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 לאח גחתי לפניך היום את הפיכה • היא המנתח אשר הופאת ומיד הגאון נעיכה •
 הוא המהבי מוההר מרדכי יפה נקרא בשמו ככה י אץ כארץ דמיה המפר,
 וערט י הבל מתוקן ומקובל וטוכ ויפי ה לפן *רכג / וספייו ספיי הקודש שחיבר יןלדון
 על 4ודל מעלתו י כי שלם הוא ושלימה היהה משנתו י ומי שלא בא בסודו ׳ לא דאת
 הורו י כפירס נאה כלי עץ כו נהן פריו • 0ח טוכו ומה יופיו / נטע שעשועים * יפיה

 אף נעים י גן המודות י שתול על פלגי תעודות > ©לא עליכל גדותיו / סובב על ארבע
 געמותיו י גברו נהליו וזרמיו י ונחן מימיו ׳ עד אשר עלו צמחיו י והאירו פרחיו י והזילו
 ^שמיו׳ וגדלו שושניו/ ופרחה נרדיו • והבשילו מגדיו י ומגדול עת בסופו בנוי לתל«יות

כ סימגיהדגיס ץייה tfjn מצות יערים וחוקים ׳ ומשפטי© ^  , בעטיפת ז
 צדיקים׳ שואלגפיקיש״ גכלסימזוסעיףעומדעלכנו,״ עלכן*דבי עם
 וערה׳ כואו שעדיו בתודה״ לדעת תורת אמת הדרה והודה• דכריחודה

 םאירח עינים י כאור השמש בחצי שמים י
 דברי הסופר יוסף כלא*א שלמה

 הלויזלריהמפוזנ*
 וזיתם



a הליבות שחיטה 
 יפה אפ ה אסוד לאכול משחיטתו דכיון שאינו יודע כלהלכמ•
 שחיטה המצויין היל מירתא דלא רמיא עליה דאינהטואפשו•
 ששהה או דרה י ולאו א ר עהיה רקיימא לן שכל מילה* דלו$
 רמיא על׳ה דאיניש עכיר ולאו ארעתיה מכל מקום אם שחנן
 לפנינו וראינו שחיטתו מתחלה ועד סיף שלל שהה ולא דר0
 אלפ שאינו יודע דיני שחיטה מותי לאכול משחיטתו ואפל
 לכתחלה מותר ליתן לו ולעסו' על גביו לראות אס ישחו' י0?ג
 ואז מותר לאכול משחיטתו ־ ויש סתמירין ואוסרין ליתן ל%
 לכתחלה לשחו' מאחר שאינו יודע הלכות שחיטה ׳ טוב הו*
 כצמר שימנו שוחט מומחה ונאמן וירא אלקים וחרד על
 הלכות שחיטה ובדיקה ודרכו לחזור אותם תמיד שלא נחוש
 בו שמא יאכיי נכלות לישראל ומעשה כאחד שהיה ממונה

. ה י  על השחיטה יהבריקה ולאחר זמן בדקוהו ונמצא שלא ח
 בקי ויודע והיה כיד הקהל ב שר מלוח משחיטוץ ואסיו, אותו

 הבשר וגם הכלים שהיה להם שבשלו בהם בשר שחיטתו י
 ובדיקתו הצריכו להגעיל דשםא זההשוחילאהיה פוחמן

 ומומחי מעולם ואפייאת ל שהיה מומחה ומוחזק מתחלתו אין י י
 זה חזקה להכשיר הבשר ולא געמירגו על חזקתו ולומד עכשיו
 הוא ששכח דאררכה השכחה היא מצויה ואומר מתו&1
 כינויו שכח ואם כן אין כאן אלא חדא ספיקא שמא אירע ליו
 פסול כשחיטת שמא לא אירע וספק דאורייתא • לחומרת, י
 ויש אוסרים סי שאנו יודעים בו שהיה יורע הלכוח שחיטת
 ועכשיו אינו יורע מחמת שלא חזר אותם הסיד' ושכווהאץ
 מטריפין למפרע מה ששחט דאמרינן השתא הואדאיתמן
 ־אבל מי ששחט ולא נודע מערים אם היה כקיא^לא אז
̂ים שכשלו  מטיפין כל מה ששחט אפילו למפרע וגם בל הכ

 בהן מה ששחט כחזיקיןטרי3ה וצדיביןהכשרי ואפילו מר י
 שיחזיק עצמו במוחזק ומומחה ואמר לעצמי אני שוחט
 ולנו הוא מוחזק שאינו יודע יש להפריש אותו ולהכול״ו
 ולנדותו עד שיקבל עליו שלא לעשות עיר עד שילמוד דיני

 שחיטות ובדיקות ויהא מומחה ומוחזק :
 ד המוצא בהמה או תרנגולות שחוטה כראוי כמקום
 שיוכ ישראל מצרין ואפילו רוב העירהגוים איא
 שהשוק שמצאן בו היא רוב ישראל וגס רוב גנני העיר הם
 ישראלים בין שמצאן בשוק כין שמצאן באשפה שבכ ת
 מותרין דהא קיל רוב מצויין אצל שחיטה מימחים הן
 ומוחזקים ואפילו גגנבו ממנו ומצאן שחוט־ן כראוי סותרין
 ש־אף על פי שמי שגנבן הוא חשוד על הגניבה אינו חשןד
 על השחטה ולשונא וכוונתו להזיקו או להכשילו נמ׳ לא
 חיישינן דאחזוקי אינשיכרשיעי לאמחזקינןאבל יצא
 בשוקי ריכ גויסאסורין אף עלפי שנראית לו השחיטה

 בחיתוך של ישראל אין זה סימן כרלקסן ס •מן קייא :
 ה חרש שאינו שומע ואינו סדבר ושוטה שיוצא יחיד
 בלילה או מקרע כסותגאו לן כבית הקברות או סאבי מת
 שנוהנים לו ושאר רביים הדוטין לאילו שעושה אות©
 דרך טירוף ושבוש הרעת ואפילו בדבר אחד מאלו שעושה
 אותם דרך שטות בכלל שוטים יחשב / וקטן שאינו
 יודע לאמן ידיו לשחוט כל אלו סתם מעשיהם םקולקלין
 ואין מוסרין להם לכתחלה לשחוט אפי׳ אחרים עומרים על
א יקלקלו שחיטתן ולאו ארעהן שכיון שקלקל? 0  גביהן ש
 מצוי אין לסמוך עליהם לכתחילה אפילו אחרים עומדים
 על גביהן ואם שחטו ועמדו אחרים על גביהן וראל
 שחיטתן שהיתר, כראוי שחיטתן כשירה ואםאיןאהייס
 עומדים על גביהן אין כוסרין להם לשחוט אפילז אס
 רוצין להאכיל לכלבים דחיישינן דלמא אתו למיכל
 משחיטתן שמתוך שיראו שסוסרין להם לשחוט יטילי לימר
 שכשירה היא ויאכלו ממנה וקטן שלא הגיע לי*ג שניסרו©

 # ב 1 1 אחד

 V לבועז עסדת זהב
I4 חלוכמ עזחימח* 

 א מי הס הכשרים לשחוט ובו י*ר סעיפים״ :

 א מצות שחיטה היא מן התורה דכהיב וזבחת מבקרך
 וגומי־ * וכן חיה ועוף ילפינן מקרא לקמן םייי״ג שצריכי'
 שחיטה אבל עיקרי פרטי דיני הלכוח שחיטה אינם מבוארים
 ולא ם״ומזים כתורה אלא הם הלכה למשה מסיני שכן כתוב
 וזבחת מכקיך ומצאנך כאשר צויתיך רמשמע כאשר צויתיך
 במקו' אחר והיכן ציוהו על הזביחישהרי לא מציני דינו שחיט'

 בהריא בתורה בסקים אחר אל^ היק כאשר צייחיךעלפה .
 כסיני והסכימו רוב הפוסקי׳מסברתם העצומ׳שרוכ הרגילים
 לשחוט הם בחזקת בקיאי' ומוכחים כדיני שחיטה דקים להו
 שאם לא כן לא היו מעיזים. פניהם לשחוט ולהאכיל נבלות
 לאחרים וגם הם מוחזקי׳שלא יתעלפו מחמת מורך לב
 בראות׳הדס דניחוש שסא מתיך כך ישהו או ידרסו לזה לא
 זזיישינן שמבי אינם מהעלפיםהלבך הכל שיחטין לכתחילה
 ואפי׳ נשים ועברים וכל אדם הרוצה לשחוט סותר לכתח־ית
 ליחן להם לשחוט ולאכול משח טתן ואפי אין ככירין אוחץ
 אםר״ם מומחים בהלכותיה או מוחזקים שלא יתעייפו ׳ ומיהו
 כבר נייפשט המנהג שאין הנשים שוחטות יטעמא ניר מ>-ום
 שרובן יש להן מורך לב ומתעלפיה מלאיי הדם . כד׳יא שמות׳
 לאכול משחיטת כל אדם כשאינן לפנינו כגון שהלכו להם
 •יד אחר השחיטה אז מותר לאכול משחיטחן שסומכים על
 החזקה בדיעבד אבל אס הוא לפניני צריך לבידקו אם הוא
 מימהה ויודע הלכות שחיטה אבל לשםא נתעייף לא חיישינן
 ואפי׳ הוא לפנינו אין צריך לשואלו אס נתעלף אס לא שי־וב׳
 אינם מתעלפים ומטעם זה דקייסא לן כשהוא לפנינו
 עצריכים לבודקי אם הוא מומחה אם לא נהגו כאלו הארצות
 שלא לסמוך על שחיטת שוס אדם ואפי׳ היודע ובקי בהלכו'
- ש חיטה אינו נוהג לשחוט אאכ יש לו רשות לשחוט מחכם
 אחד שבדקו וחקרו בדיני שחיטה אם הוא בקי וסהםירין עור
 שנוהנין שיראה אותו החכם לשחוט ש^שה פעמים שייא
 יתעייף ושידע לברן מקום השחיטה בצואר לפי שנתפשט
 ךבגהג כן נתפשט גיכ מנהג אחר לאידך גיסא לקולא והוא
 שסימבין עכשיו אפי׳ לכתחילה >לכל מי שבא לשחוט ואין
 בודקים אותו לא בהחלה ולא כסיף דאוקםינן ליה אחזקה זו
 «ודאי לא יעיז פניו לשחוט אם לא היה לו רשית מחלם
 אהד שבדקו וקצתם ניטלין כתב מן איתו החכם שנת1 לו

 רשות והכל לפי מר, שהוא אדם :
 י ב ומיהו אין צריך כל שוחט לדעת כל דינו שחיטת
 בכללותיהן ופרטותיהן ודקדוקיהן אלא כיון שיורע
- ובקי בפשוט; של הלבות שחיטה הנוהגין בינינו שיתבארו
-לפנינו בעיה סי'כ ג ובדין בדיקת הסכין ובדיקת הסימנים
 שיתבאר לקמן סימן כיה ׳׳ אע פ שלא ירד לעומקן נורנין לו
 דשות לשחוט אבל מזהירין אותו שיחמוד כספקותיו וישאל
 לחכם רק דברים הרגילים ושכיחים להמציא בשחיטה כגון
 ה׳ הלכות ור׳ מקומות השחיטה וש^ש מרות הסכין ובדיקת
̂י׳ ואטופרא ואתלת רוחות כאשי יתבאר'לפנינו  הסכין אכני
̂ף ואני יו־עין בו שאינו  כעיר• צריך שידע ׳ מי שדרכו להחע
 *יחזק ושחט כינו לבין עצמו ואמר כיי לי שלא נתעלפתי

 נאמן מאחר שיורע חלכית שחיטה :
 1 מיש-ודעיןבו שאינו יודע הלכות שחיטה אפילו שחט
 לפניני ד' או ה' פעמים שחיטה ראויה והגונה ואחר כך
י יכין עצמו שחיטתו פסולה אפי׳ שאל לו עשית נ י  שח3* -
י V ימתיר תשובתו נראה ששחט כראוי אין לסמוך עליו  ב

 ואפ ^מרכי־ילי ששחטתי יפת דמשסע מתוך לשונו זר,
 שיודע קצת דיני שחיטת דאלבהיכיאמרברי לי ששחטתי



 וזבחה ואכלת מה שאהה זובח אהה אזבל כלומר 0* שהוא
 מצווה על השחיטה אכול מזבחו לאפוקי גוי שאינו מצווי על
 השחיטה אל האכל מזבחו ועיר כ^־שהזתיד הכהו' מלאכול
 מזבחו שנאמר וקרא לך ואכ^ח.%חו וסתם זביחה זכיחח
 כשירה משמע ואפה אסרה רחמנא שמע מיניראינה שחישה
 ואכ היא נבילה ואסורה באכייה כאלו מתה מעצמה <:כל
 מותר׳ בהנאה אבל אם הוא מין אדוק בלז או אפי׳ סתם &י
 ושמעינן ליה דחשיב לעיז אסור׳ גס כהנאה דכיון דמחשכתו
 ללז הוי זבתי מתים ואפי' תיתה הבהמה של ישראל ואינה
 שלו אפ ה אסורה בהנאת אלג שאין ארם אוסר דבר שאיצו
 • שרו כנוי וישראל משומד קל שיכול לאסור דבר שאינו שויו
 כשעשה כה כ עשה בגגפה כסו שיתבאר לקמן סי' ד' סעי׳ לי:
 כ משומד אוכלגכלות לחיעבוןוהואשידעינן בושיומן
 * הלכות שחיפזה ישראל בודק סכין ונותן לו לשחוט נו
 ואז סותר לאכול משחיטתו אפי׳ אם ישחוט בינו לבין עצמו
 ולאבדקהישראל הסכין אחרי כן ולא ודישינן שכאנפגס
 הסכין כעור דאוקמינן ליה אחזקתו שבדו׳ אע״ג רגבי ישראל
 כשר כשלא בדק הסכין הייישנן לזהוסצרכינן לבדוק היינו
 לכתחילה אכל הבא בדיעבד ועור שאינו אוכל נבילות אלא
 לתיעכוןמצרעים מעסארלא שביק היהירא ואכל איסורא
 לחזקא דאוקםען הסכין על חזקתו ואמרינן שבדקו ת'ומצאו
 יפר. וכן לעניין בדיקת הסימנין לאחי שחיטה אמרינן בדקו
 .ומצאן שהוטץ ואיןצדיך ישראל כשר לחזור ולבדוק הסכין
 ולא הסימנים לאחר שחיטתו דכיון שאינו אוכל נבילות אלא

 *לתיאבון והיה לו סכין בדוק לא שביק התירא ואכיל איסורא •
 ואפי׳ אם לא יאכל הוא עצמו מסנו תחלה סוחר דאלפ שהוא

א י  .חשוד •אאכילה נבלו' לתיעכון אינו חשוד אלפני עוד ל
 4בשול ואם לא בדקו לו הסכין החלה יבדקנו כסוף ויא^
 משחיטתו אבל לא יוזן לא לכתחילה סכין כלא כדיידעל
-מסך שיבדקנו אחריו דחיישינן שמא ישכח ולא יבדקנו,1,3

 בדיק׳תחלה או בסוף ואפי׳אבד הסכין אסיר לאכול משחיטד*8
י ' . , כ ס  יאפי׳ אם ישיאל כשר עומר על גביו דחיישיישמא כ
 שחם ולא אמרי׳כיון שישראל כשר עומד על גכיו מירתת ול״
 ישחוט כסכין פגום ספני שס־;ייר׳שמא יבדקו אחריו הא ל*
 אמרינן גבי ישראל אף על פי שהו׳ חשוד כי הוא מחיק עצ^

 ככשר וסומך שלאיברקו אחריו ואינו טורח אחר סכין
 אםאיז לו אלא פגום :

 Jt ומיהו אם לא כרקו לו הסכין ואחד ששחט כינו לכי.
 עצמו מצאו אצלו סכין יפה ושאינו יפה ואוסר שכיפה שחס
 נאמן דלא שביק התירה כוי והיא שלא היה זמן רב כין מציא׳
 הסכין אצלו וכין השחיטה אבל אס היה זמן רב כדי שה*ז
י * לא היד. ל 5 ש ש ו ח ל ש ה י 3 ז י י ב 1 לי כ י ל^״י י  יכול לקברי1 א
 זה הסכין בשעת השחיטה וכפנוסה שחט ׳ ואפי׳נמצא בשד
 שחוטה כידו נין בשר בהמה בין בשר עוף יאין אנו יודעין
 אם שחטו כעצמו אס לא אם יש כאן מומחיבעיר נאמן לומד
 מומחה שחטו לי כי אלפ שאינו טורה לתקן הסכין אס אין
 כידו אלא פגומה מ מ מודח הוא לילך אצל הכקי לשזומ

 מטעמאדלאשביק היתרא ואכיל איסורא ז
 ד י ואס שחט בינו לבין עצמו ונשכ׳ששהט בסכיז יפה א*ו
 נאמן שהיי מושבע ועימר מהר סיני הוא ואפיה אובל

 לתיאבון גם שבועתו על דבר זה אינו כלום ;
 ה מי ששח׳ והוציא טרפה פעם אימחח' ידו אם לא היחזק
 לכך מותר לאכול אח כ משחיטתו מ מ דנין בזה לפי ר&ץ!
 עיני הדיין באדם השוח׳אם ככר נכשל ורגלים לרב׳ מעבירין
 אותו ׳ כשיסד להכעיס אפיי באחה מכל מצות העי שעשה
 להכעיס ולהקניט הרי הוא כגוי כיש אם אוכל נבלי׳ להכעיס
 או אפיי שלא לתיאבון שאינו חושש לשחיטה דאסוי־ י*אבול
א יקלקל ולאו מ ° ש J משחיטתו אפיי ישראל עיםי על 

 אדעת
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f0 ידו אלפ שהוא בקי ויודע הלכות שחיטת לא lA ' ? f t r i$ 
 *toiw ל6תחילח ביט לבין עצמו שסת'מעשיו םקולקלי' ואם
 ׳עחמ^וחיעתו כשירה כיון שהוא בקי •וייא שהיא פסולה
 0$55#מרע הלכות שחיטה ער שיהא כר סצוה דהיינו בן ייג
 |38^יום אחד שכיון שעדיין לא הגיע לחיכה שחיטה מן
 יאץ שחיטתו שחיטה רכתיכ וזכחהה שפי'מי שהוא
 ־ft#6 כסוי שיתבאר בסי׳ ב׳ ואם גתל עימד על גביו
 לכתחילה כיון שיורע לאמז-אתיריוואפי׳ אם
 m גחלמישחיט׳רעי1 דעת רונדל שהו׳פצוו׳הוישיחט

ה שנתחרש ער שאינו שומע הברכה אפיי שד*א ^ ^ 
 מדגי לא ישחוט כיון שאינו שוסע ביכתואלפ שעושי
י  #$ות ומברך עליהן שחיטה כיין שאפשר לעשית ל
 ^שהלי־אחראכלאם כירך ושחט אפילו בינו לבין
 ,. _ . לשחיטתו כשירה דברכית אינן מעכבות וכיש זה שכירך

ץ . אלא שלא שמע : י ^ ' 
 ££א$*שתתק אכל הוא שיסע אס אחר מביך והוא שומע
 ־*לשחוט לכתחילה דקל שוסע הרי הוא בעונה

 •וחשיכ כאלו כירך תא ן.
 צול שהגיע לשכרתו של לוט יש לו כל דיני שיטה
 *מתבלבל דעתו ואבריו וידיו כברי׳ עיייו וקרוב הוא
 **בל© מאס אחו עומד על גביו וראה שלא דרס
 כשירה ואס לא*זג\ע לשכרותו של לוט ׳שוחט

 \ ־ י אפילו לכתחילה :
 הוטא לא ישחוט לכתחלה שמא יגרזס אא כ ־אחרהם
 עובדים על גכיו ואס שחט בינו לכין עצםוץנדאית

 שחיטתו יפה שחיטתו כשי־ה ן
 ׳ערוםלאישחוט לכתח״יה מפני שאינו יבול לברך ואם

 * שחט שחיטתו כשידה שאין המ״כיתמעככית :
 W קהל שהטילו חים שלא ישחו׳ מלא טבח ידועו ושחט
 אחר י״אישחיטתו •יפסולח-מפני שחשוד לאותו דבר
 הוא ואם נתבטלה אזחה התקנהחזי־ו של השוחטים להיות

 בחזקת כש־וחכפו שהיו בראשונה :
 ע •טבח ישראל ששחט כהםהלטכה גויבפני ערים
 וכשבא •שראל לקנית ממנה אסר לו לא תקנה ממנה
 ב• לא שחטתי' איני נאמן כמגי דאי אסר החלדתי או שהייתי
 או דרסתי משום דהוי מגובמקוםערים דהא אמר לא שחטתי
 וערים ראו ששחט ומגו כמקים עדיםלא־אמי־ינן יעיין לקמן
 סי׳קכ׳ז כדיני עד אחר נאסןכאיםיריז •־ומיהילרידיה אסורה

 דהאשויהאנפשיהחת״כהד־א״סורא :
 p טבח שעשה סי׳ ביאש כבש חשיחט שיהא גיא' שתי׳
 סייפת וגם אמי כן בפ״ו שחיא טריפ' ואח'כ אמי• שכשר
 היה ושלא אמי כן א^אכדי שלא יקחו אותי אחרים וישאר לו

 ליקח ממנה בשי ביון שנותן אמתלא לדבייו נאמן:
 ין* שוחט שהעיר עלץ עד אחד ששחט של^כהיגן והוא
 מבחישו עד אחד בהכחשה לאו כלום הוא ואק-מעכמ-י׳
 אותו בכך ואפי׳ העד עצמו מותר לאכול-משגזיטחו מכאן
 ולהבא שאפילו יחיה אמת שפעה אחת לא שחט יפה אץ
̂תי ההוד קרה לו  לפסלדכשכיל בך עולמות רטיךא הוא בי
 ־בפעם הזה ׳ ואעפ כאם«ש באן שני עדיסשעכידין איתואפי׳
 כפעם אחת שכיה שלא נזהר בעצמו לעשות כן יעני שני

 עדים חשדינן ליה ומ״מ הכל לפי מה שה־א«חם«וחזק
 בכשוץת וצריכץ לחקור עליו אפילו בעד אחד:

 3 דין אס שחיטות >בד» ומומר כשרה וכל
 «** סעיפים :

 * ־שחיטת נכיימ״^ה יאפי' הוא קטן ואפילה איני עיבד
 ^ ^עזכגיןגיתושכ־יאפי/־עיינןמשיודע ר\כו'שחיטה
 אגי אחדי׳ עומדים על גבי* שחיטתו גכילהמשום דבתיב



• ג.  V לבוש?טרמזח3 הלגוה שחיטת •י
 שום דבר מעשה אין להכשיר רהא כתיב וזבחת יתוי לכל

 הפחות כסו ועשית מעשה הזכיהה • תלכד אפילי לא מך*
r לשחוט אלא היה מתעסק בעלמא לחתוך או שזיק סכין 
 לנועצה בכותל או אפילו הפיל הסכין כידו או ברגלו י שלא"
 בכוונה כלל והלך ושחט כשרה והוא שיאה שלא החליף יי
 הסכין בין סימן לסימן או תחת העור ואס מצא הנוצה או
 בשער חתוכה וראי לא ההליך שאם החליד לא היו השער'
 סחותכיז ודווקא הפילה אבל נפלה הסכין מעצמת ואפילו
 היתר• מונחת בחיקו או בידו ונפלה מידו או מחיקו שלא
 ככוונה כנפלה מעצמו רמי ופסולה ? • .

" השוחט לשם עיז או לשם ד״א ובוז׳ סעיגים י | 

 א השוחט לשם עיז הרי זה תקרובת עיז חבחי מתיימקרא י
 ואסורה בהנאה אפי׳לא חישכ לעוברה בשחיטת זו אל8'
 חישב כשעת שחיטה לזרוק דמו או להקטיר חלבה לעי ז הרי
 וה זבתי מתים ואסורה בהנאה שכל מה שמפנל כקד?זי פטם

 אם עושה כן לעיז הרי זת זבחי מתים :
 כ שחטה סתם ואח כ חשב לזרוק דמה לעי ז או להקטיר
 חלבה לעיז היי זו!פק זבחי מתים דשסא תוכיח סופו
 עלתתלתו דכי שחט כההוא מחשבה שחט ולכך מספק

 אסרינן לה כהנאה :
 ג ישראל ששחט בהמתו של גיי אפייחשיכ הנוי לע*ז ואפי'
 שמענו מן הנוי כפי׳ שרוצה לזרוק דמה לע״ז או להקטיר'
 חלבה לעי ז כשרה אע ג דנבי ישראל כהיג מפגל הוא שאני גוי
 דליה ליהשליחו׳ ואין הישראל נעשה שלוחו בכך הלכך לאי
 אזלינן אלא אח׳ םחשב׳השוחט ואס חישב הישיאל שיזרוק
 הגוי רמה לעי ז או יקטיר חלבה לע״ז הרי הסבי׳ דעת השיחט
 עם דעת העי המשחיט שתהיה לע ז והוי כאלו שחטה הגוי

 בעצמו לעיז ואסור בהנאה ואפי׳ לא שמענו מן הגוי שהסכים' י
 עמו אסורה אע ג דאלו שחטה הגוי בעצמו סתם אסרינן לעיל
 בסי׳ ג׳ רלא הוי דעתו לעיז אלא א כ הוא מין אדוק לע ז מים
 כיון שמחשבת הישראל השוחט הוא שיזרוק הגוי לע ז גיע
 טפי דוראי הסבי' עמו מחשב׳ הגוי כשידוע לו דעה השוחט :
 ך ישראל ששחט בהמת חכירו לעי ז לא אסרה דכיון דלא
 ירעינן כיה ככר שמודה בעז לא חשדינן ליה לעובד עיז
 ואמרינן שודאי לא כיון אלא לצערו ואם יש לו שותפות בגווה
 להרםיבס אסור דהא בחלקו ודאי לא כיון לצער והרי נילה
 דעה שכוונתו לעבודה זרה באמת ונאסרה כל הבהמה שהרי
 ישלו שותפות ככולה ולהר אש אינו אוסר רסבר שגם כן
 איני מטיז אלא לצער שותפו ואם הוא ישראל סשוסר
 מעיקרא או שהתרו בו עכשיו וקבל ההתראה דודאי כיון
 לאסור אוסר מדרבנן אפי׳ אין לו שותפות בגווה אעיג שאין
 אדם אוסר דבר שאינו שלל עשה כה םעשה אוסר מדרבנן
 היכא דליכאלמיתלי שמכרן לצערו אכל אם הוא ישראל
 י שנובל לומר שסכוין לצערו אפיי עשה בה מעשה איני אלסר
 דתלינן לומר לצערו קאמכוין וע ל סימן קמ ה סעיף ח׳ ן
 ה השוחט לשם הרים וגבעות או ימים ונהרות ומדברות
 או לשם המה ולבנה כוכבים ומזלות רכריס אילו אין
 להם דין הקרוב עז לאוסרה בהנאה רילפינן מקר׳ דאלקיהם
 על ההרים ולא ההרים אלקיהם שכל דבר חמחוכ׳אינו נאסר
 בעצמו משום עיז ואינו אוסר הקריבהו בהנאה מן התורה וע״ל
 סימן קמה סעיף ב׳ 00 סרגלי רחמנא כ עוכ ׳ למזלות שהוא
 בסייף דכתיב וראית השמש והירח וגומר ואף על פי שה0
 מחוברים לגלגל הרקיע השוחט לשמן אעיפ שלא נתכווץ
 לעובדן אלא לרפואה וכיוצא בה סדביי הבאי שאומרים הגויי

 הרי שחיטתו פסולה מדרבנן ומותרת בהנאה :
 ן אבל השוחט לשם שרים של אילו כין ששחט למיכאל
ל י,טז שכי הרי זר. זכחי ו ע 1 ל ל ש י ש ש ח ל ש ז ע י  שר הגריל כ

ו 1 0תי« ג  א

 ארעה הריאה שדרי מכיון לקלקל וכן משומד לעיז או להלל
 שבת בפרהסיא או שהוא משומר לשאר כל המצות כולם חוץ

 משתים אלה וכן כותי כל אילו דינם נגוים גמורים :
 ו אבל משומד לאחת משאר עבירות שעושי אותן לתאותו
 הרי הוא במשומד אוכל נבלות לתיאבון וצריך בדיקת
 סכין תחילה או סוף להרסכ״ם ולא לשאר פוסקי׳ דכיון דפקר
 לעכור המצוה לתאוהו חיישינן שםא לא יטרח כשום סצוה
 כהלכתה ודווקא במשומד דהיינו שמועד לעבור על המצות
 בכל עת כרצונו ואינו הושש אבל אם לא עכר עליה אלא
 לפעם אחת כמקרה אפיי ברצון אעיפ שתוא פסול לעדות
 סותר לו לשחוט לכתחלה בלא שיבדקו לו סכין ומיהו באוכל
 נבילות אפילו לא אכל אלא פעם אחת ברצונו הרי הוא חשוד

 לדבר זה וצריך שיבדקו לו הסכין ;
 ן משוםד לערלות שאינו םהיל שלא מלו אותו אבותיו ונם
 הוא אינו מל את עצמו הרי הוא במשומד לשא׳עבירות
 ואם מהו אחיו מחמת מילה ומיראי לא מלו אותו גיכ וגם הוא
ה הרי כשאר ישראל כשר  עצמו נותן טעם שמתייר' מן חם̂י
 ח כותי האידנא דינו כנוי עובד עיז שכבר חזת לסודם ;
 ס צדוקי וכייםותי שחיטתן אסור אלא א כ בדקו להם
 סכין וגם שחטו ואחרים עמדו על גביהן ואם שחט כינו
 לבין עצמו אפי׳ אם חתך כזית כשר ונותן לו אין סומכין עליו
 שכל מצוד, שאינה כתובה בתורה אין סימכין על״ה הכינמי
 דיני שחיטה הם הלימ ואינה כתוכין כתורה כהריאלכך
 אינ׳נאמנין י מסור דינו כמשומ׳דהואיל ורעותיו ומתשבותיו
 רעות זרות ונפסדות כעובד עז יחשב לפיכך שחיטתו פסולת

 ויש מכשירין ועיין לקמן סימן קייט סעיף ט׳ :
 * התחיל אחר סן הפסולין לשחוט וג$5ר ישראל כשי על
 ידי או שהתחיל הכשר וגמר הפסול על ידו פסולה כדיא
 שהתחיל הפסול בדבר שעושה אותה נבילה כגון שנגע
 בוושט ועשה בו אפילו נקכ כל שהו או שחט רובו של קנה
 או אפי׳ שחט הכשר הקנה עד חציו והשלים הפסול משחו
 ער שתיעשה רוב פסולה אכל התחיל הפסול ושחט הקנה
 ער חציו וגמר הכשר על ירו או ששחט הפסול בקנה ער
 ךציו כמקום אחר והתחיל הכשל במקום שלם כנגדו כקנה
̂זהרי עיקר  וחתך כל שהיא ופגע בחתך שחתך הפסול כשירה 

 הכשר שחיטה נעשית עיי הכשר ;
 וא הוו שניהם אוחזין כסכין אחד הנשי והפסול מעורבת
 הרי כחהפםיל בה ופסולה ואין צריך לומר אסכל
 אחר סכינו בידו ואפי' שחט כל אהד הרוב הכשר כסו הפסול
 שפסולה שהרי גם הפסול שחט כדי שחיטה כשירה ואין כח
י מעורב בה כלל והוא שהיה הפסול גוי או ישראל ש  מ
 משומד מעיקר׳ ואפי׳ אין לו שותפות בגווה כדאסרינן לעיל
 דגר וישראל משומד אוסרים אפי׳ דבר שאינו שלה׳ ולדברי
 1!רם'בם אפילו ארם סתם אלא שהיה לו שותפו׳ בגווה ואמר
 כן בפי׳ אבי־י אם אין לו שותפות בגווה ולהראיש אפיי היה לו
 אזותפו׳כגווה אם אינו חשוד ככר על זה אינו אוסר דבר שאינו
 >טלו כדלקמן סי׳ ד׳ שחיט׳ קוף פסולה דכח אדם בעינן כמו

 שיתבאר בסמוך ז
 3 דץ שחיטה אם צחנה כוונה ובו סעיף אחד :

 א שחיטת חולין אין צריכה כוונה וילפיגן טעמא מרגלו
 רחמנא כקדשים במתעס׳ דפסול דכתיב ושחט את כן
 וי!כקי עד שתהא השחיט לשם בן בקר מכלל דחולין לא בעי
ל כח גכרא מיהו בעינן דכתיב וזבחת ואכלת מוז כ ה א נ ו י  ג

 שאתה זובח אתה אוכל כלומד שתהא הזניחה באה מכחד
 ״עגעלאגתכויזאפי לחתיכה אלא שהפיל הסכין בכחו
 ונתכוין להפילה ובהליכתו שחט כשירה רהא לא כתי׳ וחתכת
י שצריך לכוין לחתוך דבר ומיהו בלא כוונת ע ° ש ° ״ י י ז ה א  ״
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 שוחט לעז ס״ל דאפי, שותף אינו אוסר דבר שאינו שלו שאין
 מכוין אלא לצערו הבא אוסר משום ההאה גזירה שמא יבאו
 להתיד קדשים בחוץ אבל גבי לזאין שייך לגזור שמא יבאו
 להתי׳ שחוט ללז דהכל יודעין דזבחי םתי׳אסור בהגא׳ ואלג
 דלהאי טעמא אפילו כשאינה שלו ואין לו בה שותפות כלל
 היה לנו לאסור כדי שלא יבאו להתיר קדשי בחוץ אין לחו?ו
 לזה רכל ששוחט בהמה שאינו שלו כלל קלא אית ליה והכל
 יודעים שאינה יכול לאוסרה ולא להקדישם שאין אדם
 מקדיש ואוסר דבר שאינו שלו ׳ דאיש כי יקדיש ביהי כתיב
 ויש אוסרין בכל עניין משוס מראית עין ויש להחמיר ן

 1 דיןבמהשוחטיןומדיסעיפים ״

 א אין שוחטין אלא בדבר התלוש דילפינן מקראדכתיכ'
 רקח את המאכלת לשחוט דדב' הנלקח בעינן דהיינו
 תלוש הלכך בכל דבר תלוש שוחטין ובלבד שלא יהאכו
 פגימה ופיו חר כמו שיתבארלקסן סימן ייח ואילו הם הדברי'
 הכשרים לשחוט בהן סכין וצור וזכוכית וקנה הגדל באגס
 ונתלש שהוא יבש וחד ואין קססין נברילין ממנו שלא ינקכו
̂ל שאר הקגי׳אין שוחטין כהן שדרכן להתפצל  את תושט א
 ולהבדיל קסמין מהן ומנקבין הוושט ואפי' בדיעבד פסולין
 דשסא נקכו צפורן התלושה וכן שן יחידי שהם חרץ

 שוחטין בהם :
 נ כלדכר המחיבר לקרקע כגון קנה העולה מן הארץ
 מאליו או מחובר לגוף כמן ציפורן ושן המחוברים אין
 שוחטיןכהןואםשקטכה שחי3!תו פסולה בדיאבכחוכד
 מעיקרו אכל «ם היה תלוש ולכסויחיכרו לכתחלה לא ישחוע
0  בו ואם שחט שחיטתו בשיה יאפי׳ אם בטלו להיות ש
 עולמית שחיטהו כשירה כיון שהיה תלוש ככד ובלבד שלן!
 יהא נשרש בארץ אחר שבטלו שאז פסולה אפי׳ בדיעבד .
 4 שחט בלחי שיש בו שינים חדים שחיטתו פסולה שתא
 במגל שיש בו פגימה בין כל שן ושן אבל בשן אחד
 הקבוע בלחי להרמבים חשיב תלוש שהרי הלחי תלוש הוא
 סן הגיף ושוחט בו לכתחילה ולהטור אסור לכתחלה דרומה
 למחובר כיון שעדיין סהובר במקום גידולו שגדל שם הוא
 וכן הדין כציפורן הקבוע כיד התלוש סן הגוף לסר כדאית ליה

 ולמר.כדאית ליה :
 ד והא דשרינן תלוש ולבסוף היבודי כנעץ סכין
 בכיתל ושחט בה דווקא שהסכין למעלה והצואר
 לסטה שאין כאן חשש דרסה אכל כשהסכין למטח
 וצואר בהמה לסעלה פסולה אפי׳ בדיעבד שהצוארטבכיד
 על הסכין והוהכן כלא הולכה ובלא הובאה אלא דורס ואין
 זו שחיטה ואפי'אמר ברי לי שלא דרסתי אסרינן לה שלא
 יעשה כן בפעם אחרת ולהאי טעסא לאו דווקא שנעץ הסכין'
 בכוהל ומשוס מחובר הוא דאסרינן אלא אפי׳ נעצו בקודה־
־ ו ז ח  גדולה והוא תלוש או אפי׳ בדבר התלוש גמרי או
 בידו יש לאסור בכה 4 שמכביד צוארהבהמה ויש לחומי
j ,  לדרסה והי מ בבהמה שהיא כבידה בין בהמה גסה 3
 בהמה דקה אבל בעוף שטבעו קל ביז עוף רק כיז עיף הגן!
 מכשירין בדיעבד י הטבה שהוא קבוע ושוחט ככל יוש
 צריך להיות לו סכין מיוחד לשחוט מ שלא י1זתוך בו דבר
 אחר שלא הפגום והתקלקל ואלג שהוא בודקו בכל פע0
 קודם שחיטך. יש לתש שפא פעם אחר ישחוט כלא בדיקת
 ויאבד הסכין ואז אם הסכין מיוחד לכך יכול לסמוך על

 הבריקח שברק הסכין אחר השחיטה ששחט קודם
P אחר 0 ,  שהסכין היא בחזקה בדוקה וכשרה אפי׳ נאבד 1

 שחיטה זו :
 ד דץזזקוכעסכיןכגלגלוכוסעיףאחד:
 א סותר

 ©חים שהרי«ם עיקר עבודות הזרות שהנויםעובדין אותם
 ועיקר אלקים אחרים הנאמרי'בתורה עליהם נאמ׳שנקראים
 אלקי׳עיש הממשלה והכח שיש להם בתחתינייכי אל פירושו
 כח לפיכך אוסרתקרובתו כהנאה מן התורה ואפי' לא נתכוון
 לעובדו אלא לרפואה בעלמא אסורה בהנאה מדרבנן :

 \ טבחים ישמעאלים שאינם מניחים ישראל לשחוט
 בהמותיהם למכור לישראלים אלא איכ יהפוך פניו לצן־
 0זרח כמנהג חקותיהם אינו אוסר דנתי שאפשר שהישמעאל
 מחשב לדבר איסור מ מ השוחט אינו מחשכ ואנן לא אזלינן
 אלא״כתר דעת השוחט כדלעיל ואין לאסור משום הרואה
 להרואת אומר דלמא איתרמי ליה צד זה מה שאין כן כשוחט
 לימים או לגומא דאיכא דשחטי למכאה מכל מקום כיון
 שהישמעאלים מקפידים על כך ראוי לבטל מנהג ההוא

 ולגעור במי שעושה כן ן

 |יץ 1ץ השוחט לשם קדשים ומגי סעיפים : ״

 א השוחט לשם קדשים הבאים כנרראו בנדבה שחיטתו
 פסולה ליס כזמן הכית ראםור%שהרואה אומר עכשיו
 לןוא 0ק1<שה ושוחטה ואם היו סתירין אותה יבאו להתיר
 «ןרשים נחוץ אלא אפי' כזמן הזה דלא שייך למגזר יש לחוש
 שמא עתה כשעת השחיטה מקדישה והוו להו שוחט קדשים־
 בחוץ ממש ואלו הם הבאים בנדר או בנדבה עולה וש־יסים
 ותודה יכן בקרבן נזיר אף על גכ שאין אנו רואין בו שנוהג
 נזירות תיישינן שמא נדר נזיתת בצנעא וכן פסח כר נדר
 ונידב הוא שהרי יכול להפרישו כל השנה כולה ולהניחה עד
 זמנוהילכך אמרינן שמא השתא מפייש ליה וקא שחוט ליה
 לשם שלמים רהכי ק*ל שאם הפרישו באמזיע ימות השנה
 ושחטו שהוא שלסיס ואפי׳ היא בעלת מום שאינה יאוייה
 להקרבה אסורה שפעסים שאדם מכסה סוסה ואין ניכר
 לתאה אכל השוחט לשם דברים שאינם באים בנדר או
̂דעי׳ שדרך שתק הוא עושה  בנדכה שחיטתו כשירה שהכל י
 כן שהרי אין כידו להקדישו עכשיו וגם לא היישינן שמא
 יאםר הרואה שהוא הקדישו כבר רההוא קלא אית ליה ואילו
 הם שאינן באים בנד׳ או בנדבה חטאת אשם ודאי אשם
 תלוי בכור ומעשר ותמורה ׳ בריא שלא נודע שעבר עבירה
 שחייב עליה חטאת או אשם ואפייאומר זו לחטאתיואשמתי
 כשרה רמידעירעינן רםשקר ולא חיישינן שמא עכר עכירד,
 שחייב עליה חטאת דאדלבימי שעבר עבירה כזו אינו מחפה
 עליה כרי שיתבייש ויתכפר לו וכן בתמורה בריא שלא נודע
 שיש לו זבח בתוך ביתו אכל אס נודע שעכד עבירה שתייכ
 עליה חטאת ואשם ואומי זו לחטאתי ולאשמתי או כהםורה
 ויש לו זבח בתוך ביתו שחיטתו פסולה ראמרינן שהמירה
 בזו י ויש פוס לין כאשם תלוי בכל עניין משום דסבידהלהו
 דכא כנדר ונדכה וטעם מחלוקתיאין כאן מקומו ויש להחסיר
 כ שחט תרנגולים ואוחים וכיוצא כהן מינין שהכל יורעין
 שאינן ראויין להקרבה וכן תורים קטנים ובני יונת
 גדילים שגם הםאינןראויין להקרבה ודאי דרך שחוק הוא
 אומר כן ושחיטתו כשירה אבל חורים גדולים ובני יונה

 קטנים שחיטתו פםולרזשהריראויין להקרבה :
 1 שנים ששוחטין בין שאוחזין בסכין אחד ושוחטי' בכת
 אחת בין שהתחיל אחר וגמר חשיי שחיטתו בין שכל
 אחד סבינו כידו ושוחט ונתכוון א' מהם לשם דבר הפוסל אף
 על פי שהשני נתכוין לשם דבר כשר שחיטתן פסולה שהרי
 סעורכת היא מהכשר וספסול בריא כשהיה לו בה שותפות
 אכל אם אין לו כה שותפות אינה אסורה שאין ארם מישראל
 אוסר דבר שאינו שלו שאין פיונתו אלא לצערו ואיפשידאפי'
 הראש יורה כזה בשיש לו בה שותפות דאםורה אלגרגבי



 • לכיש קסדת זח3 חלגומ שחיטה & ד
 שאץ לו סטן אחר :

 ב סכין ששחט בה כשירה אלפ שהיא מלוכלכת כדם י
 ומיוחדת לשחוט בה מותי לשחוט בה פעם אהרה שאין

 הדם שעליו נבלע בבשר דכלאו הכי דם הרבה יש כבית.
 השחיטה דטרידיסימנין לפלוט דם ולא בלע* דם אבל אסור
י  לחתוך בת מאיל דוהה אם היא מיוחדת לשהוט אפילו ל
 הרתת הסכין שהרי הדם נבלע בתוכה ויבלע כמאכל וסותר
 לחתוך בה צונן לי הדחה שהדיח הסכין תחלה ואם רוצה
 להגעילו לאכול בו רותת סניליה בהגעי־יה לי עירוי אלפי
 שאיני בכלי ראשון שאינו בולע מרם השחיטה הרנה שאין
 בית השחיטה רותח כ כ . ואם אינה מיוחדת לשחיטה אלא
 ששחט כה ארעי אפי׳רותח מותר לאכול בה לי הדחה שאינה
 נאסרת בבליעת אחת שהסכין קשה ואיני בולע כיכסהר

 ״ משחיטה אחת נסו הבשר :
 ג וסכין ששהט בה טריפה אסור לשחוט בה פעם אחרת

 עד שידיחנו בצונן או יקנחנה כרכר קשה משו' שסנינית׳,
 • הטרפה שעליו שנדבק בו בשעת השחיטה ויכלע בזו ונוהג ין
 לקנחו יפה בשער הבהמה בין כל שחיטה ושחיטה ושפיר
 דמי אם שחט כלא הדחה ידה בית השחיטה ואין צריך
 קליפה ביון שאין איסורו אלא ארעי אין איסורו חמור כסו
 סכין של גוי שהיי בהדחת הסכין בעלמא גם כן מוהר אפילו
 לכתחלה לשחוט בו הילכך אם רגיל לשחוט בה טרפות
 הדיר הוי כמו סכין. של גרם וצריך נעיצה עשר פעמס
 בקרקע קשה או קליפה בדיעבד אף על גכ דטרירי הסימנין
 לפלוט דם ואינן בולעין דם מיס שמנונית נבילה המתעי־בת
 כיציאת דם נבילה ונד»ק כםבין נוח היא לבלוע אפילו כעת

 טרידתן לפלוט דם :

דן השוחט לתוך המים א באיזה זמן שוחטין ו  י
 ובו ד'סעיפים :

 א מותר לשחיט בכל עתשירצה בין כיוס כין בלילה ובלבד
 שישחוט בלילה לאור האבוקה אוכיום לאור הים
 שיראו: שלא יעשה הגרמה אבל בלילה ובלא אבוקה או ביום
 כמקום אפילה לא ישחוט ואם שחט שחיטתו כשירה אם לא

 הגרים נרות חשובית אבוקה :
 ב השוהט כשבת וכיה אף על פי שאילו היה מזיד בשבת
 היה חי־כ סקילה ובייח היה תייב ן;רת או מלקות אפ ה
 שחיטתו כשרה ודווקא בשוגג אבל במזיד כשבת ובפרהסיא
 שהיטהה פסולה שהרי הוא כשיסד שאסור לאכול משחיטת'

 בדלעילסי׳ב׳ :
 Jt אין שיחטין להוך ימים ונהרות שלא יאסרו לשר של ים
 הואש־חטולא לתוך הכלים שלא יאסרו מקבל הדם
 לזורקו לעז ואם יש בכלי מים שאז מידע יריע שאינו מקבלו
 ללז לזריקה שאין הדם ראוי לזריקה כיון שהוא מעורב במים
 אז אס הם צלולים לא ישחוט בו שייא יאסרו לצורה הנראית
 במים הוא שוחט. ואם הם עבורי׳ כותר שאין רצייה נראית
 בהן וכן אם יש ככלי עפר מידע יריע דלאי לזריקה מקבלו

 שאינו ראוי לכך כיון שיש בועפר ומיתר לעחיט לתוכו :
 1 מוחרלשחיט אפילו בראש הגגוכיאש הספינה ולא
 חיישינן שמא יאםיו לצבא השמים עלה לשחוט שאין
 דדך השלחטין לרם לעלו׳לשס ואס א א לטנף לגני או ספינתו
 יכול לשחוט על גבי כלי מבחוץ והדם שיתת ויורד להיט
 ובלבד שלא ישחוט להדיא לתוכו או מיציא ידו חק לספ־נד,

ו  ושוחט על דופנותיה והדם שוהה ויורד להיך המיס ואיג
 הושש ״ יש מקצה שוחט ן שגזהריז שלא לשחיט שום אווז
ם שיש קבלה כידס ז ש ה מ נ מ  בטבח ושבט אם לא שאובליז ט
עשיחט אווזיצזח י  שיש שעה אחת כאותו חדשים שכל מ

 השוחט

̂לכתחלה ודוקא  א- מותר לקכוע מכין בגלגל לשחוט כו
 כשםתגלגל הגלגל עיי כה האדם כגון שמשים צואר
 הבהמון והעוף סמוך לגלגל וםגלגלו בידו או כרגלו עד
 שישחטו בסכובו הגלגל אבל כשסתגלגל הגלגל ל* הסיס
 שחיטתו פסולה דאגן כה גבר׳ בעינן סדכתיב וזבחת ואכלת
 מה שאתה זובח אתה אוכל כדלעיל סי׳ ג ואם פטר אדם את
 המים עד שבאו וסככו את הגלגל ובסימבו הראשון שחט
 שחיטתו כשירה בדיעבד והא כחי הוא אכל מסיבוב ראשון
 ואילך כבר פסק כחו ושחיטתו פסולה ואפי׳ בסיבוב ראשון
 לכתחלה לא ישחוט דגזרינן ס בוכ ראשון אטו סיבוב שני :

 ח דין שיעור סכין של שחיטה ובו סעיף אהד:

 א צריך ליזהר בסכין ששחט בו,שיהא בו שיעור באופן
 שיוכל להוליך ולהביא שלא ידרוס וגם שלא יהא לו
 עוקץ בראשו שלא יחלירבסימנין ולא ישחוט ברבר רק מאד
 כגון איזמל קטן ומחט של רצענים שחוהכין כו החוט אלפי
 שהוא רחבה קצת וארוכה מים היא נוקבת ואינו שוחט כת
 ספני דקותה ומי שלא יוכל לשץי־ יקח סכין שהוא לפחות

 אתך בשני צוארין של אותו רבד שרוצה לשחוט :

 y חשוחט בסכין מלובן ובו סעיף אחד :

 א סכין מלובני׳ באש לא ישחיט בה כי יש להיש שכשנכנס
 הסכין בתיך ההתך קודם שישהוט רוב הםימנין היא
 שורפת את הסימן סן הצדדין ונוקבת אותו בשריפה׳ והוושט
 נקובהו במשהו ונמצא שנטיפיז הבהמה קודם שנשח' הרוב
 ואם שחט בה יש מכשירין מפני שחידודה קידם לליבונ' כלו׳
 שממהר הסכין לחתוך קודם שתגע כבהמה מן הצדדים מפני
 שמתרחבת בית השחיטה מכי צדדי הסכין ואין הצדדי' של
 סכין נוגעת בסימן אלא חירורו של סכין וחידוד הסכין מפני
 שהוא דק מאד אין בי חמימות כל כך ואינו שורף ובלבד שידע
 השוחט שהוא םלוכגת וגם שידע הדין שהליבון שורף
 ונוקבת שאז נזהר 3ה שלא יטנו לצדדים^ל כלאו הכי
טן להחסיר ן  ןךאי שהיא טרפה רסילת׳דלא רםיא עליה ^**

 אפיי כשידע :

 י «תר דגי סכין ובו ג' סעיפים :

ז כגון ששוחטין קרבנו'  א סכין שהיא מיוחדת למשמשי ל
 ללז אלפ שהיא אסורה בהנא' אם היא חדשה או אפי׳
 ישנה והכשירה שאין כה משוס גיעולי גייס סותר לשחוט בה
 כהמה בריאה מפני שאין זה הנאה אלא מקלקל הואישכהמה
 !חייה דמיה מרובין שעומדת לגי דברים לגדל ולדו' ולחריש'
 ודישה ולאכילה ותמצא קוני׳ הרבה ולאחר שחיטה אינה
 עומדת אלא לאכילה אכל בהמה סםיכנת שאינה עימדת אלא
 לאכילה אסור לשחוט כה שהוא מתקן שלא תמיתותתנכל
 והרי יש לו הנאה ממנו וחיינו דווקא לכתחלה אכל אס שחט
 בה אין לאוסרה בשכיל הנאה מועטת כזו י סכין של גויס
 אפי׳ הוא יפר, ואין בה פנימות לא ישחוט בה משום שהאיסור
 שכה נכלע בבשר ואם שחט בה קילף ביה השחיט׳אפי׳אינה
 כן יומא משום שומן שעליה שנבלע בבשר דשומן הנדבק
 גחפן הסכין אינו נפגם ולא ישחוט כה על דעה שיקלוף אחר
 כך בית השחיטה דשסא ישבח ולא יקלוף ואם קורם לכן
 # השחיזה בדחיס שלה או נעצה כקרקע קשה י' פעמים שלא
 נשאר עליה שמנונית אין צריך קליפה אפייהיא כן יומא שאין
 בית השחיטה כרוחח גמור שיפלוט מה שבסכין ו־בליענו
*ילו לכהחלה מותר לשחוט כה בשעת הרחק כגון א י ו י * 3 * 



 לבוש עטרת זהב הלבות שחיטה ^
 ניהר מלשון חאכלו ואף על גכ דאפקיה קרא לגוף של איסור
 הדס כלשון אכילה דכתיכ כל דם לא חאכלו היינו משוס שאי
 איפשר'לפרשו כעניין אחר אבלחאכלו דהכא כיון *נו,כל
 לפרשדאבשר שנקרא אוכלסנא לן לאוקמ׳אדם ועוררהא
 דסהשליל על כל פנים מיקרי רם ולא עדיף מדם של גיף
 הבהמה דקרינן ביה כל דםלאהאכלו אבל חלבו של שליל
 לא מיקרי חלב שאסרה ההורה שההורה לא אסרה אלא הלב
 דשור וכשב ועז דבחיכ כל חלב שור וכשכ ועז לא תאכלו ואין
 נקרא שור וכשב ועז ער שיוולר רכהיכ שור או כשכ ועז כי
 מולד כלומר משעה שיוולד נקראו כן ולא קודם לכן א״נ
 בהדיא םיעטא רחמנא גבי אשם דהלכ שליל לא יקריבו
 למזבח ואי הוהקרי חלב למה לא יהא קרב לגכימזכחהא
 כהיכ כל חלב לה' אלא ש*מרלא ב\קריחלב ואב©מילא
 ניתר מכל בבהמה האכלוכלזמן שהוא בתוך הבהמה ולא
 יצא לחוץ אפי׳ נתלש ממנו אלא שלא הוציא לחיץ אכל אם
 חלשו והוציאו לחוץ הרי הוא הלב גמור אס הוא בן תשעה חי
 דהוצאת לחוץ הוי כלידה כמו שיתבאי סוף סימן ייד וסימן

 סד סעיף ג׳בע״זהוגיד דשלילניל טעמאדלא מיקרי גיד י
 הנשר. אשר על כף הירך הגה

 דירך השליל לא סיקרי כף אין להקשות להא אמריי נסכי.
 ירך שיהא' הגיד א&ור משום יו׳ נהמה ננהמה שפירושו
 גיד דיריה דהא אפי׳כהס׳ לא נהמה שבבהמה אותה תאכלו
 מיקרי לכ*ע בעודה בתוכה הרי משמע שקראה הכתיב
 נהמה נעולה בתוכה לאין זו קזשיא להא כגר אמלני כן גני קלנ
 שבעול! במעי אמו צא מקלי חצב ומיל בשינא נקלא חלכ ה נ
 בעולו בתוכה צא מיקלי בהמה ומיל כשינא מיקרי בהמה ־ וכן
 שזלאזכשב גיכבפילזש £מר קלאללא נקיא שור אלאכיי>לל
 והבא כמי קלא הכי קאחל כשתרנה צאמל בהמה שהיתה מהמר
 כ&כחש אמה אותה תאכלי ומיידי קיא לאחר שיצאה לאייר העולס

P נ"ל יי C עכיה ׳ ״ ה ט י ח א ש ׳ > ה נ ^ כ י א י ה נ ח ה ש צ ש  י ג
 ואם אין כאן בהמה כ שרידך אין כאן ואי משום האם הא
 אין זה הגיד על כף ירך של האס ואינו אלא כשאר גידין דידיה
 ג״לוה׳מ דכן ט'חי אין טעון שחיטה שלא הפריס על גבי
 קרקע כגון שממית אותו מיד כשמ־צאו, ככהסה לא הניחו
 להלך על גכיקרקע אכל אם הניחו להפריס ולהלך על נכי
 קרקע טעון שחיטה ראויה מדרבנן משום הרואה שהרואה
 שאוכל אוהו כלא שחיטה לא ירע שהוא כן פקועה ויכא
 ויתיר גס כן שאר בהמות בלא שחיטה אבל טריפות'דלא
 מפרסמו כולי האי אין אוםרין אותו דליכא לםיחש משו'שאד
 בהמות והואיל והצריכו רכנן שחיטה טעון שחיטה ראויה
 ככל דיניה וכל מה שפוסל בשאר שחיטות פיסל בו דכל כה
 דתיקון רבנן כעין דאוריית׳תיקון וכן חלבו אסור לכילי עלשו
 גזירה משוס שאר חלב בהמה ואם גרסותיו קלוטות והה א©
 יש כו דבר אחר שתא תמוה אף על פי שהפרים יעל גבי קרקע
 אין טעון שהיטה שמפני שהוא דבר חידוש והכל מתמיחין
 עליו זוכרין ויורעין שהוא בן פקועה ואין צריך שחיטה ולו!
י ג  אתי לאחלופי בשאר בחמה ויש אוסרין עד שיהא ש
 המיתות כגון קלוט בן פקועה, בן קלוטה שאותה קלוטה
 רדתה גם כן בן פקועה שאז התימה גדולה חוכרין אותו ולא

J בחר תימה 
 נ והא רבן פקועה גיתר בשחיטת אמו דווקא ששחט הא0
 שחיטה ראויה אבל אם לא שחט האם אלא קרעה ומצא
 בהבןט׳וד או שחטה ונתנכלה כידו או שהיחד. טריפה
 ושחטה אין הוולד ניהר בשחיטתח אבל ניתר כשחיט׳ עצמו
 דדי סימנים הנשירה בו התורה סימני האס אם נשחטו
 כראוי כדילפינן סכל בבהמה וסימני עצמזדלא נדעםנולד
 אם הוא כן ט׳ חי אכל בן ט׳ מת או בן ח' אפילו הוא הי אין לו
 תקנה ואסור דבן ח' אפילו הוא חי הרי הוא כירך אמו וגטוןף

 אגב

 השוחט אס לא אבל סמנו ונוהגי; לאכול מן הלב שעיקר
 [החיות הלוי בו :

3 שלא לשחוט לתוך גומא ובן,יב'סעיפים י  י

 א אין שוחטין לתוך הגומא אפילו בבית מפני שהוא חוק
 ומנהג לסינין לשחוט בו לשם ע*ז וכתיכ ובחוקותיהם
 ?יאתלכז הילכך אפי׳ כגומ שאינה מנוקה מעפר אסורלשחוט
 לתוכה ואם אינו רוצה ללכלך את ביתו בדם עושה מקדם
 סודרן חוץ לגומא ושוחט שם והדם שותת וערד לתוך הנוםא
 שאז ניכילכל שעושה כן לנקות את ביתו אבל כשרה או םשוק

 ^ אפיי כהיג אסור שאינו הושש לנקותו :
 3 ואם עשה כן בשוק או בשדה ששחט לסוך הגומא יש
 .לבדוק אחריו מכאן ואילך רשםא סין הוא ויכדלו סמנו
 י «באן ואילך משחיטתו ומפתו ויינו עד שיבדק וימצא כשר
 אבל שוןיטה זי אין לאסור ותלינן לומר מקרה בעלמא הוא
 *יש אוסרים אפיי שחיטה זו ובזמן הזה שאין דרך עובד ע*ז

 בכך יש להתיר בדיעבד :

 p בעלי חיים שאינן צריכין שחיטת ובו ל
t סעיפים 

 & אחד בהמה ואחד חיה ועוף טע1נין שחיטה בהמה
 דכתיב וזבחת מבקרך ומצאנך וגו׳ היה דכתיב כפסולי
 הםוקדשין כאשר יאכל את הצכי ואת האיל וגומי מק־ש צבי
 ואיל לפסולי המוקדשין מה פסולי המוקרשין בשחיטה דהא
 בהמה היא אף צבי ואיל כשחיטה ועוף דכתיכ אשר יצור ציר
 חיה או עוף ושפך את דםו הקיש שפיכת דם העוף לשפיכת
 דם חיה םה חיה בשחיטה אף עיף כשחיטה סיהו הל ס שאין
 שחיטת כהסה חיה ועוף שיין דבהםה וחיה צריכין ביסימנין
 או רוב שנים ועוף סגי בסימן אחד או רובו ואקסכוה אקרא
 דבתיכזאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרוסשת
ל לפוטרו  בסים הטיל הכתוב עוף בין כהםה לדגים ודרשו ת
 בלא שהיטה אי איפשר שככר תקש לכהסה לחייבו בטלי
 םימנין אי איפשר שכבר הוקש לדגים הא כיצר הכשירו בסי׳
 אחד או ברובו ויש נותנין טעם לדבר בהמה שנבראת מן
ה ר ה  האיץ וחיותם חזק צריכין שני סימנים כדי שתמות 0
 שאלבהוי לה כמי נבלה שמתה מעצס־ ודגים שנבראו מן
 המים וחיותם אינו חזק שטבעם חלוש מותי בלא שחיטה
 עיף שנברא מן הרקק שהוא חציו מיס וחציו עפר הכשירו
 בסימן אחד : ודגים והגבים שאינם טעינץ שחיטה מניין
 יגים דבתיב הצאן ובקר ישחט להם ואם את כל דגי הי©
 יאסוף ל-ם הרי שחזכירבצאן ובקר שחיטה ובדגים יאסוף
 שים רבאםיפת בעלמא םגי להו / וחגבים דכחיב זאת הורת
 הבהמה והעוף וכלנפש החיה הרוםשת בסים אילו דגים וכל
 גפש השורצת על הארץ אילי חגבים ומרהזביר חגבים אחר
 דגים ש מ דין אחר יש להמ הילכך דגים וחגבי׳ שמחו מאליהן
 מותרין כאכילה ואפי חיים מותרין ואינן אסורין משום איסור
 אכרסןהחישכלשאין אתה מצווה על שחיטתו אינו נאסר
 גחייואלא משום רכחיבבל תשקצואת נפשותיכם אסרינן

t להו דמיאוס תא 
 צ השוחט בהמה ונמצאת כשירה ומצא בה עובר בין חי
 , בין מת בין בן שמינה בין בן תשעה מותר לאוכלו כלא
 שחיטה.משום שני כל בהמה מפרסת פרסה וגומר בבהסה
 אותה תאכלו ודרשינן כהמה דיישא אבהמה דסיפא ומשמע
 בל בהמה שבכהמד. אותה תאכלו וםדכתויב כל דרשיי ז נמי
 בל שבבהמה תאכלו וא1ילו חלבו וגירו של העיבר מוהר
 אבלרםו אסור שאינו בבלל אוכל אלא בכלל משקהזלא
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 אסור ח»יבובשרכשדת*מה לא ויאכלו ודרשי*! אפיא
 חתיכת בשר <כיון שיצא חיץלמחיצח!

 שתואככאןהרחםשג^
«h< יצא לאדר העולם 

 הוי ומה שנשאר ב#נ
ו הי  שנשאר נפנים מאו

 הייה בשחיטת אכ ו
 &£מד ומיהו כילורלא
 #וןיטת אמי ואפייתה
 הוא$יעוט מאותו האבר
 דלא גררינןבלה4ון»זאחר5ותו האבר אלא כל מת שכפט©
 הכל מותר עיי שחיטת האם1אפי'מקום ההיתוך שהוא מקום
 המבדיל בין מה שיצא לחוץ ובין מה שנשאר כפנים מותר
 דלא קרינן כיה ובשר בשרה בו׳ שהרי לא יצא לחוץ אכל אם
 לא ההזיר ירו או דנלו קידם שהיטה נס מקום החיהוך אסור
̂זוא כאלו ראה פני  דלאקרינן ביה בבהמה תאכלו שהרי
 השדה אלו היה נחתך כעור שלא נשחט יכל סד• שכחיץ אמי
 ואפי' אם מה שיצא הוא םיעוטישל אוהו אבר שיצא לא דמינן

 לית כתר רובו להתירו על ידי שחיטה אמו ;
 X לא הוציא רא שו אלא שאי נופו אם יצא הרוב אף על פי
 שהחזירו הרי הוא כילוד טלו ואם יצא חציו ברו{ אכי
 כגון שיצא רוב ידו עם שאר הגיף וכשנשעד מה&צא
ן ט ו ע י  מהעובר איני אלא חציו אזלינזלחומרא ונחשוב מ

 שבפנים למה שיצא לחוץ שהוא כטל אצלו להשלים לרי5"
 העובר יאסור וכן אם יצא יוכו עם מיעוט היד אין אומרים
 מיעוט היד שיצא בטילה ביוב היד הנשארה כפנים והשאר
 אינו הרוב ולא הוי כילוד כזלואלא אזלינז לחומרא ונחשב

 מיעיט היד שיצא להשלים הרוב שיצא לאסיר טלו •
 ך הוציא העובר אכר אחד והחזירו וחזר והוציא אברא'
 והחזירו וכן אבר אחר אבר והחזירו וכשנשע' ונצרף כל
 מה שיצא והחזיר חיההרוכ אפיה המיעוט הנשאר בפנים
 מותר דלא הוי כילוד כיון שלא יצא הרוב בכת אחה אבל אם
 חתך כלי אבר ואבר כשיצא ולא נשארבפנים אלא המיעוט א1
 4ם המיעוט שנשאר בפנים אסור דהוי כאלו יצא הרוב בכת

 אחת ^הדי כל ר*ץב נשאר בחוץ ולא חזר •
 ח עובר שהוציא את ידווהחזירה ואחייב נולד קוד׳ שחיטת
 האם ונדל אזאפייאותו אבר ניתר בשחיטת עצמו >אם
 היא נקבה וגדלה וילדה נס חלבה ממנו מותר כמו שאד חיכ
 בהמות אבל הוציא ידו והחזירה וקודם שנולד נשחטה האם
 ואחיכ נולד או הוציאוהו תי אותו אבר אסור ואין לו תקני אפיי
 בשחיטיעצסו שחריכלהגוף הויכשחוטאגב אמו חיץ מאותו
 אבל ולא תועיל שתיטתו לאותו אכר לכדו שהסימנים כאלו
 ד& שחוטים ושתיטת עצמו מחתך בשי בעלמא הוא מן
 התירה ואין.כאן שחיטה ונשאר אותי האבר באיסורו לפי׳ אם
 אחיכגדל וילדה שיש לה חלב גם החלב ממנה אסורה מפני
 שדחלכ באה סכל האיברים והרי יש בה אבר אחד שאסור
 ואין לו הקנה אפיי בשחיטהוהרי זה כחלב טריפהשנתעי״בה
 בחלב כשיר. ואסורה לשומעה ולענץ בישול ס׳ אם אין באותו
 אבי א'משי סכל הבהמה צ*ע אם נאמישהוא בטל ביין
 •מהאיסור ידוע וניכר במקומו וניל שהוא בטל דחאממחלכ

 האסורה אינה ניכרת מעולם :
 ( המושיט ידו למעי בהמה וחתך מן הטחול ומן הכליוןן
-וכיוצא בהן והניח החתימה בתוך מיעיה ואח כ שחט׳ אותן
 החתיכות אסירות משום אבי־ מן החי ואינם ניתייםמפסלק
 .כל בבהמה אע פ שהם בשעה שחיטה כתיך מיעיה שאי? זה
 נקראת מה שבבהמה אלא בהמה עצמה והרי נחתכ>ממנה
 כחייה והוי אבר סן החי אבל אם התוך התיכה או אבר אהד
 מן העוכר שכמיעיה ואפילו מן החלב של העובר ולא הוציא

 ואח ב שחטהאם חדי איחה חתיכי העובר או האבר אוהחלכ
 מותר הואילולא יצא לחוץ דהוי בכלל כל בבהמה וגומי־ ואם
̂ןןןן  הוציאו לחיץ חייב עליו םשוםאבר מןהחיוכן אם הלש

 העופר

 אגכ אמו שאיט יכול לחי*ת ואיכ שחיטת עצמו אולו סתירתו
 ושחיטה אמו הרי היא שחיטישאיגה ראויה כיון שהואטריפה
 אונתנכלהכירו י ועכשיו אין להתיר שום ולד הנמצא
Ygfy בבהמה אם האם טריפה רלא מתני ליה שחיטת 

 דחיישינן שמא א?נו בן ט׳ :
 ד בן פקועה הבא על בת פקועחכיוצא בו הרי בנו ובן בנו
 עד סיף כל הדורוה אינם צריכין שחיטה מן דתורה אלא
 מדבריהם ושאר טרפות אין עוסל כהן א?לבן פקועה הבא
 על הבהמה דעלםא או אי&כא והוליד אותו הולד אין לו תקנה
 שהרי מצד אחד הרי הוא כשחוט משעה שנולד ומצר אהר
 אינו כשחוט מספק דחוששיןלזרע האכואיכהוו כאיאםי׳
 אחר נשחט בשעת הלירה ובהמה בחד סימן לא מתכשרא
 והשני אינו נשחט עד עכ«»ץ ואין לך שהייה נדולהימזו ואין
 לומר הא ר׳סימנין אבשר ביה רחמנא ואם לא תועיל לו
 שחיטת אמו יועיל לו שחיטת עצמו זה לא אסרינן אלא כשלא
 •נשחטה האס שחיטה ראויה שלא היעיל שחיטת אמו אפילו
 לאמ לאכ-רהאלא לטהרה מידי נבילה אז ניתנו לו מימני
 עצמו להעשירו לאכילה ואבל כשהועילו סימני אמו לאמו
 •לאכילה הרי גם היא כשחוט כסימן האחר מצד האהד ומצד

 השני איכא שהייה בינייהו ואין לו הקנה }
 ך לא התירה התורה ילד הנמציבכהמה אלא מין שיש לו
 פרסה ואפי׳ פרסותיו קלוטות כשלחמה• וגמלדכתיב
 כל מפיסת פרסה ושוםעתשסע פרסות מעלת גרה בבהמת
 אותה תאכלו נתיב פרסה וכתיב פרסות ודרשינן בין שיש
 לה פרסה אחת בבהמה טמאה או שני פרסות כבהמה טוערת
 אכולהוקאיכל בבהמה תאכלו ולא עור אלא אפילו שהוא
 ©מינם ואין לו לא^רסה ולא פרסות כגון מצא כה בהמה
 *מורה ורגליה כרגלי יונה או שאין לה רגלים כלל הרי כל
 אלו ניתרות בשחיטות אמן כשנמצאת בתוכה הואיל ויש
 במינו פרסה ופרסות וגס אם נולדה ממנה ניתרת בשמיטת
 •עצמה שהרי בני קיימין הן כשנולדו וקיל לקמן מי׳ עיט אעיף
 גי שהתירה התורה גמל כן פרה אפי׳ בלירה ובשחיטת עצמו
 אבל אם מצא בד, דמות עיף אפי׳ הוא דמית עיף טהר ואפילו
 •דגליו ברגלי כוזמח יייאיל ואץ במינה פרסה אינו ניתר
 יגשחיטתאמו וגם כשנולד ממנת אינו ניתר כשחיטת עצמו

 דקים לן שאינו יכול לחיות ולהתקיים :
 f השוחט את המזמר. ומצא בה כריה שיש לה שני גבין
 ושנישדראות אעפ שיש לו פרסה או פרסות אסורה שזו
 ־ודא השסועה הנאמרת בתורה שאסורה דכי אגסריה רחמנא
 למשה אתהשסועת לאיסורא דכתיכ את זה לא האכלו זגימ׳
 מת השסועה וגוי על כרחך במעי אמו אגמריה שלא יהא ניתר
 כשחיטה אמו מדרש רכל כבהמה תאכלו דאי לאחר שנולד
 ׳*שיטא שאסור מהרי אינו יכול לחיות אפילו מעה אחת

 כשיצא לאויר העולם וחדי הוא נבילה ג

• 
ר במעי כהמהומ ו' סעיפים « * ח « ן י  ׳

 *I לאחו*וזזי*זזוד;מרשנמצאבבהמהאלאמה שנסצ'
 ככהמה-ומעולם לא יצא להוץ כדילפינן לקמן מבשר
 גשדת טרפה בו, אבל אם פעם אחה היה בחרן בנון בהמה
 •אמת המקשה ללדת והוציא העובר אח ראשו והחזירו הרי
 ***׳כולו כילוד ואס שחט אח ב האם קורם שתלד אינו ניתר
 >שחימת אמו אלא בשתיטת עצמו אם הוא בן ט׳ חי ואם היא
 *? הי אפי' חי או בן ט' עת הרי זה אסור ואינו ניחר בשחיטת
 *םו •ולא כשחיטת עצמו כשתוא בן שמונה אפילו חי שאינו

 יכיללתיות 5
 3 ואס לא הוציא ראשו אלא אבר אחד כגין ידו או רגלו
 והחזייה קידם שחיטה אומה שיצא מן האכד לחוץ



ש J כ ו נינהו ואין לפי  דהא נמי פשיטא חרווייהו אותו ואת מ
 בבז או בת זאב ובז או בת דהא בנו הברו׳אחריו בעינן דהיינו
 האם ולא האב אלא על כיחך כדפי' בבח או בן ואם ובת אג
ן ג ן וש מ דמחייכ על הכן ואה כ האם כמו על האס ואח כ ר  ג
 שהוא כתיב בפי' אותו ואה כנו יגוסר וממילא שמעינן נמי
 רבנו לאו רווק? דהה הכחדהא עלכרחךעל השלישי אינו
 חייכ אלא משום אוהו ואה בנו ובנו הא אמרי׳ שפייבנו הביוך
 אחריו והיינו האם^א״כ על השני למה חייב משום כנו ואותו
 והא איני אלא בתו ואותו אלא ש מ כנו לאי דווקא דה ה הבת
ט י אלא שעדיין יש לי לדקדק ר  כן הוא מסקנה הגמרא עם פ
׳ קרא אלא על האם והבן ולא על הבת י י ח א ס  דלס' לעורם ל
ש לה  והא רכתיכ לא תשחטו לשון רכים מיידי כגון פת7 שי
ש כאן כן  שני בנים ושחטו הבן והאם ואחיב הכן ה&ני שי
 דווקא ומשמע ג כ כנו ואיתו ושניהם חייבים כנו ואותי ואוהו
ר דא״ב הלה ליה לםכתכ אותו ואת כניו כייוד : ו  ואת בנו ניל ל
ן רבים והוינן גס כן דורשי׳ סינר, בניו הכרוכים אחריה  לשו
 דהיינו האם ובניה ולא האב ובניו מרלא הוד. כתיב הכניס
 ואח כ לא תשחטו ג״נ ל שון רבים ועל כרהין הוד, ררשינן ה כי
ן ואם וכן ולא כת אי נסי אפילו הוד. כתיב בניו בלא יו ד  כ
ן הקייאד, בקמץ תחת הנון  בכתיבה אלא הוד. לסימס•־ ל
ש אס למקרא כו׳ אי-א  דהוי נם־ לעזן יכיס רהא קי־פא לן י
 םדכתיב כנו וקי ינץ בנו כחולם משסע שהשלישי שישחט
ל  לא היה אלא יחיד לאמו ואפיה חייבים שנים ואם כן ע
 כיחיך איא לוס' אלא ככת ואם וכן אז כה וכדכתכי׳וש,ם רכנו
ו ואוו/ן  לאו רמקא אלא היו, הבת סרחייכ השני משום כנ

ל ברור י  דהיינו בתו ואותו חד. ג
ן 3 י אלא כאם עס ה  ב לפיכך אין לוקין משום אוחו ואת מ

ך אחר אמן, אכל כאב עם הכן ו י  או עם הגת שהוא כ
י ר ה א האכ ש י ז ה י ז י ע י ר י כ  הבת אין לוקין אפי׳אי ידעינז כ

כ י איכאכא ה' ס איסורי מדרבנן מי מ  אינו כרוך אחריו ו
^ , ל ו ו י כ  שוחטין האב והבן או הבת כיום א' אם נודע שזה א
ן  כאדם אחד ששוחטין וליש בכ׳ כני אד׳השגי לוקה שהראשו

 לא עכר איםורא והשני עכד איסורא :
 4 עבר ושחט כיום־ אחד מות׳לאכלן ולא אסרינן ליה סיד
 רהוה אמהוסר זמן שאסור באכילה וה נ נימא כחוסר
 זמן הוא ששוחטו קורם שהניעו זמנו לשהוט ונאסר ליה
ך  מדכתיב לא תאכל כל תיעבה דדרש־נן כל מה שתיעבתי ל
ך לא האבל רסרלא אסר הכרוב מחיםרזםן אלא לגבוה  ל
 דכתיב מיום השמיני והלאה ירצה לקיבן וגוימכלל דלהדיוע
ם אסרינן ליה האחרון שנעשה בו האיסור ו י ב  שרי ומיהו מ
 מירי דהוה אמעשה שבת ראםרינן כו כיום משוס דהותחוטא

 נשכר• :

י הלילר, ח ו היום הולך א נ אתנ  ד יום האמור כאותו ו
ו  דילפינן יום אחד יום אחר ממעשה בראשית דכתיב ב
ט הראשון התחלו/ ח  ויהי ערב ואח כ וירד בקר הלכך אם ש
ן  ליל ב' לא ישחוט השני ער תתילת ליל ג' ואם שחט הראשו
'j ל י  בסוף יום ביקורם בין השמשות שוחט השני בתחלת ל
 ואם שחט הראשון ביום כ' אחר שקיעה הוזמה כין השמשות
 דספק לילה הוא לא ישחויהשני עד החלה ליל דידשמא לילו-
ו*0  היה וצריך להמתין עד לילך, השניה שהוא החלה ליל ד'
ן י י ביום השלישי אינו לוקה דספק הוא דשסאב ט השנ ח  ש
ן  השמשויעדיין יסמא הוא ועדיק יזם בי היה כששחט הראשו
י ד ע ן ת ן באב מדרבנן כין כאם מ  ה וחא דאסיר לשחוט בי
\ ד  הייגו דווקא בידוע שהוא אכיו וכן כידוע שהיא אמו כגת ש
ף ת כ ו ה  כי־וך אחריה אבל סן הםפ׳אין חוששין דאותו ואת כנ
ך ו  אחריו משסע דהיינו שהוא ידוע שזה אסי על ידי שכר

 אחריה אכל כספק לא י
 ז הלכך הל1קח בהמה אינו חושש שמא נשחטה אאו!9

ת  כנ

 דעיכ פבן טי חי שבתוכ והוציאו לחח חייכין עליו משום הלב
 כעל חייב בהמה גמורה דחדשים ותוצאתו לחק גרמו לו
 איסורו לסיקי־י חלכ דכיה שועיבן תשע חי והוציאו לחק הר
 בילוד ומקרי שור או כשב כמו שנתב' לעיל סימן י״ו סעיף ב'
 ^אם שחט העיבי במעי אמו לא &קיי שחיטת לו^ירו ע״י
 אותו שחיטה בלא שחיטת האם שאין זה שחיטה םפירעיוהוי
 בהלדה שאוסית בשהיטה כסו שיתבאר לקמן כסי׳צ׳ סעיף

 ז'בעת:

ן שלא לשחום בהמה עד יזם ח׳ ללידתה  ס
 ובו ג׳ סעיפים ;

 א אפייח כל זמן שלא יצא לארי העולם אסיר דאהרכי
 מכל שיץ השורץ על,p^r שגס שריצתו בתיך קליפת
 הכיצד, סקרי שוp עלהאp ולאחר שיצא לארר העולם מות׳

 מיד דעיף גמור הוא י
 ב בהמה שנולדה אם ידוע שכלו לו חדשיו דהיינו תשעה
 הרשים לגסה והי חרשים לרקה מותר מיד אפילו ביום
א חיישי׳סמא נתיסקו אבריו מהכלי לידה דאזלינן  שנולד ל
 בתי י ב ולרוח הנולדים שאינם מתרסקים ואפי׳סקשה ללדת
 *י.כל אס אין ירד; שכלו לו חדשיו אסור משים ספק נפל עד
 ה דת ליל שמיני סייס הלירה רכיון שהותר לגבוה דכתיב

 סייס השמיני והלאה ירצה וגו׳ כיש להדיוט :
 X גייים קטנים הנלקחים סן הגרם ואמר המי שהן כן
 ח ימים אן לסמוך עליהם רכדי להשכיח מקחו הוא אום׳כן«

ן אותו ואת במ ובו י״ב סעיפים • 1 ד 0 

 א אסיר לשחוט אותו ואת כנד ביום אחד שנאמר ושור אז
 שה איתו ואת כנו לא תשחטו ג;יום אחד והאי אותו את
 פ-ושי ייפי פשוטו על האב סדםליב בנו &פי׳ הכרוך אהייו
 בסי שיתבאר בסמיך אלא פיי־וש^מל סין ה7*ור או סץ השה
ן עיקי• ד.אי6וי מן התורה רק £ל״האםיכנה רמדבתיב י א  ע

 בנו ולא כתיב אותו ואת הרז משמעו כנו הכיוך אחריו ד
 דהיינו האם שדיך הולר להיות בתך אחייהולא אחר האב
 לפיכך אסור לשודט את האם ואת הכן ביום אחד ליש האם
 יאחי כך רגן ליש הבן ואחיכ האם ליש האס והבן ליש האם
 והבת וכל זה אגו לסירים מרכתיב לא תשחטו לשון רבים ולא
 כתיב לא השחוט בלשין יחיד כמו שנא׳בבלהלאוין לא תגנו׳
 לא תרצח וכן כולם אלא שי8 דאי כתב לא תשחו׳הוה בשסע
 שלא מצינו שעובר על1 ראו זת אלא אחר זהו השוחט את הבן
 אחר שנשחטה האם כי כיום ולכך כתב לא תשחטו לומר
 שלפעמים מציינו שענים עוברים על לאו זה מחמת בהמה
 אתת ואין לומר •£לכך כה: לא תעחטי ולא כתב לא תעזחיט
 שלא נאמד ררוקא אם שחט אחר האם והנן חייב ולא
 •כשישחטו שנים אחד חאם ואחר הכן לכך כתב לא תשחטו
 לוס'ש*»פי'אם שחט אחד האס ואחד הבן שהשני חייכ שאס
 כן לא ישחטו מבעי ליה בקמין תחת הש:*ז דהוה משמע לא
 יהיו נשחטין כין עיי אחד בין עיי שי •ס מאי לא תשחטו אלא
 עיכ לומד ששנים הם העיברים על לאו זה ראוהו ואת בגו
 מחמת בהמה אחת ולא מצעו שנים עוברים אלא בגי בהמות
 זהיני דמי בגון ששחט אהר הפיה ואח ב שחט אחד את אמה
 >אחר את כנה ששנים האחרונים חייבים השני ששחט את
 אמה חייב משום בנו ואותו השלישי סשחט את הכן חייב
 משום אותו ואת בנו שאין לו:׳ר כנון ששחט אחד את האס
 דזזניס האחרוניישחשו שני בניה דא״כ ליל קראפשיטא מה
, חד •מה לי חרי דבי היכ* רמחייב אהאי מחייב א האי ואין V 
 לימי גב בשחט אחד את הפרה ואחר בתה ואחר בת בתת



 • לבוש קסדת זהב 1זלבדת אותו את 133 >$״ ו
 לאוי״ו ולא שוד ויכתכני כמקים אחור והוד• שמעינן סבם
 *גוה; גץ כחולת וכין כקדשים ומדכתכו כאן והפסיק

 וערכיה שמק מיניה תחתי;
 ח כלאים הבא מן העז יהככש אותי ואת בגו נוהג כו
 דהא מימ שה הוא רעז נפי שה מיקיי / תייש הכא על
 הצבייה וילדת אין אותו ואת בנו נוהג כי דשה וכנו אמר
 לחמנאולאצכי ובגו ומותר אפילו לבהחלר, והרמי בס אי׳בר
 לכתחלה מפני מראית העין אכל צכי ר.כא על העז ויל.־ח
̂ר רחמנא וכנו  ושוחט העז ובנה כיום אחד לוקה דשה א
 כל דהו ואפי׳אס היה הולד הכא מן ומוכי הבא על העז נקבה
 וילדה כן ושחט אוחו הולד וכנה כיום אחר לוקה ואפי' אתל
 הוששין לזרע האב לוקה דשה אסיה רחמנא ואפילו מקצת
 שה משמע אכל תייש הבא על הצכייה וילדה כת והכת ילדה
 בן ושחט הכת ובנה כ־ום אחד פטור אבל אסור דמספק*
 לן אי חוששין לזרע האכ והוא םפיקא דאורייתא רתא אי ר״׳ד,
 חוששין לזרע האכ הוה לוקה סשוידהוי מקצת שה אלא שאיג/ו
 לוקה מספיקא דשסא אין חוששיןארע האב ואפילו,ב-קצת:
 שה אין כאן והכית יוסף בשלחן ערוך שלו פסק רגם כזה
 לוקה והם דברי הי־מכספ^כ והיינו משום דסיל כסיד דודאי
 חוששיןלזועהאכ ושה אפ־׳מקצת שה אםרינז ואלג וגכי
 שחט האב והבן כתב ראיני לוקה לא משוידסיל דאין חיששץ
 לזרע האב אלא אפילו חוש״־ו אינו לוקה משום ידישי׳ כיד
 הכרוך אחריו לאפוקי האכשאין כניכרוךאחרמוהפאהא

 אס ובן היא ניל :
 © לא אסרה תורה אלא שחיטה דכתיכ לא תשהטו ואפי •\י
 שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה כגון ששח הראל גון
מצא טרפה אסור לשחוט השני אבל ניחר הי״אשדן או  ̂ו
 נתנכלה כידו לא שמיה שחיטה ומותי לשחוט'השני א הריו
 הלכך חרט שוטח וקטן ששחטו הראשין כינו לכי1 עצמו
 סותר לכן רעת לשחוט אחר כך השני לפי שיוב מעשיהן
 םקולקלין ואם אחדים רואין אותו ששיחטים בדאץי אסור

 לשחוט אחריהן :
 > מותר לשחוט את המעוברת ואין כה אסור משום אותת
 ואת בנה שיש לה כבטנה רעוכרירך אמי,׳ הוא ואם יצא
 העובר חי אחר שחיטת אמו והפריס על נכי קרקע אין
 שוחטיןאותו בו כמם ואם שחט אינוליקו? רהא סן התורח
 אינה צריכה שחיטיהלכך שחיטתו לאו כלום הוא רלא מקרי

 שדיגזח ־
 «א גוי שמכר כ׳ בהמות ואח כ אמר $*לת שהם אותו ואת
 בנו אינו נאמן כסה שאמי־ לאחי שמביח ייצאה מתחת
 ידו ילהשביח מקחי אוסיכן ומיהו אי מהימן ליה לא ישהומ!
 י2 בהמה שנשהטת אמת אי בתה היו* ונתערב כאחיית
 אפילו אם הם הרכה לא יקח מהם חיום לשחוט דהוי
 1בי שיש לו מתירים ואפייו כאלף לא כטיל כל זמן שהם
 קבועים כמקים אחד ואם צריך להם היום כיצד תקנתו
 וכבשינהוכיהיכיונייריממקויקכיעתןרקח ©הם אהד אה*
 וישחוט רכל רפריש מרובה קאפאש ושניהם האחרונץ©

 אסירים לשחוט היום דהר מחצה על מחצה:

 ין ־ דן השזהט את המסוכנת למות י3ג
 wo'4 ה:

 » השוהט את הבריאה אעיפ שלא• פרכסה הרי זה מותח/
 דהא גהזק׳ ודה ולא מתה עד שנשחטו רוכ םימניה אמי
 מסוכנת והיא כל שמעפידין אותה עי גערה אי על ידי מקלי
 ואינה עומדת אעיפ שאוכלת מאכל כייאות מתמי ולא פרכסד
 כלל הרי זו נכלה ולוקין עליה דודאי גתעל9ד,דצאד, ;י»שח

 סימן

 גנה היום אכל על המוכר מוט:1 להזהיר הלוקח ולהודיעו
 אם שחט האם או הכן או אם מכרם לאהד לשוחטה היום
 #לא יכשול הלוקח על ידו ואם לא הודיעו שוחט ואינו חושש
 ואפילו לשואלו אינו צריך רכסה ספיקות יש כדבר זה חרא
 שמא אין לבהמה זו אם או כן ואתיל יש לה ומכיר שמא לא
 לקחה לשחטה ואס תמצא לוסילשהיטה שמא לא לשוחטה
 היום לקח אלא ליום אהרוא&ילואסהואבאחדםד' ז^נים
 שדרך שכל מי שקונה בהמה וראי לשוחטה היום קנה אוחד,
 והם ערב פסח וערב עצרת לערב רה וערב יום טוב האחרון
 שלחג שודאי קונה אותה לשוחטה מיד לשמחת יום טול
 *פה אינוצריילשאולסטעם ס*ס לא שנא קינח מישראל ליש
 קנה מן הגרואפילן מתגר גוי שדרכו למכור בהמת הרכה
 אין חוששין אכל אם המוכר הוא ישראל על המוכר מוטל
 להודיעו אם מכר האס או הבן היום ואס לא הודיע ונודע
 לו לקונה אח*כ שנשחטה אמה אויבנה או בתה היום והמוכר
 רזה מכרה היום הוי םקח טעות אם קנאה זה לשחטה ודאי
 לשוחטה היום קנאה וצריך להחזיר לו מעותיו אם הוא כאח׳
 מדיזמנים הנזכרים אכל כשאר ימות השנה אם לא הודיעו
 לא הוי םקח טעותידשסא לא לשיחט היום קנאה אלא שצריך
 לחודיעו לכתחילה שלא יכשיל הלוקח על ידו ׳ ומה שלא
 הצריכו להודיעו אלא כדי פרקים אלו משום שכאלו פרקים
 רגיליא לשחוט הרבה לשמחת י ט מה שאין כןכעיכ יום
 טוב האחרון שלפסח שכיון שאיגו רגל כפני עצמו אין
 מרכין לשחוט ועי״כ רגילים כתרנגולים ודגים ואין רגילים
 להרבות כו כמאכל ובמשתה אע״פ שמצור, להרבות כסעודה
 אימת ייכ עליהם ועי*ט הראשין של הוכו' העם פזיודין לעסמן
ב ואין להם פנאי לשחוט הרבה והא רצריך  במצות סוכה ול̂ו
 להודיעו אפיינד פרקים אילו דווקא שמוכר שניהם כיום אחן<
 אבר אם מכר האם או תכת אתמול אין צריך להודיעו רתלינן
 יו.:ר אתמול קנה אתמול שתט שהיה צריך לאכול ממנה
 אתמול ואם מכר האחד לחתן והשני לכלה ממוך'לנישואין
 *פלו אם מכרם כשני ימים צריך להודיעו שודאי שניהם
 שוחטין ביום אחד לצורך סעודות הנישואין ונראה ראפיל*
 מקח טעית נמי הוי אס לא הודיעו כסו כדי פרקים דלעיל• י
 ה^וכר האם או הכת הלוקח הוא $zrt למוכר לשחום אותה
 חיזלהשעל מנת כן קנאה והיה כאילו התנה עמו פן הלכך
 ש;•ם שלקחו אותו ואת בט כיום אחד מאיש אחד הלוקת
 תחלה ישחו׳תחלה ולא השני שאין לו־ כח לשני יותר מלמוכר
 עצמו רמה מוכי לו הסוכר לשני ה זכית שהיה לח בה והוא
 כעצמו לא היה יכול לשחלט קודם הלוקח הראשון אבל
 כשלקחום משנים שניה שרם לשחוט וכל מי ששוחט אחילה

 הרי זה זריז ונשיר:
 ז אוהו ואה בנו אינו נוהג אלא כבהמה טחורה בלבל׳
 אבל לא בחיה ועוף יכתיב ושוראו שה אותו ואה בנו
 לא תשחטו ביום אחר שור ושה אין מדי אהדינא לא דא״לצ
 לא לכתיב רחמנא אלא אותו ואת בנו 1$ חשחטו וגומר שור
 ושה למה לי שהרי כפסוק דלעיל מיניה כתיב שוד או כשב
 או עז וגוסיועליה קאי ושור ושה למה לי אלא חד למעוטי חיה
 וחי למעוטי עוף דלאליתיבקל וחומר מה בהמה שאינה
 ?ממת כיסוי הדם ובמצות שלוח הק חייב באותו ואת בנו
ף לא כל שכן לכך כתיב שורלסעוטי ואם לא כתייכ עי י ח י ז  י

 *לא חד סיעיטא ועי מוקמינן ליה בהד דססתכר טפי י
 יאףעלגכדכגמרא יליף מהכא דנוהג כהולין דאי לא חז)-
 וכתה שיראו שה ה א הואיל ובעניינא דקדשים כתיב אין
 אותי יאה כנו ניהג אלא בקדשים ל*ך הפסיק הענין בשייר
 או שה 3?ל מקום הא >?רבי3ן התם ואימא דנהוג בחולין ולא
ו משור וגומר הזר  בקדשים כיח שהפסיק העניין ומשנינן ר
 וערכיה שיגמג גסכזכל4ד&י0 ועכשיו יקשה לא לכתוה



 שהוחלקה אז אם העוקץ גת ש כשיורד אצבעו לתוכי־, אז היא
 פ־הלת אפייבדיעבד רכמו טהציפורן יורר ממנה כן כשהוא
 מגיע לסי' יורד וקורע אכל אם היא כפיפה כל כך שכשתכרוק
 בהולכה לא תרגיש שיש כה פגם וכשחוזר לבודקה בת־כאה
 הרגיש שיש בה פגם לנתחלה לא ישחוט כה ואם שחט כה
 דדך הולכה ולא הביא שחיטתו כשירה ואם הביא פסולה וכן
 איפבא אם העוקץ עומר בצר האח'יהיה הרין הפך מזה דדכר
 ידוע דכמו שלא הרגיש בה בבדיקתו באצבעו כך לא תקרע
 בסימן ולכך כשירה בדיעבד בריא שהרגיש וירע בת קורם
 שהיטה ושהט בה שאז ודאי נזהר בה שיוליך ולא יביא אכל
 אם קנדס שחיטה מצא סכינו יפה ואחר שחיטה מצא פגימה
 מסוכסכת אל פ שאמר ברי לי שלא עשיתי אלא הולכה
 לבר שחיטתו פהולה רכל מיל׳תידלא רמיא עליה דאיניש עביר
 לה ולאו אדעחי׳ואין זה ברי מעולם וי״א רכל מסיכסכח אסור׳
 עררקייסא ארישאדסכינא ממש אס שחט כה בהולכה או
 אסיפא דסכינא ממש אם שחט כהובאה ואנו אין אט בקיאין
 היכא סיקרי רישא או סיפא דסבינא ממש ויש להטריף הבל
 וכןטהגין. עולה ויורד והוא סכין שהיה נפגם פגימ׳גדילה
 והוחלקה העוקצים במשחזת יחוד הסכין הוא נמוך שסואי;

 לה עוקצין בלל שוחט כה לכתחילה ואינו חושש ״
 ה סכין ש־ש בה פגימות הרבה ואפילו כולן מסוכסכים
 וכפופים בעניין שאינם נרגשים כירידה אלא בפגיעה
 אלפ שהרגיש כה וירע קודם שחיטה שיש בה פגימות אפ ת
 שחיטתו פסולה אפייכדיעבדדםתוךשפגימותיה סיובית
 חיישיישסא השיכ ידו סעט כתוך השחיטה ולא הרגיש«

 ן מכין הדה שהושחזה ואינה חלקה אלא מגעתה היא
 כנוגע בראש השיבולת שהיא ססתבך באצכע יאיז כח
 פגם מותר לשחוט בה שאין אילו פגימות אלא סכסוך בעלמא
 אבל נוהגין להחליקד. קודם שחיטה ספני שאין אט כקיא־ם

 כדברי
 ז סכין שפיו חלק אלא שאינו חד הואיל ואין כי פגם שוחטו'
 בה אלפ שהוליך והביא ישהה כה כל היום כולו עד
 ששחטה ולא הפסיק גנתים שחיטתו כשירה ודווקא כעוף
 שכשר כסימן אחד אכל בבהמה שצריכה ב׳ סיסנין חיישינן
 שמא אחר שישחיט רוב סימן א׳ ישהה כה זמן רב שישחוט
 במיעוט הסימן הנשאר לגומרו קורם שיתחיל בשחיטת הסי'
 השני והוי שהייה גמורה נין סימן יסימן ואסור כמו שיתבאר

 לקמן סימן כ ג סעיף ד׳ •
 ח סכין עקומה שעולה ויורדת כנחש ואין כה פגם מותר

 לשחום כה ׳
 0 יש פגימה שנרגשת ברך ואינה נרגש'כקשה רש שהוא
 איפבא והוושט הוא רך והקנה תא קשה לכך צריכין
 לבדוק הסכין כבשר האצבע. כנגד הוושט ובציפורן כנגד
 הקנה אם ימצא שם פגימה באחד מהן והייגו שמוליך חור
 הסכין ומביאו על בשר אצבעו לאט ובכוונת הלב שלא יפנה
 לכו לדברים אחרים וכן בשני הצררין של סכין יוליך ויביא
 בבשר האצבע זכן״יעשה בצפורן יוליך ויביא חור הסכין
 על ציפורנו וכן בשני הצדדים עד שיהיו ההולכות יההזבאית

כ '  בכשר וכצפורן י׳ב וסיסן ושחטתם בזה זה גימטריא י
 שלא יהא בו נגס כלל לא בחורו ולא בצררין יאחר שעשו-
 קצת בדיקות בציפורן ישגה ציפורנו לבדוק כמקים אחי מן
-ת ואולי ל ס י ע י י ח  הצפורן דחיישיישמא נפגם הציפית כ
ד פגימת ו ת  יש פגימימן הצדרין ולא ירגיש בה לפי שעוברת כ
 הציפורן י יש ליזהר שלא יבדוק ב' צדדי הסכין ביחד שא**
 לחת לבו על שגי הצדדין יחד ולא ירגיש בפטמות אלא יכרו«ן

 כל אתת בפני עצמה י
 > סכין שצדו אחד מגל מלא פגימות וצדו השני יפה ל*ו
 ישחוט אני׳ בצד היפה גזירה שמא ישחיט כצד האהך

 וא0

 סימן שלא יצאי חיותה קודם גמר שחיטה כגון שפרכםה הייי
 זו מותרה וצריך שיהא הפרכוס בסוף השחיטה ולמשוך ער
 אחר שחיטה אכל בתחלהיאו באמצעתחיאינו מועיל דבידוע
 שנשסמיגטולה ממנה קודם לכן וכיצד הוא הפרנום בבהמה
 דקה רבודה בין רקה כין גסה כיון שפשטה ידה והחזירה או
 שגשטה רגלה.אף על פי שלא החזירה או שכפפה
 דגליה בלכד הרי זה פרכוס וסוהרת אבל אם פשטה
 ידה ולא החזירהה הדי זו אסורה שאין זו אלא הוצאת נפש
 בלבד וכן אס היתה פשוטה וכפפה אינו פרכוס ובהמה גסה
 אחד היד ואחר הרגל בין שפשטה ולא כפפה בין כפפה ולא
 פשטה הרי זה פרכוס ומותרת ואס לא פשטה לא יד ולא רגל
 ולא כפפה כלל הרי זו נבילה וכשכש׳בזנב הויפרמסכין
 בגסה כין ברקה יבעיף אפי׳ לא רפרף אלא כעיט אוכעכשה

 בזנבו הרי זה פרכוס ״
 ב השוהט מסובנת בלילה ולא ידע אם פרכס' הרי זי ספק
 נבילה ואין סימן כסה שכותלי בית השחיטימלוכלכי׳
 בדם שאלפ שיצא נשמתה דרך הדם לקלח על בית השחיט׳;
 ג גדולי החכמים לא היו אוכלי׳מכהמה שממהרי׳ושוחטין
 אותה כדי שלא תמות ואלה *פרכסה בסוף השחיט״ולא
 מע!ום איסור נהגו כך אלא משוס מדות חסידות להחמיר על
 עצמן וכל המחמיר כזה הרי זה משובח רש לו ססךםיךא
 דיהזקאל שאסר נבילה וטריפה לא אכלתי ומאי רבותיה
 ליחזקאל שלא אכל נבילה וטריפה כ ע נמי לא אכלי אלא
 שלא אבל מבהמה שאומרים עליה מרדיו ושחטו כדי שלא
 חמות ותתנבל מפני שססובנת היא הרי שהתפאר עצמו

 במדות הסירות כזו שימ שיש לעשית כ ן ז
p T כחקת הסבץ ושמותיו ובל כ׳םע״פים: V 

 א סכין שהוא פגום אסור לשחוט בו משום שאינו תותך
 אלא קורע ונוקב הסימנים מעוקצה ומנבל הבהמה
 וקרא כתיב וזבחת זלא וקרעת הלכך השוחט בסכין בדוקה
 ינמצא׳ עגומה אפי׳סן הצד הרי זו נבילה יאפי׳ נגע בעצם
 מספרקתשכיון שנפגמה פוסלת מן רהורה ואין חולין להקל
 לומר שנפגם בעצם אהר משחיטה אלא תיישינן שמא בעור
 נפגם ונמצא >ששחט הסימנים בסכין פגומה וטעסא משוט
 ו־ בהמה כחייה בחזקת איסור אבר מן חחי עומדת ואינו יוצא
 מחזקתיעד שידוע לך בבירור שנשהט׳כהלכתה ואפילו בעוף

 היישינן מהאי טעמא :
 ב ושיעורהפגיס׳הפוםלת היא אפייכלשהו ובלבד שתחגו'
 בה דבר מיעט אפי׳ כחוט השער ונהגו להרגיל ולבדזק
 בציפוח ובשמרגישץ פגימ׳כציפורן אפי׳אין הציפורן נחגר

 בתוכה אלא שאינה עובדת עליה אוסרין:
 ג וסתם הכינים בחזקת שאינם בדוקים לשחיטה קיימים
 שהפגימו* מצרין בה הלכך צריך לבדוק הסכין קודם
 שחיטה ואין לסמוך על מה שירצ' לבדוק אחר השחיט׳דשמ׳
 ושכח ולא יבדוק והרי הוא כאוכל גבילמ.ואם עבר ושחט ולא
 בדק החלה ואחר רשחיגלבדקה ומצאו יפה שחיטחו כשירה

 ד וכיצד היא הואר הפגימה הפוסלת אוגרת והיא פגימה
 עיש לת שגי עוקצץ משתי רוחות וכשיברוק בציפורין
 מעכב אותו שלא יוכל לעבור עליה ולא לזוז מינה לא לכאן
 ולא לכאן ולכךגקראת אוגרת שאוגדת וחוגרת בציפוק
 כשיגע נה וסעבבתו והרי זו פסולה בכל עניין וככל מקום
 שעומדת כסכין כין כראש כין בסוף בין הוליך ולא הביא
 בין הביא זלא הוליך בין שהעוקצים זקופים בין שהם כפופים
 אלא שסעככיןהציפוק שמיד שמחהך בבשר העוקץ פוגע
 בסימן וטקב כזה I מסוכםכיוהיא פגימה שאין לה אלא
 עוקץ אחד והצד ן השני הוחלקה במשחזתו לכך
 4קרא׳ מסוכסכת ן שמסכסכת הבשר כצדה השני



y ד ^ , -wrw לבועז עטרת זהב חלמ־ון V 
 J קרקע קשה איפגס אכל אם לא ייאיגוה גיפל עלהויה 9ס&«
 לא סבשרינן רכהמת בחזקת איסור עומדת עד שיוודע לך אנץ
 נשחטת בהכשר וכל שאין ידוע אם נפלת על חורה לא נודןן
 לך שנשחטה בהכשר ואם שיבר בה עצם הספיקה אפילו
 בהבאה וש?ירה וקלא בדרך הולכה והובאה אין תיליז כ0
 מפני שהוא רך יאיז ירך לפגום בה וחיישינן שמא בעור נפג^
 יאיז חילוק בכל זה כין שבדק ה$כין החלה סמיך לשודטדן
 או שהיה בחזקת כדוק ולא כדקו סמיך לשחיטה ראפ ה מיקרי

 סכין בתק ן
 P ז בדק הסכין אהר שחיט ומצאו יפה והצניעו והרי הוא
 בחזקת כדוק ואח*3 מצאי נפגם ליתלן כה ולא אמרינן
 שמא לא בדקי יפת שלא תדגיש כפגימה אלא מיקסינן ליה
 אחזקהיה ואימור ברבר אחר נפגם מעצמו ־או שיבר כת

 עצסות ולאואדעתית .״
 «ן הרבה צריך ישוב הרעת ויראת שמים לבדיקת הסכין
 כי דבר מ?וי הוא שיבדוק אדם פעמים ושלש ולא ירגימ

v $פ4ימה רקח ולפעם רביעית ירגיש וזה מפני שבראשונות ל 
 הכין לבו ומחשבתו לזח כי התרגש ובחינת חוש המישוש תלוי
 בכוונת הלב ומן הטעם הזח היה מנהגם כימי חכמי התלמוד
 להייאו הסכין לחכם ואס לא תי'4יאהו לחכם וכרקיישחט כת
 אפייהית׳נמצא׳יפר, היו מנדין אוהו ומעבירין אוהו ואם היתד.
 נ:$את פגומ׳ חיו מניין אותו ומעבירין אותו ומכריח על כל
 בשר שהית יוצא מתח ירו שהויטריפ׳הלכך גם האימ׳טהגין
 בכל גלות ישראל שאין מאזינים לקצבים וממנים אנשים
 ידועים ויראי חטא על השחיטה ועל הבדיקה ולהם מחלו

 חכמים את כבודם כי הם זריזים הוזירים :
 «ח טבה שמושכר צריך לטול שבר מן הטריפות כמו סן
 הכשירות ספני החשד שלא יאסרו בש^־ל שלא יפסיד
 שכרו הוא מכשיר וסן הטעם הזה גוהגין קצת. ?זלא לשחומ
̂ולבדוק  ולכדוק ברמה לעצמן שלא יחקרו' אלא מניחין לשה

J הממונה לעחוטזלבדוז, כל הבהמות 
 ואיבן שאמי לשמעון כדוק ליסיין זר. ובדק שמעון
 בפני ראובן ובמעמדו קצת בדיקות מן ר\ב שצריך ולא
 בולם ונתנו לראובן וראובן היה הולך לשחוט וליןחו לוי מיד
 ראובן ומצאו פגום וראובן $תנצל ואומר שעדיין חיה רוצח
 לבודקו כהוגן אינו נאמן דמעשד, ראובן מוכיחי עליו שהיח
 די לו באותה בדיקה שבדק שמעין בפניו שהרי הלך לשחופ!
 ולפיכך מעבירין אותו ובודקה אחריו ושמעון אין להאשים
 שהוא סמך על ראובן עצמו שיגמר הבדיקה אבל ראובן הא
 הלך לשחוט כאילו היה הס?ין בדוק ואם נראין הדברימ
 שהיה כעין שגגהר&הוא אדם כשי מהדרין אוהו מיד ובלבד

 שיקבל עליו כפני שלשה חבקי העיר או הכשיים,שבעיה•
 שלא ישוב עוד לדברים כאילו אלא שיבדוק יפה אבל אם נרא*
̂בקכלות  כעיניחםשהוא פושע וםיקל ראוי שלא להחזירו־אפי

I דברי חכירות 
 ך טבח שנמצאת פגימה גדולה בראש םבימ ואמר זאת
 הפגימה ה א באה מפני שאני מכסה דם העופות כראש
 הסכין ומזיז אני צרורות לכסות ומזה נפגם אבל אגיגזחר
 כ^אני שיחט קאיני נוגע כפגימה מעבירין אותו שחרי טיקל
 לכתחלה לשחוט בסכין פטמה וזך, רבד שאסרוהו חכמים
 בפירוש והרי הוא חשוד ופושע ואם הוא טבח לרבים קמ9

 הוא לומר שהכלים של הקהל אסורים וצריכין הגעלה :

ן ד«ג« גרבת השחיטה ובו ח׳ סעיפים : ע  י

 א וכיון שמצות שחיטה היא מן התורה יכתיב וזכתה לכך
 צריכין לברך עליה כעל כל המצות שמכר' ע^יה' עוכוי
 לעשייתן ומכרך קורם שישתו״ט כרוך איי אמה אשרקדשןן

 ואם שחט כצד היפה שחיטתו כשרה הילכו סכין שישלו
 שתי פיות לא ישחוט בו עד שיבדקנו משני צדדים וכיש סכין
 שאין לו אלא פה אחד ויש לו פגימה בראשו או כסופו שאקור
 לעחיט כי אפיי מכרן לשחוט שלא מצד הפגימה אפילו הוא
 אתך תרבה שיש בו שיעור שחיטה בלא הפגימה ואפי׳אין לו
 פגימה אלא כין הקתא והסכין יש בו עוקץ לא ישחו' כו מיהו
 אס ע»חה בו ואמר כרי לי שלא נגעתי במקו׳הפגימר, שחיטתו
 כשירה כשעת הדחק בגיון כי״ט שאין יכול להשחיזה או אפי׳
 כחול שאין לו סכין אתר מותר לכרוך מטלית על גבי הפגימה

 לשחוט בו ״
 יא אעיפשכדק הסכין קורם שחיטה צריך לחזור ולכרקו
 אחר שחיטה אם ימצא בו פגימת שחיטתו פסולה אפיי
 נגע בעצם המפרקת רשמא כעור נפגם הילכ׳ השוחטבהםות
 הרכה זו אחר זו וכן עופות הרבה ובדק הסכין קורם עתיטת
 צריך לבדוק הסכין בין כל אחת ואתת ואס לא כדק ונמצא
 הסכין פגוסה אחר ששחט כולן כולן אסורות אפיי הראשונח
 דשמא בעור היאשונה איפגם מיהו הרוצה לעהוטהרבה
 עופות זח אחי• זה ולהכניס עצמו כספק ולא ירצה לבדוק
 הסכין בין כל אחר ואןזר שיאסר שבטוח אני בסכיני שחזק
 הוא וקשר, ולא יפגם ואם אמצא בו פגיסה אחר, השחיטה
 אטיוף חבל ואפי'הראשוני הישות כידו כיון שהסכין בחזקת
 ברוקר, שקודם השחיטה בדקה לא חיישינן שמא ישכח ל
 לבודקה אחר השחיטה אבל ניאה לי שאס הוי שוחט לאחיי'
 ועושה כן ונמצא אח כ הסכין פגום עדשצ״יכין לאסור כולם
 כמו שאמרנו הל השוחט פושע שעבר על רכיי חז*ל שאמיו
 צייך לבדוק המכין כין כל אחת ואחת ואס עשה כן שלא
 ברשות בעל בהמות או העופות צריו לשלם אפילו שוחמ

 בחגם כדין מזיק כיריםינ ל ;
 >ב השוחט בסשז שהיא בדוקה קודם שחיטה ואחר
 השחיטה קודם שבדקה נאבד הסכין שחיטתו כשרה
 כיון שהשכין בחזקת בדוקה אוקמינן ליה אחזקתיה ואפילו
 שחט חיכה בהמות זו אחר זו ונאבדה שחיטתו כשיר, ואם
 ידוע בבירור שנגע בעצם המפי קת של אחת מהן יש להחמי,

 ולחוש לבל אותן שנשחטו אחר כך :
 «j ואם לאחר זמן נמצא הסכין ונמצאת שהיא פייס' אפיח
 השחיטה כשירה דהואיל ויצא הרכר לתית' ת*ינן לו&ר
 וה שנמצא פגום אימר אח כ שיכר בה עצמות ולאו אד עתיד.

 ךאוקי סכין אחזקתיה! ער עכשיו לא איפגם ן
 •ף אבל אם לא בדקו קוד׳ השח־טה ונאכר אתכ שחיטתו
r פסולה שהרי לא היה בהזקת כשרות מעולם יבהס 
 בחייה בחזקת איסור עומדת ער שיורע כמה נשחטה והיי זו
 לא יצאה מחזקת איסורה כדיא כסתם םכץ אכל טכחשיש
 לי סכיז מיוחד לשחיטה ומקום מיוחד להצניעו שם תמ• הדי
 הואכחזקתכדוק ואס שחטבו כלא״כייקח ונאכר שחיטתו
 נשירה ואין חוששין שסא מעצמו גפגס במקום הצנעו שהו*
 יכרשאינו מצר לפיכך ראוי לכל טכת שיהא לו סכין מיוחד
 לשחיטה ואסור לעשות בו שום דבר רצניעו שלא ׳פגימנו

 יסכל םקום לא ישחיט מ לכתחילה כלא כריקה שמא שכח ,
 ונשתמש כו ולאו ארעתיה ;

 &ל השוחט במבין בדוק ואחר השחיטה שיכר פה עצמות
 ימצאהפטם אם עשה השכירה מל העצמות משיבר
 3י• יחי הילכה והובאה כעין חיתוך שחיטה שחיטתו פסולת

v בהולכה v ז יייסכיז לפגום אפי׳ בשכירת עצמית ? י א ז ^ 
 והיכאה יותר מכהילכה והובאה כדבר רך לפ״קך חיי9י׳ שמא
^יי^טאכלאם היתר, שכירת העצמות כה^אה ושבירה 3 

ש אבדרך הולכה והובאה או שנפלה הסכין עלגכי * ב  ב
 קרקע קשה יחמוד. שנפלה על הודה אז שחיטתו כשירד,
ן העצמות ג^סאו כנ$ילר.וע/ י ו י  חילה לומד ^



 הלבות עזחיטח *8*
 על הכיסוי היאשון הביאו לו יותר צריך לכרך ג0 על הכיסוי
 השגי ר א ראם הביאו ל\ ממיז הראשון ששחט קודם שכסה
 אין צריך לכסוה הראשונה ויא לכרך על שחיטה השנייה
 ליון שעדיין עוסק בה וכן עיקר יעיין כלבוש רaכלת סימן

ו סעיף כ׳ :  ר
 ז ולכילי עלהא אם להחלה כשבירך היו לפניו הרכת
 לשחוט ואהייכך הכיאי לפניו אחתת אם' כ שמביא ין
 לפניו האחרות יש עוד לפניו מאותה שהיו לפניו כשבידי אין
 צריך לכרך על אותם שמכיאין לו שכיון שהראשונות עןזיין
 לפניו הר« סשכה הברכה הראשונה עד עכשיו והו•* כאילו
 בירך עכשיו על אילו שהם *לפניו סן הראשונית ובאותי פעם
 נם האהרונותהםרפניו והוי כאילו נחפשטה הברכה גס על
כיאולו אבלאםיגמרלשחו׳כל אשר היו לפניו בשעון  אילו ש̂ו
 ביכה ראשונה ואחר כך הביאו לו אחרוה צריך לכרך על
 האחרות שכבר ננסרה הפרכה הראשונה ולכתחלה כל שוחט
 קבוע סוב ליזהר רהיות דעתו כשעת ברכה על כל מה שיביאו
 לו ואז לא יצטרך לברך אפילו עלמה שיביאו לו אחרגסוי

 הראשונת :
 ח היה שוחט היה או עוף ודעתו לשחוט עוד חיה או עוף
 אחריתם ושכה וכסה ובירך נששוזר ושורט אין צריך
 לכp על השחיט'ואם שחט חיה או עוף ורצה לשחוט אהוי'
 בדמה יכסה רם ההיו; או העוף וישחוט הבהמה בלא כרכה
 דכיסו• לאהד הפסק משום ראיפ^יי דשחט בחד ירא ומכהה
 בחד ירא וכיון דםעשח הכיסוי לא הוי דפסק גם הברכה לא
 הוי הפסק כל זמן שלא שח שיחת חולין כדלעיל ועל הכיסוי
 השנ״טיאה אס היה טעותו בכה שכםהוכייך שהיה סכור
 במחשבתי שכן הדין שצריך לכמות בין כל אחת ואחת לכדך
 עליה חייכ דהא עימ בן כיסה יכירך כדי שיברך גם על הכיסוי

 השני אכל אס כדעתי היה לשחוט עוד ולכסות בכח ביכה
 גם האחרות אין צריך לכרך על הכיסוי הש;י כיין שהיה דעה,
ד י  עייה מתחלה אבל אם היה טעותו ששכח שהיו לפניו ע
 לשחוט אם כן לא היה דעתו ומהשכהו כברכתו עלרכ-וי
 המי שהרי הסיח דעתו ממני וצריך לברך על הכםויהשני•
 אע ג דעי1 השחיטה אין צריך לביד היינו ספני שבשע׳ברכהן
 על השחיטה הראשונה היהה רעתו גם על זאת ואין שכחת1
 נקרא היסח הדעת מה שאין כן ככיסוי שלא היה דעתו עלץ

 בשעת ברכת הכיסוי חראשון גל :

: o*fl w מקים הקחיטה בעואר ובי ד 

 א קילה\מ רמקום השחיטה בצואר והוא שישהויהסימגי׳
 דהיינו קנה וושט ומקימה בקנה לצד הראש בין בכהסו;
 וחיה הין בעיף הוא משיפוי סכע למטה והוא קודם שיתחיל
 הכובע לשפע ולעלוה והיינו רקאמר בגםיא שייר כחיטים
 והיא שכםיף הקנה למלעלה יש כתוך הטבעה הגדילה שגי
 גרגרים כמו כשי ונקראים חיטיס־ואם שחט כתוך החיטים
 ושייר מהם כל שהו למעלה לצד הראש כשירח שהי* שזזס
 ?!שיפוי כובע ולמטה ומ הו הייגי דיוקא בייעכד אכל
 לכתתלה יזהרשישחיט גם למטה מטבעה הגדולה ואציל
 שיזהר לשחיט למטה משני הגגרים האילי מלא יגע בהם
 כלל אלא יניחם צולם לצד הראש ואמלא שייר מהם כלוס
 לצד הראש אלא שחם למעלה נץ״ים הרי זו מוגימת ופסולת
 ולמטה בקנה בבהמה וחיה מקים השחיטה היא עד כקוןן
 שמניע ראש כנף האינה העליונה כשניפחין אוהד. יעילה
 למעלה וסיאנם בהוץ הוא כל אורך הצואר כשהמשיך דברם'
 צואר׳ לרעית כדרכה ולא שתאנוס עצמה לפשוט צואר*ור.ד

 ממה שרגילה לעשית כשהיא רועה ביייוה סבלי אינם יאעיפי •
 *הקנה יורד עוד משם ולמפה עד הריאה תלים הוא שש©

 א?1

 ^ לנופו עטרת והב
 בסצותיו וצונועל השחיטה ותקנו לברך בעל־ולא־בלסד ״

 לשחוט מפני שהוא םצוה שאיפשר לרתקיים עיי אחר אפי׳
 אינו כעל הבהמה או העוף לפיכך טברכין כעל שכן משמע
 לשון על לומר שלא הקפידה התודה אלא שתהא הבהמה
 נשחטת אם רוצה לאוכלה יהיח השוחט מי שיהיה ועיין
 בלבושי החור סימן תל״ב אבל הברכה אינה מעכבת שאט
 שחט ללא בירך שחיטתו כשירה לפיכך אס רוצה לשחוט דבר
 ךאתיילידבו ריעות׳ של טייפות וצריך בדיקה אחר השחיטה
 אס היא כשר אם לא ישחטנו בלא ביכה וכשימצא כשי־ י^רך
 על השחיטה ובלבד שיהא סמוך לשחיטה מיד ואנונוהגין
 כשיזדמן לשהוט דבר שיש בו ספק טייפה שאיני שוחטו
 לבדו אלא שותט תרנגול אז עוף אחד קודם לו וכוונתו גם כן
 על זו ואז אף אם ימצא זו טריפה לא הויא ברכה לבטלה דהא
 היתה צריכה הברכה משום העוף ששחט ראשינה ״ ואס
 צריך לשחוט בבית הםטבחיים שהוא מקים סטינף יברך
 ברחןק ר׳ אמות קידם שיכנס לשם שאסון להזכיר שם שמים
 במקום הטנופת ולאידכר ער אחד השחיטה שלא להסיח

 דעתו בין הברכה לשחיטה :
 כ וברכה זו היא שוה לכל הםינין הנשחטים הלכך שחט
 הרבה בהמות וחיות ועופות מכרך ביבה אחת לטלן כיין
 שרעתו לשוחט כולם בלי הפס הוי מצוי אחת ודי קברכיאהה:.
 ג וצמו p שנים שמוחטין שני כהמית אחד יכול לכרך
 ויוציא בו חבית יכלכד שיכוין המברך להוציא חבית

 וחבית יחכוין לצאת :
 ד וצריך ליזהר, םלדכר ?V כרכה לשחיטה דברים שאינם
 •צרכי השחיטה ואם דכי הוי הפסק וצריך לברך פעם
 אחדח אכל דכר« שדם צרכי שחיטה כגון הביאו לי לשחוט
 יכיוצא בו אינו הפסק אכל בין השחיטה והכיסוי אין השיחה

 הפסק דשתי מצות הן מ מטוב הוא שלא לדבר ביניהם :
! וכן אם רוצה לשחוט בהמות או עופות הרבה צויד  ן
 ליזהר מלדבר דבריי שאינם' םצרכי השחיטה בין שחיטה
 לשחיטה ואם דכרצדיך לכסות דם שהיטה ראשונה ולברך
 עליה ולחזור ולברך פעם אהרת על השחיטה שרוצה לשחוט
 אח' בן משו׳ שתדיבו כין בייכת השחיטה הראשונה לשחיטה
 שניי'הו< המת הדע׳ כיון שאין זו הלוי כזו שהרי אם היה רוצ׳
 שלא לשחוט יותי׳ היה הרשו׳ כידו לפיכ' גומר מציה ראשונה
 ומה שרוצה לשחוט יותר הוא מצוה אחרה וצריך לכרך עליה
 בפני עצמה ומה שצריך. לכסות שחיטה הראשיגה ולברך
 ולמה לא ישחיט כל מה שלפניי ואחי כך יכסה כולה שחרי
 בכיסוי לא שייך בה הפס׳ טע9' היא ספני שהכיסוי חיא גמר
 $עסה השחיטה הראשונה הלכך אינו סןהיאוי שיהחיל
 מצור. אחרת ויברך עליה קורי *יגמור חמצוה הראשונה וכיון

 שצריך לבסו׳ הראשונה צריך ג כ לכרך על הכיסוי אבל על י
 כיסוי השני שיכסה אחר כך מה שישחוט עור אין צריך לבדך
 דכיון דב שעת הכיסוי הראשיןהיה דעתו לשחיט״׳ולכסית
 עוד מכרך על רעת שני הכסויים ואף על גב שצריך לברך על
 השחיטה שעושה אחר כך ברכת השחיטה לא הוי הפסק כל
 ?«ן שלא שח שיחת תולין וכיון שהברכה אינה מפסקת גם
 >ןעשה חשחיטח כיון ראיפשי רשחטבחר ידא ומכסה כחך

J ירא לא הוי הפסק 
 1 וכן המברך עי1 דעת לשחיט חיה אחת ושחטה ואחר כך
 קודם שכיסה דמה הביאו לו יותר יכסה רם הראשון
י של אילו שהביאו א ו ם י ל כ ע 0  לברך עליי רהאדעתי ג
 יאחרכךיברךעל שחיטת השנייה שהביאו לו ויכסה רמה
 יעל הכיסוי אין צר<ך לברך כי כבר יצא בברכת הכיסוי
 חיאשון י ודווקא שהביאו לו אילו קורם שיברך על תכיסוי
 הראשון שאז היה דעתו בברכה על שני הכסויים וברכת
 השחיטה לא הוך, הפסק כמו שאמרנו אכל אס אוךשכירך



 • לבועיע0־רמ דהב .הלבות שחיסרו
 חתך האחד לצד הראש והשני לצד מטה אלא שאינם כצף
 איזה כעד זה כשר כין אס אדם אחד שחט כך כשנים וג
 מקימות כין ששחטו שנים בשני סכנים אכל אם דבל כצר א'
 כגון שאחר שהתחיל לשחוט מעט הטח זה המקום ושחט
 למטה או למעלה ממנו באותו צד ממש אז אין מצטרפין ואז
 צריך להיות הרוכ במקו׳אהד ומיהו כש־ש הרוב אפילו כמקום
 השניכשר אע*ג שמה שהוא כנגד החתך הראשון בבד הוא
 שחוט מ״מ מה שהוסיף מצטרף לחתך הראשון להכשירו דלא
 גרע מה שהוסיף כאן כחתך השני יותר על הראשון מכאילו
 שחוט כצד אחר ואלגדליכא שחיטה מפורעתשאין הסימן

 כמשך לצד המיעוט שנשחט אפ ה כשרה :
 ר שחיטה העשויה באלכסון בקולמוס או כשיני המסרק
 דהיינו ששחט חתך יישר ועקם ידו ואח*כ חזר ועיקם

 הי־יזוכשרה :
 ח לעניין דין טיפות קיל שאם ירעינן בבירור שלא ניקב
 הוושט ונמצא הקנה חציו תתוך כגון עיי חולי או שתפא
 הקנה בידו וחתכי עד החצי לא נטרפה הבהמה בזה והרי הוא
 כאלו הוא שלם כדלקמן סימן ליד הלכך היה חצי הקנה פגום
 וחתיך ככד ושחט מ כל שהוא והשלימו לרוב הרי זו שחיט'
 כשרה רחא יוצא דחיות עיי שחיטה זו ואץ חילוק כין אם היה
 החתוך למעלה וחתך כי והוסיף עליו והשלימו לרוב בין אם
 היה נקוב באמצעיתו ושחט למעלה כנגד הנקב ופגע כנקב

 והנקכ משלימו לרוכ שחיטתו כשדה :

ב באיזו מין צריךלעחוטהוורידץגבוכ׳ 3 
 סעיפים :

p ^ w i א רוב דמים שבבהמה ושבעוף נגייין אהד 
 שבצואר ובשעת השחיטה הבהמה מדתהא וכל הדם,
 שבתוכה מזדעזע ונעקר ממקומו לצאת ואם מוציא הורירין
 פתוח כגון שנחתכו עם השחיטה הרי הוא יוצא דרך שם ואם
 לא גחתכו גשאר רןם בהם וגקי־ש וגס מתפש' לכשר שסביב
 הוורירין ושוב אינו יוצא לא עיי מליחה ולא עיי צלייה כל זמן
 שהעוף או הבהמה שלימים אבל עי חתיכה ומליחה יוצא
 הדם תילבך עוף שדרך לצלותו שלם צריך לשהוט הוורירין
 כרי שיצא הרס ואז מוהר אפילו לבשלו שלם ולא שהוורידים
 הם בתורת שהיטח שהרי אם שהה או דרס בהן כשרה דלא
 אגםרייכס הלכות שחיטה אלא שצריך לנקבם בשעת שחיט.
 בעוד חדם חם שלא גתקרר בתוכו ואז לא יוכל לצאת וכל
 זמן שהיא םפיכס עדיין חמין הס וםנקכן ודיו.לא חתכן
 בשעת שחיטה מנתח העוף לאיברים ושרי אפילו לקדירה.
 אבל לא יאמר לכתהלה לא אחתכם בשעת שהיטה ואנתחנו
 לאברים דחיישינן שמא לא ינתהנו כיון שדרך דצלותן כולן
̂ייים וטלאים כשרוצה לצלותן כולן כאחד  כאהד וכן כג
 צריך לחהוך ווריריהן אבל בסתם אינו צריך שדרך ל
 לנתחם אבר אבר לא חתך הוורירץ וגס לא נתחו אברים ל*
 יצלנו גולו כאחד ואם צלאו ישליך הוורירין ויחתך סביבם
 כרי נטילה שהוא כעובי אצבע ששם בלעה דם ובן אם
 מלחו מסיר החוטין ושרי רש םחסירין לקלוף סביב החוטין
 אבל אין צריך ששים שכיון שהדם הוא כטס בוורידין אינו
 מפעפע בכולו לא לי מליחה ולא עי צלייה אכל אס בשלו
 כקדירה מחטט ומנקר החוטין ובשאר צריך ששים כנגד
 כלהחוטץואפלו לסד אין חתיכה נעשיהנבלה מיס לא
ן כ  ידעינןכמהרם נפק מינייהו ולכי ככולהומשערינן וכל ש

ר כ  לדידן דסיל החתיכה נינ דהאהוי הדס כאלו הוא ד
 בוורירים כיון שנקרש בתוכן ובכולהו משעי־יגז י יעכשץ
 שאט נוהגין שלא לבשל שים עוף בעוד ראשו דכוק כו 3*

 כ כ a 2 חותכים,

 אינו מקום שחיטה הלכך אם אנס ומשך הקנילכעלה ושחטו
 שם שחיטתו פסולה וכעוף מקום שחיטה בקנה עד הגוף ״

 3 ובוישטבין כבהמה ני; בתיד. כין בעוף מקום שחיטה

 למעלה ייצר הראש הוא מתחיל מן המקום שכשחוהכין
 איתי מתכוין והולך משם ולמטה בבהמה וחיח ער מקום
 שישעיר ויתחיל להיות כקעים כמו הכרס ׳ שחט למעלת
 סםקים זה והוא הנקרא הורבץ הוושט דהיינו שחותכים
 אותי ועומד כמו הכשר או למטה מסקום זה והוא התחלת
 בני מעים שחיטתו פסולה ושיעור תורבץ הוושט שאינו דאל
 לשחיטה למעלה בכהסה וחיה הוא כדי שיאחז בשתי א
 אצבעותיו משני צירי הצואר שזה אינו אלא רוחב אצב׳ אהד
 והיינו דווקא בדיעבד אבל לכתחלה נוהגין לכוף אוזן הבהמה
 ומקים יכלה האוזן יש קבלה ביר הטבחים ששם שוחטין כדי
 להדחיק יותר כן התורכץ שלא יגע בו ושיעור זה בגדול לפי
 ודלו וקטן לפי קטנו י ובעוף שיעורו למעלה הכל לפי גדלו
 וקטני וכמו שאסרנו • ואין חילוק בין יונה רשאיעופוילמטה עד
 גגו של זפק ועוף שאין לו זפק כגון אווזא עד בין דאגפייירהיינו
 עד הגון* וסיכן להבחין איזו הוא גגו של זפק או איזהו וושט-
 הוושטיט לו שני עורות אחד אדום אחד לבן וגגו של זפק אין

t בו אלא עור אתת וגם היא לכנה 
 4 ואנו אין בקיאץ כל כך בשיעורן לפיכך קיל דמצות
 שחיטה לכתחילה הוא לשחוט באמצע הצואר וכנגד
 מגרון ולא מן הצדריןוכש מן העורף דלא דיש לחוש שמא
 יחתיך המפרקת קודם שיחתך הסימנים ודן י היא נטרפה
 קורם שנשחטה ואפילו החזיר הסימנים לעורף או לצדדין
 לאישחוט לכתחלה כי הסימנים רכים הם ונדחיןמן הסכין
 ואיכ חותך המפיקה החלה אכל בדיעבד אם החזי'הסימנים
 לצדדים או לעורף וידע כבירור ששחט הסימנים תחילה

t :שחיטתו כשירה 
 ך טוב ליזהר למשמש כסימני׳ולתופשס בידו קודישחיטה
 כרי שיזדמנו תחת הסכין קורי כשר הצואר וביוניינמצאו
 הסימנים בצדדים וצריך אימון ידים וזהירוה 5רולהשאם לא
 •משמש בהם ויזמינם לפניי קודם שחיטה קרוב הדכר מאד

 לפשוע ולחתוך המפרקת קודם הסימנים :

J שישר העהיטה בבהמה ובו ה' סעיפים י. )Q 

 א וכיון דאגמרינן הלכהא מסיני שצריך לשחוט הסימני׳
 ימין השיחט לכחהלה שישחוט שני הסיסני׳מלן הקני
 והוושט בין בבהמה כץ בח«ה בין בעיף ובדיעבד שלא שחט
 נעוף אלא סיסן אחד או אפי׳ רוב סימן אהדכשרבעיף בין
 הקנה בין הוושט ובבהמה והיה כרוב שני הסימנים דיו
 כדיעבדרהכי אגמייה רחמנא למשה הילכהא שחוט רובה
 יי*כא שאמרו לא שישערו בלב ובאוסד הרעת לוסר זה לפי
 *אומד הוא הרוב ושמא אינו הרוב אלא צריך להיות רוב
 *נרא׳לעינים והוא שימדדו אותו וימצאו ויראו שהרוב הוא
 *שחטואם נמצא שהנשחט הוא יותר מחציו אפילו כחוט

 השערה דיו :
 כ ימסימנין אינם מצטרפין כגון ששהט בבהמה סי' אחד
 כולו והשני חציו דהוהליה הרוב משניהם •כשנצרפם
 יחד אפילו הכי פסולה וכן בעוף שחט שני חצאי סימנים

 פסיא־ז דזיל הכא ליכא שיעור זילהכא ליכא שיעור J ׳
 X לא שחט רוב הכיסן ביקום אחר כגון שהתחיל לשחוט
 מקום זה ונתהפך הסימן וגמרה שם ובין שניהם הוא
 דוב מצטיפץ וכשירה בין בקנה בין בוושט דהא מ מ נחרך
ז וגמירא הלכתא שכשנחהך רוב הסימן החיות « י ם  דוב ה
 יוצא ממנה ולא נתנכלה ולא סכעיא אם שני התתכיס שרפ
 בהיקף אחד שאז יראי החיות מצא כבת אחת אלא אפילו אם



 כלל אלא מטדיפין אותו מיד ולא יניח העוף חי וימכרנו לגוי
 דשעא אחר שיתרפא יחזיר הגוי וימכרנו לישראיאלא ישחטט
 כאופן המבוא׳ למעלה לפיהניהגין כריקה או ימיתט בקופץ
 וימכרנו לגוי ולא ישהנו בביתו כמו שהוא חי שמא יתרפא
 וישכח ויבא לירי הקלה שיתירנו כיה שאין טריפתו ירחו
 ולעניין מעשה יש להחמיר כסנהגינו להטריף כל השידות
 אפי׳כל שהוא כמו שנכתוב כסי' זה בעיה אכל אם היא שעת
 הדחק או תפסד מרובה יש לממוך על סברא הראשונה שהוא

 הלבה למשה מסיני:
 4 שתיות מצטרפות כגון שהט מעט ושהה מעט וחזיושחמ
 מעט ושהה מעט אם יש בין כל השהיות שיעור שחיית

 אחת שחיטהי פסולה ולפי מנהגיגו הכל פסול י
 ד כבר כחכט לעיל סימן שמונה עשי• סעיף ז*

 שהשוחט במכין רעה שאין חידודה חותך יפה ונתעבה
 בשחיטה אפילו כל היום כולו רק שלא פסק מלהוליך
 ולהביא שחיטתו כשרה והימבעוף שהכשירו בסימן אחד
 אבל בבהמה שצריכה ב' סימנים אס אחר ששחט רוב סי' א׳
 וחוחך כמיעוט אימן הנשאר קורם שיתחיל לשחוט הסי השני
 עיכוב כשיעור שהייה שחיטחו פסולה דכיון ששחט רוב
 הסימן אותו מיעוט סימן הנשאר חשוב כשהיטואסכן מה
 שמתעכב אח כ בו קודם שיתהיל לשחוט הסימן השני איט
 נחשב מן השחיטה דהוי כמו שחותך בידה או ברגלה ותרי
 היא שהייה גמורה הלכך יש ליזהר לכתחילה שלא לשחוט

t בסכין רעה 
 ח נוהגיז אט לפסול כל השהיויזאפייכל שהוא בלי שיעור
̂ בשחיטה בין כמיעוט קםא כין  וכן בכל ,מקום שישו
 במיעוט בתיא בין בקנה בין בוושט ועיג דכקנה לא שי.ך
 שהייה ממג דהא אם שחט רובו הרי כבר נגמרה שחיטתן
ןאם לא שהט רובו היי לא נטרף ככך דהר ליה כחצי קט»  י

 פגום שמותילגמוד שחיטתו עד רובו סם הואיל ודרך שחיע*
c n נעשה הקלקול אםרינן לה וכן בוושט אחר שנשחט 
 מהאי טעמא &סרינן ליה הלכך אם שחט חכ אחד כעוף
 ורוב שנים בבהמה ופסק ושוהה למות לא יחזול וישחומ
 המיעוט הנשאר בסכין כרי למרד מיתת' אלא יםיתנה כרגל
 או יכנה על ראשה במקל ובלבד שלא ישכר מפרקתי קודם
 שתצא נפשת מפני שגוזל את הבריות במקוישמוכריןמש״
 במשקל שמככיר את הכשר עי שכירת המפרק' מפני שנישאר
 דמה בתוכה ועוד אפילו איסור יש בו שמבליע דם •כאיכרי

J כדלקמן כסימן ס*ז 
 ן השזחיזמצא קנה של גמי וץ#זעגול תחוב בוושט לאר$0
 י לאורך הוושט ונהתך הקנה ההוא עם שחיטת הוושן$
 שחיטתו פסולה דיש לחוש שמא בשעה שחתך כםכץץאך
 הקנת לא חתך הוושטוהיל שהייה ופסולה ׳ הרוצה לשחוע
 את העוף וחולש נתר. מצואת לפנות לו מקום לשח״זטת
 ופעמים שיוציא דם או שיקרע העוד אין לחוש לנקיבת הוושש
 ובן בהמה שהתחיל לשחוט זחםך מקצה עובי העור ו״*א-ד©
l£n~ רדע בוראי שלא נגע בבשר אין לחוש לנקיבה הוושט י 
 כיון שיצא דם יש להטריף רהיישי׳ שמא ניקכ הוושט ואין
n סתידין אלא כשלא יצא דם ולכן יש ליזהר שלא לסיום 

 הנוצות אם יובל לשהוט בלא מריטה .״

ד חג« דרסה חלדה הגרםיז^קובזב׳סעיפ•״: • 

 א דרסה כיצד הלבה למשה מסיני שהוא אייך להוליך
 ולהביא הסכין בשעת שחיטה ואסםכוה אקרא תשחט
 שהוא לשון ומשך מלשון חץ שחוט לשונם ואם לא עשה פן
 אלא רתיז הסיסני' בכת אתת כטן שהניח הסכין עלהצואר
 ורחק וחתך למטה ככח כחותך צנוןאוקישית הרי«

 פסולה

 הוהכים ומסירים הראש קודם שיבשלנו הוי כאילו חתכו אבר
 אבר ודיו וסותר לבשלו ואפילו לא נשהטו הורידי' וסהאי
 טעסא נתפשט המנהג חזה שלא לכשל שום עוף דבוק עם
 ראשו שכיון דצואתדק וקטן ואין שם תכדםכוודירין די
 בהסרת הראש ואפילו בעוף שלא נשחט בו אלא סיסן אחד
 ולאתתך בסיסן השני כלל ונתקרר הדם בתוךסיסן השלם
 אפיה די כהסרת הראש ובםליתה אפילו לקרירה יעיין לקסן

 ס יםן ע״ז : *
 3 בהמה אינה צריכה לנקוב הודירין בשעת שחיטה כיון

 שדרך לנתחה אבר אבר ומותר בין לצלות כין לבשלה
 חק םגריים וטלאים שמצהלצלותן שלימין כדלעיל ן

J חני שחיטה בשה״ה וכו ז' סעיפימ י p 

 א כל טבת שיודעיןאנו כושאיגו יודע הלבות שחיטת
 אסו׳לאכול משחיטתו דשמא קלקל ותוא לא ידע כדלעי׳
 «י' א׳ אלו הן הלכות שחיטה הנאמרים למסת מסיני שהייה

 דרסה חלדה הנדמה ועיקר ן
 ב שהייה כיצד רדי שיתחיל לשחוט והגביה ירו או עמד
 מלשחוא קורם שיגמור השחיטה ושהה בין בשוגג
 בין במזיד בין באונס בין ברצון ובא הוא או אחר וגמר
 השחיטה אם שדה בכרי שיגביה הבהמה וירביצנה וישחוט
 עדרוכ הסימנים שהוא הכשר שחיטה שחיטתו פסולה
 היתהכהמה דקה שיעור שהייתה כדי שיגביה בהמה דקה
 דרביצגה לשחוט איחה ואם היתר. גסה כרי שיגביה כהמה
 גסת ררכיצגה וישחט אותה ובעיף כדי שיגביה יש
 בהמה דקה וישחטגה וכל טעםא במלהז משים דהכי
 אגמריה הלכתא מסיני שאין זה נקרא שחיטה שאין

 לפרש דטעמא הוא משום ךקיימא לן רבזםן
 בזת מתה הבהמה מאליה קורם שנשחטה דוכא והוי
 נבלת ׳ ראיצ לעיל ראמרינן גפי בן פקמה שבא על בהמה
 ותלידאותו הולראיןלגתקנה בשחי^וטעמאהוא משום
 דםימן אחלועא כשחונ* מעת הלידה זהוה שחייה רכה כין
 הסימנים והא חזינן שלאמ*ה בשהייה זו אלאטעמא הוא
 ת־,בא אגטרי׳הלכתא ש&ין זוז נקרא שחיטה גיל ׳ אכל אנו
 לאבקיאינן בשיעורא לפיכך נוהגין להטריף כל השהיות
 אפייבבל שהוא בין כעוף בין בבהמה הלכך כעוף שעורו רך
 ודקכשהחחיל לשחוט \חהד מעט עד שהדם יוצא והגביה
 סכיט םהצואר יש ליזהר שלא יגסר השחיטה שיש לחוש
 שמא נגע בוושט ונקבו ונקיצת הוושט כמשהו והיי התהיל
 לשחוט ושחה בה אפילו אם אמר• השוחט בלי לי שלא
 חתכתי כי אם העור איןםוםכין עליו כיוןשיצאהדם אלא
 כיצר יעשה אומרים לו שישחוט הקנה לבת כ6קום אחד
 ואחיכ יהפוך הוושט ויבתק איהו והבריקה היא שיניח העוף
 עד שימות ויהפוך הוושט רבדקנו מב9נים ולא מבחוץ שאיט
 ניכר מבחוץ מפני שעורו אדום ואין נקב 4שחו-ביפדשם
 ושל פנים הוא לבן וניכר היללך א& לא ימצא טי©זדם
 מבפנים כידוע שלא ניקב הוושט ומשילה אכל לא ישחו©
̂וושט עצמו כמקום אהד למ6ה&ו למעילה **היזמקוי־יאח״ל.  י
 יבדקטבזה ה0קוצ1דחיישיש'סא *שחויתוךהנקצ הזחאענ
 שהוא למטה או למעלה מזה המקום סימ rt\ שהעוף כחייו
 מושך הוושט ועולת אז יורד יש לחוש שמא ישחזט כנקב זה
 ומתאי טעמא כבהמה שצלע' בסימנים אין לה תקצה ככיהג
 דככלמקזם שישחוט הוושט" יש לחוש שמא במקו׳נקכ שחט
 ובן בעוף לא ישחוט הקנה כאותה מקו׳עצמו שמפני שהעור
 מחוחיך כאותו מקום קל לפגוע בוושט ויבא לומר עתה הוא
 שנשחטו ומקודם לכן לא נגעתי בו ושמא הוא מקורם נגע בו
 ונקכ דכא להכשירו שלא כדין' אכלאיןאטגוהגין לכרוק



 V לבועז עטרו? זהב: wr^.-nabnי׳r*.*•ם
 ליזהר שלא יכניס הסכין בשעת שחיטה י־חת העור בשום,
 מקו'כין בנגרהםיםני'בין בראש הסכין שלא כנגר הס •©כיי: י
 * וקיל רחלרה פסולה בי; במיעוט קםא בין בסיעו׳ כתרא
 כין כקנה כין בושט כיון שנעשית במקום השחיטה

 ובשעת שחיטה :
 W הילבך ליש שחט הרוב בהכשר והחליד המכין חחי(
 טיעיט הנשאר משניהם או מאחר מהם ושחט ממטי למעד̂ד

 וליש החליר הסכין תחת מיעו׳הראשון ושחט ממט׳ למעלת.

 ואח כנמר השחיטה כירכה ליש שחט מיעוט הס׳ בחי־ירה.
 מלמעלה למטה והוציא הסכין וגמר השח םה שלא.בחלר.ה
ש שחט רוב סי׳ אחד כבהמה והחל־ד הסכין התת מיעוט.  ולי

t הסי הנשאר ושחט הסימן השני כדרכו שחיטתו פסולה 
 יכ הגרסה כיצד ששחט שלא במקום שחיטה המבוארים
 למעלה כסי' כ ולשון הגיסה הוא לשין הכרעה כלוי שתברר״
 ירו בסכין לצאת חוץ• ממקום הכשר שחיטה כגון בקנת
 שסקי שחיט׳בו הוא סשיפוע כובע ולמטר. אס שחט למעלה
 סמנו או שהתחיל לשחוט במקום שח־טת ושחט מעטוהטה.
 הסכין חיץ למקום שחיטה וגמרה שם זר1 הגרסה ושחיטתו'
 פסולה אבל אם שחט היוב־כמקומווהטה כלפי מעלה לצד'
 הראש וגמרה שם בשרה אפילו לסי שפוסל שהייה דרסת
 חלדה כמיעוט בחרא הכא מכשירידשאני התם שנעשה'
 הפסול במקום שחיטה אכל הבא לא נעשה.הפסול כמקים
 השחיטה והוי כמחתך כיגל או כמקום אחר בבהמה ?גחר
 ששחט הרוב אע״ג שנעשתכבת אחת עם השחיטה ליה לן
 בה ומיהו יש ליזהר לכתחלה שלא לעשותו והא דםכשיינן
 בשחט הרוב בגרגרת דווקא ששחט רוב חלל הקנה שבפנים
 מהגרגרת אכל אם לא שחט רוב הקנה שבפנים אעיג ששהמ'
 רוב הטבעת לא סגי שהטבעתי׳ אינם מקיפים כל הקנה'
 ןאיפשר שישחוט רוב הטבעת ועדיין יוב הקנה איני שחוטן
 חוץ מטבעת העליונה שהיא מקפת כל. הקנה ובשחיטת רוביו

 הוי גיכ רוב הקנה וכשרה :
 ע ודווקא נה ג ששחט הרוב ואחר כך הגרים אכי1 שח:^
 שליש והגרים שליש ושחט ישליש דכי נפקא חיותא

 בהגרמת שליש האמצעי •מהוא משלים לרובה נפלא פסי־ית.
 ובן תגרים שליש ושחט שליש והגרים שליש או אפי'הגרים.
 שליש ושחט שני שלישיים האחרוני׳ נוהגין לפסול רהא כ>
 נפק הייתא דהיינו בעת שחיטה החב לאחיה כולו כשחיטה״
 ואעג דמצא חצי קנה פגום והשלימ{ לרוב כש״ההכא שנעש*
 הפסול בשעת שחיטה ובהתחלתיאסרינן ליי אף על גב שאגן,
 הפסול במקום שחיטה ולא דמי לשחט שני שלישים והגרים
 שליש שכבי נגסרהכל השחיטה כשעה שהגרים \ .

 ״ד. וכל דיני הגיסה דנזכיים אינה אלא כשיידע שלא נגע.
̂א  מושט אלא כקנה למעלה לצר הרעש שאיני נפפל ש» א
 בפסיקיהו־וב אבל אם נגע בוושט בקנה לסטה לצר גיף רק ל
 בין כנפי הריאה נידון בריאה וכן בווסט בין לצר מעלה כין

 לצד מטה אם שי׳ט כל שהו חוץ לסקים שחיטה קורם גסד.
'̂  הכשר שחיטהאעיפ שגער בל שאר השחיטה במקום שחינ
 שחיטתו פסילה מפני שנקיבת מקומות הללו במשהו והרי
 נטרפה קורם גמר שחיטה ואנונוהגין להטיי'גם כהנרמוז
 למעלה בקנה בין כמיעוט קמא״בגןבמיעוט כקרא בין כק^

 בין בוושט .*
 טן עיקור כיצר כבר כתבתי בסימן י ח שאם שחי בסכץ
ה ועקר הסימנים זה אינו העיקיר הנסש' מסיני 0 ו ג  ג

 הפוסל את השחיטה שהיא נלמד מפסוק וזבחת ללאוק^'
 אלא עיקירהנמס׳ הרים שפיסל כיצר בגון שנעקרו הסימנים
 ונשמטו שניהם ססקוס ח כוח בלח* או אפילו אחד מומי
 שנשםט ונעקר ושחטו לא מבעי' נעקי ונשמט קודם שחיטד
 ןאסור שנתנכלה קורס לכן אלא אפי׳ התחל לשחימ ונתון
r ' ־  a $ i 3 השחיטה '

 !סיייה ואציל אם הכה כסכין עלהצוארכדרך שמכין בסייף
 וחחך הסימני'בבת אחת שפסולה :

 3 וכיון שצריך לשהוט בהולכה והובאיצריך להיו׳ הסכין

 יותי ארוך מתהכ הצואר ושיעיו חכמים ארכו הוא
 כמ־ייא צוארוחוץ לצואדכמלא צוארעםהעור וה מפיקת
 שאז אפשר לו לשחוט כלא דרסה עיי הולכה לכד או היבאח
 לכד דכאהת מהן סגי בדיעבד ואם אין בו כשיעור חזה ושחט
 בהולכח לכר או בהובאה לבד אז איפשר שלא דרס ושהיטתו
 פסולה אבל אם הוליך והביא אפילו שחט באיזמל או כסכין
 כל שהוא כשירה ויש מחסירין בבהמה והמנהג בגלילו׳אילו
 לפסול בבהמה אפיי הול<ך והביא אס אין בסכין כמלאצואר
 וחוץ לצואר משהי שחט דוב הסימן קורם שהוליך או הביא
 כל אויך הסכין בגין שהסכין חריף וחד מאד וחותך רוב
 הסימן קורם שיוליך או שיביא כל ארכו כשרה ובלבד שלא
 יתפס הסכין כתחלה במזיד במקום אחר רשהוט רוכ הסימן

 • קורם שיוליך או יביא רוכ הסכין ז
 X שחט שני ראשין כאחד בד\לכה או כהובאה בלכד אם
 יש בסכין :די שלשה צואיין כשיה ואם לאו פסולה
 דעיכ אחת מהן שחט בדרסה דחא לא היה לה לשחיטתה:
 שיעור אורך סכיןועכ אסי־ינן שניהם נשחטו כעניןאחר
 שבענין אחד העכיי הסכין על שתיהן וכ־ון שאחת מהן
 נשהטהבררםה ניםא שנדרסה גס השנייה אעיפ שהיה לח
 שיעור סכין לשחיטת׳ דהא חזינן כעל כיחך שדרס בשחיטה

 זו וכררסר. אחת נשחטו שניהם :
 ך שנים אוחזין כסכין ושוחטין אפיי זד, לסעלילצד הראש
 וזה למטה לצד החזה שאוחזין אותי באלכסון בשר׳ולא
 דןיישינן מתיך שזה מושך לכאן וזה מושך לכאן ודוחקייהפבלן,

 על הצואר שמא ידרוס זה על זה שיכולים להזהר בזו :
 ד! השוחט וחותך רוב הספי־קת יש מכשירין כשהיא דרך
 הולכה והובאה רש מטריפץ אפי׳ דיך הולכה והובאה
 ונוהגין להטרי' רכיון שחתך כל כך כחיז' חיישינן שמי& דרס:
 ן השיהט את העוף צריך ליזהר שיאחוז בם ־מניס יפה יפה
 שלא ישמטו מתחת אצכעיתיו שאם אינו אוהזן יפה יהיו
אה  לשמטי׳מתחת הסכין ואינו יכול לשוחטו עיי הולכה יה̂ו
 אס לא שיבא לידי דריסה וכן יש ליזהר שלא יניח האצכע על
 הסכין אלא יחזיק אותוכקתא שלא יבא לידי דריס׳ ׳ ודרסה
 פסולה בין בקנה בין בושט בין כסיעיטקמא כין בסיע־יט
 כתרא כיון שנעשית בשעת שחיטה ובמעשה שחיטה כמו'

 שנתבאר בשהייה ן
 ? חלדה כיצד צריך שיחיה הסכין מגולה למעלה בשעת
 שחיטה ולא יתנסה בשום רכר והכי אגסריה הלכתא
 •סיני וחלרה הוא מלשון חולדה כחולדה הטסונ' בחורי עפר
 וכפיס הלכך אם רבניס הסכין בין סי' לסי׳׳ושחט ליש שחט
 דמחתון כהלכתה מלמעלה למטה והזר והוציאו ושחט
 מעליוןגם כן מלמעלה למטה ליש שחט א׳ מהן מלמטה

 למעלה שחיטתו פסולה ז
 ח ולא עוד אלא אפילו הכניס הסכין החת העור או תחת
 \ צסי מסובך בצואר הבהמה אותתת מטלית הקישור
 מוארה או שטטלית מדובק בו כשעיחושחט מתחתיו זהו
 נקרא חלדה ושחיטתו פסולה אבל אם המטלית פרוש על

 *יאיה ושחט שחיטתו כשרה ומיהו לכחחלה יע*ליזהר גם
 מזה כיי שתהא הסכין סגולה סכל וכל כשעת השחיטה וכן
̂ שלא להכניס הסכין תחת הגוצה ולכך אס הנוצת י ז * י ז י ע  ב

ה "״'א לו לשחוט שלא יתכסה הסכין מהם יסרט הניצ'. כ י י  א

 כמקים יזשחיטה קידם שישחוטאע ג דאיכא צעי כ ח ׳ וכן
 בכבשים שיש להם צמר מסובך כצואריהם יתלוש אותו

 הצמר שם שלא יבא לירי חלדה :
 t ימיחמ וחש על העור שלא לעשות מ קרע גדול צריך5



V לנועז עטרת זהב הלבות שחיטה V 
 כשדההייהיא כמתה מאליה דאוקסא אחזקת איסורה יסיחו
 בדיעבד אם זרקו ס־דו ולא כדקה יכול לבודקה אחר כך ולא
 גדישינז שמא.עי ירי פירנים נתקרעה השחיטה ונעשה התכ
ן כחבה לקרוע אה ^־צמה עי פרכוס ׳ וגוהגולבדוק  שאי
 בדרך זה שתוקף אגודלו על השפוי כובע ובתוך הרחק יבלט1
 הסימנים לחוץ ואז יוכל לראות אם נשחטו רובץ גם אס עניד
 שמוטה כי אס לא יכנסו הסימנים ויחזרו לפנים $חר שהסיר
 אצבעו הר שמוטה וטריפה סיריו אץ צייך לבדיק אחר 43
 שסוטה דססכינן ארובה שאין שפוטות כסו כשאר טריפות

 אלא אם יראה שסוטה יטרוף \
 כ ואץ לבדוק הסיסנים בנוצה שיחוזב נוצה דרך הפה לראו׳
 אם נשחט הרובררוב הנראה לעינים בעינן והעזש׳כן
? לחוש שסא  סאכיל טריפות לישראל ספני שהנוצה קורעת ר
 לא שחט הרוב והנוצה קרעה והשלימה לרוב ׳ ואין צריך
 לבדוק אלא אהר שחיטת הרוב אכל לשאר ©פיקות כגון שמא
 נעקרו הםימגים לא חיישיגן דסמכינן ארוב בהמות שלא
 נעקרו כמו בשאר שמונה עשר טריפות רסםכינן ארובך, ולא

J ברקינז אחריהם 
 J ואחי שנשחטה הבהמה ונבדקה כראוי הדי היא עיסית
 בחזקת היתר ואפילו נולדה כהריעותא כגץ שבא זאב
* ו  ינטל בני סיעיה והחזירם נקובים כשיר. שאנו תולין לום׳ ה
 נקבת ולא אסרינז כמקים נקב ניקכ כיון שהוחזקה כהיתר ;

 כו p נקב בוושט אובבנימעיפ ובו כ׳

 א ניקכ הוישט כשעח שחיטה י^דס ששחט הדיכ אפיל>
 היה הנקב כנגד ב־ה שנשחט מסט ככר טריפה :

 ב מיי הקנה והוושט הלויץ זה כזה הילכך ככהס׳שצד-כון
 כסימנים אםשחםאתהקנהונקכההריאהקוד׳שש^
 את הוישט או ששח' את הוושט ונקכו בני מעיםקוריששהמ
 הקנה טריפה אף עפ שחיי הריאה תלויין בקנה וחיירסעים
>  חלויין כוושט והרי הם היו נשחטים קידם שנטיפו 00 ב
 זמן שלא נשחט ר&יםן השני גס הסימן הנשחט עוד חצי

 חיותו בו ויש טריפת לחצי חיות :

 3ו אס מותר לחתוך אבר מן הכהסה ב?וחז
 מפרכסת ובו סעיף אחד ;

 א היוצה לאכול סבהמ־• קודם סחצא נפקה מותר לחתוך
 מסנה אחר שנשסטה בעודתספדכםת ומדיחי יפה יפת
 ואולחו יפר. וחוזיומדיחו ואוכלו אחר שמתה אבל כעור חיות*
 כת אסור לאוכלו שנאמר לא תאכלי על הדם כלומר כעוד
 רמו שהוא חיותא ב1 ואחר שמתה מיתי להאכילו אפילו לעי
א אמדינן כיח שנחחך קודם שתצא נפשה הדי לגר כאבי סן י  נ
 הח• דלרידה לאובשחימה תליא ©ילחא אלא כמיתה ובן נח
 םצווהעלאבר מן החי וקס ליה מישראל הנוהט לו כלפני
 עור לא רaז מכשול זה לא אמרינן דל* מציני מידי דלישיאל
 שרי ולגוי אסור וכ ש שמותר להאכילו מבני מעי« דלא קיל
 כסיר דאחר שנשחט כלאחד כממח בייקוי^ דמיא והרל
ה ל ז ל זה תליי בחיותו ע  הבהמה עיר חיותא בהדהא חיוגוא ש
ל  גד לעיל סימן כ״ו וTa שנשחטו שנימם הרי היא כמתה ׳ כ
 ספק שאירע בשחיטה פסולה ראוקי כהםה אחזקתן שהיא
 גהמץ; איסור אבר מן החי עומדת עד שיודע ככירזד שנשחמ'

 כהוגן כמו שנתבאר נעמיס :

 בח ד«גי סםנ• חרס >מ ביד סעיפים 1
 א השוחק!

 השחיטה קודם ששחט תכה נעקר אחד סן הסימני שחיטהו
 פסולה שכיון שנשמט באותה שעה הסימן טתנדנר אילך
 ואילך ואי אפשר שתשחט בהכשר ואפילו בעוף שנעקר 9יםן
 אחד ואחר כך שחט את השני שחיטתו פסולה אבל שחט
 בעוף סימן אחד או רובו ואחר כך נשמט ונעק׳ השני שחיטתו
 כשירה י ובן בבהמה אם נעקרו הסיסגין אתר שמחט רוב
 שנים שהיטהו כשרה כיון דלא הוי כדרך שתיטה ינוהגין
 לאסור אפילו למאן דמכשירבהגרמה ככהאיגוונא שכיון
 שאירע כשחיטה אי אופשר לצמצם ושמא קודם שנשחטו
 רובן נעקרו סד, שאין כן בהגרםת שעינינו רואות אס ־נשחטו
 רובן קורם הגרמהאםלאוליכאלסטעיביה ואנו נוהג ין ,4
 להטריף כל עיקור בין כמיעוט קסא בין כמיעוט כתרא

 כץ בקנה בין בוושט ן
t והא דפסולבנעקר היינו כשנעקד כולו ולא נשתייר p 
 כה כלום אבל אס נשתייר בה אפילו כל שהו כשר
 דעדיין הסי' נמתח וחוזר ומכייא ורעא שאותו מיעוט שנשאר
 ךוא כמקום אחד שאזאמרינן נתפרק סן הלחי בנחת ואותו
 המיעויהנשאר נשאר בחבורו בחוזק הילכך הוי חיכור והזרת
 בריא ואפילו הוא כל שהוא אבל אם המיעוט בנשאר הוא
 מדולדל מעט כאן ומעט כאן שאז ניכר הדבר שנעקר ככח
 וגס ©ה שגשאר מחובר היכורו מדולדל הוא וגחלש גם כן כח
 חיבורו הוה ליה כנעקר כולי ופסול והנייםילי כשנעקד רובו
 והמיעוט סדולדל אבל אם לא נעקר אלא מיעוטו ורוכו קיים
 אף עלפי שרוב זה הנשאר הוא מדולדל מעט כאן וסעט כאן
 כשר וגם בנעקר טלו לא אסרינן אלא בשחיטה כלוכר שאין
 השחיטה מועלה בו דהכי אגמרייהילכתא אכל כשרה סיהא
 הויא וניס כחייה לעניין חלבו בכהםה או בצים בעוף שרם

 כשרים :
 P שהט אחד מהסימנים בעוף ונמצא השני שמוט ואץ
 יודע אס קוד׳ שחיטה נשמט אם לאחר שחיטה נשמט
 הדי זה פסולה ואפיז זרקו סידו בחזקת כשיות שראה הוושט
 שחוט ולא ראה אחר הקנה אם שחום אם לאו וזורקו סירו
 ואח כ מצא הגרגרת שסוטה טריפה ולא אסרי׳אחר שנחבט׳
 על הקרקע ופרכסת נעשית שסוטה דאין כפירכוקת כת ל
 להשמיט הסיסן ואוקי כהסה אחזקתה ש״יא נשחטח כראוי /
 מאמן הטבח לומ׳שכשעת שחיטה לא היהה הגרגרישסוטה
 ^עד אהד נאמן כאיסורץ וכל שכן הכא שהוא מסייע לרוב

 שרוב כחפות אינן שמישות :
 >ח נמצאהסימן השחוט שסי>* ניהגין לאסור כין תפ©
 הסמנים בי״כששחטת כץ לא תפס שאץ אנו
 גקיאין כבדיקה לבודקו אס נשמט קודם שחיטה אם לאו ן
 •ק שחט עוף כדרכו בהכשר ו&חר גמר שחיטה מצא
 טבעת סהגרגרת שלם על הסכין כשרה שעל ירי
 גלגול הגרגרת מכת הסכין כעת השחיטה נתפרק >ימ

 •טריפין 4
 ך השוחט התרנגל צריך ליזדד שירחוק רגלו בקרקע או
 יגביהו סן הקרקע שלא ינעק הרגל בקרקע ועל יחי

 הניעצה ככחו יעקור הסיסנין :

f שעריו לבתק חסימטם אחר השחיטה Q 
 ובוגיסדעים;

 א השוח' צריך לראות כשעה שחיטה קורם שיזדמנו מידו
 אם רוב הסימנים שחוטות בסקום שחיטה בלא הגרמד,
 ואס לא ראה בשעת מחיטה יבדוק אחר השחיטה ואם לא
 כדק הרי זו אסורה דבחמה בחייה בל זמן שלא נשמטה
 בחזקת איסור אבי מן החי עומדת ואינה ניתר אלא בשחיטה
 ואיה וכשרה וכל זמן שלאנחכררלנו שנשחטה שחיטה



 V לנועז עטרת והב הליבות 3י0וי ז*ם י
 יבול הסכסה לפטור עצמו כסה שניתן לו תרנגולת אחרת
 לשחיט ולכסות שזו מצור. אחרת היא ובראשונה מעיוח ל*

 יוכל לתקן הוא :
 © שחט מאה חיות או סאה עופות או ששחט חיות יעיפית
 כמקום אחר כיסוי אחת לכולן י ואסור לספר כי ן
 שחיטה לכיסוי ואס סח בנתיים דינו מבואר למעלה סימן ייט
 סעיף ד' שהט ולא כיסה אין הכיסוי מעכב את הבשר ליאסד
 בכך כאכילה שאין האכילה תלויה בכיסוי כי הכיסוי מצית

 בפני עצמה הוא ;
 י השוחט ונבלע הדם בקרקע אס רישומו ניכרחייכ

 לכסות ואם לאי פפףר מלכסות :
 *א וכן כיסהו הרוח פטור מלכסות חזר ונתגלה חייב
 לכסות ולא אמרינן הואיל ואירחיאידחישאין תווית
 דחוי אצל מצות אבל אם הוא בעצמו כיסח וחזד אודכ ונתנלה
 בין במזיד בין בשוגג או הריח נילהו פטור מלחזור ולכסוו״נ

 שככר יצא ידי חובת כיסוי :
 *ב דם שנתערב כמים לא שנא נפל הדם בתוך המים לא
 שנא נפי־י המים לתוך הרם אם יש כו מראית רם ח*5
 לכסות ואם אין בו מראית דם פפזור מלכסות ואע ג דכשנפל
 הרם לתוך הסיס כל טפהוטפה כתחילה נשתנה מראיתו
 למים ובטל ונדחה ראשון ראשון אלא שאחר כך;הרבה הדם
 ער שנתאדם הכל סכל םקויכשהלך ורכה הדס ץד שגתהפכ*
 רי־אית הסיס לרם חזר רם הראשון הבטל וניעור וחשיב רם
 ולא אמרינן קםא קמא הואיל ונדחה ידחה שאין תורת ריחו*

 אצלמצוהבגץשנהכאר:
 ע נתערב הדס ביין אדום או כדם בהמה רואין היין ודם
 הכהסה כאילו הוא סיס * ומשערינז אילי נתעי$

 בסיס כ׳^עור הזה והיה בו םראית דם הייב לכסות;
 >ך שחט עוף או חיה ושחט עליו בהמה מלמעלה פטור
 מלכסות שהרי דם בהמה למעלה ומה יכסה אבל שחט
 בהמה ואחיכ שחט עוף או חיה מלמעלה חייכ לכסות וכלבד
 שיהא עפר תיחוח מלמטה שלבסוף יבלע בו ואם אין עפר
 תיחוח מלמטה יגרמו דבל כמי שהוא ויהן עפי תיחוח • מ
 מלמטה ולמעלה וכשגוררו לא יהפכנו שלא יבא רם הלהמד*
 למעלה ואף על ^י שלמטה מפסיק דם הבהמה כין העפר ודם
 החיה לית לזכר. דהא סיף סוף יבלע הכל תוך העפר אבל
 מלמעלה כשעת כיסוי צריך שלא יפסיק שום רבד בץעפי*
 הכיסוי ופין דם החיה או העוף רהא וכסהו כהיב משמי• יכסל.
 הרם עצקי ולא יפסיק שים דבר בינו לעפר / שחט עוף אי

 חיה ואחר כך שחט עיר אהדה עליה ונתנבלה השנייה
 אם יודע שדם האחרונה כסה דם הראשון פטור עלכסוו*
 דשחיט׳שאינהרארה אינה חייכת ככיסוי אבל םהםא שאינו
 יורע אם כסה רםהשנייח את הראשונה חייכלכםוח שאין

 דרך השנייה לכסות כלהראשינה %
 טו דם הניתז ושעל הסכין אם אין שם רם אחי חייב לנירו
 ולחנו בתוך עפי• תיחיח ולכסותו אכל אם יש" שם רם
 אחר אין צריך לכסותו שאין צריך לכסות כל הדם דדמו
 אפי׳מקצת דמו משמע לפי אין צריך למצוי עד שיצא כל הדם
 !מכל מקויימתין עד שיטיף הרם טיפין טיפין שהוא דס הנפש

 שצריך לכסוח לפחות מקצת דם הנפש :
 י\ השוחט לחולה כשבת לא יכסה לא מכעיא אם אין לו
 דקי נעוץ מבעוד יום דלאאתייעשה רכיסוי ודחיעשד,
̂יסןר סקילה דשבת אלא אפילו יש לו דקי נעוץ  ולא תעשה ו
ן איכוי טילטולו אלא םררמז אפילו הכי לא י א  מבעוד יזם ש
ך לו אשי כלתו ר  יכסה שלא התירו לחולה אלא מה שהוא צי
 לא יוכל לאכול כגון שחיטה אכל הניסוי אינה כעככ מלאכול
 הכשר לפיכך לא התירו לטלטל רעפי לכסוה אפי׳ סהשדוא
 מורבנן ובלילה אם רישומו ניכר שלאננלע כקרקע יכהנו

 'ומיהו

 א השחט חיה או עוף צריך לכסות דמן ליש צדן עתה ליש
 מיומנים כידו שניואיש איש מכני ישיאל ומן הגר הגד
 {תוכם אשר יצוד ציד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו
 וכסהו בעפר וררשינןאיןלי אלא אשר יצור צורין ועומרין
 *אליהן בגון אווזין ותרנגולים מניין תיל ציר ריבוי׳ הוא מיס
 א כ מה תל יצוד למדה תורה דרך אp שלא יאכל אדם בשר
 אלא בהזמנת צירה פי׳ כאלו תוא צריך לצור אותר. בכל פעם
 כיי׳לא יאכל בשר הריר והכיסוי הוא מצוה בפני עצמה ואינו
 תלויה בשחיטה לפיכך השחיטה כשרה אפיי הזיר ולא כיסה

 אלא שעבר מצות עשה דכיסוי :
 3 וביון שהוא מצור. אחת ממצות השם יתברך צריך לכרך

 עליה קודם עשייתה כמי בשאר כל המצות ומברך באיי
 אמ ה אק״כו על כיסוי דם בעפר והטעם שםכרכין בעל הוא
 במו שנתבאר למעלה בשחיטה סימן ייט סעיף א' ׳ השוחט
 בפעםיאשון ומכסה הדם יש לו לברך שהחיינו על הכיסוי
 ^0ו על חנוך קאר כל תמצות אבל על השחיטה אין לו לכרך
aשהחיינו שהוא מןיקבדיה ואין לברך שהחיינו עלהשחר 

 שום נביא :
 % בוי ש^א כריה בפני עצמו דלא הכריעו.בו חכמים אם
 הוא מין חיה או סין בהמה או כלאים הבא מן החיה וסן
u הבהמה צריך לכסות דמו מספק אכל אין לברך ע ליו על 
 הכיםר רשםאמין בהמה הוא והר כרכה לבטלה ועיכר על
 לא השא וגו׳ הילבך טוכ שלא לברך עליו דאף אתל חיה הוא
 ביכוח אינן מעכבות ואין שוחטין הכר והכלאים כיום טוב
 דשסא יטלטל העפר כייט שלא לצורך י ט דשסא מין בהמה
 הוא ואם שחטו אין מכסין את דמו ובלילה כמוצאי יום טוב
 אם נשאר הרם שלא נבלע כאח ורישומו ניכר יכסנו כלא
 גרנה ואין יבול לקבל הדם בבלי לכסותו בלילה שאין שוחטין

 לתוך הכלי כדלעיל סימן ייא :
 ד שור הבר שקגרין בופילא ייא שהוא סין חיה וי״א שחוא
 מין בהמה והוא מרי הנ$סר בפסוק ולכך טוב הוא לכסוי
 דמו כלא כרכה או ישחיט עוף עפו ואז יוכל לכיך על הכיסוי

 י משום רם העוף וכן יעשה בטי :
 ךן כיצד הוא הכיסוי נותן עפר תיחוח למטה וןןפד היחוח
 למעלת >עפי משסע עפיתיחוח דקיקע קשה אינה
 {קראה עפר זמרלא כתיב וכסהו עפר אלא כעפר משמע
 שיהא הרם כולו עטוף בעפר ולכן צריך להזמ:ט בפהל9טח
 \ליתן עליו בידו למעלה רכיסהוכידו משסע כלואי הכיסוי
 מוטל עליו לעשותו בידים דהייט העפר הניתן למעלה אכל
 למטה אין צריך ליתנו לשם כיסוי כידים אלא אם מצא עפר
 ן/יחיח ושתט לתוכו שפיר רמי מיהו הזמנה כפה צריך דהכי
 *ןשמעבעפר עפר המזומנת לבךמדלא כתיכבעפרבשוא

 החת הבית :
 \ ומכסה בית כרמשמע לשק רכסהו ולאו דווקא כידו אלא
 הה בסכין או בכלי אמר ואםמכוה אקרא יכתיב ושחט
 וכסה במה ששהט יכסה דהיינו בסכין ולא מיעט הכתו׳ אלא
 שלא יכסה ברגלו שהלא דדך בזיון ואין לעשות המצי* דרך

t בזיון שלא יהיו םצות בזויוה עליו 
 I שחט ולא היהעפלתימוחלפ&תצמך לגרור הדם ממ9

 ולתנו כעפר תיחוח ולכסות עפר תיחוח עליו:
 Tlr שחט ולא כיסה וראהו אחר חייב לכסות שמצות כיסוי
 ייי־אכשאר כל מצות כשהשכל ישראל תייביןכה^
 ממיגנביפיסר ואזמר לןני ישראל וגומר אזהרה לכל בני
א19א שהשוחט קידם לבל אדם דכתיב ושפך את דמו i u n a x 

י &8ש&ך ימןה הלכך אם קרמו אחר.וכסה חייב ליחן  *יי^י* *
 לשוחט ?שחס זהובים שכר הברכה שביטל ממנו ואין גוכין
a י במן הזי• דמיי" דליה כיה הסרון כיס לא עכדינן ״ * 
 מליחוהייהי ואי תפס לא מפקינן מניה כשאר דיני קנסות ולא



 לבוש עטרת זהב הלמו!. כיסוי דס
 לשלג יאסי* הוי ארץ הא לא כתיב יאמר הוי עפר אלא ארץ
 אינ היק קרא לשלג יאמי השי ויצור, עליו לירד ולהיות כארץ
 ולא שהוא עצמו יהיה ארץ • ההולך במדבר או כספינה ואין
 לו עפי־ לכסית וגס אינו רוצה לשיוף טליהו או לישחק דינר

 זהב דהפסרו מרובה י״א רהיקנו לו רבנן שישהיט וימצה ד,ד6 •יי
 בבגד או כסנדל ויברך עליו וכשמגיע למקו׳'עפר יכבס הבג4,־ י

 או הסנדל עד שיצא הדם ויכסה בלא כרכה ־ אבל נ״ל שלא
 לברך כלל יא כההלה כשסםצהו בבגד דלאו כיסוי הוא כלל
 דהא אינו עפר וגם אח כ כשיכבס הבגד דהתם בבר כלה
 הדס ועיקר הם מים ואיפשר לומר שאם המים מחאדמין
 בכביסה צריך לברך כשעת כיסוי שאחר הכביסה דהא דם

x שנתערב במים אס יש בו מראית רם חייב לכסות ולברך 

:  שמנה מיני טרפות וסימכפ ובו סעיף א'

 א כתיב ובשר בשרה טריפה לא תאכלו מכאן אזהרה
 לטרפה וסתם טרפה משסעו שטרפה ארי וכיוצא בו
 וסתם חיה כשטורפת היא דורסת ברגליה ומטלה ארס ג־בין
 צפויניה והארס יורד ושורף וממית הבהמה ובן בעוף שדרס
 איתו עיף הדויס כגון הנץ וכיוצא בו שהוא נ מי ניטיר ארס
 בדריסה ועל כרחך לא איירי כשנט־פה וסתה רא״כ הוי ליה
 נבלה דמה לי נבלה שהוס' על ידי אהרים או שסהה מעצרה
 אלא סיירי שנטיפיועדיץ לא סתה ואי אפש׳לוסר דב שנטייל'
 בעלמא שהוכתה מכה כעלסא תהיה אסורה דתא כתי׳לכלכ
 תשליכון אותו ואם לא הוכתה אלא מעט לסה נשליך אותה
 לכלבים הא יכולה לההרפאות וראויה לכל דגר אלאמיירי
מ ב לכ ו  בעניין שאינה יכולה לחיוה ואינה ראויה אלאלכ
os להשמיענו דכיון שנטרפה כעניין שאינה יכולה לחיות 
 קדם ושחטה אסירה יכיון שידענו דכטי£׳ ונדרסה עד שאיגו-
 יבולה להיות אסורה אם כן הוא הדין אם אירע לה מע/־י̂*

 חולי שאינה יכולה לחיות ממנו שהוא אסורה דכי היכי דנכי
 נבלה אין חילוק בין מתה מעצמה אומתה על ידי דבר אהר
 כך אין חיליק כטייפה בין נטרפה על ידי אחרים אונטרפה
 מעצמה על ידי חולי שבכל עני? היא טיפה וזו היא ששנינף'
 כל שאין כמוה חיה טריפה סיהי כזה הפסוק לא ידענו איזה
 חולי הוא שאינה יכולה לחיות ממנו ונטיפה בו או איזה היא
 שיכלה לחיות ולא נטיפה בו אלא שבאה לנו קבלה הלכת
 למשה מסיני שבע מיני חלאי' הןשבהן היא נטיפת והשמיני
 הוא שכתוב כאן כ פירש התורה שנטרפת כו והיא הרתסת
 שאין לשון טריפה הנאסר בתורה אלא שטיפה אותה חיות
 היער כגון ארי ונסר וכיוצא בהן וכן עוף שטרף אותו עוף
c הדורס דהכי קים לן שהוא לשון טריפה והוא שקראוה 
 דרוסה חזיל ואילו השמינה חלאים הם כללים וכהן נכללו כל
 מיני טרפיס ואילו הן דרוסה י נקובה י חסרה ׳ נטולה ״
 קייועה י נפולה / פסוקה י שכורה ׳ וסימן דין חנ״ק
 נפ ^ והא לך סידורה על סדר משך גוף הבהמה מן היאש

 ולמטה •

 ׳ל n\ כבה בעעם הגולגולת ובו ב״
 סעיפים:

ע ר  א בהמה או חיה שנתרוצץ רוב עצם נולנלתה מין כ
 נכהה בץ בריכ הקיפה אע פי שהקרוא של סוה ק%י0
 טריפה שכיץ שנתרוצץ רומקיסלן שאיאי^שד הקת©
 להתקיים וסופו לינקב וגבהה נקרא מגובה הפרהת שהוא
 באדם מקום הנחת הפילין עד למטה באמצעית הרא׳ שהוא
 סומך לבין העינים אס נתרוצץ הרוב באותו שיעור טריפה #

 והקיפה

 t יש לו עפר מוכן לכסות בו צואה יובל לכסות בו גם
 הרס אפילו בשנת ;

 ק השוחט ואיט צריך לאכול אלא צייך לרם אפיה חייב
 לכסותו רלאו באכילה חלה רחמנא אלא בשפיכות ד6
 והא שפך אלא כיצד יעשה טהר או סעקי־ו רנוןירה ועקירה

 אינה שחיטה כלל דכנכלה גמורה היא ואץ צריך.עסו׳ י
 יח ולא עוד אלא אפי׳שחט שחיטת שנקראת שחיטה א־יא
 שאסור לאבלה מצר. אחי כגון שנמצאת טי־יפה פטור
 ג כ מלכסות שלא תייבה התורה אלא שחיטה ר,ראוי'לאכ«ל,ץ
 דכתיב אשר יאכל ושפך את דמו וכסהו הילכך השיחט את

 מטריפה או השוחט ונתנבלהכידו פטור מלכסות :
 *ט. לפיכך צריך לכדוק הסימנים והמכין קידם.הכיסוי
 שלא יבא לידי ביכה לבטלה דשסאלאשחטיפה :
 כ וכן השוחט ח ה לא יכסה עד שיבדוק א־ הריאישיינון
 כבדיקת הריאה כמוכבהמה ואס;מצאה" טייפר, לא
 יכסה ואם נמצא ספק טריפה מכישה כלאכיכה״וכןבלסרן
 ןןאסרינן מספק כגון נמצא סכין פגום והיישיגן שמא כעור

 גפגם וכה ג מכסה כלא כרכר. ;
 כא השוחט חיה או עיף ולא יצא מהם רם םותרץ דכיסוי

 אינו מעכבת *
 כב הרש שוטה וקטן שכל מעשיהן םקולקלי׳אסאץ
 אחריי רואץ אותן אץ אחרים חייבים לכסותו דהוי
 כודאי נבלה ואינה ראייה לאכילה ואס אחריי עמדו על גבן
 ורואין ששחטו כיאוי חייבים לכסותו אפילו שהטו הם עצסן

 ובלא כרכה דהא מ ס שחיטה ראויה היא : .
 £3 מי שאין לו עפר לכסות לא ישחוט ער שיהיה לו עפיר
 לכסוי וסתם עפר היא םצמחת זרעים הגזרעים בתוכו
 לפיכך אזיל כל דכר הסצסיה זרעים^נזיעים כתוכו
 הוא בכלל עפרדקרא וסכםין בו אע״פ שאיט נקרא עפר בפי
 הכריות נכייל הוא בעפר דק-א ואם אינו םצסית זרעי׳ הנזרעי

 כתוכו אף עלפי שכשסשיסייצסתיס בתימ הוא סגדלם כגון
 ארץ עפר סליהה של מדבר ציה ושסםר. אף על פי שהיא
י הבריות אץ סבסץ בה שאינה בכלל עפר פ  נקראת עפר ב
 ך>ךא ודבר שאינו נקראת עפר כפי הכריות אלאשמציט
 בכתוב שהחשיבו לקרותו עפר ואינו בכלל עפר סתם כגון
 והב שחוק דכתיב ועפרות זהב לו או עפר שריפי. דכת 'ולקחו
 לטמא סעפר שריפתרחיטאת אףיעל פי שאינס מצמיחים
 זרעים הנזרעייבתוכן מכסין בם טון שנקראו עפי, לפיכך
י' לכותשן  מכסץ כזבל דק וחול הדק מאד ער שאץ תייצר צי
 כלל ובסיד ובחרסייוהואגיבסץ סירולכנתכתושן ומגיפת
 חבית של חרס שנכתסה וכשחיקת אבנים ובשחיקה ח־־סים
 ובזהב שחיק ובנעורת שלושתן דקר, ובנסורת שלחרשים
 ןךואשמ;ירים. הנגרים במגירה וקוצצים בה עצים והיא
 פשית נסורת רקה כעפר ובאיכלים או בגדים שרופים עד
 שנעשה אפי ובש־חוי והם פחמים כתושים או פיח הכבשן
 ובנחל ובנקית הפסילים והוא םה שסנקרין סן הסיחים
 בכ*4 א^ נקראים כיסוי אכל אם כפה עליו כלי או כסהו
 באבנים אין זה כיסוי רהא בעפר כתיב לפיכך אץ סכסין
 בזבל הגס וכחיל הגם שהיוצר צריילכותשן ולא כקמח וסובין
 ומורםן ולא במיני מתכות שחוקין חוץ מבזהכ שחוק והי של*
 גשרפו אגל אם נשרפו חזרו לעפרן ימצמיחין זרעים הילכך

 מכסן בהן ״
" אץ מבםץ בכל דבר שישבו לחלוחית מים בנון » 
 . מתוגהא שהיא ארץ ליחה ואינה ראויה להזריע שאינה
 געשית עפר ואם בא.לכותשה היא סתדבקת ונגכלח כטיט
 זאינהמתפרדתכעפר לא סיקרי עפי אלא עיר רק שנפרד
 שראוי לסטת כדכתיב אס יוכל איש לםנות את עפר /
 ונתיב ט? מנה עפר וגו׳, אץ מכסץ כשלג אעיג וכתיב גי
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 שיתבאר דינו בסימן שאחר זה בעו*ח :

 לב דין מכתבהוט השדרה ובו זיםעיפיס י

 א הוט השדרה יוצא מן חמוח ונמשך על פני כל השדרה
 עד סוף הזנב ועור אחד מקיפו ובו תלויה הטריפות שאם
 נפסק אותו העור המקיף סביב החוט של המוח ביוב הקיפו
 טריפה אלפ שכל המוה קיים ואם לא נפסק הרוב של העור

 אלפ שנפסק כל המוח שבפנים כשר ;
 כ נסדק העור לאורכי זק אס נשברה השררה ולא נפסק

 החוט כשרה :
 X נתמעך המות שבתוך החוט ונתנדנד או נחסר קצת •ז
 המוח ונתרוקז תיך העו' ועורו קיים הרי זה כשרה :
 ד אבלאםנהקלקל המוהבהוך העור כ כ עד שנימוח
 ונשפך כסייאו אפיי כדו3נ שנמס מפני האש עד שימצא
 אלו היה מעמידו בידו היה המעט מוה היוצ׳שוזק ליז$שוהח
 ולאחיה יכיל לעמוד טריפת שהולך ומתנונע ועתיד העור
 לינקב וכ? א עיפ שלא נתרכך ונמס מבפנים אלא שהוא עב
 וכבד ואם מעמידיז אותו איני יכיל לעמוד מפני כבדו טייפה

 שדבר זת אינו בא אלא מתיך חילי ועתי' העור לינקכ :
 ה וטרפות החוט הנזכרים הוא משוס שההוט הזה הוא
 קושר ומקיים כל החוליות שכשדרת ומעמיד בניין כל
 הנוף אם נתקלקל החיט הזה אין הגיף יכול להתקיים הלכך
psnfl איןהטייפוה הללו מטריפין הבהמה אלא עד פי 
 השלישית וער בכלל כמו שיתבאר שעד שם קיום חשדרח
 תלוי בחוט ומשם ואילך תשש כח החוט ואין הבהמה מתח
 בפסיקת וקקול החיט שם מפני שמשם יאילך אינח צריכה
 לקיים השדרה עיי התוט ההוא מפני שהיריכים מעמידים
 שדרתו ופירוש פרשה השלישית הוא זה ק|ן משסגיע החוט
 ער היריבים מחפצל פיצול אחר לצד ימי) תוך עצם אחר
 ופיצול אחר לצר שמאל תוך עצם אחר ואמצעותו יורד ביוש׳
 דרך השדרה עד למטה כננד הזנב ולאחר שיורד בשלשה
 אצבעות מתפצל עוד שני פיצולין אחד למין ואחד לשמאל

 וכן הרכה מקומות עד שיכלה ומעתה כל מקום שיפסיק או ׳
 ימוחמתחלת יציאתו מן המוח שהוא מסוף הפיצ׳ילין ולמטה
 עד התחלת הפיצול השלישי ועד בכלל היא טריפה ומשם
 ואילך היא כשירה ואס נפסקו אחד משני הפיצולין הראשיני'
 או השניים הרי הם כחוט השדרה עצמה וטריפה אכל אם
 נפסקו חוטי פיצול השלישי בשיה ׳ וכעוף הוי םייפות החיט
 עד כין האנפיים הוא כתחלת המקום שהאגפיים מחוברים בו
 בנוף ויש מטריפיןבעוף עד מקום כלות שכיבת העצם
 המחיבר לנוף והכי נהוג אם לא בהפסד מתכת חוליאאחח
 שנעקרה טההיט אפיי היא מהחוליות שהם למטה מהכםלים
 שאין שם צלעותטייפה שכיון שנעקרה חילי׳אחת נתקלקל

 בניין הגוף ואין הבהמה יבולה לחיות :
 ן בהמה שהכו אותה על השדרה לאורכה במקל והלך
 המקל על פני כל אורך השדרה כשרה ולא היישינן
 שמא נפסק החוט ואס לא הגיע המקל על פני כל אורך
 השדרת או שיש כמקל קשרים חוששין לפ&יקת החו׳ שראש
 המקול כמקים שכלה וכן במקום הקשרים מכה בכח ופיסק
 החוט וכן אס הכה לרוהכ השדרה במקל חיששין שמא נפסק

 החו׳וצריבהבדיקהעלפניכלהשררה :
 t בהמה שגוררת רגליה וה״ה עוף אין חיששין שט׳ נפסק
 חוט השררה דהוי מלתא דלא שכיח אלא תולין אותה

y בחולי שקורון שגרונה שהוא כאב היריבים וה ס שלא נוד 
 שנפלה אבל אם נודע שנפלה חיישי' שמא עם גפילת נפס ק
 הודט שהוא מצוי בנפילה לפסוק החיט ולכך גיירה רגליח

 וצריכה שהייה וכדיקה כש מיועאר לק«ןהי£?גח ;
 <*J דין

 והקיפה הוא הרוחכ שכיןהעינים ושכנגדביןהעינים עד
 למעלה לצר הראש כל *ורך הגובה אם נתרוצץ רוב אורך
a הגבוה או רוב אותו היחכ טייפהורוב הרוחב הוא 
 יזיעוך יותיגדול סחב הגיבה אבל אם נתרוצץהעצם
 $ םאמצעית הראש ולמטה לצד החוטם והפה לא נטיפת בכך
 דלא סיקרי שס גולגולת שאי ן שם ולמטה מות ואין טריפות

 זת אלא משום שינקכ תםוח :
 2 ואס נפהתה הגלגולתותסר םסנו כסלע והוא שליש
 טפח טריפת אע ג דלא ניקכ הקרום של םוח םטעםא
 דלעיל שסוף הקרום לינקכ ופחות םכסלע כשירה ואם ניקב
 הגולגול. 1 נקבים הרבה שיש בהן חסרון אס יש בנקבי' כולם
 כסלע כלי צייוף השלם שביניהם טייפה בריא כשיש בשלם
 שכין נקב לנקב כסלא נקב אז אינו נטרף אלא כשיש בנקצי'
 עצםו כסלע אבל אם אין השלם שבין נקכ לנקב כסלא נקכ
 גם השלם נירון כנקוב והשלם םצטרף לכםלע וטייפ׳ ובעוף
 שדרכו לשוט תמיד, בסים כגון אווזות וכר אווזות שקורין
 עגטין בליא וכיוצא בהו אפיי לא גיקכ עצם הגולגולת שלהן
 אלא כל שהוא טריפה הואיל וקרומן רך ובגיקכ העצם הוי
 באלו ניקב הקרום אבל עוף של יבשה אינו נטרף בנקיבת
 העצם אלא אם נשכה חולדה על ראשו או נגפה באבן או
 בר א ונקב חעצם ולא ידעינן אם גיקב גס הקמם או לא
 מניח ירו בצד הנקב ונועץ אצבעו שם או מכניס ידו לתוך
 איה ודוחק כלפי מעלה אם יוציא ומבצבץ המוח דרך הנקב
 בידוע שניקכ הקרום וטריפה ואם לאו כשדה ואנו אין בקיאין
 בבדיקה זו לכך ישלד-טיוף כל עוף שניקב עצם גולגלתו

 אפילו עיף ריבשת י

 ל^ ח נקיבת הפוה וקחמץ ומדי סעיפים ״

 א המוח יש לו שני קרומים זה על גב זה ניקב התהתון
 טריפה אכל אם ניקב העליון לכדו כשרה ויש מטריפין
 גם בניקכ העליון לבר והכי נהוג אס לא במקו׳הפסר מרובה
 2 המוח עצמו שגירקבמעטממטאו נהםעך והקרוס
 קיים כשרה אבל אם נימוח כמים כתוך דקרום ונשפך
 ©ראשו לסופו וססופו לראשו או אפיי לא נימות כיכ אלא
 שנתחנך ונימם כדונג ספני האש כיו; שהגי׳ להפסק וריקבון
 כזה וראי עתיר הקרום להנקכ ולא יוכל להתקיים וטריפת
 ואם נמצאו מים בתוך הקרום ונחסר מהמות כשיעור המים
 אםהמוה מקיף המים בכל צד שאינם מגולין כלל אפילו
 לקרום כשרה דהדרא בריא אבל אם אין המוח מקיף המיס
 •כל צד טריפה שלא יו?ל להרפא והולך וםתנונ׳ עד ^שינקכ
 *קרום וכן אפי׳ אם היו המים מונחים כתוך שלפוחי׳ קטנה
 אינו כשר אלא עד שיקיף המות את השלפוחי' מכל צד ואם
 &5ו טריפה ואפי'אס נמצא השלפוחותמונחת בין הקרום

 וגולגולת טריפה ביון שאין מוח Tpo איי״י •
 * אם נמצא תולעת בקרום של מוח ורמוחקיים ואין
 בקיו' התחתון לארושם ולא ריעות׳כגון קורט דם כשרה
ד חוטמי כא לשם והא לא גיק׳ המוח מיהו מן הרין הייט י י  י
 *דיכין לכדוק הקרום רשמא ניקב ועכשיו אין אנו בקיאין
 *כייקתיםטרפינן מםפקוהמאם נםציהוךהקדיר׳שלעצם
ייז מאין כאן אלא ספק אהד שמא ניקב הקרום שםאלא 0^ 
 *^ןאזלינן לחיסיא אבל אם נמצא הוץ לקדירה כגון
 נחיטיבהיי ספק ספקא שמא לא הגיע לעולם אל המוח ואתיל
 ל*ח שמא לא ניקכ הקרום אזלינן לקולא וכשירה :
 ך עצם עי״׳עומ מונת בתוכו יש בו חלל גרולכמוקדייה

מ על 5יה כלפי הצואי כמו שני פולין וכל מה שיש. י  י
 $המוחכהיך י^רייה עדהפזלין ופולין ככלל נירו? כמיח
 *קיבת קי#ו כמשהו ומשם ואילך נירון בחוט השררה



 ־״*י למי» ו u>«׳3 הלבות סח» ו4 ׳*••׳
 דבמחטשנמצ' בעזבי בית הטסות לאאסדינןעד דאיגא
 קורט רם וושט שאני שמתוך שאיכלין ומשקין שוטפים
 ועוברים שם הדיר חוששין ש0א הס העבירו אה הדס אכל
 בכ״ההכיסות דאוכלין ומשקין מינה נייחי שם *םאיחא
 דמחייס הוד. קורט דם הוד. משתכח כיח ודווקא שנמצא הקוץ
 ר-חיב בוושט אבל אם נמצא לארכי או לרחכו ואיני החוג
 בעירו כשי׳ אס אין עליו קורט דם מבהס שדרך הבהמות
 המעז׳ לאכול קוצים ונשתייר כד מונח בוושט שלא הבליעו;
 * הושט והקנה דרכן להיות מ\זוברין זה לזה ואם נפרדו

 ונתדלדלו זה מזה כרוב שיעור אויכן טריפה ;
 >א הזושטכעוף למטה מתרחב והולך ער שנעשה ככים
 שבו המאכלמתקבץ וסשם יורד לקורקבן ואותו הכיס
 נקרא זפק ואם ניקב כשי אכי1 אס ניטל טריפה ואפי׳ נשתייר
 בוכדישיוכל המאכל לעכוימן הוושט אל הקורקבן טריפה
 וגגו של זפק נידה כיושבולאשוד כנקב כל שהו ו<.י,הו גגו כל
 שימתח ע0 ה־ועט כשיאריך העיף צואת ונקר גגו ספני שהד
 מיצר והולך כלפי הוושט ומנסה את הזפק ככסוי שעל
 הקרירה שהוא כגג וכן אם ניקב הכשר שכין הזפק לקורקבן
 טריפה * אותן אווזות שאוכסין וכלעיטין לעשות מהן שומן
 יש לבדוק הוושט אם הוא נקוב שעל ירי לעיטות האימם
 כצר הוא לינקכ ומצוי יותר מסרבת הריאה ל
 לפיכך יש לבדוק אחריו ויש סקילין להתיר אפיי נקוב בעור
 הפנימי ואין שם קורט דם סבחח דהא ק*ל ניקכ זה בלא זה
 כשר ויש להחמיר וכתב מורי מהרמא״יזל מתר טוב היה
 שלא לבדוק כלל ולסמוך אדובא מלבדוק ולהקל במקו©

 דאיכא דיעותא עכ ל :

 לן* ד״ן מכת הגרנדת ובו יי :

 א הגרגרת הוא חלול מתוכו ועירו עב מלמעלה ישלמטת
 לצד רצואר אינו אלא קרום רק ואם נפסק דוב חללה
 כמקים הראוי לשחיט או למעלה לצר הראש אפילו שיי*
 במקום שחיטה טריפה אכל אם לא נפסק ריב הללה אף על
 פי שהוא רוב הקיפה אם הציף עסו עובי העזר כשירה «
 ב ואם ניקכ נקב מפולש אפי׳ יש בו חסרון כבהמה כל
 זמן שאין בנקב כאיסור כשרה ואם חסרהבאיסוו•
 טריפה יבעיף הכל לפי קטנו ואם ניקבה נקב ארוך שיש©׳
 חסרון כגון שנטלה ממנו רצועה קטנה לארכה משערין א©
 היושעגלין אותה הרצועה הוד. כיוחכ עגול איסור טריפה

 •יאםלאוכשיה :
 ג ואם ניקכה סביב הקיפה נקבים דקים סמוכים זה אצל
 זה כנקבי הנפה ואין כהן חסרון ואק כין נקב לנקב כמל*
 נקב אז אפילו השלם שביניהם נחשב כנקוב ומצטרף לרובן
 שאם השלם שבין הנקבי והנקבים יחד הוו כנגד רוב חללה
 טריפ'אכל אם יש בין נקב לנקב שלם כמלא נקכ אין מה
 שכיניה מצטיף אלא הגקבייבלכד הוא שמצטרפי' לכשיעור

 ודוקא סביב הקיפה אבל אם הנקבים לאורכה הזי דינא כג» •
 נסדקילאורכה דלקמן דלא גרע מפסיקת הגרגרה וחני סיא
 כשאין כנקכי׳חסרון אבל אם יש בהם הסרק בין הם לארכה
 בין הם סביב הקיפה אם הם סמוכים זה לזה שאין ביןנקכ
 לנקב כמלא נקב אז גם השלם שביניהם מצטרף לכאיםור :
 ד וכעוף דחיותג מוע9ן אין שיעורו כאיסר אלא הותך מקו'
 המנזקכ ומשימה על פי חלל הקנה אס ישכאותת
 חתיכה לכסות רוב של חלל הקנה הנקוב ממנה ע>1 משל•
 שכין הנקבים טריפה ואם לאו כשיר. ועכשיו ש*יןאנו
 •בקיאין כרוהב איסור כסה הראנו משערינן הכל כרוחב
 חלל הקנה וגס נבהמר, אנו משערץ כן שאם הנקבים *

 שכיניה

j דין אם ניטל הלחי וככה בוושט ומי״א f r 
 סעיפים :

 £ אסרו הכסי הרופאים וכן הסכיסו חכמינו זיל שהלחי
 העליון נברא בבעלי חיים לכסות פי הקנה שלאתכנס
 בו נשיסת הרוה הקרה פתאום לריאה ויקיר אוהד. ויסות ההי
 8תאום אם יכנס לריאה הילכך כשניטל לתי העלית טריפה

J שלא תוכל לתיות עוד 
 3 אכל לחי התחתון שניטל כשר והואשיבולה לחיות עיי

 המראה והלעטה ואס לאו טריפה שלא תוכל לתיותאוד
 ואין הילוק כין כהסהלעיף :

 J משט ותורכ״ן הוושט שניקבו ככל שהוא טריפה :
 ך שני עירות יש לו לזושט זה על זה ניקכ זה כלא זה כשר
 נקבי שניהם אפי זה שלא כננד זה טייפישכיון שאוכלת
 בו וצועקת בו נמשכות העזרות אילך ואילך וסזדמנים לפעמי'
 שהנקבים עיסדים םכוונים זה כננר זה והוי כניקכו זה כנגד
 זה וטריפה והני מילי דווקא כשתנקכיימחח אהה שאז איפש*
 דסתימי אהדדי אבל כשח משתי תחוח א׳ איפשר כשום
 פנים דמתרמי אהדדי וכשרה זמיהוא כשניקכ הפנימי ובהיצון
 איזאנורואיןשניקבדדישינן שמא גם ההיצון ניקב ואין לו
 בדיקה מבחוץ שכיון שהוא אדום אין נקכ כל שחוא ניבי מ
 וטייפה מספק במו שיתבאר כסמוך אכל כשניקב החיצון
 בידק-ןהפניס׳ ואם אין בו נקב כשרואם נקבו ונתרפא ועלה
 בו קיוס ונס ־.ס אינו סתימה וטריפה דקרום שעלה מחמת
t מכה במקום שנקכ פיסל מ אינו מתקיים רהזור רנקכ 
 ה וקי־ומין אילו דרכן להיוח החיצון אדום והפנימי לכן
 יאםנתח־יפושהחיצון לכן והפניסי אדום או שניהם
 לבנים או שניהם אדומים טריפהשאין זר, בא אלאסחסת
 •כה וחולי ועת#־ם הם לינקכ ואינו רומה לניקב נקב כל
 שהוא שהאחד םגיןעל חבירו דשאני הבא שר.אהדכול>

 נלקה וכיק שכולו לקוי אין כח בחבית להגין עליו :
 t וכיון שעוד החיצון אדום »ין בריקה לוושט בחוץ בין
 לעניין נקב כיז לענית דתםה שיתבאר לקמן סימן נ ז מפני

 י»ין נקכ סשהו נ*כי כדבי אדום :
 t וכןדמ^ם הוא אדום ואינו ניבי מפני אדמדומית העוף
 וכיצד יעשה אם הוא •עוף רש בו חשש דייסה נגץ
 שיאינו ההול יורף אחריו יאק אנו יודע ־ן אם ריסה אם לא
 אעיג שאינו מלוכלך בדם או שצואת סליכלך בדם אע ג שלא
 ראינו חתול תדף אחריו ויש בו חשש נקב בודק הקנה כחוץ
 זשחטוואח״ב מהפך הושט ובודק מבפנים שעור הפנימי הוא
 לבן חך •ונקב וארם ניכייס מ ואס ימצא כונקכ ח־ישינן
 שמא נס החיצון ניקכ כדלעיל וכיש אם ימצא כפנים קורט
 רם שהוא סייארסשנדרסה דררהארסריךשני העירות
 וטריפ, ואם לאו כשרה ולא חיישינן שמא ידרס בחיצח ועדיין
 לא •רד הארס וסופו ירד וינקוב שעוי הסיסני' קשת הוא לגכי
 דריסה וכיון שלא ירד מיד שזב לא ירד וגם לא היישינן שמא
 •רד וגגע בעור הפנימי כצד שהוי רבוק^חיצון יטסיזיך הקיו*
 לבן חך אם היח מתאדם כלל בחק היה ניכר בצד הפניסי ?
 ft והני כילי כעיף אבל אם הוא בהמה אין לו תקנת שאי
 איפשי לשוחטה ולהופכה אה- כך ולבודקה דשםא
 במקום ארס ינקב שחט וטריפה ומיהו כזמן הזה ראיי לאסור
 כל v ף הבא לפנינו וצואת מלוכלך הלבה בדם או שהוא ספק
 .גדיס*אני שאין אנו בקיאין בבדיקה הוושט וכן נוהגין עיין

 לקמן סימן ניז גכ׳ דרוסה :
 & קק שנמצא בוושט כפנים תחוב תוך העור חיישינן
 שמא היה ניקב תושט ועלה מ קרום כמקים הנקב
 *אינו נר •ה ואפילו עלידי בדיקהאי איפשר לעמוד עליו
 &»רי*ת ־א»י׳ אין שם >ןורט רם טריפת ׳ ואף על גכ



 הלומת םהםמ!/.•-* יב
 לה לריאה ובשהבהמ׳תלויה ברגליה וכני מיעיה כלפי הטבח
 שאז ימין הבהמה כגגד ימין דטכח ושמאל הבהמה כנגד
 שסאל הטבח יש לה שלשה אינית ליג׳ ין ומנים לשמאי״ שכן
 דרך הטבחים לתלותה ואם דעה אדם תולה אוחד. בידיה או
 היה אוחזה בידו בגיגרת יפני הריאה כנגד פניו הוד. א פכא
 לימין האדם שהוא שמאל הבהמה שנים ולשמאלו שיישת ויש
 לה עור אינא קטנה אחת לצד ימין ונקראת עינונותא תרדא
 ואין דרכה להיות עומדת בסדר האונות אלאמיוחקת מהם
 לצד פנים כךהואצוריתהריאה ואם נשתנית מצורההזאי־ז
 טריפה י כיצד חסר אתת מהאונות מהימין או מהשמאי* או
 נתתלפו צוית האונות רתהתונה לעליונה או איפכא או שהיו
 שנים מימין ושלשה משמאל טייפה ועור יש שינר שמטריפה
 והוא שצורת האונות שבצד ימין אינן דומות לשל שמאל ואם
 נתחלף צורתן טריפה יכן כשאונא האמצעית של ימין גדולה
 מהתחתונה ט1ייפה יכן אם אינא עליונה של שמאל גדולת
 מאונא עליונה של סין טריפה יכן אם האומה של ימין גדולח
 משל שמאל כלזהמיקדיהליףוטייפה ׳ ובענוטת׳ חוךרא
 באילו האדצות אנו נוהגין להטייף הכל בין הסרה כין נמצאו
 שנים כין שינתה מקומת במי שיתבאר ואס נחלקה לשנים
 ונשאר למטה מחיכי כעובי אצם* אף על פי שיש שם סרק
ת ל ו ד ג ה ׳ ח  כשרה ואם'האחד הפוך וחשני אינו הפוך הולכיז א
 שכהן אם אותה הגדולה אינו הפוך כשירה ׳ דרך העעינית'
 להיות עגולה כווורר ודקה בוורד ואדים' בוורד שלבך נקראה
 עיגוניתא רוורדא ואם נשתנית צורתה כגון שהיא איוכה
 ומשוכה וחתרה כאונא ולא עגולה או שהיתה גדולה הרכה
 כאונא הסמוכה לאימה או קט;ר. הרכה פחות מטיפא דאס»ו
 אחר הנפיחה בכל אילו נוהגין להטריף וכן אם שינ ׳.׳מקימה
a שריכה להיות עומדת נגר החריץ של חיתיכי האימה יאם 
 עומדת למטה מזה המקים או שעמדה כצד שמאל אפיי כננד
 'היתוכי ראונא נוהגיןלתטייף ודרך להיות יה כיס שמינחת
 בתוכו ואם לא נמצא לה כיס או שהיה לה שני כיסיז אי שיש
 להניס ןאינהמינחת בתוכה שכשמניחים אותה כתי: ה
 חוזרת ויוצאת סמנו ואיני נשאר כתוכו כשיבחין איתר וכן
 אם נסייך לפיס הבל נוהגין להטתף כאלו הא-צות • יים
 חסר מקצת הוורדא יש בודקין גאונות או באימה שכצך
 שמאל ואם נמצא שם החתירה החסור' מכשירין כי כז נמצא
 לפעמים כגדיים וטלאים *כן יש מכשירין אם יש לה הואר
 ורד בשורש שלה כעוכי אצבע אף על פי שאין לה הואר וורד
 בראשה רק שלא תהא הפיכה ולא ׳העייתמקימה וכל אילו

 הדברים יש לתקל מאחר שרבים מכשירין בכל עגין ז
 X ניתוםפו האונויכמנינם כגון שתיו ארב ע בימין אי שלשת
 סשסאל אם התוספות עומד כםדי שאי האונות ממש
 כעדה ובלבד ש־VעSם לא יהיו האוסמ שבצר שםאל יותר
 מבצר ימין אכל אם היתרה עוסרת שלא כסת* שאי האינות
 אם היא בצד חוץ כנגר מצלעות טתפוזואםהיא כצד ?נים
 כנגד הלב יש אומרים שהיא כשירה ויש אומדים שהייטייפח
 ואם היא עומדת בסדר האונות אלא כשני$חין אותה נוטר,
 לאחת מן הצדדים אז אם היא ניטה לצד פנים יאפילי נראת
 לה בליטה לצד פנים כשירה לכולי עלסא יאם היא ניטה לצד
 חוץ טריפה • והוא שיש לה כמין ג־ייט* לצד חרן שהוא
 כטרפא דאסא אף על פישהוא משולשת כדרי ראוני אבל *0
 אין לה בליטה לצד חוץ כטרפ׳ראסא ^א שנתעקםה והולכת
 למעלה כשרה כיון שהיא םושישת במקים הכשר אונות *
ל יתרת שהיא בצד פנים וכן ניהגין כאילו מ סתיריז ג י  ו
0  הארצות ויש להקל ושיעויהיתיתשמטייפין בחוץ הוא א
 היא גדולה כמו עלה של הדם אחי ***** י׳ייאה טריפה ואס
 לאו שאינה גדילה כטיפא דאסא אחר נפיחה כשירה ׳ אינןן
 מיש כת סדקים כאילו היא הלוקה לשנים מצטרף להכסיף

 מי!

 ^ לבוש vrfov זה3
 שביניהם חופה רוב הלל פי הקנה טריפה וכן ב נקיבת נקב

 אתך סשערין חסרון הרצועה גס כן בשיעור זח :
 ה אם נפתתהגרגי־ת כמו דלת שלא ניטל הפחת אלא חלוי
 ועוסר וזקוף שס כדלת על פי הארובה אם הפחת הוא
 כאיסור מצומצם כשירה ואם הוא גדול כדי שיכניס ויצא כו
 איסור טריפה ההיתרמכאיסך שכיון שהדלת סותם הנקב

 אינו מטייף בבאיסיד מצומצם אלא ביותר מעט :
 ו ואס ניקכה נקב מפולש משני צדדיה אף עיל שאין בנקכ
 אלא כרי שיכניס בו איסור לרחט דהיינו רוחכ הנקב
 כעיכי איסור טרפה שכיון שניקבה משניצדדין נטרף

 כשיעור קטן כזה :
 ז נסדקה לאורכה ולא;שתייר ממנה שלם כלום טריפת
 ואם נשאר ממנה כל שהוא למעלה ולמטה בשיח ספני

 שבלסהשהצואר נמשך הסדק סוגר והולך וםתדבק וחוזר -
 ומתרפא וכשיור של מעלת לצד הראש אין חילוק כין אס הוא
 כמקום שחיטה אם לאורכיון רשם דינו כסו כמקום שחיטה
 עצמה שאינו נפסל אלא בפסיק׳ הרוב גם ר*א מסייע להכשיר

 כנשתיייסשהו:
̂זה צייך שיהא כסקויהיאוי לשחיטה  ח אבל השיוי שלס
̂לך גם הגרגרת  דאילו במקום שאיטראוי לשחיטה יא
 גיהן כריאה ליאםר בנקיכת משהו ואם נסדק ער שם למטה

 גל שתוא טריפה :
 0 ניגרת שנסצא פסיקת ואינו יודע אם סחיים נפסקת
 ־ ואם לאחר שחיטה אסתואםסוךלסקום שנשחט
 שאיפשי שנעשית בשעתשח־טה שהתחיל לשח־ט בכאן
 ונמתח ונשמט הקנה מן הסכין ושחט כםקום אחי תלינן
 ל, לא לומי כשעת שחיטה נפסקה ונשחטה כבי מקומות
 וכשרה רכל בהמה שנשחטה בחזקת היתר עומדת עד שיודע
u לך כמה נטרפה ואם הוא כמקום שאיא שנעשה כתוך 
 השחיטה כנון שמותחין אה הקנה ולא מתרמי כננד חתך
 העור או שיש היכר שלא נעשה בםכיז אלא כחתך עץ או קנה
 או פיסקה במקום אחר ורואה אס הם שויס.כשר־ רכמו שזה
 נעשה אחר השחיטה גם הראשון נעשה אחר שחיטה ואם

 אינם שרם טריפה דוודאי הראשון געשה קודם שחיטה כיון •
 שלאיתרמה זה לזה וכשמדמין אין מרםין אלא מהוליא
 לחוליא וםכר חוליא לברחוליא ולאמתוליא לכר תוליא ולא
 מבי חיליא לחולייוחוליא תוא חצי טבעת שכלפי החוץ ששם
 הטבעת הוא עב וחצי האח׳ כמקים שהטבעת מתחיל לתיות
 דק ולמטה נקרא בר חוליא וכן העור שבין טבעת לטבעת
 נקראת ברחוליא לעניין שמדמין מן העור לעור אחרת ולא
 מן העור לטבעת ולא מטבעת לעור ועכשיו איןאנוכקיאין
 ככייקיויש להעדיף בכל ענין וכל א־*ו הרינין מקיבת וחסרון
 הגרגרת הם דווקא כשידוע שהם מחמת חולי אבל אם נעשה
 מחמת קוץ או מחט יש לני לחוש שמא ניקב גם הוושט ואין

 אנו כקיאין בבדיקת הוושט ויק להטריף י
 • הקנה בסופו משנכנס תחתהחזת מתפצל ומשם יפדר
 והנה לשלשה ראשים האחד ניטה ללב והאחד לכבד
 והאחד לריאה ישלסתן נקובתן במשהו מיהו בקנה הי*כ
 שהוא השומן שיורד ויין ערוגות הריאה ללב רנילין להיית
 לנקבים קטנים דקים ותיינו רביתייתו ולא סוקרו נקכיג*

 וכשרה ״

ד מ ל  לה ד״ן טריפות חדאד,(אונותיה ו
 סעיפים :

 א . ריאה שניקבה טריפת ספני שרוח יוצא דרך שפ ואינה
 יטלה לחיות:

 3 יי״* לך צויתה ואחד כך נפרש טריפתה המסה אונו יש
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 שנגהו הריאה משוידכהיי הבהמה הריאה נפוחה י *ש אוסיים
 דבגדיים וטלאים אין להטריף אס לא נמצא חיתוכי אונות
 אןי׳בלא היכ׳וסדק בללרהכי רביתייחו ואורחייהו הבקטנוהת

 לית להי וכשורילין גריליין האונות בהרייהו:
 > כל הדינים הללו שכריאח אינם אסורים אלא בכההת •
 וחיה אכל כעוף אין חסר רתור פוסל בו שלא נאסר בו

 מניין ידוע ;

 לן כפה מ*נ« טרפות בריאה ובו«'ז
 סעיפים •

 א הריאה יש לה שני קרוםין ניקב זה בלא זה כשרת %
 'ואם ניקבו שניהם אם הנקבים זה כנגד זה טריפה
 שמשם הריח יוצא ואן; נקבו זה שלא כנגר זה כשרה שאי
 איפשר לרוח לצאת שהרי שני הקרומים דבוקים הם זה כזה
 ורוח לא יבא ביניה׳ ויש מטריפין בנוקבו שניהם אפי׳זה שלא
 כנגד זה שגם שס מכל הרוח לצא׳רש להחסיר ואין סכשיריס

 אלאבניקכאחד :
 ב ואפיייונגלד קרום העליון כולו כשיה ״ וםיהוצר״ף
 בדיקה בנפיחה שהקרום ההחחין היא רק ויש לחוש
 שמא ניקב ואסנ-צאבועא על מקים שנגלרהעיר העליון

 יש להטריף דהוי כסו קרום שעיר מהמת סכה:
 j יש אוסרים שאם נפחו הריאה ונקרע הקרום מחמת
 נפיחה טריפה דאםרינן נקב היה שם ועלה בו קרום
 דק וחלוש ולכך נקיע עכשיו ע י נפיחת ׳ קייםא לן ניקבת
 ועלה בו קדום ונסה© טריפה רכל קרום הבא מחמת מכה
 אינו סחקיים וסופו ליסתר ואף על גב ףריאה שניקבה ודופן
 ©והמהה כשיה שאני התם דהוי סתימה דטעיקיא דל ^
 נחלשה הכהסה מעולם והוי כאלו לא ניקבה אכלהכיסתיסןן

 דםלקיבה לאחר זמן הוא ובין כך וכין כף נחלשה:'
ר כ י  ך ריאה שנשמע בה קול הברה כשניפחין אותה אס נ
 וידוע המקים שהקול יוצא ממנו מניחT עליי מק או תכן
 וכיוצא בו וניפחין כו א>* מבצבץ היוק או מהנמר התבן כ
 י בידוע שהיא נקובה וטריפה ואם אין יייעין רמקוס שמכנו
 יוצא הקול סשימין־כל הריאה כולה ככלי שיש כי מים פושרין
 וניפחין אוהה אם המי׳מכצבצין אז ודאי יש בה נקכ וטריפת
̂ו•  ואם לאו כשיה והכרח הקול הנשמע בה הוא מפני שהק
 התהתוןניקב ועייכךהנפיחההיוח הולך בין שני הקרומים
 וטשוזיע קול ההכרה והמים הפושר ס שבורקין בה הריאח
 יהיו כהפשית המים שנשאבו בימוה הקיץ ועמדו קצת בבית
 ונתהממו מחויהאךר ולא יהיו חמין ולא קרים מפני שהחמי0
 מכווצין אה המאה וסותמין את הנקב ואין כאן בדיקיוהקרימ
 מקשים אה רריאד, וםוהחי אה הקרויהעליון וסתקרע בנפיחה
 ויטריפנה שלא כדין הילכך אם ככר שמו הריאה בין כמים
 חסין בין בס״ם קיים שוב אין לה בדיקה במים פושרין שהר•
 כבר נכייץ ונסים הנקב • והכלי שבורקין אותה כו
 צריך שיהא כלי חרס מחופה באבר שטבעי שאינו משנת

 פושיהמיסמפישרו ;
 ד, אם נסצא הנקב במקום שיש לתלות שנעשת אחד
 השחיטה כגון כמקום שהעביר הטבח ירו ככח אי שתלשמ׳
 בכה או שלקחה זאב והחזירה נקוכה מוקסינן הכהמיאחזקת
 כשרות שדוב בהמות בחזקת כשרות הן עומדת ותלינן להקל
 לואר הטבח והזאב נקבור, וכשרה מיהי אין לתלות הנקכ
 ביד הטבח אלא אם כן הנקב הוא משיך שניכר שעל ידי
 שנסהבך ביד הטבח נמשך ונקרע אכל אס הוא עגול לא
י  תלינן ביד הטבח שאין דרכו להיות ענול כשנקרא על *
 משמוש היד ׳ וכן אם נמצאו עליה תולעים

 שנקכוה ואין .יייע

 גגון ל^אית המניין אם הסיו אכל לא להטריף שי אמר שע*י
 זה יש יותר אונו'בצד שסאל מכשל ימין דאין נזקקין לסדקין
 להטריף וכן אפילו נתפצלה אלא שיש לה שורש אחד כעובי
 אצבע אינה נחשבת אלא אחת ולא סיקרי יתרת אלא אם כן
 יש לה צורת אינא ממש ׳ בליטה שנםצאת על חייאה כ:גין
 הר שהיא רחב למעלת ולמטה הוא עב קרוי גבשושי׳ וכשיה
 ואס הא למעלה או למטה חד בכובע והיא גדולה כפו עלה
 של הרס הוי יתרת וטריפה ואם נמצא יתרת על גב הריאה
 וגומא תחתיה וכשנופחין הריאה נופלת לתוך הגומי ומתמלא׳
 הגומא מאותה הי^רת עד שהיא שוה לשאר המאה שאינה
 בולטת כלל בשיה ואעיפיישאינה נכנסת לתוך הגומא אלא
 כשסניחים היד עליה כנחת כשירה דאין זה יתרת אלא פיצול
 הריאה ומאחר שיש לו גוסא תחתיו לנוח כי אינו עתיד !<
 להתפיק כשאר יתרת וכשרהלפיכך אין להכקיר פיצול כזה
 רק מגבה שהפיצול מונח על הגוםישבעודה חיה היו הצלעות
 רוחקין אותה לתוכ׳ונחה שם כתוך הגומי אכל מקמא הפיצול
 נופל למטה >סיפו להתפרק וטריפה י*אשאםנ>שצאת יתרת
 כנגד חריץהורדא דינו נסי פיצול בגומא ואין לסמוך על זה

 אם לא כשעת הדחקוהפםר מדוכה י
 ד יחית שנמצאת בשיפולי אומה והיא ממש כסדר האונות
 והאומה פשרה ואומה נמי אונא מיקריא והרי היא בדרי

 דאינא .»
 ה אונא עליונה שלימין הסמוכה לגרגרת במיצר ההזה
 אצל הצוארממש שהיא בתחתונה כשהבהמה תלוייה
 ברגליה זהיאעליינח כשאותזין אותה בקנה דרכה להתפצל
 שפני שהיא םינחת בםקים צר ומתפצלת על ירי הרחוקת שם
 ולכך אם נמצא על גבה יתרת אפילו כטרפא דאסא ייתר כ
 כשרה כיון שדרכה בכך ודווקא של יסין ולא שלשסאל ודוקא

 &תצי* למעלה אכל מחציה ולמטה אין דרכה להתפצל שם.
 וטריפה *

 $ שיעורהאונא כמרפא דאסא הילבךאםחסראחת סן
 האוגות ואין כה אלא כטרפא דאםא אהר הנפיחה
 כשירה אבל אם היא קטנה סטרעא דאסא אחרהנפיחה היל

 חסרה יטריפה:
 ן אונת הימין שחסרה אין הורדא משלמת המניין כיון דלא
 קיימא בדרא דאונא ויתית ודא אלא משים ררוכ בהמות
 דבי אית לתו םכשרינן לה הילכך אינה עולה להשלים מניין

 הנחסיכדרידאונא;
 ח אבל אם הסיח אונא אחת מדרי יאונא ובסוף אותה
̂טה גדולה  ־ ^ האומה שבאותה צד יש אינא יתירה אי כל
 נםויאונא היא משלמת המנץ אעיפ שהאומה מפסקת ביניהם
 ודרך האונות להיות סמוכות זו לזו מסדייראינא מיקרי
 וכשר׳ וכן אם יש לה שתי אומות גדולות כצר שנחסרה אחת
 *המניין ה־א משלמה המניין וכשרה ויש נוהגין להטריף בכי
 האי גונא כי כלמה שלמטה מן הוורד מיקרי שלא בררי דאוני

 וכן נוחגין כמדינות אילו :
 מ דאה שהיא חלקה ואין לה חיתוכי דאינה טריפה ואם
 אחי• שניפחין אותה ניבי בה איזה הפרש וסדק או סימן
 אחי כמקום שךאויין להיות חיתוכי דאונא כין כעקרי כין
 באמצעיתן כין כםזפן כשרה ודהיכר או הסדק הזה י״א אעיפי
 שאינו כטי־פא דאסא כשר ויש לסמוך עלייהו כהפסד מדוכה
 עוד יש היכר ותא זהאונאההההונה שלימין דרכה להיות
 עבה וארוכה מאוני האמצעית גס היא יותר גביה משל שמאל
 ואם היא דביקה כאומה לגמרי רק שנראה היכי הסימנים
 יזאילי כמקים שראויה להיוה האינא מיקרי היכר ובשרה וה*ה
 אס ניבי שם סימן אחר שניכרה האונא קצת ואפילו חיכר עיי
 הםמפוןהיגיל לחיות באונאאם נמצא שם סימפון כמקום
 !?רגיל להיות אונימיקיי היכר וכל הדברים הללו בדקיגן אחי
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 אז בודקין אוהו כך מהפבין כל הערוגות למטה עם רקנת
 ומנענעין אוחו שמא יש תוך הקנה להה שסותם א חד נ ן
 הסמפונות שאין הרוח יכול להכניס שם ועל יריהניענוע
 יפול ממנו וטוב ליתן קורם לתוך הקנה כים רמין בנות
 הגשמים וקרים כיסוח ההגה וינענע אה הריאה ואחר כך
 ישפוך את הסיס וינפח ואז אם אחר כך העלה בנפיחה היא
 כשרח שהליחה לא היה כן כחייה אלא נחקבצה שס אחר
 השחיטה ואם עדיין לא תעלה מניח ן אוהד, במים פושרין
 כרי שהתחמם מעט דשמא נהקריה אחר השחיטה ואחר כך
 נופחיז אותה ואם נם זה לאי יועיל ממשמשים שם כיד כאותו
 מקום הרכה אולי תתי־כך ותעלה בנפיחה ואם גם זה אינו
 מיעיל אז מכיאין סכין וקורעין אותה המ*ך ממש למקום
 הטסטים ואין נוקבין רק הקרום ולארבשר שאם ינקכו
 גם הבשר יראי יצא הרוח ושמא משש ולמטה נטכטם ואז אם
 נמצא שם לחה םוגלא או דם עכור או כשי נרקב כשרת
 שמחמת הלחה לא נכנס ^ם הרוח וסופה להתרפאות ואם
 לא נמצא שם לחה נוחנין עליו רוק או הכן או ניצה אם
 נתנדנד כשיה שהיי הרוח בא שם שמחמת הרוח מתנדנד ן
 ואם לאו טריפה ואפילו אם ככר נחתכה הייאה אם יוכל
 לבדוק החתיכה על ירי שפופיה שמכניס כקנה שבאותה
 חתיכה ייעלה מקום האטום על ידי נפיהה יש להכשיר וכל
 זה דווקא כשיש לה אטום הוד• משמוש קשה ומראה ייאת
 אבל אם מראיתו מראית כועא וטינרי כודאי יש שם מוגלא

 וכשיר. :
 « ריאה שנתססמסה דהיינו שנמצאת שלימת וכשתולין

 אותה תחתך ותיפול חתיכות חתיכות מרפה :
 נא ריאה שקשה כבשמושא כעץ או שהיא קלה כעץ

 טריפה :״
 «ב ריאה שנמצאת נ? וחד. כמו עקרי חריות של דקל
 אוסרין אותה כספק רמספקא לן אס זה נקראהוספית
 ו5ל תוספות הוא בחסרון דכל יתר כנטול רםי ולכך היא

 מדיפה מספק :
 ע ריאה שיבשה אפילו מקצתה טריפת וכגון שיבשה עד
 שנפיכת בצפירןואם לא יבשה כל כך עד שנפיכת
 בציפוין כשירה ׳ ואם יבשה עד שאם משרטט כציפורן
 על בשרה נשאר השרטוט ונראה בתוכה זהו מקרי ג* כן

 יבשה וטריפה {
 •ד ואם לא יבשה אלא עצםקה אינה טריפה אלא אם
 כן צמקה כולה והוא שצמקה מחמת בני אדם
 שהפחיד וה כגון ששחטו בהמית אחרוה בפגיה וכייצא כיח
 אבל אס צמקה כידי שמים כגק שפחדה מקול רעם או
 שראתה זיקים וכיוצא בזה או מפחד שאר הבריות כגון
 משאגת אייה וקול שחל וכיוצא בזז^אפילו צמקה בויח

 כשרה רהריא בריא 1
 טל וכיצד נדע אם היא בירי ארס אמלא משימין אוהת
 במים מעת לעת אם חזיה ללחותה כידוע שאינה בידי
 ארם וכשרה ואם לאו בידי אדם היא וטריפה ובאיזה מים
 בודקיז אות׳ ביבי רךורף שהעת קר לוקחין כלי הרס שאינו
 לבן ומחופה באבר מפני שטבעו שאין המיס שבו מסהרין
ז אותו מים פושרין שיהיו חמין כמוצוננין י א ל 0 מ  לרחקרר ו
 בימות הקיץ שעמדו מעט בכיה בין של נהר בין של מעין
 שאם היו חמין יותר אל קרים יותר אינם מרככין יאדרכה
 כצמקין אותה ייתר אלא יהיו פושרין ומניחיןאיתה בס והוא
עת לעת שלא יתקררו ובקיץ בודקין  שיהיו פישריןכל מ
 אותה בכלי הרם לבן מחופה באבר כפני עצבעו ממהר
ף י ד  להתקרר ונוהנין בו מ־ם קרין שעמדו מעט כביה א
ף ימניחין ר י ז י ר כ ש י פ י ה  שנשאבו שעיךקיים כקיץ היא כ
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 ידועה אם לפני שחיטה נקבור. או לאחר שאיטה כשרה שאנו
 י״״יליןיימ* כתוך שהבהמה בהייה מנשמת הריאה מרחפת
 הסיד כלי הפסק ואין כח כתולעת ל&קב וכוראי לאחר שהיט'
 נקביה וכן כעוף שנמצא תולעים בקורקבן ונקמה תלינן
 לקולא לומר אחר כך נקבור. ומיהו אס נמצא סביבות הנקה
 אדום וכן אם האדימו הצלעות שכנגד הנקכ לא תלינן לקולא
 דויאי בחייה קודם שחיטה נקבור. וטריפה ׳ ואם אין מקים
 לתלות בו והדבר ספק אם נוקבה מחיים אם לאו עושין נקה
 אחר ומקרבין אצל נקב זה אס הם ריסין כשירה שכסו שזה
 נעשה אחר שחיטה כך נעשה הראשון אחר שחיטה ואם
 אינן דומי? טרפה רודאי הראשי? נע^הקודם שחיטה ואין
 מ־מין סאונא לאוסא ולא מאוםא לאינא אלא םאוסא לאומא
 ומאונא לאונא ויכולין לדסותכריאה אחית וכשסרמין כאחרי
 אין םרסין אלא מבהמה דקה לבהמה דקה או מגסה לגסה
 אכל לא מרקה לגסה ולא סגסה לדקת ואין מרמין בזמן הזת

 שאין אנו כקיאין לדמות :
 ו סימפונית הריאה שבפנים שנקכי ובשר הריאה סותסן
 כשרה שהכשר הוא רך וסגין עליו אכל סמפון שניקב לחברו
 במקום שאין שם בשר כגון בעקום שמתפצלין זר. מזה וחברו
 מגי ן עליו אינה סתימה ספני שתוא ק?»ה ואינו מגין וטריפה:
 ן ריאה שנתרוקן בשרה םכפנים וחסר בל כך עד שחלל
 החסיון והריקות מחזיק כדי רביעית והקיום קיים כשי־ה
 ואם מחזיק יותר טייפה שסופו לינקב והמ שגימוקך, או
 שנתרוקן רקיום אכל אס חסי מגיף הריאה ונעשה בסין
 פגימה אף על פי שלא ניקב הקי־ום אז אם הפנימה >;מין כף
ח ער שיוכל להניח כי אחי יו  כפיכהכזה כ אס היא מי
 גפ־חיאצכע אגודל זה חסרון וטריפייאם לאו כ־ןןיר אכל אם
 החסרון הוא אחר הנפיחה כמין כף פשוטה כזה ך כשיד, ואם
̂ירה בפנים ונשפך כקיתון והקרוס  לא נחסר אלא שנימוק כ
 קייס כשרה ובלבד שיהיו כל הסמפונות ק ימים שלא נמוקו
 אבל אם נימק אפילו סמפון אחד טריפה וכיצד כורקיןאם
 נימוקו אם לאו נוקבין אותו נשופכין אותה בכלי שיע באבר
 הלק וכהיר רשורייקו חיויי ניכרים בו ואז אם נראין כת
 חוטין לבנים כידוע שנימוקו הסםפונית וטריפה ואם לאו
 בשר הריאה׳בלבד הוא שנימוק וכשרה והא לא חיישי' שמא
 ניקב סמפון אחד מבפנים ואין באן כשר שסותמו שהמוגלא
 והנימוק אינו סותם דכיון שהריאח נתקלקלה כל כך עד
 שנשפכה כקיתון אם איתא שנתקלקל ס־ספון אחד שבה
 וראי היה ניסוח וניגר בקערה ומדלא ניכר שום שורייקי ודאי
 לא ניקב שום סימפון גם כן וכשר ור# דמכשיינן כניסיק
 והסימפוניה קיימין דוקא כשהםיחו׳ הוא כסו.מים זכ־ם או
 במו סוגלא שי-מיגלא דרכו להת־פאות בסו סיס זכים שאינם
 הדוחים אכל אס רניסיק* הוא כמו מים ע;ויים או זכים
 וסרוחים אף עי פי שהסספונית קיימים טיפה שאי אפשר
 לחזור ולהתרפאות ועתיד להינקב ויש מכשירין אפיי כעכורים

 וסרוחים •ז
 ח ריאה שיש בה גיסא אם עולה כנפיההעד שייהנה

 לשאר הבשי כשרה ואס לאו טיפה :
 8 הריאה כחייה היא מחבת וסנשמת תמיד לרגיף על
 חוס חלב ולדחוף'עליו והרי היא תמיד כמו נפוחה ואם
 אינה יכולה לרחף ולגפיח אינה יכולה לחיות מכל מקים
 בששוחטים הבהמה ואין כה שום ספק טריפה אין צריכין
 לניפחה לראות אם תעלה בנפיחה אלא מיקמינן לה אחזקת'
 דחב כתמוה כשדיה הם ועולין בנפיחה ואם אירעי כה מקרר,
 פצי אחי שהיו צריבה לנופחה ונפחוה ונשאר בה מקום
ם שאיני עולה בנפיחה ומשםושו קשה ומראיהו כמיאה ו 1 5  א
 .הריאה ואס היינו יודעים שהיתה כן אטומה בהייה היתה
 ירימה 0*ני שלא המזה יעולה להכניס רוח ולהגין על הלה



 & לבוש עטרה ״הב הלבות טריפית הריאה &
 ג ביעא שנמצא בשיפולי ריאה והם כלי החידודייורההוכי*
 שבריאה בין באוניה בין כאוסות נופהין אותה ואז אם הופ1
 בשר מקיף אותה מכל צד כשרה ואם אין חוט בשר מקיף
 אותה טריפה דכץן שהיא כחודה כל כך אי איפשר לה
 להתקיים וסופה ליפהקולינלןכ הילכך כנקוב דמי וטריפה
 ולמעלה כי׳יאה במקום שהיא דבוקה לשררה כל מה שהוא
 כנגד חיתוכי האונות הוא חד ונקרא ג*כ שיפולי ריאה להטרי'
 שם כמעה שאין חוט בשר מקיף אבל מה שהוא כנגד האומו*
 כשר ששם הריאה היא רחבה ואם היא כשיפולי ואין נראה
 בה חוט כשר מקיף כהחלה הנפיחה יכול למשמש כה מצד
 פנים לצד הבועה ועי כך לפעמים נמצא חוט כשר מקיף
 אותה וכשרה ואפילו נפחה בורק זה ומשמש בה ולא מצא
 חוט בשר מקיף ואחר כך באו בודקין מומחים אחרי׳ ונפחית
 ומשמש בה ועיי בקיאותן וכהן יפה שנפהוה היטב ומשמשו
 בבקיאות ועשו עד שנמצא שם היקף כשר כשר ואם יש כה
 מיס זכים דינה כמו שכתבת• גבי שחי בועות הסמוכות
 זדתקא בןעה אבלטינרי אשיפולי ריאה כשרה אפילו בלא

 הוט בשר מקיף :
 ד בועה או טינרא הניכרת מעבר לעבר והיא כמקימ
 שאין שם סםפונו״כגון בקולשיה וחוט כשר מקיף כשר׳
 ואפילו הם שנים בין שפכי אהדדי בין לא שפכי אהדדי ואס
 היא כנגר הסיםפזנו׳ דהיינו כרהוק ד׳ אצבעות סשיפולי
 כשור ובקטן לפי קטנו אז נוקכיןאותם אם אחת היא עכל
 המוגלא או המים יוצאין כזה הנקב טריפה ואפילו הסטים
 זבים דחיישינן שמא נימוחו הסימפונית ואס אין כל המיס
 יוצאין כנקב זה אז שנים הס ולא אםרינן דהסיספת שכיניה׳
 ניקב וכשדה אפילו כעכורים וסרוחים ׳ מעה שהי!ן
 כווררא במקום הדק טדיעה שיששס סיספון וניכרת מעכד

 לעבר :
^  ך, בועה שנמצא כה נקב והיא ב מקים דלא ממשמש׳ כ
ו לאחר שחיע׳ ס א י י ח ^ מ ם ע א י י י י נ י א א י ח ב ט א י י 1 

 טריפה מספק ואין אומרים ניקכ לאחרת לדמו׳ כה שיאי.

י ע'י*ין דרכת י 0 י ה ° 2 צ ה ע א י ר א ב ן י ו ו ר ת ד י ע י כ r נ ° ™ 
 להשתנות אכל בועה דרכה להשתנות ככל שעה ושמא מראה

 אחרת היה לה ונשתנית :
 \ אין בועה וסירכה כטרפח אלא בריאה אכל כקנה הלכ
 ושאר מקומות אין בועה זסייכה פוסלות בה? עיין לקמן

 סיף סיכן מ״ז :
 ז בועא העומדת בסקום שיש שם עוד ריעותא אחרת אף
 עלגכ דאות'ו*עותא כשר כלאו הכי כגון בגבשישי'
 או במקום שמשמעת קול או שהבועה מעצמה משמעת קול
 או סירנא הלרה היוצאת תוך הבועה מייפה בפני שיש כאן
 תרתי ריעותא וכל מקים שיש תרתי לריעותא מטריפיזתוץ
 מסירכא כפולה או מירבא המצא מןהטינרא כמו שיתכאף

; '  בסימן ליט סעיף ד'וסעיף ו

 לח חנ« מיאוח הריאה וכו ה׳ םעיפיס •

 א הריאה נפסלת בשינוי מראות • כיצד היהה שחידד,
 כדיו או ירוק כמראה חלמון של ביצה או כסרא הכשת
י שהיא לכנה  או כמראה הכרכום או שדומה למראה בשר *
W U טייפה רכל t יו >ת ״־ ה ב א  כמיאה לובן של כיצר, או כמ־ר
 אילו ק׳יל דמחמה מכה נעשה כן וסופה לייקכ ילינקה וכנקו'

 דמי הילבך אפי׳ בבל שהו ממנה טייפ׳ ב אילו מיאור. : ,
 כ וכל אילו המראות אין פוסלין אלא לאחר נפיח׳שטפחי'
 אותה ונשארת המראה כעיניה ואינה משתנית אכל אם
 היא משתנית עיי נפיחה למראה בשר כשרה שהריהריאן•

 בודי

 לסמיך על כריקה זו שאיןיאנו בקיאין בבדיקה מיהו אם הדעת
 נוטה הרבה שבאה לה בידי שמים אין להכשיר בלא בדיקה

 ונוכל לסמיך על בדיקותיו :
 מן סחטשנסצאת בהימפינ' רבה רריאה כשרה ואין צריך
 אפיינפיח־זלפי ש\־.ייאה קרובה לקנה וסממני הריאה
 רחבים ונכנסות דרך שם ואם מרנישין במשמוש היד שיש
 מהט כתוך בשר הריאה אם היא של«מה נופחין אותה ואם
 היא עולה בנפיחה כשרה ולא חיישינן שמא נקב סיספונא
 לחבריהבמקום שאין שם בשרדאחןיקי ריעוהא לא סחזקינן
 ואין חילוק בין אם היא דקה או עבה בין נכנס דרך חודה או
 דרך קופא לעולם היא כשרה ספני שהסמפונית והכשר דקים
 ורכים ובקל תתקת חמחט ונכנסת דרך הסנ׳פון חיך הבשר
 מיהו אם יש עלה קורט דם מבחוץ כנג' הסזזט טרפה אפילו
 היא שלימה לפנינו דחי ישינן שסא נקבה הריאה לחוץ והזרה
* ואם הריאה באה  לאחורה דאם לא כן קורט רם מהיס כ
 חהוכה לפנינו לעולם היא טרפה זאין חילוק כין סחט רקה
 pa עבה בין קופא לגיובין לבי דשמא אםהיחה באה לפנינו
 מלימה היינו רואין כה.רעותא מבחוץ ובסחט שקרוב לודאי
 הזא שמנקבת לא מוקמינן לה אחזקתה ובזמן הזה יש להחמי'

 אפי׳ כשלימה ובלא קורט דם אם לא כהפסד מרובה :
 <ו הוץ כשנמצאת כסמפינא.רכה ש^פי׳כאה חתוכ׳לפנינו

 יש להכשיר מן הטעם שכתבתי ן

 לו דעי אבעבועות וסירכות הריאהלבל ז׳םע«'
 א ריאה שנמצאת בה אבעבועות אפיי הם גדולוה הרבה
 ואין םראיהם דומים למיאה הריאה אלא לסרא׳מוגלא
 שאס הן דומין למראי הריאה הוי אטום בריאה שדיני מבואר
 יעיל בסימן הקודם זה רטריפה אלא ע י בדיקה אבל כשאינה
 ךזמין למראה הריאה דין אהרישילהם והוא זה שאם הם
 , מלאים רוח אומים זכים או אפילו סוגלא צילא או ליהה
 הנמשכת כדבש וכיוצא בה או לחה יבשה וקשה אפילו באכן
 *שרה ואפילו הם הרכהאלא שאינםסמיכים זו לזו ואין צריך
 <כדזק תחתיהם אס ניקב הסמפון אם לא דלא חיישינן לזה
 ;אלא בנימוק שנהקלקל הרבה אכל אם נמצא כה ליחה סרוח׳
 או סיס סתחיס או עכורי' אפילו אינה סרוחים הרי זו טריפה
 <יש מכשירין בבועות אפילו הם עכורים וסרוחים וכן המנהג

 להכשיר בבועות בכל ענין אם אינן סמוכות :
 <ב אבל אם נמצאו שתי בועות סמיכות זו לזו טריפה ואפי״
 יס בהן סיס •זכים ואפי׳ יש בינית׳ ר^סק כחוט השערה
 או יותר מעט יקים לן כיון שהם סמוכות זו לזו כל כך וראי
 <קב היה שם בריאה והעלה אה הכועוי* האלו סכיביו אכל
 אם יש ביניהם אחר שנפהוה הפסק כשני חוטיז כשרה והוא
 •שיש באותה הפסק מראה הריאה ולא אמרן אלא כשיש כר,ם
 םוגלא או מים זכים אבל אם הם צמחים קשים כםינרי אפילו
 סמוכות ממש ואין ביניהם הפסק כשרה דלא סתםח נקב הם
 .באים 5 והיה מורסא דהייגו שקרים הריאה מכסה אותה
 ואינו נכוה מבשר הריאה שכשרה ויש מכשירין גם בסים
 זכים כשהם צלולין ומתוקין וזיל בשר מנהג גם בשעת הרחק
 או הפסד מרובה יש להחירואם היא אחת ונראית כשתים
 נוקבים אותה כאחת מצדה אם שופכות זו לזו שיוצא כל
 הסוגלא או המים מנקב זה אתת היא ובשרת ואם לאו שתים
 הם וטריפה 5 בועה העומדת על הייץ וקמט טריפה דהוי
 כשתי בועות דסמיבי ׳ שתי בועות זו כנגד זו בין ב׳ אונות
 כשרה אכל בועו נגד טינרי יש סטיייפין משוס שהטינר׳קשה
 ומנקבת המעא שכנגרה ובועא וטינרא סמוכים זה אצל זה

 כשרה :
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 ליםחרוהיםבשאץ הסירכ' כסדרןשאז היא נוחה לינהקיאבל
 אםהמירכ׳מאונא לאזנאאו מאונא לאומה שאצלה כסדרן
 כשרה ואפילויבדיקה אינה צריכה דאעיג דניקכ כיון שנסרכ*
 לחכדהה שאצלה חברתה סותמת ומנינה על הנקב והקדום
 הולך וחזק ׳ ודוקא כשאין שם אלא סירכא ולא נראה נקכ
 אסיינן חביתה מועלת לההזיק אותה אבל אם יש שםנקכ
 להדי׳ בלא סירכאבין אונאלאונא היא טריפה ראףעלגכ
 דחברתה סותמת'לא הוי סתימ׳ מעליה׳ ואיזו נקראכסדרז
 כגוןשנסהכואונאלאונא שאצלה אואונאלאומא שאצלת
 והולכת הםירכא מחיתוך של זו לחיתוך של זו ואפי' היא אינה
 ישרה אלא הולכת באלכסון ואפי' יש לה פילוש ואינה םרוכה
 כולה אלא מעט לין בראשן כין באמצעיתן בין בסופן כשרה
 דחברתה סותמת׳ ומנינה עליה ׳ אכל אם נסרכה מגבת
 שלזולגבתשלזואו אפילו סתיתוך לגב או אפילז משיפולי
 לשפוליאו משיפולי לחיתוך או אפי׳ מחורה של זו לחודה של
 זו שאצלה אי אפילו מחורת של זח לחיתוך של זו שאצלה כל
 אילו בקראין שלאכם4רן וטריפת דלאו רביתייהו הוא ונמקך
 זה מזה ומתפרק וייא שאפילו בכםררן צריך בדיקה שמא יש
 נקב בריאה ומאחי שאץ אנו בקיאין בבדיקה כל מקום דאיכא
 ריעותא יעז להטריף וייא שכשהם כסדרן דמכשירין היינו
 דווקא כשהסירכא מעיקר האונות עד חצייה אפילו יש פילוש
ן אונא לאונא או כין אונא  וכן נוהגין וכן אם יש כמין קדום ב
 לאומה כסדרן יוצא מעיקה עד אמצעיתו אין להטריף דדרך
 הוא להמצ׳כך ואין זה סיר?א ואין דרך קרום זה להמצא אלא
 בין אונא לאונא או בין אונא לאונ1ה אבל לא כשאר מקומית
 ואם נמצא כשאר מקום אינו אלא םירכא וכל מקום שסירכא
̂ותת םרכאנקרא  כשירה אף אם יש עוד סירכא תלויה שם כ
 סירכא כפולה ולא אסרינן כיון דאיכא תרתי ריעותא נטרפיה
 כראמוי׳ לעיל סוף סי' ליז אלא נקרא סירבה כפולה וכשירה;
 ף, סירכא שססופקין בה אס היא בחיתוך או בגכ כגון
 כשנופחין אוהד. הרבה נכנסת לפגים הוך החיתון
 וכשאין נופחין אותה כל כך נשארת בחרן ועתה הספק הוא
 שמא בחייה אין הריאה נפוחח כ״כוא״כ כחייה גם היתת
 הסירכא כחוץ הרי זו כשירה דאזלינן בתר רוב בהמות ורוב

 בהמות כשרות הן.;
 ( סירכא היוצאת מן האונא או מן האומד. שהיא ת^יה
 ואינח נסרכת למקום אחר כשרה ואין צריבה בדיקה
 שזה ריר הוא ובאר• מליחות הריאה ואין כאן נקב אבל סירכ׳
 תלויה היוצאת מן הבועא אפילו יש בה מים זכים טריפת
 שזו אינה באיה מליחו' הריאה אלא וראי יש שם נקב שהכוע׳
 נקבה גיצאהסמגחסירכה זו אבל םירכא היוצאת סן הטנרא

 כשירה :
 ז ואם סירכא יוצאת מתוך האונא או האומה ונסרכת,
 בראשי השני ליאותח אונא עצמה או לאות׳ אומה עצמה
 כשרה ודווקא שאץ הסיייכא קצרה מבשר. הריאה כשנופחי'
 דדיאה אבל אם היא קצרה עד שסכח הסירכ׳הבשר שתחתית
 מקמט בנפיחה ואינו עולה היטב כשאר הריאה טריפה
 שסופה היה להתפרק ולנקוב וכל סירכא שנעשית כסו נפוח
 בשעתנפיתח הריאה זהו סימן שיש שם נקב שהרוח נכנם
 להוכה וטייפה וכן אם יש מכה בדופן נגד הסייכא טריפה )
 ואונא הדבוקה לאומה ומחוך מקום הדיבוק יוצא סירכא
 ואינה ניכר מאיזה מהם יוצאת זהו נקראת ג כ סירכא כפולה
 ודינ׳ הכי אם היא תלויה או אפילו ראש השני נסרכה לאותה
 אומה או לאותה אונא כשיר מטעם ספק מפיקי שמא יוצאות
 . מקרום הדיבוק זאין שם נקב כלל ואתל יוצאת מתוך האונא
 או האומה שמא יוצאה מאותה שראשה השני רמק כה וכשר׳

 ואם נסרכה לדופן או לאוגא אחרת הרי זי טריפה ..
 ח עיטניתא דורדא לכל מקום שתסרך טדי3ה אפי׳ לנ.יק
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 כחיי הבהמה ה א נפוחהחמיד וא״כ כחייה לא היה כה שינוי
 ואפילו לא חזרה מיד למראה ריאה עיי נפיחה ממרסין כה ביד
 דשסא מחמת ליחד. שהוא על הריאה נשתנה ועיי המירום
 תעכור חליח׳ ותחזיר למראה בשר ואז ריא כשילה ואם עמדת

 כעיניה אסורה :
 X ואין מראות הללו פוםלח"כהאלא כשהשינר׳בא מוזמתו
 ולא מחמת םוגלא או שעד שחור או אדום או דם הנצרר
 שכתובו אבל אם הוא מחמת מוגלא או שער אדום שבתוכה

 אז יש מכשירין : .
 ד ואם אינה שחור׳ כריראלא כמראה הכחול שהו כמראה

 לזו ר והוא שקורץ בליא כלא ודומה למראה רקיעי לא,
 ירוק ולא שחור או ירוקה ככרתי או שהיא כמראה הטחול או
 כמראה הכבד או אדומו? אפי׳ בהכליה האודיכטרה אפי׳ היא
 כולה נך ואפי' יש בה הרבה גוונים מאילו המראו״ה הכשרים
 כשרה ולא אםרינן כיון שנהפכה להרבה גוונים נתקלקלה
 ועתידה להינקכ * נחארמהחריאח מחמת מכה שיש לה
 בדופן בנגלה יש, מטריפין אפילו בכלשהו דלקותא היא

t וסופת לינקכ 
 ךן ישבה קלןפותכמו נתק והיא שליסהכשדה . ריאה
 י שנמ*א עליח כיסוי כמו חלב או בשר כלר קולפץ אותו
 מעליה 6tf הריאה תחתיו שלם ויפח כשרח מימ צריך לבדוק
 *גותהעיינפיחהאם ת^איבםיאיהה ובשלימותה אז היא

 בשיה ואם לאו טייפה :

 ד«נ« בדיקת החאהונו כיה סעי׳

 א כל טריפות שמנו חכמים כבהמה וחיה ועוף אץ צריך
 לבדוק אחריהם דתזקתן לכשרים תם שהולכים אחר
 הרוב ורוב בעלי חיים הם בריאים וכשירים אלא שהחכמים
 ז ל הצריכו לבדוק הריאה כשהיה לפנינו אם ימצ׳בה סירכא
 אם לא לפי שהסירטת מצויות כה הרכה הילכך נוהגין בכל
 המקומות לבדוק הריאה בין כבהמה כין בחיר. ובל הפורץ
 גדר לאכול בלא בדיקה ישכנו נחש יישנוהגין לניפוח כל
 ריאה אפילו אין בה ריעות* ויש מקילין'שלא לנפח׳אלא איכ
 היתד, בה סירכא עוברת לי משמיש וכן עיקר מיהו היכא

 דנהגו נהגו ואין להקללהם י :
 כ בד א כשהיא בפנינו אבל אם קרע הבטן וקוד׳ שיבדוק
 בא כלב או גוי ונטל הריאה והלך לו הרי זו מותרה ואין
 אומרים שמא נקיבה היתה או שמא דבוקה היתה שם שאין
 ©חזיקין איסור אלא הרי זו בחזקת היתר עדשיוודע במה
 נטרפה ואין לומר כאן נלך אחר המנהג דדבר שאינו בא
 אלא במקרה אין שייך בו מנהג ויש מחמירין ואין מתירץ
 אלאבהפםרממבח או בגדיים וטלאים וחיות שאיןסירכות

 מצויות בהן :
 X ואם הוציאה הגוי וחריאוד קיימת םחמירין ונופחין
 י אותה לראות אם ימצא בה םידכא או נקב מימ אם לא
 נולד בת דיעותא אין צריכין לתוציא אותה ולנופחד. כמו
 .שנתבאר למעלה / השוחט בהמה לגוי שרוצה למכור הכשר
 לישראל לא יניהנה בידו בין שחיטה לבדיקה דשמא הגוי
 יכניס ירו דרך בית השחיטה ויפרוק הסירכוה מיהו בדיעבד
 מיתר שיש כאן ספק ספקא ספק הכניס ספק לא הכניס ואתיל

 הכניס שמא לא היה בה םירכא ;
 ד כדק את הריאה ומצא בה סירכא והוא חוט של ריר
 שיצא ממנה ונסרך אל מקום אהר טריפה אפי׳ אם אין
 רואי כה נקב דוראי ניקב דאין סירכא בלא נקב שמתוך
 שתדיאת שיאכת כל מיני משקה המשקה נעשה עכ בתוכה
 ויצא מעט מעט דרך הנקב ונקבא ונעשה קרום וסותם הנקב
 וקרום שעלה מי׳״מת מכה בריאת לא חשוב סתימה שסופה



 •V לבוש עטרת זהב הלמו! שריפות הריאה
 אלא כבהמת ישראל ואין סיםבץ על קול»»ואלאבבודק במד

 וירא אח ה הדגים :
 ״ד טבח שהוציא ידו ואבר מדיפה ואח כ הכניס תקצב או
 בודק אחר ידו ולא מצא טריפות הראשון נאםן כי אולי
 הבורק השני הכנים ירובו*זקיהעביר הסירכאז* הראשון
 העכירה בהוצאת ידו וער א נאמן באסירין לאמלדכדהמבא•

 לידו כמו שיתבאר לקמן בע זה :
 ש טכח שהכניס ירו זאםר טרפה זאהר בן נתברר שלא
 נפתח הטיפשה ונסצא שדיטכח לא ננע בריאה יפתחו
 הטרפש י כ יקית'ולא נסצא כה טריפית מכשירין אותה

 דאסרינןהצכח טעה והיה סבור שנפתחה ונסיכה :
 בודק איסיי סירכא שלא כסדרן היותה ואחר אומי בסדרן \0
 זדזזה דל עד ס מהבא ואין באן עדו׳ומעמידין הבהמה

 אחזקתה ונשרה שכל שנשחטה בחזקת היתר עומדת :
 «ן הקינה ריאה ואסרשםצא בהםירכא במקו' שהיאמחפה
 והסוגר אוסר שהיתר,־ במקום שהיא כשירי ובאז לפגיט
 הרי זה מכחיש אה זה זרלערוד.ם מהבא והרי זהכבחסה
 שנאבדה ריאה שלה קורם שנבדקה שכתבתי דינה לעיל
 סעיף כ׳ ׳ וכן במקומות ששוחה ן אצל גרם זהניהוהבהסית
 א צל נר בין השחיטה לבדיקה איןחוששין שסאדגירגניס
 ידו ונתק הםרכותביון דבדיקת רדיאה דרבנן םפיקילדקל
 םימ אם הטבחים נרם רגילים לעשות כן יש לחוש אפילו

 בדיעבד ולכתחילה יש ליזהר בכל ענין *
 •ח ריאה שניקבה כמקים

 חיתובי דאוג* שמא סמיך מ«,*ה«ן המיזנר עצתו
 לציאר בםיצר החזה ווןנקב כל התילוקי' שאכתונ מפאן מד

 רמו בגב האונא בנגד 1.״פ1 ©ף הסימן אכתיב ללינה
ן נסק> כלל  וס^כ יוצא׳ מן הנקב וגסיד למנהגינו אין מ
ד נהג» גאילו 9>1ר$»  לדופן שכנגדה כשירה וכ? ט מ
 הדין בכל השלם בגגר » להסיף הכל >אץ צ&נית^
 האומות למעלה עד הערוגה מנהג קמזוכיס הזא נאנכמ
 כשידה מפני ששם המקים וצרפת ואני מגני גניל ״זגה^
I* הוא צר והאזנות נדחקות אמזינז היל׳ היא ילק 
 לדופן והדופן סותמות ואין להכניר &>ם סייכא נליל.ה
 הסירבומ מתפרקות ודווקא שאינה מתנתקת על ירי ו׳מון
p c  שיששס סירכ'דהוי סתימא וחשמוש אס לא נ׳ ^
 שרירא דלא מיפרקא אכל הםי^כויכסריןל סהיייזניץ
̂א סירכיפשיט' לנד עיקרן יהיה אינא נאויזא  נקב מפילש ב
 דמדיפה ואין המפן סותם כמינה נכהאי גוזגא ז עכק

 ונקראת מפן עד ־המיט
 שסנקרין מן החזה ומשם יאילךנקרא חזה ואם נסרכהשט
 טריפה ששס היא רהוק סן האונות ואינו סותם אפיי בסירמן
 ואסגסרכה על גב החוט שכחזת נירון כחזת >טריפהו;*0
 'הבהמה שס גה ושמנונית החזה תו לה סן החזה עלהצלעיזן
I ונםרכה שם הריאה אל השסנונית נירון כצלעוח וכשידה 
 יט ודווקא כנגד האזנות הוא דמנשריגן אבל שלא כנגד
 האונות כגון מן האומות ולמטה טריפה ששם החל*
 הוא רהב ודרך הסידבא להתפרק יאין הדופן מוחם כיון שהמן

 רחוקה מן הריאה :
 ך וכנגד דאוגות נמי לא אמרן דכשירה אלא דוק׳ שהגקפ
 הוא בגב הריאה ושובב על הדופן או הדפן סותם אכל
 אם ניקבה כבפני׳ וסירבא יוצא משם לדופן אין המפן סוה0
 וטריפה ואפי' נקב בשיפולי ריאה וסירבה יוצאה משם לדופן
 טריפה רהיישינן שבא רסירכא מבפנים היא כאהוכפני׳ הוא

 דנקבה ואין הדופן סותם שם ^
 בא ואםהסירכא יוצא םשפוליאונא וםתפשטת על גב
 האינא ונסרכת לדופן שכנגרה אם דוב הסידכא בנ*
 האונה כשידה רכיון *־רוב הסירבא היא בגב אסרינן הנק{

 בגב

 שלה ואפי' כולה נדבק׳ בו דלגכי דיר׳ כל סקים שנסרכה שם
 שלא כסדרה הוא שאחלה סקוםקכןע שאפילו מן הטס שלה
 רוכפעסיםיוצא ססנהוכן כל יתרת שנםצאבה סימא הוי
 כל סקים לגביה דירה שלא כסדרן הוא וסופה להתפרק וטריפ'
 מיהו הודרא אס נדבק למטה כשורש שלה עם הכיס שלה יש

 להכשיר דהיינו רביתייחו :
 0 בל מקום שנסרכא האוגא או האוסה לגרגרת טריפה
 שהגרגרת קשה ואינו םנהם וכן לחזה או לשמנוגי׳ הלב
 אע ג דחלב טהור סותם שמנונית הלב אינו סותם יכן לכיס
 הלב אז לםרפשהלב או למדפש הכבוד אז לטדפש העינונית'
 שהוא סוף טרפש הלב או לרחם או לםיםפין ודורר בין שתי
 הערוגות או לקנה הרב או לשסנוניתא הסמפ׳־ט' או לכבד כל
 אלוהמקוסוה הוו לגבי דידה שלא כסדרן וטריפה ואפי׳דץא
 כולה דבוקה לאחת סן הסקוםות הללו כלי פילושטייפה
 ואפילו יש סכה באילו הסקוסותלא תלינן במכה ויש מקולי'
 אם האונות העליונות הסמיכים בגרגרת דבוקים ממש
 כגדגהת ואין ביניהם פיליש שיוכל להכניס אצבע ביגיוע
 וכן אם היו האונות או האומות דביקים לגמרי מראשן עד
 סופן לשומן היץרר בין האומוה וכן אם היהה כל הריאה
 דבוקה בשדרה כי אומרים שזהו דרך רכית״הו ואין זה םירבא
 0יהו אין לחתיד כל זת בלא שאלת חכם וממוחה סוהחהוראו'
 ואין ללמוד ממקומות אילו לשאר מקומית שנסמה שם
 הריאת מלה כי כשאר מקומות אין חילוק לדבוק בולה או
 אינירכיק כולה 4ג האומה והוא אחורי האומה תיושב על
 השררא שנסרכה לשדדהשכנגדה טריפה שהגוף רחב לשם
 ואינה כיב סמוכה לשררה והר שלא כסדרן * ודמקא כסיכה
 במקצת אבל אם נדבקה כולה מראשה יעד סופה לשדרה
 ואין שם פיצול בלל כשרה כמו שכתכ;ז למעלה והוא
 שדבוקהכלריחכ הצד של פנים אעפ שרוהב הצר של הרן
 אינה דבוקה וכ ש אס גםהצרשל תוץ דבוק כו שזהו גידולו
 אכל אם רוחב הצר, של חיץ דבוקה ושל צד &גים כפרד לאו

 ו7ימיב«ייהו וטריפת
 ״ בל מקים שאסרו שיךכתתריאת אין הפרש כין שתהא
 הםירבה דקה כחוט השערה ביןשתתא עבת• וחזקה

 ורחבה כגודל :
 י *א :שםגה» הטבחיםבאילו הארצ ת למשמש ולממעך
 בה ביד בנחת בין אצבעותיו שלא״יעקויאותה יאומרי׳
 שקכלהבידם שאם מתנתק'יגימיח׳ בין אצכע>תיו אז אינה
 סירכא אלא ייר בעלמא ואם הוא סירכא הכאה מחמת נקכ
 המטי־יפה אינה מתנתקת ואדרבא הילכת ומתחזקת ומכל
 מקים ימשמש וימעך מחת ולא בחוזק שמא יקרענה ויאכיל
א ^מעיד ולמשמש ^ י  סריפית לישראל רש מקומות שגיימ-יז ש
 בסירכות של גדיים וטלא ם וענליסבי אומדים שיש קבלה
 בידם שמטייפץ באילו כל הסירנות כי מפני שהם רכים
 כטבעם גם הסירכיהיארכת ומתנתקת עיי מ־עוך ומשמוש
 ופיק הרמאי עמאדבי כי בל זה תלוי במנהג ובמה שיש
 קכלהבTם גם בםירמת הזידאבכל הבהמות יש מחמירין
 שלא למעך ולמשמש שם ולנענע אין נוהגץשאין אנו גקיאין

 בבחהניענוע היאך יהא :
ב וטוב להשקות הבהמה סמוך לשחיטה כדי שתהקרר * 
 הריאה ויתפרקו כל הםירכית הדקות המתפשטות
 מלחות ר\יאה שאםלאהושקתה קידם אז מחםת המימית
 הכהמה וליחות הייאה נעשי כה ר דין דומית לסיבות דקית

 וקשות ועי השתייה מתפי־קות בחייה :
 ע יש מי שאומר שהבודק- יכניס ירו בבהמת בזריז •ת כייא .
 יפית ידים ואם נתפרקה שום סירכא כשמכניס הכ,, דק
 ידו מוציא הריאה להח ובדקה אם היהסירכא ימצא יא ש ד.
ך  בריאה או בדופן ואם לאו דידה הוא וכשרה ואין דהקיי ב ,



 ^,־ לבועז ?גסדת זהב הלמהטריפומ גיד
 השמנוניה ויש להחמיר י

 ב ואם לא הגיע הנקב לחלל כשרה ברא שניקכ
 מחמת חולי אכל אם גיקכבקוץ או במחט אפיימכהוץ
 שלא הגיע לחלל טרפה דמהיכן הבא המחט ללב מבחוץ אם
 לא הנקב ככר או הוושט או הריאה או במקום אהר שהנקכ
 פוסל בו כמו שיתבאר לקמץ סימן ניא כמחט שנמצא בחלל

 הבהמה ׳
 מחט שנמצאת כלב בפנים אף על פי שאינו ניכר בחוץ 4
 טריפה דשסא נקכ דרך כניסתו וכן אם נמצא בםרפש׳
 דלכא טרפה מספק ו יא שאס לא נמצא המחט רק בסימפון

 הגדול שבלב וקופה לבר הגיה
 דהיינו לצר-הלל הלב אם ראש אמת הוא קנרתי כאן בפירוש
 המחט עבה כגרעין של תמרי כוונתי מפני שהיתה נעיכו
 כשר שאין דרכ׳לינקבוחלינן פשיעה מוגנת לכל אנלהיגר
 דנכנם דרך הגרגרת לסמפון צי ושמעתי שרכים עועייכלשוצי
 שבלב ומאחר שראשו למטה נריך אני צהרחינו למען יבינום
 אין סופו לינקכ והבהמה הכל ואגב יתפרש לשין היגיז
 תפלוט אותיע״י כיחה וניעה* סמכי א העזר כסימן זה עש מה
 שאמרתי ומאחר שראשו למעה
 אין סופי ליכקכ אין כיונתי לומר ראם היה סופו צינקנ אסרינן לס
 עכשיו אחר שחיעה אע״פ שלא כיקנה מכוס ואמיינן אם הית׳חיה
 היתה מינקב" כדאמרינן גבי אכלה סם המות או נני נפחת מנם
 גיצגלתאאו גבי תוציא שחסרה מ׳דלאדמידהתםאמרינןכמן
 .לאית בה ריעותא בגופא כנר נתפלשה וסוף הקרום או החיע
 לינקב אס היתה חיה ־ וכן סס המית כיין שהתחיל לשרוף הכני
 מעיס ונולאי סיף נהמה זו היתה מתה והוי כאילו עכשיו נערפה
 נחייה אנצ ה כא אס המחע לא נקנה קילס שקיעה לא&יייך
 לאיםלה משוס שאס היתה חיה הית׳המחע מנקב איתה ומטריף
 זה צא עצה על לעתי מעולם לאין זז סברא שנאסור אותה משי9
 לילמא שאש היתה חיה היתה המחע מנקנה ונעשית עריפ' לאיל
jf>01 י צמה לא נאכיל כל מחע שנמנא תחיבה בקורקבן או נהחשס 
 הכוסות יכיזנא נוה משים־שאס היתה ח׳המנקב נקב מפולש כוי
 אלא יראי לא חיישינן להבי ועעמא משוס שעדיין אין ליעיתינגוף
 הנהמיילא התחילה להתחלש כצוס וצמה נאכור אותה והיא;המה
 בריאה אצא שמני אסר היה נא עציה שהיתה מנקכה עיי המתן
 זזה לימה לבהמה שהיו אחרים מרלפיס אחריה להורגה ונא אחר
 ושחעה קודם שהשיגוה היורהי׳יט כשביל זה נעליף אותי בתמי5
 פשיעירלא אבצ מה שאמרתי ומאחר שראשו למעה אין סופי לינקכ
 הכי פירושי לקאי אמה שלפניו שכתבתי ותלינן ממסה לרך ק
 הגרגרת לסמפין שבלב ומאחר כייכלומיכיון מנמסה עד נ^מפון
ל  הלכ וצא תוכל צימס עוד ייתר צא אמרינן אע*ג לעל השתא ע
 שנאת צכאן צא ניקבה כיון לקופה לבר והויעב צא היה יכיל צינקה
 בכניסה אבל לאחר שבאת לכאן ניחוש לילמא עיי שיעול הנהמה
 אח כ בעוד היתה חיה בתנענע המחט והתחילה לעלות למעלה ע״$
 השיעיל לחוור ולנאת חינה ואז הקלים חיל המחט לעצות ושמי}
 נתעכב בעלייתו מחמת שנתחב החול באחת מן המקימית שהנקב
 פוסל מ ונקב וחזר ונפל למטה צהימפון זה לא אמריכן אלא תלינן
 לקולא ואמלינן מאחר שלאשו הגיע למעה שוב צא חייסינן שיכקוצ
 אח כ עיי עליית החוד ע י השיעול ונימאשמא נעשה זה קולם
 השחיטה ונקנה לאמרייאס יהיה נח בשיעול הנהמ׳ללחית המתצן
 ממקומיתפלזעאותיכולהנבתאחתפי כיח׳וניעעלפתצא לחזן
 להצנ שיעה מנפני׳ומין שמתעוררת צנאת מפציע׳לחיז אצא כיון
 שמגאמה איןר השחיע׳בסחפון אמר•'מעת שינא צכאן צא שיעלה
o t p j נכח יצא נתעילל׳המחט לנוע ממקימ׳עד עכשיז יצא נקבה 
f r t 'מקי׳ מה שאין בן א0 החול למעה שנכנס החוד תחצה יחייכי 
 גכניסתינקנה בחייה כדכתיכנא בראשפעיף זה (צאמשזםלהיו-
 סוהולכקב הצב כלכתיננ׳זזה נחר כעיט זעיד זה בק5 תיכצ לפר׳
 j כ לשוןהג ה בכאן אשריממנו יבא צני דין זה עיין נעור אף ע?5

 בגב הוא והדופן סותמו ואם לאו טריפה ואם הנקב הוא
 כאונא והםירכיעולה ער הדופן שכנגד האומה טריפה אבל
 אם היא כסיצר החלל כנגר האונות אפילו הםירכה הולכת
 שם באלכסון כשירה ואם הסירכינםרכ׳לרופןבסוף האינות
 כנגד האונוח וכנגד האוסה אזלינן כתר רובה שאם רוכ
 הסירכה כנגרהאונא כשירה כנגר האומה טריפה והא רדופן'
 ,סותם כםיצר החלל דווקא כשהסירכה נסרבת בבשר שבין
 *הצלעות ששם נאחזת ומסובכת יפה ואין סופה להתפרק
 ואפילו כלא כריקה שרי אבל אס נסרכה כנגר עצם הצלעית
 לכד אינו סותם דסהוך שהעצם קשה אין הםירכה נאחזת כה
 •יפה וסופה להתפרק ואפילו בדיקה לאימהני ואם נסיכה
 כנגר הבשר וגם כנגד הצלעות אז אם הרוב בנגד הבשר
 כשירה רכיון שסה שכנגד הכשר לא יתפרק גם מה שכנגד
 העצם יתקיים ואם הרוב כנגד העצם טריפיוסחצה על מחצי

 וראי יש להחסיר !
 כב ואם נסרכה הריאה במקום שהחלל רחב ואין הדופן
 סותםתה דהיינו באומה למטה מחיתוכו ראונאוהיא
 מירכה חזקה שאינה מתפרקתכמשמושידיד אז אם יש סכה
 בדופן כנגדהםירבה ממש כשרה ואינה צריכה כריקה אע״פי
 •שיש מכה ג כ בריאה מפני שליחת הסכה שכדופן קולטת
 הריאת אליו עד שנסתבך שם ודווקא מכת ולא נקב דאי הוו
 ״׳ נקב פשיטא רטריפה ואם אין מכה בדופן אעיפשאין״סכה
 גיכ בריא׳טריפה ולא מהני לה כריקה ודווקא כסירכה לדופן
 מכשירין לי מכה מפני שחוא רחב וליחות׳ מרובה אס יש
 בה מכה קולטת הריאה אליו .אבל לשאר איברים כגון חזה
 •(גרגרת ושמנונית הלב וטרפש וכיוצא כה אלפ שיש כהן

 מכה לא תלינן כהן וטריפה ולא מהני לה בדיקה :
 כ J מכה זו שאמרנו לא שרינן אלא כשיש כדופן מכה כעין
 נגע שנוכל לתלותה שמחמת ליהות המכה שתיתה שם
 נעשית הסירכה ונדבקה שם הריאה אכל אס יש שם כהרת
 ,שחורות אינן םיסן סכה שחיתה לשנתלה שמצד זה באה
 .־וזטירכ׳כיאפשר שבאו מחמי, הכאות שהכו על גבה ולא היה
 ישם מכה ליחה בפנים מעולם שכן דרך מקום הםכ' להשחיר
 •וטריפה אבל אם נשכר הצלע אע״פ שחזר ונק^רקרינן ביה
 שפיר סנה שכיון שיש שם שכר תלינן לומר כשהיהד, המכה
 לחה ירדה הליחה סן המכה ונעשית הסירכד, דבוקה מן

 המכה לריאה ועורה קיימת אע״ג שחייתה הסכר, •
 בד ריאה הסמוכה לדופן כולה כלי שום פילוש ובלי שום
 פירוד אסורה והסתירה הוא בר נידוי והכלים אסורים
 כה סירכ'אתת היוצאת מן האומ׳וסן האונא יחד ונסרכת
 כנגדה בדופן אם רוב הסירכא מהאונא ומיעוטה סן האומה
 תלינן לומר רעיקר הנקב היה כאונא וסרוכי סרוך כאומה
 •וכשרה ואם רוכא מן האומה טריפה וכן ריאה הסרוכה לחזה
 ׳ולדופן יחד שדינן בתר מבא וכן נמי אם יש מכה בדופן
 •והסירכה חבא כמקום המכה ומיעוטה חוצה לה תולין לומר
 •ובשירה וכן. אם נםרכה האומה בסירכ׳ אחת לטרפשא ולדופן
 עיקר הסירכה מן המכה כאה ואתפשט הוא דמתפשט לחוץ
 דש שם מכה בדופן אם דוכא בסכה שבוופן כשרה ואם לאו
 טריפה • ומחצה על מחצה בכולהו אזלינן לחומרא דספיקא
 דאורייתא היא י ער כאן כתבתי לדינא ולא למנהג כאשר

 כתבתי לעיל כה ג ה :
ן חגי טריפות הלב ובו ו׳ םעיפימ• 3 

 א הלב יש לו ג׳חללין אחד גדול באמצע ואחד קטן בימינו
 ואחד קטן בשמאלו גיקב ער לאחר מן החללים טרפה
 , יאפילו חלב הטרפשא של הלב סותם הנקב לא הוי סתימה
 ,וטריפה משום דחלב הטרפש׳כיון שהוא עגול ונעש'ככוכע
לא מהדק יפה ואינו סותם אבל אס שמנונית הלב עצמו  י

 :$ות$ הנקכ הוי סתימה וכשרה ויש מטריפין גם בסתימת



 3לביש עטרה זה fvebn טריפות הריאה
 דידאי דרך סימפון נאה ואניטייקד• אינה צריכה ז

 ח מרעש׳ הכבר שניקב נקב מפולש מצד הכבד טריפת
 ודא מטעם הנקכ שאין פיסל בטרפשא אלא
0  דאסרינןכיון שניקב הטרפש והתחיל להתקלקל סופו ג
 הכבד תתקיק ותינטל וכנטול דמי אכל אם נםרכ׳בסילכא
 בצלע כשרה שהםירכא הוי כמו סתימה ואין סיפהלעטל
 ואם נסיך טרפש הכבד לבית המסות יש לבדוק בכרם שמא
 ימצא שם קוץ או מחט שנקבה את הכרס י ולי זה כאת

 דסייכא \
 ט ואם נמצא שם סחט כטרפשא הוי ספק טריפה שהרי
 מטעם שניקבה אינה טריפה נם לא מטעם וסוף
 הכבר רינטל שכיון שלאי ויקבה מעצמה אלא עיי מחט אין
 בזה קילקזל אלא משום דלאירעינן מהינא כאה המחט
 דשמא נקובים נקכיואתית דרך הוושט או מקו׳ אחר שהנקב
 פוסל ואוסרים אותה מספק: נמצאו שני כבדים כביסת
 או כעוף טריפה רכל יתר כנטול אותו שכנגרו רמי והל ניטל
 הכבד ואעיג דבריאה אםרינן דיתרת כדרי ראונה כשרה ולוו
 אמרינן כאילו נטול אחת מהאונהוה ל חסרה אונה אהו/
 וטריפה רשאני אינוה דאורחייהו בהכי להיות לחם הרכה
 אונוה בשורה אחת ואין להם שיעור לבעלה אלא למטה אכל
לא אורחיירו בהכי הוי טרנה 0 היתרת שלא כדרידאונה ד • 

 מחטעם דכנטול אחת ננגד׳רםי והיל הפרה•

Q21 דיגי טריפות המרה ובו ט׳ סעיפים י 

 א מרה שניקבה טריפה ואם איפשי־ לתלות כסכין אן
^ a j t a ביר הטבח תלינן וכשרה ואס גוקכה כנגד , 

 בםקים ריבוקה והככד סותמת כשרה ואם נקבה ש^5^ ׳
 הכבד פייפה: פרה שנדבקה לצלעות ולנכד כשחז ןע״,«

 סימן מיו :
ה פ י י  כ ניטלה כין בחולי בין ביד * חסרה בתולדוזה ט
 בין כבהמה הין כעיף חוץ• מקצת עופו׳שכריאתן כך הוא
 בלא מיה כגון הורים וכני יונה יאין לאוסרן כיון שכל

ע  המין הוא כך וכן הצבי אין לו מרה תלוייה בכבד אבל י
 אחת למטה סמיך לזנבו ואין לאוסרו בכך מימ אין ליימיד
 ההם להכשיר מינים אחרים כשלא נמצא בהם מרה שחאקי'
י V עיף שכא ג י  הם במינים ואין ללמוד סי? משאינו °
 לפנינו ולא נמצא לו מרה ואין אנו מכירין אח מינו אם כל
p מינו אין לו מרה לא תלינן לקולא לאמור כל מינו הוא 
 אלא אסרינן ליה מסתמא עד שיורע שמין זה אין לו כרת

 מפני שדוב כיח יש להם סרה :
 J מרה שחסיד׳ קירעין הכבד שתי וערב וטועמו כל׳מון
 אס יטעום טעם מ־ כשרה שהסרה נכלע כרוכה שכך
 אמרו חכס־׳ככד כועס ומרה זורקת כו טגה ואפילו טעסיר*
 ולא הרגישו כו מרירות צולין אותה על נכי גחלים שמא ע?י
 האש יצא המרירות וטועםין כו ואם יש כי טעם מרירות אחד

 צלייה כשרה ואס לאו טריפה י
 ל נמצאו שת• סרוח טריפה רכניטול רמי ואם היא אדת
 ונראית כשתים נוקכין אותה אם שופכות זי לזו אחו!

 היא ובשרה ואם ייאושת־ם הם וטריפה •
 ח נמצאו שתי סרות סמיכות זו לזי ונקכי אחת מהן ויצוו
 גל הליחה שבה והשנייה נשאית ומלאה ואח כ גרכ,
 גם השנייה ויצא ממנה גס הליחה שבה ואחי כך נפ־י אחת
 מהן ועלתה גס השנייה מנפיהית חברתה הרי נתכרישגידת
OJ 'הם יכשרח וכן אם הטילו מים אהיכ באחת מהן ונחמייא 
 השנייה כזה נתברר גיכ דשפכי אהדדי וכשיה ומה שלא
 יצא כל הליחה כנקיבת אחת מהן הוא מפני שהלח׳ הוא עכ
 והנקב שביניהם שמשם שפט אהדדי היה דק ולא היה ישל

 הליח

 שהזא מגומגם קנת כי לפי בי׳ רני' יוסף קאיו זיל איני הונן והוא
 לתיק ומגדזגס יותר מאד נראה לי :

 ד קנה הלב שהוא קנההשימן היורד בין שתי ערוגות
 הריאה וכן המזרק הגדול היוצא ממנו לריאה שניקב

 לחללו בסשהי טריפה ועיין לעיל סיף סימן ליד /
 ה גיטל הלב כין כיד בין מחמת חילי טריפה :

 ן שוסן הלב שנמצא דביק כלב ואדוק בו סאור ספרידין
̂ בנח'כסכין ואם נמצישם או כעובי הלב קירט דם  אור
 אסור מראי היה שם נקב ושמא היה ניקכ להללו ונסתם ואין
 צריךלוסר אם נסצאהקודטדם בחללו דאסורשתקורט
 •וכיח תראי הגיע הנקב עד החלל ואם נצרר הרם כעוכי

t הבשר הרי הוא כקורט רם וטריפה ועיל סוף סי' ס ז 

ן דין טריפות הכבד ובו ״' סעיפים: א ן  ב

 K ניטל הכבד טריפה כלא שלא נשתייר כזית בסקי' סרה
 וכזית בםקום שתיא חית אכל אם נשתייר מסנה כזית
 גםקים מרה וכזית כמקים שהיא חיה והוא הםקיישהיא תלוית
 בו שהוא מקום היותה כשירה והוא שיהיה כשני הזתי'הללו
 כל אחד שלם כמקומו אכל אם לא היה כלאחד שלםבמקוע׳ו
 אלא חיה םתלקטת חצי זית כאן וחצי זית כאן או שתיו ם
 •רודדים וסי־וקעיס או שהיה כרצועה ואפייהיה אהיםהם שלם

 כמקימו והשני מתלקט או מרודד או כרצועה טריפה:
 כ ושיעור זה דבשני זתיס הוא אפילו כשור הגדול ובעוף

 הכל לפי קטנו וגדלו:
 J יבש הכבר עד שנפרך בציפוין טריפה דכנטולרסי
 והוא שיכשכילו ולא נשתייר כזית כמקים סיה יכזית
 כמקום חיוהו וניל דהוא הדין א פלו לא נתייבשו אלא אילו
 השני זתים כםקום סיר. ובסק ם היותו והשאר לא נתייבשה
 דטריפה דד\י כסי געקרה כולה ממקומה דטריפה ׳ כבד
 שניסוקה דהיינו שנ מיק כשיר, והיה לדם טייפה אף עיי פי
 ששני הזתים נשתיירו דסופו הוד, ללקב הכל ׳ וכבד שהיא
י כאבן \* שהיא טריפה והוא שלא נשתיירו כה הש;י ד מ ^ 

 זתים הנזכרים שלא נתקשי ן
 f• כבד שהתליעו אפילו במקום סרה ובמקום שהיא חיה

פא:  כשרה שתוכל להד
 געקרההככדבםקיסית דרכה ומעורה כטדפש כאן

 מעט וכאן מעט כשרה ״
 ו סחט שנמצ' בכבד כין אם בא לפנינו שלם או חתוך א0
 ונד העב שלו לצד חלל הבהמה לחיץ אפייכולו טמון בכשר
 רכבי טייפ' שאנו חוטשין שמא נכנס דרך הוושט להדקיז ויצא
 &הרקין לחלל הבהמה ונקכם ומשם נכנס לככר שאלו נכנם
רך הסםפק לא היה יכל לנקכבצדהעכ שלו ואם הצד הדק ! 
 שלוכלפי חוץ אפ־לו אינו טמון כילו ככשר הכבד אלא חודה
 יוצא לתוך חלל הבהמה וראשי העב נחבא בתיך הכבד כשדי
 שאנוהולין לומר דרך סמפון כא ש^נקכאחהםמפון ויצא
 לכבד וממנו לחיץ בריא כסתט גסת שראשה העב גסה כשיעו'
 גרעינה של תמרה שאו אין רי־ך ראש העכ כזה לנקב אבל
 אם ראש העב של מחט קטי ד, פשיעיר זה אין תילוק לאיזה
 צר פינה צד העכ שלו וטייפ' בכל עגין ערד הוא ראוי לנקכ
 כ צד העב שלו כמו בצד הדק שלו * וכן אם נמצאת הסחט
 סונתת בעובי הבכר ביושר ב אופן שאץיצדהעכ שלו פינילצד
 וזסםפח טריפה בכל ענין בין קיפה לגיי בין קיפח לבי־רודאי
 .דרך וושט נכנם ונפלה על דופן הנכד שאילו נכנםידרך
 הסמפוןלאהיה לה איפשי להתעק' לגסיי וליתחבבעוכי

 הכבד אלא דרך הוושט נקכה \
 | מחט שנמצא גם־מפין גדול שכככד והוא סמפין הקנה
 שנכנס כתוכו וכן אם נמצא כסימפון גדול של ריאה כשר׳



 חלבומ ׳סריפות
 ב ניקבה הכוליא או נחתכה אפי״ עד הםקים החריץ והוא
 הלובן שנכנס תוך הכליות החת המתנים ששס מעורין הגידי
 באמצעית הכיליאכשרר,/ ואסרם מליאים מיס זכים
 כשירה ואפי הגיע עד הלובן וכלבי שהלובן הוא שים ואפי׳
 אם נמצאו המיס זכים בשלפוחית קטנה הוך רכוליא כשרה
 וכן אם הם מלאים דם נידון נמים זב ם וכשיה אכל אם
 נמצא כ ה ליחה עבת אף עלפי שאינה סיוחה וכן מים
 עכורים שאינה 0יוחיםאו זכים וסרוחים טרפה והוי שיגיעו
 עד הלובן אע״פ שהלובן הוא שלם וכן אם נמצאו בה מים
 שמראיהן דע אעפ שאינם עכ־ם ועכורי׳אלא כיכומי מדאה
 הדבש יש מי שאומר שלא נעשו כן אלא מחמת הולי ולקותה
 שהיה כה ולרעת זת יש לאסור אפילו מראה דם לקחה
 הכוליא והוא שנעשה כשרה ככשר המתשהכאיש ומהסםס׳
 הבשר עד שאםתאהוז במקצתו מתמסמס וניפל םדיפת

 והוא שהגיע הסםמיס עד הלובן׳ :
 X לא היה הלקוחה כי אם כמקים החריץ לבד אפילו ש#»
 כשר הכוליא הוא בריא טריפה ששם היא תלרעקר

 חיותה ומכת חייב דיני כלקתה הכוליא :
 ד נמצאו כה אבנים כשרה :

 ה כוליא שהקטינה טריפה וכמה תקטן והטרף בבהמה
 דקה עד כפול ופול בכלל טרפת ־תר מכאן כשרת
 ובגסה ער כענבים בינוני וענבה ככלל טריפה יתרםי-אן
 כשרה ודווקא שקטינ׳סחסת חולי אכל היתה קטנה בתולדות״
̂או לא חזינן אם  כשרה ומנא ידעינן אי הוי סחסת חילי
 הקרום שלה כווץ כידוע שמחמת ח-ילי הוא וטריפה ואס אעז
 כווץ אלא שהוא עשוי כסדת כולי׳ מוכחת םילתא שסתחלת

 בריאתההיתה כך וכשירה :
 | הילכך מה שאמרינן ניטלו כשרה היינו דווקא שנכרא
 כך בלא כליות אבל היו לח ונטלו מתמת חולי טריןןןז
 דהא כיון שהקטינו עי החולי לפחות מכשיעיר מיד נאסרה
 ואיך תחזיר להכשרה לכשיגמרו וינטלו לגמרי עיי החולי
 הזה שאין דרכה לנטל כולה בכת אחת מחמת חולי אלא
 שהולכין וכווצין וסקטינן עד שלא נשאר סה« כלום ואם פן
 כבר הקטינו קודם שניטלו ומטעם זה כשלא נמצאו כליות
 צריך לבדוק מקומן והכיס שלהם אם הוא מלא הלב ואין
 שם כי אם החוטין כלבד בזח ניכר שתחלה בייאהה היהת
 כך ובשרה ואס נמצא שם חלל ומקום רק כזה ניכר שהיו לך.

 כליותונימוחו וטריפה :
 I היו לה שלשה כליות או יותר והקטינו תיתרת ונשארו

 שתים כהלכהן שלא הקטינו כשירה :
 ח לובןבכיליא ייאדלקותה יצא וטריפה וכן כל שיטי

 מראות פוסלות בת ן
 ט היץ מהאדימו דכשירת בין כולה בין מקצתה שהו•

 מטה למראית עצמה :
 * נכוליא של עוף אין שום טריפוה נוהג בהם מפני שהם
 סגורים בעצם ואינם מגיעים לבני סעים ועיקר טריפות
 הכליות בבהמה הוא משים קילקול הבג^סעים הוא שקרוט'
em הם להתקלקל ע י קילקול הכליות ובניקכ יש מכשירין 

 אוסרין כמו בטחול ויש להחמיר אם לא בהפסד 0מכה :

ח דין אם נטלה השליאומ נ'סעיפים :  מ

 א ניטלה האם שהולד מינה בה כשרה בין בכין3ה בין
 כעוף וכל שכן ניקב ויש מחמירין לאסור כנקכ או
 נימוק משוס דמכאיב לה יותר מניטל ויש להחמיר א0 לן!

 בהפסד מרובה :
 ב ניטל השלפוחית שמימי הרגלים נקוים להונה ימ
t להטייף אפילו מיקפו J־׳u 0תירי0 ויש אוסריסוהני 

 « דגי

 • לבוש קטדונ דה5
 ־וזליחלצאת דרך אותו הנקב שהוא עכ יוהד ממים וגם רוח

 הנפיחה נכנס שם בקל יותר :
 1 ואם היו שתי סרות אחת הנה בכבד ואחה הנח וסימ פון
 אחד שיפך סרה לשתיהן וכשאדם זוקף האחת חוזרות
 ליחה לסקום שהסיםפון סחלק סרה ושופך לשתיהן אבל
 כשהן שוככת כדרך שהן עוםרות בחייה בהמה אין שופכת
 וו או יש להכשיר בכהסת ישראל בסקום דאיכא פסידא

 מרובה ולא במקום אחר :
 I ואס במקום דיבוקם בכבד יש כמו רוחב אצבע הם אחת
 ומשם ואילך מתפרדים ואפי' הם שם שתים ממש דלא
 שפכי אהדדי כשרה וכן איפכא שסתחלתן הם שתים ובסוף

 הם סתערכות ונעשית אתת כשרות :
 ח מרה הניכרת סעכר לעכר של ככר כי שפכי להדדי

 חדא היא וכשרה ואי לא שפני להדדי טריפה :
 ע גרעין שנמציבסיה אם היה כסו גרעין של הסרה שאין
 ראשה חד סוהרת מראי לרך הםיםפון באתה ולא נקבה
 ואם ראשה הד בגרעינה של זית אסורה שמא ניקבה אותה
 כשנכנסה תה שלא נראה הנקכ ספני שהוגלד ספי הסכה
 וקרום שעלת מחםתסכה במקום שהנקב פיסל כי אינו קרוס

 וכ ש א0 נמצא מחט או קוץ במרה דטריפה :

5 דיני טריפות הטחול ובו ו' סעיפים: ל  ב

 א ניטל חטחיל כשר הילכך אם נמצאו שני טחולים ואפי*
 דבוקים זו לזו כמקום העב שלו כשרה רכל יתר כנטול
 אותו שכנגרו דמי ויש מחמירין כשנמצאת היתרה במקום
 ך,ע:שלו שאומרים כל יתר כנטול לכדו הוא ממקומו דנןי
 והוי במי ניקבה כל הטחול במקום דיבוק היתרת וטריפה ויש

 לחוש לדבריהם כמקום שאין שם הפסד מרובה :
 ב יבניקב הטחול יש כו הילוק והוא שכרייה הטחול
 ראשו האחר עכ והשני דק בכריית הלשון ואס ניקכ
 גראש העב נקב מפולש טריפה שהוא גרוע מנטול ספני
 שהנקב מכאיב' ושוכ אינה חיה ודווקא מפולש וכ ש אם
 נתתךדטריפה אבל נקב שאינו מפולש אם נשאר תתתיו
 בעובי דינר זהב כותר דהדרה לכריית פחות מכאן הרי הוא
 במפולש וטריפה אכל אם ניקב הדק שלו בכל עניין כשרה

 ואפילו נחתך שם לגמרי כשרה :
 j ונקרא מקום הע כ כל מה שדבוק לכרם ולא יותר :

 ך ועובי דינר זהב זה לא ידענו שיעורו ומיס ידענו שהוא
 נחות מחצי עובי הטחול תילכך אס נשתייר חצי עוביו
 •שיטא דכשיה נימוחה או לקתה בשינוי מראת ונשתייר

t כעובי דינר כשדה ואם לאו טריפה 
 ה טחול נפוח ויש כנפות מים בין זכים כץ עכורים
 ס־־וחים אם הבשר סחחתיו הוא שלם ולא נרקב כשרה
 אכל אס נהמסססיאו נימוהה ולא נשחייר כדינר זהב בעובי

 שלו טריפה *
 1 טחול העוף עגול ואינו דומה לבהמה והשבינןכולו

 במקום הדק ואין נקב פוסל מ :

ד דיני טריפות הכליות ובו י׳ סעיפים : י  מ

 א ניטלו הכליות כשרה והוא שנבראת כך בלא כליוחאו
 שניטלו כידי אום אכל אס היו לה וניטלו מהמת חולי
 טריפה כסו שיתבאר בסמיך לפיכך אם נבראת כג כליות או
 בכיליא אחת כשרה וזה הדין אססכוהאקרא דכתיב גבי
 הקיכ? ואת שתי הכליות ולא בעלת שלש ולא בעלת אתת
 ימדפסלה רחמנא בקרבן סשםע דווקא בשום מום פסלה

 ומכלל דלהריוט שרי •



J לבועז קסדת זהב הלבות טריפות & 
 שלםברוהב אצבע כמקום שיוצאין אף על פי שחזי!
 ונתערבו ונעשו שליס־ם במקום שבליין שם ברוהב אצבע
 י יותר או אפי׳ שיש שם שלם ברוהכ אצבע במקום שיוצאי׳ן
 ובמקום שכלין שם יסמוך לבית הריעי אין שם שלם ברוחכ
 אצבעאעג שחזרו ונחערבו בסוף טריפה אבל אם יוצאין
 ממקום אחד ושם בראש הקיבה במקום שיוצאין שם יש שלפ
 ברוח׳ אצבע קודם שיתחיל זה המעי להתפצל ומשם ואילך
 הולכין ומפולין ומפוררין אלא שסמוך לבית הרעי בכאצכע

 חוזרין ומתערביןבשי־ה ן
 ב בר*א כבהמה אבל בעוף אפילו מפוצלין מתחילתו ועף
 סופו ואין חוזרין ומתערבין אלא ער כפחות מכאצכע

 ואפי' כמה ענפים יוצאין ממני כשרה :
 X מעי היוצא מבית הכוסות להססס כשרה רכל הכי
 חיוי ברייתא הכי אית לחו. והיוצא מבית הכוסות

 לכרס טריפה 5
 ל ואיאיתלה תרתיסניאדיבי טריפה דיתי כנטול דסי
 ואי שפכי להררי אינה אלא אחת וכשירה ׳ יפי׳ סניא
 דבי פרשי הוא מחובר לרקין בכיס וסתום בראשו ולשון
 םניא דכי לפי שהוא מקום מאוס וכחיש שאפילו זאבי׳איז

 אוכלים אותו וזורקין אוחו :
 ה הדודא דכנתא שיוצא מאצםעיתו ותרת ^שתלוי נדקין
 כסו מעי קטן באידך אצבע כשירה בד״א שהיתרה
 סתום בראשו ואין הרעי יוצא ממנו אבל אם הוא
 פתוה שהריאה נופל ממנו לנוף טריפה שהרי ניקבו הרקין ;

 •ןח דיג׳ טריפות בקיבה ובכרם ובוייב סע«׳

ץ ו ח כ  א הקיבה עשויה כםין קשת רש עליה חלב מ
Ls1 ומבפנים אותו שבחוץ נקרא דאקשתא והוא טמא 

 שבפנים נקרא דאייתרא מגני שהוא כמו היתר לקשת י
 טהור הילכך אם ניקבה הקיבה וחלב שעל היתר סותם אות,
 כשרה רחלכ טהור סותם ואם חלב שעל הקשת סותם אותו
 טריפה רחלכ טמא אינו סותם ועל סימן סד היכי נוהגין

 בחלכדאייתרא ;
 כ הכרס הפנימי שקוריזפנצא בכל מקום שניקבה
 טריפה שהרי אין לה דבר שיסתום אוחו שריי החלב

 שעליה אסור ן
 X וכרם החיצון והוא הכשר החופת את רוב הכרם
 הפנימי כי חכרס הפנימי סיעוטא גחכא בצלעות
 •החזה ורובו תחת אותו הבשר אם נקרע אותו הכשר
 ויצא הכרס הפנימי אז חזי דינא הכי אס נקרע אותו הכשר
 שכנגד הכרס הפנימי קרע מפולש באורך טפח טריפה
 ואם הקרע אינו מפולש סעכר אל עבר באותו כשר אלא
 שניטל או שנקרע רוב עובי אותו הכשר ולא נראית הכרס

 ץשאוסריןוישמתירין:
 ד ואם נתסססם אותו הבשר כאורך טפח ונרקב עד
 שהרופא גורר הוי כנטול יטריפה אבל אין אנו כקיאין
 בכשר שהרופא גוררו לפיכך כל מקים שנשהנה מראית
 הבשר דינו כניטל וטריפה ואם הכהמה קטנה עד שבכל
 הבשר החיפה רוב הכרס אין כו שני טפחים נאסר כרובו
 אף על פי שאין בו טפח בין כרוב ארכו כין ברוב רחבו בד א
י  שנעשה הקריעה על יריהוליאבל אם נעשה הקרע ל
 סכין ונקרע קרע מפולש אפילו ככל שהוא טריפה דחיישינן

 שמא ניקב הכרם הפנימי בל שהוא ואינו ניכר :
 ח אם נקרר הבשר הזה כארוכה שיש בו חסמן כאורך או
•p בעוגל אם אין בו חסרון אלא כסלע כשרה ואס יש 
 חסרון יותר םכםלע והוא כדי שיכגסובו שלשה גרעיני
 חסרה בריוח בשאין בהן אוכל םריפך. דלכשימתח אותו

 החו«

 3ןו דיני טריפות בבני מעיים ובו ז׳ סעיפים :

 א ניקבו הרקץ אפילו נקב שנראה כו שנבראה כן משעת
 יצירתו טריפה ואפי' ליהה שבהן סותמתו אינו סתימה
 ואפי' היא דבוקה בהן הרכה עד שאין יבולין להוציאה אלא
 עיי הרחק אינו סתיסה ואם הלב טהור סורסו כשירה שכל
 חלב טהור דבוק בו םאד וסותם הוץ מקיום שעל הלב וחלכ
 שעלהכרכשת שעשויס בכובע עגולים ואינם סהורקין בו
 שפיר ואינם סותמים וכן כל חלב טסא אינו דביק כיכ ואינו
 סותס וחלכ חיה שכנגדו בכרמה אסור אינו סותם אף על נכ
 דלעניין אכילה טהור הוא לגבי סהימה איני סותם שאינו
 מהודק יפה ובעוף כל שומן שלו דבוק בו מאד וסותם מיהו
 אינו נקרא סתימה אלא כשהוא סותם נקב כאותו אבר
 . שהשומן דבוק בו בתולדתו אבל אם סותם נקב של אכר אחר

 לא מקרי סתימה וטריפה !
 ב בני מעים שיצאו לחוץ ולא ניקב בשרה וכן אס הוחזרו
 מאליהן בשדר. תדאי כסדרן נכנסו ולא נתהפכו כנסות
 שהיו כתחילת יצירתן אבל אם החזירן בידים חיישינן שמא
 הפכן מכמות שהיו כתחילה ואף על פי שלא נקבו טריפה
 שאי איפשר שיחזרו לכמות שהיו אהר שנהפכו ואינה חיה
 וטריפות זו אססכוה י אקרא רכתיבחואעשך ויכוננךמלםד
 שברא הק כה כוננית כאדם כלומר ברא כסיס לכל אבר
 לישכ עליו שאס נתהפך אחד מהם שוב אינו יכול לחיות כיון
 שירד מבסיסו ואינו יבול עוד לעמוד לפיכך היה אם לא יצאו
 ונמצאו מהופכין טריפה בין בבהמה בין כעיף וכן אם נמצאו
 מעיי בין עור לבשר ונמצא שם הפור יש להוש שסא יצאו
 ונתהפכו אבל אם לא נמצא שם תפירה ולא ניכר שם שנקרע

 ולא ניכר שם שום ריעותא כשרה :
 X הדודא דכנתאוהם הדקין שסובבים סביב הכנתא
 כעגולה אם ניקב אחד כאותו צר שבינו לחבירו אפילו
 אין שם חלב טהור כשרה שהכירו הוא רך וסותם וםגין עליו
 ואין צריך לומר אס נקכו במקו' שיש כנהא דכשרה שהכנתא

J חלב טהור הוא וסותם 
 ד סחט שנסצא בדקין טריפה דחיישינן הואיל והולכץ
 בהיקף וקרוסן רך שסא אוכלין וםשקין דחקוה ונקבה

 הדקים ובנקכסשהו אין להם כריקה ן
 ח חלחולת והוא הכרכשהאשהואהסעי האחרון שהוא
 שור, בלא עיקום והרעייוצא ממנו אס ניקב במשהו
 ׳•טריפה כמו שאר המעים ואפילו חלבו המקיפו אינו סותם
 שאינו דבוק בו מאוד ׳ בריא שניקב לחלל הבטן אכל אם
 ניקב במקום שהוא דבוק בין היריבים כשר שהיריכים
 סותמין אותו ואפילו ניטל כל מקום הדבוק כין הירכיםכשר
 רקש׳שארמסנוכסלאד׳ אצבעות כשור הגדול ובדקה לפי
 שיעור זה הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו ואם כאותן ד'
 אצבעות ניקב ייא דאפילו במשהו טריפה ויש מכשירין עד

 שינטל רוב רוחבו:
 t ואםסירכא יוצא מן הדקיןאו מאחד משאר אברים
 שנקוכתן במשהו ונםרכא לדופן או למקים אחר ובדקו
 אוהו האבר אוד&עים מבפנים ולא מצאו שםריעותאיש
 הכשירין דאין אומרים אין סירכא אלא מחמת נקב אלא בריא׳

 ויש אוסרין רכללא אמת אין סירכא בלא נקב :

 3ןן דיןאםנמצאובנימעייסיתיריסובוה׳סעי׳

 .א חדקין יזצאין מן הקיבה ומושך משם חוט אחד ואם
 יוצאת שני כני מעיים כבהמה מן הקיב' מהחלתו עד
 סופו זה כצד זה במעי העוף הוי יתרת וטריפה בריא
 9יזצאין בשני מקומות או אפילו ייצאין ממקמ* אחד(אין שם



 לבועז• עטרת זה5 דזלמת סו״יפית • • • יז
t^v,א היהניכר שוס נקב לא בצר פגייולא בצד חוץ תןלקS 
 לומר דרך הוושט נכנסה עםהאובלין והאונלין דהקוה ליבנס
 בבשר הקורקבן ולא ניקב אל צד הפנימי וחור ונסהם שזה
 דרכו יוהד משנכנס 0צר חוץ ואוקסיגן העיף על חזקהו רכשר

 רש מחסירין ואס אין הפסד ביובה יש לחוש לדבריהם :

ן טריפות בקורקבן לבז ה'סעי׳ י  ביט ד

 א כל אילו הטיפוח הטיפוח בכהסה הם טיפות גינ בעיף
 באברי הנמצאים בו אלא שאין לעוף לא כיס ולא רמסס
 ובית הכוסות ויש לו כנגדן זפק וקויקכן י דין הזפק כבואי
 לםעלה ס ימן י ג י הקורקבן יש יו שגי עומת אם ניקכ זה
a בלא זת כשר רהכירו מגין עליו עד שינקכו שניהם והוא 
 שיגקכו זה כנג' זה שאין כאן סתימה אבל ניקב זה שלא כנגד

 זה כשר שכל אחד נסיים מחכירו:
 ב ואפייאם ניקגו שניהם זה כנגד זר. ושוסן שעליו םותסו
 כשר וכיש אם לא ניקבו כל כיתעומת א עפ שלא נשאר

 רק מעט םעור החיצגן שלא גיקכ כשר:
 Jt ומה שהכטינו אם ניקב עור החיצון לכמ דווקא, כנ־קכ
 מעצמו מחמת חולי דאי מחמת מחט וקרן וכיוצא בו
 מדאי טריפה היא דריאיקוץ מהיכא אתא אי דרך חוץ הרי
 נקבה להלליטייפה דשסאניקכאחד מאכרים הפניסים
 שנקיבתם במשהו ואי דיך וושט אתאי ע*כ כ־ון רחיץ אינקכ
 פנימינמי אינקיכ אלא דיא מינכר מקימי או קיום v ה כו יכל
̂ בו s ני קיום  קיום שעלה מחמת סכה כמקים ש־נקב פו
 זטייפה t ואם אינו מכיר אס.1עקב בא מהמה ק־ץ או
 מחמת חולי בשי משום והוי סיס ס2ק סהמת מכה ספק מחמי
 קוץ זאסתיסצילו^ר מחמת קוץ ?מא יא נקבה האברים

 הפנימיים שנקיכהן כמשהו : י
 ד מחט שנמציהחובה בק־יקבן כפנים ולא ניקב מלו דינו
 כרין סחט שנמצא כהמםם וכיתהטסות שאס נמצא
 חלודה או קויט רס כנגר ה טיפה ואם לאי כשירה ואפילו אם
 לא נשאי ־*•־ים יק מיעוט כשי הקורקבן ?ינגדר, כשרה }
 ה אם תולע-־ס וצאיס מהקורקכן כשיר. דלאהר שחיטה
 פירעו ונחייה אין כח בים לנקוב כסו נכי הריאה

 בסימן לו ן

 2 דיני כללים בנקבים ובן נ׳ סעיפים ז

 א כל אילי הנקבים אם יש כמה לתלות כמו בטבח או
 בזאב שנטל! חולין בהם משים שכל הבהמות בחזקת
 כשיות הן שייאנקכו ואוקמינן רהו אךזקתן מש־ עבשלו
 ניקכי ואסאיןדכילהלותכווספקאסגןקבמהי־ם אם לאו
 נוקבין נקב אצלו ומרמין זה לזה אם דומי ן בשיה שכשם שזה
 נעשה לאחי שחיטה כן היאשון נעשה לאחי שחיטה ואפ׳
 אס אין מם ן סיר בנק־בת השני אם משמשי ב־דםבנקכ
; S ם ר־מין לאח׳ א ן ו .יח  הספק יםש:.־שו גם בנקב שעישין לרמ
 משמוש כשיר, ואין.׳דמין איא נכרסוכרקיז א כר יא ב-כ
 וטחיי וקורקבן וכני איני. ציינה רמ־יז שהיי אי) נקב פ סל
 בו יעיל הימן ליו ניצר נוהגין אם אין יכ^ין להרות מעשר,

 לאחר שחיטה ראז^ינן לחומרא ן
 ב כי1 אבי שיאמינו שאם נירב במשהו טרפה הד.נמיא0
 נטל כולי טיפה חוץ מן הטחול עד שכיאינו ימעיה
 כי׳ מג וכסקוס שאמיני שניטל טיפה אין חיליק כין שניטל
 כחולי או ביר בין שנברא חסי יכך אם נכרא בשני איכיי0
 באותו אכי־ טיפה דבל יתר בנטור דמי וכי שאמינו אס ננרא
 חסר טרפה ביש אם ניטל ב ד שהיה לה צעי נטילה שטריפ'
 י >נל שאמרנו בו אם ניטל טרפה הה א0 ככר חסר אלא

 שתפסו

 החיט המקיף את הקדייה יהיה אורכו טפח ן
 ל מחט שנמצא בחייל הק־כ׳או הכרס דיני כמחט שנמצא

 בכית הכוסות שיתבאר בסמיך :
 ז הססס וכית הכוסות במקום ששופכין זה לזה הם דבוקץ
 סביב סכיב וכשאת׳מבדילין יש שם דופן לזה ודופן לזה ואס
 ניקבו שם במקום מבוקן אפילו נקכםפ!לש מחללו שלזה
 לחללו של זח כשרה רהא בלאו הכי הם שופכין.זה לזה ואם
 הנקב כשאר הצררין במקום שאינם דבוקים יחד אם הנקכ
 מפולש סעכר אל עבר טריפה ואם לאו כשירה בין כהמסם
 בין בכית הכוסות וישמחכיריןבהמםם אפילו אין הנקכ
 מפולש משם שרופנודקמאר ונקל הוא ניקב םעכרלעכר
 ויש לחוש שמא היה מפול K וחזר והבריא ובמקום רליכא
 •סידא סמבה יש להחסיר י ונראה דווקא כשבא הנקב
 עיי קח או סחט סרםיריןסשים ראיא שתתפש הסחט
 בעור רהמסם אם לא שניקב כולגמעבר לעכר ספני דקוהר,
 ואפילו חםחט עורה החובה כי ולא נמצא קויטדס כנגדה
 איפשר שמחמירים מה״ט בהםסם אכל אם הנקב בא סחסת

 חולי אין להחמיר בהססם יותר מבית הכוסית נ ל ;
 ח מחט או קוץ שנסצ* החוב באחד סהס ולא ניכר מעכר
 אל עכר הופכין איתו ובודקין אותו מכחיץ כנגד פי ה
 המחט אם נ ד צ עליו קורט דם או חלודה כידוע שכולה היתה
 נקובה אלא שחזרה המחט לאחוריה והבריא וטריפה ואם לא
 נמצא על ו קורט רם או חלודה כנגד פ« המחט הרי לא ניקב
 .בולח וכשירה ואפילו לא נשאר רק מעט מעור החיצון שלא
 ניקב ואפילו ראש העב שלו לצד חוץ לא אמר נן דרך חוץ
 גכגסה ונקבה אלא חולין לומר אוכלין ומשקין דחקוה כן ער

 שנכנסה תוך הקרום כצד העב שלה:
 ס ואם עכר המחט מעבר אל עכר ועלינו תחיב בי כידקים
 אותו אם נמצא קורט דם סכיכ המחט או עלתר, בה 1
 חלודה בידוע שקורס השהיטה ניקכ כולו וטריפה ואם לאו
 אחר השחיטה רחק ועבר ונשיה רכיון שהמחט עודני שם
 אילו עבי מחיים היה דם או חלודה סכיכה אב-'כ־שא\ן
 המחט לפנינו אס.ירה כשניקככולו אפילו אין מ קייט דם
 רשמא ביציאת המחט הלכה לה ג*כ הקויט רם ונפסד׳ אפילו
 אס המחט בפנינו אם סלחו או הרירית אותה אסורה אפיא
 אין שם דם וחלודה דחיישיגן שסא עיי הסלידה או הדחי עכר
 הרם והחלודה ויש מק ילין להתיר אם לא ניקב סעברלעכר
 והודח ונמלח או שנאבד ולא בדק מבחוץ אם היה עליו קורט

 ךם ויש לסמוך עלייהו במקום הפסד ס ־ובה:
 * ומה שאמרנו שתחובה בצד אחד נשירה היינו שנמצאת
 תחובה מבפנים נלפי הרעי אנלאס נמצאת תחונה
 בצד חוץ כלפי חלל הגוף טייפהרהא אפ,׳ אינה תחובה אלא
 נמצאת מינחת כחלל הגוף טריפה דשמ־א נקבהי בא׳ כמקים
 שהנקב פוסל וא״א לעמוד עליו שהיינו צייכין לבדוק כל חלל

 הגוף וכל האברים שנקיכתן במשהו חהו דבר שאיא לנו
 לעשית שאין אגו כקיאין :

 *א מחט שנמ צאת תחובה ככרס וקודם שגבדק׳אס נקבה
 אס לאו ניטלה ממנו ומפני שהמחט רקה מאד לא ניכר
 מקום נקיבתה הרי זו טי־יפה דשמא נקיבה מכי צדדים היתד,
 דחזקת מחט וקיץ שנקבה נקב מפולש« אבל מחט שנמצא
c גחלל הכיס ולא נתחב כלל בבשי כשי ואין צייך שום 
 בדיקה דאםיינן שעם האיכלין נכנסה לשם ויא נקבה בשים
 •קום ואם נמצאו תולעים כנרם נשר שמן הפיש הם גדלים

 אי הבהמה אכלה אותם מן הארץ נחייה י
 *ב קטן שמצא סחט תהיב בכים יש להחסיר ולאסור על
 •יו אס תואחי״יף לידע זלכיץ כדברים אלו י מחט
 שנמצא גקויקכן יכולה נבלעת בעובי בשרו ונשאי כחצי
 אצכע מצי הכיס וגם מצר החוץ שלא היתה המחט אוכלת



 ^ ל3ושקסרת1הב הלבות טריפות
 אחרת אכל אם אותם שדרכן ?1היות] אדומין נתאדמו יותר
 אוהירוקין הוריקו יותר ©חסת האש כשירה שבמעט חים
 מוסיפין הסראהשלהם ואין זה סכוה ואין הככד דוסה ללב
 וקורקבן שהלב והקורקכן ככל םקוס שישתנו אפילו כסשהו
 טריפה דהויכניקבו אכל הכבד אק איסורה מהמת עצמה
 דהא אפילו ניטלה כשרה אלא סחסה הכני מעיים הססוכין
 אצלה הילכךאין שינוי םראהאוסרבה אא״ב נשתנה כעד
 הםעיים והוא ראש הדק שלה וכלפי פנים ולא שמג הצלעות
 שאנו אומרים כיון שלקתה כנגר המעיים אפי׳ ככל שהו ודאי
 לקו גם הבני מעיים אפילו הם לפנינו ואין רואין בהן שום
 ריעותא אפ ה טריפה דכל שהריקו כנגד הכני מעיים בידוע
 ששלט האור בהן אלא שאין ירוקתן ניכר כס כפו בכבד וכן
 אםהוריקההכבד אפילו במשהו כנגד המרה טריפה דהוי
 באלו נקבה המרה ואם הוריקה כנגד מקום חיות׳ בכדי שאם
 ינטל מקום הירקות לאישאר כדת במקום היותא טריפה
 דכל שהוריק מחמי מכוות אש כנטול דמו דחום המכווה נוקב
 וירד כננרו ודדי הוא כנטול ׳ ואםהוריקחחטחולבסומכיח
 טריפה דכניקב דסי ׳ ובריאה אין חוששין לנפילה האואפילו
 נפלה בפנינו ואפי׳ אנו האין שהוריקה הולין אוהו כרכר אחר
 מפני שהיא נחבאת כין הצלעוה והצלעוה מגינין עליה ואי

 איפשר להלוחסי ע י האור \
 ב והאדשינויםראה פוסל באברים אלו הם הקא שעמדו
 בשינוי סראיחה אחר ששלקן אבל אם שלקן וחזרו ^
 למראיחן כשרהדאמרי״קוטר׳הואדעייל בהו סעיקרא ועכשיו

 הלך מחמה המים המתחין :
 j כפלח לאור ואין ידוע אסגהםרו בנימעיה אם לאו

 צו־יכה בדיקה ואם אין הכני םעיס לפניט.לכודרן
 אוסדיןאחהעיףסספק : י

 ד ואם בעודן היין לא ניכר בהם שום שינוי מראד,

ע  שנתבשלו נשתנה מראיתו למראיה פסול טרפה׳ ומ'
 אפי׳בירוע שנפל לאור ואין אנו מאין בו שינוי מראה בעידו
° היה שילקין אותה א א מ ' ש י ע י י יי*א ח י ; י י צ ; ? נ י א י " י 1 יי1 י 0  ח

 היו משתנין ראחזוקי ריעותא לא םחזקינן אלא אס כן מתרמי
 לשליקלהווחזיריעותא:

 ה עוף בייתי שיש במינו מדברי אין שינוי ירקות פוסל בו
 ככבד שכל המדבריים דרכן להיות כבדןירוק בכרתי
 ולפעמים ימצא ג כ הכייתים ולא מחמה מכוומ אור נעשה כך:
 ל נמצא שינוי באחד מן האברים הללו ואין אנו יודעים אם
 נפלה לאור אם לאו טריפה דכירוע שנפלה לאוד ומחמת
 מכוח האור בא השינוי ׳ דש מכשירין כל זמן שאין יודעין
 שנפלה לאור אלא הלינן השינוי בדבר אחר ויש לסמויעלייהו
 ז אין טריפות שינר אכריס פוסל אלא בעוף אבל בבהמת
 אפילו ידענו שנפלה לאור אין שיטי אכרים אילו פוצל
fcuv בתם ספני שעורה קשה וגם עובי הצלעות סגינין עליה 
 בצו מעיה קשין ליחמר כי בטרם יחפרו מנפילה האש ישרף
 עורה ובשרה,אפילו רואין בהן שינוי מראההולין בדבר אהר
 שפעמי׳ישתנו מחמס כיחוש ושומן אי דבר אחר שלא מחמת׳
 מכור, ויש אוסרין גם בנהמה אם ידוע בוודאי שנפלה לאור
 ויש להחמיר כמקים שאין הפסד מרובה ן י "י

fl3 דין שבר או טבת בבהמה או בעוף לכו ה׳ 
 סע«' »

 א נשהברו ידי הבהמה והם רגלים הראשונים או אפילו
 נחתכו לגמרי או שנשמטו סעיקרם או שיש להם גידים
 כשרה אבל העצם הנשבר עצמו עם מעט למעלה מן השבר
 אסור כשנשכר אם אין עור ובשר חיפין את רובו שכיק שאין'
̂א״א לו לחזור וכהתרפאות ותי  עור ובשר חופין את רובו 

 ננחתך

 שתפסו חכמים בכל מקום לשון חסצר כאוחו אבר • ויש
 מכשירין בנברא חסר ובהפסד מרובה נוכל לסמוך עלייהו

 ולהכשיר:־
 ! ובכל מקום שנקיבה משהו או חסרונו או נטילתו פוסל
 בו ה ה נסי אם נתמסססהבשר באותו המקים ינעשה
 רע ונשתנה םראיהו לרוע סחםת סכה או הולי טריפה שסופו
 ל־נקב ואין אגו בקיאין בגרירה שהרופאים גוררין וסטריפין

 בל שיניי מראה לרוע •

 fcQ דין מהט אל קוץ שנמצא בבהמה לבו ד׳
 סעי' :

 •א קוץ או מחט שנמצא בחלל הבהמה או עוף חיישי׳שסא
 ניקב בא׳ מן המקומות שנקיכתן כמשהו יאין לו הי!

 אפי׳בכריקה שמחוך שהנקב דק איא לעמוד עליו ולפיכך הא
 דאםרינן לעיל בקצת אברים שנקבו מצד א' כשר כלב ועובי
 בית הכוסות וקורקבן היינו דווקא שניקבו בקוץ או במחט
 שנכנסו דדך פנים או שניקבו על ידי חולי אכל אם
 הוא בחק מחמח מחט או קיץ אפילו החוב במקום שאין
 נקב פוסל מטריפה דשמא נקב במקום אחר במקום שנקב
י קק או מחט  פוסל בו ואם היא ספק אם נעשה עי חולי או ל
 י אזלינן לקילא רה ל סיס ספק לי חולי אולי קוץ ואת״ל ע״י
 קק שמא לא נגע במקו׳ שהנקכ פי סל בו או שמא לאנקכ עד
 החלל זה ה כשנמציהקוץ או המחט בחלל ואינה החוביבשום
 מקום דטריפה כהיט מיהו אם הקוץ או המחט נקבו לפניט

 ונכנסו מבחוץ הוך המפז ונשחטה הבהמה ונמצא הקח ,
 החיוב בפנינו מדופן הבהמה^אח׳ מן האברים נראין הדברים
 שלא ניקב במקום אמר לפיכך אם פגע בלב וכיוצא*וולא
 ניקב לבית חללו כשרה אבל אם היא נתחבה באופן שיש
 לחוש שסא קודם שנתחב׳ לכאן ככר נקבר. כמקום אחר יש

t להחסיר דש&א נקבה 
 ב והא דחוששין לששא נקבה דמקא «ןוץ ובמחט שהם
ז הנקבניכלמחרהכיהנקצ דק אבל אם נמצא ^ ן י י ק  ד

 בה רנה וכיוצא בו רכר שהוא עב יש לו הקנה על ידי בדיקת
 * חאכיים שגקיכתן במשהו:

 % ודווקא שנמצאת המחט בחלל הכהמה כדאמרן אבל
 אם לא ניקב לחלל אפילו כולי טמין ככשר כנין כירך
 שהוא עכ יאפי׳ צד העבה של המחט כלפי פנים כשרה ולא
 אמרינן וודאי סן היקין בא ונכנס לירך דרך חורו שאילו בא
 מן החוץ לא היה יבול לנקב בצר העבה כל עיכיו הירך עד
 החלל אפיה כשרה לפי שדרך הבהמה להתחכך בכתלים
 ואסרינן וודא־ מחמת שפהחככה ככותל ידחק נכנס המחט

 בצר העכ׳ ככל עובי הירך:
 ד הלעיטה דבי• שנקב בני מעיה כגון קורט של חלתית
 וכיוצא בו טיייפה ואם אכלה עלין של חלחית כשייה
 שאינו נוקכיס מעיה ואם אכלה דבר שאנו מםופקין בו אם

 נקב אס לאו טריפה מספק שהרי ק*ל דאין לה בדיקה שאי י
 אפשר לעמוד עליו מתוך דקות הנקב ומפיקה דאורייתא

 לחוםרא : י י

 גב דין עוף שגפל לאור ושינוי מראה באברים
 !בוז״סעי':

 א עוף שנפל לאול ונוןמרו בני מעיו ונשתנו מראיתן כגון
 לב וקורקבן וכבי שדרכן להיות ארוסין ונשתנו והוייקו
 ככרי/י או המעי׳ שדרכן להיות יהקין נשתנו וחאדימו טריפה
 אפיי׳ כמשהו מהם שנשתנו אפי׳ לא הגיעו להלל שכיון שלקו
 מחמת מכוח׳אש וודאי סופן לינקכ ודווקא נשתנו למראה



 ־$־ לבועז עטרת דהב הלבות טריפות ־#־ יח
 שמא ניקבו ראשי המכרים את הדקין או הכיס או הריאה
 מקים שנקב פוסל כ* אלא דווקא נכי קוץ ומחט *ניקב ויורד
 בכח סבחוץ יפנים אבל בראשו שכרי הצלעות דיכא ימימר
 הכי וכשירה והא דאמרינן דברובן טריפה דווקא שנשתביו
 מחציין ולמעלה כלפי השדרה אכלאםנשתכמ סחציין

 כלפי סטה כשירה ;
 ב ואם נעקמ סן החוליא וחוליא קיימת הוי כאלו ג שתבךו
 ואינה טדיפה עד שנעקמ רוכן וניל דלדידן דמחמייינן
 בעוף כשנשאר הגף סמיך לגוף משום שמא ניקבה הריאה
 כל שכן שישלט גם כן להתמיד כנשבי־ צלעיחיהואפייצלע
 אהתשנשבריכעוף במקום־שחריאינחכאתשס:יש לחוש שמא
 ניקבה הריאה ואיפשר לומר דיש חילוק בין גף לצלע- דמף
 'משום שהוא קשה ובכח הזק הוא נשבר יש לחוש שמא ממוך
 כך מתנתקת הייא'ממקומה ומהנקבה אבל הצלעות הם־דקי©
 וכקלהס נשברים ואי; להוש כתם לנקיבה הריאה י וםד,בךי
 הרשב א כת* ה רקאמר שהדי אפיי נשתברו מיעוט צלעותיה
 כשרה ומנהו לומר ואיכ כיש נשבר הגף סמוך לגוף דבש־רה
 משמע דלרכרי המחמירין בגף יש להחמיר יותר בצלעזת יש
 לתמוה א כ לפי דברי המחמירין למה לא הוזכר בשום ^קיס
 שיש חילוק כעוף מבהמה לקניין• נשתברו הצלעות דבבר׳סה
 כשרח כשכמתברו המיעוט ובעוףטריפה משום הריאה וסי0
 לעניין מעשה יש להחמיר,לפו םנתגינו כמושכהגתי^ל-:
 נמצאו חולמת וצלעות יתרות אפיישיש בהם מוח כגון ייב
 או יותר עד רובן כשירה דבל יחד כנטול רמי ובנטול מיעומן

 • -שנמצא הקרות הוי כסו געקרי\כשי־ה :
 X ואם נשתברו הצלעית קטנות שאין בהם מוח כשרה

 ך נעקר צלע וחצי הוליא עמה והצלע שכנגיה מחוברת
 ;פה בחצי חוליישלה הקיימתאעיר. טריפיםשום פסיקת
 חוט השררה שאיא לו להתקיים כיון שנשתכרה החוליא ש0
 ואין חילוק בזה בין צלעות נחלות ובין צלעות קטנות:
 ה החוליות דרכן להיות ייח ואם לא נמצאו לה אלא י״ז או
ט אויוהרכשירהאף ע/ רכיעקרה  פחות או שנמצאו י
 חוליא אחת אפילו מאותן שאין בהן צלעית ואפי׳למבןה כלקוי
 שאין פסיקת חוט השדרה פוסל שם. טריפה אין נ־ריכית
 משום עצמה אלא משוס שכיון שמהחלמ ברייתא היהה לה
 החוליא ונעקרה נתקלקל בניין הגוף . ו.ס\ף.ה#רןה •ליפםק
 ואינה יכילה לחיות כסו שנתבאר למעלה סימן ליב אכל אם
 בתחלת ברייתא נברא חסרהחוליא אתת או יתרח־אחת הא

 עינינורואות שבניין הנוף חזק הוא ומתקיים ;
 ז נשברההשדרא ולאנפסק חוט השדרה כשיך» ן

WW? ח דיני סריפות ברגל ובפרקיו ובו «'ג  ב
« 

 א ברגל יש לה שלשה פרקים התחתון נקיא איטג$ה
 הנסכרת אם הראש מפני שדרך הטבחים לחתו$
 אוהד, עם הפרסות נשםפשיטין הבהמה ומוכרין אוי״ה עם
 הראש למעלה ממנו פרק שגי והוא האמצעי נקרא שוק ג
 וצומות הגידין בתחתיתו סמוך לארכובה הנמכרת עם הראש
 ולמעלה סמנו פרק שלישי הנקרא קולית והוא מחובר לגוף «
 בפיק התחתון ככל מקום שיחתך בו כשרה מפני
 שיכולה להיות והנימילי שנחתך בידי אדם אכל *ם כאה
 לפנינו חתוכה ולא כעשר בידי אדם אין לאוכלחכי אם על ידי
 צלי רחייעףגן שגיא. על ידי נשיכת נחש נחתך רש בו סכנת
 ארכחגה־ט ועל ידי הצלייה תוברק כמו שיתכפר סימן ס' ,
 והעצם הקטן שבין הארכובה הנמכרת עם הראש וכין השוק
 והוא הנקרא ערקים וב׳׳לא טשיאך נחשב מן הא״בובה עאם
 נהתךהוך הערקום כשרה לבעלה מכנו בין כעצם האמצעי
 בין בעצם הקולית ככל מקום שיהתך שם טרפה אף על עי

 שצי9ות .

