של בחצרו בית שוכר או הלוקח מרתת. לא כשלו בו דטחויק כיון אסור מעותיו לו שיתן עד מידו היין להוציא לישראל מניח

 כשטפתח מותר בה ישראל דר שאין אחרת, בחצר בידו; וחותם מפתח שאין אע״פי מותר חצר באותו דר ישראל יין, ומלאהו גוי
כד יין ומלאהו גוי בחצר בית השוכר ת״ר בג א״ט בפ׳ כב. אליעור כר׳ ישראל של ביינו לויופא חיישינן דלא בידו וחותם

ומפתח
אשכול נחל

 לנגיעה כיון שלא בקנה מדדו כמו והוי ה חצאין. לב׳ ליפל ונוטה למטה מלמעלה נסדקה ד ס׳. ג ע״ב. ב .145 סוף לעיל א
 כהאי בכונה אבל בשחי׳, מוחר בכונה פלא ד״א ע״י מגע הוי סנוגע כלל ידע שלא ס׳ בדף בחמתו זרקה אבל שנגע שידע אע״ג
 מצי שהכביד ז לרוחב. ו בשתי׳. אלא אסור אינו דמוריק בכונה, מכוחו גרע ובזה אסור, נמי בהנאה ברזא דאשתקל! דלעיל
 ע״ב. י ע״ה. ע׳ ואפר מיס אפר ט אחר. מקוס להטפיח לחלוחית ח להכבידה. חבית ע״פי הנתונה כלבנה התחתון על עליון

 ס׳. יד כ״א. ס״ק לעיל ע׳ יג ח׳. קכ״ד, וטו״ז ראב״ד בשס מ״ש ור״ן ע״ב תוס׳ זה על ע׳ יב ג׳. ס״ק 146 בנחל כתבתי כבר יא
 עב״ח יח גוי. ברשות והיין לישראל למכרו להכשירו מניח ין ק״כה. ב״י ליגע, שכוון חייש וכאן כ״א ס״ק 144 ע׳ טז בהנאה. לרמב״ס טו

 אפי׳ יט כתוס׳. רבנו ומ״ש החבית, על או היין בו שמונח החדר על הוא ואס בחוץ או בפניס פוחח המפתח אס חלוק דאין ק״ל
 שס רגיליס ישראל ורוכלי לר״ה פתוח אס וה״ה מהני י״ונ ושומר יינו. שהיא כיון לזייף מרתת שאין מהני לא חוחס בתוך חוחס
 לו שאין כיון לזייף מציף לא ישראל ביד ומפתח כשחותס כ בשומר. משא״כ וחותס מפתח צריך ברוכלי׳ אך עת בכל לבא ויכולין
 מעות ממך התקבלתי וצ״ל ט״ס במתני׳ מותר תיבת ח״ח כ׳ כא אסור. אמר בגוי דגס במתני׳ כרשב״א פסק והרמב״ס ביין, מידי
 ואר״א היין על מלוה דוקא וא״ש אסיר עליו מלוה לו יש אס הבור בצד עומד גוי ס׳ דלעיל טעמו וכו', א״מ להוציאו ירצה אס אבל

 אע״ג שרי מניחו הא מניחו דאין טעמא אסיר, מעותיו לו שיחן עד מניחו ואין וכו׳ ברשותו ונותנו ש״ג יינו המטהר דיקא מתני׳
 ממקו׳ תביעה שיש אף יין אוחו על מלוה שאין כל אלמא מותר, התקבלתי קחני ברישא מסיפא לדייק לר״א ול״ל מעות, לו שחייב

 אין היין שמ׳ שכתב כיון תביעה לו שיש לומר גוי מיכסף היין דחי התקבלתי שכתב כיון דיוק אין דרישא ממותר ולענ״ד חותר א׳
 לא ח״ח היין, ליטל מניחו אס אף זה, מיין לבר מח״א תביעה לו יש באחת אס הו״א אבל מעכב, אינו לכך ליכא תביעה ושאר חביעה

 חלה אלא אסיר עליו אחר חוב יש אס מפיק דלא בסיפא אבל שידוע, האחר חוב בשביל הוא דידי אומר תבעו דאי ליגע ירא
 רבותא הו״ל דאל״ה עליו, תביעות כמה לגוי שיש אע״ג חותר הניחו אס משמע מעות, שיתן עד להוציאו מניחו אינו אס האסור
תוחם. או מפתח כגרסתנו ולא וראשוני׳ רי״ף ג׳ כד ל״א. כג ס״ט. כב לו. חייב ישראל אס להוציאו מניחו אפי׳ דאסור

 דר״א



1*9 נסך. יין הר האשכול, ספר
 מיין, חוץ א׳ בחותם טשתטר הכל אילעור א״ר כר״א. הלכה רב א׳ וחכ״א, בשתי׳ טתיר אליעזר ר׳ ישראל ביד וחותם ומפתח

 מיין; חוץ חותם בתוך חותם טשתטר הכל אלעזר א״ר א״ר אליעזר, לר׳ ור״יו לרבנן מפרש ר״א פליגי, ולא יין, אפי׳ אמר ור״יו
 ב דר״א רבי׳ כר״יו הלכה וקיי״לן אסרו, נטי בחב״ח סבר ור״א רבנן, טורי בחב״ח סבר ר״יו א כרבנן ותרוייהו יין, אפי' אטר ור״יו

 כר׳ הלכה אפסק הא וקשה הגר״יצ. מדברי וכ״נ חב״ח צריך יין כר״יו הלבה משמע ג, כל״ב הלכה בגט׳ לישנא תרי איכא ואי
 ה אמר נטי ור״א אסור א׳ בחותם יין ד אמר גופי׳ איהו אליעור כר' הלכה דאטר רב ועוד א', מחותם רק דבר דלא אליעזר

 ל״ל הכי אי ו מפתח בליכא חב״ח בעי נטי אליעזר דר׳ נוטר ואם חב״ח, בעי יין ודאי טשטע חב״ח א״צ גוי ביד שלנו חומץ
 בליכא ר״יו וס״ל וחותם, מפתח בעי דר״א פליגי, אליעזר בדר׳ נימא כהלכתא ולא דרבנן אליבא ור״א ר״יו דפליגי בל״ב לדחוקי
 ליטא א״כ . . ז דפשיטא משום ואי וחותם, מפתח דוקא אלא טהני דלא סבר אלעזר ור׳ אליעזר, לר׳ טהני נטי חב״ח מפתח
 אליבא ר״יו לטימר דליכא וי״ל דטהני? דר״א אליבא ור״יו חב״ח, טהני דלא דרבנן אליבא מפרש ר״א ל״פ, ור״יו דר״א כל״ק
 דהלכתא הלכות וב׳ הגר״יצ הל׳ מטין דכך וחוינא ח. חב״ח טכ״ש טהני וחותם מפתח דאי פשיטא דוה טהני חב״ח אמר דר״א
 הודיעו יא בקפנדריא והלך בקרון יין המניח י בהשוכר ואי׳ . . ט דאפי׳ מהני חב״ח מפתח ליכא ואי וחותם במפתח כר״א
 פי׳ החבית, שיפתח כדי רשבג״א הסתומה ותיבש החור ויסתום במגופה חור שיקב פי׳ ויגוב ויסתם שישתום כדי מפליג שהוא
 דטנכר ל״ח במגופה חור שיעשה פי׳ לשתוטא אבל המגופה, תיבש פי׳ ותגוב, חדשה, מגופה יעשה פי׳ ויגוף, המגופה, ויהרם

 חביות פי׳ חטרא טותבינן לא ט״ט יב לזיופא דל׳ח כר״א והלכה לשתומא חיישינן דלא כרשב״ג דקיי״לן מאחר ומסיים: מלתא.
 ייו ריח שתצא קטן נקב במגופה מניחין לפעמים פי' שייכא משום ומשני ישראל ביד ומפתח בחצרו מקום ונשכיר גוי ביד חתומות

 הפקידו ואם וחותם. טפתח או בחב״ח שרי שייכא דליכא והיכא וישאב. טינקת לתוכו יכניס שמא וחיישינן החבית ישבר ולא
 עליו נתפס אי רבא א׳ דני, ביני קאי דהוי גוי אשכח דישראל חטרא בי׳ דהוי כרכא האי יג. וט״בה בשתי׳ אסור א׳ בחותם

 כפה אם וכן חב״ח. הוי טו וחתימא שריקא דחביתא אפופא אגנא טו חב״ח? דמי היכי — אסור. לא ואי יד שרי חמרא כגנב
 יח בדיסקיא נוד המגופה, ובדוחק בעומק ונכנס שפיר טיהדק הסל אם ודוקא יו, חב״ח היינו יפה מגופה והחבית חבית ע״פי סל

 הכד פי שחותמין מקום חב״ח. הוי כ וחתים וציר לגיו פוטי׳ כייף וכי חב״ח, הוי לא למעלה פיו חב״ח, יט למטה פיו חתימת
 החותם שבירת בלי הכד ע״פי העץ להסיר יכולין אין אם עליו, וחותטין הזפת על נייר וקושרין זפת עליו ושופכין ומהדקין בעץ
 יין כדי ישראל עם מעביר כא גוי חב״ח. הכלי וכך ביניהם והחותם מבחוץ כסוי א׳ כלי אלא חותמות, ב׳ אמרו לא חב״ח, הוי

 שיכול ומיירי אתי, השתא שעה כל וחושב דטרתת מותר שטפליג הודיעו שלא כיון הגוי, מן מיל ישראל שהפליג אע״ג טטק״לט
 דרך בעינן לא י״וג וישראל בחנותו גוי מניח אבל נגע, ולא דטסתפי עושה, הגוי טה לראות יוכל ופתאום עקלתון דרך לבא

 ודאי פתוחים אבל עץ של בפקק אפי׳ סתומים שהכדים ומיירי כב. נוגע שהוא וחוי אתי דלמא מסתפי שעה דבכל עקלתון
 דעתי הי׳ ולא מכתפי סלקתים מעט לנוח ואומר בו, וליגע מכתפו היין לפרק יכול עין מעלים דכשישראל הפליג, לא אפי׳ אסור

ליגע

אשכול נחל

 ריא״ג שטח זו ז׳ ט״ז ער"אש ג ט״ב. ט״ב יבמות ורש״י ט״ב י״ג כתובו' ור״אש רי״ף ט׳ ב א׳. מחותם אלא דבר לא דר״א א
 ומפתח יין ומלאהו ש״ג בחצר בית השוכר טל דקאי ו כ״ט. ה בסוגין. טתוס׳ ל״ט ד תום'. ד׳ ול״כ שתיחאה ל״ח בט״ז ורי״ף

 דמהני דלר״א לגמ׳ דפשיטא צ״ל ו חב״ח. דבטי הני איירי ובהכי חב״ח נמי בטי מפתח ליכא ואי כחותם, ומפתח בידו וחותם
 אליטזר. לר׳ קאי מהני לא חב״ח דאמר אלטזר דר׳ ונ״ל חב״ח, דמהכי מכ״ש )טר״ן( ניכר אינו זיופו דמפתח אט״ג וחותם מפתח

 חב״ח דתהני ברשותו ונוחנו גוי של יינו במטהר כמו וחיתם מפתח מהני דלא היכא ל״ל איפכא מיהו ר״אש. קושי׳ סרה בזה ח
 חב״ח ר״יו מסיק וח' מפתח מהני דלא לרבנן צ״ל: ט קל״א. בטור התרומה כס׳ ולא בשומר, אלא תקנה שאין אי׳ ס״א דבמתני׳

 דמינכר ל״ח בקל שהוא חור לנקיבת פרש״י יב שהי. כמה טד ידט דלא פתח ולא גוי מרתת סתומות בחביות יא ס״ט. י מהני.
 הלכתא רבא אמר בהדי׳ דהא בת״ח המה כבר לזיופא. חיישינן דלא כר״א אלא כותי׳ לקיי״לן ר״ש דחייש החבית כל ולפתיחת
 אבל ל״ח לטשות יוכל שבקל לשתומא כר״ש חיי״לן כיון פרושו, כך בסמוך ולרבנו שהה? אם המגופה כל לפתיחת דחיישינן כרשב״ג

 וכו׳ מותיבין לא מ״ט מהני ומפתח חותם כר״א נמי דקיי״לן וכיון מהני לא לבד חותם החבית שיפתח כדי טד ישראל שהה אס
 כי א׳( קכ״ט )ט״ס הוא כחותם לאו דרשב״ג מגיפה צ״ל ט״כ לר״א מהני להוד חותם דס״ל ולפוסקי׳ ק״ל ר״ס טור ט׳ רשב״א וכ״פ
 בחותם )או בחיתס דרי כר״א דקיי״לן כיון פשוט לימא רשב״ג הכא בטי מאי תימה אכתי אלא אהלכתא הלכתא תקשי דלא היכא

 טיט של במגופה אמרינן דבשמטתין ונ״ל בטרדא. שהוא מגופה להריסת ולא בקל שנטשה לשתומא חיישינן לא ממילא ומפתח(
 סיד בשל מהני לא חותם אפי׳ לרבנן והשתא מנכר. דלא סיד בשל ארשב"ג ופליגי דמנכר לשתומא חיישינן דלא מודו רבנן אפי׳

 מותיבין דלא והא גבי׳ לשתומא חיישינן דלא טיט בשל דוקא דלמא בחותם כותי׳ דהלכתא לר״א דמהני והא קטן נקב לטשות דיוכל
א״כ לשתומא ל״ח בסיד דאך כרשב״ג דקיי״לן כיון הגמ׳ מקדיס להכי לסיד, טיט בין מבדלי לא דכ״ט טיט בחותם גוי ביד חמרא

ולרש״י קכ״ט טש״ך ל״א דף כמ״ש כחותם הוי מגופה דס״ל י״ל פרש״י ולישב וכו׳. מותבינן לא ח״ט מידי בכל בחותם מתיר ר״א
 לשתומא, שא״ח לטנין כרשב״ג הלכה רבא מ״ש ט״כ א״כ המגופה, להסרת בשהה דחייש ארשב״ג פליג ט״כ א״כ א׳, בחותם די לר״א

לשתומא דל״ח כרשב״ג קיי״לן הוי לא אי מיהו לזיופא. ל״ח כר״א דקיי״לן כותי׳ קיי״לן לא מפליג אי המגופה להסרת שחשש במה אבל
שוטרי אימת טליו יש אס ס״א יד ל״א. יג כרשב״ג. קיי״לן לומר הוצרך להכי כמ״ש בטיט אלא התיר לא דר״א הו״א בסיד, אפי׳ כלל
 לדופני המזרק פי סביבות ודבק בטיט וטח החבית ט״פי מזרק כפה טז ל״א. טו א״בה. לאו ואס בשחי' שרי נוגט אס שיטנשהו עיר

 בשק. למטה נוד של פיו יט טור. של בשק מונח קשור טור של נוד יח טלי׳. כפוי וסל ונתיבשה בחבית שדבוקה החבית מגופת יז חבית.
ואס כב ס״ט. כא בשק. מכניסו לא אפי׳ ב׳ פטם וקושרו תחרא כפי לתוכו הקשור הנוד פי מכניס הנוד פי שקשר לאחר אס כ

 הודיע



נסך. יין הל האשכול, ספר 150
 שפת על ידו שנותן נגע שמא היישינן אסור בתרי׳ אזל וישראל טליא כובא גוי הארי אי דאטר ב טדר״פ הוא וק״ו א ליגע

 על ולגיני השולחן על לפניו יין לגיני והניח השולחן על עמו אוכל ג גוי הי' שעה. כל רואה ישראל אין אי מכ״ש הכובא,
 לסעודה מוכן שאינו מותר דולפקי שעל לשתי׳, דמוכן כיון נגע דודאי אסור השולחן שעל מה השולחן, אצל דף שהוא דולפקי,

 דישראל חמרא דיתיב ביתא האי היין. בכל מושל רשות לו שנתן כיון אסיר, דולפקי על אף ושותה מוזג הוי לו אמר ואס וו,
 גיסא דהאי נגע, ולא דמרתת בשתי׳ שרי ביזעא בהדי כל רבא א׳ בדשא, ד ביזעא והוי כאפיה, לדשא אחריה גוי עאל וגוי,
 לאו ואי אסור חטרא לאשתטוטי לי אית אי רבא א׳ התם, גוי אשתכח דישראל הטרא בי׳ דהוי ביתא האי ה. אסור גיסא והאי
 ישראל שמע בספינה הוי המרא האי על. וברשות על למה דידעינן מותר י״וג וישראל יין בו ויש בחנותו גוי מניח אבל ו שרי

 גיורא איפר לי אמר הא ח, שבתא משים ואי אתי, השתא גוי אמר מימר שדי המרא רבא א' ואזל, * שמשי דבי שפורא קל
 פחות מוליבין יצחק דא״ר הא ידעו לא ואינהו בשוקא, משתבחין כיסי כמה מגמרי דאי שבתא, מגמרי לא יהודאי אמינא בכותאי

 אשתכחת י רביתא ההיא א׳. ברגע בו ליגע יכול בקל מגולה הוא דאס היין, על פקק דאיכא עובדא הגי וכל ט, מד״א פחות
 דאיירי רבותא ואמרו ביין. נגעה ולא שקלתא דחביתא מגבא אימא יב שרי חמדא רבא א בידה יא אופיא נקיטת דהוי דני בי

 אלא לו מסר שלא שיכנס חיישינן לא לגוי יין אוצר מפתח שמסר ישראל ל״ח. אופיה בידה שיש אף וקט״ל י"ונ הי׳ שישראל
 חביות לעיר שנכנס יג בלשת ביין. יד שולה אני אס וחזי אתי השתא גמי ואמר כגגב עליו דגתפס ליכנס וידא מפתה שמירת
 פגאי שאין מותרות ואלו אלו מלחמה בשעת עליהם, אימה שאין סתמו הוי לא פתחון דאי מותרות סתומות אסורות, פתיחות

 בחצרו, הגיחה אפי׳ לה קנה לא שעדיין דמיה, לי תן לו לומר מותר יי״ג, הבית בשכרו גוי לו ששלה ישראל אומן יד. לנסך
 לרשותו כשנכנסה בשכרו קבלה אס אבל . . טו יי״ג של בקיומו רוצה נקרא זה ואין מעות לו חייב והגוי בע״ב, לה קונה שאין

לשליח לסלוקי מצי דהגיי כיון דמים, לו פורע והוא יי״ג יהיב דגוי אע״ג טז המלך מגת עלי והפס צא לגוי לומר מותר אסור.
במקומי עומד אתה דמשמע י! לאוצר תחתי עול יאמר לא אבל היא, דישראל שלוחו לאו יי״ג גוי יהיב כי בזוזי, דמלכא

האיש דעת שמניה מה עשה האוצר, מן מלטני לגוי לומר מותר אכל ישראל, נתן כאלו הוי יי״נ גוי נותן אי והשתא ובשליחותי
ושתו צאו יה גויס לפועלים לומר מותר וכן קעביד. ישראל בשליחות לאו חמרא לי׳ יהיב כי בזוזי, לסלוקי דמצי וכיון האוצר

 תן להגוגי לומר מותר וכן מזונות ודמי שתי׳ דמי להס חייב והוא לשתות צדיכין אינם שהרי יי״ג, משום הושש ואינו פורע ואני
הבית. בעל של מיינו יי״נ קשתי דהשתא להנוני דינר כשהקרי□ אלא אסור ואין מהם, שאפטר כדי ולשתות לאכול להם

 בכדי׳ נתערבו ואח״ב בחותמן וחתומים להם ידוע בקשר פיהם על קשורי׳ בספינה בקנקני׳ יין הביאו ישראלי׳ הגאון: נשאל
 והכירו לבעליהם השאר והחזיר וכך כך המלך לקה אה״ז באוצרות, ונתן הכל המלך פקיד נטל לנמל וכשהגיעו גוים של

 וקללו ותעבו כ היין אסור שבדתם ישמעאלים יט מטרת הוששין שאת□ הגוי□ אס והשיב לא? או הס מותרי׳ שלהם וחותם קשר
 כב אמגושים מפני היתר ולא אסור לא בהו אמד לא יהוראי ט.־־ וכשעמד בא, לנסך מכוחן חוששין ואין כ״כ הומר בו אין השותים

 שני בדור גם בג יין הטנסכין האטגושות מן נקיי׳ היו לא ועדיין היין שאוסר למי והודו ישמעאלי׳ למדת שיצאו זמן באותו שהיו
 יין ששותה ומי כלום, נשאר לא הדורות ישגו וכאשר לנסוך, בהם השש והי' הראשונה מדת בידם ונשאר רופפין הי׳ ושלישי

 כד כדתנן חשש אין בספינה שהי׳ זמן כל והיין מגסכין. שהס הרבה חשש יש הם נוצרי׳ אם אבל תועבה. בעושה בעיניהם
 המלך בחצר שהוצנע ביין אבל שרי, כגנב עליו נתפס או כדטתהוי דמרתת היכא וכל מותר, ונכנס שיצא אע״פי בחנות גוי המניח

 מכירים יין בעלי אם וכ״ש להתיר קל הדבר מגסכין אין ומשרתיו המלך אם אטרינן הכי שלו, את לבא״וא ונתנו טשס והוציאו
 וכא״וא קיים והחותם היין להוציא הקשר למשלף אפשר דלא וכיון ח, חב צריך כין מגם ומשרתיו השליט אם אבל וכתיבתם קשרם
 וטתכון לאונסו ישראל של ליינו ידו הכנים ישמעאל מצאנו ישגה בה ובתשו׳ בשתי׳. אף מותר מתכונתו על חותמו מכיר מהם

נשאר מהן ואחת הן קבועין ע״א בתי ה׳ דאטרו ע״ז שעובד מכיר שאינו אף הוא עע״ז האידגא ישמעאל ראינו כך מהו? לאסרו
בערביא

אשבול גחל

 על כגנב נתפס כשאין בהנאה אף פרש״י ה סדק. ד ס״ט. ג בס׳. רמב״ן. וכ״כ א לעיל. כמ״ם אסיר שמפליג הודיע
 נגע. ונא מרתת כן שאלו כגנב, ל״נ הדלת נעילת שעל דמיירי הר״ן וכ׳ ע״ב, ס״א שרי כוליה כגנב נתפס דאי סלק, לו שיש כניסתו

 לא יין דבמגע אע״ג נכנסתי, אתר נדבר ואימר משתמיטני לי משכת אי סבר על, ולנס־ מרתת נא נכנס למה פה פתתץ לו יש ו
 שעומד ט לתחום. חוץ הולך אינו דישראל ה שבת. בכניסת תוקעי׳ שהיו שופר ז על. למאי אל״כ7 אסור, מ״מ אשתמוטי, חצי

 וייראו לנכרים נודע יהא שנא כדי מד״א פחות מוליכו האי לגלות רצו שלא קנ״ג בשבת אמרי דלהכי בספר ראיתי בנתיס. לפוש
 בגדולה אבל לנסך יודעת שאינה בתנוקת דוקא נרש״י יב בל״א. שויס יא כותית. תניקת י מיל. הפליג אם בשבת ש״י יינו לנסך

 נמצאו אס אבל יד ובלש. מתורגם ויחפש וגונבין שמתפשין תיל ע', יג רבנו. ד׳ וכ״נ כך שהי׳ מעשה חולקי׳ ותום׳ תלינן לא
 איני אומר הכא אבל החבית, בקיום תובו פרעון תלוי דהתס ס״ד כדאי׳ דאסור טו שפתחיס. רואין אנו הרי פהוחית הסתימות

 לשלם במקומי הכנס יו ויינו. מתבואתו ניתן חייב שהוא מה למלך יפרע הגוי ט! שכרי. לי וחן לך אשר לך יהי התבית, מבקש
 יין לשתות להם אסר מוהאמעד שנהם נביא כ מאמונת. יט ס״ג. יח ושחן. יין ולאצור לגבות ממלך הממונה פי׳ האוצר להאיש
 ש״ע נ״ז ע״ז נ״י כתנוק בשתי׳ אלא אסור אינו ומגעם ויינם מדרבנן אלא א״דא תשש אין שלהם וביין בא אלקאראן. בספרו
 אמונת התפשטות בג חנפנים. הנוצרי׳ היו וכך ע״ה שבת רש״י בע״ז, אדוקים חיני׳ בב הישמעאלי׳. בדבר קכ״ג ד״מ וע׳ קכ״ד

 זמן מתחיל ומשם ת׳ ד״א שנת סביב ודרומיות צפוניות והרבה מזרחיות ארצית רוב וכבישת כוחו ובאי שלהם נביא ע״י ישמעאלי׳
 רב בזמן אבל יהודאי, מר בימי הי׳ וכן בסתר ע״ז עבדו עדיין מהם ורבים אמונתם, לקבל ע״ז לעיבדי כפו שכבשו ובכ״מ הגאוני׳

 שבתשו׳ האי מר׳ אינה זו תשו׳ כה ס״ט. כד חע״ז. בהם נשאר ולא הישמעאלים א׳ קבלת אחר ש׳ מאית כמה עברו כבר האי
הסמוכה
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 אלא ב לאונסו מנסך אם בהנאה דטתיר כריב״ב הלכתא לית גס בהנאה, יין ואוסר הוא עע״ז מנסך שאינו ואע״פי א בערביא
 ביין נוגע גוי ובדין בזה אחרת דעה ג חולין בש׳ כ׳ וכבר .דנסכיה גוי מהאי דמי׳ למשקל אלא התיר ולא א״בה דיין אשי כר׳

 לן וחזי נינהו. כהדדי וע״ו שבת מומר דלגבי יי״נ עושה בפרהסיא שבתות מחלל ישראל כ׳ ד ובהלכות לישראל. להפסיד
 ג״ת איזהו ו דתני׳ והא בשתי/ אלא אפור אינו ומגעו שיינו ה הגאוני׳ שב׳ עע״ז שאינו מגוי גרע לא עע״ו ואינו ש׳ דמחלל
 הכל אלא ח אתטר להחיותו דהאי א״בה, ומגעו יינו ז״מ קבל לא אי למימרא לאו ז כשמנו ט״בה ויינו מצות ז׳ עליו שקבל

 יינם על גורו דלא אוסרת, אינו בשתי׳ אפי׳ נגיעתו לנסוכי למיחש דליכא עע״ז שאינו גוי שאומר מי ויש עע״ו. אינו אי תלוי
 מותרי׳ גרודים הגוים נודות ת״ר — ט(. )חסר ול״נ שרי, ישראל של ביין נגיעתו אבל אסור יינו להכי בנותיהם, משום אלא

 בו שמכניסין גוי של וכלים יב שרי לתוכו יין נותן גוי אפי׳ ועבדן רבבן יא בשכשוך מותרים הזפת קלף ואם י אסורים זפותים
 ושני ראשון פעם יד דפחרא וכסי טע׳ילע. לערן וצריך ומעדן ג״י מים טמלאן מזופתים או יג גרודים שלקחם בין לקיום יין

 מלבלוע שבעו כבר במים ב״פ שנתמלאו לאחר פי׳ מותר שלישית ועדוי, מלוי צריכין וב' א' פעם הגוי בהן נשתמש אם פי׳ אסור
 וערוי, מלוי צריך א׳ לשעה יין גוי בו הניח אפי׳ טו מרובה זמן לקיים יין בו לתת שדרך כלי וכל ערוי, וא״צ יין בולעין ואין

 בין מהני וערוי רבנן. גזרו שעה לפי אפי׳ לקיום שמכניסו דבר כל קסבר חב״ח חתים להרפניא גולפי משדר הוי כי טן דרבא
 יין בהם שנשתמש כלים שאר אבל יח בכ״ח אלא לקיום מכניסו דין אתמר שלא שסובר מי יש ין. זפותין אינם בין זפותין
 וכ״ח טעטייהו. מסתבר ולא ועדוי מלוי וא״צ בשכשוך די לקיום יין בו מכניס שאין כ״ח יט שאומר ויש בשכשוך. די בצונן

 בי׳ עאיל אבל כ נתר דלא אע״ג טירפי רפאי אפי׳ אלא ממש נתר תימא ולא מותרין זפתן שנשר כיון אש לכבשן שהחזירן
 שעבר שנראה עד מסיק.מבפנים אם אבל הבלי בדפני הבלוע ועדיין הזפת נתך מיד מבפנים דהסיק כיון מהני לא כא קנסא

 אמרו בצונן בנבלע לעולם איט״ד שכ״ח ואף . . כד כיון כג דפקעה עלה דחיים למגזר הכא ול״ש כב מהני חוץ לצד חמימות
 כלי ארתחו. נעוה א״ר כה דחטיר בגת שהרי מכ״ר ערוי ואפי׳ מהני הגעלה שגם מרבותא ושמענו זו בלבון וכן בערוי פולט

 שרו יב״ח מישנן אם יין טבליעת שנאסרו כן הכלים וכל יוצא הבלוע שאין עולמית טהרה להם אין צריף מחפירת כו נתר
 כח אסירי כולהו בקעים בהו אית ואי דטצריף, משום אסירי ירוקי שרי ואוכטי חיורא דקוני׳ ומאני אחר. הכשר שום וא״צ
 נתן אי ערוי דמהני וכ״ט בבקעים. גם נכנסים שהמים כט להם טהני ערוי צריף, שאין דכיון כ״ח כשאר דדינם נ' אסירי והאי
 להו דעבדי מיא ותלתא מלהא תלתי תרי לא שרצים בח׳ כדאי' עזים דטלחא טיא לן וחזי דמי, כערוי מה זמן ל ומוחים ציר בכלי

לג. בהם לבשלם אסור אבל מיין חוץ הבלוע שטבטלי׳ משקי׳ שאר לב לתוכו ליתן מותר יין מבליעת שנאסרו כלים וכל לטורייס.

אשכול נהל
 כאן, צ״ל וכך בערביא א ־7 ש נ והחמישי ד׳ חייתי ע״ב י״א ע״ז א י״ב. ס״ק ש״ך קכ״ד סי׳ וכן עע״ז אין ישמעאל אמר הסמוכה

 שבגח׳ להפליא יש אבל חשש. לכך הישמעאלי׳ מושב עקר שערביא וכיון ומקריבין. אד להס יש ויום יוס שבכל קבועיס ופי׳
 שחיטה. הל׳ ה״ג ד .31 ג נ״ט. ב ותמונה. פסל כל ומאבד ע״ז כל שמתעב מוהאמעד אמונת עדיין הי׳ לא ובימיו הכי רב אמר

 ס״ד. ו שלו. יין אלא אסור ואינו קכ״ד ערמי׳א בשתי׳ מותר ישראל של ביין דמגעו ור״אש חיס׳ ודעת דמא״אס, י״ג פי״א רמב״ס ה
 נקטו ולא עע״ז שאינו מי לכל כונהס ג״ח דכקטו והפוסקי׳ הש״ס׳ מסקנת ח באכילה. אסור הי׳ ואז השמן שהתירו קודם מיירי ז
 יובל שאין בזמן חישב גר מקבלין אין דקיי״לן איירו לא ז״מ שקבל בג״ת ודאי אבל בשחי׳ אסור יינו שאעפ״כ להורות אלא מצות ז׳

 לקיום יין בהס מכניסין שאין בכלים ומיירי ל״ג בדך ר״ח וכג׳ בפ״ה התוספתא לג׳ קרוב י קכ״ד. ר״ס וב״ח עב״י ט כ״ט. ערוכין נוהג
 ואסורין מנכר, ולא זפיתה אחר יין בהם שנחנו חדשי׳ אפי׳ אסורי׳ זפותין ישני׳, ואפי׳ זפת בהם שאין פי׳ וגרודי׳ מרדכי( ג״י, )דהיינו

 ע״ד מדף ר״ח הוכיח כך זפת בהם הי׳ לא כאלו הוי קלף אס ומ״ש ג״פ, תיס׳ וכ׳ הדחה שכשוך יא ערוי. ע״י הכשר בלא היינו
 שדי דקא דבעידנא גוי ע״י לעשות ומותר זפת מרירות לבטל לתוכו יין נותן חס ובעודו הנוד חיך זפת להתיך הי׳ דרכם יב ע״ב.
 ורבנו זפת, בהם ואין לקיום מכניס שאין אע״פי חרס כוס יד מוחרין. חדשים שהם נכר אס ופשיטא יג לטיט. מיס כזורק נעשה

 מרדכי בשם כ״כ טו לקיום. במכניסו מלבלוע שבעו מהני אי וט״ו י״ד ס״ק עש״ך פ״ג כא״צ וגאוני' כרש״י וב׳ א׳ פעם כסי פרש
 רבנן דידעו צ״ל וע״כ כמבושל, דכבוש הגעלה וצריך בערוי די לא מע״לע בו בעמד שכ׳ כש״ך דלא מ׳ ומכ״ז .לקיוס מכניסו הוי ג״י

 חכמים שהתירו מצינו וכמוהו ח״צ. ועחשו׳ ג״י ערוי מהני לא אסור בליעת דבשאר אע״ג הבלוע, יין להוציא בערוי המיס דרך
 אסורין( בשאר אף להקל רצה ע״ה סי׳ )וח״צ אסורי׳ בשאר כן מצינו ולא ל״ד יב״ח לאחר ודורדיא וזגין וחרצניס מיין הבלועי׳ כלים

 רמב״ן. יח י״ג. סעי׳ קל״ה ערוי, במקום כאן מהני לא זפת קליפת אבל הזפת לקלף וא״צ יו ע״ד. טד .141 לעיל ועמ״ש
 שאין כיון צ״ל אילי כד ל׳. פסחי׳ כג כרש״י. כב זפתן. דנשר עד הכלי בתוך דולקין קסמים הכניס כא ע״ב. ל״ג כ ר״ח. יט

ממלא אי ה״ה זפחן, שנשר מועט זמן בכבשן ישהו אס די אלא מהס נתזו שנצוציח בחמין בהם שנשתמש ככלים חמש להתלבן צריך
שבלעו כיון ערוי וכן זה קל לבון דמהני וטעם עלה. דחייס ל״ח להתלבן צריך שאין כיון מהני חוץ לצד חומן שעבר עד גרליס
 קי״ג ובס״ס כאן רשב״א מ״ש ועב״י בחוס/ ועי״ש רותח מערה אי ומהני וערוי מלוי מועיל שאין מרס גת ע״ד ע״ז כה בצונן.
ח״ש חפר ע׳ וערוך עש״ך פ״א ולרמב״ס אלוין בו שחיפרין מקרקע כו שכ״ג. ל״עוסי׳ קל״ה וש״ך וקכ״א, כ״ח הגעלת לענין
אבר או זכוכית של בהחוך חצופין חרס כלי פי׳ ל״ג, כה ור״אש. כרמב״ן חהני נתר לכלי אפי׳ משמע ק׳ ל״ד כז שלו׳. שר בשס

 הרשב״א וכ״כ כט וכו׳. בקעים יש ואס נתר ככלי דהוי אסורי׳ צריף מחפירת בהם שים ירוקין אבל כ״ח כשאר דינם ושחורים לבנים
 נתן אס לפ״ז ק״ח, שבת לא חע״לע. בו שיהא צריך לר״אש ל״ג׳ ל הכשר. מהני דלא דירוקא לאסירי דמי לא דסיפא דאסירי

 מבטל חקרי לא דזה וער״ן ע״ב ל״ג לב נק״הכ. וכ״כ מלח שליש בש״ע כח״ם ולא וחורייס כציר הוי מיס ושליש מלח שלישי ב'
 האסור, שורף שהמשקה אלא האסור מתערב לא שכאן ועוד האסור, חן נהנה ואינו הכלי להכשיר אלא מתכון שאינו כיון א״לכ

 בש״ע וכ״ח לג קכ״ב. בסי׳ הובא ולשטתי׳ נ״ט לידי לעולם לבא יכיל ולא הוא משהו בכלי יין שגליע לפי דחקילין הטעם ולרשב״א
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 וחוזר בטים וטדיח באפר טקנח לח הגת אם הגנוב וכך ושרי. טננבה אח״כ! יין בה ליתן ורגילי׳ הטי שזפת א אבן של גת

 אלא בנגוב סגי לא יינו גוי בה דרך ואם ב וטים ואפר בטים וחוזר באפר וטקנח תחלה במים מדיח וביבש במים וט׳ בא׳ ומקנח
 טהני לא זפותה הרס ושל . . ד גוונא בכל עץ של ובגת ג קליפה וא״צ בערוי יכשירו ירצה ואם מנגב, ואח"כ הזפת קולף

 דמהני נראה ראשון מכלי בערוי טגעילו אם וגם וערוי, מלוי ואח״ב קליפה צריבה הגוי בה דרך ואם וערוי, מלוי צריך אלא קליפה
 ו איירי חרם של בגת ורבא ה טכ״ר בערוי אלא להגעילה וא״א ברותחין הגת הרתיחו כלוטר ארתחוה נעוה רבא כדא׳ בכולם

 בפירקא כך דרש דרבא וס״ל לעץ הגעלה דמהני צריכי למימרא ולאו איירי עץ בשל דס״ל אפשר השמיטוהו והגר״יצ הלכות וב׳
 בכלים ולהכשיר ככ״ר דערוי מזה ראי׳ שמביא מי ויש ז. מהני נטי דהגעלה יתרה טרחא בי׳ דאי׳ קלוף דוקא דלאו לעם להשמיע
ט כ״ר דין לעליון שיהי׳ אפשר ואיך גבר תתאר, אטרינן צונן לתוך בחם דהא ח נאמר ולא הדבר נשתקע טרפה, בהם שנתבשל

י. בנגוב סגי מעץ ובין מחרם בין לן חזי ופותה שאינה וגת דברים. לשאר היין מכלי למדין ואין בהם נבלע שלא שאני והבא
יא דארמאי רוקי והגי )חסר(. קתני גת בהדי דבברייתא כגת שדינם נראה לחבית מבור ששופכים ומשפך מחץ כגון הגת כלי שאר

וסלים נגובן, קודם להו שרי קיטרי בהו ואית יב״ח מישנן דכיתנא גת, ככלי מנגבן דעטרא בלעי, דלא מדיחן שער של פי׳ דטזיא,
 ויין ישראל של יין חומץ — .יג יבי׳ח מיישנן דכיתנא . . . יב דצבתא מדיחן, בחבלים וקשורים רפויים ההוצין אם יין, שמסננין

 וכן מזייף, לא חותם דאיכא כיון אחלופי משום ואי יד מנסכי לא ומבושל דהוטץ א׳ בחותם גוי ביד להפקיד מותר ש״י מבושל
 טהא בשתי׳ אוסרת לא אלו במשקין נגיעתם גם לכך מנסכי, לא דתערובת ואפרסמון, מים שמעורב ישן יין שלנו, אלונתית יין

 בירוש׳ הגר"יצ וכ׳ הם, דיבשים באכילה מותרי׳ יב״ח לאהר א״בה יב״ח תוך ש״ג וזגים חרצנים טד ח״ר טו. ואבלט דשטואל
 טוחרין לחין שגם דימצא למימר דבעי לן חוי לבור. שירד עד נסך נעשה דאין לבור, שיגיעו אהר פי׳ הבור! מתוך אותם במשלה

— שרי. יב״ח בתר יט דטייעי ואבטא דארמאי דחמרא יח ודרדיא יז הגת מן אותן כששולה
משום בו ואין עי״ג לעשותו מותר יינו לטהר יכול ואין בכפר הדר ישראל כ. ז״ל משה ב"רבנא יעקב לרבנא תשובה

גוי מגע ש״ט בהנאה, ומותר בשתי׳ אסור גוי אצל יינו והמפקיד וכו׳ הן יינות ג׳ בא דאטרינן בהנאה ומותר גוי מגע
למשקל שרי דישראל לחטרי׳ תסביר, גוי האי כב כדאר״א דיליה דלאו חטרא לנסוכי כמיני׳ כל לא לנסך דעתו אפי׳ מ"בה