 כנחהך לגמרי ואסור משום אבי־ החי ויש מהמירין ומצריכין
 לבדוק אם לא עכי־ה המכה מעבר לצלעו׳ שי.ס עברה ומאין
 שנצררהרם מעבר לצלעות מטריפין מפני שאז יש לחוש
 שמא נקכיהריאה ואסורה וכתכ על זה מורי מהדאיי זיל שאין
 לחוש לזה לבדוק אחריו אכל אםרואין שעבר׳ המכה ונצרד
 הדם יש לנהוג להטריף וקילישהרי אפילו נשתברו צלעותיה
 כשרה עד שישתברו הר1ב כמו שיתבאר בסיישאחר זה ואס בן
 למה יגרע זה משנשתברו צלעיתיה ואיפשי משום שהיד &
 מחוברת למעלה במצר החזה ושם יש לחוש יוחל לנקיכת
 הריאה שהייאה שוכבת שם ונוגעת שם בצלעות כדוחק
 ולפי זר. ציל הא דמכשרינן בשנשתבלצלעותיה היינו צלעות
 שלמטה במקום שהחלל רחכ אלא,שא •ן זה נרא׳ רהא בהדיא

 ככריתא לא תניא הכי וצ״ע .״
 3 ובעוף אם נחתכו או נשתברו אגפיו או נשמטו גם כן

 כשר׳אפי׳נשתברר סמיך לחיבויו כגוף ומיהו כשנשמט
 או כשתשב'הוא סמוך לגוף ישלחיש שמא ניקבה הריאה
 שהמאה בעוף נחבאת בין הצלעות וקרום הבשר רך ודק כין
u צלע לצלע וכשנשכר או נשמט יש לחוש שמא נתקה גס 
 הריאה עם הגף וניקכיהילכך אם נשמט הגף או נשבר סמוך
 לגוף נוהגין להטריפה כי אין אני כקיאין בבדיקה אג5 ניקבה

 1 הריאה אם לא :

 j ושיעור הסמיכות הוא כדיריחכ אגודל שאם השכר

 הוא דחוק סן הגוף כרוחב אגודל אפילו הוא מצומצם
 כשרה ואסלאוטייפה שמא ניקבה הריאה ואין חילוק כין
 אם השבר היא שיה ובין אס הוא באלכסון בקולמוס ואפילו
 השכר החיצון הוא חדלאאמדינן מתוךחירודו נקב את
 הריאה לעולם אם השבר מתחיל פחות 9באצכע אגודל
 סמיך לטף טריפה בכל עניין ואם היא כאצבע אגודל כמ
 כשירה אםאיןרואין שנצרר הרם מעבר לצלעית אכל אם
 רואיןשנצררהדם מעכרלצלעבת ישלהושליקיבת הריאה
 מיהוםסתמ* אין חוששין לזה ומכי׳צ׳־ינן ואין צריך *בדוק אם

 נצרר:
 ך נמצא חגף שכוד ואינו יורע אם קודם שחיטת נשכר או
 אח״כ טריפה ויש מכשירין מטעם סיס ספק שמא נשכר
 אחר שחיטה ואתילקורם שחיטה שמא לא ניקכ הריאה ויש
 לסמוך על זה להכשיר בנשבי דהא יש מכשירין כלאו הכי
 אכל כנמצישמיטה ולא ירעי׳אי קורם שחיט׳או לאחר שחיט'
 יש להחמיר ולאסור שתא קרוב לודאי יותר שניקבר. ואין כאן
 אלא ספק אחר שמא קודם השחיט' שמא אחרהשחיט׳וספק

 דאורייתא לחומרא ועיין לקמן סוף סי'ק י :
 ה עוף שהיה לו מכה עמוקה תחת הכנף ושמי נוצה כנגד
 הריאה על המכה ונפחו דרך הגרגרת בקש רק ולא יצא
 הרוח לא סגי בבדיקה זו להכשירה שאין אנו יודעי ן מקום
 הנקב אלא ימלא מקום המכה מים וינפח אחר כך בקש דרך
 הגרגרת ואז אם יבצבצו המים טריפה שיש שם נקכ ואם לאו

 כשרה יי

 2ז* דיגי טריפות הצלעות ובו ו׳ סעיפים:

 K נשתברו צלעותיה טריפה והוא שנשתברו רוכן כיצד
 הכהםה ישלה לב צלעות גדולות שיש כהן מוח ייא
 טנא! ויא מכאן וכל אחת תקועה כחוליא שלה ולמטה מתם
 יש לה עוד צלעות קטנות שאין בהם מוח ולאחר שיבלו כל
 הצלעות יש חוליות שאין״צלעות תקועות בהן נשתברו רובן
 של עשרי׳ ושתים הגדולות בין ששת מצד זה וששה מצר זה
י ואח׳סצר השני טריפה אבל אס לא נשתברו ח ד א צ  * י א מ
ז שתשבר הוא כלפיהוץ כין שהוא כלפי פנים בין  רוכז כי
 שקרום וגשישעליהםקייס כין שאינו קיים כשירה ולא חייע׳



 >4 לבוש ׳עטרת דהב הלבות טריפות &
 נגיז מראש עצם ההההיז במקום שהוא מחינר לשוק ולמעות
 כין כעצם האמצעי בין בעצם הקולית עד מקום שהוי מחובר
 לגוף אפיקיו לא נהתך לנכרי אלא שנשכר העצם ויצא לחרן
 לאויר העולם פעם אחת בחיי הבהמה ואף ע י־ שחזר אם אין
 עור ובשר חופי} את רובו חשוב כאילו נחתך לנמי־י וטריפת
 ב ן בבהמה בין ב עוף הואיל ויצא לחוץ בחיי הבהמה אכל אנן
 עור וגשר עורנו פרובק סביב השבר והופה את רובו הכל מיתר
 כין כבהמה בין האבי ואפילו אס נפל קצת כן העצם הנשבר
 אם יש בעור ובשר הקיים שהיה יכול י חפור! השבר אףאם
 לא נפל העצם כשר אכל אם אין בו כדי לחפותו אילו לא נפל
 י אף על פי שיש בו כרי לחפותו עתה טריפה ורוב זה שאמרנו
JUצריך שיהא חופה רוב עוביו ורוב הקיפי פי העצם כקצת ״ 
 מקומו אינו שור, בעיגול אלא הוא רהב מצר אחר והולך יאצר
 לצד השני ונעשיכמו משולש כזה זבכלר^דדין
 מאמצע החחב ער הקצה שננגרו י נקרא עובי
 העצם ושיעיר אורך החוט המקיף כל סביבו נקרא
 ךקיפו ונשהבשר ההופ׳ היא סביב מקום רחכ אחיוניטה לשני
 צדדין עדפחוח מחציו מעט אז רוב הקיפו חפי ורוב עובי,
 אינו חפר כזה וכשהוא מקיף 9כיב מצר אחד
 ואפי׳ הרבה עד י שהוא יזהר מחציו מעט אז ריכ

 עוביו חפוי אבל רוב הקיפו אינו חפוי כזה
 הילכך צריך לשער שיהא הבשר החופה רוב עניו

 ורוב הקיפו כך שמעתי פירושו ובב י פי׳בע׳א ע ש ז ואס
 השבר הוא בעצם ההההון שהוא במקום שאינו נטרף אפילו
 היה נחתך לגמרי אז אם עור וכשר חופין את רובו הכל סורר
 אפי׳ האבר ואם אין עור וכשר חופין אח רובו הבהבה מותרת
 והאבר אסור מדרבנן גזירה סשום אבר מן החי כיין דחשכינן
 ליה בחתוך וצריך להשליך האבר ולחתוך גס מעט 0\ הצד
 הכותר בםקוםהשבר כי כל מקום שהיתר ואיסור מחוברים
 יחד צריך להשליך גם מקו׳הדחך וצריילהתכו קודם שימלהנו
 עם הבהפה או העוף ויש מחמירין ואופיין אף אס עור ובשר
 חופי; את רובו אס יצאה השכירה פעם אחת מהים דרך נר כ
 קטן ׳ ומזח נתפשט המנהג באילו הארצות להטריף כל
 שכירה בעצי במקום שאם נחתך טריפת ואף אם עור וכשר
u םקיפין אותו מכל צדדיו ואין שס נקכ כלל מכל מקום 
 המנהג להטריף כי חלוקים רבים יש כדין חיפוי נשי ואין
 רבים בקיאין בהם לפיכך מטריפין כל שכירה כעצם כמקים
 שאם נחתך טריפה ־ ואין לשנות אס לא כסקוגן
 הפסד מחכה לפי ראות עיני המורה שיראה שיש להקל
 להורות בהלכה ודווקא אם לא חזר ונקשר אכל חזר ונקשר

 יפה כמו שיתבאר בסמיך כעה נוהגין
 להכשיר ו

 ו עצם הקוליות שנשכר זניטלממנו קורט עצם מראשו
 העליון הסחובר כשררה ולא נשמט סמקומ חיבורו אכל
 נתעכלו מיעוט ניביו למעלה אםעורוכשרחופין את תכו
 כשר שאע״פי שנתעכלו בעט הניבין אין בכך כלום שעל ידי

 השאר שלא נהעכלו הדרי ובריא :
 ז והארמכשרינן כשעור ובשר חופין את רובו דווקא
m כשריב החיפוי סן הכשר ואז המיעוט של העור ־ 
 מצטרף עמו להכשייאבל אם החצי מן העור והחצי׳מן הכשר
 לא זה" ס בבהמה א בל בעוף כיון שעורו רך מצטרף עם הכשר
 להכשיר אפילו מחצה בשר ומחצה עור אכל עור לבדו אפיל*

 בעיף אינו מציל •
 ח והגי מילי כמקום שהיה שם בשר וניטל ונתרוקן
 הבשר מההח העור ונשארה העור לבדה ואפילו
 נשאר קצת בשר דבק בעור אלא שניטל הבשר התהתון גו
 הסמוך לעצם אבל במקום שאין דרך להיות שם כשי לעול©

 אלאהענר לגרה דבוקה עם . העצם ,

 שצומות הגידין קייסין ואפי' אם היה החתך בהוך הפרק ׳מבין
 העיקום ולשוק טרפה שאינת יכולה להיות עיר וכן אם נחתך
 בתוך הפיק במקום שמחובר השוק עם עצם הקולית טייפה
 רש מכשירין כעצם האמצעי למעלה מצוסיתהגירין אפילו
 גחתךלגמיי ולרידהו הר טריפו׳דצומותהגידין טריפ׳ החוזרת
 להכשירה שאם נחתכיכמקוס צומוה הגידין ולא חתך יותיהוי
 טריפה ואם רוצה אחייב לחתוך למעלה מהם הוזרתלהכשיר׳
 אף עלגכ שאין הדעת נותן בן קים להו רהכיהוא חותכה

 מכאן ומתה תותכה מכאן וחיה אכל אגו טהגין להחמיר
 י גאביא ראשונה:

 ב ועצם הקולית בראשו כמקום שהוא מחוכר לגיף אפילו
̂א שניתק ממקומו זהו בוקא ראטםא  לא נחתך לגמרי א׳
 דשף מרוכתיה וטריפה בין ככהםה בין בעוף זה מ שניקבו
 "רוב הגידין שמחובר כהן הבוקא דאטס׳ לגוף דכיון שניקבו
 הרוב שוב אי אפשר להתרפאו׳ שם וימות אבל אם לא נרקכו

 אעיג שנפסקו כשרה בין בכהמה כין כעוף:
 J ובראשו התחתון במקו׳ שמחובר הקולית עם השוק אפי,
a ניתק ממקיסו וגפסקי ונרקבו הגידין שם כשרה עד 
ו יוק' כשעור ובשי חיפין רובי כשר נ ' י ׳ י א י י  ש־חתיד לגמרי 1
 'ו8ם לאו טריפה אם~נרקזכו רנידין מיהו בשנחתך אעיפ• שלא
 ־נרקכו הגידין טריפה שהרי א׳ א טיתיפאו כיון שנחתך לנכרי
 והמית והא דפטדפינן בנרקנו היינו דווקא שנשמט הכוקא
u דאטסיממקומו ונרקבו רוב הגירין אכל ניקבו ולא נשמט 
 הכוקא ראט:7 ממיקומו נשרה וכבקי' דפכלינז ברקבון אפילו
 אס אינו כיור אס נרקב אם לאו טר נד, שאין אנו בקיאין בו
 רש לאסור פםפקא ויייא דלרירן כל שמטת ידך טריפה שאין
 אנו בקיאין לכרוק אם נרקבו וכן אם נשבר הסוילגיף יש לחו׳
 שמא נרקבו ומטרפינן וסשעיין ד׳ אצבעות בגסה וב כדקה
 ובעוף הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו וטיב להחמיר במקום
 שאין הפסד מרובה אמנם אגו סצאה שסוטה לאתר שחיטה
 ובשעה שהובאה לשחוט לא היהה שמוטה כשירה רוודאי

 כשעה מועטת לא נרקב :
 ד וכיון שיחתכו רגליה טריפה אם יש לח ג' יגלים גם כן
 טריפה דבל יתד כנטול דםי וכאלו הסר רגל א' רםי והוא
 ׳שיהיה זר, היתר מחוברבםקוס שאם יחתך שם שהוא טריפה
 כגון סראש עצם התחתון שנקרא ארכובה ולמעלה ותא
 שיגיע זה הרגל עד לארץ ויהא לו צורת רגל שיוכל להלוך
 עליו אבל אם אינו םגיע ער לארץ ואינו הולד עליו אינו רגל
 אלא דלדולי בשר וכשית אבל אס למטה בארכובה הנמכרת
 עם הראש יוצאים רגלים אפילו מגיעים לארץ כשירה כיון
 שאם נחתך שם כשרה וכן אם הרגל היתר הזה אינו דבוק
 ׳ כרגל אחר אלא יוצא סן הגוף אצל הרגלים אפילו מגיע לארץ
 .בשרה ׳ חדי כאילי נחרך סאוהו מקום שהיא מחוכר
 שם ושם אין חתך פוסל בה י ואם נמצא כתרנגולת למעלה
 במקו' צומתהגידין יתרת כמי אצבע ואפיייש בי עצםוציפיח
 ישםתירין משום שאין יתרת כנטול רמי אלא כשחיתות
 היוצא כעימד בנון יתרת רגל במש ולא רבי אהר כמו שאמרנו
 לס>זלה וי״א כיון שדרך התרגגולה להיות להם אצבע למטה
 שאין ה-ילכייעליה גם אם נמצא יתר׳במו אצבע כמקום שאם
 יחתך שם טריפה הוי כאלו נחתך שם וטריפה אפייאיגו דימה
 לרגל ואינו מגיע לאיץ ׳ ואם נבראה הסרת רגל כבי נתפאר
 למעלה סיימ א דהוי כמו ניטל וטריפה ׳ והוא שנביא חסרת
 עצם העליון או האמצעי אבל אם נבראת חסרת עצי ההחתון

 יש להכשיר אעיפ שאם נהתך הוך הפי' טריפה הכא מכשירין ,
 דלא אםרי׳בנתתך שם אלא מספק שמא נגע בעצם האמצעי
 או כצומת הגירין רבידי אדם איא לצמצם אבל בידי שמים

 שאני דאיפשרלצמצייכשיעיל סימן מ״א וני:
 ח בל מקום שאמרנו שאס יחהך שם הרגל שהוא טריפה



 v לנוש עטרת זהב הלבות טריפות W יס
 רכל זמן שהם לבנים קשים ועבים יש להם דין צומו׳ הגירין
 אבל משהם מחחילין להתרכך או שהם קטנים ודקים אין

 להם יין צימוח הגידי; :
 ל ובמקום שאין לכנים כ כ אלא לכנים קצת ומזהירין בעין

 זכוכית לא הוו צומח הגידין :
 t וגידין אלו שלשה הם אחר עב ושנים דקים העב מינח
 על השנים הדקים והוא אותו שמפרידין כשתורין את
 הבהמה ברגליה והשנים רם דבוקין בבשר ובעצם
 ולפעמים נמצאו גידין אחרים שנבלעיס באילו בזכרות
 בנקבות ואותן אינן בכלל צימתהגידין ונחתך צומת
 הנירין דטריפה היינו דווקא שנחתך רוב של רוכ בניין ורוב
 של רוב מניין כיצד נחתכו שנים הקטנים אפיי לגמרי ונשאר
 העב קיים ואפילו נחתך גיכ מעט ממנו ונשאר הרוב ממנו
 בשדה דהא נשאר רוב של רוב הבניין שהעב הוא גדול מן
 השנים הקטנים וכן אם נחתך העב אפיי לגמרי ונשארו קייס
 השנים הקטנים יאפי' נחתך ג'כ מיעוט מן השנים הקטנים
 נמי כשרה יהא נשאר רוב שלרוב המניין עד שיחתוך תכ
 של כל אחד ואחד מאלו הג׳ דלא נשתייר לא רוב של רוב

 בניין ולא רוב של רוב מניין :
 ח וכעיף הס גב בעצם האמצעי כספו הכמוך לארמבה
 התחתונה במי בבהמה וסימן מקים שכדין שם הוא כמו
 שנתבאר סימנם לעיל בבהמה רקה ׳ והסי׳וחוטין בעוף
 וחמור עוף מבהמה שאפילו לא נפסק אלא רובו של אחר

 מהם איזה מהם שיהיה טייפה :
 ט ואנו שאין אנו בקיאץ כבדיקה אם יש ריעותא בצומת
 הגידין ואין יורעיןאס נפסקו צומתן אם לאו יש לאסור
 מספק ׳ אכל זה הוא קבלה בידינו שאין מקים צומת הגידים
 בעיף למעלה מהצי עצם האמצעי ויי א שאינם יותר מרוהכ
 אצבע ממקים שמהחילין לפיכך בכל מקים שיש מכה כמהו'
 צומת הגירין אפילו אינו רק נפוח ונצרר הדס היבה יש
 מטריפין מאחר שהיה צריך בדיקה ואין אנו בקיאין בבדיקה
 י ונראה לי דווקא נצרר הרם הרבה ער שכמעט אין הגידין
 ניכיין מפגי הדם אכל צרורה דם מועטת למה נטרי כשאין
 רואין שום ריעותה בגידין שאם נכא להחריף כל הבאות
 לפניני נפוחות וצרורות הדם אפי׳ מעט היינו צריכין להטריף
 רובא ודוכא ררובא וזה אין נ ל • אלא צריך שאלת וחקירת

 חכם ירא אפילו בזמננו נראה לי :
 « אם נשכר העצם כמקום צומת הגידין ונקשר ונתרפא
 יפה ועבר אל שכר יחדיו ידובקו ולא נתקפלו השבייס
 זה על זה ולא נשתנית מראייהבשר שעל השני* יש מכשירים
 דודאי נתרפא יפה ויש אוכרין דשמא נפסקו צומת הגירין וכן

 עיקר רהא אין אנו בקיאין בבדיקה :

ן דין ברמה דרוהה מחיה החרפת ובו ב*א פ׳ י  ן

 א כל החיות והעופות הדורסית יש להן ארס בין ציפרניה
 וכשהן דורסות הבהמות והעיפות והחיות ואינן יבולין
 להן עד שניצלת מסנה היא מתרגזת והסתה בערה כה ומתוך
 הרוגז היא מטלת הארס שבין ציפמיה בעת שהפיר בסנה
 והארס יורד ושורף את בשר הבהמה והחיה הנדרסת ונוקכ
 חיך הבשר ויש לחוש שמא יררבסקוס שנטרפה בנקכ
 משהו הלכך כל בהמה ועוף הנדרסת מהיד. ועוף הדורסין
 םייפה ולא בל חיה ועיף שרן ברריסתן שאי; כהן שוה אלא
 מעלות מעלות יש כיצר הארי יש לו דריסה אפי״בשור הגדול
 ובחיה אפילו גדולה שבחיות ואין צ ל בעופות יהזאכ איןלו
 דריסה כבהמה גסה ואפילו בקטנה שבגסות כגון כעגלים
 הרבים אבל יש לו דריסה בדקה ואפילו בגדולה שבדקות
 כגון כבשים הגדולים ואין צל כעופות התרי ונמייח

 ד א י 4 ושועל

 העצם בהולדתה כגון סמוך לארכובה ממש אז אפילו העור
 לבדה מציל אפיי. בבהמה ואפי׳ במקום שררך להיות בשר

 ונתרוקן אם יש רירין בין עור לכשר מציל 5
 D גידין אינן מצילין כבשי ואפי׳ הם עכשיו רכין ספני

 שסופן להקשות וכל הגידין מיהא סיפן להקשות ;
 * לא היה הכשר החופה רובו במקום אחד אלא מתלקט
 מעט בא ן ומעט כאן סביבות העצם או שהוא במקום
 אחד אלא שהו׳ חפוי דק וקלוש שנקלף מעל העצם או שניט׳
 שלישיתו התחתון או ניקב נקב משתו או נסדק או שנתססמ'
 הבשרהחפוי ער שהרופא גוררו בכל אלו מחמירין ואינם
 מצילים וטריפה וכבר אמרנו פעמים שאין אנו בקיאין איזו
 בקרא בשר שהרופא גידרו ולכך כל מקים שנשתגר! מראית

 הבשר אינו מציל :
 *א נקדר הבשר בסכין מעל הכשר כעין טבעת בעגול
 ורוב הקיפו מכוסה כשרה בדיא שהבשר דבוק בעצם
 הכיב מקום הקריר' שאז מעלה ארוכה אבל אם אינו רבוק לא
 *ב נשבר העצם במקום שנעשה טריפה אם היה נחתך
 והזר ונקש' ואין ידוע אם יצא רובו אם לאו כשרה דכיון
 שנקשר כירוע שלא יצא רובו שאלו יצא רובו לא היה יכול
 להתקשר ולהתרפאות ודווקא שהיה השבר למעלה מצומת
 הגירין אבל אם היה במקום צומית הגירין טריפה כמו שיתכ'
 לקמן סימןנ״ו והס דכשרדווקא שנקשר וחזר למקומו
 הראשון ושבר עם שבר יחדיו ירוכקו ואפי' אס הוא עדיין עכ
 במקום השבר וניכר שהיה שבור אפ ה כשרה אכל אם לא
 הזר השבר למקומו היאשון אלא שני שכרי העצם שוכבים
 זה על זה זה נמשך למעלה וזה נמשך למטי אלפ שיתחברו
 ב׳ העצמות הנשברי'וקרם עליהם עור ובשר אסור שאין זה
 ריפוי ויש לחוש שמא יצא לחוץ והא דמהמירים מספק ולא
 אוקמא לבהמה אחזקתה משוירקרוכ לוראי היא רעיי תנועות
 ההליכה אי אפשר שלא יצא השבר פעם אחת לחוץ :
 y נמצא שבור ואין ידוע אם נעשה מחיים או לאחר מיתה
 אם מקום המכה שחור כידוע שנעשה מחיים וטריפה
 ודאי ואם לאו הרי זו אסורה םספקאונים שאם יש במה
 לתלות כגון שדרסה לכותל אחר שחיטה או שדצצה וכיוצא

 חולין לתקל ;

ך דיני טרפות בצומת הגידין ובו י' סעיפים י 3 

 II ניטלו צומת הגידין או שנפסקו טריפה אף על גכ שכל
 העצם קיים והיא שניטלו לגשרי אבל לא ניטלו לגמרי
 אלא שנעקרו מן הארכובה ונקפלו מעל העצם כיון שעדיין

 הם יונקין מן הגוף כשרה :
 כ וצומת הגיריןהם בבהמה בעצם האמצע בסיפו
 ונחלקו ר ל אס החיצוניים נקראו צומת הגידיןאו
 הפנימיה ולפיכך היה ראוי לנהוג מספק דין צוסההנידיןהן
 כאותן שכלפי pn שהזנב נופל עליו הן כאותן שכלפי פנים
 לצד חלל הגוף אלא שלא נתפשט המנהג בן באילו הארצות

 אלא אותן שכייפי חוץ קורין צומת הגידין ן
 נ והתחלתם הואסןהערקום ולמעלה שעצם קטן יש
 שמחבר השוק לארכוב׳היסנרת עם הראש ושמו ערקים
 יייוא ששותקת בו התינוקות שקורין בליא טשיעך ולמעלה
 ממנומתחכיין וצומת ין גירין אלו ועולין וסתפשטיןבשוק

 עד שמתרככין יהוזיין להיות כעין בשד :
? או ניטלו כנגר העיקום כשרה נפסקו או נטלו 0 פ  י נ
 !•עלה סן הערקוס והוא ה: קום שהטבחים הולין בו טרפה

*עור ארכן ממקום שמתחילין להיוהצוםהין עד־ ע  ז* ו
 שמתפטין כו בבשי־ בגסה הוא *ואצבעות ובכהסה
 «*ה לא נתנו ״בה חכמים שיעור אלא במראיהן וכמישושן



 שמא דרס והזר וררסהילכך איליו הצדין עופות בעופזת
 הדורסים והביא הציר את היצור כציפורנו החובה בו אסור
 ושהטו קורס שהסיר צפרנו דשמא הכהו דרך פריחתו אף
 על גכ שלא ראינו חוששין שמא הכהו והוציא ציפורנו שנן

 דרכו שמנה כו נמה פעמים ער שיצודנו ;
 D חוששין יספק דרוסה כגון אס מאין ארי שנכנס לבית
 השוורים או עוף הדורס שנכנס לנין העיפוה חוששין
 שג.אדיסן דספיקא דאורייתא היא ולחוסרא והוא שנכנס
 העוף הדורס בכלוב מלא עופות או רלול של תרנגולין והארי
 בדיר של בתג׳ ה שהיא להם מקום צר ואין להם דרך לברוח
 מפניו אכלי אם נכנס למקים רחב שיכולות לברוח מפניו אפיי
 שמענץש צוותות והוא שותק אין הוששין להם שאנו אומרים
 ברחו מיניו ולא השיגום ובמקום צר נסי לא אמרןדהוששין
 כשהוא שותק אלא דווקא שהם מקרקרין שכיון שהוא שותק
 והם מקרקרין אמרינן ודאי עשר, רצונו שדרס ושיכך הכהו
 ולבך שותק והם מקרקרי! שנכעתין פ0נור\זםת שנדרסו
 אבל אס הוא שותק והס שזתקין אין חוששין להם שכיון
 שכולם שוי קי־, אםרינן שרום עשו ביניהם שכן דרך הימה
 היות שנעשו בני הרבות ומהגרלות עם בני ארס ובהמה
 ואינן מזיקות לר,ם שאילו הזיקים היו צויהין שין דרכן לצווח
 ככה רביי־ אמורי׳שלא ראינוהו שנגע בהם אבל אם ראינהו
 שקפץ עליהם כדרך התרסיס אעיפ שהוא בן תרבות רא
 אמרינן כיון ששתקו דרך שחוק עשה ולא דרס אלא אדרבה
 אמרינן מרוב ביעהיתא שיתקין והוא שיכן חמתו ודרס ולכך
 שותקוחוששין להם׳ ואס הוא והס מקרקרים ולא ראינהו
 שדרס אין ח וששי ן להם ואכרינןכשסשהם נבעתים כימנו

 כך הוא נבעה פהס ולא קרב אלירם :
 « והיכא ילא ייעינן אס שתקו אם צווחו הם או היא כגון
 עיי: גי.־,ו נכגס לריר וטיט באנו לשם יצא כין ארי כיי
j»0# שאר דורס כ אין הוששין לר.ס דיוי ס:ק ספיקא בפק 
 שתקו כלם או צווהו כול כ וזי תיל הוא שתק והם צווחו #02
 מהמת יואר. צווחו ודא דרכה רש אוסרין גם כזה ׳ יאם חהך
 ראשו של ארד מהם אפילו הוא שותק והס רקרקרין אין
 חוששיןלהם ראמרינןכבר נחייגזיה והאחרים בהמת

 יראה מקיקרין :
 יא בריא שנכנס לתוך הריר ועמד עמהן או עוף הדורס
 שנכנס ככלוב מלא עופית דכיון שהוא עמהן יכול
 לדרוס כרצונו אמרינן כיון שחתך ראשן של אהר מהסנה
 רוגזיה אכל כגון אילו החתלים שעולין על כלוכ מלא עופות
 ואנס יכול ם ליכנסשם והכניסי; ידיהם מבפנים ודורסין
 אעיג שחתכה ראש של אחד סהס לא נח רוגזיה משום הכי׳.
 ומתוך שהם בורחים תוך הכלוכ רגה והנה אף הוא כועס

 עליהם וחוששין גס לאהרים הנותרים ;
 יב ובעיסד עסהםגיכ דאמרינןבבר נח רוגזיה בדיא
 כשהרגה אבל אם פצע אחת מהם ולא הרגה אף על פי,
 שעומר עמהיחו ששין לכולירבל שכן דחמתו בער בו שהצילה
 עצמת ולא היה יכול להורגה ואפי, דרגה אחה נסי לא אמרן
 דנח רוגזיה אלא בשלא ראינו שדרס׳ עור אחרות אבל אס
 ראינו דורסה עוד אחרוה הרי ראינו שלא נח רוגזיה וכל מר,

 שבדר אסור :
 ע והא דהוששין לספק ררוש׳רווקא שידענו שנכנס הארי
 ביניהם שאין כאן אלא ספמן אחד שמא דרס שמא לא
 דרס ואזלינן לחיםרא בספיקא דאורייתא וקרוב לודאי כיון

 שהוא שותק זהםסקרקרין אמיינן לא על חנם הוא שוחק -
 והס מקרקרין אלא שעשה רצונו ונח רוגזיה אבל אס הוא

 ספק אס נכנם אם לאו שיש כאן סיס שמא לא נכנם יאהיל-
 נכנס שמא לא דרס אחד מהם אין חזששין וכן אם ספק ארי

i &נכנס ספק נלנ נננס הוי נמו ספק נננס ארי ספק לא נכנ 
 יכז

 ושועל אין להם דריסה ככבשים הגדולייאנל יש להם דריסה
 בגדיי' וטלאים וכל שכן ננלהעיפוה הולדה אין להם רריסה
 בבהמה כלל אפי׳ בגדיים וטלאים אבל יש לה דריסה ככל
 העופות ואפילו בגסה שבעופות וכלכ אין לו דריסה כלל
 אפילו כעופות שאין לו ארם אלא כמעשה קיץ כעלסא שאם
 דרס כרגליו או נקב בשיניו עד לחלל ויש לחוש שמא נקב
 במקום שנקב משהו פיסל בו חוששין לו כררךשחוששין
 לקוץ הנוקב לחלל כמו שנתבאר למעלה סימן ניא י וכל שאר
 חיות טמאות אם אינן גסות מזאב אפילו הם גדולות כזאב
 אין להם דריסה בבהמה דקה כל שכן בגסה ודווקא בגדולה
 שבדקה ככבשים ועזים אבל יש להן דריסה כגריי' וטלאים
 וכל שכן בעופות לאס היתר. גסה סן הזאב דינה כזאב ויש
 לה דריסת בדקה אבל לא בהמה גסה אפי׳ הוא גדולה כארי
 היתר, גסת מתי״ מארי הרי היא כארי ויש לה דריסה בכל
 דש מחמירין עיר דבל שהיא גדולה מזאב ולמעלה יש רה

 דריסה אפילו בגהה רע לחוש לחומרה :
 כ כל העיפית הטמאים אין להם דריסה כבהמה אפילו
 כגרים יטלאים חוץ מהנץ שיש לו דריסה בגדיי' יטלאי'
̂י• דריסה שנחוש לתכשגתאדםהבשר שאין הארס י א בי י • 
 שלישי־ף כככשאר מיג ם הנזכרים אלא אפילו נתארס
 הביש- וליי. ניקב יהלל אין ח׳יעשין לדריסתו אלא עד שניקב
 לחלל שאז הארס שלו שליין׳־ ונוקב הכני מעיי/שאר המקוסו׳

 הנפסדים כנקיבה משהו :
 i ועיפית כעופות גם כז מעלות מעלות יש להם כיצד הגם
 והוא שקיר־ן •יי פלקון כליא וכיוצא בו וכל שלמעלה ססנו
 יש לו דריסה בכל העופות אפיי בגס שבגסין ואפי' גדולה
 ממנו ושאר עויפות שהם למטה מהנס עד הנץ יש להן רי-־כת
ג ׳.׳.׳־ם ״״  בכל הע-יפות שהם כסותן אבל רא ב מ נים מ־
 וינץ והוא שקירין לו שפערכיר ״שרו דריסה בכל רעי •ית
 הדקין כגון תורים ויונים וכייצא בהם וכל שכן בצפיים ואפי'
 הם גדולים סמנו אכל לא כ-סין כאווזין ותרנגולים במה
 דברים אבירים כתרנגולים ה-דולים אכל כקטנים יש לו
 דריסה ושלמטה מן הגץ אין להם דריסה כלל א£ילו כמינין

 שלמטה מהם ;
̂ אילו שיש להן רריס׳ אין חלוק בין אם באין להציל  ד וכי
ם ה ך ב ״ ו ,  את הנדרס ממנו וכין אין באין להצילו סשג

 מ־^גזין וסטילין ארס כלא מצילין כסובסצילין ן
 ה ומר, שאין העולם נזהרים עכשיי כשי־ואין תתיל נכנם
 בין לול של תרנגולין א הו שחיק ואינהו סצפצפ ם אף
 על ג כ דתתול יש לו דריסה בתמגולין מפנישחתולין שלנו
 ביי ר.יגי.*. הם עם התרנגולים ואין דרכם להזיק לתם וכל
 זמןשדא ראינו שהכה אין הועשין להן אכל אם ודא* הכה

 ודרסה ברגליה יש לחוש להם :
 ( אין דריסה אלא ביד וכציפ־רז שאין להם ארס אלא בין
 ציפעי ידיהם אכל דרסה ברגליה או נשכת בשיניה אין
 שם א רס ולא חוי אלא כמעשה קרן בעלמא וה״מ בחיות
 הדורסות אבל עופות התיסית אין להם ירים אלא יש

 להם ארס כציפרני רגליהם ודורסין ברגליהם :
 ז ואין דריסה אלא מרעה הדורס אכל שלא מדעת כגון
 שנפל הדורס דרך מק~ה על הנרדף ונתחב בי ציפוינו
 או שהיה הדורס ישן והכה הבהמישלא מרעת לא הוי דריסה
 ח ואין דריסת אלא ©ודים של דורס ונרדם כיצר הרי
 שנעץ בציפולנו בגבו של דורס ועד שלא הוצי׳ ציפורנו
 הוסת הדורס או חתכו ירו או נשחט הנדרס הדי זה כשד
 שאין סטיל הארס אלא בשעת הוצאות ציפורניו ואפילו אנו
 רואים אחר בך שהאריס הכשר כנגר מקום הדריסה אין
 חוששיןלוכדיא כשראינו סי־ ח 1ה ועד סוף שלא הוציא
 ציפורניו אכל אס כא לפנינו וציפורן תחובה לו בגבי חיששין
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 בעוף בין בספק דרוסה כין בוראי דרוסה שיכול לבדוק הקנה
 מבהוץ ולשוחטוואח״כ יבדוק הוושט מכפני׳ שאין לו בריקח
 מבחוץ וה*ה בבהמה ובודאי דרוסה והוא שידוע שלא נררסח
 כנגד הסימנים אבל בבהמה בספק דרוסה וכן בוראי דרוסה
 ונדרסה כנגד הסימנין ליה לה הקנה בבדיקה שהרי הוושט
 אין לו בריקה מבחוץ ויש לחוש שמא ישחוט במקום שהאדים
 הוושט ולא יהא מינכר אחר השחיטה וטריפה שבדיקה לא
 סהני ובמו שנחכאר לעיל סימן ליג וצריך לבדוק מיד אחר
 הדריסה שאז יראה סיר אם הבשר האדים מבחוץ שאם לא
 יבדוק מיד יש לחוש שמא שינ׳מיאיו מן הדריסה מבחוץ

 והבריא ויורד ונוקב למטה ואינו ניבי מבחוץ :
 «ח ציפורים קטנים אין להם בריקה שאין אדמומי׳ הארס
 ניכר בהם מפני שהם כולם אדומים. וכן דרוסה הנץ
 אין לו כריקה מפני שארס הנץ אינו ארום-כל כך ואינו ניכר;

 >ט כל מקום שהוזכר בריקה כגון דרוכה נפולה שבורה
 כזמן הזה אין אנו נוהגין לבדוק שאין אנו בקיאין
 בבדיקה ואםרינן מספק כל ריעוהא הבאה לפנינו ששייך בה
 ספק טריפות מכל מקום יש לה הקנה בשהייה כיצר הזכר
 סשהינן ליה י ב חדש ואם יחיה י*כ חדש כידועה שהוא כשר
 דטריפה אינה יכולה לחיות ייכ חדש והנקבה משהינן לה עד
 שתתעבר ותלד שאם היחה טריפה לא היתה ©העברת ויולד׳
 בנקבת עוף ממתינים לה עד שת לד כל המים שלטעינה
 ראשונס שהית׳ טעונת כשעת שנולד כה הספק טריפות ואם
 אחר כך ותחזור והטעון ותטיל כצי'כשרה וצריך שחשה׳ כין
 סוף לירה לטעינה ראשונה לתחלת לירחישל טעינה אחרונה
 כ א יום שכן הוא זמן עיבורה ואם תלד תוך כיא יום לא
 מכשירנן לה דשמא הוא עדיין מטעינה ראשונה י וה ח
 לתרנגולת שלא ילדה מעולם צריך שיהא מזמן שנולד בה
 הטריפית כ״א ימים עד שתלד שאי״כ שמא תיתה טעינה
 בשעה שנולד בה הטרפות׳ ובהמה שימצא בה יתרת
 אבד מאותם אברים שנטרפת בה אף על פי שעבמ עליה
 ייב חדשים או שנתעברה וילדה לא מכשירנןלה דהכי קיס
 לן דטריפות מן הבטן יכולה לחיות • ויש אומרים דהוא
 הדין כל שהאין בה ודאי טריפות אפילו חיה י*ב חדש

 והוא חי אסור דס ל וטריפה תיבל לחיות אלא
 שנאסרה מהלימ :

 כ ואס הנדרסים הסרבים אסור להשהותןי״ב חדש
 שמתוך שהם רבים יש לחוש שמא יבא לירי םכשול
 ויאכל אחר מהם תוך הזמן ויש אוסרים בשתייה אפילו כאחד

 שמא יבא לידי תקלה מתוך השהייה :
 fcO אסור לסכור דרוסה או ספק דרוסה לגוי כשהיא חיה
 דשסא יחזור הגוי ויםכרנה לישראל והוא לא ירע
 אלא יסיתנה ויסכרגה לגוי ודווקא ספק טריפה יש לחוש
 שמא יסכרנה לישראל והישראל לא ירע אבל ודאי טריפה
 מותר לסכור לגוי ועודה חיה דהא ודאי לא יקנה אותה שום
 ישראל שהרי יראה שהיא טריפה ובספק טריפה נמי יא
 דווקא דרוסת ארי והזאב אסור למוכרה אבל דרוסת שאר
 חיות מותר למוכרן כיון שיש קצה סן הפיסקים דשאד
 חיות אין להם דריסה הוה ליה ספק ספיקאספק שמא
 לא ימימה לישראל ואם תמצא לומר יםכרנה שסא
 הלכתה כאותן הפוסקים המכשירין / ספק דרוסה כגון
א  הזאב שנשא שה סן העדר וספק לו אם דרסה כיד אס ל
 וראינו שהצילו הרועה והחזירו לעדר ואיןמבירין אןקן
 כל העדר אסור מדרבנן שכיון שנירע לני פפיקו קידס

ף  שהזר ונתערב נעשה מדאי דרוסה ואוסד כל ד,עד
 ואינו בטל ברובה ואפילו אלף הם דבריה אינה כטלה

 י נ * 4 ל

 זכן אם הוא מבעבע דם בצוארוספק ארי או ספק כלב נשכו
 או שמא כקנה נגף אין חוששין להם לספק ררוסה אכל ם״ס
 דין ספק תחיבת קיץ• יש לה וניס שאין צריך כריקה אלא
 במקום שמבעבע דם ולא כנגד כל החלל שאם היה ספק
 דרוס לכדה היה צריך בדיקה כנגד כל החלל ונימ גיכ לשאר
 דינן ואין צורך לכותבם שהרי אין אנו בורקיישאין אנו בקיאין
 בבדיקה כן הוא מסקנת הפוסקים וצי ע לי מה טעם לא
 חיישינן לדרוס' ותלינן בכלב או כקנה להקל כיון רמבעבע
 דם על כרחך אין כאן אלא ספק אחד שמא ככלב או בקנה
 ושסא הדורס דורסו דהא עלכיחך אחד םאילו נגע בו וסיירי
 שיש ארי וכלב או קנה לפנינו כמו שיתבאר והרי אין כאן אלא
 ספק אחד והו ה לן למיזל לחוסרא דלא רסי לספק מכנס אם
 לא נביט שיש כאן שהי ספקו' כסו שכתבתי למעלה ואיפשר
 דטעסא חוא משום ראיכא חזקה דרוב הבהמות והעופות
 בחזקת שאינם דרוסין הם וגם ספק כלב ספק ארי סשוס הכי
 אזליגן לקולא אבל כשאי׳ כאן האי ספקדכלב אלא שנכנס
 ארי רש באן ספק שמא דרס שסא לא דרס אלפ שיש כאן
 4ם כן חזקת הנדרס שרובם אינס נדרסים הרי רובה דרוכ
 הדורסים דורסים הוא כנגדו ובודאי דרוסה חשכינן לה כיון
 ששות׳ כו׳ ואזלינן לחומרא מש״יכ כאן רוק נראה לי ודווקא
 שיש לפנינו ארי וכלב או ארי וקנה תולין בהם להקל אכל אם
 בא לפנינו מבעכע דם ואין אנו יודעים כסה נעשה תולין
 במצוי בין להקל בין להחמיר כן הוא לרינא אכל אנחנו כבי
 כתבנו סימן ליג סעיף ח' כל הבא לפנינו וצוארו מבעבע ד0

 נוהגים לאוסרו שאין אנו כקיאין כבדיקה :
 >ך אדי שנכנס כין השוורים וכן אחר משאר הדורסים
 שיכנס לנין אותם הבהמות שיש להם דריסה בהם
 ונמצאת ציפירן של הדורס תלושה ותחובה בגבה של אחת
 מהן בין אס הציפורן לחה או יבשה חוששין ולא אמרינן כיון
 שהציפורן היא יבשה ודאי היתר. תחובה כבר בכותל זמן רב
 ער שנתייבש ונתחככהשםהברמה ונתחבה לה בגבה אלא
 כיון שראינו את הדורס נכנס לשםואיכאגסכן ריעותא
יפורן התחובה לה בגבה חוששין שמא היורם דרסה צ  ד

 ונשמטה ממנו הציפורן וישבה לה בגבה ואפילו הוא שיתק
 והם שיתקין ואפילו במקום רחב חושש־ן לו בכהאי גווגא
 ךאיכא ריעותא ולא לזה כלבד חוששין אלא לבל השוורים
 שבדיר אם תם במקו' צר שהרי כבר אמרנו שאין אומרים נח
 רוגזיה אלא כשהרג אחר מהם אכל אם דרסה ולא הרג
 אדרבה רוגןו בוער בו כיותר וסכה ומרס הרבה וכל שכן
 במקום שמאין צפיני הדורס שמוטות לו מגבו דחוששין :
 ען והא דחוששין לרמסה היינו שלא להתיר בלא בדיקת
 א:ל אם כדקה כמו שיתבאר בסמוך ואינו מוצא כה
 רושם כשיר. ואפי, ודאי דרוסה יש לה היתר בבדיקה זו :
 טן וביצר היא הבריקה שוחטין את הנדרס וכודקין אותו
 • • ככל הללו מכנגר המית ער סוף היקבים מכל הייה
 טריפות ואם נמצא רושם הדריסה כנגד אחד מן האברים
 שהבהמה נטרפת בחן טריפה ואם לאו כשירה ואיזה הוא
 רושם הדריסה אם האדים הבשר כנגר אחד מן האברים
 שהבהמה נטרפת בו אז היא טריפה שהארמוסית הוא ארס
 הדורס וסיפי לחלחל וינקב כל האבר ולכך אפי׳ כאב׳ שאין
 נקכ משתו פוסל נו אם נתארס הבשר כנגדו טריפה וכן אם
 נתמססם הבשר כנגדו ואפילו כנגד צומות הגירין אף על גכ
 דקשיןהםאם נהמססס הכשר כנגדם עד שנעשה בבשר
 שהרופא גירדו מתחבורה טריפה ׳ והסימנים קשים הם אצל
ה הילבד אפייאם האדים בשר כנגדם סותר עד שיאדימו ס י ר  י
 מם בעצמם יא! אסור אפילו האדים הקנה ככל שהו ספני

J שסוף הארס לשרוף רובו 
 p ומה שאמרנו שדרוםהישלה היתר בבדיקה הייט



 הלכות טריפות ־¥״
 על פי שאנו רואץ שאינה יכולה להלוך יוהד'/ ואין לה עיר
 דין נגולה סבל 0>ןים די} מסוכנה ישלהדשריא על ידי
 פירכושזוטא כסכואר למעלה סימןי״ז/ הלכך בזמן הזה
p שאין אנו נקיאין כבדיקה אין להתיר נפולה אלא אם 

 הלכה הילוך יפה כשאר כהסהד׳אסות :
 \ ועוף שנחנט על פני המים תוששץ לו לריסוק איברים
 ואם שט מלא קומהו ממטה למעלה לעיסת הסיס הרי
 זה בהילוך ואין צריך כריקה ואם שט ממעלה למטה דרך
 ירידת הסייאין זה בהילוך שחםים הורידוהו דרך ירידתילפינך
 אם היה קש או הכן על פני המייבשוה לו וקדם הו׳להם וראי
 מנחו שט והוי בהילוך כיון שקרס להם ואם המי' קיו וקיימי
 כגון אגסי׳ככל צד שישוט מלא קומתו הוי בהילוך ומותר ן
 ח והא רבעינן שחפול ממקום נכוחה י׳ או׳ עמוקה עשרה
 היינו דווקא שנפלה מעצמה או הפילוה אחרים וידעה
 שרוצים להפילה שכיון שיורעישתפול היא מתזקת על עצמה
 ונועץ בצפרניה בארץ ואינה נופלה כל כך בהוזק לארץ אכל
 אם הפילוח אחרים שלא מדעת או אפילו ידעה שרוצים
 להפילה אלא שהפילוה פתאום בבת אחת אפילו בפחות מי
 הוששין לה לריסוק אברים לפיכך זכרים המנגחיס זה את זח
 ומפילין אחד את הכירו לארץ הוששין להם לריסוק איברים
 שלא עלה על דעהושיפול שבל אחד היה רעתו להפיל את
 חכירו וכשנפל פתאו' נפל בלא רעת ולא היה לו שהות לנעוץ

t צפרניו ו<5ס לא נפלו אין הוששים להם 
 ט שוורים שםפילין אותן לשוחטן אין הוששין להס אפי׳
 אם נשסע קולם כנופלם שהרי ידעו שרוצים להפילם
 והתחזקו על עצמם בכל יכלתם ׳ סכל םקום יש ליזהר שלא
 לקשור רגליו כשםפילין אוהו דכשהרגליס קשורים אי;ן
 יכול לנעוץ צפרניו כקרקע ויש לחוש לריסוק איכרים *
 י קפצה םדעתה אפי׳ םסקום גבוה דיבה ואפי׳ אנו רואי•
 שאינה יכולח לילך אין חוששין לה לריסוק איכריה ל*
 םבעיא אס קפצה סהלון שבכותל שיש לנו לתלות שגעצון
 צפרגיה בכותל עד שהגיע לארץ אלא אפיי קפצה מארובה
 שבאמצע הגג אין חוששין לה דכיון שמדעת׳ קפצה אמרלנן'
 ודאי קורם שקפצה אסדה גפשה שלא תתרסק אבריה ©אוחו
 גובה ואף על פי שאינה יכולה להליך לא נהרסקה איבריה
 כלבך שיטרוף סקפיצוה זו לפיכך אם הגיהה לסעלמ
 ומצאה למטה אין חוששין לה שאנו הולין לומר מעצמה

 קפצה :
 >tf ואפילו הפילוה אהריס אם נפלה עלמתניה אץ
 חוששין לה לפיכך גנבים שגנבו בהמה סן הריר אפי׳
 השלימה מעבר לגדר שהיא גבוה מאד אין הוששיןלת
 שודאי מכוונין להפילה על מתניה כדי שתוכל לרוץ לפניהם
 וכן כשעה שסחזירין אותה אס מחמת השובה דהזירוה
 אין חוששין לה שמכוונין להפילה על מתניה בענית שלא
 יפסידוהאבלאם מחמת יראה מחזירין אותר• אין מכוונין

 לכך וחוששין לד, :
' נפולה p ב בהםה שהוכהה באבן אם בכל גופה יש לה* 
 ותוששין לריסוק אברייאבל אם לא הוכת'אלא כמקים
 אהד אינה צריכה בדיקה אלא באותו מקים בלבד ואץ לחוש
 לשאר איברים בהכאת אבר אהד ואמ נפל אבן על נכ בהמה
 ממקום גבוה כזה אין שייך להלק בין עשרה לפחוה מעשרה
 אלא משערין הכל לפי גורל האבן וקוטנו ־ עוף שנחבט על
0 ה  דבר קשה כגון טלית שנמתח או על גבי רשתות שיש כ
 קשרים יךוביםזה לזה ועל גבי דקשנופץ מהפשתן ועל
 אבק דרכים ועל גבי הדיור. של דקל וכיוצא ברברים אלו
 הוששין לו ואם נהבט על דבר רך כגן על טלית כפול ועל
 הול הנס וכיוצא כזר, אין הוששין לו ואם נדבקו כנפיו כדבק
p אותו כו שכן תא דרך הציידץ לטוה דבק בדף קטן ^ p 

 ותעוף

 לבועז עטרת דה5
 ובל שכן אם היה ודאי דרוסה ונתערבה תוך העדר שכל
 הערר אסור ואם נתערבה שה אחר מן העדר הזה תוך עדר
 אחר העדר האהר כולו סותר אפילו בודאי דרוסה מטעם
 סס שבכל אהר נוכל לומר שמא אינו זה שנתערב ואתיל זה
 הוא שמא אינו אותו שנדרס אבל אם פירש אחד מן העדר
 הראשון ולא נתערב תוך ערר אהר אין סתירין אותו מטעם
 בל דפריש מרובה קא פריש דלא אמרינן הכי אלא היכי
 שהאיסור ניכר במקומו כגון גבי ט׳ הגויות לקמן סימן ק״י
 דלא שייך למיגור שמא יקח מן הקבוע רהא במקומו הק8וע
 יןךעין וסכירין אה האיסור זנזהרין מליקה ממנוראטו
 בישיעי עסקינן אכל הבא שאין האיסור ניכר במקוסולא
 אמרינן הכי דאדרכה חיישינן שסא יטעה ויאסרסשו, שהוא
 מותר התירוהו לי לא משום טעמא כל דפריש סמבה קא
 נריש וני שרית ליה כי פריש אתי ליקח ממנו גס כן כסקיסו
 כיון שאין האיסור ניכר כמקומו ׳ ובספק דרוסה שלא
 נודע איסורו עד אחר שנתערב תוך הערר הכל מותר מטעם
 ססרננלאחריש לומר שמא אינו זה ואת ל זה הוא שמא

 לא ביד דרסה ;

t ח חן נהמה נפולה ובו ״"ב סעיפים 3 

 א נפולה אסורה כיצד בהמה שתיהה עוסדת על רגליה
 ונפלה ממקום גבוה או שנפלה לכור אס יש םכריאה
 עד מקים שנפלה שם עשרה טפחים חוששץ שמא נתרסקו
 איבריה ואס לא היתר, עומדת על רגליה כשנפלה אלא היתר.
 שוכנת ונתגלגלה ונפלה צייך שיהיו י׳ טפתים אותה הגובה

 שנפלה ממנו או המר שנפלה שם :
 כ ולאו דווקא נפלה אלא היה דיס׳ אדם ברגליו או טרפה
 בכותל או שרצצתה בהמה וכן עוף שנהכטעל דבר

 קשה יש לחוש לריסוק אכרים :
 J ואם שהטה תוך סעת לעת והיא לא עמדה ולא הלכת
 מקודם אפילו בדקה ומצאה שליסה בכל איבריה
 הדיפה שמראי נתרסקו אבריה אף על פי שאין רוא־ן כה שום
 שיטי ׳ והא דאמרינן אפילו ברקה לא מהני היינו דווקא
 תוך מעת לעת ולא עמדה שחיששין לה לריסוק אבדה
 והריםוק הוא דבר שאי אפשר לעמיד עליו ככדיקת תוך
 מעת לעת שאינו ניכר מיד אכל מעת לעה דרך האברים
 המרוסקים להשתנות צורתן ולכך אם שהתה מעת לעת אף
 על פי שלא עמדה ולא הלכה ניתרת על ירי כריקה ששיחטין
 אותה ובורקין אותה כנגד כל החלל ואס נמצאת שלימה
 מכל היח' טריפות נשרה ואס לאו טריפיואם נמצא שנתרסקו
 אבריה ו נשתנו ונפסדה צורתן אפילו הוא מן האברים שאם
 ניטל מלו נשר כגון טחול וכליות טריפה שהריםיקגרוע
 ומכאיב יותר מהנטילה והנקיבה והבית הי־חם אפי׳ נתרסק
 כשרה ׳ והסמנין קשין הן אצל הנפילה ואין צריכין בדיקה :
 ד ואם עמדה תוך מעת לעת הוה כאילו שתתה וניתרת על

 ירי בדיקת האברים מן ר\ח טריפות :
 ה ושינוי מראה אין פוסל כה כעמדה דכיון שעמדה תוך
 מעת לעת סופה להתרפות והוא שעמדה מאליה אבל

 העמידוה אחרים לא מתני .״
 t הלכה מותרת מיד ואפילו בריקה אינה צריכה ואפילו לא
 שהתה מע ל ואף על גב דטריפות חיות י ב חדש שאני
 הכא דאם איתא רמתמת התבט נטרפה לא היתר. יכולה לירך
 בז*א שהלכה הילוך יפה אבל הלכת והיא צולעת צריכה
 בדיקה זכשהלכה הילוך יפה נמי לא אמרינן שמות־ת אלא
 שהלכה הילוך יפה ארבע אמות אבל אם אנו רואין שאינה
 ימלה להלוך ד אמוה אפיי הלכה הילוך יפה צריכה בדיקה
 ואם הלנה ד' אמות הילוך יפה שוב אינה צריכה בדיקה אף
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 המיומן שבזרועת והוא מפרק ארכובה הנמנית עם הראש
 ער כף רדד שהוא עצם רחכ של כתף שקורין בלע״ז אשפיירוין

 והם שני פרקים ן
 i והלחיים הם מפרק של לחי התהתה עד פיקא של
 גרגרת שהוא טבעת הגדול עם הלשון שכיניהם וצריך
 שיתנם עסהעור ועם הצמר שבראש הכבשים והשער
 שבראש התיישים ואינו רשאי למלוג הראש ולא להפשיט
 עורו קודם שיתננולבהן ואפילו במקום שנוהגין להפשיט
 הראש לא יפשיט הלהיואעיפשרוצ׳ליחן הלחי ועורו מופשט
 לכהן דלמ׳בםלינה הכהן רוצה לאוכלו שדרך הראש למולנו
 וההורה אמרי גכי מתנות כהונה לך נתתים למשההפייכל
 מתנות שנתתי לך לגדולה נתתי לךרמשחהלשון גדולה
 ושרדה הוא כלומד שיאכלוהו כדרך שהשרים ומלכים אוכלים
 אוהו אכל בזרוע כמקום שגהגו לפשוט אס רזצה מפשיט

 ונותן דץא ועורו לכהן שאין הדרך לאכלס במל«־גה :
 ד והקיבה צריך ליתנו לו עם כל חלבה פנימי וחיצון יכל
 ־זהנפ^לן מדיבר ה״היןיתירת שכהב בהורה הזרוע
 והלחיים והקיבהואע״ג רהא דהזרוע למיומן שבזרועוהאת א
 מים מדלחיים פירושו עם העולמדכתיב בר. הלחיים גם
 הזרוע עם העור והקיבה ניב ילפינן מהי דהקיכ' שצריך ליתנו
 עם כל הלבה פנימי וחיצת אא״כ נהגו הכהנ ים לה נית החלב

 לבעלים אז רשאים לעכבו י:
 ה ואלו המהנות אין בהם שום קדושה ילכד אינם טובלין
 את הבשר כלומר שאינם אוםרין את הכשר להיותו טכל
 קיהא אסוד לאכול הכשר״קודם שיפרישם כדרך שהתרומה
 אוסרת לאכול מהתבואה עד שיפרישוה דשאני תרומה
 דאיקרי קודש מימ מצוד. הוא להפרישמז מיד וליהנס לכהן

 חריזיס מקדימים למצות •
 ! ואפילו אינו שוחט לצורך אכילה אלא לצורך כלבים או
 לצורך אכילת רפואה חייב ליתנס דמאת זובחי הזכה
 כתיב בזביחה תלה רחמנא ולא כאכילה אבל מ מ צריך זבית'
 הראויה לאבילה שאם אינה ראויה לאכילה אינה נקרא

 זבח הילכך שחט ומצא טריפה פטור :
 ז ויהנם לכהן חבר אם ישנו שם שהוא קודם לעס הארץ
 שלא צוה הקיבה לתת מתנות לנהנים אלא כדי שיהיה
 להם סיפוקא נריוח ויהיה להם פנאי לעסוק כהורה כעניין
 שני ויאמר לעס ליושבי ירושלם לתת מנות לכהנים וללוים
̂ען יחזיקו כתורת הי ואד זל כל המחזיק כתור ה׳ ישלו  ל-
 מנות ושאינו מחזיק בתורת ח׳ אין לו מנות מ*מ אס אין
 שם כהן חבר יתנם לעם הארץ רהא כתורה סתם כתיב ינחן
 לכהן הזרוע וגומר איזה כהן שיהיה וכן אם יש שם כהן

 הכר ואינו רוצה לקבלם יתנם לעם הארץ• :

 ח ואף על גב דכתי׳בתודה ונתן לכהן גם הבהנת ביזשםע
 שכל התורה בלשון זכר נאמרה ואף הנשים בכלל
 הילכך יכול ליתן אותה לכהנתשהיא כת כהן ואפילו היא
*לישראל ויכול ליהנם אפיי לבעלה ישראל ויוצא כו א ו ש  נ

̂נה והוא יכול לאכלס בשבילך, שהרי אין כהם שו0  ירי נ״
 קדושה ואינו צריך הרשאה ממנה שהיי היא כגופו ול״קו
 כשישראל כעל הכהנח הוא זובח שהוא פטור מן המהנות ״
 ט ולא יחלקם להרבה בוונים שצריך ליתן לכלאחר יאהד
 דבר חשוב שיש מ כדי נתינה• דנהיב מהן 0*0 נותן
 זרוע לאחר וקיבה לאחד וחלודים לשנים ובשור הנדול
c ש י ל לחלק הזרועה לשניםלכל אחדפיקאחד ש ט  י

 כדי נתינה : י ׳
 « ואם אין שם כהן ישים המתנות ברמים י זאוכלזע^
 יפסידו ונותן הדמים לכהן שאם יעככס עיעיכ^
 כהן יסריחו ויפסיד הכחן הכל מס אם יש שס כיז אהוד

 ד י * 4 לישראל .

 ויעוף שוכן עליו ונדבק כו ואח כ פורה מעט ונופל לארץ ולא
 יוכל יפתה עוד אס שני כנפיו נדבקו ברף שצדין אורוכו
 חוששין ואם לא נבדק כו אלא אחד מהם אין חוששיןלו
 שהי יכול לפרוח מעט בכנף השני ׳ עובר שנולד אע*פ שבית
 הרחם' הוא מקום צר אין חוששין לו לריסוק איברים אפילו
 אס רו*ין כהריעיתא׳ שאינו יכול לעמוד וסותר לשוחטו
 מיד אס ידוע שכלו לו חדשיו ׳ ועיין לעיל סימן ייז ובלבוש

 החור סימן תציית : ־

ס דין בהמה שנפשמח^«»ה(^/ס^5ט 3 

 א הגלודה אסור״והוא הבהמה שנפשטיעורה^ה שחין
 או מחמת חולי או מחמת מלאכה, ואם נשתייר כרוחב
 סלע על כל פני אורך השדרה וכמחכ סלע ע?*«|קוגן טי^ויה
 וכרוחכ סלע על ראשו כל פרק ופרק מפרקיה כש<רה שע*י
 אותו שיעור מעלה ארוכה וחוזר\1 כל עורה לקדמותה • ואם
 ניטל מקום כל השדרה או מקום כל פךק ו$לק ^ ממנה או
 מקום טיבורה והשאר כולו קיים וא&י/ציטל משני' סקוסות
 מאילו הג׳ הרי זו כשרה אכל אס ניטל העור בכל אילו הגי
 מקומות ברוחב סלע א ע*ג ששאר כל העור קיים טריפה ז
 ב ועוף שניטל נוצתו אפי׳ לא נשאר כלום כשר שחוזר
 ומעלה ארובה י*א בריא כשנפלו נוצתו מרוכ שומן אז
 מוא כשר אכל אם נפלו מחמת דבר אהר או ניטלו כולם

 כידי ארס טריפה ;

ן בהמה שאבלה סם המות ובו;׳ סעיפים  Q ד

 א בהמה שאחזה רם וחלתה או שנכנס עשן כגופיונסתננ'
 או שחלתה מחמתצנהאו שאכלה הרדופני שהוא סם
 דמות של בהמה או שאר סם המות שהבהמה מתה ממנו או
 שאכלה צואת תרנגולין או פלפלין או ששתה מיס מגולין
 שיש בהם חשש ארס של נחש בכל אילי אעיפ שהם נסם
 המות לבהמה שאינה יכולה לחיות עיד מיס לא חשבינן לה
 נטרפה שהרי עדיין לא נעשה נקב וריעותא כגופה של
 הבהמה אלא שהיא מסוכנת מחמתם ומסוכנת נשרה כדלעיל
 סי'י*ז׳ ונהמה שנתפטמה בדברים אסורים מותית שהרי
 גבר נתעכלו הדברים אסורים כגופה ונתבטל מה שנתגדלה
 •עט מהם אבל צם לא אכלה כל ימיה רק דברים אסורים

 ונתגרלה מהם אין לההירר. שהרי כולה אסורה ;
 3 אכלה סם המות של אדםאוהכישהנחשאו שניצבה

 • כלב שוטה וכיוצא כו מותרת משוס טריפה ואסרוה
 משום סכנת נפשות :

 j בהמה או חיה שנפסקו רגליה ואין אנו יודעים כסה לא
 יאכלו ממנה אלא על ירי בדיקה שיש לחוש שמא נשכה
 גחש וזו היא בדיקתה שלא יאכלו אלא על ידי צלי ואם היא
 נשיצת נחש תתפרק ותפיל חתיכות חתיכות ואם לא הפול
 חתיכות חתיטת אז היא כשרה ׳ וייא רלא חיישינן להכי אלא
 במקום שהנחשים מצוים לפיכך לדידן דלא חיישינן גבי מים
 לגיללמפני שאין הנחשים םצויין בינינו נם לזה אין אט

 מוששין ומכשירין בלא בדיקה זו :

א חמתגותזרועולהיםזמ ליג סעיפים : • 

 א אחר שבדק ומצא כשר יפרוש המתנות של כהניס שהם
 הזרוע יהלחייס והקיבה דכתיב וזה יהיה משפ׳ הכהנים
 •אמחעס מאתזובחי הזבח אם שור אם שה ונתן לכהן

 הזיוע והלחיים' והקיבה :
וע יזקא כשל ימין סדכתי׳הזחע כה' הידיעה משמע י  ב ח



 יט ואי! נוהגין בקרשים ובנויוה שהה ככר כויים כתנית
̂ קיישה :  כהיגד, ואין קדושת המצוה חייה עי

 ך ומיהוא בניר אם קידם שבא ליד כהן נתערב בברייה
 אחתתחייב ליתן המתנות מכולן שעל כל אהד י*יחי
 *אסר הכהן הן לי מתנותיה ואס אתה איכר שהיא בכיר אם
 כן הן לי כולה וכן הרין בספק ככור שחייב ב דהנות נים נ
 אכל ככור שניהן לכהן בסוסו וסיכרו לישראל שנסרוא
 פטר־ מן הסרטת דפסולי הסיקדשין הרי הם כקדשים שהרי
 אסורין בגיזה ובעבודה שנהערב באחיות אם רכים שיהמם
 אותה וכל אחי שיחט אחת מהם כולם פטורים כן הכתמה
 שכ-יאהריאםר לכהן שלי הוא ד בכור ויסעיר• ואס אד,ד
 שוחטאתכולם אואפי׳שנים סהם אין פוטיין לו אלא אחת

 מהם שהךי אין בהם אלא בכור אחד {
 £א לתנוח אילו איןנוהגין אלא בישראל אבל בהנ־ס
 * פטורים רבתיב וזה יהיה סשפטהכהנים סאת העם

 וררשינן סאת העם ולא מאת הנהנים ן
א לן אם הס בכלל עם אםלאהילכף ק נ 0 ם 0 י א 1 ר כ * ן  ב

 פטורים הם מליתן שאם ירצה הכהן להוציא עליו
 הראייה •ממ אם נטלם הכהן מןהלרם אין צריך להחזירם
 לו שנם הלרצריך ראייה שאיני בכלל עם ואיני חייב בדן
ז לו צ ע אם מוציאין י נ , ר  ואין הישראל נוהנין ללוי ואם ני
 אותו מידו דייל כיון מנתן לכה ן כתיב לא יצא הישראל ירי
 נתינה• שאין ספק נתינה מוציאין מירי ודאי נתונה שהיא
 לכהן ואין תזקת הלוי כלום רספק חזקה היא זו או שינוי• ררוי
 לומר אני אוכלשכבר יצאתה ירי נתינה והסיעה וציע :
 jp בריא שהכהן פטור כששוחט לעצמו אכל אס רו־«
 טבחושגוזט למכור אם קובע למכור בכית הםטבחיים
 . דר כשוחט לישראל וחייב ליתן מיד ואם איני קיבע לסכור
 בכית הםטבהייס פעור שתים ושלש שבתות ומכאן ואילך
 מחייבין אותו ליתן ספני מראית העין שנראה כעוח^כהסחן

 לישראל ומנדין אוהו אם לא יתן :
ד שני ישראלים שהם שזחפין בבהמיאחת חייבין דםאון  כ
 העם כתיב אפי׳ שנים במשמע אכל ישראל המשותף
 אס הגוי אי״אם הכהן פטור מכל המתנות אפי׳ מחלקו של
 ישראל ואלג דלל שה ואפי׳ מקצת שה הייט דווקא כחצי
 שה שהוא דומיא דכולו שה כגון בצב• הבא על העז שאז חייב
 ליתן מכל השיות שבו דהיינו חצי המהנות שאידך החצי אם
 חוששין לזרע האב אינו נקרא שה וככהאי גוינא טליה שח
 סקרי אבל הכא שכולו נקרא שה אלא שפטור חלקו של גר
 והלקו של כהן אמרינן כיון שאין כל השיור. שבו חייב גם
 ח״קז שי1 ישראל אינו חייב / ומיהו צריך לעשוה כי׳ בכשר
 שידעו הכל שהם שותפין עמו ודא יחשדוהו כרשע שאינו
 ניתן המתנות ואם הגוי יושב עמו במטבחים אין צריך לרשום
 מפני שהנוי דרכו להרבות דברים לומר אל תתנם בכך אלא
 בכך ומודיע לכל שיש לו בו שותפות אבל הכהן אע פ שיושב
 עסו במטבהים שותק ואיןהכליורעיןשישלו שוהפותכו
 וסבורים העילם שרוצה לקנות בשד ואפי׳ יושב הכהן על
 הארגז שניחן בהם הטבח הםעוה צריך לרשום שסבורים
 העולם שהטבח האמין לו והושיבו שם לשוסרו שלא יגנבו
 כמנו ולא סשוס שיש לו שותפות כה מה שאין כן כגוי שאין

 דרך להאמין לו י
 כה כדיא ששותפות הגר והכהן פטור בשותף-בכזלה
 אפיי בכל שרןא אלא שאין מקום מיוחד לשתופואבל
 אם אין הגוי והכה, שותף עמו אלא בראש אפי׳ כל שהוא
 ממני אינו פוטר אלא מן הלחיים ואס היא שוחףעמוביד
 א ינו פטור אלא מן הזריעה ואם הוא שותף עמו ככני מעיים

 אינו פוטר אלא מן הקיבה :

 .לישראל לאוכלם רהא ונתן לכהן כתיב משמע אותה עצמה
 ולא דמית אף על פי שחצר. ליתן דמיהם לכהן אלא אם כן

 ברשות כהן דשלו הס שהתויה זכתה לו :
 <א אין לו לכהן לחטיף המתנות דכתיכ ונתן לכהן ולא
 שיטולםעצםוואפי׳ לשאול אותם בפה לא ישאיל
 אותםמפני שידא מתבזה בכך וכתיב במתניה כהונה לך
 נתתים למשחה ליל דרך שררה •׳כבור ולא דרך כתר תו היה
 עון בני שמואל ששאלו ח״יקס כפיהם אלא אם יתנים לו דרך
 בכור ישלם ובזמן שהםכהנלם רבים במטבחים הצנועין
 שושבין ידיהם והגרגרנים נוטלים ואם היה הצנועה הזח
 בסקוס שאין סכירין אותו שהוא כתן יטול כדי שלא יאמרו

 עליו שאין בהן :
 ״ב ואם כל הםטעס׳ שרץ אצל הכהן ואכלם צלי וכחיירל
 דרךגיוייהדאמי קרא למשחה דרך גדולת כדרך
 שהמלכים אוכלים ואם אין הצלי ערב לו יכיל לאוכלם בכל
 עניין שהוי ערב לו יותר כדי שיאכלם בתיאבון וזו היא גדולתו
 ע ויכול הכהן למוכרם וליתנם לגרם ולהאבילם לכלבים

 שאין בהם שום קח שה ; •
ד כהן שיש לו מכירי? שרגילין ליתן לו מתנותיהם יכול  י
 לזכותם לישראל שיקביים מיד מכירי אעיפ לא
 באו לידוומקא שהזוכה תוא תה והשעה דחיקה לו וגם שלא
 יהא כהן המזכה ממית בכיתהישראל שמזכה לו המתנות
 שמא יזכה לי כעלכרחי וכן אם הכהן משרת בכי£ ישראל
 ויבו רגיל ליתן לו מתייתיז והכהן המשרת מזכה איתם לתח
 אורח שמתארח בבית דכו אסור גם כן מהאי טעםאשמא
 *זכה לו כעל כרחו לעשות רצון רבו אכל אם אק הזיבה ח*ח
 ; או שאין השעה דחוקה לו אי הכתן הוא מש-תעצל הזוכתאו

 אצל הזובחוהת ח גת*רח אצלו אםוי : ״
 $ל לא נתן הישראל את המתנות לכהן אלא אבלם או
 מפסידי ואפילו מכרם יקבל דמיהם פטור מדיני ארם
 שהרי הוא ממון שאין לו תובעין שכל כהן שיתבענו יכיל לוס'
מ אלא לאמר מכל0ק!ם ברי לצאת ידי ! נ * « י כ  ^ ל* לך א

 שס״ם *רייך לפרוע pDnrtiktXKvi שירצה :
 &\- ־*©s$1 ששלחלחכ*רגכשר׳ומסתנות עודם כתן מותר
 לאוכלם ואינו־חושמ - שמל גזלם הסש לח דאחזוקי
 יא*בשיבי״שיעילא©חזקי>$*אי3א שם אותם בדמים ורוצה
 *ליתזהדמיםלכתן רשמא לאחיה לו בהן מצר בשעת זכיחה
 •ן והמיית אץנוחגיןאלאכישורושה בלכד ולא כחיה
 .ץעיף־רהביקרא בתינ אם שור אם שהומיכתיב אם שור
 אםישה ולא נחי' שור ושוק מרבינן מדבריה ראם שנוהגץ ג כ
 •בכלאים הכאימן העז ויחל שהם שניהם ם•'? שה וה ה בנוי
 שהוא כיי׳ה ׳בפני עצמת שייכת הכתוב מיתיר ראם שיהיו

 המ־נותנוהנץכו שאיני מין חיה :
 ׳*ח זבכר הבא 0ן הבהמה וחיה אם הוא מצבי הבא על
 העז חייב בחצי מתנוהממ*נ שאס אין חיששין לזיע
 ה־*ב הרי כולו שה ואם חוששין לזרע האב 0ימ רדי הוא חצי
 שת שהרי לורעהאםליכא לםאןראסרדלא חוששזןוקל
 דשה 5אפ*' מקצת שת אמיינן ולכך מם* נ צריך ליתן ממנת
 ויזצי׳מתנות וא״זץ־מץ יןץלליטר לנתן אייחי לי ראייה דאין
 חוששין לזרע האב ואתןלך׳פולם׳ ואם היא .התיישהבא
 יעל הצבייה פטור*בל המתנות שהייבחציי-סחיששין לזי־ע
 האם שהיא חיה ופטא־ מחעיה ובאידך חצייה יבול למי לכהן
 יאייוד.ראייה דחיששץ לזרעהאב ואתן לך דשמא אין חזששין
 והרי הואכולהחיה ויש אוסרים שנוהנין בין בכלאים הכא
 מצבי הבא על העז ובין בכלאים הבע מתייש על הצביר,
 ואפי׳ הם מקצת חיה כל המתבותנוהגים כו׳מרריכת' התורה

i םתריזימגי* 
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a. בהו כהן וכל שכן ליקה מן הכייז עצמו פרוטה שיחן לו 
 מחנותיו שאסור וכל שכן שא סור לו לישראל לאוכלם בעצסו
 שלאכרשותכהן מיהו אם אכלן או מכין איני חייג לשים
 בדיינים שהרי הוא ממון שאין לו תוכעין והקיגה אותם אף
 על פי שאינו רשא* ולא שפיר קעביר מ״ס מוהר לאוכלן שהרי
 אין כהס קדושה ונס מצות הנהינה אינה עליו אלא עד אוהו

 שקכל הסעית:
 לג נזהנין בזמן הזה בכל אילו הארצות שבמערב שלא

 ליתן המתנות האילו לכהנ־ם אף על נכ שאין בהם
 משום םצוה התלויה בארץ דילפינן נתינה נתינה מחרוסת
 מהתרומה כארץ אין 3ח'ל לא אף מחנות כארץ אין בח ל לא

\ דוחי ובו ד׳םעיפים :  ס2 דני אבר 0

 א י אסור 0ןהתורה לאכיל אבי סן החי שנאמר לא תאכל
 נפש עם חבש* מדכתיכ נפש ש*מ דכאברקסייריראי
 צנפש סמש שהוא נפש החיוני שבה לא שייך כה אכילה אלא
 על כרחך כאבר קםיירי דאכי סן החי נמ׳ איקי״י נפש משום
 שאם יחתכני איני עישה חליפין ש־יא ישיב עייכנפש הנטילה
 שאינה חוזרת והכי םשםע קי־א לא האכל הנפש רוצה לומר
 האכי־ בעודו עם הכןגיי כלוסיכעירהנפ־כז שהיא החיות

ת . ן , ח . ל ב א  עם חבשי ויהיה סלח נפש כילללשכיתס י
 ונוהג בבהמה היה ועיףדסתמ לא האכל הנפש כתיב ואילו
 כולם בעלי נפש הם וכיון שכתבה התירה נפש שסע מיניה
 שכל אבר הפורש סן החי אסור כין שיש בו בשר וגירין
 ועצמות בין שאין בי אלא בשיי לבד לגון הלשה והמחול
 והכליות והביצים כילק אינם חוזרים כנפש ואין חילוק
 בין אם חותכו כולי >*ן חתכו סקצתי דלעילם היא אסור

 דהוי כנפש שאינו חוזר :
 ב וכן בשי הפורש מן החי אף על פי שאינו אבי אסור
 ולא משום לאו דאבי• מן החי דההם מדכתכה התורה
 לא תאכל הנפש על כרחך באבר שי־ים או כחצי אבר שאינו
 חוזר מיידי אכל שאי חתיכית בשי־ שלינן אכר הוזרין
 ואין איסורן אלא משום רכתכ כש- בשדה טריפה לא
 תאכלו דבשדה פירש ממקימי משמע יה כי פ־יייבשר שנפיש
 ממקומו טייפ׳• הוא ולא תאביינ שהיי בשי־ זה מבהמה
 שלא נשחטת היא ולא מתה מת ל׳ טיפה אייי.ה היה מה לי
 חהבה בסכין והרי הבשי־ תואמת מתלי בבוייה מה לי
 במקצתה ואפילו הפירש מן הכהסה ואדיין היא בתוכה כנין
 י שנחתך מן הטחול או מן הכwיית ונשארה החתלכה מונח
 בתיך ניפה אן על פ׳ שאין הכהםה נטרפת בו אסורה אכל
 אם נחתך מהעובר שבמעיה ולא יצא לחוץ אלא נשא׳בחיכה
 בית שאין זה מגופו עצמה שלכהמ׳מוחרמדכתייכלככהמה

 חאבלוכדלעילםימןייד *
 נ אבי המדולדלכבהםה ולא נחתך לביקורם שחיטה
 וכן בשר־ המדולדל בה אם אינו יכול לחזוי לחיותה אפי׳
 אס לא פירש סמנו עד לאחי שחיטה אסור מגרבנן אכל אס
 יכול לחזיר ולחיות אם נשחטה הבהמה מיתר ׳ ועצם הנשכר
 בסקי' שאינו עושה אותה טריפה אם עוי ובשי חיפין את דוכ
 עוביו ורוב הקיפו שנתבאר לעיל םימ; נד, מיתי* ואם אין עיר
 וכשד הופין אה רוב עייו ורוב הקיפו האבר אםיו משוס אבר
 סן החי דהוי כי חתך לגמרי והבה: ה ביתיתויטםחעיריס

 לאסור האבר אפילו עור יבשי חופין אותה;
 ך • ביצי זכר שנתלשו ועריץ הם מעורין ככ־סין אף ע•31י
 שיש בהן קצת חיות שהרי אין מסייחין .ואס לא היד,
 בהן ת ותהיו מסייחין פ מ ספני שדוס־ז קצה לאכי מן החי
ל מדדס א י ש י י ו ס י ז א , ר ו כ נ ה ז 0־יי* ג י ר כ י ח ° ז נ י י א י , ר  מ

 ואסויי.ז לנו םשום אל תשוש הורת אמך . *

; לכי־ומכרה קודם שריטה לישראל , 2 r c r מ וכןאיזיש 
 את הראש ישייר כל הגיף לעצמי חייב בחלחיי׳יאס מכר
 לו היד חייב בזרוע ואם יזכרהו הכני מעיים חייב בקיבה
 אף על גב שכל הבהמה היא של כהן כיון שמקום החיוב הוא
 של ישי־אל ח-ב והים שמבייס לו קידם שחיטה אבל מברם לו

 לאחי שחיטה פטור שככר נפטר בשעת שחיטה שהיהה של י
 בהן דמאת זובחי הזבח כתיכ וכן השוחט בהמות של גוי
 אצל הנו* ועשה עסו מקה והחנה שאיזה שתמצ' טריפ השאר
 לגוי ואיזה שתמצא כשרה יקח הישראל פטיר מן המתנות

 דחא כשעת שחיטה עדיין של גו* היא ער שהמצא כשרה:
 כן י השיחט בר, מד, לישראל חכייו חובה על השיחט ליתן
 מתנותיה לכהן דאםסכינן אקיא דבזוכח הליא רחמנא
 דכתיב סאת זיבחי הזבח ונתן וגומר י מיהו ה*מ כששוחט
 ברמת ישיאל שהיא כתחיובא ואפילו השוחט הוא כהן אבל
 אס שיחט בהמתו של גר או שלכהןפטורדלעולם פשטא
 דקרא לאו סיירי אייא בבהמויז של ישראל מיס טובח הנאה

 היא שיי כעלים שלא יתנם השוחט אלא לכהן שירצה כעל
 הבהמה דהיאך הייהעושה *חודח־צפיתו שלחבירו מכל
 מקום הכהן יש לו דיני עם הטבח ואץ הטבח יכול לומר לו

 ^!רבעל דברים דירי את:
T כהן שלבי פיה לישיאל ואומי לו אני מוכי לך פרה O 

 זו חוץ מסתנותיה הוישיויוצייך ליתנם למוכי שהרי י
 3עולם לא מכד לו המתנות אכל אם אמר לו ע מ שהמתנות
 שלי אינו חנאי והמקח קיים דכול ליתנםלכל כהן שירצה
 דכיוןשאמרלו הא* לישנא עלמנתשהמתנית שלי הלשון
 ־ משמע שהמתנות היו בכלל המכי וקנאה ישראל וכיון שבאו
 ליד ישיאל היי הם של כהנייואין לישריבהם אלא טובה הנא'
 ליתנם לכל כהן שירצה הילכך אין לו כח להתגוה ליתנ©
 למוכי זה מכחהמכי דהוי כמתנה על מה שכתוב בתורה
 והמהנה על מה שכתוב'בתורה תנאו בטל והמקח קיים

 ונשארה הברירה בידו ליהנם לכל כהן שירצה :
 כט רשראל שמבי פיה להכירו ושייר לו המתנות חייב
 הלוקח ליחנם לכהן אלפ שנשארו למוכי מכל מקום
 החובה עלהטבה שהוא הלוקח ליתנס אלא שצר? ליתנם

 לאותו כהן שירצה המוכר במו שנתבאר למעלה :
 ^ ישראל שאובד להנייו־מכור לי בני מעיה של פיה זו־
 והיה בהן הקיבה שהיא מן המתנות בהוני צריך הלוקח
 ליהן לכהן ואינו מנכה לו למוכר מן הדמים שהרי היה יורע
 ןזלוקח שהלךבה שם הוא וקנאס סתם והמוכר לא מכר לו
 הקיבה • לקחם הימנו במשקל הלייטיא כך וכך ושקל לו
 המתנית בתיכם אם הלוקה שקלם לעצמו צייךהוא ליתנם
 לכהן שהרי הנזילה היא אצלו וצייך להשיבה ומיהו הטכת
 •נכה לו מן הדסים כנגדם שהרי לא קנה אלא על פי המשקל
 ,ולא היה דעתו לקנות אלא מה שיש לו כח למוכר לשקול לו
 בהיתר ואין הכהן יכול לתובעם מן המוכר שהוא לא נגע
 1הן ואינו בעל דק של הבחן אלא שעליו היה מוטל ליהן ורדי
 והלקהה הימני ולכך מנכה לו ללוקח הרמי' אכלאם המוכר
 שקלם לו הכהן תובע אותם מאתה שייצר, רצה מן המוכר
 1ובה שהרי הוא שקלם ונתנם ללוקח רצה מן הלוקה גובה
 *הריהם בידו וחלוקת מנכה לו מן הרמים והאי גיבה לאו
 גדייצין קאסרינן שהרי" הוא ממון שאי; לו תובעין אלא מדין

 ״ הפרשה קאמרינן י
א נר שנתגייר והיה לו פרה נשחטה קידם שנתגייר  ל
 נטור אחר שנתגייר הייב ספק אם קורם אס אחי כך

 פטורשהמעה :
 37 כתיב ינתן לכהן וגומי־ משמע במתנת הנם ולא

 זנמכידה או שיקכל הישדאל רבי בעדם לפיכך אסור
 ליחיאל ליקח פשוט מישראל חכירו כדי שיתן המתנות לבן



 ^ לבוש עטרת זהב הלמה חל3 *3־
 הסמוך וסימן י*ג סעיף כ׳ י והא דחלב שליל בן תשעה חי
 מיתי• דווקא שלא הפריס על גכיקיקע אבל הפריס על גבי
 קרקע אסור דכיון רטעון שחיטה משום מראה העין כסו

 שנתבאר לעיל סימן י״ג אף חלבו אסור מהאי טעמא .*
 1 הושיט ירו למעי בתמיותלש חלכ מכן תשע חי שבתוכה
 והוציאו לחוץ חייבין עליו משום חלב כעל חלב בהמה
 גםורה דכיון שהוציאו ממנה בחייה ונם כלולוחדשיו הוי
 כסו לירה להקרא חלכ שור אף על פי שלא נולד ס?ש
 ודווקא כשהוציאו לחוץ אבל תלשו והניחו בפני׳ ואח נ שחט
 האם היי זה ניתר כשחיטת אמו ומותר מרבת• כ בל בנהמה
 האכלורהוי כחתיכה אחרת שנחתך מן העובר והניח׳ בתוכה
 שמוהר מטעם זה כסו שנתבאר לעיל סימן י נ סעיף שני וסי'

 י״ד סעיף ו/'
 ד איזהו הלב חלב המכסה אה הקיב כתיב בהורה בפי׳
 וכל שהוא דומה לחלב.הסבסה אתהקיב הוא נקרא
 חלב והוא שיהא תותב קרוס ונקלף פיר׳ שהוא פרוש כשכלה
 על הקרום כענין שכשנקלף הקרום נקלף עמו ואינו אדוק כל

 כך ושלא יהא נשר תופר, אותה :
 ה חלב האליה מוהר ואף על גב שנ^־א כתורה ר לב חלב
י ואין פירחגומישון יקי א א | ל : 0 ב י wn>• ס ר ן),ק ה ־, ל א  ה

 חלב אלא משום שקרב לנכי המזבח בכבשים שקראו חלכ
ב ^י ו ר  שפייישי טוב כמו חייב האי׳וחלב כליות חטה שג
 האריטוכ הכליות שאין דבר טוכ אלא הכורם לשס כסי ש;א׳
 גבי מעשי כהריסכס את חלכו םסנו וליםריס זה םיכהיכ
 כל חלב שור וכשב יעז לא תאכלו דהאי שור וכשנ ועז יתירה
 הואדחיל לסבתיסחם כל חלב לא תאכלו ואנן ידעינן ר
 דכבהמה קסיירי כדבתי׳כפ׳קדושי׳כל חלב לא חאכלו כעניין
 הקיכנוח ודבר הלמד םעניינו הוא שלא אסרח הורה אל*
 חלבים הקרבים לגבי כיכחוחיה אינה קריכהולםההוצרך
 לפיש שור וכשב ועז אלא להקישן להררי לומר איזההלן
 אסרתי לך דבר השוה וקיוב בשלשתן אבלחלב האליהאינה
 שוה כשלשתן שאינו קרב אלא ככבש בלבד׳ וא ן נקרא חל,1
 האליה אלא האליה עצמו ושומט אבל החלב שבאליה לצר
 פניס הוא חלב גמור ואסור רש עם חט ן באליה הגדלין
 והנסשכין וגם אותם צריך לנקר כפני שיונקת מחלבהכליות
 ו חלב שעלהנסלים וקי־ום שעליהם אסור והוא מחלב

;  שהחת המתנים על שתי הכליות שבו
 ז ופדכתיב כהורה גבי שתי הכליות החלב אשי עליהם
 אשר על ינסלייעל הנמלים משסע ולא שבתוך הכסלי״
 רילכיכלחלכ שהבשר חופה סותר פי בשעה שהבהמ' ר ולכת
 נחייה ואבריה נעים ומפרקים הנה והנה והחלב שתחתיה©
 3 עמים .מתנסה ולפעמים מתגלה במעיה וכל מה שמתגלןן
 בשעת ההלינה ופירוק אנריה אמור ונל מה שנשאר מכוסה
 כשעת ההליכה ואינו מתגלה סותר ולפי שאין הבל כקיאין
 באיזה מקים אברי הבהמה מהפרקין בהייה וגם בקצת
 מקוכו׳שמתפדקין בהייה ומתגלה החלב שתחתיה כשתמות
 הבהמה ומתקרר הבשר ידבק כשר בבשר ומתכסה החל,כ
h y שתחתיו ואיני נראה עד שיהפרק הכשר מן הכשר ואף 
 פיכז דדי זת אסור שאין זה הלב שהבשר תופת אותושהךי
 בחיי הבהמה הוא מגולה ואין לתתיר חלב שתהההבשר אלא
 אם כן הכשר מקיף אותו מכל סביציוולא יראהעדשיקר^
 הבשר הילבך חלב שבעקרי הירכים יםתבר איתם ב^נים וכן
 חלב שתחת ראש המתין שקורין לונבייל וכלשון אשכנז
 לעדור״ץ והו, מחובר תחה האליה מלמעלה כל זה לכלל חלב
p i שעל הכםלים הוא ואסור וגם הקיומים שעליהה אסוריפ 
 אצל הוט השדרה כגבר הצלעות בראשהכםליע.בין אות,
 בשר ובין פניהכשרהסמוכי׳לעורישכמי? שימן והיא-נקלו*
 בסבין כסו שהתלב נקלף יש לנקר אותו כולו שהיאמתג&ז

 גם

: 3  חבשרהגמציולאנודעמהוובוב׳סעיפים 0

 א בשר הנסצא םושלך בשוק הלך אחר הרוב דבל דפריש
 מרובא קא פריש אם היו רוב המוכרים גויס אסור ואם
 היו רוב הםוכיים ישראליימותר וכן בשר הנמצא ביר גוי ולא
 נודעמםי לקחו אם היו תב מוכרי הכשר כעיר ישראלים סותר
 חהו דין תורה רנתיב אהרי רבים להטות אכל ככר אסרו
 חכמים כל הכשר הנמצא כין כשק כין ביד גר אף על פ׳ שכל
 הסוכרים וכל השוחטים ישראלי' ואפילו ראו ישראל זה שהגוי
 לקחו מישראל אחר אסוירשסא נכילה או טריפה מפר אז נ ־הן
 א ויש מתירין בראה וכן ניהגין ועיין לקמן סייקייח ־ וחלוקח
 בשר והניחו כביתו אס נטלו עוף אז שרץ בפניו והלך
 לו ונהעלם מן העין ואחי כר החזית יכןאנ* נאבד ממני וחזר
 וסצאו אפילו במקומו יש לאסור אלא אם כן יש לו בו סימן או
 טביעות עין או שהיה צרוד והתום שיכול לסמוך עליו שזהו
 בשר שלו ׳ אבל אם הניחו בכיהו והלך וחזר ומצאו אף על
 פי שלא נתן דעתו אם הוא במקום שהניחו או לא אין טהגין
 לאוסרו אפי׳אין לו סימן בי ולא טביעת עין ואפי כמקום שרוב
 הטבחים גרם כיון שהוא בביתו ולא אירע מקרה ריעותיכבש׳

 \אלא סצדו שהוא הלך םםנו שרי :
 ב תלה כלי מלא חתיכות כשר ונשכי הכלי ונפלו התתיט'
 לארין ובא וםצא חת:כות ואין לו בהם סימן ולא טביעת
 עין אם הוא במקום שעופות ושי־צים מצוין שם יש לאסור
 דשמא אוחו בשר שהיה בכלי גיררחו חיה או שרץ וזה כשר
 אהר הוא ׳ הלה בשר במסמר יכיזצא בו במקום שאי אפשר
 לעויץ ולחיה ליטלנו ולהניח אה־ במקומו ס;תר גלא היישינן
 שמא נתחלף על ירי גוי אי אדם אהר ואלילו הניחן כשוק כין
̂ז שהניחו  הגוים אם דוב טבחי' בעיר ישראלי*וםצאו כמק
 אע ג דרי ב איכלי כשר רם נוים אם חי הוימוהרולאחליפי לא
 היישיניאנל אם לא ס4או בסקוישהניחו כיון שאינו מביריבדץ
 לחוש לו ואפילו הניחו עשר וםצאתשע כיון שאיין לו בהם סי
 או טכיעת עין ששבעת• העיז קודם שהניח שם חיישינ׳שםא
 היאשינים ניטלו ואלו אחיים הם מיהועל טביעת עין זו כל
ן עליו לומר שהוא מנירהוסותרזע״ילם־סן קי״ח .• 0 א  ארם ג

 0ך* איזה ח^ניס הם המותרים והאסורים
 לאכילה ונו כיא סעיפים \

 א כתיב כלחלב שוד יכבש ועז לא תאכלו לפיכיאק חייבין
 משום חלב אלא על אילו השלשה מינ־ן כלבד אכל
 בהמה טמאה והיה בין טהורה כין טמאה חלבם ככשרם
 ועל אילו השלשה סינין חייבים משום חלב בין שחוטה בין
 נבילה בין טריפה שכן כתוב בתורה בפירוש וחלכ נבילה
 וחלכ טריפייעשה לנל סלאכה ואכול לא תאכלוהו וכוי חלבו
 גס נן אסור מן התורה דמרבינן ליה מרכתיב כל חלב: וחלב
 נפל סאלו שלשה מינין שלא נלו לו חרשיו אין נו משום חלב
 אלא םשוס נבילה דלא סיקרי לא שור ולא'שה שאין נקרא
 שור או שה אלא״עלידילירהרכתיכ שור או נשנ או עז ט
 יולד לנשיולר הוא שור או נשנ ורדי זה לא נSד אלא הפילה
 אבל אס בלו לו הדשיו יש ב חלבו םשים חלב שכיון שכלו לו
 חדשיו ויצא ממעי אמו נולד איקרי ושם שוי נקרא עליו דשור

 בןייםיקרישוד ובן כבש ועז ז
 כ אבל השיחט בהמה ימצא כה עובר ליש בן ה׳ \ש.נן
 ט׳ביז ח• בין מת חלבו מיתי שמעתי טעם יחלב השל*ל
 «תי לפי שאין כשלילחלב המבסיאת הקיב ולנך כל חלבו
 איתי כיון שעיקר החלב אץ בו ילל רהבלדוא דאע״פ שאין
 רואין בי חלב שמן מכל מקים השמלה פרוסה עליו כיסו
 בבהמת והוא חלבו אלא טעסא כמו שכתבתי למעלה כסעיף



 • לנועז עטרת דה3 הלבות חלב & כג
 ובלבד שינקרו אותו מן הורידין שבו ויש אומרים שאין צריך
 אמה ממש לכך נהגו להקל למרוד בזרוע אף על כי שאינו
 אמה מצומצמת / דרך הטבח שמושך הדקין בעודן חמין
 י והחלב הצריך נרירינשמט מהם ונשאר בהדור׳ דכנתא הלכך
 הבא לאכול מן הדור׳ דכנהא יגיור אורך אמה מן החלב לצד
 הקיבה והחלב שבסוף המעיים שקורין טבחיא אין גוררין
 אוהו לגמרי לפי שיש שם הלב טהור אלא ססירין הקרום

 הארוך עם הלכו שאינו דבוק עם הכרכשא כשאר שומן י
 יש נוהגין כעגל ליקח הקרום מעל כל הדקים של הדורא
 דכנתא משני צדדיו וככבש אין נוהגין כן אבל הטעות אתם
 כי יש ליקח הכל מן הככש כמו מן העגל משני צדרין ׳ גס
 כראש הבסלים סכוך לדפנות כמקים שחולין בו הפנים של
 הבהמה צריך לקלוף שם קרום שהחלב המכסה אה הקי־ב
 שוככ ונוגע שם ׳ היותרת והוא הב שי המחלק וחיצץ כין
 הריאה לככד צריך לנקי סמנו הקת'לצד הכבד מפני שהחלב
 הגדול המכסה את הקרב שוכב ונוגע שם ולצר הריאח מוהר
 שבאותו צד אץ שום חלכ יכדי שלא יבואו לטעות יש ליטול
 שניהם וקצת הנשים סשליכץ אותו כולו ויש מהן שסוברין
 מפני שהוא כולי אסור םשליכץ אותו אבל אינו כן אלא כרי
 שלא להטריח את עצמן בניקייי נהגו להשליכו ובצד האהר
 של היותית לצד הריאה א ין שם שים חלב כי השסנונות ם
 שסכיכ הלב ושעל הצלעות כין קטנות כין גדולות ועל ההזה
 בפנים שומן הוא ולא חלכ וסותר הכל אלא שצריך להסיר

 החוטין הסמוכים לחזה כמי שנתבאר לעיל:
 טן אין מולחין החלבים עם הכשר שכח והימלח מרתיח
 ומבליע טעם החלב תוך הכ«ר ואוסר אותו ומשום
 שאסור החלב חמור הוא שהתורה חייבה עליו כרת יש ליזהר
 גם כן שלא להדיח החלבים עם הבשר ואפי׳ בכלי שהדיח בו
 החלבים לא ירית בו הכשר את כ וכן כסכין שחתך כו הלב •ס

 לא יחתוך בו ב שר \
 «ן ומן הדין היה להם לטבחים להיות להם שני סכינים
 אחד לחתוך כו כשר ואחד לחתוך כו חלבים אבל לא
 נהגו כן שרוב מנקרי הבשר אין להם אלא סכין אחד ונהגו
 בו מפני שנותנים בגד עליריכים וכל פעם שנוגע הסכין
 בחלב מקנח; ורגילים הם לקנחו הרבה פעמים ונכון שידמד
 אדם לבני ביתו ש שפשפו הנשר במים יפה יפה כשמכיאין

 אותו מן החנית לצאת ידי ספיקא:
 יח אץ פורשץ הבשלים על גבי הכשר בעור שהחלב
 שעליהן חס ולא נצטנן לפי שהחלב ניסוח ונבלע

 בכשר ;
 >ט אכל לאחר שנצטנן אין לחוש כדכתי׳וישומו החלבים
 על החזות וכ; יש לנק• הבשי־ תוך ג׳ ימים מן חחלב
 שלא יתקשה החלב שבו ומ מ אס לא ניקרו תוך שלשה יסים
 אין לאוסיו אלאמנקיואחרכך ושרי שבל הדברים האסורים
 ה מ לנתחלה אכל בדיעבד אין רבדים אלו אוםרין את הבשר
̂הדיהז  שאינם מבליעים טעם החלב בבשר מכל מקום צריך י
 ולשפשף את חבשר יפה יפה אם נעשו רבדים אלי משו' מעט

 החלב שנתלכלך ונדבק מ ומלמדים את הטבחים שלא
 יעשו נן עוד ז

 ך אין מולחין את הבשר קודם שיסירו ממנו אה החוטין
 והקרוסין האסורץ ואם מלחו מסירין אח כ ואפילו היד.
 בהם גיר רגשה מסית אחר שנמלח ומבשל הכשר אף על גכ
 שגיד הגשה אסור מן ההורה אין בגידין כג ט והחיטץ •1
 והקיוםין גם כן נחושין הן ואץ ספעפעין כבשי ויש אומרים
 שצריך להסיר כדי קליפה מן הבשר סניכ הגידין והקרומין
ע להרל י  ויש מחמיר ומצריך ששים כמו כשאר איסורים ז
 להתירו על ידי קליפה שהרי יש מתירי? אפלו כלא קליפח
 עלכן אין א;ו צריכין להחמיר כו כלב־ לגס אין לגזור כהן

 משום

 ־גם כן בשעת הליכה הבהמה ואסור בין בשור בין ביבש ועז
 שהתורה לא הילקת ביניהם ואוחוחלב שתוןת הקרום העב
 הנשאר כראש הצלעות בחלק הפנים בסופן יש אוסרין אותו
 לפי שאותו קיום העב אינו חשוב להם חיפוי בשר ויש סתירץ

 אותו ספני שמחשבץ אותו לחיפוי כשר גםור:
 ח חלב ש על ההםסס ובית הכוסות אסור וחייבים עליו
 כרת שהוא בכלל חלב הסכסה את הקרב שדרי
 הוא פרוש עליהם כשסלה כסו חלב שעל הקרב עצסו שהוא

 הכרס 5
 0 וכןכלהחלכ הדבוק בכרס תהת הפריסה נוהגץ בו
 איסור י וכיש הקי־ום הפרוס עליו אלא שדבוק ככרם
 קצת ואינו פתם כ*כ כשמלה ס״ם אסור ׳ וכן הסנהג בכל
 מקום חוץ סבני ריינס שנוהגין היתר במקצת ואין סוחין כירן
 שבבר הורה להן זקן וככלםקום שנוהגץבו איסור דינו
 כשאר חלב לבטלו בששים אכל סכלסקום אין אנו אוסרין

 כלים של בני ר י:ום דהואילוהם ניהגין כוהיחר אנן לא
 ניקים ונאסר כליהם:

 9 קרום שעל רד הטחול והוא הצד העב והגס שבו חייכין
 עליו מפני שהואםחוכי־ שם לכרס ולהלב ויונק מסנו
 וחכמים אסרו גם כן שאי כל הקרום שעל כל הטחול אפילו
 שלא כנגד הדר ואסייו גם כן החומץ שבו ספני שראשיהם
 םסוכין לחלב ויש להם םקצת יניקה סמני לכך צריך לנקר

 אותם ולשרש אחריהם:
 ־•א וכיצד סשרש אחריהם כתחילה נוטל את ראש הגיד
 שכחוך הטחול ומושך אותו ונסשכין עסו שלש חוטין
 שבתוכו ויזהר שלא יפסוק שוס הוט מהם ואם יפסוק א' מהם

 ישרש אחריו ויטלנו :
 «ב הכוליאיש עליה שני קרומין העליון הוא חלב גמור
 וחייבין עליו והתחחון והחוטין שבה אסורים מדרבנן
 מפני שהם קרובים לחלב ואין חייכין עליחם ׳ ולובן
 שבתוך החריץ ומתפשט והולך בתיך הכוליא מותי סן התורה
 שחלב שעל הכליות אמרה רחמנא ולא שבתיך תכליות מ מ
 לכתחילה צריך לחטט אחריו ולנקר אותו מריס ואם נצלו או
 נתבשלו ולא שרשו אחריהן לאאסריילהו ודווקא מה שבתוך
 הכוליא אבל מה שעל הכוליא לכולי עלסא אסור :
 >ג חוטין שבהלכ אסורין דינקי סחלב ואין הייבין עליהן
 דחלב אמר רחמנא ולא חוטין ׳ וכן חוטין שבעוקץ
 אסורין והם חמש שלש מימין ושניימשמאל השלשה שבימין
 בל אחד מתפצל לשנים שנים והשנים שבשמאל כל א' מהם
 סחפצל לגיג׳וראשו הא׳מחוכר לשדר וראשי הפיצולין נדבקין
 חחתרחזה בראשי הצלעות ואותן ראשי הפיצולץ מצויץ
 בחצי הבהמה שלפניי ואי משלפי להו חמימי משתלפי ואי לא
 צריך ליזהר לחטט אחריהם משום דינקי מחלב ואס הם

 שתיין כמים הוו להו כחמימי ומשתלפי \
 •ד הקיבה עשרה בקשה ויש בו שנימיגי הלביס שמבחוץ
 עשוי כקשת שהוא מקיף את הקיבה מבחוץ ושבפנים
 עשוי כיתר וסדכתיב בקרא את כלהתלכ המכסה את הקרב
 מרבינן חלב הקיבה לאיסור וקיל שלא הבתה התורה לאסור
 אלא אותו חלב שעל הקשת שהויאסוד מן התורה מפני שהוא
 דוסהלחלב גמור ומונח סמוך לו ויונק ממנו ומדיס נהגו לאסו'

J גיכ אותו שעל היתר ואין להקל כו 
ו וגם כדקץ כתחילת יציאתן מן הקיבה ער אמה יש כהן » 
 חלב שגם הוא אסור מריבוי דכלהחלכ הסכסה את
 הקרב שהוא דימה לו וצריך לגודרו ער אורך אמה ויש אוסרים
 שאותה אפה שרינתה התורה בדיבר דבל היא ב9וףהמעיס
 במקום שייצא ממנו תרעי הילכךגוהגין לגרור אורך אמה
 טכאן כתחלת הסעים היוצאין מן הקיבה ואורך אמה בסוף
 הםעיס שקורץ טכתיא ומה שכיניהם הוא נקרא שומן וסותר



 זסולחן מותרים אף לקדירה ואם מוליחם ולא חותנם אינ©
 אוסרים את הבשר במליחה שאין הדם יוצא מהם בסליחת
 אבל אס כשלם בקדירה ולא חהבם אלפי שםלחס משליכם
 לחוץ וצריך ששים בבשר כנגר הרם הכנוס בתוכם וגם כנגד
 החיטין שנעשו נבילה ע י בישולם כרמם י זלצליאינם
 צריכים לא חתינ' ולא מליחה שהאש שואב הדם ומוציא בל

 הדם שבתוכה ויש סצריכין קליפה גם לצלי:
 ב הרוצה לצאיירי חתיכת חוטין אלו לא יסמוך על חתיכת
 הכשר לבד כי פעמים שהחוטין סמוכים אל העציחרכה
 ונדבקת בו ואם חתך הבשר לבד שמא עדיין החוטין קיימים
 אלא יחתוך הבשר והעצם לשנים ואזגםהחוטין נהתכין
 ונעשה פתח ליציאת הרם וגם לא יסמוך על פירוק האברים
 זר. מזה כי כשמהפשטץ בתוך האבי הם מתנרכבייעם לחות
 הבשר ושם הדס רבה ומשם צריך לחתכם ולפתחס :
 J גף העוף הוא כיד הבהמה הילכך צריך לחתוך עצם
 האגפיים ולםלחם וכן עצם הלחיים בעוף כן כתב
 בש ע ולא ראיתי ניהגין כן שהרי דרך העולם לכשל תרנגולת
 ואוחא שלימא ואין מהתנין האגפיים וצי ע על מה סמנו
 ואיפשימשום שיורעין שהןרכיזירקץרוצאץ על ידי מליחה
 אכל חוטי הצוארנוטלן מיהו בדיעבד אם לא הוסר רק
 הראש מהעוף סגי שהרי נהתך גם אותו החום ונוהגין לחתך
 מן העוף הארכובה התחתונה משום שלפעמים נמצאו חוטין
 אדומים שם מיהו בדיעבד מותרים אף על פי שיש שם חוטין

 אדומים אינם אלא שומן:
 ד ביצי זכר כל זמן שלא היה להם שלשים יום מותרים
 בסליחה בלא קליפה אפילו לקדרה אפילו יש בהן כמו
 חיטי? אדומין שעדיין אין בהם זרע ואין אודם זה אלא שומן
 ואם היה להם שלשי׳יום מאין אם יש בהן כסו חוטין אדוסין.
 אסורץ לקרירה בלא קליפה אכל לצלי מותרין תירא משאה
0 ו  שאיב ונהגו לנקר הבצים אפילו כשהם פחותים םשלשים י
ת ט  ובןגיהגין להסיר משם גיר הגדול ולחתוך בהם חהי
 הרבה כיילפיתוזה שיזוב הרם ונהגו ליקח סןהכחףהבשד
c שקורץ דרי ז ואין בו איהוררק משוס םיאוס עוד נהגו 
 כלוגכייל שקורין לערוד ץ לצלותו ולא לבשלו אכל אין נ,
 איסור לכשל! ואפיילכהחילה מותר לבשלו אלא שאין נוהגין
 כן וכן ניהגין להסיר העינוניתא רוורדא ולהשליכו ואין 13•
 שום איסור וכן נהגו לחתוך כין הפרסות של רגלי הבהמה
 ולהסיר משם בשר לבן ודק משוס מיאוס ואין כו שוס איסור
 אלא שנהגו כך קצתפ משוס מיאוס וקצתם משוס חומרת דם
 בעלמא ׳ על המוח יש שגי קרומין אחד דבק במוח ואי דבק
 כעצם המוח ושניהם אסורים משום דם כין בעוף כין בבהמה
 מיהו בחתך שיחהכם שתי או ערב סגי ׳ כל בני מעיים
 שהמאכל סובב בחללם איןםחזיקין כהסדם ואםנסצאו.
 לפעםייחוטץ אחרים אתמים נראים כסלאיס דם חוץ מאותן
 שחזכרנו יש להשלינן אכל אין צריך לבדוק אח חומץ אדומי׳

 יותר מאותישהזנרנו שאין דרך להמצא יוהד \
ץ בכוי יאינד  ח גיד הגשה נוהג בין בבחמה כין בהיה נ
 נוהגבעיפתדכתיב עלבן לא יאכלו בני ישראל את
 גיר הנשר. בכף הירך וגומר וכף פירושו בשר גביה ועגול
 ככף והכיקאמר רחמנא לא יאכלו בני ישראל *
 את גיד הנשר, הנכרך סביבות הבשר הגבוה והעגול אשד
 בירך והוי עצם הקולית העליונה ומדתלה רחמנא בכף שמע
 מינה נל המינים שיש להם כף איסור גירהנשה נוהג בו
 וכל אלו הסינים יש להםנף הילנך גיד הנשר. נור+כנולם
 והעיפוה אין להם כף שהבשר שעל הקוליה שלהם עב>אינו
 עגול םכיכות העצם ואינו רוסה לכף הילכך אין איסור גיר

 נמזג בהם:
 ו וא&

 משוס חלכ שמן שמפעפע דבל הקרוםין הם כחושין י ועיין
 לקמן סימן קדה *

 כא הטבחים נאכני׳על החלב להסירו ולבקרו יפה וכשקונין
 מהם בשר מיוקר אין צריך לנרוק אחריו הילנך טבח
 שדרכו לנקר בשי ונמצא אחריי חוט או קרום מלסדין אוהו
 וםזהירין אותו שלא יזלזל עוד נעם אחרת ועדיין אין מעבירין
 אותו שא־ן איסורן של חוט וקיום מן ההורה אבל אס נמצא
 אחריו חלב גמור אם הוא כשעורה מעבירין אוהו ואם הוא
 כזית אפילו אינו כמקים אחד אלא בהרבה מקומות מכין
 אותו סכת מידות ומעבירין אותו י ובשעווה דווקא כשנמצא
 כמקום אחד מעבירין אותו אכל כשני מקומות אין מעבירין
 אותו ׳ וכשמעכירין איהו לא סחשכין ליה לםזיר וחשוד
 לעשות כן יוהד ולהעבירו כל ימיו אלא כפושע חשבינן ליה
 כפעם הזה וקנסינןליה ותש בהו קלה והוא שמכריזין עליו
 כבית הכנסת בה ב פלוני הטבח העבירוהו מאומנתו מפני
 שנמצא אחריו הלב כשעורה ויהיה חדש ימים שלא יתעסק
 באומנתו ואחר כך יבא אצל תלמיד חכם ויתן לו וזריז לפי
 ראות עיייו ואחי כך יכי־יזו עליו בכית הכנסת פלוני הטבח
 שהעביתהי מאימיתו מפני שנמצא אחריו חלב כשעורה כבר
 הזר ונתהיט כמה שעשר, יקבל1 עליו מה שצוה התלמי' חכם
 ומיאן והלאה החזיתהו לאומנתו זהיי הוא נאמן לסמוך עליו
 כבראשונה וקידם שישמעו הכרזה ז,׳ כבית הכנסת אין לסמוך
 עליו ואסור ליקה ממט בשר אפייאחרחדש ימים שכיון שלא
 הבריזו עליו וודא־ לא נתחר' ולא בקש כפרה על חטאו מ*ת
 התיח ואם נמצא אחריו כזית סלקין אותו ביבים כביה ולאחי
 המלקות יאסי בעצמו בקול רם אני פלוני לקיתי מפני שנסצ'
 אחיי כזית חלב והבל במו שכתביו א כל אם סוכר חלבים
 בחזקת שימן או טריפות בחזקת כשיות מחםירין עליו יותר
 מפני שהוא מזיר וצי־יך לקבל דין כפני ת'ח ואפה לא &מכינן
 לאכשוריה ואפי׳ליעשות היוני למכור אגוזים לא שבקינן ליה
 עד שילך למקום שאין סכירץאותו ויחזיר אבירה מתחת
 ידו כדבר חשוב או יוציא טריפימחחת ידו משלו בדבר חשוב *
 עיין כסימן קיט : כר א בטכח המנקר ומוכר לאתרים
 אכל טכח שאינו סוכר אלא שמתנין לו בשר לנקר אץ 0
 מחסירין עליז כ כדלאו כמדד גמור חשבינן ליח שאין ארם
 הוטא ולא לו • אין משהין בשר ג' ימים שלמים בלא ניקיר
 מפגי שהחלב סתקשה בתוכו וקשה לחטט אחריו בכל מקים
 לנקיגאח כ ות ס לכתחלד, אבל בדעכ' מנקרין איתי סן החלב
 יפר, וצילץ אותו שהחלב אינו נבלע ככשר כצונן אכל אסור
 לנשלו משם הדם שבתוכי שנתקשה ואינו יוצא עיי מליחה

 כי אם עיי צלייה במו שיתבאר לקמן בהלכות מליחה ן
 קנקנים וחביות של עץ שנותנין כהן יין ודרך לתקנו כחלב
 לתת חלב נין נסר לנסר שלא ינטף היין ממנו סותר
 הדבר לנתחלה לעשות בן שטבע החלב הוא להתיחיסן היין
 שאינו מתפזר בו אלא נקרש מיד ואינו נותן בו טעם כלל ״

 0ח דיני חוט• ן האסורץ משום 01 או חלכ
 וניד הנשה ומייד סעיפים:

̂א יש חוטין שאסורין םשוםדם שבהם כגון חוטין שביד  
 ושבכתף וחוט הארוך שאצל החזה מבפנים ושכלהיים
 התחתון שבצר הלשון מכאן ומכאן ובלשון ובצואר וחיטי
 הלב וחוטי העוקץ וחוטי הדקין שהם בתוך שומן הרקין כמו
 בית עכביש ססובכין זה בזה וקרום שעל המית שבקרקד
uוחוט שאחורי האזנים והוא חוסרא בעלמא וקרום שעל ׳ 
 ועצים וחוטין אילו הדם כנוס בתוכם ואץ מליחה כהני בהו
 להוציא דמם אס לא שיחתכם תהלה ואחיי כך ימלחס שאין
 *ןמלחשוציא דם הכנוס אלא דם הנבלע באבריי י וכשהותכן
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 שאינו נותן טעם ובין נמלח בין נצלה בין נתבשל עס שאף
 כשר משליכו והשאר פותר ודווקא הוא אבל שמנו יקניקנות

 שבו הם רכים ואסירים תערוכה ם בנותן טעם:
 « גיד הנשה מותר בהנאה דלא יאכלו איסור אכילה משמע

t ולא איסור הנאה 
ן לנכרי *מגיד הנשה בהוכה אפיי י  *א לפיכך שולח אדם י
 היא שלימה אף על גב שהירך נראה גדול יותר
a כשהגיד בתוכו והגיי מחזיק לו טובה יותי־ בסבת הגיד 
 שיחשבנו למתנה מרובה עי־ ירי הגיד אינו חושש שהרי
 מותי• בהנאה וכל שכן שמותר למוכרה לגוי בין שליפה בין
 חתוכה שאין הגוי נותן את מעותיו אלא על דבר שיש בו

 טעם ולא על הגיר :
 יכ והני מילי שנותנת לו בין שלימה בין חתוכה כשאינה
 ניתנה לו בפני ישראל רליכא לפיחש שישראל אהר
 יחזור ויקחנה מן הגוי ש־חיש שמא טריפה היא אבל אם נתנה
 לו בפני ישראל אפ אומילגוי שהיא כשרה לא יתננה לו כשהי'
 חתוכה אלא אם כן ניטל גידה שיש לחיש שמא ישראל זה
 שרואהו שנותנת לגוי ושימעשאםרלו שהיא כשרה סבר
 שנטל גירה קודם שנינה לי ויקחני מידו ויאכלנה עם גירה
 שכל ירך שןוצא מתחת יד ישראל מחותכת כדרך שחוהנין
 אותה מנקרי הבשר היא בחזקת שנטל גירה אכל כשנותנים
 לו סתם אפילו כפני ישראל יכיל ליי־ני לו אפילו חתוכה
 שהיש׳ לא יקחנה מן הגוי שע״כ יחוש לה שמא טריפה היא
 כמו שנתבאר לעיל סימן סיג ׳ ויש אומרים דכשניתנה
 לו חתוכה אפילו אין נותנת לו בפני ישראל אחר לא יאסי לו
 שהיא כשרה משוס גניבת דעת הגוי שהגוי יאמר אחר עטיה
 בה ישראל זח והקנה עד שראויילו נתנה לי ויחזיק לו טובה
 יותר ואיכא גניבו' דעת ולא רמי לכשנוהנה לו שלימה רהחם
 הגוי איהו דמטעי לנפשיה ואין הישראל אומר לו כלום

 שמטעהו כו :
 «; קיל רובמצויין אצל ניקור מומחין הן הילכך מי שבא
 מעלםא וניקר כל הירך והשלים ניקודו והלך לו ואין
 אנו יודעים אם הוא בקי בניקור אם לא ואין כאן מי שהוא
 בקי כניקור להראותו לו אם הוא מנוקר יפה אם לאו מותר
 שאנו הולין לומר שזה הוא בקי כניקור ונ־קר יפה רחב
 מצויין אצל ניכר מומחין הן סיוצ אם יש כאן מי שהוא בקי
 בניקור נכון להראותו לו כיון שזה אין מבירין אותו אם הוא

 בקי אם לאו :
 יד הטבח נאמן על גיר הנשר, כררך שנאמן על החלב
 מיהו אין לוקחין בשר מכל טבח ששוחט לעצמו
 ומוכר אלא אם כן הוא נאסן וסוחזק בכשרות י*

 H־• הניקור בקיצור ועיקר טעמו יתבאר0
 לדממה שכתבתי ער הגה בדיני
 חלב ואשר עוד יתבאר בעיה בדיני הרם שיבואו

 אהר זה י•

 חגיקר את הבשר מתחיל בראי ומחחכו ומוציא המוח ומעכיר
 הקרום שעליו ואחר בך מעכיר הקרום שתחת המוח הדבק
 בעצם ונוטל הלחיים בידו ומרהיב סכין מצי הלשון וטיצי׳גיד
 א/מחתך מצד השני ומוציא גיד איימחתך בסכין תחת שורש
 בלשון ומוציא ממגו חוט שיי דם ׳ ויורד פיצם לגרגיח למקוס
 שחיטה ומוציא משם שני גידין אחד מצד זה סמוך לבשיושני
 מצד זה סס ך לבשר והם חוטין אחרי שאינם נחתכים בשע'
 שחיטה והאי שצריך להוציאה הים כשלא הפריד הראש סן
L» הגוף אבל אם הפריד הראש פן הגיף ככר כל החיטין 
 הללו נחתכו ונפתחו ואין צריך שוב להוציאם כי דמם יזיב
 לחוץ כעת המליחה ׳ וכל זה יעשה גם p כעוף שנמצא הכל

 כו

 V ואם לפעמים נמצא בהמה או היה או בוי שאין להם כף
 עגול ועוף שישלובף עגול בכולהו אזלינן להומרא
 וא«רינן ליה מספיקא דספיקא דאורייתא להיסרא ובבהםה
 חיה או כוי אסרינן שמא במין שיש לו כף תלה רהמנא ואעיפ
 שזח אין לו אזלינן לחימיא בתי מינו ואסור ובעוף שיש לו כף
 אמיינן שמא בכף תלה רחמנא והאי נסי יש לו ואסור אף עפ
 שמינו אין לו מיהו אין צריך לבדוק אחריו אם הוא עגול

 שסוםכין על הרוב שאינו עגול:
 I ואיני נוהג כשייייל הנמצא בבהמה כיון שאינו טעון
 שחיטת דניתר בשחיטת האם כרלעיל סיסן ייג סעיף
 ב' מדכתיכ כל הבהמה תאכלו ואם הוא טעון שחיטה סדרבנן
 בגון בן תשע חישהפייס על גבי קרקע גם איסור גיר נוהג
 בו מדרבנן משום מראית העין ויש אוסרים דנוהג בבן תשע
 חי אפילו לא הפריס על גבי קרקע אלא שכלו לו חדשיו ויש

 להחמיר :
 ח ונוהג כין בירך •מין ובין כירך שמאל דסתס ירך אמר
 רחמנא וסשמע שניתם ׳ ואין לתמוה מאי שנא רגכי
 מתנות לעיי סימן םיא סעיף ב׳ אמרינן שנותנין לכהן זרוע
 הימין ©רכתיב הזרוע בה' רררשינן הזרוע המיומן והבא גכי
 גיר הא נסי כתיב הירך בה׳ ולא ררשינן הירך המיומן רלא
 דמי רחתם ההיסיותית היא רהיל למכתב ונתן לכהן זרוע וגו׳
 לבך דרשנן הא הזרוע הסי, מן אבלתכא תת א אינה מיותרת
 ני מילת ירך קאי על מלת כף ונוכל לומר הירך כלומר כאיזה
 כף אסרתי בכף של הירך לאפיקי כף אחר שבבהמה במקום
 אחר מראי הרבה מקומית יש בכהםה שהכשר עגול כמין כף
 וצריך הכתוב לסעטם ולומר בכף של הירך ואם לא היה כתוב
 בתיהרבקות הייני ׳כולין לטעות ולפרש לא יאכלו בני ישראל
 את הגיד אשר ככף ר ל לא יאכלו שוס גיר שיש בבהמה
 במקום שיש כף דהיינו כשר עגול וגם כל גיר שיש בירך אפי׳
 במקום שאינו כף לא יאכל לפיכך הוצרך התורה לכתוב כאן
 ה׳הדבקות להדביק מילת כף כמלת ירך לתת הבדל בכף ולו׳
 באיזה כף אמרתי בכף של הירך ולא בכף אחר נ״ל ׳ אי נמי
 הכא ררשינן נסי ההיא וילפינן מינה שאינו נוהג אלא בגיר
 הפנימי הסמוך לעצם והוא על הכף ממש כראמרינן כםסוך
 ויהיה פירש הירך בה א הידיע לום תגיד שהוא ירוע שמתפשט
 בכל הירך והוא אשר על הכף ממש יקים לה ו לחז*ל שיודעין
 בלשון הקדש יותר מינן שזה הוא קרוב יותר למידר׳ סן ההיא
 לפי פשוטו מלמידרש מינה הירך המיומן אבל נכי הזרוע
 שכתבה תורה ה׳ מיותרת לא מצאו למדרש מיתורא דה א רק
 חזרו' המיומן ולא דרש אחר ושני גירי׳, הם בכל ירך א' פנימי
 סמוך לעצם ואחד חיצון סמיך לבשר ושניהם אסורים וצריך
 לחטט אחריהם אלא שהפניםי אסור סן התורה דבכף הירך
 אמרה תורד, שהוא הפושט בכל הירך וגם היא על הכף ממש
 והחיצון אסורמדרננן שאינו על הכף אלא תוך הכף ואינו
 פושט בכל הירך וגם בפנימי אין אסור מפנו מן תתורה אלא
 מה שעל הכף כלבד דאשר על כף הירך אמרה תורה אבל מת
 שלמעלה ממנו ושלמטה ממנו ער סופו אינו אלא מדרבנן
 וקנוקנות שבשגיהם אסורים מדבריהם דגיר אסדר. התורה
 ולא קנוקנות וצריך לחטט אחריהם ושומנם גם כן אינו אסור

 מן הזורה דגיד אמר רחמנא ולא שומן אלא שישר׳ קדושים
 ז?ס ונהגו כו איסור ״ ובשינקראתהירך יחתוך ראשי
 העצמות שבירך החלה וישלינם שבהם ראשי הגידין 1ש
 ושרשם מחוברים ואח' כך יחתוך צומת הגירין שצומתים שם
 כל גיד* הארכוכא האמצעית ויוציא כולה ערשלאישאר
 אפילו כהוטהשערה ויטול ויחוטין שכשוקין ויטול השמנוני׳

 של הגיד כולה \
 ט גופי על גיד איני אלא כעץ שאין בו טעם ואף על פי כן
 אוסרתו התורה על כן אינו אוסר תערוכתו כפליטתו
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 ע8 כל אותם הוטין המעורבין עם אוהו חלב עד שמתנקיי&ת
 יפה מקום שהחלחוליח קבועה בו מחלב וחוטין וכל רבר •
 ונוטל הסכין וחותך באליה ומוציא ממנה חוט שמתחלק לכי
 וממשיך החוט מעיקיהאליה ער קצותה מאותן פני׳ רמקישין
 על יריבי הבהמה מפני שאותן החוטים יונקי'מחריב הכליות
 ואח כ נוטל הסכין ונורד מאותן הפנים ניפץ איתי החומרים
 והם מקימות גבוהים קצת וגורר אותם ער שישחוה מקום
 גבהות החומרים עם מקומות השפלים שביניהם ולא ישתייר

 לכל בני האליה לא בשר ולא שמנונית אלא גוירין יפה ׳
 ופוסק הירך האחר ומפרק כסכין במקום שיש הזכרות בעצם
 שבו ניד הנשה וחוהך הזכרות והנקבות ומשליכו מפני שיש
 בהם קצת משרשי החלב וגם הבשי שבצדדין מנקמ יפה יפה
 מכל מיני חוטין וחלב שכו ומן גיד הגשה שבו וכלההוטין
 והחלב הניכייס שם למראייהעיז וארייכ ניטל העצם האמצעי
 שפסק הזכי־וה מקצהו ונוקד החלב ופיני החוטם סמנו וחותך
 כסכין גדול הקציהשני שסבוך לעצם של שוק ספניששישי
 הגיר נקשרים •טס ונמצ' העצם האסצעי מהותך כשני צדדיז
 ואף אותו עצם שהוא סמוך לו הותך בסכין גדול אורו המקום
 הסמוך לעצם זה שהזכרנו ומפשפש אחר חיטין קטניישהם
 קנוקנותיו של גיד הגשה ומסיר גיכ חתיכית קטנות של חלב
 ששם ומעכיר אותו גיר אחר הנמשך מקצת עצם האמצעי ער
 קצות השוק והוא הניאה לעינים וכן לירך השני וכלגידין
 שבירך אסורים כיןצלויין כין םבישלין קצתם משום חלב
 וקצתם משו׳גיד הגשה הילכך צריך לנקר אורם יפה ולהוציא
 כל ההוטין וכל החלכ שכי׳רך ואי יאפשר לפרש ולהבינם כולם
 בכתב אלא במראית העין המנקר בקי ומומחה וסוחזיבכשרוון
 ואחר הניקר אוכל את הירך בין צלוי כין מכיעל ׳ עב סדר
 הניקור מבעל העיטור ׳ וי״א שצריך להסיר גם כן חוטי.
 שאחורי האזנים סשו׳דם ויטלו גס החוטין שבריאה והריאת
 יבקע בכל סספין וסמפון קודם שיכשלנו כדי שלא יתאסף דם
 שבו בתוך הסמפונית ויש להחמיר י ויורד לרגלים וחותך
 מעט מן הטלפיים ביאשן כרי שיצ׳ הרם וחוחך בין הטלפיי'

 אותןחוטיןהמלאיןדם :

מ י^שוה  סו דברים האסורים משום דם ו
 סעיפים:

 א כתיב וכל דם לא תאכלו בכלמושביתיכילעיף ולבהמת
 וחיה ככלל בתמר. וכין טמאה ובין טתורה הייכין עליה
̂וכל דם וכן כוי הייבין על דפו ושליל  משום רם דהא כתיכ
 אע ג רחלבו מותר בר^מרינן טעמא לעיל סימן י'ג סעיף כ'
 וסימן סיד סעיף ב' דמו אסור ולא דמי לחלבו רלא אתי מכל
 בבהמה תאילו להתירה כדאיתא לעיל סי׳ייג סעיף כ׳ י אכל

 דם דגים וחגבים מותר רהא לעוף ולבהמה כתיב:
 כ ודם ביצים אם ידוע שהוא מריקום האפרו' חייכין עליו
 שמפני שהאפרוח נוצר ממנו הרי הוא כדם בשר נמוד
 אבל אם ידוע שאינו מריקוס האפרוח אין חייבין עליו אלא
 שחכמים אסרוה וכשהוא מייקום האפרוח כל הביצה אסורה
 דשרי תיכלא בבולה כלומר נתפשט הקילקול בכולה וכשאינו

 פריקום האפיוה זורק את הרס ואוכל את השאר ;
 X ומקום ריקים האפרוח נהלקו בו הפוסקים ולפי רעת
 רובם הוי דינא הכי כשנמצא קורט דם בחלמון ככל
 מקום ממנו וכן אם נמצא בחרבין בקשר ונתפשט ויצא מעט
 חיץ לקשר כל הביצה אסורה דשמא ד\א דם ריקוס דשדיא
 תיכלא בכולה ואם נמצא בחלבון שלא כקשר או אפי׳ כקשר
 ולא נתפשט חוצה לו זורק את הדם ואוכל את השאר ואין
 חילוק כין ביצה שאינה בת יוסא לשהיא כת יומא ואע'ג דבת
 יומא לאו כת ריקוס ודא לא פלונ רבנן • והדם הזה במקום

 נו כמו בבהמה ׳ ואחר כך חומך את החזות לשני צדדים
 מאותו כשר אדום הסמוך להזה מוציא חוט של רם שאוחז
 מקצה ההזה ער קצתו וכן מן החזה השני ׳ ונוטל הסכין
 ומחלק בין הכתף לגוף ונוטל את הזרוע ואה הכתף ומתחיל
 מראש הכתף באמצעיתו ומחתך ומוציא גיד עבה ולבן ומוליך
 הסכין וסההך הזרוע עד קצותיו עד שימשוך ויוציא כל הגיר
 שאוהז משפת הכתף הסמוך לשדרה עד קצור. היד וצריך
 לשקוע הסכין יפה עד שיעקור אוהו הגיר והחוטין הנסשנין
 ממנו מעיקרו וכשעה שהויסחלק בין הכחף לגוף צריך לשקע
c הסכין בשפת הכהף סמוך לשדרה ויעקר שורש גיד הזה 
 שהזכרנו למעלה ששם השויש שלו ומוציא םצד הכתף
 מלמעלה חוט אהד וכן לכתף השני וניטל היד ומההך בו
 ומוציא ממנו גיד אדום ואינו נפשך למעלה כי מדתו כמרת
 היד ומחתך מצד היד ומוציא משם גיד אחר שהוא כמיך
 לעצם היד ׳ ואחר כך מתחיל במקום סיום הגיד שמוציא
 מן החזה ומקלף כידו אותו קרוס שעלהכסלים שאסור משום

 חלב וגס החלב שתחתיו צייך לקלף שיש אוםרין אותו
 וכשמקלי ף נראין ראשי החוטין שהן ככסל שאיסורה גם בן
 משים חלב והן ג' מימין ושנים משמאל ג' שמימין מההלקין
 לשנים שנים י ושנים שמשמאל לשלשה שלשה ניטל
 ראשי הגיר בידו ומושך ובהיותו חם הם נמשכין מאליהן אבל
 אם הם צונן צריך לפשפש אחריהן וקילף הקרום של חצר
 הככד במקוישהחלב הגדול שוכב שם וגוי־ראותו חלב שהחי
 בשר המתנים ומקלפו יפה יפה משני צירי הבהבה ואחר כך
 מעביר בשר המתנים שקורין בלעיז לונבייל וכ לא לעדוו״יץ
 וגוריו יפה משני צררין וכוהגין שאין לאוכלו אלא צלי ולא
 משוס שיש בו שום איסור לאוכלו מבושל אלא שאין בו טעם
 כשהוא מבושל שעיקר טעמו הוא בצלי הילכך אין לאסיר
 לא אותו ולא תעיובתו כשבשלו אותו וצריך לגרור ג כ אותו
 השומן הי קלף בסכין כמו חלכשהוא בגמר הצלעות בראש
 הכסלים והוא ביז אותו הבשי ובין פני הכשר הפטוכים לעור
 * ואחי כך מחתך העצם המתווך כנהים מפני ששורש החלב
 התת האתניים קשור שם ומכיר כל הגבהות ער שישהוה עם
 הכיני־ בדי שלא ישתייר בו משרשיתחוטין ובשר המתנים
 בלום כי שם שרשי חוטי החלב מעורבין וססוככין זה בזה ואי
 איפשד לנקרן ולכך יחתוך כל בשר המהנים שם שלא ישאר
 שום חלב דבוק שם וחוזר לבגי מעיים וסושך אותן ממקום
ת . ל ל1, ו ה ת  שהן קבועין בו ומוציא ראשיהישל בני מעיים כאו
 המטונפת ומחתך איתר. חלחוליתעםאסה סכני מעיים
 ומשליכו האמה משום חייב והחלחולת משום שאיני ראוי
 לאכילת ובנקרין אתהינתא «:ל החוטין שכה משים דם
 וניטל הררירכנתא ובקלף מעליה קרוישל חלב וכל חלב שעל
 הקיבה ושעל הכיס ובית הכוסות והפסס וקרום שעמו גם
 החלב שדבוק תחת הפייסה הכלמעבירין משום חלב וניטל
̂ב שעיניו ונוטל ראש הגיר  הטחול ומקלף מעליו קרו׳ עם הח
 שבתוך הטחול ומושך אוחו ונמשכין עפו ג' חוטין שבתוכם
 וכילן אסורים משום חלב וניטל הלב ומחתך האזגי׳ וסשלכין
 משום שיש בהן חוטין הרבה סלאין דם ואיאיפשר לנקרן
 ואחר כך קורעי שהי וערב ומוציא את דמו וניטל אח הכליות
 ומעביר החלב שעליהם וסנקיין יפה יפה וניטל הסכין 1מ
 ומחתך ומעביר קרום שיש עלכל אחת ואחת ומחתך בתוך
 הכוליא ונוקר אותו שורש של גיר מתוך הכוליא כסו שהוא
 עם קצותיו חנראין מבחוץ וכן לבולי' השני ונוטל את הכצים
 ומעכיר קרום שעליהם משום דם וממשיך את החלחולית
 השנית שבראש הכרכשתא וקילף קרום של חלב שעליה עם
 אוחי חוט של דם מקצה אל קצה ונוטל הסכין ועוקר בל אותו
 מלב הסמיך לחלתולית מכל צדדין מעיקר האליה ער מקום
 שעקד ממנו כשר מתגייס שקירק לוגבייל שהזכרנו למעלח



 חלמת דם & כח
 פראיח העין שהרואה יאמר דם בשר גמור הוא איברי לפיכך

 י אם ניכר שהוא מדגים כגון שיש בו קשקשים מותר :
 * ודם אדם גם כן אינו אסור ©ן התורה כמו דם דגים
 וחגבים וילפינן ליה פרכתיב אך את זה לא תאכלו לגומר
 טמא הוא ודרשינן זה טמא ואין ד& מהלכי שתים טמא אלא
 טהור אי נםי מדכתיב גבי דם לעוף ולבהמה משמע הא רם
 ארם מותר מכל מקום אס פירש ממנו אסרוה חכמים גס כן
 משוס מראית העין לפיכך אם נשך הבכי בשיניו ויצא רם
 משיניו על גבי הכבר צריך לגודרו אבל שכין השיניס מוצצו
 ואינו חושש י וכל רם דגים ודם אדם הואיל ומדינא שרי

 אינו אושר תערוכתו :

 סן כמה דברים האסורים משום דם ובו ן'
 סעיפים :

 א בדם הבהמה וחיה ועוף נמיאיו איסור כית אלאבדם
 הנפש שהנשמה •יוצאת מ שכן כתוב כפירוש בתורה
 ונתתי פני כנפש האוכלת את הרם והכרתי אותו וגופרכי
 נפש הבשר ברם היא וגומר ע״כ אמרתי לבני ישראל כל נפש
 מכס לא תאבל ד6 וגומר הרי שלא תלתה התורה איסור בית
 אלא ברם הנפש אכל שאר רם האבי־ים לא אסרה בכרת מכל
 מקום ביון שריבתה ההורה לאוין ^בהברס- מרבינן גם כן
 שאר דם האברים שהם כלאו והים כשפורש מן האבר ויצא
 לחוץ דוםיא דדם הנפש אבל כעור שהוא נבלע באבר ולא

 נעקר ממקומו מותר :
 ב לפיכך מותר לאכול בשר ח• בלא מליחה אף לג שו מו
 עודנו נבלע בתוכו והוא שידיחנו היטב מן הרם שעייו
o שהוא פירש מן האבר ויצא לחוץ וגם שלא יהיה בי מהחוט 
 שהדם בהם שהדם שכחוטיןהוא בכנוס ועומר בבליוכאיו

 פירש דמי וע״ל םימן ע ו :
 \ וביצא לחוץ נסי לאו דוקא שיצא לחוץ לגמרי אלא אפילו
 נתעידר ל*את ופירש בחוך החתיכה ממקום איוהוזד
 ונבלע כמקום אחר אפיי באותה חתיכה עצמה ולא יצא לחוץ
 אלא שנצרר בחתיכה פירש קרינן כיה ואסור הילכך השיבר
 מפרקתה של בהמה אחר שחיטה קודם שתצא נפשה איסור
 לאכול מבשרה חי אלא אם כן סלחו י יפת יפה־ לפי שתרם
 מתעורר לצאת בשעת שחיטה וכששיבר מפרקתה מחמת
 יסורי השכירה אין כה כח עוד לזנק להוציא דמה שנהעורר
 כבר לצאת ונאסר והזר ונבלע באברים. ודווקא חי אסור
 לאוכלו אכל עיי סליחה יוצא ומותר אפיי לקרירה אחר שמלחו
 ולצלי מותר אפיי בלא מליחה דנויא משאיבשאיב רמו והוא
 שנצלה כל צרכו ראם לא נצלה בל ציכי יש לחוש שמא נשאר
 בי מזה הרם שיבלע כי לפיכך יש להחסיר לכתחילה ולהתכו
 ולסלחי אפיילצליייאעיפ ששאר בשר לצרי סותר אפי׳לא נמלח
 ולא נצלה בל צרכו היינו משום שמה שנשאר מן הדם כתיכו
 הוי רם האברים שלא פירש אבל כאן הרי ישבו דם שכבר
 נתעורר לצאת בשעת שחיטה שאסור באלו פירש ולכך יצלנו
 יפה יפה הילכך יש ליזהר כששוחטין את הבהמה שלא לקרכ
 מיתתה עי הושטת סכין בלכה מפנישלי השחיט׳ ככר מתה
 ואין כת כה להתאנח ולהוציא כל דמה מח שככר נתעור' והרי
 הוא חוזר ונבלע באברים ושמא יאכל ממנו צלי ולא יצלט יפר,
 ויבא לידי איסור דם ׳ ובדם האברים ימי לא אמרןשהוע
 אסור מן התורה אלא כשפירש לי שחיטה או סחיטה שנסהע
 מפנו דומיא דיציאת דם הנפשוכהאי גוונאאכלדם הפורש
 על ירי מליחה או על ידי בישול אינו אסור מן המורה אלא
 מדרבנן שלא אסרה הורה אלא דם הראר לזרוק על גבל
 המזבח רנחיבכינפש הכשר בדם היא ואני נתתיו לכס על
 המזבח לכפר וגומר י ורם מבושל ימלוח אינו ראוי לגב•

/ מזבח ! א  ה

 לנושעסדתדהב
 שאינו אוסר יכל הביצה ולא שרי תיכלא בכולה אינו אוסר
 משום טעמו שלא אסרוה אלא משום מראית העין הילכך אם
 נצלה הביצה ואח כ נפצא דם בחלבון שלא בקשר או בקשר
 ולא נתפשט חוצה לו זורק את הרם אפילו לאחר צלייה ואוכל
 את השאר ואס הוא ספק אם היה על החלבון או על החלמון
 אואםנהפשטחוץ לקשר שאין הקשר ניכר אחר צלייה יש
 להחסיר ולאסור אותו מספק רשמאהוא רםריקום שאסור
 מן התורה וכבר נהגו באילו הארצות להשליך כל ביצה
 שנמצא כו רם בכל מקום שימצא בין על החלבון בין על

 החלמון :
 ד ביצים הטרופות בקערה ונמצא דם על חלמון של אחת
̂ם  מחם ואפילו אוחו החלמון שנמצא עליו הוא מלו ש
 ולא נטרף עדיין וזרקיהו אפ*ה כולן אסורות דכיון שנטרפו
 בקערה החלבון שהוא דק מתערב ביחד ונאסרו כולן אם אין
 בתם ששים כנגד כל אותו הביצה והיה אם נמצא בין הח־יבוני'
 שהם אסורים הכל רשמא היה על הקשר של חלבון של אחר
 מהם ונתפשט ויצא לחוץ היה והוא רם ריקוס וכיון שנטרפו
 נתערבו כולן ונאסרו אבל ביצים השבורות בקערה ולא
 נטרפו ונמצא רם על חלמון של אחד יקח החלמינים הכשרים
 כל אחד ואחד כפני עצמו והגז מותרים וישאיר אותם אשיי בה
 הרם בקערה עם כל החלבונים ויזרקם אם נתערבו ואס נמצא
 בחלבונים בקשר אפילו של אחר מהם וחוצה לו הרי החלבוני'
 בולןאסורים אם נתיערכו ואין בהם ששים והחלמינייהשלסים

 מלם מותרים דאף אם אותו החלמון של הרם ביניהם הוי
 כמו יבש ביבש דחד בתרי בטל וכל זה דווקא דירעינן שהיה
 הדם במקום האוסרו אכל אם ספק אם היה הדם כמקום
 ר,אוסרו יש להתיר אפילרכל החלבונים אלפ שנתערבו ואין
 בהם ששים דהואיל וכשהן שלימים הד בתרי בטל אפיי כודאי

 אין להחמיר כספק תערוכתו :
 ה ואס נמצא דם בביצה במקום שאינו אוסר את נולה ולא
 זרק הדם וטי-ף את הביצה בקערה עם חדבז ער שנתערב
 בל הרם עם הביצה ולא נשאר רישומו ניכר אף על יי שאין
̂א משום  כביצה ס׳ כנגדו הרי זו מיתרת שלא אסרו זה הדם א
 מראית העין וכיון שנתערב ש־יא פרעת אינו אוסר תערוכתו
 ןאין להקשות אם כן גס אפילו כשהיא בעין יהא מותי כיון
̂יו כמו גבי דם דגים כשהקשקש' מוכיחים  שהכיצ׳ מוכיח ע
 עליו כמי שיתבאר לקמן כסימן זה רשאנידס בצים שלפעםי,
 נמצא בי דם שהוא אסור אפילו מן התורה כגון בחלמון וכקשר
 חלמון כשנתפשטחוצה לו הילכך גזרו בכל הרמים שנמצאו
 בהן כשהוא בעין אבל בתערובתןלא גזרו והוא שנתעייב
 שלא מדעת אכל נתערב מדעת אשור שלא יבאו להקל כן

 וי אוכלו א1י'בעין :
 ל ואםיהוא במקום דשרי תיכי*א בכולה ו שמוהו על החמין
 להצטמק ביון שאין חטב במקו' הביצה כלההפיןפותר

 שאינו אוסר אלא כדי קליפה ובקליפת הביצה עצמה סגי ן
 ז ביצים שאינם נולדים מן הזכר אלא מדס5נא פארעא
 אינם מגדלים אפרוחים לעולם וכל דם שימצא בהן בין
 בחלמון בין בחלבון בין בקשר בין שלא על הקשר אינו דם
 דיקום שהרי לא נוצר מהם אפרוח הילנך אפילו ישכח עליה
 המנולת כמה ימים עד שמוזרת וגם נמצא בהם רם אפילו
 נקשר וחוצה לו או בחלמון זורק את הדם משום פראית העץ

 יאיכל את השאר מי שאין דעתו קצה בהם ;
 ח כצים צלויות מותי לאכלן אלג שאינם יכולין לבדוק
 אם יש בהם דם םמכינן על הרוב שאין בהם דם ואין

ק אפילו אוכלו כשהוא רך עיין כסימן פיו : ו ד כ 1 י י י י  צ

 מיהו כשעושים מאכל מבצים נוהגים להחמיר ולבדוק אם יש
 בהם דם :

ם אלפי שהוא מותר אס קבצו בכלי אסור משום י ג ° י  ® י



 ־#־ לנועז עטרת זהב הרבות דם ־*§<
 יעבירם על האש תמיד הנה והנה שלא ישחא במקום אחד

 הרבה ויתחמם ביותר :
 ד והא דאמרינן שאין אסור ממנו אלא המוח והקרים הם
 בצלי אכל אם כשל הראש בקדירה שלם ולא הוציא
 מוחו הכל אבוד ועדיך ששים כנגד כל המוח וקרומו שבכישל
 אי אפשר שלא יפלוט הדם שבמוח והקרוס עיי הרוטב ויכנס
 בכל הבשר ואע״פ שנמלח הראש קודם שבשלו המלה לא
 הוצי׳הרם שבהוך קרום המוח וחוטין שבו שהם צריכין חתיכי
 ומליחח לקרירה כדלעיל וגס הרם שכמוח עצמו לא פלט ע״«
 המלח שעצם המוח הפסיק כינו שלא נכנס לשם כחהמלה
 ואין חילוק בין עוף לבהמה בדין זה שגס בעיף אף ע*פ שאלן
 העצם כל כך קשה כסו בבהמה בכל מקום קורי שיזיב דמו
 ויפלוט ממנו מחבש׳ המוח בדמו שגם הסוה א רך ומהבשל
 מהרה ואוסר הראש ער ששים כנגד המוח ובעלייה המוח לכד

 אסור במו בבהמה :
 ה הרוצה לסלוג או לחרוך את הראש ברןרן צריך לחתוך
 חיטין שכלתי קודם מליגה ואס לא התך הקרומים עצמן
ת י ̂הס כלאים דם כמו שנתבאר למעלה וידיח כ  אסורים ׳
 השחיטה היטב קורם מליגה וחריבהשלא יהא בו שוםדיז
 שלא יכנס תוך הבשר וכן בעוף ואף על פי שדרך האיש
 לשאוב הדם הגי מילי דם הבלוע תוך הכשר אכל ית
 בית השחיטה קרוש הוא על הבשר ורם קרוש שעל הבשר אין
M האש ע*אכו אלא אורבת מבליעו בתוכו ובמעט חוס ו 

 נבלע :
 ו כשמולגין הראש או הרגלים אין צריך למילחן תחלה רק
 אחיכ והרוצה לםולחם תחלה קודם המליגה הגי ליה
 בהכי שאין השערות מעכבן הדם מלפלוט ואין צייר לחזור

 ולמולחם אחר הםליגה וכן נוהגין ועיל סימן עיא :
 ן כשמשיסין הרגלים על האש להסיר שערן והטלפייצריף
 לחתוך ראשי הטלפיס ויניח החתך למטה כדי עיז,־3
 הדם ורך שם ואותם המחמירים וםזלחןאוהן החילה קידש
 המליגה וחוזרי; ומולח; אותם גם אחר תעלינה היא משו0
 שמליהר. ראשונה היתר. כנגד הטיפים ועל השער ווןושעין
 שמא לא נכנס בכשר רק מעט וכן הראש וגם כמליחח
 הראשונה צריבי? ליזהר להניחו במלח כשיעור מליחה
 שיתבאר כסימן שאחר זה בס ר שאס לא יקהה כש עור מל ח'
 החלה יש לחוע שמא יפלטו קצה דמם במקום אחד יאחר כך
 בשיסלחס שנית יחזור ויכלע אותו המקום שככר פלט דמו
 מכל סקוס אין צריך לפולחו תחלה ואס מלחם תהילה כהוגן
 ולא חזי ומלחן שנית אתר המליגהיש מתירין ויש אוסרין

 וניהגין להקל אפי׳ לכתחילה עיין לקפן בסי׳ ע א •
 ח ואם נפלחו הרגלים ולא נתת;ו ראשי הפרהו' לזו כ דמן
 יש מתירין ויש אוסרי ן מה שבהוך הפרהו׳ מקום רמה
 שבתוך הפרסו' הוי כנמל' ככלי שאינו פניקי אכל מי״, שבחוץ
 לפרסו׳ מותר ולא רמי למולת בבלי שאינו פניקי שאוסרין גם
 מה שחק לציר בסימן שאחר זה דשאני הרגלים שסונחין
 לאורכן ואין מה שבתוך הפרסות מונע לצאת מה שכחוץ
 לפרסות והכי נהוג והוא הדין אס הטמינם ברמץ יש לאסור
 מה שבתוך הפרכות אבל בחרוך. שער בעלמא שמעבירו על

 האש ומשנה מקומו המיר הכל מותר :
 ט מותר למלוג תרננולת שלימה ברמץ להסיר הניצות או
 להכתבה משיורי הנוצה שעליה שאין בה מקו' שיתקבץ
 שם הדם כמו כראש והוא שידיה כית השחיטה יפה יפה של*
 יתבשל דם השחיטה שהוא בעין ויבלע בכשר ובלבי שיזהר
 שלאישהגה תוך האש כל כך שיוכל הלב והכבד להתחמם
 ולהפליט דמם כתוך גופו וכן שלא יבלע דמה בבשרה ער ירי
 הים האש וה מ כשרוצה לבשלה בקדירה אה׳ כך שמה שנכלע

 עיי

 מזבח מ מ הואיל והחמירה התירה הרבה ברם וריבתה בו
 לאוין הרבה החסירו חכמים גב הרבה אפילו כרם מבושל

 ומלוה כמו שיתבאר לקמן בדיני סליחה :
 ד חתיכת בשר שהוא אדום ביותר וניכר שנצרר בה הדם
 מחמת מכה אותו הדם ככר נתעורר לצאת עי הכאה
 ותזר ונבלע כתוכו ונקדש ונתקשה ואינו יוצא ממנו על ידי
 מליחה ער שיעשה לו פתח לצאת והוא שיחתמו ואחר כך
 יםלחנו יפה יפה קודם שיכשלנו בקדרה וייא מטעיז זה יש
 לההםיר לקלוף כית השחיטה או לחתוך כאותו כשר קורם
 סליחה הואיל ונצרר הדס שם בשעת שחיטה אכל לצלי מותר
 אפילו בלא חתיכה וסליחה בין בשפוד בין על גבי גחלים

 שהאש שואב הרם :
 ח כשר חי שלא נמלח שנת נוהו בחומץ כדי להצמית דמו
 בתוכי אם נתארס הבשר זהי סימן שנעק׳ הדם סמקימו
 ונתערב בחומץ וחזר ונבלע בכשר הילכך החומץ אסור וגם
 הכשר אסור לאוכלו חי אלא בצלי ואפי׳ בלא התיכה ומליחה
 »ו לקדירה וצריך התיכה וסליחה ואם לא נתארס הכשר אז
 וראי נצמת דמו בתוכו ולא נעק׳ ממקומו והכשר ?•ותר לאוכלן

 ה׳ וגס החוסץ סותר !
 ן חומץ שנתנו כו בשר פעם אחת לךצמיתו לא יצסית בו
 בשר פעם אחרת לאוכלו ח* לפי שככר השש כחו עיי
 הצמתה ראשונה ואין עוד בו כח להצמית יכיון שאין כו כת
ן הבשר כשדיית  להצמית הרם שבתוך הכשר יוצא הדם כ
 החומץ וחוזר ונבלע בתוכו ונאסר החומץ וגם הבשר אף ע״פ
 שלא נתארם הכשר כך ניל פירושו דאי״כלמהלא יצמית בו
 כשר פעם אחרת ומשמע שישבו חשש איסור ומאי חשש
 איסור יש כו אס יצמית הדם כפעם אחרת ?ה בכך לא יגרע
 הכשר מאילו לא הצמיתו כלל שהרי סוהר לאכול בשר חי בלא
' ׳ אבל הומץ יל סעיף ב  מליחה וכלא הליטה כלאיתא לע
 שלא חלטו כו כלל מיהר לחלוט בו אע פי שאינו חזק דכיין
 שלא חלטו בו עדיין קיוה׳ דפירי יש בו ומצמי׳ את הדם בתיך
י אין אין בקיאין בחליטת זו  בשר אעיפ שאינו חזק . מיר
ר קודם מליחה ואין ע  לפיכך נוהגין שאין מצמ־תין שום ב

 ל*שנות המנהג ומ ם בדיעבד סותר עיין לקבן סימז עי־ יי

ן ד«נ> מליגת הראען ועופות ובו מיו סעיפיס  0ף
 א הטומן אה הראש ברמץ לצלותו צריך לכוין שיהא בית
 השהיטה למטה כדי שיזוב הרם דרך שס אי יעשה נקב
 &פולש בעצם המזה ויהפוך הנקב לפטה ויזוכ הדם דרך שם:
 כ הניהו על הצדדין ולא עשה כו נקב מפולש הסוה
 והקדום אסורין לפי שהדם מתקבץ כתוך הגולגולת
 וםתבשל המוח בתיך הרם הניחו על נחיריו ונעץ כו
 >ןגה או דבר אחר בתוך הנחירים כרי שיהיו פתוחים לזוכ הדם
 דרך שם סותר ואם לא נעץ בו שים דבר המוח והקרוס אסורים
 אבל שאר בשר הראש מותר שעצם הקדירה אשר המוח מונח

 כתוכו מפסיק בין הרס והנשר ואפילו קליפה אין צריך :
 ולכההילה נוהגין להחמיר שלא לצלות שום ראש שלם אפי׳
 רוצה להניחו אבית השחיטה מס חיישינן שמא יתהפך
 אצדרים / וגם יטול ממנו הסוה קודם הבליחה ומולחו בפני
 עצמו ועלבימןעיאועבוצכ •י
 X יש סי שאומר שלא נאסרו דברים הללו אלא לצלותו
 (אבל אם אין מניהו על האש אלא כדי להסיר שערו לבד
 יאפי״ הניחו על הצדדיןולא נקבו מ/תר דבשיעור םועטבזה
 אין הסיח שכהיכו מהכשל כרמו ויש אוסרין אבל נוהגין
 הקל ד-שנוהגין קצה להחמיר ואין מחריכין אותו אלא על קש
ן כהס חפיסות כל כך לגשלהרם ומכל מקום י *  «"P ש



 • יבוש קטרת ז1ז3 הלמה מ־ליחה והדחה *§* בו
 שבחובו לחוץ וחוזר ונבלע בהובי ע* המשיל אי פירש עצמו
 ממקום למקים תוך החהיכהעלירי הבישול ומיד שיתפרד
 ויזדעזע ממקום הולדתו הוי דם האברים שפירש שאסור
 הילכךאסור לאכילבשר בבישול עד שיסלחנו היטב קורם
 הבישול כי קים לן שטבע הסלה הוא להוציא כל הדם שבתוך
 החתיכה שהוא מהמס וסרהיה את הבשר והדם שבתוכו זב
 לחוץ : וזהו סדר הסליחה סריחהבשר החלה משום
 לכלובית הרם שעליו שאותו הרם נתמצה ונסחט לחוץ עיי
 חתיכת הכשר ואם ימלחו אוהו כך כלא הדחה יפגע כו חמלת
 מיד ויחסם אותו ויכליעו ויכניסו לתוך הבשר בחוזק כח המיית
 עד שלא יהיה אז כח כמלח לחזור ולהוציאו שאין טבע המלח
 אלא להוציא הדס הנולד• ונוצר תוך הההיכהאבל דם בעץ
 שנבלע תוך הבשר אץ טבעו להוציאו זאםהדיהו הטבח אץ
 צריך להדיחו עוד ואם חתבתו הטבח חתיכית גדולות וחזר
 הוא כביתו וחתכו חתיכות קטנות או שחתך טלפי הרגלים
 אחר ההדחה צריך להדיחו שהרי אנב דוחק דסכינ׳ נסחט דם

 כין החתכים שחתך הוא בביתו :
 ב ואם סלחו ולא ה דיחו החרה יש אוסרים שאין לו תקנת
 עוד לאזתו כשר אף אם ידיחנו וימליחנו פעם אחרת
 שהו י ודאי לא יצא דמו הנבלע כתוכו על ידי המליחה ויש
 מתירין אותו שאוסרים אגב שיפלוט במליחת דם דידיה יפלוט
 גם כן רם הנבלע כתוכו ואנו נוהגץ להחמיר מיהו בהפסד
 מרובה או בערב שבת ואי אפשר להבין אחר יש לסמוך על
 המתירץ בשר שהודח ונמלח וקודם שהודח אחר הסליחה
 נמלח שנית אינו נאסר בכך ולא אמרינן שהמלח השני יבליע
 בחתיכה הרם שעליה שיצא סכח המלח הראשון דכיון
 שהמלח הראשון עורנו עליו עדיין חוא טרוד לפלוט וביון
 שהוא טרור לפלוט אינו בולע מכח המלח השני ולא דמי לדם
 רותח בעץ שנשפ' עליו י וכשידיחז כהחלה ישהה אותו כמים
 בכרי חצי שעת כדי שיתיבך הבשר ויוציא דמו בקל במליחה
 ואחר השרייה ידיחנו יפה ואחר כך יניחנושעה קטנה קורם
 שימלחנו כדי שיטפטפו המים שעל הבשר ולא ימסו את
 המלח שלא יהא בו כח להוציא או להפליט את הדם : בשר
 הפל שהוא מלא קרח וכפור ואין ראוי לסולהז בך עד שיפילו
 החלה הקרה ממנו ורוצה למהר למולחו משום כבוד אורחיפ
 מותר לשרותו במים חמין בבלי שני ואף על פי שהיד מולדת
 בו דכלי שגי ככהאי גזנא דבר שהוא קר מאד ודאי אינו מבשל
 ואף אם יבשל מעט יוצא הרס אחר כך על ידי צלייה או מליחה
 ו׳אגב שיפלוט רמו יפלוט דם הבולע בו אבל אס אחר ששהה
 כדי מליחה הושם בקדירה המה קודם הרחה ובלע מעט מרמי
 שעליו יש להסתפק כו דש0א כיון שפלט בל דמו ואחר כך
 הזר ובלע מעט שוכ אץ צלייה ומליחה סועלת לו כיון שאין

 לו אגב שיפלוט רמי מ' ז
 1 ומולח ככל מלה שירצה כין דקה כין גסה אבל לא ברקת
 מן הרקה כקםח ולא בגסה סן הגסה ברקה סן הרקה לא
 מפני שהוא ניסוח ונמסה בליחלוחי׳ שעל הבשר ויהלש ייפסד
 חזקו ובחו עד שלא יהא לו כח להוציא רם וגסה פן הגסה רא
 שאינו נדבק כבשי ונושר ונופל מן הכשר כשהופך את הבשר
 ואינו עושה פעולתו מיהו אם איןלומלח אחר מותר למלות

t אפילו בדקה מן הדקה 
 ד וצריך ליהן ולפזר המלח על החתיכה מכל צדדיו שלא
 ישאיר מקים פנוי כלא מלח עד שלא יהא ראוי לאכול
 עם אותו המלח ואינו צריך לתיבות עליו יותר מזיז יא ין חיימן
 בין חתיכה עבה לרקה שאסכן נתת דבריך לשיעורין אלא
ח  הכי קים להו לרבנן דבל חתיכה שמולחין בכל צדדיי יש כ
 באוהומלח להפליט כל הדםשכהוכו ואפי'היא ענה ריבה
 ועופות צדך לםולחס כבחוץ ומבפנים והה לני׳חילר. אכל
 בדיעבד שלא מלחם אלא כפנים או כחוץ יכן חתיכות כשר

 זז כ * / שלא

 ? י חום האש מסתרך בו הרבה ואינו יוצא על ידי מליח אכל
 לצלי אין לחוש שכיון שהאש מבליעו האש םפליטו דככולעו
 כך פולטו י ואם אינה שליסה אל* שפתחה והוציא כני
 מעיה תהלה צריך שידיהנ' גם בפניי היטב קורם שיהכהבנה
 לפי שהגוף םלא דם ואין כח כאש להפליטו לחוץ יםבליעו
 בתיך הבשר ואםור ואץ נוהגץ עכשיו לםלוג כלל ברמץ אפיי
 תרנגולת מיהו אם עכר ועשאו כעוף הראש מל! אסו' והשאר
 מותר ובבהמה לא נאסר הראש כולו רק הקרום והמיה אם לא
 הניחו על בית השחיטה או אנחיריז ולא דץ כיה סירי ואם לא
 הריח בית השחיטה או שאר דם בעין שעליו צריך ליטול או

 לקלוף מקום הרם והשאר סוהר : •
 י אין סולגין גדיים וטלאים ועופוה ככלי ראשון אלא אס
 כן ניקר החלב ומלתם משום רם מפני שהכלי ראשון
 מבשל וךזחלב והדם םתבשלי' עם הבשר יגם לא יערה עליהם
 סכלי ראשון שהעירוי מבשל בדי קליפה ומהו אם עירה
 עליו די לו בקליפות העור וכעוף אם עירהע־ייו אם היה
 ראש העיף למעלה בשעירה עליו אז אין צריך קליפ׳ שהנוצה
 מגינה עליי לפי שמקום היבור ה נוצה בעוף הוא לצד מעלה
 ובשמערה על העוף מלמעלה הרוהחין נזחלין על חיציני
 הנוצה ואינן עוכרים לעור כלל אבל אם היו רגליו למעלה
 בעת העירר או שהיה מונה על הצדדים צריך קליפה ולא
 ©יקרי עירר אלא כשלא פסק הקילוח מכלי ראשון כשנגע
 למטה בכשר אכל אם פסק ככר לא מיקרי עירו ואינו מבשל

 אפי׳ כדי קליפה :
 >א • וככלי שני לכתחילה לא יםלוג שאעפ •מאינו מבשל

 מ מ מבליעו ומפליט מעט אבל בדיעבד מותר :
 •ב הילכך תרנגולת הרבה שנמלגו יחד בכלי •שני ונמצאת
 אחת מהן טריפ׳ לא נאסיו האחרות ובן אם לא הריחו

 כיח השחיטה ומלגו בכלי שני מותר בדיעבד :
\ מים שמלגו בהם יש ליזהי שלא לחזור ולהרתיחםכדי 9 
 למלוג בהם פעם שגית או להדיה בהם קערות שהרי

 בבר נאסרו מן הדם שנתערב כהם במליגה ראשינד, :
 y גר או שפחה שבכית ישראל שד׳לגי עופות ולא ראה
 הישראל אם ככלי ראשון או ככלי שני אם הגוי יורע
 בטיב יהודים ויששסנעראונערה שיודעץבטיב הענין אף
 על גב שלא ראוהו שרי משום דהגוי סירתח ועשה כהוגן ועיין

 לעיל סימן ס״ט :
 טו תינגולת שנסלגה בכלי שני בקערה חולבת אפילו
 הקערה היא בה יומא הכל מיהרהכלי והתינגולת רהא
 בלי שני אינו מכשל ודווקא שעירו הכיס החילה בכליואח״כ
 שסותתרנגולה בהיכר, שככר נצטננו המיס בכלי או שהיה
 יאש התינגולת לםעלה ועירו עליו לתוך הכלי שהנוצה
 אנינה שלא בלעו המים סן התרנגולת ולא אסרו הבלי אבל
 אם לא היה ראש התינגולת למעלי ועירו עליה ועל הכלי יש
 איסריןהכלי שהמים בלעו מן התרנגולת ונכלעו ככלי ויש
p מפני שכבר נצטננו המים בשנשפכו על התרנגולת * M 

 קידם שהגיעו לכלי אבל התרנגולת כין כך וכין כך צריך
 יןליפה ׳ אין להחזיר התרלגולת למי סליגתה לאחר
 שהוציאה כהחלה דשמא כלי שני מבשל כדי קליפה ובפעם
 ראשונה לא היה קפידא כי היוהנוצוה מגיגור. אבל לאחר
 שגמלגוז ונשרו הנוצות לא יחזירנה ואם החזירה מותרת

 בדיעבד :

: דיני מליחה והדחה ובו כיא סעיפים 0 U 

ף ע פ שדם האיכרים שלא פירש מותר ומותר לא כיל  א א
 בשר חי עם דמו שבתוכו בהולדתו במו שנתבאר לעיל
 *כלסקוםכשסכשלץ הכשר בקדירה עי הבישול יוצא הדם



 לבועז עטרת זהב הלבות מליחה והדחה
 ׳ליחלוהית רם רש סחמירין י ולכחחלה יש למהר לנע אפיי
 בבשר יבש ואפילו במים שהיד סולדת בהם אסור להדוחו

 בלא הדהר, אחרונה :
 י גוי או גרה הסשמשין בכית ישראל ושיע הכשר בקדירה
 אחר המליהה ואין ידוע אס הדיחוהו אס לאו אם יודע
 הגו* מנהג ישראל ויש שם בבית שום ישראל יוצא ונכנס
 ואפילו הוא נער קטן אלא שהוא בן דעת ויודע ככזיכ הדחה
 בופכין על דבריו של גוי להתיר אם אוסר שהדיחו שאפילו
 לא ראהו הישראל היוצא ונכנס מכל מקים הגוי מירתת שמא
 יבא ויראהו ועושה מעשהו כהוגז ועוד שדרך הגוי להקפיד
 ולעשות כל דבריו בנקיות ׳ זהו נקיות' שמדיחו אחישגתלכלך
 הבשר במלח ודם ובודאי הדיחו ומכל מקום אהאי טעסא
 לחוד לא כמבינן אם לא שיש גם בן ישראל יוצא ונכנס כין
 גדול בין קטן י מיהו אם מיחה לגוי שלא יריחו כלא רשותו
 והוא עבר על דבריו אסור רהא תזינן רלא סרתת םקסיה שהרי
 עבר על דבריו ואין לסמוך גס כן על דבריו של גוי אכל אס
 אין שם ישראל בן דעת יוצא ונכנס ולא סיחה כו כלום והגוי
 מסיח לפי הומו שהדיחו כדרכו ישמחיריןויש אוסרי׳, שאין
 גוי נאמן לא להתיר ולא לאיסור אפילו במלית אלא לעדות
 אשה כלבד דסשום עיגונה הקילו ויש להקל בזה דחששה

 דחוקה היא :
 «א בשר שנתבשל בלא מליחה צריך שיהא ששים בקדירה
 לבטל כלאוהו הבשר אעיפ שאין כו איסור אלא משיה
 דם שבתוכו מכל מקום לא ידעינן כסה דסא נפיק סינייהל
 ואם יש ששים כנגדבלהבשרא* ההבשיל שבקדירה מותר
 אבל אותה החתיכה עצפה לעולם אסוי שהרי ע*י הבישול
 הדם שבתוכו פירש ממקום למקום והיי באילו פירש לחוץ
 ואוסר אותו החתיכה ושוב אין לו היתר אף על גכ דאי5.שן1
 לסוחטו אסו׳ ולא דסי לצלי בלא מליח דהתם מיד כשנתעירד

 הדם עי האש לצאת האור שואבי כילי לחיין ילא נשאר י׳^ג
«ן ז ו ה  כלום בתוכו ומה שלא נתעורר עדיין הוא במקומי ו

' p ,1 אכרי׳ שלא פי׳ אכלהכא בבישול דרך הכישו׳ היא 
 הדס שבתוכו אנה ואנה ואינו יוצא לחוץ רש מתיריז גם אוה•
 החתיכה שאומרים שעל ידי הבישול יוצא גם כן בי הדס ומיד
 שיצא נתבטל בס׳ גס בן ושיב מה שחזר ונבי־יע איני אוסר
 וכעת הצורך כגון לכבוד שבת או אורחים יכולין לס^וך על

 דבריהסקילין ן
ב בשר ששהה ג ימים מעת לעת כלא סליחה נתייבש  י
 . דמו כתוכו ולא יצא עוד עי מליחה שאין כח במלח
ך כ ר ת ץ י ש כ  להוציא דם שנתייבש אבל כשישיפוהו כקרירת ל
 הדם ויצאו לתוך הקדירה ויאסור אותו רכך אין לאוכלו מבושל
ח ^ צ ל ב א ג צ א י  אלא יצלה אותו ויאכלנו צלוי שאף אס ל
 הוי רם האברים שלא פירש ומותר ילא יכשלנו אחר הצלייה
 דשםא לא יצא עיי הצליי׳כולו ועיי הבישול יצא ויאסויהקריה
 מיחו אם בדיעבד בשלו אחר הצלייה אין לאוסרו בכך שייעו
 הולין לומר עיי הצלייה יצא רכל / יאבל אם סלחו אהר דגי
 ימים ובשלו אסור אפילו בדיעבד לפיכך אין לשהיות כשי ג'
 ימים בלא מליחה אף על פי שרוצה לאוכלו בצלי דחיישיגן

 לתקלה שמא ישכח ויבשלנו :
 «Jt ואם שרו אותו היטב במים תוך הגי ימים בכרי כ׳ שעיון
 או ייתר כבר נתי־כך הדם שבתוכי ויכול לשהותו משעון
 השרייה עוד שלשה ימים אחרים פחות חצי שעה ואחי כך
 יהזיר וישינו שלא יתקשה דגיו ומטר שנפלת וספק אס הה!
 תיך שלשה ימים אם לא בספק זה אזלינן לקילאישהי* דרככן
 •ד בשר ששהה ג׳ ימים מעת לעת בלא מליחת ואחר כך
 נתערבה כאחרות בטל הוא ברוב ופותר לסילתם כוי^ן
 ולבשלם ולא אםרינן וכיון עיש לו היתר בצלי היי כסו דכד

 שיש

 שילא מלחם אלא מצד אחד פליחה יפה מותר אם שהה כדי
 סליחה ויש אוסיין אפיי בדיעבד והכי נהוג אם לא לצורך
 ערב שבת או אורחי׳ שיש להקל ודוקא כשכבר נתבשל כך אז
 אין לו תקנה אכל אם ייא נתבשל עריין יש לו הקנה והיא זה
 שאם הוא תוך ייב שעות שנסלח הצד האח' יכול לחזו׳ ולסלוח
 הצד השני שלא נפיח עדיין ויבשלנו אחיכ שביון שהוא תוך
 ייב שעוה עדיין רך הוא שאף אם ינלע הצד הנמלח מן הצר
 שלא נסלח יחזור ויפלוט בכה אותו המלח ואס הוא אחריב
 *עות לא ימלחנו שהצד הנמלח היא יבשה שככר הוציאה
 כל דמה ותבלע פן הצד שלא נמלח ולא תחזור ותפלוט דליב'
 אגב שתפלוט רמה כוי אבל יכול לצלותו תורה משאב שאיב

 ואין הצר שנמלח בולע מן הצד שלא נמלח :
 ה וחתיכה שנמלח׳ ואח״כ חתכה לשנים אין צריך לחזור
 ולסלוח פקום החתך שהפלה מושך כל הדס שבתוכו ן
 | ושיעור שהייתו בסלה נוהגין העולם לכחחלת לשהותו
 שעה שליפה דבהכי קים לן שאין לך התיכה גדולה ואפי'
 4וף שלם שלא יפליט כל דמו כשעה א׳ ואין חילוק בין חתיכות
 קטנות לגדולות כדי שלא לתת רכרינו לשיעורין מכל מקום
 בשעת הדחק כגון לכבוד שבת או לבכור אורחים די לנו
 בשהייתו בםלח בבדי &יע.ירסהלך פיל בארם ביגיני שתוא
 כמו שליש •שעה פחות חלק אחד מ ל בשעהדוראי יוצא דסו
 בזמן הזה ואם לא שהה כשיעור זה והושם כקדירה וכשלו הרי

 זה אסור שנתבשל ברסו :
 ז ואחר ששהתה שיעור פליחה ינפץ הסלח שעל הבשר
 היטב או ישטפנו בפיס היטב קידם שישים אוחו בכלי
 להדיחו כדי שלא ישאר עליו מהמלח ואחר כך ישיסנו ככלי
 וידיהני שני פעמים ראשינו־, להעכיר מוהר המלח והרם שעליו
 ושנייה להעביר לחלוחית המים המעורבים ברם שנשאר בו
 וישטוף הכלי שרוחצין בו בין רחיצה לרחיצ׳ והניפוץ הראשון
 או השטיפה הראשונה הוא משום שאם ינ־חנו בכלי בעיר כל
 המלח בו הבשר הוא חם מחמת כחהםלח שעליו וישלהוש
 שמא יחממו גם המים שבכלי ויחזור הדם ויבלע תוך הבשר :
 ח פיהו אם שסי ככלי תחלה ולא ניפץ המלח או לא שטפום
ז לאומרו בדיעבד בי המים שבבלי פחלישיזכח י א ם  כסי
 המלח ולא חשיב עור כרוחה לאסור ועל פ יזהרלהשים המים
 תחלה ככלי קודם שניה הבשר בתיכי כדי שפיר שיניח כו
 הכשר יתישו המים המלח שעליי ולא יציח הבשר החילה
י בלא מים שלא יחזיר ייבלע הדם שעליותוך הבער  מל
 «יהואם'נתןהכשר החלה ככלי ואחר כך המיס אין נאסר
 בכך שביון שהבשר ככר שהה כפלח שיעור מליחה ואין שם
 אלא מעט דם שבמלת וגס לא שתה הרבה עד שנתן המים
 עליו אין לו שהות לבלוע ואין חילוק בין אםהרוחו בכלי כשר
 או טריפה או חילכת רהא המים ציננים הם ואינו בילע ואפילו
 אם אין שם עלא מעט מים המבטלין כחהםלח אינו חשוב
 $וד כרותח ואפילו הכלי חולבת או טריפה מלוכלך באיסור

 סותר !
 0 ואם נתבשל הכשר כך בלא הרהו; אחיונה צריך שיהא
 ששים בקדיריכנגד המלח והדם שבו שגם המיית נעשה
 חתיכה דאיסורא ואם יש בקרירה כל כך כמי אותו החתיכה
 שנמלח לא הודח הכל כותר דוראי איכא ששים נגד המלח
 £עליו שהחתיכה עצמה ודאי יש בו ששים נגד המלח שעליו
^ אפילו לא הושם רק ככלי מ ד ה  •ואיליכא ס'בקדירה ע
 הכל אסור דמאחי שיש שם פלח וציר אפילו בכלי שני מבשל
 וכל זח מיירי שלא חורח באחרונה כלל אבל אם הודח אפילו
 3עם אחת ונתבשל כך מותר בדיעבד י ובמר יבש שנתייבש
 כך במלחו הראשון שנסלח למוציא דמו והניחוהו לייבש בלא
 הדחח אחרונה יש מקילין בו שאפילו ששים אינו צריך אם
 גשלוהו בך בלא הדחה דביון שנתייבש לא נשאר עליו שום



̂־  למש קכורת זהב הלבות מליחה ־
 אוסרין כולו אפיי מה שחוץ לציר ו^פי׳ מיד שלא ל
 שאינו מנוקב כשיעיד המבואר לעיל אוסרין אותו

 שחתיכה שנמלחה ונפלה בתוך ציר של איסו י אינו <
 מר, שממג׳בתוךהציר הבא בולה אסורה וטעמא דשא

 בחתיכה שנמלחה ופלטה כל רמה שלא חזר ובלע אר<
 שכחוך הציר ולא מה שחוצה לה דדם אינו מפעפע ר
 אכל הבא מיר כשמלחו הבשר מתעורר הרם שבתוכו י

 ופירש ממקומו ומחמת שהכלי אינו מנוקב המקום הוא ר
 ואינו יכול לצאת ונשאר בתוכו במקום האחר שבא ל

 וכיון שלא היה יכול לצאת נתקשה סיר כמקומו ושוב <
 יוצא לאע״יסליהה ולא עיי צלייה וכיון שפירש ממקומי \

 כאילו פ רש לחוץ ורם האיכרים שפירש אסור וכן נוהגין
 באילו הארצות ודווקא אותה החתיכה התחתונה המונחת
 למטת ככלי ונוגעת בציר אותה חתיכה כולה אסורה אבל

 שאר חתיכות שעליה הנמלחיס עסה ואינם נוגעים ג
 אינם נאסרים מזו אף על גכ שנוגעים בה דכוליהאי אין ... י
 מונע הרס סלצאת והכי נהיג סיהו אם לא סלחו כל צרכו
 אלא סלחו סעט בכלי שאינו מנוקב כגון לצלי איפיי״׳ר שאין
 לאוסרו בכך אלא סגי בהדחת הכלי והכשר ריתר כך לחזור
ו שהייה  ולמולחו ובלבד שלא נשהה •כראשונה בסל 1
 מועטת שאס שחה איפשי־ שבםליחת סיובר מועט די
 לחתיכה גדולה לכל ציכת שסה שסלח מעפי : כשעה
 אתת יוציא סלח מריבה בחצי שעה ושמא ר מרובה
 חשיב לגבי חתיכה זו ואפי את הבשר ואת הכי *סריס
 גם כזו אפילו לא שהה אלא עד שנראה מעט י.^ייץ

 סימן צא :
 ״ט הבשר לאחר ששהה כפ^חו כשיעור סל •רחאץ
 צריך לשוס אותו במים רותה־ם ברי ל* ולצסות
 מותר הרס שנשאר בתיכו שלאייצאדק״ל הואיל ושהה כרי
 מלחה ככר יצא כל דמו אף על פי שאנו האץ שאפילו אחר
 ששהה כדי מליחה עדיין היוטכ שיוצא פפנו מאדים פכל
̂מא הוא וחפר בשר מקרי ואינו  מקום אינו רם אלא מיהל בעי

 אסור הלכך מותר לשום אותה בקדירה אפילו במים קרים
 ולבשלכיון שהודח :

 ך מיהו כשי־ שנמלח ושהה כדי פליחה ואחר כך נתנוהו
 בכלי בלא הרחה אחרונה ושהה שם ער שנתמלא מציד
 אדים וכן חתיכת כשי• שנפל לתוך ציר היוצא סהבשי אח*
 ששהה כרי מליחה אין להקל בו להתירו לכתחלה ויש אוסרים
 אפיי בדיעבד כדי קליפה והכי נהוג ודוקא מה שפונח תוך
 הציר אבל סד. שחוץ לציר מיתיוכן אסו׳לאכול מבשר שנמלח
 עד שידיחנו יפה יפה ואעיג דשחה בשיעויסליחר, ואסו לחתוך
 ממני בסכין קורם שידיחנו וישםתירין לחתוך בסכין הבשר
 לאחר ששתת שיעור סליחה דאין סליחה לכלים ובן ע־קי
 דמותי אבל הסכין צריך הדחה אחר כך או נעיצה בקרקע
 אס נתייבשה עליו הציר ואפילו קידם ששהה שיעור מליחה
 אין האיסור משוס בליעת הסכין אלא משום שיצא רם כעין
 על הכשר מחמת דוחק הסכין לפיכך אם רוצ׳ לחתכו ולהדירו
 שם היטב ולחזור ולסולחו מיתר אפילו לא שהה שיעו׳מליהת
 חתיכת כשר שנפל לתוך גיגית שיש בה הרבה מים שרחצו
 בהם כשר שאינו מלוחה ושוב מלחו על גכי אוחו גיגית כמה
 התיבות בשר ורלפה פליטת הציר בתיך אותן חמים מיתר
 הוא לכתחילה כיון שאותו הציד מעירכ כהרבה מים לא
ל >*י שאין ששים בסים נגד הציר מכל מקומ ף ע ח א ת ו ר  כ

c כבר התישו כה הציר דלא ליחשכ עוד כרותח וכן כשר 
 שנמלח ונפל כמים שנתארמו מהמת דם שתדיחי בהם כשוי
 אין לאוסרו והא דאמרינן שאין על הצ־ר לאחי ששהה כמלח
 דין דם דוהה אף עפ שמאדים כיכתבנו סע f ייט ה״מ לעניין
 דם_כלוםר - ׳־אל• שר אכל לעניין כשד

 בחי1־

 עיש לו סתירין דאפילו באלף לא בטיל דבל בת״נ לא מיקרי
 דבר שיש לו מתירין רלא שייך דבר שיש לו מתירין אלא כשיש
 לוםתירין פפח שנאסר ממנו והבא מצלייהלא נאסרמעולם
 ואפילו היתר, חתיכת הראויה להתכבד בטלה היא כתב כיון
 שאין איסורה מהמת עצמה אלא פהמת רם הבלוע בה וכן

 הרין בנתבשלבלא סליחת ואחי כך נתערבה באחרות
 שסותרת :

 מן בשר המלוכלך בדמים ונשרה במים יום שלם סעת
 לעת יש אוסרין לאוכלו מבושל פשום שעל ירי השרייה
 יצא הדם שבתוכו וחזר ונבלע כו ולא יצא שוב עי מליחה
 אלא על ירי בישול ויאסר אבל בצלייה סותר דנורא סשאיב
 שאיבאף עלגכ דשאר דם הבלוע לא פלט ע פילו על ידי
 צלייה שאני הכא שלא נבלע כל כך כחוזק אלא על ירי סיס
 ק-*ם ונוחים לחזור ולפלוט על ירי צלייה ויש אוסרין אפילו
 לצלי׳ ואם יש ששים במים שנשרה בהן נגד החתיכה אף
 על פי שהזר הרם וגבלע בו בכר נתבטל הרם שיצא כשרייה

 ומותר אפילו על ירי בישול :
ן אין מולחין אלא בכלי מנוקב או על גבי קשים וקספין $ 
 או במקום מודרןבענין שאם ישפך שם מים יצאו סיד
 ואם מלח בכלי שאינו פנוקכ או במקום שלא יוכלו הסים
 ל זוב מיד היי בולע הכלי את הציר המעורבת עם הרם שהוא
 רותח מכח המלח ונאסר הבלי להשתמש בו רותח אחר כך
 שיחזור רפליט לתוך סד, שישתמשו כו ואם נשתמש כו רותח
 אם הוא דבי־ כגוב םגי כקליפה במקום שנגע ואם הוא לח
 כבשי רותח ש >י אפשר לו בלא רוטכ קצת י*א דסגי לו גם כן
 בקליפה רא ש-ריך בכדי נטילה שהיא יותר מנדי קליפה
 ואם הוא לח גמור פשעיי׳ בס׳ כננד הקליפה וייא שכולו אסיר
 שהיי צריך ה׳ כנגד כל הכלי פש־ם דה שבינן כל הכלי
 כייתח כ־ון שאיסורו מחמת פליחה אעפ'י שהודח אחר
 ד.מלי,־.~, ׳:־יין ווימ־ עימד בו ואיסרהבל ד א שאפילו בצינן
 אשיי ל: :ז זמש בו בלא חררה לכתחילה ואס נשתמש בו
 בצע; בלא ה־חהידיח פר, שנשתמש בו משוס השמנונית

 שעליו שנדבק בפה שנש זמש כ ו :
 יו אכל אס הוא מנוקב מותי לאכול בו אפילו רותח דרפא
 ס ״-ק שריק ולא נבלע ולא נרבץ בכלי ויש אוסיין
 *״וזח הילבך מנהג בשי הוא למלוח על דף מודרין שהוא
 0 וחד יכך או בכלי מניקב המיוחד לכך ׳ דף שלא הוחלק
 גיהיטנ׳ ואיני סייח במיררון הרי הוא ככלי שידנו מנוקב
 שהרי יש כו גומות שלא יוכל הדם לזוכ ממנו ואם היחלק
 גי־היט:׳ אעפיי שמונח בשור, ולא במוררן חשיב ככלי מנוקב

 הואיל ויכולין המים לזוב ממנו בקל*,
 ״ח ולא למלית לבר אסי־ו ככלי שאינו מנוקב אלא אפילו
 להניח כימי מלוח קודם שתודח על גבי כלים של» נו
 מניקכ אסיר שחוזי ובולע בבשר כמו שנתבאר למעלה והניע־
 שנמלח ככלי שאיני מנוקב אשור לאוכלו אפילו צלי שהציר
 והדס שיצא ממני עיי המליה שהיא כמתח מחםח המלח וכיון
ן לו מקים לזוב לחוץ בכלי שאינו מנוקב הרי הוא חוזר י *  ש

 יכילע לתוכו •ת״ כאלו נתבשל בדמי ושוב אינו יוצא לא עי
 0לייזי׳ ולא עי צלית כד א כששהיבכלי שאינו מיקב כשיעיד

 שיתנו מים עלה* מ ויתחילו להרתית אבל אם לאשתי, ב״כ
 אין אסיר מיני אלא״בדי קליפת במקום שנגע בכלי ובשהה
r אלא מ-, שכתיך הציר אבל מת שחוץ לציר אינו c S א ל י מ  י

' קליפת כמקים החתך ואפילו אם יש בת שופן ד א כ י ר א ו ס * 
" -י י־ > י השומן מפעפע בכילה שכיון שהדם עצמו  ד

 איןהרבי׳ פעפע גםהש:0ןאינו אוסר אעפ״י שירך השומן

ם עפו אלא כמקום שכח הדם יכול ד ה ת א ד ^ 0 ^ ' " ^ 
 ללכת ולהתפשט מצר טבעו וטבע הדס הוא שאינו מפעפע
 ולא יה & -ח דבר הנאסר לאסור יותר ממה שאוסר אותו ויש



 4 למש קסדת זה5 הלכות מליחה *4
 אס הדגים מונחים על העיפוה מותרים אפילו נםלחו יחד ירם
 אינו מפעפע מלמטה למערה ולא גרע מחתיכ' המונחת בציד
 דמה שלמעלה מן הציר ערי מהאי טעמא ובז אס לא הניח
 דגים אצל העופות אלא לאחר ששהו העופות בסלחן שיעור
 מליחה אף הדגים מותרים אלפ ששניהם מלוחייוהא ראמרינן
 שאם הרג תפל והעופות מלוחים אסורים היינו דווקא שהדג
 פלט כבי דמו והודח אכל אם עדיין לא פלט דמו ולא נמלח
 מעולם מותר ראגב שיפלוט רם דידיה יפלוט ג*כ הרס שבולע
 מן העופות כמו חתיכה שנפלה לציר קודם פליחה שמותר
 מתאי טעמא כסו שיתבאר לקמן סי' זה ועיין לקמן סימן ציא
 כאיזה פליחה אמרינ? והוי כרותח ־ מותר למלוח דגים בכלי
 שמלחו כו בשר ולא אמרייבתד דנייחי דגים פולט הכלי ובלעי
 דגים שאין טבע רפלח להפליט דם הבלוע ככלי אבל בכלי
 הבלוע פשאר איסורים אין להקל לפלוח בו דשאר איסור 0
 ססתרך יותר מרם הבלוע ובולע ככה שנמלח בתוכו וא־פשר
 אפייברעב׳יש לאוסרו פיהו אם הוא כלי שפשתסשן כו תמיד
ח  בפיסחפין פותי־ין הדגים בלא קליפה שהמים מתישים כ

 האיסיר בכלי ואינו יוצא עי פליחה עוד :
 ג בשר שחוטה שםלחו עם בשר טריפה וכן דגים טמאיק
 וטהוריישנסלחו ביהר אפייבכלי פטקב הכשרים אסורים
 שאעיפ שהכשיר אינו בולע דם שהרי הוא מלוח וטרור לפלוט
 ו>ל איידי דטריד לפלוט לא בלע ה מ גבי דם רםשריק שריק
 אבל ציר של נבלה חזק הוא ונבלע תוך הבשר אפילו בשעת
 טרידחו לפלוט וציר של נכלה אסור מן התורה דילפינן לד,
 מקדאדרטסאים לרבות צירן ורוטבן וקיפה שלהן וכיש אם

 הטריפה מלוח והכשרה אינה מלוחה ומונחים זה אצל זה
 שהכשרה אסורה מיהו אינה אסורה אלא כדי קליפה שאין
 נגיעת רותח דפליחה איפר יותר מכדי קליפה ואפילו נגעי זןן
 בזה מיהו אפילו לא נגעו זה בזה אלא שמונחים סמוכים זףן
 לזה בכרי שפליטתו של זה נגע בזה יש לאסור גיכ בכדיקלי(:׳
 אכל אם הטהור מלוח והטמא תפל הרי אין הטמא פולט אלן!
 מעט כמקום שניגע בסליחה הילכו אפילו נוגעים זה כזה
 סוהרים בהרחה בעלמא כלא קליפה דהואיל והכשרה פולטת
 הרבה שרדי היא מלוחה מכל צדדיה והטריפה אינה פולטת
 אלא מעט שאינה נוגעת במלח אלא כמקים שנוגעת בכשרת
 אין כח באותו מעט לבלוע בבשר הטרוד לפלוט ואין כדינים
 אלו חילוק בין אם הכשרה מונחת למעלה והטריפ׳ למטה או
 איפכא דלא נפקא מיניה בזה אלא ברותח מהמת חום האש
 שאז אד העשנ• הולך מן החס לקר ויש בו לחלק בין עילאר,
 גנרלתתאהגכר כסו שיתבאר לקמן בעיה בסימן ק ה אכל

 רותח דסליהה לא שייך בה להלק כן:
 ד והא דאסרייראינו אשור אלא כרי קליפה היינו כששתיהן
 כחושויאבל אם א כהן שמינה אפילו אם חתיכת הטרפח
 כחושה וחתיכת הכשרה שמינה מפעפע האי«ור בכולה וצריך
 ששים ואנו נוהגין לעולם להצריך ששים כחתח דמליח' כע,
 ברותח סחפיכישול ואין נוהגין כשיעור קליפה כלל כין כדגיס
ו ה י  ועופות שמלחו יחד בין בשחוטה וטריפה שנמלחו יחד מ
 אס שהו כמלח הכשרה והטריפה כשיעור מליחה קודם שנגע,
 זה בזה ואח׳כ נתערבו ונגעו זה בזה במקו' שיש הפסד מרוכד;
 וצורך סעודת מצוה כגון ברית מילה וכה נ־ ה=יקל לא הפסיד
 ואפילו אין שם ששים מותר משוס שכמת גדולים סכירא לח,
 שאהר ששהה כשיעור םליהה כבר פסוק כד׳ו של מלח ואינ,

 חשוב עוד כרותח ובשעת הדחק יש לסמיך עליהם אכל
 בעניין אחר אין להקל כלל;

 ה מותר לשהות בשר במלחו זמן רב כמי שירצה ילא אמדי*
 #ז»»א לאחי• לזיוםליטרי1 צירו חוזר ובולע מלחלוחית של*

 'ר, דין בשר מלוח ואוסר את הנבינה אם נפלה
 ז שמוהו בכלי חולבת אוסרת את הכלי וצריך ס׳
 •אם הכלי אינו בן יומו ויש בו ליכלוך צריך ם׳ נגד
 ס שפי כו מעט מים והניחו שם הבשר נעשו המים
 סורא שהרי הם בלועים מבשר והלב וצריך ששים
 ^ם ׳ הרוצה למלוח ולאכול בצלי בלא הדחיעושר,
 c לדפ שעל המלח שהאש שואב הרם ומונע את
 1וע את הדם בד א במולהו ומעלהו מיד על האש

 :ל אם שרה במלחו קודם ששמוהו על האש ככר
 את הדם ונאסר לפיכך אין לצלותו עד שידיחנו 1
 צולה ואוכל ׳ המנהג הכשר היא כשרוצין לקיים
 1וח יום או ב'או יותר ימלחנו בכלי מנוקב וישהנו

 חנו יפת יפת ואחר כך יחזור ויםלח אותו פעם שנית
c לי שאינו מנוקב כרי שיתא מותר לחתוך ממנו 
 'ע ובדי שלא יפול מן הדם הנוטף מן הבשר דרך

 נקבי הכלי על הכלים שבכית ויאסור אותם :
 במקום שאין מלח מצוי יצלה הבשר עד שיזוב כל
 דמו ואחרכךיכשלוחו ואותם שרוצין לטגן יונים
 אווזא מפוטמים יכיוצא כו שצולין אותם מעט ואחר
 ין אותו במחבת לטגן לאיפה הםעושין כיצריכין
 ru או למלוח היוני׳ ולשהותן כמלת כשי ם ולהדיחם

 ואח כ לטגן אותם :

 ־ \ מליהת הרכה כשר ביחד לבו ו' סעיפם:

 יתר למלוח הרבה חתיכית כשר זו על גכ זו אף על פי
 !.התחתונה גומרת פליטת קודם לעליונה לא אמיינן
 ־. ובולעת מרם העליונה לפי ש-,יא שוהה הרכ׳ יפלוט
 ל זמן שפולטת צירה אינ •־, בילעת ואפי'מתקבץ הרבה
 עומד ג״ומות שבין החתיכות שרי שבלעורשטרודח
 כה לפלוט צירה אינה בולעת וסי מ נוהגין להחמיר ל
 "לה שכל חתיכת שיש לו בית קיבול כגין דופן שלימה
 ן אות׳כאופןשלא יהא בית קיבולה למעלה אלא מתפכין
 כדישיזובהרה אכל בדיעבד אין לחוש כד א בסולת
 עם בשר ואפי' כשר שור עם כשר גדיים וטלאים ואפילו
 ׳ופות שאי אפשר לגדיים וטלאים ואפיילעלפות לגמור בל
 יטת צירן עד שיגמור כשר שוי לפליט את דמו אבל כשד
 •גים אפי׳בשר עופית עם דגים אסור למלוח לפי שתדגים
 •ן רך ופולטין כל צירן קידם שיפלוט העיף את דמו וחוזר
 'ע דם הבשר ואף על גב דדם סשי־יק שריק שאני דגים
 :יכי ורפו קרטייהו ובקל הס בולעים ואם עכר ומלחן יחד
 ׳פו׳סותרים שאינם בולעים כלום מן הדגים הואיל יטרורי׳
 לוט והדגים אם אין בהם ששים כנגד הבשר אסייים אפילו
 , שהו כרי מליחה דבעירנא דפלטי עיפות בולעים דגים
 נייהו מיר ונאסרים ואין לומר יחזרו וימלחו אותן ויצא דם
 :לוע בם שאין המלהמוצייאלא דם הסיבלע באברים עצמה
 תולדותה אבל דם הבא ממקום אחר לא ואין בדגים רם של
 צםם דניסיאגכ שיפלוט רם דידיה כוישהרי פלוטדמו ולפיכך

 ין המלח מפליט דם שנבלע בו הילבך אסורים הדגים ׳
 ,ריא כהתיבוח של דגים או דגים שליפים וניטלו קשקשיהם
 עגגע הכשר בקרומן שהוא רך אכל אם הדגים שלימים ועודם
 :קשקשיהם גס הדגים מותרים שהרי הדבר נראה לעיניים

 שבעוד הקשקשים עליהם והם שלימים הם קשים לבלוע
 יותר מן הבשר:

 כ והא דרגים אסורים דוקא שמלה שניהם יהד או שהעוף
״ *•ל״־ י י ״~ ׳*ליי׳• ״ ־ 1׳•י* י*יי- חלוה ןר״זיי*^*^  ״



י בח  לבועז עטרת וח2 הלם־ת בוליהה^
 ומוציא את המוח ומולה את הראש יפה יפה לצד גנים וחיזר
 ומולח אוהו םכחיץ על השער שאין השער מעככ עיי המלת
 להפליט הרם ׳ ואם נמילח הראש עזלם גלא נקיבת עצם
 הגולגולת הקרום והמוח אסירים ושאר הראש סותר כל שכן

 שאר כשר שנמלח עמו י•
 ב וכן הטלפי מחחך אותה מעט למטה ומולח ואע ג דכשאל
 עצמו׳אמי־ינן שאין צריך לשכר׳ ולפוהחה אין העצם
 מעכב את הרס מלצאת שאני שאי העצמות מטפלים דשאר
 עצמות המוח שבתוכן כמלא את כל החלל ואין שם סקום
 שיתכנס שם הרם ויש?8ר שם אכל הפזלפים הם חלולים
 מבפנייואין הבשר דבוק בכולן ואם לא יפתח איהם יש ררוש
 שפא יתכנס דם י־.£ליפזה בפנים ^מקום אתר והוי במילר! ככלי•
 שאינויימניקכ הילכך צריך להניח מקים החתך לכטי• ׳שיכיל
 הדם לזוכ עתיכה דםלח גם p םבהרן על השעי ולא הגי

 במליחה מקום החתך בלכר :
 ג הקרום שעל המוח יש כו היטין מלאים דם וגס המית
 עצמו יש בו דם ואינו יוצא מידי דמו במריחת הראש כמו
 שנתכארלע־ל וגם במליחיעצמו לא יצא כל דמו במליחרו
 כתוך הקרום הילכך מוציאו וקורע את הקרים ומריחו והס
 לקדירה אבל הרוצה לאכול הראש כולו שלם וצלוי מניח בית
 השחיטה על האש והדם זב דרך כיח השחיטה וכן הניחי על
 כית נחיריו ונעץ כי שפיר או קנה מיתר לפי שגם דרך שם
ב ק 3 ל ה  זב הרם וכן אם נוקב העצם והקרוס כנגדו ומניחו ע
 לזוכ דמו דרך שם שפיר דמי ויש מתירי? בכהג אפי׳ למילתו
 ולבשלו בקרירה אחי כך שכיון שהגיתי על הנקב כםליהח

 ככר יצא כל רמו י עיין לעיל סימן סייח :

 דין מליחת הלב והריאה ובו ל סעיפים

 א הלב מתקבץ הדם בתוכו בשעת שחיטת ונשאר בתוכו
 ונקדש לפיכך צריך לקורעו קודם מ1יחה ולהוציא דם
 שבחללו ואחר כך סולתו וא! מותר אפי׳ לבשלו ויש מחכירין

 שלא לבשלו אלא לצלותו וחיסרא יתירה היא י
 ב מלחו ולא קרעו קורעו אחר סליחתו ומותר אעפ'י שנסלח
 עם הדם שכתובו רכבולעי כך פולטו וה ה אס צלאו ולא
 קיעו שקירעו אחר צלייתו ומותר דככיפ בצלייה כמו כמלירת
 שמת שפולט נופל ממנו ואינו חוזר לתוכו אכל אס בשלו
 בקרירה כלא קריעה אסור שעיי הכישיל בילע ונשאר בתוכו
 אלא שפיישסמקים למקום אכנאסיהלב מחמת שנתבשל
 בדמו שהוא בלע תחלה ונעשה חתיכת דא־סור והוא עצמו
 אסור אפילו כשיש ס׳בקדייה בנגר הרם וחוזר ואוסי כל מת

 שבקדירה ער ם׳כננד כל הלב ז
 נ ואס העוף הוא בלו כקדירה כין הלב דבוק בו בין שאינו
 דבוק בי מותי שיראי יש בו ששים שאין לך שום עוף
 שאין כו ששים כנגד לבו ואפילו אין ראשו ורגליו עמו כמו
 שרגילין לעשות להשליך הראש וה-גלים מכל מקום קל
 שיש בו ששים כנגר הלב כלא הראש והרגלים עיש סירים
 מצאתי מסייםין אכל בבהמה אין בשום בהמה שש ים נגד
 לבה כך מצאתי ואינו גיל ובודאי טעות גמור הוא דהא לפי
 אוסדנא קלה עינינו רואות שיש בבהמה גיכ ס׳ ויותר הרבה
 מאדאלאדנקטו הפוסקים עוף משוס דאין דרך לצלות ברמה

 שלימה עם קרביה ולא הוצרכו לתת כה שיעיר כן נ?ל ן
 ואס אין העוף שלם וליבאבחתיכה ס׳ נגד הלב הדבוק בו
 ייא שהתתיכה נעשית נבלה ספני שהוא בולע מיד מן הדם
 שבלב ובעינן ס' בקדירה נגד כל החתיכה שהלב דבוק כו
 וכן נוהגין ואפילו איכא ס׳ בקדירה נגר החתיכה שהרב דבוק
 בה אפילו הכי אותה החתיכה אסורה הואיל ואין כו ס׳ נגד
 הלב הדבוק כו וצא בלע תחלה ונאסר ושוכ אינו חוזר וניתר

 אעפיי

 המלח להפליט הדם מן הבשר!מושכו אחריו ונשאר כתוכו
 ואינו חוזר לבשר וכן הכשר ששהה כמלח כבר ומלחו עליו
 כשי אחי מותר ולא אמיינן היאיל והראשון בבר שהה במלחו
 חוזר ובלע מן הרם שיפלוט הבשר האחר שמולחין עליו
 שהכשר התחתון בל זמן שעדיין מלחו עליו אינו בולע רם
 פליטה שהוא טרור לפלוט ציר ואפי׳אינו פולט הדם הזב מן
 העליון משרק •שריק שהמלח שעל התחתון מונעו מלבלוע

 מימלכתחלה יש ליזהר ן
 ( אבל כשר שלא נמלח כלל ובן בשר שנמלח ושהה במלחו
 ופלט כל רמו והודח אסור להניחו עם בשר שנמלח ולא
 הורה >ל$* שהבשרהנסלח פילטיחבירו שלא נמלח או נמלח
 והודח בולע ממגו שאין לו דבר שימנענו מלבלוע ואפילו
 בדיעבד אסור ואיני חוזר להתירו עיי שיחזור וידיחנו וימלחנו
 שאין דרך המלח להוציא אלא דס של עצמו אכל דם הבלוע
 ממקום אחר אין המי*ח מפליטו וייאשכלמעתלעת לאחר
 שנסלח פולט ציר ואם נגע תוך זמן זה לכשר שנמלח ולא
 שהה עדיין ש מ אינו נאסר ולאחר מעת לעת אוסרו אך במקו'
 שאין הפסד מרובה יש לאוסרו לאחר י*ב שעות וקידם לזה אין
 להחמיר כלל וכ ש אם לא נמלח כלל דאפילו אס נפל לציר
 ממש אין לאוסיו דאמרי' לכשימליחנו עיי שיפלוט דם דידיה
 יפלוט גיכ מה שבלע מקום אחר ואפי׳נמלח הכשר ולא שהה
 עדיין שיעוד מליח' ונפל לציר יש להתיר עיי כן אס לא נכבש
 בתוכו יום שלם אך אם שהה שים דליכא למימי אגב דפלט
 דמו כו׳ ונפל לציר יש אוסרין אותו אף על פי שלא כלה זמן
 פליטת צירן עדיין ומ ס לצורך הפסד גדול יש להתיר גם בזת
 כל זמן פליטת צירו דהיינו תוך ייב שעות עי שידיחנו ויחזור
 רםלחנו דאגידפלט צירו יפלוט רם כויוכן אם נפל לציר קודם
 ששהה ש מ ידיחנו ויחזו׳ וימליחנו מיהו אם מלחו בלא הרחה
 לאחר שנפל לציר שרי בדיעבד ולא אכרינן שהמלח הבליע
 הציר לתוכו רגבי דם אמרינן הכי ולא נבי ציר שהוא קלושה
 ונוהה לפלוט ׳ וכל זה לא מיידי אלא בציר שהיא כרותח
 כמבואר לעיל סימן סט אבל דם כעין שנפל על כשר שהוא
 הוך זמן שיעור מליחתו שהוא חשוב כיותח כמבואר לקמן
 סימן צ״א נאסר הבשר דלגבי דם כעין לא אמדינן איירי
 דטריר לפלוט לא כלע ולא כבולעו כך פולטו ׳ והא ראסרי'
 אותו שנפל לצי׳היינו דווקימה שבתוך הציר אכל מה שלמעל״
 מן הציר שרי סיהו סח שבתוך הציר נאסר מיד ואין שיעור
 לדבר י כשר שנפל לתוך ציר שעלהקי־קע דינה כאלו היתר,
 הציר בכלי , בשר שנגע בחתיכה שנסלחה בכלי שאינו
 •נוקב ונאסרה דינה כאלו נגע בציר ׳ ספק ציר ספק מים
 מוהר דציר דרבנן וספקא לקולא ׳ ציר מעורב עם מים יאפי׳
 מעטים לא השיבי כרוחח ואינה אוסרה י יק כבוש עיין

 לקמן סימן ק ה :

ן מליחת הראש והטלפיפ והמוח ובל  לז*& ד
 גיסעיפים :

 א העצמות שיש בהם מוח מותר למולחה כך כמו שהם
 שלימים ואין צריך לשוכרם ולנקבם שכח המלח נכנס
 נפנים וסוציא את הדם ואין העצם מעכב את הדם שבמוחו
 אלצאת ׳ אבל הסוה שבראש מקיפין אותו שהי קרומין וגם
 אינו ממלא את כל חלל העצם ככל הקיפו כי יש בו סקוישיכזל
 הדם להתקבץ במקום אחר י הילבך אסור לסלוח הראש
 כשהיא שלם כי הקרומים מעכבים את הדם מלצאת וגם
 אותה מעט שיצא יתכנס בהוך עצם הגולגולה למקום אחד
 בעצם הנעשה כקדירה ויהיה המוח כאילו נמלח בכלי שאינו
 מנוקב יאפי' צלהו על האש אי אפשר לאש לשאוב דמו שהדם
 מתקבץ בעצם הסוההעשו כקדירה הילכך חותכו לשנים
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 הסמפונות בכשרה רגבי צלי אמרינן כבולעו כך פולטוי וי״מ
 דלצלי אין צריך שום *תיבה כלל וכן נוהגיז אפיילכתחילה :
 ד אסור לצלות ככד עם כשר כשפוד אחד אצל האש מפני
 שהכבד היא כולה דם ופולטת דם כלזמן־שהיא אצל
 האש והבשר לאחר שנצלה קצת פוסק מלפלוט ויזוכ הדם סן
 הבכר החת הבשר ויכלע הבשר מדם הככד ולא שייך לחלק
 בין אם היא למט׳או למעלה כי ב שעי הצלייה פעמיי מגביהים
 זה הצד ופעמי׳ הצד השני והים לכתחילה אבל בדיעבד מותר

 דככיפ בצלייה :
 ה וכן הרין לעניין מליחה רמליח כמתח הלכך אסוו
 למולחהלכתהלה ע״גבשר אב ל תחת הבשר מוהר
 עבי ומרחו ע נ בשר מותר בדעכד דדם משריק שריק במליחה
 מיהו אין נוהגין למלוח שום כבד אפיי לברה כיון שאין אוכלין
 אותה אלא צלויה ואחר הצלייה נוהגין להריחה משוס רם

 הדבוק בה מיהו ואס לא הדיחוה מותרת:
 ו ואין חילוק בדיני כבד בין כבד של בהמה לבין של עוף
 ואפייככד אווזא מפוטמת שהיא לבנהקילשהיא כילה דם
 אלא שמחמת השומן היא כהלבנת הלכך אם נמצא ככד
 בעוף דינו כרין הלב בצלי כותר רכב פ ויש מהםירין לקלוף
 סביב מקום הכבד ובקדירה צריך ששים בנגד הכבד והני
 מלי כשאין הכבד דבוקה בעוף אבל אס היא דבוקה מאם
 היא שלבה כל העיף כלו נעשה חתיכה ראיסורא וצריך ששי׳
 כנגד כל העוף שאין לך עוף שיש בו ששים כנגד כבדו ומפני
 שהיא דבוקה בו קדם הוא לברוע ממנה החילה יותר משאר
 התיבות המונחים עמו בקרירה הילכך נעשה הוא התיכה
 דנכילה ואוסר. כל מה שבקדירה עד ששים ואס אין הבכר
 כולה שלימה דבוקה כו משערי' אם יש כאותה חתיכי שהכבד
 הלויה בו ששים כנגר הבכר משליך הכבד והכל סותר ואס
 לאו צריך ששים כנגד כל אותה החתיכה שהכבד תלייה כה
 שהרי הוא התחיל לבלוע תחילה ונאסר סיד ׳ ככד שנמצאו(
 בסוליית׳ של בשי שקורין פשטייד אם היא לכדה ואינ׳רכירי•
 צריך ס׳ כנגדה ואם תיא דבוקת בחתיכה צריך שיהא בחתיכה
 ששים כנגדה כסובקדידה ואם אין כחתיכה ס'כנגדה הריי
 החתיכה נעשית חתיכה מכילה וצריך ס'כנגד כל החתיכה
 וכן הדין בלכ י יעיף שמלאיהו בביצים ונמצאו כו לב
 או בכד אף על פי שנצלה בשפוד דיני כמבושל מפני שמלוי
 הכציס נקרע ומעכב את הדם שלא יפיל לארץ ונשאר בתוכה
 ואוסר ומטעם זר. גםכזבעינןס׳כנגרהלבוהככר מן העוף
c בלא המילוי כי מתוך שהמילוי נקרש מהר כל הדם נבלע 
 בבשר שנשאר רך אחר שנקרש המילוי ולא היה יכיל לכלו?
 שוב במילוי שהיה נקדש לפיכך אינו מועיל לכםל אבל
 מכל מקום הוא אסור דאי איפשר שלא בלע קצת מן הדס •
 ניהגין עכשיו שלא למלוח תכבי ער שנתחבר. כשפויומשיסץ
 אותה מיר על האש כרי שלא השהה כסלח והטעם שאס ישהו
 אותה במלח הסלח יוציא מקצת דסו ואם אח כ ישימותו על
 האש יש לחוש שהאש יבליע הדם שבמלה לחובה אףעלגכ
 דגבי כשר לא חיישינן להכי גבי ככר שיש כה ריבו* רם יש
 לחוש עיין לקמן סיםן עיו • וייא שאין שום חשש איסויכדנד
 אלא הטעם משו גזירה שאם ישהו אותה כםלח יסברו העולם
 •מדינה כדין בשר ששהה במלה ויבאו לבשל אותה בקדירה

 אחר ששההתה כרי מליהה:

ד די; הטחול ובו סעיף אחר ז  ע

 א הטחול אע״פי שיש בו מראה אדמומית ונרא' כריבוי דש
 דינו כשאיכשר לבל דבר ואין צריך אלא סליחה כין לצל,
 בין לקדירה שאין האדסוסית שלו רם אלא שוסנח בעלמא
 הוא / נוהגין שלא לנשל הכליות בקדירה ואי! לו דין לא

 טעם

 אעיפ שאיפשר שנסחט הדם ממנו ונתבטל אין סומכין על זה
 ואם אין הלב דבוק בשום חתיכ׳מצטיף העוף עם כל הקדירה
 לבטל הלב בסישבולם בלעו בשיה ונתבטל הטעם בבת אחת
 ועיין לקמן סיסן ציב ׳ ואם נסלח הלב שלם עם שאר כשר
 ייא צריך ששים כנגד דם הלב ולא דםי לשאר דם פליטה
 דאמרינן משריק שריק דדם שבחלל הלב כנוס הוא ודם צלול
י כעין רם בעין רותח הנוטף על הבשר ואוסר דלא ן ה ן א ן  ה

 אסרינן ביה משריק שריק וישמתירין גם בסליחת הכשר
 שנסלח עמו סטעםכבלעו כך פולטו וגם הלב עצמו סותר
 דבבלעו כך פולטו כמו שנתבאר לעיל וישמהמירין לקלוף
 קצת במקום שהיה הלב דבוק וטיב לחוש לרבייהם ולקלוף
 קצת סכיב הלב ואז הכל מותר ואין חילוק בין בשר שעם הלכ
 או הלב עצמו ואין חילוק כין אם הלב סגו' או פתוה לםעלה ׳
 וגוהגין לכתחילה לחתוך ערלת הלב ולחתך גידין שבפנים

 ואינו אלא חומרא וזהירות בעלמא \
 ד הריאה אינה צריכה חיתוך לסליחה שהקתם שעליה דק
 הוא ובקל נכנס המלח לתוכה ומוציא רמה אכל נהגו
 לקורעה ויפתוה.הקנוקנות הגדולים שבה ומנהג יפה הוא .*

5 דיז צליית הכבד ובו ו׳ סעיפים:  ע

 א הכבר היא כולה דם והתירה רתירתה דלא אסרה ההורה
 אלא דם הנשפך כמיס שני לא האכלנו על הארץתשפכנ'
c כמיס והכבד קי־וש ועומד הוא! בגיפה של בהמה ואינה 
 נשיכת כמים ׳ מים הדם תפורש ממנת הוי רם האברים
 שפיייש ו-5סוי וכיון שהיא כולם דם אין כח כמלח להוציא כל
 דמה ממנה יאיייאס יי..לר.י איהה היבההילכך אעיפ שמלחיה
 ושהתה כמלח והודחה אסור לבשלה אח׳כ בקרירה ש-!ל ירי
 הבישול יצא ממנה עיר רם לתוך דקרייה ויאסור את הקדירה
 ויחזור ויבלע בכבד ויאסור אותה הילכך אין תקנה לאיכ ה
 אלא עי צלייה ואם ירצה לבשל אותה אחר הצלייה הישות
 בידו ובלבד שתה:* נצלית עד שתהא ראויהלאכילה שכיון.
 שנצליח ער שתיא ראויה לאכילה כבי נקיש ונתקשה דמה
א עי בישול אבל אם לא נצלית עד שתר. ראייה צ ו  ושוב א >נו י
 לאכילה יא נתקשה רמה בתוכה ויחזו׳ויצא ע י בישול ויאסו
r עבקדיר׳לפיכך אסורה לבשלה אה כ ואם נתבשלה קודם > Q 

 צלייה אעיפ שקיעהו שת־ וערב ימלהיה ושיחה במלח אסורה
 ואם נתבשלה עם כשר אחר אוסי־ת עד ס' ן

 ב ומדיני דגמי־א אםחולטין אותה ברותחין או בהימץ
 היתה סותרילבשלה אחייב בלא צליית שהחליטה צומת
 הדם כתובה אלא שהגאונים אסרו לעשות כ; משוס שאין אנו
 בקיאי; בחליטת דשסא לא ירתחו יפה המים ולכך גזי־ו על כל
 חליטת אפיי חליטת חומץ מיהו אם נקמה וקרעוה שתי וערב
 להוציא את הרם שבסמפונות שהוא דם הכנוס בעין ואין
 החליטה מועלת לו ואח כ הלטור. בייתחין או בחימץ ובשלוה
 אין לאסור אותה בדיעבד ולא מבעיא היא עצמה שמיהרת
 ספני שיש הרבה ריעות שהיא טרודה לפלוט לעולם ואינה
 בולעת ואפילו לא חלטוה ולא מלחוה אלא אפילו בשר אחר
 שנתבשל עמה אין אוםיין מפני שהחליטיצוםת הרם בתוכה
 עד שלא יוכל לצאת אח כ עיי בישול י ועיל סימן ס״ז בחליטת
 כשר ׳ ואם צלאו הכבר ורוצה לבשלה היטב יריחנה מן הרם
 שעליה שיציבצלייה ונשאר על גבה מיהו אס הניחוה כקדיר׳
 לבשל כלא הרחה מותרת דנורא משאיב שאיב ואע ג שנראה
0 לכתחילה צריך שיריחנה  דם על גבה מוהל בעלמא הוא 0

 קודם שישימוהו בקרירה!
 J וגם לצלותה ולאוכלה כך צלייה בלא בישול אח י אפ ה
 צריך חתיכה משוס דם שבסמפונות ואם לא קרעיה
 «ןרם צלייה יקרעוה לאחר צלייה ולא חיישינן שמא נבלע רם



 *^ לבוש לגכדרנ זהב הלבוונבלליחח • ב0
 חלולים כולם דינם שיה ״

 J עוף שנשחט לא ההךהווריריןאו לאנקבם בשעת
 שחיטה אי סמוך לה כעירם חסין אסור לצלותו שלם
 עד שינתחנו אבר אכר ויצלנו מפני שהדם מכונם בוורידי
 ואינו יוצא אפי׳ בצלייה לכך יזהר שיחתוך בשעת שחיטה
 רוב שני הסימנים ור\ורירין כבו שנתבצר לעיל סימז כ נ ואגן
 נשחטו הוודידין סותר לצלותו כולו שלם ולא חיישינן שמא
 צד אחת תהא נצלית יפה קודם צד האחר והעוף כיח שהוא
 תלול הרם סקר קוי בתוכו ובולע הצד שאינה נצליח דבצליי'
 אמריגן כבולעו כך פולטו ומיד שבולעו פולטו ואפילו לא
 המתין בצלייה עד שהפליט כל רמו מותר לאוכלו שאף אט

i בלע הזר ופולטו מיד 
 ד בשר שצולין אותו בלא מליהה יש סי שאוסר לחותנו
 בסכין כל זמן שלא נצלה כל צרכי כפני דם שבו שנכלע
 בסכין וכן השפוד שצולין אותו בו אוםרץ אותו לצלות כו פע©
 אחרת ער שילבינו ויש אוסרין אפילו אותו הבשר להשהות
 בשפוד אלא סיד שהוסר השפוד מן האש יסיר הבשר ממנו
 כדי שלא יהזור ויבלע סן השפוד אף על נב שבל זמן שהוא
 אצל האש אין הוששין לזה היינו משום שכל זמן שהוא אצל
 האש הבשר זב ופולט והואיל והוא טרוד לפלוט אינו בולע
 אבל לאחר שהוסר מז האש איני פילט עור ויש להוש שמא
 יבלע סן השפוד ויש םתירין הכל בין הםכיז כין השפוד רנורא
 שאיב ואינו מניח לבלוע הדס לא בםבץ ולא בשפיר ואנו

 נזחרין לכתחילה ומהרין בדיעבד :
 ה צלי שלא נמלח וחתכוהו על גכ ככר ויצא ממנו מוהל
 אדום כמראית דם ונבלע בבכר אלפ שיש ככבד א ראה
 אודם ועבר בכל הנכר וכן אם זב על הכלי ונראה כו מוהל
 אדום מותר לאוכלה שכיון שנצלה הבשר ער שהוא ראוי
 לאכילה לרוב בני ארם והוא חצי צלייתו אין המוהל היוצא

 ססנו רם אלא שומן הבשר הוא וחמר בשר סקרי ;
 ן ובשר שצולין בלא מליחה אין מהנין כלי התתיו לקבל
 שמנונית הנוטף ממנו עד שיצלה בכרי שיהא ראוי
י צלייישכל מה שיוצא ממנו קודם שנצלה כשיעו'  לאכילה ל
 הזה דם מעורבות וניל רהיה אם שהד, במלח כשיעור מליחה
 ונצלה אלפ שלא הורה שמותר לתת כלי תחתיו שכיון ששהה
 בשים אין דם מעורב בו במה שנוטף ממני ואל פ שיש לחלק
 קצת רהתםיש דם במלח שעליו מכל מקום מה שנוטף ממני
 הוא מוהל בעלמא והדם מתייבש במלח מיהוא לכתחילה איי
 לעשות כן אבל בדיעבד אין לאוסרו נראה לי ועיין צסימן
 שאחר זה ״ בשר שנמלח אסור לצלותו לכהתלה עם בשר
 שלא נסלח שמא יזוב הרם הפולט ג<ז הבשר שלא נסלח על
f הכשר שנמלה ויבלע בו ובדיעבד מותר דדם פליטה סשרי 

 שריק י ,
 ?J ן דין עופות שמלאו כשר שלא נמלח ובו סיא

 א עופות או גדיים שממלאין אותם ככשר דק וכתוש שלא
 נמלח מותר לצלותו בשפוד ואפילו פיהם למעלה ואפילו*
 נמלח הבשר החיצון ושהה כרי מליחה והודח דהשתא אין
 טרור לפלוט דמו שנאסר אגב פליטת דמו הוא פולט מת
 שבולע מן הפנימי אפילו הכי שרי׳ םשוסרבצלייה אמרינן
 כבולעו כך פולטו וכמו שבלעו רם של כשר הממולא כך
 פולטו וכל שכן אם נמלה הפנימי ולא החיצון דשרי דנורא
 משאיב שאיב הרם מן החיצון ולא נכלע כפנימי משו©
 דבצלייה אמרינן כבולעו כך פולטו וכמו שבולע דס של כשד
ם שאוסיין כשד י ^ י  הממולא כי גילטו*V3 ש20עשיפ ב
v א ס ן  ששרה כרי שיעור מליחה שנפל בציר של פליטה ד
 לצלי ולא אמרינן כבולעו כך פולטו דעאני הנא נטולי?״!
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 דבר

 טעם למנהגה כי היתר גמור הוא בין לבשלם כין לצלותם
 כמו שאר בשר :

 7>ה דין מליחת המעיים זבו ג׳ סעיפים :

 א הבנימעיים כגת הכרס והקיבה והרקין הסובבים סביב
 הכנתה והחלחילית אין מחזיקי? בהן דם הרבה אלא
 מעט לפיכך אם בשלם בקדירה כלא מליחה מוהר ובן אם
 מלחם ככלי שאינו מנוקב סותרים ׳ כר א הבני מעיים עצמן
 כשאין עליהם שום שומן אכל השומן. שעליהם יש בו דם
 וצריך מליחה ודינו כמו בכשר הילכך כשםולחין כני מעיים
 והחלחוליח אין מולחין אותה בצד פנימי מעבר המאכל אלא
 כצד החיצון ששם השומן דבוק שהשומן יש בו דם ואם
 מלחם בצד פנים הוו כמו לא נמלחו כלל ואם נתבשלו כך
 טריפה שהשומן שנדבק כו בצד חוץ לא נסלח ונתבשל בדמו

 ואם לא נתבשלו יחזור וימליחנו מבחוץ על השומן :
 כ ואלע שאין מחזיקין רם בבני מעיים עצמן סבל מקום
 מוהר למולחן עם השומן והבשר וליבא למימי הואיל
 ואינן פולטין הרבה בולעין ©דם השומן כי אף על פי שאינן
 פולטין רם מימ מעט דם וציר יש כהן שנפלט עי מליהה
 ואיירי רטרידי לפלוט p\x בולעין ויש אוסרין למלחם עם
 בשר ובדיעבד מותר ומהאי טעמא נסי שיש בהן מעט רם
 א&ור לבשלם לכתחילה כקדירה כלא מליחה אפי׳ אין בהם
 שום שוסן מבחוץ דדוקא בדיעבד מותרים ולא לכתהילה :
 X ושומן הכנת׳ גופה שסביב הרקין היא מליאה זזוטין
 קטנים שיש בהס דם הילכך יש שאסרוד, לקדירה אפילו
 בחתיכה ומליחה אכל אנו גוהגין בם היתר כי הנשים בקיאים
 בהן כאותן חוטין וסוהחין אותן ונפשלין היטיב עד שלא

 נשאר אחר מהם י כיצים הנמצאים כעופות לאחי־ שחיטה אם ־
 לא נגמר חלבון שלהם רק החלמון לבד צרינין מליחה כשאר
 בשר ואם נגמר אף החלבון אפילי הקליפה היא קשה כמו
 שנמכר׳ בשוק אפה גוהגין לסילחה אך יזהר שלא למולח׳עם
 בשר מיהו בדיעבד סותרים וכל שומן אפילו ישל עופות דיגו

 כשאר בשר לעניין מליחה והרהר. .*

ן דין בשר לצלי ובו ו'סעיפים : ז ? 

 א בשי לצלי אין צריך מליחה לפי שהאש שואב הדם ואין
 לחוש שמא יפיוש ניטקום זה כתוך רהתיכ׳ למקים אח'
 שמה שמתעורילצאת האש שואכו מיד ואם ישאר בו שוס רם
 שלא יתעורר כלל כמקומו הוי דם האברים שלא פיר׳©ותר :
 ב ^דיוקא דם של עצייואמרינן כיה האש שואבו אבל דם
 ^עין שנפל ממקומו אחר ונוטף על הצלי שאצל האש
 כין רם חם כין דם צונן לא אמרינן ביה שהאש שואבו כיון
 שבא ממקום אחר ואוסר ממנו כדי נטילה הילבך צריך להדיח
 הבשי תחלה קודם הצלייה משום דם בעין שעליו שהאש
 יכניסנו בו כמו שאמרנו גבי מליחה וגם משום שהקצבים
 אי? להם סכין מיוחד לחלכים וחוששין שמא חתכו חלבים
 וכשר כסכין אחד מיהו אם לא הריחו ולא מלחו כלל או מלחו
 כלא הדחה תחלה וצלהו כך מותר לאוכלו ואין צריך להדיחו
 מן הדם שיצא כשעת צלייה ונשאר עליו ועל המלח שדרך
 שמולחין אותו כשפור והאש שואב ומונע את המלח מלבלוע
 הדם בד״א כשםלחו וצלאו מיד אבל אם שהה במלחו כבר
 בלע המלח ונאסר לפיכך צייך הדחה אחר צלייה קורם
 שיאכלנו ׳ מיהי אם לא הדיחו ואפי' בשלו כך מותר ואפילו
 נמלח תתלה קודם צלייחו ולא הודח אחר המליחה אפי׳הכי
 מותר ולא חיישינן לדם ומלח שעליודנורא משאב שאיכ ואין
 חילוק בדינים אילו בין כשר בהמה או אווזות או שאר עופות



 כימני בהמה וחיה מהורה

 ולטוהנו דק דין ולבך חייבה הכסת הבורא יהביך שכחן לו:
 טבעה שהחא רעלת גרה ׳ וכל׳שמעלה גרה גם היא ספרים
 פרסה חוץ מהגמל והארנבת והשפן שהם מעלים גייה ואינה
 מפריסיןפיסה ולהן אין לחוש שיש להם שנים לםעלהאו
 ניבין אף על פי שמעלים גרה לפיכך המוצא בסדכר בהמו>
 שפרסותיה חהוכית שאינו יכול לבדוק בהם והוא אינה מכיר
 יבדוק בפיה אם אין לה שינים ולא ניכין לסעלה בידועו
 שהיא טהורה והוא שיכיר בן גסל ובל שכפרםת פרסה מעלת
 גרה חוץ מחזיר לפיכך מצא בהמה שפיה חחיך ואינו מכירה
 ואינו יכול לבדוק כניבין יבדוק ברגליה אם פרסותיה סדוקית
 כידוע שהיא טהורה והוא שיכיר חזיר ואס ישלה קרניט
 בידוע שאינה חזיר שהרי חזיר אין לו קרנים והיא טהורה גס
 קבלו חזיל שאין לך בהמה וחיה טמאה שבשרה שתחת
 העוקץ של עצם האליה הלה הולך שתי וערב לאיזה צר
 שיחהכנו אותו אלא הערוד לפיכך הסיצאכהסה או חית
 שפיה ופרםותיה חתוכים שאינו יכול לבדוק בהם •כדוק
 בכשר שהחת כנפי העוקץ אחרשישחטנהאם הולך שתי

 וערב טהורה והוא שיכיר עדיי :
 ב לל כל היוצא מן הטמ' טמא ומן הטהור טהור דשדינן
 הולד אחר אמו הילבך בהמה טמאי שילדה כמין טהורה
 אעיפ שיש לה כל סימני טהרה אסורה וטהורה שילדה כמין
 טמאהאעפ שיש לה כל סימני טומאה מותרה ודבר זה
 לסדוהו רז״ל סקראי כתיב אך את זה לא תאכלו ממעלה הגייה
 ומספריסי הפרסה דמשמע שאעיפ שתמצא מין בהמה שיש
 כה כל סיסני הטהרה דהיינו מעלה גיה ומפרים פרסה אפילו
 הכי לא תאכלבו ואיזה זה זה טהור גסור שנולד סן הטםא לא
 תאכלנו ואין להקשות ולומר ונימא דהכי פירושו אך אח זד
 לא תאכלו ממעלה גייר. כלומר אפי׳ דכר הבא כמעלה הגר,!
לך ו  זסםפייס הפרסילפעמיישלא האכלנו ואיזה זה זה טמא הג
 מן הטהורה דאיא לומר כן דסדנהי׳ גבי גסל וכן בכל המסאי׳-
 המפורשי׳ כתורה טמא הו׳לכםוהו׳םיעוטא הוי וררשינן המן
0 כ  טסא כלומר סתם גמל שהוא הבא מן הגמלה היא טמא ל
 ואין גמל אחיטסא לכם ואיזיזה זה גמל הנולד סן הפר'שאיכו
 טמא אלא טהור ומותר לאוכלו וכן הדין ככל מיני הטמאים
 שנולדו מן הטהורה רבכולן כתיב הוא למעוטי ואם כן על
 נדחך פסוק ראך את זה לא תאכלו לטהור הטלד מן הטמאה
 הואדאתא שלא האכלנו והרי למדנו בפירוש שכל היוצא סן
 הטמא טמא וסן הטהור טהור סיהו אחזיל דווקא שיולדתו
 בפנינו אבל אם הניחה סעיברה ונמצא מין טמא הולך אחריה
 אלפ שכרוך אחריה ויונק אותה אסור שמא מן הטמאה נלד
 ונכרך אחר הטהורה ואעיפ שאין לו*והה הסין בעדרו אפ*ה
ו נ י  חיישינןונ״ל רה ה בטמאה שהניחה מעוברה לא ^
א ^ ז  שילדה ואנו האין מין טהור כרוך אהריה חיישינן גיכ ל

 שמא זה ר\א שנולד ממנה ואסור נ ל :
 X הנולד מן הטריפה מותר אע*פ שעובר ירךאמוהו*
 ואמו עריפה היא ואסורה ככלכקום כיון שאץ
 איסורה של אס אלא מהמת שאינה חיה ועוכר זה חי הוא
 ואין היותו תלוי כהיי האס כהםה םעליית' היא ומותרת ׳ כשר
 אדם י״א שהוא סותר סן התורה וייא שהוא אסור לאוכלו סן

׳ •  התורה וטע0א עיין לקםןסימןפ״א סעיף ז

 3 דין חיה טהורה ובו ו׳ סעיפים ,

 א חיה טהורה חלבה סותר שלא אסרה תורה אלאמלג
 של שלשה מיני בהמת רכתיב כל חלב שוי וככשוע!
 לא תאכלו ודסה אסור דכתי' כל דם לא תאכלי לעיף ולבהמת
 וחיה בכלל בהמה עיין סימן ©ויאבלטעח כיסוי דכתימ

 איש

כ ה ת י י ס י ע ע י ב  • ל

 רבד שנאסר כבר מהמת דם שבא עליו ממקום אחר הו לא
 שריבן ליה משום טעםא דככולעו בך פולטו וכל ru מיידי
 דווקאבדיעבד אבל לכתחילה אין לעשות שום פולייתא ער
 שימלח שניה'תחייה ולא אמרן נמי ככל זה אלא כשהמליית*
 הוא כשר או עשכים אכל אם המולייתא הוא בצים שדרכן
 ליקרש דינו כאלו נתבשל בקדירה ואפילו בריעכר יש לאוסרו
 אם לאנםלה העוף או הגדי הממולא תחלה ודווקא לצלי הוא
 שרינן כשהםולייהא הוא כשר ואחד מהם אינו סלוח אכל
 לקרירה אסור עד שימלח חיצון לבדו ופנימי לכדו וישהם
 בםלחם כש״מ וידיחם ואחיכ ימלאנו אכל אם מלאו ואחר כך
 מלחו היטב מבחוץ והשהו כשים קודם ששמוהו בקרירה
 והדיחו אינו מועיל שהסלח שעל גבו םבחיץ אינו מפליט לרם
 שבפגימיאףעלגכ דבחתיכ'עבהאמרינן שהסלח מפליט
 כל הדם שבתוכו ואפי'היא עבה הרבה שאני התם שכל
 ההתיכהסדובק ו*א ומיד שמתחיל הדם החיצון לזוכ על ידי
 המלה הדם הפנימי מושך אחריו אכל כאן המולייתא אינה
 •דובק בעוף ובגדי ואינו פולט מכח הדם שעל גכו מבחוץ
 ואע ג שסלח גם הכשר הפנימי בפני עצמו אלא שמלאו עם
 3לחו קורם ששההכשיעוימליח׳ ואחר כך השחם יחד כסולחו
 הפניםי והחיצון אסור שחרי אין מקום לרם שכפניסי לזוב
 לחקובמליחה לאאסרינן ככילעי בך פולטו שנאמר מה
 מ צא מן הפניסי על יריהסלח יפלוט דרך החיצון דלא אסרינן

 כן אלא בצלי דנורא משאיב שאיב ;

H דין בצק שנדבק בבשר שלא נמלח7 J 
 ובו סעיף אחד:

 א הטיפל בצק כעוף שלא נסלח כשיעור סליחה אף על גכ
 דבגמרא מפליג כק ססירה לשאר קיסחי ובין אסמיק
 ללא אםסיק אנן השתא לא כקיאיגן כמילתא ובכל גוונא יש
 לאסור ויש לו כל דין בישול בקדירה בין לקולא כיןילחוםרא י
 אבל אם נסלח ושחד. בדי מליחה ואחר כך הודח ואח כ טפלו
 בבצק מותר ככל גוונא ולא חיישינן שםא נשאר ממנו מעט
 דם ויכנס בבצק ואין כאן רוטב שיבטלנו כסו בקדירה אלא
 בכי1 גוונא מותר אפילו אספיק דהואיל ונמלח ושהה כשיעור
 •ליחה קיימא לן שיצא כל רמו ולא נשאר כתוכו דם כלל אלא
 •והל בעלמא ודווקא לטופלו בבצק אסור בלא מליחה אבל
 מותר למושחו בשמן או כציר שאין זה מעכב הפליטה :

 קט סיממבהמהוחיהמהורהובוגיפעיפיפ :

 א סימני בהמה וחיה טהורה נתפישו בתורה בפירוש והם
 שני סימנים מעלת גרה ופרסותיה סרוקית רכתיכבל
 בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע פיסות מעלות גרה
 בבהמה אוהה תאכלו וחיה בכלל זה שאינה ניתרת ג כ אלא
 גשני סימנים הללו שכן התחיל זאת הפרשה כפסוק שקורם
 זה זאה החיה אשר האכלו מכל הבהמה אשר על הארץ כל
 בהמה מפרסת פרסה יגומר הרי שהבהמה והחיה דין אחד
 להם שאינם ניהרים אלא בשני סימנים הללו ואזיל שכל
 בהמה והיה שאין להם שינים בלהי העלית ולא ניכיןשחן
 תלתלי כשר כעין שינים בולטין בחניכין וי*א שניבין הס כ'
 שינים למעלה אחד מכאן ואהד מכאן בקצוותה לסטות כידוע
 שהיא טהורה והוא שיכיר כן נמל שהוא טמא וידוע להזיל
 מאין לו גיכץ עד שיגדיל והטעם שכשאין לו ניבין ניכר בו
 שהיא טהור מפני שכיון שאין לו שינים למעלה וגם אין לו
 ניבין כידוע שאינה יכולה לטחון אה המאכל דק בתהילה
 והמאכל יורד להוי מעיה גס גם ומפני שלא נטחן המאכל רק
 אץ בטבעה לעכל אותו עד שצריכה לחזור להעלוהו לפיה
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 כשהיא שלימה וליחוש דילמא טריפה היא וטריפה אסורה
 לקרשיס אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר דוכא וריב כהמות
 בחזקה כשרות הם עומרוה אכל אם יריע שקורס שחלכח
 נטרפה כגון שנמצאו בה יתרה אכר שנטרפ' כי שזה הטייפו'
 ירוע שהיה כה מן הבטן כל הגבינות שנעשו ממנו מעולם
 אסורות ואם הטריפה מהמה נקב האוסר והוגלד פי המכה
 מכיון שהוגלר בידוע שג׳יסים קורם השחיט׳ היה כה הטריפו׳
 הזה שאי אפשר להיגלד פחוה מג׳ימים אז כלהגכינוישנעשו
 חיך ג' ימים קורם השחיטה הם ודאי אסורות והגבינות
 הנעשות קודם ג'ימים לשחיטה יש מתיריןמטעמא ראמרינן
 השתא בסמוך ג' ימים הוא דנטרפ ויש אוסרין שכיון שהוגלו•
 פי המכה הרי בהמה זו יצהר• בחייה מחזקת ריכ הבהמית
 שהם כשירות וכיון דאיתרע לה רוב ואין אהה יורע כמה
 ובספק איסורי תורהאזלינן לחוסרא אסרינןכל הגבינות
 למפרע ואין לומר נוקמא בהמה זו אחזקת כשרות בלא צירוף
 רוב הבהמית שהרי היתר. י״ב חרשים ואם היחה טריפימשעה
 שנולדה לא היתד• יכולה לחיות ייב חדשים וכיון שחיתה ייכ
 חרש הרי היא כחזקת כשרות וניםא השתא הוא מטרפה
 בסמוך ג׳ ימים שלא אמרו חזקה דאורייתא אלא בחזקה
 שהיה לה עת ברור כחזק׳אשה דמוקמינן לה לעול^אהזקתה
 שהיא פנויה שכשעה שנולדה פנויה היתר, כבירור אבל
 בהמה לא נודע בבירור כשעה שנולדה שלא ה תה טריפה
 אלא כשעברו עליה ייב הדש נודע למפרע שלא היתה טרפה
 וכן כל זמן וזמן ?;היא חיה נודע שהיתר• נשירה קורס י׳יכ
 היש מזמן זה(?לחזקת כזו שאין לה זמן בהר איןהולכין
 אחריה.׳ ואם היהה בעדר עם בהמות אחרות ונתערב הלכה
 באחרות הולבין בואחרשועור ששים כמו בשאר איסורים
 ואם יש ס' בהמית בעדר ולא ידעינן בודאי שהלב הטריפה
 היא יותר מחלב אח'מן האחרות אמרינן סתמא איבא ם'
 ומותר ודווקא כשנתערב החלב כעוד׳ חלב אבל אם נתערבו
 הגבינות אינן נטילות דהוו דבר שבבניין או חתיכה ךראויה
 להתכבד ואפילו באלף לא כטיל ׳ ואם נטיפת עיי כירכה
 אין אוסרין'הגבינות שנעשו מחלבה אעיפ עהצריפית הזה
 ודאי קודם שחיטה היה בחייה אפ ה מותרים הגבינות ספני
 שטריפוה הסירכא אינה וראי טריפה אלא שאנו מטריפות
 אותה מספק דאין אנו בקיאין לכדי? שפיר אם ניקב הריאה
ם לאי אכל אס היינו בקיאים לברר איפשר שהיה לה היתר  א

י בדיקה ואיכ הדיל בגבינות ם ס ספק טריפה ספק אינה  ל
 טריפה ואתל טייפה איסור אחר שנעשו הגכינית נטרפה
 וספק ספקא מותר אפי׳ באיסור דאורייתא כמו שיתבאר לקמן
 סימ? קי סעיף ג' בלה ׳ וניל דמבל מקום הגבינות הנעשות
 מחלב שחלבו תוך ג׳ ימים קורם ה שחיטה אפייבסירכא יש
 לאסור רהא לכ האי סירכא בפחות מג׳ ימים לא נעשו כמו
 הוגלד 9י המכה ןא כ באותן הגבינות אין כאן אלא חד ספק
 שהרי ב וראי היהה הסירכא כה בשעה שחלב וה אלא שספק
 אם היא טריפה אס לאו ואוסרים הגבינוה בחד ספק אכל
:  הנעשו קודם : ימים אזלינז לקולא מטע׳ספק ספיק׳ נ ל
 X יאלידיחםורתא והם כמו כיציזכרשיחסורתימשלכת
 מרחמ׳מותרין ^אינןאלא זרעש;שארהוך רהמה
 ונרקב ואינן אלא פירטא בעלמא הוא ולא רמי למי רגלים
 דבייןרשחו להוא אינשי לירקונא לא חשכינןלהו לפירשא
 אלא לדבר המתמצה מגוף בשר הבהמה טמאה ואסורי׳ אבל
 היאלי הם גרוע יותר ןלא חשיבי לבשי ט$א אלא פיר^א

 בעלמא :
 ד וכן השליא שהחמור נוצר כי $וחר דפירשא כעלמיהוא;
 ך, חלב בהמה וחיה טהורה מותרת ולית כה מעוס אבר
 מןהחידכתיבארץ זבת חלב ודבש ואי לאודשריאלא
pno, לאכילה (  משתבח ליה קרא אח איי במידי ילא חיי י

 חל?

 איש אשר יצוד ציר חיה או עוף אשר יאבל ושפך את דמו
 וכמהו כעפר כדלעיל סיסן כ ח וסימני חיה איזה נקרא חיה
 טהורה להתיר חלבה ולכסות דמה ואיזה נקרא בהמה טהורה
 לאסור הלבה ושאין צריך לכסות דמה לא;תפרשו בתורת
 אכל הנסים ז״ל קבלו בהן סימנים בקדנזתיהם ואלו הם אס
 קרנותיהם הם מפוצלות ומשתרגות כענפים היוצאים מן הכד
 זיא ג כ אם היו ראשי קרניה כפיפין כאגמון לית דינא ולית
 דיינא דודאי מין היה טהורה היא ולא בהמה וחלבה מותר
 ורסה טעון כיסוי ואם אין קרנותיה מפוצלות צריך שיהיו
 בהם ג' סיסנין והם אלו כרוכו׳והדורות וחרוקות והוא המובלע
 הרקייהו פירש כרוכות עשויות גילדי גילרי בגילדי הבצלים
 הדורות שיהו עגולות ולא רחביה כקרני העז הדוקות שיש
 כהן חריצין כל סביבו והוא שיהיו החריצין הכופין ומובלעין
 זה לזה ואם חסר בה אחד מאלו השלשת סימנים אינה היה
 אלא בהמה טהורה אם יש לה הסימנים המבוארים למעלה
 בסימן שקודם זה והרי היא מותרת באכילה וחלבה אסור 9
 כ בריא כמין שאינו מכירו אם הוא מזי מיני חיה האמורים
 בתורה כפירוש אכל אם הוא מכירו שהוא מזי המינים
 המפורשים כתורה אפילו לא מצא לו קרנים חלבו סותר ורמו

 טעון כיסוי :
 X רקרש והיא מין חיה שיש לה קרן א׳ במצחו הוא מין

 היה טהורה :
 ך ושור הכר והוא שאנוקורין פופיל אוקשלמין בהסק
 הוא והלכו אסור ס״מ יש מצריכין לכסות אה דמו מספק
 דשמא מין חית הוא אלג דשמו שור ׳מהוא בהמה מימ כיון
 דשור הבר תרגומו הורבלא ותאו שהוא אחד מזי מיני היה
 האסורים כתורה מתרגמינןגיב הורבלא ל?ך מכפקינןב־ה
 וםכסין את דמו מספק כלא ביכה ואסרינן חלבו להחמיר :
 ה וכן כל מין שיסתפק לך אס הוא מין בהמה או חיה
 אסדינן חלבו מספק ואין לוקין עליו וכבסין את דמו

 סספקא כלא ברכה .:
 1 וכן כלאים הבא מבהמה טהורה ומן היה טהורה והוא
 הנקרא מי ומקפקאלן איהוששיןלזיע האב אס לא
 אסריגן גם בן תלבי מספק ואין לוקין עליו ומכסין את דמו

 מספק בלא ברכה :

ן דברים היוצאים מן הטמא ודכריס | ד א 2 
 היוצאים מן ההילמט׳ סעיפים :

 א חלב בהמה ודרה טמאה או טריפה וצירה ומי רגליה
 אסורים כבשרה דנפקא לן מדכתיכ גמל גמל ב' פעמים
 חד לגופו וחד לאיסור הלכו וצירו כבשרה ודווקא ׳מי רגלי
 כימות מפני שהיו בגוף ישל כשר טמא ומתמצין מגופ׳חשכינן
 לה:גוף הטמא מיתורא דגמל אבל 0י מלי ארם אפיי למאן
 דאמי שבשר אדם אסור מן התורה מימי רגליו מותרין מפני
 שהם צלולין כמים ואינם מתמצים מגופו כמו בבהמה אלא
 מיס נכנסו בשתייה ומים יצאו הילכך מותרים הם לדברי הכל
 וייא אפילו מי רגלי כתמה הצלולים כגון הסוסים וגמלים נסי.
 מותרים מפני שגם הם צלולים קצת ומים נכנסו ומיס יצאו
 אכל של חמור ללע אסורים מפגי שתם עכורים ומתםצין

 מגופו של המור ;
 כ וגכינוז* שנעשו מחלב בהמה טהורה ונמצאת אחר כך
 י שהיא לטריפה ואין אנו יודעין אם היה בה הטריפות
 הזה בשעה שחלבוה אם לא אס הוא טריפות שאיפתו־ שלא
 אירע לה אלא עתה כגון ניקב קרום של מוח וכיוצא מה
 דגבינה מותרת דא^רינן אוקסה בהמה עד השתא אחזקת
 כמדות דרוב בהמות בחזקת {שרות הם עומדות והשתא הוא
 מטרפה וילפינן זה מפרה אדומה שאמרה התורה שתשרף



 •4 לבועז עטרה זחב הלכות דבר וזיוזנא פון הטפוא •
 אלא צהמה בסימני טהרה ואפיה מתירין בהלב על הדרך
 שכתבנו מטעם דהוא טמא ולא מהלכי שתים טמא דסיל
 דלאאתי הכתוב למעוטי מן האיפור שנאסר גבי בהמר,
 טמאה אלא החלב שכבר נאסרה גבי בהמה טמאה מייחודה
 רגמל גמל אבל לא הבשר דשאני הלב שהותרה בבהמה
 ־טהורה אפי׳ בחייה אבל הבשר שאסור אפי, בבהמה טהורה
 בחי\ה משום אבר מן החי מגלן שהתירו התירה לפיכך אסרו
 שיש לאסור גם באדם הבשר בין חי בין מת רהא שחיטה לא
 הותרה כו כמו כבהמיטהורה ואם כן כשר אדם גשא׳באיםורו
 מן התורה לעולם כמו בשר בהמה טמאה ותינוק יונק ער סוף
 די שנים לברי והי לחולה אם לא פירש אבל אם פי׳ שגמלוהו
 ג׳ ימים מעת לעת אחר כר חדש לא יחזירוהו והוא שפירש
 מתוך בוריו אכל אם לא פירש אלא מתוך חולי שאינו יכול
 לינק ופירש יכולים להחזירו ואם יש סכנה מחזירין אותו אפי׳
 אחר כמת י0ים ובתוך כד חדש אפיי גמלוהו ופי׳ מתוך מריו
 חרש או יותר מותר לחזור ולינק מיחו כיון שפירש פעם אחת
 ג׳ ימים לעת לעת תוך כר חדש אף על פי שמוהר להחזירו
 לא ינקותו אלא עד סיף כ ד חדש ולא יותר אם אין בו סכנה
 ועיין בלבוש הברן וארגמן סי׳ייגאםחדש הברבור עולת
 למניין׳ חלב נכרית הרי היא כחלב ישראלית מרין התורה
 מ ם יש ליזהר שלא להניק תינוק מן הנכרית אםאיפשר
 בישראלית רחלכ נכרית מטמטם הלב ומוליד לו טבע רע וכן
 מינקת ישראלי׳ תיזהר שלא לאכול דברים האס־ירי׳ובן התינוק

 בעצמו כי כל ז־. מזיק לו בזקנותו לטמטם את לבו ;
 ח דבש דבורים אינו דבר המתמצה מגיף הדבורה אלא
 עש כים שהם מאכל הדבורה מהם יוצא הדבש סליחות׳
 והדבורה יונק אותו כאכילת׳ מן העשבים ומכנסת הרבע
 לתוך גופה ואחר כך מקיאה אותו לתוך הכוורת והשעוה
 הוא הפסולת של אותה יניק׳ הילכך דבש דבורים מוהר וא-ן
, ח  בו לא משום דבר הבא מן הטמא ולא משום אבר מן ה
 אף על פי שהוא היה בנוף טמא לא נאסר כשביל זה ולפי:ר
ij•; p אף דבש גיזין וצרעין מותר מן התורה שהוא בא גס 
 דרך זה ויש אומרים רטעס ררבש דבורים מותר הוא מגזרוז
 הכתוב שיתבאר כסמוך כעה ואי לאו גזירת הכתוב הזח
 אסיר משום דבר היוצא מן הטמא טמא והאדאשתבח ארץ
 ישראל בדבש דבתיב ארץ זבת חלב ודבש ואי לאו רשריא
 היכא משתבח בו א י אין פירושו דבש דבורים אלא רב׳ש
 הסרים שהיא משבעת המינים שנשתבח בהן איי שכולן כין
 פירוה הן לפיכך גס מה שאמרה ההורה רכש כדבש תמרים
 מיירי אבל דבש דבורים איסא דאסיר אלא שהכתוב התירד
 במקום אחר דכתיב אך את זה לא תאכלו מכל שרץ עוף
 שרץ עוף טמא אי אתה אובל אכל אתה אוכל מה שעו׳ טמא
 משריין בלמו־ ואינו ולד דוגמהו ואיזה זה זה דבש דכא מן'
 הדבורים ולפי זה דבש גיזין וצרעין אסורין מן התורה דהואיל
 ודבר חידוש הוא מגזרת הכתוב אסרינן םסכרא שלא ריכתע
 התורה להתיר אלא דבש סתמא שאין דרך להזכיר עסו שם
 השרץ כגון דבש דבורים שהוא נקרא כפי כל סתם דבש ואין
 לו שם לווי מן השרץ אבל רכש גיזין וצרעין אין קורין אותו־
 סתם דבש אלא בשם לווי דבש גיזין דבש צירעין קרי לית
 והואיל ומזבירין שם השרץ עמולאאמרינן שההירו התורת-
 ואסור מיהו עכשיו אין רכש גיזין וצרעין מצוי לנו כלל הילכך
 כשלוקחים יבש דבורים מן הגוי לא חיישינן לתעיוכו/
 דבש גזין וצרעין ומוהר ואף על פי שגופי הדבורים סעורכיט
 בו וכשמפרישין הדבש מהם מחממים וסרתיחין אותי ונותן*
 טעם השח בדבש אפיה מותר שנותן טעם לפגם הוו*
 בתוך הרכש שטעם הדבש הוא טוב יותר מטעם השרץ
 וטעם השרץ פוגמו וניט לפגם מותר כמו שיתבאר לקמן

 בעזרת השם :
 נב סימניי

 הלב חלב דבהסה וחיה משמע אלא רחלב בהמה וחיה טמאה
 כבר אסרה רחמנא מדכתיב גמל גמל שגי פעמים כדאמרינן
 לעיל סעיף א' ׳ ואם כן על כרחך האי קרא רחלב טהור אתא
 לאשמועינן שלא יהא בה איסור משום אבי 9ן החי ומדשריא
 רחמנא חלב שהיא מתמצה מן גיף הבשר של הבהמה כ ש
 מי רגלים של בהמה וחיה טהורה דשריא ואינה נחשבים
 כאבר מן ההי שהרי הם צלולים יוהד ואינם מתמצים כל כך
 מגוף הכשר כמו החלב / וחלב של בהמה שהוציאה אהד
 מאבריה קידם שנשד/טה האס אם היא מיתרת גם כן או אם
 נאמר שאני הבא ראית לה תקנת'בשחיטה עיין לעיל סימן
 י*ד ׳ המים הראשונים הנשארים אהר שהעמידו את החלכ
 והיציאיהמאכל מסנה הם הנקראיםנסיובי רחלבה ומותרים
 לכולי עלמא יכסו החלב עצמו ואותת הנסיובי מבשלין אותם
 אח״כ ואז מתקבץ יתר המאכל וצף למעלה ולמטה נעארייכמו
 מים צלולים והם הנקראים מי חלב יש םתירין אותם המים
 נם כן כסו החלב עצמו ויש אוסרין דמשום שהם צלולים
 אינם בחלב עצמה אלא ס׳ חלב סיקרי והואיל ובאין ממיצוי
 גוף הבהמי הם גרועין יותר ממי רגלים ואסודיז ואע׳׳ג שבעודן
 בתוך החלב אי תוך המאכל הס מותרים עמהס מכל מקום
 כשנתפרשו אסורין ואל תתמה דהכי אשכחן ברם האיברים
 דבעורו מובלע כבשר סותר אפי׳ לכתחילה וכשפירש אסור
 ה נ ליש שלא התירה התירה אלא החלב ומה שבולע בה
 בטבעה בעודה חלב ולא מי חלב המתפרשים ממנה וביל שכן
 לעניין כשר כחלב דדי חלב אינם חלב רהתם בחלב אמו
 כתיב משסע דוקא כמו שהם יוצאים מן האם מעורבים עם
 האוכל אז הם אסורים משום לא תבשל גדי כחלב אמו ולא

 אהר שנתפרשו :
 1 טריפה שינקה מן הכשרה חלבשנמצי* בקיבתה סותר
 כין צלול בין קרוש הקרוש מותר שהרי הוא בפירשה
̂מא שהוא מעוכל והצלול ג כ מותר ממנ ראי השבת לד.  בעי
 כמעוכל ולא תיזיל כתי הגוף שבא׳ ממנה הרי היא כפירשא
 בעלמא ואם לא החשבה כמעוכל שדי לה כתר גופא ראתא
 משם והיא כשירה י ובשירה שינקה סן חטריפ־׳החלכ והנמצא
 יבתה אם הוא קרוש אפי׳ אם תשדי לה בתר ניפה שבאה
 ־;ם הרי היא כפירשא בעלמא ומותר ואם הוא צלול אזלינן
 בתר גופה שבאה משם שהוא טריפה והחלב אסורה ודווקא
 בידוע שינקה מן הטריפה אבל בהמה םתפא לא חיישינן
ש אוסיין אפילו הקרוש  &סא ינקה מן הטריפה והכל סותר י
 כשידוע שינקה מן הטריפה מפני שנראה כאוכל טריפות ויש
 לחחמיר לכתחילה אבל בדיעבד מותר ואם נתערבה כאחרות
 אינה אוסר תערוכתה שכיון שאין איסורה אלא מפני שנראה
 באוכל טריפות הבא גכ׳ תערובות לא גזרינן ומותרת אפילו

 לכתחילה \
 ז חלב ארם יש אומרים שהיא מותרת אלפ שהיא מתמצה
 מגוף בשרה מותר משום רכתיכ גכי בהמה וחיה טמאת
 טמא הוא לכם והרבה פעמים כתיב הוא למעוטי ומחר סיגייהו
 ילפינן חזי כילומר מהלכי ארבע טםאתי לך ולא מהלכי שתים
 הרי אין בו איסור של בשר טמא ומשום אבר סן החי נמי אין
 לאוסר׳ שכיון שגילת׳ התורה בחלב של בהםה טהורה דלית
 ביה משום אבר מן החי הבא נסי לא שנא הילכך חלב אשה
 מותרת בד א כשפי' מן האשת שחלבתו להוך כלי או לתוך
 ידה אכל גדול היונק משדי אשר. &פי׳ היא הולכת לתוך פיו
 הרי הוא כיונק שרץ ומכין אותו מכת מרדות מפני שהחכמים
 אסרוה שכיון שאין דרך לאכול בשר אדם סובריירוב העולם
 שהוא כשרי טמא ואתי-לאחלופי כבהמה טמאה לינק מסנה
 דיאמיי מיש אכל לאחר שפירש לתוך כלי או לתוך ידה לא
 4זיו כיהיכגז דמנא ידעי דחלב אשר, הוא ולא אתי למטעי
* אזמריס דכשר אדם אסור מן התורה מדלא התירה התור׳  י

 משם
 בק

 ששם
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 לאוכלי כמקומ שהלך לשם ואפילו דעתו לחזויואין כאז משום
 הומרי שקום שיצא ממם שהרי מה-שאין אובלין אותובטקי«ו
 אינו בשביל שהם אומרים שהוא אסור בוודאי.אלא מגני
 חסרון קנלה שלא קיבלו בו היתר מאבותיהם ובכאן יש לרם
 קבלה לכך יכול לאכול עסהס והיה אם הוא ממקום שיש ל5־,ם
 מבורילהתיר והלך למקום שאין להם מסורת שםות׳לו לאוכלו
 מהאי טעסיואין שייך כאן משוס חומרי מקו׳שהלך לשם שחפ

 אינו מהנין בו איסור אלא מפני חסרון קבלה:
 ה ואדרבה יש אומרים שאפילו כל בני המקום הזאת וה ה
 י שאר מקומות יכולין לסמוך על קבלת המקום הזה שץא
 להם מסורת ולאוכלו שלא על הנם נהנו בו היתר אס לא היח
 להט קבלה מפי בקיאין ומומחין שירעו כו כל סימניטהרח
 ואע״פי ששאר מקומות לא קבלו כן אין אומרים למי שלא ראה
 את החרש שיבא ויעיד אלא לטי שראה את החדש י ויש
 אוסרין לשאר המקומות והטעם משום שאיפשר שמה שנהג
 איסור בזה העוף כזה המקום אינו משום חסרון קבלה אלא
 משוס שקרמוניהם סצאו וירעו שהיו מצויץ בגלילות של אותן
 המקימות עופות טמאים שהיו רוםין ממש לאילו וגזרו לאסור
 גם באילו הטהורים משום אותן הטמאים כי היכי רלא ליתו
 לאהלופי בהן מה שלא מצאו כן בגלילות הסקום שנהגו פו
 היתר ולכך אין להתיר למקוטות שנהגו כו איסור משו׳ קבלת
 המקומות שנהגו היתר ולפי זה איפשר שאפילו מי שיצ?6
 ממקום שנהגו בו היתר והלך למקום שנהגו בו איסור גם הוא
 צריך לנהוג איסור כמותם סשוםהומרי מקום שהלך לשם
 שגס בו ״׳£ לחוש שמא יטעה מה שאין כן בהפך כמי שיצן!
 כמקום שנהגו איסור והלך למקים שגוהגין הית' שהיא מוהר
 לאכול שם ממ״נ שאם נאסור לו׳ היה ליה גזירה לגזירה דוק
 גל* ביצי עוף טמא אסורין כמותו ולא משום כל היוצא מן
 הטמא טמא דהתס בורר הי נאמר כראיתא לעיל סימן עינן
 סעיף ב׳אלא מפגי שהי׳ עצמה טמאה שהרי העוף טמא נוצר
 ממט ׳ וי״א דגיירוש כתב התורה ביצי עוף סמא דכחיכ
 ואת בת היענה וכי בת יש יה ליענה כלומר והרי היא מן
 היענה עצמה אלא זו היא ביצת היענה לומר שהיא טמאת

 ץההלביצי'כל שאר עופות הטמאים שהם כמותם.:

 S ייז סיכגידגים ודגים מלוחים ובו מיד3
 סעיפיה ן

 א סימני דגים מפורשים בהורה דכחיב בלאשרילו סנפיר
 וקשקשת במימ בימים ובנחלים אותם תאכלו וכל אשר
 אין לו סנפיר וקשקשת וגומר שקץ חם לכס ופירש סנפיר הוא
 ששט בהם וקשקשת הם הקליפות הקבועים כו ודווקא שהם
 נקלפין כיד או אפילו בבלי אבל אס אין יכולין לקולפן מעור
 הדג לא מקרי קשקשת אלא גוף העיר הוא ואפילו אין לו אלא
 סנפיר אחד וקשקשת איםותר שכן לשון סנפיר וקשקשת לשון

 יחיד הם נ׳-רלאבתיב כנפירים וקשקשות י*א דבסנפיר .אחד.
 וקעקשת אחת מתירין תהיה הקשקשת קכיע כאיזה מקום
 שתהיה וי״א שאינו מותיאלא כשתהיה הקשקשת קבוע כאחת
a מאילו הגי מקומות או תחת זנבו או תהה לחיו או תחת 
 בי2יייו אכל כשהיא קבוע במקום אהר חוץ מאילו השלשה
 מקומות אין להתירו • וכדיהיב עוד פעם אחרת וכל אשך אין
 לו סנפיר וגומר וכתיב בין׳ך ולא כתיב אן לו כלא ביויר דרשי׳
 שהוא לשון עיין עליו כלומר עיין והקור עליו אם אין לו סגפי'
 וקשקשת כלל כלומיי שלא היה לו ולא עתיד להיות לו אן
 שקץ יהיה לכם אבל אם יש לו אף על פי עאין לו עתה אלא
 שהיה לו בעורו במים והש־רו מיד בעלותו מן המיס שכן

 דרך הרבה דגים לעשות כן הוא מותר וכן אם אין לו
 עתה ועתיר לגדלם לאהר זמן מותר מהאי טעמא

 לבוש Trap זהב ז*
2  סימג׳ עוף טהור ומה סעיפים ן 3
 א .סימני העוף יא נתפרשו בתורה אלא שפירש ומנח
 הכתוב עופות טמא •ם וטהורים בשמותם וראו חכמים
 במה שהם מחולק־ ס הטהורים מהטםאים ועיי כך עשו סימני
 טהרה ומצאו שהם ארבעסיסנים אילו הטהור אינו דורם
 פילו'אינו אוכל עוף אהר מחיים ואפי׳ שאוכל זבובים ושקצים
 ורמשים מחיים אין זה דריסח ולא סימן דריסה לומר שכיון
 שהיא אוכל הזבובים מחיים גם שאר עופות הוא אוכל מחיים
 שאנו.רואין בסר, עופות שאנו יורעין בוודאי שה׳ טהורים והם
 אוכלים זבובים ושקצים ורמשים מחיים וכן הטהור ישלו
 זפק ואצבע יתירה פי׳אצכע שאחורי האצבעותואע פי שרוב
 העיפית יש להם כן >ןרי לה יתירה לפי שאינה כסדר חברותיה
 וייא שהאצבע שלפניו גדולה מחברותיה זה הוא הנקל אצבע
 יהירה • וקורקבנונקיף ביר ואפילו אם אינו,נקלף אאיכ יתנו
 אותו בשמש להתחמם חשוב שפיר נקלף אבי אם אינו נקלף
 איא בסכין לא חשוב נקיף יי
 כ י'והעופות הנקובים כשםותם כתורה שהם טמאים הם
 כיר לפיכך סי שבקי ומכיר ככל הכד מינים הטמאים
 המפורשים כפסוק ומיניהן סותר לאכול כל עוף שאינו כהן
 ן©י ?;.אינו מכיר כולן אם רואה עוף שדורס ווראי טמא שלא
 מגאו עיף טהיר אחד שהוא דורס ואס אינו יודע אם הוא
 דורס אם לאו "או אפילו יודע ומוחזק כו שאינו דורס עדיין
 איני מוחזק כ-יודאי שהיא טהור שהרבה עופות טמאים גם כן
 יש שאיי ס דורסים הילכר צריך ע־היה בו עוד סיכן אהר של
 מה־ה ובו נדע שאיני טמא שאין ככל הנד ׳;ופות הטמאים
 שאיני דורס ושיש ביעוד סימן אהד של טהרה איל יש מהם
 שאינם רוים־ן ויש להם עור ב׳ סימני טהרה והם מן הב ר
 הטמאים הלכך בסימן אהד ואינו רירס יש להתירו ro׳ כבשני
 סימנים ואינו חרס אלא שבאותו מימן אחר שנצטרך אצל
 אינו דורם נתי־בו הרעות על איזה מהן יש יסמוך להתירו לכך
 אין לסמוך ולאכול שום עיף כזמן הזה אאיכן יש לגו כ־ סירת
 בידינו מאבותינו שהוא טהור וגוהגין בו כבשיטות באיתן
 מקים שהוא טהור ואם לאי אין לאוכלו ואפילו אס יש לו כל
 הג׳סיכנים של טהרה שבגופו אלא שאין אנו יודעין אם הוא
 דורס אם לאו ורב יקשת הוא לעמוד עליו בבירור שנדע שאינו
 רויס דשמא דורס הוא הילכך אין להתיר שום עוף אם לא

 בקבלה ברורה ;
 Jt אך רבד זה יש מסורת בידינו מאבותינו הקדמוני' שכל
 :עוף שחוטמו רחב וכף רגלו רחבה כשלאווזא בידוע
 שאינו דורס ואז בקל נוכל לבודקו אם ימצאו לו השלשה
 סימנים הנשארים ואם ימצאו לו כל השלשה סימניםיבגופו
 מתירין אותו לאוכלו שבוודאי אינו דורש כיון שחוטמו רחב
 וכף רגלו רחבה ואפי'לא נהגו כבר לאוכלו יכולין להורות בו
 ולהתירו עכשיו כיון שמצא׳ מ כל הסימנים שלטהיהומת
̂א נהגו כבר לאוכלו לא היה מפני שנהגו בו איסור וודאי  שי
 אלא שלא בדקוהו ער הנה אם נמצאו לו כלס ימיי הטהר׳אם
 לא • ר א שאין לסמוך על קבלה זו וכל עוף שחולק את רג״יו
 כשמעמירין אותו על חוט מעמיד שני אצבעות לבאן ושני
 אצבעות לכאן או שקולט מן הארד ואוכל בידוע שהוא דורם
 ועל זה אפילו מי שיש קבלה בידו שהוא טהור אין לסמיך
 עליהם אפילו יש לו כל הגי סימנין שבגופו דווראי טמא היא
 שהרי וודאירורס הוא וקבלת טעות הוא בידו ניל ׳ נאמן
 הצייר לימי" עוף זה התיר לי פלוני הצייד והוא שיהיה אותו
 שאומר שתתירו לו מוהזק שהוא בקי בכל העופת הטמאים

 האמורים בתורה בהם ובשמותיהם ז
 ד טי שהוא ממקום שנוהגין איסור בעוף אחר מפני שאין
 להם מסורת והלך למקום שים להם בו מסורת יכול



 לנועז עטרה זהב הלסית סימני דגים
 ביניהם רחיישינן״שמא נתערבו כעוד שהיו לחין והיה בה©

 שסנונית כעור ן לחיץ :
 ל הציר שלדנים טהורים כשיש הרכה ככלי אחד דרכה
 להיוח נוצר ולנדל שם מאליו מיז דנ ט0א וקודין אוהה
 כילכיה ואם יש שם ציר של דנים טמאים מעורכי• כד, אין
 מטבעו לגדל שם כלל !אפילו אם נוצר ונהגדל בציר דגים
 מהורים ונפל בטמאים איז דרכו לחיות שם זמן רב הילכך גוי
 שהביא הבית מליאה ציר של דגים אם כולבית אחד שיטטת
 בו וחוא חי מותר שזח סימן שהציר היא מדגי* טוערי' שהרי
 אין דרך כולבית חי להיות בציר של רגים טמאים ואם אין
 כולביית שוטטת בה אסורה דשמא הציר מדגים טמאים הוא
 והא רסגי בכולבית אחת היינו החבית כתומא רליכא למיחש
 שמא עכשיו מעלמא אחא וכיון שהוא חי אין להיש גכ שמא
 נפל כתיבי קורם שסתמוה שהרי אינו יכול לחיות זמן רכ
 ואמרינן בעוד החבית סתומה גדל ונוצר שם םקרוב אכל
 בחבית פתוחה אינה ניהיח בפחות משחים אכל כא חיישינן
 אף על פי שהוא ח׳ שמא עכשיו מקיוב סעלמא אחא והציר
 של דגים טמאים היא מיהו בשתים אני׳ מתי׳ מותרים דחלינן
 לוםר כאן היו וכאן נוצת ולא חיישינן בשתים שמא. מעלמא
 אתו אכל בסתומה וכאחת אין להתי׳ אלא א כ חי אבל מת יש
 להזש שמא קודם שסתמוה נפל שם ואף על גכ דציר דגים
 טמאים אינה אלא מדרבנן וכבר אמרנו רספיקא דרבנן לקולא
 שאני הבא רצירדגים טמאים תא מצוי ושכיח שמביאין
 אותה בחביות כמו ציר דגים טהורים והואיל ושכיח חיישינן
 לחומרא ולא רמי לחתיכות דגים ויש כאחד מהם קשקשת ואין
 החתיכות מתאימות ראוסרים אותם החתיכות שאין בהן
 קשקשת ומקילגן באיר הבלוע כחתיכוה הכשרים דשאגי
 החם הואיל ונמצא עמהס חתיכה דג טהור ואין דבר מצוי
 שיסלחו דגים סהוי־יס וטמאים יחד שהטהוריס כטמאים ל!!
 םיסלחו דצייכין לאפושי עלייהוםילהא טפי מטמאים לכך
 תלינן בציר הבלוע לקולא הואיל והיא מדרבנן אף על גי״
 דבחתיכותעצמן שאין כהן קשקשת אזלינן להוסרא היי^
 משום דספיקא דאורייתא הוא מש כ כציר רוק ניל ׳ וייי*
 דכולבית סין דג טהור הוא ואינו נוצר כציר אלאלסיסנ*
 בעלמא נקטה בגמרא כי הוא גיכ מין דג הנוצר בסיס ילפ•
 שיטת הגמר׳ הוי רינא הכי אם הביא גוי חביות טליא׳ציר ודג
 טהור אפילו קען ככלכי ת וראשו ישררו קיים וםכיריןאותו
 מזביעית עין שהוא טהור ושוטט בו והה אם יש כו חתיכת
 אחת שיש מ קשקשת הואיל ואיזכו דכר טמא םתירין כל
 הציד שבחביות דתלינן לומר שכולה מסין טהור הוא ואפילו
 ברג טהור אחר קטן או התיכה אחח מדג טהור שרינן לה
 בולה ולאחיישינן שמא סעלסא את* ואף עלגכ דלעיל
 אסרינן הציר שבעין שאני ההם שיש ג כ דבר טסי עם הטהור
 וגזדינן צירן משום גיפן משיב כאן ׳ יכלכי״ת טמא לרעת
  הראשון נמי לא אמרן דשרי ואפילו בשנים אלא כשאין ב
 דג אתר טמא או חתיכה שאין בו קשקשת אבל אס יש כהס
 דבר טמא לכיע אסור ״ ויש מי שאומר שאס היו חביות רבות
 וכולן פתוחות יכלכיית אחד דהיינו דג טהור משוטט כאחת
 מהן תלינן לומי כולן מין ציר אחד הם וכולן טהורין שהיי
 אין אנו רואין בהן דבר טמא ועור כיון שהם פתיחות וראי סין
 אחד הם שארם עשוי ליקה מזו וליחן בזו י היו םתימין יפחת
^ ש  אחת מהן ומצ׳ כה כלבית היא מותרת והשאר אסירות ד
 יאצא כהן דבר טמא פתח שנייה ומצא בהבילביהכולן
 מותרות דכיון דשתי חביות אזדמיו רטהורים מיכוזא מילואן

 דטלם טהורים הם;
 ן קרבי דגים אינםנקחין אלא מןהכקי ומומחה ואוסו-
 שטרצרים ה0 שחזקה הוא שאינו משקרכדי שייא יאב,-
jpa חז>ץ» ואס אינו מומחה אם אומר שהוא עצמי ו*ציאם 

 טהר

 אלא שההכמייאסרו סין דג קטן הנקר'הולסני׳ שאין לו סנפיר
 וקשקשת ועתיד לגדלן וקייל שטהור הוא ולא אסרוה אלא
 שפני שעולים עמו דגים טמאים הדומים לו ואיכא לםיחע
 לאחד מאלף הדומים אליו ולא מינכר וביית לא כטלה לכך

 אסרוהו כמו שיתבאר לקמן בסימן קייד :
 3 יש מיני דגים שקשקשיהן דקין מאד עד שאינן ניכרין

 בעודן על גב הדג ואם יברכוהו בבגד או יתנוהו בכלי
 מלא מים נמצאו קשקשין הרי הוא דג טהור שלא אמרה הורה
 אלא קשקשח סהסא משמע קשקשת כל שהו ואין חילוק בין

 גדולים כין קוונים .׳
 4 קבלה כידינו שכל שיש לו קשקשה יש לו סנפייויש שיש
 לו סנפיר ואין לו קשקשת אם כן בקשקשת לחוד רזי םגי
 לן בתורה לסימן טהרה ולא כתכ התורה סי׳ דסנפיר אלא כרי
 להגדילתורהויאדיר לפיכך מצא חתיכית דג שיש לו קשקשת
 אין צריך לחזור אחר סנפיר שבוודאי יש לו אכל מצא התיכת
 ׳דג שיש לו סנפיר לא יאכלנו עד שידע שיש לו קשקשת :
 ך מצא חתיכו׳דגיס שיש באחת מהן קשקשת אס החתיכ*
 מתאימות ומתחברות יחד כאילו ו־& מדג אחר כולם
 גץתרים ולא אמרינן ךילמא מתרמי שמתהכיית והם משיי
 דגים שאחד טסא ואחד טהור אייאאמיינן חזקה מדג אחד
 באו ׳ ואם אין מתאימות את שנמצא נו קשקשת מיתי והפאר
 אסורות ואפילו כולן נסלחו ביחד אין אוסרין אותה שגמצ' בה
 הקשקשים מחמת שבלעו סן הציר כיו; שציר רגיב אינה
 אלא מדרבנן כמו שיתבאר בסמוך אף על 5־ שהחתיכו' עצמן
 אסירין מספק ספיקא דאורייתא הוא ולחוסיא אבל כציר
 הכלועסהס בחתיכות הטהורים איני אלא הפיקא סדרבנן
 דשםא כולן טהורין הס וציר דגים דרבנן בסו שיתבאר כסעיף
כלי כעין אסורה  הסמןך ולקולא י מיהו הציר עצמה שהיא נ
 שכיון שגופן של דגים טמאים סעורב בה אי שריה צירן אכלי
 גמי גופן שיאסרו כולן טהורין הן * וכל חתיכות דג שיש לו
 ראש רחב ושדרה הזקתו דרג טהויהוא וסותר לאוכלו רםםורת
 יש כידינו דםםחסא היו לו קשקשין ררובם דבכה/איתלהו
 •שקשים ואזליגן כתר רובא מיהו אם הוא שלם בפנינו ואין
ו קשקשי אין סומכין על הראש שהורחב והשדרה  אנו תאיץ ב
 לברה להתירו ךכיון שיש ריעותא בפנינו שאין לו קשקשים

 חיישינן שמא סמיעוטא הוא *
 ך, ציר דגים ממאיס אינה אלא מדרבנן שלא ריכת׳החורה
 ריבוי רהטפאימ לרבות צירם אלא גבי נב־לה ולא גבי
 דגים לפיכך סותר לקנות כן הגיים דגים מלוחים טהורים אף
 עלפי שמונחים עם הטמאים דהיאיל וספק היא אסנסלחו
 יחד אם לא והוא מדרבנן אזלינן לקילא לוכד לא נמלחו יחד
 בתחילה ואחר שפלטו בל צירן עירבן יחד ־ מכלכקום אין
 גוהגין לקנוה מהם דגים דלוחים אלא אם בז אץ מאין טמאין
 שרויין עסהה ראחזוקי איסור לא מחזקינן אבל אם אגו מאץ
 דגים טמאים שרויין עסהם בכלי םחמירין לוסי שמא נסלחו
 יהד pn מהרינגייש אף על פי, שאנו רואין לפעמים ששרויין
 עמה׳בעריב׳מק דג טמא שקורין אילן ואפ״מ שרינין ההירינ״ג
 משום שאנו מיחזקין שההריניג באי! םרהוק בחביות ומולחים
 אותם שם ואין מולהין עסהם שום דג אהר ובודאי לאחר מכאן
 הושרו יחד ויש איסרין לקנותן לכתחילה אם תאין אותן שמון
 יחד ובדעכד שקנו אותן סתירין מיהו אין צריך לפשפש א
 אחריהן אפילו כשאר דגים אלא קונה מסתמא כל זמן שאין
 ריאה שהם שתיין יחד וכל זה דווקא בדלית בהו שמנונית
 דסתם דגים אין בהם אלא ציר ולא עמנוגית אכל אס יש בהם
 שסנונית ספיקן אסף דשמיוניח גופן הוא ואסור מן דתורה
 ומפיקי לחומרא והיכא שהדגים המלוחים יבשים בכל עניין
 שיחר שהרי הטמאים הם יבישים ואין הטהורים בולעים מהם
 m גס כזה נהגו להחסי' לכתחלה אם הם מעורכי׳ ומונחים



 דיני שרצים & לב
 לא תיבול שאין דרך לגדל ככלים מיניה שיש להם סנפיר
 וקשקשת אלא שרצים ואם כן מיעוט דימים ונחלים למה לי
 אלא להתיר קאתי להתיר שרצים הגדילים ככלים ולומר אעיפ
 שאין להם סנפיר וקשקשת אכיל וסרכתבה רח:כיתרי פעמים
 בסים במים השני יתירה הוא וררשינן ליה ריבוי ומיעוט
 וריבוי ושדינן בימים ובנחלים בנתיים ראם לא כן למאי אתא
 כמים השני וכאילו נאמר את זה תאכלו מכל אשר במים כל
 אשר לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים במים אותה תאכלו
 ואס כן הוה ליה במים הראשון ריבוי כימים ובנחלים מיעוט
 בימים וכנחלייאין מירי אחרינא לא ובמים השני חזר לרכות
 שאר דברים אפי׳שאינם בימים ובנחלים לאיסורא ואהנ׳ רבוי
 לרבות אפילו חריצין ונעיצין לאיסורא לשאין להם סנפיר בו׳
 דאי לשיש להם אינם גדילים שם ואף עלפי שאינן נוכעין
 ורומין לכלים מכל מקים דומין הן גם כן לימים ונחלים בחר
 צד שהם מושכין וזוחלין כמותן ואהני מיעוט למעט כלים
 ובורות שיחין ומערות להתירה שאין דומין לימים ונחלים כלל
 שהרי המים שבהם איכן נובעין וגם אינן מושכי' וזוחלין אלא

 המים עצורין בהם
 ב ויש אומרים דהאי במים כמים אינו אלא כלל ופרט וכלל
 עם בימים ובנחלים דשדית ביניהו ולא ריבוי ומעוט
 ודבר ונים ראם הוא כלל ופרט וכלל לאמרכינןאלא מאי
 דרמי ליה לפרט בשניצדדין שכן היא המרה כתורה מסיני
 דכלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מת הפרימפורש
c נובעין ומושכין אף כל ניכעין ומושכין רתיינו חריצין 
 ונעיצין הנובעין אבל חריצין ונעיצין שאינן נוכעין אף על פי
 שמושכין מותרין וכל שכן כלים ובורות ושיחין ומעמי שאינם
 דומין כלל לימים ונחלים שמיתתן לפיכך שוחה אדם ושותת
 מבורות שיחין ומערות לכולי עלמ׳םהם בכל סקייואינו הישש
 לשרצי׳שבהם שמא יבאו לתוך פיו ויכלע מהם שהרי מותרים
 הם במה דברים אמורים דווקא כשלא פירשו חוץ לבור או חוץ
 לבלי אבל אס פירשו ממקום רביהן כגון לאחורי הכור או
 על שפת הכלי־ מבחוץ אף עפ שחזרו אסורין משום רהיו לתו
 שרץ השורץ על הארץ וכתי' וכל שרץ השורץ על הארץ שקץ
 הוא לא יאכל אבל אם לא פירשו אלא על דופן הכלי בפנים
 לא חשוב פירשו דהיינו רביחייהו שכן דרך השרצים לצאת מן
 המים לדופן הכור או הכלי כי־פני׳ ולחזור למיס וככר התירתן
 ההורה דאילכ אין לך שרץ המיס אפייככורות כולישיהא מותר

 שכולן דרכן כך :
 JI יבחושין או יתושין הגדלי׳כשכר וביין ובחומץ הרי הם
 כסו שרצים הגדלים במים שבכלים ומותרים כל זמן
 שלא פירשו ואם פירשו להוץ אסורין מיהו אם עירה היין או
 השכר והחומץ מכלי לכלי אהר לא נאסרו דכיון שלא פירשו
 שם לכלי שני אלא עם המשקה היינו רביתייהו וכלי שני
 יש לו כל דין כלי ראשון לעניין אס פירשו לרופנו של כלי שני
 בפנים מותרין בל זמן שלא פירשו לחוץ ודווקא סכלי לכלי
 אמרינן הכי רביתייהו רמעיקרא כלי והשתא כלי אבל השואב
 מיס מן הבור לכלי ופירשו למפני הכלי אפילו כפנים אסורין
 שאין רביתייהו בכלי אלא בבור • מיהו מסתמא לא חיישינן
 שמא פירשו לחוץ אלא איכ יש הוכח׳ ברבר שפירשו לחוץ ואם
 פירשו סן הכלי או מן הבור לאויר וקלטו כידו קורם שהגיע
 לארץ מספקא לן אי הוה כסו שורץ על הארץ או לא וספיקא
 דאורייתא להוסרא ואסור מים או משקין שדרך ליגדל בתוכן
 תולעים אייבחושין אויתושין שסיננם ופירשו מהם התולעת
 ואחר כך תזרו לתוכה אסורים הואיל ופירשו ססקוס רכיתן
 ונאסרו אף עפ שחזרו נשארו באיסורן שהיו כפירשו שאינס
 חחרי• להתירן לפיכך לא יסננם בלילה בקסמים וקש-ן
 שמא יפרשו התולעייעל גבי הקשין ור׳וולד־-ר כשרצו על הארץ
 הואיל ופירשו ממקום רביתן ואחר כך יחזח ליייד הכלי' ירכא

 לשתותן * 2> 2 1

 ״4 ל5ה!ז עטרת דה2
 מחור ומלחם או שהוא לקחם מן המומחה שמכרה לו בחזקת
 מחורים לוקחים אותר• ממנו ואם לאו שלא מלחם בעצמו או
לא לקחם ממימחה אין לוקהין אותם ממנו ואפילו אמר מדג  ש

 •לוני יש ואנומכיריןשאותוהדג טהור הוא אינו נאמן אם
 אינו מומחה רשמא הוא לקחם מאחר ולא מלחם עצמו ׳ אלא
 שסבור מדג טהור הם וסומך על בקיאהו וטועה הוא ואפי׳ לא

 נימוחו אין סו מכין בקרבים על סימנים בלל דקרבי דגים
 טהורים וטמאים דומין זה לזה.״

 ח אבל עוברי דגים שהם ביציהם יש בהן סימנים שנכרים
 בהן אם טהורים הם ומהו סימניהם שני ראשיהם כדין
 או שניהם הרין טמאים וודאי ראשן אחר כד ועגול וראשן
 השני הד ועגול כמו ביצה הטהורה הוא סימן טהי־ה אכל
 כיס אינו סימן מובהק לסמוך עליו בלבד אלא אם יש להם
 סימן טהרה והמוכר הוא מומחה ובקי ואומר שסרג טהור
 ר,ם סומכין על דבריו ואם אינו מומחה אין הומכין על דבריו
 דשמא טועה הוא אא״כ שהוחזק בכשרות מאד שבוודאי דקדק
 הרבה בשלוקחן או שאומר מדג פלוני הם ואנו מבירין שהוא
 מהור או שאומר אני הוצאתים מדג טהור ומלחתי׳ או שאומר
 אילו דגים ואילו קרביהן ואם נימוחו שאין יבולין להכיר בהם
 סימן טהרה אפילו סומהה אינו נאמן סתם אלא אם כן אומר
 אני הוצאתים ומלהתים מדג טהור אבל אם אין להם סימן
 בוחרה אלא ששני ראשיהם כרין או הדין אפילו אמר אני
 סלחתים א• ן סומכין על דבריו אא כ הוא נאמן וסוחז׳ בכשרות
 או שניהם כדין או הדין סימני טומאת הם ולכך צריכין לחוש
 עליו מאד שאינו משקר רשמא טעה בדג עצמו או נתחלפו לו
 ובדיג ו'א שהדין הוא כן גס בקיכי דגים שבשניהם
 בדין או חדין ודאי טמאים ׳ ועכשיו פשט המנהג בכרכי הים
 לקנות ביצי דגים בסתם בין שלימים כין נימיחים ואפילו מן
 הגוי ובלבד שיהיו אדומים אבל השחורים איןאוכלין איתם
 כלל שכן חקרו ומצאוקדמונינו שאין אחרמן הטמאים
 שעובדיו אדומים וכל הספיקית והסימנים שנאמרו בגמרא לא
 גאמח אלא בשחורים פשיסדא*א סינייהו טמאים ואיכא

 מינייהו טהורים :
 ט דג טהור שנמצא כסיעי דג טמא כין שיצא לחוץ בין
 שנמצ׳ כתוכי בין במעיו בין בדרך בית הי־עי בין בדרך
 כיח הבליעה ואפילו לא ראינוהו שבלעו מיתר באכילה

 עןןךאי בולעו ממקום אחר ולא השריצו שאין דרך דגים
 להשריץ אלא מינו :

 * ודג טמא שנמצא כמיעי טהור אסור ולאחשכינןליה
 כםעוכל וליהוי כפירשא בעלמא כיון שהוא שלם ולא
 לתעכל ודווקא שנמצא בתוכו אכל יצא לחוץ יש טתירין איתו
 משום דחשבינן ליהכמעוכל הואיל ויצא ממנו דרך ביתהרעי

 הוי כמו פירשא בעלמא :

^ דין שרצים הנמצאים כמים כפירות 3 
 כקמח וכגבינה ומ ׳'ז סעיפים :

 ** לא אסיה הורה שרצי המים ודגים שאין להם סנפיר
 וקשקשת אלא בימים ובנחלים והה כל מים הנובעים
 יכל הדומים להם שהם זוחלים ומושכין ואפילו אינם נובעים
 **ייזחריצין ונעיצין אסורים אכל שרצים הגדלים במים
ן אילו שבבורות שיחין ומערות ן ג ס כ ה  שבכלים וכל הדומים ל
 שאינם נוכעיס והם עצורים בכלים מותרים אף על גב שאין
 להם סנפיר וקשקשת יכתיב את זה תאכלו מכל אשר במים
 כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אותם
 חאנלי ידר׳טיגן כיסים ובנהלי' הוא דאית ליה סנפיר וקשקשת
 אכול רליח ליי׳ לא היכול הא בכלים אף על פי דלית ליה אכול
 «אין לדקדק הא ככלים אף על פי שיש לו סנפיר וקשקשת



V לגוש עטררנ זהב דיני תולעים 
 הוא מן תפירות שדרכן להתליע בתלוש צריך לבדוק אפילו
 אחריב חדש שנעקר להשליך התולעים הנמצאים ביניהם
 בחרן או על גב הפרי אועלגכהגרעון ואף לאחר שהשליך
 אותם התולעים יש לחוש שמא עדיין יש כתובה תולעיישלא
 פירשו וכשיתגם במים לתוך הקדירה יפרישו ויצאו לחוץ »
 וירחישו בסים או ברופני הקדרה או על גב הפרי הילכך רבא
 לבשל לאחר י״ב חדש פירות שדרכן להתליע יתנם לתוך סיס
 צוננים וישהם בהם מעט ואז רוב המתולעים והמטקכים
 יעלו למעלה ואותם ישליכו לחיין ואחר כך יהנם בםיירותחים
 שאם נשאר בו תולעת ימות מיד קודם שיפרוש והרי לא נאסר
 מעולם ולא יםםוך על בדיקת רוכן עד שיבדוק כולם שזה
 מיעוט דשכיח הוא ויא אזרינןביהבתררובא ׳ אבלבהוך
 ייב חדש אין להתי' בתיקון מיס צוננים ורותחין שהרי התולע
׳ ואיםר הפרי ויש לחוש שייא י ר י  שגדל במחובר אפור אפיילא פ
 יעדו כולם בצוננים ויאסרו תפירות ברותחין וייא עוד שאותם
 תפירות שהתליעו במחובר אין טבען שצפין למעלה בסים כי
 כבדים הם הילכך אין להם הקנה כלל לבשלם תוך י״כ חדש

 בלא בדיקה מתוכן ז
 ט ואם עבר ובישול תוך ייב חדש בלא בדיקה אס עדיין
 יכול לבדוק אחר בישול בודק ואם לאו מותר בדיעבד
 דאוקמינן כל הפירות אחזקת שלא התליעו שהרי רובן אינם
 מהליעים ועוד שהרי יש כאן שני ספקות ספק היה שם רחש
 ספק לא היח ואת״ל היה שמא נימיה ונתבטל וספק ספיקא
 מותר אפייב איסור דאורייתא ואע פ שאמרו כריה אינה בטלה
 לא אמרו אלא כריה שלימה אכל מחויה ואפייהתוכה בטלה י
 ואם בדק ומצא קצת תולעת כקדיר׳משליבין ואוכל אה ה שאר
 שאין בהם כל בך ליחות שיאסרו פליטתן כי רובן עור סרוחה
ו 3  ובאושה הם ופירשא בעלמא הס וכנגד ליחות האיסור ש
 יש ודאי ס׳ויש מי שאומר בד א שמשליכין ואוכל את השאר
 ה מ שלא נמצאו אלא א׳או ב׳אבל אס נמצאו ניאו דיהכל אסו״
 דכיון שנמצאו כ כ מוהז׳תבשיל זה שישנן שם יותר מאי איכא
 שמא נימיה ובטלו משוס חד ספיקא לא שרינן להו ׳ ודווקא
 מאכל שאיא לסגנו ולהסיר משם התולעים ומאחר שהוחזר
 בתולעים כולו אסור אבלאםאיפשר לסננו מעביר מש©
 התולעים הנמצאים שם על ידי סינון והשאר מותר ועיץ

 לקמן סימן ק' ן
 • ירקות מבושלים שנמצא בהם תולעים הרוטב מותר עיי
 סינון שוודאי יש בה ששים כנגד התולעים אבל הירקות
 עצמם אם מצא שלשה תולעים יש לחוש שמא יש בהם עוד

 ואינה ניכרות ן
 >א אשר, שנמצא אהר בדיקתה שרץ אסור לאכל מבדיקתה

 בדין מי שנמצא אחריו הלב ודיס שיהא דבר הנראה,
 לעינים כגון חומט וכיוצא כו אבל אם לא נמצאו אלא תולעי©
 הםחליען תוך העלים שאינן נראין אלא לאחר שליקתן מותר

 לאכול מכריקתה שאין זו פשיעה כל כך ;
5V ף כ מרקחת שנפלו לתוכו נמלים וא׳א לבתר אותם א  י
 שעברו עליהם י״ב חרש יש להסתפק בהן לאיסור ספני
 שהדבש דרכו להעמיד ולקיים הדברים שלימים הנטסנים

 בתוכו ולא נרקבו הנמליםשבהיכו:
 ע דבש שנפלו לתוכו נמלים מותר להמם הדבש עד
 שניתך ויסננו במסננת וישארו הנמלים למעלה ואין
 כאן משום מבטל איסורלבתהילה שאין הבונה אלא לתקן
 הדבש ׳ יש אוסרי׳ שאין לך פרי שאין בו ששים כנגד ליחות
 התולע שעליו ולכי מתיריןאותוכשבשלוהיכדעכ׳ואע״פ
 שהחולע הוא נראה גדול אינו אלא עור סרוח ובאושה יפגום'
C 0 אין לסמוך על זה אלא ו אלא מעט 0  אבל ליהות אין ב
 כפירות גס־ס אבל לא בקטנים כגוןגורגניות וכיוצא בהן .
 יד הטין ותבואה המתולעת מותילטוחנן ואין חוששין ש^ן!

 יטחנו

 לשתותו ואף עיפ שחזרו הרי כבר פירשו ונאסרו אבל לסנן
 דרך בגד וכברה דק מותר שהרי מה שפירש משליך לחוץ ואי

 איפשרלהם לחזור וליפול למשקה:
 ד תולעים הגדולים כפירות התלושין םותרין שלא אסרה
 תורה אלא שרץ השורץ על הארץ בד״א שלא פירשו מן
 הפרי אבל פירשו מן הפרי אפיילא הגיע לארץ אלא קלטו בפיו
 מתוךהאויר ובולעת תי שעדיין הוא ראו* לשרוץ על הארץ
 אם לא היה קלטו או אפילו לא קלטו חי אלא שלא הגיע לארץ
 כשהוא חי אלא שמת באויר קור׳ שהגיע לארץ ואחר כך הגיע
 לארץ אבל לא שרץ על הארץ ואפילו לא פירש כולו מהפרי
 אלא מקצתו או שלא פירש אלא על גב הפיי מבחוץ ואפילו
 לא פירש עלהפרימכחיץ אלא על גב הגרעין שבתוך הפרי
 שבל התולעת מגרעינית הפרי הם גדלים או שהדביק שני
 פירות ויצא מזה לזה והוי הפיי השני לגבי התולעת כארץ כיון
 שאינו עמה בטלתו מבעיא לן אי הוה כמו שורץ על הארץ או
 לא ואיסורא דאורייתא לחוסרא ואסורין ויש אוסרין אפי׳ מת
 תוך הפרי ופירש אחר כך כשהוא מת מן הפרי מיהו כל זםן
 שנמצא בתוך הפרי אפילו חי ואפילו חורו נקוב לחיץ סותר
 ולא חיישינן שמא פירש והזר שאין דרכן בכך שיפרשו ויחזרו
 אלא אם פירשו אינםחוזרין וילפינןלה סדהתירה ההורה
 השרצים הגדלים בכלים ובכורויולא חיישינן שמא יצאו לחוץ
 וחזרו ה ה הבא כפירות גיכ לא חיישיגן לזה ׳ ויש אוסריז אם
 חורו ניקב לחוץ רשמי פרשו וחזרו ולא ילפייםשרצים הגדלים
 בכלים ובורות שאין טבע בולם שור, שמא זה דרכו לצאת

 ולחזור וזה אין דרכי כן לפיכך יש להחמיר:
 ה אבל תולעים הנמצאים כקמח ומלח וכיוצא בו שאינן
 משקין ופירות דרכן לצאת ממנו ולחזור לתוכו לכע
 הילכך אסורים שמא פירשו לחוץ ושרצו על הארץ וחזרו
 (ישאוסרין אפילו למוכרו לגוי שמא יאפה ממנו פת ויחזור

 וימכרנו לישראל:
 ן ותולעים הגדלים כפירות בעורם במחובר באילן חשוב
ת על האיץ ואסור אע׳יפ שלא פירש והוא שירחיש י ש  כ
 מוך הפרי שיש לו מקום רחב בחורו שימל לרחוש כתוכו דאז
 קרינן כיה שפיר שורץ על הארץ דכיון דמהלכת התולע כפיי
 המחובר לארץ הוי כסהלכת על גבי הארץ אכל תולעים
 הנמצאים בפולין ואפונים החת הקליפה והקליפה משחרת
 עליהם מבחוץ וכשמסירין הקליפה סוציאין היבחושי׳תחתיה
 מותרים לפי שהם מונחים במקו' צר ואינם יכולין לרחוש שם
 ולא קרינן בי׳השות על הארכיון שלא ריחט אבל הנמצאים
 בשרביטין אסורין שיש להם מקום לרחוש בתוכה י תולעים
 הגדילים בכמיהייופטריות דינן כמו בשאר פירות ולא אםרינן
 דלא חשיבי מחובר לקרקע הואיל ואין סכרכין עליהם פרי
 האדמה ופעמים נמצא בפירי כמין נקודה שחורה והוא מקום
 שיהחיל התולעת להתרקם וצריך ליטלו משם בעומק שזה

 אסורכסוהתולעת בעצמו:
 f פירות שההליעו ואין ידוע אם במחובר אם בתלוש

 אסורים מספק !
 ח הלכך פרי שדרכו להתליע במחובר כגון עדשים ופולים
 וזיתים ותמרים ושרביטין שתרח •שה מצוי בהן לא יאכל
 אוהן עד שיבדז הפרי מתוכו שמא יש בו תולעת שריחויבתוכו
 במחובר שאסור בריא בתוך ייב חדש שנעקר מן האילן אבל
 אם שההי״פ חדש אחר שנעקר מן האילן אוכל בלא בדיקה
 שכל כריה שאין בה עצם אינו מתקיייייב חרש ואף אם התליע
 כמחובר כבר מת התולע ונרקב ונתייבש שאין כו ליחות עור
 שאיני אלא כפירשא כעלמא ואם יש בו תולע שהיא חי ולא
 פירש יודאי נתגדל בתלוש אחר שנעקר מן האילן ומותר מיהו
ף כזה יש לחוש שמא התליע כתלוש אחר שנעקר מן האילן  א
 יפירש בתוכו על גכ הגרעון שאיסור מצוי הוא הילכך אס



 לבוש עטרת דה5 דיני תולעים דחגביבז ־#< לג
 וכתיב מסורות לנו מסיני לדרוש והא רכהיכ לא באלף דרשי'
 מיניה אף עיג שאין לו עכשיו אלא שאני יודעין בו בזה המין
 שעתיד'לגדל לאחי זמן מותר וחכמינו זיל בדקו באותם
 המפורשים בשמותיהם ו-צא• בהם עיר סימני טהרה שה©
 חלוקים בהם מחנכים טמאים ודרשו בכללי ופרטי ומריבוי
 דלמינהו למינהו דלא אותם המפורשים כלבד התירה התורה
 אלא הם וכל הרומים להם בסימניהם ומצאו לו עוד ב׳סימנים
 של טהרי והוא שיש להם ר' כנפים ושיהו כנפיו תופין את רוב
 אורך גופו ורוב היקף גופו גם בכל הסימנים הללו בלבד אין
 מתירין אותם אלא שיהא גיכ שמו הגב שלבך כתבה התורה
 את החגב למ־ניהו שהוא יתירה שהו׳נלמד מכלל ופיט וכלל
 דארכה וםלעם וחרגול למיניהו שאין בו סימן הדש שאינו
 בשאר ולא כתבה התורה חגב אלא לומר שלא נתירה אלא
 כשיהא מסורת בידינו מאבותינו ששמו חגב הילכך מי שבקי
 בהם ובשמותיהם הנקובים בתורה בפירוש אוכל אותם שהוא
 מכיר שהוא מהם וגס הצייר נאמן עליהם כמו שנתבאר
 למעלה בעופות אכל מ* שאינו בקי בתם ובשמותיהם אין לו
 לאכול שום חגב אפי׳באחד בכל הריסימגים אלא במסורת מן
 הקדמונים שזה הואיששסו חגב ואין חילוק בין ראשו ארוך
 או יש לו גבחת וישילו זנב או אין ראשו ארוך ואין לו גבחת
 ואין לו זנב שאילו אינם לא סימני טומאה ולא סימני טהרה
 ואינם מעלין ואינם מורידין אלא הר׳ סימנים שנתבארו וש־ם

 חגב בהם הטהיה תלו ־ה:
 כ חגבים אינ» טעונין שחץטה וילפינן לה מקר׳ שהזכירה
 הכתוב אחר הדגים דכתיב זאת תורת הבהמה והעוף
 וכל נפש החיה הרומשת במים מכל נפש השירצת על הארץ
 ודרשו רזיל זאת תורת הבהמה כמשמעה וחיה בכלל והעוף
 כמשמעו עוף ולא שיין העוף דהיינו מינין קטנים וכל נפש
 החיה הרומשת במים אידו דגים מכל נפש השורצת על הארץ
 אילו חגבים ע"כ ודקדקו חזיל שמן הדין היה לו לכתוב מכל
 נפש השירצת על הארץ לרמת החגבים מיד אחר הבהמה,
 והעוף שהם מהלכים על הארץ או פורחים באויר וכן החגבים
v גם כן מהלכים לפעמים בארץ ולפעמים פירהים באייר 
 ומרהזכיר'הכתוב אחר הדגים שהם גדלים כמיס בא להקישן
 לדגים מה דגים אינם צריכים שחיטה כדילפינן לעיל סיכן
 י״גםקרא אף חגבים אינם צריכים שחיטה ועייל סימ; ייג

 סעיף אחד:
 J אעיג שציר דגים טמאים אסור ציר חגב טמא סותר מפגי

 שאין כהן לחלוחית שמן:

 IS סימני בצים ודיניהם ובו •י סעיפים :
 א חכסיגו זיל בדקי ההבדל שיש בין בצים טםאיירטהורים
 ומצאו שסימני בצים להכיר איזה מהם מעוף טמא או
 מעוף טהור הם אילו אם שני ראשיה כדין או הדין או שהיה
 חלבון מבפנים וחלסון מבחוץ בידוע שהוא ביצת עוף טמא
 ואפילו אם יאסי הסוכר שהם מעוף פלוני ואנו מכירין שאותו
 עוף טהור אין סוםכין עליו אבל כשראשה אחד כד ועגול
 וראשו הטני חד ועגול וחלבון מבחוץ וחלמון מבפנים אלו הם
 סימני טהרה שיכולים להיות טהור אכל אינן סימןמיבהקין
 לסמוך עליהם לקנות׳ מגויס מפני שיש קצת ביצת עוף טמא
 דומין לאלו אלא להבי אתני סי׳שאם יש כהן כלי הסיסני׳הללו
 שואלין את ישראל המוכר או אפי׳ הגוי ממה רם אס אומי של
 עוף פלו׳ הם ואנו מכירין אותו העוף שהוא טהור נאמן וקי: ין
 מסנו דכיון שאומר של עוף פלו׳ הם הזקה היא דאינו משקד
 דירא שמא יביאו ביצי של אותו עוף ויראו שאינה יומין להדדי
י ר לטהו י מ ר ם ד י א מ ת ט י פ ו ^ ע א ש כ י א , ד ר ז נ ת א ° צ ם ג  י
א א שלא יהא הפרש א ד ו  אין לחוט שמא מן הטמאי׳הנדמיז ה
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 יטחנו גם התולעים מפני שכששופכין ההטין כתוך האפרכסת
 כל יולע שיש נקכ לפניו שיכול לצאת רוחש ובורח לחוץ דרך
 יופני האפרכסת מפני קול ונדנוד הריחים ועוד שאף אם תיל
 יטחנו בטלים הם בסי ואין כאן משום מבטל איסור לכתחילה
 שהרי אינו סבוין לבטלו אלא לטחון כסו שאמרנו לעיל גבי
 דבש מיהו כשירקד הקמח אחר בך ירקדנו לאור היום לראות
א נפלו שם תולעים מתים מהבל ואבק הרחיים ויזרוק °  ש

 אותם והשאר מותר :
 יש מיני עופות הנרלי* באילן ותלויין באילן בחרטימהן
 הואיל וגדלין באילן המחובר לקרקע הוי כמו גדלים

 כקרקע ואסורים סשום שרץ השורץ על הארץ :
 &\ תולעים הנמצאים כבהמה לא שנא רמוח שבראש לא
 שנא במעיה לא שנא בכשר לא שנא בין עור לבשר
 כולן אסזריןאוחם שבמוח ושכמעים אסורין משום ראהו
 מעלמא כשהבהמה ישנה הם נכנסים להוטםה ומשם למוח
 או לקנה וריאיובבד והוו להו שרץ האp ממש ואותם שבבשר
 או בין העור לבשר בשמפשיטין הבהמה הם גדלו בתוכה עד
 'שלא נשחטה ובאו מאיסור אבר מן החי ושחיטת הבהמה לא
 אהנילהו שהרי יש להם חיות לעצמן ואף ע״ג רשליל מותר
 בשחיטת אמו התם מכל כבהמה נפקאלן ועובר ירך אמו
 אבל הבא באסורייה.* קיימא ׳ והנמצאים ברגים במיעיהס
 *סורים רמעלמא אתו כ־ ן עור לבשי או כתוך הבשר מותרין
 דםיניה קא גדלי ואין איסור אבר מן החי בדגים דבאסיפה
u בעלמא סגי להו ואפילו פירשו קצת וחזרו םיהרין כי כן 
 רביתייהו לפרוש קצת ולחזור ובגדלים בכשר או בתוך הבשר
 בנהמה נמי לא אמרן דאסירי אלא שגדלו מחיים ומשום אבר
 מזהה׳ אבל הגדלים כבשר אחר שחיטה או ברגים ומבינה

 גותיין כל זמן שלא פירשו אבל פירשו אסורין הילכך
 תולעים מתים הנמצאים בקערה שנפלו מז הבשר סותרין
 ד־יא חיי שינן שמא פירשו מחיים חוץ לחתיכה ורוהשין בתוך
 הקעיר. דמסתמא אותם שפירשו מחיים נפלו כשהדיחו הבשר
 ואילי נשארו בבשי־ ועתה יצאו כשהם מתים ולדעת האוסרי'
 רעיל׳ גבי פירי אפילו מת היךהפירי ופירש כשהוא מה ה נ
 אילו מסורים י ויש מ• שאוסר כל תולעים הסתהויס מכל
 לבר הטעין שחיטה ואפילו לא נתהיו אלא לאחר שחיטה
 ןאפילו לא פירשו והטעם משום שכשרם אינה ניתרת אלא
 בשחיטה ובל דבר חי שיצא ממנו אפילו ל:&חר מיהה כיון
 ט :י א^ער לו כשחיטה אסור ובדגים ובגבינת מתירין אפי׳

 גירשו לגג הדג והגבינה משום דהיינו רביתייהו ולארסי
 לפיי־ש לגג הפירי דאסור היינו משום שאין דרכו להיות אלא
 בגרעינן אכל הכא היינורביהייהו אבי1 אם פירשו לגמרי לכלי
 אפילו ברגים וגבינה אסורים ויש מתירין אותן בכל ענין דהכי
 רביתייהו לקפלן הנה והנה ויש להחמיר כיהו אםנתעי־כו
 במאכל באופן שאי אפשר להפרישן אין לאסור המאכל
 כשביל זה וטוב להחמיר כמקום שאין הפסד סרוכה *
 *ז שלין שרוף מותר לאוכלו לרפואה דעפרא בעלמא

 הוא :

 3ח סימני ח;ב«ם ובו ג'סעיפים ן
 א סימני חגבים טהורים לא נאסרו כולם בתירה בפירוש
 אלא קצת מהם והס אלו שיש להם ארבע רגלים ושני
 כרעיס שמנת״ בהם מן הארץ והם ממעל לרגליו סמו׳ לצוארו
 וכשמצה לעוף ולקפוץ מן הארץ מתחזק באותן שני כלעים
 ופורח לכתיכ אך זה תאכלו מכל שp העוף ההולך על ארבע
ר לא נרעיימסעל לרגליו לנתר בהם על הארץ ואעיג דכתי׳ ז ע  א
ף יסשמע שאין לא כרעים אנן קרינן לו בר ו כלומר ל א א כ 1 > 

 שיש לו כרעים •שהרי כולם המפרשים בשמותיהן שלהם וקרי



 & לבוש עםרה זהב סיפרניבצים *4
 גבי בצים הצריכו מיא מפגי שאין כל הנצים שווה אלא אחד
 גדולה ואחד קטנה ושמא האיסור הוא גדול מהאחרות לכך
 הצריכו אחד יותר להשלים להשוות מידתן אבל אם נתבשל
 בתבשיל אחר של היתר אין צריך אלא ששים מן התבשיל
 לבטלה לקליפות האיסור מצטיפין עם ההיתר לבטל האיסור
 וכל שכן קליפות ההיתר שמצטרפים שהרי כולם בולעים
 הטעם בשיה י ועיין לקמן סיסןציה וסיסן

: י  ל
 ו וביצה שיש בה אפרוח או דם בין של עוף טסא בין של
 עוף טהור אוסרת את המתבשל עסה אפילו אס אינה
 קלופח שה אפרוח הוא נבילה וכן טיפת הדם הוא התהלת
 ריקוםהאפיוה ושרי תיכלא בכל הביצה הילכך הטעם היוצא
 ממנה הוא טעם של בשר נבילה ממש ואוסרה אפילו אינה
 קלופה וי״א שכל ביצים דינם שיה ואוסרים אפילו אינם קלופין
 וכן יש לנהוג במקום שאין הפסד מרובה אבל בהפסד מרובה

 ישלסמיךעלהמקילין ז
 ז אף על פי שניצת נבילה וטריפה אסורה האפרוה הנולד
 ממנת מותר מפני שאין האפרוח נוצר מן הביצה אלא
 אחר שנסרחת ונעשית כעפרא בעלמא והרי איסור׳הלכה לה

 ולאחיכ נוצר הא הרוח ז
 ח ביצת עוף טמא שהתחיל העוף להתרקם בה לוקין עליה
 משוס שרץ העוף ואף על גב שעדיין לא יצא לאוד
 העולם ולא השריץ על גבי קרקע שרץ מיקרי ועיין לעיל
 סוף סימן פיב וביצי עוף טהור שהתחיל העוף להתרקם כה
 ואכלה מכין אותו מכת מרדות שאין איסור מן התורה אל•**
 מררבגן ואף על גב דמרכיז לה סכל השרץ השורץ על הארץ

 לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהם אינו אלא אסמכתא
 בעלמא :

^ 5 מ  ט טריפה אינה מתעברת לפיכך עוף שהוא ספק ט
 ומטיל ביצי׳משהין אותו עד שיטיל כל ביציו שטוען
0 א  כבר קידם שנטרף ואס אח כ יטעו! פעם אחרת כשרה ש
 היה טריפה לא היה טוען והיאך נדע זה אם הם מן הטעונים
u כבר או נטענה עכשיו מחדש אם שהתה כין סיף לידת 
 הראשונים לתחילת לידת האחרונים כדא יום שלימים כי כץ
 ימי עיבורה הרי היא כשרה וגם הביצים מותרים והוא הדין

 לתרנגולת שלא ילדה מעולם שנולר בה ספק טייפיח אם
 ילרה אחר כ א יום מזמן שנולד בה ספק טריפות

 היא והכציס מותרים:
 י אין סוברין ביצי נבילה וטריפה לגוי שמא יחזיר וימכרם
 לישראל אלא כיצד יעשה יטרפה בקערה וימכרה לגוי
 הילכך אין לוקחים ביצים טרופות מן הגוי אפילו בזמן הזה
 אף על גב שאין ביצים טמאים מצויין בינינו דשםא לקהן
 מישראל שמכרה לו משום שהם נבילה או של טריפה במה
 דברים אמורים שהאין אותה טרופה בידו שישלחוש וודאי
 ישראל מכרם לו שאין דרך המוכרים למכור ביצים טרופות
 אבל מותר לקנות ממנו פת שנילוש בביצים במקום שנוהגין
 לאכול פת ימל גויס כיון שאין רואין אותה טרופה כידו ואץ
ו ג  חוששין גם כן משום דם שרוב ביצים אין בהם רם שהרי א
ש אוסריס י ס ו ' ד י ש  אוכלין בצים מגולגלין ואין אנו חרמשיז מ
ה צ י  דעכשיו שאין נזהרים מפח של גוים אין למכור לגוי כ

 אסורה אפילו טרופה דחיישינן שמא יערבה
 עם פת וימכרנו לישראל והכי נהוג כמקום

 שנוהגין לעשות פת עם ביצים
 ונוהגין היתר בפת של גויס

 לקנותו אבל בשאר
 מקומות אין

 לחוש:

 הלכות

 כל דהו ביניהם ואכתי מתיירא לשקר שמא יתן הקונה דעתו
 עליהם להשוותן זה לזה ומינכרו אבל אם לא אמר אלא סתם
 משל עוף טהור הם ואינו מזכיר אותו העוף אין קונין ממנו
 דשמא משקר הוא והכא איני מרתת שמא יביאו של עוף טהור
 להשוותן שאע פ שיביאו לו בצים אחריימצי לאשתמוט ולומר
 לא משל עוף זה אמרתי לכם &א של עוף אחישאין אתימכירין
 והוא טהור במה דברים אסורים שאינו מוחזק בכשרות אכל
 במוחזק בכשרות קונץ ממנו אפייבסתס וכסו שנתבא' למעלה
 סימן פיג בכיצי דגים לפיכך אין לוקחין ביצים מן הנדס אלא
 אם כן היה מכיר אותם ויש לו בהם טביעת עין שהם ביצי עיף
 פלוני ואין חוששין שמא הם ביצי טריפה או ביצי נכלה דאזלי׳

 בתר רוב עופות שאינם לא נבלה ולא טריפה:
 כ ועכשיו נוהגין ליקח ביצים בסתם מכל אדם ואפילו
 מגוי לפי שאין ביצי עיף טמא מצוי בינינו כלל ^
 למכרם שגם הגרם אינם אוכלים אותם ורוב הנמכרים ניכרין
 בטביעת עין שאינם אלא םאווזין ותרנגולים ודווקא ביצים
 השכיחים כגון ביצת תרנגולים או אווזות וכיוצא בהן אכל
 בצים שאיגן שכיחים אין לקנויסהם סתם עד שיראה כסימני'

 המבוארים למעלה דשמא מעיפות טמאים הם:
 j ביצת נבלה מיתרת מן התורה דהא וודאי נוצרה ונגמיית
 מחיים שאי איפשר שתגמרת לאחר מיתה מכל מקום
 חכםים אסרוה כמו הנבילה עצמה כיון שבאה מן הגבייה
 שהיא אמורה מן התורה ואפילו נגמרה לגמרי עד שכיוצא
 בה נמכרת •י בשוק אסורה ואפילו נתערבה באלף ביצים
 שלימים כולם אסורות דבריה אינה בטלה אפילו באיסור
 דרבנן כמו שיתבאר לקמן בסיסן ק״י אבל ביצת טרפה אסורה
 מן ההורה רשמא בשעה שנטלפה התרנגולת לא היהה רק
 בשר בלא קליפה והוא כמו ירך האם ייאסרה עסה ואחר כך
 נגמרה קליפתה ואפילו לא נטרפה אלא סמוך לשחיטת ולא
 היה שהות משנטרפה עד שנשחטה כדי לגםור קליפתה
 או שנולדה סיד שנטרפה אסר•נן לה מן התורה שלא נתנו
 חכמים דבריהם לשיעורים אכל לא נטרפה קורם לבן אלא
 תוך השחיטה נתנבלה או נטרפה ונמצאו בה ביצים אין
 איסור אלא מדרבנן כשאר ביצת נבילה והילכך אם יש ספק
 אם הוא ביצת נבילה או אם הוא ביצת שחוטה טיהר אפילו
u לא תערוב׳ דהוי ספיקא דרבנן ולקולא ואף על גב  ב

 דבשנתעי־בה ביצת נבילה כאחרותכולן אסורות שאני התם
 דאהחזק בהו איסורא אבל הבא תולין לומר שאין כאן איסור
 בלל וסותרת אבל ספק אם הוא של טריפה או של שהוטה
 אסורא דהוי םפיקא דאורייתא ולחוסרא ׳ ביצה שהטילה
 התרנגולת ואחר כך נמצאות טריפה דין אותה ביצה כדין

 גבינות שנעשים מחלכ בהמה ואחר כך נמצאת טריפה
 שנתבאר בסימן פיא :

 ד הבה התרנגולת על זנבה והפילה ביצתה קודם שנגמרה
 מותרת ואין בהם משום אבר מן החי הואיל שנבילה
 ממש מגופה ואינה מעורה עור בנירין אבל אם היתר, מעורה

 כגידין הרי זה כבשר הפורש סן ההי ואסורה:
 ה ביצת עוף טמא וכן ביצה של ננילה ושל טריפה
 שנתבשלח עם אחרות אם היא בקליפתה אינה
 אוסרת שהטעם היוצא ממנו דרך קליפתה אינו אלא םיא
 כעלםא שאץע־קרטעמא של הביצה יכול לרהמצות דרך
 קליפתה אבל אם היא קלופה או נקובה אז טעסא ממש הולך
 ממנה ואוסר את השאר הילכך אם אינה מכירה והיא שלימה
 ככר אמרנו למעלה שאפילו הם אלף אינה בטילה דבריה
 אינה בטילה ואס מכירה זורק אותה ובאחרות צריך ששים
 ואחד כיצי של היתר כנגדה לבטל טעמא והוא הדין אם
 טרפז אילו עס אילו שצריך ששים ואחר כהיתר בנגר האיסור
 הנטרף ט יאף על גכ דכשאר אסורין איצ אלא ששים הכא



4 לף! 1  חלבוהבפירבחלב ׳
 אינם נקראים גדי אבל הסבשל שליל בחלב חייב וכן האוכלו
 הייב מפני שהוא בשר ממש ונקרא גרי והמבשל בשר כחלב
 מתה או כחלב זכר זןו במי חלב פטור וכן האוכלו שאין אילו
 נכללין ככלל חלב אם שאין נקרא חלב אם אלא חלב מניקת

 שיצאו מרריה בחייה מיהו אסורה דרבנן מיהא איכא :
 ן ויש אוסרים רחלב זכר לא מיקרי חלב כלל ואם נפל לתוך
 קדירה של בשר אייו אוסר אבל הלב מתה ומי חלב
 אוסרים המאכל כמו החלב עצמה ואפילו בבישול יש לאסור
 לכתחלה ״ ואיזה נקיא מי חלב הם
 המים הנשארים אחר שכשלו החלב לאחר שהוציאו ממנו
 כל האוכל ועשו ממנה כי־1 הגבינות ומבשלים אויה אהר כך
 עד שמותר האוכל שבתוכה צף מלמעלה ולא נשאר בו אלא
 מים בעלמא זהו הנקרא מי חלב אבל קודם שכשלוה
 נקראת הלב ממש והוא מה שקראוה חכ:׳ים נסיוב׳ דחלכא

 והמבשל בתוכה כשר הייכ מן התורה וכן האוכל :
 ח חלב הנמצא בקיבה אינו חלב אם והמבשל בה בשד
 א נו לוקה אפילו בצליל שבה רפיי*שא בעלמא הוא וכן
 האוכלו פטור אבל אסור מדרבנן ר א דהיינו דווקא בק־וש
 שבה והוא שנקרש כחייה בהמה שכיון שנקיש בחייה אינו
 חשוב אלא כפירוש אבל בצלול שכה חלב סעליא הוא ואסור

 מן ההורה ועי־ז לעיל כסימן פא ן
 & לפיכך אם מלח הקיבה בחלבה חלב הצלול שבה נאסר
 משים בשר כחלב דסליח היי היא ברוהח ונעשי' החלכ
 הצלול כולה חתיכה ראיסורא ואם העמיד בה גבינות אוםר
 כל הגבינות עד ס׳ וכן אם עמדה בקיבה יום אהד שלם מעת
 לעת הוי בכוש וכבוש הוא כמבושל ואם העמ־ד כה אחר כך
 גבינות אם יש בהן כנותן טעם אסורות ואם לאו מותרת :
 אבל הקיוש שבה אייו נעשה חתיכה דאיסירא ואם העמיד
 בה גבינות אינו אוסר אותה א עג שמיימ קכל טעם בשי־
 במליחה או בכבישה וחיזר ובולע א-יתו הטעם בגבינות
 שמעמי'לא הוי אלא כנ״ט בר נ ט ברגים שעלו בקערת
/ צ ה נ״ל י  שמותר לאוכלו בכותח כמו שיתבאר לקמן סי
 מיהו לכתחלה יש להחמיר שלא להעמיד בה דהואיל יםעמיד
 ה:בינה הוי גרוע מרג-ם שעלו בקעיה דהתם מותר לכתהלה
 אבל דיכא בדיעבד יש להתיר ׳ ועיין לקמן בסימן צ*ה כדגים
 וכוי ! עור הקיבה שמולחין אותה ומייבש ן אותה ואחר כך
 ^לאיז אותה הלב שנקיש בתוכה כדי להעמיד בה גבינות
 מיתר שאין החלב בולע ממנה שכיון שנתייבש העיר ולא הוי

J אלא כעץ בעלמא ואין כו עור משום לחלוחית בשר 
 י המעמיד גבינה בעור של קיבת נבילה וטריפת יבהמח
 טמאה אסורה אפילי בכל שהוא שמפני שהוא דבר
 המעמיד לא בטיל ודווקא שלא היה שם מעמיד אהר רק
 האיסור אבל אם היה שם גיכ מעמיר היתר הוי זה וזה גורם
 ומותר אםאיכא ס' כנגד האיסור אבל המעמיד כפני עצמו
 א פילו כאלף לא בטיל ומפני זה הטעם אסרו גבינות הגוים
 מפנישמעמידין אותם בעור קיבת נבילה ירוקא בקיבת נבילה
 וטריפה ובהמה טמאה שהם גופן של אימי- והס מעמידק
 אח החלב אזלינן נתר המעמיד ולא בתר טעמא ואע ג שאין
 בהם בנ ט האין אותן כאילו הנבילה קיימא כעין וניט ואינה
 בטילה אבל המעמיד בעור של קיבת כשרה אם יש כת
 בניט שאין בה ששים בחלב כנגדה אוס ־ת ואם אין בה בניט
 מוהראע׳ג דמעמיר הוא שאני בשר בחלב דכטעםא תלה
 רחמנא שחרי כל אחר בפני עצמה מותר ואין בהם איסור
 אלא כשמתחבריס יחד וגם בחיבורם יהד לא אסרה הורה
 אלא דרך בישול שתי עיקר קבלת טעם זח מזה כמו שי-ימ־נו

 למעלה הילבך אם אין בה בנ ט מותי ילאו כשי בחלכ י-
 אלא האי כאפיה קאי והאי כאפיה קאי אע* ג דמעמ

 שיש ס' בחלב בג גדה כשר כחלב שהוא מירר

 ^ לבוש עטרת ד1ז5
 .הלבות בםר בחלב

 13 דיז באיזה בשר נוהג חן בשר בהלב והיאך
 נקרא ביטול ובו י׳ סעיפים ;

 א אסור לבשל בשר בחלב שנאמר לא תבשל גדי בחלב
 אמו והאי קרא נאמר גיפ בתורה אחד לאיסור בישול
 כדאמרן ואחד לאיסור אכילה כלומר לא תאכל גדי המבושל
 בחלב ואחד לאיסור הנאה כלומר לא יהא לך הנאה מבישול
 גדי כחלב והוציא הפסוק גם איסור אכילה ואיסור הנאה
 בלשון בישול לומר לך שלא אסרה התורה אכילת בשר בחלב
 והנאתו אלא א״כ נתבשלו יחר וקבלו טעם זה מזה עי בישול
 דווקא אבל ליהנות מהם או לאכלס יחד צונן ואפילו לטבל
 חתיכות כשר בחלב ולאוכלו אינו אסור מן התורה אלא

 שחכמים אסרוהו בכל עניין :
 ב ומרכחבה התורה גרי גיפ לומר לך רגדי לאו דווקא אלא
 היה נסי שור שה ועז וגם רכתה התורה לכתוב ג*פ אמו
 לומר לך דהאייאמו ג״כ לאו רוקא אלא ל* ש בחלב אסו ליש

 בחלב אחרת אסורה אלא שדבר הכתוב בהווה :
 ן, מיהו לא רבהה התורה אלא בשר בהמה טהורה בחלב
 בהמה טהורה דומיארגדי ואמושהם טהורים אבל בשר
 בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה או בשר בהמת טמאה
 בחלב בהמה טהורה מיתר יבשל וליהנות ממנה ׳ מיהו
 משים מראית העין יש לאסור לכשל משוס הרואה שהרואה
 יאמר בשר בהמה טהורה כחלב טהורה מכשל ועיין לעיל
 סימן סו לעניין רם ובטהורים נסי לא אמרן דאסור מן
 התורה אלא בהמה אבל בשר חיה יעיף אפילו בחלב בהמה
 טהורה אינו אסור באכילה אלא מדרבנן וסותרים בבישול
 ובהנאה שאינם נקראים גרי וגם משוס מראית העין אין בהם
 דמגכרי י ודגים וחגבים אין בהם איסור כלל אפי׳ מדרבנן
לא איקרי בשר ומותר לאוכלן כחלב וסכל מקום אין לאכול  ד

 דגים בחלב מפני הסכנה כמו שנתבאר בלבוש תכלת סימן
 קע ג » וחלב אשד, אסור לכשל כה בשר מפני מראית העין
 אבל אין בה איסור כללהילכך אם נפלת לתוך התבשיל אפיי
 של בשר מותר אפילו באכילה ואינה צריכה שיעור לביטולה
 אלא בטלה בכל שהו רק שלא יהא נראה מראית חלב משוס
 הרואה שיאמר חלב בהמה הוא וחלב שעישין משקרי'נוהגין
 להניה בתוכה בשר עיף ואין חוששין משום הרואה הואיל
 ובשר עוף כחלב גמור הוא דרבנן לא גזרו בהך אבל כשר
 בהמה יש ליזהר שלא להניחו בתוכה משוס מראית העין כמו

 שנתבאר לעיל סיכן ס ו לעניין רם:
 ד בצים הנמצאים בעופות אם הם גמורות דהיינו שיש
 להם חלבון וחלבון אעפיי שעדיין אין להם קליפה ועדיין
 הם מעורות קצת בנירין כלומר שיש בהם שורייני סומקי אפ ה
 נקרא גמורה ומותר לאכלח בחלב אבל אם אין להם אלא
 חלמון אסור לבשלם בחרב שכיון שאין להם חלבון הרי הם
 ככשר מיהו אינם כבשר ממש ואם אבלם בפני עצמם מוהר
 לאכול אחריהם גבינה או חלב מיד בלא קינוח ובלא הדחה
 שהרי כשר עוף עצמי אינו אלא מדרבנן לכך אין להחמיר כ כ

t בבצים אפילו לא נגמרו 
 ה המבשל בשר כחלב בחמי טבריא והמעשן אין לוקין
 עליו משים מכשל שאינו נקרא בישול וכן האוכלו אינו
 לוקה מס אסור מדרבנן שהרי קבלו זה טעם מזה וכן דם
 שכשלוהכחלכ איני לוקה משום מבשל בשר בחלב וכן

 האיכלו שאין הדם נקרא גדי ז
 ( וכן המבשל שליא או עור או גידין ועצמות ועיקרי טלפים
 זקדנים הרכים כחלב פטור וכן האוכל! פטור שכל אילו



* לבוש עטרת זהב הלבות בשד בחלב  י
 מיהו אפילו המתין כשיעור אס יש בשר בין השינימ צריך
 להסירו ולהדיח פיו קידם שיאכל גבינה יבהוך הזמן אפיי אין
/ שומן ומושך טעם  כשר בין השיכים אסור לפי שהבשר מוצי
 עד זמן ארוך לפיכך אפילו לא אכלו אלא לעסו לתינוק צריך
 להמתין דאף ע׳ג שלא אכלו מ מ טעם הכשר נשאר לו כפיו

 ומושך לו טעם השומן כאלו אכל:
 ב אכי־י גבינה מותר לאכול אחריו בשר מיר אפילו באותה
 סעודה ואין צריך לעקו' שולחט ולברך בנתים שאין דרך
 הגבינה לישאר בין השיכים וגם אינו מושך טעם בפה מים
 צריך שיעיין ידיו שלא יהא דבר מהגבינה נדבק בהן ויהערכ
 אה־ כך עם הבשי ואכלם יחד ואם הוא בלילה שאינו יכול
 לעיין ידיו צריך היטב לרחצה כנתים קורם שיאכל בשר מיהו
 נוהנין לרחצם אפילי ביום לפי שפעמים שהגבינה שמינה
 ונדבקת בליתלוחוה הידיס ולאו אדעתיה / וצריך גס כן
 לקנח פיו ולהדיחו והקינוח הוא שילעוס פת ויקנח בו פיו
 יפת וכן ככל דבר שירצה חוץ מקמחא והמרי וירקי לפי שהם
 נדבקים בחניכיו ואי; מקנחיןיפה ואחר כך ידיח פיו כיין
 או כמים רש נוהגין לשרות פת במים או ביין ולאוכלו והוא
 עולה לחם בשביל קינוח והדחה אבל יותר טוב לתיותכל
 אחי וא׳בפני עצמו יש אומרים שלא יחליף להקדים ההדחה
 קורס הקינוח כי ההדחה אינה מועלת בלום בעור טעם שומן
 הגבינה עודנו בפיו שאין ההרח׳ מבטלת טעם שומן הגבינה
 לכך צריך לעשות הקינוח החלה לקנח הפה כטעם שומן
 הגבינה ו:יבטלו ואחר כך להדיח מותר פירורי הגבינה
 שנשארו כפיו מה שלא היה מועלת ההדחה כן קידם הקינוח
 כי קודם הקינוח הפירורים נשארים דבוקין כשומן הגבינה
 שבפיו ויש מתירים להקדים אפיי ההדחה קורם הקינוח ועיין
 בלבוש התכלת סימןקעיג׳ כדיאכאיכל כשר כהמהאו
 אפילו חיה אחר הגבינה דאעיג רבשר וזיר. כחלב דרבנן מכל
 מקום נהגו להחמיר בה כמו בבהמה ספני שבשרס דיםיןזה
 לזד. ויבואו למחלף בבהמה אבל אם אוכל בשר עיףאהד
 גבינה אין צייך לא קינוח ולא הדחה ולא נטילה היאיל •׳הוא
 דרבנן ואין כשרו הימה לבשי בהמה לא נהגו מ להחמיר כל
 כך •י וככר כתבתי בלבוש התכלת סי׳ קע ג שכל זה הוא לפי
 הפוסקים המפורסמים אבל לפי דברי הזיה)• שזכינו אליו
 בימינו יש ליזהר שלא לאכול אפילו בשר עוף אחר גכינד,
 בסעידה אחת בי אס מסעודה לסעודה כמו בגבינה אחר כשר
 ושם בלכיש היבלת סימןקע״ג הבאתי הזוהר כלשונו
 מפרשת משפטים שההדיר כאד בזה על פי סודות קבלתן

 עיין שם לפיכך יש להחמיר :
 ג וכל זה לא מי־רי אלא כשאוכל הבשר עצמו אחר גכינר,
ו גבינה עצמה אחר כשר ושומן של כשר דינו ככשר * 
 עצמו אכל אם אכל ת ב שיל של בשר מותר לאכול אהריו
 הבשיל של גבינה לכיש איפכא ואפילו הנטילה ביניתם אינה
 אלארשותאסבאלאכילגכינהעצטהאח' תבשיל של כשר
 או בשר עצמי אבל אחר תבשיל של גבינה חובה עלי1
 ליטול ידיו בנתיייויש מהמירין שלא לאכול גבינה אפיי אחר
 תבשיל של בשר רק אחי מאכל שנתבשל בקדירה של בשר
 בלא שום בשר כלל אובלין אחריו גבינה והמחמיר תעיב •
 ד מי שאכל גכינה ורוצה ל&בול בשר צריך לבער מעל
ן  השולחן שיריי פת שאכל עם הגבינה דשמא יש 3
 פירורי גבינה נדבקין בו או שימן מליחלוחיה הגבינה נישאר
 בו וכן אסור לאכול גבינה על מפה שאכלו בה בשר שדךך
 טיפי הבשיל הבשי ושומנו ליפול עליו והוא הדין איפכא
 שאסור משום שומן חלב וכל שבן שאסור לחתוך גבינה אפיי
 צוננת כסכין שיגילין לחתוך בח בשי ספני דשומנו של בשר
 קרוש עליוונדכקיבו ועי רוהקא דסכינא בחתיכת הגבינה
 ידבק בגבינה ולא עור אלא אפילו הפת שאוכלים עם הגכינזן

 תהר

 >א8ד עיי בישול אלא עי מליחה או כבישי בצונן יש להסתפק
 בו אם אסרוהו גם כן בהנאה אם לאו והסתירו כהנאה אין
 מוחין בידו והמחמיר תעיב; י*א שאסור לחתות האש מתחת
 קרירה של גרם לפי שהם מבשלים בה פעמים חלב פעסים
 בשר והמחתה תחת קדירה שלהם בא לידי כישול כשר
 בחלב * עור כתבו שאין לערב מים שהדיחו בהם כלי בשר
 עם מים שהריחו בהם כלי חלב וליתן לפני כתמה דאסורה
 בהנאה עוד כתבו שהכלי שעושין בו מים לחפיפת הראש אין
 לשסש כו ספני שעושין אותה מאפי שעל הכירה ורגילים
 הוא להתערב שם בשר וחלב וכן יש לאסור גס כן לתשתםש
 מן הקרירות של התנודי• שבכית החורף משים שנתזין
 לפעמים עליהם בשר והלב מן הקרירות שמבשלים בתנורים
 ובדיעבד אין להוש בכל זה ואף לכההלה אין בהם אלא

 חומרות בעלמא והסיקל לא הפסיד :

ח שלא לעלות בשר וגבינה על שלחן 3 
 אחר ובו בסעיפים :

 א כל הבער שאסור לאוכלו בחלב אפילו בשר חיה
 ועוף שהיא מדרבנן אסור להעלותו על השולחן
 שאוכל עליי,בינה שלא יבא לאוכלם יחד ואין זה גזירה
 לגזירה שה״׳ בשר עיף כחלב גופא דרבנן ואנן ניקום ונגז ר
 שלא להעלותו על השולחן דהועיל והדבר ברור ומצוי
 לאוכלם יהד הוי כחדא גזירה בריא כשולחן שאוכל עליו אכל
 בשולחן שסודר עליו התבשיל מותר ליתן זה בצר זה אפילו

 כשרבהמה כצד חלב :
 ב ובשילחן ׳מאוכל עליו נסי יא אמי; שאסור להעלותה
 אלא דווקא בשיי בני אדם ה״׳כייין זה אח זה שאיום
 מתביישץ זה מזה ו יאכלו יחד ואז אסור אפילו מקפירין זה על
 זה אבל אכסנאין שאין מבירין זה את זה ומתביישין זה
 מזה ואינם אוכלין יחד סותר להעלותם על שולחן א׳ובמבירין
 ד את זה נכד לא אמין דאסור אלא שלא עשו שום היכר אבל
 ם עשו שים היכר כגון שכל אחר אוכל על ספה שלו או אפי״
 אוכלין על מכה אתת וניתנין ביניהם פת להכירא מיתר אבל
 לא יאכלו מאותו הפת המונח ביניהם להכיר ואם אוכלץ
 מממ לא הוי היכר דבלאו הכיהפת שאוכלין ממנו מונח על
 השולחן אכל אם נתנו ביניהם כלי ששותין ממנו שבלאו הכי
 אין דרבי להעמידו על השולחן הוי היכי אעפיי ששוהין מן
 הכלי וכל שכן אם נתנו שם מנורה או שאיי דברים שעל
 השלחן דהוי היכר ויהיו נזהרים שלא לשתות סכלי אחי כשום
 שהמאכל ידבק בכלי וכיש שלא יאכלו מפת אחר וכן גוהגין
 לייחד כלי של מלח לבל אחד כפני עצמו כי לפעמים אוכלים
 כמלח ונשארו שיורי מאכל במלח / ועיין בלבוש התכלת

 סיבןקעג :

 $3ן שלא לאכול גבינה א,זר בשר ובו ד'
 סעיפים ג

 א אבל בשר לא שנא בהמה היה ועוף לא יאכל גבינה
 אחריו מיד ואפילו בירך כבר ואף על גכ רלרכרי דוב
 הפוסקים צריכין להמתין כשיעור שהוא מסעודת בקי עד
 סעודת ערב שהוא שש שעות עכשיו נהגו עלםא כסמיג שלא
 להמתין אלא שעה אחת ומברכין ברכת המזון אחי הבשר
 קודס שיאכלו גכינא שיהא נראה בסעודה אחרת אכל בלא
 ברכת הסזון לא מתני המתנת שעה ואותה שעה אין חילוק
 אם המתין קורס ברכת המזון או אהר בי־כת המזון ויש
 אומדים *אין לכרך נדכה המזון על מנת לאכול גבינה
 .ותעו. ם איןנזהריןכזה והמחמיר להמתין ו׳ שעות הע ב

 זה
 אם



 לבי^ עטרת זהב הלבות בעזר בחלב ־#׳ לה
 הראשונה כל איסורו ככר פלט והלך לד ולא יאסור עיר
 הקרירה השנייידכיוץ רשווייה רבנן חתיכה ראיסורא עומדת
 באיסורא לעולם מיהו לא ניע מהפעם ראשונה שהכחל עצמו
 עולה למניין ששים שלא נעשית התיכה דאיסורא אלא מכני
 מראית העין ויש מחמירין לומר שאין הכחל עולה למניין ס'
 כיון שנעשית חתיכה דאיםורא וכן עיקר ׳< וכשמשערין כין
 כשנייה כין כראשונה אין משערין כשיעור שהיהה כשנפל
 אלא כמות שהוא עתה כשנתבשלה ולא אמרינן שעל כרחך
 בשעה שנפלהיה מלא מחלב וצריך ששים כנגד מה שהיתה
 כשהיחה נפוחה מחלב ועתה נצטמקה דאמרינן כשם
 שנצטמקה היא כן נצטמק נם השאר שבק ריר וכיש דמשערין
 גם בשאר איסורי' שיבאו לפנינו ולא כמות שהיה כעת שנפל
 שאין דרך להצטמק כל כך ופשיטא לן שלא נצטמקו יוי־ר מן
 ההיתר לפי ערך ששים ׳ והא דאמ־ינן שהכחל עולה למנין
 ששייהייגו דווקא לבטל טעם החלב שכו כגון שכשלו בקדרה
 בין לבדו בין עם בשר שבשר הכחל שהוי ניכר בעין מצטיף
 עם שאר הכשר והתבשיל שבקדירה לבטל טעם החלב שבו
 אבל אס בשלו ביורה של חלב צריך םיוהוא ירא אמרינן חלב
 שבכחלמצטריעס שאר חלב שביורה לבטל טעם בשר הכחל
 ספני שהחלב שבכחל אין ניכר ונודע בעין שיצטרף לבטל :
 ב ולעניין לצלותו בשפיר עם בשר דינו כרין ככד עלוי
 כשרא אסור אפי׳ קרעו שתי וערב וטחו ככיתל דאעפי
 שקרעו שתי וערב וטחו בכיתל עדיין קצת חלכ בע־ז ניטף על
 הכשר וגרע סבשלו עם בשר בקרירח לאח- קריעה שיו
 וטיחה ׳ תותי כשרא שרי ׳ וכלא קריעת שתי וערב וטיהר,
 בכותל אפיי תותי בשרא אסור מיני ששמנונית הב~י נוטף
 עלהכחלואוסרהחלבשבוובשפודיס שלני שא־נס תלויים
 אלא שוכבים בכלענין אסור שיפעסים סריס זנב השפוד
 ונסצא התחתון עליון ופעמים שמשפילו ונמצא חכירו עליון
 וכן לענין מליחה עם בשיי לכהחלה אסור ובדיעבד מותר
 ר״א שסותר לכתהלה ספני שהמלח'אינו מפליט החלב שבו
 שאין טבעו של מלח להפליט אלא דם ׳ וכל מה שאמיינו
 בכחל אינו אלא לדינא אבל למעשה ככר נהפשט המנהג בבל
 אילו הארצות שלא לבשלו כלל עם בשר אפילו בקי־יעה שתי
 וערב יטיחה ככותל ואפילו אם מכשלו בקדיר׳ לבדה מצריכץ
 קריעה שתי וערב וטיהר, ככותל ושתהיה בקדירה חרשה
 שלא בשלו כה כבר לא בשר ולא חלב ויש מחמירין עור שלא
 לבשלו כלל כקדירה אפילו לבדו ואפילו בקריעה שתי וערב
 ומיחד, בכותל אלא לצלותו לבדו וגם בזה מצריכין קריעת
 שתי וערב ויש שקורעין אותו שחי וערב וטחין אותה בכותל
 ועושין ממני פשטידא וגם בזה מחמירין שילא לאפות אותה
 במתכת שלא יזוכ החלב בכלי ויחזור ויבלע בכחל אלא איפין
 אותו כך על קרקע התנור וגם אין אופין אותה פשטירא כתני'
 אחד אלא בפי התנור ופיק חזי מאי עמא דבר שלא לדקל

 בפניהם:
 x ולעניין הנחתו בכלי של כשר אחר הצלייה או חתיכתו
 בסכין כבר פשט המנהג להניחו בבלי של בשר ולחתנו
 בסכין שחתכו בו בשר ואפילו הכחל רותח וחוזרין אחר כך
 וחותכין כאותו סכין בשד אחר ולא חששו ואל התמה מאי
 שנאמקדירהשמבשליןבי דהוזם החמירו בו משוס שמא
 יבואו לבשלו עם בשר אחר מה שלא שייך לגזור כן בסכין
 וככלי ודווקא שקרעו שתי וערב וטחו בכותל קורם לכן ,
 האוכל כהל לא יאכל גכינה עד שישהה כשיעור שצריך

 לשהות בין בשר לגבינה דכחל בשר גמור הוא :

 5א חן בשר וחלב שנתערבו זכו ח' •סעיפ«0
 א בשר וגבינה שנגעו זה כזה מותרים דכיון דצונ* כצונן

 תא

 שייא לחתיךכסכין שחיתכין בר, כשי־ מהטעם שידבק השומן
 בפת ויביאו לאוכלו עם הגבינה בכת אחת והיה איפכא מיהו
 על ידי נעיצת הסכין בקרקע קשה מותר אבל כבר נהגו כל
 ישראל להיות להם ב סכינים ולרשום אחד מהם שיהא לו
 היכי־ בו מאיזה מין הוא או בשר או חלב ונהגו הכל לרשום
ל חלב ואין לשנות חמנהג שאם ישנה המנהג  ילהיוץ ש
 לחריץ בשל בשר אף על גב שהוא יכירנו אחרים יבאו לטעות
 גי לאכיל בו חלב כיון שרוב ישראל חורצי' החולבת ונותנים

 סימן חריצי חלב :

 צ דיני כחל ובו ג'מעיפים
 א כ5ר ביארנו שלא אסרה התורה לבשל בשר בחלב אלא
 בחלב שיצאה מדרי מניקה בחייה והיא הנקראות הלב
 אם אבל חלב שחוטה אינה אסורה מן התורה שאינח נקראת
 חלב אס אפילו נסחטה מדדיה לאחר שחיטה אלא שחכסים
 אסרוה כדי שלא יבואו לאכול בשר כחלב כהדיא הילכך
 הכחל בין שהוא של מניקה שיש בה חלב הרבה בין אינה של
 ס3יקה אסורה מדרבנן לבשלה שלימה לכדה כקדירה אפילו
 בלא בשר וכל שכן עם בשר אלא קורעו שהי וערב וטחו בכות'
 להוציא כל חלב שבו עד שלא נשאר כו לחלוחית חלב ואז
 מותר לבשלו ואפילו עם שאר בשי כקדירה שחרי נסחטה עד
ן בה עור טעם חלב ׳ ואם לא קרעו כולו ובשלו עם כשר אי  ש

 אם אין בו ס'עם הכחל כנגד כסות הכהל הכל אסור משום
 שהבשר והחלב שבכחל קבלו טעם זה מזה לי הבישול והוי
ש כו כקדירה ס'עם הכחל כנגד  בשר בחלב מדרבנן ואם י
 במות הכחל היחל עצמו אסור והב׳שר מותר ואל תתמה כיון
 שהכחל עצמו אסור היאך יצטרף עם הכשר להשלי' לששים
 ולבטל שאין טעם איסורו של כחל מפני שיש מטעם חלב
 יותר משאר בשר אלא מפני שיש כו גומי׳בכחל שחחלב כנוס
 בתוכן ויש באותה חלב טעם סן הכשר שנתבשל עמה
 כקדיר׳כי טעם בשר הכחל עצמה אינו מזיק לה כמו שיתבאר
 בסמוך שלא גזרי עליח רק מטעי הכשר האחר שנתבשל עמה
 גזרו עליה ואותה החלב שבגיסויאי אפשר להפרישו סן הכשר
 ךלאםהני קריעה לאחר בישול שאין החלב יוצא ממנה אחר
3 v n n א צ ן  הבישול מפני שססתרכ בה יאע׳ג דכגסר ביעןל, ץ
 ע״י הבישול מכל מקום כיון שקודם גמר בישולו נאסר בשביל
 ההלבשכגומאתו^אסשתרידחיישינז שמא יאכלנו קודם
 גמר בישולו ולפי שאין הכחל נאסר מחמת עצמו אלא מחמת
 חלב הכנים בגומות לכך הוי כמו שאר בשר לסייע להשלים
 שיעור ם׳אכל אם כשלו בלא בשר או צלאו בדיעבד אפיייבלא
 קריעה כלל מותר דבטעם בשר הכחל הנכנס בחלב שבה או
 בטעם חלב הנכנס בבשר הכחל עצמו לא גזרו כה רכגן
 בדיעבד שלא נשתנה טעמא של כחל בבליעה זו : מיהו
 לכתחלה גם לבשלו לבדו או לצלותו בעינן קריעה קצת כרי
 שלא ישאר החלב בעין ככחל כמו שהיה קודם לכן ואם קרעו
 ק*ת מותר לצלותו או לבשלו לבדו בקרירה לכתחילה ועם
 כשר אסור לכתתלה ובדיעבד מותר ושיעור אותו הקצת ייא
 יאותה קריעה שקורעים הכחל לשנים כשקורעים הרביעית
 האליה לשנים סגי גם כן לקריאת הכחל להתירו לצלותו
י לבשלו לבדו לפי שעיי אותה קריעה יוצאת כל החלב שהיה  א

 נעיז כין ביפנית הכחל וי״א דלא סגי בזה וצריך לקורעה
 יותר מזה השיעור מיהו הקא לכתהלה אבל בדיעבד סגי
 3קריעת זו ובכל מקום שהכחל אסור בין שלא היה ששים

 בקדירה שאז הכל אסור ובין שהיה ם׳ בקדירה שאז הכחל
 לבדו אסורה אם חזר ונפלה לקדירה אחרת התחת אומרת
 אוהה עד ששים כבראשונה מפני שנעשה הכחל כחתיכה
 דאיסורה ילא אסרינן כיון שכנר ביטלנוה בקרירה ש



v לבוש עטרת זהב הלבות בםר בחלב 
 צריכין קליפה ובאחד סליחה האחד צריך קליפה והשני
 הרחה ׳ ואנו ק״ל דאפילו כסליחה בעינן סי במו בבישול ועיין
 לקמן סימן ק ה . ואם הם יכשין אפילו הן מלוחים או לחין
 ולא מחמת מליחה לשניהם סני בהדהד. אפילו נגעו ממש זה
 כזה והוא הדין אם האחר לח ואחד יבש שנהייכש כםלחו

 ונגעו זה בזה דסגי בהרחה .״
 ז והא דמליח השיב כתת׳היינו דווקא כשאינו נאכל מחמת
 מולחו והוא כעין מליחות שלנו שאנו סולהיז לקדירה
 ושה׳ כדי מליח לקדרה בל זמן שלא הדיחו מיקרי אינו נאכל
 מחמה מולחו שאינו נוח לאכול מחמת רוב מלח שבו עד
 שמריח ודינו כמתה לאסור כרי קליפת וקודם ששהה כדי
 מלירה או שהה ואינו מלוה הרבה אלא כםליחה שמולחים
 לצלי שהו נאכל מהמה מליחתו אינו צריך אלא הדחי בעלמא
 כיהא הציר הנוטף ממנו הוי כדוריה דהצירסיהא אינו נאכל
 מהמר. מולהו היא שאף על פי שמלח מיעיאין בו כח להרתיח
 הכשר על שיבליע באחר מ מ טבע המלח הוא אפיי הוא מעט
 למשוך רם ולהפליטו ואותו שפ-ילט הוא ציר רותח ואסור מה
 שנופל עליו ואם נפל על הכלי צריך הגעלה ואם הוא כלי חרס
 צריך שבירה ואם לא נפלה רק על מקום אחר נבלי עץ וכייצ׳
 בו קולף מקומו ודיו« וייא דלאחר ששהה בסלחו שיעו מליחת
 לא סיקרי אח כ רותח שכבר אבד המלח כחו ונמס וגם הבשר
 מהקרב והולך ולצורך גדול כגון בהפסד מרובה והוא לצורך
 סעודת מצור. יש לסמוך על הסקילין ׳ ואם מלחו הבשר הרבה
 כגון עיבוד כדרך שסולחין לצורך הריך אפילו הריהו והעביר

 מלחו עדיין הוי אינו נאכל מחמת מולחו ודינו כרותח עד
 שישרנו אחיב היטב במים}

 ח והא דמחלקינן כין נאכל מחמת מלחו לשאינו נאכל
 היינו דווקא ככשר חי אכל בצלי או אפוי ומבושל אין חילור
 אלא אם נפל צלי או אפוי ומבושל רותח לסליח אפיי נאכ5*
 כחסת מלחו אסור כדי קליפה מפני שהצי הוא רך ונוח לכלו^
 מהר ואם יש בו בקעים או מתובל בתבלין אפילו אין כו בקעי׳
 כולו אסור מפני שההב לין מרככין אוהו הרבה עישכולע!

 יוהד סהרה וכן ככקעים נכנס בו הבליע׳ מהרה:

 צ5 אם נפל חלב לקחרת על בשר ומ טיס •
 א כזית כשר שנפל לתוך יורה של חלב רותחת ויש בחלב
 ששים כנגד הבשר הכשר אסור וחחלב מותר לא ש0*
 קדם וסילקו קורס שתנוח היורה מרתיחתה לא שנא לא
 סילקו קודם שהטח להרתיח ואף על פי שהתלב שהיחד,
 בלועה בבשרונעשיה נבלה אחר שנח היורה מסרתיחרן
 הזרה ונתערבה עם שאר החלכ והוה ליה מין כמינו ק*ל סין
 במינו בטל ס׳ ואם אין בחלב ס׳ גם החלב אסורה אפי׳ סילק
 הבשר קורם שחנוח היורה מרתיחה ואיעג שכל זמן שהיורה
 מרתיח אין הבשר יכול לפלוט התלב שנכנס בו סיס טעס
 של הבשר נכנם בחלב ואוסר יאיז אני נוי׳ג־יז עכשיג
 בטעימת קפילא שיטעים אס יש בחלב טעם כשרעם לא
 אלא כל זמן שאין ששים בחלב אסרינן לה יאפי׳ לא נאסר
י  בתערוכת גוף האיסור כגון הנא אלא אפילו באיסור הבא ע
 בליעה שכלוע בכלי ויוצא סמנו למאכל לא נהגינן בטעימת

 קפילא אלא בששים :
 ב טפת חלב שנפלה על התיכת כשר שבקדרה אפי׳ אותמ
 חתיכה מונחת מקצתה ברוטב אם נפל הטפה על אותן•
 מקצת שחוץ לרוטב צריך שיהא ס' באות' חתיכה לבדה כנגד
 החלב לבטל החלב שהו׳לבדה קבלה טעם ההלב החילה ואט
 אין כה לברה ס׳ אותה החתיכה אסורה ונעשית חתיכת
 לאיסור ואכרה כל מה שבקריר' ואם אין ככל מה שבקדרח
 ששים בנגד כל החתיכה כל הקדירה אסורה שלאהר שנכנ9

 החלכ

 הלא לא כלעי זה כזה מכל מקום צריך להדיה מקום נגיעתן
 שמא נשאר דבוק מעט זה מזה הילכך לא יניח אדם אותם
 לכתחרהזהבצד זה עד שיגעו זר, את זה עם שידיח אותם
 אהר כך דשמא ישבה ויאכל אותם כלא חדהר. אבל מותר לצור
 אותם יהד כמטפחת אחת ולא גזי־יגן שמא יגעו זה כזה

 דכולי האילאהיישינן !
 ב ובן כל מידי דבעי הדהר, כגין להניח בשר היתר צונן
 כקערה של איסור צוין אסור לכתחלה דילמא אכיל בלא
 הדחה ודווקא בשר מבושל דלאו אורחיה בהרחה אכל מירי
 דאורחיה בהרחה כגון בשר חי וכיוצא כו שרי לכתחלה שהרי
 ודאי ידיחנו קידם שיאכלנו ודוק'דבר שישבו לחלוחית קצת
 אבל דבר יבש ממש מיתר להגיח כו ולאוכלו בלא הדחת כלל

 רהא לא בלע הכלי כלום ועילסיסן קכ׳כ י
 ג וכן צייך אדם ליזהר שלא יגע בשר לח אפי׳ צינן בלחי׳
 צינן שאם יגע בו אסור לאוכלו עם גבינה שאין דרך לחים
 להריח וכן אם יגע בו גבינה לחה אסור לאוכלו עם כשר :
 ד בריא דבשר וגבינה שנגעו זה בזהסגי בהדחה דווקא
 בצונן אבל אם נגעו זה בזהרוהחין או אחד מהם רותח
 דינו כדין הצלי שיתבאר לקמן סימן ק׳יה ודווקא חתיכה בשר
 שנגע לחתיכת גבינה איי איפכא אכל בשר וחלב רותחין
 ונתערבו ונפלו זה לתוך זה או אפי׳בשר צונן לתוך חלב רותח
 או הלב צונן להוך בשר רותח הבל אסור ער ס' דקיל תתאר,
 גכרכייומר התחתון שהוא חם הוא נובר על העליון וםבליעו
 ומפל־טו ובולע ממנו כאלו נתבשל בתוכו ואוסר ער סי כרין
 נתב של כשר כחלב ושיעור ההום שאוסר את הנופל יתבאר סי׳
 קי ה יי• כל חלב רותח שנפל על בשר צונן או בשר רותח שנפל
 לתוך הלב צינן אינו אוסר דתתאה שהוא צונן גובר גם כן
a ומקי־ר אר\ד,עליון עד שלא יוכל לפלוט ולהבליע 
י ^ ב  בתחתין וכי: שכן שלא יבלע הוא מן התחתון אבל ה
לא ב^ע  קליפה מיהא בעי דכיון דחם הו׳ או החלב אי אפשר ד
 פורתא מיד קידם שנתקרר החם ושאר הבשר מותר כולה דלא
 שיי• בה קליפה שאף עלפי שבלעה מעט נתפשט ונתבט.
יע לכלל איסור ואפילו החלב היא מועטת ,ג ט מעט,לא ר ע  מ

 ואינה ששים כנגד שיעור הקליפה אפיי הכי מותרת וכן ככל
 מקום שהכשר צריך קליפה אם לא קלפוהו ובשלותו כך מותר
 בדיעבד׳ ואם נפלו זת בתוך זה צוננין מריח הבשר

 ומותר :
 ך; בד א שלא נטלהו אבל נמלחו ובעודן במלחן נפלו זד,
 כזה אסורין דםליח כרותח ולא כולי כרין בישול אלא

 בנדי קליפה:
 ך וה כ כששניהם כחושים אכל אם אחד מהם שמן מפעפע
 בכילו ואוסר עד ס׳ ואין חילוק בין עליון לתחתון דרוקא
 גבי דם שייך לחלק בין עליון לתחתון מפני שהחום מעלה
 הכל ומחמם את השני אכל במליחה לא שנא אם הוא עליון
 או תחתון המליח מבליע בטפל ואינו בולע ממנו הילכך בשר
 וגבינה אם שניהם מלוחים ולחים ונגעו זה בזר. שניה צריכין
 קליפה במקום נגיעתן שכלאחד בלע מחבית ומבליע את
 הכירו אף על פי שכל אחד סלוח אין סליחתו מעכבו מלבלוע
 מחבית כיון שחבירו גם כן מלוח • ואם הכשר מלוח
 והגבינה טפלה הבשר סגי ליה בהדחה שלא בלע והגבינה
 צריך קליפה ואם הבשר טפל והגבינה מלוחה הבשר צריך
 קליפה והגבינה סגי ליה בהדחה ולא אמרינן כיון שנוגעין
 זה כזה ממש אף על גכ שהאחד אינו מלוח נעשה מלוח עיי
 נגיעות המלוח ויאסור גיכ את חבית המלוח ער כדי קליפה
 שהמלח שהוא במקום הנגיעה הוא דבר מועט ואין בו כח
 להפליט ולהבליע וי*א שהדין כן ואפילו אינן טגעין ממש
 אלא שעומדת כסמוך זה לזה ככדי שפליטה של זה נוגעת
 *״ל!ה הוי דינא כאילו נגעו ממש ובשניהם מלוחים שניה©



 בעזר בחלב ־# לו
 ולא נתב־&לו יחד לא אסרינן בשום איסור חתיכה נעשית
 נבלה / וכז כלי הנאסר מבליעה איסור לאאמרינןכיה
 חתיכה נעשית נבלה ולא בעינן ם׳ רק נגר האיסור שבלע /

 יעיל סימן צ ח :
 ה טפת חלב שנפלה על הקרירה שאצלהאש מבחוץ א©
 נפלה כנגד התבשיל בין כצד שכנגד האש כין שלא
 כנגד האש אין צריך אלא ס' בתבשיל כנגד הטפה מפני
 שהטפה מפעפע לפנים ואין חילוק כין כלי חרם או נחושת
 או שאר כלי מתכות שהטפה מפעפע בכולן ומיד שנכנס
 לפנים הוא מוצא את התבשיל ומתפשט ככל התבשיל כשות

 והוי כאילו נפלה כתבשיל עצמי שבטל כסי :
 ו ואם נפלה כנגד הריקן שבכלי שיא כנגד האש שאז
 הטפה מפעפע ג דופן הקדרה ואין אנו יורעין עד היכן
 כגיעפיעפועו דשמא אין בלחלוחית שבדיפן במקיישנפלה
 הטפה ס' כנגד הטפה הרי בל אוחה מקום הריקן מן הקדירה
 נעשה חתיכה רנבלה ואם יערה התבשיל דרך אותו מקו©
 הריקן שבקדירה הרי אוסר התבשיל ואפילו יש ששים בקורה
 כנגד כל מקום הריקן לכטלו אין מבטלין איסור לכתחילה
 ולזה תקנתו הוא שיניחנה כך ולא יגע כה עד שתצטנן ואחיכ
 יערחו שאין הצונן מפליט מכל מקום הקרירה אסורה לבשל
 בה פעם אחרת שנעשית חתיכה דאיסורא ויש רוצה למצוא
 לו עור תקון אחד אפילו כעורו רותח והוא שינקב הכלי
 מתחת כדי שיצא הרוטב דרך אותו הנקב ולא יגע כאותו
 מקצת כלי שנאסר אכל בקושי יש להתיר כתיקון זה מפני
 שאי איפשר שלא ינענע הכלי מעט ויגע הרוטב כאותו מקצת
 שנאסר לכך טוב להמתין שלא יגע בכלי ער שיצטנן אם לא
 משום כבורייט ושבת כגון סמוך לחשיבה וא א להמתין וככר
 נהגו העולם לאסור כשניפלת עלהרופן שלא כננרהיוטכ
 ודווקא בקדירה ישנה שיש בה בלוע מאכל היתר שאיתו
 מאכל נעשה חתיכה דאיסור׳ אבל בקדירה חדשה בכל עניין
 אין צריך ס׳ רק כנגד המפה שנפל עליה שאין הקדיר׳ כמקים
 הריקין נעשה נכלה כדלקמן גכ, כף סימן צ ה ולעיל סוף
 סעיף ד' ודווקא כשניפל ב*ותו צד שאינו כנגד האש אכל
 אם נפל כנגד האש מוהר אפילו בקדרה ישנ־ שהאש שויפו
 ומייכשו ידווק' בדבר מועט כגון טיפה שבקל מתייבשת ואינה
 נבלע כדופן הקדירה אכל אם נפלה חלב הרכה אין להתיר
 אפיי נפל כנגד האש שאי אפשר שתתייבש מיד ולא תבלע
 אלא אס כן נפלה כנגד הרוטב וישבה ששים שתתבטל

 מן המטב ז
 ז וייס כתירין כשעת הדחק כגון כערב שבת אפילו שלא
 כנגד הרוטב ואפילו שלא בנגד האש על ירי ששים והא
 דמהירין כשיש ששים דווקא ההבשיל״והבשר שבתוך הקריר'
 אכל הקרירה עצמה לעולם אסור לבשל כה פעם אחרת וגם
 עכשיו יערה ממנה את ההבשיל מיד יכשיעי־והו יערה מן
 הצר שלא כנגר הטפה בין שנפל כנגד הרוטב בין שלא כגגד
 הרוטב בין כנגד האש בין שלא כנגד האש רהא לא ידעינז
 בוראי שפעפע ונכנס כולה לפני8 רשמא לא נכנס כולו
 בפנים ונשאר בדופן הקרירה ונאסר הקדירה יאף על גכ
 דאמרינן כנגד האש האש שורפו ומייבשו היינו שמייבשו
 ומונעי מליכנס הטפה לפנים אבל לשורפו מכל וכל עד שלא
 יכנס כלל כקדירה זד. לא אמרינן רהא עינינו רואות שמיד
 שנפל הטפה על ו א׳ אפשר שלא נבלע קצת כקדירה
 וכיון שנכנס שוב אינו יוצא דנלי חרס איני יוצא מידי דו9יו
 לעולם אף על גב שהדברייהללו לא נאמדו בפגייאלא לאוחס
 שמצריכין ס׳פץםי׳ ס' משום דמספקא להו אס נכנס בקדירה
כ ט 1 י  אס לא אבל אנו כבר אמונו דק ל שאם נפל כנגד ה
 ודאי נכנס לפנים ולכך לא בעינן אלא ס׳ כנגדו מ מ ניל דאף
 לדידן יש להחמיר ככה׳ג שלא להתיר אה הקדירה עצמה

 לכתתלה

 ^ לבוש עטרתדהב
 החלב כאוהד• חתיכי חוזר הטעם ויוצא מן אותה החתיכישכבר
 נעשית נבילה ונכנס ככל הקדירה ואפי' אס לא ניער או כיסה

 הקרירה אחיכ כללוכ״ש אס ניער או כיסה :
 J וכן היה שנפל אותה החתיכה בקדירה אחרת בתיך שאר
 חתיכות שאוסר עד ששים ואף עלפי שאיפשר לסחוט
 החלב הכלוע בה וליחלק כשאר החתיכות האחרונות
 וליבטל בהם בס׳אפי' הכי אסור רק״ל איפשר לסוחטו איפור
 היאיל וכבר נעשית התיכה דאיסורא שוב לא םשתריא ואם
 יש בין הכל בירק ובתבלין ובמרק ובשאר החתיכו' שבקדירה
 סיכנגד אותה החתיכה הכל מותר ואותה החי. יכה אסורה
 'אם מכירה אפילו אינה ראויה להתכבד ואם אינו מכירת אם
 היא חתיכה הראויה להתכבד אינה בטילה וכל החתיכות
 שבקדירה אסורים כמו שיתבאר לקמן כתלכות התערוכות
 סימן קיא ושאר מה שבקדירה כגון הירק והתבשיל והמרק
 ותבלין וביוצא מותרים דהטעם בטל בס׳ ואם אינה ראויה
 להתכבד הכל מותר כיון שאינו מכירה בריא שלא ניער את
 הקדירה מיד כשנפל הטפה או שלא כיסהו מיר אכל אם
 ניערו מיד או כיסהו מיד אין צריך שיהא ששים בחתיכה
 לבדה אלא כלמה שבקדירה מצרף לבטל הטפה כס׳ שכיון
 שניער או כיסה סיר נתפשט החלב מיד בכולה ולא קבלה
 אותה חתיכה הטעם תחלה ומסייע הכל לכטל כי גם על ידי
 הכיסוי הרתיהה עולה משולי הקדירה לנדה ומוליך הטפה
 שמתפש8ז בכל הקדירה כמו מיער וכסוי ואס נפל הטפה על
 אותה מקצת החתיכה שבתוך הרוטב יכ' ש אם נפל לתיף
 הרוטב ממש אז אפילו לא ניער ולא כשה אס יש ששים בכל
 הקרירה כנגד הטפת כותר שהרי נתפשט מיר החלב בכל
 הקרירה ואם כן מסייע רכל לבטלו ואצ שיהא בחתיכה

 לברה ס׳כנגד החלב :
 ד ייא דלא אמיינ ן התיכה עצמה נעשית נכילה אלא דווקא
 בשר בחלב והיינו טעסייהו משוס שכל אחד לבדו מותר
 ובחימרן נאסרו הוי כמו כריה חדשה שנוצרה באיסור והוי
 כנהילה אבל כשאר איסורים כגון בשי הבלוע כזית מחלב
 ולא היה בו ס' לבטלו ונאסרה ואחר כך בשלה עם חתיכות
 אחרות אין צריך ס׳ אלא בכדי המית חלב שבו ואז אפילו
 אותה חתינה עצמה חוזרת לחיות מותרת וכן הסכימו גדולי
 הפיסקים אבל .אנו *והגין כאילו הארצות ככל איסורים
 שכתורה שהחתיכה נעשית גבלה ואוסרת עד ס'בכדי כולה
 כלו שיתבאר טעמא כסמוך ודווקא כשנאסר בניתן טעם
 שלא היה בחתיכה ס' לבטל האיסור שנכלע כו אבל אם לא
 נאסר החתיכה אלא מאיסור האוסר במשהו כגון חמץ בפסח
 דין נסך ונאסר מחמת משהו שכו לא נעשית כולה נבלה ואם
 חזרת ונפלה לקדירה אחיה כטלה ברוב אם אינו מכירה
 ואפילו ראויה להתכבד ואם סבירה משליכה והשאר סותר
 נ ל מיהו י*א ראפילו לדידן שאנו גזהגין דחתיכה עצמה נעשי'
 נבילה אפילו בשאר איסורין היינו דווקא מדרבנן שגזרו
 בשאראיסורין משום בשר בחלב שהוא דאורייתא מטעם
 שאמינו שעכשיו נעשה כריה חדשה הנוצרה באיסור ונ*מ
 שלא גזרו אלא בדברים שהם חמין לכשר כחלב כגון יבש
 בלה או לה כיבש או יבש כיב' עי נתינת טעם בגון שנתבשלו
 יחי וקבלו טעיזה מזה אבל לח בלח כגון יין של איסו׳ביין של
 חיתי־ או חלב של איסור בחלב של היתר או שומן םהות׳וחלכ
 מהותך שנתערבו יחד ולא היה בהיתר ששים כנגר האיסיד
 ואחר כך חזר התערוכות הזה ונפל בתוך היתר לח אחר שיש
u בו ששים כנגד האיסור שכזה ההיתר לא שייך ביה לומר 
 החתיכה נעשית נכלה וסוהר הכל ואפילו התיתר היאשון
 גוצטקף לבטל האיסור שבו בששייכגון שהיה בתתלה שלשי׳
 או ארבעים ככדי האיסור ואחר כך ניתוסף עליו בשוגג עד
 ששים בכרי האיסור סותר הכל י וכן-אס נתערכ יבש כיבש



 V לבוש עטרת דהב הלבות בעזר בח׳דב *$׳
 דאיסודא כיון שהאחד איני גן יומו אבר אם יזו* p יו3א
 משניהם נעשה ההיכה דאיסורההלבךאםהיא של מרעת
 יגעיי־נה כרין הגעלה אהר מעת לעת שי נישול כמו שיתבאר
 בדין הגעלה ־ ואם היא של הייה אין לה הריה.־נלא שכיהר,
 רכלי חים אינו יוצא מידי דופיו לעולם ככו שהבאר Jם כן
 לקמן / קדירה של חלב שבשל בה פעם ושתים ישלימ
 ואחר כך עמד בה חלב צינן אפילו יום שלם פעה יעי־ שהגא
 שיעור כבישה ויותר ואה כ בשלו בה בשר תוך מעיל הכשר
 סוהר וכיון שהבלע שנכנס בכלי עיי הבישול א־ניבן יומו
 וגיט לפגם ואין ל-־מי־ שהבלוע של הלב הצע ן שעסיה כה
 כשיעור כבישה הוי בן יומו ואוסר שביון שכבר בשלו כד,
 פעמים כ'אי שלשה קודם הכבישה כבר שבע הכלי ואייו
 בילע עיי כבישה ׳ אס כסה תבשיל של בשר בכי?8וי:של חייב
 או איפכא צריך ששים בנגד כל הכיסוי אפיי אס הכיכר נוקב
 למעלה שיוציא ההבל דרך שם מ מ טעם שבכיסוי נכנס
 להכשיל וייא שאפייאין הכיסובן יומו אוסר מגני שהתכדי
 עולה תמיר ועושהו בן יומו אבלניל דהבל יפנה פיהס שאין
 חילוק בין קרירה לכיסיי וכמו שבקדירה שאינו בן יומו
 מכשרינןה״נ ככיסוי וטס ג" ל ואין דברי האוסרים מטעם
 שההבל עושהו בן יומו אלא דברי נבואה י• ד שחיה ממונן של
 ישראל בלא טעם מספיק דלא עריף ההכר משנרבשל גי יכו
 לכן נ ל לגהיגהיתר הלכה למעשה ׳ ואם ייקח כיינו״ מקדייה
 של בשר שמתבשל אצל הא״: וכסהו על קדירה הולכת <:ו
 איפכיאס שגיה׳ךםין שניהם אםורייאם יש כקדירה מ:. כל בשר
 או חלכ והיה אם הכיסוי צינן והקרירה הכה ג כ שניה'אסורים
 אם התחיל להזיע תחת. הכיסוי והכיסו בן יומו דיי-תא גבר ואכן
 הכיסר חם והקדירה צוננות הכל מותר רק הסאכל שכקדירך•

 צריך לקולפו למעלה אם הוא דברשאיפשר לקולפו ואס
י ן ר  לקולפו הכל מוהר ואם לא היה סאכל בקרירה הכל מותר ד

 כשני קדרות שנגעו זה כזה ושניהם מותרות :

ר ע  צד* חן התוהב כף הילבת בקדירה על נ
 וכוטיסעיפים י

 א כף חולבת בן יומו דהיינו ששמשו בו נילי ראשון •תוף
 מעת דעת שתחבו בקרירה של בשר חם שהיו סולדת
 בח או איפכא צריך שיהא ס' בקדירה כנגר כל מד. שנתהב מן
 הכף בקדירה ולא בגילן בסי כנגד ג׳ ה שבלוע בכף דל£
 ירעינן כמה נפק מיניה הולבך כנגד בל מה שנתחב נ מנו
 פשערינןמיהוה־כא שידוע נמה בלעה כגין שהיהה חרשת
 ולא ניער בה אלא כזית חלב ואחר כך ר הכי כקדרה של כשר
 אואיפכא כיון שירע שלאהיהה כלוע אלא כזית אין צריך
 לשער ה' אלא בכדה ואין חילוק נין כף של עץ לשל מתכות
 דאף על גב דמתכת הם מקצתו חם כולו לא אסרינן דכוליך
 בליעתו או פליטתו ככולו ׳ ויש מח־יקין ומצריכין כשל
 מתכות ס'כנגד כל הכף אפילו כנגד מה שלא ניהכ מ״נו

 משום רהם מקצהו הס כולו ופיט מכות ונוהגין להקל
 כסברא ראשינה ועל סימן כיח י•

 ב י״א שאם נההכ הכף בקדירה שני פעמים הוי כאלו נפלו
 לתוכו שני התיכו׳ איפור בכדי כת שנתחב מ; הנף וצריך שני
 פעמים ס' בד א בשלא נודע כנתיים אבל אם נודע בנתיי©
 והיה ס'בקדירה הרי בידוע ראשונינהבטלה תחיבה הראשונת
 וגם האיסור הנפלט נעשה היתר וכשתוחכ אחר P פע©
 שנייה אין צריך אלא פעם אחתסיוישמקילין ראפילו בלא
 יריעה כנתיים אין צריך אלא פעם אחת ס' דריא על כל פנים

 אין כאן אלא איסור אחד וכןנוהגין •
 ג ואם יש ששיי לבטל הכף הקדירה והתבשיל סותרין אבל
 הכף אסור כין עם כשר כין עם חלכ לפי שהוא כלהן

 מכשר

 לכתחלהוישכתיריןהקד רה עצמה כשנפל הטפה כנגד
 האש ׳ ואם נשפך הלה או שאר איסור רותח על גבי קרקע
 והעמידו עליה קריר' המה אם מת שנשפך איט אצל האש לא
 הוי רק כמו כלי שני.יי'כן הקדיר, »י;ור' דבולע קצת והתבשיל
 סותר שאינו מתפשט לפנים דהוי הם לתוך צונן ותתאה גבר:
 וקילוח מן הקדירה רותחת שהלך על קרירה צוננת אם נפסק
 הקילוח מן הקדרה הרותחת קודם שהגיע אל הצונן הוי נמי
 ככלי שני ואם לא נפסק הוי כעירוי והקדירה הצוננת נאםייה
 אם היד סולדת בקילוח הנוגע בקדירה והתבשיל שבתוכו
 'מותר שאין עירוי אוסר רק כרי קליפה אכל אס הקרירה היא
 המה והוא כלי ראשון וכ ש אס עימד אצלהאש אפיי הקילוח
 .הוא צונן הכל אסור דתתאה גבר והוי צונן לתוך חם שכולו

 אסור כמו שנתבאר לעיל סיסןצ״א :
 ח מהבת של חלב ויש כה הלב שנותנו בכירה תחת קדירה
 שלבשר ולא כיסוה הזיעה עילה ונבלעבקדיר' ואיסרהת
 אם אין ס׳ בקדירה כנגד כל החלב בריא כשהקרירה קרובת
 כל בך למחבת עד שהיד סולדת בזיעה היוצא ממני ומהממת
 את הקדירה אכל אס הקרירה רחוקה מן המחבת ער שאין
 היד סולדת בי מחמת הזיעה או שהמחבת היא מכיסה סותר
 ומטעם זד, חולין כשר לייבש על הכירה אף על פי שמבשלין
 קרירות של הלב לפעמים על הכירה מפגי שהכשר הוא רהוק
 הרבת ממנו יברתיק ימי לא אמין דמיתי אלא כשאין הקדירה
 חם בפני עצמו אבל כשהקדירה חם כפג׳ עצמו אפילו אין היד
 סולדת בדעה הקרירה אסורה שכיון שהוא חס ב3ני עצטו
 הזיעה נכנם לתוכו יכ־סוי של קדירה חשיבה כולה כנגד
 הרוטב הילכך אס נפל טפה של חלב על כיסוי שעל קדירה
 של בשר שאצל האש הוי רינא כמו שעלה על הקדירה בנגר
ר ואין צריך ת ן ה ״ 2 ט ך ה ג ג ל כ י ע ב ת ׳ כ ע ס  החטב שאם י
 ס׳כנגד כל הכיסוי והוא שהתחיל הקרירה להרתיח שכיון
ד כאלו נגע  מהבל החום עולה מ ן ההבשיל אל הכיסוי ה

J הכיסוי ברוטכ עצמה 
 0 נר של חלב הגקיש סביב הפתילה ועשוי כנר של שעות .