 היטנך כל לא שאומר טתירין וריב״ב ריב״ב אסור ישראל יין נסך גוי דתני׳ אמינא טנא ואר״א קלי' דמקלא מיני׳ דחמרא דמי
 שכשוך ואמרו רבא אתותב ובמסקנא לזבוני׳ שרי ורבא בחמרא ידי׳ ושדי בחנות גוי דבא כג דטחווא וט׳ לאונסי. ייני שתאסר

 קטנסך וכי ברשותו וקם גוי של כיין והוי לקנות, רוצה ווה מוכר זה למכור, עומד בחנות הנמכר ביין מעשה האי בהנאה! אוסר
 עע״ז לאו שב״חל דגוים דמ״בה לן חזי ועוד לנסך. כמיני׳ כל לאו ישראל וברשות למכור עשוי שלא דר״א שטעתא אבל מנסך, דידי׳
 אין אידך אבל א״בה, שמקריב ש״ג יין ודאי בעלמא. תקרובת אלא לע״ז יין טנסכין אין ובז״הז כד, בידיהם אבותיהם ט׳ אלא

 יי״ג. משום ולא ע״ז תקרובת טשום בו שאין ט״בה גוי ביד עשוי ישראל של יינו הלכך כה הוא וגזרה טגע משום אלא אסור
בין הפרש ויש לנסוכי שדעתו יימר טי גוי, ע״י יינו עושה ישראל אבל כז כעסו מתוך לנסכו נתכוון הגוי כו דרבא דמעשה ותו

ודאי
אשכול נחל

 התיר לר״ח אדרבה תמוה הוא, בעלמא דאקראי בגמ׳ דאמר משוס בקבע ליחן אסור משקין שאר דאף הש״ך ומ״ש ד/ סעי׳ קלח
 תמה. בח״א שגס וראיתי שטעה, הוי בעלמא דאקראי חמרא אטו שיברא למיסר תש לא ואפ״ה תמרא ורמי שכר לתוכו לחת

 ע״ד ובדף ל״ג כדאי׳ ערוי מהני מזופתי׳ כליס דבכל ג אביו. בשס כפרש״י ג״פ במיס והוי במיס מדיח לבסיף ב וע״ה. ע״ד א
 קלוף. צריכה דרך לא ובין דרך בין זפותה כשהיא ד מהס. קיל הגת ולרבי לקיוס שמכניסין זפותיס לקנקנים גת סכמי׳ מדמין

 להביאו צריכין היו ומ״מ ז מתני׳. אמרה בקליף תקכתא עץ בשל דאי טעמו ונ׳ ר״אש. כ״כ ו רבא. דרש ד״ס ע״ד עתוס׳ ה
 ואם י מ״ב. שבת וחים׳ בסיגי׳ ער״ן ט ז׳. ע״ז גמ׳ ל׳ ח ועב״י. דעלמא בהגעלה משא״ב ראשון ככלי ערוי מכשיר דרבא כיון
שמרים שנותני׳ משמרת יא בהדחה. הפיסקי׳ מקילי׳ טופת משקה בעיד גיי בה ונגע ישראל ע״י תשמישה ותתלת עץ של היא

י״ד בעל דודי כ׳ דבריו וע״פי וחים׳ ער״אש יג להו. שרי קיטרי בהו ואית מנגבן מגמי אי דקים מקשים יב יין. להוציא לתוכן
 מה כל שמפליטים עד בחזקה ולכבשו לכבסו שדרך כיון תלב, לשל בשר של איחו החליף אס שפיללומפען שקורץ במפות להקל שיש

דישראל חומץ שב׳ ע״ב כ״ט מרש״י דייקי קכ״ג בסי׳ וטו״ז פרישה ל׳, טו .77 וע׳ חב״ח שצריך מה מבואר ול״ט כ״ט יד שבלעו.
בשתי׳. איסר שרש״י אלונתית, גבי ל׳ ובדף מבישל ביין דף באותו רש״י וכ״כ בנותיהן משום אסיר דבשתי׳ בנגיעה, בהנאה נאסר לא

 בשחי׳ אף מהכא שמעינן ואבלט: שמואל גבי ל׳ דף אמ״ם עצמו וסמך בשתי׳ דמיחר ראי׳ ידיענן דלא בהו״א כ״כ רש״י אומר ואני
 בערוך כ יין. בהס ומשימין דרכים הולכי של עב מעור חמת יט ער״אש. שנתיבשו שמרים יח הר״ן. וכ״כ יז ל״ד. טז מותר.
 ר׳ )גס נגד בערך כמ״ש הערוך בעל של רבו הדרשן ר״מ והוא מנרבונא, אבץ בר חשה בר יעקב ר׳ בן חשה ר׳ הזכיר פרקד
 לשער יש צרפת מחכמי א׳ הוא יעקב רבנא הזאת התשובה שבעל לקחן האשכול ב׳ ולח״ש מהרש״ל( לד׳ הרי״ף וגס רבו הי׳ חננאל
 בלונדון הנדפס יוחסין לס׳ הנספח החסיד קבלת בס׳ גם בספרי׳ זכר מצאתי לא הדרשן ר״ח של מבן כי דרשן ר״ח אבי שהוא

 רב בן גאון יעקב ר׳ הראשון הגולה, לראש בבל ישיבות ראשי כחו שבנרבונא לגאוני׳ ישיבות ראשי נשחעץ היו הללו בזמנים כתוב:
 לפי ע״ב נ״ט כב א״בה. ובלא״ה חקו׳. לו ייחד והגוי חיתם יש למפקיד גמ׳ מיירי להפיסקי׳ ל', כא וכו׳. אבץ רב בן משה

 ד' הפך משמע לו( חייב כשר יין )ודחי קלי׳ דמקלא דמי׳ למשקל מותר דנסכיה גוי מהאי אסיר, אחר לגוי דלזבוני אע״ג ניסחנו
 כריב״ב קאי שר״א נחי ומסיים אסור לאחר לזבוני ל״ג נחי שה״ג ותראה 30 ע׳ כריב״ב, ולא כת״ק דא״בה ס״ל שר״א החשובה בעל
 דשא״ש דאא״א אוסרו אינו ח״הת כרא״ה ה״ג דעת שלפענ״ד כתבתי אך יעקב, רבנא כפסק ישראל של יינו בהנאה אוסר גוי דאין
 אפשר או א״בה, יינו ששאר מה כה י״ג. חילץ כד נ״ז. כג נזקו. דמי למשקל הקילו ולהכי מדרבנן א״בה ס״יינ מגזרת מ״מ אבל

בקשתו. ע״פי יץ לו נתן שלא משוס כד נ״ז. כו היא. גזרה בשתי׳ אוסר שתגעו שחה ב״י כתנוק עע״ז שאינו גוי על דקאי

אף
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 א איירי בחותם וט״בה בשתי׳ אסור גוי אצל יינו טהטפקיד ראי׳ ט״ש זו תשובה על לסמוך אין ובענ״ר עכ״ל. לסתם ודאי
 בכונה גוי וטגע נוגע ודאי גוי ע״י הנעשה יין אבל וחותם מפתח בעו ולשתי׳ א׳ בחותם אף ונגע מדיף דלא סמכו הנאה ולענין
 בכונה שלא גוי טגע ואפי' ב, בכונה שלא נגיעתו דכל בשתי׳ אסרו דלא ב״י לתנוק דטי ולא יינם, סתם ווה בהנאה חכמים אסרו
 שא״בה יינם סתם בתשובה כ' והגר״יצ א״בה. לכ״ע בבונה אבל ד בהנאה דשרי מאן ומנייהו ג בהנאה דאסרו רבותא חזינא

 הרב, שמודה אפשר ונגע ידו שנדחה כגון לנגיעה כלל כיון לא דאם צ״ע דבריו ודאי ה. נסוך בכונת שלא אף גוי מגע הוא
 צרפת מחכמי זה חכם עוד וט״ש ליגע. ומתכוון שנגע יודע הרי ישראל של יין עושה שגוי בנד״ד אבל ו. לעיל מזה וכ״כ
דנסכיה גוי האי ח דר״א ממעשה כריב״ב הלכתא דלית ז לעיל ב״ב כריב״ב כמיני׳ כל לאו ישראל של יין לנסוכי גוי דעת אפי׳

אלא התיר ולא אסור אחר לגוי דלטכרו ט לובוני דשרי גרסא כהאי ולא שרי דנסכיה גברא מהאי דמי׳ למשקל דישראל לחטרא
 אין ודאי ע״ז בפני אלא מנסכין שאין בהנאה ריב״ב שהתיר שני ובטעם שורפו, כאלו דהוי כשר יין נזל! דמי דנסכי׳ מהאי ליטל

למנעו רוצה וישראל לאונסו ישראל יין מנסך בגוי אלא אמר לא יא כמותם הלכה שאומר מי ואף . . ר דבנפל כמותו הלכה
ודאי יינו ועשית רבה במעשה מודה דשא״ש שא״א אף . . יב ויש אמר לא גוי ביד ועשיתו היין שעוזב היכא אבל היין, מן

 בכולהו. אי׳ ס״ייג גזרת אבל יג בע״ז האדוקי׳ כמינים שאינם אלא אמרו דלא ליתא, עע״ז לאו בח״ל גויס עוד ומ״ש רב. מעשה
 כונה לו אין חנוק דמי לא ולענ״ד בהנאה. מגעו אוסר דאינו ב״י כתנוק ודינם ע״ז בטיב יודעין אין בזמננו הגוים יד שאומר ויש

 פסקו רבותא דכטה תדע א"בה. ע״ז בטיב ידע לא אפי׳ בכונה הנוגע גוי אבל בבונה, שלא מגע והו״ל שנוגע במה מכיר ואינו
 ואף כן, לוטר ח״ו גוי, טגע כל להתיר לנו הי׳ בזמננו גוים לו נשוה נאמר ואם אוסר, אינו בשתי׳ אפי׳ ב״י תנוק טו כשמואל

 שפחות אבני אעיי״ג ע״ז בטיב יודעין שאין קטנים דאטר עבדים דלוקח ברייתא טוקי רב אדרבה ב״י לתנוק לדמותן א״א לרב
 בזמננו. גוים כ״ש במגען, בהנאה אוסרין ע״ז בטיב שא״י אף והקטנים הגדולים טבלו ולא שמלו עבדים אפי׳ טעתה . . טז אבל
 לך לך משום יח דאגרדטים טטתני׳ א״בה נסך שלא אע״פי ושכשך ליגע שנתכון גוי מגע 1 ין הצרפתי שלמה רבנו וו"ל —

 ליטל נתכון וכן כ לבור ונפל דחורם טטתני׳ וט״בה בשתי׳ אסור יין שהוא הכיר שלא בבונה שלא נגע 2 יט; לנזירא אטרין
 ליגע נתכוון 4 כב; מטתני׳ ט״בה בקנה מדדו כמו לד״א שנתכון בקנה, כגון ד״א ע״י מגע 3 כא; אשי דר׳ כאתרוג אחר דבר
 גוי של כחו 5 כג; א״בה בכונה הא בכונה לא משום בהנאה רב דשרי דבירם מעובדא א״בה איכוון למאי חזינן ולא ד״א ע״י

בשתי׳ מותר ואוריק יין שהוא הכיר לא 6 כד; אדעתי׳ ולאו נגע שמא לך לך משום אפור יין שהוא הכיר דאוריק כגון בחבורין
 טעוברא

אשכול נחל
 ואסור וסותם, במפתח אלא בשתי׳ התיר לא ר״א 149 לטיל אמר כבר בשתי׳ אף שרי לזיופא סייש דלא לר״א בגמ׳ דמסיק אף א

 כמ״ש כתן כמו בשתי׳ אלא אסר לא בנותיהם משוס הגזרה דעקר הטעם ונ׳ ק״ל, וש״ע רמב״ס וכ״כ א׳ בסותס ומ״בה בשחי׳
 לשפיר ונ״ל א׳ בסותם הנאה לענין הקילו לכך בהנאה שנתנסך יין ויתירו הרואים יטעו שלא בהנאה, לאסור והוצרכו ע״ב כ״ט חוס׳
 כר״א כרבנן ואתי׳ רש״י כמ״ש בסותס ומיירי בהנאה ומותר בשתי׳ אסור גוי אצל המפקיד דאמר מריב״ב ראי׳ יעקב רבנא הביא

 כמיני' כל דלאו ישראל של יינו לנסך יוכל לא דגוי לשטתי׳ ריב״ב ותרצו בהנאה מחיר למה א״כ תוס׳ הקשו וכבר לזיופא דסיישינן
 פסק יעקב שרבנא וכיון לאסרו, יוכל אינו בהנאה אבל בשתי׳ אסור לכך מיני׳ ושתה דנגע לזיופא וסייש בשתי׳ אוסר מגעו אבל
 נ״ז תיס׳ וכ״כ ב לדעתו. מ״בה גוי ע״י יינו העושה ומ״הט שמ״בה יינו מהמפקיד ראי׳ הביא שפיר כמיני׳ כל דלאו כריב״ב נזה
 קכ״ד עב״י ורש״י ורמב״ס רי״ף ג מגע. כונת אפי׳ לו שאין מ״בה שמגעו לחנוק דמי לא ע״ז בטיב יודע שאינו אף דגוי ע״ב
 רבנו הדיין עלינו ונאמן מצאנו ולא הנדפסות בחשו׳ ספשנו ה ברמ״א. וכן וסיעתם רשב״א ראב״ד ד ביד. מדדו בין ומ״ש ד״ה

 .145 ף7 ו נ׳. ס״ק קכ״ד כש״ך ולא בהנאה בכינה שלא גוי מגע אוסר שרי״ף הר״ן בפי ה׳ דבר ישר כי תראה מזה תשובתו שראה
 קצייה מקלס מ״ט שרי גוי מהאי דמיה משקל וגו׳ דנסכיה גוי האי אר״א ג׳: ה״ג אבל ליחא בניססנו ט ע״ב. נ״ט ח .30 ז

 ועלה לביר דנפל דצ״ל נ״ל י .30 לעיל והבאתי וכו׳ אמונא חנא אר״א אסור, דאמר מאן ואיכא לזבוניה שרי דאמר מאן איכא
.30 ע׳ ה״ג יא וש״ך. דאגרדמיס וברייתא ע״ב נ״ז דמסוזא ומעיבדא ע״ז, בפני שלא דמנסכי סזינן ע״ב ס׳ א״בה היין רזי
30 רבנו שהביא ר״ס דעת והוא מודה רבה מעשה הגוי עביד אי דשא״ש אוסר הגוי דאין לרינ״ב אפי׳ שאומר מי ויש כצ״ל יב

 עתום׳ יד לע״ז. מחשבתו שכל וא״בה מטמא שחיטתו דמין י״ג, חולין יג מישביס. בחדושיו ור״ן ר״אש סותרו מ' חולין ואףשרש״י
לפני שנתנסך יין אטו בהנאה לאסיר הוצרכו אבל באכילה אלא אסור דלא כפחם והוי בנותיהן משוס ס״יינ דעקר שמישבין ע״ב ג״ז

קטנים עבדים צ״ל טז וסיעתם. ור״ח ה״ג כגון נ״ז, טו קכ״ג. וע״טור מנסכי לא ובז״הו דמנסכי היכא אלא ל״ג ודאי וזה ע״ז
 בשתי/ דוקא קטניס דל״ל בהנאה, אפי׳ עיי״נ רב דקאמר קטנים עבדים שהבין פ״ח ת״ד ע׳ עיי״נ, ע״ז בטיב יודעי׳ שאין אף

 בהנאה התיר מגע כינת שאין ב״י חנוק דוקא רב ודאי אלא לרב דהושוו משמע ובגמ׳ נקטניס, גדולים בין חלוק נמי בעבדים א״כ
 קאמר בשתי׳ עיי״נ קטנים עבדים רב מ״ש דס״ל זו, פרכא הזכירו לא ע״ב נ״ז חוס׳ מיהו החיר לא מגע כונת לו שיש קטן אבל

 אעיי״נ. בשתי׳ אפי׳ והני קטנים, השפחות לבני ממש דמו דא״כ קטנים אעבדיס וכן לפרושי בעי לא ומ״מ בהנאה, והגדולים
 א״בה. ביד מדדו נ״ז בדף כר״נ א״בה לד״א שנחכון אע״ג המדוח נשמור ליגע נחכון יח ע״ב. ס״א ע״ז ברש״י בשנוי ין

 אחרוג ע״ב נ״ט כא ע״ב. וס׳ נ״ח כ שייך. לא כאן אכל אסור בשתי׳ פרש״י ושם גוי שמזגו יין על נ״ח מצאנו זה לשון יט
 כונת אפי׳ כלומר ביין נגע בכונה דשלא א״בה לא אחרוג ליטל מתחלה ביין שנגע בשביל רשב״ס וע״פ ושקלו׳ גוי אידרי בחמרא נפל

 אחר• לצד יין שסלקו עד יוציאה שלא ידו שיחזקו אמרו לכך וישכשך דעתו יחן שמא חיישינן האתרוג שנטל לאחר אבל ליכא נגיעה
 נ״ז כג .1 באות כמ״ש כר״נ א״בה הי׳ ממש נידו הי׳ ואס בד״א, שטרוד נסוך לכונת לא אבל ד״א ט״י ליגע שנחכון ע״ב ס׳ כב

 לעילדזו ע׳ א״נה. כיון אי מ׳ ליגע, כיון שלח בהנאה רב ושרי בכונה שלא בחמרא לולבו נגע נחיח דקא בהדי בדיקלא סניק
אחר לכלי יין מכלי הריק פי' כד שרי. בשתי׳ אף ד״א ע״י בכונה שלא נגע אי אבל בגופו, נגע לי״ף לגרס׳ אבל בלולב דנגע רש״י לג׳

זה 20 ג"ח



נסך. יין הל האשכול ספר
 אשי טדר׳ נתכון אפי׳ בשתי־• אף טותר שזרק כגון בחבורין שלא כחו 7 רבנן; ל״ג בכונה שלא כחו א אחא בן דד״יו מעובדא

 בשתי׳. אלא אוסרי׳ ואין ע״ן בטיב טכיר שאינו כתב״י דינם בזמננו שגוים ג בשמו והעידו עכ״ל. ב אעיי״ג בגוי טהור שבוב כל
כתבנו. לענ״ד לן דחזי וטאי

 שכירות דמי אלא חליפין דמי זה שאין ה א״בה ע״ז דחליפי משום לא א״בה, שברו ד ביי״ג עטו לעשות הפועל את השוכר
 שכרו אפי׳ ו. נפיש לא פועל דשכר אע״ג דיי״ג חומרא משום חכמים קנס אלא ט״הת, אסירי לא הנאה אסורי וגרטת

 שכר אלמא ז. בב״הק וקברינהו קלינהו זיל אר״ח באגריה, חיטי לי יהבי לס״יינ ארביה דאגר גברא דהאי אסור, יינם לסתם
 בדמיהן וקדש מכרן ה ן כדתג טותרין הדמים דמיהן תפסי דלא כיון א״הנ ושאר לכ״ע, אלא אסור לחוד לדידי׳ לא דיי״ג א*הנ גרם

 שכרו י. למעלה בארגו ט״בה גוי שמכרה ע״ז ודמי . . ט לדידי׳ דאטדי טרבותא ואיכא כשטכרם. אסור דעבד אע״ג □קודשת,
 במלאכה עמו לעשות גוי שכרו יא. ש״ד התפלה את למעט שישברו, עד בקיומו דרוצה אע״ג מותר, שכרו יי״ג חבית לשבור
 בפרוטה הבית חבית לי העבר דאטר כגון יב בגט׳ ואוקטי׳ מותר, שכרן מטק״לט יי״ג חבית לי העבר לו שאמר אע״פי אחרת

 הך בהדי החביות כל שכר תלה לא בפרוטה, נפשה באפי חבית כל דטשלם ביון ביניהם יי״ג של חבית ונמצא׳ וחבית חבית לכל
 יי״נ וחבית פרוטות בק׳ חביות ק' העבר אמר אבל לנהרא, שדי שקיל ואי (שקיל לא יי״נ דחבית ופרוטה חביות, שאר שכר ונוטל

 יי״נ לחבית דטי ולא יי״נ, בחבית תשלוטין ותלי מידי לי׳ יהיב לא לכולהו אעברינהו דלא כמה דכל אסור, שכרו כל ביניהם
 הוייתן. גרמא ולא אינך בהדי שייכה לא דיי״ג חביתא דהאי ט״בה, וכולם יג לי״הט אחת הנאת דטוליך באחרות שנתערבה

 לא דאי כיון טותר, שכרו עליו יין של לגינו גוי שהניח אע״ג עליו לישב שכרו יד, אסור שכרו יי״נ עליו להביא חמור השוכר
 מותחן, דמיו מדד שלא עד פסק טו לגוי יינו המוכר לכך. שכרו לא כאלו והוי דלגינו, אגרא לי נכי א״ל כצי לא עליו לגינו □נח
 ונתחייב דמים לו פסק דכבר קנה שמושך וכיון הגוי מושך וכשמדד גוי, קונה במשיכה בגט׳ מפרש אסורין, פסק שלא עד מדד
 במשיכה קנה לא ונוגע מושך והגוי פסק שלא עד טדד אבל משיכתו. לאחר באה ביין שנגיעתו יי״נ הוי לא ועדיין במשיכתו בדן
 אח״כ וכשפוסק ישראל של יין הוא ואכתי עיי״ג נגיעתו הלכך דמים, לו ירבה דשמא לקנות דעתו סמכה לא דמים פסק דלא כיון
 שהיין יין יה עכבת בו שיש גוי של בכלי ימדד לא יז לכתח' מיהו . . טז הגוי נגע לא אי לן וחזי שקיל, ג יי׳ דמי משלם וגוי

 יטכר בס״ייג יין נתערב יט כרשב״ג דקיי״לן מותר ובדיעבד ישראל, ברשות יי״נ והוי גוי וקנה שמשך קודם ממנו נאסר שנמדד
 אם ישראל של צלוחית תוך ומדד וחזר גוי צלוחית לתוך ומדד המשפך נטל כא דתנן והא כ שבו אסור הנאת כדמי חוץ כולו

 במשיכה קיי"לן והכי )חסר( . . כג דפליגי כרבנן אתי׳ בהנאה וא״ג במכירה, ולא בשתי׳ אסור האי כב אסור יין עכבת בו יש
 למיטר דאיכא אע״ג לו, וקם הכסף ונתן בהקדש כדאשכחן בכסף קונה דישראל כד וכר״יו כאטימר דמי יהיב דלא אע״ג גוי קינה
 יקנו בכסף שדות דכתיב בכסף דברים קנין סתם מציגו איתי׳ דרחטנא גזא בי דאיתי׳ היכא דכל משיכה אהני דלא הקדש שאני
 לתוך ומדד משפך נטל כה. במשיכה לגוי אבל בכסף לעמיתך רי־יו דרש בכסף קנין היינו עמיתך מיד ממכר תככרו כי דב וכיון

 שנשארה שבמשפך טפה נאסר חבור נצוק למ״ד בגט׳ ואמר אסור יין עבבת בו יש אם ישראל צלוחית תוך וכדד וחזר נוי צלוחית
 וכשמתערב במשפך, היין שנגע עד גוי של צלוחית שנתמלא מיירי חבור אינו ולט״ד דגוי, צלוחית של שבקרקעיתו היין על □קילוח
 ענבים על שנפל יי״נ — כו. אסור וכ׳ סתם הגר״יצ אבל למכרו מותר דט״ט אמרנו וכבר אוסרו ישראל שבצלוחית היין עב הטפה

 גרוגרות על יי״נ נפל ואסורות, דטי כטבוקעות להנטל וקרובים מעוקצם מטולטלים היו אם ובירוש׳ אסורות, מבוקעות היו ידיחם,
 היין עמד אם ודאי שרי, שעורי' על משמע דמין, כמבוקעות צירייהו אגב אסורין חיטין על נפל כן. נט״ל היין דביבשים ס־חרין

עליהם
אשכול נחל

ועלה ישראל של יינו במים מוזג שגוי איירי ושס ע״ב, נ״ס נקרא, וכוסו מכבר בכלי שהי׳ כיון ד״א ע״י נגיעה מקרי לא זה
א״בה רש״י כ׳ פרקן ובסוף בשחי׳ רק ולסד א״בה ומוריק מוזג לישנא לסד חוס׳ כמ״ש לשוכוח ב׳ שס ובפרש״י לך, נך מ׳ אמר(ר

והכיר בסבורין אוריק לרש״י פ״ר וסוף י״ג סי׳ ס׳ דף בר״אש וכך בשחי׳ מ׳ אסור רש״י ל׳ מביא ל״ס בת״ד אבל יין, שהוא הכיר אש
 א״בה שאינו כר״אש הבין שרבנו ול רש״י בשס זה לשון הביא בח״ד אבל נגע שמא כחוב לא ברש״י ומ״בה בשחי׳ אסיר יין שהוא

 ושביעיח ע״ז ה ממק״למ. סביח להעביר או כלי אל מכלי להוריק ס״ב, ד נ״זע״ב. חוס׳ ג בס׳. נ״ס. א .145 לעיל וכח״ש
 בקדושח השכר לאכול וצריכין שביעיח בפירות ששכרן שביעית בפירות ת׳ עושין לסמרין קנסו נמי בשביעית ו נ״ד. דמי׳, חיפסין

 מותר, שכרו ירק לי ולקט דינר לך הי בשביעית לפועל האומר אבל אגריהו דנפיש סמרין אלא קנסו לא אבל הבעור, לענין וכן ס׳
 בהו, מזבלי דלמא אמר, לא ולבדרינהו ליקלינהו תקלה, לידי דאתו בדרינהו, אמר לא ז אגריהו. נפיש דלא כיון פ״ס, שביעית

 לאסר נחנס ואס אסור, צ״ל ט נ״ו. קדושין ח קברא. ואייתי גנבן אינש דאמרי מלתא מוכס דלא אמר, לא בעיניהן ולרברינהו
 צ״ל טן ע״א. טו ס״ה. יד מ״ט. יג ס״ה. יב ערוך. עברה פי׳ חפלה ס״ג, יא .117 י ד׳. וסולין נ״ד ע״ז עתוס׳ מוחרין

 אס אף פי׳ יד נטל. כשר יין דדמי דמיו ליקס מותר עדיין נגע שלא ראה אס הגוי, ונחרצה פסק הגוי ומשך שמדד שאסר רף
 הרמב״ס. נגד ראב״ד וכ״ד ההיתר דמי אלא שקיל לא והכא כ .137 ולעיל ע״ד יט בכלי. שמתעכב יי״נ משהו יח חסלה. פסק
 גוי של צלוסית שנתמלא מיירי סבור לאי נציק ולמ״ד נצוק ע״י גוי כל לכלי כשישפך נאסר במשפך שנשאר שהטפה כב ע״ב. כא
 קל״ב טש״ך שבו יין במשהו אוסר ישראל לצלוסיח הטפה וכשבא ליי״נ חמש חסובר שנשאר הטפה והוי המשפך בשולי שפסס עד

 ס״ל ורשב״ג איירי גמור ביי״נ למכור דאוסר דרשב״ג ות״ק יינס סתס נתערב אי סכמיס דפליגי חצינו לא בס־גין כג י״ס. ס״ק
 ס״ל שרבנו תראה 137 כשחעין אבל גמור(. ניי״נ אף סביות )ובתערובת סיי״נ בתערובת אנא כיתי׳ ל״פ ובגח׳ יחכר בזה אף

 עח״ח כה י״ג. בכורות כד אסור. סוץמדחי לחכור שאסרו כ״ש לי״הח הנאה בהולכת התירו ולא ח״ט דף אר״א דפליגי סכמי׳
 התיר לא עהי״ט( לרחב״ס )וכן שלרי״ף ער״ן כו גוי. קונה במשיכה בין בכסף בין לרב שקילו ד״ה כאן חוס׳ וכך ומתנה דזכי׳ פ״א

 אסורי׳ לסי׳ מאגי׳ על ח׳ ס״ה, כן אסור. האסור חן נהנה שאין אף בסתם אבל האסור דחי חוכר אינו לו במפרש אלא רשנ״ג
וחלי׳
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 בפני שלא לגרים ולובוניה ולאופייה למטחניה רבה שרי יי״נ עליהן שנפל וחיטי .א יין טעם בהן וטועטין בלעי שעות כמה עליהם
 וקטח חטין כשהיו אבל הוא, ישראל פת אטרי הוי ישראל בפני ובין הוי ואי גוי, פת ובין דלא למובן ישראל ליתי דלא ישראל,

 דלא כיון לישראל יובן דלטא לגוי יטכר לא כלאים חוט בו שאבד בגד ב אטרו וה״נ לישראל; מובן דלטא לגוי, למכור התיר לא
 אולינן אוטעטא רובא בתר אסור דבשאר אע״ג ד רבותא ואמרו ג. להכשיל שלא החטירו גוים קוני׳ דרוב אע״ג הכלאים, ניכר

 לחוד חד כל נטי דב״בח אע״ג מבטלו, תערובת ל״ל בא, טינים תערובת ע״י אסורו דעקר כיון ל״ב כלאים חוט בטל, מעט ואסור
 נפשי׳ באפי דאסר וחוט קפיר. ואטעמא תורה אסרה בשול דרך ב״בח שאני נ״ט, ליכא אי דבטל וקיי״לן אוסרו ותערובת שרי
 והא בטל. ובלא״ה ה בצפורתא ומשני ברוב, וליבטל ופריך ידלק, בשק ופ״ח נויר משער האורג תמורה סוף כדאי׳ ברוב בטל
 החמירו ולא מדעתו שלא בתלוש הורע לו נתערב שכבר הב״ע בטל? פחות הא ימעט אחר מטין רובע בו שיש סאה כל ו דאי׳

 —־ . . . ח בירוש׳ והכין ז לי׳ דניחא זריעה כ״כ תזרע לא רב׳ זריעה אלא ל״א דתורה רובע בו אין אם לזריעה לאסרו
 אביי להם, א׳ דטעם בעינבי חדתא חטרא י, בנ״ט ד״ה בעינבי עתיקא חטרא ט בנ״ט של״בט במשהו במינו וטבל יי״נ ^£1

 שמא והאי אזלינן, שמא בתר במשהו, ט״בט דאמרי וטבל יי״נ דגבי בנ״ט, אמר ורבא אזלינן, טעטא בתר במשהו אמר
 בנ״ט, אמר אביי יב דשערי וחטירא דחיטי חטירא או יא היתר וחד אסור חד דשכרא וחלא דחמרא חלא לחוד, שמא והאי להוד
 חטירא והאי והאי טקרי חלא והאי והאי אולינן, שמא בתר במשהו א׳ רבא לחוד, טעטא והאי לחוד טעטא והאי אזלינן טעם בתר

 שבו כלי לאויר כשמגיע היין דרך חלא, לגו חטרא וריח, בטעם לא גם ליין בשמא דמי דלא בנ״ט, ד״ה חטרא לגו חלא מקרי.
 א' רבא מ״בט והו״ל אזלינן ריחיה בתר חלא חטרא, וטעמי׳ חלא ריחיה דעתה כיון במשהו, א' אביי החומץ, ריח מקבל חומץ
 כל אמרו למה יג בערלה דתנן להו דקשי' איכא טבש״ט. והו״ל אולינן, טעטא בתר חמרא חטרא וטעטא חלא דריחיה בנ״ט

 כדי בו ויש חטים של עיסה לתוך שנפל ערלה או תרומה של חטים של שאור כיצד בט״בט, להחמיר, והטדמע והמתבל המחמץ
 לא הוי דלא אע״ג א׳ טין ועיסה שאור אלמא ק״א בו אין אם אוסר ט״ט לחמץ כדי בו אין ואם טק״א, ביותר אפי׳ אוסר לחמץ

 אזלינן שמא בתר רבא דאטר והא יד. ט״בט הוי כשאור כולה להחמיץ שסופה הואיל עיסה שאני טעמא? חד ולא שמא הד
 בכל ודשיל״ט וכ״כ ותרומה בערלה כגון לט״בט גדול שעור שנתנו והיכא ויי״ג כטבל בט״בט רבנן דאחטרו היכא היינו בט״בט,

 קרי גופא דרבא אזלינן טעטא בתר ודאי בטיל, ברובא ט״בט אסורין בשאר אמרינן דכי להקל, לא אבל שמא, בתר אזיל אלה
 גוי 1ט תיהא בת — טבשא״ט. קרי שזה הטעם שאין וכל טו בס׳ אטעטא למיקם דליכא ומ״בט כד׳ בטעמא ט״בט באסורין
 בכולהו והלכה מלתא לאו ריחא א׳ רבא טלתא, ריחא אסור אמר אביי לגוי ישראל ש״י, ביין להריח יכול כלומר ש״ד, לישראל

 דנטל קרנא טלאכת הי׳ וזה בקנקני׳ לי׳ תהי יד כדא׳ תיהא מקרי לפוטי׳ ודמעייל טפוטי׳ אינש דמפיק זיקא רבותא פי׳ כרבא.
 הנקב על פניהם וטניחין חבית במגופת שנוקבין נקב תיהא ובת יח, זוזי לי' ויהיבי דחטרא באטברא תהי דהוי דטוכח בטלה שכר

 ומכנים נקוב דד ובאמצעיתו ארוך זכוכית של חלול קנה הוא תיהא בת הוסיף ור״ח לא. אם החמיץ אם ויודעין היין ריח ושואפין
 אלא יין טעם טועם ואין פיו אל כלל נוגע ואינו בדד ויוצא ומקלח היין הקנה ושואב בפיו אחד וראשו בחבית קנה של ראשו
 שבפיו שהרוח דכיון גוי, בכח ארוקי מוריק דהוי ול״ל בפיו נוגע היין דאין שרי לכ״ע לישראל גוי הלכך היין מן היוצא קיטור

 זה ובכח נינהו, צרורות שנער וחמור שצנף דסוס ככוחו חשיב לא נזקין לענין דאף יט בב״ק כדאי׳ דמי ממש ככוחו לאו מעלהו
 דפרשו ואיכא כ. בפיו אלא באפו הנאתו דרך מריח שאינו כיון מלתא, לאו דריחא לרבא שרי נמי לגוי וישראל יי״נ, נעשה לא

 מריח דליתהני אע״ג וצ״ל באפו, כדרכו בו וטריחין בנקב שתוחבין קטן קנה תיהא ובת לבדוק חבית במגופת כא נקב תיהא
בה. לן לית לריחא עביד דלא ביין כב בפ״ק כדאי׳ אסור ודאי דע״ז בשמים

 מ״בט הכלל זה בנ״ט, ביין ומים במים יין היתר, של במים שנפלו לע״ו שנתנסכו מים פי׳ במים ומים ביין, יין כג בכ״ש אוסר יי״נ ^0
 שיש כה דבטשפך לן ול״נ בם׳. ס״ייג אבל במשהו לע״ז שנתנסך יין דוקא כד דאטרי טרבותא איכא בנ״ט. ושא״ט בטשהו

כו ם' פ׳ כמה יש והרי א׳ טפה משום אסור ישראל של צלוחית ומדד וחור גוי של צלוחית לתוך שמדד א׳ טפה יין עכבת בו
ובתוספתא

אשכול נחל
 ורש״י כאן חוס׳ ד צ״ה. מילין חוס׳ ו. גמ׳.3 סס ב מע״לע. כ׳ קנ״ד וס״ך רסנ״א, וכ״כ א עסג״א. הספרים בג׳ וחלי׳

 נחערב דאס דס״ל להלנה חרוצא האי ליחא לרמב״ס אבל בטיל, ולא הסק דמיסה ־מסיב בשק צפיר צורח סטסה ה ל״ד. המורה
 אסור לערב וכן אסיר א׳ מטה אפי׳ כלאי׳ לזרוע במתכון אס ז״ל: ח פ״ג. יבמות חום׳ ז פ״ב. כלאי׳ ו ל״ב. הסיט מלא חוט
 פ״ב ערמב״ס לזורעה ונמלך ולאכלה לטמנה טנתו היחה המעירבח התבואה סהכניס בשעה מכנס, דרך כשצחערב איירי אלא

 מד יב ויי״נ. בטבל נמי ומיירי יא סמוח. וב׳ טעמיס ב׳ סהס ס״ו, י ע״ב. ע״ג ט השטוח. לבאר הארכתי ר״נ ובמשנת דכלאי'
 פ״ב. יג הוא. סמא מד אי לרבא קרינן מ״במ נמי בק״א, לשער רבנן בי׳ דאממרו דתרומה דמ״במ דמולין ומד דתרומה או דטבל

 ובממת דשיל״מ, דהוי טעמא אשי וא״ר בטיל דלא לעיסתה ומלה תבלין ששאלה האשה ל״ז דביצה הא נימא ובהכי הרמב״ן כ״כ יד
 הוי א׳ ושס א׳ טעס העיסה לכל סבסיף כיון אבל וטעס, בשס שוה לא עיסה לגבי ותבלין ומלמ במ״במ, אלא סייך אין דשיל״מ
 ב״ב ין היין. נחמחץ לא אס להריח החבית במגופת נקב ע״ב ס״ו טד וק״ב. צ״ח ס״ך וכ״כ צ״ז, חולין טו .90 לעיל וע׳ חב״מ

 להתקיים ראוי איזה יין באוצרות מריח ק״ה, כתובות יח הוא. אוריין בר אס ינסהו חשל דרך נאחר ושס סבו, בקנקן יריח כ״ב
 נקב דרך יי״נ ריח בפיו לשאוב מותר ק״ח ובסי׳ הפוסקי׳ כל כ״כ כ י״ח. יט שכרו. לו ונוחנין מיד ימכרו להתקלקל והקרוב

 בחעוטרת אסרינן י״ב דבדך זה למלוק הכריח והפוסקי׳ ככ״ופ. לא אסור מוטס דרך בהדי׳ ומשמע הוא טוב אס לידע שבחבית
 בי׳ מזי ג׳, עב״ב פרש״י, כא נהנה. דאינו פיו דרך אלא שרי דלא צ״ל וע״כ אסיר, ריח בא״הנ אלחא מריח מתהני דקא בורר

 דקיטור נהנה דאינו מיתר תיהא ובת להריח, א״הנ3 אסור לריח עביד דלא דאפי׳ סס כ׳ חוס׳ אבל י״ב כב בקוע. פרס״י חיוהא
ד. פ״ה ועתי״ט ״ס3לרמ הנאה3 אך ואסור כו ע״ב. כה גאון. דעת סזה משמע ק׳ 145 ע׳ ר״ת כד ע״ג. כג בחוטמו. נכנס היין

פ״מ 20*



נסך. יין הר׳ האשכול, ספר 156
 בטשחו אוסרת יי״ג של שטפה מפני אסרוהו לחבית והחזירו מכוס *שטעם או לפיו יי״ג והעלה בטניקת שקדח גוי א ובתוספתא

 יי״ג, יינם לסתם קורא מבילתין ובכולא . . ב אתי׳ דכולא למיטר ודחיקא בכ״ש, אוסר טטגעו אלא נאסר שלא אע"פי אלטא
 לשר ובתשו׳ ד. יינות חלוקי גבי טלתא האי נטי חשיב ולא ג אס*ר נטי שכרו כיי״ג חמור דס״ייג דאסורא ביון אטרינן וה״ג
 בם' בטל ע״ו בטיב יודעים שאינם שלנו מגיים ס"ייג וי״א ה, )חסר( באלף אפי' בטל ואינו א״בה לע״ז מטנו שניסך יי״ג שלו׳

 לא זה חלוק ו לעיל כתבנו כ׳ ,יודעי׳ אינם בזמננו אבל במשהו, אסרו בע״ו ואדוקין בקיאין שהיו ואמוראי' התנאי׳ בימי ודוקא
 אלא אסור שאינו שאמרו במקום אבל במינו, בטיל לא שנתנסך כיין בהנאה שאסרו בס"ייג דוקא ומסתבר הגמרא. טפי נתברר
 כל אפי׳ עמודיה נפיש דלא לביר קטן מצדצור יי״ג המערה אר״יו ר"יצ אתא כי בם׳. ובטל אכילה אסורי כשאר אסורו בשתי'

 אלף שהכשר אע״ג בקלוח כשר ליין מקנקן או מחבית יי״ג נפל אם פי׳ לא, עמודיה דנפיש חבית אבל בטל, ראשון ראשון היום
 דנפל מתני' ומפרק דהיתר? רב ביין משהו אסור נפל אפי׳ משמע בכ״ש אוסר יי״ג אמרה סתטא דמתני׳ ופריך נאסר, יותר ם׳

 מעט מעט שנפל היתרא לגוי אסורא אבל כולה נאסר' דאסורא א׳ מפה על שנפלה כשר יין מלאה חבית דאפי' אסור, לגו היתר
 לא ואי ז ברובו ט"בט תורה ממ״ש יותר אקילו דלא האסור על מרובה שההיתר ומן כל בטל דהאי לן חזי בטל, ראשון ראשון

 היתר לגו אסור בנפל אקילו במשהו לאסור דהחטירו במ"בט ודוקא אסור, בטיפין קטן טצרצור האסיר נפל אפי׳ היתר רוב נשתייר
 בין אסורין שאר ככל בנ״ט שעורא היתר ביין דאסורא מיא או דהיתר בטיא דאסורא יין אבל תורה, אדין ואקמו ח מעט מעט

פריך ובגט׳ אסורא. לגו התירא אפי׳ מותר נ״ט וכשאינו דאו/ דט"כע אוסרו טעם כשנתן מעט מעט בין בפ"א, האסור שנפל
כדמסיק והיינו בטל התירא בגו אמורא אבל אסורא בגו דהתירא חטרא דנפל ומשני בכ״ש, אוסר יי״נ תנן בטל ר״ר דאמר אחא

 לא, ומשני בנ״ט וקתני דהתירא מיא בגו דאסורא חמ*א דנפל לאו מאי בנ"ט במים יין מדתנן פריך והדר קטן, מצרצור שנפל
 בקושטא הא בנ״ט, וקתני דהתירא מיא בגו דאסירא חטרא דנפל לאו מאי ט״פ ט לך קשי׳ ואי אסירא. לגו התירא דנפל

לגו התירא בין חלוק אין ודאי דקתני, בנ״ט במים יין דהאי כיון פריך הכי בנ״ט? אסור בטבשא״ט אסורין דבכל בנ"ט קאמר
יין האי ומשני איירי גונא בתרי נמי ביין יין רישא ה״ג בנ״ט, של״בט הכלל זה כדתנן בג״ט דשניהם התירא בגו לאסורא אסורא

במים
אשכול נחל

 ג׳ קמשיב נ דף ד אסיר. נמי בטיי״נ מסיק אסיר שכרו ביי״נ עמו לעשיח ס״ב בדף כונסו ג ל״ב. מ״במ דס״ל כר״י ב פ״מ. א
 .153 ו שפ״ב. סי׳ הישר נר בס שנו לפסק לראי׳ ר״ת הניא זו חשו׳ ה בעול. לעמן מלוק משיב ולא לס״יינ גמור יי״נ נץ מליקין

 יעלה דאיך היחר, רוב דנשתייר נמי היינו ר״ר מעע מעע להיחר אסיר נפל קטן מצרצור וכ׳ שסחס אע״ג רמנ״ס ד׳ שכן ונ״ל ז
 עד אחרינן סאה ונטל סאה דבנחן דרבנן משאינין קל לע״ז שנחנסך גמור מיי״נ שם דבר שרמב׳יס דאו׳ ממור אסור שיהא ע״הד

 המוסר כשנפל בד״א בנ״ט, ביין שנסערבו מיס הרמב״ס כ׳ ואמ״כ בסוגי; סוס׳ שהקשה הקושיוס כל בזה יסישבו פ״ב, עיבמוס רובו
 דרמב״ס טעס׳ שנוסן אע״ג ס׳ צריך שאין פרושו בטל, ראשון ראשון קטן ומצלצול לההיסר האסור נפל אס אבל האסור, המשקה לסוך
 דביין אלא כרמנ״ס הגמ' בפי׳ ס״ל נמי ורבנו לרמב״ס( אסיר כנא״פ האס־ר מן יש לבסוף אי באמס )ואפשר דרבנן ט״כע ס״ל

 לדידי׳ דבא״מ מלוקא האי ליסא ולרבנו איסר, אינו בנ״ט אפי׳ קטן מצרציר האסיר דנפל הקולא נמי לרמב״ס בשא״מ דהיינו במיס
 יין כגון מ א" ב אפי׳ הסירא לגי אסירא גדול קלומ דהייני לבור ממביס נפל אס לרמנ״ס טו״ז מ״ש ודע מדאור׳. ט״כע בכה״כ

 בנ״ט ביין שנסערבו מיס כ׳ הרמב״ס הס, סימה דברי גדול, קלימ באין אלא בא״מ נ״ט שעור אסמר ולא בטל, אינו מיס לסוך
 עכ״ל קטן מצלציל בא אם בטל ר״ר להיחר אסיר נפל אבל האסור, לסיך המוסר המשקה כשנפל בד״א מינו, בשאינו מין שהן מפני

 ברישא אבל עעס( שניסן זמן )כל אסיר גדיל ובקליס מיחר קטן בקלומ היסר לגו באסור אלא לגדול קטן קלומ בין ממלק דלא משמע
 בהדי׳ ומסני׳ בנ״ט, אינו אס אף יבטל לא שא״מ דין למדש ע״ד יעלה ואיך בנ״ט. ששעולו וכ' ממלק לא אסירא לגו הסירא
 רוב או ס׳ נשסייר לא אי אפי׳ בטל ר״ר משיס מחיר דרמב״ס שס״ל ולמ״ח הגילה לבאר וראיתי בנ״ט. במיס ויין ביין מיס אמרה
 בצדס, וחשובתס בהנאה. אלא התירו לא דלרמב״ס פרשו לכך כן, ל״מ קליס באסורים דאפי׳ בסוגין חוס׳ מקושי׳ ולהצילו התיר

למה דעתו כך כ״מ בהלכה גס ואלו וימכר, בשחי׳ אסור כ׳ וכו׳ ס״יינ נתערב כ״ט ובה׳ בטל, סחס הרמב״ס כ׳ כ״מ שבהלכה
הראב״ד קושי׳ קשי׳ דאכחי אלא הקושי', כל מיושבות ולפמ״ש בשתי׳ שמותר שהבינו משמע נמי וב״מ טו״ז ומש״ך עתה עד אמר

 פי״ב, רמב״ס וכ״פ התירא לגו אסירא נמי והתם במשהו, אוסרת יי״נ של שטיפה מפני וכו׳ במניקת שקדח גוי לעיל רבנו שהביא ממה
הר״ן נמ״ש ונ״ל א׳? טפה נגד ס׳ אין וכי בהיתר, ס׳ כשיש אלא התירא לגו אסירא שרינן דלא הוס׳ לשטח גס זו וקושי׳ ה״טו
אלא ומעורב כנפול רואין אנו אין זה בכלי לערות דרך שאין כיון טפה, טפה אלא מוציא שאינו קטן מכלי יין שמערה קטן צרציר

 אומרין אין ע״י לירד היין שסיף כיו; מהן לערות הוא שדרך כלים בשאר משא״כ בטיל, קמא קמא אמרינן מש״ה כבר שירד מה
 ולפעמים יין כלי שהם ומשפך במניקת סברתי, להרמיב אני ואומר עכ״ל כבר כמעירב משבינן ולהתערב ליפל העימד שכל בטל ר״ר

 להוציא שא״א קטן צרצור אבל אוסרת, טפה אפי׳ בטל ר״ר אמרינן לא באלו עמדיה, ונפיש הרבה יין ע״י מכניסין או מוציאין
 בב״ש מצאתי ושוב אמר, ישוב הנה עד ראיתי שנא מאד לי וצר בטל. ר״ר אמרו בזה טפין, אלא מוציא שאינו הרבה בו ולהכניס

 במניקת משא״כ בטל, ר״ר אמרינן מש״ה בפ״א הכל נפל כאלו הוי לא להכי לפסוק בידו טיפין טיפין מצרציר מערה בשלמא שכ׳
 א׳ מטפה שמבית לתוספת׳ יענה מה כי ;ודומק בב״א. נפל כאלו והוי למנוע יכול ואין למביח הכל נופל מלמצוץ שפסק מיד

 גדולה מביס אפי׳ אסור משהו אפי׳ במקומו האסיר אס לכך עליו הבא מן משוב במקומו העומד שדבר הר״ן וכ׳ ח א־סרח.
 ראי׳ ומביא נ״ט כדי בב״א נפל אא״כ מבטלו ההיתר עליו בא ואסיר במקומו כשהיתר אבל דיי״ג מומרא משוס עליו שנופלת

 באו ואמ״כ במקוה כשרי׳ מיס חמלה היו ואלו הראשוני׳ שהם מפני א״המ פוסלין בחמלה שאובין מיס רביעית פ״ב ממקואות
 אביק גבי מ״י פ״ו מקואות מצינו מיהו ג״ל, דוקא בסוף בין בחמלה בין ואמרו ע״ז פליגי דמכמיס וצ״ע בג״ל, אלא ל״פ שאובין

כקושי׳ ט רמוק. זה דמיון וגס ,פסיל לאו ואס כשר לאביק יגיע שלא עד רניעיח האמבטי מקבלת אס למכמיס ס״ל פבמרמץ

 תום׳
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 והטיס ב אינו כאלו ההיתר רואין מים של קיתון שם ונפל לבור שנטל יי״נ אר״יו רבין א. אסורא לגו התירא בנפל נטי במים
 מין מצא מים של קתון לבסוף נפל אבל תחלה מים של קיתון שנפל אלא ל״ש דר״יו משמי׳ יהוד׳ בר ור״ש ומבטלין, עליו רבין
 דר״יו משטי׳ כן אטר נטי רשב״י בתרא דללישנא לבסוף מים של קיתון נפל אפי׳ כרבין דהלכתא ג למעלה וכתבנו ונעור. א״ט
 דפסקו טעטיהו לן וחזי ה בתחילה מים קיתון דנפל דבעינן ופסקו מחמירין ויש ד הטקיל אחר הולכין סופרי׳ בשל ועוד

 איכא ז. נינהו רבים א״ב כותיה דס״ל משמע עלי׳ פליגי ולא דר״יו משמי׳ הכי אמרו ורשב״י דרבין כיון מיהו . . ו כחוקי׳
 מים של קיתון שם ונפל לבור שנפל יי״נ אר״יו רבין טדאטר בטל ר״ר קטן מצרצור בנפל אר"יו כר״יצ הלכתא לית דאמרי מרבותא

 טצינא לא ובענ״ד ח חמרא מבטל לא חטרא אבל חמרא מבטלי טיא דוקא אלמא אותו, מבטלין ומים אינו כאלו ההיתר רואין
 .ט גדול מכלי בקלוח במערה איירי ורבין טיפין, טיפין קטן מצרצור בנפל אלא בטל ר״ר אמרן לא דודאי אר״יו אר״יצ רבין דפליג
 מבטלו, וא״ט שאינו כמי א״ט סלק דאטרינן במים יתבטל יי״ג מעט אח״כ יתערב שאם מים קיתון חביות בכל ליתן טובה ועצה
 וערבן ומוגן חולין של וא׳ תרומה של א׳ כוסות ב׳ אר״יו — י. לכתחילה אסור מבטלין שאין כן לעשות אסור נתערב שכבר אחר אבל
 טעם לבטל כדי בטים שיהא בעינן דודאי גרידא, ברוב לאו רבין האי ומבטלין, רבין המים ושאר אינו כאלו ההיתר את רואין ו״בו

 תרומה יהיכת לא כה״ג דבתערובת ידענא אפי׳ בט״בט נתערב׳ אי תרומה, של דינה דכך היין, מן יותר פעמים לם׳ קרוב ,זיין
 שבשעור מותר ם׳ דאיכא כגון נ״ט, ליכא ואי בנ״ט תלוי הכל בשא״ט נתערבה אבל לבטלה, ק״א שעור בעינן לעולם יא טעמא

 לגבי ההיתר מן ק״א דליכא דחולין יין ע״י לבטל א״א במ״בט שנתערבו כוסות בב׳ והכא יב, המאכלים ברוב האסור כח כלה זה
 שיש לן חזי לא ואנן תרומה. של יין כח שמבטל שידענו כ״ב שעור עכ״פ או תרומה לגבי ס׳ יש כוסות שבב׳ במים אבל אסור,

 ששפך משמע וערבן שטזגן ולשון הן דשוות משמע כוסות ב׳ אמר סתטא שהרי תרומה של מיין יותר מים פעמים ס׳ כוסות בב׳
 על חד יג פירות בהמוכר כדאמרינן אלא היין מן יותר פעמים שלשים מים ליתן מזיגה דרך ואין מזיגה דרך מים בהם

 בזה דדי וטעמא בוי״ו, ונתבטל הו׳ החלק תרומת של והיין מים חלקים ששה כוסות ב׳ בתערובת איכא והשתא מים. חלקי תלתא
 כיון אלא מבטלים מים חלקי וי״ו דוקא דלאו לן וחזי במים. לשבח טעם נותן ואינו היין נפגם שעורא בהאי רבנן דידעי לבטל

 טעם בהם שיש שמרים התם כדאי׳ בשתי׳ ומותר פוגמו מסתמא דחטרא, חד על מים ג׳ שהוא מזיגה מכדי יותר מים בו שנתערב
 אסורין אלו — מים. חלקי בוי״ו אלא במים יי״נ לבטל שלא להחמיר יש ולמעשה יד הוא בעלמא דקיוהא בפ״הג מ״ע אין יין

 מדמי חוץ לגוי כולו ימכר רשב״ג א״בה כולו לבור שנפל יי״ג תקנתא תני הכי בתר ובטתני׳ וכו׳ טו וע״ו נסך יין בכ״ש ואוסרין
 יינם סתם חבית, אותה מדמי חוץ יטכר גמור מיי״ג אפי׳ טו בחבית חבית תקנה, לו אין ביין שנתערב גמור יי״נ וטםיק שבו, יי״נ

 שתערובותיהן במשהו אוסרים שאין וב״ח כ״ב כערלה א״הג בשאר טכ״ש למימר ואיכא שבו. אסור מדמי חוץ ימכר ביין יין אפי׳
יו לי״הט האסור הנאת דמי ויוליך התערובת למכור ויי״ג בע״ו אחרינא תקנתא נטי ואיכא שבהן. האסור מדמי חוץ למכור מותר

ואיכא
אשכול נחל

 בעינן התירא לגו אסורא דבאמת אע״ג א ס׳. לעולם דצריך כתום׳ ס״ל דבא״מ לשעתו רבנו הקשה כך ס׳ דבעינן לשעתם חוס׳
 באסורא ואלו בנ״ע, בשא״מ אס*רא לגו בהתירא במשהו דבמ״במ היכא אלא לאשמועינן בעי דלא בהכי איירי לא מתני׳ ס׳, כמי
 המיס. לי׳ תהני ולא האסור מיין במשהו היין נאסר נאמר ולא ב קען. מצרצור בנפל בעל ר״ר נמי במ״במ לפעמים התירא לגו

 שהיין כאן דוקא ח״ל תענ״נ אמרינן דלא מזה ראי׳ להביא דאין 72 לעיל רבנו כ׳ וכבר היתר יין רוב דאיכא ד עעמו. 72 דף ג
 חדאור׳. בו דסענ״נ בב״בת כמו בשול בדרך אלא כן אמרינן דלא מעעס או תענ״נ ל״א בלת דבלת מעעס או במשהו אלא נאסר לא
 ופרשו אסיר באסור הגדילו מיס קיתון שם ונפל לבור שנפל יי״נ לקמן אמר דתזקי׳ דר״יו, רבי׳ ו ורמב״ס. ק״ז בת״ד ראב״ד ה

 הגדילו אינו, כאלו ההיתר רואין אמרינן לא בהיתר האסור יין מעורב הי׳ כבר המיס שנפלו שבשעה היינו באסור הגדילו החום׳
 אבל כתזקי׳. דפסק דרמב״ם וה״ע מותר, בס'ף נפלו אפי׳ ור״יו מותר, האסיר נפל ואת״כ בתתלה מיס של קיתון שנפל בהיתר
 ראי׳ מזה אין תיס׳ לפי׳ אבל וק״ת ק׳ ותולין כ״ג במנתות והוא רואין דקיי״לן לבסיף מיס נפלו אפי׳ ורבין כר״יו דקיי״לן כ׳ הר״אש

 כבר היין אס אלא היתר אין לתזקי׳ דס״ל לפרש״י אבל רואין דאמרינן להיתר האסיר קדס לא אס מודה נמי דתזקי׳ די״ל חזקי׳ נגד
 דעת ח ב״ש. וכ״כ ז כתזקי׳. הלכתא דלית רואין אמרינן דוכתי דבהני כיון י״ל שפיר א״כ רואין אמרינן דלא והיינו במיס נחבעל

כמה בו יש שבבור ידוע שדבר בעל, ר״ר לרבין דל״ל מוכית ק״ז בת״ד הראב״ד אבל ט ור״ן. כר״אש ורבנו וראב״ד, ורש״י חום׳
אי מיס, של קיתון דנפל ועעמא עעמו, מבעל מיס של קיתון שהרי הוא מועע נו שנפל אסיר ויין כשר מיין שלמים קיתונית וכמה

 מהך הרמב״ס על בהשגתו כמ״ש בעל ר״ר ס״ל דלא עעמו עקר מיהו מאד. קען מכלי שנפל אף שבבור היין כל איסר הכי לאו
 דנפלה עעמא יהבה הוי לא במינה בשלא התערובת הי׳ אס ר״ל יא ו׳. ס״ק קל״ז ש״ך וכ״כ י .156 לעיל כמ״ש דארגדמיס

ע״ז. שאינן צירות באלף שעבדוה צורה נתערב אם ע״ד טו .147 ע׳ יד צ״ו. ב״ב יג פ״ב. ערלה ע׳ יב ס'. בה שיש בקופה
וכ״מ קל״ד רמ״א בעל. בתרי תד תשובות שאין קטנות תביות אבל זו לתקנה צריכין תשיבות משוס בעלו׳ דלא גדולות תביות דוקא טז

 מירוש׳ ראי׳ ומייתי בכ״ש כבלת ביבש אוסר תשוב דבר ליכא אפי׳ דבע״ז תולק הר״ן אבל במשנה ומרש״י תנא הא ד״ה ע״ר בתום׳
 כמ״ש להתכבד ראוי׳ שתהא התנה ולא ע״ז בשר תתיכת סתס דנ׳ דעכו״ס פ״ז מרמב״ס נ׳ וכן מאומה. בידך לא ׳דכ

 עפר״ת רשב״א כ׳ וכן ליבש ובלול לת בין בהס תלק לא ותרומה וכ״כ כערלה בס׳ בעליס שאינם דברי׳ בשאר וכן .דמא״אס בפע״ו
 בעינן ביי״נ שכ׳ בקל״ד הרמ״א על תמה ופר״ת תשיבי. בדלא אף ויי״נ בע״ז התמירו ושמא כ׳ ע״ב בזבתי׳ תוס׳ גס ק״י, ר״ס

 שלא שנתערבה ע״ז גבי ק״מ מסי׳ נ׳ ולי אר״ל אפי׳ ל״ב ביבש דיבש ס״ל חמ״ז בסי׳ ובתמץ בעלי וקענות דפתותות וסתומות גדולות
 קבלה דברי יי״נ שס זבתיס תיס׳ שכתבו מסברא מקיל יי״נ לענין דוקא ואפשר בעיל. דלא דס״ל לא או תשובה צירה הי׳ בין חלק
 אתר׳ תקנה לרמב״ס מ״ע, ע״ז ין תקני. דאור׳ כעין אמרי׳ בס״יינ אפי׳ נ׳ ע״ב ל׳ מפסתי׳ אבל וכו׳• באורייתא אסורא כ׳ ולא

ע״ז ה״ע דעכו״ס פ״ז הרמב״ס מ״ש לי ניתא ובהכי לי״המ ומשליכו האסיר דמי ולוקח לגוי ימכל שכתב ספ״ג( חי״ע )כמ״ש היא
שנתערבה
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 .א״הנ בשאר ולא דמיה שתופסת ובע״ז בשביעי׳ ויק מהני לא לי״הט מעות ולהשליך למכור התקנה דאמרי א מרבותא ואיכא

 לי״המ ומשליך א׳ חבית דמי נוטל גויס, לפועליו משקה וא׳ א׳ מכל לעשות רצה או לבד וחבית חבית בל מוכר אי ויי״ג בע״ז לכך
 שבו, יי״נ חבית מדמי חוץ טמנו ונוטל לגוי ביחד הכל למכור צריך זו בתקנה ירצה לא ואם ב אדם שימצאה שא״א למקום או

 חטיר דאסורו לס״ייג להו דמדמינן ג לישראל ויטכרנה יחזיר שגוי לטיחש לן דלית היכא שנתערבו א״הנ בכל מהני זו ותקנה
 קתני דלא דאמר הא ר״א ... ה וא״הג שבמנין דבר לי׳ אית תרתי תנא האי בסוגין משני תקתנא האי ומשום ד ובמשהו
 לענין מיהו ל״ב אכילה לענין דתערובותיהן דנהי כלל בטלי דלא לטימר בהו שייך דלא משום במשהו בפסח וחמץ נבלה חתיכת
 חלוקא, האי לן חזי ולא כלל, בטלי ולא א״בה נטי תערובותיהן דמתני׳ הני אבל הדטים, כל וליטל למכרם ומותר בטלי ודאי הנאה

)חסר(. ו נמי אכילה לענין הנאה לענין בטל חמץ דאי

ערובין. הלכו׳
 וטותר ר״הי ט״הת לכרטלית או לר״הר ד׳ טרוח ונפרץ מחיצות מג׳ מבוי פי׳ ימעט, אמה טב' למעלה גבוה שהוא מבוי ג. ם

 היכר ע״י והתירו בר״הר, ולטלטל להוציא למטעי דלא היכי כי לר״הי ... ח בתוכו לטלטל אסרו וחכמי׳ ז בו לטלטל

 רהקי
אשכול נחל

 סתימת בכתה הבשר תן חתיכה או כוסות, בכתה ע״ז כוס נתערב אס וכן לי״המ הכל יוליך נוי של צירות באלף שנתערבה
 סבית אותה דתי שיוליך ע״י בהנייה מותרין החביות בין יי״נ סבית נתערבה דמא"אס בפי״ו (כסר הלא לי״הת הכל יוליך לתה וקשה

 .144 לעיל וע׳ תקרא מ״הת לוקה דחא"אס פי״א כ׳ שרתב״ס ליתא קבלה שדברי ביי״נ דוקא לס״ת ות׳ לגוי הכל כשיתכור לי״הת
 לחכור תקנה שנתערבה ע״ז גבי נקע דלא והא התלת. ליס א׳ להשליך לרמב״ס תקנה אין לגוי תוכר כשאינו הדבר ברור לפ״ז אבל
 ועתוס׳ בגת׳ המוזכר רק להעתיק הרמב״ס ודרך הכי, דינא נתי בע״ז דודאי אע״ג יי״נ סבית גבי אלא נזכר לא דבגת' משוס לגוי

 ורשב״ס הראב״ד והמתירין ערלה, סיף ור״ש ת״ע בע״ז ור״אש פ״א יבתות תיס׳ א ע״ב. מ״ע וע״ז ידלקו כולן ד״ה ע״ב זבחים
אס כרשב״ג קיי״לן דלא בגת׳ דאי׳ כיון פרושו ד פ״א. ויבמות מ״ע ע״ז תוס׳ ג ה״י. דע״ז פ״ז כ״ת כ״כ ב סק״י. ועש״ך
לתכור היכר אין בתבשיל האסור נתערב אי דאור׳ א״הנ בשאר ה״ה למיתר ואיכא בסביות, סבית דוקא אנא ביין גמור יי״נ נתערב

למכור שרי ביין יין דאפי׳ מדמינן יינס לסתם א״הנ כל רבנו כ׳ לכך ביבש, יבש בתערובות אלא מהני זו תקנה ואין אסור, מדמי סוץ
לסתם א״הנ כל ראשונים דעת שכן הצלתיס כל ס״פ ר״ן וכ״כ לשרוך( מסתיר )רמ״א יו״ד סעי׳ תס״ז א״ס בש״ע וכ״פ וכו', חוץ
 כגון תורה כדין נתבעל לא אס נתי שייך דרשב״ג דחקנה והוסיף שבמשהו. מס״יינ יותר אסורין לכל סמור מצינו שלא מדמינן יינס
 לתכרו מותר ערלה בקליפי שצבעו בגד אפי׳ להכי וכו׳ חוץ ימכר כרשב״ג דקיי״לן כיון דמסיק דערלה רפ״ג תירוש׳ וראיתו רוב שאין
 עלי׳ סתכינן ואנן ימכר רשב״ג קאתר מ״הת נתבעל נא אפי׳ אלתא לישראל, וימכרנו יסזור שגוי למיס: ליכא אי הצביעה מדמי חוץ

 רשב״ג מודה אי׳ מכילחין סוף דבירוש׳ למכור אסור בהיתר נ״ע דאסור היכא ולענ״ד בקצור. עכ״ל אסורין בשאר וכן בס״יינ
 למכור הסביות בין בסבית לרשב״ג סכמיס מודיס אחר בון ור׳ בתבשיל( לשבס נ״ע שהיין )כיון אסור שהוא לתבשיל ביין לסכתיס

 לחכמים; רשב״ג מודה או לרשב״ג סכתיס מודין אתמר אי ידעין היינן לא מלתא הא איתאמרת דלא עד ר״ז אתר יי״נ, תדמי חוץ
 נ״ע אי מכירה התיר לא רשב״ג דאף נשמע מזה עכ״ל. עלה ואקשי מילה דשמע כאינש עצתו עשה אלא ר״ז הוי ידע יודן א״ר

 שצבעו בגד למכור שתותר מרשב״ג ראי׳ דערלה בירושל׳ סגי ר׳ דמייתי והא בסד. סד ביבש וה״ה נ״ב שמדאור׳ כיון בהיתר לשבס
 הא איתאמרת דלא עד ל״ז כדאחר לתבשיל ביין רשב״ג דמודה עדיין שמע דנא אפשר מ״הת, נתבעל דלא אע״ג ערלה בקליפי
 אסורות בנ״ע יש אס מבוקעות ענביס על שנפל יי״נ ל״ב ה׳ דמא״אס פי״ו הרתב״ס מ״ש בזה ניסא וכו׳. ידעין הוינן לא נזלתא

 וכ״כ מכירה מהני לא עעמא דיהיב היכא רשב״ג דמודה מפורש דבירוש׳ משוס הקודחת, בהלכה כתו ימכרו כתב ולא בהנאה
 דמתני׳ סיפא משוס רבנו ת׳ נזה ל״ב, נתי ר״ל נבלה סתיכת קיי״לן באמת דהא למעועי ד״ה תוס׳ קושי׳ לי׳ דקשי׳ נ״ל ה המפרש.

 חרתי בהן שיש אף אורסא אגב נאשתועינן יי״נ אצל שבמנין ודבר הנאה אסירי הני כל ברישא נקע להכי דיתכר תקנתא דתני
 בעליס דאין נמי לאשחועינן לא אי למתני תנא קפיד לא לסוד סדושא האי משוס מיהו יי״נ כתו דימכר דסיפס הקנתא מהני לגריעוחא

 הש״ס קאתר שפיר ולהכי דסועה( רפ״ע עתי״ע צ״ו בסולין נבלה של חתיכה נשנית לא דאכתי בעל דלא לאשתועינן נחי דנקע )ובב״ס
לענין סדוש בו שאין כיון סשיב לא בחשהו וסתץ בעליס, שאין ערלה בחס׳ תני דכבר תני לא בפסח סתץ לענין וככרות פרך אגוזי

פריך תאי ביבש יבש אף במשהו סחץ דס״ל לרשב״א כ״ופ, קושי׳ בזה מיושב׳ סשוב. דבר שאינו כיון הוא דכ״ש דסיפא מכירה דין
ל״ג סח־ן ודאי ור״ן לרמב״ס הקשה ועוד ל״ב, משהו אפי׳ סשוב דבר צריך אין בסתץ בפסח, סחץ לענין ב״הב של ככרות ליתני

ליתני ביבש, אף ל״ב במשהו דסחץ דידעינן נהי פריך, דהכי ניסא, ולמ״ש ככרות? לתיתני שייך ולח (דשיל״מ מ׳ משהו אפי׳ ביבש
 ידעינן דכבר כיון ומשני בחכירה? תקנה לו יש נחי שנתערב כחמץ וא״הנ שבחנין דבר אפי׳ לאשתועינן דחתני׳ סיפא משוס ככרות

 לרמב״ם ז הכי. דמתרץ ראב״ד על ר״ן השיג כך ו לסוד. דסיפס סדושא חשיס לחתני לי׳ איכפת לא ול״ב, שבתנין דבר שככרות
 שע״י קורה, ע״י והתירו בו לעלעל אסרו וסכמיס דשבת, פי״ז פעור, מר״ה לתוכו והזורק ככרחנית פעור מקוס מ״הת חסיצית ג׳
 מ״הח ר״הי הוי כמחיצה דהוי בלסי מתוקן ואס פעור, מר״ה לתוכו וזורק גמור ר״הי אינו ומ״מ בר״ה, לסלופי אתי ולא היכר יש

 הר״ר ומ״ש ולחי. מסיצות ב׳ שיש במבוי פרשו י״ב דדף והאי דאור׳, ר״הי מסיצית ג׳ ולר״הפ סייב, לתוכו הזורק י״ב דף כדאי׳
 פעור, מקום מ״הת ג״מ לרמב״ס מיהו דוקא. לאו דזה קצ״ב ס״וי כ׳ ע״ב ה׳ מתוס׳ וכ״ח הלמ׳י־מ הוי דמהני וקורה לסי יהונתן

 יהיד׳ ולר׳ מהלמ״ת, זה י״ל מ״הת ר״הי דהוי ולחי מחיצות בב׳ הפיסקי׳ ולשאר הוא; הלמ״ת ר״הי לעשיהו נחי דמהני הא י״ל ודאי
 להוציאו או מ״הת ר״הי לשווי' מחיצות בב׳ וחהני מחיצה נמי קורה אמוראי לכמה ועי״ל ע״ב ה׳ בחהרש״א ח״כ שוב בקורה אף

 תמנו להוציא וכן כבכרמלית, אסיר נחי אתוח ד׳ בתוכו דלעלעל לר״הי, מתוכו ולהוציא צ״ל ח .תניח ד״ה ע״ב ס׳ חוס׳ כמ״ש ר״ה מדין
לר״סי
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 אטה, מב' יותר גבוה אינו המבוי א הלל ואם לכרמלית, או לר״הר שפתוח במקום למעלה מבוי כותלי על שמניח טפח רוחב קורה
 גובה אמה מל דיותר הקורה, שישפיל ע״י גבהו למעט צריך הקורה עד הקרקע מן מל יותר גבוה החלל ואם וו, קורה ע״י מתקנו

 משום דקורה כיון טהני לא מאליו קורה נעשה שאם המבוי, להתיר הקורה שיניח לכוון וצריך הכירא, הוי ולא עין שלטה לא
 רחב המבוי פתח ואם כדלקמן, טפחים יו״ד של בלחי המבוי מתקן בעי ואי ב, כדלקמן מאליו• העומד ללחי דמי ולא הבירא,

וי״ו בת אטה בערובין השנויות האמות וכל הפתח. בצורת מתקנו או פתחו למעט צריך אלא קורה או לחי טהני לא אמות מיו״ד
ואי בעוצבות, משערין פסולה, מל גבוה כגץ חוטרא יוצא שמעוצבות במקום עוצבות, ולפעמים שוחקות מודרין ולפעמים טפחים

המבוי פתח אם ד. אצבע חצי עוצבת על יתרה שוחקת ואמה ... ג פ' אמות ד׳ במשכו שאין מבוי כגון חומרא, שוחקות
שטניה ע״י המבוי גובה למעט יוכל כדאטרן הקורה שישפיל ע״י המבוי גובה למעט רצה לא אם .ה תקין א״צ טפחי׳ מד׳ פחות

 דקיי״לן טל יותר זה מטפח גבוה יהי' לא למעלה שהקורה כדי טפח ועובי׳ טפח רוחב קורה או קרקע הקורה כנגד בארץ למטה
 ע״י שיפחת חיישינן לא בקורה טעמי׳ קרקע, ע״י ולא גבהו למעט יוכל קורה ע״י דוקא נ' הגר״יצ ומדברי ו דאביי רבי׳ יוסף כר

 המבוי בגובה אין ואם ז. מתמעט רבים שדורסין טפח גבוה קרקע רואות עינינו דהא חיישינן לכ״ע בעפר אבל רגלים דריסת
 בהא ט׳ בל די אמר רבי' דר״י אע״ג כאביי, ט׳ ליו"ד החלל להשלים ה רחבו ע"פ המבוי אורך תוך אמות ל חוקק ט/ יו״ד

 אמר גופא דל׳י ותו ר״י טתרצא דחיקא בשנויי אביי, לי׳ דאקשי ברייתות דהני כלומר הגר״יצ, ב״ב כותי׳ דסוגי׳ כאביי הלכחא
 יוכל אין ואם ... יא דכהני שטעתתא וטהני י ... לי׳ איתעקר גמרי׳ וצ׳ל ט אמות בל מבוי משך טר״ה ש״ט לקמן

פחות משוך הוא אם רהבו, ע״פ משוך רביעי ככותל פם המבוי פתח על שיש מבוי טדופני הבולט לחי ... יב י״ט להעמיק

אשכול נחל
 ערובין רש״י מיהו ט/ שבח ע׳ אחרת לכרחליח להוציא מוחר הקנו כשלא קצת משמע ר״הי(, דמ״הת כיון לר״הר )ומכ״ש לר״הי

 אבל צ״א דף וכן לנרמלית וכ״ש האסור למקום פרוץ מקרי לדירה הוקף שלא מסאחי׳ יותר לקרפף נפרץ מצר כ׳ לקולא ד״ה כ״ד
 עב״י לכרמלית נפרץ ממצר וכן לכרמליח חקרפף לעלעל מותר ע״ב ס״ז וערובין בזו, וב׳ בזו אמות ב׳ לעלעל מותר כ׳ ק״ל שבח

 אבל מע״ש עליו סמכו שלא אע״פי מותר בשבת זו למי ומצאו כלל למי שס הי׳ לא )אס למי דהוי דקיי״לן ט״ו ב ג׳. א שע״ד.
 מחיצה, משוס שהוא למי שאני מע״ש(, עליו סמכו לא אי מהני לא מאליו, שנעשה זה למי ומצאו בשבח, שנשבר אמר למי שס הי׳ אס

 אמלחרא מאי פלוגחא דבגח׳ משוס עעמס ונ׳ אמלתרא ע״י חכ׳ למעלה הכשר הביאו לא הרי״ף וכן רבנו ורשב״א. ר״אש וכ״כ
 ובחמ״דריש ר״א, ובי"־ שס״ג רשב״א בשס ב״י כ״כ ד בשומקות. משערין ה׳, ג באלו. בקיאין לא ואכן דארזא פסקי או קיני אי

 ובא מב׳ גבוה רי״ף ז״ל ז ה׳. ו מג׳. פמוח דוקא לרמב״ס וראב״ד, כר״אש י״ב ה הוא. וע״ס עפח על אצבע מצי כ׳ ערובין
 הקורה כך בעפח די שלמעלה וכשס מעלה, של כהיכר מעה של והיכר היכר משוס דקורה טפח רמבה בקורה מיעעו למעטו,
 מבורן וע״י משעור למעלה המונח הקורה חמת ומחברו למעלה הקורה שנותן הרי״ף שכונת ורז״ה ר"אש והבינו עפח, שלמטה

 נא ורבנו עפח, ברוחב הקרקע שמגביה למעה הוא החקון אלא אביי, סליג הוי לא זה שבחקון עליו והשיגו השעור, תוך מונח
 בקורה, ממעעו דנקע והא שלמעלה, כהיכר בע׳ שלמעה היכר דבריו כמשמעות למעה המלל שממעע רי״ף דעת אלא כן פי׳

 מזינן דהא ר״י חודה עפח בעפר אבל פליגי, בקורה ס״ל יפחת, שמא בגזרה ואביי ר״י דפליגי דאמרי׳ אע״ג לא, בעפר קמ״ל
 דדי הוא, דט״ס משתמע ראי׳ ובלא ד״א, על ד״א ברי״ף דל״ג נראה מזה ח רי״ף. ד׳ יהונתן הר״ר שהבין נ״ל וכך דנחמעע

 גובה שיהי׳ כדי רחבו כל על אורך ד״א לחקוק צריך ודאי יותר ד״אאו שרוחבו נמצא אם אמנס ד״א. ואורך ד״ע ברוחב למבוי
 הוי לא, ואי ה׳ כדאי׳ מרחבו יותר ארכו יהי׳ שחבוי דבעינן מדוקדק אינו בלא״ה שלפנינו שברי״ף ד״א על ד״א והאי י״ט. מחיצות

 שכח ר״א ס״ט בפסחי׳ זה לשון י חוס׳. הרגישו כבר י׳ דף ט ד״א. מ׳ באורך אין אס וה״ה וכו׳, פסיס ב׳ וצריך כחצר
 זכר לא בד״ט ר״י שאמר בשעה לומר רצה ורבנו למודי׳ לי׳ איעקר ג׳ ושס מ״א, נדרי׳ תלמודו ושכח שחלה בר״י חצינו וכך חלמודו

 יוסף ורב בגח׳ כאן וח״ש בד״ע, שדי חשב לכך וכו׳ חד״ח פחות הבולע לחי מר״ה בסוגין אביי ומ״ש י׳ דף לקחן הונא ר׳ דברי
 לשנויי חצי בד״ע שדי דר״י דס״ד למאי אחרה גח׳ אלא הכי, משני גופא ר״י לא וכו׳ לחי מחורת לאפוקי ור״י זוית בקרן לה דפתח

 דאחר בהא י׳ לקמן אביי לי׳ דאדכר למאי באחת אבל כן, השיב ר״י דלאו גת׳ מלשון נ׳ וכן הדחק, ע״פי דאביי הוכחה ולפרוק
 ע״ב ח׳ דף הוא יא כמוהו. ורבים ר״ה גבי כה״ג ע״ב נ״ו ע״ז ור״אש ועתוס׳ בי׳ הדר גופא דר״י חזינן וכו׳, החושך לחי ר״ה

 פליג דרבא ואע״ג חמיצה משוס קירה דס״ל לא, ד״א באלכסון, מניח מד״א פחות קצר א׳ וצדו ארוך א׳ שצדו חבוי כהני דאמרי
 להניח חהני לא שבד״א ועעחס פליג, לא חלוקס בעקר אבל היכר הוי לא ובאלכסון היכר ח׳ קורה דס״ל מעעמא היינו

 זה דבנדון בדי׳א, חבוי חשך ס״ל נחי דכהני מוכח מזה ה״ו, סיף ירושלמי מפרשי וכ״פ עצמו בפני חבוי הס שד״א באלכסון
 משמעות כך צ״הפ מהני אבל וקירה לחי מהני דלא צ״ל אולי מסר יב ד׳. בעינן למי ח׳ לאפוקי דש״ס פרוקא שייך לא

 והמגיד הי״ט, פע״ו הרמב״ם כת״ש יו״ד גיבה צריך שעושה צ״הפ י״ע אינן חבוי שחחיצת אף ופשיע פי״ז. כרמב״ס כ״ו שס״ג ש״ע
 .מחיצות אין עצמו למבוי ר״ל חיו״ד, פחות חמיצה שאין עעית( הוא המגיד, לעדות כרמב״ס, שרשב״א ב״י )ומ״ש חולק שרשב״א הביא