ח ו ח ר ^ ב ד ^ י ל כ ד י י צ ז י י א ^  נוטף סמנה ט*י׳ ־
 אט סרגישין בחרש המישוש שאין ח:מו חם כל כך ב^ר חום
׳•" י ] v ,•ל י״אר חלב מהותך חם מחמת האור שנפל 3 ׳ ׳ י ז י  שמחמת האור אבי —

J על הכלי צריך הגעלה 

 ך.ן קדירה •טבעלו בה בשר «פ •בעלו כה
 דזלבובוםעיףאחד :

 א .כל מר, שא סרה התורה משום נתינת טעם לא אסרת
 אלא בנותן טעם לשבח אבל דבר הנותן טעם לפגם
 שפיגם את המאכל שקכל הטעם ממנו לא אםרתו הו־ה כמו
 שיתבאר־טעמו סימן קיג בעיה / וכל טעם הבלוע בתוך
 הכלי ועמד בו כך יום שים מעיל ואח כ יוצא ממנו ונותן טעם
 כאי הוי טעמא לפגם ואינו אום• כמו שיתבאר גם כן טעמא
 לקמן סימן קיג בעיה אבל כתוך מעיל טעם היוצא ממנו תי
 טעם לשבח ואוסר הילכךיקדירה שבשל בה בשר לא יבשל
 בה חלב וכן איפכא אפילו לאחר מע*ל דגזרו שאינה בת
 יומא אטו בת יומא ואם בישל בה בתוך מעי׳ ל אסור שסתם
 כלי אין במה שב חללו ס' כנגד כל דופנו ואכן ם' כנגר כל
 דופנו בעינן דלא ירעינן כמה היה בלוע בו ויצא ממנו תוך
 התבשיל אכל אם שהר. מעה לעה קודם שבישל בה הוה ליה
 נותן טעם לפגם ומותר התבשיל בדיעבד אבל הקדירה
 אסורלכשלבהאחרכךלכחחלה לא בשר ולאהלכ שהרי
ן היא משניהם ואיזה שיבשל בתוכו יקבל טעם השני ׳ י ו ל  כ

 : אף יעל פי שהאחד אינו כן יומא סכל מקום לכתחלה אסור

 • אכל שאר דכריס מותי־ לכשל כתוכו שאין מכלי תתיכמ



 ׳״3* לבועז עטרת זהב בםדבחלב ־•4 ליד
 על שאר איסורי! בשבילו מה שלא שייך לגסי כץ בדבר הבלוע

 מן ההיתר ניל :
 t בשר רותח שחתכו בסצין הולבת צריך שיהא ם׳ בבשר
 כנגד מקצת הסכין שחמךבז־ הבשר ולדברי המצריכין
 לעיל בכף של סחבת ס׳ בנגד כל הכף הינ הבא בעינן ס' כנגר
 גל הסכין רחם מקצתו an כולו בד א כשהסכין בן יוסו אבל
 אם אינו בת יוסא או שאינו יורע אם הוא ב״י אם לאו מ.־תר
 דסתם כלים אינם כי כסו שיתבאר לקמן בעיה אבל קליפת

 מיהא בעי משוס שמנונית בעין הנדבק׳ ברופני הסכין :
 ח ודוקא בסכין צריך ם' משוס דוחקא רסכינא אבל כשאר
 כלים כגון צלי חם עהניחו בכלי חלב בי או גבינה דמה
 ואפי'ליחה קצת שהניחוה בקער' של בשר בת יומא ואין ש©
 רוטב להבליע ולהפליט איצ אלא כרי קליפה אפילו הוא כ*י
 וקליפה מיהא בעי דארמיקר בלע פורתא וכל זה רייקא ככשר
 רותח כבלי ראשון ואז אם הסכין בן יומו ואין ס׳ ככשר כנגד
 הסכין הכל אסור ואף הסכין צריך הגעלה אכל אס הוא ככלי
 שגי הכשר צריך קליפה והסכין נועצה בקיקע וכן נוהגין
 ואפי׳אין הסכין בן יומו יש לקלוף הכשר מעט משוס שמנונית

 הסכין :
 ט דבש שבשלוהו בסחבת של בשר בת יומו והריקוהו חם
w חלב כיי מותר משום דהוי ניט כר נותן טעם r בקערה 
 להיתר מן הבשר במחבת ומן המחבת כדבש ועדיין היתר הוא
 הוא ואחר כך נתערב בטעם חלב ואינו אוסר : קדירה
 שבשלו בה ירקות או מים ותהבו בה כף כן יומי והקדירה אינה
 בת יומא אוא־פכא או שיש במאכל ששים הכל מייתר מיהו
 יש ניהגין לאכול המאכל במין הכלי שיהוי כן יומו ויש מחמירין
 עיר שלא לאוכלו אלא בתבלין ולאסור הכלי שאינו בן יומו
 ואיני אלא הוםרא בעלמא כי םדינא הכל מותר רהא הוי טעם

 הבן יוםו כשאינו כן יומו טעם כר טעם ואינו אוסרו :

ל בישר  צח דגים וביצה שנתבשלו בקערה ש
 אם מותר לאוכלם עם גבינה או איפכא

J לבו וסעיפים 

 א דגים כין שנצלו בין שנתבשלו בקרירה של בשר מוהר
 לאוכלם כחלב לא מבעיא נתבשלו שהרי יש כאן ג' ניט
 להיתר הבשר בקרירה והקרירה במים והמים ברגים ועדיין
 היתר היא אלא אפיי נצלו שאין בדגים אלא ניט בר ניט הבשר
 כקדירה והקדירה כדגי' מיתרין בריא שהקדירה היא רחוצה
 יפה שאין כה ש• שסנינית כעין מן הבשר אכל אם אינה
 רחוצה יפה אם יש בשסנוניה שעל דופניפני הקדירה יותר

 מאחר מששים בדגים אסור לאוכלם בכותח :
 ב כיצה שנתבשלה במים בקרירה חילבת אפילו כיי מותר
 לתת אותם בתוך התרנגולת אפיילכתחלה שאין בה אלא
 ניט בר ניט לה־תר ׳ אבל אם נתבשלה ביצה עס בשר
 בקדירה ואפי' בקליפת' אסור לאוכלה בכותח שקליפ' הביצה

 היא מנוקבת היא ככברה ודר׳ שם נכנס טעם בשר עצמו ״
 ואם הרצה לידע שכן הוא הכשל את הביצה באיזה צבע
 שתרצי והמצא הביצה עצמה צבועה מאותו צכע שנתבשל
 כה ואם לא היתד, מנוקבת מהיכן נכנסה שם הצבע ומה ט
 נמי אסרו חכמים מה שנתבשל עם ביצת אפרוח כקדירה ׳

 והתירו מה שנתבשל עם ביצר, אסורה בקדירה כמו שנתבאר
 לעיל סי׳ פ ו מפני שזו פולטת דרך הנקבים ציר על אפמח
 שהוא נבילה ממש וזו אינת פולטת אלא זיעה בעלמא ואם לא
 היתר. מנוקב' גס בביצת אפרוח לא הוה להו לאסיר דמהיכץ
 יצא ציר נבלה לתוך המאכל אלא ודאי כ נוקבת היא ולכך
 אוסרת ודבר זר. צריך בחינה כגסיון כי כן מצאתי כגליון
 ולאוסר טביומי חתים עלה ויש פחמירין לאסו, כצליי׳ זביעול

 ז א 1 7 אפילו

 •כשי בחלב ואפילו בדיעבד אוסרה אם חזרו וחחבוה בין
 בבשי־ כין כחלב כל זמן שהיא בת יומא מבליעה זו י ואם
 אין ששים בקדיר׳ לבטל הכף הכל אסור בהגא׳ אפיי הקדירה
 אך סותר לתת לתימ עירות או צונן או דבר שאינו לצורך
 אכילה כגון להמס בו מים לרחוץ ראשו וכה ג כיון שאינו

 נרגה מגיף הא:סור ״.
 ד ואס אין הכף בן יומו הקדיר' והתבשיל מותרין אפן' אין
 בו ששים והכף אסוי לבתחלה כין עם כשר בין עם חלב
 ואין להקשות ס* ש כף סקדיר׳ותבשיל רמ ט שרית ליה לקריר'
 ותבשיל משים דטעם חלב הבלוע בה טעם פגום הוא גם
 הכף יהא מיתר עם בשר מטעם זה די״ל דשאני כף שבלע
 החלב כשעת שבחו הילכך אף לאחר שנפגם אסור כדין כל
 כלי שאינו בן יומו רגזרינן אינו ביי אטו בן יומו אבל הקרירה
 לא בלעה החלב אלא לאחר שנפגם שהדי לא היה הכף כיי
 כשנתחב הילכך הקדירה שרי והכף נשאר באיסורו ומכל
 מקום בדיעבד אין הבליעה הראשונה אוסרת כיון שלא היתה
 בת יומא אכל הבליעה השנייה אוסרת כל זמן היותה בת יומו
 כיצד כף חולבת שאינה בת יומא שתתכה כקדירה של בישר
 אם חזר ותחבה אחר כך כקדירה של כשר אינה אוסרת מחמת
 בליעה החלב רהא אינה כת יומא אבל אם חזר ותחבה אחר
 בך בקרירה של חלב אופרת מחמת בליעת כשר שיש כת

 עתה שהיא עדיין כת יוסא :
 ך אם בשלו מים כקדירה חרשה והחכובהכף הולבת
 ואחר כך חזיו וכשלו כה מים פעם אהדת ותחכו כה כף
 של בשר רשתי הכפות היו בני יומן ובשום אחרמן הפעמים
 לא היו במים ס'אסור להשתמש בתחלה בקדירה לא כשר
 ולא חלב אכל בדיעבד מותר בין בשר בין חלב שהטעם שכו
 אינו אלא ניט כר ניט מ ן הכף בסים מן המים בקדיר' ושניהם
 להזיר ואהרנך נתערבבו טעם כר טעם השני אבל שאר
 דברים מותר לבשל בה לבתה לה ״ אף עיג דבשאר איס ירים
 קדירה של איסור ששהת׳סעיל בלא איסור אם הוחמובה
 המין בתוך מעל חשיבה ככת יומא שהרי טעם האיסור
 שבקדירה פלט לתוך הפיס ולא היה בהן ס׳ לבטלה שהרי
 בטלת םשערינן ואין כסתם קדירה ס׳ כנגד דופניו ונעשו
 בל המס נבילה והזרו לקדירה וחזר ונעשה מהם כת יומא
 וצריכה סע ל אחר חיםוםהםים דלגכי איסור לא אסרינן
 ניט כר נ ט בכשר כחלב אינו כן שאס בשלו בה בשר ובתוך
 בעל היחסו בה מים ואחי ששהתה מעיל לבישול הכשי כשלו
 בה חלב והוא בתוך מעיל שהיחס׳ בד. המיס כיתר דכהיהרא
 לאאםרינן חתיכה נעשית נבלה ואב לא הוי הטעם שיצא
 בעת חימום המים לתוך המים וחזר לתוך הקדירה אלא ניט
 כר ניט להיתר ושוב אינו אוסר את החלב שבשלו בה והטעם
 שנשאר בקדירה כעת היםום הסיס שלא יצא לתוך המים
 ואחר כך כשבשלו בה החלב יצא להוך התלב הוי טעם פגום
 שהרי הוא לאחר מעל שנכנס בתוך הקדירה ואם בן החלב

 מותרה ממנ ״
 1 וכן הדין בשאר דברים כגון בצלים או ירקות אף על גכ
 שאם היו בלועים משאר איסורים ובשלם בקרירה של
 היתר צריך סיכנגד כל הבצלים ולא סגי בששים כנגר הבליע׳
 שהרי הכצלי׳ נעשו נבילה בבשר בחלב אינו כן שאם בצלים
 או ירקות בלועים מכשר ובשלם כקדירה הולכת אם ירוע כמה
 בש־ כלוע בבצלים ובירקות אין צריך ס׳אלא כנגד הכשר ולא
 בנגד כל הבצלים והירקות שאינה נעשית נבילה להצריך ס׳
ם כאילו כולם הם בשי וכ* ת היא גופה סיט ומ ש זה י ד י ד כ ג נ  י

 מזה דבנליעת איסור השבינן החתיכה הבלועה בבליעה
 עצמה ובהיתי־ לא חשכינן הבלוע בבליעה עצמה ייל דבכליע'
 איסור גזרו שיהא הבלוע בבליעה עצמה משום בשר הבלוע
 בחלב שהוא געשה גוף האיסור ©ןהתורהלי בליעת וגזרו



 ־#• לנועז עטרת זהב חלמת בעזר בחלב ־#•
 איפבא שאין טבע ה0לח להפליט הטעם סן הכלי ולבולעו

 והמחמיר גס בזה תבא עיכ *

 צו חן מאבל חרץ*; שנחתך בסבץ של בשר
 . ומה׳ סעיפים:׳

 א צנון או שלקוח חריפי' שחתכים במכין של בשי ביי או
 שאינו םקונח אסור לאוכלם בחלב עד שיקלף מהם
 במקום החתך כשיעור נטילה שהוא כעובי אצבע כמבואר
 בסי' ׳ ואף על גכ רק ל ניט בר ניט מוהר שאני סכין דפעמים
 שהשמיונית קרוש עליו ואינו נ יכר וכשחוהך הצנון הוי נים
 הבא מן הממש ועוד דשאני צנון ושלקות דחריפן רם ובלעו
 טפי מדגים ואגב דוהקא דסכינתא פ־1יט סכינא גוף הטעם
 שבו ונבלע בצנון ויש אוסרין אוהו כולו מטעם זה ״,:למבני
 הריפהו נכנה טעמא בכולו ולא סגי בנטילה מקומו ׳ רש
 אומרים עוד שאין חילוק כין כי לשאינו כיי שאפייחתך בהכץ
ן מחלי׳ ליה ומשר ו  שאינו בי מקינה אסור דאגב חורפיה דצג
 ליה לשבח ולכך אסרינן ליה גם בן כשחתכו בסכין של גוי

 אעיגדסתם כלי אינו בן יומא ״
 ב וכן הרין בכל דבר שהוא חריף כגון שומין ובצלים
ז קריין וכן דגים מלוחים רינן שיה י ר ו ק א ש כ מ ה ז ו , ש י ר כ  ו

 לצנון ובבל אלו אם חתכן בסכין של בשר ועבר ובשלן בחלב
 צריך ם' לבטל ומיהו אין צריך ס׳ כדי כל הצנון דלא א מדינן
 כהיתר החתיכה געשית נבלה ואין צריך אלא ס׳ כדי הבלוע
 כו דהיינו כדי מקום הסכין שחתך בוונל אפיי אם התכןדק
 סגי בששים כנגד כל מקום הסכין שחהךכו דהא המל*
p נעשו גבילה יאיז צריך ביטול אלא כנגד הטעם שיצא 
ח  הסכין ולא יותר גיל אבל אס חתכן בסכין של גוי החתיכ
 נעשה נבילה וצריך ששים כנגד כל הצנון אפילו לא חתכו ד^
 דק ומכל מקום מיתר לאכול המרקהוח שעושין הגרם אף עיין

 שהם דברים.Vv) מפני שיש להס כלים מיוחדים לכך •
 J הכלין שניהכו בסדיכ׳של בשר כי אסור לאוכלם בחלב
 ^ שגם הם חריפין כסו צנון מיהו תכלין או פלפלין ששסו
ד  אותי תוך מאכל של חלב וכתשו את המאכל במכחש של בש
 ש^ינו כן יומי אי איפלא דבר מועט היא ואין בכח חריפתו כ"3
 חריפתו לדהזיר לשבח פליטת הככתשת - צנון או תסטו
 שקוריןבל״א קריין שנחתך ראש.׳ בסכין של גויס ניהגיןכן
 איסור אכנס אס לפעמים ניכר בי שנעקר כך מן האר״ן כמרא
 והצינ' אע״פ שהוא ספקדשמא בסכין של גויס נחיךנוי־׳גין
 להקל ולתלות במראוחצינא ביון שהוא ספיקידהששת הימרא
 גדולה ׳ וכל זה דווקא שההך הצנין או התמכא עצמו אבל

 אס חיך הירק שעליהם אין לחוש שאין הירק הריף כ״כ :
 ד פירות המיצים כגון הפיחי' וכיוצא כהן הוו דברים חריפי'
 במו שומן ובצלים הילנך לימיני י של גויס מן הדיןהיח
 לאוסרה שחיהכין אותן כמכין שלהם ואנב חורפייהו בלעי
 אלא מפני שהוהכין רבים נסכין אחד וממלאים מהם הביות
 ייל שבטל טעם הסכין בהם ובודאי ראשון ושני היה ראוי
 לאוספם אלא מפני שאין ניכרים הם בטלים ברוב הלכך שרו
 והיה לחביות שלדגים מלוחים של גויס •שרוב החתיכות
 מבטלות טעם הסכין וםותרין ומטעם זה נוהגין גם כן כקצת
0 אף על פי '  מקימות לאכול הכרוב שקורין קומפוסט שלגי
 שחתכוהו בסכיניהס מפני שככר נתבטל טעם הסכין ויש

 מקומות שמחמירין בו ואין לשנות המנהג :
 ה וקישואין ואבטיחים.אינם חריפים הילכך אם חתכן
 בסכין של בשר מותר לאוכלן בחלב כלא קליפת אכל
 מימ צריך שיגרר מקים החתך וה-רירה היא פחותה מן
 הקליפה שהקליפה צריכה שתה' גסה קצת כדי שתוכל להנטל

 עולת

 א פי' ניט בר ניט והמנהג לאסור לכהחלה ובדיעבד מותר בכל
 עניין ודוקא לאכול עם הלב, והכשר עצמו אכל ליהנו ככלי
 שלהם מ תר לכתחלה ׳ וכן«ם.לא נתבשלו או נצלו תחלה רק
 עלו ככלי של בשר מותר לאוכלן עם חלב עצמה וכן להיפך
 וכן אם היה הבלי שנתבשלו או נצלו בו פגום שלא היה כן
 .יוכו ניהגין היתר לכתחלה לאוכלן עם המין השני וכל זה
 כשהמאכל אינו דבר חריף אבל אם היה דבר חריף כגון
 שבישלו דברים חריפים ככלי של בשר אפילו אינו כן יומו או
 ערכי הב־'ין כמדיךשל בשר אס אכלו בחלב אוסר אפילו
 בדיעבד ע־ ראיכא סיכנגד הכשר הבלוע בהם ומכל מקים לא
 סיקרי המאכל דבר הריף משים מעט תבלין שבו רק אם כולו

 הוא .יכר חי־יף ורובי ככולו ועל סי' ציו :
 ג קע־ת •שלבשר שיחצואוחס ביורה חולבת אי איפכא
 והמים שביורה הם המין עד שתיד נכרת 0הן בין שהוא
 עלי: יש בין אינה על האש אם שניהם ביי הכל אסור אס אץ
 גי.; סיאכילוהקעית יפות שאין שום ליכליך בשר דבוק כהן
 ולא דמי ידגים ד־־עיל דהתם נקלש האיסור קודי שיבא לחלב
 אבל י.בא סיר שיצא האיסור סןהיויה במים קורס שנקלש
 גי!. ע ב-י מיד טעם היוצא מן הקערות ומת ערכין זה בזה ונעשו
 המ ס חתיכה דאיסוייא וחוזרים ואוסרים הקערות והיורה ויש
י נ״ט ויש להחסיר ואס הקעיות  מתירי! גס כזה מטעה ניט ב
 והיידה שניהם אינן ביי או אפילו האחת בתיופא והשנייה
- <»«« ״.א שניהם םותי־ית שטעם האחי: פגום ואינו ! •  אינו 1v״ י
 אי סר את השג׳ יטעם השני הוי נותן טעם כר ג טודמיא ממיט
 לדגים דלעיל מן הכשר כקערה ומן הקערה במים ומן המים
 כס־>ם הפגים הבלוע ככ־1י השני אכל המים נוהגין בהן
 איסור לנתחלה ולשיפכן • ודווקא ששניהם מקונחות יפה
 ^ אם האהת מלוכלכת בשיורי המאכל שנאכל בה הרי •ליי
 טעם ראשין במים ינכנס בכלי האחר ואוסר אותו אם אין כאז
לוך , בדיא שהורהו הכלים ביחד כסו ליכ  ששים כנגר ה
^ ^ ה ז ר ח א ה י ז ח ר י ׳  שאמרנו וככלי ראשון אבלאם י
• ביחד הכל סותר ואם עירה מכלי ראשון של בשי־ ע• Ss שיי 
̂י תלכא, איפכא דינו כבלי דאשוןואוסר אם היה בן יימו  כ
 אבליאם ע^ה מים רותחים שאינו של בשר ולא של חלב על
ר ואפילו שומן דבוק בהם הכל ח  ישל חלב י

י • ־י ו י ״י י  כלים שלנ
י ככלי ראשו; ממש שיע מה ש, .בלים שמעייה י ז ע-ר , א י ע ת ו 0 

ו זח מזה ואם נמצא קערה חולבת כין כלי בשר ע ל ב , ם ה י 1  ״
ן איי5בא ר.רי ישנן כאן כמה ספיקות אם הודחו עמהן או לאו  א

לין לקולא ולאהיישינן שמא הורהו ביחד באופן שנאמרים ו  ^ז
 ד&וקםינן לכלים אהזקת כשרותן •

 ך אס נתנו אפר במים חמין שביורה קודם שהניחו בתוכה
 הקרירות אף על פי שהשומן דבוק בהם מותר שעל ירי

 האפר ניט לפגם :
 ף, מותר להניח כלי שיש בו חלב אצל כלי שיש בו כשר
 בתיך תיבה אחת ולא היישינן שמא יפול מזה לזה ולא
 ידע ויבא לאוכלם כך שטפני שהכשר והחלב ר.ם ממש בעין
 והכל יירעין שאיסרין זה את זה םיזהר זהירי ביה אינשי וכן
 כותי-להניח כלי שיש כוחלכ אצל כלי שישבו חומץ ספני
 שאף אס יפיל מן החלב מעט לתוך החומץ יתערב יפת ויתבטל
 קודם שיתן מן החומץ לתוך בשר ויש מחמ*רין.לכההלה וטיב
 ליזהר אכל אסור להניח כלי שיש כו חלב או כותח אצל כלי
 שיש כו מלח אם שני הכלים מגולים ספני שאין נזהרים בו
 מליפול מזה לזה כיון שאין איסרים זה את זה ויש לחוש שמא
 יפול חתיכת כוחה או חלב כעין תוך המלח ולאו ארעתי' ומתוך
 שהמלח עב לא יחעבי ולא יתכטל יפה ואחר כך •בא וימלח
 כשר כמלח זה או יחננו לתוך תבשיל של בשר מיהו גם בזה
 אם עכר ונתן סותר ולא חיישינן שמא נפל מ ן המתח אל
 המלח ׳ מלח הנתון כקערה של כשר פותר ליהגו בחלב אן



 ^ לבוש קסדת זהב הלבות תערובות ־׳4 לה
 לישראל והוא מיז כשאינו מינו שנוכל לעמיר על־' עצמו
 יטעמנו כהן אם אין כו טעם הרימה מוהר כיון שנתבטל
 טעם תרומה שבו׳ הכי אם העירוב הוא דבי• אסור כנין חלפ
 שנתערבה בכשריטעמנו קפיליא נוי אם אומר שאין כי טעם
tnjD הלב מותר וכן אס אומר שיש בו טעם אלא שהוא טעם 
 מוהר והוא שלא יהא סיפו להשביח mm שלא ידע הגוי
 שסומכין עליו אלא שהוא מסיח בן לפי הומו שאם ירע הגוי
 שסומבין עליו אסור דשסא מונחו להכשיל בו את הישיאל
 ואעיפ שסיפו לעמוד עליו וסילהא דעביר לגלויי הוא ח־ששין
 דלא מירחת הגוי שיכול לומר הגוי לאי טעמת־ו כדיא בסתם
 נוי אכל גוי אומן אפיי יורע ע-סומכין עליו נאמן שאינו מפכיד
 חזקתו ׳ הגי אס אין כאן גוי או שהוא מין במינו שאי איפשי*
 לעמוד עליו בטעימו כגון חלב בשומן אז אס ההיתר הוא ס'
 בנגד האיסור שנתערבו בו מותר שודאי לא מי גש כי טעם
 האיסוישכל חאיסורין בתור בטלים טעמם כסי כמו שיתבאר
 טעמא בסמוי ועכשיו אין נוהגין לסמוך אטעימה כהן וגוי רק
 משערין ככל איסורים בסי בין בסין במינו בין במין כשאינו
 מינו והא דאמרינן כשיש בה ם' דשרי היינו בסחכא דכיסלמא
 אסרינן שאין אנו סרגישין כו טעם האיסור כשיש בו ששים
 דהכי קים לן ברוב סיני מאכל שאינן מתנין טעם ייתר מזה
 ואסמבור, אקרא שיתבאר כעיר, אכל אם טעמו ומיגיש בת
 טעם מן האיסור אפילו יש כה מאה כהיחי או יותר אסור עד
 שיתבטל טעמו דכל זמן שנותן טעם לא בטיל ואין חילוק
 בין אם נתערב האיסור בהיתר מין במינו כגון חלב לתוך
 שומן בין מין כשאינו מינו כגון חלב תיך גי־יסיז בכולן
 משערינן בסי ומיהו ה״מ מדרבנן ש־־יא חלקי חכמים בשיעורי'
 כדי שלא יבאו לטעו׳ וגזרו במינו מכני שאיני מינו כר־ להשוו'
 הסרות שיהו כל האיסור'־ ן שרן כששי׳ כדי שלא יבאו לטעות
 אבל מן התורה יש כהן חילוק והוא זה רמ: במינו מן התירה
 כטל ברוב וילפינן לה כיון שאםלה ההורה בניי מקים שאנו
 מסופקים בדין מד, לעשות שנלך אהר הרוב דיתיב :•;הרי
 רבים להטות אמריי דהה נםיכאיסורין כמקום שעין ימליץ
 לעמיר על טעמו ואין טעם האיסור מרגש באכילתו בסיורו
 התורה ברוב אבל מין כשאינו מינו אינו בטי־ ברוב מן התירה
 דהאאגמרינן הלכה למשה מסיני ראפימ אם יש כדה בכדי
 אכילת פרס דלוקין עליו ר ל שאם יש מז האיסו' כדת בתבשיל
 שיש כו שיעור אכילת פיס שהוא ד' בצי'האוכל אותו תכשיל
 עם האיסור לוקה עליו אעיפ שאין הכזית איסיר נאכל בבת
 אחת כיון דאינו שוהה באכילתו משהתחיל לאוכלו עד שגברו
 אלא כרי אכילת פרס מצטרפ' אכילתו ולוקה וזהו נקרא טעמו
 וממשו של איסור אעיפ שאין האיסור אלא כזית בכדי אכילת
 פיסשהוייוחר מבמהרובא ש״מ שאינו בטל בריב ואוקמינ;
 לה אשאינו מינו רהואיל וטעמו וממשו מרגש באכילתו והוא
 אינו משגיח בהתראה שמתרין בו לכך לוקין עליו אבל אם
 אין בו כזית ככדי אכילת פלס איןלוקין עליו רלא הוי ממשו
 של איסור אלא טעמו של איסור מקרי ואסיר כל זמן שנותץ
 טעס אפילו מן התורה כדאשכחן גבי נזיר שאסרה לו ההורה
 אפילו טעמו של יין ולא ממשו רכתיב וכל משרת ענבים לא
 ישתה משמע שהוא דבר השתי עם ענבים והיא מין כשאינו
 מינו כגון ענבים שרויין בסים ולא קבלו אלא טעמן לא ישתה
 המים ׳ מיהו השיעור של ס' אינו מפורש כתורה בפירוש אל*1
 שכך שיערוהו חכמים ראפילו איסור חריף כגון כצל וקפלים
 בכך הוא ג ט ולא יותר ואססבוה אקרא דזרוע בשלה המור©
 מאיל נזיר ששיערוהו חכמים שהיא אחר מסי ס? האיל והו $

- ח א  אסורה לזרים ואפיה סבשלין אותה עם שאר האיל ו
 מרימין את הזרוע ונותנה לכהן והאיל מוהר לבעלים אף ע׳׳פ
 שקבל טעם מן הזרוע ואזיל דהיינו טעמא משום דבל'האיל
 יש ס' כנגד הזרוע שם שאין סתם איסור נותן טעם אלא עד

7 ס׳ואעג * 2 * 

 כולה כאהד מה שאין צריך כן בגרירה אבל לא םגי להו
 בהרחה שמתוך ליחותם אי אפשר להדיה אותם כי אדרבה עיי
 הדחה תיה נסרך יותר אכל לפת מתוק הוא ואין טעם שומן
 ניכר כו הלכך אם חתך בו לפת אפיי גרירה אין צריך אלא
 בהרחה בעלמא סגי ולא עוד אלא אפילו צנון שחתך בו אחר
 הלפת שרי בהרחה כמו הלפת לפי שטעם הלפת םשונ'ומבטל
 טעם הכשר הנפלט מהסכין ודווקא לפת אבל אם התך בו
 לחם או ירק או פירי אחר אסור לחתוך בו אחרי כן צנון או
 פרי או ירק חריף שרוצה לאכול עם חלב ואפילו בלפתייא
 שאין להתיר לחתוך בו צנון אחר בך אלא פעם אחת אכל לא
 הרבה פעמים מפני שרטעם שבסכין חוזר וניער מחמת
 חריפות הצנון ומחליא ליה אם לא שיחתוך כו לפת בין כל

 חתיכות צנון לצנון :

 j ן שלא ללוש עיסה בחלב ובו ג' סעיפים :
 א חזיל אםייו ללוש העיסה עם חלכ שמא יבאו לאוכלה עם
 כשר ולאו ארעחיה וכן איפבא ואם לש כל העיסה אסורה
 אפי׳ לאוכלה לכדה ואם עשה בו סי׳ כגון שלא היה אלא דבר
 סועט עוגה קטנה שאוכלים אותה מהר ולא ישכחו שנילוש
 בחלב או בשוסנה או ששינה צורת הפת או סימן אחי שיהא
 ניכר שהוא משינה משאר הפת מותי שמתוך כך ישאל ומאיזה

 מין הוא כדי שלא יבאו לאוכלה עם מין האסור לו :
 ^ וכיוצא ני אין אופי? פת כתנור שטחוהו באליה אז
 בחמאה ואם אפאו כו דינה כעיסה שנילוש' באחד מהם
 והתנור שטחוהו באליה או בחמאה אסור לאפות כופת ער
 שיסיקנו מבפנים היטב עד שיתלבן ואפילו אס הוא ביטא
 שהסיקו מבחוץ אין לו היתר על ירי הסקתו מבחוץ אלא צריך
 שיסיקנו מבפנים עד שיתלבן ואפי׳ הוא של הרס דיו בהסק׳

 שאין חסין עליו כמו בקרירה •
 ! טוב ליזהר שלא לאפות פת או שלא לצלוח דנים בהניר
 אהד עם כשר או עם פשטייד ואס אפה או צלו אסור לאוכלן
 עם חלב מפני שרית הבשר נכנם כתוכו וקיל כזה ריח מילתא
 היא והי מ כתנור קטן אכל בחגור גדול המחזיק ייב עשלוניס
 ופיו פתוח הריח מתפשט כו וייצא לחוץ ואינו נכנם כל כך
 בפת או בדגים ומותר ואין חילוק כין תנורים שלהם שפיתם
 למעלה ובין תנורים שלנו שפיהם מן הצר שאפילו בתנורים
 שלנו ההבל מתפשט ויוצא לחוץ ומותר אם הוא גדול שמחזיק
 י*ב עשרונים של מצות ופיו פתוח ואם הצלי מכוסת וכן
 הפשטייד מוהר• אפילו בתנור צר ועיין לקמן סימן קיחמיט
 יזהר יפה שלא יזוב השלסן חיץ לפשטייד ויבלע כחניר ואפילו
 אס הפשטייר היא במחבת יש לחוש לזה ויש מקילים ומשימין
 ר״פשטיידכפי התיור כי משם אין הריח נכנס כל כך לפנים
 אותן להמיישאנו עושין לכבוד שבת ללחם משנה מותילאפות
 אותם עם פשט יד או צלי כתנור אחד משים דדבר מועט הוא
 ונאכל מהר ואין משהין אותה עד שישכחו ויבא לאוכלן עם
 חלב וגם כ ע זהירים בהן שלא לאוכלן עם גבינה משים

I שיודעים שדרך לאפות אותה עם צלי ועס פשטיידא 

 הלכות תערובת *4
 HS ד״ן איסור שנתערב בהיתר ואופן ביטולו

 לכו ט׳ סעיפים ••
 א כל דבר איסור שנתערב בהיתר ונותן בו טעם הריאיסר
 גם את ההיתר עך שיתבטל טעמו בתוכו וכיצד הוא
 הביטול נתנו כו חזילג' חילוקים האחר בטעסא כלומר אם
 נתערב היתר כהיתר כגין תרגמה בחולין שהיא אסורה



 לבוש עטרת זחב הלכות תערובת
 ולא ירעינן כמה בלע לפיכך משערינן בכולה(*א דלא אסרי'
 כאיסור בלוע שיעשה את ההיתר כלוע חתיכה דאיסורא ואפי'
 בישנה וביי אין צריך ס'אלא כנגד כזית לחוד והסברא
 הראשונה עיקר כמו שנתבאר לעיל גבי טיפת חלב שנפלה
 על הקדירה ויש שאינן מחלקין בין כף ישן לחדש רק כיז כלי
 הרס לשאר כלים ואומרים רבכלי הרם שאיא להפריד האיסור
 לי הגעלה אמרינן הכלי נעשה נכלה אבל לא כשאר כלים

J וטוב לחוש לחומרא ולל סימן ציב 
 ו אלג דלל הילמ שאין לוקין על שום איסור אלא כשהוא
 כזית מ מ לל דהצי שיעור אסור מן ההורה וטעמי נתבאר
 כלבוש החור בהלכות ייכ סי" תריב סעיף ה׳ עיש הילכך חצי
 כזית של איסור שנתערב להיתר צריך ס' חצאי זיתים של

 היתר לבטלו :
 ז ביצה שיש בה אפרות או טיפת דם ונתבשלה עם ביצות
 אחרות צריך ס׳א ביצים לבטלו אלג דבשאר איסורים
 הגי בס׳ שאני בצים שהאחת גדולה ואחת קטנה ושמא
 האיסור הוא גדולה ואם p אין באחרות ששים כנגדה אס אין
 כאן אלא ששים בצים לבן הוסיפו ביצה אחה להשוות המרות
 אבל אם גהערבה בתבשיל בטלה בס׳ כמו שאר איסורים ואם

 נתערבו ביבש יתבאר בסי׳ קי בעיה :
 ח בחל מתבטל בחמשיס והשעה כמו ץגתבאר בסימן צ'
 וכל שאר איסורים בין של הורה בין של דבריהם צריכי׳
 ס׳ חוץ מחמץ בפסה כמו שהוא מבואר בלבוש החור ויין נסך
 כאשר יהבאר לקמן בלה. זהוץ מטבל וערלה ותרומר, שאין

 לנו עתה עסק כהן כפני שאין נוהגין כינינו :
 ט כל סקום שיש ם׳ כנגד האיסור מבטלין אותו אפילו אין
 הם׳ כולו של היתר דהא סמ נתפשט האיסור בס׳ שעמן
ד ח י ם של ה י ת  ונתבטל טעמו כיצד כגון קדירה שיש כה ג״ט ז
| ? כ כ 1 ,  ונפלו כה כ׳ זתים בכת אחת אחד של דם ואתת של ח
 אחד מצטרף עם הניט של היתר לבטל חכירו דבל א' נתבטל
 טעמו כס שכנגדו שיש עכו בקדירה וכיש ב׳ זהים אחד של
 גבינה ואחד של בשר שכל אחד מבטל חבירו וכן שישי׳זתי©
 של היתר בקדירה אח׳ שנפל כהן כזית דם וכיט זתיס כקדירןן
 אחרת של היתר שנפל בהן כזית חלב ונתערבו אילועסאיל^
 בשוגג םותרין לםאן דלית ליה חתיכה נעשית נבילה אבל
 לדידן דק ל בכל איסורין חתיכה נעשית נבילה אפילו נתערבו
 בשוגג אסורין דהא ככר שניהם נעשו חתיכה דאיסור קודם
 שנתערבו אבל אס נפי בבת אהה פשיטירמוחרין כמו שאסינו
ם ש  וכל איסור שמבטלים בששים אם מכירו צריך להסירו ס
 אעיג דככר נתבטל טעמו כששים ולכן אם נפל חלב לחוף
כ ל ח  התבשיל ויש בו ששים צריך ליחן שם מים צונני' וטבע ה
 להקפיא ולצוף למעלה על הסי׳ ויסירנו משם דמאחר שאיפיש,
 להסירו הוי כאלו מכירו וצריך להסירו משם איסור שנתבטל
 בקדירה זהםירוהו משם ונפל לקדירה אחרת צריך לחזור
 ולבטלו כס׳ נגר כולו וכן לעולם אבל אם נפל לקרירהראשונ'
 ב׳ פעמים אין צריך רק ששים פעם אחת כנגדו ולל סי׳ ציד :
 והא לך קצת דברים איזה נקרא מין במינו שנאמ׳ כו שתלך כו
 לקולא ואיזה נקרא מין כשאינו מינו שנלך בו לחומראכללא
 נקיטכידך דלעולםבתרשםהאזלינןיכש אסחלוקין נם כן
 בטעשון הלכך ככד בתרנגול ב' מינים הם ובשר עיף ובש>•
 בהמה שני מינים הם חמר' חדתא בענבי שני מינים הם שאור
 ועיסה שני מינים הם / איל ושור ועז גי מינים הס וכן דגים
 ועופות שחלוקת בשמן שיי מינים הם אבל ביצים של עוף זה
 בביצים של עוף אחר מין במינו הם דכולן ביצה סתמא מיקרי
 הלב וכשר שני מינים הם שומן של הלב ושל הדקין חלה
 סיקרי / הלב פרה ורחל מין אחד וכן הדין בחלב שלהם שומן
 של צלעות והזה ואליה ועומן הירך בשר שמן הוא ובשר מיקרי
 ולא חלב ככש ואיל מין במינו הוא דאיל כן יומו איל מיקרי

 במו שנאמר ואילי צאנך

, או לי אינו  סיואלג שאינו מוכרח שאיפשר לומר שאפי' עד ך
 נותן טעם או לאידך גיסא איפש' ראלג שאינו אלא אחד מסי
 עדיין הוא נותן טעם והא דהתירתו התורה משום דמין כמינו
 כבר אמרנו דמן התורה בטל כרוב אעיג שאיפשד שנותן טעם
 אלא שאין אנו מרגישין מ*ס אסמכתא הוא לשאינו מיני לומר
 דיותר מסי סתסא אינו נ״ט רםםתברא לן לא היהה התורה

 מתירו האיל לזרים אס היה נותן טעם כל כך :
 ב וניס אם נתערב מין במינו ונשפך בעניין שאיןיכולין
 לעמוד עליו לשערו אם יש כו ס׳ אם נודע כבירור שהיה
 מתחלה רובו היתר מותר דספיקא דרבנן היא ותולין להקל
 ואם לא נורע כבירור שהיה מתהלה רובו היתר אסור דהוי
 ספ־קא דאורייתא ולחומרא ואם נתערב כשאינו מינו ונשפך
 עד שאין יבולין לעמוד עליו לשערואסור רספיקא דאורייתא
 לחומרא ואם נתערב במינו וכשאינו מינו ונשפך כעניין שאין
 יכולין לעמוד עליו לשערו ונודע בבירור שהיה במינו של
 היתר רובו רואין את שאינו מינו כאלו אינו והשאר מינו רבה

 עליו ומבטלו ן
 j והא דתלינן לקולא הימ כשנשפך שאין ההיתר והאיסור
 כולו לפנינו אבל אם ההיתר והאיסור כולו לפנינו בקדיר׳
̂א שאין אנו בקיאים לשערו 5פני שאין אנו יודעים כמה  אל
 טעם נפיק מינה ואפי׳ באיסור של דבריהם כגון כחל שאין
 איסורו אלא מדרבנן שנפל לקרירה אף עלפי שהוציאוהו
 והשליכוהו צריך ס׳ כנגד כולו רלא ירעינן כמה נפיק מיניה
 שאם אתה <*ומר הואיל והוא מדרבנן ניזל בו כתר אומדנא
 דידן ולבטלו באוסדנא כמה נפיק מיניה אם כן נתת דבריך
 לשיעורן שזה ישער ככה וזה ישער בכה ולא השווית הסחת
 ולא יהיו כלהאיסורין משוערין שוהבין בעלי ההוראה ורצו
 חכמים להשוות סדותיהם אבל כשנשפך שאינו כאה אלא

 אקראי בעלמא לא חששו לזר. :
 ד רילכך לא םכעיא כחתיכת איסור שנתערב בהיתר
ו כולו אלא אפילי ל ט ב ל  ונימוח מלו בתוכו שצריך 0
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 לפיכרהמישל בקרירות איסור שהיא ב״י או תוחב כף של
 איסור בהיתר וכי האי גוונאכבשר בחלב צריך ס׳ כנגד כל
 ,.,*ירה ובנגד כל מה שתחב מהכף שאין אנו יודעים כפה
לעו וכסה פלטו לתוך המאכל ליש של חרס או של עץ או 3 

 של םתכתודוקא שילעו לי חום האש שאז הבליעה הילכת
 בכל הכלי אכל לי חום המליחה אינו נבלע בכלי רק כדי
 קליפה ואין צריך לשער רק כדי קליפה ועיין לעיל סימן סט י
 ויש מחמירין בכף של מתכת להצריך ס' כנגד כולו אפילו
 לא הכניסו כולו משום רהס מקצהו הם כולו ופליט האיסור
 מכולו אלג דלא תחבו מלו וגוהגין כסברא ראשונה ועיין
 בסי׳ ציר והיאך משערין שיעור עובי הכלי ורופניו ממלאים
 כלי גדול מלא מים מלא על כל גדותיו ונותנין כתובו אותו
 כלי האסור בנחת ואז המים היוצאים הם שיעור רופני
 הקרירות וישער בהיתר כנגד אותם המים ומיהו אם
 בישל איסור כקדירת היתר לא אמרינן שגוף הקדירה גס כן
 תצטרף לבטל האיסור שהרי גם כן יש בו טעם היתד יכסו
 שאוסר בקרירות האיסור גיכ יסייע לבטל כקרירות היתר
 דלהחמיר אמרינן היי ולא להקל ולא משערינן אלא כמה

i שבחוכה 
 ה ואם ידוע כמה הוא האיסור כגון כף חדשה או ישנה
 ואינה כיי שניעור כה כזית חלב ואחיכ ביומו ניער בה
 קדירה של בשר אין צריך אלא ס' לבטל המית שבלע דבנלי
 לא אסדינן חתיכה נעשית נכלה אפילו אם נערו בו האיסור
 אבל כף ישנה וכיישניעי כה כמה פעמים אין יודעים כסה
 בלע ומשעיינן ככולה רכל מה שבלע נעשה חתיכה דנבילה
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 כדכ' יבש שנהער׳ ואין בו כדי לבטלו ואפילו איני אלא חומי
 ררכנז ואפי' אינומוסלף עליו לבטלו אלא שעשה כעשה כדי
 שיתבטל כלא תוספות היתר עליו אסור כיצד בגין חתיכת
 נבלה הראויה להתכבד שנפלה לתוך חתיכות שחוטות דקל
 מדרבנן אפי׳ באלף לא בטיל אעיג דמראירייהא כטיל כרובה
 וכן כריה שנתערב.כגון ניד הנשר. כתוך שאר גידיןועסר
 והתבן כולן.כרי לבטל חשיבותן ויתבטל ברוב ברכריכש
 כשאר איסוךין אם עשה כן במזיד אסור דקנסינן ליה אכל
 בשוגג מותר רלא קנסינן שונג אטו מזיר ובדבר יבש לא שייך
 לימר חתיכה נעשית נכלה שלא קבלה טעם זה מזה תלכך אם•
 נהרב' עליו כדי ביטול בשוגג או שנחתנו ונתבטל חשיבתו
 בשוגג סותר לנ״ע ריא דאפיר־ו כמקום דלא אכרינן חתיכה
 נעשית נכלה לא כהני ההיתר לבטל אא'כ ניתוסף קורנ*
 שנודע התערובות אבל אם נודע התערובית קידם לא מהני מה
 שייתוסף אחיכ ולפי זה היה צריך החכם הסודה לבטל איסור.
̂צהר שנודע ולא נהגו כן ׳ איסור,  לחקור אם ניהוסף ההיתר ל
 שנתבטל כגון שהיה ס׳כנגדוואחיכ נפל מעור איסיי זה.
 וניתוסף עד שכשנצרף הראשון עם השני לא יהיה ס׳ כנגדם.
 חוזר ונאסר דםצא מין את סיני וניער ליש מין במינו או סין,
 כשאינו מינו בין כלח כין כיבש ונילאפי׳ נודע בנתיי׳ ונתבטל
 אפי׳ חכי חוזי וניער ולא רמי לכף שנתחב ב׳ פעמים דאמיינן
 לעיל סי׳ צ ר שכיון שנודע כנתייס מותר שאני התם דט״מ
 חד נף הוא לבך מקילינן בי אבל הנא הא גיתיםף האיסור וניט

 איסור יותר במאכל זע ל סימן קיט :
 ז אס נבלע איסו׳ מועט לתוך כלי בשר אם דרכו של אותו
 כלי להשתמש נו היהרבשפע מותר להשהסיכו לכהחלה
 כיון שהאיסור מועט ואי אפשר לבא לירי נתינת טעם לפיכך
 א יסור משהו שנבלע בקדירה או בתיך קנקנים וכיוצא.בהן
 מוהר להשתמש בו לכתחלה ואפילו בכן יימי לפי שאיא-לכא
 לידי נתינת טעם אבל אם נבלע בכלי שוררו להשתס' לעתים

 ברבר מועט בקערה וכיוצא בה אסור להשתמש בהאפ־לו.
 בשפע היתר גזירה שמא ישתמש בה ברבי מועט כיון שדרכו.

ך וינא לירי נתינת טעם ועיין ס ימן קביכ :  מ

 ק בר ״ה אפילו באלף לא כטיל זבן ד׳ סעיפים;

 א כל איסורין שבתורה אין לוקין עליהם בפחות מנזיח כי;
 כן קכלנו הליס וכיון שאין לוקין עליהם אלא בכזית
 הקילו חכמים גיכ כביטולן שיהיו בטלין בס׳ אבל דבר שהיא
 בריר׳ כגון נמלה או עוף טמא וגירהנשה ואבר סן התי וביצה
 שיש מ אפרוח וכיוצא בהם רק ל רלוקין עליהם אפי'ב1חות
 מכזית שכיון שאמרה הורה עליהם לא האכלאוחם מסתמא
 בין גדול בין קטן קאמרי יאפי' משחו וכיון שהחמירו התורה
 עליהם לעניין מלקות אחשבינהו רבנן גיכ והחמירו בביטולן
 ואמרו עליהם שלא יהיו בטלין לעולם אס נתערבו אפילו
 באלףשכנגרן מיהולאאמיו כן אלא כבדיה שהא חשובה
 דהיינו בריר, שהיה בה חיות ושהיה אסורה משעה שנוצרה
 וגם בעור שסה עליה דהיינו כשהיא ^שלימה שקורין אותו
 סתם עוף טה* או גיר הנשר. וכהיג ועיקר גיר הנער,
 אינו אלא מה שעל הכף בלבד והוא כרוחב ד'אצבעות ואם
 זהו שלם סקרי כריה ואס יחלק אין שבי עליו כנין אילו
 שאסיט שאם יחלקו חתיכת הכריה כקיי ולא בריהכגון
 נמלה שנחלקה אין קורין לכל חלק ממנה נמלה סהם אלא
 חתיכת גמלה וכן עוף טמא וגיד הנשה והתיבה עוף טמא
 וחתיכת גיד הנשר. מיקרי וכן השאר לאפיקי חטה אחת
c ף על פי שהיא  של איסור כגון הטת כלאי הכים א
 כריה שלימה ונוצרה כך היי לא היה בה חיות זלאפורי
ף על פי שהיה כהן י«ל א ש כ ה ר . ו 4 י ק ל א ?  עון« מהיי W נ
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t צא3ך לא אכלתי הא כבשים אכל אלא איל בן יומא קרי איל 

 צט דין העצמות אם מצטרפין לאיסור או
 להיתר וכו ז׳ סעיפים :

 א בכל מה שאסר' ההורה לא אסרה אלא מידי דבר אכילה
 הוא רכתיכ לא תאכל כל נבלה וכתיב גבי מיגים
 הטמאים אה זה תאכלו ואת זה לא תאכלו אכל העצמית הן
 P נכלה הן סן משאר מיני הטמאות שאסרה קשי0 הם ולאו
 בני אכילה נינהו הילכך חתיכת איסור שיש בה כשר ועצמית
 ונפל לקדירה היהר עצמית האיסור לא מבעי' שאינז אוסיין
 להצריך ס׳בנגרן אלא אפילו הם מצטרפין עסההיתר לבטל
 את האיסור ראף עיג דקשים הס ואין בהם טעם לאכול מיס
 ראוים הם לבלוע וכיין שבולעים הרי בלעו גם הם מז האיסור
 כמו השאר שבקדירה ולבך מסייעין לבטל ואין צייך לומר
 שעצמות ההיתר מצטרפים עם התיתר לבטל אבל המות
 שבעצמות האיסור מצטרפין עםהאיסור• לפיכך הכא לבטל
 איסור שנפל לקדירה יצרף כל מה שבקדירה בין רוטב ובשר
 ורימה ועצמות ואפי'העצמות שלאיסויואם יש בין הכל ששים
 כנגד האיסור והסיח שבעצמותיו מותר אבל הקדירה עצמה
 «ין מצרגין לא עם ההיתר ולא עם האיסור כמו שנתבא׳ כסי׳

 הקודם ויתבאר טעמו בסמיך בעיה ;
 ב בריא שעצמות האיסור מצטיפין עם ההיתר כשנפלה
 החתיכה האסורה לקרירת ההיתר כשהיא חיה איל אם
 נתבשלה ואה כ נפלת לקרירה ההיתר עצמות שנה מצטרפים
 עס האיסור להצריך גס ס׳ כנגדן לוי שבלעו מישר הגבילה

 כשנתבשלה לברה ונעשין נבלה :
 4 בכר כתבתי בסייציב דקיל חתיכה נעשי׳ נבילה בכל
 האיסורים שבתורה אס אין בה ששים נגר האיסור,

 שנבלע בה :
 ד וכשמשעיינן משערין ההיתר והאיכיר כמו שבא לונינו
 ואף 8V שהיה כהיתר יותר מתחיית ונתמעט בבישולו
 מב־יע כקדירה אנו נאשי־ גם האיסור היה יותר ינתמע׳ וגבלע
 בקדרה ואפי׳ א תל האיסור לא נהמעט מים לא גרע מבאלו
 נפל האיסור עכשיו לתוכה רבעינן ס׳ כנגדו נסה שהוא עכשיו
 כקדרה כעין ה^כך איןמשערין אלא כמו שבאים לפגיט ואין
 ג. טעייין מה שנבלע בקדירה.-וכיו; דקיל בכל איסורין חתיכת
 נעשית נכלה הלכך כשהחכ' בא להתיר ולשער שום אישור
 עכל לפניו צריך לחקור אם נהגו מים בקרירה אחר שנפל
 כ דנו האיסור שאם נתנו לתוכו מים אחר שנפל האיסו׳ לתוכו
 ולא היה ס׳ בקרירה כנגד האיסור קודם שניתוספו המים הרי
 ככר נעשה הכל חתיכה דאיםורא וצריך שיהו במים שעה-ספו
 לכד ס׳ כנגד כל מה שהיה בקרירה קיום לכן ואס אין בהם •י

 כנגר כל מר. שהיה בתוכו הכל אסור ;
 ה ואם יש בהן ם׳ במים שגיתוםפו נסי לא אמ״ן רבותיי אלא

 שניתוסיו בשיגג אבל במזיד אסור דק ל אין בבטלין .
 איסור לכהחלה ואם בטלו בשיגג מותר במזיד אסור דקגסינן
 ליה והם למבטל עצמו אם הוא שלו דקנסינןליה וכן למי
 שנהכטל בשבילו אסו׳כרי שלא יהנה מאיסור הנעש' בשבילו
 אכל לשאר כל ארם מוהר a מ לא ימכרנו לישראל אחר דהוה
 ליה כאלו נהנה ממה שנתבטל בשכילו אלא יתנו לו בחנם •
 י ואפילו כאיסור דרכנן ק״ל שאסור לבטלו לכתחלה אעיג
 רגכי עצים שנשרו מן הדקל בתוך התנור בייט מותר

 להרכיח עליהם עצים מוכנים להתירו שאני התם דמקלי קלי .
 איסורא כלומר שאין אנו נהנין מאותן העצים עד לאחר
 שנשרף האיסור דהיינו שאופין אחר כך בתנור כמו שנתבאר

 בהלכית ייט כלכו׳ ההוד הלכך הקילו בו ולא כשאר איסורים י
 ובית י?" י *V •כמליז איסור לכתחלה כ;ל רכר קל הכי אפי׳



 לבוש עטרת זהב חלמו! תערובת
 מחמת עצמה אלא מהמת דם הבלוע בה ואלג דחתיכיז בשר
 בלועה בחלב השכינן לה כגוף האיסור ואינה בטלה שאני
 בשר בחלב שבל אחד בפגי עצמו מותר ובהיכורם נאסרו הר
 כמו גוף האיסור של נכלה וכל חתיכה שלא נא*יה רק כדי
 קליפה בטלה שהרי הקליפה אינה ראויה להתככ ד וכהתיכה
 שהיא גיף האיסור נמי לא אמרן שאינה בטילה סתמה שהיא
 ראויה להתכבד אלא כשהוא מבושלת וםיכנות להתכבד סיר
 לפני האורחים אבל אס היא מחוסרת מעשת בנון שעודנה
 היה שאינה ראויה להתכבד כך לפני האורחים בטלה היא
 כרוב ואפילו אס יכשלוה אחר כך אינה חוזרת וניעור לחזור

 לאיסורא :
 X וכל שכן תרנגולת נבילה שהיא בנוצתה שנתערבה
 בשתים אחרות שהיא בטלה שאינה ראויה לההככד כך
 כמות שהיא ושוב אינח חוזרת וניעורה אלא רווקיכשנהערבה
 כשהיא ממשלת או צלויה הוא דאינה בטילה כשהיא שליסח
 ודווקא תרנגולת או עוף אחר שהיא חשיבה ראויה להתכבד
 שכן דרך הוא לכבד את האורח בעוף שלם אבל כבש שים
 וכן חתיכה גדולה יותר מדאי שאין דרך ליה? לפני האויח־
 כבש שלם או חתיכה גדולה יותר מדאי אינה חשיבה ראויה
 להתכבד ובטיל ויש חולקים בכל זה ואוסרים וכי בשביל
 שרויה לחלק לחתיכות השומה גרוע. טפי אדרבה כל שכן
 דחשיכ טפי וכן חתיכה חיה או תרנגולת בנוצתה כיון דראויה
 לתקנה להתכבד בה לא בטילה חשיבתה וכן נוהגין כחתיכה
 חיה אכל כתרנגולת בנוצתה שסחוסר מעשה גדולנוהגין
 שהיא בטלה וכן רגלים או ראש שלא נחיכו משערן אכל אם
 נחרכו חשיכי ראויה להחככד אפילו לא גסלחו עדיין ואפילו
 כבש שלם אינו בטל מיהו רגלים של עופות וכן דגלי כרסה
 רקה כםרי;ות אילו לא חשיכי כלל ובטלים חוץ מרגלי אותות
ק ׳ ע ש של עוגית לא ח א  שםהכברין כהן ואינן בטלים ר

 יבטל :
 ן• שומן הכנתא אינו ראוי להתכבד לפני אורודס דל*
ל אוויזא  עבידי אינשי דאנלי שומן בעיניה אבל העור ^
 מיקרי ראויה להתכבד שדרך לאוכלה בכישול וכצלי ואי0-

 כטלה :
 ה וקורקבן וכן שאר בני מעיים אינם ראוים להתכבד
 דאוכליהןלאו בני אינשי וני־אה לי שאותה הכבדים
 מן האותות המפוטמות שאובסיןאותם בידים עד שנהפכה
 הכבד שבתוכה להיות לבנה מחמת רוב שמנונית יאויימ
 להתכבד הם שהרי עינינו רואות שמתככדים כה שדי©
 ויועצי ארץ ואם היא נבילה ונתערכות באחרות אינה בטילה

 ניל :
 ( ככר אמרנו רהא דבריה וחתיכה הראויה להתכבד
 לא בטלי חקא בעודם שלמים אבל אם נחתכו ^
 נתרסקו עד שנאבדה צורתן ושמם בטלו דתו לא חשיכי ואין
 חילוק בין נתערבו במינם או שלא במינם והברי' אם נחתך
 קצת מגיפו ושרדתו וכיש ראשו אפילו רובו שלם בטלה
 חשיבתו ואפילו גתערבו בעידן שלמים ואחר כך נתרסקו אז
 נחתכו ואפילו לאחר שנודע ומעריכות םתכטלין והוא
 שנתרסקו שלא כמתכוין לבטל האיסור אכל נהנווין לכך
 אסור למי״םק עצמו אם הוא מלו או לסי שנתרסקו בשבילו

 דקנסינן ליה אבל לאחרים מיתרים :
 \ ומיהו אלפ שנהתכה חתיכה אחת מן התערובתאץ חולין
 לומד האיסור נחתך ומתבטל ויהיו כולו מותרת אלא
 אותה שנחתכה לכר היא מותרה ממ נ אם היא של האיסור אן*
 כולן סותרת ואם אינה של איסור כיש שהיא מותר׳אכלהשאר
 נשארו בספקן ואסורות ואפילו נחתכו הבז אין תוליןלו$ר
 האיסויהוא תוך הרוב שנחתכו כי אדרבתאנו אומדים חרוב
 שהיה כאן שהוא ההיתר הוא שנחתך והמיעוט שהוא האיסור

 הוא

 חיות הרי לא נוצרו כך באי^ורין ולאפוקי חלב שאלפ שנוצר
 כך באיסורו והיה בו חיות ?מים אם יהלק עדיין שמו עליו
 דחתיבת חלבסתמא חלב ^יי>כ־י כל החלב ועור שאין
i שהיא מקיכצת כאחד g n y החלב נוצר כסקום אהר ואינו 
 הלכך אפילו כולן שלמים כיחר לא סיקרי בריהוכטלין כסי :
 ג אבל בדיה אפילו באלף אינן בטלה הלכך אם נתבשל
 הבדיד, עם ההית' אם אינו מכירו ה% אסור אפי׳׳ הן אלף
 אכל הרוטב תלוי בנתינ׳ טעם שאם יש בהיתר ס׳ כנגד הברי'
 הרוטב סותר שאלפ שעיקרו אינו בטל טעמו בטל ואם מכירו
 זורקו והאחרים והרוטב תלויין בנתינת טעם שאם יש בכל
 ההיתר ם'כנגד הבדיה סוהרים ואס לאואסורין חוץ מגיד
 הגשה שאין טעמו אוסר דקל אין כגידיןבניט אכל שומנו
 אוסר מדרבנן וצריך ם' כנגדו להתיר הרוטב הילכך ירך
 שנתבשל עם גירו אם מכירו זורקו וכל השאר מוהר אס יש כו
 ששים כננד שומט ואם אינו מכירו כל החתיכות אסורות ואם
 יש כקדירה ס׳ כנגר שומנו אז הרוטב מותי והשאר אסור ואם
 לאו הבל אסור ובדיה שנחתכה או ניסיחה תוך המאכל עד
 שאינו מכירו דינה כשאר איסורין לכטל בסיואפי' גירהנשר,
 שנימוח ונחתך צריך ם כנגדו שאלפ שהיא כעין ואין בו טעם
 התורה אסרתוהילבך לאפלוגבו רכנןוצייך ס׳ כנגדו כמו

 כשאר איסורים שנותנין טעם .״
 X קדרה של סרק שנפל שם כריה ינאביה הכל אסור שהרי
 לא נימוח אלא שנאבד בתוכה יעדיין כריה שלימה היא
 ואיני כטלה ואם נתנו המרק בכף או בקעיה וראו שאינה שם
 כלל הכל סותר שודאי ניסיח ובטלה בס׳ אם היא סן הבריות
 שניט לשבח אבל אם היא סן הבריות המאוסים אפיים' אינה
 צריכה שניט לפגם מוהר כסו שיתבאר לקםן סי' לד כלה •

 ד ירקות שנתבשלו ואחיכ נמצאו שם ג׳ תולעים הירקות
 אסורים שכיון שישנן שם ג׳ תולעים הרי הוחזקו ירקות
 אילו שהם מתולעים וכיון שהוחזקו בכך צריכין בדיקה וכל
 שהם מבושלים אי איפשר לבדקם אבל סי השלקות מותרים
׳ ואיפשר לסננן וכן הכשר שבתוך הקדייה * ם ז י ר ע כ י  ל>» ש
 איפשר לרחוץ אותו ולבדקו ומותר ׳ ונ״ל דווקא ירקות אבל
 ^ארפירות ואפילו כסיהן ופטריות איפשר לבודקן ואפי אחר

 שנתכשלז וםותרין כבדיקה :

 דין התינה הראויה להתכבד ובו ש'
 קא סעיפיפ:

 א חתיכה הראויה להתכבד בו לפני האורחי'הואיל ודבר
 השוב הוא עשאהו תזיל כסובריה שאפילו כאלף אינה
 גטלה ויגילו היא אסורה בהנאה כגון חתיכת בשר הבלוע
 גחלב ואינה ראויה להתכבד עמה עכשיו מכל מקום כיון שאם
 תתבטל תחיה מותרת ותהא ראויה לרהכבד חשבינן להג״כ
 עכשיו רארה להתכבד ואינה בטלה ואפילו הוא דבר שאין
 איסורו רק מדרבנן איצה בטלה ואס הוא ספק אם הוא ראויה
 להתכבד אם לא אזלינן לקולא אפילו היא איסורא דאורייתא
 דהא ולא כטיל אינו אלא מדרבנן וספיק' דרבנן לקולא ודווקא
 החתיכה עצמה אינה בטלה אכל םעסא מיהא כטל כסי כסו

 שנתבאר לעיל כדין כריה :
 3 והא דחהיכה נחשב כמו בדיה ואינח בטלה דווקא
 בחתיכה שאיסורה מחמת עצמה כמו נבלה ובשר בהלכ
 אכל אס נאסרה מחמת שקבלה טעם מאיסור אחר ולא היה
 בה ס' לכטלו אף על גב דקיל שמלת נעשית חהיבה רנםילה
 להצריך ס׳ כנגד כולה לעניין חתיכה הראוייה להתכבד לא
 חשכינן לה כולה כבדיה כיון שהאיסור שבה אין כו בפני
 עצמו כדי להתכבד לפני אורחי© ואפילו היא רארה להתכבד
 גטלה גס/חתיכה שלא נמלחה ונתבשלה בטלה שאין א סור׳



 חלמת תעדרבומ פר
ם ובו ז' סעיפים ! ; פ  ק3 דין נותן טעם ל

 א כל דבר שטעמו פגום אמו אוסר תערוכתו דבתיבלא
 תאכלו כל נבילה אר אשיבשעריךתתננו ואכלה נכלה
 הראוייה לגר לאכילה קרויה נבלה ושאינה ראויי' לגר לאכיל*
̂ואפי׳ אין טעמו פגום מחמת עצמו שבפני  אינה קרוייה נבילר
 עצמו הוא מוטעם ומשובח אלא שפוגם תערוכתו כגיז חימץ
 יין של איסור שגפל לתוך גריסין שהחומץ עצמו הואטיכ
 אלא שפוגם הגריסין מוהר מיהו רבריס החשובים כבריה או
 ביוצא בואם אינן פגומין בעצמן אלפ שפוגמיםהתבשיל

 אינן בטלים אפילו באלף ן
 ב ופגם זה אין צריך שיפגים לגמרי עד שיהא קץ לאוכלו
 אלא אפיי פוג׳ קצת אינו אוסר תערוכתו ואלג רמגכילה
 גמרינן לה ובנבילה כה״ג אלפ שנפגמה קצת אסרינן לה עד
 שהפגם לגמרי מאכילת הגדרתם היינו טעמי מפני שנאכלת
 כפני עצמה ולפיכך אסורה ער שתפגם לגמרי מהאפילה
 רעדיין ראויה לגי היא שנהנה הגר באכילתה אף על פי
 שנפגמה קצת אכל איסור תערובת שהולכין בו אחי הנאת
 נתינת טעם כל שטעמו פוגם התבשיל קצת אינו נקרא
 נותן טעם דאדרכה פוגם הוא ומצטער זה באכילתו כמו
 הגר בנבלה שנפגמה לגמרי שההורה התייהד. מיהו היינו
 רוקא שפוגם יותר כקילקול טעסו מסה שמשביח כגודל מדתו
 אכל אס השכיח גורי מדתו יותר מסח שפיגםק־לקיל טעמו
 אסור עד שיפסול לגמרי מאכילת אדם נמו בנכילח עצמה
 בר א דנותן טעם לפגם מותר כשפוגס מהחלתו וער סופו
 אבל השביח ולבסוף פוגם או פוגם ולבסוף השביח כגון חומץ
 בגריסין דרותחין פוגמו וצוננין משכיחים אסורים ולא שני*
 אם נפל לשם נשה' רותחין והניחי לצננם ליש נפל לתוכו
 צוננים והרתיח' אסור־ם ואינן סותרין אא כ נפלו לתוכו

 רותחין ואוכלה בעורה רותחין וכל כיוצא כזה :
 4 ואפי' אין בו כח באיסור לבדו לפגום אלא על ירי דיא
 עססייעו כגון שנפל איסור לקדירה שיש כו סלח
 ותבלין מרובין ואלמלא המלח והתבלין שכה לאהיהכח
 באיסור לפגום אפ ה 0ותד.י״א כשהאיסור ניט לפנס אלפ
 שהמאכל הוא מותר מ e הקדירה אסורה לעניין זה שאם
 בשלו אהר כך תוך מעת לעת הבשיל שהאיסור הראשון נותן
 בו טעם לשבח נאסר התבשיל השני אם לא היה בו ס, כנגד
 האיסור הראשון אבל אם ניערו רהבשיל הראשון בכף של
 איסור וחחבי אחר כך הכף לתבשיל שני שהוא גם כן פוגם
 לא נאסר הקרירה השני דהוה ליה הרבה נ״ט בר ניט ואינן
 אוסריז וכן כדבר שאין כו טעם כלל בגון היורה שםהיכין
 גו הרכש אף על פי שיש שם רגלי הדבורים לא נאסר לא

 הרכש ולא היורה וכל כיחוא כזה :
 ך שמן ודבש של גוים אלפ שהן מבושלים בכלים של
 גויס ואפילו בגי יומן סוהרים מפגי שטעם השמנונית
 והכשר שבכלי ואפי׳ היה כעין פוגם את השמן ומסריהו וכן
 לדבש אלג שמעשים בכל יום שםכשלין כשר ברכש והוא
 משביחו אין הדבש גורם השבח אלא רהבלין ושאר דברים
 שבקדירה אבל בשר עם דבש לבדו פוגש ׳ חלכ וכשר נבלה
 שנפלו ליין פיגמין אותו ומוהר לא התירו אלא דבר שנותן
 טעם לפגם אבל דבר שאינו נותן טעם לא לפגם ולא לשבח
 איסי כמו ניט לשבה שאין האוכלו מצטער באכילתו אלפ
 שאינו נהנה והוי רומיאדנבלע שנפגמה קצת שאסורה :
 ה כל קדירה שאינה בת יומא למדו חזיל מכלים שכשלו
 בה קרשים שהטעם הכלור, בתוכה נפגם וכשיוצא מסג
 לי בישול גיט לתוך המאכל שבתוכה חשיבה טעם לפגם
 ואינה אוסרת ומקריא כת ממאכלה עלאשההה מלץ
 שלם שהוא כיד עעות לאחר שנתבשל כה האיסור וכיון שעכ'

 עליה

י לכוש ?קידת זהב • 
 הוא שנשאר שלם הלכך כל הנחתמת מותר ממינ והשליסות

 אסורה :
 ח קורקבן של תרנגולת שנמצא נקוב והוסר מן התרנגולת
 ונתערבה אותה התרנגולת בכשרות מרסין שומן של
 הקורקבן לשומן של תרנגולת במקום חיבור הקורקבן ואם

 דומין לגמרי סומכין עליו להתיר את האחרות ג
 0 וכן ראש ככש שנמצא טריפ׳ולא נודע מאיזה ככש הוא
 והקיפו הראש לצואת שלאחד מהככשייונםצאו החתיכו'

J דומות ומכוונות יפה יש לסמוך עליו להתיר האחרות 

 p3 דן דבר שיס לו מתירין ובו ד' :סעיפים
 א בדבר שיש לו מתירין החמירו כו חז*ל ג כ יאמיר שאינו
 בטל אפי, כאלף שביון שיש לו סתירין סר, לגו ילכיטולו
 נמתין עד שיבא הסתיר מילכן ביצה שנולדה בייט שהיא
 אסורה בו ביום ולמתרתו מותרת כמו שנתבאר בהלכות ייט
 אם נתערבה באחרות כין שלימה בין טרופה אינה בטלה
 אפי׳ באלף ואפי׳ בס2יקא החסירו מטעם דלעיל כגון ספק
 אם נולד בייט אם לא ונתערבה באחרות אסורה והימ כמינה
 אכל כשאינה מינה בטל כסי אס נתערב בשוגג אכל אס
 נתערב במזיד אסור י ועיין בלבוש החור סיםן הקי״ג ׳ ואם
 המאכל יתקלקל אם ישהנה לא חשיכ רכר שיש לו סתירין
 ואפי׳ במינו כטל בם' וכל דבר שצריך זה לזה כגון מים וסל׳
 בעיסה חשיב מין במימ לעניין זה ואס אחד מהם אסיר רש
 לו מתיהן ונתערב כחבית שהוא היתר אפי' נתערב אחר כך

 כאלף לא בטלי :
 כ ולא נקרא דבר שיש לו מהיין אלא כדבר שהמתיר
 עתיר לבא ממיל׳ עכיפ כמו ביצה שנולד כייט שכמיצאי
 ייט מותרת סמילא עכיפ כמו שאמרנו וכן אם המתיר כידו
 בלא טורח והפסד כטבל שנתערב כפירות מעושרים ויש
 בידו עוד טבלי'אחרים שיכול תא להפריש על הטבל
 שנתערב סן הטבל שלפניו שעדיין עתיד לקניה וכיוצא כזה
 אבל דבר שאינו בידו לתקנו בלי טורח והוצאת או איני ודאי
 שיכא המתיר אינו בדין רכר שיש לו מתירין לפיכך ביצה של
 •פקםדיפה שנתערבה באחרות אלפ שאיפשר שתטעון
 עודי התרנגולת או שחחיהייב חדש ויותרו כולם שיהכרר
 למפרע שאינה טריפה אין זה בדין דבר שיש לו מתירין לפי
 שאין המתיר בפנינו ודאי ואינו נירו והרי הוא כשאר איסורין
 וכן כלי שנאסר מבלועת איסור ונתערב באחרים ואינו ניכר
 בטל כרוב ואינו ככלל רש לס לאסו׳כולם על ירו עד שיגעיל׳
 כולם ואלפ שבידו הוא להגעילו ולהחזירו להכשירו כיון
 שצריך לטרוח ולפזר ולהוציא מעותיו במחיריו ואין הסתיר

 בא ממילא לא חשיב שיש לו מתירין עיין סי׳קכיכ :
 4 והא דרבר שיש לו מתירין אינו בטל היינו דווקא אם
 האיסור כעין או שיש עדיין ממשות האיסור בתערוכת
 אכל טעמו בטל וכן אם אין איסורו מחמה עצמו כטיל ולכן
 התיכה שלא גמלחה תוך ג׳ ישים אע פ שיש אומרים דמיקרי
 דבר שיש לו מתירין הואיל ומותרת לצלי אפיה כטלה שאין
 איסורו מחמת עצמו אלא מחמת דם הבלוע כו בל איסור שלא
 היה ניכר קורם שנתערב כטל אלפ שהוא דכר שיש לו
 מתירין מי שנדר מדבר אחד ונתערב אחד כך לריריהסקרי
ש לי מתירין דהא איפשר לו לשאול על נדרו ־ דבר י 5 " י כ  י

 שיש לו היתר וחוזי ונאש' בגון המץ בפסח לא מקרי דבר שיש
 לימחיייז יימ חולקין כזה * ולא סיקרי דבר שיש לו מתירין
כ יזיייי לטי שנאסר אכל דבר שנעאר לאחד אסוי לעולם

י
א ג  ו

 אע ג שהיא מותר לאחרים כגון המבשל בשבת אלג שמותר
 לאודים לאחד השכת לא מיקרי דבר שיש לו טתירין וכטל א

 מ׳כשאראיסורין ;



 לבוש מסרת זהב הלבות תערובת
 א8 לא שתה כתובי מעיל ©ותר דצינז לא פליט ולא בלע
 אבל אם היה רותח או אפיי צונן ושהה בתוכו כלל אסור
 ישתייתה מלל הוי כבוש וכבוש הלא כמבושל הילכך בין
 להסירו שלם בין שנחתך לחתיכות דקות ויבול לסננו
 במסננת של בגד שנקביו דקים כענין שלא ישאל בהינו כלום
 בין שניסוח בתיכו לגמרי ונעשה כולו כשקד. ולא נשתייר
 סמנו שוס ממשות א9י' בכערשה הרי הוא כשאר איסירין
 שניחר לי שיהא בהיתר ס׳כלגדו ואס נהחתך לחתיכות יקית
 והוא בעניין שאינו יכול לםוננו כגון שני ערב השכר או
 החימץ כמאכל עב הכל אסור ואין שם ביטל דהיישינן ש0א
 יפגע במטשו של איסיר ולא ירגיש וכבר אמרנו ר3משו בעין

 אסגר בכל שהו מן ההורה :
 ; עכברי כשומן יש מחסירין ואומרים שניט לשבח וייפילו
 אם הוא בא נקרש, קשה לפנינו אם שפ?ו «ירי יום יום
 שיסן בקדירה ויש ספק שמא העכבר היחד, שם כשיעידו עלץ
 שומן מרח הכל אהוד אפילו יש ס׳ בשוסן נגר כל העכבר
 חיישינן שסא היה ה שס כשעדיין לא היה שם ס' ונעשה
 השומן חתיכת רנבילה ואחי כך נתנו לתוכו יותר ונאסר הכל
 ואס לא עירו עליו מידי יום יום או עירן עליו וידוע שלא היה
 קסהעיגר כשעידו עליו והשומן כא לפנינו כשהיא קשה
 ונקיש וכן נמצא העכבר עליו סגי בנטילת כקו/לא 9הזקינן
 איסור שמא היה השוכן רך כענפל עם וכבוש הרי במבושיי
 דסותר סכחכפק ספקאספק נפל שם כשהיה רךכפק
 כשהיה קשה יאהיל כשהיד. רך נפל שמא נתקשה קודמ
 שיעור כבישה . ואם השומן הוא םאוס לאכול אסור להדליקו
 נם כן בכית הכנסת משום הקריבהו נא לנחתך י ובמקום

ד גדול יש לסמיך אדכרי הסיקלין ; «  ה

ד הע* י מ  קה p איסור שנפל לתוך היתר ו

 א כל הדי? שנוהג כאיסור שנתערב בהיתר על ידי בישול
 הה שבך דינו אפיי לא נתבשל בתוכו מ0ש אלא נכגיש
 בחובו ברברלחיוםשלס כלל אפיי צינן אסור רבככושיו©
מ ל  שלם קים א מהוא השוב כמבושל אבל פרות סיום ש
ת  ביון שהוא צינן סגי בהדחה כד א בכבוש שנשרה ברבי ל

 שאינו הריף כגון בחלב או בשטן או ביין או שאד רכיייילחיס י
 אכל כבוש בציר ובחומץ שהם חריפים הוי שיעורו כאלי נחג,

 על האש להרתיח ויתחיל לבשל באס שהה שם בכדי שיעוד ־
 זה נאסר כל מה שבתוך הציר והחומץ ובפחות משיעור זה לא ׳

 אקח אלא כדי קליפה׳ וללס מן לבדין כשר שנפל
 ׳ לתוך ציר ן

מ  ב ובמבושל נמי לא אמרן דדוקא שנתבשל בו אצל הא
ד ־  כדרך שמבשלין כל מאכל אלא כל שעדיין הוא הס ע

 שהיד סולדת בו והוא ככרי שכריסו של תינוק נכוה מ5כי
 אוסיכמוכמכושלמםשאףעל פישכבר נסתלק מן האוד
מ א  בריא בכלי ראשון שמתוך שהוא עצמו עמד אצל ה
 דופנותיו חמין וחומו הזק בתוכו ומבשל בל זמן שהיד סולדת
 בו אבל כלי שני אף על גכ ריד סולדת בו מוהר שכיון שאין
 דופנוהיו חמין חוסו חלוש והולך ומהקרר ואינו מבשל וייא
 דגם כלי שני אף על גב שאינו מכשל מימ מבליע ומפליא
 ואוסר כבדי קליפה וראוי לחוש לדבריהם לכחהלהאכל
 ריעבר בהדחה קגי ועילסי' סיה וציכ וציה נתבארו דיני כלי

 שני ועירוי ז
 X לל בכל האי0ורי׳ דתהאה גבר הילכך איסור חם שנפל
 לתוך היתר הם בכלי ראשון או אפילו איסור צונן לתוף
 היתר חם הבל אסור דתתאה גבר על העלית ומחמסז עף
 שמפליט את העליון ובולעו ואין צריך לומר דהיתר צונן להיך

 איסור חם שאין צריך לעשות פעולת וליווה שהתחתון גובל ׳
 וגול?

 עליה מלל אחר שנתבשל בה האיסור נקראת אינה בת יומא
 ואם בישל בה כשאינה בת יומא התבשיל סותר דהוי ניט
 לפגם והוא שתהיה מודחת שלא יהיה ש;מן על פניה שאם
 לא הודחה אוסר׳ והרי היא כחתיכת איסור שלא נפגמה
 שהשוסן שעל פניה מבחוץ אינו נפגם ואם בישל בה קורם
 שהריחה צריך ששי׳כנגד השוםן שהייבעין מלוכלך בה שהוי
 לא היה פגום והכי נהוג ויש אומרים שגם הליכלוך שעל פני
 הכלי נפגם אחר סלל כסו מה שבלוע בתיך הכלי ואין צריך
 ס׳ כנגדו ועיין לקמן סיבן קכיב ונהוג כסברא ראשונה ;
 ן יש מי שאוסר שאם שסו פלפלין בקרירה שלאיסור
 שאינה בת יומא הכל אסור רחויפי' מחליא ליה ומשוי

 ליהכןיוםא ;
N ז ואם בתוך מלל שבשלו בח חממו בה אפיי מיס לבדם 
 חשיבה בת יומא עד שתהיה מלל לחימום המים לפי
 שכשחממו בה המים תוך מל ל נעשו המים חתיכה דאיסורא
 שהרי לא היה כהן ם׳ לבטל כל הקרירה יחזרו ואסרו את
 הקדירה לעשותו בן יומא משעת הימים הסיס משב בכשר
 כחלב כמו שנתבאר לעיל בהלכותיו הימן צייר סעיף הי ולא
 דאףכשחממיבה המיס תוך מלל ל* חשיבה ביי משעת
 החימום אלא כשוזמכו כה המים קידם ׳:*עבר לינת לילה אחת
 אהר שנתבשל בה האיסור אכלי' אס עכר לילה אחת
 אחר שנתבשל בח האיסור כבי נפי-ם הטעם הבלוע בקדירה
 ואינו נעשה שוב ביי להשיב מלל משעי- ההיסוס ואף על גכ
 ולעניין אם נתבשל כה המאכל עצמי r -ין השבינן לה כן
 יומא ואוסרין המאכל לעניין המימור. המים אזלינן בה לקולא
 דכיזן שישנן הרבה מבעלי הוראה שגומר ם ולינה לילה א
 גוימה הפגימה ואין צריך מלל ומתירין אפי' במאכל עצפו
 אנזקילכיותייהו כהםיכתהטים משום דטעסז« רמסתבר
ם . ^  הוא שאין המים מעוררי* טעם האיפור שבה ר^יי^יי י
 מקלישין טעם האיסור שבה רש להקל כזה כך ניל ועל

 מיסןציכ :
* דין עכבר שגמזגא ב«\ או בשכר ובו x סע« ן ן  ק

 א דברים שג3שו של אדם קצה בהם כעכברים ונמלים
 וזבובים רתושיןשכל ארם בדיל סרס למיאוסן אפי' נתערבה
 בתבשיל ונמחה גופן לתוכו אם ההיתר רבה עליו סותרץ
 ואינה צליבה ם׳ לבטלן ספני שכולם מתנין טעם לפגם בם
 היץ מבשכר וחוסץ שאיו ממיפקין אם נותנים טעם לשבח
 בשבר ובחומץ ככו שיתבאר בסמיך ואלפ שבכי הם פגוסין
 זמאוסין מעיקי־ן ואפיה א סרחן התורה לא נימא מש!ס הבי גס
 בהערובתזיאסרואלגמט לפגם הםרלא •*•רה התורה
 •אלא לאיכלן בפני עצמן אבל כשנתערבו עם ההיתר עהולכין
 שחר נתינת טעסו כיון שהוא ניתן טעם לפגם בתערובת מותר
 לפי שאינה קרוי נותן טעם הוא דאדרבה פוגם ומכל מקים
 בל שאפשר לבדוק ולהעכיר כמסננת בורק ומסנן יפה שלא
 יבא לאוכלם בעין שאיסורו מן התורה אפילו בכל שהו שכיון
 שהתורה אסרתו אע ג רכלאו הכי כדילי אינשי מינייהו ואין
 נהנין מאכילתו שים שאין איסורן תלוי בהנאת אכילתן שלא
 יאסור אלא בכזית כמו שאר איסורים אלא אפילו בכל שהוא
 אסרה התורה מיהו עבברא דרברא לכיע נותן טעם לשבח
 הוא שהרי עולה ^ל קולח; מלכים ו$שיטא דאוקרת^כשאר

 איסורין :
 כ ועכביא דמה׳ וילה לכל הדברים שאמרנו שנפשו של
 אדם קצה בהם *ספל לן אם *שכיחים בשכר ובחומץ
 או אם פוגמין דכשאר משקין ובל שכן בשמן ויין פשיטא לן
 דפוגם אוהם שהם צריכים להיות מבושמים ואין צריך ס'
 לבטל פליטתן אכל. כשכר וחימץ ססופקין בהן הילכך אם
 $3ל עכבראו שרץ אחר בשכר או כחומץ כצונן והסירו של•



 >8< לבוש עטרת דה2 הלבות דיביהעחי2ות •4 פרא
 כשאיסורה מחמת עצמה כגון נבילה ובשר כחלב אבל אם
 אין בה איסור אלא מהמת שבלעה ממקום אחי אינה איסי-ת
 אחרת הנוגעת בה אפילו אם נצלו יחד שאין דברהכי-יוע
 בחתיכה יוצא ממנה לבלוע באחרות איא על ידי רוטב אפי׳
 החהיכה של היתר שמינה ושומן שכה מפעפע לפ• שאין
 השומן שבה מוליך האיסור עמו אלא למקום שחאיסור עצמו
 יכול לילך לשם בטבעו הילכך חתיכה שנפלה מקצתה לתוך
 הציר שאנו אומרים מה שבציר אסור והשאר מוהי אפילו אם
 ישבה שומן אין הציר מפעפע על ידולקצתהשחרן לציר
 כיון שהציר עצמה אינה מפעפע למעלה כמה דכי־ים אמירי'
 כשבלעה איסור שאינו מפעפע אבל אם כלעה מן הדברים
 המפעפים בטבען כגון שומן אוסרת חברתה בין בצלי כין
 כנוגעת. זו כזו חס בחם או בתחתונה חמה ועליונה צוננת
 שהאיסור הבולע בה כעצמו מפעפע ויוצא והולך מהתיבה
 לחתיכה כדיא כשתי חתיכית מאכל שיש בכל אחד טעם של
 עצמו שטעם של עצמו חולך ובולע באחד אבל כלי שכל ע
 איסור כיון שאין לו טעם של עצמן טעם הבולע בוה־יך

 ואוסר היתר שנוגע כו אפיי באיסור שאינו שמן :
 ח כוליא שצלאה בחלבה אינה אוסרת אלא כדי קליפה
 שהקרויספםיק וישאוסרין וכן ניהגין אבל טחול שצלאו
 עם קרומו בלי״ ניקור צריך ס' כנגד מה שעל הדר שהוא חלב
 גמור רכיון דקיל דטחלא כולה שםינא חיישינן שמא ״פעפע
 הוא ומוליך איסורא ככולה וצייךנמיכדי נטילה כנגדו

 דרילמא אינו מפעפע :
 ט ומלוה שהוא מליח עד שאינו נאכל מחמת מילתו כסו
 שנתבאר שיעיררבם•׳ צ״א דיני כרותח וכילע ומפליט
 לאסור כדי קליפת ברבר שאינו מפעפע וכדבר שמפעפע אם
 הוא שומן דגיד וקטנות שכו ודקתמות שבו שהם שי״ חלכ
 אעיפי שהם כחושים לא סגי להם בקליפה אלא צריכה כדי
 נטילת מקום ואם הוא חלב ממש שהוא מפעפע צייך ס'
 לבטלו ואם הבשר שנמלח עמו הוא שמן אפיי נשומז יגיד
 וקנוקנות שבו צריך ס׳ לבטלו ששימן הכשר מוליכי עמי עם
 המקום שנגע בו צריך כדי נטילה כמו בצלי או לפחות כדי
 קליפה וכל זה לעניין החתיכה עצמה שהיה החייב דבוק כר.
 אבל לעניין שאר החתיכות שנמלחו יחד עמה אם אין ככל
 אחת מהן כפני עצמו ם' לבטל החלב אסורות שאין סצטרפין
 יחד לבטל החלכ דאין חלב מפעפע מחתיכה לחתיכת כלא
 רוטב וא כ כל אתת ואתת כפני עצמה בלעה וצריכה ס׳ כה
 לכדה ואם אין ידוע אם נגע בכולן כולן אסורוישבולן עומדין
 בספק בליעת איסור חלב דאורייתא ולחומרא ואם ידוע שלא
ע אלא כאחת ואין ידוע איזה היא כולן מותרות דחד כתרי ג  נ

 כטל אפיי הן חתיכית הראויות להתכבד כיון שאינו גוף
 האיסור אלא כלוע מאיסור כמו שנתבאר למעלה בדיני
 התיכה הראויה להחככד סי* ק א ואם אותה החתיכה שהחלב
 דבוק כה אין בה ס' כנגד החלב ככר אסרנו למעלה דק״ל
 תתיכה נעשית נבילה וצריך ס׳ בכל אחת ואחת משאר
 החתיכות כנגד כל אותה החתיכה אם נגע ככולן ואם נגע
 באחת מהן ואינו יורע באיזה בטל כרוב כמו נגע בהל׳עצמו
 ייא דבל םליה׳אינה אוסרת רק ברי קליפה ואנו נוהגין להחמי'
 ולשער ככל מליחה כס׳ כמו בבישול ואס איכא ס׳ בין הכל
 ביחד נגד כל החתיכה שהחלב דבוק כה אז הכל שרי מלכד
 אותה החתיכה שהאיסור דבוק בה שהוא בלע כתחלה ונאסר
 סיד ושוב לא ניתר מיהו אותה החתיכה שהאיסור נגע כו
 צריך קליפה מעט ואם אינה יורע כאיזה נגע הבל שרי ואס
rsp אין ם׳ הכל אסור ואין לשנות המנהג ואעיפ ׳ציש כזה 
 קולא ריל שהרי עי שיעור ששים אנו מהירין גם הקטיפה
̂א כדי  הסמוכה לאיסור ולדברי האומרים. ש'־*יז איסר אי
 קליפה הקליפה מיהא נאסרה ושוב לא ניתרת והיה לנו א כ

 לאסור

 ובולע בעליון מיד ואוסר הכל אבל אם העליון חם והחחהון
 צונן אינו אוסר כולו אפילו האיסור עליו שהתחתון גובר
 על העליון ומצנן אותו מיהו אדסוקיר ליה בלע פורתא עד
 כיי קליפה הילכך קליפה כעי אפיי ההיתר חם עליון וכל זה
 דוק א כחום כלי ראשון כגון סיד שהסירו מן האש הניחו עם
 ההיתר אכל בכלי שני אפיי התחתון חם סגי בקליפה כסו

 שנתבאר לסעלה
 ד כד״א משנתערבו דרך בישול כגון שנפל לתוך התבשיל
 מפני שהרוטב מוליך פליטת האיסור ומערבו ככל
 התבשיל אבל אם נפל על הצלי שאצל האש שאין שם רוטכ
 אין הפליטה מתפשטת הילכך כין איסור חם כין איסור קר
 אינו אוסר כולו אלא כדי נטילה שהוא כעובי רוחב אצבע /
 לפיכך ירך שצלאובגירו או התיכה איסור שצלאה עם חתיכת
 היתר ונגע זה כזה צריך לחסיר כדי נטילה סביב הגיד ואף
 עלגכ דקל דאין כגירין בניטמימשומןדיריה אוסר וכן מן
 החתיכות מקום שנגעת כחתיכת איסור צריך להסיר כדי
 נטילת ׳ ובן אם נפל איסור על חתיכת שבקדירה שהיא כולה
 היין לרוטב ולא ניער הקדירה ולא כיסה אוהה אינה אוסרת
 אלא כרי נטילה אבלאם היא מקצת ברוטב או אפילו כולה
 הרן לרוטב וניער או כיסה הקרירה הרוטכ מפעפע הטעם

 ומערבו ונכנס בכולו :
 ןק בדיא שאין הצלי אוסר אלא כדי נטילה דוקא בירך עם
 גירו וכיוצא כו שהיא דבר כחוש האין כו כח לפעפע
 בבל החתיכה אבל גדי שמן שצלאו כחלכו אם אין בכל הגדי
 ם׳ בנגד כל החלב שבו אסור לאכול אפי׳ מראש אזנו שכיון
 שהוא שמן אפיי הראש למעלה וצד החלב והכליות למטה
 מפעפע ככולו אבל אס הוא כחוש אע״פ שאין בו ס׳ כנגד כל
 החלב שבו אינו אוסי אלא כדי נטילה שהחלב שלבהמה
 כחושה כחוש הוא כטבעו ואינו יכול לפעפע מחמת כחישתז
 ואם חתיכת רהיתר שנצלה עמו שמינה אעיפ שחתיכ האיסור
 היא כחושה מפעפע האיסור בכולה ששמנוני' ההיתר מוליך
 שמנונית האיסור עכע ככולה אעיג רגבי מלח ודם אמרינן
 לקםן סי׳ זה שאין הנאסר יכול לאסור יותר מן האוסר אותו
 איסור המפעפע שאני שההלב הכחוש גם טבעו הוא לפעפע
 אלא שמחמת כחישתו אינו יכול לפעפע וסיד שיתדשן ויתפט׳
 מחמת שומן אחר אז גם הוא מפעפע והולך עם שומן ההיתר
 ער מקום ששו::ן ההיתר מפעפע לשם אכל דם אינו מפעפע
 בטבען אפי׳ אם יתדשן ומתפטם משומן אחר הילכך גם
 המלח אינו מוליכי עמו ואפי' החתיכה הנסלח הוא שמן אין
 הדם מפעפע בו מיהו כל דבר בין חם בין צונן שנפל למקום
 ידועםחחהיכה בכלי חם אעיפ שיש לו פיעפוע ויש בחתיכה
 ס׳ לבטל האיסור אפיה צריך נטילת מקומו שכיון שיודעין
 מקומו שיפל לשם היישינן שמא נשאר רושם מהאיסור
 במקום שנפל לשם ששם נבלע החלה יותר מבשאר הרתיכה
 ואם אין ידוע מקימי הכל מותר בסי ׳ ו יא שאין אנו בקיאים
 איזה נקרא כחוש או שמן ויש לאסור בכל עניין ער ראיכא ס׳

 ואפי' כי איכא ס' צריך נטילת מקום והכי נהוג :
 ל וכשם שקיל התאה גבר בבישול כסו שאמרנו למעלה ה נ
 נקיטינן כן בצלי כיצד דבר שיש לו פיעפוע בצלי אס היה
 אחד חס ואחד צונן אם נפל החם על הצונן אינו אוסר אלא
 כיי קליפה שהתחתון גובר ואם נפל הצונן על החם אם אין
 בתיתר ס'כנגד האיסור הבל אסור ועדיף צלו מבישול
 דבכישול אס יש ס' אין צריך יותר שהרוטב מוליכו ככל
 הקדירה כשות וכצלי אע"ג שיש ס׳ צריך ג כ כדי נטילה אם
 יודע מקומו שנפל שם כמו שאמרנו מפני שאין האיסור
 מתפשט כל כך מהרה בלא רוטב ונאסר החלה כדי קליפ'

 יאחר כך נתפשט יותר :
 ; והאדחתיכת איסור אוסרת חברתה כנגיעתה דווקא
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 בתוכה לא אמרינן שהאיסור שבה נפלט ממנה לגמרי על4
 ירי הבישול וחזרה להתירה הראשון אלא אמרינן האיסור
 שהיה כה לא נפלט ממנה ונשארה אותה הההיכה באיסורה
 ואם מכירה משליכה לחוץ ואפ אין מכירה נטלה ברוב כמו

 שיתבאר לקמן :
 ב התיכת איסור שנפלה לקדירה ויש כה סי לבטלה צריך
 ליזר% שלא יסיר שום דבר מהקרירה כעור חתיכת
 האיסור כחוכר. רחיישינן שמא האיסיר ישאר בתוכה ולא
 יהיה ס' כנגדו לבטלו ויאסור כל מה שישאר כקדירה וגם לא
 יוציא האיסור לכדו תחלה שיאסור את הכף וגם שמא יעלה
 עסו חתיכה אחרת של היתר ויאסרנו ומה הקנתו יניחגה עד

 שתצטנן הקדירה ויאסרנו והשאר סותר :

 קן דין המבשל בצים ודבר מיאוס הנמצא
 בתבשיל ובו ב׳ סעיפים :

 א המבשל בצים הרבה בקליפהן והם יוהד מששים בצים
 עם המים לא יוציאם מן המים שנתבשלו בהם ע ד
 שיצטננו או יתן עליהם מיס ציננים לצננם ואחר כך יוציאם
 משום דחיישינןשםא יסצאבאהת מדם אירוח ^ ואם היה
 מוציא מהם קידם שיצטננו שמא היה ה נשארת אות שיש בה
 אפרוח עם האחרונות עם המיס החמים והיהה אוסרתן לפי
 שלא היה נשאר שם 0' לבטלה מיהו בדיעבד גיל שאין
 לאוסרן בשביל בך רם״ם הוא חרא דאסרינן שמא ככת אהת
 עירה אותן מן המחבת׳ לקערה ואתיל לא עירה אוהן כבת
 אחת יש לגו לומר שהאיסור ברוב שנתערו היה והיה כו ס׳
י לא נגעו י א יי א ר א ל ס  לאפי׳ לא היה בחן ס' כאיתן שגתערי ש
0 י  בהן המים המין ואין האיסור הילך בכצים מזה לזה כלא 0
 חמין אכל מם לכתהלה יש לחוש רזה לצננם קורם שמוציא״
מ  ורוקא בכצים שאין דרך לבשל ככ דרכה ביחד שיהא כה
0 י  ששים כאיתם שנתערו או באותם שישארו במחבת אכל דג
 קטנים שדרך לבשל חרבה ביחד ולפעמים נמצא כהן ד^
 קטן טמא שיש לנולומר כאיזה חלק שנשאר רדגטמ:!
ח י את ל לא הי פ א ט ו ו ח 1 ז י  היה שם ס' מן הטהורים עטו אי
מ  שם ס׳ כאותן שגשארו עם הדג טמא ונאסרו אותם הסע
 הרי אזהה מעט הדגים כשנתעי־בו נתבטלו ברוב בתערוכתן
 ולא שייך לומר בהן כריה לא בטלה אלא כבדיה שנאסרה
 מהמת עצמה ולא שנאסרה מהמת בליעתה איסור אהר אף
 על פי שנוגעין כהן המים לפי שאין האיסור הנבלע ואין
 איסורו מחמת עצמו התר ונבלע ביכש כי אם על ירי בישול
 ולעייוי אין לחוש דחשיב ככלי שיני תלכי אין צריך להמתין
 ערשיצטננו או לצנן אותן קורם העירוי מ מ טוב לעמתן

 בכת אחת :
 כ זבוב או נמלה וכיוצא בהן מדברים המאוסים שנפש,
 של אדם קצה בהם שנמצאו כתבשיל זורקו והתכשיט
 סותר שטעמם פגום ואין טעם פליטת דגריס הפוגסי'אוסרו!

 כמו שנתבאר לעיל סי'ק ד :

 קח שלא לאפות היתר ואיסור בתנור אחד
 ובו ז'סעיפים:

 א אין צולין בשר שחיטה עם בשר נבלה אושלבהמדן
 טמאה בתנור אחד ואף על פי שאין נוגעין זה בזה מפגי
 ריח האיסור שהולך מן הנבלה על הכשרה ואם צלאו ברעכד
 היי זה סותר ואפילו היתד, האסורה שמינה הרבה והמותר^
 רזה ואם התנור גחל שמחזיק ייב עשרוניס ופיו פתוח מיהד
 לצלתם כו לכהחלה שהריח יצא דרך פיו ובלבד שלא יגעו זו•
 בזה ואם אהד מהם מכיסה כקערה״או כבצק וכיוצא כו מוו^•

 לצלוהס

 לאסור גם בכדי קליפה אפי, בשיש םיואיכת״ל שיעורם'
 זזומראדאתי לידי קולא י מיס יש לסמיך בכה ג אדברי
 הסקילין כדי שלאגצטרך לשער כין איסור שמן לכתוש
 לדברי המחלקים כזה כי אין אגו בקיאין וחדי לחומרא לא
 עכרינן דםתיי אהדדי וכל זה כאיסור ששייך כו שסנונית כגון
 חלב או ציר וכי האי גוונא אבל כאיסור שאין כו שסנונית
 בלל כגון חםץ כפסח לכולי עלסאסליח' אינו אוסר רק כדי
 קליפה ועיין בלבוש החור בהלכות חמץ כיצד נוהגיןואם
 במלחו הקרומין או חוטין של חלב עם בשר על סי' סייד :
 * בד א כשהאיסור וההיתר שניהם סלוחין א* אפייהאיסור
 מלוח וההיתר תפל שההיתר התפל בולע מה שהאיסור
 המלוח פולט עיי הסליחה אבל אם ההיתר מלוח והאיסור
 הפל ונוגעין זה בזה לא שאין כח כמלח שיגרום לאיסור שלא
 נמלח שיפלט שאין כמלף כה אלא להפליט מה שבתוכו ולא

 מה שבתוך החתיכה שאצלו שאינו מיוה :
 >א וכשם שקל תתאר, גבר גכי בישול וצלי כסו שנתבאר
 ה נקל בסליחה הילכך מה שאמרנו ב איסור סלוח
 וטהור הפל שאם הוא שסן שאוסר ער שיהא בו ס׳ לבטל
 דוקא כשהיה האיס ד המלוח למטה וההיתר תפל לםעלה
 משים דתתאה גבר אכל אם היה ההיתיהתפל למטה והאיסו׳
 המלוח למעלה מיתי רתתאה גבר שההיתר שהיא למטה
 מצנן העליון ואינו בולע אלא כרי קליפה וכ ש אם אינן
 מונחין אלא זה *בצד זה שאינו אוסר אלא כדי קליפה וכן אם
 ההיתר והאיסור כחושים ואינן מפעפע ם בכל עניין אינו
 אוסר אלא כדי קליפה כסי שנתבאר למעלה סי' ע' ועיין שם
 סיתו ייא שאין שייך לומר תתאר. גבר אלא בבישול וצלי שהם
 חמין מחמת האור ויש שם הבל החום שעולה סן התחתון
 וגובר על העליון ואם התחתון הוא צוק יש כה כח גיב לצנן
 את העליון אעיפ שהוא חס אבל במליחה שאין שם הכל לא
י אלא לעולם הדין שור. כו כין האיסור כ ן ג י ה ח ר ת 0 ו ך ל י .  ש

 'מלח להבליע ולהפליט אלא באוכלים אבל לא ככלים
 הילכך גבינה שגעשה כדפוס הגוי אע פ שנמלח כתוכו לא
 אםרינן מליח כרותח ויהא אסיר אלא הוי כמו איסור הפל

 והיתר מליה וסותר :
 <j וכן אם מלח כשר ככלי שלאיסור מותר שאין המלח
 מפליט האיסור מן הכלי וכן מלח או תכלין שהיו
 בקערה של כשר סותר ליתנו בחלב שלא הפליט כלום סן
 הכלי לתוכו והיה אם היו בכלי איסור דםאחר שהם יבשים
 אינן בולעים מן הכלים ובלבד שיהא הכלי נקי ואץ איסור
 דבוק כו בס המחמיר לכתחלה העיב י*א דבהפסד מרובה יש
 להתיר במליחה עיי קליפה אע פ שכבר נהגו לשער כל
 מליחה בם' אפילו באיסור כחוש מימ אינו אלא מנהג ולא
 מרינה לפיכך סקילין בזו בהפסד סמבה אם לא באיסורשסן

 שאז ודאי מן הרין צריך ם' :
 •ד מלח הבלו ע מרם כגון מי מליתת בשר ונתנוהו כקדירה
 או שנתנו בקדיריכשר מליח בלא הדחה כעיר שהמלח
 עליו אם יש ס' כנגד המלח אף על פי שטעם המלח מרגש
 בקדירח וטעם אינו בטלאעפ״י כן מותר לפי שאין במלח כת
 לאפור יוחד םשאלו היה בולו דם שאין לנו להחמיר בנאסר

 יותר מהאוסר אותו ;

 קו דין היאך מכטלין בששים ובו ב'סעיפם :
 א חתיכה שבלעה איסור ואין בה ס' לבטלו ונעשית נבילה
 ואח ג נפלה לקרירה שיש בהם' כנגד מלת ונתבשלה
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 א ככר אמרנו־בסימן ק א דחתיכה הראויילההככד החסירו
 יכה חכסיישלא התבטל אפי׳באלף אבל בחתיכה שאינה
 ראויה להתכבד אוקמוה אדאורייהא וזה דינו יבש ביבש והוא
 דבר שאינו נבלל רק האיסור עומד בעצמו אלא שנהערכ
 ואינו מכירו אפיי הד בתרי בטל רכתיבאחרי רביס להטות
 הילכך חתיכת שאינה ראויה להתכבד שנחערבה כאחרות
 י יכש כיבש חד בתרי בטל ומוהי לגמרי ואפי' איםורא דרבנן
 ליכא ומותר לארם אחר לאיכ־ים כולם ואין צריך להשליך
 אחר מהם לאיבוד לתייות בו האיסור שגם חאיכור נעשח
 היתר ולא דמי לתרומה שנחעיבה שצריכין להסיר אחד
 דההם משום גזל הכהן נגעו בה שעכ* פ צריכיז ליחן הרומה
 לכהן משיב כאן ומיהו יש להחמיר לאוכלם דוקא בזה אהר
 זה שעל כל אחד יכול לומי בשעת אכילתו אין זה האיסויאבל
 כל שלשת׳ בבת אחת לא יאכלם דהא ממינ אובל האיסור ויש
 מהמירין עור לומר שלא יאכלם ארם אחר אפיי בזת אחי זה
 דהא מ מ אסורא קאכיל אלא יאכלום שני בני ארם שכל אחד
 יכול לתלות האיסור במר, שאכל חבירו והסריס ואנשי מעשי
 מחמירין עוד להשליך אחד מהם לאיבוד ולתלות בו האיסור
 לומר שהוא ודאי האיסור שאם יאכילנו לאחר ויתלה בו
 האיסור הרי יעםור גם הוא בספק כמו האחר ויחשב לו
 לננאי שיזדמן דבר איסור לפיהו כי האחר יאמר אדרבה
 האיסור כשלך הוא לכר משליכין חד מהם לאיבוד לומר הוא
 האיסור ודאי כדי שלא לבא כפיו כשר פיגול דהשתא בחמתן
 של צדיקים אין הקיבה מזמין בפיהן רבי איסול בהסרה ררכי
 פנחס צדיקים עצמן לא כיש והרי האיסיר חלף הלך לו מים
 הסיקללא הפסיד ואפי' אם האיסור איסור הנאה בגין חמץ
 בפסה שנתערב בטל בי־וב כיון שהוא יבש כיבש ומותר לדברי

 הראש באכילה ועיין בלכיש החור סי' המיז :
 ב בריא דיבש כיבש חר בתרי בטל לגמרי אפי׳ מדרבנן
 הם במין במינו דכיון דמאורייתא אפי׳ לח בלח בעין
 במינו בטל ברוכי עיין לעיל ס־מן צח לא אחמיר רבנן
 ביבש ביבש דהא אי אפשר למיתי לירי א יסיר ראיר״תא אבל
 במין כשאינו מינו דבלה מדאורייתא נמי אזלינן כתר טעמא
 אפילו ביכש ביבש נסי שנפיד לחתיכות רקות ואין ניכר בין
 זה לזה לא כטל ברוב ובעינן ם' מדרבנן כי היכי דאי מכשל
 להו בהדי הדדי לא ליתי לידי טעמא רהויא א סורא דאורייתא
 ואפילו מין כמינו שנתבטל הד בתרי יבש ביבש אין לבשלם
 לכתחלהככלי אחד ואפילו לאוכלם ב' בני ארם דהא אותה
 התיכה אוסר התטכ בנותן טעם ותחזור הרוטב ותאסור את
 החתיכות אף על גב רהוא עצמו נתבטל ציר המצא ממנו
 באחר אוסרת בשאר איסור לח אבל בשני כלים מותר לבשלם
 שעל כל כלי יכול לומר האיסור כאחר הוא ואם ירצה להוםין*
 עליהם עד ס'כנגד האיסור ולכשלם ככלי אהר הרשות בידו
 ואין כאן מבטל איסור לכתחלהכיון שכברנהבטל והותר
 לגמרי מן התורה ואם עבר ובשלן בכלי אחד בלא הוספה עד
 ס' יייא אם נודע תערוכתו קורישנהבשל הכל סותר החתיכות
 והרוטב כיון שכבר נתבטל כידועה געשה היתר גמור ואס לא
 נודעת תעיובתו קורם שנתבשל הבל אסור וצריך ס' כמו
 בשאר איסור כיון שנתן טעם קודם שנודע איסורו מיהו יש
 להחמיר ולאסור בכל עניין אם לא בהפסד מרובה ואם אחר
 שנתבשל האיסור יבש חד בתרי ניתוסף על האיסור עד שלא
 היה היתר רוב כנגר האיסור חוזר האיסור הראשון וניעור

 ומצטרף עם האיסור הימני ואוסר :

 קי p ספק טרפות שאירע כבשר ובו י' כדפי'
 א התיכה הראויה לההכבד וכן כל דבר שהוא חשוב
 לאנשי אוהו המקום לפי הזה: ולפי דמקיס כגון 3 ח
 ודברים שדרכן למטר כמניין וכיוצא כה; אם נתערבו

 כהתי׳ר

 לצלותס אפילו בתנור קטן ופיו סתום שהכיסוי מונעה
 : הליכת הריח :

 כ כדיא בצלי שריחו הולך למרחוק אבל אם בא לבשלם
 בקדירה זה לעצמו'וזח לעצמו אפילו בתנור קטן ופיו
 סתום מותר אפילו לכתחילה^אףיעל פי שפי הקרירות מגולים
 שאין ריח המתבשל הולך חוצה לקדירה ׳ ־־ והוא הדין לכשר
 עם חלב נמי דינא הבי הוא אלא שנוהגין להחמיר" לכתחילה
̂ו בתנור גדול ובדיעבד להקל אפילו כתנור קטן ואם אפה  אפי
 פת בתנור עם בשר אסור לאוכלו עם חלב אם יש לו פת אחר
 וכן אם גוי אפה פת בתנור עם איםו* אסור לקנויאותו פת אם
 יש פת אהר דבל זה סיקרי לכתחלה אבל אס אין לו פת אחר
 ברווח מותר בשניהם שזה מיקרי כמו דיעכד לעניין זה ייא
 שאין מתירין ר ח׳ אפי׳ בדיעבד אלא אב התנור פתוח קצת
 מן הצר או למעלה במקום שהעשן יוצא ובמקום הפסד מרובי
 אין להחמיר כ*: בדיעבד אפיי סתום לגמרי ואם האיסור דבר
 חי־יףוכ״שאם ההיתר הוא דבר חריף אז ריח׳ םילתאהוא
 דריחו גורף ואפי׳ בדיעבד אסור אם שניהם סגולים אבל אם
 אחד מהם מכוסה אפי׳ בבצק בעלמא סותר אם אפו או צלו
 איסור והיתר תחת מחבת אחת מגולין אסור אפילו בדיעבד
 והיר, אם אפו בב״הג פת עם בשר אסור לאוכלו בחלב אכל
 בזה אחר זה אין לחוש אאיכ הזיעה הסחבת תחתיו סשניהם
 *שאז אסור אפיי בזה אחר זה אם היו שניהם מגולין דהוי כמו
י של קדירה כדלעילסי׳ נ׳ג ייא רכל מקום דאםרינן ו ם י  כ

 ריחי מילת׳ היא ואוסר כדיעכ׳ היינו רוקא דליכא ס׳ מן ההיתר
 כנגר האיסור אכל בדאיכא סימן ההיה' אפי׳בכלפה שבתנו'
 מבטל האיסור ראמייינן שהריח מהפשט בשור, בכל מה
 שבתנור ומתבטל ובהפסד יש לנהג כן י׳יא דאיסור האוסר
 במשהו בגון חמץ בפסח ריח׳ סילחא היא ואוסר אפייכריעבר
 אס התנור קטן והוא סתום והאיסויוההיחר מגולין תוך התנור
 דיא שאין לחלק כין ריח איסור משהו לשאר ריחות וכמקום

 ] הפסד יש לסמוך אדבריהמקיליז ועיין לקסןסי׳קי״ח « י
 )j אם היה שסנונית של איסור על המרדה שקורין כליא
 שויבל ונבלע כו אסור ליתן עליה היתר כל היום מיהו
 כשאיני בת יומא מותר להשתמש כה היכא דאיא בענין אחר
 ללא נזרי׳ בה כ״כ באינה כן יומא כמו בשאר כלים שאינה
 שכיח ובל זמן שהיא בת יומא אין בה הנעלה שהרי בלעה ע י
 האש עצמו ואינו יוצא על ידי הגעלת מים וגם קליפ׳ ככלי

 אומנות שקוריןהויבל לא הגי ;
 ד פת חמה שמונחת על גבי מגופת חבית פתוחה של יין
 נסך אסור לפי שקולטת ריח הרבה אבל אם הפת צוננ
 אפיי החבית פתוחה או הפת המה וחבית סתומה מוהר בריא
 בפת חטין אבל בפת שעורין אם היא המה אפיי חבית סתומה
 או חבית פתוחה ואפי׳ פת צוננת א סור ש שואבת וקולטת

 הרבה אפיי דרך סתימה :
 ך« מותר לשאוב בפיו ריח של יין נסך דרך נקכ שבהכית
 לידע אם הוא טוב שאין כאן אלא ריח בעלמא אבל
 אסור לטועמו אע*פ שאינו בולע ואסור לזלף יין נסך שאסור

J י כהנאה אכל סתם יינם מותר לזלף שמותר בהנאה 
 י שק פלפלין וזנגביל שמשימין בקנקני יין נסך מיתר
 להריח כה׳ שאין היין נותן כח בהם אדרב' הם מבשמין
 את הקנקנים וגס הסריח אין כוונתו לריח היין אלא לריח
 חהכליז מיהו דווקא להריח בהם ריח בעלמא אבל לבשמים

 דהכדלה אסור משום רמאים לגביה :
 T זה ייכלל כל מידי דלאולריהעבידא ריחאדיריהלאו
 מילה היא אכל דבר שעומד להריח כגון בשמים של עיז
 וכלאי הכרס וערלה וכגון ורד והדס של איסור אסור ליהנות

 קען p יבש ביבש שנתערב ובו ב׳ סעיפים ; סריהו :



 לבועז קטרת זהב הלכות תמיובזת
 קביעתו דאסור אלא אפיי פי' בפנינו ולא ירעינן מאמה ממן
 פי׳ גם כן אסור בית שנולד ספק האיסור מיד במקום קביעתו
 וכן גוי שלקח כשר מן החניוה וראינו אוהו יוצא מן המקולין
 אלא שלא ראינו מאיזה מהן לקח הרי גולד הספק כמקום
 קביעותן ואסור אבל בשר הנמצא לפני החנות בשוק ולא
 פי׳ בפנינו וכן נמצא ביד גוי בשוק ולא לקחו בפנינו אלא
 שאנו יורעין בוראי שמאילו המקולין לקח אפיי חתיכה הראוי
/ בפנינו ולא נולד הספק במקןט  להתכבד מוהר כיון שלא פי
 הקביעות אנו חולין אותו ברוב כמו בשאר איסורים שכפולים
 ברוב מן ההורה ולא שיין כאן למיגור שמא יקה מן הקבוע
 ראטו כרשיעי עסיקינן שיקח סן האיסור המרד לכך מוהר
 כשפירש שלא בפנינו מיהו ככר אמרינן כסימן סיג שהחכמים
 אסרו כל בשר הנמצא,כשוק או ביד גוי משוס כשר שנהעלפ
 מן העין אף על פי שכל המוכרים וכל השוחטים הם ישראלי'

 ועיין לעיל סימן 0*4 :
 ד ואפילו בלקח מהם בידים נסי לא אמרן דאסודאלא
 כשהוא בפני עצמו אבל אס נתערבה כאחרות ואינה
 ניכרת בטלה ברוב אפילו היא התיכה הראויה להתכבד
 משוס ספק ספקא שעל כל אחד מן התערובות נוכל לומר
 שמא זה הוא סן המקולין שמא אינו ואתל הוא שמא 0ן

 הכשרות הוא :
 ה וכיון שאם נולד הספק שלא במקום קביעתו מותר
 לפיכך סי שלקח בשרמןהםקולין אפיי החתיכה ראויה
b להתכבד ואחר כך נסצאתםרפה כסקולין ולא נודעו 
 חתיכות הטרינה כין שאר החתיכות והוא אינו יודע מאיות
 מהם לקח כל םה שלקחו סן הסק ולין קורס שנמצאת
לא לאחף ק א פ ס  הטריפה מוהר כיון שלא נפל בחז ה
tשפירש אזלינן כתר רוכא וכיון שהרוב כשר מותר וגס ככא 
א אשכח ל ע ד י כ ק ז ה  לא שייך למגזר אטו שמא יקח מ

 לאסרו רבנן משים גזירה שמא יקממן הקכיע אלאד,יכן|
 שכבר הם עומרים בחזקת איסור כגון חתיכה הראןי-
מ ר י פ ך  להתכבד שנתערב כאחרים שאסורים כולם ואחר כ
 אחד מהם א$י׳ שלא בפנינו ולא נתערני באחרים דאסרינן
 לאותה חתיכה שפירש ולא אמרינן מרוכא קפריש ומוהר
 גזירה שמא יקח מן הקבוע דאי שרית ליה אותה שפירש אתן
 נמיליקח מן הקבוע ואין שייך כאן לומראטו כרשיי^,

 עסיקינן דניון שאין האימור ניכר במקומו סיסר אמרי מד,
 דאי מאי לי האי וכן כסמוך גבי ב ח שנתערבו אבל

מ ל  שנלקחה זו החתיכה קורם שנאצאת הטריפה ואדיין כו
ת  בחזקת היתר עוםדין לא שייך למיגזר סירי אכל ליק
 מבאן ואילך אסור ואפילו חתיכה שאינה ראויה להתכבך
 שאין הכל כקיאין בזה ואם מתיר להם שאינה דאויו-
 להתכבד יבואו לטעות בין ראויה להתכבד לשאינה ראויה •

 ן כיח ושאר דברים חחשוביס שנתערבו בו כהיתר שאיגג!
ף ח  בטלים אפילו באלף אם פירש אחד מהן א
 שנודעה רתערובות אפילו פירש שלא בפנינו אסור ולו!
 אמרינן מדוכא קפריש וסותר גזירה שמא יקח מן הקבוע
 ויש אומרים רגם בזה מותר משום ראמרינןכל דפרי^
 מרובה קפריש ולשמא יקה במזיד סן הקבוע לא היישיכן
 ולא אסרינן אלא אס כן הפרישו כסהכוין שאז אסור אפיל!
 בדיעבד׳ ועיין לעיל סוף סימן נ״ז והא דאסור א{)
 הפרישו במתבוין היינו שלא גירש כל האיסור ממקומו אל*

 נשאר מקצת האיסור במקומו דאז יש לחוש ש0א יקהע^ ־
 הקבוע נם כן אבל אם נדו ממקומן כולן ביחד ולאנשאדן

 במקומן וכשעת עקירתן פירשו קצתן לא נקראו פירשו
 הקכו׳ ואותן שפירשו אז מוהרין משו'כל דפרי׳ מרובא קפרי'
^ ח מ ל  ורק שנים האחרונים נשארו באיסורן דהיל מחצת ע

 תרנגולו!

 בהיתר אפיי באלף אינן בטלי'מדרבנן •
 ג ובית של איסור שיתערבו כאחרים ונשחטו ייארבטל
 חשיבותן וכטליןוהוא שנשחטו בשוגג וייא דעדיין לא
 בטל חשיבותן כיון שאיפשר לחלקן לחתיכות ראויה להתכבד
 אם לא שהם ביה קטנים שאינן ראויין להחככד לאחר
 ש־דטתן אבל תתיכה הראויה להתכבד שנחתכה בשוגג
 לאחו; שנתערב׳ בטלה לכ ע כמו שנתבאר לעיל סי' קיא עיש
 וכן אם נפלה אחד מן התערוכות הזה לתוך שאר חתיכויבטל

:  ברוב מטלאים כמו שיתכאיבהתיכידבסס' סעי' ר'
 j ומה שאמרנו שיש חילוק בין חתיכה הראויה לה*ככר
 לשאינה ראויה להתככר דראויה להתכבד אפיי כאלף לא
 לא כטלה ושאינה ראויה חר בתרי בטל במיז במינו ביבש ה ט
 כשאין האיסור ניכר במקום המיוהד לו אבל אם האיסור ניכר
 במקומי כגון תשעיחגויות סוברות בשר שהוטה ואחת סוכרת
 בשר נבילה ולקח םאתת מהן ואינו יודע מאיזח מהן לקח אפי׳
 חתיכה שאינה ראויה להתכבד אסיר כיון שלקתי ממקום
 קכיעותו רכל קכוע סן התורה נמחצה על מחצה דמי והוי
 םפיקא ראורייתת ואינו בטל ברוב כיון שניכר איסורו כמקיסו
 המיוחד לו דהיינו כאותה חנות המוכרת בשי טריפת לא
 רצתה התורה לבטלה יילפינן להסקראדכתיב גבי רוצח
 וארב לו וקם עליו והאי לו מיותר הוא דת ל לםיכתב וארב וקם
 על ו ודרשו בי לו כלומר שיתכוין להרוג אחר מישראל פרט
 לזורק אבן לגוי פירש שזורק אבן לתוך חבורת אנשים
 שעומדים יחדיו והיו שם ישראל וגויס והרג אחד מהם שהיא
 פטור שהרי כוונתו היה גם לגוים יפ״בינן הכי דמי איליםא
 דאיכא תשעת גויס ויש-אל אחד ביניהם תיפוק ליה דרובא
 נרם ניגהו כלומי" ופשיטא שהוא פטור דגיזל בחר רובא והרי
 דוכא גויס נ־נהו ובודאי כוונתו להריג עי היתר, ולמ־, לי קרא
 דוארב לו מאחיי רבים להטות גפקאלןרבכל מקנםניזיל
 גת-רוב* ואי נסיפלגא ופלגאאבתי לאאיצטריך קרא
 לוארב לו לפטור רסהיכ תיתא רניקטליה רהא ספק נפשות
 להקל כדילפינן מדכתיב והצילו העדה ומשנינן לא צריכא
 ךאיכאתשער. ישראל וגוי אתר ביניהם רהיהליהגוי קבוע
י קרא דבל קבוע כמחצה על םחצה רםי כלומר א ז ה נ י ע ע ש א  ן

 לחשכינן ליה כאילו הוא מחצה ישראלים ומחצה גויס והות
 50קאם היתהכונתו להרוג ישראל או גייוהוהליה 0יק

 נפשות וספק נפשות להקל ואע ג דרובא יש־יאליםהםלא
 מקטלינן ליה וש מ רכל קבוע כמחצה על מחצר• ד:;י כללא
̂ בתר  למילתא נקוט בירך בספק איסורא כמין בסיני* אזלינ
 דובא מן התורה מדכתיכ אחדי ר כים להטות ומינה שמעינן
 דתוקא בדאיבא רובא אבל מחצה על מחצה אסור מן התורה
 זשימ ספיקא דאורייתא לחומיה דבל הנק אסור ספק מותר
 הוא כמו מחצה על מחצה ולפיכך היכא דאיכא ספק ספיקא
 מיתר אפילו כספיקא דאורייתא דחוי כמו רוכא רהא כחי ספק
 דהיינו הפק אסור ספק מותר הוי כמי מחצה על מחצה מחצת
 לאיסור וסחצה להיתר ואיחל שהוא סן החצי של איסור עדיין
 יש כו צר שנוטח רהיתי צרפיהו עם צד מחצה היתר הראשון
 שיש כו הוה ליה רובא היתי־ובל זה כמין כסיני שאין טעם
 האיסור ניכר ומרגש בו אבל מין שאינו במינו שטעם האיסור
 מיינש בו כבר אסייינן הילכתירבבזית בכדי אכילת פרס לוקין
 עליו ואיסורי הוה עד ששים מאסמכתא דקרא דזרוע כשילה
 כדכתבינן לעיל סימן צ״ט סעיף א' ואנו נוהגין גם בסין כמינו
 בששים גזירה משום סין כשאינו מינו ובספק ספיקאנוהגין
 התיר כין כמין במינו כין במין כשאינו מינו דליכא לםיגזר
 »ידי וכיין דמין כשאינו מינו הוה טעמא רלא בטיל ברוב
 משום שהאיסור ניכר ומיגש בו הכי נסי בדבר הקבוע אפילו
 במת במינו איט כטל כרוב והוי כמחצה על מחצה משום
 «*אי0ורני0ד ב«קואו ולאודווןא לקחה בידים ממקום
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 שנתבטל ברזכ אז תזלין להקל בספק ספקא אף על גכ דעדיין
 מדרבנן באיסורייהו קיימו בגין דברים החשובים שאינן
 מתבטלין מדרבנן אפילו באלף מכל מקים בספק ספיקא
 מתירין אבל חתיכת איסור שנתערבה בחתיכת היתר ומאילו
 השנים נפל אחד מהם לתוך עשרה של היתר אין אומרים כזה
 ספק ספיקא להקל לפי שאנו מאין כל אחד מהשנים כגופו
 של איסור כל זמן שלא נתבטל האיסור ברוב ויש אומרי©
 דכדברים התשוכים שאינן מתבטלין מדרבנן אפילו כאלף
 מהני להו השיבותייהו דלא ליתכטלו נסי אפיי בספק ספיקא
 וחומרא יתירה הוא דהא ספק ספיקא סהני אפיי בכל האיסורי'
 החמורים שהאיסור בהם חמור סן התורה כגון עיז ׳ ועיין סי'
 נ״ז מיהו הא דשרינן ספק ספיקא דווקא בשחי תעמבותכסו
 שאמרנו שנוכל לתלות האיסור במקום אחר שבכל אחד ואחד
 מן החערובוה השני נוכל לומר שמא זה הוא שנפל שמא אינו
 ואם המצא לומר הוא הוא שמא זה אינו האיסור שהאיסור
 נשאר בתערובת הראשון אבל ספק איסור שבגופו כגון ספק
 טריפה שנהערכ׳ באחייות והוא חתיכה הראויה להתכבד או
 כריה או שאר דברים שאינן מתבטלים שנתערבו אפיי כאלף
 כולן אסורין אע ג רכבל חרא וחרא איכא נסי ספק ספיקא
 שנוכל לוסר על כל אחד שסא אינו זה שנפל ואם תסצא לומר
 הוא הוא שמא אינו טריפה רהא ספק טריפה הוא מכל
 מקום כיון שאין יכולין לתלות האיסור כמקום אחר אלא
 בגופו ספק מותר ספק אסור לא שרינן ליה רהא מתחלה גם
 כן לא אסרנו אותו אלא מטעם זה והיאך נתירנו עכשיו אלא
 אם כן היא חתיכה הראויה להתבטלסצר עצמה כרוב כמן
 שאינה ראויה להתכבד אז הוא מותר ודווקא שנודע איסורו
 קודם שנתערב שכבר נעשה איסורו כאיסור ודאי אבל
 אם לא נודע אלא אחר שנתערב הרי שתי הספיקות באים
 כאחד וסותר בספק ספיקא שבגופו אפילו התיכה הראויה
 להתכבד כסו שנתבאר לעיל סימן נ ז ׳ ויש אומרים
 הטעם כספק טריפה שאסורה הואיל והספק הוא איסור
 מן התורה ולא נוכל לומר עוד ספק אחר שאין כאן היתר
 רק שנתערב באחרים וזה לא מיקרי ספק ספיקא ואסור
 אבל אם היה שגי ספקות אם יש כאן איסור כלל או לא
 ונודעו שתי הספיקות כיחרמתירין ספקספיקא כבל מקום
 אפילו כאיסור דאורייתא וגופו של איסור ואפילו אין לו
 חזקת היתר אלא חזקת איסור כגון עוף חי שהוא עומד
 בחזקת איסור אבר מן החי ונשבר או נשמט גפו ספק
 מחיים ספק לאחר שחיטה ואם תמצא לומר מחיים שמא
 לא ניקבה הריאה יש להתיר םכחספק ספקא אף על פי
 שיש לברר על ידי בדיקת הריאה אין לחוש ועיין לעיל

 סיסן צ*ג:
 * ריאה טריפה שנמצאת בין ריאות כשרות ואמר הבורק
 שהיה יורע כאותה םירכה וככר הפריד את הכבשים
 הטריפות להציגם לברם אלא שריאה טריפה זו נתערבה
 בשוגג תוך הכשרות נאמן רעד אחדנאסן כאיסור בהאי
 גוונאשלא איתחזק איסורו וכל שכן הבא דאיכאנמיהזקת

 הבהמות דכחזקות כשרות הן עומדת ן

 קיא דן כלים טריפות שנתערבו בכשרים
 ובו ז'סעיפים:

 א איסור שנפל למקום אחד ואין ידוע לאיזה מקים נפל
 יש בזה לחקל ולהחמיר כיצר שתי קדרות אחד של היתר
 כגון בשר שחוטה ואחת של איסור כגון כשר נכלה ולפניהם
 שתי חתימת אחת של היתר ואחת של איסור ונפלו אילו

 ח א 1 8 החתיכות

 תרנגולת טריפה שנתערבה בכשרות ונמצא ביצה א' ביניהן
 הביצה מותרת אף ער פי שהתרנגולות כולם אסורים מפני
 שהם חשוכים ולא סתבטלין לגבי ביצה אזלינן בתר רובא *
 ז דבר שאינו כטל מחמת חשיבתו כגון כעלי חיים וכריה
 וחתיכה הראויה להתכבד ודבר שיש לו מתירין שנתערב
 באחרים ונאכל אחר מהן בשוגג בין שאכלו הוא עצמו בשוגג
 כין שאכלוהו אחרים כשוגג או נפל מעצמו לים בעניין
 שנאבד מן העולם הותרה כל האחרים שאגו תולין לזמר
 האיסור הלך לו כיון שמן התורה הוא בטל ברוב תלינן לקולא
 ודווקא כשאוכל הנשארות שתים שתים דממה נפשך איכא
 חרא רהחירא אבל לאכלס אחת אחת ואין צריך לומר כולם
 בכת אחת אסור דודאי אובל איסור בההיא אכילה ׳ ואפילו
 לאכלס שתים שתים אסור לאדם אחד לאכול את כולם ואפי'
 לשני בני ארם אין לאוכלם אחת אתת דהאסכל מקום

 איסורא קאכיל:
 ח ודווקאשאכל בשוגג או נפלסעצסו לים אבל אם הפילו
 בידים אפי׳ בשוגג אסור רגזרינןשוגגאטו מזיר ולא
 דמי לסבטל איסור כידים בשוגג דלא גזרינן שוגג אטו מזיר
 דהתם ליכא למיגזרכיון שהאיסו׳עדיין הוא בעין אלא שרוצ'
 לבטלו לא יבטלנו לכתחלה במזיד דה ל רשע ולאו כרשיעי
 עםיקינן אבל באן שיפיל אחת לתלות בו האיסור חיישינן
 שמא"יזיר ודווקא לחפיל אבל בנאכל בשוגג ליכא לסיגזר אטו
 מזירראטו ברשיעי עסקינן שיאכלו סזיר כרי להתיר את
 האחרים ולתלות האיסור בםה שיאכל הרי אכל וראי איסור
 טוב היה לו שיאכלם כתערובתן והוא הדין אם האכיל אחת
 מהן לבן בי־ית לא גזרינן שוגג אטוםזידשלא יאכיל איסור
 לאחרים כדי להתיר לעצמו הנשארים שהרי יעבור אלפני עור
 לאתתןםכשול אכל להאכילו לגוי או לכלב גזרינן שמא
 יאכילם בידים להתיר לעצמו את האחרים ואם הפיל אחר
 מהם לים אפילו כירים ואפילו במזיד ונאבד מן העולם קודם
 שנודע שנתערב שם איסור גם האחרים מותרים דלא שייך
 למיגזר הפיל קודם ידיעח משוס שסא יפיל אחר ידיעה נמו
 שאמרנו למעלה גבי חתיכה שלקח מן הםקולי׳קודם שנודע
 שיש בהן טריפה» מיהו ג*כ דווקא נאכל או נפל לים בענץ
 שנאבד מן העולם אכל אם פירש אחד מתם ולא נאבד מן
 העולם אין להתיר כשביל זה הנשארים דכשנאכד מן העולם
 שאין אנו צריכין לרון אלא על הנשארים שייך לדוןולוסר
 האיסור חלף והלך לו אכל כשלא נאבד מן העולם ושניהם
 בפנינו ואנו צייכין לרון על שניהם נדון ונאמר םאי חזית
 שזו האחת שפירש' הוא האסוריאררבה יש לנו לומר האיסור
 ברובא נשתייר ונמצא הרוב עומד באיסור ואותו שפירש מותר
 ולא מבעיא אם לא פירש אלא אחד מהם שנשארו האחרות
 באיסורן אלא אפי׳פירשו מהן הרכה אין להתי׳ הרוב הנשאדו׳
 אלא המיעוט שפירשו ©ותרץ שאנו תולין לומד איסורא
 בדוכא איתא והרוב אסור והמיעוט מותר בר א שהמיעוט
 שפירש מותר הני סילי כשפירש קודם שנודע תערוכתו ולא
 נאבד מן העולם אז הרוב הנשאר אסור והמיעוט שפירש
 מותרדלא שייך למיגור ביה כלום אכל אם פירש לאחר
 שגידע תערוכתו ולא גאבד מן חעולם ונם לא נתערב באחר«'
 אלא הוא בפני עצמי גם הרוב גם המיעוט אסורים גזיר שמא
 יקח מן הקכיע בדפי׳ לעיל אבל אם נתערב המיעוט שפירש
 באחרים ואפי' הם הרבה ונפלו מלס לתוך אתרים התערובות
 השני סותר מספק ספיקא כדפירשנו לעיל ואם הרוב נפל כולו
 גאחריס הכל אסיר כיון שהאיסור בתוכי ואם נפלו משם אפי*
 מחציתם לתוך אחרים יש אומרים רגם בן מותרים ואפילו
 לאוכלם אחד אחד מטעם סיס ויש מחמירין ומיהו לדברי הכל
 לא יאכלם כולם כאחד דאיכ ליכא אלא חד ספיקא ואסור :
 $ ייווקא שההעמכות הראשון היה מותר סן התורה כגון
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 השני באחר. יותר מבחברתה דמה ראית כדלעיל ואם אין בו
 כדי לבטל ג0 האיסור השני שניהם אסורין ואם נפל האיסור
 הראשון לתיך אחה מהן ואין ידוע לאיזה נפל ואין באח׳ מהם
 כרי לבטל את האיסור ואח כ נפל איסור חשגי לתוך אחד מהן
 וידוע לאיזה נפל אין אומרים למקים שנפל האיסור האחרון
 נפל גם הראשון דביון דבשעה שנפל הראשון לא נודע באיז'
 מהן נפלונאסיץ שניהם לא תוצי׳בנפילה האהתנהשוסאחת

 מהן מחזקתה ושתיה ן אסורות :
 ן והא דאמרינן רכשתי קרירות של היתר ואין מהם כדי
 לבטל את האיסיר דשהיהם אסורות הני מילי כשאין
 בהם לבטל האיסור אפילו כשנצרף כיי מה שבשתי הקרירות
 אבל אס יש בשתיהן כרי לבטלו שתיהן מצטרפין לבטלו ולא
 עוד אלא אפילו היההאחת בכית ואחת בעלייה ונכנסו
 שתיהן בםפק נפילה זו מצטרפין והוא הדין אפילי למאה
 שבל שנכנס בספק מחמת איסור מצטרף יהד לבטלו כמה
 רכריס אמורים כששתיהן של ארם אחר לפי שכל שהוא של
 ארס אחד עתיר לתתערב לפיכך רואין אותו כאילו היה ככר
 מעורב ומצטרף אכל אם הם של שני בני אדם אין סצטרפין
 לבטלו ונראה לי ראפילו של אדם אחד נמי אם ידוע בבירור
 שאינם עתידים להתערב כגון שהיה אחד הב שיל של חלכ
 והאחד של בשר אין מצטרפין ואפי' בשניהם של כשר!ארס
 אחד לא יאכלם עד שיערבםיחד שאז נהבטל האיסור בטעמו
 ממש מיהו יכול לערבם לכתחלה ואין כאן מבטל איסור
 לכהתילה שהרי האיסור כבר נתבטל עיי צירוף ואפי' הבי אם
 אינו רוצה לעיכם לא יאכ*ם אאיכ יש כאחת מהן כדי לבטל
 ואז תולין כו אפיי הם של ב׳ בני אדם כמו שנתבאר למעלה
 וישמחסירין אפי׳ כאדם אחד אם אין כאחת כדי לבטל
ס 3  ובמקום הפסד מרובה יש להתיר לאוכל• לאחרשיער

 שככר כסל טעסא :

 הלבות פת ועזלקו־ת וחלב
a ו5ביבה של גויס עובדי עז 
ב דני פת של גדם עובדי ע״זובו טין  קי

 סעיפים :
 א יש דברים שאינם אסורים מן התורה בלל אלא
 שחכמינו הראשינים ויל א סרים עליני כדי להבדיל
 אותנו מן העמים כתכלית ההבדלה כדי שלא נתערב
 ונרגיל עצמינו עסהםועלידיכך ימשכו הלבבות וקירוב
 דעתם אילו לאילו ויבאולהתהתן עסה הילכך לא אסמ אלא
 דברים המשיבים לבוה בני אדם ומצויין ביותר לפיכך נזרו
 על פת של גויס אפיי אין כו שום השש זליפת נעולי כליהס

 ואפילו אפאו להם ישראל והוא לוקחו מן הנוי אסור :
 ב וכן אסרו שלקוח שפבשלין הגוים ואסרו נם כן לשתות
 בססיבתן אפילו שאר משקין שאין בהס משוס תשש
ו אלא פת ר ס  יין נסך כסו שיתבארו לפנינו בעיר. וכפת לא א
 של מיני דגן שדרך בני אדם לקבוע עליו סעודחן ייבאו
 לסעוד עמהםועל ירי כך יבאו לידי חיתון אכל פת של
 קטנות ושל אורז ודוחן מותר ואפילו אפאו הגוי מפני שאין
0  רגילין לקבוע סעידה עליהם ואין לאסור אותם משו
 בישולי גזים אס הקמח הוא של ישראל שהרי אינם עולין

 על שלחן מלכים י
 ג מיהו לא פשטת זאת ה גזרה של פת ככל אילי הארצות
 ואין אחד מני אייף שנזהר בפת של גוי ולוקחין מן הנתתומין
 כל מיני פת זא־פשר שפשט היתר זה משו׳שאין יכולין לעסדד

ו ז  י

 החהיכ י להוך הקרירות אחת לזה ואחת לזה ואינו ידוע איזה
 לזה ואיזה לזה אם חתיכות האיסור היא מאיסור דרבנן כגון
 שימנו של גיר הנשר. ונפלו אלו לתוך אלו אעיג דקדירות
 ההיתר ישנו גיכ בספק נפילה שהרי נפל לשם אלא שאין
 אנו יורעין מה נפל לתוכו מותרין שאנו תולין לומר האיסור
 נפל לתוך האיסור זההיהר לתוך ההיהר ואפילו אם ההיהר
 שבקררהאינו רבהעלהאיהיר שלפניה כיון דה ל ספיקא
 דרבנן מותר ובן הדין אם לא היה כאן אלא קדירה אחת של
 בשר שחוטה ונפלה בה אחת מאילו השני חתימה ואין ידוע
 איזו היא אנו תולין לומר רשל היתר נפלה אפי׳אין ההיתירבה
 על האיסור וכל שכן אם לא היה כאן אלא חתיכה אחת
 מאיסור דרבנן ויש כאן שתי קרירות אחת של היתר ואחה של
 איסיר ואין ידוע לאיזה נפלה והרי אין כאן בספק נפילה אלא
 אחת מן הקרירות שתולין בה להקל לומר רכשלהיהר לא נפל

 כלום אלא בתוך האיסור נפל :
 ב בדיא שתולין בכל אילו להקל אפילו אין ההיתר רבה על
 האיסור ה מ כשאין האיסור ג כ רבה על ההיתר אבל

 אס האיסור רכה על ההיתר אין תולין כל כך להקל •
 \ ואם היה האיסור של תורה אין תולין להקל לומר להוך
 האיסור נפל ער שיהא ההיתר רכה על האיסור כדי

 שיהא כטל בתוט מדברי תורה דמן התורה חד בתרי
 בטל דכתיב אחרי רכים להטות :

 ד ואם היה ההיתר רבה על האיסור כרי שיתבטל בתוכו
 מדברי תורה א ע* פ שעדיין הוי אסור מדרבנן אפ ה תולין
 בה להקל כיצד שהי קיירות אחד של כשר שחוטה ואתת של
 כשי־ נכלה ונפל חתיכת נבלה לתוך אחת מהן אם ההיתר
 שבקדירות ההיתר רבה קצת ע־1 ה ~.יכת הנביאה תולין לדקל
 לפי שדברי תורת מין במינו בטיי ברוב אלא שחבמם הצי יכו
 ס' לבטל טעמו אס יתבשל וכיון שאיי ו אלא מדרבנ; םקיליג?

 מין בשא
 סימן צ ח :

 ך, היו כאן שתי קרירות של היתר ולפניהם ב חתיכות אחת
 י של היתר ואחת של אימר ונפלו אחת לתוך זו ואחת
 לחיך זו וה ה חת־בת אחת של איסור ונפל לתיך אחת מהן
 (אינו יודע כאיזה םהן ואפי'האיסור הוא סאיםורי דרבנן
 שתיהן אסורותדלא שייך כאן לומר נחלה את האיסור כאחת
 מהן ונתיר השני דלא אסרינן כן אלא בשתי קיירוה שאחת
 ש ל היתר ואחת של איסור שבמה שאנו תולין את האישור
 באיס־ר אין אנו אוסייןאת האיסור יותר ממה שהיה אסור
 כבראבלכאן ששתיהן של היתר אם תתלה את האיסור
 באחת ונתיר את השני הרי אחה אוהד אה השני מהתירו ויש
 לנו לומר מה ראית לרתיר את זי ולאסור זו אימא איפכא הילכך
 שתיהן אסורות י בריא כשאין בשום אחת מהן כדי לבטל את
 האיסור אכל יש כאחת מהן כרי לבטל את האיסור שתיהן
 סוהרים שגס בכאן נוכל לתלות ולומר האיסור נפל לתוך
 אותה חקדרה שיש כו כרי לבטלו ונשארו שתי הקרירות
 כהתירן הראשון ואין הילוקכיןאםשניהקדירוישל ארס

 א' או משל שני בני אדם :
 ו היו כאן שתי קרירות של תיתר ונפל איסור לתוך אחת
 מהן וידוע לאיזה נפל ולא היה בו ס׳ כרי לבטלו והרי
 נאסר אותה הקדירה וחזר אח כ ונפל איסור אחר לתוך אחת
 מהן וא־ן ידוע לאיזה נפל כזה תוליןגכלהקל ואומי״ס
 לסקי' שנפל האיסור הראשון נפל נס השני כיון שנאסר ככר
 ואין אנו אוסרין אותו יוהד בהליותינו בו גם האיסור השני
 אבל אם היה בקדירה כדי לבטל האיסור הראשון הרי עדיין
 שניהם של היתר הם כסו שתיו אז אין תולין נפילת איסור



״ שלי u׳0 גוו־י•  & לבוש עטרת זה5 1זלבות פ
 שלקות וגאותו לא נהגו היתר בשום מקו© אפילו במקו©
 שנהגו היתר בפת של4וים ואיפשר משום שיש ברברי©
 הנאמרים משום ביבולי גויס עור טעם אחר כטעם החנות
 והיא שלא יהא יגיל אצל גוי במאכל ובמשתה ויאכילנו דבר
 טמא מה שאין שייך לומר בן גבי פת של גרם כמו שיתבאר
 בסימן שאהד זה לבך מחמירץ בהיוהרואין איכלץאיהת
 אלא אם כז עשה הין»ראל אחת משלשה מלאכות אלו שה©
 היסק התנור וחתייח גחלים והאפייה שאם עשה הישראל אחי
 מאילו אין בו משום בישולי גייס ואפילו לא עשה בו הישר^ל
 אלא זרק עץ אחד בתנור אי אפילו לא עשה אלא שנפה באש
 הרי הוא כאילי התה בגחלים ור^יי בל הפת שבו שאין כרכר

 אלא להיות לנו היכר שאנו מובדלים מהם וםבישולם •
 נילוש שקירין קויכלי ך או פת שקורץ לעקו׳ך הם בכלל פת
 .ובמקום שנוהגץ היתר 4פי* של גויס גם הם מותרים ולא
 אמרינן שיש בהם משום בישולי גויס משום התבלין שבה©
 שכבר נתערבו ויש מיני קייכלייך דקים שדרכן לאפית על
 ברזלית חמין מאותן יש ליזהר שדרכן למשוח הברזל בחלב

 או כחזיר :
 יא פת של ישראל שאפאה גיי בלא חיתוי גחלים רישראל
 יגלא קיסם אסור למוכרה לגוים שמא יחזור הגוי
 ויסכרנה לישראל ואס פיחת הלחם לשנים מותר שאין דרך
 לקנוה סן הגיי פתיהים י לפיכך לא יקח אדם פהיהין סן

 הגוים שמא ישראל סכרה לו והיא $ת של איסור ״
 *3 אם אפו בחגור ב׳ או גיפעמים ביום אחד והסיקו התנור ־
 לכל אפייה ואפייה והכשירו התנור בקיסם בפע©
 הראשון והשני' ובאחרונה לא הכשירוהו אלה הפת הנאפה
 כאחרונה מותר שאיאיפשר של* נשארו בהסקה אחרונת
 גחלים בוערות מן דהסיקות הראשונו' ועל ידםהו$שר התנור
 צמו בזריקת הקיסם וייא שאם הבשר הישראל התנור פעיאחת
 ולא עמר העת רעת בלא היסק אפילו אפאי בו כך כמה ימי©

 הכל מותר לי הנשר היאשץ ויש להקל:
 ע אם אפה הגוי הפת של י^ראל בלא ודהוי ובלא קיסם
 אפילו קרמו פני הפת בחגור מיעיל חיתוי ישראל והשלג*
 קיסם כל זמן שהפת.צריך לתנור ומשביח באפייתו עדיין וישי

 מי שאומר שאפייהוציא ה$ת יש הקנה להחזידו לתנור על ירי ־
 ישראל אם הוא מ^כיח והוי גמרו ביד ישראל ומיתר:

 יד מי שנזהר בפת של ג רם מוהר לאכול בקערה עם מי
 שאיני נזהר ממני אף על פי שטעם פת של גוי מתערב
 בטעם פת של ישראל מוהר דהחילת הגוירה לא היההאלא
 על הפח כשהוא כעין ולא על תערוכתו וכן ניתח של גוי©

 מותי אעלי שיש בה תערובות פיפיות של פת גיים :
p1 ישראל שאינם נזהר מפת של גייס שהיסב אצל בעל 

 הכית הנזהר מפת של גויס והוע־יה עיי' השולח; פת של
 י#ראל ופה של גויס שהוא יפה משל ישיאל ביון שמצית׳

 הביצוע מוטלת על הבעל ביה יכצע מן היפה שכיון שהיעלה
 בהיתר על השולחן דהיינו משוס אותו שאינו נזהר המצוח
 לבצוע עליו כי פת נקייה הוא קורם לפה קיבול אפילו הנקייה
 טמא והקיבור טהור כמו שנתבאר בלבוש התכלת סימן קס' ח
 סעיף ה׳ ומתוך שהותר לו לבה לבצוע עליו הותר לו פת של
 גויס לכל אותה הסעודה דאין זה כבור שמיס שהוא יחדל

 ממןץ אח כ משים חשש איסור והא כבר בצע ובירך עליו • י
 טן הנזהר המיםב על השולחן עם שאינם נזהרים ויש כו
 משום איבר, אס הוא לא יאכל וכולם אוכלין מותילאכול

 עמהםמשוםאיבהן

t י סעיפים  קי3 דיני בישולי נויםעעיז וכי %

 א דברשבשלוגויאפי־בכיהו^ישראלובכלישלישראל•
 H כ Z 8 אחדותו

 גו ואין גוזרין גזירה כל שאין פלטרי ישראלים מצויים כינינו
 ואפילו כמקום שפה ישראל מצריה נוהגין היהר בשל גוי©

 שכיון שלא פשט האיסור במקומותינו אין צריכץ למנות
 ולהתירו !

 ל ואפילו נילוש בבצים או שבצים טוחין על פניו קונץ
 אותו מהם ולאחיישינן נסי לביצת נבילה או טרפה או
 של טמאה שרוכהכצים המצויין עכשיו בינינו של טחורים
 וכשרים הם כמו שנתבאר לעיל סימן פיו ואף על פי שיש
 בכצים משו׳ בישולי גוים כיון שהם טפל ין לגבי הפת שהפת
 הוא עיקר לא חיישינן בכצים משום בישולי גוים שבטלי* ה©
 אצל הפת מיהו יש מחמירין כפת חנטח בבציס על פניו משום
 שהם בעץ ויש כהן משום בישולי גוי© ואינן בטילים גבי פת

 כיון שהן בעין ויש להחמיר בזה אם איפשר!
 ה ואפי' אוהן שנוהגץ איסור אין צריכין לנהוג אסור אלא
 בפת שלש וערך הגוי אלפי שאפאו לו אחר כך ישראל
 אבל אם לשו הגוי ולא ערבו יפה כסו שהוא צריך לאפייה לא
 4זרו עליו הלכך מותר לו ליקח שאור מן הגוי לחמץ בו עיסתו
 שהרי מתחילה לא ערבו הגוי השאור הזה יפה י$ד, אלא על
 דעת שיחזור ויערכנו עם העיסה ואז יעייבנה יפה יפה והוי
ו ולא ערבו ומותי להם אפיילאותם שנוהגין איסיר כפת ^ 
 של גוים ויש מתייין אפילו לשו וערכו הגוי י$ה יפה אם א$אז

 הישראל ולפי זה $שיטא דשאור מוחרליקח מהם:
 y אף על פי שאנו נוהגין היתר בפת של גויס יק לומר שלא
 פשט כל כך ההיתר אלא בפת של נחתום שאין 5ו כל כך
 קירוב דעת שכיון שהוא סיכר לכל אסרינן באומנתו הוא עוסק
 ולא יבא ^ל ידי כך לירי חיתון אכל פת י£ל בעל הבית כל מי
 שיכיל ליזהר בו יזהר בו ככל מה שיוכל ותלב שאם יאכל פתן
 יבא לסעוד עמהם ויבא לידי חיתון וגםבפתשלנךזתם נ עי
 $Qt יש שם נחתום י^ראל טיב הוא לקנות מן הישראל ולא מן

 הגיי אפיי היא נחתים:
 ן ואם פת של הנחתום גיי ערב עליו יותר מפתו של ישראל
 או שמא יפה ממנו מותר לו ליקה מן הנוי כען שהוא
 ערב לו יותר ואם הזמין הנחתום גוי את ישראלי להיך ביתו
 הרי פתו כפת כעל הכית ׳ והנוהג א־הו׳ כפתו שלבעל הבת
 ינהג כו איסור לעולם ואפילו קנאה הנח־תים ממנו ואפילו
 שלחה ליבראל לכיחו יכז אפילי שלחי- איתי ישיאל לישראל
̂יל פלטל מיתר לעולם לנהוג בו היתר  אחר אסורה לעולם ו
 אפילו קנאו בעל הבית סמנו שלא הלכו באיסור זה אחר מי

 ?זחפת בידו עכשיו אלא אחר מי שהיה בידו בשעת אפייה :
 ח ובמקום שאין שם נחתום מצוי כלל אפילו פת של בעלי
 u בתים מוהר משוס חיי נפש ואף על $י שיידע שאם

 ימתין כעט יביאו פת כשר אינו צריך להמתין כשהוא רעב
 ויאכל ספת של בעל הבית גוי וייא שאם יורע שיש פת ישראל י

 ער־ד שילין ימתין ונוהגין להקל :
 & ונקיא נחתום כל מי שעושה הפת למוכרו בשיק אפילו
 אץ אומנתו בכך אלא שעושה כן באקראי כעלםא דינו
 בנחתום ומותר לקנות מסט שכיון שעשאו מתחילה למוכרו
 כשיק לא שייך קירוב דעת ואם עשאו צ׳תחילה לצורך ביתו
 יאח כ נתנו או מוכרו ליבראל אפילו הוא נחתום מומחה וקבוע

 הרי הוא אצל זה הפת ב^ל הכית ודינו ככיה:
 י במה דברים אמורים בפת של גויס שאותם הנוהגים
a כי היתר מתירץ אפילו עושה ה4זי הכל הלישה 
 והעריכה והאפייה ולא שייעבוהישראל בלום והנזהריס בו
 אוסרים אותו ?שעןזההגוי הלישה והעריכה .אפילו אפאו
 הישראל והסיק התנוך כי אץ איסורו משום בישול גרם אלא
 משום הפת עצמו שגזרו עליו שלא יהא לו עסק של קירוב
 הרעת עסהן משום חתנות אבל כפת שהוא של יישייאל
 *אפאו הטי הוא 3כלל איסור ביעלי גוים ?הוא בכלל איסור
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 ישראל יש לאסיר משום דחשיב כמבושל כילו על ידי גוי אלא
 א*ב היא עי״כ שכה או ערג ייט או שיש הפסר כרכר יש להקל
 בו שלא לחושכי כמבושל היאיל ואינו ראוי לרוב בג* אדם
 לאוכלו כך ובישולי גויס הואיל ומדרבנן הוא יש להקל כו

 כנהיגבשעתהרחק :
 >א הניח ישראל הקדירה על גבי האש והגיח גוי לשוסרו
 ולהפך בו ואין ידוע אס סלקו גוי עד שלא הגיע למאכל
 בןדתסאי וחזר והותירו אם לאו מותר דספק דרבנן לקולא
 ועוד למה גיחוש לזה שהוא דבר שאין לגוי תולעת בו ולמה
 יעשהו י והא דשדיגן בהניה ישראל והפך גוי דווקא בדלא
 עכיד הגיי אלא קירוב בישול דבלאו הבי היה גס כן מתכשל
 אלא שקירב הגר בישולו אבל היכא שהניחו הישראל בעניין
 דאי לא היפך ביי גוי לא הוי בישול ולא היה מגיע אפיילמאכל
 בן רדוסאי אסור הילכך הגיח ר\ש0.ל על גכי גחלים עוממות
 שלא היה ראוי להתבשל עליהם במאכל בן ררוכאי שדרי היו
 הולכים ונכבים ובא טי והפך בו וגתבשל הרי זה אסור ומטעם
 זה יש להזהר כשצולין כשר כשפיך אף על פי שהגיח הישראל
̂א  השפוד עם הכשרהחוב בו סםוך לאש למקים צלייחו ש
 ליהטלגוי להפכו כרי שיצלה אא כ נצלה ביר ישראל כסאכל
 בן דרוסאי שהרי אס לא היה הופכו רגוי לא היה נצלה מצד
 האחר כיל י ועוד דאיכא למיהש ביה שמא יסלקנו הגוי
 ויחזור רניחנו ולאו אדעהיה רישראל ולא דמי לקדיר' שמניח
 ישראל להגים הגר עד שיבא והולך לו ולא ר\ שיישמא סילק'
 כדבסמוך דשאני הבא שראש השפוד עשוי להישמט ממקו'
 שהוא מונח בו וכשהוא נשמט והזר הגוי והניחו נאסר י"**
 שגם בבישולי גויםסהני אס הדליק הישראל את האש או
?יל: ז עוד ש 0 י  חיתה כגחלים ואפי'חיתה כלא כוונה שתיייו י
ו לא חיתה הישראל ולא השליך כה קיסם אלא שהגוי ל י א3  ש

 הדליק את האש מאש של ישראל מתירין:
 >ב ולא אסרו אלא בבישול שעל ירי האש אכל בישול
ז אף על פי י ש י ע י ש ו כ ב  שלא על ירי האש כגת מליח ו
 שמליח כרותח וכבוש כמבושל שדי הלכך כשר או דגי'קט3י0
 שבבשן גוי או מולחן עד שראוין לאכילה וכן אס עושין לכרי׳
 הייאויין לאכילה על ידי עישון שהיי? אכילו 2ים הזר וכשלס
 אח כ הגוי אצר האש בישול גמור מור.יין שהעישון והכגישה
 והמליחה שמתחילה אינה אוסרתן ש*ינס נקיקים כישול
 וכשסכשלם אחי כך רכר שנאכל כמו שהוא חי הוא מכשל
 ומותר וכיתימצ כדגים קטנים מאי איריא ביטלו אתי שכבשן
 הגר או מלחן דםותרים מש ס דבר שנאכל כמו שהוא ח׳ הא
 אפילו לא כבשן ומלחן מותרים כשבשלן שאינם/ולין על
 שולחן מלכים דאדרבה כשככשן או מולחן היי גיוע 8ז,ני
 דכשהן ככוש״ן או מלוחים מחמת מלחן דרכן להעלותן «>ל
 שולחן מלכים ואי לאו טעכא משום שהם גאכלייכסות שהוא

 חיהיואסזרין;
 «J אבל דגים ט־יוחים גדולים אינם נאכלין אלא עי הררק
 לפיכך אם צלאו גוי אסורים ויש סתירין וכשר סל ת
 אינו נאכל כלל כמו שהוא חי ואסור אם נתבשל על ירי גויי:
 יד כיצד. אף על גב ריאוייהלגיסעה חיה אץ זת נקרא
 אכילה חשובה למיחשב מהמת זה נאכל בסיתשהוא

 חי ואם בשלה אסורה שעולה על שולחן מלכים היא :
 ט5 תמרים סתוקיישכשלן גוי מותרי' שנאכלין הכל כשהן
 היין והמרים הרכה שאין נאכלין אלא על ירי האור
 ואפילו הביטנים שיש קצת אנשים שאזכלין אותן כשהן חיין
 אסייין לפי שאין נאכלין אלא על ירי דחק גדול עירב דבר
 הנאכל כמו שהוא חי עם רכר שאינו נאכל כסו שהוא חי
 ובשלם גוי מאין אם עיקר המאכל ךוא מדברים שיש בהן

 משום בישולי גוים אסור ואם העיקר מדברים •נ*אין
 םשום בישולי גוים מותר שה ולכי ן אהרהעיקי בין להקל אין

 להחמיר

 אסרוהו ג״כ חזיל חרא משים חהנות ועוד שלא יהא הישראל
 רגיל אצל הגוי במאכל ובמשרה ויאכילנו דבר טמא י״א רלא
 גזרו אלא כגוי שאין לו שייכות בגוויה אבל כגוי ראית ליה
 לישראל שייכות בגורד. כגון אילו הש2ר.ית הקנויות לנו ,)
 לסלאכתן לא גזיו בהן שכיון שמוזהר עליה כשבי סן ההורה
 כסו שנתבאר בלכוש החור סימן ש ד הרי מלאכתה קנוי לו
 למעשה ידיה וליתא ככלל גויס שגזרו עליהם דלא חיישינן
 באלו משום חתגות דמשוישפלותן בלאי תעי לא יתחתן עמהם
 ולא משום שמא יאכילנו דבר טמא שאיפת רכס עליהם ויש
 אוסרין ונוהגין להקל באלו השפחות שבבית אבייאינה קנויות
 לטי אלא משרתות אותנו ספני שאי איפשר שלאיחתהסעט

 אחד סבני הבית באש ן
 ב ולא אסרו אלא דבר שאינו נאכל כמו שהוא חי וגם
 עולה על שולחן מלבים ללפת בו את רפת או הפרפרת
 אבל דבר הנאכל כמו שהוא חי אפילו הוא חשוב להעלות על

 י שולחן מלבים לא סיקרי בישול ולא גזרו עליו ״
 ג ודבר שאינו עולה על שר^ן מלכי' אפייאיני נאכל כמות
 שהוא חי לא שייך למיגזר עליו דטעמאמאי גזרו עליו
 כדי שלא יהא רגילאצל הגיי ויזמינו אצלו לסעידהויבא לירי
 מתנות או לירי אכילת דבר טמא דבר שאינו עולה על שולחן
 מלכים לאכול עם הפת אין אדם מזמין את חברו עלץ ן
 1* ולא אסרו אלא כשמכין הגוי לשם בישול אכל אם אינו
 מכווין דשם בישול מותר כיצד כגון שהסיק הגוי את
 התנור ליבש בו כלי והיה כו כשר ולא ירע כו ונצלה או שהצי'
 אור באגם כדי להעכיר החציר ונתבשלו כו חגבים ואפילו

 כמקים שעולין על ש־להן של מלכים מיתרים :
 ה וכן cs חק־ ראש גדי להכיר רשעי ונצלו ראשי האזגי'
 שהם רכים עד שהם ר<:,יים לאכילה מותרים כיון שלא
 כיון לשם בישול אבל אם כיון לשם כישול כגון שהסיק את
 התנור לבשל בי והיה בו בשר תחילה ונצלה אע פ שלא כיון

 לזה הכשר שהרי לא ירע כו אפ״ה אסור:
 1 לפיכך אם ידע הגוי שהיה בו

. - . w ! r j י שו  בו כלי אסו׳רחיישי׳שמא כיון ג כ רכי
̂ הבישול על ירי גוי אכל אם ו אלא כשנעשה כי ר 0 א א ל  ז ן

ו ע י ישראל מותר כיצד פ ו  היה תחילתו או אמצעיתו או ס
 הניח הגוי התבשיל על גבי האש ובא ישראל והפך כבשר או
 הגיס בקדירה אף על פי שהיה מתבשל בלא היפוך או הגסת,
 !•ישראל אלא שקירב בישולו מותר וכן אם הניח ישראל וגמר
 ד,מי הרי זה סותר אפילו לא היה מתבשל בלא סיוע הגוי זהיר,
 ד.;יח׳ הגר אצל האש ובא ישראל והפך והגיס ואח כ חזר הגוי
 יהיפך והגיס דהשתא נעשית אמצעית עיי ישראל שסותר :
 ןץ ודווקא היפך בבשר או הגיס הישראל בקדירה מותר
 אכל שגירת ההטר והדלקת האש וכל שכן חיהוי
 גחלים לא מהגי גבי דברים המתבשלים אלא דוקא בפת שאא׳
 מם מלאנו, מיוחדת לפת מת שאין כן כקדירה שעיקר בישולו

 הוא עי היפוך או הגסה בתוכו: י
 ט ,לפיכך הרוצה לבשל מהכת כתנור של גוי צריך שיתן
 הישראל המחכת לתוך הי ניר למקים הראוי להתבשל
 שם ואס בא אחר כך חגוי והיפך הבשר והגיס בקדירה וקירב

 בישולו להלן בה :
 י בריא שמצאה העי על גבי האש והניחה שם יהיפך או
 הגיס אבל אס סילקה הגוי כן האש וחזר והגיחו הרי
 ביטוימעשה הישראל וכיש אם אניהה הישראל על גבי האש
 וסילקה ובא הגוי והחזירה שאב״יר אלא אם כן הגיע למאכל
 בן דר:סאי שהוא שליש בישולו.כשסלקה שכל שנתבשל
 במאכל כן דתסאי על ירי ישראל אפילו סלקו הישראל מן
 האש ובא גזי והחזירו וגמרו אין בי משום בישולי גרס רחשי׳
על ירי גוי כמאכל בן דרוסאי וגמרז  כמבושל וכן אם נתבשל י
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 חוששין שמא עירכ בהן יי; חיבה עד שאין שם ששי׳ לבטלו
 בדיא כשמובדין בחניוישאינו שוה^שם זמן רב עד שיתקלקל
 שנסכרו ראשון ראשון ומסתל'\בל אםרואיץ שמוציאין איתן
 מן הכית מותרים ולא חיישינן שמא עירב בהן יין שאם היה
 מערב יין בכית היה מתקלקל וגם בחנות אס עבר ועירב ויש
 בו ס׳ לבטלו כותר ליקח ריין במי'בטל בס׳ אבל במקו©
 שהיינות יקרים או אפילו הם שרן לימי שאר משקין אפילו מן
 החנומותיליקח דכיו; שאין כו תועלת לגוי לא חיישינן לעירו׳
 דלהכשיל ולהרשיע לא דדישייוגם אין לחוש למקצת שנוהגיץ
 . למשוח היורות והכלים בשומן חזיר משוס דכאילוהוא נותן
 טעם לפגם וגס הוא כטל בס׳ ׳ מקום שנתגו לתת ים או שאר

 איסור לתוך המלח עיין לקמן סימן קליז:
 ה במקום שהיין מצוי יש ליזהר ולבדוק ולחקור בשכר
ei ובמשקה של דבש שעוש־ן הגרם אם נוחנין בהם 
 שמדים של יין שכן דרכן ליתן בהן שמרי יין להחזיק טעמן
 ואם הוא כמקום שנוהנין בהם שמרים אסור לשתותו ואיפשר
 לי לומר שאפי' יש ס' כנגר השמרים ואפילו בסתם יינם אסור

 דכיון רלטעמא עבידא לא בטלה גיל:
 ( יין רימונים במקום שסוברין אותו לרפיאה וכן כל דבר
 שקונין מן האומנים או רוקחים מותיללוקחו מן התגרים
 אפילו מן החנות שלא מן הכית ואף ע״פ שדמיו יקרים מדמי
ה . , ש פ ; ע ן ר ,  היין משום דכייז דאית כיה קפידא תגר לא 0
ן של גייס וכן דבש מותרים שלא אסרום כשום שאין מ t 7 
 בהם משוס קירוב הדעת כ כ והרוצה להחמיר על ע*מו
 בהן הרי זה חסיד שוטה ומכרה על פי כיי שה־יתהו ואפילו
 הם מבושלים מותרים שאין בהם משים ביש־יליגויס שדרי

 נאכלין במות שהן חיין וגם אין בהם משוס גיעי־לי גוים י
 שהבשר והשומן פ-יגם א והם ומסריחין וכן מים המין שלהם
 סותרין שאין עולין על שולחן מלבים וגס שיתיז איתן חיין
שים  ואין משתנין מברייתן עיי האור וגם לכלי גיס אי; לחו' ̂נ

 גיעולי גויס דשומן פוגמן מלשתות:
 ח כל מיני כבושים כגון הקפריסי׳ יהקפיייטי.-־; וההגבים
 שלהם הכבושים וכיוצא בהם מותרים והיא שרואה
 שמ־ציא אותם מן האוצר אכל הנמכרי'בחנות אסורים שמא
 זילף עליהם יין ובן זתיס עלהם הכבושים מוי ריס אפילו הם
 רכים הרבה עד שגרעינתן נשמטת ולא חיישינן שמא זילף
 עליהם יין ובלכד שלא יהיו חתוכות בסכין שלהם אף על פי
 שסתם כליהם אינן בני יומן סכין שאני כמו נתבאר לעיל.
 סימן ציי ואם נזהרו כהם בחתיכת הסכין שלהם אפילו לא
 נזהרו בך.ס מלככשם בקדירה לחקור אם היא בת יומא אם לא
 מותרים רסתם כליהם אינן בני יומן ולא שייךלמימר אגפ
 חורפייהו מחליא ליה לטעמא שבקדירה ואפילו אינן כן יומן
 . דכיון דכשעת כבישה נוחנין בהם מיס כטל חוי5ייהו;

 ט וכן הענבים שלהם אפילו הן לחין הרבה עד שמנטפית •
 מותרים שאין הלחות אלא משלהם ולא שיזלפו עליהם
 יין ממקום אהר והליחות הזה אין כו משום יין נסך לאוסרו וכן
 כלהככשין שאין דרךלתתלתיכו יין או חומץ מותרים וכן
 עדית שאינה טרופה והם דגים מהיתכ־ם שמכיר כהן ראש
 ושדרה של כל אחר מהן שידוע שהם דגים טהורים וכן ציר
 של רגם שיש בו כולבית שנתבאר למעלה סימן פיג סעיף ו׳
 שסותרת וכן עלה של הלתיה כיון שאינה חיייף בל כך אעיפי

 שנחתכה בסכ־ן שלהם שאינה ב*י מותר:
 > אבל קורט של חלתית שהוא דבר חייך• ביותר אפיי חתכו
 אותו בסכין שאינה ביי אסורה דחירפיה דחלתית מחליא
 ליהלטעמא שבסכין והוי ניט לשבח ׳ וטריי* טיופד,
 שאין מניר הראש ושדרה כהס אם הוא על דג מהוד וין
 סלק וים דגים קטנים טהורים מעורבים מהרבה מינים
 אסורים מפני שדגים טמאים 8י״עיכיזעמהם ואין יבולין

 ח ג 3 8 להפריח

 להחסיר אפונים קלויין וכן קטנית שקורין ערביזין קלויין
 שקוליןהגוים מותרין שאינן עולין על שולחן מלכים וכן
 ניהגין בהם היחד אם לא במקום שנהגו למשוח המתכת
 בחלב שאז נוהגין כהן איסור אכל כלאו הכי שרו ואין לחוס
 לכליהם של גויס דסחמן אינו בני יומן כמו שיהבאד טעםא
 לקמן סימן קכיא / וכל פירי שהוא גאכל כמו שהוא חי אף
 על פי שבשלו אוהו הגרם ונמחה ונעשה תבשיל בידיהם שרי
 ועל כן נוהגין לאכול הפובידיל שעושין הגרם אינפגארא
 בין של גוי כין של ישראל שאפאה גוי אסורה אפילו למי
 שנוהג היתר בפת של גרם אף על גב דקסחאעיקר אפיה
 אסור משום שהשומן נאסר סיר כשהוא כעין כשמהבשל
 קורם שנבלע כפת משום בישול גויס ואחר כך נבלע כפת
 ולא רמי לשני דברים הםתכשלין יחד שהולכין אחר העיקרי
 וכן ירקות הנאכלין כמו שהן חיין שבשלן עם בשר טהור
 אסורים שהשומן של הבשר נתבשל עמהן שאסור משום

 בישולי גויס ונבלע בהן :
 טן וכן יש אוסרין הבלים שבישל בהם הגוי לפנינו דברים
 שיש בהן משום בישולי גויס שהרי בלעו ממנו ויש
 מתירין שלא החמירו כל כך בבישולי גויס לאסוי* פליטתו
 ואפילו לדברי האוסרים מקילין בכלי לעניין זה שאפילו הוא
C כלי חרס דיו בהגעלה שלשת פעמים ואין צריך חזרת 
 בבב שונות כשאר כלי חרס האסורים בבליעת שאר איסורים
 הואיל ואין לאיסור זה עיקר בדאורייהא גוי שבשל לחולה
 בשבת מותר למוצאי שבת אפילו לבריא ואין כו משוס בישולו

 גויס רכל כה ג הינירא איבא ;

 קי!* חני שכר ושאר משקין של גוים ומ

 א שכר של גוי׳ אסרוהו גם כן משום חחנוה הלכך בל שיכר
 אחד של תמרים או של חאנים או של שעורים או שאר
 הביאה וכן משקה העשוי מדבש אף עפ שאין בהן לא משום
 בישולי גדם שהרי קצתם כגון של תאנים או תמרים או רבש
 נאכלין במוח שהוא חי וקצתם בגון של תבואה איני עולה על
 שולחן מלכים ועור דבטלה היא לגבי המים שהם הרכה ונם
 אין בהם לא משום גיעילי גויס דםתס כליהם אינן בני יוכן
 ואפייהן בני יומן ברוב הדברים הללו הווהשיםן על מאכליהם
 טעם לפגם אפילו הכי אסרום סשוסחתטת מיהו אין כהן
 כל כך קירוב הדעת כמו כפת ושלקות הילכך לא החמירו בהן
 כמו בפת ושלקות כי על הלחם לבדו יחיה האדם בסעודתו
 ובעי הרחקה טפי הילכך כסיני משקים לא אסרום אלא בכית.
 גיי ואף כבית הגוי לא אסרו אלא כשקבע עצמו לשתו' כדרך
 **?אדם קבע כשתייה אבל אם נכנם בבית הגוי ושותה דיך
 עראי באקראי בעלמא מותר וכן סי שלן בכית הגוי השיב
 קפינרק כביתו ומיתר לשתות ויש מתירין כשכל של דבש
 ותבואה מפני שסתם שכר הנאמר בתלמוד רצה לומר שכר
 המרים ואומרים שלא גזרו אלא על שכר המרים ולא על שאר
ך לקרב בהן הדעות וכןנוהגין ב ל  משקין שאינם חשובין כ

 כמדינות אילו להקל :
 3 ונם במקומות שנוהגין איסור בכולן לאעסרואלא
 משקין הסצויין ושביתין אבל שאינו מצרין מור,רין
 ייי^כי יין תפוחים ורימונים מותר לשהותם בכל מקום מפני

J שאינן מצרין 
 { וכמקום שישראל נוהג ין קולא ביין של גיים כל בעל נפש
 יזהר שס אפילו מן השכר כדי שלא יבא לשתות שס עם

 הישראלים יין שיתנו לו יין של גויס :
 ר... יכל אלו המשקין וגם החומץ של שכר ככל מקום,אס הם
 יקרים מסגאוהו 0קו& מדמי היין אסור לקנותו בהם שאנו



 ימה פועזקין עול גרם .
 מיהר שירא הטי שמא יעמוד ויראהו והוא שיודע שחלב טיממ
 אכוילישראל דאם רא כן רא ירא של.א יראהו הישראל רהלוכ
 מן הטהורה ומן הכיבאה ולאו אדעתיה דישראלוכן אס הגי*
 חולב לצרבי אף עיי פי שישראל יושב מכהין אם יש שם רבד
 טמא בעדרו ההלכ אסור שביון שהגוי חיל ב לצרכי לא יירא
 מן הישראל וחולב כדרכו מכילם מטמאים וטהורים לפיכך
 לכהחילה יזהר שירא הישראל בתחילה החליבה ויראה בבל*
 שהולבין בו שלא יהא כו רבד טמא ונהגו להחמיישלא יחלייכ
 הגוי בכליו שדרכו להחליב בו שמא נשארו כו ציחצוחי חיכ
 של גוי מיהו בדיעבד אין לחוש לכל זה ׳ ושפחנת שהיילבית
 הבהמות כבית ישראל או כדיר שייחם כל מקום שאין כית
 גוי מפסיק אין לחוש לדכר טמא וסוהר אפיי לכתחילה להגית
 אותן לחלוכ אף על פי שאין שם ישראל כלל שמאחר שהוא
 בכית ישראל או בשכוגהן אין להוש לדבר טמא אכל אס כיה
 גוי מפסיק צריך להיות ישראל שם כאילו היא חולבת כבית
 גוי ואפילו ישראל קטן או קטנה כגי שהגוי מלתת לפניהם י
 ואס הלכו גויס מקצת בהמות ולא היה שם ישראל ואחר כך
 בא ישראל אל האחרים עכשיו ממן הזה שאין דבר טמא מצוי
 כלל מיתר מיהו אם לא בא שם הישראל על לאחר שנהיכ1
 כורם הוי כחלב שחלבו גוי שאסורה אף עיפ שאין רכר טמא
 בעדרו הואיל וחכמים אסיזה לא פלוג רבנן ׳ חלב של גוית
 אוסרת כלים שנתבשלה בהן כשאר איסור אף על פי שאיגד
 רק ספק שמא עירב בר. דבר טמא ׳ וכן גבי עת יה ם גפ כן
 אסורים מטעם הואיל ואסרום חכמים אכל חמאה שלהם
 אפיי בסקום שנהגו כה איסור אינה אוסרת הכלים שנתבשלה
 בהם שהרי חכמים לא אסרוה כאשר •הבאר בסמוך בעיה וכן
 תערוכת שלה אינה אוסרת שאם נתערבה בתיהי הבל מיתר
 כרלעיל גבי פת של גיס ועיל סייקייב חלכ של גויס שנהבית
 בעורה חלב אין מועיל לה אם יעשו אהר כך גבינה או הנאת
 מסנה לום'כיון שאין חלב טבע נקפה ודאי חשב הגוי מתחלמ
 לעשויססנה גבינה ולא עירב בה רכר טמא אלא ההלב נש^ית׳

 באיסורה וכל מה שנעשה ממנה אסור{
 ב גבינות של גוים אסרום גם כן חזיל ויש בה ימה מעמימ
 והטעמים העיקרים השייכי׳ בינ ני רם מפני שמעמידין

 אותן כעור קיבהנכילה או מפני שטחין פניה בשומן תזיז-•
 או מפני שמערבין כה דבר טמא אף על פי שאי; החלב השט*
«  נקפה היישינן שמא ישאר ממנה מעט כין נקביה אף על 5
 שהוא דכר מועט גזרו עליו מפני שהוא מצוי וכיון שהו׳%ב1
 לגזור עליה מאלו תטעמי' גזרו על כל הגבינות ואפילו כמרי©
 שאין שייך אחד מאילו הטעמים כי היכי דלא ליתו לאחייוכ•
!nr הילכך אפילו גבינה שהעמידוה הגיי״ם בעשבים שהוא 
 לנו שהוא כך ושאין בה דבר טמא אלא שלא היה ישראל אצל
 עשייתו אסור׳ והאוכל ממנה או מחלב שחלבו גוי ואין ישד*י*ל

 רואהו מבין אותו מכת מררוישעבי* על דכייי חכמים ואם ראה«
 עשיית הגבינות ולא יןאה ההליכה יש להתיר בדיעבד כי אין
 לחוש שמא עירב בו דבר טמא מאהל שאגו מאין שעשת
 הגבינות מזו החלב כי דבר טמא איט עומד ובוודאי לא עייכ
 כו הגוי בלום הואיל והיה דעתו לעשות ממנה גבינות ומכל
 מקום אסור לאכול החלב פך הואיל וככר נאסרה כמו שכתכנ1־
 סיף סעיף הסמוך אף על גב שכשלא ראה הישראל עשיית
 הגבינות אסרינן להו ולא סמכינן לומר רווראי אין בו רכל׳
 שמא היינו משום שסצטרפין זה הטעם עם טעמם אחרי©

 ולא מטעם זה לבדו אסי־ינן להו:
 X וחמאה של גויס לא מציגו לחכמי רתלמוד שגזרו עלית
 וגם אין כד. טעם כיור לאוסרה שאם משום חלב טמא
 חלב טמא אינו עומד ואי משום מיעוט ציחציח חלכ טס*
 שנשאר דבוקה כה ר1י דבר סועטואין לאוסרו בשביל כך ואף
 על גכ דבגניכהאסרו כחד טעמא כשביל כך אין בחמאה כל

 לבוש עצרת זהב הל
 להפרידן שצריכין בקיאות רב שיכיר אותם מפני שהם רוםין
 לטהורייולא מינכרו ואיכא למיהש לאהד מאלף שבהם דבריה
 לאבטלה ׳ וכבושין שדרך לפעמים שנותיין בהן יין אעיפ
 שאין ידוע אם הכל ניתגין בהן יין אף על 2׳ כן אסולין לקניתן
 מהן ואסירין כאכילה וםוחרין כהנאך. אכל אס ידוע שהבל
 נותנין כה; יין אסורים אפילו בהנאה משים יין נסך המעורב
 בהן שתויאסור בהנאה כסו שיתבאר לקמן כע" ה ואעיפ שאינו
 יודע בוודאי אם נתנו לתוך אילו אסורין בהנאה סספק כאילו
 הית וודאי שנתנו גס לתוך אילו ביון שהכל דרכן לתת יין ודאי
 גס כאלו נתנו יין ואשורין כהנאה כולן ׳מכולן נכשרין לאכילה
 על ידי ודין והוי היין עיקר ויש סתירין למכור אותן אפיי נתנו
 בהן וודאי יין חוץ מרמי י*ן,נסך שבהם יאף עלפי שלא ידענו
 כמה נתנו בהן אומדין כמה הוא דרכן לערב בכיוצא כאילו
 וימכרנו חוץ מדמי אותו יין נסך שאנו משערין שנתנו בהס י
 ואם ידוע שגר אחד יש בעיר שאיני מערב בו יין
 והשאר הם ספיקא מות׳ ליקח ככולן בל זמן שלא ידענו בוראי
 שעירב בו דבל כיהאיגיונא תלינן לקולא כאיסורי דרבנן
 ואס ידוע שמקצת גויס בוודאי סעייכין בו ומקצת כיוראי א׳ ן
 נותנין בו יין אזלינן כתר מבא דבל רבריש מייבא קפליש אכל
 אמור לקנות מהם בבתיהם דבל קבוע כמחצה על מחצת

 דמי :
 «א הסוריים שלהן אסור ופירש סוריים הוא שמתנין מים
 ומלח על שימן הרגי' וג־וצצור. שימנו יבשכלין המים
 הראשונים תוזריז ונותנין אחרים ואם הם שמנים הרבי*.
 נותנין שלשה פעמים ויותר ואין איסורו מחמת עצמו דניחוש
 שמא מדגים טמאים עשאוהו שאין עושין אותו אלא מדגים
 טהורים הילכך אין איסורו אלא במקום שהיין בזול יותר ממנו
 דהיישינן •שמא עירבו כו יין אכל אם דמי תייןיקי־יס מדמי
 הסוריים מותר כד׳א באומן שהוא יכיל לתקנו פעם אחת
 ושתים בלא יין אכל מ* שאינו אומן ואינו יודע לתקנו אפילו
 בפעיזראשון בלע p אסוי אפילו אם היין יקר ממנו וכאומן
 נשי לאאםרן רסותר אלא בפעיראשונה ושגייהשביון שעדיין
 הם שמגיס איפשר לתקנו כלא יין אבל מפעם שנייה ואילך
 כבל כחש •ואי איפשר לתקני בלא יין ואפילו מן האומן אפור
 לקנות ׳ בדיא כמקום שדרכן לתת לתוכו ייז אכל במקו׳ שאין
 דרבן לתת לתוכו יין מותר לקנות׳ מתם וכי להפקירו ללצלם
 ולשלחו על ירם ולא תיישינן שסע יקהו ממנו רמלאוהו ביין

 כיון שאין דרך לתת כתוכו:
 •ב הרשכ א היה נזהר כהכרכום מפני שבכל הארץ ההיא
 היו סזלפין עליו יין הרבה וגם עישין מכשר השייי־ים
 חוטיןחוטין וםייבשיןאותן ונעשין כחוט הכרכום ופערבין

 אוח! כתוכו .

 קן^ך דין חלב שחלבו גף ואין ישראל רואוהץ
 וגבינה וחנ&ה ובו ג׳ סדפים \

 א חלבשתלבו גוי ואין ישראלרואוהו אסור שמא עירב בו
 חלכ טמא ליש חלבו לצורך ישלאל או לצורכו אפיי הכי
 אסורה ולאאסרינן כיון שחלבו הגוי לצורכו לא עירב כו
 דבר טמא שגם הם אין רגילין לאכול חלכרק מכהסיטהורר,
 אפה אסורה מפני שאין נזתריןבה כל כך והיישינן ואפילו
 לא היה לו דבר טמא כעדרו היישינן שמא ככר נתן בו רכר

 עסא ככלי כיון שלא ראהו הישיאל מתהלת ההליכה ואס היה י
 הגוי מלב כביתו וישראל יושב מכחוץ מתחילת החליבה עד
 ״•י• אס יוד? מאין לו דכי משא בעדרו מותר אפילו אין
ל לראית* בשעה שהיא הילכ היה לו רברהמא 0 י * י ״  ה
ל יישב מכחיץ והגוי חילב לצוי־ך ישראל אפילו א ^  בעייי י
 *׳־•י** ושכ אם יכול לראותו כשהו עומד



 לבושTH זה3 דברים האסורים משום סכנה *4 פרי
 ך וצריך האדם ליזהר סזיעת האדם שכל זיעת הארס הוא

 כסם המות חיץ מזיעת הפנים :
 ה וצריך ליזהר מליתן מעות בפיו שמא יש עדייהן יוק יבש
 של מיני שחין ולא יתן פס ירו תחת שחיו שהירים
 עסקניות הן ויש להוש שמא נגע ידו במצורע או כסם רע ולא
 יתן ככר לחם החת השחי מפני שידבק מ זיעה ואח״כ יאכינו
 והזיעה הוא כסם המות כדלעיל ולא יתן תכשיל או משקין
 תחת המטה אפילו מחופה כלי ברזל מפני שרוח רעה שורת
 עליהם ולא ינעוץ סכין בתוך אתרוג או כתוך ציון ויניחנו
 בתוכו שמא יפול ארם על חודה וימות * וכן הרג מכל דברים
 המביאים לירי סכנה׳ דחםירי סכנתאסאיסורא ויש לחוש
 יותר לספק סכנה מלספק איסור ולכן אסרו לילך בכל מקום
 שיש כו סכנה כגון תחת קיר נטוי או יחידי בלילה וכז אסרז
 לשתות מיס סן הנהרוה בלילה או להגיח פיו על קילוח המים
 ולשתות ספני הרחשים כי דברים אילו יש בהן חשש סכנה ׳
 וכן מנהג פשוט שלא לשהות מים כשעת התקופה שהוא
 סכנה וכן כתבו הקדמונים ואין לשנות המנהג י עוד אמרו
 בעניין הקזה ואסרו כסה ימים להקיז בהם דם מפני שהיו
 ידועים להם שהם סכנה מיהו אני אין נזהרים בהן עכשיו
 ברבים וכבי אמרו כגמרא הנח להם כיון רדשו בהן רבי׳שומר
 פתאים הי אך בקצתן עדיין אנו נזהרין בהם ואלו הן כערבי
 ייט רכל השנה משים שהם ימי חולשה ובערב יום טוב
 דשכועותיש כו סכנהרנפק ביה זיקא ושמיה טבוח ואי לא
 קבלו ישראל את התורה היה טבח להו לבשרייהו ולדמייהו
 וג:מ רבנן בהן איסור משוה סכנה ככל ערבי ייט דש:הם«ו׳
 עי״ט רשבועו׳׳ואין לשנויעוד כתבו שיש לברוח כן העיר כשיש
 דבר בעיר ויש לצאת מן העיר בתחלת הדבר ולא בסופו וכל
 אילו הדברים הם סש׳ום סכנה ושומר נפשו ירחק מהם ואסור
 לסמוך על הגס או לסכן נפשו בכל כיוצא כזה ועיין כלבוש

 עיר שושן סימן תפז ז
 ן ולא דברים המכיאין לידי סכנה לבד אסרו אלא אפילו
 דבי־ים שאין כהם סכנה אלא שנפשו של ארם קצה בהם
 אסרוהו וסמכותי אלאו דלא תשקצואת נפשותיכם הילכך
 כל מאכלים שנפשו של אדם קצה בהם כגון משקין ואוכלין
 שנתערבו כהן קיא או צואה או ליחה סרוחה וכיוצא בהן
 אסורין וכן אסור לאכול ולשתות בבלים הצואים שנפשו של
 א4ם קצה כהן כגון כלים של בית הכסא וכלי זכיבית שמקיזין
 בהן וכיוצא בהן ובן לא יאבל בידים מזוהמת ועל גבי כלים
G מלוכלכים שכל אילו בכלל אסמכתה זו דלא תשקצו את 
 נפשותיכם הס וכל העובר עליהן מכין אוחי מכת מרדו כשאר
 איסורי דרבנן י מי רגלי ארם אין נפשו של אדם קצה בהן
 כל כך הילכך אם השתין תינוק בקדירה ברעבר סוהר לאוכלו
 וגס מותר לשתות מי רגלים לכתהילה משום רפואה אפילו

 הולה שאין בו סכנה :
 ו בהמה מסוכנת אף על פי שניתרה בשחיטה המדקדקים
 מחמירים על עצמם שלא לאוכלה גם בן מה ט שנפשו
 של אדם קצה בה כדאיתילעיל סימן ייז י וכן בהמהשהתידח
 החכם מסברת נפשו ולא נמצא הדין כפירוש שהיא פותרת

 בעל נפש לא יאכלנה.״

ן שלא לעשות סחורה כדבר איפור מ י  ק
 סדף אחד נ

 א כל הדברים האסורים באכילה מן התורה אף עלפי
 שמותרים בהנאה אם הוא דבר המיוחד לאכילה אסור
 לעשית בהם סחירה או להלוות עליו ואפילו לקנותו להאכילו
 לפועליו גויס אסור יכתיכ גתו בשי־צייושקץ יהיו לכס ואמת
 ן ל יהיו כריייייתז יהי כלומר לא יהיו לך עסק עמהן אפילי

 בסחורה

 כך גימות כמו הגבינה לכך לא גזיו בחישאה אלא שנהגו כו
 איסור משים אותו מיעוט השש שאין בו ממש הילבך במקום
 שנוהגין בה היתר אין לאוסרה להם אבל בכקום שנוהגין כה
 איסור ואפילו לא נהגו כו כולם אלא רובה אין לשנו׳ ממנהגם
 ומכין ומייסרים המקילין בה במקום שנהגו בה איסור
 ובמקום שאין מנהג ידוע בם בשלה עד שהלכה לה ציחצוח
 החלב שדכוקהבה מיתרת ואפילו לכתחלה סותר לבשלה כדי
 שילכו להן ציחצוחי חחלכ ואס בשלה גוי םותי־ת רכתם כלי
 גויס אינן בני יומן מי שהולך ממקים שאין אוכלין אותה
 למקים שאוכלין אותה אוכל שם עםהם ואין בה משוס חימרי
 מקים שהולך וכו׳ כיון שהיא איסו* קל מאוד אכל אסיר
 להביאה עסו לאוכלה במקו׳ שנוהגין בה איסור אם לא שיש
 בה היכר שהיא בא׳ ממקוסית הסותרים וההולך סמקו' שנהגו
 בה היתר למקו׳ שנהגו בה איסור אסיר לו לאוכלה שם משים
 דברים שאחרים נהגו בהן איסור אי אתה רשאי להתירה
 בפניהם וי*א דה ה אם הובאה ממקום חיתר למקום איסור נסי

 אסורה אפילו יש בה היכר והכי נהוג :

 לזרזן דברים האסורים משום סבנת>פשות
 ובו זי סעיפים

 א כתיב השמד לך ושמיר נפשך מאוד וגו׳וכתיכ ונשמרתם
 מאוד לנפשותיכם שיש במשמעית אילו תלשינו׳שצריך
 האדם לשמור את נפשי שלא יביא את עצמו לידי סכנה אף
 על גכ שפשיטן של אילי הכתיבים לא מיידי בזה מכל מקום
 סמכי תז ל על מקיא־יה הללו ואסרו בל הדברים המכיאין את
 האדם לידי סכנה וניל לומר שנוכל ללמדני זה ממצות בני נח
 שג׳להם ואת דמכם מנפשוחיכם אדרו' לפייגזרו ואסרו חמירא
 סכנתאמאיסירא ואפילו יאמר ארם הריני מהכן אז עצמי
 ומרי לאחרים עלי בכך אם אני איני מקפיד בכך אין מניתין
 אות!1 אלא מבין אותו סכת מרדות כמו כבל שאר איס-ירין
 שאסרו חכמים זילהילכך משקין שעמדו מגולין אסל״ לשתות
 מהם שיש לחיש שמא שתה מהן נחש או שאר רחשים שיש
 להן אלס והטילו כהן ארס מיהו האידנא אין נחשים מצויין
 בינינו ולא שאר הרחשים שיש להן ארס הילכך ניהגין להקל
 בכל הםשקין ואפי׳ לכתחלה מניחין אותו סגולין ואין חוששין
 ואין בזה משום דבר שנאסר כמניין שצריך מניין אחר להתירו
 שביון שלא גזרו אלא משוס הנחשים והרחשים והם אינן
 מצויין בינינו ליתא לגזירה כלל בריא בסתם משקין םגולין
 אכל ודאי אם ראינו נחש או רחש ששתה מן המשקה פשיטא
 דאסור אפילו האירנא שיש בהן סכנה ואין חילוק בין מים
 ושאר משקין שכיון שייאיט ששתו מהן אפי׳איץ דרכן לשתות
 אילו המשק־ן הא ראינו שזה שתה ובזמן שחשו אגילוי לא
 חששו לאילו המשקין כסו שמפורש בפרק אין מעמירין שכמה
 משקין לא חששו כהן משום גילוי משוס שאין דרך הנחשים
 והלחשים לשתותן ה״מ בסתם שלא ראו ששהו מתן אכל־
 אם ראו ששתו מהן ודאי אסולין אפייהאידנא jfb ששתו מהן

 הרי הטילו בהן ארם !
 כ וצריך כל אדם ליזהר שלא לאכול כשר ודג ביחד וה ה
 לבשלן אולצלותן ב־חרולאוכלו אפי׳ אחד כפני עצמו
 שככר קבל טעם השני ואסור מפני שקשה לצרעת ויש

 מחמירין ליחד לדגים כלים לברן \
 X רהא אדם רגיל לרחוץ ידיו כין כשר לדג ושרה פת ־

 י ביין או כסיס ויאכלנו בנתייםכרי לרהוץ פיו שלא
 יתערב טעם דג ובשר מפני הסכנה ו*א שאין לחוש לזה
 אלא כשסכשליס אותם יחד ואיכלן אבל לאוכלן זה אחר זה
 אין לחוש לרחוץ הירים ביניהם שאין כזו סכנה כל כך וסבל
 •קום יש לאכול דבר ביניהם ולשתות מעט רהוי כמו קינוח
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 • לבועז עטרת זהב רבדים האסורים ׳$־
 •אכגם היהר עשייה מלאכתוייאנאמרה אלא בח־יב בהמה
 טהורה אבל חלב חזיר הז ככשרו דרו בז לאכילה עומד ואסור
 לעשות כו סחורה כמו שאר מאכלים אסורים ׳ ולא אסרו
 לעשות סהורר. אלא במאכלים האסורים מן התייר. כיון
 דילפי להומקרא אכל מאכלים האסורים מדבריהם מוהר
 לעשות כהן סחורה הילכך חלב שחלבו גוי וגבינות הגייס
 וביוצא בהם מותר לעשות בהם סחורה חוץ כיין נסך אפיי
 סתם יינם אף על פי שהוא מגזירת דבריהם אסור להשתכר כו

 כלל ועיין לקמן סי׳ קליג בהלכותיו :

ח דץ חתימת בשר או דבר מאכל הנשלח י  ק
 ע• נכרי ובו'ג סעיפים

 א המפקיד או השולח כיד גוי יין יאו בשר או חתיכת דג
 וכן כל דבר כיוצא ברברים אילו שרם אסורים מן
 התורה והוא דבר שאין מ סימן ארז״ל שצריך לחתום אותו
 כשני חותמות דחיישינן שמא יחליפנו הגוי בשלו הוהס אהד
 לא סגי דטרח הגוי ומזייף וכיון שהם אסורים מדאורייתא
 חששו לדם יותר וסתם יינם גם כן אף על גכ שהיא מדרבנן
 חיישינןשסא משים חיבת הגיסוך טרח הגוי ומדיף אגל יין
 מבושל שאין בו משום ניסך אלא משום השש עירוכ יין גכך
 שיחליפנו הגוי כיין נסוך וכן יין שעירבו בו רבדים אחיים
 כגון דבש ובן החומץ או שכר וכל דבר שאפילו אס הוחלפו אין
 איסורם מן התורה אלא מדברי סופרים שהפקידו או שלחו
 ביר גזי פ ותר בחותם אחד זיש אומרים שאף ברברים שצריכים
 שגי חותמות לא״אסרו אלאכשולח על יד גוי למקום אחר
 שאין הוא עתיר לראות החותם דכיון שאינו עתיד לראות
 החותם לא מרתת הגוי ויזייף אס אין בו שני חותמות שסוכד
 הגוי אין האחר שמשלח לו מכיר החותם אכל מפקיד שעתיד
 לראות חותכו כשיהןרנו די כהותם אהד ני ירא הגוי לד»»ו

 ואף השולח להכירו אם הודיעו להכירו צוית החותם ונס
 למי שהודיעו לחבירו די בחותם אהד רמירחיהגוי שמא •רג^ן
 ולא יזייף וייא רלא בעינן כיהוהטוח אלא בישראל העוד שהוא
 אינו מרתת מפני שמחזיק עצמו בכשרות וסכיר שאינו השוד
 כעיני הבריות וטרח ומזייף אכל בגוי הכל מותר כהותם אהד

 דםרתת יותר ובדיעבד יש לסמוך עיי זה י
 ב וכיון שהחתימו כראוי שני חותמות ברברים שצריך
 שנים ואי בדבריידשרי באיאין צריך לחזור אחריו לראותו
u ראוקטינן אחזקתיישלא זייף אכל אם חזר על חותמו ירא 
 היכירו אסור אפילו עשה שני חותמות כיון שאין מכיר חותמו
 מוכחימילהא והיישינן שמא נפתח ונשתנה וכל שבן אם מצא

 החזתם יסבור רהיישינן ומיהו דווקא אם תוא דבר שיש לחוש •
 שהחליפו ונהנה בחליפין או היא יין אפי לא נהנח ומשו' חיבת
 ניסוך יש להוש שאסרו בנגיע אכל אם רואה הדבר ששלח
 או הפקיד והוא טוב כמו ששלח ולא נהנה השליח אם החליפו
 לא חיישען ואף שהחותם מקולקל ועל סוף סימן קיל ״
 j אות אחה על פי הכלי חשוב חותם אהד שתים הוי בשני
 חותמות ורפוסים אעיג שיש בהם כמת אוהיו' לא השיבי

 אלא כחותם אחר כיון שירפסין בכת אחת ויש אומי־י' כסקופ י
כ סימן אלא למי ח כ איז כ ״  שיש מוסרין וגויס שיודעים לכי

 שמכיר הכתב בטביעת עין !
ם שצריך שני ו ק מ  ד מפתח וחותם הוו כשתי חותמות נ

 חותמות אכל בדברים שדי בחותם אחד אם לא היה כו י
, דבר אחד V אלא מפתח לא חשיב חותם שבקל יבול לפתחו 
ו אפילו י כ  וטרח ומזייף וכן אס שולח דבר בשק והתם חשק י
 בחותם אחד אינו נחשב שבקל יוכל לפותחו אלא אס כן הפך
 החפירות לפנים ואם חתם הדבר ששולח בעצסו וגםהשגן

 הוי כשני תותסות :
 ה אם

 בסחור'ומכאן נלמוד לאסור כל דבר המיוחד לאכילה שאסור
 כסהורה כגון נבילות ושאר דברים האסורים ברא לקנות
 אותם לכתחלה לסחור בהם אבל צייר שנזדמנו לו חיה ועוף
 ודגים טמאים בין שהשליך הרשת והעי־יה טמאים לבדם כין
 שהעלה טמאים וטהורים יחד מוהר למוכרה ובלבד שלא
 •חכוין לכך ודווקא צייר שאומנתו בכך אכל שאר כל ארם אף
 על פי שנזדמנו לו בצידה לא התירוהו לו וגם כצייד לא
 התירוהו לו אלא שימכרם מיד ולא ישהם אצלו ער שיהו
 שםינים בריא דווקא חיה ועוף ודגים טמאים וכיוצא בהם
 שאר דברים מאכלי' אסורי' אבל מי שנזדמן לו נבלה וטריפה
 בתוך ביתו יכול למיכרה לגוי או ליהג ה לו במתנה שכן כתיב
 מקרא מלא לא תאכל כל נבילה לגר אשר כשעריך תתעה
 ואבלה או מכור לנכרי / ודווקא למוכרה לו בסתם שאינו
 מוכרה לו בחזקת כשרה אבל בחזקה כשרה אסורה ליהנה
 לו או למכרה לו משום גניבת הדעת ועיל בלבוש עז סיכן
 רכה א״נ משום שסא יחננה לו בפני ישראל בחזקת כשרה
̂רה ויאכלנה /  זהישראל יקחנה מן הגוי שיסבור שהיא כי
 ולא אסרו לעשות סחורה אלא בדברים שהם מיוחדים למאכל
 אבל ברברים שאין מיוחדים למאכל מוהר הילכך סוסים
 וגמלים והמורים וכיוצא בהן מותרים בסחורה דלמלאכתם
 הם עומדים וכן עופית טמאים שמגדלים אותם בבית משום
 נוי או שחוק כגון אלו עופית המדברים מוהר לגדלם ולמוכרם
 • ולהשתכר בהם שגם אילו למלאכתן עומדי'מיקרי אבל לגדל
 ומירים ובהמות זעופות שדרך רוב בני ארם לגדלן כרי
 לאוכלם ואין רובן עשדין לתשמישן אף על פי שהוא אין
 מחשבתו לגדלן לאכילת אלא למשיח עורות בשומנן או
 למוכלן לאחרים למשוח עורות כשימנן וכה״ג אסור לעשות
 בהן סחירה גזירה שמא יבא לאכול מהם אבל ליקחם בחובו
 מן חגר ולמיכרן מותר מפני שהוא כמציל מידו • יא
 שמותר ייקוו חזירי' זלחאכילה לפועליו גלם ואם הותירו ובא
 לסכור המותר אינו מוכרו ן*לא כרמיו שקגאו בהם ולא יותר
 שלא ישתכר כהן: רשאוםרין כמו שכתבתי למעלה
 וכשם שאסור לקנות דברים הללו למכור אותם ולהשתכר
 בהם כן אסורים לקנות אותה ליתנס לגוי במתנה דםתנה היא
 כמכר דאי לאו דקביל הנאת מן הגוי לא הוה יהיכ ליה מירי
 ותייי ו מכר ייאש^סור לסוך בשרו בחלב הדר ונותנין טעם
 משום רםינה נכלל דחיה היא כראיתא כלבוש החור בהלכו׳
 יה עש ותמיהני דלפי זה גם בהלב בהמה טהורה היה לנו
 לאסור והרי כבר נהגנו להיתר בסיכת חלכ בהמה טהורה
 לכךנלרטעם האוסרים בסיכת חלב חזיר לא מטעםא
 דפיכה בכלל שתייה היא שהרי לא מצינו שחייכו מלקות על
 הסיכה י ועל השתייה מצעו שחייב שהרי אם המחר,
 הלב ושתאהו ברביעית אמרו שחייב בלקות ^א נ״ל טעם
 האוסרים בחזיר משום שכיון שאמרה תורה בחלכ בהמה
 טהורה יעשה לבל מלאכה וגוירא רצו לאסור כו הסיב'ספני
 שהיא ככלל כל מלאכה ולא יבאו לטעוילכא לידי אכילה אבל
 בשאר איסורין שלא רתירה התורה בפי' כל מלאכה אסרו גם
 הסיכה משים האכילה דלא ליתי לירי אכילה ואינו אלא
 מדרבנן מיהו גס לפי זה לא נהגו איסו׳ אלא בחזיר ולא בשאר
 בהמות טמאום ולא בשום איסורי מאכלות ואפשר לי לומר
 משוס דהגויס רגילי׳כחזיר לאוכלו הרבה גהגנו מאד להרחיקו
 כדי דלא ליתי לידי אכילה משיב בשאר איסורין נ ל ויש מי
 שמתיר לעשות סחורת בחלב חזיר וטעמא כיון שלא חולק
 הכתוב כין חלב טהורה לטמאה וטעו׳ הויכידם דהא קרא לא
 מיירי אלא בחלב נבילה וטריפה שכן כתיב כל חלב נבילת
 וחלב טריפה יעשה לכל מלאכה ואכול לא תאכלוהו ולא שייך
 איסור נכלה וטריפה אלא ככהסר. טהורה ועוד רהא איסור
 כרת רחלכ איט אלא כחלב טהורה כדאיחא לעיל סי׳ סר



ו מ י '  דיגיחשר •
 למכרם כיוקר אם לא שיש לו כתב יהודי שמעיד עליהם ועל
 חשבונם ואם אץ ידוע חשכוגם אסורים שמא הוסיף עליחנז

 כרוף ובדיעבד במקום הפסד אין להחמיר ;

 קיט דני חשוד ובו ך סעיפיפ
 א אף על גכ דקיימא לן דמז ההורה כל אדם נאמן על שלו
 לסמוך עליו כשיאמר על שלו דבר זה כשר הויוילפינן
 לה מקרא דכתיכ וספרה לה לעצמה נאמנת לומד שהיא
 מותרת לבעלה כדכעינן למימי* לקמן בער. סימן קכיז סעיף
 איוכהלמת נדה סימן קפ׳יה מ*מ אמרו חז״ל הימ סתם כני אדם
 אכל החשוד לאכול דברים האסורייבין אם הוא חשוד כאיסור
 חורה בין אס הוא חשוד באיסור דרבנן אין לסמוך עליו כהן
 ואם נתארח אצלו לא יאכל משלו סרכריישחוא השוד עליהן

 אפילו יאמר לו כשר הוא אינו נאמן .*
 3 בד א בחשוד אבל כסתם הל אדם הרי הוא בחזקת כשר

 ויכול לאכול עמו מדכהיב וספרה לה לעצמה וכץ אפילו
 אם הוא חשוד למכור רכריס האסורין ואינו חשוד לאוכלם
 מפני שהוא נזהר בלאו דלא תאכל ולא נזהר בלאו רלפני
 עוי־ לא התן מכשול מתארח עסו ואוכל עמו דכיון שהוא אינו
 חשוד לאכול הזקה ממה שהוא אובל הוא נוהן לאורחים וכן
 אפילי אס שולח לו לביתו מותר רוזזקה ממה שהוא אוכל הוא
 מסנדלו בריא להתארח אצלו אכל לקנות כםנו לא יקנה יין
 או שאר דברים שיש לחוש בהן לאיסור כי אם מכי שמבירין

 אותו ומוחזק בכשמת:
 ג אפייהחשוד לאכול רכרים חאסורי׳אין האיסי' אלא שלא
 לאכול משלו כדאמרן אכליכול הוא ליתן לו משלו שיתקננו
 או יבשלנו לו ולא חיישינן שמא יגזול ויחליפנו כשלו ראלג

 דחשוד אםאכלים אסורות לא השיר אגזל בריא בסהס כי־יארם י
 אבל אם הו ניתן לבשל או לתקן למי שחושש בתקנתו או למי
 שמתבייש ממנו אסור שמא יתקלקל מה שהוא ניתן לו והוא
 יחליף המתקלקל בשלו מפני הבושה כיצד הרי שנתן להכותו
 הנחשרת אסור מפני שבושה מחחנה ורוצה בתקית בתה
 וסחלפת אם נתקלקל וכן הנותן לפונדקית הנחשרה פעמים

 שהיאבושהמןהאכםנאיאםתקלקללו המאכל ומהלפת לו י
 טוב ברע וכן כל כיוצא בזה ברא בנותן לתקן אבל להפקיד
 אצל הפינרקיית או חמותי להחזירו לו בעין אינו חושש אעפיי
 שהוא רכר שדרכו להתקלקל כיון שאינו מתקלקל עי מעשה
 ידיה לא תחליפנו ולא תמיר אוהו שאינה בושה ממנו כיון

 שלא נתקלקל על ירח :
 ד החשוד לדבר אחד אינו חשוד לדברים אחרים אבל כל
 מה שהוא צריך לאוהו דבר חשוד גם עליו כגון החשוד
 למבור חלב במקום שומן והיה מרגיל הנערים שיבאו לקנות
 ממנו שנותן להם אגוזים כשיבואו לקנות כרי שירגילים אצלו
 קונסין אותו שלא למכור אפילו אגוזים אבל כל שאד רכרי(£

 שאינם צייכים כלל לדבר שהוא חשוד עליו מותרים לקנות י
 ממנו .״

 ד, ומיהו החשוד לדכי המיר הוא חשוד גם לדבי הקל
 ממנו אעפ י שאין החמור חמור ממנו כעונש אלא
 שחמור בעיני בני אדם שנזהרין בזה יוהד מכזה כיון שהוא
 השוד על דבר דהמור בעיני בני אדם אעפי שאינו חמור
 בעונש קו שנחשד בדבר שהוא קל בעיניהם אעפ י שעינ שו
 גדול כמו זה או יותר אצל ההשוד על דבר אחד שהוא חמור
 בעינשז אינו השוד בשביל זה בדבר אהד אפילו שהוא רןז
 בעונשו כיון שכעיני הבריוה שנ;הם שויס וכזדזדי כעליהס

 שוד. אינו חשוד אלא לדבר זה בלבד •
 ו החשוד על שני דברים וחזר בי ויצא מידי זזשד שניהם

י $ «  ואחר כן חזרונחער.על *חד 0H& אנו חוש^' ש
 חזר

 *4 לבועז עטרת זהב
 ה אם שלח כיד• נוי ירך בלא חותם אם היא התוכה נדרך
 שישראל הותכה אהר חטיטת הגיד כשר׳וכן כל התיכה
 שניכר כה ניקור הישראל כגון כנטילת חוט דירה. וחוט
 שאצל החזה וכיוצא בו סומכין עליו רבוראי של ישראל הוא
 וכשד הוא שאסהיהבההששאיםורלא היו סנקרין אותה
 . ישאיהחתיכות שעמהן אם יש לחוש שהוחלפו אסורויודווקא
 בבשר או שאר איסור דאורייתא אכל אם שלח איסור דרבנן
 כגון גבינות שיש לחוש שמא החליפם הגוי אם מכיר קצתם
 שלא הוחלפו כולם מותרת והוישאותן שלא הוחלפו הם ה ותר
 טובים ששלח רודאי אם החליף היה לוקח הטובים שבהם ן
 I ואם שלח עי גוי בהמה או עוף שחוטה פלא חותם אחד
 י; א סורין שאין סימן שח וטח סימן לסמוך עליו דשמא

 נתנכלהכירו :
 x אם שלח עיי גוי בלא חותם דבר שהיה צריך חותם אט
 אותו המקום שהלך בו הוא מעבר לרבים מוהר שהוא
 ירא שמא יראני אחד מן העוברים ויחפס עליו כגנב
 ומיהו לכחהלה לא ישלח עיי גוי כלא חותם אפיי במקו' מעבר
 לרבים ואפילו במקום ששכונת ישראל הוא בעיר מיוחדת
 ברחוב אחת בפני עצמה ואין דרך חרבים מפסיקתה אפ ה אין

 םשלחין לכתחלה בלא מימן עי גוי :
 ךן מותר לשלוח כשר ביר אחד מעמי הארצות אף על פי
 שאינו מוחזק ברשתה כיכואין חוששין שמא יחליפנו
 ואפילו עברי ישראל ואמרותיהם נאמנים ברבר זת דמרתיזח
 ך א שאם הוא חשוד לאכול רכריס שאין דרך היבים להקל

 בהם חשיד הוא אף להחליף:
 ט כשי הנמצא כיד גוי וכתוב עליו חותם או כשי אעפיי
 שאינו יורע סי כתבו כשר דמידע יריע שהוא של ישראל והוא
 שלא יהיו מצויין שם גויס או משומרי שיכולין לכתוב :
 > המניח נכרי בכיתי וכו דברים שאם הוחלפו יש בהם
 איסור של תורה אם הוא יוצא ונכנס או אפילו שהה
 זמן רב ולא הודיע שדעתו לשהות מיתר ולא תיישינן שמא
 החליף אפי׳ אם היה הגוי סרויח כחליפין לא חיישינן שכיון
 שאיני יודע מחי יבא הישיאל ם־תת ולא מחליף שחושש
 שמא עכשיו יבא ישי־אל פתאום ויראה מיד והוא שלא
 ©גר הכית עליו אבל אס סגר הכיח עליו או אפילו •לא םגמ
 והודיעו שרעתו לשהות אסור שיש לו פנאי להחליף ואינו

 מתיירא מביאתו פתאום ויהליף י
 וא ואם אין הגוי נהנה כחליפין מותר ככל ענייןדלא חיישינן
 שמא החליף להכשילו כיון שאין לו הנאת בדבר לפיכך
 ישיאל וגוי ששפתו כ' קדרוה זו אצל זו זה כשר שחוטה וזה
 בשר נבילה מותר ואין להוש שסא כשהחזיר הישראל פניו
 החליף הגוי שחיטה בנבילה אפילו אם של ישראל משוכח
 יאפילו פיהן סגולה מותר דמי־תת ולא מחלפה וגם אין לחוש
 שמא נתזו ניצוצים מזו לזו שאינו מצוי כן והיה בכל דברים

 צלויים זה אצל זה רמוהר מהיט !
 יב ועל <ה סימכין להגיח הקרירות אצל השפחות גויס
 ^שהולכין לבית הכנסת מיהו ירא שסיייש להחמיר שלא
 להניחן לבדן בבית אם לא ביוצא ונכנסין ואם אירע קילקול
 שנתנה רכר אסור בקדירה לא יאבולאותה לאותה שפחה

 כדישלאירגלה בכך :
 1X ישראל שעשה גבינות בבירגוי וחתסם בחותם דפוס.
 של עץ ושכח הדפוס בכית הגוי אין חוששין שמא זיוף
 הגוי וחתם אחרים כאותו דפוס שירא הגר לזייף שירא שמיא
 היהודי רגיל לעשות חותמו כמקים מיוחד ויכירנו וכן אין
 לחוש ש*א החליק הגיי פני הגבינות בשומן של תזיר שאין
 לו הנאה כדכד ולהכשיל לא חיישינן אבל מכל מקום גבינות
 הנמצאות ביר גיי אף על פי שהם חתומות בחותמות יהודים
 אסור ליקה ממנו שמא גנכדפוס שלישראל וטרח וזייף כדי
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 היוהפירותקיימין מהדר הפירות ונוטל דמיו ואם אכלן אכל
 ואין הסוכר מחזיר לו כלום אנל נל דבר שהוא א סורי הנאח
 אפילו מדברי סוברים סחרר הרסיס שאין כו רין סבירה כלל

 שהרי אינו שור. כלום שאסור בהנאח :
̂ן  «ך הסובר בשר ואח כ נורע שהבהמה לא נבדקה כהו
 דינו כמוכר רכרים שאסורים סרכרי סופרים שהרי
 אינה טריפה בודאי וסן התורה כל הבהסוח שנשהטו בחזקת
 כשרוי הן עיסדות דאזלינן בתר רובא ורובן כשרות נינהו אלא
 שחכמים החריבוה לבדוק משום דטייפית הריאה טריפה
 דשכיח הוא ולמיעוט׳ רשכיח חשו להו רבנן והצריכו לבדוק
 מספק וכת א*כ אפילו אס הכשר קייס למה מהדר הדמיון
 ונוטל הכקר הא הוי ליה המוכר מוהזק והלוקח המוציא
 ועליו הראייה דכיון דםכל מקים פרשי איגש׳ מינה אין לך
 קום גדול מזה והוי מקח טעוה בד א ש;ורע שהבהמה ל^
 נבדקה כהונן בטריפות הריאה קרוא דבר שרגילין לבדוק
 אהריו אבל אם נולד אחר כך ספק טרינה אהר שאין הדרך
 לבדוק אהריו כגון שנמצאה מחט כריאה והריאה ככר חהוןןץ
 ואין ידוע אם נקבה הריאה אס לאו ועכשיו אי איפשר לכדקון
 בנפיח׳ ואסרינן רה מספק כל כי האי גזונא אפיי הבשר קייכן
 אין צריך הםוכ' להחזיר הדסים שהוא כיהזק נהם שהלוקח•׳
 רוצים להוציא ממנו ועליהם להביא רצייה ־ וגם בזה אק
 מכרה אחר שנולד הספק מחזיר הדמים אף ע*פ שאינה וודאי

 טריפה מיס לא היה לי למוכרו לו:
 $ןן המוכר ךברים האסוריז מעבירין אותו ומשןתין אותו.
 ואין לו הקנה ליקח ממנו עד שילך למקו' שאין מכירין
 אוהו ויחזיר אכירה כרכר חשוכ אוישחוטלעצסו וימצא.
 טריפה לעצמו כדבי חשוב שודאי עמטה תשונה בלא הער»<

 כיח שאינו חש על ממונו:
 $ן טבח שמעשיי מוכיחים שהיה רוצה להכשיל הצימוח
 . להאכיל טריפה כגון שעקר הסירכא שלא יבטלו שה יו״'
 שםסירכא ואחר ?ך נודע שהיה שם סירב א וכהאי נוונא

8j0' מםלקין אותו מיד ואף על פי שמטייפין הבהמה מספק 
 ^ורך״ןןבח מלשלם הבהמה לבעלים שהייאיגה אלא ספר.

 טריפה והסיעה :
 *ז טבח שיצאה טריפה מתחת ידו אין לו התנצלות לומר.
 שוגגהייתי שא כ אין לך טבח שיכוליהלסלקיויאכ־ל'
 טריפות לישראל יכעיוודע הרבי יאמישיגג הייתי אלא לעילם

 מיד שתצא טריפה כתחת ירו מעבירין אותו סיד דכפושע,
 מחשכינן ליה 3ייאיןיראת אלקים לנגר עיניי ואיני סרקדק
 כטריפות מכל מקום בעונש אחר אין סענשין אותו ער שיחקרן
ס פושע ממש הוא אם לאו הכל  היטב במעשיו ובענייניו א
 לפיסה שהוא אדם ונ־אד מאף אריסים לדקדק עליו אם ראז%

 לסמוך עליו אם לאו:
 יח טבח שיצא טריפה מתחת ירו מחמת שלא היה בקי לא
 מחשבינן ליה כל כך ברשע שמה ?זעשה. לא עשת
 מחמת רשעו ופשעי להאכיל טריפות לישראל אלא מחמת,
 חסרון ידיעה לפיכך יש לו תקנה שילמוד ויתחכם עד שיהיה
 בקי ומהזירין אוהו מיד והא דאסרינן שצריך לילך למקוס
 שאין מכירין אותו לעשות ח^יכה היינו כשעשה במזיד או
 מוחזק לכך אבל אם נובללתלות בטעותו MQ ליהכקכלוון"
 חברות רעשי השובילפי ראות עיני הדיין ועיל סיים ד מי מהוא

 חשוד בדבי דלא משסע לאינשי שהוא עבירה לא םיקרייחשן• י
יא אסור. מיהו ה ה י ז 3 ** 1 ע 7 ד ו ה י י  שגם הוא היה נזהר. אם ה
 לאותו דבר אינו נאמן למי שנוהג איסור ברבר אימחמת שסובר
 שדיני הכי הוא או מחמת הומרא שהחמיר על עצמי ואחרים
p נוהגים כו היתר מותר לו לאכול עם אותןאחרים שטהגין 
 היתר דווראי לא יאכילוהו רבד שהוא נוהג בו איסוידלא יעכוץ

גל:  על לאו ולפני עןר זיכשילהו ו
 יט האומד

 חןרלסורו בשניהם וחשרינן ליה על שניהם אפילו לא נחשד
 באחרונה אלא על דקל שבשניהם :

 \ אפילו מי שהיא מפורסם באחר מן העבירות שבתורה
 נאמן בשאר איסירין דסשיסד לרכר אחד לא הוי משומד
 לכל התורה כולה ולא עוד אלא אפילו על אותו דבר עצמו היא
 נאמן לומר שמיתר הוא אם הוא של אחרים חזקה אין ארם
 חומא ולא לו וכ ש אם אינו עושה איתר. עבירה אלא לתיאבון
 שנאמן דאפילו הוא לעצמו לא שביק התירא ואכיל איסורא
 הוץ מן חחשור לע ז או לחלל שבתות בפרהסיא או שאינו
 $אמין בדברי רזילהוא השוד לכל ההורה כולה י אינו נאמן על

J שוס רכר 
 ח החשוד על רכר איסור אינו גאמ: עליו אפילו בשבוע
 שכיון שהוא חשוד על איסורו חשוד גיכ שישבע לשקר
 על אוהו דבר שהרי הוא מושבע ועומר על רכר זה מהר סי;י
 ואינו חושש לשבועתו ולא רמי לנטען על ממון שמשכיעיז
 אוהו ולא אמרינן מחוך דחשיר אעסינ' חסיד אעכועתה אף
 ע״ג דגם על הממון מושבע ועומד הוא מרך סיני והשדינן ליה
 שעובר עליה דשאני הת' מיכל לוס׳שמא לאשהםוטי קמכוין
 ורעתו להשיב הגדלה אח ב ומורה לו איזה היתיעל זה כאיסור
 הממון ועל השבועה שוא למוציאה מפיו בפנינו אמרינן אי
 אפשר לו להודות כן לפיכךמשכיעין אותו אבל כאן אין חילוק
 כין שמעה זו לשבוע זו ואם זו היא קלה בעיניו גם על זן

 ישבע לשקר ניל;
 £ גר שהזר לסודו מהמת יראה וכן ישראל שזןטא מה?»ז
 יראה שלא יהרגוהו ישראל גמלהוא ונאמן על האיםורי׳

f t ושחיטתו מותרת ואיני אוסר יה במגעו 
 * וכן מסיר אלפ שהוא גרוע ופסול לכתוכ תפילין יסזוזית
 גאםן הוא על האיסורים ואינו אוסר שחיטתו ומגעתו

 יין ועיין לעיל סימן כ׳ שיש אוסרין שחיטת ססור מפגי
S שמחשבותיו רעות 

 משומד ההולך סעיד לעיר וכעיר אחת הוא מאמין.
 באלילים כפני הגוים ובעיר אחרה נכנס לבייישראל
 ואוטו• שתא יוצרי אינו עושה יין נסך ראמרינןמהשעשת
 שם בעיר האחת ץשה מפגי היראה וכין? שבעיר הזאת הוא
 מדעתו נכנם לבית יהודי וודאי חזר בלב שלם דחזקה הוא
 בזמן הזה שככרנהפרסם אמונת ישראל אפילו בפי חגו־נן
 לאמונה אמיתית וישרה וודאי כל הכיכר אינו עושה אלא
 לתאוהו ותגבורת יצרו וכל עת שאגו רואים שהוא חוזר לדת
 יהודי׳ וודאי עישר, בלב שלם ואין דעתו לעז ולכך אינו עושר,
 יין נסך ומה שעשה כבר בעיר האחדה מחוך יראה עשהו *

 *ב האנוסים שנאנקו כשעת השמד ואחר כך רבים מהם.
 יצאו לבשר-יהם וקצתם נשארו כארצוהם אם ה0
 מתנהגים בכשרות בינם לבין עצכם ואין בידם להמלט
 למקום שיוכלו לעבוד את השי סומכין על שחיטתן ואץ
 או&ריןייןכמגעםד^זזקינן להו עדיין לאנוסין כיון שלא
 *יכלו להסלט על נפשם והרי הם סהנהגייבכשרומ בינם לבין

 עצמם ואין דעהם לעז :
 *J המגברלחכירו דבר שהוא א>ןור כאכילה אם ער »לא .

 אכלו הלוקח גורע לו הרי זה מקח טענת ויהךר לו כת
 שןןנה ממנו והוא יחזיר לו הרמים ואם משאכלו נודע קינסין
 למוני שצייר להחזיר ללוקח כל דמיו ומה שאכל אכל ואם
 •כיו הלוקח לגוי או שהשליט לכלבים הואיל ולא גרם לו
 אמיכיאיסודאיןקונםיזאותובל נךאלא הלוקח ישלם לו
 לעוכר דמי טריפה בזול והמוכר יהדר לו ללוקה הסוהר אף
 מל פי שמכת גס הוא לעי כרמיו כיון שלא הודיעו המוכישהי*
 בןריפח כשמכרו לו קונסין אותו שיחזיר לו המותר סה שהוא
 יתר על דמי טריפה בזול ואס לאהיהתאיסורשמכר אסור
 ^ןךזתורה אלא *דכרי סופרים לא קנסוהו כל כך אלא א>ן



 לגוש קסדה am דיביסנילתבלים * מח
 להטביל אלא כלי מחכות דווקא וכן לא הקפידה החזרה אל$
 דווקא אכלים שהם צרכי מעורה שכן כתיב בפישה בלדבר.
 אשר יבא כאש תעבירו באיש ואין דרך ככלים להשחמש באש
 אלא בכלים שהם של צרכי כעורה ושימ שאין צריבין לטבול
 אלא כלים של צרכי סעודה כגון כוסות וצלוחיות יורות
 וקומקומין וכיוצא בהן שהן מצרכי סעודה ונם דווקא של
 מחכות אבל שאר כלים כגון סםפרייוכיוצא בהם או כלי צרכי

 סעודה ואינה של מתכות לא :
 ד טרייפוש ששיפתין עליהם הקרירה וכן כלי ברזל שמפין
 על חלחם לאפותו אינן צריבין טבילה כיון שאין נותנין
 עליהם המאכל עצמו אכל השפודין וכיוצא כהן כגון כיסוי
 של ברזל וכלים שצולים עליהם המאכל עצמו כגון פדייולות

 צריךטכילה :
 ה סכין של שחיטה וכן סכין שמפשיטין בי אעיפ שמתקן
 הבהמה לאכילה אין זה נקיא תיקון מאכל גמיר ואינו

 צריך טכילה ויש חולקין וטוב לטוכלו כלא ברכה :
 ו כלי זכיכית כיון שראויים לחתיכה ולעשות ממנו כלי אחר
 הריהן ככלי כחבית רמי וצריכים טבילה וכן כלי חרס
 המצופיןכאכרוהני סיליכמצופין כפנים דהשתא דמי לכלי
 סעודה שהציפוי הוא כפנים כמקום תשמישו אכל אס אין
 מצופין אלא בחוץ אין צריך טבילה רש מטכילין אותו כלא
 כרכה אפילו כלי חיס המצופין בפנים כיין מאין כולן של
 מתכות מסהפקין בו ואין מברכין עליהם רלא תהוי ברכה
 לבטלה אלא אם כן הוא מצופה בפנים ומבחוץ אז מכרכין

 עליהם דחשיכ כלי מתכות גםיר :
 ז וכן כוס של כסף שהוא מחובר בעץ כגון שעשאו עץ
 סביבו מבחוץ כרי להחזיקו ויהעמירו אף על גכ שהעץ
 הוא המעמיד כיון שהמשקה נוגע בכסף צריך טבילה וכל שכן
̂ עץ  אם הוא קבועה ברגל של עץ שצריך טבילה אכל כלי שי
 המסיבב בחוץ בחשוקי כסף או חשוקי ברזל אעיפ שמעמידין
 את הכלי ומחזקין אותו כיון שאין המשקה או המאכל נוגע
 במתכות אלא בעץ אין צריך טבילה גם בכלים אילו יש
 מטכילין אותן בלא ברכה משום דמספקיןאי אזלינן כתר
 המעמיד ולא בתר עיקר הכלי ואם כן הוי הדין איפכא על כן
 כטבילין שניהם כלא ברכה רהיים שלפלפלין שיש בתוך
 העץ כתל קבוע שםטחינן בו הפלפלין צריך טבילה וכז
 הםשפכות של ב־זלאו הכרזות של ברזל ושאר כלי מתמת
 כולם צריכין טבילה ודווקא שעיקר הכלי הוא שלמתכות
 אכל אם עיקר הכלי הוא של עץ רק שמעט ברזל קכועכו
 היאילואיפשד להשתמש בו בלא הברזל אין צריך טבילה
 אבל כלי הסהוקן ביהירות של ברזל ובלא היתירות לא היה
 איפשר להשתמש בו והם מבפנים שהםשקין נוגעין כו צריך

J טכילה 
 ח וכיון רלא ילפיגן טבילת כלים אלא סכלי מדין אין חייבין
 להטביל אלא רומיא לכלי מדין דהיינו בבלים שהם
 גופןקנויין לו שהיי גם כמדין קנו גם הם כל הכלים בביזת
 המלהמה שהיו של עצמם הכי נםיאיןחייבין להטביל אלא
 הלוקח כלים מן הגוי שקנאן לנופו אבל שואל או שוכר סמנו
 אין צריך להטביל אבל ישראל שלקח כלי מן הגיי והשאילו
 לחכירו גם השואל אסור להשתמש בו בלא טבילה כיון שכבר
 נתחייב ביד הראשון ייאבד א כשלקחו חכירו המשאיל מן
 הגוי ג כ לצורך סעידת אכיל אם לא לקחו חבירו לצורך סעודה
 אלאלההוךכו קלפים וכה ג דברים שאינו.צורך סעודה ג0
ו  השואל ממנו אין צריך להטבילו. אפי״ אם הוא משהסיט כ

ם לינלי לא נתחייב ג י י ל י ש נ י י א ל כ י ה י ג n n t ה * ד י ע י ם י ו צ  ל
 בירהראשוןאבל הראשון אסור להשתמש כו צרכיסעיד-
ם י ״ , 3 ל ר איעיאף על פי שייקחו לצורך ר י  בלאטבילה אפי׳ י
 וכן אס קנאו ישראל השני 10 הראשון לצורך סעידה צריך

 טבילה

 •ט האומר למי שחשוד לאכול גבינה של גוים קנה לי
 גבינה כימרה מן המומחה והלך והביא לו ואמי מן
 הכשרה קניתי ומן המימחה אינו גאמן שמא משל הגוי הביא
 לו כיון שהוא עצמו אוכל משל גוי קל וחומר שחשוד על לפני
 עור לא תתן מכשול אכל אם אמר מאיש פלוני מומחה קניהי
 נאמן וסומך עליו חזק׳ רלא כיחש לו שירא שמא ילך וישאלנו
 וימצא כראי וכן אם הביא לו מנחה בשם אחד מן המומחין
 נאמן רעכיד לגלויי הוא שהרי זה ישאל המשלח אוידכר
 עמו ממנה ואין חוששין שמא משלו נתן לו שאין אדם עשוי
 ליחן מנחה משלו בשם אחר ולא היישינן שמא כיון להכשיל
 דלהכשילאפי' בגוי לא חיישינן וגם אין חוששין שמא החליף
 שאינו חשוד אלא לאכול גכינח של גרם ואינו חשוד להחליף
 בריא שאינו חשוד לגזול אכל אם חוא חשוד על הגזל כל שכן
 שהוא השוד על החליפין כדא כאיסור דרבנן כגון גבינה
 וכיוצא בו אכל התשודעל איסור דאורייתא אסור לשולחו
 לקנו׳ לו אותו הדבר ואפי׳ שלחו ובא ואמי מאיש פלוני ומו־מחא

 קניתי אין סומכין עליו :
 ך י״א שמי שהוא חשוד לאכול דברים שאין הרבים רגילין
 להקל בהם חשוד אף להחליף ואין סוםכין עליו אפילו
 כשיאמר מאיש פלוני סימחה קניתיו שלא אמרו אין חושדין
 להחליף אלא כמי שחשוד לאכול אחד מן הדברים האסורים
 שיכים רגילין להקל בהם כדמאי לע ה וכגבינה של גויס
 שכיון שהוא רואה שרבים מקילין באיסו' זה אינו כוש לעשות
 גם הוא במותם אבל להחליף אינו השוד כיון שהוא כסו גזל
 ואין הרכים סקילין כו אבל אם הוא חשוד לאיםורין שאין
 ךרבים מקילין בהן הרי הוא רשע גמורוכגוי מחשכין ליה
 ו,חומשין אף להחליף ואין מפקידין אצלו רבד איסור של הורה

 אלא בשני חוהמוה :

 קף דין טבילת הכלים וכו ט״ז סעיפים ן
 $ הלוקח כלים מן הגוי כין ישנים כין חדשים אסור
 להשתמש בהן עד שיטבילם טכילה הוגנת כלא חציצה
 במקור. של ארבעים סאה שכן נאמר בבלי מרין אך כמי גרה
 יתחטא ודרשו יזיל מים היאפים לנדה שתטבול בהם דהיינו

 ארבעים סאה כמו שיתבאר בהלכות נרה כעזית השם /
 וטבילה זו לא משום בליעה איסור שבהן נאסרה שהרי אינה
 מפלטת כלום אלא משים פליטת טומאה היא שיצא הכלי
 מטומאתו של גוי לקדושתו של ישיאל הילכך אפילו הם
 הרשים שלקחם מן האומן צריך להטבילם יש אומרי׳ דטכילה
 זו צריכה דווקא להיות כארבעים סאה אפיי בשיטכול כמעיין
 ואפי׳ אם הכלי קטן שבולו עולה בסיס בל שהוא אפה צייך
 להיות בס׳ סאה אעיג דםעיין מטהר בכל שהוא גם גיף הכלי
 עולה כוהני סילי לשאר טומאה אבל בכלים הלקוח׳, סן
 הטיס צריך דווקא מ' סאה רמיעט בהן רחמנא ואמרה וטהר
 אך במי נדה וראי וטהר מיותר הוא ובא ללמד ממנודלםעט
 ,אתאלומד וטהר דווקא במי נדה שהם ארבעים סאה ולא

בל במעיין ויש חולקין ויש להחמיר : ו  פחות אפי׳ ט
 כ. וצריך שיהא הכלי רפוי בידו כשעת טבילה שאם היה
 מהדקו כידו בשעת טבילה וצי חציצה ומיהו אס לחלח
 ידו במים החלה אין לחוש שכיון שלחלח ידו כמים המים
 • נכנסים ביניהם אע פ שמהרק׳ ודווקא שלחלח ידו במי םקוה
 .הכשרים לטבילה ולא הוציא ידו מן הםקוה עד שטבל אכל

 לאבמיםתלושין :
 . J ויברך כאי אמיה אקכיו על טבילת כלי ואם הם יותר
 מאחד יאםי* על טבילת כלים . ולא הקפידה התורה
 . בטבילה זו אלא על כלי םתכית שכן כתיב בתחלת הפרי אך
 אתהזהכ ואת הכסף ואת הנתושתוגומר הילבך אין צריכים



A לבועזעםררנ זהב סדר הבמזד בלים ^ 
 ראוהו שטבלם אבל אינו נאמן על הטבילה ז

 V סי ששכח ולא הטביל כלי מערב שבת או םעייט יתז
 הכלי לגוי בסתנה ויחזור וישאילני ססנו והוה ליה
 כשואלו מן הגוי ואין צריך טבילה-ואפילו בחול בסקום שאין
 מקור, מצויה להטבילו יכול לעשות כן / כבר אסרע
 שהטבילה הזאת אינה אלא םשום קרושה ולא סשוס איסור
 לפיכך אם נשהםש בכלי קורס שהטבילו לא נאסר סת

 שנשתסשכוויטבלנועוד ־.

 קבא חן הכשר הכלים הנקנין מן המים ובו
 ז׳ סעיפים :

 א כלים הבלועיס םאיסור וכז הלוקח כלים ישנים םז הגוי
 כדרך שנשהמש בהן האיסור כך הוא הכשרן שכן כהי'
 בפרשת סדין כל דבר אשר יבא כאש העכירו באש לפיכך
 דלוקה פן הגוי כלי השםיש ישנים שסשהסשין בהם בצונן
 כגון כוסות וצלוחיות וכיוצא בהן סשפשפן כדי להסיר ולסרק
 האיסור שעל גביהן ואחר כך שוטפן בסים ומטבילן והן
 סותרין שכיון שגשהסש כהן כצונן לא בלעו שום איסור אלא

 סד. שעליהם מבחוץ :
 כ לקח מהן כלים שנשתבש כהן בחמין כגון קרירות
 דורות של מהמת שמשתמשין בהן בחמין ממרקן מן
 האיסור שבחוץ ומגעילן מפני הבליעה שבתוכן ומטבילן והן
 סותרין ואין חילוק אס הם של סחבות או של עץ או של אכן
 מלן אם נשתמש בהןכחסין רינםשוה לעניין הגעלחיש
 סקומוח שנהגו היתר לשוס יין בכלים שנסריהם מדובקים
ב נקרש יעוסד ל ח ה כ ו ל ח ז ה ח ° ו ר כ ז ל י י ע ה כ ט ' ש W Q ב ל ח  כ

 םצריכין לחזור
 ולהטכילן שנית ׳ ואם לא ירצה להשתמש כו אלא צונן יכול
 להטביל ולהשתמש כו בציק וכשירצה אחר כך להשתמש כו
 בחמין יגעילנו ויספיק לו טבילה שהטבילו כבר אפילו למאן
 דמצייך לעיל טבילה שנית שאני הכא שמתחלה לא היה דעתו
 לרןןעתמ' בו אלא צונן ולצונן פגי ליה בטבילה וכיון שבהיתר

 טבלו שוב אין צריך טבילה שנייה ן
 X כיצד היא רהגעלה ישפשף הבלי היטב כדי להעכיר כל
י יכול נ י  חלודה שבו מפני שבמקום החלודה והטינופית א
 לפלוט ולמדוה מקרא דכהיב אך את הזהב וגומר אךמשנ״ן
 מיעוטא כלומר הזהב לבדו שלא יהא עליו שום חלודה ואח'2
r k o מגעילי שכן כתיב בתריה רבראשר יבא באש העכירו 
 אם הוא בלי ראשון כגון יורות וקרירות מגעילן ככלי הראשון
 ונקרא כלי ראשון כל זמן שהוא רותח אף עפ שהעכירו 0ן
 האש ואינו על גביו ויש אומרים אם הוא כלי שדרכו להשתמע
 בו בעורו על גבי האש צריך שתהיה גם כן הגעלה שלו ככל*
 בעוד שהאש מתלך תחתיו קודם שיעבירנו ממנו דכבולעו כך
ע  פולטו ואס הכלי גרול שאינו ימל להכניס כולי כאחד יכני
 הציו ואהר כך יכניס חציו השנית ודיו אם הוא ארוך שגם זו-
 איט מספיק לו מלבנו באמצע . ויורה גדולה שאינו יכמ*
j כדי שיוכל > *  להכניס׳ באהיית יעשה לה שפה מטיט או *
 למלאוהם היטב כדי שיבאו חסים על כל שפתם או יכניס כה
י מפהה . צלי ל כ י ע 1 ל ע י ם ו י ס  אוד מער ומהיך כך ירוזיייי ה
 שיש מטלאי אינו ניתר בהגעלה לפי שמח שכלועההמ
 הטלאי אינו נפלוט בהגעלה וצריך להסיר המ6נה קודמ
ה להס8לך* מ * י י 1 ן כ י ° ו ס י א ל ̂ ב  שיגעילט ׳ אם גא לעייי* 

 J לא

 מכילה גם השני וכן אם הראשון לא לקחו לצרכו אלא לקח
 מן הגוי לעשוי בו סהורה ולהזור למוכרו אם השאילו לישראל
 חבירו אין צריך להטבילו שהרי לא נתהייב ביד הראשון אבל
 אם קנאו ישראל השני ממנו חייב להטבילו כמו קונה סן הגוי
 שהרי עכשיו היא בא לידי היוב טבילה ויוציא מירי טומאה

j לקדושה 
 ט גוי שמשכן כלי אצל ישראל ורוצה הישראל להשתמש
 בו אם גיאה בדעת הגוי שרוצה לשקעו בידו צריך
 להטבילו ולברך עליו ואם אינו יודע דעה הגוי אס בדעתו
 לשקעו אס לא הרי הוא ספק קנוי לו ויטכילנו בלא כרכה או
 יקנה כלי אחר ויטבלנו עמו ויברך ברכה אחת על שניהם ויש
 אוסרים אם אהר כך נשתקע שקיעה ודאית כיד ישראל צריך
 להזור ולהטבילו בלא ברבה רכטבילה ראשונה עדיין לא שלו

 היה ולא ברי לו אם םהני ליה אותה טבילה ן
 י ישראל שנותן כסף שלו לאומן גוי לעשות לו ממנו כלי
 אפילו חדש אין צריך טכילה אפילו למאן דאמראומן
 קונה בשבח כלי כיון שלא נקרא שם הגוי עליו לא הוי דומיא
 דבלי מדין שהיו מהחלה שלהם ממש ואחר כך קנאוס ישראל
 על ידי מלחמה רש םצריבין טבילה בלא ברכה איל אם היה
 הכסף של גוי אפילו נתן לו כלי שביר לתקני ותקנו הגוי
 בחתיכת כסף שלו ״דיך להטבילו כשביל תוספות חתיכת

 הכסף שהוסיף הגיי משלו .*
 •א ישראל שמכר בלי לגוי וחזר ולקחו מםנו צריך להטב ילו
 שהרי היה נקרא שם הגוי עליו אבלאם משכנו כידו
 והזר ופראו ממנו א ין צריך להטבילו 5 נפח ישראל שעשה
 כלי מחרש אף לפ שקנה המתכות מן הגוי אין צריך להטבילו
 שהרי כשקנה המתכות סן הגוי לא היה צריך טבילה ולא היה
אל שעשה כלי ר ש ז י 0 ו ם , א ל ן ע ה ^ 0 א ^ ן ר ן ) ם ^ נ  ע

ל המתכות של  לגוי וקנאו ממנו יטבילנו כלא כרבה אם היה כ
 גוי שהרי כשנגמר הכלי עדיין היה שיי גוי וזה קנאו ממנו ׳

 ישראל וגוי שקנאובלי בשותפות אין צריך טבילה שכיון
ו אימ יוצא מטומאתו בטבילה ׳ ישראל י י  שעדייז שם הג,י ע
 שנגכו אי נגזלו ממנו כליו והוחזרו לו אין צריך לטובלם אבל
 שר או מושל שאנסו ישראל ולקחו כליו והחזירם לוצריכין
 טבילה שככר ודאי נתייאש םהם והםלהו נשתקעו כיד גוי

 אלא שהחזירם לו במתנה :
 «ב ידי הכלים צריכים טבילה במו הכלי עצמו דהא לאו
 בפליטת איסור תליא מילתא אלא בקדושת הכלי מה לי

 הכלי 8ה לי ירותיו :
 x וצריך להעביר כל החלודה קודם שיטבילנו משום9
 חציצה לפיכך אם לא העכירו וטבלו אם הוא כמקום
 שמקפירין עלץ הוי חציצה וצריך להעכירו ולהטבילו שנית
 ואם שפשפו ונתנו בגחלים ונשאך עדיין מעט חלודה שלא
 יבזל להעבירו על ירי כך הוימיעיט שאינו ©קפיר עליו ואינו

 חוצץ ועיין לקמן סי' רב דיני חציצה בטבילה 1
 ץ• וטבילה זו כיון שהיא דאורייתא אין מאמינים קטן עליה
 אס יאסרו הטבלנוהו אבל אם גדול עומד על גביו כניחין
 לו להטבילו אע פ שאין כוונתם בוונה ואנןקל רמצות צרים'
 מונהבדאיתא כלבוש התכלת סימן ם' סעיף ד׳ וסימן הקפט
 בזו קל מצות אינן צריכייכוונה וטעמא משוידכפרשה גיעולי
 נרם משמעדטבילה זולאבעי שליחותכעלים ואיפשר אם
 הטבילו ישראל שלא מדעת הבעלים עלתה לו טבילה דלא
 גרע מאשר, שירדה לדקר שכתבנו לקמן סי׳ קצה סעיף מ ח
 דלאכעי מונה בז א כ ממילא שמעינן הבא דאין צריכה כוונה
 יאע ג דלעיל גבי אשר. מסקינן דיש לחחמיר לכתחילה היינו
 •שוס דכתיב ורחץ כו׳ כמו שכתבתי שם אבל הכא ליתא שום

 משמעות סן הפישהדצריכה כוונה :
 ובן א»ה9ביל כלים «ל ידי גוי עלתה להם טבילה אם



 אומרים שעלתה להם ההגעלה שכבי" נתבטל טעםהאיסיר
 כמים קידם שהגעיל הישגי ונשארו המים מותרים כשהגעיל
 השני ויש אוסרין גס כזה משים רחת•־״ המ יסיר וניעוי ואוסר
 השני וכן אם מגעיל כיי׳ של גשי לאכול כו חלבאואיפכא
 צריך שיא יהא בן יוי״ו שלא יהזור ויבלע טעמו הראשוז והיי
 הוא כאילו לא הגעילו ואם היא מגעיל בכלי של איכורצריך
 שיהא הוא גם בן אינו בן יומי כ׳ 1נם הוא בן יימו היי נאסרים
 הסי.ם ממנו שודאי אין כהן ששים כנגד כל הכלי שאי *׳פשר
 שיהא בהן ם׳ כנגדו דבכילו מעערינן ואין שום כלי מהזיק
 שיעור ששים כנגדו י ואיזהו בן יומו כל ששהה מעה לעת
 במו שנתבאר למעלה סימן >ג ׳ ואם בתוך מעת לעת
 חממו בו אפילו מים לבדם צריך לשהית מעת לעת משעת
 בישול המים מפני שעל ירי הבישול נבלע מעמו בי-־ים ונעשו
 המים נבילה והזיו היסיי הכלי כאילו בלע עכשיו האיסור
 עצמו במה דברים אמיר ם ככלישבלוע מאיסור אכל בכשר
 בהלב אינו כן שאם יוצה להגעיל• מכשר בחלב או איפכא
 אין צריך מעת לעת אלא משעת בישול הכשר אי החלב אבל
 אם בשל כו מים לבדם אחר בישול הכשר או החלב ובא
 להגעילם אינו צריך מעת לעת משעת בישול המים שאין
 המים נעשין נכילה שנחשוב כאילו עכשיו בלע טעם בשר י
 כלי חרס שנשתמש כהן איסור כהמיז אפילו שלא
 אצל האש אלא שעירה לתוכו רותח אין א הכשר עולמית־
 שההורה העירה על כל חרם שאינו יוצא סירי דופיו לעיים
 על ידי הגעלה שנאסר וכלי חרם אשר תבושל כו ישיר
 כלומר ולא סהני ליה סריקה ושטיפה הנאמרת בפסוק
 שלפניו ואפיימלאו גחלייסכפני'ולבנו היטב אם הו כיי שאין
 דרכו להסיקו בפני׳ בקרירה לא מהניל ה ואס הוירבר שדרכו
ו 3 ל ו  להסיקו כפנים והסיקו ככנים שפיר רמי רכבולעו כד פ

 אבל אם לבנו סכחרן לא מהני ואם החזירו לככשן עד שנתי ־ ן י
 אפי׳ קדירה שפיר דמי דלא העירה התירה על כלי חים שא• ו
 יוצא מידי הפיו אלא על ירי מריקה ושטיפה שהיזכיו כפליק
 במה דברים אמורים נשהחזירו לכבשן שמציפין מ כלי הים
 חרשה דכיון שמכניסו להיסק גדול כזה וראי לא חיים/דית
 דילםא פקעיאכל לתנורים שלנו לא ראיכא למיחש דילכא
 הייס עלייוע רפקעיידוציאןקודם שיתלבנו היטב ואם א
 נשתמעו כו אלא כצונן סאת׳ שאין איסורו קשה כ כ סגי ריה
 כמליקה ושטיפה היטב ואחר כך סוהר ליתן בו אפילו דברים
 חריפין כחוסץ וכיוצא כו ועיין לעיל סימן צ*א ׳ כלי©.
 שמשתסשיןכו על ידי האור כגון שפורין ואסכלאות צריך
 ללבנן תיטב עד שיהו ניצוצים נתזין הימנו ואין צריך לשיפן
 תחלה כי האש ישרוף ויעביר הכל ולא דמי להגעלה שצריך

 לשופן החלה שאין כח הסים ככח האש :
 ד יש אומרים במה דברים אסורים בכלים הבלועימ
 םאיסורא אז צריכין לימן עד שיהיה תניציצים נתז ן
 הימנו אבל בלים הב לועי היתר כגון מחבת של חלב שצריך
 ללבנה כלי לאפות תחתיה פשטיידא של בשר או איפכא אין
 צייבין ליבת כל כך גדול אלא עד שתהא היד סולדת כו סכי
 עבריה ובודקין אותה בנתינת קש עליה מבחוץ אם נשקו
 הקש כהכי סגי שכיון שהקש נשרף ודאי שולט הליבון מעבד
 אלעכרדכיוןדהיתירהבלע היה די להן בהגעלה אףעלגכ
 דתשמישן על ירי האור דהוקא היכא דכלע איס־ר ילפינן מכלי
 מדין דבאיסורו כך רגשירו אבל הבלוע היתר סגיבהגעיה
 אפילו בתשמישו עיי האור וליבון כזה שנשרף הקים עליו הוא

 מפליט יותר מרגעלה ;
 ה הגעיל הכלי הצריך ליבון אסור להשיסש כו בהמי*
v׳s אפילו שלא על ירי האור שכל שתדט-מו עיי האיש 
 פולטהכלא״א עלייליבהולא לי יינעלהוביון שהגע•^
 עדיין נשאר כי עוד מן האיסור מנתיני עי1 זמן שישתמשו

 לא מהכי אף על גב דקי־מאלן רעירוי ככלי ראשון היינו
 לעניין זה שאס נשפך איסור רותח על דבר היתר מבליעו
 בתימ ואוסרו מיהו א״, הבייעה הולכה בכיי החתיכה מ עכר
 לעבר אלא נבלע האיסור כבד• קליפה הכי נמי כהני העירוי
 על כלי האסור לעניין זה שמפליט ממנו מעט בכדי קליפה
 אכל אין כח בעירוי להפליט ממני כי האישור הבלוע בו מ •זכר
 אל עכר לפיכך לא מהני העירוי לכלי שנשתמש בו האישור
 אצל תאש שנבלע בתיכו מעבר• לעבר ומהאי טעמא גם כן
 לא כהני קליפה בבלי אומנות לכלי שצריך הגעלה ועיין
 לעיל סימן קח גבי מרדה אבל בלי שלא נשה מש בו אלא על
 ידי עירוי די לו גם כן בהכשירו על ידי עירוי רכבולעי כך
 פולטו ׳ והוא הרין דמהני ליה קליפה מיהו לכתחילה יש
 ל^זסיר להגעילו י וכלי שלא נשתמש כו אלא בכלי שני
 מגעילובכלי שני ודיו וכלי שםשתמשין בו דברים חריפים
 כמו מרוך שדכין כו שוסן ופלפלין עם דבר איסור אפילו לא
 נשתמשו בו בהאי גוונא אלא בצונן צריבין הגעלה דאגב
 חויפייהו מבליעין אפילו כצונן ומיהי על ידי הגעלה שרי
 שאיז מבליע ן על ירי חורפייהויוחר כצונן משאר איסור על
 ידי האש ימן הרין היה לנו להשהות הכלי כמים רותחין
 בשמגעילו עד שיפלוט כל האיסור שבת וביותר משיעור
 פייטה בל האיסור שבתוכו אסור להשהותו שיחזיר הכלי
 ךבלע מן המים שנאסרו מפליטת איםו' אלא שאין אנו יורעין
 לשער פליטת כל כלי ובלי ויש לחוש שמא ישהנו בתוכו
 יותר מראי עד שיחזיר ויכלע לכן כל ירא ש.־.ים הרוצה להגעיל
 כלים ישהם החלה מעת לעת לת־שמישס ויהיה הטע׳ הבלוע
 בתוכם טעם פגום שאינו אוסי׳ ואחר כך יגעלם שאם אז
 ישתם יותי מראי אינם נאסרים אף אם יחזרו ויבלעו שאין
 הטעם שבסיס אלא טעם פגום ואינו אוסיםיהו נהגו להכניס׳
 ולהוציאם סיר ספני שדרכן דהפליט סיד ואם כאולי נשאר
 בהם בלוע טעם איסור מעט אינו אומר מה שמשתםשים כו
 אהר כך שהרי הוא פגום והוה לייספיקא דרבנן ולקולא ומטעי
 זה גם כן אין רגילים ליזהר ©להגעיל יחד כלים שנשתמש
 בהם בכלי ראשון עם כלים שנשתמש כהן ככלי שני שא^פ
ן פילטין מהר ויש לחוש  שהכלים שישתמש בהן בכלי שני י
 שסא יהזרו ויבלעו סן המים הנאסרים מפליטת כלי ראשון
 0 מ כיון שגם הכלי ראשון אינו כן יומו כשמגעילו והטעם
 היוצא ממנו הוא פגום ואינו אוסר וניהגין לשטוף הכל כמים
 קרים ס־ר אחר ההגעלה אפילו בשםגעילין כלי שאינו בן יומו
א  נדי שלא יחזור הבלי ויבלע מן המים האסורים שנשארו ע
 כשהוציאו מן היורה והם חמין ואסמטה אקרא וכתיב ומורק
 ושיטף במים מרוק ואחר כך שטיפה מיהו בדיעבד אס לא
 שטפה מיד לא נאסר אפילו אס הגעיל כלי בן.יומו אינו חוזר
 ובולע ממיס מעטים כל כך שאם אהה בא להוש לזה לא היה
 הקנה ל;לי בהגעלה כי אי איפשר לצמצם למהר לשפוך עליו
 מים קרים סיר וניחוש שמא מד כשהוציאו מן המים הדותחין
 עם עלייתו בולע אל«י ודאי לא חששה התורה לוה ׳ ואם
 רוצה להגעיל כלי שהוא בן יומו צריך שיהיה במים שסגעילין
 בו ששים כנגדו בדי שיתבטל הטעם שיפלוט ממנו בששים
 ואם היא חוזר אחר כך ונכלע בבלי הרי נתבטל כבר בששים
 ואם אין כמים ששים לא עלתה לו הגעלה שהרי חזר ובלע סן
ס האהוי־ים ולא עור אלא אפילו הכלי שהגעילו אחי כך י מ  ה

 כתיבי ג״כ נאסי אם היה של היתר אבל אם אין הכלי הנגעל
י אפילו אס אין במים ששים כנגדו אינם נאסרים -  בוכז ץ
T שיהיו במים כרי להתכסות בהן כל הכלי שהוא  0*י׳י *

ל י ואם הגעיל שני כלים בני יומן או יותר בסים שלא י ע ג  ס

 היו כהן ששים כנגד שניהם אכל היה בהן ששים כנגד אחד
 מהן אם הגעילה ככת אחת ודאי לא עלתה להם הגעלה שהרי
 לא היה שמים כנגד שגיהם ואםהגעילם בזה אחר זה יש



 לבועז עטרת ז1ז5 הלב1ר3 יתבשר בלים ־#*
 א כל גוחן טעם לפגם מותי עיין טעמם לעיל סימן קיג:
 כ וכל קרירה שאינה כת יומא דהייגו כל ששהה מעת לקת
 משנתכשל בה האיסור השיבה טעם לפגם והיתר
 שנתבטל בה אז מוהר גם זה עיין טעמם לעיל סימן ק ג.
 זאףעלפנכן אמרו חכמים שלא לבשל בה לכתחלה גזירה
 אטו כת יומא יש אומרים דכרכרים חריפים לא אמרינןבהו
 ייז גוחן טעם לפגם רחורפיה מחליא ליה לטעםא נסו
 שנהכאר לעיל סימן ציה וציו : ולכן אם בישל בקרירות
 איסור שאינה כת יובא מאכל הריף כגון הבשיל שרובו חומץ
 או הבלין או שאר דברים הריפין אסור מכל מקום לא מחשיב

 התבשיל רכר חריף מהמת מעט הבלין שבו וכן גוהגין י
 אכל אס היה האיסור שבכלי דבר חריף ואחר בך שהת
 הקדירה מעת לעה ובישלו כו היחד שאינו הריף מותר שאין
 החריפות הראשון משוי ליה לזה לשבה ׳ ואין חילוק כנטל
 בין אם היהה בלועה מאיסור לכשל בה היתד ובין אס בלועה
» אף על גב דהיהרבלע נ 5 ן »י  מהלב ובא לבשל בה בשר א
ף עלפי שנפגמה הקדירה א א ל ץ א ר ס ש ג פ נ ז ש ו י ן כ 3 י ר 0 א א  ל
 קודם שבא לידי נשר בהלב אסור לבשל בה לכתחילה האיסור

 שכנגרו ז
 j והא דהשיבפגום בשהייה יום אחד דווקא שהקדירה
 יפה וסר מסגד. כל שסגוגית איסור הדבק בה אבל אם
 לא הדיחה יפה שהאיסור הוא כעין אינו גפגס כשהיית מעת
 לעת אוהן נוף האיסור הנדבק ככלי כבחק ואם בישל באותו
 כלי צריך ההיתר להיוח ס' כנגד אוהו האיסור הנדבק שכיון
 שהאיסור היה כעין אעיפ שהוא דכוק בכלי אינו פוגם משום
 זד, ויש םתירין גם בזה ואוסרים שזהו גם כן נותן טעם לפגפ

 הוא ויש להחסיר :
^ ל אותו 0 ו ש ס ייכ ט א ע ר ° ו ס י מ א ו ת ע כ י י כ נ י ש ז ל  ד כ
מ  שלא להשתמש בו בהיתר מועט בכדי שיהן זה האיפו
 טעם בהיתר שישתמשו בו כמו קדירה גדולה או חבית וכיו#.

א  בהן הרי זה מותר להשתמש בו לכחחלה אף על פי שהו
 יומו לפי שאי איפשר לבא לידי נתינת טעם לעולם להרי אי!
 משתמשין כו ככלי זה אלא בהיתר הרבה ולא גזיינןשממ
 יבא לירי איסור שישתמשו בו בהיתר מיעט כיון שאינו מצןי
 להשתמש בו במועט לא גזרו חכמים בזה ולא דמילקדירוז
 שאינה כת יומא שגזרו בהאטוכת יומאדהתם שכיח הוזן

t לבא לירי איסור בת יומא 
 ה אכל אם רוא כלי שמשתמשין בז גם כן לפעמים ברכו•
 מועט כסו קערה וכיוצא בו אסור להשתמש בו לכתחלוז
 אני' בהיתר הרבה מאד שאין מכטלין איסור לכתחילה ואעי'
 איסור מועט ואפילו איסור הבלוע בדכר שמצר לכא כו ליד*
 איסור גזירה שמא ישהמשו כו בהיתר מועט ויש אוסרי©
ן  וגוזרים אפילו בכלי ג1ול משוס גזירה שמא יבא לתשתסש כ

 בדבר מועט אף על פי שאינו מצוי ז
ד כ  ו סתם כלי גויס הם בחזקת שאינן בני יומן לפיכך אס ע
 ונשתמש בהן קודם שיכשירן התבשיל שנתבשל כתן
 מותר שהטעם שבתוכו הו׳ בחזקת פגום וטעמייהבאר כסמוך
 אבל אס הכם מים בכלי של גוי ללוש בהן פת אסורללוץ^
 בהן באוחן מים דלרכר זה מקרי לכהחלה הואיל ועדיין ל^
 התחיל הנאהו שלא הוחמו לשהיי' אבל דבר שנעשה כשכילי
 ולא בשביל דבר אחר אף על פי שהוא של גוי וישראל קו^ן
י ד  ממנו מיהר לנחחילה שמאחר שכבר נעשה ביד גוי מיק
ת י ק ר  דיעבר ואף על פי כן אסור לכתהילה לומר לגוי בשל לי י
ו ^  בקדירותך וכן לא יאמר לו עשה לי מרקחת שכל האוסר ב
^  לי הרי הוא כאילו בשל בידיו ואיפשר שלי הרקחים אי &
ע י  אומנים מוהר שדרך כל האומנים מיהדיסלהם כליסנקי
 מיוחדים למלאכתן בדי שלא יפגמו אומנותם ובעל נפשיתן^

 שדברים

 בובהסין יפלוט מעט מעט אבל מותר להשתמש בו צונן
 אפיי לכתחילה על ידי הדהה ושפשוף היטב וכיש בכלי שאין
 צריך אלא הגעלה שדי לו בהדחה ושפשוף להשתמש בו צונן
 ודווקא בדרך עראי כגון שהוא בבית הגוי או בדיעבד אבל אם
 רוצה להשתמש בו בקבע יש מחמירין ואומרים דאפילו
 להשתמש בו צונן צריך הגעלה או ליבון גזירה שמא ישתמש

 בו בחמין וכן נוהגין אפילו בכלים שתשמישן בצונן :
 ו כל כלי מתכות שחם מקצתו הם כולו לפיכך אם לא נשתמ'
 בו איסור אלא במקצתו נאסר כולו שהולך בליעתו בכולו
 מיהו דווקא לעניין איסור אמךינן הכי אכל לעניין הכשר לא
 אסרינן הכי אלא אס הכשירו מקצתו לא הוכשר כולו עד
 שיכשיר כולו בין לעניין הגעלה כין לעניין ליבון ומיהו יש
 אומרים דלא אמיינן הכי שצריך להכשירו כולו ולא סגי
 במקצתו אלא כשנשתמש האיסור ככולו אכל אם יודע בו
 שלא נשתמש האיסור אלא במקצתו נכשרנמי כשמגעיל או
 מלבןאותו המקצת שנשתמש כו רככולעו כך פולטו י כלי
 שיש לחוש שמא חמסו כו יין נסך כגון כלי כסף נוהגי׳להגעיל
 ואפילו תיבות ושולחנות הנקחין סן הגרם •נוהגין להגעיל
 שמא נשפכו עליהן חמין ודווקא לכתחלה אכל ריעבר אין
 לחוש ׳ ויכול להגעיל או ללבן הצי הכלי ואחר כך חציו
 השני ולא חיישינןשמא יחזור ויכלע הצר המלובן מן הצד
 שאינו מלוכן : מחבת שמטגנין כה אף על פי שלענין
 הסין כפסח נוהגין שדי לה בהגעלה הני מילי בחמין דדתיר׳
 בלע אבל לעניין שאר איסורים דאיסיר בלע לא סגי בהגעלה
 דביון שמטגנין כה על האור ונדבק בה השמנונית הרכה
 אי אפשר לשופה יפה ואין כח בהגעלה לנקותה יפה לכך

- נוהגין ללבנה 5
 ז סכינים ישנים הנקחים כן הגרם כין גדולים בין קטנים
 אם בא להשתמש כהןבצינן ובאקראי בעלמא נועצת
 עשרהפעםים בקרקע קשה ודיו שהיא סעכרת השמנונית
ך שיגעוץ אותה י וצרי  שעלית ויש אוסרים שלשה פעמים סג
 בקרקע קשה בכל נעיצה ונעיצת ולאינעוץ במקום שנעץ
 בפעם ראשונה שבםקום שנעץ כבי נעשית הקרקע רך ואינה
 מעברת השומן ואפילו לחתוך כה דבר חריף כסו צנון סגי
 בהכי ודוקא להשתמש בו באקי־אי אבל להשתמש בו כקכיעו'
 לא סגי בנעיצה וגס בצען כסה דברים אסורים שהוא חלק
 שאין בה גומו' אבל יש בו גומות מלבנה או משחיזה במשחזת
 של נפחים היטכ על פני כולה עד שתשי' כל קליפתה ונעיצה
 איני־,׳מועלת לה שאין הנעיצה מוציאה האיסור הנדבק כין
 הגומות וכן הגעלה לא מהני אפילו לצונן ביון שיש בו גומות
 שאין ההגעלה מועלת אלא להפליט איסור הבלוע בתוך
 הסכין אבל לאיסור הנדבק כין הגומות אין הגעלה מועלת

 לכך צריך ללבנו או להשחיזויפה במשחזת של נפחים ׳
 ולתשתמש בו ברותח לא מהני ליה השחזה ויש אומדים דסגי
 להו בהגעלה אם הם חלקים שאין כהםנומות ויש אומרים
 שצריכין ליכין אפילו הס הלקים ספנישתגוים סשתמשין
 כהן על ידי האור שפעמים מהפך בו הגוי כשר אצל האש או
 מתקן בו נר של חלכ ויש להחסיר ואם לא יוכל ללבנו היטב
 מהמת הקתא ילבנו וינעילנו אחיי כך מיהו אם לבנו ולא
 הגעילו אפילו יש כו גומות או אם הגעילו ולא לבנו ואיןכו
 גומות וחתך בו םאכל חם לא נאסר אפילו אם הסכין כן יוכו
 שכבד נקלש איסורו בתוכו ואם השחיזה במשחזת היטב בכל
 מקום ומגעילו אהר כך מהני אפילו לכתחלהכסו אם יוכל

 לנקות הגומות שיו \

 קבב דין נותן טעם לענם בבלים ובו«״ב
 סעיפים :
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 שהגוים משמשות כהן ומתוך שעיעתן איני ניכר .״

 ימיי הלכות יין בסף
 JQP כמה דינץ מיץ נסך ובו כ ו סעיפים :

 א יין שנתנסך לעז אסור כהנאה מן דהורה דילפיגן ריה
 מקראי דכתיכ ויצמרולבעל פעור ייאכלו זבחי מתי©
 הרי שהקיש הכתיב זבח של עכורה זרה לשת מה מת אסור
 בהנאה כמו שיתבאר לקמן סימן שמ פז כעה אף זבחי עכורה
 זרה אסורים כהנאה ואחר כך הקיש הכתוב יין שנתנסך לעז
 לזבח שנזבח לה רכתיכ כפרשת האזינו אשר תלכ זכחיסו
 יאכלו ישהו יין נסכים פסוק זה קאי למעלה על כן ירין ה' עמו
 וגומר ופי' אמר להם משה לישראל כשידין ה' עמו ישראל
 בייסורין על עכירות שבידם ושעבדו עכור׳ זרה אז יאמר לה©
 הקב ה לישראל אי אלקיסי צורחסיו בולל איה ע ז שלה©
 שהיא היתר. הצור שחסו בו אשר חלב זבחיסו יאכלו וגומר
 ד ל אותן אלקות אכלו חלכ שיי הזבחים שזבחו להם ושתו יין
 נסיכם שנסכו להם יקומו עתה ויעזריכס יגומר הרי שהקיש
 היין שנתנסךלהם לזבח שלהם מר, זבח אסור כהנאה אף
 יין נסך אסור בהנאת ודווקא שנתנםך לה בתורה חקיובת
 כדרך עבודתם אבל סתם יינם של גויס ומגען שנגעו כ׳־ץ
 שלנו אינו אסור מן התורה אבל חכמים גזרו גם איסור הנאת
 על סתם יינם ועל מגעם כיין שלנו ועיקר הגזירה לא היתת
 אלא משום יחוד בנותיהם שלא יבאו לייחד עםהם על ידי
 השתייה ויבאו לזנות או להתחהן עסהן ודווקא כיין נזת כן
 שיש כו קירוב חדעת למי ששותין יחד אכל בשא משקין דלית
 בהן איקרובי דעתאכלכךלא גזרו בהן משום בנותיהן ימן
 הטעם הזה לא היו צריכין לאוסרו אלא בשתייה ולא בהנאה
 מ c ראו חכמינו זיל שאס לא יאסרו אותו גם בהנאה הרואים
 לא ידעו הטעם דםשום בנותיהם ויהיו סבורים לומר רטשו©
 ניסוך נאסר ויבואו להתיר נסך מם ש כהנאה לכך גזרו גם על
 סתם יינם ומגען איסור הגאה כדי להשוות היינות שלה©
 ואם תאמר אס כן גזירת בנותיהן למה י״ל אדרבה הוא עיקר
 הגזיר׳ דמשום יין גםך לחורי׳ לא היו גוזרין כלל דיין שיתנסך
 לע״ז הוא מיעוטא ומשום המיעוט לא היו גוזרין ארובא אלא
 כיון שהוצרכו לגזויעל סתם יינם ומגען משום בנותיהן חשש
 שמא יטעו וישוו יין נסך ממש לרתירו בהנאה והוצרכו לגזור
 גם על זה איסור הנאה גזירה משים יין שנתנםך לעיז י וי״א
 דהיינו דווקא בימיהם שהיו הגוים בקיאץ בטיב עז והיו
 מנסכים יינם לע ז והיו צריכים להוש לכך גזרו איסור הנאה
 על כולם אבל בזמן הזה שאינו שכיח שהגוים מנסכים לע ז
 שא«נםיודעים בטיב ע״ז וםשמשיה ואין כאן איסור אלא משו©
 בנותיהן לא אסרו מגע גוי ביין שלנו בהנאה רק בשתייה יכן
 סתם יין שלהם אינו אסור בהנאה אלא בשתיית ולכן ם־תר
 לגבות בחובו מן הגרם סתם יינם מטוס דהוי כמציל מיו©
 והוא הדין כשאר הפסד לא החמירו כו כל כך כגון אם עכר
 וקנה או מכר אכל לכתחלהאסוילקגוהו ולמוכרו כרי להשתכר

 ויש סקילין גס מה וטוב להחמיר. ללסייקלב .
 ב אסור לעשות מרחץ אפילו מסתם יינם לחולה שאין כי
 סכנה רהרחיצה הרי היא כשתייה אע פ דבשאר איסורין
 לא נזרו אפילו על הסיכה משום שתייה שהרי לא מציני בגמ-׳
 שאסרו לסוך בחלב או בשומן חזיר מכל מקום כרכר איסוי•
הי$ף לעשו'הי ו י כ ר י מ ח ה ה ר ה ז ר י כ ע ה י ר י ז  הבא מצר מחמי* ג

 כשתייה ועיל סימן קניה :
 נ וכיון שמשו׳ צד ניסוך אסרוהי־ז לא אםיואייא כיי' הראוי
ז ממשל י י ו ר ^ א ל ד ס נ  לנסך עיג מזבח אכל שאינו ראיי ל

 ט כ 1 $ אין

 V לבוש עטרה דהב
 שדברים אילו מביאין לידי טהרה ונקיות יטעם שמחזיקי' בל
 גויס בחזקת שאינן בני יומן הוא משום דהוי ספק ספיקא ספק
 אם נשתמשו בו הגרם היום אם לאו ואי אפשר בשאלה שהרי
 אין הגוים נאמנים לא לאיסור ולא להיתר ואפילו אס היל
 נשתמש כו היום שמא נשתמש בי בדברהפגו׳בעין או ברבר
 שאין ניט וכיון שהוא ספק ספיקא תלינן לקולא אפילו כאיסור

 דאורייתא •
 ז ולפי זה הוא הדין נמי כלים שלנו שיש לנו ספק כהן אם
 נשתמש בהן היום אם לא ולא נוכל לברר לבא על האמת
 אם נשתמש בו היום ומה נשתמש כו שנשכח הדבר הוי נסי

 ספק ספקא ותלינן להקל :
 ח כלי שנאסר בבליעת איסור ונתערב באתרים ואינו
 ניכר בטל ביובואףעלפישאיפשר להגעיל ולהחזירו
 להכשירן אין דנין אותו עיי כן בדבר שיש לו סתירין לאסור
 כולם ואפילו הן אלף ער שיגעילם אלא הריועא כאיסור יכש
 שנתערב ביבש ובטל ברוב שכל דבר שאין הסתירין שלו
 באין סאליהן אלא צריך לפזר סעותיו ולהוציא הוצאת על
 הסתירין אינו בכלל דבר שיש לו סתירין שלא ההסירורזיל

 כ כ ובטל ברוב :
 ט יש ליזהר מלהניח כבית הגוי כלי סעודה דהיישי' שמא
 ישתמש בהם ואפי׳ נתנו לאומן לתקן צריך לעשות כהן
 סימן שלא ישתמש כהן הגוי ואם עכר ולא עשה כן כשחוזר
 ןלוקחין מן הגוי צריכין הגעלה ודווקא אס שר\ קצת אצל
 הגוי דהיינו כחצי היום שהיה הגוי יכול להשתמש בו באותו
 זמן ולחזור ולקנחו אבל לפי שעה אין לחוש ׳ וכל זה כשרוצת
 להשתמש בו כיום שנתנו לו דליכא אלא חד ספיקא שמא
 נשתמש בו הגוי היום או לא אבל אם לא לקחו סן הנוי עד
 לאחר זמן שנוכל לומר אף אס נשתמש כוהגוי כבר שמא
 נשתהה מעת לעת ונפגם או נשההת ביד ישראל אחר
 שלקחו מן חגיי מעת לעת אזלינז לקולא ואין חוששין בדיעבד
י באותו היום שנתנו לו ועבר והשתמש בו  ואם לקחו מן ש
 בלא הגעלה יש אוסרים המאכל במו בכלי שהוא מראי בן
 יומו ובמקום צורך יש להקל בדיעבד ולכתחילה יש ליזהר
 בכל עניין אפילו בעבדים ושפחות הגרם שבכית ישראל שלא
 לייחד כלים שלנו אצלן שמא ישתמשו כהו כדברים האסור ם

 ועל סימן קל׳ו :
 י« ואם שלח קערות עם הסאכל שכהן למי ושהו שם בבית
 הגוי אם ניכר חסאכל ששלח ישראל כתוכו סוחר ולא
 חיישינן שמא אכל הגוי גם כן כה מאכל כזה של איסור ואם
 לא|נ־:ר המאכל אסור אם רגילין להדיח כליהם בחמין
 דהיישייןשמא הודח זה עם כלי של איסור שהיו מלוכלכים
 באיסור כעין ואסרו אותו שהרי ככר אמרנו שהאיסור הנדכק

 בעין אינו נעשה פגום :
 *א כלי סעודה שהם ביד גוי כנון קרירות מקדר וסכינים מן
 האומן וכהאי גווגא והוא מסיח לפי תומו ואומר חדשים
 הם ויראה שהוא י אמת כמו שהוא אומר שלא ניכר בהן
 שנשתמש כהן מותר לקנותם ממנו אכל הנכנס באקראי
 לביתו של גוי ויש שם כלים קרובים לחדשים והוא מסית
 לפיתומו שחדש־ם הן אין לסמוך על דבריו להשתמש בהן
 לכתחילה מיהו בשעת תרחק כגון שנתארה בבית הגוי ואין
 לי כלים יכול לסמוך עליו אם נראה לו שהם חדשים ועל
 סימז קליז י כללא רםילהא אין ליקח כלי סן הגוי אלא אם כן
 ישלו למכיר הרכח כלים והוא קונה ממנו כלי מתוך אותה
 הכלים שבכגון זה וראי לא נשתמש כהן הגוי אלא קנאס או

 עשה אותם למכרם י
ש מי שאומר שקערוה הבאים מעבר לים והס של* 3 * 

 חרס שקערורות ירקרקות או אדמדמות אסור
 להשתמש כהן בחמין לעולם לכתחלה מפני שאינם חדשות
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 ויש מי שאומר שאין להתיר מגע גוי משום ה0ד כל שהוא

t משוכח לשתייה משום דמיחליף ביין גמור 
 י יש להזהר שלא להוציא החרצגים והזגים מהגתות עיי
 גוי אפילו אחר שהוציאו מהם יין ראשון ושני שעדיין יין

 טופח בהן ונאסר כמגעו של גוי :
 «א שמרים שלנו שתמרן אף על פי שלא מצא בחם אלא
 כרי םרתן אפיה פעם ראשון אסוריןבםגע גוי שהמים
 נבלעו בשמייי'והיין יצא ופעם שני מותר שככר יצא יין שהית
 בהםכשרייה ראשונה אבל שמרים של גוי לעולם אסורים
 אפילו לא מצא אלא כדי כדהי אפילו הסדן כמה פעמים רהא
 עיקין מאיםוראקאחו ויין צימוקין שהם ענבים יבשים שנתן
 עליהם מים הרי זה כיין נטור וםתנסך שהרי עיקר טעם מיצוי
 ענבים יש בהם אלפ שנתייבשו טעם יין שבהם נשאר כהן

 ועכשיו על ירי שרייה יצא :
 יב חבית שפנה שמריו ושכשכו במים אין לחוש אחר כף

 . לשום מגע לפי שהיין כטל במים ששכשך בהם י
ל יין נסך עד שכששורין אותם ין הרבי ש  ע חרסים שבלעו י

 כמים פולטין יינם הרי הן כמוהו ואסורים כהנאה :
 «ד החרצנים והזגים של גויס וכן שמרי ייז שלהם הזך י״כ
ן יש בהן יל* רד י  חדש אסורים בהנאה שעדיין טעם י
 ייבחרש מוהרין אפילו באכילה שכבר יבשו מאד וכעץ או
 עפרא בעלמא דמיין מיהו גס לאחר י״ב חדש לא רצו להתירם
 בעין ער ש־/מדן החלה כמים דהוו תרתי לטיבות׳אבל אם לא
 הסדן אכורים לעולם אפילו יכשם כתנור וכל זה לא סיירי
 אלא בהרצגים שהיו תוך יק נםד אבל אם שלה הגוי החרצנים
 סן הגח קוד׳ שהסשיך היין שאז עדיין לא נאסר כמו שיתב*.ד
ף על פי ת א י כ ח ם כ י כ נ ע  בעד. אינן אסורין וכן אילו שדורבי? ה
 שהיין צף עליהם למעלה מוהרים כמו שיתבאר כיין משיכת

 יין כלה :
0ז איסורמ ו ן י ם ת י ו ל ג T ע י י ס ע י ב י ס י  טל ייםחסיץ ע
 הרי הוא כמוהם יכל העיסה אסור כהנאה רמילה^
 דעכיר' לטעמיה אפילו באלף לא כסיל ובמקום שרדךהגוי0

 לחסין בהם על םייקי״ר אם מוהר ליקח מהם :
 טן יש מי שאומר שהמצית היין הגקיש על דופגי החבית
 והקנקנים נהגו בו היתר שמשתמשין בכלי גויס לאחר
 ייב חדש או לאחר מילוי ועירוי גייםים כדין עירוי ואין מקלפץ
 התמצית הי קרש עליו מפגי שהוא גהייכש הרביזכיון שנהייכ£
 כל כך עד שאפילו שורין אותן במים אינו חוזר לליחותו שהרי
 לא נפל מן המילוי ויהעירוי ודאי כבר כלה כל ליחלותיחיין

 שבו ובעפר בעלמא הוא :
 «ן מאימתי נקרא יין ליאסר במגע גוי משרתחיל לימשך
ל פי שעדיין לאירד  והיינו משנמשך בגת עצבה אף ע
 וקלח מכנו לחוץ כלום אלא שהגה הוא מודרון ופינה החרצני״
ל עימד י *לו ד ב י ז ד י , , י ד א ש נ  והזגים למקום אחר ער השולים ו
 במקום אחד זהו נקרא המשכה ואם אז נגע כו הגוי נאסר כל*
0 ה  מה שבגח אפילו לא נגע אלא בחרצנים וזנים אם יען 3
יילד,יין כ א יז ל ז ש מ ל מנת להטפיח יאסור אבל כל ז  טופח ע
1 על פי ה א כ ש 0 י ה ו א ה ם ל י ג ז ה  עד שולי הגת סן החרצנים ו
 שיש הרבה יין במקום אחד מכונס בגומי אחת שבין החרצנים
ע גוי הילכך ג 0 ר ב ס א י נ נ י  והזגים שאינה מגיע עד השוליים א
 אס הגת סתומה ומלאה בעניין שאי איפשר ליין לכדו לימשך
י ד י  כה אין בו חורת יין ליאסרבמגע גוי ואפילו לקח הגד כ
 הרבה יין עם חרצנים חגים לא הוי הסשכה וסוהר להחזייגן

 לתוכו :
 יח אבל אם מילא הגויסהגת נוסייז וכיה לשלות,

 םהחרצגים והזגים הוה המשכה ונאסר אפילו
 כה שבגת וכל שכן אם הוציא מהיין דרך הברזא דהוי המשכו״
ת או לתוך* ג ז ר י י ת י ל ד  וגאםר כל היין שבגת וכן אם גחז ס

 גיגית

 אין יאוי לנסך וגם הם אין םגםכין אותו לעבודה זרה לפיכך
 יין מבושל שלנו שנגע בו גוי מותר לשתות כיון שאינו ראוי

,  לנסך ומאימתי נקרא מבושל משהרתיה על גבי האש :
 ד וכן יין שסערבין בו רכש או פלפלין ואהר כך נגע כו נד
 אם נשתנה טעמו סחםתן שוב אינו נקרא יין כיון
 שנשהנה טעמו ואינו בכלל גזירת יין דםגע גוי ודוקא שיש בו
 דבש הרבה ער שנשתנה טעמו כרכתיכניאכלאין להתירו
 אפילו כשיש בו םעט דבש סטעם שאין ראוי לנסך על נכי
 מזכה דכתב כל שאור וכל רכש לא תקטירו וגוסר חרא ראם
 כן בטלה גזירה מגע עי ביין שלגו שכל אדם יעשה כן ביינו
 ויפקיע עצמו סאיסוריין נסך ונמצאו שוהים המיר עםהגויס
 ויבאו מתוך כך להתייחד עם כנוהיהם ולא דמי ליין מבושל
 שההירו דההם ליכא לםיחש שבשל אדם כל יינו כדי לשתותו
 עם הגוי דטריח' ליה םילתא טוב א ולא יעשר. אבל לתת בו
 מעט דבש או מעט שאור דבר נקל הוא ויעשו כן כדי שלא
 יאסר יינו במגע גוי ועוד אף את ל שלא גזרו אלא ביין שראוי
 לנסך שכל גזירתם אחשש ניסוך אסמכות מאן ליס'לן דאינהו
 לא בנסכי יין המעורב כו שאור ודבש הלא הם סקריבין בנות
 שוח ופירות ללז שאסרתי תורה למזבח דכשלמא יין מבושל
 אנו יורעין שאין םנסכיז אותו גם לע״זאכל זה לא ראינום

 נזהריןבו :
 ן£ תבשיל שיש כו יין וגגע בו גוי אפילו קודם שהרתית אין
 כו משום יין נסך שהיין כטל בריב ואין כתבשיל שם יין
 בזיא כר בשיר שאין היין ניכר כו בעין א1ל בשומין או חרדל
 שנתנו מיין והוא בעין שהרי צף למעלה יש כו משום יין
 נסך והו׳שלא נשתנה טעמו מחמה הר א שהוא מעורב בו ואם
 נתער׳יין כיין מבושל אס יש בו רכש לכוי־'׳ עלם'שרי דאמרינן
 מלק את מינו כמי שאינו ושאינו םינו רבת עליו ודבטי ו ואם
 אין בו דבש י'א דםשערין המבושל כאילו היה םים ואם לא
 היה בו מראה יין סוהר ויש אוסרים שאפילו אין בםבושל אלא
 הרוב כנגד היין החי שנאסר על ירי המגע אין המגע אוםייי
 ויין שנקרש אין בו םשים מגע גוי וכל שכן אם נגע הגר בחרם
ל אילו לא היו בכלל הגזירה שאינם נקראים ב  המלעסיין ש

 ייז ז
 ו חרםץ לאו בר ניסוך הזא לפיכך חומץ שלנו אינו נאסר

 בםגע גוי ומאימתי הוא חומץ גמור שאינו נאסר כל
ן אוהו על הארץ והוא מבעבע שאז הוא חזק מאד שליכי 0  ש

 וסוהר להניח לגוי ליגע בו לכהחלה וכל זמן שאינו חזק כל
 כך נאסר במגע גזי דשמא עדיין יין הוא וחומץ של גוים אף
 על פי שהחמיץ הרבה והוא חזק מאד לא פקע איסורים מיניה

 שהרי תרלהו היה יין ונא5ר :
 ן ימצא חכיות שליין שגתחמצואם הוא חזק כל כך עד
 שמבעבע כשמשליכין אותו על הארץ אף עלפי שיודע
 שתוך ג' ימים שעברו נגע בו גוי אין לחוש למגעו שכיון שהיא
 חזק כל כך אמרינן חזקה היא שעברו עליו יותר מג׳ ימים

 שככר החמיץ ולא נאסר במגע גוי שנגע בו תוך ג׳יסים .״
 ח ענבים שלא נהכשלו ועדיין הס חמוצים היין היוצ׳םהם
 נקרא יין יגאסד במגע גוי שאין אנו בקיאין עד מתי
 נקראו בוסר יין מזוג׳ אפילו נתן בי סיס הרכה כל זמן שיש כו
 טעם יין יש כוסשים יין נסך ויש מהירין כשיש כמים ששה

 חלקים כנגד היין ולל סימן קליד ז
 ט המד והוא מים שנותנים על גבי החרצנים אם נדרכו
 ברגל ולא געצרו בגלגל וקורה פעם ראשון ושני עדיין
 בשאר מיצוי וליחלוחי׳ יין בהרצני? ונאסר אותו התמד במגע
 גוי אפיי לא סצא בו אלא כדי סדר. סיס שנהן לתוכן דאםיינן
 היין שהיה כזגים יצא על ידי שרייתן והםים נבלעו במקימו
 בוןרצנים ואס נעצרו בגלגל אין כו משוס יין נסך אלא אם כן
 נתן ג׳ כרות מים וסצא ד' דעינינו רואוישיין יצא כן החרצנים



 ־#־ לבוש עטרת זהב חלמת יין בסך • נא
 עיייו ועזיל גזירה שאין הציבור יכולים לעמוד כה וגם התנית
 אין שייף כלל בזמנינו שהמ^מרהיקיז אוהנו 0אד כמיאגחני
 מהם לב אין •שייך לגזור נו אלא שכייןכיון שככר גזרו עליו
 במניין אף על פי שהגוים בזמנינו אין יודעים בטיב עיזואין
 כאן גזירה ריין נסך גמור אלא םשו6 בנותיהם מכל מקום אי
 איפשר לנו לההירו.שצייך מניין אהד להתירו וזהו דבר שאינו
 נמצא י מי ששתה יין נסך בשוגג יש אוסרים שיתענה ה׳ ימיי

 נגד הי פעמים גפן שבתורה ויתכפר לו :

ד מ׳ הוא העושה«>ן נסך ודיני עיעת הנוי 3  ק
 כהבית ובו כין סעיפים :

 א לא מגע של כל הגוים אסרו בהנאה אלא דוקא בגדול
 שיודע כטיבע״ז ומשמשיה דהיינו כל שזוכר ומזכיר
 בפיו לז ומשסשיה אבל קטן שלא הגיע לכלל זה אינו אוסר

 במנע אלא בשהייה ולא בהנאה :
 ב גר הושב דהיינו שקבל עליו שבע מצות בני נח ובז נר
 שמל ולא טכל מגען אוסר בשתייה וכל זמן שלא טבל
 טבילת כראוי וכדין טבילתו מקרי לא טבל ויש מקילין במגען

 אבל יין שלהן וראי אסור •
 X רקעה עכדים מן הגוים וסלו וטבלו שיב ^ין אוסרין יין
 במגען וסוהר בשתייה אף על פי שעדיין לא נהגו בדתי

 ישראל ולא פסק שסות עז מפיהם כיון שסלו וטבלו :
 ד בני השפחות הגויות שנולדו ברשות ישראל ומלו ועדיין
 לא טבלו הגדולים אוסרין במגען היין כשתייה כיון
 שלא טבלו אבל מגע הקטנים מותר אפי, בשתייה כיון שסלו
 אף עלפי שעדיין לא טבלו מ״מ כל זמן שלא טבלו הרי הן גויי
 גמורים אף,לפ שנולדו כבית ישראל בין גדילים בין קטנים

 דהא אמן גויות הן }
 ה ואם השפחה טבלה לשם עבדות יש מי שאומ שאין כנה
 אוסר היין במגען אפילו עבר ו בו ולא מל אוחו כין גדול
 ביןקטךךכיין שאמו טבלה רדי הוא כעבד שמל וטבל אלא

 שרבו עובר על מצותו שמצווה עליז למולו :
 1 יכל גוי שאינו עובד עז כגון הישמעאלים שאין להם
 פסילים יעיז יינו אסור בשתייה משום בנותיהם אכל מותי
 כהנאה רלא שייך כאן גזירה רמשום חשש גיסוך ומגען ביין

 שלנו שור, ליעם שאסור בשתייה :
 ז יש מי שאומר שכל מקום שאמרו ביין שלנו שהוא מותו
 כהנאה ואסור כשתייה מפני צד נגיעה שנגע כו הגרי
ז  ומשמע אפילו נגע כו הגוי שלא במנה היינו כגוי עובד ל
 דשייך ביה גזירה דניסוך אכל בגוי שאינו עובד לז ונגע כיין
 שלנו שלא בכוונה או בטפח על פי החכיח הרי זה מותר אפיי

 כשתייה וכן בל כיוצא בזה :
ן ישראל משוך כעי־לתו אינו עושה יין נסך שא*ין הניסוך  ן
 תלוי במילה אלא בכוונה הלב וזה אף על פי שהוא
 משך בערלהו לבו לשמיס אכל משומד אף על פ׳ שהוא מהול
 מגעו אסור כמו בשל גוי דלתוללז מיהו נאמן לומר ששב

i בהשיבה 
 ט האנוסים אפיילו המוכים שבהם כל זמן שהם כין הגוים
 באונסם אינם יכולין ליזהר פ»גע נוי וכיון שרם חשידי'
 עליו אינם נאמנים על שלהם אפילו בשבועה אכל נאמנין
 על שלאחרים ואין אוסרין יין במגען רהא אנוסים הם ואין
 לבם לעז ודווקא אותן שדרין עדיין ביןהגוים ומהשעושין
 עושין בפיהסיא מתוך אונסם ובצנעה הם נזהרים מעבירות
 ןאף עלפי שאיפשר להם לברוח ואינם בורחים מפגי הפסד
 ממוניהם שלא יוכלו להצילו וציוצא כו אנוסים סייןיו אכל אם
 עוברים עכירוה גם בצנעה הרי הם מדדים ונגויס נחשבו אף

 עפ שתחלהן לי אונס היה עכשיו מזידין חם ן
 ט ג { 9 !לא

 3מ\ת שהיא דרוכה נקרא המשכה כיון שהיין שבתוך חמל
 הוא צלול ונבדל מן ההרצגים והזגים שדופני הסל מפסיקים
 גיניהם ואם נגע הגוי ביין שבתוך הסל נאסר כל הגת

 והגיגיה :
 גיגית מלאה ענבים דרוכים עומדת בכית הגוי אסור
 לקנות ממנה שמא המשייך הגוי ממנה ואפילו בהעלמת
 העין שהעלים הישדאל עיניו ממנה אסור ליקח ממנה אם לא

 שהתם הגיגית :
 ך גת שהיא םהומה ומלאה ער שאין שייך בתוכה המשכה
 המבוארת למעלה וירד ממנה יין וחיצגים ביחד לתוך
 האל שלפני הגת שהיין מסתנן בו וממנו ירד לבור אין על מה
 שבגת תורת יין שהרי מה ש;רר ממנה אינו נקרא המשכה
 כיון שחרצנים ירדו עס היין אלא על מה שכסל יש בו תורת
 יין דהאמה שמסתנןממנו לבור הוא יין צלול והוא נקרא
 המשכה גמירה מן חסל לפיכך א• נגע גוי כמה שבסל נאסר
 ואם תחזירו לגת אחר בך נאסר מה שבגח משוס תערוכת יין
 ) שבסל שנתערב בו מיחו אם יש בחרצנים וזנים שבגת ם'
 כגגדיין שנפל בו מהסל מותר דאמרי סלק את מינו דהיינו
 היין שכנת כמי שאינו ושאיט מינו דהיינו החייצנים והזגים
 רבי' עליו ומבטלו בס׳ אבל היין שבגת אינו מצרף לבטל בם

 דה״ל מין במינו דאוסר כיין נסך במשהו ואף על גכ דקיימא .
 לן בשאר איסורין דבטלין בסי אפילו בסין כמינו כדאימא
 לעיל םימז^יח גבי יין נסך החמירו דבמין במינו דהיינו יין
 בייןדליכאלםיקםאטעסיה כמשהו וכשאינו מינו בס׳ מיהו
 דמין במינו אינו איסרו כהנאה אלא כשתייה ומוכרו לגוי חוץ

 מדמי יין נסך שכו כמו שיתבאר לקמן בלה :
 כא אין רורכין עם הנכרי יין בגת או כגיגית אף לפ שאין
 הגויטגע כיין לא כידו ולא כרגלו כגון ששם עצים
 על הענבים ועלה עם הגוי עליהם ונדרכו הכה שניהם ער
 שיצא היין אפה אסור דחיישינן שמא יגע הטי בידים ביין
 וינסך ומטעם זה אסרו אפילו בגוי כפות מיהו היינו דווקא
 כשדרכו בגת שדרך להמשיך משם היין וגזרינן קידם המשכה
 ©שום לאחי המשכה אכל בעריבה שאין דרך למשוך משם

 0ותד לדרוך עסז וכן מותר לקנות ממנו ענכים דרוכות כעריכה ״
 הואיל ואין דרך למשוך בעריכות :

נ מיהו בדיעבד אם דרך ישראל כגת עסו ולא נגע הגוי  ב
 ! ביין אין אזסרין אותו אבל אם דרך הגוי לכדו על
 העצים אף על פי שהישראל עמד על גביו וראה שלא ננע כו
 fll והישראל הכניסו בחביות אפיה אסור בשתיית דכהו לבדו

 הרי הוא כנגיעה כסו שיתבאר עוד בלה :
 J חבית של יין נסך המונח עם חביות כשי־ות צרי׳ לעשות0
 ל* היער רכיון דלא בדילי אינשי מיניה יש לחוש שמא

 ישתו סמנו :
 מ* אקמאאדרייונטא והוא יין שייוףכשעושין אותו מיין
 נסך אף על פי שאינו רק זיעה בעלמא הרי הוא כיין

 נסך עצמו שבא ממנו ואסור בהנאה :
 כה קונפיט י של קוליינדר י מותר ליקח מן הגוים אף על
 פישנותנין הקוליינדרי כחומץ כרי לצומתם ולתקנם
 מפנישד^מץ נשרף מהםכשעושין הקונפיקטי ועיר שהוא

 נ ט לפגם י ןללסייקלד :
 3י אלפ שעיקר גזירת היין לא היתר, אלא משום בנותיהן
 כיאסרינן לעיל סעיף א׳ 0 מלא גזרו אלא כיין דשכיח
 שיכיותי' ויש לחויל• יחוד בנותיהן אבל בדבש שלהם לא גזרו
 דלא שכיח שכמתיה ובמדינות האלו אל2 שעיקר השתייה
 ושכמה ייוא כדבש מיס כיון שתהלת הגזירה לא היתד. עליו
 נהגו בו היתר גמור זלא הששו לבנותיהן וניל טעמא משים
 דכלמשאינו ומתנינו הוא עמהם וקשה לנו להיבדל מהם כי
 אדרבה רוכ0שאומתן נעשה מתוך שתייה לא שייךלמיגזר



 לקמן סי׳ קכ ה ואם היה ברזא ארוך שנכנס תוך החבית והוא
 כסו קנה חלול ובתוך אוהו החלל יש מ בחא קטן לסתום
 אותו שלא יצא היין ולא הוציא הגוי רק אותו הכרזא הקטן הוי
 דינו כברזא שאינו עובד עובי השוליים רהא לא שכשן הגוי

 בהוצאתו ביין שסכפנים ז
 טו גוי שוטה נגיעתו חשוב נגיעה שלא בטנה דהא לא כן
 דעת הוא לפיכך אם נכנם לכיתשיש כו חכיות של יין
 ונכנס ישראל אחריו ומצא היין יוצא דרך הנקב שהברזא
 תחובה בו כותי אפילו בשתיה דניייז שהוא שוטה ואינו יורע
 בטיב ניסוך תלינן לקולא לימי זרק כלים בשטותו בכרזא
 ומתוך כן/נתנדנד ויצאה״; ומעילם לא נגע ביין עצמו ולא

 שכשך ככרדא עצמו :
 ץ גוי שנדנד ככרזא ולא יצא סן היין לחוץ והכרזא ארוכת
 שעברה עובי הדופן ונכנסה בתיך היין שמבפנים אם
 הברזא היא רגוייה נאסר היין כנדנוד זה דהא שבשך אבל אם

 היתה מהודקת בחזקה מותר :
 >ן יש מי שאומר שאם אחז גר בכלי פתיח של יין ושכשכל
 אף על פי שלא הגביהו ולא נגע כיין נאסר היין כיון
̂ ג*  1 א א '  שהכלי פחוח ושבשכו הל דרך ניסוך בכך ׳ י
 ששכשך כגופו של כלי בלא הגכהה לא סיקרי שכשוך וכמקו'

t פסידיישלהקל 
 JT נטל גוי כלי של יין והגביהו ויצק היין לכלי אחר אע*£
 שלא נגע ולא שכשךנאסר שהרי בא היון סכחוואם
 לא הגביהו ויצק ממנו על מ* שהטרז על צדו וסריק היין לצלי
 אחר ולא גגע בו או הגביה הכלי ולא שכשךולא נגע מותר
 שצין ךרך ניסוך בכך וכל שכן שבנגיעת כלי לחוד אינו

 אוסר :
 «ט בור מלאה יין ומדד גר את היין שבבור לידע כמה הון^
 על ידי קנח או שהיה מטפח כידו על פי חכית המרוחהיז
 כרי שהניח הרתיחה אף על פי שבכל אילו יש הוכחה של^
 כיון לנסך רק למלאכתו קמנויןוהוה ליה כמו מגע גרשל^
 בטנה אפילו הכי אוסר בשתייה דכיון שמתעסק נוכל כ

א אסרוה, ם י ו » ר ל מ ב 1 מ ל ב י א ש כ ו ש ש א מ ע ס ג ^ נ ז ע נ י ש י י  ח

 בהנאה אכל אם מדד ביד אסור אפילו בהנאה אף ע״פ שטרור
 במדידה אי איפשרשלא נגע בכוונה שלא לצורך המדידה
 ויש מהירין בהנאה אפילו מדר ביד הואיל ובמלאכהו הו:!

 עוסק ויש להקל כמקום הפסד מרובה וכן כ כטפח כידי עלפי י
 החבית המרותחת כרי שתנוח הרתיחה אף על פי שנגע כיד,
 ברתיחה והנוגע ברתיחה שעל היין הוא כנוגע ביין עצפן
 מ מ ביון שרעתו היה להניח הרתיחה הוי כמו עסוק במלאכתו
 ואינו אוסר אלא בשתייה ולא בהנאה וכן אם דרך היין כרגליו
 וראה ישראל שלא גגע בו כידו אין היין נאסר כהנאה רק
 כשהיה אפילו לס ד יש דרך גיסיך ברגלים לא נאסיהכא
 כהנאה רהא במלאכתו תא עוסק ואינו מנסך כרגליו אלא אש

;
ה ^  כן נגע בו בכוונת מגע ׳ וע״ל סימן קכ״ג אבל אם לא ר
 ישראל שלא נגע אסור כהנאה תראי חיבת ניסוי עליו וכן
 אם הכניס ידו לתוך חבית ואינו יודע שיש שם יין איט אוסד

 בהנאה ואפי׳ אם נודע לו שהוא יין אם הוציא׳ מיד שנודע לו״
מ ו <  ולא שבשך סותר בהנאה הואיל וכשהכניסה לא ידע שד
 יין ואין לדמות מילתא למילתא ברברים אילו כי כדבר קל*
 ובטירדיקלה משתנה כוונת המגע ועי כך משתנה יזייז לפיע'

 אין לך כו אלא מה שאמרו חכמי׳ זיל שהוא טירדא או אעךי׳ג
 סידר׳ כי ברוחב רעתם ועומק חבונתם ירדו לחדרי 3^1

 עשתטתיהם וכוונתם בניסוך ודרכם :
 ך גוי שנפל לבור של יין אף על פי שראה עצסו נופל לתוף

 היין וסת שם לא אסרו רק בשתייה דכיון שע י אונס
 לשם והיה באונסו מתחלה ועד סוף שהרי מת שם לא היה לו
 דעת לנסך דטרוד היד,והד, אסנהקלונפל ליין ונתגלגל•

 כתוך

 « לא כל מגעת הנוים 0וה לאסור שיט שאסור אפי׳בהנא'
 ויש סותר בהנאה ואסור כשתיי׳ ויש שסותר אפי׳בשתיי*
 כסו שיתבאר הכל לפנינו בעיה י ומגע גוי לאסור בהנא' צריך
 ג׳ תנאים אחד שיכויןליגע לאפוקי תינוק שנוגע דלאובר
 כוונה הוא וכן לאפוקי נפל למר ועלה מת י שני שידע שהוא
 יין« שלישי שלא יהא עוסק בדבר אחר כגון מכוין למודרו או

 להוציא פרי וכהיג כסו שיתבאר עוד כע ה :
 «א וכיצד היא הנגיעה האוסרת היין כהנאה אם נגע הגוי
 ביין עצמו ככוונה בין בית בין כרגלו הדי זה אסור
 בהנאה וייאדאם נגע ברגלו אינו אוסר בהעיזה שאין דרך
 ניסוך בכך דה ל דרך כזית אבל כידו אפילו אינו נוגע כידו
 ממש אלא על ירי דבר אחר שבידו וישכשך כו אף על פ׳ שלא
 >צק ממנו כלום או אפילו בפיו כגון ששתה סמנו או שמצץ
 במינק' מן החבית והעלהו לפיו כל היין אסור בהנאה דהוי
 כנוגע בכולו.מימ כלי שיש לו חוטמין כמו שיש לכלי שנוטלין
 ממנו לידים ויש מ יין יכול ישראל למציץ מחוטם זה וגוי
 מחומס זה כאהד ובלבד שיפסיק הישראל קורם שיפסוק הגוי
 3אס יפסוק הגוי קורם מה שנגע כפי הגוי חוזר וםהערב עם
 היין ואומרו כשתייה ואין להקשות רהא בםצוץ כסינקתסן
 החבית והעלהו לפיי,אמרינן שכל היין אסו׳בהנאה רה״ל כנוגע
 בכולו ואס הוא בטגע כקולו הכא אפילו אס יפסוק הישראל
 קורם הוה לן לאוסרו דהא הל כנוגע הגוי ביין בשעה שהוא
 מוצץ עם הישראל דיש לומר דשאני רתם כשהגוי מוצץ
 במינקת מן החבית הוא מעלה היין לפיו ונוגע ליין שבחבית
 שאז כל היין התחתון נעשה בסיס לעליון הילכך ה ל כנוגע
 בטלו אכל בכלי זד, של חוטמין הוא מושכו מן הצד ואין היין.
 שבכלל בסיס לסה שנוגע בפי הגוי לפיכך אינו אוסר היין
 שבכלי עדשיפאיק הגוי סלקצוץ שאז חיזר מה שנגע בפי הגוי
 לכלי ומתערב עם היין ואוסרו כשתייה נ ל ועיל מי׳ קג ו למה

 לא אסרינן ליה משום נצוק חיבור
 ״ב גוי שנכנס לכית או לחנות ישראל ושאל יש כאן יין
 והוא מחפש ופשט ידו כשהוא מחפש ונגע ביין ושכשכו
 הרי זה הוי משכשך ככוונה ונאסר היין בהנאה ואם אחי כך
 נתערב היין כזה הכלי כיין אחר דסי היין המשיכשך״כו
 אסור בהנאה והשאר מותר כהנאה ואסור בשתייה לפיכך
י הרן מדמי יין נסך דהיינו יין המשיכשך שבו ׳ אבל ו ו לג ר כ ו 0 

 אם הושיט ידו לחכית כסבור שהוא של שמן ונמצאת של יין
 סותר בהנאה דהיל נוגע שלא בכוונה ;

 י± ואם פשט רגוי ידו לחבית של יין שלא בכוונת מגע אלא
 טרוד בדבר אחר כגיז ליטול סשס רכר שנפל לו שם לא
 באסר בהבאה אןילו אם יודע שתא יין שאינו מטין אלא
 ליטול את שלו אכל כהוצאת ירו ישכשך ויאסר כהנאה כיצד
 יעשה יתפשנו בידו קורם שיוציאה כדי שלא ינידה וישכשך
 בבונד, ויפתחו נקב כחבית מלמטה עד שיצא היין וירד למטה

 מידו ואז הוא מותר בהנאה רהא לא שכשך :
 V חבית שניטלה ממט הברזא והכניס כה הגוי אצבעו
 עד שננע כיין שמבפנים הוי נוגע בכולו וכל היין
 שכזזכית-אסור כהנאה וכן אס הוציא ברזא התחובה כנקכ
 הטגעת עד היין שמבפנים אי איפשר שלא שנשך בראש
 הכרזא וכל היק אסור ודווקא שירע הגוי שהכרזא עובר כל
 השוליים אבל אם לא ירע הוה ליה מגע גוי שלא ככוונה עיי
 רבד אהד ומותר אפי׳ בשתייה כמושיהבארעוד בעיה כסעיף
 כ ד ואם אין הבתא עוברה כל עובי השוליים בענין שאי
 איפשר לו לשכשך כיין שמפנים כשמוציאו אלא במעט היין
 שכפי הנקב הוי כמו כחו וסד, שיצא אסויבשתייה ומה שנשאר
 בתכית מותר אפילו בשהייה דלאאהמור הכא לאסיר משום
 נצוק ואם הוציאו שלא בכינה אף מה שיצא להק מותר בשתי*
 דכה! של גזי שלא ככוונה לא גזרו בו ומותר כמו שיתבאר



 לבועז עטרו? וה5 הלכות יין צסף v נב
 לתוך היין שבחבית והראש האחר חוץ לחבית ומוצץ היין ועל
 ידי כן יוצא כל ה־ין שבחבית והניח הטי אצבעי על פי המינק"
 ומנע היין מלירד נאסר כל היין שבחבית כהנאה שהרי הבל
 יוצא ונגרר לחיץ לולי הניח ירו ונמצא הכל כבא סכחו וננע
 היה ככולו ואם לא נגע הגר אלא בקילוח היין שבסרזכ אסור
 משום נצוק ושאר בל היין שבתוך החכית הוי נציק כר נצוק

 ומותר אף בשתייה :
 כד מגע גוי ביין על ידי דכי אחר שלא בכוונת מגע כגון
 שמהלך ומקל בידו ואגב הילוכו נגע ביין ברא׳ המקל
 שלא ככונ׳ או שהיה מהלך ונגע ביין בכנף בגרו שלא בכוונה
 א״נשישלו כוונת מגע על ידי דבר אחר אלא שאינו יודע
 שהוא יין סותר אפייכשתייה וה ה אם הכניס כרזא לחכית או
 הוציאו שלא בכווני וכמו שנהכאר ובזסן הזה דקיל דגויס לאו
 עובדי עיז הס כל נגיעתן סיקרי שלא ככוונה ולכן אם נגע
 גוי בזםן הזה כיין על ידי דבר אחר אף על פי שיודע שהוא
 יין וכיון ליגע כו סותר אפילו כשתייה רמיקרי מגע על יד י
 דבר אהר שלא בכוונה / והיה אם נגע אפילו בידו בלא היונה
 מגע או בכונת מגע ולא ידע שהוא יין מותר אפילו כשתייה
 ואין לפרסם הדבר בפני עמי האח שלא יבאו להקל יותר *
 יין שהיד, מונח ברשות הרבים ובאו גויס ודקרו שם בסכין
 להוציא יין מה שיצא-לחוץ שבא סכחו אסור ומה שבפנים
 שרי רכיון דלא כיון הגוירקלנקוכ החכית ולא כיין ליגע
 ביין אפי׳ נגע כיין היל מגע גוי על ידי דכי אחר שלא ככוונה

 וסוהר ועיל סימן קכ״ט סעיף י*א :
 כה נזד שיש בו יין ופיו סהום ונגע גוי כנוד מכתוץ אפילו
 הוא חסר ונדנדו עד שהיין בתוכו מקרקש ומתנדנד
 או הגיע דופנותיו זו עם זו מותר אפילו כשתייה שאין דרך

 גיסוך בכך:
 כו וכן ברזא שהיתה רפויה בחבית אי מטפה שהיהה
 רפויה ובא גוי ומהדקה מותר אפי׳ בשתייה שאין דרך
 ניסוך בכך ועוד שאין הגוי עושה אלא מעשה לבינה בעלמא
 כסו בחבית שנסדק לרחב שכתבנו כסעיף כ ב דה׳נ לא היה
 הברזא נופל מן החבית אלא שהיהה־רפויה והיין מטפטן*

 מעט והוא מכביד מ ומחזיקו ואין זה כחו כיין :
 כז וכן תבית של עץ שאין שוליה מהודקין והיין מטפטף
 או שוחת יקח הישראל נעורת בידו ויניחנה כננד הנקב
 עד שימנע היין קצת מלצאת אף על פי שעדיין מטפטף מעט
 ואז יבא גיי אומן ויהדקנה כסכין בנקבעדשיפתום היטב
 דלא הוה אלא מעשה ליבנה בעלמא כיון שאינו מטפטף אלא
 סעט ואינו דוחק אה היין מכחו ואין דיך ניסוך בכך םיר%
 אם היין שותת הרבה אז צריך ליזהר ביותר שלא יגע הגוי כיין
 בידואכלאם אינו נוגע אלא בסכין מותר אפילו םטפטף
 הרבה שאינו סכוין רק לסתום הכלי ולא ליגע ביין והוי כמו
 נוגע על ידי דבר אחר שלא בכוונת מגע והרוצה לעשות סן
 המובחר יהדק החבית בחכל עד שיפסוק שתיתח תיין יאחר
 כךיתקננו הגוי t גוי שנגע כיין של ישראל להכעיס כדי
 לאוס r עליו ואפילו אין יודעים בודאי שעשה להכעיס אלא
 באומדנות המוכיחות אומרות שדעתו להכעיס היה אז ודאי
 לא ביון לנסך ומותר היין אפילו בשתייה אף על פי שננע כו
 בכוונה מגע כיון שלא היה דעהו אלא להכעיס היל כנגע
 בו בלא כוונה מגע דאמרינן לעיל סעיף כר ד3זמן הזה מותר
 אפילו בשתייה ה נ הבא ויש לשתוהו מיד בפני הגוי כדי

 שירע שאין משגיחי! כו לאוסרו ולא ירגילו עצמם לעשות כך •
j דבנהאיגונא לא גזרו רבנן 

» v הכה דין «ן הבא מכה גד וכח כחז ומ 
 סעיפים :

 א כחו של גוי גזרו עליו משום מנעו לציכך גזי שנטל כליי
 של

 בתוך היין עד ׳צנהגלגלם נם לחוץ שהיה באונסו מתהלה
 ועד סוף לכשיוצאםן היין לא אסרו בהנאה רק כשתייה אכל
 אם נפל לבור ועלה חי אסור בהנאה דודאי נסכיה בעלייתו
 שהודה לעיז שלו על שניצל ולא אמרינן בהול היה ולא אסיק
 אדעתיהלנסכו דאדרב'רמי אנפשיישניצל והודה לעיז וניסך :
 כא ישראל שנפל לבוד של יין ושלח גוי ידו ואחז בו
 והוציאו וישראל אחר היה שם ששמר וראה שיא נגע
 ביין היין סותר אפילו כשתייה שאין כאן מגע גוי אפילו על
 ירי דבר אחר שמה שהוא נוגע בישראל זה שנפל והישראל
 נוגע כיין אין זה נקרא נגיעה על ירי היבור דבר אה כיון שהוא
 אדם כסותו ואפי׳ יחכוין הגר לנסך כדרך זה ואומר בפירוש
 שהוא מגסכו אין בדבריו כיוס שאין זה דרך ניסוך כלל :
 כב הבית של הרס שנסדקה לארכה והיין יוצא וכא גוי
 וכרכה או חבקה כזרועוחיו וחברה בכחו וסנע שלא
 יצא היין הל כנוגע ביין על ירי דבר אחר דהיינו עיי הצאי
 החבית שהיו סתפררים ונופלי'והיין היה נשפך לגםרי אם לא
 היה הטי חובקה לפיכך אסרו בשהייה אבל לא בהנאה דהא
 לא שכשך והלסגע עד ידי דבר אחר שלא בכוונה ניסוך
 שהרי להציל היין נהכרן ודווקא נסדקה לארכה כדאמרן אכל
 . נסדקה לרחבה גהיין מטפטף לצאת ובא גוי ונתן ידו עליה
 והכביר עליה עד שהדקה שלא יצא היין שממעל לו חוץ
 לסדק מותר אפילו בשתייה משום דלא הוי נוגע ודוחק יין
 שבחבית אלא מעשהלכינה בעלמא קעכיד שהרי לאה׳יו
 החלקים נופלים ומתפרדי' זו מזו שחצי העליון יושכ על
 התחתון אלא שהיין יוצא מעט מעט והגוי הכבירן זו לזו ולא
 הוי אלא כלבינה הנתונה על פי החבית ומככידתה ובחכיות
 שלנו שהם של עץ ויש להם חשוקיס שקורין בליא רוייף גם
 כשנסדק׳ לארכה אין הדפנות טפלות שהרי החשוקים מחזקין
 בהן ולא היה תייןיכוללזוב רק מעט לפיכך אם בא הגוי

 ותבקה או ברכת מותרת אפי׳ בשתייה ן
 JD הכית שהיה נקכ כצדה וסתמו ונשמט הפקק מן הנקב
 והניח הטי ירו כמקום הנקכ כרי שלא יצא היין ומנעו
 מלצאת כל היין שמראש החכית עד הנקב אסור כהנאה
 שהרי אם לא הגיח הגוי ידו היה נעקר ונשפך מלו ונשאר על
 ירי כחו של נגיעת הגוי ואסרו ושסן הנקב ולמטה אין לו
 עניין לבחו של גוי לפיכך מוהר בהנאה אבל מכל מקים אסור
 בשתייה מכחיהיין העליון שמתערב כו כיצד יעשה ימכרנו
 הבל לגוי חוץ מדמי היין העליון שבו שהוא אסור כהנאה
 ודווקא שהיה שם ישדאל שהיה יכול להציל וקדם הגוי והציל

 אז חיישינן שמא לנסך איכוין אבל אם לא היה כאן ישראל •
 להציל ובא גוי והצילו אז גם העליון לא נאסר כהנאה אלא
 בשתייה ד4וי לאו לנסך קמיכוין רהא בסל^.י הוא טרוד
 ועסוק ודוקא בכהאי גווגא גבי נקב שאין כאן אומנות להניח
 ידו על הנקב והישראל היה יכול לעשותו כמו הגוי אז אמרינן
 הכי שיש חילוק בין יש כאן ישראל לאין כאן ישראל אכל
 לעיל גבי חכית שנסרקה ובא טי וכרכה או חבקה כוי שיש
 בו אומנות לעשותו אפילו יש כאן ישדאל וקדם הטי לא אסחו
 כהנאה דלא אסרינן לנסך קמיבוין כיון שקדם אלא אמרינן
 שך%א סמך על אומנהו והשש שמא הישראל לא יוכל להצילו
 ב כ כמהדד. ער שישפך היין והגוי להנאה שכת או למצא
 ״ז י«°כיי! ולא לניסוך והיי הוא ממד במלאנהוואין כאן
v ולא אסרו בהנאה וכל זה לא סיירי אלא שהגיח j a ת נ י י  כ

 ידו על הנקכ מבחוץ או שתחב שם ביזא ואינה עוברת
 עובי השוליים אפל אם הכניס אצבעו לפניי או ברזא אמכה
ם ואי איפשרשלא ישבשך כיין שמבפנים כבר י נ פ ת ל ע ג מ  ש

 נתבאר יטלו אסור בהנאה אפילו מה שלמטה מן הנקב ׳ וכן
 אם היא בעניי! שאילו לא הנח הגוי ירו על הנקב היה יוצא
 כלהיין כגון שעושין מיגקת כפופה שמניח ראשה האחר
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 במים ויין לא גזרו עלי הנצוק במה דברים אמורים שאינו
 מברן למוזגו כגון זורק סים לתוך הכוס וייא ירע שהוא יין
 שידוע שאינו כמין למזיגה והוי כהו שלא בכונ׳ שאינו אוסר
 אכל אם כיון למזיגה אכור בשתייה דגזרובושאס יניח
 הישראל לגוי למזוג יינו יהא רגיל אצ לו כששותה יין ואתי
 לםיגעח כיה לפיכך אס ידע שהוא יין וזרקו לכיס כין שפך כו
 הרכה כין שפך כו סעטםיםאסור שרעת בני ארם חלוק
 במזיגה ובין מעט כין הרבה מזיגה מיקרי ואם זורקן לתוך
 הכית גדול אפי׳ נתן בה מים כרי שיעור מזיגה שריא לפי
 שאין דרך למזוג חבית בבת אחת וםילתא דלא שביחא היא
 ולא שייך למיגזר ביה שלא יהא רגיל אצלו כזה ואם אין ידוע
 אם כיון למזיגה אם לאו אין אוסרין אותו מספק דהוי ספיקא

 דרבנן וםפיקא דרבנן לקולא :
 ח גוי שמערה מכלי שכירו לכלי שביד ישראל יין היוצא
 אסור בשתייה רהא מכחגויקאתי וישראל עםעי־ה
 הכלי שבידו לכלי שביד גוי מותר אפילו בשהייה בר א שלא
 נדגד הגוי הכלי שכירו אבל אם נדגר הגוי הכלי שכירו הרי

 נדנד גם היין שבו מכהו בבונה ונאסר היין •
 ט נר הנושא גור של יין של ישראל ממקום למק ם ופיו
 סתום ואוחז פי הניר בידו שלא ישכשך היין ממני ויגע
 בו כין שיהיה הגור מלא בין שיהיה חסר מותר בשתייה ואף
 על פי שהיין מיקדקש ומתנדנד כהוי הגזר מכח הגוי כשהוא
c : הסר אין דרך גיאוךככך ולא שייך למיגור בית 
 « ואם היה נושא כלי פתוח וכו יין וישראל הולך אחריו
 לשומרו שלא יגע כיין אם היא האר ולא שכשמ מותר
 בשתייה •ויש אומדים אפילו שכשכו בכלי שרי וכן עיקר כיון

 שהכלי חסיואיאפשר לו ליגע כיין שבי והגוי טרור במלאכתו.
 הלכחו שלא ככוונהולשמא הטה כמנה וגגע לא תיישינ•
' יילמןן מ ת ס ° י מ י נ ה י א ה י י ל י ז ח  דתא אזיל ישראל אחייייז ו
ד ו ס  חזי ליה כהטותו ויחפש כו בכך בגנב ואם הוא מלא א
ד אחרי ל ו ח  בהנאה שמא בכוונה גגע בו ולא ראה בייז ש

 ואם הישראל הולך ממש בצרי ונטר ליה אפילו מלא מותך
 שא א לו ליגע שלא יראנו ״ ואם היה נושא הכלי כפיט כשני{$
 אפי׳ הכלי הוא מלא והישראל הולך אחריו םותישכיון שנושא
 במוט הכלי רהוק ממנו ולא כקל יוכל ליגע כה שלא יראנו
 הישראלי והה לנושא דלי דרך טבעת וכיבד שהישראל
 הייעו כשהכניס המוט בטבעת של כלי שלא נגע הגוי כיין

 או שראה כשהכניסו הטי שלא נגע :
 >א גוי הנושא חבית אפילו על כתיפו ובלכתו יצא היין
It להק שלא בכוונת מותר כשתייה אפילו מה שיצ 

 לחוץ דכחו שלא במגנה לא גזרו כיה ;

 קבו ד>ן««ן שנתערב ביין נסך זריז אם נצוק
 חימר ובו ז׳ סעיפים :

 א עוד החמירו הזיל משוס חומרה דיין נסך ואסיו וא3י׳ יין
 . כשד המחובר ליין גסך עיי נציק כיצד המערה מכלי
 שיש מ יק של ר\תר לתוך כלי שיט כו יין של גרם שאמוד
 בהנאה הרי זה הנצוק מחבר בין היין שבבלי העליון וכין
 היק שבכלי התההון ורואין כאילו היין של האיסור םעודע
 בשל היהר ואוסרו ורוקא בכהאי גוונא שקיליח שלהנצוק
 נוגע בשני היינות ביהד אכל אס עירה יקיטף שקודם שהגיןן
קקילוה היורד ״

י ס ג  דקילוח מן העליון למטה בשל האיסור ה
י ן ל דנצוק ה ל  מהיין של היתד מותר ואין להקשות כיון י
 חיבור אמאי שרינן לעיל סימן קכד סעיף יי* לשהות ישראל
עראל םחוטס י י n ם ט ו ח « י ו  עם הגוי מכלי שיש לו חוטסיז ג
 זה והרי הכלי מחבר היין שכפי הגוי היין עם שכפי הישדא,י
ק יליהיי חיבוד ו 5 ״  ולא יהא גרע מגצוק כברתירצו דכי גזרו ב
 הם מאי דאתי כההוא פיחחא או בההוא ברזא אבל בהאי כל*

 דתוטמין

ן והגביהו והטהו עד שיצא היין אף על פי שלא שכשך י י ל * 
 נאאר היין שיצא בשחייה שהרי בא סכחו ומה שגשאר בכלי
 הוא גם כן אסור משום נצוק דהר חיבור שהיין שבכלי הוא
 גוגע על ירי חיבור ביין שיצא מכהו ויש אומרים הלא גזרו
 יעל נצוק להיות חימר אלא שהניצוק הואנםגעגוי בגון
 שיוצקו לכלי שיש בו יין שגגע בו גוי או שנגע נוי בקילוה
 היוצא אף על פי שמה שיוצא הולך לאיבוד מכל מקום הא
 נגע ביעי ואוסר היין שבכלי אכל כיין הכא םכח גוי לא גזרו
 משום נצוק דהוא גופא גזירה ומכל מקום יש לההסיר אם לא
 בה«ןר מרובה כדלקמן סי קביו וכל זה דווקא שנטל הגוי
 הכלי ככוונה וירע שיש מ יין אבל אם הגביהו שלא בכוונה
 שלא ידע הגוי שהוא יין או שלא הגביה הכלי אף על פי שירע

 שהוא יין הכל מותר אפילו בשתייה :
 ב כח כחו ככחו רמי כיצד נשמניחין נסרים על נבי ענבי'
 והגוי עולה על הנסרים ומכבירם ער שנסחטים הרי זה
 נקרא כחו שהיין נמשך מכחו ובםקים שםוחטין בקורה על
 ידי גלגל שהגוי מגלגל כגלגל והגלגל מפיל הקור' על הענבי׳
 והקודר, סיחט הענבים בלא הגהת רפים באמצע הרי זהנקי־א
 כחכחו ואוסר גם כן בשתייה אכל כשמניחין רפין כין הקורה
 והענבים הרי יש כאן גיכחות דהוי כחכח כחו הגלגי.והקורה
 והרפין הרי זה מותר בדיעבד אפילו בשתייה אכל לכתחילה

-מיהא אסיר אפיי בעשייה בחוח :
 ג אם כח ישלאל וכח גוי מעורבין יחד כגון ששניהם עירו
 ביחד לא גזת עליו ומו*ר בדיעבד אכל לכתהילה מיהא
 אסור רחיישינן שמא יסמוך הישייאל על הגוי לבדו ויהיה
 הכל םכחו אכל בדיעבד אפי׳ אס היה הגוי יכול לבדו לערות
 פלא סיוע ישראל מתירי? דכיון שתא מדבריה' הולכין להקל
 לומר הישראל עשה העיקר ולא הגוי והוא שיהי׳ ה ישראל
 המסייע גדול שנוכר הכל לתלות בו אכל אס היה נער קטן

 אסור משום דהוי מסייע שאין כו ממש 5
 ד אס הייןמקלח מהחבית שבעגלה לתוך הכובע והגוי
 •מגביר, את העגלה כרי שיקלת היין יפה יפה הרי זת
 מותר דהא כלאו הכי היה מקלח ולא הועיל מעשה המי אלא
 שיקלח יותר יפה הרי זה מסייע שאין בו ממש ואינו אוסר אבל
 אם לא היה מקלח בלא הגבהת טי הרי הכל בא מכחו ואסור
 וכןאםהישראלמריקיין מכלי אל כרי ובא גוי וסנענעירו
̂ שרי ואם לאו אסור וגוי  של ישראל אס היין מקלה נלאו ה
 הבא לפרוק חבית של יין מעל העגלה ויצא סכחו יין לחוץ
 דהוי ליה כחז שלא בכוונה רהאהגוי במלאכתו הוא טרוד

 ואפי' מה שיצא להוץ סותר כשחיה ;
 ח זרק אבן או חפץ לתוך היין פותר אפילו בשתייה רגרע
 מבח נחו אבל אם החפץ מתגלגל והוא רוחהו עד שטפי
י דבר ד י  להוך היין אסור אפי׳ בהנאה רה ל כ־.ע בכונח ^
 אחר ואס עשה בן בחמתו אף על פי שמגלגלו ודוחהו לתוך
י דבר שלא כמנה  היין מותר אפיי בשתייה דה לכמגע ל

 כלל רטתד הוא בחמתו ואין לו מחשבה לגסך :
 ( לפיכך גוי שהביא ענבים בסלים או בגיגית קטנו' וזרקן
 לגת שיש מ יין דרוך סותר דהוי כזורק אבןלגהומבל
 מקום לכחחלה אסור לעשותו שמא יגע ביין שכגת שככר
 נמשך ובדיעבד סותר אף על פי שיש כגגית למטה יין שזב
 מן הענבים שמ ונמצא הטישיפך יין צלול לגתםכחי אפילו
 הכי סותרבריעכד ספני שעדיין לא-נררכו הענבים ולא נמשך
 יינו ועוד שאין סכוין לשפיכת ודין אלא לשפיכת הענבים והוי

 שפיכת היין הצלול כחו שלא במנת :
 I גויהזורק מים לתוך היין לא הוי אלא כזרק אבן ומותר
 •אפילו כשתייה ואפילו אם קילוח הסיס יורד מיד הטי
 לתוך היין «»תרדאפילול^ דאית ליה נצוק חיבור כסו
 «י\עאר בעיה דיס r ליין גזתבנצוק להיות חיגוראבל



 *4 לבועז עטרת וה3 הלבות יין נכיר ־#׳ בג
 שבקנקן שהם אינן מינו מבטלין אה חייז שבצלוחית כששי©

 ואינו אומי את היין שבקנקן .״
 ז וכן הרין בגת שהיין יורד ממנו לכור ונגע נוי בקילוח
 היורד ונאסר הקילוח אמרינן על יין שבקילוח רואין
 באילו הוא בגת ואם היה בגת הוהאמרינן סלק את היין
 שכנת כמו שאינו מפני שהוא מינו והחרצנייוהזגים והענבים
 שכגת שהם אינן מינו באין ומכטלין את היין היורד בקילוח
 שנאסר בששים ואינו אוסר את היין שבגת משום נצוק •
 וכן הני תמרים שלנו לא יאסרו בנצוק רכל היכא ראיכא םיא
 אמרינן סלק את מינו כמו שאינו כולה• ושמרי יין שלא
 נתמרו ולא עברו עליהם י׳יכ חרש מיקרו יין והוו עם יין מין
 במינו אף על גכ רקמו נד אחד ואינם םתכלכלין עם היין
 ואינם דומין ליין מימ שמס עליהם ושמרייין מקרו ובאלו לא

 נשתנה שמם דמי ן

 קבו אם נאמן האדם לאסור *ינושל חבירו
 ובודיןןעיפים :

 א מן התורה סומכין על כל אדם כשיאמר על שלו שדבר

 זה כשר הוא ומותר לאכול וילפינןלהמקרא דכתיב
 וספרה לה לעצמה כלומר שהיא נאמנת על עצמה לומר
 שהיא טהורה לבעלה והיה לשאר איסורין כל אדם נאמן על
 שלו ועל עצמוולל סימן פ ה לפיכך אס בא אחד ואסד
 להכירו נתנסך יינך והבעל מכחישו הבעל נאמן על שלו
 במה דברים אמורים שהיין חיה מעולם ביר הבעל ולא היה
 ביד זה שבא לאוסרו אבל אם בא ליד זה הב* לאיכיו בגון
 שנחנו לו לשוכח אם הוא עודנו ביתפשיטא שנאמן שהרי
 •ישכ־דו לאוסרו אלא אפילו אינו עתה כידו שכבר החזירו
 לבעלים אם כפעם הראשון שמצאו אמר לו נתנסך יינך נאמן
 אפילו הבעל מכחישו דהא היה כידו פעם אחת לבדו והוא
 ירע בבירור שנתנסך אבל אס לא היה בידו או שלא אמר לו
 כן כפעם הראשון שיאהוועכשיו בשרואהו פעם שניה אומר
 לו אינו נאמן דאי קושטה קאמרלמה לא אמר לו בפעם
 הראשון אלא וראי עכשיו משקר ולהקניטואומר כן בריא
 שתכעלמכחישו תוך כדי דימר או אמר לו איני יורע
 ואיני מאמינך אכל אם שתק שתיקה כהודאה רמ־א ומלמרין
 אותו לכתחלה שיאמר איני מאמינך שכל בעל נאמן על
 שלו מדכתיב וספרה לה כדאמרן ואם הבעל שותק ובא אחר
 ומכחישו אינו הכחשה כיון שהבעל שם ושותק הודאת בעל
 דין כמאה ערים דמי אבל אם אין הבעל שם ומבחישו אחר
 היי הכחשה ויש מי שאוסר רעד אחד בהכחשה אייו כלום
 וסאסינים לאותו שאוסר נהנסך שכיון שאמיו זיל ער אהד
 בלא הכתשה נאםן באיסורים דהיינו כשיאסר שנהנסך ואין
 כאן שום הכהשה צדיכין אנו להאסין לו הוי עדותו כבי הרי
 ואוסרין אותו על פיו גם כשיבא עי אחד וםכחישו הוה זח
 העד כעד אחד נגד שנים ואין כדבריו של האחד כלום נגד
 שנים והא דשתיקה כהוראה רםיא דווקא כשאסר לו נתנסך
 בפניך או שאסר לו אתה יודע רגלים לדבר והו׳ שיתק אז הוי
 כהודאה אבי, בעניין אחי לא הוי שתיקה כהודאה ואפילו
 היכי דתי שתיקה כהודאח אם שתק תחלה ואחד כך הכחישו
 ואמר מה ששתקתי מתחלה לא שתקתי בשביל שהודיתי
 אלא להתיישב ולחשב בלבי לזכות אם חוא אמת נאמן וכן
 זה שבא לאסור כשהיה בידו שאמרנו שאם לא אמר לו בפעם
 הראשון שראהו ואחר כך ראהו ואמר לו אינו נאסןאם
 בפעם שנית אמר לו ונתן אמתלא לדבריו למה לא אמר לו
 בראשונה יש לחוש לדבריו״ ואם הבעל אומר איני
 מאמינך אף על פי שלבו נוקפו ומאמין לו ככי הרי אין צריך
 להחמיר ולחוש לדבריו שהתורה לא האמינה ער אחר
 לאיסור אלא להתיר מוספדה לה ©יהואטרוז״ל דווקא כיין

 נסך

 דחוטמין מאי דאתי ככרזא דישראל לא אתי ככרזא רגוי ומ ה
 לא חוי חיבור :

 כ וגם במאי דאתי כההוא ביזאלאאסרואלא בהפסד
 מועט אבל כהפסד מרוכא כגון שהוציא יין מחכי׳ לכלי
 שיש מ יין נסך לא אסרו היין שבחבית ואין חילוק בין אם
 היה הרכה יין בחבית או לא רמלה הפסד מרובה חשבינן
 ליה משוס לא פלוג ואעיג שאיפשר למוכרו לגרם מעט
 פחות משויו מימ כיין נסך בזמן הזה דאקילו ביה בכמה דוכתי
 לא וייקינן כולי האי להחסי׳ורוקא ביין נסך בזמן הזה דאקילו
 גביה ככמה דוכתיה ותו דלא שייך הכא כיכ לסיהשכיה הפסד
 מועט סשוס טעםא ראיפשי למכור לגוים ונימא דםשום הכי
 נחסיר לשווייה יין נסך ולמוכרו לגרם דהוי חוםרא דאתי
 לירי קולא רכסה רברבת' סכרי שאסור למכור יין הנאס׳כםגע
 גיי לגרם ואנן איך ניקום ונאסרנו משום טעם זה דהוי הפסד
 מועט כיון שנוכל למוכרו לגרם לפיכך לא נתיר למוכרו
 לגרם והוי הפסד מרובה ומתירין לו אכל בשאר איסורין אם
 יבול למוכרו לנוי' בלא הפסד מרובה'אין מתירין וימכרנו
 לגרם וביין נסך ג כ כל מה שהוא בקנקן או ככיס מיקרי
 הפסד מועט ואוסרין אותו וישפכנו מיהו לא ימכרנו לגרם
 כיון בהפסד סמבה מטעם זה סתיריןלו כדכתיבנאנ״ל

J דהלכסיתרין 
 j ונצוק כר נצוק לכיע שרי ביצר כגון שיצק. הישראל
 מהקנקן יצלוחות של גוי שנאסר מה שבקנקן משום
 נצוקואם אחר כך חזר .ישראל ויצק יין מבלי אחר למוז

 שבקנקן מותר ״
 ד וגצוק הוי חיבור על ידי מגע גוי ואוסר היין הכשר אפי״
 אם היין האסור הולך לאיבוד כגון ששופכין יין על גכי
 קרקע ונגע גוי באותו קילוח נאסר הקילוח מן הנגיעה ונאסר
 מה שבפנים על ירי הנצוק אף על נב דהולך לאיבוד משום
 דלפעמים סזלפין יין על גכי קרקע לפני עכורה זרה שלהם
 ועילסימןקכיא סעיף א׳ אכל אם גוי סערה יין של ישראל
 מכלי לטיט או לאשפה או לםקוס לכלוך אין דרך ניסוך בכך
 והכל סותר כין מה שיצא להוץ כין סה שבפנים ואפי׳ אם
 נגע זה הגר הטעיה כקילוח היין אינו נאסר שכיון שהוא
 בעצמו שופכו לטיט או למקום ליכלוך הרי בטליה מחשבותיי
 ושווייה כמיא בעלמא ואין כאן מחשבת ניסיך כלל והכל מיתר
 אפילו אותו שבחוץ אף על נכ שנגע כו וכיש מה שבפנים
 דםהיבן יאסר הא אין כאן נצוק הםחכרו שאסור אכל אם
 היה ישראל או גוי סערה לטיט או לאשפה ובא גוי אחר
 ונגע בקילוח הכל אסור אפילו מה שבפנים משום נצוק
 דהוי חיבור למגע גוי עצמו דהאי גויבתראלא בטליה

 מחשבותיה וקא מנסך ליה :
 ח המערה יין לתיך כלי של נוי שלא הודח׳ ואין בו משקה
 טופח ע מ להטפיח את שעירה ם אסור בשתיו׳שנתערב
 עם אותו היין שהיה נדבק ככלי שלא הודח ואת שעירה ממנו
 ־מותר אפילו בשתייה ולא נאסר מטעם נצוק רעיי יין מעט
 • שהיח נדבק כמפני הכלי שלא הודח לא אמרינן כיה נצוק
 ועכור מפני מיעיטו אבל אם יש בו טופח כדי לקטפיח אוסר
 מצוק מיהו אינו אוסר יותר מאילו היה כולו מעורב ביין
 1־׳עליון דלא גדע חיבור דנצוק מתערובת ממש לפיכך אם

 הוא סתם יינם ויש ם׳ בעליון לבטלו מבטלינן ליח בס׳ומותר
 כמו שיתבאר לקמן סימן קליד בעיה :

 י P״n יין שיש בו קיתין מים ועירה ממנו לתוך צלוחית
ש כו יין של גוים אם יש במים שבקנקן ששים כנגד י  ש

 היין שמליחית לא נאסר היין שבקנקן משום נצוק דאמרינן
 על היין שבצלוחית רואין כאלו הוא בקנקן ואם היה בקנקן
לק את היין שבקנקן כמו שאינו מפני שהוא ז ס נ י ר ס  יייז א
 םיגו וביין נ«ך כבר אמרנו לעיל רמיןבסינו לא כטל והמים



 ^ לנדשעסרתדה3 הלבות יין נםר
 בדבר איסור שיש בידר. לתקן תקנתיו ודווקא בוראי איסוף
 בנון ניקור כשר וכדומה אבל בס0ק אס יש כאן איסור או אין
 כאז איסור כגון שצריכה לברר דגים,'טמאים 0הוך טהורים
 או איסור שישבו צדדים להקל אינה נאמנת דגשים
 עצלניות ר׳זורעהן קלות להקל / ועל שלו כל אדם
 נאמן אפילו היכא דאיחזק איסורא דתא כתיב וספיר• לה
 וגומי והיא ככר הוהזקהטסאהאם לא שחשוד לאותו דבר
 יעיל סיסן קייט ברין חשוד ׳ ודין סי שאוסר חכם פלוני
 הכשיר לי זה והחכם םכהישו עיין לקסן סיםן קפ ה ׳ 3\
 ואם אמר נן לגבי עדות הפה שאסוי הוא הפה שהתיר עיין

J בלבוש הבוץ וארגמן סימן קצב 

 קבח דין מקום שיש בו יין ונתייחד שמה גו*
 ובו ה׳ סעיפים:

 א גוי העובד עיז ודרכו לנסך אין מייחרץ אותו עס יין ג
 אפילו שעה מועטת ואפילו הוא ברשוהינוואם ייחדו
 אצלו אסור בהנאה רחיבת נסך עליו ובודאי נסכו אכל גוי
 שנודע לנו שאינו עובר עיז ואיט מנסך אלא שאוסרו בנגיעה
 כשתייה מותר לייחד אצלו יין ברשוחינולזםן מועט ולא
 חיישיגן שמא יגע דסרתת שמאיבאהישראל ויראה ודווקא
 לזמן מיעט כנוןכדי שילך מיל או יותר מעט אפילו בעיר
 שמיה גויס ואפילו הודיעו שהיא מפליג אכל לזמן מרובה,
 אפי׳ ככתינו או להפקיד יין אצלו ככיתו אפילו לזמן מועע
 אסור ואם עכר והפקיד אסור כשתייהשמאנגע ׳ וגוי©
 שבחוצה לארץ אף על פי שאינם עוכדיס עז ואינם יודעיס
 בטיב ניסוך מכל מקום מנהג אבותיהם כידיהם לעשוי!

 כמעשה ניסוך ואין מייחדין-יין אצלם אפילו לז0ן סזעמ
 עבר אסור כשתייה : מ

s ב ישמעאלים לאו עובדי ע׳ז הן וסותר לייחד אצלן 
ל ו ן י ד י • ' 2 ז 0 י א  לא להפקיד ישאר כל הנוים סנסכיז י

f1'5מייחדין אצלם ולא םבעיא שאסור לייחד אצלם אל־אי8י 

י אס^! ע כ א ע ס ש ש ח י 0 1 א י כ י א א ד כ ד 1 ז , ד 3 י ח י י א ב ל  כ

 כנין גוי שנמצא עומד כבית שיש בו יין של ישראל אם יש ן1י
 מלוה על אותו יין כגון שעשאו לואגותיקי או משכנו ל,

0  אסור דחיישינן שמא נגע רככת ג לא מרתת ליגע ואפילו א
 היה היין בחותם אחד • אכל אם אין לו מלוה על היין א»
 עלפי שיש לו מלוה על הישראל בעל היין והגיע זמן פרעון
 המלוה אפה מותר דמרתת ליגע רמה לו וליין שמא הישראל
# 0  יפרע לו מעותיו ואפילו היה עומד בצד היין סםור לו 0
 בכרי פישוט הירים ואילו אין ביין שום חותם לא חיישיג'.
ן , ג  שמא נגע שמאחר שהוא יודע שיפסיד הישראל יינו אם י
 כו ירא הוא ליגע ואפילו נמצא בידו קצף שרגיל לעלות על עי
 היין מיתר שאנו תולין לומר כרופני החבית לקחי ולא 0>!יו

 אבל אם נמצא כידו רבדים שאינם נמצאים יק על פיהח3ימ
piprvi אף על פי דהנוי נהפש עליו כגנב אסור דהא מימ ספי 

 בא׳ וכן אם מצא שהגוי תופש הברזא בידו היין אסוך
. י י  אמרינן שהברזא םנפשיה נפיל והגוי הגביהה דלעולם תל
 ברבר הרגיל להיות ואין דרך הכרזא ליפול מעצמו ובירחי

 הטי היציאו ונגע כיין ;
 J בית שיש לישראל וטי יין כתוכו ונכנס הגוי לד^

 יינו וסגר הדלת אהריו במנעול מבפנים עד שאש -
* ייייי על יעו״ן^• 7 , 3 י ה י א ה י ל ו ג ת ה ע י א ° ל  ישראל ליבנס ש
! .^  אסור שהרי אין הגוי נתפש בגגכ על סגירתו דהאי

ת ייישראל יטל להק י י ד ם ב י כ ו י  רשות לעשו׳ כן ואם היו ג
 ולראות משם כל התכית מותרת אפילו כשתייה ואפילן לצ"

, * י  פתוחות המרתה ת1י מליגעםפני הנקבים ואם ל
hp* ; v 
 הישראל /

 נסך בזמן הזה שאץ צריבין לדקדק מ כל כך אבל כשאר
 איסורים אם אומר איני מאמינך ובלבו מאמין ישלו

 להחסיר :
 ב בסח דברים אמורים שאין העד אחר נאסן לוסר נחנסך
 יינך על פי הדרכים שאמרנו הים בפיעל שעושה עסו
 בחנם או אפילו בשבי והיא בעניין שעל ירי עדותו לא יפסיד
 סשכירותיה כגון שאימי נתנםך יינך אצלי באונסי או
 ששכרו דבר םועט שאינו סקפיד בהפסדו ואסר כן כדי
 להקניטו אכל אס שכייו הי־בר, והוא כעניין שעל ידי עדותו
 מפסיד כל שכיו כגון שאוסר נתנסך יינך בפשיעתי נאמן
 אפי" אינו עתה בידו וגם לא אמי• לו בפעם ראשון שסצאו
 שכיון שהוא באמירתו זו מפסיד שכרו ודאי קושטאקאמר
 ודווקא שאוסר שנאסר היין באופן שהוא פשיט לכל שהוא
 מפסיד שביו גם כן על ירי כך כגון שאוסר כפירוש פשעתי
 בכל אב״יאם אסיו בדרך שאיפשר לומד שטעה ואמי שלא
 יפסיד שכרו ואף על פי שיפסיד היין אף על גכ שבסוף יצא
י*ן נאמן ראסרינן כיון ד א ס פ י נ -י ם ש 4  דינו שנאסי הייז י
 שצדד וכקש עילה ותחבולה שלא להפסיד שכיו טען ואמר

 שכדין לא יפסיד שכרו ולהקניט אמר כן :
 4 אף על גב רהא דילפינן סוספרה לה רעד אחד נאמן
 באיסורים להתיר אכל לא לאיסור מכל סקום אסיו הזיל
 דכדכר דאיכא לי יורי כגון שאומר לו אחד בא ואראך גוי
 מנסך יינך צייךלחוש לדבריו ולראות אם כן הוא כיון

 שאפשר לו לברר :
 ד זכלהיכא דאמרינן דעד אחד נאמן על דבר אם באו
 שני ערים והכחישיהו אף על פי שהוא דבר שיש לו
 מגו בגון שהיה בידו והיה נאמן לאוסמ בעניין שלא היו
 העבדים מכידשין אותו אינו נאמן לאסור ם:זעם מגו דסגו
 במקום עדים לא אסדינן אכל מכל מקים לרירית אסור רהא
 שידיה אנפשיה חתיכה דאי םורא אחד אוסר לשני שוהפים
 נתנםךייגכם ואחד שותק והשני םכחישו לאותו שסבחישו
 ולכל העולם שיי ולאותו ששתק אסור דהא שתיקה כהודאה
 דמיא ושולייה אנפש־ה חתיכה ראיסירא . טבח שעשה סימן
 בבהמה כדרך שעושין כבהסוה טריפות ואוסר עליה שהיא
 טריפה ואח-כך חזר ואמי שהיא בשירה ומה שאמר החלה
 שהיא טריפה נותן אמתלא לדבריו יאומר שאוסיכןכדי
 שתישאר לו ליקח ממנה מנה יפה יש מי שאומר מאחר
 שנותן אמתלא לדבריו נאמן יעיל סעיף א' ׳ שני אחים אינם
 אלא כעד אחד לעניין איסירין שהתורה פסלתן להעיר יחד
 וכל הפסולים עדו׳ לממון נאמנים לעניין איסורין דלאיסורים
 אינם חשודים חין מן הקטן כיון שאינו יורע כטיב איסור
 ורדתי ואיני נאמן אפילו בדבר רלא איתחזיק כו לא איסור
 ולא היתר לא להתירו ולא לאוסרו ודבר שאין בי חזקת
 איסור אלא חששא שמא יחליפגו הגוי או כיין שמא יגע כו
 ישמישאוסי• שסימכיןעלהקטן מכיין שבא לכילדעת
 שמירה ואם הוא הדיף ובקי כרכר ויאיכא רגלים לדבריו יש
 להחסיר אס מעיד על דבראיסור ואם מעיד על דבר איפור
 דרכנן להקל ולא איתחזק איסורא כגון בדיקת חמץ נאמן
 דהימייהו רבנן כדרבנן אבל אם איתחזק איסורא אינו
 נאמן כלל אפילו בדבר שהוא בדרבנן כל רכר שלא איתחזק
 לא לאיסור ולאלהירןר ער אחד נאמן עליו הן לאוסרו הן
 להתירו שאין זה נקיא ערות אלא גילוי מילתא ואם היו
 בכאן שתי חתימה אחת של איסור ואחר של ה*תי* נאמן ער
 אחד לומד זהו של איסיר וזהו של היתר דהא תרווייהו
 בלאאיתחזק דמווכלהיכא דאיתהזק דבר באיסור כנין
 &כן* או חתיכת כשי שאינו מנוקר שודא איסור דאורייתא
 יש אומרים אין העד נאמן עליו לרתירו כדבר שאינו שלו
 *לא אם בן יש כידו לת?ט ואפילו אשת נאמנת לומר



m  4לםשמטו־מזחב חלםמ יין נםף ־״. ,
 עקלתון דלשונות אילו משמעות שכזה הדרך יבא ואז הוי
 דינא הכי אם החביות פתוחות מיד שנעלמו מעיניו אסורות
 שהנוי סמוך על דבריו שלא יבא פתאום וננעואם הכו
 סתומות אם יש כהפלנתו שיעור כדי שיוכל להסיר מנופת
 החכית כולה כין שהיא של מים בין שהיא של סיד ולהחזירו
 לטוחה מחדש ותיגגב אסור אבל אם אוסר לו להפליג פחות
 מזה השיעור.אפילו ישבו כרי שיעוד שינקוכ חור בחבית
 או במגופת ויסתמנו מותר דלא חיישינן .לפתיחת הנקכ
 וגם לזיוף החותם לאהיישיגן דמרחת שמא ירגיש הישראל
 ויש אוסרים שאם הם סתומות שרי ככל עניין דגוי לא טרת

 לפותחם וחזור לתקנן ויש לסמוך על זה כהפסד מרובה
 וע״לסיסןקיל :

 •ב והא דשריגן כשיש דרך עקלתון דווקא כשהגוי לבדו
 אבל אם הם שנים או יותר אסיר שאיפשר ל»חד סחט

 לשסור הדרך העקלתון והאחר יגע ;
 J והארשרינן כשהחכיות פתוחות לגמרי כייא פקק
 לא אמרן אלא בספינה או בחנות שאין מלאכתו של
 גוי מיוחדת שם שיגע בחכית עצמה אלא לשומרו אז להוליך
 הספינה אכל כמעביר החביות ממקום למקום שצריך הגוי
 לאחוז בחבית עצמה לא התירו כחבית פתוחה דבקי* הוא
 נוגע ולא יראנו הישראל וחגוי אינו מרתת מליגע שיכול
 לאישתמוטי ולומר להחזיק כחבית נתכינתי שלא חפול
 ואפילו היא חסרה שאינו ניגע כל כך בקל אפילו הכי כיון
 שיכול לאשתסוטי נוגע ולא מרתת ומיהו דווקא שי:ינה
 חסרה בל כך שאם הרכינה בעורה על כתיפו יכול ליגע
 ביין אבל אם היא חסרה כל כך עד שאין יכול ליגע כיין
 אלא אסכן הורידה מכתפו לא היישינן כנילי האי מרתת

 ולא יכיל לאישתמיטי :
b ך והאדאסרינן בהודיעו שהוא מפליג אם החבית 
 פקוקה דווקא כמקום שיש להוש שמא גנב ושהר,
 ונתן מים במקומו או החליף טיב ברע אבל במקום שאין
 לחוש שמא גנכ ממנו כגון בין הגיחות עיביש עוביים
 שם מותר מפני שהוא מתיירא מעוכרי דרבים אפילו

 הסגרם :
 ה המוסר מפתח חנותו לגוי היין »כו מוהר א פילו הודיעו
 שהוא מפליג ואפילו הלך היהודי לעיר אחרת להוג שם
 חג המועד ולא נשאר שום יהודי בעירוהגי'היין במרתפי
 וסם' המפתח כיד הגוי סותר שלא כסר יו אלא שמירת
 הספתח ולא ליכנם הרשהו והוא ירא ליכנס בו אפילו מפני
 הגרם שבעיר שיעדוהו ליהודי כשיביא יפסיד נאמנותיר, וייא
 שלא דתירואלא כשאיני יודע שהוא ספליגואז מותר אפילו
 מצאו שנכנס שכיון שלא היה לו רשות ליכנם והיה נתפש
 על הכניסה וראי היה בהול בעודו שם ולא נגע שהיה צריך
 להתיירא בכל פעם עתה יבא שהרי לא הודיעו שהוא מפליג
 ולצורך דבר אחר נכנס שהיה לו לאשתמוטי כו ולא ליגע
 ביין אכל אם הודיעו שהוא מפליג אפילו נתפש כגנב על
 הכניסה אסור דהא לא מרתת מן הגרם או אתיים שמאין
 שנכנס שיגידו ליהודי שהרי נכנס וכיון שיורע שהפליג לא
 מירתת גם כן כל כך ליגע ׳ והסיקל כסברא ראשונה לא
 הפסידו אם עכר הגוי ונכנס שם אם נתפש כגנב שריואם
 אינו נתפש כגנב שיש לו התנצלות לאשתמוטי למה נכנם
 אסור ודווקא כשסגר הדלת במנעול בפנים ואין סדק כחדר
 שיטלין לראות משם אכל אם יש סרק וכל שכן אס הניח
 הדלת פהוה היין מותר אפילו היה לו רשות כפיריע ליכנס
 שם ולא אמר לו שיפליג ויוכל לכא ככל עת דמרתת ואס הוא
 גוי שאינו מדתה כגון עכרי המשל המחפשים בכהי יהודים
 בגל עניין אסור אם לא שישלו סימן שיודע מ שלא

 נגעו ביין ״.
 ז ישראל

 הישיא ל לראוה דרך הנקבים כל החביות שלו רק קצתם
 את שיוכל לראות דרך שם מותר בשתייה והשאר אסור
 בהנאה שמא ניסך ואפילו החביות סתימות אם שהה שם
 הגוי כדי שיפתה ויגוףותגוב המגופה ואפי'היה ישראל דר
 באותו בית אסור ואף על פי שאין הגוי יכול למנוע לישראל
 מליכנס וצריך לפתות לו כשיכא פתאום וידבוק אפילו הכי
 אינו מתיירא שחרי יבול לשסוט ולוםר ישן הייתי ולא שסעתי
ר לא פתחתי לך אבל אם לא סגר במנעול מותר בשתייה לכ  ו

 דמתיירא הגוי שמא יכנס חישראל עליו פתאום :
. ואם אין בבית אלא יינו של ישראל לבד ונמצא גוי  ד
 בתוכו אם אין הדלת נעול היין מותר בשתייה דמרתת
 הגוי שמא יבא הישראל פתאום ואם הוא נעול במפתח
 מבפנים אם אין הנוי נתפש כגנב על הכניסה כגון שיכול
 לישסט ולומר טעם למה נכנם אף על גב שנתפש כננב על
 הנגיעה לא מרתת כיון שהוא נעול ותיבת ניסוך עליו ונוגע
 בו מהרה קודםשיבא הישראל והיין אסור כהנאה דשמא
 גיסך ואם הוא נתפש כגנב על הכניסה מותר כשתייה דוראי
 מרתת ליגע ויש אומרים דכזסן הזה שאין הגוים מנסכין
 אפילואינו נתפש כגנכ על הכניסה שרי רודאי לא נגעו
 כיון דאין חיבת ניסוך עליו אלא אם כן יש לחוש שנגעו
 לשתות ממנו או להנאה אחרת מיהו אספי החכיתרחכ
 או שהוא בקנקן שיש לחוש שמא נגע בו כדרך מתעסק

 חיישינן ואסור כשתייה :
 ח חביות של יין של ישראל מונחת בשוק ונמצא גוי עומד
 ביניהם אם ה יא נוי חלש שאימת שופטי תעיר עליו
 שאם יםצאוחי נוגע נתפש כגנב לעשות בו דין על הנגיעה
 כגנב היין סותר בשתייה ואם לאו אסור בלונאה ׳ ועל בדין

 הסמוך עוד מדיני אילו :

 קבט דין המניח יין מד גויויש־אל יוצא
w ם : d לנכנס זכי כ 

 א כל מקום שהיין בחזקת סשתמר דאיכא למתלי שלא
 #ע בו הגר מותר אפיי בלא חותם כיצד המניח נכרי
 בחנותו ויצא או שהיה לו יין כספינה או בקרון והניחו עם
 הנכרי והלך לו לכית הכסא או לכית הםרחץ או שהיה גוי
 מעביר לו חביות יין ממקום למקים וחניחו לכדו עם היין
 רצא אף עלפי שבכל אילו יש לנכרי שייטת ביין דאית ליה
 לאשתמוטי שהרי ברשות עומרשםשהישראל הגיחו שם
 &יתר מיהו לבתתלהלא יעשה אדם כן שיניה גוי לברי בבית
 עם יין אבל בדיעבד מותר אפילו אם שהר. זמן רב מפני שהוא
 ירא בכל פעם עתת יבא ויראני ואינו נוגע אלא אם כן נודע
 שסגר הגוי החנות או שהרחיק הקרון והספינה בענין שאין
 יכולין לראוהו אז היין אסור אכל כל זמן שלא נודע מספק
 איןחוששיןשמא סגר החנות או הרחיק הקרון והספינה
 דגם בזה מרתת הגוי שלא לעשותו ואפילו אם סגר החנות
 גסי אם יש שם סדק או חור שיכולין לראותו בחוט
 וזשוכ כפתוח כר א שיט דרך .עקלתון שיוכל לבא עליו
 *זאוס שלא יראינו וכן כשהלך לבית המרחץ הלך דרך
 עקלתון בעניין שלא ירע הגוי שהלך לבית המרחץ ועל ירי
א הגוי ככל פעם שמא יבא עתה אבל אם ראה הגוי י י ז  ב

 שהלדלבימ המרחץ יודע שלא ימתרלבא ואינו ירא ובן אם
 הניח גוי בחנות לא יאמר לו שמור לי שאם אמר לו שמור
 •לי יודע שנסתלק משמירתו ואינו ירא שיבא פתאום וכן
 בגויהסעכיר לו חביות יין ממקום למקים לא יאמר לו אני
 אבא אחריך שזה הלשון משמע שרוצה לשהות אחריו וכ" ש
 שלא יאסי לו שהיא מפליג כהנחו כחנות או כמעביר יין
 אכל אס אטד לו שוכ אינו יראה שמא יבא פתאום או דרך
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 ואם יש ליהודים שטנה לגרם שאק דרך הגלם מפסיקוזח
 ואפילו מעט גוים דרים נסכן כשכונהה הולכים אחד
 רוב בני השכונה אף על פי שרוב כני העיר גוים היין סוחר

 ובסקום שרגיל להצניע םסונם בחביות ומניחין אותם ״
 בין החכיוח של יין כדי להציל סםונם שיהשבו הננכים שגם
 חבית זו היא של יין ולפעמים יודעים הגנבים £כניאדם
 עושיז החבילה זו ובאין ופותחין החביות לראות אם ימצאו
 שם ממון אפייתב גנבי העיר גרם היין םותרדכיון דפתחי
 לשום ממונא וחזו דהוא חמרא פרשי דבגניבותייהו טייויי
 ולא מנסכו ואין לומר שמא נגעי וליתסר בשתייה דהיל כ&ו
 סיס שמא לא פתחוהו ואתיל פתחוהו שמא מתוך רחוו מרירי
 בגניבותייהו פרשי ואפילו לא נגעו י וכן גנבים גזי©
 שדקרו חבית בסכין יכירם קדירה וסשט יין לתוכה י״א היין'
 שבחבית יש להתיר מטעם סים שםא םהוך שהוא כהון*
 כקדירה זו לא נגע כיין אלא מיד כשעבר הסכין את עובי
 השוליים יצא היין ולא נגע בו בסכין ואת ל נגע בסכין כיןן
מ ש  שלא נתכדן הגנב אלא לנקוב כדי שיצא היין ולא ח
 למגעו הלכחו שלא ככוונה ושרי דש להקל בזמן ה-ךן
 שאינה מגסכי' אבל יין שבקריה וראי אסור ׳ ועי י סימן קכיר
 סעיף כד ׳ ואס יש הרבה חביות קצתם ס וכ ת כלא ברזא
 ובקצתם יש בי־זא ומצאו שעשו הגנבים ברזא לחכית שלא
 היתה מכורזת סתחלה וד1ציאי סמנה יין אוחו החבית אסור
 והאחיות אפילו אותה שיש בהז כרזא ניוהרים ולא אכרינן
יןן שעשו ברזא כאחד ולקחו מסנו כל שכן שמשכו מן  כ

 הסבורזות ראחזוקי איסורא לא םהזקינן :
מ  «ב חיל שבא לעיר ונכנס לכית ישראל בשעת שלום חכי
 פתוחות או אפייתן פקיקנה כעץ אסורות יייאיפתךן

 ונגעו וחזרו יפקקוםכיון שאין טורח בפקיקה אייהא
 לפתוח ולחזור ויפקיק אכלאםהססתוסות בסגיפומ^**
* 7  טיט סותר דוראי יא פההים שאם פהחום לא היו 1י. ^

 וסוהםים שהרי אין אימת שום אדם עליהם ולכה יערי
י ז ו ואל• עצמה להזור ודסוהמה אבל בשעת מלחמה אי1י י ׳  סוהרת דבהוליס וטרודים הם ואין להם פנאי לינ^ , . ה
א #ז נגעי י כ נ י א ° ל  לנסך ודווקא שהיה פתוחות מתחלה? י
 תלינן לקולה לום׳מחסיטירדה לא ננעואבלסתומי׳שנפתחד
 ודאי אסורות רהא חזינן דלא איכפת להו בטירדייהו ופה»3

 זדאיגגעוגםכן :

 להטפיח צריך הדחה וניגוב ולא סגי בהדחה רתיישי^ •
1 י  שמא נגע ואע״ג דלעיל גבי נמציבבור אמרינן דסירתיילא נ

י  הכא אמרינן רלא מירתילסיגע שהא סכור שאיני מפסידן כ
 שאין בו יין לפיכך אס ישבו טיפחעימלרטפיח הוי ח־ב^!