 פעור, מקוס אלא ר״הי אינו שח״הת אף לעלעל ח׳ התירו קורה וע״י ר״הי ולא פעור מקום ח״הת ג״ח לרחב״ס אזלי, לשעתיהו ונ'
 של פ׳ מקים שהתירו וכמו בפי״ד הרחב״ס כמ״ש כרמלית קראו וחכמים מ״הח פ׳ מקים נמי י״ע גבוה שחין דע״ד מקים וה״ה
 ראויות, חמיצות אין דלשניהן מ״הח ר״הי מקרי לא וזה דזה צ״הפ, ע״י מ״פ שהוא חי״ע פחות חבוי התירו ה״נ קורה, ע״י ג״מ
 ר״הי, הוי מחיצות בג׳ דבלא׳ה משוס ה״ע קורה והיתר מ״הת ר״הי מ״ש אלא קורה תקנח ע״י חכמים התירו לא לרשנ״א אבל
 ולכאורה ר״הי. לי׳ חשוי לא מיו״ד פחות מחיצוחיו דג׳ מ״הת ר״הי אינו דעדיין כיון צ״הפ אהני לא גובה חי״ט פחות למבוי א״כ
 ע״ו כל אבל יו״ד חלל ד״א ולאביי ד״ע בו חוקק אם די ה׳ בדף לר״י יו״ד גבוה ואין כ׳ למשל שארוך מנוי דקיי״לן לרמב״ס ראי׳

גובה, מי״ע פחותי׳ אמצעי דופן ובפרט הראשונות מד״א לבר המחוצות כל ולפ״ז מיו״ד סחות מניחם הראשונות ד״א אחרי אחות
 ואמאי
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 אלא לחי טשום נדון אינו טבוי טשך שעור ד״א בו יש ואם ד״א, שהוא מבוי טשך שעור בו שאין לפי לחי׳ משום נדון טד״א

 א, ד״א של הפם בצד ולא גיסא באידך ומעמידו אחר, לחי צריך לכן לחי, בלא עומד מבוי של ופתחו מבוי, כותלי כשאר נדון
 פחות או אמות ח׳ המבוי פתוח ואי ב. קטא מפותי׳ פורתא בי׳ מבצר או פורתא בי' ומטפי קטא ההוא בהדי׳ לי׳ טוקי נטי אי

 להקל. דרבנן ס' ד, נינהו הדדי כי שטא חיישת ואי . . ג אחר לחי א״צ אמות, ד׳ ארכו הפתח ומקצר מדופנו הבולט ולחי מזה
 אמרת אי אף ח״ק וי״ל ה? מותר כעומד פרוץ קיי״לן הא מפסל לא נינהו הדדי כי ודאי אפי׳ דרבנן ס' קאטר מאי קשי׳ ואי

 שרינן ט״ט ו. מצומצמות ד״א ולעומד שוחקות ד״א דפרוץ דהני לחוש שיש אלא אמות ד׳ א׳ לכל שיש כלומר נינהו כהדדי
 עבדי' אבל ללחי, עבדי׳ לא אי דוקא לחי, אין המבוי טדופני הבולט ד״א דאמרי׳ הא רבותא ואמרו לקולא. דרבנן ם׳ משום
 שם יש אם ור״א דר״א משמי׳ אתמר ז ראשו וכלפי מצדו שנפרץ מבוי הגר״יצ וז״ל מבוי. כותל מתורת אפקי׳ דהא כשר ללחי

 הפרצה אם הפתח, לצד ד׳ פס נשאר לא ואם ט, מקרי פתח אכתי פתוח אמות דיו״ד אמות, עשר עד פרצה מתיר ח ד' פס
 רא הכי אמר נטי יהושע דר׳ ברי׳ ור״ה יו״ד עד מתיר דרב משמי׳ חנן דרב כיון דם״ל לן חזי י. מותר אינו ג׳ מותר, מג׳ פחות
 ד״ט היא אפי׳ פרצה בהאי רבים בקעי אי מיהו הלכתא. הכי ודאי יב יו״ד פרצה מתיר ד׳ פם אמרי סתמא נטי ור״א ור״א
 דירי׳ ולחי קורה ובטלי קטא פתחא להו בטיל רבים פרצה בהאי ונפקא דעיילי כיון וטעמא עקום, מבוי מהאי כדטוכח פסול

 זמן כל מותר זה בצד העומד על מרובה הפרוץ ואין טיו״ד יותר הפרצה ואין יג רבים בה בקעי לא אי אבל רביעי', שברוח
 בד״ט פוסל בראשו אי׳ ובגט׳ הפתח, אצל ממש בראשו הפרצה אי מידי כ׳ לא הגר״יצ ד׳. פם המבוי לפתח סמוך שנשאר

 טו אינשי עבדי לא זוית בקרן דפתחא בד״ט זוית בקרן כשנפרץ אלא הוא פתחא דהתם ממש רביעית ברוח בראשו לא יד ומסיק
... ט! האי לקטן הגר״יצ וטדטייתי

 כמבוי
אשכול נחל

 נזה שנתקשה ראיתי זמן אסר רבנן. אקילו הוא פ׳ מקים דמ״הת כיון צ״ל וע״כ המבוי, בסיף מסיצות לו אין הא כשר ואמאי
 מדי, יותר גבוה הקרקע המבוי תוך אבל י׳ בגובה המסיצות ודאי ר״הר באויר למבוי שאוץ מיירי ד״א סוקק דהאי וכ׳ העוזר באבן
 דופן נגד שלמטה ואע״ג בפנים אף יו״ד גיבה מסיצית שיראו ד״א בפנים סוקק אס די לכך י׳ גבוה מסיצית אין בפנים לעומד ע״כ

 פסות המבוי כל אם בצ״הפ הרמב״ס מתיר זה באופן י״ל ומעתה י׳. גבוהו׳ המסיצות כל שמסוץ כיון לן איכפת לא י׳ הוי לא אמצעי
 ומקצר הפס על כמוסיף שנראה היכר הוי דלא א מודי׳. כ״הפ אולי ובזה יו״ד גבוהות נראות ר״הר באויר שמבסוץ מבפנים, מיו״ד
 בעומד ניחר נפיש עימד אי נפשך מה צ״ל: ג ללסי. מעמידו אלא הפס על מוסיף שאינו הכירא יש בזה כי ב המבוי. פתס

 הבולט ד לסי. משוס נדון ד״א הבולט פס במשך שאין כיון נפיש, פרוץ ואי אמות( מעשר יותר פרצה שאין )כ״ז הפרוץ על מרובה
 בתום׳. זה כעין לסי, מכלל ויצא ד״א העומד ואעפ״כ מרובה, פרוץ א״כ ו ט״ז. דף ה ד״א. נמי והפרוץ לסי, משוס נדון ואין ד״א

 לפתס סמוך נשתייר וא״כ הלסי או הקורה מונס ששס הפתס לצד ד׳ פס הפרצה שבו הכותל מן נשתייר אס ח ו׳. ה׳, דף גמ׳ ז
 ד׳. כדמסיק הלכתא מסיצות שעור ועקר היכל של פחסו על לה מסמך ב׳ דף ט ד״א. בעינן בחאלתו דרוקא בסוף, מבוי שעור

 בספריהם. כתיב הי׳ שנא נ׳ מפוסקי׳ אבל ו׳, דף הונא כרב יו״ד עד הפרצה מותר גדודי נשתייר אס דוקא כ׳ שלפנינו ברי״ף
 ולא ר״ל יב ע״ב. ה׳ יא כלקמן. בד׳ פיסל זוית דבקרן מבוי בראש במזרס וב׳ בדרום ב׳ כגון פוסל טפסים ב׳ אף לפעמים י

 גדודי דנשארו היכא וכ״ש בו לעבור רבים דרך ואין בטיט מקולקל או מטונף למקום שפרוץ יג גדודי. בדאית הונא רב כדדסיק
 מעומד מרובה פרוץ הפרצה ע״י אס או זוית בקרן אנא פוסל אינו בראשו הצד מן בד״ט דפיסל לר״ה אפי׳ יד הפרצה. במקום
 משנה קודם שמביא דינא, צ״ל טז תיס׳. פתס שפיר מקרי צ״הפ דהיינו ומזוזות משקוף שם תקן אם אבל פרצה והוי טו תום׳.

 בק״ז הפרצה אין ואס בק״ז, פסול ד״ט שפרצה כאן להביא הוצרך לא אינשי, עבדי לא בק״ז דפתסא פחס מקרי לא זוית דקרן ב׳
 בה רבים שיבקעו סיישינן דלא בראשו יו״ד בפרצת קולא יש וגס ע״ב, יו״ד וכדמוכס כמ״ש הצד מן כמו עשר עד מותר בראשו אף

 דרך ילכו מסתמא הצד מן אבל המבוי, פתס דרך ילכו ודאי בכך, הלוכס מקצרין שאין בפרצה ילכו דמ״הת המבוי, פתס ומבטלים
 אנא להתיר אין להכי בקעי לא אס היינו מפסל, לא בד׳ מבוי הכשר שעור נשאר אס ה׳ וערש״י ע״ב י׳ כדאי׳ שמקצרין כיון פרצה

 בקעי אי אף יו״ד פרצה פסיל דלס כסצר דינה שמא שס״ה במג״א מסופק הצד מן הפרצה אס שלנו ובעיירות מקולקל, הדרך אס
 ס׳ דאין כיון ר״ה אין בז״הז כ׳ וסיעתי׳ דטור כנל, נראה ולא ריבוא, ס׳ היינו רבים בקעי די״ל שס״ג ס״ס ועמג״א ס/ דף רבים,
 פאות פרצה אוסר אין במבוי דאף מסיק העוזר אבן אבל ר׳ בקעי ללא בקעי בין שס״ה חסלקין ואעפ״כ יוס בכל בוקעין ריבוא

שהעומד זמן כל פ׳ הרבה אפי׳ מיו״ד ת פא פרצה אוסר אין שכנגדו מצד צ״הפ לו יש אבל בלאי מתוקן שכנגדו צד אי אלא מי׳
ביו״ד, פרצתו נמי דמבוי כיון ממצר מבוי ע״ב ה׳ למד האיך דאלת״ה במבוי, ה״נ מגרע לא רביס בקעי בסצר כמו טעמו מרובה

 בד', אסור ה ר" ל מפולש סצר וה״נ צדדים, מב׳ במפולש אנא ר׳ בקעי אי בד׳ נאסר דלא צ״ל ע״כ ר׳, בקעי אי בד׳ פרצתו הלא
שפתוא במקום גפופין שלמעלה לר״ה, מפולש שאינו מ׳ היינו איסר, אינו ד׳ פרצתו ר׳ שבקעי אף באצר ג׳, שס״ה, בש״ע ודאי׳

ומסיק במפולש. תלוי הכל אלא צ״ד ודף י״א מתוס׳ סלוק שאין ראיות ומייתי סצר. לאמצע בכלה מותר נמי במבוי והתם למבוי,
 יש אס אבל שני׳, ונא רבנן שרי פתסא דסד ר׳ בבקעי אוסרת ד׳ פרצת מצדו אי שס״ה( וש״ע ש״ס איירי )ובהכי בלסי שמותר מבוי
 בד'• איסר צדדים מב׳ נפרץ אבל מיו״ד, ביותר אנא אוסרות אינן כמה אפי׳ אסר בצדו פרצה אז ד׳, מצד כמסיצה שהוא צ״הפ
 זו מר״ה ר׳ דדרסי שני בכותל דנפרץ אע״ג אשמעינן אצר היתר רב לי׳ אמר ד״ה ס׳ דבדף כן משמע מרש״י אף בסצר מ״ש הנה

 לר״ה מפולש סצר סי״ר ש״א בע״הק רשב״א וכ״כ המבוי דרך אלא לר״ה מפילש נפרץ אינו שסצר לאיריי ומבוי, סנר דרך זו לר״ה
 פרצת בענין אבל גדודין, לו שים מיירי ר״הי וי״ב בזו נכנסין שרביס אצר פרש״י ע״ב כ״ב ולקמן מפולש כמבוי א׳ מצד צ״הפ צריך
 בקעי התם ומפרק כמפולש, דינו בד׳ שאף עקום ממבוי ו׳ בדף נשמע בד׳ ר׳ בקעי דאסרינן הא טעמא בתר זיל כנלענ״ד, מבוי
או במפולש המבוי מכניסת חר״ה רבים דרך או עקום מבוי כאן אס ל״כנ, הדין מן לבוא ודי לקצה, מקצה לדרוך שדרכם רבים

בעקום
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 אחר. טצד וקורה ולחי א׳, מצד בצ״הפ אלא ניתר לא לר״הר צדדי׳ מב׳ ומפולש כמפולש תורתו כרב קיי״לן א עקום במבוי
 צדדים, טב׳ הפלוש ונראה כפלוש דעקיטותו כיון מסתבר הכי קורה, או לחי ראשיו ובב׳ צ״הפ עושה בעקטומיתו רבותא ואמרו

 הוא ר״ה פתח. לכל ולחי עקיטותיו בשני צ״הפ עושה צדדים מב׳ העקום ואם מזה ולא זה מצד לא ייראה שלא לסתמו צריך
 ריבוא ס׳ שצריכין ג כ׳ והגאון ב מקורה ואינו לשער משער לפחות מפולש או כולו ומפולש אמה י״ו ורחבו בקעי שרבים מקום

 בדלתות אלא טערבין אין גטור ור״ה בו. שרויין שישראל בוטן ר״ה מדבר ד בשבת כדאי׳ מדבר דדגלי דומי׳ שם טצויינים
 ומבוי . . ו מפולש אפי׳ דלת וא"צ מכאן קורה או ולחי מכאן צ״הפ עושה לר״ה מפולשות מבואות אבל ה בלילה נעולות
 טי״ו פחות שהוא אלא נעולות, דלתות וצריך ר״ה גופי׳ הוא הכי דאי אטה, י״ו רחב עצמו שמבוי איירי לא דאטרן לר״הר מפולש
 וק״ט מכאן קורה או מכאן ולחי מכאן לחי עושה ר״ה צידי מב׳ ז חצרות ב׳ לו שהיו מי יהוד׳ ר׳ אמר ע״כ יתר דתני׳ אטה,
 וט״ט ח, ושליש אטה טי״ג יותר רחב כשאינו אלא התיר לא גופא ור״י בכך, ר״הר מערבין אין ח׳ לו ואמרו באמצע ונותן ונושא
משום עלי׳ חייבין בלילה נעולות דלתותי׳ אלמלא ירושלים דאר״יו מערבא לא בדלתות אפי׳ ודייקינן בכך, ר״ה מערבין אין השיבו
לי׳ דפשיטא אלמא מערבין, אין חכמים ואמרו טי״ו בפחות דאיירי יהוד׳ דר׳ להא לי׳ מדמי ט״ט י״ו, רחב דירושלים אע״ג ר״הר,

 דרך הולך גמור דר״ה כיון וה״ט טי״ו, פחות שהרוחב אף חצרות דב׳ בהאי ד.״נ נעולות שאין דלתות מהני לא שלירושלי׳ כשם
 בפ״ק והכין בלילה נעולות בדלתות אלא ניתר ואינו טי״ו פחות רחבו נתמעט אי אף ר״ה עצמו המבוי לשער, משער לארכו המבוי
י״ו. שרחבו רבים דרך לעמודים שחוץ כיון י״ו, לעמוד עמוד בין שאין אע״ג ר״הר הוי תשמישי׳ דניחא העמודים בין ט דשבת
עוברי׳ ר״ה שצידי אלא המבוי, אורך דרך עובר שר״ה טתוקמי לא ולחי בצ״הס דניתרין דשמעתין מפולשות מבואות הני לפיכך

לכרטלית מפולש אפי׳ לן וחזי מכאן, קורה או ולחי מכאן צ״הפ עושה לר״ה מפולש מבוי כרב רקיי״לן י. מבוי פתחי על
כדאמר . ,
אשכול נחל

 ואין לר״ה שכנגדו לצד זה מצד לעבור רבים דרך שאין הצד חן פרצה אבל בד', ואוסר רביס בקעי חקרי זה פרצה להאי בעקום
 עקום מבוי דין שייך לא הפ׳ שלרוב שלנו עירות ובפרט חי׳ ביותר אלא זה אוסר לא עקוס כמבוי או כמפולש צורתו
 אמר דין וזה עקום, ומבוי מפולש אלא זה מכלל יוצא ואין מי׳, ביותר פרצתו מצדו ור״א ור״א מנן ורב יהושע ב״ר ר״ה סתמו ולהכי

 הביאו ולא עקוס, מבוי ודין אוסר מי׳ יותר פרצה רק הביאו לא ורמב״ס רי״ף למה לדעת עיני ה׳ האיר ועתה ר״וש. בו שנחלקו
 מר״ה לכנוס רביס שדרך עקום או מפולש במבוי אלא הוי לא רביס בקעי דס״ל כשמש ברור רביס, בקעי אי בד׳ פרצה שאסורה

 שדרך העיר במבואו׳ צ״הפ להס שיש בעירות לפ״ז ממדש. נדפס יעקב גאון נס׳ כדברי מ׳ ושוב לר״ה. אמר מצד ולצאת זה מצד
 במבוי כמו אמר בצד לר״ה זה בצד חר״ה בה לעבור עשויה זו פרצה שאין כיון מי׳, פמות פרצה הצד חן ויש ויוצאין נכנסין רבים

 בלמי מתוקן במבוי התס וכו׳ רבא פחמא שבקי דלמא ולימש ע״ב י׳ דאי׳ והא להקל. יש לדידי ובין העוזר אבן לב׳ בין עקום,
 אוסר ג״ט אפי׳ בראשו אמרו נמי ור״א ור״א תקונו, נתבטל בלמי המתוקן פתה דרך הולכין ואין הפרצה בראשו אי ועוד מיירי,

 אלו פתומות מבואות ד׳ בשס״ד, ממ״ש תשיבני ואל בצ״הפ. המתוקן דרך הולכין הכל בנד״ד לאפוקי פרצה, בהאי כולי דעיילי ניון
 וכן לר״ה כפחות בעקמימות לו שפתות חבוי אותו הרי לר״ה החיצון חבוי שפתיחת כיון לר״ה נוטה מהס א׳ של עקום ואין לאלו

 דהתס דחי לא לר״ה? מפולש והאתרון אתרי׳ לחבואו׳ עקוס ע״י מוליך זו פרצה בו שיש המבוי וא״כ חבוי לאותו הפתוס מבוי כל
 וחאן לר״ה אתרון חבוי של פיתתא באידך וליפק הראשון מבוי בפחת ר״ה מהאי רביס לעיולי מתתלה עשויות עקומות המבואות כל

 פרצה של מר״ה לילך רבים דרך זה אין מצדו נפרץ אבל אלו, מבואות דרך נפיק דחזרת בר״ה וקאי מערב בצד לר״ה לילך דצריך
 גס כמין מבוי דוקא הריטב״א ופי׳ כלוס א״צ ת׳ כמין עקוס במבוי פ׳ דרשב״א נמי ותזינן יעקב, בגאון וכ״כ אחר צד של לר״ה

 לבני להס ומה ראשיו שני לפני ישר ר״ה הרי ת׳ כמין כשהוא אבל מראשיו, לא׳ הסמוך לר״הר לעבור כדי להתעקם רביס שצריכין
 החבוי דרך לעבור לכך דעשוי אחרינן דאנן כיון כותי׳ קיי״לן דלא ונהי וכו'. למבוי לילך הצריכין אלא מעקחין אין ודאי לעקם ר״ה

 עקום חבוי דין אין שלנו בעיירות מחליט דמג״א וכיון עקוס. מבוי נקרא לא לכ״ע לכך עשויה שאינה פרצה מ״מ לר״ה מר״ה
 למדתי דמר ספקא אלים לא חי׳, ביתר אלא פרצה אוסרת שאינה חצר דין להס יש נחי פרצה לענין אי מספק די ס״ק שס״ה ובסי׳
 שבת ב ו׳. דף א חיו״ד. יותר אינה אס תקון צריך דלא פשיטא חרובה עומד עדיין הפ׳ במקום ואס רבותא. להני דפשיטא מאי
 תוס׳ כ״כ ח ע״ב. ו׳ עתוס׳ ז כרשב״א. ולא לר״הר צדדי׳ חב׳ צ״ל ו ו׳. ערובין ה ו׳. דף ד .96 ח״ב ע׳ ג צ״ט. צ״ת ו׳,

 חתיצית ב׳ כשיש מחיר מ״הת אבל ביראות דפסי דומיא אמה בי״ג אלא התיר לא מדרבנן י״ו רחב אפי׳ מתיר תורה דמן אע״ג
 החבוי אס מי״ג פחות בינתים הרוחב אפי׳ אסרו ר״הי הוי לא מחיצות ב׳ של מבוי וסברי עלי׳ דפליגי ורבנן י״ו, רחב באמצע אפי׳

 ואין בתיס". כמצוייר י ז׳. דף ט ר״ה. נעשה גופא איהו החבוי בתוך הולך רבים שדרך שע״י אמה, י״ו של גמור לר״ה מפולש
 המבוי פתחי אצל הדרך עובר אי ל3א גמור, ר״ה נעשה מיג״א פחות רחבו אפי׳ המבוי אורך דרך ר״ה עובר שאס כונתס שכך ס׳

 מבואות הני ר״י בשם שכ׳ וטור כר״אש אמרת דאי לר״ה, מפולש כמבוי אלא כר״ה אינו י״ו רחב אינו והמבוי המבוי תוך ולא
 הוי י״ג ולרבנן בלחי יג״א עד מתיר דר״י חלתא, תלי׳ לחוד ובהא רוחב אמה מי״ג בפחות חיירי בצ״הפ דניתרין לר״ה מפולשים

 דמבואות ברייתא לאוקי חום׳ צריכי הוי לא א״כ המבוי אורך בכל עובר ר״ה שדרך אף ולחי בצ״הפ מתירין רבנן בפתוח אבל ר״הר,
 אמה, י״ג שאינם כיון ר״ה הוי לא נמי לארכן אפי׳ הפתחי׳( על )אלא לארכן עובר ר״ה בשאין בצ״הפ דניתרין לר״הר המפולשים

חהני לא מעשר ולרתביס אתר, מצד ולחי בצ״הפ לת״ק ניתרין דהא מיירי, עשר בפתחם רחבים בשאין דברייתא מבואות דע״כ ותו
יותר המבוי שאין מיירי שע״כ וכיון מיו״ד. יותר בפתח חהני לא צ״הפ אפי׳ כת״ק דס״ל לרב ועוד מחיצות, חג׳ למבוי אפי׳ לחי

 רחב שאינו פיון ולטור לר״אש ר״ה המבוי הוי לא ארכו דרך אפי׳ ארכו דרך הולך ר״ה כשאין לאוקי חוס' צריכי הוו לא ודאי חיו״ד,
7כר״ה נדון אמות מעשר פחית רחבו אפי׳ לשער משער ארכו דרך הולך ור״ה לר״ה, מפולש חבוי כל לחיס' ס״ל ע״כ אלא אחה, י״ג

ז* דשבם עמודי׳ מבין ראי׳ שהביאו מחה מוכח וה״כ י״ו. רחבו אם אלא ר״ה אינו החבוי פחתי אצל עובר ר״ה דרך אס אבל
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 אפי' גונא בכל טותר חצר שיתקנו! עד אסור ומבוי מותר חצר לר״ה כנגדו חצר ונפרצה לחצר במלואו שנפרץ ומבוי .. א כדאמר
 ג כדתנן בי׳ בקעי רבי׳ אפי׳ חצר לגבי הוא דפתחא ב במלואה ואינו מעשר יותר פרצתה שאין זמן כל מבוי פרצת נגד פרצתה

 אסור מבוי אבל ד חצר לגבי הוא פתחא החצר לצד המבוי שבראש פרצה והאי לשבת, ר״הי בזו ויוצאין בזו נכנסין שרבי' חצר
 לצידי כלה המבוי אין וגם החצר פרצת נגד מכוונת אינה המבוי פרצת אם אלא ה למבוי היתר ואין לר״ה, המפולש כמבוי דהוי

 רשות שאין רבים של חצר שיהי׳ ובתנאי המבוי, על שטרחיבי׳ חצר צדדי ב׳ נראו שעדיין ז חצר באמצע כלה אלא ו החצר
 צידי אישתיירו ולא בחצר בתי בני דזטנין טהני לא דיחיד אבל המבוי, על הרחבתו ולקצר הצדדים על בחצר בתים לבנות ליחיד
 כיון מיהו ר״ה, לצד סתום כאלו דהוי למבוי פסלה לא החצר לצד שבמבוי פרצה הללו תנאים ובג׳ המבוי, מן רחבים החצר
 פרושא כך החצר. בני עם מבוי בני שיערבו עד במבוי לטלטל מותר אינו הלכך ח לו האסור למקום לחצר מבוי נפרץ דעדיין
 אלו תנאים בלא י מותר המבוי לחי, משום נדון מבחוץ ונראה מבפנים שוה ט דטסקינן ולמאי דרב. מלתי׳ למסקנא ברירא
 במלואו פרוץ בחללו לעומד נראה שהמבוי שאף למבוי, נטי טהני המבוי רוחב על יתר הצדדי׳ טב׳ יא לחצר שיש גפופי שהני
 שלא אף לעצמו בו לטלטל ומותר לחי טשום למבוי אף ונדון ומכאן מכאן גפופי שיש רואה המבוי בפרצת העומד ט״ט לחי בלא
 . . . יד כותלי בנכנסין כאן לשנויי הו״ט בגט׳ אהדדי דרטי יג ודרב יהודה דרב מימרא תרתי והגי יב. החצר בני עם ערב
טז. מותר גונא בכל כשערבו מותר מבוי דטסיק למאי שאומר ויש טו. איירי גונא בחד קאמר מיני׳ דעדיפי אלא

 גבוה בי' שלר אשפה אבל האשפה תנטל שמא חיישינן יחיד של באשפה יו, לאשפה כלה א׳ וצדו לים כלה א׳ שצדו מבוי
 האי השמיט לכך . . יח כספרים ולא הגר״יצ ג׳ כך לן חזי שרטון, הים יעלה שמא נטי חיישינן ולא מחיצה, הוי יו״ד

כ״ע מקיף אוקיאנוס דים טלתא בהא לעיונא ואיכא יט. לקטן טייתי לא, ודיחיד כמחיצה נדון רבים של דאשפה דהא הלכתא,
וא״י

אשכול נחל

ן—। 1 נגס כלה הרי !
 ק ך | ונראה המצר 1—

י מה ז מפולס. י

 ומצר דלמבוי לר״ה גפופי בלי פרוץ והמבוי המצר צידי אישתיירי ולא בתי בני ז
 אפי׳ דמשמע לעול׳ מותרת מצר למה וקשי׳ נחשבו. א׳ וכגוף אמד רוחב השתא י

 צד כלה אי אף כן שפסק ג׳ בשלטי ומצאנו יחיד, בשל אסור באמת דלמא וי״ל גפופי? לחצר נשארו ונא בתי בני דלמא ליחש יחיד של
 פרצת נגד מכוונת חצר פרצת אס וכן עקום וכמבוי אמד כגוף המבוי עס המצר שדומה אסורה נמי מצר המצר לצידי מבוי של א׳

 המבוי הרי אמד מצד בנה אפי׳ המבוי לענין אבל הצדדים, מב׳ בתי דבני יחיד של במצר מיישינן דלא נ״ל ויותר הכי( קיי״לן )ולא מבוי
 בתי בני דאס מיישינן לא ביחיד ועי״ל במלואו. פרוץ ואינו א׳ מצד נשאר עדיין המצר לענין אבל כמפולש ומימזי המצר לצד כלה

 ע״ב. ז׳ יג במצר. שנעשה למה ימושו ולא כמקדם יטלטלו במבוי דדרי רבים הני אבל מעשיו, ע״י מצר תורת שנתבטל ידע ממילא
ן—। הו״מ שניהם שבין הסתירה ר״ל יד

 ק ך כשאין מותר מבוי דאר״י הא לתרץ
* * כזה: המצר בחלל מבוי כותלי נכנסין

 מזה, לפחות י״ג בין מחלקי לא דתיס׳ אלא אמה, י״ג רוחב פנוי שנשאר דמיירי נתבאר לא שם והרי מי״ו, דבציר אע״ג ר״ה דהוי
 ובסי' אלו, דעות ב' מביא שמ״ה בסי׳ והש״ע כר״אש. דלא וריטב״א רשב״א וכ״כ המבוי לארך עובר ר״ה אס תלוי הכל אלא

 משמע כר״הר, דינו דאל״כ ושליש יג״א רחב כשאינו ת״ש וכ׳ למי, אמר ומצד צ״הפ צריך לר״הר צדדיו מב׳ מפולש מבוי כ׳ שס״ד
 מפולש אס דהול״ל קצר ג״כ הש״ע מיהו שלמות. ממיצותיו ג׳ אפי׳ למי מהני לא מיו״ד יותר פתוח דאפי׳ וליתא מהני, אמה בי״ב

 צריך לר״אש הפתחים אצל עובר ר״ה אפי׳ י״ג רחב הוא ואס מיו״ד פחות אפי׳ דלתות צריך ורשב״א חוס׳ לשטת ר״ה לאורך
 ומדבריהם הוא. ר״ה לאו י״ו עצמו מבוי אין אס המבוי לאורך ר״ה דרך אפי׳ נ׳ רפ״ק ורע״ב ו׳ שבת ורש״י מרמב״ס מיהו דלתות.

 סרטיא ז׳ דף רב כדאמר צ״ל א כשבי״ט. דלא י״ד וכ״כ לכרמלית לא מחש לר״ה כשמפולש אלא ר״ה אינו י״ו רחב מבוי אף למדנו
 ולא ע״ב מ׳ דף וכ״הפ מהרש״ל כדעת ב מכאן. ולמי מכאן צ״הפ עושה מכאן ובקעה מכאן בקעה או מכאן ובקעה מכאן

 ן—। עס; כלה הרי !— מצד למבוי אלא לר״ה להדי׳ מפולש אינו שמצר ט״ז ס״ק לעיל ועימ״ש פ״ו טהרות ג שס. כמהרש״א
— — ע״י נוקמת ה ?״כסרש מצדךין גפופי עדיין למצר אבל לחצר במלואו נפרץ שמבוי ד א׳.
כזה המצר צד עס בשוה עצמו מושך מבוי של א׳ צד דאס ו לר״ה. אמר צדו גס כשנפרץ צ״הפ או למי
 מקרי הפרצה דלגבי׳ מותר לעולם מצר אבל לו האסור למקום במלואו נפרץ והמבוי המצר בני עם מבוי בני ערבו שלא כיון ח

 מתוקן דמבוי כיון המצר בני עם ערבו לא אפי' בו לטלטל י י׳. דף ט ומכאן. מכאן גפופי שנשארו במלואה נפרץ שלא פחח
 כיון המותר מקום א-יסרח אסורה ורגל להפך וכן במבוי לעבור מצר בני שרגילין אע״פי לעצמו מתוקן והחצר בסמוך שמפרש כמו

 המצר בני וכן לר״ה שני מצד לילך שיוכלו המצר דרך לילך א״צ מבוי ובני והחצר המבוי מתוקנים שניהם אס מ״מ ׳שס לבא שרגילה
דלמא חיישינן יחיד דבשל רביס של מצר שיהי׳ בזה אף צריך א׳ תנאי לענ״ד יב ।—। מצר שנפרץ במקום לר״ה לילך יוכלו

-----1 ---- .1----------------- ------------------------------. —־ ,סדןס ןכןפי זה

כזה: יא אלה. על אלה יעברו שלא

מה

 גפופין שיש המבוי בפרצת במוץ לעומד שנראו כיון למבוי גס המצר גפופי שמהני
 עס ערבו לא אפי׳ ומותר כמתוקן אלא במלואו כפרוץ המבוי הוי ולא צדדים מב׳
 מבוי כותלי כשנכנסין ערבו בשלא אסור מבוי שאמר ורב י', ס״ק כמ״ש המצר בני

 למצר הנכנסים מבוי כותלי שמופלגיס נמי ומיירי ע״ב ע׳ בגמ׳ כמדמלק למבוי גפופין רואה אין מבוי בפרצת שהעומד
 ר״ש ביד הי׳ קבלה עתוס׳ טו ע״ב. ט׳ כדאי׳ למבוי גפופי יש כאלו והוי לבוד אמרינן דאל״ה מצר מכותלי טפמיס ג׳

 שערבו כיון רמבה לצידי כלה מבוי או המבוי נגד המצר שפרצת אף ראנ״ד, טז ערבו. ללא ערבו בין הוא שהחלוק
 מתוקן ב׳ וראשו מבוי כשאר סתוס אמד וראשו מ׳, דף ין להתס. מהני דהכא ומחיצות מינא מד להו דמשוי ששת לרב מותר
 חבטלין המיס שאין הול״ל עדיין לשרטון דל״ס לי׳ דפשיטא אף מיהו דערובין, פ״י יט לשרטון. מיישינן שגורסי׳ שלנו יח בלמי.

 שלו קרקע במדרון שעכ״פ או י׳ שעמוקה מתרת שלו גודא מחיצת רק כרמלית היס שהרי ההיתר כל תלוי דבזה היס, מחיצות
מהני. היס דממיצת כאן הול״ל מחיצה, מבטלין מיס שאין ק׳ בשבת שנשנה דין ברי״ף מצאנו שלא וכיון וי״ו! שבת עומק, י״ט בד״א יש

כ״ב
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בקעי אי ר״הי עבדו לא ביד״ש מחיצות אלטא ר״ה לבטל טהני דלא א לקטן ואטרינן ודיגלת פרת ובבל דצור סולטא מקיף וא״י
העשויות המחיצות רואה שאינו ומן כל מיהו ג, ביד״ש למחיצות מבטלי לא רבים בהו בקעי אי אף לן מספקא לא ? ב רבים בהו

אם אף בידי׳א הנעשות מחיצות לאפוקי (ד לה משכחת היכא ר״ה דאל״ה וטבטלי, רבים אתי אמרינן בהני השטח המקיפות ביד״ש
מבוי ה וכו' כהנא רב אמר )חסר(. ומבטלי רבים אתי ולא ר״הי לשוי׳ מהני מאד רחב שהשטח באמצע, לעומד נראו לא

 ואחד זה אחד אמר רבא הקצר, כנגד אלא הקורה מניח אינו ד״א באלכסון, הקורה מניח מד״א פחות קצר, א׳ וצדו ארוך א׳ שצדו
 דטניח הא ר״ב ואמר הכירא, הוי לא ובאלכסון היכר משום קורה דאמר קיי״לן וכרבא הקצר כנגד אלא הקורה מניח אינו זה

אבל ו הקצר כנגד אלא מניחו אינו ד״ה טי׳ יותר באלכסון יש אבל מעשר, יותר באלכסון שאין אלא אטרן לא באלכסון הקורה

צ״הפ
אשכול נחל

 אף וק׳ ו׳ דף שבת יו״ד עמוק תריץ וכן ד״א מתוך י׳ המתלקט חל התם אי׳ דהא ביד״ש מחיצות נמי מהני ודאי ב כ״ב. א
 עולם מימות ונקע דתל תל גבי כ״ב מדף כדמוכח ג רבים. בהו בקעי אי אלא רבנו מספק אינו לכך ר״הי, הוו ביד״ש שנעשה

 ומבעלי רבים אתו ביד״ש מחיצה וכ׳ דבריהם שסתמו אלא שם, תום׳ מסקו וכך העולם, כל מקיף היס ד כפרש״י.* ט״ו ערובין הס
 בקעי רבים הרי שרעון( משוס לא אי מהני לגרסתנו )דאף ליס כלה א׳ שצד ח׳ בדף לסורא אהני מאי קשה דע״ז דר״י, לרבנן אף

 גמ׳3 דאחמר וחריץ תל הני כל וכי וחהני, בו בוקעין דרבים בהדי׳ דאמרי׳ כ״ב בדף המתלקט לתל יענו ומה כסורא גדולה בעיר
 ומחלקי ריבוא ס׳ ליכא השתא דס״ל ור״הפ דטור ל״נ ודאי ריבוא ס' היינו בקעי דרבים שס״ג מג״א ומ״ש איירי? ביד״א בנעשה
 יותר לשטח אלא מהני לא ביד״ש דמחיצוח כתבו לא החום׳ כנ״י ומ״ש מה״ט(, ח״ש עליו השיג )וכבר בקעי ללא בקעי בין בשס״ה

 בין דחלוק בי״ד דודי השיגו היטב מסאתיס( ביותר דמיירי מר״יו בקושיחס מ״ש על )שקאי מהני מזה פחות אבל סאתיס מבית
 בשם וריטב״א רבנו כמ״ש העקר ודאי אלא מלוק, אין ר״ה לשוי׳ תורה אסור לענין אבל הוא דרבנן דירה היקף לענין ליותר סאתיס
 והזורק תיס׳ כמ״ש ר״הי הוי כורים אלפי' בשטח אפיי אדם בידי )אבל אותם רואה כשאינו מחיצות הוו לא ביד״ש מחיצית רמב״ן
 אותם, רואה שאינו אף והיינו מחיצות, הוי כורים אלפים ברחוק מחיצות אפי׳ מר״יו בקושי׳ שהביאו תוס׳ כונה נ׳ וכך חייב( לתוכו

 ביד״ש מ׳ אף נראות אבל אותם, רואה כשאינו דהני דומי׳ והיינו ומבטלי, רבים דאתי מחיצות אי כה הוי לא ניד״ש בתרוצס כ׳ וע״ז
 יו״ד גבוה אם מחיצה הוי הנהר ושפת שס״ג חג״א כמ״ש שרטון יעלה שמא ל״ח בנהר והנה מ׳. ס״ק שס״ג מג״א כמ״ם ולא מהני

 בג׳ סתום שהמבוי בגח׳ איירי דלדידי׳ כריב״ש דלא שרי ליס לגמרי מפולש עיר אפי׳ מג״א וכ׳ י״ט, יעמיק ד״א בשפוע אס או
 מפולש ים, צדדים משני ואי כרמלית והים צ״הפ צריך ודאי לכרמליח בצדדיו מפולש עליו תמה ובי״ד ליס פרוץ וברביעית מחיצות

 חייש דלא להתיר נוטה הי׳ ורבי בלחי מתוקן הי׳ ר״ה מצד דרבי במעשה להדי׳ פרש שרש״י ותמיהני צ״הפ. וצריך לכרמלית הוא
שלא לומר )יאין כרמלית שני ומצד ר״ה א' דמצד אע״ג כמפולש לי׳ דנינן דלא אלמא מחיצה, הוי אחר מצד ים מחיצת אלא לשרטון

להכי מחיצה, והוי רש״י כמ״ש י׳ גבוה שפתו שהים כיון ליס מפולש מקרי דלא וה״ט כמפולש( דינו נמי עקום מבוי זה, כנגד זה הי׳
אפי׳ צריך שאין פשיטא העיר המקיף בנהר כמו לשרטון ל״ח אי הצדדים מכל מקיף היס אס וה״ה לחי, אלא לר״ה שפרוץ בצד ל״צ

מכל מקיף אי )ופשיט לשרטון חיישינן דלא היכא היינו שרי, ליס לגמרי מפולש אפי׳ מג״א וז״ש הצדדים מכל מחיצות דאיכא למי,
 אבל הוא, כן ודאי כרמליח, הוא ים בי״ד דודי ומ״ש ס״ב( שנ״ח כדאי׳ לתקן וצריך לדירה הוקף כלא דינה מסאתיס יותר ועיר צד

 מתיבש אס דאף רש״י, לפרוש מידי לאו זו חששא שיתיבש, חשש איכא שלנו בנהרות מג״א ומ״ש לכרמלית. קודמת המחיצה בנד״ד
 אין ביס שרטון שחשש שכ׳ שהביא ה״המ לפי׳ אלא י״ט יורד השפוע מדרון בד״א ולפחות הנהר שפת מחיצות קיימי הא באמצע

 מקום כל יסברו )כי שנתיבש במקום ויטלטלו באמצע יתיבש שמא החשש אבל תתקיים, שמחיצה המחיצה, ותבוטל היס שיעלה פרושו
 מחיצות. מבטלין אין נקרשים המיס אפי׳ הוכיח העוזר ובאבן לכך, חשו לא וכנ״י שב״י ובתשו׳ לטלטל( מותר בו עוברין שמיס

 צריך מפולש אמרו שלא בלחי ראשיו בב׳ די מ׳׳מ לשרטון דחיישינן לדידן א׳ בצד ולים א׳ בצד לר״ה מפולש עיר אפי׳ אפשר ולענ״ד
 מהלך אינו עדיין המחיצה ותתמעט שרטון עולה אפי׳ א׳ מצד היס אי אבל לר״ה לשער משער לרבים מהלך שהוא מפני אלא צ״הפ

 מתוס׳ כדמוכח הנהר מחיצות מהני ולא פרוץ מקום הוי אמות יו״ד הבתים חן רחוק הנהר אס מג״א עוד וח״ש וצ״ע. לרבים
 שנפרץ מבוי ו׳ בדף וקיי״לן מיו״ד מיותר פרצה נמי המבוי צדדי לשני ממילא א״כ לנהר המבוי פחח בין י׳ רוחב שאס ה״ט כ״ד,
 מחיצה ליכא דבראשו ה״ט פסול, ד״ט בפרצת אף לאו ואס ד׳ פס ראשו כלפי לישאר דצריך ה׳ דף דקיי״לן ואע״ג פסול, בעשר מצדו

 ולא שלינה מחיצה הנהר שפת הכא אבל המבוי, פתח ונתבטל פחחא בהאי ואזלי הלחי שבו פחח מבוי בני ושבקי לחי אלא גמורה
 שהמחיצה שכ׳ כ״ד בתוס׳ וכן מי׳. יותר שאינה כיון הוא פתח דאמרינן פרצה בצדה אי מחיצה מפסל ולא קאחינן פתח מתורת
 שביל צדדי לשני פרצה אין נמי ממילא מיו״ד יותר מרחק אין דנהר וגודא השביל סוף בין א״כ חי׳ יותר רחב אינו שהנהר וכיון לנהר מעבר

 ים לשון גבי י״ב כדנעיל לשביל שנכנס במקום היס פרצת הי׳ מעשר רחב דאס דחוס׳ טעס כ׳ בי״ד אבל מג״א. הבין וכן מיו״ד יותר
 המים דשפח שנ״ו בסי׳ וכ״כ לטלטל חותר עצתו בחצר אבל החים טלטול אלא אסור אינו שם דבגח׳ אבין ולא עכ״ל לחצר שנכנס

 יהי׳ בתוכו נהר וכשנכנס בד״ט אפי׳ במלואו נפרץ השביל מעשר פחות מהני מאי ואל״חה מחיצה הוי הנהר שפת וה״נ מחיצה הוי
 להא חדהביא ור״י הר״אש וכ' קיי״לן כרבא כ׳ שלא אלא רי״ף וכ״כ ו ע״ב. ח׳ ה יו״ד. עמוק הי׳ הנהר דשפת צ״ל וע״כ אסיר,
 אלא מניח לא לעולם דלרבא ס״ל כר״כ ש״ח הקצר כנגד אלא מניחו אינו יש אבל יו״ד יותר באלכסונו שאין אלא אמרן לא דר״כ
 וג׳ סחירה, שאין הרי״ף ולתרץ רבנו בדברי גס צ״ל וע״כ כרבא פ׳ שרי״ף נ׳ וחאשכול כרבא. דלא שפ׳ עליו ותמהו הקצר כנגד
 משחמשין מבוי בני ר״ה בני אומרין היכר אין ובאלכסון היכר משוס דקורה כיון רבא דאוסר טעם כ״א ס״ק שס״ג ט״ז מ״ש ע״פי

 סברי כ״ע חי׳ דביותר באלכסון מי׳ יותר באין דוקא וזה ר״ה בהיתר לטעות אין דשם באלכסון מותר החבוי תוך נ׳ מש״ה בר״ה,
 משמע מש״ע אבל מי׳, יותר אלכסון כשאין דוקא נחי היינו באלכסון דמוחר רבא דחודה המבוי בתוך וא״כ בקצר, אלא מניח אין

ביותר אבל באלכסון מותר חבוי בתוך נחי להו פשיטא ורבנו רי״ף י״ל לפ״ז עכ״ל חי׳ יותר ברוחב אפי׳ באלכסין מותר החבוי תוך

 מי' 21 *
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 שני נעץ אבל ב מבוי כותלי על מונח הקורה שיהא דבעינן כרבא וקיי״לן .גמורה כמחיצה דהוי א באלכסון לעשות יוכל צ״הפ
 מותר והלכתא הגר״יצ וכתב ד כשר עליהם קורה והניח ג׳ עקמומותן ואין ג׳ גבוהות ואין מבוי כותלי עלב׳ עקומות ג יתדות

 צריך הפתח תוך רב דאטר לא לכרמלית פתוח אבל לר״ה דפתוח והנ״ט כרבא, מותר נטי הלחיים ובין הקורה תחת להשתמש
 תחת גם אי אתפרש לא ונעור. מינו את טין דמצא לכרטלית בפתוח ואוקיטנא בי׳ לית ובין ד״ט בי' אית בין להתירו אחר לחי

 כאביי הלכתא לפסוק הו״ל טהא מיהו ... ה דס״ל לפלוגי, ליכא ודאי לרבא לטיטר ואיכא בכרטלית. להשתמש אסור הקורה
 משום קורה למיטר בעינן נטי לאביי דהא מלתא, בהא דתלי׳ מסתבר דלא אלא . . ו לר״ה בפתוח אף אסור הלחיים בין

 למטעי ואתי במשהו הכשירו דלחי בלחי לאביי דאסור טעמי׳ נראה הלכך להשתמש, מותר הקורה תחת מסיק ואפ״ה ז מחיצה
 להשתמש אסור בצ"הפ נמי וה״ה . . ח בקורה בין בלחי בין בכרטלית אבל בר״ה, ודוקא חשש לא ורבא לו חוצה להשתמש

 לחי והלכתא ט. דשבת פ״ק כדאי׳ וסותם יורד תקרה פי דאמרינן תחתיו להשתמש מותר ד׳ שרחב קורה יש אם אבל תחתיו;
 מן והפליגו לחי עשה יב לחי משום נדון יא בפנים ולא המבוי חלל נגד בחוץ או י בחוץ ולא המבוי בפנים בליטתו שנראה
 לא רבא אמר טו תולין בפ׳ יד. כשר ומשהו ז' בו יש אם מג׳ פחות הגביהו פסול, יג ג׳ הקרקע מן שהגביהו או ג״ט הכותל
 בפתוח גם לאשתכוחי איכא מיהו טו איירי לר״ה ובפתוח לאתויי ואתי חפץ לי׳ טיגנדרא דלטא דליחייא אפוטא אינש ליתיב

 ומשתמש לחי משום נדון מד״א פחות יח המבוי דופן עם המושך ולחי ין. הלחי אצל שם המונח חפץ בידו יאחו שלא לכרטלית
 שרחב מבוי לחי. זה למבוי שאין המבוי בכל להשתמש ואסור מבוי משום נדון ד״א יט, בכרמלית כשעומד הפנימי חודו עד
 מרחיק אמה ט״ו רחב ומבוי כ מבואות כב׳ נעשה ועי״ב באמצע לארכו ומעמידו אמות ד׳ במשך י״ט גבוה פס עושה אטה כ׳

 כב. בו וכיוצא המבוי לפתח אמות יו״ד ונשתיירו גיסא מאידך גם כן עושה אמה כ׳ הוא ואם כא ג״א פס ועושה מכותל ב״א
 עשה, כלום לא הצד מן שעשה וצ״הפ ... כד רוחות בד׳ ואף כג טי"א וביותר טב׳ יותר לגובה וטהני כטחיצה הוא וצ״הפ

 לחיים ב׳ ראשי על מכוון העליון קנה נתן שלא פרשו ורבותינו אינשי, עבדי לא בק״ז ופתחא כותל של בצדו שעשאה הגאון סי׳
 צריך אין העליון קנה מיהו מטנו. למעלה וראשיהם הקנים באמצע תחוב אלא כמשקוף עליון קנה נראה ואין בצדם חברו אלא
 יו״ד ברגליה בשיש ושוין פוטרים וח׳ במזוזה מחייב ר״ט כיפה כותי׳ דתני׳ כר״ג טהני לחיים טב' הרבה גבוה אפי׳ בהם ליגע

 פתחא לקורה טגיעין שאין אע״ג יו״ד בקנים שיש כיון ה״נ הוי, פתח כה לרגליה מגיע הכיפה שבשמי הקרוי שאין אע"פ שחייבת
 תנא אלא מזה כלום אמר דלא כר״א ציר היכר א״צ אבל קש של ואפי׳ דלת בה לעמוד כדי בריאה שתהא צריכה צ״הפ הוי.
כו. ציר היכר מצרכי לא דבבל רבנן אמרו בירושל׳ ציר היכר אמר ינאי דר׳ טשטי׳ דר״ל ואע״ג כו ע״ג וקנה וק״ט מכאן קנה

אשכול נחל
 אויר הפסק יש ואס ע״ב מ׳ ב ראב״ד. א דר״כ. אמרן לא הביא להכי באלכסון, אסור חבוי בתוך אף ס״ל קורה מהני דלא מי׳

 דלא פסול עליהם הקורה והניח לחוץ היוצאות מבוי כותלי בשני יתדות שני שנעץ ע״י ר״ה לצד לכותלי׳ חוץ מעע שיוצא ביניהם
 אע״פי לבוד דאמרינן ד לקורה. נחשבים עצמן הס דאל״ה טפח שעור בהס שאין ג בעינן. מבוי ע״ג דקורה לבוד, בזה אמרינן

 משוס ולא היכר משוס ולחי קורה צ״ל ה המבוי. על מונח כאלו השפל חבוט נחי ואמרינן הכוחלי׳ לב׳ מגיע ואינו קצר שהקורה
 דשרי אמרינן והכא מחיצה, משוס דלחי טעמא ט״ו, ואמרינן, מותר מאליו העומד לחי כאביי קיי״לן דהא ו וט״ו. י״ב דף מחיצה

משוס שהוא כיון וכונתו רז״ה וכ״כ היכר משוס למי דס״ל משוס בלחי רבא
הכל. ד״ה ע״ב ח' עחוס׳

 רב ט׳ דף ט
 אמרערש״י אשי

כזה י וחוס׳.

יא
כזה:

 מינו את חין מצא ח תוס'. וכ״כ ה', לעיל ז
। מבחוץ נראה כחום׳ דס״ל משמע
■ הרואה ולא מבוי חלל נגד לעומד ■
--------- כזה המבוי באחורי אותו -—

 ולפנים המחיצה חן אלא להשחמש יכול אינו מחיצה
בכרמלית. אף בקורה שמתיר כראב״ד ולא ונעור,

או
כזה

 רשב״א. יד ע״ב. י״ד יג י׳. דף יב —
 לכרמלית דבפתוח טו קמ״א. שבת טו

כח״ש הלחי אצל להשתמש אסור בלא״ה -
 ע״ב, ס״ז כדאי׳ לכ׳ מכרמלית ד״א עד לטלטל דמותר אסורא עביד לא לו שמיצה לכרמליח דלחי חכרמלית חגנדרא דאי אע״ג יז לעיל.
 מבחוץ הלחי וניכר דנראה לארכו, החבוי דופן נגד חודו שהעמיד פרש״י י'׳ יח לר״הי. מכרמלית והוי למבוי שמחזירו למוש יש מ״ח

 אפי׳ למי הוי לא בעוביו שוה דאלו למי, שהוא וניכר ממנו עב שדופן לדופן מחש שוה שלא נ׳ שבחוץ בפנים ושוה י״א ס״ק לעיל כמ״ש
 אסור, הלחיים בין ש״ח בגמ׳ קאמר מאי קשי' דא״כ מחברו ארוך הדופן הלחי שע״י חיירי לא ודאי והכא מחברו ארוך הדופן
 חודה נחי שרבא מניח, ד״ה ע״ב וח׳ ולרשב״ג ד״ה ע״ב ט׳ תוס׳ כמ״ם אסור ודאי אמות כמה לכרמלית או לר״ה שיוצא זה בלמי

 הלחיים. בין להשתמש חותר דבר״ה יט מג״א. וכ״ד זה למי ע״י בארך צדדי׳ ב׳ שהשוה במבוי אלא ד״ט רחב אי לחיים בין דאסור
 לא ר״י ורבי׳ אביי איירי, בכרמלית הונא רב דלמא בר״ה אף דמשחע אסור הלחיים בין ש״מ הגח׳ מדייק היכא א״כ קשי׳ ואי

 אויר שאין מבטל, ומכאן שמכאן אויר אחרינן ולא מד״א פחות מבוי משך דאין ע״ב, י׳ כ ע״א. ט׳ לר״ה, כרמלית בין מחלקי
 גיסא דהאי אויר אתי דאל״ה מאויר יותר להיות צריך הפס כא שס״ג. ע״ס עקום כמבוי משפטם ואי רשב״א. מבוי! כותלי מבטל
 שכונתם ונ׳ לחי, הוי לא ג״ט הכותל מן ומופלג הואיל חהני לא פס דהאי אמר למי צריך שהמבוי חוס׳ וכ׳ ומבטלו, גיסא ודהאי

 ומבטל, ומה״ג גיסא מהאי אוירא אתי שלא לתקן שצריך ועקר בגח׳ אחרים אופנים כב לפס. ולא לכותל סמוך הלחי לעשות
 גונה לי׳ מגרע לא נמי בלמי כג קורה(. או למי ע״י להו מתקן דהני אחות, מיו״ד הפתח התחלת )קודם חרובה יהי׳ שהעומד

 עחוס׳. כד י״א. עתוס׳ קמ״ל; עיני׳ שלט דלא (חכ ביותר חהני דלא למעלה קנה שצריכין בצ״הפ הו״א מיהו חיו״ד, יותר רוחב אלא
 העליון החבל קושר אס שנתב כטו״ז ולא פחח הוי הרגלים על הקרוי שמכוון כיון ח״ח לרגליה הקרוי בין בנין הפסק יש ואע״ג כה

 .ע״ז ח״ש העיר וכבר שתחתיו, לקנה החבל בין הפסק יהא שלא הקנה נגד בגג נקב לעשות שצריך שלמטה קנים נגד ומכוון בגגין
 הצד, מן בהם שדבק אף כלום מקנים למעלה בולט אינו שחבל אע״ג קנים של עליון בקצה כרוך החבל אס טו״ז שהקיל במה מיהו
 ירחי׳ ר׳ שבא״י רבנן ה״א, סוף עי״ש כו ער״אש. כו שתחתיו. הקנים על מכוון מונח שיהא כ״הפ כל שמשמעות ת״ש כ׳ הטיב

ור״ל



165 ערובין. הרבו׳ האשכול, ספר
 צריכה במלואה והיא מיו״ד פחות ואם א במלואה אינה אפי׳ צ״הפ צריך מיו״ד יותר הפרצה אם האסור למקום שנפרץ החצר ודין

 לשון ג. כלום א״צ טג״ט פחות החצר פתח ואם ב ד״ט רהב הפס שיהי׳ צריך א׳ מרוח ואם רוחות משתי משהו של פסין ב׳
מטנו ממלאין ומכאן מכאן משהו או ד״ט פם עוטר שנשאר כגון במלואה נפרץ ולא מיו״ד יותר אינו הפרצה אם להצר שנכנס ים

לטלטל לאו ואם ד י״ט גבוה מחיצה לה עשו אא"כ בחצר ממנו טמלאין אין מי"א יותר שהפרצה או במלואה נפרצה בשבת, מים
שהים אלא י״ט בגובה למטה הפרצה במקום גדודין נשאר ואם הוא כרמלית דים האסור למקום נפרץ שהרי אסור נטי בתוכה
רוחות טב׳ נשארו פסין היינו גדודי לי׳ דאי׳ פי׳ והגר״יצ ה לבית להכניסם אסור אבל בחצר מים למלא מותר אותם מכסה

 יתר שהפרצה אף כלומר המים, תוך מחיצה כשאין לחצר מים למלאות אסור ט״ט אבל בחצר לטלטל ומכשירות המים מן למעלה
 נחשב בחצר טלטול לגבי לפיכך מעשר יתר האי בתוך לכנוס ומעכבים הכותל צידי משני אבנים בולטין יתר בהאי ט״ט מעשר

 מים למלאות אסור לכך מעשר יתר פרצה הוי בולטין שאבנים במקום גם שפורץ המים לגבי אבל מעשר, יותר הפרצה אין כאלו
 מחיצה לה עשו אא״כ בשבת ממנה ממלאין אין ד״ט ורחבה יו״ד עמוקה אם ז בחצר עוברת שהיא המים אמת ו. לחצר אף
 מן למעלה מחיצה שעושה או המים מן למעלה טפח ונראה טפחים ט' במים משוקע צריכה וו ומחיצה ח וביציאה בכניסה י״ט

 וסוגי' יהודה רב כמפרש ט חצרות ב' שבין בור גבי כדאי׳ לחצר שחוץ מים בין להבדיל ממים שקוע א׳ וטפח טפחים ט׳ המים
י. החצר אגב ובטלה לעצמה רשות חולקת אינה ד׳ רחבה ואין יו״ד עמוקה אינה אבל הגר״יצ. כ״ב כותי'

 ערוב לעשות שיצטרכו כדי לו פתוחים וחצרות יא ובתים רחבו על יותר שארכו כל וקורה בלחי שניתר מבוי איוו נקטינן
 משהו או ד׳ פס שצריכה רחבה; על יתר ארכה שאין כל וקורה בלחי ניתר' שאינו חצר ואיוו מבואות, וערוב חצרות

 מכשר לא יג לר״ה שקרוב כיון יב מבוי אבל קורה, או בלחי סגי משהו אפי׳ רחבה על יתר ארכה אבל מכאן, ומשהו מכאן
ובריאה טן לרחבו אריח לקבל כדי טפח רחבה שאמרו הקורה — . . טו אורך מד"א פחות מבוי וכן יד וקורה בלחי

אשכול נהל
 בבל כחכמי דקיי״לן וכיון ציר היכר דל״צ ס״ל יוחנן כר׳ זירא ור׳ הונא בר ואבא רב בבל ורבנן ינאי, כרי ציר היכר צריך ס״ל ור״ל

 נהירא, לא ר״ל אלא אמר לא ינאי דר׳ ל״ק בלא״ה ר״אש דרושי׳ קרבן בשירי מ״ש אבל הר״אש, קושי׳ מיושבת הכי נמי יוחנן ור׳
 עומדת אפי׳ מהני דצ״הפ ופשוט ינאי. ר׳ בשס ר״ל וצ״ל בירושלמי ניסחנו נשבש נ׳ יותר ינאי, ר׳ בשס ר״ל שב׳ הבבלי דאדמשבש

 בעינן דבלחי ואע״ג מלחי וכ״ש כלאיס ולענין רוחות לד׳ וכן מיו״ד וליותר למפולש ומהני מ״הת גמורה מחיצה היא דהרי מאלי׳
 חבל החת אס כ׳ ומג״א היא. גמורה מחיצה צ״הפ אבל מיו״ד, ביתר מהני דלא גמורה מחיצה לאו לחי מאתמול! עליו שיסמך
 וס״ד י״א ס״ק ובתו״ש מהני נמי דחפופין כ׳ וטו״ז מאליו עומד מלחי גרע דלא קנה משוס נדון בכותל עמוד איכא צ״הפ של העליון
 פתחי נקרא לא מג׳ פחות וביניהם בשוה יוצאות באבנים אבל נכנסת ואבן יוצאת באבן דוקא ולענ״ד שיקפי. ד״ה י״א מרש״י השיגו
 כקנה נחשבים וחבל שהקורה הקורה, תחת עומד א׳ שנחי אע״ג מהני נמי חנל לענין ה״נ ט״ו בדך ללחי דמהני וכמו שמאי

־ * י-— | ומחבר קורה יוצא׳ בבית למעלה אס ונ׳ צ״הפ.
• 1 כזה אחר שבצד לבית שמגיע עד חבל אלי'

 מצינו לא א׳ מצד עב שהוא משוס ואי הלחיים, על השוכב וכמשקוך אחד ויי
 דרבה משוס לחי גבי ע״ב ה׳ רש״י וכמ״ש בעוביו שוה המשקוך שצריך * י

 ומקרי לחי מתורת נפיק דבד״א משוס ה״ט מתחלה לכך להעמידו צריך ד״א של לחי דגבי ואע״ג משהו מלחי רע
 קורה הי׳ אס וה״ה מהני. מאליה עומד׳ ואפי׳ אתינן ממש מחיצה משיס בצ״הפ אבל שס. תוס׳ ש כמ רא

 ולא פרצה הוי מיו״ד יותר כל ט״ו, א תחתיה. לחיים להעמיד אלא צריך אינו צ״הפ לתקן ובא לצד״שכנגדו א מצד מבוי> בפתח
 לכתחלה עושה אס דדוקא יו״ד דך לתוס׳ מהני לא ומכאן מכאן משהו אבל ד״ט פס רביעי מכותל נשתייר תם ה וה ב, י ב פתח. ח
פסוח מנו- נל״ק 159 פסק רביו אבל ק, הד-ן נחרא ללישנא ונין לל״ק נין ג וט״מ. מ־אן טפח נטען נשחי-ר אב^3 י לחי

ממנו נשאר שלא עד הפרצה שגדרו או ד מרחבו• יתר ארכו מבוי מארכה, יתר רחבה או מרובעת הוח וחצר תקן.
 מותר דברים שאר אבל לר״הי, מכרמלית כמטלטל וחזי נראים ואין רחוק הבית אבל הגדודים מאים לפעמים בחצר ה .

דאסור פשוט י״א ונפרז יו״ד גבוהי׳ אין אס אבל הראב״ד כמ״ש המיס כלפי מחיצה עושין יו״ד שגבוהין דהגדודין לבית מחצר ט ע
כ' לא אבל י״מ בשס יהונתן ה״ר הביא זה כעין ו .יפה נתפרש לא ובש"ע האסור למקום נפרץ והרי כרמלית דיס ר בח

דמחיצה אע״ג עלי׳ העוברת החצר מחיצת לה מהני לא ויוצאת שנכנסת כיון ופרש״י פ״ז, ז פ״ז. ערובין א בהג וכן ך יי דעח יה
 רוחות מב׳ המיס מן להבדילו ח בחצר. לטלטל מותר דברי׳ פאר אבל המיס, בשביל שנעשו /נראה היכח מ ה במיס \

 מיס למלאות ומותר לחצר מבטלה לא מיו״ד יותר רחבה אפי׳ מחיצות ד׳ לחצר יש שהרי פ״ז, י פ״ו. ט כרמלית." סש י ת ץ
 חולקת ד׳ ורוחב יו״ד עומק כשיש אבל וד״מ ראב״ד כמ״ש במצר לעצמה רשות תולקת אינה ד׳ ורוחב יוד מעומק פחותה שאמה

 ד״מ לו שיש החצר טלטול לאסור לא אבל ממנה לחלאית שאסור לענין כרמלית דהוי לחצר שחוץ למיס שמחוברת כיון לעצמה ת רש
 טלטול נאסר גדודין ואין מי׳ יותר והפרצה לחצר שנכנס יס לשון אבל בחצר, פרצה כאן שאין מעשר יותר־,י3•'׳ 1

 אבל מתירות, החצר שמחיצות מהס למלאת מותר יו״ד עמוקי׳ שהמיס אך יו״ד הפרצה אין ואס יסור •י ן ץ
מב׳ ומחוברת יו״ד שעמוק׳ כיון לעצמן רשות חולקת מ״מ החצר מבטלות שלא אך א׳ מצד ויוצאות א מצד שנכנסת ס המ באמת

הנכנס יס דשון פ״ז בערובין כ׳ יהונתן ה״ר אבל הראב״ד. מדברי נ׳ כך מהס, למנאוח אסור לכך ע. " ׳
שאין יב בתיס. ב׳ דהיינו ע״ב, י״ב יא חלקו. לא הפוסקי׳ אבל יו״ד, עמוק באין נמי שאיירי למלאות מ^י מ פחות חצר

ס״ג. ס״ק תו״ש ע׳ בצ״הפ ומנהגנו ד׳, פס או משהו לחיים ב׳ לי׳ מהני אבל יד מרחבו. יתר רכו ך •
 ג״ט, וארכו רחב, וחצי טפח אריח י״ג, טז ל״ב. סעי׳ בש״ע וכן נ״ט ערובין בר״אש שץכ'ד ס^ ר ל \

ומצי טפח הקורה רוחב כאלו נדון רוחב אצבעות ב׳ מוסיך בטיט שממרחו שע״י )כיון טפח 1 י•
 אורך י״א הוא שאס זה, שעור הקורה אורך ובכל הק!רה, לאורך וארכו כןמריטב״א(. ולא בטיט למרחו צ שא משמע הפ ומכל
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 כר׳ בריאה להיות א״צ ד״ט רחבה אם וכן ואריח קורה לקבל כדי בריאים להיות א״צ ב הקורה המעמידים ויתדות א לקבלו

 ג״ט והגביהה מחצלת עליו ופרס מבוי ע״ג קורה הניח ד. אמר יהוד׳ דר׳ אליבי׳ דם״ל לן חזי הביאו, לא והגר״יצ ג אילעאי
 בכותל נוגעת ואינה וה מכותל יוצאת קורה בה. בוקעין שהגדיים כיון כאן אין ומחיצה מיכסא דהא כאן אין קורה הקרקע מן

 וו, אצל זו קורות ב׳ וכן כשר. ביניהם מג״ט פחות נוגעות, ואין אחר מכותל וא׳ זה מכותל יוצאת אחת קורות שתי וכן אחר
 אריח כרוחב אויר ביניהם שאין בחבורן שקרובין לרחבו אריח ביחר שתיהם מקבלות אם לק״א, בוו ולא אריח לקבל בזו ולא

 דאם לן וחזי הגר״יצ. ב״ב לריב״י דליתא למטה, היא כאלו העליונה רואין אוטרי׳ אין ו למטה וא׳ למעלה אחת הי׳ ה. כשר
 כ׳ בתוך היא למבוי חוץ ועקמיטותה המבוי בתוך קורה וירא דר׳ הא נטי דפסק ז טפח לשעור מצטרפין מג״ט פחות ביניהם

 לחי גובה שעור אחרת. קורה להביא א״צ ג׳ לזה זה בין ואין טיו״ד למטה ועקמימות מיו״ד למעלה היא מב׳ למעלה ועקטיטות
 ח בבקעה שחנתה שיירא )חסר(. בחיצון ואסור הלחי עד מותר הפנימי המבוי לחצי לחי עשה כ׳יש. ועוביו ורחבו י״ט

 הפרוץ נגד ואף מותר כעומד פרוץ וקיי״לן הבנין, על יתרות פרצות יהיו לאי בתוכה מטלטלין י׳ גבוה גדר בהמה כלי והקיפוה
 עומד על מרובה פרוץ ואם צ״הפ, לה אין אם ההיקף כל אוסרת מי׳ יותר אחת ואם אמות, מיו״ד יותר פרצה שם אין אם מותר

 מד׳ לר״פ לה ופרשה דתני׳ והא לבוד. דאטרינן פרצה מקרי לא מג״ט פחות אבל ג״ט, כשהפרצות אסור העומד כנגד אף
בערב אף מותר הפרוץ על מרובה דעומד לן חזי . . י אתטר בכלאים האי . . ט העומד על מרובה שפרוץ אף יו״ד עד

אטרינן
אשכול נהל

 לעובי׳ אבל שמקבלי קשה דבר אלא קש של ולא א עמג״א. לבו־ אמרינן זה ומצד זה דמצד משהו ושני אריחים ח״י לקבל צריך
 וי״ד נ׳ דף ג ג׳. ס״ק 164 לעיל ע׳ ב היכר. אין ובפחות היכר משוס היי דרחבה שעיר צריך דרחבה והא שעיר, אין קורה של

 רשב״ג דפליג הא וא״ש דשבת, פי״ז הראב״ד כפי׳ ממש זו ה כינחו. והמצא אחנייה ד״ה עחוס׳ ד מכילהין. ריש ר״אש וכ״כ
 מקיל דרשב״ג הברייהא בכל דמצינו לג״ט קרוב ביניהם הרחוק אפי׳ דמהיר כשר טפחי׳ ג׳ לארכו אריח מקבליה אי דאפי׳ בברייתא

 בקרוב הס אס אחרונים וכ׳ ורשב״א. יהונתן הר״ר שטה וכך לקבלו יכולי׳ שאינם כיון אריח רוחב ביניהם יש אס פסול ולח״ק
 כיוןדסתמא מסהברא ואיפכא מפורש, זה דבר מצאתי ולא כשר. טפח בתרוייהו דליה אע״פי עליהם ארים להניח שיכל טפח

אריח אויר שעור ואין בקרוב מונחים משהו של קניס שני לן חהני לא א״כ הכירא, משוס דקירה משהו ולחי טפח הקורה מחני׳
טפח שעור בשניהם שיהא שצריך כ״ב בסיכה רש״י וכ״כ טפח שעור בצרופן שיהיה בעינן ודאי אלא מנכר, לא סוף סיף ביניהם,

 ל״נ כשר, ג״ט עד שבניהם אויר אפי׳ דלרמב״ס ה״המ שהוסיף שמה אלא אריח לקבל כדי בשניהן יש אס של הרמב״ס דעה וכן
 לקבל בשניהם יש אס הרמב״ס שכתב במה ולענ״ד למטה, וח׳ למעלה א׳ לענין בהדי׳ כך שכ׳ כמו מיני׳ שתק הוי לא הכי דאי כלל,

לרחבו הגמ׳ שלשון כ׳ אלא הרמב״ס על השיג לא וראב״ד אריח לקבל יכולים איכס דאז כאריח, ביניהם רחוק שאין נכלל בזה אריח
בגובה ג״ט ביניהם אין ואס וכו׳ למטה הוא כאלו העליונה את רואין למטה וא׳ למעלה א׳ היתה הרמב״ס כ׳ ואח״כ יותר מכוון

 דברי והש״ע ה״המ כמ״ש )ולא בשוה ממונחוח עדיף דלא פסול כאריח ביניהם מרחק אס ודאי במשך אבל זא״ז, כמונחים הוי
 נמי ה״ק ג״ט, לארכו אריח מקבלות אס בברייתא רשב״ג הוסיף מה יקשה דלדבריהם בג״ט, אלא פסול לא נמי דבמשך רמב״ס

 ג״ט המרחק אין אס בגובה דמהני והא טפח. שעיר בשתיהן להיות צריך למטה וא׳ למעלה א׳ גבי נמי וממילא זו( קולא לי׳ אי׳
 כדאי׳ טפח עליונה אי רמי חביט אמרינן מג״ט ביותר דאף מלבוד, עדיף רמי דחביט ה״ט כאריח, המרחק אס פסיל ובמשך
 כבין עליונות היו פי״ב באהלות דתנן הא ולפ״ז טומאה לענין דה״ה משמע כ״ב ומסוכה בג״ט. אמרינן לא ולבוד כ״ב סוכה

 גבוה שעליונות דמיירי משוס היינו טפח, ועליונות טפח פיתח התחתונות כשבין דמוקי טמא טלן תחתיהן טומאה התחתונות
 כולן טפח בעליונות אין אפי׳ מג׳ שבפחות דין הביא לא דט״מ פי״ו רמנ״ס אבל טפח בעליונות אין אפי׳ מג׳ בפחות אבל מג״ט,
 לבוד מטעם סוכה גבי הכי דאמרי׳ והא גבוה, מג״ט פחות אפי׳ רמי חביט כלל אמרינן לא מטפח דבפחות והטעם טמאות

 מ״ש אך שע״א. רמ״א כמ״ש להחמיר לבוד ל״א ובטומאה סוכה בהל׳ ריא״ג וכ״כ קנה ד״ה סיף כ״ב ותיס׳ רש״י כמ״ש הוא
 גבי גמירי דהלכתא מפורש ושס י״ח ומסיכה יו״ד ערובין העסלא מעיר ראי׳ מביא והוא ממהר״יו לקוחים שדבריו צ״ע להחמיר
 חיו״ד למעלה והתחתונה כ תוך כשעליונה והיינו ו שם. בערובין תוס׳ וכמ״ש להחמיר בין להקל בין לבוד אמרינן דלא טומאה

 דאמר ומאן כ״ב, סוכה כדאי׳ טפח בי׳ דלית אף רמי חבוט אמרינן מג״ט דבפחות ז פסול. טפח רוחב קורה בחד אפי׳ דאל״כ
 בסמוך רבנו שמביא דין רי״ף מדהביא כן והכריח השם אנשי וע׳ יהונתן מהר״ר נראה כך חבוט אמרינן מג״ט ביותר אפי׳ רואין,

 ורחום במשהו דאפי׳ בסוכה כמקשן ריב״י דברי פרש כאבוה ס״ל ריב״י דאמר אביי וצ״ל ג״ט. בתוך בעקמימות רואין דאמרינן
 אבל הרמב״ס, שטת וזו אחר. פרוש ובב״י בב״ח. וכך אתי׳ נמי כרבנן בפחות, דוקא דמסיק למאי אבל חבוט, קאמר מג״ט יותר

 משא״כ אריח, להניח זה באופן שא״א כיון רואין אמרינן לא מג׳ פחות הרחק אפי׳ למטה וא׳ למעלה בא׳ ס״ל וסיעתי׳ הר״אש
 הפסק הוי ד׳ רחב גדר כל כלאים בפ״ד דתנן י מותר. העומד כנגד נ״ל ט ט״ו. ח רואין. דאמרי׳ רבנן מודי ועגולה בעקומה

 שלא כל במחיצה דתלי׳ שבת לענין אבל הפסק, דהוי מותר העומד במקום אבל אסור הפרצה כנגד מי״א, יותר אפי׳ שנפרץ וגדר
 שאסיר ופשיטא מחיצה כאן אין מי׳ יותר פרצה ויש מרובה עימד אפי׳ או העומד על מרובית והס ואילך מג״ט שהפרצית כגין לבוד שייך

 ופרוץ ד״ט העומד אס הכא דתני׳ הא ע״ב י״ו בשמעתין דמוקי לרבא לאקשויי ואיכא בירושלמי. הוא וכן העומד כנגד אף לטלטל
 ובמס׳ כנגדו לזרוע ומותר חשוב מקוס הוי נמי ג״ט העומד אש לרבנן משמע כרשב״ג דאתי׳ לזרוע מותר העומד כנגד מ״מ חרובה
 חשיב לא לא ואי זםיבל וסמק איכא אי כנגדו למישרא כל דמודי אביי אסירת ל״פ דרבא י״ל ד״ט? בעומד דוקא משמע כלאים

 דמתני׳ צ״ל ולדידהו מרובה, שהפרוץ אף מותר העומד כנגד נמי בג״ט כ׳ וראב״ד רז״ה מיהו אתי׳. נמי דכרשב״ג שמוסיף אלא
 דין לענין דוקא י״ל כלאים פ״ד במ״ג ד׳ רוחב דשעור דכלאים ירושלמי בפי׳ בפנ״ח מצאתי שוב .אחי׳ כרשב״ג ד׳ דנקטה דכלאיס

 מלשונו דנראה וט״ו י״ד דכלאיס פ״ז רמב״ס וכן די, כ״ש ורחב יו״ד גבוה אס לזרעים גפני׳ בין להפסיק אבל אתמר, הכרס מחול
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 וסמוך לבוד, ג׳ לי׳ דהוי מג׳ פחות טעט בקרקע משהו להאי ואוקטה ג׳ בה וחקק ומשהו ז׳ דהוי מחצלת דאייתי כגון א אטרינן
 מוקפת ואינה לאויר שתשמישה חצר הגר״יצ כתב א׳. מרוח הפרוץ על מרובה עומד דהוי דופן ד׳ טמנו ולמעלה אויר, ג׳ לו

 אין גמורה במחיצה אפי' לאויר שתשמישה כל ולענ״ד ב סאתים בית נותני׳ ליחיד בערב או בשתי אלא וערב שתי של מחיצה
 ד סככה ואיכא גמורה מחיצה דהוי ודפנא בהוצא לי׳ דעביד אע״ג הארץ על הטיסך אילן ג בהישן כדאי׳ ב״ם אלא לו נותני׳

 כורים י׳ בית אפי׳ ומוקצה וחצר וסהר דיר כגון לדירה שתשמישו אויר כל ה רשב״א אמר וכלל ב״ם, כשהוא אלא בו מטלטלין אין
 בשתי אלא הקיף ולא לדירה המקיף ביחיד ובסוגין אסור. טב״ס יתר שבשדות בורגנין כגון לאויר שתשמישה דירה וכל מותר,

 להם נותנים לג׳ אבל ו בירושל׳ כדאי׳ טכ״ס יותר להם נותני׳ אין המקיפים לשנים וכן ב״ס אלא לו נותני׳ אין להבי בערב או
 שהוא סאין לשש הוצרכו ואם בד״א אלא ההיקף בכל לטלטל אסורים השאירו ואם מכלים פנוי ב״ם ישאר שלא ובלבד צרכם כל

 ב״ס, שהשאירו אסורין בחמש אפי׳ שבע והקיפו חמש אלא הוצרכו לא סאתים, השאירו שלא מותר שבע והקיפו א׳ לכל ב״ם
 ו׳ והקיפו ד׳ אלא הוצרכו לא אי ה״ה לן וחזי סאתים השאירו שלא דמי שפיר וי״ו והקיפו ה׳ אלא הוצרכו לא אי שמעינן טהא

 א' ומת צרכם כל ג׳ הקיפו ח. שש נותנים לג׳ סתם אמר נטי ואיהו טריב״י אקילי דחכטים ז אחד לכל סאתים שמגיע טותרין
 בתראי דאמוראי הכי אטרינן מחיצות דאיתנהו היכא וכל הותרה, והותרה הואיל ט גורמת דשבת הונא כרב קיי״לן בשבת מהם

 והותרה הואיל בשבת ונסתם הפתח דרך ערבו שאם יא בשבת הבאים דיורין גבי י גגות כל ׳3ב הכי ס״ל ואביי רבה יהוד׳ רב
יב. משבחא ר״א וכ״ב טב״ם יותר כשהקיפו אסורי׳ בשבת אחד ונתוסף ב׳ הוי אי לפיכך בדיורים, תלי ולא הותרה

 הזורק דהרי ר״הי דהוי הוא הלט״ט ושליש יג״א ביניהם שיש אף רוחות מד׳ דיוטדים בד׳ דהתירו יג ביראות פסי הני
 ד׳ בדליכא טו רובא הפרץ לא מסיני למשה אגטרי׳ ודאמרינן הוא, גמור ר״הי ש״ט יד באר בדליכא אף חייב לתוכן

 ולא מעשר ויותר רובא בפרצת אסרו מדרבנן ודאי אבל אמרה, לא רוחות טד׳ מכאן ואמה מכאן אטה דאיכא היכא וכל דיוטדים
 נטי, לאדם אפי׳ רחבים היו ואם ועולה מטפס אדם אבל התירו רגלים עולי לבהמת מסיק ין ובגט' טן רגלים לעולי אלא התירו
 מידי חיים מים לבאר אלא התירו דלא מסיק ומה״ט אדם לצורך גם שרי בהמה לצורך תחלה נתקן אם דאמרי טרבותא ואיכא

 אף מצוה לצורך משמע מתיבתא. שכיחי דלא לא, לארץ בחוצה טיא, דשכיחי לא, בבבל ביראות פסי ואטרינן יח לאדם דחוי
 אבל כ כרחבו שנים פי ארכו אפי׳ מרובע בין עגול בין לדירה הוקף לא אפי׳ סאתים בבית לטלטל טותר )חסר( . . יט בח״ל

ארוך אפי' בצורתו לדקדק א״צ טסאתים בפחות אבל אסור, ברחבו שנים מפי באורך כא יתרה באמה
הרבה