 לכה שכלוע כנת וצייך ניגוב אכל כשאין בו ליחות יין כל
 . שמטפיח אף על גב שהוא טופח אינו חיבור למה שכלו!*

 בגהוסגי בהרחה ואין צריך נינוב אבל הדחה מיהא
 להדיח הטופח שהוא נאסר במגעו :

 *ד זונה גויה כמסיבת ישראל היין מוהר שאינם מניחי*
' לזנומ ד י כ ע א ד ד צ ו י ה י ־ י פ כ ת ב ד ^־ י ו ע א ד ד ס נ י י ה ה י  א

^ י ו  לא הקיףיצרא ליין נסך אכל זונה ישראליה במסיבת ג
 אף יינה של הזונה אסור רהואיל וזילא עלייתו בתרייהו גו־יו-**

 ושבקהלהו לנסך יינה !
 טל ישראל הנית יין בביתו בחלון שהוא פתוה יבא ^
i r f r t p n והכנים שם זונה וסג׳ הדלת אחריי ואח כבא 

-  וסצא את יינו כסו שהניחו ואינו מרגיל כו שנגעו היין ע,
א היה לי פנאילכסך^ ל  דאםרינן הגוי כעכידיתיהטייי ו
 טן חצרשחלקוה בראשי יתירות בין ישראל לגוי ^׳•״י
* ^ י  שחביות פהוחוה עומדות סכוך להלקו של נוי תוך ע
^T.-  ודיו מותרות רמרתת הגד לפשוט ידו וליגע וכן אם הי
* ״  של '

 ן ישראל וגוי שהיו כשפינה וכה יין שלישראל ושמע
 הישראל קול תקיעת שופר שתוקעין לשבוי ונכנס לעיר
 והניח היין שבספינה עם הגוי אם יש דרך עקלתון שיוכל
 לבא עליו פתאום ואין שם גוי אלא אהר היין מותר דסרתת
 הגוי שםא יבא פתאום ולא נגע ואפילו אם יש בינו ליין יוהד
 מאלפים אמה תה ספורסם אפי׳ לגרם שאין הישראל יכול
 ללכת בשבת יותר מאלפיים אסה אפ ה היין סותר דסרתת
 ספני שאין אנו בעיניהם בחזקת שומרי שבת כראוי ויאמר

 הגוי היהודי יחלל שכח כ שביל היין ויבא :
 ז היו יושבים ישראל וגוי לשחות כל אחד מיינו ושמע
 הישראל שקורין לביר. והלך שם להתפיל והניה יינו אם
 יש דרך עקלתון שיוכל לבא עליי פתאום היין מותר דפרתת
 ולא נגע בריא כשכל אחר שוהה סיינו ואין לגוי רשות לשתות
 מיינו שלישי-אל אכל אם היו שותין ביחד מיין אחד
 שהישראל מזג לגוי כשירצה לשתות ויין לפניה' על השולחן
 ויין אחר חוץ לשולחן והניח הגוי לבדו את שעל השולחן
u אסור שיאמר הגוי הרי הישיאלזסנני לאכול ולשתות 
 וברשות נגע ואת שחוץ לשלחן כה שהוא בתוך פישוט יריו
 אסור שהגוי מזג לו ממנו ומה שהיץ לפישוט ידיו מותר דלאו
 אורח ארעא של אויח לעמוד ולמזוג מסה שאינו על ה׳גיולחן
 ולא הוכן לסע1דה זו אכל אם אמר לו הישיאל הוי מזוג ושות׳
 אף מה שחוץ לפישוט ידיו אפילו בכל הבית אסור דססכא
 דעתיהדגוי שחזק ירו לשתזת סן הכל אפילו לא הודיעו
 שמפליג שהדי הרשהו לשתות מכל אשר יבחר הלכך בל
 החביות הפתיחות אסורות והסתומות סותרת אם לא שישהא
 בדי שישר המגיפה ויהזירנה וחגגוכ שהרי היה לגוי רשות
 לעשות זה ולא היה צריך לסירהת שמא יבא בעת ש־םיר
י עשו ועל ט , א ר ס ז ש ע ״ , י י ח ך ^ כ ב $ - ש ן ס ו י כ ו ן ת ו  א

 שאילתו ליכאלמיסמך :
 ח ישראל ששכי בית בחצר הגוי והכיח כו יין וסגר הדלת
 והבנים הבריח בטבעת ושכח ולא סגר במפתח והפליג
 ולסוף ימים הרגיש הגוי שלא היה סגור והודיע הדבר ליהודי
 'היין מותר ולא חיישינן שמא נכנס המי וחזר והכנים הבריח
 דהא לא ירע שהישראל הפליג ומירחת דמימר אמר גוי
 השתא מדכר ישראל שלא סגר במפתח ואתי לפיכך ודאי לא

 פתח ולא נכנס :
 ט בית שיש בו יין י־יישיאל וגוי דר י1מטה וישראלבעלייה
 וארוכה מעלייה לבית לראות משם היין ויצאו שניהם
 בבהלה מן הבית לראות חתן או הספר וחזר הגו* קודם
 שחר• היטראל וסגר הפתח אחריו ואחר כך בא הישראלאף
 על פי שאין לישי־אלמעבר אלא דרך הבית ואי איפשרלו
 לעבור שלא יראנו הגוי אפילו הכי היין מיתר דאמרינן
 כשסגר הגוי לא סגר כדי ליגע ביין אלא היה סיור שהישראל
 כבר נכנס לביתו והוא בעלייתו ושמא יראני ולא נגע ואפילו
 היה היין פתוח מיתר רסרתתליגע ודווקא שיצאו בבהלה
 וחזרו דאיפשד לימי־ מהוך בהלתו הזר ולא דקדק יפה *
 בכניסת ישראל אבל שלא בבהלה היין אסור רשמא דקדק
 הגוי רדע שעדיין לא נכנס הישיאל וסגר ונגע קידם

 שיבאהישראל :
 י גזי ששמע קול שאגה אריה ומפירו נכנם לבין החבית
 של יין וסגר הדלת אהריו אפילו הכי היין מיהר ואפילו
 הן פתוחות אף על פי שאינו נתפש כגנב על הכניסה שהרי
 להציל עצמו נכנס מם הוא ירא שמא גס אהרים נחבאו שם

 ויראו אותי כשנגע :
 יא גנבים שנכנסו למרתף ופתחי הביות של יין אם רוב
 גנבי העיר גויס אסור ואם תב גנבי העיר ישראלים
 ©ותר דתליגן כהו ואס רוכן ישמעאלים אסור בשתייה ומותר
 כהנאה רישסעאליס אינם ־מנסכים כדלעיל סימן קב ר



 ^ לבועז עטרת זהב חלמת יין צ6ף, >4 בח
 הרבה כל היין שבמרתף מיתר דאין הגויה נאמנה לאיםחי
 ואימא ממקום אחר לקחה אכל שעל השולחן וודאי אסור רה*
 היא הביאתו י ובן ביהודיה שטמנח המפתח מהסי־רף ולא
 מצאו כמקומו ומצאו אה״כ כד יין ממין כבית ואמרה שפחתה
 הגויה שהיא לקחה היין מהחבית שבמרתף אינו נאמנילאסור
 היין שבמרתף ואימר ממקום אחי לקחה אבל גנבים שנכנסו
 למרתף ומשכו יין והניחו ברזות פתיחות ונמצא אח כ הב* זע
 סתום ואמיח שפחה גוי שהיא סתמתן כיון שנתייחדה הגויה
 בוודאי עם היין ואינה נתפשת כנגכ על הכניסה ראיתיה
 אמתלא שנכנסה להציל היין ואיכא רגלים לרבי שתיי*

 סתמתן היין אסור מיהו כזמן הזה שאין הגרם סנסכין שרי.
 כמו שנתבאר לעיל סימן קכ ה:

ל חגי חתימת ה״ןום«׳סעי3ים :  ק
 א מה שאין מייחדין ולא מפקידין יין ביד גוי רוקא כשאינ!
L חתום אכל אם הוא חתום מפקידין ושולחץ על ירו 
 דמרתת הוא לפותחו שמא ירגיש הישראל ובלבד שלא יהא
 בחביות שום נקכ כנקב שמניחין כו שיצא משם היוח יחותפ
 שאמרו ״צריך להיות חותם כתוך חותם כמו שיתבאר
 כסעיף ד' או מפתח וחותם דכחותם אחד חיישינן ריל5א
 טרח וזייף אבל כשתיחותסית טריחא סילתא לזייף ילא טרח
 וחני סילי בחבית של חרס שטורח לעשית כי נקלולםיתמו
 אבל בחבית של עץ אפילו חותם בתוך חותם לא מהני ספני
c שיכולין להוציא יין מבין הנסיים ולא ירגישו וכל שכן 
 בנורות שבקל יכולין להוציא יין מבין התפירות יאין להם
 הקנה אלא שיכניס כל החבית של עין אוכל הנאד כשק שאין
 בו תפירה םכחיץ ויחתום פי השק שאם יש בי תפירה מבחוץ
 יש לחוש גם כן שמא יתיר התפירה ויגזור ויהפינו ולא
 יגרשנו י וישמתירין אפילו בחבית של עץ ואיןהוששין
 שמא יוציא יין בין הנסרים רטירחא לתו מילתא ובן:והגין
 ובלבד שיזהר שיהא המגופה נסתםכיאוי וכן שיא יהיה
 שם ברזא שלא יוציא דרךהברזא רק יחתוך כל הביזית
 וישים עור עלהמגיפה והכרזותויקכענה במשסיו וינתיכ
 עלית אותיות חציין על העורוחציין עלרופני החבית או על
 הכ־־זא איהמג-ופא שאם יגביה הגו• העור לא ידע יחזור
 ולכוין תאוחיות שעל העור עם הציין שהיצר. לה כבתחילה
 וגם יעשה חשוק אחד שקירין ציר׳קלא סביב משוליים במקו'

 שמחוברין יופני החבית ולקבוע שש במסמיותספגי
 שפעמים נעוית תחיבה שם סביב ויש לחוש שמא יוציאני
 הגוי להוציא היין דרך שם ולתיחבו אחי כך אל מקימי
 הראשון שזה נקל לו לעשות ואס מצא סכין בהביח שהוציא

 יין סכין הנסרים עייז לעיל סימן קב* ד וסימן קכ ט
 סעיף י*א

 ב אם הפקיד יין כיד גיי בחותם אהד יש איסיים שאסור
 בשתייה מספק שמא טרה וזייף ומותי בהנאה ויש
 אומרים רבדיעבד יש להתיר אפילו בחותם אחד *יפילו
 בשתייה ואין צייך להכיר היתמז אלא איכ אס רואה שחותמו
 מקולקל אז אסיר אבי אין צריך לבדוק אחריז וכן נרה; ץ
 להקל• ועיין לעיל ס־סןקייח ׳ מיהו טוב ונכון הוא
 לכתחילה כששולח להבייויין אפילו בשני חותמות יכה-יכ
 לו איגרת ויודיעו באיזה צורת חוהםהתמו כדי שינירנו
 וגם יודיע לגוי שהודיעו להכירו את רחותם דאז מ־יהת הגוי
 יותר ולא יפתחנו ובדיעבד אפילו כחותם אחר צכהיני גויגא
י יין  שרי׳ כעל הביר! השולח שפחתו או עבדו גוי לאוצר ע
 סגי ליה כששילח עסו אפילו נער קטן לשיםרי שייא יגע בו
^ «V אלא שהגו•  שאין דבר זה תלוי בעדו׳ הקטן שיעיי ש

 מיתת עמנו שאם יגע וישאלוהו יגלה הדבר;

 ׳ שלישראל למעל מגגו של נוי וחלוקי״כיתירות מגיח הישראל
 שם ייגו אעיפ שידו של גוי מגעת שם דמרתת:

 ין חבית שליין שצפה בנהר ונמצאת כנגד עיר שרובה
 ישראל אם יש כנהר סכשולת וסבר אגסי מים שהיו
 מעמידים אותה אילו באה ממקום אחר מותרת שאין לתלותה
 אלא בעיר שנמצאת כנגדה והוא רוב ישראל ואם אין כנהר
 אבר אגמי מיס אסורה שאנו תולין איתה כרוב הסביבות שהם
ן אחי הרוב ררובא ^  י גרם ׳שבכל מקום שיש רוב וקרוב ה
 עדיפא דהתורה אחשבה אחרי רפים להטות י ואם נמצאת
 בנגד עיר שרובה גרם אם רוב הסביבות ישראל ויכולה לבא
 שם דרך ישרה שלא הטבעה סותרת אפיי קרובה הרבה לעיר
 י של גרם ער שמיכיח קרובתה שהיא של גויס כניחין הקיויכ
 והולכיןאחיהיוב דרוכא עדיף מקרו' ואם לאו שאינה יבולה
 לבא מהסביכות היין אסור כהנאה והחבית מותרת כהנאה
c לאוצאה ממ נ שאם הוא של ישראל גם היין היה סותר 
 בשתייה ואפי׳ אם הוא של גוי אף עלפי שהיין אסור בהנאה
 •כל מקום החבית מותר בהנאה ואם בא ישראל ונתן בה
-מימן הרי יצאה מחזקת יין נסך וסותרת כשתייה אבל אין צריך
 להחזירה לו והיא של מוצאה רכיון ררובא גויס ודאי נתייאשו
 .הכקלים ודווקא שהיא סתומה או אפילו פקוקה בעץ שאם
 .שצאוח גרם ופתחוה לסד• להו לחזור ולפוקקת שהרי הניחוה
 ללכת לאיבוד ולא היה להם להתיירא משום א רם רהא
-*צאוהעלהנהר אכל אם היא פתוחה לגמרי חיישינן שסא

 •מצאוה גוים ונגעו בה ואחר כך הניחוה ולארצוליטלה
 ואסורה •

 ״ח חבית שיי יין שנמצאת בכיסו של ישראל ויש כרמים
 אחרים של ישראל ססוביס וברסיס רכים מהם של גרם
 !•ניבותיחם אף עלפי שרחוקים משל ישראל החבית אסור
 דאזלינן בתררוכא אעיג דאיבא קורכא דסוכח דשל ישראל
 היתח ואין צריך לומי כשאין שם כים אחר של ישראל אלא
 *ת רוזדאי לא סכרם זה הוא דאין דרך לגנוכ סכים ולהצניע
 ונתיבו וה ה להקל &0יינן הכי כגון ש:סצא׳ככרנ*ו של גוי אף
ש כרמים אהרים של גריאי איכא כימים שי ישראל  על פי ש
 דגים מהם אפי׳ הם רחוקים םהם הולכין להקל והוא שיושבת
 בין ההרים שאינה מעבר לעוכרי דרכים הא לאו הכי אסויה
 שרוב עוביי דרכים גייס רם וחיישינן שמא מהם נפל רהא
 ?אזליגן בתר דוכא כד א ככקכוק שריך עוברי דרכים לה ליך
 כיוצא בואבלהביתשאין דרך עוברי דיכיס להוליך כיוצא כו

 אין חולין אותו בעוכרי דרכים דוודאי לאו מהם נפל שאין
 מוליכין בכיוצא בזה ז

 «ט נורות יין שנמצאומויםליכייבדרך אם רוב שופכייין בנודו׳
 ישראל הם ויתריס אס הם נורות גדולים שאין דיך עיכרי
 דרכים להוליך כיוצא בהם אבל אם הם קטנים שדיך עוכרי
 דרכים להוליך כיוצא בהם אסירים שאנו חולין בה: שיוכם
 גלם ואם היו גדולים וקטנים כולם מיתיים שהגדולייסיביחים
 ׳על הקטנים שהם משיפכי יין והרי רובם ישיאל והקטנים
 להכריע המשא ולהשוותו באו שכן דרך סיליכי היין כשיש
 להם שתי גורות זה גדול מזה מעט ומכביד המשא לצר אחד

t מניחין נוד קטן אצלו להשוות המשא 
C ך ישראל שיש לו יין באוצר שלו ופתה האוצר מגור 
 כספתחאחד ומצא הפתח פתוח וגוי אחר סודה שהוא
 פתחו לשאוב מיס מכור שבאוצר שהיה צריך לבניין ביתי וכי
 האי גונא היין מותר מתרי טעמי חדא שאין צריכין להאמין לו
יא ולא גוי אחר ואתיל נכנס שהרי היה נתפש א ה ס ל נ כ נ  ״

 בגנב על הכניסה ואסרי׳ ודאי דלה מים ויצא ולא נגע דכרתת
 דזוהבעלכית שאסר לשפחתו להכין השולחן והשפחה לא
 מיתה בקיאה כדת יהודית ובא כעל בית ומצא יין על שולחנו
 #פחתו הגייה אומרת שלקחה היא היין םפרתיפו שבו יין



 שנכנס וחושב עצמו שיש לו שייכות כאן הואיל ושכרו או
 קנאו ממנו וגם נמצא בצר היין יש לחוש שגנע דהאוןזינן
 דלא מרתת מלבא נם לא מירתת םליגע אכל אס נמצא עומר

 בחצר שלא בצד היין לא חיישינן:
 * בריא בשובי או לוקח ביה בחצירו של גוי שיש לו קצת
 שייכות ליכנם שם כדאמרן אבל בחצרו של ישראל ממש
 שלא לקחו ולא שכרו מגוי אפילו היה נוי דר כאותו חצר ואין
 ישראל דר בו מותי ואפילו אין מפתח וחיתם כיד ישראל לפי
 שאץ לו בה שום שייכות ואפילו נמצא עומר בצד היין דפרתת
 שהרי סבל מקים נתפש עליו נגנב והים ביום אכל כלילה
 אסור שאינו ירא שמא יבא הישראל פתאום בלילה ודוקא בכי
 האי גווגא יש לאוסרו בלילה אבל בשאר מקומות דאמריילעיל
 צימןקבחוקכיט דהגוימדתת איןהילוק בין יום ללילה
 !שאני דיכא שהגוי יש לו שייכות בחצר זה ומסחסא בועלי
 בלילה הואיל והוא לבדו דר שם ואין הישראל עמו בכיי ואינו
 מרתת כזלי ראי ולכן אפילו כיום אס נעל ואין ש0 הוי או סרק
 שיכולין לראות בו היין אסור דכיון שהוא לבדו דר כו יש לו
 לאשתמוטי על נעילתו אבל אס יש חור או סרק שיכולין 4
 לראוי משם היין מותר ביום אפי׳נעלבודאי וכלילה אסוראפי׳
 מסתמא דלא ידעינן אם נעל אם לא אפילו הכי אסוררווראי
 נועל הוא בלילה ואפי׳אינו נועל אינו מתיירא שיבא היעראל

 פתאום בלילה ן

 דין«ן כשר שנעשה ברשות הנכרי
 קלא ובוכיסעיעים ן

 א ישראל שעשה יינו שלנכריבהנשד כדי שיהא מותו•
 לישראל לשתות ממנו בין שמכרו הנוי לישראל ועדיין
 לא פרע לו המעות כין שלא מכרו לו אלא שהויעושהו כהכש'
 כדי למוכרו על ירו לישראלים אס נהנו הישראל בחצירו' #ל
 אוהו גוי כעצמו ותישראלדרבחצד סותר אפילו כליאהות©
 אפי׳אם גם רגוי רד שם דכיון שהניח לעשות בהכשר ודעת1
 למוכרו וראי מרו;ת מהאי ישראל שרר כפית שלא יגלחהןמ*
 והיא עצמו מתר בשמירתו כדי למוכרו ביוקר לישראליםיואם
 אין הישראל דר באותו הצר אס דר ישראל כאותו חעיר והכית
 שהיין בהונו היא פתוח לרשית הרבים מותר אם יש לישראל
 מפתח וחותם ובדיעבד אפילו בחותם אחר סגי כמו שנתבאר
 לעיל סימן ק ל סעיף כ׳ דכיון שהיא פתוח לרה הוא מתיירא
 מן העוברים והשבים ואם אין הכית פתיח לרשות הרבים אף
 על פי שישראל דד בעיל או כעיר שאין שוס ישראל דר ש0
 אפילו הבית פתוח לרשות חרכים היין אמור אפילי כחותם
 בתיך חיתם עד שיהא ישראל יושב ומסמר רכייז שהיין של,
e g אף על פי שהניחו לעשותו כהכשר ממי מתיירא ליגע בו 
מ ל  אין שם ישראל השומרו ואםישראליוצא ונבנה ואפילו ג
 לפעמים מפליג כל זמן שלא הודיעו שהוא מפליג היידוע
 כיושב ומשמד רמתיירא שמא יבא פתאום במה דגמכו
*  אמורים כשהיין בבית הגוי בעליו אבל אם נתנו בכית ״
 אחר מותר במפתח וחותם דאותו הגוי וודאי לא טרח וזייף
 דמרתת ולשמא יניחנו לגוי בעליו ליכנם שם לא חיישי׳ דלמח
 יעשהכןולגומלין לאחיישינן והוא שלא יהא הגוי האחד
 כפוף תחת יד הגוי כעל היין שאם הוא כפוף תחתיי כעניין
 שאם יבא ליגע כיין אינו דשאי למחות בו הוי כאילו הה!
 ברשות בעל היין ואם תבלין ישראלים דגיליז לבא לעיר ואין
 לה חומת דלתים ובריח לעיר בעניין שיבוליןלבא שם ככל
̂ דמרתת םינייהו שאא  שעה שירצו השיב כסו ישראל דדין ש
 יבאופתזאם ^ותר במפתח ומותם ובדיעבד אפילו כהות©
 אחד * ואם הבית פתיח לאשפא חשוב כפתוח לרשות
 הרכים שמתיירא הגוי שמאיבאהישראל לישבעלהאשןןךן

- *־־ וידאגו

 1ג אף על גכ שכגר נתנאל לעיל סימן קכיג שיין מבושל

ן בהם .משום ניפוך וכן יין שעירבו  או חומץ חזק אי
 עם דברים אחרים כגון שמן ודבש והוא שקודין יינימלין
 ואלונתית מכל מקום לא יפקירם כיד גוי אם לא בחותם
 דחיישינן שמא יחליפנו שישתה מזה וישפוך אחר לתוכו מיהו
 בחותם אחר סגי דלא טרח הגד ומזייף כדי לאחלופי ואפילו
 יש נקב קטן כאותו פלי והוא קטן כל כך עד שאין יכולין
 להריק בהובויין מותר להפקירו אצלו דאףעלגב דאיפשר
 שיסוצץ וישתה ממנו מה בכך דהא לא מינסך ולחזלר ולהריק

 בתוכו אחר אינו יכול לפיכך מותר:
 ד חוחי* כתוך חותם היכי דמי סתם החבית בכלי שאינו
 מהודק כדדך שסוחסין כל ארם כדי שלא יזוב היין
 וטחו בטיט הר־ זה חותם אחד דבקל!יכול לזייפו היה הכלי
 מהודק יפה הרי זה חותם בתוך חותם ולא טרח לזייפו ו5ן
 אסצדפיהנוד הרי זה חותם אחד ואס הפך פי הגור לתוכו
 וצר עליו רדי זה חדתם בתוך חות׳וכן כל שינוי שמשני מדבריי
 שאינו מדרך כל אדם הרי זה כחותם אחד והטיחה אז הקשירה

 הוי חותם שני :
 ה שני קשרים משונים זה מזה הוו כשני חותמות:

 ן שתי אותיות הוי כשני חותמות והדפוסים שסדפיסין
 כו אותיות אפילו יש בהן במה אותיות לא חשיבי אלא
 כהותם אחד שהרי בבת אחת הם נדפסים ובקליוכל לזייפו
 ובסקוישמצויים משומדים וגויס שיודעים לכהזכ אין אותיות

 סי׳ אא כ מכיי כתיבת ירי הכותב :
 ז מפיזח ביר ישראליוחיתס הוו כשגי חותמות ז

 ח חתמו כשני חותמות וחזר על תותםו ולא הכירו או
 שמצאו סתור הרי זה אסיר רוודאי הגוי זייפי ודווקא
^ אדם אבל במקום ל  אם רואין כו שנסתר בכוונה ע
 ש־כולין לתלות שנסתר ונתקלקל מעצמו על ידי טילטול או
 על ידי בהמה או תיטקות שעשו שלאבבוונה תולין להקל
 דספק דרבנן לקולא ואפילו אם רואה שנתקלקל ככוונה אם
^ יוצא ונכנס תמיד מיתר רמרתתזלא נגע כסה דברים א - י ש  י

 אכזרים שחזר ,ראהו כדאמרן אבל לכתחלהאין צריך לחזור
 עליו זלחקיר אם הוא מקולקל ראוקמינן ליה אחזקתא שהיא
 חתיס אלא אם הודיע המשיח לאותו ישראל שנשלח לו שר,ו׳
ו יין חתום כחותם בתוך חותם אף על פי שלא היריעו  שולח ל
 עניין חתימותיו היאך הם כיון שמצאו הישראלהשני חתו&
 בשני חזחסות סותר ובכל מקים נכון הדבר להודיעו בכתכ
 צוית החותם כדי שיחזור עליו מיהו אם כתב עליו אותיות אץ
 צריך להודיעו צורתם דסתם גוי אינו בקי לכתוב אותיות ואם
 הגוי אומר שהחבית היה מטפטף והוא הדקי יננע כיין אינו
 צייך להאמינו לאוסיג שאין הגוי נאמן ואפי׳ ניכר עדיין קצת
 יין מבחוץ דש אומדנא שהואכדבייו אינו ציין להאמינו רק

 לתלותו בדבר אחר ,י
 ט ישראל ששכר או קנה בית בחצרו של גוי ומלאהו יין
 א5ז ישראל דר שם אלפי שהניח היין בחצר ואין עליו
 לא חיתם ולא מפתח מותר אפילו היה גם הנכרי דר בחצר
 דםירתת מלינע שמא יבא פתאום הישראל אכל אם לא היה
 הישראל דרבאוחוחצראםהיההמפתח ביד ישראל וחותם
 מותר ואין צ*ל ב' הותמות דעדיפי הם ממפתח וחוהם דמפתה
 נקל היא לפותחו ע׳יי מפתח אחר וכיוצא בו ואפיה מותי* אפילו
 בעיר שכולה נויס ואם לאו א ף על פי שהיין הוא באותו בית
A שקנה או שכר הישראל אמור אם הנכרי דר בחצרו שכיון 
 ששכרו או קנאו סמנו ישלו שייכות ליכנס לכל המקומות
 שבכית שכן דרך לראות מה מכר או מה השביר ואינו נתפס
 כננכ ׳ ואם אינו דר בחצר מותר שהרי אין לו שייכות לבא
 לכאן ואינו אמור אלא אס כן נמצא עומר בצד היין ואף על פי
 ך מן הריין אין לו שייכות לבא לכאן מכל מקום כיון דחזיגן
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 נתינת הר;?*ם קל יקראלאין האישי, שעל היק חופש הדםמן
 וסותרין כהנאה מיהו דווקא לאחרים םותיין אכל לבעל היין
 קםכרו קי קו הבמיס ואסהס לו לעולם כהגאח קלא ׳הנק

 מרמי יין נסך !
 3 לפיכך יקראל ממוכר יינו לגוי עוכר ע?ורה זיה צריף
 ליזהר קלא יא סר היין בעורי כרקוהו כיצד יעשה פסוק
̂ו* היין שליו! שפסק עסו על  עמו ברמים קורם שימשוך ה
 הרמים כשימשוך הגד אחרכד כשימרודלוהיקראל סמכה
 דעתיה כמשיכה זו לקנותו דגוי קונה כמקיכה ויין נקך אינו
 נעשה עד שידע בו נמצא כשעה שנאסר גמר הקניין שהיא
 שעת המשיכה היה היין מותר ודמי ייןכשרקקקילהישיאל
 זמותילין אבל אם מרך לו ומשך הטי ~ייז עי קזלא פקק רמץ
 המעות אסורים קהיי בשעת משיכה לא נגמי המקח דלא
 סמכה דעתיה דגוי כיון שיא פסק דקמא יהכע ממני רמים
 מרובים ויחזור כו אף על פי שמשך ומאחר שגא לרשות גוי

 אין הישראל נזהר בו שלא יגע ויש לחוש שמא נגע ונמצא י
(I שכשנגע עדיין לא סמכה דעתיה ליקח והרי היין עדיין 
 ברשותו של יקראליככר נאםי היין בנגיעתו של גוי ואם אח כ
ן לו הדסים נמצא כמוכר  יפסוק עמו ברמים ויקהני הגי' ררי
 קתם יינם ??אסיר כמה דכיים אכורי׳כש^דר הישראל לכליו
̂וי דםיר שמימכיקנוייה ויין  של גוי קאיז כו עככת יין ומשכי ה
 נסך לא הר עד שיגיע כו ודסי יין כשי היא ניטל אבל ps מדד.
 לכלי הגוי שיש בו עבכת יין שנאסר יינו קל הישיאל המוכר
 מיד כשיבא לכלי של הגיי מהמת שמתערב עם עכבה יין
p שבכלי קל גוי וכן אפילי אם מדד לכלי של ישראל והגוי 
 מחזיקו בידו ומנדנד הבלי ומנסך היין כשכשיך נדנודו כיין
 שהכלי עומר על הקרקע אלא שהגוי מנדנדו אי שהגוי אחז
 בובאויד שאז על ברחו מנדנדו אז צריך ליקח הרמים מן
 הגוי קודם שימדוד ואחי כך ימהר לו שאז ליד כקימדור לו
 יקנה הגוי היין ויהיו המעות נקניס לו כעור היין כשר קודק
 שיגע כו הגוי אכל אם ימדוד לו קורם שיקה הדמים *ף על פי
 •שפסק עמו בכר מכל מקום נבר נאסי ךץין דווךאי יגע כו הגוי
 כקימדד לו ואם יקח אוץ• בך דמיס דמי סתם יינם ך\א נועל
 שאסור לו בהנאה ומיהו בדיעבד אם י/רד בכיי של,גוי שיק
 בו,עבכת יין שאינו נאסר אלא משוס העי־יבת מעט היין
 שהיה ככלי כל זמן שלא נגע כו הגיי ולא נדנדו מותי לקבל
 הרמים שכילז מותיין בהנאה ךווץ מרמי מעט היין שתיר,
 בכיניי דהא קיימא לן יין שלגי שנתערב כסתם יינם סיביו
 לגדם חוץ מדמי יין נסך קבי וגם לכתחילה לא אמרן שאסור
 כשישבי עכבה יין אלא כשזה מעט היין ר\א בפי הכלי של
 הגוי שנאסר יינו של ישראל הסוכר מיד כשבא כפי הכ־יי אבל
 אם היה זה העכבת יין כשולי הכלי והבלי של הגוי היה עומד
 כחצרו קלהגיי או אפיי אינו כחצייו של גוי אלא בחצירו של
 מוכי אלא שהגי* תופשי הללי כידו או עומד בישו' הנ׳יכר על
 הקרקע ואל יקנה לך כליך מיתר שמיד שבא זה היין לאויד
ן שביולי הכלי  הכלי קנאו ולאגאסר ץד קגגע בעככת *
 ורמי יין בשר הוא נוטל אכל לא אמר לו המיכי יקנה לך
 כליך אין כייו על נ\י קונה לו דקייס׳לן כליו של לוקה כרשות
 מוכר לא קנה לוקח נמו שיתבאר כלכיש עיר שישן סימן ר'
 בלה .ולאקכההגד עד קימקוך.ורדי היין ככיגאכר כעיר
 היותו ברשות ישדאלהמוכר כקישכיעככת יין בכלי יאסור
 לכתחלך. ׳ ואס הגוי מורד מין לעצמו אם הגכיה הכלי *כיי
 לקנות.היין שבתוכו אף עלפי קפדד לעצמי ד?ץו מהרין דכל

 שיוסק רמים גימי.היא כדעתו לקעת וכשהגביה ?:או היי־י
 ויין נפך לא*־י ער שיערה למדור משעם מזיו כנהו על עי

 ויראני וכן אם יש בחצי כנגד פתח הכית חלון פתיח לרשית
 היביס חשוב כפתוח לרשותהרביס שהרי יכול לראגו משם
 מיהו כבי 3תב;ו לעיל בסוף סימן קיל רחלון פתוח לא מהני
 רק גיוס ולא בלילה וכן אס יש דקל לישראל כיג' פתח הבית
 השיב כפתוח לרקויהרביישמתיירא הגוי ש?!א יעלה הישיאל
 עליו ויראני מקם ולא מבעיא אם יק בו פיריח שירא הגוי כל
 שמא יעלה עליו ללקוטפירותיו אלא אפילו אין עליופירית
 הוא ירא שמא עתה יעלה עליו לצורך תשמיש אחי ויראני
 משם ואם כתב הגוי ליקראל התקבלתי רםיהיין אף על פי
 שלא פרעו אלא שזקפו עליו כמלוה בשטר אחי שאין המלוח
 דיוקא עלהיין אם כקיבא היקראלהיציאי מביתי בלא מעות
 איט מעכב עליו כיון שככר זקפו עליו בםלוהבשטר אתר
 הרי הוא כיינו של יקיאל שברשות גוי ומותר במפתח וחורים
̂ולה גוים ואס  ובדיעבד אפילו בחותם אחד אפילו בעיר ש
 כשבא הישראל להוציאו אינו מניחו ער שיתן לו מעותיו אף
 על פי שכתב לו התקבלתי הוי דינו כאילו לא בתב התקבלתי
 דהא לא אחני ליה כתיבתו ומה שכה? לו התקבלתי לא היה
 אלא בהערמה להתיר ייני באופני התיתר קל התקבלתי $ג
 אבל איני מועיל דהגיי לא סיתת יש סי שאועי שחותם בתוך
 ןזותם מתני כבל עניין אפילו כיינו קל גוי ותוא כרקותו ובעיר
̂זכולה ןץי' ךלא טרח ומזייף רש לסמיך עליי להתירו בהנאה  

 אכל לא בקתייה:
 3 ישראל וגו שטהי־ו יינו של גוי אהד כשותפות כרי לםוכיו

 ליקראליס ומפתח ביר ישראל אם יש על היין עיר חותם
 אחד הוי חותם בתוך חותם כמו שנתבאר לעיל סימן ק ל ולא
 .חיישינן לשיתפיתהגוי דכיון דאית ליה לישראל קותפויכגויה
 מירתתדנתפשעליוכננכ י מים שקונים יין סיקראל
 *מחתימין אותם חיתיז בתיך חותם ומוליכין אותו כמה ימים
 כספינה לברם מיתי" יאף על גכ דגכי יין של גיי שטהרו יקרי
 אמריגן שכשתוא כעיר שבילה גיים ולא כתב לו התקבלתי
י עד •שיהא ישראל יוקכ ומקםר לא אמרו כן אלא במטה׳  *םו
 %יינישלנכייי ש״ילככימיי *לא מימ בו הדגה ולאהוציא
 עליו הוצאו' שאיני חושש כיכ אם ירגיש הישיאל קיזייף אכל
 כשםוליךיין לוגרחוק למוכרי לישראל שהוא בא לו כטווץן
 גדול והוצאה מרובה שקנה אותו.חי־ק לטיחו ולהוצאיתוולא

 יזייף דסוץירא שמא לא יקניהו ישראל כשירגיקו:

 קלב ל«ה̂וה מ״ז{מן וט זיסע־מ״פ:
 ^ אף על גב דקיימא לן בגוי עובד עכורה זולה שדרכו
 לנסך שאס נגע ביין שלנו אסרו בהנאה דדילסא
 :נסכיה מכל מקים מותר היקיאל ליקח דמיו מאותו הגוי רהא
-הוא הזיקו בידים כאילו שפכו ומדינה חייב לשלם לו ומה לט
 אס הגוי יקחהיין דתן לישראלה&עית הישראלאינוכקכל
 המעית כתירת דמי מבירת היין רק כעד הזיקו שהזיקו ודמי יין
 בקר לוקח יאפי׳אם אותו גוי לוקח היין תחלה ומוכרו.ואחר כך
 •ניתן לישראל המעות מותר רכוי בדידיה קטלה ומכי ומשלם
 לישראל הזיקו אבלהיקראל אסור למוכרו לגוי אחר וליהנות
 *מנו ואס מידו היקי־אל לגוי אהד אם הגיינתן לו המעות
 *ןודס שיתן לו היקראל היין המעות אסורים כהנאה שאין
 זהמעותנקנין לישראל עד קימקיך הגוי היין שהיי על מנת
 בז נתנו לו ימיר כקיעקוך הגיי היין נקיין ד^עית לישיאל
 בעד היין והאיסור שע״ היין תופק הדמים ואסורין בהנאה
 ׳איג^י 4קוםדרו,ב פוסקים סבירה ליה קהגוי קונה בכסף
 ״והדיכאמדייעעור. מיד שקבלה ,בערך\נשקנאוהגוי בעד
 •המעלתתאילוותיפיעדמע ואסורין בהנאה אבל אם לקח הגוי
 היין תחיה מישראל ואחי־ כך נהן המעות מותרין כיח שאחר
 ^קנההגוי הי:1.כסש*כהנתןהרמים ולאהיההיין כשעת
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 שלא פירש לגוי בפיישיהן למלך יין נסך אבל אם אמר לי היה
 במקומי ליתן למלך אסור דהוי כאילו אמר לו היה בסקיסי
 לחת לו יין שיש עלי ליתן והוי כאלו קונ׳הייימן הנויובסציתו

 נותנו חגוי לאוצר והיי פורע חובו יין נסך והוי ליה הנאה
 מיין נסך :

 ן מלך שיש לו חק על בני מדינתו.שכשיש לו יין שהוא
 מחלקו עליהם פלוני יקנה כך וכך ופי־יוני כך יכך אס
 כהבי נם.על ישראל הלק ירועתוהישראלאומר לגוי הא לך זוז
 ימלטני מאיצר המלך מותר לפי שזתהולך וקונה לעצמו חיץ
 מן המלך בדישלאיכוף אההישראל לקנות אבל אם אומר
 הישראללגוי הכנמ במקומי וקח מאוצר המלך אסור דהוי
 כאילו אמר קבל אותו בשבילי ואנימוביולך ויש אומיים
 שאס כתבו ככרעלהישראל הלק• אסור בכל לשון שיאמר
 לו ואין בו היהוי אלא כל זמן שיא כתבו עליו שסותר לומר
 לגוי פייס בשבילי שלא יכתבועלי שסיד.שכתבו.לו קנאו

 מדינא דסלכותא והוא שלו ואסור ל\ למוכרו•
ז ויין נסך אסורכהנאה דווקא בשל ישראל  ז הא דדמי ל
 דכתיכ והיית׳ חרם כמוהו ודרשינן כל שאתה מחיה ממנו
 הרי הוא כמוהו אבל כשל גוי מותר והא ראמרינן דמי עבודה
ו דווקא שמוכר המי עבורה זרה שלו נ י י  זרה ביר.גוי אסירין ה
ז אועזאחרת שאזנשארוהרסים  כרי לקנות ברסיה צרכי ל
 באיסורין אכל כשמוכיה לצרכו מותרין לפיכד ישראל עהיד,
 נושה בגוי.עיבר. עבודה זרה מנה והלך. הגוי ומכר עבודה זרה
 שלו. או יין גסך. והביא לו דמיהם בפרעון הוכו מותר ואם אסר
ז שלי או יין  לו הגוי קודם שימכירהמתןלי. עד שאמכור ל
 גסך או׳ אפייםחם יינם שיש לי ואביא לך ומכר והביא לו אלפ
a שלא הקנה הלז או הייז נםך לישראל הרי זה אסור ספני 
 שהישראל רוצה בקיומו של איסור כדי שיפרע ממני את תוכו
ו אין אנו רשאין לרצות 5*קיימה /  וכיון שאנו מצווין לבטל ל
 ויש אומרים שאין זה נקרא ריצהבקיימושל איסור אלא דור^
0  אם אינו יכולליפרע ממקום אחר אבל אם ייכל ליפימ «0רו
 אחר וכל שכן אם יש לו ערב בערו שמותר דמה לו ולר1ןמ
ה  האיסור כיון שיכול להפרע ממקום אחר או מן חערכ אין ז
 כ כ הנאה מדבר האיסור מיהו בזמן הזה שאין הגויס מנסכין
 אין להחמיר כסתם יינם ובכל עניין שאמר המתן ער שאביא

I לך שרי ועל סימן קכ ד 

 קל3 שלא להשתכר ב״ןגםך ולא לעשות
 ממנו םחורה ובו ז סעיפים :

 א כשם שאסור מדרבנן לסכור סתם יינם וליהנות בו כך
 אסור להשתכי־ בו לפיכך ישראל שנשכר לגוי לעשות
 לו מלאכה אפילו בסחס ייום או ששכר לו חמורו או ספינתו
 להוליך׳ בו אפילו סתם יינם או מרתיפו להניחו בו שביו אסור
 בהנאה ואם עכר ונטל ממנו מעות בשכרו שוחק וזורה לרוח
 או מטיל לים ואס נתן לו פירות יוליכם ליס המלח או ישרפם
 ויקבור העפר בבית הקברות בדי שלא יבא שים ארס ליהנות
 ממנו רכלאו הכי אין נהנין מבית הקברות כמו שיתבאר
 בלה ולא סגי שיפזר אותה בכית הקנרית כלא קכירה דיש
 להוש שמא יבא אחר זיטול אותה אפר לזבל כה כמקום אחר
H אבל כשהיא מכוסה כעפר דלא חזי לזבולי לא מסקי 
 אדעתייהו שיט תחתיו אפר לזבל כה ואפילו אם יפגעו כו
 בהפכם איזו קבר כיון שמאין אותו קבור ירעו דסאיסורי
 הנאה הוא דאפר אינו חשוב לוסי בי אינישגנכ וקכרהכא
 כראמרינן בחטין גופייתו ואפילו לקה קרקע בשכרו או
 בהמה דבר שאינו נאסר בהשתחוה להן ועבדן אפילו הכי
 אם קבלן בשכרו החמירו לאוסרם בהנאה י ועל סימן קכ״ג ״
 דבזמןהזה מקילין לעניין היתר הנאה מסתם יינם ולכן אין

 להחמיר

 כשהוא סודר לא קנאו שאין דעתו לקנייה אלא למדידה ודינו
 כשארייןיהבא «כח נוי כמו שיתבאר לעיל סימן קב ה ואין
 להקשותאהא דאמרי׳ אם משך המי היין עד שלא פסק דמיו
 המעות• אסורין בוי מפני שבבר נאסר היין בנגיעתו של גוי
 ובו' א0אי אסורין תא כיון שאינו מוכרו אלא לאותו גו> שנסכו
 «ותרין כדאמו־ינן בריש סימן זר, דבאותו גוי מותי* דליקת
 הדמים דהא הזיקו נ ל דלארמידרת© נ>ע ביה הגוי שלא
 מדעת חישראל ואף על נכ דנגע כיה שלא בסחכיין • חייב
 לשלומי דחא קלייה ואדם מועד לעולם אכל הכא דמדעתו
 ומרצונו נוגע בו שהרי נם הישראל שנתנו לו לסשוך• קודם
 פיסוק דמים ירע דססתמא יגע בי ואףעל פי כן נתנו לו הל
 כאומר לחבירו קחכלי זה ושברו בגד.זה. וקרעו. ועשה כן
 שהיא פטור אף על פי שלא אמר לו על מנת לפטור כדאיחא
 בלבוש עיר שושן סימן ש*פ ואם כן כשנוטל אחר כך ממנו
 דמים דמי יינ הואנוטל ולא דסיהזיקו גל וכל זה לא סיירי
 אלא בגזי עובד עבודה זרה כגון בימיהם שחיו הגרם מנסכין
 ואוסרין• כהנאה במגען אבל בזמן הזה שאין הגוים מנסכים
 ואיןאוסרין במגען רק כשתייהככל עניין, מוהר כהנאה וכן

 המנהג פשוט למכור יין לגוים ואין מקפירין לרקרק בכל
 אילו הדינים :.

 ג פועלים ישראלי' שעשה מלאכה אצל גוו עובד עבוריזרה.
 ושלח להם יין בשכרם אם קודם שזכו בז אמרו לו תן
 לנץ דמיו מותרין דהאהנוי לא נתחייב להן אלא מעות ולא
 דמי היין המה מטלין אלא דמי שכירתן. אכל אם לאתר שזכו
 בו וקבלוהו כדמי שכירוהן אמרילו תן לנו דמיו אםורי׳׳שהרי
 הגוי בבר נפטר מהם משכיתחן והוי כאילו מוכרין את היין

 ודמי יין נסך המה טטלין וכזמן הזה אף משקבלו סותר•
 וללםימןקכג :

 ד מי ששבי פועלים גדם עובדי עבורה זרד, ופסק להם
 מזונות אסור להשקיתםייןנםך רהא ישלו הנא' ממגו
 שפוטר עצמו בו משכירותו ואם אמר להם צאו ושהו מחנויני
 פלוני נו> ואבי פורע אם לא הקדים לו דינר לחנווני מותי אף
 >פ שייחד לו הריני והיא בעין ביר הבעל בית דהא לא נקנה
 לו הייז נסךמעולם אלא שמשלם מעד-מפו.עלים אכל אם
 הקדים לו דיני לחנווני שיחן להם לאכול ולשתות אסוי שמיד
 נקנה לו היין שכיד החנווני דמעותיו קונות לו ומשלו הוא
 משקה אותם יין נסך והרי עתהנר, מיניה ויש אומרים אפיי אם
 הקרים הדינר אי» אסור אלא אס כן אמר לו• לחנווני• יהא
c הדינר זה בירך ער שתשקה לפועלים ואני אחשוב עמך 
 באחרונה שאז לא קנה החנווני הדינר סיד ער שישקה אותם
 וכיון שהדיניהוא בעין בשעה שמשקה אותם נקנה היין
 לישראל בעד הדינר ומשלו הוא משקה אותם אכל אם נתן
 לו הריני להוציאו עכשיו על מנת שאם יצטתי לי יי! לפועליו
 שיהן להם יין אין כאן איסור שכשעה שנותן לו הדינר עדיין
 לא קנה היין דהוי כמו מסופק שמא יקח היין שמילא יקחואם
 יקח כמה יקח שאינו יורע כמה יין יקחו הפועלים עליו ואין
 זה קניין נמוד עד שישקה הפועלים וכשעה שמשקה אוחם
 ליתיה הדינר בעין רהא על מנת להוציאו מיד נוהנו לו ולאו
 דמי יין נסך הוא ׳ מי שמזמין אוהביו נוי׳לשתות רשאי לומר
 לעברו או לשפחתו הא לך'מעות ולכו וקנו יין לאלה הגרם

 שכיון שהוא אומר לקנות בעבורם נמצא שהיין אינו שלו
 כשעה שקנאו אותו .

 ח כמקום שהדרך חוא שישראל שיש לו יין צרייליהן סמנו
 חלק ידוע למלך יכול לומר לגוי פייס למלך בשבילו אף
 על פי שהגוי נוהן למלך יין גסך והוא חוזר ונותן לו דמים
 חובו הוא פיייע לו דחא לא התנה עמו שיהן למלך יין נסך
לא סלקו 3מח שתוכל קא ל ואפי׳ היא בעניין שאין הישראל * 
 היה יכול לינטר«ן ייסלד אלא כיין אפילו הכי מותר כיון



 לבועז, $זלת דה5 הלבו־ה ייך בסף. ־#־ מי
 נאסר מיד ואינו חוזר וניעור להתירו אף עלפי שמתרבה
 אחר כך עד שיש בהיתר ששים ננד האיסור אפילו הכי אסור
 אף על גב דבשאראיסורין כיהאיגדנא היה חוזר וניע!ר
 להתיר כיין נסך החמירו לאסור הבל אכל אם עירה יי! נסך
 מצרצור קטן לתוך בור של יין אפי׳עירה כל היום כילוראשוך
 ראשון בטל וסותר אפילו כשתייה ואינו חוזר וניער לאסור
 כשמתרכה כל זמן שיש ששים בהיתר לנטלו ואם עירה 0
 מחבית יין ליין ליש עירה מהמותר לאסור או מהאסיר למותר
 הכל אסור מפני שעמוד הקילוח היורד בבת אחת מפי החבית
 הוא גדול ואינו מתבטל אפי׳ יש ששים כהיתר לבטל משו©

 חומרא ריין נסך :
 3 סהם יינם של עוברי עבודה זרה אף ע״פ שאסור כהנאח

 לא החמירו בתערובהו כמו ביין נסך גמור יאיניאוסר
 תערוכתו כמשהו אלא כשתייה ולא בהנאה ומוכרו כולו
 לגויםוליקח דמי היין האסור שבו ומשליכו לים המלה ויהנח
 בשאר המעות וכן אם נתערבה חכית של יין נסך בין חביות
 כשרים ואינו מכירו כולם אסורים בשתייה ומותרים כהנאה
 דהואיל ולא נתערב גוף היין ביין נסך לא החמירו בו כלבך
 אלא מוכרן כולן לגדם ומוליך דמי אותה חבית לים הסלת
 וכן הרין כחבית של סתם יינם והא דחכית של יין נסך אוסר
 כל החביות שנתערבה כהן היינו דווקא בחביות גדולות
 שחשובות ואינן בטלות אבל אם הם קטנים ואינם חשוכים
 חד כתרי כטל כמו כשאר איסורים דביכש בטלים כרוה
 ואפילו בגדולות נסי אם נפל אחר מן התערובות לים או נשרף

 הותרו כל האחרים דתלינן האיסור בזה שנפל או נשיף
 וע ל סימן קיי וכל יין שאינו אסור אלא כשתייה אינו אוסר
 תערוכתו אלא בששים י ויש אומרים רבזמן הזה כל סתם
 יינם בטל בששים וכן ניהגין להקל ויין שנאסר עלירינצולן
 חיבור כדלעיל סימן קביו אם יש בכלי התחתון ששים היתר
 כנגד האיסור שניהם סותרין ואם אין בתחתון ששים אל*
 עם מה שבעליון העליון מותר והתחתון אסור שמה שבתחתון
 מצרף עש העליון להתירו שבאיסורי כך התירו שגם איסורו
 מן חיבור רתחתון יבא לו אבלמהשכעליון אין מצרף ענן

 התחתון לבטל האי?ור שבתוכו להתירו דהוי ליה קולא
J יתירה 

 ג מים אסורים כגון שנחנסכו לעיז אי שנעברו שנתערבו
 כיין של היתר אזיין נסך שנתערב במים לא החמירו
 בו לאסור בסשהו מפני שחם סין כשאינו מינו ואינם אוםרין
 אלא כנותן טעם כמו שיתבאר. בסמוך בסעיף ה' בין שנפל
 המשקה המותר לתוך המשקה האסור ונתרבה ההיתר עד
 שאין באסור בנוהן טעם בו בין שנפל המשקח האסור לתוך
 משקה המיתר ואין כו בניהן טעם סותר ואם נתרבה אחר כך
 המשקה האסור עד שיש בו כנותן טעם חוזר לאסור וייא
 כשיורק האיסור מצרצורקםן שהיהמי־יק סעטמעט ויורף
 ראשון ראשון בטל לגמרי ואינו חוזר לאיסורי אפילו נתרכת

 ונותן טעם ויש להחמיר :
 ף בור של יין היתר שנפל לתוכו קיתי! של מים ההילךן
 ואחר כך נפל לתוכו יין נסך רואין את היין של היתר כסי
 שאינו והמיס שנפלו בו משערין אם יש בהן כדי לכטל טעם
 של אותו יין נסך שנפל בו והרי המים רבי׳עליו וסכטלין אותו
cs ויהיח הכל מותר ודווקא שנפלו המים תהילה כראסרן אכל 
 נפל כו היין נסךחחילה ואחר כך נפלו כו המים אין המים
ד ז ו  מבטלין שהיין היהר כבר נאסר ונעמה נכילה ושוב אינן ה
 להתירו כמה רברייאמירי׳ ביין נסך וראי אכל סתם יינס עי הל

 לתוך יין של היתר לא החמות כו כ כ אלא אפי לא;.wt ,-־1 י
 הקיתון של מים אלא לכסוף אם יש כי־ז כדי לבטי את טעם

 היין האסור מותר מיהו דווקא שנפלו המים אחיכךבשוגגז
 ״ ^ 3 10 אכל

 .״• לועמיר כאילו הדינים רק ביינ נמוד :
 2 השביר רו חמורו לרכוב עליו אף על פי. שהניח גם לגינו
 שליין נסך עליו או שהשכיר לו ספינתו להוליך בה
 סחורתי אף על פי שנוהז כה גם סאבליו וסשקיו שכרו סותר
 כיון שעיקר השכירות לא היה בשביל היין נסך ואם לא היה
 מניח עליו היין נסך לא היה סנכה לו משכרו כלום הליילא

 נהנה בלום מן היין נסך :
 | גוי עובר עכורה זרה ששכר פועל ישראל ואסר לו העבר
 לי מאה חכיות של שכר בסאה פרוטות הרי יזה נקרא
 קבלנות שקבל עליו להעכיר כולם כמאה פרוטות שלא פיט
 כל חבית וחבית בפרוטה לפיכך אם נמצא בהן חכית אחת
 של-יין שכרו כולו אסור שכיון שהכל קבלנות היא הוי רינא
 שאלו לא העביר לו גם אותו הבית לא היה צריך ליתן לו שום
 דכרמשבירוהו עד שיעביר גם זו והרי אותו פרוטה מעורכת
 ככל השכר וכולו אסור ראכלהראוחרא יהיבליה כוליה
 אגרא ואין לו תקנה אפילו בדיעבד עיי הולכה ההנאה םחכית
 אהת לים הסלח סיהו דווקא כגון זו שיגיע שכר אותו חכית
 ככרי פרוטה שהרי נותן לו מאה פרוטות בעד סאה הביות הרי
 מגיע פתטת לחבית אבל אם לא יגיע פיוטת על חבית אחת
 כגון ששכמ להעכיר סאה חביות כני פרוטות והיתהאחת
 מהן יין נהך כל שכרו סותר אף על פי שיש בה חצי פמטה
 של יין נסך ואף על פי ששכרו בקבלנות כיון שאין עיקר
 האיסור שור, אלא פחות משית פריטה לאי כלים היא דפחית
 ©שוה פרוטח לא הקפידה עליי התורה בכי סקום מיהו דווקא
 ברעכד אכל לכתחלה סיהא אסור ואם אמר לו העבר לי מאה
 חיית כל חבית וחבית כפרוטה נמצא שכר כל חבית וחבית
 בפני עצמו קאי שאין זה קבלנות ואין כאן איסור אלא של
 חבית אחר אף על פי ששכרו שוה פתטה אינו אוסר האחרים
 ומוליך פרוטה אחת לים המלח והשאר עותר מיהו גם זה

 לכתחילה אסור לעשותו •
 ד ואפילו בחנם אסור לעשות עמו ביין נסך ואם עשה עסו
 בחנם ביין םסשכנים אותו מנכסיו כנגר שכרו דאי לזיו
 דאהגהו הגוי כנגדו וודאי לא היה עושח עמו והדי נהנה מיין

 גסך :
 ח לפיבך לא יהא ישראל משמש ומזוג לגוי ביין נסך וכן
 אסור להיות תורגמן לגוי למכור יין נסך וכן אסוי ליתן
 יין בכלי ליד גוי המכריז להטעימו לאחרי' שיקנו ממנו שכיון
 שיגיע כו הגוי נעשה היין נסך וכשסכריזו ומיאהו לאחיים
 נהנה היעראל מיין נסך ועוד שרוצה כקיומו ער שישלים
 להכריזו בכל העיר ורוצה כקיוסו כנר אסרנו סימן ק לב סעיף

 ז' שהוא אסור
-|י1 אפי'אמי* לו הגוי שמור לי בחנם חבית זו של יין נסך ואם
 תשבר או תיאבד תיפטר אפייהכי אסור דמבל מקום מיצר
 הוא אם תישבר או תיאבד כתוך שמירתו והוי ליה רוצ׳כקיופו

 של איסור שאסור:
 ? ישראל ששכרו גוי לשבר לו חביות של יין נסך ולאבדם
 אע פ שרוצה בקיומם שלא ישתכרו מאליהם עד שישברם
 הוא דטול שבים שירו כותר שאין רוצה בקיומי של אסור
 אלא כשירצה כקיומו כרי להשיבו לבעליו אועדשימכר אבל
 הבא הוא יוצה כקיומו כרי שיאבדנו בידיו אלרבה תעי כ

 שיוצר, למעט התפלה והאיסור מן העולם •
0 

ד דין יין שנתנםך ונתערב ובו ע סעיפים: ל  ק
 M יין שנתנסך לע׳ז ונתעיב ביין של היתר אפילו כל שהו
 מלו אסוי כהנאה רהואיל ואיה ביה דע ז ההסייו
 גי לאיסיי כהנאה כמשהו במה דברים אסורים בשהורק
 מיין המותר על טפהשלייןנסך שכלטפהוטפה מן המותר
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 \ו סעיפים:
 K גרור וידוע הוא שהכלים שמשתמשיז כהן יין אין 0
 משתמשין בהן יין אלא כצונן וכבר ירעהא רצונן אינו
\f ̂ם כין שהם של עור בין שהם של  בולע לפיכך כל הכל
 ושל זכוכית ושל אבן ושל מחכה שנשהמש בהן יין נסך אס
 לא הכניסוהו שם לקיום אלא משתמשין בהן לשעית םגי להו
 ביטכשוך שמשכשכן היטב כמים להסיר היין נסך הנדבק
ע לתוכן יין בין שהית ל ב א  עליהם מבחוץ ומותריןשהרי ל

 קח אותן חדשים מן _
 בשעת זפיהה כדי למתק מדירתו של זפת לא םגי כשנשוך
 שעל ירי הזפית׳ בולע היין ככלי מעט וצריך לר,לוף הזפת
 ולשכשכו והוא הדין בכלים זפותים שלנו שננע בהן הגוי
 בעוד היין טופח עליהם שהיין נבלע כזפת וצריך לקולפו
 ולשכשמ וכל שכן אם הם ישנים שנתיישנו כיד גוי בתשמיש
ןשקולף אתהזפהומשכשכן ואס אינו רוצה לקלוף ממלאץ י  י
ת ז ר ח  מים ושורן בהם יום שלם ומעדן ויעשה כן נ ימים זה א
 ומוהרין שהמים בשרייתן םקלישין בהם טעם היין עישנפסן•
 ויש אומרים דבכלים שלנו שהיה משקה היין טופח עליה^
 ונגע כהן גוי אם הם של עץ ואבן או מתכת ושכשכז אפילי
 הם זפותים ועכר ונתן בהם יין כלא קליפה ובלא עירוי שלעךן
 ימים אין לאסור בדיעבד כיון ששכשכן ובהפסד מדוכה *0
ס  להקל כמה דברים אמורים בשל עץ ואכן ומחכה שהם קשי
 זאיןהזפת מבליע לתוכן אבלשלעורזפותיס צריכיןעיררג'
 ימים ולאסגיכשכשוך אפילו בדיעבד לפי שהן רכיז והזפת

 מבליע היין כהן טפי לפיכך צריכין עירוי:
 ב כלי שניקב וסתמו כזפת אינו נרון־ככלי מזופף להצריכו
 קיייפת הזפת או עירוי ג׳ ימים דכלי מזיפף לא החמיר,
 בו משום בליעת הזפת שהיא בולע טפי אלא משום דסהמ
מ י  מזופף עשוי להכניס בז יין לקיום וכל שעשוי להכניס לקי
 החמירו בו אפילו לא נשתמש בו יין נאך אלא לפי שעה ^

 שיתבאר בסעיף ז׳ כעה אכל כלי שניקב וסתמו כזפת
 בשכשוך לפיכך משפך שהואמזופף סעט סביב הברזל די3ך

 ככלי גת שיתבאר לקמן כעה סימן קלת
 וםגי בניגוב:

ת  ג כלי שהוישוע כשעור, אין דינו כמזופף דשעוה לא כלע
 אף על פי שמנגיסין בו לקיום י •

ה בטכעז אפיל, ב ר  ד וכלי חרש ספנ< שדרכן לבליע ה
 בצונן ואפילו אין מכניסו בו לקיום לפיכך משחנו-
 דינה משאר כלים כיצדאםנשחמש כשהגוי כל זמן של^
0 י מ  שבעו לבלוע שעדיין הם מלעים^ןריכין מילוי ועירוי ג י

 חרס שאינו יוצא מירי דופיו לעולם שאני הכא גבי הכשיויו
 כיין נסך שתשמישו עי צונן עירוי המים מקלישין טעם היי.
ו עד שאין בו עור טעם יין אלא טעם מים ואינו אוסר עןן.  שב
0 ה  היי; שםשתמשין בו שאינו נוהן בו טעם כלל ואם נהן כ

 תתלה

 8בל הפילום במזיד אסור שאיןימבטלין איסור לכתהילה :
 ה כמה יהא כמים שיהא בהם כדי לבטל טעם היין אם יש
 במים ששה תלקי' כנגד היין מותר אפייבשתייה שטעם
 היין בטל לגמרי בששה ואם אין כמים כשיעור הזה מוכר
 הכל לגוים חוץ מרמי יין גסך שבו מיהו לא ימכור להם הרבה
 ביהד שמא יהזור וימכור המיס לישראלים וכן הדין בכל דבר
 הנאסר במשהו שניקח מן הגרם ואם נהן מים או יין בכלים
 האסורים מהמת יין נסךיעיין לקמן סימן קל ה כיצד משערים

 לבטלו ן
 ז חומץ של גוי שנפל לתוך יין של היתר או יין של גויישנפל
 לתוך תומץ של היתישניהם חשוכיימין כשאינו מינו ואיני
 אוסי־ין אלא בנותן טעם ואין להקשות בחומץ לתוך יין אפילו
 בניט לישתרי רהא הל ניט לפגם דאין זה נקרא ניט לפגם

 דאיכא דניחא ליה בחלא ואיכא דניהא ליה בחמרא:
 t וחומץ של יין של גויס שנפל לתוך חומץ׳ אפילו של שבר
 אוסר בבל מפני שהוא מיני ששניהם חומץ הס דכתר

 שסהאזלינןז
 ח יין של גויס בין חרש בין ישן שנפל על ענבים אם הם
 שלימית ידיחם והם סותרות אפילו כאכילה דלא בלעי
 ורך קליפתן ואם תן מבוקעות או שניטל עוקצן שאז חשוכים
 כסבוקעות ובלעיטעס היין דרך שם אם יש בו בנותן טעם
 אסורות באכילה ויעצרם וימכרם לגייס חוץ מרמי יין נסך
c שכהן אכל לא ימכרם כמו שהן שמא יחזור הגוי וימכרם 
 לישראל ואם אין בו כדי ליתן טעם מותרין כאכילה אעיג ריין
 חדש בענבים תו כמו מין במינו דחד טעםיאית להו לא אסרינן
 להו במטהו ראזלינן בתר שמה והאי שמה לחור והאי שבה

 לחוד והיל מין כשאינו מינו ז
 ט יין של גויס שנפל על גבי האניס מותרי' באכילה כפני

 שהיין פוגם כטעם ההאנים:
 » « ואם נפלעל עדשים ושעורים וכיוצ׳ בהן שאינן ממקעיז
 ידיחם זהםמותרין ודווקא שהדיהן סיד או בזמן מיעט
אי בלע• ואין להם היחיכהדחה ר  אכל אם עמד עליהן זמן רב ו

t ומשעדין אותן בנוחן טעם 
 >^ ואם נפל על הטין אין להם היתר בהדהה כפני שמתוך
 שיש בהן סדק היין נבלע בהן לפיכך אם יש ביין כדי
 ליחן טעם אסורות באכילה ולא ימכרם לגוי שמא יחזור
c וימכרם לישראל אלא כיצד יעשה אם הוא כמקים שאין 
 נוהגין לאכול פת של גוי׳טיחן אוהם ועושה מהם פת וסיכרם
 לגוים שלא כפני ישראל שאםימכרנה בפני ישראל שמא
 יקנהו אותו הישראל מן הגוי שיראה שקנהו מישראל •• ואם
 הוא במקום שנהגו לאכול פת של גויס אין להם הקנה לסוכרת
 לגויס אלא בפרוסות שאסור לקנות פרוסות מגויס ככל מקום

 כדלעיל סימן קייב:
 y חומץ של גויס שנפל תוך גריסן רותחין פיגסן ומותרים
 אכל לתוך צוננין משכיחן ואסורין אפי׳ הרתיחן אח כ
 וחזרו להיות טעם לפגם רכל שתחילתו לשבח היי ככר נאסר
 ואפי׳ אס אחר כך פוגמו אינו חוזר להתירו ובשמים הבלועים
 מיין נסך ונתנו בתכשיל אם יש ששים כנגד היין הכלוע כהן
 הכל שרי אף על גכ דבשמים לטעמא עבירי ולא בטל הואיל
 ואין האיסור מחמת עצמן בטילי דאע״ג דטעם חכשסים ניכר
 בתבשיל טעם היין הוא בטל וכשמשערין משערין בכמות כל
 התבלין ולא כשיעור היין הבלוע דלאידעינן כמהתואואם

 היין נותן בהם טעם לפגם אפילו ששים לא צריך:
 ע כל המשקים של גויס שדרכן לערב כתוכן יין או חומץ
 אסורין יעיל סי' קייר בד א במשקין שהיין והחומץ הוא
 בהן לשבח או שאינו פוגם אכל אם הוא פוגם כהן כגון צבע
 שנותניןבהן חיסץ או סלה שמבשלים גויס וניהנין כו יין או
 דם ללבנו או דיו שלמים סותר דבל זה וכיוצא בו הוי טעי1



 V לנוש עטרת זהב הלבות 3לי היין ^ 3ח
 בהן קצת וגחון כהה המיד שמיד שמעיין זה חוזרין ומפלאי©
 אותו יין אחד דינו כמבניסו לקיום שעל ירי כך כילעין הרבה
 אבל מסות אף על פי ששותין בהן תריר מכל מקום אין היין
 שוהא בהן תמיר שהרי דרכו להתרוקן בין הסעודות ובסעודת
 ממלאו לפי שעה ושותהו וחוזר וממלאו ושותהו הילכך אין

 להם דין מבניסין לקיום:
 * כלי עור שצריך מילוי ועירוי צריך שיוסיף התיכה עוד
 וכיוצא כו על פיו סביב כעין גדנפא כדי שיעלו המים על
 כל שפתיו מכיב או יעשה כן לאחר שעירה אותו שלשת ימים
 יגיחנו בתוך כלי אחר של מים ויהפכנו על פיו בתוך אותו כלי

 ג׳ ימים אחרים :
 «א כל מקום שאמרנו שצריך שכשוך צריך להריחו שלשת
 פעמי׳ וההדתה זו אם צריכה להיות דוקא כמיס או אפיי

 כיין כשייחבאי כסעיף הסמוך בעיה כרין העירוי ז
 y בכל מקום שאמרנו שצייך עייוי כה משפטו שיסלאנו
 מים על כל גדותיו ויניחם בו ברשעות מלל ולסוף
 כיד שעות ישפכם מידו המים כעצמם מותדין שטעם היין
 שנכנס כהן בצוגן דבר מועט הוא ובטל ואין זה מבטל אינו.׳•
 לכתחילה שאין כוונתו לבטל האיסוד אלא להכשיר הכלי וי ש
 אוסרין אותן חמים ואחד כך נותן בו מים שניים ויניחם בו ג כ
 כד שע-ת ויערם וכן יעשה פעם שלישית אף על גכ רבכליע־ן
 היין היתר. הבליעה כג׳ ימים מיין אחד זה אחר זה מכל מקום
 בהבשיין צייכין להיות מים חדשים בבל יום דקים להו
 לחכמים זיל במים שאחר שעמדו יום שלם בבלי שוכ אינם
 פועלים עור פעולתם כשדיית ביטול טעם היין ואלו הג ימים
 אין צריבין להיות רצופים שאפילו לכתחלה יכול לעשתן
 שלשה ימים מפוזרים ואם עמדו בד המים כמת ימים ולא
 שפכם לא עלו לו אלא ליום אחר מכל מקום ליום אחד על\
 אעפ י שלא שפים מיד אהר נ ד שעות אין בכך כלום ול*
 אמרינן אחר ששרו שלשה ימים הוזרין ובולעין חרא דה*
 אמרינן שהמים עצמן מותיין ואס כן אפילו אם המצא לומד
 כולעין מה בכך ועוד אפילו למאן דאסר לא אמרינן נעשה
 נבלה לאפור רהא קלישאיסורייהו ואם שפך המים קודם
 שעמדו כובד שעות לא עלו לו אותן המי'שכל שיעורי
 הכמים כך הם מדוייקין כרווקא מיהו הא דלא עלו לו היינו
 לומר דלא עלו ליום שלם אבל א>תן שעות שעמדו בו עלו לו
t שאס ירצה להשלים עליהם כיו' שיי מים הדשי׳כל בך שעו 
 כשיעור שחסיו מאותו היויעולין ליום אחד ׳ וכין תשמשו,״
 וכין העירוי שאמינו צריכין להיות דווקא במי'והוא הדין
 כשאר משקין אכל כיין בשרייא שאין. יין מבטל טעם יין
 ואפילו מצה לאסור אותו היין שמדיח או מערה בו ויש מתירין
 לשכשך או לערות אפילו כיין כשר אלא שאוסרין אותו היין
 אבל הכלי הוכשר בכך ויש להקל בדיעבד להתיר הכלי על
 ידי שבשוך או עירוי ביין כשר אבל היין עצמו יש להדמיר
 לאוסמ וציר או מורייס שיורפין ומבטלת טעם היין לפיכך
 אםהכניסציראומורייס בפלי שצריך עירוי הותר הכלי
 ובלבד שישה א שם מעת לעת ובן הרין במי סלח חזקים שיש
 בהן שליש מלח וב׳שלישי׳םים מועילין במעת לעת כמו עירוי
 מיס פשוטי' כשלשה ימיי ודווקא חזקי' אבל לא כאותם
 שלוקח׳׳ מלח מלא קמצםומעדבין אותי כסיםומשפשפין בל

 והרי כאילו לא עשו כלום ועוברייעל דברי חכמים:
 יג קים להו לחכמי׳ שהיין הואיל ותשסישו כצונן אינו
 נבלע אפילו בכלי שמכניםין כתוכו לקיום יותר מכדי
 קלפה לפיכך אם העכיר על הוך הכלי מלקט ורהיטי י או
 קלפים כקרדום הוכשרו ואין צריכי! עירוי אכל כלי הסזופתימ
 אין קליפה הזפת לכדו מהני להו ככלים שמנניסין כהן לריום
 דודאיהלךטעם היין דרך הזפת תוך דופגי הבלי' וצריך
 עיחי או קליפה םג־יף דעני הנליאף על פי שקלף השת

 מיהו

 ־חחלה מים ג'פעמים ואחר כך נהן בו יין ונגע בו גוי סגי
 כשכשוךדשוב לא בלע בו היין אלא משכשך ממנו מה
 שנדבק בו מתוץ אכל אם לא נתן בהם מים אלא כ' פעמים
 ואחר בך נתן בהם יין ונגע כו הגוי יש אומרים שצריך עירוי
 שעדיין לא שבע כל צרכו ובולע מעט גם בפעם ג׳ ואם נתן
 בהם מים פעם אחת ושהו בהם שעה גדולה בכמו רביע היום
, פעמים ואם  הרי, בלע הרכה מים והוי כמו נתן בהם מים ג
 הם זפותים אפילו נשתמש בהם הגרם הרבה פעמים במים
 יאחר כך נשתמש בת ביין צריך לקלף הזפת או מילוי ועירוי
 שפני שעל ידי הזפיתא חוא כולע לעולם ביון דשל חרס הוא
 עלול לבלוע יותר ואפילו כשלנו שנגע בהן הגוי בעור משקה
 היין טופה עליהם הוי דינה הכי לכתחלה מיהו בדיעבד שנתן
 כהן יין אחר שכשוך בלא עירוי דינן כבלי אבן ועץ כסו

 שנתבאר לסעלה בסעיף א׳ .*
 ה כלי נתר והם העשויי' ממחפורת של צריף שקורין אלוץ
 טבען הוא לבלוע היכר, יותי מכלי חים ואין להם
 מהיר, עולמית אפילו בישן ייב הדש כדבעי׳ למימי לקמן
 גבי גת וכליה ואפילו כאין סכניסין לתוכו לקיום ואפי׳
 היה החלת חשםישן ביד ישיאל אין אוםיים כבי שאכו

 ושבעו דלעילם אינן שכעין ובולעין בכל עת ן
 ן ובלי חיס המצופים כאכר או בהתוכי זכוכית אם הם
 ירוקי׳ דינם ככלי נתי מפני שיש בו גיכ קיקע סמחפוית
 צריף אכל לבנים ושחורים אם הס חלקים שאין בהם בקעים
 דינם ככלי מתכות ואם יש בהם בקעים דינם כשאר כלי חדס
 שאינם שועים מפני שהיין נכנס כהן דרך הבקעים וכבר
 אמרנו דהא דסהני עירוי לכלי הרס היינו דווק׳ שלא נשתמעו
 'יין נסך רק בצונן אכל אם נשתפטו כו יין בחמין דינו שוה
 לשאר איסורין דהיינו בשאר כלים לי הגעלה וככלי חרס אין

 לו תקנה שאינו יוציא מידי דופיו לעולם :
 ן וכלים שמכניםין בהן יין לקיום בלעי טפימפני שנשתהא
 כהן היה הרבה לפיכך צריכין מילוי ועירוי ג׳ ימים מעת
 לעת כין שלקחם ישנים מן הגוים כין שהם שלנו וגשתסש
 בהם הגוי אפילו לא נשתמש בהן הגוי אלא לפי שעה שכיון
 שהוא כלי שדרך להשתמש בו לקיום לא פלוג רכנן וגזרו כו
 אפילו לא נשתמש בהן הגוי אלא זמן מועט ומיהו מילוי
 ועירוי סגי להם אפילו הם זפותים ואין צריך לקלוף תזפת

 החלה קודם העירוי:
 ךן• יש מי שאומ שלא החמירו בשביל שמכניסו לקיום אלא
 בבלי הרס בלבד רש סוסיפין גס של עץ ושל עור רש
 שמוסיף גם של אבן ושל מתכת וכן ראוי לנהוג להחמיר אכל
 כשל זכוכית לדברי הבל איןמהמירין מחמתשסכניס־ןכהן
 לקיום מפני דשועיוקשין הן ובליעתן מעוטה מכל הכלים וכל
 בלי שדרך להניח לעמוד היין כו ג' ימים מיקרי מכניסין כו
 ^קיום ולכן נחנו בו שיעור העירוי ג כ שלשה ימים דכל תיקון
 רבנן בעין דאורייתא תיקון גבי הגעלה דאורייתא בכלי מרין
 מצינו בכל הכלים'באיסורו כך הכשירו דכבולעו כך פולטו
 דכתיב כל אשר יבא באש תעבירו באש וגומר ה נ גבי עירוי
 אמיו כיון שהיין נבלע כו ג׳ ימים זה אחר זה הינ יהיה התירו
 למיקלש טעמו עיי המים בג׳יםים עד שנפסד הטעם מן הכלי
 מיהו אפילו אם עמד מ היין יוחד מגי ימים אין צריך בעירוי
 יוחד מגי ימים דקים להו להכמים זיל בכה שבלע בגי ימים

t שבע ושוב אינו בולע יותר 
 ט נורות שאינן זפוחין אין השובין םכייסין לקיום ואינם
 צריכים עירוי שאינם עשויים להכניס בהם יין לקיים
 אלא להוליך כהן יין מהנת לחבית אבל חסתי של סוחרים
 שמוליכין עטהן הולכי דרכים מלאים יין לשתוחו בדרך אף
 על פי שאין מכניסין כו יין לקיום ג' ימים דלפעמים שיתים
 ומערים אותם כיוס אחד או פחות סכל מקים כיון שהיין שווא



 לבועז עטרת דהב חלמית כלי היין *g״
 כמבושל ואם היה ביין שהכניס בו מעורב קיתון שיי מים אס
 יש במים שימה כנגד קליבר. הקנקן מוהר אפילו כסמייה
 דאכרינן סלק את מינו כמי שאינו ושאינו מינו רבה עליו
 ומבטלו וככר כתבנו סימן קל ר שטעם היין בטל בששה
 פעמים כנגדו ומיהו צריך ו׳ פעמים כנגר כל קליפת הכלי ולא
 סגי כנגד היין שבלע דלא ידעינן כסה בלע אלא שזה בחרא
 שלא נכנס בו יין בצונן יתר מכרי קליפה וייא שאפילו אין בו
 מים בטל בששים ביין כסתם יינם י ועיל סי' קליד ׳ ובכלים
 האסורים משו' יין נסך אין חילוק בין אם הם כני יומן או אינן
 •בני יומן דביין נסך לא אמריי טעמו פגום בכלי שאינובן-יגמו
 דכלטעס יין נסך אסור אפילו היא פגום דמם טעם יין הוא
 שאין כל היינות טעמן יין משובה הוא ואע״פ כן אסרו חכמים
 ואין לו היתר עד שנתיישן הכלי י׳׳ב חדש שאז וראי נתייבש כל

 לחות יין שהיה כו:
 ב אם דרך ענבים בגה של גויס שלא הכשירו מותר שהדי
 החרצנים והזגים שאינם מין יין אם יש כהן ששים כנגד
 קליפת הגת אבל אסור להוציא היין דרך הנק׳ שהיין של
 גויס יורד כו שהנקב אסור מחמת בליעת יין נסך והיין יוצא
 משם צלול מכלי הערובה החרצנים ונאסר ואין כאן שאינו
 מנו שמבטלו ודווקא בדרך ענבים בגה כן הוא הדין אכל אם
 יש בו קיתון של מים מוהר להוציאו גם דרך הנקב רהא כל
 יין שיוצא יוצאין גם עמו המים המעורבין ומבטלים איסור
 הבייוע בנקב הברזל ואם עבר והוציא דרך הגקכ גם כדרך
 ענבים לפי מה דאמרינן כסימן קליד דסתם יינם כטל בששים
 גם כאן הכל מותר ולא אמרינן ראשיז ראשון נאסר כיון רצונן

 הוא ׳ ועילםיסןציט:
 ג יין שניהן לקנקנים של גויס שלא הזכשיו שנאסר

 במשהו לפי מה דאמרינן. מין כסיני כיין כמשה,
ו  ואחר כך הייק אותו היין וערבו עם יין אחר כשר שהיה ל
0 '  בקנקנים אהרים הרי הייז היאמון אף על פי שנכד נאסר 0
 אם יש ביין השני ששים כנגד יין הראשון הכל מותרלטל,
 עלמאאפי׳בשחייה אפי׳למאן ראמר מין במינו לא כטל שטו•
 שהיין הראשון י־א נאסר כי אם בשתייה אינו אוסר במשה,
 אלא בנ ט ואס אין בו ששים ביין השני כנגד היין הראשון
 אם יש כיין השני מים ששה חלקים כנגד היין הראשון שנפל
 בו או מגר קליפות הקנקנים האסורים ג״כ הכל מוהר אפי״
 בשתייה ואעפ י שלא היו; מים ביין הראשון דאםרינן ביין

 השני ס לק את מינו כו׳ :
 ד כלים האסורים מחמת יין של גויס אעיפי שאסור לימן
 בתוכן יין כרכתביגן מכל מקום מוחרליתן כתוכן כין
 מים בין שכר ושאר כל מיני משקין אעפיי שרוצה לשתותן
 לפי שהיין פוגם אותם ולא גזרינן בהו משום שמא יתן כהן
 יין ואין זה מכמלין איסור לכחחלה כיון שפליטתן מועטת ואי
 איפשר לבא לירי נתינה טעם במשקין ובלבד שידוח בתהלז-
1 לכשל  ליבלוכי היין שעל פני הכלים רמליהאי "י? יייק,
ן 3  האיסור כעייןלכתחלהאעפ י שהוא דבר מועטי וכלש
ף על פ•  שסותר למלוח בשר באוהו כלי שנאסימ״טי1 ״ז א
 שהכניסו כו לקיום חרא שאין מלח מפליט נלי #וד ^
 איפשר לבא לידי נתינת טעם ועוד דאיידי דטיוי לפלומ

 רמאלאכלע :
 ח אם נתן יין נשר ככלי האסור מחמת יין לדברי המהירין
 סתם יינם בש״0ים מוהר לתת אחר כך כתוכו יין
 שככר יצא טעם יין שבו ונתבטל ביין הראשון ונראה ל«
 דמיירי והוא דעביד ליה ביין זח כדינו או כשכ׳טוך או בעירוי
 שדבר פשוט הוא שיותר יצא ינפלט כליעת הקנקן זנתערכ
 בהיתי ונתבטל וחזר ונבלע בתוכו מן ההיתר ממה שהיךן
 מתייבש על ידי יישון שנייעשר הדש ולדברי האוסרין כמשי*
 לא נתירלתתכוייןפעם אחרת עד שיכשירנו כיו? שתיין

 הראשון

 ׳מיהו עירוי לבדו מועיל אפילו לא קלף הזפת דככולעו דרך
 הזפת בך פולטו דרך הזפת ן

 •יד כלי חרס שהסיקן מבחוץ שהחדר© לכבשן ונתלבנן
 אפילו לא השהם בתוכו עד שנשר הזפת אלא שניפה
 שרי רכיון שהסיקם כיב מבחוץ עד שנרפה זפתן מבפנים הרי
 הרי ודאי נתלבן כל החרס ונשרף טעם היין שבו אכל אם
 הדליק אש בתוך הכלי אפילו נתהסס עד שנשר הזפת ל&
 מהני רהא איפשר הזפת להיסס והחרם עדיין לא נתחמם
 אלא אם כן הסיקן כל בך עד שעבר הימם לצד הוץ עד שהיד

 סולדות בו י
 ty( לפיכך חביות של עץ בין סזופתין בין שאינן אעפי
 שמכניס בהן שלהבת לא סהני וצריכין עירוי או
 הגעלה והעגלה ברותחין בכלי ראשון סהני ביין נסך לכל
 הבלים ואפילו בכלים שהכניסו בהן יין לקיום כין לכלי עץ
 בין לכלי עור ואפילו לכלי חרם ואעיג דבשאר איסורין אין
 הגעלה מחני לכלי חים כיין נסך שתשמישו כצונן מהני להו
 הגעלת רותהין כבלי ראשון דכקל הוא פולט מה שנבלע
 בצונן ויש מתירין אפילו על ידי עירוי רוחהץ שמערה בהן
 רותחין ומגלגל החבית ער שיעכיו המים רוחחיז על פני כולה
 דש לסמוך על זה בדיעבד ׳ ואפילו לכתחלה גוהגין ליהן
 אבנים קטנים מלוכני תיך החבית או אפילו אבנים גדולים
 מניחין על המשפך על פי החבית ושופך עליהם רותחין
 ויוררין לתוך החביות ואח כ מגלגל החבית שיעברו חמים על

 פגי בולה ומחשבין זה לכלי ראשון להתירו :
 טן כל הכלים שיישנן י״ב חדש שרו שודאי כלה כל לחלוח
 יין שהיה כהן ואפילו נתן בהם מים תיךייב הדש לא
 אמי־ינן כיון שחזי ונתלחלח הכלי אין הלחלוחית כלה ץד
 שיעברו י*ב חדש ששעה שנתלחלח כמים אלא מוי ין הי ב
 חדש משעה שהיה כו היין כי המים אדרבה מפיגן הם טעם

 היין ואין זה לחלוח האוסר }

יך לחתטו ל השולח כלי יין ביד גוי צי ^ ז  ל
 זבו סעיף אחד •־ 1

 א השולח כיד גוי כלי המיוחד ליין צריך להחתימו כחותם
 אחד כדי שיהא ניבי »ם הכנים בו הגוי יין אם לא ויש סי
 שמצריך חותם כתוך חותם ואם עבר ושלחו כלא חותם צריך
 להכשייו בכל עניין ההכשר כמו אם היה של גוי ונתיישן בכית
 הגוי וקנהו סמנו אכל אס עכר והשתמש בו כלא הכשר אין
 לאסור אותי הדבר בדיעבד ועל סימן קנ״כ וחכיות גדולות
 •ותילהשהיתן כבית גזי אומן יום או יוםים• לתקנם דבלי

 גחל בזה אין רגילין להשתמש בו לפי שעה ובודאי לא
 ישתמש בו הגוי כלום :

 קלן דין «ן כשר שהושם לתוך כלי שלא
 נכשרומ ו פעיפים

 א בל הכלים האסורים מחמת יין של נוים והכנים בהן
 ישיאל יין קודם שהכשייו אסור בשתייה אפילו הוא
 יביש יאעפ י שיש כיין זה שהכניס ששים כנגד קליפת הכלי
 מין במינו לא בטל כיון שיש בו טעם יין אסוי כל זמן שלא
 עבר עליו י ב חדש ומ מ מותר בהנאה ואם הוא כלי שמבניםין
 כו יין לקיום גזרו עליו לאסור היין שהכניס כו מיד שהכניסו
 בו אעפ י שבודאי עדיין לא קבל טעם יין אסור החסירו בו
 שלא יבא להכניס בו לקיום אכל אם הוא כלי שאין מכניסין
 בו יין לקיום והוא יבש לא החמירו בו כלבך דהא צונן הוא
 ולא בלע ולא אסרו היין אלא אם כן עמד בו יינו של ישראל
ר שעות דמעת לעת!כילעאנילו צונן דכבזשן הרי הוא  ג
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 ד גיגית גדולה שדויכין בה והמשפך וכלי המדה והמחץ
 והוא כלי שדולין בותיין מןהכור לחבית כיל© די5ם
 כגת עצמת כל אחר לפי מה שהיא אם אבץ אכן ואם עץ עץ
 ואס חרס חרפ שגםאוהם משהין עם תלן כל־ימות הגהות

 והיי כמו מכגיסו לקיום:
 ה הקורה שעוצרין כה הענבים' והדפים שמשימין על
 העביט םגי להו בהדחה שאינה משתמשים כייןכ*כ

 כמישארכליהגת:
 ו העקלים שכורכים םכיכ״העכיט העשויים מחריות של
 דקל ושל קנכוס מנגכן ושל שיפא ושל גמי בולעין יותר
 וצריך ליישנן שנים עשר חרש וכן הדין בשל קנים ואס רצה
 לטהרן מיד מגעילן ברותחין או חולטן במי דת־ס או סניחין
 סחת צינור שמימיו סקלחין או במעיין שמימיו רידפין ייבשעו'

 ואחר כך יוחדו :
 T משמית של יין של גויס אם היא של שער דיה בהדחח
 דשער אינו בולע ואם היא של צמר• צריכה נימכ ואם

 היא של פשתן כולע יותר וצריכה יישון י*ב הדש :
 ח כלי של היצין וכיוצא כו מכפיפות שםסננין כהן היין
 אם הם תפידין בהבלים םדיחין דרפויים הס והמים
 נכנסין כין. החבלים ואס חס אחוזות זו כזו במיבור קשה אין
 המים נכנסין כין החיבורים וצריכין ניגוב ואם הם תפורות
 בפשתן תיישינן משום הפשתן שבלע הרכה וספות שלנו
 שנפל עליהם יין של גויס סגי להו בהדחה אפילו נפל עליהם
 יין רותח דארונין מחוטין דקין הן ובקל יוצא מהם היין בהדחת

 לכדה וי ׳
 ט כל מקום שאמרו שצריך ניגוב צריך להתיר הקשרים
 החלה שאם לא יתירס מחלה שסא לא יספיק הניגוב
 לכלות לחלוחית היין המובלע בקשרינו אבל בהכשר סילוי
 ועירוי או ביישון שנים עשר הדש אין צריך להתיר הקשרים
 שכל היין יוצא על ירי מילוי ועירוי או. מתייבש הכל ביישון

 שנים עשר חדש :
 « וביצר הוא הניגוב א$ הם לחין אפילו מיין מקנחן היטכ
 באפר עך שתהא גנובה ואחר כך מדיחן במים להעביר
 האפי ואחר p־ חוזר ומקנחן באפר פעם שנייה וחוזר וםדיתין
 ?סיס שנית ואם הם יבשים מקדים החילה מים ואח כ מקנחן
 באפר רקינית באפר בכלי יבש אינו מועיל ?יכך צריך ללחלחו
 תחלה כמים ואחכ לקנחו באפר(אה*כ מדיה את האפר במים
 וחוזר ומקנחו באפר פעם שנייה ואחר כך חוזר ומדיחין

 במינ* •
 ״א גת שדרך בה הגוי כשבא ישראל לנגבה מכבדה-
 כדרכי ואין מחייבין אותו ללקוט החרצנים שאף אם
 ישארו כה מעט חרצנים לית לן בח דיתכטלו ברוב ואין זה

 מבטל איסור לכתחלה שאין כוונתו לבטל :

 קל0 הלכות עיז ותקרובתה משמש״ה׳
 וביטולן ובו טיו סעי׳

 א ע״ז אסורה בהנאה חיא ותשמישיה ונויה ותקדובתה כין
 של נכרי בין של ישראל וכתיב'לא הביא תועבה אל ביתיך
 וכהיב לא ידבק בך מאומה מן ההרס כלומר אפילו כל שת
 והיינו שלא יהנה ממנה אלא דשל נכרי אסורה מיד ושל
 ישראל אינה אסורה עב שתיעכד ותשמישיה ונויה בין של
 נכרי כיןשל ישראל א?ן אסורין עד שיש תמשו בדיז ותקרובת
 מה שביאה לפניה ועשה ממנו הקרובה נאסר וכל זה ילפינן
 מקראי והכי ילפינן לה דשל נכרי אסורה מיד דנתי' פקילי
 אלקיה׳תשרפון באש לא החמוד כסף וזה׳מדקאמ׳קרא פסילי
ש שמע מינח  אלקיהס ו גומר ולא כתיב אלקיהם תשרפו? »
 דהכי קאםרקראסיד שפסלו לאלוק כלומר שמיפה לשפ

 אלוק

 הראשון גם כן אסור היה לא הכשיר הכלי אף על גב דעביד
 כיה כדינו שכשוך או עירוי שאין יין מבטל טעם יין ובכר

 כתבתי בם ימן קלייה סעיף י ב דבדיעבד יש להתיר ע*ש :
̂ תומו ואומר על כלי יין שנתיישנו ובהאי s 1 גוי מסיח 
 גוונא אינו נאמן רלא האמינו גוי מי ת אלא יערות אשת
 מן הטעם שנתבאר שם במקומו בעיה ולא בשאר איסורים

 אפילו ח!ם דרבנן ועיל סימן קכ׳יב סעיף ידא :

 ,קלח ד«נ« הכשר כלי הי>ן.בגת ובריא סעיפים
 א גת של אכן שזיפתה גוי ונתן בה יין בשעת זפיתה כדי
 לעכורי קיטיא דזיפתא או שזפתה ישראל ונתן. בה יין
 ונגע בה גוי כעיר משקה טיפח עליה הרי נאסי היין שבא
 בנגיעתו וצריבה ניגוב כדי להוציא כל טעם היין נסך הבלוע
 שבתוך הזפת ודין הניגוב יתבאר לקמן סעיף י' בעיה . וכן
 הדין אס ררך הגוי בגת של אבן אפילו פעם אחת ואפילו.
 שאינהזפותה צריבה ניגוב ולא סגיבהדהה רבגת שדרך כה
 החמירו טפי אפיי לפי שעה מפני שמשהין אותה ביין. כל ימות
 הגהות והוי כמבניסו לקיום ומיהו בניגוב סגי כיון שאינה
 ופותה אבל אם דךךבזפיתה לא םגי לה בניגוב עם הזפת
 משום רעייל חמיא בפילי.ךזיפתא אלא יקלוף הזפת ואחר כך
 ינגב מפני שהיין;בנס בריפני הגת דרך הזפת . ואס ירצח
 לעשות לה עירוי ג'ימים הגילה ואין צריך לקולפה דעיךו
 מפליט בל הבלוע כגת וכן אס רוצח ליישנה שנים עשר חרש
 גם כן אינו ציין לקילפה שעל ידי היישון נתייבש מתוכה כל
 טעם היין ושל עץ אינו קשה כל כך כמו אבן וכעי זפת טוכא
 יותר משל אבן ובלעה חמיא טפי לפיכך אם דיך בה גוי
 כשאיגת זנותה ינגב ואס זפתה הגוי ונתן יין בה בשעת זפיתד!
 למתק סיירות הזפת אפילו לא דרך בה או שזפתה ודרך בת
 אחיכ *?שופתה ישראל ונתן כה יין ונגע בה גוי כעור משקה
 טופח עליה דין אחד להם שצייכה קליפה וניגוב או עירוי
 בלא קליפה יאס יש נעגרת שי פשתן או כלאי בגדים בין נסר
 לנסר כסו שעושין כדי לדבק כיי שלא יטפטף היין משם לא
 ־סגי לה בניגוב שאין הניגוב מועיל לנעורת ולכלאי׳התחיבי׳
 בין הנסרים אלא צריכה מילוי ועירוי שלשת ימים או הגעלה
 שהמים נכנסים בכי מקום ימפליטין ושל הרם שהוא רך
 כיותר ובולע טפ* אם זפתה הגוי ונתן בה יין כשעת זפיהון
 אפי׳ לא דרך בה או שזפתה ישיאל ונתן כה יין ונגע כה הגגי
 בעוד משקה טקח עליה אינה ניתרת בקליפה ונלגוב רגיגוכ
 אינו מפליט בכלי חרס אלא כמילוי ועירוי שלשה ימים ואיו
 .צריך קליפת אבל אם זפתה הגוי ודרך בה צריכה קליפה ומילוי
 ןעיךוי או הגעלה בלא קליפה או יישון שניס עשר קדש או
 להסיקה ככבשן ער שירפה הזפת ובשל אבן וטל עץ שאינן
 1פוו7סשאמינו שהחמירו בהן כשלרךבהן הגויוצייכות
 ניגוב הני מילי כשתהילת תשמישתן על ידי גוי דבפע׳ יאשונז
 בלע יותר אבל אם'תחילת תשמישתן על ירי ישראל ונאסרו
 על ידי דריכת גוי םגי לחו בהרחה דבפעם שנית אינו כולע
 הרבה ובשל חים שאינה ןפותה (ךרך בח גוי אם תחילת
 חשמישתה על ידי גוי צריכה עירוי שלשה ימים ולא סגי לה
 בניגוב מפני שהחוק בולע כפעם ראשה שהו? עודני רך
 ויפה הרכה מאד עד שלא מועיל לו ניגוב אלא עירוי ואם
 חחילתתשמישהן עיי ישראל ודרך בך, גזי אינה צריכה אלא

 גיגוכ דככרשכעה מכליעת יין כשר שלישראל ולא בלע

 חיכה משל גוי:
J ב גת הבנויה בלבנים או סיר או נפסיה דינה כשל חרם 
 J הגת וכליו הצריכים ניגוב ניתרים בהגעלה עיי עירוי
 שמערה עליהם מים יותתים מכלי ראשון שאין הגעלה

 זו פחותה מניגוב כמו שיתכאי כסמוך ;



 ^ לנועז עטרת זהב הלכות עבודה זרה
 קמיו בעיה ׳ וכיון דע ז של גוי עצמה יש לה ביטול כל שכן
 בלי תשםישיה וגויה עיש להן ביטולאבל תקרובתס גרוע
 יותי ואין לה ביטויי עולמית אפילו בשל גוי דהואיל והוקמה
 הקרובתה למת שקראו זבתיבהיםהוקש לגמרי למת מהמה
 אין לו בי&ול עולמית אף תקיובת עז אין לה ביטול עולמית :
 ג היני דמי נוי והיכי דמי תקרובת נוי בגון שמדליק לפנייה
 נידות או שטח לפניה בגרים וכלים נאים לנר ותקרובת
 כל שכיוצא בו קיב על גבי המזבח דומיא דיין כמו כל מיני
 מאכל כגון בשי יינות שמגיסיוסייתות מיס ומלח אס הגיחו
 לפניה לשם ר.קיוכת נאסר סיר אפילו לא עשה עמו כעין
 עכורה פנים וגם לא הקטירו ממנו כלום אלא נתנו לפניה
 להקרוכה כיון שהוא דבר שדרך להקריבו בפנים הוי נמו יין
 שנתנסך לעיז ואסור מיד שהניהו שם ואס הוא דבר שאין
 םקריבין ממנו בפנים אלא שדרך לעבור ללז זו באורו
 דבר אם עבד לה באורו דבר כעי ן עבודת פנים כגון כעין
 זביחה או כעין זריקה המשתכרת אעפיי שאין דרך לעובדה
 בזה הענייין הוי נמי בכלל תקרובת כיון שהוא כעץ עבודת
 פכים כ־ צד עבורה זרה שעוברין אותה במקל כגון שדרך
 לקשקש בפניה במקל או עובדק אותה במקל בעניין אהר הוי
 המקל לגבי דידה כיון שרגילה בו כמו כהםה לגבי פניישרגילה
 בה לפיכך אם שבר המקל לפ־ניה הוי שבירת הנקל לגכי
 דייה כמו זכיחת בהמה בפנים וחייכ משום שעבדה ואע/
 שאין דרך לעוברה כשכ־רת מקל אלא בקשקוש מקל ובהאי
 4ווגא ילא כשכירה מ 0 ילפינן םדכתיכ זובח לאלקים יהרם
 שהוא מיוחד רהא זכיחה בכלל לא תעבדם הוא ואם כן זובח
ת ר ה ז ד ו כ  לאלקים יחים למה לי אלא לרבות כל הזובחלגל ע

ן ה  עכודת ש
כ  העין פנים אעפיי שאין דינה בכך חייב דאי בכררכה כ

 מאיכא יענדו נפקא דאפילו אינה כעי? פנים רחייב ועכירת
 המקל רימה לזכיחה ששובר צואר בהמה לפיכך חייב משו©
0  עובדה אפילו אין עבורתד. בכך וגם המקל נאסר משו
 תקרובת דהוי בכלל זבח• מתים ואמרינן נמי כשהוא דבר
 שאין מקריבי! ממנו בפנים שחייב היינו דווקא בדבר שדרך
 לעוברה כו וחייב אזובח וכיוצא בו כשעובדה כעניין שהוא
 בעין עכורה פנים אפיי היא כרבי שאין מקיייבין ממנו בפנים
 אכל אם הוא דבר שאין דרך לעיכדה בי כייל ועשה בפניה עמו
 אפילו דבר שהוא כעין עמדת פנים אינו חי״ב בעבודתה ולא
לל  נאסר אותו רכר כיצר כגון שאין עובדיןאותר, כמקל ב
 ושיבר מקל בפניה אינו חייב משום עבודתה וגם יסקל ל#
 גאסי רזה לא שייכא כפני׳וגם היא אינה רגילה בזה לעבודתה
״ ר  ואין כאן איכא יעברו ואם עברי במקל בקשקיש שהוא ד
 עבודתה חייב משום עבודתה דאיכא יעברו כתיב לונ4
 כשעובר לה כמו שהן עוכדין חייב אכל אין המקל נאסר מעו*
 תקרובת שאין זה דרך פנים ולעניין איסור הקרובה בכעין
 פנים תליא מילתא רחלב זבחימו ישהו יין נסיכיהם כי^כ יכן
י  בכל דבר שעוברה כדרך עבודתה כין שהוא דרך כבור א
 דרך מיון ואינו כעין פנים חייב על עבודתו משום איכ^
 יעכדוולא נאסר אותו הרכרםשום הקרובות דהא אינו כעיץ
 פנים לפיכך אם זרק מקל כפניה אם דרך עבודתה כמקל
 מריקה חייכ על עבודתה משום איכא יעבדו ואין המקל נאסר
 שאין כאן דומיא דעבודת פנים אף על גב דעכורת פנים הוי
 נמי בזריקת דמים לא רמי זריקת דמים לזריקת מקל רזריקת
 דמים הוי זריקה המשתכרת שנופל טיפים טיפים ואינח
 מחוברת-וזריקת מקל אינה זריקת משתכרת אלא מחובית
 ואם אין דרך עבודתה בזריקת מקל וזרק מקל בפניה אף על גג
i כל w v שכוונתו לעובדה ככך אינו חייג שאין כאן איבא 

ק נעשהאלוקו ולא ההנה ממנו אלא תשיפנו כאש ושל ו  י ^
 ישראל אינה אסורה ער שתיעכד רכחיכ ארור האיש אשר
 יעשה פסל ומסכה תועבת הי. מעשה ידי הרש ושם בסתר
 *וסר הרי לא חייבו הכתוב אלא עד שיעשה לה דבריישבסתר
 דהיינו שעוברה שישראל העובר עיז סתםא דרכו לעשות
 גסתרשלאישמעו כיח דין ויסקלוהו והשםישיר, ונרה יכין
 של נכרי כין של ישראל אינן אסורין ער שישתמשו בהן
 דכתיב אבר תאכרין את כל המקומות אשר עבדו שם הגוים
 <גומר כלומר תאכדון אותם ולא תהנו מהם ואמרו הכס: ם זיל
 רהאי מקומו על כיחך פירושו דככלים שגשתמשו בהז לעיז
 הכתוב מרבר דאי במקומות שעברו שם ממש הא לאמי.סרי
-דכתיב בסיפא דהאי קרא אלקוהים על ההרי' וגומר שפירושו
 תאכרון את אלקיהים שעל ההדים ולא ההרים עצמן שהם
 המקומות שעברו שם ואם כן על כרחיך מאי רקאמר ברישא
 .דקרא אבראהכלךמקוסות וטסי בכלים שגשתסשו כהן
 לעבודה זה הכתוב מדבר שהם גם בן נכללין כמקומות אשר
 .עכרו שס וגומר ש^רי בהם ע וברין לה ומרסיים אשר עבדו
 ולא כתיכ אשר עשו לה ש*ם שאין חייב לאבדן כלומר שאינן
 אסורים כהנאה אלא עד שיעבדו כהן לע*ז ופסוק זה במשםשי
 .עז של 11י'נאמד היי הער־ס קל וחימר ומה עיז של גרישהיא
 עצמה אסורה מיד כדילפיימקראיאפי׳ הכי לא אסר משמשות
 אלא ער שיעבדו כהן ע ז של ישראל שהיא עצמה אינה
 .אסורה אלא עד שהיעבר משמשיה מכעיא דלא עדיפי מעיז
 עצמה וכיון רמשסשיה דהיינו הכלים שמשמשין לה בהן
 .אינן אסורין עד שיאבדו כל שבן נויה שאינן אסורין ער
א תחמוד  *שיעבדו ׳ וגויה דאםורה גס כן בפירוש כקרא ל
 גםף וזהב עליהם כלומר כסף וזהב שעליהם דהיינו דבר של
ל תשרפנו ע p Q ד J ו מ י ש ז ^ ה ך א ן 0 ח א ח ן י ה ל י ש ו  ג

 גאש רלקמי׳ קאי . ותקרובתם דאסויר׳
ן ישתו יין ל ב א  ילפינן נמי מקרא דבתיב אשר הלב זבחיסי ,
ע ז נסי אסור ל ך ס ג ת ג 1 ף r ע ה א א ע ן ר כ ן ס ח א ב  ^ ן
» ״*ן שאר תקתכות בגין ו ה ת ו ב ו י ר ת ן נ י י ז ג י  י

ד לתקריבן בפנים היי כמי יין ד ד  שמנים יסלתות ימים ומל״ »
̂יפיה מנלן דאסיר בתנא רנתיב  שכן דרכו לנסבו כפנים וזבח
ל 3עור ויאכלו זבחי מתים הקישו למתים מה מת ע כ  ל
 אסור בהנאת אף זבח נסי אסור כהגאהומת גופיה מנלז אתיא
̂שם ש? מעגלה ערופה כתיב הכא והמת שם מרים וכתייהתס  
 <?גיפ> שם אח העגלה בנחל מה להלן אסור בהנאה אף כאן
 &0י אסור בהנאה והתם גופיה מנלן כפרה כתיב כיח נפר
 לעמך ישראל^רי הוא בקרעים שכ־כפרים הילכך היא אשור
 בהנאה.גם כן כקדשים וכקרעים בהריא כתיב בכמה מקומות

ך פנים :  שאסורים כהנאה והנהנה מהן מעל וזה אין ציי
 ב ע*ז של ישראל אינה בטילה עולמית רבתיכ לא הטע
 לך אשרה כל עץ אצל מזבח וגומרהוקש אשרה למזכה
 מהמזבח טעון גניזה בקרקע שהרי אסור בהנאה אף אשרה
 טעונה עיזה שגונזה כקיקע כשהיא שלימה ואין מועיל לה
 #ום ביטול אכל של גוי יש לה ביטול דבתיב פסילי אלקיהם
 תשי־פוןכאש לא תחמוד כסף וזהכ עליהפ ולקחה לך והאי
 ולקחת מיותר הוא דכלא תחמוד סגי דמשמע לא תחמיר כסף
 וזהב שעליהם אלא תשרפון באש אלא על כרחין לא קאי
 ולקחת אלא תחמוד אלאמילתא כאפיה נפשיה הוא שתתיר
 החוויר, לקחתה ורמינן קראי אהדדי כתיב לא תחמוד וכתיב
 *לקחת לךומשנינן רהא ולקחה לך קאי למעלה אפסילי
 אלקיהםתשרפון כאש והיק קיא מיד שפיסלו לאלוקי כלומד
 ששיפה להיות עז לא תחמוד אלא תשרפנו ואם פסלו מאלוק
̂ו והוא מלשין פסולת ולקחת לך רפסילי ררישא  כלומר שכטל
 *•קרא תרי גווני משסע ודרשינן ליה אאיסור ואהיתר רקרא
 *חשו&וןזאו לקחת וכיצד הואהביטול יתבאר לקמן סימן



 & לבושעסרתוה3 הלבות ע5ורה זרה *§* ס
 יא מלבושים שלובשים הממרים כשנכנסים לבית

 נוי שלהן הן שמהנאין כנגד הבריות כהן ולא נוי של עיו
 ואפילו ביטול אינם צריכין אכל מה שלובשין לעז עצמה
 הוי נוי של עז וצריך ביטול ויש מצריכין ביטול אפיילמלבושי

 הכומרים :
 •ב גביעים וכלים שאוחז הגלה בידו עם יין והמחתה
 שמקטיר בהככללמשמשיה הם וצריכין ביטול וא©
 מברן הנוי או משכנן לישראל זה הוא ביטולן ר א שאין זה
 ביטולם אלא צריכין ביטול אחי חוץ מן המכירה או ההשבנה
 כמו בעיז עצמה דלקמן סימן קמ ו ונראה לי דאפילו לפי היש
 אומרייהללו דלא-מהני מכירה או משכון לגיטול גכי משמשי״
 וגויה כמו גכי עכורה זרה עצמה גכי נירוית של שעוה דלעיל
 מורה דמהני מכירה או משכון כיון שאינם אלא ספק נוי
 דהא רוסה לחקרובוה והקרובה כזו אין צריך כיטול נראה לי ״

 X מיהו לרברמצוה כגון נר של שעוה לעשות ממנו9
 גר של שכת או של הנובה או לבית הכנסת וראי
 אסור רמאיםו לגביה שבאו ממקום טיטפות עבורה
 זרה וראייה ממוקצה לעבודה זרה שאסיה התורה לקרח
 כדלעילסעיףו׳ וכן הכשיטי הכימרים כגון המעילים
 שלובשים הכומרים בשעת עבודתם לא יתקן מהם טליתות
 ולא שוס דבר מצור, משוס דמאיסו לגבוה ׳ ועיין לעיל

 בלבוש התכלת סימן קניד :
 T וכן לא יכתוב ישראל על פפייס של גויס אלא אם
 כן מתקן עד שלא יהיה רישומן ניכר ויש מי שאומר
 דאפילוהכי לא יכתוב עליהם דברי תפלות והחנונים שאין

 קטיגור נעשה סניגור :
 טל מפרי עממין שהשכינו גבי ישראל ונשתקעו יש מי
 שמתיר למוכרם שאין הספר נקרה השמיש עכורה
 זרה ויש אומרים אם הם ספייםשמזמרין בהן לעבירה זרה
 אסורין למכרן לגוים משוס לפני עור וגומר שגם יכני נח
 מצרין על עכורה זרו; ר א דווקא לכהניהם אסורין למכור
 ךודאי יזמרו בהן לע ז אבל לשאר גויס מיתר שאין דרך סהם
 גוי לזמר לעמרה זרה והמחמיר תעב ויש מחמירין לאסור
 אפילו למכור להם קלפים ודיו לכתוב בהן אפילו ספרי דתן
 שאי^הן זמר לע ז אפיה מחמירין דסתמא הכל ע-שין לשם
ז שלהן ויש מי שאוסר להלוות מעות לצורך בניין עיז רהוה  ל
 מסייע ועוכר משום לפני עור וגומר וכן לצורך משמשיה
 או תכשיטיה אסור וכ,ש למכור לח תשמישין כגון מחתות
 והמונע מצליח ואין לקשור להם ספרים חרןמספיי דייניהם

 וסופריהס ואם חושש סשום איבה ישסט בכל סה שיכול
 ועיל סיםן קניא:

 קם דן תקרובת עיז שנתערב ובו סעיף אחד *
 א וכיון דע ז ומשמשיה ונרה ותקרובתה אסורין בהנאה
 כדילפינן לעיל מקראי אוסרין הערובחן אפילו ככל
 שר1א ובכל שהוא נמי הנאה איכא לפיכך כים או טבעת
 או צורה של עבודה זרה שנתערבו אפילו באלף כולן אסורות
 מן התורה ואינן בטלין ברוב כמו שאראיסורין אכל סיס יוהד
 כמו בשאר איסורין כיצד אם אחד מן התערובות הראשון נפל
 לתוך שנים אחרים עדיין הוי בספק אחד וכולן אסורות 0
 טדרבנן כיון דמן ההורה ההערובה הראשון כולו אסויי ואינו
 בטל ברוב נעשה כל אחד מהם כגוף איסור וכשנופל אמר כך
 לה שנים אחרים אף על גב דמן התורה בטל כרוב כמו כשאר
 איסורים כיון שאיט ודאי עכורה זרה מכל סקוס אין כאן אלא
 ספק אחד ואסור מדרבנן אבלאםאחרכךנפל אח\מן
 התערובות השני לתוך שנים 8חריים היי אילו האחרי*

 טלם

 שכן שאין רמקל נאסר שאין כאן זריקה המשתכרת וכן כל
 כיוצא כזה :

 ד ואה שחט לפניה חגב חייב ונאסר משום הקרובה דכיון
 דצואח של חגב רומה לצואר בהמיהוי שחיטתו שחיטה
 נ׳מש בסו שחיטת בהמה ואפילו אין דרך לעוברה בחגב בלל
 חייב משום עובר ונאסר משוס חקרובח כאילו שחט לפגית

 בהמה רהויא עבודת פנים 5
 ה כל דכר שכיוצא כו קרכ לפנים אם מיצא אוהו לפני ע*ז
 או שמצא אותו לפנים מהמחיצה הפרוסה לפניה אסור
 משוס תקרובת שאט תולין לומר. שהכניסו שם לשם תקרובת
 . ואפילו מים וסלח שאינו דרך. בכוך כיון שדרכן ליקרב לפנים
 יש כו 0*ץם תקרובת עיז וכל שמוציא חוץ מהמחיצה אם הוא
 דרך כמד אסור משום נוי אבל אין בו משוס תקרובת אפי׳ הוא
 כעין פנים שאין דרבן להביא תקרובת אלא לפנים מן ה
 המחיצה ונאמר שיכול גוי לבטלו ואס איני מונה דרך כבוד
 גם משום מי אין בו וסותר לגמרי ופעור ומרקולוס כל מה
ן אפילו דרך ביזיון בחוץ הכל אסור דהא ה 0  שהוא מציא ע
 ?יקר עבודתן אינו אלא דרך ביזיון דפיערין לפעור וזורקין
 למרקולים ולכך אין דרך בזיון לגבי דירהו סימן שאינו נויה

 רביזויה הוא נויה 5
 ן כלמה שרואין שהגוי מכניס אוהו לעי ז ועדיין לא נכנם
 מותר בהנאה שעדיין לא נעשה תקתכת ואינו אסור
 ©שום הקצאה שהקצה אותו לע ז שאין הקצאה והקרש לעי ז
 לגבי הדיוט דגכי הקצאת הקרש עז כתיב אדם 3י יקריב
 «כם וגומר והתם מרבה הקצאת ישראל לעיז לאיסור לגבוה
 •שמעדלהדיוט שרי ואפי' הכשרכששחטו ישראל וממילא
 אז מ דגם כששחטוהגוי מותר כהנאה ולאאםרינן. שמא
 שחטו לעמדה זרה דסהם גוי אין מחשבתו בשחיטתו לעיז

 זעיל סימן ב׳:
 ן מצא בראשה מעות כסות וכלים אם מצאן דרך כבור
 אהורין משום גוי דבתיב לא תחמוד כסף וזהכ עליהם
 ואם הם דרך כזיון כגון כיס תלוי בצואת ובגד םקיפלת על

 כתפו ובלי כפוי על ראשו מיתרין שאין זה נוי:
 ח הבכרות שנותנים לכוסי־ים אעיפ שכיוצא בו קרב לפנים
 שחרי היו מביאין לפנים מנחת מאפה הנזר אפיה מותרין
 #אין 3ביאין אותן דרך תקרובת אלא חק לכהנים שלהם הוא
 כי כת שהיו סקריבים לחס לעבוריזרה כימים הראשונים היו

 *אכילין לעי ז עצמה ואין כן דרכיכזמןהזה:
 g גירות של שעוד. שמרליקין כפניה לקלונא יש להסתפק
 בהן אם הם ככיייל תקרובת או בכלל נוי שאם היו בכלל
 תקרובת היו מותרין כלא ביטול שאין זה תקרובת של פנים

 שלא היו מרליקין וםקריביןשעיה לפייס אלא שמן ואין
 שעוה דומה לשמן דשעוה נקרש ומתקשה עד שמשתכר
 ואין זה דרכו של שמן לפיכך אינו דומה לתקרובת פנים
 אבל אם ככלל נרה הן אסורין לפיכך אזלינןלהומרא
 ואמרינן שמאבפללנרם הן ואסורים ואם משכנן הממד
 או מכרן לישראל מיתרין דכיון שמכרן או משכנן לישראל
 אמרינן בטולי כטלית ואפילו נככו מעצמן מותרין דסגי
 בביטול המכירה אוההשכנה כיון שאינו עז עצמה נסו
 שיתכאר לקמן סימן קמו אבל אם נפל מיד הגלח ומצאו
 ישראל או אפילו נהנו לישראל בלא מכר ומשמן איירעינן
 שכיבן הגוי אפילו כיבן על דעת לחזיר ולהרליקן הרי אילו
 3וחרין דכיבוי וצי ביטול ואי; מחשכחו דלחזר ולהדליקן
 «זיק דאין הקרש לעיז כרלעיל אבל אם כבו מעצמן אסורין
 עד שיבטלם הגוי על ידי מעשח כגון היתוך או על ירי מכירה

 או משכון :
 • וחתיכות של שעוה שנותנים לפניה מותרת דלאו טייח

 ה| וגס הקמבת לאוהיו שאינן כעין פניט:
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 והיא דימה לנחש ויש כמיץ שנפירין ביז פרק חוליות שכצואר>
 אם הכלים מכובדים אסורים שודאי נעשו לשם עכורה זיח ־
 ואם הם מבוזים כותרים שלא נעשו לשם לעכור במכוךמ
 ובודאי לנוי עשאוהו והאי צורת חסה או לבנה כתכ סיורי
tfoo מהרס איי זיל לאו דווקא צורת חסה ממש או צורת לכנה 
 אלא אפייצוית שעושין לשמן כיסו שעושין תעלי הסלפסאות
 צורת לבכבים לעשות כהן מלאכתן בגו! בצורה המתיוחסתמ
 לשמש מצייריז מ־*ך מעוטר יושב על עגלה וכן ללבנתיע
 לתן צורה מיוחדת שעושין לשמה ולל אלו תם אסורות עד
 כאן / והיכי דמים מבוזים והיפי רמי סכוכרים שעל
 השיראים ונזמים וטבעיוהרייאלו מכובדים ושעל המטבעות
 י ויומת וקימקסיסין וחמי;rSIf וכוסות ששותיז בדיז בין אם
 הם נעשו למטה מזהמים או למעלה מן המים ואפילו על
f 1 אינני הכלי הרי אילו מבוזים וסותרים כיון שמשתמש 

 למאכל ומשחה ודאי אינה עיכדים אותם וכל זה בסתם שאין ]
 אנוייורעיםשנעברו הכלים הללו אם לא אכל אם כיד^
ם הללו א5י׳שעל המבוגרים נ6י מוהרין י ל ב ו ד ב ע ^ 
0 מ י 0  וכז אם ידוע שיעבדו הכלים הללו אפילו מביזים א

 ולא אסרינן ביון שהם מבחין אין עבוד״ן עבודה ויש
 *אומי שכל צורה שדרכה ליעבדה בודאי »פי על הממזי*.
 אסורים אף על פי שאין אני יודעים אם הכלים חללו נעכדד
 אם לא כיון שדרכה ליעכדחיישינן שמא נעבד ואפורה ול£»
 זה בזמן הזח שמחקקיס חקק ככלים ומציירים בה? שתי
 וערב ודמות אשה סניקה המוצא אותן כלים אסורים אכל אין
 נוהגין להחמיר בזה משוס דקילהגויס כזמן הזה אינם אדוקין
 בעבורה זרה הן יאין עובדים גם לצורות אילו וסותרין בהנאות
 אם מצאן שאינם נעשים אלא לנוי מיהו אין להשהותן סשו£

 חשל־ ויש מחםירין בכל צורה שלא להשהותם משוס חשד
 אפילו כזמן כזה :

ן ,  ך וצורת שאר כל המזל ות ושאר צורות המוצא אותם 0
fcn א לעמדה ל  בהנאה שאין דרך לעשותם אלא לנר ו
 אם ל* שיש הוכהה שנעשה לעיז כמו שנתבאר כייש הסימן
ס א5ילי לנוי בעלמא י ר י ס ם א 1 י ו ם כ ת ו ע ע ל ל כ א א צ י 0 י א כ  ג

̂ לא תעשו! אתי אלקי כסף ואלקי זהב לא תעשו לכ&  דכתיב 
 ואמרו זיל דהאי לא תעשון אתי באפיה נפשיה קאי ואינו דמק
 עם אלקי כסף וגומי דהא חזי־ וכתכ כסוף הפסוק לא תעשו
 לכס והוא קאי אאלקי כסף ואלקי זהב ואם כן לא תעשון אתי
 למה לי ודרשו ביה שפירושו לא תעשו כאחי פי'דמות אותן
 שאתי כלומר דמות שמשי שםשמשיןאתי במרום והיה דמית
 שמשי שמשמשין עמהן בפני במקדש לפיכך אסרו שאמוד
 לארם לעשותן ליש צורת אותם שבמדור השכינה כגון ד'
 פנים להדדי הדדי ולא שנא אותם שבמדור העליון כגון היוון
 שיפיס ואופני© ומלאכי השרת וליש אותם שבמדור התחתון
 כנין חמה ולבנה כוכבים ומזלות ליש דמות אדם לב דו שןךן
 נ כ נלמד ממית אתי רדרוש כיה נםי אותי לא תעשוס כאותיי
0 ד  כלומר רמות שאני מתראה כו לנביאים והיינו צורת א
 וניל דמלהו משחמעין מהאי קרא על זה הדרך סרלא כתיב
 לא תעשון שאתי שהיה פירושו כאותם שאתי ש 0 שגירושו

 לא תעשון כאותי ומדלא כתיב אותי שים שגיכ פירושו אות©;
 שאתי והיינו דמות שמשי וכן נסי שמשין שבמקרא הס ככלל

 שאסור לעשותן מיהו בשמשין שבמקדש כיון שאפש׳לעשוחן י
 ממש כמותן אסרינן לא אסרה אלא דוגמתן ממש ואסשינךן
 כל שהו לא אסרה ההורה כמו שיתבאר בעיה בס עיף ת׳ >
 אכל באותם שבסרורות העליונים שאי אפשר לומר שדוגאתן'
 ממש אסדה תורה שאין בכח האדם לעשוה? לפיכן כול©
 אסורים בכל אופן •יהו נם כאילו ככל מג־. שנוכל לומר שהומ'
 דוגמתן ממש אסרינן שבאותו עניין אאדה התורה ולא כאו$8

 אחר

 כילם מותרים מטעם סיס שעל כל התיכה מהם נאסר שמא
 זה רזו;! שנפל לכאן שסא אינו ואתיל זהו שנפל לבאן שמא
 אינו א׳יתו שנפל לתערוכות השני מן רתעתבות הראשון אבל
 4בי התערובות השני אין ימליץ לומר כן כיון שכל התערובת
 הראשון נעשה כגוף האיסור כסו שנתבאר טעמא וע״ל סימן
 קיי וכן אם אחד מן התערובת הראשון נפל לים או נשרף
 בעניין שנאבד סן העולם בל הנשאיים מותרים ליהנות כהם
 דאמרינן האיסור הוא שנפל ונאבד ודווקא משיים שנים יחי
 יכול ליהנות דממה נפשך איכא חרא דרתירא אכל לא
 מאחד לבדו רשמא האיסור ובלבד שלא יהנה אדם אחד
 מכולם רנהנה וראי מספק איסור אבל אם נהנין שנים
 נ׳ הם כל אחר יכול לוסי דירי דהתיר הוא ויש מי
 שאוסי אלא אם בן נפלו שנים ליס הגדי־1 או נשלפים
 וכן דווקא שנאבד מן העולם כסו שנתבאר טעםא לעיל סימן

 קי' סעיף ה' לש

א דין העלמים והצורות וגו ח׳ סעיפים ך ב  ק
 א וכיוןדספקעזאסויהכלהצלמים הנמצאים בכפיים
ז נעשו שאין דרך  אסורין בהנאה דסתמא לשם ל
 הכפריים לעשות צלמים לנו־ אכל הנמצאים ככיכים מיתיים
 בהנאה דודאי לשם נוי נעשו אלא אס כן עומרים על פהיז
 המדינה והיה כיד הצורה צויה מקל או •צפור או כרוי או
 סייף אי עטיה וטבעת דאילו ודאי לשם עכורה זרה נעשו
 ואותן צלמים שעושין עכשיו כשתי וער׳ דינו כדין שאר
 צלמים ואסורים בהנאה כמםתםא משתחווים להם אבל אותן
 שתולין בצואריהם לזכיון עבירי שבאו ממקומות מעותיהם
 ילא מחמו*נן בהו ׳ וישראל שזקף לכינר, להשתחוות לה
 והשחחוה לו גזי נאסרת ואינה נאסרת מיד בזקיפה דעבודח
ו שנתבאר, עי׳ 0  זרה של ישראל אינה אםורה-עד שתיעבד כ

 הימן קלט סעיף א׳ \ מיהו בהשתהות לה גוי נאסרח
,^י «אני הבא גבי , ״״, . י .  י

 יזר,ש7־יןזי«»• ן • « י«׳ ׳!•*—
ל ואשריהם תשיפיז באש א ר ש  גפי מלחמת יהושע כארץ ,
 וברבע ן מ בדי הארץ ובל המחובר לה ירושה היא מאכליהם
 שהרי גאמי לאברהם לך אתננה וגופר וגויס שנאו אחרי כן
 ד,יאך יכלו לאוסרן בהשתחואה ואי משום אשירות

̂א ידעינן היא  רמעיקיא כלומר שהיו קודם שיתנו לאברהם יי
ז של נגרי בביטול כגילה וק ל נכרי מבטחיו  ביגהו מכדי ע
 בעלברחוליכפינהוי׳גויםדליבטלינהואלא לכ טעמא הוא
 כיפייהו ישראל לעגל גלי אדעתייהו רניחא להו בעיז וכי
 אתי גרם רא״י ופלחו לאשיית שבה שליחיחם רירהו עברי
 לפיכך נאסרו והכי נמ* ישראל שזקף לבינה גלי דעהיה דניחא

 ליה בעז וכי אתא גוי ופלח לה שליחוהא ריריה קעכיד
 ואסרה :

 ב המוצא שביי צלמים מושלכים בארץ או שמצאן בתוך
 שכרינחשתאו אפילו שביי עז עצמה שראינו
 שעבדוה כשהיתה שלימה אפיה מותרים שכיון שנשכרה שיכ
 אין עיכדין אותה ואסיינן הגוי רתח עליה וברצונו שכרת
 ובודאי בטלה ונשברה מאליה לא חיישינן רמסתמא עבודה
 זרה אינה משתכרת מאליה דהגוי סנטר לה/ אבל אם
 מצא תכנית יד או רגל ווץא עומר על בסי©ו כלומר שיש להם'
 בית מושכ רחב שיושבים עליו לברם הרי זה אסור בהנאה
 שבזה ניכר שתהלתו נעשה כך לעובדו ואין זה שבר ולא
 נתבטל שכן דרכן לפעמים לעבוד ולהשתתוות ליד או לרגל

 בפגי עצמו :
 j המוצא כלים ועליהם צורת חמה או לבנה או דרקין



Eta w ׳ לבוש עטרת זהב הדברה ענודיהזרת•*• 
 לעשותיממתבוח אכל של עץ שרי שאינה במרה כללבמקרש

 ואין m רמות שמשין שבםקרש:

ב שהלז ותשמיעאח אסוריז בהנעת ו ב  ח
 ומטו סע״׳

 א כשםשהעכורהזיה עצמה אסירה כהנאה כדאית*
 לעיל כבסה מקימייכך כל הנאות הכאוח ממנו אסורות
 דכתיכ והיית חרם כמוהו שפירושי כל שאתה מהיה רצה
 לומר מהוה בלומר כל שאתה נהנה:־׳מגו רצה לומר מז
 העבודה זרה הרי הוא חים כמוהו וגבי דידה יכתיב לא ידבק
 כך מאימה מן החרם ואפילו אם שייפה אסור ליהנות
 כגחלתה ואצרה אכל משלהבת מותר ליהנות ירכי שאץ כו

 ממש הוא \
 ב סכיז של עז שתשמשי; בה כקיכנות לע״ז אם הוא חדש
 או ישן ויכנו באור מאיסור שבו מותר לשחוט בי אפילו
 לכתחילה בהמה בריאה שאץ זה נקרא הנאה מה שנהנת
 כסכין זה ששחט בי ראררב' מקלקל הוא שקלקל את הבהמה
 רכעודה חיה היא עימדת כין לצמיד, בין לעבודה כין לאכילה
p י ף ז ך ילה ן  וחשתא לאתר ששחטה אינה עומדת אלא לאב
 קלקלה אבל בהמה מסוכני אסור ל*חוטבו מפגי שהוא מהקן
 והרי יש לו הנאה ממשמשי עכורה זרה יאם שחט גה הרי זו
 אסורה עד שיוליך הנאת הסכין לים המלח יכן אסור לחתוך
 בו כשר לחתיכות הראוייה לדורון מפגי שהיא מתקן יאם חתך
 יוליך הגאה• לים המלח אבל אס חתך דרך הפסד והשחתה
 בגון שחתך חתיכות הראויי' לדורון לנתחים קטנים מיתר ׳
 ואם אין הסכין חרש וגם לא לגגו אםיי לשחוט כה אפילו
 בהמה בריאה משום שמנונית שבו שנכלע כבשי ואס שחט

J יקלוף כיה חשחיטה 
 ג נטל כרכר מן אשירה וארג בו; אההבגדהבגד אסור
 כהנאה ואם נתעייב אותו הבגד בבגדים אחרים יויי-ך
 דמי אותו הבגד לים המלח ושאי כל הבגדים מיתרים אכל
 על הכגר הראשון לא אמרינן יוליך רמי הברכ׳ לים הכלח
 ויהיה כל הבגד הראשון מותר כיון שכולו נעשה כאיסור ולא
 דמי לשחטבו כהמהמםיכנת ראמרינן יוליך הנאת הסכין
 לים המלח ובל הבהמה מותרת רהתם הבהמה בכר גדלה ולא
 היתהחסרה כי אם להכשירה לאכילה ע י שחיטה לכך סגי
 כהולכת הנאה הסכין לים המלח אבלהכא הבגד כולו נעשה
 וגגמר כאיסור לפיכךאין לו היתר כלל עליריהולכת הנאת

t הברכר לים המלח 
 ד וכן אם נטל ממנה עצים אסורים בהנאה היסק בהם

 י אה התנור בין הדש בין ישן לא יאנה בו פת עד שיוצן.
 ואחי כך יחזור ויחם אותו בעצי היתר ויאפה כו ואף על גכ
 דגכי ישן היי ליה זה וזה גויס תנור רהתירא ועצים ראיסורא
 ובזה וזה גורס קיימא לן דמיתר כדיעכד והכי נמי הוי דיעכד
 דהא כיון שצריך לצננו ולחזור ולחממו הו מפסיד דמי עצים
 הראשונים.סימ כיון שאין כאן אלא הפ&ר מועט דרסי עצי©
 לא חשי חכמים זכחנס לברכה להגסרמועט ולא התירו אלא
 בצינון ובתנור חרש שהוסק באיסור הנאה אף עלפי שהוא
 עצמו אסור שנגמר כאיסור ראםריגןהםיק זהו גסה סכל
 מקום כיון שחיזר ומהמהו בעצי היתר ואופה בי היי ליה זה
 וזה גורם החגור האסור והעצים המזח״ים וקיימא לן זה וזה
 גורם סותר בדיעבד והכי כמי הוי במו דיעכד שאין זה $
 לכתחילה לסחשיאפהבו רהא אי הוה אמרינזלאפוה כו
 הייני צריכין למימי, יותץ ואי אסייגז ייחץ נסצא התנור
ו  מיפסד לכך חשיב ריעבו ואם לא צננו את התנור ואפן כ
 את הפת באותו היסק כישן מותר רהא הוי ליה זה וזה גזר©
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 אחר לפיכך אמיו שכדי פנים ופן צורת חיות שרפים ואופנים
 וסלאכיהשדת אינם אסורים אלא בבולטות שכןכשמראין
 עצמן לנביאים במיאה הנבואה הסמראין עצמן בצורות
 בולטות אכל בשוקעות כאותם שאורגים כבגד ושמציירים
 בכותל בסמנים מותר לעשותן שאין זה דוגמתן כשמראין
 עצמן לנביאים במראה הנבואה ׳ ודוקא אילו שאין איסורין
 אלא בעשייה משוס לא תעשין אחי ובמוצא הם מותדין מפני
 שאין דרך לעשותן לעבירה זרה אינם אסורין בעשייה אלא
 בכולטו׳ אבל חמה ולבנה שדרך לעובדן אםורין בין בעשייה
 כין כמוצא בין בכולט כין בשוקע רהא במוצא אסורין
 משום שמא נעברו וכיון שאנו חוששין לשמא נעשית ,4
 לעבודה זרה אף בשוקע נסי איכא לםיחש ובעשייה אף על
 גב שאין אסורין משום לא תעשון אתי אלא כבולטשבן הם
 י גראץ ברגיע בבולטין מכל מקים אסור לעלותן אפילו
 שוקעות משוםחשדא דעבודה זרה ובכל אילו שאמרושאסור
 לעשותן משים לאתעשיןאתי אסור לעשותן אפילו לגוי
 דחא סתםא כתיב לא תעשון אתי ולא כתיב לאתעשון לכם
 משמע רבכל גוונא קאסר עשיית אפילו לגוים וכן סהאי
א אין חילוק בהן כיןמכובדיןוסבוזין דביוןדאיסורא מ ע  מ
 דירתו סשיםלא העשוןככולהו אסרה תורה דהאסחסא
 כתיב רא תעשון וגומר י ואם נוי עשאם לו אסור
 לישראל להשהותם יכן אם מיצא אותם אף על גכ שמותרין
 בהנאה לא ישהם משום השד שיאמרו הוא עשאן יכלהיכא
 דאיכא משוס חשד אינה אסורים אלא כיחיד אבל כשל רבים
ן שאיןחשרא לרבים ונןהעשויין להתלםר להכין  0ותרי
 ולהורות כהן מלן מותרין אפילו בולטות דלהנין ולהורות
 לא אסרה תירה ללמוד אפילו דרכי עבודה זרה דכתיבלא

 תלמד לעשות אבל אתה למד להכין ;

 ה טבעת שיש עליה הזהם שהוא צורת אדם אם היחד,
לטת אסור להניחה ומותר לחתום בה ו  הצורה ב
 שהצורה נשקעת בשעות י ואס הצורה שיקעתסותר
 להנחה ואסיר לחתום כה מלני שהנחתם העשה הצורה
 בורמה ואפילו חתם לי גי' אסיר לי לחשהותן וכן הדין בעאר

 הצירות האסוריה;
 j צורת בהמית היות זעופות ודגים וצורות אילנות ודשאים
 וימים ונהרות ותיים וגבעות מותרלעשותם ולהשהותם
 נאפילו היתה הצירה בולטת שאין באילו לא םשום לאהעשון
 אתי שאינה שמשים לא במדורות העליוגויולא כמדור התחתון

 וגם אין דרך לעשותן לעבודה זרה:
 I יש מי שאומר שלא אסרו כצורות ארם ודיקון אלא רוקא
 כצורה שלימה בבל איבריה אבל צורת ראש בלא גוף או
 *יף כלא ראש אין כה שים איסור לא במוצאה ולא בעושה
 שאין באן רמות אותי אז שמשי וגם אין דרך לעשו׳ל עיז בך וכן

 גוהגין להיתר :
 ח בבי אמינו שגם דמות שמשין שבמקדש אסרה
 הורה מיהו לא אסרה אלא רמיתן ממש לפיכך לא
 יעשה אדם תבנית היכל כשיעור גובהו ואורכו
 ורחבו * או אכסדרה תבנית אולם י הצי תבניות
 עזרה * י שולחן חכנית שולחן י מנירה תכנית
 מנירה י אבל עושה מנורה של המשה קנים או ששה
 קנים או שמונה קנים שאין אילו דוגמת מנורה שבמקדש
 שהיו לה שבעה קנים לפיכך של שבעה לא יעשה אפילו
 משאר מיני מתכות אף על גב רשל מקדש היתר. של זהב ככר
 למדו ילל בגלל ו&רט וכלל* בפרק הקומץ רבה שגם שאר
 סיני מהמת היתר, כשרה במקדש אם היו צריכין לה אלא
 דשל זהב קרמה משום גוי וכן אפילו בלא גביעי ן ובפתורין
 ופרחים אזאפילו אינה גמר. י ח טפחים היתר. כשרה ואסורה



 ״*י לבוש עטרה זהב הלבות ?בודה זרח
 עשויה לצל בין לתחתית ביןלחוצח לה אבל ביתשלעיז
 סהם ביתאינז עשוי לצל שחוצה לו אלא להיט הוא עשוי לפי'
 חובו ונ4ד פהחו ד, אמוח שלוואסוראכל צל של אחריו מותר
 יאפי' הוכו אם נוזל את הי־כים שקדם לו הדרך ואח כ בנה שם
 בית עז מותר לעבור דרך שם אכל אם קרם הבית לדרך אסור

 ויש אוסרין בכל נוונא משום חומרא דעיז :
 «א סותר לזרוע ירקות חחת האשירה אפילו לכתחלה בין
 בימית הגשמים בין כימות החסה אע*ג שצל האשירה
 מיצל עליהם ימגין עליהם כפני החסה ועל י די כך הם צומהין
 היטב והרי נהנה כצל הא שירה אפ ה מות׳ספני שצלהאשיר׳
 שהוא אסור והקרק' •שאיני נאסרת גורמי׳ לירקוה אילו לצמוח
 ובבר אמרנו דזה וזה גורם סוחר ואף על גב דאםרינן לעיל
 דלא שרינן ״זה וזה גורם אלא בדיעבד היינו היכא שהוא עושר.
 הזה וזה גורם בידים כגון בפת דלעיל שסניחו בידים בתוך
 רהנור שהוא הסיקו ועשאו זה וזה גורםוכגת הנוטע אגוז
 של ערלה שזה אסור מפני שהוא כסו סבטלאיסור לכתחלה
 אבל ירקות רהכא ההנאה סן הצל מםילא אתיאולא דסי
 למבטל איפור לכתחלה אבל לזבל בזבל מל עז לזרוע אותם
 אסור וכן פיה אסורה לפטמה בכרשיניעז ולאוכלה שזו
 הר עושה זה וזה גורם לכחחלה ואסור כסו בתנו׳ אבל שדזז
 שככר נזרבלה כזבל של עז או פרה שפטמה בכרשיני אלילי'
 כריעכד סותר לזרוע אוהה השדה ולאכול הפרה שזח הוי
 דיעכד אף על גב דלגכי זריעה ואכילה הוי לכתחלה שאם
 תאסור השדה או הפרה חוו סופםדים לגסרי והייגוריעכד

 שסוחר !
ב כל אילן שעכודה זרה תחתיה נקרא אשירה אפיי אינז- » 
 עובדין את האילן כיש אם עוכדין אותי כעצמו וכל
מ ד  אילן ששומרי? פירותיו לעשות מהם שכר לשתוה כיוס אי
ע ן ועדי י  אסור בידוע שעוברין אותו ולבך מצניעין פירות

 אידם :
 ע •ואילני סרק שרגילין ליטע בפגי אלילים לא גרע מי*

 עיז ואסור :
 T מרחץ שעז עמדת בחצרה וכ ש שיש ע״ז בתוכה

 לרחק כה שאין המרחץ לעשות לנוי בשבילי. אלא״היא
 נעשית למרחץ לנוי ולא לעובדה שהרי זה הוא בזיונה שמכזין
 אותם שהולכים בפניה ערום והעם משתינים בפניה והתורוז
 אמרה אלוהיהם בזמן שנוהגיןבה מהגאלקות ולא ב«סז
 שממין אותה / מיהו נם בזו אם היה הריך עבודתה ככך

 ודאי אסור כמי פוער לפעור וכתיב איכה יעכרו וגוי«
 טל אסור לשמוע כלי שיר של עיז או להסתכל כנוי עיז אף
 על גב שזה דבר שאין בו במש סכל מקים האנהנר׳
 משמיעה זו או מראייה זו ולא ידבק בך מאומת כתיב מיהר
 אם הוא באופן שאין מתכוין לראות או לשמוע מותר רכל
 דבר שאין מתכוין לא אסרה תורה ורחמנא לבא בעי ואין
 עבודה זרה אסורא אלא שנעשיה לשם ע*ז אף על פי שעדיין
 לא נעכרה דפסילי אלקיהם כתיב אבל צורה העשויה לטי

 מותרלהסהכלבה :
 ו •

 של& לבנות ביתו סמוך לבית עכלחץ
 זרה ובאיזה אופן מותר ליהנות מ>ז יכו

 ל'סעיפים :
 א כשם שאסור ליהנות סע״ז משום לא ידבק בך מאיםו-
 וגו׳כך אסור לההנוח׳ דכל מהנה נהנה לפיכך מי שהיה
 ביתו סמוך לבית עכורה זרה ונפל אסור לחזור ולכנותו ספני'
 שמהנה לה לבנות לה כותל כיצד יעשה מנס לתוך שלו
 ארבע אמות ובונה כותל ואותם ד' אמות לא יניחס פנוי
 דאםכן הוי מרחיב אהל העיז ואץ לך מהנה גדול מזה אלן!

 ממלא

 :מותי

 רםותר בדיעבד ובחדש אסור שאין כאן גורס דהיחרא כלל
 במה דברים אמורים שאין אבוקה כנגדו אבל אם אפה בלא
 צינון ובעור שהאכוקה כנגדו אפילו כישן הפת אסור כהנאה
 ש3הנה סגוף עצי איסור ריש שבח עצי איסור בפת ואם
 נתערב אותו ה פת כאחרות יוליך דמי אותו הפת לים המלח
 ושאר הככיות מותרים ודא דאמרינן יש שכח עצים בפת
 היינו ברבר שאיסורו איסור הנאה אכל אסאפה או בישל
 אצי* דבר שאין בו אלא משוס איסור אכילה אפילו אבוקה
 כנגדו מותר שאין הפת הנאפה מקבל טעם האיסור אלא
 שנאפה ונקרס ממני וזה אינו טעם אלא הנאת עצים בעלמא

 הוא והי• זר. לא נאסר בהנאה :
 ך; קערות וכוסות וצליהית וקדרות שבשלן היוצר בעצי
 אשירה אסורים בהנאה משוס דהנאתן כלא גורם שני
 היא שעל ידי גורם ראשון שאסור כהנאה דהיינו על ידי עצי
 אשירה נעשו חדשים יםשתמש בהן בין ברנאת גיפן ולא דמי
 לתנור חדש רלא מטיא הנאה .מיניה׳ עד דאיכא גורם שני
 דהייני עצי ההיתר ואפילו כקדירה שמבשלין ביאףעיג שאין
 עיקי הנאתן אלא אחי שיתבשל התבשיל והרי יש כאן גם כן
 גורם שני דעצי התירה מים ביק שנהניןמפנו שמשחםשין בו
 כמה שיש •כתוכו קודם שמתחיל להתבשל ה ל הגאה כלא
 גורם שני יאסור מה שאין כן כתנור שאיןנוהני׳בוהפתאלא

 לאחר היסק של גורס ההיתר דהיינו העצים :
 ל פת או קדירה שבישלה על גבי גהלים של עצי עבוד זרה
 מיתרת שכיון שנעשו גחלים הלך איסורן אף ע״פ שעדיין
 הן בוערות ומה שאמרנו בסעיף א' שגחלת איסורה היינו

 לכהחלה אכל בדיעבד סותר :
 ז קדירה שכשלה בעצי עיז ובעצי היתר התבשיל אסור
 ואף על גכ דאםרינן לעיל זה וזה גורם סותר בדיעבד
 היינו כתנור «ר,וסק ששני הגוימון עושין פעולתן יחד בבת
 אחת אבל הבא יש לחוש שמא הברירה נתבשל ראשונה
 מחוסן של עצי האיסור ונאסר בעיר שעדיין לא בא חוס?
 שי עצי ההיתר ואן על גב ש«הרבךנגמרר;בישולגםכןעל
 ידי עצי ההיתר לא הותרבכך דכיון שנאסר נאסר שוב אין לי

 היתר •י
 ח אפיוחים שקנני באשירה ואינה צרימ לאמן מותרין

 ואינן בטלי; אגב אשירה ייאסי עמה אכל כצי'שעליה
' אפרוחי© שעדיין צריכיז לאמן הואיל ולא יובל ליקחם י פ ו א  א

לא אם כן נהנה סן האשייה לעלות עליה או לסמוך בה  א

 נחשבים כגידולי אשירה ואסורין בהנאה מדרבנן אבל גופן
 איני נאסר בהנאה דליתסיו אפילו כשיגדלו זה לא אמרינן
 רהא במקום אתר כאו וכן הקן עצמי מיתר מפני שהעיף מביא
 עציו ממקום אחי מיהו אפילו באפרוחין שאין צריכין לאמן
 וכן הקן עצמי ראמרינן שמותרין הייני דיקא שסוריחעלידי
 קנה שיתיז בהן עד שיפלו ויקחם ולאכזריםשמא יעלה על
 האילן אבל לעלות על הא שירה ללקחם אסור דה ל נהנה

 באשירה שעולה עליו •
 D האשירה בין שהיא עצמה נעבדה בין שהית ע*ז מונחת
 תחתיה אסור לישב בצילה דהא נהנה ממנה ואף על גב
 דאינו םכייז ליחנות מן הצל אלא ישב לנוח אסור גזירה שמא
 ישהא כישיבה ואחא לכווני אבל לעבור בצילה סוחרודיקא
 בצילה אכל תחתיה אפילו לעבור דרך העברה בעלמא אסור
 משום הרחק מפתח כיהה וגומר אם יש לו דרך אחרת קצרה
 כמוה ואם אין לו דרך אחרה שהוא קצרה כזה עובר תחתיה
 דכיין שהעמידוה עליו אם הדרך במקום שאין שם דרך אחרת
 לעכור הר היא גוזלת את הרבים לפיכך מותר לעביר תחתיה
 ובלכדשלא ישהאהרכה ההתיה אלא ימהר ויריץ בכל מה

t שיוכל שלא יבא ליהנות ממנה 
 « ורוקא אשירה אםוירלעכור בכל צריה מפני שסתם אשירה
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ע ת פ ן ל ו  ודוקא שהדבר ידוע שמוכרה לעשוי צרכיו בדמיה כג
ש ליחוש ש©א ן ידוע י  חיבותיו או שאר צרכיו אבל אם אי
ז  ©כרה לקניה כרמיה ע״זאחרת והרי המעות מוקצין לעי

ב ן 'קלי  ואסוריז ועיל םיף סי
ש אואיים ישראל שהיו בידי יין נסך יעיז וכיוצא בהם  ב י

 דברים האסורים בהנאה ומכרם לנוי בהקפה וחזר
* לאחר קורם שפרע לזה הישראל הקפתו ובא י כ מ  הגוי ו
 הגוי ופרע לישיאל הדמים מותרים בדיעבד שכיון שבשעת
 הפרעון שפורע הגוי לישראל את דמי העבודה זרה שלקה
 ממנו אין העיז ברשות הגוי אין אילו המעות שמהן נקראין
 חליפי עבודה זרה ומותרין בדיעבד מיהו לכתחלה אסרוה

 דמכיערהדבר :

 HTflp איזו עין מותרת בהנאה וגו ט' סעיפים
שבה י ז המיטלטלת ו  א לא אסרה דתורה בעיז אלא ע
ר אדם אכל דבר המחובר לקרקע לא אסרה אפיי י  הפישי
ל ההרים כלומר צלסיהמ  עשאו ע״ז ועבדה דכתיכ אלקיהס ע
ך ולא ההרים עצמן אףע*פ ל ההרים אסרתי ל ע  ופסיליהם ש
 שעשאו אלוה לפיכך המשתחוה להר לא נאבד ההר ואפילו
ר שנדלדלו ונעקרו מאליה והשתחוה להם אס עדיין ה  אבני ה
ם אינם נאסרים כיין שמעולם לאהית  הם בםקימם ועברם ש
 בהן תפישת יד ארם רק מאליהן נעקרו וכן נהרות ומעיינות
ך ו ן כתב בשלחן ער ל רבים השיבי כסחוברין ואינן נאסרין כ  ש

ל יחירדכיון רטעמאםשום שהם מחוברים דוסיא 1  וניל דה ה ש
ת לישנ׳ דגמר י ל יחיד אלא אשג ש ש ל רכים מי  דהרים 0 ש ש
ם ם בגמרא בהך סוגיא אמר,רבי יוחנן בשו  כקטיה דאיתא ש
ל רבים אינם גאסרים אבל המעיין ן יהוצרק מים ש ן ב  שמעו
ש דווקא במחוברים אלא אפילו ם בגמרא ימצא דלא מיידי ר  ש
ם שהם תייושין וסקוזין בקרקע זאשמועינן דכיון שה0  כמי
ל מעיין שהם עדיין ל רבים אינם נאסרים אכל מים ש  ש
די •שם אפילו של יחיד אינם י  מחוברים ולא נתלשו מעולם ומי
רם כמו  נאסרים להדיוט מהמת שנעברו כמחוכדין השיבי ו
 ההרים שאינם נאסרים אלא כגמרא כעי מה הס לנסכים גיל
 ואילנות שלא נטען לשם עכורה זרה ואחד כך נעברו אינם
ר ן והיה בהן תפישת י  נאסרים אף על פי שככר היו תלושי
נשרשו בקרקע כקרקע נחשבים וילפינן לת נטען ו ל ו  הואי
ן משמע העבודה זרה שתחת העץ  מדכתיב גתהתכל עץ רענ
 •נאסרת ולא העץ עצמו נאסר אפילו עשאו אלוה ורמינן עליה
 והכתיב זאשיריהם תשרפון אלא כאן בעץ שנטעו מתחלה
ו *תחלה לשם עבורה ע ט  לשם עבורה זרה וכאן בעץ שלא נ
ף ך השתחוהלו שאינו נאסר מכל מקום א  זרה אלא שאחר כ
ו כל הפירות וץ ל ף האילן כשמשתחו ו ל גב שלא נאסר ג  ע
ך כל זמן שהוא נעכר  והשריגים והעליז שיוצאיןממנו אחר כ
 אסירין בהנאה איבעית אימא סברא ואיבעיה אימא קרא
ה שיוצא ממנו אחר ההשתהוואת  איבעית אימא סברא שכל מ
 הוי כמו אשרה שנטעה מתחלה לכך ואביא קרא מדנתיכ
 ואשיריהם הגריעין משמע שהגידוע אסור ולא עיקר האילן
לשם עכורה זרה ואחר כך ו שלא' טע  ואיזה זה זה אילן שנ
רע  נעכר שהוא עצמי מותר ומה שיוציא טמגו אחר כך תג

J ר  והגירועאסו
ל פי שמחובר אינו נאסר משים עיז כדאמרן אב?*  ב >אף ע
ו נאסר כהנאה רכתי׳לא תחמוד כסף וזהב עליהמ י פו י  נ
ך וגומר וככר אמרנו למעלה הימן קליט דמש«שי•  ולקחת ל
 הרי הוא בציפוי ואסירים כהנאה אבל תקרוכתו אפילו שחט
נהשכ ו נ ו נאסר בהנאה רכיין שהיא עצמו אי נ  לובהסחאי
א י ר  עבורה זרה שהתורה התירתו בהנאה גם תקמכהו אינו נ
ן שחיטה  הקרוכת עכורה זרה ומיהו כאכילה וד*י אמורה שאי

 IP, U כ % !1 ן״רועת

ו העובדים א יהנו ממנ ל ' או צואה ש א אותו הויוח קוצי ^ 
י עליו משותף ו ין הכותל והמקום שהוא בנ  לה ואם היה כני
ל עיז וחצי מקום הכותל  כיניחם שהחצי הוא שלו והחצי ש
ו להרתקת הד אמות וחלקו מן העצים ומן  •שהוא שלו עולה ל
 ־האבנים אס סכירין סותרין ואם אינה מכירן הכל א«ור
ן עפרו מיהו מותר למכור להמ ן אבניו בי ן עציו בי  כהנאה בי

 חלקו בכל מקום שהוא :
ף על רם טרקלין או בתים או חצרות א ג  כ בותר לבנות ל
ז במתלימ מפני שהם אינם אלא ן להעמיד ע י י שמצ  פ
ש רתשמישו ע״ז אבל הכיפה שסעסידין כה העיז אסור  תשמי
ו י ל שב  לבנוהם עמהם ואם עבר ובנה אפילו עיז עצמה כ
 מותר מפני שאינה נעשית עיז אלא כשנגמר׳ ואין הגמר אלא
עד סוף וא״כ ש האחרון וק ל ישנה לשכירות מתחלה ו מ מ  ב
ל פורה׳ ופורת׳ שעושה כה הוא קונה הלק כשכירתו והיא כ  ב
ז אלא כשעושה ת^י ין אינה נעשי A ה נאסרת שעדי ן ; י  *די
ש האחרון ומכוש האהרון אינו אוסר שאין בו שוה פרוטה ו כ « 

: * ףג גסעי קלי י עלםי  ו
ש לה גינה או מרחץ והטובה ר ל השכר היוצא י  j ע*ז ש
ל כהגים שלה מותר ליהנותו מהם בחנם  מחה היא ש
ן הכהנים  ישאינו מעלה להם שכר שאינו נהנה מן העיז אלא מ
י  !־,־ .־ י השכר שלהם הוא אבל אסור ליהנות מהם כשכר מפנ
 שהנהנים מתעסקים בצרכי העיז ומיציאין גם זה השכר
ש לאתרים הלק עם ו ואפילו אם י ז כשצריכים ל ל ורך ה צ  <י
 «זבהנים באותה הטובה אסור רמכלמקום חלק המגיע למהנים
ן הטובה היוצאת ©חם למהנים ז ואם אי ע ו צ־ \ לצורך ה • 
מ לעובדיה ר ל למשרתים שבגינה או שבמרחץ מותר ל » 
ן השכר אלא  ליהנות מהם אפילו בשכר שהרי א*ן נהנין מ
ז עצמה ע  דמי״רתים שם ואעיפ שגוף הגינה או המרחץ היא ל
 ד א ׳&אין אסור ליהנות מהם אפילו אם הטובה באהלכהנים
 לברם אלא כשהגינה או החצר עומדים בחצר העיז עצמת
 •*הל כשאין עומדים בפניה אע״פ שהטובה היוצא מהם היא
ן הגינה  לכהנים לבדם סוחד ליהנות מהם דסתמא כשאי
 •והחצר עומדים כבית העיז אין מיציאיןהשבר לצורך העיז
יש לסמוך  אלא חק היא לתת להם שיוציאוהו לצורך עצמם ו
ל זה להקל ררוב' דרוב' כן הוא שהוא להנאתם ואין מוציאין » 
ן הכוםייס אם לא ך מותר לקנות ולשכור מ כ ך עז ל ר ו  לצ

ז עצמה : ן שהטיבה הייצאה מהם היא לעי ודעי  שי
ן בשכר ן ן בחנם כי ד כהן כי ו ז אסור לסג  ך חלילים ^ל ע
ן י ן בחנם ב ז אסור למכור בהן כי ל ע ן חנוניות ש כ  ח ו
ן י טל ו י העיר נ מ ש  לשכור מהם כמה דברים אמירים כ
 השכר ומייחדין אותו לקנות בו צרכי העכור' זרה אכל אם בגי
ר ן השכר לעצמה אלא שהם מספיקים בעבו  המדינה נוטלי
ן זר, תי כיון שאי  וה צרכי העי ז כשתצטיף לה דכר דרי זח מו

 שכר מיוחד לעיז :
כן גבא ין׳שגובין מהם לעי ז אסור ליתן להם מבס ו1ל׳נ  ( ו
י נ  מיידי רוק שטובין המכס ומייחרן אותו לע ז אבל אם ב
ל זה  המדינה לוקחין ז ה המכס לעצמן והם מספיקין בשבי
 «רכי]ר,ע'ז מותר שכיון שהם לוקחין אילו המעות לעצמן הרי

ז נותנין מכיסן ן ע א שלהן ומה שנותנין אח כ ל  הו

ד דמי ע״ז מה דינם ובו ב' סעיפים : ל 2  ק
ן בך דמיהן אכירין שכן כתי'  W כשם שעיז ותקרובת' אפירי
ה שאתה פהיה ממנו יהיה מ ל  והייתי חרם כמוהו כ
 וזרם כמוהו ואסור בהנאה לפיכך ישראל שמכר ע׳ז דמיה
פ שמכרה כדי שיעבדה זשלו אף ע י שמכר עי ןיאכל גו י י  אסו
ל  מלוקח חרמים מותרין שלא אמרה חורה והייתה חרם וגומי כ
*vraj ה שאתה מדדה ממנו יהיה חרם אלא גבי ישראל ולא» 



«Sלבוש עטרת זהב הלמ־ת עבודה זדה ־׳ 
 דמן מן ממעטינן מוקצה ונעבד שלא להקריבילשם קיבן ש מ
 דלהדיוט שרי אפילו באכילה כלומר דווקא לאכילת מזמן
 אסרה דשלקיבז מקרי לחם אלוה הא לאכילת אדם שרי
 מיהו היינו דווקא כשלא עשה כהן מעשה אכל אם עשר• כהן
 מקשה כגון ששחטה להיזהח עבודה זרה אפילו לא שחס כה
 אלא סימן אחד אסרה ואפילו אינו שלו וק*ל שאין אדמ אועד
 דבר שאינו שלו כרילפינןסאיש כי יקדיש אה כיהו קדש מון
 ביתו שלו וברשוהו כו׳ הני מילי שלא עשה בו מעשת
 אבל עשה בו מעשה אסרה מדרבנן שכן מצינו באבני מזבח
 שגנזום מלכי בית חשמונאי משוסדשיקצום מלבייוןללז
 ואף על נב דשל הקדש היו ולא שלהן היו אפי׳ הכי כיוןדעכוד
 בהו מעשה אסרינהו רבנן ודווקא גוי שעושה מעשה בבהמת
 ישראל לשם לז אסרה אף על פי שאינה שלו ראמרינין וודאי
 מחשבתו לשם עז אכל ישראל שעשה מעשה לשם עבודיזרד,
 נבהמה הכירו לא אסרה ראמרי׳ וודאי אין מחשבתו ללז אלמ
 לצעורי הכירו קמכווין במה דברים שאין לו חלק בגווה אבל
 אם יש לו חלק בגווה אסרה דווראי דעתו לעיז בחלק שלל
 דלייא למימר לצעורי עצמו קממוץ ויש אומרים דאפיל,
 יש לו הלק כמוה לא אסרה דלצעוריחבירו קמיכווין ואגו
 ישראל משומד הוא או שהתה בו וקבל ההתראה הדי זר;
 וודאי סהשבתו ולבו לעבודה זרה הוא שהרי הוא סומר עצמל
 למיתה בשבילה ואוסר ועל סימן דיותקרובת בה ומשמשית'
 אף על פי שבקרקע אינם נאסרים בהנאה כדאיתא לעיל
 סימן כיכב ה נאסרים בהנאה דכיון רהם עצמם יכולין להיית
 קרויים זבחי מתים ונאסרים מחמת תקרובת כשמקריכי©
 אותם לעבודה זדה נם תקרוכתס שמקריבים להם נאסרים •
 g אף על פי שבעלי היים אינם נאסרים מחמת שנעש^
זלה ז והו ז אם החליף בעלי היייבלז שהיתת לי ל  ל

 •איזו עיז יס לה ביטול ואיזו אין לה
 ביטול ומטו סעיפים :

 א כהיב פסלי אלקיה• תשדפון באש w«" ייר^ינז פסלו
 ״ מאלוק כלומר שבטלו ולקחת לך וגויכדאיתא לעל סי0ן

 קל ט סעיף כ' לפיגך גוי יכול לכטל עיז שא ושל הכירו גוי
ז של גזי דהא פסילי אלקיה$  אכל ישראל אינו יכול לבטל ל
ת עיי אלודן י ד ד ^ פ ה  כתיב משסע שהם עצמו פסלו אלקי
 להם ולא שפיסלו ישראל וכיש שאין ישראל יכול לכטל ע״ז
עו ^כהכנו  של ישיאל דלז של ישראל אינו בטלה עולמיה כ
י ד  גס כן לעיל סימן קלט סעיף כ׳ לא עיי ישראל ולא על י
 גוי ואפילו אם יש לגוי שותפות בה עב ו אין ביטול הגוי כוע-ל
ח יי,* V נכדי ^ י  לחלקו של ישראל דישראל אדעתא רנפעיה י

 יכול לבטל חלק חישדגל:
 ב ואפילו עז של גוי משבאה ליד ישראל וזבח בה היעי־אל
 הרי נעשית כמולז שלישראל ושוב אין לה כיפול
 עולמית מדרבנן רגזרו בה הכמים אטו עבודה זרה של יעראל
 עצמו הי מ עבודה זרה עצמה אבל משמשי ע״ז ונויה אם באו

 ליד ישראל ואהר כך ביטלה גוי מותרי' דלא החמירו כהן
 בעיז עצמה ז

 3 לפיכך הלוקמ גרוטאות פירש שברי כסף סז הגוי וס3#
 בהם עז אם לא משך אף על פי שנתן הטעות יחזיר©
 לו שעדיין לא קנו לו שאין ישראל קונה מן הגוי כטעות
 אלא במשיכה במו שיהבאר בעיה בלבוש עיר שושן פיהו
 אפילו אם משך כל זמן שלא גתן מעות יבולגםיכז לההדירמ
 לו אף על פי שמשיכה קונה לישראל מן הגוי מכל מקום חוו•

 במשיכה

 גמעה כזו מהילתה לאכילה לפיכך אפייאינה שלו אסור שאף
 עפ שאין ארם אוסר דבר שאינו שלו הכא מעולם לא הותרה
 בשחיטה זו ומה שהציפוי נא1ר בהנאה גזירת הכתוב הוא

 שאסר לא תחמוד בסף וגוי:
 ןנ אף על גב שאמרנו גבי עץ שהיתה תלוש ונטעו שאינו
 נאסר היינו משום שהזר ונשרש בקרקע חשיב כמחובר
 אכל שאר תלוש ולבסוף חבמ חשיב כתלוש לפיכך הבונה
 בית לעמדה זרה שיהא הכית עצמו נעבד אף על פי שעדיין
 לא השההוה לו או המשתחוה לבית כנוי נאסר כהנאה אכל
 אם לא בנאו לעובדו אלא להעמיד כו עיז הרי זה משמשי עיז
t ואינו נאסר ער שישתמש בו ואם היה הכית של גוי בנוי 
 וסיידו וכיירו הגוי לשם עיז לעובדו אם בא ישראל לבטלו
 מטל rib שחדש והחידוש אסור בהנאה מפני שעשאהו
 לעוברו ושאר הבית הזר להתירו והוא שעדיין לא נעבר הבית
 אכל אם השתחוה לו הגוי נאסר כל הבית ובעי גר לבטלו
 ובשל ישראל אין לו בטלה עולמית כמו שיתכא׳ בל ה חכנים
ז לתוך הכיה כל זמן שהיא שם הבית אסור בהנאה ספני  ל
 שדעא משמש ע ז וכשמוציאה הותר סיד והוא שלא הקצוהו
 לעז אלא לפי שעה לפיכך מועיל הוצאה לפי שעה אפי׳רעתו
 לההזירה או אפי׳ הוציאה ישראל מותר כיון שלא הוקצה לכך
 אינו משמשי עיז מן התורה כלל ואין צריך ביטול אבל א0
ז אינו מותר אלא איכ הוציאה משם דרך  הקצוהו למשמשי ל
 ביטול דהייגו שהוציאה גוי על מנת שלא להכניסה עוד שם
 חה איגו מועיל עיי ישראל אלא עיי גר שבישראל לאסהני

 ביטול לל סימן ללט :
ז ואלו הן אבן שחצבה  ך שלשה אבניי הם לעניין ביטול ל
 גוי סן ההר תחילה לשם לעכור את האב ן כעיז הרי זו
 אסורה מיד ואפילו לא העסיד עליה הצלם דהא פסלה לע ז
 וצריך הגוי לבטלה דהיינו לחסר ממנה מעט ער שתפגם ואם
ז ועבדה אסודח עולמית היתח  ישראי1 חצבה לענוד עליה ל
ז ועבדה אפילו סייר ל  הציבה ככר וסיידה יניידה הישראל ל
 וכייד דב׳מה בנוףהאנןכנין שחקק בה צורתככדזלניטלמה
ש וזורה לרוח והאבן עצמו מותר שלא נעשה ע ז אלא ד ד ן  ש

א לא נטל משם כל הציור רק י ל ^ ע , י כ ג ה 0 ד ד _, ב ^ ן ך < ח ז  ך

̂ו שפגמו מותרי  כש
 • ך, העמיד עליה עז לפי שעה ולא הקצה לכך אפיי בישראל1

 ואל ל רבעי ס!\ בסלוק יאין צריך ביטול רק סאק :
 ך •שיישיאשרות הן איי*ן שנטעו מתחלה לשם שיהא נעבד
 אסור בהנאה וזהו סתם אשרה שנאסרה בתורה במו
ז וגדעו ל ס ש ל א  שנתבאר לעיל היה האילן בכר נטוע ^
ז אפילו הכריך יהרכיכ  ופסייו להיות הגירוליה סשס יאילך ל
 בנופו של אילן אין האילן נאסר אלא כל מה שהוציא אהר כך
 שליגין ועליז פימת הוא אסור בהנאה ומרת אוהם ושורפם
 והשאר האילן מותר ואילן שמעמידין תחתיו אלילים כל זמן
ז ואסור בהנאינטלה מתחתיו  שהוי תחתיו הרי הוא משמשי ל
 הזר לרתירו מפני שאין ה8ילן עצמו הוא הנעביוכמו שנתבא

 הכל מתוך פסוקי התורה בדברינו למעלה:
 ז וקרקע עוי*ם וכל שכן אילן אף על פי שאינן נאסרים מפני
 שח׳ מחוברים וכתיב על ההרים אלקיהם ולא ההדים
 אייקיהם היינו שלא עשה מעשה בנוף הקרקע אכל אס עשה
 בחן מעשה כגון שחפר בה שיחין ממה ומעמי וכי האי גוונא
 למיוחס הס עצמם עז נאסרים מדרבנן וכסו שיתבאר כסמוך

 גבי בח :
 ח לא אסרה תורה לישראל דבר הנעשה ללז אלא דברים
 שהם פגמיסתים ופםלם אז עשאס לאלוה כסו שנתבאר
 בדברינו אכל געלי חיים אינם גאסריס סשו׳עשותן לז שאפי'
 ה סתחוה לבהמה שלו לא נאסרה יילפינן לה מקרא מדמיעט'
 התווה לגכוה רכתיב «ן הבהמה מן הבקר סן הצאן ומייתורה



 ^ לבוש עטרת זהב הלמה 37בוו ה זדה v סג
 ט נפלה עליה מפולת אףעלגכ שלא פינתי ממנה וכן
 גנבוה לסטים ולא תבעוה מהם לא אמרינן משו©
 דבםלה הוא אלא אסרינן דעתו עדיין לפגות מעסקיי ותובעת

 סן הלסשים הועידה :
 « הניחוה עובדיה והלכו להם בשעת שלום מותית
 דהואיל ויצאו לדעת ולא נטלוה וראי בטלוה ואמרו
 שאין בה ממשות ולבך הניחוה בשעת מלחמת אסורה שעל
 כרחם הניחוה ולא בטלוה והוא שאינם יכולים לחזור לת
 אבל אם היו יכולין לחזור לה ולא חזרו ודאי כטלוה ומותרת
 ולא דמי לנפלה עליה םפול׳ולגנבוה לסטי׳דאסרי׳ לה דשמא
 לא בטלוה היינו םמום דהתם אסרי הא סנח החת הםפול'
 מי יקחנה כשיהיה לנו פנאי נפנה ינקחנה יכגנכות לסטים
 אמו י אותו שגנבה לא גנבה אלא שחושק כה או לעובדת
 או למוכרה ביוקר והרי היא בכבוד׳ ומה לנו להדר אחריה אבל
 הכא היה להם לחשוש מסא יכזוה וסדלא מהררי אהרית

 בטאה וסותרת :
ז •שנשברה סאליהכל שבריה אסורים כהנאה עד  >א ל
 שיבטלום גוי לפיכך המוצא שברי עז הרי אילו אסורים
 כהנאה דשמא לא בטלום הגוים ואם היתה של פרקים וגפל
 סמנה פרק או פרקים והדיוט יכול להחזירם צריך לבטל
 כל פרק ופרק ספרקיה דכיון דהדיוט יכול להחזיר הפרק
 שנפל בביטול האבר אינו סו^זל הסותר רכמנתו להחזיר
 אותם ולתקנם כמעשה הדיוט אכל אם אין הדייט יכול
 להחזירה כיון שבטל אבי אחד שנפל סםנה בטל כל השכרי״
 דכיון שאין יכול להחזירה אלא כסעשה אומן כשיכטל אבר
 אחר אמרינן סשוס שאינו יכול להחזירו הוא מבטלו ובודאי
 דעתו כן אכולהו שיהיו בטלים םהאי טעסא שלא יוכל

 לתקנם כמעשה הדיוט ״
 >ב מזיח של עז שנפגם עדיין הוא אסוי עד שינתץ רוכו
 רעריין שם כזבח עליו כל זמן שלא ינתץ רוכו דכתיכ
 בשימו כ־י אבני מזבח גאיני גיר מגופצו׳ לא יקומו אשרית
 ורמנים אימתי אעדר, וחמנים לא יקוסץכשכל אבנימזבת
 יהיו כגיפצו׳ כאבני גיר וריבי ככולו ואם לאו שלא ינופצו
 כולם או רוכס ׳קימון כלומר ואינם בטלים אכל בימיס מ־ד
 שנפגם נפסל ומתר והוא שינתץ או יפגם על ידי גוי אכל
 ניתץ או נפגם מאליה לא הותר בכך ואיזהו בימוס ואיזהו

 םזכח כיסום אבן אחד כזבח אבנים הרבה :
ז נתכטי־יו םשסשיה ואפילו הסשםשין כיד  ע הסבטל ל
 ישראל והלז כיד גוי יב־טל הגוי הלז שבידו נתבטלו
 המשסשין שכיר ישראל שהיטפלין אצלה אבל ביטל סשםשי'

 לא נתבטלה היא
 *ד מצות עשה על כל הסיצא לז או משממיה וכל הנעשה
 כשכילה שיכערנה ויאכרנה סן העולם שנאמר אכד
 תאכדון את כל המקיסות אשר עכרו שם יגום׳ וכיצד מאבדת

 שוחק וזורה לר־ח או סטיל לים 5
 ען וצריך לשיש אחריה דכתיכ אבר תאברין ינימר כלומר
 אבר וחזור ותאבד יותר דהיינו שירוש וצריך לבניתלת
 שם לגנאי דכתיב ואבדתם את שמם מן המקום ההוא כלומר
 שישנה אח שסה בכיניי אחר כדי שישתקע ולא יזכר עוד ולא
 עוד אלא שצריך להיות זה הכינוי כינו של1 גנאי דכתיכ שקץ
 חשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא הא כיצר אם הם חיו קורץ
 לה בית גיייה שהוא לשין גובה תקיא לה אתה כיתכריא
 שהוא לשון חפירה ושפלות פני מלך פני כלכ עין כל עין קוץ

 וכל כיוצא בזה •

 TjQn דן השבעה בשפ עיז ודיני הזכרת עמת
 ובו ה׳ סעיפים: י

 כמישיכד. כטעות דלאי אדעתא דלזמשך וחוזר המקח אבל
 <:ם גת; מעות ומשך הרי זה קניין גמור ואס יחזירנה ויטול
 מיחזי. כב׳יכר עז לגוי ייפיכך צריך' לקיים מקחו ואף על פי
 שהוא מקח טעית לא יחזיינה ואסירה בהנאה ואין להם

 בישול עולמית אלא יוליכם לים המלח !
ז בירושתם כל זמן  ד ג* ינוי שירשו את אביהם גוי ויש ל
 שלא חיקו יכול הגר לומר לגוי טול אתה עז ואני אטול
 מעיתאבל משחלקו ובאת הלז לרשות גר שזכה בה אסור
 אחר כך להחליפה עם אחיו גוי ליטול מעות כנגדה דרמי לז

 הוא נוטל :
ז אף על פי שאינה שלו דסהמא קאמרה  ה גוי סבטל ל
 רחמנא פסלו מאלוק ולקחת לך כלומי כל שפסלו הם
 העובדים אותם מהיות אלוה אפילו אינה שלו ולקחת לך
 ואפילו הוא אינו עובד לאותם לזא־יא לאחרת כגון שהיא
 עוגהלפעור יבול לבטל סרקוליס רבכלל פסילי אלקיהם הוא
 ואפי״לו בעל ביחו שכופה איתו חישראל שיבטלה הוי ביטול
 דר.א מכל *מקום פסלו הוא םאלוק ובלבד שירע כטיבלז
 אכל קטן שאינו יורע בטיב לז וכן שוטה אינ׳יכולים לבטלם
 שאין זה אלקיהם שאינם •ורעים שיורו בו וכל מי שאיני עובד
 עבודה זיר. כגון גר תושב אינו יכול לבטלה שאין זה נקרא
 !טילי אלקיהם שהיי אין זה אלוהו שאיגו מחזיקו לאלוה
 כלל וכן ישמעאלים שאינם עובדים עכורה זרת אינם ימליס

 לבטלה :
 ן כיצר מבטלה נטל מקל ומן האשיר' או אפילו עלה אהד
 שנטל ממנת לצו־מ נתבטלה רודאי אינו מחזיקת עוד
 לאלוה כיון שניטל ממנה לצי־מ ובין האשירה עצמה ובין
 השפאים שנטל ממנה מותרים ואס נטל השפאים לצרכה ר ל
 לייפות' לא נחכטלה והיא אסורה אכל השפאיס מותרים

 דמיזרקזריקלהוולאפלחלהו :
 ז היתר, של צורה וקטע ראש אזנה או ראש חוטמה או
 ראש האצכעה כיוצא כו מקום שנחשב לה לגנאי ולמים
 או שמיעכה בפניה אפילי לא הסיה בטלה שזה מגנה אותם
 שיעבד, שייא בפגית ולא ״סרה או שיקק או השתין כפניה
 או גירה וזיק בה צואה לא כטלה כיון שלא עשה מעשה
 בגופה ויש אומרים דאפילי כטלה כאמירה בעלמא הוי ביטול
 מיהי אם כטלה באונס כאמירת אינה מניטלה עד שיעשה בה

 מעשה בגופה במו שנתבאר ;
 ח מכלה אפילו לצויף ישראל לא בט־יה דמימר אמר
 היטראל יחזור דמיינה ביוקר לצורך ענודה זרה ולש
 אס כ:!כנה שלא בטלה שדעתו עליה לפדות׳ ואין צייד לומר
 אס מכייר, ל*יי־ף גוי או לישראל אהר שאינו צורף שלא בטל
 מן הטעם שכתבנו ולא אסיינן אדרבה איפכא מסתהרא
 ךלצורף יטיאל לא בטלה משום שחושב הגוי אף כשישבינ'
 לא איכפת להכו שאין הישראל יורע מההיא והיאבכהה
 *תה נחה אז ואינה בטלה אבל לצורף גוינימא תא תלה
 דעתו כאותו צורף וחושב הרי הוא יודע מההיא כסיני ואם
 ישבינה ודאי אין בה ממשות ובטלה וכן גבי ישיאל אחר
 לא אמר נן אדרבה היא בטלה יותר מפני שכשמונר לצורף
 ישראל הוא חישב הצורף יתקננה וייפנה ויסכרנה עם כלים
 חדשים לגרם לכך לא כטלה אבל לישראל אחר דליכא
 לסיסי הכי שאין דרכו למכור כלים הרשים ובודאי ישכינה
 לפיכך בטלה דלא אמרינן הבי דסברות רחוקית הן אלו
 ויש סתירין כמכרה לצורף ישראל רוראי מתייאש סדנה
 ויאמר שהצייף יתיכה לעשות ממנה כלי אחת ואץ לך ביטול
 נדו•1 מזה ומשמש* עכורה זרה ייא רלא חמירי כל כך לפיכך אם
 *שכגןאי מכרן תלינן לקולא ולומר וראי בטלן כשמטכנן

 או •כרן י

* ו ס * * H 1' j א> 



 דבושעסרתזהב הלגות עבודה זרח
 ואדרבה שמח ואזיל ומודע שפרע חובו והוזר לו כשמנו ז

 נ עכר ונשא ונתן עמהם מה שנשא ונהן עמהס ביום חנם
 אסרו בהנאה ומה שנשא ונתן עמהס בשלשה ימים

 לפני חגם לא אסרו בהנאה :
 ג כבי כתבנו דשלשה ימים שאמרו הם מלבר יום האיד
 לפיכך אם היה חגם שלאותן הגוים ג׳ או ר' ימים כל
 אותם היסס הס כיום אחד וכל אותן הימים אסורים עסג'

t ימים שלפניהם 
 ד במה דברים אמורים דעדשה ימים שלפני אידיהם
 אסורים בארץ ישראל שארוקין הס מאד בעבודה ז־־ת
 אבל בשאר ארצות אינו אסיר אלא יום הגם בלבד שגרם
 שכח ל איני עיבר*ן$ךם שאין אדוקין בה כ כ לפיכך הקילו
 בהן ולא רצו להו^אדעפני שאין אנו ימלין להעמיד עצמנו
 כלישאוליהן עמרם שכיניהם אנו יושבים ופרנסתינו מדם
ו נ ^ י  ועוד משום יראת האיבה שיהיה להם עלינו מחמת ז

 סיחיקין מהם כל כך : •
י ביום חגו דאזיל ומורח אלא ו ג ל ז ו י  ה אסור לשלוח ס
ז ואינו עובדה יכזגוי ״ ע ה ב ו ו כ ו נ י א ן ע  ל

ל לא יקבלי מטנ, א י ע י  ^ ^ p1Jn״r ל
 שחגר כתהני מ שקברו ממני ואזיל ומידה ואם חושש ׳ איכת
 קבלנו ויזרקנו בפניו לבוראו למקים האבר כלאחר ירשי*
 ירגיש הגוי שמדעתו השליכו ויהיה לו איבת ומכל מקו יעשזז
 זה כפגיו שראה הגוי שאבר ממנו ולא ישמח בקכלהו שהרי

 רואה שלא נהגה בו :
 ן אין נקרא יום איד ליאסי שלשה ימים לפניו ב אריץ
 ישראל ובחיל יום חגם לבדו אלא יום שרואקכהן
 לכל המרינה העובדים אותה עבודה זרהועושיז אותו ככל
ד ר י  שנר, ושנה ומיהו אם הוא יום קבוע אסוי אפילו אינו ע
 האיר שהחזיקו על שם אלוה שלה אלא הוא הדין שאי האיד,'

0 ג נ  שחחזיקו כהן על שם שאר הקדישיס ואפילו יום שמת
0 ה  בו הגרם להעמיד להם סלך ומקיימים ומקלסים לאללי
ו  יום חגם נקרא והרי הוא כשאי חגיהם רבטלהו אזלו ומו'ד

 לעמדה זרה •
 ז וגוי שעושה חג לעצמו כיוס שנולד בו ויום הגלחת זקנו
 זבלזריהז ויום שעלה מ מן הים ויום שיצא ממכית
 האסורין ויום שעשה משתה לבנו וכיוצא כאלו שהוא לכדו או
 הוא וסיעתו אזלי ומידו ומקלסי לעיז על הדברי' הללו שאירעו
 לו אינו אסור אלא אותו האיש בלבד ואין אתרים ^אסרו עסו

t ואותו היום בלבד אפילו בא י 
מ ו  ח ואפילו ביום הקבוע למלם ובא משנה לשנה אין י
 החג אסור אלא לאותן הגרם העובדים כו כיוס לאוחך-
 עז בלבד אבל שאר גוים שאין עובדים לאותה עבודה זרה
 אלא ששמחים עמרם ואוכלים ושותין ומשמרים אותי גם כן
 או ספני מנהג או מפני כבוד המלך שמשו עבדים לו ומשו©
 בכורו הם חוגים עמו ביום אידו אבל הם אינם מודים כן
 הרי אילו מותרים לשאת ולהת עמהם שהרי הם אינם מודימ

 לעז זו :
 ט אסור ליבנס כביה הגוי עובד עבודה זרה ביום הגו וליחן
 לו שלום מפני שהגוי נהנה ושמח בזה והושב שלכבוד
 יום חנו עושה כן ואזיל ומודה ואם מצאו בחוץ סוהר רק ל*
ר אלא יאמר לו בשפה רפה וכמבד  יראה לו פני כבור ביות

 ראש ז
 י מן הדין דיה אסור ליתן שלום לגוי מפני שהשלום ש^ן
 של הבה ולא יטיל שם שמים על הגוי אבל אחזיל מוהד
 לשאול בשלומן מפגי דרכי שלום אבל אמרו דמגי בפעס
 אחה ואסור לכפיל לו שלום לעולם כדי שלא להזכיר עליך
 שס שמיס שתי פעמים לפיכך טוב להקדים לו שלום כדי
 שלא יתחיל הגוי ויצטרך לכפול לו שכשישאל הנוי כשלומ,

צטרך  י

 H אםור להזכיר שם ע*ז בין לצורך בין שלא לצורך דכתיכ
 ושם אלקים אהרים לא תזכירו והנידד או נשבע בשם

 עיז הרי זה לוקה דכתיב לא ישסע על פיך וגו׳ :
 ב ודוקא שס עיז עצמה אסור' אכל החגים שלהם שקורין
 בשםוה בני אדם אין חשש להזכירם ובלבד שלא יקרא
 אותם כלשון השיבות כמו שקורין אוהם הגוים כלשונותם

 בלשון חשיבות :
 ן. ואסור ׳לגרום אפילו לגוי שידור או שישבע כשם עיז
 דכתיב לא ישמע בקמץ תחת השין שהוא מבניין נפעל
 בלומר לא יהא גשמע אפילו מאחרים על פיך בגרמה שלך

 וע*ל כלבוש התכלת סי' קניו :
 ד ושם עז הכתיבה כתורה מותר למכיר כמו כרע כל קים
 גבו העורכים לגד שולחן יכה*ג כיון שהתורה הזמרת

 אנו נמיניכל להזכירה:
 ה ומותר לההלוצץ בשם עיזבגון שיאמר לו שקול ע״ז
 ואנח בשת שלך פי' כתחת שלך מלשין חשיפי שת ׳ וכן
 מותר לומר לגוי אלקיך יהיר, בעזרך או יצלח מעשין• שאין זת

 אלא דרך התלוצנות בעלמא :

T דיני ה;י העיז וכי ״״ב העיפי ם : V & P 

 א כבר כתבנו כלבוש התבלה סימן קניי שמן הדין היה
 לנו ליזהר שלא להשתתף ולהתעסק עם הגוים רשמא
 יתחייב לו הגוי שביעה וישבע בשם אלקיו והרי זה עוכר
 אשים לא ישמע על פיך אלא שאין העולם נזהר בזה ספני
״ל שלשה ימים  שהוא רכר שאי איפשר לעמור בו מם אחז
 לפניו• אידיהם מלבד יום תאיר אסור לשאת ולתת עסהם
 שמא יי/הנה או ירויה הגוי במשאו ומתנו עמו וכיון שהוא
 בל כך סמוך ליום איד שלו אזיל ומורה ומשכת לע ז על זה
 ביום האיד שבא לפניו ו הרי זה הישראל שנשא ונתן עמו
 גרם לייקר שם ע ז ועוכר משום לא ישמע על פיך לפיכך
 r OK שלשה יסים לפני הג איר של עובדי עז אסור בין ליקה
 בין למכור להם דבר המתקיים ספני שהגוי שמח בו כרכר
 המתקיים בין בסגירה בין בקנייה בקנייה הוא שמה על החפץ
 שכירו ובמכירה הוא שמת על המעות שכירו ואזיל ומורה
 לעבודה זרה כיום איד שלו הסמוך זרבר שאינו מתקיים כגון
 ירקות ותבשיל מותר לסכור להם עד יום אידם שאין הגוי
 שמח בו כלבך כיון שלא יתקיים כידו שהילך לאימר ולא
 אזיל ומורה אבל לקנותו מהם ודאי אסור ראזיל ומירח שמכרן
 ולא היפסד בידו וגס המעות הס בירי ׳ וכן אסור לה׳0איל לו
 כליו ולהלוותיסעיתבלא ריבית דאית ליה הנאה וריוחה מזה
 גם לשאול סמנו וללות ממנו בין בריבית בין כלא ייכית אסור
 דחשיכא ליה מילתא שהישראל צ״יך לו ומתהנ׳ ביה ואזיל
 ומורה אבל להלוותו בריבית מיתר ספני שהיא מצער שצריך
 ליתן לו ריבית ואסור לפרוע לו חובו כין בשטי בין בלא שטר
 דמתהני הגר ושמח שנפרע הוכו אף על פי שהיה לו שטר
 עליי וכן אסור ליפרע מהן מלוה בשטר או על המשכון מפני
 ששמח הגוי שנפטר מחובו ואזיל ץמורה אבל מלוה על פה
 מותר ליפרע ממנו אפילו ביום איד שלו מפני שהיא כסציל
 מיה והאירנאשירם תקיפה עלינו אפילו מלוה בשטר מותר
 ליפלע מהם דחשיב כמציל מידם וכן אפיי מלוה בריבית שהגוי
 ניתן לו ריבית לישראל ואפילו יש לי משכין בידו מותר ליפיע
 מהם שמפני שידם הקיפה עלינו כקל הם מעלילים עליני
 ומפקיעי׳ אפילי מלוה כשטר ואפילו משכין כיד הם מפקיעים
 זמוציאין מיריט והוי הכל כמציל מידם מיהו י״א הימ במשכון
 שהלוה עליו כריכיה הם מעלילין להוציאו אכל משמן כלא
 ריבית אין נפרעיז אפיי האידנאשאין סעלילין כל כך להפקיעו



 לבוש עטרת זהב הלמה עז סד
 הוא להתרחק מלילך בו אם יש לו דרך אחרת קצר כמוהו י

 וללסיסןקסיכ :
 ג הולכים לירידים אפילו הם ביום איר של גויס ולוקחים
 מהם בהמה עברים ושפחות ובתים ושדוח וכרמים ספני
 ׳שדברים אילו אין ארם מוכר אותם אלא מפני חסרון כים
 .מילכך מותר לקנותם מהם אפילו ביריד שכיום אירס מפני
 שהם יישוב ללוקח ומיעוט לסוברים וצער הוא להס שצריכים
 לבך ועוד דרילמא לא משבח לקנוהם אלא כיריד והוד! ליה
 לנכי דידיה דבר האבר וגבי דידהו ליכא רווהא דבירידזול
 תרעי טפי שהרבה מוכרים יש שם יותר משאר זמנים לפיכך
 קונה אותה מתם ומעלה אותה בערכאות שלהם מפני שהוא
 כמציל מידם כלוס׳ כותב שטרותיו עליהם ומעלה אותה ש©
 לפני גדוליהם ושופטיהם לחתום ואף אל פי שכבוד יתפאר*
 הוא להם ואיכא למימר ראזיל ומורה מיתר מפני שהוא כמציל
 סידם שסתוך כך יהיו לו ערים ומסייעים להצילו מן העוררין
 מיהוכי שרינן משום דבר האבר היינו דווקא כדברים שתוא
 קונה אותם לעצמו אכל להשתכר בהם לא דהנאת ריוח ודאי
 אסור כסו כשאר סחורות דמאי שנא אילו משאר סחורות
 במה דברים אסורים בלוקח םבעל הכית שאינו נותן מכם
 אבל הלוקח שם מן ההגר אסור מפני שהוא נותן מכס והסכם
 לעבודה זרה והרי מקנה ללז ואף אם יניחו לו הסכם אסור
 דהוי נהנה מעבידה זרה ואם עבי* ולקח הדי זה אסור בהנאה
 כיצד יעשה אס הוא בהמה נושר פרסותיה מהארכובה
 ולמטה שלא תוכל ללכת ותמות מאליה ואם לקה כסות
 וכלים ירקכו לקח מעות וכלי מתכות שלא ירקבו יוליכם לים
 המלח ובכל אינך לא הטריחוהו להוליכם לים המלח כיון
 שיוכל להפסידם במקומם ואם לקח עבד יא מעלין אותי מן
 הכור להצילו ולא מורידן אותו לבור להסיתו בידיה אלא

t מניחין אוחו ואין נהנה ממנו 
 ד ואם המכס ד,וא לכהנים ואוכלין ושותין סמני ואין קונין
 ממנו לא תקרובת עז ולא נוייה מותר ובזמן הזה סתם
 כל הירירין מותרין דסתמן המכס לאו לעבודה זרה הוא
 ובמקום שדרך הגוים לומר בכך וכך אני נותן לך ועוד פשוט
 לאלוקמותר ליקחמסנו ראיפשר לאלוקרקאמר שיתנגד
 לעניי גוים דאשגרת לישנא כן הוא כשרוצין ליתן לענייפ
 אוסרים נותני לאלוק אכראםמפרשבהדיא שאותו פשוט
 הוא מצה לעמדה זרה שלו או שידוע שבא לעכודה זרה או
 שאומרלקרש פלוני אסור לקנות מסט דהא מהנה לע ז *
ז וצריכה מותר לשאת  ה ההולך ליריד שמוכיין שם ל
 ולתת עמו כין כהליכה בין בחזרי דאמרינן שהלך שם
 למכור גליסאאו המרא ואפילו אם חמצאלוטר ע״זזבין

ז ביר גוי מותר אבל ישראל שהילד ו  האמרינןלעיל דמי ל
 לשם בהליכתו מותר לישא וליהן עסו בחזרתו אסור שאנו
ז מכר שם ודמי לז ביד ישראל אסור דאי  אומרים וראי ל
 גלימא זמן או חמרא זמן כאן היה מוכרן מר, לו ללכת לש6

 אםלאכלזכירו :

 ובו ג' ow : קב דזתרחק מדרך עיז ושלא לשחות בפג?ן
ז ארבע אמות כדי &ןלן*  א מצוד, להתרחק מדרך ל

 יחשדוהו וכתיב הרחק מפתת ביתה וגומר :
ז או נתפזרו לו מעות כפניד,  ב ישב לו קוץ כרגלו בפני ל
 לאישות להסיר הקוץ וליטול המעות מפני שנראה
 כמשחחוה לה ואם אינו נראה כמשחחוה לה כגון שמצדד
0 י  עצמו ופונה מן העבודה זרה מותר׳ מעיין המושך 0
מאיח אי לא שתי י  כפני עכורה זרה לא ישחה וישתה אפילו א

 דנראהכמשחחוהלעז ן
 4 פרצופות

 יצטרך להשיב לו שלום ואחר כך יצטרך ועא לחזור ולשאול
 כשלום הגוי גס כן לומר שלום עליך שכן הוא מנהגתעולם

t בדרך ארץ 
 יא גויס הולכים לחגם למי־חוק בהליכה אסור לשאת
 ולתת עמהם משום ראזיל שם ומורה ׳ ובחזרתם
 מותר דמאי דהוההוה והוא שלא יהיו נקשרים וקמצייחבורו׳
 חבורות יחר • אכל אם הם בחזרה קשורים וקבוצות
 חבורות חבורת אף בחזרה אסור לשאת ולתת עמהם ׳ שמתוך
 שהם עדיין קשורים וקבוציםיחד גיבר הדבר שדעתם לחזור
 שם שכן דרכם ובתורתם יורו להם/ וישראל ההולך עמהם
 לחגם כהליכה מותר לשאת ולתת עמו דאף עלפי תדאי לא
 שפיר עביר שהולך עטהם אמרינןרילמאהררביה כדרך
 ולא אזיל ומורה י ובחזרה אסור דכיוןדאביק ביהמיבק
 כלומר כיון שהרגיל עצמו להתחבר בה ודאי דעתו לחזור
 וללכת שם ובחזרתו יורה לה ואס ישראל משומר הוא אסור
 בין בהליכה בין בחזרה דאביק כה יותר מגוי דאזיל ומודה לה
 בהליכתו וגם בחזרתו ובודאי דעתו לחזור ויודה בחזרהו :
 *ב ישאומי־יםשאיןכל הדברים האילו הנאמרים כסי׳
 זה אוסרים אלא בזסניהם שהיו הגוים אדוקים כלז
 והיו יודעים בטיכלז לעובדה אבל גויס שבזמן הזה לאו
ז לפיכך מותר לשאת  עוברי לז הם ואינם יודעים בטיב ל
 ולתת עמהם אפילו כיום חגם ולהלוותםוכל שאר דברים
 מותרים ואפילו מתנין המעות לכהנים מותר שאין עושין
 מן תקרובות ללז או נוי ללז אלא הכהניס עצמם אובלין
 ושוהיןבו״ועוד דאית בזה משום איבה אם נפריש עצמינו
7קד פרנסתינו מהם ס י ה י ; י  מהם מוס חגם ואנו שרויים כ
 שאנו נושאים ונותנים עמהם כלימות השנה ואם היינו
 פורשין מהם ביום אידם היה לגו איבה גדולה מהם עד שלא
 היינו יכולין לעמוד לפיכך אם נכנס לעיר ביום חגם ומצאן
 שמחים שמח עמהם שאינו אלא כמחניף להם שלא יטילו
 עליו איבה ומכל מקום בעל נפש ירחיק עצמו מלשמוח
 עאהן אם יוכל לעשוח שלא יהא לו איבה בדבר וכן אם שולח
 דורון לגוי בזסן הזה ביום ח׳ שאחר ניטל שקורין לו כליא
 נייא יאר דיל שנה חדשה והם יקהו להם לסימן טוב
U כשישלחו לו חרון ביום זהושםהיםכואם איפשדלו 
 לישראל לשלוה הדוהן מכערב קודם שתתחיל החגס והשנ׳
 החדשה יעשה בי יהיה בטל מימנו מכל מקום אם אי איפשר

 לשלוח לו ©כערב ישלח לו בחגא משוס איבא:

 DP"0 דגי ידידם מעבודת ע£ וגו ה׳ סעיפימ
 א עיר שיש בה יריד כיום חגם והגוים מתקבצים שם
 מכמה מקומות והולכים שם לכבד הלז אסור
 לישראל ליכנס בתוכה ומותר לילך חוצה לה שאין עוברים
 לעבודה זרהזו אלא בתוכה ואם היריד חוצה לה מותר

 ליכנס בתוכה :
 ב ההולךסמקוםלמקום לאיעבורבררך המיוחד לעיר
 שיש בה יריד ללז כדי שלא יחשדוהו שהולך לשם של
 ע ז במה דברים אמורים באכסנאי שאינו דר שם וישכו
 משום השד אבל בן עיר הרד שם מותר שאין חושדין אותו
 שהולך לשם של עבודה זרה אלא מפני שדר שם והולך לביתו
 שיירא מותר שכן דרך שיירא לילך בכל מקום שאין רבים
 נחשדים וחצר של לז יש אומרים דדינו כעיר של עכורה
 זרה וכזמן שאין הגוים מהקבצים לשם להרפותם כמו ליריד
 להיות שם מותר ליכנס שם ויש אומרים דבכל עניין אסור
 ליכנ• לאותו החצר אם אין הדרך עובר בו למקום אחר
 אבל כשהדרך עובר כו למקום אחר מותר וכן המנה' פשוט
 לעמר דרך אותו חצר למקום אחר ומכל מקום מידת חסידת



 והגוי יעשה בה אלאכה כשבת לפעמים ישאילו או ישכיףן
 אותה להם ויעשה כה גם כן הגוי מלאכה בשבת זיעכוד
 הישראל בלאו דלא העשה כל מלאכה וגומר ובדסתך דעדיין
 הבהמה היא שלו שלא קנאה הגוי בשאלה ובשכירות אי
 נסי משוס נסיונו פירש דזמנין דזכנה ניהלה במעלי שכת
 סמוך לשקיעת החמה ואמר ליה תא נסייר, ניהלי ושמעת
 לקליה ואזלה מחמהיה וניחא ליה והוד• מחמר אחר בהסתו
 בשבת ומחמר דאורייתא לפיכך גזרו באותן מקומות שלא
 לממרשום בהמה לגוי גזירה בהמה דקה אטו בהםר. גסה
 ובקצת מקומות לא חשו לגזירות אלו ומכרו בהמות לגויה
 וגם חכמיהם זיל שם לא מיחו בידם ולא רצו לגזור להם כי
 היה נייאה בעיניהם גזירות רחוקית לגזור בבהמה דקת
 שאינה מיוחדת למלאכה אטובהסה גסה לפיכך אזיל מקום
 שנהגו למבור להם בהמה דקה סוברין ובמקום שנהגו שלא
 לסכור אין מוכרין אבל בהמה גסה בכל מקום אין סוברין
 להם סוני שהיא מיוחדת למלאכה יותר וגזרו בה ואסרו
 למוכרה אפילו לישראל החשוד לסכור לגרם ועל ירי סרסור
 שרי אפילו גויס דאי משים נקיוני הא לא ידעה לקליח דאזלא
 מחמתיה ואי משום שאלה ושכירות סרפירכיוןדלאו דיריךז
 הוא לא מושיל ולא סוגיר ועוד משוםדלא ליגליסימא
 שהסרסור מקפיד כזה יותר מן הבעל בית משים רווחא רירית
 וכן אם יודע שהגוי קונה אותה לשחיטה מותר ועכשיו נהגו
 היתר בכל והטעם לפי שבימיהם היו דרי& הרבה יהודיס
 ביחד והיויכולין לעמוד בגזירה זו שהיו יכולים לסכור זה
 לזה אבל האידנאשסעט יהודים דרים במקום אחד ואי לא
 אזכני לגוי איכא פסידא הוה ליה גזירה שאין רוב הצבור
לין לעמוד כה וכבר הוסכם ספי חכמים זיל שאין גוזרי© ו  יב
 גזירה על הציבור שאין רוכ הציבור יכולין לעסוד כה ול^
עיא אם יש לישראל בהמה שסותר למוכרה אפי,1י ב 0 

 לכתחילה לקנותה על מנת למוכרה או להשכיר׳ לגוי ולהרח
 בה נהגו היתר משוס דאיכא פסידה דרווחא פרנסחו וסחייון.

 אם לא יתירו לו ״
 ה איןםוכריןלגויסולאלישראלהחשוד למכורלהם

 לישראל ליסטים דבר שיש בו נזק לרבים כגון
 דובים ואריות ולא שום כלי זיין ולא סדן שקורין שטאמ
 בלשי? •אשמי? ועושין אותו להנוש כו החייבים ולא ככליפ
 וקולרין ושלשלאות של ברזל ואפילו עשת של ברזל שראוי
 ,לעשות מסגי כלי זיין אין מוכרין להם ולא משחיזים להמ
 כלי זיין ולא בונים להם מקום שדנים כו כני אדם וכל אלו
 אסורים משום שלא יסייעו לדבר עבירה שיבא להזיק כהנו
 לישראל וללסשוס ישראל אסור למכור אפילו אין דרכו
 להרוג כהן סיס כיון שלי הדין הוא עומד על נפשו שלן!

 יוכלו לעמוד כנגדו ומלסטם הבריות אסור ;
 ל והאירנא שאנודרין ביניהם ודרכן לכרות עמנו בר^
 •וכדין להן כל כלי זיין לעברי המלך וגייסותיו •פכי
 שעושין עמהם מלחמה עם שונאי המדינה להצילה ונמצא

 הם םגיגים גם כן עלינו שאנו שרויין כינעזם :
 ז כתיב בתורה לא תחנם ופירשו חכמים זיל שהוא לאון
 הנייר. כלומר לא החן להם חנייה בקרקע וסתם תניית
 ישראל הוא כארץ ישראל לפיכך אמרו שאין סוברין להן
 בארץ ישראל בלדבר האחובר לקרקע כגון אילן וקסת
 דה ל חנייה אכל אמרו שסותר למוכרו להם על תנאי שיקוץ

 וקוצץ מיד :
 ח וכיון רקייאא לן שאילן וקמה אסורין כ^ץ ישראל
p *  למכור כל שכן דבתים ושרות אאורים למכור להם 3
 ישראל דהות ליהחגייה גמורה בקרקע אבל להשכיר לה©
 התירו כבתים ולא בשדות דנכתים ליכאבאבירתסאלןן
^  חראיסורא משום חנייה ואם היינו אוסרים להשכיר ל

 חו»

י שדרכות  1 פרצופוח המקלחות מים בכרכים אף על פ
 לעשות לנוי לא ינוח פיו על פיה וישתה מפני שנראה
׳ ויש אומרים רכל שאינו אאור אלא מפני ז  כמנשק לל
 מראית העין כגון בדינים הללו אם יש סכנה בדבר כגון אם
 לא ישתה ימות התירו לשתות ואין כזה משום יהרגואל
 יעמר כיון שאין איסורן אלא משום מראית העין שרים או
 כהנים שיש להם שתי וערב בבגדיהם או שנושאים צלפ
 בפניהם כדרך ההנסונים אסור להשתחוות להם או להסיר
 המבע לפניהם רק כדרך שאינו נראה כמו שאמרנו גבי
 נתפזרו לו םעוה כולי או יקים לפניהם קודם בואם וכן יסיר
 המבע וישהחוה קודם מאם ויש םקילין כדבר ונותנים
 טעם לדבריהם היאיל וידוע שגם הגוים אינן מסירים
 הכובע או סשתחוים לצלם רק להשר וטוב להחמיר לעשות

 כסברא ראשונה:

 קבא דברים העדיפם לעיז אסלר לישראל
 למוכרם וכן יד סעיפים :

 א דברים שהם מיוחדים למין מסיני לז שבאותו * מקום
 אסור למוכרם לעובדי אותה עיז שבאותה מקום משום
ז ואם ח מוזהרים על ל י עור לא תתן מכשול דאף כני נ נ פ  ל
 קונה הרכה ביחד שניכר הדבר שהוא. קונה אותם לסחורה
 •ותר ובן אם אומר שצריך אותם לדברים אחרים והישראל
 יודע שבדבריו כן הוא מותר לסכור להם אפילו אינו קונה
 הרכה ביחד דלא גזרו בזה משום מראית העין שאין הכל
 ימלין לעסוד בה שצריכים לישא וליתן עםהם וגם בקונה
 היכר. ביחד אין לאמור משוס דילםאאיזלוזבן לאחריני
 לצורך עז דאלפני עור לא תתן מכשול מפקדינן אלפני דלפני
 לא מפקרינן ודברים שאינם מיוחדים לעבודה זיה מוכרים
 אותם להם סתם ואם פירש הגו• שהוא קונה אותו לעמרה
 ורה אסור למוכרו לו אלא אסבן פסלן מלהקייבן לעז
 •רכר שפסלו ופגמו ודאי לאיקריבהו לעבודה זרה היו
 *עורכים דברים המיוחדים עם דבייס שאינם סיוחדים כגון
 לבונהזכהבכלל לבונהשהורה מוכר להם הכל בסתם ואין
ן שמא ילקט הזכה לבדה לעבודה זדה וכן כל כיוצא י ש ע ו  ח

אי אין מוכרין להם ודווקא לכהן ד  בזה אכל למנה זכהלכדה ו
י ו  או לגוי שחזקתו שיקטירנה לעבודה זרה אכל לכתם נ
 ערי שקונה אותה לחריח ולא להקטירה לע״ז י אסור לסביות
 •ים לגלחים כמיודע או מרגיש שרוצה לעשות מהסמים

 להטביל ן
 3 אס הגוי מחזיר אחר דברים המיוחדים וסערים לכלול

 דברים אחרים עמילםכרישלא יבינו שקונה אותה
 לצורך עבודה זרה ולא ירצו למוכרם לו אסור למוכרם לו ;
 ג אסור למכרו שעוה לגוי ביום חגו או ביום שלפניה מפני
 שדרכן לעשות גירות לעז ביום חגם אכל בשאר ימים
 שדי ועיין לעיל סימן קליט ׳יש אומרים רהא דאסור למכור
 להם דברים ה׳אייכים לעבודתם היינו דיקא אין לאחרים
 למכור ביוצא בו או שלא יוכלו לקנות כמקום אחר שאז זה
 הוא המסייע עובר אלפני עוד וגומר אבל אם ימלין לקנות
 במקום אחר מותר למכור להם כל רבד שאין בזה משום
 לוני עור לא תתן מכשול כיון שהוא בעצמו יכול להכשיל
 את עצמו וליטלו במקום אחר אין זה המוכר לו מכשילו
 גבלו• ומותר ונהגו הרבה להקל בדבר זה אבלבל בעל נפש

 יש לו להתמיד לעשות כדעת הראשון ז
 ד בקצת •קימות נהגו שלא למכור בהמה דקה לגזים
 וטעאם היא משום דישראל מצווין על שביתה
 הבחאותשלהם בשבת דכתיב לא העשה כל מלאכה וגומר
 &4חהוגד*חך זגואר והיו vovvx שאם ימכרו בהמתה לגד



 הלכות עבודה זרה **י כה
 ללא אחן להם חן לחודיה אתא לימא קרא לא תחונם מלא
 בקריאהו דהוה משמע לשין חנינה והוא מן מאי לא החנם
 חסר אלא קרי כיה לא החינם כלומר לא ההן להם מהכת
 חנם ואי למהנה חנם לחודיה אם כן לימא קרא לא החינם
 כייר בין החיית והגיןאלא קרי כיה לא תחנם כפתח החת
 התייו שהוא לשין חניית קרקע ומרלא קרינן לא תחנם בפתח
 שמע מינה כולהו דיש אם רמקרא ויש אם למסורת היכא
 דכל אחד עניין בפני עצמו ולא סתרי אהדדי בנון הכא :

 קב• שלא יאכל הישראל עם הונף אף על 5*
 שאוכל משלו ובו ב'סעיפים ן

 א גוי העושה משתה לחופה כנו או בתו אסור לישראל
 לאכול בה אפילו אוכל משלו ושמש שלו עומד עדיו
 ומשמשו והאוכל או שוהה שם מעלה עליו הכתוב כאלו
 אכל מזבחי מתים שגאמר וקיא לך ואכלת מזבחו ומדכתיכ
 וקרא לך ולא כתיב סתם ואכילת מזבחו שמע מינה דהכי
 קאמר קרא כשיקרא לך ואתה האכל שם אפילו אתה אוכל
 משלך על ירי קריאתו אותך שם מעלה אני עליך כאילו אכלת
 מזבהו שהיא זבתי מתים וסתם קריאה משמע כשיקרא אותה
 לסעודה משהה של שמהה כגון חתמה כנו ובתו אבל שאר
 סעודות של דרכי שלום סותר ובסעודת משתה של שמחה
 מאימתי אסור קידם ההיפר. משיחחיל לחכין צרכי הסעודה
 וכן לאחר ימי המשתה כל שלשים יוםהכלמוא לצורף
 הסעודה ואסור במה דברים אמורים בסתם אבל אם אמר
 הגוי בפירוש שמזםינו בשביל החופה אפילו עד שנים עשר
 חדש אסור ולאחר שנים עשר חדש מוהר אפילו אימר בשכיל
 החופה שאין כאן עוד שוס שמחה בזה דמון דרש רש ואדם
 חשוב אפילו אחר שנים עשר חדש אסור שהנוי סשמחכו
 ואזיל ומודה לעז שהישראל ככרו והוא שהגוי מכירו ומכבדו

 ביותר כמכיל חשיביהו :
 כ ודווקא כשהולך לבית הגוי על ידי הקריאה ואיכל שם
 אסור אבל אם גוי שעושר. חופה שולה לישראל לביתו
 עופות חיים או דגים או אפילו בשר שחיט כריכו מותר לאוכלו

 בביתו שאין כאן וקרא לך וגומר דהא שלח לביתו :

 ק52 חני ״הוד ישראל וישראלית עם הגו״ם
 ובו ד״ סעיפים :

 א אין מעמידין בהמות בפעדקאו' של גוים מפני שחשודין
 על הרביעה והיא אחת משבע מצות בני נח שנאסרו בה
 ויש כאן משוס לפני עור לא תתן מכשול ואסור אפילו זכרים
 אצל זכרים דגם בזבריישייך רביעה ואפילו נקבות אצל נקבות
 4'כ אסורים מפני שהמים םצויין אצל נשי חמריהן ומצא זו
 הבהמה וירביענה הילבך אסור אפילו נקמה אצל נקבות ואין
 צריך לומד נקבוה אצל זכרים או זכרים אצל נקבויולא אסרינן
 דווקא נקגויאצל נקבות אסורים משום שהגזים מצוייןאצל
 נשי חבידיהם ואם יבא אחד לזנות עם הגויה ולא ימצ$ה או
 לא ההרצה לו תקיף יצרו עליו ומרביע אה הבהמה אבל
 נקמה אצל זכרים לא קחקיף כל כך ומוהר לא אסרינןהכי
 אלא הכל אסור י דחשידו אכולה וכן אין מופרין בחמת
 לרועה שלהן שמא ירביענה במה דברים אמורים בזמן
 ובמקום שהם חשוויט על הרביעה אכל במקומות הליין
 וכזמן הזה אינם חשודים ואדרבה הם מכים ועונשין עליה

 לפיכך הכל מוהר :
א  ב אין •וסדין להם תינוק ללמדו ספר או אומנות של
 ימשמגו למינות ולא יתייחד ישראל עם גוי מפגי

 שתעורין על שפיכות דמים •
 4 אם

 י*״1 לבועז עטר^חזב
 דיה לן טעמא לאסור אלא משוס גזירה דמכירא ומשום
 דך נזירה לבדד. לא רצו לאסור רלא שכיחא כולי האי אבל
 בשדות דאית במכירתן תרתי לאיסורא חדא שניהן להם
 הנייה ועובר על לא תחנם ועוד דמפקיעהךשדה ממעשר
 שהגוי לאיתן ממנו מעשר וגוזל את השבט והעניים גזרו
 שמרוה אטו מכירה ובסוריא שהיא ארם סמוכה לארץ
 ישראל ורוד כיבשה ביהירות בלא ששים ריבוא וחברה
 לקדושת א^»־אל שלא על פי הדיבור אין קדושתה כסה
 קדושת ארץ ישראל לא החסירו כל כך אלא אסרו מותר
 למכור להם שם בתיםדלאודלא תחנם לא נאסר אלא
 על עיקר ארץ ישראל ולא על סוריאולא רצו לגזור אטו
 ממרה דארץ ישראל אבל שדות דאיכאבארץ ישראל תרתי
 לאיסורא גזרו בםוריא לסכור אטו ארץ ישראל אבל להשכיר
 לא אסרו דהוהליה גזירה לגזירה אכל בחוצה שהוא רחוקה
p ישראל לא גזרו כלום והתירו הכל כין להשכי׳בין לסמי « o 

 בין שדות בין בתים ן
 O סיהו אף בהוצת לאp אסרו הכסים זיל שלא ימכור ולא
-ישכיר בתים לשלשה גרם ביתד בשכונת היהודים כדי
 קלא יעשו אמרה וקנוניא ביחד להזיק את היהודים ועוכר
 הישראל םשוס לפני עוד וגוסר אכל לאחד או לשנים לא אסרו
 למכור או להשכיר בל םה שירצה אפי הרבה ולא חיישי' שסא

 ימכור תא או ישכיר עור לשנים אהרים דאלפני מקפרינן
 ואלפני דלפני לא סקפדינץ :

 • בכל מקום שאסרו סוהר להשכיר לא התירו אלא לאוצר
 או לשאר השמיש חוץ סלדיר' אכל לדירה אסור להשכיר
 50ני שהגוי מכנים בו עבודה זרה ועוכר הישיאל משים לא
 הביא הועבר. אל מתיך אבל במקום שאמרו לממד מותר
 למכור אפילו לדירה שכיון שקנאו הנד ואין לישראל זוכות בו
 אף על פי שמכנים מהגוי עבודה זרה ליתלןבה ולא דמי
 לשוכר שאף על פי שהוא ברשות הנוי כיון רעיקר הכית ל
ל אית כיה משוס לא תביא תועכהונומר מכל מקום א ר ש י  ל
 עיקרהי?זו דלא תביא לא נאמר אלא לישראל עצמו אכל
 כשיגדוכ הישראל שהגוי מכיא כגון במשכיר אינו אסור אלא
ו אלא בזמניהם שהיו רגיליז להביא  מדרבנן ורבנן לא אסר
 עבודה זרה לבתיהם בקבע תמיד אכל בזמן שאין הגרם
 גכניסיןעז לבתיהם אלא באקראי בעלמא ולא בקבע לא
 אסרו לפיכך נהגו להשכיר האירנא אפילו לבית דירה שגם
 הגויל עכשיו אין נוהגין להביא עכורה זרה לבתיהם כקכע
 דשראלהשוכר בית מן הגוי יש לו לחחמיר שלא להגיח עז

J של גוי בביתו 
 «א עור דרשו חכמים זיל בלשון לא תחנם שהוא לשון
 חנם כלומד לא תתן להם מתנת חנם לפיכך אמרו
 שלא ליחן לגוי מחנה חנם במה דברים אמורים כשאינו
 מבייו אבל אם מכירו או שכינו מוהר שאינו אלא כמוכרו
 לו שכיון שמכירין זה את זה גם הגוי יחזור ויתןלו מתנה

 בזו פעם אחרת כנגדה או יחזיק לו טובה בעדה ויהנהו
 ממקום אחר ?

 ע וכן סותר לפרנס ענייהם ולבקר הוליהם ולבקר מתיה*
ם ״ י ל  ולהספידם ולנחם אביליהם משום ררט ש

 «ג וכן אין מוחין ביר עני גויי מליטול לקט שכחהופאה משום
J דרכי שלום 

 V* עוד דרשו מלשון לא תחנם שהוא מלשון חן בלומד לא
 תתןלהםחן לפיכך אמרו שלא לספר בשבחו אפילו
 לומד כמה נאה גוי זה כצורתו קל וחומר שיאפר בשבת
 מעשיו או שיחבב דכד מדבריו אבל אם טמין בשכחו להורות

 להקדוש ברוך הוא שברא כריה נאה כזו מותר *
 וימה שדרשו ־שלשה דרשות מפסוק לאתחנםדנימא שמא
 לאכא ללמרינו אלא חד טיגייהו כבר תרצו בגמרא ראי



•y לבוש עסרת זהב 1זימ^>מדהזתז v 
 ואפור ללמד אומנות לגר שמלמדו להחיות עצ8ו והייוחימ

 בן לעבודה זרה:

 קצןץ אם מותר להתרפאות מעבודה זרה ונו
 ג׳ סעיפים :

 א כל מכה ובל הולי שיש בהן סכניוהם שמחלליז עליה©
 את השבת אין סירפאין מןהגוים שאינם מומחינן
 לרבים מגני שחשורין על שפיכות רמים וודאי ירדגנו ולא
 יחוש שיאמרו עליו שהוא הרגו ואינו בקי כיפואות שי• לן
 טענה לומר מסוכן היה למות ולא משוס חסרון בקיאותי
 ואפילו הוא ספק חי ספק מת איןמתרפאין ממנו שוודאי
 ימיתנו כיון שיוכל לישסט בטענה זו אכל אם וודאי ימות
 אלא שרוצין לפקחולחיי שעהמתרפאין ממנודלשמאיקרכ
 סיתתו לאהיישינן ואס אסר סם פלוני יפה לו וסם פלוני רע
 לו יכול לסמוך עליו שירא שמא ישאל גם לאחרים וחיישינן
 שמא ימצא שקרן מיהו לא יקחנו ממנו במעות דכרי למכור
 מקחולא חייישינן לשמא ימצא שקרן וחולי שאין בו סכנה אף
 על פי שצריך אומנות מתרפאין מהן שלא יחוש לרפאוחו כיון
 שלא יובל להסיתו שאם ימיתנו יאממ בידים המיתו ולא יהיה

 לו טענה על מיתתו וכולי האי לא עבד במה דברים אסירי©.
 כשאינו מומחה לרבים אכל אם הוא מומהה לרבים מתיפאין
 ממנו בכל דבר רלא מרע לנפשיה וכשאינו מומחה לרכיינמי
 לא אארן דאסור אלא כחנם אבל בשכר הכל מותר דחיישינן
 לפמירא ראגריה וכן נהגו להקל וכל הסקיזים קל שה*
 •«ימחים לעניין הקזה דידן ומותרין להקיז מם״ * יכל מק
 שאמרנו' היינו כשכאהגוי לרפואתו בססי© אבל •אם ב*

ע ו ר ב  לרפואות בלחש מותר מהכל שאין סכנה בלחש כהה ד
 אמורים כסתם שאינו יודע אם מזכיר שם עבודה זרה אי7

 אם יורע שמזכיר שם עבודה זרה אסור אפילו אם' י5̂ד

 הו

 לא אמרן אלא בסתם גוי שאינו מין אבלםיז'אנללומה©

 A אם נזי־מן לו גוי בדרך אם הוא חגור סייף טופלו לימינו
 ואםהיהלגוי מקל בידו טופלו לשמאלו מפני שדרך
 הסייף להוגרו בשמאל ונמצא שנטפל הישראל את הגוי
 ליסינו הסייף סמוכה ליד ימין שלישראל ואס ירצה הגוי
 להורגו ישלח הישראל יד ימינו בסייף שהוא סמיך לה ויאחז
 בה שלא יהרגנו אבל המקל דרך להביאו מרו ימין לפיכך
 !טופלו הישראל לגוי לשמאלו בדי שתהא יד ימין הגוי שחאקל
 בה סמוכה לישראל שאם ירצה הגוי לתכותו במקל יחזיק
 הישראלבמקל שהוא אסוך לו ואי טופלו לימינו הר המקל
 רחוק מידו של ישראל ולא היה יכול להחזיק כו מיד כשירצה
 הגוי להכותו > היו עולים בעלייה או •יורדים בירידה לא
 •יהא הישראל למטה והגוי למעלה אלא יראה לעולם שיהא
 הישראל למעלה כגון כירידה יהא ישראל אחייון ובעלייה
 יהא ראשון ובלבד שיהא טופלו לימינו גם כן שלא יהא הגוי
 ממש אחוריו רכבי האי גוונא יוכל יותר ליזהר ממנו שלא
 יכנו • ולא ישהה לפניו לעולם שלא יריץ את גולגלתו
 .ואם ישאל לו הגוי להיכן אתה הולך ירחיב לו הדרך שאה
 .צריך לילך פראת יאמר שתי פרסאות איי הולך שמא יםתין

 .הגוי סלהמתו עד פרסה שניית ותוא יפרוש ממנו קודם
 לכז •

 ך אשה ישראלית לא תתייחד עם נדם אפילו הם רבים
 ונשותיהם עםהס אף על גכ רבכ הג גבי ישראל שרי
 אפילו באיש אח' ואשתו עמו ספני שאשתו םשמייתו כראיתא
 .בלבוש הבוץ וארגמן סימן ב ב גמ גויס, אסור אפילו ה« רכים
 .משום דפריצי כעריות ואינם כושים אפילו מנשותיהם אכל
 עם הגויה סותרת ישראלית להתייחד דאין לאאור «שו«
 שפיכת דמים דמרחםין עליה כיון שאינה כת מלחמה וסשו«
 #הגויס מצויין אצל נשי חכיריהן גכ אין לאסור כמו בבהמת

 דאשה בת רעת היא וכשתראי שיכא הגוי תצא מיד •י
* ה ת לישראלית לבל שודאיימותשלאיאמרומזהעזנר.רפא;בלזאמרו י , ר כ נ ת ד ל »  דיני ם
J ואל יעמר כמו שיתבאר סייקניזוהאדבסתםלחעמותרגעי m  מ ם 7

 •לחשנמי אסור שודאי מזכיר שם עבורה זרה וכן אסיר ללמוד
 •מטנו לחש ומיהו להתייפאות ממנו עיי םםאפילו מין ויכן

 כשאר גוי רעלסא לכל דבר ן
 ב וגוי מתם שאינו׳מין שבא לרפאות את ישראל ואיל קת
 ממיס אילו או מאילן זה שהוא של ע״ז אסור להתרפאומ
 •ממנו מפני שתולה רפואתו כע-ז ודוקא שאמר לו שאין^ו
 רפואה אלא כמים אילו ואילן זר׳שהןשלעיז שאזנראת
 כאילו הישראל נותן ממשות כע ז וממשיך אבתרה אכל א©
 אמר לו קח סמים אילו או מאילן זה ולא הזכיר לו שם ע״ז אף
 על פי שאין אותן מים ואותו אילן מצרין אלא של העיז מותר
ד אבתרה ״ 0 י א מ ל ע'ז ל ם ש ׳  כיון שלא תלה הרפוא במה שי
 ויש אוסרין גם מה ואפילו אמר לו סהם הבא לי עלים מאילן
̂ו  *הביא לו עלים מעצי אשירה אסור אפילו אם ימות משל דל
! ל  ידבק כך מאומה מן החרם כתיב ואף על גכ דליתי׳ לאו ד
 •ממש ובשאר א יאורין לא אמרינן יהרג ואל יעבור 9'ל לאו%ן
 הנוגעין בלז אךעל פי שאינו משוםעז*טש >לכהז*

 >הרגץלא יעבור :
ד א ב ת י ש ו »  { ודוקא בענייני עיז ק״ל יהרג ואליעניי כ
 טעמא סימן קניזבע ה אבל בשאדאיהורין א«י'איסורי
ד •יינאיזז ייתי י  הנאה מתרפאין בהן במקו• סכנה אפילי י
א ןלא שימות בהן ושלא באקוםסכנז- נ מ ח m ר m •בה 
 בדיך הנאחז א«ר ושלא נדרך הנאתו כגון אניח חלכ*ל
ן ג  שור חנאקל על גבי •כהו שאין דרך הנאתו אלא כאכילה ו
 בשאראיסורין אותר דק ל כל האיאורין שאארח תורה ל«!
 *אדה אלא כררךרגאת! דככולהו לשון אכילה כתיככהי״פ

 דהיינו

 א נכרית לא תיילד לישראלית בינה לבינה ואפילו היא
 מומחית *פני שתשודר, על שפיכות דמים וחי ישנן שמא
 המות הולד׳ זליכאלמימר כיזן שהיא מומחית לא סדעא
 לגפשיה כדאמריין גבי רופא גוי דשאני הכא שיכולה לומר
 .כך נולד ולא היה חי מעולם ולא מרעא נפשה כזה אפילו
 אחרות עומדות על גבה אסור שאינן יטל׳ז להרגיש אם
 תמיתני שהיא יכולה להמיתו בהושטת ירה לפנים ואין
 רואות וכןלא תינוק נכרית לבן ישראל ואפילו אחרים עומרי'
 על גבה שבקל תוכל להמיתו כעת ההנקה בריא שאסורה
 בכית המיילדת או בכית המינקת גויה אבל בכיתי של ישראל
 מותר ליילד ביין להניק אם אחרים עומדים על גבה או יוציאם
 ונכנסים שם דמרתתא ולא תעשה והוא שלא תניחני עמה
 לכדה כלילה להניק אפיי בבית ישראל דבלילה־לא מירתתא
-3 ישיאלית לא תעיק בן גויה אפילו בשכר מפני שמגדלת

 בןלע״ז זליעאלמיחש משום איבא דאי הפנויה היא
 ..אסרה כעינא לאינסובי ואין ררךלישא מינקת דמאיאא עליו
̂דה לאקא מזרהימנא כאפי גכראי  ואי אשת איש היאאנ
 ־ואשה שיש לה הלב הרבה ומצערת אותה מותרת להניק כן
 1זיה דלאצולי נפ׳אא מצערא קעכדא ושרי י ולא תייליד
 ישראלית את הגויה שמילדת בן לגבורה זרה ויכולה לישמט
 זלנמר אינני בקיאה בכך אלא אם בן היא ידועה למיילדת שאז
 ־מותר משום איכא מיהו דווקא בשכר אכל לא בחנם ודווקא
 .בחול אבל לא כשבת אפילו כשכר שיכולה לומר לא מחלל
 >םכת כעבודך ואף על גב דחזו דמיילרן נשי דירן בשבת ליכא
 ,איכה כזה דימלה למימי* דירן דמנטרי שבתא מחללין עלייתן

 ריךמ דלא סנטרי שכתא לא מחללינן עלייכו •



• 10־ ^ r ^ T n t r n t s p T t d 7 r \ ג . ח עז קכזו־ת ז  לבו
 יאל יהרג רוחי בהם אסרה רחמנא ולא שימות בהן מיהו אגו
 ירצה להחמיר על עצמו וליהרג רשאי ולא אסרי עסחןןייה
 בנפשו הוא כיון שכוונתו לשם שמים שהגוי ממין להעבייו
 על הדת ו3וא מוסר עצמו לשמים הרי הוא ככלל חסידי
 ישראל ומתקרשי שסו ית' וכל שכן אם הוא ארס גדול חסיד
 וירא שמים ורואה שהדור ערוץ ככך שרשאי לקרש את השפ
 ולפעור עצמו אפילו על מצוד. קלה כדי שיראו העם ליראה
 אתהשסולאהבהובבללבבם וככל נפשם ואם אינו רוצה
 להחסיר על עצמו ליהדג(יוכל להצי' עצמו כממון חייב לחת
 כל אשר לו ולא יעכור רוחי בהם אמרה חורה כלומר שאינו
 חייב למסור חיותו כשכיל המצור. אכל ,ממוני חייב למסור
 בל אשר לו ולא יעבור אפילו מציה קלה שכתורה אם יכול
 להציל עצמו בממון מיהו במקום שאמרו זיל בל מקום שיש
ןפ5 באותו עוץ לא הטילו עליו  בידולמחו' ואינו מוחה הוא גו

 למחות אלא בשיכול למהות ולא יבא לו מסגי היזק םמון מזה י
 אכל יש חשש היזק והוצאות ממין מתוךההמחאה אין צריך
 למהות יאין צריך להוציא מסוגו על זה וטעמא דמסחכר הוא
 שאם הוא יהן בל אשר לו כרי שימחה ביד אחרים היום או
 למחר יחזרו לסודם ומת תועיל הסחאתווהאדא^רינן ככל
 שארהעכירות שיעכור ואל יהרג היינו כצנעה וכמו שאמרנו
 דליכא קידוש השם ככך אבל בפרהסיא דאיכא קידוש השם
 אםיהרג יהרג ולא יעבור אפיי בסצוהקלה כגון שהגוי ירצה
 למפו לשנות ערקאת רססאנא להעכירו עלהדתבבך יקדש
 השם. ויהרג ואל יעבורדכתיב לא תחללו את שם קדשי וגוי
 ונקדשתי כתוך כני ישראל ואין פיהםיא כפחות מעשית בגי
 ישראל דילפינן תוך תוך לג ש כתיב הבא ונקדשתי כתוך כני
 ישראל וכתיב התם גכי מרגלים הבדלו מתוך הערה
 הזאת מה להלן גכי מרגלים היו עשרה דיהושע וכלב לא היו
 עמהן בכלל והיו כולן כני ישי״אל אףכאןונקרשתי בהוך
 בני ישראל רוקא כשיש עשרה וכולן בני ישראל אכל אם יש
 פחות מיי בגי ישראל אפיי יש שם הרבה גויס ותשעה יהודים
 אינו צריך ליהרג בשביל קידוש השם אלא יעבור ואל יהרג
 אס ירצה וכל היבא דאמרינן יהרג ואל יעמר בד׳א שהגוי
ן אלא להנאתו  ממיז להעבירו על דת אבל אם אין הגוי *מי
 כגון שיאמר לו בשל לי קדרת בשבתדלהנאת אכילתו הוא
 עושה וביוצא בזה מותר אפילו בפרהסיא ואפילו להחמיר
 על עצמו אינו רשאי דבחובל בנפשו הוא שאין קידוש השם
 בזה אם יהרג ואס הוא שעה השמד על ישראל לברם רחמנא
 לי*לז אפיי לשטת ערקאתא דמסאנ' שאינו אלא מנהג יהדות
 בעלמא ואפילו נראה רלהנאתו עושה יהרג ואל יעבוד רכיין
 יאי^ו פעם שעת גזירה השמד הוא כים ודאי כל מה שעישין
 אין כיינתס אלא להעבירה על דת וכרי שלא ירגילו הגוים
 חיו להאריך הלבבות ולהפר ההורה ולבטלה יהרג ואל יעבור
 ובל זה דוקא אס רוצים להעמרו על מצות לא תעשה שאס
 יעבור עליו יעש׳ מעשה עבירה בידם ויעמד על התורה אכל
 אם גזרו שמד שלא לקיים מצית עשה אין צריך לקייסה
 ישיהרג טפיון שבקיום גזרת השמד אינו עיבר על ההיית
 בידים אלא בשב ואל תעשת יכוללישב בטל לקיים גזירתם
ו  ושלא לעשות המצור, ועור שהרי הם יעילים לבטלה מ0;
 בעל כרחו כגון שיניחוהו במשמר שלא יוכל לעשזת עום
 מצור. או שיקחו סמנו צציתוהפילין ויתבטל המצות מאליה
 הילבך תיבטל ואל יהרג מיהו גם בזת אם ירצח להחמיר
 לקיימה אף על פי שיורע שיהרגוהו הרשות בידו ואינו
 נקרא חובל בנפשו בי וראי גם זח חסידות ויראת שמיס
 וקידוש השם תא וכל זה בשאר עבירות אבל בליז וגע ושיר
 אפילו בצנעא ואפילו שלא בשעה השמד ואפילו אין הגוי
 ממין אלא להנאתו ידרג ואל יעבור וכולהי ילפיק סקראי ע״ז
 לכתיב ואהבת אתיי'*לקיך וגומר פירש שלא חסימו יבלו

 בכל

 דהיינו דרך הנאתן ורבנן היא שאסרום בהנאה אפילו שלא
ך הנאתן ובמקום צערה אף עלפי שאין בו סכנה לא  בדי
 גזרו חיץ מכלאי הכרם וכשרבהלב שאיםודין אפילו סן
 התורה שלא כדרך הנאתן שבשמים אילו לא כתיב לשון
 אכילה דגכיכלאי כרסכתיכפןתקדשזכל הנאות כמשמע
 וגמ בשר בחלב ג' פעסיס לא תבשל כתיב וחד סינייהו אסור
 לאיסור הנאה לפיכך אין מתיפאין מחן אפילו שלא בדרך
 הנאתן אלא במקום סכנה משום וחיבה© ושלא בסקום
 שכנהאסורין אפי׳ שלא כדרך הנאתן ובל איסורי הנאה
 דרבנן מהרפאין בהן אפילו חולת שאין מ סכנה ואפילו יין
 נסך כזמן הזה מחרפאין בי וע״ל סימן קכ/ ׳ ומותר לעשות
 «מנו מרחץ אלפ שהוא נמי דרךהנאחובכך שרגילין לעשוי
 ממנו מרחץ לפעמים אפיי הכי בחולה לא גזרו אעיפ שאח צו
 סכנה ובל שכן שמותר לזלף p נסך כזמן הזח על Jכי אש
 דריחא לאו מילתא היא זזה אפיי לבריא מותר ורוקא בכי האי
 *וונא התירו לחולה שאין בו סכנה אבל לאכול או לשתות
 האיסור אלפ שהוא מדרבנן לא התירוהו כיון שאה בו סכנת
p אר שאר דבר איסור לאוכלו לרפואה מותר ף « ו י  אגל לש
 אלפ שאין בוסבנה ואלפ שהוא.איסור דאורייתא דמון
 שנשיף אזלא ליה איסוריה דנעשהבפירשה בעלמא הוץ
ז שאלפ שנשרף אפרו אסור בהנאימשוםלא יבדק  מבעצי ל
 מומר וכל חולה שםאכילין אותו האיסורצריבין שתהא
 הרפואה ידועה או על פי מומחה דמספיקא לא מתירין ליה
 *בילמ איםורא ואיןמאבילין שום דבר איסור לחולה אם
 יבולין לעשות הרפואה בהיתר כמו באיסור ואלפ שצריך
 לשדלקצת קורס שימצא ההיתר מון שאין סכנה בשהייה:

 קבו אםמותרלהסתפרשנףעוגדלזומגיסע*'
 א וכיק שחשודין על שפיכות דמים איןמםתפרין מן הגוי
 שסא יחתמו לפיכך ברשות הרבים שהכל עוכרים
 ושמם שם סוהר דמרתת מן העוברים ושבים וכן אם הוא
 םםתכל במראה סותר אפי• בכית הגוי ס3כי שהגוי חישב
 כיון שהיעראל הזה הרגיל עצסו לראות במראה אדם חשוב

 הוא וירא לעשות לו רעה :
 ב ולא התירו לראות כמראה אלא כמסתפר מן הגוי וכמו
 שאמרנו וה ה ביוצא בו להציל עצמו מהיזק או צעי כגון
 שמספר את עצמו שזה לא יוכל לעשותו בהיקינו אס לא יראה
 במראה או שחושש בעיניו ורואה במראת משוםרפואהאכל
 בלאו הכי אסור לראות במראה משום לא ילבש גבר שמלות
 אשד. ׳>י'א הא דאסור לראות במראה היינו תקא במקוס
 שאין דק• לראות •מראה אלא הנשים שאז יש בו משום לא
 ילבש גבר וגומר אבל ב מקום שגם דרך האנשים לראות בו
 מותר ואפילו במקום שנהגו להחמיר אם עושה לרפואה
 בגון להאיר עיניו אף על פי שאינו חושש בעיניו אלא
 שסאירין ביותר או שעושה להסיר• הקסמים מפניו או נוצות

 סראשו שרי וכן נהגו ולל סימן קפ כ :
 ג וישיאלהמספד את הגרביון שהגיע סמוך לבלוריתו
 בג אצבעות שמט את ידיו וכן הקרחת שעושים הגלתי'
 אסור לעשות להם שעושיןכן לשם עכורה זרת ואסור

 לישראל לעשותו :

 לבז על איזו עמדות יהדגואל •עבור וכל
 ג סעיפים י

 א נמניוגסיו רזילשעלבל עבירות שבתורה חוץ מלו
י עריית ושפיכות רמים אם אומרים לו שיעבור ו ל י ג ו ^ 
 עליהם או יהרגאס הוא בצנעה אס ירצה יטל לעכור עליהם



 לבוש עטרת זהב הלבות קבורה זרה
 / על בת ישראל לאו בגלל עריות הוא דאי פנויה ובזטת גזירת
 בית דין של שם תא ואי דרך חיעיתמלא התחתן נם גפק»
 דםשאר עבירות הוא ולא מבלל גע אא״כ היא אשת איש הי*
 בכלל ג*ע בסו כישראל וכן ישראל הבא על הגיה בכלל ג״ע
 הוא דהא מחייבי מיתות היא דהא הקנאים פיגעים כו ומחייבי
 כריתות נמיקחשיכ ליה קרא דכתיב יכרת ה׳ לאיש אשו•
 יעשנה וגוי ׳ גויס שאמרו לישראלים הנו לנו אחד טב©
 ונהרגהו ואם לא תתנו נהרוג כולכם יהרנוכולס ולא יתנו שו©
 אחד מהם דלאו כל כסינייהו לברור איזה מהם שירצו אכל א©
 ייחדו הגוים אחר מהם ואמרו תנו לנו את זה וגחרגנו או נהרוג״
 אתכם׳ייא יהנוהו ולא יהרגו כולם וראייה משבע בן בכרי
 שמםרוהו מי העיר להציל מלם ואפילואיגם אלא ג' וייחד!
 הגויםאחד מהם מוטב שיהרג אחד ולא יהרגו רבים או אפילו
 שנים ואולי אפילו אינם אלא שנים ואמרו לאחד מסור לי
 חכירךאואהדגךאםחואגיבוי־ ממנו יכול למוסרו ולא דעי
 לאוסרים לו הרוג הכירך או אהרגך דאסיינן יהרג ואל יעבור•
ת ו צ  דהתס הוא צריך לעשות םעשה הרציחה ולעבור על מ
 קונו שאסר לא תרצח ואםיינן םאי חזית דדמך םימק טפי כני
 זכדפרישי'לעיל אבל הכא אינו עושה מעשה הרציחה אל^
ע  הססידהלידו וייא אפיל* בכי האי נונא ואפיירבי׳אינס דשאי
 למוסמ ואף על פי שייחדוהו לומר תנו לגו את זה יהרגו ואל
 ימסרוהו ומעשה דשבע בן ככרי שאני רשבע בן בכדי היי3
 מיההמדינא הוה דמורד במלכות בית תד הוה ולפי זה חת
 א© היה זה שתבעו חייב מיתה לםלמת מוסרין אותו להם אלז*
 שאין מגרין להן לעשות p שאינו •מידת חסידות וכן הדין
 בנשים שאסרו להם נרם חנו לנוסחת סכם ונעםאנת יטמאז
 בולם ולא ימסרו אחת מישראל ואם ייחדוה הוי יינא כדלעיי!

n,למר גדאית ליה ולמר כדאית ליה ׳ כל מקום שאמרנו 
 ןאל יעמר ועכר ולא נהרג אי\ג שחלל את השם יעבר
' *״ז עו י ג  לאו דלאתחלל* וגוי ועל עשה רוהקדשהי >

^ ״  איתו לא כמלקות ולא־ כשום עינש אחר דאנים יחשב ו
 י י ה * ע ע  מהכל ראונס רחמנא פטריח דכתיכ ולנערה לא ת
 ברא שלא חיהימל לסלט נפשו אבל אס היה יכיל למל2

 נפשו ולברוח מתחת יד המלך הרשע ואינו עושה 'הרי ז
 נקרא עובד עיז במזיד ונטרד מן העולם הבא ויורד למדרגה
 התחתונה שבגיהנם : י
~ י כ  ב אסור לארם לומרשהוא גוי כדי שלא •יהרגוהו ש
 שאוסר שהוא גוי הרי סודה לדתם ומפר כעיקר אכל
ת ע ש  אם כדי שלא יכירוהו •שהוא יהודי משנה •מלבושו ב
י נ  הסכנה מותר כיון שאינו אומר בפירוש שהוא מי היא א־
מ נ י א  עושה שום הודאה באלקיתיאלאשחס מטעים נפשס ו
 שבירים אותו זאפילו־כלאים מותר ללבוש כרי להציל עצ^ו .
 ׳זאעיפי שאסור לומר שתוא*רמבל מקו' יוכל לזמר להם ל^י•
יהו^ י ז ־ ז א ו ה י ש * י א א י ה > ש נ י כ  :דסשתסעלתריאפיישהגוים י
 גוונהולדבדאחרואינהורמטעינפשייהו וכן כל כיוצא כ..־*
* ^ ע  שיוכל להטעותם שהם יסברו שהוא גוי מוהר דאינהו א
 יאנפשייהו וכן כדרך זו בעריות מי שלבו העלה ט־נא וחושל-
 באשת איש אם הובל אשתו לבא אליו להטעיתי כאו^ן
ו  שיסבור שבא ע^הערוה שרי וכל זה דוקא כמקים שיש ב

 סכנה אכל שלא במקום סכנה כגון שילבש כגיי גויס
-שלא יכירוהו שהוא יהודי ויעבור המכא או •כדומה לה אעוף!

 לעשותו שמציל ממנו בע״ז וזה לא רתירה התורה : •0
 X במקומות שהגוים נוהגים קלון בבתי עזז שלהם שכל פ*
ל ואין ממיתי• צ י ה נ ה י ב מ י י  שיגרח לשם אפילי י־וא ח
 אותו •מותר לישראל לכרוח לשם,להציל עצ3׳ו שאי*
מ ה ת P ש י ע 0 ה מ ש כ י ה ש ד י ט  זה נחנח מעיז מחמה ש
 בטעותם ושקרותם אינה רוצים להמיתו משום כבידה והו^
זו* ד יא עו מ ט  אינו עושה בלוםהנדאה בהמיהוםשעי*־ח

 אסור ־

 ככל לבבך ובכל נ&שך ובכל מאדך ומקשינן אם נאמר
 בכל נפשך למה נאמר בכל סאדך ואם נאמר בכל מארך
 למת נאמר ככל נפשך לכתוכהמםחגר טפי וליתי האירף
 בקיו אלא אשמיעינן אם יש לך אדם שגיפו המב עליו
 מממונו לכך נאמר בבל נפשך ואם יש לך אדם שממונו חביב
 עליו מגופו לכך נאמר בכל מאדך כלומר ההא אהבתו חביבה
 עליך יותר מכל החביב לך הרי ע״ז* ע וש*ר רכתיב מ כאשר
 יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה וממה למדנו
 מרוצח כלומר מה למדנו מרוצח כאן לפטור את האונס
 רק אמר לך קרא אין לנערה תטא משפט מות מ כאשר יקום
 איש וגוי רמשמע מ היכי דהתם אונס פטור ה נ היא' פטורה
 ומה נלמוד מהתם ביון רכהיב בפירוש אין לנערה חטא
 משפט מות איכ כי באשר יקום למה לי מעתה הרי זה בא
 ,ללמד ונמצא אף לסר כלומר תרווייהו הוקשו להדדי מקיש
 ייוצחלנעייה המאורסה מה נערה המאורסה ניחן להצילה
 בנפשו דכתנב ואין מושיע לה מכללהא יש מושיע בכל רה
 שיוכל להושיע לה יושיע לה אף יוצח>יתן להצילו
 בנפשוומקישנעיההמאורצהלרוצח מה רוצח •יהרגואל
 יעבור שאם אומדים לו הוי רוצח והרוג את הנפש ואם
 לא הריני הורגך יהרג ואל יעמר אף נערה המאורסה תיהרג
 ־ואלהעמרהריגעמרוצחנלמדדנערההמאורסה ככלל גע
 הוא זבת רוצחניפיה סנלן סברא היא רמי י׳מר דרסא דידך
 הוסק טפי רילםא רסא דההוא גברא סומק טפי פי' סברא הוא
 שאם אומרים לוהרוג את הנפש ואם לא הריני הורגך אומריי
 תיהרג ואל העמד רמי •יודע שיהא דמא דידך חביב ונראה
 ליוצרך־יותר מדם הכירך דהא דאמי־ה רהמנא לעביר על
 המצות משום וחי בהם היינו משום דיקרה בעיניו נשםה של
א איבוד נשמת כ י  ישראל והכא גבי רוצח כיח דסזף סזף א
 ישראל למה יהא מותרלעכור מי יודע שנפשו חביבה ליוצרו
ג ואל תעבור שאם ר ח י ו מ ם ל י ר מ ו ך א כ ן ל ר י 3 ז ע ן 5 נ ע ר ח ו  י

 אתה;תהרוג את הכירך איפא תרתי לריעו״א איבוד נשמה
 הכירך שהיא יקיה בעיני הש״י כשלך וגם אתה •הדחה מצות
 קינך שאסר לא תרצח אבל אם תיהרג אתה ליכא אלא חרא
א לא יעבור על מצות קונו בזה ו > ד ד ו ת 0 ש  דיעיתא-א־בוד נ
א לא יעשה לך כלום לפיכך חיהרג אתה ולא תעבור ו ה  ש
 סצות בוראיך דעל זה לא נאמר וחייבהם ולא שימות בהמ
 ובאילו הגי אין לחלק ביןשעת השמד לשלא בשעת השמד
 ובין פגמעהלפרהסיא ובין להנאת עצסן לשלא להנאת עצמן
 דאילו הגלאו משום חילול־השס אםוריאלא ימשום חומר

 עצמן הילכך בכל עניין אסירי י וכל זה דוקאכשאוםרי'
 לו לעשות פעשה כנגד התורה יהרג ואל יעבור אכל אם אין
 אומייס לו לעשות־מעשה כגון שאונסין את האשה לבא עליה
 שהיא אינה עושה מעשה דקרקע עולם היא אינה חייכת לתת
 עצמה להורגה אלא היא תהא מושכבת והבועל יעשה מעשה
 וכן באיש שהוא כברמקושהועומר ורוצי׳לתקוע אותו בערוה
 איגוחייב ליהרגוכן אם אוסרים לו הנח להשליך עצמך על
 התינוק ויתמעך התינוק דחרגאינו צריך ליהי־ג שהוא אינו
 עושי. כאם אבל לעשית מעשה בגין שאומרים לאשת הביא
 עמה עליך תיהרג ואל תעבור האיש שאינו מקושת
 אומרים לו הגח לתקוע אותך בערוה יהרג ואל יעבור דלא
 בצי למיסר לא עמדנאמעשה שאץ קישוי אלא לרעת ומת
 שהיא מהקשה הוי מעשה וכל איסורייהנוגעי' בעץ וג ע ושיר
 אעפ״י שאין בהן מיתה אלא לאוין בעלמא בולם בכלל חגיהם
 וצריך ליהרג-ולא לעכור בהם הוץ מלאו ולפני עור לא התן
 •עכשול ראףעלנב שהוא נוגע כהן ס מ הויכולל כל העכירות
 ואין אוסרים בו יהרנ ואל יעבור אלא כמו שאר עבירות הוא
 ךעמרזאליהרג אפילו כרכר הנוגע באילו הגי*עבירות דמגו
 ךוחי בהן קאי עליובשאר עכירי'קאי נסי עליובהפך •גוי הגא



 חלכימ ריבית סד
 וחי אחיך עמך וגוי אין $צווין להחיותו דאחיך כתיב שמעינן
 מיניה שסותר להלוות •לגוי בריבית אבל חכמים אסי־והו
 גזירה שמא ילמד ממעשיו כלומר שבתוך שילוהו ויהיה ריו
 משא ומתן עסו תסיר ילמד ©מעשיו מיהו כת ה שאין לחושו
 לזה לא אסרוהו וגם בשאר כל אדם לא אסרו אלא ריבית
 דאורייתא .אכל ריבית דרבנן שרו וגם כריבית דא1רייהא
 לא אסרו אלא ביותר מכרי חייו וגס זה דוקא בימיהם שהיו
 רוב יהודים דרים יחד והיו נושאי} וגיתנין זה עם זה והיו
 ןכולין ליזהר ממשא ומתן עם הגרם אכל האירגא שאי
 איפשר לגו להשתכר בשום משא ומתן אס לא שנשא ונתן
 .עמהם אסכן לא שייך בריבית שמא ילמד ממעשיו מפי
 .מבשאר משא ומתן ל&יבך נהגו כל ארם הימר לחדוות
 .בריבית לגוים אפילו אינו תלמיד הבט ובכל מיני ריבית ו^ין
 להקשות גס בימיהם מיש שגזרו׳על הלואות הריבית ל4וי
 משוס שסא ילמד ממעשיו יותרסבשאר משא ומתן שהרי לא
'  מצינו בשום מקום שגזרו על שום משא וסתן עם הגרם מ^ו
 שמא ילמד ממעשיו רק גבי הלואהלהם בריבית דנילדאין
 זה קושיא ובימיהם שהיו הרבה ישראלים דרים יחד יהיו
 ומלים לישא וליתן זה עם זה לא חשו הזיל לגזור שלא ישאו
 ויתנו עם גיים משום שמא ילמד בו׳ דלמה ישא ויהןהמיד
 עםגוים ולא עם ישראל חכירו ואדרבה כל ישראל בהזקת
 כשרים הם אצלם ולא יעברו על סמך הדרש שדרשו זיל
 מפסוק וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך שדרשו
 בו מניין כשאתה מוכר מכור לישראל הכירך תל וכי תמכרו
 .מסבר לעמיתך מכור ו«ניין שאם באת לקנות קנה מישראל
 חבירך תל או קנה מיד עפיחך לפיכך לא הוצרכו •לגזור על
 שאר משא \0ה\ וגם לא אסרוהו מריש דפסוק ובי תמכרו
 •ממכר וגומר שאינו אלא אסמכתא דעיקר קיא לאו להכי
 •הוא דאתא כדפרשי׳ שם ועוד גם •האסמכתא לא נאסרה אלא
 להקדים הישראל לגוי ולא לאסור ד משא והמתן עסהם אבל
 מןטאוסתן דהלואה ריביה דאיפכא הוא שהוא נאסר לגב•
 ישראל הכירו.ועור שהוא משא ומתן שלבו של אדם נמשך
 .אחריו מפני שהוא משא ומתן שאין בו סורח זרמה בנקל היא
 חששו ז*ל שכל מי שיהיה לו מעות הרבה יעמיד כל משאו
 ומתנו על הריבית להלוות לגוים ויהיה עסקו עמהם ולא יהיה
 א שום עסק עם ישראל הבירו לפיכך גזרו עליו שלא ילמד
 •ממעשיו וזה דוקא בימיהם שהיו יבוליןרוכ .הציבור לעמוד
 בואכלכזסן הזה שאיןיכולין לעמוד וכדאבדן לאגזרובו

 בנ״לטעמא :
 משומד מותר להלווהו ברכיה כיו; שאין אנו םצווין• 2
 להחיותו ואסור ללות הימנו בריבית דאף על פי שחטא
-ישראל הוא ועוכר משום כספך לא התן בנשך כשהוא מלוח
 לישראל.כריכיה והנוהגו לו עובר משוס ולא השיך ונס משו׳
 לפני עור לא תתן מכשול ואין להקשות אם כן גם כשישראל
 מלוה לו בריבית איה ביה משום רבני עור וגוי רהא מכשילו
 למשומד שיעמר עללאהש־ך שאין זוקישיאדבל תעיד
 גבי ישראל לוה לא נאמר אלא במקום שהוא גס כן גורם
 לסלוד, שלו שיעבור על לא תקח אתו נשך אבל גבי משומד
 :אין מלוה שלו עובר על בל תקח דהא מותר ללות לו כראמרן
 ואם כ-ן גס הוא אינו עובר משוס בל השיך ואין כאן למלות

כ משוםילפני עור וגו׳ מיוצ יש,מחמירין גם להלוותו וטוב 4 , 
 להחמיר אם איפשרלישמט ממנו ;

 J המהיים יש להם דין משומרים כלה שהם מהחלה
 מעצמם חזרו לסודם חזרו גם בניהם להיות כסותם דהוו
 כסו גזי שנתגייר וחזר לסורו אבל הקראים הם קצת אטסיס
 היו מתהלה שטעו בקבלתם לפץכז אי? להם P *עומדים
ת ו  ואסיר להלוותם בריבית ואין צריך לומר עאסור לל
 מהם בריבית וכן .הינוק שנשכה בין הגוים כיגקיחו

ו נ י  «כ א 1 12 ד

 •5־־ לבועז למדת זוז
 אסור כיו?. ששעת השמד הוא הם יאמרו מפני ׳שמודה כה
 ומקיים גזירתן יניתוהו והר כעיבר על דת שעושה רצונם על

5 f סימן ק 

 rQp עובד V ז אסוד להןגילם בהמות ובו ב׳

 & הגוים עובדי עז שאין כינינו וביניהם מלחמה אין
 מסבבין להם המיתה שהרי רתורה אמרה בהם והיו
 לך למס ועבדוך ולא צות להמיתם אבל אם נסו למוא כגון
 שמאין אחד מהם שנעל לים אינו מעלהו שהרי אסרי תורה
 לא תעמוד על רםריעך אבל על דם גוי מותר לעמוד שלא
 להצילו ואסרו חכמים אפילו בשכר לפיכך אסור לרפאותן
 ,*פילו בשכר אםלאהיבא ראיכא משום איבה שאינו ימל
 להישמםמםנו שאז אפילו בחנם מותר משים איבה ומותר
 לגסות רפואה בגר אם תועיל כדי להתחכם ברפואות וכן
 הדין כישראלים הרועים בהמה דקה שלהן בארץ ישראל
 בזמן שהיו רוב שרות של ישראל דסתמן רשעים היושרועין

 הבהמות כשדות אחרותוגוזלין אותן וכן בל ביוצא בהן ־ ׳
 א בישראל בעל עכירות והעומד ברשעי תמיר ושונה
 בה בגון ברועי בהמה רקה שאמרנו שפקרו בגזל והוייכים
 \זמיר באיולתם החמירו עליהם חכמים זיל ברי שיחנו לכ
 לשוב אבל ישראל כעל עכירות שאיני עימד כישעו תפיד
 .אלא עושה עמדות להנאת עצמו כגון אוכ*1 נבילות לתיאבון
 *מוצא בהם דהיינו כשאין לר& היתירה אוכלים איסנרא
 להנאת׳ וכשיש לפניהם היתירה ואיםיראלא שבקי התירה
 *אכלי איסודא הרי זה מצוה להצילו ואסור לעמוד על ד«1
 באחד מישראל הכשרים ועל העבירה -שהוא מוחזק כה
 •שעושר• להנאתו וכעל הגמול השלם ישלים לו גמולו ועונשו

 .בבא עתו ז
 ג אבל המינים והם כומרי עז בין גויס בין ישראלים או
 ישראלים העושים עכירות להכעיס והיינו שיש לפגיה©
 היתירא ואיסורא ושכקי היתירא ואכלי איםורא אפילו אכול
 ,בכילה או לבש שעטנז להכעיס הרי זה כס ין והמוסרים סטרן
 *שראל לגדם והאפיקורוהים והם ישראלים הכופרים כתורה
 .ובנבואה כל אילו מצוה להורגם לבער הרע מן העולם ואם
 יש בידוכח להרגם בסייף הורג אותם ואם לאו יבא עליהם
 בעלילות עד־שיכככ הריגתו כיצד ראה אחד מהם שנפל לבאר
 ץי?ן סולם בבאר יקדים ייטול הסולם כרי שלא יעלה ויש בידו
 להיש*׳ ולומר הריני טרור להוריד את כני מן הגג ואחזירנו
 לך וכיוצא בדברים אילו ער שכין כך ימה שם משומדים
 ,בזפן הזה שממירים עצמם ומטםאיז בין הגו>ם לעבוד עיז
 במותם הרי הם במו משוטר להכעיס ומורירין אותן ולא מעלין
 ומ מ אם בא לשוב אין מחמירין עליו ״שקשה ל> לפרוש 0ן
 .הגוים וחיישינן שלא יהזור לסורוועיל בלבוש עיר שושן

 ,סימן תפח :

<r הלב1ת ריבית 
 קנט שמותר להלוות לגו*.ולמלמד בחבית

 זבו;׳סעיפי ם:
 א דבר תורה מותר להלוות לגר כריבית וטעמא לא
 מדכתיכ לנכרי השיך ילפינן לה .דאיכ לנכרי השוך
 מבעי ליה דאז הוה משמעו תשגך אותו כלומר תקח ממנו
 ריבית אכל מדכתיכ תשיך לשון מפעיל הוא ומשמעו תגרום
 לו שישיךאותך כלומר יכול אתהליתן ל1 ריבית ולא שתקת
ת א>לא כיון שנתנה התורה. ר,?ןעם ג?י ריבית י ב י י י ג מ ן  י



 ^ לביש עטרת דה2 הלכות ריבית *4
 לו והרי זה ריבית / מאיחר' היד כגון לאחר שהחזיר לומעיתיו
 שלח לו דורו? מועט ופירש כשביל מעותיך שהיו כטלית
 אצלי או ©תנה מרובה אפילו לא פירש זהו ריכית םאיחי־ת
 ואסור אכל במתנה מועטת ובעת' שלא פירש סוהר מיהו
 גם פפירש אם עכר וקבל מכנו לא נקרא אלא אבק רימת
 ואינו יוצא בדיינין הואיל ולא קצץ כשעת הלואה כמו

 שיתבאר בדיני אבק ריבית כלה :
 f צריך המלוה ליזהר שלא ליהנות םהלוד, שום דבר כל
 זמן שמעותיו בידו אפילו כדבר שהיה עושה לו אף אפ
 לא הלוהו וה׳מ שהמלוהנהנה מהלוה בלא דעתו שכיון
 שנהנה ממנו כלא רשותו נראה שסומך עליו שבשכי׳ מעותיו־
 שיש לו בידו יסבול לו אבל אס נהנה ממנו מרשותו מותו•
 בדבר שהיה עושה לו אף אם לא הלוהו וכלבד שלא יהא דכרי
 של פרהסיא כגון לתר בחצירו חנם ולהשהםש בעבדיו שזת
 הוא אסור בבל עגיין כדלקמן ׳ ואפילו ללמוד הלוה ע©
כ  הםלוה הורה בחנם או עם בנו של המליה שמנהננו שהא
מ  משלם שכר ללמוד עם בנו לא ילםוד הלוה עסו בחנם אס ל

 היה רגיל בזה ללמוד עמו בחנם קודם שתלוהו:
 ח ואסור לאדם ללות בריבית אפילו מבניו וסכניבית,
 אע פ שאינו סקפיד עליהם ומראי נוהמ להם כמתנת

 גסורה אפיה אסור ;די שלא להרגילם כדבר :
 D אף על גכ דנשך האמור בתורה בפירוש לא נאמר אל:!
 בכסף ואוכל דכתיכ את בספךלאהתןלו בנקך
 ובםרבית לא תתן אכלך ומטר דסשסע שסםונו סתרבה בכך

 דכתיכ סרכח הונו כנשך וגומר. מכל מקום רבתה התזרו/
 וכתבה נשך כל דבר אשר ישךילרכית כל סיני נשך שאסירי ן
ר f לפיכך לא יא0>• כ * ד י כ י כ 1 י י פ א א ל *^ א 5 * י 1 ס כ ד כ ב א ל ל  ו

 לחברו עשה עסי מלאכה עכשיו על םנת שגם אנכי אעען
ך  עסך סלאכה אחרת שהיא כבדה סזו שאתה עושה עסי &

י ז י
 גם כן נשך ותרבית שנושך אותו אחר כך כשיעשה ״

י י לפיעלימ כ ש ה כ י כ י ׳ ר י ד י י ר ה צ י , י ר ד ם ז ג ה י ד ב כ ה ה כ א 1 י  מ

מ  והרי נשך ותרבית נותןלו בשכר שהמתין לו םלפירעו ש י
 עמדתו עד שיעשה הוא עמו גם כן מלאכה הכבדה אוזמ
 כך ואפילו כאותה מלאכה עצמה שייך בה ריבית כשיעע^
 זה עמו היום והוא יעשנה עמו אותה מלאכה בזמן אחד
 שחומן יותר קשה עליו לעשות מהיום כגון שיאםר לחביח,
 נכש עמו נגדיר ואני מנכש עמך ברביעה שימי רכיען!
'  קשים למלאכה שבשדות אבל באותה סלאכה ובזמז

 שוה לזה כגון שיאמר לו.נכש עמי היום ואני אנכש
 למחר מותר:

 י ומהאי טעםאיש אוסרים גם כן שמוחרלאדם לועך*
O J לחבית הלויני מאה זהובים לחדש ימים ואחר כך 

 אנכי אלוה אותך מאה זהובים לחדש אחד ויש אומרים
 אסיר זלא דמי לנכש עמדי היו׳ ואנכש עטך לסחר הואיל ועי!
 הלו את ממון כאה לו הרי נוטל מסט שכר אגר נטר בד.די28
 בשביל מעותיו שהיו במלות אצלו ובזה«ש בו להחמיר יותך-
 הואיל והתורה אסרה ךרך הלואה כפירןש ועו' נ ל שנם כזן-
ך 0  יש מ עניין כמו עשה עמי מלאכה קלה ואני אעשה ע
 מלאכה כבידה שלפעמים שחרש אהד יותר טיב המשא ו^^ן
יות^  ׳מבחדשאהד כגקשבזה החדש ישנן שיירות מצו
ו ע ג יהיי כ י י כ ז י י י י ר ז י ג ש י ת ש ו 0 י ק 0  סחורה מצוייר. כטז כ

 מבית גמור רש להחסיר ועיין לקמן סימן קע״ז .
 «א ואפילו ריבית דברים אסור דבתיב כל דכראשרישו׳-
^ ל  משמע אפילו דיבור ישוך לפיכך אם לא היה רגיל ה
 להקדים שלום למלוה לא יקדים לו שלום כשביל הלואתו \
 ע וכן המלוה לא יאמר ללוד, הודיעני אס יכאאי,^
 פלוני מסקום פלוני כלומד לכעיגא פלוני 00קר0
 פלוני וצריעני הדבר ספני שצריך אני לו בי זה ריבית שחועז^

 המלוה

 דינו כקראים ואסור להלוות לו כריבית דכיון שםנודל הוא
 בכך הוי במו אנוס יכן משומדת שילדה כן מן הנכרי וקיל
 שהכן הוי כמוהו דיל כתינוק שנשכח למן הגויי ואסור להלוו׳

 לו בריבית ואציל שאמור ללוות ממנו כריבית .*

 קס גודל איסור הריבית ובו כ/ סעיפים ?
 א ריבית הואיל ואהא לירן נימא ביה מילתא מאד מאד
 צריך אדם ליזהר כאיסור ריבית שבמת לאוין נאמרו
 בז ואפילו הלוה הנותנו עיבר כלאו דלאחיך לא השיך מרלא
 כתיב לא תשוך משמע דללוה צותח התור'שלא יגרום שאחיו
 ישיך אותו כלומ' לא ילוד, ממנו לתת לו ריבית מה שלא מצינו
 כן בכל שאר דיני סמונו׳שאם אדם רוצה ליזוק כנכסיו ולתתם
 לחבירו אין מוחים בית וכאן אסרה לו לתת לחכירו משלו

 דרך ריבית :•
 ב ועונשו מרובה מאד מפגי שהוא בביפר מציאת
 מצרים ובאלקי ישראל שאין לו חלק לעת ונכסיו
ה אקיאי ולא עור אלא אפילו ^ ז  מתמ־טטים כסו שהסמיבו כ
 הערב והעדים וכל הסתעסקין לסייע לדבר עוברים כלאו
 דלא השימון עליו נשך שכן הוא משמעות לא חשיםון לשון
 דכים ומשום לפני עור לא התן מכשול ואין חילוק כין עשיר

 לעני בעניין ריבית דהא הלאוין סתמא נאמרו :
 JI התולה מעותיו לומר שהם של גוי ומלוה אוהם לישראל
 כריכיה ואין הלוה יודע מזה דינו מסור לחוקר לבבות
 ליפרעממני שמפגי זה כתבה התורולגמ רימת אני ה
 אלקיכס אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים וגוי ודקדקו חזיל
 מה עניין יציאת הצרים גכי ריכית לומר לך אוסר השי אני
 הוא שהבחנתי כמצרים כין טפה של בבור לםפה שאינה של
 בכור אני הוא שעתי' ליפרע מסי שתולה מעותיו בגוי\מלוה

 אותם לישראל בריבית ז
 ל ועיקר איסור.הריביה שהפקידה עליו התורה אינו.אלא
 כתבואה שכן סשסעכספך לא התן בנשך הלוואה
 משמע שבן אסר שלמה מרבה הונו בנשך וגומר ודווקא
 כשקוצץ עמו כשעת ההלואה מדכתיב לא תתן משמע אשעת
 נתינת הכסף קפיד רחמנא אבל משום חומרות איסור הריבית
 אמרו חזיל -שאפילו אם בשעת הפרעון נותן לו יותר מסה
 שתלוה לו ולא התנה עמו מעולם ואיני אימי־ לו שנהנו לו
 י בשביל ריבית אסור דמחזי כריבית ורחמנא לבא כעי ורוקא
ר חלה דרך הלואר, כדכתיבנא אבל אם  שכאו לידו המעות מ
 דרך מקח וםמכי באו לידו ואחר בך הוסיף לו כחזרה המעות

 לא אסרוהו רהיל כחוזר וקינה ממנו :
 ח אפילו אם אמי לו לוה למלוח כשעת נתינת הריבית
 אניסוחלו אותו לך ומתנו לו במתנה גמור׳ אסור לקבלו
 ממנו שכל ריבית שבעולם מחילה היא אבל התור לא מחלה
 ואסרה מחילה זו לפיכך אין המחילה מועלת כלום ואסור
 לקבלו ממנו ואפילו מתנה על מנת להחזיר אסור לקבלה
 ממנו כריבית ואפי׳ בריבית שלדבריהם מיהו אם קבלו ממנו
 ואפילו תמת דאורייתא דהוי דינא שיוצא בדיינים וצריך
 להחזירו לו •מועלת לו מחילה לפוטרו אחר כך שקבלו כמו

:  כבל*גזל שימל למחול לו אהרשגזלו שזהו השבתו ־
 ( ולא ריבית בשעת האאה כל זמן שהסעות בידי לכד
 אסרו אלא אפילו ריבית מיקדמת וריבית מאוחרת נמי
 אסרו זהיכי דמי מוקדמת כגון שנתן עיניו ללוות סמנו והיה
 שולח לודותן ופירש ואומר בשביל םעותך שתלויניאני
 משגר לך זהו רימת מוקדמת ודוקא במתנה מועטת אז אינו
 אסור אלא אס כן פירש אבלבםתגה מרובה אפילו לא שלחה
 לו אלא סתמה ולא פירש הוי כאילו פירש ואסור שאין דרך
 לשלוח מתנה מרובה אלא אם כין רוצה ליהנות ממנו שילוה



 דריבית הוא הרי הוא גורם לבטל הלאוין דנשך ודלא תשיך
 והרי באילו אבל החזיר דהאמ״ס נעברה העבירה ואי לא
 ירע השליח מן הריבית בשעה שהביאו אעיג שלא בא מיד
 הליה ליר מלוה מ מ הא עכר המשלח משוס לפני עור וגומר
 באמה אומי־ אני אם היתר, בז דעה התורה במה שלא אסרה
 אלא ריבית הבא מיד לוה ליד מלוה להתיר הריבית באופן זה
 היה כחוכא ואיטלולא בעיני ההמון וטוב היה שלא לאסור
 הריבית כלל מלאוסרו ולהתירו בכהיג שכל אחד מישראל
 יבול לעבור עליו בבל עת ושלא לקיים לאו רריביתכלל
 ולמה לה לכותבו אטו רנתינת הריבית בעלמא לבדו מיד לוח
 ליד מלוה אסרה תורה ושזה הוא האיסור אף על פי שיבא לו
 החסרון כיס מצד אחר ללוה וההנא' למלוה חלילה דהא לא
 אסרה הריבית אלא משום וחי אחיך עמך ואי הותר באופן
 זה איך יתקיים וחי אחיך עמך בל אהד הלוה או הסליה יעשו
 בן לעולם וילוו בריבית וכי קשה למצא שליח ישראל ואף על
 פי שסיימו בה בשם רש י ואסור לפרסם בפני עסי הארץ
 התורה לא צותה להעלימו אם היה זה ההיתי מן התורה
 והתור'בפומבי ניתנה לכל ישיאל לקטנים ולגדולים לחכמי'
 ולעמי הארץ ומה &התירה הקורה ריבית שאינו בא מיד לוה

 ליד מלוה לא זו הדרך ולא זו העיר כי לא התירה דהורה י
 אלא באופן שבאותו ריבית יתקיים גיכ יחי אחיך עמך ועל
 הצררין שכתבנו שחנותנו איז לו מעות להלוותו וכוונתו
 הוא להתחסד עם הלוה שיהיו לו מעות להחיותו ויש כזה
 ג״ח ללוד, שמקיים בו ניב וחי אחיך עמך אכל ככה ג שיאמר
 הם חלילה על כן אני אומי באמת איבדינא דירי ואיישד
 חילי הייתי מצוד. ומהרי׳ למוחקו בכל הספרים כי ראיתי
 קלי הדעת ועסי הארץ במעשיהם שקורין אותו וסתירין אוהו
 לרם לבחחלהוהדיעל ירי הרפוס נתפרסם לכל ועברו גם
 על דברי רשיי לפי רעתם ודיני הריבית בעיניהם כחוכא
 ואיטלולא אוי לרם ולמזלם כי יתמוטטו מנכסיהם ורעה
 תהיה אחריהם הגיל ער כתבתי ׳ והנני כמבאר דבריו של
 הבייז״ל שאמר כי איך יעלה על הדעת שרשיי התיר דבר זה
 עי שליח ישראל שיה בו כמה איסורים משום דברי הרב
 ודברי התלמיד דברי מי שומעים ולאו דלפני עור לא חתן
 מכשול וכסה לאוין שיתבארו בסמוך יעברו עיי שליחות ישר׳
 ולקמן כסי' קסט כתב רבינו בעל הטורים והעיר בשם רשיי
 גם הראש וכל הפוסקים בשמו אפיי נכי שליח גוי דלרעת
 רש י שיש שליחות לגוי לחומרא הרי הוא שלוחו של הישרא'
 ואסור והיתר אין באן לא משום דברי הרב כו׳ ולא משוס
 לפני עיר כילו י ואפיה העידו כעם רשיי שאסיר קיו דהבא
 אסור ואיר יעלה על הדעת שיתיר רשיי אפי׳ עי ישראל שיש
 כה ככה איסורה כמו שנתבאר כסמוך אלא וראי צדקו דברי
 רביני הב״י שלא יצא זה מעולם מפי רש״י ושומ תלמיד טועה
 כתבו והלה עצמו באילן גדול ונחנק רוראי בכגון זה שלוחו
 של ארם כמותו לרעתו ולחובוהו להאשימו בכל עונשים

 הנאמרי גבי ריבית ניל ;
 «ד אסור לומר להכירו אני אלוה אותך מנה עיט שתתן
 זוז להקדש או לפלוגי אפי׳ אותו פלוני הוא גוי ואף
 על פי שאינו חייב לו כלום אסור והוי ריבית קצוצה שכיון
 שבשליחותו הוא מתנו לו הוי כאלו נהנו לסלוד. עצמו ואין
 חילוק בין יאמר המלוה כך כין שאמר לו הלוה מעצמו כך
 הלויני ואני אתן לפלוני עבורך זוז שזה הוי מיד לוה ליד מלוה

 כיון שבעבורו ולהנאהו הוא נותן לזה :
( וכן מטעם זה ייא ג״כ שאסור לומר להכירו תן די דינרי' 0 
 לפלו׳ ואני אלוה לו מנה אז שיאמר כן ללוד. עצמו
 אמור לפלו׳שיתן לך ד׳ דינרי׳ ואני אלוה לך מנה אסוי •שכיון
 שהוא איגוחצה להלוות לו עד שהכירו יתז לו ג כ הד דינריי

 המלוד. מפני שמעותיו כידו שלזה הוא צריך לעשוי לו טיבת
 הנאה זו וביוצא בה אבל הוא אסור על כן מאד צריך ליזהר
 בענין ריבית שייא לכקש שום צר היתר כי הוא דבר המושך
 לאדם ואם היום יפתח לו כחודה של מחט יוסיף מירי יום יום

 עד שיפתח לו כפתחו של אולם :
 *1 כל הפסיקים הנאמרים אצל ריבית אין משמעותא
 אלא •בלא יקבל המלוה הריבית מן הלוה עצטו שכן
 כתיב גכי מלוה את כספך לא התן לו בנשך לו משמע ללוח
 וכן גבי לוה בתיכ לאחיך לא תשיך וגומר משמע לא הזהירתו
 אלא מלתת למלוה עצמו אבל ריבית שאינו בא סיר לוה
 ליד מלוה לא אסרהו התורה לפיכך מותר לארם לומר לחברו
 הילך זוז והלוה עשרה דינרין לפלוני והיא שלא יחזור ויקחנו
 מהלוה וגם לא יאמר הלוה לסלוה אני לא אתן לך אבל פלוני
 יתןלך בשבילי אעיפ שאותו פלוני יתננו מכיסו והוא לא
 יחזירנו לו מ;דמקוס נראה כשלוחו וייא שצריך גם כן שלא
 יפייסנו הלוה לאותו פלוני שיתן למלוה כשביל שילוהורק
 אם הוא מעצמו בלי ידיעת הלוה יאמר להכירו אני אתן לך
 זוז ותלוה עשררינדין לפלוני אז הוא סותר ויש מתירין אפילו
 אם יפייסנו הלוה ליהן למלוה בשבילו רכיון רזה משלו הוא
 ניתץ ואין הלוה משלם לו מה לי פייסו מה לי לא פייסו והיאך
 נעשה שייוחו אםמשייו הוא נותן אלא ודאי אפיה שרי ׳
 ויש מקיליןעוד ואומרים שמותר לישראל לומר להכירו
 ישראל לך ולוה לי מעות מפלוני ישראל בריבית ומוהר לתת
 אחי־ בך הריבית לזה השליח להביאו לו משום שלא אסרה
 תורה אלא ריבית הבא מיד לוה ליד מלוה והשליח אינו
 עישהשום איסור דהאי ריבית לאו דידה הוא ואי משום
 ששלוחו שלאדם כמותו אין שליה לדבר עבירה כלומר
 שאינו נקיא שלוחו רלא ילפינן מן ההורה ששלוחו של ארם
 כמותו אלא ברבר היתר אכל ברכר האיסור אינו נעשה
 שלוחו ומותר וסיימן דבריהם ואסרו אבל אין לפרסם
 הובר בפני עמי הארץ שלא יבאו לחקל בעיקר הריבית
 ועוד אממ ואף על גכ שיש ספקפקין ואוסרין יש לסמוך על
 זה בשעת הצורך ומכל סקוס אם הלוה קבל המעות בעצמו
 ־מ־ר הסלוה רק שולח לו הריבית על ידי שליח זה ודאי אסור
 דיו־ נמ־ בא מיד לוה ליד מלוה כיון שקכל הקת מידו וכן
 אם שליהנהמלור. הלוה ללוד, בריבית אף על פי שתלוהו

 לו.־:מלוה עצמו ואסור דהשטר עביר ליה עיקר ההלואה
י הוא וכתב על שס המלוח וגם הריבית יבא לידו והוי ר י  ו
 ריבית הבא מיד לוה ליד מלו־» כך כתבנו בשם רש" י וגם
 סויי״י •;:הרמאי זיל מביאו בהגהותיו בשולחן עריך והימהני,
 מאד עיי מוריי זיל אחרי ראותו דברי רבינו בית יוסף שכתב
 על זה וזיל והוי יורע שאין רעת שום אחד מהפוסקים א
 שיה לדעת רש״י בזה והוכיח כן מדברי הפוסק ־ם ומיברי
 רבינובעל הטורים זיל וסיים כדבריו שלא דתיר דשי דבר
 זה מעולם אלא איזה תלמיד טועת כתבו ותלה עצמי כאילן
 גדול עכל': על בן תמהתי על מורי ז״ל איך פה קדוש יאמר
 כן ולמד.יקל מזרי בזה להתיר על ירי של ח כי היה נ ל
 דאיסור גמור היא מדאורייתא ממינדהאמעמא דאין שליח
 לדבי עבירה אינו אלא משום דברי הרב ודברי התלמיד
 דברי מי שימעין כלומר ואין למשלח עבירה במעשה זר,
 שהיה לו שליה להשמט ושלא לעשותו ולכך פטור המשלח
 אבלהייכ השליה דהא מכל מקום נעשית העבירה כגון
 האומר לשלוחו צא ואכול חזיר וכהיג והלך השליח ואכל
 אין המשלח נענש משום דברי התלמיד ודברי הרב טי כשידע
 השליח ואס לא ידע השליח ואכל בלא היריעה הרי עבר
 המשלח לאו דלפני עור לא תחן מכשול וסם נ במזי׳נעבד׳
 העכירה היג נישא מסינ נעכדה עכירה במזיד אם ירע השליח
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 והמותר יקה לו הכל ומשוינז ליה כאלו התנה לתת לושליען
 או רביע ואם לא עלה הריוה ככדי שישאר לו כנגד הריבית
 אין צריך ליתן ליתומי' רק חצי הריוח שעלה דאף עי גכ שלא
 התנו נן למחצית שכר כמאן ראתני דמי מכח תנאי בד משו©

 תקנת היתום :
 כ אפוטרופוס שעכר והלוה מעות של יתומים בריכית
 קצוצה והאכיל אוחו את היתומים פטורים סלשלס אפיי
 לכשיגדלו שהדי הם לא האות ולא שלחהו ולא קצצו עמו
 כלום וגם האפוטרופוס פטור מלשלם שהלוה לא לאפוטחפו'
 הוא נותן על דעת שיעכב לעצמו אלא כדי שיהן ליתומי©
 והרי האפוטרופא אינו אלא סרסורא רחטאה הוא ואין בו
 הורת השנון שאינו גזלן עצמו וכן הדין במעות של הקדש

 עניים או תת כוי:
 בא האפוטרופוס שיש בידו מעות של יתומים ומלות
 לישראלים כריבית קצוצה וכשתובעין אוחו להחזירו
 לאו כל כמיניה לומר מעות של יתומים אי של הקרשהיו
 ובגר נתחים להם והאכלתים ככר אם לא כראייה כרורת
 שאותם המעות של יתומים היו ואס אין לו ראייה בדורו•
ן  מוציאין מידו ללוהדכיון דריבית קצוצה יוצא בדייני? 0
 התווה כמו שיתבאר בסיסן קכיא סעיף א׳ הל האפוטרופוס
 כמוציא מן הלוה ליתומים וזהלאי בל כמיניה אבל ינכי
 יתומים והקדש מיהא נאמן לומר בשבועה שמר, שהוציאו
 ממנו היה מריבית שלהם אם עדיין הוא מוחזק במעות של
 יתומים ואם ככר נתן להם הכל אינו יכול להוציא מהם בלא
 ראייה והרי אין לו ראייה שאם היה לו ראייה גס לאה לא

 היה צריך להחזיר וספסד :
 כב מותר לאת בריכי׳לפיקוח נפש כגון להציל גפש אחו/
 מישראל שאין דבר עוסד כפני פיקוח נפש וכן מצי^
 בעובדיה שלוה בריבית סיהורס כן אחאכ לפרנס הנכיאיע
 במעיה אבל קהל הצריכים למעות מפני דוחק המסור אש^
 לאת כריבית מישראל לצורך זה אפי׳ בריבית שאיני קצוצו-
 שאין זה נקרא פיקוח נפש כי אין צרכי הקהל סתם פירות

 נפש אם לא היה הצורך והדוחק גדול מאד : י
1 ד י  כג המאה מעות לחכירו ע מ שכל מלאכה שתבא ל
 יחן אותם לעשותם למאה אעיפ שאין עושה עמו
r o w בזה אלא טובת הנאה הרי הזה ריביידרבנן ואסור ולמיד 
 הנאה ממון הוא הוי ריבית קצוצה והד, כל טובת הנאה כיזצ*
 כזו שאסורה אכל דבר שאין כו אלא מחזיק טובה זה לזר״
 ולפעמים לכשיזרמן יעשנה המלוה לאה ולפעמים הלון!
 למאה כמידי שהוא שכיה ומצוי הרי זה מוהר לעשות הלוה

 למאה אפיי בעור מעותיו כידו ;

 קסא דין איזה אבק ריבית או ריבית דאלד״ו/״
 ובו׳׳'בסעיפים:

ע  א בכל דבר שהוא מוסיף לו בפרעונו מחמת שהלו׳ לו י
 בו משום ריבית דאורייתא כין כסף בכסף בין אזבל
 באוכל בין אוכל ככסף בין כסף באוכל בין שאר דברים
 בכסף ואוכל בין כסף ואוכל בשאר דברים בין שאר דברי©
 זה כזה אף על גכ רכתיבנשךכםף נשך אוכל הא מי־כינן
&  מדבתיב כל דבר אשר ישך לרבות שכל דבר של הלואר, י
ע כו איסון-  כי משום איסור ריבית אפילו פחות משוה פרוטה י
 ריבית דאורייתא אלא שאין מוציאין אותו בדיינין מפני שאין
0 י נ , י  דיינין נזקקין לפתות משוה פרוטה כדאיתא בהלכות ד
 בלמישעיר שישן אכל שאי ריבית קצוצה יוצאה כדייכין
 דכתיב גבי ריבית וחי אחיך עמך משמע לא תקיז מאתו וגו׳

 ואם לקהת אהדר ליה כי היכי תהיה :
א ריבית דאורייתא יוצאה בדיינים אכל ריכ-ר; ק ו ו ר  ב ו
 דרבנן אינה יוצאה בדיינים שלא החמירו כל כך י,

 1 ואיזה

 אם כן יש לו הנאה במה שהלוה יקכל אותה הדי דינרים
 במתנה מזה ועיי שיקבל אותה ההנאה הוא משעבד עצמו
 להלוה לזה המנה הר ליה אותה ההנאה ריבית מן הלוה
 למלוה בעד ההלואה כמו גבי אני אלוך מנה עימ שהתן זוז
 להקדשאז לפא׳ בוי שאע פ שאינו הייב לו כאם אלא ההנאה
 שיש לו כסה שזה יקבל הזוז על ירו היא הריבית הינ הכא :
 סן ומינה שמעינן שאם אין המאה אומר כאם אלא אחר
 מתחיל ואומר אני אתן לפלוני ר׳ דינרים לם שאתה
 תלוה א סאה מנה שזה וראי הוא מותר אעיג שנהנה המלוה
 בסר, שזה נותן לאה הדי זוז אין זה ריכיתדהוי כסו האוסר
 לפלוני הילך זוז והלוה עשר דינרין לפאיראםרינן לעיל שהו׳
 מותר י וכיש שמותר לארם שיאמר לחכירו הילך זוז ואסור
 לפלוני שילויני מעות שאין זה ריבית כלל אלא שכר אמירתו
 הוא ניטל ואפילו לכן המלוה מיתי אמר כן והוא שיהא גדול
 ואיני סומך על ש ־חן אביו אבל אם הוא סומך עלשולתן אביו
 אסור ר־ אילו נותנוליר המליה רמי וייא שאסור לסאה אקח

 זד, הזוז כזה המקבל שלא יבא להערים •
 «ן הח מ־תיים להלוות זה לזה בריבית לפי שיודעין
 שהוא אסור ונותנין אותה במתנה גמורה ודווק׳
 ב־בי בועט שאדם רניל ייתן לחבירו במתני רהייני עד חומש
 ההלואה ור-־וקא כדברים ש" מאכל שזהו דרך כבור לשאם
 זה לזת ונותנים כמתנה אכל שלא כדברי מאכל או אפייברברי
 מאכל רות־ מכרי חומש אסיר אפיילתיח ייא היכא דשרי לה ח
 שרי אפילו בתתנו מתחלה על זה בדבר מועט מ״מ לא ירגילו
 ה ח עצמם בכך מפני ההמון עם שלא ילמדו מהם רתירו

 ריבית בהדיא • :
 *ח מעית של יתומי' מותר להלוותן בכל ריבית דרבנן וה*ה
 מעיה של הקדש שהוקדשה לעניי' או לת ת או לצורך
 לה אבל בריבית דאורייתא אסור להלוותן אף על גכ דהקדש
 גמור כגון שהוקדש לברק הבית מיתר להלוותו אפילו כריבית
 דאורייתא שאני הקרש גמור ששם הקרש חל על המעו עצם?
 שהם קדושים עד שיצא, לחולין וגבי ריבית אחיך כתיב ולא
ם לעניים או לת ת כו אין שם . ש ר ק , ר  v י אכ,< ה

ש חלעלהמעיתאלא שצריכים לקיים הנדר לתתם ד ר ,  ד
ו שיי אחיך ואסירי׳ להלוהן בריבי' י ק - ם או לתת לכך מ , ט ' ע  ל
 דאורייתא מדרבנן דאי מדאורייתא לא אתי מיד אה ליד
 המלוח רגיזבר לאי מלוה הוא וגם העניים לא עשאוהו שליה
 לחלוןהם בריבית אבל ריבית דרבנן לא גזרו עליה׳ וממרין
 להלוותם בריבית דרבנן לפי מקומות שנוהגין שהאפיטחפסין
 0^ין י׳עות של •הימים בריבית קצוצה טעות גמור הוא רלא
 עדיפי מהקדש עניים כו׳ וכל אפוטרופוס שעישה כן מפקינין
 מיני׳ ועיין כלביש עיר שושן סייל דאי פסלינן ליה בכך אבל
 כריבית דרבנן שרי להלוות מעות יתיטיםכל זמן שלא
 הגדיל היתום שיוכל לעסוק במעותיו כדרך שאר אנשים אף
 על פי שככר הוא כן ייג שנה ויותר אלא שלא הגיע לכלל

 דעת משא ומתן מיקרי יהיס לעגיין זה ;
 *ט מי שחייב ליתומים ובשבא לפרוע טוען שנתן להם.
 ריבית ורוצה לנכות הריבית ממעות אלו שחייב להם
 והיתום טוען שלא קבל שים ריבית של איס ר היתום
 נאמן כלא שמע׳ דאחזוקי אינשי כדשיעי לא מחזקינ; וביראי
 בלכה שקכל כדרך היתר קכל אפוטרופוס שהלוה מעית
 היתומים בריבית קצוצת אם הרויח הלוה במעיה היל כל
 כךעדשבשיהן ליתומים הריבית שקצץ ישאר אגיב ריח
 לחלקו בכמי שהעלה הריבית שיתן להם אז הייב את; להם
 כל הריבית שקצץ דםשום טובת היתום ספקיעינז ליד משם
 ריבית קצוצה ונאסר שקבל המעות למחצישכרהעיל רהיה
 אם ישאר לו ריוח יוהי מכדי מה שיתן להם הריבית קציצה
ץ שאין צריך לתת ליתומים רק הריבי׳שקצץ האפיטרזפז' צ ק  ש



 הלבות ריבית סט
 להחזירו לו. צריך להחזיר לו ה' •דיה ולא אסרינן אוזוליוצא
 רקמו זילו גביה וינחן לו ה׳ מדות כדינר וכי יהיכ ליה דיני סגי
 אלא צריך לרחזיר לו כל מה שנתן לו ומיהו אם רוצה להחזיר
 לו דמיהם דינר ורביע ר«אי שהמקח קיים אף על פי שנעשת

 באיסור ועילסימןקיע :
 ט היה חייב לו דייר ש ל ריבית ונתץ לו בו גלימא אוכלי
 צריך להחזירו לו מפני שהוא דבר ססוייס ולאליסרו

 אינשי גליסא רסכםי וקאי גליסא הריבית הוא :
 « ואם הסלור. שכר מהלוה חפץ כאותו דינר של הריבית
 ולא היה ראוי לשוכרו אלא כחצי דינר כשמוציאין
 מסנו להחזירו מוציא ין סמנו כל הדינר משלם אלפ שהוא לא
 קכל •«נו אלא שוה-חצי דינר ולא מצי למיסר כי אגרות הכי
 משיםדבריוח את* לירי אבל השתא דלאו בריוח אתא לידי
 כדאגרי כולי עלסא היא דאגרנן משום דאמר ליה סכךת

 * וקבילת ן
 >א שטר שיש בו ריבית בין של תורה בין של דבריהם גיבח
 את הקרן ואין קונסין אותו בעד הקרן בשביל ריבית
 והוא שיהא ניכר שתוך השנור שזה הוא הקרן וזהו הריבית
 כגיןשהוא מפורש בשטר הקרן בפני עצמו והריבית בפנ*
 עצסו והעדים לא נפ«לי אם הוא ריכיה דרבנן אי נמי אפילו
 בריבית דאורייתא דלא תשימון לאינשי גמלות ולוה משסע
 להו ולא בערים אי נסי שבאו עדים אחרים והועירו על א• לו
 הערים דאנוסים סחסת נפשית היו או שלא נכתב כשטל רק
 הקיז ועדים מעירים על הריבית בעל פה אבל אם אינו ניכר
 סתוך השטר אלא שכלל הקרן עם הריבית קונסין אותו ואינו
 נובה בו אפילו הקרן וכל סי שיבא לידו שטל זה בין בד זת כין
 כר אחר יקרענו כדי שלא יבאו לגבות בו י ועיין כלבוש

 עיש סימן ניב:
 ״ב הפוסק סך מעות לתת לבתו לנדוניא ובעת הנישואין
 נתרצו שיתן לו אכי הכלה לכתו סך הנרוניא הפסוק'
 לשנה או שנתים ויתן לו ריבית קצוצה לכל שנה כך וכך סך
a קצוב הרי זה היתר גמור כיון שהתנו כן קודם הנישואין 
 שעדיין לא היה שום חוכ על אבי הכיר. רק תנאי הנדיניא
 ואם לא יתן לו נרונייתו לא ישא זה את בתו ואין זה אגר נטר
 אלא תוספית על חנרוניא וסותר לעשות כן לכתחילה ובלבד
 שיכתבו בתיך השטר מאין בא החוב הזה ומקורו שהוא מעות
 של נדוניא ושנכתב שטר זה קודם ההיפר. שאס נתפשרו נ ן
 אחי החופה הוי ריבת גמור שהרי מיד אחר החופה נעשה עליו
 הנדוניא כמלוה וגם קורם החופה אם יכתבוהו סתם נלשין
 הלואר• ויכתבו כו ריבית לא יהיה הפרש בין שטר זה לשטר
 שכתוכ כו ריבת ולא יגבו רק את הקרן ומיהו כרי ליזהר מריץ
 טיעה שירצה לרמות גם דבר זה לשטר שכתוב בו קרן וריבית
 ולא ירצח לגבות הקין טוב הוא לעשות הכל קרן ויכתבו
 בשטר שאבי הכלה חייב ליתן לחתן כך וכך בשנה הראשונה

 והכוונה לסך המגיע לריביה בשנה הראשונה ובך. וכך
 בשנה שנייה ובשנה השלישית יתן לו בך כל הנדוניא כמו
 שהיא או יעשו שני שטמת אחר עלהנרוניא בפני עצמה לזמן
 הקצוב ואתר סתם על סך הריבית לזמנים המוגבלים לריבית
 וכיוצא בזה יכולין לעשות ככל חובות המתנות והוא היתר

 גמור שאינו אלא תוספות המתנת י
 יעיל סייקע/סעיף ז'!

 קס3 שלא להלוות סאה בסאה,זבו ה״
 סעיפים •

 א . אסיר ללות סאה בסאה בין קצב לו זמן לפרעון כין
 לא קצב לו זמן רשסא יתייקח ונמצא שנותן לו יותד
 םשהלוהו אם לא שיעשנה דמי׳ שאם יתייקרו או יהיו שיתן
 לו בך,ובך דמים ואם לא עשאוה דמים ונהייקרו נותן לו

 י2 ג I* J הדמיה

 לבוש עטרה ןהב
 ואיזה ריבית דאויייתא כך אסרוזחלכללא רמילתא כל
 אגר נטר לו אסור פירש שבשביל הסתנת םעותיו הוא ניתן
 לו שכר כין שבא לו החוב דרך הלואר. או דרך מקח וממכר או
 דרך שכירות כמו שיתבאר בעיה ׳ והוא נותן לו יוהד םחמת
 שממתין לו הרי זה ריבית ואסור אכל אין ריבית מן התורה
 אלא אגר נטר שנותן לו'מחמת הלואח שכן משמע לשון נשך
 כסף וגומר מדכתיב מרבה הונו כנשך ותרבית וגויוכן כהלואה
 על חצרו ואיל ע מ שידור בו חנם או ישבירהו לו בפחות אכל
 אגר נטר שהוא נותן לו ררך מקח וממכר ושכירות זהו הנקרא
 אבק ריבית ואינו אסור אלא מדרבנן ואינו יוצא בריינין והי ה
 כל אבק ריבית שיתבאר לפנינו בעיה אינה יוצאה בריינין ׳
 ואם בא לצאת ירי שמים חייב לחחזיר בכל אבק ריבית חוץ
 מהריבית מאוחרת ומוקדמת שהוא קל ואפי׳ לצאת ירי שמיס

 אינו חייבלהחזיר:
 j לוה שנתן למלוה אבק ריבת וחזר וחפש ממנו לומישאינן
 רוצת לתת ריבית אין תפישתו כלום ומפקינן ליה מיניה

 שכיון שבבר נתנו לסלוה הרי הוא שלו;
 ך ותא ראבק ריבית אינו יוצא בריינין דוקא כשקבלו הסלוה
 !דעת הלוה שנתנו לו אבל אם קורם שקבלו טען עליו
ה שלא יתנו לו והמלוה הוציאו סמנו כעל כרחו כדיני ן ל י  ד

J האומות או בדיין ישראל שטעה והכריחו לשלם יוצ׳בדיינין 
 ך; והא דאמריישריבית דאורייהייוצא בדיינין היינו שכופתין
 אותו וסכין אותו עד שתצא נפשו עד שיקיים סצו' עשה
 דוחי אחיך אבל אין כיד יורדין לנכסיו להגבותו ללוה אם אינו
 בפנינו רבזר. עדיין אינו מתקיים וחי אחיך וגוי כיון שאין כאן

 הוא כעצמו לטפו לקיים העשה:
 ( לפיכך אין ריבית קצוצה יוצאה כדיינין אלא כל זמן
 שתמלוהקיים אכל אם מת אין הכנים צריכין להחזיר
 אף על פי שהוא ריבית ועל כיוצא בזה אמר הכתוב יכין רשע
 וצדיק ילבש כלומר האב שהיה רשע הכינו ובנו שהוא צדיק
 ילבשנו ואינו צריך להחזיר אבל אם הריבית הוא דבר סמויים
 כגון שנטל אביהם טלית אי נרה כריבייצריבין להחזיר ממום
 בכור אביהם ודווקא שעשה אביהם תשיבה כחייו על לקיחתו
 הריכת הזה אלא שלא הספיק להחזירו עד שמת אכל אם לא
ן צריכין לחחזירו מש־ם בכורו שאין חייב  עשר. תשובה אי
 בבבירו כיון שלא עשה תשובה ומת לאו עישר. מעשה עמך
 הוא ואין חיבין ככבוד שום אדם אפילו באביו אלא כשעושה
 •ע«י, עמך כלומר שהוא צדיק והולך כדרך הישר דכתיב
 ונשיא בעמך לא תאור והאי עמך מיותר הוא לדרוש ממנו
 בעושה מעשר, עמך והיה לכל אדם אפילו אביו דמקא כעישח

 מעשה עמך:
 ז מלוה ריביישבא מעצמו לעשות השובה ולהחזיר הריבית
 שקבל אם הוא דבר מסויים מקכלין הימנו שביין שהוא
 דבל מסויים אין בכורו שיונח הריבי׳כידו והוא יעשה תשובה
 שכל מי שיראהו אצלו יאמר רכר זה לקחו הוא בריבית וגנאי
 היא לו אבל אם אין הריביישלקח דבר מסוים אף עפ שעדין
 הוא כעין אין מקנלין ממני והםקכלוםםנו אין ריח חכמים
 ניחה הימנו ורוקא בבא לעשות תשובה מעצמו אז אין סקכלין
 שסכו כדי שלא לנעול דלת בפני בעלי תשובה שיאמיו היאיל
ת אשיב כתשיכת , כ י ר ר ה ך ח א ן ך ע ה ^ ב ן ן ? ן ת ת 3 ו ש ן ת י א  ז

 אכל העומד במרדו מוציאין מסיו בעל ברחו ואפי׳בכא יעשית
 תשובה מעצמו נסי לא אמרן שאין סקכלין אלא ©מי שרוב
 עסקי וסחייתו היה כייבית לפי שתשיבתו קשה שהיה צריך
 להחוי׳כל ס״יני ולא ישאר לו כלום אכל במי שעשה באקראי

 אפילו עשה תשובה מעצמו מקכליןםםנו ומוציאיןממנו
 בעל ברחו:

 ח מי שהיה לו ליתן לחכירו דינר של ריבייונחן לו בשבילו
 ה' •דזת של חטין ותיו נםכריןארכע כדינר כשבא מלוה



 אף ע*פ שאין ללוה באס כמין זה כביתו שכיון שיצא השער
 בשיק ויכול הלוה לקניה לפהית סאה אחת או אפילי פהות
 בכל עת שירצה הוי כאלו היתר. לו כביתו ולוה עליה והא
 דאסרינן שיכול ללות על שער שבשוק היינו שהלוה יכול
 לפרוע לו איסתי שירצה כין ה! זלו נין הוק-ו יתן לו כיב סאה
 כמו שהלז הו אכל אם התנה עסו'שלא יקכל הפיעין עד
 שעת היוקר ולא כשיוזלו הרי זה אסור דהוי קרוב לשכר

 ורחוק להפסד ;
 ד מישיש לו ארים מותרלוללות לו סאה בסאה כוי
 לזורעה כשדה דהוי כאילו התנו שיקה בעל הכית סאת
 אחת החלת מהיוצא כשדה ויחלקו הכותר ואין כאן הליאת
 ליש קורם שירד האריס לתוך השרה ליש אחר שירר ברא
 בםקים שנהגו שיתן האריס הזרע ואס לא יהן האריס
 הזרע יכול הבעל הבית להעבירנו שכיון שבעל בית יכול
 לסלקו אס לא יהן הזרע אפילו אחד שירד לתוך השרה וככר

 חרש מחמת שאין לו זרע לזרוע אז כשלוה ממנו וזורע
 • וכשיוקיו חסין אין זו הלואר, אלא מהחלה לכציד
 מהבא נחית להוך השדה יהדי הוא כיורד לחיכ׳ מעכשיו ע,!
 מנת שטול הבעל הבית הזרע תחלה מחלק המגיע לאייס
ו אף על פי שהוא פחות משאת ה י ם - נ ט ר ב א ש י ה ו ט ם י י ר א ה  ן

 אריסות כשיעור הזיע הואיל וע״מ כןירד הזרעאין כאן שיש
 הלואר, אכל במקום שדרך כעל הקרקע ליתן הזרע והאריס
 נתרצה ליתנההואאז אין הב ה יכול ללות לו סאהבסאת
 לזורעה אלא אם כן הלוהו סיד בשעה שירד לתוך השרה או
 קודם לכן אכל אם ככר ירר לתוך השדה אסור שכון שדרך
 בהליחן הזרע והאריס הזה נתרצה ליחנה משלו אמרינן

 וראי םשום שיודע האריס שקרקע זו יפה סשאד קיקעית־
 לכך שינה הוא ממנהג שאר אריסי ־העיר יקבל עליו הזר זי
 הלכך אם פשק עסו םתחלהו וקודם שירד שעדיין יכיל הלן״
r »,לסלקו ני נחית לבציר מהיי נחיה ואין זו הלואר 

ז  אבל אחר שירד וסחחלתולא פמק עסי שיהא ה
 שלו אלא שאחר כך נתרצה עליו ע י קכלת ד.סיםאו©תנו*
 אין ירידתו עכשיו לתוכה דנימא לכציר מהכי נח־ת יהלואו•
 היא גכיה ואסור והא ראסרינן ללות לאריס סאה בסאהיהייגו'
ד ע  רוקא כשאין לו לאריס כלום בכיתו מסין זה וגם אין ש
 בשוק כמקים התא אכלאיאיכאחדאמהנךפשיטא שטותד

 ללוותו כמו לשאר כל אדם ן
 ה המוציא שטר על חבירו שהלוה לו סאה בסאה כך וכך
 מאין והובעו שיחן לו חטין עכשיו אף על פישהו*
 שעת היוקר וטוען שהלוה לו כצד ההיהי כגון שיצא השע׳או
 שהיה לו ללוה סאת בביתו וכה ג כאחד מצרריההתירימ
 הנאסרים והלוה טוען שהלוה לו סתם ולא היו בו צד היתר
 ואינו חייב לתת לו אלא דמי חטין בזול כסו שהיוכשעו*
 ההלזאהאם יברר המלוהשיצא השער בשעת הלואהאו
̂תו המיז כשעת הלואה וראי  שהיה לו ללוה מעט בכיתו מא
 שצריך ליהןלו חטיןאף אם חוקרו הראי הלוהו כהיתד
 דבחזקת כשרות הוא אכל אם לא יכול לברר ישבעהלוה של*!
מ ל  יצא השער כשהלוהו ושלא היה לו כלום מאותו המין ו
 יפרע לו אלא דמים שהיה שרן בשקה ההלואה ואין ה«לוז7
 יכול לומי הקניהי לו מעם משלי עיי אחר שזה לאטהני כלו!
 דעת הלוה שאין חכין לאדם שלא בפניו וזה חוב היא לו ואין
 לומר ג כ נוקי לתיווייהו אחזקתייהו דבשרות וכוראיכ;יד
 ההיתר עשו שאין כאן איסור דנימא כך היה דעתה התהלמ

 לעשות עמו טובת הנאה דלכשיתייקמ יקבל ממגי ימיס
 עכשיו ואם יברר המלוהאו הלוה לא ירצהלישכע ויתייה
 לו חטין וההלואה היתה במקום אחד#זתביעד• 3*5•יהאחו•
 והחטין יקרים כמקים ההביעה יותר מבמקוס ההליאוזל^
ות סאן- יללי י י ת  ישלם לו אלא בשוויין בםקייההלואה ׳ ^ ה

 בסאה

 הרמים שהיו שוים בשעת הלואה ואם הוזלו נותן לו חטין
 והיה כל דבר אסור לו ללות זה בזה מהאי טעמא שמייתייקיו
 חוץ ממטבע כסף היוצא אז כהוצאה שאין שייך כה יוקר
 או זול אלא כפירות או דברים שלוקחים בערה והמטבע
 כדקאי קאיורוקאשל כסף אבל דינר זהב יש לו דין פיי
 שאסור ללות דינר זהב בדינר זהב מפני שדרכו להוזיל
 ולהוקיר במי פיי ושמא אותו ששור, כשעת הלואר, כר דינרי
 כסף יהיה שור. בשעת פיעין כה אבל מטבע של כסף היוצא
 בהוצאה מיתי־ ואם אינה יוצא בר,וצאו*שנפסל הוי כשאר
 פרי ואסיר ללית זה בזי־, וכטבע של נחשת כגון פרוטות
 לעולם נק״איפ״יאפלו יוצאות בהוצאה לפיכך איאוזיף
 ןזרוטותק׳בקיךכגוןדמעיקיא כשעתהליאה היו ק׳ ברנקא
 והוא הלוה לו ולכסיף בשעת השלוסין היו ק כ בדנקאו הוא
 מחזיר לו ק כ פרוטות אודנקא אסור מדאורייתא רבתי
 מעיקיא אזלינז והרי לא הלוהו אלא מאה ואיתה מאה היו
 שוין דנקא ועכשיו אם מחזיר לו מאה ועשרים או רנקא
 ששוהעבשו קיכהריאיכ^ נשך ואינא תרבית ואסורות
 מדאורייתא אלא איני ניתן לו אלא ק' פיוטית אף על פי
 שהחלו הפיוטית ואם נתן לי ק*כ פרוטות או דנקא יוצא
 בריינין אבל אם הלוח לו מאה פיוטית שהיו הולכין בדנקא
 בשעת הלואה ועכשיו בשעת השלומין הוקמ הפיוטות
 והולכים שמינים כינקא אם הוא;ותן לו מאה פיוטות כמו
 שתלוהו והם שוים יותר סדנקא זהו אסור דה א ריבית דרבנן
 דאף על גב רליכא תרבית איכא נשך ואין צריף ליתן לו רק
 . שמונים פרוטות או דנקא ואם נתן יו מאה אין מוציאין םירו
 יש סי שכתוב שבזמן הזה מטבע של זהב רינו כםטבע של
 בכף ולוין זהב בזהב מפני שהיא הריף ויוצא כהוצאת בזכינא
° י י  חריפה כמו מטבע של כסף ובן נוהגין ואין למחיה כ
 זכן יש מי שאומר שסותר ללות ככר לחם ב ככר לחם במטבע
ד ואף על פי שאין לזה יש לזה א  של כסף מפני שהוא מצר מ
 ועוד שהוא דבר מועט ואין םקפיריןעלהפרט דבר מועט

 שכין זה לזה ובן נוהגין להקל ״.
 ב והרוגה ללות סאה בסאה ושיהחייב לוחטין אףאם
 יתייקרו אז אם יש לו ללוה אפילו סאה אחת או אפילו
 «חוח בביתו אפילו אינה מצריה עתה כידו כגון שאין בידו
 עתר, המפתח אועדשיגאכנושאז ההא הסאה בידו לוה
 עליה כסה סאין אפילו כלן ביחד ואין צריך לומר קני כין כל
ו ייאין הסאה שלוה נ ה א י * י  אחת ואחת דבשבילכלסאת ש
 כאילו הוא נחלטת מיד לסלוד, ואס תתייקר ברשותו תתייקר
 ואז אף אם בשעת הפי־עון יתייקמ חייב לחת לו הטין
 דצרשותו איריקר רביון דםאה בסאה אינה אלא מדרבנן דשן
 התורה אץ כאן איסור ראף על נב דאיכא נשך ליכא תרבית
 מיה הקילו בה ואפי׳אם אין לו ללוה כלומ'מאותו המין שרוצ'
 ללות התירו למלוה שיתן לו מעט מאותו המין או יקנהו לו
 ואחר כך ילוה לו עליו מה שירצה ואם יש ללוה מעט מאותו
 המיז פקמן ביד אחר היי זה כאילו היה בידו רכל היכא
 דאיתא ברשותו איתא אבל אם אחרים חייבים לו לא מקרי
 ישלודהאםחסירתנוכיינא וכןאםישישללוה במקום אחר
 ואין למלוה דרך לשם לא מקיי יש לו ואין לוה עליו ׳ ואם
 הלוה אומר שיש לו מעט םזה המין אף על פי שאין הסליה
 דואהו יכול להאסין ללוה ואין צריך ראיי׳ לרבדיו ׳ דמוקמינן
 לית אחזקת כשרות והא ראמדינן שמוהר להלות לו כשי?1
 לו מאותו המין היינו בסתם אבלאםרתנה עמו שאס
 יחייקיו החטיןישלםלו הטין ואס יוזלו יחן לו מעות רמי
 שוויים כשער של עכשיו הרי זרז אסר דהוי ליהקיוכ' לשיר

J ורחוק להפסד 
 & ואס יצא לאותו העין שעי קבוע וע*לסיסז קעיהאיזה
 נקרא שער קבוע וידוע בשוק יכול ללוה לו סאה כסער.



 הלבות רי־בירג v ע
 החטין שיפרע לו כפירות אברי במעות אסור להתנותם דמיחזי
 כהערמה ריבית שלא קכיי הלוה מזה המלוה ךק תשעימ
 ומהנה עמו שייפרע.לו מאה אףעלגכ דאוזיל חפירות גכיה
 והוא לקח ממנו פירות בעד מאה מ״מ מיחזי כריבית ודווקא
 שאמר ליה מהחלה הלרני מנה דנרא׳ שבא הכל דרך הלוואת
 מעות י אכל אם אמר לו הלויני כך וכך סאים חטין אף על גכ
 שחזר ואוזל גביה ומכרו לו בזול מותר להתנו לתת לו בפירעון
 מעות כל דמי החמין ואה עבר ועשה כן ואמר לו הליני מנת
 בו׳ י והתנה עמו לתת לו מאה במעות ייא שמוציא מ*נו ק'
 כרין שאעיפ שחכמי' אסרוהי לא אברוהו אלא משום העימת
 ריבית אבל אפילו אבק ריבית אין כאן וייא דאכק ריבית מיהא
 הויואסו׳ואין מוציאין לא מלוה למלוה ולא ממלוה ללוה ממ
 אם רוצה זה לפרוע לי הטין בער מאה אעיפ שהתנה מעית»
 הרי זה מיתר אלא שאין מפין אותו לפרוע חעוין להוציאו מידו
 אבל מעות אסור לו ליתן אפילו מעצמו משום אבק ריבית יכל
 זה לא מיירי אלא כשלא החנו מתחלה שיחזור וימכור לו
 תפירות בזול אכל אם התנו כן מתחלה הרי זה ריבית גמור

 אפילו פרע לו פירות ״

 קקן• הממשק שדה לא יחסמו ובו ארבע
 סעיפים:

 א המלות לחבייו על שדהו אסור לחזור ולהשכירה לו
 בדבר קצוב לשנה שזה הוי ריבית גמור שהיי השדה
 הוא לא קנה ואין לו עליו אלא הלואר. וכלמה שנותן בשכירות
 קצוב הוי במו ריבית קצוצה ויש מי שמתיר לעשות כן
 במשכנתא דסורא כיצד כגון שכתב לו במשלם שניא אילין
 היפוק ארעא רא בלא כסף שאז נראה כאילו בכר או תשכיר לו
 הקרקע עד אותו הזמן ובתוך אותו הזמן יכול ליהנות ממנו
 מה שירצה דשכירות קונה כמי סכל ובלבד שלא ההנו כן
 מתחלה שאם התנו הרי היתה הלואר. זו ממש על דעת ריבית
 וגם צריך שכבר החזיר המלות בשדה לו שיהא נראה לכל
 שהעדה היא שלו וקנאה בטשכנת׳ רמייא שהוא מותרה כמו
 שיהכאר כעה סי' קעכ ואחיכ השכירה ללוד, עצמו על אותו

 חנאי אבל בלאו הכי לכ ע אסור ן
 3 ואם היתה במשכנתא דסורא ולא החזיק בה המלות

 אלא השביר אוהה המלוה סיר לאחר ואותו האחר
 השכיר אותה לבעל השדה הרי זה מותר כיון דאפסקיה אחר
 שאינו מלוה ולא אתני כן מתהלה לא •יחזי כריבית שאינה

t ׳ ״ באה מיד לוה ליד מלוה ויש מי שאוסר 
 ג אכל דרך מכירת חלוטין מותר כיצד מותר למכור שדהו
 או ביתו לאחר בתורת מכר גמור לחלוטין לעולם והוזר
 ומוכרו ססנואעיפי שיתנה עסו שיהכירנו לו אחר כך סותר
 דבתורת סכר גמור אין שייך בו ריבית שאין ריבית אלא הבא

 בדרךהלואה :
 ד הלוהו על שדהו כתנאי שאמר לו א& לא חתן לי מעותי
 מכאן עד שלש שנים הרי השדה קנויה לי לחלוטין
 ולא איל מעכשיו בענין שאין המקח מקח משוס שהוא
 אסמכתא ואסמכתא לא קניא כמו שיתבאר בלבוש עיר שושן
 כעה סי׳ר״ז ואכלא הוה אלא הלוואת מעות כלא קניין
 כשדה לפיכך תוך אותן השלש שנים לא יאכל תפירות דהוי
 ריבית קציצה ואם אכלם יוצאים בדיינים / וייא שמח
 שאכלהוך השלש שנים אינו אלא אבק דיביתרלא הוי אלא
 במשכנתא בלא נכייתא כמו שיתבאר בסימן קלב בעיה רהא
 מכל מקום על שדהו הלוהו ואין הנידות באין לו אלא מן
 השדה ואין זה אלא אכק ריביה לפיכך אם ש*ק יזה והניחה
 בידו אהר השלש שניי מפני שהיה סכור שכחלפוה לו וזה אכל
 תפירות גס אחר הגישגי' ואחר כך נודע *ייד, שבטעות

 , הגיהה

 לבוש עסרת זה3
 בסאה באחד מצדדי ההתירים הנאמרים אלא כשיש לו ללוה
 •ואותו המין כגון הלוהו חטין ויש לו מעט חטין ׳ אבל
 להלוות לו הטין ויש ללוה דוחן אף על פי שהן בשער אחד
 ויצא השעי משניהן אסור ׳ ואף על גב דכיצא השער של
 הטין לבדו אסרינן לעיל סעיף ג' שמוהר ללות סאה בסאה
 הנא שמלוהו על הדוחן גרוע טפי שהדוחן לא נקנה לו במקו׳
 החטין שאינו מינו ועל החטין שיצא עליו השער בשוק לא
 היה דעתו להלוות עליו ואס בן הל כאילו הלוהו סאה בסאה
 •תם בלא הטין ככיהו ובלא שער שבשוק נראה לי ז ראובן
 הלוה שמעין כמה סאיןכרין סאה כסאה בכל צד ההיתירים
 ואתר כך תכע המלות ללוח תן לי חיטי אמד לו תן לי י׳ דינרין
 שאתה חייב לי ואני אתן לך חטיך ושתק המליה והלך לו
 אחר כך הוקרו ההטים יותר והוזר המלוה ותובע החטין ואמר
 אם אני חייב לך איזה דבר אשלם לך גם כן השיב הלוה כיון
 שהיתה חייב לי בשעת הזול יידינרין בדי דמי החטיןוהיה

 בירי לטעון עלהחטין עד כדי דמיהם ואני נאסן בטענת מגו 0
 מאותה השעה עמדו החטין ברשותי ולקחתים לעצמי בפרעון
 חובי ואיני חייב לחשוב עמך כי אם כשעת הזול ׳ הדין
 עם המלוה שלעולם יש לו להחזיר חטיו אף אם הוקרו אלא
 שהוא נממן על העשרה דינרים בשבוע בטענת סגו דפרעתי
 וזה גובה חטיו וזה נוכה מעותיו ואף אם יודה לו ראובן שחייב
 לו העשייה דינרים זה גובה וזה גובה שהרי לא נתן לו החטין
 בתורת פרעין העשרה זהובים וכל זמן שלא החזיר לוחטיו
 ברשות סלוד. אתייקיו ולאו כל כמיניה דלוה לאתפושינהו עד

 שיתפישו אותו הכיר בכך :

p30 דין הפוסק הטין להיוכו בשער של 
 עכשיו ומג׳ סעיפים\

 א אי שהיה נושה בהכירו מעות ובא וא״לתן לי טעותי
 שאני רוצה ליקח כהן חטיןאיל אין לי מעות אלא צא
 וחשוב כמה יבאו לך חטין בעד מעותך בשער של עכשיו
 ועשה עלי כשער של עכשיו ויהיו לך אצלי הטין בהלואה
 אימתי שתיצ׳ אהן לך חטין אם יש לו חטין כשיעור מעותיו
 שחייב לו מיתר אפילו לא יצא השער משום דזכי בהי ©השתא
 ואעיג דלא משיך כי מיוקרי ברשותי׳ מוקדי ולא הוי ליה ריבית
 ךןאיל ואם בא לחזור קאי עלייהו בסי שפרע ואס אין לו חטין
 אסור אפי׳ יצא השער דכיון שאינו נותן לו עכשיו מעות שיוכל
 לקנות חטין ©יד בשוק בטעות אם ירצה שסא אחר כך
 יתייקרו בשעת הפיעת והוי ריבית ונאמן המוכר לומר שיש לו
 הטון ואין צריך ראייה לדבריו כרלעיל כסימן שקודם זר.

 סעיף ב, :
 כ וכן הדין אם מהחלה כשבא ואמר ליה תן לי מעותי
 בו׳ ואל זה יהיו לךחטין אצלי בהלואהותיו לוחטין
 ועעה הלואתו עליו כשער של עכשיו ובא אחר זמן ואמר
 ליההןלי הטי שאני רוצה למוכרו וליקח בדמיהם יין ואיל
 עאועשת אותם עלי יין כשער של עכשיו שבשוק על היין
 אם ישלו יין הרי זה מותר דזכיבו מעכשיו בער חטיואף
 עלפי שלא משך ואס אין לו ייןא&ור כיון שאינו נותן לו
 מעות מזוסני׳ עכשיו שהיינו ימלין לומר הרי יוכל לקנות יין

 עכשיו בשוק ז
 X אמר לחבירו הלויני מנה ואיל מנה אין לי חטין במנה
 יש לי שאני נותן לך ונתן לוחטין במנה כמו שהוא
 השער בשוק וזה מפני שהיה רהוק למעו׳ ולא יבול להמתין
 עד יואא דשוקא אוזיל לגכיהזההסלוה שהלוהו וחזר ומכרו
ד תשעים אף על פי שעדיין ד,ם שויםמאה וההיכשל  לו מ
 ההטין ישאר עליו לשלם לו מאה הרי זה אסור לעשות כן אם
 לא שיתנו ביניהם כשיפרע לו אחד כך המאה שחייב לו כעד



 כלבך הרבה פיתה בחדש כמו שהיו נותניןבישן ואין כאן
 הפסד למלוה אלא בהתבה אז אס לא פחתו רק עד חומש
 שחמש מן החדש אינם שוקלין, רק כסו שהיו שוקיין ארבע
 מן הישן אינו צריך לשלם לו רק ארבע מן החדש כשביל
 ארבע מן הישן שיאמר לו הלוה הוציאם בהוצאה ולא תפסיד
 כרום כי נם בטבע קמא הוי זוזי רקילי טפי עד חומש ושמא
 שלך היו כן ואס אתן לך חמש מן החדש בעד משקל ארבע
 של הישן תרויח כפירות ויהיה כאן ריבית אבל אם פחתו
 יותר מחומש צריך לשיים ממטבע החדש כפי משקל מטבע
 הראשון ודא לפי המניין אף על פי שהוזלו הגירות ונותנין
 בחרש כסי שהיה נותנין בישן סכל מקום לםהיפסר ה^לות
 משקי־ רכס ף שהיותו וכת הרי ירכה כפירות סכל מקום יפסיד
 בהה כה ויאמר המלות פירי הוא דזל החזר לי םשקל סטכ>ן
 שהלזיתך דשמ•* אימלך ואעשה סמנה כלי ולא יוכל לומר
 הי ות אם כן ארן לך נסבא כמשקל המטבע הישן או אחזיר
 לך המטבע שהלויתליאע״פ שנפסלה שיוכל המלוהלומד
 שמא אימלך ואקנה פירות ובעד מה שהתן לי לא אוכל לקנות
 בירות ואני כעת שהלויתיך הלויתיך כסף שהייתי יכוללקנומ
ה על העליונ׳ ועיי׳ כע ש סי׳ V ד ו ל 0 , ך T ר ב , ג ת ל ו ר י ו פ ך ע  כ

ו אלא שנפס׳ הראשון ועשו חד* £ י ס ו , ה , ל ו ו ח ח א פ ל ם א  ן

 במשקל׳ הא׳ בצורי אהרח מעלם לו מטבע היוצא אף על עי
 שהוזלו הגירות שנותניןיותר בחרש מסה שהיו נוחניןכ״שץ
 ראמרי׳ פירי הוא רזיילי וגם אס עדיין היה הישן יוצא בהיצאה
 הווזיילי פירי והוא מטבע היוצא הלוהו וצריך לחזור לו מטבע
 היוצא־ ומה לנו לשינוי צורתו ׳ והימי ששינו אה המטבע ול#
 ידענו אם הוסיפו או פחתו כחומש ולאיכלינן לשאול «י שיוד^
 בכך רק האופנים הגוים הבקיאי׳ בכך סמכי׳ עליהם במסיתי*

 לפי חיסן או בעיכאות המסזנים על כך ׳ ואם גזר המלך
 מי שיפרע לא יפרע אלא מפטכע החדש הילכי? אחי גז%^

^ מ י  הםלך בין פחתו בין הוסיפו ואין כאן לא גזל,בפחתו ולא ר
ת י

ל כ ר י ה ן  בהוסיפו הואיל וגזרת המלך הוא ועל כרחו יתננ׳ הלו
י ל מ  המיוה דרינא דמלכוחא דינא י ואם אין כאן גזירת ה
 והיה התוספות בעניין שיש נו יוהד מחומש או שהוזלו ה3יד7
 מחמת המטבע ועבר וקבלו י*א שהוא ריבית קצוצה ^ י

ל*  ים וי׳א שאינו אלא אבק ריבית ואינה יוצאה הואיל ו
 התנהכןבשעתהלואה :

 בדייני

 קסו המלוה לחבית לא יעשה מלאכה בעבד?
 ולא ידור בחצירו ובו ג׳ סעיפים *

 א הםלוה מעות לחכירו אף על פי שתלוהו אתם ולא התנו;
 עסו כלום לא ידור בחצרו חנם ולא ישכור •מנו כפחוו/
 ולא יעשה מלאכה בעבדו אפילו אם הוא הולך כטל שבשביל*
 מעותיו הבטלות אצלו הוא עושה ודומה לריביה ואפייבח*(״
 דלא קיימא לאגרא וגברא רלא עבידלמיגר אלא שבא לדן^
 בו חנם אחר שהל והו אסור וצריך ליתן לו שכר ואם עבד ודד
 בו כיון דחצר־לא קיימא לאגרא אין צריך לשלם לו שכד א^
 לצאת ירי שמיס ואפילו אם הוא גברא דעביד לסיגי דוח נהנדן
 וזה לא חסר הוא ואין כאן נשך אף על גכ דאיכא תדב<ת יד,*
ק ייגי' ©ית* ב א א י ' י  נהנה אפילו הכי אין צריך להחזיר י י
JJV! הוי וצריך להחזיר אם בא לצאת ידי שמים ואפילו כגכרא 
 עכיד למיגר וחצר דלא קיימא לאגרא ובחצר דקייסאלאגד^
י  הוי אבק ריבית לב ע דהא סמוגא חסדיה וצריך להעלות ל
. ז . י ל ו כ י ו ע מ מ 0 י י צ ח י ב י י י נ  שכר ואם אמר לו מתחילה הלי
י קיימא לאגרא הוי ריביה קצוצי ויזצאד- א  לפרשו כאלו התנה ו
 בדיינים ואי לא קיימא לאנרא הוי אבק ריבית ואינה ייצאוז

ז יכילנז*- ו ש 1 ן ה ה ז  בדיינים ודווקא שאסר לומה הלמו? ש
̂ ״ ס  נמי לפרושי רתרי םילי נינהו ועילי מיליקאמר יה״ק כ

 איק•

 הניחה בידו ראסמכת׳ אינה קונה ומחילתו אינה אלא
 מתילה בטעות כשבא להוציאו מידו צריך להחזיר
 לו גם הפירוח שאכל אחר הגי שנים רמחילה בטעות אינה
 קונה אבל הפירות שאבל תוך הגי שנים הוו משום אבק ריבית
 ואבק ריבית אינה יוצאת בדיינים ׳ ועוד דתוך הגישניס אמרי׳
 הואיל והיד, בידו לפדות ולא פדה הרי מחל הפירות ואין כאן
 מחילה בטעות כסו שהוא לאחר הג׳ שנים שהיה סכור שזה

 לא יצטרך לתת לו לפתהו ;

 לן0ח דין המלוה על המטבע והוסיפו עליו
 ובו סעיף אחד 5

 א המלוה להכירו סכום מטבע ונפסל ועשח סטכע חדש
 והוסיפו עליו במשקל עד שהוא יותי־ גדול וכבד מן
 הראשון אם הוזלו הפירוח בשביל התוספיח שנותנין יותר
 גירות כמטבע החרש ממה שהיו נותנין בישן מחמת שהכל
 יודעין שהוא בכר יותר מן הראשון יא יפרע לו אלא לפי
 חשבון,הראשון אפילו לא הוסיפו עליו אלא כל שהוא דהא
 הוי נשך ותרבית ממש כפירי וככסף אלא שהמטבע ראשונה
 הו<* שנפסלה ׳ ואם לא הוזלו הפירור. מחמת התוספות
 אינו מנכה לו כלום אלא ניתן לי המטבע היוצא באותה שעה
 שאס הלוה לו חמשה סן הישן משלם חסשה מן החרש אף
 על פי שהיא שור. יותר להליכת במה דברים אמ-רים
 כשאין ביניהם אלא החומש שארבע מן החדש שיקלין
 כסו שהיו שוקלין חמש־ מן היאשון שאז אין שבת משקל
 הנוספות נחשבת לנשך והרבית של כסף משום דקים להו
 לחכמים שאם מתיבין אותו לנסכה לעשות ממנו תכשיט
 יפחות אוחו החומש ע־1 ידי ההתכה ושכר הצורף והיי אין
 כאן שבח ריבית לא כמטבע שחרי לא חוזלו תפירות בשביל
 התוספות ולאבנסכה שהרי יהמר בהתכה ובשכר הצורף
ה לעשות תכשיט מ ה ר ו ל 0 ה ה י ן ם י א א  ן

 ממטבע הישן היתר, מתחסדת בהתכה בי יכול המלות לומר
a י לעשות לי תכשיט רק להוציא בהוצאה וליקח נ ו צ x ר m י 
ז לו מוס תרבית שהרי לא הוזלו תפירות ואין לומר י א ״ ן , ^ 
א מכל מקים ירויח עכשיו בכלי שיעשה־שכר הצירף ה  ד

 והארון ההתכה אם ירצה לעשותי לאקפדינןעלזה דקים
 להו לרבנן דגםבטיכעאקסא איכאזוזי רתקייוטפי ער
 חזםש והיה יבול לברור מטיכע׳קםא גםכןהכברי' ולעשות
 פה' כלי כזה ואין באן ריבית כלל אבל אם הוסיפי עליי יותר
 מהחומש הרי יש כאןהושפת כסף כהתכה וישבו ריבית
 ואסור לפיכך כשיפרע לו אם הוזלו הנירות כנכה לו כל
 אה שהוזלו הפירור. ואס לא הוזלו הפירות אין לו הוספות
 בפיחת כשיוציאנה בהוצאה אלא תוספות כסףכישתיכם
 ולא יכול המלות לומר אין רציני להתיכן לעשות כלי דווראי
 כדי להרויה אותו התוספות יעשה •מגו כלי לפיכך לאיפיע
 לו ממטבע החרש אלא כפי משקל מטבע הראשון ולאלפי
 המניין דהא יש בו תוספות כסף ולא יוכל תמלוה לומר אף
 אם אעשה ממנו כלי הרי אצטרך ליתן שכר הצורף ואחסר
 ההתכה >לא יהיה לי תוספות כסף על המטבע שלי רק מעט
 ואותו המעט-תנכה לי כי בלאו הכי לא היה רצוני לעשות
 לי כלי כסף כי יוכל הלוה להשיב ולימד סוף סוף אם הייתה
 עושה כלי ממטבע שלך הייתה גם כן צריך ליתן שכר הצויף
 ומחסר וההתכה לפיכך מנכה לו בל התוספות ונן הדין אם
 הלוה לו סכום מטכע ופחתו ממנו שאם לא הוזלו חפירות
 כשכיל החסרון שאיןינותנין כל כך הרבהפירות בער
 רמטכע החדש: במו שהירנותנין בער הישן צריך להשלים
C וי*לוה לפי חשבון הראשון ואם הוזלו חפירות שנותנין 



 לבוש עטרת זהב הליבות ריביה V עא
 המלוה עד שיהא שני מנים יכל הזמן ההוא יהיה באחריות
ppS המלוח וליכשיהיו שני מנים יחזרו שני המניס לםלוה 
 ומשם ואילך יתעסק כו עור הלוה לטובתו שיהיה כל הריוח
 טל הלוה ויהיו אז המעות באחריותו ובלבד שיחן לו המלות
 שכר עמלו עד שיהיו שני מנים שלא יהיה ריבית מוקרמת ואם
 התנה עמו שכת בתחילה אפיי בכל שהוא שיתן לו שכר עמלו
 סגי אבל אם לא התנה עמו כן מתחילה לא סגי ככל שהוא
 רק צריך לתת לו שכר כפועל בטל ככל יום ויום כמו שיתבאר
 כסימן קע״ו בעיה כן הוא מסקנת הפוסקים וראיתי אהר מן
 המורים שלמד המלוים לעשו׳בן ורצה למצוא החבולה שיהא
 המלוה בטוח שירויח הלוה בבירור ער שיעלה הריוח לשני
c מגיס בזמן מועט וקצוב שקצב לו המלוה להיות המעות 
 באחריות וסדר ותיקון יכתוב בשטר עלזה הדרך שכשהתנה
 שיתעסק הלוה במעות לריוח המלוה ובאחריותו עד שיהיו
 שני מנים יגבילו לוזמןללוה לאותו ריוח ויאמרו בתוך זה
 הזמן כגון כחדש או בשנים תרויח סך קצוב עד שני מנים
 ואחר כך יהיו כירך על אחריותך עד כלות חצי שנה או שנד,
 ואחר בך השלם לי הקרן עם הריוח הראשון דהיינו ס ה שני
 מנים ואחר כך צוה להתנוה כתוך השטר צד ההיהר של בעל
 חתמת הדשן בסימן שיב עיש ואסר שכחוך השנים חדשים
 הראשונים שהם באחריות המלוח ועל הייוח שלו לא יהית
 שום אדם נאמן יומר שהפסיד הלוה או שלא התיח ככ רק
 פלוני ופלוני כגון הרב והש״ץ שיעידו שירעו הם שהפסיד
 ושלא התיח בו וכל זמן שלא יהיו לו ערים כאילו יכוי המלית
 לומר אני יודע שלא הפסדת ושהרווחתכלהסךוצייךאתה
 לשלם לי כך ככלות השנה הקיז וגם הריוח שקצבת לי דהיינו
 שגי כייס עד כאן התחבולה שהמוציא תמורה ועתה ראה
 טעות הגדול מזה המורה שבא להתיר ריבית נמיר כי טעותו
 מפורסמת שאי] זר, דומה כלל לתקנ׳הגאון כעל תתמה הדשן
 זיל שהוא זיל לא המציא תקנה זו והיקל קצת רק כדי לתת
 מחיה לבני בריישאינם בקיאי׳במשא ובמחל כרי שיהיו לפחות
 בטוחים על הקרן שלהם ואמר מאחר דמיי מקוייש בזה קצת
 אהדיותהפסד על רמלוה דשמא יזדמן שאותן שנים האנשים
 שביררו ידעו בהפסד ויהיה ההפסד עלהמלוה והיל בצד מת
 קרוב להפסד ולשבר שזה הוא דבר שאינו נמנע דאררכ' דבר
 מצוי הוא רהפסרכרוכ פעמים סילהא דעבידא לגלויי הוא
 ועוד שיש בזה טענת מחילה כמו שיתבאר בסמוך בעיה אכל
 לעשות בזה בטחון על הריבית חלילה חלילה שיעלה על לב
 הגאון להתירו דודאי דבר זה נסנע הוא שיהיו עדים מצויים על
 זה שאין דרך בני ארם לידע בריוח של תכירו במשאו ובמתנו
 ועוד כאן אין שייך טענת מהילה כמו שיתבאר גס כן בסמוך
 כלה ואם היה זה עולה על הדעת שאיפשר לעשות בטחון
 על הריבית היה הם חכמים חיו יותר ממשה רבינו עיר, ותורתו
 חלילה דודאי לא היתה התורה אוסרת את הריבית אס היה
 איפשר לתקן למצא בו היתר נקל כזה שהם עושים עצמם
 לנביאים בתחילת ההלואה שיאסרו בתר לנו שתרויח כך וכך
 בתוך אילו השנים חדשים הראשונים המוגבלים למלוה ולכך
 הכתוב מעכשיו שתשלם לי סך קצוב כזה לזמן כך ד* ם
 לא כן ככלות אותו הזמן שקצב אם יאמר הלוה לא התחתי
 ולא יהיה לו עדות וכי יוכל הםלוה לומר ברי לי שהיוחת כך
c וכך וסך כך וכך יש לי כירך רבשלמא תקנת הגאון בעל 
 תרומה הדשן זיל שהיא אינה אלא על הקרן שהלוה לו כשיגיע
 הזמן אם יאמר הלוה הפסדתי פ ן הקרן יאמר הסלוה ביי לי
 שסך כך וכך יש לי בידך ואת ככר הפסדתי פסלת עצמך
 שלא תהא נאמן אפי בשבועה שהפסדת וגס פסלת כל העילי
א לי אי׳הס י ב ו ה ז א כ י י י ג י ; ל פ י ו נ ו 1 ן ע י ° ^ כ ם ע י ד ח ע ו י ה ° 
ם יי בידך ואף אם ז י ן י ע ר ז ב ע ו י ט נ א י ש ת ו ע ז י1י מ ו ת ם א י ד ע ,  ר

 תימצא לומר שאמת היא כמו שתאמר שהפס ״ כבי מחית לי
 ההפסד

 **ינך הלויני מעויועוד אני אומר לך דור בחצרי חנם אם תרצה
ף על פי ש ״א הידני ולכך מקילינן ביה בלא קיימא לאגרא א  י
 לוגי* ש יייני אלא אבק ריבית אבל אם אמר לו בפי' הלווני ודור
 בחציי כשכר הלואתך אפי׳ לא קיימא לאגרא הוי ריבית קצוצי
 ויוצ*ה בדיינים דהואיל ואמר לו בשכר הלואתך הרי עכשיו
 שווייה קיימא לאגרא והשכירו לו עכשיו אף על גב שמעולם

 לא היה דרכו להשכירו עכשיו השכירו:
 כ וכל זה שאמר לו בן בשעת הלואר, שעיקר איםיר הריבית
 אינו אלא כשקוצץ עמו בשעת הלואה שכן כתיב כספך
 לא התן לו בנשך בשעת נתינת הכסף שהוא שעת הלואת
 משמע אבל אס הלוהו סתם ואחר זמן תבע חובו ואמר לו
 הלוה דור כחצרי עד שאפרע לך חובך יש אומרים שאינה אלא
 אבק ריבית • ויש אומרים שהוא ריבית קצוצה
 והואשיאמי יובן בשעה שמתיה לו הזמן דהוי כמו שעת
 הלואה אכל אם ככר התיח לו הזמן ובא לו אחיכ כתוך הזמן
 ואמר לי דור בחצרי בשביל מעותך שהן בטלות אצלי לא מחזי
 כ כ כריבית קצוצה ולא הוי אלא אבק ריבית והיה ככל ריבית
 כיוצא בזה שאינו בא לארם עין שקוצץ עמו תחלה כשעת
 הלואר, או בשבת הרחבת זמןייא שאינו אלא אבק ריבית ויייא
 שהוא ריבית קצוצת ךלא די־שולאתחן דווקא אשעת נתינת

 הכסף אלא אכל זמן שמעותיו בידו :
 j ובלהיכא דאמרינן דהוי אבק ריבית כדר כחצרו לא
 מבעיא אם פיעו הלוח ככר ואחר כך תיכע ממנו שכר
 דירתו דלא ספקינן מיניה דמלוהשכר הדירה שדר כביתו
 שכיון שפרעו ולא נכה לו הוי כאילו נתן לו בתורת ריבית
 הדמים שהית יו לנכות וכיון דכשעת פרעון החוב הוא דיחיכ
 ליה היל ריבית מאוחרת ושוב אינו יכול לתובעו לא משום גזל
 ולא משום ריבית לא משום גזל דהא מדעהיה יהיכ ליה ולא
 משום ריבית דהויא ריבית מאוחרת אלא אפילו לא פרעו הלוה
 עדיין ושואל הלוח שינכה לו מחובו שיעור השכירות שראוי
 ליחן לו על שדר בחצרו לא מנכינן לי׳ הואיל וכבר דר הוי ליה
 אבק ריבית שככר קכלו ואינה יוצאה והוא צריך לפרוע לו כל
c החוב משלם ויש חילקין ואומדין דמנכין ליה שכיון שלא 
 הורידי הלוה לדור שם לא הוי כתפישה למלות ומנכינן ליה
 וכן עיקר ׳ מי שקיכל מעות בהלוה מאחר וגם לומר עס
 בנו והתנה עמו שיתן לו בשביל זה מזונות על שולחנו אף ע*ג
 שהי׳ נותן לו המזונות מחמת שילמד עם כני אפילו כלא
 ההלוא׳ אסיר דהואיל והיד, התנאי יחד כעת אחד מחזי כנותן
 לוה מזונות משים לימוד בנו ומשו׳ ההלואה אבי אם הלוה לו
 סתם ואחר כך ש:ר אותו ללמוד עם בנו ולתת לו מזונות כעד
 שכירות הלימוד גיל רמותר גמור הוא שכן הוא דרך להחנות
 את המלמד כנו תורה ואינו מחנהו בשביל הלואת הסעית
 שהרי מתחילה לא קצץ עסו בן אדרבה הוא עושה עמו טיבה
 שילסוד עם בנו / לוה שאינו לוה המעות אלא בשביל
 לההנו'את הסלוה כגון ראובן שהיה לו חירבר, יהיא אין צריך
 לה לבנותה ואין רצונו לבנותה עכשיו ואומר לו לשמעון כנח
 •*י חורכתי שהיא שלי ודור בה וחשוב כל הוצאתך וה עליהו
 לחשבון עלי וכשתתבעם ממני אחזירם לך ולא אקח ממך
 שכירות הרי זה מותר ולא רמילהלויני ודור בחצרי חנם כיון
 שמעולם לא באו ה מעות ליד ראובן בתורת הלואה להוציאם
 לטובתו רק תחלה הוצאתם היא לטובת שמעון להיות לו בית

 לדור בתוכו והיתר גמור הוא דשסעון בשלו ולטובת עצמו
t הוא טורת 

 TOP כאיזה אופן מותר לחלות מעות בתנאי
 שיתעסק בז לריוח ובו סעיף אהד יי

 א םלוה אדם לחכירו מנה על תנאי שיתעסק לו לריוח



 ושחייבלולהעמירנה לו לזמן פלוני בעד אותו השעי ואס
 לא יעמידנה לו לאותו זמן שחייב לו בעדה סך בשקר היוקר
 שאיפשר להיות כמו שירצה וצריך המלות להאמין ליוה שלא
 יעמיד לו אוהה הסחורה לזמן שקבע אס אינו רוצה בה רק
 יכניס עצמו לשלם כל החוב שהתנה עסו כעדה אכל זול׳ת זה
 שלא יאמין המלוה ללוה שום האמנת אי אפשר ונמנע
 הוא לדעתי למצא היתר למשא ומתן כריות נראה לי ונחזור
 לדברינו והי ה שמותר לעשות התנאי איפכא כגון שמלוה לו
 מנה שיתעסק בהם הלוה לזמן על אחריותי תחלה וכשיעלה
 כך וכך או אפילו לא יערה כלוס או יעלה יותר או יפסיד
 יחריב• בכלות הזמן להתעסק עוד עם הסעות אחיכ זמן מוגכל
 לריוההמלוה ובלבד שיתן לו מעט כשכרו כדי שלא יהא
 ריבית מאוחרת דמשום ריבית מוקדמת או מאוחרת שאינה
 אלא סדרכנז הקילו ככה ג וגם בכאן צריך שיאמין המלות
 ללוד, אם ירויה אם לאירית וכה שירויח ולא יעשה עמו סך
 קצוב להרויח בתוך אותו הזמן ולפסול כל הערים אם ל«8

 פלוני ופלוני כו נסו שהורה המורה רהוה וראי ריבית ג ל :

לו0ט ככה דנים ריבית הנעשימ  ל*. PIO י
 1 1 באמצעות ובל מ׳ פעיפים:

 א ישראל שלוה מעות מגוי כריבית וביקש להחזירה לו
 ומצאו ישראל חכי רו ואמר לו הנם לי ואני אעלה לך
 כדרך שאחה מעלה הרי זה פשיטא דאסור דהא הישראל

 באחריות והמעות הללו שלו הס ומשלו ילוהו בריבית ודיניו/
 קצוצה היא אלא אפילו אומר הישראל השני הנם לי ר>נ\
 אעלה לגוי כדרך שאהד. מעלה לו אמור ואפי' בהכ ישראל
ד  שגי שטר בשמו לגוי ונתן משכנות וגם הריבית לגוי ר)ף, ז
 אסור וריבית קצוצה היא וכל מת שנתן לגוי חוזר ימו*, י
ך **  מישראל ראשון שבשליהתו הוא נתן לגוי מה שנתן ן
ה

י  ר ו  למי שאומר להכירו אני אלוה לך על מנת ע־תהן ר
 לגוי שהוא אסור וריבית קצוצה היא כמו שיתבאר כסמוך ,ל!*
 מכעיא אם רמלוה שהוא ישראל הראשון חייכ הסע *
 לנוי וישראל השני הלוה נוהגם לגוי בשבילו כי הכ£

ז הגיי והד, ת ° י ב י ר ז ה י ° י י ו י א ט י א פ י א ה ה ר י ו ה א  י

ז ו  הוא כאילו מתנו לו הריבית והוא הרין אם הישראל הראש
 היה חייב מעות לגוי בלא ריבית שיש לו דין זה כיון שכשעו{
י ן ע 1  שנותן לזה המעות היו אחר/ת המעות עודם עליו נגף ד
א אפילו אין ימלוך- י ל י א י ת י ע  והר לגמיי כאילו הלוה לו ע
 הייב לגוי כלום כיון דבשכר ההלואה נותן לגוי הריבית ען«
 פי המלוה הוי ריבית קצוצה וכשהייבלו נסי אפיי העמידו
i j o o אצל הגוי ואסר לו הגוי הנם לישראל זה והפטר 
 ואני אתנה עמו שיתן לי קרן וריביה דרי זה אסור שעיןן
 שמקבל זה המעות מיד ישראל הכירו נראה כנותן הריבים

 בשליחותו :
 כ אכל אם קבל הגוי המעות מיד הישראל הראשון ונתן
ן י  לשני מותר אפילו לא פירש בפירוש שפטר הראע
0  דמסתמא אמרינן שפטרו ונתחייב לו השני ומותר אפילו א
י הוא מק2?ו י נ  נותן הריבית ליד ישראל הראשון שבשביל ה
 אותם ודימה לגוי שמלוה לישראל בריבית עימ שיתן הריבים

 לישראל דשרי ;
ן י ע א ^יאל י י י י ל י ג י ה 0 8  ג ובן אס העמידו אצל הגיי 1
, ג  הניחם ע ג קרקע וכן עשה ונסתלק ואחייב לקחם ה׳ש
י ע ג ל  משם מותר שהראשון נפטר לגמרי מן הגוי בהניחם ע
 קרקע בציוויו ומשם(אילך המעו׳עוםרים כאחריות הגוי י0זי/'
 הישראל הראשון. גם כן לקבל הריבית וליתנו לגוי שכעזכ.י,»
לעיל יש אומדים אם אימי־ דזג^ ד  הגוי הלא מקבלו כ

 ליתנם

 ההפסד והבטחתני לתת לי סעותי הנפסדים בדרך מהנה אם
 לא יהיו לך עדים פלוני ופלוני על ההפסד ומהנה כזו לא
 מציגו שאסרה התורה אבל על הריבית איך יעלה על לב שום
 בר רעת שיטעון המלות כן שאף אם הסלוה פסל את עצמו
 משבועה על זר. וגם פסל כל הערים שבעולם הוץ מפלוני
 ופלוני מבל מקים המלות לא יוכל לטעון כרי לי שהרווחת כך
 ובך רק שמא הרווחת אעפ״י שעטו עצמו בחחלת ההלואה
 לנביא נביא שקר הוא ועתר. אם האמת הוא שלא הרויח הלוח
 הרי הלוה והמלות שניהם עוברים איסור דאורייתא הלוה
 עובד וראי איסור דאורייתא והמלוה ספק איסור דאורייתא
 שהלוה יורע ביראי שלא הרויח וכשנותן הכל עוכר וראי על
 לאו דלא תשיך אלא שהניד סיריחין אותו לעבור עליו לשלם
 יהמלוה נכנס בספק ריבית דאורייתא דשםא לא הרויח הלוה
 והוא מקבל ריבית קצוצה ולא עיר אלא שמכשיל גס הדיינים
 שצריכים לפסוק לו שישים לו על פ׳ השטר ועובר הוא והם
 על לפני עור וגומר מאי אית לך למימר יאמר הםלוה אף
 אם לא התיח כבר מחל לי הלוה והבטיחני לתתו לי כמתנה
 אפי׳ לא ירויח זתו עיקר הריבי' ש^סיה התורה מתנה ומחילה
 כזו על כן אני אני אומר שהשטרות הנזכרים חס המכשילים
 את הרכים לעכור על כמה לאוין הלוה והמלות והערב
 והערים והדיינים ראה טעות המכשול הגדול היוצא מזה כי
 כן שמעתי מכמה מלוין באילו השטרות שאפילו הםלוה
 בעצמו יודע בבירור לפי אומד דעתו שלא התיח הלוה כלום
 הוא נוטל הריבית וקורא לו דוח כי הוא חושב כתיבת השטר
 גורם לו היתר לקהת ריבית גמור המכונה בשטר ריוח ואני
 המה על אילו הםשיבשים לפי רעתם המשובשת ודברי
 נביאותם מה להם לתאריך בשטיותיהם המשובשים ולשבש
 אותם כאייכות דברים אם נביאים הם לא היה להם לכתוב
 רק שטי קצר ויכתבו כך פלוני קבל מפלוני מאה זהובים
 לשנה למחצית שכר והתנה עמו שירויח בשנה! זו 0
 מאתים זהובים והמלוה קבל עליו אחריות החצי נ׳ ובכלות
 השנה ישלם לו הלוה מאה של הקרן וסאה של הריבית
 הסכונה חצי ריוח ולא יהיה שום אדם נאסן לומר שלא התיח
 כן רק פלוני ופלוני שהם אחר כסוף העולם כמזרח והשני
 בסוף העולם במערב כאשר הם נוהגים לכתוב שגי עידים
 שידוע הוא שדבר נמנע הוא שידעו הם כהפסד ולא בריוח
 רק יססכו על נכיאותם ויאסרו ודאי התיח ומתירין לעכור
 על כמה לאדן כמו שכתבתי סוף רכר הכל הילך אחר החיד.ו'
 ועינינו רואות שכולם נכסיהם מתמוטטים באחריתם על
 כן אני אומר שאי אפשר לשים ארם לתקן הלואר! לישראל
 כךוח אם לא יקבל עליו המלוד. קצת אחריות אשר עוד
 יתבארו לפנינו כעזרת השם ושיאמין המלוה ללוה על התיח
 אם היויח אס לא ועיין לקמן סימן קעיו סעיף אחד דהייא
 דקיל לבא לירי ביטול תורת ריבית החמירו בו עש ולי נראה
 לםצא תקנה למלוין על השטחה ולכתוב כך שחייב לו הלוה
 למלוה סחירה שיט לו עכשיו כביתו ומיכרה לו בזול שהרי
 כל אדם יש לו רשות לסבור סחורתו בזול אפילו שור. מאתים
 בער מנה ושיעמידנה לםלוה בזמן פלוני ואם יעבור הזמן ולא
 יעמירנה לו לזמן שקבע חייב לשלם לו בעד זי הסחורה אם
̂נתן לו שזה היתי גמור והו׳ שידע  ירצה אפיייוהר מכפל מה •
 המלוח שהאמת כן היא שיש ללוד, אותה הסחורה בביתו
 כאותו פעם כמו שיתבאר לקמן סימן קע״ז סעיף ייח ויקנה
 לו זו הסתורה סיד בקיבול קניין שיעשה על החוב ואם לא
 יעמידנר, לו לזמן שקבע הרי הוא חייב לו חוב נמור לשלם לו
 בבל שוויה שהיה יבול המלוה למוכרה בשער היותר יוקר
 שאיפשראבל אס אין לו הסחורה בביתו וראי ריבית גמור
 הוא ואסור ואס אין ללוד, שום סחורה בכיהו >ש לו גם םן
 *י>ןון שיכתוב לו שחייב לו סחורה ידוע שככר יצא השער



 הלבות ריבית ־#* עב
 עביר ואם הלוהו באשראי בעלמא והאמין לגוי בזה נראה ליי
 יש להחמיר למלוה אפילו למ*ר אין שליחות לגוי שלא לקבל
 הריבית לכתחילה כיון שהםלוה הובע לגוי והגוי את ישראל
 מיחזי במאן דשקיל מיניה הריבית ואם עבר וקבלו אין צריך
 להחזירו כן ניל בהכרעה דרך מיצועא וקרוב לדין :
 ח ישראל שאמר לגוי לוה לי כריכיה מן הגוי והלך הגוי
 ולוימישראל כריבית הרי זה מותר לקבל הריבית ממנו
 שביון ששנה בשליחותיה הרי אינו שלי הישראל אלא לנפשי'
 לוה והייכ לשלם הריבית לישראלהמלוה אע*ג שיחזור ויגבנו
 מן הישראל המשלה אין בכך כלום שהרי אינו שלוחו אלא
 הוא בעצמו הלוהו משלו בריבית שהמעות שהלוה הוא הוא

 קנאם לעצמו הואיל ושנה בשליחותיה':
 ט וכל זה כישראל ששלח את הגוי ללוות כריכיה בלא
 משמן אבל ישראל שנת? משמן ביד גוי ללוות עליו
 בריביימישראל והלוה עליו מישראל ולא ידע שהוי של ישראל
 אף לפי שבשעת פדיית המשכון כאהישראל ואמר שלי הוא
 המשכון אין צריך המלוה להאםינו ואפי׳אם יביא עדים שהה*
 שלו יוכל המלות לומר אותת המעות שנתתי לו לגוי ענכן
 המי לעןנמו והמעות שהלוה לך היו משלו ולעי טעם זה אם
 המלות יורע מתחלה שהמשכון הוא של ישראל אסור להלוות
 עליו ואף אם הוא מסיפ' אס הוא של ישראל או לא כגון שהוא
ת ו ו ^ ד ל ר ב ך ר ה ע ו כ  מלבוש או דבר שאיןהגויס רגילין^ו 0
 עליו בריבית או ליקח ריבית כגון זה ויש סקילין עיר ואומרימ
 אפיי יודע שהוא של ישראל מותר לו ליקח הריבית אפי׳ הלך
 הגוי למרחקים ובא הישראל לפדותו יכול הישראל המלות
 ליקח ממנו הקרן והריבית שיכול לומר לו מסתמא לא שבקת
 התירה וא^לית איסוריכי מוחזק אתה בעיני לאיש ירא אלקים
 שהרי גם הלוה מההר על הריבית ובוודאי אקניית המשכון
 ניהליה לנוי וגוי קנייה במשיכה והרי המעות הראשונות היו
 של הגוי י בעצמו וכל מה שאתה נותן לי בשביל הגוי
 אתה נותן לי וכל זה אפילו לפי דעת המחמיר ואומר דק ל יש
 שליחות לגוי לחומרא אלא שעל זה אמרו מיהו משום היחק
 מן הכיעוד־יש לכל אדם ליזהר מזה אפי׳ בלא ידע וכיש לבעל
 נפש אבל לדעת האומר שאין שליחות לגוי אפיילחומרא אמרו
 שסותר בבל עניין לקחת הריבית ואמרו עיר שמוהר אפילו
 לכתחילה לחת משכון ביר גוי ואפי'לעבדו ושפהתו ומקניהו לי
 כדי להשכינו אצל ישראל אחר אפילו ר,ם ספריו ומלוה מכירן
 ומותר לסלוה לחזור ולהשאילם או להפקיר׳ביד ישראל הלוה
 להחזירם לו לכשירצה או אפילו ימכרם יתן לי הקרן ורדי בית
 הואיל ויד גוי באמצע ואפי' אם הלך הגוי לדרכו וישראל פודה
 המשכון שרי וככר אמרנו שאין למחות ביר המהגין היהר *
 ואמרו עוד הואיל ואין שליהוח לגוי אם ירצה המלוהשלא
 ליתן המשכון לפדות לישראל הרשות בידו כי אין לו עסק רק
 עם הגוי וישראל הזה ששלחו לא כעל דברי׳ דידיה הוא לפיכך
 אי פיקח הוא הםלו׳ יזהר בתהלה שלא ילוה על המשכון בכדי
 שוויו אלא ירא שוד, יות׳בכדי הקרן והריבית כדי שלא יצטרך
 להיות לו שום עסק עם הישדאל הלוה אם ירצה וגם אם אבד

 המשכון אין לו דין ודברים עם המלוח :
 > ישראל שהיה חייב לגוי ומשכן הגוי את הישראל ולקח
 ממנו משכון בשביל חובו וחזר הגוי ומשכן אותו הסעזכון
 'אצל ישראל בריביה אם הישראל הממושכן עצמו פודה מיד
 הישראל הסלוה הזח אסור ליקח ממנו הריבי׳ שהרי המשכון
 הוא שלו ולא הקנהו לגוי מעולם כיון שבעל כדחו משכנו והוי
 כאילו לוקח הריבית ממנו בשביל עצמו אבל אם הגוי עצמו
 פודהו אע״פי שודאי הישראל יתן לו הריבית מותר לקחתו מיד
 הגוי ואס אחריות החוב והריבי׳ אינו על המשכון לבד אלא ג0
 הגוי שיעבד עצמו על זה וקבלו עליו מוהר ליקח הריבית אפי׳
 מישראל זה שאינו מתן לו אלא בשליחותו של הגוי וכן אה

 הישראלי

 לבועז עטרת דהב
 ליתנם לישראל השני דרךפקדון ואחר כך יהיו בידו בהורת
 וזלואה דשרי רהואיל ולא כאו מיד ישראל ראשון ליד ישראל
 שני כתורת האאה לא מיחזי כריבית ואם הישראל השני לא
 עשה שום תנאי זהלואד, עם הישראל הראשון רק עם הגזי
 וא״ל הגוי לישראל שני לך וקבל אותם מישראל ראשון הרי זה
 מותר שאין הישראל ראשון רק בשלוחו של גוי ואפילו נותן
 הישרא ל השגי הריבית לישראל הראשון שרי גכ ז •

 ד וגוי שלוה מעות מישראל כריכיה וביקש להחזירם לו
 ומצאו ישראל ואמר לו הנם לי ואני אעלה לך כדרך
 שאהד, מעלה לו מותר ואפילו איל אני אעלה לו כדרך שאתה
 מעלה לו מותר שהרי המעות עודם באחריו'הגוי ובשכי׳הטי
 הוא נותנו לו ואם העמידו אצל הישראל ואמ׳הישראל הראשון
 לגוי ליתנם לשני אעפיי שנוהן הגוי המעות מידו ליד ישראל
 השני והוא עורנו הלוה לגבי ישראל הראשון אפילו הכי אסור
 דהואי^ומדעת הישראלנהן הוה ליה כשלוחו של ישראל
 ואסור ואעיג דאין שליחות לגוי דאסרינןמה אתם בני כרית
 אף שלוחכם בני ברית לגבי ריבי החמירו וישמקילין ומתירין
 בכגון זה שהגוי נוהן המעות מידו לישראל השני מטעם דאין

 שליחות לגר סס יש להחמיר וכמקום שנהגי להקל אין
 םוחיןבידם :

 ח וכ ש גוי שמלוה םעותיו לישראל בריב יח על מנח שיחן
 הריבי' לישראל אחר פשיטא שסותר ולא אסרינן הגוי

t שלוחו של ישראל הוא 
 ^ :גוי שלוה םישראל בריבית והלך מיד והלוה איתן
 לישראל אחר כריבית אסור לישראל הראשון לקבל
 הריבית מן הגוי מראה כהערס׳ריבית כאילו הלוה לו הישראל
 הראשון לגר כדי שבשליחותו ילך וילוה אותם לישראל שני
 אף ע ג שאין שליחו' לגוי הא אמרינן לעיל דלחומיא אמרינן
 יש שליחו׳ לגוי ולא דמי למה שאמרנו בסמוך גוי שלוה מעות
 מישראל כריבית וכקש להחזירו כוי שמותר דהתם נראה לכל
 שהגוי לצורכו הלוה אותם שהרי רצה להחזיר אחר שעשה
 בהם מה שהיה צריך ויודעים דלא כשליחות הישיאלהראשון
 היא נתנם לישראל השני אכל הבא נראה שהגוי מעולם לא
 לצרכו לוה אלא להערמה זי אעיפי שהםלוה הראשון לא היה
 דעתו לכך אסור משום הערמת ריבית דהוי בהעמידו אצל

 הישיאלכו'!
 \ ישראל שאםר לגוי לוה לי מעות מישראל כריכיה בשטר
 שתתן לו עליך או באשראי ומאי ריהבת ליי קרגא ומוחא
 עלי היא והמלות לא ירע שבשביל ישראל לקח אותה ולב סוף
 נודע הלוה וראי עכיד איסורא דהא אסרינןרקיל יש שליחות
 לגוי לחוסרא והסלוה נתרבו בו הדעליש אוסר לקבל הריבית
 ויש מהיר וניל שדינו חלוק אם יש לו שטר על הגוי יכול לכופו
 לשלם לו קרן וריבית דהא על בל פנים אינו $לא אבק ריבית
 ושטר העומד לגבות כגבוי דמי ואסרינן כל סלוקי בלא זוזי
 אפיקי הוא ולא רמי להא ראמרינן לעיל גכיךר בחצירו דק״ל
 דמנכיןליה שאני התם דם מיש לו עסק עם ה ישראל והוי
 כמקבל ממני אבק ריבית לכתחילה אם לא ינכה לו אבל הכא
 שעסקו עם הגוי יכול לקבלו ממנו הואיל וכתחלה לא ירע ואף
 על גכ שהגוי יהזור על הישראליש לסמוך אהרי קולא דאיכא
 למיד אין שליתות לגוי ויש מקומות שנוהגין כן וגם אין זה
 ריבית הבא מיד לוה ליד מלוה שהתירו רשיי לפי דברי קצת
 אפי׳בשליה ישראל ואף ע ג דכבר כתבינן שאינה הלכה הכא
א טי ואין כאן לא משום לפני עור לא התן וגז׳ ולא י ח יז י י מ  י

 משום דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין ואפש׳לוסר
 שזה לכ*ע מיתר אפילו יש שליחוה לגד יש לצרף טעמי דהרי
 קולי כיו? ילא סתרי אהדדי ולסמוך עליהם ואף לג שכל אחד
 בפני עצמה אינה אליבא רהילכתא יש לצרפם יחד וכל שכן
 חכא שיש עור טעם שלישי להיתר שהמלוה לא ירע ו בהיתר



 אחריות על ישראלהשליח הזה כאילו הוא הלוה והיה אס**•
 אחר כך ליקה ריבית מ3נו • ואם נהן הגוי המשכון לישראגי
 המלוה קודם ששילח את זה אחר המעות אף שהביא השלי^
 המשכון עמו למלוה ללוות לי עליי לעי אף עפ שהיו אחריות
 המשכון על ישראל השליה נגד הגוי עד שיביא-לו המעודן
 .מוהר רק שיהיה אחריות הבאת המעות ליד הגיי על ישראל*
 המלוה נגד השליח וכן כשעת פדייה צריך שיאמר לו תד;*$
 שלוחי להביא לי טעותי 0׳, רעי ויהיו באחריותי מיד כשיצאה
 מיד הגוי וכן תהיה שאחי להחזי' לו המשכון על אחריותי וא©
 אינו מאמינו יאמר כך כלבו ואין צריך להודיעו או יתנה עשן
מ ש  שלא יהא נאמן לומר נאנס אז נאבד אלא בערים ׳ ואס ע
 כן ובשעת פדייה אומרהשלית לא אמרתי לך אמתתחילס
 אלא שלי הוא המשכון יאשר המלוח איני מאמינך אלא ^

מ יי ע ר  לדבריך הראשונים אני מאמין שאיני רוצה להחזיקד כ
l p שאתה תעבור על לאו דלא תשץ• כי אין אתה חשור^עיני 
 אבל םימ אני חושש לדבריך .ואיני רוצה לקבלאמךהמע^
 •וכשיבא הגוי ויתן ליהמעוהאתן לו ממכונו ואפילו אס יר^ך״
 לישבע על זה אין צריך להאמינו ואפילו עדים מעירים שתון^
דאי  של ישראל לא מהגי ביון שהורה החלה שאינו שלי יחי
י שלא אפר כ! סתח-1^ פ י  בעל דין כמאה עדים דמי ואם תא נ

 .ישבע ויפטור ולא יחזור לו הסשכק לעולם ער שיכא
 ויפדנו ואם לא יבא הגוי ימכרנו והוא שלו אפי׳ שוה הרכה ^
 מיהו אס נודע הדבר כבירור שכן הוא האמת שהמשכון הר*
 של ישראל עד שלבהמלוה גס בן מאמינו אסור לקכלםמ^ר
 הריבית והלוה שהערייועשהכן הרי הוא נקרא רשע געמ-
 *עבדעלכאהלאייז ׳ לאתשיסוןולאתשיךכו׳ ׳ ולג5>׳ד

 עורכו'.״
 .«ך יהא דאסרינז ואפילו אם ירצה לישבע על זוז איז -

ד
ן   להאסינו הייטמשום שהמלוה הוא תפוס ב©שכ
r 5 * 1 \ u ׳נשבע להוציא • אבל ישראל הנותן מעות להכירז 
© ׳׳יית© ת י ל ד י י י כ ק  •לגוים על משכנות בריבית ואחר כך אמר ב
*  ,הלויהם לגרם אכל לקחתים לצורך עצמי נאמז לימי׳ ״1* י
ך ר י * v 

י ו  איתס לג

י י  .לצורך עצמינ*3ז לוס׳ש^£
ד י _ י ב  עצמו לקחם זאםחושדו שהוא משקר יחרים על,, ע
• * י ״ ת ו  בן הוא ואם מוען המלוה ברי שהוא יורע שהלוה א

^ כ ם ת ו  בריבית ישבע המקבל שבוע* היסה של$ הלוה א
 רק לקחם לצרכו ומחזיר לו הקרן מכל מקום ד׳עזשח?

 נקיא רשע : י י
ן ״ כ ע  ,טו ישראל שלוה מישראל בריבית לצורך גוי על 0

. ]^ י א׳  של גוי לזמן והביא המשכון עמו כשעת ההלו
 ,זמן רוצה המלוה למובי־ו והשליח אומר אל תמכרי כ* ר-

י י כ ° ה ח ע י ז י | } י ן י י י א י כ י ר כ ר ש ל י ה י ל י ר ה צ י 1 י ם r ה ם * ל 4 1 

י י ' ן  בלום כמו שאמרנו למעלה שמתחילה היו אחריות הט^
ז \ ,  לגוי על ישראל חשליח ועכשיו אףע״פשהסלוההליה ע

ן י י י נ מ  לא קבל אחריות נגד הגוי כלום ואס השליח ירא מ
^ י«עי י ש ד m ב ^ ז י כ ש 1 מ י ס ו י י  •עצמו ויפדה הסשמז א

" L y בהמתנה ׳ וניל דווקא בבהג שהביא השליח המשכון 
 בשעתההלואה וכדאמרן אבל אס לא הביא המשכון

^ ר ח א  גשעתההלואר, אלא ששלחו הגוי להביאה םעית י
^ ^ ־ ד ל ס ע ל ו 1 ?  יהן לו משכונו דאז לא היו אחריו׳ המשכה מ

 .רק השליה היה שלוחו של ישראל כמו שכתבנו לעיל
 מעיף ייג יבול השליה לומר אלתמכרהו כןתזיקני כי ד-ן^
י י ה הייכדזעלי 1  אלם נוי ואס מכרו ובא השליח ל>די היזק 0
n ! לפנותו נראה לי 

 טן ישראל שאמר להכירו.טול מעותהללו והלוה^ך-
* ל ל ז ו  לגוי בריבית אם אחריות המעות על השליה כ

ח «*י־נ^ה י 1 י ש ד ה י ת ° י כ י ר , ת ר ן י י י ה י י י ל 0 ר ל ו ס ה א א ב ו ה ו כ  •א
" ז י , 1 ל ע , י עליו ה כ » י ז ע י מ , ד ר א י מ  .שלוחו של שילח ואפייי *
ת* י ה י י י ד ז ) ה א ; ״ , * ר י , ד ה ™ ב w ת י י ר ח י ^  מדינו י

 ד\שראלהטםישכן לא ידע שהגוי הממשכן רוצה למשכנו
 ביר ישראל הרי וודאי היתה דעת הישראל להקנותו לגוי וזה
 הסלוה לא הלוה אלא לגוי ומותר ליקח הקרןוהריבית מיד

 ישראל הממושכן
 יא ישראל שהלוה לגוי כריבית על משכון ואחר כך אמר
 ליה הגוי תן המשכון לראובן והוא ימכרנו ויתןלך
 מעותיך וכן עשה נתן המשכון לראובן למוכרו וראובן
 עיכב המעות בידו אהר מבירת המשכון והמלוה תובע
 .ריבית עדזסןשיכיא המעות לידו והגוי אינו רוצה ליחן
 יותר מעד שעת המכירה בעניין שיניף הגוי את ראובן
 .ליתן המוחר משלו יכול המלוה ליטול בל הריבית מהגוי
 שכיון שהגוי היה בשעת הלואת הסעות אין למלות עסק
 עם ראובן כלום ולמה לא יטול המלית הריבית מן הגוי וא0
 הגוי יכיף את ראובן לפ-וע הריבית כשכיל שעיכב לו המעית

 •מאי נפקה להמינה למלוהבזת היא אין לו עסק עם
 ראובן כלל :

 • *ב ישראל שהשאיל משמן לגוי ללוות עליו כריכיה לעצמו
 ומשכנוהגוי אצל ישראל מותר לישראל להלוות עליו
 •לגוי בריבייואפייאם הלך לו הגוי ופורע היש־אל בעל המשכו;
 ,קין וריבית מיתר ולא אמי־ינן כיון שאין המשכין הזה אלא
 שאול ביד גוי הל כאילו הלוה ישראל המלות לישראל לבעל
 המשכון על משכיני והזר ישראל זה והלוה המעות לגוי יה ל
 הריבית כאלו בא סיד ישראל כעל המשכון ליד ישראל המלוה
 דהא אקנייה יגוי וקנייה במשיבה ואין זה פורע אלא בשביל
 .הגוי ואם הגוי אלם שאילו היה בא הוא בעצמו לפדותו היו
 ציייכיןלתתלו המשכן בלא ריבית כגון שהוא מוחזק בכך
 צריך המלות גם בן לתת המשכון לפדותו לבעל תמשכגן
 ברא ריבית דהוי כגזלן שהשמן הגזילה או סכרה שצריכין
-להחזירה לכבול נמו שקנאה ואם אין הגוי אלם.כל כך שה*
 צייביןלתתלוהמשכין בלא ריבית אכל בהא סיהא אלם היא
-שאין בעל המשכון יוכל לכופו שיפדה את המשכון ויחזירנו
 לו צריך ישראל המלות גם p לתת-המשכון לפרות לישראל
 ׳בעל המשכון ולא יובל אמר לו לאו בעל לברים דירי את רלא
 עדיף האי גוי גם כן מגזלן דעלמא אבל צריך לתת לו הקרן
 לריבית שיבול לומר המלוה גבי רידך הוא גזלז וליא גבי דירי
י הקרן והריבית אבל אם אינו אלם 4י  שלי היה צריך ליתן לי ה
כל ל ויבול בעל המשכון לכיפו שיפדה את הםשב.־ן שלו ונא ; 

 !־״ישראל בעל המשכון עצמו ורוצה לפדותו יכול העלוה לומר
 לו לאו בעל רבדים דירי את ואין יי.עסק עמך ואין צרי' ליחגו
 •לו אס ירצה וכיש שאס ירצה לתתולו שיבול לקחת ממנו את
t! הקרן ואת הריבית שאין זה פורע אלא כשביל הגוי דהא 
 •אקנייה משכונו לגויכשהשאילו לו יבשמשאילהישראלכליו
 לגוי להשבינו לישי־אל בריבית יתנהו לידו שיקנהו בעשיכה
 •אבל לזכות לו על ידי אחר לא סגי דאין קניין וזכיי' לגוי אלא

 במשיכה כמו שיתבאר כע ה בלכיש עיר שושן:
 •יג גוי שאומר לישראל ליה לי מעות מישראל בריבי׳ והבא
 לי המעות ואני אתן לך את משכיני מותר הםלוה ליקה
 הריבית סיד ישראל השליח . ולא משוס דאםרינן דהישראל
 •השליח הוא שלוחו של גוי רהא לב ע אין שליחות לגוי לקולא
 *לא אמריישתישראל השליח נעשה שלוחו של המלוה להביא
 לו הסעות לגוי ולהביא לו המשכון אהר כך ואפילו אם פדאו
 שליח אחר. כך במעותיו ונתן למלוה קין וריבית מיהר שלא
 אברה תורה אלא ריבית הבא מיד לוה ליד מלוה וזה לאו לוה
 •הוא אלא שליח בעלמא וקנה הסאה המשכון של הגוי במעו'
 שהלוה עליו והוי כאילו מוכרו עתה לזה הישראל שפדאהו /
 •וצריך שיאמר לו המלוח >*שליח אחה ההיה שלוחי להביא לי
 המשכון מיד הגוי באחריותי ולהוליך לו דמעויגיכ עלאהריותי
 גדי שלא יהא שום אחדיוה על ישראל השליח שאם היה שים



 V לכוש מטרת זהב דזלעזז*. יזי4יזג4ז-^^.. עג
ח ה0לוה כ ן ב ן ישא' המשכו א י!א$ר כ ם ל א י ש ס ך ע ך ולא ל מ  ע
ם י ה מחי כי ה מעותיו לראשון כרי י הוא מלו  הראשון והשנ
ה ם ז ע ט מ ר ואין כאן ריכיה ו כ ג הוי מ ל בכהי כ הלאה א  ו
ל גוי  שהוא כמוכרו לו גיל שמותר לישראל להשכין משכין ש
ה שהוא ממושכן אצלו מ ל ישראל אמד א8ילו כיותר מ צ  א
ן נ תן לו ולא אמרי ו ה שהגוי נ מ ק  והריבית לא יהיה יותר ר
ה מ ר ביוקר ומישראל ילונו בזול ו ג  דה ל כמו שקצב עמו ה
ל ה שלגיע בערך ריביה ש מ י יותר מ ו הראשון לשג ותן ל  שנ
ת ו ל ת ה ש ל מ א ריבית ע א לגוי הו ו ה שהלוה ה מ ל  הישכאל. ע
ל ל כ ט ו י נ י והשנ ן לשנ ל המשכו  לעצמו אלא אמרינן מכד כ
א ל ם כ נ ח ו כ ל ה ו ל ה ך ת ו ח י ו ה ל ו ל ה מה ש  הריבית שהגוי נ
ל טו לי י לחזור ו נ ש ה ה צ  ריב?ת ואם• לזןחר זמן ר
ו אף ע'פשא?ן הגגי נ  ,מהראעז^קר1וד1>יתיולהתזירל« משכו
/ י ן ומכרו א י ו ז .באלו חו : י שהוא ר מפנ ח ו ^ י ז י י י ע י ^ 
ט אצלו סתבן ב ש ' אלא מ י ן שימכרני &בפ ב ו  >אפי'לאאמר ל
ך ך ובך תלוי לי עלינ כ י מהגוי ב ד אצל מ ו ה ע  דקן שאיל משכון ז
* ר י ת ה י נהכויז ל א ר הלאה שהי ה ם ו ו מהי גצת, י תקבלהר ך ו כ  י
י ן ואין השנ י ו$» הראשון לפרות המשכו מ  :^כאםר^ה־ י
ו מכרו לל ל כאי מ לו ו כ מ א ה ו ד ר מ ת נ ש ד ה ר ל ו ר י ז 0 % ה « ו ל  י

ר* ו W איסורא ובודאי להתי ו ה ל ^ ו א ^ א ק ז י ^ י י ז י  ג
ו נ ח אם ה W לפךותו ו J W V & ^ f * : W m , 
הכללפיתגאם א לפדו<». כ י מ כ ' ו ל . ^ ^ 1 # ^ מ ל מ ^ 
ך מזסנה4 ¥כ?ויילהחזיר לפדותו ו כ נ מ ח , ל ^ ה כ מ ב ^ נ נ ש . 

ו רמיא : נ ת ו ה ו כאל נ ח א ה אפ־ ל צן י ג ו מהי נ ח ת * * ש  אע $
תן ו ה שנ מ ת מ ו ה פ כ ^ ש ל ח א ר ש י . ם ב ע ו צ ק תר ללוה ל מו  ו
ת ק י א ו וכן יכ>ל לומר לו אנ ת p מוכרו ל נ ל מ ע י ר ו ו הנ  ל
א ל ד א ב ה ל י ע ו כ ל ש כ ת שיבא עו1מן הגוי ב י ב י ר ק מן ה ל  ח
פ ס א ך בשברו י ג ח ב ו נ ת ה ר שיכול ל א מן הסרסו ו  גדע ה
דו ן לי י המשכו נ ש  יתרונו הראשון ז&שני שלא ליקתהמלוד• ה
ל ב ו שרי א ר עלי ג ה ל  רקיניחנך־זכ>ד&סלוה הראשון שתלו
ת ו י  צריך שיקנהו לו ושיהיה המשכון מכאן ואילך כאחר
ח וכיף ק ו בתןרת ק י הוא שלו ולקחו ממנ ר\ ?ז / י  המל*ה השנ
ת ם ז ו זה ע נ ת ם ה רת פקדון ׳ ומיוע א א בתו ו  הראשון ה
ת ו ע ר ה עליו לגוי יתחייב באחריותו ה  :שממלוה^הראשון שהלו
פקד נ י אלא בשומר ו נ ש ה ה ו ל מ ד ה ג נגבלוה נ א אי ו ה ש מ ד י  כ

, ת ו ל י מ ה ה ו אל י וי״א דאפי׳ להקנ  מן*ל דטמנ^ש״ת לחיות כשו
, , ו ל ב ה ח המשכון אינו צריך אלא מ-ד ש א י ^ ש ת י ל מ ^ ^ ^ י ה  ׳

ו ת ההלואה למלוה הראשון מיד קנוי ל נ ע  הע£צי מתז ט
נות ל רבד תורד. מעות קו ק ל &קום שהוא ד כ t ג ^ o n 
ג שאינו אלא לתיקון ח מ כ ^ ת כ י ש ם י ע < ־ ז נ מ ד מ ד 4 ע א  ו
* ל ן אךאורייתא ועור ש נ י מ ק ו ^ ד י ט ו ל ח ת ו ג ק א ל ר יל  האיסו
ר המצז* במו שיתבאר בעיה בלבוש ע*מ ב ד אלא ב כי ו משי נ ק  ה
ב שיקנהו ל ו עיי ו ס הה&בלשא«צו 6*וי>,וא םיהו ט ״ צ ק י  מ
ר מ ו ה הראשון ל ו ל מ נאםן הלוח.שהוא ה דמי^תא ו חי ד לתו ח  א
ו ם ל ת ו ה א ם והיא מקנ ר ג ות ה י שיש לו משכנ ה השנ ו ל מ  ל
ת ו ל מ א ראייה על דבריו ויכול ה י ב ה  כרי שילוחו ואין צריך ל
ו על פיו דאחווקי אינשי כרשיעי לא מחזקינן  השני להלווה ל
ק ן ה ו א שאינו ס ם ל ה נץזהרשלא ליתן ריבית א  שהדי נ& הלו
ג בדינים אילו ואין ה נ מ ט ה ש ך פ ך שאז ודאי משקר כ כ  ב
הו וכל זה לא סיירי נ י להו דיני נ ו דנ כן י ר העושי ו כ ה ו ח ם  ל
ת בי ה הראשון ברי ל העלו צ ן א  אלא נשהשביןהגוי המשכו
ת בי ס הרי לא זקף לו הקרן ע ג ו ו ה נ ל שבוע ושבוע כ כ ב ל ו צ  ק
ת כי ם הרי ם הגוי הקרן ע ה הראשון ע ו ל ס ס זקף ה ל א ב  א
ת בי ן שהשכינו אצלו לזמן קצוב וחשב עמו הרי ו חד כנ  בי
י ך וכך הו ב כ ך קצו ם ס ת ו ס עלה עד איהו^זםן ונתחייב ל  שי
ל ה לגוי ע ל ישראל ר*אשון בין שהלו ל כאילו היא קרן ש ב  ד
ל א ר ע י ל זה מ ות ע  המשכון בין שהלוילו בלא משכון ואסור ללו
ת ו ז הי ס ז י הלאה ב ום ו  הכירו כדי שיעלה לו הריבית מהי

ן ו מ ל ח  ^ 1א נ J ה

ת י ל ה ו ן ה ם כ א « ו ר « ו להוציאם ל ד י ה הרשות נ י  יייני ה
ר א ש א כ ל ם אין האחריות עליו א א ו בריבית ו  באילו הלוה ל
ם שומר שכר שומר שכר ם א נ ם שומר ח נ ם שוסר ח  שליחים א

f ו הריביה נ ס ס ח ק י ל ר ח ו מ פקד ו  איני נקרא לוה אלא נ
ל הריבית ם ו^גוי ע  ישראל שליה םחכירו לצייץ•.חגוי וקצב ע
ה שקצב מ ה כ ו ל ה ה כ ב בפה«מ ז צ ה ק א מ  ביוקר ועם ישראל ה
י ת ובשבא הגו ו ם הישראל המל ה שקצב ע מ ם הגיי יותי מ  ע
ר י ז ח ה ה ל ו ל הריבית חייב המל ת המשכון וניחן כ ו ד פ י י > 

ו ת ת ז ^ ש ב י ר ו ם ר ס זבח ח ה שקצב עמו והמותר, מ ה כ ב י ע  ה
ם וא<מ ל ם המלוח-; ביוקר והגוי א ב ע צ ם ק ל א כ  1 מן הגוי א

־ ״ ^ י ר ת א י&י>ןזל&ת מכיסו ש ע כלח*יכ>ת ל ת פ צה ל  1 רו
ת קצגצמ י ב ו ח לי& ל ת גוי הלוהו שאג1יתחייכ הישהאל חו ע . ד  ״

א -והלוה לגד• ־ רהו חז י לוה ישראל זה מישראל'כריבימ ו י  באי
ן י ו כך אמור להמג אלפי זה איסור גמור מו ביחו  ברי

; , % ^ י א ^ * « ן ן וריב*} ש י ק א כ ם השליח שיחייב הו  ע
- ^ M ^ ^ ^ h n ה היא הלחין ^ ה הו נ ת ה מ ם הי א  ו

a y : b m m א ^ ^ ^ ? ^ י ם ע ה נ ל מ כ שאין ל ׳ ג א מ ע  ט
ח ,ץ• ן » ^ > ט י ^ | ^ ^ ^ י ^ ע ס 0 ו מ צ ע ח לפדותו לו ל י ל ש  ה

ז ־ מ ל | ן ^ ן ^ ^ & ד א ה ^ ם ז ו ק ס ל כ ס ל ב ה המלויז מרצונו א  ז
^ ^ ^ ^ ^ s W v א ל ה א ל ח ת  שזה לא הלוהו מ
?§היח ^מז ו ה ד פ י ש ה ו ל מ ה ה צ ו ה ר י ם ה א  שיפדהו הגוי ו

ף לפ* JPKS י. י י י ס ה כמו׳ שיתבאר כ ם ז ע ט ל לביפו מ מ  י
ד ש״&ז הגווי. ח ע י ל ש ה ה ז י לפדותו ל ח שלא ליתנ י  ירצה המל

ת כידו :  הרשו
ו ן ל ת ס נ י א ת מתגו י מעו ה ל  «ן ישראל שאוןןר להכירו לו
ל משכגנו ך ע מ ו ה עליו מהגוי מומר שהגוי ס ו  משמן ללו
א שלוחו ו ה  ומותר לשליח ליקח הריבית וליתנו לגוי ^פי ש
ה שלוקח ונותן אינו עושה אלא בשליחתו ל ישראל וכל מ  ש
ר ן אסו ה ולא עימזאםי^לאינתן לוי משכו ה ואיני לא לו  ש^ ז
ר ו ז ח ^ ו י ל ^ ^ ^ ל א ק אלאע&* ^ ס ו ע  שהגוי אין ל

י ^&*%ץ: •־־ א י ש י ה ל  ואלו
ו * י נ י א ^ ^ ^ ^ י י & ^ ^ מ ; ^ ש ל י ע ע ה ה לי מעות מ ו  ל

. מ 8 י נ w ח $ ' ן # ^ * כ ק ^ 1 מ צ ה ע ו ל ל ה א ע ל ך א מ ו  ס

י ל # ו 6 א ^ ע # ) ^ י ע » ע ^ ל ו ה ו ל ם ו ש מ א ל ח י ל ש ה ל  ע
\tx}f&!? ל £ ו נ י ר ח ל א י כ ו  כשנותן לו משכון וצריך שיקכלאג

ח וכלאלהכו א&וךשא^'.<"•־ ל חשלי  ולא יהיה לי שום תביעה ע
: ן ו ו כ י ה מן הגוי וחזר והלויז לישראל ו ה ליה השליח כהלו ו  ה
ן . ; א משכו ל ן כין כ ת בין למשכו ו י ר ח א ה ל ל עליו הגוי נ ב ק ש כ  ו

ה ו ל ת הריבית"מיד הישראל ה ח ק ח זה ל  אז מותר אפילו שלי
׳ ודין ערב יתבאר . א מ ל ע א שליח ב ל  ולהביאו לגוי שאיבו א
ם י ו ל ללות מג ה ק ה בע ה • ייא שמותר ל&גהיגי ה ' שאחר ז  בסי
ת ואין ו נ מ ש ים מ ותנ ם נ נ י א  בריבית לצורך הקהלאע״פ ש
ם לווים מן הגוים וחוזרים  אחריות הגוי אלא עליהם והרי ה
ם תו ל י י דהוו כאפוטרופוס ש ל שי ה ק  ומלווים בריבית ל
ו ג ה ת מיתומים וכן נ ב ו ט ן p ל י ש ו ע ט ה ם ה ג א כ  שהתירו ב
א ל ל ם עוכרי ע ך היתר כדור שהרי ה ל כ ן כאן כ י א ש ג ע  א
ם ה ל ת ם כי מ ד ג ך נ י ש ת א ם ל ברי ל והקהלעו ה ק ד ה ג  השיך נ
© ל מ, ב ן א ו כ ם אלא שנהג ר ג ים ריבית ל ותנ ם נ ה ל ש ה ק  ל
ל שילוו לצורך ה ק ן ממקצת ה ת הפרעו צ ק ח כ ליקת מ ר א  אסו
ב זה ערף כ בזמן גביית חו י ח א ם ה ר ולנכות ל ח ם א ל במקו ה ק  ה
ם י ר ח א ח ל ו כאן כי אותו הריבית עולה ע ה שהלו מ  הריבית מ

ם י. י ה כריבית קצוצ׳ לצורך האחר ז ו כאלו לוו זה מ ח  והוו ל
ל נ?י ביד ישראל והביאו לישראל חבירו  יח משכונו ש
י לפדותו שיקח הוא הריבי' ̂י עליו ולכשיבאהגו ליי< י י  ש

 שעלה עליי עד אותו היום והשני יקח הריבית שיעלה עליו
ך ל ר ב ו בלבד שיאמר לו הריני כ תר ו הלאה מו  ׳מאותו היוס ו
ק ס ל משכון זד, ואין לי ע ח וזכות ושיעבור שיש לי ע  «גל כ



 היו באחריית הישראל אסוי* ליקח הריבית ואס הלוד•
 אותם שלא מרעת הישראל םסתמא כאחדות הגר ה0

 \ ושרי :
 ככ ובז אם מעותיו של גוי מופקדת ביר ישראל אס המ
 באהריות הישראל אסור לי לתלוותס לישראל אחד
 כריב«ת ואם באחריות הגוי מותר אכל אמור לעשות כן מפגי
 מראית העין מיהו אם הדבר ספירסם לרבים שח0 באחריות,

 הגוי אין כאן מראית העין ומותר :
! 4  ישראל שאומר לגוי הילך שכרך או פליגגא לך בריוד - 3

 והליה סעותי בריבית אסור שהם באחריות דישדאל• .
 וגוי שאומר לישראל הילך שכרך והלוה מעותי בריבית סותד
 אבל אסוך 6ןשות כן מפגי ©ראיה העין ואס הדברים מפורשמ

 לרבים מוהר ; ד
 כד ובן גו* עמןש^ליקיאלאפוטחפויעל נכסיו מוחמ 7%׳

 * ללגו\»»נ^מ־^3*ישדאל מעשה למי אפטרו$וס
p י ! v v u w w ^ m קלנ3סוו^ןודלל1^ממנו9ריכ^זוגם 
עליו ׳.> ^יןשףךכאן^ודמשום מראית העין שזהדמ-  י• ;
•9  ] גלוי וזורקם שאין הנכסים שלו t מי שיש לי חוב ע
 יעל^^^עמושיעבודם ליחןלו כל שנה ושנה כך וכן•
מ ׳ גוי4־>**י^*־׳*•ךזח ©שדהו אם אין ביד הלוה לילק«צ : 

ן הקצוב ביניהם הד זכה מעל* מ 0 ק » > ^ ש ^ ^ • ^ ־ ; 
 ^חלון^פךוע בבל שנה עד אותו הזןןץ. <
: : ?ו* לי  !לאחד לקנותו מכנו ז

 י י הישראלהלוה ואיןכ*ן
 'מןח סמנו נכח העי

 י :כע?ו*4שיוכלהלוד- ,
 אחד

 יומירלל מעותיו
0 ז עו י י י ע זי>»ו י א  הדי קם לישראל ה^תיו ו

י  ; בשיעכודים והרי:הוא כאילו הקנה לו קרןהחוכ Cv«1 י

* ־ | L f o x לו הישראל הלוה הריבית כדרך שהיה נוח? לו 
f r̂mo ז שאין הלזה*  שאצל תישראל מתרבה הריבית כל ז
f : י מעותיו 
^ ־ כ י  צה ראובן תובע אח שמעין ואומרלקחת ספני ד
 קצוצי מיד ליד ההזירוץיילי וש6עון משיג לא לקחחו י
 אלא עלידיגד נאמן שמעון, כלא שבועה דאחזוקי איכ#י< ״י י
 בדשיעי לא מחזקינן וכיון שמורה שלקח מממ מה שתכ^ן*:"

מ י׳ייז מכל י ה ה ו  אלא• שבצד ההיתללקתו־ מהימנינז ^
̂ ׳,  טענהבכיוצאכןהכיןלוהלמלנח שזה מוען כהיתר לקחת

 וזה טוען 0*&ולא לקחת םהימנינן ליה גלא שבוע** ״י
ל איסמ^פיי י כ א * י י ^ 0 » ר מ ה 1*0*ד• יל* ׳ ש י ז  דאיקטינן ?
 וכודאי כהיתר עשה כל מה שהיה יכול לעשות אבל אסמהן^
 לאהי1 לברים מעולם אן אי»יודעאםנתתליריכית0עולמ
 צדך לישבע דלא הוו דברים םמולם או מאים יויע יאיז מי»ך

ל טעכו^ , 9 w w  כאן לפוטרו כלא שכלע׳ רמאי שנא 3» ?
 שבעולה שארם כופר בהאוטוען איגויודעמנריךלישכ^
 דאמרינןרכיהיכי שזהאיטמוהזק לגזול נם זיזאיטמויזזע

 להעיד ולטעון של והדם כציהף שכל אדםלהומ
.  אחיי הממין לא היה יכול להרויחו באופן אחר ולכך מטילי
 ?ליו שבועה אולי יודהדחשור ארס אממונא אי אשא' עבירד,{
י ף י 2 כ  כגון גזלה או גניבה ולאחשיד אשבועחא דשבוע׳ ח

 הה לואח או המשכון אצלו שדה הוי כאלו נותן הריבית מכיסו
 שמקיפה הראשונה שיש לו אצל הגוי נעשית הכל קרן שלו /

 אך יכול לסוכת לו סתם ברישום תנאי בזול בפחות ממה.
 שישלו עליו ויאמין להכירו שכשיחזור וירצה לקנותו ממנו
 יחזור וימכרנו לו במעט יותר ממה שמכרו לו כפי ערף
 הריכית שהית להעלות עליו אף על פי שמכיר א זבך וכף סף
 קצוב יוהד מעט דרך דיבור בעלםא אכל להתנות עמו
 כך כתנאי גמור הרי זוז אסור רק כרי לתקן שהיה המלות
 וראשון בטוח ©זה שיחזירנו לו יכול הלוקח השני להבטיחו
 בדברים אמתיים על אמונתו שכשיהיו לו מעות שיחזור
 דםכרנו לו בדרך הנזכר במעט יותר אי נמי אנן ארצח
 אחזירנולך ואיחשיכדאי אם לא אחזירט לך ולא *הצמדן•
 לתובעני לרין בשביל כך כי עלפי היה לא אתחייב ליחן
 לך שהדיין לא יפסוק ליריכית ולא יכפנ• להמיר המשכו)
 ש ־*א אצלי במקח גמר ׳ ובחוב עןל אשראי שןבןלויע^
 הגר אין ארם יכיל להקנוהו למכיךז בשים אחר מהקניני*
 אפילו בקניין ואגב קרקע זםעמ* שלשתם כולם איןסועולי'
 בגוי שאין הגר משתעבד בכך כיצד יעשה ז*סמצה למוכרו

 ל-שראל חכירי צריך לסלק עצמו מן ההיכ מכל וב$ יי^חול :
תה! לי>^ כף  המ\כר ללוקח את הכל וכך יאמר לו ב̂י

• " . ^ : ^ P $ י י י ל ^ P וכך אניי כותל יפוטר ,לך את הגוי 
. $ ^ , ו ב ב  עיר עסק עם תגוי בחוב זה ובכך ז

^ 0 m ; : ^ ו ^ -  מה שתוכל להוציא מיד הנר הרי הוא ש
 לו שאז כלמה שזה יתניא מהגוי לאיוכליהמוכד-לחזי^״י

. .ואם *ףןןה׳ה^ןו -  להוציאו ממנו שכבר מהלו לו הכל • י
 צי״ך המוט־ ללבה עמי'«ל הגוי. הבו

fW5^. להם החוב שאתם חייבים 
 לו תיפטרו ממני ומא* מזלאמ^&1!

fjek"המוכר אפילו על הקרן 
 להפסד >אם לא ע%חלז\?

 יני
 !ימ1י. והכיא הגוי

 ישייאלהמ*
 אילו שחם שלקנמ

 ישיאל והלא סעלזן
., • . * , י  מעותגךיביהיאנ^ *

̂ רשעים היא זו ז למלות ןהןןי^־^^ג^וחחןחטל מ ן : > מ  ד

 >לא ימול ריביתכלל^ז^^לרהבמער יאף עלפי שבשעת
 הללאחל*ירע ובהיתר.האהוהר״נודעלו עכשיו שמאכילו

 איסיי ואיך יטלנו •
 ך משכונו שלישראל ביר גד בעד ריכית והוצרך הגוי
 למעיה ימשכנו כיד ישראל אחר כריבית הדי זה מותר
 להלות לו רקח ממנו הריבית שהרי הטי לעצמו הוא לוה
 ואפילו אם נתן הישראל הראשון את הריבית שהוא חייב
 לגוי ליד ישיאל השני בשביל הגוי מותר דמה שחיייכ
 ישראל ראשין לגוי הוא נותן לישראל השני מחמת הגוי ואין
 עסק לישראל שני עם ישראל ראשין כלל ואף על 4כ דגזי
 איני קונה משכון אין בכף כלום דלא יהא אלא שנטל מי
 כליו של ישראל שלא םיעת ישלאל ומשכ^ אצל י&ראל
 אחר בריבית וישראל זה הייב לגוי ואמר ליה הגוי לפרוע
 לישראל חבית קרן וריבית ממה שהוא חייכלו איזה איסור
 יש בזה ילא אסרה התורה אלא ריבית הבא מיד לוה למלות ן

n בא מעותיו שלישראל מופקרים ביר עי לשמור אותם J a מודה לעיקר !;תביעה אלא M V V S בתיירת פקוח והגוי הלוה אוהם לישראל אחר , כעיני כל אכל 
 כריבית ורוצה ליתן הריבית לישראל המפקי' אס המ המעות טוען באימיד לקחת ממני תה אימי־ כי׳יהי לקחת,,

־ • י ^ ־ " Z^t r ליר י ״ ז ״ י ז מ « י סור, ליש^ל רםפקיד ליקה הריבית מהם - ^  ״
מ ק ז ח ו על ירי האיסור אוק^? ליי• א  שכייזשר,ם כאחריית הגוי השובין כשלו ומה שנותן ׳1 כמו שהיה מרויח

^י י י 3 " מ ' א  הריבית לבעל המעות איט אלא כמתנה בעלסא י



 לבועז עטרה דה2 וזלעח* ריבח ג ׳־*׳׳ עד
 וחזר הוא והלוה לישראל שהרי הוא יתחייב החילה לפתע
 לגר ואחר כך יתבע הוא אח הלוה לפיכך אם קבל עליו הגויי
 שלא לתבוע לערב החילה אם יהיה שם ולא יברח הרי זה
 מותר ׳ ויש אוסרים שאינו אסור אלא בערב שלוף רוץ
 דהיינו שאין ריןהמלוה עם הלוה כלל ואפילו אם יתבע
 •את הלוה יכול הוא לרהיתו אצל הערב זה וודאי אסור אכל
 בסתם ערב .ואפילו בערב קבלן שיכול לתבוע מאיזה
 מהם שירצה הדי זה מוהר כיון דאי כעי גוי אזיל אצל לוה
 תחייה וגובה ממנו ריבית זה על הלוה נתרבה והערב כשהוא
 פורע מה שנתרבה על הלוה הוא פורע ואם עבר ונעשה ערכ
 בעדו אפילו עיכ שליף רוץ צריך לשלם לו כל ההפסד המגיע
 לו על ירו אבל הריבית אינו צריך להחזיר לו שאין אומרים
 לזה שיתן ריבית מיהו אי בכר פרע לו הריבית לא עדיף מאבק

 ריבית ואין מוציאין ממנו:
 2 וכן גוי שלוה מישראל כריבית אסור לישראל אחר
 להיות לו ערב לישראל זה אלא אס כן מהנה עפ
 הגוי שכל זמן שיהא לו לפרוע לא ידחנו אצל הערב
 ואם קבל עליו כן אז מותר לישראל להיות ערב כעדו אף על
 גכ דכי לית ליה שקיל המלוה קרן וריבית מישראל זה
 מותר לזה לקבל הריבית ממנו שאז אינו משלם אלא בער
 הגוי אבל אס לא קבל עליו כן הוה ליה כאילו הלוה ישראל
u זה לישראל הערב ואסיר לקבל ממנו אז הריבית ואם 
 הישראל העי־ב לא ערב אלא כעד הקרן לבדו ולא כעד
 הריבית אלא שהישראל העלוה יקח הריבית מן הגוי עצמו
 או איפכא שערב לו כעד הריבית ולא בער הקרן זה בבל אופן
 מותר מסינ שאם לא ערב אלא בער הקרן אפילו אם
 תימצא לומר שהוא הלוה הרי אינו לוה אלא קרן בלא ריבית
 והגוי יהן ריבית בעדו וזה אפילו גבי ישראל מותר
 כדאמרינן לעיל יכול ארם לומר להכירו הילך זוז והלוה עשר
 דינרין לפלוני כיון שאין הריבית בא מיד לוה ליד מלות
 ואם לא ערב אלא בער הריבית והגוי הוא הנקרא הלוה למה
 לאיתן הישראל הריבית בעדו אין כאן איסור כלל אפילו גכי
 ישראל וכל שכן שיחזור ויקחנו מן הגוי אף על פי שזהתיה
 אסור לגבי ישראל ורווחא שהגוי נוטל הסעות מיד המלות
 אכל אם ישראל הערב נוטל הסעות מיד המלוה אסיר להיות
 ערב אפילו בעד הריבית לכדו שכיון שהוא נטל הםעית מיד
 הסלוה אף ע*פ שנותנן לגוי מיחזי כאילו היה הוא הלוה ואיך
 יה? אחר כך הריביתוכשנטל הישראלהערב המעות מד
 המלוה נטי לא אמרן דאסור אלא כשהיתה ההלואה כלא
 משכין אכל אם הלוה על המשכון אף על פי שנמל הישראל
 הערב הסעות מןהמלוה ונתן לגוי מותר להיות ערב בעד
 הריבית שאין אחריות הקרן למלות אלא על המשכון 0
 וישאימרים רבלא משכון אפילו נטל הגוי המעות מיד
 המלות ואפילו לא ערב הישראל אלא בער הריבית לכדו
 אסור לישראל להיות ערב קבלן בער הגוי שביון שאומר
 לו הישראל כל זמן שסעותי ביד גוי אהה נותן לו דינר כחרש
 הרי כל זמן שאין הגוי פורע הוא חייב ליתן לו ריבית נמצא
 אחריות הקרן גם כן עליו ער שיפרענו והרי זה כלוה מעות
 מישראל ואמר ליה כל זמן שאני נותן לך דינר ריבית בהדס
 לא יהא לך רשות למפני לפרוע לך הקרן י ואס היה
 לישראל משכון מגוי או ערב גוי ובא ישיאל ואמר ליה למלוח
 שיחזור לגוי את המשכון אושיפטיר את הערב גיי והוא
 ערב לו צריך לשלם לו כל הקרן והריבית שעלה עליו עד
 אותו היום אבל לאהרב״ת שיעלה עליו מכאן ואילך יציל
 מה שעלה עליו עד אוהו היום נעשה הכי1 קרן ואינו נק-־־א
 ערב אלא בער הקרן אבל מה שיתרבה מלאן ואילך עיית
 דידיה יתרבה אם לא שהמשכון היה שור. יוחי־ שאז צריך
 להעלות לו גס הריבית שיעלה עליו מכאן ואילך ער כדי

 דבהיתר עשה דלא שביק התירא כו׳ ואין צריך לישבע ועיין
 לקמן סימן קלז סעיף י'א , ואין להקשות כי נסי אומר
 להרים או איני יודע להימניה בלא שנועה כמיגו דאי בעי אמר
 אין לקחתיו ובהיתר לקחתיו רמיגו לפוטרו סבל וכללאיפטורי
 אפילו משבועה לא אמרינן כמו שיתבאר בעיה בלבוש עיר
 שושן ודווקא כשהלוה בא להוציא מן המלות כגון שיש לו
 משכון או שבבר פרע לו אבל אם המלוה בא להוציא מן
 הלוה וטוען שחייב לו ריבית על ירי מעשה היתר והלוה
 טוען כאיסור קצצנו נשבע הלוה ונפטר אף על גב רמשוי
 נפשית ונפשהםלוה רשיעיחזקא דממונא עריפא ללכת
 אחריו על ירי שבועה ואם יש שטר ביד המלוה נשבע וניטל
 על ידי השטר ׳ ועיין לעיל סימן קם ולקמן סימן

J קעיז 
 מ משכון שביר ישראל מישראל חבית שהשכין אצלו
 בלא ריבית ואחר כך אמר ליה לך והשכינו אצל גוי
t, בריבית ועלי לפרוע קרן וריבית הרי זה מותר וחייב תיא 
 לפדות המשכון ולפרוע הקרן והריבית ולא אמרינן שהמלוה
 הראשון לוה מגוי בריבית וחוזר ומלוה לישראל זה בריבית
 מכאן ואילך שאין זה אלא שלוחו להיפר' חובו ממעות הללו
 וכל היכא שימצא זה משכונו יפדנו אכל אם הלך זח ושינה
 בש־ייחותו והשכינו אצל ישראל אחר בריבית ואמר ליה

 שהוא משכון של גוי אסור רהא שינת בשליחותו ולא
 נעשה שלוחו בזה ואפילו אמר ליה סתם לך והשכינו
 בריבית וזה הלך אצל ישראל והשכינו בריבית כאמת של
 גוי הוא אין זה שלוחו דאין שלית לדבר עבירה ואין הלוה
c הראשון צריך ייתן את הריבית דוודאי לא היתה רעתו 
 כשהרשהו להשכין כייב־ת שיעשה הרכר בצר איסור
 אלא בצד היתר וחייב המלות היאשון להחזיר המשכון
 ללוח בלא ריבית והוא יהא דינו עם המלות שלו ואם יברר
 הדברים בבירור שכן הה גסהמלוההשני חייב להחזירו
 בלא ריבית כמו שכתבנו למעלה ואם לא יברר הדברים
 מהימין על המלוה השני אס אין לכו נוטה לדברים שהם
 אמת לומר לו דברי כבושים כגון מפני זה נאמי נכי
 ריבית ויראת מאלקיך וביוצא ואס לא ישגיח כזה הרי
 אין כיה רין יכולין לכופו כמו שכתבנו למעלה שהוא ימל
 לוסי• לדבריך הראשונים אני מאמין ואתם עושים עלי
 קנוניא להוציא ממני בלא ריבית ואז יהן לו המלוה הראשון

 את הריבית מכיסו ויהזיר המשכן ללוה ראשון כלא
j ריבית נ״ל 

 כן ראובן שהשכין משכונות של גוי אצל שמעון בריבית
 בשם הגוי ולימים תבע שמעון את ראובן שיפרה
 אותם המשכונות אין ראובן חייב לפרות אותם שאין ראובן
 אלא שליהו •של שמעון להוליך מעות אילו לגיי ולהלוותם לו
 כריבית כמו שכתבנו למעלה וכיון שכן אין לשמעיז על •י־איבן
 הכרח לפרות המשכון ולא למוכרו אלא כדרך שהיו עועין
 במשכון זה אם היה הגוי עצמו ממשכון אותו אצל שמעון
 אכל מכל מקום הייב ראובן להעמיד את שמעון אצל הגוי
 ולהראות לו את הגוי כדי שיהיו דבריו שלשמעון עם הגוי
 לכופו בדיניהם כמו שיכול הואיל וראובן שלוחו של שמעון

J הוא להלוות מעותיו לגוי זה 

 לןע שלא יובל ישראל להיות ערב
 לישראל שלוה מן הגלי כריבית

 ובו ב סעיפים ז
 א ישראל שליה מעית מגוי בריבית אסור לישראל אחר
 להיות ערב ב שכילו כיון שבדיניהם ברד ערבא
 אזלי החילה נמצא הערב כאילו הוא לוה מן הגוי

' דמיו  יג כ 3
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 נותץ לו בהורת הלואה אלא כתורת שבירות'אלא שמשכיל לך
 בזול לנמה שנים קצובות וזה יכול כל מי שיש לו קרקילעשימ
 להשכיר בתיו ושדותיו בזול כי מי ימחה בידו ואם ההנו ביניה'
 שאין אחד מהם יוכל לנוף את חבית לפדותהוך הזמן שקכעד
 וככלות הזמן תחזור הקרקע לבעליה בחנם איןנאן השעו
 איסור בעולם אףעלנב דאוזיל נכיר, משום שהיה צריך
 למעות כן הוא דרך המשא והמהן בעולם שמי שצריך למעות
 הוא מוכר קרקעותיו בזול ושכירות ליומיה מכבר היא וזר;

 נם כן מפני שהיה צריך למעות השכיר בזול ואין כאן
 איסור ׳ ואין להקשות אסכן מאינפקא מיניה שבוהכ
 לו סך שנים קצובות ינכה לו כל שנה ושנה בפני עצמך
 שכשמפרשכן לא מיחד כהלואה אלא כלוקח סכנו הפירור;
 של כל השנים הללו או כשוכר הקרקע לכל השנים הלל!

 בדמים אילו אבל כשאינו מהכ לו כך אלא כנכה שנדז"
 ושנה כפני עצמו נראה כאילו מוזיל גביה פיחת איהח

י  שנה כשכר מוהר רמלוה והנן לא ישכור בפחות ולא
 דווקא אם שניהם איןיכולין לחזור בהן חוךהזמן שהא חן.
 לא ברצון הכירו אלא הוא הדין אס התנו שכלזמץ
ס מ ויביא לו מעות רחשו י  שירצה הלוה לסלקו הרשות ב
|  לו עשר בכל שנה וינכסלו ויסלקו מן המיחי 3
 השרה או מן הבית הרי זה מותר ששאחר שאין כח ־•כיו-
ו  המלות לגבוה מחובו כלום כל ימי המשכנתא ולהחזיר ל
 הקרקע ללוה אינו הלואה אלא שכירות ששבר ממנו הקיק׳*
 לשנים הללו ולא יוכל לחזור בו והמשכיר יכול לחזור בד

 אם ירצה ואין שייך כו ריבית וזהו הנקיא משכנתא דסיר^
 משום שבמורא היונוהגיןכן וזה דומה למוכר שדהו כזמן
 שהיובל נוהג שהתירה התויה ללוה לגיאלו לפי חשבון

 הדסים ואין זה דומה לשאר הלואר. דההם כל אחריי׳ המעי
P ,ז איחר י א א כ 1 ה ל ב ד א ס פ ע ה ש ס ח י ז ש י א ה י י ל ^ ה v 

ת י י " ר א ה  ההלואה על הלוה רק על המלוה שאם שטפה נ
*P\ ̂ו  הכית אינו נוטל כלום אלא גירות כפי מה שהן ואי
* 7 1 u לטפו לפרוע לו חובו לא מזו ולא משאר נכסים ורדי ד 
ה  קאיקמכ לשכר ולהפסד ויש אומרים האפילו אם ל
ף * ס כ  כתב לו במשלם שניאאילין תיפוקארעאראבלא
 שמלוה לו מעות הרבה והיה צריך לכתוב לפיעיך הסע י
f  שאחר שנים הרכה היפוק בלא כסף ואין הםלוה רוצה "
ע י ש ו מ  להלוות לזמן ארוך כל כך יכול להלוות לו ב
 ויכתוב לו כתוך כך וכך שנים אנכהלך כך וכך לכל שנר|
 ובכלות אותההשנ־ם החזיר לי מוהר המעות כערהקי-ק *
 וגם בתוך אותה השנים תהיה הברירה ביד הליה לסלרך
א ייכל לכיף  ולנכות לו לכל שנה ערך המגיע רק שהםלוה ל
 הלוה תוך הזמן ההוא לפרות זתו גם כן מותר אפיי אינו מנכו-
 לשנה אלא דבר מועט שכיון שהםלוה לא יוכל לחזור כי תוך
 אותו הזמן ובתוך אותי הזמן קאי המלוה קרוב לשכר ולהפסד
 כגון שמא ישטוף השדה וישרוף הכית ולא יהיו כו הפירוק
 הרכה הוי במכר או כשכירות ומותר וכן טהנין במדינות
 אילו ודווקא בית או שדה אבל מטלטלי שמהקלקלין
 הרכה ונפחהיס וכלייה קרנא אם ישהמש בהם אפילו ^
 בנכייהא מיהזייותר כריבית ואסור וישםקילין כסקועו^
ת עליחי י 1 י 1 ׳ י ר י °*י ר י * ל י י א י  בכית הכנהת ואפילו בספיייי ה
ם 3קישי התיד, ע ם ^ ט י  אפילו כלא נכייתא ואינם דבי
0 י ר  בכפרים אפילו בנכייתא ספני שאין דרך להשכיר ספ
י מ י י מ א  כךיניכר שהוא מלוה וכבר ידעת שהוא שכל זה י
 אלא כשהאחריות המשכנות על המלות אבלאםהאחרין^
ד ס פ ה  על הלוה אפור דהוהליה מלוה קיוכ לשכר ורחיק ל
^  ואסור וככל מקים דהוי אכק ריבית במשכנתא אם כ
n & o ת מאכל ו ר י 2 ה ה י 1 י מ  והלוה לחזור בו ואמרלנכייז י
מ ו ע ר  שהם ריבית לא כנכינן ליה דהואיל והמשכנתא כ

 מלות

 דמיו של המשכון או יחזיר לו המשכון שהרי על פיו נתנו לגוי
 והוא ערב בעד כל המשכון ואם זקף הנוי מתהילה הקרן עם
 הריבית אז אפיי מה שיעלה אחר כך הוי כקח עד כדי הזקיפה
 וצריך לשלם לו הבל ער כדי הזקיפה כין היה לו משכון על
 הכל בין לא היה לו משכון על הכל אלא פטירהערב הגוי עפ
 דיבורו שכיון שזקף עליו הכל תי הכל כקרן והרי לא נעש׳הוא

i ערב אלא בער קרן ואין כאן ריבית 

 דין גוי שהאח בריבית ונתגייר ובו
 קעא סעיף אחד :

 א ישראל שלוה מעות מגוי בריבית וזקפי עליו במלות
 ונתגייר אם ער שלא נהגייר זקפו עליו במלוה גובה
 • את הקרן ואת הריבית דהואיל שזקפו עליו כמלות קירם
 שנתגייר נעשת כולו קרן משעת זקיפה וחשוב כגבוי ואם
 לאהד שנתגייר זקפן עליו במלוה גובה את הקרן ולא את
 הריבית ואפי׳ הריבית שעלו קידם שנתגייר אסור ליקח הואיל
 וזקפו אתר שנתגייר וגוי שלוה מישראל בריבית וגתגייר אף
 על פי שזקפו עליו אתר שנתגייר מכה קרן וריבית שלא
 יאמרו בשביל מעותיו נתגייר זה מיהו אהר שנתגייר אינו
 גובה ממנו אלא הריבית שעלה עליו בעוד שהיה גוי אכל
 ריבית שעלה אחר שנתגייר אינו צריך ליתן שהרי ישראל
 הוא ואסור לקבלו •מגו ולאו דווקא זקפו עליו במלוה אלא
 אפילו כלא זקיפה נמי דינא הכי הוא גכי גוי שלוה מישראל
 בריבית אבל ישראל שלוה מגוי דווקא בזקיפה הוה דינא
 כמו שכתבנו אבל בלא זקיפה יכול לגבות אהר שנתגייר
a הריבית שעלה קודם שנתגייר עד שנתגייר אלא 
 שמקיפה אחר שנתגייר התמידו עליו מדרבנן ואיפשילומר
 דגם בלא זקיפה לא יגבה אפי׳ הריבית שעלה קורם שנתגייר
 שאסרו לו חכמים ולא משום חומי־א אלא משוס כבודו כרי

 שלא יזכרו לו שם דגיות כגירות
 רש לו לחוש בבורו:

ב הממשכן בית אושרה עיט שיאכל ע ז  ל
 1 פיחת זבו ו'סעיפים :

 א י אף על פי שאמרו המליה לחכירו לא ידור בחצירו
 חנם ולא ישכור ממנו בפחו׳ היינו משום דהוי הלואר,
 ממש דקאי המלות קרוב לשכר ורחוק להפסד ויש לפעמים
 בו משוס ריבית קצוצה ולפעמים משום אבק ריבית כסו
 שנתבאר הכל בבירור רהב בסימן קסיו אכלה־כא דקאי
 המלומ קרוב לשכר ולהפסד או כאופן שאינו נקרא הלואר,
 אלא שבירות או מכר אין כו משים ריבית ומותר לפיכך אסרו
 משכנתא שריא והיכי דמי כגון המלוה את הכירו ומשכן לו
 בית או שדה לשנים ידועות על מנת שידור בכית ויאכל פירו׳
 השרה כל ימי המשכונה וכותב לו במשלם שניא אי לין תיפוק
 ארעא דא כלא כסף וכשיעשה באופן זה אז אפיי מרחיב הזמן
 הרכה שאין מגיע לכל שנה אלא רבד מיעט כגון שהלוה
 מיה ודהנהעמו שאהר עשר שנים ההזור קרקע זו לבעליו
 חנם אף על פי שלפי חשבון זר, לא יגיע לשנה רק עשרה
 דינרים והיה שכר אותה קרקע שור. אלף דינרים לשנה מות־־
 שאין זה הלוא׳ אלא כמי ששכר בפחות ואף על פ׳ שאמיו לא

 ישכוי ממנו כפחות היינו שהלוהו החלה מעות ואחר כך
 שכר הימנו את הבית בפחות ואוזיל גביה מחמת ההנאה
 שתלוהו בכר או שתלוהו עלסנת זה שישכור לו הבית
 בפחות וישאירו אילו המעות בהורת הלואר. גכיה והי־יזיז
 ריבית גמור שאסרה ד\־.ורה אבל הכא כל אילו הסערת אינו
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 משוויו ובעל הקרקע איכל הפימת ואמר לו ה0לוה על תנאי
 זה אני מלוה לך שכשתרצה למוכרה לא תי-׳כתח אלא לי
 ברמים הללו או שיוסיף לו כו מעט אלא שסכל מקום הוא שיה
 יותר הרי זה אסור שבשכר המחנה הסעות הוא אוזיל גכיה
 אחר כך אבל אפ אמר לא תמכמהאלאלי בשווייה ואגילו
 אמר ע*מ כן אני מליה אוחך אפ ה מותר כיון דלא מוזיל גביה
 מיהו הלואר. זו נ״ל שאינה רוחה את הסצרן ראם לא כן הל
 הנאת רחייתהסצרן ריבית נכיה דהאאין לו שום קניין בקרקע

 זו גיל :
 ה נוי שאשבן בית או שדה לישראל והישראל ה$לוה דר בו
 אי אכל פיחת ואחר כך הלך הגוי ומכרה לישראל אחר
 אין הישראל הראשון צריך להעלית שןר לישראל השני
 שקנאה שהגוי אלא דר בתוכי בחנם ער שיתן לו הגוי מעותיו
 ואין זו ריבית שדר בבית זה שהלוה עליו חנם והוא של ישראל
 ?הרי אין הישראלחייכ לו כלום אלא הגוי ואם הישראל הקוני
 ממתין לגוי ואינו כופה את הגוי לפדוהו מאי איכפ׳ לו לישראל
 המלוה כזה אין הישראל בעל הוב שלו ואפילו היה מוטל על
 הישראל הקונה לפדות הבית אינו צריך להעלות לו שכר דכיון
 קזכאםכח הגוי ובדיניהם הרי הואכסכורלועד שיהא נפרע
 לא יפה כתו מכת חגיי יכשפודה אותו הרי חסלו* כחוזר ומוכרו
 לו. ובן הרין במשכון מטלטלי שמשכן גוי אצל ראובן ואחר
 כךמ,כרו הגוי לשמעון ולאחד זמן בא שמעין לפדות המשכן
r ראובן מותר לראובן ליקה הריבית שעלה בו אחר שקנאל p 
 שמעון אף על פי ששמעון מתני משלו שהרי שמעון אינו לא
 לוה ולא ערב וסר, שנותן נותן בער קניין שגם באילו המעית
 קינהו . הממשכן קרקע שלו לישראל על הדרך שהוא
 מיתר אף על פי שהמלוה איכל פימת מיהר ללוד. לפתע הס©
 מן הקרקע שאין המס הזה מוטל על המעות שלי אלא על גוף
 הקרקע של לוה אבל אם המס הוא כפירות כגיןשנומל
 הארון עישור כהבוא' וכיוצא כזה אסור סשים רהני פירות
 ראדון נינהו ואיןכח לבעל הקרקע לסכור חלק האדון ולא
 למשכנו וכי יפרע לוה לאדון ריבית הוא רקיהיב ליה למלוח :
 ך מי שיש לו וזירכה ורוצה לבנותה ואומר לחבית כנה
 חורבתי ודור בה וינה לי בכל שנה דבר קצוב עד שיכלו
 רמי ההוצאה אפילו אם שוה ג' זהובים לשנה והוא אינו חושכ
 אלא זהוכ א' מותר שזה רומה למשכנתא דסוריא י ראובן
 השכין כיתו של שמעון אצל ליי ושמעון שתק ולוי דר בבי' זת
 ?מה שנים מפני שהיהחןשב שהואביחושל ראובן ודר בד•
 כנכייח' ובאי מדרכי ההית' שכתבנו ואחיכחכע שמעון את
 לוי והוציא הכית מיר לוי והוצרך לוי לשלם לו גם השכירות
 מכל הזמן שרר בו מפני שהיה קיימא לאגרא וגברא דעביד
 למיגר וכוייג צריך ראובן לשלם לו ללוי הכל הקרן וגם כל
 שכירות הבית שנתן לשמעין ואין כו ס שום ריבית ׳ ש0ת
 שמיאיף לי אינו ©יםיף מחמת המתנת ההלואה רק בעד
 השכירות שנתן הוא נותן לי מחמת שמכר לו דירת הכית לדור
 בתוכו בעד הנכייתא שםנכה לו ונסצא עכשיו שאין דירת
 הבית שלו והאובר דבר שאינו שלו הרי הוא חייב באחריותו
 ואף כי אוזילגכי האי הוי כאילו קיבל עליו• אחריות המקח בכל

 מהששוה :

 קעןי הרבה פרטי דיני ריבית וגו ייט סעיפים •
 א אע ג שלא אסרה התורה אלא ריבית רבא עיי ההלואה
 שנותן לו דבר קצוב בעד המתנת הלואת הסעות ס ס
 אסרו הזיל כל אגר נטר ליה אפי׳ הבא על ירי מכר כיצד מכר
 לו דבר ששור, י׳ זהובים כיב בשביל שממתין לו המעות
 ואפילו היה אותו הדבר שעכשמהואשוהייובזמן שקכעלו
 ידענו שיהיה שור, י״ב כגון יינות ושכר המרים דבתשריהס

 ^ 3 3* געכרים

 מלוה היא אס היינו •נכין לו היינו טוציאין האבק ריבית
 גדיינין דבל סליקי בלא זוזי אגוקי הוא כסו שכתבתיו פעמים
 וטעמאסשום דא«רינן סתמא מחלם לו אכל אם התרה כו
 הלוה במלוהץאסר לא בעינא רתיכול עור גירות דריבית הוא
 והוא עכר ואכלן אח כ ואח כ הובעו הלוה מנכינן לו חפירות
 «אכל אחר ההתיאה שהרי ידענו שלא סחלם לו רהא צווח כי

 כמביא ולא א׳*גח כיה ;
 כ משכנתא זו שאמרנו כשבאתה ליד מלוה ייא שאסור
 להזור ולהשביחו ללוח בדבר קצוב לשנת רהויכסו
 ריבית הכאה מיד;לוה ליד מלוה ראם לא אתני כשעת
 . הלואה מיחזי כריבית קצוצת והר אבק ריבית לפחות ואם אתני
 הוי ריבית קצוצה ממש רש מתירין אם לא אתנה בשעת
 ההלזאה כיון רלא אתני וגט אם יפול הכית או ישרוף יפסיד
 ש©עק ©עותיו והיל קתב לשכר ולהפסד ׳ אכל אס אדם אחר
 שברה סהםלוה כגון ראובן משכן כיתו לשמעון ולוי שכרו
 משמעון ונשאר ראובן כבית ופורע השבירות ללןי ואי פורע
 ישמרהו לשמעון הרי זר, סותר דה״ל לוי גבי שמעין כאומר
 הילך ד׳ זוזי ואוזפיה מנה לראובן שלא בא סיד לוה ליד סלוה
 ואע'ג דהתם אמרינן לעיל םי׳ק ס שצריך שלא יפייסנו הלוח
 *שלו הימ גכידיכית -קצוצה אבל משכנתא כ׳ הך דהוי בסו
-מקח או שכירות קרקע וליכא אלא אבק ריבית לית לן בה מיהן
 4ם בזה גיל שצריך שלא יתנו בכך מהחלה כשעת הלואר,

 ועיין לעיל בסימן ק>ד :
 $ במשכנתא זו אם נותן המלוה ללוה דבר מועט בכל
 ענה בשביל ש־קכל עליו הלוה כלאח׳ייות הקרקע
 *יפילו בנפילה או שריפה י7א שזה אמר דהרי ליכאקתנ•
 להפסד כלל למלות כהאי משכנתא ובשביל אותו דבר סועג*
 לא מיקרי קרוב להפסד אכל אם התנה עמו לתת לו דבר
 .ןןיעם לשנה כשכיל איזה תיקין קל שיצטרך בכית כגון
 שכירת קורה וכיוצא גזה שרי ראנתי נשאר על המלות
 אחריות נפילה אושריפח ומשכנתא זו נפדית לחצאין שאם
 בא הלוה למחזיר לו קצת מעותיו חיך הזמן צריך לקכל
 במקצת פרעין מיחו אף על גב שמביא לו קצת המעי?
 המלות אוכל כל הפיתה עד שיתן סותר הסעות רכולא
̂ית  משכנתא אשתעכידא ליה לכולא סאה ואנו מאין המ
 *נתז כאילו הה פקרון בידו עד ש־פרע הכל I והא
 ךאמרנן התיוא דמשננתא דווקא כשהשכין לו השדה
 כשעה שנותן לו המעיר. דהוי כמכר וקונה המלוה השדה
 במעותיו דקרקע נקנית ככסף אבל אם הלוה היה הייכ
 לו סעות למלוה כנר ועכשיו הוא נותן לו שרה זו במשכנתא
 הרי זה אסור שאין הקרקע נקנית לו למלות דכסאי קניית
 פריטי אין כאן גסכא אין כאן והוי אכילת פימת ריבית שאץ
 באן אלא הלואה ולא מכר ולא שכירות בקרקע. ומשכנתא
 שנעשית סת$ ולא התנה זה עם זה כלום תלבין אחר מנהג
 אוהו העיר וכן בעניין אם יוכל לסלקו או לא הכל כמנהג

 העיר :
 ד משכנתא זו כיון דכמוסמכר חשיבא דשכירת ליומיה
 ממכר הוא כמו שאמרנו לעיל סעיף א׳ לפיכך אם בא
 הלוה למוכרה אותו שהיא ממושכנת בידו קרוב לקנותה יותר
 מכעל המצר ואפילו אס קנאה כבר בעל המצר בעל המשכנת׳
 «סלקו סמנה כיון שכבר היא קנויה לוליומיה ואםבתחלת
 ד&שכוגח בא בעל המצר ואמר אני אלוה לך כי אתה מערים
 למשכנה לאחר כשביל שאתה רוצה למוכרה לו.אחר כך אין
 שומעיןלו דמצילמימר הוא נוח לי ללוות ממנו שירחיב לי
 הזמן או לא יגוש אותי אמנם דבר זה תלוי בראיית הדיינים אם
 ריאין שיש ערמה בדבר כגון שלא נמשך זסן הס:ר אהר
 •ההלואה או שאינו רגיל ללוות וכיוצא בזה אינה רוחה המצרן י
ת ו ח פ  ועיין כעיש סימן קעיה * משנן לו בית או שדה כ
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 הסוכר בגין ענמצא פרוע או שטרפו בעיי חוב מוקדי אין צריך
 שיהיה על הרוקח ואם יש ביד הסוכר ©שבץ על הלוה מותר
 למוסרו ללוקח וכץ הלוה עצמו יכול להבטיח לזה בערכות או
 במשכנות כמו שירצה שאיז הלוה לוה שלו בבה שיפרע לו
 שהרי בבר הוא נתחייב מעות הללו לסוכר ואם עבר וקבל עריו
 מסוכר כל אחריות תנאו קייס רלא גרע סוכר שטר חוב ססיכ״
 שאר דבר שחייב באחריותו מיהו אם לא מכל לגבותו ויחזיר
 הוא על המוכר אין צריך המוכר להחזיר לו דק המעות שקכל
 ממנו לא בל החוב שזה וראי הוי ריבית אלא חוזר הסקח ויחזיר
 לו מעותיו שנתן ואם אח כ יגבנו המוכר אפילו כל החוב הרי

 הוא שלו ואין ללוקח עליו כלום :
r קהל הצריך למעות יבולין לסכור עזר היין או הכשר i 
 לשנים או ג םיהידי הקהל לפתע הסך לזמנים ידועי©
 והקונים יתחייבו לקהל בשטר ואח כ ימכרו הקהלהחוב ההוא

ד ז  בזול לסי שיתן להם המעות סי
ק ואסר לשולחני  ( מי שחמריו ופועליו תוב עים אותו בשו
ך פעות שאינו- ל ז ח י א  חן לי דינר טבוע לפרעם ואנ
* ד  טבועות שיש לי בכית שיהיו שדמ יותר סש״-יו של דינר ה
י י 3 א 0 ו ה ת טבועות אינה אלא פייי ו נ *  זה סותר דמעות ש
ו שלא יהא צריך ל טורה ק ה ה בשכל ל י כ  לו מתיל אוהו נ
 ללכת לביהו ולהחליפם כמטבע כדי לשלם להמריו ופועליד
ל דמי הדינר כביתו דהיל מוזיל גבי כדי להקל*  והוא שיש לו כ
 טרהי שאליכ הוה המוהר שניהן לו כמו שכר המחנה שימתין
ל שאפילו ג ת וכתב מורי סהרמאייזיל ר  לו עד שיהיו לז מעו

א מעט מן המעות שאינן טבועות סוהר דל# ל  אין לו בביתו א
מ ע כ שאפילו יש לו מ ' קסי ה כסאה דסי א ה מהלויאה ס ע ז ר  נ
ד ר * ידייקא דינר כסעי' ־שזהו ד ב ה ה ה סאלן ה מ  מלוה עליי כ

ע כ ^  אס כן למה אמר ברישא שאפילו אין לו בכיהי אלא מ
to סעש א 7 * 1 1 , ' ׳ "  י ״ י
 המעות שאינן טבועות מות׳ רהא כיון דהוי כמו סטכע כפירות

 *ינו יכול להוזיל גביה אלא מה שיש לו בבית אם לא
מ י  השער כשוק ואז אפילו אין לו כלום בבית מותר ואי מדמי ל
 ליצא השער אס כן למה אהר אפילו אי? לי אלא מעט אפיל^
 אין לו כלום מנעי ליה זע״ל סיסזקע״ה ועל כל פנים יותו•

 משוהדינרליתןוצע •
-p ז וגשם שאסור למכור בייקר כשביל המתנת המעות 
 אסור ליקח בזול כשביל המתנת המעות במד הוא קינ^
 ממט דבר ששזר, ייב בעשרה כשביל שמקדים לו מעותיך
 והג-יכראיןלואוהו הדבר בביתו הרי אין אילו המעית אל*
 הלואר, ומה שמודל גביה הוה סשום הקדמת המעית יאסוד
 דרמיא לאגר גטר ואפילו אם יש לו מאותן המין בהקפה כיד
 אחרים והם יתגוה לו אפיה אסור דהא עדיין מחוסר גיכ*יכ»נ
 הוא אבל אם ישנו אותו הדבר בביתו אלא שאינו כצר י!,
 עכשיו עד שיבא כנו או עד שימצא המפתח מותר שכיון שי •ש
 לו ככיתו הרי מיד שמקכל זה המעות נקנה לו אותו דכ!•
 דדבר תורה מעות קונות וגביענין זה שמא איסור דרככן
 אוקמוה אראורייתא לקנות בלא משיכה ואין כאן הקדכ^ן
 אלא דאוזיל גביה וכל אדם יכול להוזיל את שלוכמושיר*-.
n5r, . ואין זה הלוארונאמן הכובד לומר שדבר יש לו כביתו 
 צריך להביא ראייה דאהזוקי אינשי נרשיעי לא מחזקינן ודוק'
 שמכר לו סתם אכל א8 מפרש לו לומר אם אקדים לך המעו«>
 אהן לך הי׳ ואם תרצה י״כ לא אתן לך עד שתתן לי החפץ הז-י
^ ע  זה אסור אפי׳ יש לו למוכר כביתו יכל זה כדבר שיצא ד,ש
יייאיזילומל,  או שומתו ידועה אבל אםאין שומתוידיע **3

 ובלבד בסתם אבל לא במפרש ז
 ח מותר להקדים מעות לגינא׳ שיתן לו לזמן גול̂י דילו^ן

 שיהיו

 נמכרים בזול ובניסן יתייקר! והוא מוכר בתשרי כשער
 שבניסן.v י זה אסור שזה אגר נטר ליה הוא בשביל שממתין
 לו מעותיו עד ניסן ואפי'אם הסוכר עשיר ואינו צריך למעי*
 וגס הסחורה היא טובה ולא היתר, נפסדת אצלו ויאסר המוכר
 אם לא יתן לי בשיעור היוק' אחזיק בעצמי עד אותו הזמן
 ואין לי שוס הנאה וריוח סזה אפ ה אסור דמאי חזית דאזלת
 בתר הסוכר זיל בתר לוקחי׳ וגבי דירהו ודאי אגר נטריהבו
 ליה ראלו הוו להו זוזי הוה שכיח להו הרבת לקנות כשער של
 עכשיו והרי איכא גבי דירהו נשך ותרבית בד*א כדבר שיש לו
A גון יינות ושכר המרים שאמרנו והיה נמי רכר v p שער 
 ששוסתו ידוע כסו פלפל או שעוה אבל רבר שאין לו שעד
 ידוע ואין שוסתו ידוע כגון טלית ופיה וכיוצא בהן סותר
 למוכרו ביוקר לפרוע לו לזמן פלו'ובלבד שלא יאמר לו בפי׳
 אס תתן לי מעות סיר הרי הוא לך בי׳ זהובים ואם לזמן פלו'
 הרי הוא לך כי״כ שזה הוא משמע ממש אגר נטר ויש מי
 שאוסר שאפי' אם אינו מפרש בהדיא אין היתר אלא במעליהו
 מעט אכל אם מעלהו הרבה עד שניכר לכל שכשכיל המתנות
 המעות תא מעליהו הוה ליה כספרי ואסור וכל זה דווק׳שקצץ
 לו סך קצוב לפרעון לזמן שקבע לו אכל אם מוכר לו כלא קצב
 לפרעון אלא שאסר לו כך וכך חביות אני מוכר לך ותשלם לי
 בזמן פלו' כמו שיהיה השער כאותו הזמן שרי אף על גכ שיצא
 השעי ואף על גכ ומסתמא יתייקר ועכשו אינו שוד, כל כך לא
 מיחזי באגד נטר הואיל ולא הזכיר שום סך קצוכ ובלבד שגם
 לא יאמר לו אם חתן לי המעות עכשיו תן לי כך וכך או הן לי

 כשער של עכשיו :
 כ היו לו פירות ואס היה הסובר צריך למוכרם מחמת
 שהיה צריך למעות והיה מוציאם לשוק ליקה רסיחטי
 מיד לא היו קונים ממנו רק כעשרה מפני שיודעים בזה שצריך
 למעות לכך רוצים ממנו בזול ואם היה ממתין זה עד שיבא
 לוקח לביהו לקנותה ממנו היה לוקחים גער יבוגם היה
 נותן הסעות מיד יכול לוםי־ לאחד אם חרצה לתת לי מעות
 סיר הרי לך אותה כעד עשרה ואס לא תתןלי מעות רק
י לא אחן לך רק בי״כ שהרי גם אם היה בא לוקח ג ו ל r פ o,«, 
 לביתי היה לוקחה בער ייב ובוחן לי מעוחי מיד וכן דבר
 הנמכר כי׳ ולפעמים באים שרים לעיר וקונים ביוקר שוה
 עכשיו עשרה קונים בעד י״ב אם הרבר שכיח שהשרים יבאו
 לעיר ואין להם דווקא זמן מוגבל רק כל הימים שרן לזה
 כשירצו לבא מותר למוכרו לישיאל נסכן כיב לזמן שהרי

 שכיח שיבאו שרים גם היום ויקנו ממני בי׳ב :
 ג זכשםוכר דבי לחבית בעד י כ לזמן פלוני וכדרך
 ההיתר שבתמייביללומילו אחר כך חןלימעותי
 מיד ואקה ממך עשרה שזה אין בו משום ריבית אלא דבאיל
 גביה םקח החוב שיש לו שכמו שהיה יכול למכרי החיכ
 לאחר בזול כפו שירצה כמו שיהבאי־ בססיר כע ה יכול

 למוכרו גם כן ללוח עצמי,־מיש מה לי הוא מה לי אחר .
 ודווקא שכבר נגער המקח וזכה הלוקח במקחו אכל אם
 קורם שנגמר השקח אמר לו בער י ב ואיל אחר כך אםחחן
 לי המעות עכשיו אקח י׳ אסור לו אחרכךליקח ממנו י״ב

 לזמן אחר :
 ד מי קיש לו שטר חוב על חבית או מלוה על פד, סותר
 לו למוכרם לאחר בפחות ואפילו לא הגיע זמן הפרעין
 והלוקח עדיין צריך להמתין מלהשתלם עד הזמן ההוא אין
 בו משוס ריבית שזה מוזיל גביה מחמת שצריך למעות ואין
 זה אגר נטר ובלבד שיהא אחריות של השטר והמלות על
 הלוקה כגון אם יעני הלזה שלא יהיה לו ממה לפרוע שלא
 יחזיר על המוכר שאם קבל עליו הסוכר אחריות השטר
 אין זד, מכר אלא הלואה שהלוקח הלוה לו מעית ואחר כך
 מקבל הלוקח יותר בעדו והרי ריבית אכל אהריוישבא מחמת
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 עכשיו בזול ומקרים המעות וממתין עד שיבשו ייכרתו אסור
 אלא אם כן היפך בהם בעורם מחוברים להתעסק בעבודתם
 ולקנות אותם שאז הוי כקונה אילן לזמותתיו וסוהר / ומותי־
 לקנות עגל בזול ולהניחו ביד המוכר עד שיגדל שאם ימות
 או יבחוש חוא כרשות לוקח ס?ני שהמיקה והכחשה מצויץ

 וקא בקרוב להפסד ככשכר :
 יב שומרי השרות שה ם שומרי הקמה עד הקציר ובעלי
 חשדה חייבים ליתן שבירותן מיד אחר הקציר אסור
 להוסיף להם בשכרם כדי שימתינו אחר הדישה ומירוח דהוי
 אגר נטר אלא אם כן יסייעו נם כן להדש ולהבר שאז מושכת
 פעולת שכירותם עד כלות הגורן ואין עכירות משתלמת אלא
 לבסוף לכך מן הרין אין צריבין לתת להם גם שכר השמירה

 עדלבסיףואיןכאן שכר המתנה:
 «i מותר להקדים מעות על יין בשעת הכצירעלמנת
 שיתן לו יין טוב בניסן ולא חשיב ריבית מה שהסוכר
 מקבל עליז האחריות דחלא אוזץזסראשהוא יעמיד לו יין
 טוב ואם יחמיץ יהא באחריותו וזה מקבל עליו בשביל הקדמת
 המעוח ועזעמאמשום דקים להו לרבנן שבליין שסופו ט׳יכ
 גם תחלתו היה יין וכל שמחמיץ לבסוף גם סתחלח עשייתו
 היה חומץ והיתה קלקולו כתובו אלא שלא הורגש בעודו
 תירוש מחמת מחיקתו וזה לא היה יכול לברור הטובים מן
 הרעים ועכשיו שנתגלה הוא בורר לו ייני שקנה אם ימצאנו

 טוכםקחו קיים ואם ימצאנו רע אין זה מקחו
 שקנה כי הוא לא נתן מעות רק איין לא אחומ־ן
 ואס כן כשהחמיץ כסוף נודע למניע שמקח טעית היה וחייב
 זה להחזיר לו מעותיו או להעמיד לו יין טוב כמו שהתנה
 ומטעם זה מותר להקדים גם כן מעות אפילו על הכית ידוע
 של יין ולהתנות עס המוכר שאס יזול או יתייקר עד זמן
 מכירת היין יהיה ברשות הלוקח ואם יחמיץ יהיה כאחריות
 המו׳ביל״ש משכו הלוקח לרשותו ליש לא משכו אלא הניחו
 ברשות המוכר שפה שמקבל עליו הפוכר אחריות רהומץ
 אין זה משום הקדמת המעות אלא משום תנאו וכיון שהחמיץ
 נתגלה למפרע שחביתזההיה הופץ מעיקרו אלא שלא
 הורגש עד עכשיו ובמה שקבל עליו חלוקח אחריות דז!ל
 הרי קאי קרו׳ להפסד נמו לשבי אבל אס לא קבל עליו התיח
 אחריות הזול הרי זה אסור אפילו משכן הלוקה לרווחי
 שבשביל הקדמת המעות קבל עליו המוכי־ אהריוחרזול

 והלוקח קאי קרוב לשכר ורחוק להפסד :
 •ד חבית של יין שהיא שוה עתה דינר אחר ומכרה לו
 בשתים שיפרענהכו בזמן הקיץ על מנת שאם תארע
 בה תקלה הרי היא כרשות המוכי עד שימכרנה הלוקח הריי
 זה מותר דלא משוס המתנת המעות אוקיר גביה אלא משום
 שאם אבדה או נשברה לא ישלם לו בלום ואם לא ימצא
 לםוכיה ולהרויח בה יחזירנה לו ואם מכרה זה ולא הרויה בה
 או אפילו הפסיד בה איהו דאפסיד אנפשיה רלםה מכיר. הוה
 ליה להחזירה וצריך לשלם לו כל השנים דינרין וכן אם
 מכרה לו בשתים ואמר לו היתר על השתים יהיה לך כשכי־ך
 בשביל שאתה מיטפל כה למוכרה ואם לא המצא למוכרה
 כמו שתרצה החזירה לי הרי זה מותר אף על פ׳ שאם אבדה
 או נגנבה או החמיצה תהיה ברשות לוקה שאין זה אלא

 כש ש ויכול השיש לקבל עליו אונסים דההמיצה :
 טל מי שישלו סחורה שנמכרה באן בזול ובמקום אהר
 ביוקר ואיל חבית כמקים הזול הנה לי כאן ואוליכנה
 למקום היוקר ואמכרנהשם ואעשה צרכי במעות עד זמן
 פלוני ואפרענד, לך כפי מה ששור, שם כדי שתמתין לי המעו,
 אם האחריות בהליכה על הלוקח אסור שכיון שקכל עליו
no הלוקח אחריות נעשיר. עליו הלואה מיד במקום הזול כפי 
 ששור, שסופה שמוסיף לו לפזרעהכבמקום היוקר בשביל

 המתנת

 שיהיו כני אפה בזוז אף על פי שעתה אין שוין אלא בני זרת
 בזוז ואעיפ שאין לו עתה כני אמה שעדיין לא גדלי אמה
 ואינן אלא בגי זרת חשבינן להוא כאלו הוו בידו כין דמפילא
 קא רבו וגם ככר התחילו לגדל קצת שישנןבע1לם קנאן
 ודווקא שנותן לו מאותן שהיו גרלין קצת בשעת פיסו' הרמים
 דה ל בהקנהאותהלו מעכשיו והשאיל לו קרקעו ער *
 שיתגדלו ויתבשלו אבל לתת לו בני אמה מדלועין אחרים

 אסור דכמו אגר נטר הוא :
 D אכל ההולך לגזוז צאניו ולחלוב רחליו •ולרדות מורתו
 ואומר לחבית מה שעזי חולבת וגוזזותוסה שבוורתי
 דורה אני מוכר לך הסרה בכך ומוז יל גביה בשביל הקדמת
 המעות אסור דלא דמי לדילועון ולחוב כין בשטר כין בעל
 פהאעג דלאסטא זסניהדההםגביהוכ. ודילועץ כלמה
 שגיתוסף סכח הקטנות כא דהא אי שקלת להאי בוצינא
 זוטרא לא אתי אחרינה בדוכתא ואיכ כיון שהקטנות היו בעין
 כשעת המכר מרירחמשכח ואזיל וכן שיעגוך החובקאי
 ועמר כוליה עד הזמן אבל גיזה וחלב הגדלים אח ק אינו גדל
 מכח מה שהיה בבהסה בשעת המקח רהא כי שקלת להאי
 כולי׳ לגמרי אתיאחרינן ואץ זה תלוי בזההילכך מה
 שניהוםף לאו בידו חשכינן ליה אבל אם אמר לו כל מה שעזי
 גוזזות וחולמת וכוורחי רירה הן רב הן מעט מכור לךככך

 וכך סותר שהוא קרוב להפסד כמו לשכר :
 * ובכרם בכי האי גוונא אסור לסכרו ולקנות פרי הפרדס
 קודם שיגסור ויתבשל בדבר ידוע כדי שיקדים הסעות
 ואפילו נעשו ככר ססדר או בוסר אסור ואף על גכ רקאי גם
 בן בקרוב להפסד כסו לשכר כגין כאחריות ברר או קרח או
 גשמים שספסידןאסור ולא דמי לרילועין אף על גכ
 דהכא גם כן ממילא קא רבו ולא לגוזז וחולב רחלותיו או
 דורה נוורתו גם כן דגכי דילועין חוא מצוי למכור כך משום
 דלא קפד אינשי כל כ#זאין חילוק גדול כרמי׳ בין כגי זרת
C לבני אמה אבל בכרם יש קפירא רכה שמה שמוכר 
 עכשיו כעורו םסדראוכוםרכעד עשרה יהיה שוד, בעת
 הבציר עשרים וניכר התוספות ונמצא סיחזי כל התוספות
 בשמל ההקפה אף על פי דססילא קא רבו ומטעם זה גם כן
 מצוי כל כך לסכור פירות הכרס כך כסו דילועין ומטעם זה

 גט כן אינו דומה לגוזז וחולב ותרה דהתם אין התוספותגיכר *
 כל כך ברמים מועטין ולכך כיון דקאי כקרוב להפסד לא
 מיחזי כריבית כל כך. אכלהכאאףעל גכ שמקבל עליו
 אחריוחרברר וקרח וגשמים הואיל וניכר התוספית הרכה
 בדמים מרובים סיהזי כריבית ועור דהתם אין רגילות לזלזל
 בשביל המתנת שאינם אלא יום או יומים לפן מותר כשמקבל
 עלץ שיר והפסד שכך יכול להפסיד כמו להשתבר הלכך
 אפילו ימצא יותר מן הדמים שגתן לא הוי אגר נטר אכל
 פרדסים שקונין בעו' שהוא בוסר ומשוס הקדמת המעות עד
 הבציר שהוא זמן רב אחיל גביה מיתזי טפי באגד נטר /
 ואף על גב דהתם נמי ןי&נין דאית כהו תיוה׳ כגון ברד או
 קרח או גשמים ומפסיד הכללאחיישי אינשי להכידלא
 שכיח הוא ואף על גב דגבי משכנתה רסורה דלעיל אין
 מקפידין אפילו לזמן רב ואפילו לשנים הרבה שאיי דתם
 דנקנה לו הקרקע מעכשיו לקמה ולשטח בה פירי ולהעמיד
 בה בהמותיו וכל השמיש שירצה אכל בפרדיסא אינו מיכר
 לו אלא תפירות בליבד לכשיגרילו וכין כך ובין כך אינו זוכה
 בכלום אלא הוו המעות כמו הלואר, גביה ומחזי טפי כריבית
 ועור יש לחלק כץ פרדס לכולם דשאניגרדיס' שצי־יךעוד
 המוכר לעבוד ולטרוח בה הרבה כעבודת הכרם וזה עושה

 הכל לטובת הלוקה ומיחזי יותר בריבית פככולם :
 >א וכן המקרים מעות לבעל כרם על השריגים ועל
 הזמורות לכשיכרתו שהם ביוקר והוא קונה אותם



 לו גאה ליטריןהריזה מותר לפי שאין באןהליואח אלא
 נעיז מכר שמקבל עליו זה אחריות מעות האחר בעד
 המך ההוא שנותן לוזה ואפילו אס יקדימו לתת לו עתה
 העשרים ליטרין ©יד איז חוששין בזה שאינו הלואה י ויש
 מתירין להלוית לאחד ייב דינדין שיקנה כהן סחורה על היריד
 ושיתן לסלוה בשובו ייג דינרין בעדה ובלבד *קבל הגלות
 הבחורה רוליכנה לביתו ויהיה אחריות הדרך על המלות
 דהוי כסו שיש לו חלק בדיוח הסחורה עצמה הואיל ומקכל

 עליו אחריות ן

 ל^ד דץ המוכר להכירו על מגת לוזחזירח
 וכוחי סד5ים :

 א מנר שדה לחבירו ואמר לו לכשיהיו לי המעות החזיר
 לי השרה אמור ללוקח לאכול הפירות שאין כאן מכד
 אלא הלואה כיון שצריך להחזירו לכשירצה הסובר ונ0צ«*
ו אם עכר ואכל ל י פ א ת ן ו ע 0  שאוכל הפירות בשכר המתנת ה
& יא$ילו אם לא התנו כך נ ״ ר < ב ד א צ י י ד ן צ ו צ ת ק י ב י י ר ן  ה

 אלא הלוהו סתם ומנהג הוא בן כעיר שבל סי שמוכר צריך
ר ללוקח לאכול ו ס  הקונה להחזירו לסוכר כשיהיו לו םעות א
 הפימתדכל הסוכר אדעתא דמנהנם רעיך הוא כוכר וזו/
 קונה ארעתא דהכי אבל אם במקום שאין המנהג כן אמד
 הלוקח מרעהו כשיהיו לך מעות אני אהזיר לך הקיקע אינ1
 הנאיאלאנטומימילידחנאיכזה על המוכר להחנות ול«נ
 קל הלוקח ופקח קייס לפיכך הלוקח אוכל פיתח י זאם
 כשאמר כן הלוקח חלטו הסוכר והחזיק דבריו הרי הוזן
 הנאיאכלכלשעשאו הלוקח ואפילו בתוך הבכר ושת»
 המוכר ולא חזקו אין זה תנאי אלא •סוסימילי והמכר ט>ר»

 ן-ואיל שלא עשאו הסוכר שהיו לי לעשותו ספני ש,-
* י  «יבתו ואם מכר לו קרקע מע86יו זהפתיזלורמ?,

 לזמן כל זמן שלא נתן המעות הלוקח מותר לאכול
 חפירות והמוכר אסור דכשכר המתנת מעותיו *

 קאמל
0 עעתל, הלו ו  כ סכר לו שרה בכנה ובאורו י

^ מ  שפור שאם יחזיר לו מעותיו יחזיר לו שסר ה
 אם נעשה תנאי זה קודם המכר או בשעת המכר אין לו די•

 רכר שהיי לא חל הסכר מעולם אלא דין הלואר, יש,1ד
 והלוקח חייב להחזיר כל סה שאכל אפילו קודם שיחזיר

 זה מעותיו אבל אם נעשה השכור לאחר המקח אפילו שע,-
prrs•"5 ל כ י א ר י ו 0 י ג כ י׳ ° י 1 ר ה ח י ' ר פ * ה י ת 1׳1"" 0 ח  א

 וא8ילו עשה לו שמר על זה כקניין וככל סיני חיזוקים חס!״
 הוא שרועה להתחסד עאו להחזיר לו סקחו וכל זמן של»!

 יחזיר לו מעותיו רמקח קיים ואוכל הפירות :
 ג האומר להכירו קנה לי שדה מפלוני ואמר הסיכר לשלי,!
 אני סוכר לך על תנאי שיחזירני לי כשיהיו לי מעוד;
כ ייא סכו• י ט מ כ ש פ ת ה  והשיב השליח אתה והלוקח הכרים ו
 לו אלא על זה התנאי וצריך הלוקח להחזירם ומוציאים םטכד

 גם הפירות שאכל משום ריבית :
 ד מבר לו השדה ונתן לו קצת המעות יאמר ן+
נמ**  לכשתביא לי המותר קנה לך השדה מעכשיו ו
 המכר תליי ועומד אם ישלים לוהאעית גקנהליהשד^
° לא ישלי^ א  למפרע ותשלום המעות היו אצלו כהליאה ו
ר י י  יתבטל המקח ומה שהיו מהם ביד המוכר היי הלואה כ
 הלכך אין שום אחד מהם רשאי לאכול חפירות מיכדל^
 יאכלם שמא ישלי׳הלוקח המעות ונמצא קינה השדה למפו־,-
 והרי שאכל המוכיהפירויבשכיל הםעו׳ שנשארי לו ביד הלמ-ת
^ ל ש ץ א  בתורת הלואה והוי ריבית והלוקח לא יאכלם שמא ל

פצא ח ־'aי J1?V031071 ינ י ש ר  המעות ולא יצא השדה כ
 כשביל .

 המתנת המעות הוא ואם האחריות על המוכר מוהר שאין
 כאן הלואהעד שתימכר ובל מה שתימכר ביוקר ברשות
 בעלים ראשונים הוא והוא שנותן לו שכר טרחו על הבאתה
 למקום היוקר דאילב הגה ליה טרחו ריבית מוקדמת ואם
 הסוכיארם חשוב שפוטיין ללוקח המכס בשבילו מוהר
 אפילו אינו נותן לו שכר מרחו שהמכס שהוא היה צריך ליתן

 הוא שכר טרחו :
 םן החמרים שדרכן להוליך תביאח ממקום הזול למקום •

 היוקר מותי• להן לקבל הסעות מבעלי בתים כמקום
 היוקר להתעסק בהן זמן קבוע על מנת ליתן להם לזמן פלוני
 המאה בשער תמקים הזול אפילו אין נותנין להם שכר
 טורח בהבאה ואפילו אין הנותן הסעות אדם חשוב שיפםרנו
 המכס בשבילו ואין כאן טורח ההכאה שככר המתנה הסעות
 עד אותו הזמן שקבע דלא משום המתנת המעוח הוא מטרית
 להביאם ־1מקים היוקי* אלא משום רניחא ליה להמרי' לטרוח
 גתבאת התבואה לזה בשביל דמגלין לחו תרעא פי׳ שיחזיקו
 אותו לתגר גדולכשרואין אצלו מעות הרבה לקניתכהם
 ומכירים אותו בעלי בתים שבמקים הזולוניתנין לו בהקפה
 ומשתכרים אצלם אנ דפוזלי גבייתו פירש בני מקים הזול
 כששומעין שאין'אילו סשהכי־ין ענש*י מוזלי גבייתו כפעם
 אחרת כדי שלא ימשכו ידיהם סלהרגיל אצלם לפיכך נוח
 להם לטרוח ולהיות שלוחים להביא התבואה ממקום הזול
 לסקיס היוקר ובלבד שיהיו אחריות הדרך בהבאה על ניתני
 המעית שאז בשעה שהוא לוקח התבואה במקום הזול לשם
 נותן המעות הוי כנורעו אז והרי אין כאן שום ריבית והוספה
 יינותן המעות וסר, שהיו אחריות המעות עד הנה על החםרים
 היינו משוס שהיה דייואה אצלו לרתעסק בהם וסכאן ואילך
ל הפלות  מתהיל זמן הפירעון בלי שום הוספה ואחריות ע
 אבל אם חיו גם אחריות ההבאה על התמרים היו גם התבוא
 ברשותם ולא היה כאן פירעין ער הכאת התבואה למקימ
 היוקר והוא נותנת לו כשער הזול זה היה וראי אמור י ויש
ז א^לו אחריות הדרך על התגר הממא וכלגר שיתן י ר י ה 0 
 לו הב ה שכר טרחי ועמלו שאז מחחילגמ כן הפרעון כשעת
 לריחת התבואה כמקום הזול שהרי סיד מתחיל שכר טרח ן
!וקא כתבואה ובחמרין הרגילין להוליכה התירו לעשות כן ד  ו

 *שוםדתכואה סירי ד,שכיח הוא דאזליואתי כל שעתה
 אמרינןניחו להודמגליןלהו תרעא אנדמיזלי גנייהיאכל
 בסחורח אחרת לא התירו דליב־» גילוי תי־עא ולא סיזיפי
 גכייהו בשאר סחירה דמי שמיכר לו עבש־,׳ איני מוכר לו
 למחר ופיקמטיא ׳מלקחי היום איניליקח למהר ולאדם חשוב
 שצריך לדקדק במעשיו אפילו בתבואה אסיי־ לעשות כן
 ׳גיסא ילמדו ממנו להקל כריבית כ׳ ״ח:.׳מ זה ירימה ואע״י־י

 שטועין יבאו להקל כרימת גמיד ויהי י! עצ»ן כזה •
 י\ המוליך פילות ממקים הזול למקים דיוקי ופצאו חכירו
 במקום הזול וא״ל תנם לי כאן ואני אתן לך שם פימת
 בבקי• ם היוקר לזמן פלוני אם יש לו«ס פימת מותר רםה״ת׳
 קנאס ככל מקום שהם ואם לא א8ור דהוי סאה בסאה

 שנתבאר כסימן קס'ב :
 *ח להלוות לחבירו ישראל דינר זהב השוד, עשרים
 רינרין על אחי־יות ספינה ההולכת מעבר לים
 ושיתן לו בשובה כיד דינרים זה ודאי אסור יפי שזו הלואת
 דבר קצוב כריבית הוא וריבית קצוצה היא יאף על פי
 שהסלוה יקבל עליו אחריות המעות כל ימי ממך מהלך
 הספינה עד שובה לא יצא מידיהלואה דזוזייהיב וזוזי
 שקיל ולא הדרי כעינייהו ולא רמי למרא ושאר כלים

 דהררי כעינייהו :
 *מ אכל לתת עשרים ליטרים למי שיבטיחנו בעד מאה
 ליטרים שיש לו כספינה שאס תטבע הספינה יחזיר



 עז
 וזבד, בהן הלוקח וכשנתייקת אחי בך בישותו נהייקת דפיו!
 שאינו דרך הלואה אלא דרך מקח שאינו ריבית שלחייה לא
 אחסורבה רבנן במה דברים אסורים שאין פוסקין עד שיצ«
 השער הים כשאין לו למיבר פירות בביתו וצריך לקנותו בשוק
 לכך אין פוסקין עד שיצא השער אכל אם יש למוכר פירות או
 הטין יכול לפסוק עמו אפילו בזול עד כדי כל החמין והפירות
 שיש לו אפי׳לא יצא השער רכיון שיש לו יכול הוילהודל גבית
 כמו שירצה שכל אד׳יכול למכור פירותיו בזול וסי ימחה בידו*
 כ והפוסק על שער שבשוק אם היו החרשי׳ בשעת
 פסיקה ארבע סאין בסלע והישנות שהם טובות
 יוחד שלשה סאין בסלע אין פוסקין ער שיצא השער שות
 לחרש ולישן שכל זמן שיש חילוק כשער בין חרש לישן אינו
 נקרא שער קבוע ואינו יבול לפסוק עמו שיהןי־יו אפילו מן
 החרשות ד׳כסלע ער שיצא השער לחרשית וישנויבשוה שכל
 זמן שאין השער בשוה אין השער נמשך זמן רב וכל זמן א
 שאין השער נמשך היאך יוכלו לפסיק אין דעת המיכי ולא
 הקונה יכולין לסמוך עליו שהיום או מחר ישתנה השער אבל

 אס השער בשוד. דרכו לימשך ופוםקין עליו;
 ג ובן אם היו של לקוטות ד' םאין כסלע שהן מעירבין
 מבמת שדות ואינן טובו' שמעורבין גם כן שיכולים
 שיפיץ עם שבולי הטין של בעל הכית מגי בסלע מפני שהט
 טובות יותר אינו יכול לפסוק עם כיה שיתן לו אפילו משל
 לקוט ד׳כסלע עד שיצא השעי־ לכי, כשוד. כסה רכרי׳אסירים
 כשפוסק עם בעל הבית או תגר שב שיק על פ־רות הלקוטות-
 מצויין לו תמיד לקנות אבל אם פוסק עםהלקוטעצמו על
 פירותיו יכול לפסוק עמו מדי כסלע סחביאתו משיצא השער
 ד׳של לקוט אבל אס ב הלא יפם-ק כלל אפילו על תבואה של
 של לקוט עד שיצא השעי קכועה לתבואה של כה רסתם
 מאן דיהיב אפירי לב ה אפירי שפירי יהיב וגם זול כיה מילתא
 לביה למכור של לקיטות ובוודאי יתן ט־בות שאין, נמצאין לו

 תמיד לקנות מלקוטות!
 ד אם היו לו עירות למיכרראמריגן שיכול לנסוק אף עיי פי
 שלא יצא השער יכול לפסוק עמו כדי כל השיעיר שיש
 לו אף עפ שעדיין לא נגמרה מלאכתן והוא שלא יהא מחיסר
 אלא מלאכה אחת או שתים אכלמחוםרין שלשהמלאכוח
 אסור לפסוק עליהם רכסי שאין לו דמיין הואיל ומחוסרין כיב

 מלאכית:
 ה הפיסק על השער צריך שלא ירויח בדבר כלום כגת
 שאם המנהג שהלוקח נותן שכר הסרסור ציייך ש
 שיחנו גס כן הפוסק וצריך שינכה למוכר החסרון שראייימ
 הפירות להההםר לפי המרה כגון אס הם חרשות יהייבשו עד
 וסןחפייעין ולא יה ימעשי־־ם של עכשיו בכמו י*ט בשעת
c הפיעון וכי האי גוונא שירך להתמעט עי* ידי עככר־ם 
 שיאכלום שאם לא כן הוי ריבית שמרויח זה בשביל הקדמת

J המעות 
 ( רפיסק על הפירות ונתייקרו בשעת הפרעון וזה אין לו
 פיחת ורוצה ליתן לו מעות במו שמיביין חפירות כשוק
 יכיל לשום הפירות שנפסק עליהם ככה מעות יבא בעדם
 עכשיו בעד כיכ סאין שחייב לו דתן יו פירור* אחרות כמו
 שהם יוצאים כשעי ב עת הפרעון אכל מעות אסור ליתן לו
 שזה מ־חזי כריבית שזר. לא נתן לו כיכ מעות וזה יצטרך לחת
 מעות יותר ר״א שאפילו מעות מותר לתת לו דמה לי הן מד, לי
 דמיה שהרי זה חוא חייב לתת לו חטין והחטין יש לו לכ שע׳
 בשוק עכשיו ואם היה נותן לו חטין היה יכול למוכרן מיד
א מ ו  כשוק בעד אילוהמעית ולמה נטריח המוכר לעשות ש
 וליקח פיתה אחרות זזה יחזור וימכור גס הפירור. האחרי׳ כעד
ל ילא לי הלואר י א י , י ד י י י י ת ה י ח י ו 2 , ^ ד י נ י , י ר ם מ י 0 ד ׳ י ר ל י  א

 באו רק עיי מכר הקילו כה! מטעמא רמי• ל' הן מיז לי רמיחן
 ויבול

J» iŵ וו J1 הלגין i- ו •i\if ג  W O f t 4gfc» 
 כשביל המעות שהיו לו כידהמוכר בהלזאה גמורה והויריבית
 אלא יהיוהפירות מונחים ביד שליש אס יגמר המקח יתנם
 למוכר והוא יחזיר המעות שקבל ואפילו אם יאמר הלוקח אני
 אוכלם ואס לא אגמרהמקוחכשיחזיר לי המעות שנתתי לו
 אשלם לו הפירות אסור דסוף סוף ריבי׳קאכיל אלא שמחזירו
 וייכית על מנת להחזיר אסור אבל ודאי אם יאמר הלוקח
 אוכלם אני ואם לא יגמור הסקח כשיכא המוכר להחזיר לי
 מעותי אעשה עסו חשבון ואגבה לו רמי הפירות מותר שלא

 הה כאן צד ריביה ו! ;"ה אם המוכר אימר כן :
 ואם כשנתן לו מקצת המיעו׳אמר לו קנה כשיעור מעיהך

 כל אחד א וכל פירות כפי מעותיו:
 ואם אמר לו כשהביא מותר המעית קנה ולא אמד
 ^ מעכשיו לוקח אסור שאין כאן מקח כלל ער ש יביא מותר
 המעל ואם היד, אוכל נמצא שבשכר מעוהיו הוא אוכל ומוכר
 םיתר דשלו הוי אוכל ואם אמר קני מעכשיו וזוזי ליהו הלוא*
 גבך או אפי׳קנה סתם בלא תנאי זה לוקח מותר שמיר נקנית
 לו אפילו בסחמא ושלו הו׳ אוכל ומוכר אסור רכשכר המתנת

 המעות ועאאוכל ז
 ן ובין ולא אצטדיכו ליה זוזי דאמריגן דה דרי זכינו וכן
 בזבין ארעא אדעתא למיסק לארעא דישראל ולא סליק
 או לא אתרירליהראמרינןנמידהדריזכיניכדכעינן למימי
 לקמי בעה בלבוש לש מן אסור ללוקח למיכיל פירות אפילו
 בתנאי ער דירע דליקים זביני מיהו נ*ל דאי אכיל ליה נמי
 אדעחא דמנכי לי מדמי כי הדרי זביני שמותר שאין זה דומה

 למה שאמרנו לעיל סעיף ד׳דהכא ספקא דריכית הוא :
ן ר.ש־כר מחבית בית או שדה כדבר מועט לשנה כדי  ן
 שיקדים לו שכר עשרים שנה שזה גבי שכירות מותר
 כמו שיתבאר כסימן קע ו בעיה והקדים לו שכר עשרים שנד,
 והתנו שאחר שיר. או שנתיס אם ירצה המשכיר להחזיר לא
 ינכו שכר הזמן שהיה הקרקע תחת ידו כמו שפסקו ויחזיר לו
 זה קרקעו מותר שזה לא דמי למיכ׳ שדה לחבית ואיל כשיהיו
 לי המעוהההזירהו לי שאסור דהכא שאני שהוא מנכה שכר
 הזמן שתית הקיקע תחת ידו יכל זמן שהיא מושכרת
 לו היא קנויה לו דשכירו םמכר ליומיה היא אף על פי שהוא
 *ושכר בפחות משייו הא אמרן רכשכירות שרי לפיכך מותר
 ואע פ שיהא כל אתייות הקרקע מנפילה או שריפה על בעל
 הקרקע שכן דין שכירות קרקע מה שאין כן במשכנתא שהוא

 דדך הלואר• :

 דין הפוסק על חפירות כשהשער
 קעה ומחי סעיפים ז

 *t אין פוסקין על תפירות ער שיצא השער פירוש הרוצה
 להקדים מעית לחכירו על תטיס או שאר פירות כדי
 שיתן לו אותן פיתת בסקחזח כל השנה כשיעור מעותיו
 שנותן לו עכשיו איני פוסק עמו כן אלא אם כן יצא השער
 בשוק שכל זמן שלא יצא השעי אסור שזה וודאי מוזיל גביה
 כשביל הקדמת המעות ומקבל עליו שאף אם יתייקת יתן לו
 בזול כמו שהם שוה עכשיו בשביל הקדמת מעותיו והוי זה
 ייבית אכל משיצא השער פוסקין שאף על פי שאין לזה יש
 לזה כלומר שכיון שיצא השער בשוק של עירות וזה בוחן לו
 מעות לתת לו בל השנה חטין במקח הזה אין כאן ריבית אפיי
 t יתייקיו שיוכל הפוסק לומר למוכר שקול טיבותך ושדייה
 אחיזרימאי אהנית לי אם יהיו זוזי אלה כידי אוכל לקנות כעד
 המעי הללו חטין ביצוקי׳שכעירות בשער של עכשיו שיספיקו
 לי לכל השנה וחשכינן מפגי זה כשנותן הפוסק המעית הללו
ף על פי שאין למוכר פיתת בביתו הוי כאלו קנה י א כ ו מ ד ה  י*י
 המוכר כרמים הללו תבואה ככל הרמי׳ והקנה אותם ללוקח



V הלבות ריבית jn!לגוש מסרת 
 ב וכלים מוהר להשכירו אפילו נותן לו רשות למוכרן

 ולעשות בו כל חפצו רק שלבסוף יהדר לו כלי אהד*
 כזה שאין זה נקרא הלואה :

 Jt מוהר להשכיר כלי ולקצוב דמיו מיר ולהתנות עיט כן
 אני כשכירה שאם יימכר באונס שישלם לו דמיו אף על
 פי שמן הדין השוכר פטור מאונסיס אלא שהוי מרצונו נתרצ'
 לזה שמותר לשוכר להתנות להיות כשואל לעמוד בכל אחריו'
 האונסין ואם כן הוהלןלמי^ד כיון ששם אותו כדמי©

 ומתחייב באונסים הרי הרמים בהלואה אצלו והשכר שנותן ^
H ^ L לו מיחזי בריבית אפילו הכי שרי כיון שאינו מתחייב בדמיו 
! ^ | ט ה  אלא אם כן ישבי וכל זמן שהוא כעין הוא מחזירו כמו ש

 ועד שעת שכירה הוא ברשות כעלים לעניין יוקיה וזולאמ2
 הוא נחת על ידי שמשתמשים כו ואם זה מהזירי 2PV3 הלי
 מפסיד בעל הכלי אוחו הפחת שנפחת נמצא שעד אןתישעוז
 הוא אצלות בשכירות ובתורת שכירות הוא גוחן מה שנותץ
 בשכרו ואס נשבר אחר כך באותו הפעם נעשה עליו כהלואו-
 וחייב לשלמו והשיירות ער אותו העת נתחייב קודם שנע׳עי׳
 ההלואה הילכך לכשישבר אינו מחריב אלא בדמים שה-ךן

 שוה מטעת שכירה מה שנפהת משעת ההשכרה עד השכי,-ח
^ ע ו ש  מנכה לו מן קצבה הראשונה וכן אס נזדלזל מ
 הראשינהמנבה לו ואס נתייקר מוסיף לו רברשוה בעלי^
 הראשונים נתייקר ונזדלזל ומכאן ואילך נעשים עליו הךמ•©
 כהלואה ומשלם לו ולא מבעי בלי שאינו נפהתסיל. עיי
 השמיש ואין ההלואה נעשית מיד דשרי אלא אפילו יורד,

 שמתחלתליפחת סיד על ידי שריפח האש םהחהיו מותר-
 לשוכרה ליקחגה כמשקל ולהחזירה כמשקל והלא ישלע י ״

 פחת המשקל אע״פ שההלואה מחחלת מיד כשעת שכירו
 וכיון שנפחתת מיד נעשה אותו הפחת עליו בהלואד, א

ר י 5 ד״ ק ן י ץ י נ ן ן ר ל י כ ט  שרי כיון שעדיין הוא כרשות 0
* * י י ז

 ולעניין קלקול הנחשת שאף המשקל שמחזיר לו ר
ז י י א ט ף ף ה ר ש נ  פתוה ממה שהיה שור. כשנטלם לפי ש

ז שיאמר י ג ם כ י מ ר ה כ 0 ו ט י ה י ר ר פ י כ 1 ע ר י , ר י ז מ כ  ד י

 פרחך עשויה עלי כשלשים דינר אם תמות יוכל
י ל ע  שהיא אצלי אעלה לך סלע בשכיתילפי שהיא כרשות כ
 לענין יוקרא וזולא ער שעת מיהר. ונס נכחשת ובלבד שישו^.

א  אותם גכ כן בשעת מיהר. מה שהיא שוד, בשעת מיתר, ן
 הוכחשה או הוזלה ינכה לו דאס ל כ הוה זקופה עליו כמלוד״
 משעת השכרה וחור, השכירות אבק ריבית : י

 ה השוכר שרה מחבית ביי בורין לשנה יכיל לומד
י כ א  הלויני מאח דינרין שאוציא עליה לחרוש ולנכש ו

מ ר י ת  אעלה לך ייכ בורין לשנה אלפי שהמאה שלוקח ©מנו כ
 הלואר. לוקח אותם שהרי מחזירם לו כפוף ונמצא ש0וסי»
- ר ,  לו שני מרין בשכר הלואת המאה דינרין אפ ה מותר ב
 שמוציא אוהס בגוף השרה הוה ליה כחוכר שדה משיכדזר/
 ומעלה השני מרין בחכירה שדה טובה מאה זוז יותר משדך״
 רעה • וכן אם שכד לו חנות או ספינה ביי דינרין יכול לו^ן!
 לו הלויני מאה רינרין שאבנה בהן החנות ואציירנה יאכיירעך•
 או אתקן כהן הספינה וכליה ואני אעלה לך כספינה וכחכוו^

י ד /  י ב דינרין כיון שמוציא ומשכיח בהן הספינה והחנית ו-
 הוא שוכר הנות נאה וספינה מתוקנת ככל צרמה כעך ן״*
 דינרים יותר אבל אסור לומר לו הלויני מאה דינריז להתעסק
 בחנות או לקנות בהם םהורה להוליך בספינה ואני אוקי»

 לך בשכירה שזה הוי ריבית ממש בעד ההליאד, ן
 ( מותר להרמת כשביתת קרקע ביצר שמשמר לו
 ואומר אם עכשיו תפיע השכירות הרי היא לך ביי

 לשנה ואם לא תפרע לי השכירות עכשיו אלא בכל ח,״^
 והדש או בסוף השנה הרי הוא לך מ״ב סלעים סלע

 חרש מותר והיה במוצא בזה בשכר אדם גס כן ן»יתר יסעען^
 משום

 רוכל גם כן בשעת הפרעון לפסוק עמו על פירות אחרות
 בשער שלהם שבשוק כאותו זמן אבל כשפוסק על פית אחת'
 לא ישים את אילו בדמים שיאמר כך וכך הם דמי החמין
 שאתיחייב לי־ תן לי בהן יין זה אסור דהא כל מה שאנו מתירין
 לפסוק אין אנו סתירין אלא מטעמא שיוכל זה לקנות פירות
 אילו שפסק עליהם בשוק סיר בעד אילו המעות שזה נותן לל
 וכאן פתטי אין כאן נסכא אין כאן כסו כהלואה דלעיל סי'
 קסיגאלאכך יאמר כך ונךסאין חמין יש לי אצלך תן לי

 בעדו כך ובך חמות יין או שאר פיתת שזה גס כן מצוי
 שמחליפים פירות כפירות :

 ז הפוסק על השער צריך ליפרש כשעת הפסיקה שאם
 יזדלזלו מזר, הסכום שפסק שיתנם לו כשער הזול כגון
 שעכשיו היו ארבע כסלע ובשעת הפרעון יהיו ששה בסלע
בך והוזלו /  צריך ליתן לו ששה כבשעת הפרעון ואם לא פי
 ורוצה הלוקח לחזיר בו לאחר שנזדלזלו צריך לקבל עליו מי
 שפרע וזה מחזיר לו מעותיו דהא מעות אינן קונות אלא לסי
 שפרע כמו שיתבאר בעישכעיה סימן קצ ח ואם פירש כך
 והוזלו והסוכר חוזר בו ואינו רוצה ליתן לו כפי הזול צריך
 המיכ לקבל עליו מי שפרע ומחזיר לו מעותיו ואס עשה שליח
 לפסוק והשליח לא פירש ליתן לו כשער הזול והמשלח רוצה
 לחזור כי אינו עומד כמי שפרע שיכול לומר השליח היה לו
 לפרש וביון שלא פירש לא שלחתיו לעוותי ונתבטל שליחותי
 וגם השליח אינו עומר כמי שפי־ע דמה לו ולזה מה לו לעשות

 שזה אינו רוצה ליקח שביד יקללו אותו :
 ח מקח שנעשה באיסור בגין שהוסיף במקח משום אגר
 או שפסק קודם שיצא השער ולא היה לו למוכר פירות
 המקח קייס ויתן כשער של היתר באופן שלא יהיה בו ריבית
 יאין אחר מהם יכול לומר הפקח כטל הואיל ונעשה באיסור
 ו ׳*"כ הל חוטא נשכר דהא שניהם חטאו הלוה והמלוה ואם
 ד.־ה בו באופן שבא רימת ליד המוכר אין סוצ־אין מידו דהוי
 אכק רימת והוא שנעשה המקח כאחר מדרכי ההקנאות אבל
 אם לא נעשה הסקח אלא כאופן שאין כו אייא מי שפרע
 המק ח בטל לגמרי ואין אחד מרם החוזר מ צייך לקבל פי
 ש&רעדהיאךיקכלסישפיעלקללאותו והוא רוצה לשוב

 מעבירה שעשה !

 איזה השכובה מותרת ואיזו«סודה ובו ח'
 סעיפים

 א מעות אסור להשכיר אפילו כלשון שכירות שיאשר לו
 אשכיי לך י׳דנרין בדינר לחרש במה דברים אמורים
 נשהשובד צריך להוציאם דהוי מלוה שניתנה להוצאה ויש בו
 ריבית קציצה אכל אם שוברם כרי להתלמי כהם או ליראות
 בהם מפני הכריות שיחזיקוהו כעשיר ויחזירו לו בעין אותה
 הדמים ממש שלקה אין זה רוסה להלואה וסותר ובלבד שלא
 יחייב עצמו כהן אלא כשאר שובר שיהא חייב בגנבה ואבדה
 ופטור מאונסין אבל אם קבל עליו כל אחריויאפייאונסין אסור
 שזה יצא מכלל שוכר ונעשה לוה ואם קבל עליו המשכיר בל
 האחריות בין דגגיבר. ואמרה בין דאונסיןישמתירין אפילו
 השכיר לו להוציאה שזה אינו תורי הלואר. אלא תורת השביה
 כדלקמן בסיסן קע״ז אכל אם לא קבל עליו המשכיר רק גניבה
 ואכרה ולא אונםין או אונסין ולא גנבה ואבדה אסוי להשכירן
 להוצאה דלא יצא נזה סכלל מלוה ולוה מדרבנן ראשו משום
 דשיגו שמו מהלואה להשכרה יתירו לו הריבית שהוא קייב
 לדאורייתא דאיכ בקל הבא לבטל תורת ריבית האמיר בתורה
 שהקפידה התורה ככל מלוה הניתנת להוצאה שלא ישוך איש
 את רעהו סיהי זה לא הוי אלא אבק ריבית ואינו ריבית קצוצה

 אא כ לא קכל עליו המשכיר שום אתריות;



^ לבועז קכורת זהב הלבוה ריבלת״ V # 7ית  י,
 ובהנאהההלואה הוא מתעסק הנם בחלק בעלהצאן יקכל
 עליו אחריוה אבל אם אין למקבל ריומ בייל במה עםקכל
 אין באן הלואר. כלל ואפילו אם קבל עליו כל האחר• ות ׳שרי

 דהא מוהר לשו©־ הנם לקבל עליו להיוה בשואל.׳
 % ולא מנעיא זה שקבל עליו המקבל בל האחריו'שאסירי
 אלא אפילו נתן לו סחורה או מעור. או דבר אחי כהורה
 עסק דהיינו שחצי האחריות על הנוהן וחצי על המקבל אפיי
 הבי אסור שכל הנותן מעות לחבירו בתורת עסק שחצי
 אחריות על הנותן וחצי על המקבל הוי פלנא מליה ופלגא
 פקיין שהחצי שלוקח הוא ממנו את הי־יגח היא מלוח והצי
 האחד הואפקרון נכיר. ונמצא שטורח כחלקהפקרון בשביל
 ׳ הלק המל«*לפ.יכד צייך לתת לישס־ טרחו שבכל יום ויום
 י . ול#בל ?וברו, אל* כפועל בטל של אותה מלאכה שבטל
 . ממנו, כלמןר איזה. מלאכה ץןהוא- רגיל לעשות כסה רוצה
 ליטול ויהא׳כהןל ממנה ׳ במהדקים אגורים שצריך להת
 לו ככל יום ויום. כפועל בטל כשאין לו למתעסק שום עסק
 אחר עםהץסק^הזה בגון שהושיבו כהנית שצריך זה רישכ
 בחנות בל היומי ואיני/יכול.להתעסק כשום אומנית אחר
 שהמושיב חבידגי-כחטח אסור לעסוק כאומנותוילפי שאין
 עיניגעלהחנות. בשעך.;שהוא ,עועק באומנתו דהלגכיה
i הלואתו ו$ריךלתת לו שבידיה הרבה שי־א n ©כשכיר מ 
 להא מחזי?ריבית מחמת העסקה אכל אם יכיל המתעסק
 לעסוק בעסק אחי אם העסקה של זה בגין רואה שיש לו
 בהמותבפני עצמו ולוקח אחרוה כעסקא שאין צריך יטריח
 יותרהרבה כשכ־יל העסקא דנביל לתורך גכ*ל לתוראי וכל
 כיוצא בזה שאינו כ ב כמשועבד לנותן העסקא אינו צריך
 להעלות לו שכר של כל יזם ויום אלא אפייי העלה לו דינר
 אחד בכל ימי השותפות דיו ואז* אם פחתו המעות או היתירו
 ך, :ל הוא לאמצע כשוה וכן אם אמי ליה מכל הריוח יהיה
 לך שליש״תואו עשיריהו מקודם בשכרך יהמותי נחליק
 בשוה אף על גב שהו ספק אתי ספק לא אתי דיו ומיתר הואיל
 רשלן עסק אחר עם זה י העםקא ועם הפסידו יפסיד מהצד.
 ואם היה המתעסק אריסו והיה לו עסק אחר אצל אריס •ת
 איגו צליך לתעלו' לו שנר אחר כלל שהאריס הוא משועבד
 לבעל השדה לבל צרכו׳ והא דאמרינןדפלגאהוה פקןון
ץ ״המתעסק עליו אלא בשח ואין לו עליו שגם ^ י נ י י  ח
 א1ז^ןגל0קהל בחלק הפקדון רק כש ח דהיינו על רפשיע׳
ל הפקרןןבין ראונסיןכץ רגניבה ש ת ו י ^ ־ ^ 1 ״ ^ ? * 
 ואבירה יהיה הכל ^על תנותן ואם נותן לו עליו שכר כדינו
 הנאמר הרי הםקקלעליוכשומר .שכד להתחייב בגניבה

 .״׳;.••ואבירה ולא כ.אונ0ין ;
 J כסהלכריםי£*^&.גש^סקעסו בתחלתהעסק
.^ל^«ן^^{>9תם^מחציה שבר אבל אם פסק  , ׳
 עמו כתחי^י^סקישכר טיחו בדכרידוע ואפילו כדינר אחד
 ואפי'אין לו עסק אחר אלא זה מותר ובל זה לא אמרן אלא
 כשאתר טתן המעות והשני מתעסק בהם לטובת שניה' אכל
 אם כל אחד נותן מעות אלא שתאתר מתעסק כהן אין כאן
 עםקא אלא כשותפות בעלמא ושניהם שרן כהפסד וכריות
 ואין צריך ליתן שכר כלל להתעסק אם לא שחתנו מתחלה :
 ד הנותן מעות לחבירו סתם להתעסק כי ולא פסק עמו
 בתחלתהעסק דבר לשכר טרחו וכשבאו לחשבון אין
 הנותן רוצה ליתן למתעסק כלום לא שכא של כל יום ויום
 .מיס׳ השותפות באין לו עסק אהר ולא דינר אחד לכל ימי
 השותפות באם היה לו עסק אחר ובאו לרין תקנת תכסיס
 הוא שיהיה למתעסק כשכרו שליש הריוח כחצי הפקדון
ח ו ץ י  דהיינו תריתלהא באגר בכל הריוח ויהיה לו לשתות ה
 ככלהריוח בשכרו לפיכך אםהרויחויטול המתעסק שגי
 שלישי הריוח דהיינו הצי הריוח שלו מחצי המעות שזדו מלוה

 עלי*

 לשוס שאין זה משום ריבית אלא הוא שזכר לו בשוויו בייב
 סלעים לשנה וסן הרין אין שכירות משתלמת אלא לבסוף

 כיילפינ; מקרא דכתיכ כשכיי• שנה בשנה שכירות
 של שנה זו אינה משחלמח אלא כשנה אחרת כלוסל
 בהחלת השנה תאהרת דהיינו בסיף שנה זו הילכך ע >9קיל
 מיניה סלע בחדש י ב סלעים לשנה את זה^כר המתנות
 המעות שהרי לא נתחייב לו לשלם. השכירות עד קוף החרש
 אי סיף השנה והאי דאמוי ליה אס עכשיו חתן לי הרי היא לך
 ביי סלעים אי היה מקדים ליה ד>ה ?חיל ליה מרמי•
 השכירות ומוגיר ליה כפחות מאוריה ולא דמי ל&כלדאנןףנן
 * דאסור לומר אם התן ל> ׳הדמים עכשיו חדי לך כעד עשרה
ffiwv היכים ואם לז6\ פלוני כעד י ב ךתתם מיד כשסושך*" 

 דינו ליתץ הסעות ובי איל אס מעכשיו תתן לו עשרהיהדי
 ביי הן הן דמיה וכי מוסיף ליה לזמן שכך המתנת חמ^ווו
 הוא דמונףןוליה לפי' אסור ״.וכןכשבירות בכה/גגןימשכחת

 לה דאסור'.כגון אם השכין לו חצירו מעכשיו לי סלע־יס ,
 והחזיק בה ה*הר כך אמרי ליה אם החן לי בבל חדש סלע
 אמתין לךהמעוח הוי כמו roq דהא;אי$#וה יותר מיי סלעים
 שכבר החזיק בה בכך:זהוו ה3׳ ךנריןאגר נטרואםנדנ ,:.<
 בוחר להרבות בנדוניית חהנים כיצד בגון שנדר ג#ונייא
 לבתו וההגה ע(1חתנדשבל קנה שיניח לו חנדוניא אצלו
 יהן ל> כך וכך לשנ«>«ותר הרי זה מות׳ שאין זח «3יא מוסיף
 לו>ןנידוניא.ודמקא שהתנו׳כן קודם הנ׳^אין שעדיין לאומ^

 \ חמלוהאבל אחר בך אסור דהוי אגר נטר וע״ל לימן
 קס א סעיף י ב :

 \ ואסור להרבות כשכר אדם כיצד כגון שיאמר לו עשה
 עמי מלאכה היום ששוה דינר ואני אעשה עמך לשבוע

 , אהרתששות שתים ז
ז ובן השוכר את הפועל בימות החורף לעשות עמו  ו
 בימות הקיץ בץד דיגרליוםוקקדים לו מכרו מעתה
 ושכרו שיהגיסותהקיץ סלע ליום אסויס8גו •שנראה כאלו

aS»w.*^0לייייי wnpdl 

^ ו מ ג ה ^ ^ ^ ^ ^ ו  ייובכלחדש סלע דחת* הי* ז
 אפילו אינו רוצה לדורבה6יד*לןגה 5שכירו^הקרקע.בזול
 אבל הבא במאי זכה איני אלא כהלואה'ומזיל ^בי^׳משומ
0nמי&P הקדמתההלואהמיהו הבא גס אם 
 מלאכה מהיום עד יזם פלוגי כדיני ליום מותר $גיון שמתחיל-
 לעשות עסו מלאכה מעתה ונמשכת עחמותי; העם הכל
 מלאכה אחת היא מעתה ואינו נראה כנוטל שכר מעותיו
 שמקרים לו אלא הוי כשאר שבירור. שאינה משתלמת אלא

 לבסוף ומוהר להזרלזל כהקרסתו ;

̂צאז נחלמ>שר*ל וכמה  משי דני מקמ
 ״ חני משאומתן האסורים משוסחכית

 ובז 0׳ סעיפים ן
 א אין מקכלין צאן ברזל מישראל כיצד כגת שמקבל
 מחבירו מאה צאן רהיו הגתות והולדות והחלב לאמצע
 או לשליש או לרביע עד שנה או עד שתים כמו שהתנו
 ביניהם ושם הצאן בדמי' שאם ימותו ישלם המקבל דמיהם
 הרי זה אסור שהרי בעל הצאן הוא קרוב לשכר ורחוק להפסד
 ומיד ששם אותם בדמים נעשו עליו במלוה ונמצא הריוח
 שנותן לו הוא ריבית לפיכך אם קבל עליו בעל הצאן שאם
 יוקרו אי ייזלו או יטרפו יהיו ברשותו הרי זה מותר וכן כל
 ביוצא כזה וכן הדין כמקבל עליו סחורה בעניין זה ששם
 אוהה כרמים וכל זה דווקא כשיש למקבל ריוח בגוף הצאן או
 בסחורה שאז הר כשיעור הלקו לגביה הלואה להשתכר כו



w לבוש קסדת זהב הלבות ריבית 
fir עליו אסור שכיון שלבסוף צייר להחזיר ליהמנה לא היה 
 חייב לתת למלך כלום שאין הטלך י ממול מס על ההלואודן
 והרי אין זה אלא רכית אגל אס יאמר לו אלוה לך מנה וא©
 חרויח בהם תגרע תחלה סהריוח מנה המלך והמוהר יהיר-
 ־ שלך ואס לא יזדמן כהן ריווח אפרע מנת המלך מהלי הרי זוז
 מוהר שאין זה מורח במנה זח עד ^ירויח מנת המלך כשכיל•
 הםלוה אלא כשביל המלך שיש לו שיעבור זה על ה2;ד׳״

 הזה וכארגותא דמלכא ?ונח 5
 D האוסר להמירותילך ריזת מעכשיו שיפול תחתיו
3P?p לאומטח המלך המוטל על כל אחד או לפרות 
 גשי-זת ומשום דסקדים ליה פרע במקומו יותר הרי זה ריכי^

 מקומות ואסור אבל אם אמר ליה הילך ר'זוז והג$
^ J^nn i . ח.  כהשתדלות שלא אצטרך *ללכת לאומנות היי ז
 דעמא זת יכול לפייס ביי או בפחות מכאן ודווקא, מאימנלו/ ״ 1)

 המלך ובחג שדרכן להתפייס כוחוח אכל זנאי^אחר כגון
 ראובן משכן כיהו לשמעון באלף זהובים לח0י^»נ:ם ונתן
 ללוי ת ק.זוזמןכלןןליו לשחרר המתמיד ׳8*סמיז^גאן ועח
^, י פ ̂ומא י  זמן הסשכונא הדי זוז אסור ולא שרינן מטעם רי
 ־ את שמעון בפוץת שאין דרך רוב בני אדם להת^׳ימחו^

J וריבית הוא שהוסיף סדיליה ~ y 
^ ע ע כ ו  *"^למז^לות מעות מן האפוטרופוס וקכל %

 י ״?^וא^לפרנס חיתוםוכשכא היתום לתבוע חומ־מןן^ ל
^ ^ 1 ל ע ז ע ו n £נתןלו מזונות ותיתום ט o n ^ i n ^ - * . 
j v  «W\ יא£ל4 אמר ליה האי אשתבע ^

^ ר צ ן ו מ  |^§ע^ייגלוכךוכך מ
בדלאוכעל ״• נלזסהתו ן ^ן ^ו  ^ן

' 0  ׳א אנליאחדהאיפילחנייוטנה^פיוימ,״״, •

 יעיז אותו יאיגו נאמן <
* י ו  כמיני דלא.עדיף מכל נהכע הכופר ועשביעין אותו שב
 דאורייתאבמודתמקצת ישטעתתיסתככיפרבצ^״ף,ן,!' ״

 י כשמוען כתיתר לקמתין.
pfl^nn לא שייך להשביעו דאי חשדינא ליה לעבוי על לאו 
 היאך נשביעני' שמא גם כן. ישבע לשקר ימאי אולמי' לאל
 דשביעה.סלאו ךריכיתאבלבטועןלהרם שאין כאן חש#
 אן^לאודגזל ולאודגזלרחזו דבנזדהואקוללהו לאיכזאי

- ' 5 1 ׳ י  תקנו עליו שכוע/זיסת ול^אמאר לאוון: *
 ״ב הטוען אתחבירו שקכל מעות ממנו למחצית

 והלוה מורה שחייב לו אלא שאומר שבתודה דיכ«ת
4 א * י ז י ת י ? י ם ד ו ש  הלוהו ומה שתובע ממנו יותר על היויז 3
 ע/זיאיבעיהוחפטר נפשית ואמר פרעתי או לתדים יהוד;

ל ״  נשכע.ונפטר כאן אינו נאמן אפייבשבועהיחייב לשלם ל
מ י  מה שהודהשחייב לו דמה שאוסר ריבית הוא לא מחסנין ל

 שהר* במה שאומד שהלוה בריבי'הו׳ עושת עצמו רשע מוזד#'
 גס הלוה מוזהר שלא ללוות כריכיה ואין ארס משים

 רשע דאדם קרוב אצל עצמו וקרוב פסול לעדות :
 ע המלוה מעות לבעל הבית והתנה עמו שיתן ן*י

 ההוצאה והוא יחזור ג*כ עם בנו ההלכה בכל יום
 על פי קא?ו מ^ערין קןאפי' אם לא היה מל\ה לו הסעות קגך!

 גות!

 עליו ושתות הדיוח כשכר שנתעסק במעות הפקדון נמצא שני
 שלישי הריזח של המתעסק ושליש הדיוח לבעל הסעות ואם
 פחהושיפסיד המתעסק שליש הפחת שהרי הוא חייב סרינא
 כחצי הפחת מפני שחצי המעות היו מלוה עליו אלא שמנכה
 י לו שתות מן ההפסד בשכרו כחצי של פקרון ונמצא ונשאר
̂ןליו מהפחת שלישי וכעל הסעות •יפסיד שני שלישי הפחת ;  
 ח מותר לחת עיסקא למחציישכר ולהתנות שלא להתעסק
 אלא ברבר פלוני ואם ישנה שיהא כל האחריות על
 המקבל זבן כל תנאי שירצה כג*ן שיתנה שלא ישמור
 .הכספים אלא תחת הקרקע ואם שינה והפמיד כל ההפסד
 למקבל ואם הדרת הוא לאמצע «ע*פ שעהה הוא קרוס
 לשכר ורחוק להפסד לא חשיב ריכית כייז שאם לא שינת
 היה קרוב לשכר ולהפסד ונץת'למקבל לשנות לכתמלה1לא
 אמרינן דהוי כגזלן בכך אעג דקיימא לןנןל המשנה מדעת
 בעלים נקרא גזלן שאני הכאדודאראין הכעלים מקפידין
 אדרבה כיון שהתנה עמו כך כלה צדעה^ דניחא ל«ה שנשנה
 הואיל ועל ידי זה יהיה־הוא ק^בלשכר ולחוק להפסללפיפף
ח ילא בתידת עסקז״ריזדא• ^  אם ישנה ו^מר לעצמי אני ע
 גזלן הואדהא דעתו לנזול .הבעל המעות ולקחת הכל
 לעצמו מיהו אם עשה כן אף עלגכשהואגזלן ממ שעשה
י והכל לעצמו אף על גכ רחייב בהשמה בל ׳הגולנים  עשו
 אינה משלם״ן אלא כשעה הנזילה דיהשיכ את הממיחכתיכ
 בעין שגזל על כן יחנה הנותן חחלה שאם יזדמן עהמקכל

 יטול לפעמים קצת מן העסקלצרבושלא&זא ^קי^גלה^׳י
 יד בפקרון בכך דאז הוי גזלן והיה מלוה עליכל:ה^&<י^
" ' * ' ' י  שולחידבפקרוןוכלהריוחהיה שלווהיהאנמ* * י

hopJhs אחד בך דזריוח דהוי ריבית משום 
W^Sf^^1^^ שלא להקפיד בכך מסתמא 

• 2 2 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ץ ^ ח . י א ל  t י
S ^ M  שאינו ^
» ? ^ 1 $ נ ת ז נ כ  **סיד ש

 אפי׳ אם מוזיל »*המאך ו»%א«וימקכ^על^מותןפל
 דוריות כ^דגניבה ואבילהבין דאוגםין אסור שזה נראה
 כריבית קצוצה ויבאו להלוות זה לזה סתם כריכיה קצוצה
 בלא קבלת אחריותי .׳וי״אשאם הגוחן מקבל עליו בל
 האחריות סותר בריבית דרבנן כגון עסק דסחודה או שאר
 ריבית דרבנן דהוי תרתי דרבנן עיקר הריבית דרמז אפילו
 אם היה הלואה ונם קבלת האחריות אין בי איסור אלא
 דרבנן וכיון דאיבא תרתי אזלינן לקולא ושרינן אכל בריבית
 קצוצה כגון בהלואות מעות ממש אפילוםקכלעליו המאה
 כל האחריות אסור או כריבית דרבנן ואינו מק3ל עליו אלא
 מקצת כגון דנניכה ואבירה ולא דאונ&יןאוראוגסין ולא
 וגניבה ואבירה הרי זה אסור עד שיהיו חרתי לקולא

 דכתביגן אז יש להקל :
 ז הנותן מעות לחבירו למחצית שכד לשתי»ושלש שני0
 ושוב נמלכו ועשו קצבה בינתם לתת לו בך ובך לשנה
 אם המקבל פסק סלישא וליתן משעת שעשו הקצבה ואילך
 ולקח המעות לצירכו וליציאותיו ונתןלנוחןהריוח שקצץ
 הוי רימת אבל אם תה מתעסק והולך כבראשונה ופרע
 הקצבה מן הררח שהרויחו המעות כיון דמעיקרא לאו בתגר'

 איסור אתו לידיה סמכינןאנאמנהו ואם אכל שכך עלה*
 ־הדיוה שהי־ויחו הםעיישנתן לו מוולאבל אם בהחלת העיסקא
 קצצו כן אעיפ שהמקבל אומר שכך וכך היה הריוח אסור

t לקבלו ממט שזהו ריביה גמורה הואיל וקצצו כך 
 ךן הםלוהמנה לחבירולכל הנאותיו אלא שההנהעמו
 שיסלק מעלממעל אותה המנה מנת הסלךיעגימ

 1 י«ד«*^י•.--



̂־ לכופז עםרת זחב. הלבות ריבית י • קט  ־
 שכר כתף אבל אם המנהג כעיר לשכור כחף להוליכה לשוק
 או לבית יעשה הוא גס בן כמנהג העיר ולא יאמר לו הנוחן
 כיון שאני נותץ לך שכר טרחו שככל יום ויום אם אין לו עסק
 אחר אן דינר אם יש לו עסק אחי אחה חח; שכר הכתף לא
 יאמר לו כן שאין זה ככלל שכר כורחו הנאסר אלא יחננו
 הנותז םיהויכול לשום אותו ככלל הקרן להעלות אוהו שכר
 הכתף לםקבל ככלל הקרן שהרי גס זה הוא מוציא כעד ע
 הסחורה וכאילו קנאה כך בעד סך הזה בםקח עם הקרן שנהן
 בערה וזה יהיה גם כן בכלל פלגא מלוה ונ־לגא פקדון ואפילו
 אם היהה העיסקא בכיתת המקבל כגון שהפקידה הנותן
 אצלו ככר לא נאסר הואיל והיא כבר כביתי אחשוב אוחד,
 כאילו הוצאתיה ויעלה אותה על הסחורה בקרן למקבל אל1*
 שמין הםה־ר׳כשערשכשוק וסח שתייצריךליתן לכתף זה יתן
 לו גיכ הנותן למקבל כתורה קרן במעות מזומנים כדי להתעס
p כהן גם בן ער הזמן ויהיו גם הריוח ממנו לאמצע ואם לא 

 הוה ליה השכר כתף שמעלה בו הסחורה ריבית .*
 J הנותן לחכירו בהמות כעסקא שיחזקו בגיזה ובילדות0
 שיעיו חכמים זיל שאם נותן לו אתונות על דרך זח
 חייב המקבל למפלגה ייחחדש ובדקה כ ר חרש ובתוך זה
 הזמן כלאחדםעככ על חבית שכל אחד יאמר להגידו אני
 רוצה לגדל הלקי בולד אובגיזתהאס ער שיהא ראוי לסד,
 שאני צריך לו וקודם הזסן יכול לומי• שמא יהלש וימות ומ׳׳מ
 בהילוק הוולדות תלר בםנהג למקום שנהנו לחלקם מיד
 חולקים וכמקום שאין מנהג יגדלם המקב־1 ברקה שלשים יום
 ובגסה חמשיייום ומשם ואילך הר־ הם כעחולקים ואם יניחנן
 הנותן ביד המקבל אפי׳סחם נוטלהסקכל חצי השבה שהוא
 בחלקו וגם מחלק השני של הנותן היא ניטל החצי בשכר
 מרחו אבל אינו צריך הנותן ליהן לו שכר טרחו מחלקו ייתר
t o על זה כיון שבלאו הכי צריך לטרוח מ בשביל חלקו ואם 
cv המקבל לחלוק כסוף שלשי© יום לרקה ובכיף רמשים 
 לגסה צריך להודיע לנותן כדי שירע גם כן לעשות בשלו מת
 שצריך או ישים אותם בפני גי ולהודיעם שאינו רוצה לממת
 בשל חכירו אס לא בתנאי כך וכך ואם לא עשה כן לא עשת
 בלויואיגו נוטל מחלק חכירו רק מחצית השכר כבראשונה כי

ל:  כל זה הוא תקנת חכמים ו
 כד הנותן עסקא לחבירו לא יצרף הריוח עם הקרן ויעשח
 ממנו כולי קרן ויעשה עליו שטר מזה רשמא לא יהיר;
 כל כך בריוח ונמצא נוטל ממנו ריבית ועוד שמא יפיל
 השטר לפני יורש וינכה הכל אפילו לא יהיה ש© ריוח שלא
 ירע דש5ור עיםקא הוא וכן לא יכתוב עליו שמרחיב אמיריו
 על הקרן לבדו שכיון שאינו מעורש בשמד שהוא עיסק*
 נעשה כל החוב מלוה עלהמקכל והוי הנותן קרוב'לשבי
 ורחוק להפסד ואפילו התנו ביניהם כעל פה שיחלקו הרייי־ן
 ביניהם אין התנאי כלום רבתרשמראאזלינן והוה ליה כולו
י ו ע  מלוה ואסור ליקח ממנו אחר כך שים ריוח רהוה י־יבית ו
 שמא ימות ויפולהשטר לפי י יורש ואפילו אם יהיה בו הפסד

 מן הקרן יגבה בו הכל שלא כרין בי לא ירע ולא יאמין
 למקבל :

 כח ואס היה כחוב בשטר פלגא באגד ובהפסד אסור
 דמשסעותלשין זההיא שנעשה כאיסור רהא

 משמע שיהיה המקבל שוה להפסד כמו לשבר ולא יהיה יי•.
 שכר טרחו מכל מקום אס המקבל או הנותן אדם גדול וידוע
 שלא היה עושה איסור ריבית דנין אותו לומר מראי;עשת
 בהיהר והפ שכא לומר אם יטול חצי הריוח יקב־.1 ע:׳יו שגי•
 חלקים כאחריות ההפסד ואים לא יקבל עליו א־יא הצי אהריוד
 ההפסד לא יטול אלא שליש דדיוח אכל באיני־ש אוד־יטפ
 איתחזק בהט ריינין לשטרא כפששיה יהי ליה עשר ש-מ

 בו ריכית ואס יש

 *ד

 ה$סד

 נותן לו ההוצאה בשבילשיותזור עם בנו אפה מאחר שהתנו
 בן מתחילה כשעת הלו^והמעות ה ז ריבית ואסור מיהו אם
 הוא נותן לו מעותיו במחנה גמורה שאם ירצה הבעל בית
 לעכבם הרשות בירו אף ע״ג רזה מחזי הערמת ריבית שסומך

 על זה שהבעל בית וודאי לא־יעבכ' ויחזיר׳׳ אפיה מותר
 וע״ל סייקםו ז

 המחייב עצמו לחבירו שאם לא ייןרענו הלואתו לזמן
 פייוני יתחייב לו מעכשיו ולזמן הלואתו בך ובך דינרין
 יתר על היואתו הרי זה אסור ספני הערמם ריבית *
 והוא הדין הכליה להכירו על המשכון ואמר לו אס
 אפרנו עד זםן פלוני יהיה שלך כל מה ששות
ל תחוב יש אומרים שאסור סשופ  משכון יתד ע

 ימח ריבית ועיין גע״ש •ימןעיב וע״ג 5
 ,מחייב עצמו לחתנו בנדינייתא לפרוע לזמן
 ואם יעכב מלפרוע יוסיף לו עלסךהגדונייא
 כד מהם ו׳׳פשיטים לבל הדש מותר שזה איני
 4ןמתנהלחבירו ואומר לו אני נותן לו כך ובך

 :ני ואם לא אתן לך לזמן פ־ייני אני מוסיף לך

 וא מיתר ה נ הבא ובכר כתבתי בסי׳קעיו ושזח
 שואץ אבל לאחר הנישואין שככר נתחייב לו

 הנדונייא הרי זה אסור :
 נתחיייעצסו בהלואה לתת לו כך וכך בכל שבוע
 לא יתן לו לזמן פלוני הרי זה ריבית קציצה ואף עיפ
 היה פירע כזמני לא היה כאן ריבית כלל מ מ הואיל
 וכתב לו ק* ב לכל שבוע אם לא יתן לו הוי ריב ית גמור ן
 יךן הטיבר סחורה להכירו בעד ששים זהיכיס וקבל ממנו
 המעות מיד ותהנה עמו לתת לו הסחורה להצישנה
 ושאם יעמד על אותו הזמן ולאיעמידנהלו יתןלו בעכוית
 מאה זהובים וקנו מידו מעכשיו או שנשבע לו באופן שאינו
 אסמכתא והגיע הזמן ולא נתן לוהסחור׳ חייב לתת לו המאה
 זהובים ואין כאן ריבית כלל אלא דרך מקח וממכר הוא ימותר
 לכתחלה לעשית כן והיא שהיתת הפס־קה שעשה על הסחור'
 בהיתר כגיז שיצא השער על אותה הסחורה בעת הפסיקה
 אע פ שלא ודתה לו הסחורה או כביתו אי שהיהח לו הסחורת
 ק״ץא בביתו אף על פי שלא יצא השער כסו שנתנאיי כסימן

 קלת :
 >ט המפקיד מעות אצל חמדו והנפקר חלום לגייס בריבית
 הדי שלח ירו כפקדון ואינו עליהם כלוה אלא כגזלן
 לפיכך אין צריך לתת למפקיד הריבית שאין כל הגזלנין ^
 ©שלמין אלא בשעת הגזילה מיהו אן רוצה הנפקד לתת
 למפקיד קצת או בולו הרי זר. מותר ואין כו משום ריבית הואיל

 ולא היה מתחילתו אלא פקמן ולאהלואה י
 ועיין בעש סי'רצ ב :

 ך המתעסק כשל חכירו ונתן לו הריוח ככל שנה ילבםיף
 ב*£:או לחשבון אומר שלא היה שם ריוח ורוצה לנכות
 לו בקרן מה שנתן לו ככר בעד הריוח אינו נאמן הואיל ובבר
 הודה שזה היה ריוח מה שנתן לו הודאת בעל דין כסא, עדים

 דמי ועיין בעש סי'פיא ז
I הנותן מעות לחבירו למחצית שכר ויש לו למקבל O 
 סחורה שקנאה כזמן הזול לאי-אמר אקחהסעית
 לעצמי ואתן סחורה שלי לעיסקא כשער הזול כמו שקניתי׳
 שזה הוי ריבית בחצי הלק הלואה שלו שמוזיל סחורתו בזול
 מטביל הלואה שמלוה לו חצי העסקא אלא ישום את הסחירה
 שלו כשער של עכשיו וכך יתנה לתוך שותפו׳העסק׳:
« הנותן נותן סחורה בעסק׳למחצית שכר לא יקכל א  ^ י
 ממקבל גם כן עליו לעשות מה שאיני צריך שזה הוי
 דכים כגון אם המנהג כעיר שהמקבל סחורה מכי׳ הסחורה
יחי יביאה היא ן& כן כמנהג העיר ואין צריך ליתן לי 0 . 
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 • לבוש עטרת זה2 הלכות ריבית
 בעסק אחר שכן דרך בעלי החניות שלא להתבטל מן המול;
 אפילו שער. אחה שמי יורע איזה שעה יבאו הקינים לפיכך לא
 יהיה לוקח ומוכר דברים אחרים מסעותיו ואס לקח ומבד
 סמעוהשלעצסו צריך ליחן חצי הריוה לבעל החנות כאילל

 התעסק בסעוח בעל החנות ן
 ל הנותן מעות לחבירו לרתעסק אף על פי ׳שחצי יש לו
 דין מלוה אינו יכול להיציאס לצרכו ולהתעסק למלוד,
 בחצי האחר שלא על דעת כן הלוהו אלא צריילהתעסק
 בכולן שיותר טוב הוא כשמתעסקים בהרבה מעותסכמעמ
 והחלק האחד הוא משביח את האחר וכן מטעם זה אין הלו̂ח

̂ אתעסק בחצי שלי ואניח החצי של ו  יכול לומר 
 בית דין:

̂ן  לא מתעסק שמת ויש עדים שמעות אילו א
 אילו הם מזה העסק נוטלין בעל המנ
 ואין בעל הוב ולא האשה נוטלים מהם לא מה*

 הריוה של הנותן וטעםא שעיסקא בבל מקו̂ג
 בעל המעות ואינו כשאר בעלי חיים שאין

 שלהם אלא שיעבוד וכסו שהיאסשועכר לו ב]
 לאשתו בכתובתה ולשאר בעלי הובים ואיכ̂א
 איזה סהםקורם ושאר חילוקים המבוארים

 בלבוש הבוץ וארגמן ובלבוש עיר שושן אבל הכ&
 דפלגא מלוה הוא גבי הסתעם׳ היינו לענין אונםין ו

 המבוארים אכל מ*מ מיקרי עיסקא לומר שהם
 בכל מקים שהם לכך נוטלים כלא שבועה ואין שום׳שיי

 שלאחרים שעל המתעסק דין ודברים עליהם״ויכול הנו}
 ליקח אס שלו סיד אף ע*פ שעריה לא בלה הזמן של העי
י עליי על ת כ ס ס  שיוכל לומר ליורשים לאביכם האסנתי י
 יםתן שלו ולא עליכם כמבואר בעיר שישן סי' קלי דר

 הריוח המניע על המתעסק שמת אותו הלק הוא 0שיעבד ^
 לא שה ולב ח כשאר נכסיו •

ב ואפילו אם נתן המתעסק מתנה לאח׳ סהסמלטלי,  ל
 העויקאוז!פיימהמעוהוישלבעלהמ0וזעדותאורא^
 ברורה שהם מזה העסק מוציאם מידם ואפילו אם שינה אוחה'
 מקכל המתנה או מכרם או נתנם לאחרים אוהפסידםה*ה
 לשלם כסו שביארנו שבכל מקים שהם הס שלו והכל בראייה
 כרודה ׳ ובמקום שנהגי להון מעשר מריוח המעי׳ אין המקבל
 •יכול ליתן המעשר מחלקהטתן אלא יתנו חציו לנותן והוא

 גותנו לש י שירצה רטובת הנאה שלו היא *
 לג סי שנתן לחבירו עיםקא אחת וכהב עליה כ׳ שטרות
 אין שטר אןזד משועבד לחבירו לומר שאס היה כאי
 ריוח ובשני הפסד שימלאו הקרן ואחר p יהלקו הריות
 אלא יחלקו בל שטר לפי תנאם שכלאחד עיסקא כפני עצמו
 הוא ויש נפקותא ברבר כגון שהתנו ביניהם שיקח המתעמק
 הרי תילהי באגד ופלגא בהפסד והילכך כיון דתרי שטרי
 נינהו בפסירא רהד שטרא משלם בעל המעות פלגא וכריות'
 דאידךשטרא לא שקיל אלא תילתא ואלו הוו כחד שטרא חוה
 עייל רווחא לאשלומי פסידא ואם היה נשאר ריוח מכולא אז
 היה נוטל המקבל הריהילהי אי נמי שלא הוזנו כלוט ואין
 בעל הסעות רוצה לתת כלום דאמריגן לעיל יד המתעסק על
 העליונה ואם כן בשטר שיש בו ריוה ה נ יטור המתעסק הרי
 תילהא זכשטר ההפסד לא ישלם אלא תילתא • ואם נתן לו
 שתי עסקות כשני פעמים וכתבם בשטר איוהרויח כאיוהפסיד
 .בשנייה כל אחד משועבד להכירו וימלאו הקר? ואת ב יחלקו

 המותר :
 לד המקבל עיםקא מהבירו והפסיד ולא הודיעו אלא הזו•
 ונתעסק במותר והדרת ומילא את הקרןהראשין אי1
 המתעסק יכול לומר לו כבר הפסדתי ואתה תפסיד
 חלקך מן אותו ההפסד שהיה כבר ואחר כך נחליק פן הריוח

 האחרון

 ין של

 הפסד יפסיד הניתן החצי כפי תנאו ואס יש בו ריוח לא יקבל
 כלום רק הקרן שכל מה שיתן לו יתר על הקרן יהיה ריבי' דהא
 הוי החצי הלואר. גבי המקבל והוא הדין בכל עיסקא שנעשה

 באיסור שיד הנותן על התההונה :
 כן והיכא שיש אדם גדול שדנין להתירה א ם יש בו דיות
 בתוך הזמן ואמר הנותן אני אטול החצי מיד 0
 ואם יהיה כו הפסד לקכלאהריות ההפסד שני חלקים או
 אם יש בו הפסד הוך הזמן ואומר איני מקבל אלא חצי ההפסד
 ולכשיהיה ריוה לא אקבל בו אלא השליש והמקבל אומר
 בהפך אם יש בו ריוחיטולהוא סיד שני הלקים ואס יהיה
 בו הפסד יקבל ע ליו חצי האחריות יההפסד או אם יש בו
 הפסד אומר שאינו מקבל אלא השליש וכשיהיה בו ריוח
 לא יקח ממנו אלא החצי אז דיינינן ליה לפי לישנא דשטרא
 אם כתוב בשטר דיהיב מרי עסקא למקבל פלגא כאגר
 ובהפסד משמע דמילתא במרי עסקא קיימא ובדידיהחליא
 מילתא לכיהב למקבל מאירייחאליה למריעיסקא ואי
 כתוב כיה למשקל פלגא באגו־ ובהפסד משמע דמקבלתליא
 מילתא למשקל מאי רבעי ואי כתוב בשטר או פלגא באגד
 ותילתא בהפסד או פלגא בהפסד ותריתילתא באגר על
 כרחך האי לישגא אמקכל קאי וכאילו לא רתנו וירו על
 העלי, נד. הואיל והוא מוחזק אם יש ריוח יבול לומר אקח שני
 חלקים שאם היו הפסד הייתי מקבל עלי החצי ואם יש הפסד
 יכול לומר לא אקבל אלא שליש ההפסד שאם היה ריוחלא
 הייתי לוקח אלא החצי ואס בחב ביה פלגא כאגר ו לא הזכיר

 ההפסד יטול מלוה חצי הריוח1אם יהיה הפסד יקבל שגי
 הלקים וכן אם כתב ביה פלגא בהפסד ולא הזכיר הריוה יקבל
 עליו חצי ההפסד ואם יהיה כו ריוה לא יקה אלא השליש ואין
 כזה חילוק כין גכר׳רבה לאיניש אחרינא דבתר לישנ דשטרא

 אזלינן :
׳ למחצית ק  מ וכן הדין לפי ערך זה אם לא נהן לו העיה
 שכר דווקא אלא לשליש או לרביע או לחלק אחר
 והחנו על חלוקוח הדיוח ולא הזכירו תלוקת ההפסד אואיפכא
 שאם החנו חלוקת הריוח ולא הזכירו חלוקת ההפסד ויהיה
 שם הפמד יפסיד המתעסק שלישי החלק שהיה מרדה
 ואם התנו על הלוקת ההפסד ללא הזכירו חלוקת הריוח
 והיה שם ריוח יטול כמו אותו חלק שהיה מפסיד ותוספות
 שליש של חלק חבירי כיצד אם התנו שיטול המתעסק רביע
 הסכר ולא התנו על ההפסד והיה שם הפסד הרי זה משלם
 שתוה ההפסד שהוא שני שלישי הרביעי שהיה לו •להרויח
c אם היה שם רייח וכן אם התנו שיפסיד המתעסק רביע 
 כהפסיולא התנה על הררח והרויחו יטיל המתעסק חצי הרויח
 דהיינו חלק כסו אותו חלק שהיה לו להפסיד שהוא רביע ועוד
 רביע שלכל הריוח שהוא שליש חלק הריוח המגיע על הנותן
 לשכה דאזלי׳ בתר מלוה שהדי טרה בחלקו שהיה יוהד הרכה

 •מחמת המתעסק :
 כח -ואט לא היה שם לא ריוח ולא הפסד והמתעסק תובע
 שכרו אז הוה דינא הכי אם התנו מתחילה שהנוחן
 יפסיד שני חלקים אם יהיה שם הפסד ואם יהיה שם ריוח לא
 יטול אלא חלק אחד דהיינו השליש עכשיו שאין כאן לא הפסד
 ולא ריוה לא יטול המתעסק כלום בשברו כיון דממ נהיה לו
 שכר בין אם היה ריוה בין אם היה שם הפסד לפיכך אם אין
 שם לאריות ולא הפסד מזליה גרסא ואינו נוטל שום שכר
 אכל אם לא דתנו דק כאופן שלא היה מגיע שכר למתעסק
 אלא כצד אחד או בריוח או בהפסד וכל שכן אם התנו למחצה
 שכי ולסחצה הפסד שאין כאן שום שכר מפורש ולא היה שם

t לא ריוח ולא הפסד שנוטל המתעסק שכרו סן הקח 
 כט המושיב חכירו כחנות להתעסק ויהלקו הריוח הרי
 זה נשתעבד לבעל החנות ואין לו רשות להתעסק
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• ו א ק * ל ^ י מ י י ל י י ם יאיז * י י ה בחוקת ג כ ל ר ל  א אסו
א ב ל י ח כ ש ולאונן שכל אילו מפורשין בחויי1 ד ח נ ל  ו
ו וכחל נ ך כ ן ב ע ך ס ת הגרם לא ימצא כ כ ע ו ה ת כ ר לעשו ם ל  ת
אל ר ושו כ כי • ס חי ש ומכשף ו ח נ ם מעוגן ם ם קסמי ס ו  באש ק
נ ג ה נ א ש ס ל ע ג כ ה נ ם ואפילו מ י ת מ  אוב וידעוני ודורש אל ה
ן ו ולשו ר ובחוקותיהם לא תלכ ס א נ ך בו ש ל י ק אסור ל ח ו ל  ב
י רבדים האחד שהוא עושה דבר םשונית ד משנ ח ק הוא א  ח
ן לפיכך ישראל והגים כ ם נ ה ה אלא ש ל ג ם נ ע ו ט  אשר אין ב
ם ה ך אחריהם ומודה ל ש מ נ ה ודאי כ א ר ג נ ה נ מ  העושה אוו1ר ה
י הו* ם וענין השנ ה ם ה הי ן התמו ה י ר ב ד ה יעשה כ מ  דא״לכ ל
נ ע כ ה נ ת ו ו הענ ת ו עו י , דדך הצנ ר ד  דבר •שיש כו פריצות ג
דרכמ ישדאל ו ת יחלק י#קכ אלא דכרי ל א א כ • ל כ ם י ו ג  ה
ך כ י פ ם ל י ב ה ל ר ות א ועים וענויםיירשואדץולא לפנ  ^תיוה צנ
ש ו ב ל לכש מ ם ולא י ה קת ו1גוי»ולא ידמה ל לךאדם בחו  ל%'
י נ מ ם רהייגוםלכץש שפירשו הישראלי6 מ ה וחד ל  המי
ן ויהדותן ולא יגדל ציצית ראשו כמו ציצית ת ל ת נ ת צ מ ח מ . 
גלח חצדדין ויניח השער באמצע כמו א י ל ו ש נ י הי  ראשםי
ניח י ן לאוזן ו ז ו א מ ^ ד פ ג נ כ ר ם ע ש גלח ה לא י ם עח»ין ו ה  ש
ז כדי שיכנסו  הפרע $0*יכנה מקומות כבניין ^זיכלומשל ל
ם ה ם דברים ש ל אילו ה כ ם עושיזם ״ ש ה ם חצים כמו ש ה  ב
ם ה ס ל ד כ ו הוהישראליהא מ . גאו ך ד ד ^ 5 ע א ט ל ב ן י ש ו  ע
ם במדעג ה  במלבושיו. ובשאה-מעשיו כ6ו ש$ואמובדל מ
ם ו ש ק בעלמא או ס ם ח חט משו ׳ ש כ י ש ^ י ב ל  ובדעותיו: כ
ה :כ ו א ג ם ו ש ס ו ב ו ג ף נ ם אבוסים ש י ב ב ל  נו״יצוח כגון, מ
ל כ ת כגון שדרכן ש ל ע ו ת ו ל הג ר שנ ב ד ל ב  ומשום פריצות א
ו מלבוש מיותר שהוא ניבר ה יש ל ח מ ו א מ פ י שהוא מ  מ
בשו ס כן ללו א ריפאאןמן©והר לרופא ישראל ג ו ה ש  מ
ר ת ו ן ס ו ד ההג ח ם א ע ו ט א ד ו כ ב ם ו ש ה שעושין מ  וכן מ

/ י כ ר ו משום ד ל גזמלכים ואין כ ן אמרו שורפין י ע לכ  ו

 >' האמורי : *
ת וצריך ללבוש במלבושיה© ו כ ל מ  ב מי שהוא קרוב ל
ו ר ה ייהס התי פ ר ם לא י א גנאי א ם שהיה ל ה ל ת ו מ ר ל  ו

ה י ו מ ת יהם ואין ל נ ד בעי ב ו כ ל כדי שיהא מ כ ה ם ז ו חכמי  ל
ס אילו ©דאורייתא אמירן ומילקי נמי לקי  כיון שדברי
רה לקרובי ר איסור הו ם להחי י מ כ אך היה ביר ח  עלייתו הי
ה מישראל פשו ת נ ל צ ם ה ם משו ה ת שכיוז,שיש ב ו כ ל מ  ל
ל ט ג ת עומדים כפרץ ל בם למלכו  שיכש*ש" ישראלים קרו
ם * יעוד ה ם ל ר י ה ה ח ל ם ב ם לחכמי ה  הגזיי%לכך.1ש ל
* ה ובחקותיהם ל ב ת כ ה ו מ ת ה דבר אלא ס ש י א פ ה ל ר ו ה ה  ש
ם אסרו דברים אלולש**י ח • ו י מ כ ח ר ל ב ד ה ה ר ס מ ו ו כ ל  ח
ה לקרוכי.המלכות וקרא דכחוקוהיהם ר ס א ם ולא ראו ל ד  בגי א
מ י ל ע ם מ נ כי1»לבותבהברים שאי בקרו ם : י תקי ו י כ ל א מ  ל

ת \ רבחם למלכו א מורידים לעניין קו ל ו ^ 
ת א ו ו אינו ר ל שולחנ ת ע י שאינו משייר פ ל מ  i אחז*ל כ
ה אקרא שנאמר אין שריד ם ואסמכו ל ו ע ̂יבה ל  סימן ב
ם הוא כדי שיה* ע ט ו ועיקר ה ב א יח«ל טו ל כן ל  לאוכליו ע
ל כ א לפיכך לא אמרו לשייר אלא פתיתין א ב י ה  $זוסן לענ
ז ל השולחן אחר שאכל שזה מחק ל מה ויניח ע א יביא' שלי  ל
י ממסך ם למג ן הממלאי ח ל ד ש א שנאמר העורכים לג ו  ה
ת השולחן ולשופ וחגים לערוך א ת ביד הנ ו ח מ כך יש ל  לפי
נוק שיען ת התי ל מיני מאבל בלילה שלמחר ימולו א ו כ  עלי
ת ביר ם עורכים לגד שולחן • וניל רה ה שיש למחי  בזה משו
ת שלם ומניחין אוחו פ « ב ב  הגוהגין כן לעדו' השולחן בליל ש
ת מחם שאומרים שעוישין כן צ ק לה ושמעתי מ ל הלי ם כ  ש
! ג" כ איהו ל הלילה ולכך מגסי ח בקופסא כ נ ו  זכר למן שהיה מ
ס זה גיל טעית שהרי המן ל ג ב ל הלילה א ה כ פ מ ם ב ח ל  ה
א בבקר כפל המין דכהיב ל לה א י ל הל כ ח כן ב נ י מ ה י ה א  ל
* *י ללחות דודאי י י י נ כ י ל 0 " ל 1 ט ה ה כ כ ר היתר. ש ק ב ב  ו
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וח ן מהרי ר ק ו אלא יתמלא ה נ י נ ס שבי י א נ ת ה . י פ  האחרון כ
' משועבד נ י ם דרווח׳ לק א נ אס יש מיהר יחלקוהו אז לפי ת  ו
ה נ ם הודיעו ראשו ל א כ ה דברים אמירים שלא הודיעו א מ  כ
ק ברווה א שנהלו ם ל ק עוד א א אעסו ד ואסר.ליה ל  שהפסי
ם הוא עדיין ס הרשות בידו ואפי' א י א נ ת הלאה לפי ד  סבאן ו
סקא יכול להזור בו שאיט אלא פיעל ופועל הוזר ך זמן העי ו  ת

f ם ו יכחצי הי  בו אפי
ל להזור ו ב י ל ב ק ס ל עיסקא לזמן קצוב ה ב ק מ  לה יחיד ה
ו בח?י היום ולוקח ^ שירצה כדין פועל'שחוזר ב ם י  בו א

ו : ת אינו יכול לחזור כ ו ע מ בעל ה ת ו ו ה ברי ל ע  חלקו ש
ד ח מן ואמי א ל שנים שקבלו ע&קאסאחד לז ב  לו א
י בחצי נ ק א ס ע ת א י ו ק ס ע ק ה ל ה ם הזמן נ ד י ק ^ י ב ח  ל
י ל ל ע ב ק י א ם יאמר י־ אנ אהה בחצייך אין שומעיןילו יאפי' א  ו
ת ו ע מ ל ה ע ב י אפרע נו ל ד אנ י ס פ ם ת א ך ש ל  האחריות בחצי ש
ו נ י ם יאמר ישארהקרן בין שנ א י י פ א ג ו ל ן י ע מ ו ש ן י א ה פ  א
ת ו ה מ הם ל י ו ויוכלו שנ ק הריוה אין שומעין ל ק ר ו חל  ולא נ
י י ה י ב ^ % ז ו מ ו ל , ו ל כ ו י ש ו ס ל ע ב ק מ תן והכירו ה ו  בידו הנ
ם בריוח $ ת ב ל ל ח ל א כ נוכל להרויח יותר בשותפות ס  עדיף ו
ה ו שז ד זמן שקבענ ח ג*כ ע ו י דר ה יעלה עליו עו נ ד ה ה ע ל ע  ש
ו ת כ א ל ק מ ל ת ח ו ש ע ה ל צ ח א ל ל א ב ק  אינו חוזרממלאכחו ש

^ ן ך ו ז ח ד יכול ל ח ^ ^ י נ ש ם ב  לבדו בלא שותפות מיהו ג
ו מן הריוח ^ חלק ^ ז ח צ ר י  שלא"להתעסק עוד אימתי ש
ה אין נ ר ה וח שהגיע ע ם הרי ג דה׳ וייא ש ע עליו עד ההז י  הסג

ם שאוחוהריוח «ך ם הזמן שקבעו משו ו ל ש ו עד ח ה ל ת  *ריכין ל
ד ח  משועבד לרווחה שיעלה עליו עד הזמן שקבעו ויש כאן א
ך מה הם כ ל עלי כ ק ה ל ח ה ב ו ח י ו ר ה ו ל ק כ ס ע ת ה  שרוצה ל

ה , ו ובכלות הזמן יתנו לו הריוח חז  שאין כן באחד שחוזר כ
ת ק במעו$ למחצי ס ע ח ח הואילי ואיראן מ נ ע לו ער ה י  שהג
ל לא" קבעו זמן ב ק א ס ע  והא דאמרינן דרווקא כשקבעו זמן ל
ם ת ס ו ב ת שירצזן^^נ מ י ל אחד לחזור בויולחלוק בו א  *כול כ
ס יטתין-מלמכרה עד זמן א ה הידועה ש ר ו ח ס ל ב ב רה א  סחו
ל כ ו א י מ ו ד ע ב ק כ ן ס ^ ק לא . ו ל י חאפ ו י ה ך ב ף ס ו ת י י נ ו ל  פ

׳ ז׳ מע*י^^^ז4? ! ' ב ^לח ב ב *ע י  ^ח
ר ב ^ ת י צ ח ס ל ת י ר י ן פ ח צ ח ק י ל ו ר י ב ח מ ת ו ע קח מ  א הלו
ן וכשל.חבירי שעוליבדאלא קח בחלקי חטי א יהיה לו  ל

. ה ל ה י נ ת ש ו ע ו ד י ל שעורין כדי ש כ ה ו א ן י ט ח ל כ  ה
א . ^ ^ ע ר ה ו ר י כ ת הא ל לאי חסו ו י אהר ת הריוח ו ל ב ק  ב

 $ . יהיה הריוח שוד, :
. י . ד כ ת ש י צ ח מ ן פימת ל ה ת מחבירו ליקח כ קח מעו ו  לח הל

ם ג ה אפי׳ בעלי חיים ש מ י ה ש ן כל מ ה לליקח כ כו  י
א ל ך וגו׳ ובלבד ש ת מ ה ב פרי ב י חיים איקרי פירות דכתי ל ע  ב

ם דלא מיקרי פירות .״ ת ולא כלי ו ה א כ קה בהן ל  י
ת , לםחצי שכר דו י ן נ ת מחבירו ליקח כה ו ע קח מ  1*ט הלו
ם לעצמו ממעותיו מאותו המן וכיש ת ג ו נ ק  רשאי ל
י עצמן נ ו בפ ל א א ל א ימכרם ביחד א ל ן אח' ובלבד ש י מ • 
ל כ כ ח נק*מאלקים וארם ש ו י ה ל י ד ב ה ז ל כ ן ו מ צ י ע נ פ ? ו ל י א ו  י
תן שיאמר שישתדל ו ד ותרעומת לנ ש ו ח כ ש י ה ז וצא ב י  נ

י שהוא נושא ונותן * פ ל ל השותפות א ש ב  בשל עצמו יוהד מ
ו : ו חשד וראוי להדחיק ממנ נתו יש כ  באמו

ת שכר ת למחצי רו י פ קחכהן לי ו ר י ת טחב ו ע קח מ  « הלו
מית ו עליו אלא תרעו ד י ו לחב  ואומר לא לקחתי אין ל
ו ת לשמו במעותיו ומכרן מוציאין ממנ ק ל ם יש עדים ש א  ו
ם א ה ו נ ל כרחי שככ׳ זכה בהן חכיר^הואיל ובעד מעותיו ק ע  פ
ם ה י נ פ ת לקיתתי חזר ב ע ש ח בהן יד בפני ערים או כ ל  ש
ה לעצמו א נ י זה ק ת דר ו המעו ל א ה ב נ ק פ ש ל ו א ת ו ח י ל ש • 

ש סימן קפיג : ל קרא גזלן ׳ ועיין ב  אלא שנ

J7p ישיא ללבוש בלגדע גדם ובי ג O O T D 1 f 



 לבועז מטרת זה3 הלנות בובעזןש
 אף על גכ שהאמת שקראה כתרנגול ותא עוהטה משוס זר,

 אינו ניחוש וכן הסנהג :
 ד וכל דבר שעושיז לסימן שאומר אם יארע כך אעשה
 דבר פלו׳ ואם לא יארע יא אעשנו ומוסך עליו לעשותו
 כסו שעשה אליעזר עבד אכרה׳ויונתן בן שאזל הרי זח ניחוש
 ואסור וכת יונתן ואליעזר לסה עשו אליעזר יש לומר שעשה
 כסו שכהוב כפרשה שנייה ששאל ההלה ואחר כך נתן לה
 הםתנוח ויונהן לזרז נערו אסר כן אבל הוא כלאו חכי גס כן
 ר\ה הולך אליהם ר אשהיהר נמוד לעשותכם; שעשו שאין
 זה אלא סימן בעלמא ולא ניחוש ויש להחמיר וההולך בתום
 חסד יםיככנו ובית תינוק ואשת לכולי עלמא אינו ניחוש אלא
 סי׳בעלמ בנון שכנה או קנה בי׳ או נולד לו ב^ו שנשא אשת
 ומצליח אחד בך י בסחורה או בדברים אהרים יכול י לסמיך
 עליו לומר שיצליח עור והוא שהצליח ג׳ פעמים אחר שבנה
 או קנה בית או נשא אשד. או נולד לו^ן ואס לא יצליח ג״
 פעמים אחר אילו הסעשים לא ירגיל לצאת יוהד מראי שס«6
 לא יצליח.}מדואסמכוה ארברי יעקב אבינו ע ה שאמר יוסף
 איננו וש1& «יננו ואת בניסן הקחו עלי היו כולנח כלומר
פ אין לך צרה שלא תעבור עלי, ״ ה ״ 4 ו ע ל, צ ר , א ח ש י  ^ כ
 •וכן סותר לשאול כתינוק שאומר לו הגד לו איזה פסיק אתת
 לומר אם אומר לופמוס^ן הברכות ישמח ויאמר זה סימן
 ׳6וב שאין זה אלא^ןנבואה דאמרינןג<יום שנחרב הכית

 •\ ניטלה הנבואה מן^זנכיאים ונהנה לתינוקות }
ץ חיות כין גמלים כיז ב ק מ » i m ׳^ןןF^;%V»#^^. 
מ/ושין ופרעושים jus^t ^ o m m f 1£י. - מ*נ 

 יואכדי׳^יז1>י^^לתורהאמרה ן
ת ׳ כשכ ^ « 8 p 9 B j  ^^וש״געקד^תר &
- ¥ * N ב ש כ * J | 

̂ לעילבלבושהוזור סי* ש זא״ע  !וללדברבדאית
 ן י א  בז התירוהו מטעם שישבו תועלת התירוהו ש
* י כ י ז יכזהוא הי פ 0  ; תועלת שאינו מועיל כלום אלא סשופו י

. י יזועלתי ש כ י ן נ ? ש י א ח י , ד ^ ^ ש ד ד י ט ^ ה י & ד  כ

 ז אבל $י שרורפין אתריו נחש או עקיב מותי לחבר כדי י
 שלא יזיקוהו שזה לא אסרה ההורה שאין דבר עומד
 בפגי פיקוח נפש חוץ מעיז וגיעוש ר ומר. שאמרנו למעא-
 שאפייעושה כדי שלא יזזקו אסור היינו כשאין דודגין אהדיו \
 ח יי הלוחש על המכה או על החולה ורז>!ק ואחר כך קורא

 פסוק מן התודה אין לו חלק לעולם הכא מפני שנר&^
 כרוקקעל פעוקי התורה מיהו נם אם אינו חקק איסןך**
 מיהו איכ8 ללחןש פסוק; התורה על המכה לרפואה אפילו
 אין בו שם מפני שעושה דברי הורי רפואת הגוף והקדוש כתך
 הוא לא נהנה אלא לרפואת ׳ הנפש אס לא שיש בו סכנו-

^ י  שאז הכל מותך ישאין דבר עומד בפני פיקוח נפש כולו ו
 אומרים דהיינו רוקא כשקורא הפקוק כלשון הקדש בפו
 שניתן מסיני אבל אס אומרו בלשון ללז מותר אפילו אין כן

 סכנה אך ברוקק יש ליןהר כבל לשון בפרט אם מזכיזנןון או$״
 השם שאז אין לו חלק לעולם הבא אם רקק ואמרו כמקוע.?

 שאיןבוםכנה
f%h וביון שאסור ללחוש פסוקי התורה עיי המכה 
ליז עלתינמ- י פ ז •י ו ח א * ח ס י ג ה  שאסור לקרות פסויו אי ל
 שנפגע ולא יוכל לישן כדי שיישן שאין זה דבר סכנה \
 אבל בריא מותר לו לקרות פסוקים כיי שףניז עליו זכות

t קריאתם שינצל מצרות\מנזקים 
 ומותר למרוד האיזור וללחוש עליי אפילי בשבת וה״ת
ת ז י  שאר לחשים ועל כלבוש החור סימן ש״א ושיי א

 לחשוקמיעאסוראו מותר ;
 יב וסותר

ז שנ׳ עליה העורכים  לא נח&שט#ה המנהג אלא מחט ל
 לגד שולחן וגומר נ ל :

 קעעו• י שלא לכשף ולעונן ולנחש ובוייטפע*׳
 א איזה קוסם זהו שעושה מעשהעדשישם ותפנה
 מהשכתו ©כל הדברים עד שאוסר דברים העתידים
pלהיות ויש שמשמשין כחולאובאבגיםזיש שגוהרלא 
 זצלעק ויש שמסתכל כמןאה של ברזל או שלעש^זית ומדמין
 ואומרין ויש שאוחז מקל בידו ^נשען עליו וסכת כועד
 שתפנה מחשכתו וםדכר ויש כשיוצאים לדרך בודקים כקסמי'
 קודם צאתם ולוקחים קסמים מעץ ומקלפים אותם מצד אחד
 ומצד השני מניח הקליפה ולוקח תקום׳וזורק מידו אם כשנפל
 נמצאה הקליפה למעלה אומר זהו איש וא״כ זורק קיסם אמר
 אם מהשוף הלבן עולה למעלה אומר זהו אשה הרי איש ואחר
 כך אשה יאמר זהו סימן טוב והלך לדרכו או עושה הסעשת
 שחפץ לעשות ואם לא יבא כן נמנע והוא שאומד הנביא עמי
 בעצו יש&ל וסק^יגירלובלאלו &]ודיסםע§םקוסם
 אחד הקוסם ואחד השואל אלא שהקוסם לוקה שעיקר הלאו
 נאסר עליו והשואלו אינו לוקה שהלאו לא נאמד עליו כמו
 שנאמר ושואל אוכ וידעוני דתיינו השואל את האוב וידעוני
 עצמן ולא השואל לשואל האוב לפיכך כל ׳הנזכרין בפסוק
 זה והעושה המעשה הייב והשואל בהם אלט חייב אותו
 העונש הנזכר בפסוק זר. אכל סכין אותו מכת מידות 8דרק3ן
 מענין זה האותז את הענים שמרםהכאילו עושה •י מעשה
 ואיגו עושה בלום הילכך אין כו אלא איפור זאימזינר^כל

̂ ״  אילו הם דברי שוא והבל ואין בהם ממשיו^בל
pp̂ v-v- ^^התורה כלאוין ועונשים גדוליפ|^לא(יה«ו^י 

 בחוזים בכבכיםאו בגורלות^^3^ש^^סי^
^ r # ׳ ^ j f  אמת וחכמה ^

 בראשית להנהיג שלמוהבכ^^^וג^סודז^ל שאנןור
ג שיתלה מ ^ ך י ק ^ $ 3 &  לשאול בהם ^
ו י ד כ ^ ל ל ^ ^ ן ^ ^ ^ ^ ^ ז ^ ^ א ׳ י ^ ו מ צ  .אדם ע

̂ו ^ימןז^־;  מפגעייע ולל סעיף ט
 ב ומה שנהגו העולם שאין נושאין נשים אלא כמילוי
 הלבנה אושאיןמחחילין •ללמיד אלא בליה איןזה'
 משום ניחוש אלא לסימן טוב בעלמא וכל ודי נמי אץ
 מתחילין משום הכוכבים הצומחים כהם שהם קשים גסת
 שאדם יורע שהוא כנגד המזל לא יעשה כי לא יסמוך על
א שלבתחלה לא יחקור אחרזהםשוםהמיטתהיה  הנסא̂י
 וגומי כמו שנתבאר שלא ישאל ויחקור כאיזה׳יוםאו באיזה
 שעה ישלוט היובב השוכ או הילאכל כימים אילו שיודעים
 כוכב שלהם בלא חקירה ישמר מלעשות כנגדם ולא יסמוך

 על הנה :
 נ איזהו מנחש האומר פתי נפלה מפי או מקלי מידי או כני
 קורא לי מאחרי או שצבי הפסיקו כדרך או שעב' נחש
 ממינו ?נו שועל משמאלו כל מי שאירעו לו אחד מאילו ועושק
 ממני ניחוש שלא לצאה אחריו לדרך או שלא להחחיל
 במלאכה בי לדעתו לא יצלח וכן אלו המנחשים. בהולדת
 ובעופות ששומעין צפצוף העופות וקול החולרת ואומרים
 דבר זה יהיה או לא יהיה וכן האומר אל תתתיל בי לגבות

v סמני חובי שתיית הוא מוצאי שבת הוא מוצאי ר ח ד\א 
 שאינו רוצה שיהיה תחלתע«קו ביום או בשבועה או כחדש
 בנתינת דכי מתחת ירי יכן האוסר שחוט תרנגול זה שקרא
 כעייכ ותרנגולת זו שקראה כתיננול כל אילו בכלל מנחש
 הם ואסורין ר״א שאין ניחוש בהרנגולה שקראה כתרנגול
 אייא כשאומר כפירוש שחסו את התרנגולת 0שים שקראה
 כתרנגול אב ל אם אומר סתמה שחטו תרנגולת זו ולא יותר



 הרבות בובעץ6*ז
 יהתיםיבטוצ##ל^|

^ ^ צ ^ | ^ מ ^ ^ ^ ^ פ ב י א ו  טן מעשה שרים ה
^ | ^ ^ ^ < > ^ 1 ת ג » צ נ ה ל  שמר.יר לישאלבהם ע
 שעבר מפני שאינו עושה שום מעמה אל^ ענו&האותסד^י ׳*

 ההשבעה שהוא אומר שיעשו ועמו וי»״ולועעלכרחםש1$^
 שהוא שואל אותם ואילי אותם השמות: שמוה קדש הם שהם * .

 כפופים מפניהם ומוכרחים לעשית רצון השואל כעל ברחג*
 וכדאשכחן ככציהו שעשה כמצות שלמה וכפהאהאשמראו
 לי שם שאמר ליישמא רמרך עלך ואפיאוללדשמותהטומא
 הס אין זה רימה למעשה כשפים אלא השפעתוכפייה כעלם׳
 הוא לי אילו השמות ואינו דומה לשואל אוב וידעוני שעושה
 מעש^אידליזםוה מיש דנכי שואל בחוזים בככבים וגודלות
 אמריילעיל סעיף א' שאסור לשאול בהם משום חמים תהית
 עם יייאלקיך והכא גבי שאלת שדים סםקינן דשרי דנ״ל דאינו
 רומיז כלל רההם גבי שואל וחולםבכככים אינו שואל מהם
 אלא מה שיהיה בעולם לי מצב ומבט הנכבים כדי שיוכל
 לידע וליזהר מכסה פגעים הבאים לעולם ועל זה טפל לומר
 תמים תהיה עם יי' אלקיך ללכת בתום וביושר והוא כרחמיו
 יציל עבדיו מכל פגע כי הולך כחום ילך בטח וחסד יסובבנו
 אבל הבא גבי שאלה שדים על הגניבה או כיוצא כזה לידע
 י ממה שעכר לא שייך לומר עליו המיג׳ תהיה וגומי לפיכך מותר
 • נ״ל חהו לפי הדי! אכל מ3ל מקום ראינו שריב הנטפלים להם
 אינם יוצ^םבשלום מתחת ידם ולכז שומר נפשו ירחק מהם

 והמיס תהיה עם יי' אלקיך גס כזה:
 V ודווקא לי השבעה מותר לכיף אה השד כמו שאמרנו
 אבל המקטר לו שיעשה רצונו הרי זתחייב משום עיבד
 לז שהקיטור הזה הוא עבודתו ולי שזה עובד לו הוא עושה
 רצונו אהזיל הלומד מן האסגושי אפילו דברי הורה חייב מיתה
 ואמגושי י׳א שהוא מכשף וייא שהוא מיז אדוק כעבירת זרה

 ודרכו להסית ולקרב בני אדם לאמונתו הרעה לפיכך יש
 ליזהר משניהם:

 «ח הנוהגים לערוך שולחן עם מיני מאכל בליל המילה
 ואומרי׳ שהוא למזל התינוק כבר כתבנו לעיל סי׳ קלח סעיף
 ג׳שחוא אסור משום העורכין לגר שולחן אבל העורכיכטד,
 ומציעי׳ אוהו למזל הכיח אין כו איסור שלא היה זה מעולם
 עמדה ללז דבפי' אמד קרא עורכים לגד שולחן ולא מטה !
 יט נשים המקטרות הבית כעשב שיש לו ריח טוב ייא
 שהוא אסור מפני שנראה כמקטרות לשרים אא כ יש

 שם ריח רע ועושים כן כדי להסיר הריח רע מוהר:

3Pאיסור כתובת קעקע וקריחה על כת H 
 ובו י*ג סעיפים :

 א כתוב׳ קעקע מחוקי הגוים הוא והוא שכותב על בשרו
 בשריטה וסמלאםקוס השריטה בהול אודיו או שאר
 צבעונים הרושמין וכצל מקום שיעשה כן על כשרו חייכ
ז דחק הנ וים הוא  בכל מה שיכתוב אפילו אינו כותב שם ל

 והתורה אסרתו :
 ב ודווקא העושה כן על בשרו בין של עצמו כין שמניח
 אחרים לעשותו בו והוא מסייע כדבר רבתי' לא תתנו
 בבשרכם ואם עושה כן כבשר הכירו אותו שנעשה לו פטור
 אלכ סייע בדבר והעושה חייב כמו בדין הקפה שיתבאר בסי'
 שאהד זה כלה נכי הקפה דה נ כתיב לא תתנו שניהם כ^שמ״
 הכותב והנכתב אם מסייע הוי ל$ו שאין בו מעשר, שפשיר

 כדאמרינן לקמן גבי הקפה סעיף ר׳:
 ג ומותר ליתן אפר מקלה עי גבי מכתו דמכתו מוכיח עליו
̂א לרפאות המכח :  שאינו עושה כן משוס חוקותיהם א
 ך והרושם על עבדו לעשות בו זה לסימן עילא יברח פטור

! שרגי  יד ג $ 4

 ^ לכוש עכ״רת ךח3
כ ומותר להתרפאות בקמיע אפי׳יש בהן שמות וכן מותר . 

 לישא קמיעון אלפ שיש בהן פסוקיה ודוקא להגן עליו
 כלומר שיגן עליו זכותם שלא יחלה אכל אם הלה ככר אסור
 להתיפאויכהן כמו שכחכתי לעיל שאין התוריניתנה לרפואת
 הגוף לפיכך לכתחילה אסור לכתוב פסוקים בקמיעים כלל

 שמכשיל הבריות שיבאו להתרפאות בהן:
 *X אוכזה המעלה המת בכשפיו ידעוני זה המניח עצם
 היה ששמה ידוע בתוך פיו והוא מדבר מאליו דורש אל
 המתים זה שמרעיב עצמו ולן בבית *קברות כדי שתשרת

 . עליו רוח הטומאה .
 >ף אגל המשביע את תחולה כחייו להזובאליזו לאחר
f זה דורש i t סיתה לחגיד לו אתאשר ישאיל אותו 
 אל הפתיםשהרי כשעת דרישה עודנו חי הוא ומותר • ויש
 מתירין בהשבעה אפילו לאחר מותו אם אינו משביע את הגוף
 שמת שיבא דק את הרוח שאין איסור דורש אלהמתים׳נאמד

׳  אלא על הגוף שהוא סת אכל רוחו חי הוא ולא מת יי .
 וסר, שהקשה על זה הסשכיר ז״ל*אסר וזה• ^^־זוילוק זח
 היא מגומגם דאי דורש לגון*הםתםמשללז*י11» אטו גוף
 לחודיה מידי ממשא אית כיה עבי ל ניל שאינו גמגום ובעיני
 אין תמית כלל כי כמן שגורי בפי בל תכסי הקבלה ובזוהר
 הוא כבמה מקומות שצורת גוף האו?ז שמת ופרחה ממנו 0
 {שמחו ורוח שמיד חישקין אליו כל כהות וצורות הטומאה
 ומתדבקיןמ,וחושקין ליכנם כתוכן וכוונתם הוא להתדמות
 לגשמה הטהורה שהיתר, בו כבי ני הם נבראים צורות טמאו'
 בלא נופים וחושקים להיות כגוף שהיה בו צורת אדם וזה
 הוא עיקר טעם איסור לינת המת וטעם שגוף אדם המת
 מטמא באהל וגוף שלבהמה מתה אינה מטמאת באהל ולא
 עור אלא אפילו פגרי מתים הגרם אינו מטמאין כאהל אלא
 דווקא מת ישראל מפגי שישראל קרויים אדם ואין אומות
 העולם קרויין ארם ואין כחוה הטומאות שהם השרין ורוחין
 ולולין חושקין לחהדמות בנשסתיהן שהיו כהן בתי״הם כי גם
 בחייהם טמאים הם ויודעים הצורות הטימאוות שלא יהיה
 להם מעלה כשיתרמו בנשםית הגויםתטסאים ואין להט
 שים חשק ותאוה ליכנם לגופם דק בגופי ישראל שהיי בהם
i, נשימות טהורות הפצים להתדמות כי הישגיי יגיעו בזה 
 למעלה גדולה ממת שהם ככר ולפיכך הדורש אל גוף של
 מת של ישראל וודאי יתדבק עם אותם כחיי הטומאה שחשקו
 להתדבק כאותו גוף ומטמא את עצמו וישבי ממשא על ידי
 אותם כחלת הטומאה ולפי זה עיקר לאו דדורש אל המתים לא
̂וים וכרוחם  נאמר אלא בגופן של מהים ישראל לנ כמהי 
 שהםגםבהייהם נקראים מתים אבל הרוחש אל גופי מתי
 גויס.איגד, נקרא דרישה שאין בהם ממש כלל והדורש אל
 רוחו של ישראל גיכ אינו נקרא דורש אל המתים שהרי הוא
 הי נ*ל מיהו נם זת אינו מות׳אלא רוקא בהשבעה שאינו עושה
 מעשר, אכל העושה מעשה כגון אותם שלובים מלבושים
 ידועים ואומרים דברים ומקטרים קטורת ידוע וישנים לברם
 כדי שיבא מת פלוני ויספר עמו בחלום נם זת וכיוצא בו הוא

 כבללדורשאל המתים ולוקה עליו :
 0( מכשף יש בו שלשה חלקים העושה מעשה לי כשפים
 חייב סקילה ואם אינו עושה מעשה כסו אוחז עינים
 פטור אכל אסיר ועל ירי ספר יצירה מותר לעשות כן לכתחלה
 • אפילו לעשות מעשה דשמות הקרש הם והשי י נתן בהם כח
 שיוכלו לפעיל על ידיהם החסידים והנביאים והפיעל בהם
 מיאה גדולתי וגבורתו של הב ח אךשיהעםקו בה׳ בקדושת
 ובטהרה ילצירך קדישת השם או לצורך מצוה רבה אשר זח
 לא נמצא כרויות הללו בעור, ואפילו בזמניהם מצינו שנענש
י יכל שכן בזמן הזה שאי איפשר לנהוג בטהרה י ה £ל ז י ע ש  י

 זבקחעה ורחמנא לבא בעי והכל הולך אחר החיתום אם



 עטרת זהב הלמ־מ בובעזיח ^
 ומה ששינתה לשונה בכאן לומר ושרפו שבא לגלות על לא
 התגודדו דכתיכ בפסוק אחר שאינו אלא בכלי על גרידה
 שללזכא ללסד שאינו אלא בכלי ואץלוסר ךילסאכוליה
 להכי הוא ראתא ושרט ה' שריטות על סח אחד מניין שחייב
 הירא כ לא תשרטו לנפש מהעי לי לסיסר כסה שאסר כא; לא

 התגוררו מיש רכתכ ושרט וטי אלא טיט תיתי ניל ן
 ט קרחה הוא שתולש םשער ראשו על המת בכל סקופ
 בראש שיקרח חייכ אף על נב דביז עיניכם כתיב
 דסשםע דווקא בין העינים בלבד מניין לרבות כל הראש תל
 4בי נהנים לא יקרהו קרחה, בראשם וילפינן ישראל מכהנים
 מה ההם כל הראש אף כאן כל הראש ושמא האמר • דווקא
 בכהניס שזצבה בהן הכתוימצות יתירות הייב כל הדאש אצל
 ישראל מניין ילפיגן לה בגיש נאמר באן קרחה ונאמר להלן
 גכי כהניס קיחך, מה להלן כל הראש אף כאן כל הראש ומת
 כאן למת דווקא אף להלן אפילו הכהגים אינם חייבים אלא
 עלמת דווקא והקודח הייכ כי ן ביר בין בסם שלארקפידת
 התורה אלא #ל הקדיחה ואין חילוק מוז שתכא מן היד או
 מן הכלי לעולם חייב ובשיעור נהלקו בו רזילייא כרי שיראת
ה י  מראשו פנוי כגרימ כלא שער וי״א אפילו בשתי שעחת חי
 ואף על גב רקיימא לן רכל שיעורין הילמ הם כל אחד יאמר
 מה שקבל מדמ כשם ה למ לעניין מלקות אכל איסורא אפילו

j : י בשערא׳איכא. 
 י קרח קיחה אמת על ה מתים אינו חייב אלא אהה שאין
^א^כית שיהא תייב ה כמו גבי שייטת ; י ו  • כאן דיג)
 אבלאםקרמ^^ות עלמת אחד חייכיעלכלאחתואחת
א יקרהו קדחה ־.!האי ?יחח* מיותר הוא ל ^ ר כ צ ^ י ה כ  ל
 ,דפל^«:סנ>קרחח למתלי אלא לישת־׳מייהא חייב על
* ^ישר^, י ^ן י הו ^ו ה נאמר. -גמ, כו ז ^ ה ן ^ ה ה י ^ 

י דאיז למת*  מבהנוגגבגש.דלעיל גאמר כאןקיחה ג
־ ־ , והכלילפינןממנה : מ ל - . . . 

 «א הקירח בראשו של חבית והמשרטככשד ח י
* V ,וחבית מסייע אם שניהם מזידין שניים לוקי 
 יקרחו כתיב שניהם במשמע ואם אחד שוגג ואחד מזיר הסז*

 לוקה והשוגג פטור:
 >ב אחד אנשים ואחד נשים מוזהרות בבל ישרטו וכב-ו
 יקיחו רכל, מצות לא תעשה שכתורה הנשים מזזחדו^
 שכחורא חוץ סבל*תקיף וכל תשחית ובל תטמא למתי׳ ואיגלו עליהם כמו האנשים דהוקשו נשים לאנשים לכל עונשים
 בלא היקש כתוב כפי׳כאילו השני לאוין שריטה וקרחה כי״עכו
 קדוש אהה ליי׳אלקיך והגשים גיכ בכלל עם קדוש הס לפיכך
 יש להזהיר הנשים העומדות עלהםתיישלא יחלשו בשעריי»•
 עימ שלא יבאו לירי שריטה וקרחה ״ עריהון

 קפא איסור גילוח הפאות ובו י ב סעיפים ג
 א כתיב לא תקיפו פאת זואשכם ולא תשחית פאה זקניך
 ייא שהטעם שאסרם הכתוב הוא גם כן ספני שעושין
 בן עוברי עבודה ז,דה וכומויהס אבל אין זה ספז1' כפסוק ואין
 אנו צריכים לזה שאין אגו צריכים לבקש טעם למצות כי
 מצות המלך הם עלינו אף אם לא נדע טעמם ומה שכתבנו
 גבי גרידה ושריטה •וכתובת קעקע שהם מטעם חוקת הגוי©
 הייני משים דהתם מפורש בקראי ^טהםמשום חוקת הגוי©.
 דגכי נדידה כתיב בנים אתם ליי׳ אלהיכם ונימי׳ כלומו*
 משום דבגים אתם ליי' אל תלכו בחוקת שאר האומות דל^ן
. מ שר  ב נ/ה׳ נינהו אלא בגי העבודה זרה וגםכןהכא גבי י

 לנפש וכתובת קעקע כתיב אני ה' כלומר מה טעם שו-ע
 וכתובת קעקע לא החנו בבשרכם מפני שאני ה' ובתוכי
 הקעקע הוא הוקת שער לז ׳ אבל הכא סתם כתיב ל^

 תקיפו

 א$י^לא.משוטהזקמהגוים הוא עושה מס לכתחילה אסור
 • -ל-^שותבן מדרבנן אפי׳בעבדו:

 v$fc'־ גזןיךל, נקלווה גם הוא םהוקת הגוים דכתיכ בניס אתם
* ליייאלקזכם־לא תתגודדו ולא תשימו קרחה כין עיניכם 4 
-למת בלומר אמו*השנ4יתכרך לישראל שאר אומות עדץן כן
 שגגדרין וקיןיחין עצמן וחיה זה לחוק להם לעבוד זדה שלהם
 אכל אתם בנים אתם ליי׳ אלקיכם לפיכך לא תתגידדו וגומר
 בלומר משום חוקותיהם ועוד אני מצוד, אתכם לא תתגודדו
u ולא תשימו קרחהבין עיניכם למת אפילו כלא משום 
 חוקותיהם והרי באן שתי צורים בלאו עליהם חד משום חיקת
 הגרם, וחד על מת ועוד כתיב גבי מת ושרט לנפש לא ההנו
 בבשרכם וקיימא לן שגרידה ושריטה אתת היא׳והוא עזשורט
 בכשרו עד שעושה כו רבייה בין ביר בין בכלי אלא שעיקר
 פי'גרידה בכלי ועיקי פי'שריטה כיד לפיכךהשורט כבשרו
 אינו ודיב אא כ עשה כן על מתו או ללז אלא שעל מתו חייב
 בין כיד בין בכלי דהא הרווייהו גרידה ושריטה נכי מתכתיבי
 דכתיכ לא התגודדו לםתוכתיכ ושוט לנפש וגו׳ שפירושו ג כ
 שרט בשביל נפש המת לא תתנו בבשרכם וללזאינו חייכ
 אלא בכלי רגב* ע ז לא כתיב אלא לא ר^ררו שעיק, פיתשו
 הוא שריטה בכלי ואעיג דהרווייהו סובלים פירושם כין ביר
 בין בכלי אלא שעיקר פי'גרידה ככלי ועיקר פי׳ שריטה ביר
 מם סדהקפידה התורה לכתוב גרירה כפסוק זה שהזכירה בו
̂זוא עיקר ז ולא איפכא שימ דלא חייב על לז אלא צכלי ע  ל

 י פי' של גרירה :
 \ ודווקא להק לז אי על מת אסרה ההורה אפילו שלא •
 בפני המת,רהא מתם כתיב למת או לנפש כלן בפניו.

< p $ 3 4 A&בין ש־יא כפניו אכל השוד על שאר צער כגון עלבית 
 ועל ספיגתו שטכעה כים שרי דלא אסרוהו התור׳ •
1X לא רצו לגזור בת שאין ארם נתפש על צעמ-אלארגבי© 

: י־ • • • . - ׳  גזירת הכתוב הוא: .
 ז ויש סי שאומר עור שגם על מת.אינו אסור אלא דווקא
 בשריטה אבל אם מכה בידו עלבקמ^כ>סת,עד
 שדמו שותת לארץימוחר ויש מי שאוסר בזה פיון שהתורה
 אסרה כין ביד בין ככלי.ההכא• ל* מתך מיגייהו• לדמי

 י י• אוליד או לכלי*
 ח וכיון דקייסא לן מגידך, ושריטת אתת היא כלומר
 יפיתש של שניהם הוא בין כיד בין ככלי אם כן פסוק
 של ושרט לנפש לא תתני כולו מיוה׳ הוא דשדטיככלל גרירה
 הוא ולנפש מרכתיב למתילפינן דרויקאעלמת הקפידה
 ההורה ולא על צער אחי כגון ביתו שנפל או ספינתו שטבעה
 בים הקשו בגסי* ואם כן ושיט לנפש למת לי יתירצו דושיט
 בא ללמד שאם שיט ה׳ שייטות על מת אחד שחייב חמשה
 מלקיות על כל שרט ושרט מלקות אחר ומדכתי' לנפש אמרו
 שבא ללמד שאם שרט שייטה אחת על הי מתים חייב גם כן
 ה מלקץת על כל נפש ונפש מלקות אחר אף עלפי שלא ש־ט
 אלא שייטה אהת ואין להקשות אס כן היאך ילפינן לעיל
 מדידה ללז אינה אלא בכלי מדכתיב לא התגודדו בלז
 והא דקייםא לן דתתגודדו סזבל פירוש שניהם בין כיד בין
 בכלי ואי םדכתיב כאן ושרט לנפש וגוסר הא לגופיה איצטרך
 לחייב על כל שיט ושיט ואפילו ה' שריטות על מת אחי׳ דאין
 זה קושיא דאמרינןאסלא היתד. כוונת ההורה אלא לחייב
 בחמשה שריטות על מת אחר היה לו לומר בפסוק זה גס כן
 נדירה לנפש לא תתנו והיינו נסכן מרבע ן זה מיניה כמו
 מישרט לנפש מכח דמיותרהיה אלא מדשינת׳תתורה וכתבה
U באן לשין ושרט שעיקי* פירושו הוא ביר לומר לך ^א 
ז אינו חייב אלא ככלי דאירילבםת ו דכתיב על ל ד ר ^  ר
 דווקא ככלי הא תמוייהי לשונית גרידה ושריטה כסת כתיבי
 שלא תוכל לפרש כמת כלא אלא כשניהם בין כיד בין בכלי



 לבועז עטרת והב הלבות גיל*דז
 כלל ואפילו החת הגרון שמא יבא^גע׳־ו

T .  הפאויצ \......_ ד ,

 יב אשה אינה בכלל השחתת זקן בלל שמו*.
 דרוכן אין להם זקן ואפילו תזדמן אחתןמוע׳ ל3*.זק1
 מותרת להשחיתו רבטלה היא אצל שארבל הנשינושכולן
 אינו בכלל הלאו והיא כסותן וכהשחת* זקן האיש הוי דיגו־ן

 . בדינה שכתבנו בהקפת הראש סעיף וי• t • - י
 ק32 דברים האסורים משום לא •לבש גבר

 שמלת אשד. ומוי סעיפים
 א כתיב לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש נכר שמלת
 אשת כי תועבת ה אלקיך כל עושה אלה פשוטו של
 מקרא זה איגו ר ל שלא ילכש איש שמלת אשר, ואשה שמלת
 איש ושאין כוונתו אלא ללבישת בעלמא דמה תועבה יש
 בדבר זה אלא ר ל שלא ילבש איש שמלת אשר, באופז שלא
 יכירו אותו וילך וישב כין האנשים לניאוף וכן אשר, שמלת
 איש והשב בין האנשים לניאוף שזה ודאי הועבר, גדולה
 ואין מקרא יוצא מירי פשוטו רמאן רעביד ככה׳ג דלוקה אבל
 אתז-יל רלאו דווקא בלבישת גכר שמלת אשה לכדה אסיה
 התורה אלא ריל הה בשאר דברים שלא יתקן האיש עצמן
 להתנאות כתיקין וקישוט גופו באשה ונראה לי שדקדקו זה
 םדכתיב גבי אשת לא יהיה כלי גבר וגומק משמע שום הוית

 ולאו רוקא בלבישה והוא הדין לא ילבש גכר וגומר לאו דוקא ־
 בלבישה קפיד רחמנא אלא כלהויותראשתלאיעשת האיש
 מפני שמביא לירי תועבה לפיכך אמרו חכמים זיל המעביר
 שעי בית השחי ובית תעדוה כתער הרי זר. לוקה ובמספרים
 כעין תער מכין אותו מכת מי־רות במה רבדים אמורים כמקים
 שאין דר׳להעבי׳אותם שם אלא הנשי׳רהוי ככלל שמלת אשת
 אבל במקו׳שמעבירין אותו גס האנשיימוהר לבההלה לעשית
ן ואפיימשום פרישות אין בו: ועי ל סי' קניו ושיער דשאר * 
 אכריס אפייבעין תער מתר להעביר בכל מקום שאין בהם
 משום שמלת אשה וכן אפילו בית השחי ובית הערוד, שלא

 כעין תער ©יתר רככה ג לא הוי תקין אשר, י.
 ב י ומי שמגלח כל שער שבו מראשי וער רגלו מיתר לו
 לגלח גם של כית השחי ובית העיוה דכיון דמגלח בל
 גופו אין זה יפוי וקישוט ראדרכה ניוול הוא והבל יורעין

 'שאינו עושה אלא לשם רפואה :
 ג אסורלחכך בידו כשיער בית השחי ובית הערוה כרי
 להשית אבל כותר לחבבו בבגדו להשית דהר שינוי

 גדול ואינו מוןקן כ כ •
 ד ומי שיש לו תטטין בכית השחי וכבית העתר. ומצטער

 מחמה השיער ששם מותר להעבירו •
 ה ושמלת האשה ממש שאסרה התורה היינו מלבושים
 המיוח־ים לאשת דלא יעדי איש ערי אשה כגון שילבש
 בגדי צבעונין וחלי זהב כמקום שאין לובשין אותן הכלים
 ואין משימין אותו החלי אלא הנשים ׳ ובן לא יהיה כלי גבר
 על.אשר, פירושו דלא תעדה אשר, עדי האיש כמן שתשים
 בראשה מצי פת או כובע או תלבש שריון וכיוצא כו ממלבושי
 האיש לפי מנהג המקום ההוא או שתגרה את ראשה כאיש
 ובבגדים שאמרנו שאסורים אפילו בלבישת אחר מן הבגדים
 אסור בין האיש בין האשד, אף עיי פי שגביים הם בשאר

 בגדיהם שהוא איש או אשה ן
 ן איש אסור ללקט לו אפיי שעי אחד לכן מתוך השחורות
»'א בחייד ר  שזהו עדי אשר, שעושות כן להיאות ע
ש <  ועובר משום לא ילבש גבר שמ׳־ית אשרי וכן אסור ל
 לצבוע שערות לבנות שבו כדי שיהיו שחירות להראות שהוא
y כחור שזה גם כן ערי אשר. ואפילו שעיר. אחת אסור לצי 

 ופז

 תקיפו פאת ראשכם בלי שום יטעם אלא מגזירת המלך והי ׳
ת הראש הם שתים סוף הראש הוא מקום חיבורו ללחי א י פ  י

 מימין ומשמאל אצל האוזן. .*
 ב ואין הילוק כין אם מגלת הפיאות בלבד ומגיה שאר
 השי ער שבראש או שמגלח כל הראש עם הפיאות ככל

 עניין חייב דכולה נקרא הקפה
 J ייא שאין חייבין עלההקפה אלא כתער אבל במספריים
 אפילו כעין תער מותר וילפינן לה מרכתיבגכי פאת
 הזקן פאת זקנם לא יגלחו וכתיב הכא לא תשחית פאת זקנך
 משמע שאינו חייב אלא בגילוח •שיש בו השהתה והיינו על
 ירי תער אבל בסספיואינו נקרי השהתה וילפינן פאות הראש
 מפאות הזקן דלא מחייב אהקפה אלא בתער ויש *ןוסרין אפי׳
 כסספי־ים כעין תער כיון רלא הוזכרה השחתה כראש«אלא
 כזקן ש מ דבזקן אפילו במספרים בעין תער אסור ויש לחוש

 לדבריהם: ,.....
 ד ואחד המקיף ואחר הניקוף יחייב t&£p$p מקיפו
̂יג4 אזח2ב^|נ^ למקיף  לשקרנים משמע דלש
 ולניקף והו& דקעכיר הגיקף מעשה5^פ^|^רכר כגון
 שמזמין|לו השעתה שמטה עצמו אליו להקיפר י ואם• אינו
 מסייע אף על גב ראינו לוקה היוני־ משום דהיי• לאו שאין כו
w ,איז לוקין עליו אבלאיסורא מיהו איכא אף עלפי שלא y o 

 סייע לפיכך אסור להיות ניקף אפי׳ ע יי גוי אלג דהמקיף לאו
 בר חיובא הוידחא לדיריה אזהר רחםנא יהיה המקיף סי שיהיה

 וקט^םיחי להיות נ*קף מגוי י1זקטן אינו מוזהר ן
 ך! והמקיף את הקטן חייב אל ג דהקטן לאו בר חיוכא הוא
 למקיף אזהר רחמנא אכל להקיף את הגוי מותר ולא דמי
 >יק&ן רשאני קטן דאתי לכלל חיוכא ופאת ראשכם קרינן ביה
 אבל גוי לאו פאת ראשכם הוא והוא הדין שמותר להקיף את

 האשה כיון שהיא אינד, מוזהרת עליה כמו שיתבאר כסמוך : י
 ן אשר. אינה כמצותתקפה כלל רפיאות הראש ופאות
 הזקן הוקשו להדדי וכיון שאינה ככלל בל תשחית פאת
 הזקן שהייאי^גיהזקן^איגה גם p בכלל הקפת הראש לא
 שלא להקיף אחיים ילא שלא להיות ניקפתויש איסיי' אע״ע
 שמותרת להקיף פאת ראשה אסורה להקיף פאת ראש האיש

 *אפי׳הוא קטן והזה כמאכילתו איסורא בידים:
 ן עבדים אלפ דהוקשו לנשים ואינםיחייבים כמצו׳ אלא
 במה שהנשים חייבות מגיש דלה לה םאשה מ מ כלאזי
 זיבל תקיף ובל תשחית אלפי שהנשייפטורים העכדי' הייבים
 וטעמאדהא לא נפטרו הנשים אלא משום שאין להם זקן
 והעבדים הא יש להם זקן לפיכך חייבים ככל הקיף ובל .

 תשחית כאנשים מישראל : . 9
 ח טומטום ואנדרוגינוס א סורים בהקפה מספק שהם ספק

 זכרים ספק נקבות
 • שיעור פאת הראש יש בחס כסהדיעוה עד היכן היא
 מגעת וכיון דספיקא דאורייתא הוא יש ליזהר מלגלח
 הצדעים לא בתער ולא במספריים כעין תער מכננדשער
 שכפדהתו וער למטה מן האוזן מקים שהלהי התחתון יוצא
 ומתפרד שם וכל אורך המוןום הזה עם הרוחב הוא ככלל ספק

 פאת הראש ולא תנע כו יד :
 * על השחתת פאת הזקן אינו חייב אלא כשמגלח בתער
 שזהו נקיא השחתה אבל במספריים אפילו כעין תער
 מותי וסימ המדקדקים נזרעים כשמספרים במספיים שאין
 עושין כזוג התחתון כלום אלא בעליון כי חוששין שמא יעשה
 בל הגילות בתחתון דשסא פי הזוג כ עליון לא יחתוך והוי כעין
 »עי ממש מיהו תחת הגיון אין לחוש לזה שאין שם עיקר

 מקים הפאות י
קז אמייוי רז שהם חמשה ורבו בהם הדעות ז 1 ה י י " 3 *** 
 לפיפי ירא שמיס יצא את כולם ולא יעבור תער על כל זקנו



נ הלכות נידח ־* ה ז ת ר ט ע ש ו נ ל •  י
 ו

 ^אסור^להפתכל-בסראה לפי שהיא תכשיט לנשים
 אם לא לצודד בדפי'לעיל סימןקניו :

 השביעי אף על פי שלא ספרה אלא מקצה יום השביעי מקצת
 . היום ככולו והטבול וטהר וניל דהבי דייק לה שעל כרחך אין
 לפרשואחי־ מעשה הטבילה שאחר שבעת הימ־ם השהו•
 ואתאלאשמועינן דאפייאהר ספירת שכעת הנקיים שלימים
 אינה עולה מטומאתה עד שתטבול דהאי מההיה כנדהת
 דכתיכ נכי נרה נפקא וקיו לזבה א נ מורחצו במים נפק«*
 •דאמרינן זה כנה אב לכל הטמאים שאינם עולים מטומאתן
 עד שיטכלכדבעינן לסימר לקמן ריש סימן קצ״ז ואם כן
 ואחר תטהר למה לי אלא לרבו׳ לה טהרה שאלפ שלא ספרת
 אלא מקצת יום השביעי תטהר מיהו אחזיל גם היא אסורו;
 לשמש בו ביום שמא תחזור ותראה בו כיום ותסתור ספירתה
 למפרע והיל בועל זכה למפרע ואם עכרו כל היא יום שכין
 נדה^נדה ולא דאהה בהן חוזרת לתחלת ימי הנדות שאם
 שיכהראה תוך הזימים יש לה דין הנדה שכתבנו כתחלת
 הסי' ואם ראתה כתוך ר\א יום ג' ימים רצופים ינעשיח זבת
 גדולה אינה חתרה לימי הנדות עד שיהו לה זינקיי׳ואז יתחילו
 ימי הנדית ואחריהן ימי הזיכות וכן לעולם כל ימיה ובל זר•
 מדין תורהומתוך'ר׳לכיה למשה מסיני כאשר פירשנו אב,1
 עכשיו משרבו הגליות ותכפו הצרות ויסתהמו מעייכ*

ס מהוד•• י  החממה ואיזהו בקיאין במראה הדמים להבין ביי ד
 לדם טמא חשו הזיל שמא יבאו לטעות באיסור כיה כגון
 שמא תראה האשד. כימי גדתה ו'ימים ויהיה דגל דם טהיזד
 ובשביעי שמא תראה דם טמא והפסיק והיתר. צריכת• שבעת
 ימים מיום שביעי ואיל^־רא תהא סבורה שהיה דבל ד©
 טמא ותספור השבעה ימים מתחלה ראייתה ותטבול כליל
 שמיני ועדיין היא טמאה נדה מראיית יום שביעי שהוא היו•
 חחל>ויסי ראייה נידותה ועיר אפילו בדמים שטליס' י י

י יייא׳כשר . י 0 *״ א 7 כ ת ה י ב י ד ° י ל ה ד י נ ° ' *V י ו ע מ י ל * ג  י
ה >יאי* 3 י  ־*פעם ושתים פ^מינמתה בי תאמר ימי ז

חת*י*1
ה  ע נ ך ש ר ט צ ת  שלשה ימים רצופים כים• זיבתה ו

 סבורה לומר שעכשיו הם ימי נרות ולא תס״יר י יי׳י**•'
! י ע כ ׳ ־ T 7 /ימי םתחלת ראייתה עם ימי הראייה ותטבול בסוף ז' מהחלו 
מ י קי  ראייתה והרי עדיין זכה גדולה היא עד שיהיו לה ז׳ נ
 שלימים ועוד דאפילו בימי זיבה עצמה היכל לטעות בנון
 שהיתר, זכה גדולה.שראתה ג׳ ימים רציפים וסיפרת ז •כקיינ*

 ואם רואה טפת רם אפילו כחרדלתוך אילו ימ* הגקייס וא£י*:
 כגוף ז׳ סותרת בולם וצריכה לחזור ולספור זי נקיים אתרי©

י שאיז דינח י ח ם א ה מ א  שלימים והיא תחשוב שאיכה אלא כרי
י 1•יגאיעעיית״ ן ן , י ר נ  אלא לשמור יום כנגד יום ותטבול למחר ו
 רנות עצמו מספר לפיכך השוו חז״ל מרותם והוסיפו עו1
̂ חומרות עד שאמרו שאפילו אם לא תראה אשך״  חומרות ע

 אלא טפת דם כחרדל או אפילו פחות מזה ואפילו• פעם אחת ׳
 השב עליו זינקייס כזכה נתלה שלא לחלוק לה ימי טהרתה

 וטכילתח בשום מדאה דם בעולם / האיבתי קצת בסיכ־׳ז וון:•
 יען כי הוא מקור ויסור שעליו נבנו כל דיני הלכו׳ נדה הנהוג*״

 כזמן הזה כמו שיתבאר לפנינו בלה :

 שצריך לפרוש מהאשה עונה קודפ
 ״ לוסתה ובו יב סעיפים

ל אחו/ ? כ י י י ' מ ז ח ב י א ר 1 ח י י ה ס ש לייז ו ם י י ש נ  א ייל ה
 לפי זמנה בגון מעשרים לעשרים יום או סכ״ה לכיה אן -

 סל׳ ללי מירו רובה דרוכה סתם יסתה הוא סל' ללי ידיו' נקרןן
י לבעלו״ - ת י ח מ ס ה י ש ל י  עונה בינונית וכל אשיי ע
 לסמוך עליו ולבא עליה שלא ב שעת׳ וסתר, ככל עת שיר*ז-,,

% כ  ואינה צריבה בדיקה ואדיבה האשד. אין לה לבתק לא ל5
 תשמיש ולא לאחד השמיש שלא יהא לבו ניקפי לומר אי לאף •

 דת־גישרם לא היתר, בודקת ויפרוש סמנה • אכל
 כשעת

 אםל$ לצורך

: הלבות נדרז ^ V V 

׳ • י • י * * ז* ״.י׳ י *  * ־

 ק33; &&ה שרואה טפת דם ומ סעיף אהד
 א כתיב בפרשת מצורע ואשה כי ההיה זבה דם יהיה זוכה
 בבקרה שבעת ימים תהיה כנדתה •וגוי ודרשו חזיל
 שלא בבי מקום שיזוב ממנה רם תהיה טמאה אלא דוקא רם
 הבא מן הסקיר דכתיב בפרשת קדושים גבי הבא על הנדה
 והיא גלתה את מקיר דמיה ש ם ש־1 א הקפידה התורה אלא
 , על הדס הבא מן המקור וגם במקור אין כל הדסים טמאים
 איא חמשה סינים כאשר יתבאר בעיה בסימן קפ״ה ואף באילו
 ה* מינים אינה טסאת עד שתרגיש ביציאתו רכתיכ דם יהיה
 זוכה בבשרה משסע ער שתרגיש זיבת הדם כבשרה מיהו
 שדכתיב בכשיה ולא כתיב בכשי* כלא ה׳אםרו הזיל דסשסע
 מיניה עור דין אחד והוא זה שבל מה שתדגיש הרם בבשרה
 אלפ שלא יצא לחוץ אלא שהרגישה שנעקר הרם ממקומו
ל אשה כין  ויצא לבית החיצון טמאה וזה משפטה מן התורה י
 פנו״ר, ב־ ן:שיאה דר.:* ס•;ס אשת כתיב משמע כל אעה
 ש־;א דם מסקירה ב־; ביצין כין כאונס בגין שקפצה ממקום
 למק־ס >-.ור;1הה בתמה אי חיה או עיף מתעסקין בתשמיש
 וחס־,-,,-א;היאפ־יו ל^אהה אלא טפח דם כחרדל או
 פחית מזה הרי זו סמ 1.ה דרא מ מ מראה דם איכא ואפילו לא

 רא ־.ה אי־יא פעם אחת הרי זז טמאה שכעת ימים וסייד, זייסי' ׳
 עס יום ־־**־׳־.' .־,-,v סתם;' ימים תהיה כנדתה כתיב עם יום
 ראייתי משד״ע יטיבלת בעיכ בלילח' ואפילו היהה שיפעת

/ ° כ ר ו  דם כיי־ ה1׳ כן הוא דינה רק שתפסוק בטהרה ביום ז' י«
 השמשות שאם תראה דם גם כין השמשות של לילה׳ אין
 סברא שתטבול ותטהר כליל חי שהוא ספק יום ראייתה וכל
w זהלעא דין' הנדה סן התורה ומדכחבה התורה בפרי שאחר 
 ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רכים כלא עת נדתה וגומר שימ
 שיש אשר, שדואר, רם ואינה נקראת נרה אלא זבת וקפלי חזיל
 הלכה למשה מסיני שי׳א יום יש אחי שבעת ימי הנדה ואם
 ראתה באותן הייא ימים היא נקיאת זבה ואח״ כך חוזית
 להקיו' גדה וין לעולם שבעה נדה וייא ימי זיבה והם שחכמי,
 קיראים אותם יא יום שכין נדה לנדה וזה משפטה של הזבה
 כן התורה אם ראתה ברוך אילו ר\א ימים יום אי לבר בין
 שהראה בהחלת הלילה או בסיף היום רק שתפסיק בטהית
 משמי׳ כל הלילה שאח כ אס לא תיאר, תשכיילמחי ותטבול
 סיד לאחר הנץ החמה אם הרצה וסם אשורה לשמש כל
 היום שמא תחזור ותראי בו ביום אחד התשמיש ותסתור
 ותהיה טמאה למפרע והתיר, היא ובועלה חייבים כרת שהרי
 בעלזבהלמפיע יזו היא שנקראת שימרת יום בנגריויראתה
 גם ביום השני>פהקה ב׳ מ ::כמת כיום הגי וטובלה אם תיצה
 ולא, השמש כל ד\,־ם מטעם ש^ירש וגם זו היא בכלל שוםית
ל  יום כנגד יום יזי היא שיקיאת זכה קטנה יכל זה למדי ת
 מקדאו ומפני שאין הטבילות דללו נוהגין עכשיו ביניני כמו
 שיתבאר לא האיכתי בהם מאין יצא להם זיל זה ואם ראתה
 1ם ביום הגינעשי,r זבה גדולה ולא תטהר עד שיהו לת ז׳יםי׳
 נקיים חיץ מיום שפוסקת כו וטובלת ביום שכיעי יאחר הנץ
 דחסה מד אם תייצר, שבז כתיב וספרה לה זיימי' ואחי תטהר
 ודרשו' חזילדהאי ואחר סייתי היא רוספרה לה שבעת ימים
 ותטהר מבעי ליי מאי ואחר לפיכך אמרו שפיתשו אח' מעשה
 תטהר כלומד אחר מעשה שנאי בטמאים כמקים אחר שהיא
 !ןטבילה כמו שיתבאר כלהתטהרור ל שאם טבלה כיום



afcfcv.:• חרבות בדה : 
 ד א רסילוק רמים רמחבוא אינו כל כך כמו קילוק דמים

 דמעוברר. ומניקה דמעוכייז וכניקר. עינינג:וזו^ומ-'««ולן^
 מסולקות דמים אכל נחבאה במחבוא עיניס דדגאודד מנ־מ?4י
 מהן שלא ישנו את הפקידס^פיכך אמדיס ׳זזסתסירין דלא,
 נסמוך אסילוק דמים רחרדו^לא בדיעבד ולכתתלה סיהא.׳.
 חוששת לו וצריכה לבדוק עצמח בשעת וסחה אך כריעבד
 אם עבר יום הוסת ולא ברקה ולא חרגישה כלום סמכינן
 אחזקה דחררה מסלקת הרמים וטהורה מכאן ואילך בלא׳

J בדיקה 
 י ט ושאר כל הנשים צריכות בדיקה כשיגיע וסתן עבר
 הוסת ול^כרקה ולא הרגישה טהורה כלא בריק' .דאף
 על גכדאורח כזמנו כא מ מ כיון שדרך רובה להרגיש וזו
 לא הרגישה םמכינץ' ארוכא רא שאסורה עד שתבדוק
 דחזקת אורח כז5נו בא עדיפא ומיהו אם כדקה ומצאת
 עצמה טהורה טהורה ובל זמן שלא ברקי אסורה והוא שיש
 לה וסת קבוע כג׳ פעמינו או שהוא יום ל׳ אף עלפי שאינו
 קבוע דיים לי עונה גינוניה הוא כדאמרינזלעיל סעיף א׳
 והכי נוהגים דכיון דיש לה וסת קבועה אסרינן ארח בזמנו
 בא ואסורה עד שתבדוק וכשבדקה ומצאה טוזורה מותית,
 אכל כשיש לת וסת שאינו קטע לא אמרי׳ אורח כזמנו' בא
 וכל "fettfte הרגישה היא מותרת אף עלפי שלא בדקה
ן דעונת פריש'זו אינה אלא מדרבנן אזלינן ו  כשעת מסבי

 בה לקולא לל סי׳ קלט :
 * ואף על פי שאחזיל שצריך *דם לפיוש •אשתו עונה
 סמוך לוסת׳כדאמרן לעיל סעיף כ׳ מס כשרוצה- לצאת
 לדרך שאז חייב לבא עליה מפני שהיא משתוקקת יו ביותר
 כדילפינן לה מד^יכ ואל אישך תשוקתך שפירשוהו זיל
 דמיירי כשרוצה לצאת לדרך אזיל שאז חייב לפיקות אפילו
 תוך עונה הסמוכה לוסת' ואפילו גתשמיש ואסמכוד, אקרא
 דכתיב וידעת כי שלום אהלך ופקדת ניך ולא תחטא ופירשו
 לקרי איוצא לדרך והיק כשתפקור״נוך שהיא אשתך ביציאתך
 לדרך׳ אז יהיה שלום באוהלך שלא תזנה• עליך אשתך מהמת
 דוב תשוקתה וגם אתה לא החטא לי הרהורים רעים שכיון
r לא גזרו בו רבנן לפרוש מיהו ייא המחמיר h o שיש בזה 
 של$ לפוקדה עיי תשמיש רק ברכיי ריצוי ובשאר כל מיני
 קמכוה חוץ מתשמיש כמו בשאר כל אדם תעיב יייא כשאדם
 ריצה לצאת לדרך כשאשתו גרה ויודע שתטבול תוך עונה
 אחד צריך להמתין עד שתטבול ואםמכיה גם כן אהאי קרא
 וירעה כי שלוי אוהליך וגו׳ מיהו כל זה לא מיידי אלא כשהולך
ס  לרבו/הרשות אכל אם הולך לרבי מצוד, אין צריך לפוקדה נ

 שלא ימתין שמא יטרר סן הס ציו? :
 >א אשה שיש לה יסת לימים לבד יהגיע עת וסתה אסור
 לו לבא עליה עד שישאלנה אף על גב דקיימ׳לן וסתות
 דרבנן כיון דדוב פעמים אורח בזמנו בא חושש שמא
 \אתה ועדיין לא טבלה בריא שלא שתתם אחר הוסח שיעור
 שהיתה יכולת לספור ולטבול אכל אם שהתה אחי עת
 הוסת שיעור שהיתר, יכולה לספור ולטבול בא עליה כין
 אם היא עירה בין אם היא ישינהאין^ משום ח?זש נידות
 בין גדולה בין קטנה ואין צריך לשאול רה ל ספק ספיקא
 ״שמא לא ראתה ואתל ראתה איסור שטבלה אף על גכ
 רקטנה לפעמים היא בושה לטבול בלא תביעת הבעל 0 0
 כיון שיש כאן גם כן םפקאדשסא לא ראתה אזלינן לקולא
 ואסרינן את*ל דאת׳ שפא טבלה והיה אם אין לה וסת קבוע
 ועברו ל יום מזמן ראייתה״כך הוא דינה כיון דל׳ יום הם
 עונה בינונית לרוב נשים הוו לגבי דידה כווסת קטע לה

 וחוששת :
 יב במה רבדים אמורים שיש לה וסת לימים לחיי דאז
 שייך לומר אורח כזמנו בא אכל אס היה לה וסת

 המיס

 לבועז מסרת זחג
 כשעה תשמיש כל אשה המרבה לבדוק שלא הבא לידי איסור

 הרי זו משובחת i ׳
 ב ובשעת וסתם צריך לפרו׳ מסנה עונה אחת סמוך לוסת'
 שמא תראה בשעה תשמיש או שמא נעקר הדם והיא

 טמאה ייא דאורייתא וילפי לה מריבויא רקרא דכתיכ והזרתם*
 את בני ישראל מטומאתן וסמיך ליה והמה בנדתה וגומר וי״א
 דרבנן וקרא אסמכתא כעלמא הוא והכי לל וכמה שיעור
 עונה אם דרך וסתם לבא ביום פור׳ ממנה אוו^היוסכולו
 אפ־לו אם דרך הוסת לבא בסופו ומותר מיד בלילה של
 אחריו וכן אם הוא כתחלתו פורש ממנה כל היום ומותר כל
 הלילה שלפניו וכן הרין אם הוא בלילה יפורש כל הלילה
 ומותר כיום שלפניו ולאהריו כין שקבעה וצזת בגי פעמים
 או כפעם אחת י וכל זה דוקא בוסת תתלוי כימים אכל
 ביסת התלוי בשינוי הגיף איז פלישות עונה זו שייך כה
 כמו שיתבאר לקמן סימן קפיט בעיה ואשה שדרכה לשנות
ע צריך ן ק ^ ג ם ז  וסתה להקדים או לאחר ב׳ ארג׳ ימים ע
ן כ י ר ח ^ ^ ל 0 ד  לפריש ממנה בעונה שב׳ או ג׳ ימים %
 ועל סי׳ קפ ט ׳ וכל פרישות הללו אינם *לא מתשמיש המטה

 ולא משאר קריבות משום רבד ן
 ןנ בד א בגדולה אבל בקטנה שלא הגיע לימים הנעורי•
 ולא חביאה סימני׳ עדיין אין דמיה 'מצרין כל כך ואין
 צריך לפרוש היםנה סמוך לוסת׳כל זמן שלא קכעתו ג׳ פעמים

 ובן הדין בזקנה שבכר נסתלקו רםיה.:
 ף אשה שרגילה לראות מהנץ חחסה ולא קים לה שפיר אי
 קורם הנץ החמה או אחריו הל ספיקא דרבנן רהא ק״ל
 שהוא דרבנן כרלעיל מעיף ביומנו פורש ממנה אלא כיום
 שהוא ודא* ימי נדחה דהא אף אם היית׳ ראייתי קורם הנץ
 היתר, גם כן אסויה כיום ואין צייר לפיוש סמנה בלילה

 שקורם לכן רספיק׳ דרבנן לקולא ן #
 ךן ואם רגילה לראות ראייה מרובה סקוי& הנץ החמה
 עד אחר הנץ החמה לא אזלעז אלא כתר תחלת וסתה
 ולא מיחסי אלאכ^ןלה מיהו גם כיום צייר לפרוש כלבך
 שיעור משך זמן שריך למשוך וסתה על היום ואחי כך

 מותרת סיד ן
 ן ואם וסתה גמשך כ או ג ימים שדרכה ששופעת או
 מזולפר, ב׳ או ג ימים איגד, צריכה לפרוש אלא עונה
 הראשונה של הוסת דכתרתחלת ומת אזליבן וכיון שעברה
a עונה ולא ראתה מותרת ואף על גב דבסעיף ךבססוך 
 אמרינן ש*ריכה לפרו׳ גם כל משך זמן שדרך וסתה למשוך
 שאני התם שדרך הוסת של אשר, למשוך כך אכל הבא
 כמזלפת או שופעת כל כך אין זה דרך וסת,אלא אמיינן
 אורה בזמנו בא והדמים שהיא רואה אחר כך דמים יתרים
 הן דאיתוספוכה הילכך עכשיו כשיגיע זמן עיקר ההחלה
 וסתה ולא ראתה איגד, צריכה לחוש עוד לרמים היתרים שאם
 עוקר דמי וסת׳ נסהלקו כ ש שדמים היתרים נסתלקו כן משמי

ף פרק האישה שעושה צרכיה לש נ״ל ! ו ש ס  טעמא בה רא'
 ז אס הגיע שתה בימי עיבורה אין צריך לפרוש ממנה
 סמוך לוסתה ואפילו כתוך וסהר, מותרה אפילו בלא
 כריקה וכל שכן אחר הוסת מפני שמעובר׳רמיה 3ןסולקיס
 והוא שהוכר עוכיהאבל קודם לכן לא ושיעור הכר׳ העובר
 יתבאר לקמן סי׳ קלט בלה וכן מינקת בימי מניקתשהס
 בל כיד חדש אהר שנולד הולד בין מניקת^בין אינה מניקתו
 כגון שמת הולד אי שגמלתו אינו צריך לפרוש ממנה סמוך
 לוסתה ואפילו בתוך וסהר. מפני שכל כ ד חדש אחר הלירה
 דמיה מסולקים מחמת שאבייה מתפרקים מצער הלירה ועיי

J כד מסיזלקין דמיה ואינן חוזרי׳ עד כיד הדש 
 ח אשהשהיתה נחכית כמחכא מפני פחד והגיע שעת
 וסתה אינה חוששת לו מפני שחררה מסלקת הדמים



 & לבזש עמדת זהב הלבות ברה *4
 וכן אם היא מכחשת אחרים כגון שאמרה גלוני' הכס״טיהר
 לי כתם זה והחכם אומר שהיא משקרת החכם נאמן וטימאה
 היא שלא האמינה ההורי על עצמה בלא אמתלא על הספירה
 ״דבתיב וספרה לה ׳ ומה שהאמינוה על האמתלאוישאמרנו
 לא מזספרה לה ילפינן לחו אלא סברת וקבלת חכמים הוא
 כן שכל בגי ישראל בחזקת כשרות הם להאמינה על אסתלאו'

 מוכחות :
 ד היה^שמש עם הטהורה ובשעת השמיש פירשה נדה
 *והרגישה ואמרה לו נטמאתי לא יפרוש ממנה מיד
 באבר חי ואם פירש מיד והוא בקישויו חייב כרת שיציאתו
 הנאה לו כביאתו והוה ליה בועל נדה כיצר יעשה ינעוץ
 צפרני רגליו בקרקע המטה ושוהה בלא דישה ולא יזוז ממקומו
 ער שימות האבר רגץמט מסנה ופירש באבר מת וכל עוד
 שלא פירש ימלא לכו כפחד ורתת על העבירה שבאה לידו
 י ולא יסמוך עליה רק יסמיך על רגליו וידיו כדי שלא יהנת
 מגופה י ואם פירש סמנה בקישוי בשוגג שלא ירע שאסור
 לפרוש ממנת בקישוי יתענה על שגגתו ארבעים יום כנגד
ן  קיבן החטאת שהיה חייב להביא בזמן המקדש מיהו אינ
 צדיכין להיות רצופין רק כל שמע שני ימים כגון שני וחמישי
 ובליל התענית אסור ביין ובשר ואם לא מכל להתענות יכול
 לפדות עצמו בממון שיתן לצדקה דהיינו שיתן בכי יום דיש
 לו להתענות כפי ערך ממון שיש לו שעשיר יה ן יותר מעני
 ויש להחמיר בתשובתו וכל המרבה בתשובה זכות הוא לו .
L והאשה אינה צריכה כפיה דגכי רירה איכס גמוי הוא 
 דראייחהאונס הוא ואונס רשמנא פטריה מולנערה לא תעשת
 דבר וגו׳ וגם הוא היה פטור מטעם זה ומה שמח3יבין אותו

 ־.נאה גם כן >*ה ־היא יא עשתה כלום שאש׳ קרר״ ״ ׳ י
 היא זיא ואינה עושה מעשה אף עלפי שנהנית גם היזי»ה >־יגכ?
 דידה אונס הוא אבל לגבי דידה אינו אונס שהיה יכוג*
ג ג  להתאפק ולנעוץ רגליו כקרקע אם ירע וא*י לא ידע הרי ש
 בעבירה על ידי מעשה וחייב חטאת ״ ואס שסשו שלן$
*א על עז• מ י נ ל י פ  בשעת וסתה ומצאו! דם אחר התטמיש א
 שלו מיקרי אונס אפילו שלא ברקה תחלתשרדי בדיקה אינו?
 צריכה כיון דשלא בשעת וסתה היתד• ושניהם אינן צריכין
 כפרה לא היא ולא הוא דמה היה להם לעשות דהא כדיקן-
 לא היתה צריכה קורה תשמיש זאימור אחר גמר כימתה ראתו;

v אבל אס שמשו בשעת אונס וסתה אפילו שגמצא הדם אתד 
 התשמיש שניהם צריכיןכפרה והוא קרבן אשפ שלא הין״ •יי י

 להם לשמש בעת וסתה כדאמרינן לעיל
 שחייב אדם לפרוש מאשתו סמוך

 לעונתה :

0 
* תשטיע0• נ פ י  קפר דיני בדיקתהאשהביז י

 לאחר תשמיש ובו ה' סעיפים :
* • 

 א אשה שיש לה וסת קבוע סומכת אחזקה זו שאי•
 אורה בא אלא בזמנו ואינה צריכה כריקה כלל
 שלא בשעת וסתז• לא לפני השמיש ולא לאחר תשסי^

 ואדרבה אי; לה לבדוק בפני בעלה כשעת תשמיש כיי של*' י
 יהא לבו נוקפה ונמצא בטל מפריה ורביה ׳ והרמלןןןין*'׳ יי־

f *הד& ̂  מצריך לה בדיקה אחר תשמיש היא בעד אחד והיא כ
 לרא ות בהם שמא ראהה דם כשעת תשמיט ולדעתו הצכו0ודן*»
ז לקול* * י ג ה י י נ נ 4 a ז " o o r s ם י ו י י« ל י 5 ת V א ו י ר ו ;  נ

 כסכרא ראשונה J י
V ב ואם 

 • הימים עם וסתות מומתות הגוף כגון קפיצה וכיוצא בה כמו
 שיתבאר בעיה כיון שוסתה תלוי במעשה איסור לא קפצה
 «לא ראתה דאין שייך כאן לומר אורה כזסנו כא שהרי אינו בא
 בלא מעשה מיהו לעונה כינונ# שהיא ל' יום חושעת כיון

 שהוא וסת של רוב נשים :

ח דיני אשה שאמרה טמאה אגי ואחר כך 3  ק
 אמרה טהורה אני ובו ד׳ סעיפים :

̂ הוסת ש מזור  א .מה שאמרנו למעלה כששהה' אחר ע
 שהיתר. יכולה לספור ולטבול בא עליה בלא שאלה
 ה מ בספק ראתה ספק לא ראח׳ אבל אש׳ שהיא בחזק׳ טמאה
 שודאי ראתת אף על פי ששהא שיעור שתוכל לספור ולטבול
 אסור לו לבא עליה עד שתאמר לו טבלתי ומימ כשאומרת לו
 מכרתי נאמנת והוא שעברה להימזז שאיפשר לה לספור
 ולטמל ואפילו רואה בגדיה מלוכלכ׳ כדם נאמנת לומר כשוק
 מבחים עבדהי או כצפור נתעסקתי וכדומה לזה שהתורה
 האמינת׳דכתיב וספרה לה. לעצמה כלומר נאמנת לומר

 שספרה לה וטהורה :
 ב והאי הוחזקה לאו לחוםרא דוקא שאסרה לו^אה אני
 אלא אפילו הוחזקה נדהבשכינתיה כגון שר1^)<ובשח
 בגדים המיוחדים לה כיסי נידתה חשוכה כודאי טמאה ואסור׳

 # ער שתאמר לו טבלתי כדלעיל ז
 ג אמיר, לבעלה טמאה אני ואתר כך אמרה טהורה אני

 ועדיין לאיברו יסים שאיפשר לה לספור •ולטבול אלא,
 אוסרת מה שאסרתי טמאה אני לא היד, אסת וסד. שאקדתי
 לא אסרתי אלא דרך שחוק והיתול ומשטחי היית בך איגה
̂ר, דאיסור והתורה לא האמינתה  באסנ׳ דשווייה נפשה חתי
 אלא על הספירה דכתיב ומפרה לה ולא עלההזרה שחוזרת
 שדיבורה והוא שחזרה* מגבורה אחי כדי דימר אכל תוך
 בדי ריבוד כדיבור ,דסי וכאילו לא. אסרה מעולם טמאה
 אני דמי ולאחר כרי דיבור נסי לא אסרינן שאינה נאמנת
ת אמתלא לדבריה לומו*טעמא למר, נ ת ו  אלא שאינה נ
 אמרה מתחלה טמאה אני אבל אם נותנת אמתלא למריה

p שאוסרת שלא אמרה כן מתחלה אלא מפני שלא היה3 J 

 לה כח לסבול התשמיש או טענה אהדת כיוצא כזה כגון
 שתבעה כעלה ואחותו או אמו היו בחצר ואסיה לו טמאה
 אני ואחר כך חזרה יאמרה טהורה אני ולא אמרתי לך טמאה
 אני אלא מפני אחותך ואמך שנתכיישתי שמא יראו אותנו
 הרי זו נאמנת ומכל מקום סי שרוצה להתםילעל עצמו ולא
 להאמין לה ער שתטבול מידת חסידת הוא אכל מדינא
 נאמנת אפילו בשתיקה אחי כך כגון שהיא באה ושוכבת
 אצלי והוא יורע ומבין שמה שאמרה מהחלה.גומאה אני לא
 עשתה אלא משום קטט שהיה לה עמו וכיוצא כזה הרי זו

 מותרת לו י במה דברים אמורים שאמרה לו באמירה*
 בעלמא טמאה אני,אבל אם הוחזקה נדה בשכיניתיה שראוה
 לובשת בגדים המיוח^לימי *והה ואחר כך אומרת טהורך,
 אני אף על פי שנותנת אמתלא' לדבריה כגון שאומרת לא

 לבשתי בגדים אילו אלא שלא תטרירנ׳ עכשיו כ׳ לא הייתי ״
 בריאה ובהאי גיוכא אינה נאמנת שזה עדיף מכשאומרת לו
 טסאח אני ואחר כך אומרה לו טהורה אני וניתנת אמתלא
 ונאמנת דהתס לא עשתה אלא אמירה בעלמא שזה דרך
 כני אדם לוסררכר שקר משים בושת או אונס אבל לעשות
 *עשה כולו האי ללבוש נגדי נדה כרי שלא יטיידה ובהאי
 גמנאלאעביר איגישאלא כשאומרת אחי כך לא נטמאתי
 במי שמכחש'עצמם רמי וכמו שאומרת טמאה אניואהרכך

 *«ר גדי דיבור אמרה טהורה אני דמי שאינה נאמנת ׳



 לבוש** והב הלבות צרח &5ד
 ידה לתחת הכי או לתחת הכסת ותטול עד לבדוק כו ותקנת
 עצמהרהשתא חזינן ודאי שזה הדם מכח תשמיש אתי אבל
 אם לאחר שיעור זה מחמת קילקול וסתה הוא שבא ואינה
 נאסרת אפילו בפעמים רבות אלא מותרת לו לאחר שנעת
 ייס ויש אוסרים שאין אנו בקיאין איזה מיקרי מהמת
 !שמיש שאין אנו כקיאין כשיעוי הנזכי ולכן כל שרואה
 דם שלשה פעמים סמוך לתשמיש מיקרי לדידן מהמת
 השמיש ונאסרה לבעל י ואם איני סמוך לתשמיש לא נאסרה
 על כעלה אלא כותרת לו לאהר םהרתה כדין אשד, שאין לה
 וסת נם בסמוך לתשמיש אינה נקיא חזקה שתראה מהמת
 תשמישאלא כשתראה שלשה פעמים רצופים כשלשת
 השמישין זה אחר זה כמו שמצינו בשור המועד שלא קראו
 ההורה מועד אלא בשלשה פעמים יצו4ים אבל אט לא היו
 רצופים לא נאסרה על בעלה ואין חילוק לעניין איהור לבעלה
 כין אם ראתה השלשה פעמיי מיד שנשאה סן הביא׳ ראשונה
 ואילך ובין נתקלקלה אחר כך וראתה גיעפמים לעולם נאסרת

 עליו שאיז חילוק כזה אלא לעניין הכתובה כמו שיתבאר
 בלבוש הבק וארגמן בסימן קי״ז בעת :

 ב כיצד בודקת לידע מאין יבא לה זה הדם נוטלת שפופרת
 של אבר שפיה רצוף לתוכה אכל לא הקח שפופרת של
 עץ או של קנה מפני שהם אינם הלקים ומסרטין ומוציא ץ
 דם ואפי בשל אגר גיכ אם אין פיה רצוף לתוכה מסרט אכל
 פיו רצוף לתוגה היא חלק ואינה נ־סרטת וניתנת בייכיסכחול
 ובראשו נ»ך וי-־כנכת אוהו באורו מקים ער מקים שהשמש
 דש ואז אם נמצא דם עם ראשו בידוע ־׳;הוא מן המקור
 ואסורה לכל אדם ואם לאו כידוע שהדם שראתה ככר היה מן
 הצדדין ומותרת וסומכין על בדיק־ה זו אפיי בזמן הזה אעפ״י
 שאין אנובקיאין בשאר בדיקור. בדיקה זאת קלה היא אכל
 כמכחול כלא שפופרת אין מועיל בדיקה שעדיין לא נדע אם
 ריר, מלוכלך בדם מאין יבא הדם אם מן המקור אם מן הצדדין
 אבל כשהוא תוך השפופרת השפופרת מפסקת בין המכחול
 והצררין ונשיהיה דם בו על כרחך מן המקור בא וטמאה
 ובלא מוך גם כן אין הבריקה כלום מפני שרס כל שהוא אינו
 ניכר בעץ כמו במוך וכן אם אינה מכנסיאה המכחול ער מקום
 שהשמש דש לא נוכל לומר כשלא נמצא דם בראש המיך
 שהדס שרגילה לראות בשעה תשמיש מן הצדדים הוא בא
 ולא מן המקור רהא איכא למיסר שאם היתד, מכניסתו ער
 סקום שהשמש רש היה נמצא דם על ראשו הילכך על
 כרחינו לומר שעד מקום שהשמש דש היא צריכה להכניסו .*
 J ואם רוצה לבדוק עצמה בעודה החת הראשון אהר
 ששמשה שלשה פעמים ומצאה דם הרשות בירה ואם רא
 המצא רם בראש המכחול תעמוד תחתיו ואם תמצא תיאסר
 0וד אכולי עלמא כמו שיתבאר טעמא בסמוך ולא אמרו
 שתתגרש סן הראשון אלא להקל עליה לההירילשני ולשלישי
 לכל אהד שלשה פעמים בלא בריקה ואם היתה בודקת החת
 הראשון ומצאה רם בראש המכחול לא היה 8תירין אות׳ לשני
 ולשלישי בלל כיון שהיה מתברר שהדם ודאי מן המקור בא
 •ף על פי שהיה איפשר לומר אין כל הכחות או האצבעות
 שווה לא היינו מהירין זה מספק אחר אבל עכשיו כלא ב ריקה
 החח הראשון הוה ליה ספק ספיקא סנק מן הצררין ספק מז
 המקור ואם תימצי לואר סן המקור אין כל הנחי או האצבעו׳
 שוות ר א כיון שהוחזקה לראוי דם מתשמיש כעלה זה נאסרה
 לו לעולם ואינה ניתרת לו אפילו תבדוק עצמה תחתיו והמצא
״  שאינו מן המקור שלא התירוהו על ידי בריקה אלא כשאין לר
 תקנה עור דהיינו משלישי ואילך כדי שלא תשכ עגונה ,
י ע  אבל יש לסמוך על סברא ראשונה להקל ואם הרגישה צ

 ופאב בשעת תשמיש לכילי עלמא יש לסמוך אבדיקר, י
 הראשון שיש רגלים לרנד שמן הצדרין על ירי

 ב ואם אין לה ווסת קבוע צריכה בדיקה ג פע ׳*וני'
r קורס תשמיש ואחר תשמיש שכיון שאין לאש 

 חיישינן הואיל וראיותיה לא יבא לה מעצמן ודאי יבאו
 מקרים כ>-ין עיי קפיצות או על ירי אכילות וכיוצא בהן ״

 יחוש ׳יה גס כן שמא יבאו לה על ידי תשמיש משו׳ הכי בעינן
 בדיקת בג׳ פעסיס הראשונים קודם תשמיש שתדע שהיא
 ודאי טהורה ואחר תשמיש הבדוק היא בעד שלה והוא בעד
 שלו כרי לראות אם ראתה מחמת תשמיש ואם תמצא דם
 שלשה פעסיס זה אחר זה תהיה מוחזקת לראוימחמת תשמיש
 מבעל זה ותיאסר עליו לעולם כמו שיתבאר דינה עור כעיה
 זה ואם לא תראה דם כלל יאחר התשמיש לא
 ב עד שלה שלשה פעמים הראשונים ההיה
 ; רואה דם מחמת תשמיש ושוכ תהיה כאשה
̂וע ולא תצטרך בדיקה כלל לעולם לא לפני  
 זר תשסישולהרמכ״ס והראש זיל כל זמן
 A היא בדיקה לעולם כין קודם תשמיש כין
 ולעולם יש לה לחוש שמא תראה דם מחמת
 |ין לה וסת מעצמה ולהרא״ש לא אחמור לה
 \ כעד שלה ולא בעד שלו ולהרמב״ם צריבה
̂על יבדוק כעד שלו אתר התשמיש לעולם /  
 ן לדבוק אחר כל תשמיש ותשמיש שעושין
 ין עצמן כל הלילה בער ולמחר בודקין אותו
 רם טמאה ואם קנחה עצמה כעד ואברה ולא כדקה
 ,שמש עד שתבדוק עצמה רשמא היה רם על העד

 שאבד הואיל ואין לה וסת :
 יכיל לארס להניח את אשתו שתבדוק בעד שלו דמגו

 דנאמנת על שלה נאמנת גם על שלו :
 ד אשה שאינה רואה אחר טבילתה לעולם בפחות מארבע
 עשר יום אבל לאחר י?ד יום אין לה קבע באיזה יום
 תראה ער ארבע עשר יו' דינה כדין אשר, שיש לה וסת ומשם
 ואילך עד שתחזור ותראה רינה כדין אשה שאין לה וסת :
 ה אשר, שראתה דם מחמת השמיש גיפעסי' רצופייאסורה
 לשמש לעולם עם אוחו כעל ויתבאר עוד מזה בסי'

 שאחר זה כעיר, :

 ק£3ן רינ• אשה הרואה דם מחמת תשמיש
 ובו יד סעיפים

 אשר, שיואה דם מחמת השמיש משמשת פעם ראשונה ו-
 ושנייה ושלישית עם כעל זה אם בכולן תראה רם וכל
 שכן אם תמצא דם על עד שלו לא תשמש עוד עם בעל זה
 ונאסרה עליו שכבר הוחזקה שלעול• תראך, דם מתשסיעו
 של בעל זר, אלא תתגרש ותנשא לאחר נשאת לאחר וראתה
 דם מחמת תשמיש או בעד שלו משמשת גס כן עמו פעם
 ראשונה שנייר, ושלישית אם בכולן תראה דם הרי נאסרה
 לו גם כן ותתגרש ותנשא לשלישי נשאת לשלישי וראתה
 גם כן מחמת תשמישו משמשת גס כן עמו פעם ראשונה
 שנייר, ושלישית אם גם בכולן תראה דם הרי נאסרה
 לו גם כן והוחזקה זאת האשה שתראה רם מתשמיש של
 כל האנשים שבעולם אבלמאיש אהר ג'פעמים לא נאסרה
̂ בל העולם שאין כל הכחות שוות ואין כל האצבעות שוות  
 נאסרה אלא בשלשה אנשים שאז הוחזקה לראות
 ששלכלהאנשיםאלאשעריין אינה יודעת מה
 ז הדס מאין יבא אם הוא בא מן המקור והיא טמאה
 $ייז והיא טהורה לפיכך לא הנשא שוב לאחר אלא
 עדשתכדוק עצמה ותראה מאין יבא לה זה הדם
 ומזבאיאיפן הבדיקה בסמוך בעזרה הצור י ודווקא
 *מראה הדם כעי שלו או מיד אהר התשמיש בכרי/שתושיט



̂ה •  לבועז עטרת דהב הלבות בי

 ולכן
 י שהלינן
 ןהראשינית
 ןללכתהלה
 ולא תלינן
 ין ככל מקום

 חדא זימנא אחר ראייתה כיצד כגון אם ראהה פעם אחת או
 פעמיים בליל ראשון של טבילתה כשתגיע טבילה אחרת
 זפרוש מבעלה ליל ראשון של טבילתה אבל אינה צר־כח
 לפירוש עוד ליל ראשון של טבילה שלישית אחר ראייהר,
 דכלס־רירלאקבעהוסתלא חיישי ליה אלא הדא זימנא
 ואם ראתה שלשה פעמים כל פעם כביאה ראשונה עןגהר
 טכילהה אסורה לבעלה כאילו ראתה שלשה פעמים רצופים
 שהרי אי אפשר לה לטבול ולשמש עמו עוד שהרי היא
 הוחזקה רואה כל פעם ראשון אחר טבילתה אבל אם אירע
 לה שראתה שלשה פעמים בביאת ראשונה שאחר לידתח

 או אפילו שראתה אחר כל לידה שלשה פעמים
 ראתה יש שכתבו להקל להתירה לבעלה כי ח

 בחולשא שמחבת לירה שהוכו הצדדים ככ
 היא רואה סמוך ללידה ולא אחר כך ותלינן בל
 במכה וכל זה שבבר עברה ושמשה בין לי
 והוחזקו ביאות של היתר אהר ביאת של איס
 אם ראתה שלשה פעמים רצופין אפילו אחר
 מיד בלירה אלא צריכות בדיקת שפופיה והרי

 שצריב' כריקה אם עברה ושמשה ולא ראתה כו^רת דוזשם •&
 זה שלא ראתה בו עדיף מבריאת השפופרת £.§סק בורי

 מהרמא״יזל י•
ת נ ש ^ א  «א אשת שראתה מרמת תשמיש ולאחר ה
 חזרת וראתה מהמת תשמיש מיתרת לבעלראזהרי
 לא קבעה כשלש וסתות שיים ונם לא בדילוג מיהו חוע»ת

 לאהרון פעם אהה דהיינו כשיגיע חצי שגה מיום וא
 דם האחרון הפרוש מבעלה אותה עונה ואם קבעה וסת
מה השמיש שלש זיפני ו3ת שוה מיתרת  לראיית דס מ̂ז

 לשמש בין וסת לוסה אך ימי הוית פורשת מבעלה
 שיעקר שלש פעמים :

ף ה י  יב הרואה מדמה תשמיש שלש פעמים תתגרש לאי
 ואסור להשדוהה אצלו אפי׳ אינו רוצה לבא עליה
I דחיישינן שמא יבא על• ה שכיון שאסורה לו עולמית הועש 
 שמאלאיתאצקויבא עליה דחיישינן לזר• אפילו בא־אור
 דאורייתא כל שבן הכא שאינו איסור י\א דרבנן זקייבא לן
 וסתות דרבנן רקי־1א בעיניו ויעבור ויבא עלית מיהו אם ריצת
 להשהותה עיי שליש שלא ילך עליה אלא בערים מותר

 להשתיתה :
 >ג הבועל את הבתולה אפילו כמה פעמיי וראתה רס ככל
 פעם מהמת תשמיש מחזקינן ליה לעולם לדם נתילימ
 ומותרת עד שתשמש פעם אח׳ ולא הראר• רם מהמי/ה&;י.•••׳•
»  ש*ז אנו מאין שכלו בתוליה כיון שפסק כמנה רם ביול י
 ואם אהר כך הראה שלש3עמים מהמת תשמיש הוהזר־;
 להיות מאה כחנית תשמיש ונאסרת ׳ ואפילו אם לא תפסוק
 פעם אחת מלראות אלא שלא תרגיש עור צער בלל כשעת
 תשמיש הרי היא ככל הנשים ולא תלינן ברם בתולים *
 מי שיוצא מענו דם דרך פי האמה ושמש האשד. תולה גז

 ועל סימן ל ץ י
ה ממת ופצעים שהמים קרים מזיק•©  «ד אשד, שיש ל
 לה ואינה יכולה לטבול תצא מתחת כעלה כדי שלא

 יבטל מפריה ורביד, :

owקפח דיג* מראות הדם»>״ 
 א בבר ידעת ממה שכתבתי בסימזקפיג שלא
 התורה אלא מראה הדם הבא מן המקור י

 דםיאדום הוא דכהיב ויראו מואב את המים אדוטמ
 שסע מינית דדם אדום הוא ודרשו חכמים זיל
 ך,«קור לא *ןמאתה התורה כל כה שוכ מן המקור א

 • מן המקור לא היה לה כאב מתשמיש דדם המקור בא בלא
 מכה רק הוא נולד וגדל שם בטבעת כפירי באילין או כמעין
 הנובע ולכך נקרא מקור וממנו נוצר הולד והמותר שאין ולד
 נוצר ממנו מתבשל ויוצא וכשהוא מתבשל הוא נעקר משם
 ויוצא כפירי הנעקר מן האילן ואז האשה מרגשת בו ורובן
 גופיה ואיבריה כבירן עליה באותו פעם אכל העקירה אינה
 כואב לה וגם רתשמיש אינה מצעי־ה ובשהשמ' מגיע שם
 בדישו לפעמים מתלכלך וזהו הרואה דם מהמת תשמיש :
 ד אם שמשה סמוך וסתה וראתה דם אני תולי-ן
i ראייתה משום וסתה ודא חשכינן לה רואה מהמת תשמיש 
 ה אס יש לה מכה באותו המקים תולין בדם מכתה ואם
 דם מכהה 3שוג׳ מדם ראייתה הרי אנו רואין שאין זה מדם
 מכתה ואין תולין כו וכל זה באשה שיש ייה וסת קנוע ואז
 יכולה לתלות שלא בשעת וכתה כרם מכתה אף על פי שאינה
 •ורעה בוראי שמכתה מיציאה רכ יכן אס הוא ספק אם הדם
 בא מן המקור או מן הצרדין תלינן במכה כיון שאינה שעת
 וסתה סב ח סיס הפק מן הצדדין אי מן המקור ואם תימצי
 לו^ר מן המקור שמא היאמכח המיה שמגעת עד המקור
 »בל אם היא יריע שבא מן רכקור אף על פ׳ שיש לה מכין
 במקור אינה תייר במכה אפילו אינו שעת וסתה אלא אם כן
 נורע־, בודאי שמכתד מוציאה רם ׳מכל מקים בשעת וסתה

 בי:שה שיש לה וסתאו כשלשים יום לש־ש־ם יום באשת
 שאין לה וסת א ז תולה כלום במכתה ראם לא כן לא תטי י*
 לעו^ס : אבל כהמ־ס שתן דרבנן כבו שיתבאר בעיה

 היל־ן במכהב:ל עניין דספיקא דרבנן לקילא :
 I נאמנת אשה יומי־ מנה יש לי כאותו מקים שהרס יוצא
 ממנו וכן.עם אומית כיי לי שאין רם זה בא מז המקור
 נאמנת לטהורה שדרי התורה הא מי:ר.ה על ראייתה ועל

J ספירתה כשהיא אוכיח שנטמאה 
 X אם כל זמן שהיא בירקת בכל התורים והסדקים אינה
 מוצאה כתמים כי.>Qi כ:זק,־ם אהד בצדךין יש לתלות
 שממכרושבאותו +ו בא !כד שכן אס מרגשת בשעת בדיקה
 כשנוגעת בצד המקים ההוא כואב לה קצת ובשאר ה,ייץ
 ץסוקין אינה מרגשת כלל שתולה שיט דה מכה בצר ההוא

 והירך, בה דמה :
 ךן אשר, ש־ואה דמ מהמת תש־מיש ונתברר שבא מ* המקור
 ורוצה לההייפאור.צייך שתתרפא קורת שהי־הזק אבל
 לאחר שתתחזק יש כסתפ־יס אח מיתי לכמיך על הרפיאה
 לעמש אחר כך עמה ויש מ־ שמתיר אם הרופא הוא רופא
ו שנירפאות דה א קייגא לן ער אהד נאמן י ר ב א  ישראל ו
 באיסורין אבל על רופא גוי אין לעמוך אפילו מוחזק לרופא
 מימחהרסתמא לא מרע נפשית אין הוסבין עליו מיהו אם
 הראה האשד, בעצמה שפסק דם וסרה וראייה על ירי רפואתו

 וניכר שהועילו יש לסמוך אף על הגוי.*
 0 הפחידוה יתאו' ונפל ממנה חרדת דם נתרפאה ומיתרת

 מפני שאותו הדם נובע וגדל לה מאד כמעיינה עד
 שהיה מקובץ לה במקורה והוא אשר ראתה בשעת השמיש
 מחמת שנגע כו השמש בשעת תשמיש והוא שנפל עכשיו
 ממנה כולו בכת אחת וא*ם חזרה וראתה מחמת תשמיש
 •אפילו בפעם אחת בידוע שלא נתרפאות כולה ועדיין יש
 לה רפ הרבה במקורה וחזרה ונאסרה מיד על בעלה אפילו
 בפע0 הראשון שרואה מחמת תשמיש הואיל וככר היחה
 .מוחזקת ואינו אלא שהיתר, עבורה שנתרפאית ובזמן הזה אין
 *ותירין אותה לכתחילה על ידי רפואה זו ומיהו אין מוציאין

 אותה מבעלה אחר רפואה זו עד שתיבעל ותחזור
t ,לקלקלולר 

 \ אשד, שרואה דם בשעת תשמיש פעם ראשונה הרי זת
 .»ור«רתלש6שכשתטהר פעם שנית מיהו מיחשחיישזן



•  הליכות ברח י
 ד >כלדם היוצא מןהאשה ביזלחכיןיבש טמא

 עור אלא אפילו אם יצא ממנה צורת בייה כמין קליפות
 או במיז שערות או במין יבחושים אדומים אס הם נימוחין
 על ידי שרייה ששוריןאותם במים פושרין מעת לעת
 טמאה מפני שעל ירי השריית נתגלה הרכר שאינם אלא
 דם קפוי וקדוש ולא חתיכות בשר ואס אינם נימוחים טהורה
 שאינם דם אלא חתיכות בשר והוא בריר, בפני עצמו ולא
 מחולדות הרם שבמקורה בא אלא מחמת מכה שיש לה
 בתיך מיעיה וכששורין אוהם כמים פושרין לבודקן מה הם
 צריך שיהיו המים פושרין כל משך מעת לעת שהן בתוכו
 ושיעור החימום צריך שיהיו כמו מים ששאבו כקיץ מהנהר
 או מהמעיין יעמדו מעט בבית שחים הבית מחממתן וכהומם
 של אילו כך הוא שיעור פושרן כימות החורף והוא כשיעור
 חמימות הרוק כשיוצא סן תפה ואם הם נימותים בפושרין
 כאילו בתוך מעתלעה הרי הם דם גמור וטמאה ואמה©
 קשים כלבך שאיגםגימוחים בתוךצ*עתלעת כשדיית
 דמיםטהורח חיא אפילו אם הםגיסוחים עלידימיעוך
 שממעכן אח־ כן בציפורניו אינו דם וטהורה ואסמיעכן
 בציפורן קידם שרייה ולא נימוהו ודאי טהורה היא לכולי
 עלמא רבירוע שאינם דם ואין צריך לבודקן על ידי שרייה
 דמי עוך ציפורן הוא עדיף משרייה וכיון שלא נימוחו במיעוך
 כל שכן שלא יםיןוו על ירי שרייה ואם מיעכן על ידי ציפורן
 ונימוחו לא עשה כלום דשמא על ידי השרייה לא היו נימיהין
 והויא טהורה ויכול להיות שגם על ידי השרייה היו נימוחין

 וטמאה לפיכך טמאה מספק :
 ה במה דברים אמורים שאם לא גימוהו שהיא טהורה
 כזמן שהם יבישים גמורים שאיןעמהס דם כלל אבל
 אם יש עליהם שום ליחלוח דם טמאה מחמת אותו
 הליחלוחית רם דהא אפילו טיפה במשהו מטמאה והוא
 הדין אם נימוחו קצתן וקצתן לא גימוחו דטמאהמחמת
 אותן שנימוחו וכתב מורימהרמ אי זכרונו לברכה רנראת
 לו אם בדקה שלשה פעמים כל מה שראתחולא נימוחו
 כלל שוב אינה צריכה ולבדוק מה שהיא רואה אהר כך
 בדרך זה שהרי •הוחזקה שדברים אילו לגביה דידה
 אינם דם רק באים ממכה שבגופה ודווקא באשה שיש לה
 וסת וש4א כשעת וסתה כמו שנתבאר לעיל גבי מכה סימן

 קפז עכל :
 ן והא דאמרן שצריכה בדיקה כשדיית דוקא במפלת בסץ
 קליפות ושערות שאותן צורת יכול להיות שאינו רם
 שדרך כן תיא אבל חתיכה הניכרת שהיא דם אף עלפי
 שקשה ואינה נימוח כלל טמאה מבלמקים רם ראתה כררף
 אשהרואה ויש אומרים שג» בזה צריך בדיקה כשדיית
 לבודקי מה הוא והוא שיהא חתיכה קטנה ודקה כשיעור
 שפיפרת של קטנה רקולשברקים שאם היא גרורה הא קיימא
 לן דאי איפשרלפתיהת הקבר בלא דם וודאי טמאה היא

 בלא בדיקה כדאמרינן לעיל סעיף ג' :

 לזפט דיניאשהשיש להוסתקכועושאין
 וסת קמע וב> ליד סעיפים :

 א כבר ידעת תכלית יצירת האשד, שנבראת לצורך קיו©
 המין וכמו דכתיב לא טוב היות האד׳ לבדי יגו׳שלתכלי'
 זו נבראת בראה הש י באופן שההא ראוי להיוה הולד נוצר
 בנופה וראת׳ חכמתו יתברך שחומר האדם טכעו להיות ניצר
 מן הדם לבך ברא יתברך בגוף האשד, מקום אשר משס ניכע
 אוהו הדם בלי שוס מכה רק מקוס יש רה שהיא נובע דס
 כמעיין והוא הנקרא מקור אשר שס יתקבץ הדם ונולד בעמ
 מעט כמו המים כמעיין וכן אמרו רבותינו זכיונס לני־כה כל
 אשד. שדמיה מ־ובין בניה עי־וכיז וכסו הפרי הגדל כאל!

 « א * J• וכמו

 & לבוש עטרת דה5
 מיני מראה דמים שהם כילם או אדומים ממש או נוטים
 לאדמיםות והם אילו האדום והשחור וכקרן כרכום וכמימי
 אדמהוכמזוג ודרשו זר, םדכתיכשני פעמים בתורה גבי
 נדה דמיה רכתיכ והיא גלתה מקיר דמיה וכתיב וטהרה
 ממקור דמיהודמיההיא לשון רבים ומיעוט רבים שנים
 הרי כאן ארבע מיני דמים כלומר ארבע מדרגות של אורם
 זה למעלה מזה שטסאיםבחומה •שאמרו חמשה משום
 דשחור ואמם חרא הוא רהאי שתור אדום תא אלא שלקה
 לפיכך אמרו חזיל רכר מורה חמשח דמים טמאים באשה ותו
 לא והם אילו שהזכרתי שכולם נוטים לאדמימות שידם
 ומראה אדמימות שמא למטה מאילו אינו נקרא דם ולפי
 1האידנ& 'אין אנו בקיא ין כמראות אלו לא אאריך בפירושן
 כיעכשץ למיעוט הכנתינו במראות אנו מטמאין כל מראת
 אדום בין א6 הו* כהה ודבר, או עמוק הרבה וכן כל מראת
 שחור אנו מטמאים ואין םטהרין אלא מראה לבן או מראה
 ירוק אפילו הירוק כשעיר, או כזהב שהם נוטים קצת לאורם
 וכל שכן הירוק כ כרתי או כעשבים שאינם נוטים כלל
 לאדסיםותזפדסיאהשקורין בלשון אשבנז כליא בכלל ירוק
 הו׳ וטרוי הוא ואפייו יש כו סמיכוה דם והוא עב הרכה ואפי׳
 הויודאימן^זםקורכגון שהרגישה שנפתח סקירה ובדקי מיד
 וםצאו &ןאוח הללו טהורה שהתורה טיהרתו ׳ ואם
 הרגיזה *שגפתח מקורה ובדקה מיד ולא מצאה כלום עייל

 סימן קץ :
 ב: אשד, שבאה לפנינו והראתה לנו מראה דם שאינו
י ממנה ואמרה כזה ראיתי ואבדתיו נאמנת ואס הוא  י
 לבן או ירוק סטהרין אוחם שאין מחזיקיןאוהה במשקרת
 ביון שהתורה האסינתה שגאסר וספרה לה וגימר ולטועה
 בדמיונה לומר שמא דידה לא היה ממש כזה מחזיקין
 איתר, מן הסתם אבל אס הביאה לפנינו והחזקנוהו כטמא
 או אפילו נםתפקואםהוא טמא או טהיל וודא י אומרת
 הכם פלוני טיהר לי כיוצא בזה אין סומכין עליה לא משום
 דמחזקינן אותך. בסשקית אלא כיון שבעינינו הוא טמא או
 מסופק אמרינן גס היא טעות בדמיונה ומה שטיהר לה
 אותו פלוני ההכם לא היה מראה מסש כזת אלא יותר לכן

 או ירוק מזה :
 j הכניסה שפופרת שהוא קנה חלל כאותו מקים ונמצא
 בתוכו דם טהורה שלא טסאתה התורה אלא כדם
 היוצא כדרך יציאותו םמב הגשים דהיינו דם שיוצא דרך
 כותלי בית הרחם דכתיכדם יהיה זובה בבשרה והיינו
 שיהיה זב דרך בשרה בכותלי בית הרחם כדרכו בסתם נשים
 והכא הא לא יצא כדרך שיוצא מדוב נשים שאין דרכה
 של אשד, לראות דם בשפופרת וכן אם ראתה רם בחתיכה
 אפילו היא מבוקעת והדס הוא כבקעים אף עלפי שהוא
 בעניין שנוגע שם כבשרה א£לו הכי טהורה כיון שאין
 דרך נשים לראות כך שאין דרך רוב נשים לראות רם
 בחתיכה״ וכן אשר, שנעקר מקור שלה ונופלים
 מסנה כמין חתימה בשר בבית החיצון אפילו ראתה דם
 בל זמן שהתחיבות בביה החיצון שלה טהורה שהדם נמשך
 מן החתיכות הללו ואין דרך אשר, להיות רואה כך כי אם
 הדם הנמשך מן המקור והוא שהטיל החתיכות במים פושרין
 ולא ניסוחו שאז הם בשר המקור ואין דרך ראייה בכך
 ^.אנל,אס נימוח מונח שהם עצמן דם אלא שנקפה ונקדש
 ; ו«ץיו**!דרך ראייתוממש י ודווקא חהימה קטנית
 &זאץ^קבר נפתח על ירם דומיא רשפיפרת אבל התיבה
 3דזלת שאינו ייכל לצאת בלא פתיחת קכר טמאת אפילו
 לא ראתה כלום לפי שאי אפשר לפתיחת דקברבלאדס
 ׳*ל העקוד ואפילו כנפל שלא נגמרת צורתו ואםרינןהכא

 נםיתותדםונאכד :



 • ל2ושעטרתזה5 הלבות נדה &
 ה ופעמים שתהיה הפלגה שקובע בהם הוס4ז כדילו4
 כגון שראתה היום וראתה שנית לסיף ל ושלישה לל׳״
 ורביעית לל*כ הרי זה קכעה וסת לדילוג של הפלגות כץ
 שבחיקה דילוגה הרבה כגון שיאהה שניה לסוף שלשיס
 ושלישית ללירורביעית ליה כין שלא הרהיקה אלא יוס א'
 וכסו שאמרנו ראשונה לעולם קבעה וסת לדילוג הטור,

 שבכל עניין שתהא סשוה ראייתה קבעה לה וסתה :
 1 וכשם שקובעי יסת בהפיגה מיסיס שוים ושאינם שוים
 כך קובעת בימי החדש וכימי השבוע שוין ושאיגן שוין
 ביצר ראתת ג' פעמים באחד בשבת או בה׳ בשכת או כאהד
 בניסן ובאתר באייר וכאתר בסיון או בה' בניסן ובה׳ באייר

 ובה' בסיון הרי זו קבעה לה וסת באחד בשבת אויכוז^ו^
 ובאחד בניסן או בת׳ כו אעיפ שאחד מלא ואחד חסי ואין
 הימים שבין ראייה לראייה שוים ס*מ קביעות הר דש גויס
 ובוסתות הללו היא קובעת בגי ראיות אף על גב מיעיל סעיף
 ב׳ אסרנו שצריכה ר׳ ראיות לקביעות היינו ->עוקא בימת
 ההפלגה רמיירינןבהלעיל שאינה הלויה לא ממי החדע!
 ולא בימי השבוע אלא בהפלגה לפיכך אי אתהיביל לומד
 בהפלגה כך ימים היא תאה שתראה עד פעם שגיית
 שהרי אח הפלגה הראשונה נודעת אלא על ידי זמן שכין
 ראשונה לשנייה ואחר כך צריכה שלשה פעמים לקכ4עת
 ההפלגה והרי ע״כ צריכה ד׳ ראיות אבל רכא בוסת דהלוי
 בימים השוים כיסי השבועה או בימי החדש בראייה ראשוצ*
 נמי איכאקביעות שהרי אתה אומר שהיא רואה באי בשכת
 או בת׳ בשבת וכן בא׳ בחדש או כה' לפיבך סגי לה לקביעתן

 . ,.• בג׳ ראיות :
 ז ודווקא בקומת בחדש בימים חשדם כמו שאמרנו
 קובעת כג׳ פעמים שוים אכל הקובעת כימי החדש
 בדילוג אינה קובעת >גכ אלא בד׳ ראיות כיצר כ»ן שראה!-
 בטיו בניסן ונ\ו באייר וייז בסיון עדיין לא קבעה וסח לדיל י
 עדשתדאהכיחלהמוזשאין ראייה ראשונה מצטרפת כיו•

 מראייה לראייה אלא ליא יום והרי אין כאן' הפלגות שוות
 וגםכרלוגי החדש לא דילגה רק ב׳ דילוגים לפיכך אינת

ף על פי י ז א א ח גייםיז ש י י י יייי^״י ב ו ז ח ת י ש ת ע ס ת י ן ן ב י י  י

 שיהיו מראיית כייז כסיון ער ראייה י״חבתמוזליב יום ולן!
 יהיו ההפלגות הללו שוות מימ כיון שהם שווין כימי ההד^
 בדילוג שרילגה ג׳ פעמים שרם לימות החדש קבעה וסתת
 לדילוג דהיינו שחוששת משם ואילך לייט באב ול״ב כאלון!
 וכן לעולם וייאשגם כוסה זה אף על פי שלא ראתהאל^
̂ ראתה כיסי©  בטיו בניסן ויו באייר וייז בםיון הוי רינת כסו 
ם ״  שרם בחד לקמע בג׳ ראיות נחוששה הכא לי״ח בתפוז ד
ח ר כ  באבוכן לעולם ויש לחוש לדבריה׳ ולהחמיר מיתי גס ס
 הראשוגה מורה אם היה לה וםת קבוע קודם שהתחילה ראיו״
 הללו ועכשיו שינתה וראתה ג׳ פעמי׳ברילוג מוםהה הראשון
 קבעה וסתה בג׳ ראיות לפי שאף הראשונה בדילוג היתת

I שהיי דילגה מוסתה הקבוע לת ליום אחר 
 ח ראתה ג׳ •עמים בג׳ חדשים בדילוג ״ והזרה וראתק
 באותה דילוגים בעצסן אםגהגה כן גיפ הרי זה וסת
 קבוע לדילוג חלילה כיצד ראתה טי ו בניסן זט״ז באייר ויי!

 m בסיון וחזרה חלילה וראתה ט*ו בתמוז וט ז באב וי׳ז באלול׳

 ועיר חזרה וראתה טיו בתשרי וט*ז במרחשון ד*ו ככסליד
 קבעה >*ז וסת לדילוג חלילה וחוששת לעולם ט״ולחרש!^
ז לחדש זה } ־;  וט״ז לחדש זה ר

 ט ראתה באחד בניסן ובאחד בםיון ובאחד באב קכע^־
 וסת לראשי חר^ים לדילוגים אכל אם ראחתאוזד

 בניסן •

 *כמו שבאילן העושה פיחת ישנן בו בטבעו הרבה ליחיות
 מותריי' שמהם גדלים העלים והקנוקנות והפרחים והקליפים
 ואחר בך יפלו ממגו ואחר בך יוציא הפרי כן יש באשה מותרי'
 דמים הרבה שאיןראוי להיות ולד נוצר ממנו וסתם אשת
 יש לתזמן קכוע עד שיתבשל אותו הרם 3תוכו כמו שיש
 לאילן.זמן כשיתבשל הפרה בענפיו ואהר כך נופל ממנת
 >כמו שתפידות באילנות נופלות ממנו כשיתבשל כןתוא
 מבע הדם הזה גופל ממקור האשת כשתגיע זמנו להתבשל
 ויוצא מסגד. וזהו שקראו לו הכסים זיל וסת שפירש זמן ועידן
 ובמו שבאילן לפעמים יתמעטו ליתותיו ולא יתכשלוט
 פי-חיו ויתאתדו זמן יב עד שיפלו או ימהיו ליפול כן הוא
 וסח האשת לפעמים עוקית וםתח וחמתי או תאחר מלראות
 שלא כשעת וסת וכסו שבאילן אין זסן נפילת פייתתס שוד,
 בן הנשים אין וסתם שור. אלא שסתם נשים דרך אותו תרם
 להתבשל בתוכם כשלשים יום לפיכך אזיל כל אשהשאין
 לה וסת קביע חוששת*ום שלשים לראייתם מפני שהיא עונה
 בינונית לסתם נשים ואם יש לה וסת קמע לזמן ידוע מכי
 לכי או מכה לכה או לזמנים אחרים חוששת לזמן תידוע
̂יאחר הוסת עד  לה שאסורים לשמש בל עינת אותו הסת ו

 שתכדוק ותמצא טהורה כדפירישי' לעיל סימן קפיר:
 כ וביצר קכעתז שתראה ד'פעמים וביניהם גי זמנים
 שרם רבפחוח מזה אי אפשר שהפעם הראשון לא
 שייך למיחשב כמו שיהבאר כיצר כשהראה היו׳ולמוף עשרי״
 יום פעם אחרת זעוד לסוף כ ועור לסיף כ׳ יום זח נקיא וסת
 התפלגו' כלומר שנודע לנו שדמיה סתבשלין בתוכח להיותן
 מבושלין לצאת מסנה כעשרים י>ם מיפא\ן זה מזה ולא
 פחות ולכך צריכת ארכע ראיות שיאייה ראשונה איקה מן
 המניין לפי שאינה בהפלגה סיד\אפילוקור0 שקבעתוג*
 פעמים חוששת לו שסיד אחר שראתזזפעםאחת לסוף
 ע שיים חוששת מכאן ואילך כשיגיע יום עשייים* וכן
 ביאיית הימים שהיא לימים ירועיק לחדש מוד אחר שןראחח
 פעם אחת ליום ידוע לחדש כגון כ״א או ביה בו חוששת
̂ואסורה לשמש כל אותה העינה והיר,  ל5עם אחיית לזתהלו
ר מיני וסת שיתבארו עוד בסימן זה !דיבה לחוש לה© א ש  ל

 כן מפעם ראשון ואילך'חוץ מיסת הדילוג וכמי שיתבאר כסי׳
 ־ זה בער. ולא אמי־ן שצריך לקובעו שלשה פעמים אלא לעניין
 עקירה שכיון שקכעתו ג׳ פעםים אינו נעקי שמנת בפחות
 מגי פעמים שכל זמן שלא עקרתו ג' פעמים צריכה לחוש לו
 אבל ליאסר אפילו בפעם ראשונה חוששת לו בפעם שנייה
 ומיהו אף על פי שחיששת לו נעקי בפעם אחת אפיי קכעתו
 בי פעמים שאם ראתה שני פעמים בזמן ידוע ולשלישית לא
 ראתה בו ביו• אינה חוששה לזה היום עור טח שנעקר

 סמנהפ^םאחח :
 j ואם קבעה וסת לשעות ידועות ולא לימים אין זה וסת
 חזק וקבועה ואינה חוששת אלא^שעתה בלבד וסת זה
 נעקד ממנה בשעה אחה ואפילו בלא בדיקה שאם עברה
 אותה השער, ולא ראתה ודאי נעקר מסנה זה הוסת כיה שאץ

 זה וסת חזקלחוש לובלבך *
 ד עוד יש חילוק כין קבעתו ג' פעמים ללא קבעתו שלשה
 פעמים שהקכוע הוא המור משאיטקכזע והיא זח
 מאף עיי פי שעברה עונתו ולא חיגישה אסורה לשמש עד
 שחבדוק והמצא טהורה ושלא קכעהו ג' פעמים אםהגיעה
 זמן תוסת ולא בדקת ולא ראתת כיון שעבית עונתו ולא
 הרגישה דם אוקמינן לה אחזקה שלא ראתה ואינה צריכה
 לבתק ומותרת כדיא כוסת שאינו קבוע והוא להכפחית
 שעונה בינונית אבל עונה בינונית שהיאלשלשים יום הרי
 הוא לה כוסת קבוע שאע פ שלא הרגישה בדם אסורה עד

 שתבדוק ותמצא טהורה :



 ומזכות בדה • פו
 היום ויום לי אינה נעקר בפעם אחת כאשי־• שאץ לה גםון
 במו וסת קבוע באשה שיש לה וסת כמו שיתבאר עור בעיה
 ואם לא ראתה היום חוששת נם כן לב׳ כסיון דשמא הקבע
 להפלגות מליא לליא שהרי מר ח ניסן ער ראש חדש אייר
 הוא ל״א יום דניסן היא מלא ומריח אייר ער ב׳ במיון
 ר1א גס כן ליא יום ראייר לעולם הוא חסר לפיכך חוששת
 לב׳ בסיון דשמא חקכע םליא לליא וחששות הללו דוסת
 החדשורהפלגת חוששת עד שתקכעאחדמהם שלשה
 פעמים כדינו או ער שיעקר אחד מהס כיצד דאהה כאחד
ו  בניסן וע.שרים כו הרי נפלה לשלש חששוה א' כיון ^כשי
 ראתה בר ח שמא תןבעלהיםת יככל\ח יכיון שראתה
 אחר כך כעשרים כו צריכה לחשוש שמא תקבע בהפלגות
̂ןראתה עכשיו  ככל פעם מעשרים יום לעשרים יום כסו 
 מר ת ער עשרים יום או שמא תראה בכל פעם בעשרים
 לחדש במו שראתה עכשיו בעשרים כ^ש ניסן לפיכך
 כשיבאראשחדש אייר חוששת לו משום ראייה ר ח ניסן
 ו&ו לא ראתה בו או אפילו ראתה כו חוששת גיכ לטי באייר
 משוס וסת ההפלגות של עשרים שהוא יום עשרים מראיית
 יום עשרים בניסן ואם לא ראתה כט׳ באייר או אפילו־ ראתה
 חוזרת וחוששת בעשרים באייר דשסא תקבע וסת כימי
 תחדש והיא ככר ראתת כעקרים בניס! ושמא גס כן עכשיו
 תראה כעשרים באייר יכן היא חוששת בכל פעם לשלשתן*
 ען שתקבע וסת אחד כרינו דהיינו וסת ההפלגות בריראיית
 או וסח החדש וימי רתדשבגיראיות דשוב אינו חוששת לשני
 שלא נןכע שע״י קביעתו של זה נעקר השני או ער •שיעקר
 אחד מהם כעקירת פעם אחת שאז אינה חוששת לו אף על
 פ* שהשני לא נקכע ׳ ראתה שיו בניסן והומשכה ראייתה ד'
 ימים וכיום ט*ז באייר חזרה וראתה והוםשבת ראייתה ג' ימי©
 ובמיון התחילה לראות בי״ז כו ייא שחוששחמכאן ואילך
 לוסת לדילוג דהיינו לי'ח'בתמוז ר ט באב וכן לעולם כולו י
 זלוםת השוה דהיינו למס ייז לחדש שראתה בו ג' פעמים זת
 אוזר זה עד שתעקר אחד מהם או שניה ז ייא שאין באן וסת
 שוה בלל והולכין תמיר אתרתחלת הראייה וכן ;עיקר נע ל

 סימן קכ ר סעיף ו׳ :
ד זיתה רגילת לראות יום עשרים ויש לה בו ^זת קבוע  י
 ושינתה ליוםל;הוששת לשניהם שבשיגי^יום עשרים
 לראיית שלשים אסורה משום וסת הראשון שהיה לה
 0 עשרים יומ״לעשרים יום ושמא גם עכשיו תראה מעשרים
 לעשרים ואם• לא תראח כו חוששת ליום ר' שיגתה פעמים
 ליום שלשים עדיין זמ וזה אסורים דיום עשרים שאחר
 הראייה השנייה כיוןשהין ככרלת לוסת קבוע לעשרים יו9
 לא געקר ככ׳ ראיות אחמת וחוששים ער שיעקרג'פאםים
 ויום שלשים השלישי חוששת לו גם כן דשמא תקבע וסת
 משלשים לשלשים שינתה שלשת פעמים ליום לי הותר יום
 עשרים שככר נ^קר ג׳ פעמים והוקבעיוםל׳לוםתת ואם
 לאתר ששינתה פעם או פעמים ליוםל׳ חזרה וראתה ליום
 עשרים הזר י&ז של עשרי׳ למקומו ונקבע באותו פעם האחת
 דחזיגן דאודח כזמנו בא יהותר יום שלשים אף על פי שיאהת

 • כו פעם או פעמים :
 ש . שינתה מניותיה ולא השוות אותם כגון ששינתה פע0
 י אחד ליום ל׳ והשני לליב והשלישי לליד חדי היא
 כאשהשאיןלה וסתואינח חוששת אלא לעונה בינונית
 שהיא סלי ללי שהרי. הוסת הראשון שהיה קבוע לה ככר
 נעקר ססגה בג׳ ראיות סשונות ווסת הדילוג עדיין לא נקבע
 ער שתחזור ותראה פעם רכיעתלליו ונבר אמרנו פעסיס
 דלוםה הדילוג אינה חוששת ער שתקבענו ׳ מחוך סד
 שאמרנו המצא שיש הפרש כין עקירת וסת קבוע לעיירת
 וסת שאינו קבועה שהוסת שאינו קכוע כיה שעכ׳ אוהו היום

 טל כ a /1 ולא י

 .לבוש עטרת 1ה2
 בניסן יאחר באייר ואחד בתמוז ובאחד בםיון לא ראתה לא
 קבעה לה וסת שאף על פי שראתה שלשה פעמים כר ה מ״מ
 אין הלאיות שוות לא בהפלגוי<ולא בדילוגים וגם בראש חדש
 הפסיקה ריח אחד וה ל עקירה בפעם אחת כיון שלא הוקכע
 וכן ראתה בט״ו בניסן וייו באייר וי*ח כסיון לא קבעה לה יסת
 לכיע אפילו לפיהייא דלעיל סעיף ז׳ שהרי דילוג פעם
 השלישית אינו דומה לריליג הראשון שזה היח יום א׳ וזה

 ב' ימים לפיכך איגן מצטרפין :
 י8 אף על פי דבשאר וסתיתזאמרנו לעיל סעיף כ/•חושש׳
 לו אפילו כפעם אתת כוסת חדילוג איגח חוששת לו
 לא* בפעם אחת ולא כשתיםערשתקבעניג׳ פעסיםביצד
 כגוןישי-ארה טיו לניסןוטיז לאייר דנימא כיון שככר,דילגת
 פעם אחת יום אחר ניחוש לומ׳^ כפעם חאחרת לדילוג
 ותיאסר לשמש י״ז לםיון לא אמרינן חכי כוסות חךילוג לא
 כפעם אחת ולא בשתים דקים לרז לחבמים»ל ־ךןיא אלים
 וסת הדילוג לחשוש לו ער שתקכענו ג׳ פעמים כנון שתראת

 כי״ז בסיון וייה בחמיז אז היששת לי*ט באב : • •
 •כ בכר כתבנו בסעיף ב' רךאיית«ום יידוע בחדש הוששת
 לוא^ובפעםאחת לפיכך אם ראתה כריח ניסן
 חוששת לד ח אייר ואם לא ראתה כר ח איירוראתת כריח
 סיון חוששת לריח תמוז הסמוך לו ואם לא ראתח כר ת תסוז

 הרי נעקר V ריח ואינחחוששת לריח אב/ וזו היא הנקראת .
 וסתהםירוג לשוןסייוגין כלומר שהחדשים םסרניםזה
 בזה בראייתה בי ואף על פי שהם הפלגתי ב׳ חדשים מריח
 סיוןעד ד ח אב כעין הפלגה הראשונה שהיתה מר ח גיסן
a עד ראש חדש סיון אפילו הכי אינה חוששת לו מפני 
 שהפסקה ר*חאייר כטלה ראיית רה הראשון וראיית החדש

 השלישי שהוא םיון היא התחלת וסת והרי חששה לד*חהמוז,
 ולא ראתה ותרי נעקר מסנה ר ה $עם שנית ואינה *צריכה

 ״ לחשוש לו עוד : • /

? שלשה חדשים w ע אין אהה קיטו! לה וסת אפילי 
 זה אחר זח אמאס כן יהיו בולם בעונח עחת כיינ^4.

 בלילה אכל אם' ראתח^עמים ביום וןאןמיםכלילה שלא
 # על הסדר כגון הראשונה ביום והשנייה כלילה והשלישית

 ביום לא קבעה לה וסת ואם ראתה ג' פעמיע וביום והרביעי
 בלילה הרי הוקכעה לה היום וראיית הלילה צריכה לחשוש
^ ב  לו בפעם אחתכדכיתכינן לעיל והרי זו חוששת כיום ו
 כזמן וסתה וכן הרין בראתה ג׳ פעמים כלילה .ופעם אחת
 ביום • ואם ואתה הראשונח ביים ושלשה אחרונות כלילת
 או הראשונה •כלילה יג' אחרונות ביים או ג' בזה וגי בזת
 הרי כבר נעקרו הראשונותואיגה חוששת אלא לאחרונה
 בלבד כבר ידעת ממה שאמרנו שאשהשראהה הוששת
 לוסת חחרש ולוםת ההפלגה עד שתקכעייסחה דהיינו יסת
 הו$דש היא קובעת בגי פעמים ויסת ההפלגה היא קובעת
 כדי פעמים ולוסת החרש תיא חוששתכפעםאחת וליסת
 ההפלגה אי אפשר לה ל0וש.עד שתראה פעם שגייר. שהרי
 כראשונה אינה יודעת לאזה יום היה מפלגת נמצאת אימר
 שהרואה ביאש חדש ניסן חוששת לד ח אייר ראההכו
 חוששת לר*ח םיון ראתה כו הוקכע לה וסתה לראשי חדשים

 לא ראתה לריח סיון נעקר לח וסת של ראשי חדשים רתא .
 וסת שאינו קבוע נעקר כפעם אחת ואינה חוששת לו עוד
 ימשיםי ח אף עלפי שצריכה לחוש *ןותו יום משום שהוא
 יים ל׳ לראייתה שהיא עונה בינונית ואשה שאין לה וסת
 צייכה לחוש לעינה בינונית כמו שאמרנו פעמים סכל מקים

 אינה חוששת לי משים ראיית יום ראש חדש אלא משמ*
 עתה בינונית ינפקא מינה שאינה צריכה לחשוש עוד לראש
ח שנעקר עכשיו אבל משום עונה בינונית י  חדש הבא כ

 צריכה לחשוש עוד ביוסליהכאאף על פי שלא תראה י



 ־*י להעשרת זח3 הלבוה נדה *
 אמרינן טון שקפצה בשבח זלא\אתד. ואחי כך ביום אחד
 ראתה בלא קפיצה איגלאי מילתא שהמם גורם לה ולא
 הקפיצה והרי ראתה כיוס זה ג פעמים ונקבע לה ונעזר, וכן

 כלכ\ו5אבזה י'
 יח ודווקא וסת הנקבע מהמת אונס אינו וסת, אכל וסת
 המורכב סאוגס רסיס הרי זה וסת כיצד קפצה ביום
 ידוע בגק כראש חרש או באחר בשבת וראתה בוואירעבן
 כג' ראשי חרשים או כג׳ אחר כשכת קכער, לה וסת וחוששת
 לכל פעם שתקפוץ ביום כזה כגון כראש חדש או באחד
$ קפצה או שני כשכת וקפצה  כשבת הגיע אחר בשבת ו
 אינה חוששת להם שהרי לא קבעה אלא לקפיצות של אחד

 בשבחוכןכרחוגיוצאבו :
 >ט יש אשר, שקובעת וסת עליועםקרהשיעראה בגופה
 •־שאין זר, נקרא רוא1, מחמת אונס המקרה שאדרבה
 טכעזו האשד, כן הוא שכשיגיע זמ; וסתה הוסת הוא מעורר
x כהות !•ברי •זאת האשד, מחמת כובד צער הוסת 
 שיעראולהאילו האקרים ומה הם הסקרים כגון שמפתקת
 ר^יט כאדם שפושט זרועותיו סו>םת כובד או כאדם
ו *מוציא י.ול יי«זגרח מחוך א ו ב ו נ ת ס ח  שיותח פיו כ
 fcjb שאכל והואשקורין כלשון אשכנז קרעפציןוכל
 אילו נכללו־ בלשה מפהקת וכן אםמעטשת דרך מטה או
 חוששחנ&י כריסה דהיינו נגד טיבורה ובשיפולי .מ־עיה
 י היינובכית הרחם או שאחוזה צלרי הקדחת או שרא׳כד,
̂עליה ב^ל אחד מאילו אס יארע לה שלשת  ואיבריה כבדים
 פע^ם.ןראו/ה^ע^־״ץהו^1שככל פעם שהיא חוקן-ח
ן של פעם אחד ^ י  מה&*סורד, $שסן$מי£ו בפיהוק או ע
 אין הוסד&קבע אעילרב^שה פעמים ׳#5 דרך כל האדם
 ^•מ^מיםז^אחדיזהואם. :אירע לה

 ־ע^שה^עמיס שבכל §&־ ע^ההכן הרגה פעםיםזר,הוא י
ח שמחמת צעריהוסת שהגיע לה מתעוררין בכך כחיות  כ־̂ו
 גו£י, לעשות כן ולשחאר, על ירי כך שלשה פעמים זה אחי•
ן  זה רבעה >*ה וסח וצריכה לחוש לוא&#עם שעושה כ
 n-mtr לשמש וכל אילו הוסתו^שבגופה אין להם זמן
 יחע אלא בכל פעם שיקרה לה זה המקרה הוא זמן וסתה

 שצריכה ־ לחשוש לו ׳ ואם בא וסת מקרה הניף לזמן ידוע #
מ 1  כגון מר ח לרי^ו מכי יוס לכי יום קבעה לה וסת ל

S13 יחוש הוסת ואינו חוששת אלא לשניהם כיחד י ואס 
 הגיע העת ולא בא ר&יחלש אד שכא המיחוש בלא עייו אינת
 ריי^שת והוא שקבעה וסת לשניהם כיחד אבל מתחלה כל
ר צריכה לחיש לכל אהר  \k\ שלא קבעה ויסת לשניהם כ̂י
 בפני עצמו לימים לברן ולמיחוש לכדו שהרי עדיין אינה
 יודעה לאיזה מהן הקבע וכמ שנתבאר לעיל גכי וסתהפלגת

 י ויסיים וכן יתבאר עור בעיה :
 כ .פיהקה שני פעמים כריח וראתה ואהר כך פיהקה שלא
 בראש הדש וראתה הובררהדבר שאין ריח גורם אלא
 הפיהוק וקבע' וסת לפיהמן לכדו ״ וכן אס כפעם השלישית
 ראתה בריח בא» פיהוק- הוברר 1,דכר שאין הפיהוק גורם
 אלא הר ח וקבעה וסת לריח לברם אכל אס פיהקה שגי
 פעמים ברח וכפעם "השלישית פיהקה ככט לחישול*
 ראתה וכראש חרש ראתה בלא פיהוק קבעת לה וסת לפירעק
 של ריח שפיהוק של אתמול גרם לראייה של ריח ומה של$

כ ג י י  ראתה אהמולמפני שבא הפיהוק קורס זמנו אף ע
 י דגבי קפיצה לא אמרינן דגי כדכתבינן לעיל סע>ף ייז שאט
 קפיצה שאינה כאאלאיעלדרך בתירת מעשיה ועל ירי
 אוהו המעשה צא לה הראייה אז הדעת נותן לימד שאס
 הקפיצה גורם הראייה כלומר שעל ידי הקפיצה נעקר דמה
 ממקורה היה לה לראות מיד־ אהר הקפיצה וכיון שלן!

0 ד ו T וראתה היובזאםרינןהיום לבת נ O ראתה אתמול 
 י• ולא

ם אחת ואף על פי שלא שינהה ע פ  ולא ראתה געקי* לגמרי ב
 וסתה אבל וסת שהוא קכוע אפילו עכרו עליה שלשה עונות
 כמותן ולא ראתה אם חזרה וראתה בו ביום חזרה לקביעות
 הראשון וחוששת לו כיון שלא שינחה ליום אחר ונהי דאינה
 חיששת לאותו יום עד שתחזור והראה כו אם־חזרה וראתה
 בוכיום»א£ילו אחר כסה הפסקות חזר הוסת הראשון
 ־למקומו וחוששת לו תסיר וצריכה עיר גי פעמים לעקרן מיט
 •דאמייצן אורח כזמנו בא * ודווקא שלא •שינתה לוסת אחר
 אבל א ם שינהה״לוכת אחר ככר נעקר הר אשק לגמרי ואם
 "חוזזוד עוד לראיה בו הרי הוא לה כתחלת וסתוכאדה שהיא
 'מש^וסתה לוכת אחררבעינןג׳פעמיס לעקירת הוסת
 הראשון ולקביעת וןשכי והא׳ נעשה שני והשני נעשה אחר
 עוד יש הפרש כוסתה והוא זה ככר אמרנו שאשה שהפסיק*
 ג עונית ולא יאתה ולסוף הגי עונות ראהה שחזרה לופתה
 הראשון וחלששת מעינה לעו;ה' כמו שרירה דגלה לחשוש
 בעת קביעות וכ•* משום ראויה ממני בא כמו שאבינו
 וא{* הפסיקה עידיג׳ עונות אחדות ולכסוף ראתה חוששת
 גם כן מעונה לעונה שעדיין הוסח בסקוסו עימד ול^זעדב
 נעקר אלא שני פעמים כיון שלא ראתה מתייס אבלאנז
 הפסיקה עיר גיעונית אחיות ולבסיף ראתה שוב אינו חוששת
 עירסעתה לעונת ־שכבי עקרה הוסתיהיאהד שהיה קבוע
 לה בעינית וקבעת לה וסת אחו• בהפלגת ג' עונת בנת״ם
 וכלאשהשקבעתילה וסת באיזה עניין שתקבע אוהו או
nr»̂ז אלא לאותו וסת כלבד  >ךוב או רחוק אינה חושש
 חימר יש יכוסה שאינו קבוע מן *'הקובע דאילרוסת שאינו
דחדש  קכיעתחוששת כחחלתוםתה לב, חששות א׳ לימ̂י
 ואחר לשייעור ההפלגה מה שאין ש כקבוע שאינה־ח\״ג&£ו
 אפילו כפעם הראשון כשיהזורלה אלא לעונות, 'הדגמות.

-: שהיתר, רנילה לחשוש להן כמו שאמרנו,.
ת וסת־ ו?חדש אלא ר  מן כע^ת׳^וםל.ההפלגות יכן ^
 שזי חוששת ליימה של ההפלגהיואין לה ^סק במספר
 החר& חי היא חוששת' לדח כיצד ה׳יחה רגילה דדאות בלח

 ועכר עליה רה ולא יראתך, ך,וששתלכל ריח עד שיעברו ־
 עליח*׳רו#עכיעליה ׳שלשה ריח ולאר6תה אינה הוליכה
 להם עיר בןןרה וראתה בר ח אפילו אחר כמה ד ח חזר הומת
 ד,ראשין:מקוסו בפעם אחת והוא הדין אם שנתה -ייאית
̂וה שאינם שווה שלא קבעה לו וסת ואדי כך  ביום אחר בק

 • חזרה וראתה בריח שחזר הוסת הראשון למקומו :
 •ן בל וסת שאינו נקבע אלא מחמת אינס כגוי* שיפצה
 וראתה עיי קפיצי־. אפילו־ ראתה כסה פעסים עיי
 קפיצה אם לא קבעה אוהו לימים כמו שיתבאר ממוך אינו
 וסת כיון שמפני אונס ראתה דוכי היב זוב דמה אכרה הוי-ה
 זיבה רםאליה משמע ולא מחמת אונם מיהו אחר שראתה
, פעמים אף על פי שהיה עיאונסוויששתלו מדרבנן  כן ג
 כמו שחושש(} לוסת שאינו קבוע ואם היהה הקפיצה ביסים־
 ידועים שקפצה בהם וראתה אף על פי״שראתה^חר הקפיצה
 קבעה לה וסת לימים כלא קפיצות י כיצד לא ^בעיא אם
 קפצה באחד בשבת וראתה רם1לאחר עשרים יום חזרת
 וקפצה באי כשנת וראתה דם ולאהר כ יום באי כשבה ראתה
 בלא קפיצה דקבעהוסת לימים רהא הוכרר דלאו בקפיצה
̂־ז כלל אלא  הליאוסתה שריי ראתה בשלישית בלא קפי
 אפילו אם אחר,שראתה ב' פעמים באחר בשבת עיי קפיצה
 כמו שאמרנו ולאהרייט יום קפצה ביום השבת ולא ראתה
 דם ולסחר כאחד בשבת חזרה וראתה דם כלא קפיצה נקבע
 לה וסתה כל אחד בשבח שאחר עשרים ולא אמרינןםה
 שראהה כאחד כשבת השלישי לא היחה אלא מחמת הקפיצי
 שקפצה כשנת ומה ש־יאראתה בשבת כשקפצה מפני
 שעדיין לא הגיע זמנה של קפיצה לאאמרינן הכי אלא



<fc לבו»קטדתזחג חלבוהבדח • 
י ^י* פי שעפשיולמ א  אסורחלשמש כל זמן המשכ׳הוסת ש
 ראתה כתחלח הומת צריכה לחוש שםא הראהכאםצעז א!
 בסופו ואס היתד, רגילה לראות בסיפו איכה חוששת אלא
 בסופו במה דברים אמורים כזמן שכל הראייה רגילה להיות
 מובלעת תוך הוסת כלומר שאין דרכה לראות אלא כל זמן
 שמפהקת אוסעטשת אבל אס אין כל הראייה מובלעת
 בתיך הוסת אלא נמשכת גם אתר הגיהוק או העיפוש או
 שדרכה לראות הכל אחר הפיהוק אוהעיטושאו בקתג לה
 שעה אתת או שתים אסורה לשמש אתחלת הופה עד סוף

 עונה אתת וע״ל סימן קפיר סעיף ו׳ :
 כה ואםהוקכעולהשלשהפעאיםבהרכבהעם הימי©
 לימים ידועים אז כשיגיע אותו היום של הפיהוק או
p וסת לימים  העיטוש צריכת לפרוש מבעלה בל העונה כ

 לחורייהו ;
 כ ו כשם שחוששת לוסת הימים בפעם אחת כן חוששת
 לוסת הגוף בפעם אחת כיצד היתת מפהקת פעמ
 אחת ודאתי לכשחפחק בפעם אחרת חוששת לו וכשם שוסת
 הימים שאינו קבוע נעקר בפעם אחת שאפילו אםראחת
 שני פעמים לזמן ידוע אם הגיעה הזמן השלישי ולא ראתה
 בו געקרלגמרי בן הוא וסת הניף • וכשם שופת הימימ
 הקבוע בגי פעמים צריך עקירח שלשה פעמים ובדיקה כן
 הוא וסת הקבוע בגוף ׳ ומאימתי עקירתו םשיקרה לה
 מקרה זה רוצה לומר פיהוק או עיטוש ילא תראה הית
 המקרר, לזמן ידוע אינו נעקר אלא אם כז כא המקרה שלשת
 פעמים כאוהו זמן ולא ראהה אכל במקרה לבדו כלא זמנו או

̂א ראתה בהז לא נעקר :  זמנו בלא מקדה ש
 מ תינוקות שלא הגיעה זמנה לראות והיא קטנהשלמ,
 הגיעה ליאי הנעורים דהיינו בעירם פחית מייכ שני©
 אפילו הביאה שתי שעמה אינם אלא שומא והוא הרץ אם
 הגיעה לימי הנעורים שהיא בת ייב שנים ובדקות ולא
 הביאה שתי שערות עריץ ככלל לא הגיעה זמנה לראית היא
 ואם ראתה פעם ושתיס אינה חוששת לאותו וסת כלל כיון
 שלא הגיע זמנה לראות מכל מקום£ם ראתה שלשה פעמים
 קוכעת וסת כשאר הנשים דהיינו בשלשה ראיות כשאר
 הוסתות וכד׳ ראיות בוסת רהפלנות דבבציר מהכילא
 משכחת לה כדפרשינן לעיל סעיף ב' מכל מקום יש הפרש
 בינה לגדולה ממש מפני שאין דמים מצזיין כה והוא זה
 שאף על פי שהיהזקהמאהוקבעהלהוסתבג׳ פעמים אט
 אחר כך פסקה מלראות שלשה עוטת ביניניתשהם חשעיפ
 יום שלא ראהה בהן ואחר כך חזרה וראתה אינה חוששת
 לוסתה הראשון כלל והזרה לקדםותא כסו שהיותה קור0
 ראיות הראשונוח שהיא בחזקת מ9ולקת דמים כמו שהיחת
 קודם לכן ואם אחר כך חזרה לראות אפילו באוהן עינית
 ממששהיחה ל0וד5ז לראות כהן כבר אף עלנב רבנדולת
 אמרינן לעיל אעיף מיו דבכהאי גוונא חזרה מיד לקביעותה
 הראשון הכא כתינוקות אינה חוששה לו כלל עד שחהזור
 והקבענו שלשה פעמים דהיינו בשלשה ראיות כשאר
 הוסהותובד' ראיות ביסת ההפלגות לפי שאינה בה דמים
 ונהנלה במה שפסקה לראוה שלשה עונות שלימות שרעי©
 הראשונים סקרה היה לה מחמה רסיס יתירים שהיו לת
 ואם אחר שפסקה מלראות הגי עונית ביניניוח חזרה וראתה
 שלשה ראיות 8ג׳ עונות לגי עונות מכוונת שלא פחתה ולא
 הותירה נתגלה שדילוג הי־אשוןלאהיה •י^קדמי• אי1*
 שינוי וסתלפעך דאייה ראשונה שממנה התחילה לדל;
 מצטרפת לשלשה יאיות אחיינית ונאצא ארבע ראיו£

 ושלשה הפלגות ביניהן מצ׳ יום לצי יום וקבעה וסת להפוגת'*
 מצי לצי / אבל אם פחתה או הותירה שי־יא היו הראיות
 מכוונות אי אפשר לראשינה לה/־טרף יעד שתייאה איבע

״ ראיות ; \ i ״ טל 

 ילא הקפיצה אכל הפיהוק שבא מעצמו וככר היה דרכה
 ליאות שני פעמים על ירי הפיהוק וכפיהוק כבי אמרנו'
 שאין הפיהוק גייס היאייה כי אדרבה קיבוץ דמה במקורה
̂פיכך הדעה גוהן שעל ירי שנתקכץ  הוא הגורם הפיהוק י
 דמה במקורה כדי ריעקר ולצאת געשו אבריה כבדין עליה
 ומחוך כך פיהקה קודם לכן כשן י פעמים הראשוגיםגם
 עכשיו מתוך שנתקכץ דמה בסקירה ליעקר מאתמול בא
 לה הפיהיק גם כן מאחמול אלא שהדם שבחובת עדיין לא
 גתבשל לגמרי לצאת עד היוםוהייםכשנחבשל יוצא אבל
 מכל מקום הניהוק של אתמול הורה עליו והוברר הדבר
 שאינה קובעת בראייה של היום לבזך, בלא פיהוק גיל :

 בא פיהקה בראש חדש וראתה וחזרה ופיהקה בתוך
 ימי החדש חוששת לאותו הפיהוק ואסורה לשמש
 עד שתבדוק שכל וסת בין של ימים בין של מקיה הגוף
 חוששת לו בפעם אתת ויש לחוש שמא תקבע וסת לפיהוק
 בלא זמן ידוע ואם כדקה וגםצאח שלא ראהה איגה חוששת
 עור לפיהוק גרידא ולא 11V אלא אפילו בדקה ומצאה ואחר
 כך חזרה פיהקה פעםג׳ולא ראתחאינה חוששת עוד
 לפיהוק גרידא כמו שככר כהכני פעמים שוםת שאינו קבועה
 נעקר כפעם אחת אבל חוששת לד״ח שמא תקבע לריח כיון
 שבבר ראתה בראש חדש אעיג שאחר הפיהוק ראחהשסא
 הפיהוק סקרה בעלמא קרה לה והיום גרם הראייה וצריכה

 י לחוש לו עד שיעקר ;
 כב וכן הדין ביסים אם פיהקה חיום ודאתי וחזרה ופיהקה
 לסוף שלשים וראתה אס תפהק אחר כך אפילו שלא
 ביום ל׳ חוששה לאותו פיהוק שמא תקבע לפיהוק גרידא
 פיהקה בתוך ל׳ ולא ראתה אינה צריכה לחוש עוד לפיהוק
 גרידא אבל צריכה לודש לסוף ל׳ וכן צריכה לחוש ליום
 הקבוע בחדש שפיהקה בו שמא תקבע וסת לימים נמצאת
 אומר שכל אשה שתאה תחלה על ידי מקיה הגיף כגון פיהוק
 ובהאי גוונא צייכח לחוש לגי מיני וסתות לפיהוקים וליום
 הקבוע בחרש ולהפלגה לפיהיקים שכפעם הראשון שתפהק
 חוששת שמא תראה ליום הקבועה כחדש ש אם ראתה כראש
 ךדש חוששת ביום יאש חדש היאשין שאחריו ואםכטיו
 י לחדש ראתה חוששת ליום ט״ו לחדש היאשין להפלגה שא©
 חזרה וראתה לסוף עשיים צריכה לחיש לםיף עשיים
 לראייה שנייה ואם היהה ראייה שנייה לסיף לי צריכה להזש

 לסוף ל לאותה הדאייה וכן כל כיוצא כזה :
 כג כל אלו הוסתותשנקכעין עיימקיתהגוף אין אחד
 קובע עם חבית אלא כל אחר בפני עצמי כיצד
 ניתקה שלשה פעמים וראתה קבעה וסת לפיהוק נהעטשה
 ג׳פעמים וראתה קבעה וסתלעיטוש אבל אס פיהקה פעם
 . אחת וראתה ונתעטשת שני פעמים וראתוזאו איפכאאין
 מצטרפין לקובעה ואם אכלה שום וראתה אכלה כצל וראתה
 אכלה פלפלין וראתה הרי שהוחזקה לראות בכל פעם
 מאיכלת דברים המים י ויש אומרים שדינו כוסה שתראה
 *לידי מקיר, שבגיפה וקבעה לה וסת לראות על ידי כל
 אכילות דברים המין וקובעת אותו אפילו בלא ימיםשוים
 וייא כיון שאינו בא להזר. הוסת אלא עלידי בחירות מעשיה
 דהיינו כשתאכל דברים חמים הוי רינה כסי שתראה על
 ידי קפיצה ושאי מעשה שהיא עושה דמקרי ראיית על ידי
 אונס ואינח קוכעתוסת אלא בהרכבה עם הימים כמו

 שכתכגו לעיל גבי קפיצה סעיף ייז ריח ;.
 כי ואילי הוסתות של עיי מקרה הגוף אם קבעה לה וסת
 שלשה פעמים לפיהוקאולעיטוש לחודייהואינת
 צריכה לפרוש אלא לשעתן כיצד היתד, רגילה לראות עס
 מהחלת הוסת כלומר מיד שהיא םתתלת לפיהוק או לעיטוש



 לכוש עטרה זהב הלבוו! נדה
 להפתח מחסה ריבוי דמים שנקבצו בה אבל ראיות ראש
 הרש היא עיקר הראייה כיון שכבר ראתת פעם ושתים כראש
 הדש וזו היא הנקראתקיכעת בימי נדתה / בימי זיבה כיצד
 במן שראתה בראש חדש וחזרה וראוזה בטיו בו שהיא
 עומדת בימים שהיא ראויית לזיבה דהיינו כייא יום שכין נדה
 לנדה וחזרה וראתה בראש חודש ובטיו בו וחזרה וראתה
 בט*ו להדש ולא ראתה בראש חרש שלפניו הרי זו קכעה לה
 וסת לטיו בחורש שמצטרפן תרתי ראיות דימי זיבה להן
 ראייה לימי קביעות הוסת ולפעמים אשד• קובעת לה ומת
 בתוך וסת כלומר אף על פי שכבר קבעה לה וסת אחד אפילו
 הכי יכול לתיות עאבא לה עור וסת אחר עם זה צרכי לקבוע
 4ם אותו ותחושלשתי הוסהות הקבועים הללו עד שהעקרנו
 בשלש פעמים כיצד כגון שראתה שלשה פעמים בראש הרען
 והרי קבעה לה וסת י^ח ואתיכ ברביעית ראהה בעשרים
 לחרש וגם בראש חרש שאחריו וכן בחמשי וכן כששית הרי

J זו קכעהלת כ׳ ואתותכר״ח ובעשרים לחרש 

ג מעוכרת לאחר שלשה הרשים לעיבורה ומניקה כל  ל
 <- ־ כר חדש אחר לידת הולד אינה קובעת וסת אפילו

 דאהה כמה פעמים ואפילו מת הולד או גמלהו דקים להו
 לחכמים זכרונם לברכה שדמיםמסולקיןמהן מחמת צעד
 ההריון וצער הלירה כל זמן עיבורת מעת שהוכרא הולד
 דהיינו משלשה הרשים לעיבורה עד כ ד הדש אחרהליה*
 ואם תראה אונה אלא מקרר, ומכל םקים אם תראה הוששת
 לאותהיראייהכדדך שהוששת לוסוזשאינה קכוע שלא דסיא
 לתינה)משלא הגיע לראות ולזקינה דאסרינן לעיל סעיף כ\
 י tww ךאתת בזמן סילוק ירמיה שאינן חוששת לוסתן כלל
 למעוברת, זמניקה שאג* מטעמא שיחבאר כשמור במעי•
 ל״דבעית י, י
 ליד מעוברת משחובר עוברה ומניקה כל כיד הדש איכזץ
 חוששת לוסתה הראשון אפילו היה להכברוסתףן
 קבוע והגיע הוסת הוך הזמן הזה אינה צריכה בדיקה אמ
 דאהה ומותרות לבעליהם מפני רסתמן דמיהן מסולקות
 ואפילו אס לפעמים יקרה לה ששופעת ורואות דם כאותן
 עונות שהן למודות לראות כהן אינה צריכה לחוש לו עוד
 אחר כך לאותה עונה שמה שראתה ככר לא היה לה אלא
 מקרה מסוחרי הרם שנקבץ בתוכה לפי שעה• עכרו ימי
 העיבוד והחניקה חוזרות להוש לוסתן חראשון כיצר היו לת
 וסת לימים אם היתד. למורה לראות בראשי חדשים חוששת
 לראש החרש הראשון שפוגעת בו אחרי כלות כיד חרש אאר
 הלידה ואינה עוקרהו אם לא תראה בו עד שהעקרגו שלשת
 פעםיםוכןכל כיוצא בזה וכן הדין אם היה לה וסת הגוף
 כגון פיהוק או עיטוש בלא ימים ידועים חוששת להם ככל
 פעם שיערה כה אותו מקרה ואם בא בזמן ידוע הוששתלו
 אם יבא לזמן הידוע י אכל אם היה וסתת וסת ההפלגת
 ולא לימים אי אפשר לה לחוש לו עד שתחזור לראוה פע©
 אחת דאםלא כן מהיכן התחילילמנות ההפלגה ומיד
 שחזרה לראות אפילו פעם אחת חוששת ליום ההפייגת
 שהיחד. למורה כבר להפליג • ואףעלגכדגכי זקינת
 ותינוקת אמרינןרכיוןדחזקינן דדמיהן מסולקות כשפסקו
 מלראות שלשה עונות שלימות שאינן חוזרין לוסתן עד
 שיתרחקו בשלשה פעמים מעוברה ומניקה לא רסייז לזקינה
 ותינול,ות דרaם גבי זקינה כל שפכקה שלשהעונוה מיכהא
 מילתאדהיא גופה מסולקת מדמים לגמרי ולעולם וגבי
 הינוקיה כיון שלא הניע זמנה לראות היא גופר. ססולק׳מדסי'
 מטבעה לפיכך אף על פי שחוזרות ורואות אחר שהפסיקו ל*
 חזרו לוסתן ער שיוחזקו בג׳ ראיות כשא׳נשיס שעדיין בחזקת

 מסולקות

 ראיות מכוונת אינה קובעת וםת להפלגות :
 כח וכן זקינה שעברו עליה שלשה עונות משה זקינה ולא
 ראתה הרי זו מסולקה מדמים ואינה הוששת לוסתה
 הראשון וגס אינה הושש בלל,עוד לוסת שאינו קכועכסו

 שכתבנו לעיל גכי קטנה ן
 כט ואיזו הוא זקינה כל שהיא זקינ' כל כך שראויה לחקרו*
 לה אימא כפניה מחמת זקנותה ואינה מקפדת כלומר
 שאק ראוי שתקפיד מפני שהכל יורעין שהיא זקינה מוחלטת
 ואף עלפי שהיא מקפדת כשקורין לה כך לאו כדירת

 תליאמילתא :
 ל ואם חזרה וראתה אתר הגי עונות דינה כרין תינוקת
 שלא הגיע זמנה לראות וראתה יפסקה שלש עוגות

 וחזרה וראתה כמו שכתבנו כסעיף כיז :
 לא ואס הזרה לראות בעונות קטנות כמו שתיתה רגילה
 לראות קודם שפסקי הג׳ עונות חוזרת מיד לקביעותה
 חראשת דהיינו אם חזרה לראות כוסת תהפלגות אס תהיה
 ההפלגה בבי ראיות כמו שחי הה רגילה כבר יוחדה לקדסותא
 בהפלגה הראשונה ואם בשאר וסתות אפילו כפעם אחת
 חוזרת לקדסותא שעכשיו נתגלה שדילוג הראשון שדילגה
 4׳ עונות לא היה לה מחמת סילוק דמים כי וסתי הראשון
 לא נעקר ממקומו אלא מקרה היה לה ועכשיו הזרהוסת
 למקומו ובזה חמור דין הזקינה מדין הקטנה שלא הגיע זמנה
 לראות וטעמא דמסהכר הוא דבקטנה לא שייך לומר הוסת
 הראשון לא נעקר ממקומו ועכשיו חזר שהרי עדיין לא תיו
 לה דמים מעולם מת שאין כן גכיזקינה שהיהלה מקור.

 רמים כל ימיה י
ב ככר ידעת שגי מיגי מעייגוח ישנן באשה אחדשקראו  ל
 התורה גרח ואחד שקראתו זיבה ומדחלקה ׳התודה
 כדיניהם וגם תלאן ביסים י מיוהדיס לזה ימים בפניעצמ^
 ולזה ימים בפני עצמם כמו שנתבארו קצת מדיניהם כסימן
 קפ ג שסע מינה שאין טבע םעיין זר, כטבע *עיין זה ואחר
 שופע יותר או פחית מחמדו ומן הרין גם בלסתות היהלנו
 לחלק אף על פי שהם מדרבנן ולא יהיה וסת של זה כוסת
ה אל קלא יצטרפו הוםתות של שניחם יחד כיון שאין  של ז
 שפעתן שוד. וכן אשכחן דחילקו ביניהם הדגה כימי חכפי

 התלמוד כדאיתא בגמרא אכל עכשיו שכבר החמירו כנות י
 ישראל על עצמן .כהונה חומרות כדי שלא תבאנה לירי
 טעוה אם אהה מחלק בין ימי נדה לימי זיכה נמצאת אתה
 מצריכין ללמוד נם עכשיו פתחי נרה וימי זיכה ויבאו לידי
 טעיות הילכך נוהגין עכשיו שכל ראייה שהיא רואה שלש
 פעמים כין בימי דבר. בין כימי נדה חוששת להן וקובעת
 איהם כין שיבא לה ממעיין סתום כין שיבא לה ממעיין
 פתיח ואיזה נקרא מעיין פתוח כגון שראתה באחד כחדש
 וחזרה וראתה בחמשה בו זד*,. שנקרא מעיין פתיח מפני שהוא
 הוך שבער. ימי נדה לראייה ראשונה ואס ראתה עוד אהר כך
 שתי פעמים כחמשה בחרש לא אםרינן ולא קבעה וסת לה׳
 בחדש ספני שראיה ראשונה מאילו השלשה ראיות וזיתה
 ממעיין פתוח ואינה חשובה ראייה לצרפה לשתיים ראיות
 האחרונות שעל ידה תקבע וסת מפני שהיא .עלולה לראית
 בימי נדתת אלא אזליילחימיה ואמרינן שמא מעיין אחד הוא
 וקבעה לה וסת וכל שכן אס תיתה ראייה הראשונה ממעיין
 סתום כען שראתה כפ בראש הרש ובפעם השלישי ראתה
 בכה בחדש ואחר כך חזרה וראתה בראש חדש שאף על פו
 שראיית השלישית שלראש הורש היתר. ממעיין פתוה שהיא
 חיך ימי גדוה של ראייה כה בחדש מכל מקום כיון שראייה
 הראשיגות מגי ראיות הללו שהם ראיית ראשי חדשים היחה
 ממעיין סתום אמרינן ודאי קבעה לה וסת כראש הלש ו מה
 שראתה בבד. לחדש גם הוא ממעיין זחמא אלא שמיחד



 הלבמ נירה פח
 דיו שערות כמו שהן קכועץ כגופי שלאדם יכל זמן שאי
 כי כזה השיעור אגו חולין יתקל ולומי דם כגה שהרגה הוא
 אף ע׳יפ שאינה יודעה בודאי שהרגה כנה אסרינן הרנה ולאו
 ארעת אכל משיש בו בזה השיעור אין יכילין לחלות ככגה
 שאין דם כגת אחת גדול כזה דלעולם לא תלינן אלא בכנה
 אתת שאס אתה אומר לתלות ביוחר מאחת אין לדכר סוף
 ותיבטל גזירת חכמים בכתמים בכל נבל ואין הילוק בכתם
 אם הוא מרובע או עגול או ארוך בכל אופן אם הוא פחות
 מבגדים ועוד חולין בכנה ואם היא מצטרף לכגריס ועוד
 אין יכולין לתלות בכנה שאין גדולה כל כך ואס נזדמן לת
 גרימ יוהד גדול מזה השיעור לשער בה הכתם םקילינן
 ומשערינן כו והולין אותו בכנה עד שיהא בו מעט יותר

 מכגריס הגדול הזה :
ן  ל הא דבעינן בכתם שיעור כגרים ועוד י״א דמשערין כן כ
 בכחס הנמצא על חלוקה כין ככתם הנמצא ער כשיח
 וייאשלא אמרו שיעור אלא לכתם הנמצא עלחלויקחאועל
 מדינה אכל בחס הנמצא על כשרת במקומות שתוששין להו
 כמו שיתבאר אין לו שיעור שאין דדך רם כינה לירבקכבשר
 גופהומטמאין להאפי׳ בכל שהוא בריא כשנמצא על גופה
 כלבד אבל אס נמצא על בשיה ועל בגדיה באחד תולין בכל

 מה שיש לתלוה כמו בבגדיה לברן :
 ? אם הרגה פשפש שקורין כליא וואניץ או הריחה ריחו
 תולין בוער כתורמוס אכל אם לא הרגהו ולא הריחה
 ריחו אין תולין בו משום רלא שכיח׳ הריגה פשפש כהריגת
 כגה יכן אס הרגהו ומצאה יותר מכהץרמיםאיןתולין בה שאין
 לך פשפש שיש כו דם יוהרמכתורמוס לפיכך אמרינן בודאי

 דם נדה הוא :
 ךן אם אין כבתם במקום אחר כגרים ועוד אעיפ שיש שם
 טיפין חיכה סמוכים זה לזה עד שאם גצרפיייחריש
 בהם יותר מכגרים טהורה שאני תולין כל טפת וטפה בכינה
 בפני עצמה ער שיהא בו בגריס יליד במקום אחד דלמיעיך
 לומר שנתמעכ' יותר מאחת במקום אחד לא חיישינן אף עיג
 דהכא ל.לינן בלאו הכי להרבה ר א דה״מ כשנמצא על הייוק׳
̂טי־פין לכגריס ועוד ונ ל  אבל אם נמצאו על בשרה כולן ••ס
 אפילו לפי הסברא הראשונה דכתבינן סעיף ו' דלא מחלקינן
 בשיעור כגריס ועוד בין כהם שנמצא על חלוקה לנמצא על
 בשרה וכשגיהם שיעורן כגרים ועור ובפחות מכאן תלינן
 בכנה הכאמידה דיא תלינן כל טפה בכנה וגיל טעמא משום
 דהלוקה וסדינ'עלולים הס לכנים שדרך למעך שם הרבה
 בניס ולכך כלטפהוטפת הולין בכנה בפני עצמה אבל הגיף
 בתק ד1אאצל הרבה מאכלות ר ל שאין דרך למער בנים
 הרכה על בשר תגוףואף ״על^ב דסל דבטפה חד שהוא
 כגיים או פחיתרחלינן בכנה אפילו בגוף בהרבה כנים כגוף
 לתלות כל טפה וטפה בננה בפני עצמה םודו רלא הליגן רזה

 לאשכיחניל :
 ט וטיפין הללו אפילו אינם עומדים כסדר זה אצל זה אלא
 עומדים כשינר כגון שהן מעורבבים או עשויין שורות
 שורות או עומרין כחצוב׳ או כעיגול או שארכן לרוחב הירך
 או שהיה נראה כאלו היו נטופים ממטה למעלה אין אומרי©
 אי נפלי מאותו מקום לא הוו גפלי כה ג אלא כל שהוא מנד

 ביתההורפח מיקרי ונפיל ובכל עניין טמאה ״
 * כתם שנמצא על רכר שאינו מקבל טומאה לא גזיו
 עליו ואסמכות אקרא רכתיב ונקתה לארץ תשב פירו״
 כיח שישנה לארץ ונקתה וסתם ארץ אינה מקבל טימאת
 לפיכך אמרו זיל כל דבר שאינו מקבל טומאה אינו מט:.א
 בכתם כיצד ברקה קרקע עולם או אצטבא שבמרחץ או
 שבכית הכסא וכל דכר שאינו מקבל מ! מאם ולא מצאה בו
 כלום ואח כ ישבה עליוגסצאה בו כתם טהירי• יכן לא גזרו

 משום

am jvw ־*4־ מימי 
 י מסולקות דמים עומדות אבל הכא גבי עוברות ומניקות מטבע
 גופן הן עצמן ראויות לראוה הן ואורה בזמנו היה בא אפילו
 כימי עיבורן ומניקתן אלא שעיכבו הגורם שהם בהולות
 שראשן ואבריהן כבדין עליהן ואברי יולדת מתפרקין ואין
 נפשה חוזרת עליה ער כד חרש ומתיךכך דמיהן מסתלק
 מהן מחמת חרדת גופן ועכשיו שנסתלק הגורם אמרינן רחזר

J האורח למקומו ואורח בזמנו בא 

 קץ חני כתמ«0 ובחלח מאשה ובו ניד
 סעיפים :

j ככר ידעת ממה שכתבנו שאחזיל דמראמדה רתורה * 
 דם יהיה זובה כבשרה שהוא מיותר לומר שלא טמאת
 התורה הדם אפילו היוצא מןהםקירער שתרגיש היציאח
 בבשרח לאפוקי כתם הנמצא בגופה או בבגדיה ולא הרגישה
 בו שהוא טהור מן התורה אבל חכמים גזרו על כתם שנמצא
 בגופה או בבגדיה שרדא טמאה ואסורה לבעלה ואפילו לא
 הרגישה ואפילו בדקה עצמה ומצאה טהורה אפיה אסורה
 לבעלה וצריכה הפסק־סהרה דהיינו שתבדו' עצמה והמצא
 טהורה יבזמן הזה הצריכיה עוד שתמנה ז' נקיים קודם
 שתטבול חוץ מיום המציאה נמו בנדה ודאי שצריכה ז' נקיים
 מועסא שנתבאר לעיל סי' קפיג ויתבאי־ עיר בסימן קציו
 ־בעה / ואם הרגישה שנפתח׳ מקורה להוציא דם ובדקה
 אחר כך ולא מצאה כלום יש מי שאומר שהיא טמאה שכיון
 שהרגישה אםרינן ודאי יצא טפת רם כחרדל ונתקנה או
 נימוק ובזה יש להחמיר אפילו בספקו דהרגשה דאורייתא
 היא דררשינן בכשרה שתרגיש הדם בכשרה אף על פי שלא

 מצאה אותו :
 ב לא נזרו כתינוקת שלא הגיע זמנה לראות כיון שאין
 דמיםמצויין בח דהיינו בעור שהיא פחות מייב שנים
 ואפילו הביאה שתי שערות וה״האם חיאיוחר םייב שנים
 וברקיו! ולא הביאה שתישערוח כין שהיא בחולה בין שהיא
 געולה שאפילו סדינה מלוכלך ברם ולא ירעה מאין כא
 •גופה או לא ואפילו אין לת כמה לתלות כגון שלא עברה
 בשוק של טבחים אמרינן עברה ולאו אדעתא דכיוןי דכחסים
 אפיי הוי מגופה הוי דרבנן בזו שאין רסיס מצויין בה תלינן
 לקולא • ואינה חוששת ואפי׳ אם ראתה ככר כ' פעמיםיאבל

 לאחר שראתה גיפ הרי היא כשאר נשים וגזרי על כהמה ׳
 וכתי*ב שנים סתםא שלא בדקיה אם יש להבי שעיוח אם
 לא אף על פי שלא ראתה דם מעולם גזרו על כתמה דמסתמא
 ביון שהגיעה לייב שנים בהזקת הביאה סימגיס.היא עד
 שיכרקוה ומצאו שאין לה סימנים ולא היישינן שמא היו לה
 זנשרו דדווקא גבי מיאון היישינן לזה שהוא ספיקא דאורייתא
 אכל הכי גבי כתמים שהם דרבנן אזלינן לקולא ולא חיישינן
 לגשרו •ובפחות מייב אפילו בדקוה ומצאו לה סימנים אינו

 כלום שאינה אלא שומא ולא גזרו בה !
 i היהה שופעת במה ימים או שהיתר. מזלפת טיף אחר טיף
 בלא הפסק אינה אלא כראייה אחת ער שתפסוק אכל
 *ם עסקה מעט וחזרה וראהה ופסקה וראתה בן נ'פעמים
 אפילו כיום אחד הרי v מוחזקת בדמים ובתמוז טמא ויש סי
 שאומד שאין כהמה טסא אלא ראתה ג׳ וסתות אכל יש

 להחמיר כסברה ראשונה :
 ד תיניקת שיא הגיע זמנה לראות וראתה גיפ ואחר כך
 פסקה מלראות שיעור ג' עוגית שהם תשעים יום חוזרת

 לקדמיתא וכתסה טהור עד שתחזור והראה ג״ פעמים •
 ה לא גזרי על הכתם אלא א*כ יש בו כגריס ועוד ושיעור
 הנדים המ בטי עדשים במרובע דהיינו גי עלי גי ושיעור
 •^דשה אחת היא כדי שערות נמצאת אומר דשיעור גרים הוא



 ־#־ לבועז עטרת זה3 חלמת נידח •
 ע אס נמצא הכתם על כיחיד של חלוקה אם המקום
 שנמצא בו הדם כבית היד סניע עד תורפה טטאה אפי'
 אינה יכילה להגיע שם אלא איכ השחה הרכה רשמא שחתה

 וגגעה ואם אינן; יכולה לייגע שם כלל טהורה :
 יד היהה פושטהו ומתכס׳ בו כלילה בכל מקום שימצא בו
 טמאה מפני שהוא הוזר אילך ואילך ושמא כא כנגד
 ביח תירפה וכן הדין אם נמצא הכחם כםעפורח שמכסה
 כו ראשי׳ או שחוגרכוואם קשרה כו ראש ׳ היטב וכשניעור'
 מצאהו גם כן קשור יפה ונמצא בו כהם אינה חוששת
 רודאי מעלמא אהא דהא הזינןשלא נתהפך ולא חזר אילך

J ואילך 
 טן שתי. נשים שכיסו ראשן בחלוק אהר כלילה ונמצא
 בו כתם שתיהן טמאות רהא ודאי ממקור של אחת
 מהן בא וכל אחת עומדת כספק דאורייתא שמא ממנה הוא
 ואס אחת כיסתה גו והאחרת לא כסתה בו אף על פי ששתיהן
 לבשו החלוק אם נמצא הכתם למעלה מהחגור אות׳ שכמת'
 בו ראשה טמא׳ שהרי תחתיה חזר אילך ואילך ובא לה כנגד
 בית הודפת וקרוב להיות שממנה בא והאחרת שלא בסתת
 בו אלא. לבשה בו טהורה מון שהוא לה למעלה מחחגוד
 רתוק מבית תורפה רכול לתלותו באהרח הוי כמו עברה כשוק

 של טבחים ותולה בה ;
 טן אם יש לח מכה בצואדה ונמצא הכתם בחייוק אפילו
 למטה מההגור שאי איפשר ליגע שם המכ׳אס פושטתו
 ומתכסה כו בלילה תולה במכתה שאני אומר נתהפך ובא

 לשם :
 ין מצאה בחלוקת כתם א'למעלה מדחגור וכתם אהד
 ל6טה ממגו ושגיהם ממין/בע אחד רורע׳ שלא נזדקר'
 טהורה שאני אומר ככח אחה נחלכלט וכמו שהעליון מ
פ ש 3עלית בגרי י א ש * י ' כ 9 ל ע י מ 0 ז ע י ח ח ח  סעלמא כך בא ה
 ועוד או יותר שודאי בא מעלמא שהרי אי איפשר לתל,^
 בכנה וגם היא יודעת שלא נזדקרה ואיאיפשר שבא מגו^י״
 לכאן אבל אם אין בעליון כגריס ועוד שאין תוליןאות^
 דסעלסא אחא רק הולין אותו בכינה והתחתון שיש בו בגרי©
 ועוד אי איפשר לתלותו בכינה הדי היא טמאה בסו מכל
 הכתמים וכן אם יש בעליון כגדי? ועוד ואינה יודעת שלזו
 נזדקרה טמאה היא דתוששץ שמא נזדקרה ושני הכתמים
 הללו באו מגופה ואף על גכ דלעיל סעיף ייא אםרינן שאינת
 חוששת שמא נזדקרה שאגי הבא שיש בה עוד ריעוחאאחדדן
 בכתם התחתון ואם תיינו תולין לומר לא נזרקרת ומעלמ*
 אתא ואחר כך גתלה גם הכתם התתתון נזה לומר כשם שזת
 •כאמעלמאבך האחרכא סעלמא ובכת אחת נתלכלכו הוו
 להושתי תלייות לקולא וכולי האי לא מקילינן י וכל זה
 דווקא ששני הכתמים הם ממין צבע אחר ראיה לן למיסר'
 בבת אחת נתלכלכו וכעת שנתלכלך העלית °עלסא נתלכלך
 גם בן ההחהון מעלםא אבל אם הם כשני םי*י צבעים א£יל4
 העליוןייותר םכגדיס ועור ואפילו תיא יודעת ״לאנזדקמז
 אין תולין בו רגימא כשם שהעליון על כרחך כא מעלמ*
ז מעלמא י ת ח ז י א ה ז כ  על ידי עסק מה שעסקה ולאו אדעהא כ
 על ידי עסק אחר שגתעסקה ולאו אדעתא זה לא אסרינן
ה  שאם אתה אומר כז ביטלת כל גזירת הכרמים שכל אש
 שתמצא שום לכלוך על חלקה לא יטמא בה שום כתפ
 ךנימא כיהיכי דכא עליה לכלוך זה כלא דעתה הכאנסי
 בא עליה הכתם מעז*$א בלא יריעתה חיי איז ספק ש8י
 איפשר לחלוק בלא שום ליבלוך ותתבטל כל גזירת הכהמיפ

 אלאבחורתא רבשגי כתמים שהם ממין צבע אחד
J קמיירינן 

̂ן  י ״ח וכיח דכתמים דרבנן כמו שאמינו לפיכך מקיל
 בה ן ותולה איתן בכל דבר שיכול לתלות כיצד שחטת

 חיה

 משום כתם כשנמצא על בגר צבוע כי מפני שאין הכתם
 ניכר בו כל כך הקילו בו לפיכך תלבש האשת כגדי צכעונין

 כדי להצילה מכתמים :
 *א וגם בשאר כל המקומית שנמצאו כתמים לא גזרו עליה׳
 בכל סקוס שימצא שם כתם אלא כמקים שאיפשד
 שבא לשם מן המקור כיצד נמצא עלעקיכת םאאדשמא
 נגע באותו מקום כישיבת'וכן אםנםצא על כל אורך שוקה
 ופרסותיה מבפנים והם המקומות הנדבקים זה בזה כעת
 שתעםוד ותדבק דגל כרגל ושוק בשוק וכן אם נסצא על
 ראש גודל רגליה וב ש על רגליה ממש דפעמ־ם דמתרסי
 בשעת הליכת תחת אותו המקום ונוטף עליו וכן אם נ0צא
 על ידה אפילו על קשריה אצבעותיה מבחוץ שהידים עסקניות
 הן ושמא נגעו באותו מקום אכל אם נמצא על שוקיה ועל
 פרסותיה לצר ן5וץ או אפי׳ מן הצרדין ואין צריך לומר למעלה
 מאותו מקום טהורה ולא חיישינן שמא חכיאחו שם בידיה
 דטומאה ממקום למקום לא מהזקינן ואם יודעת שנזדקרה
 והגביה רגליה למעלה טמאה בכל מקום שתמצאנו
 בגופה אפילו למעלה ©ן החגור כין מלפניה בין מלאהריה
 כי עיי שנזרקרה הרס גיתז מגופת אפילו ממטר. למעלה יאפי׳
p  עברה בשוק של טבחים או נתע&קת ככתמים לא תלינן ב
-דבל שנמצ׳ כגופה אין חולין להקל ודווקא שיורע שנזדקרה
 אבל מן הסתם אינה חוששת שמא נזדקרה ודוקא שגמצא על
 בשרה לבר דאז וראי מגופה אתאי דאי מעיימא אתא אף
 על חלוקה מבעי ליה לאשתכותיאבל אם נמצא על הלוקה
 לבד או ע- כשרה וגם על חלוקח אם עברה בשוק של טבחים
 או נתעסקה בכרמים תולה בו בין שנסצא לססה מהחגור
 או שגזרקרר. והגביה רגליה ונמצא לכ עלה מהחגור וכשנמצא
 הכתם על בשרה בלבד נמ־ לא אסרן שאינה תולה ה0
 כשאין לת לתלות אלא בשוק;של טבחים או בעסק. הכתמים
 ואין לה מכר, כגופה לתלויו׳בה אין תוליז בשוק שלטבחי&או
 בעסק הכתמים אבל אם יש סבהבגופח שיכולה לתלות כה
 שאיפשרשיבא הדם מסנה תולה יכה וטהורהאפילו גסצא על
 בשיה ואם הסיר. בכתפה והבחט על יריבה במקום שאי
 איפשר לבא סן המכה ל*ם טמאה ולא אסרינן שמא נגע
 ירה במכר, ואחרי בן נגעה כאן בידה לכולי תאי לא ס

 י מקילינן ג
ב . ואם אינה יודעת שנזדקרה ונםצא הכתם על חלוקה < 

 למטה מהחגור או אפילו במקום החגור עצמו אמלא
 עביה בשוק של טבחים טמאה שפעמים שהיא שוחה מעט
 ובא לה בגדה של מטה מן החגור או אפילו מן החגור עצמו
 כנגד בית רתורפר, ונט^ עליו הדם ואפילו גסצא הדם על
 חלוקה לבר ואפילו לצד חוץ קל החלוק בין מלפניה כין
 מלאחריה בין מן הצדדים לעולם היא טמאה מפני שהבגדים
 חוזרים הנה והנה מה שבצד חוץ לצד פנים וסחכפלין
 ומתלכלכים ואם עברה כשוק של טכחיס או נתעסק בכתמים
 חלינן בהם וטהורה אפי, נמצא לצר פנים של חלוקת וגם על
 כשרה דאמרינן מעלמא אחא ואיפשר שנית! מכין רגליה
 דאי מגיפ'על כשרה להוד איכעילית לאשתכיחי. ואם נמצא
 על כשרה לבדהד טמאה אפיי עברה בשוק של טבחים דוראי
 מגופי אתא וכל שבגופה לא תלינן להקיי כרלעיל ואם נמצא
 על הלוקה לבר מהחגורה ולמעלה טהורה אפילו גזדקיה
 והגביה רגליה ואפילו לא עברה בשוק של טבחים דודאי
 מעלמא אתא שאילו בא מן המקור היח נמצא גם על כשיח
 ואס יודעת שנזדקרה ולא עברה כשוק של טבהים אם נמצא
 על כשיר. אף עיג שנמצא גם על חלוקת טמאה שביון שלא
 עברה כשוק של טכחיסולאנתעסקה ככתמים וגס נזדקרה
 אמרינן קרוב לודאי דסגופה אתא אע״פ שנמצא גם על חלוקת

 ועהיכןיכאלת :



 פט
 הרי n הזלה כגרים. כדם שגתעסקהבו והסותר עדכגיי$
̂גא הכתם יותר  שני הולה כמאפולח וטהורה אבל אם נס
 מכשני גריסין טנ»׳ שאף אס חתלה כגרים כדם שנתעםקה
 כו לא חונל למלמהמוהר בכנה שהרי הוא כגרים ועור אלא

 i סגופה קאתא :

 כן נתעסקה בפחות סכגרים ונמ# עליה כגרים זעוד
 טהורה שאגי אוסר כתם זר, מקצתו הוא מן הרם
 שגתעסקה בו והסותר הוא דם סאכולת שהיה שם כבר וכן
̂נתעםקה בפחות מכגיים ונסצ& עליה כשני גריסין טהורה  א
 אף על גב רכשנתלה מקצתנכפחות מבגדי* שגהעסקה בו
 יהיחתמותרבגריס ועוד שלא .גוכל לתלות במאכולת סבל
 מקום ו^ייגן לקולא וחולין לומר חן?פחות סכגריס שנתעםקת
 בוהואינזדסן באמצע יהמותד שכשגי הצדדיןכל אחר הוא
 מעט וחולין כל אחר כמאכולת בפני עצסו אף by גכ דכםעיף
 שק^ם זה כשנחעסקה כגריס ומצאה כשני'גריסים ועיד לא
 אמרינן הכי ג^טנאנן לה התם דאיכא הרבה דם יוהר משיעור
 מאכולת בפנינו לא רצו להקל בכך במילהא דלא שכיה*
 דסתרםיהכיאכל הכאדדם מועט הוא מעט יותרמשיעיר
 רם מאכילת אחת הקילו לתלות אפילו במילתא דלאשכיח
 כולי האי בצירוף שמא׳מאכילת נ*&הי היהה כאן ובולו דם
 סאנוית.הואי והוה ליה כשותרי ספיקי כןנ״ל טעמא לפי
 םכר^זו אבל •ש מחמירין גם בזה מיהו אם נתעכקה כדם
 סתם ואינה יוךעת בכמה לכיע אזלינןלקילא ותליגן ביה כל
 כתם שנםצ£ דתוליןלומר שהדס שגהעסקד, כו היה כשיעור

 ; י ׳ ׳. כל הכתם י , •
 כח אשהשמןאה על חלוקה כשגי גריסין וכינה מעוכה
 כו טהורה שהגרים האחד ומאי מכינו? המעוכה בו
 הוא ובגרים השני תוליןאותו בכינה אחרת כיון שאין כו

 כגריס ועורי:
 כט .זהיכא שהרגה פשפש שאמרו שחולין בו עד כתורמוס
 חזר שיעור כתורמוס לשיעור הגרים לכל הדיגין
 שאמרנו ז . *

ן אנו צריכץ להקיף הכתם  ל כשתולין מתם בדבר %
 לאותו רכך שהוא הולהבו ולראות אם הם דומין זה
̂ולם הולין עד שתדע שאיני דומה לו כל ל בגון  לזה אלא 5
 שברור לה שנתעסןת*שר,ור וזה אהס'או איפכא אבל סן

 הסתסתולין :
 ל1* אשת שםצאק בתם ואין לה במה לתלות והדנ* מסופק
 אם^א-דם׳או צבע ם/נרת עריו ז' סמנים אם עמד
H ואס עכר או כהה עינו הרי זה רם f o ? 3  בעיניו היי זו ¥
 וטמאה וכי זמן" שאינה מעבירת עליו הסמנים טמאה מםפק
 וקכעה הסמעם ההם מבזאדין בגמרא ועכשיו אנו כקיאין
 בקצתמשמות שלאותן הסמנים ואין אנויכללין לחעליר
ל  לפיכך מטמאינן כל כחם שםספקינן כו שהוא דם י ואף ע
 גב רכתםים ררכנן ובדרבנן הא אזלינן בספיקא לקולא שאני
 הבא דהאי ספיקא יכולין לברר אסתתו על יזץ בריקה הסמנים
 וכלקפק שאיפשר לברר אאסיתתו לא אזליגן פיה לקולא
 אפילו בדרבנן שמא יהפרר היפוכו ויהיה בזהזילותא דרבנן
 והיא דמטסאינן לעיל סעיף בה שתי הנשים שנתעסקו
 בציפור אחר כוי מספק אןיעל גב דאי־איפשר לברר שאני ההם
 ראיכא כאן ודאי טומאהבאחת מהן ואי איפשר לטהר שתיהן
 על כן צרימן לטמא שתיהן ראיזה מחן נטהית שמא נטהר

 הודאי ט^און :
ב האשת שהיתר, עוסקת כמלאכת ונמצא דם כמקזס  ל
 שעברה. על דכד שהוא מקבל טומאה והוא היה
 בדוק לה מתחלה תחזור ותתעסק כמי שעשתה נכר א0
 יזדמן ל* שתעבור על המקים שגעצא מהדס טכאהזאס

 לאו

 היהאוע־ףאו נתעסק' בכתמים אי ישבה בצד המחעסקין
 בהן או שעפרה בשוק של טבחים ונמצא דם כבגדיה הילה
 בה וטהורה אפילו לוכשת שלש חלוקים זה על זה ונמצא
 בתם אפ לו בתחתון טהורה דאמריגן מכין רגליה ניתז לשם
 או שנ.ק5ז ו בגדיה וניתז על התחתון אכל אם נמצא על בשרה
̂כגיפה אז חולת בה  איגד, הזלה כאילו אלא אם כן יש לה מכת
 אפילו אם נמצא הכתם על בשרודאם הוא כמקים שאיפשר
 לדם לנטף משם ואפילו נתרפאה הסכר, אם איפשרעוד
 להתגלה ולהוציא״כס על ירי הכוך תולה כה ואע פ שעכשיו
 עלה 0ליר, קיום rwm מטפטפ' דאםרי' שסא גלה שלא
 מרע׳ וכן אם גתעסקה בידיה סמש ככתמים ונסצאו הכתמים
 על יריח תולה כהן במו במכה : . ^
 >ט כשם שתולה כה כך הילה כבנה ובבעלה אם נתעסקו
 בכהטים/ואם ישבה© מכת לפי שדרכן ליגע בה
 ומהם בארה אבל אם היו עסוקגם בדם ובהם עצמם לא
 נסצא רם אינה תולהבהס דהיאך תהלחבהם מחסון,שנגעו
 בה ובהם עצמם אין בהם רםמיד\ אםהלו עסוקים כדבר
 שדרכו לי נ ׳,ז כגון שחיטה וכיוצא בזך; תולה נהם. :אף על פי
 שכחם אינה נ*צא תולה שמא ינ־יתזוכןאם שקכה במטה
 עם נשים שיש להם סכות^גיפן תולה, בהן כסו בכנה

 ובבעלה :
 ך ©י שדגיל לצא' $*ני דם. דרך פי האםהופשע-׳תשמישה

r : נסצא דם בער האיש או האשת תולך. כבעלה 
 בא היכא ז־אשתכח כתם בשיפולהא מאחוריה ומכהאיהא.
 מקמה תליא כה דאיפשר. אדיתכא הך דכתרא אתא

 . לקמה ונטפי, כה מההוא סכה :
 ככ ספק אם עבדו* בשיק של טבחים או אם ישכר, מצד
 המתעסקים בכתמים אינה תולה בהם מספק לומר
 שאא עברה במר, דבייס אסורים בעיר שה£בחי'או הםתעסקי'
 בכתמים.משכים בסקיס^ריע כעיר ורוץ־ לידע אס עברה
 שם אבל אם דרכם להתעסק כאן,וכאן בתיבה רחובות מן
 *עירתולת&5ת מספק שמא עביה.ונתעסק־ £ןקום אחד
 0ר,ם ^לאו א^^א אמיי כג$יא עיי שח%י«מצייין גת אין
 ^ששין לכתמים והאידנא ££אותו דיןנהיג בעיני מפני
 שבינתם היה מצוי ששיצ«ונבילות היזסוטלין&־חנכות
ן באשפות והיו החזירים כאת וניכיין בי־׳! ומתיזין דם יןקי ט ב  ו

ק לפיכך היתב כל אשהייכולה לתלות כתמיד, כתזירים ו  למיח
 שנתזו עליה אבל׳האירנא הדבר ידוע׳ שאין גגל>ת ושרצים .

 מ^יין באשפות שברחובות ושבשווקין ואין החזירים
 וסתיזין דם לפיכך חוששין לכתמים אפילו כעיר

 י מצרין בה ואין תולין בחזירים :
 כג נתעסקה בדבר אדום ונםצא עלית מעז שחור או
 איפכא אין חולין בו במה חברים אמורים אדום
 בשחור או שחור &רום אבל אדום באדום ושחור בשחור
 אפילו אינו ניכר שתמה לו ממש תולה בי בגין שנתעסקה
 כסי תלתן או במי כשראו בקילור,אדום קצת תולה כו כל
 האדום שכן דרך להיות שטפה אחת מזה המיז עצמו הוזן

 יותר אדום מחבית :
 כד ואם נתעסקר, כהרנגולת תולה בה אדום ושחור וכרכימי•
 לפי שדם שחיטתה אדום ודם אכריח שחיר1רס גני

 מעיה כרכומי לכך יבולה לתלןת בכל אחת מאלק :
 כד, שתי מטים שנתעסקו כצפור אחד שאין בו דם אלא
 כסלע ונמצא על^לאחת כסלע שתיהן טמאות כיון
 דעל כיחך אחד מהם לא מן הצפוד הוו! שהרי לא חיה כו יותר
 מסלעא^ייאין לך לתלות השני אלא שבא מגיפה ואין אנו

 יירעין איזה מהן לכך שתיהן טמאות מספק :
 כ1 נהעסקה בדם מועט שאי איפשר שיהיה ממנו כתם
 אלא כגרים זגמצא עליה כגדס ועור עד ב גריסין

* 



 לבוש קסדת מזג הלבות נדח
 לח איזה ער הבדוק לה כל שבדיקתו כין היא בין חכיחה
 ולא נודע שגכתם כו כתם סצר אחר ולא העכירחו
 בשוק של טבחים ולא בצד המתעעקי' בכתמים הרי זה בחזקת
 כרוק אכל עד בינוני שאינו בחזקת בדוק ונם איני בחזקת
 שאינו כרוק כגון שנטלתו ממקום מוצנע שדרכן שלנשים
 להצניע ו •יהביז ל^ןשיז עדיהם ואינן מוליכות אותן לשוק
 ולא מתעסקין.בר.ם ככתמים על הרוב זהיא הנקרא עד שאינו
 בדוק שנתןאר דינו בסעין* ליו ולז אכל אם לקחה חלק מן
 השוק ואיני יודעת ממי לקחתו או מן הנכרית או מן הישראלית
 או יודעת שס־שראלית לקיחתו ואינה יודעת אם ה*& נדת
 או טהורה או כיוצא בזה או שקנתה בעד המזדמן לת
 בנית ומצאה עליו דם אפילו ביותר מבגדים ועור תולה בו

 וטהורה .* %• •
 לט אין האשד. טמאה משום כתם שמצאה בהלוקה אלא
 אם'כן היה בריק לה קורם שלבשתו אכל אם לקחת
 הלוק מן השוק אפילו יודעת ©»י לקחתו.ולב שתו בלז*
 בדיקה ומצאה בו כחם אפילו ביותר םכגייס ועוד אינת
 צייכה לשאול אותה שלקחתו םםגה אם היה בו דם או ל*
 אלא מסתמא תא טהורה שאני אומר כבר היה כיאדזת

 .בחלוק זה כמו שככר ידעת׳ שהכתמים מדבריהם זהולבץ׳
 בהן להקל י

 מ אשה שבדקה חלוקה יפשטתו ומצאה טהור והשאילה':
 להכרתה ולבשר. אוחו ומצאה בו כחם הראשונה טהורת
 והשנייה טמאה דכדיקת חברתה כבדיקת עצמה וצריכה היא
 לסמוך עלייה להימלא לטמאות את עצמה רכהלוק-^בדוק

 לה הוא :
 לבשה חלוקיתבדוק לאשמתו ולא ברקתו והשאילתו
-p י •י• ל$1»ראליתנדח וחחזילתו £ה ומצאה בו כתם הולה 
א י^גז־ית! י ז י ס ג :  *בללישרא^ית ש$גהנדהאףעל%פי ע
 זהחזירתו לה ומצאה בו כתם אינה יכול' לתלות כה כי חכיתז-
 תאמר אדרבה הוא ממך מכל מקום ישארו שתיהן בספר
 ׳ושתיהן חוע^ין לו ^סו שיתבאר עוד סעיף מ*ג וכן אס ,)
פ  העאילחו לגויה שהגיע זסגה לראות ויאתר׳ פעגיאהת אע'
 שעכשיו בימי השאלתהחלוק ^א ראתה והחזירתו לה ונמצ*.
̂ דהשתא בימי שאלויל*  בו כתם תולה כה והיא טהורה אע
 ראתה תולין לומר מדמים ראשונים נתלכלכו כשרה ובגדיה
 •ולכלכו חלוק זה מה שאין כן כישראייית רבנות ישראל רגילין
 לנקות בןןרן ובגדיהם מדמים וכתמי אפילי אין כדעתן לטבול
^ץ אם ברקתו והשאילתו להן ואחר כך לבשתי הי$ ן הז  ו
A €כתם שתולה בהן ואפי תיא כספירת ז׳ נקיים שלה i 
 qpr\ כסי' קציו יתבאר דבג* ימים הראשונים שלזינקייט
 אין םקילק בכתמים לתלותם כדבר אהר עיש &עיף י*יכנכרית
 שלא ראתה מעולם אף?ל פי שהגיע זמנה לראות או של*
 הגיע זמנה לראות וראהה פעם או שהים אינה הולה כה כלו0

 שהרי אין רמים מצרין בה :
 םב השאילתו לקטנה שלא ראהה מעולם זלבשתו קטנת
 • זו לאחר שנכעלקורם שחייתי המכה או שהשאילתו
 לגעיה שלא רן»תר. מעולם זלכשתו בתוך ד4 לילות לבעילתה
 חילה כהן וטהורה אפילו בזמן הזה שאין נותנין לבתולת
 אלא כעילת מצוה בלבד •והרי היא מקלקלת כתלייתה כת
 אפילו הפי תולה בה לפי שעכשיו דמים מצרין בה וכן אט
 השאילתו ליושבת על דם טוהר פירוש שהוא כיסי ד0
 מוהר שלה אף על פי שעכשיו אינה שופעת רסתולת כהל*
 מבעי׳ בזמן או כמקים שםהגין לבעול על דם טוהר שתולה
 שאינה מקלקלת אותה במה שתולה בה שהרי אני^נאמד
 שהוא ממנה היא נשארת טהורה לבעלה ואין כאןקילקול
 לשום אחת מהן אלא אפייבזמן הזה שאין כועלין על דם טוהר
 ואם תתלה בה הריהיא מקלקלת חברתה אפילו חכי תולה בת

 שאט

 לאו טהורה דאימא כמו שעכשיו לא עברת כאן גם כבר לא
 עברה כאן ואין זה הרם ממנה ״.