אשכול נחל
 ש כ" עומד אפי' מ׳ מדבריהם מיהו כר״ם. ולא ח״ח דכלאיס בפ״ב כחוב מצאתי בשם תי״ט הביא וכך ד״ט. א״צ הפסק לענין
 פחות בעומר עכ״פ לרבא ובין ביי לא בין ולסיגיתנו ד״ט( או ג׳ להיות שצריך התנה ולא מותר העומד נגד סותם )סרמב״ס מותר

 כך לא אמר דר״א כיון נ׳ מ״מ אפשט, ולא המנונה לרב דאבעי' דאמרינן אע״ג הראב״ד, כ״כ ע״ב, י״ו דך א וצ״ע. אסור מג׳
 ומחיצה בערב שהוא אך מרובה כשהעומד דמהני אמרינן אי ג׳ הקרקע מן שהגביה תלוי׳ מחיצה לי׳ אבעי׳ אלא דר״ה אבעי׳
 יהונתן. הר״ר וכ״כ כ״ה סוכה ג בישוב. בין בדרך בין ב לי׳. פשיטא בערב עומדת דבמחיצה מכלל לי׳, ואבעי׳ גרועה חלוי׳

 על העיר שתו״ש ראיתי שוב מטלטלין, מב״ס יותר אפי׳ מקורה דקרפך דס״ל משמע אלא ד״ה צ׳ בערובין אבל שס חוס׳ וכ״כ ד
 אויר כל ע״א׳ כ״ב ה דאודי. ש״ח חוס׳ ומדשתקו אסור מב״ס יותר לאויר תשמישו אי כגג מכוסה אפי׳ שפרש ע״א כ״ב רש״י

 אי בחמש אסורי׳ רב אמר למה דאלת״ה ז בק״הע. ע״ז והעיר ב״ס כוחני' א׳ לכל אס מסופק הב״י ו מקורה. אינו אפי׳ פי׳
 אלא הוצרכו ולא ו׳ הקיפו אי או לב׳ אלא הוצרכו ולא ד׳ הקיפו אי בד׳ נמי שאסורי׳ רבותא לימא לה׳, אלא הוצרכו ולא ז׳ עשו

 אסורי׳ ד׳ והקיפו ב׳ אלא הוצרכו כשלא פי׳ רש״י אבל מנליס, פנויים שנ״ס אע״פי מותרי׳ ו׳ הקיפו אס ודאי אלא שאסורים לד׳
 שהצריכו אך ה׳ נקט לרבותא ואפשר ב׳? אלא הוצרכו כשלא אסורין נמי בד׳ הול״ל אסורי׳ בה׳ לפעמים דקאמר הא לישב וצ״ע
 דלבעלי גדול, חלוק מ״מ שיש קמ״ל וי״ו, או ה׳ צריכי אי הפרש כ״כ שאין ועוד מעוט, רק תוספת ואין ההיקך של שלישים מב׳ יותר

 פנוי ב״ס יהא שלא ודאמרי בשש הכי ס״ל שחכמים מכ״ש פנוי, יהא שלא התנה ולא ח אסור. ה׳ ולבעלי מותר ההיקך כל ו׳
 בתראי דאמוראי הותרה, אמרינן מחיצות בליתנהו אפי׳ ס״ל שמואל מ״מ חולק דרב אע״ג ע״ב צ״ג י י״ז. ט אמרו. מוי״ו איתר

 מבוי נמי התם דמתיר ואע״ג להו מסייע ונסתם פחח ירך ערבו דמתיר ע׳ דך וברייתא הותרו אחרינן מחיצות באיחנהו הכריעו
 ערבו שלא חצרות ב׳ שבין כותל יא צ״ה. בדך ס״ל יוסי כר׳ מחיצות בליתנהו ואנן אתי׳ כר״י האי מחיצות דליחנהו קורה שנטל
 ה׳ והותרה הואיל דאמרינן אוסרין אין בשבת הבאים שדיורין מותרי׳ ואלו הכותל שהי׳ מקום עד לעצמם מותרי׳ אלו בשבת, ונפל

 תלי׳ דלא ראי׳ אין דשרי הפחח ונסתם הפתח דרך בערב ר״ה דפשיט דמהא בנד״ד, גס בדיורין תלי׳ דלא ראי׳ ר״אש הביא ומכאן
 דשבת משוס ושרי דיוריס בי׳ לליח מדמה הכותל דנפל האי אבל לדיוריס, דאיחנהו בנסחם שרי בדיורין דתלי למאן דאפי׳ די״ל בדיורין,
 כלית דהוי הפתח בנסחם טפי אוסר בדיורים דתלי דמאן ריצב״א נראיןדברי ויותר דיורים. בי׳ ללית זה לדמות מנ״ל וצ״ע גורמת.
 מתירים רבנו שהזכיר אמוראי הני דכל וכיון מהרש״א, כמ״ש דיורים ואיכא מחיצות דליחנהו קורתו שנטל מבוי שמתיר אע״פי דיורים

 בשבת לחצר מחצר ע״י שערבו פחח נסתם אס מ״ט, ס״ס בשלח פ׳ בשאלחוח יב רבנו. כונת וכך בדיוריס תלי׳ דלא ש״מ בנסחם
 ע״ב. י״ז יג לעצמה. וזו לעצמה זו דוקא דערובין פ״ג שכ׳ כרמב״ס ולא והותרה, הואיל גגות דיך לזה מזה לטלטל מותרי׳

 אוקמי' דה״נ ומבטל ומה״ג גיסא מהאי אוירא אחי אמרינן ולא ביג״א ביותר נמי התירו בפשוטין חוס׳ וכ׳ טד ט״ו. טו כ׳. יד
 לבאר ודוקא תום׳, יח כ״א. כ׳, ין התי״ט. כמ״ש ור״י דר״מ בפלוג׳ בטעמים לדחוק צריכין אין הוא שהלמ״מ וכיון אדאור.
 וטרי׳ השקלא כל הרי״ך דהביא מהא סיוע וקצת מיס, של דחק איכא או תורה ללמוד באזל בהג״א וכן מותר יט כ״ג. הרבים,
 דקשה אלא שס( )ועתוס׳ כשרה ביראות פסי גבי על סיכך ז׳ בסוכה שהביא וממה וכו׳ סייס מיס לבאר אלא התירו לא וריא״ם

 יתר הוי לא מאמה פחות כא יוסי. ור' כר״ע ע״ב כ״ג דך המשכן, כחצר כ נמי. לאדם אפי׳ רחביס הי׳ ואס הביא לא לחה
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 דורעים בו לטלטל ואסור כגנה הוא הרי מסאתים שפחות אע״ג רובו נזרע לדירה שהוקף ב טב״ס יותר קרפף א. הרבה

 מב״ס יותר שאינו קרפף לדירה הוקף שלא כקדפף לי׳ דנינן אי דאף מותר, פחות או ב״ס הזרוע אם טעוטו נזרע הדירה, מבטלי
 הוא הרי נזרע שלא וחלק דמי ככרמלית טב״ם יותר דקרפף לטלטל, אסור טב״ם יותר נזרע אבל לחצר, וטמנו בו לטלטל מותר
 ג כחצר דהוי בו לטלטל מותר כולו נזרע אפי׳ לדירה והוקף טב״ט יותר הקרפף אין דאם ר״ח וכ׳ לו. האסור למקום נפרץ

אשכול נהל
 ערב או סרזי סל קנים סל במסיצה סאחיס ליסיד דנותני׳ הא דס״ל י״ד ס״ק ס״ס בחו״ש וראיתי ור״אש. ר״יו בסס וב״ס בב״י יכן

 מפי דיוחר רירה לאו הסכינה דדירח המסכן מחצר ולמדנו לדירה הוקף דלא לקרסף דמי לא ולפענ״ד אסור, ברחבו סני׳ מפי דיותר
 כמה הביא צ״ג ערובין בי״ד ראיתי סוב לדירה הוקף עכ״פ ערב סל או סתי סל לדור מחיצה סעסה יחיד אבל אסור, ברסבו סניס

 סליסי ב׳ הוא )דסאתיס וסירים אמה ע׳ כ׳ ולא סאתיס בית רבנו ומ״ס קרסף. ד״ה ע״ב כ״ה חוס׳ וב״כ א כנגדו• ראיות
 ביניהו איכא ע״ב כ״ג וכדאי׳ כחכמים הלכה דס״ל חסום ה״ג( דסבת סי״ז הרמב״ס כמ״ס אמה אלפים ה׳ והוא ברבוע יותר אצבע

 אמה עי כ׳ דסבת פכ״ח כ׳ גופא הרמנ״ס מיהו דוקא, וסירים אמה ע׳ דאמר כר״ע ולא כחכמים הלכה בפ״מ וכ״כ מועע דבר
 שנ״ס בטוס״ע גס דערובין. פ״ה ועתי״ט דבורים בב׳ ט״ב כ״ג חוס׳ כמ״ס לצמצם סס דלא וצ״ל כר״ע, במרובע אמה סליסי וב׳

 מועט דבר ביניהו איכא קמא חנא היינו ר״ע בגח׳ דאי׳ הא דס״ל ואפסר במרובע, וד״ט אמה ע׳ דר״ע סעור אלא נזכר לא ושלח
 דר׳ ברי׳ דר״ה וכל״ב וכ״ד כ'׳ג ב כר״ע. דהלכה י״ל א״כ יהונחן, והר״ר בחום׳ כסר״ס דמסנחנו חכמים ולא ריב״ב היינו ח״ק

 רובו סנזרע גינה בה סיס חצר ע״ד חי ל א נס סהסבחי. מה אעתיק להלכה הענין לבאר חוס׳, ג כוחי׳. דקיי״לן כר״ס דאתי׳ יהוסע
 היתר? סאין נראה וסע״ב שנ״ס בסי׳ הס״ע מסמעות דלפי הבית תוך ססבתו כלים לתוכה לטלטל העולם סנהגו מסאחיס יותר ואיננה

 לטלטל אסיר אחד אדם של וה״ה בית, כלי לתוכו לטלטל לדירה הוקף שלא לקרפף ערוב מהני דלא מסיק שע״ב המג״א חשובה:
 וכו׳.אבל אתמר אי אלא כ״ד שם מגמ׳ מוכח והכי בסופו, ע״ב כ״ג ורש״י ע״ב ע״ו ערובין מתום׳ וראייתו זה. לקרפף מביתו

 גברא לסד אף ודאי אלא סאתיס, בבית רבנן יאסרו ולמה איירי, אסד אדם של בקרפף והכא כרבנן, כמאן אסור סאתיס בית
 כל ר״פ דסזינן לבית, מקרפף אסיר דלר״ש וה״ה ס״ט דף כדאי׳ לקרסיפות, מסצרות דאסרו לרבנן, מקרי רשויות ב׳ וסצרו קרפף
 ד״ס כ״ד ערובין מתום׳ וידענו הר״אש. וכ״כ לקרפף מבית כותי׳ דקיי״לן לר״ש אסר לקרפף, מסצר סכמיס שאסרו מה כל גגות

 רובו שנזרע כגון לדירה הוקף שלא מסאתיס פסות אפי׳ קרפף ולהכי מסאתיס, בפסות גס אסרו בסאתיס שאסרו דמה אמרן לא
 לאיש דמוחר וה״ה ערוב, דמהני שסיבר הרמב״ס דעת לסתור שע״ב ריש מג״א בדברי נכלל וכ״ז הבית. כלי בתוכו לטלטל אסור
 כ׳: כ״ג ערובין הריטב״א והנה מסאתיס. מיתר פסות הוא אס רובו שנזרע לקרפף הבית כלי לטלטל תרתי לו ששייכין אסד
 אומרים וים לקרפף. הסצר מן להוציאן אסור לסצרו הוציאן אס כלים אותן סי׳ הבית, תוך ששבתו לכלים לא ר״ש דאחר אהא
 ערובין )עתוס׳ לכ״ע דחוחר גברא דסד וסצר בית דהרי מידי מותר א׳ אדם של אבל אדם, בני שני של והקרסף הבית אס דוקא

 סאתיס בית אבל דאמרינן: משמעחין כדמוכח גברא מסד אסי׳ לקרסף מחצר לטלטל אסור דלרבנן ואע״ג ובלבד(, ד״ה ע״ב ע״ו
 לחצר, זה מקרסף אסור דלרבנן וכיון אחד, קרפף כולי שהרי הוא, גברא דסד זרוע ושאינו הזרוע ודאי והכא כרבנן, כמאן אסור

 דמסתבר וטעמא גברא, דסד דהוי כיון לרבנן. סף וקר מסצר וקרפף בית לר״ש עדיף אס״ה לבית, מקרסף אסור לר״ש ממילא
 מורי דעת כן בריטב״א גרס הב״י אבל הבית, בדק בעל הלוי אהרן רבנו והוא בריטב״א הנוסח )כך ז״ל הר״א מורי דעת וכן הוא,

 וקרסף כחצר לר״ש וקרפף בית אומרים יש אבל לכ״ג( אלמנה בס׳ הריטב״א שהביא הלוי מאיר רבנו הרמ״ה הוא א״כ ז״ל, הר״מ
 ולא סברו, של שהן אע״ג ולקרסיסוח, לחצרות מגגות לטלטל מתיר דר״ש כיון מירו כונת עכ״ל. גברא בסד אסי׳ דאסרו לרבנן
 רש״י וכמ״ם סברו על אדם מקסיד אין אלו במקומות מיוסד תשמישן אץ הואיל והטעם והגגות, הקרסיפית עם הסצרות ערבו

 הבית דדירח לא, הבית בתוך ששבתו כלים אבל סברו, של ולקרפף לסצר מיתרין זה בחצר ששבתו כלים לסיכך וצ״א, ס״ט ערובין
 וכיון קסידא. א כ לי ד כיון אחד לאדם ששייכים או ערבו אם דהושוו ה״ה ערוב, בלא לסצר קרסף דהושוה כיון נאמר ממילא מיוסד,

 סברו לסצר שלו מגג ומטלטל להם, א׳ דין וחצרות גגות ערוב בלא דס״ל לרבנן אבל לקרסף, ה״ה לחצר, לטלטל מותרין בית דכלי
 או ערבו אס ה״ה הוא אסר רשות שוין תשמישן שאין כיון לקרפף, בסצרו ששבתו כלים להוציא אסור אבל בתוכן, ששבתו כלים

 נסית דקרסף לקרסף, הבית מן להוציא אסיר אבל לקרסף מסצרו אז להוציא המותר אע״ג מסצר, סלוק קרסף אסד, לאדם ששייכי
 כלים לענין אף סליקים וקרסף סצר דלדידהו כרבנן, אסור סאתיס דביח הך כ״ד בדף מחוקם שסיר ולהכי לרבנן, מסצר סדא דרגא

 סרשו כבר סאתיס שעור הסצר לאסור דצריך )והא אסור נמי הסצר במליאו לו נסרץ והחצר אסור שהקרפף והכא בתוכן, ששבתו
 או בערבו ה״ה לזה, מזה שמטלטל ערבו, שלא אדם בני בשני להם אחד דין וקרסף שחצר כמו לר״ם אבל אמרן( לא ד״ה חוס׳

 ולדעת הרמב״ס. על מג״א קושי׳ מיושבת ובזה הריטב״א. כונח כך לקרסף, נחי כך לחצר, בית כלי שמטלטל כשם אחד באדם
 סאתיס הזרוע שאין זמן כל לדירה( הוקף שלא כקרסף )דהוי הרוב שהזרוע אע״ג לגינה, בית כלי לטלטל היתר לנו יש הרמב״ס

 כל י״ח: ה׳ ערובין דהל׳ ס״ג לשונו אביא לכן לקרסף, חבית לטלטל להתיר כונחו אם הרמב״ס בלשון מסופק המג״א מיהו ועוד.
 בית על יתר אחד בכל שאין דירה לשם שלא שהוקפו הקרסיסוח כל ועם הסצרוח כל עם נמוך וזה גבוה שזה אע״ג העיר גגות

 כלים ערוב בלא בכולן וחטלטלין אחת רשות כילם קורה, או לחי להם שיש המבואות ועם החצרות שבין הכתלים עובי עם סאתיס
 קאי לא ערבו" כן "אס דהיחר דאפשר חג״א וכתב עכ״ל, ערבו כן אס אנא הבית, תוך ששבחו כלים לא אבל בתוכן, ששבתו

 לחצר )דהיינו לחצר והוציאו בבית הכלי שבח אס וז״ל: כחב כ׳ שבהלכה הרמב״ס בדברי להלן עיין לא ובמ״כ אסצר. אלא אקרפף
 המקומות כל אנשי ערבו סן אס אלא לקרסף או הכותל לראש או אסר לגג או אסרת לחצר יעבירנו לא לכ״ע( שמותר פלו

 מתיר לקרסף אפי׳ בעליל נראה ערבו, כן אם אלא תיכף: וכתב בקרפף שמסיים סזינן עכ״ל, אסד ערוב זה כלי בהן שמעבירין
כ״ג דאחרינן חהא היא שהשגתו והבין מג״א, מהשגת הרחב״ס להציל שרצה יעקב שב לבעל וסזינא אחד. לאדם וה״ה ערבו אס

ע״ב
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 דלמד כיון אתי׳ נמי כרבנן מרמנ״ס דעת ולפי כר״ס, כמאן לא סאחיס אבל מב״ס יותר הוא אם אסור רובו נזרע בהו״א ט״ב
 אף מעוטו נזרע אס למיתר צריכין ע״כ זו דבאוקימתא חרץ וע״ז לחצר. מקרסף לרבנן ה״ה לקרפף, מבית לר״ש סרי גברא
 לרבנן חשא״כ חצר, לגבי בטל לכן רשותא חדא וחצר קרפף דס״ל לר״ש דוקא וזה החצר רוב לגבי דבטל לטלטל, שרי מסאתים ביותר

 דהוי אף לרבנן בטל דאינו סאתיס מבית יותר ומכ״ש חוס/ כמ״ש דחשיב ב״ס הוא אס בטל אינו עצמו בפני רשות קרפף דהוי
 אינו שהקרפף זמן כל לקרפף מחצר לטלטל מותר ולכ״ע לר״ש, רבנן בין חלוק אין גברא בחד לרמב״ס להבין זכיתי ולא מעוטו.

 דס״ל בהו״א וא״כ כרמליח דהוי לטלטל, אסור בתוכו אפי׳ לכ״ע לדירה הוקף ולא מסאתיס יוחר הקרפף ואס חסאתיס, יותר
 אסורה רשות בפ״ע מסאחיס יותר לחרוויהו ר״ש, לי מה רבנן לי מה נדון, כחצר הכל מסאתיס ביותר אפי׳ רוב לגבי בטל המעוט

 אץ זו ולקושי הריטב״א בשס לעיל כמ״ש הרמנ״ס נגד מג״א הוכחת באמת אבל לרבנן. ה״ה החצר אוסר איננו לר״ש ואי היא,
 הוקף שלא לקרפף אף מועיל דערוב כרחב״ס ס״ל שהסמ״ג יעקב בשב כתב עוד הריטב״א. בשס לעיל במ״ש אלא ישוב לנו

 משמע דלהפך ההוא, במקום וישכב במ״מ וכבודו מותר. ערבו לא אס הרמב״ס כלשון שכתב הבית, כלי לתוכו לטלטל לדירה
 והמאוס הבית בתוך ששבחו לכליס ולא בתוכן, ששבתו לכלים אחת רשות חצרות ואחד קרפיפוח ואחד גגות אחד ח״ל: מסמ״ג

 לא מן החצר אנשי ערבו בין החצר, בתוך ששבת כלי לפיכך וכו׳ ערוב בלא אמרת לחצר מחצרן להוציאן אסור שערבו ע״י לנוצר
 נשחחפו שלא אע״ג לחבר שניה ומחצר שניה לחצר אמר הגג וחן לו הסמוך אחר לגג הגג ומן לגג החצר מן להעלותו מותר ערבו,

 א״כ אלא הבתים, מן לבית זה בכלי יכנס שלא ובלבד כולה המדינה בכל שיעבירנו עד לגג החבוי חן וכן בכולו, לטלטל מותר בו
 שכחב מה כל אך וכ׳, י״ט הל׳ דערומן ס״ג כרמב״ם שכתב הרואית עיניך עכ״ל. אחד ערוב האלו המקומות אנשי כל ערבו

 מותר. ערבו אס שהזכיר המקום בכל קרפף הזכיר ולא הסמ״ג השמיט בערוב, דמותר ומסיים ף קרפ מ אלו הלכות בשתי המב״ס
 בערבו התיר ולא לסמ״ג לי׳ מספקא ספוקי ולפחות ערבו, אפי׳ אסיר לבית דבקרפף כרמב״ם, ס״ל דלא ש״מ השמיטו, מנס על ולא

 הריטב״א של רבי מלבד אמנם צ׳. ודף ע״ב כ״ג ריטב״א ועי׳ הכא ד״ה צ׳ דף חוס׳ כמ״ש כחצר מידי לכל שדינס בגגין אלא
 בתום׳ חצינו לגינה, מבית טלטול אסור ואין כחצרו, דינו מסאתיס יותר שאין לדירה הוקף שלא קרפף אחד באדם דס״ל ורמב״ס

 כולו נזרע אפי׳ סאתיס מת אבל מסאתים, יוחר הקרפף אס דוקא הדירה מבטלי׳ זרעיס דאחרינן דהא ס״ל שר״ח ע״ב כ״ג דף
 מבטל. אינו רב שתשמישו לפי דשמא ומוקצה וסהר בדיר דירתו מבטל אי מסאתיס יתר הזרוע אס נחי לי׳ ומבעי׳ הדירה מבטל אין

 שלגו והגינות הקרסיסוח שכל הבית, מן לתוכו לטלטל לר״ח שמוחר בושש צריך דין ליח מסאתיס יותר בהם שאין שלנו בגינוח ולס״ז
 מנ״ס, יותר כשקרסף אלא אוסר זרוע שאין לר״ח ראי׳ ואמינא מותר. כולו נזרע ואפי׳ הרמ״א, כמ״ש לדירה מוקפין בתינו אמורי
 דקרסף כרבנן אוסר ב״ס אבל ב״ס, החעוט כשאין אלא אמרן לא שרי מעוטו הא אסור רובו נזרע אמרינן יהושע ב״ר דר״ה דבל״ק

 במעוט דבסאתיס מב״ם, פחות הוא אפי׳ היינו אסור, רובו נזרע לדירה הוקף מב״ס יותר קר׳ דתני׳ הא לפ״ז רשיות. ב׳ ומצר
 זרוע שאינו בחלק לטלטל לרבנן רובו כשנזרע חאסר פחות אפי׳ מב״ס, יותר בקרפף זה תלי למה קשה והשתא אסור. נמי

 אין שאס לומר ג׳ ודוחק החצר( עס א׳ רשוח מב״ס יותר קרפף אין דאס ניחא כר״ש דמוקי לל״ב )בשלמא אסרו למצר דמקרפף
 נראה ויותר לדירה. הוקף לא אף בו לטלטל דמותר לי׳ דגינן מב״ס יותר בו שאין כקרפף כונו חצר, ומקצתו נזרע ורובו ב״ס אלא בו

 ר״ח, כח״ש כחצר ודינו הדירה היקף לבטל הרוב שהוא אף הנזרע בחלק אין מב״ס יותר לד׳ שהוקף הקרפף אין אס נחי דלרבנן
 לר״ש וממילא סאתיס. בו יש אבל מעוט הזרוע או מנ״ס, פחות הוא אפי׳ רובו והזרוע מב״ס, יותר כשקרפף אלא אסור ואין

 הרי״ף שהשמיט למה טעס בנותן קצת בזה ויש רובו. נזרע אפי׳ מב״ס יותר בו כשאין לדירה שהוקף לקרפף מבית לטלטל מותר
 סאתיס מבית יותר והוא מעוטו נזרע ואפי׳ ואסור, כגינה הוא הרי רובו נזרע לדירה שהוקף קרפף ע״ב כ״ג דף הברייתא דין

 וכו׳ מעשר יותר פרצה בו לעשות חקונו ודין בו, לטלטל אסור לדירה הוקף שלא סאחיס מבית יותר קרפף דין שהביא כיון אסור,
 רש״י, לשיטת הר״אש הביא וכן כלל זרעים מבטלי לא לדירה שהוקפו ורחבה ומוקצה וסהר בדיר ולר״ח ר״ח, חלמיד שהרי״ף וידוע
 בכל לרי״ף ס״ל אי אבל כ״כ, שכיח לא וזה סאתיס מבית יותר כשהוא אלא ר״ח אסר לא לדירה המוקף שבשדה בקרפף ואפי׳
 דס״ל גמי ואפשר זה. דין מביא הי׳ ודאי הש״ע, כדעת דירה היקף מהני דלא ובחצר מעט הוא אס אפי׳ הרוב שהזרוע מקוש

 דס״ל לרבנן דוקא שהבאתי ריטב״א של רבו סברת כעין נאמר וא״כ לרבנן, הברייתא דמפרש יהושע דר׳ ברי׳ דר״ה קמא כלישנא
 שקרסף כיון לדירה שהוקפה אף ובטלה לזו זו שנפרצו כיון החצר את הקרפף מבטל א״כ א׳, כרשות ולאו מינים ב׳ ומצר קרפף

 נמי בעלמא לדירה הוקף שלא שקרפף כיון הזרעים ע״י לדירה שהוקף מלק מבוטל לא א׳ מין וקרפף חצר לר״ש אבל ונזרע רוב
 סאחיס מבית ביותר לדירה הוקף שלא קרפף דין הביאו שכולם וה״ג והשאלחוח שראב״ן מה בזה נחי וניחא המצר. עם א׳ רשות
 עכ״ט נחי ולר״ח חשש, כאן אין הריטב״א של ורבו לרמב״ס שיהי׳ איך יהי׳ הדירה. מבטלים שזרעיס הביאו שלא בו לטלטל אסור
 שאחורי רחבה שכתב הר״אש של ספקו הוא גס ונוסף דירה. היקף אח הזרוע מבטל אינו סאתיס מבית יותר בו שאין בגינה

 אפי' הדירה, מבטלים אינם שהזרעים רש״י מדברי ראי׳ ומביא הדירה, מבטלי׳ הזרעים ברחבה אמרינן אי צ״ע רובו שנזרע הבתים
 ולא לקרסף אלא מבטלים הזרעים שאין מסתבר מסאתיס ביותר ואפי׳ ומסיים מסאתיס, יותר הזרוע אין אס זרועה כולה בגינה

 המשנה בלשון מוקצה והוא הבתים שאחורי גינה היינו הר״אש שכ׳ הבתים שאחורי רחבה והנה בקצור. עכ״ל וצ״ע וחצר לרחבה
 הר״אש, של מסתבר אמר נדון ואס שס, כפרש״י לאוצר עציס שס להכניס לעיר חיץ גדול היקף הוא קרפף אבל י״ח דף ערש״י

 לגעור שאין נ׳ הללו הדעות כל ובצרוף דירה. היקף מבטלי לא שזרעי׳ בית שאחורי לגינה מבית לטלטל מותר רש״י, בשיטת
 הלכה לומר יש וגס לי'. אודי דאודיי כ׳ הלכה דערובץ בפ״ג הרמנ״ם על הראב״ד השיג מדלא נראה גס זה. בדבר במקילין

 מחיצות לענין ולא ערוב לענין אלא כן אומרין שאין פ״ט דף בערובין כ׳ שהריטב״א ונהי מ״ו. בערובין כדאי׳ בערוב המקיל כדברי
 לר״ט דחש ליח גבי ע״ב ורש״יס״א וחוס׳ וה״ג בשלח ושאלחותס׳ מ״הת חמוחיןשיל״ע בערובי אף כמקיל הלכה נ״ז ערובי׳ בר״אש

הש״ע והנה לקולא ה״ז בפי״ו קיריו בעגין הרמב״ס וכ״פ במחיצות איירי והחס ר״ח בשס ע״ב כ״ס הר״אש וכ״כ מ״ו ועריטב״א
בסי׳ 22 ג"ח



ערובין. הלכי האשכול; ספר 1*0
 טב״ס יתר קרפף . . . א מרעים דינם ומים כחצר, הוא הרי כולו נטע אפי׳ לדירה ׳#הוקף טב״ם יותר בקרפף אילנות נטע אבל
 ואם כחצר, והוי לדירה הוקף כולו דהוי ודיו, דירה לשם יו״ד על ומעמידו וגודרו מי״א יותר פרצה בו פורץ ב, לדירה הוקף ׳פלא

^פי אשכול נחל

 בשעת יחיד אדעת סמכינן דרבנן דבחידי הפוסקים שדעת ואף חסאחיס פחית אפי׳ הרוב הוא אס שנזרע בחצר אוסר שנ״ח בסי׳
 להוציא שאסור מטעם בגינה לאכול אסור שלטו״ז צ״ע, מיהו איכא, הדקר! שעת מה ננד״ד ח״ח רח״ב, בסי׳ הש״ך כמ״ש הדחק
 להביא אסור בלא״ה הלא העשבים, על חים ישפכו שלא בגינות לאוכלין הזהיר של״ו שבסי׳ רח״א על וק״ק לגינה. הבית מן הכלים

 והוא ועוד חסאתיס פחות הזרוע דאס כ׳ י״ד ס״ק שנ״ח סי׳ דנמג״א אזיל, לטעמי׳ דרח״א ,ונ שם? טח כח״ש חבית המאכלי׳ לשם
 ס״ק בד״מ והמעיין עי״ש. מולקי׳ והטור שהמרדכי להוציא, מותר זרוע שאינה ממקום דחשחע לבית תמנה להוציא דאסור המעוט

 דמקוס כיון לבית, מחצר גס אוסר המועט שהוא אף סאחיס בגינה הזרוע אס דלחרדכי בחרתי, הטור על פליג שהחרדכי יראה ב׳
 נמשך הגרוע המעוט המעוט, והוא סאחיס הזרוע אין אם אבל הבית, כלי לענין האסור למקום במלואה נפק החצר אסיר, הזרוע

 אמר! לא ד״ה כ״ד דף חיס׳ סברת הוא וסברתו הדירה, מבטל לא דמעיט הזרוע, למקום אפי׳ בית כלי לטלטל ומותר הרוב אחר
 דהיינו ממנה להוציא אסור הרוב שהחצר כיון מסאתיס פחות או סאתיס בזרוע שיש נין כתב הטור אבל לר״ש. נשמע דמדרבק

 מבטל לא מסאתיס יותר בו ואין מועט שהוא כיון מ״מ אסור, הגינה שמן דאע״ג חותר, לבית מחצר אבל לניח, הזרועה הגינה מן
 מיעוט, הזרוע אס דאף להחמיר( הטור בו )שהלך בספקו שכתב הר״אש מדברי מוכח וכך הטור. דברי הב״ח וכ״ס למצר, לי׳

 אסור אז פחות או סאחיס הזרוע יהי׳ ואס כך: דבריו מפרש הטור שחבר הר״אש ובפסקי בחצר. אף אסור יהא מיהו הזרוע
 לא להחמיר בספקו אפי׳ אלמא עכ״ל. החצר דירת מבטלין זרעים אין שמא או נזרע, המועט אפי׳ לבית מהזרוע .להוציא

 נזרע לא הבתים שאחורי הגינות רוב והנה לבית. מחצר ולא לבית, מהזרוע להוציא אלא החצר מעוט הוא אס בסאתיס אסר
 במקום אפי׳ המרדכי לדעת א״כ אמה, אלפים ה׳ שטח שהם סאחיס בית בהם ואין בצלם, וחסחופפיס ודרכים אילטח שרובו הרוב,
 במקום דאפי׳ הטלטול, מצד אסיר של״ו בסי׳ הרמ״א כתב לא להכי זרוע שאינו במקום עכ״פ הטור ולדעת לטלטל, יוכל הזרוע

 לטלטל סאתיס בית כקרפף אסור מסאתיס פחות קרפף לרבנן כתבו כ״ד דף ריש התום׳ והנה חים. משפוך יזהרו לטלטל, שמותר
 ובטל אוסר אין חשוב שעור שאין כיון סאתיס, בו ואין החצר מעוט הזרוע אס לרבנן לטלטל חותר לו שנפרצה בחצר ומ״׳ח לחצר,

 אוסר חשוב שעור דאיכא סאתיס הוא אס אבל המעוט, והוא חשוב שעור אין קרפף דהאי לחעליותא, חרהי דאיכא החצר רוב לגני
 מותר חסאתיס פחות שהוא הנזרע נמעוט דגס הריטנ״א ומלשון מלשונם וכנראה לו. האסיר במקום דנפק לרננן החצר גס

 נטלטול, חותר נחי הזרוע מסאתיס בפחות דלרבנן וכיון לו. האסור למקום נסק החצר הו״ל סוף סוף אסור, דא״א הטלטול,
 מב״ס בפחות החרדכי כסברת ומוכח לחצר חבית טלטול לענין לר״ש ה״ה אסור, הכל חשוב שעור שהוא ונסאחיס חצר, לגני דנטל
 דאסרו לרננן א״כ נית, לגני קיימא באסורו דזרוע לטור דאלו הזרוע, למקוס אף מנית לטלטל מותר החצר מעוט היא וגס זרוע

 לענ״ד אבל נזה, לדחוק ויש לו. האסור למקום נפרץ הרי במצר לטלטל מותר ממאתיס ופחות זרוע נמעוט לחה לחצר מקרפף
 מבטלים זרעים דאמרינן הא לכנהו, ידעתי ולא אחד בספר בנעורי שראיתי ודכירנא מרדכי. למאמר קרובים וריטב״א חוס' ששטת

 יש ודאי ע״ז והנה דשביעית. פ״א כדאי׳ חקרי אילן שדה סאה לבית אילנות ג׳ איכא דאי סאה לבית אילטת ג׳ בגינה כשאין היינו
 אילנות י׳ איכא אי אבל מנה. ס׳ של דבלה ככר לעשות ראויס אס דוקא השדה מבטלין אילנות דג׳ שם אחרינן הא ניצחת, תשובה

 מלבנות דפאה בפ״ג לדבר זכר יש וה״נ סאה. בית בשבילן וחורשין אילן שדה דחקרי עושין לאין עושין בין חלוק אץ סאה לבית
 אך המלבנות. נעשו אילנות בשביל דאחרינן הכל, על תא׳ פאה דנותן קיי״לן סאה לבית אילנות עשר ויש הזיתים שבץ התבואה

 אילנות מ״ט טעמא, בתר דזיל לשבח, מתירו לא מ״מ אילן, שדה דחקרי נהי שבח, אצל זה עניו מה פרכא, דחלתא אעיקרא באחת
 דירה מבטלי אילנות אפי׳ סבר דאבימי כ״ד דף שם ואתרינן ע״ב, כ״ג רש״י כח״ש אילנות בצל להסתופף דאורחא דירה מבטלץ לא
 ומ״ט בצלם, מסתופפים דמ״מ אצטבלאות בעי לא ור״נ שם, לשבח ונאה שורות שורות נטועי׳ ופרש״י איצטבלאות עשויות לא אס

 נקרא אס לי מה הכי ואי עליו, להגן צל כאן דאין ועוד ממעכן, עליהס דכשהולך אינשי, דיירי לא דנזרעיס דירה, מבטלי זרעים
 פחות שהזרוע דגינה סלקא ובהא נחחא בהא החצר. דירת מבטלי ולהכי בהו, אינשי דיירי לא סוף סיף לבן, שדה או אילן שדה

 עמודים יש בלא״ה כי הזרוע בתוך לטלטל שצריך אף לגינה הבית כלי לטלטל החרדכי על לסמוך יש החצר מעוט והוא מסאתיס
 בעל אבל באחרים למחות אין זרוע הגינה כשרוב אבל הרא״ש של וספקו ורש״י ר״ח ושטח בכה״ג אסיר אץ גברא דלחד גדולים

 מב' יותר בה לטלטל שחותר חומה מוקפת במדינה או בעיר נמצא אס ש׳ דבר חשו׳ לדברי חסכים ח״צ שבחשו׳ אף לזהר, יש נפש
 רחבה ללמוד שאין זרוע, חסאתיס יותר אפי׳ ברחבה ולהתיר דר״אש חסתברא על לסמוך שיש חומה, מוקף הזרוע יאיט זרוע

 רבותא וכמה כמה הר״אש מלבד לעיל ולפמ״ש וכו׳ זרעים מבטלי חשובה שאינה קרפף בדירת דדוקא דירתן, יבטלו שזרעיס חקרפף
 יטבול אל לו אומרין שאובין לוגין ג׳ בספק דאפי׳ דמקואות בתוספתא כדאי׳ דרבנן, אסור בספק עצמנו להכניס הכרח אין מ״מ מתירץ,
 דף החולץ בפי מרדכי ועי׳ לכחחלה דרבנן אסיר ספק לעשות דאסור י״א ס״ק יו״ד סי׳ חג״א וכ״כ ה״ו. מקואות מהל׳ פ״י ועמ״למ

 דקיי״לן ואף להחמיר הולכין ואנו הגאונים פליגי מבור ניצוק בדין וכן ב׳ ס״ק בש״ג עליו וכתב להחמיר לפעמים הולכץ דרבנן בספק אף רה
 דנצוק הכא כי קמאי בה אמור מאי לן דמספקא אלא פלוגחא חזינא דלא היכא אבל דחנאי פלוגחא דחזינא היכא היינו להקל דרבנן ס׳

 פ״ק סוכה בק״נ ועי׳ עכ״ל ר״ם בשם שמעתי וכן מספק הסיבה צריכין כוסות ד׳ דכולהו בע״פ וכה״ג סופרים בשל אף לחומרא אזלינן
 ועמוקים לשתי׳ ראויס אין אס ודוקא בזרעים, הנאמר בשעור ודוקא לדירה ההיקף שמבטלים א והר״אש. הרי״ף שטת שזה כ״ד כ״ג סי׳
 לטלטל אסור לחצר דמבית נראה מיהו מג״א. יו״ד שגבוהות למצר מחיצות הס המיס של דהגדודין החצר איסריס אץ נכה״ג ואפי׳ י״ט

 חינכרא דלא מחיצה יו״ד שעמוקי׳ אע״ג האסור, למקום במלואו שנפק אסור נחי דחצר כ׳ והריטנ״א הדירה, היקף מבטלים שהמיס
לו פתח ולבסוף שהקיפו ב נראה. ששפתו מיירי חמיצה דהוי ח׳ בדף ליה כלה א׳ צדו האי ולדידי׳ נחים, כולה.מטסה אס הוא

 פחח



"! ערובין. הלכו׳ האשכול, ספר
 אם ה״ילד, ש^א טב״ם יתר לקרפף אחרת תקנה ויש מותר. נטי טיו״ד ליותר שהשליטו עד וגדרה אטה ופרץ וגדרה אטה פרץ

 כותל טן הרחיק אם וכן קרפף. לטעט מהני לא אילנות אבל א ג״ט ורוחב יו״ד גבוה עטוד בו שבנה ע״י סאתים טבית טטעטו
 לא ג״ט מישנה החדשה המחיצה הרחיק לא ואם מעשר, יותר החדשה המחיצה אם הועיל, ב לדירה מחיצה ועשה ג״ט הקרפף

 על מחיצה בנה טהני, טסאתים פחות אוירו עי״ב ואם מיעוט הוי לטעטו כדי בפ״ע לעמוד שיכול הכותל על טיט טחה ג, הועיל
 בעליונות השתא יושב והוא התחתונות בשבת נבלעו אם לפיכך יושב, התחתונות דבמחיצות עג״ט מחיצה דאין הועיל, לא הראשונה

 בית על וקירה סאין ג׳ בית קרפף ה. בעליונות דר שהרי מועילות שעשה מחיצות קרפף שהוא טב״ם יותר בתל וכן ד הועיל
 נעשה החצר מחיצות אויר ע״י אם אסור לחצר במלואו שנפרץ קרפף אבל ו משופע שהגג אע״ג טייתרו קרויו אויר אין סאה
 המבטל )חסר(. ח בעלמא לצניעות דעבידא מחיצה טהני לא לדירה היקף ולענין ן. גפופי לי׳ דאית מותר וחצר מב״ם יותר