 לג אשה שברקוז עצמה כעד הבדילה וכרקתו מיד
* כין״ עגול כין ^ ז  ונמצא עליו טפח דם אפילו כ

 משוך טמאה דהאוראי מגופה הוא ביון שהעד במקלה.
 ולא׳היהט רם קודו#דיקה ולא עוד אלא אפילו נמצא על
 הכ\/ם מאכולת מעוכה טמאה ולא אםרינן דם זה מאכולת
 מעוכה זו היה ועד זה מיעבו רק ל שאותו המקום כרוק הוא
 אצל מאכולת מל כא שם לפיכך אטריגן רגלים לדבר שהדם
 מגופה הוא וה**כולת היתה בכר על העד כך כמי שהיא
 מעובה בלא דם וכן הדין כשבדקה עצמה בו ולא כדקה העד
 מיד אלא הניחחו מיד בקופסא ואחר שעה בדקודאותוזמצאה
 a דם כל שהוא בין עגול בין כשוך. טמאה רליכא לסיתלי
 שהדם כא על הער ממקדם אחר אחר שבדקה עצמו כו דהא
 הנהתו מיר בקופסא ולא אםרינן בין רבריקה והנחה בא עליו
 הדס כיד רכולי האי לא סקילינן ואפילו מאאולון־ מעונה כו

J זמטמאינן לה 
 לך בדקה עצמה בער הבדוק >ה והניחתויתחת הכר או
 תחת הכסת ולמחר נמצא עליו רם רחעתא איכא
 למתלי בדם כנה שנתמענ* תחת הכר או הלסת הילכךאם

 הוא עגול.טהורה שיראי אינו מרס הקינוח אלא ממאכולת•
 שנהרגה תחת הכר שאם היה מדם הקינוח היה סשוךןכית
 שעגולהוא טהירההיא והוא שאין כו כגרים ועוד שאס יש
 מ כגריס ועוד אפי׳ הוא עגול טמא׳ רהא ודאי לאו רם מאכולו*
 הוא כיון שיש כו כגייס ועיר ותוא שלא נוכל לתלותו במקום
 אחר אכל אם ישסקוס לתלותו״בו מאחד מן0־בד>הסבוארי*
 לעיל .שתולין בו נס ו»א תלינן אבלסיוןש^ו ר1%\שמ
 ביציאת הרם מניפה אם ך\א משוך אפילו *תות 0בגר?6
 טמאה דודאי מן הבינוי בא וזר. חומר מער םבחלוק שהכמם

 הנמצא בחי*וק אף על פי שהוא בדמן בין עמל בין מעוך חוי*ן •
 אותו להקלבמאכולח ער שיהא בו כגרים ועוד ובעד שקנמת

 . בו לא סקילת כל פד :
 לד, וכן אם כדקה עצמה >£ד הבדוק לח וטחהו כיריבה
/איעא למתלי בגנה •שנחמעכה ^ עלץךם ה 0  ת

 ביריכה לפיכך אם הוא עגול טז*ורה אם אין כו בגי יס ועוד
ן כו כגריס ועוד  דתלינן ככגהואם תא ימשיך טמא׳א^אי
 דכיון שד\א משוך ודאי מן הקימה כא ויש אומרים דהכא
 אף עגול *זסאבכל שדזא דמון שאה יכילין לתלות אלא
 ביריבה שהוא גופה הוי כמו נםצא על ניפה ו$כל עניין
̂ אוסרים שכתבתי  טמאה אפילו בכל שהוא ואפילו לפי הי׳
 לעיל סעיף ו' שאין חילוק בשיעור כתם בין נמצא על חלוקה
 או על בשרה דכתרווייהו אינו טמאה אלאבכגריס ועוד הנא
 מסחבר כיון שגם קנחה עצמה בער זה באותו מקום והיה
 ברוק לה שלא היה בו רם קורם שקנחה יש להחמיר

 יותר :
 לו כדקה עצמה כעד שאיטזנרוק לה אפילו הניחתו י

 שמור כתיבתה ולמחי־ מצאה עליו דם בין עגול בין
 משוך אינה טמאה אלא אם כן יש בו כג1יס ועוד ובפחות
 מבאן תלינן כמאכולה וטהורה ביון שלא היה בדוק לה

 מקורם לכן :*
 ~לן * כדקה עצמה בעד שאינו בדוק לה וטחהו כיריבה ואחר
 כך נמצא עליו דם אפילו כגרים ועוד טהורהדהוד. ליה
 ספקספקאשמא םןהירךקמא אינו מן הירך ואח ל אינו מן
 .הירך שמא מקודם לכן היה עליו הדם כיון שאינו בדוק לה
 &קודם לכן וכל שכן אם הניהתו אהר הבדיקה במקו6 שיש
 לתלות־הכתם שטהור היא אפיי ביותר סכגריס ועוד אבל אם
 י הנץחתובםקים שאין שכיח דם אם תא יותר סכגרים ממאה

 דליבאכםאי^לות «



 • -יביעז עסדת זהב חלמת גדת ־4
 מן לבשה חלוק הבדוק לה ופשפותו וככםתו והשאילת
 לחכירת'ונמצא עליו כתם אס מגליד בידוע שאחר
 הכיבוס כא ומהשנייה הוא והיא טמאה והראשונה םהורה
 ואם הוא מקדיר בידוע שקודם הכיבוס היה ומהיאשונה הוא
 והיא טהורה והראשונה טמאה ואם אינןיכולין לעמוד על
 הדבר שתיהן חוששות וטמאות מספ' דלא שייך כאן למיזל

 לקולא מטעמא דלעיל *
 0ח שהי נשים שלבשו חלוק אחר ונמצא בו בהם אם
 הוא מהחגור ולמטר, לשתיהן שתיהן טמאות
 מםפקדלא ירעינן מאתה מהן הוא ואם חוא למעלה מהחגור
 לשתיהן שתיהן טהורות דוראי מעלמא אתא היתר, אחת
 ארוכה ואחת קצרה אם הוא מההנור ולמטה לארוכח כל שכן
 שחוא מן החגור ולמטה לקצרה ושתיהן טמאות ואם הוא
 yurvio ולמטה לקצרה ולארוכה הוא למעלה מן החגור
 קצרה טמאת וארוכה טהורה כמה רבדים אמורים כשלא
 פשטו אותו בלילה לכסות בו אכל אם פשטוהו וכסו בו את
 ראשן שתיהן טומאת שבלילה מתנדנד ובא ההתיהן בסתת
 אחת מהן בו את ראשה ולא השנייה אותה שכיסת' בו את
 ראשה טמאה וחברתה טהורה אף על פי שהוא לשתיהן
 למטה מן החגור תלינן יותר מראיית לילת מבראיית יום
 מפני שאם היתד, תאה ביום היהה מרגשת לפיכך הלינן
 באותה שבסתר. בו בלילה דאםרינן שהיא ראתה בשינה ולא

 הרגישה :
ט שלש נשים שלבשו חלוק אחד זו אחד זו ולא בדקו  מ
 כנתיים או שישבו על ספסל אחד זו אחר זו ואחר כך
 נמצא עליו כתם כולן טמאוה והוא שיהא הספסל מרכר
 שמקבל טומאה שאם אינו מקבל טומאה ככר אמרנו שאינה
 מטמא ככתמים כמר! דברים אומרים כזמן שכולן שרת
 לראייה אבל אם היתה^חתמהן ראוית לראותי יותר מחכרתת
 כגון שהיא ילדה וראתה כבר ואינת מעוברת או סניקת
 וחבירתה היא זקנה או מעוכרת או מניקה או שלא ראתה דם
 מיסיהאףעלפי שנשואה היא אזהה שאינה דאוייהלראות

 תולה בראויה י
 כ שלש נשים שישנות כמטה אחת ומשולבות שרגליהן
 מעורות זו בזו ונמצא דם תחת אחת מהן כילז טמאות

׳  ואם אינן משולבות זו כזו ונמצא דם תחת האמצעית מלן
ואת  טמאות שכן דרך במטה כשחם ישנות שהם דוחקת ז
 זי כשינה ונכנסת האחת למקומה של חברתה ואין ידוע
 מאיזה מהן בא הדם במת דכרים אמורים כשהן ישנות אבל
 אס תם נעויית אם אתת מהן אומדת בדי לי שלא באתי למק1'
 הרם נאמנת וטהורה וכשהן ישנות ואין רגליהן משולבות
 ונמצא הדם החת הפנימית דץא *האמצעית טמאה והחיצונה
 מהורה דלרוחקא חאז# כמקום אחהת הססיכח לה חיישינן
 אבללדוחקא חחיצומ4למקום •הפנימית דרך שתי מקימות
 כוליהאילאחיישינן אף על פי שכשהיא ישנה ^רהבמטה
 בכל מקום שימצא הרמהיאממא אפילו כמטה גדולה מאד
 היינו כשאין שם אחרת עמה המונעת המתנודד הנה והנה
 בשינה אכלהכא האחת מונע את חאחרת ^לא תוכל לדחוק
 דרך שתי מקומוה וכן אם נמצא הדם תחת החיצונה היא
 והאמצעית טמאה והפנימית טהורה בריא' שהפנימית טהורד,
 כשעלו דרך מרגלות המטה שלא עברה הפנימיהעלמקו©
 מציאות דןם שתחת החיצונה אבל אם עלו כולן דרך חחיצוג׳
 כולן טמאות אף הפנימית דשמא דרך עברתה נטף ממנו ונפל
 שם • •והגי מילי שלא נמצא הדם על סדין העליון שמכסות
 בו אכל אס נמצא על סדין העליון בין כך וכין כד מלן טמאות
 םפנישהוא עשוי להתהפך אילך ואילך ואין ידוע מאיזה מהן

 בא הדם :

 נא וכל

 שאנו אומרים אף על פ* שהחמירו כנות ישראל שלא לבעול
 על רם טיהר לעצמן החמירו אכל לעניין שלא חציל על
 חכירתה לא החמירו כיון שהיתר, מצלתמן הדין כזמן וכמקום
 שהיי בזעלין על דם טוהר גם עכשיו היא מצלה והי׳ מקולקלת
 וחברתה מתוקנת ומה לנו לחוםרא שהיא נוהגת בעצמה וזהו
 הטעם גם כן׳היינו יכולין לומר במה שאמרנו שתולה כנערה
 בתך ד׳ לילות לכעילהה אף על פי שהיא אינה רואה כיון
 שמן הדין יש לה ר׳ לילות ואינה מקלקלת בתלייתה אלא
 3תוך החומרא שסחמירין עכשיו שאין נותנין לה אלא לילה
 אחת לכך יכולת לתלות בה י אלא שאין אנו צריכין לזה כיון
 שרמיםמצויין בת וכן אם תשאילתו לסופרת שבעת נקיים
 כל זמן שלא טבלה תולה בה אף על פי שמקלקלה שהרי היא
 «ותרת ספירתה מכל מקום כיון שתיא גס עכשיו מקולקלת
 לבעלה ואף עלפי ששלמו שבעה ימי הספירת ויש בידו
 לטבול מכל מקום עדיין מקולקלת היא ומחוסרה מעשה
 הטבילה היא ותולין תקלקלתבמקולקל ובכל מקוסישאמרנו
 שתולה באחרת בעלת החלוק טתוחז וחברתה ששאלתו

 מקולקלת :
j השאילתו לא שה הטמאה משום כתםאינתחולת q 
 כהבין שהיא יושבת כבר על הכתם קודם שאלה
 כק שראתה כתם בחלוק אחד לאחר ששאלה את
 וה אין חולות » בזו ולא זו בזו לפי שאין ידוע כבירור לבעלת
 הכתם שהכתם יצא משנה ושתיהן צריכות לחוש לזה הכתם
 ובל שכן אם השאילתו לטהורה וחזרת ולכשתו ששתיהן

 צריכות לחוש לו !
 מן• פעמים שהיא תולה כעצמת כיצד כגון שלבשה
 חלוק כימי כדוחה ופשטתו ולא ברקתו ו**הרכך
 וזזרהול^שה אותו בימי טהרתה ונמצא כוכתס תולה שמימי

 נחתה היא ,״
 מךן לבשה חלוק קודם שהיחד. מעובדת ופשטתו ולא
 כדקתו ואחר שנהעברה הזרת ולבשתו כלא
 בדיקח ומצאה עליו כתם תולה בלבישת הימים
 &66תיחה עוברה שאז היו להדמים מ*רין בה ועכשיו היא
 טםולקתדמ״ם וכן המניקהתולה כעצמה בימי הלידה וימי
 וווהרכמי שתולת בחברתה וכז וקינה תולה כעצ«ה בימיט

 שלא היתד. זקינה :
 ^ חלוק שלבשתו כימי גירתת ונתכבם וחזרה ולכשתו
 בזמן שהיא טהורה בלא בדיקת ומצאה בו כתם
 אטינווכבסעלירי ישראלית ואינה בפנינו לשאול אותה אם
 גו־קתו בשעת כיבוס אינה הולה בעצמה לומר שמימי נידותה
 wn דחזקוז הכוכבת ברקתו בשעת כביסה דםתם ישראלית
 נידקית הלזקין וםדינין בשעת כביסה אפילו אינח שלהן
 ואם היה בו כתם היתר. טבסחז ער שעבר ובודאי עכשיו הוא
 שבא^סנהואםהיאבפנימואוסרה שלא ברקתו תולה לומר
 שמתחלההיהולא עברעלידי הכיכוסואס נתככס״עלידי
 שפחהאו נכרית אפילו אינה לפניט תולה לומר שמתחלה
 היה מאין ורך שפחה ונכריות לראות אם יש שם כהס לכבומו
 גיותד עד שיעטר ואס אלפשר לעמוד על הבירור כגון
 שמכרת במראיתואם מקדיר דהיינוץשננגםלהוך הבגד כידוע
 שקודם כיבוס היה ואם מגליד דהיינו שאינו נכנם לתוך
 הכגד כידוע שאחר הכיבוס בא הכתם ואם אינה בקיאה בכך
 וזוששח להחמיר וטמאה דאףעלפישהוא דרבנן לא שייך
 לתאתלקילא ולטתיבספק כשאר ספיקא דרבנן ׳ דכל
 (8פק הבא ממיעוט הכרה אינו ספק שאם אין זר, בקי ומכיר
 *מאיגאאחד זיכיר ויתברר דשלא כדין טיהרה ויהיה כזח

 זילות' דרבנן לבך לא מטהרינן וצריכין
 ויוומש לחופרא ;
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 הבדוק לה שהיא מקנחת בו גיגה והם מטמאים בכלשהו
 כסי בראיית עצסה י והוה ליה כראייה לכל דבר שהרי אנו

 רואין שכיום זה יצא רם סגופה ג' פעמים וזה הוא וסתה :

 קצא חן אשח שמצאה כתם בהשתנה לכו
 םעיףאחד י

 א אשה שהשתינה מים ויצא סמנה דם כהוך ההשתנה
 עם סי הרגלים כין שהשתינה והיא עוסרח בין
 שהשתינה והיא יושבת הרי זו טהורה ואפילו דרגישה בגיפת
 ונזדעזעה אינה חוששת שהרגשה זו הרגשת סי רגליה ד,ין*
מ  ואין מי רגלים באין מן המקור לפיכך וראי גם הרם א^י
 מןהמקולאלא ממקים שיוצאיןמשם המי רגלים יסכה יש
U לה שם כמקום יציאת הסי רגלים וםשס יוצא הרס מן 
א , וי״א שאין לרתיר אלא ביו־ניכו! י ל ו כ ן ה ן מ ל,ת א ן  החלח
 ומשתנת שאז יש לסי רגלים פתח פתוח לצאת בדוח ואינם
 הוזר״ס לצר המקור שיבאו משם הרם ובודאי הדם הזה ממקום
 סי הרגלים בא ובמו שאמייט אבל אם היא עומדת ומשתנת
0  אז אם ההשתנה היא מקלחת לתוך הספל ונמצא שם ד
 כספל טהורה שכיון שהיא מקלחת הרי וראי היה רחמה
 פתוח לרווחה והיה מקום רמה למי הרגלים לצ&ת ולא חזרו
 . לצד המקור ובודאי הדם הזה גם הוא סמקים מ׳ הרגלים יצ*
 מסכה שיש לה שם ואם היא שותתת שאין המי רגליי שותהין
 אלא על שפת הספל ונמצא שם דם מסאה דכיון שהין!
 שותחה הרי לא נפתח רחסה ומתוך שבית הרחם צר ל*
 יוכלוו המי רגלים לצאתבריוח וחוזרין ודוהקים לצד המרור
1 ד ז ה  ומביאין משם הדם . אכל ביושבת אפיי בשותתת 0

. ן י  דכיון שהיא יושכת ודאי נפתח דחסה ויצאו הסי רגלים כרי
 ומה ששיתחה אינו אלא מפני שאינה סשחנת כגכורה

 באו הכי רגלים למקור והדם מן המכה יצא ׳ ויי א דכשותתת
 כבל עניין אפילו ביושבת וכן בעימדת בכל ענין טמאה אפיל,
 במקלחת שכיון שהיא עומדת וראי רחמה צר ומה שיוצאין
 המי רגלים כקילו׳ אינו אלא מפני שהיא משתנח בכח וגבורת
 אכל אף על פי כן כתוך שיחסה צר חזרו המי רגלים למקיד
 והביאו משם הדס והרי אין כאן היחד אלא ביושבת ומקלחת
 ךאינא תרתי לטיבותא וגם בזר, לא התירו אלא כשנמצא הדם
 תוך הספל שאז וראי יצא הרס עם קילוח מי הרגלים וממקום
 סי היגלים בא אבל אם נסצא הדס על שפת הספל הרי היע
 טמאה אף על פי שיישבר, ויצאו הסי יגלים בקילוח חיישיגך

 שמא אחר שפסק הקילוח יצא הדם מן המקור ונטף על שפת י
 הספלים בתוך הקילוח יצא היה לו להיות כתוך הספל
 ולכך היא טמאה והכי נהוג לחוםרא כלישנא בתרא יכל זה
 מיידי יווקא כספל שהיא לבדה םשתנת לשם שידוע שהדם
 ממנה הוא אלא דמםפקינן בו אם מן המקור אם ממכה שבםיקו'
 מי רגלים אכל אס נמצא בספל שהאיש והאשה שניהם הטילו
 שם מים בכל עניין היא טהורה דסיס הוא ספק מן האיש ספק
 מן האשד, ואם הימצילומר מןהאשה שמא לא מן המקור
 באו אלא ממכה שיש לה כמקום סי הרגלים לפיכך טהורךן
 ככל עניין וכן אשר, שרגילה לראוה דם במי רגליה ומרגשת
 באב כשעה שהיא מטלת מים כגון בהולי שקורי? הרי f מינד
 כתב מורי רמאיי זיל יש להתיר בכל עניין דהא איכא ידי0
 מוכיתו' שיש לה מכי המכאיב אותי כהטלת מי הרגלי׳ יממנח
 הדם יוצא ואם מצאה הים אחר הטלה מי רגליה כשמקגחו!
י  עצמה טהורה היא ולא אםרינן אם סן המכה בא ר,יה ל
 לצאת בעת ההטלה עם מי רגליה בשעה שהבאיכ לה דכיון

 שמרגשת

 3א וכל מה שכתבנו בשני הסעיפים הסמוכים מיידי
 שלא כדקה שום אחת מחן או שבדקו שלשתן
 ונמצאו טהורות רחששות כולהושוה ואין אחת מהן הובל
 לתלות בחברתה אבל אם כדקה אחת או שתים ומצאו טהור
 ד,ן טהורות והאחרת שלא בדקה טמאה שכולן תולות כה ואם
 אחי כך מיד כדקה גם ובשלישית ומצאה גם היא טהורה
 חזרו להיות כולן טמאות ואס מחהלה כדקה אחת ומצאה
 טמאה והאחיות לא בדקו האחרות שלא בדקו תולות בזו
 והן טהורות ואין צרימת לבדוק שתולות כזו שמצאה טמאה
 זכי שכן אס בדקו שתים ומצאו טמא שהן טמאות והשלישית
 טהורה ואינה צריכה בריקה שהרי יש לה לתלות בשתים
 שמצאו טמא והא דתלינן באותה שמצאה טמאה לטהר
 האהרות וכן הא רמטהרי׳ לאות' שמצא טהורה דוקא שקנתה
 עצמת בער שבירה תכף למציאת הרם אכל אם שהיתה כרי
 שיעור בדיקה דהיינו כדי שתקנח בחורין ובסדקין אין הבריקה
 מועלת לטמאה לטהר האחרות ולא לטהורה לטהר עצמה
 דבטמאהלטהר האחרות חיישינן שמא עכשיו הוא שראתה
 והרם הראשון מאחרת הוא ובטהור לטהר עצמה שמא ראתה

 ופסקה מלראות ונחקנח הליכלוך בתוכה :
ב כמה דברים אמורים כשכולן שוות בגו^כולן וקינות  נ
 או שאר המסולקי' מרמים כגון עוברות ומניקות
 כו׳ כסו שיתבאר או כולן ילדות אף על פי שאחת הגיע וסתה
 ואחת לא הגיע וסתה קוץיין שוות ואין תולות זו כזו אבל אם
 אחת ראוייה לראות יותר מחברתה שאיגה ראוייה חולת
̂א  בראוייה כיצד אחת זקנה שעברו עליה שלשה עונות וי
 ראתה ואחת ילדה זקנה טהורה וילדה טמאה אחת מעוברת
 שהוכר עוברה ואחת שאינה מעוברה מעוברת טהורה ושאינה
̂א ראתה מעולם ואחת  מעוכרת טמאה אחת בתולת רמים ש־
- ..-״יזי• י״ויזאה

 סניקה טמאה וכשם שחולה בחבירתה תולה כעצמה כיצד
 שאם לבשה חלוק כזמן שאינה עוברת ואחר כך לבשתי בזמן
 שד,»א עובייה וגסצא עליו דם תולה בימים הראשונים שיא

 ד\תה עובדה וכן מניקה תקינה וטהורה ואם היו כולן שוות
 סניקות או זקינותאו אחת זקנה ואחה' מניקה אין תולות זו כזו
 המשישתןערותושוכבו׳ על המטה או יושבות על הספשל
 כאחת ונמצא דם תחת אחת מהן אפילי תחת האמצעית היא
 טמאה והאחרות ביון שכל אחת מכרת מקימת אותה שתאמר
 ברי לי שלא באת למקום שנמצאת הרס טהורה. ואם נמצא
 ביניחן השתים שנמצא ביניהן טמאות והאחרות'שהורה ואם
 עלו דרך החיצונה ונמצא תחת החיצונה כילן טמאית דשמא
 דרך עלייתן נטף מהן והרי כולן עלו דרך כאן תחת חאסצעית
 אמצעית ופנימית טסאות והחיצונה טהורה שהרי לא עברה
 שם תחח הפנימית היא לכדה טמאה ושתים חחיצינות
 טהורות י ואם היה להן עסק לצר פנים שדרכן לקרכ לצד
 הפנימי כגון שהן טוהנית כריהיסאעיפ שנמצאה רם תחת
 הפנימית כולן טמאות שכולן דוחקות ליכנס להתקרב למעמד

 הפנימית להתקרב לריחים ולא ידעינן מהי מינייהו נפל ׳
 ואם נמצא תחת החיצוני! היא טמאה ופנימית טהורות שאין
 פנימית׳מחקת לבא לצד החיצינה ג?צא ביניהם השתים

- שנמצא ביניהן טמאות :
 כג הא דאמרינן נמצא דם בחלוק או במטה או בספסל
 שכילן טמאות אם נתעסקה אחת בכתמים כולן

 טהורות שהאהרות תולות בר. והיא חולה בכתמיה :

 גדי אין בכתמים משום וסת כיצד מצאה כתם בר ח אפילו
 ג'פעמים לא אמרינן משום זה שכן תמצא כתם בכל
 דהדזה לא שייך ולא קכעתזולא עוקרחו חוץ מכתמי ער
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 .השידוכין או אפילו הקידושין ולא נישאת לחיפה אף עייפי
 שהוירחוק מזמן הנישואין שאין די לה ככד אלא כל שסתקי $

 לזמן החופה לבה יותר הוסת לפיכך צריכין להיות אילרז״,
 נקיים משעה שהיא סמכת בדעתה שתינשא בוודאי ומבינת
 עצמה להופה שאז הוא מהחיל החימוד אף עלפי שלא
 נתקדש׳ עדיין אך יש לסמוך הטבילה סמוך לבעילת מצות
 בכ־ סה שיוכלו שלא תראה מחמת חיסור כץ הטבייית 1
 והכעילה ומנהגינו עכשיו לטבול הכלה בליל ד' אלפי שלא
f היבעל קודם מוצאי שכת שכיון שביסים שבנתייגז םתעסק 
 עמהבחתנתילאחיישינן לתאוות חימוד באילו הימים אבל
 מכל םקום אין להרחיק הטבילה מן הבעילה יותר מזה ואם
 לא תיבעל כמוצאי שכת יש לה לבדוק עצסה ככל יום עד.
 בעילה סצוה ודווקא לכהחילה אבל בדיעבד אין להחמיר אם
 .בדקה פעם אחת כתוך ז׳ ימים וכל חתן ישאל לכלהקוך$

 שיגע בה א ם שסרה ז' נקיים:
 x ואם קבעו יום םוגבל לחופת והכינו הכל לחופת
 ונזדמן שנדחה הנישואין אף על פי שכבר ישבה
 זהפד׳ז׳נקיים כהלכתן כשיחזרו ויחפשרו לחזור ולהכין לחופת
 יום אחד מוגבל צריכה יחזור וליישב ז' נקיים אחרים סמד
 לזמן האחר אף על פי שבדקה תמיד עצמה בימים שבנתייס
 לא מתני לעשות החופה פתאום ולהיבעל ער שתחזור ותספור
 ז׳ נקיים כהלכתן כראשונים כמו שכתבתי למעלה וניל אפילו
 אםמתהלה כשרחוהחופה מיום הראשון אחד שהבינו לת
 והתנו מיד וקבעוה ליום אחר מ\וחר ומוגבל אפילו לא 11
 הרחיקה יק יום או יומים וכל שכן יותר אפילו דכי צריכת
 לחזיר וליישב זי נקיי? אחרים שכץן. שהסיחה דעתה מזמן
 הראשון חוזר החיבור להתעורר .פעם שנית ססוך לזמן
ל אפילו לא נדחה הזמן אלא נתחלף החתן  האחרון ועוד ני
 וכמעשה שהיה שהעמידו את החופה וסירב דחתןולא רצת
̂ולה שלימו לו נדונייתא ובאו מתוך  ללכת לחופה מחמת ש
 בך לריבוקטט ובתוך כך אמרו לאחד שיקח הוא הנחני׳ וילך
 החת החופה מיד ונתרצה האחר ואמרו הדבר לכלה ונתרצה
 גם היא ומיר באותה שעה הוליכום לחופה והכניסום לאותת
 החופה המוכנס ועומדת היתד, והכלה ככר היא ישבה ז'
 גקייםוהיחה מוכנת לטבול באיהה לילהלהתן הראשון
 .וא מדתי שצריכה לחזור ולישב ז׳ נקיים אחרות לחתן זה כי
 אסרתי נתחיש החתן נתחדש החימד והימים הראשונים
 >פלו ואין להם עשק לזה החתן צריכה שבעה נקיים מחרש

 'נראה לי :
 ד >;בי וכנםהה הוך ז' הנקיים אף על פי שאינ&ז אסורה
 אלא משום השש שמא ראתה מחמת חיסור אפילו הכי
 אסור לו להתייחד עמה דביון שלא בא על אשח זו מעולם
 חיישינן שמא יציו תוקפו ויבא עליה בטומאתה אלא הוא
 ישן עם אנשים \הוא •ישגה עם נשים יאין חילוק בזה בין
 חיח לאחר ולא אמרינן דוקא באחד גזרו שאינו יורע טעמא
 דגזירה רשמא דאתה מרמת חיגוד בו יש לחוש אם נגלה לו
 הגזירה לא תכנם באזנו כי יא^רהא היא יודעת שלא ראתה
 רקכל נ^ירתינו אבל בהה שיודע טעמאדגזירר, דשמא
 מחמת הימור ראתה לא גזרו ביה שלא להתייחד עמה שודאי
 ירחיק עצמו ממנה משום האי טעמא וכן הוא רעת הריסכם
 לפי דברי מקצת מפרשי דבריו אבל אנו לא ק ל הילכתה
 בזזתי׳ כזה אלא אפילו כת ח יש לחוש שמא יצרי היקפו ואפי׳
 בחתן שכנס כלה טהורה ופרסה הכלה נדה כמש קידש
 שכא עליה כיאה ראשונה גזרו שלא להתייחד עמה כיין
 שהיא וודאי נדה וקרוב לכאלידיחיוכ כרת מהמת שיצרו
ם . ״ , ר ג א ש  הוקפו ואחר שבא עליה אפייפעם אחת שוב היא כ
 ומוהר לו לדתייחד עמה אפילי היא נדה מסש שאז איי ^

ד * י י '  הוקפו כייז שיש היתר לאיסומ והוא ככר בא ע*

 מ א 1 14 י

 שפיגשת כאבאסייינן ויראי באותו הפעם נתעורר ונזרעזע
 על ידי ההטלה ולא פירש ממנו לגמרי סיר ופסקו המים
 ונשאר בתוכה אך יש סחסידין שלא להתיר רק כאשר, שיש
 לה וסת וזה נמצא שלא בשעת וסת׳ ומצריכין לה עור בדיקה
 דהייני קיים שתשתין הבלוק עצס' היטב בחורין ובסדקיץ
 זאם לא תמצא דם תכניס אךןר כך מוך נקי על המקור
 בפנים ותשתין ותקנח עצמה יפה יפךן סמי רגליה ותוציא
 ךסוך נקייה ה־א הוכחה גדולה שאין זח הרם p\ המקור
 והכי נהוג ואם ברקה עצמה ג׳ פעסים בכי האי גוונא וסצאת
 המוך נקים־תרת אחי כך לבעלה כלא כריקה שלא כשעת
 (סחה רחזקה ררם מכה חוא מאחי• שאינה מצאה אותו רק
 אחר שהשתינה וכל זה דווקא שמיגשת כאב עם יציאת מי
 רגליה אכל אם אינה מיגשת כאב ובודקת עצמה אחר
 הטלתה מי רגלים ומצאה דם וודאי טמאה כיון שלא מצאת
 דם התוך מי רגליה אבלאם^צאה דם הוך מי רגליה וגם
 על הער שבדקה עצמה ני יש אוםיים שהוא טמאה שלא
 התירו רק דם שנמצא תוך מי רגליה שיצא עםהם שאוהו וראי
 ממקום מי הרגלים בא ולא מן המקור ועל הדרכים שכתבתי
 למעלה אכל סה שנסצא על הער הו*• •א מן המקור וטמאה
 וייש אוסרים שגם בזו היא טהורה שמה שנמצא על העד אינו
 רק מה שכשאי לתמצית הדם שיצא עם הסי רגלייויש לחחסי'
 מיהו אינה צריכת לבדוק אחר זה ואפילו אם היתד, רגילת
 לראות אם ברקה עצמה ג'פעמים וסצאהטהוי־ה שוב אינה
 *ריבה בדיקה ואם אינה רגילה לראות רק לפרקים אם הוא
̂קיבעת לה וסת כשאי א?זה הרואה בוסת בין וסת  ורך קבוע
 ?זוה בין וסת דילוגון ואם אינה סוצאח דם אחר כך כשבודקת
 עצמה רק מוצאה קרטין קיטין כסו הול וחצץ אדו׳ ונמצ׳כזת
 גיכ במי רגליה.ובשעת וסתח או לפעמים אחר רואה דם ממען
 ?שאל נשים ועינה מוצאת אותו החול בדם ראייתה רק אחר
 הטלת מי רגליה הרי זו טהורה חודאי אין זה רם ראייה אלא
 כמו חול זאב;ים קטנים שיידלהוולד ככיליא מחמת שוק

 חולי אי מכת עיכ •

3 דיני כלה הגכגסת לחו5ה וכו ה' צ  ק

 ^ אסלו חז*ל שכל אשיז קטנה שתובעים אותה להינשא
 היא רואת מעט רם מחמת תאות החיסור ואינה
 מרגשת לפיכך אמרו כל אשת הנתבעת להינשא ונתפייסה
 צריכה לישכ שבעי נקיים כין גדולה בין קטנה ואפילו בדקת
 עצסה כשעת תביעה ומצאה עצמה טהורה חיישינן שמא
 מחסת חיסור ראתה ט§ת רם כחרדל שלא הרגישה כו ונאבד
 ומונה הזי נקיים ממחרת יו$ התביעה שאין יום התביעה מן
 ימגיז שהרי מחזקינן לה כרואה היום והיא צריכה שבעי ימים
 *לימים נקיים כמו שנתבאר טעמא לעילשנוהגין הנשים
 ^שיילחוש לחימיא דרכי זירא להחזיקם כולן כדין זכה
 כחלה ואס היו יום תבי;ןחמן המניין לא היו שלימין ומיהו
^ כזו כיון שאינה וודאי רואה ססש ואמרו שאינה צריכה ,  יח
 הפסק בטהרה שאף על פי שלא ברקה ביום התביעה להפסיק
 בטהיה אסרינן וודאי הפסיקה כי לא ראתה רק מעט ומונה
 סיים הסחדת שכעת נקיים אבל בדיקה בתוך השבעה צריכת
 בכל יגם דבכליום חייקןינן שמא תראה שכל שהיא יותר
 קרובה לזמן החופה לבה ייתר היסה וסשתאה ותדיר גו
 היישינז שמאתייאח מחמת הימוד מיהו בדיעבד אם לא
 ברקה עצ$ח •יק ?עם אחת תוך הזי סגי וטובלת בליל שמיני

t וטהורה 
£גת ימים נקיים הללו שאמרנו מעת שתכעוה  כ * יט
 ליגע• אין הכוונה לומר משעה הראשונה שנעשו



 ^ ייבוש עטרת זהב הלבות צדה
 בער, ונוהג עסה ככל רעי נדה'לעניין הרחקה אלאשנדה
 גסורה אסרו לו לישן על מעתה אפילו כשהיא אינה במטה
 כרי של$ יבא לירי הר גל ע כירה כמי שייחכאר בעיה וכזו כיון
 שאינה אסורה סן התורה הקילו בה והתירו לו לישן באותה
 מטה לאחר שעמדה מאצלו ואפילו בסדין שהדם עורט

 עליו:

 קצד דיני יולדת ומפלת ובו ״״ר סעיפים :
 א יולדת ממאה כנדה אפילו לא ראתה דס דכתי־כ אשח כי
 הזריע וילדה זכר וטמאה שכעת ימים כימי נדת דווחה
 הטמא שפירושו כסדר כל טומאה האמורה בנדה מטמאה
 בטומאת לידה ואפילו נפתח הקבר בלא דם דאי דווקא בנפחת
 הקבר בדם בלוסי שראתה דם כלילה אם כן וטםאה שבעת
 ימים לסר, לי כיון 1כתב כימי נדת רוותה וגומר • שפירושו
 כהדר טומאה האסורה בנדה כוי מסילא הוה ידעינן דטמאה
 שכעת ימים כנדה שכבר כתיב בנדה שראתה דם שטמאה
 שכעת ימים ואס כן וטמאה שבקה ימים רהכאלמהליאלא
 לומר לך כיון שילרד.זנ$תולד אף עי1 גכ שלא ראתה רם הרי
 היא טמאה שבעת ימים בין יולדה ולר חי או ולד מת ואפי׳נפל
 דבלידר, תלה רחמנא וכל שתייר צורת ולד וילדה קרינן כת
 וטמאה שבער. ימים וטובלה כליל שמנה אפילו היא שופעת׳
 דם כל שבעד, ומתוך שבעתילאחי שבעה שהכל רם אחר היא

 וממעיין אחד בא אפילו הכי טיכלתבליל שמנה אפילו
 בעידה שופעת וטהורה וכל לגימים שאחר השבעה שלי
 הדירה מותרת סן התורה לשמש עם בעלה אף על פי שרואה
̂ן שכן אמי ה התורה בפירוש ושלשים יום ישלשת ימים  בהן ד
 תשב בדמי טהרה שפירוש אף על פי שרואה דם טהורה היא -

' י ה ש ד ו  ולאחר שלשה ושלשים ימים אסורה לשמש אס ע
 דם ואפילו *ם שיפעת מתוך ל ג לאחר ליג שהכל ים אחד ^

 וממעיין אחר בא אפילו הכי טמאה ואסורה לשמש דתזך*
 לאמורא כ־ג׳אי נשים רמעיין אהד התורה טיהרתו וההורד
 טמאתו שבער, הראשונים ללידה טמאהו ולאחר ז׳כל שלשה
 ושלשים טיהרתו וכן בתוך שלשה ושלשים טהיתי ילאחר ל גי
 חזיה להיות כשאר נשים וטמאה אס רואה ליל םיאמיום.
L הלידה עריכה לפרוש מב עלה בין רואה בין אינה רואה 
 דכשהיא רואה אסורה לשמש מן ההורה שהרי חזרה להיות
 כ«אינשיס ואס אינה רואה צריכה לפרוש מדרבנן דמהוך

 שהורגלה לשמש כל יסי ה טיהר ואפילו ראהה חיישינן שמא ׳
 גם עתה הראה ולאואדעתר, והשמש לכן יודיעני, כעלה
 שהוא פורש ממנה לילה זו בשביל שכלו יסי טוהר שלה ותדע
ו ואפילו  ליזהר מכאן ואילך ׳ והיולדות נקבה טמאה י
 נפתח הקבר בלא דם שכן כתיב בפי׳ ואם נקבה תלד יטסאת
 שבעיים כנדת׳וסכדא הוא דמשמעותיה דהאי וטסאישכועים

 דנקיבהמשמעיתו הוא כמו וטמאה שכעת ימים דזכר וכזכר י
 ככר הוכחנו דאפילו נפתח הקבר בלא דם מיידי הה שכועי©
 דנקיבה אפי׳לא ראתה דם טמאה י״ד וטובלה ליל נ\ו ימיהרת
 בל סיו יום שאחריהם אפילו היא שופעת מתוןייי״ד לאהדיד
 רכתיב וששים יום ועשה ימים השב על דמי מהייז כלומר

 אף על פי שמאה בהם טהורה היא ולאהר ס*ו יום אסורףן •
י יםעייז אהד י ר ס ח א ל  לשמש אפילו היא שיפעת החיו °*י ו

 ךןא אפילו הבי טמאה שהתורה טיהרתו והתורה טסאתו כוי׳
 בדלעיל וצריכה לפרוש מבעלה ליל פא אפילו אם איני רואת •
 כדכתכינן טעמא לעיל בליל מי א רזכר וכל זה הוא מן התודה
 דין היולדת שלא בעת מפירה מהרת ימי הזיבה אכלאשח׳
 שהמתה זבה גדולה ופסקה זיבת והתחילה לספור שכ^ה יטי
 נקיים וילדה בתוך אוהן שגעה ימי הנקיים דין אחר יש לה 19

 התורה והוא זה פכר יועת

 עליה פעם אחת ככר נתקרר רעתו ויש אומרים כשנשאה
 טהורה ולא כא עליה ופירא׳ נרה אינה צריכה שימור עוד{יון
 שכבר נתייחד עבה בעודה טהורה ולא בא עליה הרי הזינן
 דלא הקיף יצרו באשה זו לפיכך לא היישינן ליחיד רידיה
 דמןאי לא יעבור דהא לא תקיף יצריה עלה מכל מקו׳המחמור
 בזה תבא עליו ברכה ואין הילוק בזה בין בחור לאלמן או
 בהולה לאלמנה זכלהיבאדאסרינן שאסורה להתייחד עסו
 אסורה להתייחד עמו ביום במו באילה דכתרווייהו איכא
 לסיהש ומה שאמרו הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין
 הנשים אין הכוונה לומר שצריכין שניהם אלא או קאמר או
 תא ישן עם אנשים או ודא ישנה עם נשים אבל שני שמירות
 אינם צריכין וגוהגין• להשכיב קטן עם החתן וקטנה עם הכלה
 וגם ביום אין מתייחדין בלא קטן או קטנה כל זמן שלא בעל
 ואם אינם ישנים כחדר אחד אינם צריכין שימור כלל דלייחוד

 בחדר שאינו מיוחד לשניהם לא ,
 .חיישינן ז

 ה מחזיר גרושתו צריכה ליישב שבעה נקיים שאף על פי,
 שכא עליה ככר כיון שנתגרשה והסיחה רעתה סמנו

 יש לחוש לחיסור חדש : .

 קצ3 דין דם בתולים ומסעיף אחד :
 א ככר ידעת שלא טמאי התורה דמים באשה אלא דם הבא
 . מן המקור ילא שאר רסיס וגס ידוע שכל א שה הנבעלת
 בבתוליה יוצא ממנים בתולים ואותו הדם אינו בא מז המקור
 רקמכח השית בתוליה ומן התורה טהור הוא אכל חכמים
c אסרוהו משום רואה דס נדה ממש אי נסי משים שמא 
 נתערבו בי רם מן המקור ואף על גכ דגכי רואה דם מחמת
 השמיש כשיש לה מכה כאותו מקום תולה במכה ולא תיישינן
א אין לך מבת גדולה ע ה ב ה ה ן ב כ ף ע ת ר ג ו ק 0 ן ח ם מ א ד פ  ע

ו אלאלשעה ופעם אחת נ י א  מזו הבא החסירו יותר מפני ש
 אבל גבי רואה דם מחמת תשמיש ויש לה מכה היה א yשר
 לבא שתיאסר לעול׳על בעלה וחתעגן אם היו חוששין לעירו׳
ר שם כל כך לפיכך אמיו הכונס ^ ר  דם סן המקור לא רצי ל
 את הכחולה כין קטנה בין בוגרת בועל בעילת סצוה ופורט
 ממנה מיד מיהי אותה כעילה גומר בדיני ואפי' היה רם שיתת
 ויורד מתחילת הבעילה אינו צריך לפרוש מםגו ואף על פי
 שהשיר הבתולים וגס איני צייך לנעוץ צפורניו בקרקע עד.
 שיסוח האבר כסו שא&רנו גבי משמש עס הטהורה ואמית
 נטמאתי רהתםהרסהוא דם גרה דאורייתא אכלהכאדם
c בתוליה הוא וטהור הוא םן ההורה לפיכךגומרבעילתו 
 כדרכו ופורש מיד אחר גמר כל הבעילה מן הסטה ואפילו היא
 קטנה שלא הגיע זמנה לראות ולא יאחר. מעולם אפילו הכי.
 צריך לפרוש הימנה משם ואילך כסו סן הנדה שהיי וודאי
 יאחה רם בתולים על ידי הבעילה שאי איפשי לחבורה בלא.
 דם ואפילו בדקה עצמה ולא מצאה דם טמאה ואפילו בוגרת
 שכבר בלו בתוליה ובדקה ולא מצאה דם אפילו הכי טמאה
 דחיישינן שמא ראתה טיפת דם כחרדל וחיפהו שכבת זרע
 במה דברים אסורים שבא עליה ביאה גמורת אז צריך
 לפיוש הימנה כמו מנידה גמורה שיתבאר לקמן בלה
 אפילו לא ראתה דם בתולים דשמא חיפהו שבכה זרע אבל
 אם לא כא עליה ביאה גמורה אלא הערה בת ולא ראתה דם
 נוהגין להקל ואין פורשין ממנה ולא היישינן בזר, שמא דאתי
 טןתו כל בעל נפש יחוש לעצמו שלא לשחוק בתינוקות ואחד
 שבעל כיאה גמורה הרי היא כנדה נמוריוצריכה לנהוג עצמה
 בנדה גמורה דהייגו שצריכה להפסיק בטהרה ותבדוק עצמה
 בל שכעת ככל יום ולא ת^תיל למנות שבעה נקיים עד יום
 חמשה לשימושה כמו שיתבאר טעמאלקםן כסימן קצו



 לבועז עטרה דהב הלבות בידה •§» יצב
 שלמו השבעה נקיים עד אחר היד תטבול בכלות שבע׳ יביט

 הנקיים והמבול :
 ב אין האש! טמאה לירה עד ש יגמי זורה הולד יכתיב
̂א כשתלד צורת ולר גמור  וילדה ואי} נקרא וילדה א
 וקים להו ן^זיל שאין צורת הולד נגמרת בבטן כפחות ממ*«
c המפלת אג1 יודעת  יום בין לזכר בין לנקיבה לפיכך אש̂ז
 בבירור שהפילה תוך הזמן הזה H־׳ היא טהורה מטומאת
 לירה אכל טמאה היא טומאת נדה אפיילא ראת' דם מפניישאי
 אפשל לפתיחת קבר בלא רם וכיה מאי נפקותא יש בדב׳לרירן
 שאנו נוהגין לעולם חומרא דריזירא שצריכה שבעה נקיים מה
 הפרש יש בין אם היא טמאה משום לידת לטמאה משים נרה
 הפרש גיול יש ברבר אפילו לדידן שאם היא טמא משום ייירה
 אם ילדה נקיבה אפי׳ ספיר. ז׳ נקיים צריכה להמתין מלטבול
 עי ליל ט ו כמו שאמיני לסעו^בסעיף א׳ ואם היא טמאה
 משום נרה כל שספרה ש^ע׳ נקיים טובלת מיד ואינה צריכת

 להמתין כלל :
 ג אין האטה טמאה לירה אלא כשיולדת צורת ולד אדם
 שכן הוא משמעית וילדה רסתם אשר. היולדת יולדת
 צורת אדם לפיכך לא מכעיא המפלת כמין רגים ושרצים
 שאינה טמאה לידה סן ההורה שאין אילו צורת שם ולד כלל
 • שאפילו במינם אין שייך לומר עליהם לשון לידה אלא ל-ון
 שריצה אלא אפילו מפלח כמין בהמה חיה ועוף שגםינם
 נקראו ולדוההאשה אינה טמאה בהם טומאות לירה שאין
 זה נקרא ולד לגבי אשר,*־ שיהא לפחית הצי צורת פניו דובה
 לאדם בגון המצח וגבין אחד ועין אחד ולסת אחד וגבת ר קן
 ונשחצי תפרצוף דומה לאדם אפילו כל שאר הגיף דומה ,<
 לבהמה הרי היא טמאה לירה לפי מת שהוא אם זכר זכר אם
 נקיבה נקיבה ואם הפנים הוא צורת אדם איףעלפי שהפה
 והאזנים דומין כשל בהמה הרי זה ולך^טמאה לידה ואם אין
 פניו כצורה פני אדם אף פי ששאר הגוף גוף ארם שים
 וידיו ורגליו ידי אדם ורגלי ארם אין זה ולד ואין אמי טמ<. ת
 לידר,זר.ספ^דמות נחש יש אומרים אמו טמאה לירה מפני
 שגלגל עיניו עגול כשל אדם ויש אומרים שאינה טמ*יח
 לידה רמה לי או^יניודוםין לשל אדם ובל שאר האבי ם
 אינס דוםין לשל אדם וכל זה מרין התורה אכל האידנא שאין

 אנו בקיאין בצורת הולד בכולן חוששת לולד וטומאות לייה י
 ׳מספק ואפילו אם הוא נרמה לננ לודאי זני לא סמבינן ערה

 •ומטמאינן לה טומאת נקיכיוטמאה ייד ונפקא מיניה בזמן ר.זת
 כמו שאמרנו למעלה שאם כלו״שבעה נקיים כתוךהייר יים
 צריכה להמתין מלטבול עד ליל חמשה עשר ללידתה י«ים
 טבלה קורם ליל חמשה עשר לא עלתה לה ןןכילה וכן הר ן
 כיולרנת ספק צורת ולד שישטו אטום רלאוולרהוא הואיל
 ונבייא כעניין שאינו ראוי לבריית נעמה ביון ששטו נביא
̂ או שילדה כריה שיש לה ב' גבין ובי שדראות א׳ חותכה  סת
 וקיעוה ויש בה עצם או יד או רגל או סנדל או שפיר או שי־ייא
 בכולהו חוששין לולד ואף על פי שהיא לירה יבישתא בלא דם
 טמאה לימה מספק וצריכה להמתין בטבילה אחר שכפיה
 שבעה ימי נקיים תוך י״ד של נקיבה עד לילטיומכח כפק
 שמא נקיבה היא אבל לשאר ענייני טומאה ורם טוהר אין
 נפקותא בזמן הזה שהדי אין אנו בעולין על דם טיהר וכל
 אשד, שרואה טפת דם אפילו כחרדל מצרכינןלה שכעת

 נקיים וקיימא לן בכל אילו שאי איפשר לפתיחת הקכד
 בלא דם :

 * ד ילדה ולד חי ואחר כך הפירה שליא אין חושש ין רמו ה
 לולד אחר ואם היר הראשון זכר אין םכפקין נ־טי־יא
 זו לומר שמא ולד אחר יש בה והוא נקיבה ותמתין ער ייל

 מיו אלא תולין השליא כולד החי שיצא ראשינה עד נ
° s ׳ J שאפילו תגילהשליא אחר לידה הולד אפילו ביגיעת 
 ״ • וס ו«ו« ין
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 ידעה שהזב' צריכה לספור מעת הפסקת זיבת ז" ימים רצופים
 שהם נקיים משום ראיית דם ביניהם וזו שילדת תוך ז' ימי
 הספירה אם ראתה דם בלידה הו־נ סתרה ז' יסי ספירת ואינה
 יכולה להיטהר מזיבת׳ ער ש״חזיר ותספור ז' נקיים משום דם
 אחר הלידה ואפילו דם הטוהר סותר שכן דרשו רזיל מדכתיב
 rdk הטמא שהוא מיותר דחוי ליה למכתב כימי נרה ולשתוק
 מאי דוחה אלא לרבות כל זמן שהיא דוה פירש שדם זב ממנה
 אפילו הוא רם טהור תטסא לומר שאיני עולה לז' ימי גקעם
 של זבה כגון שאחר שבעה יסי הלירה לזכר או ייר לנקיבה
 חזרה וראתה דם אף על פי ׳שאותו הרם הוא דם טר,ור*מחםת
 אותו הרם לא תיתה אסורה לבעלה במו שאמרנו מכל מקום
 עדיין לא נקתר, םדם הזיבתת ש״אחה קורם הלירה שהרי

my עדיין לא ספרה ש^עה נקיים רצופים ואינת יכולה לטביל 
 שיפסקו כל דמיה ויהיה לח ז׳ ימים רצופים נקיים מכל רם ואז
 חטחר ותטבול לבעלה מיהו אם לא רא^הדם בלירה אף עפ
 שנטמאה טוסאה שבעה לזבה ושכועיי' לנקיבה סחמיהלידה
 כל זסן שלאתראתרם עגלין לה אותי היסים לספירת שבעה
 ימי הנקיים של הזיבה וטובלת בליל ח׳ שאחי הלירה לזכר
 ובליל ט ו שאחר הלידה לנקיבה כסי שאר יולדת דהרי היו לת
 שבעה ימים נקיים מרם אח' הפסקת הזיבה אף על פי שהם
 ימי טומאה מחס$ עצמן שהרי הם ימי לירה אפ לו הכי עולין
 לספירת תנקיים מדבתיכ מזוכה וספרה לה וגומר ודרשו כו
 מזוכה וסיפרה ולא ש־יירתה כלומר כיון שטהרה מזוכה סופרת
 מיל ואינה צריכ׳לחמתין עד שיע3רו ימי לידת׳אלא ימי לירה
 שאיכר, רואה בהן עולין לה לימי ספירת׳של הזיבה אף על פי
 שהיא טמאה משום הלירה זהו דין יולדת כזוב סן התורה
 והאידנא נשי דימ שהחסירו עליהן שאפילו רואות טפת רם
 בחרדל יושבת עריו שבעה נקיים כזכות גדולויןואינן מחלקות
 בין ימי נרה ל־מי זיכה כדי שלא יבאו לטעות כמו שכתבנו
ת  למעלה וגם אנו קיימא לן כמאן דאםר שאי איפימי פת̂י
 הקבר בלא דם כלומר מסתמא כל היולדות יואות דם ואפילו
 לא ראינוהו אמרינן שהיה דם ונאבד כלהיולדת חשיבות
a, יולדות בזוב וצריכות לספור שבעה נקיים נמצאת אי׳סי־ 
 שיולדת זכי יושכת שבעה יסלם ללידה וגמצייבהז״נקייס־
 לזיבתה והיולדת נקבה יישכת שביעיי'ללידת ושבעה נקיים
א ראתה v ה ואילו ז׳ ימי הלידה לזכר והיד לנקיבה אם ב י  א
 בהן עיליז גם לספירת זז נקיים של ספירת הזיבה ואם ש־ימו
 הז נקיים בתוך הי ר ימי של לידת הנקיבה היי זו אסורה עד
 ליל ט י ואם טבלת קודם לכן לא עלתה לה טבילה שאף עפ
 שנקת׳ מן הזיבה עדיין היא טמאת לירה ולאחי שכלו ז' לזכי•
 ו יד לנקיבה 0ס השבע׳ נקיים טובלת ומדתית לבעל׳ כל זמן
 שלא תיאר, ואם אחר כך תחזור ותראה אפי׳ טפת דם כחרדל
 היי זו טמאה אפי׳ תוך ל/ יום של י$י טוהר לזכר או חוך סיו
 יזם של יסי טהי לנקיבה שאוהו הדם הוא טהור סן התורה
 יאכיטהגין לאסור שלןפשט המנהג כבי בכל ישראל שאין
עליז על:רם טוהר ודינו כשאר רם לכל רכר יתשכ עליו י  כ

 שכעת הנקיים כדי שלא יבאו הנשים לטעותולהקל גם בדם
 נידות ויש מקומות שנוהגות הנשים שאין טו^ת כלל תוך

 ארבעים לזכי ושמנים לנקיבה כי מפני שהוא בל כך קייב.
 ללידתה הדסים מצויים בחן וחוששות שמא ייאו ולא ירגישר
 וחששאיחוקאהיאזורהא אפילו אם יראו ולא ידגישו מה
 בכך דם טהור הוא מן התויר, מיהו במקום שנהגו לתחםיר
 נהנו יאין להתיר להם שלא יבאו להקל בנרות כיון שכבר
 הורגלו להחמיר ואתה בא להקל להס יקילויותר אכל כמקום
 שאין מנהג אין להחסיר כלל רק סיז*שתפסוק מלראות אפילו
 בתוך שפעה לזכי תספור שבעד, נקיים ותטבול ולנקיבח אם
ם ושלמו קודם כלות  הפסוק תוך הי״ד וגםתספורשבעהנק̂י
ר תמתין עד לילט״ו ותטבול ומותרת לכעלה ואם לא \  ר



 & לבוש קסדת זה3 הלבות בדח
ן י נ  חתיכות כבר הוא כילוד וטמאה לידה ואס יצא מהיפר *
 שיצא דרך םדגלוהיו אינו חשוב כילוד עד שיצא רוב הולד כין
 אם ח׳ או מת ואם הוצרנו.לחהנו ינחה ך כסיעיה ויצא אבר
 אבר בין שיצא על מיד האברים כגת שיצא תחלה הרנל
 ואחר כך השוק ואחר כך הירך כין שיצא שלא על הסדר
 איני טמאה לירה ער שיצא רובו ואם יצא ראשו כולו כא#
 אף על פי שהתחיל לצאת מהופך הרי זה כרובו ולאו דווקא
 שצרוך שיצא לחוץ ממש אלא משיצא חוץ לפמזרוי חשוב

 כיצא לחוץ לגמרי :
 >א • הוציא העובר את ירו והחזירה היי הוא כילוד ואמו
 טמאה לירה מדרבנן ואםמכיהיאקרא רכתיב רהי
 בלדת׳ ויתן יד אלמא לידת יד קיוייה לידה •ולאו דווקא יד
 *לא הה רגל או שאי• אבר היא טמא׳מדרכנן וכ ת כנ״מ לדידן
 דהיא טמא׳לירה מדרבנן הואיל והיא טמאיגדה אפי׳מן התור
 דהא קיימא לן שאין ^זיחח הקבר כלא דם אפי׳לאברי' איכא
 נפקוחא כגון היכא שהוציא ידן או אבר א׳ והחרדה ילא׳ילדח
 עד אחר שבועיים דאי משום נרה דןה שבע׳והשהא מטמאי!
 לה שמעיים משוס לידה ומשום ©פק נקכח ואם שלמו לה ז'
 נקיים תוך היד יום צמיכ להמתין לטבילה עד ליל ט ו ליציאת

 האבר :
 «ב היהה מקשה לילד ושמעו קולו של^ר חשוב כילוד
 שכיון שנשמע קולו/ אי איפשר שלא הוציא ראשו
 הרן לפרוזדור דבעורנו בפנים בתוך מעי אמו אי

 איפשר להשמע קולו:
 היולריתתאומיס ושהה ולד אחד אחר חבירו כגון
 שיצא האחד קודם שקיעה החמה והא.אחרשקלעת
 חחמה משיצא הראשון טמא לירהאבל איז טמין ימי טומ*ת
והשגי כי  אלא משיצא הזןחרון ואם הראשון ניכר *יאז
 ניכר שהוא נקכה או שאיכה ניכר השני הזה אם הוא זכי או

^ נק$ה ש  ז מונה ימי טומאה לנקבה מספק משיצא השני ד
J נקבה היה 
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 טחיר^ מכולם מלידה ומנדה ומזכה / טהורה מלידה י
 דכתיכ אשר, כי וןזדיע יילרה וגומי הרי לא טמאה התורה אל*.
 עד שתלד ממקום שמזרעת זמנריזמזיכ׳ דכתיכ ואיש כי ישכמ
 את אשה דוה וגלה את ערוהה ואת מקורה העיה וגומימלסך
 שאין אשה טמאה משום דוה עד שיצא מדור. דרך ערותיומלת
 דוה כולל גדה וזבה שאין פירושו אלא לשון רבי* הזב מעופת
 וכת אס כן הקישא דהזריע וילדה למה לי רלירהגם כן ככלל
 1וה תא דהא כתיב גכה״׳כימי נדת דוהה תטמא לאגצרכה

 אלא ללידתיבישתינל י י 0

 קעךן דבר«ם.ר.אסזר>ס בזמן נדתה יב1.
 •'זסע«פי0!

 א כל זמן שלא טבליר, אשר. מנרההאף על פי שככר ספרה
 אפילו שכעה־נקיים עודנה בטומאתה כמו נדה גמורה
 כ«ושיתבארטעמאלקמן בער, סימןקצז לפיכךחייכ כל
 אדם לפיוש ק^שתו כל ימי טומאת׳ער שתספור ותטבול ואפי'
 י מהתה זמן ארוך ולא טבלה היא נשארה כנרהה עד שתטבול־
 ולא מתשמיש לכד אסורה דפשיטא שזהו דבר שאסרה ההורי׳
 בפירוש אלא בשום דבר לא יתקיב אליה אפילו בדברים אג*
 מרגילים לעבירה כגון דברי שתוק וקלות ראש לא ידכד כהן

 עמה וזה מדרבנן :
 ״ ב אבל לינע כה אסור מן התורה דכהיביאלאשהבנדת
. r ג  טזמאהה לא תקרג1שד,וא מיותי־ ובא ללמד שלא י
 בה ׳ ויש אומריירנניעה נמי דרבנן וקרא אסמכתא הוא לעיכך
 צריך ארם ליזהר שלא יחבקנה ולאינשקנה ואפילו כדברים,
 וברי קלות ראש המביאים ליד הרגל עכייה וקירוב.

 הרעת

 אותו בולד זה דהכי קיס להו״ לחזיל שדרך השליא לשהות
 מלצאת אחי הילד אפילו ער כיג ימים בריא כשילדה ולד של
 קי־ס׳ תחילה דאז אמרינן הולד מתוך שהיה # נדנד וגתרוצץ
 בבטנה וקרע את ד,שליא*שר.ית מונח בתוכה ויצא החילה
 ור,שליא נשתהא בתוכה יאפי' ער כ ג יום יכולה לשהות אכל
 אם הפילה נפל תחילה ז4ז תולין בזי1-,שליא שהפילה אתר כך
 דאמרינן אם היה הנפל m- א תחילה מונחת כזו השליא למה
 לא יצא השליא עצמו מי קייע אותה הנפל אין כו כח לקורעה
 לבך חוששין שמא ורד אהר היה בשליא זו ונימוח ושמי־נקכה

 היחד. ונותנין לה מספק ימ *טימאה של נקבה מעת יציאת
 השליא ן

 ה ״ואם יצאה השליא תחילה אין תולין אותה כולד שתלד
 אחי כך שאם לומר יהיה זבד ניתן לה ימי טומאה דזכר
 לאאםרינןהכי אפילו היח^לד שילדה אחר כך חי וכריא
שליא זו וקרעה שאם כן  שאין שייך לומר שהוא היח מונח ̂ו
 הו מצא תחיל׳ כיון שנעקר וקרע השליא אלא חוששת לשליא
 שמא היה בו נקבה ונוחנין לה ימי טימאה של נקבת מעת

 יציאת השליא אף על פי שהולד שאהד כך
 היא זכו/:

 > יצהר, מקצת שליא ביום א׳ ולא ננמייה יציאת׳ עד יום
 שגי חוששת ללידה סיום ראשון דחיישינן שמא רוב ״•

 מיה\הולר היה באותי מקצת שיצא כיום ראשון והרי הוא
 כילוד וטמאה משום לירה אפילוהיתה לירד, יכישח׳ דקייסא
ptp י ר\ד יום של  לן אין שליא כלא מקצת ולד אכל •כנ
 נקבה איני מונה אלא מיים שני דאיכאלמיחש נמיאיפכא
 דשמא ביום ראשון לא יצא מן הויר אלא המיעוט והרוב
 ביום שני יצא והית'עיקר הלירה ביום שני לפיכך מונח

 , ליום שגי ;
 ן המפלת דמות בגןםה היה ועיף באופן שהיתר, טמאה
 לירה כגון שהיה חצי צורו1פניו חמה לארם ושליא
 קשויה בח איין חרששין לולד אחד דכיזן שהיא קשורה כה
 מדאי בתוכה היתהםינחת ולס ר דבדמות בהמה*!ה ועוף אם

 חצי צורת פניו דומה לארם כשהיא זכר אינה יושבת אלא.
 לזכר הכי כמי אינה יושבת אלא לזכר יאם#נה קשורה כו

י שיצאה היא ותדמית בכת פ ׳ ל י ע א ר ן ח ד א ל ן ן ל י ש ע ן  ך

 "אחר! דהואיל ואינה סונח בתוכה אסרינן כיון שאין דרך נשים
 ללדת דמות בהמה חיה ועוף אלא צוי־ת אדס ממש חיישינן ׳
 שסאבשליאזו ולד אחר של צורה אדם היה . ואף עלפי•
 שהנרמה הזה זכר צריבה למנות יסי טימאה של נקכך, מספר
 בשכיר השליא אפגלו למאן דאמר דלדמות בהמה חיה ועוף
ת אלא לזכר כ ע ו י י ד נ י ם א ר א 1 ה י מ י י י י נ פ ת ר ו  זכר בחצי צ
 אבל בכי כתבתי בסעיף ג׳ דאניניהגין דלעילם ניהנין
 לה יםי טומאה של נקבה אפילו כדמות בהמה חיה ועוף

 לבדה: . ^
 ח היילרת טומטום ואנדרוגינים בכל חד מינייהו מםפיךן
 ליה אי זכר אי נקבה וגותגין לה ימי טומאה של גקבת

t : לחומרא 
 0 הרגישה שהפילח ואינה יודעת מה כגון שעכיה בנהר
 והפילה בסים אפילו לא היתד, בהזקת מעיכרח הרי זה

 טמאה לירה וחוששת שסא נקבה היתד, ״.
 > מדרבנן האשד, טמאה לידה מיד שיצא אבי אחד יאע״ג
 דבלאוהכי היאטמאחנדה מן ההורה דהא קיימא לן
 דאי איפשר לפתיחת קכר כלא דם אפיי לאבר אחד ס ס נס
 היא טעאילידת וכי תימא א*כ מניס שהיא טםאילידה מדרבנן
 הנפקותא תתבאר כסעיף הסמוך בעת ומאימתי סונין לה
 יסי טימאת לידה סן התויה אם יצא הולד כדרכו דתיינו דרך
 ראשי ©יד שתצא פדחתו כין רוא הי בין םת תשיב כילוד ואמו
 טמא׳ לידה סן התורה ואפילו גחחך אחר כך ויצא חתימת



 & לבוש עבירת זהב הלבות בדת ־# צג
 י כל מלאכות שהא שה עושה לבעלה הכרה עושה לכעלה
 חוץ ממזיגת הכוס שאסיו' למזגו בפניו אבל שלא בפגע
 מותרה לגיזגתלו וכץ אסורה להניחו לפניו עלהשולחן אפילו
 הוא מזוג בכי על ירי אדם אחר או על ירה ושלא בפניו שכל
 זה דרך חכה הוא ויבאו לידי הרגל דבר ארא אס כן העשה
ך יהיו שניהם זוכרים כגון שמניהנו  שום היכר .שעל ידי כ

 לפניו על השולחן כיד שמאל או הניחנו על הכר או הנסת
 ואפילו בימינה:

 «אי ואסור* להציע לו מטחו בפניו ודווקא פריסת סדינין
 • והמכס׳ שהוא דרך חבה אכל הצעת הכרים והכסתות
ש בו טורח איני דרך חבה^זרי ושלא כפניו הכל סותר אפיי  שי
 הוא יודע שהיא מצעת אותו שב? שלא בפני* אינו דרך חבר,

 ואינו מביא לידי הרגל דבר :
 *ב ואסורה ליצוק •לי מים ליתוץ לו פניו ידיו ורגליו ואפי׳
 «י אינו נוגעת בו ואפילו חם מיס צוננים אפ ה אסור :

 ע £ וכשם שהיא אסורה למזוג לו כך הוא אסור למזוג לת י
 ולא עו^ אלא אפילו לשלוח לה בוס של יין אסור משו'
 Vfי כך ניחן לבו עלי׳ ליש כוס של ברט/וליש כוס של אחר
 אם הוא מיוחד לה אבל אם כולם שותים מכוס זה שתיא איהי

 אבתרייהווליהלןבה :
 יד וכי* אילי ההרחקות צריך להרםיק כין כימי נידות׳ ממש
 בין בימי ליבונה שהן כל ימי מירת׳ יאין חילוק בכל
 אילו כין רואה ממש למוצאה כתם ויש מקילין בימי ליבונה

 • בעניין איסיר אכילה בקעיה וראוי להחמיר ;
 טו אם הוא חולה ואשתו נדת סותרת לשמש לו אפיי למזוג
 לו אח. הכוס ולחושיטו לנו רק שתזהר בעתי בכל מה
 שתוכל להזהר מהרחצת פניו ירא ורגליו והצעתהסטה בפניו
 ואם אי אפשר לה לחזה^כך מותרת גם באלו השהי סלאכו'
ן לחוש כלכךשיבאולירי י  שכיון שהובלה ותשש כחו ^

 ומלדבר התירו לה:
̂ה והיא נדה לפי מה שכתבתי סעיף ב  טן י אבל אם היא חול
 רנגיעה דאורייתא הכא אפי׳אין לו מי שישמשנה אסור
 בעלה ליגע כה נדי לשמש לה •כגון להקימ״ה ולהשכיבה
 לסומכה שמא יפייסנה ויבא עליה .־ ר א מן ל נגיעה ורבנן
 וקרא אסמכת בעלמא לפיכ׳ אמרו שאם אין לה מי שישסשנה

 זולתו מותר בכל וכן נוהגיןאס צריכה הרכה לכך:
 V ואם כעלה רופא אסור למשש לה הדפק ולפי היא
 דבסמוךשמהירין לו שישמש לה אס אין לה סי שישסשנה
 וכן אנו נוהגין אס צריכה הרבה לכך הינ אם אין רופא
 אחר מותר לו למשש לה הדפק כשרואין שיש סכנה בחוליה
ש סכנה בחוליה אפי׳לסאן דאמי נגיעה  וכי תיס׳ אס מאין שי
 ד5ורייתא יהא מותר #סשום פיקוח ^ש לאו קושיא היא רהא
 ^יסור נדה היא כאיסוראחת םן^עייגת בגילוי עריות הא
 אסריגן יהרג ואל יעבר אכל נוהגין להקל במקום שיש סכנה י

 כלבוש התכלית בסיסן פח כתבתי אם מיתר לאשר. נדה
 ליכנס לבית הכנסת ולהתפלג1;

 קצו דין לבישת הליבון ובחקתה ובו ׳/
 סעיפים :

 א אף על גב דקיי^ לן בשאר טילי יאפלו כסוף יום
 « , אמרינן מקצת היום ככולו לגבי זכה ילפינן מקרא
 • דלא אמרינן כסוף היום מקצתהיוםככילו כגון
 שפסקה מלראות באמצע היום לא אסרינן שתספ־ד אוהו
 מקצה של סוף היום עד הלילה מום אהד סן השבעה ימים
 נקיים ואחר כך תשלים עליו עוד ששה ימית לתשלום ס־־ירת

1 י הז׳ ״  ט1 ^ 3 6

 הרעת לאיקרכאליה אבל מוהר להתייחד עמה דביון שכא
 על אשד• זו אפיי פעם אחת ויודע שעתירה לחזור להתירה לא
 הקיף ליה יצריה לבא עליה כימי טומאתה ונגיעה בה אפילו
 כאצבע קטנה אסורה ולא יושיט מי-דו לידה שים דבר ולא
 יקכלנה מידה שמא יגע כבשיה ואפי' על ידי זריקה מידו

̂יפכא אסור :  לירה או 
ן שינוי ן  ג ולא יאכל עמה על שלחן אחד אלא אס כן יש שו
 שיזכ*רנ1 שיהא פרוש ממנה כגון שיהא שום דבי 0
 בפסיק כין קערה שלו לקערה £לה לחם או קנקן אישפירסו
 לה או לו מפה בפני עצסה שיאכל עליה וכל כי בהאי גוונא
 וי״א הא רצריכין הפסק כין קערה שלו לקערה שלה היינו
 קערה מעי>1 דווקא שגם בהיות׳ טהורה אוכלת היא בקערה בפני עצמה

 שאז אין כאן היכר כימי טומאתה אלא על ירי הפ&ןה אכל ל ירי הפסקה
 אם בשה־א טהורה אוכלין כקערה אחת םגי עכשיו אם אוכלתי
 כקעיה כפני עצמה שיש היכר גדול בזה ואינה צריכה חיבר

 אחר ובןנוהגין : •
^  ד ולא ישהה הוא משיורי מס ששתת׳היא מסנה בדי ש
 , יבא ליהן. לבו עליה ויבא לירי הרגל דבר ואם מפסיק
 ביניהם ארם אחר לשתיה ממנה או שהורק Vw המשקה
 מבוס זו^גל בום אחר אפילו הוחזר אחר כך לכו© ראשון לית
 לן בה כיון שנשתנה בחרקה אחדי שתיית׳ ויש אומרים שאפי׳
 לאכול משיר• מאכל שלה אס4 כסו שאסרו לשתות משיורי
 כוס שלת דמי ש י ואם שההיהיא והיא אינה יורע ובא הוא
 ורוצה לשתות מכוס שלה אינה צריכ׳ להגיד לו ולמינעו ש4ג
 ישתה שכיון שאינה יורע אינו נותן לבו עלגה ואם שכה היא
 מן הכוס והלכת לה אעיפי שהוא יורע ששת ממנה י׳יא שמותר
 לו לשתות המוהל דםאחר שפכר הלכה לה אין כאן הכה וכל
 זה דוקא שלא ישתה הוא אחריה כדי שלא יבא ל«חן לבו עליה
 דכא לידי הרגל רכר. כמו שאמרנו אבל לשתות היא אחריו

j לית לן כה דאןהי לא מרגלא ליה 
 ח ולא יקב במטה חמיוחדת לה אפילו שלא בפניה משום
 , דהרהור איכא אפי׳ שלא מיניה ומצד ההררןך יכא לירי

 הרגל עבירה: *
 % ואין צריך לומר שלא יישן עסה במטה אפילו כל אה3
 בבגדו ואין נוגעין זה כזה ואפיייש לכל אחד מצע כפני
 עצמוואפייאם ׳::וכבים בבימטואוהמטות נוגעות זו בזו אסור
 ואםוריןעוד אפילו לישכ יחד על ספסל ארוך שמתנדנדת
 'ואינה מחוברת לכותל שמתוך שמתנדנדת יבאו לירי הרגל
 דבר ויש מתירין כשאדם אהד יושב ומפסיק בינימנ! ׳ fכזלא
 ילך עסה בעגלת אחת ובספינה אחת שמביא:9 בן לידי חבה
L במה דברים אמורים כשהולך עסה דרך טיול כגון לגנוה 
 ופרדסים וכיוצא בזה אבל הולך עמה מעיר לעי׳לציכיו מותר
 אף על פי שהו׳ ואשתו לבדו על העגלה או על הספינה שאין
 זה דרך כשהולכין לצרכיהם שהרי אפי׳כני ארם נכליים דרכן
 להתקבץ ולשכיר עגלת לילך בה מעיר לעיר לצרכם #ז״ד,

ש ואשתו אפילו גדה ובלבז שישבו כדרך שלא יגעו י  א

 זה בזה J י י •
̂ אפילו בעקיבה ולא ככל המקומות שרגילין  •מ ולא יסתכ
 להיות מכוסין כה מפני שאילו המקומות מכיאיןאותו
 לידי הרהור ביותר ^טסא יבא לידי הרגל דבר אכל מותר לו
 להסתכל במקומות הגלויים שבה אעיפי שנהגה בראייתה אף
 לפ דבשאר אשה שהיא עליו ערוד, אפי׳זח אסור שאגי אשתו
 דיצריילא תקיף עליה כ כ הואיל ויודע שתהא מותרת לו לאחר

• J זמן ולייבא לירי עבירה 
 ח וראי' לכל אשד. שתתייחד לה בגדים מיוחדים לימי

 נידות שיהיו שניהם זוכרים תמיר שהיא נרה :
 ט ובקושי התירו להתקשט בימי נידות אלא כדי שלא

 תהגנהעלבעלה:



 לבוש קסדת זהב הלבות ברח
v?a טהורה כשהדיה ולא הרגישה עוד אוקסינןלה אחזקחה 
 לעולם ילמד אדם להוך ביהו להחמי׳לכההלה ושההא בודקת
 כיום הפסקגזהרהה במוך דחוק לאוחגמקום ושיהא שם כל
 בין השמשות ואה כתוציאנו והבדוק המוך וא6 הסצא טהוית
 זו היא בריקה המוציאה מכל הספקית שהרעכבירורשפסקו
 דמיה מכל יכל שאפייכין השמשות עצמה לא ראתה ׳ יש
 אומרעז שאם התפללו הקהל ערכיה א ף עיפ שעור היום גדול
 . אינו^יכולה שוב לבדוק או ללבוש לכנים ולההחיל לכנות
 מיום המחרת דכיון שהתהילוהקהללההפלל ערבית ככר עשו
 אותה שעה לילה וחשבינןליה כאילו הוא יום המחרת והוה
 ליה יום הסחר׳יוס שפוסקת בו ואינו עולה לה ממניז השבעה
 דש אומרים ׳ שסותר ואפילו היה כערב שבת והקהל קכלו
 עליהג^טכת אפילו הכי מוהרה שאף עיפ שהקהל קבלו שכת
א עינינו רואות דעדייןיוסהוא והוא יום ששי«1זאהחחיל ה  ״

 לספור מיום השבת ולכתחילה נוהגין ליזהר לןזומרא וכדעכד
 אין להוש גוה גוה מקצ׳נשים שאם פסקה קורם ברכו מלראות
 •חיכחזרה לראות כחם או דם תוך ימי ספירתה שככר אסרנו
 !שדבר זה סותר ספירתה אם בא הקלקול אחהברכו רק שהוא
-עודצויום ופסקה פוסקת בו ביום בטהרה שבודקת עצמה
 אפילו לכתחילה לאהד ברכו וסחחלת לספור םסו*ת 411
י לא 0 י ב כ  שאומרת לא נרע זה סריעכד דאםריכן אין לחיש ה
̂זאין לסוווה ביד לנוהגות כי כן  שנא וכתב מורי סהרסא י ז״ל
 >בר הורה להם לן זקן אחד י ואין להלוק עליו דסנהג ותיקון

 « הוא עכ ל:
 no # 3 שאסרג4 שאם כדקה עצמה שחרית ומצאה טהורת
 * ולא חודה ובדקה סמוך לכין השסשוה והתחילה ילספוד
 שבעה נקיים דסגיבכך היי5ז דווקא כשמשכה ראיית כבד
 שניישם א»שלשהימים .אזמוקסינןלה אחזקת שהרו*
' י  בבריקת.שחרית של יום שפסקה כו שחזקההוא כיון ע

 ראתה כל כך וודאי j סתם מעיינ»שאין דרך רוב נשים לרא
ת  יוהר מזה אבל אס לא ראתה אלא יום אחד כלבד ופסרר"י

 ביום ובדקו־. עצמה מיד שחרית אחר הראייה או כעוד *
 נחל ומצאה טהורה ואח ב כין השמשות לא בדקה לאמהני

 *ינו מחחלת לספור מיום המחרה דכיון שיום זה הוא
ת ו י  ראשין לפתיחת מעיינה אין דרכו להסחם מיד רק דרכי אז
 נוכע ופתוח כל היום ודמיה והזדים כל אותו היום לפיכ׳צליכת
 לבדוק. עצמה סמוך לסין השמשות ובמוך דחוק ושיהא ש©
 כל כין השמשות מן הטעם שכתבתי למעלת כסעיף א׳ מיהו
 בדיעבד אס בדקה עצמה סמוך לבין השמשות ומצאה טהודת
 אף על פי שלא היתח המוך אצלה כלביןהשמשות פגי
 בדיעבד ויכולוללהתחיל ספירה שכעת נקיים מיום ה מהרת •
 ג וביום שפסקה מלראות דאסרינן שצריכה לבדוק עצסמ
 וכמו שאמרנו הלטט גם כן חלוק הבדוק לה שאיןכו
 !תםיכלל כד#י שאם'תמצא אחר כך כיכהם בידוע

 שכתם זה כאלה אהר בדיקתה ותסהרםפירהה כמו
 שיתבאר עוד וכן בלילה שאהד הבדיקה השים םדינינז
 נקיים ובדוקים •כל בתמים וביום המחרת תתחיל לספור

 שבעה נקיים * ומנהג כשר חואבשהי$ פוסקת כטהוץ^
 שתרחוץ ותלכ׳לבנים אמנם אם לא רחצה רק פנים של מטת
 די בכך ״ וכן נוהגין ואין לןזנות רק בשעת הדחק כנין אשח
 ההולכת כדרך ואין לה בגדים אחרים תוכל לספור שבעת
 גקיים בלארהיצהכלל רק בבדיקה ושהחליק יהיה נקי

 ובדוק מכל דם 5
 ד וככל יום משבעה ימי הספירה צריכה להיות בודקת
 לכתחילה פעמים ככל יום אחת שחרית ואחת סמוך
̂ השמשות מיהו אפילו אם לא כדקה ככל השבעה אל$  לבי
 פעם אחת ליש כןקה כיום ראשון מן השבעה או כיו׳השכי^.
 או כאחד מן האמצעיים מאחר שבדקה בתוך הזי שספרהט

 . לגקיים

 הזי נקיימ ותטבול בליל שביעית לא אמרינן הכי אלא אינה
 סופית ז' נקיים רק ממהרת יום שפסקה בו וילפינן לה מקרא
̂ וספרה  ךכי רכתיב וספרה לה שבעת ימים ואחר תטהר ו&א
 לה ספירה אחת משמע כלומר ספירת אחת של שבעה ימים
 נקיים צריבה אהר כל הזיבות ולא תהא שום טומאת זיבה
 מפסקת בין אלו השבעחימים לטבילתה רק יהיגכולם רצו©,'
 נקיים מזיבה אכל אס היתד, זיכה מפסקי כתוך אילו השבעת
 ימים סותרת ספירת׳ וצריכה לספור שבעה נקיים אחרים וגבי
 זב אמרינן כגמרא כשם שזיבה סוחרת ספירת׳ שבעה דזכ
 וזבה דין אחד להם כך שככת זרע סותר השבעה ימים שא^
̂ימים סותר גם כן ספירת הזי  ראה הזב קרי תוך אילו השבעד
 נקיים וילפינן״לה גם כן 5ן'קרא סרהוקש הכתוב שככת זרע
 לזיבה דכתיב זאת חורה הזב ואשר הצאמסנו שככת זרע
 וגומר מה זיבה סוהרת כראםרן אף שככת זרע סותר ומסיק
a «בגמרא שאין סתירת השכבת זרע דומה לסתירה הז.יבר 
 ״ רסתירה הזיבה סותרת כל השבעה שאם הזר ודאה pn^ תוך
 השבעה1קיים כל הימים הראשונים שהיו נקיים יפלו וצריך
 לספור שבעה ימים נקיים אחרים רספירה אחת למלם בעינן
 כדאמרן וסתירה השכבת זרע א^ו סותר רק יום אח׳שאם ראה
 קרי ב־ום השביעי אין צריך לספור עוד אלא יום אחד כנגד
 אותו היום וילפינן לה קןןיא מרכתיכ לטמאה כה ^ין לך כה
 א־יא סר. שאמור כה היומי מה שאמור בה בטומאת שככת
 זיע כן נאמר בסתירתו פירש מה טומאתו אינה מטמא אלא
̂יכ כפירש כקרא שאינזיטמא אלא עד העא:  יום אחד דהביכי
 יכן הוא דין סתירתו שאינו סותר אלא יום אחר והשתא לנדון
 דידן ילפינן אי אמרת בשלמא דיום שפוסקת בו אינו מן הםנין
 רק מתחילת סמחרת יום שפסקה בו היינו שאסרה תורה
 דשכבת זרע יסתור יום אחר ותםפו^מהיתו׳ יום אחר כנגד
י וי^להלה יום ל מ  זה היום אלא אי אמרת ם>^תהי.ום ב
 שפוסקת בו לסניין השבעה שככת A דסותר יום אחד היכי
 משבחת לה והא מקצתהיום ככולו *at ראה קרי באמצע היום
 חיי יש עוד מקצת היום עד הלילה ואותו מקצת היום ישלים

י דילסאקראאיירי. מ ו ל ל ל כ א ר ב 6 ן ו א ח  מנייןהז׳נקיים ח
 כגון שיאה קי; סמוך לשקיעת החמה דליכא אפילו מקצת
 היו© אחר ראיית הקרי דל א איבפול כל הכתובים ליגע אחד
 ואסרינן וודאי םיירי הכתוב ככל היום אימתי שיראה קרי בו
 ביום יסתור הספירה יום אחד ושמע מיניה רלא אסרי' גבי זב
 וזבה סוף מקצת היום ככולו ולפיכך אמי גס כן יאפילו ראה
 זיבה ביום השביעי עצמו סוהר וצריך שבעה נקיים אחיים
 רצופים. וכבר ידעת רנידות ריח כולן רואות כזוב וספק זבות
 הן ודין זכות יש להן כסו שאמרנו כמהפעסים לפיכך קיל
 . שהשבעה ימים שהן סוגיות אינן מתח&לין אלא ממחרת יו£ן

 שפסקה בו וכה משפטה אם תראה שני יסיסאו שלשה ימים,
 ופסקה מלראות בודגןת עצמה בזם שפסקה נדי שתפעוק
 בטהרה שאף על גב שהרגישה שפסקו דמי׳ מים צריבה
 לבדוק כדי שתדע מראי שנסתם מעיינה והיא טהורה ובדיקה
 זי לכהחילה צריכה שתהיה סמוך לבין השמשות וכן נוהגין

 לחומר׳ ראם תבדוק קודם $יכן שמא עדיין תראה ער התחייו^
 כין השמשות שהוא ספק לילה של יום המחרת ואם ו/החול
שפםקר. ט כתוך הז׳ ואנו  לספור ביוסך,מחרת היי תספיי יו̂נ
אם  כבר אמרנו דיום שפסקה בו אינה סבלי השבעה וכל שכ̂ן
 הבדוק לאחר התהלת בין השמשות שיש להוש שמא ראתה
 בהתחלת בין השמישות והוד, ליא יום זה יום. שפסקה כו
 לפיכך לא תבדוק עד סמוך לבין השמשות שתדע בוו*אי

̂ור סיר בהכנסת ביץהשבשו%  שפסקה בטהרה ותתחיל לס
 שהוא ספק ליל יום המחיה וזהו לכהחילה לחומרא אבל
 בדיעבד אפילו לא כדקה עאמד. רק בשהייה ומצאה עצמה
 טהורה והתתלת לספור ביום תמתרת סגי בכך דכיין שמצאה



 gt> לנועז עטרת זה3 חלמה נדת ־״4 צד
 בשאר כתמים שתולין אותו להקל כמי שנתבאר לעיל סי' קץ
 הכא כתוך השלשה יסיבךהיאשוניס אין חולין מפגי שעדיין
 היא מוחזקת רואת מחמת פתיחת סעיינה ושמא עדיין לא
 נסתם לגמרי אבל לאחר השלשה ימים דינו כשאר בתם-
 לתלותו להקל וכן עהגין ודוקא כשנמצא בהם שהוא יותר
 מבגדים וע^טאיךכולין לבלותו כמאכולת אלא בדבי אחר
 כגון כחכוו*־. או מכה מ׳ כמו שנתבאר לעילהכא לא תלינן
 דכתם גדול כזה לא שכיח ויכולה אשר. ליזהר בי לפיכך לא
 תלינן אותו כרסן אחר תוך השלשה י^יס הראשונים אלא
 ממנה הוא וטמאה אכל פחות מבגדים ועוד שיבולי ן לתלותו
ם בכינה שהיא שכיח במטות ובחלוקים תולין אפיי בשלשה * 

 ימים ראשוני׳ והוא הרין אם ידוע שיש לה מכת כגופה ויודעת *
 שמוציאה דם תולה בה אפילו בתוך שלשה ימים הראשונים
 ואפילו ביתר מכגריס ו עוד דהשתא לגבה דידה הוי נמי שכיח
 אלא במכה שאין ידוע שמוציאה דם או כשאי דברים שתליגן
 בהם כתם םצד אחר כמו שנתבאר לעיל סימן קיץ הבא תוך
 שלשה יסים ראשונים אין מקילין להרות בהן משוס דלא

 . שכין/וגבי רירה עדיין דםיס שכיחי :

 . >א אמרו חכמי האמת ש^ןם טוסאת השכבת זרע כטעם
 טומאת הסת וסור*1ניהם הוא שכםקום שהייתה שם
 נשמה טהורה כגון גוף המת או דבר המוכן להיות נוצר סמנו
 צורה שתחול עליו נשמה טרציה והוא השכבת זרע המוכן
 להיות ולד נוצר ממנו שם חפצים וחושקים כהות הטומאה
 להתדבק ביותר וזהו סוד הטומאות האילו בפי המקובלים
 וקים לתו לחכמים ז״ל שבתוך של*ד, ימים הראשונים אהר
 הביאה עדיין הזרע הוא מוכן וראוי להיות ולד ניצר ממנו
 ולאחר ןןלשה ימי׳אחר הביאה הוא נסיה במעי האשת ואינו
 ראוי עור להיו' ולד נוצר ממנו וכל אשז? שאילה קוLטת הזרע
 שתתעבר ממנו תוך שלשה ימים אהר הביאה שוב אינה
 מתעברת מזה הזרע ובל זרע שאין האשק מתעביי/םמנו אינו
 צשאר בתוכה אלאיפולטתו לפעמים פילטתז תוך שלשה ימים
 לשימושה ולפעמים אחר שלשה ימ; לשיני •שה רפיכך אמרו
̂יטת שעבת זרע תוך שלשת ימים לשימושה הוה  הזיל הפ
 כאילו הי* עצמה ראתה קרי וטמאה יום אחר כאיש הרואה
 קרי ואם פולטת אותו לאחר שלשה ימים לשימושה אינה
̂א נ£ירש' בעלמא  טמאה שככר נסרת הזרע םמיעיר, ואינו אי
1עיף א׳רזב היואר, קיי תוך  וככר ידעת סמה שפתכתי כסי׳ ז̂ו
 השבעה ימים של ספירת נקיים סותר ג*3 סרהיקש שכבת
 זרע לזיבה וגם ידעתה ממה שכתבנו פעמים דנשיירידן כולן
 רואת כזוב הן ודינה כזב לפיכך אמרו אשה הפולטת שכבת
 זיע כיסי ספירתה אם הוא תוך ששה עונות לשימושה דהיינו
 תוך שלשה יסים רעונה אחת היא שנים עשר שעות סותרת

 ספירתה הירכך אשה המשסשת סטתה ואחר כך ראתה דם .
 ופסקה אינה מתחלה לספור ז׳ נקיים עד שיעברו עליה ששה
 עונות שלימות רחיישינז תפלוט שכבת זרע אחר
 שהתחילה לספור והיא דא תרגיש לפיכך אינה מתחלת לספור
 . עד יום ה' לשימושה כגון אם שמשה כליל מיצאי שכת אינה
 מתחלה לספור ער«מ<ה' וטעמה רהא אמרינן שאין השכבת
 זרע מסריח עד שיעברו עליו ששה עונות שלימות מעת לעת
 ואם שמשה בליל מוצאי שכת אין הששה עונות שלימו' כלין
 אלא ער ליל רביעי ואם היא שמשה בליל מוצאי שכת שעד,
̂יל  אחת תוך הלילה ופלטת בליל ריקודם עת שימושה כי
 מוצאי שבת עדיין היא עומדת תוך עונד, ששיה לשימוי״ת
א י  וסותרת אם היתר, מהתלת לספור קודם לק לפיכך ד

 חושבת כל יום ד׳ליום שפסקה בו בודקת עצמה ביום -׳
 ערב ופוסק׳ בטהרה ולמחרתו כיוס ה׳ סתחלת לספיר רהיד,
 יוס ה יום ראשון לספירתה כי הוא עורה לרי לםנייז" ז׳ נקיים

 ויש

 לנקיים ולא הרגישה דם וספרה לה לזבעת ןסים קרינן בה
 יאוקסינן לר, אחזקת נקיות ועלולה כל השבעה לספירת גקיי׳
 וטובלת בליל ה' דהא מכל מקום קייסא וספרה לת זגומרתוך
 תשכעה אכל אם לא ברקה ככל השבעה רק ברקה ביום
 שפסקה ולמחרתו מתחלתו לספור ולא בדקה בכל שבעה ימי
 הספירה ואחייב ביום השמיני לספירה חזרה ובדקה ומצאה
 טהורה אין לה אלא יום שמיני בלבד ונ^זלסת עליו שזו
 לא קיימה מצות ספירה שאין ספירה אלא עיי בדיקה כתוך
 יסי לספירה ויש אומרים שצריכה שתבדוק ביום ראשון
 מהשבעה וביום השביעי ואין להקל והבדיקה תהיה. לאור
 היגם ולא לאור הנד שאין btp ניכר כל כך לאור הנר מיהו

t בדיעבד אפיי אור הנר סגא 
 ה וא^רקה עצס^יום שפסקה מלראות ומצאה טמאה
 או אפילו לא כדקה כלל כיום שפסקת מלראות ובדקה
 עצמה לאחר שלשה או ארבע ימ« ומצאה טהורה הרי זו
 כחזשזטמאה £דע60ויושבדקה ופסקה כבדיקה בטהרה
 ואינה סופרת ז'אלא ממחרת בדיקה זו דלעולס אינה םו״פרת

 עד שתבדוק אם פסקה ואז סונה למחרתו :
c ן כל בדיקת אילו בין בדיקת הפסק טהרה כין בדיקת 
 כל שבעה לא תפרוק לא בבגד שחור ולא כאדום שאין
 כתם ניכר כהן והה כשאר צכעונין אין הכתם ניכר כהן
 ואינה מרקת כהן אלא בלבן &כל מקום לא הבדוק ככגד
 פשתן חדש אפילו שהוא נקי ולכן מפני שהוא קשה ואינו
 י מקנח יפה אלא צריך להיות בגד פשתן לבן ישן שהוא נקי
 ורך או בצמר גפן או בצמר לבן נקי ורך\תכניסנו באותו מקום
 בעומק לחורין ולסרקין ער מקום שאבר התשמיש מגיע

 ותראה אם יש כו רם או שום מיאה אדמימות אם לא אם •
 יקשןן ב^ניה מאד להכניסו כל כך בעוסק ככל פעם לכל
 הפחות בדיקה של יום הפסק טהרה ובדיקת של יום. ראשון
 מהשבעה תהיינה נאותו עומק ער מקום שא5ר התשמיש

 טגיעואם לא עשתת כן כבדיקת יום ראשין תעשה $ן פעם •
 אה^בריקתשארהיםים סיהי כדיעכד אם לא עשתה* כן
 כלל רק שכרק עצמה יפה בחורין ובסדקין בעוסק היטב 1פי
 צחה אף על פ*שליזהגיעה לםקים שהשמש רש סגי לה אכיל
 בקינוח בעלמא לא םגי רק כסו שאמרנו בחורין וכסדקין

 היטב כו׳ :

 ן הסומא בודקת עצמה ומראה אותו לחבירתה :
 ח החרשת בין שומעת ואינה מדברת כין מרבית ואינה .

 שומעת הרי היא בפקחות .״ אבל אם אינה שומעת
 ואינה מדברת ובן ד,שוטה.או שנטרפה דעתה מחמת חולי
תות כדי שתהיינה  צי*ות פקחות לבדו f אותן ולקנ*ע להן ̂ו
 מותרות לבעליהן הוקכע להן וסת הרי הן כשאר כל הנשים
 ואם לא הוקבע להן׳וסת הוששות משלשים יום לטלשים יום
 שזו היא עונת ראייה לרוב תנשים ואתר כך בודקת על ירי

 # פקחוה ־•

 0 האשד, שסרגה לבדוק בין כיסי ספירת׳ בין כימים שלא
 . דאתה בהן הרי זו משובחת שתשים יראת אלקיג»לנגד
 נניח ותוששת שלא תבא לידי ביאת איסר אעפיי שיש לה וסת
 קבוע איפשר שיכא לה דם אפילו שלא בשעת וסתה 0ידזי אם
 •שכה ולא בדקה כין כאונס כין ברצון• הריזו בחזקת טהורה

 חוץסכשהוא לה אחי וסה הקבוע לה שהיא אסורה עד
 שתבדוק כסו שנת&גר לעיל סי׳ קפיר ז

 . * כבי ידעתה דילפינן מקיא שספייות כל השיער, נקיים
 • צריכים שיהיו רצופים ושלא הראה שום דם כהן שאם
 ראתה דם אפילי כסוף יום השביעי סתרה כל היםי׳היאשיניס
 וצריכה לפסיק כשהדת ולהזוי ולמנות שבעה ימים נקיים
 רצופים אחריס י זי״א דבשלשה ימים היאינזינים של ימי
 הספירה אפייאצאה כתם אין תולין אותו להקל כמו שהו׳וין



 • לבוש עםרת 1הב הלבות טבילה י &
 יהירה הוא ודרשו כואיעפיי שכלו השבעה ימים עדיין התידז
 כנדה כלומר תחמ כהווייה טומאתה ער שהעשה מעשה אחד
 והו׳הטליל׳הנאמרת בשאר הטמאיישג׳ בהן ורחצו במי׳ אזיל
 זה בנה אב לכל טמא שהוא בטומאתו ער שיטבול במי׳ ועוד
 קיו הוא ממגעה שנאמר והנינע כמשככה ירחץ כמים קל
 וחומר היא עצמה ועוד כתיכ בכלי מדין אך במי נדה יהוזטן*
 ופירושו בו במים שהנדח טובלת בהם יחחטא מכל הלין
 שמעינן שצריכה טכילה סן התור׳ וזה איז לומר שאם תטבול
 אפילו במוך הזי ימים של טומאהה שההא טהירן רכיון
 שהתורה קראהה טמאה כאותן הימים רכתיב נכי יולדת
 • וטמאה שבעת ימים כימי נדתןמחה וגונןר היאך תטהר
 בטבילה הויא כט1בל ושרץ כידו אלא אחר שבעייםי טיםאחוץ
 קאמר רחמני שחטבוליוליכא למיס#נילף קו מ^־. שטיבל^;
 אפייו כיום השביעי של ימי ספירתהכדאיתא לעיל סי׳קפ/
 דהתם ימי ספיז־ה מיקרי vh ימי׳טוםא׳ מיהו בין נדה בין זיבו-
 שלא טכלה כליל ח׳ או ביום ז׳ כל זמן שלא^עלא pK^־׳ הן
̂וםאהן והבא עליה כלא טבילה אפילו אחר כמה שני'היו3  בנ
 כרת אלא אם כן טבילה כראוי ובמקוה הראויה כמו שיתבאר

 לפנינו כעה:

 ב ותיזהר האשד, שתטבןל מיד בכלות ימי ספירהה א0
 כעלה כעיר כחי שלא חבטל את בעלה מפריה ויביה
 ואם לא הטבול מיד כשבעלה כעיר עבירה הו בירה שמבטלת
 אותו מפריה ורביה שכן מצינו ביהושע שנענש על ^ביטל
 ישראל מפריך, ורביד, לילה אחה ולפיכך מותרת לטבול אפילו
 בליל שבת אס אירע ליל טבילתה כשבת ולא יכלה לטבול
 קורס לכן ודווקא אם כעלה כעיר אכל בלאו הכי נוהגין איסור
 אףעלגבדמרינא מותר לטבול כשבת כשאין כעלה כעיר

ת ו מ ו ק 0 . # 

מ י ר • י 0 ה ה ^ ז י ג א , ר נ ז מ י א ז ש < מ י ב ב  לחוסרא א
 ע*הגו להחמיר גם במוצאי שכת לא ח&בול שמאחר שו|יה
 איפשר לה לטבול קודם לכן לא תיחיק חטבייד. מן החפיפא
 שהיתיצריב׳להיו׳ בערב שבת אם היתה טובלת במוצאי שכת
 וכן אלמנה שאסורה לטבול טבילה ראשונה בליל שבחפשו'
 שאסור לבא עליה ביאה ראשונה בשבת כסו שיתבאר כע״ת
 • בלבויהבוץ וארגמן אסורהגיכ לטבול בסוצאי שב׳רש מקילין
 וסתירין להן לטבול בסישדהואיל דסהשלא טכלהכליל
 שכה היה סשוס חשש איסור הוד, לה כלא איפשר לטבול
 ולא אסרו חכמים להרחק הגבילה מן חהפיפה אלא כשהיד,
 לה איפשר לטבול סמוך לחפיפה אבל אם לא#היה אי^טר
 לה להסמיך הטבילה לחפיפה כזו שצריכה לחפוף כערב
 שבת אסחרצהלטכול כמוצאי שבח לא אסרו רק שהזהד
 בשבת סן החציצות כמו שיתבאר טעם^ עיי לפנינו
׳ J י י י ר ' ע  • י ב
ר כתבנו למעלה בסימן קפג שנדה אינהיטובלת כיוס »  X ״
 י ז׳ אלא בליל חימדכתיבישבעה ימים חדדה בנדחה משמי
 שבעה ימים שלימים היא בנרהה עד הלילה והזבה יכולת
 לטבול כיום ז׳ של־כפירה אפילו כבקי מדכתיב ואחר תטהר
א ג  אלא שהחכמים גזרו שלא תטבול ביו' לבעלה כדי שלא ה
c לידי תשמיש כיום רשמא תחזור ותראה אחרי כן וחבתור 
ף  ספידהה ונמצא שנבעלה זבה למפרער, לפיכך נשים דידי א
 על גכ דבזבוה חשובות כדבתבינן פעמים וךאר לטבול כיוס
 שביעי אפילו הכי לא תטבול ביום ז' ערהלילה משוס גזירת.
^ ש  כדכתבינן ואפילו אם ממתנת לטכול עד יום ח׳ אי יום ת
ה * פ  לספירת׳ שאז לא תסתור אפילו אם הראה אחל השמיש א
 אסרו לה לטבול כיוס משו׳ סרך בףז פי׳שסבורה בתה שאממ,

 טבלה •

 ויש מחסירין עור וכתבו שיש להמתין עיר יום אחר דהיינו
 שלא תתחיל למנות עדייום ששה והוא יהיה יום ראשון
 לספירתה וטעמם הוא זה רחיישינן שמא תשמש ביום ראשון
 בין השמשות שהוא ספק ליל ב* והיא תיסכר שהוא יו׳ועריין
 יום א' הוא ודרי איפשר שהוא לילה ואט תתחיל למנות מיום
 ה' יהיה עדיין תוך ששה עונית»לשסושה על^? יאםו$ שעש
 להוסיף עוד יום אחד דמעתה אי איפשד לבא ל*די טעות וכן
 ניהגין במדינות אילו ואין לשנות. . וכי!בו עור שאף על פי
 שעיקר טעסא של חומרות אילו הוא משום• אשה ששמשה
 וראתה אח׳ כ בו כיום ובדכתיבנא אעפ*י כן אין לחלק בין
 שמיטה ללא שמשה וכולן רינן שיה בזמן ששה עונו' שכתמו
 דגזרינן לא שמשת אטו שמשת כרי שלא תטעה ותבא לידי
ה אפילו בחם  ביאת איסור כרת לפיכך כתבו שכל אשד, שר̂ו
 כחרדל בין שמשה בין לא שמשה צריכה להמתין חמשה ימים

 עם יום שראתה ולעת ערב של bv חמישי תבדוק והפסוק .
 בטהיה ולמחרהו ביום ששהחתהיל לםפורשכעה נקיים וכן
 נזהגין במדינות אלו ואין לשנות ׳ יש נשים שנהגו להחסיר
 עוד להמתין עד יום ז'לראייתה שהם ימי נדח שרינה סן
 החוייה צפיירואת כל ז׳לצטוכלת בליל ח' ואחר כך סופרת עוד
 שכעת נקיים לזיבתת ואין טענ*ברבר זה • רממח נפשך אם
ל ח׳ ואם זבה היא למה י  נדה היא בבר הגיע זמנה לטבול *
 לא;׳״טבול כליל ח' מיום שפסקה מלראות ואחי ששה עונות
1 זיייז ינשכר להקדים עצמו י י ^  שכתבנו והמחמיר יחמיר ו

 לדבר מצוד, : . •
 y אם טעתה כמניין יום אחד כגוךשטבלה בליל שביעית
 ושןשה בו בלילו«צריכה להמתין ששח עונו׳ שלימות
 אחר התשמיש מעת לעת ךהיינו איכע ימי׳ עם היום שטבלה
 בו סשום פליטי. שככת זרע יאןזר כך תסנת יום <#ר נקי
 כנגר היום שהקדימה טבילתה כמו שבבר ירןןתה שאין
 פליטת שז סותר אלא יום אחר ואח ב תטבול ואע׳ג דעכשיי
 לא היו ה<׳ ימים נקיגם רצופי׳ לא אמריכן רב׳עיגן רציפין אלא
 שלא תהא טומאת זיבה מפסיק ביניהם אבל טימאה קרי
 אינה מבטלת הזי רציפים אלא יום אחר יילפינן לה סרכתיכ
ף אחד אבל םתימ*טל אחר י ע  לטמאר, בה כדגתבתי לעיל ס
^ טבלה  ספירת השבעה כגון שטבלה בליל שסיני אלא ש
 כראוי ושמשה אין כאן סתירה ספירה כלל שככר ספירה
 שבעה נקיים אלא שי־יא טבלה כוא»וי לפיכך טיכלת בכל עת

 שתרצה אפילו 0§י«$חרהתשמיע4 :
 >; יש אוסרים הא שה ששמשה סטתה וראתה אדיה יפסרה
 ורוצה לספיר מיום מחרת ראייתה יכולה לקנח עצמה
 יפה יפה באותו מקים במוך או בבגד רך להפליט כל הזרע או

v הרחוץ כמים חמין והם יפליטו בל הזרע ותתחיל לספור מיד 
 למחרתו ויש אוסרים שאץ אנו בקיאין כזמן הזה כקינוח יפה
 • ולא בחמין לפיכך אץ לסמיך כלל לא על הקיניח ולא על
 החמין רק תמתין וכסו שאמרנו שהדי כב׳ נתבאר שאנו נוהגין
 להמתין אפילו לא שמשת כלל ב0של£ לחלק כין ספיר\ז
 לספירה כל שכן בכהאי גוונא וכל ה§רץ גדר ברברים אילו

 במקומות שנהגו להחסך;שכנו נחיש :]
• • * . 

 ^ הלבות סבילה
ן שלאתטכול האשה ביום ובו היםעיפ״פ צ  ק
 א אין הנדה והזכה והיולדת עולות מטוםאהן מיד אהד
 הימים הכתובים בתורה שהיא טמאה בהם בלא מעשה
 אחר דבתיב גכי נדה שבעת ימים ההיה מדתה והאי תהיה



 & לבה* קטרה זהב חלבוה::3ן5ילה • צח
 •הקליעה עד שהסהוי אוחו לגסרי ואס הם כרוכות כשאר
 מקומות בגוף לא«ןבול בחם ער שתדפם חוץ מאם ר,0
 כרוכים בצואר שא?ם חוצצין דפי שאין דיו להדקן שפ
 שאין אשר. חונקת את עצמה ובודאי מתפיס הס אכל קטלא
 שהיא רצועה חלקה ורחבה שכורכת סביב צוארה חוצצת מפגי
 שחונקת עצמה כו'כחוזק כדי שהא כשרה בולט ותראי בעלת

 בשר ומחוך שהרצועה חלקה ורחבה אינה מזיקתה :
 • J והא דחוטי צמר ופשתן חוצעז הם כשהם עשוים
 מעשה גדיל או אפילו ארוגיםספני שהן מהורקין ולא
 עיילי כהו מייא וחוצצין א(%אם תם חאלין עשויין מעשה
 רשת איגן חוצצין דיפויין ה^עיילי בהו מיא ׳ וייא שאם
 היו מוזהבות חוצצין ואע״ג דעיילו בהו מיא כיין שמקפית'
 עליהם שלא יטנפום רמים והוה ניחא לה מלא יבאו שמת

*  המים' פוסלה בטבילה בחציצה רלא עיילו בהו מיא ׳ וכן אגו י
 היו^טונפין מתחלה קודי שטבלה כהן הוצציןמפני שמקפרת
̂י שהמים ממחין את הטיט ומלכלך  שלא יבאו שמה ה^' םפ
 בשרן בעלייתן מן הטבילה והכי נמי כיון ר?וה ניח' לה שלא
 יבאו שמה הסיס הוה^וציצה דלא עיילי בהו מיא ופסלת
 הטבילה ויש אומרים הטעם רמוזהבות ו?טעפות דחוצצין
o הוה הגי משום דלא עיילי כהו םיא רכשהם מוזהבות או 
 מלוכלכות על ירי הוהכ או הלכלוך הס מתהדקות טוכא ער

 דלא עיילי שם מיא ולכך חוצצין אבל רכר הרפוי רעייל שם .,
 מיא לעולם אינו חוצץ אפילו דרכו להקפיד עליו לפעמים

 להסירו : -
 ך הוטין של שער אינן חוצ&$)מפני שרמיס כאים כהן

 ותחתיהן :
 ך, • ב׳ שערות שבגופו אם הם קשורין ביחד או יותר אינם
 הוצציןמפני שא־נס סתקשרויומתהדקות יפה ויכולין
 המים לבא בהן ואין חילוק כע אם קשר כי שערוה עם שני
*  שערות או שקשר כ׳ שערות בפני עצמן אבל שער אחת ״
 ,שנקשרה מתהדקת יrt וחוצצת שאין ךםים באין שם בריא
 .שחוצצת כשהיא מקפדת עליה אכל אס אינה מקפדת עלית
 עלתה לה טבילה עד שיהא רוב שערות קשויים נימא נימא
 בפני עצמה שאז אע פי שאינה מקפדת חוצצין ואף על גב דכי
 חשכינן• השערות pyנ£י,ג1ף הוו להו אפילו רוב השערות
 .מיעוטלגכי כל הגיףזמעוט שאיני מקפדת לכולי עלמא אינו
 חוצץ שערות שאגי דכיון דאר\באו לטכילל, כפסוק בפני
 עצמו מאח הטפל לבשרו כראסרןלעיל סעיףא׳נירונין
 טבילה השגיות לעניין זה לעצמן וביון דאיכא חציצה ברובז
 בפגי עצמן אףעלגכ דאינה םקפרת pVt על הכשר שום

 חציצת חוצצין דאורייתא דהוי רוב של שערות ומקפיד עליו•
 דחו צץ מה<?» !

 ( שער שכנגד הלב ושבזקן הנדבק זה בזה מחמת זיעת
 י חוצץ שדרך בני האדם להקפיד על זח להפרירט
 ושבראש ושבבית השחי אינו חוצץ שאין דרך להקפיד על זת
 .ושבאותו מקום באיש אינו חוצץ שאינו מקפיד עליו ושבאפ1ה
 .נשואה חוצץ מפני שמקפדתעליו שלא להתגניתעל בעלת
 אכל בפנויה אינו חוצץ שאינה מקפדת עליו ואותן שיש להן

 שעיוח דבוקות זו בזו כמין קליעות טנעשייבלילה עי שר
 וקורי} להן בילא מוריליק שהבנה הוא להסיר' והוא מתייאש
 שיהיו עלי* עד שיפלו מאליהן ואינו מקפיד עליהם •להסירן

 לפיכך אינן חוצצין :
 ן לפלוף שחוץ לעין חוצץ אפילו הוא לח שדרך להקפיד
 עליו לקנחו ושבתוך העיז אינו חיצץ שאיןכקפירין
 עליו בד א כשהוא לח אבל כשהוא יבש חוצין כשניהם כחוץ

 ובפנים שבשניהם מקפידים להסירן ואימתי נקרא יכמ
 כשמתחיל להוריק :

 ח כחול שכעין אינו חוצץ וליחות העין מעבידתו תמיד
 ומה

 טבלה כיום שביעי והעשה בן גס היא ואף על פי שהרכה
 גזירות לגזירוה יש כאן שמא תשמש מיד לאהד טבילה ושמא
 היאה ושמא תםיך כה בתה מכל מקום משום חומרא דברת
 והרגל עכירת החמירו בה הבמים מיהו הכלות הטובלות קולם
 החופר.יכילזתלטכול כיוםדליכא למיחש שמא תשמ£ כוי
^ לא כאין אצל החתן עד הלילה אבל מיד אחר החופה  ד

 דינן כשאר נשים ץ*
 ד והיכאראיכא אונס כגון שיראה לטבול בלילה מהמת
 צנה או פחד גנבים וכיוצא בו או שסוגרין שערי העיר
 ובית הטבילה הוא מחוץ לעיר יבולה לטבול כשמיני מבעוד
 יום דכיון דאין כאן אלא משום סרך בתה הכא לא גזרו
 אבל בשביעי לא תטבול מבעוד י^אעיג דאיכא אוגס כיון
 דבנרה דאורייתא אסורה לטבול כיום שביעי אפיי מן התורת
 לא רצו להקל בנשי דירן אפיי במקום אונס אלא תטבול לסתר

 ביום אם יש אונס כשלא הובל לטבול בלילה !
v זינקיים וטבלה אפייביו' $ ^ H f e ה מיהו בריעכד^שי 
 V ואפי׳ בלא אונס עח^^טכיילת מם״נ שאם זבה
 היא הרי ברין טבלה שזבת טובלת כיוס מן התורה כדאסרן
 ואם נדה היא הרי הוא לה יום שמיני או יותר שהרי לא היתר,

 צייכה לספור אלא שבעה ימים כין טסאי׳בין'טהורים והיא י
 ספרה שבעה טהורים מלבד הטמאים מכל מקום לא תשמש
 אפיי בשמני עד הלילה ותסתיר טבילתה םכעלר, עד הלילה

 שלא יכפנו יצרו לשמש עמה כיום :

 0Wקצה דגי טבילה וחציצותומ מיח 0
 א צריכה שתטבול כל גופה ערומה בפעם א׳ וילפינן לה
 מרכתיב כי אם רחץיבשרו כמים ובא השמש וטהר
 הוקשו רתיצת המים וטהר* ביאת השמש להדדי מה מהרהר.
 שע י ביאת השמש כולה באה כבת אחת ,דהיינו כעת סוף
 השקיעה אף טהרתרהיצתו כמים ההיה כולהבגגמ אחת ואם
 היא בעלת שער תטבול כל גופה עם כל שער ראשה בבת
 אחת רשעיות יאשר. הם כגופה יילפיגן לה םרכחיב ורחץ את
 כל בשיו אתתטפל לבשרו והייני השעי וכיון שצריכ׳ לטכול
̂יהא עליה שום •רכר חוצץ  בל ג־פה בפעם אהת צריך שלא
 שאצז יש עליה דבר חוצץ אף על פי שתסירגו אחר הטבילה
 והחזור ותטבול אותוי1<מקום שהיה שם דבר החוצץ לא הויא
 לה טבילת כל גופה כ׳פעם אחת אלא צריכה להסיר אותו
 דבר החוצץ ולחזור ולטבול כל גופר, שנית בפעם א שטבילה
 ראשונה בעור היה דפר החוצץ עליה לא עלהה לה כלל
 דהלכה למשה מסיני הוא רחציצה ברוב גיפו פוסלת הטכילת
 ורבנן גזרו אפילו בחציצה כל שהוא משום חציצה כרובו
 בריא כשתחציצה הוא דבר שדרך בני אדם להקפיד עליו ואפי'
 אם היא אינה מקפדת עליו עתר. או אפילו אינה מקפדת עליו
 לעולם כיון שדרך רוב בני ארם להקפיד בכך הוצץ דדעתם
 במלה אצל כל אדם ואם הרצופה רוב הגוף אפי׳ אין דרך
 בני האדם להקפילבבך גזרו בו שחוצץ מיהו לכהחלה לא
 הט^יל אפילו ברברים שאינם חוצצים גזירה משום דברים
 החוצצים ואין זו גזירה לגזירה דהלכתא אדיעבד נאמרה וכיון
 דחציצת רוב יאיני מקפיד גזרו אפילו בדיעבד גזרינן לכחחלה

 אפי׳כדגריישאינם חוצצים ואין זו אלא חדא'גזירה נ ל :
 כ ואילו הן הרכרי׳שדרך בני האדם להקפיד עליה'וחוצצין
 חוט* צמר וחוטי פשתן ויצועות שכויכין בהן השער
# לא תטכיל כהן עד שתרפס מפני שםקפדת עליהם א י  ב
 להסיר; כשעת חפיפה מפני שאין המים נכנסין כהן וכיון
 דאיכאזימנאדסקפדתאעגרעכשיו אינת מקפדת חוצצין
 ודווקא שהם עיכים על השער אבל אם הם כתיד קליעת
ז אינו סועיל כחם שאין המים נכגםין ברעך י ־ פ ן י ע , א ר י ע  ״



̂ז ^  ־4 לבוש mdp זהב הלבות כיניל
 סםשות של צבע אלא חזותא וכ ת 8נל מקום כיון שאין כוונתו
 לנוי של עצמ* מקפדת עליו שכל שמלאכתו בבן־ אין *דרך
 להקפיד וכבראמרנו דמיעוטו שאינו מקפיד לא גזרו ואלג
 דשאר נשים שאינן צובעות דרכן להקפיד וכבד אמרצו שכל
 שררך רוב העולם להקפיד ״אעפיי שזו אינה מקפדת חוצץ
 שאני הכא שגם ש^4 נשים שהן בני אוחם אומנות $ינן
 מקפידות וכן הדין כשאר אומנות כגון מי שאומנותו להיות
 שוחט או קצב וידיו מלוכלכות תמיר בדם אין חרם חוצץ
 לגבי דירהו אלג דלשאר בני אדם חוצץ כרכתכנו כסעיף

 הקורם שאני הבא כיון שרוב בני אומנות זו אינן מקפידץ *
 אינו חוצץ לגבייהו}

 •ח ציאה שתחח הציפורן שלא כנגד הבשר םקפידין עליו
 וחוצץ כנגר הבשר אין דרך להקפיד עליו ואינו חוצץ
 וב*ק שהחי, הציפור ז אפילו כנגד הבשר דרך להקפיד עליו
 וחוצץ• ואיזה שלא כנגר הבשומה שהצפורן עורף על הכשר
 ולפי שאינן יכולות לןוין ?^••^נג%גב^ר או שלא כנגדו
 נהגו הנשים ליטול ציפיניח^^ןת ט^לחן ׳, יש אוסרים
 שדין זה לא נאמר אלא על הנשים הטובלוח שדרכן תסיר
 להקפי1 זלזהן כדברים הרבה שאין האיש מקפיד עליו והן
 מקפירין בדי שלא יתגנו עלבעליהן לפיכך אסי־ו זיל דבצואה
 שהחתהצפורן שלא כנגד הכשר חוצץ לפי שדרך הנשים
 הנשואות כן הואכשהולכות לבית המרחץ מקפידוה שלא
 יהא לה שוס צואח תחת הצפורן שלא כנגד הכשר כרי שלא
 יתגנו לבעליהן באוסרם להן שמצואתן לא רחצו אפילו £1
 >סקומןת הגלויים דהיינו שלא בנגד הבשר הילבךחיישינן
 לעולם ואפילו אס זו אינה מקפדת בטלה דעתה כמו שנתבאר
 לעיל אכל כנגר ה כשר גס אין דרך הבעל להקפיד עליד,
 ולבנותה בכך כיון שאינו במקו/לוי כל כך אכל כבצק שתחת

 הציפורן אפילו כנגד הבשר היא םהגנה ככךעלכעייר י
̂~u - י /_ 

עית  כ

 ומה שנשאר בו אין' ממש ואין#ררך להקפיד עליו ושחוץ לעין
 חוצץ מפני שיעשה עב ויש בו ממש וח^להעבירו ואם היתה
 פותחת ועוצמת עיניה הריר אף שחוץ לעין אינו חוצץ לפי
 . שפתיחת העין ועצי מתן תדיר מעבידתו שאינו עב על גבי

 העין ואין בו ממש ן
 $ דם יבש שעל גכ המכה חוצץ וריר שכתובה אינה חוצץ
 דלה הוא תמיד ויצא הריר מתוכה כל תוך ג" ימים
 הראשונות עדיין לח ה#ואינו חוצץ לאחר מכאן יכש הוא
 , וחוצץ שהרי מקפדת עליהם להסירה לפיכך אשה בעלת

 הטטין צריכה לחוף בסים חסין עד שיתרככו :
 > רטייה שעל המכה הוצצ^לוראי אין המים באים החתיה

 וגס הכל מקפירין עליו להסירו:
ץ ואס  # >K הץ או קוץ התחוב בבשר אם נראה מכחוץ ח̂ו
 • אינו נראה אינו חיצ־ן עכל השולחן ערוך ואחרי עיוני
 בבית יוסף ניל דה פ חץ או קוץ שהוא תחוב בבשר אם ?ראה
 מבחוץ כלוכר שהוא בולט קצת או שו*6 שוה לבשי כיון
̂צץ ספני שאי אפשר שלא יהא מקצתו  שאינו משוקע בכשר ח

 ־ מונח על בשר ר$ור שמבחוץ ווזוצ^יביי המיס ואותו מיעוט #
 הכשר והות ליה מיעוט שמפקיד עיייו להסירו שחוצץ ואס
 אינו גרא׳מבחוץ לא שאינו נריכלל אלא.שהוא משוקע כבשר
 < שככר עכר מן בשי העיר ולבנים אף עי*פי שעדיין נרא׳מונח

 על הבש׳ הפנימי אינו היצץ שלא נאמרה בטבילה ורחץ כשיו י
 במים אלא ע״י בשר העור ההציני ולא על הפנימי שאפי׳ ראוי
 לביאת סיס לא בעינן ו^ה רק בבית הסתרים כמו שיתבאר
 בלה : י י

 y לכלוכי צואה שעל הבשר מחמת זיעה אינז חוצצין
 ואם נתייבש וגגלדכגליר חיצץ שסקפידייךעליו :

ער היא םהגנה ככר על כעייר• נ . ״ י  י!״׳־׳׳ ״
 ז±כל מקום. שימצא בצק תחת צפמיה יאמר ד,ל°1
 ^מאכילתו זוהמת ציפורניה שבשעת לישה מטלת זיהמתן•
 בעיסה ועל כן נבנם הבצק בציפורניה ולפיכך ררנז להריפיד
 ולהכיר כל בצק מציפורניה הילכך חוצץ בטבילה יאף על פי
 שזו אינה מקפדת כטלה דעתה לכ יאייפשר לומר שזה הטעט
 מה שאין העולם נזהרים ביין זה בנטילת ידים אלפי שאמרו
 זיל כל דבר החוצץ בטבילת הגיף חוצץוכטבילת אז כנטילת
W שגזרו רבגן לא גזרו h הירים היינו משו׳ דעיקר דין נטילת 
 אלא על האנשים •שוס סרך תרומת "כמו שנתבאר בלבוש

 התכלת והאנשים אין דרכם להקפיד ככל זה לפיכך לא
 נזהרו בזה בנטילתן כמו שככר ירעתה מה שאין מקפירין עליו
 ?6ינו חוצץ וכיון שהאנשים שעיקר הגזירה של נטילת ידי©
 לא היתר, אלא עליהם אף על גב שגם הנשים נזהרין בנטילת
 ירים ודרך הגשים להקפיד על זה אינן>זהרין ככל זה גם כן
 בנטילתן אף על פי שגם בנטילה שייך חשש שלא תתגנ׳ על
 בעלה לא״עדיפי מאנשים כיון שעליהם לא היתר, הגזירה מ̂ו

 שאין כן בטבילה שהיא חייבת ^טבול מן ההורה אי נמי גכ%
 נטילת ירים אין כאן השש שלא תתגנה כ^ל שאין דרך הבעל
 להקפיד על אשתו בכגון זה אלא כשהולכת למרחץ להת«י>ית
ך  ולהיותה טהורה ונקייה לבעלה אכל כני אינו משגיח כל כ
 כןניל טעמא לפי מה שסקילין העולם אבל מדינא וודאי
 גם לאנשים יש ליזהר בכך ואפילו בנטילת ידים שה״4
 'דרבנן וכמו שכתבנו טעמא לעיל בלבוש התכלת סימן קסימ

 סעיף א׳ .•
 «ט אשד, שיש לה נפח על מקום הצפוח ואינה יכ%ה לא
-p לחותכו ולא להטטו מן הצואה הוא אםנפוח כל 

 שאין הטיט שתחת הציפורן נראה אינו חוצץ :
 ך ודווקא בצק שתחת הציפורן חוצץ או ה«אה שלא כנגד
 « הכשר אכל הציפורן עצמה אינה חוצצת ואפי׳אס היתמ

 גדולה

 *X ובן םלוסלין שעל הבשר חוצצין פירש כשאר׳ לש עיסה
 אוסגכלטט ומשפ?\ ידיו זו בזו טפל מחן כמו חוטין

 אם טפלין על בשיו חוצצין ! *
 <ך טיט היון וטיט היוצרים וטיטישל דרכים שנמצא שם
Ŝ<־ א5ילו עודם לחים  s-»-.1 ״ 

 חוצצי,— .
ט ד א M ש f ׳ עוברים עד שישפשפם הרבה 

v ואין דרך להקפיד a & a r אינןחוצצין מפני שחם נסחים 
 עליהם וכשהם יבשיס.חת*נין שאינם נופלים מיד מיהו אם

 היא מקפדת אפילו ברבי לה חוצץ ״
 •&ו הריו החלב והדבש שרף התאנה ושרף התות ושרף
 חחרופ ושרף השקמה הנוטפות סהאילן על בשד
 » הארס יבש־יהוצצין לחים אינם חוצצין שאין מקפידין עליהם
 בלחיתם אכל שאר כל השיפימ אפיי לחים חוצצין מפני שהן

 שטף לכלובי פיות ודרך בני האדם להקפיד עליהם ן
ן ורם טנסיך בבשר אפיי היא לח חוצץ שךרך בגי האדם • 

 להקפיד עליו תיבה ״ ״ ׳
 ין צבע שצובעת הנשים על פניהם וידיהן ושער ראשן
 ״ אימחוצץשא״ןבוממשאלאחזוהאכעלמא ׳ ועוד
 שהייעשאוהובמתבוין לנוי להם ואינן מקפידות להסירו
 ואדרבה שי%י חוזרות ומתחדשות אותו תמיד לנר ואף על פי
 שצבע זו נתפשטת בכל השעי אי כתבה וכבר אמרנו רברובה
 .אעפ״י שאינה מקפדת גזרו משום רוב המקפיד שאני צבע כיון
 שהוא רוצה כה היא כגופה ועדיף מאיגה מקפדת דהוי כבגד
 צבוע שאין הצבע נחשבה לדבי נוסף שחוצץ אלא בעקרו
 שלבגד ואינו חוצץ שהרי סצינו טבילה לפרוכת אלג שהיו
 בו צבעים תכלת וארגסן ותולעת שני ואינו רוסה לכחול
 שכעיןזהדיוראםרינןחוצצין יבשים דשאני התם שהכחיול
 והדיו יש בהן מסש וםמש הדיו הוא הסשחיר הכתם אבל הבא
 אין כאן אלא המראה וחזותי בעלסא הוא לפיכך גם הנשים
 שמלאכתן לצבוע אין אותו צבע «על ידיהן חוצצת שאין כאן



 הלבד,? טבילה צו
ט שאינה מקפדת עי מי י דהי ג  דחוקים וסהורקץ תוצצין אף ל
 עליהם ראדרכה נוי הוא לה ורוצח אשה בתכשיט׳מכל מקום
 פעמים יש שמקפדת להסירן כנין בשע' לימה וכיוצא בו וכיון
 שמקפדת בשוםפעס אף על פי שאינה סקפדה עכשיו בע-עת
ל סעיף ב׳ ובן הדין באגד שעל ל  טבילה הוי חציצה ו
 הסכת וקשקמית שעל גבי השכר מהורקין חוצצין רפויים
י שמקפיד עליהם להסירן הא ׳כולין חסים פ ל  אינם חוצצין א

 לבאהחתיהן ן
כ דלא בענין שיבאו בית הסהרים במים דהכי  בד אף על ג
יחץ בשרו כמים ודרשינז מה בשרו מאבראי אף  כתוב ו
 כל מאבראי לאפיקי בית הסתרים שאין צריכין רחיצה כמים
 מיס ראויין לביאת מים בעינן כדק ל גבי כלילת הסולת כל
 הראוי לכילה־ אין כילה מעכבת בו וכל שאינו ראוי לכילה
 הבילה מעכבת בו הכי נסי כל הראוי לביאת מים אין ביאת
 מים מעכבת וכל שאינו ראוי לכיאת מים ביאת מים מעכבת בו
JJ לפיכך צריכה להצית שיניה שלא יהא שים דבר משיורי 
ם ואם טבלה ונמצא שום דכרדבק י י נ  המאכלים דבק בי
י אותו הדבר היה חוצץ בין  ביניהם לא עלתה לה טבילה שהי
י יאייין לביאת מים  השינים שהם בית הסתרים ככלל ולא הי
 בשעת טבילה ובל דבר הדבק כין השיכים דרך להקפיד
 עליו להסירו והיי הציצישמקצידין עליו ולא עלתה לה טבילה
 ונוהגות הנשים שלא לאכול בשר כיום לכתן לבית הטבילה
פ שדרכן  מפני שהוא נכנס בין השיגיי״ייהר ממאכל אח ואף ל
ט חוששת דיל0א משתייר  לבדוק כין השיני׳ קודם הטבילה מ
 מיניה ולאו אדעתא ומנהג יפה הוא וכן נוהגות שלא לאכול
גם  כלום בין הרחיצילטכילה שלא יהא דביזחוצץ כין שיניה ו
 בן מנהג יפה הוא ואין לד. לעסוק בל היום אפייקורם הרחיצה
ן כה ביותר ל שעות מפני שנדכקי  לא בבצק ולא בנידות ש

 ובן בחגו ;
 בה ואם לא הדיחה בית הסתרים ובית הקמטים שלה
 ונמצא בהם דבר חוצץ לא עלתה להם טכילה דהא
 אתנלי למפרע דלא היו ראויין לביאת מים בשעת טבילה ואם
 לא נמצא עליה דבר חוצץ אף עלפי שלא ברקה קורס טבילה
 עלתה לה טבילה רלא דמי לבדיקה הנוף וחפיפת הראש ראם
ה ו־התם ל  לא עשתה לא עלתה לה טבילה כמו שיתבאר ב
ם דבר החוצץ שמא אחר טבילתה בעת  חיישינן אם היה ש
רי המים ובעת הטבילה  עלייתה מן הטבילה נפלו ממנה על י
מ דבר החוצץ אמריי ודאי  חצצי אכל בית הסתרים אס היה ש
פל קורם נמר טבילתה שאם לא נפל קור׳ גמר טבילתה אינו  י נ
 מצוי שיפול אהר גמר טבילתה אדרבה כיון שכך יצא מן הסי׳
י פתיהת בית סתריה בעת הטבילה למה יפול אחר• יגל ל א נ ל  י
ם בכית  הטבילה אדרבה שם יע1לו סקזס להשאר ולהתדכק ע
 קמטיה וכיון שלא נמצא דבר וודאי לא היה שם או נפל קורם

 גמר טבילתה :
 כל ואם לא בדקר. קורם טבילה בין שיניה ולא שאר בית
 הסתרים שלה ואחר טבילה נמי לא בדקה עד ש
 שנתעסקח בכתמים ובתבשילין ואחר כך ברקה ומצאת עצם
י חוצץ כין סתריה הואיל ואקילה כה רחמנא ב  בין שיניה או ר

 בבית הסתרים שאין צריכין ביאת מים אפילו לכתחילה רק .
 דאייין לביאת מים תלינן ה נ לקולא ואסרינן ממה שנתעםקת

: ה  בתר טבילה עיילי ל
ה בפיה לא עלתה לה טבילה רהא לא באו  D נתנה שעי
 המים באותן שער וככר אמדנו שהשער צריכו' טבילה
ר אלא אפיי קרצה שפתותיה או קפצה ידה כענין שלא ו לא ע  י

 באו המים בהם לא עלתה לה טבילה אבל אם נתנה מעות אן
 רבראחרבפיה וסגריפיה בםגיר׳כעלמא שלא יפול ונפל ממנו
 עלתה לה טבילה שהרי המעות אוהדיא אינו מהודק״כד,
ל אוחו' פו  וראוי לביאת כים הויוסגיר׳ הפה בעלמא שלאי

 הזי כר

 & לבועז עטרה זהב
ל הכשר ופורחת ועוברת מכנגיהבשר  גדולה ועודפתהרבה ע
 ועומדת להיקצץ אינה חוצצת דהא מגופה הוא ובגופה דםיא
כ מאת הטפל לבשרו רק שלא  כמו השער ואיפשר דםתרכי ג
 יהא צואה או בצק תחתיו מיהו כבר גהגו ליטול הציפורנים
 ואפייצפיס אחת שנשאר בידה יטכלה מצריכין אותה טבילה
ן לא שום צואה ולא כצק מתחתיהן  אחרת ואפילו אין רואי
 ואיפשי משום דהיישי' שמא היתה שם צואה או בצק בשעת

ץ לשנות המנהג דכבר הורו  טבילה ונפל לפיכך א
 זקנים : ״

 fcQ ציפורן המדולךת שפירשה מיעוטה חוצצת פירשה
בעל ו נ י ב ן זה כחבר נה חוצצת בטעם די אי  תכה'
י פירושים וטעמים באחד הניח פי' חוצצת ל שנ '  , הבית יוסף ן
 .־ י כפשוטו ואמר בה טעמא והוא זה דהשיב מקום חיבורן
ם ם והרי אין מיס יכוליןלבז* ש  .במקוטע וצריך לבא שסמי
ם והיל כיבית הסתרים  'מחמת שחיבורו מונע המיםמלכא ש
ש שם רבד החוצץ שמעכב בטבילה לראוי לביאת מים כ י  ש
 בעינן אבל הוא בעיניי טעם חלוש ורהוק מאד עיין כדבריו
 , ובפירוש השני שינה לשון רחוצצת ואמר דחוצצת פירושו אם
ש עליו דבר אחר החוצץ כו אם פירשה הציפורן במיעוטה  י
ך בו חציצה ואם פירשה ברובה לא שייך בו חציצה כדבר י  שי
 ההוצץ המונח עליו י והאריך בדבריו לייפותם וכתב עליהם
 שהוא הנכון בעיניו ובאמת בעיני הוא דחוק מאד יותר מן
ן חוצצת השנוי כמשנה בכאן סכל  הראשון לשנות פירש לשו
' אענה חלקי גם אני אח  שאר חוצצין השנויים שם על כן
 אשר מן השמים יורוני ואומר וודאי לישנא דועצצת דהכא
ל החוצצים הנאמרים דהיינו שהציפודן עצמה י  פירושו כ
 המדולדלת אם נירשה'חוצצילבשר שתחתיה וטעסא רמילת.
 שכיון שפירשה אותו הםקצתישפירצז אף על פי שלא פירט
ר שתחתיה ש כ  אלא מיעוטה אין דרכו לחזור ולרתדבק כ
 כבראשונה רק דרך הציפורן לילך ולהתנונ' ער שיפרוש כולו
 ואחר כך יגדל ציפורן אחר מחדש במקיםו ואפילו אם אינה
 הולך וסתנונ׳ סכל מקום אותי המקצת אינו חו*ר ומהדבק רק
 צריכין לחותכו וכיון שכן מה שפירש סמנו כיון שעוסד ליחתך
 דרי הוא כחתוך רמי ואינ אותו ה כשר שתחתיה ׳נחשב עכשיו
ל הגוף וצריך לבא במי׳בטבילה כ ל  «\ר כבשי העור החיצון ש
ל כל הגוף לפיכך כשפירשה מיעוטה  נמו בשר החיצון ש
נשאר  חוצצת מפני שאין הדילדול מתמוח ונפתח הרבה ו
ן מונח על הכשר שתחתיה ולא יוכלו המים לבא י פו  הצי
 תחתיה על אותו הבשר שהוא נחשב עכשיו כעור החיצונה
ל כל הגוף ואין לך חציצה גדולה יותר מזו ובוודאי שהיא  ש
ן דרך לתותכו מיד עד  מקפדת עליו ורצוני לחותכו אלא שאי
 שיראו אם יתנונ׳ להתדלדל יותר אם לא אכל אם פירש רובה
 וודאי מתרווח ונפתימקום הפרישה הרבה ויבאו המים תחתיה

; ד א  לפיכך אינה חוצצת וזה ניל נכון מ
 כב ואבר ובשר המדולדלים חוצצין אפילו פירשו אכן גם
ט מסף לשיטתו בטעמים הרחוקים  כזה אזיל דכי
י ופירושי דלעיל דאבר ב י  כמו שאמרתי וגם אני אלך כזה לר
 וכשר המדולדלים אף על פי שפירשו רובן אין דרכן להפתח
* ב  וא?תרווח ממקומן שמדולרלין משם ואין המים יכולין ל
ל ם מתחתיהן וכיון שהם מתדלרלין אין דרכן לחזור ו  ש
 ולהתרפאוה ולההקשר רק הס כבחותכים דמי ואחר שיפלו לא
 יבא גם כן בשר או אבר אתר תחתיהם רק ישאר גומא וצלקח
 במקומם לפיכך גחשכ הכשר שתחתיהן כבשר העור החיצון
ל כל הגיף (צריך לבא במים בטבילה והם חוצצין אפילו  ש
נן מדולרלין  גירשו רובן כמו שפירשתי נילויבלת או יתר שאי

 אינן חוצציןדכגזפה השיבי י,
 & השירים והנזמים והטבעת והקפלאות אם הם רפויים
 A איני חוצצין שהימ יוכלו המים לבא תחתיהם ואם הם



 ^ לבועז ק0ידת זהב הלבות כעילה
 בל שבן נקרים רחבים הראויין למדרס ויותר המהתי פה ייק
 דובלין שעוקץ הקפיס כמו הדרים מנסרים הון הנדיבה
ע ךמבה גבוה צ 0 א ם ב , 0 ך ה ן  ועושין נסרים רחבים סתחת ה
n אילן ווסין ממש r י ״ , ,  ,מן הקרקע לעקור עליהם ^
 למרחצאות של כלים והיה נראה לי רשייך למיגזרבאלו משוס
 .גזירה מרחצאות של כלים יותרמבכל הכלים שנהניו למעלה
 .ואפילו כריעכר לא תעלה לה טבילה ואף עלגבשהמ קבועים
 במסיגמ׳ עדיין הס מקבלים טומאת מדר6 שבןנהב הרמכ״ם
 מהלכות כלים חל כלי עץ הראוי למדרס שקנעו ככיתל

ן או גנה על גביו \ מ .  .גתוך הבניין קבעו בכותל ולא בנה עי1 ג
 ,ולא קבעו עדיין מטמא במדרס כשהיה ^עו נמסמורים
̂ו טהור עד  .ובנה עליו טהור עכ״ל הרי שכתב בפירוש ^אי

̂-ך , בעינן •ססמורים ה ר ה  צ״קכעני בםססירים ויכנה על,י ך
 ובניין אבל כםמורם לחודץהי א:גו מועיל והיה נ ל דלא

 שפיר עברי ואין טבילתן עילח להן חו וכסה פעמיס הייתי *£יי
 •נ׳תבינן עיי זר, ודאגתי עליו כי לא מלאני לכי לפםיל אותו; /

 .על־הס להיותה עיד ואס כישראל מכמה שנים ענתיישכו?
 הקהלת יציו אשר שם יש כו כסאות לסשפט כסאות לגאוני •

 עו^םאשרביימיאניזוכר שהיה שם הגאון הנחל סוהדד
 שכנא ז״לוגאונינו ורנינומוהוד עלמהלוריא.זיל וט׳ר-יר ני<1
 .זיל ושאר רבני׳גדולים ז״ל שביניהם ויולם ראום ולא מיהו
 .בידם ואיר אנכי הפעיט אעמיד אחריהם לפסול אותה ^
 בדבר כזה לא שייך לומר הניחי לי מקום לך^ור נוחלילר•
<א על רראשוניש צ י ר ך,מ כ  להם ראדרכא ח ו זה הוא ד
 ״לומר שהיו כולם ככלל ביעלי/נדות מדרבנן כיון •שטבילה
 <נ~״ייר.ו לא ללחה להס מדרבנן חלילה חלילה להעלות על
 *לב ארם דבר רש שתיו י־וצים לתקז-זה ואמרו לעשות נקבי©
 ,בנסרים שמתחת שעימריס עליהם כי יאמרו שעל ידי מ
 הנקבים נחשבו הנסרים כבייס שכורים שאינם מדבלין
 <נהבטל תורי. כלי מעליהם כסי שיתבאר לקמן סימזריא
 סעיף ז ^בךי< כרו שמוהר לעכור עליהם אבל אין האמת
 .אתפן יכעית הוא בידם כי לא ה הה הגזירה משוס קיבול
 .למאה יק משיס.דומ־א ומיחציאוה של כלים דהא מסקיני,
L s a שגזיי אפילו על פמוטי כלי עין ואפילו על שליבוה 
 .•כשום דשדך כהו״גזירת מרחצאות כל שכן באילו המקוואות
 שהם העין ממש למיחצאיה של כלים שנגזיר בהן ולא יועיל
-להן.אייו לנקבים כי במה ייעי שמרתצאות של כלים פסולים
-אי משים שינוי הנקכי׳ יאסרו דלא דס׳ למיחץ אדרבה יאמרו
 •שנעשו הנקבי׳.בזי שיכנסו בהם המים בשפע ולא משים סי'
־ שניי למיחצאות ולא דמי לבלי דלקמן סימן ריא סעיף w v 
 ז׳ דהתם לא נעשה מתחלה לכך ל8יבך כשנקכי למטה אפילו
 .בל שהוא שלא יוכרו עוד הס־ם לישאו שם נתכטל שם כלי
 •ממנו מה שאין כן כא ן ועור פשיטי בלי עץ דבלאו הכי אין לו
 ,•בית קיבול לקבל המיס מר, יועילו לו הנקבים לבטלו מתורת
-פשוטי כלי עץ נראה לי ונמר, פעמים נשאתי ונהתימזה עט
 הכמיהרור יצ* ולא השיבו לי רברנכון רק קצתם אמרו לי
 ;כיין שהגאינים רבותינו •זיל *מהר ר שקנא(ומהר ר שלמך;

 לוריא זיל לא מיחי גם אתה שב ואל העשה.כלום כי ודאי'
 טעמם ונימוקים גבינים וברורים היו עכהם א»רהם׳נעלםיס
ל לכי היה הלן• כ ף א  ממנו הצעירים ושב ואל ת עשה עיי
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 הדבר מתוכו לא חשיב כמו קייצה שפהיםדקיצה שפתותיה
 פירושו שתדביקן ווחקתן זו על זו ביותר אבלך״־יבוק בערמא

 אינה פוסלת טבילתה:
 3ח לא תאהיז בה חבירתהכידיה בשעת טבילה לפי שאין

 ה־צים באים כמקים אחזת ידיה ואפילו רפתה ידיה כרי
 שיבאי המים במקויאהיזת ידיה עלתה לה טבילה ואם הריחה
 הכירתר, ידיה תחילה במים שרי לפי שמשקה טופח שעל ידיה
 מתחכר למקיה והוי כמוהו ואין כאן תציצה אף על פי שלא

 רפתה ידיה :
 גט שיעור מקוד, יתבאר לקמן סימן ר א שהיא מסאה ולא
 פחות לפיכך הטיבל במקור, שאין בו אלא ארבע,, סאה
 מצוסצסין אם אמר לחבית בכוש עלי ידיך כמקור, הרי זת
 ביגונה שכשזה מבנים ירובמקוה לכבוש עליו היישינן שמא
 יוציאנה קודם שיטבול זה ונמציטובל בםקוה חסי שהיי חסי־ו

 ממנו המים שטפחו בידו של זה שהכניסה
 לכבוש עליו :

 ל אינה צריכה להגביר. רגליה בשעת טבילתה אס אין שם
 טיט שאןיע״פ שרורםת על היצפה אין כאן חציצה כיון
 שקדמו המי' לרגליה קודם שתגיע לרצפת ונתיחלתו הרגלים
 מן הסיס אותר, הסיס הוו חיבור לסקיה בעת טבילתכל גופה

 יאין כאן חציצה ן
 לא בסיסן ריא סעיף א' יתבאר כע ה שאין טוכלין אלא
 במקור, שבתוך קרקע ולא בכלי' שלא אסיה תורה אלא
 מעיןזמקיה ודרשינן מקור, דומיה דםעיין סר, מעיין בקרקע
 אףסקוהכקי־קע לפיכך אם חית טיט במקור. שטיכלת ולא
 תובל לטבול שם מחמתיראה שתטבע בתוך הטיט או שלא
̂ח הטיט על רגליה ויחצוץ כמו שיתבאר בסמוך סעיף י״ג  יע־
 וצריכה לעסודעל רבד המונה שם שלא הטבע לא תעמוד על
 כבי כל• עץ שמקבל טיסאה מגבו ולא על גכי נסרים הראויץ
 למדרסות ׳ולא על גבי שום כלי הראוי.ל0ררס ותטכזל גזירה
 שלא תבא לטבול במיתצאות של בלים ואפי־ אם עביה וטבלה
 על גבי אלו ביון ראיכא חשש שמא הבא לידי איסור דאורייתא
 לכתחיל׳גזרו דלא עלת׳לה טבילה אבל נוהג הי׳חביליזמורי
 החת רגליה מפני הטיט •ולא תעמוד גם בז על גבי כלי הרס
 ולא על גבי. בקעת של עץ-והטבול ואף על פי עאין כלי
 הרס םטסא מגבי ואינו ראוי למדרס וכן הבקעת אינו סקיל
 ניוכ-אה השש חכסיס הוא שמא תפחד שלא הפיל ולא תטבול
 כראוי יגם אילו כיון שאין החשש אלא שמא בדיעבד לא
 יטבול יפה לא גזרו בהן אלא לבתחלהאכל אם עביה יטבלר,
 על גבן עלתה לה טבילת ובכלי עץ כיון שגזרו כהן משום
 גדרת מרחצאות של כלים גזרי אפילו על פשיטי כלי עץ אף
 על גב שגם כן איני מקבלים טימאה מכל מקום איכא למיגזר
 בהו משוםטעגח גזירה מרחצאות שייכייים שיטעילוםר
 מש זח מזה כיון דלאו משים קבלת טומאה נגעו כה לפיכך
 מקור, שיש בו שליבות של עץ אף על פי שחם מחיבריילכותלי
 המקור, לא תעמיד עליהם ותסכול ואם עביה ועמדה וטבלה
 על גביהן לא עלתה לה טבילה דפשיטי כלי עין מיקיו יצריך
 לעשית במקומן מדרגה של אבנים ותהיה המדרגה יחכה ד'
 במקום הגהת הרגל שתעמוד עליה כרי שיתאבד, שיעור
 מקום לבל תפחד ליפול מסנה שמתוך שתהיה בהול לא
 הטכול יפה ׳ אמר הםעטיר כן הוא ססקנת רוב הפוסקים
 ומעכשיו תמיהגי מאד מה שראיתי נוהגין בםקצה קהלות
 שעושין במקומות נסיים למטה לעמו׳ עליהם בשעת טבילה
 ולא עור אלא עושין מדרגות סולמות רחבות מנסרים ועומדות
 הנשים על אותן מרדנית של נסיי עץוהאמסקינן הכא דאפי׳
 • על שליבוה של עץ אף על פי שהם םתוכריס לכותלי המקול•
 לא תעמוד עליה:! ותטבול ואם עכרה ועמדה עליהם וטבלה
 עלגכיהן לא עלתה לה טכילה אף על 4כ לפשוטי כלי עץ הם



 ־לימד?ט3ילח , צד
 אילן הוא הנקרא מדרס בבל מקום עגיל ושימ שאין הפסקת
 האבן מועיל הא ככר אמיני מלא היהה הגזירה רהכא משו0
 קבלת טומאה רק משום דומיא דםיחצאות שלכלים לפיכך
 אם יניחו אבן על הנסרים אףעלנכ שאינו מועיל ־לעניין
 טומאה מכל מקום יש כזה הכירה שאינו דומה למיחצאות
 של כלים שישאילו אבנים אייל למה ויאמרו למה מפני שאסוד
 לטכזלו עיי גבי כלים של עץ בגון בםיחצאות של כלים
 וזה אין לחי יט שמא מתוך תיקון זה יפלו בטעות אחרשיבאו
M לומר שמותר לעשות כן גם במרחצאות שלכלים להניח 
 אבנים על האצטבאות ויטבלו שם רכוליהאי לאחיישען
 שכיון שיראו השינוי ויש לו ויחקיו מתוך זה אחד טעם העניין

 הכא לומר לתם הטעם יאמר להם כל הרין כפירוש נ״ל .
 לב וסילון של עץ המחובר בקרקעות המקור. שהסי©
 עוכרים דרך שם לסקור. אחר ואין לו לצזכזין מיתרי
 לעמוד עליו ולטכול רלא שייך למיגור ביה משום גזירת
 מרחצאות כמו כשאר כלי עץ דכיון שהוא מחוכר לקרקע אינו
 נקרא כלי וגם משוימיס שאובין לית כיה כיון שאין לו לבזכזין
 שעוצרין המים כמו שיתבאר עוד בסימן ריא כע ח וגס משוט
J כיעתותא שמא תפחד שתפול ליכא כיון שהוא קבוע כקיקע 
 ̂ל לא תטבול במקום שיש בקרקעיתו טיט משים שעולת
 הטיט וחוצץ ברגייה אלא אכ תתן שם חבילי זמורות
 וכיוצא בתם דבר שאין מקבל טימאה כמו שכתבנו בסעיף לא
 ואם טבלה ולא הניחישס שוס דבר יש אוטריישלא עלתה לת
 טבילה משו' חציצת הטיט בעת הטכילח ואף על פי שעכשיו
 אין רואין שום טיט ברגליה אמרינן כששכשכה רגליה כמים
 בצאתה גפל ממנה ואע פ׳ שאמרנו למעלה סעיף ייז הטיט
 לח אינו חוצץ ס ללהי״א רהכא שהטיט בקרקעותו ונכגס לה
 הטיט בין אצבעות רגליה שהוא מקום דחוק ונדבק שם הוא

 הוצץ ויש לחוש לדבריהם:
 לך׳ ולא תטבול בסקים שיש חשש שיראוה בניארם מפני
 שמתוך כך ממהרת לטבול שלא יראוה כני אדם .1
 ותתבייש ואינה »דקרקח לטבול כראוי מיהו בדיעבד שהיא
 יודעת שטבלה כראוי סומכת על עצ$»ה זעלהה לה טבילה ולא
 אמרינ, רילמא אגב כיעתות׳ לא טבלה שפיר ולאו אחזת*
 שבקל תוכל לטבול עצמה כראוי וכוראי שפיר טבלה אלא

 דלנתחלה חיישינן לחומ״א ן
m לה לא הטכול בקומה זקופה מפני שיש מקומות 
 שמסתתריןבה בהיותה כקומה זקופה ואין המים
 יכולין לבא שם לפיכך השחה כדי שיבאו המים שם כאותן
 המקומות מיהו לא תשחה הרבה עד שידבקו סתריה זה בזח
 אלא שזחה מעט עד שיהיה סתי־י בית הערוד. ניאין כדרך
 שנראין בשעה שהיא עורכת את הפת שמפסקת רגליה.קצת
 ויהיה תחת דדיה נראה כדרך שנראה כשעה שסניקר• את כגת
 ויהיה תחת כיח השחי גראה כררך שנראה כשאורגת במעומד
 שמגכהת ידיה קצת ימיני *יותר מן השמאלית ואינה צריכת
 להרחיב יריבותיה זו מזו יותר מדאי וגם לא להרחיק זרועתית
 מן הגוף יותר מדאי אלא כררך שהם מרוחקין בעת הילוכה
 דככל ^ילו שערו חזיל כשעושה כן יכולין המים לכא ככל
 טקומותגופה הגלויין הצריכין ביאת מים ושאר המקומית
 נקראו בית הסתרים קאין צריכין ביאת מים לבא ואף על פי
 שלא באו שם המים מ מ היו ראויה לביאת מיס ואס שינתח
 כגון ששחתה ביותר או זקפה כיותר ייא שעלתה לה טבילה

 וייא שיא עלתה לה:
 לו וכיון שצריך שלא תשחר. יותר מדאי נמו שאמרנו צריך
 שיהיו מי המקור, גבוהי׳מעל לטיבורה לפחויןרר. שאס

 אין גמה כ כ צריכה לשחוה הרכה עד שנעשו קמטיי קמטי©,
 כבטנה שלא יבאו שם המים ולא הוי טבילהה טכילר, ן

 לבוש עטדדנ דחה
 הירכעיהםזןלא גם להם היה לב כמוהו וכולם מרועה אחר י
 נהנו כינו יוסף זיל כתירוץ קושיא א' שהקש׳ על הרמכ*ם זיל
̂י בשכל מי המעיין  אמי־ ׳1ם וזיל ויש לומר דמתניתין מיי
 עיכם על הספסל ור״ל המשנה כפ ה רמסכיםקוואות שאסרה
 מע־ישהעבירו על גבי כלים או על גכ ספסל הרי הוא כסו
 שהיןרכרי רבי יהודא רבי יוסי אמי הרי הוא כסקוה וכלבד
 ש־יאטבול 'hi גכ ספסל והלכה כרכי יוסי ועל זה אמי
 רביויוסף סר. שאמי במשנה שלא יטבול על גכ ספסל סיירי
 בש1 סי המעיין אינם עוכרים אלא על הספסל וחוצה לו סן
 הצ־י* אין מי המעיין כלל שאז אילו היה כלי שיש לו בית
 קי•1 היי נפסלין מלטבול אפילו במים שנמשכין סן הכלי
 וליין וכדחנן מעיין שהעבירו על גב השוקת פסול וטעמא
 מוס רהוו מים שאובים והשתא שכלי זה אין לו בית קיבול
 א־ נפסל וסכל מקום גזור רבנן שלא יטבילו על הכלי
 ע*ו אף על פי שאין לו בית קיבול גזירה אטו כלי שיש לו
 ס קיבול כוי • אבל אם לא היו סי המעיין עוכרין על
 תסל וחוצה לו מן הצררין ליכא לםיגזר כלל דהא אפי׳ היה
 כ שיש לו בית קיבול כיון שקצת חמים יוצאין חוצה לספסל
 מצדדין לא נתבטל דין מעיין מהסים הנסשכיס סן הכלים
 ויין מפני שהם מחוברים למעיין כשר מן הצר וברתנן גבי
 מין שהעכירו על גבי השוקת העכירו על גכי שפה כל שהו
 כע הילכך כשהוא כלי שאין לו בית קיבול כספשל וכיוצא
 בחי נסי כלי שיש לו בית קיבול אלא שאין הסיס עוברים
 מוז כי אם מאחוריו כגון שהוא כפיי על פיו מותר לטבול
 אפעלגכיו עכל והשתא אני אימר שגאונינו שהיי פה
 לונן ובשאר קהלות סמכו על עניין דומה לזה ואמרו הואיל
 ויזם שבכריכה ס-יבכים ומק־פין אילוהסקואות מכל צד
 •סבותיהם מכהיצה ומבפנים ומתחחיהם לא נתבטל דין
' או הכריכה ומותר לטבול קו ס י ^ ה מ י ! מ ה פ י ק ס  י

 *פיו על גב אילו הנסרים ואףעלגכ דתימץזר, לא נאמר
a לאאליבא דד,ר:כ'ם והרמב״ס לא סילטעמא־רגזירת* 
 מרחצאות כסו ׳טמבואר היטב בדברי רבינו הבית יוסף
 זיל אבל לפי טעים גזירת רמרחצאות שכחכנו דקייסא לן
 רהב׳ תלכתא רא נאמ״ תירוץ זה ומשמע מכל דבריחם שאין
 ע־יך לוסרת־מיץ כזה לפי סכרה גזירה דמרחצאות אזמר

 אני דבכגין זה יש לומר אפילו לפי טעם הגזירה מיחצאות
 ני נ״ל ררא שייך לםיגזר משום גזירת סרחצאו' אלא בעליבות
 וכיוצא בו שהולכת ה־שיייכה מכותל לכותל בפנים וכסו
 שכתבו כן בפירוש אף על פי שהן םחוכרין לכותלי המקור,
 כיי דםשמע שהולכת השליבות מכותל לכותל בפנים וזה
 הוא ב^מת רומיא דמרחצאות שלכלים שלהם שהיו להן
 אצטבאות ודרך האצטבאות להיות מכותל לכותל בפנים
 .מין מים חוצה להם וגזרו באילו משום אילו אבל במקוואות
 עעישין כקהלות וכל שנן באילן שעושין פה לובלין שהמים
פין אותן מכל צידיתן סביבותיהן ©בפנים ומבחוץ  °זי
 מאחת־הן אינן דועין כל כך למרחצאות וליכא למינזר
 כד׳ןפשום מרחצאות של בלים שאין מים אלא מבפנים עיכ
 :דחןתי ליישב המנהג ואסרתי אולי כוונתי בזת דעת
מר הגאונים זיל ואם הוא טעם אחר הוא נעלם ממני אך -

 :זה גני אומר כי עדיין ככגון זר, הנימו לי רכותי מקום ל
 ־1התג־ד כו ואין כזה ח ו שום הוצאת לעז על הראשונים רק .

 9צח־»ןהסובחר לתקן העניין בדבר מובהר מזר. והוא זה
̂יזאבניט רחבים על אילו הנסרים לעמוד עליהם זאעיפי  שי
 שבתהרמכיפ פ,ז מהלכיה מטמאי משכב וזיל כליהעשוי
נ אי למישכ או למרכב אפילו היה תחת האבן אם עמד ש ° 
 אחדנטמאיהטשככעלמאבן או יסב עליה אושכבעליה
 אונשיעליה או נתלה כה הואיל ונתנש׳ עלהכליהזהמכל
 מןוסנמא ונעשה אכ הטומאה וכלאחר 9חסשהריכי0



 לבוש עםד־ת זח3 הלבות טבילה
ץ :  דהיי ליי• °יעימ שאיני מקפיד ל

ן שירור• להקי כאוץ מ ה כ ג ן ו  בת נדה שטבלה בלא 3
 בולה כתוך המים במו שהיתר *רנה בטכילדאל:*
 שלא נתכוונת ישם טבילה או א^ילן ע1י3לר,לחוך דמעו"!!
 היתה במנחה בלל מההילה לבא במים הרי זו מיהרו,. למלת־
ע םחמירין ימציכין ם י י ס  1הא מכל מקים ניחץ כל בשיה כ

ע י ע 0דעהו ו $ ש  אותה טבייה אחית רהא ירחץ כהוב מ
 להחםיי לבתחלה יש שכתבו ש-מ ^״!- רהיוח *ניעה ליל

 טבילתה שלא להודיע ע r טבילתה וכן נהגו הנשי'לימ ו• ,
א לילד במהומה או בפי׳ הגרור. שלא ירגישו א  ליל טבילתן ^
 בתןבניאדם ומי שלינת עישה כן עליה נאסר ארזרעו«ו ^

i עם בהמה • ויש ליזהר כשייצאת מן הטנייייר, שיפגעו 
י ואם fjs ׳ י ן ג ר ^ א כ ה ד ע נ ג פ  הכיותי' כרי שלא י
3is ר.טבול» ו ו 1 0 ח  בה רבייס אילו אם היא יראה שיו ח

מ ופינםיז ן ע י ח ן ב מ ח 0 ה ל ז י טעל לו טאי י  שפגיעת דבי
ל חסין לםקת י ר ^ ת ו m 0 , י  הולר אס תתעבר בלילה 1

 או אם מותר לחזור ולרחיץ אחר הטבילה י
 >ל סי'ר א :

 קצט שצריכה היו״שה לבלוק ביה ההדק־
ל וגו ״ ג סע ן ח נ  וחני ח2«5ה ן

b אןין לביאת ״ ר נ י ן ן י ן > י כ י ר  א וכיין בבית הסתרי0 צ
ל א׳שה ססיך 4 , נ ד  שייא יהא שום רכר חוצץ צריב
 לטבילתה להדיח כית השחי יכל כית סתריה כסי' ולא בשיי
ן דטאר משקין אין םעכירי תלכלובין ואדרבה הם עצ!ן י ק ע 0 
 מלכי־יבין נמקימן וישאיר* שם כהמים וצריבה הםיוק שיד
ti ־ ז  דאשה יפה במסריק שלא יהיו שעיוחיה ניכקין זה כ
 צייכה לעיין בעצמה ובבשר׳יכודקד, כל גזפהססד לטכ־ל/'
^ ״ / י י ר כיאיס שחוצץ ואחר כך תהיף כ כ  שלא יהא עליה י

 ו ־.שסוף בם ם המין בשעתרפיפתרגיפהוש^
VBO ב הפיפה שבסקים שיער רא תהיה נכ־ס קייס 

 שססבכןן את השער אלא כמי׳ רמין ומיהו אפייח'
̂א קיידייא לתי  שתוחמי בחמה םני ולא תחוף בנתר הנקיא כ
 שמחתך »ת השער וחוזר ומסתבך ולא באהל לפ־ שססכף «^
 השיעי ולא ככל רבדים המסבב •'השיער וכל זה יווקילכתחי־׳ון
 אבל אס חפפה בנתר וכיוצא בו וראתה בעצמה שאין שעי־וו/

 שלה קשורים ומסובבים ועשתה כן ג' אוני שעמים יאק a• ־
 שערותיה קשורים הרי אנו רועים שא־ן עעייותיה כטבזן
 שערוה דשאר נשים שכן דרך הרבה עניינים שטבען של ככ»
 אדם חליקין לפיכך אשה זו היפפת כנתר ובאהל ואין מ־ח*ן
 בידה וחכמינו זיל לא דברו אלא ביוב נשים י ואשד. שצור־
 לה הרופאיישלא החיףראשה בסם רק כיין יש לשאול לרופאי׳
 אם היין מסבך כשערות ואם אומרים שאינן ססבכין ׳כולין
 ללמיך על הרופאים אפייהם גרם כיון דסילחא דעכידא לגלויי
 הוא ואם אין הרופאים בקיאין ברבר הנסה האשה את עצם ז!
 תחלה ביאו גי פעמים אם היין מסכך שעייתיה אם אינו ניסו.׳

ל לסמוך על הנפיין ; כ ו ח  ו

t V 1 חפיפה זו צריכה שתהיה ממוך לטבילתה כיי j 

•co יחזרו השעיות ויסתבבו בין החפיפה והטבילה 
ה אלא בלילה ואם תהיף בעירו© ע ה א ר  ידעתהשטבילת ג
 ההיה הטבילה רהוקה מן ההפיפה ואםתחיף כייייה עגמה
*ן י נ  בדי שתטבול מיד אודיה יש לחיש שמא תהא מתימיז ^
ף יפר, וביצר תעשהד-מנהג ד>1ר ו ^  ותמהר לטבילת ^
ז עישי^שך י ע ־ פ ח ^ ק ם י  הוא שתתחיל לחיףסבעיר יום ^
תה  ואז תטבול יכז גם בןםנרג בשי ש״ד ע פישהפפה ̂כ
י י*סרוק \צ0ח י ז ח ת  תשא עמה מסיק לבית הטבילי• י

׳ ו א ת כ ד ע ^ ב 5 P J מ ו י  שצז ובשעת הדחק שצריכה לחיף ב
 *יפכא

ן מיהו יש מי שאימי שאם אין בגובההמקוה ביב ואפילו  ל
 הםיסהסמרודדין ושטיחין ער שאין יבולה להעלות
 בהן כל גובה בבת אחת אלא אב פניהזגיפהבכושים בקיקע

ע ל בסימן ר א :  שפיר דמי ו
 לה אעה צריכה לפתוח פיה כרי שיכנסו כה המיס כמו
 שכתבנו טעםא למעלה דבית הסתרים אינן צריכים
 ביאת מים וגם לא הקפיץ איתויותר מדאי ואם ק3צהפיהייא
 עלתה לה כמו שכתבנו גב טעמא למעלה סעיף בז רק תשיק

 שפתיה זובזורעוק בינינו בדרכה:
ט וכןלאתעציס עיגיהביותר ולא תפתהס ביותישאס  ל
 פתחת אותה כ יוהר-הוי הציצה למעלת ואם עצמה
-גיותר הוי חציצה למטה ואם עשת בן יש אומרים שלא עלתה

 לה.טבילה :
 Q וכשהיא טובלת כשעה שטובלת-צריכה שי־ עמיד על
 . גבה אשד, יהודית שהיא גדולה לפחות י כ שנים ויום
 אחד שתראה שלא ישארמשער ראשה צף על פני רמים אגל
 גויהאיגהנאמנת.הואיל ואחחזק איסויא ואם אין לה מי
 שתעמוד על גכה או שהוא בלילה ולא תיכל האשד. העומדת
 על גבה לראות אס ישאירו השערות צפין •חכי־וך שעיר. על
 ראשה בחוטיצםר או כרצועה שבראשה דאגכה יכנסו
 השערות גם כן במים ובלבד שתרפס ער שיוכלו המים ליכנס
 בתוכם או הקשרם כשרשרות של חוטין חלולות שאינן חוצצין

 כסו שנתבאר למעלה כעיף ג' או קושרת בגד רפוי על
 שערותיה :

 נ!א דמןשלת בנה לאחוריה כשהיא ערומה וטבלה לא
 ־עלתה לה טבילה דשמאהיהטיט ביגלי התינוק.
 או בידיו וגרכק כאמו וחצץ בשעת טכירה ואחר שעלתה נ«ל

 לבך לא חזינן ליה : י ׳
 מכ צרורות וקססין שיכנסו כםיקי הרגלים סיאסטה חדי

 הםחוצצין :
רט-תשע^ביחהסתרי^" ן  JtO וכןאספלניתמלוגמר,ז
 כמושככרכתבגו .דבית הסתיים אף על גב דביאת
 טיס לא בעינן ראויין לביאת מים בעינן ׳ י א שהאטה
 צי־יכת לבדוק עצמה בגדולים יבקטנ ם קודם טבילה נדי
 י שלא תהא צריכה לעצור עצמה שאם העיצור עצמה הוי בכו
 עצבה עיניה ביותר קפצה פיה ביותר שיא היו ראויים לביאת
ם ולא הויא טבילה לפיכך תבדוק עצמה מקודם אם היא י 0 
 *ריבה לבך וצריב גם כן להסיר ציאית החוטם קורס הטבילה

 שלא יחוץ:
ד היהה שעיר. אחת או שתים חיץ למכה ירא שן מידבר 0 
 למכה או שהיו ראשי שתישעמת מויכקבטיט או
 בצואה או שהיו שתי שעיית כייס׳ עיניה מלמטה ינקכו ויצאו
 כריסי עיניה מלמעלה וכן אם היו כיש עדוי של מטה סתדבקין

 בריסי עיניה שלמעלה הרי אילו חיצצין J יי
 מה לא המבויכאבק שעל רגלים ואם טבלה יש מי שאומר
 שאינו חוצץ מפני שהמים משפשפיןאוחו ויש מי
 שאומי שחוצץ ולא עלה' לה טבילה כפני שכשיורר למיס כך
 עם האבק שעל רגליו נעשה האבק נמו טיט ברגלו ונדבק בו
 וחוצץ אאיכ שפשף רגליו במים מקורם לבן ואח ב יטבול ואם
 טבל בחפין לכולי עלמא אפילו לא טפשפן אינו חוצץ מפני

 שהחמין מעבירין הלכלוך כאילו שפשף:
 13 בל הטמאין שגטבלו בבגדיהיעלהה להם טבילה מפני
 שהמים באין בהם ואינם חוצצין וכן הגדה שטבלה

 בבגדיה מותרת לבעלה:
 TO מין כנים יש שרבוקים בבשר היבה וניטכים בעור
 במקום שיעי ינדבקיה בהוזק כבשיי יהם שקירק
ל ידי חסין  כלשין אשכנז פיל״ץ ליייז צריך להסירן ע

 (לגוררן כציפוק ואם אינו יכול להסירן אינן חוצצין



 לבוש עצרת זהב הלמ־ת טבילת צח
 אותם ולא מצאה בהם שוס דבר עלתה לה טבילה יוכן אם לא
 עיינה אותם קירניטכילה ואחי מכילה גב לא עיינה אוהס ער
 שנתעסקה בתבשיל ומצאה עליו מאותו הבשיל הולין להקל
 אעיפ שכשאר הגוף אין• תולין רהקל בכהאי גוונא הבא בכית
 הסתרים כיון ראפילז לכתחלהאין צריכיןכיאת מים ממש

 תולין בדיעבד להקל וע״ל סי' קציה ס עיף כיה 1
 י חפפה ועיינה גופה ושערה וטבלה ובעלייתה נמצא
 עליה רבד חוצץ אם סמוך לחפיפה ועיון טבלה אינה
̂־ת ואם לאו צריכה טבילה אהדת ובמה  צריכה טבילה או
 סקרי סמוך לטבילה שיערו חכמים ז׳יל שאם כתוך עינה אחת
 חפפה ועיינה וטבלה ונמצא עליה דבר חוצץ אינה צריכה
 טבילת אחרת דודאי אחר הטבילה כא עליה אותו דבר
 החוצץ ואם לאו צריבה טבילה אחרת ואף על פי שהייה
 החפיפה והעיון סמיך לטבילה כגון שחפפה כיוס סמור
 לערב וטבלה בהחלת הלילה לא עלתה ילה טבילה הואיל
 והחפיפה והעיון היו כשתי עוגית עם הטבילה ולהר׳ימכם
 בין כך ובין כך צריכה טבילה אחרת פיון שנמצא עליה
 דבר החוצץ אלא שזו שחכפה וטבלה בתוך;!ונר. אחת אינה
 צריכה לחזור ולחוף ולעיין רק הטבול טבילה אחרת וזו
 שבשתי עומת י צריכת לחזור ולחוף ולעיין גופה ולטבול

 טבילה אחרת :
 >א במה דברים אמורים כשלא נתעסקת באותו המין אחר
 הטבילה אבר אס נתעסק׳ כו אחר הטבילה כי) טבילה
 • לבדיקה אינה צריכה טבילה אחרת שכיון שכבר טבלת
 ועיינה וחפפה אף ע״פ שהיו ממחקין תולין להקל כאותו מין
 שנחעסקה בו אחר הטבילה אבר אם לא חפפה קודם הטבילה

 אין תולין בו אעיפ שנתעסקה בו אחר הטבילה :
 *ב גסה §ב%ם אמורים בשאר כל הגוף אבל בבית
 הסתרים אפילו אם לא עיינה אותה קוחנז טבילה
 ואחר הטבילה גס כן לא עיינה עד שנתעסקה. בדבר חחוצץ
 ואחר בך נמצא עליה מאותו המין תולין להקל וכסו שכתבתי

 • טעמא בסמוך סעיף ט :
 ע חפפה קורם טבילה ובין חפיפה לטבילה נחעסקת
 כדברים החולצים או שנתנה לבנה תבשיל הראוי
 לידב׳בה לא עלתה לה טבילה אפי אס כדקה מיד אחר טבילה
 ולא מצאה שום דבר חוצץ שאני אומר בעלייתה מן הםיינפל
 קמנה וצריכה טבילה אחרת מיהו אם בדקה עצמה קידם
 טבילה וראהה שלא נדבק כה דבר סגי ואינה צריכה חפיפת
 "אהדת וטבילה כיון שכבר הפפה ולא נתעסקה אלא כזה
 וסותי׳ללכוש בגדיה כין חפיפ' לטבילה ואין הלבישה חשיבה
ן בך ובין בך נדבק  ״הרחקה בין חפיפילטבילת דניחוש שמ^י
 דבר ותיזהר שלא תקח תינוק אצלה אחר החפיפה שמא ילכלך

 *אותה ולאו אדעתה ועל סימן קצ״ח ז

 ך אימת, תעשה ברכת המכילה יבנ סעיף א,
 א ״ וביון שטבילה זו מצוה היא צריכה לברך עליה כמו
 • עלכלשארהמצויואימתי מברכ'כק$ושט'מלבושיה

 ועומדת בחלוקה שהוא התחלת עשייתה המצות תברך כיוך•
 אןתהיי׳ אמה אקב״ו על הטבילה במו שכבר ידעת שעל כל
 המצות מברכין עובר לעשייתן ולא חבר׳אחי שפשטה הלוקה
 שאסורה להזכירה שם כשהוא ערומה ולבה רואה את הערוד,
 ואם שכהה ולא ברכה קודם שתפשוט חלוקה תכנס כמים עד
 צוארה ואז ממלך כשהמים מכס־ן אותם שאין לבה יואה את
 הערוד, ואם המים צלולין עוברתן ברגליה כדי שלא ירא לכר,
 רואה אה העמד, ומברכת ומה שמברך כעי1 ילא ני>ד
י - ׳  לטבול שהוא ניסח הברכות שקורס הצי׳צלה היי:־ ג
 שלארצו להתקין לה כ׳ מטבעית יכיין •!;בטבילת נר צי

ר י ר ל  י! ב ג 17 '

 «יפכא שאיגייכולה לתוף כלל ביויכגון במיש יתבאר בסמוך ן
 ד ואם חל טבילתה במש שאי אפשר לה לחוף מבעוד
 יום עד שתחשך די לה שתחיף בליל טבילך,ה ומ מ כדי
 שלא תמהר שתהא מהומה לכיתה וריא החוף יפה טוב תוא
 שתרחץ הטיב בעיע* ובמש תחזור ותחוף מעט במים חסין
 זתםרק מעט ואז לא תצטרך לחפיפ' הרבה ומסתמ׳ לא הסהר
 דמסתמ׳ היתר. נזהרה כל יום השלת סלהתעסקה מציצות

 ומקשרת שערותיה ואינה צריכה חפיפו<וסריקה הרבה :
 ה ואס נזדמנה טבילתה בליל שבת שאי אפשר לה לחוף
 עד שהחשך אלא ער ^דם בין השמשות שעדיין וראי
 יום חוא די לה כחפיפות היום סמוך לבין השמשות וטובלת

ו  משתחשך : .
 ו ואם חל ליל טבילתה במש והוא ייטשאי אפשר לחוף

 כליל טבילתה ולא ביום שלפני טבילתה וגם לא רצו
 הכמים להפסידה עוגתה לפיכך התייולהאז שהחוףבעיש *
 וכן אס חלו ב׳ ימים טובים ביום ת' ו׳ וחל טבילתה בליל שבת
 או כיום א׳ ב׳ וחל טבילתה בליל#זתירו לה שתחוף כעש
 או ביום ר׳ בשבת ותקשור שערותיה שלא יסתבכו ויתבלבלו
 ן^ם תיזהר בימים שכין החפיפה לטבילה מכל טינופת ושלא
 ידבק בה שום דבר גם מנגיעה תבשילין או סנתינתן לבניה
 הקטנים אם איפשר לה להזהר אם הס רבדים הנדבקים ואם
 אי איפש*לר, ליזהר כגון שאין לה מי שיעשה זה במקומה או
 שצריכתליגע בהן בשעת אכילה אין לחויש ובלבד שתרחץ
 ידיה בבלפעם*זלא הבא ^ידי הציצה ובשעת טבילה תחזור
 ןך,עיין ותבדוק היטב כל גופה לשערות ראשה שלא יהא בה
 דבר חוצץ ותדיח בית הסתרים כמיס חסין שהוחסו אפילו
 כייט וכן תחצלץ שיניה בטיב כשעת הטבילה שייא ישארו
 ביניהן לא פ־רורין ולא בשר ולא עצם מסה שאכלה מן
 החפיפה עד הנד. ואם לא חל טבילתה במש או במוצאי ייט
:  «ם תוכל לטבול במוצאי שבח או במוצאי י״ט ע*ל סי' קצ ז
 ן כמקום שיראות לטבול כלילה וחלה ליל טבילתה כליל

 שבת אין להתיר להוף מערב שבת ולטבול ביום שבת-
 ךהוא יום שמיני דתרי קולי בהדי הדדי לא מקילינן קולא

 דםרך בתה וקולא דהרחקת חפיפה מטבילה :
ן ק ל רעיון בל מפה ואפילו.שערותיה הוא מן התונד,  ן
 וכיון רחציצד, היא מן הל״מ שהוא כמו דאורייתא אי
 נמי מדכתיכ ורחץ את בשרו כמיס וררשינן בשרו שלא יהא
 שום דבר חוצץ בין בשרו למים וררשינן נמי את בשי־ו את
 הטפל'לבשרו ומאי ניהו שער ממילא שמעינן שחייב׳ קורם
 הט3ילה לעיין ולבדוק בכל גופ׳ שלא יהא עליה לכר חוצץ
 והוא הדין שצייכה לעיין ולבדוק בשערותיה שלא יהיו
 קשורות זה בזה אבל חפיפה לא שמעינן לאמהוך ההלקף
 ליס ולא מקרא אלא היא מתקנת עזרא לפיכך כשוןל אכילתה
 נחולזכש כליל שבת ויום טוב אם חפפה ועיינה עצמה ביום.

ו א5ילו בליל יום של סחרתו עלתה ^ך, י  וטבלה כלילה א
 טבילה >דיעכד אף על פו שלא היו חפיפה'ובזוקה סמוך
 לטבילה אבלאס לא חפפה כ#7א עלתה לה טבילה אף
 על פי שעיינה כעצמה ג$ופה ואפילו חפפה סיר אחר
 הטבילה וסרקה כמסרק ולא מצאה שום נימא קשורה אפילו
 הכי לא עלתת לה טבילה עאניאו^י בשעת טבילה היה
 קשור ועכשיו ניתר או נישר עם המסרק ואין צריך לומר
 אם חפפה כמקוםיטער ולא עיינה בשאר {.ופה שלא עלתה
 לה טבילה שעיו*גוף הוא דבר הורד, כסו שאמרנו ואפילו
 אס בדקה את גופה אהד הטבילה ו״לא מצאה שום רבד חוצץ
 אינו מועיל דשסא היה עליה דבר החוצץ ובעלייתה מן המים

 נפל כמנה :
 ט בד א בשאר כל הגוף אבל בכית הסתרים כיון •שאין
 צרינין לביאת מים אם לא עיינה אותםקור' לכן ואח כ עיינה
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י אפיי*  ס א ז יזה גם בז מדרבנן אכל דאורייתא הגי בני* עי
 כארי אם כל גופי סי־־כס' כו והך אמה על אפה ביית ג אס ית
 מאמרנו היינו אמת ע> אמה במרובע ברום ג׳ אסוה כיל!
 במרובע ולא בעגול ואמה שלמדנו צריכר, להיות אמת שוחק״
 דהיינו אמה ג£די' טפתי^ד אצבע אף 0'4 וסתם אמה היא \
מ שצריכה להיוה א«ר, שוחקת ואכ ת |  מפחים אמה דהכא %
f שיחק' יתירת עי^מימצמ' חצי אצבע נמצ שיעלה בתשכור 
 0*ר אלף אצבע«מןי'חאצכעית בנידל ועיר חצי אצבע יצייף
 שיהיה הבור שבו המים מכונסין נדוליותר כשיעיד והכד•
 שכשיכנס בה הטובל ויתפתו המים שישארו נל המים שהם
 ארבעים סאחתיך המקוהכשיהפחןעליד מיסה הטי בלי
 ולא יצאו חוץ לכור ויזזסרו המים שלא יסאיובהן מ׳סאד,
 כעת הטבילה ומפני שאין אנו מצריכין שיעור ןמ'סאהד>ן
 כרי שיעלה כל נופה כמים ככת אחת לפיכך אין צריך שתהא
 המקור. דווקא גכוהכרו*! נ אמות אלא כל שהו נכוה כמעל
 לטיכורה זרת כמו שכתבנו למעלה כסימן קציח מעיף דיין
 שחוא שיעיר שתוכל להתכסות כל נופה בכת אהתואינדן
 צריכת לשחוה הרבה אם רמקוה היא רחבה ער שיש כד*
 ברוחב וכגובה שיעור חשבון האצבעות הגי ל הרי זו בקיו*

 כשרה לטבול בתוכה ז • *
י 0יוייי 2ים י  כ בבר ידעת דסת' מעיין דרכו בזחילה וסתי י
 פירושו שהם כבי נסים ועומדים ואינם דחרים כעכי-ן
י מעיין מטהיי' •י ף ך 0 כ - פ  שנאמר יקוו המים אל כקים אחד ל
 כשהם זיחלין וכ ש כשהם מכונס^) במקום אוזד ובלבד שייכי•
 לטכול כל גופו בהם בי׳יוח שגם שם מעיין עליו כן שכן דרך
t j y a .היכר. מעיינות שיעמדו במקום אחד אכל מי המקור 
t באשבורז ׳כלימי כשהם סנוגסיז ועימדי© m מטהרי׳ 
י - ד ת  כמקום אחד כדרכן ילן* בזחילה ולא אמי־נז מדהיקשו ל
T ן י ן  נאמי כמו שהמעיין מטהר כזיח־ייז«־ף מקיוזמטהר' כ

* " ^  שכן אמרו חכמים זיל אי בה מעיין מטהר בזוחלין י
ס  מקיה מטהר בזוחלין ת ל אך מיעיטא ה־א מעיין 3

0 ״  פזיחליז ומקוח איני מטהר כזוחלין אלא באטכודן ש
מ א

י  הס זיחלין פהולין מן התורה ומי המקור הללו צדיכין ע
*\ סו י ' שלג ד ע £ י ה ° א י 0 ש י 4 ז מ ו ג ם נ י 2 י ש ר י  מבונםיז כ
 ש^ןשו כירי אדם שכן דרשו חכמים ז׳יל מדהוקשו בור ט>-י|>
ך1  מים ומעיין להררץלפינןסה מעיין בירי שמים אף טמי
^ijc,בידי שמים לאפוקי אס מלא מים על כתפו ועשה מקיה 
 פסולה י ועוד אכיו אי מה מעיין מטהר בכל שהיא רשעי*

^ י 2 ל  כל שהוא נקיא מעיין יכיל אף מקיח מטחי ככל שהו ת
p f i v לומר אך מעי? בלושי אך מיעוט היא מעיין מטהר ככל 
 ומקור. אינו מטהר ככל שהוא אלא בשיעור מיסארזכ^,
 שאמרנו מיהו ייא דהך שיעורא דסקזה בטי סאה אינו אל^
 אסמכתא כעלסא דכיון שאין בו טעם אלא כדי שיהא ען1
 *יף הגטכל כועולה בו כבת אחת אמרו חזיל שאין שיעוי־ זד*
$0רתודה ככל דבר הנטבל אלא כל דכי שכל גיפיעול,! 4 

י & כגו : 1 3 ס ? י י י כ ם י י 0 ן ף י 1  במים כבהאחתםגי לי ב
ו ?3ל שהו בין במעיין כ^ןכ^ק^ , ר ל י ג  מחטין וצינוריות 0
' « ח * ל ה כ י ק מ ת ל י ב ז  כל שהו מן התורה אבל רבי-זג״ילי ?
ם קקוניכ י י כ י כ י י פ ם א י ס נ י כ ס  הואיל ואין טך,רתה״לא ב
ג י כ ע ק ם י ל  ואסכמהאקי־אדאך ^ץנדה יתחטא שאפילו כ
ל כ אקךנו יים׳עלה א ו ע מ כ ה י ץ  צי׳יכין מ' סאה במקור. כמו כ
,  במעיין שטהיתימון בסכיני כיי בזחילה «ן,מו׳אדאורייה
1 ל א*ייו כמעיין כל & י *  ךיי״-ז כ ן אדם בין כלים יןוליז *
י שלאותו הנטבל עולהכו ככחאתר £ ו <  וכ לכד שיהא כ
ן ז ר ד א ״ י  לפי מה שהוא הגדול לפי גדלו וד׳ק«ז לפי קטנו ו
' ד ל שהוא הייני ככלים אכל לטבילה * ב  דמע״ז סט-,ר ב

י ו ד . 0י 0אר. בין כמקיהבין כמעיין כין כארס ע י י ע ם כ ל י ע  ל

^ ד  בין כאדם קטן האפילו בל גופו עולה כפתוח מכאן צ

 אאה *

 לבדך בעל כמו שיתבאר בסמוך אף כשאר הטובלי' שםברכין
 לפי• הטבילה קבעוה בעל עהוא לשון הבולל עבר ועתיר
 מפני שהיא כנוני ויש אוסרים אף על גכ רבכל המצוי מכינין
 עיבר לעשייתן בטבילה לא סכרך עד אחר הטכילה דכיון
 דאינא טבילת גר שלא יוכל דברך ער אחי הטבילה דקזדם
 לכן אינו יכזל לוםי אשר קרשגו כמצותיו וצונו שעדיין לא
 נצטיה דעריין גזי אף על גכ דמלקייס׳ לן סלvלא טכלכאילו
 לא מל וכידן דגר אינו יכS לברך עד אחר הטכילה תקנו בכל
 ךטיבלי' שלא יביכו על הטבילה ער אחר הטבילה וכן נוהגין
 ש־יאחי הטבילה מיד כעודר, עומד׳ לתוך המים מכסים עצמת
 . גיגדה או כחלוקה וכ ברכת על הטבילה ולפי מנהג זה מיושכ
 י טפ מד. 'שמכרכץ כעל ויא בלםיי לטטל שאין לשון הרם׳יל

 ניפל אלא להבא •

 חלמת פו?דז יפוקוח
 דיגי 3קוה ומימיו ובו >ח סדפיס ן

 א אף על גכ וכתיב בכל הטמאים ור0ץ במים אין הכוונת
 שיהו עול ן מטומאתן כרחיצה במיחץבעלמא שאפילו
 עלו עייירה כל מ.מיה שבעילם עדיין הם בט מאהם וכן
 אשר. נדד.אפילו ע־יו עליהם $ל מיס־ח שבעולם עדיין היא
 בטימאת. לבעלה וחייבין עליהכית כבראשינה בדכתיבנא
 טעסאלעיל סיםןקצז סעיף א׳ אלא צריכת שתטבול כל
 ככת אחת מם׳ מקיר, או כמעיין דכתיב אך מעיין ובור
 מקיה מיס יהיה טהור שפירושי הטובל בהן מטומאתו יהיה
 טהור דאילו רם עצמן פשיטא שדם %%׳ti אא נעל בהן
 וכר טימא' שהיי הם סחזכרין לקרקע ואינם מקבלי' טימאה
ה אי אטעיין ומקיר, ד,ות קאי ומקור.  ועוד יהיו טחוד\ מבעי לי

̂ישבורן בס^םאחר ואפייו.  פ משי סם מנונםין ועוסרין ב
ים חיים ברחיצת שים אחימן  א-נםמיםחייםדיאכתיכ ס
K שאר טמאים ואפילו זכה אינה v , ״ ק י ו כ י ז א כ ל ם א י א 0 ט  י

ו כקוד. מטהר אוהו ושיעור ל י נ א א ל 4 , 0 ״ ס ח י א 0 ק ן  ״

 דהךסקוהחיא בכדי שהיכל לטבול בו כל גופה בכת אחת
 דכתיבורחין את כל בשיו כמים ודרשינן כט־ם כמיםקיה
 מרלא כתיב בס־ם חיים כל כשח מיס שבלגיפו עולה בהם
ת רחיצת הנשר לטהוץן  ובבת אחת דרשו iם כן סרי^טהי
 ביאת השמש רכייב כי אם רחץ כשרו כמים ובא השמש
 וטהר מה מהרת ביאת השמש בבת אחת אף טהית רחיצת

• r v ע ח ן
 הכשר בכת אחת כם»שבתכתי לעיל בראש סי' קצי

 תכסיס דבור מלא מים שכל גופו של אדם ב״נוגי עולה*הם
 נכת אחת צריכה להיות לפחות אמה על אסר, כחם^לש
 "אמות והיא הנקי־את מקוה מן התורה ושיערוהו ז*ל שהם ם'
 סאה מים וזהו שיעיר מקור. ואפילו אשה קטנה שכל גופה
 עולה בכת אחת אפילו בפהות כארבעים סאה צריכה לטבול
 כמקור, של איבעים סאה ואפילו אם טובל כה כלי קטן צריך
 להיות כה ארמנים סאה דכהיכ גכיכ*1, מדין אך בימי נדה
 *תחטא וררשינן במים שהנדר טוב4ת בהם יתחטא בהם גם

 כן הכלי והיינו מ' סאה שסתם נרה טיבלת בהם ימשמןןן
 אפילו כלי קטן יתחטא במי נדה שהם ארבע ם סאה ואם
 חסר אפילו כל שהוא פסול wo לא אמרו זה אלא מדרבנן
 וקיא אססית' בעלמא היא אבל מן התורה בין אום בין כלי
 מתחטא כפחות סאי־כעים סאה רק שבולו עילת בה בבת ארת
 כרילפינן לעיל מרקישא ומעיין גם כן אף על פי דמטהר בכל
v דמע״ן כל שתו נסי נקרא מעיין היינו דווקא כשטיבלין w 
 בו בלי קטן אכל כשטובל בו ארם אפילו הוא קטן שכל גיפו
 טתכס' כפחות מסי סאה אין טבילה עילה בו אאיכ יהא ס'



 לבוש עטרה דהב ׳•־הדבוה. מתיזז צס
 כמקים אח׳ כדילפינן לעיל מרכתיכ אר סיעיט לומר *עיין
 מטהר בזוחלין ואין המקוח מטהרה־ כזוחלין״אלא כאשכירן
 לפיכך צריכין כל המי מאה של המקור. שלא יה־ו שאוכין כירי
 אדם אלא שיתקבצו מי גשמים ועוסדין בגומא אחת אכל אט
 נשאבו או אפי׳ לא נשאבו ונתקבצו ביר* שמים ואינן עומדין
 כםקו6 אחר *$לא זוחלין על האיץ פסולה מיהו שאוב אינו
 פסול סן התורה אלא נ שהוי כולו שאוב אי ךובו אבל אם יוכו
 נעשה כירי שמים ומיעוטו שאוב כידי אדם־מקוה הוא ואינו
 פסול מן התורה אלא מדרבנן גזירה מיעוט אטו כולו או רוכו
 ד\לכך כל ספיק שיארע בו קורם שיהיה רוב המים מקובצים
 שםהוי. ספיק דאורייתא ואזלינן ^ה ייחומייא אבל qp נולד
 בו םפק אחר שנעשה הרוב בהכשר הוי ספיק׳ דרבנן ולקולא
 ביצדמקוה שהיהה חסרה בפנינו ובא ומצאה מ^אהולא
 ידענו היאך וסי מלאו *וההושטא בשאיכה מלאו אותה אם
 היהה ככר רובה בהכשר דהיינו שהיו כה כןא סאין בלא
 שאיב׳אזלינן לקול׳ותולין ל^רוראי ישראל סלא אות׳ובהכשיג
 צ*לא אותה כלא ןזאיב׳: יאק לא היתר. כבר ריכא בהכשר
 דעכשיו איכ׳ ספיק׳ דאוריי׳ אס יש לחוש שגוי׳ סלאוה ושאבו
 כמים לתוכה כדי לרהוץ כה ונהג פסולה ואם לאו כגון
 רירעינן יראי וישראל מלא אותה כרי לטבול כה אלא דלא
 ידעינן היאך מילא אות*אם בשאוכה או במשיכה והוא אינו
 כפגינו לשאול אותי כשרה ררוכ המצויין אצל מ^והועושין
 כרי להכשירה בקיאי; הן וכוראי כהכשר מלא אותה וכשאם
 הישראל בפנינו ואומר ^ שבהכשר מלראותה רנאמן מאחר
 שהיה כידו לתקנה וקל דבבייהג ער אחד נאמן באיסורין,
̂יכנה לעיל סי׳ קב ז סעיף ג'ועור כסה דיני ספק שאנכין  בדכ

 עי י ן לקסן סוף סימן זה ;
 ן" מקור, שחיא של גוי שמשכירה לישיאל שיתן לוכל
 הטובל בו.ובר ידוע בכל פעם אין להאמין הגוי עליו,
 דשמא יחסר וימלאנו הגוי בשאובין ואף על גכ רודאי עדיין
 יש בו רוב המים מכל מקום לכתחלה יש לחוש תדאי יעשה

 כל מה שיוכל לייפות ולהגדיל המיס כדי שלא יפסיד שביו !
 ח כל הימם יש להס די? מעייז לטהר בין ראשבורן בין

 • בזחילה כלומר שטובלין אפילו בלשונות הימי ם הנגררי׳.
 ונמשכים מהם ואף על גב דנתיב ולמקיה המים קיא ימיט
 שמע סיני׳ דמי ימים מקוה איקיטמקוה אינו מטהר נזזחלין
 הכי פירושו ולמקום'שבל הנהרות נקוין וחולני? שם דהיינו

 הים הגדול רכתיכ כל הנחלים הולכים אל הים וגימראותו.

̂לו ימים וכבר ידעת שלשון ים הוא לשון חפיית.  המקים קרא
 גוס' כמו שפרשיי בפירושהחומש לכך קרא אותו קםקום שכל
 הגחלים הו^ןים שם ימים בלומר,חפירות וגומות הרבה יש
 שכל אחד הוא סין ים כפני עצמו אשר משוס זה אמרו אינו

 רוסה טעם רג העולה כעכו לטעם דג העולה כאםפסיא אכל,
 ה:׳.ים ש כימים אף על פי שאינם סיס חיים שאינם נוכעין
 מכל מקים דומי? הם למי הסעיינות שהריאיע נקדן מן
 הגשמים אלא שכך נב^ו ומא^פקיה רחמנא בלשון מקות
ם חיים אבל אין הכי נמי ״ ם  היינו משום שאיגה ניבעין ש

 במקום שצריבין ם־ם חיים כגון מזב ומצורע וקידוש אפר פית ,
 אדומה שנאמרה כה מים חיים אל כלי מי הימים פסולין אכל
 לטבילה דשאר טמאים דין מעיין יש להם ומטהרין כין
 באשכוןן כין מהילה כמעיינות לפיכך גל שנתלש מהים

 ובו ס' סאה ונפל על הארס או על הכלים עלתה להם טבילת ,
 דכיון שהם עוםרים על הארץ והגל נתלש' יעוכר עליהם דרך
 גפילתו על הארץ הר הטבילה במחובר לקרקע כטובל בכ,־מ
 הנגררים וגמשכין על הארץ כמעיין וטבילה מעלייהא הי:*
K

L  וטהורים אף על גכ שבפתאום נפל עליו כלא כוונת ע
 נתכוין עכשיו לטבול קל הטובל אין צריך כמי• יהא כ-ל

 מקום כא כמים ונטהר לחולי? ודווןא
ל 3 ! ע; J 3 7 ׳זי 

 הגגהשלא חילקה התורה כשיעויגכי אדם כין גדיל לקטן
 זכיו? דבאשה נדה יש כת איסור כרת יש להחמיר דאפילו
 בדיעבד לא עלתה לה טבילה אפיי בסעייןאם אין כו מיסאה
 שיייםים בחשבון האצבעו#1 הנזכרים ואם היו מי המעיין
 הזוחלין מהערכים עם המים שנוטפי״שהםםי גשמיי נחשב
 הכל כמניין לבל דברומטה׳ א^ייבזוחלין יאם רבו הנוטפי'
 על חזוחלין וכן אס רבו מי הגשמים על מי הנהד •אזלינן בתר
 דוכא ונחשבים כולן למי גשמים ואינם מטהרין כזוחלי? אלא
 באשמרן לפיכך נהרות בזמן 'שהםמעורבין עם הרבה מי.
 גשמים יש למקיף מפץ וכ:וצאבוער שיקוו המים למקום א'
 ויטבול בהם וישמקילין ומתיר^לטבול כנהרות כל השנה
 אף כשעת הגשמי'והפשר׳ השלגי׳ שרבו הטטפייעל הזיחלין
 אפיה טונלין בהן בזחלה ויהכו טעמא מפני דעיקר רנהו*
 סן המקור קא רבו ואקלך טפח יורד מלמעלה שאיןההום
 עולה לקראהו טפחיים ונמצא רלעולם זיחליס רבים על
 הנוטפים רהא לטפח גשמים איכאטפחיים יסעיין ואף עלגכ
 שאנו רואין דרוב פעמי׳אין הנהרות מתרכין אלא כשגשמיט
המה אוםיים מסברתם לא שמתרבין מן הגשמים אלא  יורר̂י
 משום רבזמן שהגשמים יוררין ואויר העולם מתלחלח ונעשה
 רטוב ואז גם סקור הנהר מימיו םקכלין שפע מלחלוחית
 האויר ומוציאין מים כשפע והנהרםהגבר והולך ס>4צםו וכן
 נהגו ברוב המקימות כמקום שאין מקוה לטבול בנהמת ואין
 למחו׳ בהן כי יש להן על מי שיסמוכו מיהו יש ליזהי מלטביל
 בנתר המתהוה לגמרי עיי גשמים וכשאין גשמים הוא פןמן

רי אף על פי ששאר נהרות המעיינים שופכין לתיכו בעת ״ ס  ל4
 .הגשמים מהמת שגס הם מהרבי'מן הגשמי' ועולין על שפתי
 גדותיהם וחוצה לח^גד ששופבין בתוך זו הנהר ומתהוה
 זןואעלידן מימ הואיל והוא פיבך^לגמרי בשעת שא:ן הרבה

 גשמים יורדין אינו נקי מעיין אלא מן המטפים הוא גדל וכמדזי
 מקור, הוא ואסור לטבול בו דרך זחילתו עד שיקוו המים בתצו
 למקום א' ועומרי׳ שם אכל בנהר שאינו פוסק אע*פ שכשעי0
 הגשמים מתיחב ומתפשט על כל גדותיו מותר לטכ5ל כו כ?ל
 מקיסדנכל מקום סי הנהר הבאים מן המקיי* רכיםעלמי.
 הגשמים מטעם דאי? לך טפח היורד מ־ימעלה כו׳ הם אפילו
 במקום שיתרבה לפי ועת אלוהמקילין והעולם נהגנלהקל
 בגר.ב ר עת׳ מיהו עיקר הטעם שנתפשט המנהג להקייושלא
 ב/יהוכו הקדמונים לא נתפשטוכ? אלא משום רחשו לכמת
 עיירור! שנתפזרו שם היהודים לאתיאול-יאולגיואיןספק•
 3ידם לחפור לתם מקואות ואי הוי אכרי להו לטכיל בנהרות
 את! א־יזולי בטבילה ל»0יי ויבאו לידי איסור כיה לכך לא
 מירי כירם ומתוך כך נתפשט המגהג להקל ברוב המקומית
 אכל המחמיר שלא לטכול בנהר אלא בזמן שהיא קטנה מאר
 שרואי ן בה שלא רבו מי הגשמים כלל הרי זו מצור, מן המוכח'
 ותע ב או יטבול במקור, גמירה עשוייהכהלכתא כמו שיתבאר
ם שחופיין ר « י  עזו בלה : ואותן.בארות העשויה ב
 בארץ לעימק עד שהמים טבעי^זם*ף עיפי שדרכן דקוו
ן מעיין זוהלין גמור יש לו ואף ע״ג י  וקיימי ואין יוצאין להק ר
 דאמרינ? מה מעיין בידי שמים אף מקור, בידי שמים והני
 בארות הם עשויים בירי ארם האי כידי אדם דפסול לאו
 למיסזיא שלא יהיו חפורין ביד־ אדם אלא לאפוקי שהמים לא

לא בכתף וכה ג אכל מיס דהכא •  יבאו הנר, על ירי אים כגון ס
 נתהוו בא? כידי שמים יתיהמנביע אותם J שם אלא שהיו

̂ז שהמעיין ששם היה סתום סן העפר והאדם לא •  מביסיז סחנ
 עשה אלא שהמיר העפר משם עד שנתגלו המים ובגוף המם

J לא עשה כלום 
 ג כור מקוה זו מן רתורר, צר^ך, להיות בירי שמים כדילפינן
 לה לעיל מרה־קש בור מקוה לסעיין מד, מעיין כידי שמיי
 אף בור מקיר. כירי שמים וצריכה שיהיו המיםנקויןועוסוין



 ^ לנושעטרתדהכ הלבות בויזות
 סחוכריז למעיין ולא נפסלו הסמחברין קמחטכלהסי* מהי*
 בתוך הבלי ונטהרין נם הם על ידיהם אף על גי ענבר נפסלו
 בשאובה כשעברו תוך הכלי עכשיו חזרן להיות סחיבריז
ן לטבול כהנו י ר ה ט נ  למעיין על ירי אילוהסים הכ^סין ן
0 הס1עטי' שעברו י 0 ם ל ר ר נ ד  דשם מעיין נם עליהם על ירי ן

 ״ ־ יי י על שפתרתי יי.
 >t הכנים כלי טמא לתוך כלי אחר ^םובלו במקור. או
ר צריך שיהא כמי ו ה  במעיי^אס הכלי החיצון ןעא ט
 החיצון ל$חות כשפופרת הנודכוי שיוכלו חסים לבא שט

ן בפי דaיצ̂ו אי ם א V י J B n בשפע בשעת טבילה ואז נטהר 
 כשפופרת הנודלאעלתהלאזכילת לפניםי ואם גם החיצון
 טמא אז אין צריך שיהא בפי החיצת כשפופרת הנור אלא
ם עלהה S\7 טבילת  אפילו פיו צר מאד רק שראוי לביאה. 0י
 לשניהם דמנו דעלתה הטבילה ^טלי׳ גופיה וחיצון כין
 מבפנים בי; מבחוץ שהדי היה ראוי לביאת כים בפנים ובאו
 שם מעט מים והוי כמו דיך השקה שהיא דאורייתא ועלהת
ז ד,ט0א אפילו פיו ו > י ח י ל ג ס  הטבילה גם כ* לפנימי בר״א ר
 צר הגי םילי כשהניח פיו ל0עלה בשעת הטבילה שהיתעיקר
o כוונת טהרהו שיטהר על ידי היבור המים לרך השקה 
 מלמעלה שיכנסו שמה מעט ויטהר הכלי ©טעם שראוי לביא׳'
 מים אב* אם הטהו על צדו והטבילה לא עלר״ה לדם טבילת
 לשניהם עד שיהיה פיו של החיצון רחב כשפופרת דנמ־ שכיון
«V יאותם אלא ז^ן , ן ת נ ן ו ן כ י א ^ ד ן ד ר ו ע,1 צ ה ט ה  מ

 שפעה המיס שיבאו שמה מן הצד ושפעת מים אי אפשי א»
 ״לא יהא פיו רחב כשפיפרת הניד מיהו מוהר לטבול כלים כסל
 או בשק כין מסאים כין טהורים שכיח שאינם מחזיקים מי©,
 כלל השיבי כניקכו הרכה יותר משפיפ^הגוד דבקל נכנסג

i ־ .<־׳. . שסה שפ^1 מיטהדכה, 
 * * כבר אמרנוי*סע r סטהד בזוהלין וכ ש במכונטין
 ועזמדין לפיכד מעיי? שהמשיכו לכריכת סיט^ן!•
^ א  נקיין עוםדי* שם ישלה כל דין מעיין ואם הפסיק ד
O P הקילוח ושאינו מחוכר עוד למעיין אף על פי שלא היו 
 מים אחרים בכריכה סתחל*־. אלא היה כריכי. ו״קז אפיה חז,•'
 להיות לו דין מקור, שאינו מטהר אלא בס סאה ובאשכורן ואמ
 חזרוהםטיך קילוה המעיין• להובה חזר לרין מעיין לטהד
פי׳ ה* שם סי גשמים מתחלה דד״אמעיין  כזוחלין ובמשהו ̂ו

 מסהר בכל שהו :
 «א. וכיה ךמעיין מטהי ככל שהו כמו שאמרנו פעמי©,
 לפיכך מקוה מים שאובים שהמשיכו עליו מ׳ מעיין.
 אפילו מי הםעיין םיעטין המעוטין •למעיין מטהרין און
 השאובין רםרוכים בין קדמי סי מעיין לשאוכין כין קרמו
 השאובין למעיין ומצל מקו׳ אין לטבול בז אלא באשכוח דלן!
 עדיף מנהרות שרבו הנוטפין עלהזוחליןואין חילוק כין קדמו
 מי מעיין לטטפין אז שאוביל כין קדמו נוטפיןאו שא<כין
 לסעיין לעולם^8עיין מטהר בכל שתו ויתבאר עוד לקט!

 י • בע£~. *

© ו ק » ל י כ י מ מ ה 0 י י ל י 3 י 1 0  «ב מעיין שהעבידו על גבי ^
ול אפיי העי  אחר אעיג־יאהורי הכלים אין להם כיח קב
 נפסלו מדין מעיין מדרבנן.ואיני סטהריןעוד כזוחלי? ובמשהו
 אלא כדין מקוד, דהיינו לטהר, באשבורןוכמ' סאה ובלכוי
 שלא יטבול על גבי אחורי הכלים ממש גזירה־ שמא יכ^

ל תוך הכלי : ^  # ל

 *X מעיין שיורד מן ההר ומימיו טפלין טיגיזשיפ^ בשיפולי
ף עלפי שאותו טיפית יורתח כמרוצת  ההר בהפסק א
>*ק הו* לתו פ ז י ן זוחל אלאיורי־יז כ נ י א ן 0 ן מ ו ר ז ח א ן ז ף כ  ת

 כמי גשמים •הניטפים רשלהן^ן סקוה וכעי סיסאהואינט.
ו ןאםידדו כקילוהכלא הפסק חזרו ר 1 3 ת n ו T m ן י ו ז ן ט 0 

 להיות להן יי? סעייז י
י טטפץ  י

 שנפל עליו כשהוא עומד על הארץ דהר דומיא דזוחלין
 כראסרן אבל אם טבל בו בעודנו באדר קורס שיפולעל
 האח אף על פי שיש בו מ' סאה לא עלתה לו טבילה שאין
 טוכלין באויר דרומי' דמעיין ובור מקוד. סיס בעינן והנר
 אין דרכן להיות כאדר אלא מחוכרין לקרקע ואפילו אם היו
 ב' ראשי הגל גוגעין באח ואמצעי עשוי ככיפה ואינונוגע
 בארץ וזרק כלי לאמצעית הגל וטבלו לא עלתה לו טבילת
 דהוי טבילה בארד אכל כראש• הגל במקו׳ שהם ניגעין בארן
 טוב לין אע ג שעדיין אינו כולו כארץ מימ מחוכר לקרקע

 מיקרי כיון שהנטבל עומד על הקרקע :
ו שאי; טובלין במים שאובין  ן אי^טיבלין בכל*ז ^
 דכולו הד טעם אית בהו והוא מפני שככר אסרנו פעמים
ילות בעינן בדבר הדומה למעיין וסור מקוה מיט  דבל די
 לפיכך צריך גיכ שלא יהו המי סאין הללו בהון־ כלי דמה מי
 ס עיין וכור מקוד, םיםהכאים מנטיפ׳הגשכים סתמן אינם
 אלא על הקייקעכך בלמים הסכריןלקיקע לאפוקימיט
 שבתוך הכלים שפסולין אפי^ אינט שאובין לפיכך גגית
 הקביעה בארץ אע״פי שחברה שם ונתמלאה סמי גשסים אין,
 טובלי! בה כיח שר,>ה שם כלי עליה קודם שקכעו אבלאע
 לא היה שם כלי עלית קורס שקכעו כגון שקכע אבן כקיקע
 וחכמ שם בסיד יפה ואחר כך חקקו^םשיך שמתאת המים
 אינו פסול *ימקוה שאין זה כלי אלא חפירה כקיקע הוא וכן
 מיתר לעשותו אפילו על הגג שיקבע שם אבן אחד ויחברנג
 היטב בסיר וגפסיס ולחוקקו אחר כך ולהמשיך שם מים אבל
 לחקקו ואחר כך לקובעו בחומו4• פשיטא שאמור לעשותו.
 י מקוה וחיבור אבנים, הרבה כסיד לעשותן כמו נומא לקבל

 מים אינו נקרא 3לי בלל שאין דרך לעשות כלים כן :

 ז ואם היה עליו שם כלי מתחלה כגיןהבית או גיגית או
 עריכ' גדולה ונקבו בשולי הכלי או םצדריהססוך 1<
 לשוליים עד שלא יוכלו מיס כל שהוליש^ה בתוכה גקכ
 המטהדו מידי טומאה כלומר שהנקב הוא כל כך. גדול עד
 שלא גשאר שמבלי עליושאיגו מקפל עור ־טומאה מפגי
 שהוא שבר בלי ׳ . זי א שצרין שיהא הנקב גדול כשפופרת
 הנוד וכמר, נקב בשפופרת הגור כל שבחללה ב׳ אצבעית
 חוזרות למקומן וכן יש להחמיר ואם נקבהנקכ כזר, ואחד.

 כך קבעו כקרקע ועשאו סקוה הרי זה מקור. כשר שכבר *
 נתבטל שם כל< םעליווגם לא יוכלו אפילו מים כלשהן
ד שהביא י ס כ כ ז ׳ ג ת ר , 1פייו א v ׳ , 1 s s י כ י ת  לישאר ב
ח כדי &  סיד וציורות ופקקו או שהושיבו בתחתיהו ^ ד
^ ל  שלא• יצאו המיס או שםי־יח הנקב בטיט מן הצ^ין כ
 אינם נחשבים סתימה ועדיון שכה כלי הוא וכשר למקות
 אכל אם סתמוה בסיר וגפסיס הוי סתימה מעליייחא וחוד

 ונחשב כלי ופוסל ! *
 ח בריכוך שאמרנו שצריך שלאיזו הארבעים סאת
̂ מעיין הנמשך ומקלה  בכלי שוד, מעיין למט^שאפי
 לתוך כלי אסור לטבול בתוך^לי סן הטעם שאמרנו בסקית
 דסתס מעיין על הקרקע הוא ואם מקלח המעיק. לתוך הבלי
 ויוצאין המים ממנו ולחוץ פםולין לטבול בתן בין בתוך הכלי
 בין לאחר שיצאו מחוך הכלידכיון שעברו דרך הכלי בבר
 *נפסלו אילו המיס שנעשו כמו שאובין ושוב אינן ךוזרין
 להכשין ביציאתן ממנו ואם המעיין מקלה על שפתהכלי
 ולתוכו שהיו מי המעיין מקצתן נופלין על שפת הכלי ומקצתן
 לתוך הכלי הוך הכלי אסור לטבול וחוץ לכלי מותר לפי שהמי׳
 הניפלים על שפח ה:לי אינם נאסרין משוס שאובין שאין שם
 בית קימל וחם מטהרין גם המים שהיו בכלי רצאו ממנו אף
 על פי שהמים שהיו בתוך הכלי מרוב״ן 0ן המים שעכתעל
 שפת הכלי ספל מקלם כיון שאותן המיס המעטין עדיין



י  לביש ׳עמדת־ זה5 חלמממ״לזוה •
 וכןבשנתזןו כו סכה רגלי כהווה נסי כשר דרגלי בהמה חשיש
 כהסשכה הןאול ול* כאו המים מכח אדם ואפי׳ נתקכצב כל
 הארבעים. סאהבכהאי'גווגאעלירי רגלי בהטחכשרויש
 אוסרים ררגל* בהמה הוי דינם כרגלי ארם ובשניהם אינו
 כשר־אל* כהעבידעלגבקרקע דהויכהססכח אכל לא
 בנתז* ועיין לקמן בסימן והםעיףליטי וכל זמן שלא יפלו
 כמקוהההסדג׳ לוגיןשאובין נשאר הסקוה כמו שהיה

 ולכשישלים אותו'למ׳ סאה ממי גשמים כשר :
 >VS השפוג שבלובן בו ג לוגי? וכשנפל למקוה אין דדך
 בלהטים הבלועים בו לצאת,ממנו אלא אדרבה מי
 המקוה נבלעים בו גם כן ומתערבין עט המים הבלועים
 בו כבר וכן דלי שפיו צד ובו שלשה לוגין מים שאובין וגפל
 למקות ולא יצאי כל המים שבתוכו אלא נתערבו מי המקוה
 עסהםילא פסלוהו שלא אמרו לפסול אלא שלשת לוגין שנפל!

 ונתערבו כולו עם מי המקוה :
 V ><ים שואבי? שהיו בצד הטקוה אלפ שהם נוגעין ב0י»

 מקוה לא פסלוהו :
 *ח שתי שייכות זו אצל זו או אפילו זו למעלה מזו ומהל
 ביניהם והעליונה מלאה מים כשרים והתחתונה מלאת
 מיס שאובים ונקב ככותל שכיניהם אם יש כנגד הנקב שלש,
 לוגין״מיסשאוכין נפסלה העליונה שאנו תאיןאת הנקב
 כאילו הוא באמצע העליונה לא בצרה כיון שיש ג׳לוגי^
 יהד כנקב וכל שכן אם העליונה מלאה שאובים והתחהונה
 מלא כשרים ויש כנגר הנקכ כשיעור זה שנפסלה דה^דאי.
 נופלי? מן סי העליונה לתחתונה וכמה יהא בנקכ ויהיו בו ג״׳

 לןןין אם היתה הבריכה התהתונה ארבעים סאה מכווניםא^
 היה הנקב אחר משלש סאות ועשרים לבריכה הרי

 *מחזיק מכוון שלשה לוגי? לפי חשבון זה שהסאה ששה קבי!
̂׳ לוגי! הוא חלק  • והקב ארבע לוגי) הרי כיד לוגין בםאח י
 .שמינית סן הסאה צא וחשובהיפעסיסמ' סאה יהיו שלש
 מאות ועשרים הרי נקב שהוא w משלש מאות ועשרים
 בכריכה שיש כו ארבעים סאה •חזיק גילוגין וככר ידעת
 ?&לא נאמרו דברים הללו אלא כשאין במים הכשרים ארבעים
 סאה שאז היא נפסלת בג׳ לוגי? שאובין אבל אם יש אדבעיס
 סאת בכשרים סל נים שאובין שבעילם לא ינסלוהו כמו

 שאמרנו למעלה סעיף ט*ו :
 •ט .שני מקואות שאין בשום אחת מהן •איכעים סאה
 ונפל לוג ומו*'לזה ולוג ומחצילזה ונתערבה אילו ב המקומי
 הרי אילו כשיים מפני שמעולם לא נקרא על שום אחד
 ממם שום פיסול אבל מקור. אהד שלא היו כייס׳ סאה ונפלו
 להיכו-ג׳ ליגין מים שאוכין ואחד בך נוןלק לב׳ וריבה עליהם
 מיס כשרים על כל אחד מהם והשלים למי סאה לכל אחד
 מהם אפילו-הכי פסולים ספני שכל מקיה שנפסל מחמת
 מיםשאוכין השיב כולו מים שאובין וכאלו כל מימיו שבו

 נקאכילחוכו בכלי :
. כור שהיא מלא מים שאובים ואמה של מי נשמים  כ
 נכנסת לו וחוזר ויוצאה ממנו לעולם הוא בפיסולו
 עד שיתחשב שלא נשארו כומהשאוכים שהיו ככור שלשה
 לוגין וזיווג אמה של מי גשס«ם כסו שאמרנו אכל אם היתד.
 אמה שלמים הנובעים אפילו לא היתד. אלא כל שהו
 היא מטהרת כל המים השאובים שבבור ומעיין מטהר

 ׳בכל שהיא־!
 MD ,ובור שהיו בהוכו מים כשרים ואינם ארבעים סאה
 ןנפלו להוכוסים שאובין ונפסל ואחר כך ריבה
 עליהם מים כשרים עד שנמצאו יכל הכשרים הראשונים
 ואילו שוץבה עליהם לס׳ סאה וכבר אמרנו דק ל כל מריה
 שנפסל מחמת שנפלו כתוכו מים שאובים חשיב כילו מים
 שאובים לפיכך מקוזז זה הוא בפיסולו עד שיצאו כל המים

 שהיו

?ד נוטפי? שעשאן אהלין כגון שסמך למקום הסנטף ; 

 טבלאחלקתשל ה^טשאעגםקבלטומאיוהרי-המים
 זוחלים ויורדים,עליה הל-יהס כשרים וכל דבר שמקכל
 טימאהאפילו מ5בהי.^ים א\;םזחיליןבו אלפ שהוא
 מועד וילפינן לה מקרא יכהיכמקוהפים יהיהטהורשיס
 מוייתן ע״י-טהירך. כלומר לי. דבר. שוץאטזמר־לזאינו מקבל
̂פי שעכשיו  טומאה כל^לאפוקי דבר קמקכל טומאתאף על
 טהור• שאנן סזהילין-כוואםקלחן ועשאן זוהלין עי עלי
 אגמלחים כשזים rpp עלה אגוז הלח שועא צובע חשוכ

 בבלי. כיון %ןוםר לצבוע בז \
 W מקותשהיא כשרה דהייגו שיש בהמ׳םאהאומעיין
4 אפילו איןבו אלא כל שהוא ובכר אמרנו רסעיי& מטהר  ן
 ככל שהוא יכול לשאוב אפילו לכתחלה מים שואבי? ולתת
 לתוכן כל מה שירצה והם נשארת משרוח! זה באשבורנותו
 וזהבזחילתוואלפשהמים שהוא שואב ומוסיף עליהם המ
 מתדזזבין ורבים על המים שהיו בהם תהלה אינן פוסלין
 אותן ועדיין שמם הראשגן עליהם וטובל בהם בכל מקים
 שירצהאפי׳ כמקום שנתרמכו רמים ויש איםרים שרינ־ט
 חלוקיה ישבה! דבמקוה ככל מקום בין במקום שהיו בו מים
 מתתאץבין במקימ שנתרח^עי השאוביןאינן מטהרין
 אלא באשבוד? ובמעיין מקומית יש כו דהיינו• במקום שהיה
 י ז1חל $ו1חלר. קידם שהוסיף עליו גם עכשי*. מטהרי! כין
 נין בזוחלין כדין מעיין ובמקום שנתרחב על ירי
 ת״השאוכין דינו כמקור. ואינו מטהר בזוחליןאלא

 1כורן ובארבעים סאה ואין חילוק בין קרם המעיין.
 לשאובי? או לא ול להעיף $ דיש חולקין אכל כל זמן שאין י

 במקור, ארבעיםסאה אפילו אס אינו חסר אלא כל שהוא אם
 נפלו לתוכו שלשהלוגין מים שואבים פסלוהו רבנן לא
̂סותר• להוכה ואף על פי  שנא שאובין ככלי לא שנא סוחט 
 שלאגשרה אלא בזז• המקור, שהיו בתוכם ארבעים סאים
 מכווני! ושהה כסותה עד שבלע של^הלוגין ©ים והגביהו
 יןןקררמ? המים ותמרה ה0קי#\אח>• בך׳חוזר וסוחט את
 1?בסום,לחוך הסקיח פסלהדחשיבהמים הבלועים בסםות
 שאוגיןסיר כשעקיי אכל כל זמן שחכסות עדיין• נו8ע
 בפקיהאף׳על 8י׳מהם בלועים כתוכ;לא י השיבי
 יש אוםריםדווקאבשזבין מעצמן מתוך הכסות

 מקצתו
 שאוני? •

 ןימקוה לא מיקרו. שאוכין אבל א* סחטן כץריו אף על פי
 שהכס\׳עוייזמקצתו בתוך המקו׳הזי שואבי? ופסלייוכשעקרו
ן וזבי? מן הכסות כי? על ידי סחיטת י א ב ^ ׳ ^ (  אף על ^
̂ זיכה מעצמן ממקומות ר>בת וכן הםערר,ך.מצרצי ל  בון ע
 ומטיל ממקומות הרבה לתוכו או שזרקם בחפניו * ואפילו
 נפלוכו משני כלים או משלשה מזה מעט ומזה מעט
 מצטרפין לשלשהלוגין שאוכין ופסלי במה דברים אמורים
 שמתהיל לערות סכלי השני ער שלא הפסיק הקילוח מכלי
 מיאשון אבל אם. פסק הקילוח מכלי הראשון קורם שחתחיל
 לערות מהשני אי? מצטרפין דקמאקםאבטיל׳ י ואפילו
 התחיל לעדות מ? השני עד של$ הפסיק הקילוח מ? הראשון
 געי לאא»רן דמצטרפין ־אלא דווקא שנפלו השלשה לונין
 משלשה כלים אבל מארבע כלים שלא יגיעו לפחות לוג וכל
 כלללא חשיכי ואין םצטרפין במה דברים אמורים שמארכע
 כליםאין-מצטרפין שלאהית דעתו מתחלה ליתןכלג׳
 האגין דאו אמרינן הואיל ולא השיבי קמא קמא כטיל אכל
̂ז היה דעתו לית? כל השלשה לוגין מחשבתו  אס מתחי
 מצשדפז יאפילו לא נתן אלא מעט מעט מכמה כלים
 עי שהשלים לשלשה לוגיז פסול י ואם העכיר בו שלשה
 למ-יז בידיו על גבי הקרקע זהו הנקרא המשכה שמעיה
 ה«י0 על הקרקע חוץ למקוה והם נמשכים למקוה שזה אינו
 nsnלשאיבה שפערההמיס מידו לתוך הםקוה לפיכך כשד



 V לבועז עטרו! זהב הלבוונ ב׳וקחז ^
 פסלוהו כיון שאין כאז ג' לוגין שלימים מים י והרהי כעינן
 שיעור מי׳׳ומראה מייוהא דאמרינןיכג׳ לוגין מי׳ שנפל לתוכן
 יין ער שחזרו למראי יין רלא פסלוהו היינו דווקא כשלא שינוי
 י מראת המקור, אבל אם שינוי נם כמראה ךמקוה פסלוהו :
 כד וכשהן שלימים מיס ונס מראיהן מים פואלין אפילו
 הם מי כבשים ומי שלקות והמו שלא חחסיץוכןסי
 צבע פוסלי? את המקור, כני לוגין שכולם םי*ם כמו שיתבאר
 כסעיף הסמוך אבל כל שאד המשקין ומיפ״רות וסוריים
 1תמד משהחמיץ כל אלו אינם נקראים סיס ואין פוסלין מקלה
 החסי כג׳ לוגין ונם אין משלימה אותו להכשירו שאם היו
 בו ל*ט.סאין ונפל לתוכו סאו*,אחת מאילו אין משלימין אותו

 "שהרי ן^נם מים ודתורה צןקיוה מיס אסרה אבל אם יש בו
 סאה ונפל לתוכו סאה אחת מאילו.אלפ שנטל מחובו מאה
 אחרת בנגה בשר דבבי צ#א*ל במ׳ סאה מים שנו ונעשו גם
 הם מים אפילו עשה כן עד י״ט פעמים דעדיין נשארו בחוכו
 כ״אסאין מים נקיים דהוו רובו כשר וטפי לא אבל במי©
 שאובין כיון דמ״מ מים הן לא החסירו בו כ כ אלא אפילו עשה
 כן עד עולם כגון שנפלו סאה מים שאוכין למקוה שיש בו מ׳
 מאה כשדין ונטל סתוכו סאה אחרת כנגדן וחזר ונפל^להוכי
 סאה שאובין ונטל ^חוכו סאה אחרת מי• כשרי׳ אפילו עשה

 כן עד עולם כשר כיוך דמ מ מים חן ושאובין דרבנן אמרינן ^
 קמאקסא בטילולאעוד אלא שהוכשר עד שחוז̂ו

 אםישאר בתוכו :
 כה מי צבע יש להן דין מים ככל דבר דצבעא לי*

 • מששא ולא דמי למיס שנשתנו מראיהן עיי יין דהו
 "המרא ט*יגא סקרי והבא מיא דצכעא 3קרי לפיכך יש להן
ו על פי  דין מים לפסול את רמקוה החפר כשלשה ייינ-יז א
«,g שמשונים מר!5יהם סםדאה המים ימקוח השלם אע 

^.  וכן אס הדיחו בו כלים ונשתנו מראיו או ששרה כי0מנ
 או אוכלין ונשתנו סראיו לא נפסל שאין שינוי מיאה פוס,*
 עד שיהערב בו גוף הדבר רמשנהו שאז אינו נקרא מיס אל!ן•
 מזוג אבל היכאדלא נתערב בו גוף הדבר רמשנהואלמ
 המראה בלבד מחמת שנשרה כתוכו עדיין מיס נ מש ר׳ן*ול^
 נפסל ואס נתערבבו כו דבר המשנהו אפ:׳ לא נתעיכ כו אל*־
 לוג אחד ומשנה מראהו מאותו המעט נפסל לפיכך אס נפל
נפםל &יהו יעי  לתוכו יין או מוהל ושינוי מראיו סכמו׳ שהי̂ו
 לשינוי מראה תקנה כיצד אס המקור, חמדימתי^געד שירן ו
סאו7 «ס^«׳ ס'  גשמים ויתמלא ויחזרו מראיו למראה מי
 שאינו נפ$ל עור בשאיןה ימלאנו בכתף ויתךלתוכו מיט־
 שאובין עד שיחזרו מראיו למראה מ ס ושינוי מראה שפוסל ־•
 אין לו שיעור אלא כל שנשתנה מכמות שהיה מים פסול׳
 דמקוה מים כ^יב ושינוי מראה פוסל אפי׳ שלא בשאובין•
 כגון שנמשך להוכו יין מהגת ומוהל מביה הכד שלא מתוך ־
 בלים^זל דילפינןפסול דשינוי מראה מקרא ״דמקוהמים׳
 ולא שקוה רכל שאר משקין ודייקינן מינה מקור. דכל שאד י
 משקין הפוסליןידומיא דמקור מים המטהר bה 6קלהמי©>
? ^פוסלין • ? ע י ° א  המטהר דמקא שלא בשאוכיז אף °י<יה ע

r פוסלין אפילו שלא בשאובין 
 מ היו כו מ'סאה ונפל לתוכו יין ונשתנה מראיושליחציו׳
ו אפילו במקום שלא נשתנה מראיד ־  הטובל במקור, ז
ש • י ̂ט ע ן היו בו מ׳ סאה במק״  לא עלתה טבילה אלא אם כ

 מ מראה מים ז
r ל פ  כ? מקוד, שנשתנה מראה מימיו מחמת עצמו ולא נ
 דבר לתוכו כשר שהרי כולן אינו אלא מים ועדיף מעי**
 צבעדמבשרינז •י ׳*
 כח אין שינוי מראה פוסל אלא במי גשמים שנעשו ©ק״-.
i רמקוהמים כתיב אבל מעיין אין שינוי מראז?פיסל מ 

 ומעיין

 ״שהיו בתוכו מתחלה ויותר כדי שיפחתו גם מן השאובין
 שנפלו לתוכו ער שלא ישאמ כו ג׳ לוגין שיאובין כיצר מקוה
 .שיש בו כ׳ סאה מי גשמים ונפל לתוכו סאה מים שאוכין
 שהם שטה קבין שאובין ואחר כך הרבה עליו נדם כשרים
 הרי זה בפיסולו עד שירע שיצאו סמנו ך׳םאה הראשונים
 שהיו בו וגם חסשת קבין מן הששה קכין ׳.שאומן מנפלו
 בתוכו ועור רביעי הקכ^שהיא לוג כי הקב הואדי לוגין׳יעוד
 יותר סעט מרביע הקב ואז לא ישאר סן כל שנפסל רק פחות
 משלשה לוגין וכן אם עשה סקור, כ&דה שיש בה ארבעים
 שאהסים ,בשרים אצל סקוה זה ועירבו עם המקו$ הזה
ך למקום זה  הפסול טהרו אילו את אילו וחוא הדין אם ^שו
 שנפסל שעיין כל שהו פטהרו כמו שנתבאר פעמים דמעיין
 מטה'בכל שהו ואם תאמר ומש הכאבדיןזה דאמרינן
 שיצאו ממנו כל המים שהיו בתוכו מתהילישפירשו דחשבינ>
 המים הראשוני' שיצאו שהם בולם אותן המים שהיו החילה
 ולא אמרינן דנהעיבו מ מן אמים שהרבה אהי כך אלא סיד

 כשיצאו מים כשיעור סיס הראשונים שהיו כו הוכשר המותר י
 ד׳יעיל בסעיף. שקודם־?ת אמיינן לעילם תא *בפיסולו על י

 שיתחשב שלא נשארו מ מים שאובים שהיו בבור שלשה
 לוגין ולשון ־ שיתחשב בפירושו דחשבינן לפי ערך וחשבון
 כלוםר שרסיס שיצאו לא נחשוב א^ם בולם םןהראפוונים
 אלא לפי חשכון יחד המים שהיו תחייה בביר וערך חסים של
 האמה הנכנסת ולא אערינן שכל המים היוצאים הם הסיס
 שהיו J ו בתר, לה אלא אמיינן שהם יוצאין מעורבין אין זו
 קושיא רהבא כל המיס בשרים אלא שנפסלו מחמת נפילת

 המי6 השואכים שנפלו כו לכך מקילינן מח וחולין לקול••׳
 לומרישכל המים שיצאו הםראשיטם אבל לעיל כולהו•

 פמולין ואנז כאין להכשיר כילהו על ידי האמהילכן אזליגן י
 לחומיאלוסר שאינן נכשרין אלא לפי ערך וחשבו? כסו״

 שאמדגו :
 כב היהה^קיה^לשהלוגיז-וגפלולושלשה לוגי?
 ־ מים •שאובים לעול• הוא בפיסולו עד שירבו עליו
 מי גשמים או שיטפועליו מים בשרים עד כיי שנשעי־ שנפלו
ט יותר שהמים הבאים עליו ע ך 0 ח ועו ש א י  עליו במילואן ה
ה אותן ואולו ישארו תחתיהן׳ א י צ ו 0 ו ו כ ו ת ב ם ש , 0 ת ה ן א י ח י  ד

 היה המקור, חסר אפילו קורטוב שהוא דבר מועט ונפלו
J .ליו מים שאוכיז • פחות משלשה לוגין והשליםהילא? 
 הכשירוהו ולא פסלוהו כיצד הרי הוא בפיסולו• עד שירדו
 קל r כ י גשמי או שישטפו עליו מי כשיעור המי יהיה חסר נפלו

 עליו מי גשמים בשיעורן הרי זה כשר היה חסי אפי׳ קורטוב •
 ונפלו לתוכי ג׳ לוגיז מים שאובים פסלוהו והרי הוא בפיסולו
 עד שיצא סמנו מילואו ועוד ׳ ודווקא כשהמקיה כולה כשירי
 ונפסייה עי ג׳ לוגין מיס שאובים שנפלו בתוכי הוא דמקלינן
 ומבשי־ינן בכהיג שתיליןלומר המים הראשונים יצאו כולם
̂לר, י שא1כ לא מקילינן• כל כך  ראשונה ׳ אבל אם היהה נ
 אלא אפילו נתן עליה מים כשרים עד שיצאו כדי םילואם
 הראשון ועוד יותרהי־בה לאמהגיאלא מחשכין חמים
 היוצאים לפי ערך הכשרים והפיס לים וכמו שכתבנו כסעיף

 שקודם זה ז • •
 כ; לא גזרו חכמים על שלשה לוגין שאובין שיפסלו את
 המקור, אלא אם כן יהיי כל הנ׳ לוגין שלימות ויהיה
 מראיהן מיס רגבי מקור, דווקא מים כי<יב וסקיה מים לפיכן

 לא גזרו אלא במים דוםיא דעיקר המקוה של תורה לפיכן*
 שלשהלוגין שלימים מיס שנפל להוכן יין עד שחזרו לןןראה
 יי? ונפלו למקדה הסר אף עלגכ שיש כאן שלשהלוגין
 שליסיס סיס לא פסלוהו כיון שאין מיאיהן מים וכן ג' לוגי?
 .מסרים כל שתו שגפל לתוכן מעט חלב והשלימוהו לגי לוגין
 וגפלו למקור, חסר אף על גכ שיש כאן הכל מראהסיםלא



א  חלכיה בדקוה ד
 ^ שאיבה תשיבי כלים :

 לח 9w'2\" המגיח טכייא תחת ה־*:וי שבשר כנין שקבעו
י ר כ . ה י ק מ ר ד צ  ולבסוף חקקו מניח שם את הטבלא א
 שיפלו הס־ס סמנה למקיה אם יש רה ד' שפיה עד שיאייית
 לקבל הסיס פוסלת םשום שאיבה ואם לאו אינה פיבלת
 זקפה על צרה לירוח אפילו יש לה שפות אינה פ'סיית ביין
t שאינה עומדת בעניין שראוי לקבל וכגון שהמים ראויין לב 
 לסקיה זולתה אבל אם אין המים ראוין לכא למקוה זויהת
 אפילוז^פהעלצרהאוכפאהעלפיה פוסלת ולא מטעם
 דשאיבה 1הא אין המים עוברים במקום שיש בית קיכיל אלא
 משוס דבעינן הריה על ירי דבר טהור שאינה מקביל טומאה
 דיהיה טהור כתיב כמו שנתבאר לעיל ויתבאר עור בסמוך
 געית והבא הטבלה שיש לד, שפיאהרייש לה בית קיביל
 ואינה פשוטו כלי עץ ומקבלה טומאה לפיכך פוסלת המים

 , שעוברים עליה למקור, :
 לן צינור שאין לו ד' שפות אינו חשוב כלי שהרי אין
 . המים נשארים בתוכו אלא מקלהין לחיץ לפיכך ראוי
 להביא על ידו טיס למקור, ואינם נקראים שאובים ואם חקק
 בו גומא אחת קטנה קודם שקבעוהו בקיקע אם הוא של עץ
 אפילו אין הגומא מחזקת אלא כל שהוא נעשה הצינוי־ כילה
 כלי על ידי גומא זג שכן דרך כלי עץ לעשיחן וכל המים
 שעובדים עליו הטובין שאובים ואם הוא של הרם אין
 החקיקה פוםלחו אלא אם כן הגומא מחזקת רביעית שאין
 השוכ כלי פחות מרביעית והא דבצינור של עץ אמריי שהוא
 כלי אפילו אין הגומא כחזקה אלא כל שהו היינו משום דגן
 דרכו של כלי עץ כשמשתמש*? בי לי קילוח מים שמתח״הל
 על ידי המים ונעשין בו גומות לפיכך מיד שנעשה בי ג יכ׳•*
 כל שר1א חשיב ככלי תדאי יתחלחל על ידי המים ויתרחב
 מהרעד שיקבל רביעית כה שאין כן בכלי חי ס שאם א •ן
 עושין כו גומא לא יהחלחל כלום על ירי המים כי-#אדרגת
 הוא מחליק לי המים וכי היסא אס כן בכייי עץ אפילו יא
 חקקה מגומא כלל יחשב בלי רהא ודאי יההייחל על ידי
 הטיס וירק־כ ער שיהיו בו גומא לקבל רביעית אין זה קושיא
 שאפילו יש גומא המחזקת רביעית בכינור לא חש כ כלי אלא
̂״-זו וערמה אותם  אם כן גלה דעתו לי מעשה דניה ליה כגומ
 לשם כלי לפיכך נשחקק כו גומא כל שהו הרי גלהדעיו
 דניחאליה שיהא לה בימ קיבול לצינור זו שתעכבו שם
 הציורות והעפי והוא •ודע שהמים יתחלהלו בו עוד עד
 שיתרחב לקבל רביעית לפיכך השיב כלי מיד אבל אםלי1
 חקק כו מתחלה כלום אפילו ניחא ליה אחר כך כשיתחלחל
 ממילא לא חשיככלי וכשחקקןמחחלהועשאהכלי ואפילו
 אס נפלו צרורות או עפר בגוםא אינו חש« םתימא לבטלו
 סתורת קבלה אלא אטכן יהיו מהודקיםלהוכה.* וכיון שאין
 נעשה כלי אלא כשנעשה רגימות ככונה על ירי חקיקת ארם
 אבל נעשו מעצסן״אינם חשוכין בית קיבול לפיכך מיתי•
 לעשות מקוואות על ירי צינורולוסילוגות של עץ שמכיאין
 ומוליכן המיס מן הנהר או משאר מעיינות אל ר.מקיה וכן
 על ירי מרזבות שעל הגגות שסקלחין מי הגשמים היורדים
 ולא חיישינ^שמא נעשה בהן הגומא רמקכלת מכה
 לחלוחית וגטיפה המיס דאף אם היה שם גיס א-יא מיקי־י
 ביר, קיטל הואיל ולא נעשימ על ירי ארס בכיו;׳ כבי שאמ יכו
 וכן סילון שהוא צר מכאן ומכאן ורחכ באמצע איני חשיב
 קבלה לפסול כומקוה מפני שלא היתר, הכויגה לעשותו
̂א הכיינ.-  באופן זה שיהיה החלל הרחב ביה קיבול* לי׳יס א
 בעשיותו כך כדי שיצאו המים מן המקום הצר שכניי כהיזר
 ואם המים באין אל הצינור על ידי כלים הקטעים כגלגל
 זהםנקוכיק בדרך רלא מיקח כלי ומן וד>י;ייכאין אלא

 המקור,

 לבועז עטרת והב
 דסעיין לא כתיב מעיין מים אלא מעיין סתם ולא קפיר
י  רחמנא על מראהו ולא עור אלא $פילו הםקוה שנפסל ל
 מראה והמש יך עליו מי מעיין מטהר אוהו אפילו לא חזרו

 למראיחן דמעיין מטהר בכל שר; :
 כט מקור, שנפלו לתוכו ג׳ לוגין יין ולא שינו מראיהן אפיי.
 כמקום שנפלו היין הרי היא כאילו לוו נפל ומותר
 לטכול כין כמקום היין בין במקום המים • היה שאוכ והיו
 בו שיעור ב'או ג׳ מקואות והשיקו לםקיה אהד הכשר כדי
 להכשירו לטבילה השיקו כ^קום היין זה וזה לא טהר ואף על
 פי שיש כמקום המים שיעור מקוהדשאובין נינר\ולא
 בלקא להו השקה שבמקום היין ואס השיגן במקום המים
 מקום המים טוצר מקום היין לא טהר וםקוה חסר שנפל שם
 יין ונשתנה סראיו לםראה יין הרי הוא כולו יין ונפקא מיניה
 שאם נפלו שם אז שלשילוגין סיס שאוכין אינן פוסלי? אותו
̂ין שיפסלו אלא כמים ולא  שלא גזרו חכמים על שלשה לן
 ביין לפיכך כשחוזר אחר כך וסשליםהםקוהבמים כשרים
̂ למראה מים הזר כל הסקוה להכשירו אפילו  עד שחזי
 המים הראשונים שהיו בו קורם שנפלו כו השלשה לוגין.

 סיםשאובין :
ח שלא גזרו חכמים על^שאיבה אלא כמים ע ־ ^  ל כ
 אבל בתולדות המים כגון השלג והברד והכפור והמלה
 מתטיטשהוא עכ קצת אפילו ישבורכוחשיכולין להריקו
י אל כלי אי? שאיבה פוסלת בהן שאם שאב מאילו  • ^בל
 מתנה למקור, החסר לאפסלור! שאין שאיבתה נקרא
 שאיבה ולא עור אלא אפילו םשליסין לארבעים סאה ואפילו
 עשה כל המקוה משלג או כפור או ברר שהביאו בכלי ועשת
 מתן סקוה כשר לטבול בו אפילו בלא הוכשרו רתולדות המיס
 • הם וכולם נקראו מים אלא שגעשו כך בירי שמים וכל מים*
 שנעשו בירי שמיס כשרים למקוה רמקוה מים הוקע למעיין
 טה מעיין נעשה כך בדי שמים אףמקוהכירי שמים ואין
 שינוי מראיתן פוסל בהן כמו במעיין שאין שיג וי מראה פוסל
 בי וכיון דשיטי־טראהאינו פיסל כחם שאיבה נסי לא פסל
 ^הו וכשסשעי שיעור המקור. כשלגי לא ישערנו כמו שהוא
̂ה ואז מיתי־ לטבול  עכשיו תפוח וחלול אלא יסער חללי תח
 . גו במות ישהו דש סחמירי? ואוםייין לטבול ככל א־יהער
 שנימוח ונעשו מים וטוב להחמיר לכתחלה ועיין בלבוש

 התכלת סימן קיססעיףייא :
 ל^ ולא עוד אלא אפילו• מקיה שהיה שאוב יהיה פסול
 מחמת שאיבה והגליד פירש שהקי־ישו מימיו מחמת
 הקור נטהר משום מים שאובים ובניסוח אחר כך כשר
 למקו' ביון שחזה למים שלא על ידי ש*יב׳ הוי כמי גשםיס :
נ מקיהשיש בו מ׳ סאה מים וטיט רך עד שהפי־ת  ל
 שוחה ושותה ממנו אם המים צפיןעלגכי הטיט
 •בול לטבול אפילו בטיט שכיון שהוא דך כל כך שמתעייכ

 עם המים נחשב כמים עכורים ואם אי? המים צפיןעלגכי *
 י״טיח אי? טובלי? במקוא הטיטאכל כמים שאצלי טיכלין
 אפילו אין בה מ' 'סאה אלא על ירי צירוף הטיט משלים הוא

 למי סאה•
 • לג כל שתהלת ברייתה הוא fs המים כנון יבחושין
 הארוסים סיוםקים השובים כמים ומטכילין כו1כן
 בשומן הנימוק כחור עינו של דג גדול השוכ כסי׳ וסטעילין כו
 לד איין הכלי חשיב כלי לפסול המים שבו משום שאיכה
 אלא אם כן היה ראוי לקבל קודם שיקכענו כקי־קע
 ושיתמלא לרעת במו שיתבאר בסעיף מיא כלה וכשיהיה
 1ל זה אז פוסל המים שבו סשום שאיבה בין הוא גדול עד
 שםחזיק 0' סאה כלה שהם בוריים ביבש כין הוא כלי קטן
 5'יייי יכפילו הם כלי גללים כלי אכניס כלי ארמה דלעניין

 מומאה נלאילו אינם נקי־אים כלי לקכל טומאה הכ* לעניין



 לבום עטרת דה3 הליבוה מקרה
ם בגי לוגין י מ נ ן ה ר ז ג ־ א ל  מא כבר אמרנו כסעיף ל V ש
 במים שאובים שיפסלו את ה©קוה אלאנשנשאבו
א לדעת לא גזרו ביה וטעסא י י  לרעת אבל אם !שאבו ש
ם ן , 3  דמםחכר הוא רהא כל גזירה היא כדי שלא יעשר, נ! כ
א יע&חהמקו' ^ י ש ך ,ן כ ג  •אחר או בעניין אח׳ וה נ גזרו כג׳לן
׳ לוגין שלא ה ^ ג ב י א ש 1  יכולה או n%־, שאוב וכשנעשית ר
 לרעת לא שייך לפוסלה ולמגזר כרי שלא יעשה פעם אחרת
* ?שאת ן ל א ו ה ן ז ה ב ו א  בולה או רובה שאוכ דהא אפילן ע
ז כפע0 אן\ת לפיכך ה כ ע ע  מדעתו ולא שייך למימר שמא י
 איז פיסלין גילוגין שאוביז אלא כשנשאכו לךעת והאי ליעיז
י אם עשה ל י פ ,1א א ליז א 0  לא מבעי׳ כששאבן בידים שפו
ן עם אף י נ י א ש י ה ^ י ו א א כ י  כעשר. שגלה דעתו דניח׳ לי£1 ע
 על גב שיא נהנה שם בידים מיקרי כמי לדעת ופיפליז במי
קע עקכעי ר ק ת ב ח נ ו 0 ר ה ז ג י  שיתבאר. בסמוך מקראי כיצד צ
ם י ל  וי־בהיףחקקו כדי להמשיך מי גשמים למקור, והגיח כ
 רתת יה שיפלו מהם המים לסקיר, וככר ידעת דבלים פוסלים־
ם י ב  משים שאיבה לפיכך אם תניחם שם כשעת קישוו* הע
 יקודם שנתפזרו העכיס ירדו נעמיס ונתמלאו הכלים'זה נפי
י״שגשר$ה א הז ה ז ך י ל ס ו פ  ר,שוב לדעת כאילו שאבן בידים ן
%ם וגילה ן ן א ח כ י נ  שנתקשרו העבים ותןןב שירדו המים ה
 דעתו לי מעשה דניהא ליה שיתמלאו והרי נתקיימה ךעתא

 שירדו הגשמים ומלאו הכריס 6ור.ס רמים שחישב עריהמ- ^
י שלא הרייןג^  והוו ממש כמו שאיבה בידים ופסלי אף על פ

 למקור, בידים אלא שבר הכלים או כפאן על פיהם ער שנפלו
 המים לסקור, אכל אם לא נתקשרו העבים כשעה שהניחם
 כלאתיו כאן מים בעולם שח!שב עליהם ואחר־כך נתקשרו
 ^נתמלאו או אפילו הניחם כשעת קישור העבים וחישב על
̂זולא נתקיימו מחשבתו שנתפזרו אוחי ד,עכי0  אלו ו־יס
ד  ולא ירדו אות6 מים שחיש כ עליהם ונשארו הבלים שם ע
 שחזרו ונתקשרו העבים פעם אחרת וירדו גשמים ונחסלאר
 הכלים &ה*'רא השיב שאיכה לרעת דכי נתפזרו אםח דעתית
 דסכר לא ירדו גשמים עוד ואינם פוסלין אלו המים את
 הפיקוה ובלבד שישבר הכלים או יהפכ' כשרוצה שיזלו המי©
ז  אל המקור, בענין שלא יגביה' מעל האp שאם הגכיהס מ
 הארץ עם המים נעשו שאובים עיי ההגבהה פסולים את
 י המקור, וכל זמן שלא הגביהס אף על פי ששיבר הכלים או
 כפאןכיריס כרי שיזלו למקוה ילפיגז מקרא vאפילו עשת
 כל המקור, כך שכשרה ואינה השובה נעשית כידי את*
 והכי דרשינן לה כתיב אך מעיין ובור מקוה מים יהיה שהוד
 אילו נאסר ומקור, םי»יהיה טהור יכול אפילו מלא מים״
 בכתפו ועימתמקור. בהחלה יהיה טהור תלמוד לומיי מעיין
 מה מעיין כידי שמיי אף סקוה *ידי שמים אי מר, מעיין שאין
 נו תפיסת ידי ארם כלל כלומד שנתהנה לולו כידי שסי׳ בלי
 שם ס וע מעשה ידי אדם אף מקור, לא יהא כר, שוס תפיסת
י  מעשה ירי אדם כלום שתיעשה רמקוה בלי שום סיוע ל
 •עשה יד אדם יצאו כגון זה ששיבר הכלים אי הפכן וכפאן•
 ונפלו למקור, ינעשית סקוה זו קצת לי הפיסה יריאדט
 תלכוד כלומר דסר.נ*ך נעשית על ירי ארס והמיט באו

, y שם על ידי מעשה ירי אדם שים שאין מקיה נפסלת 
 א^לו יש בה סיוע הפיסה מעשה ידי ארם כנין הכא ששיכר
 אוכפה הכלים ונפלו המים על ידי זה לכקיה ואפילו
ו ו שלח בהם יד לשברם א ל י פ א ו ך ה כ ן ק 0 ל ה ה כ ״ .  ע

 לכפותם בשר ובלבד שלא יגביהם לערותן דאז הוו שאוכין
 • ממש י

ם ייייי עליהם , ב ג נ ש הט־ ל א ר  כב לכן המניה קנקנים ב
 גשמים ונתמלאו מיס אע£ שהניחם בשעה קישור
 עבים ורא נתפזרו וירדו גשסים הרי זה ישפיי הקנקניט

 • אן

 ר,סקוה מיחר לטבול כה אס יש שם במקור, מ' run אבל
̂ לנהר »  אין בה מ׳ סאה אין לטכול במקרה רלא סיקרי חי

 על ירי זה ועיין בלבוש התכלת סימן קנט סעיף ז' :
 לן רעפים שמכסים בהן הגגות והעביר בהן המים לסקור,
 אלפ שיש בהן גומות וחקקים אינם פופלי' המקור. לפי

 שלא געשה הגומות לקבל כהן :
 ^ךן המניח שק או קופה תחת הצינור והמים נוזלי; מן
 הצינור דרך השק או הקופה למקור! אין המיםהנםשכין מהם
 פיסלין את הםקיה אף על פי שאין בהם נקב אהד השפופרת
 הניר ביון יגיש בהן נקבים הרבה ואין מחזיקין מים לא חשיגי

 בית קיבול ליחשבכשאובין :
ט זה שאמרנו פעמים שכל שאינו עשוי לקבל את ו#>ים  ל
 איני פוסל את ה מקור, לא אסרו אלא כשנפל מתוכן
 לסקוה מעצמן אכל אס נתנם אדם משם למקור, הרי זה פוסל
 שבל על ירי ארם אפילו זילף בידיו וברגליו ואפילו עוכר במ?ם
 וגזדלפי מאליהם ברגליו לסקור, פסלוהו רמקיה כידי שמים
 בעינן רו6יא רמעיין במה דברים אמורים כשיזרלפו בידיו
 אי כרגליו אבל אם היה רוכב על גבי בהמה וגזרלפימים
 כרגלי בהמה לא פסלוהו רכל שעל בהמה הוי ככאו מעצמה
 כיון שאין לבהמה שום דעת וכונה'אף על פי שעל ידי בהמה

 ןטהוא רוכב עליה באו אין זה כסזלף ברגליו וכבר כתבתי לעיל י
 סעיף טו ריש חולקין לש :

 מ כלי שניקב כשיליו אפילו כל שחו אינו חשוב עוד כלי
 לפסול המקור, ומכל מקום אין להקל לעשות מקור,
 לכתחלה ולהביא מים בכלי מנוקב כזה ואם הנקב כצדרין
 אינו בטל מתורת כלי ער שיהא ברוחב הנקב בשפופרת
 הניר דהיינו בשתי אצבעות ראשונים מהר׳ שבפס היד
 וםתהפכות כהלל הנקב בריות בין שהוא מרובע כין שהא
 עגול ויהא הע־,כ הזה םמ ך לשוליו שאיני יכול לקבל שום
 מים מסמי ולמטה אכל מקבל שום סיס למטה ממנו לא
 נתכטל:׳תורת כלי שהרי הוא כלי מן הנקב ולמטה שמקבל
 שם מים ׳ ואם עירכ סיד וצרורות וסתם בהם הנקב לא
 חשיב סתיס׳להחזירולתורת בלי או אס הושיבו על גבי הארץ
 ואפילו על גכי סירוגפס״ם לא השוב סתימה הילכך הרוצה
̂ המקור, לנקותו וירא שמא יחזרו ב׳ ן הכלי  להוציא המים מ
 שמוציאין בוהמיםג׳לוגין למקור, אחר שיחסר ממי סאה
 ויפסלוהו יקוב הכלי בשיליו כל שהוא ואז לא יחשבו המים
 שבו שאובין ואם יחזרו למקיה ליפסלוהו ואס המים
 שבמקיה מים נובעים אין צריך לכךיכי המעיין אינה נפסל
 בשאיכה ויכול לקנותו בכר כלים שירצה ואפי׳ בלתי נקובים
 ואם יהזרו רמים מ; הכלי ויפלו בתוכו אחי שיחסר סמי סאה
̂ שהוא ואינו נפסל ככל מים  כר. בכך הלא מעי f מטהר בכ
 שאיכין טבע1לם ואפילו לכתתלה :ימלאנו בכתף וטובל כו
 ומכל מקים נהגו להחמיר גם במעיין כיישהולקין אפילו
 במעיין ואיסיים השאיבה פוסלת בדולכןלבתחלה יש
X להחמיר ולנקכ הכלי ששואבין בו כשמנקין אותו אף 
 במעין ואם לא עשה כן ושאבו בכלי שלם ונפלו שם שלשה
 לוגין שאובים ונפס״ה המקוה ורוצים לחזור ולנקותה
 ולהכשירה אם איפשי* לפקוק נקבי הנביער^קלות ושלא
 יתעככי בנות ישייאל מטכילתן לי זה יש להחמיר ולעשות
 כן אכל אס יש טירת גדול או שיזזעכבו לי זה בנות ישראל
 מטבילהן ויתבטלו מפריה ורביה על ירי כך יש לסמיך על
 המקילין שסימ־ין שאין שאיבה פוסלת במעיין כי כן עיקר
̂ כל כך עד  ואפילו כ:•קיר, שאין בר. מעיין אם אין הבלי גדיי
 שכידאי יפלו שם שלשה ליגין אלא שיש חשש בעלמא לומר
 שמא נפלו בזה אה־ זה וכיוצא כזהאזלינן לקולא דביון
 רשייקא דשלשה שא יבין אינהאלא דרבנן כבר אמרניו
 ןענ־־ם רכי־קא דרבנן אז־יינןיקולא ואין חוששיןלר,

 בדיעבד :



 & לבועז עטרת והב היבוה בוקווז *4 י־ב
 אםנגיהו המיםהשואבין חיץ למקוהעלגכיקיקעאו על
 נכי סולין ונסמכו דרכו לסקור, אינם כיסלין את דמקיה כג
 לוגין עד שיהיו מחצה עלמחצהאכר אם היו הרוכ מהכשרים
 המקוהכשר: כיצד מקוד, שיש גו עשרים סאה ומשהו
 מים כשרים והיה ממלא ושואב חוץ למקוה והמים נמשכים

 ויורדי] למקו' בין שהיו.נ0*2כ*ן גבי קרקע או כהון הסילון ׳
 וכיוצא בו מדברים שא^ה פיסליך^ו¥.מקיה היי הוא ש
 גשר ואפילו השלימו לאלף סאין כךבשאיבה והמשכה"כשר
 ביון קחיו שס מתחלה רוב של מ׳ סאה שהוא שיעור מקוח
 ״«זכ?זר£ז ואפי' נפלהשאובין לתוך רבי סאה ומשהו עי ידי
 שאיני ממש מן הכלי בלא המשגה ואה כ הסשיבוה כולה
 למקום אתר כמן גג שהיה כראשי עשרים סאה ומשהו מי
 גשמים ומילא בכתיפו ונתן לתוכו פחות מעשרים שאלג
 שנמצא הכל פסול שהרי יש כו כ׳ סאיז פחות משהו שאוכין
 אם פתח אהר כך הצינור ונמשכוה הכל למקום אהד הרי זר,
 מקוה כשר שהשאיבה כזו שהמשימה כולה נעשית כשירה
 הואיל והיה שם רוב מהכשר קודם שהמשימה ודווקא שהיה
 בהחלה רדוב מי גשמים ואח״כ כאו לשה השואביס על ירי
 המשכה וכן כגג שהיו הבשרים כתחלהואחיככאוהשואבין
a לחוכו ואחי כך נמשכו אבל אם המשוך תחיה מים 
 פסולים ואחר כך הביא עליהם רוכ מים כשרים או שהיו
 בראש הגג תחלה עשרים סאיז פחית םשהו שאוכין ואחר כך
 באו שם המים גשמים כ' סאין ומשהו והםשיכן אהיכ למקים

 אהר לא מהני:
 מה וכשמכשיריןהמקור, עיי המשכת לא ימשיך המיס
 פחות משלשה טפחים רכל פחותי משלשה טפחים

 לא נחשב לכלום וכאילו לא המשיכם ;
ן ולא התירו חז״ל המשכה אלא על גבי קרק ע אי על גכי  ב
 צנור שלא היה עליו שם בלי בתלוש אבי* אם המשוך
t על גבי כלים אפילו כלי גללים וכיוצא בהן לא מהני דשם 
 יהפוך בית קימל למעלה ויהיו שאוכין ׳ ו יא עור דאפי-ו
 עלגכי גךקעלארתירואלא חקא על גבי קרקע היארת
 לכלוע בה המים שאז המים נתבטלו אגב קיקע ונשזוחלת
 לגומ׳נעשי' כאילו באו מתמצית הקיקע ונתבטל מהם שם
 שאובים אבל אם המשיכות על גבה רצפת אבנים או נסרים
 שאינם ראוים להבליע הוו כמו שמונחים בכלי ולא מנטל שם

 שאוכים םיגייהו שתרי אינו יכול לדונם כאילו באו כתמצית •
 הקרקע קודם שהמשיכו עליו שהרי אינם ראויים לבלוע

J זלההמצות וטוב להחמיר לכתתלה 
 פז סקור, הנובע ונתייבש כולו בקיץ והיה בור רחוק סמנו
 קצת וסלאוהו מיס שאובים ונתמלא המקור, מתחת
 לקרקע מאותם סים השאובים אעפ י שלא נשאר שום מיט
 במקוה הוכשרה כולה סאילו ריסי' אלג דלל המשימה כולח
 לא מכשרינןהכא מכשרינן רעריףזה מהמשכה דהויא רומיא

 דניבע :
 מח כיד אמינו פעמים שהוויית המקור, צריך שיהיה על
 ידי דבר טהור ולא על ידי רבד המקבל טומאה דכהיכ
 מקוה מים יהיה טהור שיהא הוייתו על ידי טהרה לפיכך הבא
 להמשיך מים למקור, צריך שלא יהא הדמשכה בדבי המקבל
 טומאה כיצד כגון שדוצה להמשיך מי גשמים למקים אהד
 לעשיהו מקוזז לא יאחז רף בידו ויעבירם עליו אלא יניח הדף
 בקיקע ויסיר ירו משם בטרם יעביו המים עליו שהרייריו
 מקבלים טומאיוהדף אינו מקבל טומאה דפשיטי כלי עץ הוא
 וכן סילון של אבר או של מחכה שהן מקבלים טומאה אפילו
 אין להן בית קיבול אסור להמשיך בהן המים יםקוה והוו!
 שיהיו המיס נופלים להדיא מדבר המקבל סימאילתוך המדיה
 אבל אם טפלים על שפתו בוזק ונמשכיז לתוכי על גכי קרקע
toאו שמחכר לפי הסילון של אכר _אז על מתכת צינור קטן 

 או יכפם שיזלו למקיה והמים שהיו בקנקנים בסדים לטכול
 גהם ואפיינעשית כל דמקוה מהמים הללו, והיה* בהן ש
 קצה הפ־סת יר^אדם ששבים או כפאן בשרים שהרי לא
 מילאן בידו ואינטיפםול^אא ב הגביה הכליפועירםדאז הוו
 שאוביןוהא דםבשרינן הכא אפילו הניחם בשעי^ןישור
 עבים וירדו גשמים ולעיל גבי מניח החת הצינור אסיינן
̂לא  כשהניחם בשעת קישור עבים וירדו גשמים דפוסלין ו

 דמיין דרהס הניחם למ שיקבלו המים והוו שואבין מסש£
S והבא הא לא הניהן בראש הגג אלא לנגבן ולא לקבל המים 

• j I ואינן דומין לשאובין 
 פג וכן הסייר שסר את הבור בטיט והביא הטיט בעציץ
 ושכחחעציץ בבור ונתמלאת העציץ מיימםי הגשסים
 אמ נשאיו בבר קצת מיס כשיים ככור אעפיי שהם מועטין
 ובעציץ יש בו הרבה מים עד שיהיו תב המקוה הרי זה ישכור
 את העציץ במקומו ונמצא המקוה כולה כשר והא דהכאלא
 התירו לכפור. את העציץ אלא דווקא שבירה וגס לא התירו
 אלא בשיש מעט מיס כשרים בבור ברי שיתחבר אלו המיס
 עם אוהן המים אבל אם אין שם שום מים בכור לא התירו
 ולעיל גבי מניח קנקנים בראש הגג התירו אפיי איית הכלים
 אין שום מים ככור אלא כולו מאילו המים הכשירו
 היינו טעמא משום דהבא יש כו תפיסת ירי אדם בעציץ יוהד
 מכםניח קנקנים כראש הגג דחתם לא הניח הקנקנים על הגג
 אלא לנגבן ולא היתה מחשבתו כלל שיקבלו שום דבר לכך
 ךקילו בו ורתירו אפי׳ כפיר, אעפ״י שיש ככפיים קצת תפיסת
 ירי אדם והתירו אפילו אין שום טיס כביר אבל הכא גבי עציץ
 יש בה מתחלה תפיסת יד יותר שהרי הסייד הכניסו מתחלה
 על רעת קבלה שהרי היה בו הטיט הילכך לא התירו אלא
 בשיש to כבר מעט מים ככור שיחברו אילו עמר,8 וגס לא
 דתירו אלא שכירת כלי ולא כפיית בלי שיש בו תפיסת יר יותר
 וכן המסדר קנקניה בתוך המקור, לחסמן פירש שמנית קנקני'

 של עץ או של חרם לתוך המקור, שהיא מלאה מים כדי;
 שיבלעו המים כתוך דופני הקנקנים שיהיו התפנות בלועיס
 !ןלאים מיס ולא יוכלו אח ב לבלוע היין שינתן לתוכן והניחס
 שם ער שיתמלאו מפני הקנקנים מים בלועים וגם באו מים
 לחוך חלל הכלים אפילו נכנסו כל הסיס שבכור לחוך חלל

ך ן ת ב  הכלים ולא נשאי שס מיס כלל בכור אלא הסי׳ ש
 הקנקנים הרי זח ישכור את הקנקנים והמים הנקוים מהם לא
 השיבי שאוביםוהמקוהכשר שהרי לאביון שיכנסו הסיט

 להיך חללן אלא שיבלעו לתוך דופנותס והכא גכי קנקנים •
 ההירו ג כ אלפ שלא נשארו שום מם ככור מה שלא התיהי

 כן נכי עציץ דסייר היינו זטעמא שכתבנו דהסייד הכניס •
 העציץ מחחייהעל רעת שתקבל הטיט ומסדר הקנקנים
 לא הכניסן כלל על רעת שתקבלו מים לתוך חללן רק יבלעו
 כדפנוהיהן מיהו הבא גבי הסדר קנקנים במקור, גרע קצת
 ממניה קנקנים בראש הגג רהתם לא הניחן אלא לנגבן ולא
 היתה שם דעת שאיכה כלל אבל מסדר קנקנים בתוך המקוה
 היהה שם דעת שאיבה קצת שהרי מתחלה כשסררן לסקוה
 לרעת שישאבו רכלעו ממי המקוה סדרן לפיכך הקילו גבי
 מניח קנקנים מ־אש הגג טפי ורתירו א8ילו כפיית הכלים ביד
 והכא גבי מסרי־ קנקנים בבור לא התירו אלא שבירת כליי ולא
 בפיית הכלי׳ כיד דדצי תפיסה היד טפי ואף על גב דלעיל סעי'
 0 א גבי מניח כלים תחת הצינור בשעת קישור עבים ונתפזרו
 וחזרי ונתק&ת שרינן אפי׳ כפיית כלי ביד אלג דעל דעת
 שיקבלו סן הצינור הניחם שם ישאני התם דבשעה שנתפזרו
 ךעכי׳כטלה לה המחשבה קמיית' לגסיי ואין כאן לדעת פלל
 וכ ש בהניחם כשעת פיזור עסי׳ דםוכח מילת׳ שלא היהה שם

 מודשצה כלל הילכך שיי אפיילכפות :
 צ1ד •ימ גזרו חיל כמים שלובים שיפסלו אתהמקיה אלא

 נשעלוג׳לוגיןשאוביןמןהכלילתוךהמקוה אכל
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ר ליחשב מקוד, כשר : ה נ  ל

ד י ש כ ה קב כשפופרת הנוד ל ; ייא הא דאמיינן דכעינן נ  נ
ן ו ג ל דאורייתא כ ם פסו נודוקאכשיש ש ץ יר.הי  המקוא׳
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בר לקרקע ת מחו ו כ ת ל מ ל אבר או ש ה ואם הסילון ש י ה  עיי ט
ך המקור, בשר שהדי אינו ו להריא לתו ה ממנ  אפיימקלחין המי
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ם לתוכו באילו הוא מחובר למעיין או לםקיה שנצןשיך י מ  ה
פי ג חנ ל א ה רזו הוי השקה ו ק ש ל ידי ה ם ונטהר ע ש ם ם  המי

כ ס ב י אמרינן לעיי דנפסלו המי ס מן המעיין לכל י ך ס  מעשי
ו ה י ל נ ה י עדיין פסולין הן ולא מ ל כ ן ה  •ואפילו בשיוצאין ס
ו ה דהוו כלי שיש ל ת י ה ה דטאנ ם למעיין ייא דמי לז ר ו ב י  ח
נפסלו םשום שאוכין וכיון שנפסלו משום שאובין ת קיבול ו י  ב
ל  אין שןיך לוםי־ שוב חוזרין להכשרן ליחשב אינן שאובין ע
ס שאינן י מ ה עניין זר, לזה היאך יעשו ה מ  ירי חיבורן למקוה ד
א כ ל ה כ ת השאזביןלשאינן שאוכין א  שאובין שבמקור. א
ה א מ ו ל ט ב ק מ  מיידי בכלי שאין לו כנת קיכיל אלא שהו׳,כלי ה
ה וכיון שהן ר ה ל ידי ט ם שיתא המייתו ע א סשו ל  ואין בו א
ה ק ש ל ירי ה רים ע  מחוברין למקוה אמרינן רנשארו טהו
ן ת סשקי ל י ב ה כת" כ מקראי לעניין ט ׳ דהשקה ילפינן ל ר ה ט  ד
ן ולא ח ר ה ט ה שישארו המים היוצאים ב ק ש ה עלה ה  ה ג מו

ה ביל : א מ ו י ט ימא שהיתה הווייתו ל  נ
א ל ה כזוהלין א ר ה ט ח מ ר ידעתת שאין המקו ב  נ כ
סדק אחד ל מי גשמי׳ שנ  באשבורן לפיכך מקוד, ש
תה היציאה ו והמים יוצאיזדרך הסדקייא שעל ידי או י ל ת י נ  מ
ן בר, אפילו יש י י ב ן ואין טו י וחי ם שבמקוהז י מ ל ה בי כ  השי
ה שיעור מקווץ ט מ ל ק ו ד ס ן ה ן ואפילו יש בו ס ה סאי מ ה כ  ב
כה מ ק ישארו בתו ר ס ל המים ער ה ל פי שכשיצא• כ  שאף ע

ם ן כאותו מקור, ער שיסתו בלי ק ולמטר, אין טו ר ס  •סאה מן ה
ם נקוין ועומרין במקומן כדין מקיר. ואז י מ ל ה ק ויהיו כ ר פ  ה
. במקור. אחר שיצאו - * ס  טובלין מ־ר״א שאם ישאדי ט
ק ד ס ה אלא א כ ה ל ב ו ט ה כשר ו ניט עד ההדק המקי ו  העלי
ר שיצאו עד הסדק דה ל ח ה א א ס ׳ ו 0 ה ולא •שארו ב ט מ  הוא ל
ל בו לכתחלה ו א לטב י ן ויש להחמיר כסבדא ראשינה ש י ל ה  ״

ק ד ס ם ה ו ת ס ם יכשבא ל ה סאין עד שיסתו מ  איןיילו יש בו כ
מאה רה ל ל טו ב ק מ י ה ב ם אותו בידו ולא בכל ר * שי*א יסתו V 
ת שאסור ויש מתירץ א מ ו ו הווייתו. על ידי דבל המקבל ט ס  כ
א ל ה שלא אמרה תור׳ א א מ ו ל ט ב ק מ ם בידו וככל רכר ה ו ת ס  ל
ל הבא אין ב ל ידי טרייה א  יהיה טהור הוויית המקור, יהיה ע
ע ו א שרוצה למנ ל ה בהכשר א הי  «ה הוויית המקרה שכבר נ
רה ם שלא יצאו וזה לא נקדי הוויית ולא מציגו שאסרה תו י מ  ר
ה ה ואין המקו א מ ו ל ט כ ק מ ם עיי דבר ה ע יציאת המי ו  למנ
א ל ה א נ מ ם מ י מ י שיצאו ת ת זוחלין ל א י ק ת לחיות נ ל ס פ  • נ
ה ו ק מ ש ם י ל א ב ה א כ ו ת נן חוזרין ל ם ואי י מ ה ה נ ס  כשיצאו מ
ל ס פ ה נקרא זחילה ולא נ ו וחוזרין למקור, אין ז נ מ  שיוצאין מ
ל ב י גשמים ואין לו מעיין א מ ס מ ג ו ך וכל זה במקור, המכ כ  ב
ם ו ק מ ל פי שהגיריהו ל ף ע ה ממי המעיין א ש ע נ ה ה ו ק  ט
ם ו ש ל מ ס פ א נ ם ל ן ש ם סקודןועומרי י מ  אשבורן שיהיו ה
ם דהא מקורו.מן ש סרק עד שהמי׳זוחלין ויוצאין מ  «חילהאם נ
: ם י מ ע ר בזוחלין כמו שאמרנו פ ה ט ן הוא בא ומעיין מ י  דמעי

ל ירי שיוצאין ה ע ו ק מ ה ל א פ נ ה דברים אמורים ש מ  גא ב
ם י מ ק ה׳מ בסדק גדול שיוצאין ה ר ם דרך ס י מ י ה ג ס  מ
ט שמימיו נוטפין ע ה המקור, אלא מ ב ק א נ ם ל  בזחילה אבל א
ט שאין זחילתן ע ט מ ע ם בקרקע מ י ע ל ב ט או נ ע ט מ ע  ט

ה בשר שאין 1הילה ; ו ק ת הרי זה ם ר כ י  נ



 קג 5־#׳ לבוש עטרמ דה nebn מקוזז ^
 קפיצתו בתוכו ולא תעלה לו טבילתו ולאיטגול כו פעמיים
 זה אחר זה דשמא כראשונה לא טבל כהוגן שסמך על טבילתו
 השנייה שהיה כדעתו לטבול שנית ובשנייה יש לחוש שמא
 חסרו הסיט בטבילה הראשונה אכל כשאינו טובל אלא פעם
 אחת נזהר לטבול כהוגן טרם יחסרו הם־םואם טבלוכו
 שנים זה אהר זה ועיאשון עלההלו טבילה והשני לא עלתה
 טבילה ואף ע״ל פי שרגליו של ראשון עדיין נוגעת במים של
 מקורי כ?<טובל השני וכל המים שעליו מחוברים למקיה הם
 אפייה לא עלהה לו טבילה שהרי עינינו הרואות שחסרה
 המקור, מארבעים מאד, כאותם המים שטופחיןעלגופושל
 ראשון ולא אמריגןכיון שכל המים שחסרו הם על גופו של
crift ראשון והראשון עידנו עומד כרגליו כמקור, והרי כל 
 שבגופו עדיין מחוברים למקור, הם ומשליםן לארבעים סאה

 ונימא טד אהית לא אמרינן הכי שהרי אין *םיס שעל הגוף *
 אלא טופח למ לחטפיח וק״ל טופח למ להטפיח איני היבור
 לטביאז ולא דמי למה שאמרו למעלה סעיף ט״ו וכרכעינן
 למימד נמי בסעיף הסמיך שאם שרת כסית כמקיה מצומצמו'
 כל זמן שעדיין נוגע הכסות במקוה ^לפ שרים כלועין בכסות
 מתחברים עם המקוה להשלימו וםיש הבא בעיר שרגליו של
 ראשון מגעי' כמים לא רמי שאין הכסות דומה לארם שהאדם
 אין המים כלועין בעצם חלקיו אלא בשטה גופו ואינו אלא
 טופח להטפיח זה אינו חיבור והרי נחסיוהםים אבלהסמות
 הוא בלוע הרבה מן גזםים לפיכך כשקצהו עירנו במיםיררי
 הוא כאילו כל המים הבלועים בבגד בקצתו על מעלה
 ניגעים במים שבקצהו שכתוך המיס והרי כל המים סעורבץ

 ,(?מקור, :

 סג הטביל בו במקור, המצומצם בגד עבה שהמים נבלעים
 בתוכו כל זמן שהבגד נוגע במקור• הוא כשריטיכלין
 בו שעדיין מלא בשיעורו הוא אלג שזבין ממנו אפילו ג׳ לוגין
 למקור, שאין זה נקרא שאוב ין כדאמרן בסעיף טיו העלהו
 ממנו פסו^שנחסרו המים משיעורם ועוד שנעשה שאוכ מן
 המיס שיורדי* מהבגד לחוט ואם מטביל בו יורה או שאר
 כלים מורירין לתוכו דרך פיהן שלא ינתזוהסים כשמכניהין
 לתוכו ונמצא שהוא חסר ולא יעלה להם טבילה וכשמעלין
 מעלן דרך שיליהם בדי שלא ישארובהןמן המים ויחסיו

 •המקוה כל המיס שבכלי ועור שהמים שבכלים יהיו שאובים׳
 ואם יפלו אח כ למקוה יפסלו אור^םאחר שלא נשארו בחוט

 אאר, כשיעור מקוה :
̂יה שישבו ארבעים סאה  סד המטביל כר או כסת במ
 מצומצמים כיון שמגביה שפחותיהם מהמים נמצאו
 המיס שבתוכן שאובין כיצד יעשה מטבילין ומעלן כדרכן והן
 טהורין ומםירן מיד מעל המקור, שלא יזלו המים להוך הסקות
̂ןך, במיםסשובין אובשארתקונים  רפסלוהוואחביתקן המ

 שנתבארו בלה ?
 פה מקוד,, שסלאיהו כארבעים סאה ויותר והוא מוחזק
 לפעמים להתמעט ולפעמים להתמלאות ולעלות
 וגס הוא מיחזק להיות מימיו מתסעטין ולעמוד לפעמי©
 על פחות מארבעים סאה וטבלה בו ולא מדדהו קידם ׳1
 הטבילה ״צריכה לחזור ולטבול כל זמן שלא ידענו בוראי
 שבשער, שטבלה בו היו ממי סאה כיון שמוחזק להתמעט
 לפחוהמס׳סאה*אףעלפי שעכשיו אינו חסר לפנינו שמא
 כשעת טבילה היה חסר מארבעים סאה אכל אס ל«}
 •הוחזק להיות מימיו מתמעטין כל* כך שיעמדו עי פחית
 מארבעים סאחאףעלפי שפעמים מימיו עולין יפעמ.י0
 מתסעטיז נאזר, שהיה אינה צריכה לחזור ולטבול ולא חיייטיגן
 , שמא עכשיו בשעת מכילה היד. נתל׳עט לפחות מםיסא!
 כיון שאינו מוחזק בכך אוקסינן ליה לפקיד, אחזקהיישהית
 ״ מ 0׳ סאה ואע*ג שיש חזקת האשד, כנגדו שהיא בחזקת טס*
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 נה ג׳ מקואות שיש בשנים מהם בכל אחד עשרים סאת
 מים כשרים ובאחד ׳מהם עשרים סאה מים שאובים
 ועומדים זה בצד *ח אם השאוב מן הצד וירדו בהם שלשת
 בני ארם ככת אחת וטבלו בהם בבל אחת אחד מהם טהורי'
 כל שלשת׳ שכיון שירדו בכת אחת ומתוך כך נתמלאו ויצאו

 על שפתם ונתערבו יחרהווןטרו שלשתם בפעם אחת כיון •
 שתיו מחוברים ביחד השנים מקואות שיש בהם ס' סאה םיט •

 בשרים והוכשר השאוב בהשקה שנתחבר עסהם ואפילו אם
לא נפסל  נתחבר האמצע לשאוב 5אצלו קודם שנתחבר לכש̂ו
 בכך טתרי בכת אחת ירדו ונתחבר גם לכשר קורס שירדו
 השאובין לתוכו וגס כשירדו השאובים לתוכו על ירי תערובת
 המשכה ירדו לתוכו שהרי לא נפלו מן הכלי לתוכו אלא מן
 הכלי לבוועמן הכו' נמשכו לכור מקוה זה ו8ין כאן אלא השש
 דרבגן ולקול׳ ואם השאוב באמצע שאין שנים הכשדי' יכולין
 להתערב אלאעלירולא הוכשרו אלא נשארו >במו שהיו

 החלה ואותם שטבלו בהם לא נטהרו :
 מ י שני מקואות שלעשרים עשרים סאה אחד שאוב ואחד
 כשר וירדו שנים ככת אחת לשניהם ועלו המים עד
 שהושקו וטבלו ן:חם אפילו היו המים •של הכשר אדומים ושל
 השאוב לבנים או איפכא וחולכין האדום מן הלבז*והאריס
 הלבן מן האדום לא עלתה להם טבילה כיון שהכשר אינו
 שלם וגם המקואות הם״כםות שהיו כלומר שהכשר כשר
 להקוות עליו ר*ל להוסיף עליו מים כשרים להשלימו למי
 ולהכשירו ואף לפ שראינו שנתערבו סי שאובין לתוכו ככר
 נתבטל ברוב הכשרים קודם שנעשית הסקוה כשריולא אמרי׳
 אדרבה נפסלה סן השאובין דוראי נפלו לה ג' לוגין כיון דמים

 דרך המשכי נפלו כסו שכתבתיגססוך לא נפסלה ז
 מ כל המעורב למקור, הרי הוא כמקור! ומטכילין כו לפיכך
 גומות הסמוכות לפי המקור, וכן מקומות שדורסין שם
 הבהמות ער שנעשין גומות והיו בהן מים מעורבין עם מי
 המקור, לשפופרת הנאד מטכילין בהן וכן כלי המונת בצד
 המקור, ורוצה לטובי־יו שם כםקיםו מנענע כידו בתוךהמקות
 בדי שיעשה גל כמים ויעכור ר^י על הכלי ועולה לו הטכילה
 לבלי ובלבד שלא יעקור הגל ממקומו כשעובר על הכלי אלא

 י ישאר מחובר למקור, :
 נח חורי הסערה וסדקי המעיד, פי׳ מערה הו׳מקוה ומפני
 שתיו עיקי המקואות שלרם בתיך המעיו׳קרא המקור,
 בלשון מערה ודרך להיות בה חורין וסדקין שהם ס־יאים מים
 טטכילין כהת אף ע פ שאין המים שבהם סעורבין עס המקור,

 שבמערה אלא בכל שהוא מפני שמכלל המקיה יהשבון :
ט ועוקר, שבתוך המקוה פי׳ חפירה שעושין תחת שטח  ג
 המקוהאם חיה הקרקע המובדלות בין העוקר,
 ובין המקור, שעליה בריאה ויכולה להעמיד אה עצמר״שאינת
 נופלת כשטובלין במקור, שעליה הרי זו העוקה גומא כפני
 **סח היא ואינה מכללהמקוה לפיכך אין מטכילין בתוכה

 ער שיהיו מימיה מעורבין עם מימי המקור, כשפופרת הנאד ^
 יאם אינם יכולה להעמיד את עצמה עד שאילו טבל בעליונה
 נפל ויתחברו המים במים הנה הוא יחשכבכלל המקור. ואפי

 אינה מעירבים אלא בכל שהוא ומטבילן בהם :
 0 נתל שיש בה ג גומות התחתיניוהעליונה של כ' כיסאה
 והאמצעית של ס**ה ושטף של ג&מים עובר בתוך
ל אף על פי שהוא נכנס לתוכן ויוצא מתוכן אין זה עירוב ח נ ,  ד

ז אלא כאמצעית שאין המים הנזחלים'מערכין לי י כ ז כ ° * י א  י
 אא־ב עמדו :

 סא מי שכיפת ידיו ורגליו וישב לו כאמת המים אם נכנסו
 ועכדו המיס על כולו עלתה לו טבילה •

 &כ מקוה שיש בו ס׳ סאה מצומצמוה האדם הטובל
 נתוני לא •יקפיץ לתוכו שלא יחסרו המיסטעטלי



 יבוש עטרת ד1ז3 חלמה בדדים &
 חסר לפנינו אלא. רידעינן שזה המקור. דרכו לפעמים לעלורן
שץ כיון  ולפעמים להתמעט ועכשיו יש בו מ'סאה אלא דח̂י
 שדרכולפעמים להתמעט שמא בשעת טבילה היהסהטעמדן
 לפהוח מסי סאה אע״פ שעכשיו הוא שלם התם אםרינן רל5!
 חיישינן להגי כיון שאין דרכו להתמעט לפחות סמי סאה ינ©

 עכשיו אינו חסר לפנינו ניל :
 י עב שני מקואות שאין בכל?*' מהם ס׳ סאה ונפלו נ' לוגין
 מים שאובין לתוך א' מהם *ידוע לאיזה מהם נפלו
 ואחרכךלפלו שניי'ואין ידוע לאיזה מהם נפל1ו חולין השניים
 בראשונים לומר במקום שנפלו הראשונים נפלוגםהעוניי©
 שרגי לא פסלינן בתלייה זו כלום שאותו הםקוח ?נפלו שכן
 הראשונים ככר היא נפסלו מדם אכל אם בראשונים לא נודע
 לאיזה מהם נפלו ומשניים נודע לאיזה מה8 נפלו אין חולין

 הראשונים כשניים לומר כמקים שנפלו השניים נפלו ג© ־
 הראשונים #אין שייך לתלות במה שנעש׳ אח כ הואיל יכערן
 הנפילת הראשונים היינו צריבי׳ לפסול שניהם כדלעיל סעיף
 ס״ח • אחד יש בו מ׳ מאה ואחד אין בו מ סאה הריני איבו•
י ג  להוך של מ׳ נפלו וכן אחד שאוב (אחר שאינו שאוב הרי
 אוסר לתוך של שאוב נפלו שהרי אין פזסלין כלום בתלייה זו •

 עג שני מקואוח שאין ככל אחד כהם מי סארחנפלו ג לוניץ'
 לתוך אחד מהם ואין ידוע לאיזה מהם נפלו ואח כ ירדו
 גשםי״ונתסלאו לסי סאה לא יטכול 9שים אהר מהם לכהחלד•
 שהרי שניה היו בספק פסול שנפסל מלו מחמת השאובין ולן^
jiSv o נכשר על ירי הגשמים אלא אח' מהם אוהו שלא נ0יי 
 ירעינן איוח ©הם מיהו אם טכל כאחד מהם עלתה לי טבילד-
 בדיעבדואלגדלעיל סעין מיז מכשרינן הספק שאוכיןאעי'
 לכרוחליהשאני התם שאין ודאי פסול תוך הספק אבל הבא

 אחד מהם סן הספקות היא יראי פסול לפניני אלא שאין א
u n g י׳ייאי * °  יודעיטאיזה לפיכך לא יטבול בהן לכחחלה ש
. , א ו  יהרכי ליה אבל בדיעבד חולין להקל לומר בכשר סכל ה

 ושאובין אילו דרבנן :
 עד כל המקואו' הנםצאי׳ בזמן הזה פםולין שחזקחישאוכי*
 עה ־יש מי שאוסר להטיל יור^מלאה מים חמין לתוך המקוזל
 לחממו ואל פ שהמקוה &לי0ה ואין כאן משום פ&ו^
 שאוכין מס אסרו משום גזירה מרהצאו' וכן למלאוח מקור-
 מים חמין לחברו לנהר כשפופרה הנוד להכשירו לי הימורי
 לנהר אוסרין לטבול גיכ משום גזירת מרחצאות וישמקיל^ן
 (מהירין להטיל חסין למקוה כדי לחממה דלא שייך בזת גזיו-׳
 סרהצאות כ*כ כיון דסוף סוף בסקור, כשדה עצמה הוא טוכ7*
 זמימ יש להחמיר אם לא במקום שנהגו להקל אזאיןלמחמ/
 בידן ונחמי טבריה מותר לכי ע דלא שייך ביה גזירת מרחצאות
 בלל שהכל יודעים דמעייןהוא ואהר שטבלה במים צוננים
 כשרים סותרה לכי ע ליכנס למרחץ כדי שהחם' עצמה אבלי
 לחזיר ולרחוץ אח כ יש אוסרי׳ כד שלא יאסרו גם זה המרחץ
 היאסטהרכסו הטבילה ויבאו אה כ לומר• המרחץ לחודיה

 • מטהר כמו המקור,: וכן נהגו לאיסור :

:fi'0,ד3 'דברים החוצצים בטבילה ובו טיםע 
 א בבר אסרנו ^סי' קצי ח רחציצד, בטבילה ה למ ל*& באד״
 וליש בכלים ועיקר החציצה תא בדברים שמקפידיזעליה©
י י \ל אלו דברים חוצצין בכלים הזפת והמור בכלי ס 8 ך ן כ י 3 ל -
 זכוכית בין מבפנ׳י׳ בין מבחוץ ודוקא אלו חוצצין ככלי זכוכיר!
 מפגי שכלי זכיכית הם הלגןף ושאר רבדים הנדבקים כה©
 אין ארם מקפיד עליהם מפני שטפלי׳ממגו מעצם? מהמת
 • הייקיוהו אכל רני זפת ומור םדבקי טיכא ואינם נופלי*
 . מל.,- ה רך האדם להקפיד ע 1יהם לפיכו הי*צין אבל כשאת

xo כלים כל רכר הנדבק בהן חוצץדםקפייי? עליו היץ * 
 השהרורית

 9'0כז\ דידעינן בודאי שהשקוההיה מלא הוי כמו סיס ספק
 שמא לא נתמעט בלל ולתל נתמעט שמא לא נהמעט לפחות
 «מ'סאה לפיכך טהור מימ כיון שדרכו להתמעט טוב ובשר

 הדבר לעיין קורם טכילה אם יש בו מ׳«אה :
 סו סקוהשי?! בה ם׳ סאה אלא שאינה עמוקה והמים
 טתפשטין ברוהב עד שאינו יכיל ל5סוה בהם כל גופו
 בבת אחת נ1תן בו מצד אחר אכנים או הכילי עצים כדי
 שיתקבצו מימיו אל מקים אחד ויעלו בעניין שיוכל להתכסות
 צו!בלבד שלא יחלקו כל המקיר, לשנים על ידי אלו האבנים
 והכילי עציםראכ הלכםקיה שחלקו בסל.יגרגו1?ני דאםרינן
 לעיל ןעיף ניב שהוא פסול • ודווקא באבנים או הכילי עצים
 וכה״ג דברים שאיגצז מקבלים טומאה אכל על ידי כלים או
 דברים המקבלים טומאה לא יתקנ רהיל הווייתו בטימאה
 דפסול ובשיתקני שיה' עסוק יעשנו עסוק לפחות עד טיכורו
 ולמעלה מסנו זרת כראםדי' לעיל סימן קצ ח רללכ לא״תוכל
 לטבול יפר, מיהו ׳אם אין םקוה אחר ואי אפשר לתקן גם את
u פניה מחמת שאין המים עמוקים v זה אפיי צריכה להשתטח 
 אס מתכסה בהם כל טפ* בדרך זה בפעם אחד טובלת שם

J ולל סימן קלח 
 סן מים שאיובין דפסלי מדרבנן ספקן לקולא כיצד מקום
 י הסרה שנסתפק אם ״נפלו לו מים שזןובייאםלא נפלו
 אוי&פלו ממיס שאובים מדאי אלא שספק לו אם ימבהן
 4׳ ליגין או שידע מדאי שנפלו בו ג לוגין סיס שאובים אלא
 שספק לו אם היה במקור. ס׳ סאה אם לאהיהיבומ׳סאה
 בבל אילו אזלינן לקולא ומכשרינן^ינן אלא מדרבנן ועפיקא

 דרבנן לקילא׳: .
 סח שני.מקיאות אחדייש בו מ׳ סאה ואחד אין בו o סאח

 ונפלו שלשה לוגין מימ שאוכין לאח׳ מהן ואינו יורע •
 לאיזה מתם נפלו ספקו םהוי כיין שימלין לחלוח ולוס׳לשלס
 נפלוזאלפשהוליןמ לאמפסלינן ליהבסה שתוליןכואכל

 אם היו שניהם פחותים סס סאה שאי׳? בשים אחד מהם מ .
 סאה ונפלו ג לוגין שאיכיןלאחד מהן לאין ירי* לאיזה סתם
 כאוהד סשניהם פסול שאין לגו במה לתלות שלא נפסלנו
 שאם לזהנפ״ו פסול ואם לזה נפלו פסול לפיכך צריכין אע
 לפסול שניהם שאס נכשיר אחר* מהם ונפסול האחי נאסר

 מאי חזית לפסול את זה ולהכשיר את זהאיסא איפכא לפיכך ״
 פוסליז שניהם :

 סט מקוה שהניחו ריקן ובאו ומצאי י א ואיני יודע מי
 טילא אוהו או היאךמילא אותי ע״ל סעיף ג' ן

 ע ־צינורת שמקלח מ ים לסקיה והםכתשח והיא"צלי בצדו
 כפקאםיקלחז המיס סן הצינורלמקוה וכשרספקמן
 המכתש למקור, ופסול הרי זה פסולמפני שהפסול מוכיח עליו
 ואם יש כםקוה רובו מיס כשרים ^ייזר. כשר כיון שיש שם
 מקוד. כשר קבוע כן כתב בש־ע וניל ־שכתב כן לפי סברת
 הרמיבס דהכירא ליה אפילו כולו שאוב ררכנן לכךיםיקל אם
 יש בו רובו מים נשרים אכלאנו שככר כתבנו ־בסעיף שלישי
 דקייעאלן לכולי שאוב דאורייתא «עילו כרוכמים כשדים

.  עםלינן ־כהיג שהפסול מוכית עליו נ״ל :
s שירד למקור, לטכול־ספק טבל ספק לא טבל o n 8ע 
 ׳ששבהאו ירע־בודאי שטבל אלא שמסופק אםהיה
 בוס'סאדדבסקוהאו לא היו בה מסאה או £יש כאן כ מקיאו׳
 אחד יש בהמי &אה ואח* אין כה מ'סאה רודע שטבל באהד

 באילו השנים ואינו יודע באיז׳מהמ הדי זה טמא לפי שהטמא י
 י בחזקתו ער שיודע שטבל כראוי י ובן מקיר, שנמדד ונמצא
 הסר בין שהיה המקור, כרשות הרבים כין שהיה ^שות היחיד
 ־בל הטהתת שגעשו על גביו למפרע טמאות שהרי רמקוה
 הסר לפנינו עד שיורע הזמן שנמדד בו והיה שלם ולא רמי
 ־לסל דלעיל כסעיף ם ה דםטהדינן דההם אין המקור, עכשיו



 לעוט קסדת דהב הלבות בדדים לזד
 מיד שנודר אף עלפי שמקיימו ינקיא חיטא דמדכתיב וכי
 החדל לגרור לא יהיה כך חטא משמע הא לא ריילח אלא'

 נדרת יהיה בך חטא :
 ב וכל הנודר ומאחר את נדרו פנקסו נפתחת כלומר פותחין
 לו למעלה פנקס של מעשיו ומדקדקיז אחריו דהכי כתיב
 מוקש ארם ילע קרש ואחי נדרים לבקי פירש הסאחריו נדריו
 מכקייז אחי־יו פנקסו לידע מעשיו כיין שהוא מישיע לירור
 אי נמי כיון שהוא מחזיק עצמו צדיק ובוטח שיוכל לקים בדרו

t ולא יכשלמדקדקיץ כמעשיו אם הוא כן 
 JI אכת חכמים זיל כל הנודר הרי הוא כאילו בנה במה
 כשעת איסור הבמות והמקיימו הרי הוא כאילו הקריב
 עליהקי-בןוטעסאדמילתא שהמשילו שניהם זה לזה הוא
 מפני שהם רומין שהנודר מעלה על רעהו. רמצוה קעבר
 שחושב כדעתו כיה שמצינו בתויה שאםיהעיינו הר-ה
 דברים שמע מיניה דניחא ליה לקירשא בייך היא שיא:ור
 האדם על נפשו כמה דברים ואומר אם כן כל המיבה'לאסור
 על עצמו אפילו דביים המותרים הרי זה משוכח ולכך הוא
 נירר ואוסר דבר על עצמו / וכן המנה במה בהק להקייכ
 עליה קיבץ חושב כדעתו רסצוה קעביר שכיון שצוה הקרוש
 ברוך הוא להקריב קיבנות כפנים הוא רוצה להוסיף עליהם
 להקריב קיבנות אפילו בחוץ לכך אמיוזילשזה .טועה הוא
 דהאחדגן שהתירה צותה עלינו הרבה מצות להביא כבה
 קרכנות ב$נים ואף על פי כן אסרה עלינו לכנות במה להקייב
 עיייה קרבן בחוץ הכא נסי נהי דרחמנא אסיה עלינו כסת
 דברים כי מוסיף איהו לאסור על עצמו יותר מסה שאסיה
 דתו־ה ועל דרך אמרם זיל גם כן כמקום אהר לא ד יך
 במה שאסרה התורה אלא שאתה אוסר עליך דברים אתרים
 והמקיימו כלומר שאינו נשאל עליו הרי הוא באילו הקריב
 על אותה במה קרבן וחייב משום שחוטי חוץ הכי נמ׳ אין קיים
 נדרו רצוי לפניו יתברך אלא טוכ לו יותר שישאל עליו שמא

 לא יוכל לקיימו כראוי ויבא ליד מכשול במה דברים אמורים י
 בשאר נדרים אבל נדרי הקדש וצדקה מצוד. לקיימו ובן אש
 דוד עליו השלום נדרי לה׳ אשלם ולא ישאל עליהם אלא
 מרוחק ובן שמעה שנשבע על איזה דבר מצור. הוא שלא
 ישאל עליה אלא מדוחק דשכועח חמורה היא רכתיב בה לא

 ינקה *
 ד מיהו יהא אדם נזהר שלא ידור שוס דבר ואפילו לצדקה
 אלא אם ישנו בירו אותו רכר יתנו מיד ומה לו לנדר ואם
 אינו בידו עכשיו לא ידור עד שיהיה לו ואם פוסקין צדקה

 כיבים והוא צריך לפקוק עמהם יאמר בלא נרד י
 ה ובעת ציהםוהר לנדור שע״יאותוהזכוח ינצל סן הצית
 שכן סצינו ביעקב אבינו עליו השלום שנדר בעת צרה דכהיב
 וידר.יעקב נדר לאמור ואסרו רבותינו זכיונם לברכה מאי

 לאמור אלא לאסור לדורות שיהיו נודרים בעת צרה י
 ( ושרי ליה לאינש למינרר כדי לזרוזי נפשי' לדבר םצוה
 שכן אמד דוד עליו השלום נשבעתי ואקיימה לשמיר
 משפטי צדקך כיצד כגון שיש לו לשנות פיק אחד וירא
 שמא יתרשל בדבר סותר לידור או לישבע שישנת וכן אם
 ירא שיתבפנו יצרו לעבור על איזה מצור. המצית לא העשה
 או יתרשל מקיים מצות עשהמצוה לישבע ולנדר ברי לזרז

 עצמו למצוד. .־
 ז סי שנודר נדרים כדי לכונן דיעותיו ולתקן מעש״והרי
 זה זריז וסשובת כיצד מי שהיה זולל ואסר עליו הנשר
 שנה או שנהיים .או עודה שוגה ביין ואסי היין על עצמו
 זמן סי־ובה או אסר השכרות לעילם וכן מי שהיה רודף
 שלמונים ונבהל להון ואסר על עצמו המהנות או הגיית
 אנשי מריגה זו וכן מי שהיה מתגאה ביופיו ונדר בנזיר
 וכיוצא בגררימ כאלה הם כולם ורך עכורה לשם יתברך

 >ח כ z 18 זנגדרים

 «שחרורית שכדוהני היורות והמתכות מבהוץ שאינו הוצץ
 מפני שהוא כ)ץפן הכלי עצמו שדרכו בכך ואינו הוצץ ;

 כ כללא רמצלתא כל דבר שדרך להקפיד עליו חוצץ ואם
 לאו אינו חוצץ אא? חופה את רובו שאזהוצץ אפי אינו
ז עליו כמו שנתבאר לעיל סימן קצ ח דגזרינן:ברובו י ד  0קפי

 ואינו מקפיד משום רובו ומקפיד :
 X ידות הכלים שאינם עומרים להיות קבועים שם כגון
 שהכניסן שלא כדרכן או שלא הכניסן כולם חוצצין וכן
 שהכניסם כולם ונשכרו שאז וראי יוציאם ויעשה אחרים

 חוצציןשאיןזהסקוםן
 ל יד המגל ויד הסכין שנשתברו אס משהמשין מעין
 מלאכתן ראשונות הרי הס קבועי' במקומן שישארו שם ואין
 הוצצין ואם לאו היצצץ שאין זה מקומן שודאי לא יניחלשם:
 ה מגל ?משכרה ירו מן השפה ולפנים אינם חוצצת מפני
 שהיא בכית הסתרי׳ מן השפה ולחוץ אם משמשת מעין
 מלאכתם הראשונה אינה חוצצת שזהו מקימן שישאר קבוע
 שם ואם לאו חוצצת כסו שאמרנו טעמא כםמוך.ואם 3ז־רגא
 בגמי או במשיח הרי זו חוצצת שאין זה תיקון יפה אלא תיקון
 .ארעי הוא ובידאי אין רעתו להניחו שם אבל אם דבקה בשרף
 שהוא רימק ותיקון טיב ועל רעת לתניחו שם תקנה לפיכך

 אינה חוצצת *
 ( כלי שהטבילו דרך פיו פירוישכפה פיוילםטה והכניסו[כך
 לס ם אם פיו צר קצת אין המים יכולים ליבנם בתוכו
 לעולם אפילו מכניסו כולי ולא עלתה לו טבילה אלא אם בן
 יהפוך פיו למעלה כשהוא בתוך המים אבל אס פיו רהב עלהה
 לו טבילה אפילו לא הפכו למעלה שיכוליןהמים לבא עד
 שוליובמ־ם ומותר לטבול כלי בתוך כלי אם יש בפי החיצון
 בשפ• פית הנזר ויזהר שכלי הפנימי יהא רפוי בתוך כלי החיצון
 שיוכלו המיס לבא ביניהם ולכן כשטוכל סכינים לא יתחכם
 כתוך הדלי ויטבלם כי לא תעלה טבילה ביאשם יכן אם הכלי
 הפנימי הוא ככד ומינח בכבירתו על שולי החיצון אין המים
 יכולין לבא ביניהם ולא תעלה הטבילה במקום שמונת ועיין

 לעיל סימן ר א סעיף ט' :
 ץ כלי שצר מכאן ומכאן ורהב באמצע אין המים באין לו

 לכל צד ער שיטהו על צרו ן
 ח בל כלי שפיו צר יותר משפיפרת הנאד צריך להשהותו
 במים ער שיתמלא או ימלאנו קורם שיכניסנו למקיה אף
 עיפ שהמים שיהיו כתוכו יהיו נש&בים הלא יושקו אחיכ כסי

 המקור, נעת הטבילה ותעלה לו רטבילה ן
 ט יךות הכלים שהם ארוכים ועתיד לקיצצן מטביל עד
 מקום שעתיד לקצוץ ודיו רכל העומד לקוץ כקצוץ רמי
 ומקום החתוך לא הוי חציצה רבבית הסתרים דכלים לא

 חיישינן כ כ לחציצה שאין דרך להקפיד שם :

 ^ הלבות נדרים «4
T איזה דברים משובחים מדדים ואיזה הם ] 

 .מגונים ובו ז׳ סעיפים •י

 א כל הנודד ואינו מקיימו עוכר׳ בלאו ועשה דכתיב איש
 כי ידור נדר לה׳ או השבע שמעה לאסור איסי על נפשו
 לא יחל רביו ככל היוצא מפיו יעשה וכתיב מוצא שפתיך
 השמור וגומר לפיכך לא יהא ארם רגיל בנדרים שלא יבא
 למעול בהם ילאעודאלא אפילו הנודר ומקיימו נקרא רשע
 ונקרא חוטא נקרא רשע דילפינן גזירה שוה חדלה הדלה כתי׳
 דכא וכי תחרל לנדור לא יהיה בך חטא וכתיב החם שם
 רשעים חדלו רוגז מה חדלה דהתם ברשעים מיידי אף חדלה
 רהכא כלומר מלא תחדל לנדור אלא תדור הוא נקרא רשע



 ^ לבוש עסרת זהב הלבות בדדים .
 חזיה דלמא לא כשר אלא נבילה קאמיכבר אמרו חכטים
 זכרונם לברכה םחם נדרים להחסיר דכיון רועהו להתפיםו
 .בנדראמרינז לדבר הנדוד נתכוין וןן בשאזסרלא מחזר אלא
 טמא טומאה השייך בקרשים קאמדוכןלרכי פירושו איט
 מותראלא אסור כקדשים מפרשינן ליה דקאמר י אמר טמא
 או נותר או פיגול מה שאוכל לך אסור דטומאת קדשים קאמר
 וכן נותר ופיגול רקרשים קאמראמר לא חולין לא אוכל לך
 •או לחולק בפתח לא אוכל לך אסור דהכי קאמר לא חולין יהא
 אלא קרבן לפיכך לא אוכל לך ואם אסר הולין חחולין כחולץ
 שאוכל לך מיהר לדברי הכל אבל •אם אמר חולין החולץ
ו 7*חילץ לא אוכל לך בשבא יש אוסרין  כחולין שלא אוכל לו א
 דבחולין החולין כחולין שלא אוכל לך הכי קאםר מה שלא
̂זוא כחוליץהא מה שאוכל הוא כקרבן דמכלל לאו אהה  אוכל
 שוסע הן ואסור וכשאומר לחולין לא אוכל בשבא נמי הכי
 קאמר לחולין יהא מה שלא אוכל לך אבלמח שאוכל לך יהא
pfch בקרב^יט מתירין דלא אמרינן מכלל לאו כוי • ולא רסי 
 שאמרנו לעיל לקרבן כפחח הרי זה מוהר כו׳ דרהם דרך לשון

 .בני אדם הוא כן והכא שפה יהד הוא י
 ג המתפיש בנדר הריזה נם כן נדר כדבר הנדוד כיצד ש0זן
 חבירו שנדר ואמר הוא בהוך כדי דיבור ואני כמותך הרי
 זה[אםורבםה שנאסר בו הכירו שמע שלישי זה שאמר ואני
 ואמר גם הוא ואני אפילו היו מאה זבל אחד אמר ואני בתוך

 כדי דיבות של הכירו הרי כולם אסורים י•
 ד לצון הנדר משמעו שאוסר על עצמו רבד סר. לפיכך
 אוסר אדם על עצמו אפי׳ דבר שלא בא לעולם לכשיב'

 לעולם שיהא אסור עליו שהאיסור חל עליו ז

 ל p האוסר עליו דבר באסור התזתז ויי,
 ב׳ סעיפים י מ

 א מיכתיב איש כי ידור נדר לה ונוסד ולא כתיב איש ״
 י ירוד או השבע שמעה זגומר דקדקו חיל שאין טתפיע
 בנדר חל אלא נשיתלה נדרו בדבר הנדוד לה׳ כלומר שאוטד
 דבר זה יהא אסור עלי כדבר זה האסור ואותו דבר שתלה כו
 גםכןהואלאנאסראלא עלידיגדר לה״כגק *תולהנדו?
 בקרבן שאסר דברזהעלי בקרבן זקיבז ככר נאסר בהנאת
 עלידישנרראו נדב לה'ועשה כהמהשלהול לקרבן ההז
 משמעות לישנידירור נדר להיאכל האומר פיתה אילו עלי
י  או מין פלוני עלי או מה שאוכל עם פלוני עלי כבשי חזיר א
 פע כורה זרה או כנבילות וטריפות וכיוצא באילו וכן האומד
 לאשתו הרי את עלי כאמיאו כאחוהיאו כערלה או ככלאי
 הכרם הרי אילו מותרים ואין כאן נדר שאין דכריס אילו
 נאסרים על ידי נדר לה׳ אלא אסורין וקיימין הן ואפילו
 שאלה אינו צריך מן הדין מיהו אמרו חכמים זיל אםהית
 האומר הזה עם האס צריך שאלה לחכם ומראין בפנע
 שאשתו אסורה עליו ושאותם פירות אסורים עליו ומחמירין

 עליו לומר לו שאין די לו בחרטה לבדו אלא שצריך לפתוח לוי*
 פתח ממקום אחד ואז מהירין לו נדרו כדי שלא יגהגו קלות
 ראש כנדרים יש אומרים דבזמן הזה לבולי עלמא דיינין ליו-
 כדין עם האח לפי שרוכן אינן כני תורה מיהו יש אומרים
 ראפילו בעם הארץ אין צריך לדהמיר כלבך בשאלתו אל*

 באוסר עליו אשתו אבל בשאר נדרים אינו צריך :

י לא נאטד ת ת כי ו פ ת פ  ב האוסר שיהא יינו יין נסי י
 ייטבכך שהרי לא נדר בדבר הנדוד אכל אם אטד!
ו אעבור על ד א כ י י ה כ ש ע  בדרך קנס כגון שאמר אם א
 כך יהיה פתי פת כותי דיני יין נםךועכד יש אוםp ול*

 משוט

 ׳ובנדרים אילו וכיוצא בהם אמרו חכמים נדרים סייג לפרישות
 מיהו אף על פי שהם עבוד׳ לא ירבה אדם מדרי איסור ולא
 ירגיל עצמו בהם אלא יפרוש עצמו מדברים שראוי לפתש

 מהם בלא נדר :

ף דין המתפיש בנדר ובו ד׳ סעיפים :  ך
 •א עיקר לשון נדד האסור בתודה הוא שיהפיס בדבר הנ דוד
 כגון שאוסר ככר זח עלי כקרבן או שאומר יאהר עלי
 ככר זה או שאומד ככר זה עלייאיסר כל אילו הלשונוה וכיוצא
 בהם הם בכלל לשון נדד האמור בהורה אךעל פי שאין שם

 הזכרת שם ולא כינוי ואס הלאו כדבר הנרורעליו כבר כגון ,
 שאסר עליו ככראחד ואמר אחר כך על כבר אחר או דבר אתר
 וזה יתאכזר. הרי זה גם כן אסור שזהו לשון איסור הנא5*ר
 בחורה מלשון אסרו חג וגוסר כלוםר שקושר ואוסר זה כזה
 דאפילויעד מאה כולם אסורים וכן אם נדר על יום אחד
 לתתענות או שלא לאכול בשר ואסראחד כך על יום אחר יהא

 כזה אסור :
 ב ולאו דווקא מהפיס בקרבן אלא הה מתפיס בכל דבר
 הקדוש בקדושת הפה כגון שאומר ככר זה כאימרה שפי'
 כשה ומשמעו כשה הידוע ואמרינן ודאי כשה שלקרבן קאמר
 דסהם נדרים להתמיד ואסור יוכן אם אמר ככר זה כדירים
 ומפרשים ליה כדיר של קרבנות קאמדוכןאם אמר כמזכה
 כהיכל! בירושלים אז כאחי מכל משמשי המזבח כל אילו
 בכלל נדד׳הם שתולה בדבר הנדוד ואסור ואם אמר כשלחן
 שבמקדש הרי זה נדר אכל אם אמר כשלחן סתם ולא הזכיר
 המקדש אין זה כלום שהרבה שולחנות של חולין הם שכיחי
 ובהם נדרמכל מקום בעם הארץ יש להורות שישאל עלע
ל לך כפתח כ ן א ן ש ב ר ק ם , ^ ה י ף ך ג ^ ב ן ר א פ ך ^ י  ש

 או שאסר העולה החטאת התודה השלמים שאוכל לך כול?
 בפתח הא הידיעה הרי זה אמור שמשמען האיליהר כקיבן

 קאמרכלומר שמה שיאכל משלו יהיהאסודעליוכקרבן י
 וכן אם אמר לקרבן לא אובל בשבא תחת הלמד אסור שבן

 פירושו לקרבן יהא אם איבל לך לפיכך לא אובל כשלי ׳
ל לך כפתח הרי זה מותר דלא כ ו א א ז ל כ ר ק ר ל מ ם א ו א , כ  א

ע לא קרבן יהא מה שלא אוכל 0 ע י מ כ ! ר 6 ך ן ^ ר ב 0  א

 **ןמך ועל מה שאוכל לא אמר בלום ־יא היתר ילא איסור ולא
׳ שלא יאכל לא יהא ר מ 1  אמרינן אדרבה ונימא מדקאםר ־עי
 קרבן ממילא שמעינן הא מה שיאכל יהא קרבן זה לא אמיינן
 שכן דרך ב^שון בני אדם מה שלא אוכל יהא לי אסור ורוצה
 לומר אבל מה שאוכל יהא סותר וכן אם אמר קרבן לא אוכל
 לך מותר דהכי קאמר קרבן יהא מה שלא אוכל משלך ומה

 שיאכל יהא מותר וכן אםאסרהקרבן העולה המנחה החטאת י
 השלמים שאוכל לךבצי״רי תחתההיא הרי זה גם כן מותר
 שזה לא •אמר.בלום עלמה שיאכל אלא הוא בנשבע בחיי
 הקרבן שיאכל עמו והחליף ההי״ת בהיא כאילו אמר חי
 הקרכן חי העולה כוי שאוכל משלך ולאו כלום הוא ׳ אמד
 לא חולין שאוכל לך אסודרהכי קאסרלא הוליןיהאטה
 שאוכל לך אלא קרבן יהא וכן נמיאם אמר לחולין שאוכל
 לך בפתח שפירושו לא חולין וכן נמיאם אמר לא כשר לא
 טהור לא דכי מה שאוכל לך או לכשר לטהור לדכי בפתח
t שאוכל לך אסור שכולן משמען לא יהא כשר לא יהא 
 טהור לא יהא דכי סר, שאוכל לך ואסור וכשאומר לא כשד
 לא מפרטינן ליה לא כשד אלא טריפה או נבילה דזה לא ת י
 מהפיש בדבר דגדוד דטריפה ונבילח מעצמו הוא ובבר אמרנו
 שאין מתפישין אלא בדבר הנדוד וכמו שיהבאר טעמאעוד
 לפנינו אלא מפרשינן ליה לא כשר אלא פסול ותיינו קדשים
 רשייך בהו כשרות ופסלות ותיבדבר הנדוד וכי תימאמאי



 ft* לבוש עטרת והב הלבות נדרים • לח
 בל תאחר ואין ארם כשד נודר שלא יבא לידי הקלת כל

 תאחר :
 ה האוסר לחבירואני נורד שלא אוכל עמך או שאוכל
 עסך אפילו יד לא הוי ואינו נרד כלל שהרי לא אסר
 ,האכילה על עצמו אלא נרד על גוגו שיאכל או שלא יאכל
 ואין זח לשון נדר אלא לשון שבועה כלוסר כשבועה צריך
 שיאמרכהאי לישנא שיאסור עצמו על החפץ ואומרנשבע
 אני שלא אוכל עמך או שאוכל עאך אבל בלשת נדר צריך
 לאסור החפץ על עצמו ולא רמי לאומר מודרני ממךדהתם
 אסור על עצמו הנאת הכירו ואף על פי שלא התפיס כדבר
 הנדוד שלא סיים דבריו יד סיהא הוי אכל לשון זה אפילו יד
 לא ר\י אס לא שנרד לעשות םצוה כרילפינן מבפיך זו צדקת
 שאם אמר אני נודר צדקה צריך לקיימו וסיהו כיון רהאירנא
 סרגלא בפוסייהו ראינשי לסינר׳ כי האי לישנא אין להקל
 וצריך החרה כדי שלא ינהגו קלות ראש כנדרים ויש מי שאומר
 רנרר שאמת כלשון שבועה או שכועה בלשון נדר מהני דלא
 גרע מידות נדרים ונזירוה שהוציאו כלשון שבועה לדכרי

 הכל אסור »

 דן חן כינוי נדרים וכו סעיף אחד :
 א ומטעם שאמרנו שאין תלוי אלא בלסת הוא הדין
 שכינוי נדרים ראויים להיות כנדרים כיון שהוא םדכר
 באוחו הלשון וסביר בו שבלשון זה הוא אוסר החפץ עליו
 נדרו קיים כיצד אמרו חז*ל שבלשונם קינם או קונח או קונש
 הם כינויי נדרים כלומר שאס אמר קונס או קינח אז קונס כנר
 זה עלי הרי זה נדר ואסור כו בכבד והיה כן בכל מקו׳שהולכין
 אחר הלשון שדגילין כו שאם יש להם כינוי לנדר ונדר כו הרי
 זה נרד ומי שאינו מכיר באותו לשון ונדר בו אינו נדרוןלפי^ו
 בלשונות אילו שדברו בהם חכםים סי שנדר בהם ואיט מכיר
 אותם נדרו אינו נדר שהרי אינו יורע מה שמדבר אבל כינויי
 כינויים דהיינו לשון שרחוק הרבה מלשון נדר באותו זמן

 * ובאותו מקום אינו כנדר :

 דח חני סתם נמים וחנודר בחרם ובו ה' סעי'
 א סחם נדרים להחמיר שאם אמר לשון שהוא משתמע׳
 לתרי אפי לקולא ולחוסיא אזלינןבו לחוםיא כיצר
 אמר הרי פירית אילו עלי כבשר מלוח או כיין נסך שי«
 כמשמעו סליה של קדשים דכתיבבהו עלכלקרבניך תקריב
 מלח וכן כיין נסך יש כמשמעו יין נסך לשמים שהוא נדר
 שהרי הוא םתפיס ברבר הנדוד לה' ויש עור במשמעו כשד
 י סליח ויין נסך לעבודה זרה שזה אינו נדר שהרי מתפיס בדבר
 האסוריאנו תוליןאותו להחמיר כסה דברים אסורים שהוא
 עצמו לא פי׳ מה היה בלב> אלא אס כך נדרתי כמו שפירשוהו
 חכמים אז אנו מפרשים אותו לחומרא אכל אם הוא אומר
 שדעתו היה בבשר מליה ויין נסך של עבורה זרה נאמן ואין
 צריך שאלה ואפילו עם האח ואם רוב אנשי המקום קורין
 לבשר מלית של קרשים כשר מלית סתם וליין נסך לשמים יין
 נסך סתם אינו נאמן דהוה לפרש כיון דרוב אנמי מקומות

 לא הבינוהו כפירושו י
 ב נדר בחרם ואמר לא נרר1ד א לא בחרס׳ של ים י כקרבן
 ואסר לא נדרתי אלא כקרבנות של מלכים הרי עצמי
 קרבן דמשמע שהקדיש את עצמו ואסר לא נדרתי אלא בעצש
 שהנחתי להיות נודר בו קונם אשתי נהנית לי ואמר לא נדרתי
 אלא מאשתי ראשונה שגרשתי אס הוא תלמיד חבסנאס?
 ואין צריך התרה ואם הוא עם הארץ צריך שאלה שלא ינהני

 קלות ראש בגדריס וסי שמורה לו שאינו צריך שאילה
 יי* נ ? S* *שמתיגן

 •שוס התפסת נדרים אלא כמו שביר יכילין לענוש ולהחמיר
 לפעמים על אחר יותר סדינו כפי צורך השעה כמו שכתיכ
 כלר?ושויחרם והואיכרל סקחל הגולה בן כל ארם יכול
 לקכלועל עצמו כל החומרות ויש מת״ריןמןןזו כעס הארץ
ש לשאול עליו שלא יהא פרוץ• בנדרים ודווקא יחיד שקבל  י

 עליו כן אבל רבים כולי עלסא מורו שיכולין לרדות הסוררים
 והפושעים ולעשות יינם יין נסך ופתן פת כותי וכל מה
 שגוזרי} עליו שיהא קייס כדכתיב יחרס בל רכושו וגומר ועיל

 םיםן רכ£ו :

 דו דינ״דותנדריםובוה׳העיפים:

 א עיקר הנדר אינו^לוי אלא בלשון דכתיב כל היוצא
 מפיו יעשה ובסו שיתבאר עור לפיכך ירות הנדרים
 הריהם כנדרים כלומר שתתחיל כלשון שממםעו נדר ולא
 גמר הדיבור אף עיפ כן הוא נאסר עליו באלו גמר בל הדיבור
 וזה חמר. לארם שאוחז כיד הכלי ועל ירי כך משממש ככלי
 כאילו אחז בו כעצמו והיא שיהו מוכיהות קצת עי הנדר
 כיצר חאוסר לחבית מודרני ממך שאיני אוכל לך או מופרשני.
 ממך שאיני אובל לך ׳ או מרוחקני ממך שאיני אוכל לך ׳
 אסוד לאכול עסו שכיון שהתחיל לומר כלשון מודרני ולא
 סיים אותם לומי כקרבן לא הוי נדר שלם אלא יר כסו יד הכלי
 ויש אומדים ראפי׳ אם אומר שאני אוכל לך עם אלו הלשונות
 *םבן אסור לאכול עסו אבל אם אסר שאיני אוכל לך לכד
 בלא סוררני ממך לא הוי יד ואינו אסור עסו בכלום ואם אמר
 מודרני ממך או מופרשני סמך או מרוחקני ממך ולא סיים
 דבריו שאיני אוכל או שאני אוכל לך גס כן אינו נאסר לאכול
 עמו|אלא במאי רמשמע הלשון בנון מודרני ממך משמע שלא
 ידבר עמו מופרשני ממך משמע שלא ישא דתן עמו מרוחקני

 ממך משמע שלא יעמיד ברי אמותיו
 ב האומר לחבית מודד אני לך מאכילה או מהנאה שניהם
 אסורים לאכול או ליהנות זה כ:ה שכן הוא משמעות
לךשלי אסור לך ומשמע גם כן סודר אני משלך אכל אם  י

 אמר סודר אני ממך או מאכילה או מהנאה אין משמעותו
 אלא שהוא אסור בהכירו אבל הכירי מיהר בו ואם לא הזכיר
 לא אכילה ולא הנאה אלא סתם מירר אני לך או ממך לא הוי

 נדר כלל שאין בלשון זה מוכיח מאי קאסר :
 \ אסר מנירה אני לך אי משמתינ׳ מינך אם סיים רבדיו
 ואסר שאני או שאיני אובל לך לא אמר כלום ומותי בכל
א לשון שמת׳ ואין לשון שמתא שייך לעניין אכילה ן  ימנודה ה
 ואפילו יר אינו ואם סיים דבריו אסור לו לעמוד עמו כדי
 אמותיו * אבל אם אמר נדינא ממך וסיים כדבריו שאני או
 שאיני אוכל לך אסור לאכול עמו דלישנא דנדינא אינו לשון
 שמתא דווקא אלא גם כן לשון ריחוק כמו מרוחקני ממך ואם
 לא סיים רבדיו כשאיני או כשאגי אוכל לך יש אומרים רלשונו

 p משמע שמתא שאמור אפילו ליהנות ממנו במנורה04
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 ד האומד כנדרי רשעים עלי חייב כקרבן שכן דרך רשע
 החוטא להביא קרבן על חטאו וכן כנדרי רשעים ככר
 ?ה עלי אסור בו דתיי כאומד כבר זה עלי כקרבן דסת*רשע
 הייכ קרבז י ואם אמר כנדרי כשרים עלי או כנדרי כשרלם
 בביזה עלי אינו כלום שאין דרך כשדים להביא קרכנות
 שאינם צריכים להם ואפילו כנדרי כשרים כבר זת עלי קונס
 אינו כלום כיון שאסר כשרים מבטל לישנא דקונם שאין דרך
 נשד?$ להקדיש קרבן אפילו בנדר אבל אם אמר כנדבת
0 עיי או כנדבת כשרים כבר זה עלי הוי נדר שבן דרך י ר ש  נ

 בשרים לנדוכ רלא אתו כהו לידי תקלת כל תאחר רנדבה
 י״יי;ו שאומר הרי זו אכל נרד דאםר הרי עלי אתי לירי תקלת



 הלבו־ו! ברריים ־*4
 א אחד הנודר מעצמי או מהדירי חבית יאסי אכן או רבו*
 שעניינו בעניית אמץ שהוא קכלת דבר הרי זה אסור
 כנודר עצמו רכתיכ ואמרה האשד, אמן אכל כשחכירז מדירו
 משא אין צריךלקכל דבריי שאפי' לא קבלס אסורי' לו שהרי

 זה על כל פנים יכול לאסור לו נכסיו עליו כעל כרחו.*

י שצריך לפרט הנדר בשפתיו ובו x' סעיפינ4  ך
 א אין הנדר חל עד שיתראו בשפהיו ויהיה פיו ולכו שוין
 רכתיכ נכי שבועה לבטא כשפתים שיוציא כשפהין
 מה שמחשב כלבו והה לנדרים דשרן הן כן מסיק בגמר^.
 פיג דשביעוח ומה שלא למדו זה לאירים דכהריא כתיב כהו
 ככל היוצא מפיו יעשה גיל משוס דככר אפקיד. פ*ק דנדייס1
 לידו' נדרים וכיניייהם נלימר ככל כהשררך כני האדם
 להוציא מפית* כלשונם כרכתיבנא לעל סימן רו ואי לא^
 לבטא בשפתים הא כשגמר בלבו להוציא מה שרע כני
 האדם להוציא כלשונם לפי המקום ולפי הזמן אף על פי שייא׳
 הוציא לכך נאמר לבטא בשפתים ושבועה ונדרים שיין הז
 דגכי הדדי כהיבי כי ידור נדר או השבע שבועה וניכר נ״ל
̂כו לידור מפת חטין והוציא ביצכהיו פת  לפיכך אם היה כי
 שיעור ס מותר בשניהם כחטין מותר רהא לא היציא בשפתע
 ובשעורים גם כן מותי דהא לא נתכוון לומר שעירים ולא עלת'
דעתו לאוסרו עליו אכל אס היה בלבו מת הטין או עתי  ע̂י
 שעורים וד%ציא כשפתיו פת סתם אס־ד כאותו פת שהית
 בלבו כפת הטין כלבד או כפת שעורי© לבד אף עפ שהוציא
 בשפתיו פת סתם שהוא כולל כל מיני פה כיון שלא היה דעתו
 אלא אחד מהם ואותי האחד כלול גם כן כמילת פת שהוציא
 בשפתיו חשיב גם כן פיו ולבי שיין אף על פי שאין שיין לג0ד»'
 וילפינן ליה םריבוייא דלנל אשר יבטא האדם ואם נדר jy• ׳
 רעה אחרים אינו תלוי כלבו אלא כפיסה שיאכ׳ח האחדים
 שהיה דעתם כך יחול מדר : ;
 ב הנודר* כחלום איני כלום שיייי לא לומרשחי*
 פיו ולכושוי• שאי? כאן לא לב ולא פה ׳ ויש אומדנו'
 אדרבה כיון דמן השמים הדירוהו לא סגי בההר׳ מועטת אא»
 צריך שיתירוהו לו עשרה בני אדם דירעי למקרי דחית א
 בחיטה כאלו נדר ברקיץ ויש לחוש לדבריהם מיהו אי לית
 בקלוה י' בני אדם דידעי למקיי אין צריך לטרוח הדבת

 רהירוהו לו שלשה כשאר נדר : 1
 X הנודד וחזר בו תוך כדי דיבור או שמיחוכו אחרים הוך

 כדי דיבור וקבל דבריהם תוך כדי דימר לנדרו לא ועי נדר יי
 והוא שאומ׳ כך בפיו דלא עדיף הזרתי מקבלתו שצריכה להיות י

 בשפתיו ואם אמי־ חזרתי כלכי אינו כלום ו

̂א יהיו נדרים ובו ר קמי ] א המתנה שנדריו  י  ך
 א האומר נדר שאני תצר, לידור לא ירא נדר ואחר כך גדל־
 איט נדר במה דכיים אמורים שהוציא תחילה כשפתיו

 לומר שלא יהא נדר אבל אס חשב כך בלבו מה שידור לא יהא י
נע נדרו נדר רבתם שבלב אינם מבטלין הנדר שהוציא  גדר ו

 בשפתיו ריא דאפילו אמר כן בלחש שלא יהא נדר ואחר כך י
 השמיע קולו ונדר ששמעוהו הוי דיבור הלחש כמו דבריט

 שבלכ ואינן מבטלין הנדר שהשמיע בשפתיו ועכשיו שאנו י
 נוהגין לומר כל נדת ביום הכיפורים הוי תנאי לכל נדריו של
 כל השנה וסכל םקום לא סמכינן על זה להתיר בלא שאלת

 להכם כי אם לצורך גדול :
 ב סי שהתנה ואוסר כל גדרי שאדור עד זמן פלוני יה?
 בטלים ונדרבהון• הזמן אם הוא זוכר לתנאובשעת

 הנדר נדרו קיים שהרי מבטל תנאו בשעה שטרד דאס לא ;
P 

 לבועז קטדת זהב
 גשסתינן ליה ומיהו- בחרטה םגי ואין צריך לפתוח לו פחח
 מםקים אהר ואם עכר על הנדר אין קינסין אותו לנהוג
 בו א^-כ^יס שעבר על הנדר וגהוג בו היתר ומה שהחמירו
 כאילו בעם הארץ יותי• מבראשוגות הגאמרים כסעיף שקידם

 זח בשר מלוה ויין נסך מ היינו טעמא משום שכאילו מגלה.
 דעתו שגהברן להערים ולהוציא דבריו כלשון שיטעו
 השימעים ולפיכך מחסיתן עליו ומניחין כוונתו כמו שכיון
 להטעות השומעים ועיר רסתם לשונית לפי פיתשו לשת
 ©שונה הוא ותב אין מדברים כזה הלשון על כוונה כזו א בל
 בראשונה הלשון כולל זה כמו זה ואינו משינה כל כך בפני
 הבריות אפילו כפני עמי הארץ לנד דקילו עליו ומה שהקילו
 באלו שלא לקונסו לנהוג כו איסור כימים שעברו מ לא
 הקילו אלא דווקא כנדרים כאילו שאינן איא דרבנן אבל
 הנודר נדר גמור שהוא דאורייתא ועכרעליו במזיד קינס ין
 אותו ואי ן מתירין לו אלא אסכן יחזור וינרוג איסור כימים
 שעכר עליו ונהג בו היתר * כדאשכחן גכ׳ נזיר הימים
 הראשינים יפלו ואם יש מכשול בדבר כגון שנדר בדכי שאינו

 יכול ליזהר מכגון שאסי עליו כל הפייות שבעייים חוץ״
 מדגן שזהו דבר שאינו יכול לעמיד בו ועבי על־ו כמדד
 טתירין לו מיד יאין קונסין אוהו לנהונ איסור כימים שעבח
 עליו כדי שלא יבא לידי מכשול ויש מי שאימי• שסכל מקום
 יט להחמיר עלץ שלא להתירו בחרסחאלא ב*יח ממקום•
 אחר ומזה נלמד לסי שאסר על עצמו בשר ויין ועכי ובא
 להתיר נדרו שסתידין בו סיד ואט צריך לנהוג איסור כימים
 שגהג בהם היתר כp שיש השש מכשול ברבר מיהו יש
 אומרים אם גראה לחכם שיוכל לעמוד על עצמו ילא יעבור
 עוד אין מתירין לי עד שינהיג איסור כיסים שנה*. 3ר.ם

 היתר ״
 X במה דברים אמירים שציייך לנו*נ איסור כימים
 שנהג בהם ה־הי בימים מועטים אבל נמתביס דיו

t ש־ישיסיומ 
 ך טי שעבר על ג*זי אין צריך לנהוג איסור צי^ים שנהג

 גהן היתר ספני שגידר דרבנן :
 ה נשבע שלא ישא אשר, תוך שלש שנים ועבר ונשא אם
 אסר לשון שמשמעו שלא יעשה עסה נישואין הוי
 כנשב'על הבכר ועבר ואכל דנשאל עי־״יו ומהירין לו ונעקר
 הנדר מעיקרו כאלו לא דדה נתר אבל אם אמר לשון
 שמשמעו, שלא תהיה אשתו אין מהירין לו עד שיגישנה
 כימים שנהג בהם קלות ראש בנדת ואסהם ימים מיובים
 כבר נתבאר רבשלשים יום סגי עכיל השי ע ז וני־אר, לי
 הא רברישא אין קונסין אוהו ובםיפ' קונםין אותו חייט טעסא
 דברישא לא שדיך לומרדליקנסיניה שיגרשנה רלמהיגרשגה
 שהרי אינה אסורה עליוםכאן ואילך ואין צריך תיקון אלא
 *ל םה שעבר -ונשא שהוא מעות שלא יובללהקן ב&וגבי
 אבילתהככררקכדי להצילו מן העונש אשכחו ליה תיקי?

 זה שישאל על נדרו לעקור את השבועה או הנדר מעיקרו.
 שזהו טעם התרת הנדר כמו שיתבאר עודלפניט בער, והיי
 ליה למפרע כאילו לא עכר על הנדר אבל בסיפא שאםילשין
 שמשמעו שלא ההיה אשתו בוי שזה הלשון משמע שאפילו
 אםישאנה ההא אסורה עליו והייב לגרשה ועודה אסורה
 עליו מכה נדרו ואם יתית לו השבועה סיד לעקור השבועה
 מעיקרא כדי להצילו מעונש על מה שעבר תהיה ממילא
 8ותי־תגםלהבא רהיהחוטא נשכיגם להבא ע י התרהינו
 לניכך קן0וד> שיגרשנה לפחות כימים שחטא ונהג בהם

 •ןלותראשבנדרזנל :

 דש השומע שחב״רו נודר ואטד אםממ סעיף
 אחד:



 & 'לבועז עטרת דה5 הלכות בדדים & קו
 שמעין אף עלפי מלא נדר אלא שמיעת קולו שהואד&»
 •שאין כו ממש צריך שאלה מדרבנן אכל אם אמד קינם&י
 םלרכר עמך קונם ירי עושות לך קונם רגלי מהלכות לך
 קונס עיני כשינה הרי זה נדר ג כור מן ההורה עהרי פיו וידיו
 ורנליו ועיניו יש בהם ממש ועליהם הל איסור הנדר וכ ש אם
 יאם' יאסר פי עליך לדיבורי וירי לעשייהי ורגלי להילוכי שחל
 עליהם הנדר וי״א דהה אם אמר דיבור פי עליך או גמילה אכן
 עלי דהוי נדר הואיל והזכיר הפה והאבן כנררו שתם דברים

 שיש בהם ממש :
 כ האומר אשגה פיק זה אף על״גכשאיןזה לשין נדר
 ממש שהרי לא ההפיש נדרו כרכר הנדוד מכל מקום
 דין תדר גמור יש עליו כיון שגדר לדבר מציה והוי כאילו
 נדר לחת צדקה דילפינן מכפיך לעשותו שחייב לקיים והיח

 לנדור לעשות שאר מצוה דהר נדר ונדרו קיים ז
 2 האמור קונס עיני בשינה תיוס אם אישן למחר לא ישן
 היום שמא למחר ישכח תנאו ויישן ונמצא שעכר
 למפרע בכל יחל דברו אכל אם אומר קונם עיני כשינה
 למחר אם אישן היום יכול לישן היום ולא חיישינןשמא
 למחר ישכח נדרו ויישן דכיון ריוס של מהר הוא עיקר הנדר
 שאסור כו לישן משום נדרו שיודע שישן אחמול ואס יישן
 היום ילקה משום שנה דהיום לכך נזהר כיה טפי דלא
 לעכור בבל יחל דברו כיום זה אבל ברישא שיום שלמחר
 אינו אסוי־ כשינה בחמת נדרו אלא שתוא תנאי לשינה של
 אהמול שאס יישן היום ילקה על שינה דאחמול ולא משים
 שינה דהיום בזה אין אדם נזהר כו כל כך כיון שעכשיו אינו
 עושה שום איסור לפיכך לא יישן ביום נדרו שמא למהר לא

 יזהר כתנאי וישכח ויישן :

 בן למה נודר ואם אינו זיכי להנאו בשעת הנדר התנאי קייס
 והנדר כטל ויש אומרים שאין התנאי מועיל לבטל הנדד
 אלא אס כן יזכור להנאו חוך כדי דיבור לנרד שכיון שזוכר
 לתגאו תוך כרי דיבור אף על• פי שאינו מוציאו בשפתיו עכשיו
 דק שחושב בלבו שהוא מומך על התנאי סגי והוי כאילו בטל
 גדיי י־וך כדי דיבור כיח שככר הוציא החנאי כשפתיו קורס
 שנדר אבל אם אינו זוכר לתנאי תיך כדי דיבור לנדרו נדרו

 קיים ויש לחוש לדבריהם :
 J התנה על קצת דברים שידור שנזמן פלוני יהיו בטוליט
 ואינו זוכר על אתה מהם התנה אם על אכילת בשר או
 שתיית יק ונדר אהר כך משניהם אם אומר כפיו כשעת
 הנדר על רעת ראשוניאני נודר שאם אזכור על מה שהתניתי
 שאלך אחר התנאי ואחר כך נזכר על מה התנה התנאי קיים
 והנדר בטל שהרי לא נדר אלא על דעת הראשון דהכא
 ליכא למימר כיון שזוכר שכבר התנה לכטל נדר לסד. נדר
 אלא ודאיבטליה לתנאוראיכא למימדשהוא נודר ע ט
 לבשיזכור לתנאו שיהא נדרו חל על המותר ואם לא אמר על
 דעח ראשונה אני נודר התנאי כטל והנדר קיים שהרי הוא
 ווכר בשעת הנדר שככר התנה על ביטול איזה דברורןא
 נודר סתם אםריגן וראי בטל תנאו וקיים נדרו אבל אם היה
 ווכר בל תנאו בשעה שנדר אפיי אסר כפיו על דעת הראשונה
י עושר, בטליה לחנאו וקיימיה לנדרו דאילכלמהנדר : נ  א

 ך אין דכרים הללו אומרים אלא כשבועה או נדר־שנשבע
 ונדר לעצמו אכל מי שהשביעו־ חבירו או הדירו אין
 ביטול והמועיל לו כלום שתרי על דעת הבית נשבע ונודר
 וכסו שסבטל תנאו לגמרי רמי ועיין לעיל בלבוש התכלת

 ביםןתריט :

 ךי3 דן הגודר בתודה ובו סעיף אחד : ףיך לעבודעלמגהגצריךהתרחובוב׳סע׳'
 א דברים הסותרים והיודעים בהם שהם מורדים נהגו
 בהן איסור הוי כאילויקבלוס עליהם בנדר וצריכים
 התרה כדין דתית נרדים הילבך סי שרגיל להתענות
 העניות שלפגי דיה ושבין רה ליום הכיפורי׳ ומי שרגיל שלא
 לאכיל כשר ושלא לשתות יין מר ה אב או מי״ז בתמוז עד ט'
 באב ורוצה לחזור בו מחמת שאינו בריא צריך ג' שיתירו לו
 אם מזעה שהתחיל לנהוג היה רעחו לנהיג כן לעולם ונהג
 כן אפילו פעם אתת צריך התרה ויפתח כחרטה שמתחרט
 שנהג בן לשם נרד לפיכך הרוצה לנהוג בקצת דברים
 המותייילסייג ופיישה יאמיכחחלה הנהגתו שאינו מקכל עליו

 כן בנדר וגם יאמר שאין כדעתו לנהוג כן אלא בפעם ההוא ,
 או בפעמים שיי־צה ולא לעילם בז כתב רבעו בשולחן עתך
r*n אכל נ״ל דהאי וגם יאמר כו׳ שאין צריך לאומת אלא לפי 
 היש מי שאוסר שאכתוב כסמוך בעיה רמחמיר טפי אבל לפי
 הסברא הזאת דאגו קיימין בה עכשיו סגי כשיאמר שאינו
 מקבל עליו בנדר נ ל והנוהגים. איסור בדברים המותרים
 מחמת שסוברים שהם אסורים לאתי כאלו קבלום בנדר
 ומותר לומר להם מותרים אתם בלא שוס התרת נדר אלא
 יאמר להם טועים אתם בדין ומותרים אתם ויש סי שאומד
 שאם טועה ונהג איסור בדבר המותר נשאל ומתירים לו
 בשלשת בעת התרת נרדם ואס יודע שהוא מותר ונהג כו
 איסור אק כתירין לו אפילו כעין דתית נרדים דהר כאילו
 קבלו על עצמו באיסורין שאסרתן הורה שאין לה ודהר

 לעולם והמנהג כסברא ראשונה :
 ב קכלת הרכים חלה עליהם יעל זרעם אחריהם ואפילו
 נדברים שלא קבלו עליהם כני העיר כהסכמת אייא
 שנוהגיןכו מעצמם לעשות נדר וסייג לתודה וכן הכאים
 סתוץ לעיר לדור שם הריהם כאנשי העיר וחייבין לעש*

 א הטדר בתורה והיא מונהת לפניו שאינה כידו
 ואסר פיתה אילו עלי כזו ולא אסר במה שכתוב כה לא
 אסר״כלום שלא כיון אלא ״על הגויליס ואין הגויליס טמנת
 אסורים עליו לפיכך אס חח הוא אין צריך חתרה תדאי לא
יןן»לא על הגדלים אכל אם הוא עם האח צרי דהרה כדי  ב

ו קלות ראש כנדרים ויבא להקל אפילו כשיאסר ג ה  ^ ע
 כפירוש במה שכתוב גה שאם אמר כסה שכתוב בה אפילו
 ח*ח אסור שהרי כתוב בה איסור ואם נטלה כידו ונדר כה אף
 על פי שלא אמד במה שכתוב בה כמי שנדד במה &תוב בה
 ו־סי ואסור ודוקא בנדי אבל הנשבע בתורה בכל עניין צריך
 התרה בין אוחזה בידו כק לא אחזה בידו כין אמי בה בין אמ״
 נמה שכתוב בה בין תה בין ע ה ואפילו אינה םינחת לפניו
j שלא נשבע אלא כשמותהכהוטם כהוע״ילסימןרל״ז 

 דין m<\ הנדחס חלים על דברשאין בו
 &פש זבו ג׳ סעיפים ז

י ידעת דעיקר לשת הנדר הוא שאוהד דבר 0ה עליו  א מ
 בגון שאומר הרי זה אסור עלי כזה האסוד וכיח שהוא
 נן הדעת טתן שצריך להיות אוהו דבר מאסר דברשיש בו
 «8ש שיחול עליו הנדר אבל אס אין בו ממש אין כאן דבר
 שיהול עליו הנדר ואין הנדר כלום כיצד האומר קינם שאיני
 *דכי עמך שאיני עושהלך שאיני מהלך לך שאיני ישן עמך
 איני טיי ״16 אסר אלא הדיבור או העשייה או ההילוך או
ה ואילו הם דבתם שאין בהם ססש וכיש אם אטד נ י מ  מ

י או עשייתי או הליכתי אסורים עליך או שאסר י י ב י ע י י ד י *  ב

״ עלי שאינו נדר זםיהו בל יחל דברו דרבנן איכא י י ו ש ו ? ז נ ר * 
י ״אלה •דדכגן לפיכן אסורה עליז שמיעה תפלח י י * ז ו ״  ג



 לבוש מטרת זהב הלבות נדרים ׳#־
 ופורים אף עלפי שאינם מן התורה אלא ©דבריהם עשו חז״ל
 מיזוק לדבריהם ואמרו זיל שנדרו בטל מפני נזירתיט שלא

 יבאו לזלזל ברט ועיין בלבוש החור סימן תקע :
 ה מן הטעם שאמרנו שהנדר חל על דבר םצוה נתבאר
 רהא רנדרים חלין על דבר מצור. היינו דוקא במצות
 עשה בין שיש בהן עשה נרידא בין שיש נהם עשה בקיומה
 ולא תעשה בביטולה ואין הפרש כזה בין איסור הבא מאליו
 לאיסור הבא על ירי עצמו אבל על מצות לא תעשה אינו
 הל כין בביטולו בין כקיומו שאינן נכנסים בטע' שאטרט

 שהנדר חל על דבר מצור• כיצד הרי שאמר אכילת נבילה עלי ^
 אין הנדר חל עליו שיתחייב עליה שנים משוס נכילה י
 ומשום בל יחל שהרי אין לשון הנדר אלא שאוסר החפץ עליו
 בהתירו וזו כבר היא אסורה עליו וקיימא והי ה לאיסור הבא
 על עצמו כגון שאמר שבועה שלא אוכל כבר זה וחזר
 ואמר בבר זר״עליו אינו חייב אלא א׳ דהיינו משוס בל יהל
 דשב4ע׳ וכן אם אמר שבועה שלא א שתה יין וחזר יאמר
 הריני נזיר ושתה יי ן אינו חייב אלא אחת דהיינו בל יחל
 דשבועה אבל לא רנזירת אלא אם כן נשאל השבועה שאז חל
 הכף הנזירות עליו כיון שפקע ממנו איסור השבוע ומי
 שנשבע שישן או שישתה ככר יו עתי ששבועה זו חל עליו
 לקיימה ואח״ כך נדר ואמר קונת עיני בשינה או שתיית יין.
 עלי בנדר או קונם פי בשתייה הנדר חל עלץ ואסור בשינת
 וכשהיית אף על פי שעובר כקיום נדרו לא תעשה דבל יחל
 דבשבועה מימ זה הואינכנס כטעם שאמרנו שהנדר הל על
 דבר מצור, שזח דומה משש לנודר על דבר מצוה כסו קונם
 סוכה עלי שאוסר הסוכה עליו והוא ככר סושכע •יעימד
 מסיגי לישב כסוכה ואף על פי כן חייב לקיים נדרו ה*נ הוא
 מושבע עיי ידי שבועתו שיישן וישתה יין ועכשיו הוא אוסר

 השינה והיין עליו והוא הייב לקיים נדרו ן

ז הילוק בי. י ה א ו * י מ ב ל ר ז ע י ל ם ח י י ד נ ל ד ' ל r ד  י *א נ
\ ר  מצות עשה למצות לא תעשה לפיכך אמרו שאם (
 מדברים האסורים כגון נבילות וטריפות חל עליהם הנדר
 גם בן ואם אוכל מהם חייב שתים אחת משוס לאו ממלת
 ואחת משוס בל יחל דברו אכל אם התפיש בהם אחד כך דכד
 אחר שאמו• עליו הרי זה כזו אינו נתפש בה שאף על גב שיש
 בנטלה זו גם כן איסור נדי לא אמרינזהא נדר ברבר רנדור

 אלאאסרינןאין דעתו אלא אעיקר האיסור והל מתפי© .
 כדבר האסור ולא כדבר הנדוד ואינו נדד אבל דבר שהיא
 אסור סדו#נן והוא אסרו עליו גם כן כלשון גדר וההפיש כו

 דבר אחר ביון שאין עיקר איסרו אלא מדרבנן לא אמהינן.

 שהיה דעתו אעיקר איסורו אלא אאיסור נדרו שעליו שהו:!.
 ח«וי יוהד והילמתפיש בדבר הנדוד שאאור הנודר או.
 הנשבע שלא לאכול מצה בליל פסח אין מצה עשירה אסורה
ז אוכלין י א  עליו הראי היתה עיקר 1עך,ו אמצה ענייה ע
 בלילה זו סתמא אלא מצה ענייה לחם עוני אמרה רחמנא
 אבל אם נדר או נשבע שלא לאכול מצה כל השנהאאור גם
 במצה עשירה דלפעמיס אוכלין עשירה ולפעמים ענץיה

,  ושמא היה דעהו על שניהם ועיין בלבוש התכלת סי'הפד״, :

 ךין הילוק בין האומ'פימת אילי או לא אמי,
 אילו זדי; הנודר מהממשל וכיצד הולכע

 כנדרים אח׳ לשון תורה ובו ׳'בסעיפים :
 א כל הנדרים הולביןאהר הלשון אס הוא לשון תגרה
 כפי מה שיצא ממשמעותו ואס לשון כני ארם כפי מת
 שידברו אנשי המקום ההוא כזמן ההוא ואחר כוונת חניררי©

 כמו שיתבאר הכל לפנינו בעיה וכדילפינןהכל מקראי׳׳
 דכל היוצא מפיו יעשה וקרא'ךלבטא בשפתיה לעיל סימןר״« .

 והימן

 ׳כתקנתן ואף בדבריהם שהיו אסורים בהם בעירם מפני
 מנהגם ואין מנהג העיר שבאו לתר בה לאסור הותרו בהם

 אם אין רעתם לחזור :

 ךסו שהנדדים הלים על דכד מציה ובו ו' סעי״
 & נדרים חלים אפילו על דבר מצוה כלומר שאם נדר
 נדר שעלי ידי כך יבא לבטל מצוה נדרו קיים ומבטל
 את המצוה אבל שבועה אינה הלה על דכר מצוה שאם
 נשבע לבטל את המצור, שבועהו בטלה ולוקה עליה וצריד
 לקיים הסצוה ודבר זה יש בו סוד אכל בנגלה גם טעסא
 דמסתבר יש כו שהרי כבר אמרנו פעמים דעיקר לשון הנדר
 הוא שאוסר החפץ על עצמו לפיכך כשנודר ואוסר על עצמו
 דבר של המצור, אף על פי שנדרו סכת ביטול המצור. אינו
 בנודר לבטל אה המצור. שהרי לא קבל על עצמו כלום אלא
 אסר את החפץ עליו ואין מאכילין לאדם דבר האסור לו שהרי
 איפשר לקיים המצור, עיי דיא כיוצא כאילו אבל שבועה הוא
 אוסר עצמו מלעשות דבר וכיון שהוא עצמו מחריב לעשות
 המצור, מטים דםושבע ועומד הוא עליה מהר סיני לאו כל
 כמיניה להפקיע עצמו מחיוב המצוד. ולקיים שבועתו
 דשכעה דהר סיני קרסה וחמיראביצד אמי־ קונם סוכה
 עאנ׳ יושב לולב שאני נוטל תפילין שאני מניח אף על פי
 שאין לו סוכר,אחרת או לולב אחד או תפילין אחיים וצריך
 לבטל המצור. אם יקיים גרת אף על פיכןאסורלו לישכ
 כסיכה זו וליטול לולבי זה או להניח תפילין אילו עד שיתירו
 לו אה נדיו דלאו דוקא על אילו הוא משבע ועומר ©הר סיגי
 אבל אם נשכע שלא לישכ בסוסה ושלא ליטול את הלולב אי
 לברךחפ-לין שהוא איסור שחל על גופו הרי זה שבועת שוא
 ובטלה מחמת שבועת הר סיני ולוקה על שבועת שוא וצריך

 לקיים המצוה ז י
 כ ובן אם נדר להתעמת זמן יךוע ואירעו כו. שבתות יי ט.
 וריח חל הגדר גם עליהם שזה רומה לאוסר החפין עליו
 ומימ לא יצום בהם אלא שפוהחין לו בהם שאומרו לו אילו
ן אילו הימים בלום היית נודר מ ז ך ה ו ת  שמת ללבך שיפגעו כ
 ועתירין לו והותר כל הנדר רנדר שהותר מקצתו היתר כולו

לט •  כמו שיתבאר טעמא כעיר, בסימן ו
 j במה דברים אמורים שצי-ך התדהגשקבלו בלשון נדר

 aiaa כגק שאמר קונס אכילת ימים בך וכי עלי אבל אס לא
 הוציאו אלא בלשון קבלת תענית שאמר הריני בתענית כימים
ט ולא ריח ולא חנוכה ולא  אילו אינו דוהה לא שכת ולא י,
 נורים ואינו צייך'התרה והוא שלא קכל עליו להתענות אלא
 בשב׳ ויום טוב בלבד שאז נעקר כל הנדר ואין צתךלהתענו'
 בלל שלשין זח משמע כמו לשון שבוע׳ שהוא מקכלעל
 עצמו שיתענה והוא כבר מצווה על עוננ שבת ויום טיב
 זעייה ורה מקראי דאורייתא והגובה ופורים מגזירה דרבנן
 ולאו כל כמיניה להפקיע עצמו ועיין בלבוש החור סימן תית

 ובסימן תק״ע :
 ד ככר אמינובסעיף ב'שהמקבל עליו בלשה •נדר לצום
 בשבח וייט שחל הנדר וכן הנודר לצום יוס אחד בשבת
 או ב׳ בשבת כל ימיו ופגע בהם ייט או ערב י*כ שחייכ לצום
 מפני שכל אילו איסור תעניתם הוא דאורייתא וליבא למיחש
 בהם שיבאו לזלזל בהם לפיכך *ריך לקיים נדרו עד שיתירו
 לו nrvvo נדרים כיון שהנדר חל על דבר סצוה ואין צריך
 לומר אם פגע בחם ריח שאין איסור תעניתו מן התורה אלא
 טאסמכתא כסו שנתבאר בלבוש החיר סימן תייח שנדרו חל
 וחייב לצום וליכא למיחש איכ שיבאו לזלזל כו דמימ חמור
 ח א בעיניהם כיון שישלו אסמכתא מפסוק שמן התורה כסו
 שנתבאר בלבוש החור סי׳ תי*ח אכל אם פגע בהם הנוגה



 קד לבועז עסדת am חלבית בדר־ים &
 אסור דבל היוצא חלצייקריייןביתושלאכ •

 ז אסר ראובן שמעין קונם בית זה שאת נבנס כי י וטח אן
ו אף ל א ש ו ה  שמכרו לאהד אסור שהאוסר רבד בעור ש
 על פי שיצא מרשותו עדיין הוא באיסורי עומד ילאפרע
 איסורו מיניה אבל אם אמר לביתי שאתה נכנם אם מת או
 סכרו או נתנו לאחר מותר רהא לביתי קאמר בל זםןשהוא

 כיהומשמע :
 ח אמר להכירו ככרי אםיי עליך והיה קונם ביהי שאתה
 נכנס אפילו נתנה לו במתנה או מברה לו אסורה לו
 דאףעלגב דאמרככרי וביתי ועכשיואינם שלו מימ עיקר
 כוונת לשון בררו לא משמע אלא כןככרייביתי לכשיבא
 לידך ממני יהיו אסורים עליך אף על פי 'שיהיו שלך והיה
 לך לאוכלו או ליכנס בו בהיתר מעכשיו אני אוסרו עליך
 דאם לא כן היפוק ליה שאסורים לזה מתסת גזל מה צריך
 לאוסרו פשוטא שלא ינזלנו ויאכלנו אלא היק לכשיכא לירך
 סמני וברצוני אפילו במכירה או במתנה יהיו אסורים עליך
 אכל אס מת ונפלו כירושה או שמכרה או נתנו כמתנה לאהד
 ואותו האחר נתניאו מכרה לזה מותרת לו שלא אמר אלא ככרי
 או ביתי ועתה אינה שלו ואם אמי לו ככרי זה או ביתי זה הוי
 דינו כמו גבי האוסר ביתך זה שכתבנו בםע״ף ו' שתופסין
 בו חומרות שתי הלשונית גיל .האומר לבנו הרי אתה אסור
 בהנייתי או שנשבע שלא יהנה בו אם מת יירשנו «ף על פי
 דאםרינן לעילבסעיף זה שהאוסר דבר כעור שהו׳שלו אעפ״י
 שיצא סרשוהו עדיין הוא באיסורו עומר הס כאוסר בית זה
 אסור עליך שכל האיסור על הבית אועלרברהנאסר ולא
 פקעםסנואף על פי שיצא מרשותו אכל לשון זה שאוסר
 אסור אתה בהנייתי או שלא יתנה כו דומת כמי שאוסר ביתי
 אסור עליך שאינו אסור אלא בתייו או כל זמן שלא מכרו
 אבל אם פירש בחייו ובמותו שאמר אסר אתה כהנייתי בחיי
 ובמותי אם מת לא ירשנו שזח כאומר נכסי אילו עליך
 אסורים או קונם ביתי זה שאתה נכנס בו שאסור עליו לעולם
 אף על פי שמת או מכרו לאחר מי שנשבע לאשתו המשודכת
 לו שלא ישא אשר, עליה וקודם שכנסה נפלה לו יבמה מותר
 ליבמה דלשון עליה אין משמעו אלא לאחר נישואיה לא
 •שא אחרה אכל זו מן השמים נפלה לו קודם שנשאה ומצור,
 ליבמה מיהולכהחלה לא יבנוס המשודכת אלא אם כן יחידו
 לו שבועתו דשמא לא תהא שום אשה נשואה לו אחר נישואיה

 קאמר ותהיה יבמתו אסורה עליו :
 & אמר קונם כשר ויין עלי מוהר בתבשיל שישבו בשר
 ויין אע״פ שנותנין בוטעם שזתלא אסר עליו אלא כשר
 לין גמור ולא תערובתם ואם אמר קונם בשר ויין שאני טועם
 »ו שאני אוכל או שאם' קונם בשר זה או יין זח עלי אסור אף
 בהכשיל שיש כו טעם אוחו בשר או טעם אוהו יין שכיון
 שאמר זה שוייה עליה ההל בשר וההוא יין חתיכא ראיםורה
 ואוסר עליו כניט כשאר איסורין שבתורה אבל כשלא אמר זה

t לא אסר עליו אלא דבר הנקרא בשר או יין 
 « נהערב יין זה שאסרו על עצמו כיין אחר אפילו טפה
 אחתבחביה נאסר הכל ספני שיש לו להשאלעל נדרו
 נעשה כדבר שיש לו סתירין שאפילו באלף אינו בטל במינו

 וכשאינו מינו בס׳ וע״לס;מןק*כסעיף א׳ :
 >א האוסר על עצמו יינו של פלוני או יין של מקום פלוני
 דינו כדין האוסר על עצמו יין זה שאסור בתכשילו
 שנפל כו ויש בו טעם דהיינו שאין בו ם׳ והיה אם אותו יין
 נעשה חומץ אחר הנדר שהוא אסור עליו דעדיין יין זה הוא
 אבל מה שהיה חומץ בשעת הנרד מוהר דיין אסרעלין

 ולא חומץ :
 y אמר קונם זתים וענבים עליה מיתר כשמן ויין היר א
 , מהםאפילוהוא חדששעדייןלא נשתנה טעמן הר ד,

 כטעם

 *סימן ר י לשון תורה כיצר אמר קונם פירוח אילו עלי כיון
 שאסר אילו אסור בחילופיהס ובגידוליהם ואין צריך לומר
 לומר במשקין היוצאין מהן וכן אסור בגידולי גידוליהן שהכל
 בכלל אלו הוא אבל חילופי חליפין מותרין דחלופיהן הוי כמו
 דמי הקדש ותיפש דמיו והוי במו אילו ולא בחליפיחליפין וכן
 בגידולי גידוליןאם הוא רכר שזרעו כלה גידולי גידוליו
 סותרין שאינם בכלל אילו וכן הדין אם לא אמר האילואלא
 היו מונחים לפניו ואמר קונם הם עלי וכן אם אמר פירות של
 0י\ פלוני או מקום פלוני או פידוהיו של פלוני קונם עלי• הוי

 כאלו,אמר פירות אילו :
 כ ואם אמר קונם מה שאני אוכל או טעם מהם לא אסר
 עליו כזה הלשון אלא טעמיהם לפיכך אם הוא דכד
 שזרעו כלה כגת הטין וכיוצא בהן מותר בחילופיהן
 ובגידוליהן רהנהופירות דאסר עליו ככר אזלילהו ואילו
 אחריני נגהו ואם הוא דכד שאין זרעו כלה כשזורעין אותו
 כגון שום ובצלים אפילו גידולי גידולין אסורין שטעםא עודנו
 קייס ואין אומיים יבטל עיקר טעם האיסור בגידולן שדכו
 עליו שהדי הן דבר שיש לומתירין וככר ידעת דק״ל דרבר
 שישלומתירין אפילו כאלף לא כטיל וכן משקין היוצאץ
 מתן אסורים ובן אם אמר אחי שיש לופירותקונם פירות
 האילן על פלוני אסור כחילופיהם וכגידוליהם ובםשקין

 היוצאיןםחן :
 j אמר לאשתו קונם סעשה ידיך עלי בזה הלשון סשסע

 שתוא אוסר עליו כל סה שהיא עושה וסכיני לו לאכול
 לפיכך אם נטעה אילן אסור בגידולן וכהילופיהן וי״א אם
 נתנו להפירות בשכר כמעשה ידיה אסור בחילופיהן
 וגידוליהן ואין פירושו שאסר כן קודם שעשתה נטיעתה או
 טלאכתה שזה הוי כמו גודר בדבר שאין כו מ0ש אלא לאחר
 שעשתה או נטעה הוא אומר כן לפיכך אסור בגידוליהן
 ובחילופיהן ואם אמר קונם שאני אוכל או שאני טועם
 טמעשה ידיך לא אסר בזה הלשון אלא הנטיעה בעצמה או
X אותו הדבר או מה שקכלר, בשכרה ומותר בתילופיהן 
 ובגידוליהן כדבר שזרעו כלה אכל בדבר שאין זרעו כלה
 אפילו גידולי גידולין אסורין וכמו שכתבנו טעמא כסעיף

 שקודם זר, :
 ך אסר לחבירו קונם אני לביתך שאני נכנס שדך שאני
 לוקח לא אסר עליו הבית הזה או השדה הזה אלא כל
 זמן שהוא של חבירו זה אבל אס מת או סברן או נתנן לאהד
 מותר אבל כל זמן שהיא ברשתו של הכירו זה אפילו מכרו
 וחזר וקנאו או שנפל הבית וחזר ובנאי אפילו לא בנאו כמקומו
 ת־אשון אשור לו ליבנם בתוכו שאילו האבנים והעצים הם

 $אסר עליו כל זמן שהם של חבירו זת :
 ה אסר קונם לבית זה שאני נכנס אסור כו לעולם כין
 שמת או מכרו או נתנו Sאחרים דסכל סקום בית זה הוא
 דאסר על נפשיה ואם נפל וחזר ובנאו אפילו במקומו הראשון

 וכמרתו הראשונה מותר דביחאחרהוא כיון שנפל :
 1 ואם אמר ב׳ הלשונות יחד ביתיך וזתשאמר קונם
 לביתך זה שאני נכנס י*א שתופםין כו חומרת של שני
 הלשונות שכיון שאמר ביתיך אסור בו כל זמן שהוא של
 הכירו זח ואפילו נפל וחזר ובנאו או שמכרו ותזר וקנאו אסור
 כו דחא מימ ביתך הוא וכיון שאמר זה אסור כו לעולם אפילו
 מת או מכרו או נתנו לאחר דהא מ״מ בית זה הוא ויש מי שאומר
 תפוש לשון ראשון וכאלו אמר ביתיךלחור דמי ומתיר במת
 אי מכרו או נתנו לאחר ואוסר בנפל ובנאו וים מי שאומר
 הפיס לשת אתרון וכמי שאומר בית זה דמי ומתיר בנפל
 •מאי ואוסר כסת או מכרו או נתנו לאחר ויש לתפוס חומרות
 יהלשיגית דםפיקא דאורייתא היא ולחו׳מרא האומר
 יחכייוקינסכית אביך שאנינננס בו אן עלפי שמת האפ



v י ליבתו עסרת זהב חלמת בדדים** 
 נשבע או נדר'בסקוס.הזה מן הבשר־נאסראף בבשר דגים
 ד0ר:0ליך השליח שי© דבמקום זה כשר-רגים ככלל סתם
 .בשר הוא וכן כל כיוצא כזה • וככל מקים הגורר מהכשר
 אסור אף בבשר עופות ובקרבים ובראש וברגלים כקגה ובלכ
 ומותר בחגבים שאינם נקראים כשר כלל ואם פראים תדברי*
 ,בעת שגדרשלא גתכויןאלא כבשר בהמה כלבד אינו אסיר
 .אלאבבשר בהמה ומותר בבשר עיפותוככשר דגים« ואפילו

 במקום שהשליח נמלך עליהם :
ט. הנודר מתקיפה מותר ברוטב מתרוטב מותו• בקיפה ופי' . 
 קיפהיימשהוא הפרורין שהוא הרק דק של הכשר
 הנקפין כשולי הקדרה ויש מפרשים שהם החבל? י שבמאכל
 .ופירש רוטכ היא המרק והנודר מן הבשר מותר בשניהם אם
 לא שאומר קונס בשר שאני טועם או שאני אוכל שאז נדד

 גם סן הטעם :
 * הנודר מן הגריסין אסור בםקפ' של גריהין שדוא תכשיל
 י העב של גריסי? ואעיגדגבי הגודר מז הבשרהי^
 מותר בסקפה לא דסיהתם סתם מקפה קרו ליה והבא מקפח
 דגריסיןקרו ליה וכיוןדשםגריסין עמוגכללגםכן בלשון
 גריסין אבל אס אמר טקפהשל גדיסק אינו אושר אד*
 במקפה ולא בגריסין הנודר מן הסקפה א סור בשום ילש>!
 םקפתכוללכל דבר קפוי ועבה ושום נמי קפר הוא שסםחק
 אותו כמעט מיס ונאכל כבך םהשום מותר במקפה מהתכלין
 אסורבהיין ומותר במכושליז ועם אמר קונם הכלין שאני
 טעם אםלר כחיים ומבושלים ורע שכל דכר הבא ליתן טעם
 בקדירה.כ:ון מומי; וכצוליס וביוצא בהם תכלנכלל כשט
 תבלין וכהני הוא דשייך לפלוני ביז חיים ומבושלים אבל
 בפלפייז וביוצא כהן אין שייך לחלק בהם כין חיידלסבושלין
 מהברגב.מוהר באספרגוס סהאספרגום מותי ככיוכ דע^
 מינים הן מהכייש־ן סותר בקפלוטות מהירק איני אוסר אל,,
 בירקית הגדלים כגנות אכל מותר כירקות השדה מפני שתו*
 שם לנוי.כלומר דסתם לשון כני ארם הוא בן שקירין לירק.ת

ו *גי־י גי- א י ה ד ש י יייייז ייק ה י ד ש ת ה י ן מ י ; ? י י ר י ם י ת ׳ ס י ^  י
 דשם ימןקחיעליו מכל מקום מין-אחריניר>אולא דמ7
 לייןסבושל דאברינן סעיף ט ו משום דשםייז קיייעליו
 דתתם מין זה היא אלא שנתבשל וכל שכן דלא דס׳ לקוסא
 דחלכא לפיהייא רהתס מיחסי? אותו אחר החלב נכאילו

 •עדיין חלב סמשהוא *
 יא הנודר מהחלב מותר בקום מהקוס מותר בחלב •דשני
 מינים הם ופירש קום הם מי חלב חנכרלין מסנו וי׳׳*
 באהרא שקורין לקום על שם החלכ במן טקורין אותה קומא
 דהלבא הנודר מהחלב אסור גם כקוס אבל הנודר מהקוס אף
 על גכ דקיי ליה קומא דחלבה אפילו הבי מותר בחלב דהא
 קנמא אמר מהחלב מותר בגבינה ,מהגבינה מותרי-בחלכ

 וגביגה אסור בין לחה זכין יבשח טפלה ומלוהה *
 ״ב הנודר מן הדגים מותר בציר וסוריים של דגים •

 ע הנודר מן התמרים מותר בדבש המרים אף על גכ
י דעדיין שם תתםריטעליו שנקרא דבש תמרים לא דמי 1 

 לקוסאדחלבא לפי-זדא הסעיף י*א רהתםאיכא תרתי הדא
 עדיין שמו עליו ועוד שלא נשתנה כלבך מצורה לצורת
 דמעיקראנמי כשחיא מעורב בחלב באותה צורה עצמת
 דיה אלא שהיה מעורב אכל הבא נשתנה צ^רתילגליילבך
 אינו בכלל נדרו ועור דכה שנקרא דבש הםריםאינו אלא
 להבדילו.משאר דבש שאינו מתמרים סה שאין כן בקוסא
 דחלבח שמה שקורין אותה קומארחלבה הגא מפני שעדיין
 תורת הלב עליו קרו ליההביולא להפדייביןקוםזח לקו©
כ  אהר שאין נקרא קוםאלאזהלכך הואבלול לשון הל
 שנדד .והנודר טדבש תמרים מותר בתנורים ססתווגיו'

 נירש

 טטעם זתיםוענבים אפיה מותר כהן שלשון. זה לא משמע
 איםר אלא כזהים וענבייעצםן ׳ ואם אמר קינם זסים וענבים
 שאני טועם או שאסר קינם זתים אילו עלי אסור אף במשקים

 היוצאים מתם בתכשיל שנותנין בהם טעם ;

 .ךיין דין הנודד מהממשל מהמליה ממעשה
 קדרה ודומיהם וכיצד הולכץ כנדרים

̂ם : ̂׳ אדם וכו מיח םעי  .אהד לשןןג

 :א . אחי לשון בני ארם כיצד הנשבע או נודר מן' המבוטל
 אם דרך אותו המקום באותו הלשון ובאוהו זמן שקוראין
 טבושל אפילו לצלי ולשלוק הרי זה אסור בכל ואםאין דרכם
 לקרות מבושל אלא לבשר.שנתבשל במים ובתבלין הרי זה
 מוהר בצלי ובשלוק וכן המעושן והמטוגן והממשל בתמי

 טבריה וכיוצא בהם הולכין בו אחר לשון בני העיר .׳
• ר ממעשה קדרה אינו אסור אלא בדבר שנגמז 3 ד ו נ ה • 
 ונרתח בקדרה כגון ריפות ולביבות וכיוצא בהן,ואס אמי
 קונס היורד; לתוך קדרה עלי אסור ככל הםתבשלין בקריה
 אפילו איגו גגםרבתוכה אלאבאילפס אובבלי אחר נדר
 מהיןדד לתוך קדרה אסור ביורד לתוך האילפס שכבר ירד
 לתוך הקרירה קורס שירד לתוך ה אלפס שבן הדרך שמבשלי ן
 אותו קצת תחלה ואחר כך סטגנין אותו באילפס גרר מהיורר
 לתוך האילפס סותר כיורד לתוך הקדירה שאין. כל מה שיורד
 לתוך הקדרה יורד להוךהאילפם׳ וייאדמותרבמה שיורד
 לתוך הקדרה אפילו הוא דבר .שנוהגים אותו אחר כך לתוך
 האילפס שכיון שאסר היורד לתוך האלפס משמע רבד
 מתחלתה ירירהו לאלפס ׳ נרד מהנגסר בקרירה מותר
 בנגמר באלפס מהנגסר באלפס כותרבנגסרבקדרה מתיורד
 לתוך התנור אינו אסור אלא בפה ואס אמר כל מעשה רתנור

t עלי אס יד בכל הנעשה בתנור 
 ־ X נדר אוד שבע מן המליח אם דמם במקומו לקרותמלית
 לכלהמליחיס הריזהאסורבכל המלוחים אפילו אינו
 מלוח אלא להתקיים לשעה ואם אין דרכם לקרות מליח אלא
 לדג מליח בלבד אינו אסור אלא בדג מליח * נדר או, נשבע
 מן הכובש אם דרכם לקרות כבוש לכל הכבושים הרי זה
 אסו׳בכל ואם אין דרכם לקרות כמש אלא לירקככיש כלבד
 איני אסור אלא בכבוש של ירק וכן] כיוצא כזה היו מקצת בני
 המקום קוריןלוכך ומקצתן אין קורה לא שייך לגמר כזה
 ניזל בתר דוכא כיון דאיכא לספיקי שמא זה אף למיעוט
 נתכוין.והוי ליה ספיקא נדרים וכבר אמרנו פעמים דקיל

 וספק נדרים להחמיר •
 ד אומר קונם ירק עלי אינו אסור אלא כנ אכלין חיים ואם
 אמר יךק קדרה עלי אסור אף מכבשים בה ואבו אמר
 ירק המתבשל בקרר׳עלי אינו אסורה אלא כמתבשל בה ומיהו
 אסור ככל המתבשל בה אף ברילועין שכל דבר שהשליח
 נמלך עליו הוא בכלל המין ההיא ואם אמר אדם לשלוחו קת
 לי ירק ואינו מוצא אלא רילועים הוא כא ונמלך בו אם הרצה
 דלועים מזה נראה שדרך לקראי גםהרילועין ירק אבל אם

 נדר מררילועין-מותר בירק :
ן . הנודר 0ן הידק אסור אפיי ביבש מאחר.שאין לו גורן  ן
 ..כולם סתם ירק מקרי וסותר כפוליןיביטים מאחר שיש

 לו גורן ואין נקראים ירק אלא הלחין :
 f - הטרד מן הירק נסתפק בירושלמי אם הוא אסור בקולקם
 ? הגודר מן הגשרמותר בגירין מן הגידין .מותר בבשר

 דשנימיניןהן :
 ח מקום שדהכםאם ישלח אדם שליח לקנות לו בשר
 והלך ולא מצא נבא ואומר לא מצאתי אלא דגים אם



 & לבוש עטרת זה5 הלמת בדדים־ ־״4 לח
 העץ שגה ד,0 *כליל פרי האדמה יםיייייבמיזין יפטי־יית
 שאינם נקראו פירור. דק מסוחרי ליחוה האp הם גדלים ואם
 אסר גחלי קרקע עלי גם כמהין ופטריות ככלל ואסור

 כבולם :
 כד הגודר מהקיץ איט אסור אלא כהאנים שקורין

 אוהםכך /
 פה הנווד מסיים האשכים ממעיין פלוני אסיד בכל
 הנהרות היונקות ממנו ואין צריך לומר מהנמשכים
 ממנו אף על פ* שנשתנה שמו ואין קורין אוהו אלא נהר פלוני
 וםעגוןפלוגיואם אמר מנהר פלוני או ממעי? פלוני אינו אסור

 < אלא בנקראים על שמו ׳
 מ הנודר הנאה ממעיין טוכל כו טבילה של מצוד. בימות
 הגשמימ שאין לו הנאה ממנו אלא הטבילה של
 מצות ומצות לאו ליהנות נהנו אכל לא יטבול בו כימות

 . החמת דאיכא גם כן הנאות הגוף דמיקר כיה •
 O הנודר מהכסות מוהר בשק וכידיעה ובחמילהוהם .

 מיני בגדים גסים י• •
 כח הנודר מהבית אסור בעלייה שהכל בכ^ל כיה בעליית

 מותר כבית /
 כ&1 הנודר מהעיר אסור %כנ0 לעיבורה דהייטתוך

 שבעים אמה ושיריים :
 ל הטרד מהבית איגו אסור אלא מהאגף ולפנים. דהיינו
 מסתימת הדלת ולפנים אכל מסתיםת הדלת ולחוץ על

 עובי המפתן סותר ׳
 לא והנודר או נשבע שיעמו׳ בבית ילא יצא לחוץ אסור
 לצאתמןהאנף ולחוץ דהיינו אפילו על עוכיהםפהן
 אסורוהנודן לדור כשנעת היהודים צייד למר בשכונת
 גדולה ברחוב •הגמל• שלהם ולא אמרינן כאן רסגיכנ
 בתים דםקרי שכונה לעניין ־שאר דינים דבנדריםהילכין
 אחר לשון בני אדם ולשון בני אדם כן הוא שאין קוי־ין שכונה
 היהודים אלא רחוב הגדולה שלהם • קהל שנזרו שלא
 לקנות בתים מגויס אסורים להחלי{» עמהם דחליף נםי מקרי

 •קנויה ומכירה כלשון כני אדם ;
 לב נדר מיושבי העיר אסור כסי .ש«זב שם ל׳ יום מבני
 העיר אינו אסור אלא במי שישב שם י״ב חרש ״ ואם
 אמר ממי שרר שם אפילו דירת ארעי מקרי דירה ואעוי
 אפילו בדר שם יום אחד או שנים שאין דידה אל^ לשון
 גירות שלשון דר הוא תרגום של גר מיהו מתם לשון בני
 אדם הוא שאינו נקרא דידה אלא. רדד שם עם בני ביתי
 דרך קכועאף על פי שחיא פחות מלי יום אך אם ידוע שדיך
 לשון אותו המקום כלשון אחר הולכין אחר לשון המקום

 וכוונמ הנודר \
 לג נדר מיורדי הים אסור בכל יורדי הים אפילו באותם
 שאין הולכים אלא אפילו מעכו ליפמ)^לו באוהס
 שיורדים לטייל ומותר כיושבי יכשר, שאין דרכם לירד לים

 כאניות ;
 לך אבל אס נדר מיושבי יבשה אסור נם ביורדי הים
 ואפילו באותם שמפליגיןבוהרבחוהס עכשיו כים

 שהרי סופם לירד ליבשה {
 לה ואם אסר יורדי הים אחר ל' יום עלי סי שהוא בשעת
 הנדר מיורדי הים אסור ?ו אהר ל' יום אלפי שלאחר
 יי יום כשחל הנדר ככר עלה ליבשה ונעשה מיישבי יבשה ׳
י מותר כו אעפי שלאחר ד  ומי שאינו מיורדי הים כשעת מ

 ל׳ יום כשהל הנדר הוא מיורדי הים יי
ו נדר ברואי חמה אסור.אף כסימיז על א גתנוין זה אלא  ל
 למי שהחמה רואה אותו לאפוקי עיכריס ודגים שבמי«
 • שאין החמה רואה אות׳ומותר בכל דכד שאינו כיח אף על פי
 שהחסר, רואה אותו שכיון שהזכיר רואי החמה משמע בח

 >י>יזוי׳.«ייז

 פיי״ט סופי תמרים שאינן מתבשלויאלא בסתיו מותר בחומץ
 היוצא מהם אע*ג דהוסץ םתווניות סקרי ועדיין שמן עליהם
 אפה מותר מן הטעמים שפירשתי גבי דבש תמרים דתרוייהו

 שייכי ביה :
T הנודר מדבש סתם סותר בדבש*:מרים דסת^^ו  ׳
 אינו אלא דבש דבורים מן התומץ סתם ן^תר^^ץ

 סתווניות ד0תם הומץ אץנו אלא חומץ שכר או יין ;
 טו הנודר סן היין אסור גם כיין מבושל רשמן עדיין עליו
 ומותר בקונדיטין שהוא יין מבושל ?מינו כשסים
 ישמא אחדינ* הוא רשמי שאוסר גט בקונדיטון רהא מ^ל
 מקום יין הוא אכל סותר כיין תפוחים דאיענ דשם יין עליו

 מימ מינה אחרינא הוא כראמרינן לעיל םעף י׳גכי ירק השדה .
 ודין חהומץ ממנו עיין לקמן סוף סימן:

 הנודר מן התירוש כזמן הזה כלשון הקדש אינו אוסר י
 אלא ביין ומותר בכל מיני מתיקה שעכשיו שעיקר
 לשוננו בלשון לעז אין אנו קורין תירו׳ בל ה אלא ליין בלשק
̂־בימיהם  שקראי התורה שכן קסלו חזילתירושך זה P אעיג
 כשהיה עיקר לשונם לשון הקדש היו קורץ תירוש לכל מיני
 מתיקה כבר ידעת דאין הולכין בנדרים אלא אחר לשק כני

 אדם באותו זמן ובאותו מקום .״
 •ן הנודר מהשמן אם הוא במקום שםסהפקין בשמן זית

י לא היתר, דעתו אלא עלטה שססתפקין ממנו ואינו • א ד  ן

 אםוראייא בשמן זית ומותר כשמן שוסשסין ואם סםתפקין
ן שומשמין אינו אסור אלא כשמן שימשמין ומותר 0 0  ג

 בשמן זית ואס כסהפקין 3שניהס אסור בשניהם אע פ שרוב
 ןןיפוקן מאחד מהם מיס איבא לספוקי שמא זה אף למיעוטא

 נתכוין וספק נדרים להחמיר ן
 •זן הנודר מתבואה אינו• אסור אלא כחמשת המינין וכן
 אמי מן עללהה שהוא לשון הרגום פירושו ה מינין
 מנןתרגוס תבואה עללתהוהז# סן הדגן גיכ #(^ולל אלא

 החמ#זתמינין:
 «מ הנודרטפת«ת>*אינו יאסור &יא כפת חטיןושעורין
̂דכר ונדר מהפת או  ובמקום שנוהגין לעשות פת סכל
 *המזון אינו אסור אלא בחמשת המינין דםזון משמע דכד
 ךןיין וסוער את הלב וכל תמשת הכינין שהם מיני: דגן סעד

 דליבא הם אבל אם אמר כל הזן עלי אסור בכל הוץממים ״
 וממלה רכל הזן משמע כל דבר המשביע אעיג שאינו סועד

 ךלב ומים וסלח לא זיין ולא משכיעין:
 כ הנודר מן ההטין אסור בהן בין חיץ נין מכושלין
 ׳ חטה שאני טועם אסור באפויה וסותר לכוס היה חטה
 חטים שאני טועם אסור בהן בין קמה כין פת כין באפוי כין
 חי בין מבושל האומר פת הטין ושעורים וכוכמין עליאיגו
 אסויאלא בפת הטין ופת שעורין ופת כוסמין דפת דקאמר קאי
 על-כולם׳וישמחמיריךלא?זור אףבשעורין וכוםמין לגמרי
 &כיח שהזכירפת כראשונה קאי על בולם וכיון שלא הזכיר
 נת*כולן אסר עליותאח^ם אפי׳ שאינה פת אלא אם כן
 אסישלא היהה בוונתורק אפתשאז נאמן או שנדוע שלשון
 1ניאת4 שמאותו העיר כן הוא שאז הולכין אתר לשון

 *5יאים :
 ID . גרים שאני טועם אסור לאוכלן מבושלים וסותר
 לאוכלם חיין גריםין שאני טועם אסור לאוכלם חיים
 ומיתי י לאנבלם מבושלים גדיס נריסין שאני טועם אסור

 לאיכלםחיים ומבושלים :
 *3 הטדרמפיתה היענה -אסור בכל פימת השנה ומותר
 גגייים יטלאיםבחלב ובבצים בנחלות טל שנר, זו
^ פייות אכל אם אמר גידולי השנה עלי י י ״ 1  ״

ףה׳ % דלבסעי מן סי לקסז ן י עי לםי בכי ^י  ג^לי
 » -מייי50ירווזהארץא3ורבכלפירותהאתוגםנפרי



 לעי* עטדוג זהב הלכות נדרים
 בלישג' דרבנן ובפסוק שהם גם כן גקיאו ייט בלישנא דיגנז
 עבירנה יומא טכא לרבנן ובפסוק כי על י״ט באנו לפיכך אין
 לנו לסמוך אלא על רעת הטרד או הנשבע במו שיפישנו
 אם אסר שבדעתו היה להוציא גס הגובה ופורים מהכלל
 י נ^»ערבי זה אין ל$ הכרע סן הלשון אם לא בכונת הנודר.
ז ולא תעלה על דעתו לאילו הלינן להחמיר ^ ו ס ^ ^  ״ ו

 ואסור גנ<בהם ועל בלבוש ההוד םיסןקעיט :
 מה ס׳ שנדר או נשבע שלא יצחוק שום צחוק אין מנתו
 אלא בשחוק המביא לידי הפסד ממון לפיכך אסור
 כבל שחוק המביא לירי הפסד מסין אפילו להטיל גורלות
 כגון מנה י גדולה כנגד מנה י קטנה או להמרות עם הכירו
 שקורין אפוסט אד בלעז ובלי^וועטן ׳ וכן שום אדם לא
 יעשה שים שהוק בשבילו וכל הדינים הנזכרים בסיסן זה
טגזרו חרם שלא להתפלל  «ין חילוק בין נודר לנשבע / קה̂ל
 במניין משום איזה דבר אסורים לקרות כתורה שכל דלד
 שבקדושה נקרא הפלה כלשון בני ארם ׳ סי שנדר שלא
מ ג  לקבל פקמן אסור לו להלוות לישןאל על משכון ש
 המשכון ל.וא פקרון לגביה ועי ל סימן דליה סי שנדר להתענות
 הך יםים ואירע בר,ם העניה/זובה עולה לו למניין הי0יע
 וכן מי שנרד לילך לבית הקברות או למקום אחר ואירע ל,
 שהלך לשם עיי עסק אחר יצא בזה ירי נדרו ועל סימן

 רליט עור מזה:
 י

 דיח כיצד הולכין אהר כוונת הגורר זבו 1
 סעיפים:

 א אחי כוונת ז£ודר כיצר כל הנודר או נשבע רואי*
 «־ברים שבגללן נדר או גשכע ולומדים מהם לאיזה נתכויי,
 >הולכי"ן בו אחר אותו העניין לא אחר משמעית הדיכוי
 כיצד היה ms\ משא של *uj• או של פשתן והזיע והיף
 ריחו קשה ^1ייו ונדר או נשכן שלא יעלה עליו צמריא'
 פשתן לעולם מיתר לו לכסות וללבוש בהן ואינו אסור אל^
 להפקילין לאחוריו וכמעשה שהיה לו היה לכוש בגרי צמד
 ונצטער בלבישתו ונשבע או׳ נררשייא יעלה עליו צטת
 לעולס א(1יר לי ללבוש ומוהר לטעון עליו ולהפשיל;

 ״ לאחוריו ומוהר להתכסות בגיד צמד שלא נתכיין זז/אלוו.
 לבגר צמר וכל כיוצא כזה וכל זה דווקא כנודר ביני לבין
 עצמו שאין הגירו מדירו אבל בנודר לחבירו המרידו אץ
 «ולבין אהר נטצה הנודר אלא כל שלשון הנדר כוללהולכין
 אחרים .שהרי על רעתחכירוהוא נודר אם לא באומדנה

 דמונח*:
 ב מי שהעלילו עליו ספני שסבר יין לישמעאלים ונשכ^ן
 כפני כך שלא יעשה יין לסכור והיה לו יין עשוי מקודם
 אסור למיכמ אע פ שלא נשכעא^א שלא יעשה יין למכור
 וזה כבר היה עשוי אזלינן כתר דעת הנודר ואין ספק שזה הית
 כוונתו שלא ימכור עוד שוס יין *־י שלא יעלילו עליועוך

 ואין חילוק בין יין שיעשה ובין יין העשוי כברישלא' ימכרנו.
 ונ ש קהל שעשו הקנה כיוצא בזה שאסורין לממר% אפילו

 מה שהיה להם קורם לכן ובן כל ביוצא בזה ־
 X ה ו מפצירין׳ בו שישא כת אחותו ואמר קונ& • שהי*
 נהנית לי לעולם וכן המגרש את אשתו ואמר קונס שהי!!
 נהנית לי לעולם הרי אילו מותרת ליהנות לושהענין מוכית

 שלא נתכוין זה אלא לשם אישות :
0 y p ד היה הכירו מפציר בו שיאכל ^צלו ומיאן ואמר 
 לביתך שאני נכנס וטיפת צונן שאני טועם עמך מותו-
 ליכנ,ס לביתו ולשתות עמו טפת צונן שלא נתכוין זה אל*
 שלא יאכל ולא ישתה עסו בסעודה זו וכן כל ״ כיוצא כזה ^
 שנדר צדקה או שאר נדר מחמת הולה ומת ע ל מימן דיך ;

 ר אאר

 שעישיין לראות החמה והתמה תאה אותן ואפילו הוא אומר
 י<1 נתכוונתי לכך לא צייתנן ליה רלא נדר אינש אדעתה
 נפשיתתיבאדאיכאשינוי בלישני ואם אמרמיואים החמה
 כיתרבסוםין הנודר מכל דבר שהוא אדום אסור לראות

 בחמה שגם היא אדומה ׳
 לן נדר משחורי הראש אסור בכל האנשי ם אפילו בבעלי
̂ינם דסהם אנשים יש  שיבה או לסי ששערותיו >
 ל־־ם שחורי הה6ש ובעלי שיבות ככר היו להן שערות
 .־,ורות ומי. ששעי־והיו לבנים סופן משחיריןוגם •אסור
 ב ל; •־חים מרלאקימיבעלי שער ומותר בנשים ובקטנים
 אין ם• •מן שחורי ראש ואם דרכן לקרות שחורי ראש לכל
 בויםיאסירים שהבל הולך אהר לשון בני אדם / הנודר מן
 הלרים אומן הנילרים אסור בין באותן שנולדו ככר כין
 באותן שידירו אחר כך רתי־ווייהו תרווייהו משסע שכן סצינו
 לשיניתאילו בפסיקים לשעבר ולעתיד נולדים כתיכשני
 בניך הנולדים לך לשעבר וכתיב תנה בן נולד לבית זץר להבא
 ילידים גם כן כי־ייב כל העם תולעים כמדבר לשעבר וכתיב
 כל הכן הילורלהבא לפיכך לא כיון זה אלא ממי שררעו
 להוולר ואינו מותר אלא בעיפות ודגים שנוצרין מן הכצים

 • ואין דרכן ל^וולד /
 לה הנודר משובתי שבת אסור בכותיים ומותי בגויס
 הסששיים את השבת שלא כיוון זה אלא למצווין
 עיי השבת ומקיימיןאיהו והכותייםגריםהםוסציויןגם הם
 ע״ השבת והגוים המשמרים אותן אינם סצווין והנירר
 מאוכלי.שום אינו אסיר אלא בישראל שדרכן לאכול שום

J בע ש מתקנת עזרא 
ט נרי מעולי ירושלים אסור בישראל ומותר בכותיים  ל
 ש^א נתכווןזת אלא למצווין ל;גלות לרגל* ומקייסין
 והמתיים אף על פי שסצווין הם לעלות לרגל שהרי גרים הם

 אכל לא קיימיהו שעלו להר גריזים •
 מ הנודר סכני נח אסיר באימי העולם ומיתר בישראל ראף
 על גב שגם הם מבע נח הא נתייחדו בשסם המיוחד
 יש־אליהנידר מזרע, אביהם אסור כישראל וקברים שכל

 הגיים נקראים זרע אברהם סרכתיכ אכ המון גויס וגומר•
* אפילו בכגי ישמעאל ועשו רכתיככל  ומותי באימות העי
 ביצחק ולא בישמעאל כיצחק ולא כל יצחק לאפיקי עשי :
 הנודר מעילים אסור אפילו בסילי אומות העולם
 הייני שלא נימולו אלא לרפיאהוכיוצא כה שאף עלי
 פי שנימולו עילים גקי־אודבתיב כל הגרם ערלים וגיס-
 וכתיג כמה פסיקים וסוחר כגרים שנתגיירו לשמי' ומיתר
 בישראל אפילו בערלים שבהם כגון שמתו אחיו מחמת מילת

 ר:ל ישראל סולים נקראו,׳ ״
 מכ נדרמהמולים אסור אפילו בערלי ישראל ומיתר
ת העולם כדכתכיניטעסא כסעי׳הסמוך י למו  בסו
 מג נרד סישיאל אסור גס בנדם שגם הם נקראו ישראל

 אכל נדר מהגרים מיתר בישראל:
 מד נרלמישראל אסור גם בכהנים ולוייס שגם הם

 ישראל מבחנים ולויים מיהי כישראל :
 מה נדרמהכהנים מיתר בלויים בלויים מיהר בבהיים
 שכן בלשון בני אדים נקרא בל אחד בשמו המיוחד
 אף על גב עמצינו בפסיקים לפעמים שהנהנים נקי או לויים

 כבר ידע^ה דבנדרים הילבין אחר לטון בני ארם ••
 ש נדר מהבנים מיתר בבני כנים «ף .על גב רבני בניס
 היי הס ככנים בגדייםהולכין אחי לשון בני אדם :

 מז מי שנדי אי נשבע על דבר חוץ ממועדים וימים טובי' ״
 יש להסתפק אם חנייה ופורים בכלל דשמא לא כיון

 אלא על ייט האסור כמלאכה ואילו הם מותרים במלאכת.
 ן1ו שמא כיון על יום שיש כו תוספת שמחה וסשתה מסציגו



 & לבושעסדמדהב הליבוד.בדדים~־~*4 קט
 חלוקים הם ולא אתי לאיחלופי אבל הכא איכא למיחש רלמא
 אתי לאיחליפי כיום אח' וצריך התרה לכשתחשך ויש אומרימ
 עיר טעם אחר דבהיום רה3א צריך שאלה לכשתחשך ולא
 כתענית יחיד משום רלא רמי רהכא כהיום הותר לו יום זה
 מהחלתו עד שנדר ודומה כזר. ליום א' שאינו נאסר מעת לעח
 אלא משעת הנדר וכיון דדמיין להדדי אתי לאיחלופי אכל
r חענית דמתסר םתחלת היום לא רמי ליום אחיולא אתי 
 לאיחלופי רמימר אמ׳להכי שרינא לכשתחשך לפי שאסרתי
 מהחלת היום אכל כיום אחד שלא חל איסורו מתחילתו אינו
 בדין שיהא מותר לכשתחשך ן|ן*^ותולמ¥ רכהיום רהכא
ר קורם שעלה עמוד ד ^ « ו י א ק  נמי מילאעםיקינן ר
 השוזר שנאסר אותו היום מהחיליתו כל היום עד הלילה
 בתענית יהיר ואפילו הכי הצריכוהו שאלת הכם לכשתהשך
 ואם״כן גבי תענית יחיד נמי נצריכנו שאלת חכם לכשתחשך
 * !אין זה קושיא דאף על גב דאין הכי נסי רגבי היום ריין אפיי
 איקאי בשעת הנדר קודם שעלה עמוד השחר צריך שאלה
nv יחיד דהתס כהיום כיון דכי קאי f לכשתחשך לא רמי לה 
 כשעה הנדר באמצע היום דדםי ליום אח׳ שהותר לו מקצת
 •י היום הוצרכו להצריכו שאלה אף כדקאי כשעת הנדר קודם
 שעלה עמויהשחר הצריבוהו שאלה רלא פי־יוג רבנן במלתייהו
 אכל כתענית דלא משכחת כיה כלל שמקצת החלת היום
 יהא מותר ליכא לאיחלופי באימי יום אח' לפיכך לכולי עלמא
 הכא כהיום צריך שאלה לכשתחשך מיהו יש אימיים
 אט היה הנדר של מצוה כגון ללמוד או לקיים שום כציר.
 אחרת בגיז שאמי אלמוד היום אינו צריך ללמוד מכה נדמ
 אלא עד הלילה ואינו צריך התיר. לכשתחשך ד$ף על גב
 דרך גזירה נמי שייך הכא מכל מקום גזירה.זילהודאלאהוי
 מצרכי שאלה אלא משוס רבכל גדר איכא כלאו הכי קצת
 נידנוד״עכירה כדאמרינן לעיל •כל הנודר כאלו בנה במה כו׳
 לפיכך* הב** רשייכא בהריה גס כן הך גזירה קנכיה י^י־ו

 שלא ישחה ער שישאל עליו לחכם אבל כנררשלמצוה כיון -
 דלא שייך קנסא ושפיר ענד רנדר בטלו גם כן גזירתם ווא

J החריטה! שאלה 

 כ אמד כיוס שאעשה רבד פי־יוכי לא אוכל אורו היום דינו
 כהיום שמותר בדילה ואם אמר אוהו הו>ם ולמחיהו גם
 לילה שמתים אסור שכיון שהתחיל נדרו ייא פקע ער עבוד

 זמנו ולילה שאחר המהרת מותר :
 |J היה עימר באמצע השמע אי קורם לו ואסר קונם יין
 שאני טועם שכת זו או שכוע זו אסור ער השלום כל
 השבוע ויוס שבה הבא אסור ג כ ואח כ מותי אפייגלא שאלת
 חכם דלwS שייך הכא שום גזירה דר.כלבק*ין בהכי ואם אמר

 , ״ שבוע א׳ או שבוע סתם אסיר מעת לעת י
 ך היה עיט באמצע רaרש או קורם לו ואמי חדש זה אסור
 עד תשלום החדש ומותר כיוס ראש חדש המ5 אפי׳ י״ת
 הבאשנייםים שיום ראשון של ראש חדש תא לתשלום
 החדש זה איה מותר כיון שבלשון בני ארםקורין איהורח וכל
 שכן אס נדר לעשות רכר קורם ריח שצריך לקיימו קורב יזם

 • ראשון ;
 ף, אמי חדש א' או חודש סתם אסור מיוס לייס :

 ו היה ׳׳ממי באמצע השנת או קודס לו יאסי שנר. זו אסיר
ן נ  עד השלום השנה ימותר כיוס ראש השנה ועגת זי כ
 מתשרי עד תשרי שאפילו עם עימיבכ ט באלול ואיסר שנה זן
 ביון שתחשך והגיע תשרי מוהר ואין אימייישמא כיון עי גיסן
 שהוא גם כן ר ה לכמה עניינים דבנרריסהולכין אהרלעון

 בני אדם ן
 ן אמר שנה אחת או שנה סיס אסור כעה לער. היך
y r i n עומד כראש השנה או אחי כך קיים אדר 

 ״ט א * J' שתתענר

 ה אמר לחכירו השאילני פרתך אמי לו א •נה פנויח נלומר
 מראה לו שאינו רוצי להשאילה לו ונכעס השואל כנגד
 הגממיל על זה ואמר ק?נם שאיני חורש בה לעולם אם היה
 דרכי שלזה השואל לחתש שדהו בעצמו וודאי לא היה דעתו
א לא יחמש כה והוא לא יה״וש באותה פרה אבל ו ז ז א ש י 7  א

 אחרים חוישין לו בה ׳ ואם אין דרכו לחרוש בעצמו אלא
 •דיסין חוישין לו הוא וכל אדם אסורים לחרוש לו בה רלא
 לחרישתו נתכוין אלא שלא יהנה בחרישתו קאמר בין הורש

 הוא ג£ חורשים אחרים לו:
 ו הסכמה וחרם שעשו הקהל וצוה השר לבטל מקצהה

 אין כל ההסכמה בטלה מפני צורו שנאמר נדר שהותר
 מקצתו הותר כולו כסו שיתבאר לקמן סימן רכיט כעיר. רלא •
 אסרינן כן אלא היבא שהותר מקצת הנדר על ירי דין דהתרת
 נדרים ה|סרינן שהותי הנדר מעיקמ וסםילא הותר מלו
 כאילו לא1דר כלל אבל הכא לא הותר הנדר םעיקיו אלא
 השר יצו1$שלא יקיימוהו עור סה שיצוה יצוה ועל פ׳ גזירת
 השר תתירו אותו מקצת ואו( ס הוא אב ל הנדר עורנו קיים ״
 קהל שהחרימו על אחד שלא ידור עמהם ואחי כך רוצה
 ליישב שם בחנות דנין כפי העניין שנדרו עליה מחמת איזה
י ואם יראת תענין שלא נדרו אלא על דירת קבע י ל ו ע ד ד  דבר ג

 עם אשתו ובניו חנות שרי ואם לאו הבל אסור:

א קביעות זמן ובו שלשה ^ הנודר ̂ן ר  ך
 םעיפים •

 ןן מי שנדר או נשבע לישא אשת או לקנות ביה וכיוצא בו
 ןלא קבע לו זמן אין מחייבין אותו לישא אשה או לקנווי
J בית עד שימצא הראוי לו שלא כיון זה אלא להגין לו 
 ב הנודר או:Qp( לשכור מלמד לבנו עד עשר לי8רין כל
 • זסןישישנורכלמדהגוןו^פטור ולאנאמרשנשבע
 או נדר לשכור מלמד היותר חכם שכיון שכל הנדרים הולכים
 אחי כוונת הלב וזה.דכי יז־יע שבתחלת לימוד הנער כל בד
י והגה אפילו מלמד שלא הגיע למדרגת ©•בנוח כמו אחד ו א  ד

 לגדולי הרבני׳ לפיכך אמיינן לא נתכוין זה «א לםימד שהגון
 לנער זה וכלכד שישכור מיסד ראשין ההגון שבא לו שוודאי
ה שלא יחכטל^נעי וכל ז-ין.שיעכב הוי פכידא  כוונתו הי

 דלא הדר לנער ןלא ישלה המלמד הראשון שיש לו ער
 שיביא השני :

 1 מי שאסר עליו דבר אחד בלא זםן אסור בו לעולם דאיזה
 זמן ההן לו וזה לא מסתבר ליתן לו זמן המועט שנוכל

 דהיינו רגע אחר שאין דרך העולם לנדור כך :

 דך הילוק שבין קונם יין להיום או לזמן
 לדין הנודר על דבר שמינו קבוע ובו

 כי; סעיפים:
 א אמר קינם שאניטיעם יום אחד או קונם יין שאני טועם
 יום אסיר כו מעת לעת ואם אמר קינם יין שאני
 מועם היום אינו אסור אלא עי שתחשך כין עומד בתחילת
 היום או בסופו סיהוכשתהשך צייך שאלה לחכם קורם
 שישתה יין גזירה שמא פעם &זית יאסור עליו יום אחד ולא

 ייע להפריש כין היום ליום אחד רכא לשתות בלילה אפילו ז
 באומר יום אחד יאף על גכ רגבי תענית יחיד דלאהוי אלא י

 מצפרא ועד פגיא נהיגינן כשתחשך שריא ליד, לאכול כלא
 שאלח ולא גזיינן סשום יום אחד היינו משום שהדבר ידוע
 שדינו של תענית כך הוא שאין איסורו כשאר נדרים שככר
 קבעו לו חכמים ז*ז הילכך אפילו שרית ליה לכשתחשך כלא
 שאלי• יא אתי לאיחלופי בנודר יוס א׳ שריגי תענית ונדרים



 לבועז עטרונ זהב הלבות נדרים
 ער זמן שהיה בו ראוי להיות בר מצור. אם היה חי ועיין
 בלבוש תתבלת סימן הקסט יחיד או רבים שקבלו עליהם
 העניה מחטת איזה ציה לעברה אם צריכיפ להשלים תעניתם

 והואתרין בנודר נדר רעשותצדקת או שאר נדרים •
 וכתב מורי סהרמא״יז״ל וזה לשונו ונראה לי דבל זה סיירי
 בקבלו עליהם סתם אבל אם פירש דבריו כגון מי שנדר
 ואסר אם יחיה פלוני החולה אתענה כך וכך או אתן כך וכך
 לציקה אס מת אוחו פלוני פטו' מנררו רהא התנה כן כפירוש
 ולא בעינן הנא׳ כפול בנדרים ולא גי* ריבויו מכוונת הנודד
̂יעיל סימן דייה וכן יתבאר לקמן סימן רילב וכל שכן  כז
 האוסר סלע לצ1קה נדי שיחיה 3ני ואס לא יחיה לא אתן
 אף על גכ ועובר על םנת לקבל פרם ולאו שפיר עביר מכל

 מקום פטור אם לא יהיה , עיכל :
 טז הנודר עד הקיץ זמנו עד שיקוצו הרבה שמכניסץ
 התאנים ככלכלות לא בעיר שיקוצו ארעי: •

 >\ ער שיעבור הקיץ עד שישמרו הסכינים שקוצצין כהן
 התאנים להצניע כדי לקצוץ בהם לשנה הכאה דהייע,

 שכבר עבר בל זמן קציצהן בשנה זו:
ד  ״ח האוסר עצמו ברבר ע ר הגש» הי״ זה א כיד ע
c זקן הגשמים דהיינו רביעית שלישית שהוא 
vv» בארץ ישח5ל ער ראש חדש כסליו הגיע ז4ן הגשמים 
 זה מותר בין ירדו גשמים בין לא ירדו ואם ירדו גי׳מםים כרכ^ן,-
 ראשינה דהיינו כארץ ישראל מש^העשר במרחשין וכגולד״

np,״j ששים יום לתקופה דהיינו כשמומ4־ן השאלה הרי זרז 
Ujy י מיד דלשוןשל עד הגשם תרתי משמע או שיהיה זמן 
 עיקר הגשם שהוא זמן האחרון דהיינו רכיעה שלישיך/ י
י ע נ ב ש י מ י ה ז י י ש 1 א י י ה ז ע י י כ ם י י מ ע ׳ * ) י ר א י י י ש ^ ע 9 

ף י ^ < . ב  »5ילו^«ם לא יגיע רק זסן גשם ראשון שהוא ע
ז י'׳*'^י ו ע ̂ ובלבד שירד כו הגשם רהכי נ^יכ רכי  במיחש
' ד נ י  וירדו כמו רביעה שלישית ו8# ירדו לפי^אמרינדוראלע
״ 1^!תו י > ה ר י ה י  של m הנורר היה לשניהם לאיזה מהם ש
ד  אותו זמן ימשוך נדרו ומשם ואילף יפסק נירי ויחזיר ,v י ע
י  ואם אמי עד הגרמים הרי זד״אמור עד שירדו הנשמיס^י
ש ° י  שכן הוא משמעות לשין של גשמים והיא שירדו מזמן ד °
ה ע י  שגייר. שהוא בארץ ישראל ומקומות הסמוכות לה מכיג כ
C ה פ ו ק ת  כמרחשון ואילך ובגולה משבעים יום אחי ה
ז י י ^ ע  שאמר גשמים לשון רבים משסעי*ג כ שיעבורו שגי ג
 דהיינו רביע׳ראשונד, שהי׳בארץ ישראל שבעה עשר כ0דך^'>י0
 ובגולה ששים יזם לתקופה ושנייה שהיא באp ישראל*.!>

J  'הקופה והכל הילך לפי סקוס גדך,* בםרחשון ובגולה עי יום לתקופה והכל הילך לפי מקוב! ,-_
 כמו שנתבאר כסעיף גי: י
ח , ס 2 ד שיעבו׳ ה ^ כ  >ט אסר עד שיפסקו הגש מיס א
ב יייייז וחן סל י מ  לי אף על פי שאנו ספסיירז מ
 ומטר מיום ראשון שלפסח חיינו משום רקיל גשמים כתג \

 קללה ואין מתפללין על דבר שהוא קללה אף על פי (י1. ?£י
u -הטבעי עדיין עד שיעבור הפסח אבל כנדרים הלד אחי 

ר יישון י  י י •
 בני ארם ולשון כני אדם בן הוא שזמן הפסקת הגשמים *

4 0 , -  סשיעבור הפסח נ״ל: 1
̂אסור כל יסי חג הסכוח  כ קונס יין שאגי טועם בחג

° נ \ ז & ו ר ה א כ ה י ם ט י י פ ר ' ו ע א  'כיום טוב האחייז ד
 שהוא שסיני העצרת רגל בפנ*1צמו הו׳כסו שכתבנו 1,3 ^
ע י כ

ד ' ג ב א ו י ג ה ח ז י 1 , 1 ל כ ם ב ר י א נ  החוד סימן חרס ח בלעיז ב
ם י  הלך אחר לשון בני אדם ן ״ ד

׳ ג ז ו  כא האומר לאשתו מה שאת עושה קונס שאני נ
י ג 0 °  עד הפסח ממה שעשתה לפני הפסח מותר ^
**יי* 1

 ממנו אחר הפסח שלא אסר עצמו מזה אלא עד ה5סח 
 אמר םמה שאת עושה ער הפסח קונם שאני נהנה מסבו

ר י ס 8  ליהטת ל( לעולם בסר, שעשתה לפני הפסח ״ *
 בכ היה י

 שתתעבר השנה ויאמר שנה אחת או שנה םהם ואחי כך
 נודע שנתעברה השנה אסור י*ג חרשי׳סיום ליום ולא אמרינן
 לא היתר, דעתו על שנה מעוברת אלא כסהם השנים שהם
 שכייעשר הרש רבנדרים הלך אחר לשון כני אדם וכלשון בני
 אדם בי? פשוטה כין מעוברת קרוייה שנה וזה נסי טון שאמר
 שנה כוונתו היה לשנה תםימה כמו שיהיה הן פשוטה הן
 מעוכרי וכן אם עםר בחרף ואסר שנה זו ורדא סעוכרת אע״פי
 שלא ירע שהיא מעוברת אסור עד תשרי ולא אסרינן שארד

 שני יעלה לו בםקום אלול :
ד ראש חדש ארד ראשון ער ע ^ ^ ^  ח אמר עושיאש ת
י דשני אדרי במעוברת לא ^ ^ ן ו ס ד  סוף אדר ע
 נחשבו אלא לחדש אחד והרמכ׳ים חילוק ואסר כסה דברים
 אסורים דעדראש חדש אדר ראשון שאינו יודע שהשנה
̂שאסר עד  מעוכרי שכיון שאינו יודע שהשנה סעוכרת ודאי נ

 ראש חדש אדר לאדר הססוךילשבטנתכוין אבל אם יור$ •
 שהיא סעוברח ואוסר עד ואש הדש אדר כוונתו לראש חרש
 יארד שנידסביר׳ ליה ובלשון בני **•אדר ראשון נקרא אדר
 ראשק ואדר שני נקרא אדר סתם וסכירא ליה שכן ג כ מתנין

 בגטין ובשאר שטרות ארד ראשה מהבין ארד ראשון ואדר•
 שני נקרא ארד סתם :

 ט היה עומד באמצע השמיטה או קודם לה ואסר שסיטה
 זו אסור עד סוף השמיטה והשנה השביעית עצמה ג כ

 אסור דדין שמיטה ודין שכתשווין הן:
 * אמר שמיטה אחת או שמיטה םהם אסור שבעה ״מטם

 טןתלעת כמו בשבוע אחד:
 *א האוסר עצמו על דבר אחד עד הפסח או שאומר ער
 פני הפסח אינו אסור אלא עד שיגיע פסח כלבד ואם
 אמר ער שיהיה הפסה הרי זה אסור עד שיצא הפסח ויש
ן אסור עד שיצא ק^כירא  אומרים דער פני הפסח «t כ
 ליהדהאילישנאדפני ישבסשםעותו שלשה ענייגיט איכא
 י 'לסיסר עד פני יםים הראשונים דהיינו ער שיגיע שכן הוא
 דעי/הסכרא הראשונים ואיכאלסימרנמי עדפני הימים
 האחר׳יים ואיכא למימי• שהוא לשה פנייה ער דפניהפסח
 בלומר עי רמתפני יסי הפסח דהיינו עד שיצא ואזלינן

 ילהומרא :

 אסרעי>,קציר או עד הבציר או שאמר עד שיהא
 הקציר או הבציר אינו אסור אלא ער שיגיע שכל דבר
 שאין זמנו ידוע וקבוע ליום מוגבל בכל לשון שיאמיאינואסור

 אלא עד שיגיע }
 *X ובכל מקו׳זמן הנרר לפי מה שממהרין או מאחרין לקצור
 בו ואנו הולכין אחר מקום שעומד כו הנודר בש^הנדר
 אפילו אםהלךה^דר אחר כך אלא מקום אחר בין להחמיר
 כגון שהלך למקום שמאחרין הקציר בין להנןל כגון שהלן

 למקום שסהריןאותו :
 יד קציר סתם תא קציר חטים ואם המקום שנדר בו רובו
 קציר שעורים הולכיז אחריו ולא דמי לספק דלעיל
, וסעיף p דההס סספקינן במההיתה  דסימן רייז סעיף ג
 מחשכתו אם לרוב לשת של העיר או לרוב שיפוק העיר ואזלי'
 לחומרא אבל הבא וודאי ראחשיב הו# לאנשי עירו וקוריםתם

 קציר למה שהוא הרוב בעירו:
 טן אס היה לו זמן קבוע למשחה בנו ונדר ע*זמן משתה
 בנוסספקאלן אם השוב זמנו קבוע או לא דנימא
 כיון שזמגו קבוע ליום מוגבל הזי דינא כמו הטרד עד הפסת
 ובהאי גוונא או נאמר כיון שבידו להקדימו או לאחרו הוי דינו
 כמו עד הקציר ולאאפשיטא לפיכך הולנין בו להחמיר ואפי׳
 אפ מת הכן קודם שיגיע משתה שלו צריך להמתין ער אותו
 הזמן וכן הדין אםנדרלעשןתרברמה עד שיהיה הבן בר
 מצות וסת הבן קורס שהגי>$ לשלש עשרה שנים צריך לקייסו



 לבועז עטרת זה5 הלכות נדרים קי
 היא שזה אץ צייר לפיוע לו כדבעיגןלסיבחכ טעמא בלבוש
 עש םיםןקכיה בעזרת השם כיפיעיה נסי לשם סחילת
 לאו מידי יהיב ליה ולא אהנהו כלום אף על גכ שמונע מנעו
 התביעה של המלוה שלא יתבענו עור אין זה נקרא הנאח
 שיש בה ממש א?א הנאה של דברים כיון דאסרינן שהיה זוז
 יכול לפייסו בדברים עד שיפטרנו מכל וכל כמו שיתבאר

 טעסא בלבוש עיש סימן וןכ ח י רכול לזון את י
 אשתוובנ*ו אף עלפי שהוא חייב בסזונוהן אינו אלא כפורע
 הו0 דהכי נמי היה יכול הנאסר להישמט םהם והם יצמצמו
 ויפרנסו עצמן וכן יכול לזון עבי• לא מכעיא העבדים ם
 העברים רמצוהקעכיד ואין זה מהנהו אלא אפילו עבדם
 הכנענים דלאו מצוה קעכיד מכל מקום היה זה יכול לישםט
 ממנו ולומר לו החזר על הפתחים ופינם עצמך ואינו םהנהו
 כזה אבל אסור לזו* בהמתו בין טמאה בין טהורה שהרי
 מפטמה ומעלה ברמים והוה ליה הנאה גמורה ואסור ללמדו
 מקרא כיון שמותר ליטול שכר עליה והוא מלמדו חנם נמצא
 שמהנהו בשכרו אבל מלמדו מדרש הלכות ואגדות פיתש

 מדרש ספרא וספרי שהוא מדרש הפסוקים הלכות
 הלכה למשה מסיני« אגדות שהסמיכוה על
 הפסוקים והוא שלא 0ע»־ הנאסר לאוסר שילמדנו דאז הוי
 • בשלותו ואין. לך סהנהיגדול מזה שעושה שליחותו אלא
 כשהוא בא ומלמדו מעצמו מותר ויש חולקיןומתירין אפילו
 אמר לו שילמדנו והוא הדין ככלדברשלמצוה אין נקרא
 הנאה כמה שזה עושת שליחותו כיון דםצות לאו ליהנות
 ניתנו וכן הלימוד עצמו אינו הנאה דפצוה קעכיד ומצות לאו
a ליהנות נתנו והא דמיתר ליטול שכר על המקרא היינו 
 שמלמדו פיסוק טעמים לנגן המקראות כהלכתן וכןתי־גום
 שאותו הלימוד אינו דאורייתא כלומר אינה מציה מן התוית
 ללמדו עמו לבך מותי ליטול עליה שכר אבל שאר לימיד
 שהוא מצור, ללמוד עמו סן התורה אסור ליטול עליה שכר
 דיל|ינן כקראדכתיב ואוהיצוההיבעתההיא ללמידאתכם
 הקים ומשפטים וגומר כאשר צווני האלקי מה כאשר ציווני
 וגומר י אלא מה אני בחגם 'לכך השםיתכיך עמדי אף
 אני עמכם חייב ללמוד בחנם והוא הרין כל מי שילמוד עט
 אחיים מהיוםיפוזלאה צריך ללמוד עמו בחנם ודווקא חקים
 ומשפטים בחנם אבל פיסוק טעמים ותרגום אינך מצוות
 בחנם והאידנא דקיימא לן דמותי ליטול שכר אף על המריע
 ושאר לימודים דשכ׳ בטלה הוא נוט\הכל אסור ללמדו בחנם
 רמהנהו כמה שאינו נוטל מנעו שכר ולפי מאי רבעינן
 לסכתכ כסעיף הסמוך גבי השבת אבירה בשכר הבא גם כן
 אפילו כשכר אסור רשכר בטלי*גם כן הנאה היא נראה ל•
 אכל ללמיד את בנו אפילו 6יסוק טעמים מותר ואף על גכ
 , שהאב חי?ב למור את בנו תורה סצוה הוא וכבר אמרנו דמצות
 לאו ליהנות ניתנו ופיסוק טעסים נם האב אינו מציוה ללמוד
 לבנו ואינו מהגהי לא$ אלא לבן ועוד שהרי כל ארם חייכ
 ללמורהורהעםבןחבירו כמו שיתבאר לקמן סימן ימית
 ואין זה מהנה הנאסר אלא מקיים המצור. המוטלת עליו ,
 ומותר לשמשו בכוש של בית האכל ׳ובכיס של בית המרחץ
 פירש שאם אירע בו אבלות בנאמר שסכרין אותו ככוס של
 הנחומין יכולהמרי־ר לשמשו עם אותו הכוס להשקהווהו*
 שיהא הכוס משל הנאסר ראם לא כן הוי מהנהו אכל הנאת
 שימוש קךשקאהאינה אלא מצוד• וכוס שלביתהמיחץ הון!
 כשיוצאין מבית המרחץ היה דרכן לשתות טס של ה-י•
 לרפואת מותר גם כן לשמשו מ כשהוא של הנאסר והן,!

. י  אימ עושה אלא שימוש ההשקאה ימצוהקעכיד ע
 חיי נפש: י

״ היה עומר קורם הפסח בגתבסי־חשין או לאחי כך  כב
 ואמי* לאשתו קונס שאת נהנית לי מהיום ער הפסת
 אם תלכי לבית אביך עד החג הלכה לפני הפסח אםוריליהנות
 ממנו מיד שהלכה ער הפסח סן התורה ואם נהנית משעת
 הליכה״לוקה ול3 עוד אלא אפילו לא הלכה כלל לפני הפסת
 אסורה ליהנות ממנו מיד סש^ח הנדר ער הפסח מחשש שמא

 תלך אחר כך והעכור למפרע :
J אמר לה קונס שאת נהנית לי עד החג אם תלכי לבית • 
 אביך עד הפסח אסורה ליהנות ממנו מיד שמא תלך
 ותעבור למפרע ואם הלכה לפני הפסה ונמצאו מהנה אותה

 הרי זה לוקה ואסורה בהגיית ע ד החג וסותרת לילך לכית
 אביה סשהגיע הפסה:

 דני הנודר הנאה^ןכירוומי״ר
 דבא סעיפים:

 ראובן שאסר נכסיו על שמעון או שאסור עצמו א
 סנכסי שמעון הנאסר אסור אפילו לעכו' על שרת.
 האחר ואפילו ברבר שדרך לוותר אחד לחבייו ואינו
 מקפיד עליו כגון לעכור כבקעה שלו כיםות החסה שאין
 בגי ארם םקפירין על דריסת רגל שכה אסור י ואסור
 לשאול ממנו כלכלים שבעולם ״ ואםלאנדרססנואלא
ר אלא לאכול משלו ׳ י ואם אמר הנאת אםו ו נ לאי כ א 0 

ך עלי אסוי לאכול משלו ואסור נסכן ללעוס חטין ^ כ א 3 

 >>יתן על גבי מכתו דלישנא רהנאת מאכלך הכי סשםע שלא
 יהגה מגוף הס •*כל אפילו בלא אכילה וכן אסור לחסם ידיו
 גנבת אבל לשאול סמנו נפה וכברה אף על גב שהם• כלי
L! תשמישי המאכל סותר שלא אסר עליו אלא הנאח גוף 
 המאכל ואם אמר הנאה המביא' לידי מאכל עלי אסור לאכול
 משלו וסותר ללעיס חטין ולתת על גכי מכהו שאין זה הנאת
̂ל אכל א סור ליהנות ממנו כל דבר שמשכירין  ךכז&ה לירי םא
 כיוצא בו שכיון שדרך להשכיר כיוצא בו והוא מוהל לו
 . !;שכירות הר*כאותם הרמים היא יכול לקנות אוכל נפש והות
 ליה הנאה המביאה לירי םאכל והוא הדירו מהנאה הסביאה
 לידי מאכל ומר, שאין םמכירין כיוצא בו סותר כמה דברם
 אמורים שאין בו שייכות מאבל אבל אס יש 9 שיימת סאכל
 כגון נפה ונירה אסור שהר י מתקן בו המאכל עצמו ואפילו
 שק להביא בו פירות וחמור להביא עליו פירו׳ גמי אסור דהות
ל לבי המביא לירי מאכל שמקיב אליו המא:ל עצמו ל ב י ב 0  ג

p ואפילו סיס לרוכב עליו לבית המשתה וטבעת להראות 
 בבית המשתה אסור שכיון שרואין אותו שבא לסעודה והוא
 דזככ על סוס או טבעת בידו יראה כאדם חשוב ונזתניןלו
 *נה יפה והוה ליה גם כן הנאה המביאה לירי סן^לולעכור

ל ל, קדרים שסכקעיזבועציסלבשלבימאבל י א ש ה י ל & -

 שהרי זה מקרי הנאה ר,מב*ה ליד מאבל *בל קיד« לנכש
 , ואמוד גם כן לקנות

 לו צרכי סעודה שהוא ממט דבר המביא
 לירי מאכל ז

 יט כ * 19 'יאיכז

 כ המורד הנאה מחבית יכול הסודר לפרוע הוכו
ירי ואפילו אין כוונתו שהנאמר יחזור וישלם 3? 
 לי אלא נהנו לו כמהנה ואפילו היר»לו משכון כיד
 המלוח ופיעזה בשבילו ונטל המשכון מןהמלוה צריך
 להחזירו ללוד• הנאסר שאין זז? סהנהו רכיוןראילו פרעית
 ימס הלואה וזה לא חיה מבקשו םסגו שילונו לאו הלואןן



 & ל3וש ?fftuj זהב הלבות נדרים &
 והבהמה המות אס לא יעשנה מוהר המדיר לע״ץרה הרווז
 ליה כמהזיר אבדה וכ*וה קעכיר ויש אומרים ש$ם אין שם
 אחי שיכיל לרפאותו אפילו אינה בס3ק שתמוה מתר לזד,
 לרפאיחו רזה גם כן הוי בכלל מחזיר אכירהגמצוה קעמר ׳
 ואם מה שמעון המידי יכול המדיר להכיא אר̂ו ותכ״יכין
̂ןליבגש  שאין הנאה למתים ואס חלה גן שמעון יכול ראו
 לו ולבקיו אפילו מיושב ואפילו כמקים שנוטלין שנר על
 הישיבה דהא לא אסר ראובן הנאתו אייא על שמעון ולא על
 הבן ובישיבה זו אף עלפי שהיה ימל ליטול עליה שכר והוא
 עושה בחנם אינו מהנה אלא את הב ן והנאת האב ממילא
ן על ראובן י ר ו ם ן א ן ע מ  אתיא' ואינה אסורה ואם נבסי ט
 שהדירו שמעין מנכסיו י וחייה י שמעון נכנס ראובן לביתו
 לבקרו דאף^לגכ שאסר זה נכסיו עליז ואפילו דריסת
 ריגל בביתו אסור לו ומשוס מציה׳ לית לן לאההנוי סאיסורא1
a 'סכל מקום אסר־נן מסתמא סחיותיה לא אדריה 
 כלום׳מסתקא כי אדריה חולה זה למבקר לא אךףהבטילתא
 דצריכא ליהכיהכא •שרהולה נהנה מביקורו מיהו גסזת
 •לא שרינן ביה אלא מעומד אבללאבסיושב דמך האי
a לא שרינן ליה למו/הנזת מיניה כמה דברים אמורים 
 שהחולה הדיר נכסיו על המכקי־ דאומרן דעתיה דסחיוהית
 לא אוריה אבל היכא שהמבקר אסר עצמו על נכסיו שלי
 החולה לא יכנס לביתו כלל דבכהאיגוונא ליכא אוכדנא
 ואם הלה בנו של שמעון כין שראובן המבקר אסר עצמו על
 נכסיו של שמעון כין ששמעון הדירו מנכסיו אינו נבנם כללי
 לביתו לבקרו להא דריסת רגלו אסור עליו אלא שואל עיייו
 בשוק לאף על גב דסחיותיה לא אדריה איפשר ראפילו
 • מהיוחיה רבליה אדריה י ושסעון הנאסר שלז*
 ליהנות מראובן יכולראובן להעיד לו כין עדות סםון בין עד,-־

ע  נפשות בין הדירו ל*כן סהנאיתיו בין אסר ״מעיז על עצ
L o תנא־ת ראובן על כל פנים מצוה שלא לכבוש עדותו 
 לא יגיד וגומל ואין נודרים לבטל לאדן כדא^אלקמן סימז
 רלט : •

r r ה ראובן• שאסר הנאתו עלשעעון יטללישן 
 כסטי#חת בימות הוזמה שאין גוף נהנה מן הגו.
n אכללא בימות הגשמים כפני שהוא מהנהו 
 ובגדולה מותר כין כימות החמה כין כימות הגשמית ומחץ
 עסו באמבטי גדולה אכל לא בקגיגה מפני שמענהו במה'
 שמגביה עליו המים ומזיע עמו אף בקטנה דכזיע בעלמא'
 ליבא תוספת הים אפילו כקטנה ומיסבעסי בממה אפילו
 במטח קטנה ולא חיישינן שמא ישן אצלו ואוכל עמו על
 השולחן ולא היישינן שמא יאכל עמו דמון שהדירו מסתמא
 ״ שונאי!. ז#*ת זת ואין איכלין יחד אכל לא יאכלו בקערה
 4מא י*כל מחלקו ואם דיך שק^ל הכית חוזר וממלמ
 הקערה לאחל שאכלו כלמה' שהיד. בו. ער שכולם יאכלו
 כל שכעס מותר דאין שייך לומל שמא זה יאכל חלקו של ות
 דהא כולם יאכלו 3ל שבעם ובן אן היה תחלה הרבה כקערה
י מ  ער שוודאי לא יאכלו הכל כי יאכלו וישבעו ויותירו זה ג
 מיתר ואס היו שניהם חופרים בכרם ביחד לא *הפור בשורת
 הקיובהלו' מפנישםהניהו שמרפה הקרקע לפניו אב^כרהיק
 ממנו מותי ולאישאילנו ולא ילונו ולא ישאל ממנו נזידן-
״ ולאי י : י 1 ל א י מ ה ש ר י ז , י ג נ 0 א יליי• מ  שסא ישאילנו ובז ל

ח י  ימכור לו שמא יוזיל לו ויהנהו וכן לא יקוןממנו שמא י
 ביוקר ויהיהו : י

מ ליאיכן מרחץ או י  ( ראוב^שאסור נכסיו על שמעיז ו
 ביה הבר םושכיין בןןןר. אם נשא־ לראיכן כו הפ•,^
ו ר א השכי י א :0c1 ע ו ה ל ש  יד בגין שהשאיר לעצמו כ

 *ולו כגון שהשאיר לעצמו אםבטי אחת

 ן רא1בן שאסור נכסיו על שמעון אסור להשיאו כתו קטנה
 או נערה לפי שעדיין היאכרשוחו והרי הוא סהנהו
 שפוםר לו שפחי לשמשו ומותר להשיאו כתו בוגרת שהיא
 אינה עיר ברשותו אלא מדעתה היא נשאתיו • ואם נכסי
 שמעון אסורין עליו מותר לישא בתו בעידה קטנה או כעורה
 נערה אף על פי שפוטמ מחיוב סזונתי׳ שחייב אדם לזון
 בניו ובגותיו הקטנים הא בבר אמרנו בסעיף שקוד$זה שיכול
 המריר לזון אשתו ובניו של הנאסר וכלשכןהכא שנושא

 אותר. ונתחייב לו כדין לפרנסה ׳
 ומחזיר לו 15בדתו כין שנכס* כעל אמדה
 אסירין למחזיר כין שנכסי מחזיר אסורין לבעלהאבידה
 שאס נכסי בעל אבירה אםודיןלסחזיר פשיטא דשפיר
 קמהרר ל ה שהרי הבעל אבירה לא נאסר מליהנות סן
 המחזיר מאי אית לן* לנדמר הרי• גם המחזיר נהנה
 בהשכתו האבידה nvrfb' מצוה מצות לאו ליהנות
 ניתנו ואי משום פרוטה ררב יוסף. ראם נזדמן לו עני
 כאותו פעם שמחזירה כהנה המחזיר שפטור מלתת לו פרומה
 לעני דעוסק במצור, פטור מן המצות זהו דבר י שלא
 שכיח שיזדמן לו עני *אוחו עת שמחזיר ולא השיב הנאה
 כלל ואם נכסי מחזיר אסולין על §ןל האמרה נסי שפיר

 קמרדר ליה רהא דידיה קמהדר ליה ואין הכעל אבירה נהם *
 משלו כלום ובמקום שנוטליןשכר בטלה על החזרת אבירה
 אם נכסי הבעל אמדה אסוריןלםחזיר אסור לו לקבלו
 ראף על גב דשכר בטלה הוא נושל מכל םקום הנאה
 היא לפיכך יחזירנה לו חנם דהא נכסיו אינם אסורים על
 בעל האמרה ואם נכסי מחזיר אםורין על כעל־ האמרה
 אינו רשאי להחזיר לו בחנם אלא צריך לקכל השכר ראם
 לא כן הו.־: ליה הבעל אמרה נהנה סמכו ואם נכסי
 שניהם אסורים זה על זה אין לו תקנה כהחזרה אלא ל
 שיחזידנה לקייט מצות השכר. רפולהשבי להקדש שהחזיר
 איטרשאי לקבל השכר שאסכן הוא נהנה ולא יניחנו

 בידו שאם כן הוא מהנה אלא יהזידנה רפול "השכר
J להקרש 

ך על שמע f וחלה שמעון ז < י ^ 0 א  ן• ראובן ש
ם לו לבקמ כין עימד כין נ ן ליכ ב  יכול ראו
 יושב אף על4^ ששמעון נהנה מישיבתו ביותר
 ךאיתליה צוותא כשזה יושב אצלו ומחהני גיה מכל
 טקום כיון שראובן מצות קעביד בביקור זה שרי ליה
 לשמעון לסתהני מיניה הגאה זו ולא יהל2\ל זה ממצותו
 *במקום שמתנין שנר ל̂נ שיושב אצל החולה להיות
 לו לצוותא לא ישב אצלו דזדז סתהגי מיניו׳; שניו
 ואיפיט״ לי לומר אפילו נותן לו שבת לאישכאצלודסכל
 טקום מתתני זה מיניה אף על פי שנותן לו שכרו ואין כאן
 מצות ביקור לזה כיון שכשכיל שכשהוא עושה נלאה לי
 אלא מבקרו כעומד ש$ין כאן אלא מצוה ביקור שהרי אין
 דרך לקבל שכר ״ ואם ראוס הוא מפא אם
 אין ורך ליהןשנר למיפא יכול לרפאהו אפילו מדים אפיל!״
 אםישדופא אחר שירפאנו דזהמצוה קעכיד דלאמןהכל
 אדם זוכה להתרפאות ואם ררךליתן ש5ר לרופ*לא ירפאנו
 כהנם רזה מההני מיניה שכרו מיהו נראה לי בי&ני יכול
 לדפאותו אפילו יט רופא אחד מטעמא רלא טןאכל אדם
 ווכה לתתרפאות והוי מצור. אפילו בנטילת שכר נראה לי י
 ולא ירפא לבהמתו אפילו אין דרךליתןשכר לרופא רהא
 מכל מקום מהנהו ברפואת בהמתו ולאו מצוד, קעביד אבל
 יכול לומר לו סם פלוני יפה לה והוא לא יעשנה אלא אחר
 ומה שתתרפא על ירי שגלה הסס אין זה הנאה דהי אד,
 ממילא אתי** ואם אין אחר יפול לעשותהרפואה בסם שגלה



 >4 לבוע4?3סדת וחב - הדבות בדדים לזיא
 אלא על מגת שיבא פלוני ויאכל אםור כיצד כגיןשהיתת
 עליו לעשות סעודה גדולה והוא רוצה שיבא אביו או רבו
 וביוצא בהם וידוע שהם סודרים מסנו לאכול מסעודתו והרי
 סעודתו סובחת שלא גמרי להקנותם אלאכדישיכאו אילו

J וכן כל כיוצא בזה אסור 
 « מי שנשבע או נדר שלא לרבי עם חבידי יכול לכתוב לו
 כתב שאין כתב דיבור ולא עור אלא אפילו יכול לדבר
 עם אחר^בפניו מה שצריך לדבר עסו והוא שוסע סיהו צריך
 ד.ש#ה שביניהם לדבר אל שסעון סה שאסר ראובן ולא

 יסמוך על שסיעת דבריו דנראה כמדבר עמו:
 >א . סי שאסור ספת על הכירו אסור לנאסר ל^סור בו ולא
 אמרינן שלא יאסר עליו משום מצות קייאה שיש לו

 הנאה סן הראייה בו חוץ סן הקריאה:
ב הנורר-הנאה מחבית אהור בגחלתו שיש כו ממש אבל  י
 מותו^שלהבתו בלומר מותר לו להדליק ני בשי*הבת
 הבית דשלהבת אין בה מסש ומיתר חמדיר לשחוט לו כהמה
 לסודר דמקלקלה ואינוםהנהו ודווקא בהמה בריאה אכל לא
 מסוכנת דמתקנה שלא תמות ומהנהו ומותי לתקוע לו תקיעה

 של מצוה דמצוילאו ליהנות ניתנו:
 >ג וכן הסודר הנאה משיפי מותר לצאת בי ירי תקיעה של
 מצוה ועיין כלבוש החור סימן תקסיו סעיף ה' וכן
 המודר הגאה ממעיין טובל כה טבילת מצזה בימות הגשמים

 אבל לא בימות עחמה וסיקר כיה:

 >ל הנודר הנאה מחבית ונותן לו לולב לצאת כו
 1 כיום שני יצא רמצית לאו ליהנות נתנו אכל ביום
 ראשון לא יצא דבעינן ולקחתם לכם משלכם ולא סשלאיסורי

 הנאת:

 ב׳ שהתנו מודד הנאה ממנו
 רכב זיוצה ליתן מעות לבתו זבל

 א כלבוש ד,בו# וארגמן יהבאר בעיה כל מה
a שקנתה אשה קנוי לבעלה לפירותיהןומי 
 שנותן מתנה לאשה הדי היא שלבעלה לפיכך מי שחתנו
 טודר הנאה ממנו והוא רוצה לתת .לבהו מעות שתהא
 *הנית מהם ותוציאם אוחה בחפצים ותכשיטם היאך
 יעשה כאופן שלא יהיו נקנין לבעליה לפירותיהן ושלא
 יחנה הבעל מסתנותו צריך שיאסר לה הרי המעות
 האילו נתונים ליך במתנה ובלבד שלא יהא לבעליך
 רשות בהן אלא יהי; למה שאת נותנת לתוך פיך א
 אז לכה שתלבשי וכיוצא כזה וכשיאמר כן או
̂ לעשות כת כה  כץצא בזה קונה היא המתנה לבד
 שתרצה ואין לבעלה רשות בה ואף על פי שההט
 נהנה םר״ס שזן את אשתו ככר אמרנו המ־רר הנאה
 מדוביה זן את אש כמו שנתבאר טעייא לעיל סימן
 רכא סעיףב׳ ואם לא אסרכן יזכה הבעל1 בפיתתיהן
 ונהנה ואסור ואפילו אמר על מגת שאין לבעליך
 רשות בהם אלא מה שתרצי עשי בתם לא. קנה הכעל
 רמה שתרצה היא תעשה בהם אבל אס נתן לה ואמר
א י ת ע ש ר י  לה על מנת שאין לבעליך רישות בהם ולא פ
 המתנת הזאת לבך ולכך אולמה שהרצה תעשה
^ T T 5 ' ף ' 1 V בהם הרי זה יקנה אוהד, הבעל לאכול 

 זה אסור שהרי הוא אסור בהגיית היריו וי״, ״

ט ; * « יא8-ל, ' 

ץ או עקל אחד בבית הבר אסור שמעון ליכנס* ח י ט  ^ כ
 ני כאותו מרחץ ולא לדרוך באותו גת שעדיין בכלל נכסיו
 הם ואם לא הניח לעצמו כלום אלא השכיר הכל הרי זה
 מותך שאינם עכשיו בכלל נכסיו ולא היה דעתו עליהם
 כשאסר נכסיו עליו אבל אם אסרו עליובפיתשחל איסור

 גס עליו שהרי גופן עדיין שלו הן ולא השכיר אלא
 העירות :

 t וכן המשכיר ביית להכירו ואחר כך הריר את השוכר
L מנכסיו לא חל האיסור על הבית הזה שהשכיר 
 דמםתמא לא היה דעתו עליו כיון שהשכירו מקודם לכן אכל
8 עליו ויש אומרים  אם פירש הכית בפירוש חל האיסור ג
 אפי אם פירשו בלירוש אין המשכיר יבול לאסור מה שהשכיר

 על שוס ארם ראלוסי אל^ז רבנן שיעבוריה רשובר עד שאין ,
 המשכיר יבול לאוסרו כלל בלשון קונס אם לא שיקרישנו
 כלשון הקדש ממש דהקריש חל על גוף הקרקע וספקיע
 מידי שיעבור מה שאין כן בקונם שאינו הל אלא על ההנאה
 שיש לו בה ורהנאה ככר מכרה ןשכירתליומיה ממכר הוא
 ולא יכול לאוסרו על שום אדם אבל השוכר יכול לאוסרו על

 מי שירצה רהא פיתה הבית שלו הם שהוא קנאם י
 וסםשכן דינו כמשכיר ובעלסשכונא דינו כשוכר ובן
 הס ס איל בית לחבית אין יכול לאוסרו כל ימי שאלתו רהא
שאיל לו הנאתו לזסן והשואל יכולל^וםרו על אחרים דבל  די

 ימי שאלתו בדידיה הוא הנותן טבלא לאומן לצייר ואסרה
m חדא רהא o ל בעלה אחר שציירה קודם שפרעו אינה *  ע

 קיימא לן אין אומן קונה בשבח כלי והרי אי^ו כגוף הכלי
 בלום ואין לו כח לאוסרה ועוד אפילו אס היה אומן קונה
 בשבח כלי היינו ברבר שיש כו ממשות כשכח כגון שנתן לו
 עצים ותקן מהם כלי אכל הכא לא עשה האומן כלום אלא

 צי*ר בסמנים ואין כהן ממש :
 ח ראובן שאסר נכסיו על שמעון ואין לו לשמעון מה,

 יאכלימל ראובן לומר לחנווני שמעון מודרהנאה"
 ממני ואיני ייגע מה אעשה לו והחנווני יכול ליה ן לו וחחר,
̂א כפורע  ונוטל מראובן אם ירצה ליהן לו דלא הוי ראובן אל
 ךיבו שככר אמרנו לעיל סעיף כ'שמותר המריר לפתע חובו
 ש^המידר אבל אינו חייב לפורעו כשביל מה שאמדלו^ן
 ראם כן הוה ליה זה החניני שלוחו והיה שמעון אסור כו
 ,ל^ןץוקא שאין לשמעון מה יאכל אלא אפילו יש לו הרבה

 לאכול דינא הכי הוא וכן הדין אם היה לשמעון בית לכנות •
 או גדר לגרור ושדה לקצור יכיל לומר. לפועלים שמעון מודד
 הנאה ממני ואיני יורע מה אעשה לו והס עושים עמו וחוזרים
̂ לומי כל  ונוטלים שכרם מראובן אם ירצה לפרעם וכן מוח
י או עושה עסו אינו מפסיד אכל אסור לומר כל נ ו ל פ ן ל ז  ה

 השומע קולי יזון לפלוני רכיון שהוא לשון צווי הוו כשלוחו
 ואסור וכן אסור לומר לחוקרו בלשון יחיד אם הזון לאלוני לא
 חפסיר רכ־ון שאומר כן ליחיד נראה יותר בשלוחו דרווקא
 כשאומר כל הזן לרבים אינו מייחד שום ארם להיות שלוחו

 לפיכך מותר :
 ט היו מד״לכין בדרך ואין לו מה יאבל נותן לאחר לשם
 מתנה והלה סותר בה ואסאיןעקןםיאחר מניחו
 על הסלע ואומר הרי הוא מופקר לכל מי שירצה והלה נוטל
 ואוכל ודווקא בכה«יגוונא התירו שניתן לאתר בסתם אכל
 היכא שניכר שיש ערמה בדבר כגון שאמר לחבית הרי ה

 הסעודה כולה נתונה לך במתנה ויבא פלוני שהוא אסור־
 כהנאהיו ויאכל עמכם כסעודה הרי זה אסור אף על פי שלא
 התנה ואמר כדי שיכא פלוני ויאכל אלא ויבא ויאכל דמשמעו
 אם חרצה אפילו הכי אסור כיון שניכרהדבר שכיון לכך ולא
א אפילי נותן לו סהם וחזר ואמר לו רצונכם שיכא י ? ד א י  ע

 נייני ייאכל עטכם אם הוכית סופו עלחחלתו שלא נתן לו
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 • כרתו וכדאמין:

 דם״ מישאופר נכסיך על« חרם וגו
 מעיף אחד :

 א -ראובן שאומי לשמעון הרי אתה אסור בהנאה׳ ובז אס
 אמר הריגי עליךחרס פירושו .גס כן שההא דנאהו
 עליו אסור כחרמי כדק הבית הי״י ראובן.מלתו־ בהנאה שמעון
 ושמעון אסר ברגאה ראובן ואם נהנה אינו לוקה שהרי איט
 עובי ככל יהל שהוא fc» אמי כלים ואם אסר ראובן לשפעת
 הרי אתה עלי חרם ראובן אסור בהנאה ש^עון ואםנהנח
 % לוקה שעובר בכל יחל דברו ופ^וןםותר בהנאת ראובן

 ואס אמר הריני עליך חרם ואתה עלי שניהם אסורין ליהנות
 זה םזה ומוהריןב רבדים כשותפיה לכל ישראל בכו הר
 הבית והעזרות ואסוריןבדברים שהם בשותפותלבני אותת
 העיר שהם דרים בה כמו ביה הכנסת והתיבה והםפי״יס
 מפני שאין לאנשי עיר אהדה חלק בהם שהרי שבעה טובי
 העיר יכולין למוכרם במעםדאנשי העיר והוי ליה כשותפין
 .שאוסיין זה על זה ומת תקנת' יקנו הלקם שיש להם בו לאתי
 לשם מינה ויהיומסולקיןלגמרי ונמצאכשנהנין אחר כך
 מאותן הרביי' שאין אהד מהם נהגה משל חבית רש אומיים
 שהס מותרים ככל יבר שאין בו יין חריקה יש בתקנת רבי
ד ביתו לבית הכנסת אינו רשאי לאוסיה על י  גרשם ס• ש^*
t ̂ילתא -אחד מבני הקהל אלא אם כן יאמרה על כו־יםו
 דמםתבי היא יפזעמא יכה אית ביה שמיכה מחליקה גלילות
 אם יאמרה אל אחר אי שנים מהם אלא אם ייצר׳ יבשרנו־״ על

 .כזלסאו לא יאסרגח על שוס אחר מהם:

 >רבח בו םעיף אחד:
 •ראובן שאומילשסעון הרי&יייתיו שלפלויי א

 אסיייז עליך אינו כלום שאין ארס איסרד^
 שאיני •שלו רלפינן ליה מקראי איש כייקדישביתיוגד^
 מיהו אס יענה הנאסר יאמיאסן הרי קעיו על עצמו

 ואסור כהן :

 רבו ־שיתפץ• שהחת זה את זה ומגי
 סעיפים:

 א שטם שהם שוהפין כחצר ונדרו הנאה זה מזה א©
 יש בו דין חלוקה חלהנדר ואסוריןליבנםכו כלזסן
וס על חלק חכייו שאמדו  שלא הלקו רהא אסיר לכל אחד לן
 •עליו tov זמן שלא הלקו בכל מקום ש־דרום בףרנלו שמא
̂ייו הוא דויס ואף עלגב שדרך העויייס  על הלק ״•ד
 לוותר עלזה במורד היאה אסור דיידאי קפיר ילאתד
c שחלקו מיהאםיתדין כיי אחד ליבנם בחלקו שיפול 
 בגורלו אף על גב דקיימא לן דבדאודייתא אין ברירה ואס/ן
 אף על גב . ש*לקו מאין הובירלנו למפרע שזהו חל>־י
 שמא ב שעה שקני זה החצי אם הלקוהו מקודם היהז4
ר עייר וכי י ס י א י * ר ח מ א א ו ה י י ב ח  נופל לחלק הבייי י

 היסא לא גרע זה מלוקח דאפילו אםחמצאליסר זה
 הלקו של הבית הרי החליף עסו וגתןהולוחלקוכעי-ו^
 כלוקח הא אסרינן לעיל דהאומר נכסי עליר אם קנאו הסודף
ו ד כ ו  עצמו אסוי כו אא כ ימכינה המךר לאחר יאיתי האתר מ
ן נ י הבא כשוהפיןסותדדאסרינן א  למידרהנאה אפילו מ
א יו1,3 ל ז ע ת כ נ * מ י  מהדי המתחילה כשנשתהפי ע

 אהד מהם לאוסרה על
ל כ ו י א י  ע

 הביר!

 דאפילו כארמי לה על סנה ־ שאי? לבעליך רשוה כהן ו5*ה
 שתרצי תעשי בהם קנה הבעל ואכירבהםוטעמ^ דמילהא
 דרווקא כשאמר לה ובלבד שלאיהאלכעלך רשות בהן או
 למה שאת נוהגת לפיך וכיוצא הרי.פירי שמה שאומר כהחלה
 המעות הללו נתונים לך במתנה דאפילו לגכידידה לא וצי
 מתנה לכל דבר אלא למה שפירש הלכך אהני נמימה שאומר
 עי4 מנס שאין לבעליך רשות בזה אבל אם אמר מה שתרצי
 עשי־ ובל שכןאם לא אמר אלא על מנת שאין לבעאךושןמ
 בהם־כיון דהיילגכידידה מתנה לבל דבר מיד קני יתהון
 בעלה ותו 6*אהגי מה שאומר על מנת שאין לבעליך רשות
 ,בהן ודווקאכשתצה לתת לה מעות.או דבר אחר שאינו מין
 מזין צייך שיאמר כן אכל אי יהיב לה מיני מזונות אין צריך
 לומר לה כלום דבלאו אמירה אין לבעל זכייה בהם דהא תנן
 ועורר הנאה מחבירו ־ זן את אשתו כוי כדלעי^יםן רכ״א

 סעיף ב' -י:

 ר33 ־ד״ןהמד״ר בנו לתלפודתורה 1ב\\
 סעיפים ־:

 אן המדיר עצמו שלא יהנה מכנו •יעישה כן כדי שלא
 יתבטל בנו סי״מורו בשבילו מיתי־ הכן ימלאות לו
 הבית של מיס ולהדליק לו את חני ולצלות לו דג קטן דלא
 כיון זה אלא שלא ליהנות מכו^םטיחו -גדולות שלא יטריח
̂ייסילין אילו מילי.!וטרי גינהו -עבורו ולא יתבטל מלימודו אנ
 ואין מבטלי ן אותו הרבה ועל דרך בן לא אדריה •ועמיחי
 לקנות לו מן השוק מת שצריך אם הוא אדם שאין דרכו לקנו'
 בעצמו נכן הרין באשה שהדירה את בנה דודאי ארעתא רהכי

 לא אדריה-:
 ב • האומ#בנרהיי אתה אסור. בהנאתי או שנשבע שלא
 יחנה ממני כוונתו אלא כחייו לפיכך אםמת יירשנו
 אכל אם אמרז/נאתי עליך ופייש בין בריי בין כמותי אם מת

 •לא יירשנו ועייז לעיל סימן דייו:
 j אסוי בנו בהנאתו ואמר אם יהיה כן כני זה הלמיד
 הכם יקנה כיי זה נכסי בדי לתקניתם לבנו הרי הכן
 דמר. אסור/בגבס׳ האב ובן ד±ן מיתר בהם אם יהיהית חכמו

 שהתנה : י
 ד •וזה הדןהאסוי ב •תשת אביו אם נתן ידישת־אביו לאחיו
 •או לכנו היי זה מיהי יכן א8 פרעה כהיכי או בכתובת
 אעתו מיתי ובלבד שצריך להיריעם אלו הן נכסי אביו שאסין
 עליו וטעמא׳דמילתא ׳;.יצייר •״״הודיעם כן משים דכי אמרינן'
 לעיל אם מת לא ׳יישנו ־1אי למימי רייון דנכסיה אילו
 אסויין יו בהנאה לא יז:ד, בהם ראם כן ירושתו להינא
 אזלא־אלא־וודא־ נכסים דידיה כינהו מכה יתשהו שדחויה
 זכתה לו אלא שאינו רשאי ליהטה מהם סכח נדרו של האב
 לפיכך בעל חוב וכתובת האשהשפיי נפי־עין מהן אף על גב
 דאסייין עליו כהנדסאי איכפת להו כהכי־הס נפרעין בעל
a כרחו •דכית דין מגבין להן דאףעלגב ראיהו ממילא 
 מתהנילא איפכת להן אכל כשניתנן לאחיו או לבט ויראי
 ליתנםלהס ב ה דיא כמתנה אסור דטופה הנאה שיתנם למי
 שייצתזודאי הנאה היא ואאורחלו אלא ביצר יעשה מיאת
 להסימקום ואומי להם נכסי אילו אסי עלי אבא ואיני י׳ודע
 מה אעשה בהם טלו לעצמיכט ועטו בהם מה שחיצו דבי
 האעמנא לאו.מתנה הוא אלאגוונא דהפקיהוא ולפי זה
 אפילו לבעל הוכו ־ולאשתו בכתובתה מותר לעשות כן ואינה
 צריבהלהטדיזזן לבית דין דדיך הפקר הוא ולאו דיך השלוםין
 רש אוסרים דדווקא לאחיו ולבנו צריך לעשות כן דביון
 דלדירהו יש נסי שייכות כממון זה הילכך אין לו עליד,6
 סוכת הנאה כשיעשה כן אבר לבעל חובו לא יעשה כן דהוי
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 לירי מכשול לפי'לא מבעיא בשחוא עצמו הנודר יאסרעל
 . עצמו הנאת הבית הרי הוי הגורם לעצמו חשש דאתי י־ידי
 י מכשול ודאי טעמא דמםהבר דדיגא הוא שגכיף אוהו ימכור
 רמי הבריהו שיאסור על7גצמיבכסי חבית במקום שיש חשש
 שיביא את עצמו לידי מכשול לבך קנסוהו שימכור חלקו ולן!
 יבא לידי מכשול אלא אפילו הדיר הוא את חבית שלא יהגח
 מנכסיו אע״ג תראי יש לו קצת אמתלא שחטא בנגרו מכל
 מקום השיב פשיעה וכפינן ליח למכור את הלקו כדי שלא יבא
 הכירו לירי מכשול על ידו ואין להקשותמימ אמאי כפינז את
 הנודר למכור כיון שהנאסר מותר בדריסת הרגל אי משום
 שיכא לידי מכשול שיהקנא בחבית שמשתמש כו בהעמדת
 י תנור וריחיים בו׳ליעכב עליו ולא יעמיד גם הוא רהא אסתנן
 לעיל דמדינא בלהשיהפין אי קפדי על זה יבולין למחות דיש
 לומר ביון רשאר שוחפץ ררובא דעלפא בהאינווגא לא קפדי
 ילא ביה מ־לתאלעכוגי ואפילו בהדירו הבית שפשע כנגדו
 אפילו הבי היישינן שמא הוא יאמר בסיפא לי מילתא לעב בי
 ומתוך שראה חבית מעמיד תגור וריחיים יתקנא בו לומר
 אעשה בן גס אני והא דכפינן ל?^ור כמה דברים אמורים
ר בלשון חציך עלי או חצרי עליך שבזה הלשון *  בשנ
 מהני׳כפ^המכיריטיחזור להתירו בשימכרנו הנודר ברכת בנא
 י לעיל סי׳ רי׳ו אבל אס אמרחצרזו לא םהניא כפיית המכייה

 • שהרי אסור בו אפילו לאחר שימכור כרבתכינא גם בן לעיל
 סימןרייו :

 X סי שאסר הנאתו עלאחר־ם אסורים ליכנס גם בנכסי
 מלוג של אשתו אפילו לצורך אשתו ראינו רומה לשיהף
 שהדיר את אחד מן ה#ק כשאין כו דין חיוקה שמותר ליכנם
 לצורך השותף דהתם טעםא משום כרירא כדכתיבנא בסעיף

 איוברירא וולאשייבאבנכסיםלוגוזהפעו& :

 רבן דין מ׳ שאסו*עצמו ככל >שראל ובו ג׳
 סעיפים :

 א מי שאסר עצפו מיל ישראל אסורלקנזת מהם ולמכור
 . להם זכינא מציעא שוד! בשור. דאית כיה *נאה ללוקח
ר רנאתו  •ולמוכר אלא לוקח כיותר ומוכרה בפחות ואם אס
 עליהם לוקח מהם בפחות ומוכר להם ביותר אם ישמעו לו
 וזבינא.חריפה הוא הנאת הלוקח ולא הם כר הילבך אם אסר
 עצמו מהם יקננו םהם ביותו ומוכר להם שוה כשרה י*גס
̂ח  אסרם עליו ימכיני להם ב״הר אם שמעו לו ויקננו מהם ש
 בשור׳ תכינה רדסיליהבאפיה הוי הנאה הסובר ולא הנאת
 הלוקה הילכך אם אסר עצמו םהם ימכרנו להם בפחות ויקננו
 מהם שיה בשוןן ׳ ואם אסרם עליו יקננו מהם בפהוח אם
 ישמעו לו וימכרנו להם שוה בשו' ולא גזרינן הבא לוקח מהם
 $טו למגור להם או איפכא כי היבי דגזריגן כאוסר עצמו
 מאיש אחר •מאסור עמו בכל משא זמתן דהתם אם לא ישי&
 דתן עם;זה ישא דתן עס איש אחר אבל הבא אי איפשר לו

 לפי^לאנזרינן .״
 ב ולעניין שאלה והתאה אם אסר הנייר-זעליו משאילן
 ומלות אותן אבל הוא לא ישאל ולא ילוה מהם
 זאם אה־ הנייתו עליהם והנאתן עליו לא ישא דתן עמהם
 והם לא יטאו ויתנו עמו ולא ישאל ולאילוה להם ולא הם

 % # ממנו :
̂ הנהנים ועל הלויים אסור לירן.  X מי שאסר הנאתו ע
 תרומותיו ומעשחהיו לאיזה כהן או לוי שהוא רוצה דהוי
 ליה הנאה מטובת הנאה שכה אלא הס באים יניטלין סמנו
 בעל כרחו ואס אמר כהני' אילו ולוייס אילו יהן יכהגייולויים
א י «  אהרים וכן הדין כמתנות עניים לעניים p הדין בצדרה ה
 ין על הצדקה אע״פ שאסר הנאתו על העניים סתם :ועץ
 כעל ברחו לתת צדקה וטתגין אותה לעניים יאס'אמד

 עניים

 דכופ
 אוהו

 יזכירו כלבך עד שתהא נאסרת עליו אפילו $חר הלוקה דאם
 *ויאסור על עצמי נכסי ריריה דכוליהאי לא עבדי אינשי
 יהח*וקה תהא כירס לחלוק בכל עת שירצו כך היה דעתם
 ביתחלה ועל מנת כן לקחוה ״ וכל שכן אם אחר מהם הריר
 ויאחר מן השוק מנכסיו שאסור ליבנס כו אותו הנאסר לחצר
 זה כל זסן שלא הלקו דשםא על חלק הסדיר הוא דורס ואפילו
 אם רוצה ליכנס לצורך השיתף שמא צריך לטוחן* או השותף
ר לו אסור $יון שיש בו דין חלוקהק^ילו לשותף עצסו י ר  צ
 *בול לאסוי כל שכ^יו ולאחר שחלקו סותר ליבנס בחלק של
 < שותף השני שלא הרית׳ואם אין בחצר 1ה דין חלוקח לא הל
 הנדר סעיקרו ומותרין ליבנס בו בין הדירו 1ה את זה או שהרי׳
 אחד מתם לאחר מן השוק מנכסיו שכיון שאין כחצר זה דין
 הלוקה ואיאיפ׳% לאחד מן השותפין לעככ על הכירו
 טלהשתמש בו לעולם ולא לבופו לחלוק אמרינן וראי מתחלה
 בשקנאוה על מנת כן קנא־ה שתהא גופה קנויה לגמרי לבל
 אהד לתשמישו כשעת תשמישו ובשמשתמש בה אם^נן
 הובגרהדבר לכפת; שמתחלה היתר. קנייה לו לשעה זו ואן*
 על גב דבעלמא ק^מא לן דאין ברירה הבא יש ברירה לפי
 שעיקר הקנייה נתבררה סשעה ראשונה וכי תימא אם כןביש
 בורין חלוקה נסי יהא סותר אפילו קודם שחלקו םטעמא
 דהובררלמפרעדעלמנתכןקנאוהלאדכ׳ידההם כיון שיט
 בו דין חלוקה אי איפשר לומי• דמחחלה כשקנאיה קנאו' כולה
ל אחר לתשמישו דשמא האחר יטף את חבית לחלוק לפיכך  ב

 אםורבלזמן§טלאחלקווהאדאמרינן באין בו דין חלוקה

̂ הנדר ומותר אותו  בשהדיראחדמהן לאחר מן השוק דלא 
 דמן השוק לכנוס בו היינו כשנכנס לצורך השוהף השני כין
 שהשותף צריך לו כיןשהוא צריך לשותף אבל ליבנס בו שלא
 י לצורך השותף חל הנדריואסוראותו דמן השוק הנאסר ליכנם

 בו לפי שהחצר קנוי לבל אחד מהם ולכל מי שצתך להם וכן
 הרין בשנים שהיה להםטקוםבכימ הכנסת ביחד דלא חל
 הנרד רר^םתם מקום כבית הכנסה אין בו דין חלוקה 0
a .ואם הוא טקום .גדול שיש בו דין״חלוקה אם 
 אסר.חלקי יהא לך הקדש ודא* כינתו לאוסרו עליו ן»־.קדש
 ואסירה אכל אם אמר תהא הקרש ולא אסי לך לא קאמר אלא
 ער.ר,א •.לקרש לעניים>מותר חבית ליהנות ולישכ עליה שלא

 ךקדישזה אלא שכרו שיתננו לעניים והוא תרין בכל כיוצא
 כזה וכן אם היו שוהפין כדבר המטלטל אם יש כו דין חלוקה

זןז אסירין בו ואם אין בו דין חלוקה מותרין בו • ה מ ן ז ר ד ג  ן

 ב ובשחרית שניהם זה את זה אפילו באין בו דין חלוקה אף
 על פי שסותרים בדריסת הרגל וסותרין ליכנס בו ומס
 אסורים להעמיד בו תנור וביר־םוריהיים ותדגגוליס דאעג
 דשאר שותפות קיימא לן דררך m שאינן מקפידין זה על זה
 לל.עמיר דברים אילו בחצר שהם צרכי הבית כיה דגם כשאר
 שותפין ראי קפדי ימלין למחות בדין הבא גבי מיד^נאה
 ודאי קפדי ואסורים אפילו באין בורין חלוקה היה אחד מהם
 מידד הנאה מחבית הויאםור בהעמדת תנור וריהיי׳ וחי־נגולי׳
 אפילו אין כו דין חלוקה ואסורV ימס בו אם יש בו דין חלוקה
1 הנודר לסכור .חלקו בין  וחבית סותר כלל אבל מפין 8
 שהדיר את עצמו מחלק הבית כין שהדיר חבית מחלקו
 וט>סא דכפייה זו הוא כדי שלא יבא הסורר לידי מכשול
 בהעמדת תניר וריהיים כוי ואין כאן דין כפייה למכור אלא
 כשאחד מהם מירר ותשני מיתר דביון ראיהו אסור וחכירו
 מיתנחיישינן שמא יתקנא כחבית וישתמש בהאףהו ולפיכך
 כיי שלא יכש־י כיפין אותי למכור אבל כששניהם נדרו הנאת
 זה מזה דשניהם אםורין לא היישינן וכל חד וחד מזיהיר
 באיסוריה וכן כאיסי• נכסנו על עצמו מהאי טעסא^ופיה אין
י יעכיי דחוקה תוירודאי יזהי באיסור׳^ן לו כמי ה י ז א י פ י ^ 
 התקנא אכל כשאחר אסור והשני מותר יש כאן קנאה ואתי
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 כ וכיח שחלקה ההורה כבוד לממחה כהיתר נרריילפיכך

 לכתחלה לא יהיר ארם נדר במקום רבו ולא במקום .
 שיש גדול ממנו נדי שיחלוק לו כבוד אלא אם כן נתן לו רשות

 •ומיהו בדיעבד שהתירו אפילו נ׳ הדיוטות רעלמא הותר
i הנדר 

 X כיצד היא-הההיה יאמר לו נ' פעמים מוהר לך או שרוי
 לך או מחול לך דלשונוה אילו וכיוצא בהן כל לשון
^אדם המתיר את הקשר^חוזר העניין  שיאמרה משמען ה̂ן
 באילו לא היה בלומר כאדם שמצא הכל >^רר וההירו כאילו

 לא היה קשור ה נ עוקר הנדר מעוקרו כאילו לא נ דר מעולם •
 ומחול לך שהוא לשון מחילה גם כןהוא כמו שעושה את
 חחוכ אי החטא כאילו לא היה ההו שסמבן אלשון לא יהל
 אבל אחרים מוחלין מה שאין כן כלשון הפ^ שהוא כדבר
 שישנו אלא שיש כאן מעככ מלהשלימו כמו מפר מחשבות
 ערוכים להפריברית ולפיכך אמיץ דבעל מיגזגייז וחכם עוקר
 הנדר מעוקיו ואמרו גם כן חכם שאמר קלשון כעל
 וכעל שאמר כלשון החכם לא אמי כלום דלפינן לה מקרא
 דזה הרכר מיעיטא כמו שיהכאר עור לפנינו כע ה סימן רליד
 סעיף ל*ז רכולין להתיר כ׳ או גינדרים ביחד לומר לו חותרים
 לך כו׳ וכן יכולים להתיר לכ׳ או ל4׳ אנשים ביחד לומר
 מותר לכם ועיל סעיףמז׳ומה שמתירין לומר ג' פעמים מוהר
 לך לאו רוקא רכהד גס כן 0גי אלא שעושין כן לחזק העניק
 ויכולין לתתT אפיימעימד ובקיוב ים וכלילה ובשבת אפילו
-היהאיפשרלומאהסולילשאולעליו אעיפ רב ד*י שצריכים
 ב׳יד אין דנרןמעוסד^א מיושב ושלא יהיו קיובים ואין דנין
 בלילה אלא במם ואין דנין כשבה כמו שיתכאי כל זה כע״ע

״ 0 ן  בעיה כהתרת נדרים כולהי טותרין דלאו דין ה
 :בשמתיריןבשבתלאיהירואלא שיהיה לצורך שבת כ י

 שנדר שלא לאכול או לבטל מעונג *שכת אכל לצורך ^ ״
_׳  . לכ־ה יתירו בשבת ה ל ממצא חפציך יאסור כי,^ ה״0 ע,י

 מתירין לצורך חול נדרי יחיד אבל חרמי ציבור נה!. ז
 בשבת אע פ שאינם לצורך שבת מפני שבשי כולם טקיבציס , , ־׳•־״ חת־ד

 * ואס לא יתירו אז לא יוכלו להתיח :
»V ד במה דברים אמורים שנשאלין מעומד כשמתירין 
-0w3 חיטה בלא פתח עזה אין צריךי עיון רב זלבך 
 במעומד שאין צריכין ישוב הרעת אכל מי שאינו םתתרע
ו ד למצא לו פתח הוא דבר ש^ייך להתיישב כ י צ  מעיקיו ו
 וצריך עיון גדול רמה שאיני מתחרט מעיקרו היינו מפני שהי׳
 לו תועלת כנדר כגון שחיו אוהבים רוצין להעכירו על ־דעתו
 כגון שיאכל עםהם או שישיא כנו או כהו לפי רעתם וביוצא
 כזה ובשביל הנדר נמלט מהטולאהיה רוצה עדיין שלא נדר
 הילכך צריך למצוא פתחש*לו היה יודע שיבא לידי כך הית
 נמנע מלידוראעפ׳יי שהיה צריך לשמוע לקול אוהביו ולעכןר
£ וכל כיוצא בזה ואס הזא־משקר לחכם אי להדיוטות  על ר
 המתירי' אין התרתו כלום וכיון שצריך •ישוב הדעת צריך

 שיהיחבמיושב :
 ־זז אסר על עצמו הנאת בנ^ירז שלא יהנהמהםזהרי' ג©
 החכם אשר שם בכלל שיא יהנה מס3ו לפיכך אסור
 להישאל על נדרו לחכם מכני אותם העיר שאם כן הוא נהגת
 מבני אוהם העיר דהיינו מן החכם שבעיר שיתיר לו נדרר
 מיהו אם נשאל לו ורתירו נדרו מותר ראףעל גב שעבד ען!
 נדרו ונהנה מכני העיר בהתדהזו מבלמקו׳רתרתו התיה ו«06
ס כ ט  אסר הנאתו על בני העיר שהם לא יהנו ממנו נשאל ל

 אשל שם אף על פי שעל ידי כן יהיה • מותר להם ליהנות
מ ה י ל  ממנו אחיכ מה בכך הם לא אסרו הנאה ממש הו׳ אסר ע

ךו לו אעפ י שיש להם הנאה ותועלת כהתירן • ^י  ולסר, לן
0  ך נש^שלא יהיה גבאיאו נאמן מהעיר אינו נשאי לחכ
 שבעיר כן כתכרבינו יוסף כשלהן ערוך ונ ל לפר#י

 ״ דלטעמיה

 יקניימ אילו נותנין אותה לעניים אחרים ן

 ד3ח דיני התרת נדריה וההבדל שבין פתח
 להרטה והיאך נקרא על דעת רכים

 ובו נ׳א סעיפים
 it קבלו חכמים זיל שסי שנדר ונתחרט יש לו הקנה על

̂ך אצל יחיד מומחי והוא  ידי הרטה ומה היא תקנתו שיי
 ;חכם דגסיר וסביר ויתירנו לו כמו שיתבאר בעזרת השם ואם
 p>r יחיד מומחה ילךאצל שלשה הדיוטות ויתירו לו ורכרזת
 ילפיגן מקרא רכתיכ לא יחל דברו ואע״ג דעיקר ל ישנא דלא
 יחל הוא מלשון חלל שפירושו לא יחלל דברו כלומר לא יעשה
 אותן חולין אלא יקיימן כחקרשן כמו שאמרנו פעמיי שעיקר
 לשון נדר הוא שאוסר החפץ עליו ועושהו כהקדש לכך נופל

 עליו לוסי* לא יחלל דבריו לומר שלא יזלזל בדבריו כסו*
 שמזלזל חחולין שאינו חושש בשמירתן מן הטוסא׳ אלא יהיו
 >חשבין לו הקרש שחושש בשמירתן מכל סקופ אמ־ו רזיל
 טדלא כתיב לא יחלל וכתיב ^ל הוא מלשין מהילת ואמרו לא
 יחל דברו הוא אינו מוחל אבל אחרים טוחלי' לו כלומר מתימן
 לו שאומרים לו סוחר לך מחיל לך וכמו שיתבאר זיסחילה

 גריוא ליכא לסיסר דא כ לא ימחול מבעי ליה ושמע טינה ז
 •הדתי ויחיו מומחה ילפינן מקרא כסו שפירוש דשיי בפירוש *

 החומש מדכתבה רחמנא ראשי המטות בפרשת נדרים ולא
 באחת משאר פרשיות שכתורירהא כל התורה כולה כך למדוה י
̂ ישראל ולםה כתכ  מפיסשיז תחלה לנשיאים ואחיכ לכלבן
 כאן ראשי המטות יותר סבכלהפישיו׳ שבתורה אלא ללמדך

 שהפיוז נדרים יהיו ביחיד מומחה כלומי כסו שהיו'
 דאשיהמטית שהם הנשיאים שהיו הגדולי׳ והמומחין כדוים

 p יהיה הפחיד הנדרי' יהיד םומןןף שבדורו ואף על גב דכתיכ.
ו ערכי *סחים ואין , ב  ראשי לטון רבים ראשי דעלמא קאסר ב
 לומר דשסא רוקא רבים סומחין כעינן כרמשמע לשון ראשי
 דאםכן עיכוןינוצריכיןשלשה דאי שנים סומחין משים
 דסיעוט רבים שנים לא הוה בית דין שקול והיינו צריכים
 להוסיף עיר אחד שהיו בית דין כזקיל והיינו שלשה ואיכ מת
 הפרש היה בין יחידים מימחין ובין הדיוטות המתירין רעל
 ביחך הדיוטות יכולין גס כן להתיר דילפינז מגזירה שוה רזה
א£ באן זה הרבי ונאמי•  הד£״בסו שפירש רש״י גם כז נ
 פיאתיכזי חוץ זה הרבי מה להלן נאםיה לאתה! ולבניו ולכל
ם בשחוטי חוץ דכי־ אל א־רן ואל בניו  ב;י ישראל שנאמר ש
 ואל כל בני יהייאל וגוי ׳ אף זו נאמרת לכולן ופרכינן כגמרא
 דזך גיש למאי אתיא אי לסדר הלימיר החלה לאומרן כו׳ הא כל
 התורה כולה הכי הוה סדר לימודם מפי משה רביני ע ה אלא
 להקיש כל בני יפדאל שהם הדיוטות לאהרן ולבניו לעניין
 היתר נדרים ואס כן סתרי אהדדי ראשי המטות משמע דוקא
 יחידים מומחין וג״ט רזה הדבר משסע אפילו הריוטת
 ומשנינן מומחי' אפילו יחיד םיסחה^^וראשי לראשי דעלמא
 כדאםין והדיוטות ג' כמו בדיני מסינית ולומר שאם אין יחיד
 מומחה יתירו ג׳ הדיוטה דאין לומר שנים דלא הוו בית דין
 שקול ועוד פירש רשיי כגסיא נרדים פרי נערה המאורסה דג׳
 •ילפינן מהבא אהרן חד ובניו חד וכל ישראל חד הדי תלתא
ך מי ^  ימדכתיב בהן ישראל שמע מינה הדיוטות עכ^ • ל
 שנדר ונתחרט אפיי נדר באלקי יש^אל ילך אצל יהידימומחה'
 ויתירנו לו והאידנה בזמן הזה שאין יחיד מומחה נמצא שיהא
 ראוי להתיר כיחיד דבעינן סמוכים אורב מובהק ומומחה בכל
 התורה כסו שהיו הנשיאים ילך א צל גי אפילו הם הדיוטות
 בלומר שאינה מומחים אכל מכל מקום יהיו רגמיר להו וסברי
 . קצת כדי שידעו מה יתירו וגם שידעו לפתות לו פתח כמו

 שיתבאר לפנינו כע ה :
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 מה שקיימתי אבל סתחיט אני על שנדרתי סתם שלא
̂י מעיקיו על כה שמכאן ואילך  התניתי כלוי לפיכך נדרי כש
 םה שאין שייך לומר כן בל& דכד מ לד יעיל סעיף י׳ב יאכילו
 פתה. שמנוף: הנדר היי פתהכ־צד כגון שהריר בל־נ* מנכסיו
 אם יעשה רכר פלוני ועבר ועשאו פותחין רו אילו היית׳ יודע
 שיעבור עיי דבריך לא תייתר, נירי מ ־.ר,׳ ה והוא אומי כן
ר שאם יעבור ן  ואעג שזה עיקר הנדר דרא• ואו עהא רהבי ;
 יאסר כנכסיו אמרינן לא אמי־ גן אלא לאיימי ורקןהירו שלא
 יעכור אכל אם היה יורע שלא ישגיח כקיומו לא היה נודר
לו ויש מי שמצריך שניהם פחח וגס הי־טת  מעיקרא^מתיר̂י
 ונהגי עכשיו להחמיר שעושין מן החרטה פתח כיצד שי־ אחי
 שאומר שמתחרט מעיקרה אומרים לו אילו ידעת שתתחרט

 כלום נ דרת והוא איכר רא ואז מתירין לו:
̂גין צריכין  ח חרם אינו צריך לא פתח ולא• חרטה ע
 לעוקרו מעיקרא אלא מכטלין וםתירין אותו מכאן ואילך :
 ט ופיתידן לאדםבכמד עצמו כמן שנדר לג^ש את ^שתו
 פותחין לו אילו ידעת שלמחר יהיו אוסרים עריך כת
 ראה פלוני לגרש את אשתו אלא שטציעלית שם רע ונמצאת
 פוגם בגוך או שיאמי אילו ידעתי שאתה צריך לפתע לח

 כתיבת לא הייתה נורי והוא אוסר כן ומתירין לו :
 י נדר שיא-להשאיל גליו להכירו• או שלא לשאול בשלומו
 פ^היז לו אילו ידעת שאתה עובר על לא תקום או על
 לא ו#נא אה אחיך בלבבך לא היית טרי אכל אין פותחין
 בכבור1ןמקו8 ליפי אילו הייתה יורע שהיחד. םיקל כבביר
ךמלך או שיאמר לו אילו  המקו^והירר הוא כנודר.׳בחי̂י
 * הייתה ־ידע שחג־־רררע כעיני המק־ם שאין ארם חצוף לומר
 שלא היה:מנע כשביל כך והוא אוסר שהיה נמנע אפילו
 אינו אמי; ונמצא שאין הנדר נעקי מעיקרו ודווקא כאילו
 אמי־ינן שאין ארם חצוף לומר כו׳ מפני שאילו רם עכירות
 גדולויחוי; לך רשע והציף בישראל שלא יהבשי לןזילא הייתי
 נמנע בשביל כך אבר בפתה דלאהקדם אזלא השנאאעפי
̂׳יי שהזהיר עליהם מיס  שחס גיכ עטרו׳שעוש׳ ניגר רצון ה
 כיון ד*ותת הלאוין לא המירי להו לאינשי בודי האי ואי
א ישקך לומר אלו  באמת *פילו ארעתא רחבי היה טרי ל
 ד, •יהי יידע שכן לא הייתי נירי ש אמי אעפ שידעתי דלאז
 שפיר עכ רנא אפילו הכי נזןהי •יי.} אמי.יא לדגי ץ קצת כה
 שאין שייך לומר כן כשג,ז-:יד>ן רו כ־יד רמקוס כסתם
ת גב איןפותחין בר״י־יא ראי״א ירעהרפוי״חיןפגקכך  ומטי׳נ־-̂י
 ומשמש \ בעוברך לא הייה נידר ולא בההיא רכל ך%דר ראוי
 לרקי״י בחי כ דכתיכ יש בוטה כמרקדת חרב ולא כההיא רכל
 הניר•־ כאילו בנרבמה יכל ו׳מקייימו כאילו הקריב עליו קרבן
 משום שכל אילי גיכ עביי״וי* גדולותהן ולא חצוף איניש לומר

J אפייו על דעת כן נדרהי זישקי ולא יאמר האמת * 
 >א ןיאי; פיר חין ככבוד אביו ואמו לומד אילו *דעת שיאמרו
 * לאביך ואי$ך ראו גדולים שגדלתם כמה בנכס קל
 בנדדיס ונמצאת מזלזל בכביד אביך ו^כך מהאי טעמא נמי
 שאינו חצוף יומי שSא היח נמנע בשביל כך שככר הוקמ
 כמדם לכב-יר המקום ומחאו טעמא נמי אין פיהחין לו כככיד
 רבו אכלפיתחין לו בדברים שכינו לאביו ואמו כגין אם הדירו
 מנכסיו שפותחין לו לומד אילו ידעת שאתה רייב בסווניתיהן
 לאהייתניררשנזהחציףאינישלוםיאעפ׳כ ידעתי ונדרתי

 ואינו מתבייש לובי אמר.לא לנדרו :
 יכ אין פותחין אלא כדבר ההרה ורגיל ושכיח טובא ש;׳
 לו אילון־יייתה יידע שיארע דבר זה לא היית נודר דכיון
 ראותו נוידשב ח:יובא אמריידעהיה שאלו היה מעלה כיבו
 נייד זההיהנפנעמלידור ונדון שלא נדר אלא מפגי על*
 העלה דכי זה כאוהד, שעה על לכו היה כנדר טעות אכל א• ן
ח «כ» אלא נעשה נולד לעחי׳רחוקל י נ  פזתחין כרכררלא ש

 כיצד

 ילטעמיה אדי וסברתד שכתבנו בסעיף הסמוך שקודם זה
 גבי אסר על עצמו הנאת בני עירו כוי שהוא ׳סברת עצםו כסו
 שייאה סי שיעיין בפנים בכית יוסף ה*נ הוי טעמיי בזה ספני
 שהנש5ע כן של»יהיה גבאי כו׳ הוי כנשבע שלא יהנה
 טשררות׳זו שיתנו לו כני אותה העיר ואם נשאל להכם ששם
̂ןך שהוא החכם  היי נהנה משדרות׳זו שיתנו א כני אותה ה
 שבעיר שעל ידי שיתירלו נדדו יוכל להסנות גבאי או נאםן
 זיזרי גחנהבעדתח זזיהעיר סן החכם שהוא גם כן מכני

 אותה העיד כן גיל סבייתו ז ל בזה :
 1 כגר ירעה' שעמך טעם התרת הנדר אינו אלא שיהא
 מדר נעקר מענקרו כמו שמהיר את הקשר שהוא כאילו
 לא היה קשור מעולם ה נ צריך שיהא הנדר כאילו לא היה
 נדור מעיקרו לפיבךימישנתהרט בעיקי הנדר דיו ואי^וריך
 לכצא פתח אלא ששאלנו החכם חפץ אתה כנדר זה והיא
 אומר אינו חפץ כו וםתחיטאני שנדרתי מעיקרי והייתי רוצה
 שלא חייתי נודר מעולם ומתיר א ומיהו צריך שיתחרט בעיקר
 הנדר שהיהח*ה שלא־נדר מעולם שזהו פירושו שלילא יחל
 אבל אחרים םיחלים אבלאם אמר עתחהוא מתחרט כו מכאן
 ואילך אבל מה שהיה ער עתה הוא חפץ במה שנדר לא הוי
 ה^טה ויזהי הטרד מאור שלא־יאמ' לפני החכם כעת שמתירו-
 שמתחרט מעיקרו אלא אם כן הוא ברור לו שהית רוצה שא*
 גדר מעולם שאם לא p אין כהתיה התרה והוא האיסור נדר
י ואם אינו מתחייט מעיקרו צד־ך לבקש לו *ח^יומר י 0  3,< י

̂ אילו היית מדע רכר זה לא היתה נודר ונמצא הנדר נעקד  
̂ןעיקרו עי הפתח וכן מצינדשהש י בעצמו בכיטל מצא פתח  
 למשה שיתיר את נדרו שנדד ליתרו שלא לשוב למצרי׳ ואימי
 לן ית׳ לך שוב סצריםכי מתו כל האג שי׳ונומר וכמז־ שוהכאר
 לקמן בער, סעי' ייב וביצר הוא הפתחןגון שנרד על־ דבר
 אחרומפצירין בוהי״בה שישאל עליו אומרים לו אילו ידעת
 שיפצירו בך כל כך ולא׳הוגל להשיב פניהם לא הייתה נודר
 והוא אזמר כן אז מתירין לר־שבזה נעקר גם כן הנדר מעיקרו
 ואע ג שזה שאומרים לו אילו זעת שי&צירו כך כו׳ הוא רכר
 שנולד אחר הנדר ולקסךיתכאר כעזית השם שאין פוההיןן
טלרנSר כי האי שהוא דבר מצר ושכיח רדכר מצוי הוא  ג

 *קרוביו ואוהביו שוי אדם •|פירו על מת• שנודר לא חשיה
 נזלךטדרךבניארםלאסוקיסילתאיכי האי אדעתיך. אלא

 שזה מתוך פהירותיולא אסיק אדעתיה לפיכך פותודן לי בזת
 אילו*דעת כו׳דדבר רגיל ושכיח הוא להיות בן יי׳יא רמ מ אחר
p שמצאו לו פחח׳ חיזרק ושואלין לו אם מתחיט והוא יאמי 
 ואח כ מתירין לו וני תיסא מאי אולםיה דפתח מחרטה רודאי
 פה תאלימא היא שכל נדד שהוא ניתר כפתח כמו שאמרנו
ו היה  היי־הנירר אומר בפירוששאפילו בתחלה כשנדר ^
 טחן אל לבו אוחו פתה לא היה נודד ונמצא נדדו במו טעית
 אבל נדר שהו* ניתר בחיטה אינו מוצא עם עצבו שום עניין

m אילו היה נחנו אל לבו מעיקרא שלא היה נורד אלא שהוא* 
 אומר עכשיו םהם בלי שום אמתלא מתוך הכעס אי מתיך
 מהירו׳נרדתי ועכשיו אני מחחרטעל שנדרתי מעולם ולפיכך
 cM« פתח מחיטה אלאישדתורה לא הצייכה פתח במקוט
 «*דטה דסגי בחיטודיבמקום שאין חרטה הצריכה לפתח ויש
 אומרים עוד יש הבדל בין חרטה לפתח בי ודר לדבר סצוה
 כגון להתעמת איזח ימיי וכי האי גוונא והוי התחיל ככר לקיי׳
 נדרו׳ והתענה כמה יסי׳ מהם והוא רוצה עכשיו לתתירו שאט
ץ שהתענה דהוי כהוהא ת ו י נ ע ה * b י ב  •הייו 4 תיטה יאכד ש
 על הראשונות אכל־כשסתידו על ידי פתי אף על גכ שגס הוא
 עוקיהנדרמכלסקוטלאיאכדשכרמה שקיים אלא יאמר
 ודאי אם הייתי מעלה על לני רכר זה שנולד לי עכשיו לא
 הי״* נירי• במי שנדרתי אלא הייתי מהנה כשיארע דבר יזה לא

 יהא גילי לפיק־ עכשיו שנולד לו וגוזר, אינני מתחרט עלי



 ־*־ לבוש עטרת דהב הלבות נרדים
 ויש מהיריז מיהו אם נראה למהירק שיש מכשול בנדר זה
 כגון שיש להוש שיעבור בלא ההרה מחירק * לבהחלה וכ ן
 מי שנדר שלא לשחוק ונשחטה ולפעמים כששוחק ירווח דג

 מהירק רו ולל סיף מימן רי׳יז :
 טו אין מהירק הנדר אלא בפני חנו,-ר בדילפינן מעובדי
 רבת יפתןןעם פנחס לפיכך. צריך הנודר לבא לפני
 המתירק כ׳ןךתירולוולא יעטה שליח לשאול על נדרו ומיהן
 אםהנזדר לפניהם מהירק אפיי כשעושה תורגמן לפניהט

 דהאממהואתמןקאי :
 ק אין מהירק אח הנדר עד שיחול רכתיב לא יהל אה
 רביו בכל היוצא מפיו יעשה רמשמע כשחל הנדר וכ*
 לכלל עשייה שיקיים את נדרו ואם אינו עושהי אז הוא עיבר
 כייא &ר ומיניה ילפינן אכל אחרי׳ מוחלק ממילא שים אימח•
 אחרים מוחלים כשהגיע הזמן שאם יעשהו הנודר הוה עיבר
 בכל יחל והיינו כשחל הנודר וקודם לכן גם אחרייאינן טיחלין
 לפיימי שעימר בניסן ונשכי שלא יאכל כשר מריח אייר ואילך
ד ואפייכסקו׳ י  עדזםן פלוני וניחם אין מהירק לו עד שיכנס *
 שיש לחוש למכשול הנ דר אין מהירק לו עד שיחול דהא
 דאודייהיהוא שלא יהירנו קורם שיחול הנרד ומה לנו למכשול
 הנודר וכ ש שאם נדר על תנאי כגון שאמר ככר זה עלי קונט
 אם לא אעשה רכר פלוני לזמן פלוני שאין לו התרה ער שיכן!
 הזמן ויחול הנרד דהכ^יכיון שתלאו בחנאיאס לא יעשה.
 דכר£יונ*נו׳ י יכול להיות שלא יחול הנדר לעולם דשסז!
 כשיגיע לזמן פלוני יעשה אותו הדבר ולא נאסר עליו הככו-
̂ הוא שאין לו התיה עד שיחול והוא הדין  לפיכך כל ש
 * לסנודה על הגאי שאין ©תירי; עד שיחול הנירר אכל כהפרת

י °חשכות פ כ ° י ת כ W י M ל ר ש י ד נ י י י צ נ י ^ א 3 ,  י
 ערופים כלומד דבר הח|ןבהפי־ה כגון הבעל בגדדי אשי!

#j;on יכול להפר אפילו מחשבה בעלמא שהדיין לא חל 
0י *י3 י י ח  וכן חרס־ ציבור ימלין לבטלאפי׳ קודם-שיחןלו ד
 אינם צר־כק התרה דנדרייאלא ביטול בעלמא סגי בהסי־ יל
f ^ '  שיסכימו לד « *

ס ״ י ן ן  \ח מי שנשבע או נדר שאם לא יפרענו חמיו קודם ד
 שלא יהיה חג העצרת בעיר והגיע הפסח ולא

 ונתחרט אין מהירק נדרו % העצלה דהיינו כשיהול
,v, וכתב ימנו יוסף״ בשולחן עיוך דנראה לו שטוב שיתירו 
 שני פעמים אחת אחר הפסח ואחת אחר העצרת ונכון הו*
 . משים רםספקא לן בהאי לישנא שאמר«8 לא יפרענו אמיד
 כוי י שלא יהול נרד עקירתו מן העיר ער העצרת וכדאסרן

 או דילםא הכי קא0ד אם לא יפרענו קורם הפסח יחול נדרו־ •
ע ל  מיד אחר הפסח שיצאמן העיר מכאן עד העצרת באופן ש
ד י  יהא כחן^זעצית בתיך העיר ואם כן הוה ליה הל הנרד 0
«7n אחר רפסח לפיכך צריך להתירו מיד אהר הפסח דשסא 
 וראוי להתירו ולאחר העצרת יתירוהו לו שניתדשמא לא חל

 עד העצרת ולא היה בהתרה הראשונה ממש שעדיין לא 5ל,
 הגדר וצריך עכשיו להתירו שנית רוראי חל עכשיו,:

^  «ט מי שנשבע או נדר שיעשה דבי פלוני היך שנה ה
 • חלו עליו מיד ויכולין מיד להתירו לו דעכשיו נסי ^
ת  שנה מיקרי דהוי ליה כס* ש מבאן ועד זמן פלוני יעשה דבר ז
,  ואס לא יעשנו עד יעבור הזמן אז יהא הייב לפיכך מתירין ל

 מיד ואין םמתינק לועד שיעבור :
 כ. נררעלדעתחבידואקסתיריז לא אא״כ ריייעי יאוו/ד
ה י ה רבינו עד, ש^סר ל ש  שנדר על רעתו שכן מצינו *
^ י  דקכיה כמדין נדרת לך והתר נדרך כמדין דכתיב ו
 ה׳ אל משה במדין לך שוב מצרימה מאי ב0ייז לך אל^
^  הכי קאמר כמדין נדרת בפנייתרו שהדירו יתרו אתמשה ע
י לי'ז?0'.» ט א ו י נ י י ה ;  ישוב למצרים מפני האנשים המבקרים ?
 למשה לך והתר נדרך כפני יהרו ושוב מצריימה וגומר ׳ שא.״

 מתירין

 כיצד ינק אמר קונם שאני נהנה לפלוני או שאני נכנם לבית
 פלוני ונעשת אותו פלוני תלמיד $כם שהכל צריכק

 לו או אותו בית בית הכנסת אין פותתין לו לומר אילי
 ידעת שיעשה פלוני זר, תלמיד חכם או אותו כית בית הכנסת
 לא הייתה נודר שעל ידי הפחח נעקד הנדר מעיקרו בדפירשנו
 ופהח כזה אינו עוקרו שאף אם היה מעלה אותו על לכו לא
 היה נמנע כשכגלוםלירורכיוןדלא שכיח טוכא כי היה
 מבור שלא י*יר. זה לעולם ואפילו הוא אומר אילו הייתי יודע
 לא הייתי נודר אין בכך כלום דאס סהרי שאינו אמת וחני
̂ו אבל  ־ מילי כשאנו פותתק לו בהאי נולד אז אק סאמינק ן
 כשיבא לפנינו סתם ואמר מתהרט אני אלפ שאפשר שעיקר
 החרטה באה לו םכח הנולד הוה הוי תרטה ומתירין לו כיון
 שהוא יאמר מתחרט אני מעיקרו ומיתה לא השיב נולד שכיח
 שנאמר איל• חיית מעלה על לבך שימות זה לא הייתד, נודר
 כך ובן: אלא וןשבינן לה לטלד דלא שכיח טובא ואין פיתחין
 בה ואלג רחזינן רמיתה מצויה בכל יום ואין יץ• מילח׳1שכית
 טפי מינה מימ שימית שונאו כחייו ובהאי ניונא לא שכיח
 שהרי יוד המלך עמר וצול1ז ואויבי חיים עצמו אי נמי שכיח
 כ כ שימות זה כחייו של זה כמו איפכא אלפ שזה כחור חת
 זקן כראםרי אינש׳ כסה גמלי 7?כי טעונה ממשכי דרוגני
 וכיון רשקול<ם לא השבינן מיתה ראירך כחיי זה שכיח ולא
 פתחינןבה אלג^זמצינושפתח לו הקב ה למשה כמיתה
 שאסר לו כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך פי׳ •נדר
a - משהליתרו שלא לשוב מצרימה בשכיל אותם 
 האנשים המבקשים אה נפש^נא£ר ויואל משה שפי* בע
 לו ופתח לו חמקום בכך לך שוב מצרים ומותר לך בדין
 שבשביל אותם שנדרת כבי מתים הם כבי פירושו בגברא
 דהאי מתללאו מיתה ממש היא רהא דתן ואבירם היו יהם
 עדיין חיים היו וקרא להם מתים לפי שירדו מנכסיהם יגעשו
 י עניים ולא וןך, למס עוד יד כסייבית ולפי' אמרו שפוחחין
 בעניות רעניות חשיב שכיח טפי סמיתה וכן הריק אשה מקרי
 שכח ולן* חשיב נולד ואם תאמר כיין דטעפא פותחין בנולד
 דשכיח היינו משום יהייכנרר טעות א״כלא ליצרכיה לטמאל
 לחכם עליו רהא nf• מד׳ נדרים שהתירו חכמים' הוא נדרו
 שגגות כסו שיהכאר בלה בסי' רל״כ י״ל רנרר טעות הוי אבל
ש בעיקר הנדר טעות  לא נדר טעוה מסש דהתם סיירי ^
 גמור כמו שיתבארכלה אכל הכא אין כעיקר הנדר שלם
 שגגה ס^ם אונס אלא שנדר משיפי הלב אלא שיש ייי פתה

 על טעות או אונס הרי זה חל הנדר והאונס או הטעו הסביאן י
 לכך שיתחרט הוא מסייע לזה שיהא לו התרה כקל •

 >ג ואף על פי שאין פוחהין בנולד פיהחין בתנאי נולד
 כי* ד כגון נרד לרדות נזיר קידם שודב הכית ואח כ
 •חיב אין פותחין לו ל,־סר אילו ידעת שיחרב הבי׳ כלום הייתה
 נודר אבל פותדזין לומי אלו בא ארס והיה טשקי־ לך ואוסר
 שבאותה שעה חי־כ הבית כלום היית נודר וכן כל *

 כיוצא כזה :
 •ד אתז״ל שקודם שיתייו לו צריך שיפיט להם הנדר כדי
 ליזתר מן הרמאין שמא ירר«־ברי' שאין מתירין כגון
 שנרי להתרחק סן הא ״סור או מן הגזל וכה ג שיהכאי• שאין
 מתירי? לפיכך יפי־ט להם הנדר והסבה שבשבילה נדר
 ואסלאפרטאין התרתן• החרה מדרבנן שגזרו כן מיהו
 כשפיט לאחר מן הסתירק סגי בין שיאמר להם אותו האחד
 הפיט כין שיאמר להם סתם שהוא יודע שנדר זה מן הנדרים
 הנחרים הוא סיככין עליו אעפיי שהשנים האחרים אינם

 יודעים לא הנדר ולא הסבה שנדר עכורה:
 0ל נדר להתרחק מדכי איסור אין.סהירק לו אפילו אינו
 אלא איסור דרבנן כגון נדר שלא לשחוק זכהיג אין
 »חיד*ז לי נדי שישתוק ואפילו אם התירו ייא שאינו מותר



 "*י לבועז עטרת זהב רזלבוה בדדים קיר
 סמנו בחשיאו לו את כתו ואפילו הכי חשיב ליה הטבה גבי
 0שה ׳ יש אוסרים רלצורך מצוה מתירין נדר שנשבע על
 דעתחבירו אפילו בלא דעת חבירו ומשמע דרוצה לוסי־ אפילו
 כשהנשכע קבל טובה מז המשביע וסשכיעו השביעו כשכיל
 זה אכל קשה לי ראם כן למה אסר השיית למשה כמרץ לך
 והתר נדרך בפני יחדו שנשבעת לו והא היה צריימשה כאותו
 פע§ללבת בשליחות לגאול את ישראל ואין מצור. גדולה מזו
 ולמה הוצרך להתירו כפני יתרו וצריך עיון ׳ איש ואשת
 שקבלו חרם או שנשבעו זה לזה לישא זה אתוו וזו את זה
 אין םתירין לאחד בלא דעא תכירו שזה נקר׳ הטבה שכל אחד
 הבטיח את חבירו שישאנו ונשבעו משום כך זה לזה אבל אם
̂ ששונאת אותו ונתנה אמתלא #גונה לדבריה  האשד, אומר
 מתירין לה שלא מדעתו דהא אפילו אם כבר *אה ואומרת
 מאיס עלי חייב להוציאה קל וחומר שלא נכניסנה לו בעל
 ברחה וע*ל סימןקילג דין מי שנשבע שלאלישאאשהעל

 # אשתו :

 ״כא ונרד שהותי* ע> דעת רבים אפיי סשןמו שלא הדירוהו
 הרבים אםיי זל אלים טפי םנדר ערדעת תכירו מעצמו
 ואין לו התרה כלא דעתם אלא אם כן יש םצוה בהתרתו דכיון
 שיש מצוה בהתרתו סמכינן דםסתמאהםםסכימין להתרת
 לפיכך &4־.«ין לו בלא דעתם אבל לדבי הרשו' צריכין דעתם
 ולבשיסכימו לחתדה מיהא מתירין אפילו לירכי הרשות ויש
 מפרשים דלדכר מצוד. אין צריך ד*;ס כסו שאסרנו דסהתם'
 יסכימו לדעת אחת ולדבר הרשות אפילו רעתם אינו מועיל
 דאפילו״יםכיסו הרבים שיתירו לו לא יהא ניחר דכיון שתלה
 נדרו כדעוילבים אםדינן"וודאי היה דעתו שלא יהא נדר זה
 ניתר עד שימצא לו פתה מפי הרבים האילו וקים להו לר?נן
 דנדר כזה אין לו התרה עולמית משום דהיתר כזה שעל ירי
 חנם אינו ניתר אלא על ידי פתחים ועל דעת רבים אין לו
̂ו כפהחו של זה שזה םחחרט  פתחים $שום רפתחו של זה אי
 מטעם זה וזה אינו מחחרט מאותו הטעם אלא מטעם אחר
 ואי איפשר להשוות דעתם כפתהיהרטתם לפיכ׳לא יבא לירי
 התרה לעולם אבל לדבר מצוה כולם מסכימים ונחיטים
 כדעת אחת מיהו אם אווןם הרבים^שנדר על דעתם אומרים
 שאינם מסכימים בהתרה אפיל׳לדבר מצוד. אין סתירין לו /
 מי שנשבע או נרד על רעת רבים שלא יכנס הכירו לביתו ויש
 בית הכנסת כביתו הרי זה נקרא דבר מציה ומתירין לו כרי
 שיבא חכירו להתפלל ברבים ואפילו אין להם מניין אפייעמו
 לפרקים מצוד. הוא שישתפנו לתפלה ובית אלקיס יהלכו כרגש
 כיון״שככר קבעו כאן מקום לתפלתן וכן לעשות שלום בין
 איש לאשתו^ו סשום צרכי רבים סקרי מצות להתיר ב שבילם
 נרד שהותר על.רעת רבים ודווקא שאי איפשר לקיים הסצוה
 בלא התרת הנדר אכלאםאיפשר לקיים הםצוה וגם הנדר
 גגון שנדר עו# שלא ישא זו עד שיתפייס פלוני ואותו הפלוני
 אינו מסכים לא יאמר נהיר נדרו לדבר מצור. שישאנה אע״פי
 שפלוני זה לא יתפייס שהרי זה יבול לקיים נדרו ויפייס את זה
 במה שיוכל כגון זה יפייסנו ולא יתירו לו נדרו דמי יימר 1*
 שהרבים יסכימו בהתרה זו כיון שיוכל לפייסו * ולהתיר
 נדר שעל דעת רבים לצורך פרנסתו כג̂ו שנדר על דעת
 רבים שלא יחא מובר יין ובהאי גווגא מתיריןלו דהוינמי
 לרב מצור, ומי שנדר על רעת רביישלא יהנה מאניו ומתחרט
 מתיריןלו דהוי גמי דבר מצור, דהוי חציפותא רבתא לנדור
̂זנה מאביו שמצער את אביו ומצו׳ד-וא להתירו  נדר כזה שלא 
 אפילו נדר על דעת רבים: ומי שנשבע על דעת רבים
 שלא יבא עם אשתו בנית א׳ עד זמן פלוני מתירין לו גם כן
 אפילו נדר על דעת רבים הוי נסי דבר מצוד, ובל נהאי גווגא
 ואין *קראים רבים בפחות משלשה זכר לדבר שכן מצינו גכי
 זכה ימים רבים ימים שנים רבים שלשה ונגוז שיפיוט אותם

 שאוסר

ץ אלא כפניו כלומד שיודיענו שיתיר נדרו ׳ וכיה היכן י  י 0הי
 מציגו שנדר ליתיו רכתיכ ויואל משה לשבת את האיש ואין
 אלה אלא שבוער, דכתיב ויבא אותו כאלה ׳ ויש אומיים
 יאפ״לו הודיעו איןסתידיןלו אלא מדעתו ורצונו שגם הוא
 יתיצה להתיר לו וכן עיקר ודווקא שגרר או נשבע על דעתו

 של חכירו שהדירו או השביעו כשביל שום טובה שעשה לו י
 כלומי שתוא עושה לו נדרו שהוא ג כ לטובת הסריר שהדירו
 שיחזיק לו טובת על הטובה שעשה עסו כמו גבי משת שנדר
 ליתיו כשביל שהשיא לו בתו וח;ר יתרו והדירו לעשות לו גכ

 טובה זו עמו שלא ישוב־ למצרים rtfc ירחיק את בתו מסט ׳
 םחסיהטובה שעשהיחרו עמו והשיא לו בתו אבל אם מעצמו

 נדר על דעת חבית כלומר שתלה נדרו על רעת חבית וחבירו •
 יא הדיח.אף על פי שהקרים עמו טובה יכולין להתיר לו כלא
 דעתו ויש אומי־ים דמכל מקום צריך שיודיענו שהתיר נדרו
 כדי שלא יזזשוד אוהו שעבר על נדרו ואם כבר מה הכירו
 דשוכ ליכא חשדא מתירין לוםיד י • ואפילו אם נרר על
 דעתו שהדירו כשביל טיבה שעשה לו§אם בדיעבד התירו לו
 בייא דעתו הויא התרה והוא שפרט הנדר וירע החכם שהנדר
c נעשה לתולעת חבירו ואף על פי כן התירו הויא התרה 
 בדיעבד וביהי הכית דין שנזקק לכך ראוי לייסרוvלהוכיחו
 שכן היהמעטה בצרקיה כשמיד בנכוכדנצר רכתיכ וגם
 במל־יך נמכר נצר מיד אשר השביעו כאלקים ואמרינן מאי
 סי^תלה אשכחיה צדקיה לנבוכד נצר דהוה קאכיל ארנבת
ייא אמר ליה אשתבע לי דלא מגלית עלוי ולא תיפוק מילתא  ח

 אשתבע לסוף הוד. קא מצטער צדקיה בגופיה פירש שהיה
 ^צה לג^ת הדבר שיהו מכזין אותו בני העולם אהשיל

 י אטבועתיה ואמר ׳ שמע נכוכר נצר דהוו מכזין יתיה שלה
 ואייתו סנהדרין זצדקיה אסי־חזיתון מר״עכידצרקיה אמרו
 ליה אתשיל אשבועתיה אמר לחו בפניו או שלא כפניו אמרו
̂! מאיטעםא  ל<ה בפניו אמר להון ואתון מאי טעמא עכריר
 לא אמייתון' לצדקיהמיד ישבו לארץ ירמו זקני בת ציון אמר
 ר׳ יצחק ע»טמ:זו כרים מתחתיהם שמע סיננה ראף ע״ג דהותר
 דנרררצדקר. צדיק גמור היה ואילאורחותר לא הוה עביר
 וסנהדרין שהתירו לו נענשו משום דלאו שפיר עבדו להתירו

 לכתחילה ואף על פי שהוצרכו לעשות מפנ#מת חמיך אף •
 על פי כן נענשו שמע מינה שהבית דין שנזקק להת^אוי
 לייסרו \ש אומרים דגם הנדר לאהותרוצדקיהגםכן לאן
̂־יק גמור היה שכיון שצשכע לנכוכר נצר  שפ־ר עביר אע ג רי
 מחמ׳הטיבה שעשה עמו שלא הרגו שהיה מסור בידו להורגו
 מדינאדמלכותא כרי שלא:תגלה קלונו ועי השבועה הניחו
 לפיכך אפי׳אם התירוהו לו לא הותר אבל מי שנשבע לחכירו
 לעשית לו איזה דבר!לא מחמת טובה שעשה עמו אף עלפי

 • שאין ראוי להתירולו שלאמרעת חבית מכל מקום בדיעבד §
 'אם התירו לו הויא התרה ׳ ויש אומרים שאין חילוק

 בין עשה לו טובה ללא עשה לו טובו*עולם אין מתירין א לא .
 ביריעת חכירן ואם מת אותו שנדר על דעתו לעולם יכולין
 לדתיר לו בין נדי לו על ידי טובה או שלא על ידי טובה מיהו
 אס השביעה היחח לתועלת חבירו כגון שנשבע ל^־ן לו
 איזהדבי או שלא לעסוק בסחורה בלתי רשותו והיה זר,
 לתועלת הכירו כגון שנתעסק במעות חבירו או שהיה לו
 ״ 0 שותפיחעמו אף ע^פי שמת יורשיו באי כחו הס במקומו &
 טי שנשבע לחכירו שלא יזוז מעיר פלוני וביוצא בו ועבר זה
 יצא מתירי? לו אפילו שלא מרעתו אפילו הדירו בשביל שוע
ן ן  טוכה שעשה עמו כיון שאין שוב הנא^םשכיע שככר ע
 מיתי שיתירו לו לעקוי רגדר מעיקרו וינצל זה מן העונש •

 כל מקים שהנשב׳ ק3ל טובה מן המשביע אף עפ שהמשביע
 קכל מהי׳ טובה מן הנשבע ממה שקבל ממנו אפי׳ הכי מיקרי
 הטכהשחרי יתרו קבל יותר טובה ממשה ממהשקכלמשן



* uיו ״־ ! ! ! ;j חj1 ו נi1!1J לגוש 1עטו ^ 
 הקהל ויש לה ם התרה כלא פתח וחיטה ואץ צריך לא יחיד
 מומחה ולא ג׳תריוטות שאינם אלא כעין נדרה וניייי על כל
 מי שיעבוד על גזירתם הילכך נידרייומתירין הס בעצמם אפי״
 הזכירו שבועה עם החרם שמה שהזכירו על רעת המקום
 ושבועה לא הוכית אלא כדי שינהגו בהם חומי יותר ולאיים
 ״ עליהם שלא ינהגו כהן קלות ראש אכל תלוי הכל כדעת
 הקהל כמו שיסכםו כולם או מכם וזהו שהזכירו על דעת
 הקהל לא משוס שיהא כעל דעת רכים וכן מצינו כשבטי'
 שהתירו עצמם הרס מכירת יוסף כשמצאוהו חי שגלו
 לאביהם ולא םצינו^טנשאלו עליו ואם התנו כפידוש
 שלא1וכלו להתירו או שאמרו על רעת הקהלות הרחוקות
 » וכיוצא כזה שמחשבתם ניכר שהם מוציאין אותו מכלל
 מנהגם וכן אם הוסיפו בהרם זה על מנהגם הראשון
 כגזן התרעות או נורות נפוחים או כיבוי גרות וכיוצא באילו

 גלו אךעתייחו ריהחסיר באו ואינו ניתר כשאר חרמות אלא /
 על דרך שאלת ההו*1 שאר נדרים ואס הוחרם אוהודר על
v ̂ןרה רש אומרים דאפילו התנו  דעתרבים״אין לו ז
 בפירוש שלא יהא לו התרה אפילו הכי יכולין לחזור ולהתירן
 דבלי מעשה ציבור הוי כאילו החנו כך מתחיית ואם החרימו
 שלא להתירו מתירין חרצז האחרון החלה כדי שלא יעכרו
 עליו כהתרת חרס הראשון ואחר כך מתירין חרם הראשון

 ועילסיםןרכט :
 כו וכיון שחימי ציבור אינן תלויין.אלא בדעתן כעידצו
 להתירן ואינן נעקרין מעיקרן כשאר נדרים לפיכך
 אין נדרי ציבור ניתיין אלא מכאן ולהבא על מת שעבר
 ומי שע^ר עונשין אותו אעפי שעכשיו חתירו**ר.רי ה^

 בכי• עכר :
י לא כעלז- ל י פ  o וימלין הציבור להתיר חרסיהם א
ז י ג  ההבה שבשבילה תקנו והחי־ימו ואפילו יתיך ד
* ' מ ל ד  שקבעו להס^ך התקנה ואפילו לא בה זמן הנדר ולא ה

n •כס• הפיה הבעל לאישתי דבלין להתיר קצהו ולהניח י 
 בגי אשי יהבימו כולם או רוכס במעמד סיים כמרשדיי.

ז בז ד  ה

. j ^בדינם דעיימ 
 כח ואם חיתה ההככמתגדד לרבים איי סיינ לחירך״
 ולר#מצוה אינם רשאים להתיר אפילו יככיסו
 * מלם וכן בנדי• של שחוק שתסכימו והחריב
 שלא לשחוק ואחר כך רצי לרתיר אפילו כולם *מםביסי©
̂׳כירה ואין־ סתירץ  להתיר אינם יכולים להתיר דשחוק 

 לעשות עכירה : *
0  כט יש סי שאוסר שאס קהל אהר עשו הסכמה כהר
 למגדר מילתא והלכו קצתם לעיר אחרת לדור ואין
 דעתם לחזור אס הפרצה הוד** מצוייר• גם שס
 • חייכין להתנהג כגדר שקבלו בעירם הראשונה ואם עכרו
 הייהםעבייינים : ומטעם זה מי שיצא ממקום שניד״ג•
 חרם רבינז גרשום שלן*יישא שתי נשים למקים שאין נוד,ע
 שס אותה התקנה אסור לו לישא גס שם שתי נשים שמח
ם אחרמן© ע ר V ז y 1 u ^ v ?שהחיים רבינונרשום במקומה 
 החר^ן ובשביל שיצא זה כמקומו אינו מסולק בשכיל זה מן
 החרם שאין המקום גורס אוחו אלא אקיקפתא דגבדי מונח
0  בכל מקים שהם כיון שהם מבני בניהם של המקבלים ההר

^ , ן ו  והיה החרם הל עליו בעודו היה׳במקזןן שנוהגין שם ה
 וכל שכן אםנשאפהאשה שבבר קבל עליו החרס ונוש^
 «שה זו על דעת החרם הזה והלך״אח׳כך למקום שאין ניהג •ן
״ 5 n החרם שאסור £ ליטא שם אשר, על אשתו שיש לו<* 

 עמנו : •
0 ה  ל ציבור שהסכימו עלענייןאח׳ז3שכעכלאישמ
-yr עליו ואחר כך רצו להתיר אין להם תקנה• 

 שיתחרטו

 שאומר הריני נירר על דעת פלוני ופלוני ופלוני כין אמר כן
 בפניהם בין אסר כן שלא כפניהם אכל אם אומר סתם על
 דעת רבים ואינו פורט שים אדם יש לו התרה מדאי לא התה
 רעת הנודר שיסכימו בהתרתו כל העולם רהא לא ידעינן איזה
 ג' היו כרעתו לכך מתירין כלי שוס הסכסה ויש אוםרי' שאים
 נדר בפני שלשה אפילו לא פרט אותם אלא אסר סתם"על
 דעת רבים אלים נדריה ואין לו התרה רמסתסא £ל דעי^רכי'
קאמיותיה אם נשבע או נדר סתם  אותם שעומדים לפנ̂י
 דדענויעל מי נתכוין כגון שנשבע על דעת הקהל או שאמר
 שנשבע על רעת שלשת רבני העיד רש שם שלשה רבנים
-מראי לאלו נהכוין ומקרי על דעת רבים׳ יש אומרים
 •ארבעה שנ^עו יחד לעשות דבר אחד מקיי ע£ דעת רבים
 •שכל אחד נשבע לשלשה חכיריו ועל דעתן נשבע ועל סעי'
 לימי שנשכעישלא לעשות דבר פלוני כי אם בישות גיאנשים
 נקובים בשםותם לא מיקיי על רעת רכים ראדרכח אילו
 הרבים רנקט להקל עליו נקטם לעשות הדבר ברעאתם כלא

 התרה ובן כלכיוצ^זה יש אומרים אף על גכ דנרר שעל דעת•
 רכים אין לו התרה לדבי הרשות אס תתירוהו בדיעבד הותר
 ואץ לסמוך על זה כי אם בשעת הדחק ויש צורך ברכי ׳ א;ן
 נשבע או נדר על רעת רבים לעשות דבר שיש בו נדנוד עבירה
 כטן שנדר נרד ללכת לדור למקום פלוני ואשתו א«נו*מתיצה
 ראם יקיים נדרו יצטרך לפרוש מאשתו מותרלתתיר לו בלא
 דעתם שזה דבר מציה הי• שלא להפריד •כין איש לאשתו
 ובודאי אין דעת הרכים מסכמת בדבר שיש כו נדנוד עבירה
 ואפילו אמי על דרך המקום מתימן לץדודאי אין רעחו של
 מקום כרוך הוא מצורף כדבר שיש כו נדנוד ע%רה . סי
 שתפשה לו אשתו ראשונה נכסיו והבריחתם ולא רצתה
 לההזירם לו עד שיגרש אשתו שנייה שנשא לפרות !לרבות
 דשבע על דעת הםקויועל דעת רבים שלא להחזירם עילמית
ר להתיר לו עפילו של* מרעת * ו  ואחר כך החזירה לו נכשיו 0
 היביס דאנן סהדי שרכי' ססכימין בפתחו של זח שלא אסרה
 אלא מפני חאונם ושאחר שתחזיר לן סמיטיןזאל על נדרו
ז אנו מפיישיישנדר על ל* א כ  ועל דעת הסקונ^שאמי ב
 דעת המקים שיודע רעתו שהוא אנוס ולא כדעת אשתו
5ל פי שנשבעבפני אשתו אין ; ף א  האינסת אותו הוא נשבע ו
 צריך להתירו בפניה רק שיודיעוה מפני החשד ואין •צריך
 שתסכים היא כהיתר שאין צריך שיסכים המדיר כהיתר אלא
 כשעשה עמי טיבה כמשה וצרקיה ובנדון זה לא עשתה עמו
 סובה בהחזרת ממונו רכגזילר. בא לידה ולא דמי לטובת
 נבובר יצר עם צרקיה שהיה יכול להורגו בדינא דמלמתא^ם
 היה חושש שיגלה סירי ודכא היא שלא כדין הפסה לו וכן כל

 כיוצא בזה מתימן היכא דירעינן אונסיה :
 ככ נדר שנדר מעצמו על דעת אהד או על רעת שנים יש

 לו התרה אפילו בלא רעתם מיהו אם 3Hלהם על• *
 דעת המקים הוי דינו כנודר על רעת רבים ויש מקילין אם
 נשבע לדכר הרשות אפי̂ל אמר על רעת המקים שלא הזכיר

t רעת המקום אלא שלא יעיים אבל התרה יש לו 
 כג ונדר שהודר כרבים ולא אמר על דעת רבים יש לו
 דהרה שסרי לא הלה כלום בדעתם אלא נדר

 בפניהם :
 כד והא דנרר שהודר על דעת רבים אק לו התרה היינו
 שאין הכם מתירו כל שאיטלדבר מצור, אבל בעל מפר
 נדר שהדירה א שתו אפילו על רעת רבים ואפילו לדבר הרשות
 וסעמא משוס רכיון דאינו,תלוי ברעתו שהמהכעל ספר
 אפילו כלא חרטה דידה כשם שאין דעתה מעכבת בעלה
 מלהפר כך דעת רכים אינו מעבכתו ועיין לקמן סימן רליז :
 כה ונדרים וחרמים שמטילין הקהל לא מיקרי על •דעת
 רכים אף על פ׳ שאמרו על רעת המקום ועל רעת



 לבועז מסרו! וחב תלבוה'צדדים לזטר
 אבל להאריך לו זמנו ושיעמוד כחיובו לאו כל כמיניה אלא
 אמכן התנו כך כשעת השבועה ותיקה ובר זה שיאמר לו
 הריני כאילו התקבלתי ואחר-כן ישבע שיפיענו לזמן האחר
 שהסכימו ביניהם ואם המלוה חושש שמא אחר שיאמ' הייני
 כאילו התקבלתי ישחק בו הלוה ולא ירצה לישכע לפתע לו
 לאותו זמן האחר אין לו תיקון אחר אלא שיאמ' לו הריני באלו
 התקבלתי על מנת שתשבע לפויעני לזמן פלוני שאז אם לא
 ישבע גס באילו התקבלתי דקאמר המלות אינו כלום וחיייב זה
a ^לפורעו לזמן הראשון אבל אין לתקן בזה שזה ישבע לן 
 שיפרע לו לזמן חאהר^־יסכימו קודם שיאמר זה הריני כאילו
 התקבלתי רזה הוי שבועות שוא רהיאך ישכע זה שיפרענו
 * לזמן האח׳ ועדיין שמועתו הראשונה קייסף שהוא מושבע
 כה ועומד שיפיענו לזמן הראשון לפיכך אין כאן תיקון אחר

 אלא בעימ כמו שאסינו . ועיל סימן רילכ}
 מ אכ שהשביע את בנו שלא ילוה ססונו לשום אדם כי
 ^גם כרשות שמעון ולוי םיתר להלוה ברשות אחד סהפ
 דאביו או שמעון או לוי קאםר ולאו דווקא שניהם ביתד
 רהא קיל בכל התורה רהיכא דכתיבכתגאוזח או זה משמע
 ער שיפרוט לומר יחדיו כמו שאמרה תורה לא החרוש כשור
 וחמור יחדיומשמע דאי לא כתיב יחדיו הוינמי או זה אוזר,
 משמע הנמשמע או כרשות שנירס או כרשות אחר מהם

 איזה שתרצה :
̂יב לעשות ולקיים דבר מה וכדי להחזיק  מא מי שה
 העניין נשבע לקיימו תוך זמן פלוני כשעבר
 אורו הזמן ולא קיימו. הרי עכר על שבועתו וגם
 מגאן ואילך כל זמן שזןינו מקיימו הוא עוכר ככל יום על
 שבועתו כיון שעל כל פנים חייב לעשות דבי זה אפילו
 בלא שבועתו נמשכ' חומר שבועתו עמו עד שיקיימנו כיצד
 כגון מי שחייב לחכירו מנה לזמן הרי על כל פנים חייכ
 לשלמו או ששידך ר'וזי1יא גתו לזמן ואחר כך נשבע גם כן
 לשלם לאותו זמן או להשיאה בזמנה ועבר הזמן הרי עיבר
 בכלי\ם על שבועתו אכל נשבע לעשות דבר ביום פלוני
 והוא עניין שאינו חייב לעשות בלא שבועתו ועבר אותו היום
 לוקה עלמהשעכר אבל מכאןיואילך אינו חייב לעשותו
 עיר אותו הענין מכח השבוע ואינו עובר כלום אס לא יעשנה
 דעכ׳זמני בטל קרבנו ומעו׳לא יוכל לתקן הוא ויש מי שחולק
 ואמר גם בזת עדיין חומי השבועה עליו וצריך לעשותו עוד
 םכח שבועתו ואם לא יעשנו עובר עליו מהמת שבועתו וגם
 ס-אן ואילך וביר מנרין אותו עד שיעשנו ויקיים שבועתו ועיין

 בלבוש עיש סימן ע*ג:
 מב סי שנדילהתענות או לתה דב^לצרקה יש לו התרה עיי
 פתח וחרטה שמתירים לו ואין צריך להתענות ולא
 לתת צדקה אפילו נדרה ברבים אלא שלא כדי על דעת רכים
 והוא שלא.באת חצדקה ליל הגבאי ואפיינתן קצת ממה שנדר

 יבוללישאלעללוזעאר:
 מג מי שנשבע לתת ברו לאשר• לפלוני לזמן פלוני ובתוך
 הזמן נתקלקל המשודך במעשיו פטור . ;לה משמעתו
 והה אם המירה אחות המש־דךוכה ג שלא נהכוין זה
 אלא להגון לה ואפילו התיה אינו צריך ולא דמי זה לנויד

 דאמרינן שאין פותחין בנולד ולא שכיח ואפילו התרה אינה .
 ־ מועילה בו וכנולד דשכיח התיה מיהאבעיוזד, גס כן דבר
 דלא שכיח הוא י דשאני הנא דאנן מהדי שלא כיון זה אלא
 להגון לה ופש״טאלן שהנדר או השביעה לא חלה מעיקרא
 על דבר כזה ולפיכך אפילו התרה אינה צריכה אכל שאר
 נולדים כבר* אמרנו שהם דברים שאיפשי לוטי* בהם
 דאפילו אדעתאדהכי נדי אלא שעכשיו מר״ה״ט לניפי.ע
 לפיכך בלא שניחי התרי. אינה מיעלי*. יבשניח׳ יהיר

 ך א 1 19 מיהא

 שיר;זיטו כולם וימצאו פחח לשיועתה כשאר שבוע׳ דעלמא
 ויתיר להם גיאנשיס שאינפ מבני העיר רבני העיר הס כולם
 נעגזזה זו ואין ארם מתיר נרו• עצמו או שבועות עצמו רלא
 יחלגהיכהוא אינו מוחל אלא אחרים מוחלין ואס פתחם
 י זחילתם שוה אחת לכולם יכולים הםתירין להתי' לכולם יחד
 ואו לאו כתיריז לכל א' ואחד כפי פתחו וחרטתו ואע ג דכבר
רבע שנשבעו יחד הוי שבועתם על  םבנו סעיף כיא ראפי̂׳
 תת רכים גיל דצכו' שאני ובצכו' םקילין פרתרתס יותר מפני
 *:ל סעשה ציכו' כאלו החנו ואף על פי שה חמירו ממנהגם
 •כ לא החסירו שיהא כעל דעת רכים אלא כשבועה ריחיריט

t דעלמא ניל 
 קהל שהסכימו בחרם על דבי מה ויוצים להתירו ויש
 בקהל קצת שמוחים מלהתירו הולכים אח׳ הרוב ואם
 ,רוב מסכימין להתי׳מתירין ומי שלא הסכים בהתרה לרירית
 יא הות' ואם נתנו רשות לטוכי העי' הם עומדים במקום כל

 הקהל וגם ביניהם הולכים אחיהרוב שכהם :
 לב כסקום שלא נהגו לנהוג עם העובי על הסכמת הקהל
 כרין מוחרם עד שיבריזו עליו אנו אוסרים כן ככל
 התקנות שהם מתקנים סתם שמי שיעבור עליהם אין,צריכין
̂ מוחרם עד שיבריזו עליו אם לא שהתנו  לנהוג בו מנה
 בפירוש שבל מי שיעבו' יהא מוחרם ומנורה מעצמו כלי שום

̂ןעצמו דין סוחרם  הכרזה שאז חייב אפילו כעצמו לנהונ
 שיתבאר בעיה:

 הנשבע שלא ליכנס בתקנה הקהל הרי זה שבועות
 שוא דדעתו בטל אצל הקהל וחרס ההקנה חל עליו
 ב;ל נדהו ואם אינו נוהג כמותם נבשל בחרם תקנתם ולוקה
 ,לשבועתו וצריך לישאל עליה ואפילו אם נשבע על איזה
 ובר שלא לגלותו ואח כ נתנו עליו חרם שיגידנו חייב להגיד
 ולא יוכל שים ארם לוטי לא שמעתי החרם כי אף על פי שלא
 שםעו בלל אפה חל חים הציבו'על כל ארם וציבוישגזרו הרם
 על כל בגי עיים כולם ככלל אפילו אותם שאין נותנין

 טסים ואסוילעכודי על חרמי המקום כל זמן שהוא בתחום*
 העיר ועיל סימן שלד :

 לך אם מקצת הקהל1 מסכימים לעשות רכרסה והםהיוכ
 אף על פי שהשיא' שהם המיעוט מוחין אין המחאה

 טועלת כלום .״
 לךן קהל שמטילין ח-־ם ומטכיעין על דבר שלא לעשות
 ומי שיעביר עליו יוחרם ויענש עלשעכי כגון פילגש
 בגבעת שהטביעו שלא לתת נשיילשבטבניםין״וכן שבועות
̂א היה אלא כל מי שיעכז' על גזירתם  שאול ושבוע יהושע ש
 יהא כנידוי בכגון אילו אי אפשילהשביע הנולדים אחיזמן אכל

 אם החרימו נידוי וחרם מעכשיו על נל מי שיעבור הוא חל י
 מעכשיו אפייעל כל הדודות הבאים ••

 לו מי שנדר לעלות לא י יש לו היתד כשאר נדרים שאין
 כאן נדנוד עבירה' כשאינו עולה :

 א הנשבע מעצמו על רעת חבירו בבר אמרנו בסעיף כיב
 שיכול להתירו שלא מדעתו לפיכך אם נשבע מעצמו
 על דעת חבירו שלא לעשות דבר פלוני אע פי שנתן לו חכירו
 זה wzp לעשותו אין הנדר ניתר בכך וצריך גיאחרים שיתירו
 לושהיי אין איסורו ולא התירו תלוי בחבירו א א* כ אומישרעהו
 היה כשנשבע כשיתן לואותוחבירו רשית לעשותו שיעשנו

 ישאז הוא נאמן ועל סימן רילא :
 לח ואם נשבע כלשון זר, שלא אעשה דבר פלוני שלא
 כישות פלו׳היי זר, משמעותו שאם יתן לו אותו פלו׳
• שיעשנו לפיכך כיון שנתן לו אותו פלו' רשות הות׳ ואין י ו ש  ד

 . צריך התרה אהיית.״
ט הנשבע להכירו לפרוע לו ממונו לזמן פלו׳ יכול להתיר  י
» על פי חכם רק סיאמיהריגי נאלו התקכלתי ל ט ת ? י  נ



 לבוש קסרמ זהב הלבות נדרים ־#־ «
י וחניון כ ג ש כ י י ט כ ע  שהם חייבייוגם יבנו מכנו כיה הננסי* ו

 מן הגרם אין בי כרי לפרוע חובותיהם אינםרשאיכ^ליקת
 מאילו המעות לפרעה הוכוחוהס אלא מחצה המעות ומחצה
 השגי יקהו לבית שכיון שפיגזו מתחלה גביית הריבית לשנן
 מיהם הרי נדרו מחצה לזה ומחצה לזה כמו שדרשו ויל גבי

 לאהרן ולכניו מחצה לאהרן ומחצר, לבניו :
ל עניין כחרם וכתבוהו בשטר ואיזב  ג קהל שהסכימו ע
 . נפל ספק עלשון הרי זה נידון כפי מה שיאסרו חכ
 הקהל איך היתר. כוונתם כשעת ההרס וכן ככל הדבדם
 שהקתל מחולקים כו כעניין תקנתם וחרם שלהם הולכין את׳
 הריב ואם חתנו •מכל לשון הססופ' יהא נדון עלפי פלוני ל*
ל 5־  היתה הבונה שהוא ידון אותם על פי אימר דעתו אף ע
t< שאינו משמעית השטר אלא ידון אוהו על הלשון שניאה 
ג  • משמעות לשין ההסכמה שניב? ואס קצת מרם יאמרו של
 היתה כיוגת׳לכףלא היו אלא דברי׳ שבלב ואינן דבריי והקהל
 שגזרו-זתקנ,־ הימור. שאין הצבור יכולין לעמוימהן אין צריכין

 לקיימם :
 נ& קהל ש עשו הקנה יחרם ביניהם והתירוהו עי אונס כגון
ח  על ידי צויו השר אם הם מסכימים אחר כך בהיתר ז
 מרעתם צןינין שיתירוהו שנית שאין בהיתר הראשון כלום

 הואיל והיה עי אונס !

 דק גדר שהותר מקעתו או מ« שנדד על
: 0 '0Wדבר אהד ב׳ פעמים,לבן ט 

 א נדר שהותר מקצתו הותר כולי א* בעיה אימא סברן
מ , כ  ״ איבעית אימא קרא איבעית אימא סברא ד

 שעיקר התרת הגדר הוא שעוקדו מעיקרו כמי שמתיר
 הקשר כסו שכתבנו מלא יחל וסתםיקשר שייתר קצי׳. -

ע ו ד י ן ש  י ז
 ואירעו-בו שבתות וי ט וכבר ידעת שהנדר הל אפילועלדכד
 מצור. אלא שעכשיו ^סתהרטאומרים לואילונתת אללבך
t שיארעו מ שבתות רימ כלום היית נודר ומתירין לו וכיון 
 ששבתו/יי ט הותרו הותר גולו וכן אם אמי לחבורת אנשייקוגס
 שאני נהנה לכולכם או שאמר קונם שאני נהנה לך לך לך
 שאסר קונם אח לכולכם הוו כלל ואם הותר אחד מהם הותרו
 כולם אבל &ם אמר קונם לכל אחד שאמר קונס שאני נהנה
 לך קונם שאני נהנה לך הוי כל אח' נרד כפני עצמי ואם הותד
 אחד לא הותרו בולם .• ולהרמב״ם אפיי לא אמר קונם כין כל
 אחד אלא אמר קונם לך לך לך כלא מין הוי כל אח' נדר בפני
 עצמל ואם הותר אחד לא הותרו כלום עד שיאמר קונם שאגי
 נהיה לזה ולזה ולזה עם ווין כנתיים אז הוי נדי אח' וגס כזה
 לא אמרינן הותר אחד ר1תרו כולס אלא כשהותר הראשון אז
 ממילא הותרו כולם כמו קשר שהותר מעיקרו אכל אס הותר
 האחרון האתרון סותר וכולם אסורים כמו קשר שהותי עליוט
 ועדיין החתונות קיים ייא דאפי׳ בכולל לא אסרי' הותר מקצתו
 הותר מלו אלא בשניתר על ירי פחח דבפתח 0הוא כסינדר
י חרטת  של טעית שייך לומר נעקר מעיקרו אבל אם הותר ל
a לא שייך לומר הוהד מקצתו הותר כולו דבמה שנתחרט 
א 5̂א 5תת' י , א י " י  נתחרט ובמה שלא נתחרט למה נעקיי ו
:עקר אלא על ידי החכם הטתידו א ל ח ש י ה כ ט ר א ח נ א ע י ,  ז

£ י  או הג׳ מתירין הוי עקירה ההכם עקירה מעיקרו והותרו 3
 ואין דברים אילו אמורים אלא בנוררלעצמו אכל אם נדד ^
ן או לעשור. לו מלאכה והתיר לו הכירן ע ר ז פ ל ו . ר י ב ח ע ל ב 0  נ

 מקצתו לא שיין לומר הותר כלו דמה שמחל מהל ^

 מיהא בעי וייא דווקא שבא זה לב ד בעודו כקלקלז ולא היה
 אפשר להנשא לו כגון שנשתמד שהיה פטור משבועתו םחםת
 אונס שלא היה יכוללהנשא לואפיירצה ולא שייך בזה התרה
 וכיון שהותרה שבועתו שוב לא יצא מהתית אפילו אם אחיכ
 יהזור זה כתשובה וכ ש שפטור מן הקנס אבל אם לא בא זה
 לביד ער שחזר זה בתשובה ואחיכ בא הנשבע לב ר אף על פי
 דוראי פטור מן הקנס ששיעבר עצמו בתנאים מכל מקום

 צריך התרה לשבועתו :
 שנים שנדרו ללכת יחד לאיי תוך שתי שנים והאח׳
 מתעכב הן מתעכב כדין מאמת שום א^תלא או מתעכב שלא
 כרין השני פטויגם הוא מנדמ שלא נדר אלא על דעת החכרה

 ופטודיאפי׳בלא התרה ועל סוף סימן דלו: •
 מה גידר של עולם הבא כגון הסנדה עצסו ואומר אם
 יעשה או אס לא יעשה כך וכך יהא מנורה כעולם
 הבא יש מי שאומר שיש לו התרה ובי ת אם כן עצמותיו של
 יהוךר, למה היו מגולגלות בארון מפני שיהודה היה מ:ער,
 שהית סבור נידוי על תנאי אס נהקיים התנאי אין צריך ה כיה
 ועל כן לא שאל בחייו על נידויו הא אם היה שואל עליו בחייו
 היה מופר ז וייא ריהודה לא היה טעה ונשאל עליו כחייו ואף
 על פי כן היו עצמותיו מגולגלות בארון משו' דנירוי מעיה אין
 לו התרה כלל בעולם הזה אף עיג דחל הנרוי מיד בעולם הזה
 אין מי שיוכל להתירו אלאהשםיתיככיכולבעצמו כמוגכי
 יהודה דשרייה רחמנא עיי תפילת משה שלא משר השם ית'
 ההתרח כירי ארם אלא נידוי הבריו' שבעולם הזה ולא בנידוי
 של ע ה לפיכך יש ליזהר ?לא לנדות עצמו •בעולם הבא על
 שום דבר ואס ככר נדר כך אץ להתיזו אלא כמקום מצור, כדין
 גדר שהותיעל דעת רבים וכן נדר שנדר כשעצרה אין להתיר
 אלא לצורך מ צוה או לצורך גדול כמו נדר שעל דעת רבים
 שכן מצינו כיעקב אעיר, שנדר כעת צרה וסבל אחיב כמה
 סכנות בדרך כרי לקיימו ולא נשאל עליו ומיהו אם התירוהו

t בריעכד מותר כמו בנדר שעל רעת רבים 
J בהתרה אחת יכולין להתיר לכסה אנשים נדריהם J J 
 י אפילו אין נדריהם שדין בענייןאחד רעל כולם ני*ל
 לומר לשון אחד שהוא סוהרלכם או מחול לכם וה ה לאיש א'
 מתירין כמה נדרים בהיתר אחר שאומרים לו מותרי' לך מיהו
 לאיש איאין יכולין להתיר בכת א' אלא הרבה נירים מהולפים
 שבולם כבר חלו אבל לאיש אחד שנשבע פעמים ושלש על
 דבר אחר אי אפשר להתיכזלם בבת אחת רהא אין נדר חל על
 נדר ואין הגדר הב חל עלהנדרה־אשון עד שיות'נדר הראשון
 ואז חל השני במקומו וכבר אמרנו שאין חכם יכיל להתיר
 הנרד עד שיחול לפיכך צריך שיתי r לו בתחלה הנד הראשון
 שעל זה הדבר ואז יחול השני ואח כ בתירין לו גם השני וכן

 השלישי וכן לעולם:
 מן אם צוד, המלך שלא יחרימו שום הרם כי אם בהסכמת
 ראובן ואם יחרימו שלא בהסכמתו שיהא מבו״טלואח״כ
 החרימו הקהל שלא בהסכמת ראובן החרם חל שאין כח ביד
 שוםיארם לבטל חרם של אחרים זולתי איש לאשו* ואב לבהו
 ואם מוכרחים לעכו׳מכח גזירת המלך אין איסור בדבר דאונם
 רחמנא פטדיה מם החרם היא בתוקפו עום׳ ואם יעבור גזירת
 המלך חייבים לקיימו ויש להם להשתדל בכל מאמצי כחם

 לבטל הציווי ועיל סוף סימן שילד :
 0ח הנשבע לפרוע להכירו מנה בר ה אדר או אייר 'וכהג

 הרש שעושין שגי ימים רה הייב לפרוע ביום ראשון
 של ר ח אף על פי שהוא נהשב למספר ימי החדש שעבר ככר
 יד עתה כשבועות ונדרים הולכין אחר לשון פני אדם וכולי

 עלמא יום ראשון ריח קרו ליה :
 מט• קהל שיש להם חובות א צל גויס בריבית והסכימו
 שיגבו אותו הריבית מן הגוי* ויפרעו מן אוהו הריבית החובות



ו ם ם ט י ד ד ת ב ו ב ל ב ה ה ה ז ר ז מ ז ע ו ב  ־#־ ל
 על עצמו ואז מתירי! לו החיה האזנייה ואחר כך הראשונה

 כאמור :
 ח קבל עליו חרס ונימי לעשוי. רבד פלוני כלי שום פהת
 וחרטה מתיריץ לו שאין חים צריך לא j יח ולא חרטה
 שאינו נדר אלא כאילו אמי שאם לא יעשה רכר פלוני יחול
 עליו עונש החיים והנידוי מיהו אם אסר כלי שום פחח היהר
 וחרטה יש לחוש למילת היתר שאמר רמשסע שלא יתירו יי
 דהר׳ לפיכך כתירין לו החלה השנייה ואהר בך הראשינה :
 ט נשבע שלא ידבר עם פלוני ואחר בך נשבע שאס ידבר
 עמו שיאםי כבשר נשאל על הראשונה החלה ואחר כך
 על השנייה שהרי השנייה לא הל עד שנשאל עיי הרא שונה
 וכבר אמרנו פעמים שאין מתירי ן לא נדר ולא שבועה כל זמן
 שלא חלו וכן אם נשבע שלא יהנה לפלוני או לחכם שישאל
 לו על השבועה נשאל החלה על היא שינה ואחי בך על
 * השנייה של החכם ובן אם נשבע שלא יהנל• לפלוני ואחיי
U כך נשבע שיהא נזיר אם ישאל על שבועהו נשאל על 
 שכועתז החלה ואז החול עליו נזירו' ואחר כך ישאל על

 נזירוחו וכן כל כיוצא בזה :

 ךל ובו סעיף אחד :
 א סן הדין כתירין שבועות ונדיין אפיי נשבע בהזכית
 השם מכל מקום לא ישאל אדם על כדיו אלא מדוחק
 דהרבה צריכין לדקדק כו וכ ש כנדר שיש כו נדניר עבירה
 שאין להתייו יש סי שאימי שמי שנשבע שלא לעשות איזה
 דבר כגון שנשבע שלא למכיי חפץ פלוני ועבי ומכיו אין

 הסבירה-סכירה הואיל ועבר כה על שבועתו:

א הגודר על תנאי או שתולה גדרו בדעת ל  ר
 אחרים ובו סעיף אהד:

 א לא התירה התורה להתיר נדרו ולעוקרו אלאעיפהכ©
 מומחה או נ הדיוטות כמו שנתבאר לעיל ריש סימן
 רכ ח ואפילו אם פירש והחנה בשעת הנדר אימתי שארצת
 אבטלט מעיקרו או שהלאו באחר שיכטלנו אימתי שירצת
 אינו כלום דמיד כשחל הנדר אין לו התרה אלא על ידי חבט
 ואפי׳ אם תלאו בדעחאחר וקיימו ושיכ נשאל על הקיום
 איני מועיל רמיד כשקייםו האחר חל ע*יו הנדר תגריך חכם א(
 נ' הדיוטו׳להתיוץ אכל אם לא קיימו האחר אלא מיד ששמעו
 אסר שלא יהיר נדר אין כאן נדר כלל וכ ש אם ההרה בפירוש
 שחכירו יוכל לבטלו שיוכל לבטלו מיד שישמענו כל זמן
 שלא חל הנדר ועילסיירכיחסעיף ליזול ח ואם נדר לזמן
 אין צריך התרה אלא לכשיגיע הזםן הנדר בטל סםילא ג

ב דין נדרי דרוזץוהכ&׳ רשמתואנסין ובל ל  ר
 ך' סעי׳

 א יש דברים שאין צריכין חתרת חכס בנון נדרי זייץזין
 וגדרי הבאי וגדרי שגגו ונדרי אונסי; והתולה בדבר ולא

 נתקיים וכולם יתבארו לפנינו בעיה בסימן זה :
 כ נדרי זירוזין כיצר היה סוכר חפץ לחבירו ואמר קונם עלי
 ככר זוז אם אפחוה מסלע ואמר הלוקח קונם עלי ככר
 זה אם אוסיף על שקל ואחר כךנתי& שניהם כג' דינרים
 או כפחות מעט או ביותר מעט לא נאסר אהד מהם שכן
 דרך התגרים ליתר או לישכעכדי לזרז חבית ואין בל כן
 לשום נדר ואגן בנדר פיו ולבו שוין בעינן אף על גכ דקיימא
 לןדרבריםשבלב אינן דברים הבא כיון דדרך התגרים
 בכך . עדיפי משאר דברים שבלב דאנן סרדיבנך שלא
 היהכונתו לגרר מכל מקוםי״אאףעלגכ דאמרינן לזיוזי
 נתכוונו ממלא יוכל המוכר להגו כעקל ולא יוכל הלוקח
 לקנותו בסלע שכיון שזה אמר בסלע וזה א^ר כשקל

 ומת שלא מחל עודנו עומר בחיוכו וב^אםהיו שנים והותר
J האחר האחד היתר ולא השני 

 2 אשה שנדרה והיפי לה כעלה במקצת לא הותר כולו
 שאין הפית הבעל עיקי הנדר כעיקרו גייז דמיגז וכן אם
 החרימו או נידו עשרה בני ארס והתירו אחד מהם הוא מותר

 ומים אסורים שאין בהתרת חים עקירה מעיקרו ז
 J מי שנדר מאחד ואמר על אחר יהא כפייוני בולם אסורים
 אפילו עד מאה הותי הראשון הותרו כולם דבילם מכחו
 באו וכיון שהיתי היא ממילא פקעהאיסיר סכולתוהוחר
 האחיון היא הוריי ומים אסורים הותר האמצעי כל שקודם
 לו אסורים והוא וכל שיי' אחריו מותרים וכן מי שנדר ושמע
 הכירו ויימר תוך כדי דימר ואני ושמע ג'ואמי ואני ונשאל
 הראשון על נריו והיתר היתרה כולם נשאל האחיון והותר
 האתיון מותי וכולן אסויים נשאל השני ותותי השני והאחרון
 סותרים והראשון אכור והוא תרין לנודר מישר והתפיש אחר
 בך פח כבשי־ ואחי־כךהתפיש דבש בפת מי שאסר עליו
 ככראחדב' פעםיםאושנשבע עליוכיפעםיםאף עלפי

 שנשבע עליו והתירו לו פעם אחת עידנו באיסורו
 ער שישאל עליו פעם שנית שכיון שנשבע עליו שיני
 פעמים האיסור האחרון לא חל על האיסור הראשון שייא
 היה לו מקום לחול וכשהתירו לו פעםאהתפקע האיסור
 הראשון ותכף חל עליו האיסור השני לפיכך צריך שיתירו

 לו פעם שנית :
 ן* נשבע על דבי אחר ואחר כך נשבע שלא ישאל על
 שבועתו נשאל תחלה על האחרונה שנשבע שלא
 יתירו לו ואחי כך ישאל על הראשונה וכן אס נשבע או נדר
 שלא לעשיח דבי פלוני כלא ההרה ובלא הפיה נשאל
 החלה ע־י מה שאמר בלא התרה;כלא הפייה ואחד כך נשאל
 > עיקר הנדר וכן ציבור שהטילו חים והתנו שלא יעשו
 התרה ולא התרה להתרה עד סיף העילם יתירו תחלה חרם
 זזאחיון שהחרימו ש־יא &4,תיר ואתי כך •תירו הראשון מי
 שנשכע על דכי אחד ואמי שאס ישאל על נדרו אינו יהודי
 וה הלשון משמע אם ישאל לא יעשה מעשת יהודי לפיכך
 אסור לשאול על נדרו שעושה עצמו למפי־ ואפילו אם נשאל
 עליו בדיעבד יש להוכיחי ולייסרו שתלה אמונתו בגררו וצייך
 כפרה וסליחה ורוקא בכת׳ג אין להתיר לו אכל אמי אם
ר הלוני לא אהיה יהודי אפי׳ היתר אינו צריך שזה ב  אעשה ך

 הלשון משםע אס יעשה דבר פלוני שא־נייה.ידיבעצמיתו׳
 וחיכי ישנה את הידוע שהרי אנן ידעינן שהוא יהירי מיס יש
 להוכיחו גס על זר, שעל כל פנים לישנא דחציפוהא הוא כנגר

 אמינתו ולאו שפיר עביר :
 ה אסר על עצמו מין מאכל אם יעשה דבי פלוני ואמר
 אחר בך בכל• פעם ופעם שישאל עליו יהא באיסורו
 יותר מהאיסור שחל עליו כבר וכן לעולם •תירו לו פעמים
 דבות כמו שישאיו כמה פעמים אמר וכן בכל פעם ופעם כו׳ ׳
 ואחייכך יהירי לו עיר על מה שאמר וכן לעילם דאף על פי
 ילשוןוכן לעולם משמע אפילו כסת פעמים בלי שיעורי
 מכל מקום אינו אלא נדר אחד וכמו שנדרו כפעם אחד כן

 הותר בפעם אחד :
 1 מי שנשב ע על דבר א חד והתנה שלא יוכל להתיר לו
 שוס אדם יק פלוני ופלוני שהם בארץ מרחקים 1<
 ונתחרט יתחיט על י התנאי ראשינה ויתימ לו אחייס אותו

 התנאי ואח כ יתירו לו הדבר שנשבע עליו :
 I אם התנה כשעת שבועתו שלא תהא גיתית לעולם
 אין כאן אלא דברים שאין כאן דבר שיהא חל עליו
 התנאי דעל מה יחול ועוד היאך יוכל לומי שלא תהא ניתרת
 ישאל עליח על כיחו ההא ניתית לפיכך אין כתנאי
י שלא ישאל על שבועתו שהוא נדר מיחול מ * י * * ° י י 3 



 לכוש עטרת דה2 הלבות נדרים ^
 שלא אגל וש לא שתה ולא היה רעהו לנתי כלל ולא היו פיו
 ולכו שרן הלכך לא הוי נרד וכאם אוכל ואשתה כויאף על פי
 שכשעה שיצא הנדר מפיו לא היה שיגנ שהרי אמר קונם
 בכי זד. עלי אם אני אוכל ואם אני שותה ופשיטא רכפי כן
 היה לבו אלא שאחר כך שכח ואכל ושהה מכל מקים כין
 דנדרו כאכילת קמיית' תייל וההיא שעתא היל שוגג כלומר
 שלא נזכר שיהא תלוי כאותה אכילת שוס נדר לא הייל
 נדריה כלל זלפינן ליה משבועות דכתיב נכי שכועות לכל
 אשר יבטא האדם בשבועה וררשינן שצריך שיהא האדם
 אדם בשעה שהחול השבועה כלומר שיהא זכור את השמעת
 אזהואהייבעל שבועת ביטוי ולא שיהא כבהמה בשעת
 ..שחלה השקועה כלומר ששבח ולא נזכר שבועתו בשעת
 שחלה השבועה אז אינו חייב משום שבועתביטרהנ גבי
 נדר וכן אם אמר קינסאשתי נהנית לי שגנבה כימי או
 שחכתה בגי ונמצ' שלא גנכה ושלא הכתה וכן אימר אס הית
 פלוני אצל זה הדבר אתן אלף זוז לצדקה ינודע שהיהש©
 פטור דהר נדר בשוגג וכן אם אוסר קונם לי שאיני טש*
ע ד ו  פלונית שהיא כעורה והיתר. יפה כשעת הנדר שאם היה י
 שהיא גאה לא היה נודר אכל אם היתה נעירה וייפוה הרי הל
 הנרד ׳ וגל דאפילו פתח אינו להתיר הגדר על ידי פתה זו
 דייפוה דנולר רלא שכיח היא כמו כמו שיתבאר לקמן •
 ן וכן אם ראה מרחוק אגשים שאוכלין פירותיר ץול» הכירת
 >אוכ.יהרי הםעליכם^קרכן יכשקי־כ אליהם רואת
 שהם אביו ואחיו שלא היה רוצה לאוסרם , עליהם אינו נדר
 אף על פי שלא פירי כיין שהדכר כ וכח שאין אדם אוסר
 קירותיו על אביו ועל אחיו ואפילו נמצאו עסה' זרים בול©
 טותיין דכיון שכטל הנדר אצל אבייואחיוכטל גםא*ל

 האתרי ם משום נדר שהיתר סקצתו הותר טלן .
. ף  ח בד א שהותרו כולם לשההליף לשון הנרד שא : ד

 בלשון כלל כולכם אסירים ולכסיף אמי אילו
י / י ל !  יורע שאבא ביניכם הייתי אוםי§לוני ופליני אסייים ו

* ייעינו פכל2 ( י י ח ה ז ש י י ר כ י נ ' ח ר ע י י י ן ה ו ן : ' ל ' ה ר ז ב י ש ת י ° 
 לפרט ולא פרט בל מה שהיה ככלל אמיינן הואיל והות

 מקצתו הותר כוי וה ה כשאומר כהחלה כשראם *־חוק ול*
 הכירם יהא אסוריןלזה ולזה והראה עליהסבאצכע על כל
 אחד מהם וגם על אביו שהיה ביניהם ולא הכירו ואחר כך
 החליף דבריו לוסר אילו הייתי יורע שאנא ביניכם הייתי אוט'
מ  כילכס אסיךם חוץ מאב׳ ראף על גכ שהחליף לשונו מפ-
ל מ הביון שאין הכלל האחרון כויילכל הפרט הראשון  ל*ל
 שהרי היציא מביניהם אביו היי נמיהותי־ מקצתו ו״ותר
 כולה והואיל ובי הלשונות חללו היה החלתו כטעות ושיג^
 חשיב כולה של שיגג וטעות ואין נדרו נדר אכל אס כישעג$
 האיסור אזמי־ כולכם אסויויוגם בשעיחזדד״אוכר אילו הייתי
 יורע הייתי אומר מלכי אסורים חוץ מאבא שבלשון זהל0
 החליף לשון הנדר ולא רורע לשוט אלא שהוצייאכיוםביניה',
 נשארו כולם באיסורם חק מאביו שהיה כטעו׳ והיה כשאוטה
 בשעת האיסור יהא אסורים לזה ולזה היאה על כל את3
 שבהם וגם על אביו שהיה בתוכם ולא הכימ ובשעת הזרמ
 אמי גיכ אילו הייתי יורע שאבא בניהם הייתי אומי פלילי'
 ופליגי אסורים ואכא מותר שלא החליף לשין הנדר הראשון
 בין שעה האיפור לשעת חזרה ונשאר הכל בלשון פרט נשאר]!
 כל הפרטי׳ הראשונים באיסורם הראשון חוץ מאביו שחזר 3^
ן י ן ן  מחמת טעותיו ובשביל זה לא הותרו הפרטים האחרים ש

 זה בכלל הותר מקצתו הותר בולו רק הוא לבדו הותר ן
י ר י  ט אמר קונס יין עלי מפני שהוא רע למעיים ואמרו לו ד
 המיושן יפה למעיים ואסר אילו הייתי יודע לא ה?,^
 נידר אפילו אמר אילו הייתי יודע הייהי אמר החדש אקנר
^ רישתן  והישן סותר מותר בישן ובחדש דה״ל כמו נ

 מקצתו

 ועל הדברים הללו נדרו אמרינן וראי היה דע ז שניהם לפתות
 לגרר ז ה שלא ימלא אחד מהם רביי חבירו אלא זה יפתות
 מעט וזה יוסיף מעט ויש מקילץ ודוקא כשאין מעמידין
 דבריהם אלא מיד באותו מעמר נתרצו שניהם כני ריניין אבל
 אס לא נתרצה אלא זה בסלע וזה כשקל ונתכטל המקח
 'זגחפ רזן זה סזה ודאי לגדר גמור נתכוין וחל הנדר וכל סי
 שיעבור אחר כך על גררו הרי זה חלל רבייו ואם האחר
 העמיר רבדיו והשני לא העמיר אלא נתרצה בג׳ דינר ם
 מתיך שיתבטל לאחרנתנטל גם לשני ומותי־ן שניהם
 לקיים המקח בגי דיניים וכל זה סיירי בסתם אבל אם אומרים
 שלנרר גמור נתכוונו הוי נדר ואם הסינר אומרקיגם אם
 אפחית מיותר מסלע או שאמר הלוקח קינם אם אוסיף לך על
 המעט פחות משקל הדי זה נדר שאין דרך לזרוק כשמפליגין
 כל כך לנדר גמור נתכמניואם נתרצו אחר כך כש־ישה
 דינרים שניהם חיילו דבריהם נדר לשנים שרוצים לקנות
 ממנו ואמר אינני פוחת מסלע ואמי־ אחי־ כך לאחד מהם
 לגדר'גמוי כיונתי ולאחר לזרוזין נחכייז כיון שהנדר בטל
 לגכיאחר כטל גם לגבי השני הואיל ונדר אהד היה אין
 שייך לזמר לזה יהא נדר ולזה לא יהא נדר וכדאסיינן הותר

 מקצתו היהר כולו :
 4 הט׳זמין את חבית שיאכ־1 עסו ומסיב וזה מדירו אם
 אינו אוכל עמו או שאומ־ לו קונם שאני נהנה לך אם
 אין אתה מתארח עמי ואוכל פת המה ושוהה נום של צונן
 וזה מסיב ואינ•• מתארח אצלו הרי זה נדר של זרוז ואינו נדר
 אבל אס זימן יאובן לשמעון לאכול עמו והיו מזמינים אותו
 גסצן כמקום אחר וחפץ לאכול יוהד עם ראובן ואסר לו
 הדירגי מנכסיך אם לא אוכל עדך כדי שלא יפצירו כי
 בסקוםאחי הרי זה נדר גמור אס לא יאבל עמו הרי אילו
 נדרי זירוז־ ן מדין התלמוד ואנו אין לנו כה ללמוד לםקום אחר

 לדמות לאילו שאין לך ברם אלא סר, שאמרו הבסיס ז
 ל נרייהכאי פי'גוזמא ושפח יתר שםיםיף לוסר יותר
 מסה שראה והוא כעצסו יודע שלא היה כל בך כמו
 שאלעד אלא שדרך בגי אדם להוסיףעל טין שראה ולא היר,
 דעתו לנדר כיצר כגון שאוטיקינם ככר זר. עלי אם לא
 דאיתי בדיך וה כיוצא מצר ם או אם לא ראיתי נחש כקורת
 3ית הבד או היסה גכוז#לשםים הרי זה גדר של הבאי ואינו

 נרד שין דרך העולם להפליג ולא כיון לשם גדר והוא שאסר •
 שיאה עם רב או ראה נחש או חוסה אלא שהפליג דבריו
 אבל אם לא ראה כלל ואמר כן הרי זה טין לנדר ואסור ואפילו

 אם ראה ומעמיד דבייו שאומר כחקא אמרתי
 וכוונתי לנרד הרי זה נדר \

 ה האומר כל פירוח שבעולם עלי איני נדי וביון שאדם
 יורע שאי איפשר לחיות בלא כל הפירור. הרי לשוא
 נדרוראי לא נדר איכוין *איט אסור בכלום וכן אם אמר כל
 פירור. שבעולם עלי אם לא עשיתי דבר פלוני אף על גכ
 שלא עשהו אינו נדי ואף על גכ דלעיל סימן רייז סעיף כיכ
 אמיינן דהגירר סן חפירות מותר כגדיים וטלאים' כולו ת ס
 מן הפימתסתם אכלכל פיחת שבעולם כולל כל מידי
 שבעולם שהכל מיקרי פייות שבעולם ודוקא בלשון עכר
 אבל אם אמי־ בלשין עתיר יאסרו כל פיחת שבעולם עלי אם
 אעשת דבר פלוני ייאראסור שכיון שאיפשר שיזהר ולא
 יעשה אותו דבר ולא יאסיו עליו כל תפירות הרי זה נדר גמור
 ובן אם אמרכל פירות שבעולם עלי חק מחטין ייא דהוי נדר

 • דהאאיפשר לחיות בחטין ויש חולקין :
 I נדרי שגגת כיצד אמר קונם' עלי ככי זה אם אכלתי
 ושתיתי וגזכר שאכלה ושתה או אם אוכל ואשתה רככה
 ואבל ושחת אינו נרד וטעסא כאם אכלתי כולו כ ין שה •א
 *וגג בשעת הוצאת הנרד מפיו דכשעת הנדר היה ככור



 לבוש עטרת זהב הלבות בדדים fc> קין
 כאן* נאםן אדם לוסי ששבועתו זו היתה כאונס או על
 חנאיכך וכך דבל אדם בחזקת כשיות הוא עיסו* ואעונחשר
 ש«^ר כשבועתו^ימ קודם שעבי־ על שבועתו אבל אם ככר

 עבי אינו נאמן לפטוי עצמו מעונש או מלקות דלאוכל ו
 כמיניה ראם כן לאו דמלקית כשבועה לסת לי כל אחד יפטור
 עצמואנן מי שהודה ביביג^ו כתב עליו והודה בו שנשבע
 ואומי אחי כך שלא נשבע ונותן טעם ואמתלא למת אמר
 שנשבע נאמן וכל שכן אם האמת הוא שלא נשבע אלא
 שכך הורה כשטר שנשבע ולא נשבע אין עליו איסור שמעה

 משום הודאתו :*
 >ג ואע״ג דד.נדרי'אילו שאסינו אינם צריכין התרה אסיר
 ליתר בהם לכתחילה אס לא שרוצה לקיים דבריו
 ואססכוה אקרא דכתיכ לא יחל דביו^א יעשה רבדיו חולין
 כלוםר שלא לדבר כתחלהרבריו כמדבר בחולין על חנט

 אפילו שלא לעשותן : •
ד* הנודר י או הנשבע לאנס לא הוי נדר ולא שביעה  י
 לפיכך נוררין להיגום ולמוכסיס אם הוא הובס.־.עימד
 vhp צווי המלך או אפילו מוכס עימד כציווי המלך ויוצה
 ייקח מ60 יותי מקיבתו יכול לירור או לושבע כדי שיה י ף
 ממנו כיצד אומר לו יאסרו עלי כל פיי־וח שבעולם אם אי ו
 מבית המלך ליפטר מן ההרג או אם אין סה שאני מביא מכ ־ת
 המלך כדי ליפטר מן תמכס וחושב כלבו יאסרו עלי יק היום
x אף על פי שסוציא מפיו סתם וקיל דברים שבלב אינם 
 דבייםגבי אונם שרי ובלבד שלא יוציא בפיו דבר שה־א
ש יאסיו נלפירות י •  בפייו׳ נגדסה שבלס» כגון ^
 לעולם ואיך יחשוב הוא שלא יאסת רק דרום דבכגון מה
 וראי דבלים שכלב אינם מבטלים מה שהוציא ספ ו ואף על
ו  פי שתא אונס לפיכך אם משמעתו המושל וגלגל רבי
 שהכריחו לומר ן^ולם יחשוב כל זמן שאני כאימה תרת
 ממשלתך וכלויג וכן אם הכריחו מלי כל ימי חייו יכול לחשכ
 הגאי as לא אצטריך לו ואם יוכל לבטלו בלחש ן שפתיו
 תוך כדי דיבור עדיף טפי ואפילו לא בקש ממנו ההרג או
 ר,מ#ן שיתר והוא גורר לו •עצמו או הוסיף לירוריורר
 ממה שבקש כגון שא£ר לו אמר קונם שתהנה מאשתך א 0
 אינו כדבריך והוא או׳ קונם אשתי וכני נהנים לי או שבקש
 •מנו שידור הוא נשבע אינו כלום שכל מה %זוא עושה א ינו
 עושה אלא מחמה אונם ולחזק דבריו נגד האני וכולם בכל
 אונס יהשוכ וכל זה היקא כשנשבע לו בפיו אז צריך לבנל
 בלבו כאיזה רנאיודיך שיוכל שלא יסתור מה שתוציא
 כפיו אכל שי או שלטון שצווי לרחיים על 4fct דבי שיא
 כדין אין באותו חים כלום ואפילו ביטול כלב אינו צייך /
 וכל זה לא מיידי אלא כשאיפשי י#עבור על שבועתו ועל
 נויו ושלא ייוודע לגרם האנס אבל אםאיאפשי לעבוי אם
 לא שיודע לגוי האנס אסור ספני חיליל השם ומזה הטעם
 נענש צדקיה כשעבר עלשכועיי׳ולנמבד נצר אף על פי
 שהיתר, בורך אונס׳ 4יהו אם הודיע לגוי אחי שיצא
 מאונסו שהיה לו תנאי כלבו ושלכן יעמר על שבועתו ליכא
 למיחש להילול השם הועיל והיה אנוס מתחלה שגם הנוי
 יודע זה והכל לפי צורך העניין מלך או שלטון שציו לישבע
 להגיד על אחד א8 בא על הגויה בדי להענישו מיקרי שבוע׳
 אונס ויש לבטלה בלבו יכן אם ראובן הפקי' ממיז כיד
 שמעון וצור, המלך או השר להחרים על מי שיידע ממין
 של ראובן אם הגוי רוצה ליקח ממון של ראובן כאינס על:!
 כדין אין בחרם כלום וכן יוכל הנפקד לישבעשאין ל,

 משל ראובן כלו׳ ובלבד שיכטלנו בלבו ובלבד שלא
 חילול היסס בדבר וכמו שנתבאר שני יהודים שהני זהאת
 זה וגזר השלמין להגיד עדות כחרם ושבועה אס •ע;•^
 הגשז יותר םדיט נקיא אינס ואין צריך להגיד ואס אינן

 ך ג zo j יגולין

 סקגתו שהרי מתחלה סתם יין אמי והיתר כולו אבל אט
י אילו הייתי יודע. הייתי אומר כל הענות אסורים עלי ° .  א

 חיץ סן המיושן הרי rfl אינו םותר אלא כמיושן לביו ו£ כל
 כיוצא בזה שלא להחליף למונו-רבתחלה גם כן אמר ©הם יין

 ומלל כל היינות .*
̂א יעשה דבר זה מפני שהיה סכור שהוא  י מ׳ שנשבע ש
 איסור גדול ואחר כך נודע לו שאין בו איסור כיכ לא

 חלה השמעה כלל כי היחה בטעות :
א מי שאמי לחכירו שהשי• כלל אותו כפשרה שלו ועיי  נ

 כך נשבע לו לתת לו כך וכך מעות ואיגלאי מילתא •
 ששקר היה שהשר פטרו לזה אין ממש כאוהד, שבועה כיון •

 שהטעהו וגדוע זר, מהאדם כשבועה רררשינן פרט לאונס
 שאין לך אוני גדול מזה שזה כחש לו ואדע׳רהכי לא נשבע :

 *ב נדרי אונסיןכיצ׳כגון שזימן ראובן לשמעון והדית י
 אם לא יאבל עסו וארעו אונם כגון שחלה הוא או בנו
 או אונם אחי לא נאסר וכל כיוצא בזה וסיירי הבא כראיכן
 שזימן לשמעון והזסינו לשמעון גם כן למקים אחי וכקש
 שמעון את ראוןן שירירנו כרי שלא יפצירו כו כמקום אחר
 בי הוא חפץ בו יותר דהוי זר, נדר גמור כרכתבינא לעיל סעיף
' אלא שע״י האונס אין הנדר נדר רבלאו הכי אפילו כלא 4 

 אונם אינו נרד דהוי נדרי זירוזין כמו שכתבנו סעיף ג׳ וטעמא
 דנררי אוגסין פפזויין • משום דסעיקי' לא היה בדעתו
 שיתול הנדר ואין כזה משוס דברים שבלב רק״ל דלזיהוי
 דברים רדבייים שכלב כי הני דמוכיח ויריע׳ לכל הויין דברי׳
 ואונס^שא׳ אפשר לסלקו אלא עי ממין היכר, יותי מן הראוי
 הוי גם כן אונס שזה ל? עלה על דעתו וכן אם צוה עליו
 השר שלא לקיים שבועתו ונדרו אפיי לא צוה רק כקנס ממון
 מקרי אונס מכל םקוםאםבקל, יוכל להשתדל לא מיקרי
 אונם ועל סימן רב ח סעיף מ ה כדין הרם שגוזר המושל
 לעבור עליו מי שנשבע או נרד לעשות רבד ביום פלוני ונאנס
ם פטור ל  בגון שנשבע לשלם וכשהגיע הזמן אין לו ^
 משמעתו ואם יכול לקיימה אחר כך דינו כאילו •עכר על
 שבועתו במזיד שככר נתבאר דינו לעיל סימן רב ה סעיף םיכ

 י ואם כשהגיע הזמן לפיוע הכריח המלך או השר למלות י
 להרחיב הזמן ללוח w שפטיו לגסרית שבועה קיימת ולכע

ך לפרוע אח כ ועל בעיט כימןעגדיניםאילן ^ * י ר  צ

 שעשו חיים על ה' שנים וקבעו זמן לכשיחחילהחרם ובאותו ״
V י  הזמן היו אנוסים אושוגגים ולא התת:לו לקיים הנדר *

 בטל משום זר, וצריכין לקיימויאח־ כך ׳ סי שגשכע אי נדר
 לעשות לגיד תוך שנק או בי!ם פלוני שיש לו לעשותו סיר .

 או בשחיית כשיגיע אותו היום דזריזין סקרימין למצות
 דשמ^ ישכח אחר כך ולא יעשנו ויעבור על נדרו ושבועתו
̂• שאמי עדיין יש לי פנאי לעשותו ואחר כך  ואם לא עשהו פ
 שכח או נאנ^ולא עשאו יש אומרים דמקיי אונס ויש אוסרי'
̂ה ליה לעשותו מיד או בשחרית /  יפושע תא ולא אונס רה
 לא מקרי אונס בשבועה אלא אם כן היה מגיע לו איזה רעה
 אם לא היה נשבע ונאנס םחמת זה* שהוצרך לי3כע
 ^ וכשנאנם אחר כך שלא יוכל לקיים שבועתו זה הוי אנוס אכל
 אםלאתיהפגיעלייטובה ונשבע מרצונו רטוב כדי שיהא
 לו טובה מזה ונאנס שלא יוכל לקיים שבועתו לא סקרי
 אונם בשבועה רמי הכריחו לעשות שמעה זו מתחלהיינית
 הטובה ולא יטבע כיצר כגון ראובן שנשבע לאביו שלא ישא
 אעוהכלי רשותו וקודם שנשבע מסר מירעא כפני ערים
 לכטל שבועתו כ אומרו שהיה יראפןלאירצה אביוללמ*
 בעכורו למקום פלו׳ אא ימאןמלישבעלו על דבר זה אין
̂ אונס כיון. שאינו  כת כמןדעא זו לבטל השבוע דלא חש
 #*ה לו דבר רע אם לא ישבע אלא שנמנה מלהט1* לו כל
 עי־זוא אנוס כשבועה אף לפ שאמר על רעת רבי׳ או על דעת
 ד#קים אינו כלום דה* 0 0 אונס הוא והארה מכוער! אין



 לבוש לגנזרת זהב הלבות נדרים ^
 שתהא נאד, אבל הנא באביה רע עשוי לעשות השוכר ועשוי
 הוא רמות הילכךאומרין רעתו דכי ^מר שאכיה רע כל זמן

 • שאכיר, רע קאמל :
 כ ועוד יש נדר שאין צריך התרה כגון שאמד לחגירו
 קונם שאני נהנה לך אם אין אתה נוטל ממני כך וכך
 הרי זה יכול להתיר נדרו שלא עיי פי ח^ף שיאמר לו כלום
 'נדרת אלא לככ רני זהו ככורי שלא אטול ממך ואפילו אין
 המדיר אומר בפי׳ שכך היתה כוונתו אלא סן הסתם וכן אם
 אמי לו קינם שאתה נהנה לי אס אין אתה נותן לי כך וכך
 . יש לו גיכ התרה בלא שאלת חכ שיאמר לו הרי הוא כאלו
 קבלתי וע״ל סימן דכית סעיף י*ט ואין להקשוה אילו נדרים
 האחייונים שאמרנו קונם אם אתה ניטל ממגי כוי אוקונמ
 שאם אין אתה נותן לי כוי מש מן המזמין את הכירו ש*?בל
 עמו־כו׳ שכתבנו כסעיף ג' רחשי׳ לנר׳ של זירוז ואינו נדר
 אף על פי שאין זה אומר לו הריני כאילו אכלתי כוי או כלום
 אתה עושה אלא לכבודי זהו כבודי שלא אוכל עמך דאין זה
 קושיא תראי גבי מתנה שייך לומי זהו כבודי שלא אטול
 מםךכלוסיחילככר יש לי רב ואיני צריך ל^ואני מחזיק לך
 על זה כאילו קבלתי המתנה ואין נוגע בזה בבבו הנותן כמו
 שאמר עשו ליעקב תדאי היתר. כוונתו לכבדו בפניו ולא היח
 נוגע כככודו אכל בס זמין אם יאמר המוזמן זהו כבודי שלא
ע בכבוד המזמין באילו אמר לו שאינו ראוי  איכ׳עמך הלי נ̂ו
 שהיא יאכל עמו והוי פוגע'״כיבודו שהרי כן דרך העולם
 אפיי סלבי ושיימ יעעצים ריר ארץניבכדין אוהן בסעודה
 באיילה ושתייה יחיא ׳גכודם וככר המזמינים שאוכלים עמו
 לכך אפיי בלא •תשובה המיזמן אינ^יאלא נדר של זירוז סו!
 שאין שייך כז כאז שאס לא ישיב לו״ כלום נדרת כוי דילמא
מ 0  הך בקושטא קאמר ולנדר«$יכוין וכן כסיפא אם לאיא
 קכלתי שמא זה לנדר מסש אימיך'שהיה צייך לזה ועכש•

 נמלךםפע שאין צריך לועודנ״ליא דתוקא כרכר שיש \
y *קיום םעשהישייך לומר הכי כגון הכא שיאסר הריני כ 

 התקבלתי שהיי אפילו אם היה מקבל סמניהית יכיל להחזיק
 ״ לו לפיכן גם עכשיו יכול לומר הריני כאילו התקבלה

; אכל כביטול מעשה כגול  והחזרתי ראפיכי מטראתה למה ל
 ״ שיאמר קונם נכסי עליך אם תלד לקקים גליני לא שייך לוטו

ש לך והרי הוא כאילו לא הלכת שזה הוא דבר שאי איפשר ר  ״

 . חולקין ואומרים שאפילו בעניין זד. יוכל לומר כן לפי שאותו
י עצמו לא אמיץ מתחל אלא להשלים רצונו שהיו- א ^ * . 
 רוצה שלא ילך ועכשיו כיון ^אינוחזששאם ילד אם לאו
 כבר נשלם רצונו וכן כל הנאי זןהוא לטובת הנודר יטל לוט*
 לו הרי הוא לי כאילו קיימת התנאי כגון מי שאוסר קינ©
 אתה נהנה לי אם אין אתה נותן לבני כך וכך אם הכן £ומך
 . על שולחן אביו הרי לא נתכוין האב אלא לבובתי שהיי אט
 לא יתן זה צריך ליתן הוא לפיכך יוכל האב לו£ר הרי חו8>
 כאילו קנלתיו ופטור אבל אם אין הבן סומך על שולחן אבי!
 הרי לטובת הכן נתנוין ואין האב יובל למחול ולומד התקבלתי
{9h רק הבן ולי נראה דלפי היש חולקין דבסמוד א£י* אין 
 מומך על שולחן אביו יכ!ל האב למחול ולומר התקבלתי
 דה נ יאמ-כלום אסרתי אלא שתעשה לצוגי יעבשיו שאינו
 היסש אם תחן לבני או לא התן הרי הוא לי באלו קיימתיניל.

t V y v o ת נדר«פ לןכר ולנקבה ובו ו  רל5 ענ

 gt דבר ידוע שאין הזכר כקיא גדל יעד שיביא שתי
 שעיזת ייוב כני ארס הזכרים אינם סכיצים ש*י%
 שעיות עד כני י ג ינ$ים ויום אהר ואז הוא נקרא איש וקודנ!

 יכז עזאון אינו איש אלא קטן ואשר, סמהית להביא
ת נ  שע ות שנה אחת מקורם לכן דהיינו מכת שתים עשייה ש

 ויום

 יבולין להישמט וצריכין להגיר יעידו וישלמו לניזק נזקו ואל
 יצילו עצמן בממון חביריהם דלאוכל כמיגייהו דמאי
 חזית דרמךסימק טפי כולו ועיין לקמן* בסיסן רלי^^יר

 סדינים אילו ן
 >ןו סיוטאנס את חכירו ויסרו בסיני יסודין עד שנשבע
 לתת לזכך ובך סעות fa באוהה שבועה א#דר או
 חים ממש דתארם בשבועה בעינן פרט לאונס ואפי׳ לבטלה
 בלכו איני צריך דלאדסי להרנין ולמוכסין רדתם אינם
 מ״סיםאלא רוצים לעשות לו רעה והוא מציל עצסובזה
 אכל הביא כל סר, שאיםר ונשבע אינו עושה אלא סתוך

 ייסורין ואין בהם כלום ואפילו אומר על דעת המקום ועל רעת ״
 הקהל אז רכים חלילה שתהא דעת המקום וקהל אורכים
 מםבסתלזו וכל שכן אס היה כאן יראת מיהר, שאינם כלום ז
 סן ס׳ ששדך בתו ונדר לתת עסה סך מעות ונשבע ואתר
 כך נתקלקלו החונות שהיו תייכיס לו אם אין לו מה
̂ךתו  לפיועלא הוכות ולא ק־קעות וחפצים חוי>מבית ד
 וילי תשמישו פטור דאין לך אנוס גדול מזה ועל ביתו וכלי
 תשסישו פטור דאין לך אניס גדול מזה ועל ביתו ו^י
 השטישו לא היה דעתו לתת ראובן ושבעין שהיו^יגם ב^ר
 אחת ונטבעו שניהם להשיא בניהם זח לזד, ואחר כך יצא
 ראובן ובנו המשירך מן העיר לדור במקום אחר, .שטעון
 פטור ואין צריך להוליך בתו אחריו דאדעתה דהכי לא נשבע
 4ס ראוכז פטידאם הוצרך לצאת דמיקרי אנוס אס לא מתדיר
 ליה פה ובן אם נשבע הכן והאב הוצרך לצאת ואין לבן
 י פרנסה זולת אכיומקר^ונס ועיון כלבוש עיש סימן* ע׳ג

t סעיף ח׳ ן 
 ין סי שנשבע שידור כמקום חמיו אם לא יעכבנו ^אוגה
 אם סיבב הוא או אחרים בשבילו איום עליו שלא לילך
^ יעשה ^איז באן  למקום חמיו איןזח אונס דשמא לאיים ע
 איום של אמת אשד, שנדרה לבעלה כחליו לזלא תינשא
̂, או מי שנ־י  לאיש אחרי מותו או להיפך הוא נדר לח בהלי
 להולה^איזה דבל אס עשו«ד, ©שים הפצית החולה שלא
 הטיף דעתי עליו הוי כנדר ש* אונם יפטור אבל אם לא#טר.
י m אלא ספני דכד אחי הוי כנז* על דעת חכירו ועלי ^  בן 0

 דינם גאלו בסימן רכ ח :
 יךן שותפין*טברלו דיינים וקכלו הרם לקיים •כל מה
 שיגזרו עליהם הדיינים ואחד מהם מסר מורעא
 שלא יקבל עליו הנבררים אלא כדי שיתאמת מה שחייב לז

^ י ח ת ר ה כ נ  מפני שהוא ירא שמא יכחיש לו מעותיו מ
 שאין בירוכ#ס ואחר שגזרו הנבררים היאהמייעאזו
 ואמר שאינו רוצה לקבל אלא שירון עליו דיין הקהל כרין
 תורה אסור לו לסתור !*נסשאין זה בכלל נדרי אונסין
 כלל שהרי לא היו מכריחין אוהו לקבל דינם רק' הואקבלם

 עליו'מרצונו:
 י8 מי שפירש בשעת י נדרו על מה נלד הרי זח כתילה
 נדרו באותו דכד ואם לא נתןךים תדבר שנשבע בגללו
 טותר גגון שאמי איני נישא את פלונית שאבי׳ רע ושמעו
 שמת אג שעשה תשובה אין צריך התרה דהוי באילו פירט
 ענורר על זה התנאי וכיון שנתבטל נתבטי*חנדרואףעל גכ
 דאין פותחין בטלר של סיתח כדאיתא לעיל סימן רכ׳יח סעיף
 •*כ ה מ שלא תלה בו נדרו כשעת שנדי אבל הכא תלה בז
 נדרו בפירוש וע ד זה נדר דבל זמן שאביה רע קאמי־ ומ:ך;ם
 וה נסי אין להקשות דהכא משמע שאף עלפי ששמע ני־:חר
 הנרד מת או עשה חשובה מותר ומ ש מסה דאסי־ינ: ־ י
 בווי' זה סעיף ו׳ בקונם שלא נושא אשה פלונית מיי י: • *
 בעודה כולו ויפוח אהד הנדר דחלהנררדלא דמיה/ ן
 אשר, כעורה עשויה להיות נאה לכך אםרינן וראי לא!. .-ז
v v i דעתו שתכא זו לירי היתרלינשא לו דלאעלהעל 



 לבועז עטדה דה5 הלבות ניידים רךח
 תתגנה עליו והבא ההגנה ותתעה מהיי להוציא עימרת
 שנאמרה עליו והשגילא יוכל לתפי שהיי אינה אשתו שאין
 קידושין תופשין לו בה והוא הדין כל אשת שנשאח לחייב
 כריתות אינו יכיל להפי לה נרדה שאינה אשהו שאין קדושין
 תופמין בתייכי כריתות נשאת לאימןד לאוין או לחייבי עשה
 לא י^ילתלכתתלהכיון שוץא אצלו באיסו' מימ כיון רקירושין

̂ לו בה אה הפר הרי ןד. מופר :  היפש
 ה משתתא^ז^ד שתכנס לחופה וע.ידה נערה אין הבעל
 מיפר ל£־ו אפיי אם הוא הייכ בםזוניה ה ולא האב מיפי
 לבדו אלא שניהם מפירין כשותפות הבעל לכדו לא שעדיין
 אינת בכיתי והתורה אמרה ואם בי?1 איטה נדדה והאב לבדו
 לא שכבר יצאה קצת מרשותו על ירי הקידושין אלא שניהם
 מפירין בשותפוי/שכן משמע מקרא מלא דכתיכ ואם היה
 ההיה לאיש יגו׳ והפר את נה#גוס׳ וע״כ לא ר'ל דלבדו יוכל
 להפר רא*כ הא וכתיב אחריו ואס בית אישה נדרה וגו׳ והפר
 וגוי ליל אלא האי קרא כארוסה •דבר ובא ללמד .שהוא יהאכ
 יח^מפידין נדריה בעורה נערה דבתיב בנעוריה כיךאבית
 *לשבנעוריה עדיין כישות אביה היא אבל כיין שנ#נןישת
 גקףקגה קצת *רשות אביה ונכנסה קצת לרשות הבעל
 ושניהם יהד מגירין ואפיינדרים שהיו עליה קורם שנתאיסה
 ולא שמע כהן אביה ולא הופיו ולא תוקסו ונתאיסה שניהם
 £פ*רין יחד דכתיכואם היו תהית לאיש ונדריה עליו וגימר
 משמע ניריה שנדרה קו%ם שצהארסהיש גסכןכח יימאים
 להפר עם האב ואם ה4״ אחר כלא שני אינו מיפר ומיהו חיקו
 ש^שני נשאר קלוש והקל איסורו שאין בומייקו'להרמג ס
 צייך שישמעו שניהם ביום אחד אכלאם שמע אתר היום ורער
 ושמע השני ביום שלאחריו אין יבול לרפד ויל־ףלה מקיא
 דכתיכואםדניא אביה אותה כיום שמעו וממי י^יב אחריו
 ואס היו ההיה לא• ש ונדריה עליה ושמע אישה ביים שמעו
 וגומי משמע לה דהאי ביום שמעו רגבי אישה קאי על בייט
 שס&ו של האנ ודלק קרא ד.ם היו ההיה לאיש ונדריה עליה
 שעדיין לא שמע האב ושמע אישה ביום שמעי של האב יגומ'
 א ן ודא£להץ וגוי כלומר עם האב הא למרת שיי הי שהפי האב
 ושמעימר• ג כ ביום שמעו האכ־הרי זה מופר אכל אם שמע
 האכ והפי ואחי כמה ימים שסע האיום והפי כיום שמעו אינו
 מיפי וה ה אם שסע הארוס והפי־ ואחי כמה ימים ש^ע האב
 והפי כיום שמעי שאינואמיפי וכבי כתבנו שפסוק זה כאיום
 קמייי״ ר א שכל אחר ספר כיום שמעו יאף על פי שלא שמעו
 ביום אהידלא משמע להו רהא׳ כיום שמעו רגבי הבעל
 אשמיעח האב קא• והכי מסיזכי ואם נחאיסיואין לה אב והיה

 ביגרת שגתאיסה אין הארוס יטללהפי •
 ל. אם קיים האחר אפ •לו חזר ונשאל על ההקמה אינו יכול
 להפי עם השני וניל אפי׳ גשאל על ההקמה כו כיום של
 שמיעת שניהם איני יכול שיב להפר עס השני אע״ג דאמיינן
 לק^סעיףמט דההקמה נשאלימיפי ה •ני בשההפיח
 תירה בו לכדו אבל הכא שההפיה תלויה בשניהם מר שקיי׳
 אחד מהם השני לא העלה על דעתו להפר כיון שיר׳ שלא
 יהיה בי• ממש והוי כאילו קיימו כמחשבתו זאמרינן לקמן
 5ןעיף מיא דקיוס דמחשיה מהניא לגני דיריה ולינא לס כר
 שישאל ג״כ על הקמתו רהא לא נדר כלום והתורה אמיר. לא
 יחל דברו אבל אחרים מיחליז רביו משמע ולא מחשכתו כן

 נ״לטעמאודוק :
 ן שימיה יכם שנדרה אין הינם מיפי אפילו אין שם אלא
 יכם אחל וודאי זקוקה לו ואפילו עשה כה אוהו היכון
 טאמי אינו כלום שלא אמרה הורה אלא כאיוסה אבל מאמר
 ביבמה אינהאלא מדרמז וכל שכן זיקי לבדה שאינה נליס •
 ח הלך האב או שלוחיו עם שלוחי הבעל להביאה לו
 לתמיסה לו לחופה עדיין היא כרעות שניהם להעיד,

 *פרה

 ויום אחד ואז היא נקראת גמלוהכא גבי נדרים כתיב איש
 בי ירוד נדר להייגומר לא יחל דכמ וגומר והיינו גדולואיכ
מ שאין חייכי' משים כל יחל אלא לכשיגרילו אך מדכתבת '  ע

 התור' גכי נזיר איש או אשר. כי יפליא לנהי נרד וגומי מרבינן
 מסלה כי יפליא אפי׳ מופלא חכם סמוך לאיש כי פי' כי יפליא
 בייפייש כלומר כשהוא מופלא ויודע לפיש לשם מי גדר
 נדרו נדר ומיכתיב איש כיי יפליא ש מ דהפלאה זו ג כ אינה
 • גורמת להיות נדרו נדר אלא כשהוא סםוךלאיש דהיינו שנת
ו בתנוקו' ות^נ  אחר. קורן זמן שהוא ראוי להכיא שחי שעי
 בל שת־ם עשרת וכתיניק כל י*ג נמצא דין עוגית נדרים לזכר
 ולנקיבה הכי ענהו קטן בן ייכ שנה ויום אחי וקטנה בו/י*א
 שנה ויום אתך דהיינו שגה סמוך לגדלות של כר א׳ אם יודעי'
 לשם מי נדרו ונשבעו נדריהם ניר ושבועת' שבועה אף על פי
 שלא הכיאו שתי״ע^ןות ומיהו אינן לוקיןאם חללו נדרן
 ועברו על טכועתן ער שיגדלו דלאו דבל יחל לא קאי א^א
 אאיש גמור כלומי גדול דהיינו כן י/ לזכר וייב לנקבה ושנת
 י״ג לזכר ושנחי״ב לנקכה^ודקין״אוהםאם יידעין לשם מי
 *דרו נדה נדר אם לאו אין נרין נדר כדכתיכ כי יפליא לנדור
 נדר נזיר לחזיר לה׳ כלימר שיפרש שנרד לה'אז נדרו נדר
 ןאפילו אם נירו כתחלת השנה ובדקו אותה וידעו לשם מי
 גריו ואחר כך בסיף השנה חזיו ונדראאיני נדר עד שיבדקור,
 * «עם אחרת דהכי משמע כי יפליא לגדור וגימר וקודם שיש י״כ
י גי״א לנקבה אפילו יודעים לשם סי נדרו אינו נ דר רסמזן• כ  ז

 לאיש בעינן מיהו גוערין בהן ומכין אותן מדרבנן שלא ילמדו *
 לשונ^גדרים ושבועית ואם דבר קטן וקל הוא ואין בו עינוי
 גפש אוסרים להם שיעמדו כנדרים ושמעתם נרי שלא ירגילו
 עצ'מם#בנדריס ויביאו לנהוג קלות רא־& כנדרים ימי'ג1י«
 *חד ואילך לז#ומי"ב ויום אהר לנקבה הרי הםיגדולים ממש
 ןאף על פי שאין יודעים לשם מי נודרים נדריהם נדר יליקין
 עליהם^ם יחללו הן איש• הן אשר. דהוקשה אשה לאיש לכל

 עונשין שבתורה :

ו י י י י ד ע  , ו
 תי האב והבעל מפירין ומתי מפירץ אזוד^ל
1O'flTO I •י ושמעג1. V U יהי 

 רלד מת
 ^ האב מיפר נדרי בתו כל זמן שהיא קטנה או נערה אפי׳
 נדרה על רעת רבים כמו שכתבתי טעמם לעיל סימן
 רב ח סעיף כ ר כגדר. אז נש^תשוב אינו יכיל להפר שכן
 כתיב ואשה כי תדור לה ואסר!־. איסר כבית אביה בגעייה
 ונימי וכתיב ואם הניא אביה אותה וגומר והגיא לשון יפרה
 הוא וכתיב בתריה לא יקום וגומר וכבית אב* משמע כל זסן
 שהיא ברשות אכיה דהיינו קטנה ונערה שהיא בידו להשיאה
 טי שירצה כמו שגתבאר בלבוש הברן וארגמן ולאבוגית

J שאז אינה ברשותו 
 כ והבעל מיפר נדרי אשתו לבדו סשתכנס לחופה עד
 שתתגרש והגיע הגט#דה דכתיכואס ביה אישה
ו נשואה שנכנסה לחופה שאזהיא בכית אישה ^ י ה י ו  נ
 וכתיכ ואם הנר יפר אותה אישה וגומר לא יקום וגומר היתה
ק לא יפר להדשמא אינה אשתו ואין ממט 5 0  טגעשת 0

 •הפיתו ותבא היא לירי מכשול על ירו :
 1 נהן לה גט על תנאי או לאחי זמן לא יפר לה בימים
̂ךה כיה מ מ אינה נקיא׳  , שכנתיים אלפי שעדיין היא אנ

 בכיה אישה כיון שכתב לה גיטה :
 ד שמעת שמת בעלת ונישאת לאחר וגורע שעדיין בעלה
 # הראשון קיים שניהם אינם ימליץ לרפי נדריה הרא שון

 לא יטעמא מאי אמרה תירה שהבעל מפי נירי אשתי מ מים
 **לא ההגנה עליו^הרי לא נהנה לו תורד רפות לרפי א ׳יא
 גירי עיט; נפש כמו שיתבאר לפנינו וטעמא מע-־ה טל**



 לבוש עטרת am הלבות בדדים
P שככר יצאה ' X W בעודה נערה אינה חוזרת לרשות 

 לגמרי מרשוהו :
 ע' נדרה והיא ארוסה ונתגרשה וחזרה ונתאדסה לארוס
 זה או לאחר אביה וארוסה האחרון מפיריז לד. אפי* מה
 שנדרה תחת הארוס הראשון רגבי ארוס כחיכ ונדריה עליה
 והאי עליה יתירה הוא ומשמע אפילו מה שנדדה תחת ארוס
 אחר קורם שנהארסה לו הוא והאב יכולין להפר ׳ והוא שלא

 שמע הארנם הראשון קידם שגירשה שנרדה אכל אס שמע*
 קורס שג^ד, שנדרה אין הארוס האחרון ולא תאכ יכולים

 להפי כסו שיהכאר לקמן סעיף צ*ו :
 «|* אכל.אם כנסר. ונדרה ולא שמע הבעל וגירשה ואחר כך
 חזר ואירסח אינו יכול להפר אותו נדר שנדרה תהה־ו

s בעלדה היתה נשואה לו משו׳ דאין ארוס מיפר אלא בשור• פ: ת 
̂ לגמיי עיי כניס.־**  האב והבא כיון שכבר יצאה סרשוי^*

̂יאשוגה שוב אינה חוזרת לעולם לרשות ה&ב ואיןהאכ  ז
 יכול להפר הואיל ואין האב יכול להפר גס הארוס אינו יגול

 להפר לבדו :
 טו פת האב סשנתארסה אין הארוס יכול להפר ליע א%
 לא הפר האב תלקי קורם שמת אלאאיפילו אם דפר
 הלקו ומת אין הארוס יכול להפר דלעולםאין האדום מפד

# t a אלא בשותפות עם 5 ואע פ שהאב כבר הפר הלקו ונקלש 
 מותר. הנדר שעליה לא יובל האיום להפר דכנעוריה כית
 אביה משמע אפיי ליתיה לאב אלא שמת כל זמן שהיא נעית
 היא כרשות בית אביה כלומר יוישי אביה ואין לארוסה רינ*ת
 עליה לבדו וכיון ריורשי אביה אינם יכוליןלחפר &10נתנת
 התויה רשות להפר אלא לאביה גם ל.ארוסאינו יכיל להפר
 ^•לו א* ןזמעו הארוס והאב יחד והפי^אכ קו^ז 20-

n והיה איפשר לארוס ג כ להפר בחיי האב«5תיד כך מת 
ס י א  נפלה היא לרשות בית אביה ולא נהיוקנה לארועה י
 יכול להפר הסותר זבל שין אם שמע הארוס והפי לר,ולנ\
1  הספיק האב לשמוע עד שמת שאין הארוס יכול לדהד '1.* 5
 האנ ״ ״•׳ הל^

 טז - שמע אביה והפר לה ולא הספיק הארוס לשמוע
. £ כ  שסת אין האב יכול להפר חלקו של ארוס שכ־ון ש
 הוא הפד חלקו בנדר זה כבר יצתה מרשותו לגמרי בזה הנה•
 ושוב אינו יכול להפירו לה לכדו ולא אמרינן מותר הנדר שדי
 חלק ארוס כיון שמת האיום חוזר ונית' למקומו על האב דכי״
א יםי לה* י ב י א ה ל  דנקלש לא אמרינן דנתוקי^תיק ע
 דאסרינן בסעיף ייא מת האריס חוזרה לרשות האב אפיי הלקו
 של הארוס רהת^מגו שעדיין יש לו חלק לאב בנדר זה לה5ד
 חלקו סיפר גם חלק הארוס אבל הבא אגב קולשיה דנדר ל0
 יוכל להנתק עליו ודווקא שמת אחר יום שמיעה של האפ אכל
 א3 מת כיום שמיעה של האב חזר האב וסיפר הכלביחד דל^
 גרע מאילולא שמעו ולא היפי כלל קודם שמת הארוס ומת
 הארוס דקיל לעיל סעיף ייא ^חזרה לרמה האב ה נ לש ואס
י שמת ^ 1 ז א ו ש א י  הזיה ונתארםה בו ביוםשמ״האיוס ה
ם  הארוס הראשון אחי יום שמיעת האב הוזי ומיפרעס הארו
 השני וטעמא דמילתא משום דאע ג דכשלא הזרה ונתאדפך״•
 אמרינן הואיל ונקלש לא מצי מינהק מן הארוס לצב דהיינו

 ו ©שמ משום ראכ גבי ארוס שינוי רשות ה«&& ולא מצי מ?תה
ס ו ר א  לכאן אבל היכא דאיכא איוס אחרון שרבהה התורה ש
 אחרון יכול להפר מה שט־רה החת ארוס היא־מיז סדכתיכ
 עליה כרכתבינן לע י סעיף ייג חזינן האי ארוס אחי־ון ככרעית
א  דראשון וכיון דסארוס לארוס קאתי אע*ג לאיקליש ליה נדד
 עצי אב וכעללה^ררבת״ג לאו אנהוקי הוא ומיהו יש חוייל..
 ואוסרים גם בזה אין האב חוזר ומיפי־ עם הארוס השני ד^..
 דהוקלש הנדר לא סינתק בלל לגבי האב *מילא גס האדו>ן

 השני לא יוכל לה*ר לבדו
 יז נדרת

 •סרה האב או שלוחיו לשלותי הכעל יצאה מרשות האב
 ואין לו עוד הלק כה בהפרה שאינה *עוד ברשוהו מיהו נם
 היא אינה עדיין ברשות הבעל ואין הבעל מיפר לה ער

J שתכנס להופה 
 D ניערה מאורסה שלא שסעז אביה וכעלה את נןןה עד
 שכגךה ויצאה סדשות הא• אין האטס יכול להפר לבדו
 שלא נתנה ההורה רשות לארוס להפר ביאס כשותפוה האב
 ועכשיו שיצאה םרשוה האב שאינו יני^^זפר גם הפרת

 הארוס אינו כלום :
 * נדרה ושסע אכיה ןזפר חלקו כעורה ארוסה ולא שמע
 בעלה עד שכנסה להיפר. אינו יכול להפר שאין הבעל
 איפר לבדו נדרים שנדרה קורם לבן רהא בהדיא כתיב ואם
 בית אישה נדרה דהיינג לאסף נישואים^זהיא כביה אישה
 והפר וגוי אבל לא נדרים ש%ה קידם לכן ׳ לכ ן דרך ת ח
 לומר לה קידם שיכניסנה כל נדיים שנדרתה עד שלא תכנסי
 לרשותי יהו מופיין וכן יאםיהאכ לכתו קודם שחצי סביתו

 » כל נדרים שנדרת ער היום הזה יהו מופרין ן #
 •א r«JF הארוס כעורה נעיר. חיזרת לרשות האכ לים שספר
 מה שנדרה אחר מות הארוס אייא אפילו מהשגרה
 טןיי הארוס ושמע ושתק וסת כיום שמעו ולא הפר מפר האב
 לבדו כיום שמעו אפיי לא שמע כיום שמת הארוס ואפילו י©
 לה יבם אחי ארוסה ועשה בה מאמר מפר האכ לכדו ודבר זה
 למדו מקרא כתיב ואם היו תהיה לא^ז ונדריה עליה היו תהיה
 בשתי הויות הכתוב מדבר ומקיש קודמי הויר, שנייה לןףם
 הויה הראשונה פירש קודם הייה שנייה שמת הארוס הראשון
̂גהויה הראשונה שלא  וראויה לחזור ולהתקדש דקיש לקוד
 נתארסה מעולם והיא יושבת ככיתאביר, מה היא קורם חיית
 הראשונמאב מיפר לחודיה אף קודם הויר, שנייה כלימי שמת
 הארוס הראשון אכמיפר לחודיה כלומר שחזרה לרשותו
ם שלא שמע הארוס י ר ר נ 0 כ ״ א ה 0 י א ז ן ג י כ ר פ ה ן נ ו ש א ר ב  כ

 הראשון רהוו דומיא כקודם הויר. הראשונ* אכל כנדרים
 ששמע בהן הארוס הראשון קודם שימוח ולא הספיק להפר
 אין האב סיפר עד שתחזור ותתארס שיפירו הוא»זארום
ף י״ג שר,ארו& השני יכול י ע פ ך 3 ו 4 ס ר ב א ב ת י ו ש מ כ ן ן ן ו ח | ו  ה

 להפר סה שנדר החת הארוס הראשון ומשנינן האי םבנעוריה
 ביתאבנהנפקא דמ*םעכל כמה ריחבא בכיה אכיה כלומר
 אף על גכ שהיתר, ארוסח־וחזרה לג^ז אביההאכ יכול להפר
 לה לבדו ואם כן תהיה להקיש הויר, שנייה להוריה ראשונה
 למה לי אלא לנדריה שנדרה ושמע הארוס הראשון ושתק

 וסת ביום שמעו אפה יכול האב להפר וכל שכן אם לא שסע י
 האיום הראשון כלל ודווקא טמת הארוס קידם שסעואו
 שמת כיום שמעו ולא הפר ולא קיים הנדר וכן אם הפיו צריך
 האב לחזור ולהפר ביום שמעו אבל אס קיים הארוס את הנדר
 קורם שמת או שמת אחר יום שמעו אין האב יכול להפר
 יכני קיימו הארוס בשתיקתו ביים שמעו ולהרמ בם ז^ילו
 שמע הארוס והפר לה ומת אחר כך שסע האב אין האב יכול
 להפר לכדו ונראה לי דהרס בם לטעמיה אזיל דכי היכי רסיל
 לעיל בסעיף הי שכתגנו בשמו דהואילרכתבה התורה ביום
 שמעו גבי אישה שלמדנו ממנו דהיכא דשסע האכוהפר
 ואחר כמה ימים שסע הארוס והפר כיום שמעו ראינו מופר
 וסכיראליה להיםבםדהוא הדין אם שסע הארוס וחפר כו׳
 כמו שכתבנו לעיל הכי נטי סבירא ליה הבא דכמודילפינן
 מקרא דהיכא דנדרה כשיתארסה והפר האב הלקו ימת רשוכ
 אין הארוס יכול להפר כדבעינן למכתב בסמוך בסעיף ט*ו
 בעיה היה היכא דשסע הארוס והפרימה שוב אין האב יכ&ו

 להפר ליל ^
 *ב כנסה או אפילו לא כנסה ממש אלא שםסרח האב או
 שלוחיו לו או לשלוחיו להכניסה לחופת ומת הבעל



 ^ לביש עטרת דה5 חלבוה נדרים • קיט
 נעקיה ההקמה מעיקרה דקייסא לן החכם עיקי הגיי• מעיקרו

 וממילא נהקיימא ההפרה למפרע ואין צריך לחזור ולהפר %

 כ; בעל שקיים נדרי אשתו וחלבה לפני שלשה הדייטות
 י והתירו לת יש אומרים שתיא טותר שאין קיימו של
 בעל אלא היזוק הנדר שיהא הנדר כשאי נדר דעלמא ואם בן
 ממילא יוכלו חכם או שלשה הדיוטות להתירו אחי כך כמו
 כל הנדרייוייא כיון שאמר' תורה אישה יקימנו וגו׳ כיון שקיימו
 שוכ אין חכם או שלשה הדיוטות יכילין להתירו אבל אם לא
 הקם ולא הפר הכעל אלא רחריש לה אז הוא כשאר נדר ויכול
 חכם או שלשה הדיוטות להתירו יה וטוב להחמיר לעניין זה
 שאם קיים לה הבעל ישאל הבעל על ההקם ואחר כך יפירגו
 לה יאס אינו ביום שמעו יתירנו לה חכם או שלשה הדיוטות
 אהד שנשאל הבעל על ההקם ועיין לעיל סעיף מט וכל זה
 לכי־יחלהיש לחוש לסברא האהיונה להחמיר אכל לעניין
 הרין העיקר כסכרא הראשונח שחכם או שלשה הדיוטות
 שהתירו אפילו אחר קיום הבעל ואפילו לא נימאל על קיימו
 •הותר הנדר שכן הוא סתם משמעות רקיא אחרים מחלין

 לעילם •:
 כד וכיון שאין מפירי? אלא עד שחהשך אם שמע
 כשכת סיפר אפילו בשבת ואפילו נדר שאינו לצורך
 שכת שאם לא יפר היום לא יוכל עיר להפר מיהו סשום ככור
a שבת ישנה מעט ולא יאמר לה בפירוש מיפי• ליכי כמו 
 שאומר בחול אלא מכטלו בייבו יכדי שתדע היא שיפירפו
 בלבו וגס משום שלא יהיו דברים שכלב יאט־ לה טלי אכלי
 טלי ושתי וכיוצא כזה דברים המראים שהוא מיפר להועיל

 סעיף י ח :
 כה הבעל או האב יכולין להפר בלא שמועה כלומר
 אפיילא שמעו שנדרה יכיל לוס- כלנדר־םגןנרית
 אשתי או כתי יהיו מופרין ודווקא שהיא פיקח שראו ישמיע
 דקיימא לן ביבי זירא כל הראוי לבירה אין כילה כ עכב ־׳כו
 אבל אם הוא חרש שאינו שימע והוא מדבי אינו יכוללר-פי
 לה כיון שאינו ראוי לשמיע ויש חולקין ואיכרים אפילו פיקת
 אינו יכול להפר עד שישמע ומיהו אם הפר קודי שישמע ואחר

 כך שסע הוי הפיה ואין צריך לחזור ולהפי «
 כו שוטה אינו מיפר לא שנא אב לא שנה בעל רהא אינו

 יודע סד. כי מ דבר :
 כן קטן אינו טיפי• לפי שאין לו אישוה כלום' שאין קידושיו

 קידושיןמ• ההוי־ה :
 כה אין האב ולא הבעל טוירין קורם שחדור כגון האומר
 לאשתו אי לבתי כל נדרים שתדורי ער שאבא ממקים
 פלוני הרי רז מיפייז אינן מיפי־ין משים ראמי קרא אייכה
 יקימנו ואישר. יכירנו אר שבא ייכלל הקם דהיינו אהר שנדרה
 בא לכלל הגר לא בא לכלל הקם לא בא לכלל הפר י אבל
 משנדרה מפירין אף על פי שי־יא חל הנדר כיצר אמרה ככר
 זה עלי אם אלך למקים פלוני אף על פי שלא חל הניר כל זמן
 שלא הלבה ימלין להפילו.ואפי־־י שלא בפניה גםכךכולין
 להפילו כרילפינן מיבתיב אשר אסרה על נבשה לא יקום והי
 יסלת לה כי הניא אביה אותה שיש לדקדק כיין שאמר אשי
 אסיה על נפשה לא יקום מפני שהניא אכיה אותה כה זה
 שאמי זהי יסלח לה איזה סליחה היא צייכא אחר הד־פיר,
 אייא נמה הכתיב מדבר באשה שנדרה כנזיר ושמע אביה או
 כעלה והפר לה והיא לא ירעה ועוברת על נדרה ושוהה יין
 ו:, טמאה למתים זו היא שצריכה סליחה ואף על פי שהוא
 מיפי י ואם כן ממילא שמעינן שאם מפ־רין שלא כפניה
 הוא מיפר וכי תימא מגל מקום מאי נפקא מיניה כיון שעל כל
 פגים צריכה סליחה נפקא מיניה שאס לא היו האב או הבעל
 אצלה כיום שמעסעהיו רחוקים סמנה כמקום אחריכולין

 יל נדרה והיא ארוסה ומת הארוס בין קודם שמיעה בין
 לאהד שמיעה ושמע האב וחזרת ונתארסה בו ביום אפיי
 ככת פעמים האב והארוס האחרון מפירין נדרים ואם לא
 >ז ״• >׳ האב כו ביום ונתארסה לאחיים ושמע אח כ אפיי אחר
 כמי ידים האב והאיום האחרון מפירים ביחד ביום ששםןא

 וטעסא רהך מילתא הת$וגן מסעיף י״א וייג עיש :
 >יז נד־ה והיא איובה ושמע אביה ולא שמע איוסיינתגישה
 >י כיום ינתארםה לאחר בו ביום אפילו למאה אביה
 וכ;־ יה האחיין ספירין נדרים שנדרה בפני ארוס היאשון ספני
 * ־- י*תר, לרשות עצמה שעה אחת שעדיין היא בישות האב

 מפני שהיא נעיר׳ ועיל סעיף ייג •
 *U נערה הםאורסח שנירה ולא שסע אביה ולא בעלה
 ינתגרשה ונתארםה לאחי אפילו לאחיי כמהיסים
 >*-:,ice l האב והארוס האחרון ס^ירין נדרים שנדרה בפני
 וז .ים ה א טון הואיל ולא שסע אוהד, הראשון דאי שסען
̂יגריגנה הוו גירושין כסי ספק הקםה שיש לחוש שקיים  ר י ־ •
 גרריתרביון שגירשה ודאי לא היה רעתו להפר לה דמה לו
 ויו רריה של עינוי נפשת שיפירם הא שנאה וכיון שקיים
 ב.;ר אםינו סעיף י״א שאין האב ולא הארוס האחרון יכולין

 שוב להפר :
 ך לפיכך הא דאסיינן לעיל סעיף r דחוזרת לרשית האב
 מר. שגררה תחת הארוס אף על פי ששמען דווקא כשמת
בעל מז האירוסין אכל אם גירש׳ לא דסספקא לן אי גירושין  ך

 בהקמה רמי אי לא הילכך אס שמע נדרה וגירשה אין האב
 יבול להפר לא לכדו ולא בשותפות עם ארוס אחר ואפילו עם
 • ךר;*שון נמי לא אס החזירה אפי׳ כיום השמיעה אכל אם לא
 שמע הארוס הי־אשין שנדרה וגירשה הוי דינם לכלרכי כמו

 נדר^ומת הארוס הראשון כין שמע כין לא שמע ז
 כאן אין הא כ םיפר גדרי כהו ולא הנעל נדרי אשתו אלא
 ביום שמעם דהכיכתיב בהדי גבי שניהם ביום שמעו
 ןגומר וסתם כיום משמע כל אותו היום ולא מעת לעת שאם
 ממעבההלת הלילה סיפר כל הלילה וכל יום הסתרת ואם
 מסע סמיך לחשיכה א נה מיפר אלא עד שתהשך ואס עבר
 $יום ושתק אפי׳ לא כיון כשתיקתו אלא לצערר. וכדעתו חית
 שיהא מופר אינו םיפרדרכרים שכלב אינם רכריס ואדרבה
 שתיקתו הוי קיום יאינו יבול להפי עור אותו הנדר ואם שתק
 מפני שאינו יודע שיש כיד הבעל להפר או אפילו יודע אלא
 שנדרה נדר שסיור שאינו יכול להפר כגון שסבור שאין נדר
 ןה מנדרי עינוי נפש יכול להפר אפילו לאחי כסה ימים ולא
 דיי שתיקתו קיום ושעת ידיעהו שהוא מנרר עינוי נפש הוא

 צאלו הוא שעת הנדר או יום השמיעה ויפר לה אותו היום ן

 ככ גדרה אשתו וקיים לה באחד מלשונות של הקמה והוא
 כסבור שאינו לשון של הקמה וכי ביום הפר לה הקמתו
 הקמה ולא דסי לאינו יורע שיש ביד הבעל להפר או לאינו
 יורע שזה הנדר הוא מן הנדרים של עינוי הנפש שאמרנו
 נםעיף שקורם זה רשעו/ידיעתי הוא חשיב שעת השמיעה
 והתם כיון שאינו יודע שיוכל להפר זה הנדר אף עפ ששמע
 בנדר איניקיוי ביום שמעו כל זמן שאינו יודע שיש כידו
 להפר דמה אהני שמיעתו אכלתכא שיורע שיש בידו להפר
 ?ל כל פנים הויא שמיעתו שמיעה אלא שהוא סיעה בלשינו
 איהידאטעיה אנפשיה למה לא הפי בלשון ידוע ומפויסם

o ן!y /.v!«׳«^>״- י« -׳ "יכל r י ־ ״׳*׳ *-־!׳-י /•טעי ועכר 
 להפי כיה שרע שיוכל להפר והא שמע ביום שסעיקיינן
 כיה מה לגי שלא ידע שצריך להפר כיום השמיע היה לו
 'יי׳* ייייא יאפםיד אגפשיח מיהו אם נשאל על רקמ.,׳ הרי



 * לבוש עטרת זהב הלבות נדרים >§<
 לן אסרה עצמה בעני דברים כגון בתאנים וענכימ
 בין כנדר בין בשבועה בין שאסרה עצמה בכל המין
 בין שאמרה תאנים וענבים אילו וקיים לתאנים והפי לענבים
 או שקיים לענבים והפר לתאנים מה שקיים קיים ומה שהפר
̂ שייך לומר בהפרה נדר שהופר  • מופר וכן כל כיוצא הזה שא
 מקצהו הופר מלו שאין הבעל עיקר הנדר מעיקרו אלא
 יבטלנו לפיכך מה שבטל בטל ומה שלא בטל לא בבול
 ומקשינן הקמה להפרה כה הפיה מה שהפר מופר ולא יותר
 ה ג הקמה כה שקיים מקוים ואס לא קייס אלא מקצהו יכזל
 להפי המותך ׳ ויש הולקין ואומרים דכיזן דבהפרה לא
 אמר־נן הופר מקצתו הופר כולו הופר מקצתו נעי לא אםרינן
 ואינו מופר כלל ואם קיים כקצהו הוקם כולו בריא שכללה
 שניהם כנדר ״אהד אבל אם אמרה קונם ענבים עלי קונ©
 האניס עלי או קינם כבר זה עלי קונם ככר זה עלי שני נדרים
 הם ואין שייך אהד להכירו ומה שקיים קייס ומה שהפר

 הפר :
 לן כיצד היא הפרה אומר לה מופר ליכי ג פעמים כדי
 לחזק ההפרה אכל בפעם אהר נמי הר הפרה וכץ
 בהקמה בפעם אחד הקמה היא . ומיפר אדם או מקיים נדרי
 אשתו ובתו בכל לשון ואע פ שהיא אינה ככרת בו וכל לשון
 שיאמר שמורה שקיים לה כגון שאמר יפה עשית אין במוחך
 ואם לא נדרת הייתי מדירך הוי קיום רכיון ראפילו אם שתת
 הוי מקיים לפיכך אמרינן כל לשון כל דהו שיאמר שמשמעו
 לשק קיום הועיל כו ולא יוכל להפר עור אפילו בו בי1©
 ואפילו לא עשה אלא נרי לצערה הוי קיום ובהפרה אס אומר

 לה ג׳ פעמים מופר ליכי או כטל ליכי או אין נדר זה כלו©•
מ  וכיוצא בלשונות אילו שעניינם סודה עקירת הנדר -

 בפניה בין שלא כפניה הוי הפרח אבל אם *סד ל,-
 ^יפשר שהדירי אי אין כאן נדר הרי זה לא הפר עגיל"

ה אמ, א ה ו י פ ז ה ו ע ץ ו י ^ ' ה ר ו נ ו ש ;  בסשבעית י
n
ע  א  לשון השייך בהתרת נדר שיי הכם כגון שאמר ל

י 0 ע  ולבתו מהול לך או מותר לך או שרי לך וכל כיוצא כ
 זי׳ לא אמר כלום שהתירה אמרה זה הדבר למעט לוט]!
י נ  החכם נשסתיר יאמר דווקא בלשון דתיה וככל הלשו
כ לא יחל י ת כ י ה 2 י פ ,  שהיא עוקר הנדר כעיקרי ולא בלשו! ר
 אכל אחרים מוחלין והבעל והאב יאמרו ריוקא כלשון דכתיכ
 גבייתו והניא שהוא לשון הפרה כלומר שכפירו מעכשיו כעל
ד י  נרדה ולא בלשון ההרה ׳ ומה שאמרנו דלשיז אין נ
 זה כלום הוי לשון הפרה יש הולקין ואומרים שאינו לשון

"  הפרה ן
 לח הישב לשון הפרה בלבו ולא הוציאו בשפהיו אינו
 כלום ררכריס שכלב אינם דברים ככה דב^־ט
 אמורים שלא אמר לה טלי אכלי אבל אס אמר לה טלי
 אכלי וחשיג לשון הפרה בלבו הוי הפרה כין כשבת בין
 בחול כיון שבזה מגלה מה שכלבו רוי כמו דברים מיהו
 ככר אמרנו בסעיף כיד שטוב תא שברול יאמר לה בפירוש
 מופר ליכי ובשבת לא יאמר לה אלא טלי ואכלי טלי ושתי
 ויהשוב לשון הפרה בלבו כדי לשנות שבת מכהול לכבוד

 שכת :
 לט כל זמן שלא הפר הנדר לאשחו אינו יכול לכופה
 שתעבור על הנדר אלא אם כן אמר לה טלי ואכלי
 רחשוכ כלבו לשין הפרה ולהרמ בם המבטל נדרי אשת,
 וכהו אינו צריך לומר כלום וגם לא לחשוב לשון הפיה בלבו
 ואפילו הכי נתבטלו כל הנדרים ביצר הביטול שיכיף אותמ,
 כיום שמעו לעשותה דבר שאסרה אוהו עליה דככיטולו עוקיו
 מעיקרו בעל ברחה והוי יותר מדהרת הכם שצריי להיזת
 ברצונו ׳ אכלכחפרה אינה כופה אותה אלא סצנרלת

 ומניחה אם רצתה עושת

 להפר שם ביום שמעם והוא מופר ואחר כך ינידו לה כשיבאו
 לביתם ואם היא עברה קודם שהגירו לה צריבה סליחה :

 כט הבעל ספר לשהי נשיו כאחה וכן האב לשתי בגותיו
 שאוסר סופר לכם ושניהם סופרין ויש חולקין דסבירא
 ליה סדכהיב אזהה הניא אכיה אוהד. וכן אשח יניאאוהה

 אוהד. אחת לבדה משסע :
 ל אקיבולין לעשות שליח לא להקמה ולא להפרה אף
 על גכ דבכמה המצות שבחורה קיימא לן שלוחו של
 אדם כמותו הכא מיעטיה רחמנא לשליח רכתיב אישה יקימנו
 ואישה יפירנו משמע אישח דווקא ולא השליח והוא הדין גבי
 אבדהוא עצמו צריך להפר ולא השליח דבעל ואב שרן הם

 לכל דבר :
 לא צריך שיכוין לשם האשד. שהפר לה דכתיב יניא אותה
 משמע שימין לאותה אשה שיפי לח וכן צריך לברן
 לשם הנדר שנדרה היא רכתיכ ותפר את נדרה משמע לאותו
 דנדר שנדרה י^וין בהפרהו ואם לא כיון לשם האשה שנדרה
 או שלא לשם נדר שנדרה אינו מופר כיצד נדרה אשתו ואמרו
 לו שבתו נדרה או איפכא והפר לה על עטיעה זו או שיאמרו
 לוהאמיאםאשתו ואס כתו אלא שהיאנריה םהחאני׳והם
 אמרו לו מהענבים נורה או איפכא והפר לה על שמיעה זו לא
 הוי היי־ה אלא אם כן נודע לו הוך כדי דיבור ורצה גם בהפרה

 זו ואין צריך להפר שנית :
 לכ וכשנודע לו אחר כדי דיבור רלא הוי הפרה יכול
 להפר כל יום יריעה שנייה רהא יריעה קםייתאלא
 ר.;ןיא ידעה ואפילו אם קייס ביריעה קמייתא לאו כלום הוא
 ואס רצה להפר בידיעה שנייה סיפר שזה לא קיים מעילם 5
 לג ודווקא שנדרה אשתו ואסרו לו שבתו נדרהאואיפבא
 .אז לא הוי הפרה אכל אם אמרולוסר״ם נדרה אשה
 בחוך ביתך ולא אמרו לו יותר והוא סכר שאותה שנדרה היא
 בהו והפר לה ונמצא שאשתו היא שנדרה אף עלפי שלא
 נמצא אלא לאחי־ כדי דימר הרי זה מופר שהרי לא אמר
 בפירוש שמפי לכתו אלא שהשב כך אכל מסתמא וראי היה
 דעתו לאותה שגדרה איזד שתהיה והוא שגם עכשיו רוצה

 בהפלת אשר. •י
 לד כל ההפרה תלויה כשעת הנדר כיצד אם בשעת הנדר
 היא נשואת אף על פי שלא יחול ער שהתאלמן כגון
 שאסרה קונם ככר זה עלי לאהד שלישים יום והפר לה
 ונתאלמן בנתיים הרי זה מופר וכן שאמרה בפירוש קינם
 בבי זה עלי לאחי שנתאלמן והפי לה הרי זה סופי מכן כתיב
 וגרר אלמנה וגרושה כל אשר אכרה על נפשה יקום עליה
 משמע מה שאסרה על נפשה והיא א לבנה וגרושה יקים
 •עליה אבל מה שאסרה על נפשה והיא אינה אלמנה וגרושה
 אלא נדרה בעוד שהיא נשואה יושבת תחת בעלה אף על גב
 דכשעהשחל הנדר תהא אלמנה וגרושה אם רפד לה ״בעלה

 מופר ולא יקים עליה :
 לה ואס היתה אלמנה כשעה הנדר ונשאה קורם שיחול
 והפי לה בעלה איט כופר ליש אמרה קונם עלי ככר
 זה לאחר ל יום ונשאת בנתייס ליש אמיר, בפי׳קונם עלי כבר
 זה לאחר שאנשא אינו יכול להפרתה גיב נשסע מקרא דלעיל
 ונדר אלמנה וגרושה וגוי כלומר סה שאסרה על נפשה והיא
 אלמנה או גדושה אף על גב רעכשיואינה אלמנה וגרושה
 אלא נשאת אפיה יקים $ליה ואין הבעל יכול להפר והיה אם
 היתה ארוסה בתולה שלא היתה לאיש מעילם כשעת שנדרת
 זחל הגדר אחר שנשאת לו אינו יבול וניל רזה גלמד ג כ מקרא
 דכתיכ ואם בית אישה נדרה וגומר והפר כלומר מה שנדרה
 בביתו דהיינולאחר שנשאת אכל סד. שנדרה קוד׳ לכן כעורה

 ארוסה אינו יבול להפר ניל \



 .*4 לנו» עטרת דח3־ חלמת בדדים *4 קף
ז שאפי קייס י י  להמופרליכי הרי זה ספק דממ&קינן כ
 ליכי אף עיי גכ שאסר סיד שעה אחת רמשמע ולא יוהד
 • אפיה הוי קיום כל דהו וקיים כולה או דילמא כיון דהאי יומא
 כוליה בר 6קמה ובר הפרה תא כי אומר סופר ליכי לאחר
 שעה מוזגי רהא לא קייס כהחלה אלא שעה אחת וספיקא

 דאורייתא לחומרא 5
 מטי המקיים נדרי אשתו ובתו ונתחרט אין הקמתו אלא
 כמו נדר שנדר הוא לפיכך נשאל לחכם על הקמתו
 מתירו לו ואחיכ חוזר ומיפר לה בו ביום שנשאל אפילו לא
 גשאל אלא כמה יטיס אחר רהןןסה הוי ליה יום שאלתו כיום
 שמיינת וקודם השאלה הוי ליה כמו שאינו יורע שיוכל להפר
 שאין שתיקתו קיום ומפר אפילו אחר כסה יסיס וי״א שאינו
 יכול לתשאל על ההקם כדי להפידו אח כ אלא כיוס השמיעת
 דלא גרע םשתיקח ויש להחסי בז ולל סעיף כיג אכל אס הפר
 לה ונתחרט אינו יכול להשאל לחכם על ההפרה כדי שיחזור
 ויקים שמיר שהפר לה אזיל לה נדרה והותר ושוב לא יחזור

 ויחול עליה,אם לא שתחזור וחדור היא כעצמה :
 נ אסר לה קיים ליכי שני פעסים ונשאל על הראשון אז

 חל השני:
 נא האשה שנדרה והתפיש אחרכנררה או שאסרה עליה
 כבר בנדר ואחר ההפיס בו והפר לח הבעל או האב
ר ך נ י ה ר ק ן  היא סותרת והסתפיס כה אסור שאין הכעל ןה^; ע
 מעיקרי כמו החכם לפיכך סר, שהפר ה^י והתפיסה קיימת:
 נב נדדה היא וההפיש בה הבעל או האב הרי גילה רעתו
 דניחא ליה בנדרה והוד, קיום ושוב אינם יכולים להפר :
 ע נדר האב או הכעל והתפישה היא כו מפר שלה

 ושלו קיים :
 נד נדר לעצמו והדירה כמיתו וגמרה בלבו להדירה ואמרה
 אמן אין לך קיום גדול מזה ושוב אינו יכול להפר ואם
 נרד הוא והדירה דרך שאלה מה בלבה כגון שאמר לה
 התרצי בנדר זה להיות כמותי או לא ואמרה אמן הרי זה מפר
 לה שאין השאלה קיום אלא לרעת מה כלבת כיצד' אמר לה
 הריני נזיר ואת כלומר ואח נזירה כמותי ואמרה אמן אינו
 יכול להפר לה אמר לה הריני נזיר ומה תאמרי את האת
 נזירי כמותי ואמרה אמן הרי זה יפר ואם הפר לה גם שלו כטל
 'שזה כמי שתלה נדרו בנרריר, ׳ ואם היא אומרת לו הריני
 נ^רה ואתה ואומר אמן הוי קיום ואינו יכול להפר וכל כיוצא

 כזה:
 ני! לא נתנה התורה רשות לבעל להפר נדרי אשתו אלא
 נדרים שיש בהם עינוי נפש רכתיבכל נדר וכל שבועת איסר'
 •לענות נפש אישה יקימנו ואישה יפירנוועור התירה לו
 התורה נם כן להפר נדרים שבינו לבינה דכתיכ בסוף הפרשה
 אלה החקים אשר צוד, ה' את משה בין איש לאשתו וגומל
 וכולם יתבארו לפנינו כעיר, איזה הם נדרי עינויי נפש ואיזה
 הם דברים שבינו לבינה ומיהו כיון שחלקן ההורה לשנים
 שמע מיניה דהפרש יש ביניהם ומהו ההפרש שכיניה׳ דברים
 שיש בהם עינוי נפש כשהוא מפירין לר, מותרת בהם לעולם
 דםתם אמרר. התורה אשר, יפירנה וכשהוא כפר כ ופריז לה
 לעולם משמע ודברים שבינו לבינה אין ההתרה אלא לעצמו
 כל זמן שיש לו בה תועלת דהיינו כל זמן שהיא אשתו רכתיכ
 בין איש לאשתו משמע כל זמן שהיא אשתו וגם לאחר
 שתתגרש כל זמן שלא תינשא לאחר שאיפשר שתחזור אליו
 * לחיות עו׳אשתו אכל לאחר שתינש לאחר דשוב נאסרה עליו
 חל הנרד גם לריריה ׳ ונדרים שאין כהן לא עינוי נפש ולא
 בינו לבינה לא נתנה ליויהתזרר, רשות להפר אלא היא נכו

 אחר החכם או ג׳ הדיוטות סתירין לר, :
 מ וכשגדרה נדר שאין הבעל יכול להפר נעשה לה שליח
 להשאל על נדריה אעפי שהיא אינה לפניני אפיי לס ד

 עושה ואס רצתה אינה עושה כיצד נדרה או נשבעה שלא
 חאכליאו שלא תשתה ואמר לה מופר ליך חרי זה מופר ומותרת
 לאכול ולשתות ׳ נטל ונתן לה ואמר לה טלי ואכלי טלי
 ושת* הרי זו שותה ואוכלת והנדר בטל מאליו לפי שעניין
 לשון ההפרה הוא שיתיר הקשר מעכשיו ויחזור להיות העניין
 כמו שתה קודם שבועתה דהיינו אם תרצה העשהו ואם
 הרצת לא תעשהו והביטול הוא שיכריחנה לעשות הדבר
 שנשבע שלא לעשותו ואם נטל ונתן לה ואסר-לה טלי ואכלי
 טלי ושתי מראה לה ההפרה שבלבו ואינו צריך להוציא

 בשפתיו והנדר בטל מאיליו ע י הראווו מעשיו ן
 ם לפיכך'לדעת הרמכ׳ים המפר נדרי אשתו ובהו צריך
 לתוציא בשפתיו ואס הפי כלבו אינו מופר אכל המבטל
 שהוא יותר מהפרה אינו צריך להוציא בשפתיו אלא מבטלו
 בלבו בלבד במשמעו וכופה אותה ויש להחמיר כסכרא
 ראשונה לבין בהפרהיבין בביטול יוציא כשפתיו ציום שמעו
 שיאמר לה מופר ליך או טלי ואכלי טלי ושתי ויחשוב בלבו

 לשון הפרה ז
 מא המקיי' בלבו הרי זה קיים אעפ י שלא הוציא בשפתיו
 רהא אפילו החרישי לה קיים והמפר בלבו אינו מופר
 לפיכך אם חפר בלבו יכול לחזור ולקיים אפילו אחר כרי דיבור
ל קיים בלבו אינו יכול לחזורולהפר אלא אס כן חזר כו 3  א

 כתוך כדי דיבור :
 אמרו לו אשתך נדרה ואמר בלבי רדה להפר לה
 והפרתי לה גם כהוצאת שפתי נאמן אכל אמרו
 לו גדרה והוא אומר לא נדרה וכיון שרואה אותן מעירי ן עליה
 שנדרה אמי בלבי היה להפר והפרתי כשפתי אינו נאמן רהא
 התריס לומ' מתחלה לא נדרהוניון שלא האמין שנדרה היאך
 יוכל לומר שהפר דרכה למה שאז*לכל האומר לא לויתי

 כאומר לא פרעתי דמי ה״נ האומר לא נדרה כאומר לא הפהע\
 דמי והודאת בעל דין כמאר,ע דיס :

 מג א*ר לה קייס ליני ומופר ליכי ולא {1חיל ההקמה אלא
 א כ חלה החפיר, הרי זה מופר דחא לא חלה ההקמה
 אאיכ חלה ההפרה ו*גרי ההפרה חלה בהוצאת שפתיו ושוב

 אין בידו לקיים וי״א דספק הוי ולחומרה הוי קיים !
 מך אמר לה בבת אחת קייס ליכי וסיפר ליכי אין כאן לא
 הקמה ולא הפרה ויכול את כ לעשות מה שירצה או
 הקמר, מעלייתא או הפרה מעליית ואלג דאסרינן לעיל סע־ף
 0*א ואס קיים בלבו יבול לחזור ולהפר חוך כיי דיבור שאני
 התם דקיים בלבו אבל הנא הא הוציא הקיום בשפתיו ומה
 שמוציא אחר כך ההפרה בפיו אינו מבטל!•ןיו׳ לגמרי שיהא
 אפילו מופידסגי שנאמד דאהניא אמירתו תוך כדי דיבור
 מופר ליכי לבטל הקיום שלא יהא בוי ממש אכל גם
 ההפרה אין כה ממש שנתבטל גיכ לי הקיום שהוצייניטפתיו
 עכשיו תוך כדי דיבור הקורם ואין כאן לא הקמה ולאי הפרה
 יכי^אסלאאםרשניפעמייליביאלא שאמרקיי ליכי ומופר
 ככת אח׳או שאמר בפירש קיי׳ליבי וסופר ליכי בבת אחת שאין
 כאן לא הקמה ולא הפרה ולהרםב ם בכולה הוי קיו׳ דקיוס כל

: ז י  דהו הוי קיום כמו שנתבאר טעמא לעיל סעיף ל
ה אמי לה קיים ליכי היום הדי זה קי.ים לעולם רפשיטא 0 

 שלא יוכל להפירו למחר רהא היום ישמע :
 מל ואס אסר מופר ליכי למחר אינולא קיי' ולא מופר ויכול
 אח כ לקיימו או להפיח בו ביום ויש אומרים דהוי קיום
ז שאמר סופי ליכי למחר משמע הא היום הוי קיום והוי ו י כ  ד

 קיום כל דהו דהוי קיום : ,
ז אמר לה קיים ליכי שעה אחת אל ג דמשםע הא אחר ° 
 V יהא מופר אינו אלא הפרה בלב ואם עברי היום ולא

 הפר הרי זד, קיים רהאיהיפיר,ב לביתנו הפרה : ״
מר לה קייס ליכי שעה אחת וכשעבר השעה אמר  א



<fa לבוש עמ־־ת זהב חלמת נרדים 
 •ממקום אחר אם הצטרך:

 עא ־ • אפילו נדרהממין שחוא רע ולא טעטא אותו מעילם
 ד,1י עינוי נפש שכל רכר שאינה רשאה לאוכלו אם

 הרצה הוי עינוי נפש !
ב נדרה שלא הלך לבית הא כל אי לכיח המשת| או לבית  ה
 אכיה ואמה אושלא הלך כמחול או שלא לשורר או
 שלא לשמוע קול שיר כולהוהוי נדרי עינוי נפש •
 סג נדרה משני ככתר. כיהד על אחר מצטעדת אם לא
 תאבלנו ועל השני אינה מצטערת והיכי רמי נראה לי
 כגון שהאחד פת נקייה והאחר פת קיבר והיא אינה רנילח
 לאמי פת קינד אס לא מחוך דוחק גדול ועכשיו היא רעבת
 ואינה רעבה לפיכך אם לא היה נדרה היתה הפצה לאכול
 עכשיו הפת נקייה ומצטערה שלא תוכל לאוילו מחמת נדרה
ל הפת קיבר אפילו יא היתה כידי לא היתה איכלת אותו ב * 
 עכשיו אף על פי שהיא רעבה כיון שאינה רעבה נל בך ולא
 היתה דחיקה לאכול מתוך רע ב ין גדול אינה מצטערת עליו
 שלא תוכל לאוכלו מחמת נדרה דנדרה אינו מעלה ואינו
 מוריד רבלאו הכי נמי לא תיהה אוכלת אותו עכשיו והוא הפר
מ פ  לה התם על אותה שמצטעית חלה ההפלה דהוי עיניי נ
 ועל השני שאינה מצטערת עליו עכשיו לא חלההתפית
 ראסמנן מסתמא לא היה דעתו להפר עכשיו אלא אוהד׳
 י שהיא מצטערת עליו ואע'ג דככםוך אמרינן ראפילו מין רע

 יכול להפר לה דהיינו כשידוע שהפר לכה כןיט
 אותי המין כגון שלא^נרדה אלא כאורו המין
 והפר לה אי נמי הפר לה כפירוש אצל הבא רהפר לה סתם
 אכריגזלאהיתהדעתורקעל הנקייה ולא דמי ג כ לחאנים
 וענבים רםעיף י״ו דהתם $ירש מלא הפר אלא מקצתו אכל•
 הכאהפיה שלימה היא דהא הפר סתם וכבר ידעת׳ דבהפיד״
 . לא אמרינןהותרמקצתו הותר כילואלאגכיהתרחחכם •
 סד אערה קינ6ש^ני נהנה רכר ובילוי שהיא אוסד^
 הגאה הבריות עליה שלא תהנה מהם י*א דהוי ככלל*
 גדרי עיני נפש דוחיני מצטערת היא ויא •מאינו סשיס עינו,
 נפש שאין שייך לומר עינוי נפש אלא כשפירש בפירוש דכד
̂ליהנות כו כגון רהיצה וקישיט ופיחת ואכילת  שדיך גופה
 ושתייה וכה ג אבל מהם הנאת הבריות הוא מלל גם כן שלא
 הקכלמתנותאו שאר דברים םהם לפיכך אינו נכלל בכלל
 עינוי נפש אלא בכלל דברים שבינו לבינה דהיינו שלא יה:*
 זקוק להאכילה משלו בלבד דודאי הוא אינו ככלל הבריון

 A שאסרה עליה י /

 סה וביון שמעל איני בכלל הכריות שאסרה עליה כל
 זמן שלא הפילה סותרת ליהנות משלו בל זסן שהי׳
 תחתיו ואחר שתתגיש נכלל גם הו׳ בבלל הברייה יא׳ איפש^
 לה ליהנות אלא מלקט שכחה ופאה שהם הפקר ואינס של
 שום אדם עד שיזכו ברם וכל הקורם זוכה והיא גס היא יכולת

H לזכות בהן כאחד מהם ויחיו שלה והתנה משלה 
 מל ואילו הם דברים שנינו לבינה דכרים שגורמים איבת

 בינו לבינה כגון השמיש וכיוצא בו וצריך להפר .
 םן ותא רחל נדר מתשמיש חקישאמריהנאת תשםישך עלי
 ראן* על גכ דמשועכדא לו מ מ איז טאכילין את האדם
 דבי האסור לו וצריכה הפיר, אכל אםאסרה הגהת תשמיש*
 עליך אינו צריך הפיה שרדא משועבדת לי ולאו כל כמינו*
 לאיסיו עליו וכן הוא שאמר הנאת תשמישי עליך איני נדד
 דהוא גם כן משועבד לה ולאו כל כמיניה לאסור עליה אכל*
 אם אמר הוא.הנאת תטמישך עלי הוי גרר וצייך התיה דאע/
 דמשועכד לה אין מאכילי ן אוהו רכר האסור לו ואין להקשוו/
 בהנאה השמישף־עלי אמאי חל הנדר רהא' הנאה התשמיש
 דכי/שאין בי ממש הוא ואין נדרים חלין אלא על דבר שי,^
 בוססשכרכתיכנא לעיל בהלכות נדרים רמתרצינן דיכוריךן

 לחוםרא

 שאין אדם עושה שליח להתיר לו נדרו כראיתה בסיסן רכית
 מורה הוא כבעל שנעשה שליח לנדרי אשתו ספני שהיא
 בגופו ובלבד שימצא ג׳ מקובצים יחד אבל תא לא יקבצם
 שיתירו לה רשםא היא אינה רוצה שיתפרם' הו^ר שנדרה
 וארעתא רהכי לא נתחרטר, ולא שלחה אוחו אלא כשהם
 מקובצי׳ שאין הקול מתפיסם כ׳כ יביא דכרייבפניהם ויתירו
 לה לפיכך אםנתנהלורשוה־גם לקכצם ולהתיר לה יעשה?
 וביון שהבעל כגופה אינו מצטיף עם שנים אחרים
 להתיר לה נדרה רהוה ליה כנדרי עצמו ואין אדם
 מתיר נדרו עצמו י ולש שאינו מתיר לה כתורת יחיד מומחה
 כשהוא מומחה / אכל האב מתיר נדרי כתו בלשון ההרח
 '•ביחיד מומחה אם הוא מומחה או מצטרף עם שניט בתורת

 הדיוטות שאין כתו כגופו :
 נח לפי משמעות פשוטי הכתובים משמע שהאכ מיפר
 לכתו כל נדריה אפיי• דברים שאין בהם עינוי נפש
 ואפילו.רבדים שכינה וכין אחרים רהא כתיב ואעה כיי תדור
 נרד לה׳ וט וכתיב ואם הניא אכיר, וגוי כל נדריה ואסריה
 אשר אסרה על נפשה לא יקל ואע ג דכסיף הפרשה גכ כתיב
 בין אב לכתו דמשמע גם כן מה שבינו לבינה ולא מה שכינה
 לבין אהריס כאב ובתו היי בלדבר בינו לבינה מפני שהאב
 מקפיד על בל מה שבתו עושה וי*א אעיג רגבי אב סתמא
 כתיב נלמד סתם מן המפורש מה הפרת הבעל דווקא עינוי
 נפש ודברים שבינו^יכינהגם האב אינו מפר אלא דווקא עינר
 נפש ודברים שכין בעלה לבינה והם דם ו דברי׳ שבינו לבינה
 דש מחלקח ואומרים קורם שנהארסה מיפר כל נדריה אפילו
 שאין בהם עינוי נפש במשמעית פשטי׳ רקרא אבל אם
 נתארםד, וסח האריס וחזיה לרשות אביה אז איני מיפי אלא
 נדרי עינוי נפש ורביים לז^ן איוהח וכינה משים
IVsfttott דבעודההיתד- אמסה לא היה תאב ימל להפר לק 
 ־עם הארוס והארוס פשיטא דלא עדיף מבעל שנשוי שאינו
 יכול להפר דק דברים של עיגר נפש ובינו לבינה ראישה
 •פירנו קאי על הארוס במו על הנשוי ומון דבעידה איוסה לא
 היד, האב יכול להפר יותר סן הארוס דהיינו דווקא נדרי עינוי
 כפש ודבריי שכין אריסר, לבינה גם אחי מות הארוס שחזייה
 לרשות אביה לא חזיה אלא לעניין גירי עינוי נפש ודברים.

*ם . ד ך  שהיו כין ארוסה ובינה ולא לשאי נ
 נט איזה הם דכי־י׳שיש כהם עיניי נפש כגין רחיצייקישינז י
 ניהול ופייכיס בגין שנשבעה שלא תרחץ או שלא
ט או שנדרה ואמרה הנאד. רחיצה וקישוט עלי אם ש ק ת  ת
 ארחץ או אתקשט אפילו לא תלתה אלא ברחיצה וקישוט של
 היום שאמיר. אם ארחץ או אתקשט היום תיאסר עליי
ץ ח ר  מהיום ואילך כל הנאת רחיצה או קישוטואיפשר ת
 ולא תתקשט היום ולא תיאסר אפילו הכי הוי בכלל נררי עינוי
 נפש אעיפ שאין חל אלא ליום אחד דניוול יום אחר שמיה
 ניוול ויש אומדים דדחיצה וקישוט אינם בכלל עינוי נפש אלא
 בכלל דבריישבינו לבינה בלומר שהוא מקפיד עליהם שלא
 ההגנה עליו אכל אין לה עיניי נפש אם לא תרחץ ולא
 התקשט וככר ידעתה מסעיף נר, מה ההבדל שכיניהם יכל
 זה לא מיירי אלא בקישוט הפני׳ אבל קישוט של מטה לכולי

 עלמא לא הוה אלא מדברים שבנו לבינה !
 ס אמי־ה קינם פייוה העולם עלן או אפי״פייות מדיני אחת

 או אפילו אסיה עליה פימת של איש אחד לבדו הוי ״
 עינוי נפש ואפילו אוהו האיש האחד איט חנווני יש לאדם
 עינוי נפש כשנאסר עליו אפיי פימה איש אחד דשסא הצטרך
 מינו ילהימכים פירו׳ העול© עלי ודאי הוי מנדרי עינוי נפש
 אבל פייות מדינה אחת יכל שבן פימת של איש אהד אינם
 מנדרי' עינוי נפש דאפשי כאחרים אכל מם משוס דברים
 שבינו לבינה יש בהן מפני שהוא צריך לטמח ולהביא לה



 >4 לבועז עטרת והב הלבות נדרים •4 יזכא
 עלי והרי נאסרה עליו כדאמריילעיל סעיף 0״ז נחנו לי חכמים
 זיל זמן שיקיים אותם שבעה יסים אולי ימצא פתח לנדרו
 שיוכל להתירו כין שהדירה בפיילז' יםים או יותר כץ שהדירה
 סתם ולאחר שבעה יסים אם לא ימצא פתח לנרח־ יוציא ויתן

 כתובה :
 כ הדירה שלא תהנה ססנו איט חל שהרי הוא משועבילה
 ואם אסר לה צאי מעשה ידיך בסזונותיך והיא מספקת
 בהם לדברים גדולנם ואינה מספקת לדברים קטנים אסכל
 משפחתה רגילים כאותם דברים קטנים אינו חל שהרי הוא
 משועבד לה נם במט ואם אין כל םשפחהה רגילים בהם אלא
 העשירים ואביה עשיר ורגיל כחס ובעלה אינה עשיר ואינו
 רגיל בהם חל הנדר שהרי אינו חייב לה בהם וע*ל בלבוש
 הבוץ וארגסן סימן ע״ב ומימ כיון שהדירה ממנו והיא צריבה
 להזור לבית אביה הוא מתחייילה עתה בהם הילכך עד שלשיט
 יום יפרנסנה באלו הרבדים הקטגים ע*י פרנס שיאמר כל הזן
 אינו ספסיר ויזת אוחה אחד ויקח מהבעל ליש הדירה שלשים
 יום או יותר או שהדירה סתם רהכי גבי שלא תהנה סמנו כיון
 שאיןצעיה כ כ גדול כמו גבי מדידה מתשמיש נתנו לו זמן
 ל׳ יום אולי ימצא פתח לנדרו ואם לא ימצא פתח לנדרו תוך
 השלשים יום אז יוציא אותה לאחר שלשים ויתן כתובה ידוקא
 עיי פרנס שיפרסנה על ירי כל הזן אינו מפסידו כשיתבע אותו
 לרין אחר כך אין סחייבין אותו בדין לשלם אלא אם ירצח
 ישלם אכל הוא לא ימנה פרנס שיפינסנה הוךהשלשיסיום
 דאםכן שליהוחיה קעכיד והיה חייב לשלם לו והוי מהנה לת

 ממש ואסור ן
 4 הדירה שלא תתקשט או שלא תאכל אחד סהסינים אפיי

 הוא רע ולא טעםתו מעולם ותלאו בתשמיש שאמי קונם
 חשםישך עלי אם תתקשטי או תאכלי מין פלויאו שאמר קונם
 הנאת תשםישך עלי אם תלכי לבית אביך יותי והאריך זמן
 משך הנדר יותר מחדש והוא דר עמה בעיר או יותר מרגל אס
 הוא דר בעיר אחרת בכל אילו הדברים הוא מקניטה וקשה
 עליה לקיימה והוא תלה בה תשמישה שמצערה לפיכך נתנו
 לו הכםים זמן שבעה ימים אולי ימצא פתח לנדרו ויתירו וגס
 היא ניחא לה ככך דסבריםירתח רתח עלי והשתי הוא דמותיב
 דעתיה ואם לא ימצא פתח לנדרו תוך הזי ימים אז מיד אח כ
 יוציא ויתן כהובה ואם היא נדרה קונס מין פלוני עלי או קונם
 שלא אתקשט בקישוטפלו׳או שאמרה יאסר הנאת תשמישן•
 עלי אם אוכל מין פלוני או אס אתקשט או אם אלך לביה אבי
 והוא שסע ולא הפר לה יוציא מיד ויתן כהובה ולא רצו חכמים
 לתקן בהא שתמתין זי ימים שמא ימצא פתח רכיון רהיא נדרה
 והוא שותק לא שייך לוםר דסברירמרתהרהח דהשתילא חזינן
 ביה דרתה שהרי היא התהילה אלא הא איבא למיסר דסברא
 היא כיון שהוי שוהק וראי שנאה נטורה לו בלבו זה כמה ימים
 ולכך הוישותק לולא יפייס עוד וכיון שסבור' שלא יתפייס עוד
 מצירה היא וקשה עליה להמתין לפיכך לא תקנו לה שתמתין
 'ולהרסכ ס בנרר׳היא וקיים לה הוא אם הצד, ליישיולא האכל
 מאותו המין תשיואס הוא אומר אי איפשיכאשד, נדרנית יוצא
-ןיתן כתובה והר, אם נדרה שלא תלך לבית אביה שאמרה
 קונםתשמישך עלי אם אלך לבית אבי ושמע הבעל ולא הפר
 וכן אם אסריקונס השםישך עלי אם אלך לבייהאבל אז לבית
 המשהה ושמע ולאהפרלר^ה אם אמרה קונם תשמישך
 עלי אם אשאל משכני כלום או אכ^גשאילם כלי ושמע ולא
 הפר אם תרצה לייש׳ותקיים נדרה הרשיה בידה ואם הויאומר

 אי איפשי כאשד, נדרנית יוציא ויהן כחובה •
 ד נדרה נדר מדברים שכינו לכינה או של עינוי נפשודפר

 לה על מנת שתאמר לפלוני דבר של קלון או שתהא •
 מתהפכת אחר התשמיש כרי שלא תתעבר והיא אינה רוצת •
 לעשות אחד מאלו מפני שהם דכריפייצית אז שיש כהן

־  H m י -

 לחומוס כאילו אמר נופך להנאת תשמישך עלי בעל שנדר
ב אל אשתו ער זמן פלוני אם עשה מרצון אשתו חל  שלא ^
 הנד* ואם לאו הנדר אינו תלדהא משועבד לה אשה שבקשה
 •בעלה שלא ישסש עמה ונתכעסהוא ונשבע שלא לשמש
 עסה וכראוה האשה שעלה הרון בעלה עליה ורצהלישכע
 מיד מחתה כו אפי׳ הכי הל הנדר דכיון שהיא התחילה ובקשה
 ממנו שלא לשמש עמה הרי מחלה לו שיעכודו ומה שמחתה

 בו לא עשתה אלא לפייסו כרי שלא
 יכעס :

 W אסרה עליה תשמיש של כל אדם כעולם נם.בעלה
 בכלל והוא יפר חלקו ותהא משמשתו כל זמן שהיא
 חחחיו וכשימות או יגרשנה הרי היא אסורה בתשמיש של כל

 ארס וכן כל כיוצא כזה;
 סט אמרה קונם שאני נהנה לאבא ולאביך אם אני עושה
 לך או קינם שאני נהנה לך אם אני עישה לאבא ולאביך
 יכול להפר מיד אף עלפי שלא הל הנדר עדיין עד שעושה
 לו או ער שתעשה לאביה ולאביו מכל מקום יכול להפר אע"ג
c דחכם אינו מתיר חנרר עד שיחול בעל מפר קודם שיחול 
 בדכתיכנא טעמא לעיל סימן רכ״ח ורבדים אילו הוו דברים
 שבינו לכיגה שגנאי הוא לו שנאסרה כהנאה אכיו ואביה אם
 עושה לו וכן שאינה רשאה לעשות לאביה ולאביו כדי שלא
 תיאסר עליו הילכך אינו מיפר לעולם אלא בעורה חחתיו

 כדין נדרים שביני לבינה:
 ע אסרה קינם שאני עושה על פי אבא ואביך או על פי אחי

 ועל פי אחיך נדרה נדר שהרי אינה םשועכרת להם וגם
 הבעל אינו יטל להפר שאין כזה לא סשום עינוי נפש ולא

 משוס רכרים שבינו לבינה:
 עא אמרה קונס שאני עושה על פיך אף על פי שאין נדרה
 הל בעודה תחתיו שהרי היא משועבדת לו ועכשיו
 ז צריכה הפרה מכל מקו׳ יפר לה דשמא יגרשנה ואז יחול
 ולא יוכל להחזירה הילבךקרינןליה השתא דברים
 נה לבינו ואף עיג שעדיין אינו חל יכול להפר כרכתיבנא
 יף סט ושני הסעיפים הללו מיידי כגון שאמרה יקדשו
 ׳יעושיהן שאם לא כן אינה יכולה לאסור מעשה ידיה
 שלאבא לעולם אבלהידיס האאיחינהו כעולם ואין
 שית שאם כן נקרטו ידייולמעשיה מעכשיו אפילו לבעלה
 גל פי שהיא משועבדת לו רהאקלרהקדשמפקיעמידי
 :וד וקונם נסי לשון הקדש הוא דאל^יהרכילשיעכודיה
 י ולא תוכל להפקיע דשויוה כלוקח גמור ולא כמלות

 ;גן-ש מפקיע מידי שיעבוד אלא דומיא דשיעבור רסלוה .
 ן מחוסר גוביינא ועיין לקמן בלבוש הבוץ וארגמן

 סימן פא * .(
 נרדה שלא חתן תבן לפני בקרו וכיוצא בדברים
 אילו שאין בהם עינר נפש ואינם מדברים שבינו
 לבינה וגס א$ם לדברים שהיא משועבדת לו לעשות אינו

J' י ׳ יבול להפר 
 & נדרה שלאזלרהוץ פניו ידיו ורגליי או שלא למע1*ל/

 הכוס ושלא להציע לו את המטה אינו צריךי £זפר
 לפי שהיא משועבדת לו לעשותם:

י אשה שנדרה לשתות סס להתעבר אף על פי ? 
 שהעיבוימכחישיופיה והסם קשה לגופה אין הבעל
 •יגי׳ להפירוידאי על מנת זד, נשאת לו שתהעכר ויהיו לה

 1 .• בנים ממנו :

 ייד אשתו מתשמיש או שלא תלך
 r אכיה ודומיו ובו ו סעיפים :

i 
 יי שתשמיש הסט׳שאוסר קונם הששישך



 ־$־ לביש עטרת והב הלבות שמעות •4.
 בידו וברשותו לעשותו ושלא לעשוחו חמיא דלהרעאו להטיה
 שהוא לא אוכל ואוכל שהוא דבר של רשות מרבינן מ הרי^,
 אבל בנשבע לקיים המצות כיון שאין בידו שלא לעשוי׳שהרי
 סושכע ועומד עליו מהד סיני הוא ואם נשבע לבטל אח
 המצור, הרי זו שבועת שוא ולוקה מיד שנשבע כן משוםא^
 תשא זגומ בין עכר על שבועתו כין לא עבר וכיון שאינו חייב
 קרבן האמור כאן כשנשבע שלא לעשות לא מחייבינן ליה
 קרבן כשנשבע לעשותה ושיקר שאינו דומיא דלהרע ולהטיב
 בכל צדדין וכן מי שנשבע להרע לאחרים כגון שנשבע
 להכות חבית או לקללו אף על פי שיש בידו וברשותו של:

 לקללו ושלא להכותו כיון שאין בידוזברשותו להכותו
 ולקלקלו שהרי עוכר בלאו אם נשבע עליו ושיקר פטור מקר

 זה וכל שכן הנשבע שיעשח חבית [דבר פלוני כגון שיזדו(
 פלוני צרור לים או שלא יזרוק וכיוצא בו שהוא פטור מקרב(
 זה שזה אין כידו כלל לא לעשוהו ולא שלא לעשותו אכל o־
 שנשבע להכות אן לקלל את עצמו אףעלנב ילאו שפיר

ף  קעביר מכל מקים בכלל להרע או להטיב הוא וחייכ א
א ל  גבדילפינןסקראדהשםרלךושמוראחנפשד וגומר ע
 יזיק לעצמו אסמכתא בעלמא תא מיהו כל מקום שאטי-נ!
יילה חי*  שפטור הוא דווקא מן הקרב^פטור אבל ענייה ג
 בכל דבר שגשכע ומשקר י בשבועהו שעובר כמה לאוי
 הגאמרים כתודה כגון לא תשא וגומר ולא תשבע בשמי לשקז
ז  ואפילו על חבית אין לו לישכע ואפלו על אשתו וכגין ל
ל פני0  *שבע שיעשה שוס דבר שאינו ברשותו שיעשגו ^ כ
 והכירו גם כן אינו מחוייב לעשותו ]אלא אם כזיקכל שבועה!

ז שאטד ו ג ז כ ° ז א י י ג 1 ״ מ י י ־ 3 *^ ר כ י ד ז א מ י א ° א י  יתייגי ש
 הן אומחוייגאגיפשכיעהזו אוקכלתיעלישכועהזו יד,%

 כיוצא בזה םיהו אף לפי שלא קכלו אותם האחדים ד
ו ע י  אם •קיימו דבריו הרי אילו משובחים שלאיכיאול כ
 עכירה על ירם וכל שכן שהנשבע עצמו צריך ל,.״^1"' ייי־
" " 3  אס איפשר אף על פי שכעת שבועתו היה שביעת ע
י ג כ א 0 ש  שנשבע שישאאשה פלונית שזהשבועי-שוא ד
 לאתתרצה מכל מקום כשהיא נתרצית *יידלקייסשכו^

י 3  ויש אומרים דבכהאי גונא לא מיקרי שכועת שיא אלא ש
י יחיא איט רו» י י כ ח 1 בי י  ביטוי שתא דומה לנשכעליתז י
 לקבלו שפטור משכועהו שלא נשבע שחכיח יקחנו הכי ג

 אס היא אינה רוצה להנשא לו הוא פטור אס אינה מתר* י
 ואם כן תי דומי׳ רשבועת ביטוי ואם התרצה והיא אינו נומ<

ם 1 י לקי ו ד י ש ב י  חייב קרבן דשבועת ביטוי כייז ש
 j - במה דברים אמורים שאין חבית מחוייכ לעשות

 כשזה נשבע על רבד שאינו ברשותו כגון שנשבע על
 שמעון שלא ילך בסחורה וכיוצא בזה אכל אם משביע, v יי)

 דבר שהוא שלו כגון שלא יכנמ לכיחו וכיוצא בי צריך ליז*
 בשבועתו:

 ך הנשבע לשנות את הידוע לאדם^ג^שכע עלמי.&
 שהוא אשה או על אשר, שהוא א^זזץיכ מ ^וס
 0וכגעה שוא וכן אם נשבע לאמה האמה על רבד ^הת* ידן^
ת ן ש  לבל בגון על שנים שרט שנים וכיוצא בו וכן הנשבע לעץ
^ ה י ע ל ? ש ש י א א 1 י ע ש כ ש ז נ ו ג  דבר שאי איפשרלעשיתי כ
ל פכל כ א א י 1 ? ע ע כ ש ג י ש ם א מ ל 1 י כ א י א י י  או שנשמ ש
־ י ויאכל י ^ י ן מ י י י ת י ז א י ק י י 0 א י י י ש י  פירו׳שבעיים ה
^ ו כ  לאלתר ואין אוסרים לא יאנל עד שיסתכן ואז תדחה ש
י על יכרי תורו• י ב ע  מפני סכנת נפשו םשוםדהילנשכע ל
 שאסור להמית את עצמו ותי ליה שבועת שיא יכזהנשכ^'
 סתם שלא ישן ושלא יאכל משמעותזלעולם ייזייעכועד

 שא ״
 ה נשכע שראה גמל פורח באדר הרי זו

 אפילו אומר שראה עוף גדול וזרח

 נדנוד עבירה או שאמר לה עימ שתהא ממלא עשרה כרי מים
 ותשפכם לאשפה שתא רבד של כדין וכל כיוצא בזה והיא
 אינה רוצה לעשות ונהקיים ר,נדר*וציא זיתן בתוכה:
 ה אמרה קונסחשםישך עלי אם אעשה שום סלאכה
 ושמע ולא הפר לה יוציא מיד זיתן כתובה ואם הוא
 אומר קונם תשמישך עלי אם העשו שוס מלאכה יוציא לאחר
 שבעה ימים דבטלה מביאה לירי שעמום ולא תוכל לקיימו
 זטעמא דםיד אם אמרה היא וז׳ימים אם אמד הוא כבר נתבא׳
 למעלה סעיף ג י ואם התיר לה שום מלאכה אפי׳ כל דהוא
 כגון לשחוק בכלבים וביוצא בו דשוב אין כאן שעמום לא
 יוצא אסר הבע׳כלי שכניו עליו אז כליו על שכניו שלא תשאי'
 ולא תשאלם מהם יוציא ויתן כתובה מפני שמשיאה שם רע
 בשכנותיה זבן היא שנדרה קונם תשםישךעלי אם אשאל
 משכני כלום או אם אשאילם שום כלי ושסע וקיים לה יוציא
 מיד דתן כתובה ואם הוא אומר קונס השםישך עלי אס תשאל
 מהם או תשאילם יוציא לאחר שבעי ימים ואם היא אסרה כלי
 שכניה עליה בדישלא תשאל מהם ולא תלתה בתנאי דאיסו'
 > תשמיש •וכן אם נדרה שלא לארוג בגדים נאים לכנה אינו
 יכול להפר שאינן דבריישבינו לבינה ואסורה לישאל משכניה
 ולארוג הבגדים הילכך תצא בלא בתוכה שמשיאה שם רע

 כשבניו:
 ך בעל שאסר לאשתי אוסר אני עליך איסור גמור שלא תלך
 לבית אביך או שאסר לה קונס עליך בית אביך או שלא
 תדבר עסח׳אינו כלום שאין אדם אוסר פימת הכירו על תכירו
 ה״נ הכא היאך יוכל לאסו׳ כיח אכיה עליה ועיל כלבוש הבוץ

 וארגמן סימן עיר 5

 & הלבדהש3דק1מ ־ •
 ף-ד^ך מה היא שמעת ביטוי ושמעת שוא

 זמ לי סעיעים 1]

 א כתיב נפש כי תשבע לבטא בשפתים להרע או להטיב
 לכל אשר יבטא האדם כשבועה ונעלם ממנו והוא ידע
 ואשם וגל והביא את אשמו וגו׳ הרי עיקר שבוער, זו של ביטוי
 לא נאמרה בפירוש אלא להבא שכן ליטנא רלהרע או להטיב
 להבא משמע ופירש להרע היינו שנשבע להרע לעצמו כגון
 שגשכע שלא יאבל ואוכל ופירש להטיב שיטיב לעצסו כגון
 שנשבע שיאכלזאינו אוכל ומרכתיכ אחר כך לכל אשר יבטא
 רבחה התורה לחיי׳גם לשעבר כגון שנשבע אכלתי ולא אכל
 או לא אכלתי ואכל ואפי' דבר שלא יובל לעשותו אלא על ידי
 אתרים כגון אתן דבר)לפלוני או לא אתן או נתתי דבי לפלוני
 או לא נתתי ואפי' דברשל הרעה והטבה שאין בו מםש כגון
 שלא ישן וישן או שאישןזלא ישן או לא ישנתי דשן או ישנתי
 ולא ישן או אפיי רבד שאין בו לא הרעה ולא הטבה כלל כגון
 שלא אזרוק צמר לים וזרק או יזרוק ולא זרק או זרקתי ולא
 זרק או לא זרקתי חדק ואפילו נשבע על אחרים כגון שיזרוק
 פלוני צמר לים או שלא יזרוק כל אילו דיבתה התודה כפסוק
 רלכלאשר יבטא וגו דשכועותביטוי הן ואם שיקרכשבלעתו

 חייב קרבן אשם האסור בו: י*
 כ ודקדקו תדל כיון דסוף&ו^יבתה התורה כל דבר במו
 שאמרנו מיעוטאדלהרע או להטיב למה לי ואסרו שבא
 למעטטי שנשבע לקיים דבר מצוה ולא קיים שאינו חיי קרבן
 האשם האמזר כאן ומה שמיעטו נשבע לקיים אה המצוה
 יותר משאר רבדים היינו טעסא משום דככד ירעתה שהסרה
 בתורה כן היא היכן שיש ריבה ומיעוט מרבינן בלדבר הדומה
 לםיעיט כהרבה צדדים ודבר שאינו דומה למיעוט אלא בחד
 צדמםעטינןליה לפיכך אממ כאן כל דבר של רשות שיש



 לבועז עטרת ׳דהב חלמת שבועות • קבב
מ ל  כן וקבל דבריו הוי כשבועה אף על פי שלא הזכיר לא שם ו

 כינוי \
 ד האומר מבטא שאעשה דבי פלוני או שלא אעשנו הוי

 כשבועה שגן כתיב ונפש כי תשבע לבטא כשפתיס :
 ה האומר על דבי א'פעמיים אעשנואו לא אעשנוהוי
 שבועה שכןמצינו השייאמרלנח ולא יכיה כל כשר
 עוד ממי המבול וכהיב ולא יהיה עור המים למבול וכחב כי מי
 נת זאת לי אשר נשבעתי ומדלאו לאו שבועה היא הן הן נמי
 שבועה והוא שיהכוין לשם שבועה כסה דביים אמויים
 כשאםרם זה אהר זה כלא הפסק כסו שאסים השי לנח שניה
 באםירה אחת וביו; לשבועה אבלאם סכקשים אותו על רכל
 והוא אוסר לא אעשנולאהוי שבועה שאינו אלא סשיכעל

 מהשבקשוהו : *
 ( מי שנשבע בשםיס ובארץ וכשםש וכיוצא בהם אף ע'$
 שאין כוונתו אלא לסי שבראם אינו לשון שכועהוהית
 לנשבע כנביא םהנכיאים או בכתב םכתכי הקדש אף עלפי
ו בסי שצוה ככתב זה סס אין א  שנוונהו בסי ששלח נכיא ^
 זה לשין שבועה ודווקא של^נטלס בידו אבל אם נטל בידו
 כתב אשורית אפילו אינה רק חכמה היצוניוה אואליףבי״ת
 שאין כו רק האותיו׳אס נטלן בידו ונשבע בהם הרי זה שבועה
 והה אם לא אחזןכידו אלא שהיו מונחין לפניו זאסרבסה
 שכתוכ בהן הוי שבועה ועל סימן ריב והנשבע בשולחן
 המקדש או באחד סכלי קרש אינה שבועה םיהו ככל אילי
 שאסרנו בסעי׳ זה שאינן שביעה אף על פי כן מאיימין עליהם
 ומראין להם שהוא שבועה וסצריכין אוהם התרה כדי שלא

 ינהגו קלות ראש כשבועות .
 ן הנשבע בעשרת הדברים שבועה גמורה הוא זלל סימן

 רי״ב :
 ח הנשבע בימין הוי שבועה וכן בשמאל שבן כהיב נשבע
 ה׳ בימינו ובזרוע עוזו זהו שמאל והוא שימין ל מין
 דטמאל שאמר הקדוש ברוך הוא דהיינו ימינו יתברך ושמאלי

 יתברך י•
 ט ידות שבועה וכיטייה הוי שבועת כדילפינז מקיא
 רכל היוצא מפיו יעשה כסו שכתבנו לעיל סימן ריו
 ידית שבועה כיצד האומר כנדר רשעים שלא אוכל כנר זח
 הרי זה יד של שבועה כלומ שזה מורה שדעתו היה לשבועה
 דסתם רשעים רגילין לישבע וכיון שאמר כנדר רשעים כס׳

J שרגילים הם ליתר קאמר 
 « כינוי שבועה כיצד שבות׳ שקוקה שלא אוכל ככי זה או
 מומי או אומי הר שבועה שכן היה לשון של קצת בגי
 ארם שלא היה בקייאייבטיכ לשון וזקירש כיסיהם אבל אסר
 באיסתא או באיםי בכיית אינו כלום וכללא רבינויים הכל לפי
 המקו' והזמן שסדברים בהם בני אדם ר,ן לחוסיף על הכינוי׳©
 או לגחע םהם ואוהן שרגילין עכשיו לומר כלשון הקרש
 כאמונה אעשה זאת או לא אעשה אע פ שלפעמים נשמעים

 שהם ננררו זרוזין מ מ צריכין התרת !
 «א אסרלחבירו שבועה שאיני אוכל לך או השבועה לא
 אוכל לך או לשמעה לא אוכל לך בפתח {ולס לשון
 שבועה הס ומשמע שלא יאכל עמו בשבועה ולשבועה בפתת
 משסעו לא יהא לי שטעה מה שלא אובל אכל פה שאוכל יהא

 אסור עלי בשבועה ואסור לאכול עמו :
 y אמר השמעה שאוכל לך משסעו הוא שנשבע שיאכל
 עמו ואין חילוק בין הפציר זה בו כבר שיאכל עבו אל
 לא הפציר בו ויש מי שאומר שאם הפציר זה בו תחייה שיאכל
 עמו ואומר זה שבועה שאוכל לך משסעו סר, שיאכל עמו יד.«*

 אסור עליו בשבועה ואסור לאכול עסו :
 דלה דן שבועה שלא אלכל סתם או א0

 פירש זבו כ/סעיפים:
 כא ב 3 1* א שבועת

 אינו כלום שאלו ואןיכץ כשבועות ונדרים אחר לשון בני ארם
ז ?יייןלעיף גמל אבל הנשבע 17ל עניין כדי להחזיק דבריו י א  י
 אף'לפי שהיא גוזס' קצת לא הוי שכועוזשוא שכן הוא דרך
 העירםלהחזיק דבריהם בקצת גוזמ׳חנשכע לבטל את־המצוה
 כבי ז£ינו שהוא שבועת שוא שהרי מושבע ועומר מהר סיני
 היאןפיכך הנ^ע שלא יאכל םצה בליל פסח לוקה ואוכל
 מצרינלילפסחוכן הנשכע שלא ישב כצל אובה סצוהלוקה
 ויושג כמה דברים אמורים במפרש כמו שאמיט אכל אם
 אסר שתם שלא אוכל סצר, או שלא אשכ בצל סוכה שהוא
 כילל חר כל יסוה השנה עם הפסח וסוכות אסור לאכול מצה
 בליל!סח ואסור לישב בסוכה בהג האוכת דסגו דחיילה
 שמעתי אבל ימוח השנה גדילה נסי אפסח ואסוכוה בכולל
 והא רשבועה חלה לכטל m המצור, בכולל היינו דווקא
 במצת עשה כשב ואל תעשה כסו שאםרנו אבל הנשבע
 לעבר על לא תעשה בקוי5ז $שה אפילו כולל לא חיילה כגון
 שנשנע שיאכל היום ואין ^,אלא נבילות וטריפות אין אוסרי'

 שיאכל נבלה וטריפה כרי לקיים שבועתו :
 ( ענים שנשבעו לע&ות רבד אחר ועבר אחד םהם על
 רשבועה השני פטורואינו צריך דהרה שלא נשבע אלא
̂ם חבית יקייסנה לפיגך איש ואשה שנשתוכו זה לזה  ע״ס ש
 ורבלו זזרם ליגש' לזמן קבע סי שעיככ והעביר הםיעד אסיר
 לינשא לאחר ראף על פי שזכר הזמן שבועתו קייס/חלה סותר
 ואין צדך התרה מיהו אם ישא הלה לאחר גס הםעככ מותר
 בלא התרה שהרי איגו יכל לקיים עוד שבועתו ואפילו אם
 &וען זר, העובר המועד שדה אנוס אינו נאמן שיתחייב זה
 שבנגדו עדיין בשבועתו וכל מקום טוב הוא שילך אצל חכם
 ויתיר לו שבועתו שמא יבא זה שכנגדו עדים שחיה אנוס
 בר בר שהעביר המועד ונמא עבר זה על שבועתו אס נשא
 גלא החרה ובל זה לא מימ אלא בשנים שנשבעו זה לזה
 «כל שנים שנשבעו יחד ייעשות דבר אחד בגון שלא לדבר
 עם פלוני ועכר אחד מהס־יא הותרכזח לעכור גם השני כי
 וראי צייד השני לקיים שבמתו לעשות אוהו הדבר מיוד רוקא
 נג!ן זה שאינם תלויין זה חת אכל אם תלויים זה כזה ואיא
 לאחר לקיים שבועתו בלא חכייו כגון שנשבעו לילך כיחד
 לארץ ישראל והאחר עובר •קשה לשני לילך לבדו פטור גם
 ךשל כמו שכחבנו. לעיל כמן רכיח סעיף מה יכנשבעו זה
 לזהראמרינן דהשני פטור ווקא כשהם שנים אכל אם הם
 שלקה או יותר אף אם אחז יעבור הנשארים, צריכים לקיים

 שבעתם ן

 דלן הנשבע אם:דיך ל״שכע בשם או כפנו*
 ובוי״בסדפס:

 א לשין שבועה הוא שאמר אני נשבע שאעשה דבר פלוני
 או שלא אעשנו הוי זה שבועה אף על פי שלא הזכיר לא
 «ם לא כינוי ואין הילוו אם הוציא השבועה בלשון הקדש

 אובכללשוןשיזי*סרה ן
 כ השביעו אחד שאמי לו אני משביעך שתעשה דבר פליני
 אז שלא תעשנו וענד אמן או לשון אחר שנשמע ממנו
 •מו מקכל שבועתו בנון שאמר הן או קבלתי דבריך ועי
 גילונשבע בעצמו שבן מציגו כפירוש נכי מוטה ואמרה
 יזאיה אמן ואפילו השביע גוי או קטן רהא נענש צדקית

 כשהשכיעו נטכדערוקטןלא גרע מגוי 5
 נ ולשק אלה וארור להון שבועה הם אלה דכתיכ גבי
 צדקיה עם נכוכד נצי ויבא אותו באלה וכתיב וגס
 בגכוכו נצר מיד אשד השביעו באלהים וארור כל שבועת
 דחורהודו בארור שבמשנה תורה לפיכך אם אמר אהא
 ב*לה*זכארוראסלא אעמר רכר פלוני או שאסר ליה אחר



 ^ לבוש עטדת am מלבות שביקומ
א ל  רמספקא א כיון ולאו אכלי אינשי דעתיה כמשהו או לא ו

 אפשיטא :
 < שבועה שלא אוכל ככר זה חייכ על כל כזית ומיחשיאכל
 ממנו דהא מיד שאכל ממנו כז<ת אחד חייב וכן כ:לכזית
 ובזית שיאכל אבל איסורא אפילו בכל שהוא איכא ׳ תם אמד
 שמעה שלא אוכלנה כולה משמע ואינו חייב עד שאכלכה
 כולה םיהו נם בזו איכא איסורא אפילו בכל שהוא סיס אס
 אכלו כולו אלא ששייר סםנו פחות סבזית חייב כא*ו אכלו
 כולו הילכך אם אסר כהחלה שבועה שלא אוכלנו־• מחר כך
 אמר שמעה שלא אוכל כבד זה נם שבועה שניה היה
 שמתחלה לא נשבע אלא על כולה אכל על מקצתו אינוחייכ
 וכשאוכל ממנו כזית עובר על השנייה וכשגומר ל^כלן

J מתחייב אף על הראשונה 
 יא אמר בהחלה שבועת שלא אוכל בכר זה ואחר כןאעד
 שבועת שלא אוכינ' אין השנייה חלה שאי איפערלו
 לאכול כולך״ אם לא שיאכל מתחלה מקצתם ואין מקום ?שניי׳

 לחול שכבר הוא מושבע על נל בזית וכזית ממנו
ב שביעה שלא אוכל ט' וחזו ואמר שבועה שלו איכל  י
 עשר אין השנייה חלה דה* לא מצי למיכל ;שי-אי
 לאו דאכיל ט'וער הטי בבר הוא מושבע ואם אמר טבועה
 .שלא אוכל ט׳ אילו ואחר כך אמי שבועה שלא אינל ע׳שו•
 נם השנייה חלה דכיון שאמר רושונה ט' אילו אינו הייכ
 אלא על ט' אילו ולא על ט׳ דעלמ* וכשאומר אהר כך סתס
 עשר חיילה השבועה השנייה 1כל עשר דעלמא הי לכך
 אפילו אי אכיל ט׳ אילו ועור אחד חייב שתים דמגו רחיילי
o y שמעה שנייה אפשר רעלסא חיילגםי אתשע אילו לצרף 

 העשירי

' עו^**  שתי שבועות ושתיתם חלות ׳מיד כשאוכל סי
י יכע^ ^ ע ע ז ל י כ ל כ א י ע ז כ ע י י  השנייה ועל הראשוג איני ה
^ י ג ד >i!t אהר כך העשירית עובר גם על התשינה כר א כשי1*! י : י מ נ ׳ * ^ , u ככרת ידועות אכל אם נררסככרת ידועות איכי הייכ 
 אחת שהרי בשבועה ראשונה אסר בכל אכלי• ואכ!^*
 שבהם ואין כאן מקום 1שנייה לחול • י ה
ק . כ ש נ  «ד שבועה שאוכל ככר זה מק»ו נמי במשמע ש
,p^po כל כזית וכזית ממנו שיאכינה לפיכך אם כשרף 
 חייב לאכול המותר שהרי יוצא מירי שבועתו שנשבע על כל
ילו צריף  כזית וכזית ממט שיאכלנו ומיה כשתא לפנינו כ

 לאוכלו כלו :
 טל שבועה שאוכלנה לא יצ* ידי חובתו עד שיאכל כולן
 במשמע יפיכך נשרף מקזתה אין צריד לאכול הטימד
 שאינו םרויח בו כליום שאינו יוצג בו ידי חובת שבועתו רון

 שאינו יבול לאכול כולו :
 טן שבועה שאוכל ככרזה ואחי כך אמר שבועת ^
^ ת ע ו כ  אוכלנו הראשנה שבועת כיסוי והשנייה ש
.yat שנשבע לבטל המצור, לעכור על שבועתו ועבר מיד 
ל ו כ י א  לא יאכלנו ואס יאכלנו.קייס שבועתו הראשונה ו
 אלא על השנייה הילכך מוטב שיאכלנו כדי שלא יעבו־ ג©
 על הראשונה ואם אמר שבועה על« אוכל ככר זה ואתרכך
 אמר שבועה שאוכלנו הרי עובר סיו על השניי' שהיא ^
ך כ \  שבועת שוא ואם יאכלנו יעבור גם על היאשונה ד

ד ו כ  מוטב שיא יאכלנו כדי שלא יעכל גם על הראשונה ן
־ החרימו על הפכו א, ^  שהחרימו על דבר אחד ואחר כ
 התירו החים ךראשון קורם שדחרימו דשני אין העיכלו'
ח י ד ן ס  שכבר מושבעים ועומדים• עלריפכי ועיי! לעיל ם

 ©,עיףלה ן
 •ן' * מי שי יטבע על דבר וחזר ונשבע לבטל שבוענ ^
 הראשונה ונשאל אח כ על הראשונה יש להשתעק*.

 אמיינן

 א שבועה שלא אוכל סתם אסור אפילו בכל שהוא כמו
 רבד האסור שאסור אפילו בכל שהוא רקייםא לן םקראי
 חצי שיעור דאורייתא כמו שכתבתי לעיל אלא שאינו תייכ
 מלקות אלא בכזית מהילמ ואס פירש ואסר כל שתא או אסר

 שלא אטעום אפייבבל שהו דטעימא כל שתוא משמע ״
 ב נשבע שלא לאמל אסור אף לשתות דשתייה בכלל
 אכילה הוא איכעית אימא בלשון בני ארס דכי אמר
 איניש להכריה נטעם מידי עיילי ואכלי ושתי ואי כעית אימא
 קרארכתיכ ואכלת לפני היאלהיך וכתיב ונתת הכסף ככל
 אשר תשאלך נפשך ביין וגומר אבל אם נשבע שלא לשתות

 מותר לאכול ראכילה אינו ככלל שתייה :
 ג . שבועי שלא אוכל או שלא אשתה ואכל או עתה מאכלים
 או משקים רעים שאינם ראוייה לאכילה ולשתיה פטור

 אבלאקןר :
̂ נבלות וטריפות ואכל אינו חייב •  ד אמר שבוע שלא אוכ

 סטום שמעה זו שהרי מושבע ועומר סהר סיני הוא
 ואם אסר שבועה שלא אוכל כל שהוא מנבילות וטריפות ואכל
 פחות םכזית חייב על השבועו^אף על נב דקיל חצי שיעור
 ככר מושבע עליו ג כ דאורייתא כיון שאיני מפורש כתורת
 אלא סייתורי דרשי ליה שמעה חלה עליו לפיכך חייכ על
 שבועה זו וכן אם אומר שבועה שאוכל פחות סכזיה נכלה
 וטריפה אף עפ שמן התורה ככר אסור לו לאוכלו כיון שאינו
 מפורש בהריא בתורה תשבועת חלה עלוו ועיל סיסן רב ט

 סעיף ו' :
 ה הנשבע שיאכל נבילה וטריפה וכיוצא בהן מאיסורי
 תורה כיון שכבר הוא מושבע ועומד סהר סיני שלא
 לאוכלה הוי שבועתו זו שבועת שוא ולוקה סשום שבועת שוא

 בין אכל כין לא אכל :
 ן שבועה שלא אוכל נבילה ושחיטה או אפילו אמר סתם
 שבועה שלא אובל שזהו כולל בין שחוטה בין נכלה חייה
 השמעה גם על הנבלה במגל רתיילר,על השחוטה וכן אם
 אוסר שבועה שלא אוכל תאגים וחזר ואסר שבועה ש. א »וכל
 תאי יס וענבים חלו שתי השמעות על התאנים אף Vג ראם
 אמר שני פעמים שלא אוכל חאנים אינו חייב אלא אחת
 שאין שביעה חלה על שמעה הבא מגו רחיילה שבועה שנייה
 על העגכיס חיילח גם כן שגית על דתאניס הנשבע לקדש
̂א  אשר, אחת פלונית אם תרצה עד הפסח ואחר כך נשבע שי
 לקדשה סתם שבועה שנייה חלה לבטל הראשונה ליי כולל
 דטבועה שנייה כולל היא שנשבע שלא לקדשה בין קורם
 הפסח בין לאחר הפסה ו&ח שמעת הראשונה אינו חייכ
 לקדשה אלא כשתרצה ער הפסח ואם חרצה אחר הפסח איט
 חיוב לקדשה ומגו דחייל שבועה שנייה לאחר הפסח חיילי
 נסי קודם הפסח אפילו אם תרצה ודווקא שנשבע לקדשה
 שלא ע י שידוכין או שאין לה תועלת בזה אכל אם שמעה
י שידוכין אין לו כח להפקיע זמתם  היתה לתועלתם או ל
 בשבועה שנייה דלאוכל כמיניה לפיכך צריך להתיר השמע׳

 השנייה ולקיים הראשונה :
 ז אמר קונם אשחי נהנית לי אם אכלתי היום ואכל נבילות
 וטריפות אשתו אסורה עליו ראכילות נבילות וטריפית

 חשיב שפיר אכילה רהא חישכה לאכילה והרי אכל ז
 ח אמר שמעה שאוכל היום ואכל עפר יצא ירי שבועה

 דהא אחשביה אכילה •
 ט , אטד שביעה שלא אוכל היום ואכל עפר פטור שאין
 עפר בכלל אכילה סתם ואם פירש שלא אובל עפר
 ואכלו חייכבכזית ובפחות םכוית פטור אכל אסוי משום
 דסספקא כגמרא כיון רמידי דלא אכלי אינשי הוא בכל שהיא
 קאסר או לא ומספיקא לא סחייבינן ליה וכן שבועה שלא
 אוכל חרצין בכדה חייב פתות סכזיח פטור אכל אסור משום



 ־•4 ל?2וש mop זהב הלבוה מניממ *4. . קבג
 הוקשו לכל דבר מיהו גבי -שבועת הבאי אשרי בי״א דמותחת
 ה־ינו כשאינו מעמיר רבריו אכל אם מעמי' רגריו בגון שיאמר
 יאסי עלי ככר זה בשבועה אם לא ראיתי בררךזה בעולי
 מצרים יאחיכ אומר בפירוש שאינו סכוין להבאי ודרך הפלגה
 אלא אומר שוודאי אמת הוא שראה כאותו דרך כיוצא מצרים
 ובחג הכבר א סור עליו ומדברי הרמבם משמע רשבועות
 זירוזין גם כן אסורות וכשאר אמ^ אע״פ שהם פקודות כקרבן
 איסורא מיהו איכא לפיכך יהודי שגנב לגוים וחייבוה* לישכע
 במעמר שאר היר%דיס וערעים שנשכילשקר יכפוהו שיתפשר
 עם הגוים ולא ישבע לשקר אפילו אם היה אנוס על השמעה
 הואיל ויש חילולהשם כשבועתו ועם היה אנוס וליכא חילול
 • השם כדבר מבטל השבועה כלבו הואיל והוא אנוס בשבועה

 כדלעילסיםןרילכ ו
 ב תקיעת כף יש אומרים שהיא חמודת מאד יותר משבועה
 ואין לה התרה דהוי כמו כריתת כרית שהיא מפיר׳ בקרא
 דיחזקאל רכתיב עלצדקיהשסר1• כנכוכרנצר וכזה אלת
 להפר ברית והנה נוחן ירו וכל עושה אלה לא ימלט וייא דהך
 נהינת יד רצדקיה לא היתה תקיעת כף ממש אלא דוגמת
 שימת יד דעבד בירך אברהם לאנקוטי הפצא דמילה הכי נמי
 היהה נתינת יד דצדקיה אנקוטי חפצה כידה׳ כגון ספר הורה
 וכהיג מימ נהגו עכשיו הדורות לאחמורי כתקיעת כף לפחות
 כמו בשבוע* ושיהא דינה ממש כמו בשבועה ויש לה התרה
 ולכתחילה יש להחמיר כה כמו בהתרה שכועה שלא יתירנת
 רק במקום שמתירין שבועה ועי ל סימן דיג ודיל וה ס כשהוא
 עושה אוהה בדרך קבלת שביעה אבל כשהי' כררך הסוחרים
 שתוקעים כפם זה לזה לקיים המקח אין לה דין שבועה כלל
 והמגביה ידו ואמר אגי הוקע כפי לשמים או לצורי הוי כמו
 נשבע לשמים וצריך דהרה והנותן תקיעת כף לחבירו ותלת
 העניין כדעתו יכול למחול לו בלאתתרתחכם ואם לא תלת
 ברעהו רק עשאו כדרך שבועה לא יכול למחול לו וצרי׳ ד.תית
 חכם או שלשה הדיוטות • ונידר יש לו דין שבועה וייא
 דאזלינן מ לחיומרא שחל על כל דבר שחל השכועה ועל כל

 דבר שחל עליו תדר • ׳
 ג ויש עור רבדים שהשבועה חלוקה מן הנדר ותא שהנדר
 אינו הל אלא על דבר שיש בו ממש כמו שנתבאר לעיל
 סימן רייג ושבועה הלה אפילו על רכר שאין בו ממש כיצד
 כגון שנשבע שלא יישן או שלא ידבר השבועה חלה אפילו סן
 התורה והטעם כזה שהשבועה חלה על נוף האדם שנשבע
 שאוסר על גופו לעשוה רבד זה או שלא לעשוה והגוף יש כו
 כמש מה שאין כן בנדר שאוסר ההפץ עליו לכך צריך אותו

 דבר הנאסר להיות דבר שיש בו םסש לחול עליו:
 ד וסטעס זה גם כן השבועה אינה חלה על רכר מצות
 כין שהוציאה כלשון שכועה שאסר שבועה שלא אשב
 בסוכה כין שהוציאה בלשון נדר שאמר ישיבת סוכה עלי
 כשבועה שכיון שהשבועה חלה על גוף האדם היאך ישבע
 שהוא לא ישכ בסוכה והיי הוא מושבע ועומד עליה מהר סיני
 שהייב לישכ בה לפיכך לוקה על שבועתו משום שבועת שוא
 ויושב בה אבל כנדר כיון שהאיסור חל על החפץ שאוסרו
 עליו ואם הוא אוסר ישיבת הסוכה עליו היאךנאכילנו דבר
 איסור לומר לו שישב בזו הסוכה התורה לא צותה עליו שישכ
v בסוכה זו או בזו לקיים המצוד. על ידה והוא ככר אסר 
 עליו ואין לו אחרת וכמי שנאנס שאין לו סיכה רמי משיבן
 בנשבע שאין מעכב על גופו אלא שבועתו ונופו ככר נתחייב
ד ו ח  בישיבתה מיהו גם בשבועה דווקא כשנשבע על המצוד. ל
 אבל אס נשבע עליה ככולל חלה גם השבועה על דכר מצוד

 במו שנחכילר לעיל סימן ר לו
 וסימן דלה:

2 ה מלמד  נא ג 5 !

 אמי:נן שנ?טר$ידי שכועתשוא ותחזור שבועה שנייה
 משבועת שוא לשבועת ביטוי ביון שמצאה מקום לחול או
 אס נאמי מיד שנשבע שבועה שנייה עבר משום שנשבע
 לשוא ושוב אינו נפטר במה שנשאל עלהראשוניואין כשנייה

 משוס שבועת כיטוי והכי מסתבר דנשאר בשבועתשוא:
 IV הנשבע לפרוע לפלוני מנה בחרש ארד ואחר כך נשבע
 לפרוע לאחר ג כ כאותו הזמן וכתוב כשטר הראשון כל
 זמן שיתבעני וכן כשני ועכשיו בא השני לתובעו כל זמן שלא
 תבעו היאשון חייב לפרוע לשני שהרי מצאה השבועה מקום
 לחול אך אח כ יש לו לקיים גם הראשונה אם יכול :
 .*ט גירוי או איסור הל על השבועה כיצד אמר שבועה
 לעשוה דבר פלוני ואח כ אמר אס אעשה דבר פלוני
 הרי הוא כנידוי צריך שיעשה הדבר לקיים שבועתו וכשיעשנו
 הוא כנידוי וטוב תא שיעשנו ואהר כך יתירו לו את הנידוי
̂א קודם שיאכלנו שאיןימהירין עד שיהולוכן באיסור שאמי  ו
 שבועה שאוכל ככר זה ואהר כך אסר אם אוכל ככר זה ההיה
 א^ףי אסורה עלי ואם יאפלנו הרי אשתו אסורה עליו אי נמי
 אסר ככר זה עלי קונם הרי זה אסור לאכול ככר זה עד שיהירו
 לו את נדת וכן האומר קונם אשתי אסורה לי אם לא איכל
 היום נבלות וטריפות אף על פי שמושבע ועומד עליהם מדר
י טלא לאכול אם לא אכל אשתו אסורה עליו וכן אס אמר נ י  ס

 הלי ך,וא מנירה אם לא יאכל היום נבלות וטריפות ואף על פי
א מושבע ועומד שלא לאכול נבילות חל הנידוי ואס עכר ו ה  ש

 היום ולא אכל הרי הוא מנודה ואין זה מתנה על מה שכתוב
 בתורה שאומרים ^א תאכל ותהיה אשתך אסורה לך או לא

 תאכלותתנרה :
 ך נשבע על ככר זה שלא יאכלנו ואכלו אפילו כולו נישאל
 עליו ונפטר מעונש שבועתו שהחכם עוקר השבועה
 מעיקיה וכאילו לא היתה שבועה מעולם ולא עביר איסורא

 באכילתו למפרע:
 כא שבועה שלא אוכל ככר זה שבועה שלא אוכל ככר זה
 איין השניי׳הלה שאין לה מקים לחול עליו ואס נשאל

 על הראשונה חלה השנייה 6מקומה :
י שאכל כאותו היום ואמר שבועה שלא אכלחי היום ^ 
 שבועישלא אכלתי היום אעיג שאמרנו בסעיף הסמוך
 שאין שבועה חלה על שבועה תיגובלהבא שאין לה מקום
ל אבל בלעבר יש כאן עונש שתי שבועות שקי שהרי  ליחו
 משיצתה שבועה ראשוני מפיו לשקי הלכה לה וזו שכוע׳שקר

 אחרח היא וחייב עליה כפני עצמה:
 כג מתנה עימ להחזיר שמה מתנה אפילו כשבועה לפיכך
̂ ליהגה כעיס להחזיר  אם נשבע ליתן שום מתנה יכו

t ונתקיימה שבועתו 

 דלט נשבע עלדבר שאץ בו ממש או לבטל*
 המצוה ובו v סעיפי מ ;

 א דין השבועה כרין הנדר לכל דבר דגכי הדדי כתיבי כי
 ידור נדר או השבע שבועה וגומר בין לעניין שצריך
 שיוציא כשפתיו כדילפייםקרא דלבטא בשפתיס כמו שכתבנו

 לעילדיש סימן די וה״ה ברין שנתכווץ לומר פת חטין והוציא ־
 בפיו פת שעוריז או פת סתם כדכתיבנא גם כן בסימן הנזכר
 זשהולכיןכה אחד^שוןבני אדם כסו שנתבאר בסימן רי*ו
 ולעניין הקמתה וביטולה דאב לבתו י ואיש לאשתו שם כת;כ
 כהדיא בפריוכדכתיכנא בסימן ר לג ורילר וסוף סימן ר י ובין
 לעניין שמטיל כה הנאי שכתבנו סימן תא ובשבועת זירוזין
 והבאי ואונסים ושגגויליש מחלקות בין האחרונים ייא ר*איל
 ושבועות חמירי דכתיכ בה ולא ינקה אפילו אילו הר חייבים׳
י שח שבועות לנדרים וסותרים דהואיל והוקמו י י א ° ב  ד N מ



 V לבוש עטרת וחב הלבות שבועות *8*
; ,  נדרים שהם כנדרים ועיין לעיל מימן דיי סעיף ה
 ״ב ויש עור בשבוע׳מה שאין כן בנדר שאין שבועה חלה
 על שבועה ואם אפר שבועה שלא אוכל ככר זה שבועון
 שלא אוכל ככר זה אין השנייה חלה ואינו חייב אלא אהת אם
 אבלה שאין לה לשנייה סקום לחול ואם אמר אם אוכל ככד
 זה הריני נזיר וחזר ואסר אם אוכל ככר זה הריני נזיר ואכל
 אותו בכר חלו ב׳הנ*ירות בפעם אחת וצריך לנהוג שני פעםיס
 נזירות דהיינו שני פעמים שלשים יום רסתס נעךותשלשי©
 יום ודבר זה נלמד מקרא דכתיב נרר נזיר להזי׳ ליייואז״לנדר
 להזיר מבעי ליה מאי נזיר להדר אלא ללמד דנזירות הל על

 נזירות :
 ע מיהו גס כשמעה אעיג דאין שבועה חלה על שבועה •
 ואינו חייב אלא אחת חיינו משום שאין לה מקום לחול
 אבל אם נשאל על הראשוני חיה השנייה מיד במקומי ונשאר

 באיסורו ער ששאל גם >ל השנייה י
 •ד וכיון דטעם שאין שנועה חלה על שבועה משום שאץ
 לשנייה מקום לחול אםאמרשכוע שלא אוכל כשד
 עשרים יום וחזר ואמר שבועה שלא אוכל בשר כ*כ יום היזכ
 רבינויעקכ בעל הטורים שאסור בבשר מיביום וכתב עליו
 בעל השולחן ערוך וזיל ואינו נראה לי אלא אינו אסור אלא
 כיכ יום עכ ל וטעמו הוא משום שרוצה לרמותו למה שאמרנו
 למעלה סימן רלח סעיף י כ שביעה שלא אוכל ט' ככרות אלו
 וחזי ואבר שכועהשלא אוכל עשר דאםרי' שאם אובל תשעה
 אילו ועור אישחייב על כיהשכועות שמצטרפים טיהראשינ׳©
 עם העשירי לחייב עיי השביעה השנייה ה״נ אינו אסור, אלא
 כב׳ב יום דמצטיפיז ך הראשונים עם שני^האחרונים לתייכ
 על השבועה השנייה זהו טעמו שלרבינו יוסף זיל כשולח*
כ 1 י עי י ו נ י : ג ל ר א ע י ש י , ז ר י א ה ש א ר י נ ל י כ ד א י ר  ע

 הטורים כלל דטעמא דרכינו יעקכ כעל האורים שאוסד י
° ה  . יום משוס שרוצה לרכיתו לנזירוה דכיון דדבר דהל,א י
° י ע י : נ

 m ר י  הוא דומה יותר לנזירות משהוא דומה לכידות ו
 v דכנזיי־י*•
p אמי־ינן דבפעם שנית מוסיף כל הל יוס על 
 , , י יי הראשוייי•
 הכי נמי מוסיף כל הב ב ימים על העשרים הראשוני׳וסב, ״
 ליה דדווקא כשמוסיף ימים בשנייה על הראשונה אםדינ!
1̂  כן אבל אם אינו מוסיף רהוה ממש דומיא מזירות *<הו
 שמיעטא רחמנא בנדר לחזיר דחוקאבנדר אסרינזכןולמ
 בשבועה אבל כשסוסףרא מעטי רחמנא והלה השניה טי,.
 לב ב ימים אחרים זהו נ״ל טעמיה של רכינו יעקכ בע׳הטודי׳
 וראוי לחוש לדבריו וכת׳מורי מהרמ אי זיל דאפי׳באינו סוסי-
ד ו  יש חולקין ואומרים שאס אמר שני פעמים עשרים יום אס
 מ יזם כמו בנזיר דאמדינן וודאי כיח בפעם השני לעטרי©
 יום אהרים דאם לא §ן למאי קאסר שהרי ככר אסורים עליך
 ך יום הראשונים ואין אומרים שאין שבועה הלה על שכרעו״
^  אלא בכבד וכיוצא מ שאינו חייב אלא אחת כדכהיבנא רי

 סעיףג'!
0 עלי כ0ד 3 , י י* מ ם א ס א י י ד נ  סן ויש סי שאוסר שגם י
י על פדרו אינו ב ע י י ר י ז כ י כ  זח וחזר ואסר קונם עיז
 חייב אלא אמת ולא רבתה התורה דנדיחל על נדר אלא רוטיא

 דנזירותרחליא בימים :
 ש לפי מה שאמרנו דשבועותשגנותמוחהתמלפיכן
 לה מהאדם כשבועה אם נשבע שלא אוכל ככר
 זה אם אמר פלוני דבר זה ונמצא שאמרו והוא היה סכה־ של:!
̂זאמר שבועה שיי!!  אמרו מותר בכבד וכן אם תלה ככ% באחר

 &כל ככר זה אם אוכל זה באיזה מהם שיאכל תחילה 0
ה  טתחלת שבועתו לפיכך אם שכח ואכל את של חתנאי תחל
 לא חלה איסור השבועה על תשני ומותר לאוכלו דאימ^י
 ההול השבוע על האיסור בעת שיאכל את התנאי וה0
 כשעה שאכלו שוגג היה ואין השבועח חלה מתוך שו4^

 דהארס

 ה מלמד שנשבע שאם לאיפרעוהוחוך ששה שבועות
 יבטל הילדים מלימודם עד שיפרעוחו השבועה חלה

 דמצוה לאו עליה רמיא אלא על אבות הנערים :
 ן הנשבע על דבר מצוה שהוא דרבגן כגון שלא להדליק
 נר.חנוכה או שלא לקרות המגילה כשבועה חלה
 השבועח וכן אם נשבע לקיים מצוה שהיא דרבנן ומבטלה
 חייב גס משום שבועה וה ה לדבר שהוא מדרש חכמים שאינו
 מפורש בהורה וטעמאדשבועה זו דכתובה כפייבתורה אלימא
 וחמורה היא ויכולה לחול על דבר שהוא קלוש וקילמינה
 במה דברים אמורים בנשבע שלא לעשות מצוהדרבנן בשב
 ואל תעשתאו נשבע לעשותה ולקיימה ראלימי אלמא למצוה
 אבל אם נשבע לעכור על מצות לא תעשת אפי׳ דרבנן בקום
 עשה לא חלה עליו שבועילעבור על לא תעשה דרבנן שעובי
 על לאו דלא תסור אבל מכל מקום טוב הוא שישאל עליה

 שלא יעבור עליהלהדיא :
 t הנשבע לחלח ליבסהוולא לייכסה אין זת נשבע לבטל
 את הסצוה של ימם דבדידיה הלה רחמנא אי ניחא ליה
 לייבם אי ניחא ל״הלהלק ׳ הנשבע שלא לגלוו/להבירו דבר
 שיצילנו סן ההפסד הוי נשבע לבטל את הםצוה רהשב׳אכידה
 סםדרש הבסיס ואינו חל וסכלסקום ישאל עליה תחילה
 שלא יעמר להדי' על השמעה ואחר כך יגלה לו קריאת
 התורה בציבור אינה אלא דרבנן ונדר או שבועה חל

 עליה :
 ח מי שנשבע לדור כמקום שנשא אשה אף על פי שעל
 ירי כך מתבטל מכיבוד אב ואם לא הוי נשבע לבטל
 אתהמצוה כיון שלא היונותניןלו אשהזו עד שישבע כן
 והתורה אמרה על בן יעזוב איש אביו ואמו ודבק באשהו ועוד
ך מזו ש מ נ  שהרי לא נשבע כפירוש לבטל מצות כיבוד אלא ש
 השביעה חד, לא הוי נשכע לבטל את הםצוה וכל שכן סי
 שנשא אשד, זקנה ונשבע לה שלא ישא אשת אחרת עליה
י שלא קיים מצות פריה ו-פיה ועל ירי שבועה זו ף על 3  א

ו ספני שהיא  גסשך -שמבטל סצות פריה ורכיה דחלה שבועה ז
 טללתכל שאר נשים כין ילדות בין זקנות בין עקרות וכהינ
 נשים שאינם ראויות לקיום מצות פריה ורביה וםגו רחיילא
 שבוע על אלו הלה נסי על ילדות הראויות למצות קיום פריה

 ורכיה וע ל כסימן רכ ה:
 ט מן הטעישאסמו רבנדר חל האיסויעלהחפץ וכשמעה
 חל האיסור על גוף האדם לפיכך אמרו המתפיש בנדר
 נחפש שהרי האיסור הוא על החפץ וכשאומר על ככר אחר
 שיהא כמוהו הרי הוא במוחו רכסו שחל האיסור על הראשון
 חל על השני אכל הסתפיש כשבועה כגון שנשבע שלא יאכל
 ככר זה ואמר אחר כך על אחר שיהא כמוהו אינו כלום שחרי
 אין שום איסור חל על הראשון שיחול על הטני מיהו דווקא
 שיהא פטור ממלקוה ומקרבן עלהככר המותפס אבלאיסור
 !רבנן מיהו איכא אבל אם אמר על השני אני נשבע על ככר
 זה כמו שנשבעתי על הראשון אין זה מתפיש אלא שמעה

 הגמורה על השני בפני עצמו ואסור ככל איסורו של
 ראשון !

 > ומן הטעס הנזכר בהבדל שכין מהפיש בנדר לםהפיש
 בשבועה שמעינן נמי מי ששמע שבועה מפי תכירו
 שנשבע ואוסר עליו דבר בשבועה ואסר זה ואני כמותך הרי

 זה אסור כמוציא שבועה מפיו שהריהתפיש גופו לאיסור
 באיסור גופו של הכירו :

 «א בכל עניין שמזכיר שמעה בין שאמר בשבועה שלא
 אעשה דבר זה או שאעשה דכד זה שזהו עיקר לשון
 שביעה כין שהחדאה בלשון נדר בנון שאמר אכילת בכר זה
 עלי כשבועה כיון שהזכיר שמעה דינו כשמעט לא גרע זה
 מידות שמעה וכן גדר שהוציא בלשון שמעה לא גרע מידות



 ׳״4. לגומי מסרת זהב חלמת 33וז״א3 ואם & קבר
 ההנאי ואכן קיימא לן דהתראח וזפק לא שמיה התראה לפיכך
 בתלאן זה כזה גיכ כשאכל את הראשונה ולא נזכר לשבועתו
 כין שהיה שלי תנאי בין שהיה שלהאיסו׳ מותר בשנייה ודלא

t כרי נראה לי 

 •חלכותבפזד א2 ואם
 רבן איזה כיבוד ואיזה מורא ודיניהם ובו כיה

 א מצות עשה שיכבד אדם את א ב יו ואת אמו דכתיב כבד
 את אביך ואת אמך וגם מצות עשה שירא מהם דכתיב
 איש אמו ואביו תראו ומה שהקדים בכיבוד האב לאם ובמורא
 האם לאב מפגי שגלוי רתע לפני מי שאמר והיה העולם שהבן
 מכבד את אמו יותר מאביו מפני שמשדלהו כדברים לפיכך
 הקדייהכתוב כיבוד אב לכיבוד אם וגלוי וידוע לפני מי שאמר
 ימיה העולם שהכן מתיירא מאביו יותר מאמו מפני שמלמדו
 הורה ומייסדו לפיכך רקדי׳ הכתוב מורא אם למורא אב וכא
 ללסדך ששניהם שויס כין לכיבוד בין לסורא וצריך ליזהר

 מאד בכבודם ובסוראה שהוקם צבודס לכבוד הסקום כתיב .
 הבא כבד את אביך ואת אםך וכתיב התם ככד את ה׳ מהונך
 ובמוי־א כתיב איש אמו ואביו תיראו ופתיב גכי מורא מקום את
 ה׳ אלהיך תירא ואמרו חז ל ג׳ שותפין יש כאדם הקכיה
 ואביו ואמו בזמן שאדם מכבר את אביו ואה אמו משתתף
 גם כן הקלה כביכול עמהס ואומר מעלה אני עליהם כאילו

 אני דרתי ביניהם וכבדוני :
 ב איזה מורא ואיז׳ כיבוד מורא לא יעמוד במקומו חםיוחד
 לו לעסוד שם כסוד זקני׳עם חבריו לעצה משני שנראה
 שהוא מחשיב עצמו מכלל אנשי העצה ונסצא שתא משוה
 עצמו לאביו וכן לא יעמוד במקום המיוחד לאביו להתפלל שם
 ולא ישב במקום המיוחד לו להסב שם כביתו אלא יעמוד
 לפניו כעכד לפני רבו ולא יסתור את דבריו ולא יכריע את
 דבריו כמן שדדה אביו חולק EJSt אחר כדבר הלכה לא מכעיא
 שלא יאמר נראין דברי פלוני דהיינו כסותר את רבדיו אלא
 אפילו אס נראין לו דברי אביו לא יאמר בפניו נראין לי דברי
 אכא שזה דלות׳ לאביו מפני שנראה שדעתו סכיעת יותר
 מדעת אביו אלא אם יש לו תשובה להשיב על החולקין עם
 אביו ישוב וזה דווקא בפני אביו אסור אכל שלא בפניו ודאי
 יכול לומר לכל החולקיןנראין לי יוהל דברי אבא מדבריכם
 שאין זה הברעת הדעת אלא זת כמת של אביו ולא יקראנו
 כשמו לא בחייו זלא במותו אלא אומר אכא מרי י ואם היה
 שם אביו כשם אחרים משנה אח שמם שלא יהא נראה כקורא
 אביו בשמו ודווקא כשם שהוא פלאי שאין הכל רגילין בו
 להקראכך אכל שמו שהכלרגיליןבו כגון אברהם יצחק
 ויעקב משה ואהרן וכיוצא בהן שמות שרגילין בו בכל לשון

 ובכל זמן מותר לקרות בהן אחרים שלא בפניו י
 4 ועד היכן מוראם אפי חיו לבוש כגדי חמורו׳ויושכ בראש
 י הקהל ובא אביו ואמו וקרעו בגדיו והכוהו על ראשו
 ףרקו בפניו לא יכלים אותם אלא ישהוק ויירא ממלך מלכי
 המלכים שצות בכך שאלו בשר ודם גזר עליו דבר שהוא
 מצער יותר מזה לא היה לו לפרכס בדבר קיו במלך מד,

 הקדוש בחך הוא :
 ך איזהו כיבוד מאכליהו ומשקהו מלכיש ומכסה מכניס
 ומוציא ויתכנו לו בפנים יפוה שאפילו מאכילו ככל
ש עליי יכז איפכא נ 1 ? ת נ י פ ע ו ס ז י נ ה לי פ א ר ח ת ו ו 0 ו 1 3 ° פ י  . י
ם יכייפו לטובת י י ח י  אפילו אם בא הצורך-להטחינו כ
 אביו כגון שיציל על ידי זה אח אביו מדבר קשה סזה ומדבר
 דברי פיוסים על לכ אביו שמראה לו שכוונתי*לסוכה עד

 שיתרצה

 דהאדם כשבועה בעינן ואם אכלו במזיד שזכור את השבועה
 בעת שאכלו חלה השבועה עלהשנ* מיהו מותר לו לאכול את
 של התנאי תחלה יאעיג שהחול השבועה מרעתו לא חיישינן
 שמא ישכחו ויאכל אה האיסור אהרכךדםזרהיר איניש
 באיסוריה אכל של האיסור אסור לאכול החלה רהא תחול
 השבועה מיד שיאכלנו במזיד והאדם כשמעה הוא וחיישינן
 שמא ישכח ויאכל אחיכ אה התנאי בשוגג ויהיה אוכל איסור
 למפרע דבתנאי כיון שאין שום איסור חל על גופו של ככר
 באכילתו אלא כשיאכלנו יחול איסור עלזה למפרע וכיון דלא
 עביר איסור בשעת אכילה זה לא מזרהיר כיה איניש b"1 כך
 דאף על גכ שתהיה אכילתו זו בשוגג אין זה שבועה בשוגג
 שהשבועה התחילה בעת אכילת ככר הראשון שהיתה מדעתו
 והיה כאן האדם בשבועה ואפילו אם אכל אתהאיסויבחחילת
 בשוגג אסור לאכול אחיכ את רתנאי ונראה לי טעמא ראעיג
 דבהתחלח חלות השבועה לא היה באן האדם כשבועה מכל
 טקוםכיוןרלאמזרהיר איניש בתנאי חיישינן שמא גם
 כשיאכל את האיסור תחלה במזיד לא יזרהר לאיסורא ויאכל

 > אח התנאי אחיכ':
 >\ ואם תלאן זו כזו שאסר לא אובל זה אם אוכל זה ו לא
 אוכל זה אם אוכל זה אשור לאכול לכחחלה כל אחת
 סהן שכיון שכל אחה מחן היא האיסור היישינן שמא יאכל
 השנייה אח׳ כך שיחשוב שהשני אינו אלא תנאי לראשון ולא
 טזדהיר איניש בתנאי ואם אכל האחת כין נזכר לשבועתו
 ,ממעה שאכלו בין לא נזכר לשבועתו בשעה ק^כלו אסור
 לאכול השנייה שאם נזכר בתחילה לשבועתו חייב על השני
 משום שבועה ואם לא נזכר לשבועתו כתחלה מ מ השני אסור
 לו לפי מה שכתבתי כסעיף הסמוך שאם אכל את האיסור
 בתחילה בשוגג שאסור לאכול אחר כך את התנאי וכן משסע
 בפירוש מדברי הטור שכתב וזה לשונו ואין נפקות' כמחלוקתן
 אלא לעניין קרבן אם אכל האיסור תחילה בשוגג והתנאי
 באחרונה במזיד לרש״י פטור ולד י חייב אכל לעניין איסורא
 הכל מודים כי עלל סשמעראפילו לרש״י אסור לאכול
 התיאי אפילו אם אכל את האיסור בי־אשונה בשוגג והבא הא
 עיי כיי פיים היה גם הראשון איסיר ועל כן תסיהני םאד
 r-9 זה שסיימו כאן הטור וגס כעל שולחן הערוך גבי תלאן
 זי בזי וזה לשונם,ואם אכל האחת אס נזכר לשבועתו בשעה
 שאכייו אסור בשנייה ואם לא נזכר לשבועתו מותר כשנייה
 עכ ל כיון שהראשין שאכל היה לכ של האיסור אעיפ שלא
 נזכר לשבועתו למה מותר בשנייה רהא לריי דסכירא ליה
 שתלוי היל בשעת אכילת התנאי חייב כשאוכל השנייה
 במזיד שהרי הוא של התנאי גיכ אע פ שהיה שלגג על אכילת
 האיסור ולרשיי-רסביראלי׳שתלר הכל כשעתאכילתהדאשון
 בין של האיסור כין של התגאי סיס אית ליה כשאכל האיסור
 בראשונה אפילו אכלו בשוגג ואח כ אכל רתנאי במזיד ראעיג
 יפטור מקרבן סימאיסורא מיה* איכא ולא התיר בשנייה
 לכתחלה אלא כשאכל התנאי בראשונה בשוגג והרי סתרן
 אהדדי וצי ע ואיפשרלי לומר רם ל כיון דללע קיל שאס אכל
 את התנאי בראשונה בשוגג מותר לאכול את האיסור אחריו
 טשום רהשבוע לא חלה באכילת הראשונה שלא היח כאן
 האדם כשבועה כל שכן כשאכל את של האיסור ראשונה
 בשוגג ולא היה באן האדם בשבועה בעו* תלות השמעה
 ואכילת האסיר שלא נחמיר אחר כך כל כך על אכילת התנאי
 לגזור עליו כיון שאף אם אכל את של האיסור ראשונה במזיד
 ואח ב התנאי אפי׳ כמזיד לא היה כאן מלקות מן דתורה
 אלא למפרע דהא אינו חייב מלקות מן התורה אלא ש
 כשמתרין בו כעת עשיית העבירה והבא אם היו מהרין בו
* אכילת האיסור היתר, התראת ספק שהיו צריכין י ע ש  ב

 להתרות מאל תאכל זה שמא חאבל אח כ את השנייה של



 & לבוש עטרת זהב הלבות בברד אביאם
 בעיח איבא לפיחש לכזיון הורה אם יתבזה הבן בפני האב
 ויש להם להרחיק זה מזה שלא יקל שוס אחר בבכורו לפני

 הבירו וכן עשה סוהרים עם אביו:
 ft ופדכתיב ככר סתם משמע שיכבד'בכל הכיבוי הגדול
 שאיפשר לפיכך אזיל עד היכן כיבוד אב ואס אפיי נטלו׳
 ביסי׳ של זהובים והשליכוהו בפגיז לים לא יכליכס ולא יצער
 בפניהם ולא יכעוס כנגדם אלא יקבל גזירה הכתוב וישתוק
 ויש אוסרים כיון רקיל שאין צריך לנכדו סשל הכן אלא כשל
 האגןאין חילוק כין כיבוד ובין שלא יצעי־נו וכשם שאינו
 חייב לכבדו אלא סשלאבכן ג״כ אינוסהוייכ שלא לצערו
 אלא משל האב ולא םשל בן לפיכ׳אכרו אם רוצה לזרוק סעו'
 של חב ן לחיך הים יכו'הוא למונעו ורוק׳למונעו קוריש יזרקנו
 דאיפשר שימנע ולא יזרקנו אבל ״ אם עבר וזרקו אסור לביישו
 להכלימו בשביל זה דמאיידהוה הוה והשתא כי שתוק כיכוד
 שאין בו חסרון כיס הוא דמחויב בגויה ודווקא לביישו
 ולחכלימו אפילו אחר שזרקו אבל לתבעו לדין שיפרענו לו
 מותר והא הזיקו בידים אכל אס האב רוצה לזרוק כיס
 שלעצמו ליס אף על פי שהכן ראוי ליורשו אסור לביישו
 ולהכליסי כרי למונעו וגם בכיס של הבן ךמקא שיש כו חסרץ
 כיס בעדם אז מותרלסיגעו אבל אס רוצה להעכיר ממנו
 דיוח בעלמא אסור גם כן למונעו בכל עניין אלא ישהוק
 ויקבל גזירת הכתוב ״ ובן שיש לו דין עס אביו אף עלפי
 שהאב הוא התובע צריך הבן לילך אחר אביו אפילו הוא דר
 בעיר אחרי &זהוא כיבוד האב אבל מים חייב האב לשלם לבן

 הוצאתו רהא אינו חייב לכבדו משל בן :
 ט וחייב לכבדו אפילו לאחר כוהו כיצר היה אוסר דבר
א  שמועה מפיו לא יאמר סתס כך אמר אבי מרי אל

 יאמר כך אמר אבי מרי הריני כפרת סשכבו כלומר עלי י3
 • ״ u u י *׳־יי הרע כל רע הראוי לבא על נפשו כמד א תוך שנים עשי- *

̂נכר לכל  למיתתו אכל אם הוא לאחר שנים עשר הדש ׳נ
כ א [  מה שקבל שאין משפטי ישעי ישראל בגיהגס אלא י*כ |
0 V ד כ י ב  ואז אין צריך לומר רק כך אמר אב־ מרי זכרונו ל
ד -  ידעת דאב ואם שרן בזה י א שאס כיתכ כתכ ר.וך שנים ע
 הישומזכירכו אביו אין צריך לכתוב הריניכפית משכבו
 אלא כותב זכרונו לברכה רהא הכתיבה התקיים לאחרייכ

 חרש ויש מחמירין אפייככהיבה וכן נוהגין :
 י מי שנטרפת רעת של אביו או של אמו משתדל לנהדג
 עםהם כפי דעתם עד שירוחמו סן השמים ואם אי
 אפי£ר לו לעמוד מפני שנשתנו ביותר ילך לו ויניחם ויצוזז

 לאחרים לנהגס כראוי :
 >א ראה אביו שעבר על דברי תורה לא יאמר אכא
 עברת על דברי תורה אלא יאמר לו כלשון שאלה
 אבא כתוב כתורה כך וכך כאילו היא שואל ממטולה
 כמזהירו ומתוך כך הוא יבין מעצמו ולא יתבייש ואס היה אביו

 אימר שמועה בטעות לא יאמר לולא תתני הכי :
 >ב גדול כיבוד אב שדוחה שאר מצות עשה שבתורת
 בנון אם יש לפניו מצות כיבוד שאמר לו אביו
 השקני מים ויש לפניו לעשות מצוד. כנין קכורחמח או
 לרה למת אם איפשר למצות שתיעשי/עלידי אהדיס
י פילי  יעסקו בכבוד אביו ויניח המצוה לאחרי מיהו מ
 כששהיהם לפניו אבל אם רתחילבםצוה תחילה יגסוד
 אותה החלה* דהעוסק במצור. פטור מן הסצוה ואץ
 חילוק כין גדולה לקטנה ואפילו אס לא דהחיל כה והין!