 מביתו לא אבל לחצר מבתיהם להוציא מותרים הם לאחרים חצרו רשות בטל אם לפיכך ביתו, רשות בטל לא לחברו חצרו רשות
 והוציאו בחצר שהחויקו קודם מביתו הוציא ואם אצלם אורח שנעשה לחצר מבתיהם ומותר מביתו להוציא אסור הוא וגם לחצר

 לכל לבטל צריך לאחרים רשותו והטבטל ט גלי דגלי כיון לכם מבוטלת ביתי רשות בהדי׳ אמר ואם עליהם אוסר כליהם
וא׳. א׳

 ולכהן יב בתרומה ולישראל ביין לנויר טערבין ... יא עצמם בפני ומלח מטים חוץ במבוי ומשתתפים י ע״ת טערבין בכל
 דמתני׳ כסתם משמע כטאן הלכה כ׳ לא הגר״יצ ולאכול. יד לחוץ לילך שיכול מפני הקברות בבית אף ורי״א יג הפרם בבית

 לישראל וטותר בערובין הטקיל כדברי דהלכה וי״א טו הנאה באמורי מקום לקנות דאסור בגט׳ טעטא ואטרינן טו בב״הק ואסור
יט אתי׳ כרבנן י״ל דה״ג סתטא וה אין דכלים טטתני׳ בתרומה דאסר לסוטכום לי׳ מסייע דר״ו ואע״ג יח בתרומה ולכהן יו נב״הק

ותו .ז ׳
אשכול נחל

 כל נחבטלו בזה פחת( עשה כאלו הוי )דיו״ד מיו״ד יותר פרצה בו פרץ ואס הוקף, ולבסוף פתח ובעינן מהני ולא מביתו פחח
 הוקף. ולבסיף כפתיח הוי כולה( ירצה ואס יו״ר על היתרה אמת האמה ירצה )אס מחיצה לשס פרצה אותה וסותס וגודר המחיצות

 כנ״ק פוסקי׳ כשאר ס״ל לרבנו ול״ל לקולא, דמתני שימי כרב ס״ל ד״ע, רבא בעי דבל״ק אע״ג לא, מג׳ פחות אבל כרבא כ״ה, א
 רבה. כנגד כרבא פסק טיע בו טחה גבי בסמוך דהא רבה, במקוס כרבא הלכה דאין כר״אש דס״ל בג' להקל פסק ואפ״ה

 מהני לח ודאי מיהו ,הישנה נתבטלה מעשר ביותר ש״מ מבטלה מי״א יותר מישנה סותר אס בסמוך דאמרינן כיון הר״אש כ״כ ב
 אויר נתמעט עי״כ אס )אבל מהני דלא מחיצה ע״ג מחיצה דהוי ג מביתו. פתח לו עשה שעשאה קודס אס אלא חדשה מחיצה
 אף מהני בשבת נעשה שמחיצה תחלה שפתח דירה לשס עשה העליונות אס והיינו ד דלקמן(. טיט כמו דמהני פשיטא מב״ם

 ועשה טפסים, ג׳ לדירה, שאינה כמסיצה עצמו שהוא החל, מן הרחיק וכן ה בתוס׳. ק״א שבת ע׳ לא עשאה במזיד ואס לטלטל
 אמרינן ובעלמא ו מנ״ס יותר הקרפף סיף עד החדשה המחיצה מן שיש אף לטלטל ומותר ה״לד הקרפף הוי מי״א, יותר מחיצה

 וקרפף מצר א״כ כר״ש דקיי״לן כיון ז קרפף. מקרי לא מקורה דקרפף מהני הכא וסותס יורד פ״ת אמרינן לא משופע הגג אס
 לו, נפרצה אס נאסר׳ המצר גס ולפ״ז מב״ס, יותר והוי מייתרו המצר אויר למצר שנפרץ כיון אבל מב״ס יותר שאינו כל א׳ רשות

 אבל הן, א׳ דרשות שרי שתיהן כפופי לקרפף הי׳ שאס והוסיף והג״א, מתום׳ וכ״מ מיו״ד פחות ונפרץ גפופי לי׳ אי׳ דחצר כ׳ לכך
 לדירה הוקף זה בטבעם הס דמלוקין כיון אסור למקוס נפרץ אמרינן לא ואפ״ה למצר גפופי לי׳ דלית כגון דאיירי ס״ל פ׳ הרבה

 דאס ס״ט ערובין וע׳ בסמוך, כמ״ש עליהם אוסר למצר מביתו והוציא מזר אס ודאי אבל ביתו, גס להס בטל ט כ״ו. ה לא. וזה
 מערבין שאין טובא ואיכא מותר, מלח במי יא ל״א. — כ״ו י מזרה. הוי לא בשוגג הוציא אס וכן חזרתו, מהני לא בה החזיקו
 כשעורה. נעצס ניגע שאינו ורואה והילך שינפח ע״י שס לילך ויכול מדרבנן טומאתו יג לאחרינא. דחזי יב וכו׳. ופטריות כמהין

 מבע״י בה ויכנס מוצץ מ״ס מחזיק ומגדל תיבה שידה יד י״ג. ע״ז תורה ללמוד כמו נפוח בלא נמי התירו רבה למצוה תוס׳ וכ׳
 אצלו שמוליכו אפשר כרבנן( ולא )כסימכום לאכלו לידו להגיע ראוי שיהא לאכול ר״י שמצריך ואף אהל שמי׳ זרוק אוהל דכסבור
 בב״׳הק, כשהנימה אמ״ט הוכשרה לא שאס ר״י, מתיר נמי טהור לכהן טהורה ובתרומה טומ׳ מביא שאינו ט׳ בחודו שאין כ״ע בפשוט

 דאפשר הוכשרה, שלא אף בתרומה לערב א״א בז״הז לכך אסור, נמי שלטהור טמאה ומכ״ש טהורה לאכול אסור טמא כהן אבל
 מבה״ק שנהנה לישראל אף אסור לרבנן טו ע״ב. ל׳ חוס׳ כמ״ש מתיס ט׳ דכולנו אדס לשוס השתא מזי לא אי מהני לא לאתשולי

 אסורא ליכא נמי לרבנן ב״הש וקנה שמנימו בשעה אבל מקפיד, אינו ס״ל ור״י יגנב. שלא שקנה לאחר ערובו על מקפיד דאדס
 ע״י א׳ במקוס וערובו שהוא שא״א בב״הק לרבנן אסור בלא״ה לכהן אבל לד״מ, אלא מערבין אין וסתס נתנו ליהנות לאו דמצות
 צריכין לכך לכהן אף מותר הוי אצלו ולהביאו שפתו על לעמוד דיכול יחידי בקבר מיהו אהל, שמי׳ דלאו כרבי דס״ל זרוק אוהל

 העפר אפי׳ נאסר, לא עולס דקרקע בנין של בקברים דמיירי ח״ט מג״א כ׳ טו אסור. לישראל אף וממילא א״בה שקבר לטעס
 הב״מ כמ״ש והנכון סתמו. הפ׳ דכל בכך לאוקמי גדול ודוחק מ״ז. סנהדרין הש״ס כפשטות נאסר לא לר״הס הארון על שנתנו
 ב״הק כ״ט במגלה כדאי׳ המתים כבוד משוס הנאות כל אסרו מדרבנן אבל בקרקע, ולא בבנין אלא בב״הק א״הנ אין דמ״הת סס״ח

מע״ז למדנו בגז״ש שהרי המתיס כבוד מפני טעס ליתן צריך לא מ״הח הי׳ ואלו המתים כבוד מפני ראש קלות בהס נוהגין אין
בי״ד. לדודי מצאתי וכך הוא, דאו׳ אסור לענין בנין לקבר קרקע קבר בין המלוק וכל דאבל פי״ד ברמב״ס וכ״מ שס בסנהד׳

אהל, שמי׳ לא זרוק אהל הלכתא אפסק דכבר יהודה כר׳ קיי״לן לא דנהא בשידה אף לשס לילך יוכל שלא כיון אסיר ודאי לכהן יו
הטור פסק נב״מ פרוש וכן כר״י קיי״לן בהא הנאה זה ואין דמינטרא לי׳ ניחא לא ערובו לי׳ דקנה כיון י ר" דקאמר במאי אבל

 פ׳ ובש״ע .. ל״א חוס׳ כמ״ש לו סמוך עד בשידה אזיל מצי דודאי יחידי בקבר לכהן נמי ונ״מ בב״הק שרי לישראל לפ״ז והר״אש,
 עולס. קרקע של וצ״ל ט״ס והוא ולישראל לכהן מוחר בנין של יחידי דבקבר כ׳ ובת״ש בב״הק. אסור לישראל דאף כרמב״ס

מסומכוס, טפי אקילו דמכמיס וזקן אחילה אדם שהוא מה לפי חוס׳ כקושי׳ יט אסומכוס. פליגי דחכמי׳ א׳, לדעה אף זו יח

ומ״ש 22♦



לרובין. הלכי האשכול, ספר
 קונם אמר אבל בו טערבץ הכבר מן יהנה שלא נשבע אם וכן א לכהן דחוי כיון בתרומה מתירין דכ״ה כשמאי, רסומכום ותו

ב. לא נטי בתרומה ובז״הז בהקדשות מערכין ואין להקדשות דומה עלי זה ככר

אשכול נחל
 סדרא דבחרי נ׳ סי׳ דפסמי׳ בפ״ב וער״אש כסתס. להלכה מסלקת אמר סתם הוי דלא למימר בעי סחמא זה אין רבנו ומ״ם

 והר״אש הא. ד״ה מ״ג מולין לתום׳ ל״ק ג״ז ממלוקח, אמר כסתם דהוי בתרומה הכהניס דמ״ב כאן הר״אש ומ״ש סדר. נמי
 דצריך כסומכוס ס״ל דלמא וקשה בו. לו מערבין זו ככר אוכל שלא שבועה דאמר מר״ה כסומכוס הלכה .דאין ראי עוד הניא

 לנזיר דיין לומר ואין לדידי/ ומזי מחשל בעי אי משוס לנזיר יין סומכוס שמתיר כמו בככר ומתיר אסור, בתרומה ולישראל לדידי׳ מזי
 בככר וא״כ שבות הותר לא דברי׳ ולשאר מהרש״א וכמ״ש ע״ב ל׳ חוס׳ כמ״ש בשבת יין שישתה כדי אלא לישאל סומכוס מחיר לא

 למיחשל ב״הש מותר גזרו, לא דס״ל למאן אבל ב״הש, שבות על דגזרו למ״ד זה כל אמריה, מזי הימר אלא מחשל היתר ליכא
 ב״ס אי אבל וביה, מינה ומפרש עלה מחשל בעי דאי דמותר תרומה של מב״ס ביוחר מערב אי נהי לר״ה י״ל ושפיר ולהפריש,

 כונח דעקר וי״ל כסומכס? לכהן מזי מהני דלא לר״ה מערבין אין דלמא לטיבלי׳ דהדרא בשאלה חקנתא דליכא מצומצם חרומה
 ולר״ה ובי׳ מיני׳ ולהפריש עלי׳ לאיתשולי התיר דלא מב״ס יותר איכא אפי׳ בחרומה דאסר אסומכוס פליג רר״ה למימר הר״אש

 מיחשל בעי דאי טעמא ול״ל א כרבנן. מסתבר כסומכוס ס״ל דלא וכיון לאמרינא, דמזי או מחשל בעי דאי מטעם או מומר ודאי
 ואף ומחשל. בעי שייך דלא מצומצמ׳ סעודו׳ ב׳ או כהן ביד כבר היא אפי׳ משמע בתרומה קאמר סחס דב״ה וני׳ מיני׳ ומסרים

 מזי לא דהשתא כיון מערבין אין ובהקדשות טמאה ובתרומה דבטבל לאמרי׳ ראוי ת״ומ בעינן מ״מ מחשל בעי מכוס אמרינן .אי
י״ד. ס״ק ע׳ ב ע״ב. ל׳ כחוס׳ לאסרי׳ גס



מפתח.
 ההלכות כסדר שלא הספר חלקי בג׳ הובאו אשר גפ״ת לבאורי

והשמטות. הטעויות ותקרן

 ,57 מ״ב יח .62 ,60 ח״א יג יא, .49 מ״ב ;10 ח״א ט ז, .115 מ״ג ;81 מ״ב ;xx^ ח״א ו .6 ח״א ג ברכות
 עובר הי׳ ג׳ סי״ג שממות אבל בו, ג׳ ור״אש רי״ף אנא אינו גמ׳3ד ט״ס בו׳ וקורא כ״ז שורה 57 ד׳ בנמל .151

 רמב״ס כפסק בקריאה תלי ולא אסור ק׳ כתבי בשאר אף אלמא בזיון, שהוא מפני בידיו ק׳ כתבי ולא עליו תפלין יהיו לא בב״הק
 מת על דוקא ה״ג פ״ד ק״ש בה׳ שב׳ נפל ס׳ רמב״ם ממעט אנינות לענין וכן צ״ל: מדשיו אמר כ״ד שורה 151 ד׳ בנמל ואשכל.
 שכופין וכיון עליו, להתאבל שממויב מת על אלא אונן אין מ׳: דביאת בפ״ב קדשי׳ אכילת לענין וכן מק״ש פטור עליו לאבל שממויב

 כמ״מנ קיי״לן דלא אע״ג חנוקת סתס דמלין בשבת במילה כמו בת״ר נפל בס׳ ניזל לא למה להתאבל למחויב פסמ ודומה לטמא
 שורה 2 ד׳ ח״א בנמל .22 ,15 ,49 ,12 ,1 ח״א כד כב, ב, .179 ,178 ,171 ,151 ,136 מ״ב יט של״א? ב״י כמ״ש דראב״א

 דמ״ד וקשה בכלי. ולא שאובין דוקא ח׳ מקואות( )צ״ל דטהרות פ״ח דמתני׳ הטעס שכ׳ להגר״או וראיתי צ״ל: וצ״ע אמר כ״א
 והוא ר״מ הוא דמקואות פ״ח ר״ש שהביא בתוספתא אר״י דפליג מאן הלא יהוד׳, כר׳ דלא אילימא למתני', מפרש האיך בכלים
במולין וכה״ג דפסול כר״מ ובכלים כר״י, ס״ל בשאובין למתני׳ דסתס רבי וצ״ל אתי׳? כר״י ודאי דמתני׳ סר״ח וכ״כ שאובין נמי אוסר

שורה 18 ד׳ בנמל .60 ,59 ,18 ח״א ל כח, .57 ,19 ח״א בו טי"ת. בן צ״ל ט״ו בן כ״ב שורה 23 ד׳ בנמל וש״ד. וק״ד ס״ד
בדקי׳ לתקן בתיבות אומנין לשלשל הוצרכו דלפעמיס אע״ג :צ״ל נ״ב יומא תיבת אמר כ״א שורה 59 דף בנמל אלא. צ״ל רמ״ח
ועש״יצ♦ ומתפלל המיצין בבית יוצא אלא שם להתפלל התירו לא לכ״ג דאפי׳ שם להתפלל הותר לא מ״מ כלים׳ ריש וחוספ׳ פ״ד מדות

 ותמהני השולמן. פאת ע׳ לעד קיימת מקדש מקום שקדושת מוסכם להלכה נשמט: לע״ל ולא תיבות אמר כ״ד שורה בנמל שם
 ישנתי לא ידעתי שאלו ל״י, ואנכי הזה במקום ה׳ ים אכן במומש ברש״י והובא ה״א ס״ה ס״ל ברכות והירושל׳ הזוהר הביא שלא

 של מ' מקדושת שלמטה מקום שקדושת וכיון שלמטה, בה״מק נגד מכוון שלמעלה שבה״מק מלמד השמי׳ שער וזה כזה, קדום מ׳3
 יעקב. בימי שהי׳ כמו עליו עדיין למעלה שהשכינה כיון מרב, שעליו הבנין אס מערכו מטה של מקום נגרע לא ודאי יצאה, מעלה

 אמר למרן מטא כי צ״א מולין אמרו שהרי קדושתו ידע ודאי כזה, קדוש במ׳ ישנתי לא ידעתי אלו שאמר יעקב על לדקדק ויש
 ה' הוא, ק׳ שמקום ידע הרי ארעא, לי׳ קפצה למהדר דעתי׳ יהיב התפללתי לא ואני אבותי שהתפללו מקום על עברתי
 ההר כנגד שמכוון מעלה של שמקדש משב בענוותו למרן, ההר והביא בהלוך להטרימו רצה לא שהקב״ה שראה כיון ונ״ל אביו?
 נעדרת, קדושתו עליו, מונה איננו אס מעלה, של ממקדש ההר שקדושת וכיון עדיף, בנס דלמעט במקומו נשאר קדושתו, וממנו
 ההר עם נסע מעלה של מקדש שגס ידע עליו נצב ה׳ והנה במלומו כשראה אבל דעתו, להפיס אלא נעשה לא ההר שקפיצת ומשב

 שלמטה, ב״המק נגד מכוון שלמעלה שב״המק מלמד השמים, שער וזה כזה, קדוש במ׳ ישנתי לא ידעתי אלו שפרש״י וזה שלמטה,
 שורה 1 ד׳ מ״ב בנמל .1 מ״ב ;57' ח״א לא וכו׳. מכוון שלמעלה שב״המק מוכת כזה במ״ק ישנתי לא ידעתי אלו שאמר ממה

 זה אין שודאי והשבתיו וכסות. במאכל קדשהו אמור פ׳ שפרש״י קדש מקרא קייס לא דמ״מ ע״ז השיב א׳ מכס וצ״ע. אמר כ״ב
 פרש״י די״הכ ק׳ דמקרא ועוד עונג, לשבת מוקראת ובשבת מלכס ביו״ט אכילה מ׳ יליף ס״מ דבפסמי׳ נלמד, קדש מ׳ ממשמעות

 מוקראת שידענו אמרי ודאי אבל מ׳, דעצירת עשה היא קדש מקרא רצ״ז ומנוך ועס״המ מ׳ בעצירת מפרש ובת״כ ותפלה בכסות
 קודש מקרא מקיים ודאי מלוס בתענית עונגו אס אבל זה, בתענוג גס קודש מ׳ שפיר סרש״י באכילה להתענג שצריך עונג לש׳

 שורה 39 ד׳ בנמל .63 ,50 ,39 ח״א מ לט, לח, .72 מ״ב ,xx, 18, 58^^ ח״א לד לג, מלאכה. ועצירת ותפלה בכסות
 ח״א מט מז, .69 ,42 ח״א מג מב, מברך. השלמה על או הפרוסה על ס״ל דר״הג נ׳ ריצ״ג ומהל׳ צ״ל: מפרוסה אמר כ״ה
 המליט ורבנו אחרונה. ב׳ ליכא מכזית בציר ל״ט ברכות להוסיף: צריך ה׳ אות נמל 66 ד׳ במ״א .135 מ״ב ;66 ,49 ,46

 לרבנו ודאי נראה בכ״אס כזית אכל ואס בינתיס, השהיות צריף שעור פי׳ לא אבל אחרונה, ב׳ ליכא מרביעית פחות נמי במשקין
 כבא״פ, בשעור יצא מצית לענין דגס משם רבנו יליף 83 ד׳ ובמ״ג י״ב, כריתות עונשין לענין שהוא כמו אחרונה ב׳ לענין דמצטרף

 אס אבל כ״הפ. וכ״ד מכא״פ יותר לחברתה א׳ בין ישהא שלא ובלבד יצא למצאן אכלן קי״ד בפסמי׳ וכן לדמות לי׳ דפשיטא ש״מ
 שעור רמב״ס שלדעת אחרונה, ב׳ מברך אס רבנו לדעת מספקני מכבא״פ ופחות רביעית משתית יותר דמשקין ברביעית שהה

 עצמו דסמך ה״ה וכמ״ש ברכה לענין נמי וממילא דמאא״ס, ופי״ד ע׳ דשביתות עפ״ב ברביעית, ביה״כ בין באסור בין דמשקין שהיה
 ב׳ לענין וה״ה אסור, לענין ע״א י״ג כריתות כמשמעות כבא״ס השעור נמי במשקין ום״פ ור״ן לראב״ד אבל דיומא, פ״ד אתוספ׳

 לומר קרוב ברכה, לענין וכן רביעית ובאסורין ל׳ מלא משקין שעור ביה״כ למה טעס ניתן זה בדף רבנו מדטרח אבל אחרונה.

דס״ל
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 משונה לוגמיו מלא ששעורו דכמו י״הכ שאט ברביעית, השהיות צרוף שעור בי״הכ לה דקיס דיומא מתוספתא ראי׳ דאין לרבנו דס״ל
 אבל לא, וביותר דעתי׳ מיתבה רביעית שעור תוך דדוקא שהיות צרוף לענין לרבנן להו קיס ה״נ ודברכה, דאסור משקין משעור

 דבר בכל שס״ל כרמב״ס לא שלישית דעת שזה ואע״ג י״ג. כריתות כש״ס בכא״פ שהיות צרוף שעור אתרונה וברכה אסורין לענין
 שהיות צרוף שעור ריא״ג בשס שהביא י״הכ שבהל׳ כן, לי נראה מ״מ בכא״ס, השעור שבכ״מ כראב״ד ולא ברביעית, צרוף שעור
 על ל״ס הראב״ד שגס אפשר ולענ״ד בי״הכ. דוקא משמע דלישנא ומשיגרא דיומא, בתוספתא הכי מדתני ברביעית לוגמיו במלא

 פ״ז( תרומות )דח׳ בתוספתא שכן אמת הראב״ד כ׳ תרומה בשותה זה שעור הרמב״ס שכתב דחרומוח דבפ״י י״הכ לענין הרמב״ס
 סוף ר״ן ג׳ אבל בפסנזי׳ גרסתו היתה )כך בכא״ס תמץ( שותה לענין )פ״א, דפסחיס בתוספתא וכן בכא״פ, אמרינן בכריתות אבל
 הזכיר לא אבל דפסחיס, ומתוספתא דכריתוח מגמ׳ דתרומות חיספתא דומה סהראב״ד ומשמע ברביעית( נמי בפסתיס יומא

 י״הכ דשאני דפסתיס, חתיספ׳ ולא מכריחות לא פרכא לה לי׳ זו דלתוספתא ברביעית, בי״הכ שתי׳ שעור שכתבה דיומא מחייספתא
 הראב״ד. השיג לא רביעית שעור הרחב״ס שכ׳ ע' דשביתות שבפ״ב ואמת משונה, שהי׳ שעיר י״ל וכך ל׳ במלא משונה דשעורו

 ס, .70 ,51 מ״א נד נב, הראב״ד. שתק נמי אסורין, לכל בשהיית רביעית שעור הר״מ שכ׳ דמא״אס שבפי״ד כ״כ ראי׳ אין מיהו
 מ״ג פ״י .120 מ״ג ,170 מ״ב פ״ח .101 מ״ג פ״ה תרומות .22 מ״ג פ״ד שביעית 166 מ״ג פ״ד כלאים .52 מ״א סב

.110 מ״ג פ״ב בכורים .105 ,100 מ״ג פ״ב ערלה .105
 וערש״י בה״ג כן שמצאו כ׳ ו׳ ערובין שחוס׳ אע״ג צ״ל בשאלתות אמר כ״א שורה בנמל שס .96 מ״ב ו .56 מ״ג ג שבת

 .52 מ״א כג .21 ,19 מ״ב כא כ, .124 מ״ג יט יח, .138 ,151 מ״א טד טו׳ .41 מ״ב יד ליתא. שלפנינו בה״ג
,156 מ״א סה .62 מ״ב נה כליס. מס׳ בהשמטות לקמן נח נב, .6 ,5 מ״א נ לט, .81 ,98 מ״ב כח כד, .9 מ״ב כד

.112 ,100 ,54 מ״ב קלג קד, קג, .121 מ״ג צד .106 מ״ב פט .158 מ״א פו .39 מ״ב עט .75 מ״ג עד •144 ,147
 קדש( לא )וממילא יהודה לכתוב וכוון השם לכתוב צריך שהי׳ הרי נשמט: לתקנו תיבת אמר י״ז שורה באשכול 54 דף

אבל למכמיס התקרן מבואר אינו ק״ד )בשבת השם וכותב מוחק אלא ויקדשו חקלמום יעביר לא ד׳ בו הטיל ולא וטעה
ה״א מד' עושה י״ב( רע״ו, בש״ע וכצ״ל לכתבו וכוון השס שקדש בסופרי׳, )שס יהודה וכתב השם הכותב ג׳( פ״ה בסופרי׳
 כיון השס לממוק )שאסר אמר יהודה• וכותב מעקבו השם וכתב וכוון יהודה לכתוב צריך היי אחרונה. ה׳ ומוחק
 .113 ,188 מ״ב קכט קכח, קכה, .191 מ״ב קב .31 מ״א קיח כ״ר(. ס״ק נמל וע׳ שם, מ״ס השס, קודר אנא שקדשו,

 נשמט: מע״לע תיבת אמר י״ב שורה בנמל 128 נמ״ב .108 ח"ג ,126—128 ,122 מ״ב קלו קלה, .121 ,116 מ״ב קלד קל,
 שנולד שנתו עברה שאס פי׳ ס״ג בפסמי׳ אבל כתוס׳, כ״ח זבמיס ורש״י מע״לע. בעינן ס״ל ,חוס שהביאו מפרשים יש הני ואפשר

הני מביא דופן יוצא ס״ס ורשב״א בניסן׳ נולד דלא פסיקא מלתא נקט לכן הרצאה יוס י״ד הוי בניסן ז׳ טלד אס משמע ניסן, קודס
.15 מ״ג קנו .121 מ״ג קנד קמא, .96 מ״ב קלט .125 ,121 110 ,29 מ״ב קלד מ׳. יש

סדר על מדושי׳ תמצא ועוד .93 ,85 ,82 מ״ב צה .34 מ״א כא .145 מ״א יו ׳ .37 מ״ג ז .150 מ״א ד ערובין
.158—172 במ״ג לא דף עד ב מדף כמסכת י

.191 מ״ב כג .81 ,56 ,75 מ״ג כב כא, .178 מ״ב י .97 ,92 ,91 ח״ג ,171 מ״ב ט .91 מ״ג ,4 מ״א ז פסחי□
.88 ס״ג ,50 מ״א מו .105 מ״ג לג .141 <103 ,95 ,89 מ״ג ל, כט, .76 ,73 מ״ג כד כד, .127 מ״ג כה

 צו .46 מ״ג פד .39 מ״ב פא .90 מ״ג עו .112 מ״ב X^^^¥ מ״א עב סט, .132 ,120 מ״ג נג .46 ,11 מ״א נו נב,
.143 מ״ב קכא .8 מ״ב קיח .35 מ״א קטו .142 ,25 מ״א קט קח, .31 מ״ב

ירושלמי ר״מ ב״י שעשו אירע נביאים בימי מף מיהו צ״ל. רבנו תיבת אמר ח״ו שורה נמל 26 דף ,24—26 מ״ב ד
 דידעינן והאידנא בשמועה שאלחם האי: לרב א' סי׳ ליק ד׳ הגאוט׳ ובחשו׳ עדים באו שנא כגון ג׳, ס״ה דתעכית פ״ד

 את זאת צוו הנביאים ב׳ תשובה דגזרי, זמטן וכמ״ש שמד לפעמי׳ עכשיו גס א׳ תשובות ב׳ זה לדבר יומי, תרי עבדינן מ״ט בקד״י
 .רדב״ז לדברי קרוב וזה .אבותיכם במ׳ הזהרו מחם שלמו אמרו לזאת יבטלם, ומי נביאים דברי והס מב״ד היא וגזרה במ״ל ישראל

 וכ״מ התוס׳ צ״ל: היובל תיבת אמר כ״ג שורה שס בנמל .61 מ״א ה הן. תשובות ב׳ נמי תענית ריש שלתיס׳ העיר לבוש וה׳
 מ״ת ביוס אפי׳ מותר הקולות שיפסקו לאמר דקרא פשטא לעלות, אסור הי׳ המשכן שהוקס עד לימר רש״י דמק לחה מתמיהים

 בהמה, אף בכ״ג איש מה ימי׳ לא איש אס בהמה אס ת״ש בכמה, סיני שור ט״ו דבסנהדר׳ נר״ו זעליג מו״ה בני ות׳ חוס׳? כמ״ש
 ח״ח לאמר או קודס יתרו אי פלוג׳ קי״ו ובזבמי׳ ואילך. מיתרו לישראל סנהדר׳ הוקבעו דכבר ידעינן בכ״ג איש ותום׳ רש״י וכ׳

 ויהי פ׳ בא, ח״ח קודס יתרו לח״ד אפי' פי׳ מממרת ויהי פ׳ במומש רש״י מיהו ח״ח. קודם ס״ל דסנהדרין סוגי׳ וע״כ בא,
 י״הכ עד תורה וחשנתנה אלקי/ מקי והודעתי אא״ל מ״ת קודם שהרי בחכ׳ כדאי׳ ההר חן חשה שירד לאמר י״הכ חח' הוא מחמרת

 שניות, לוסות שניחנו לאחר אלא סנהדרין לקבוע עצה לו נתן לא יתרו לרש״י צ״ל ע״כ והשתא וכו׳. העס לשפוט משה ישב לא
 לא שטות לוחות שנתנו לאחר סנהדרין שהוקבע בעת הלא יתרו, מעצת סנהדרין הי׳ שכבר בכ״ג איש מה לומר שייך איך וקשה

 סנהדרין, הוקבעו שלא בכ״ג נדון לא איש גס י״הכ קודס בהר שכינה שהיחה ובשעה בהר, עליתו על איש לדון וא״א בהר שכינה הי׳
 מ״ב י• .75 מ״ג ז בכ״ג. העולה איש כל נדון ואילך וחי״הכ המשכן, שהוקם עד בהר שכינה שהי׳ לימר רש״י הוכרח לכך
.90 ,69 ,15 מ״ג מ —לז .11 ח״ב ל .28 מ״ג כה .97 מ״ג ,180—182

• הספר. בסוף מ"ג יח יד, .30 א מ יד .165 ב מ ד .61 גמא חגיגה

 דף .166 ,162 מ״ב כו כב, .124 מ״ג ,148—153 ,165 מ״ב יט טו, — יב .144—146 מ״ב ט —ו הטן מועל
 דאינה לקרוע א״צ באשה זה לפי׳ רמב״ן וכ׳ הרי״ף. שאצל פרש״י כך צ״ל: התורה אמר ט׳ שורה נמל 166 י י

 ישראל נשחת אף יהויקיס ששרף במגלה כ״ו ח״ק כדאי׳ לקרוע חייב הרואה פרש״י שנשרף לס״ת דומה ק״ה שבת אבל למוד, בכלל
 שנטלה ׳



175 מפתח.
 פרש״י וכ' אלו. חצות לחדה וגס שחייבת חצות בה יש נחי באשה זה לפי׳ ותורה, מצות בו שאין בישראל רק שאין לו דומה שנטלה

 חייב מת על אמרו סתחא ובאחת לקרוע, ל״צ ובחצות בתורה אינו שעדיין קטן זה דלפי׳ זה, לפי׳ השלמה אלא אינו רי״ף אצל
 הנשמה שנשרף לס״ח דוחה כ״ו מ״ק לפרש״י השלמה ברי״ף שפי׳ ואפשר כ״הח ללמוד יוכל קייס הי׳ אלו רש״י הוסיף לכך לקרוע,

 ואין נר מצות אבל תמיד, ומגינה אור תורה כ״א סוטה כדאי׳ לאור נר בין רב חלוק ובאמת אור, חורה דכ׳ התורה וגס נר קרוי׳
 ד״נ ואזכיר לתורה. לבסוף נר שבתחלחה נשמה דומה כ״הת ללמוד יוכל קייס הי׳ אלו חטעס אבל דעסיק, בעידנא אלא מגינות

 מהיכן ח״ח, מיתת זו וגו׳ יעלס הזאת התורה בספר כתוב לא אשר וכ״ת חלי כל במדרש אמרו ז״ל. ק״ב ליב הגת״וה א״נ בשס
 אלא אל״כ. וכ״ת חלי כל גס כתיב? היכא דפוריהו בכרעי אסרו נ״מ גטין כדאי׳ כחובות שלא חכות לכל דקרא פשטי׳ למדו?
 לא ת״ש גס בחכה, דמסייס כחובה עכ״פ או כתובי׳ והול״ל כחוב לא אשר בחדא ומסייס חכה וכל חלי כל בחרתי פחח דקשה
 כמ״ש הזה התורה בספר והול״ל ספר, באיזה הודיע ולא הזאת, החורה הכולל בספר פרושו ע״כ הזאת, החורה בספר כתוב

 יהויקיס ששרף במגלה במ״ק כדאי׳ ופרש״י שנשרף לס״ת שדומה לקרוע חייב נ׳ יציאת בש׳ ע״הת העימד ק״ה בשבת וכ׳ בנצביס?
 שנשרף ס״ת באמת אבל החצות, כל בה שכתובות לס״ת נשמה שמדמה דקשה כונתו ותורה, חצית בו שיש דוחה ישראל נשחת אף
 שעסק צדיק אבל דעלמא, באינש זה וכל יהויקיס, ששרף קנוח ממגלת דיליף דנביאיס אפי׳ אמת פרשה דה״ה שלס, ס״ת דוקא לאו
 בו ואין לפנינו תונח והגויל נשרף הכתב ועתה לבו, לוח על כחוב שהי׳ שנשרף שלס לס״ת דוחה במותו אותו הרואה בת״ות, כ״י
 הספר בספר, כתוב לא אשר כתשיב, ויהי לפרש, אלא לסחוס בא דלא תכה, ואיזו חכה, וכל מלי כל גס הכתוב וז״ש א׳, אוח עוד
 צ׳. חיתח שהוא דרשו ויפה לך, שאתרחי המכה זאת בו, כחוב׳ הי׳ שבחייו הזאח, התורה בו כתוב ימצא לא ועתה הצדיק, הוא

.120 מ״א כד .113 <108 ,11 ח״ב כג כב, .146 ,29 ,28 ,16 ח״ב יט יח, .37 ח״ג יד .12 ח״ב ח השנה ראש
.159 מ״א לד דג, .24 ח״ב ל

 .105 ,70 ,57 ח״ב עב—ע .113 ח״ב סו .88 ח״ג ,12 מ״א נה .87 ח״ב לג .155—157 ,19 ,1 מ״א לא כח,
.xx, 2, 30^^ מ״א פח פד, .120 ,116 ,115 ח״ב פה —פב .65 מ״א פא .74 ח״ג עד
מד מב, .68 ,44 ח״ג לד לו, .166 ח״ג 181 ,135 ח״ב כה כב, .137 מ״א יב .94 ח״ב יא .149 מ״א ו סוכה

.91 ,24 ח״ב נו נד, .32 <15 ח״ב
.30 מ״א כו .13 ,8 ,7 ח״ב כד כה, .29 ,28 ,5 ח״ב טו .3 ח״ב ,157 <61 מ״א יג —יא .25 מ״א ד תענית

.91 ח״ג פ״ד .42 ח״ב פ״ג שקלים — .72 ,18 ,14 ח״ב לא —כט *

 אזיל, לשטתי׳ בקושיחו הר״ן ועי״ל נשמט: בכ״ת תיבת אחר ל״ג שורה נחל 23 דף .40 ,29 ,28 ,23 ח״ב ה —ב ^נלה
 והשתא בעלמא, בשר תחתך הוא נפל דאי תטעס ל״ח כלו אי ידעינן דלא ספקות בשבת דתהלינן טעתי׳ פרא״דת דס״ל

 ,47 ,27 ,17 ח״ב ט — ו ש״י. במילה נתי ל״ג למה לי׳ קשי׳ ושפיר יומא ידעינן דלא בלולב כתו תצוה עושה אס ספק נתי במילה
 יותא כן תצינו ירוש׳ בלשון אבל צ״ל: ה׳ עתוס חיבת אחר כ״א שורה נחל 30 דף .163 ,52 ,40 ,30—34 ח״ב כא — יג .62

 תיבת אחר כ״א שורה נחל 33 דף הניא. אשר פיוט ליתר חיבה אין רש״י בשס הביא תניא ובס׳ הספדו. וקשרו ישבו ה״א פ״א
 ונ״ל מחופתה? וכלה תח׳ חתן אפי׳ יוצאין הכל תצוה למלחמת אבל תפורש ת״ד דבסוטה החנוך על חתה א׳ מכס אוסיף: דבורה

 אבל בכלל, נתי ונשים קחני לצדדין יוצאין הכל דס״ל או תענית, גבי הכי דכ׳ נקט דקרא לישנא שיגרא ותתני׳ אאנשיס קאי להחנוך
 לספק צריכין ת״ת וכו׳ חנכו ולא בית בנה רשות לתלחתת הולכין שאין דהני ת״ג סוטה כדאי׳ ותזון תיס לספק אלא לתלחתה, לא

 שלחץ תה ועקר חייבין• נשיס וגס תזה נפטרו לא תצוה בתלחתח אבל פטורי׳, מזה גס אשה ונשא וחנכו, בית בנה אבל ות׳, מיס
 שתציע וזה ופרש״י ש״ג אשה תלבש לא שנ׳ זין בכלי אשה תצא שלא תנין ראבי״א נ״ט נזיר תדאי׳ נ״ל פטורות נשיס לותר לחנוך
 תפ״ור אשה ס״ה ביבתות תמעטינן וכה״ג למלחמה, זין בכלי תצא שלא קאי לאו דעקר תקת״ב חנוך וע׳ זין בכלי הרגתו לא ביעל
 68 ,54 מ״א כט כח, .92 ,82 ,71 ,60 ח״ב כה כד, עי״ש פנימה ב״מ כבודה כל ע״ז ושס נכבש אשה של דרכה שאין משוס
.72 ,66 ,63 ח״ב לא ל, .146 מ״א וכן צ״ל 68 אחר י״א שורה נחל 59 דף .124 ח״ג ,69 ,59 ח״ב ,146

 ח״ב סא .133 ,131 ,124 ח״ב ,151 מ״א מד — מה .177 ,175 ,126 ח״ב כב .48 ח״ב כא .93 ח״ג טו יבמןח
 מ״ב פה .84 <31 ח״ג פג פב, .117 מ״ב עט .150 מ״א עח .127 ,120 ,114 מ״ב עא ח״א סה .180

 לדברי דהחס ס״ג אישות להל׳ הג״מיי בחשי׳ ר״ב תהר״ס למ״ש דותה זה ואין צ״ל: הספק תיבת אמר יו״ד שורה בנמל .107
 באתרו למול רצה שבח וביוס לחבול שאסור העד תודה שבת ליל כשנכנס כאן אבל קדשה, שלא שאתר כלל אסור אתחזק לא העד

 .28 ח״ג קיט .170 מ״ב ,66 מ״א קיד .125 מ״ב צד .175 מ״ב פט שבת. אסור חזקת עקרינן לי׳ תהתינן אי בשבת שכולד

 .174 מ״ב ח״א קג ח״א סד .160 מ״ב נד .132 ח״ג לג .118 מ״ב יט .91 ח״ג טו .161 ח״ב ד כתובות

 דכ׳ כיון עי״ל נשמט: ס״ת תיבת אחר כ״ט שורה בנחל .36 ח״ב כו. .126 ח״ג כא .6 ח״ג ,125 מ״ב יח יד, הדוקרן
 מתעטינן ודאי גויס למעט דליכא היכא בפ״י ועי״ש ל״ו כבקדושין ישראל בנות תמעטינן ישראל בני אח ולמדה כתבו י ׳

 מ״ב כט .149 מ״א כה בניכם. את מולמדחס ידענו כבר לחוד מלמוד למעט ואי העם את ולתדה דהול״ל נשים ישראל מבני
 .45 ח״ג עב .133 מ״ב סח סו, .107 מ״ב סג כלים. לת׳ השמטות לקמן ע׳ נט .127 ,88 ,86 ח״ג נד נו, .137 ,135
.19 מ״א פב

 לספק ס״ד דלא שכ׳ למהרש״ל ואף צ״ל: ודאי תיבת אחר ל״ד שורה בנחל שם .16 מ״ב מ״א מב מא, .53 מ״ב ו
 שמחויב בעבד דאבעי׳ תמתני׳, פשט דלא ניחא ת״ת עבד, סתס על קאי ואבעי׳ בחרותה אוכל ^7 ב״ח בחצי י

 תמתני׳ אבל קבל, כאלו דהוי אוכל אינו ג״ש שמעוכב אף י״ל להכי ע״ז, וכופין בו וכיוצא לגוי מכרו או שינו שהפיל ג״ש לו ליחן

 דיבתוח



מפתח. 176

 בהדי׳ דאמר משרשיא ר׳ הביא לכך משחרר, לא בעי אי וי״ל דמשחררו בריר לא דהתס למפשט ליכא שחרור קודם דארכל דיבמות
 הגדיל מרן מ״למ: עליו וכ׳ ועכ״מ ו׳ ה׳, הל׳ תרומות דהל׳ פ״ע רמב״ס על אעיר ואגב מחני׳. רבא שהגיה כמו משחררין

 בסמוך ויחבאר אפשט ולא בהשולח בעיא ג״ש מעוכב גבי כ׳ והרב ג״ש, למעוכב זכר שס ואין ורשב״ג דת״ק בפלוג׳ החערובת
 שחררו רחב״ס כ׳ ה׳ בהל׳ השחר, אעירה ואני עכ״ל. הן חימא דברי לחומרא לעיל פסק דספק כיון והוסיף כלל, נחבאר ולא

 כ״ד בכריחות קשה וע״ז אפשט, לא ג״ש דמעוכב מ כ" ובאר פסול, אמר ולא בתרומה אסור ג״ש ומעוכב מחרומה פסלו בגט
 )עפ״י בגטין כתוס׳ וצ״ל ח׳? אוכל ג״ש דמעוכב ת׳ אוכל כהן שני רבו אס כותי׳( פסק זכיה בהל׳ )ורמב״ס ר״ל לשטת רבנן ס״ל

 דוקא אפשר מיהו הלכה, כמאן מספקי ל״ט ובחולין ארבנן, בהא נמי פליג רשב״ג דלמא אוכל, דרשב״ג דלרבנן נהי רי״ב( והגהת
 ואפשר אוכל, ג״ש דמעוכב אפשט כ״ד מכריחות מ״ה גטין רשב״א וכ״כ ח׳ אוכל לכ״ע א״כ ג״ש, מעוכב לענין ולא פליג בחזרה

 וכו׳ לאחר נכסיו הכותב ו׳ בהל׳ לכן תיס׳, כמ״ש ב״ח בחצי שלו ואבעי׳ בשפחה דמותר כמו אוכל דמעוכב ידע דגטין דש״ס נמי
 והוצרד בהא, אף פליג רשב״ג אי ספק ויש אוכל ג״ש מעוכב לת״ק ס״ל חזרה, מקרי אי ורבנן דרשב״ג פלוג׳ שמלבד כ״מ לן אסבר
 ישראל, ושני כהן שראשין בין כהן וראשון ישראל שני רבו שהי' בין בת׳ אוכל שאין שסייס תמוהים זו בהל׳ רמב״ס דדברי כך, לפרש
 הלכה דלמא טובא, ספקי דאיכא והטעם אוכל, שאינו לי׳ ברירא לא כהניס שניהם אס ודאי אלא כהניס, שניהס אפי׳ בקצור לימא

 הלכה דלמא שהפקירו, שני כהן ברשות והוא כת״ק הלכה ואת״ל ל״ט, בחילין הש״ס דמספק כמו ראשון כהן ברשות ועדיין כרשב״ג
 נתפרש שלא דין להביא רמב״ס דרך שאין כיון אך רשב״א. שפסק כמו בהא רשב״ג ל״פ ודלמא אוכל, ג״ש מעוכב כת״ק נמי

 כיון שמסיים, מה בפרט ופרח כפתור כ״מ דברי והשתא שאוכלין. לדעתו שקרוב אף כהני׳ שניהם אס מדין רב שחק לכך ,,בגמ
 מספק שהוא וכיון ומספק, חימרא מ׳ אוכל אינו מעוכב ה׳ בהלכה שפסק מה רצינו לחומרא, לעיל פסק הלכה כמאן דמספקא

 .30 מ״ג ,51 ח״ב נד נג, .103 ,45 ח״ב מה כהניס. שניהם אס כ׳ ולא ישראל וא׳ כהן א׳ ו׳, בהל׳ רמב"ס מ״ש מיושב
 אף דמשמע בצבור, ע״פ ד״ת לקרות יחיד יכול וכי אר״י כ״ח דבחעניח אע״ג ה׳: שורה נחל ח״א 8 דף .43 ,36 ח״ב ,8 ח״א ם

..118 ח״א צ .39 ח״ג סד אסיר. ס״ת קריאת במקום שהוא כיון ועי״ל דמותר. שם כת״ק ס״צ הירושל׳ אסור, ס״ת בלא

.156 ח״ב סד .47 ח״א סב .89 ח״ג ,48 ח״ב נה .145 ח״א נז .90 ס״ג נב 2נדרל
 .172 ח״ב נא .186 ,93 ח״ב מג מב, .105 מ״ג ,171 ח״ב לה .184 ,173 ,130 ח״ב כט .100 ,92 ח״ב יב וזרה

.72 ח״א נז .180 ח״ב ,x^ ח״א נד
 .47 ח״ב יה .91 ח״ב יז .143 ח״ג טו .72 ח״ג ,117 ח״ב <23 ת״א יב — י סוטה

.132 ח״ב לו .14 ת״א לב

 ח״ב פא .119 ח״ב ס .62 ס״ג נה .42—44 ח״ג נ .43 ח״ב יו חרזא ררא
.58 ס״ג קטז .113 ס״ג צג

 ,29 ס״ג צ .45 ס״ג פו .62 ח״א פה .75 ח״ג עב .119 ח״ב סב מצי^א

.19 ח״ב ס .98 ,92 ,64 ס״ג כד כג, .42 ,36 ח״ב יד יג, .183 ח״ב יב בחךא ;ב

.47 ,37 ח״ב ,71 ח״א כה־-כה

.88 ח״ב פז .1 ח״ב פב .175

ח״א קיד .88

.120 ח״ב קנד .188 ,179 ח״ב ק

שורה בנחל שם .152 ,81 ח״ב מח .118 ס״ג עד מז, .9 ח״ב מב .47 ח״א כז .62 ,56 ,34 ח״ב כא כ, סנהדרין
ור״ן רשב״א פרשו כבר לכ״ד, עמהס מחעסקין אין והנפליס המחותך בשמחות דאי׳ והא צ״ל: ודו״ק אחר כ״ג י

 ציון בנין בחשו׳ כעת שראיתי מפני ע״ז ואעיר ושמ״ה. שמ״ד סי׳ וש״ך בטור וכן קבורה בעו ודאי אבל ולויה הספד לענין דוקא
.119 ס״ג נו .128 ס״ג פט סז, נג, נפלים. לקבור צריך שאין בפי׳ מבואר לכ״ד עמהס מחעסקין אין דתני׳ מהא שכ׳ קי״ג סי׳
.122 מ״ג קא .71 ח״ב צו .37 ח״ב פה .126 ח״ג פב .129 ח״ג פא .15 ח״ב ע .124 ס״ג סג .75 ,56 ח״ג ,61 ס״א נט

.X^^¥ ח״א יט .60 ח״ג יו .106 ח״ב יד .39 ח״ב יא .143 ח״א ד מכות

 תיבת אחר ל״ט שורה בנחל שם .75 ,73 ח״ג כג .80 ,76 ח״א יה .173—177 ח״ב ;18 ^1 ק״א יי ׳וי שבועות
 א״כ השבועה על דחייב לב״ש הנפקותא אי השיב מפה לאנגע יצחק מו״ה הדיין המופלג הרב ידידי נשמט: שם

 ועוד כקולא. נראה יו״ט ולענין יו״ט לענין אתשיל כי נ״ב חולין הש״ס כתרוץ והשבתי ב״ש? קולי גבי דעדיות בפ״ד לה תני למה
 לבטל דנשבע כ״ט, שבועות שוא, משום חייב הביא לא בין הביא בין לב״ה בביתו חמץ כזית להביא נשבע שאס לקולא נמי דג״מ

 ועפ״ד דשבועות. פ״ה רמב״ם כמ״ש פטור וכשהביאו שבועתו חל כזית להביא וכשנשבע ח״ש אלא הוי לא כזית לב״ש אבל המצוה,
 .53 ח״א־ לד .57 ,55 ח״ב לה בתו״ח. ע״ש צדדיס משאר חומרא דאיכא אע״ג קולא נפק א׳ מצד אי פרושי ב״ש מקולי דהאי דעדיות

 .53 ח״א פ״ד אבות ^¥11 ת״א פ״ה עדיות .156 ח״ב י .119 ח״ב ,68 ח״א יג .119 ח״ג ח .93 ח״א ג הוריות
.57 ח״א פו

 .82 ח״ג כ .89 ח״ג ^¥111 ח״א יג .56 ,34 5ס״ ו ן' ^בולה
.104 ח״ג סה .30 ח״ג נט נד, .178 ,174 ח״ב מב

 .93 ,82 ח״ג לו לה, .89 ח״ג לג .129 ח״ב כז
85 ס״ג עד עג, .102 ,95 ,84 ,82 ,73 ח״ג סז

.158 דף עד 115 מדף בח״ג המסכת סדר כפי רבים חדושיס נמצאו ועוד .103 ,97 ,88 ח"ג עו עה, .96 ,86

 .186 ,54 ח״ג עג עב, ע, .62 ח״ב לז .29 ח״ג כט .135 ,133 ח״א כב .92 ,85 ח״ב יט .25 ח״א יא זבחים
.164 ,136 ח״ב ק .150 ח״א צח .141 ח״ג צו צה, .98 ,92 ,91 ,43 ח״ג עד

 הגרא״ו וכן נשמט: בסמוך תיבת אחר י״ד שורה נחל 45 בדף .47 ,45 ח״ב לב .34 ח״ב ל .71 ,55 ח״ב כט מנחות
.103 ,102 ,38 ח״ב מב מא, .94 ,82 ,81 ,77 ,75 ח״ב לה לג, מהני. שדבק דכליס בפי״ס ראי׳ מביא

 מג
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 ,31 ח״ב פב פב, .85 ח״ג סט .191 מ״ב סח .115 ח״ב סג .34 ח״ג ,185 ,12 ח״ב מה .104 ,88 ,80 ח״ב מד מג,
.24 מ״ב צט .137 ח״א צר .191

 שורה בנמל .87 ח״ג בז .101 ח״ג כב .128 ,2 מ״ג כ .62 ,55 מ״ג ח .85 ,56 ,2 ח״ג ז ו, .124 מ״ג ב בכורות
 בטיל, לא דד״ח לר״מ, ידלקו כולם באמרים ונחערב ערלה בקליפי שצבעו בגד דערלה בפ״ג מקשים ראיתי נשמט: ד׳

 יצטבע ולא יהנה שלא מנין ק״א דבב״ק ולק״ח עצמו? מ׳ האסור אס דוקא בטיל לא ד״ח בידינו וכלל עצמו, מ׳ הבגד אסור אין הרי
 בבלוע, ליי ניחא דלא משיב דלא אמרינן בלוע באסור דוקא ועי״ל אסור. של כגופו והוי לצבוע ת׳ אסרה בהדי׳ הרי וכו׳ ת״ל בו

 מ״ב לו לי׳. מבטל ולא ממנו ונהנה בצבע לי׳ דניחא ס״ב נדה תוס׳ וכ״כ הצבע ע״י הבגד משיבת דעקר בצבע לי׳ ניחא כאן אבל
 .161,151 ,139 ,49 מ״ב מט .141 ,140 ,138 ,133 מ״ב מז מו, .29 מ״א מה .106 מ״ג מג מא, .36 מ״ג לח .110

 מ״א נח .152 ח״ב הטעם ע' מעליא ולד ורוב בת״ר אזלינן דמ״הת אע״ג מייב נ׳ בספק צ״ל חייב, דבנפל מ׳ שורה נמל 49 דף
.42 מ״ב נח .145

.13 מ״ג טו .2 ,38 מ״ג 417 ח״ב יא .2 ,3 ,12 ,21 ,38 מ״ג י ט, .125 ,4 מ״ג ג .5 מ״ג ,159 מ״א ב חלליר

 ח״ג לא ל, .21,23 ,58 ח״ג כט כח, .2 מ״א כד .183—185 מ״ב כא כ, .75 ,1 ,8 ,17 מ״ג יט —יז י
,48 מ״ג ,49 ,111 מ״ב מז מו, .183 ,33 ,32 מ״ג מג מב, .29 מ״ג לט לח, .36 ,35 ,27 ,24 מ״ג לג לב, .12 ,25

כמ״ש לאכול כבד להם נתן בקרבם נמס ולבס פמד מ׳ שערקו לפי אולי צ״ל: במ״מ תיבת אמר י״ד שורה נמל 49 במ״ב .51
40—42 מ״ג ,28 מ״א נ מט, נפש. ומשיב הנפש תלוי בזה כי מרה, במקום שיאכלו להם ואמר נפש, חשיב נפש כל שם רכ״י

.62—66 מ״ג סו—סב .60 ,58 ,55 ,33 מ״ג נט נח, .56 ,44—48 מ״ג ,186 מ״ב נז—נה .53 ,43 ,36 מ״ג נא-נג
 לאנגע יצחק מו״ה הדיין המופלג הרב וידידי צ״ל: בבהמה שגדלו אמר י״ב שורה נמל 60 בדף .60 ,59 מ״ג ,138 מ״ב סח סן,
 גרס וכך שסנק ינמושין לרבות תשקצו נבלתם ואת אמריתא ברייתא דאיכא דורנין לרבות תשקצו נבלתם ואח מברייתא דל״ק ת׳

 דברייתא ונ׳ הראב״ד. ונפי׳ בת״כ מצאתי וכך יבחושין(. לרבות הארץ על השורץ כגרסתנו )לא ע״א ס״ז דף סוף ור״אש לי״ף
 לרבות חשקצו נבלתם מקרא ברייתא באידך יליף האיך תמוה ואמת בבהמה. ולא כ׳ המיס בשרצי חשקצו נבלתם דהאי עיקרח, זו

 ע סט, לבהמה. ת״ע לגופי׳ ענין אינו ובאם תשקצו נבלתם לומר שייך לא טומאה ליכא מיס דבשרצי כיון וצ״ל שבבהמה? דורנין
 צח —צו .80 ,75 ,35 מ״ג צג —צא .135 מ״ג פח .106—109 מ״ג פג —עח .46 ,70 ,80 ח״ג עז — עה .68 מ״ג
 .97 ,96 מ״ג ,36 ,135 מ״א קח קו, .181 ,97 ,95 ,85 ,81 ,74 ח״ג קב—ק .130 ,94 ,88 ,84 ,83 מ״ג ,107 מ״ב

 פ״ז חולין וכן נשמט: מ׳ שורה נחל 67 דף במ״א .73 מ״ג ,184 ח״ב ,67 ,65 מ״א קכ .102 ,93 ,82 מ״ג קיו קיד, קיא,
 קכט .172 מ״ב קכו ב״י. אמא דר׳ וה״ט נשחט: אסורו תיבת אמר י״ג שורה בנמל .36 מ״ג קכא בנזית. דמא7 צללחא

 אס כ׳ ב״ק חוס׳ דר והא צ״ל: מתענה תיבת אמר, כ״ב שורה בנמל 109 ף7 .109—111 ,107 מ״ג קלד — קל .57 מ״ג
 חסרון מ׳ ונהנה הואיל חייב ח״מ נמאס, הי׳ מחזירו הי׳ שאס עי״כ, מסר לא דזה אע״ג האוכל, חייב ובלעו בב״הב חברו לו חמב
 תובע דאיכא החס שאני לו? תחב לא אס לי' ניחא דיותר לי׳ חשתרשי לא דודאי הנאה זה אין האכילה אמרינן ולא וכו׳, מברו

 משחרשי לא לטעץ יוכל בזה לי׳, משתרשי אי כופין ב״ד תום׳ שלשטח אלא תובע שאין כאן אבל נהנית, שלי מחסרון ואומר נגדו
 חייב. חברו מהפסד נהנה מרצונו לא אי אף תובע ים אי דלחא, או ד״ה ק״א ב״ק וחוס׳ דב״ח רפ״ח מרדכי וע׳ מתענה. שהייתי

.113—115 מ״ג קמא —קלט .112 ,113 מ״ג קלח —קלה

.126 מ״ג כט .117 ,116 מ״ב ז .92 ,84 מ״ב ג לרובין

.107 מ״ב יז .95 ,92 ח״א י .124 מ״ב ט ח, כריתות

.72 ח״ג לא .88 מ״ג טו .83 מ״ג ה תמורה

.88 מ״ג כא מעילה

 בטעות נדפס )בנמל יג .75 ח״א יב .100 ,116 ,106 ח״א יא .116 מ״א ר• .76 ,73 מ״א ד .38 מ״ג ,70 מ״א ב נדה
 .87 ח״ג לב .94 ,93 מ״א כח כז, .186 מ״ב כג .99 ,96 ח״א כב יט, .174 מ״ב ,113 ,105 מ״א טו יד, .38 י״ד(

 <100 ח״א גט .98—103 מ״א נח —נו .61—66 מ״ג נא נ, .140 מ״ב מז .120 מ״ב מד .109 ,81,79 מ״א מ לט,
.146 מ״א סז .91,88 מ״א סו .114 מ״א סד .86 ,82 ,77 מ״א סג .103 ח״א ם .116 ,106

 כ״ל שורה בנמל 121 דף .121 ,120 ח״א פי״ז מ״ז. פט״ז צ״ל: ז׳ שורה גמל .137 מ״א פט״ז .138 מ״א פי״א □קיים
 הכא אבל בחלוש, בו להשתמש מתחלה כך שעשאו איירי שרחב״ס לנו״בי ראי׳ אין מזה מיהו צ״ל: שישברו תיבת אמר

 כלי. לתורת מזר ולא קרקע אגב בטליה כבר שחברו לאחר סתמו ואס כלי, ומתורת קבול כלי מחורת ונפיק לקרקע לחברו דעתו
 נטמא אפי׳ כמ״ר כשחנקבו דעכ״פ מהני וסותמו בקרקע ומחברו כח״ר ומנקבו בקרקע לחבר מחמלה נעשה לא אפי׳ ואפשר

 כדאי* לכאן באו מדשות פנים כבר סותמו אמ״כ ואם מחנו כלי שם נשתקע בקרקע שמחברו ובשעה פרמה, ראשונה טומאתו כבר
 וראיתי כשר. חקקו ולבסוף קבעו וקיי״לן בקרקע שנתהוה וככלי כלי צורת לו שעושה לקרקע המחובר כאבן הוא והרי קי״ב שבת

 ברוא ע״י בקרקע הנקב סותם ואס שנוי, הוי לא לתקן מעשה דשנוי נ״ב חשבת לנו״בי ראי׳ 23 דף מביא טהרה ולי7ג שבעל
 משבת מ״כ דלא מלבד הנה שהתירו. עירו חכמי על ומשיג עליו כלי תורת ועדיין לקלקל שנוי הוי דלא מלחא אגלאי בנין ע״י שלא
 דכליס פ״ח מרמנ״ס וכ״מ מטומאתו, ומוציא שנוי הוי נחי לתקן שנוי וס״ל ר״י על סולקין דרבנן נ״ב בשבח דבהדי׳ עליו תמהני קי״ב

 פליג יוסי דר' דכליס פכ״ה וער״ש טומאתו׳ מידי יוצא לבהמה לתקנו בו לשוף שהתחיל אדס טבעת להדי׳ שכ׳ בשבת ומאירי ומר״ש
 על 23 ח״ג
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 עולים בלים אין דהליס דפכ״ה מחני׳ פרש נ״ט קדושין שרש״י אמת הן עמו. דנמוקו כדיו והלכה שנוי הוי נמי לתקן וס״ל ר״י על
 טומאה קבלת מתורת עולים אין טומאה יקבלו שלא עד וכן שישברס, לקלקלם מעשה שיעשה מעשה בשנוי אלא שקבלו מטומאה

 די טומאה יקבל שלא וכדי לקלקל, מעשה צריך קבל שכבר מטומאה להוציא דעתו ולשבץ. לשוף שיתחיל עד מעשה בשנוי אלא
 אדם טבעת אמי דר׳ הא בשבת מוקי למה דאלת״ה לרבנן, לא אבל קלקל דבעי בשבת די לשטח זה מיהו לתקן. שהוא אף בשנוי

 קלקול, בעינן מטומאתו לטהרו נמי דס״ל כרבנן לוקי שנוי, הוי לא לתקן דאמר כר״י טומאתו מידי יוצא שאין ורותכה לבהמה שעשאן
 מיהו לקלקל. שנוי בעי לא לרבנן ברור אלא כפרש״י, טומאה ופרחה מעשה עבד דריחכן כיון כדקאמר נטמא שכבר מיירי דהכא

 ורבנן דר״י דהחליט לתמוה יש בקדושין מהרש״א טל אבל מלאכי, יד ע׳ דימיד אליבי׳ לפעמים דמפרש דמצינו לק״מ קדושין רש״י על
 ר״א לאוקי לגח׳ הוי לא הכי אי לקלקל, דבעינן רבנן מורי כבר נטמא אבל לקלקל, מעשה צריך טומ׳ מקבלת להוציא אי אלא ל״פ

 פרש״י מדרס, טמא סדין כ״ד מנחות ומייתי דכליס פכ״ז חנן ועוד לקלקל? בעינן לכ״ע ולמהרש״א נטמא שכבר דמיירי כיון כיחידאי
 שנוי וה״ג במדרס, שנגע כמי אוכלין לטמא מדרס מגע טמא אבל אדם מטמא ואין המדרס מן טהור וילון ועשאו הזב, עליו שישב
 לר״י אף טומאה לקבל שלא מג״ש בשם בשבת פ״י וכ״כ לתקן בשנוי די מטומאתו להוציא אף מזינן מ״׳ו. פ״כ וער״ם הוא לתקן
 שטמא עור דכליס ספכ״ו בחר״ע וראיתי כר״י. הלכה דאין בירושלמי פ״מ וכ״כ נטמא, כשכבר אלא פליג ולא לתקן, שנוי מהני

 דהכא בשמו וח׳ לקלקל? שנוי בשבת בעי ר״י הא מג״ש בשם והקשה ר״י, דברי טהור אזמל בו שנתן כיון לרצועות עליו וחשב מדרס
 מהני לתקן שנוי לר״י אף טוח׳ מקבלת ולהוציא נטמא לא עדיין אבל בכלים( כ״פ זה לשין שמצינר )כמו מדרס לטמא שראוי איירי
 הוי לא לתקן שנוי כר״י ס״ל אמי ר' בשבת דאמר הא ונאמר המהרש״א י״ל הדחק וע״פי ממהרש״א. זה דבר נתעלס איך ופלי
 לא המאמר, חצינו דלא משוס ר״י ונקט ישנה, מטומאה מוציא אינו לתקן די סברת אמי לר' ס״ל נטמא שכבר בנד״ד היינו שנוי

 מידי מוציא נמי לתקן וס״ל רבנן פליגי דבהא כר״י, ס״ל לא טומאה קבלת מידי להוציא אבל בר״י, אלא לתקן מעשה שטי אמרו
 עמוד שאומרי׳ דכל מדרס טומאת דשאני למהרש״א שנראה אלא מ״ט, דכליס פכ״ז לי׳ אשחמיט דלא אפשר גס טומאה. קבלת

 שנחנו כיון ח״ח סנהדרי׳ חרש״י קצת וכ״נ מ״וח ממדרגת מוציאו לתקן שנוי אפי׳ קל דבר עשה אס לכך מדרס, פרח מ׳ ונעשה
 כפרש״י נטמא שכבר ואף בגיף מעשה שנוי בלא אף משמע וכו/ עמוד לו דאומרין טבילה שוס בלא מדרס שם בטל בספר וכרכחו
 להוציא שנוי הוי נחי לתקן שנוי תדרס טומאת גבי ר״י דס״ל מ״ט דכליס פכ״ו בזה וניחא דכליס, פ״כ מ״ו לפרש יש וכן מהני.
 דכליס פכ״ח בר״ם שהמעיין אל; לדמיקיס הכרח שוס אין באמת אבל לקלקל. בעי טומאות משאר דלהוציא אע״ג מדרס, מטוח׳

 לעשותו מעתה ואסור הראשין תשמיש נאסר שעי״כ בו, וכרכתי לספר נתנו גבי כלל מעשה שנוי בעינן דלא טעס דעקר ימצא מ״ה
 והאי הראשון, לתשמיש שא״בה כיון נ״ח שבת בהדי׳ חוס׳ וכ״כ בסנהדרין וחוס׳ פרש״י לכיון יש וכך מזה. גדול שנוי ואין מדרס
 —.מהני לתקן שנוי אלחא מעשה, בשנוי דאיירי כ״ד מנחות חוס׳ כ' המדרס מן טהור וילון ועשאו מדרס טמא סדין דכליס דפכ״ז

 לקרקע מחובר שברזא אף חבור הוי לא במינקת )שרויבין( חדקים ע״י מחובר הברזא אס ל״ו דף ג״ט בעל שהחליט מה גס
 דבפרה בשלשלת, חברה אס וכן י״ד( שבת י״ח, )כליס נשמטת שהיא בזמן במוכני כדאי׳ לפרקה יוכל דהדיוט כיון לקרקע ונעשה

 החיחס על היזה אחרינן דברישא תפל, הכסוי להיות מדרבנן לענ״ד המיחס על היזה לא בשלשלת המחובר הכסוי על הזה פי״ב
 אביי דאמר מהא מכ״ש לפרקה יוכל הדיוט שענבול אע״ג והזיה לטומאה סבור והענבול הזוג התס דתנן ועוד וערמב״ס כסוי הזה
 חרוקות בכליס דוקא אפשר לחרוקות קדוחות בין ח״ח דפרס בפי״ב דאתאחרי החלוקים שכל ועוד להחזירה. יוכל הדיוט נ״ס שבח

 שהוא שאני דמקואות דפ״ו )אביק י״א כלים אמ״ט לקרקע נעשו אס קביעותן קודס שאפי׳ בקרקע למחובר לא אבל מבור הוי לא
 לקרקע מחובר שזוג כיון טהור הענבול וגס דלת של זוג שס שבת וע׳ (24 דף ג״ט כמ״ש בחלוש לפעמים בו שמשתמש כלי שהוא

 חענבול גרעה לא לקרקע שמחובר בברזא חדקים ע״י המחובר המינקת וה״נ לעיל, כח״ש ולהחזירו לפרקו יוכל שענבול אע״פי
 פ״ן, .189 ח״ב פ^ד .187 ,179 ח״ב פ״ג .105 ח״ג פ״ב .184 ח״ב ,18 מ״א פ"א אהלות וצ״ע. דלת של לזוג המחובר

 ח״ב פי״ד .166 ח״ג ,183 ח״ב פי״ב .85 ח״ג ,182 ח״ב ,74 מ״א פי״א .189 ,181 ח״ב פ״י, .181 ,180 ח״ב פ״ח
 לענין דמע״הק פי״ד רמב״ס מ״ש נשחט: בנחל כ״ב שורה 13 מ״א פ״ד פרה .156 ח״ב פ״ן נגעים .180 ח״ב פי״ח .182

 בנחל 30 דף .146 ,129—133 מ״א פ״ו פ״ו, פ"ב, מקואות חהני. בלבו גמר מקרא למדנו דשם לכאן איןענין ונדבות נדרים
 וכיון בהמשכה, חפי״א שמתיר אלא מפומפע דבר נזכר לא זה בספר להגיה: צריך מלחמה משבית תיבוח אחר כ״ז שורה

 כשרה, מלחמה משבית לדברי כתבתי לכן תפי״א ח׳ אלא חשש ואין קבול כלי אינו צרתי אשר הצורה כפי נפומפע אשר שהמנעול
 אס מיס ומחזיק עצמו מ׳ קבול כלי המנעול אס דע אבל מודים. הפוחפע ע״י בנד״ד יוסף בזכרון כ׳ מיס פלגי בם׳ הסולקי׳ ואף

 רפ״ה, מקואות לר״הפ, באשר להקל ופנ״ח ז״י על לסמוך אין ודאי בזה רביס במקומות מחדש שראיתי כדרך בו מיס ויתנו יוציאוהו
.122 מ״א ידים .156 מ״א פ״י .142 מ״א פ״ה .137 מ״א פ״ד פסולים. באשבורן אפי' כלי דרך הבאים מיס

 דקליש ביין דוקא דלמא אביי אמר ע״ז דבשבת אע״ג הוא. כזית קרוש רביעית י״ח: שורה אשכול בנ׳ 67 במ״א השטטח
 שבקינן לא מרביעית, יותר הוי כזית דקליש יין דלמא או רביעית, בעי לא דסמיך בדם אבל רניעיח לכזיח בעינן

 כמ״ש דאביי רבי׳ יוסף דר׳ הטעם )ונ״ל דחולין בפ״ז שנתבשל דירך בסוגי׳ הר״ן כ׳ כך דאביי, ספקא משוס יוסף דר׳ פשטוחא
 בלח רביעית הוא הקרוש כזית שערו הפוסקי׳ גדולי שכל שס בשבת המאירי וכ״כ בטפח( ממעטו גני ע״ב ד׳ בערובין הפוסקי׳

 שהרי יותר שהוא בלח רביעית בס׳ אלא זיתיס ס׳ בשעור בטלה אינה וניחם בקדרה מלב כזית נפל שאס דנין יש שחה״ט עוד וכ׳
 שערו שכך שהוא כמו משמע סתחא ברוטב משערין חכמים שאמרו כיון שם הר״ן מולק בזה אבל לרביעית. נחרבה; כשנימס
 באסור ולעיין לשעורין הדבר ולחת לחוש צריכין היינו כן לא שאס ברוטב אפי׳ מששיס יותר טעס שטחן דבר לך שאין מכחיס
 שגס ודע בכמות. אלא במשקל משערין ואין בשר כזית לבטל סגי רוטב כזיתי ועטור הר״שבא וכ״כ דק או עב הוא אס והיתר
 ברמב״ס וכן קרוש, מטעם והיינו בכזית שעורם אוכל בתוך נבלעו אבל ברביעית האסורין משקין שעור ק״ט וזבחים ל״מ סיר לחוס׳
לכזיח. האוכל עם שמצטרפים וה״ה דמע״הק פי״א

השמטה



179 מפתח.
 כעת חדשיו. בכלו אלא אנינות דאין מסיק ה״ז פי״א יבמות בירוש׳ שגס כתבתי א׳ ס״ר! באשכול 49 דף במ״ב !"ו^טטר!

 שנגמרו דהיינו ח׳, לבן סימני׳ דאמר יוחנן דר׳ הירוש׳: כונת וכך הנ״ל לירוש׳ ב׳ פרוש פרש קה״ע שבעל ראיתי
 או ח׳ בן בספק מיירי הספק על אוננין ר״ח דאמר והא שמנה, בן ודאי דהוי מיירי, ופרש בבעל אנינות מחייבי לא וצפרניו, שערו

 ס׳ באנינות מ״ש וזהו כך פרש האשכול שמביא הגאון גס אולי קיימא. בבן לי׳ ומחזיקין בת״ר, אזלינן וצ׳ שערו שנגמרו דכיון ט׳,
 להניח אסיר א׳ ביוס דאבל פשיטא התפלין מן תני למה דפריך שמתו מי ר״פ שמירוש׳ אעיר ואגב לירוש׳. תלמודנו בין פלוג׳ נפל

.הוא אבל לאו דאכתי ת׳ מניח שאין לפניו מוטל כשמתו למיתני צריך ודאי דלדידהו באונן, אבלות אין דס״ל ורי״אג לרמב״ס חיובתא
 דין השמיט הרמב״ס דיומא. בענינא שהעליתי מה פה אציגה ביריעה עודף סרח יהי׳ לא למען דשבועות. א״ח בעה״ית

 הצדוקי׳ מפני בכליו מתלבש כ״ג ואין ותענית בהספד שהתירו דמה פשוט והטעס י״ז, חגיגה הנזכר שבת אחר טבוח יוס
 חטאים יתמו ולע״ל עבר, שעבר מה א״כ מקדש, כלי מהל׳ פ״ו כמ״ש בה״וח אסור הקרבן יום מדינא אבל שני, בית סוף שהיו

 בה״ות אסור בז״הז אף דשבועות דא״ח הביא שלא קשה עדיין אך בה״ות. שאסור קרבן יום כשאר טבוח ויום לישנה עטרה ותחזר
 הי׳, החרבן אחר ור״ט בהספד ר״ט ואסר בלוד אלכסא דמת ממעשה בה״ות אסור שלו א״ח בחול שחל דביו״ט י״ח חגיגה כדמוכח

 עצרת חל אס אף דס״ל לב״ש דוקא ונ׳ אסור? חרבן לאחר אף העם, רוב הקריבו דשבועות בא״ח הבית דבזמן כיון להדי׳ מ׳
 עצרת בחל התירו )ולא בה״ות אסור להכי לכ״ע, קרבן יום והוא ביו״ט ראי׳ עולות להקריב שאסור שלו טבוח יוס ש׳ במוצאי בחול,
 רש״י כמ״ש מתלמידיו שהי׳ ס״ל כב״ש ור״ט ביו״ט, שמקריבין כיון לכ״ע, טבוח יוס כאן אין לב״ה אבל צדוקין( מפני אלא בשבת
 לאחר אפי׳ ולר״י כ"בה הלכתא אפסק לא ב״ק קודם )ועוד ב״ש כדברי לקרות הטיתי דברכות בפ״ק וכן וכר מחי תאבני ט״ו יבמות
 תקנה מפני החרבן לאחר אף דשבועות א״ח בה״ות ר״ט אסר להכי ד׳( ס״ה ברכות ירושל׳ כדאי׳ חרבן לאחר הי׳ וב״ק ב״ק,

 צדוקין, מ׳ זה ביום ה״ות והתירו בשבת שבועות כשחל אלא טבוח יום הי׳ לא הבית בזמן אפי׳ כב״ה דקיי״לן לדידן אבל הראשונה,
 שרי. בז״הז א״כ קרבן משוס בע״פ מל׳ אסור דטעס כיון שכ׳ רז״ה על סתמה במ״למ ראיתי שוב בה״ות. דאסר יומא ליכא א״כ
 קודם דר״ט מעשה רז״ה דס״ל אפשר ונ״ל הקרבן? בשעת שנאסר כיון בה״וח טבוח יוס ואסר חרבן אחר שהי׳ דר״ט קחזינן והא

 אחיו בנעימת שם שהבליע ושמעתי כ״ג אצל אזני והיטיתי לדוכן אמי אחי אחר עליתי א׳ פעם אר״ט ע״א קדושין שמצינו הי׳ חרבן
 ובימי בעזרה, בחצוצרות שתקע חגר על העיד יו״ד ס״ס פ״ק מגלה בירוש׳ וכן בי״הכ, שהי׳ משמע מ׳ ס״ה פ״ג יומא ובירוש׳ הנהנים,

 שהרי הי׳ זקנתם בימי הזה המעשה ע״כ בז״הז? עבודה ים וכי לר״ט ר״ג דאמר ע״ב מפסחים להקשות ואין הבית. נחרב ר״ט
 הי׳ וזה הפסח את לנו צלה עבדו לטבי שאמר ע״ד פסחים כדאי׳ פסח ועשה שם עתוס׳ ו׳ נדה חרפו בימי תודה הקריב גופא ר״ג

 הקרבן, בזמן הי׳ הספד שאסור ר״ט לגבי' י״ל וה״נ החרבן, קודם אף מפורסם חכס שהי׳ אלמא ממנו ראי׳ מביא ומתני׳ החרבן קודם
 ביתר, חרבן לאחר אדריאן ע״י העיר שנחרשה עד מזבח במקום הקריבו חרבן לאחר שגס וזולתו פ״ט סי׳ יעבץ שאלות דעת )ולפי

בידי יכולת הי׳ ועדיין הראי׳ ע״פי קדשו עדיין ר״ט שבימי והרז״ה, הרמב״ס לישב ועי״ל במ״ר ועמ״ש מר״ט ל״ק בלא״ה
 לאסור הוצרכו אבל בה״וח, א׳ ביוס שמותר בשבת עצרת אס תקנו שיניהם ולהקהות א׳. ביום עצרת שיהי׳ שקר עידי ע״י להטעות צדוקין

 להקהות כדי אלא אינו בשבת, עצרת כשחל טבוח ביום בה״ות שמותר שמה היכר, ולעשות לברר כדי שבוע, באמצע עצרת חל אס בה״וח
 שבת אחר טבוח ביום ה״ות שהיתר כ״כ ניכר הי׳ לא בחול עצרת כשחל גס ה״ות התירו ואלו יו״ט, א׳ יוס שאין צדוקין סיני

 חול. יום אמר ולא שבת אחר טבוח ניוס לא לאסור שייך לא קביעות, ע״פי והכל צדוקין דליכא בז״הז אבל קאי, צדוקין של לצערן
 ע״כ בעצרת( להקריב שיכול כיון אחריו קבוע טבוח יום )שאין בחול עצרת חל׳ אפי׳ בה״ות דאוסר לר״ט מ״למ קושי׳ נזה מיושב׳
 יום אלא אסר לא ור״ט לתשלומין, ז׳ דקיי״לן יאסר שלאחריו ששה כל א״כ בו, להקריב יוכל ביו״ט הקריב ולא ששהה דמי מטעם

 בה״ות יומא האי שמותר שמה לברר אלא בה״ות יומא האי ר״ט אסר לא ולפמ״ש בחול? עצרת חל אס ודוקא עצרת אחר אחד
 וסרו להטעות, מקים ואין חשבון ע״פי שמקדשין כיון בז״הז ל״ש זה וכל הצדוקין, שיני להקהות אלא אינו בשבת עצרת חל אס

 דמועדא בריה דמקרי בה״ות אסור יו״ט אמר יוס דכל א׳ ס״ה דע״ז פ״ק מירוש׳ הרמב״ס על קשי׳ ואי ורז״ה. מרמב״ס הקושיו׳
 קרא האי ומפרשים דמועדא, ברים ל״ל לרבנן אבל לאחריהם, אף אסור אידס ביום לי׳ דאי׳ קאי ישמעאל לר׳ דהתס דסוגי׳ נ״ל

 ע״ב, י״ט ר״ה תיס׳, כמ״ש דעברוהו ליום וכ״ד הוי כ״ג כ״ד אלא בה״ות, אסור דכ״ג משוס לאו נאספו, לחדש כ״ד וביום דנממי׳
 מועד, עד לימא ופריך י״ט, מועד סוף עד ניסן מח׳ ת״ר י״ז דבתענית דע״ז בירוש׳ השגיחו שלא חוס׳ בעלי עבדו דשפיר ונ״ל

 אבל בה״ות, מותר שבויו״ט שאמר יום ולכך חזוק ל״צ דאורייתא דיו״ט שלאחריו יוס לאסור ומשני יו״ט, דהוא ידעינן גופא מועד
 מכח להדי׳ מ׳ שלאחריו, יום לאסור תענית מגלת מכח יו״ט הוא נמי המועד אחר לכן חזוק וצריך דרבנן תענית במגלת הכתוב
 בלא״ה שלאחריו, יום משוס מועד סוף עד לומר ל״ל הק״ל דאל״ה דמועדא בריה מכח ולא יו״ט שאחר יוס אסור תענית מגלת
חכ״א. מג״א ע״ז רמז וכבר דידן, לתלמודא בה״ות א״ח לאסור עוד מקום אין מ״ח, דבטלה והשתא דמועדא ברי׳ משוס אסור
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