 סצוה עוכרת ואין שם אהרים לעשות אוהה יעסוק
 ויניח כבוד אביו ער לאהד כך שהוא ואביו חייבין לעשותה
 כיון שהיא מצור, עוכרת ומוטב שיעשה שניהם אכל
 אם אינה עוברת כבוד אביו קודם ואהר כך יעשה ג0

 אותה המצור. :
 יג ותלמוד

 שיתרצה אביו לטחון ברחיים נוחל עהיב וישמשנובשאר
 דברים שהשמש משמש בה את רכו:

 ח ומצית כיבוד אן: ואם היא מצות עשה שמתן שכרה
 כתוב כצדה וקבלו חכמים זיל שכל מצות עשה שמהן
 שכרה כתוב כצדה איןברמצווין עליה לכופו יטעמא
 דססתבר הוא שכיון שגלתה התורה במצור, זו את שכרה
 בפירוש הרי.פעולתו לפניו ושכרו וענשו אתו דםבלל הן אתה
 שוסע לאו וסר, לנו לטפו עודהוא רשע בעונו יסית אם לא
 יקיים ואמרו ז״ל זה שמאכילהו ומשקתו היינו םשל א כ אבל
 הבן אין חייב אם יש לו לאב ואם אין לו לאב ויש לו לבן אף
 עלפי שמן החודר, אץ חייבין לבופו כראםרן .ממאחיזל
 שכופין אותו פררב׳ וזן את אביו נפי פה שהוא יכול ואס אין
 לו כלום אינו חייב לחזור על על הפתהים להאכיל את אביו
 רלא עדיף כבודו מככו' המקום כה שלא אמר הכתוב אלא
 ככר יי׳ מהונך היינו כשיש לך מהונך ואם אין לך אינך צריך
tys לחזור על הפתחים לתת.צדקה וכהיג ויש אומרים ראפילו 
 יש לבן אץ חייבליתןלו כל־מה שצריך לו אלא כפי בה
 «היו מחייבין אוחו ליתן לצדקה לפי ממון שיש לו מימ
 אמרו שאם ידו מגעת תבא מאורה לבן שפפרנ׳ אביו ממעות
 . ,שי צדקה שלו ואם יש לו בגיס רבי* מחשבין לכל אילפי ממון
 שלהם ואם מקצתן עניים ומקצתן עשירים םחייבין את
 דזעשידים לבר וגם הכן שאין לו משלו אף על פי שאינו חייב
 לחזר על הפתחים להאכילו מכל מקום חייב לכבוד בגופו
 בכל מח שיכול אף על פי שמתוך כך בטל ממלאכתו ויצטרך
 עיי כך לחזור על הפתחים וגיל גיכ דטעמא דמסהכר הוא
 דלחזזר על הפתחים כדי להאכילו איגו צריך רלא עדיף
 זבבידי מכבוד המקים וכמו שכתבנו שהוא דומה, לנתינת
 *רקה אבל לקיים שאר סצות כיבוד כגון מלביש ומכסה כו׳
 הוו דומיה דשאך מצות עשה שחייבים לעשות ולקיים משום
 כמר המקום אף על פי שיצטרך עי כך לחזור על הפתחים
 ה ג הוו שאר ©צזת כיבוד אכ ואם חוץ ממאכל ומשקה וזהו
 שגאערבבדאת יי׳ מהונך וכחיב ככר את אביך וגומר מה
 בימד יי׳ בחסרון כיס על ירי ביטול מלאכה כעת עשיית
 «-,מצוה ה נ כיבוד אב גיל מיהו גם בהן לא אמרו אלא כשיש
 לבן מזונות לפחות לאתזוני ביה ההוא יומא אכל אי לית ליה
 טזוני אפילו לההוא יומא לא מחייב לבטל ממלאכתו של היום
 בלחזור על הפתחים שכן מציגו גיכ קצת מצוות גבי ככור
 המקום שאין צריך לחזור על הפתחים ולקיים אותה כגון
 גיקור חולים וניחום אבלים שאין צריך ארם לבטל ממלאכתו
 •לקיים אוהה ולחזור אחרכךעלהפתחיםהנ הכאאלא

 ישמשנו בשארדכרי' שהשמש פשסש לרבו :
 \ וחייב לכבדו בשאר דרכיו מענייניו במשאו ובמתנו
 ועשיית חפצוכיצד היה צריך לבקש על שום דבר בעיר
 .ויודע שישלימו חפצו בשביל אביו אף על פי שיורע שיעשו
 גם כן בשבילו לא יאמר עשו דבר פלוני בשבילי אלא יאמר
 עשו דבר פלוני בשביל אבא כדי לתלות הכביר באביו וכן כל
 כיוצא כזה יכלול בכל רבדיו שהוא.חושש לכיבוד אביו
 ומוראו אבל אם יודע שלא ישלימו חפצובשביל אביו ובשכיל
 עצמו ישלימו לו לא יבקש בשביל אביו שאין זה אלא גנאי

 לאביו כיון שלא יעמו בשבילו:
 ז וכיון שהוקשככוראב לכבול המקום חייב הבןלעסוד
 בפני אביו ואם הוא רבו של אביו שניהם עומדים זה
 בפני זה זה מפני שהוא רבו וזה מפני שהוא אביו ואם הבן
 רוצה למאיל על כבודו לשמש אח אביו אף עלפי שהוא רבו
 הרשות בידו רהא קילדדבשמחל על כבודו בכורו מחול
 רכתיכ ובתורתו יהגה וגומר התורה היא שלו למחול עליה
 מיהו דווקא בציגעא או אפילו בפרהסיא ורש בעירו שהכל
 מךעין שהוא אכ׳( אכל אם הבן גדול כתורה ואין אביו רש



 • לבוש ?נסית זהב הלבות כגבו^אבואם ־4 דבח
̂נו חייב בכבודם אלא כעוד שהיא ̂ויויל שא  מרבינן להו אס
 חייב בכבוד*ביו ואמו סמש דהיינו בל זמז שאביו >ןיים חייב
 אף כבבוךאשתו ובן כל זמן שאמי קיימת חייב אף כבכיר
 כעלה אללי לאחד מיתת >ל> כיו וא מו אינו ח, יכ בבכורם מימ

̂רבר חנון הוא יככדם אף לאחר טיחה :  אח זל ע
 £ב ומדכתיב ואת אמך כרו יתירה דרשו בו שבא לרכות
 שחייכ אדם אף ככבוד אחיו הגדול כין שהוא אחיו
 מאכיו בין שהוא אחיו מאסו(אפילו הקטן הוא ח ח וגדול
 בתורה יותי סן הגדול חיוב לכבד אחיו הגדול ממנו כן פסק

 מורי שהרמאי ז״ל •
 JD ואח גדולשהירף וביזה לאחיו הקטן ממנו כשנים
 והואח״ח ונירה הקטן את הגדול יפה עשה שנירהו
 דכיון שאינו נושא פנים לתורה אינו עושה מעשה עמך הלא

 ואינו חייב לכבדו:
 כד וחייב ארם בכבוד חמו נ,ככוד אביו שכן קראו דוד
 לשאול אבי ראה גם ראה ושאול חמיו היה

 וקיאו אביו :
 כה כבר אמרנו כסעיף ייטשהאב שמחל על כבודו כבודו
 מחול לפיכך אס האב רוצה לשרת את הכן מותר לקבל
 מטנו ואם האב הוא כן תורתלא יקבל מטנו רכיון רכר הוית
 הואחלשא דעתיהולאעכיד בל כר.מרצונו רטוב׳ תלמוד
 שרוצה לצאת למקום אחר ללמוד מפני שדעתו נוטה שהיא
 בוטח שיזבח בתלמוד ללמוד מן הרב אשרשםויקכל מג־׳גו
 ויראה סימן כרכה כלימוד לפניו ואביו מיתת בו מפני שדואג
 מפני הגרם אשר שם שדרכן להעליל על היהודים פן יעלילו
 עליו ויתפשוהו אין צריך לשמוע לו בזת שלא מכל אדם אדם
 זוכה ללמוד והוי כאילו מונעו מלימודו זלעביר על דברי
 תורה שאין חייב לשמוע לאביו כדלעיל סעיף טי וכן אם
 האב מוחה בבן לישא אי זר, אשד, שיחפוץ כה הכן אין צריך
 לשמוע לו שלא פנל אשה אדם זוכה להוליד בנים והוי ליה

 במונעו פפריהורביה :

 רפן& חניפכהומקללאבימאמולמטיס^
 א המקלל אביו או אפו חייב סקילה אם הוא כעדיט
 והתראה שנאמר איש איש אשר יקלל את אביו ואת
 אמו מות יומת אביו ואמו קלל דמיו בו ״ וקיימא לן כל אקום
 שני כן את אביו יאת אמו משמע שניהם כאחד ומשמע כל
 אחר ואחד כפני עצמו עד שיפיוט הכתוב יחד? כמו שאסר
 גבי לא תחרוש כשור וחמור יחדיו וסקילה דרשו זיל סרבתיס
 סות יזמת בסקילה או אינו אלא אחד משאר מיתית הנאמדות
 בתורה נאסר כאן רםיו כי ונאסר להלן רסיהם בם מה להלן
 בסקילה דכתיב שם באבן ירגמו אותם אף כאן בסקילה וארד
 האיש ו*חד האשד, שקללו חייבים םדכתיכעוד פסוק
 אחר בפרשת משפטים וסקלל אביו ואמו מות יוסת לרבות
 את האשת ואפילו הסקללם לאחר מיתה הייב וילפינן
 לך, ומחזר לכתוב בסוף פסוק אביו ואמו קלל שהוא מיותר
 ־והא כבר כתב בראש הפסוק אשר יקלל את אביו ואת אמו
 אלאכא לרכות המקלל לאחר מיתה שחייב בריא
 שקללום בשם מן השמות המיוחדים אכל קללזם בכינוי
 איט אלא בלאו כמי שמקלל אחד מישראל וילפינן זה
 מרכתיב גבי סקלל בנקבו שם יומה דלא הוה ליה לפ־כתכ
 אלא כנקבו יומת מה תלמוד לומר שם כלומר יהא נכר
 כתיב התם באותה פרשה ונוקב שם וגומר אס כן שם
 פעם שנית למה לי אם אינו עניין למברך השם תניהו עניין
 למקלל אביו ואמו שאינו חייב סקילה עד שיקללם בשס
 והתם בפרשת מברך השם סקילה כתיכאכל מקללם
©  בכינוי כגיןשריצכאות חנון רחום אינו חייב סקילה 0

 לא

 *ג ותלמוד תורה גדול מכיבוד אכ ואם שכן מציגו ביעקכ
 אבינו עכל אותן השנים שהית כב ת שם וערר אף על עי

 שלא קיים סצוח כיבוד לא נענכח1ליהם ;
 T אסר לו אביו השקיני מיס ואמו אומרת לו נסכן
 השקני מניח כבוד אמו ועוסק בכבוד אביו שהוא ואמו
 חייכין ככבוד אכיו בד״א בעורה תתת אביו אכל אם היא
 מגורשת ממנו והיא אינה הייכת שוב כבכור אביו לגבי ריריה

 כבוד שניהם שוה הוא ואיזה מהם שירצה יקרם «
 &ו אמר לו אביו לעכור על דברי תורה כין [מצות עשה כין
 מצות לא תעשר. ואפילו מצור, של דבריהם לא ישמע
 לו(ילפינן לד, מקרא רכתיכ איש אמו ואביו תיראי ואת מצותי
 תשמרו אניד.׳ כולכם הייביס בכבודי ומיראי למעלה
 מםוראכםואין לך רשית לעכור משוס ככור האב ואפילו
 במצוה דרבנן נמי זהוככורושל הקביה שיקיים דבריתם
 שהרי הזהיר עליהם בלאו דלא תסור והוי כאילו אמר לו

i לעבור על דכרייהורה 
 $ןן ואם האב יצור, לבן שלא ידבר עם פלוני ושלא יסחול
 לו עד זמן קצוב והבן היה רוצה לתתפייס מיד הרי זה
 גם כן בכלל לעכור על רכרי תורה שהרי כתיב לא תשנא את

 אחיך וגומי ואין«נייך לחוש למצות אביו כזה:
 «ן אחר האיש ואחר האשת שדן כככוד ובמורא שלאב
 ואםדכתיכ איש אמו ואביו תיראו לשון רבים הרי
אן שנים אחד האיש ואחד האשת חייבים במורא ודקדקו  כ

 .ןןןי׳לאם כז למה נאמר איש דמשמע סיעוטא איש ולא אשה
 ותירצו איש ספק בידו לעשות ואין מי מיחד, כידו לפיכך
 חייב לעולם אכל האשת בחב פעמים אין ספק בירה לעשות
 שהרי רטית אתרים עליה דהיינו כעלה שהיא משועבדת לו
 לפיכך אמת שאשר• פטורה מכיבוד אכ ואם כעידה נשואה
 החת בעלה אכל אם נתגרשה או נתארפלהאו כל זמן שעדיין

 לא נישאת חייכת :
 יךן ממזר חייב ככבוד אביו ומוראו אף על פי שתוא רשע
 וכעל עכירות מכבדו-׳מתיירא ממנו שכיון שתשכת
 התורה אוהו לבנו לעניין שפוטר את אשת אביו מן תתליצת
 ומןתיייבום כדילפינן םדכתיב ובן אין לו כיו״ד עיין עליו
 איזה בן שיהיה לו אפילו ממזר תיפטר אשתו מן החליצה
 ומן הייבום הר, שיחשוב זה גם כן אביו לעניין כיבוד ומורא
 זכ ש שאסור להכותו ולקללו מטעם זה ואף על פי דכתיכ
 ונשיא כעמך לא תאור ודרשינן כעושר, סעשה עמךה״ט
 לעניין וינא שאינו חייב מלקות על הכאתו וקללתו1 אכל
 לעניין איסוראאסור אפילו ברשע נמוד ואפילו לא עשת
 חשוכה והיה שחייב לכבדו ולהתיירא מפניו וייא בעודנו רשע
 כל זמן שלא עשה תשובה אפילו איסורא ליכא ואין הכן
 חייכ במוראו ובכיבודו עד שיעשה תשובה דדווקאנשא

 געטךבעינן כעיסה מעשה עמך דהיינו שעשה חשוכה ן
 יט ואף עלפי שארם חייב לירא מפני. אביו ואמו מאד
 זלככדן אסור לו לאדם להכביד עולו על בניו ולדקדק
 בכבודו עםהם שלא יביאם לידי מכשול אלא ימחול ויעלים
 עיניו מרט שתאב שמחל על כבודו כבודו מחל דלא עדיף
 ;כוח מכבוד המקום ומצינו שאפילו הקב ה מחל על כבודו

 רכתיבוה הולך לפניהם וטי :
 ן המכר, לבנו הגדול מנדין אותי שהיי עוכר על ולפני
 עור לאתתן מכשול שמכשילנו לבנו שמא מתוך כעשו
 ורגזו יחזור רננו ואימתי נקיא גדול לעניין זה כשהוא בן כ כ

 שנה ולא בפחות וע״ל סימן שליד :
 חייב *דם לככד אשת אביו אף על פי שאינה אסו
 כל זפ; שאביו קיים יכן חייב לכבד בעל אמו כל זמן
 שאמי קיימת יילפינן לה מקיא דנתי׳ככד את אביך את לדנו'
 »»אכח»אמך לרבות כעל האם וכיון דצריכוייא דאת



 • מוקז קסדת מזב הליבה? כבוד אב ואם ^
 ך שכל המבזה אביי או אמו אפילו ברברים אפילו ברמיזה
 רדי זה בנ^ל אמר מפי הגבורה שנאמיארור סקלה
 אביו ואמו ויש לב ד להטה על זה מכור. סדרוה ולענוש כצי
 מה שראוי׳ ומישגהודיב שבועה בכיר אינו משביעו
 שבוער, שיש בה אלה דהיינו כפו שיגילין להשביעו כנידוי
 ושפהא וכיוצ׳ בהן שהרי זה בא לקלל אה אביו אלא משביעו

 שבועה שאין כה אלה «
 ן שתוקי חייב על יבאה וקללת אפו שהרי וראי אסו היא
 אכל אינו הייב על אביו אעיפ שנבדקה אמו ואמרה כן

 פלוני הוא אינה נאמנת להיותו נענש על פיה :
 ח בני מהשפחה או מהגכרית אינו חייב לא על אביו ולא
 על אמו רבנו מן השפחה אינו נקיא בנו רכתיב האשת
 וילדיה תהיה לאדוניה וכן הכן מן הנכרי׳אינונקרא בנו דכתי'
 כי יסיר את כנך מאחרי גבי המשיא בנו לנכדיו או ר&שיא
 בתו לנכרי וכתיב כי יסיר את כנך ולא כתי׳ כי תסיר את כנך
 שים רקאי על משייבהו לנכרי כי יסיר הנכרי את בנך וגויוש*©
ת י  הבן שתלד כהך סן הנכרי קרוי בנך אבל הבן שתלד הנכי
 לבנך אינו קרוי בנך אלא כנה לפיכך אינו חייב על,אביו וכימ
 עלאסו כשפחה שהרי אין לו יחס אחריה שאין יחס לעכד
ס י ג י ר כ נ כ ם ו ת  שנקרא עם הדומה לחמור וזרמת קוסים זרב
 כן אף על פי שיש להן יחס לא צוותה התורה שלא להכות
 הנכרי וכן מי שהיחד, הורהו שלא בקדושח אף על 5י
 שלירהו היהה כקדושה על אביו אינו הייב רדא גר שנתגייר
 כקטן שנולד רפי ואין זה אביו ועל אמו אינו חייב אל עיי כ»
 שנתגיירה ג כ וילדתו אח כ אינו חייב עלה רכל שחייב על
 אביו חייב על אמו חד. הואיל ואינו חייב על אביו דכקטן

 שנולי חשיב אצלי אינו חייב גיכ על אפו ;
ח נ  ע 0יר)ואףעלגכדגיאינוחייבעלאכיואע'פ מ

s סכל מקום כדרבנן גי אסור לקלל אביו אפילו הגוי 
ה י ע ו  לרכיהו ולא לבזותו כדי שלא יאםיו באנו סקד

" י י ^  לקדושה קלה אבל עבד שנשתחרר אין לו יחוס והן•', ך
י *  שאיגו אביו לכל רכר : 3

 הלמתכבודדםיותח
 שלא להורות בפג׳ הרב ורץ ד*

 שבהל על כבודו ובי ליו סדפים :
 א וכיון שצוותה התורה על כיבוד אבואםילפינן טל/
 שכשם שארס מציור, בכיבוד אביו ויראהו כך חוו!
 מצווה בכיבוד רבו ויראתו ורב יותר מאביו מפני שאכין
 לא הביאו אלא לחיי העולם הזה ורבו מביאו לחיי העולם
 רכא ואין לך חיוב ככור כחיוב כבוד רבו וחיוכ מורא כמורא
ר 04ור כ ט י י י א 1 י י פ א ם י י ט א ש י י 0 י כ ב א י י י ס ^ ו ' n w י ב  י
 דכתיכאת יי'אלקיך תירא לרבות ת״תתרי שהשוה טורו!

 תיח למורא שמים ״
 ב וכל החולק על רבו כחולק על השכינה וכל העושד
, כ  מריבה עם רבו כעושה מריבה עם השכינה ו
 המתרעם על רבו כאלו מתרעם על השכינה וכל הסהרדף

I אהד רבו כמהרהר אהד השכינה 
 j ואיזה חולק על רבו כל הקובע לו מדרש ויושב וףן,^
 ומלמד שלא כרשוחרבו ורבו קייס אף על פי שר^
 כמדינה אחרה מיהו אם רבו פסק איזה פסק אחדוי^ו^
 הוכהות וראיות ברורות שהם סותרי! את רבו יבול ל^םןמ
 שלא כמוהו : י
מ ר מ  ד ואסור לו לאדם להורות בני רבי לעולם וכל ה
 לפניו חייב מיהר, שכן מציגו בתודה שלא מתובניוע^
 *הר} אלא מפני שחוח הוראה מפני משה רכן וזהו מוקא^

 שלש

 לא גרע ©אחד משאר כל ישראל ש הטקללאחד מישראל
 ׳חייב בלאו כסו שיהבאר בלבוש עיש כלה סימן כיז:

 3 והסכר, אב יו או אסו בעדים והתראה הייב פיתה וסיהחו

 בחנק דכהיב ומכה אביו ואסוםות יומת י אביו ואמו
 גירושו או אסוכדלעיל בסעיף הסמוך ומות יומת חנק שכן
 קכלו חכסינו זיל כל סיחה האסורה בחורה סתם אינו אלא
 הנק ואחד האיש ואחד האשה שהכי אביהם או אסם חייבים
 דלשין וסכה אביו וגוסר הכי ם שסע סהםםכה אמד איש
 ואחי אשהבסשםע ואיני הייב הנק אלא כשעושה בהן
 חבורה דכתיכסכה ארם וסכה בהמה מר, סכה בחסה עד
 דעבירבה חבורה דכתיב בה נפש ונפש משסעדסדהוה
 המיה אף מכה אדם עד דעכיר חכורה אבל אם לא עשה
 בהן חבורה איגו אלא בלאו דלא גרע ממכה שאר אחד
 מישראל רגפקא לן שהוא כלאו סקרא דפן יוסיף להכוחו ולפי
 שאינו חייכ חנק אלא כשעושה בו הכורח שיס שאינו חייב
 אלא כשסכה אוחם בחיידט אבל לאהר סיתהן פטור שהרי
 אינו עושה חבורה לפיכךאםהכהובחייועל אזנו וחרשו
 חייב סיתה שאי איפשר שיעשה חרש כלא חבורה שטפת דם

 יוציא מבפנים באק וממנו נתחרש :
 ! היה קוץ תחוב לאביו כבשרו לא יוציאנו שמא יבא
 לעשוחכו חכירה ויבא לידי ששגה הנק יכן אם הוא
 הקיז דם או רופא לא יקיז דם לאביו ולא יחחוך לו אבר אף
 על פי שסכוין לרפואה ורפואה מן ההורה מותר לעשות אפיי
 לאביו ואפילו לעשותו חבורה דכתיב מכה אדם ומכה בהמה
 מה מכה בהמה ליפואהמותר אף מכה אדם לרפואה סותר
 אי נם*כצוה קעכ ד אפילו במקום שיש בו סכגה רהא כל
 אדם ודאי ניחא ליה שיעשו לו רפואה וכחיכ ואהבת לרעך
 במוך כלומר כל מאי דניחא לך רתיעכד כעצמך תעשה גם
 בןלחבירך והוא הרין לאביך סכל מקום להקיז לו רם או
ך לו אבר שהוא דכד שקרוב לידי חכירה שםא יחכול  ל^י
ך ליפואה זו לפיכך טוב לו שלא יעשה י ר צ  בו יותר סמר, ש
א ארי שגגת חנק בסר, דברים אסורים כש יש ב לא י , ש O N v , 
 שם אחרים לעשותו אכל אס אין שם אחר לעשותו והוא
 מצטיער היי הוא סקיז וחותך לו כפי סה שירשוהו לעשות :
 ך אפילו היה אביו או אסו רשעים גמורים ועובדו עבירה
 ואפילו נגסר דינם להריגה ויוצאייליהיג אמור להטהט
 ולקללם דמכל םקוס אביו הוא ורתורה סתם אמרה וסכה אכיו
ם אי קללם פטור רלאו ; ו ו ה א כ ° ה 0 א 1 • י 0 1 , 3 י ינ־יפי 0 ש א  ו

 עושה מעשה עמך הם ואס עשו תשובה הרי זה חייב ונהרג
 עליהם אף עלפישיוצאין ליהיגועיל בסיסן שקודם זה
 כ עיף י׳יח בריא שנהרג אפילו ביוצא ליהדג כשעשה תשובת
 בבנו דלאו עדיף ממקללו לאחר מיתה ואף על גכ ראמרינן
 לעיל דבמכ אינו חייב לאחר מיחה והבא מחייכינן ליה אסכה
 אפילו ביוצא ליהרג הא אמרינן דטעמא יבבת לאחר טיהה
 פטור הוא משום דבעינן הכורה ולאחי־ מיהה ליכא חבורה
 אבל הבא ביוצא ליהרג הא כבל מקום הבורה אזבא דהי הוא
 אלא שיוצא לפות לפיכך כנו חייב אבל אם בא אחר וו־יכה
 ביוצא ליהרג אף על פי שעשה השיבה פטור הואיל וחולץ
 למיתה והכתוב אומר בעמך לא תאור בסקרים שבעמך הה
 אינו מקרים בעמך דהרי יוצא ליררג אכל ביישו חייב כקנס
ז חייב כסו ש י  המבייש ךלא גרע מישן דק* ל המבייש את את ה

 שיתבאר בעיש בעיה :
 ה עבי אביו או אמו עבירה שלוקין עליה והיה הבן שליח
 לדיינים לא יכה אוהן וכן אם נחחייבו נידוי לא יהא
 שליח לנדותן דנירוי קללה וארור הוא ולא ירדוף אותן ולא
 יכה אותם כשליחות ביר כלל אף על פי שראוין לכך ולא עשו
 •ושוכח שלא על הכאה וקללה לכר הקפידה התודהאלא

 v על הטיס ;



 וי •4 לבוש עטרת זהב הלבות בבודדבוותח *4 קבו
* . jjb־b מקום שיש חילול השם יתברך חולקין כבוד 

 >ב אפילו אם בני ביתו של התלמיד הוצרכו להורז3זושאלו
 לו לא יורה לתם כמקים רבו :

 ע ולא כל מי שמת רבו מותר לו לישב ולהורות אא כ הניע
 להוראת וכל תלמיד שלא הניע להוראה ומורה הרי זת
 שוטה רשע וגס רוח ועליו נאמרךביס חללים הפילה פירש
 הפילה לשון נפל שלא מלאו ימייכלומר תלמיד שלא מלאו
 ימיו רבים הס חלליו בהוראותיו שלא כהלכה ואילו התלמידי'
 הקטנים שלא שמשו כל צרכם ולא הרבו תורה כראוי וקופצים
 להורוחולישכ כראש לההגדל כפני עמי הארץ הם המרבים
 אה המהלוקת ומחריבייהעולם ומככי' נית של תורה וסחכלים
 כרם ה' צבאות ועליהם אמר שלמת עליו השלו׳שיעלייקטנים
 מחבלים כימים ויזהר כל אדם שלא יורה כשהוא שתוי מיין
 או משאר רבדים המשכרים אפי׳ בדבי פשוט אם לא שהוא
 דבר ברור בפוסקי׳וזיל קרי בי רב הוא ועיל כלבוש ע*ש סי׳ ז׳:

 «ד וכל חכם שהגיע להודאה ואינו מורה י הרי זה מונע
 תורה ונותץ סכשולות לפני רכייועליונאמר סיפיה דקרא
 ועצומים כל הרוגיה פי' עצוסי הוא מלשון עוצם עיניו כלומר
 המתעצמים ומחרישים ומתאפקים מלהורות הורגין את דורן
 כתב מורי מהימאיי זיל וזיל עניין הסמיכוה שנהגו כזמן הזה
 הוא כדי שירקו כל העם שהגיע להוראה ומה שמורה הוא
 מורה ברשות רכו הםוםכו ולכן אם ככר מת רכו ולא סמכו
 אין צריך לסמיכות וכן כתלמיד הכר כדרך שנתבאר לעיל
 במקום שאין צריך רשות אין צריך לסמיכות וי״א רמי שאינו
 מוסמך לםוריגו ונותן גיטין וחליצות אין כמעשיו כלום ויש
 לחוש לגיטין וחליצות שנתן אם לא שידוע לכל שמומחה
 לרבים הוא ורק שמצד ענוד. ושפלות איגו מבקש גדולות ויש
לקין ומקילין ובמקום עוגין יש להקל אם ככר נתן גיטין ו  ח

 וחליצות אכל לא בדרך אחר כי מנהגן של ישראל תורה היא
 כן נ£»1וד ניל שפותר לתת מוריני לאחד שיסדר גיטין ואעיפ
 שכדין הסמיכה שבימים הראשונים לא הוי דינא הבי מכל
r ו אלא נטילת רשות בעלמא ושרי עכיל  מקום עכשיו אינ
 טן אסור לתלמיד לקרות לרבובשמו לא כהי׳יו ולא במותו
 וכל הקוראובשמו קראוהו חכמי אפיקורס שכן מצינו
 בגחזי שנענש על שקרא רבו כשמו סתם שנ׳ זאת האשה וזה
 בנה אשד החיה אלישע ותא שיהיה השם פלאי שכל השומע
 יורע שזה הוא שם של רבו ואפילו לקרות לאחרים ששמם
 נשמו אסור אלא ישנה שמם אם הוא פלאי שאין הכל רגילין
 לקרות בו אכל שם שרגילין בו בגון אברהם יצחק יעקב משה
 וכיוצא כהן מוהר להזכיר שלא בפני רבו וכל זה דווק׳בשאינו
 מזכיר רק שמו לבדו אכל מוהר לומר מורי רכי פלוני ואביו
 שהוא רבו אם הוא רבו מובהק קורא אותו כדברו סתם רבי

 אבל ברכו שאינו מובהק קורא אותו אבא :
 «ן ולא יתן שלום לרבו ולא יחזור לו שלום כדרך שאר
 העם שנותנים שלום זה לזה אלא שוחה לפניו ואומד
 לו ביראה ובכבוד שלום עליך מורי ורבי וי א שאין לתלמיד
 לשאול בשלום רבו כלל מחמת רוב מורא ואספטה אקרא
 דאיוב ראוני נערי׳ ונחבאו ואנונוהגין כסברא ראשונה ולא
 יחלוץ תפילין לפני רבו כסו שכתבתי טעמא כלבוש התכלת
 סימן ליה סעיף ט' ולא ישב לפניו אלא כיושב לפני הפלך
 ואם משב בסעודה שרבו שם עם אחרים נוטל רשותמרכו
 ואחיכ מאחדם ולא יתפלל לפניו ולא לאחריו ולא בצדו לפניו
 לא מפני שמחזיק אחוריו כנגד רבו והוא כיזוי לדכי ולאחריו
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 סמוך לו אלא יתרחק לאחורי רבו ולא יהא מטין ממש כנגר

 שלש פיסאוה דהיינו י״ב מיל שכן היתה רוחכ מחנה ישראל
 וגויוכל מאן דבעיגילהא יצא אל משה רכתיכ והיהכלסכקש
 ה׳רצאוגו׳אףעלגבשהםחנההיתה ג' פרסאות ואם הוא
 דחוק מרבו יב םיל ושאלו לו אדם דבר הלכה בררך מקרה
 יכול לרםיב אכל לקבוע עצמו להוראה לישב ולהודות אפיי
 הואבסוף העולם אסור לו להורות ער שימות רפו או עד שיהן
 י* רשות ובתוך ג׳ פרסאות אפילו נטילת דשות לא מהגי וכל
 זה כרבו מובהק אבל בתלמיד חכר אפילו תוך גי פרסאות שרי
 דש אומרידמ״מ לפני רבו ממש אמור וגס אפילו שלא כפניו
 ממש אם התחילו בכבוד הרב נלך ונשאל את הרב אין לו
 להורות בעירו וכן אם הרב מופלנ בחכמה ובזקנה אין לו
 להודות כעידו אפילו אינו בפניו אפילו תלמיד חבר לו. וייא
 דתלמיד גמור תוך ייב מיל תייב מיתה אם הוא מורה אפילו
 במקייה וחוץ לייב מיל פטור אבל אסור אפי׳ במקרה ועוד
 סחלקייואומרידרווקאאםהרכרגיללכא לעירו של תלמיד
 לקיצים קבועה כגון ליום השוק או כשני וחמשי אז אסור חוץ
 לי*ב סילאפייכסקיה אבל אם אין הרכ רגיללכא שם רק דרך
 אקראי פותר להורוה גיכ במקיה אם הו׳ הוץ לי״כ מיל ותלמיד
 חבר תוך י״ב מיל פטור אכל אסור וחוץ לייכ מיל מותר כשנטל
 רשויסיהו אעיפ שנטל דשו' סרב אחד לא סגי עד שיטול רשו׳
 סכל רבותיו המובהקים ועיקר טעם כל החוסמת הללו הי כדי
 שלא יעמוד כל איויורה הוראו כפי רצונו שלא בתורה ותפוג חיו
 התורה לבמה תולות עד שלא תהיה היו שום הורת אמת

 בישראל ע י התלמידים שאינםמשתמשי' כל צרכם ופירש .
 רהאי מובהקים אינו כשאר מובהק הנאסר במקום אחר דהיינו
 שרוב חכמתו ממנו דמילתא רלא איפשר הוא שאי איפשר לו
 להיות הרבה רבו מובהקי כאלה אלא ר לתלמיד גמור לאפוקי
 תלמיד חכר ואיזה נקרא תלמיד הבר היינו שנהגדל בהורה
 ער שנעשה חבר לרבו כלומר שהוא קרוב להיוח גדול כרבו
 ד א כל שאין רוב חכמתו ממנו אעפיי שלא נתחכם להיות
 קרוב כמוהו תלמיד חכי הוא ויש חולקין ופכירא לחו דאי קבל
 דשות מרב אחר מהני ליה להותת חוץ לגי פרסאות אבל הוך

 נ׳פרםאות לא מהני ליה רשות מרב אחד :
 ךך אק תלמיד נסמך יכול לסמוך אחרים במקום רבו •

 ן אם לא קבל הנסמך הסמיכה מיד היב ההו' הסומך אלא
 עי רבים אחרים והוא נעשה להם סניף אין לאותו הרב

 להשתרר עליו כלל אם אינו רבו אבל אם סמכו לבדו נהגו'
 שהניםסךכפוף קצת לסומכו וכן מי שלומד בישיבה זמן אחר
 נהגו לומר שהוא תלמידו של בעל הישיבה אעפ׳יי שאיפשר
 שבעל הישיבה שסע חידושים סמנו יותר ממה שהוא שמע
 מפנו מיהו יש למנהגים אילו עיקר על מה שיסמוכו וראיות

 נכונות מהגמרא ומן הקדמונים שפסקו :
 ז ולא סקרי הויאה אלא בשמורה על מעשה שבא לפניו
 אכל אם שאלו לתלמיד הלכה כדברי מי יכול לומר מה

 שכדעתו כיון שאינו מורה על מעשה שבא לפניו:
 ח וגס במעשה שבא לפניו לא מקרי הוראה אלא כדצר
 שיש בו היחש לשואל אבל כהורא' ידוע שהיא פשוטת
 לכל כגון גותן טעם לפגם או איסור שנתערב בהיתר שהוא
 גםל מששים וכיוצא כאילו שכשסתירין לו אינו נרא׳לו דבר
 חידוש שכבר שמע הוראה זו ופשוטה היא לכל שרי :
 0 יש מי שכתכ שבל חכתוב בספרים מפסקי חגאוני׳ יכול
 להורות אותו פסק כימי רבו רק לא יורה דכר מלבו ולא

 יסםיד על ראיותיו לרמות מילתא למילתא לעצמו:
 י ואסור לחכם להתיר דבר התמוה עד שנראה לרבים

 שהתיר את האיסור:
 יא ולפיושי טאיסורא כנון~שרואה ארם שעובר עכירה
ט יודע שהוא אסור או ספני רשעו סותר י א י ע נ 3 ° 
י״יזל«דלו שהוא אסור אפילו כפני רבו שככל י*י  י



 • לבועז קכזדת זהב הלבות בבוז* רבו רתח «4$
 עושה מעשה ויש לו להקשות עליו י*ז הוא איסיי דאורייתא
 יקשה לו מיד קודם המעשה שמא יורה * רבו ואם חא איסוד
 דרבנן יניהנו לו לעשותו ואחר כך יקשה לו-רואיל ואיני יודע
 בודאי שעובר באיסור אלא שיש לו קושיא עלי! שמא יתרצנת

 לו :
; ובל זמן שמזכיר שמועה בפניו ששמעה ממג יאמר  ב

 לו בך לימדתנו רבינו;
 כל ואם אזמר דבר שסועה שלא שמע מרבו אלא מפי
 אחרים לא יאסי אותה עד שיזכיר שם אומרה שלא
 יחשבו השומעים ששמע שמועה זו מפי רבו שבן הוא הלרך
ע יזכיר שם  מה שיאמר ארם שמועה סתם מפי רבו שמעה ל

 אמרה שידעו מי אמרה !
 כה כשימות רבו קורע עליו כל בגדיו עד שמגלה לבו ריא
 שאינו קורע אלא מפה דכהיב גבי דוד ויחזק חד
 בבגדיו ויקרעם ובן גבי אלישע ואין אחיזה פחותה מטפיואיכן
ה י  מאחה לעולם רכהיב גבי אלישע כשקרע על גביה אל
 ויחזק בבגדיו ויקרעם לשנים ממשמע שנאמר דקרעכו איכי
 יורע שהם לשנים אלא מלמד שקרועיס ועומדים לשנינו
 לעולם ומתאבל עליו בחליצות המנעל וכל דינואבילו מקצת

 יום המיתה או מקצת יום השמיעה 5
 כן וקורע על רבו אפילו כשמועה דהוקה כשם שקירע עלץ
 אביו שזה הביאו לחיי העולם הזה וזה מביאי לחיי

 העולם הבא יעיל סי׳ ש ס ושער י•
 כן סי שרבו מת ומוטל לפנידאינו אוכל בשר ואיט שוהה

 יין כדין שמתו מוטל לפניו י
 כח כשמזכיר רבו תוך ייכ חרש צריך לומר הריני כפיה

 משכבו כמו כאביו:
we* כט הרוקק כפני רבו הוא ככלל כל סשנאי אהבי מות 

ו 0  הקרי משנאי אלא משניאי שהוא סשניא את עצ
ן י1 ן ד  החכם ששונאו מפני זה שעושה דבר מאוס כפנץ ו

ס «״ ׳ ו א ,  _ כיחו שהוא דבר שיוצא מגופו בכחוהוא דיר 0
 ואף על גכ ראנוס היה לו להסתלק סן הצד אכל רוק כעלמ*

t מוהר 
 ל ובבל אילו הדביים שאמרנו שצייך ליכד כהם את רבו
 לא אמיו אלא כרבו מובחק דהיינו שלמד רוב הכמתו
 ממנו אס מקרא בקרא אס משנה משנה אם הלמוד הלמוד
 * פי׳מקרא חורה נביאים כתובים משנה כמו שהן שניידת
 ואין טעמן מפורש כהן ותלמוד הוא סברת טעמי המשגה
 ופשטה שהעמידו הרב על הדרך האמת והיושר אליכן!
 דהלכתא לאפוקי רוב הלימוד שבזמן הזה שאין כוונת תר3
 ללמד עם התלמיד האמת וגם התלמידים הבחורים אינס
 טבקשייללמוד לקבל האמת רק עיקר כוונתישל הרב והתלמי'
 על הפילפול שקורץ חילוקים אין זה הרב נקיא רבו ולא
 התלמיד נקרא תלמידו כי זה אינו מביאו לחיי ע ה וסי יה־ן
 שלא הרחיקו ממנו וכמו שככר גליתי קלוני כהקדמה׳ לספר
 זה תראנו משם ודי מזה ואם לא למר רוב חכמתו ממנו הרי זה
 בתלמיד חבר שכתבנו דינו לעיל סעיף ד'ואינו חייב לכבדו
 .ב כל אילו חדבריס אבל מימ חייב קצת בכבודו והוא שיעמוד
 .מלפניו כשיגיע לד׳ אסוהיו וקורע עליו כשם שקירע על כל
 הסתים הקרובים לו שהוא צריך להתאבל עליהם ואפילו לע
 לסד סמנו אלא רבד אחד בין קטן בין גדול עוםד מלפניו

 וקורע עליו וע'>םי׳ש ס סעיף ח' :
א בל התלמיד הכם שדעותיו מכוונות מן הדרך  ל

 ומטעם המוסר שבו הוא איטיטדבי כפני מי שגדול
 טמנובחכפה אף על פי שלא למד הימט כלום .ולעניין
 הוראה לפתות ער מ'שנה לא *רה אם יש גדיל ממנו כעיר
 אעפ י שאינו רבו ולא למר ממנו בלום י והכם שאסר אין
 הכירו רשאי להתיר *שיקול דעתו שכיון שלא יוכל להחמ•

 אלא

 אחוריו אלא יצרר עצמו לצד אחד בהליכח וחוץ לד׳ אמות
 הכל מותר ולא יכנס עסו למרחץ אא ב הוא צריך לו ואס היה
 התלמיד במרחץ קורם לרבו ובא רבו לשם אין צריך לצאת
 ובלזה לא םיירי אלא בקקום שהולכין ערומי ערוה במרהץ
 אבל במקום שהולבין כסןנסיים מותר וכן
 המנהג פשוט ליכנס עם רבן ואביו וחמיו ובעל אמו ובעל
 אחותו למרחץ אע״פ שבגמרא אסרו כל אילו והכל ר\׳ סטעם
 זה שעכשיו הולכין הבל בםבנםייס כן כתב מורי מהרמאיי זיל
 <לא ישב לפני רבו עד שיאמר לו שב ולא יעמוד ער שיאמר לו
 עמוד או עד שיטול רשות לעמוד ובשיפטי מלפניו לא יחזור
 לו אחוריו אלא נרתע לאחריו ופניו בנגד פני רבו י והנפטר
 מרבו ונוטל ממנו רשות ולן בעיר צריך לתזור וליטול ממט
 .רשות ודווקא שלא אמר לו מתחלה שרוצה ללון בעיר אבל
 .אס הגיד לו שרוצה ללון כעיר בשעה שנטל רשות אין צריך
 לתזור וליטול ממנו רשות ולא ישב במקומוולא יכריע דבריו
 בפניו ולא יסתור דכריו וחייב לעמוד מפניו משיראנו סרחוק
 טלא עיניו ער שיתכסה ממנו שלא יראה קומתו ואחר כך ישב
 ׳ואפילויהיה רכוב *דיך לעמיד מפניו דרוכב כמהלך רמי י׳יא
 שאין התלמירחייב לעמוד לפני רבו רק שחרית וערכית טלאי
 יהא כמדומיובה מכבוד המקום שאין מקבלין עול מלכותו
 ית' כק שרק שחרית וערכי׳ודווקא בכית הרב אבל כפני אחריי
 .או שבאו פנים חדשוה שאין יורעין שעמד לפניו היום חייב
 לעמיד כדי שלא יחשדוהווייאביון שהושוה מוראו למורא
 •שמיםדבתיבאההיאלקיך תירא לרבות חח חייב לעמוד
 מפניו אפילו מאה פעמים ביום דאטו אם אדם רואה פני
 שכינה כמה פעםים כיוס אינו הייכ לעמוד ולהיות באימה

J ובמורא ה נ הכא 
 מ שלשה שהיו מהלכי; בדרך ילך הרב באמצע והגדיל
 לימינו והקטן לשמאלו והא דאמריגן אין מבבדי׳בדרבי
 אלא כפתחהראוי למזוזה היינו בשכל אחד הולך לדרכו ואינן
 .בחבורה אחת אכל אם הם כחבורה אחת מכבדי אפי^רכים

 ובמקום סבנה אין צריך לכבד כלל:
 *ח אם קראו לרבו לקרות בתורה בציבור אינו צריך לעמוד
 כל:זמן שרבו עומד וכן כשהרב עומד למעלה כבית
 !התלמיד היא למטה על האח אין צריך לעמוד לפניו וכן
 בס ת אס היא על הביסה אין הציבור שבבית הכנסת צריבין

 לעמוד שהרי היא כישות אחר,*
 «ט כל המלאכות שהעבד עושה לרבו תלמיד עושה לרבו
אץ לו תפילין בראשו י י ה ו ז א י ר י ב  אם הו׳ במקו׳שאיז מ
 שיש לחוש שמא יאפרו עליו עבד כנעני ממש הוא אינו נועל

 לו מנעליו ולא חולצו שבזה יכירו שאינו עכר* ן
 ב י וכל המונ ע תלמידו מלשמשו בינע ממנו חסר שנ׳ לסם
 מיעהו חסד פירש הממיס עצמו מרעהו ממיס ממנו
 חסדים ואיתדספקי ליה מדכתיב לעיל מיניה זתושיה נדחה
 ממנו וספיך ליה למס מרעהו חסד וגם פורק ממנו יראת שפים
 דבתיב בסיפיה דקרא ויראת שדי יעזוב וכל תלמיד שמזלזל
 .בדבר מכל כבור רבו גורם לשכינה שתסתלק מישראל מפגי
 שהוא כמזלזל בכבוד המקום שהרי הוקשה מוראו למורא

 המקום :
 בא אין חולקין בבור להלמיד בפגי רבו מפני שהוא פיקל

 בזה בכבוד הרכ שמשוהו לו ואם דרך הרב לחלוק לו.
 גם כן כבוד לתלמיד זה יכולין אחרים ג״כ לחלוק לו בכנר ואפי׳
 .תלמידו של התלמיד או בנו של התלמיד לא יחלקו לו כבוד
 .לעמוד מפני התלמיד בפני הרב אאינ יודעין שהרב חולק לו
 .כבוד ורוק׳אם הרב הוא גיב רבו של זה התלמיד של תלמידו:
 ככ ראה רבו עובר על דברי תורה אומר לו כך וכך לימדתנו
 רבינו כדרך שאלה ומתוך כך יזכיר ולא יעשה העבירה
 ךאפילן אם רצה לעבור על איסור דרבנן יזכירו p הרואה רבו



 • . לבוש עסדה arn חלבומבבדדתבדמדח & קבו
 לו כיון שהוא גדול כמו הרב לפיכך האב קודם אכל בפירוד
 משא ופדיון שבויים שיש בהם צערה דגופה לפיכך אם אין
 האב תלמיד חכם הרב קורם רבבור הורה עדיף אבל אם האם
 תלמיד הכם איף עלפי שאינו שקול כמו הרב ©כל מקים
 כיון שיש לבן גבי אב תרהי כיבוד אב וכבוד תורה אף על פי
 . שאינו גדול כמו הרב אמרו שיקדים האב דכיון ראית לית
 צערדגופה וראי אינו מוחל לכן כשביל כבוד הרב אף על פי

 שהרב גדול ממנו ניל :
 לח אבירת עצמו קידמת לשל אכיו ילשל רבו דבתיב אפס
 כי לא יהיה כך אביון בלומר הזהר בד שלא תכא לירי

 עניותו לפיכך שלך קודם לשל כל ארם ;
 לו האומר להכירו שמריב עמו איני מקבל ממך אפילו
 • אם הייתה כמעה רבי' מלקין אותו משים בזיון חורת
 שקבלנו ממשה ע׳ה והוא אומר דאפייו ממשה לא הית
tjs מקבל י חח שאבר דכד הלכה בדבר השייך לריריה 
 אמיהקורם םעשהשומעין לו גם עכשיו בשעת מעשת
 שצריך הוא לו עכקיו ואם לאו אין שומעי! לו שאינו נאמן
 על עצמו ודווקא בדבר שאמר כך קבלתי אכל אם אוכף
 דכר מסברה דנפשיה ימיאה פנים לדבריו והוא דבר נדאח
ח י ך . ה ך י כ ג ין ^ ל ע  ונכון שומעין לו לגבי אחרים ואין שו0
 דהיישינן שמא מטעת אותנו ומרמה רכר־ם שאינן דימין
 להררי ואין ארם רואה חובה לעצמו אכל אם הוא דבי פשו^

 וגבן לכל שומעין לו אפי׳ יגבי רירית ;

 רבן3 תיה פטור מטס ומכירת סחורתו
 מוקרמת ובו ג סעיפיה ;

 א בכראמינו כמה צייכין ליזהי ככבוד חכמים משי©
 כביד תורד ממילא שמעינן שכלרכר שהוא גנאי יה ת
 אין מחייכין אוהו לעשותו אפילו הוא צרכי יכיס כגון חפירות
 ובארות של סם שצייכין לה; בני העיר ורייך להטיל על
 כל בגי העיר לעשותן בבניין וחפירה תיה אינו יוצא בעצמו
 עם שאר העם לעשות אותו הבניין ורaפ רה וכייצא בהן כדיי
 שלא יתבזו בפני עמי הארץ וכיון שרם עצמןפטורין גפ

 אחריס אינן צדינין להשכיר במקימם :
 ב כד״א בשכל אחר יוצא בעצמו שאז אין יוצאיןכדי
 שלא יהבזי וכדאפרן אכל אם אין יוצאין בעצמן אלא
 הכלשוכיים אח-יפ בסקימן אוגובין ממון מבני העיר
 "לפי הממון לעשותו כיון שהוא רבד שצריך לחיי האד©
 חייבין לתת חיקם ואפילו אם בהחלה הלכו בעצם; ואחר
 בך נתגללו הרבי •ם שנמלכו לשכור אחיים נם תיח חייבים
 לתת חלקם אבל דבר שהוא צריך לשםיית העיר כגון
 חומות העיי• ומגדלותיה ושכר הש-יס־יםאין הייבום לתת
 להם כלום שתיח אינן צריכין שמירה שתורתן םשסרתןורבר
 זה יש לו עיקר מן ההורה ומן הנביאים ימן הכתיבים מן
 החויהדכתיכאף חובכ עמים כל קדושיו בידיך וגומי• פירט
 אמי משה לפגי הק בה דמנו של עילם אפילו כשעה שאתה
 מחבב עמם כל קדושיו של ישראל יהיו כיייך לשומרן
 מן הנביאים יכתיב בהושע גם כי יחנו בגיס עתה אקכצט
 ויחילו מעט ממשא מלך ושדים ואסיו זיל פסוק זה כלשון
 אימי נאמיפייש ומה שאמי כי יתנובגיים פייושיכי
 ישנו בגיים מלשון ושננתם שירגומי ותנינן והכי פייס
 איתנו בולהו עתה אקכצם כלומר אס כולם וכן חכים יהיו
 שיניןיעיסקין בתורה כשיגלו כין העמים עתה אקבצם
 כייוסי כקי־וב אקכצס ויתלו מעט פיר׳ש ואם בעטסהפ
 יהיושינץ כתורה יחלו ממשא מיייך ושיים כי*ומי יהיו בטלינן
 מלשאת משא מלך לשרים ופי' סן הסס שנוי־יניז למלך ד*די

ז י  ר
ג כ א ו ג  ג

 אלא מתוך שיקול דעתו למה יגע בכבודו של חבייודמנא
 ליה ישקול דעתו מבוררת יותי משיקול רעת חבית דשמא
 שיקול דעת 3hירו יותר מבוררת לעלמא אאיביש לו קבלה
a שטעה או שטעה ברבר משנה אז יכול להתיר מה 
 שאסר חכירו מיפ אס אין לו אלא שיקול הדעת לההירו יכול
 ליט^ וליתן עם חבירו על הוראתו ער שיחזר כו ולפיכך אין
 איסור לשואל שישאל לשני אולי יתירהו לו ובלבד שיודיע
 לשני שככר הורה לו הראשון לאיסור ואפי׳אם תיחר הראשון
 וככר תלה הוראתו אף על פי לפי שיקול דעתו של השני
 איסורי קעכיד שהתיר את האסור אם אין לשני אלא שיקול
 הרעת אין לו לאסור אותו משיקול דעתו סן הטעם שכתבנו
 דפנא ליה רשיקול דעתו מבוררת יותר כוי וכלזהבאותת
 תראה עצמה שכבר הורה עליה הבית אבל במעשה אחר
 פשיטא שיכול להורוה מה שניאה ואינו צריך לחשוש לומר
 לופי שמא דעת חכירו מכוירת וצלולה לכל יותר משלו

 שהתירה ודיניה םםורים לכל יורעיה :
ב אשיי רב מובהק שסחל על כבודו בכל הדברים  לב הי
 הללו או כאחר סח' לכל תלמיד או לאחר מהם בכורו
 מחיל יכתיב כי אם בתורת ה׳ חפצו ובתורתו יהגה וגופר
 ודייקינ; קראה תורה ה׳ וקיאה תורהו ומשמע רעל האיש
 הנזכר בתחלת הסזסוי אשרי האיש קאי וסשנינן כתחלת
 הוא נרי-את תורת ה׳ וםשלסרה וגרסה היא נקראת הורתו
ו ר,חויה היא כידו לעשות כה םה שירצה כין שלא י ״ ^ ב 0 ן 1 ן  ג

ל עיי כביר• כין למחיל עליו סיהו אף על פי שמחל מצות ו ח 0 ^ 
 על התלמיד להי-רו דהיינו אס מחל הרב על הקימה לפניו
 טימ צרייין לנוע מעט כאילו רוצה לעמוד מפניו וכיוצא בזה

 וכל שכן שאסור לבזותו :
 לג ואפיו חז׳יל כשס שהתלמידים חייבים בכבוד הרב בך
 היב צריך יכבד תלמידיו ולקיבן אליוואמיו יהי
 כבוד תלמידך חביב עליך כשלך לפיכך יזהר אדם כתיימידיו
 לכבדן ולאהבן שהם הבנים המהנים בעולם הזר. וכעולם
 הבא שהם סיםיפין כחכמת חרב ומרחיכין את לבו אמרו
 חכמים הרבה למדתי מיכוחי וחביי יותר םרבותי ומתלמידי
 יותר מכולם שכשם שעץ קטן סרליק הגדול כך תלמיד הטן
I מחדר את הרב כשאלהיו עד יוציא ממנו חכמי םפואיה 
 לד היו לפניו להשיב אבדת אביו ואכידת רבו המובהק
 משיב אבירת רבו קורס לאבדת אכיו כדיא שאכיו
 אינו חשוב ושקול כרכו אף על פי שהוא ת ח אכל אם היה
 אכיי תיה ושקל כנגד רבו אבירת אביו קודמת ואס היו
 אביו ויכו נושאים םשוי וסצוה עליו לסייע כפירוק ן מפי-ק
 ומניח משא של רבו הוזלה ואחר כך םניח של אביו רכביר
 יוויחעדיף םבבוד אב שהוא ואביו הייבים בכבודה במה
 דכייס אפויים שאין אכיו ת ח אכל אם אביו תלמיד חכם אף
 על פ׳ שאינו שקול בחכמה ביבו מפיק של אביו ואחי• בך
 מפי־קשלרבו וכן אם היו אביו ורבו שבויים בכית השבי
 יי*יז אביו תיח פורה את רבו ואחר כך פודת את אביו ואס היה
 אביו חית אף על פי שאינו שקול כיבו פורה את אביו ואחי
 נךפודח אח יכו / והאדלגבי השכתאבידח רבו קידם
י אפילו אביו ת ח אלא אם כן הוא שקול כיבו וגבי י כ א י  י
ם איץ ת ח הוא קודם ליב אפילו אם  ניריק סשוי ופדיונו א
 אינו שקול כרכו טעמא דמלתא גיל דגבי השבת אבירה כיין
ו אלא הפסד ממון ואינו עוכר על דעת אביו אלא מעט נ י א  ש

 לפיכד אף עי1 פי שאכיו תיח אם אינו שקול כיבו אמת חז״ל
 שיקיים כבוד הרב שהוא ככור תורה לכבוד האב שהיי סן
 הדין גס האכ חייב לככי אה היב הזה שהיא גדול ממנו
 ואפשר לומר שגם האב סיחל לבנו כזה ביין שיורע שהיי
 ניד פסנו אבל אם הוא שקול כמותו שי£ לגבי האב חיתי
 גיבודאב וכמי תודה והאג אינו מוחל נזה לבנו דלפה ־מחול



 לבוש קסדת דרזב הלבות בבודהה
 דשרי ליה לצורביא לרבנן לסיפר צורבא מרבנן אנא שרו לי
 הנראי ברישא ואע ג דילפינן מקרא דכתיב בקטן כגדול
 חשמעון שצריך הריין להקדים דין שבא לפניו תהלה כסו
 שיתבאר נעה כלבוש עש אינו קושיא דהאי עשה והאי
 עשה לבכר ההורה עשה דכבוד תורה עדיף ומהאי מעסא
 גיכ מושיכין את התלמיד חכם כשעה שדנין אותי אף על גכ
 דשארבני אדםצריכין לעמוד רכתיכ ועפרו וגומר עשה

 דכבודתורהעריף ;
 ן עון גדול לבזות את החבםיס או לשנאותן שלא חרכה
 לירושלים עד שכזו כה תלמידי חכמים שנאמר דר־״יו
 מלעיבים מלאכי אלקים ובוזיס דבריו כלומר כוזים לוס-י
 דבריהם וכל המבזיאת החכסים אין לו חלק לע ה והוא ככלל
tp'yi כי דבר ה' בזה לפיכך אסור לשמש כמי ששונה הלכות 
 כמי ששונה תלמיד שהוא הגמרא ואע פ שעדיין אינו ת״ת
ת נ ו ש  ואם אי איפשרלו להיות זולתו יקרים לשמשבמי׳ ע
 הלכות קודם שישמש בסי ששינה תלמיד רתלמור עדיף .

 ז סו שבאו עליו עדים שמה את התיח אפלו כדברים
n 5 C ו ואין מתירי? לו עד עיר ת ו  שלא בפגיו כר םנרין א
י מותו ח א י ס ל נ  אח החנם שנידוהו בשבילו ואם ביזהאתריח
 בר מנדין אותו ואין סתירין לו אחר שיחזור כתשובה גלויך;
 ובימי הכמי רתלסור וגם אתרי כן 0~>ך להם היו קינסין את

 המבזה תת ה ליטרא רדהבא ונותגין אורו לאותו ת ח שנחכז ׳ -
 ועכשיו en גינו זה אין דנין דין זה לחיח שיתן לו המביים
ך רי  ליטר׳דדהבא מפגי שצריך שנם ?ry ח יהא נוהג כטורה הו
 בנחת עם הבריו׳ ומשאו ומתנו באסונ'עסר0אשד בעזנוהיגן
 אין זה מצוי בינינו ומ*ט יקנסו הב ד את המבייש לפי המכייע
 והמתבייש ובליכר שלא התחיל החכם כסריכה לבזות ב י
' י 5

ו  ל כזה שגס הס יכזזהז ויתר0 י ג י  אדם שלא כדין ו
י ד ג  ומכל מקום אף אם התחיל החכם קצת אין רשות ^ ג
* ת הוייטס ל י א י ר י 3 * r t i 2 * י י ז י מ ה י י נ ע י י ד נ ד נ י ג ח ה  י

 ואין צריך לא התראה ולא עדו׳ דהזקה על הה שאינו עו2£ ח החכם ע*פו פנדה לכבודו לעם הארץ שהפקיר בי ;
 שלא כדין ואין כתיייין לו עד שייצה החכם ואסמת החכס

א לנייתי י ש ו ו י ל ו ח 0 1 ם י כ ח ז ה י צ ° י א ו י י ס י י ר י ח מ ° J י י א  ב

 הרשות כיח דהכס שמחל על כבודו כבודו מחול וייא שכזטן
ו ילא לעשות מ צ  הזה אין ת ח יכול לנדות שוס אדם לכבוד ע

 דינאלנפשיה וע״לסוף סימן שלד :
 0 סיהו אפילו לסיד שיש רשות לחכם לנדות לכבודו אי^
 שבהלת ה שינהיגי עצמו בדבר זה בריא שחירפו-ן
 בסהר אבי1 אם חירפוהו בפרהסיא אסור לו לסחול על ככורי
 שזהו כזיון התורה אלא נוקם ונוטר הדבר כנהש עד שיבק#

 ממנו מחילה ויפ־יח לו :
 ך^ןן* חן קימה והידור בפג׳ חכם

 רבו ובו יה סעיפים:
מ י קז ופי׳ שיבה א י ז נ  א כתיב מפני שיכה הקום והדרה פ
קז אינו ' ז י פ י ה נ 1  מופלג כזקנה דהיינו בכמו בן שבעים ע
א האי זקז פידמ8< י  ר ל זקן בשגיס דהא ככר כתיב שיכה א
 זה שקנה חכמה אפילו הוא יגיק וחכים ואין לומר דטע^
 שיכה פי׳ מופלג כזקנה וזקן פיישאינו מופלג כזקגי׳ולזת
ס פפגי ו ו י כ ת * א י ד ו ד י ׳ א י 1 י  צריכין אפי׳קימה ולזה אין צריי א
y o  שיבה והדרת פני זקן מבעי ליה ומרסמכינהו להדדי &
 מינה דתרוייהו אתרווייהו קאי וכאילו כתיב ספני שיבה חקו©
 והדרת תקום והדרת פני זקן וא כ על כרחך האי זקז אפי׳ יניק
 וחכי׳ הוא ופירושו נוטריקון זה קנה חכמה לפיכך מצות עשר•,
 הוא על כל אדם שיקום מפני כל חכם אפי׳ אינו זקז כשכיס
 אלאיניק וחכים ואפי׳ אינו רבו רק שהוא גדול מסט וראו,
0 י ע כ  ללמוד ממנו וכן מצור, לקום מפני כל שיכה שהוא כן ש
 שנה ואפייהוא עם הארץ ובלבד שלא יהיה רשע דרשע ^

יו דרש״ סאן יריסה ו י  חייוה התורה לי

 מז הכתובים דכתיב מנדו בלוא והלך לא שליט למירסי
 עלייהושצוה רריושהמלךאת פחות עבר הנהר על אנשי
 כנסת הגדולה שלא יתנו לכל זה ואזיל מנדה זו מנה המלך
 פי׳ מגכת מסים שהם מטילים המיר על בני המדינה כלוא
 זו בסף גולגלות והלך זו ארנונא פירש עישורי הכואו׳ ובהמות
 סדי שנה בשנה שכל אילו אנו נותנת כרי שישמרו אותנו
 ונשב ככטח רהתיהס שההיח פטורים מהן מפני שאינן
 צריכק שמירה שהתורה משמרהן ולפיכך פטורים חח ח
 מכל סיני מסים חקצובים על כל בני העירי בין סס שהוא
 קצוכ על כל איש לבדו כין הקבועים כין שאינן קבועים
̂יגולתהקצוב •על  וחייבים בני העיר לפיוע בשבילן אפילו ג
 כל איש ואיש ואפילו אם אמר המלך שתית עצמם יחנו אין
 זהדיגא דמלכותא אלא גדלה דםלבותא שאין כחביד
 המלכים בימינו לעמי על כל זה וחייבים הציבור לתת
 בעדם לפי הסכום ואם החרימו הצבור על דת״ח לתת אין
 ממש בחרם שלהם רחרם הוא ארור וארור בו שבועה
 ואין כשבעין לעכור על המצות והה ח יכיל להחרים ולשפת
 הציבור שיחנו דמיו כעדו ואק חלוק אם התלמיד חכם
 עשיר או עני שהרי אנשי כנסת הגדולה עשירים היו ואפילו
 הכי נפטרו מפני התורה שמשמרחן ורוקא תלמידי חכמים
 שתורתם אומנותם אכל אם אין תורתם אומנותם אלא
 מתעסקים במשא ומהן כרי להתעשר אין זה תלמיד חכם
 שפטור מן הפסים שהוא משליך עול תורה ושמירתם
 לאחוריו וסומך על םשאו ומתנו לפיכך חייב לישא כעול
 עם השאר מיהו אם יש לו מעט אומנות או מעט סשא

 ומתן להתפרנס בי בדי חייו ולא להתעשר
 ובכל שעה שהיא פנוי מעסקיו חוזר על דברי
 הורה ולומד ידיר הרי זה נקר׳ תורהו אומנותו והגית בה יומם
 ולילה קרינן ביה ואין חילוק אם הוא חופש ישיבה או לא מכל
 מקום תורתו משסיתו ובלבד שיהא מוחזק בדורו לתלמיד
P לישא וליחן בעומקה של תירה ומבין מדעתו w 0 -  ״

ת התלמוד ובפירושיו ובפסקי הגאונים ועם ו 0 ו ק ב ס ^  ב

 זה תורתו אומנותו על הדרןשנתבאי ואף על גכ דקל שאין
 עכ׳טיו בדורינו תלםיר הכם לעניין שיתנו לו ליטרידרהכא
 אס מביישו היינו להוציא מזה המבייש שיאמר אינוראר
 לבך והמעה ודבר זה קשה להביא ראייה עליו אכל לעניין
̂ן  מס להוציא ממנו המט לומר שאינו הלפיד חכם כהגון א
 סוציאין מפנו ובלבד שהוא מוחזק לח ח כמו שנתבאר מי©
 יש מקומו׳ שנהגו לפטור אותן פפסי׳ מכל הטעמים שכתבתי
 ויש מקומות שלא נהגו לפטור אותן שימדסין אותו לליטרא

 דדהכא דקל שאין ברורינו ופיק חזי מאי עמא דכד :
 ג ותה המזלזל במצות ואין בו יראת שמים אף על פי
 שהיא מתמיד בתורה ותורתו אומנותו על הדרך שנתבא*
 הרידוא כקלים שבציבור שלא אמר הכתוב לפטור איא
 כל קדושיו שפקדשין שם שמים ואין פורענות כאה לעולם

 בשבילם יצאו כאלו שסזלז־יים שם שמים .*
 ד צוו הזיל שת ח שיש לו סחורה למכור אין מניחין
 לשום ארס לסבור אותה סחורה בשוק עד שיסביר הוא
 החלה את שלו כדי שיוכל ללכת מיד לביתי ולא
 יתעכב בשוק ויבטל אומנת הורהו ופי' זהו כבודו שלא יעמוד
 הרבה בשוק שהוא גנאי לו והיס דליכא גויס דמזבני אבלאי
 איכא גויס רמזבני לאדהא ליה רווחא לצורבא סרבנן שהרי
 יכולין לקגותסן הגויםואפסור להגך ישראל ככדי לא

 םפסדינן :
 ה תלסידחכם שיש לו דין עם אחי ועומד לפני הדיין
 ויש שם כעלי דינין אחרים שקרסו לפניו החלה
 מקדיסין דינו של תלמיד חכם דכתיב ובני דוד כהנים היו מה
 בהן נוטל בראש אף תלסיר חכם נוטל כראש ולא עור אלא



 • לבוש קטרתדהב תלבוה בבור ׳ת־ח ^ קבח
 שיעמדו מפניו אלא ילך כדרך קצרה כדי שלא ירבו לעמוד
 ואפ יכול להקיף הדרך שלא יעכור לפניה'כלל זכות הוא לו:
 ז לפני הזקן המופלג אף על פי שאינו חכם או לפני
 החכם שהוא יניק וחכים סתם כני אדם צריכין
 לעמוד לפניהם מלא קומתה אכל היניק וחכים לפני
 הזקז או הזקן לפני היניק וחכים אינו צריכים לעמוד זה מפני
 זה מלא קומתם כיון שכל אחר יש לו סעלה לכשנגדו אין
 צריך להתבזות בל כך לפניו אלא יהדרוהוזה לזה בקצ>*
 קימה של הידור ויאח״זל אפי׳ זקן גוי נשוא פנים מהדרין אוהל

 כדברים ונותנים לו יד לסומכו :
 ח וכן שני חכמים ושני זקנים אין אחד צריך לקום ספני
 הכירו אלא יעשה לו הירוד ואפי הרב לתלמידיו יעשה

 לו קצת הידור ן
 ט הרואה חכם עובר מרחוק אינו עומד עד שיגיע לתוך
 ד׳ אמותיו וביון שעבר מלפניו יושב מיד כרכהיבנא
 טעסא לעיל רקימא שיש כה הידור כענין ברא כשאינו רבו
 או רבו שאינו מובהק אבל ברבו מובהק עומד מלפניו מלא
 עיניו ואיט יושב עד שיתכסה מעיניו או עד שישב כדאשכחן
 גבי משה רכתיכ והביטו אחרי משה ער באו האהלה / ולל

 סימןרסב :
 * וחכם שהוא מופלג כחכמה אפילו אינו רבו דינו כרבו
 וכל שהוא גדול בדורו וםפורסם בכך נקרא מופלג כחכמי
 כראשכחן גבי עלי עם שסואל רכתיכ וישחטו אח הפר ויביאו
 אה הנער אל עלי שדרשו זיל •בפרק אין עומדין שאיל מורה
 הוראה בפני רבך את וחייב מיתה עד שהתפללה עליו חנה
 עש ואף על גב שעדיין לא למד בפניו ולמה חייבו אלא משו*

 דעלי גדול בדורו ומפורסם היה כהכמה שמע מינה :
 >א ״ אם זקן או חכם עובר לפניו אפילו בשעה שהוא עוסק

t בתורה צריך לעמיד שאינו מבטל בזה תורתו 
 y אף על גכ דחכם שהוא מופלג בחכמה אינו דשאי
 לעמוד בפני מי שהוא קטן ממנו מפני שהוא מזלזל
 בכמדו ודומה להא דאםרן בעלמא חכם ואינו לפי כבודו
 שאינו חייב בהשבה לפני מי שהוא תסיר וכעל מעשים אף
 על פי שהוא קטן ממנו רשאי לעמוד שאין זה זלזול בכבודו
 דחסירות ומעשי׳ מעלה גדולה היא באדפ שלא צוהר, התורה
 לעמו׳ מפני החכם אלא שהחכמה מביאה לירי מעשים ומה
 שלא פרטה התורה במעשה כמו שפירש רשיי בחכמה
 לפי שאין הכשר המעשה גלוי כמו שיתרון הכשר החכמה

 נראה לכל ; ׳
 יג חכסינו זיל תקנו ונחנו םדרגות מדרגות כעגיין״הקיםה
 לפי מדרגות הםעלות שנמצאו ביןהחכםים כיצר ראה
 אב בית דין עומד מלפניו משיראנו מרחוק מלא עיניו עד

 שיעבור מלפניו ר'אמות :
 y ראה את הנשיא עומד מלפניו מלא עיניו ואינו יושב
 עד שישב במקומו או עד שיתכסה מעיניו כמו במשה
 שהיה נשיא וכולם שמחלו על כבודם כבודם מחל ואלפכ

 מצור, לכבדם ולקום מפניהם קצת ז
 טו וכשיושכין שורות בכית המדרש נוהגין בזה הסיר
 כשהנשיא נכנס לבית המדרש עומדים כל העם
 ואינם יושבין ער שיאמר להם שכו שהרי הוא נגיד וםצוה
 עליהם ונשהאב בית דין נכנס עזשין לו שורות עומרים מכאן
 ומכאן עד שישב במקומו ושאר העם יושבין במקומן .־נ
 וכשהחכםנכנסכלמי שיגיע לו לד׳ אמותיו עומד מלפניו

 אחד עומר ואחד יושכ ער •מנכנס כמקומו ;
 טן בני חכמים ותלמידי חכמים בזמן שיכים צריכין ^ים
 מפסיעים על ראשי העם ונכי הים למקומם ואין עכח
 לתלמיוחכם שיכנס באחרונה יצא לצרכיו ג::ס יהתר

 למק!מו
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 3 ומדכתב' רחםנא תקום והדרת גבי הדרי והקדימה קימה
 להידור ולא כתבה מפני שיכה תהדר ותקום מפני
 זקז נראה לי שמפני דיוק זה אר זל רסשסעותו גם כן הוא
 שאין סחייבין לעמיר מפניהם אלא בקימה שיש כה הידור
 כלוסר תקום ספניו שיהא ניכר בה שהחדר אותו בפני אחרים
 ואינך צריך לעמוד מפניו כשהראהו ממקום רחוק שאין ניכר
 לכל שתעמיד ספניו ואיזה היא קימה שיש כה הדור הוי אוסר
 זהדאסות דאז מוכחמילתא שמפניו הוא עומר וזהו לו

 הידור לפיכך אמיו מאימתי חייב לקום מפניהם משיגיע,.
 לוןןך ארבע אמותיו ואינו יושב עד שיעברו מכנגד יפניו'

 ואין חילוק בין רובכ למהלך דקילרוככ כמהלך רמי.«
 ג והזהירה התורה שאסור להעצים עיניו ממנו בעודנו
 רחוק ממנו בדי שלא י צטרך לקום מפניו צשיגיע לתוך
 ד׳ אמותיו דכתיכ והדרת פני זקן ויראת מאלקיך כלומר
 תהדר פני זקן לקום מפניו ואם באולי תערים ערמה ותעצים
 עיניך כרי שלא תעמוד מפניו כשיגיע זסן החיוב ושתוכל
 להשמט ספני הבריות שלא יחזיקוך כרשע ותאמר להם לא
 ראיתיו וידינוך לכף זכות שיאמרו אמת הוא שלא ראהו דאי
ע לר׳ אמותיו אטוברשיעי עסיקינן אלא בקורם י ג  בשכבר ה
ע לד׳ אמותיו סיירי ועל זה אסר הכתוב ויראת מאלקיך ו > מ  ש

 כלומר זחו דבר הססור ללבו של אדם שאין הכל יורעין
 שלסתור ולבטל המצור, קסיכוין וידעוהו לכף זכות אכל
י קורשא כריך הוא גלויות כל מתשכות ויודע כל תנסתרו׳ ט  ר

ע שלסתור ולכטל מצותו נתכוונת לפיכך ויראת א יר ו ^ 
 מלפניו ולא תעשה כן :

 ך וביון דקיפת שיש כה הירוד כעינן אין עומדין מפניהם
 לא בבית הכסא ולא בכית המרחץ שכקיסות אילו אין
 בהן הידור ורוקא במרחץ בכית הפנימי שבני אדם הולכין שם
 ערומי' ואין הידור בקימתם שם אכל כבית החיצון שלבושים

 שם ויש הידור כקימתךצריכין לעמוד 5
 ה לשון הידור אינו אלא לשון נשיאות פנים שישא פניו

 ויהדרנו או כממון כדכתיב לא תהדר פני גדול ודל לא ״
 לא תחרד פני היינו בממון או בכיכוררברי׳שהו׳ ג כ נשיאות
 פנים אכל אין במשמעות הידור עניין כיטול מלאכה וככר
 ידעתה דהקישה התורה קימה והידור להדדי מדכתכם גכי
 הדדיןאין היקילתצאין דבכלמילי מקשינן לפיכך ררשינן
 זסקשינן קימה להידור ונאמר מה הידור אין בו עניין ביטול
 מלאכה אף קימה אינה מחוייבת אלא באופן שלא תהא בה
 ביטול מלאכה לכריות ולפיכך אמרו שא̂י בעלי אומניות
U חייבים לעמוד בפני חלמירי חכמים בשעה שעוסקין 
 במלאכתן כדי שלא יתבטל םםלאכתן ואם הוא עוסק
 במלאכת אחרים ורוצה אזחמיר על עצמו לעמוד מפניו אינו
 ־ דשאי לבטל מלאכח אחרי אם יחמיר יחמיר בשלו וכ ת א״כ
 ילשון הידור גם כן בממון משמע ניםא גם כן הידור רהכא
 הוא שיהדר את הזקן בממון כבר ידעת דק״ל אין היקש לחצאין
 וכמו דמקשינןקימה להידור בעניין ביטול מלאכה ה׳נ
 אקשינן הידור לקימה לעניין םסון ונאמר מה קימה שאין בה
 הסיזן כיס רביון שאין כעל אומניות צרי כין לעמוד שוב אין
 שייך בקימה חסרון כיס אף הירוד אין צריך אלא כהידור
 שאין כו חסרון כיס על כרחך לא נכתב והדרת אלא לדרוש
 ממנו כל הגי דאמרן כגון למעוטי עמידה מרחוק ולמעוטי

 כהוכיתהםיחץ להעצים :
 1 כשם שהזהירה התורה על העומרים שלא להערים
 עיניהם כוי כדכתיכנא לעיל סעיף ג'כן הזהירה על
 החכם גם כז שלא להערים להטריח הציבור שיעמדו מלפניו
 דכתיכ זקן ויראת כלומר גבי זקן יש גם כן דברים המפור
 ללבי לפיכד יירא מאלקיו ולן/ יעשה כן על כן אמיושאין
 ראוי לחכם שיטריח על הציבור לכוין לעכור לפניהם כדי



4fc לנייש מטרת זהב הלמה תלמוד תודה 
 להקדים בנו לבן בנו ובן בני לבז חבירו«

 ד ועוד כיון שפירשה ההורה במצות עשהננווכן בנד
 בפירש אחזיל דלבנו וכן בנו חייב להשכיר מלמד אבל
 לבן הכירו אינו חייב להשכיר ולכן כופין הבראת האב
 לשכור סלסד לבנו ואם אינו כעיר ויש לו נכסים אם אפשר
 להודיעו סודיעין לו שםשביריןעליו ואם לאו נ ד יוררין
 לנכסיו ושוכרין 0ל0ד לבנו דלא גרע האי עשה של ולמדתט
 אותם את בניכם סשאר עשה כגון סוכה ולולב ונפינן עלייהו

 ועכדינן ליה כשאר ב*ח ן
ה ומאימתי מתחיל ללסד לבנו כשיתחיל לרנד מתחיל  י
' ללמדו תורה צוד. לגו משת וגומר ופסוק ראשון מפרשת י  י
 שפע ואח כ מלמדו מעט מעט ער שיהא כבן ששה או ככן

 • שבעה ואז מוליכו אצל מלמד תינוקות שילמור קמו :
 ן אע*גישעיקר לימי ר התורה חייב כל ארם ללמד עם
 אחרים בחנם כדילפינן ממשה מהאני בחגם ״אף אתנו
 בחנם כאשר יתבאר לקמן סימן רם ו סעיף ה'מט מותר
 המלמד הלומד עם הנערים לקחת שכר שימור הנערים או
 שכר כטלה ושכר פיסוק הטעמים כאשר יתבאר כעזרת
 השם לפיכך אם היה מגחג בעיר שלוקח המלמד תינוקית
 שכר חייב האב לתשכי׳ אותו המלמד לכנו בשכר עד שיקרז!
 תורה שבכתב >$!ה ואינו חייב ללמדו בשכר משנה ותלמוד
 שעיקר העשה הנאמר בחורה על האב ולמרחם אותם את
א איפשי• י י  אח בניכם לא נאמה אלא על חורח שבכחב וה מ ר
 לא«נ לשכור עוד יד^קא ליה שעתא אכל אם אפשר לו
 מצוה עליו לאבריה משגה וחלמוד חלמת ואגדות :
̂• חכנ^גתקו^ונים ז*לשיתיו משיבין מלמדי URP. t 
. ועיי ובל עיר שאין כה מלמד i t & f e s & p & n • ' . : 
 תינןקות 0חדי0יןא3&*4 העיר עד שיושיבו מלמד חיטדןך!
 ואטלא הושיבו מחריבי; העיר שאין העולם מהקיים א״ץי־
מ סיפ ש ל ו כ 1 ל ן כ י י ע ן י ב י  בהבלפיר$ של תינוקות שלבית

 קס ג סעיף ג׳ : י
ע 0  •ח גםהקנושיהו מכניסי! התינוקות להתלמד בן ח
 שנים שלימות ובפחות מכאן אין מכניסין אותןשמ
^ כ  שיערו ז׳ל שאין כח כתינוק לסכל עול תורה כפחות 0
מ  וזה בבריא אבל ככחוש לא יכניסנו אוהו עד שיהא כן ש
 שנים שלימות דבפחות מכאן עדיין חלושהואסכל מקו©
 מיד שיהיה בן ג שנים שלימות מלםרין אותו אותיות התורה

 כדי שירגיל עצמו לקמת בתורה ן
̂ןק שאינו מבין אף על פי שתא בן שש או  ט ואם יש תי
 כן שכע לאי יסלקייהו משם אלא ישב עם אחרים אולי

 סופו לחת לב ויכין :
 > והמלמד יכה את התינוקות לה6יל עליהם איסהויהט
 לבם יותר ולא יכה אותם מכתאויב מוסר אכזרי דכ*ת
 מסתו^״שכלם ומבלבל דעתם לפיכך לא יכה אותם לון

 ובשוטי' ולאכמקל אלא ברצועה קטנה ן
 «$״ ויושכ ומלמדם כל היום וקצת מהלילה כדי להנכן

J ללמוד כיום ובלילה r 

ב ולא יבטלו התינוקות כלל חוץ.מערב שכת וערכיו©;  י
 טוב בסוף היום :

 ע אין סבטלין את התינוקית *6יילי לבנייז בית
 המקדש : •

 «ף אין קורין לתינוקות,כשבת מתחלה מה שלא למדות
 כבי משום טורח שבת אכל מה שקראו פעם אתך

 שונים אותו להם בשבת :
 ט ו כ ה תינוקות מספיק להם םלםד אחד היו יותר על כ ת
 עד פ׳ סישיכין אחד עמו לסייעו בלימודם ואפי׳ שכרך
 הקהל פלאי סתם לכל חתינזקומ שב ״*יי היא מושיב אחד

 י>מו לסייעו כעדו ותם יתט לו שביי ימפתמא יפלתמ .
 לאו

 למקומו ואפילו יצא לגדוליטולא אמרינןתיהלו לבדוק
 עצמו תחלה וכיון שלא בדק לא יהבינן ליה רשות לחזור
 למקומו רפושעהוא כי ברורינוחלשא עלמא ובריק'לא מהני
 ין בני חכמים שאבותיה׳מםונים פרנסים ע>* הציבור בזמן
 שיש בהם דעת לשמוע נכנסים ויושכין לפני אביהם
 משום כבוד אביהם והופכין פניהם כגגד אביהם לשמוע
 מפיהם ואם אין בהם דעת לשסוע הופכי' פניהם כלפי העם:
 ״ח היוביהד חכםשפופלג בחכפה וחוא כחור י וזקן
 שפופלג בזקנה והוא חכם ק צת אכל לא כבחור בישיכ*
-של דין או של הורה הולכים אחד החכמה להושיב החכם
 ובחור בראש ולדבר תהלהובמפיבה של משחה או של
 נישואן הולכין אחר הזקנה להושיבו בראש ואם החכם מופלג
 כחכמה והזקן אינו מופלג כזקנה בכל מקוםהולכין אחר
 החב: ה ואפ הזקן מופלג כזקנה והחכם איט מופלג בחכמה
 בכל מקום הולכין אחר הזקנה והוא שיהא הזקן חכם קצת
 אפילו אם הבחור חכם מפנו דבשכילחכפה מעט שיש בו
 יותר סן הזקן אין מביישין את הזקן הואיל וגם הוא חכם
 קצת ואפילו אין שום אחד מהם סופלג לא זה כחכסר. ולא זה
 בזקנה הזקן קודם בכל מקים שאף על פי שאין הזקן חכם
 כלל כשכיל שהבחור חכם קצת יותר מן הזקן אין לגו לבייש

 את הזקן והחכם אינו כוש רמאהר שזה זקן ממנו יודע הוא .
 שבשביל זקנתו חולקין לו ככור :

 הלבות תלמוד תודח ^
ת הי/ככל אדם ללמד לבנו ולהעמיד ל פ  ד

 תלמידים ובו כ/ סעיפים : . ,
 א מצות עשה על כל אחד מישראל שילמד לבנו תורת
 שנאמר ולמדתם אותם את בניכם וכל הסלמדאחבנו
 חויה סעלהעלמ הכתוב כאילי קכלהסהי־םיני שאמר
 והודעתם לבניך ולבני בניך(Top ליה יום אשר עמדת לפני
 יי׳אלהיך בחורכלאלסמאביו הייבללסד לעצסו דכתיכ
 ולמדתם אוחם ושמרתם לעשותם ואינו חייב ללמד לבהו
 תודח דררשינן לבניכם ולא לבנותיכם ואשהאינה חייב
 ללמד לבנה דמיון שהיא עצ5ה אינה חייבת ללמוד אינה
 חייבת ללמד וררשינן לה תכי כתיב ולימדתם אותם את כניכ׳
 וכתיב ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם ולמדתם ךומיא
 דלימדתס כל שאחרים סצווין ללמדו מצווה ללמוד לעיצמו
 ואשהאין אחרים פצווין ללמדה דכתיכ לבניכם ולא
 לבנותיכם אינה מצווה גס כן ללמוד לעצמה וכיון שאינה
 מצווה ללמוד לעצמה אינה סצוה ללמד לאחרים רדדשינן
 גם כן ולימדתם דומיאדולםרתם בלמי שמצווה ללמוד
 לעצמו מצווה ללמד לאחרים ואשה אינה מצווה ללמוד
 לעצמה אינה מצוה ללמד אחרים ועיל סימן רמ ו סעיף ו' ן

 כ היה הוא צריך ללמוד ויש לו כן ללמוד ואין ידו םשגת^
 להספיק לשניהם אם שניהם שוים הוא קודם לבנו
(̂  דמצוהדגופיה עדיף ואט בנו נבון ומשכיל מה שילםו

 יותר ממנו יקדים כנו ללמוד ותואןטייח אחי־ מזונות * י
 רספיקנו ויהיה שכרו גדול כאלו למד בעצמו על*יך
 שמחזכולן בצאהיך וגומר/ מיהו אף עלפי שבנו
 קודם לא יבטל הוא מה שיוכל ללמוד ולקיים.בעצמו גם כן

 ולמדתם אותם וגומר :
 J כשם קמצוה ללמד את בנו כך מצוה ללמד את בן בנו
 שנאמר.־1והודעתט לבניך ולבני בניך ולא לבן כנו
 בלכד אלא םצוה על כל חכם מישראל ללמד לתלמידים
 שגס הס נקראים בנים ומה שפירשה התורה כפירוש בנו ובן
 גגו ולא כתכה סתם ולמדתם עם כל בני אדם לומר שמצות
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# r n # ! ד ו מ ל  קבס • לב^מסר־ת זהב הלבות ת
 לדרוש ולנהוג שררה באתריה ז£זבריה מי שהוחזק לרב כעיר
 י אפילו החזיק בעצמו כן$י«ה שררה אין להורידו מגדולתו אף
 על פי שכא^1^1$חדנ1־ולממנו ואפילו בנו וכן כנו קודמי©
 לאחרים כל^נןן שממלאים •קום אבותיהם ביראת חם*
 והם חכמ§1 קצת כדילפינן מקרא רכתיכ וחכהן המשיח
 ©בניו חחרף1 שבנו קודם לכל אדם ובמקום שיש מנהג לקבל
 רבעלזמןקצמ״אושמנהג לבחור במי שירצו מדשויבידמ
 אבל כל שמ||*הקהל עליתם וכל שבז אם עשו כרצון
 השדר^צ1||$»דול כעולם להשתרר עליו ולהורידו עד
 כאז ל|5^וימחרטואי זיל וכל דבריו אילו הם דברים שיט
 'ntf *jjhfirfr שיסמוכו מקובצים מתשובוה הרבה מהקדמונים
 ״. והאחרונים אשר יארך להכי• כל הםעמיט והראיות על כן
 קצרתי ולא תבאתיםכי התשיבותמפודםמית ומויפסות
 ונמצאים ביד רוב כעלי ההורה ועיין כלאחד באקיסו >

 שהייב בל *והד בתלמוד תורה והיאך
 דעז לומדים כשבר ובו ביו סעיפים :

 לאו אח(האדיהא מקרי להואיהו'בלחוד הוא דשכרהודלא
 י ספיק להם אלא על דלת דלוקמוה בהדי' אחד שאינו גדול
 כמותו אלא שהוא גגישמע *ןמני וחוזי ומסייע לו ללמוד
 קצת נערים בכל יום היו^^מארבע״ים מעמידי! שנים י א
 שאם אין בעיר כ״תתינוקו0^^י5׳עיי חייבים לשטר
 .להם מלמד ויאדאפ^ב^ת^מזה חייבים ובז נוהגיז ן
א מהיר ממנו ו ^ ר ח א ד ^ ^ מ ^  &i , מוליכין הקט! מ
י י^וליז למחות ^ ב  בין במקרא בין ^
, הוא אם הו« ^ ^ ל ^ כ ^ ^ י ו נ י  בידו לומד שהם א

ם שא^^^^נער^גםכזילשם ה 0  לא יסייע ע
' הטוביםזהבמה ד״א כשהיו m p h לשם p ̂ם  יוליכם 

 בעיר אחת ואין נהרספסוק ביניהםאבלפיעיד לעיר איג־עיר
 אחת וג*צד זת של הנהר ל*צך הטני, אין מוליכין אוטם שמא
ו ראוי  יזוקולתינוקות אלא אם כןז^ה^שר בניין כריא^נ

....... 

 כל איש מישראל תייב בתלמוד תורה כין עני בין עש*
 כין שלם בגופו בין כעל יסורין כין כחור כין זקן נדול
 אפילו עני המחזיר על הפתחים אפילו בעל אשה ומטופל
 כבנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה כיום ובלילה שנאמר
 וחגיה בו יומם ולילה וכשעת הדחק אפילו לא קרא רק קריאת
 שמע שהרית -וערבית לא ימושו מפיך קיינן ביה • ומי שאי
 אפשר לוללאוד מפני שאינו יורע כלל ללמוד או מפני
 הטרדות שיש לו יספיק לאחרים הלומדים ותיחשב לו כאילו
 למד בעצמו דהא גבי הלומד כעצמו כתיב כי היא חייו וגומר
 וגבי המספיק לאחרים כתיב עץ חיים היא למחזיקים בה וכן
 הרבה פסוקי רכול אדם להתנות עם חבידו שחוייעפוק כתורת
 זהויימציא לו פרנסה ויחלוק עמו בשכר שנן עשה זבולין ע©
 יששכר דכתי׳שםח זבולן בצאחיך ויששכר באהליך אבל א©
 כבר עסק בתורה אינו יכול למכור לו חלק בשכיל ממון שיהן
 לו שעל זה נאמר אם יתן איש כל הון ביתו בוז יבוזו לו :
 ב לעולם ילמוד ארם תודה וארד כך ישא אטה שאם ישא
 אשד, תחילה אי איפשר לו לעסוקבתורה מאחר שויחיי'
 בצואת ואם אי איפשר לו בלא אשה מפני שיצרו מחגב׳ עליו

J ישא אשה תחלה ואח כ ילמוד תורה בטהרה 
 X עד אימתי חייב ללמוד עד יום מותו שנאמר ופן יסורו
 מלבבך כל יסי חייך וכל זמן שלא יעסוק כתורת הרי

t הוא שוכח 
 ד אח זל חייב ארם לשלש לימודו שליש בסקרא שליש
 בסמנה שליש בגסרא דכתיב ושננתס לבניך אל
 תיקרי ושננתם אלא ושלשתם ופירש רש י סדלא כהיה
 ושניתם שישלישם עד כאן לשנו ניל רהכא פירש דודאי אין
 כוונתם זיל לומר לשנות הפסוק לקרות במקום ושננה©
 שלשתם חלילה רמניין להם לשנות הכתוב אלא הכי
 ז":ז*וקיבקרא לכתיב לעיל מיניה והיו הדברים האלה
 אנכי מצווך. היום על לבביך שפירושו הדביי©
 !ימס יהיו לך על לבכיך כלומר שהלמוד
 היו ש6ירים כתוך לבכיך ואם כן אמר
 ושננתם שהוא מלשון שנית ופירשו וכן תעשת עוד פע0
x שנית שתלמוד תטיב עד שיהיו הרבדים שמודים כתוך 
 לבביך ודקדקו זיל שאס היה כתוב ושניהם בחד נון היה ג©
 כן פירושו כן ולמה כפל הנח אלא הנח השנייה מורת
 כאילו כחוב שני פעמים ושניהם ובאיזו אמדי אחד שעשית
 כן פעם שנית תעשה כן עיר פעם שנית דהיינו פעם שביעית

 ין&יסד

 שעושה
 חדי זה
 מלמד
 ניעור
 ,ת שיצה
 יאכל ולא
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 נ׳ומשלקין אותו
 (ליד ושלית .

 !תוכא אתר טוב
 ולא חיישינן
 מלפניו יתפאר בלכו
 יא יירא שמא יסלקוהו
 להיות לסד יפה
 ויתכיישנו בבני העיר
 קורא הרבה ואינו
 והאחר אינו קורא
 :ינםלוקחין אותו

 שתה כיוןדעל
 :קות :

 שאלוהיהם
 מיהו אט

 ו זהו שאמר אל תקרי ושנגתס כלומר מלה אחה והיד, פי חשו
 פי>ס

 ין מלמד הינוקו
 י מלאכת אחר!

 בכללארורעושהמ[
 א^אבעליראהמהיר

 בליל3י1תרמדאישלא
 וכןלא^ענה ולאיע«ן>ב^

י א ר ם ר ^  ט
 הנערים ומי־ המשווע

 ngp דיני מלמד עייןבלכו£ע
ן אם יש כאן מלמד שמלמד ן ! 
 סמנו מסלקיןאח הראשון

 שמא מתוך שזה יראהשדוחין
 לומר שאין כמזתו ויתרשל בתינוק

 דאףרבת כ ש כשיראה שחש
 שדואג מקנאת חכירושסלקו

 «ט אם יש כאן שני מלמדים
v ׳להבינם ̂  מדקדק עמה

 כל כך הרבה אלא שמדקדק'
 שמדקדק יותר שלא ישתבשו ההינו"

 על וקשה אחיכ למנוע
ישאיז לואשהלא יל&רת  ך מ

 ממאות בניהם לבית חמדרש ויבא לידי
 יש לו אשר, אינה צריכה להיות שרויה עמו בכי

 אלא אפי׳ היא בכיתה והוא מלמד במקו!
 כא ואשהלא תלמד היניקות מפני

 בניהם ותכא לידי חשד ן
 ככ אחד מכני החצר או מבני המבוי שביקש היעשות
 מלמד תינוקות אין שכיניו יכוליןלמחות^&!ו / וכן
 •למד תינוקות שבא הכירו ופתח בית ללמד תינו^|בצירו
 כדי שיבאו לו תינוקו' אתרים או אפילו כדי שיבואו התאמות

 שאצל זה לזה אין יכוליןלמחות בידו שנאמר ח׳ רמץ
 צדקו יגדיל תודח ויאדיר :

 מ לשון מורי מהרמ״אי זיל רב היושב בעיר ולומד לרבים
 יכול חכם אחר לבא וללמוד גם כן שם אפיי אם מקפח
 קצת פרנסה הראשון כגון שהקהל קבלו הראשון עליהם לרב
 יניטל פרס מהם על זה אפילו הכי יכול השני לבא לדור שם
 ולחחזיק רבנות ככל דבר כמו הראשון אס הוא גדול וראוי
 לכך משוס ה'חפץ וגומר אבל אם בא חכם אכ&נאי לעיר
 איזלי לקפח שכר הרב הדר שם לעשות חופית וקידושין
 וליטול השכר הבא מהם הואיל והיא פרפ הרב הדר שם אכל
 מותר לו לעשות ולתת השכר לרב הקבוע / וכן מותר לו לרון
 כין שני כעלי דינים שבעירהכאים לפניו לדין דדילמא הרב
 שבעיר איגו»0ו*ע להם אכל אין לו להורות איסור והיתר או

 עילשומרו
 כאן השד
 שמביאין



 לבוש עטרת ןהב הרבית תלמיוד מודח
| ^ « |W !CN מצא פי שילמדנו בהנס ילמד בשבי אף עלפי 
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 בלא שום ביטול לא יאמר כשם שלמדתי בשכר כך.
 בסבר אלא ילמד לאחרים בחנם. וכל חידושי סופרים יי$$1
W •מה שנתקן מדרמן!סזתו ליטול שכר ללמדו ״ 
־ j g S r 3 0  ן • אשה שלמדה תורה אן* עלפי שאינוצוות יש לה $
 אבל לא כשכר האימ^לחמזןמחעל רבד ימקייס^^

 לו שכר יותר ממי שאימ^מו־ן ומקיי^פנ
y$£»ואג תמיד לבטל יצרו ילקיי8£זמת •כוו^ו מה ׳^ 

1\ו^לאע^ת ג י א ש ה מ צ מ ג  ןי שא^
̂! ל$ש  1מקוס #כר ק«ו|:יש לו &*ן4«ן}#ל מישי

' ^ ^ ד ^ ^ ^ ^ ^ ^ כ ה ר ו  את בתו ת

 אפויות ומכל מקו
י ש פ ל ע ף א ה ש ^ 
i&p, ם א ם ו $ _ 
, ^ ו ^ ך ב ר כ * ? 

 *מחזבולון

 למלמזץן^)
 האשת ישר וי^מ

 הייכת
 לבעלה שי
 העוזר לחב

 איןפ&ן
 אולת̂׳

 אותובךנךין
 המדרש ומ^מדין׳
 .שאינו הגון כאלוון
 במרגמה כן גוהן לג
 ככור חכמים ינחלו׳

 למרקוליס לפי ש
 שעושה מצוה כדי

 עבירה שעבד!
 עמו

 וןנאהבמעע?

 יאק בכור אלאתורה,
ד ר ו ן  [0עתי טעם לםה רימהו ל
 זויק^ן לסרקולים חוז»

fiw העבודה זרה והרי נמצא 
t ,הכי נטי כך הוא זה שזר 

jjr וסבר *בזה *ה יצרו יכופנו 
 לימון תורד, שלומד עמו ונמצא אורכה שעשה עבייחגן
 ;תורה לזה הואפקרממיכיחשמחשכתוו י

 לסרקוליס אינ^ן1*:#וי בו כי מאי5#
 פילו אם יה»|[|3ואינו מועיל

 ה שאינוהנ^איוכללחזור וליש

 ב מאינו הולך ברר%1?ה אלפ ,שחכ|
 ל העםצריגין >וא$$דתסםנועד

 שנ׳כי שפחיבחןישמץג^תורה יבקשומפיו
דנמה הדב> ^ז  * צבאות.הוא ון§רשט» ז

 יבקשו הורה מפיהן מןם^^!ג>ןשו הורה מפיג
ןש^^ש כראש והתל& ן ^י  פיצדמלמדין חו

 לפניו מקיפים ב«?זהז #ךי ףוחנכולם רואים &#\
 ושופעץ,דבריו וייא ישב ך.דב על והתלטיהי'על|ו

_  אלא או הכל עלהארץ א1 הכל.מלד«^ו' שנ׳ואתח > )
 עמדי יייא דהיינו דווקא משהגיעו ההל^ידי' לבלל םמיכ3§!

 אם לא הגיעו החלמידיםלבללסט^ות יכול הרב ל י׳ק{1ן
 הכסא והתלמידי׳ע ג קלקע יע$ד ה^י^ם דינין מנהנין?

 גוהגין כזמן שהיו לומדי' עיי מזזוומןמןוד& מכואריימ
 י״ר בפנים ומפני שאינם נוהגין $פקיו -בינינו לא כקקת*
 * הרב שלומד ולאהבינו החלםירים לא יכעיס,״ןן
 כי אין הקפדן מלמד אלא שונהגחוור הדבר. אג

י י פעמיגן;^ " 

 פעם אחת שנית אלא חקרי אותו שני פעמים ושניהם ויהיה
 פירושו כמו ושלשתם וזהו שפירש בשיי מרלא כתיב ושניתם
 שישלישיכלומר שימ שישלישס וכמ^ישמון^רא׳ לי• פשט
 הגמרא ורשייואףעלפי שבעיני י הוא dfpfi הוצרכתי
 לכותבו מפני ששמעתי מהרבה לומדים שלא י16והו ועושין
ש התכלת ו  בופיחשים וגמגוטין רחוקים ודי מזח ועיל &
 םימן כ' ופריך כגמרא מי ירע כפה חיי וםשגי\א צריכא ליומי
 פיר׳ בכל יום ויום ישלש לימודו וילמוד של$ן|גתורה שבכתב
a _ J g ?  דהיינו העשרים וארבע שהם תודח ?
 נביאים וכתובים שליש במשנה דהיינו תי%?8געל פה
ן מ  ופירוש תורה שבכתב בכלל זה שליש בתלמוד דהיינו מ
 וישכיל אחרים דבר מראשיתו ויוציא דברםתוך דבר וירםמ
 דבר לדבר וידין במידות שהתורה נדרשת בהן עד שירע
 היאך עיקר הפצות והיאך מצא האמור והמותר וכיוצא
 בזח דברים שלמד מפי השמועה כיצד #יה בעל אוטמת
̂'שעות ביום ותשע בתורה  ודרכו לעסוק במלאכתו שלש 
 קורא כג׳ מהם בתורה שבכתב וכשלש בתורה שבעל פהובג'
 ידון ברבר מתוך דכד ׳ במה דכידים אמורים בתתלת למודו
 שלאדם אכל כשיגדיל בתורה ולא יהא צריך ללמוד הידר.
 שבכתב ולא לעסוק תמיד בהורה שבעל פה יקרא בעתים
 מזוסניסתורה שבכתב ודברי הורה שבעל פה כדי שלא
 ישכח דבר מדיני התורה ויפנה כל ימיו לתלמוד בלבד לפי
 רוחב לכו ויישוב דעתו ׳ ויש אומדים שבתלמוד בבלי שהוא
 בלול כמקרא ובמשנה וכתלמוד אדם יוצא ידי חובתו בשביל
ם  הכל ואין לאדם ללמוד כי אס מקרא ומשנה ותלמוד ̂ו
 הגמרא וחפוסקים הנמשכים אחריה ובזה קנהעולם^ח

 ועולם הבא .אבל לא בלמוד שאר החכמות^*
 ללמוד באקראי ג$ בשאר חבמותו

 מיגין חחוחגקראבין חח> ואין לאדם
ז והוא שירע ^ ^ ו ^ ^ ^ £ 0 ו ן פ  ^ ב

̂יםו«»והיתדזרינים*ד.$צומ :  
ן כל ם* שיורע ללמד חורה חייב ללמד עם אחרים בחנם  י
 בין תורה שבכתב בין תורת שבעל פח שבן לסדורז״ל
 שקראי רכתיב ואותי צוה הבעה ההיא לאמו׳ לכם דאת
 לפותי אתכם חוקים ומשפטים באשד צוני ה'וגומר מאי
 כאשר צוני היאלא כאשר לסרני כלוסיםה שהוא למדני כחנם
 אף אני חייב ללמד אתכם כחנם כל מה שלמדתי ממנו יתכר'
 והוא הדין מהיום והלאה כל מי שילמוד עם אחרים כמוני
 עמכם חייב ללמוד בחנם והיינו בין תורה שבכתב בין תורת
 שבעל פת אלא שבתורה שבכתב מצעו היתרליקח מטנו
 שכר רסהם תורה שבכתב אין דרך ללמוד אלא עם נערים
 קטנים וסתם נערים קטנים צריכין שימור שלאלט
 ברחובות ובשווקה ויזיקו לכךצריכין לחנכם שלא יבואו
 לירי דברים רעים ונוטל המלמד שבר שימור אי נםי&והח
 שבנתב יש בה פיסוק טעמים פירש לנגן המקראוחבהלכםן
 וקיימא לן שזה אינו דאורייתא לפיכך ט«ל המלמד שבד

 שילמדם פיסוק הטעמים תה אפלו בגרול טגתראבל בתו!
 שכעל פה אין בה שום היתר ליקחהמלמד שצר טמנה ד!

 הורה שבעל פה היא לגדול«ם.ולא מיץשבר מימודאט
 שכר בטלה כמו שיתבאדל&יעךא

 הורה שבכתב בשכר טותלללמדבשכר
 אלא שכר שימור אושכר פיסוק טעמים אכל תגרה שבעל
 פה אפור ללמד במכר ומה שנהגו האידנא ללמד הכל בשכר
ם פשיטא רשרי דמה יעשה אם לא נ  א0אץ^מ&^פר
 ז־.יהלונ%§)מ׳ היה מוצא פרנסתו במקום אחר ועכשיו
 מפסידה ואין לך שכר כטלה גדולה פזהואפילו אס יש לו
 במה לההפרגם אם הוא שבר בטלה דמוכח שמגיח כל
 עסקיו ומשאו ומתנו שרי לפיכך מי שהוא מבקש ללמוד ולא

 ׳נוטל



תידה קל  לבוש.קטדת זהב הלבוהתלבו̂ו
 חורה הרי הו* אומר בי מלכיה ץמליכו כלוט' התורה אוסרת
 אני הוא הממליך את המלכים וידוע שהממליך אח המלד גדול
 מן המלך והםא־^ךנל^ןחכהז הגדול הא לבדח שכתר הורה
קןגה ובתר ר״לכות לפיכך אמרו זיל שאין לך  גחל מכתר̂י
 מצוי׳ככ$£$צמד מלן שהיא שקולה כנגר תלמוד הורה
 ותלמוד תו^ן היא שקולת כנגד כל המצות כולן שהתלמוד
 מביא לידי פע^גז לפיכך רתלמור קורם למעשה בכל מקום
 היה לפניו עקיית מצות ולימוד הורה אס איפשר למצות
 להיעש^^^אחיים לא יפסוק הלסורוואם לאו יעשה
 vnu^pmfcjj^uri דאףעלגב דתורהעדיפא אין סברה
 ומוההמצוה מכל וגל כשביל התורה כיון שימלין לדתקיי'

 שתיהן שהי* יכול אחר כך לחזור ללימודו :
 >ט ההלה דינו של אדם אינו.נידון אלא על התלמוד ואחר
 כך על כל שאר מעשיו שנאמ׳פוטר מים ראשית מרון
 פי'הפוטר. סמנו המיס כלומר שפירק ממנו עול הורהשאק
 מיםאל*תורה שנ׳ הוי כל צמא לכו למים האשיה מהן כלומ׳
 זהו תחלתדיגו וכשם שדינו קור, למעשה כלומר דין פורענתו
 קודם לרין פורענות מעשיו כך אם עסק בתורה שכרו קודם
 לשכר מעשיו שנאמר יתן להם ארצות גויס ועמל לאומים
 ירשו כעמר יש»רו חקיו ותודתיו ינצורו ופירוש ישמרו ישנו
-דאמר ©ר תשמרה זו משנת תרי בשכר כתיב ברישא בעבור

 המשנה שמא חלימוד ואחר כך בעכור שינצורו המעשה :

 כ" לפיכך׳אמרוחכםים לעולם יעסוק אדם בחורה אפילו
 שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה :

 fcO מיש^שאולבו לקיים מצור. זו כראוי ולהיות מובהר
 בבחרה של הורה לא יסיח דעתו לדברים אחרים ולא
 ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והבכור כ^ר. כך היא
̂ןןתאכל ועל הארץ הישן וחיי.צער  דרכה של הורה פת במ
 החיה וכתורה תהא עמל ולא עליך המלאכה לגמור ולא אתה
 בן חורין ליכםל הימנה אבל אס היכיתה תורה ה^יעז שכך
pop והשכר לפי הצער שמא תאמר אפנה עד שאקנה 
 ואחזור ואקרא או שאקנת מר, שאני צריך וא&ה מעסקי
 ואחזור ואקרא אם תעלה מחשכת^עליך אין אתה.זוכה
 לבתרת של תורת לעולם אלא עשה תורתך קבע ומאצכהך
 ארעי ואל תאמי. לכשאפנח אשנח שמא לא תפנה כחוב
 בתורה לא בשמים תיא ולא מעבד לים היא לא בשמים היא
 לא כגסי המחהיא מצויה ולא מעבר לים היא לא במהלכי
 מעבר ליס לפיכ' אמרו חבטיםלא בלהמרבח בסחורה מחכים
 יצוו ואמרו הוי ממעט בעסק ועסוק בחורה דברי הוךה נמשלו
 למים שנאמר מוי, כל צמא לכו לפ!ם לומר לך מה מים אין
̂זיחלין מאליהן ומתקבצים אל סקום^מודדי1אל»   מתכנסין.̂כ
 מקום אשבוממ!\ברי תורה אין נסצאין בגסי הרוח ולא בייב
 בל גבה לב אלא ברכא ושפל רוח שמתאבק כענ»ר רגלי החכמי'
 ומפירהתאוה מתענוגי הזמן מלט ועושה מלאכות בכל יום

 כדי חייו אם לא היה לו מה יאכל ושאר יומו ולילו עסוק כהורה .
 המשי• על לבו שיעסוק בהורה ולא יעשה מלאכה
 רגם מהצדקה היי זד• חילל את השם ובוזה את הרודה
 מאור ד%עת וגורם רעה לעצמו ונוטל חייו סן העולם
 Qfo&J מדבליחורה כעולם הזה אמרו חבמים
 31״ברי הורה הרי טטל חייו מן העולם ועוד צוו
 ואמרו לא תעשה עטרה להתגדל בהם ולא קורדוס לאכול
 םהם עוד אמרו אהוב את המלאכה וקנא את הרבנות וכל
 תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה'וגוררה עיז וסיף אדס
 זה מלסטם אה הבדיו׳ מעלה גדולה למי שמתפרנס ממעשר,
 ידיו ומדת* חסידים הראשונים ובה זוכה לכל כבוד וסו3
 שבעולם הזה וכעולם הבא שנאמר יגיע כפיך כי תאכל

 אשריך

 ונעמיס עד שיבינג עוגןק^ההלבה וכן לא יאמר התלמיד
̂ ism שואל וחוזר ושואל כסה פעמים  הבנמי והוא לאד
̂י וןוךה היא וללמוד אני צריך לו״  .ואם יכעוס עליו ךמ ^אס̂י

 י ודע^י rip•: ג

 W ^ו^שלמדרבפעם ראשונה
יה^לא למ^פי^וןרכמה פעמוםשאם י  ^ אושנ
̂והוא לא לסד ̂ וןמדר י  יתביימ מדבר זה נמצא גכג^^א^
א ל ש ם י ר ו מ א ם י ר ; $ ^ | ^ 
 ^פ!$ד«תן שהיא קצר׳
ה וסתה ״ ד ו ת . י ר כ ^ ^ ^ ^ ה ^ ל ן ן ב ן  אכל$ס ג

 עליהם׳ ולפיכך &^ך^%ה^ב^בעום עליהם ולהו
בף rtf אמרו, חכמים. זרוק%יא  במרע.
 גתלטיוים לפייטן ראי לו>^>4 קלות ראש כפני התמידי'
 ול*ל$חו>ן!בפניתם ולאלא6יל ולשתיה עמר,ם כ^טתהא

^ ) ^ < ^ 1 ) נ ^ ע ת ל ט ו  C *י&תו מ
^M^^^^fJ^ •״..איןנמזואלין,: . j y 

א י ימכ^^^^^^^^*^^ י  י י שתחי
אאז \ ^^^^^1^טז ו ומ0; 3ו ן »  עד. שי

a שאיןt^wf^^^P^>1^ 
 יענה אפילו
 יין תוצאה
 ׳תבשכת היאך
 לרבלהטעת
 %ה.לפניהם נרי
 '0 או לא ואין צריך
 ין אחר שאיןעוםקין

 מעומר כדי שישאלנו
 לאמגכוהולאסרחוק
 ואין שואליןאלא
 ,כעניין יותר מגי

 שאלשלאכעעין
 ;.;!קקיןלמעשת
 יקק^לסדרש

 הדבמענ^,.
ב ך ^ י ש ^ ^ ^ ש ^ 

^ לא^שאל?ו־ברי^< ^ | a j * i 
ה אף על גב שהכ^גךיו « 1 1 ^ ן ^ 
 את התלמידים בשאלותיו .ובמןןש׳
 לחללן וכדי שידע אם זוכרים הם מ
 לזמר שיש לו רשות לשאול אותם
 בו בדי לזו

 «j אין שואלין מעומד ואין
 וישיבו בישוב הרעתואי:

 ולא מאחורי הזקנים שאיז *דיו
 כעניין ואין שואלין אלא מיהא,הןן

 יד שנים ששאלו אחד ?זאל^
 נזקקיןלכענייןמע^:!

 הלכה ומדרש נזקקיז לחלמ$^.^
ן ? ^ו1^ז ז | נזקקץל^ו  הגרהו>ו
ו י מ ל ת ^ ^ ^ ר ח א  (H היו• השואלים .
י נזקג־מ^ח *״ ̂י̂ז  לחכםת ח ועם ד״

ו ^ ^ ^ 1 3 י ן מ י ת א  <$ןסלכהן עם ה
w י ^ ^ ^ כ ה ם ח י נ ש « י נ פ ל ו י נ §  ל
 הארץ שאלו שנים כשתי 6($ת ^£&ןףשאלות
י נמשים הרשיחבמיהמ^^^שירצת ־ #  י
 ״ נמנם כ1

ו משתכח ן ו  . ־ _ חכמתו נעשיח ק! * ^
ן^ גי ךו  י V אלאפסי

 מ אץ משיחין במ»ו{ן
 שנתעטש אין אוו

ן לדמי ו< י W «ו i מאי 
 בית star מיוחד

 מתלמוד חורה עייפ, במ(ש*&$
 .• ..,-.••׳ ׳־,־םיטגמ?|
 *ת, בשלשה0?רי8נק^»1

 .׳־. יבחיטלכותכתר^ןך^
 לוזלודעו אווה* ביית 'Jp ז ־

ר תורה הרי ח כ י ד ע ״ ו ^ ^ ^ מ לעולנן ו י ה י ^ י ? * ^ . 
י קהלת יעקכ כל מי ^ ן ? y ימילזלגל ^ . f t j 
 ^כחריםן״דולי^מנחו

 טמה ;
 תורה"ואפי

 בבית המדרש וכ*ש
 ש חמורי מקדושת
 ,יוחד לתפלה וידוע
 >עיי כלבוש התכלת

 חורה וכתר כהונה
ן שנאמר והיהה י 4 

 מלכוהזכהבהרוד



• לבוש עטרת זהב הלבות צדקה  י
 שכבי ער הבקר :

ד כל בית שאין דברי הורה נשמעין בו בלילה אש אוכלתן  צ
 שנא׳ כל חשך טמון לצפוניו האכלת א& טפח יח|
 שריד באהלו פירוש כל ללח הנקראת חשך מזנעין ונתצו!
 ממצפוני התורה כלוסר שאין דברי הורה נשסעין כאותו

 בית תאכלהו אש לא טפח שהוא אשו של גחינם וספרי ואזיל .
 טעמא ולמה כי ירע שריד כאהלו א^שריד אלא תיח שנאמר
 ובשרידים אשר ת׳ קורא כלומר כשידע ת ח באהלו ואינו

 עוסק בתורה : י
 כל שאיפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק או שקר*
 ושנה ופירש להבלי עולם והניח חלסורו וזנחו הרי זוז
 בכלובי דבר ה׳ בזה ׳ ואסור לדבר כשיחת חולין ועיין

 בלבוש החור סימן ש״ז מעיף ייו :
 זיל כל הסמול את החודר, סעושרסופו לבעלת
 וני וכל המקיים את התורה סעוני םופולקייט^-
 מעושד^יין זה מפורש כתורה הרי הוא אומר תחת אשר &
 עברתטאת הי אלקיךכשמתה וכטוב לבב מרוב כל הרי בשל
ד ט ו א ו י ג י ע ת אויבך וגומר הדי תבטל ° א ' ת ד ב ע ו 1  מעושר א
 למען עמחך לנמותך הרי קיום מעוני ואז ולהטיכךבאחדיתך

ת ו — י אסור לעסוק בוכרי תורה במקוט « ^ _ ־ _ 
• ת 0ו  שאסור לתלסיריחכם לעמוד ב0קי
 ״כס אי איפשר לו בלא הירהור דכד*
 [ומות המטונפים ומכל מקום סומך
 הלכהשאינח פסוקח ולא חיימיכן
 יבמרווץ שומר עצמו מחרהור הורה .
 tw כשמםיימי' ממכתא כי משמחי.
י  למלה ולגמור : ח

« צדקףן # ל  ח

 הרי קיום
 המטונפים
 המטונפים

 חורה ויהרהר
 ליכנם למרחץ אן

 שמא יהרהר
 סציה לעשות סי

 רבת

 צדקה כפי השגת יי וכפה פעטיט
 יוה עשה ועוד יש לא תעשה למעלי**
 רניוממנהשג^תאמץאתלבבך לאחקפוץייידפאח^
 ןאכיוןוכלהמעליםעיניונקראכלי^וכאלועובדעיזדכת;׳

 מצוה עשה 1
 נצטוינוו

 עי

̂•ילל עובד ע ז דכחי'  האבי!,._..,.»״. « ״ ~ • -׳!> י־• • y/ ׳
מ ת  הנא הש^לך וןיהיה דכדען» לבבךבליעל וכתיב ה

עדאף כאן עיז וכלהזהיד׳׳ ;  יצאו אנ7«ןנןייעל מהלהל̂;
י י ' ף ע  בה הו^רה&^עליו כי הוא זרע בירך ה׳ דכתי' למען א

jig? יצוהאת^וואת ביתו אחדו לעשוי צדקה ומשפט ואין 
ה ר0]&&*7$ ק י צ  ישר&|תכונן ודת הא0ת״עומרתא\א ג

^ נ ^ מ ג ז ו י ^^ישראלננאליז אלא בצרקהשנאפר * ג מ  ת

ה בצדקה ואסרושמרו משפט ועשו צדקה׳עיז־*:* ט י ר פ  ת
 הר& ישועתי לבא וצדקתי לרעלות יגדילה 0כלהקרכ^ו%מ'
יב עשה צדקהופשפםגבחרלה מזבח ונל^עושוז צד«/ •׳־.׳. ן  י

^ * ? ד ס  ^ילו מלאו לכל העולם חפר V אוהב״״קח ימשפט ח
' v , ^ w 0 מלאה אח. ומאד 0א1 צרל האדם ליזחיבה 

:  מצות כי איפש' שיבא'לידי שפיט' דמים מימות ה#יי»£כד 4
 אסלאיחןלומידבעוכדאדנחוםאישגםזו ״

^ y , ' w ב לעולם איןארם מעני מן מיקיזמיתז ולא 
 התק מחגוללעלידהשג ור\הסעשה הצדקה שלוט + י*
P- * ג וכל המרחם עלהעני<םהקב*ה מרחם זנליי רכתיג 

י י^יר^לכד על א1זל*2 1 י ן י  לך רחמים ודחסיךבלוםר מיזן
2*3 ^ ק 3 פ י ג י ע לארמ^ייזז *י* י  ורחםיך הוא יתברר ד

 שעהפרנאתו טהלהוכמישי^^ח״גכלשעח״שד^ י ־•י
1'&^ ׳ ל  ישמע שוזעתובך הוא ישמע «1W עיי© י יא1טז

* יי 1  ישמע שוועחוןאןגם זאחשהקיזש V*J חופו *ןתכל*^

 אשריך וטוב לך אשריך כעולם הזה וטוב לך לעולם הבא
 שכולו טוב בל זה רעה הרםב ם שהןא קירא תגר על ההספקית
 שנותנים לתלמידים ולרבנים כפו שחאדיך&ןן בזה בפרק ד'
 שמסבה אבות אבל כל חכמי דורו וגם הבאי&36ןריהם השיגו
 עליו מאד ואמרו אם כדעתו ככר היתההחוררףבטלה חיו
ו מרת כל ארם שאיאיפשר לכל אדם %םוק בתורת ז ץ א ש • 
 ולההבים בה ולהתפרנס ממעשה ידיו 1על*ידי ההספקית
ן לעסוק בתורה ויגדיל הורה ויאדיר כ^מבעינינו רואות י ל מ  י

י פי שאיפשר לו לרתפרנס ממעשה afflflgjyy בתורת א ד ו  ד

 סדתחסידוה הואוסתת אלקיםאבל סישאי^איפמז לומה
 יעשה טוב הוא שיספיקוהו העם דרך כבור ולא יבפ1ל

 התורה ולכן נוהגין בכל םקוסוה ישראל שהרב של עיר יש לו
 הכנסה וספוק מאנשי העירי שיוכל לפרנס את עצמווביהו
 והלמיריו ושלא יצטרך לעסוק כמלאכה כפני הבריות ותתבזת
 התורה בפני הרמון וידוע ומפרסם הוא שאם לא היו עושין כן
 ככר נשתכהה תורה מישראל ועיי ההספקות תתחזק ידיהם
 ליטלין לעסוק כתודה בריוח ומכל מקום דווקא שנוטל פרס
 מן הציבור או הספקה קבועה אבל לא לקבל דויונות וליקח
ף הבעלי בתים ער שיאמרו רוצה אני שזהו וראי ו  בזרוע לכ
 גזל גמור ור,ע דאמריגן כל המביא דומן לחכם כאילו מקריב
 ביכורים היינו ע^ביא איש כנדבת לבו דורון קטן שכן הוא
 דיך כבור לתכיא יומן קטן לאדם חשוב אפיי הוא עם הארץ«
 והרי לתלמיד חכם לסטעם מירי מהוראתו כרי לברר הוראתו
 אבלל־קח דבי־ חשוב ספה שרתיר ודאי אסור וםביא עצמו
 לידי חשד ודאשתמש כתנא חלף ׳ וסותר לצורב׳ מרבנן
 לאודועי נפשית באתרא דלא ידעין ליה אם צריך הואלכ)•
 דכתיב ועבדך ירא אלקים מנעוריו ׳ אין דכריחורודפתקיימין
 במי שמתרפה עצמו עליהם ולא כאלו שלוטו»».ףו»ך עידון
 ומתוך אכילה ושתייה אלא בסי שמסית עצמו עלית ומצעד
 ניגוהסידולאיחן שינת לעיגייוחנוסהלעמעפיו אמרו חכמ־מ
 ררר רםז זאת החידה אדם כי ימות כאהל אין תחודד, סתקייסת
 אלא כמי שמסית עצמו כאהל החכמה וכן אמד שלמה עליו
 השלום בחכמתו ההרפיה כיום צרה וגומר ואטד עיר אף
ח לי חכמתי שלמדתי כאף ע^דה לי כלופר ר 0  ^ ע

 נתקיימה כי :
 ב2 אסרו חכמי• זיל ברית במתה שבל היגע כתלמידו
 בכית הכנסת לא במהרה הוא משכחת וכל היגע
 בתלמודו בצנעה מחכים שנ׳ואת צנועים הכסה וכלהסשמיע
 קולו בשעת תל*רו מתקיים בידו שנאסר עיוכה ככל שמורה
 אם ערוכה היא בכל האברים בלוסר ששומעים אותה ללמוד
 דהיינו שמשביע קולו היא שפורה אבל הקורא בלחש במהרה

 הוא שוכח :
 JD אף על פי שמצור. ללמוד כיום ובלילה אין אדם לומר
 רוב חכמתו אלא בלילה לפיכך מי שרוצה לזכות
 בכתרה של תורה יזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחון
 מהן בשינה באכילה ושתייה ושיתה וכיוצא בהן אלא בדברי

 הכסה ותלמוד תורה אמרו חכמים אין רנה של הורהאל^ו/
 בלילה שנאס׳קוסירני כלילה וכל העוסק בתורה בלילהיןן

 של חסד נמשך עליו ביום שנאמר יוסםוצזה ה חסרו ובליו^
 שירה עסי פירש כשבלילה סירה של הייה

 יצור. ה חסרו ומי שאי $יפער לו ללמוד בל$ת הקצרות
 כמדינות אילו בזמן תקופת תמוז יש לו לההחל ללמוד בלילה
 סטו' כאב ונותנין סימן קופי רני בלילה כלומר לאחר אמרו
 איכה שכממ^^מי רני כלילת יחזור ללסול כלילה שאו
 .טחחילוו1^6«ת קצת להתארך ומכאן ואילך דלא סוסיף
 יסיף וחפוסלףם םללסר כלילות הקצרות אינם פוסקים ער
 אחר שבועת וסימן לדבר שכבי עד הבקר הנאמר כהת
̂ך אחד שאמרו רות כיום שני דשכועות  גלומר משם יאיי



 • לבועז עטרת זהב חלבוהש״קח לןלא
 ך נבאי צדקה לא יקבלו מהנשים ומהעבדים וסהתיניקות
 אלא דבר מועט אכל לא דבר גדול שחזקתו גזיל^י גניכ
 משל אחרים דאם לא כן 1מאין לרם זה וכמה הוא דפ־ מועט
 'הכל לפי עושך הבעלים ועניוהן והים כסהמא ראמרי' מסתמי
 אין הבעל מקפיד על דכד מועט כזה אכל אם הבעל מוחה

 • אפי׳ כל שר*א אסור לקבל מהם והמקבל מהם הרי זה נזל :
 ה אם האשד. השכירה מלמד לבנה אם ירע הבעל ושתק
 וראי ניחא ליד. במת שעשת' אכל אס מיחד, לאלתר אין
 במעשיה כל$ז: ואפילו באשה הנושאת ונוהנח חוך הביר. יכול
 f למחות ןיאף אם מניהה לישא וליתן אינה אלא כמו אפוטרופ

 ויכול לסלקה כל זמן שירצה ן
 ן בן שאכל אצל אביו ועכר האוכל אס רבו נותן פרוסה
 לעני או לבנו של אוהבו ואינו הוששמשום נזל שכך

 נהנו כעלי בתים ואינם מקפידים :
 ז׳ אדם שוע שנוהן צדקה יותר מהראוי לו או שסיצר לעצמו
 ונותן לגבאי יוהר מיכולתו כדי שלא יהבייש אסור לגבאי
 לתובעו לגבות ממט הצדקה והגבאי שמכלימו ושואל מכנו
 עתיד הקלה ליפרע ממנו ועל זה נאמר ופקדתי על כל לוחציו

 ואתל אילו גכאיצדקה :
 ח הרוצה לזכור. לעצמו יכוף יצרו הרע וירהיב ירו ובל דבר
 שהוא עושה לשם ה' יהיה מהטוב והיפה שיש לו מאותו
 המיןכדכתיכ והכל הביא׳ מכמרות צאט ומחלביהן וישע ה׳
 אל הבל ואל מנחהווהיה ככל דבר שהוא לשם האל הטוב
 שיהיה מן הנאה והטוב ואס בנה בית תפלח יהיה נאה פכי'
 ישיבהו האכיל רעב יאכילנו מן הטוב והמתוק שבשלחנו כסי
 עמם יכסהו מן היפה שככסוהו הקדיש דכד יקדיש מן היפר,

 שבנכסיו וכן הוא אומר כל הלב, לה׳ :

 דבלט במ׳חיייליתן צדק וכיצד יתנניובו כיו סעי׳
 א שיעור נתינתה אם ירו משגת יתן כפי צורך העניים שני
 די מחסורו אשר יחסר לו ואס אין ירו משגת להת לכל
 צורך העניים אינו הייכ לתת כל ממונו שלא צותה התורה
 שיעני את עצמו רכתיבאפסכילאיהיהבך אביון אלאיתן
 כפי השגת ידו וכמה הוא השנתית אחזיל הנותן ער חומש
 נכסיו הרי זה מצוד. מן המובחר אהר מעשיה כדה בינונית
 פחות מכאן עין רעה ושיעור רחומש נכסיו אהמבינהו אקיא
 דעשר אעשרנו לך תרין עישורי.היינו חומש דווראי יעקב
 םצוה מן המובחר נדר ומסברא אמרודביניגי אחר מעשרת
 ופחוהםכאן עין רעה ושיעור זה לאו כבל שנה קאמרי ראם כן
 בחמשה שנים או בעשרה שנים יחן כלאשר לו אלא לא אסרו
 שיעור זה אלא בשנהןאשונ׳ שנושא אשה או שיבאו הנננסי'
 לידו יתן זה השיעור מהקרן מכאן ואילך יתן זה השיעור מן
 הריוח שהמיה ככל שנה וצוו חכמים שאל יבזבזו אדם יותר
 מחומש כדי שלא יצטרך לבריות ודווקא כל ימי חייו אכל
 בשעת מותו יכול אדם ליתן צדקה כל מה שירצה ואין צריך
 לחוש ליורשין אין לארם לעשות פפעשר שלו רבי פצוה כגון
 ^וות לבית הכנסת וכהי ג שכיון שהפרישו שוב אינו שלו רק

J יתננו לעניים 
 £ לעולם אל ימנע אדם עצמו מלתת לפחות פשלישית
 השקל לשנה שני והעמדנו עלינו מצות לתת שלישית
 השקל בשנה לעבודת בית אלקינו והיא שתות אוקיא של כסף
 ואם נתן פתות מזת לא קיים מצות צדקה כלל שזה הוא הפחות

 שבשיעורים :
 ג וכאשר יתננה יתן אותר. כסכר פנים יפית כשמחה וכטוב
 לבכ ומתאונן עם העני ומדכר לו דברי תגהומין שנאמר
 ותפק לרעכ נפשך כלומד תפייסנו בןכריס ונפש נענה תשביע
 ואז וזרח בחושך אורך וגומר ואם נתנה כפנים זועפות ורעות

 מפסיד

 צעקת!עניים שנאמר שועת עניים אתה תשמע לפיכך יש לו
 ליזהר מזעקתם שיזעקועליו אס לא יתןלהסוגם כי ברית •

 כרותה להם על זה שנאסיוהיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון
 אגי גם יחן אל לכו בי הוא גלגל החוזר בעולם וסוף האדם
 לבא לידי מדה זו ואם לא יבא הוא יבא בנו או בן בגו שגאם' כי
 בגלל הדבר הזה כגלגל הדבר הזה וגומי ואל שלה כלבו רעת
 לוסראיןאהסר ממוני לתנו לעניים כי יש לו לרעת שאין
 הסםון שלו אלא פקדון לעשות בו רצון המפקיד וזה רצונו
 שיחלקנו לעניים ססנו וזהו החלק הטוב שיהיה לוסםנו

,I? כדכתיכ והלך לפניך צדקיך ׳ ועוד כי הדבר ברוק וםטסח 
 בשביל הצדקה שחוא ניתן לא יחסר לו אלא אדרבת תוסיף לו
 עושר וכבוד כרכתי׳מההל התרופה לבא לבית ה' אכול ושבוע
 וזזתי עד לרוב כי ה׳ ביך את עמו וכתיב הביאו את המעשר
 אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובהטני נא בזאת אסרה'
 צבאות אם לא אפתת לבם ארובות השםים והריקותי עיייבם
 ברכה ער בלי כי אםמ הכסים בבל לבר אסור לנסןת את ת׳
 חוץ מדבר זה רכתיב ובחנוני נא בזאת וגומר י והטעם משום
 דבשאר נםיונות איפ&ר שינסח ולא יבא ויכול לבא לידי
 הרהור מחשכה רעהומינות אבל בנסיון זח ודאי יבא ויתעשר

 דבתיב עשר תעשר בשביל שתתעשר :
 ד הצדקה רותת את הגזירה הקשות וברעב תציל מסות
 ^ שאירע לצרפית בשביל כד חקמח שגתגה לאליהו
1עתה תרחיק הקרובים לשכינה ממנת ומן התורה כאשר ג 0  ז

 ^עלעםזן ומואב שהיו קחבים אלינו ונהרתקו על אשר לא
̂תם ובמים ומקרבת הרחוקים לחסות חחת כנפי ו איחנו כי ס ר  ר

 השכינה כאשר אירע ליתרו על אומרו קראן לו ויאכל להם על
 p צריך אדם ליזהר מאד מאד ליהנ׳ כראוי והנה נכאר עניינה
 מי החייב וכמה חייב ליתן וכיצד יתן אותם וכמה ראויליתן
 ז^ל אחר ולמי יתן אותם ואיזה קידם ומי הראוי לקבלה וממי
 והיאך נגבי׳ וסתחלקיוהנדבותיהם ושינוייה קודם שתכא לירי

 4באי ואחרי כ1|

 דפלח מ« חייב כה ומי דאד לקבלובו ח פע«'
 א כל אדם חייב ליהן צדקה דכל העשיי׳ שכה סתמי כתיבי
 וכל ישראל בכללן ואפילו עני הסהפרננדםן הצדקה חייב
 ליהןממה שיתנו לו וסי שאיט רוצה ליתן או הנותן פחות
 משראוילוליתן ביד מפין אותו עד שיתן מה שאמרוהו ליתן
ע ג דצדקח  דזרדין לנכסיו ולוקחין ממג* מה שראוי ליתן וא̂ן
 היא סצות עשה שמתן שכרה כתובה בצרה יכתיב לסען
 יברכך ה׳ אלקיך וקיליכל מצות עשה שמתן שברה בצרה אין
 ־ כד של מטה םוזהרין עליהם כדכתיבנה לעיל בתלכות כבוד
 אב צדק, שאני ראיכ׳ נפי תדי לאוי נכי לא תאמץ ולא תקפוץ

 וממםהלאויןלדשלמטהנמימוזהריןעליהלבו^ו ג
 3 זממשכניס על הצדקהמפיא בעיכי שבתות אף על גכ

 דשאר עסקי כפיות אין עושין בעיש מפני שיש פתחון
 נהלכעלהבית משוםטירדא רשבתצרקה שאני דעניים

t צריכיןלהבשבת 
 J יתומים קטנים אין פוסק״ן עליתם צדקת אפילו לפריון
 שבויים אפילו יש להם ממון הרבה ואם פוסקין עליהם
 לכבודם'כדי שיכא לחם שם שפיר ורוקא צדקח שאין לה
 קצבה אין פוסקי? או שיש לה קצבי על נכסי היהוסים ויכולין
 להמתין עד שיגדלו כגון שיש להם טבל ואינו צריבין לאכול
 עכשן מעשריז ותורמי? להם והוא הדין בצדקה שיש לה
 קצבה כגון שהיו להם קרובים עניים והיו להם קצבה מאביהם
 בל שנה ושנה מיז להם לאכול רק זו או יחזרו על הפתחים
 דתיה1גאי ליתומים האפוטרופוס שלהם נותן מנכסיהם

 ,הקצ^לקרוכיהם :



 ^ לבוש עטרת זהב הלבות צדקה
 יחדי׳ ביתה שישיאו בהם בתולות עניות שאין לך צדקה גחליי
 0זו שהוא תיקון וישוב העולם ונעשה שותףלהקכ ה כמעשה

 בראשית כי לא לתוהו בראו וגוי וגם מצילה מן הזמה :
 טן יש מי שאומר שמצות בית הכנסת עריפה סמצו׳צדקת
 ומצות צדקה לנערים ללמוד תורה או לחולים ענייס
 עדיף ממצות בית הכנסת ׳ ומה שנוהגין לפסוק צדקה עכור
 מתים בשעת״הזכרת נשמות מנהג ותיקין הוא ומהני ^

 לנשסותיחםועיל כלבוש החור סימן תרכיא :

 ך״ן במהראוילחזלכלאחדואחדובוה׳ס^ י
 א , כמה נוחנין לעני די מחסורו אשר יחסר לו כיצד אס הוא
 רעב יאכלהו ואס הוא ערום וצריך לכסות יכסהו אין לו
 בלי כיה קונה לו כלי כיה ואפילו אם היה דרכו לרכוב על סוס
 ועבר לדק לפניו כשהיה עשיר והעני קוניז לו סוס ועבד וכן
 לכל אהד ואחד לפי מה שצריך רכתיב די מחסורו ומדכתייאשר
? לו פית י נ ח י ת נ  יחסר לו למדנו עור לרכות הראויה לחה לי פ
 עיסה נותנין לו עיסה מטה נותניןלו סטה והראוי לתת לד
 פת חסה נותניז לופת הסה צונן צונן להאכיל לתוך פי,
 מאכילק אין אאשר. ובא לישאאשת משיאיןלו ושוכריןלן
Pttf בית ומציעין לו מטה [וכלי השמישו אהר בך משיאי? לו א 
 וכל זה דווקא בגהאי הממונה על הצדקה שנות? מכיס ?70*
 צדקה או כשהם רביםביחד אכל יחיד אינו מחוייב ליה? לעני
 די מחסורו דאל״כ יעני לעצמו אלא מודיע צערו לרבים וא©
לו היחיד,מה שידו מגעת וכמו שנתכאי-  איןרבים אצלו ית̂ן

 ^׳**ןילסימזרמימ :
sr- ^4 א יפחתו לה מני זוזאפי׳אס ל ^ י ^ מ ^ ח &  $ א

 . כך בכים של צדקה מחייבין את הגבאים ללוותו,*
^ * נ ל סי' ר ל י ה ד ו ב י כ פ ס ליי ל י נ * י י ס נ ט ת ב י ע ט מ ם י א  לה י
 ג עני המחזר על הפתחים אי? נותנים לו מהקופה 0תב *
 מרובה אלא מתנה מועטת שאחרי שלמר לחזור על הפתחי»

 דיו בכך ואי? צריכי? לפיגסו כרי סעודה ״
 ד עני העובר ממקום למקום אי? פוחתי? לו מכבד כפונדיו.
י w לי״? עליי וכס«^ 1 ז ל י * ת ו ם ^ נ א ע י 1 י ס ז ב י א  °י' ס
 ליתן מראשותיו,ושמן וקטנית ואם שבת נותני? לו מזון j׳
 סעודות ושמן וקטנית ודג וירק ואם מכירין אותו מתנין לו

 כפי כבודו ן
 ה עניי העיר מרובים והעשירים אומרים יהזרו על הפחתי'
 וכל אחריתן לפי נדבת לבו והבינוני אומדים של^
 יחזרו על הפתחים אלא ההיה פרנסתן'מוטלת עלהציכוד
 לפי הממון הדין עם הכינונוים דודאי עיקר חיובה צדקן-
 דינא הוא לפי הממון לפי מסת ידו אשר כרכו ה' רש מקומון
 נוהגין ליתןלפי הנדכה ויש לפי הממ והנותן לפי.כרעתו

 יתברך יותר מברכתו ואם ידו משגת ליתןלכל שואלאשדיד
 ואםלאויקדיכ למי שראוי להקדים כאשר יתבאר לפני;,

t בעיה 

 ד3א למי מתנץ דןצדל,רוזאתהקוד0לח0מ
 ומייד סעעי0:

 א מי שהוא עבריין במזיד על אחה מכל מצוה האמודימ
 בתורה ולא עשה תשובה אין חייבין להחיותו ולא להלוות
^ א  דכתיבוחי אחיךעמך וכיון שעבי במזיד יצא מכלל ה
 עד שידעו שישב בתשובה אבל מפרנסי? עניי גולם עסעכי*

 ישראל מפני דרכי שלום :
 כ סי שהוא משוסר לה2עים אפיילמצוה אתת כגז? שאמ;,!
^  נבילה חיכא דשכיח כשר כשר אסור לפדותו אם ג

 שתוא

t מפסיד זכותו ועבר על לא ירע לבבך בתתך לו 
 ך שמל א העני ואין לו מח יתן לו לא יגער בו ׳ ויגביר. .

 עליו קולו אלא יפייסנו כדברים ויראה א לבו הטוב
 שרצונו ליתן לו אלא שאין ירו משגת ואם יש לו ליתן לו אפי׳
 דבר מועט אסור להחזירו ריקם אפיי אין נותן לו אלא גרוגרות

 אחד שנאמר אל ישוב דך נכלם :
 \ך אם יכול לעשות שאחרי׳ יתנו שכת גדול משכר הנותן
 שני והיה סעשה הצדקה שלום עושה הצדקה לא נאמר

 אלא פעשהזפירושו מעשה לשין מפעיל את אחרים :
 ך ולא יתן הצדקה לעני בפרהסיא מפני שהעני מתבייש

 והטחנה בפרהסי׳ לעני צנוע סוטב לו שלא היה נותנת י
 לו כיין שביישו ביבים עדדאזיל סוסקאואתי חיווראאלא
 יחננה לו בסתר בכל אופן שיוכל ושמנ' מעלות יש בנהינהה
 זו למעלה מזו הגדולה שאין למעלה ממנה זה המחזיק כיד
 ישראל המך ונותן לו המתנה או הלואר, או עושה שותפו' עמו
 או ממצי׳ לו מלאכ כדי להזק את ידו שלא יצטרך לבריות ולא
 ישאל שכבל אילו אין העני סחבייש לגמרי • מתנה שכן דרך
 האוהבים לתת מתנה זה לזה וכן מלוק זהלזה טעות והעושר.
 עסו שותפות הוא יוהד מכלום מפני שהנוהן או המאה לו
 כלא ריוח סיס הוא בוש שנהנה סחבירוכרבר שאי) חבית
 נהנה כלל אבל בעושה עמו שותפות למחצית שכר אינו בוש
 כלל מאחר ששניהם נהגי? ועל זה נאמר והחזקת בו וגומר

 וחי עמך :
 ? פחות מזה הנותן צדקת לעני ולא ידע למי יחן ולא ידע
 העני ממי מקבל שודאי זו היא מצור. לשמה והנותן לקופה
 שיי צדקה אף עיפ שהגבאי מרגיש כנתינתו מ מ כיון שהעני
 אינו יורע ממי באה לו הוא קרוב למעלה זו ולא יחן אדם
 לקופה של צדקה אא כ יודע שהססינה עליה נאסן ויודע

 לנהונ בחלוקת כשורה {
 ח נחות פזר, שמרע הטתן לסי מחן ול**ע העני םסי
 לקח כגון גדולי החכסי׳שהיו הולכים בסתר וםשליכי

 העעות בי־תחי העגיים והיו מבוונין שלא יראנו העני וכזה
ת ומעלך מוכה היא אם אין הממונים על הצדקת ו ש ע י ל ו א  ר

 כוהגין כשודד, • :
 o פחות מזר, שיודע העני מסי נוטל ולא ירע הנותן למי
 נותן כגון החכמים שהיו צורתן המעית רםדיניהם
 ומשליכים אותו לאחוריהם ובאים העניים ונוטלי! כדי שלא
 יהיה להם בושחומימ המדרגה הזו היא פחותה מן המדרגת
 שלפני זו שבמדרגה שלפני זי אף על פי שהעני יורע שהניהן
 יורע שנהנה רו ס מ כיון שהוא אינו יורע מי הוא הנותן אינו
 בוש כל כך אבל כזו שהוא צריך להתיר הםרי? וליטא ממנו

 ומתיירא שפא יראנו הניתן הוא כוש יותד :
 * פחות מזה שית? לעני כידו שהעני *מתבייש הרבה אלא

 שיתננז לו קורס שישאל !
t יא פחוה מזה שיהן לו כראוי אחר שישאל ממנו 

ב פחות מזה שית? לו פוחת מהראוי אבל יהננה א בסבר  י
 פנים יפות :

 *J פחות מזה שיתן א בעצב ועל כל פנים לא יתפאר האדם
\ נ  כצדקה שנותן ואם מתפאר לא דיין שאינו מקבל ש
 אלא אפי׳ חטא הוא בידו ומענישין אותו שזר, הוא מרה כנוהמי
 צדקה באומות העולם ואמר יעליהם הכתוב והסר :1אומים
 חטאה פירוש החסד שהאומות עושיןחטא הוא להם מפני
 שסתפארי' בה ומימ טי שמקדיש דבר לצדקה מותר לו שיכתוכ
 שמו עליו שאקזה חתפארות אלא זכרון' בעלמא שיזכר הדבר

 מי הנותן וראוי לעשות כן :
 *1 מובהוא ליה? פמטה לעני קורם כל תפילה שיהפלל

 שנאמר אני כצדק אתזה פניך ן
 טו גבאי צדקה שיש בידם טעות של צדקי טוב הוא שמושיב



 • יבוש עטרת זחב הלבות צדקה •4 קלב
 שבושת' של א שה מרובה משל איש .״

 ט היו לפנינו עניים הרבה ואין בכיס לפרנס אי לכסות
 או לפדות אח כולם מקדים הכהן ללוי והלוי לישראל
 והישראל לחלל והחלל לשתוקי והשתוקי לאסופי והאסופי
 לממזר והממזר לנתין והנתיןלגר והגר לעבד משוחרר כר א
 בזמן שהם שוים כחכמה אכל אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן
 עם הארץ ממזר ת״חקודם ואפילו חכם לנסות ועיר, להחיות
 חכם קורם ואשת חבר כחכר וטעמא דםלתא כהן קידם ללוי
 שנאמר וכני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן להקריב קדש
 קדשים לוי קורם לישראל שנאמר כעת ההיא הבדיל ה׳ את
 שבט הלוי *תוך כני ישראל ישראל קודם להלל שזה בא
 בהיתר וזה כא עי עכיר' והלל לשתוקי שמים הכליורעין אכיל
 שכשר הוא וכשתוקי אין הכל יורעיןמי הוא אביו ושתוקי
 לאסופי שזה יודעין עיי אמו שאביו ישראל וגס אמומכירין
 שהיא ישראלית ואסופי אין סכירין לא את אביו ולא את אמו
 שמא גוי הוא ויכול להיות אפילו שהוא ממזר ואסופי קורם
 לממזר שזה ספק ממזרחה ודאי ממזר וממזר לנתין שזה כא
 מטפה כשר וזה בא מטפה פסולה נתין קודם לגר זה גדל עמנו
 בקדושה וזה לא גדל עסגו כקדושה גר קודם לעבד משיתר׳זה
 לא היה בכלל ארור וזה היה בכלל ארור וממזר הלפיד הכם
 קודם לכהן גדול עם הארץ שנאמר יקרה היא מפנינים מכג
 שנכנס לפני ולפנים וכל הקורם כחכמה קורם להכירו ומם
 היה אחד מהם רבו או אביו אף על פי שיש שם גדול פהס
 בהכםה רבו או אביו שהוא הלמיד חכם קידם לזה אף עי1 פי

 שהוא גדול מכנו :
 « מי שבא ואפר האכילוני אין בודקין אחריו אם הוא רמאי
 אלא פאכיליןאוהו פיר היה ערום ואפר כסוני כודקין
 אחריו אם הוא רפאי ואם סכירן אותו סנסין אותו סיר לפי
 כבודו והא רבהאכילוני אין בודקין וככפוני כודקיןאיבעית
 איפאסבמןאי כעיתאימא קרא אי כעיתאימא סביאהכא
 איכא קיום נשמה הכאליכא קיום נשמחאיבעית אימא קיא
 הבא כהיב הלא פרוס לרעב לחפיך לאלתר משמע והתם
 בתיב כי הראה ערום וכסיתו כי יראה לך משמע כלו׳שתחקלר

 אחריו אס הוא ראוי לכך :
 >א הא דאפרינן בגמרא שרבי היה מצטער על שנהל פתו
 לעם הארץ היינו משום דהוו שני בצירח ומר, שהיה
 אוכל העם האח יחסר לתיחוככר אפינו דת ח קידם אבל
 כלאו הכי גס לעם הארץ חייביז להחיותו; ואם בא לפנינו
 והוא מת כרעכאפילו עם הארץ חייבים להחיותו אף עייפי
 שחוא מפק אם יחסור לתלמיד חכם אתר כך דאין 8פק מוציא

 מידי וראי :
 •ב שני עניים שחייבין צדקה שנדרו יכול כל אחד מהם
 לתת צדקה שלולחבירו ונותן זה לזה ויוצא ירי נירו
 ודווקא צדקה גמורה אבל צדקה הכאה מחמת קנס כגון קנסו'
 שעושין בני העיר על יושבי עירם עיי תקנותיהם ליתןכך
 לצדקה לא יתן בל אחד לחבית אפילי הס עניים ראם לא כן
 מה הועיל התקנח כלם העניים יעברו על התקנה ויתנו

 זה לזה :
 *4 ציבור שצדיכין לשכור רב ושליח ציבור ואין ספק
 בידם לשכור שניהם אם הוא רב *ובהק ובקי כתורה
 בהודאות וכדינין תלמוד תורה קודם ואם לאו שליח ציבור
 עדיף להוציא הרכים ירי חובתן אבל אין לפרנמ הרב שבעיר
 מכיס של צדקה דגנאי הוא לו וגס גנאי הוא לבני העיד
 שיפרנסתו את הרב מן הצדקה אלא יעשו לו ספוקמפקימ
 אתר ׳ אבל כל יתיד יכול לשלות לחרב דייה מצדקה שלו

 שזקו דרך כבוד :
 «ד במקומות שצריכין לתת להגמיז ולגלחיס ככל שנה
 קצב פנל כעל בית כדי שיהא להם שלום מד\סיריה׳

רו לי רו  ו

 שהוא ככלל מורידין ואיןמעלין אכל משומר לתיאבון כגון
 שאם אין לו היתר אוכל איסור פתיאמןאין איסור לפדותו

 אם רוצים אבל אינם מחריבים בכך :
 4 אסרו חז״ל אין אדם חייב לזון כניו ובנותיו אלא עד שיהיו
 בני שש שנים ומשם ואילך אינו חייכ לזונן ומיס אמרו
 הזןוספ־־נס אותם יותר משש עליו נאמר עושה צדקה ככל
 עת לפיכך אמרו הנות•! לבניו ולבנותיו הגדולים שאינו חייב
 כסזונותיהם כגון שהם בני שש ונותן להם כדי ללםר את
 הכני׳ תורד, ולהנהיג את הבנות כדרך ישרה וכן הנותן מתנות
 לאביו והם צריכיןלהםהרי זה ככלל צדקה יחשב ולא עוד
 אלא צייך להקדימם לאחיים ואפילו אינו בנו ולא אביו אלא
 קרובו צריך להקדימו לכל ארם ואחיו םאכיו קודם לאחיו מאמו
 ועניי ביתו קורסין לעניי עירו ועניי עירו קודסין לעניי עיר
 אחרת ואיזה הם עניי עירו דווקא הקבועים בעיר אכל הבאים
 לשם ממקומות אחדים אינם נקראים עניי עירו לפיכך עניי
 הקבועים בעיר הס קודסין לעניים הבאים לשם ממקומות
 אחרים שכןלםדו רבוהינו זיל םקרא דכתיכאם כסףתלוה
 את עמי את העני עמך מאי עמך את העני שעמך הוא קודם
 כלומר קרוב קרוב קודם ועזר דרשו כתיב לא תאמין את לבכך
 מאחיך האביון אחיך זה אחיך מאביך מאחיך מלמד שאחיך
 ©אביך קורם לאחיך מאמך וכתיב ברישא דקרא באחד שעריך
י עירך קודם לאנשי עיר אחרת בארצך יושבי איי קורםין ש ג  א

 ליושבי ח*ל ויושבי הל מניין תל אשר ה׳ אלתיך נותן לך
 לרבות כי1 מקום לפיכך אמרו זיל סדר בצדקה הכי היא פרנסת
 עצמו קורמת לכל אדם ואינו חייב לתת צדקה עד שיהיו לו
 פרנסתו ונתיב וחי אחיך עמך מאי עמך חייך קידמיןלחיי
 אחיך אתה קודם לכל ארם ואחר כך יקדים פרנס אביו ואמו
 אס תם עניים והם קודמים לפינסת בניו ואחר כך כניו והם
 קורמים לאחיו ואחיו מאביו קודמים לאחיו מאמו ואחיו מאפו
 קודמים לשאר קרובים והקרובים קורסים לשכניו ושכניו
 לאנשי עירו ואנשי עירו קודמין לאנשי עיר אהדת ואפילו הם
 שבויים וצריך למיוחס אלא ששבויים קודמים לעניים אתרים

 רוטבי אp ישראלקודםין ליושבי חוצה לארץ :
 ך מפין א ת תאב לזון כנו עני ואפילו גדול כופין אוחו יותר
 מ-סאר עשירים שבעיר וכן כשאר קרובים ועילסימן

 רניזסעיףח׳
 ה מי שנדר צדקה ונתנה ליד הגבאים אין לו ולא ליוישיו
 שים נח בהם לוסר שיתנום לעניים קרוביהם אלא
 יןי-כאים והקהל יעשו בה הטוב בעיני אלקים ואדם אבל
 קודם שבאה ליד גבאי אם נדר צדקה סתם ניתנין לקרוביו
 העניים ראומדן דעתן הוא דארעתא דקתביו נרד שכל הנודד
 על דעת תורה נודר והתורה אמרה ענייך קודמין מיהו דווקא
 שתיו אותן הקיוכים עניים בשעה שנדר אבל אם היו עשירים
 גאותו פעם והעני אחר כך אין קודמים אותם לתת להם
 מצדקת זו קודם לשאר עניים מדאי לא היהה דעתו עליהם
 כשעה שנדר והם בה בשאר עניים לפי ראות הקהל וכל זה
 כפוסק צדקה לבדו מעצמו אבל אם פוסק צדקה עם בני העיר
 גם הוא על דעת בני העיר נדר והם יעשו בה את הטוב והישר

 בעיניהם 5
 ( מצות חכמי׳ הוא שיהיו כני ביתו של אדם עניים ויהומים
 ומוטב שיקח מהם להשתמש בהם מהרמת כעבדים

J ותיחשב לו לצדקה 
 ז וחייב א דם להקדים להאכיל הרעב מלבהות הערום שלא

 יסזתהרעוככרעכ ןן
 •ז איש ואשד. שכאו לשאול מזון מקדימין אשר• לאיש
 וכן אס כאו לשאול כסות ראשה קודמה מפני שדרך
 האיש יחזור על הפתהים ואין דרכה של אשד. לחזור וכן
• יינשא יתום ויתומה סקדימין היתומה להשיא מפני ו 8 ° 
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 אל הפדוהו מנכסי אין שוסעין לו רהא חייב נפייקונה :

 יא מי שנשכה ויש לו נכסייואיגו רוצה לפרות עצמו פודי ן
 אותו כעל כיחו מנכסיו :

 יב האב חייב לפדות אח הכן אי אית ליה לאב וליתליה
 לכן וכן כל קיוב קרוב קורם לפרות קרובו דלא כל
 הימנו שיעשירו עצמם ויטילו קרוביהם על הציבור והפורח
 הכירו מן השכיה אפילו קיובו אס יש לו אחר נך לשלם חייכ
 לשלם ולא אמרינן כהצלת גופו דמבריח ארי מנכסי הכירו
 היא וצריך לשלם סיד שיש לו ולא יוכל לםיסריש לי עליך
 דין ודברים מצד אהר אני אציית עמך ךיןאלא זה נשכעםיד
 כמה הוציא וזההייכ לשלם לו מיד ואם יש לו דין ודברים ע©ו
ן אין ארס פורח חכירד  מצד אחר יתבענו לדין דאם לא כ

 לעולם :

י כ מ  רב3 מיהוא הראוי ליטול צדקה ו
: D'SW 

 א סי שיש לו סזון שתי סעודו׳ לא יםו׳מהחמחוי שהחמתו*
ע לו מזון שתי סעודו^ ם ו ך א 3 י  סחחלקת בכל יום ^
ש לו י ר כעירות ל•׳̂־ 0 י א ו ו נ 0 ל 0 ו פ א י ר ל ה ם א ן מ ו ז א 0 ו ה  ש

 י£ול מהקופה שהקופה מתחלקת מעישלעים לפיכך אם יז^
0 י נ י ד א י&ול מסנה י ת ל ח ן שכועה א ו ז .  לו י״ר סעיריה שהוא כ
 הסחוי וקיפת יתבארו לקמן סיסן רנ״ו כעך, ישלו מסאי׳״י׳זןץ
ז בר־,׳ן י ד י ג  אפילו אינו נושא וטחן בהם או שישלוג׳ שנושא י
ז ן  לא יטול סהצדקת ואם נוטל הרי גוזל את העניים יש לו ר׳ ן
 הסי דינר ואינו נושא ונותן בהם אפילו נובניס ליאלףזלץ
 בכת אחת הרי זה ימול ימי שנוסע והולך מעיר רעירלידד^

 כל הדרך שהיה בדעחו ללכת כשהלך מביתו כולו נקיא 3
* ל לקכל יוהר^, ו כ ת י ח ר א י ע ז כ י ' ז י י י ל נ ח י נ 1 ? י 3 א ת ו ח  א

 שיבא לכיהו ומשם ואילך אסור לקבי* שגיזלאת ד . ״
' י ° ?  שכעל הבית שנותן לו לא יתן לעניים אחרים יאם לא ד

 מקכלהיה הבעי1 הבית נותנולעניס^חריםואסייש^
ר י כ  הרבה והוא עליו בחוב שחייב לאחרים או שממועכן ל
£ כ

 אשתו הרי זה יטול ואם יש לו כית וכלי כית היבה ואין לי
 זוז מעות הרי זה יטול ואין צריך לסכור כלי ביהו ואפי' הסע-•
 • כסף וזהב כסה דברים אסורים בכלי אכילה ושתייה ומלכושי״
 ומצעות וכיוצא בחן דכיון שהירגל בכי איא איז פיהתיז איתי
י  ־פחותין לא מתקכלי עייויהומאיסין לו והתודה אמד ד

 ז  ע
© 

 מפנו דפחותי
ת^  מחסורו אבל אם יש לו מגרדה שמתגררין כה כבית המי
 או כלי שכותשין בהם הדיפות וכיוצא בהם שים של כסף א,
מ ל  זהב אף על פי שזה שייך לגופו וזה לתיקיז אכילהו מיכרם ו
 יטול מהצדקה ד כאילו לא שייך פחיתיןסאיסי עליווכל>•
 אכילה פירושו כגון קערות וכוסות וכיוצא כהן והא דאין
 סחייבין אותו למכור כלי תשמישו של כסף וזהב דווקא בל זמן
 שאינו צריך ליטול מהקופה אלא ניטל בסתר פיחירען
 ומקרוביו ורשאים הם ליתן לו כדי שלא ימכור כליו אף על5»
 שפוחתין בשבילו לשאר עניים אבל אם כא ליטול סקופו-
 של צדקה שבכר באה לידי גיבוי ובאה לידי גבאי צדקתל^
ר כייייוקונך• ו כ מ י יעי ש  ימעיט מתנות עניים ולא יתטי
 פחותים מרם וכן חדין במקום דאיכא הקנה שלא ליתן צד>ןמ

 למי שיש לו דבר קציב אין חושבין לו בית רירה וכליתשמי
0 ת  ׳ כל פי שהוא עשיר אין ניתנין צדקה לבטי אף על ^ ש
 גדילים ועניים אם דק סמוכים על שולחן אביהם וכלזו-
־ ׳־רקה אפור לקבל אכל דיך דורון וכבוד עו דוקא ד־ י מי א  ש

ם ל _ל אפילו היא עשיר גדול כדאםרינן הרו ^ ל ^  s נ

 ליהנות יחנה כאלישע : י
ל אילו השיעורים לא נאמרו א,ו» כ ש ש  ^ י
 גיםיחם שהיה להם קופה ותמחוי מוכני׳ והיו מחלקי.

 מעשר

 יזכולים לשנות אפילו מתלמוד הורה לאותה קצבה לפי שהוא
 הצלת נפשו שאם לא יתנו מן הקתל יש כמה עניים שאין

 להם ליתן ויכום ויפשיטום ערומים :

p 3 פדיון שברים וכיצד פודין אותן וכו 3  ד
 ייב סעיפים •

 א פדית שבויים קורם לפרנסת עניים ולכסותן ואיןמצוה
 גדולה בכ־, הצדקות כפדיון שברים משום רשכי קשה
 ממות וחרב ורעב שבעוד שהוא ביר השבאי יש בידו לעשות
 עסו איזה מאילו ש־רצה והפורהו פודהו מכולחו הילכךלכל
 דבר מצוה שגבי מעות בשבילו יכולין לשנותם לפדיון שבויי׳
 ואפילו גבו אותם ייצורך בניין בית הכגסת ואפילו אם קנו
 דעציס והאבנים ידקצים לצורך הבניין שאסור לסוכים
 ב *כיל מצור. אחרת מותר למודים לצורך פריון שבויים אבל
ר לא ימכרו אותו לצורך הפדיון אלא יגכו לפדיונן  אם בנוהו ע

 סן הציבור :
 ב ךמע^ים עיניו מפדיון שבויים עובר על לא חאמץ את
 לבבך ועל לא תקפוץ את ירך ועיי לא תחמיר עי1 דם
̂ מצות פתוח תפתח את  רעיך ועל לא ירדנו בפיך י־יעיניך ובט
̂ך ומצות וחי אחיך עםך ואהכת׳לריעיך כסיך והכל לקוחים  יד

 לשותוהיבה דברים כאילו :
 Jt וכל רגע שמאחר לפיות השבויים היכא דאיפש׳ להקדי׳

 הר כאילו שיפך דמים :
 ד איןפוריןאח השבויים יוהי• מכדי דמיהם מפני תיקון
 העולם שי־יא יהיו האויבים מוסיים עצמם עליהם
 לשבותם ואפילו אס הקרובים רוצים לפדותו יותר מכדי דמיו
 אין מניחין איתן אבי* איס יכול לפדות עצמו ככל מז-, «ירצה
 >כן לתיה אן אפילו עדיין אינו תת אלא שרואין אותו מצליח
 בלימודו שהוא תלסיר חריף יאיפשר שיהיה ארם גדול פודי?
ל אדם כזה לא תקנו שלא יפדו אותם ע  אותו בדמים מרובים ד

 יותר מכדי י»יד.ם ׳ ואם אשתו
 עיין כלבוש הבp וארגמן סימן ע ח )

 ן* איןםכריחין את השבויים מפניתיקין חעולםשלא
 י יהיר, האויבים מבכירין עולם על שאר שבייים כין
 שישנן עפו בין שעתידין לבא לתת אות׳ כחייצין ובשלשלאו׳

 להרבות בשמירתם :
 ך מי שפכי עצמו לגוים או שלוה מהם ושבו אותו בהלואתו
 'פעםראשונה4ושנייר. פידין אותו שלישית אין פודין אכל
 פורין את הבנים לאחר מיתה אכיהם כדיש־יא ישמעו כץ
 הגוימ ואם בקשו להורגו פידין אותו מ־ר אפילו כמת פעמים
 משוס לא תעבור עי1 רם ריעיך ושבוי שימיר אפילו למצוה
 אתת כגון אוכל גכילות להכעיס אסוי לפדותו ועיין לעיל ריש

 סיסןרניא :
 ן עבד שנשכה הואיל וטכל לשם עבדות וקבל עליו מצות

 פירין אותו כישראל שנשכה :
 Jt פודין את האשת קודם האיש שבושת' מרובי ואם רגילץ
 השכאין במשכב זכור פודין האיש קורם מפני שהא שה
 הובהבכך והאיש אין דרכו לכך יצערו מרובה לפיכך אם
 שניהם רוצים לטבוע כנהר כדי שלאיקייקייו עםהםרצלת
 האיש קודם שהוא עושה זה מתוך צער גדול יותר סן תא שה

 וראוי להצילו יותר :
 © היו הוא ואביו ורבו כשבי הוא קודם לרבו ירכו קי יה
 לאביו שזה הביאו לתייהעילם הזהוזת הביאי לחיי
 העולם הכא ואמו קודמת לכולם משום.דאית לה זילות' טפי

 ילל סימן רס*ב סעיף ר' :
 י אם איש ואשתו שברים אשתו קודמת לו שבי~יז' פ-יבה
 וביר יוייי) לנכסיו ופויין אותת מתם ואפילו עימי ו,> ח



̂?••«מןל  הלמה *דקה .•
n̂ יכ*«$בת1 r̂ V» בדרך הלואה פרנסו י ודווקא יתום 
•yp דלםתמא כיגנתילגמלות חסדים אכלליןחייאפילו ב&תם 
 אמריי יטיס־ הלואת עשה מאחי קיש ליגבםים לשלכז־ועי״ץ

 בע״שםיפןרץכה: ׳
 ו עני שנבו ולהשלים לו די מחסורו והותיחו על מה שצריך

 חסוחר שלו רהא לא נתנו־ו אלא לו ואם גבו לעניים
 •תם והותירו ממה שצריך ישממ לעניים אחרים וכן מותר
 שבוי לאותו שכוי ואם נבו לשבויים סתם והותירו ישמרו
 אותת לשברים אחרים מותר המת ליורשיו מותר מתים למתים
 ׳ ואם ראו הפרנסים שיש *ורך שעת ורצי לשנות הרשות

 בידם :
 X סעוח שגגו לפדיון שבוי ומת קודם שנפר' יש מי שאומו•
 שהם של יורשיו ויש מי שאומר שלא זכו בהם יורשיו
 ולזח הדעח נוטה בזמן הזה שמתנרבין סחם דאמרינן
 דעתייהו שלא התנדבו על דעת כך והוא הדין לנטמע השבוי
 בין חגוים קורם שנפדה שלא זכו כתן יורשיו שלא התנדבו
 אלא לפדוחו והרי זה נטשע והוא הרין אס נדר אחי מעות
 יתומה להשיאה ומחה דלא זכו בהם היורשים ומיהו כל זמן
 שהיא חיה הרי הם שיית וצריך לתת לה מיד רהא לשמי נדרו
ת ן ע מ ס TOJJ ה א  ואין מסתינין עד נישואיה אם לא שפירש, ו
 חתרין ויש חולקין ועיין כע״ש סימן דגיג סעיףייו וסוף

 י סימן רס״ג :
 ח עני שנותן פרוטת לצדקה מקבלין ממנו שלא לביישו
 ואם לאנחן איןפחייבין אותוליתן נתנו לו בגדים
 חדשים והחזיר חישניםמקכלין אותן ממנו זאםלא החזיר

 אין מחייכין אותו להחזיר ״
 0 •עני שאינו רוצה ליקה צדקה ררוע שצריך לה מערימץ
 ומהנין לו לשם מהנה דדך כבוד באילו אינו מן הצדקה
 ואם אינו חצה טתנין לו לשם הלואה ואם אינו רוצה אומרימ
 לו הבא משכון כדי שלא יהכייש ואין נפרעין ממנו אחר כך :
 י ועשיר שיש לו ועינו צרה לאכול משלו וםרעיב עצמו

 אין משגיחי! עליו :
 >א ת ח חייכי' לתת לו לפי כבודו ואם אגגודוצה לקבל'
 . מתעםקין לסחור לו סחורה שקונים לו סחורת בזול
 וקונים ממנו סחורתו ביוקר כדי עדפרנס בכבוד ואם יורע
 לחתעסק בפרקמטיא מלרןלומעות לסחורה בהם שבל
 חטטיל מלאי לכיס של ת ח זוכה ויושב בישיבה של מעלת

 שנ׳ בצל החכמה בצל הכסף:
 •ב מי שצריך לכריות ונתנו לו כתב קיבוץ לשוט אחר
 פרנסתו ונתנו לו צדקה ותביאה לביתו,, אי$:עלי
 חובות יכולין. ליפרע ממנו מה שגבה מדקת שיבול לומר
 לתם לא רחמו עלי בשביל לשלם ממנו נשיי אלא ל״רנם בת
 בני ביתי וא1ילוא£הוא רוצתליחן לבעל חוב אשתו ובניו
 יטלי'לעכב עאו דאנןסהדי שלא נתנו לו אלא אדעתא
 לפרנס בה אשתו ובניו אםלאשהיהכתובבקימצו שחייב
 ןיאוןרים שאז נחנו לו אדעתא דהכי שישלם כמו שהיה כתוכ

 בקיבוצו :

 ף2ך שלא לקכל צדקה מן הגויה ובו בס :,
 י א אסור לישראל לקבל צדקה מן הגוים בפרהסיא משים.
 שיש בה חלול השם שאומרים הגרם כשה מענת
 אומה זו שאין מפדנסין ענייהם' וח מ ראיפשר ליה לאיתזיגי
 בצינעה אבל אםיאיאיפשר לו לחיות בצדקה של ישייאל וגס

. - . ו  אינו יכול ליטלה בצינעה מן הגויס הרי זה מותר די:: ל ה
 להחיות את עצמו:

 כ מלך או שר גוי ששלח מעות לישראלים לצ־״קיי
 אין מחזירין אותו משום שלום מיגור. אד* טעי^ן

מ :  י כ; א ! 3>2 כ

 ^ לגמי עמדת •!ח3
 מעשי עני ככל שנה והיונוטלין לקט שכחה ופאה והיו
 הח!מים כדורוהיהמ משערין שיכולין העניים לעמוד
 בשיעורים הנזכרים אבל בזמן הזה שאין כל זה מצוי ואין
 העניים יכולין לעמוד בשיעורים המעטים הללו יכול כל עני
 ליטול עד שיהיו לו קרן כרי שיתפרנס הוא ובני ביתו מהרויח

 ודברים של טעם תם כי הכל לפי המקים ותזמן;
 X מי שיש לו שדות וכרמים ובתים תרבת יותר מכדי
 « דירתו ראילו דירתו כבר אמרנו שאיןמחייבין אותו
 למבורובא למוכרם מחמת שצריך למעות וא«\דואין דשאר
 כני אדם םוכרין קרקעותיהם ביוקר וחוא כיון שרואין אותו
 טרור ודחוק למעוח אינו מוצא מי שיקח ממנו אלא בזול ואף
 על פי שאם חיה מוכרין באוחו הזול עדיין היו שוין מאתים
 זוזאפילוהכי אמרו חכמים זיל כיון שמצין לדוחקו מחמת
 שרואין שצריךלמעות יאכילוהו מן הצדקח כל מה שצרי׳ ער

 שידעו חכל שאינו דחוק למכור וימכו' אז קרקעותיו כשות ולא *
 • ימכרם עכשיו בזול מחמת שהבריוח מצין לדוחקו אבלאם כל
 הקרקעות הוזלו אף של אחרים אףעלפי^תוזלויותרמחצי
 דמיהם והוא יכול למכור את שלו שיתנו לו בעדם מאתים זוו.
 אף לפי הזול צריך למוכרם ולא יטול כלום מההצדקה שהרי
 כל הקרקעות הוזלו גם כן ותוא אינו צריך להוזיל יותר משאר
 כני אר8 סחמ׳רוחקו למעות והרי מ מ יש לו ר זוז אין מאכילין
 אותו מן המיקח ואם הוא צריך להוזיל במכירתו לא מחמת
̂וק למעות אלא  ״>ךקעות ולא מהמת שחאין אוהו ד

 0פג*שחוא רוצה למוכרה עכשיו בימותהגשםים וסתם !<
 קיקעותאיגד, שוין כימוה הגשמים כמו כימוה החמת ודכ״ע
 גם אם היו מוכרין את קרקעותיהם עכשיו היו צריכין למכור
 מול אבל הס ממתינים מלמכור קרקעותיהם עד ימות החמה
 והוא גם הוא אם היה מניחם עד ימות החמה היה גם כן
 יכול למוכרן בשוויין אלא שהוא צריך עכןזיו למעות יש.
 אומרים שעל זה גם כן אמרו חכמים שכיון שהוא דחוק
 למעות ומחמת דוחקו חוא צריך למכור עכשיו איןמחייבין
 אותו למכור בימות הגשמים אף על פי שת* נותנים לו כהן
 ר׳ זוז אלא מאבילין אותו מן הצדקה מכל מקום כיון שאין
 הבריות דוחקין אותו מחמת שהאין אותו דחוק למעות שאינן
 נותנין לו פחו׳ בשביל זה אלא שא ין עכשע זמן קניית קרקעות
 אלא שהוא דוחק את עצמו למכור לפיכך אין סאכילין אותו.
 מן הצדקה כל צרכו אלא עד חצי דמי הקרקעות מפני שעד
 החצי דרך הקרקעות להחיל ולא יותר ססייעין לו שלא ידחוק

 עצמו למוכרן שלא כזמן המכירה ויש אומרים בימויהגשמי© ^
 כיון שאין הכריות דוחקין אותו אלא הוא דיחק עצמו אף עלפי
 שצריך למוכס פחוח משויין אפילו בחצי דמיהן ועדיין ישארו
.אין מאכילין אוחו בלום מן הצרקח אלא אם כן קמל ז ו ' ז י  לי
 כלבך על שלא יוכל למוכרן אפילו מוצי דמיהן שאז מאכילין

 אותו מן הצדקה משום שאין דרך הקרקעות להחיל
 הגשמים אלא עד החצי וחזינן שאילו הוזלו יותר מחצי רמיחן

 חליגז לומר וודאי בשביל שרואין שהוא רחוק לםעו׳אינוסוצא^
 למוכרן לפיכךאמרו שמאכילק אוחו עד.שיוכל למוכרן בחצי
 > יסיח וכשיגיעו עד שיוכל למוכרן בחצי דמיחן שוכ אין
*טלה אותו שדרך כן הוא להוזיל ער החצי ואין הכריות 0 

 יוחקי! אותו וצריך למוכדן כעד חצי דמיהן ועדיין יודו לו
 ד'זוז:

 ד . כעל בית ההולך ממקום למקום וכלו מעותיו בדרך ואין
 לו מה יאבל יטול צדקת וכשיחזור לכיתו א-גו חייב כלום

 יה" ל כעני ותעשיר שאינו חייב לשלם כלום:
 ח , מי שפרנס יתים או יתומת כתוך כיהו והיה ממין למצות
 ולגמילות חסרים אעיפ שיש לאותת יתום נכסים לשלם
 אם תבע ממנו לשלם כשהנדילמה שפרנסו פטור רהא תוא
 ל* ביק אלא לם*וה ולא לתשלומין מן חיתום אם לא שפירש



 ליבועיקטדוזנןיחב חלמת צדקה &
 כשמליגין הצוקההס מרצחים במההכריס אמודימ שדהך ״

 שלהם לחלוק פת ולא הלקו פת או פיתח שהם מיני עאמל
 שהיו *מלין לאוכלן מיר והם לא נהנן להם והעניים גשעכו
 עליהם ונמצאו נשארו רעבים אבל אם דרכן לחלוק תעית או
*V .הטין או ביוצא דבר שאינו מוכן לאכילח ולא חלקו מדאי 
 נשענו העניים על זה ואינן בשופכי רמים אםלא#תנו היום

 זיכנלין לחח למחר . •ז י
'rtjw ז עישיז  ג הקופה אינה ננבית בפחות משנים עאי
ל צ  ־ על הצימוד בפחוח משנים משום כבוד הציבור *
 לאחר שנגבית אחד נאמן עליה להיות נזבר רלא חשדיכן לימ

 הילכך אפילו שני אחים יכולים לנבוהה ולהיותגזכדים
 משוםשררותם האיבא תרי ואי משום נאמנות אף על נ־כ
 ךתריאחיםלגבי הימנותא בחד דמו הא אמריי לענק נאמכדמ
 דגזביבחדסגי ואינת מתחלקת אלא בשלשח לפי שהו^כדי^י
 י ממונות לעיין על כל עני ועני כמה ראויליתן א יאיז לועו•

d מהאיטעמא נמי תתא נגבית בשלשה שישומו ויטילו על&ל 
 אחדכםהיתן דמתשהיונזתניןלקופההית מנהגם לחת«ני
ן בי י  אחד סכום קצוב עליהם ששמום ככר ולא היו הגבאים *ד

ך^ ;  לעשות רקהג$יה ואחר נד לחלקה לכל עני טהשצדי
 לפי בני ביתו ולפי ככוח לשבעח ימים אבל לתמהיי ל» יזימ
ן י כ י י י * י י , ד י ש ד ע ש ייו ה י צ & א ל ל י א ל ע ב ב מל ה י צ י ^ ב  י

 לעניי עולם לפי מת שבאו לעידפתאום והיי ייגבאץ• *די^ךן -
̂י ואחד ומהראוי שיתן ואוד כד הייזנר״עי• י׳  לעיין על בל אז
ת י־ ד ל ז י 0 ד 0 כ י 5 י י י י ז י ת י 1  לעיין *.'כעל פל עני ועט כמה ראוי י

 3&לשה«נ4מת בשלשמ שהחלוקה והגבייה היא כדיגי-׳* - -
V •::שמונות:: ׳ י, . ; י 1 ־ ־ י ' ; ׳ , 

t91 וקופה מערה שכח לער**«^^»amym^m 
^ u a •אותההעיו > ^ « W r n H * « » 
v r % ל ̂ לעשות קופה תמחוי' אס רבו ע  *שאיךבניח״.

^ 0 '  >ולם ואין מספיק להם תתמוןוי שגמ לצרכם וכן לש,
ן ייי } י א  סדהמחוי לקופה אם יש הרבה עניים כעיד ן

^ « י ^ י ש ה  הקיפה שגכוג^לם ויכולין לשטתהלכל מ

 ו
 צימר אף על פי שלא התנו כן בשעת שגכו סתס-לכ

£ 2 * -  מתנה כן נאם היה במדינה חכם גדול שהכל גוכיס על ו
** ללע. כו  יהוא יחלוק לעניים כפי מה שיראת לו ת־י זח י

* י * * *  לכל מת שיראה לו מצרכי ציבור; והיאהדיזלג-כאי ח
- * מ י ז ^  מכני העיר שיכול לעשוה הצדקה לפי ראוי* עיניו י
\^Sf^o שהתנדב צדקה ונחנה לגבאי העיר וודאי סילק עצמו 
S ״י  המעות ונתן הכה ליד הגבאי לעשות פה כסו שעושין 3
^ ז ז - י נ כ ו י  נניחעיד אבלאטחיחידמינה ג&ילעצמו א

ש יזנמז* י ר י 0 פ 5 ז 1 כ  יטלין לשנוהה ילא על דעתז יימיעי3' ו
 ואל*• שיתנו לעניי העיר או לעניי פלוני אין לשנותה ״

 *?מלמוד תודח כני העי* שמיט גבאי ונתפרדה התכיא^
, j אותו הקהל זה מזה י ועדיין מעות הצדקה כיד £ 3 n t j g f 

ח * ר י ש ה  &היה רשות גיד מבאי מזחלה לעשות 0
^ פ י  ;^וצצרךלימלך בראשי העיר גם עכשיו' יעשה כן אם א
^ g f j r ז מ ן ן ז ליישיית ד י י , מ  ואס אי אפשר לולימלך או ׳טאינז י

 1,גכאי מה שידצהו בלבד שיעשה בו דבר מצוה שאפשי״ילועך יי
 4טהם אם חיו כקיבח הראשון היו ממכיסיזעליזהוע ל ^

 ינ״טםעיףכ':
 ד, 0י שישב בעיר שלשים יזם מפין אוחו לי1זן
 י לקופחעםבניהעיד ישב שם ג'חרשים כיפי!

Z^yj ליתן צדקה לתמחוי ישב שם ששה חדשים מפיזאווזו 
1 , ^ ד ז ו ׳ ט ם ש ב ש  צדקה בכסות שמכםיןבח ענייהעיר י
fL,jr1 י י יענ י ת ה א  מפין אנתוליחןצדקהלקבודה שקיבייז כ

ט י  א׳,ם כלצדכ? קבורה בד א בבא לטר ואומר שא
ף ד ^ ו א ת פ י  להשתעקע אבל אם בא לעירי כדילהשהקע ג
ן ^^י ן ^ן י  וכןכגי עיר חדשה שנתיישבה מפץזה את«ה מיד ו

 שכזטן

 «מנו וינחן לעניי גוים בסתם כדי שלא ישמע המלך ויקפיד
 ואין זה גניבת רעתהגוי דסתסטים יודעים רדרך ישראל
 דגילין לפרנם ענייגזים עם עניי ישראל אבל לעניי ישראל
 לא יתנו מהם שלא לתרבות בזכותו של הנותן שהרי יש לו
 זמת ממנת דבתיב כיבוש קצירת תישכרנה בלומר בשיבלח
 זכות שביד אומות חעולם וייבש לחלוחיתמעשה הצדקת
 . שלהם או ישברו ואס הוא שולח אותן •ואומר בפיתש שיתנו
 אותה לעניי ישראל ולא לעניי גויס אז משום שלום מלבות
 צריבין שיעשו בחן מה שיצור. המושל שאסור,לגנוב דעת
 הבריות ואפירעתו של גוי ובל זה דווקינשנותנין מעות לצדקה
 אבלאס מנדבין רבד לביתהבגסתמקכלין מהם מיד שזתו כמו
 קרבן דכתיבאישאיש לרבות גלם שטרדין נדרים ונדבוא
 בישראל אכל מן המשומד אין םקכלין בלום וע*ן לקטן סימן

 דניטםעיףד': י

T לחדחקמקכאואזבו כיסופים: t H 
 א לעולם ירחיק אדם עצמו מהצדקה ויגלגל עצמו בצער
 שלא יצטרך לבריוח וכן צוו חכמי© עשה שבתך חול
 ואל תצטרך לבריות ואפילו היה חכם מכובד והעני יעסוק
 באומנות ואפילו באומנות מנוולת ואל יצטלד לכריות וכן
 אמרו חזיל מו טב לפשוט עורות נבלות כשוק ולא יאמר חכם

 אני ארם גדול אני :
 ב העידו רז*ל שהמת ראובנסיוין חכמתם שכלמי שאיט
hb צריך ליטול מהצדקה ומראה את העם ונוטל איט 
 ער שיצטרך לכריות ועוד אמרו כל מי שצריך ליטול ואינו
 יכול להחיותו אלא אם כן יטול כען זקן אוו*ולת א4ב>לל

 יםודין אוישלובנותרבות ואימימללהשיאןול&^ד^אלא •
 אם כן יטול ומגיס דעתו ואינו נוטל הדי זה &$6»?םי שממית
 עצמו ומתחייב בנפשו ואין לו כצעמ אלא עונות וחטאיה וכל
t ל * ו *^  מי שימל לחחיות עצמו אלא שצריך *יגוף ו
 בהחיוחוואם אינועושה ירועשצריךליטו^יעצמו ודוחק
 אתהשעהוחי״ייצער כרישלאיטחיחעלהציבודאיטטת
 עדשיפמם אחדי© ועליו הכתוב אומר ברוךהגכר אשר

 יבטח בה״ וגומי י

 דמי ־•־ י,ועה יתמחו׳ חיאלמכים ומתחלקים
 ,לכל ל סעיפים ג

 א כל עיי שיש כה ישיאל חייבים להעמיד להם גבאי
 צדקה אנשים ידועים ונאמנים שיהיו מחזייייעל העם
 לגבות מכל אחד מה שהוא ראוי ליתן ודבר הקצוב עליווהם
 מחלקים המעות מערב שבת לערב שבת וכותנה לכל עני ועני
 מה שיספיק לו לשבע׳ ימים וזו היא הנקראת קופה של צדקה
 לפיכך אסרו מי שיש לו מזון שכעהימיםלאיקחממנר! וכן
 מעמידם גבאיםשלוקחין בכל יום ויום $כל חצרוחצר• פח
 ומיני מאכל או פיחת או מעות סמי שסהנדב לפי שעת 0
יו0 נותנין ממט לכל עני  ומחלקין אתהגמי לערב בין הענ
 המצטרך במו שנתבאר לעיל םיפןדנ״ג ובסמוך כסעיף ד'
 יהבארלמימחלקין הקופה ולמי מחלקין התמחוי וצדיכין
י  הגבאים שיהיו נאמנים חכמים ונכונים שידקדקו על כל #
 ועני ליתן לו הצריך זידקד5ן;עליהם שלא יחיו רמאים חוץ
 ממי שמבקש שיאכילוהו שאין 6דקדקין אחריו כדפייישח
 לעילואסאק הגבאים חכמים וראויים לכך דוחק אותם ולא
 יגמ כלל ואם אין יכולין לדחותן אסור לתת צדקה על ירם :
 ג בתעניות מחלקין מזוטת לעניים וכל תעניח שאכלו
 העם ולנו ולא חלקו מזונות או צדקה לעניים הרי הן
 כשופכידמיס שנאמר צדק ילין כת ועתה מרצחים כלומד



 • לבועז עפירת דהב הלבות צדיקדז קלד
 וחזקה צריך ליתן חשבון וכן היין ככל הממונים על הציבור
 וכשרוצים הציכור יבולין לסלק הגבאי ולסנות אחד והה שאר
 ממונים ואין יכולין לומר מה עין מצאתם בנו אחם סכיאין
 אוהנו לירי חשד שבן הו^זסנהג כל אחר מישראל רוצה
 לזכות לפקח כעסק ציבור באמונה ועכשיו ממנין זה לזמן

 מוגבל ואחר כך מסכין אחר לזכות את כולם:
 i הצדקה היא בכלל הנדרים לעניין בל תאמר דכתיב כי
̂קיך לא האחי לשלמו וגומר מוצא  חירור גרר לה״אי
 שפתיך תשמור וגומר אשר נררת כפיך וארזילבפיךזו צדקת
 דבתיב כי יצא מפי צדקה לפיכך האוסר דרי עלי סלע לצדקה
 או סלע זו לצדקה חייב לחנו םיר ואם לא יתננימיר הרי עובר
 בבל תאחר דאף על גב רלעניין קרכנות הנאסרים גיכבהאי
 קרא אינו עובר ככל תאחר ער שיעברו שלש רגלים כדאיתא
 בגמרא כראש השנה פרקקמא וילפינןלהמקראי היינו
 דווקא קרבנות שאין עולין לירושלים להקריב קרבנות אלא
 כרגלים אבל צדקה זמנה ככל עת דהא עניים מצויים ככל
 שעה ואס אין שם עניים מפריש ומניח עד שימצא עניים
 ודווקא במפריש צדקה סתם אבל כל אדם יכול להפריש מעות
 לצדקה ומחנה שיהיו סונחים אצלו ליהנם מעט על יד כמו
 שיראה לו וכן אס התנה בשעה שנדר הצדקה או התנדב
 שיחו הגבאים רשאים לשנות ולצויפה להחליפה כזהב כדי
 לשהות אצלם הרי אילו מותרים וגם במפריש סחם לא אמרן
 שעובר אלא בצדקה שיש כידו לתלקה כעצמו אבלכטנוררין
 צדקה בכית הכנסת ליתנה ליד גבאי או שאר צדקה שיש ליו
 ליהן ליד גבאי א־נו עובר עליה אףעלגכדעניים מצויים
 אלא אסכן הבעו הגבאי ואז כשהגכאיתובעו ואינו נותן
 עיבר עליו מיד אי קיימו עניים והגבאי היה מחלקת לרם מיד
 שבל זמן שאין הגבאי הובעו היי וודאי אין הגבאי צריך לה
̂ודע שידיהגכאי שנד׳ אכל  והרי לא קיימי עניים והגי טילי ש
 אם אין ידוע לגבאי שנרד צריך הוא שיודיע לגכאי מה שנדר
 כרי שיובל לתבעו כשיצטרך ולא מקרי עניים מצויים אלא
 עניים הצריבים לחלק להם אבל אם אין דרך לחלק להם
G מיד לא סיקרי עניים מצויים ראם אמר אתן סלע לצדקה 
 לפלוני אינו עוכר עד שיבא אותו עני אף על גכ דשאר עניים
 מצרים אבל אס אמר סתם אתן לצדקה למי שארצה חייב
 ליתנת מיד ואם אינו כרתן עיבר בבל תאחר דהא עניים קיימי
 ויש כידו ליתן ולא יוכל לומר איני רוצה לתת לאילו אלא
 לאחרים כשיכאו דאם כן כך יפטור עצמו לעולם ומתי יקיים

 נדרו :
 ד כבר כתבנו כסי׳רג שצריך כל ארם להתרחק מן הנדרי׳
 לפיכך טוב שלא ירוי ארם שום רכר כדי שלא יבא לידי
 בל תאחר אלא כשרוצה לעשות צדקה יתן סיר לצדקה מת
 שירצה בלא נדר ויש ליזהר שאם פוסקין צדקה כרבים והוא

 צריך לפסוק עסהם יאמר בלא נדר ן
 ח כשחסר בכיס של צדק׳צריך הגבאי להלוות וכשימצא
 אחר כך בכיס נפרע ממנו ואין צריך ליטול רשות
 מהנוהגים בכיס מי שהלוה לעני צדקה משלו על מנת לנכות
 אהר כך מסעשהתיו אומצדקוהיו שיתן כשיגיע זמן הפרשת
 מעשרותיו או נתינת צדקותיו'מחשב עלזה שהלוה לעני
 ומעכב לעצמו כנגד ההלואה מסה שיפריש עכשיו במה
 דברים אמורים שהעני שהלוה לו עודנו חי ועודנו עני שאם
 היה רוצה עכשיו לתת לו לצדקה היה הישות בידו לתת לו
 אבל אם מת אותו העני או נתעשר אינו מעכב לעצמו כליס
 ממה שצריך ליתן עכשיו כשביל מה שהלוה כבר לעני שהרי
 עכשיו אינו יכול ליתן לו והעני אינו חייכ לשלם שרדי עני
 היה כאותה שעה שהלוה לו ועימ שלא להיפרע ממנו הלוה לו
 ואיכ מאיזה טעס יעכב הוא ממר. שהייכ להה עכשיו הי, ואתו
א ן ה  ככר אבודה היא ואין סנכין על האבוד ודווקא בידוע ע

 JD נ t {1 חי

 שבזסןהזה משערין לכל כשלשים יום 'מפני שהגירושין
 והגלות מצוין אס ישהה שלשים יום בעיר מסהםא

 'להשתקע כא:
 V מי שהלךבםחורה ממקומה לעיר אהרת ושהה שם זמן
 מה ופסקו עליו אנשי העיר שהלך לשם צדקה הרי זה
 ניתנה ליד הגבאי צדקה שבעיר לחלקאוהה עם צדקות יכני
 אותה העיר לעניי אותה העיר ואם היו הסוחרים רבים שהלכו
 שם ופסקו עליהם צדקה גוהגין גיכ ליד הגבאים כאותה עיר
 בדי שלא יהשדום לפוסקים ואינם נוהנין וכשרוצים לחזור
 למקום'תובעים אותה מן הנכאי ומכיאין אותה עמהן לעירם
 ומפתסין כה עניי עירם ואס יש כאותו העיר שהלכו לשם
 חכר עיר בלוחבם גדול שטתני׳ על רעתו ור\א מהלקס יתטה
 לחבר אוחד. העיר והוא מחלק׳ כפי שיראה לו והא דאםרינן
 דמי עיר זו שבאו לשם סוחרים ממקום אחר שפסקו צדקת
 על הסוחרים וצריכים הסופרים לתתח ו*ד חגכאי או ליד חכר
̂ין צדקה כזו אם  העיר משום חשד היינו דווקא שלא היו נוה
 גשארו בעירם כיצר כגון שגזרו בזו העיר תעניות מחמת
 בצורח או משלחת או שמד או איזה צרה שלא הבא וגזרו על
 בל בגי העיירות דאתו לגכייהו ליתן צדקה עמה לבטל הנזיר׳
 גהשובה ותפלה וצדקה אז צריכין ליתן ליד גבאי הצדקימפני
 חשד ולקחת עסהם כשילכו לביתם לפרנס בה עניי עירם או
 &ם יש כאן חבר עיר יחנו ליד חכר העיר אכל צדקה שרגילין
 לימן כל שעה; שאף בעירם היו צריכין ליהן אין צריכין ליתן
ל באן דמה להן לבני עיר זו עליהם וודאי יתכז הם כעירם ל  ג

 בל המוטל עליהם הילכך אותם בני הישובים שכאים לקהלה
 לרה ד כ וםזכירין נשמות ונודרים צדק׳ הואיל וחק קבוע הוא
 בכל מקום באותו זמן שנודרין צדקות אין צריכין כני הישובים
 לתה אותה הצדקה כאן שאין כאן חשד כלי כי וודאי יתנוהו
 ומוליכיןהצדקה שלהם ליישוביהם ועושים כה כרצונם מי
 שיש לו מעות אהרים בידו למחציח שבר או בדרך אחרונוהנין
 מעשר מן הריוח ןןךיך ליתן הריוח לבעליו רהא טוב הנאה שלו
 הוא והוא יחננה למי שירצה אס לא שיש הקנה בעיר ליהן
 מכל מה שמרדה אפילו עם מעות אחרים אז הלא צריך ליתן

 דוראי גס האחר על דעת זה נתן לו ז

̂ן סדר >גב«ת הצדקה ושלא לאחרה ובו  ך
 «'א סעיפים :

 א גבאי צדקה אינם רשאים לפרוש זה מזה בשוק לגבות
 אלא כדי שיוכלו לראוה זה את זה כדי שלא יאמרו זה
 הגובה יחידי דעתו לגנוב אלא זה פור׳ לשער וזה פורש לחגות
 יטביס ששם יכולין לראות וה את זה מצא הגבאי מעות בשוק
 יכן שהיה נושה כחבית מנה ופגעו בשוק ופרעו לא יתנם לתו׳
 כיסו שלא יאמרו מעות של צדקה הוא גונב אלא יהן לתוך
 אי־נקי של צדקח וכשיבא לביתו יחזור וי$לם ולא ימנה מעות
 ^ל צדקה שנים כרי שלא יאמרו שנים הוא מטיל ואינו מונה
לא אחד לפיכך לא ימנה אלא א׳ א׳ להוציא עצמו סןרחשד  א

 דכתיכ והייתם נקיים מה׳ומישראל:
 כ י ואם גבו מעות ולא היה להם עניים לחלק וצריכין
t, להחליף הפרוטת או למוכרן אין םוכרין ואין 
 מחליפין לעצמן כדי שלא יאמרו עליהם שסוברין אופורטין
 אותם בזול לעצמם אלא ימכרום ויחליפם לאחרים וכן אם
 צייכין למכור מה שגבו מהתמחוי ימכרו לאחרים ולא לעצמן
ן מחשבין עם הגבאי צדקה בצדקיולא בהקדש י א י י ש ז י י ה נ פ  מ

 עם הגזברים שנאסר ולא יחשבו את האנשים אשר יתנו את
?ס1 על ידם לתת לעושי המלכה כי באמונה הם עו שים  י,
 ימ מ כדי שיהיו נקיים מהי וישראל טוב להם ליתן חשבון וכל
 זה כגבאים הכשדי אכל סי שאינו כשר או שנתמנה באלמות



 ^ לבוש עטרת זהב הלבות צדקה •
 כוונתו שלא כיון לעני אותה העיר לבד כגון כמקומה שדרך
 עשירים ליתן לצדקה הרבה בשעת מיתתן ודדך לחלוק אותו
 הצדקות לבל העניים הולכין אתר זר• ואפילו גרר סתם ד1לכים
 אחר המנהג ויחלקו יורשיהם הצדקה לבל עניים הטוכיפ
 בעיניהם ואפי'אינם כעירם ואפלו תיתה אותיהצדקה סונחת
 וסופקדת ביר אהר יתנו אוהד, ליורשןם ויודיעם שכך נדף
 המחייב עצמו בקנס לצדקה ועבר צריך לתנו לעניים שבעיר
 ולא יוכל לוכד שיתנם לעגיים אהרים ויוכל הגבאי לתכעו
p דמיקרי ממון שיש לו תובעין אצל הגבאים דודאי על דעת 
 התחייב עצמו אבל מי שהקדיש ממון הרבה ומינה עליה
 יורשיו להלקס בפי הטוכ בעיניהם אפילו לעניייעיד אחלת
 מקרי ממון שאין לו תוכעין ואין גבאי העיייכולין לתובען ^
 ולנוף אותן שיקיימו צוואת המת ואף על גכ שעוברים וגוולימ
 את העניים מכל מקום הואיל ויכוליןלתלק לבל מישיר*ל
 מקרי ממון שאין לו תיבעין / ואפילו היוהאפוטדופסין
!  שנים ומת אחר מהן אין הקהל יכולין למנות אחי &\\ך א
^ ! 5  נהן אלא על דעת אילו השנים וכיון שמת אהד מהם ^
מ מ ^ י ב ל  הי שאר מה שירצת לפי מה שצור, הנותן יעיה כ
ע ו כ ללת י ב  סימן שא ואפילו כצדקה של בני העיר אין אדם י

 צדקה אלא אם כן יש לו הרשאה מן הגבאים או מטובי
ד א ש  / המקדיש מנה לצדקה ואין לו לשלם מסררק לו בכיו ל

 בעל חוב}
 ן אמ;רת אדם לגבוה כמסירת להדיוט רנדר היא ו*ריך
! c m לקיימו לפיכך הנודר צדקה איגו יכול לחזור כו 
 דרשינן כפיך זו צדקה כלומר מיד שהוציאו כפיו םחוייכ הו*
 ליתגז ואינו יכול לחזור בו והנימילי כלא שאלה אכלא©

 מחוזר׳ ומוציא njjp לנדרו נשאללחכם ומתיח לו כשאד
י  בסד. רבדים אסורים *בל זמן שלא יצא מתחת ידו דתו

ע ן«י י , ג  הקדש בטעות דק ל שאינו הקרש אבל אם ה
י א כ ג ' t שוב אינו יכול להשאל עליו 

 ז לעולם יזהר אדם שלא יאמר סלע זה לחקד׳דסחס ד
 הוא הקדש לבדק הבית והקדש גמור הוא שחיי

 עלהסלע ואסור בהכא׳מיהומסן הזי׳ שאין לנו הקדש לכ-״
 הכית אפילו אמר להקדש סתם דעתו לצדקה זכיונהו לענייה

 מיהו אס אסר בפירוש שכוונתו להקדש ממש איי לי תר
 ליהנות סמנו אלא אם כן נשאל לחכם שמתית א

 נהרטה ואז נעקר הגדר מעיקרו ואח שוב שים הקדש כמעדת
י ע ע י  ואין ארם יכול להקדיש דכי שאינו ברשותו דכתיכ א

ד כ י פ י ו י ח י ש י ל כ 1 כ  יקדיש ביתו קדש מה ביתו ברשותי א
 היה לו פקדון ביד אחי והנפקד כפרבו אין הבעלים יכולי*
l+jy להקדישו שביון שהנפקד כופר בו וזה צריך לדון עמו 
 להוציאו ממנו בדייני׳ לא מקרי ברשותו אבל אם לא כפר,-ן
 יכול הספקי' להקדישו דפקדון בכל מקום שהיא הוא ברעוו^ן
 במה דברים אסורים כמטלטלין אבל קרקע כגון שגזל אןןן.
 ממנו קרקעו וכפר בה אם יכול להוציאה ממנו בדיינים אף ^
 פי שעדיין לאתציאהיבול להקדישה דקרקע אינה נגזד^
 ובכל מקום שהיא ברשו׳ בעליה היא עומדת הגוזל את הביך,

 ולא נתייאשו הנעלים שנידם אינם יכולים להקדיש זה

• •־־•־ ׳-׳י׳ — ׳-׳ו  י-, • י־, • ׳׳-׳-י ׳ י • י
.  הכירו מה שהוא גגד הלוואתו אינויטל להקדיש שהוא מ

 לחבירו כעד מעותיו דקיל בעל הוכ קוגה משכון והסותר *2^1
 להקדיש שהו א עדיין שלו בכל מקום שהוא ויש אומרים «
*rfiV° י ע י כ ד י כ ח י ל י נ א ק י י ה י י י כ  המותר איגו יכוללייקרי״ ד

 ער שיפתו ז *י
ד  ח אם יש לו חוב על אחד ואומר יהיה להקדש או ^

 אינו כלום אף על פי שזהמודה ואינו דומי׳ לעל״^*
יי* 1  דפקדון '

 הי או בידוע שנתעשר אבל מסתמא אין חוששין שמא מת או
 שמא נתעשר :

 \ הגבאי שאמר בעור שהוא גבאי כך וכך הלויתי לכיס
 של צדקה נאמן בלא שמעה שבך הוא דרך הגבאים
 שהםסלוים לתוך כיס של צדקה עד שיהא בכיס וארעתא
 דהכי מוקטינן להו ומהסנינןלהו אכל לאהר שסלקוהו ויצא
 הכיס מתחת ידו אינו נאסן,עוד להוציא ולומר כך ובך נשארה

 הייכתלי :
 ן גבאי צדקה לא ימנע עצמו מן הגבאות מחמת שהעניים
 יחרפוהו שאין לו לחוש בי*ל אם יחרפוהו בי יותר טוב
 לו ויותר זכותו גדול מכשסברכין אותו שסוכל חירופין ומפקח

 בצרכם רק שהוא יכורן מה שיעשה לשם שמים :
 ח עני שיש לו קרובים עשירים שיבולין לפרנסו וחייבים
 הס לפרנסו משום וחי אחיך עמך ואין הגבאים חייבים
 לפרנסו אעיג שהקרובי׳ גכטהניןלכיס של צרק׳עד שיעיינו
 עליהם הכיח דין אם אין ספק בעם לתה כל כה שהם צריכי׳

 ־אז יתגו להם גס הגכאיס :
 ט בל הנותן צדקותיו לעני הגון וראי זכותו טיובימשגיתנ׳
 לעני שאינו הגון לפיכך לא יתן אדם כל צדקיתיו לעני
 אחד כלבד רשמא האוזר הטן יותר מזה ויהיה זכותו יות/עור

 שהוא מצער לשאר עניים בזה אס יתן לעולם לאחר!
 « המחלק צדקה צריך ליזהר שלא ירבה לקי־וביו יותימשאר
 בני אדם שגוזל בזה שאר עניים שהרי הנותנים לא נתנו
 אלא לל דעת שיחלקו למלם כשוח א.י לבל אחד לפי בבורו
 ולאלפי הקורבהשלו ודווקא גבאי׳ צדקה אבל מי שמחלק
 צדקה שלו או מעשר שלו אדרב׳ קרוביו קורמין כמו שנתבאר

 לעיל סימן רניא:
 יא המניח מעות להריח יית״ת וממנה את אשתו עליהם
 לתת הייוח לת'ת למי שתחפוץ אינה יכילה להפקיר
 ביד אהר אפי׳ היא כרבי חנינא בן תרריון שאינו רצונו שיהא
 פקרונו אלא ביר אשתו והיא אינה רעאה לשגות מדע םטלח
 שהוא כעלהואם שינתה וםינה אחר במקומה אין סי3וי שלה
 כלום אכל אם המתנדב סיגה עליהם חכר עיר יכול חכר עיר
 להפקירם ביר מי שירצה הראי על רעת כן סינר. אותו הסתגר'
 שיכנה דזא אחר ההגון כסקומו כי ידע שהוא בעצמו יא יבול

 להטריח כבל דבר שהוא טרוד בהרבה.עניינים:

 רצח דץ חמתפ״ס בצרקה ומ מ
 סעיפים :

 א הסתיים כצדקה הרי זה כסהפים בנדר כיצד היה
 סלע של צדקה מונח לפניו ואפר על אחר הרי זה

 כזה הרי זר, צדקה:
 ב המפריש סלע ואמי הרי זה צדקה ואמר על אחר וזה אף
 עפ שלא סייס דבריו לומי וזה גיכ צדק׳ גס השני צדקה
 שזה נקרא ירות צדקה ואסרינ ן ויראי היתה כיינתו לומר וזה
 צדקה ואם היה רוצה רומי על הרע זה והוציא בפיו על סלע

 אחר הר טעית וגרע מידות ואינו בלום:
 ג הנודר צדקה ואיני יודע כמה נדר מרבה ליתן עד שיאמר

. J בוודאי לא לכל כך נתכוונתי 
 ד האומר תנו מאתים זוז לצדקה או הנו ספר תורה לבית
 הכנסת יתנו לבית הכגסת שהוא רגיל בה כעיר שהוא
 די שם דודאי לאותה נתכוין ואס רגיל בשתים יהנו לשתיהם
 ויחלקו בניהם והאוסר ליתן שמן למאור יתנו לבית הכנסת
 ולא לבית המדרש רכלשון רבני אדם סתס מאור הוא לב*ח :
 ח האוסר תנו מאתים זוז לעניים יחנו לעניי אותה העיר
 שהוא דר בה רסתס ניתן לעניי עירו ד.וא נותן ועי ל
 סימן רניא סעיף הי וכל זה מ; הסתם אבל כמקום שיודעים



 חלמת צדלזוז • קלח
 א האוסר סלע זו לצדקה או שאסר הרי עלי סלע לצדקת
 והפרישו עד שלא בא ליד הגבאי יכיל ללווחי ולפייעו
 בין ללוותו לעצמו לצרכו כין להלוותו לחבירו ויפרע אחר
 תחתיו וכן אם הקדיש כלים כל זמן שלא באו ליד גבאי יכול
 למוכרן בפני שלשה בקיאין בשומן ונותן דסיהם לצדקת
 םשכא ליד גבאי אסור ללוותו כין לו בין לאחר בין הוא כין
 הגבאי מדכתיב כפיך זו צדקה שאסור לשנותו ואם היה
 הנאה לעניים בעיכוב המעות ביר גבאי כדי לעשות ל
 לאחרים שיתנו הרי הגבאי מותר ללוותם ולישא וליתן עמהם
 ולפורעם שאין במעות של צדקה שוס קדושה שיהו אסור
 בהנאה מיהו כצדקה העוסרת לחלק לעניים בבליים לא
 ישאויהןכהם כי אם כסף ככסף ׳וכיוצא כזה דשסא יבאו
 עניים ולא יהיו לו סעות לחלק אכל צדקרי שאינה עוסרת

 לחלק רק הקרן יהא קיים ויאכלו תפירות שרי
t ובן נוהגין 

 ב ודווקא לצרכו אין יכולין לשנותם דכתיב בפיך זו צדקה
 אבל אס נדר אותה למצור, זו מוהר לשנותם למצוד.
 אחרת אפילו לא יפרעו אחרת תחתיה כיצד צדקות שהתנדבו
 לצורך כית הכנסת .או לצורך כיתעולמין יבולין כני העיר
 לשנותם לצורך בית הסררש או תלסודהורה ואפילו הבעלים
 אינה יכולין לעככ אבל םתלםוד תורה לגיח הכנסת אסור
א  לשנותם דגרול תלמוד תורה סיהו גם כזה לא אסרו ^
 כראיכאלמיחש שלא יהיה להם ספוק לתלמוד תורה אכל
 במקום שכני העיר מספקים לתלסוד חורה ואם יוציאו אילו
 המעות לצורך בית הננסת יתנו מעות אחרים לתלמיד הורה
 כשיצטרכו מוהר ולא שייך בזו לומרמעלין בקורש ואין
 מורידן שאין במעות שום קרושה אלא תשמישי מצור. נינהו
 ואפילו אס הוא כמקום שאסור לשנות אםאיןצייכין לדבר
 שגדד כגון שהקדיש קרקע לכנות עליה בית המדרש ואינן
 יבולין לבנות מיד אין המנדב יכול לחזור בו אלא יניחנה עומד
 כך עד שיבא זמן שיבנו עליה וכל זה במקום שאין מנהג ידוע
 כעיר אבל במקום שנוהגין שהגבאי או בני העיר משנים לכל
 מה שירצו או אפילו במקום שנוהגין כשאדם משים איזה דכד
 בבית הכנסת כגון ספר תורה או כלי כסף וכדומה וכשירצה
 הנותן חוזר ולוקחו וניתנו לעיר אחרת או לבית הכנסת
 אחרת או כשיורד מנכסיו םיכמ לאחרים הולכים אחר
 המנהג שכל הסקדיש אדעתא רסנהג הוא מקדיש ולב ביה דין
 מתנה על דבר כזה ובלבד שיהא מנהג קבוע ומכל מקום
 אס התנה המקדיש בפירוש שלא ישנו הקדשו ולא יהא להם

 כח כזה פשץטא שאסור לשנותו ועיין לעיל םיסן רגיו
 סעיף ד' ״

 j ישי*אל שהתנדב נראו מנורה לבית הכנסת אה נשתקע
 שם בעליה מעליה שאינה נקראת עוד על שמו יכולייהציבוד־
 לשנותה אפילו לדבר הרשות ואפייאם מוחה המתנדב ורוקא
 הציבור כגון ז׳ טובי העיר ולא הגבאי דבל המקדיש על רעת
 הציבור הוא מקדיש ולא על דעה הגבאי מקריש מיהו כל זמן
 ״שלא נשתקע שם בעליה מעלי׳אפייציבויאינם יטלין לשנות׳
 ואם שם הבעלים חקוק על הכלים שנתן כל זמן שהשם חקוק
 עליו ויכולין לקרותו חשוב לא נשתקע שם בעלייואסוילשנותו
 ורוקא לדבר הרשות אבל לרכר מצור, יכולין לשנותו אפיישלא
 מדעתו ואם היה המתנדב גוי אסור לשנותה אפיי לדבר מצות
 כל זמן שלא נשתקע שם בעלים מעליה משום שמא יצעק
 הגוי ויאמר הקרשי דבר לביה הכנסת של יהודים ומנחהו
 ונטלו המעות לעצמן ויש בזה חלול השם אבל כישראל אף
ן 0  עיפ שיצעק לא משגחינן ביה ולית כיה חילול השם טין ד

י ד  הדין שיניה מיהו גס בישראל דוקא כשישנן נדות ומנויה כ
 הצורך בבית הכנסת אכל אם אין ספק מנורת בכ י׳ אין חצבו'

 ינולין לשגות:
! ן ייי  כג ; * ן

 *f" לבועז עבורה דהב
 י*וייז לאו להוצאה ניתנה ובכל מקו׳שהוא ברשו'בעליו הוא
 אכלחוכ לוצצאה ניהןואין אותה המעות שהם ברשות הכיר,
 ברשוחו שהרי מחוסר גוביינא בין אין לו עליו שטר בין יש לו
 עליו שטר מיהו כשיש לו עליו שטי כבר כתבנו דבכתיבה
 ומסירה נקנה להקדש במו להדיוט ואם אין לו עליו שטר נמי
 אם אסר כפני הבעל הוב ובפני הגבאי או בפני טוכי העיר או
 ארם חשוב שבעיר הוכ זה לצדקה זכו כו העניים מדין מעמד
 שלשת ן דבל אילו יד עניים הם והרי הוא צדקה ואינו יכול
 לחזור בו ואסור לשנותו ׳ ואס אמר חוב שיש לי על פלוני
 כשיכא לידי אקדשנו או אתננו לצדקה אפילו לא אמרו בפני
 שום אדם הייב להשלי' רבדיו להקדישו וביתנו לצדקה כשייבא
 לידו אף על פי שעכשיו עדיין אינו בידו הייב משום ככל

J היוצא מפיו יעשה 
 מ המכה את חבית או חיפו כעניין שחייב לפי תקנת העיר
 ה' זהיביס ואמר בפני הגב אי או בפני טובי העיר איני
 הפץ כק נס אלא יהיה לצדקה ואחר כך פייסו עד שמחל לו אין
 «חילתו כלום דאגן יד עניים אגן והרי כבי זכו כו העגיי' סיר

 בקנס זה עיי סעסד שלשתן :
 י כבר אסרנו דאמירה לגבוה כמסירה להדיוט לפיכך
 אסמכתא קניא בהרימו ובצדקה כגון שאמר אס אעשה רכר

 פלוני אתן כך וכך לצדקה ועשאו תייכ ליתן:
 ,^ איש ואשר, שקכלו עליהם חרס להתגי־ש והעמידו
 קנסות על בכה לצדקה ואחר כך נתפייסו שלא
 להתגרש י*א אף על פי שקבלו קניין על זה פטורין מן הקנס
 ביון שהקניין כטל לעניין גירושין אין הקניין סיעיל דלא הוי
 אלא קניין דברים בעלמא ואינו על דבר שיש בו ממש וכל
 קניין שאינו על דבר שיש בו ממש אינו כלום כמו שיתבאר
 בעה בלבוש עיר שושן סימן דג וכיון דלעניין גירושין אין
 בו ממש גם בעניין הקנס לצדקה אין בדברים אלו ממש ועוד
 אפילו שהיה כו ממש לא גררו זה לצדקה אא כ יתבע אחר את
 הבית בגון שאחד יחזור בו והשנילאיתזורבו אבל שניהם
 מתרצים ץאין אחר מהם תובע למה יתחייבו לא נדרו אלא
 להחזיק דבריהם אם אחד יחזור בו והשני לא יחזור כו שיוכל
 לכיף את חבירו וכן כל כיוצא כזה אם נתפייסו שניהם אין נדר

 הצדקה גס כן חל ן
 יב אמר ליחן לחכירו מתנה א c הוא עני הוי כנודר לצדקה

 וזכר, זה בה ואסור לחזור כו
 *1 האוסר חפץ פלוני אני נותן לצדקה בכך וכך והוא שוה
 יותר אינו יכול לחזור בו דגל אמירה שיש בה רווחה
 לצדקה אמייגן כה אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט אכל אם
 לא היה שוה יותר באותה שעה שנדר ואח״כ היקר יכול לחזור
 בו כיון שלא משך ולא נתן הכסף לא קנה הצדק והוא לא גדר

 אלא בפי שורו של עכשיו:
 T כיון רצדקה כנדרים ונדבות רמיא הילבך אם גמר
 בלבו ליתןצדקה אף עלפי שלא הוציאו כפיו
 חייב דגבי נדרים ונדבות כתיב כל נדיב לב עולות אפילו אין
 ג*ז אלא נדיב ולא הוציאו בפיו הרי זו עולה והוא הדין
 לשאר נדבות וכי תימא אם כן למנימ דאמרינן אמירה לגמה
 כמסירה להדיוט הא אפילו על מהשבה חייב נ״מ רכאסירה

 כפינן ליה לקיים ובמחשבה חייב אבל לא שייך כפייה י
 ויש אומרים דאם לא הוציא כפיו אינו כלום דלאילפינן
 צדקה מקדשים משום דהוי ליה תרומה וקדשים שני כתוכי©

 הבאים כאהד ואיןמלמרין ועיין כעש
 סימן רייב 5

 דצט הנודר ואינו יודע מה נדר ודן אמירה
 לגבוה וט ו׳סד&וימ 5



 לבוש amfhcr חלבומבדלח •
 סבלל דקודם לכן לא היה תמים לפי שהיה בו מום העילה
 ובזכוהה נכרת לו כרית עי נתינת הארץ דנתי׳ כיום ההוא
 כרת יי' את אכרם כריה לאמור לזרעך נתתי את האp ונופר
 והיא מצלה מדינה של גיהנם כמו שאמרו זיל שאברה' אבינו
 יושב כפיתחה של ניהנם ואינו מניה ליכנס לכל מי שאינו
 נימול ומאוסה היא הערלה שנתגנו בה הנוים שנאמר כי כל
 הגויםערילים • וכל המיפי כרית שלאברהם אבינו שאיגו
 מל או שמושך ערלתו אף עלפי שיש כידו תורה ומעשי©
 טובים אין לו הלק לעולם הבא וצא ולמד ממדע ה שלא נתלה
 לו עליה אפילו שעה אהד שאיתר אותה אלא נענש מיד אע״פ
 שהיה בדר׳של מצוה עיכ צריך ליזהר בד, מאד וגם כי היא אוה
 ברית חתום בבשרינו ואינה פשאר כל המצות כמו התפילין
 והציצית שאינם קבועים כגוף וכאשר יסירם יסיר האות אכל
ת התום בכשרינו ומעירה כנו שבהר בנו השק!  המילה היא *
 מכל העמים ואנחנו עמו וצאן מרעיתו אשר לתר ורוד אנחנו

 הייביט לעובדו ולספרההלתו י•

 דסא מיחואהחייבלמןלהבןובוסעיףא׳ •
 א האב הייב לסול את הכן ולא האשה את בנה דכתיכ וימל•
 אברהם את יצחק כנו כאשר צור, אותו אלקים אותו צוד;
 ולא אוהד, ומיהו אינו חייב כרת האב אםילא ימולנו אלא עוכך,
 על עשה לא מלו האב חייכי! כייר למולו דכתיכ המול לכם כל
̂׳ן*  זכר דמשםע שעם הכיר דכר הכתוב לא מלוהו ביר חייב לם
 את עצמו לכשיגדל לא סל את עצמו לכשיגדל חיי׳כי־ת דכד/י'
 לערל זכר אשר לא יםול בשד ערלחז ונכרתה וככל יום #

ו ד  שמשהין אותו כל הנזכרים חייבים בעונשים הנזכרים ד
 אב אוהביה דין עוכרים כעשה והבן לכשיגדל עובי כעי ^
 כרת .ככל יום שאף על פי שחיוב עוגש כדת איזכא *

כ י  שיסיח דהא אין חייבי כריתות חייכין ער שיתרו כהן ו
ז  העדים ימליץ להתרות בו דהוי ליה חחראח ספק שםאע**י

z L ימול את עצמו והתראת ספק לא שמיה התראה מכל 
 עונשאיסר כדת מן השמים יש עליו ככל יום כלומר דר

 בעונש למות כקיצור שנים או ימים דסשוסשאין העדי**"
*  ימלין להתרות בי אין פוטרין אותו מן השמים ואס הא,
Jvמשהה מלימול כנו אין בית דין פצווין למו אותו שלא סר 

י  אלא אס כן רואין אוהו מונע ופושע ועובר במזיד אז הכית ד
^ י  מלין אותו כעל כרהו של אכ ׳ האב שאינו יודע למול ן
,  כאן מוהל שאינו רוצה לסול בחנם רק כשכר יש לבית ד

 לגעור כמוהל זה בי אין זד, דרבן שלזרע אברהם כי אדר^!
 מוהלין מהררי'ומבקשי! שיתנו לה׳ למול ואס עומד כעד^
ד  ואין יד האיש משגת לתה לו שנדו הר כמי שאין לו אכ ש3״
 הייבין למולו ולס ב ר מפין את זה המוהל סאחר שאין כא!

 אחר שימול:

 01^ זמן מילה לבר«א לחולה ולאגדרוגיכוע
 ובו ז׳ סעיפים ־•

, ^  א זמן מילה ביום שמנה ללידתו דבתיב ביום השמיני י
^ א נ ע ולא בלילה וסתם יום ה 0 ש  וגו׳ומדכתיב ביום 0
^ y t f בתורה הוא משהגץ החמה ומשם ואילך כל היום הוא 
^ נ ת  אלאשזרידן מקדימי! למצות ומלין כבקר כשהנץ ה
 אבל םעלוח השחר קודם שתנץ החמה לא ימול לכתתייי,!
^ ד ק  ובדיעבד אם מל ©שעלה עמוד השחר יצאשמצינו כ
 גס כן שחוא נקרא יום דבהיב בנחמיה ואנחט עושי׳כמלא^״
 מעלות השהר עד צאת הכוכבים וכתיב והיא לנו הליל,!

 למשמר והיום למלאכה שנ$ מינה רמעלות השהר עד
 הכוכבים גכלל ג כ בכלל יום לפיכך בדיעבד אס מל משעל^
 עמוד י

 1 טי שהתנדב נר או מנורה או דבר אחר לביתהכנ&ת
 מקבלים ממנו דלא עדיףמקרבן םררשינן איש איש
 לרמת גויס שנודרין גדרים ונדבות כישראל ודווקא גוי אבל
 ישראל משומד גחע חוא ואין מקכלין מסט דכתיב כי יקריב
 מכס ולא מלכם להוציא את המשומר ובגוי נמי דמקבלין
 דווקא שיאמר לרעת ישראל הפרשתי אוהה ואס לא אמד כן
 מעון גניזה שמא יחשוב בלבו לעמדה זרה אכל אם יאמר
a בפיו שעל דעת ישראל הוא מפרישו לא איכפת לן נמה 
 מבםחשבתו דדבור מבטל המחשבה נראה לי ועילסימן

 רניז :
ן מי שיש בידו מעות והוא סםופק בהם אם הם של. צדקה  ן
 אם לאו תייב ליתן אותי לצדקה דכתיב עני ורש הצדיקו
 >פירשו זברונס לברבר, הצדיקהו במתנותיו כלומר שאם יש
 לך ספק אם יש לו מתנה אצלך דהיינו צדקי אם לא הצדיקהו
 כלומ׳ צרקהו ותן לו אותו הספק ודוקא ככגון זה שאין למעות
 אילו שום חזקה של סי הם שאינו יודע מאין באו לו אבל םי
 שמקדיש דכד ואנו מםופקין כלשונו אס הקדישו בבירור או
 לא ומת ולא נתברר לנו כוונתו אותו הדבר בחזקת חולין הוא
 והמרשים הם מוחזקים וההקדש שבא להוציא םהם עליו
 הראייה וכל זמן שאינו סביא ראייה הנכסים בחזקת היורשים

 ועיין כעיש סימן דין :
 1 0 מי שמצא כיס מלא מעות בתיבתו וכתוב עליו צדקה
 הרי הן צדקה דסמכינן אכתיבה וכן אם אמר אחד
 לבניו מעות אילו צדקה הן אם נראה להם שעושה כסצוה
 וכמוסר דבריו דבריו קיימים ואם נראה להם במערים שאומר
 כן כרי שלא יחזיקהו כעשיר או כדי שלא יקחוהובניו אין
 בדבריו כלום • מי שאמרו לו בחלום אילו המעוה שהטמין
 אביך של צדקך, הם אינו כלום דרברי חלומות אינם םעלין
 ואינן מורירין אבל אם אמר להם כן אחר מעות אילו שהניח
 לך אביך של צדקה הם אס היו אילו המעות במקום שהיה
 הוא יכזל ליטלם,וליהנם לצדקה כגון שאוסר להם שהם
 חפורים בשדה ושל צדקה הם ומראה להם הסקוגזיהס לא
 ידעונאםן דסה לו לשקר אם היה תצההיר, נוטלן ונתנן
ן שאוסר שהם חפורים ו ג  לצדק׳ אבל אם לא היה יכול ליטלן כ
 בביחכם ושל צדקה הס אינו נאסן ובן הדין אם יאמר להם
 אחר מעות אילו שהניח לכם אביכם של פלוני הם המשתמש
 בתיבתו בסעוח הקדש וחולין זה אחר זה ומצא אחר כך
 מעות בתיבה אזלינן כתר כתרא ואם השתמש בבת אתת
 בשתיהן אזלינן בתר רובא ואם מצאן בגומא דאיכאלמימר
 שהיו מונחין שם זמן ארוך ולא ראם אפילו השתמש כזד,
 אחר זר. אזלינן בתי דוכא דשמאמזםן ארוך היה מונחין

 בכאן :
 T אק לקהל לתבוע מסים וארגונית מסעות של צדקה
 שטשאין ונותנין בהם לטובת הצדקה כי מעות של
 מצוה פטורים מן הסס מפני שאינה צריבין שימור דשמורים

 ועומדים הם ;

 הלבות בוילה
ס גודל מצות עשה דםילה ובו סעיף אהד :  ל
 א מצות עשה על כל איש מישראל למול את בנו דכתיב
 וימל אכרחם אח יצחק כנו כאשר צוה אוהו אלקים וכל
 הפרש׳מיירי שכן היא מוטלת עליו ועל כל זרעו אהריו וגדולה
 היא משאר מצות עשה שיש כה צד כרת כסו שיתבאר בסימן
 שאחר זה וגם נכרתו עליה שלש עשרה כריתות כלומר שייג
 פעמים נזכר כרית בפרשת מילת ולא נקרא אברהם שלם
 ער שנימול דכתיכ כתחילת הפרשה התהלך לפני והיה תמים



 חלמת מילה קלו
3 ילד שהוא אדום או«רוק ומי שכמו מתים 0  ר

 מהמת מילה ובו ה׳סעיפים •
 א קפייז שהוא ירוק סימן הוא שלא נפל בו רמי אין מלץ
 אוהו עד שיפול בו דמו ויחזיר מראהו כמדאה שאד
 הקטנים וכן אם נמצא אדום סי' הו׳שלא נבלע דמו באיבריו
 אלא בין עור לבשר ואין מלין אותו עד שיבלע בו דמו וצריך
 מאוד ליזהר באילו הדברים שאין מלין ולד שיש בו חשש חולי
 דסבנתנפשות דוחה דגל שאפשר לו למול לאחר זמן ואי

 אפשר לחחזיר נפש אחה מישראל רעולם : .
 כ אשד, שמלה כנה ראשון ומת מחמת מילה שהבשילה
 כחו וטלה גם השני ומת מחמת מילה הרי הוחזקה אשח
 זו שבניה מתים מחמת מילה לא שנא היו מכעל אחד או
 משנים וכשנולד לה בן שלישי לא תמול אותו אלא תמתין
 למולו ער שיגדל ויתחזק כחו והא דהשכינן הבא בחרי דמנא
 הויחזקהאעיגדבשארמילילא אמריגן דהוה הזקה אלא
 בתלתא זימנא היינו משום דאיכא פלוגתירתנאי אי תרי זימני
 הוי הזקה או תלתא זימני וכיון דפלוגתא דתנאי היא הבא
 דספק נפשות הוא אזלינן להקל • וכן הוא הדין אם איש
 אחד מל בנו ראשון ושני ומהו מחמת מילה לא ימול הג׳ כין
 שהיו לו מאשה אחת בין &שתי׳ ויש חולקין כאיש מפני שאין
 טבע חולשת ובריאת הבנים תלוין כאב אלא כאם אבל ככר

 אמרנו דספק נפשות להקל :
 ״ I ולאו דווקא באשה אחת או באיש אחד אלא אפייבאחיות

 אמרינן הכי כיצר אשה אחת מלה בנה ומת מחמת
 מילה וגס אחותה מלה כנה ומת מחמת מילת שאר האחיות
 לא ימולו בניהם דשמא חולשת זו כאה מטבע משפחת

 האחיות אלא ימיתנו עד שיגדלו ויתחזק כחס :
 ל נולד כשהוא מהול אעפ י שאין לו ערלה מ מ חייבו הזיל
 להטיף ממנו מעט דס להכניסו בכרית של א כרהס אכינו
 מיהו דבר זה צריך להיות בנתת וצריכה מילתה למכדקה יפת
 יפה בידים ובמראית עינים ולא בפרזלא דלא לעיין ליה ורואין
 ונזהרין היאך מלין אותו וםמתיני׳ לו הרכה ואין הוששין ליום

 שמיני שלא יביאוהו לירי סכנה :
 ה תינוק שמת קודם שיגיע להיו׳ בן המלין אותו על קכרו
 בצור או בקנה ולא מפני שהוא חיכה אלא כדי לחסר
 חרפתו סמנו ולא יקברכערלתו כי חרפה היא לו ואין מברכין
 על המילה אכל סשיסין לו שם לזכור שירחסוהו מן השסים
 ויחיה בתחיית הסתים אכל אין עושין כן בייט ואפילו ביום
 שנישל גליות שאסור לקבור הנפלים כייט שאין מצות
 לקוברן ואפילו לטלטל אסור ואסור לסול גוי שלא לשם
 גרות אפילו בחול כיון שאין כוונתו לגייר לסה נסיר חרפתו

 ממנו ולהחתימו בחותם ברית קדש :

 ףס^ מי ראוי למול ובמה מלין וכיצד מלין
 ובולי סעי׳

 א הבל כשרים למול אפילו קטן ואפילו עבד אשה וערל
 ישראל שמתו אחיו מחמת מילה ואם יש ישראל גדול
 שיודע למול הוא קודם לכולה ואם אין גדול ימול אחד מאלו
 אבל גוי לא ימול כלל דכהיכ המל ימול שפירש ומשמעו מי
 שהוא מהול בעצמו הוא ימול אחרים לאפוקי גוי &אינו מהול.
 ואפילו אם הוא מהול שלא לשם גירות כאילו לא מהול דמי
 שאין מילהו מילה כיון שלא לשם סצוה מילה מל אכל הנך
 שאמרנו כולן כמהולין חשיבה אשד, כטהולא דמיי דישראלית
 היא ולא גרעה משום דאין לה מילה ׳ וערל ישראל שמתן
 אחיו מחמי מילה נמי כיון שהתורה פטרהו כמהו לחשוב ועבד
 דגי מהול הוא'סמ ישראל הנימול הוא מצור, מן המובחר

 ויז טז

ב ה ד ־ ת ר ס ש ע ו ב  • ל
 עמוד השחר יצא אבל אם עבר ומל בלילה לא יצא וצריך
 לחזור ולהטיף ממנו דם ברית ביום ואם מלו תוך ח׳ ביום אם
 צריך להטיף מסנו רם כרית ביום ח׳ על סי׳רס ר / לאפי'
 מילה שלא כזמנו כסו שיתבאר לפנינו בעיה אין זסנה אלא
 ביום דרכתא התורה לכהוב וביום השמיני ימול ונוסד בוי״ו
 יתרה לרכות כיום חקא ולא בלילה אפילו שלא בזמנה :

 כ חולה אין מלין אותו עד שיבריא דסכנהא היא לו וכתיב
 וחי בהם ולא שימות בהם ואפילו כשיחרפא אין מלין
 אותו מיר דסכנא הוא ומסתינין לו מעת שנתרפא מחוליו
 שכעת יסים מעת לעת ואז מלין אותו כד א שחלצתו המה
 וכיוצא בזה שהוא חולי שבכל הגוף והוא סכנה אכל הלה
 באחר מאיבריו אפילו שכאבו לו עיניו כאב מועט וכיוצא בזה
 אין ממתינן לו אלא עד שיבריא ולאחר שיבריא מלין אותו מיד
 אבל אם כאבו לו עיניו כאב גדול הוי כחולי שככל הגוף
 ומסתיניןלושבעהימיםסשיכריאדשורייקי דעינא בליבא

 תלו וסבנה הוא :
 ג אנדרוגניס פי׳ שיש לו זכרות ונקבות ומי שיש לו שתי
 ערלות ויוצא דופן כל אילו אעפ י שאין מלת אותם
 בשבת םילתן דוחה שבת כמי שיתבאר טעמו לקמן בסי׳ רס״ו
 בער, מימ כחול אין מלין אותם אלא ביום ח' ולא אמרינן כיון
 שלא התירה התורה למולו אותם בשבת הרי אידחי לגבייהו
ילה יום שמיני וגיםא הואיל ובירחי לגבייהו פעם אחת יו* 0 

 שמיני כגון היכא דנולרו כשבת אידהי לגבייהו לעולם יום
 שסיני ונמול אותם אימתי שנרצה כגון ביום איוב' או ט' ויי
 לא אמרינן חכי אלא היכי דגלי רחמנא גלי כגון נולדו בשכת
 אבל נולדו בחול לא אידחי לר1 יום ח׳ ואין מלין אותם
 אלא ביום ח׳ כסו באחר ׳ וטומטומ שנקרע ונמצא זכר מלין
 אותו ביום ח׳ללידתו ולא משעת קריעה דהא בלירה תלא

 רחמנא \
 ד נולד בין השמשות שהוא ספק יום ספק ללה מונין לו ח'
 ימים מן הלילה ונמול ליום תשעה שהוא ספק שמונה
 אבל לא קורם לכן דשסא לילה היה כשנלר והוה ליה יום
 שסיני ספק ז׳ מלידה ואין מצור, למול תוך ח' אלא לאהר ח'
 ואם הוציא ראשו חוץ לפרוזדר מבעוד יום או ששמעו אותו
 בוכה אפיינולר אחר כמה יםיםמוגין לו ח'ימים מיום שיצא
 ראשו אז מיום ששמעו אוהו בוכה שאז היה יום לידתו אלא
 שנ׳טתהא שכיון ששמעו אותו בוכה על כרהך יצא לחוץ הואי
 דק ל כל זםן שהוא במעי אמו פיו סי^סוייארה ס כסתם ררוכ
 ולדות הבי הרא אכל אם אוסרת שהתינוק היח מונח כבטנה
 כמו כשאר פעםי׳ולא היה לה חבלי לידה כלל אעיפ ששמעוהו
 ביכה מונין לו מיו' הלידה לאף על גב רלא שכיח שיבכה בלא
 הוצאת הראש חוץ לפרוזדור מ ס האם נאמנת לומר שהיה

 מונח כסו כשאר פעמים ובכה במעיה :
 ה *ם נולד כשהיו נראים ברקיע הכוכבים קטנים מאוד יש
 לסמיך על הכוכבים לספק למולו למחרת ואע פי שהיה
 הרקיע מזהיר כעין אורה של יום והים שאינו לא שבת ולא
 י״ט אכל אין סוסכין על כוכבים קטנים להושבם לילה ממש

 ולמולו בשבחוי׳ט :
 י ואס נראים כוכבים בינונים מיד כשהוציא ראשו הוץ
 לפרוזדור יש לסמוך עליהם שהוא לילה אפילו לדחות
 שכת ויום טוב אכל שהו ראיית הכוכבים הבינוניים אס לפי
 השיהוי נראה להם שהיהי^עדיין כהוצאת הראש אין להם
 אלא מה שעיניהם רואות מ^ניםול לשמנה אפילו יארע

 בשבת ז
 ז אין דבר זה תליי כתפילה כגון שכבר התפללו הקהל
 תפילת ערכית כעוד יוסועשאוהו לילה בתפלתם ונולד
ד ועדיין יום הוא התפילה אינה מעלה ואינה מורדת כ ר ח  א

 יא להקל ולא להחמיר רק כיציאת המביס תלה רחמנא
 רכיוםכתיכ :



 • לעשעכדהזחג היבמבדלח &
 1 קטן שכשרו רך ומדולדל או שחרא בעל בער הייבה עד
 שנראה כאילו אינו מהול תאים אם בעת שמתקשה
 נראה מהול אין צריך למול פעם שנית וסגל מקו' משו מיאיה
 העין צריך לתקן ריבוי הבשר שמכאן ומכאן • ואס אינן
 נראה נימול בעת הקישוי צריך לחרוך כל הבשר המדולדל עד
 שיהאנראהנימול כשעת קישוי ואינו צריך שיהא נראה בעת
 קישוי רוב העטרה דהואיל וירעינן שנימול פעם אחת כהוגן
 שוב אפילו הזר כשרו סחםת שהוא כעל בשר וכסה העטרה
 ער שאינו נראה רק מיעוט העטרה אין צריך למולו שניה
ז על ק ת י י ש פ ם א  שאין זה נקרא ערלה ויתפרק ממילא מס א
 ירי שימשוך העור למטהרדחקנה לאחוריה ויקשרנו שם עד

 שהשאר שם יעשה:

 רסח כדר כרכת המילה וחן מילה כיו©
 התענית ובו«יג סעיפים ;

י  א כבר ידעת שחייבו הזיל לברך על כל המצות לתת ל
 תודה ושכח לשמו ית' על שיזכנו בה כ ש שעל המ*לד״

מ ד ו  סצוה גדולה והיא המבדלת אותם באות ברית ק
 משאי האוסות שחייבים לברך עליה לפיכך המל מברך כא׳׳י
 אמיר, אשר קבי( על המילה ומברך בעל ספני שיכולה להיעעו!
 עיי אחרים כסו שכתבנו פעםים כלבוש התכלת ואין מחלקין
 בין האב לאהד דאעיג דעיקר הסצוה סומלה על האב והא2
 היה לו לברך לסול בלמד כיון דעליו דוקא מוטל שכן מש0;ן
כ ו ן הלמד בסו שנתבאר בלבוש התביית מים משום דד  לשו
 פעסים אין האב יכול למול וצריך למול אחר נהגי לכרך רכל

א מציגו שתי כר ל  עצמו מל את כנו איני ככרך להכניסו ע
T על מצוד, אהת ולא עור אלא אפילו כשאחי סל יש מחו־י 
ל אד© י ע ה י י י ש  למה יברך האב שהרי מוהל היא שייוחו ו

 כמיתו וכיון שהמוהל מכרך על המילה מה צריך האכ לכי•
 להכניסו כוי שהרי המילה היא הכרית של אביהם אבינו ור-,^
 מביך שתי פעמי׳לסה ואנו ניהגין לברך האכ ברבת לתכנים,
ד ח  בכיית של אברהם אבינו אחר שבירך על המילה כין א
ל ;  מיהל כין האב מוהל וטע$א רירן יימ רכרכ׳להכניסו איגד, ;
ל  המילה של עכשיו בי הברכה הראשונה עיי המילה היא ^
 המילה של עכשיו וברכת להכניסו היא אינה על המילה &ך*
 עכשיו אלא שהוא מזדה ומשבח להקביה שצוה לעשית מצרך*

n T זו וכטתבא עיר לידו יקיימנהו והקנו לה מקים'זר, וכלשון 
 לגלותו להודיע שזאת הכצוה היא נעשית לשם הקכיה ול^
 לשם דר גוזזים כמו שהיו קצת עע*ז עישין רם תכרעו-
 דלהכניסו שאיג׳כלל על המילה רק דאב כשבח וכביר לעי*
ת י ד ה  שמהיום והלאה מוטל עליז לעשוי ככן הזה עוד מצות א
א גכו^ י  הנגררות אהר המילה והם •במצווה לפדותו אס ה
̂וק בין אם אחי מ,ון-יל  ולכדו תורה ולהשיאו אשר, ולכך אין חי
 או הוא וזה נ״ל עיקי דלפי זה אתי שפיר טפי מה שהקייל ערכין
מ ד ו ה  אחר ביכה זו כשם שהכנסתו לביית כן הכניסני ל
מ י ז פ  ולחופה ולמעשים טובים שזה מפל על הביכה הזאה ל
1 י ו ן 7  הפי׳ מפני שכל אילו הם המצות ^וטלוח על האב לע

ן לעולם ילמד א נ י ו^סר  י* ן
 י״ב•
P 

 לבנו וסרי־ום על זה הסדר מש!
 הורה ואחיכ ישא אשת והזכיר אחיכ מעשים שוב ים אף על
 שחייב במצוח משהוא י*ג מימ אינו כן עונשים בכ*ד

» י ה •נ*ל ו פ י ח י ^ ש ' ע י נ מ י ש ׳ כ ר י י ה כ כ ם ו י ר ש י ע ה ע י י ן ? ° 
ד מכי־5* ח ° א י א י ש ° ו א ש י מ ש  איןאכיהבןאצלהמילה י
 ברכה זו כיון שאפילו הביח דין ס»ייז למילי אינוז תלו"**

 יקטן עדיף מעבד ואשה שהרי עתיד לבא לכלל מצות כולן
 וייא אשר, לא המול כלל כיון שאין לה מיל' ונוהגין להדר אד״ר
 איש אבלמ״מ אם אין איש ואשר. יכולה למיהלא לא סותרת
 למול וגוי שמל י״א סה שנעשה נעשה רהא נימול הוא ואין
 צריך לחזור ולהטיף ממנו רם כרי׳וי״א שצריך לחזור ולהטיף
 ממנו רם כריה עי בן כריח וכן עיקר : משומר לכל התורה
̂ילו אימ אלא משומד לערלוה דינו כגוי רהא אינו מאמין  או א
 במצות מילה ואין זה נקרא המל ימול• .תינוק שהוצרכו
 למולו תוך ה׳ מפני הסכנת אין חילוק סי שסל אותו בין גוי
 בין ישי״אל רכל תוך ח׳לא מקרי מילה מיהו אם נשאיו ציצין
 המעכבין אה המילה או שמל ולא פרע יגמור ישראל המילה
 לח׳ או לכשיתרפא ויש לארם להרר ולחזור אחי מוהל ובעל
 ברייהיותר טוב וצדיק שיכרנו במילתו כוונה מובהרת ומעולה
 ויגרום שגם הולד יחיה כסותם ואם נתן המוהלא ובעל כרית
 לאחד אסור לחזור בו מיהו אם חזר בו הוי חזרה ואין מועיל
 בזה אפילו קיק שאינו אלא קניין דברים ודבר שאין כו ממש
 ואין קגייין חל עליו מכל מקום החוזר בו עוכר משום שארית
 ישראל לא יעשה עולה ולא ידברו כזב וזר, הוי דבר כזב ימוהר
 לקיוהו רשע אכל אם נשבע לו או נדר תקיעת כף כופין אוחו
 שיקיים שמעיו ותקיעת כף / נתן למול לאחר ויצא המוהל
 •חוץ לעיר והאב היה סכור שלא יבא קורם יום המילה ושלח
 אחר מוהל אחר ובתוך כך בא הראשון יםהלנו הראשון רהא
 לא חזר האב מן הראשון אלא שהיה מתיירא שמא לא יבא ייא

 יאשר. אינה יבולה ליהן לאחר למיל ביון שאינה חייבת לסול .
 אה בנה אלא האב כו תליא םלתא ואם נתנה היא לאחד יבול

 הוא ליתן לאחר !
 ב בכל מלין אפילו כצור ובזכוכית ובכל רכר הכורח חיץ
 מכקיוסית של קנה לפי שקסמין נתזין ממנו ויבא הוייד
 לידייכרות שפכה ומצור, מן המובחי למול בברזל שהיא הריף
̂בין ב^כין כין במספרם ונהגו כל  ביותר ואינו מכאיב כל כך

 ישראל למ4ל בסכין ג
 JT כיצד מלין חותבין ערלת ר»ש הגויה דכתיב וערל זכר
 במקום שגעשה זכר שם הערלה ואותה צריך למול
 וחותבין כל עור העילה הדופה את העטיה עד שנתגלה
 העטרה ואחר כך פודעין את הקרום ר זך שלכטר מאיתו עור
 . הערלה כציפורן וסחזירז לכאן ולכאן עד שיתגלה בשר
 החופה אה ראש הגיד הוא הנקיא עטרה ואתר כך מוצצין את
 הדם סן המילה שאין הרם ניתק סמקים חיבורו אלא על ירי
 מציצה לכך מוצצין עד שיצא הדם מהמקימוח היחוקות כרי
 שלא יבא הולד לירי סכנה יכל מוהל שאינו מוצץ מעבירין
 אותו שיסכן הולד ואחר שמצץ נותן עליה אספלני׳או רטייה
 וכיוצא כו דברים שעוצרין הרם ומרפאין כגון אבק ססייהעוצי
 הדס וכשיעשה אספלנית אם יש שפד, לאספלני'יהא נזהר

 שיהפך השפה שלא לדבק בסכה ויבא לירי סכנה :
̂ שגם אותו הקרום ככלל  ד סל ולא פרע כאילו לא ם
 עילה הוא ורבתה ההויה כסה פעמים המול ימול

J לרכות אותה העור שהוא מעכבת במילה 
 ה יש ציצין הסעכבין אה המילה ויש שאינן מעככין אותו
 יכיצד אם נשאר מהעור עור החופה את רוב בשר של

 העטרה בין שהוא חופה רוב הקיפה כגון חוט רק שמקיף
 למטה כעטרה רוב היקף העטרה אעיפ שאינו רוב גיכהה בין
 שהואיחופה דוב גובהה אפילו אינו חופה רוב גובהה אלא
 במקום אחד אע*פ שאינו רוב הקיפה זהו המעכב את המילה
 וכאילו לא נימול ואס לא נשאר ממנו אלא מעט שאינו חופה
 לא רוב גובהה של עטרה ולא רוב הקיפה של עטרה אינו

 םעככהמילהמסאםהואכחוליטול כל הציצין הגדולים'
 אף אותן שאינן מעכבים ואפי׳אם פי׳ יחזור עליהם לחיהכם
 אפילו השאינםמעכבין המילה ויש חולקין זע ל סי' רסיו :

 דווקא/



 • לבוש עטרה והב חלבוה בוילה •4 קלן
 אח חילר חזה כלי דמי יחן שימוח כו ביום ולא ירבה ממזרים
 בעולם וםפרסמין כשעח מילחו שהוא ממזר כדי שיתפרסם

 הרבו• וירעו הכל ליזחר םלהנשא לו:
 ד אם אירע סילה ביום הכפוריס וכרי צומות ייא שלא
 יברך על הכוס כיין שאין יכולין לשהות ממנו וגס
 לתיגוקתלאיתזרילסאאתולסיסרךמיהו בג׳ צומות מהם
 שהיולדות איגת מתענית יכול לברך על הכוס והטעום ממנו
 היולדות אם היא שומעת הברכה ומתכווגת שלא להפסיק
 כרברים^ין שמיעת הברכה לשתיית הכוס אבל ביו׳ הכפורים
 וטי כאב שאין היולדות יכולה לשתות איז מברכין על הכוס
 ובמקום שנוהגין לברך על ההדס כמילה בטיכאב אין מברכין
 עלרהדסמטעמא דאין מברכין על הבשמים במוצאי שבת
 שחל בו ט׳כאב כמו שכתבנו כמקומו וי״א שמברכיז על הכוס
 בכל התעניות ונותנין הכרכה לשתו׳לתינוקת קטנים מ<
 ולא חיישינן רילמא אתו למיסרך כיון שאינו. תדיר כמו
 שנתבאר בלבוש התור סימן תרכיא סעיף ג' וי״אראף כלא
 העניה יוצאין כזה אבל אין נוהגין כן אלא הסטייק שותה

 כשאינו יום העניה ן
 ה מי שיש לו שני תינוקת למול יברך ברבה אחה לשניהם
 ואפילו אם שנים מלין הראשון יברך על המילה ועולה
 גם לשני והשני יברך אשר קרש ידיד מבטן ועולה גם לראשון
 והוא הרין שאחד מברך שתי הברכות ויוצאין שניהם ואפילו
 אין הנער השני לפניו בשעת הברכה יוצא בברכה זו כיון
 שדעתו עליו בשעת הברכה רק שלא יסיח דעתו בנתייס אכל
 אס שח בנתייס או שלא היה דעתו על השני מתחלה צריך
 לברך אשר קדש יריד על הראשון לגמור מצותו ולחזור ולברך
 על מילת השני אבל אשר קדש יריד אין צריך לחזוי על השני
 כיון שהיה רעתו עליו כשמברך אשר קדש יריד על הראשון
 והמולה וכרבת של השני לא הוי הפסק כיון שהוא צורך
 המילה וכל זה דווקא כששח כדברים שאינם צרכי המילה
 אכל אס שח בצרכי המילה לא הוי הפסק ואין צריך לברך על
 המילה על השני ואפילו אם שבח וכרך אשר קדש יריד לאחר
 הראשון אינו צריך לחזור ולברך על המילה על השני דברכה
 לא הוי הפסק כמו שנהבאר בסימן כ ח לענין כיסוי הדם עיין
 שס ואם שני הילדים של אדם אחד האב אוסר להכניסם
 בבריתו של אכרהס אבינו כברכה אחת וכן המברך על הכוס
 אומר קיים את הילדים כוי וי תקן יל צרכי המילה לכל אהר
 בפני עצמו כגון הנר שמרליקין יעשה לכל אחד נר בפני

 עצמו ובן השאר :
 1 המילה אינה צריכה עשרה בני ארם מכל מקום היכא
 דאפשר בעשר עכריגן לה בעשיה לפרסם ה3גר והיכא

 דלא איפשר עברינן כפחוה מעשיה:
 ן י״א מהאב סברך שהחיינו עי כל םילה וסילח שעושה
 דהוי לריריה כמו דברים הבאים מזמן לזמן והוא דעת
 הרמבםונוהגין כמותו בכל מלבות ארץ ישראל וסוריא
 וסביבותיה ומלכות מצרים וייא כשהאב עצמו מוהל את בנו
 שמקיים המצור, המוטלה עליו לבדו אז הוא מברך שהחיינו
 ואם המוהל הוא אחר אין שם כרכה שהרדינו כלל לא האב
 *אינו מקיים מצוה המיטלת עליו וכל שכן המוהל דלגבי
 דידיה לא שייך לרמוח לדבר הבא מזמן לזמן שהוא מל כל
 &עם שיזדמן לו אפילו מאה פעמים בשנה ובמדינות אילו אין
 נוהגין לברך שההיינו כלל למילה אפילו כשהאב מוהל עצמו
 בנו אם לא שמל כנו הבכור שחייב לפרוחו רבלאו הכי יצטרך
 לברך שהחיינו בעת הפדיון אז מברך בשעה המילה ואינו
 צריך לחזור ולברך בשעת הפדיון אבל כשהוא פטור מפדיון
 כגון שהוא כהן או לוי אינו מברך שהחיינו גם כשעת המילה
 אפילו הוא עצמו המוהל י וטעמינו שמכרכין שהחיינו על
 פדיון הכן ואין מברכין על המילהי׳יא מעום שהיא שמחה

 מעורבת

 דווקא כאב וגוהגין שהכעלכרית האוחז הילד בידו מברך
a ברכה זו אם אין האב כאן או שאינו יודע לברך אותה 
 זכשמביכיס האב והמוהל צריכין לעמוד דילפינן לכם לכם
 מעומר אכל כשכעל ברית התופש את הנער מכרך אינו צריך
 לעמוד אלא יושב עם הילד בתיקו\טברך שאינו יכול לעמוד
 כשעוסק המוהל עם הילד במילה וי* א שכל העם אצל המילה
 יעמדו שני ויעמוד העם בברית וכן נוהגין מלבר התופש הנער
 שהוא יושב סן הטעם שכתבתי ואחיהמילה מברך אבי הכן
 או המוהל או אהד מן העם על הכום בפיהג שאין אוסרים
 שירה אלא על היין שהוא משמח אלקים ואנשים ואומר באיי
 אמה אשד קדש ידיר מבטן וחק בשאת שם וצאצאיו התם
 כאות כרית קרש על כן כשכר זאת אל חי חלקינו צורינו צוה
 להציל ידידו'מאיינו משחת למען בריתו אשר שם בכשרינו
 כאיי כורת הברית * י וטעם ברכה זו מבואר ופי' אשר קדש
 ידיר מבטן זה יצחק על שם אשר אהבת מבטן דקורם שנולד
 נתקדש למצור, זו דכתיב אבל שרה אשתך וגו׳ והקמותי את
 בדיתי אתו היינו מילה הק בשארו פי בבשרו שם זר, יעקב חק
 של מילה וצאצאיו אחריו אילו השבטים תתם באות זו של
 ברית קדש צוה להציל ידידות שארינו משחח םגיהנם דכחיב
 נם ברם בריתך שלחתי אסירייך מכו׳ אין מיסכו׳ ומה שאין
 סזכירין אברהם בברכה זו ככר הזכירוהו בברכה כפני עצסו
 דהבגיסו ומי ע״כ י זנוהגין שכשסגיע לבדםייך חיי נותן
0ברךמהייז באצבעו כפי התינוק והטעם סשוםדאסרינן  ה

 בסררש במדבר סיני רכה שימו איש חרכו על יריכו משה מל
 ואהרן פורע ויהושע משקה פי׳ לפי שכל אותם ארבעים שנד,
 לא היו מולים במדבר ספני טורח הדרך ומפני שלא נשבה
 רוח צפונית ועכשיו שהיו עומרים ליהרג לא רצו משה ואהרן
 שיהרגו בלא מילה וכלא קבלת מצו׳ולכך היה משה מל ואהרן
 פורע ויהושיע משקה אותם עפר העגל שעשו כמו שני רקח
 את העגל אשר עשו ויטחן עד אשר דק ויזר על פני הסי' וישק
 את כני ישראל וארזיל מלמד שכדקן כסוטות ואותה השקאה
 היתה להם כשעת מילה ופריעה למות ולא לחיים לכך אט
 אומרים השקאר״זו של שעת מילה ופריעה זו תהיה לחיים
 ולא כאותם של יהושע וכופלין לומי בדמייך חיי לרמוז שעיי
 המילה יזכה לחיותם כ עולם הזה וכעולם הכא י ״ ונותנין
 לשתות לבעל ברית •שלא תהא ברכה בפהנ לבטלה רקיימא
 לן כרכתהנהנין צריכין טעימא ובקשת הרחםי׳ שלקיים את
 הילד כוי אינה חשוכה הפסק כין הכרכה והשהיה שמבקשץ
 רחסים על הילד ושייך לברכה ׳ וכשהמיהל מברך אשר קדש
 ידיד כו׳ יטול תהלה ידיו ופיל מן הרם כרי שיברך בנקיות יש
 מקומו׳ שסכרכין ברכת אשר קדש ידיר על ההרס וניל טעמא

 משוס עילוף התינוק או שאר שמתעלפין כשתאין דם ן
 כ אם אבי הבן הוא מוהל כ עצמו כתוב הרמבים שמברך
 למול את הבן וככר כתבתי שאנו אין נוהנין כן מיהו
 אם ברך למול פשיטא שיצא שהרי היא עיקר ברכתו של

 האבכדכתיכנא :
 i גר שמל קודם שנתגייר ובא להתגייר שצדיבין להטיף
 ממנו רם כרית וכן קטן שנולד מהול דק ל גם כן
 שצריכין להטיף ממנו רם ברית אינם צדיכין ברכה כמו
 שיתבאר טעמא לקמן סימן רסיח סעיף א׳ וכן אנדרוגינוס
 אין סכרכיז לא על המילה ולא להכניסו ולא אשר קדש ידיד
 כי׳ דספק זכר היא ואין סברכין על הספק וכשחוזרין על ציצין
 המעכבים את המילה צריך לחזור ולברך כל הברכות רהא עד
 הנה לא נגם־ה המילה כהלכתה ועכשיו הוא שנגמרה עיקר
 קמילה אכל קיים את הילד הזה כוי אין צריך לומרדבבר
 «קשי עליו רחמים כהחלה « ממזר אעיפי שהוא מטפה
 הטלה מימ כישראל הוא לכל דבריו ומברכין עליו ברכת
 המ־יה ער כורת הכרית אבל אין מכקשין עליו רחמים קייס



 • מומזנסרתוזע הלבוה בוילון •
 נהגו לעשות םעגרה ומשהה כליל שבה אחר שנולד הזכר
 נכנסים אצל התינוק לטעום שם וקורק לאותה סעודה ישוע
 הכן כלו׳ מטמחין שנושא הבן ונמלט ממעי אמו בשלו©

 והוא גיכ סעודה מצוה •
 *X מילה שחלה כיום תענית ציבור הכחובימ מהפללץ
 הליחות ואומרים וידוי כדרכה ו!!ין אומרים והוירחו©
 ואין מפלין על פניהם אכל אומרים אל אךך אפים שהוא
 בקשה ולא הוזנה וחהפרש שבין כקשה לתחנה נ ל שהוא זת
 כתחנה הו׳ קובל ומתאונן על הצרות והפגעי׳שפגעוהו ועל כץ
 מפיל תחנתו ומתחנן לפניו יתישימלא משאלותיו וחםמטתיו
 ממקום אחר אכל כקשה הוא שמבקש ממנו יח׳ שישמרו*
 ויצילהו ויתן לו מה שמבקש ממנו בלי שום קובלנות אנינות
 דברים על מה שעברו עליו מהצרות אלא כעבר המכקמ
 מארונו העשיר שיחן לו כיון שהיכלות בידו לפיכך מה שתו*
 קובלנות ואנינות אין אומרים כיוס שמחה אבל כקשות דרך
fjvo לבקש אפיי מהוך שמחה גיל נוהגין המוחלים להתפלל 

j המילה שגי רוממות אל בגתנם וחרב פיפיות כירס 

ד ״  דסו א״זחמ״להחחהשבת ח&טלב לט י
 סעיפים

ע  א מילה בין בזמנה בין שלא בזמנה דוחה צרעת שץםי
 כהרת בעור הערלה אעפ י שיש בקציצי׳ הבהרת לן$
 העשה דהשמר כנגע צרעת הותכה עם הערלה רעשה דמילר-
r f r o דוחה לא תעשה דצרעת מקיז רשבת ומה שבת חמורה 
 דוחה אותו כמו שיתבאר בסעיף הסמוך צרעת לא כל שכן ואף
 על פי שיש לדקדק על זה הרכה כסו שמאריך בשיטה זו כפרי
ת ו ל ד  רבי אליעזרדסילר. לא כתבתי אלא דתחלת השייטת ל

 לך חספא שיש ליסוד כתורה שלוסדים מםנו שמילה-
פ שמיל,", ל א  צרעת ולא רציתי להאריך כי אין זה םכוונהינו ו
, ת י ע ר  שלא בזמנה אינה דוחוז שבת מכל מקים דוחה צ
!1  שם דיכוי דקדא דבשר ערלתו ומה הצד לש ואם לא
 שנישל גדל בשר במילתו עד שאינו נראה כהוי וצרי-
 לחותכו אם יש בהית &והו כשר אסור לחוחנו כיון שאיכ,

 צריך למולו פעם שנית אלא מדרבנן *
 ב מילה ריחה יים ושבת דכתיככפי־שה תזריע וביום הת'
 ימול בשר ערלתו שהוא מיותר שם שככר כתיב כל די;י
ע * י  מילה בפרשתה ובא לרכות כיוס השמיני אפיי כשכת ו
 ודווקא מילה מכנה דוחלזשכת ד ט אכל שלא בזמנת כג,!
 שלא נימול כיום השמיני מפני חולי התינוק או ד א שעככך
 אין מלין אייחו בשבת שאינה דוחה דביום השמיני שמיני ודאי
 כשמע ולא שמיני ספק דהיינו שלא בזמנה ואפילו כזמגוז
 אינה דוחה אלא המילה עצמה ופריעה ומציצה שכולם מעיקר
 המילה הם כסו שנתבאר לעיל ואפילו אס פי' חוזר על ציצין
 המעכבין את המילה דהיינו אם נשאר סהעור עור ההיפר;
 רוב גובהה של עטרה וכל שכן תב הקיפה ועל שאיני מעככין
 אס לא פירש חוזר דעדיין עוסק במלאכתו הו׳ וחרא מלאכו•
 יחשב ואס פירש אינו חתר ונותן עליה אספלנית ודווקא מצוד!
,ו  המילה עצמה ךוחה שכח שכן כתיכ וביום השמיני ימול א3
 מכשיריה אינם דוחים שכת כיון שהיה איפשר לעשותן-
 מבעוד יום לפיכך אין עושין סכין למולבו יאין םכיאיז אוחזי
ד גגיץ י  ממקום למקום ואפילו להוציאו מהבית ולהוציאו ד
 זחציתת ומבואות שלא עירבו אםו׳וחרחה הן־ילה אעיפ 3-10
 דרבנן כיון שיש כאן עיקר דאורייתא עשו חזיל חיזוק לדבריו-,׳
 בן»ל תורה בשב ואל תעשה אבל אם שבת הסכין כגג־ יתןןך
 מוהר להביאו מזה יהוו מלחו דרבנן ואין כאן עיקר דאורייו^
 אפילו עירבו בחציתת עם הבתים ושכיהי מנאי דבהי בחיד
* 0  לא 4זרו וסוחר לטלטל האיזמל אחר המילה להצניעו &

 המעורב

 מעורבת בצערה דינוקא אבל הוא דחוי שאין זה הטעם נאמר
 •אלא עלמה שאיןמביכין השמחה במעונו במילה אבל
 עלשרהיינו אינו מספיק דשהחיינו אינהתלרה כשמהה אלא
 ברבר שמגיע לו בו תועלת אעפיי שמתערב עמו צער שהרי
 שצינו במקום אהר שמכרכין שההיינו על שמתה אלפ שהיא

 מעורבת כצער בגון כששמע שמת אביו ונפלה לו ירושה.
 דיא מטעם משום שעדיין לא יצא התינוק מחורת גפל עד ו*
 יו" והוא ג כ דחוי ואינו אמת דהא םמכינן ארוכא ורובא כנים
 קייס נינהו תדע דאם לא כן היאך מהלין כשבת שושא חמורה
 אלא ססכינן אתבא כשיש לו סימני בני קיים׳ דהיינו שנגמרו
 שעריו וציפורניו כיש שהיה לנו לסמוך על זה לעניין ברכת
 שהחיינו אלא עיקר טעסא דמילה מצויים ושכיהא יותר
 מרבדים הבאים מזמן לזמן ופדיון הבן אינו מצוי שכיח כל כך

 ודומה יותר לדבר הבאמזמן לזמן :
 ח אין צריך לכסוה ערות הקטן בשעת כרכה משום לא
 יראה בך עדות רבד רכיון דלחקוני המילה קא אתי וגם
 עתת קטן אינו נקרי עדור, אין כאן ערות דבר אלא שפיר קרינן
 ביה והיה מתניך קדש שאין קדושה כקדושת המילה המביאה
 לידי גלוי שכינה מיהו יש לנקית התינוק מצואוהו קודם

 שיברך :
 & אבי]הבן יעמוד אצל המוהל בעת שימול להודיע לכל

 שהוא שלוחו !
 * נוהגץ לתת העילה כחול ועפר לסייכחול דכתי׳ושמתי
 את זרעך כחול הים ועפר דכתי׳ ושמתי את זרעך בעפר
 הארץ ואני שמעתי טעם משום דכתיב אם רעב שונאיך
 האכילהו לחם וכחיב כנחש ונחש עפר לחמו וחול ג*ב ע9י
 הוא וכבי ידעת בסוד הקבלה שהערלה היא מכח הנחש לכך
 מניחץאותס בעפרלתתלהלחמה>לסתום פיהמלקטרגעד
 םור העזאזל והבן ״ אם הוא שבת צריך שיהוו מוכנים
 •כעוד יום ראל״כ הוו לחו מוקצה ואסור לטלטלם אפי לצירך

 מצוה כיון שאין-הסילה דחויה מפני זה ג

א לאליהו על שאמר ס כ  יא נוהגין על פי הסדרש לעשות .
 קנא קנאתי להיכי עכרו את בריתך בית ישראל א ל
 הקכ ה חייך שאין עושין בדיה מילה עד שתיא בעיניך מכאן
a א לאליהו שהוא נקיא מלאך ס  התקינו חבםים לעשוח כ
 הברית וכשםניחז יאמר כפיו שהוא כסא אליהו שבזה מזסינו
 שיכא ונוהגין להדי אחר מצור, זו להיות סנדק לתפוש התינוק
 בעת המילה ויפה כח ההנדק מכה המיהל להקדימו לקרותו
 לחידה רכל סנדק הוי כמקטיר קטירת כלומר שמכניסו לפנים
 להעלות לו דיה טוב עיי המילה ככהן המכניס הקטרת לפנים
 ומעלה שם ריחו ולכן נוהגין שלא ליתןכילדים לםנדקאחד
 כדאמרינןגכי קטורת חדשים לקטורת ואין לאשת להיות
 סנדקית לתינוק לאוהזו למוהלו כמקום שאיפשר לאיש משום
 דהוי כפריצות ומכל מקום היא עוזרת לבעלה וסביאה רתינוק
 עד בית הכנסת ואז לוקחו האיש ממנה ונעשה סנדק לאוהזו

 אבל אם ידצה האיש לעשזיהכל בלא אשה הרשות בידו :
 *ב נוהגין לעשות סעודה כיום המילה ואססכיה אקרא
 דכתיב ויעש אביהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק
 ביום הגמל כלומר שעשה משתה ביום הח׳ כשמל את יצחק
 וכתיב כורתי בריחי עלי זבח פי'כשכירתי׳ הברית שהיא
 המילה עושים אוהו עליזכהים למשהד, עוד אמרו כל מצות
 שקכלו עליהם בשמח' כגון מילה דכהי' שש אנכי על אמרתיך
 עדיין עושין אותה כשמחה פי׳ שעושין משחה ונוהגין לקתת
 9ניין אנשים לסעודת סילה וםיקרי סעידת מצוד. שמשסהין
 בסצות השיי וכל סי שאינו אוכל כסעודת םילה הר ,כמנודה
 לשמים ודווקא שנמצאו שם בגי אדם מהוגנים אכל נסצאו
 שם בני אדם שאינה מהוגנים «יגו צריך לאכול שם ׳עוד



,hn בשבת אלא מידיה דצתיב ובייםtrtovi 9 לא התיו־ה 
 ימול יחייגו מילהפריעה מציצה אבל אזטיף רם כדייר!
 גלא מילה זיא האירה לפיכך קטן שגולי כשהוא מהול ומאי
י דהטפת דם עו  בשבת אץ מטיפין ממגו רם כריח בשכת ו
 ברית דרבנן ואיני דוחה שכת ולא החידה למול בשבת אלא ^
 שיש לו ערלה אחת דכתיב ימול בשר ערלתו ולא מי שיש לו
 ב׳ ערלות פירוש שני עורו' זה על זה א׳נ שני גירי! ולא התיחיז
 התורה ?1מול בשבת אלא זכר ודאי דכחיב וילדה זכר וגומר
 ועליה קאי וביום השמיני ימולוגו׳ זכי ודאיז ולא ספק לפיכך
 אנדרוגינוס אין מלין בשבת שהוא ספק זכר ולא התירת
 התורה למול בשבת אלא מי שאמי טמאה לידה רבתי אשה
̂ולדה זבד וטמאה שביעא ימים ועליה קאי וביו׳ השמילי  חזריע
 ימול וגומר אבלמי שאין אמו טמאה לידה ממנו אץ מליין
 אוחו כשבת לפיכך יוצא דופן אץ מלץ בשבת שאץ א^
 ג<מאהלירה ממנו דוילדה כתיב ממקום לירה ולא יוצא דופן
•fc לן ילידות שלא טבלה-אמו או נכרית שילדה ואחר^ 
 צחגיירה שבגיוחח אינם טמאות לירה דדמן כרם בהמילפיכך
 אף עלפי שכלאילו נימולים בשמיני כדכחיב לעיל סי׳ רס׳יצ
 סעיף * אינם ניסולייבשבת שאיןמילתן דוהה שבת טומטום
 שנקרע ונמצא זכר י״א שמלי| ttrtfe בשבת ויש אוסרין דכתיכ
 כי תזריע רלדת זכר וכיום השמיני ימול אפיי כשבת היינו
 שיהא זכר ידוע כשעת לידת לאלוקי טוסםו'שלא נודע בשעת

 לירה שהוא זכר:
 >א מישנולד־בחדשהשביעי לעיבורו מלין אותו בשבת
 רבן קיימא הוא אפילו לא גמרו שערו וצפרניו אבל מי
 שנולד בחדש השמיני אץ מלין אוהו כשבה דלאו כר קיימא
 הוא ואין מילהו מילה אלא אם כן גמררשערו וציפורניו דכיץ
 שגמרו שערו וציפרניו ודאי נגמר לז׳ היה ונשחהא לצאת
 ואפי׳ מלך וןאי לשמונה כגון שפירש כעלה ממנה טיל אח*•
 שבעל אפילו הכי מלין בשבת דחשיב בר קי״מא כטעמא
 דנשתהאלצאה ונגמר לישבעה היה וספק בן שבעה ספק כן
 שמנה אין מלין אותו בשבת דספק מילד, אינה דוחה שב*
 אלא א כ גמרו שערו וציפרניו וייא והואיל וספק בן זיהוא ממה
 נפשך סהליגן ליה אפילו לא גמרו שערו וציפרניו שאם כן ז״
 י הוא הרי ר\א בר קיימא ואם בן שמנה הוא הרי הוא כמחהך
 בשר בעלמא וכי תימא אם כן בן שמנה ודאי נמי נימול אותו
^ אלא כמחתך בשר בעלמא  י אףיעל &\&אינp 1 קיימא לאי
 לאדמו דציון שחזאכמת ו^ריהואכאבן ואסור לטלנולו ילסו*
 ייחתכו בשי־ ׳שלא לצורן* מה שאץבן כספק שבעח ראיבא

 ספיקאד&פיד קעבריגז *
 ע ^^ע^רןנולדל^ב^מישדאלי״מלץ אוחו בשבת

 י דאףעלגב שהמיר ישראל הוא ץמוטל עליו למולו
 ועכ^יוישהוא פושע ואיננ מוהלו ב^דמצווין לממהליה ואין

 אנו מחזיקץ אותו שיצא נם הוא לתרבות רע כיון שאמו
 המגרלתו היא ישראלית :

 >i וישראל שנשא גויה וילדה לו בן אי־טנימולבשבח רולדת
 כמוהו ומחזקינן ליה שיצא לתרבות רעה ן

 •ך כתב הב י יש ליזהר שלא ימולו של מוהלים מיל* אחא
 בשבת שזתימולוזת יפרעאלא המל הוא עצמו יפרע
 1בתב מורי מהרמלי ז״לזיל ולאמצאהי ראייה לדבריו ואדיבה
 צדאה לי ישרי והא מילה דחיא שכת כמו עכח־ה במקדש
 שכטה כהנים היו עובדים ומחללים שבת דטאהר דשכת ניתן
 לדחות גבי מילה הרי הוא כחול לכל רכר וכן מצאתי כתוכ
 בספר התרומה ישן כתוב בקלף שכתב בסיף חלמת שכת
 בהויא רשרי אמנם מצאתי בקובץ שיש לאסיר ועל כן טוכ
 להחמיר לכהחלה אף על פי שםרינא נ ל מה שכתבתי עד
 כאן לשונו הרי הסכים להתיר לפתחלה אלא שסוף דבריו הן
י  שטוב להחסיר ואני אומר כבור מרי במקומו מונח אכל *

 נראה

 ׳4 לביש עטרה זהב
 המעורב אלג שאינו צליד לו עור י באותו שבת דהא ־לא
 הוקצה כין חשמשוח מאחר שתית צריך לו כאותו שבת t •״
 J אין שוחקין סמנים ולא מחמין לו חמין ואין עושץ
 אספלניהולאטורפץלויץ ושמן שכל אלו הם
 מלאכות דאורייתא ומכשירין שהיו איפשד לעשוחן מערב
 שכת אכל לעיסת כ'6ון אינה דאורייתא לפיכך לא שחק לה
 צמק כלששוחק בשכת על ידי שיג1י כגץ לועסו בשיניו לא
 טרף לה יץ*שמן טורף לח זח לעצמו וזה לעצמו ואץ עושץ
 לח חלוק דהיינו כיםהתוק שעושין. לחלבין ראש הגוי׳עם
 הראש העטרה וקושדין שם פדי שלא יחזור ח>גוד לכמות אא
 הגיד אכל כורך ע,ליה6סרטונ* ואם לא.ההקץ לה מלש
 עושה ההו*אחיעיי שינוי דהיינו שבורך על ידו דרך מלבוש
 ומביא דרך מלבו*1 אפילו מחצר אחרת שלא עירבה כיון
 *זעושההוזוצאה לי שינוי מדרך ההוצאה שבחול דבדברים
 שהם מדבריחם צריבין אחד לזנימול הקילון על ידי שינוי אפיי

 קודם ש נימול מפני שחיהבו סכנה אם נימול.*,
 ד מלו את הקטן בשבתואחדכרנתפזרוהםמניןעושץ
 לובשכתשצ^שככרנימולאםלאיעשולו ישבו
 מכנה ומותרואם נחפזרוקורם יןמילח דחח־המילה עד למחר
 ולא יעשוחסמניןודץ רחתנות התינוק קודם מילה או לאחריה

 עיין בלבוש חחמ* סי׳ שליא :
 ft שבחוז1א הכיאותסכ^מערכ שבת אומר לגוי.להביאו
 בש>ת ובלבד שלא יביא^ותו דרך רשות חרכים כללו•
 «לדבלכל דבר שעשייתו כשבת אסורה עלינו משום שכות
 התידו לנו לעשות לי גוי כדי לעשוה המצור. בזמנה וכל דכד
 שעשייתו בשבת אסורה עלינו מדאורייתא אסור לנו לומר
י לעשות בשכת שעשו היזוק לדבריהם אפילו לבטל דברי  א!

J הורה בשב ואל העשה * 
 ן בל המכשירים שאין רוחין שבת גם יום טוב אין' דוחין
 pn מזהששוחקין אז כמון כיום טוב כלא שינוי הואיל

 וראויים לקדירה וכן טוי־פץ לה יין ושמן ן
 ן אדם שלא מל ctoVfc לא ימול בשבת שמא יקלקל
 ״ ונמצא מחלל שכת ואנובכימל פעם אחון מותר ואץ
 היאק בין האב לאחד ולא חיישינן מתוך שהוא כהול על בנו
 יותר שמא יקלקל שכיון שכבר מל אפילו פעם אחת יש לכל
 $דםלב אמיץ ולא חיישינן לעילוף כמו בשחיטה עזצריף
 לשחלטג' פעמים דחזקה איןאדם, ממיס עצמו לסול ער
 שיורע בעצמו שלא יתעלף אפילו בפעם יאשון מ״מ היה נ*ל

 להחמיר היכאשיש אחר :
 1% הפק אם הוא זמנה אם לאו אינו דוחה שבת דביום החי
 ; ;י0ול וגו׳ שסיני ודאי אמי רחמנ׳ולאשסיני ספק לפיכך
 מיי שנולד בחול כין השמשוה שהוא ספק יום ספק לילה מונין
 מן הלילה לחומרא ונימול בתשיעי שהוא ספק שמיני אבל
 אם נולד כלש בין השמ&ו' אינה הימה אתהשכת שאין דוחין
 את השבת מספק ומלץ אותו ביום מחדתו שהוא ספק עשירי
 וכ? אינה מחה יום טוב מספקואפילו יום טוב שני של גליות
 4 *הואיל וארחי ארחי ואפילו לא הוציא אלא ראשו בין חשמשו'

 אף על פי שיצא כולו בשבת או יום טוב אינו נימול כשבת
 ויוםטוב :

 ט בשיעור בין השמשות איפלגו תנאי ואמוראי בסוף פרק
 כמה מדליקין וכתב בעל העיטור מספקא לן הלכה
 כיכרי מי הלבד אי איתייליד ינוקא םשתשקע החמה«ספק
 היא עדדשלים אץ השמשות דד׳יוסי דהיינו צאה הככבים
 שהוא יראי לילה ונימול לעשרה ואי איחייליר {מוצאי שכת
 משחשקע החמה עכרי' לחומדא כדרבי דהיינו **ס נולד קודם
 צאת חכככיס כדי שעור מהלך ג רביעית מיל שועי מהלך אלף
 יי*ק אמה היא יום ונימול כשבת ואם לאו ספק הוא ונימול

 בתשי•* שהוא ספק שםילולל סימ^רס״כ&עיף ה׳-ו׳ :



 • יזנימ קגזדוג am חל0ה מנדים •
-כסף שנימוללשמנח דש שניפול כיום שנלקח אפיילקחו כיו'
 שנולד נימול כיומו יאהז*לדמסתברכלהי*א דרכו לישראל
 מעליא שנולד בביתו של ישראל משקנאו דוסיא ולכם רכתי*
 בההוא קרא ןהוץזנימול לשמנה וכל שאינו רומה לישראל
 מעליא זה הנימול ליום אחד אפילו כיום שנולד כיצד לקח
 שפחה ריקנית ונתעברה אצלו או לקחה מעוברת היא ועוכרת
 עמה וילדה אצלו אלפ שעדיין לא טבלה ואעח טמאה לידה
 00זהו יליד בית הדומה לישראל שנולדבכימו עיםול למי
 ואעיפי שלקח העובר בפני עצמו והאם בפני עצמה דהשחא
 דהוי העובר מקנת כסף בפני עצמו מימ כיון שלקח נס אמו
 קודם שנולד ונולד ברשותו רומה לישראל ונימול לחי לקח
 שפחה לעובריה שאין לו בגוף השפחה כלו׳ רק בולרותיה או
 שלקח שפחה שלא להטבילה לשם עבדוה אלפ שנתעברה
 בביתו וטלר ברשותו נימול ביום שנולד שהרי הנולד הזת
 כאלוהוא מקנת כסף לבת וכאלו היו' קנהו שאין אמו ככלל
 שפחות ישראל היא שיהיה הבן קרוי יליד ביתו ואס ,1
 טבלה אמו אחר שילדה רנעשית שפחת ישראל הרי, זה רוסק
 ליליר כיח ונימול לח׳ לקח אחר השפחה ואחר לקח העיכר
 אין כאן יליד בית אלא מקנה כסף ונימול לאחר ואין צ'לקנמ

 שפחה וזלדה עמה שנימול לאחד ז
 כ כשם שמילה הבנים דוחה שבה כדילפינן מביויהשמיני
 . י, ימולכמו שנתבאר לעיל בהלכוימילה כך מילת העברי©
 ".הנימולים לשמנה דוחה את השבת במה רנרימ אמורים
 כשטבלה האס לשם שפחת ישראל והרי היא טמאה לידון
 וכ^ר אמרנו בהלכות מילה שבלשאמו מסאה לירה ילפ׳יצץ
דבית ומקנ׳ כסף שלא טבלר,  ־• מקרא שהיא דוחה שבתא^י
 אמ4ער^להה«מ^»י^^ה ל?וה. שכעת הלידה
na ערייןגויר^תהודטהע^כהםהאין םלין&ותו בשבח. 
ף

 , על פי שהם גימלים ל&מנה חייט לחוםיא םשוםדפליט ב

 דדילמא מקסי הכי מות
 זימניה כמד שאינו נימול לח׳ והיל מילה שלא בזבנח ואינ«1

 ריחה שכה ונרהית המילה עד האחר השבת :
 J אלפי שמצוילמול את העברים אי? מלין אותןמל כיחן
 שאם נמול אוחו נעל ברחו ודאי לא יקיים המצו׳המומלו/
^  עליוויבא להכשי את רבו כאיםו׳והיה׳ וא״כ למה נמילו לפי
 הלוקח עבד גדול מן הגוי יאמר לו ר*צך שתכנס לכלל עבדי
 ישראל וההיה מן הכשרים או לא אם רצה אין משחיז אוחו
 אלא מודיעין לו עי>}רי mft ומקצת מצות קלות והמוריועוגשן
 ושכרן כסו שמודיעין את הגר ומםכילין אוהו בגד ומודיעין
 אוהו כשהוא במים שיטביל לשם עכחת ושיקיים כל המצוו;
 שחאשה חייבת בהן יילמיי לה לה סאשח וכיון שהוא מעצמן
 ומרצונו חייב לקבלן עליו גם הוא בעצםו יברך על הטכילח
 ולא האדון וטעמ׳שםטבילין אחהעבד ואח הגר כשיבאו לקבי
 עליהם עולהמצוח ילפינן מאבותינו שיצאו ממצרים כי0י
 משה כשיצאו מכלל בני נח לקבל התורה ולקבל פני השכיבת
 שהאנשים היו מוליס שביצאו ממצרים לס לקבל התוחז
 מל אותם משה במצרים שנאמר ובל ערל לא יאכל בו ונומף
 שנצטוו לימול שהרי בעוד היותם במצרים לא םלוכידתן
ת ע  מכמ§מדרשים שאין כאן מקומם וטבלו רכתיכ ויקח ©
 את הדם ויזרוק על העם שפירש הזה עליה' וגםירי להו לתיול
 שאין הזאה כלא טבילה ועוד נאמר בפירש קודם,מתן הורת
 וקרשתםהיוםיומתר וכבסו שםלוהם והייני טהרתטכילת
 והגשייםםחברא להולחולמםכרחשגםהםטגלודאילק כ©,!
א לקבל עול מצות כ ש י כ ב  גכנםו חחח כנפי השכינה ל&יבי ע

 ובן הגד מלין זםוכלק והשפחה והגיורת טיכלין ״
 י לקח

9. 

 גיאה אפילו להחמיר אין שייך כאן כי נראה לי ש
 שהיסוד שבנה עליו הב י יסודו אינו דומה לעניין זה כלל
 והריני מציפו לפניך ומשם הובל להכין רכר עד ממוצא דבר
 •מ ל הבית יוסף יש ליזהר שלא ימולו שני אומנים מילה אחת
 בשבת לכתחלה בטן שיתנו ביניחם שזח ימול וזת יפרע אלא
 • -המלהו' יפרע עד כאן לשונו וכן פסק בשולחן ערוך שלו לפסק
 תלבה והביא ראייה מגמרא דרי אליעזר דמילה מלשון רש״י
 •דaשמע שם מלשונו מסה שפי׳ על הא דתניא שם םהלקטין
 את המילה פי׳ כציצין המעכבין י ואם לא הלקוט ענוש
 האומן כרת • ומשמע שם מלשון רש י שהאומן שחתך
 .בשבת מקצת הערלה והשאיר צצין המעככין אח המילה אף
 עלגכ שאינו חייב ברת בשביל שעשה חבורה בשבת ולא*

 גמר המצוד• משום שיבוללומר אנא עבריפלגא רמצוהואתם .
 לבו וסיימו המלאכה מימ איסור מיהא איכא לב ומזה הכיא
 ראייה היכא שהאחד מל והאחד פורע דהדאשון גס כן כיון
 שאיגו גומד המצור. איהודאמיחא קעביד י ויען כי לא

 ראיתי נזהרין בזה כאילו המרינות עיינחי שם בקוצר דעחי *
 וניל שאין םשסראייחכללמדאיהחס שהחחיל לחתוך והיה
 לו לחתוך כל הערלהבכת אחת בלא השארת. שום,ציצין
 המעכבין כי כן ורך כל תאומים לחותכת ככת אחת והוא
 .חתך מקצת הערלה והשאיר ציצין המעכבין ודאי איסודא
 קעבירכשוגג שעשה חבורה בלא>מר מצוד, במקום. שתית

 יכול לעשות בתיקונה בחתך אחד דאטו המוהל שרוצ' לחחוך: .
 הערלה מעט מעט חחיכה קטנה אחר חתיכה קטנת במקום"
 שהית יכול לחותכ׳ בכת אחת לא יהא חייב על כל: חבורת.
 *חבורה שעושה שלא לצורך פשיטא שחייב אבל גבי מולה
 *פריעה שאי אפשר לשוס אומן ל7ןשות\זמילה והפדיעח-בבת

 אחת שעל כרתו כתחלה יחהוךהעילהואחיב יפר^ייזיי
 ב׳ תבותת והתורה התורתן זאיכביהיבי שהאומןי־הראשו! *

 יכול לעשוחזהאחדזחאלגךש^יחבורוןןהןממשרתורה
 החידחן לו ה נ רשאין שני או9נ^ל»«וחן ותאחד זח אפילי
 לבתחלהד^דיעהסעשהאחרהואכן נ״ל להלכה למעשה
 ולדעתי על זה םסכו קרמוניניבאילג הסדיגוישלא היו נזהרים
 בזה שלא להתעסקשני טוהלין בוןעוק אחל בשבת האח מל
̂ לבי לתתירת לכתחילה  והשני פרע על p אף כי לא מל^גי
 לשואלים הואיל והודה זקן מהתיק זיל וגם מורי מהרמלי זיל
 0יי0 כשדבריו שיש להחממי־מ מ אין ניל למחל ביר הנוהגין
 היתר אפילו לכחחלחדמ״ש מוהל אחד משני מוהלין גכי
ת י-ז שאי אפשר ו י י ב  מילה ופריעה כיה שעל כיחי כ' ח
 לעעזוחןככתא׳מהשאין נזגכימהלקטיןהציצין דכרייתא

 שהיה יכול לחותכן כחתך הראשון וקל גיל ן. י

 & הלבות ע5דיס ^
 רסן הלוקח עבדאסוד לקיימו ערל וטבילתו
 כרכה ומילתו וכל w on ושפחה ובו

 פיה סעיפים.
 א מצותעשר, עןל^רב למול אח עבדיו שניהמולימיל יליד
 כיהך ומקנתבספך וט׳עברהרכ ולא מלו מצות על תביר
 למולו שג׳המול ימול מימ אחד עכר שנולד בבית ישיאל ואחר
 שקנאו רבו מן הגר חייב למולו שכן כתיב בפי יליד •ביתך
 ומקנת כספך ואינם נימולו אלא כיוםדכתיב כעצםהיוםהזה
 נימול וכיליד בית ומקנת כסף וטי כתוב א׳ אומר ובן שמנת
 *סיס ימול לכם כל זכר לדורותיכם יליד בית ומקנת כסף וגומי
 טימ דיליד בית וםקנת כסף נימולים ג כ לשמונה וכתוב אחד
 אומר המול ימול יליד כיתיך ומקנת כספך ולא כתיב כיה כן
 ה' ימים משם׳ שנימולים אפייליום אחד תא כיצד אלא יש ילי
 בית שנימול לשמנה דש יליד בית שנימול לאחד ויש מקנו*



 • לבוש קטר.? 1חב תלבוה עבדים ׳׳4 •קלט
 00צי׳ ליה נפשיה גוהגין ולכיך לסיל בלמיר יכפו שיתבאר
 מעם זה גם כן בגרים בעיה סימן רש* ח סעיף ה׳ גיל וכטקים
 כרכח להכניסו בבריתו של אברהם אבינו אוסר אחר כך
 הסברך כאיי אסיה אקביו לסול את העבדים ולהטיף מהם
 דם בדיה שאלמלא דם ברית לא נתקיימו שמיס ואp שנאסר
 אם לא בריתי יומם ולילה הוא הוקות שמים וארץ לא שמתי
 באיי כורה הכרית ומה שאמר ימול בלמד שהוא להבא
 משמע וכאז הא ככר נימול לאי קושיא היא דלאו למימר
 דלמיד דווקא להבא משמע אלא רשפי משמע רהב׳ לשעבר
 והכא כיון רלאחר מילה הוא מברך ליכא למעות כו שהיא
 מברך להבא שהרי ככר ברכו לפני כיכר. אחר׳וכ׳ה שתקנו כה
 להטיף מהם דם ברית שיש סצוי הרבה כשנימולים לשם
 גירות כשהם גדולים שנמצאו סולין ששכר ניסולו שלא
 לשם מצות מילה ועוקר מילתם עכשיו אינה אלא הטפת
 דם כרית לפיכך תקנו לכולם כן בין לעבדים בין לגרים כפו

r שיתבאר בעת 
 «i וצריך לכסות עדותו כשעת ברכה שכיון שהוא גדול

 יש כאן םשומ לא יהיה בך ערות דבר ן
 T דין עבד עברי אינו נוהג אלא בזסן שהיובל נוהג
 רכתיכעד שנת היובל יעבור עסך הרי שתלתה
 ההורה קצת דיניו ביובל וכיון שעכשיו אין יכייים לקיים כל
 דיניו כולו אינו נוהג מיהו היס למיקנייה גופי׳ לשאר דיני
 עכר עברי אכל היכא דקנייה שבאי אחר למעשה יריו בדינא
 דמלכותא בגון שנשבה במלחמה או שככי־והו גובי מס הסייר
 הדר מצי לזבוניה לישיאל למעשה יריו אך מצי האי עכ ד
 למיהב אחר בך לרביה ישראל רפי מקנתו או דמי שוויו ונפק
 ויר הארון על החחהינה ליקח הפחח שבהם אבל אם שכאן
 השבאי בשעת שלום דלא קני ליה שבאי בדינא דמלכוהא
 לא קני ליה רביה שני כלל ודינא הוירנפיק מיני׳בלא רמים :
 $ן אף על גב רגבי ישראל כתיב לא תודת כו בפרך
 מכל מקום אנשים שאינם נוהגים עצמה כשורה

 מותר לרדוהם בחזקה ולהשתעבד בהם ולמדוה מקרא*
 דסמוך מילת באחיכם לםילתתעבוד רכתיכ לעולם בהם
 העבידו ובאהיכם וזה מדבר כשאינו נוהג כשורת יבול אפילו
 גוהג כשורה תל ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תררת

 בו בפרך :
U טן מלך שגזר שכל מי שלא יתן המס הקצוב עליו 
 ישתעבד לזה שנותן המם עי1 ירו הרי זה מהר
 להשתמש בו יותר מדאי ררינא רמלכוחא הכי הוא ורינא
 דמלכותא רינא סיהו לא ישתמש כו כעכר ואם אינו נייג

 כשורה סוחר להשתמש בו כעבר •־
 <ן דין עבד כנעני נוהג לעולם רסתמא כתיב כתורה סד ם
 תקגו וגומר ומהו עבד כנעני הלוקח אחד מכי1 האימות
 לא שנא לקחו מישראל או מגוי או שככר עצמו לישראל
 או שמכר בניו ובנותיו הרי הוא כעבר כנעני דכתיכ בהם
 תקנו משפחתם אשר עמכם אשד הולידו בארצכם וגומר
 ונקראו כולם על שבכנען משוס דכתיב ביה עבד עבדים
 אלא שאותו שלוקח מן הגר שתא אדוניו אין גופי קנוי אלא
 למעשה ידיו אלא אם כן קנאו כדינא דמלטתא וכדכתנינן
 לעיל ובכולם כל זמן שלא הטביל לשם עברית דינו כגוי
 לכל דבר ולאהר שיטכילטלשם עבדות תא עבד וחייכ
 במצות שהאשה חייבה בהן דילפינןלהלהמאשה ובעכר
מ ו  זה מותר לעבוד בו בפרך מיהו אף עלפידדיגא הכי ר,
 מכל מקום מדת חסידות ודרכי החכמה שיהא ארם רחמן ול$
 יכביר עולו על עבדו ולא יצר לו ויאכילהו וישקהו סכי* מאכל
 ומשקה וכן לא יבזהו לא כיד ולא ברכיים לעבדות ב סיכן
̂ י  ד.0מזכ ולא לבשת ולא ירבה עליי־ צעקת יכעס אלא ידבר 

 בגחת וישמע טענותיו :
* מיד 4  כו א !

 ל לקח עבד גדול מהגו י ולא רצה העבד למול מגלגל עמו
 כל ישנים עשר הרש אולי יתפותה יתר על כן אסור
 לקייסי ערל אלא חוזר ומוסרו לגוים בריא כשקנאו סתם כרי
 לגיירו לעכר אכי1 אם התנה בפי׳ שלא למולו וכן כמדינות
 . איייו שאסור לגיירו ולא שום גוי מאימת המוכות אפילו קנאו
 סתם הוי כאילו התנה עמו שלא למולו ומותר לקיימו ערל

 כל זמן שירצה וכן המנהג פשוט :
 ה אס סל אח עבדו והטבילו כעל ברחו לשם עכדות לא
 עשה ולא כלום כיון שלאקכלעולסצוח מרצונו ואם'
 טבלו מרצונו לשם עברות ונהג במצוי של עכר יכול לשחררו
 אחי כך כעל כרחו רילפינן גט שחרור דעכר מגט ראשה וכמו
 שהאמה מחגרש׳בעל כרהה כן העבד משחחרר בעל ברחו :
 ( וכשישתחרר העבר צריך לחזור ולטבול אחר כך בפני
 שלשה לשם חירות לרהחייכ כל המצות כישראל גמור
 ואין צריך לקבל עליו עול םצותו להודיעו עיקדי הדת כיון

 שככר הודיעוהו כשטבל לשם עבדות עבד :
 ז קטן או שוטהסטבילין אותו על רעת בית דין׳ עבד
 שםלו רבו וחזר לגיותו ומכרו לגוי וחזר ישראל וקנאו
 מםנו חוזר לענודותו ואינו צריך טבילה שהרי בבר טבל
 כפעם ראשון אלא הרי הוא כישראל םשוםר שאינו צריך
 טבילה כשחוזר אלא מלקות וייא רסיס חוזרין וסטבילין אותו

 למעלה וטהרה כעלםא :
 g אין גוף הגוי קנוי לאדונו גוי אלא נקנה לו למעשה ידיו
 רכתיבמהם תקנו אתם מהם ולא הם קונים זה מזה
 לפיכך הלוקח עבד מן הגוי אין הגוף קנוי לו שאין האדון הגוי
 הםוכרו יכול להקנות לו לישראל זה אלא זכות שיש לובו
 דהיינו מעשה ידיו ולא גופו ואין הגוף נקנה לישראל עד
 שיטבלנו לשםעכדות הילכךאסקדם העבד וטבל עצמו
 לשם כן חורין הרי הוא בן חורין וישראל גמור הוא ואינו
 עבד ואסור להשתםש כו כמו בישראל דכתיב ביה ובאחיכם
 בני ישראל איי0 באחיו לא תרדה כו כפרך לפיכך צריך להטיל
 •^ליושום עבודה בעודו בסים שיהא נראה כעבד שלא
 *קדים ויאמר לשם בן חורין אגי טובל מיהו אם קרם וטבל
 לשם בן חורין צריך לשלם לרבי דמיו שנתן כעדו רהא
י ואם טבלו בד או אחרים לשם בן חורין צריכין לשלם ^ק  ה

 לו אם ירעו שהוא עברו של ישראל רמזיקין אותו כירים הם
 וחייבים מדיני דגרםי אכל אם לא ירעו אנוסי׳הם פטורי״ואס
 לא מבלורו ר,ם אלא השיאו עצהלעכישיטבול לשם בן חורין
̂א גימא כניזקין בריא בקונם עבד מן הגוי  פטודין שאינו אי
 אדוגושמונמ לו אבל גוי שמכר את עצמו לישראל קונה גופו
 מיד דכתיכ מהם תקנו אתם קונים מהם אפילו גיפם ואינו

 יכול להקדים לטבול עצמו לשם בן חורין :
 י וכן הא דאסייגן בלוקח עכר מן הגוי שאין הגוף קנוי לו
 הס כשאותו גוי קנה אותו עבד עיי שגמכר לו הוא עצמו
 אבל אם קנאו כדינא רמלכיתא רקני ליה גופי׳ ולקחו ממנת
 ישראל אם קדם וטבל לשם בן חורין לאקנהעצסוכן חורין

 רהא הגוי המוכר הקנהלו כל זנות שהיה לו בו:
 ?א מי שש לו שפתה ועדיין לא טבלה לשם עברות אסור
 לאחר להטבילה בייא רשת אדון רחוב הוא לו שקודם
 שטכלה זה יכזל זה למנכרה אפילו לנוי ועתה אינה ראוייה
 לימכראלא לישי־אל ונפחתו דפיה ועוד.שקודם שטבלה
 היתה יכולה ייעשוה צרכיו בשבת ועכשיו אינה יכולה לפיכך
 א« טבלה הרי היא שפחת ישראל בכל דיניה וצריך זה לשלם

J לו הפרית שהזיקו כירים 
 *ב המל את העבדים מכרך באיי אמיר, אקב״ו למיל את
ו בלמד ולא בעל אע״פ שיטלה כרבי  העביט ימה ו
ת ע י ש־1•ח גיל לפ־ שה מכתבתי דקיל שאין סיייז אותו ע ן ן  י

 עמיו נעל כיחו אלא מרצונו ולאסגי ולאו אית גופיה



 לבוש עטרת זהב הלנות עבריים *4
 ובחזקה והחזקה היא שישתמש בו לגופו כגון שיתיר לו
 מנעלו או יגעילנו או שיוליך כליו לבית הסרחיאו הלבישו או
 הפשיטו הרחיצו סכו גררו שכל אילו שהם סיסוט לגופו של
 האדון היא מלאכת עברוה וגקיא חזקה שה חדק כו לצרכו
 «בל אם עשה לו שאר מלאכות כגון שתפי לו בגדיו או בשל

 לו קררה או אפה לו פת וכיוצא באילו אינם נקראו חזקת •
t עברות ולא קנאו בהן 

 כר הגביה העבד את הרב לצורך תשמיש הרי זו חזקת
 עברות וקנאו אכל אס הגביה ררב את העבר לא קנאו

 •שאין זה חזקה וגם העבד אינו נקנה בהגבהה שאין
 דרכו בכך :

 כה ונקנח בחליפין דלא גדע משאר מטלטלת ונקנה
 כמשיכה כיצד בנון שתקפו הארק ומשנו אליו אכל
 אם קראו האדון והוא בא אליו לא קנאו ואלג רגבי בהמה
 הנקנית במשיב׳ קנאה בכהיג שקראה ובאה אליו שאגי בהמי
 דאדעתא רמרא אזלא אבל עבד אדעתא דגפשיהאזיל שיש
 בו דעת לפיכך לא נקנה בקריאה ובא אליו וםסעם זה עכד
 קטון ג*כ נקנה ככה ג שקראו ובא אליו דהחם קטן נסי אין

J מ רעת ואדעתא דסרא אזיל 
 כו העבד קונה עצמו ככסף ובראשי אברים וכשטי ככסף
ז אהד פעות לי־כו ואער ת נ ן ע ן ג  כיצד כין ליאחריס כ
ן שקנל רדכ הכסף או ן י ת כ ו ר י ח ך ל ו כ  לו למ שיצא בה0 ^

ך ועת העכד ואפילו י ו ר  השוה כסף יצא העבר לחירות ואין צ
 כוחה העכד לא משגיחין ביה דבשם שקונהו בנסך כלכ כן
 םקגהו ככסף בעל ברחו וה״ה אס כתן אחד מעות לעבד ואמר
 ע מ שחצא כחם לחירוח אם רצה האדון לקבל הסעוה מיד
 העבד יצא העבד להירז׳ ואם לא רצה לא קנה גם העבד את
 המעות רהא זה לא נתנם לי אלא למ שיצ׳בהס לחידוון
 וכיון שאין האדון רוצה הסעות חוזרים וי״א שאף קונה עצ0ו
 כחליפין כגון שנתן לו אחר כלי ע מ לצאה בו לחירות ועשו,

 כאותו כלי חליפין לאדונו יצא לחירות ׳
 D וקונה עצמו בראשי אכריס כיצד עבד שםלוטכל

 לשם עברות וסימא אדונועינו והפיל את שינו הרי זת״
 יוצא לחירות שכן כתיב בפירוש בפסוק כי יכת איש את עין
מ }  עכרו או עין אמתו ושחת׳לחפשי ישלחנו וכתיב ואם שז ?

 או שן אמתו יפיל לחפשי ישלחנו וגו הכא כתיב ושחת׳דהייגו.
א והכא כתיב יפיל דהיינו חסרו ודרשו רזיל כי יכה איש י  ס̂י
 עברוכללשן ועין פרט לחפשי ישלחנוחזרוכלל הדי כל
 ופיט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט ©פורש
 ראשי אכרים שאינם הזרים ומום שבגלוי אף כל ראשי אכרי©
 שאינן חוזרין ומומין שבגלוי יוצאלהירות לפיכך אמדו א0
 חסרו אצבעות ידיו או רגליו או ראשי אזניו או ראש התומ©
 או ראש הגויה או ראש הדדי׳שבאשה יוצא בחן לחירות אכל
 עדיין לא נעשו בן הורין גמור להיוח מותר כישראלית דאי!
 לחפשי חידות ממש להיות כישראל אלא לשון חפשי *עבוד'
ה  ער שיחןלו רבו גט שיחדור דגט גומי בולהתירו כמו כאש
א יכשלי ל  לפיכך מפין את רבו שיחן לו גט שיחדור כדי ש
 כו להשיאו ישראלית כשיראו אותן ש*צא להפשי זאין להקעוון
 כיוןשסופינולרבותכלראשי אבריי ש? ועין רכהב יחע^ו
^ ל כ  תיווייחולמהלי לכתוב תר לפרט והשני נרבה ג כ מ
^ דאי הו ו ו  כתרא כמו כולם דלאו קושיא היא דצריכי תר
 רחמנא שן הא אפילו שן דחלףשל עכדקטן שעתידון
ן שאינו התר ואי כתב עין ^ י ע  להחליפה כתב עין דומה ד
ז לועי י א  לפי שנביא עסי לאפוקי שן לפיכך צריך כפידש שז ו

 דאצטריך חיווייהו חדא משום ושתת, אלג שלא הפילו^ל
^ ן ח  ששתת׳ממלאכת וחרא משו׳יפול שחסיי אלפ שלא ש

 ממלאכתו

 *ח מלך גוי שעשה מלחמה והביא שבויים הרי זה קנאם
 למעשה ידיהם שהרי בכה/ קראתם התורה שכיו
 דכתיכ ושבית שביו כלומר הרי הוא שלו וכן אס הרשה לכל
 מי שירצה שילך ויגנוב מאופה זו שעושה עמו מלחמה
 יביאנו וימכור לעצמו וכן אס היו דיגיו שכל מי שלא יחן המס
 ימבי או מי שיעשה כך ובך או לא יעשה כך וכך ימכר הרי
 רינמרין זעכר הנלקח כדינים אילו הרי הוא כעבד כנעני

 לכל דבר :
 האשה קונה שפחה וטובלה לשם שפחה בכל דיניה
 אבל לא תקנה עברים שאסרו לה חזיל ספני החשד
 ואפילו קטנים לא תקנה שמא השהם אצלה אחר שיגדילו

 והבא לירי חשד :
 ך יכול הרב לומר לעברו עשה עמי ואיני זנך אלא ילך
 וישאל על הפתחים או יפרנס מן הצדקה במה דברים
 אסורים כעבדיו שאין כר נזקקין לגדולים לשסור ססוגם ואם
 לא יאכיל לעבדיו כראוי וישקם כראזי יברחו הם או ימותו
 ומה לנו להזקק לז אכל עברים שהכניסה לו אשתו בנכסי
 סלוג חייב במזונותיה שעל מנת כן הכניסה' אותם ולא יכול
 לומר עשו עמי ואיני זן אתכם שאס לא יזון אותם כראוי המה
 יכריחו או ימותו ויזיק לאשתו שהיא אינו חייב באתריותן לה
 לפיכך מפין אותו בר שיזון אותם ולא יזיק נכסי אשתו וייא
 דא דיכול לומר לעבדו עשה עמי ואיני זנך היינו כשהשנים
 כתיקונן שימצא מרחמים שירחמו עליו אבל בשנת בצורת
 אין מרחסין עליו ולא התירו לו חכםיס שיאםר לו עשה עמי
 ואיגי זנך אכל יכול לומילו צא מעשה ידיך במזונותיך אף על
 פי שהוא שגת כצורת ושמא לא יספיקו מעשה ידיו למזוטהיו
 לא רצו חכמים לטפו יותר דעבר כזה נהו ם בריסיה לא שויו ג
 כא וכיון ד עבד כנעני גופו קנוי לרבו כמו שאפרנו הרי
 הואשלרכוכאחת מבהמותיו וכל הנאה ממנו של
 רבו הוא לפיכך הקוטע יד עבד כנעני של הכירו נותן כל
 החמשה דכרים שהסנזקצער וריפוי ושבת ובושת לאדון
 ״ והעכד ניזון מהצדקה אף על פי שהאדון לוקח השבת שהרי
 יכול לוסר לו עשה עסי ואיני זנך והריפוי שמהנים לו נותן
 האדון לרפאותו אלא שאם אסרוהו לההרפאות כה יפים
ו סמים חזקים שמיהר לרפאוהו בשלשה ימים לוקח  ועשו ל
 האדון היר״תן אלפ שהעבד נצטער יותר בספים החזקים
 והחריפים שמיהר להתרפאות בהם כסו שלוקח הצער של
 עיקר המכה וכיש אס חכל כו האדון עצמו שפטו׳ אלא שנותן

 לרפאותז אפי׳ כסמים חזקים ;
 כב ומן הטעם שגוף העבר קנוי לרבו לפיכך אין קניין
 לעבד בלא רבו שידו כיד רבו בכל מקום שהוא וכל םח
 שקנה העבר קנה רבו בין שמצא מציאה או נתנולומתנה
 בין שנתנה לו האיון או אחר לא זכה כה אלא הכל לארון כין
 גוף בין פירזת אפילו אמר לו הנותן אני נותן לך על מנת שאין
 לרכך רשות כה אינו כלום אלא אם כן יאמר לו אני נותן לך
 ל& שתצאי בו לחירות כלומר למ שהפרה עצמך במעות
 אילו שהרי העבד היוצא בפדיון כסף כמו שיתבאר כלת
 לפי*ד כשיאמר לו כן על מנת שתצא בו להירות הרי לרידיה
 גופיה לא קא מקני ליה גוף המתנה אלא על מנת שיצא כו
 לחירות וכיון שהעבד לא קנה המתנה היאך יקנה רבו

 וכשנוטלה רבו יוצא בה לתירות שהרי הנותן לו הקנה
J לו על תנאי זה 

 כג עבד כנעני בין קנאו מגוי בין קנאו מישראל בין קנאו
 בעודו גוי בין קנאו אחר שהטבילו רבו ראשון לשם
 עבדות נקנה בכסף בשטר ובחזקה מגלן דכתיב וההנחלהס
 אוחם לבניכם אחריכם לרשת אהוזה הקישן הכתוב לשדה
 אחוזה סך, שרה אחוזה נקנה בכסף ובשטר ובחזקה ־.סו
̂וב ׳ c&־• י  שיהבאר בלה בלבוש לש אף עבד כנעני קנה בבםף



 הלבומ עבדים • קבר
 י לאשר. רהא עברו של איש הוא שחייב כאחייותו לאשתו ואם
 פחה פחת לו ואם הותיר הותיר לו אבל עבדי של נכסי סלוג
 אינו יוצא לא לאיש ולא לאשה דשל שניהם הוא לה הגוף ולו

 הפירות ואינו מיוחד לשוס אחד מהם לבדו:
 לט הפיל שן עבדו ונתן לו גט שיחדור ואחיכ סימא עינו
 או איפכא חייב לתת לו רמי עינו או שינו רהא ככר
 שיהררו אבל אס הפיל שינו ולא נתץ לו גט שיחדור ואחר כך
 סימא עינו או איפכא אינו צריך ליתן לו רמי האבר שהסרו
 כאחרונה ואם חפש העבד אין מוציאין סירו משו׳דמספקא לן
 בגמרא עבד היוצא בראשי אברים ועדיין אין לו גט שיחדור
 אם יש לו קנס אם לאו לפיכך כל מי מהם שתפש אין מוציאין

 םירוהסוציא סחכירו עליו היאיה ן
 מ יציאת העבר כיאשי איכרים קנם הוא שקנסה ההורה
 לארונו רהא אס הפיל שינו שאינו שור. אלא זוז עבד
 ששוה אפילו אלף זוז יוצא בו לחיוייוח ודיני קנסות נוהגין בכי*
 מקום ובכל זםן שיש מומחים אלא שככר ידעתה שעכשיו
 שאין מודחים אין רנין דיני קנסות לפיכך המפיל שן עכרד
 אפילו כזמן הזה רש ערים ברבר אינו יבול להשתמש בו עוד
 שאף על פי שאין דנין דיני קנסות הא קיל אי חפיש לא מפקינן
 מיניה והכא הא חפש והחזיק העבד כעצמו ויש סי שכותכ
 שכופין האדון וסשסתין אותו עד שיכתוכ לו גט שיחתר של*
 להכשיל הכריות וכן הדין אם אין עדים כרכר אלא שהוד*
 האדון סעצסו שאיגו ייבול להשהסש כו עוד אף עלגכ יקייס'
 לן סודה בקנס פטור ככר ידעתא שצריכה להיות ההורארע
 בפני ביד מומחין ועכשיו אין סוםחין והוה הודאתו אפילו ככדי
 כמודה חוץ לביר לפיכך זכה העבר כעצמו עיי הוראתו וכופין

 אותו לכתוב לו גט שחרור:
 מא וקונה עצמו בשטר דילפי׳ לה לה מאשה כיצד כיהכ
 לו עלהגייר אועלהחיס הרי אתה כן חורין הרי
 אהה לעצמך או אין עסק בך כל אחת מן הלשונות הללי איזה
 מהם שירצה וסוסיו לידו ויוצא בו לחירות אף על גב דאין
 קניין לעבד בלא רבו קיימא לן דגיטו וידו כאין כאחר וכן אטי
 מוסרו לאחר שיזכה כו בשבילו אפילו כלא ידיעת העבר יצא
 גיכ לחירות דססתםא ניחא ליה לעבד שיצא לחירות מחחו!
 . יד רבו לזכות הוא לו וזכין לאדם שלא בפניו לפיכך אם מוחת
 העבד ביד חבירו מלקבלו לא יצא לחית׳ רהא אנו רואין דלא
 ניחא ליה ואין חבין לו בעל כדחו ולא דמי לכסף דהתם הבעל
 * נוטלו בעל כרחו ושחירו כסו שקונהו בעל כרחו והבא צריף
 העכד לזכות בשטר כמו באשה ולפיכך בשסיסיוה בעל לידו

 של העבד משתחרר כעל כרחו כסו באשה 5
 מכ ודווקא כשכותב לו הלשונות הללו כשטר וםזכהו לר
 משתחרר כפו באשה דכתיב כיה וכתכ לה ונתן וגומר
 אכל אם אפר לו אחת מן הלשונות הללו בעל פה אינו כלום :
 והכותב לשפחתו הרי את פותרת לבל אדם אינה
 יוצאה לחירות שאין זה לשון שיחדור דאדרב עכשיו
 אם רוצה לשחרר' כשטר זה הוא אוסרה על העברים שהיהת
 סותרת להם ככר ואין זה לגבי דידה סוהרת לכל אדם שהיתון

 ככר אסורה להם מחמתו כמו באשה :
 מד מסר לו השטר בפגי עדים אפילו אין עדים חתומימ
 מ או שהיו עדים חתומי׳בו ומסרו לו בינו לבין עצמו
 יצא בו לחירות ויש אומרים דק ל דווקא עירי מסירה כי־תי
 לפיכך לעולם איגו יוצא לחירות אפילו עדים חתומים בו עד
 ,שימסרנו לו בפני ערים מיהו אין זה אלא מדרבנן דמן ההורה
 עירי חתימה כרתי לפיכך אם אנו האין גט חתיס כעדים כיד
 העבד הרי הוא בן חורין ואין צריך שיביאו לפנינו עירי משירד
ז קימץ ש מ א  שאנו חולק שכדין נכסר^ וע ל בלכוש הכיץ ו

 קלג :

 כד כ * 4* מה וכיון

 • לבועז עטרת דה5
 ממלאכתו דאם כן תרווייהו גבי עין הוה ליה למיכתבינהו
 ושחת'או יפילנו מכעי ליה דהות פירושו ושחת' שסמאו אעיג
 שלא הפילו או יפילנו שתיתיכבר סמויה וחטטה דהיינו הפילו
 שן עבדו למה לי אלא לומר שיהא דומיא דעין לאפוקי שן
 דתלף ודווקא כאילו ראשי אברים שזכרנו יוצא לתירות שהם
 ׳כגלוי דומיא דשן^ועין אבלאםתתךראש לשמו אינו יוצא

 לחירות שאינו כגלוי:
 כח מדמו בביצים ונתקן מהכיס לגמרי יוצא לחירות דהוי
 מום שבגלוי והא חסרו אבל אם כרתן ועדיין תלויין
 כביס אינו יוצא לחית דאף עלפי כן שנכרתו אין סופו ליבוש

 וליפול מן הכיס:
 >1ט היה לו אצבע יתירה וחתכה לו אם עומדת בסדר
 האצבעות יוצא להירוה דגיכר וגלוי לכל הוא ואם

 לאו אינו יוצא לחירות:
 ל תלש בזקנו ודלדל בו עצם מהלחי אף על גב שלא בטלו
 ממלאכתו דהא עצם הזקן לאו מידי הוי עבד מ מ כיון
 דמום שבגלוי הוא ואינו חוזר שחרי הוא סופו לייבש וליפול
 מרבינןליח מדכתיבב׳פעמים לחפשי ישלחנו רחדלכללא
 בתרא וחד לריבוי ובא לרבות דלדל כו עצם זקנו וקץצאכו
 שהוא בגלוי וסופו ליב' וליפול דהוי כמו שא׳כ״ר ראשי אברים

 רוצא בו לחירות כמו בכ״ד ראשי אכרים <
 ̂ל הבחו על ידו וצמחה וסופה לחזור לתשמישתה אינו
 יחגא לחידות שלא שח^ה דדומיא רעין בעינן שחת

 שאין סופו לחזור להיות רואה:
 לב הפיל שינו של עבד קטן שעתיר להחליפה אינו יוצא

 לחירוה כראסרינן לעיל:
 לג היתה עינו כהויה קצת והכהו בו וסמהו אם מתחילה
 היה יכול להשתמש בו קצת יוצא בו לחירות רהא מס
 שחתה לגמרי שאינו חוזר לדאי׳וכ ש אס חטט עינו שהוציאה
 לחוץ אפילו לא היה יכול להסהמש בו כלל שהיחד, סמויה
 לגמרי כבר שיצא בו לחירות דהא חסרו אבר מכל וכל ומומו
 ניכר לכל שחורו נראח לכל חטוםה ואין שם עין והיה באחד
 משאר ראשי אברים שהיה בטל ממלאכחו וחתכו לו שיוצא

 בו לחירות שחרי חסרו אבר וכתיב יפיל.*
 לד הכהו על עיט וחסר מאורו על שינו ונרדח אם עדיין
 יבול להשז*מש בו אינו נקרא שחת ואינו יוצא להירו׳:
 לה הכהו על עינו וססאה על אזנו והרשת ככר ירעתח
 שיוצא לחירות רהא שהתה בידים אבל אס הכה
 בכותל כנגד עינו ונבעת ונססא או כנגד אזנו ונבעת ונתחדש
 אינו יוצא לחירות שזה לא האדון עשאו לו אלא איהו ראכעית

 אנפשיה • .
 לו מדבתיב ושחחה כמפיק היא אמרו הבסיס זכתנם
 לברכה אינו חייב ער שימין לה לעין משמע אף
 על פי שלא כוק.לשחהה לפיכך אמדו שבכל אילו איני יוצא
 לחירוה ער שיעשה האדון דברשיטין לעין או לאותו אבר
 לאפזקי אם כיון לזרוק אבן לבהמה ונפלה בעבד וחתכה
 אצכעו או הפיל שינו אינו יוצ' לחרו׳דהא לא כיון לגוף העבד
 כלל ולא עוד אלא אפי׳ כיון לגופו ולא כיון לעין כגון שהושיט
a ירו למעי שפתתו וסיפא עין עובר שבמיעיה איגו יוצא 
 לחירות אף עלפי שכיון לגופו &ל זה העוכר הא לא כיון לעין
 אף ע'פ שכיון לטובתו של עבר בטן אם לא ידע רבד שנתכוין
 .לו אבל אס היה רבו רופא ואמרה ליה כחול עיני וסמאה יוצא
 לחירות רהא מכל מקום כע ן לאכר אף על פי שלא ביון לשחת׳

t אלא לטובת׳ 
 לו סי שחציו עבד וחציו בן חורין או עכד של שני שותפק
 אקיוצאין כראשי אברים משוםראסר קרא עבדי

J המיוחד לו לבת משמע 
 לח עכדי צאן כרזל יוצאין כראשי אכריס לאיש אכל לא



 לבוש עמדת זהב הלבות עבדים
! * תך ז שיחמר לס שישתחרר כשיגיע לבי ג ג 0ד  גו ה0ו

י נחה© ג מ ך לומר פ*גי נכתב ו נ שצרי ף ג ו סעי  שאמרנ
* ך ל ו עצמך מכסי קנדס ל ש אם כתיב כ י ן ל י גיע לבית י  כשי
* ו מ י י ד ל נבסיז קנייין לך עצמו קבה על פ ו כ א אם בתזב ב נ  ש
 שיאשר בפניי נכתב ובפני נחתם שזגלזח האמיניז* הבפגי©
ל ל הפבםיםלא קנה ע כ ט אשר. כםק>שו א ג  >*טעם שנתבאר כ
* י מ ר ם בחזהמיו שלאהאמימהו ככך ל י א ר י  &י עצמו עד ש

i נכסי רבו 
ל ל מ מ ה י \ ר י יצא לחיחמ ש י לעבד ל נכסי  גז הכותב ב
ל ד הנכסים קנה וקנה עצמו ככלל כ א  הנכסים וכל ש

ן . י ל ט ל ט ן קרקע מ? מ  הגבהים אכל אם ?*יד מקצת נכסים כי
f t f i ו נכסים אחרים ן היו ל י רשו כ ת לא פי ר כ מ מ ש ו מ י ן פ י  ב
ך מ צ ו ע נכסים אמרים ואפייפתב ל לי ו א הי ן ל ר בי י  מאלו ששי
* גם ל צא לחירות ו א י ץ מרבד פלוני־ ל ל נכס* קנוי>ם'לך חו כ  ו
׳ען ט שחרול-צדיןף שיהיה עגי ג ם ד  קנה הנכסים יט׳*םא משו
ת ה0ז י ע ו לא ישארלאדח ב  דבר הכירה בינו לכק אדוניי ו
ע אשההספרכיי׳תוה קריית רחמנא ל9יב'ה0שיי׳רלעצ*8ו ג  נ
* ן י כ ו ל לך חוץממקום פ ן י י ו קנ כלנכםי  אפילו כתב עצמך ו
ני אין m כורת &כל ימי ten בטל ממזוישא-גן ץ מטליתפלו  חו
© י ע כ נ ה ז מ ם ון עא^ן^שוחחר ג ן חעפד משוחרר וכי  גג* אי

ל כיוצא בזה ג א קנה בלום זבן ב  ל
ו ע י ^ ה ר אירוסין ליעפההואע פ שאמי ל ט  נח י ר&תוב ש
^ ן שחרור ואינה ל ה לשו ן ז ו אי י ב ל י ש ת ^  לחירות ו
pznipo יז שאיגה משוחרר אינה לא משוחרדהדבי  מקודשת ו
יאי שחררה >$ודמ~ י *.רידיאמרינן ז י לה התקדשי ל פ  אכלא© א

f לבז יעכשי> *זליןהקידושין 
ע ז מ ד ד ב » 1 ו ^ א ^ י » ג ^ £  נ
! * ם מתגרש, י ש נ ^ ^ • / ו ^ ״ ^ ^ ^ י  ו5בי 1
! ! ע ה ל ז ת י כ א ל ה ש פ ו ח י ה ל י ג * אהלמביינ*י>4שימ נ ״ 3 
^ י ה י כ י פ ט אחד ל ג p כ w t f י עכדיםט * שנ ת ו ח פ י ש ת  ש
*ף עי.-׳,2 י עכדי׳ו בשטר אחד אינו כלום י ל נכסיו לשנ  ב
y iaa ' tw ת א י ח ת קנו הכל מ ו י ט י ש נ ש ן כ  קנויאםכחכ ב
^ ת ב ב ת מ ט ש י ה ם והנכסים גם כז והוא שנתן שנ י ס כ  מ
T O זכהכשבילס דהשתאנפקי כולהונכסי  לאדם אחי שי
* * מ נ  הרב ככת אחת ינקנו להעבדים ב כת אחת יאף על גב ד
• ן כ ל אר.- קנה חצי הנכסים והם ככלל הנכסים ונמצא 9 כ  ש
^ ח  אהד קנה חציו וחצי הכירו ולא יצא לחיחת אלא הציו ו
ן י ק ל ו ת ו ה ז ח א ה ל חבית חוזרת ומתחרדת ז י הזא ש נ ש  ד

ד ז 1 5 י השטרות ביחד לאדם ן  הנכסים אבל אם לא מסר שנ
* u p י לא  הייאשץקנה בז^ט וגם העבד השבי עמהם והשנ
ל ב א כשכתב ב ר ן עמו ב  כלום שככר נתנה• לראשו
* כ ^ ע ל נכסי נתזצים >?£לו' עבדי ולא שייר ל י מ שניהם ב ט  ש
 בלום אכלאם כתכ חצי נכסי לפלוני עכדי וחצי נכסי לפלז**
i n ת יופםרם בבה אחת לאדם אחד ת ט י אפילו כשני ש  עבר
ם כחכ חצי לזה וחצי לזה רהשתא איבא לנןישוי  מכעיא א
, נ ר לעצמו דלא ק י ייחו והשאר שי  דפלנא חדא יהייב לתתו
א אפילו כתב חצי נכסי לזה יח5• ל א ל ל ב ת ד י כ ט ג ה ת א ל  ך
© ז  האחר אהדהשתא ודאיכולהו נכסים יהיכ להו לא קני כל
ת ר י ט כ ן זה ג ר ואי ו א שי י ר כפני עצמו אי ט ם בכל ש  דהא מ

ה ליה הי ר אהדדלא קנו בלום י ט ש ם כתב כן ב  וביש א

» ו ט כרכתכנ ו ג נ י עכדים כג6 אחרשאי  . שנ
ד לא קבה העכד אה חציו שא.$ מ ש  ס המשחר ח«י עבדו ב
- , - * ו כמו כ נ מ ט כריתותדבעינןשיהא כילוכיוה מ ה ג  ז
מ  שאינו מתגרשת לחצייה ונשאר העבר כמו שהיה אכל א
י י ׳ ו העבד או אחי כשכילו רמי ת* י בםף שנהן ל  שחרור חציז ל
ת כמד- י ן חי  בדי להשחחרר קנה חציו והוא חצי עבד וחצי כ
'!! ן י חצי האו י כ  דברים אמורים בששחר׳חציו בשטר ונשאר ל

. ^ ה ז ש י י לאחר כ ן אבל אם מכר אדנתןהתציהסנ  לארו
ר י י ת  ^ ש

ה וכיון דיל&ינן גט־שגתתד 3גט ראשה לפיכך אמת 3 
 בששה דברים שורן שחתורי עברים לגיטינשים
 ••בשאר הדברים הרי תם כשאי כל השטרות >אילו הן הששה
 5סולים * פסולים בעממית של גרם וכשרים בעד כותי
 ׳וצו*בין כתיבה לשםהסשפרדעצםו יאתנכתבין במחובר
י זה ישוין פמיליך יבבי'בסו  >אין חותמין עידיחם אלא זהב9נ

 שיתבאר מעמא זעולהו לפנינו בעיה;
 בערכאוישל גרם כיצד כל השטרות העולים בערכאות
 של גוום כשרים כתנאי' שגמפאמ בעיר שושן בהלכו*
 ^ל>אהחיץ סגיטי נשים דשיחרודי עבדיםשפםויין מן התירה
 *הואיל ולא בגי גיטין וקידושין נעהו לאו בני בתיבה וחתימה
 לשפה בעתו ואפילו נססת בעדי מפירה ישראל ולמר עדי
ה בדתי פסולין מדרבי ן הואיל וסזדי׳ף סתימ שנחתם י  3םי
 בעירי פסולים דחיישיגן דילםא אתי למסמך עלייז* בלא עדי

 מסיח־. :
 &ז כל שטר שישעלייו אפילו עד אחד כותי פסול בפו
 שנתבאיטעסא כעיר שישן חוץ פנימי נשייושחרודי
 עבדים שחס כשרים בעד אחר כמד יעד אחר יער אל הביון
 וכיח? בר גיעךן וקידושק הזא דהא גרי* tfo בשרייהס לגיטץ
 >הדא שיחיה ם־תיח0ר חת היה בימי חכמי התלמוד שה?
 שגחזקת בעיניהם לבשי-יםונטיי אורייתא אבל כזמן הזח
 בבר גזרו עליהם ועשאזם כגרם גמורים לכל דבריהם ט״ט
 אגו לומדים מהם לצז־וקימוקראים שכזסן הזה שהם לגו כמו

J שהיו הבוהים קורם שגזרו עליהם שיהיז בגרם 
 מח וצריך בתיבה לשם המשחיר והםשתחיר דבגט אשת
 כתיב וכתב להופירושו לשמח והוי* הדין לשמו והפי
 בםיגכי גט שחמר כתיב או חופשה לא גיתןלת לשמה והוא
 מיין לשם המשתרר בלומר כיון שהחופשישהוא הנפ שיחימ־
 לא נכתב לשמה אז כקורת תהיהוסמילא ש*ם ש*ריך בתיבה

 לשמה:
 ממ וכשםשבגטאשה כתיב ובהבעתן סי ש«יממחוםד
 אחר הכתיבה אלא הנתיבה יצא חכחוכעלדבר ץ
 המחובר דחוה ליה סחוסי קציצה ונתינה אחר הכתיבה שפסו׳
t שחתר הרי הוא אומינחן לה שלא יהא מחוסר u הכי נסי גבי 

 אלא כתיבה:
 J אחי ומטי נשים ואחר שחרורי עבדיה אינם חותמץ
 אלא זה בפני זזזכסושיתבאוןטעמא בבוץ וארגמן

 גבי גיטי נשים :
 גא ושוץ במוליך ומביא כיצד מביא גט שהייד כארץ
c ישראל אינו צייך לזמר בפני עתב יכפני נרתם 
 ובחוצה לאח אם אין עדים ליגייי? לקיימו ואש- השלי' כפני
 נכתב ובפני נתתם זהו קיימו יאם בא הארון וערער אתר כך

 איןמשגיחין בו:
ב וכשם שהאשהמביאה ניטה כעצמהואינה צריבה  נ
 לקיימו הואל והגט מצא מתחת יות אסרינן וודאי
 כדינו בא לידה כךהעבד ששער שחרור יץצא סתחת Tו איגז

 צריך לקיימו:
 נג יבשםשהאשהאומרות בפני נכתב ובפני נחתם אם
 התנה עליה כן שלא תתגרי עד,שתבא לפני בית דין
 נלוני p הדק בעבד בגט שיחרות * ועיל בלבוש בין

 םימןק^כ :
ד ובל הכשר להביא גט אשר. בשר להביא גט העבר :  נ
 נה והעבד אלפ שפסול להביא גט אשה כיון דלא שייך
 בגיםין ובקידושין אבלגטשתרויסיבייוםקבלולחבית
 סוד רבו של חבירו שויכה הוא כגט לצ«רך חבית וחבית
 ©שהחרד בקבלתו שנעשה שלוחו אכל לא מיד רבו של עצמו
 דהא ידו ביד רבו ולא יצא הגט םחחת ישו רבו והאיך ישתחרר

 בו חבית שהואשם כן עבד של רבו בטח ובה כו :
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 ואף על גב שהפקידו פעו לו איסורא גביה ואותי האיסור הוא
 מוריש לבניו לפיכך צריך גט שחרור מן היורשים אבל גר
 שאין לו יורשין אין סי שיורש האיסור אלא הוא עצמו זוכה גל»
 באיסור ויוצא כמיתת הגר לחימת גסור אפיי בלא גם שחרור
 ואם הניח עבדים קטנים אין להם יד לזבו׳ כעצמם וכל הקוד©
 בהם זכה כמו בשאר נכסיו ואם לא זכה בהם שום אדם עד
 שיגדלו יש אומרים שאין להם תקנה בכת חורין מפני שבשער!
 מיתת הגר לא פקע איסודא מינייהו שהרי כל הקודם זכה בה}
 וכיון דסיחת הגר לא פקע איסורא מנייהו כי גדלו נמי כתר
 הכי איעג רממונא פקע מינייהו שהם זיכין בעצמן כשיגדילו
 איםורא לא פקע מיגייהו דכמאי פקע השתא הא ליכא מיתת
 האדון דליפק׳ איסורייהו מינייהו רש חולקין ואומרים כיו!
 שכשעה שגדל יש לו יד לזכות כעצמו כממונא זוכה בעצמו

 גם באיסורו ומותי* כבת חורין ן
 סו עבד שנשכה וכרח מבית האסורין אחר שנתייאש רבו
 סמנו אינו יכול עוד להשתעבד כודיאוש הוי כהפקר

 וכיפין אותו לכתוכ לו גט שיחדור להתירו כבת ישראל :
4a סן ודווקא בעבד שנשכה וברח שג© יד השבאי 
 נסתלק ממנו אמריגן כיון שנתייאש הרב סמנו נעשית
 כהפקר וזכה העכד כעצמו שלא להשתעבד בו עוד אכל עבד
 שנשבה ועדיין הוא תחת יד השכאי שאז אף אס נתייאש רב!
a ממנו אינו הפקר לפיכך הפודה אוחו מיד השכאי אחר 
 שנתייאש רבו ממנו אם פודה אותו לשם עבד יכול הפודה
 להשהעכד בו והרי הוא שלו שהרי רבו ראשון ככר נתייאש
 ממנו ואם פדהו לשם כן חורין יצא העבד לחירות עיי הכסף
 שנתן בערו לשבאי והרי הוא כן חורין ואם פודה אותו קומו
 שנתייאש רכו ראשון סמנו כין שפדהו לשם עבד בין שפדהו
 לשם בן חורין לעולם צריך להחזירו לרכו ראשון ומשתעבד בו
 בהחלה. שהרי הוא שלו דאףעלגכ דשבאיגוי קוני לעבר
 למעשה ידיו כדאמדינן לעיל סעיף ייח הים היכא דאין
 ישראל יכול להציל רככה ג קיינן כיה מביו וכיון׳ דלפני
 יאוש הוא אלמאיכול ישראל להציל ושכאי לא קני ליה אלא
 שאס פדהו לשם עכר צריך רבו ראשון להחזיר לו מעותיו
 לזה שפדהו ואם פדה אותו לשם כן חורין אין צריך לההזיר
 לי מעותיו שהרי זה לא נתן מעותיו על דעת שיחזיהם לוז^ו

J ישתעבד כו בעבורם 
 סח עבד שעשאורכו א$ותקי לבעל חובו ואח״כ שחררי
 הרי הפקיעו מידי שיעבוד והוא בן חורין וצריך הרה
 לשלם לבעל חיכו דק ל המזיק שיעמדו של חבירו חייב אט
 לא נשאר לו מקום אהר לגהות מטנו וסיס אףעלפישאיז
 לכעל חוכ על העבד כלום אחזיל כופין אותו ?יכתוב לו שטר
 שיחדור משום תקנת העבר שלא יוציא עליו לעז לומר שהוא

 עדיין עבדו שיש לו שיעמדו עליו :
 סט ישראל שכא על שפחה אפילו היא שפחתו הולד עכר
 דולר שפחה כמוה דכתיב האטה וילדיה תהית
 לאדוניה פי' עברים כמוה ובשפחה כנענית קמיידי רש אוסרי'
 שאם בא על שפחתו או קדשה הולד בן חורין לכלהדכדיפ
 דלא מחזיקינן ליה שעב׳ על לאו דלא יהיה קדש וגומי ואסרינן
 ודאי שחררה מקודם לכן ויש מי שאומר דאע ג דלשאר דברי0
 מקילינן לומר כן שדינו ככן חורין מימ מחמרינן שלא להתירו
 בכת חורין עדשיקכל גט שחרור דמשום אומדן דעתן לא

 שרינן איסורא :
 y עבד שהשיאו רבו בה חורין ואין צריך לומד א0 הר$
 עצמו משא שפחתו שיצא לחירות שאנו אוסרים אס לא
 ששחררה לא היה עושה איסור או לא היה מניח שיעישר,
 איסור על ידו וכופין אה רבו לכתוב לו גט שיחדור וכן הדין
 כעבר שהגיח לו רבו הגילין בראשו או שאמד לו רבו לקרות
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 חשחרו והסבירה או הנתינה כאחר כגון שהוא כותב בשטר
 שיזזרור עצמו שהוא נותן חציו האח׳ לאותו אחר ומזכ׳השטר
 לאחי בשביל שניהם רליבא שיורא לרבו בשטר שיחדור זה
 כין שקדם המכירה או הנתינה לשחמ' קנה העבד את חציו
 והלוקח או המקבל חצי האחר שהרי כעת שמסר לו השטר
 יצא טלו מתחת ידו של רבו זה וכן עכר של כ' שוחפין
 ששחרר אחד מהם את חלקו אפילו בשטר קנה דזה הוי גט
 כורח שכל מה שהיה לו בו כורת מסט והרי הוא חצי בן חורין

 ונשאר חציו עבד לשני :
 0א הכותב לשפחתו סעוברת הרי את בת חורין וולדך
 עכר דבריו קייסין שאין זה סשחרר לחצאין דהא
 מכל מקום הרי גופו נינהו אבל אם אסר את שפחה וולרךבן
 חורין לא אמר ולא כלום שהיא אינה יכולה לזכות לעוברי

j שאינו בעולם 
2 מי שחציו עבר וחציו כן הורין אימ $ול לישא לא 0 
 שפחה ולא בת חורין רצד עבדות אסל לה שתם' כבת
 חורץ וצד חירות אסור להשתסש כשפחה לפיכך בופיןאת
 רבו לשחררו בדי שישא בת חורין ולא יתבטל ספריה ורבית
 ךלא לתודזבראה וכותב לו העבד שטר חוכעל חצירסיו
 ובעוד שלא כתב לו שטר שחרור סעשהיריו לעצסו דכיון
 דמרינא חייב לשחררו סיד אלא שמעכבו אסרו לו להשתמש
ו ואם הסיח אותו שור אינו משלם לא קנס ולא כופר קנס 3 

̂א ישלם  ל* ישלם ביק שחייב לשחררו ועככו קנסו לאדין ש
 לן קנם ומשאינו משלם דלמי יתנו רהא אין לו יורשין בריא
 בעבר שהוא מצווה על פריה ורכיה אכי1 שפחה אין מפין
 אה רבה לשחררה שאינה מצווה על פריה ורביד. ותישאר
 בסו שהיתר. ועוכרת את עצמה יום אהד ואת רבה יום
 אחר ואם הכה אדם על ידה וצמתה וסופה לחזור אם הכה
 ביום שעוברת את רבה הנזק לרבה כיון שנעשח הנזק כיומו
 ואותו היום כל גופה קנוי לו לפיכך כל הנזק שלו ואם הכר,
 ביומה הנזק לעצמה אכל אם נקטע׳ ירה וכן כל דבר שאין
 סופו לחזור חולקין הנזק היא והאדון רהגוף של שניהם הוא
 ואם חמיתה שור נוחן חצי הקנס לאדון ופכזור םחצי המפר

 רהא אין לה יורשים ;
 ס4 עברשלשנישוחפים ששחרר אחר מהם חלקוכופין
 את השני שישחר׳גם הוא את חלקו מן הטע' שנתבאר
 בסעיף הססוך ואם ירע זה סקירם שהכירו רוצה לשחרר
 חלקו וקדם הוא והקנה חלקו לבנו חק£ן ואחר כך שחרר
 חבימ חלקו אין ב ר יכולין לכוףאת הקטן שישחרר אכל
 מעסידין לו אפוטרופ׳ ושסין את העבד בדמי׳ וכותב לו שטר
 לקטן עליו ונותן קצה םהרסים לקטן כדי שיתרצ'בשחרורו
 וייא יצווה רשחררנו האפוטרופוס בדמים שקבל הקטן ויכתוב
 לו האפוטרפימ שטר שיחדור על שמו ודווקא בכהיג התירו
 לאפוטיפו• למכור העבך ולשחררו בשמו משום שזה עשה
 שלא כהוגן שכיון להפקיע תקנח חכמים לפיכך כאשר עשה
 כן יעשה לו והפקידוהו להיותו ברשות האפוטרפא לשחררו
 #יי שסו אבל אם מת והניח בן קטן ואחר כך שיחרר השותף

 חלקו אין מעמידין אפוטיפא לקטן לשחררו אלא עובד את,
 עצמו יום אחר ואת הקטן יום אחר עד שיגדיל וכשיגדיל

 מפין אוחו לשחררו :
 סד המפקיד עבדו זוכר, בעצמו.ויוצא לחירות אבל צריך
 גט שיחרו׳ להתירו בבת ישראל ואם מת קודי ששחררו

 כותב לו היורש גט שחמר ז
 ©ה גר שמת ואין לו יורשיןרק*לכל הקירם כנכסיו זכה
 כהן והיו כהן עבדים גדולים הם זמ ב עצמן והרי הם
 בני חורין גמורים ומותרים בישראלית ואף על גכ שאין יאן
 9 שיתן להם גט שיחדור ואעגרגבי המפקיר עכדואסרינן
 **ייז מיחריי עכי של ישראל שאגי שהרי יש לו יורשיי



4t* לבועז מטית זהב הלבות ?!בדים 
 אוסר לא נהגו לי הרי הוראת העבד שעדין עבד הוא הודאה
 בעל דין היא וכמאה עדים דסי ואם הרב חוזר םדבורו הרי
 הוא עבד ולא יוכל העבד שוב לחזור בו ולומד קבלתיוואם
 הרב עומר בדיבורו וגם העבר חוזר כיפין אוחו לכתוב לו גט

 שחרור אחר ונותנו לו !
 ען הא ימי לאחר זבה בגט שחרור זה לעברי יצא להידות
 מיד שזכה מהשליח אף על פי שלא הגיע הגט ליד
 העכדדגט שחרור זכות הוא לעבד שמתירו בכת וזוייןוזכין
 לארם שלא בפניו אבל אם אמר תן גט זה לעבדי אינו כזכה
 ולא יצא לחירות ער שיגיע הגט לידו וסי מ אפילו קודם שהגיע
 ליד העבד מיד שיצא הגט מתחת רשות הרב זכה העכד
 בעצמי ואינו יכול לחזור מ לפיכך באומר תן גט זה לעבר* לא
 יתןלאחי מיתת הרב שאין גט לאחי מיתה שככר זכוכו
 היורשים ויש *ומרים דתן הוי כבו זכה והוי גט מיד אפילו לא

 הגיע ליד השליה ;
 עז מי שצור, בשעת םיההו פלוגי׳ ש&חתי אל ישתעבדו כה
 יורשים אין זה לשון שחרור אלא מנתו שלא יטליחוד״,
 במלאכית כבדות אבל עדיין היא שפחה כמו שהיחד, ומעשרן
 ידיה לא פקעי בהכי מיס היורשים אסורים להשתעבד כה
 משום מצור, לקיים דברי הכת ואם אמד עשו לה קורת רוח גם
 זה אינו לשון שיחדור אלא לשון שיניחום לעשות כפי יצוגה
 לפיכ׳ מפין את היורשץ שאין משתעבדין בה כלל אלא יניחווז
 לעשות איזה מלאכה שהיא רוצה כה וכיון שאס' אל ישתעבדו
 כה יורשים כין שאמר יעשו לה קורת ריח אין חידושים יבולין
 למוכרה לאחר דסכירתילשם שיעכיר שיעכרוה רכה היא
 וביש שאין לה קורת רוח במכירה ושיעבוד ואם צויה ואמר
 שחרדור, צריכץ לקיים דבריו וכופין את היורש־ן שישחררו

 אותה :
m ח שכיב מרע שכתב כל נכסיו לעבדו ועמר מחליי  ע

 , ״ י3׳׳״ 82\ על פי דקיימא לן דש מ שיכיל לחזור סייתני׳. ״
- מ ו ח א כ ה ם ש י W ו :  שיתבאר בייבוש עיר שושן בעזרי; השם הכי

, ^ א ע צ  בנכסים ואינו יכול לחזור בעבד מפגי שכבר י
 חורין 9 >

 עט אסור לאדם שישחרר את ענדו והסתחררו עוכר כע^ן•
" ד 3 ד  דלעולם בהם תעמדו מיהו אם צייד לו לעבד ל
מ  מצוד, אפילו מצור, שהיא דרבנן כגון שלא היו עשרהככי
 הכנסת מותד לשחרר את העכר נרי להשלייעסו סנייז עשרז-
 וכן כל כיוצא בזר, שייא אסרה תורה לשחררו אלא כשנותן לו
 מתנת הנם כגון שרוצה לשחררו משום הנאת וטבות העבד
 רוסיא שאסרה גבי גויס לא תחנם אכל כשמעחררו לצזדך
 מצור. לאו מטוס חנינה דידה קעביר אלא לצורך עצמו וו-^
 ל ה כנותן דמי עצמו וכן שפחה שנהוגין בה העם מנהג יזפקו•
 דעברי איסורא מפין את רבה ומשחרר׳ כדי שתנשא לכען!
 שישמרנ׳ ויסור המכשול אף על פי שהיה יכול לייחדה לעבד

J אינה שזמרה כל כך 
 פ הסוכר עכר לגוי או לגר תושב הרי זר׳ מפקיעי מץ
א  המצות שחייבו בו שלא יוכל לקיימם אצל הגוי ש,*
 יניחנו לקיימם לפיכך קנסוהו חכמים שיצא העבר להיד^
 שאם ברה מן הגר אין רבו יכול להשתעבד בו עוד ואס לן,
 ברח ק׳-נםץ את רבו למדוהו אפילו ער כרי עשרה כימין
י ^ 2  ולכתוב לו גט שחרור להתירו בבת הזריז וקנס זה &
0 א  הזיל שאין גובין אותו ואין'דגין אותו אלא כביד מוסהין ו
 מת המוכר אין קונסין היורש שיכתוב לו גם שחרור רהא ד־,̂,

 לא עביר איסורא ואם יא סכרו אלא לוה עאו. מעות כ׳ז חגיי
מ  לזמן שאם לא יפרעגו לאותו זמן שיהיה העבד חליט לו א
ת י ר י ח  מסרו לו סיר אף עלפי שיכול לפדותו עד הזמן יצא ל
 שכיון שזלזל כתקנת חכמים ומסרו מיד לגוי וגם קכע א

 זמן י

 ג פסוקי' בספר תורה בפני הצבור כגון שקראו לעלות לתורה
̂ מי שהוא  וכן כל כיוצא כאלו הרברי׳ שאין עכר חייב בהן אל
 בן חורין והכריחו רבו לעשותו יצא לחירות וכופין את רבו
 לכתוב לו גט שהדור מן הטעם שכתבתי למעלה סעיף סיח
 שלא יוציא עליו לעז הלכך גכי נושא שפחתו רליכא למיחש
 ללעז אפילו גט שחרור אינה צריכה אבל אם לוה מעבדו או
 שעושאו אפומרפם על נכסיו או שהניח העבד תפילין כפני
 דבל או שקיא ג' פסיקים כצביר כפני רבו או שנשא כת חורין
 לפניו ולא מיחא כו בכל אילו לא יצא לחירות שאין שתיקת

 הרב סימן ששחירו אלא רלא רק על מעשיו של עכר :
 י אסור ללמד אה עברו תורה דהוה כאלו מלמדו תפלות
 כמו גבי אשה לפיכך אם למדו לא יצא לחירות שלא

 למת אלא הפלות :
 עב עבד שנדר נדר שיש בו עינוי נפש או בימול מלאכה
 אין נדרו חל כלל דמכחי'ודליה ומתבטל ממלאכתו
 שהוא רבי שהוא של רבו שהרי גיפו קנוי לו והוי נדרו להרע
 לאחייס דהיינו לרבו ואין אדם יכול להרע לאחרים כרילפינן
 מקרא רלהרע או להיטיב מה הטבה רשות אף היעה רשות
 יצא להרע לאחרים כדא־תא לעיל סיכן רלו סעיף ב׳ ויבול
 הרב לכוף אותו שיעבור עליהם ואין צריך להפיר לו לפיכך
 יש סי שאומר שאם נדר נדר כאלו כגון שנדר שלא לאכול
 בשר וכיוצא בי ולא כפאו הרב לעכור עליו אלא אמר מופר לך
 יצא לחירות שכיון שלא כפאו במקום שהיה יכול לכפותו הרי

 גילה דעתו שהפקיע שיעבורו :
 ענ וכיון דאפי' גילוי דעת מהני בשחרורי כיש המשחרר .

 עבדו בפיו באחד מן הלשונות רסשםעו לשוןשיחמר
 שהוא משוחרר שלא נשאר לו עליו שים שיעכיר וגסרבלכו
 לדבר זה אינו יכול לחזור בו וכופין אותו לבהו׳ לו שטר שחרור

 כרי שלא יוכל להוציא עליו לעז .*
 על *כתב כשטר אעשה .פלוני עברי בן חורין אף על פי
 שמסרו לידו לא יצא לחירות שאינו אלא לשון הבטחה
 שיכטיחט שיעשנו כן חורין להב׳ ועדיין לא עשאו ואם אסר
 עשיתי פלוני ^בדי בין חורין או עשוי הוא כן חורין אוהדי
 וזוא בן הורין אם אמי לשונוה הללו כלשון הודאה יצא לחירו'
 דהודאה כד כסאה עדים דמי ובודאי כבר שחררו ואם כא
 עכשיו לשחררו אילו הלשונות לאולישנא מעליא דטיחרור
 נינהו ולא סהנו על פה להיותו משיחרר כהן אלא אסכן
 כתבן לובכחכוכןאם אמר יהא פלוני עבדי משוחרר וכהכ
 לו כן כשטר הרי י זה קונה שיחתרו עעכשיו וט׳שיחררהיא
 דהא משוחררילישנא דשחרור הוא מיהו דווקא כשטר אכל
 אם אסר לו כן על פה לאולישני מעליא נינהו ואינם כלוס
 ויכול לחזור בו והיס בבריא אכל שכיב מרע שאמר אחרמן
 הלשונוה הללו יצא לחירות דדכרי שימ ככתיביז וכמכורין
 דסי וכיון שטשסועתן לסון שיחדור זכה העבד סיד בגופו
 ואינו יכול לשעבד מעוד וצריך גט שיחדור להתירו ככת
 .חורין וניפץ אותו לכתוב לו גט שיחדור כשעמד דאף על גב
 דק לשמ שעומר חוזר במתנתו בסחילו השיעבור אינו יכול
 לחזוי שכבר זכה בו העבד וכן בבריא 'שאמר בדרך הוראה
 דאמרינן שיצא לחירות צריך גט שיחדור 'ובויפין את רבו

 לכותבו לו :
 עת האומד עשיתי פייוני עברי בן חורין והעבר אומי לא
 עשאני חושעין שמא זיבה לו על ירי אחר ייא שאסור
 כשפחה ואינו יכול לשעבד כו עוד וחייב במצוי מספק אכל
 צריך עדיין גט 'שיחדור להתירו כבת חורין ומפץ אח רבו
 לכתכו לו ד*א שסותר אפי׳ בכת חורין ואין צריך גט שיחדור
 דהא טענת העבד טענת ספק הוא רשםא זיכה לו על ידי אחר
 והוא לא ידע וטענת הרב ודאי שהוא יורע שזכה לווסוסבץ
 עליו אכל אם אמי־ הרב כתבתי גט שיחדור ונתתיו לו והעבד



 ^ לבוש עטרה דהב הליבות קנדים & קפרב
 שיעמדו מעליו וילך לו שאין לו עליו עוד שוס עברות

 ומשמעות לא תסגיר לא החדרנו לעבדו השסע י

 טסת גט שחרור עיין ברכינו ירוחם נתיככיגחיד •
 ונוסח לשון המכירה גיכ שם כנתיב זה צריך לכותבו באן :

 • הלמה גרים
 דסח כיצד מג״רץ הגר והגיורות ודעי קידושי

 הגר ובויג סעיפים ;
 א הגד הבא להתגייר וליכנס לקהל ישראל אינו נד עד
 שימול ויטבול מילה כתובה כו בפירוש דכתיב וכי יגור
 אתך גר וגומר המול לו כל זכר וגומר וטבילה ככר כתבתי
 טעסא למעלה סימן דסיז סעיף ג׳ ומדכתיכ המול לו וגומר
 ייא דמשסעו שצריך שימול עכשיו לשם גירות אבל אם
 נימול בכד כעורני גוי שלא לשם גירות או שגולר מהול ייא
 שאותה המילה אינה כלום וצריך עכשיו לחזור ולהטיף סמנו
 דם ברית וייא שאינו צריך שכיון שאין לו ערלה אינו צריך
 יותר אלא מטבלין אותו לשם גירות באשה ודיו וכיון *
 דמספקא לן אס צריך הטפהםטיפין ממנו דם כרית ואין
 סכרכין עליו ועיין לעיל סיסן רםיה־סעיף ג׳ ואם נכרת דו
 הגיר שאי אפשר לקיים אפיי הטפת רם כרית אין מילתו
 מעכבת מלהתגייר לב ע וסגי ליה כמכילה שהרי הוא ממש
 כאישה בזה וטבילה כיון שאינה מפורשת כגר בפירש בתורה
 ייא שמועלת בדיעבד אפ־'טבל קודם שטל וי׳* שאינה
 *ועלת וצריך לחזור ולטבול אחר שמל שכן היה העניין
 באבותינו שיצאו ממצרים שהיו מילים ואחר כך טבלו בכו

 שנתבאר לעיל סימן רסיז סעיף ג' :
 כ וכשבא להתגייר לא יקבלוהו פתאום ומיד כדי שלא
 יאמר לאחר מכאן אילו הייתי יורע צרות ישראל בג^ת׳
 לא הייתי מתגייר אלא יאמרו לו החילה מה ראית שבאתה
 להתגייר אי אתה יודע שישראל כזמן הזה דחופים וסתיפים
 ומטורפים ויסירים באים עליהם אס אמר יודע אני ואיני כדאי
 להתחבר עםהם מקבלים אוחו מיד אכל מ מ עדיין אין
 מגיירין אוהו אלא מודיעין אותו תחלה עיקרי הדת שהוא
 ייהוד השם יתכרך ואיסור עז ומאריכים עסו ברבר זה כרי
 שירע העניין עיקר מה שהוא כא לקכל עליו אח- כך מודיעין
 אותו גס כן קצה םצות קלות וחמורות ומודיעין אוחו קצת
 עונשן של מצות שאיםרין לו קורם שבאתה למדה זו אכלת
 הלכ אי אתה עובש כרת חללה שכח אי אהה חייב סקילה
 ועכשיו אכלה חלב אתה ענוש כרת חללה שבת אהה חייב
 סקילה וכה׳יג קצת תומרות ובל זה כדי שלא יאמר לאחר מכאן
 אילו הייתי יודע כלהחוםרות הללו לא הייתי מתגייר וגם
 למדוהו מפסוק דנעמי ורות שאסרה כאשר תלכי אלך וגומר
 כמגשפידש רש י שם ומימ אין מדקדקין ואין מרכין עליו וכן
 כתיב שם ברות ותראה כי מתאמצת היא וגומר ותחדל לדבר
 עליה כו׳ וכשם שמודיעין אותו עונשן של םצות כך מודיעין
 אותו שכרן של מצות כדי לחבכם עליו ויקיימם ומודיעין אותו
 שבעשיית המצות יזכה לחיי עולם הבא ושאין צדיק גמור
 אלא בעל הכמה שעושה מצות אילו ויודעים ואומייס לו הוי
 יורע שהעולם הבא אינו צפון אלא לצדיקים והס ישראל ומה
 שתראה ישראל כצער בעולם הזה טובה היא צפונה לה$
 שאינם יכולים לקבל רוב טובה בעולם הזה כאומות שמא
 ירום לבס ויסעו ויפסידו שכר העולם הבא ואין הב ה מכיא
ל האומות  עליהם רוב פורענוה נרי שלא יאכדו אלא כ
ם אילו כדי לחככם י י כ ד  כלין והם עומדים ומאריכיו *יי ב
 עליו ׳ אפ קבל מלין אותו מיד דשהויי כצור• לא מעהינן

 ואחר

 מ*ז להחליטו לכך קנסוהו שיצא להירות ואם לא מסרו ליו׳
 הגוי סיד כשיגיע הזמן ולא פרע לו יצא לחירות אף על גכ
 שהגוי עדיין לא משכנו בו והוא עדיין ברשוהו כיון שבידו
 למשכנו שעשה תחלואה עליו קנסוהו ויוצא לחירות ואם
 לא לוה עליו אלא חייב לגוי ובא הגוי וגכאו בחובו או שקם
 עליו אנס ופרה עצמו בו לא יצא לחירות דאונסהואולא
 קנסוהו י מכרו לעברי המלך הממונים ליקח עבדים
 ובהמות מאשר ימצאון ומהנין דמיהם לבעלים קנסוהו גם
 כן ויצא לחירוה שביון שאיני לוקחו אלא בדפיו מצוי הוא
 להתפייס בכל שהוא וליקחלו ממקום אהר והיה לו לרב
 לפייס ולא פייס לפיכך קנסוהו שאין זה אונס מכמ לגוי על
 תנאי כגון שהתנה על מנת שיחזירוהו לו לאתר שלשים יום
 או חוץ ממלאכתו שיעאר לו מלאכתו או חוץ מהמצו׳או חוץ
 משבתות וייט כלומר שהחנה עם הגוי הלוקח שלא יבטלנו
 מעשות שום סצוה או שלא ישתמש בו בשבת וייט או שמכרו
 לצדוקי או לישראל משימד בכולהו מכעיא כגמרא אם יצא
 לחירות אס לא ולא אפשיטו ואזלינן לקולא דספיקא איסורא
 דרבנן הוא וספיקה דרבנן לקולא ולא יצא לחירות וייא כיון
 דספק הוא אם תפש העבד משל רבו כדי דמיו שיבול לפדות
 עצמו בו אין מוציאין אותו מידו אלא פודה עצמו סיד הגוי

J ויוצא לחירות 
 ^ עבר שמל וטבל לשם עבדות והפיל עצמו ליד גוי ואין
 רבו יבול להוציאו ממנו לא כדיני ישיאל ולא בדיניהם
 או שנשבה ואין רוצין ליתגו לפדותן מותר ליקח מהן דמיו
 ןאין בזה משוס מוכר עבד לגוי ויכול ליתן לו אפילו«טר

 ככירה עליו מפני שהוא כמציל מידם י:
 פב המוכר עברו להוצה לארץ או לסוריא או לעכו שהם
 גם כן איגם איי ממש כיון שמוציאו רבו מקדושת איי
 1מצות השייכ;ם בה תקנו לעבד שיצאו להירות וקונסיס את
 רבו השני שקנאו שיכתוב לו גט שיחדור ויפסיד את דמיו
 מיד שקנאוסתםואס יאמר איני רוצה להוציאו לחיל רק
 אשתעבר בי באp ישראל אין שוסעין דחיישינן פן ישדלנו
 בדברים לילך אחריו והא דקנסיינן הלוקח להפסיד חמעות
 ולא המוכר שהרי נם הוא עביר איסורא היינו משום רהעבד
 כיד הלוקח הוא והיכא דאיכא איסויא התם קנסינן ודין זה
 נוהג אפילו בזמן הזהראיעג דבעינוחינו הארץ חיכ ושמם
 וכטלו כמה מצות התלויוח בה מימ בקדושתה קיים וםצוה

 לדור בתוכה ולא להוציא סמנה שום אדם ן
 5ג עבר שיצא אחר רבו לסוריא וסכרו שם איבד את זכותו

 כיון שיצא לרעת בריא כשיצא רבו עימ שלא לחזור
 לאיי והלך העבד עמו מדעתו אבל אם היח רעת רבו לחזור
 ויצא אחריו ומכרו שם יצא לחירות וכופין את הלוקח לשחררו

 דאיםורא גביה איכא :
 0ד עבד שאמר לעלות לארץ ישראל מפין את רבו לעלות

 עכו או ימכור אותולםישיעלהושםואם לא ימצא
 *כתוכ שטר על דם;ו ויניחנו לילך וכל שכן אדון הדר באיי
 זדוצה לצאת לח ל שאינו יכול לכוף העבר שיצא עמו עד
 שיתרצה מדעתו או יסכמו שם וכל דינים אילו נוהגים אפילו

 כזמן הזה שהארץ ביד גויס :
 £ה עבד שברח מחוצה •לאח לאח איז מחזיריןאוהו
 לעכתת יעליו נאסר לא חסגיר עבר אל אדוניו ואפילו
 אם יאמר אשתעבד בו שמה או אסכרנו שמה אין שוסעין לו
 *לא הסגיר לא החזירנו לשום עברות משמע ואומרים לרבו
 ־ שיכתוב לו גט שחרור והעבד יכתוב לו שטר חוב בדמיו ער

 ׳ שתשיג ידו ויה! לו ואם לא רצה האדון לשחררו להחירו ככת
 *וריז אין כית דין יכולין לכופו /עלא אמרה התורה אלא שלא
" אל אדוניו כלומר שלא להחזירו לעברות אבל לא י ג מ  ״ ^

ה שישחרנו אדוניו ומכל מקום בית דין י סיקין ממנו  מי



 ^ לבוש קעדת והב הלבות גרים
מ  דניחא ליה במאי דעבירליה אבוהזאם איזלואכ ו
 להתגייר או אמו סייאמו להתמיד ביה דין סגיירין אותו ואף
 על גכ רדעת קטן אינו כלום הגירות זבות הוא לו וזכין לאדם
 שלא כפניו מיהו כין שגיירוהואביו כין שגיירוהו כית דין יכול
 למהות משיגדיל וכשהוא מוחה כשיגדיל הרי הוא כאלו ל א
 נתגייר מעולם דה א חזינן למפרע רלא הוה ניחא ליה כמאי
 דעכיראכוח ולא כמעשה בית דין ואין דינו כישראל משומר
 אלא כגוי גמור ואם קידש אשה לאחר שמיחד• אין כמשת

t בקדושיו 
 ח כ מ ה דיא כשלא נהג מנהג יהדוה משהגדיל אכל נהג
 מנהג יהמה משהגדיל שוב אינו יכול למחות דהא גלה.
 דעתו דניחא ליה בגירוי״. ואם שוכהוזרלסויו הרי הוא
 כישראל משומר דאעיפ שחטא ישראל הוא וקידושיו קידושין
 ט גוי שכא לחתוך ערלתו מפני מכה או מפני שחין שנולד
 לו כה כיון שאינו ממין לשם מצות מילה אלא לרפואת
 אסור לישראל לחתכה שאסרו הכםיס לרפואתם כדאםרינן
 לעיי סיםן קנ ח ואם נתכוון הגוי למצות מילה אף על פי שימ
 לו כה מכה או שחין מצור. לישראל לסול אותו וכמקו' שמותר

 לרפאות הגרם מותר ככל עניין ועל סימן קנ*ח :
 י איש או אשת שהם מוחזקים לנו ואנו מכירים אותם שהע
 גויס ובאו לפנינו ואמרו נתגיירנו בכית דינו של פלוני
 כראוי אינם נאמנים לבא בקהל עד שיביאו ערים שגתגיידו
 ואם ראינו גוהגין כדברי ישראל ועושין כל המצות הרי אא׳
 בחזקות גירי צדק ואף על פי שאין שם ערים שמעירין בפגי
מ  מי נתגיירו וםצרפין אוחד. לכל דבר שבקדושה וסחזיקגן ל
 לגידי צדק ואעפכןאם באלהתעיב כישראל ליש*
 ,ישראלית אין משיאין אותם עד שיבאו ערים או עד שיפזכלו

 בפנינו דסעלה עשו ביוחסין הואיל והוחזקו גזים אכי»
ו ישראל ואפר א י י ג א י ה ם א י ח י  שבא ואין אנו סכיריז א
 נוי הייתי ונתגיירתי בכ>ת דין נאמן שהפה שאסור הוא

א וחזקזיי L ז ישר!•.* שהתיר ויש שכתבנו כסה דברים אסורים באדי* י. ^®7 כ ן ת א ש כ  ובזמניהם שהיו הכל שם בחזקת ישראל ר

 בייחסי!
 אבל סתם איש שבא ואמר ישראל אני הלא מעשי בכל יוגן!
p n P V שאורחים באים ואין אנו בורקין אחריה'ושוחין אט 

 יין ואוכלין משחיטתן :
 «א מי שהיה מוחזק לישראל או לגר נמוד ובא ואש,״
 גתגיירתי כיני לכין עצמי כלא שום כיד ויש לו כני^
A X  נאמן על עצמו לשוויי גפשיח חתיכה ראיסור' וליאסר *
 ישראל עד שיטבול בפני ביד אכל אינו נאמן על הכני׳לאסול
ח י  אותם בכנות ישראל ואין להמוה היאך אפשר רסשוינן ל
 לגוי וכאלו לא נתגייר סעולם ובניו יהיו ישראלים כשרים דת^
 אסרינןליה כבת ישראל לא משום רסהיםנינו ליהשא^
 נתגיירו כדינו אלא משו' דכפרשינן לרבדיו שםעיד על עצעך
 שקבל עליו שיאמר בבת ישראל עד שיטבול שנית בפני 2
 לשם גירוה ורדי ממילא שווייה נפשי חתיכה דאיםורא ול^
 בניו וכל זה מיירי בגר שגתגיילה אשתו עמו והוליד םמנ׳כצי©
 אבל גר שנשא כת י׳מיאל או גיורת שנתגייר' כי*אוי והוליך
 מסנה בגיס שדורחיולידתןכקדושיהאם אפי׳יש ער־םשנת^,*
 אביהם בינו לבין עצמו הרי הבנים כסריס דלא יהא אלא ^
m הא קיימא לן גוי ועכד הבא על בת ישראל הולד כשר 

 y כשיבא הגר לתתגיירבירקין אחריו שמא כגלל
 שיטול או בשביל שררה שיזכה לה או מפני הפחד #2
f,yy ליכנם לרה ישראל ואם איש הוא כורקין אחריו שמא 
^ י  נתן באשה יהודית ואם אשה היא כודקין אחריה שסא ע
 גתגהככחורי־ישראל ואם לא נמצאת להן עילה מודי^,-

 אותן

 ואחר בך ממתינין לו עד שיתרפא רפואי שלימה ואז םטבילין
 אותו טבילה הוגנת ככל דיניה ובלא הציצה ואין מטבילין
 אותו קודם שהתרפא המכה שהמים מכאיבים במכה ריא
 שיגלח שערותיו ויםולציפורגי ידיו ורגליו קודם טבילה שכן
 מצינוכטהרת הלוים כשהוברלו והוחלפו חחת הבכורות
 שעבדו ע'ז וכמו שפירשיי שם וכשעולה מן הטכילת מברך
 בא׳יי אם ה אק בו על הטבילה אע״ג דשאר ברכות של מצות
 מכרכין עובר לעשייתן שאני ברכה רטבילה גר שקידם מצות
 הטבילה לא יוכל לומר וצונו דעריין אינו מצווה הוא ש
 שעדיין גוי הוא דמל ולא טבל כאילו לא מל ובשע' הטבילה
 עומדים עליו שלשה תלמידי הכסיס ומודיעין אותו קצת
 מצות קלות וקצת מצות חס־ר ת פעם שנייה בעודו כמים כדי
 לזרזו בשעת םעשר, ואם היתה אשר. מתגיירת מושיבות אות׳
 נשים כמים ער צוארה ותרי יניס מבחוץ ומודיעין אותה מקצת
 מצות קלות וחסודות והיא יושבת בסיס ואהי כך טובלת
 כפניהם ורם מחזירים פניהם ויוצאים כדי שלא יראו אותה
 עממה כשתעלה סן המים ותברך על הטבילה גס כן אחר
 שתעייה סן המים וכיון שטבל הרי הוא כישראל גסרשאם
 חזר לסורו דינו כישראל םשומר שאם קידש קידושיו קידושין

 כדאסרינן אעיפ שחטא ישראל הוא :
 i כל ענייני הגר כץ להודיעו הסצויבין הסילה בין הטבילה
 צריכים שיה־ו בשלשה הכשירים לרון •וכיום רסשפט
 כתיב גביה משפט אהד יהיה לכם ולגר מה םשפטצריךג'
 וביום אף ענייני הגר צריכין ג׳וביום מיהו עיקר לשון המשפט
 משמע שלא נאמר אלא לעניין גוף הגירות דהיינו לקבלת
 עליו המצות אבל שאר העניינים שצריכין שלשה אינם
̂א  דרבנן לפיכך לא אסמ שצריבין שלשה למילה ולמבילה א
ל או לא טבל אלא  אלא לכתחילה אבל בדיעבד אפיי לא 0
$ילו לא טבל לשם א ר ו י ג ו ̂ ה \ ב  בפני שנים או קרוכים ר
 גירות אלא איש שטבל לקרויו ואשר. שטבלה לנדהה הוי גר
 ומותר בישיאל רהא סכל םקום היתה הטבילה לשם קיום
ת הירתינז חלץ מקכל״ הסצות שסעבבת אם אינה ביום  ד

 ובשלשה ולהמ ף והרם בם אפילו בדיעבד שטבל או מל
 בפני שנים או בלילה מעכב ואסור בישראלית דסשפט כתיב
אי על הכל על קבלת מציה ומילה וטבלה ק ה ד  ביה וסביר׳ לי
 ולפיכך כל לגכי דיריה הוי לכתוזילה שאף על פי שמל וטבל
 בפני שנים הרי יכול לחזור ולעשות הטפת רם כרית וטבילה
 אחרד. בפני ג׳ לפיכך איןמשיאיןלו ישראלית ער שיחזור
 רעשה בפני שלשה רגבי רידיה הר כתחלת דין שאינו אלא
 בפני שלשה וביום אבל אם קביל עליה בפני שלשה למול
 ולטבול והודיעהו םקצת מצות כדינן והלך ומל וטבל בלילה
 או שלא בפני שלשה ונשא אשה ישראלית והוליד סמנה בן
 לאפםלינןליה רגבי הבן הוי טבילה והטבילה כגמר דין

 רמכשירינן בדיעבד שלא בכר וכלילה \
 ד והואיל וענייני הגר צריכין ג׳ משום דכתיב כיה משפט
 לפיכךיאין מטבילין אותו לא בשבת ולא ביום טוב שאין
 יניז לכתחילה לא בשבת ולא כיום טוב ובדיעבד אם טכל
 היי זה גר במו ברין בדיעבד בשבת וכיוס טיב דהוי הרין :

 ה חמל את הגיים מברך באיי אם ה אקיבו למול את הגרים
 ואה כ מברך כא י אמ ה אק כו למול את הגרים ולהטיף
 •מהם דם ברית שאלמלא דם ביית לא נתקיימו שמי׳ ואיץ שגי
 אס לא כריתי יומם ולילה חוקות שמים ואp לא שמתי
 באיי כורת הברית וטעם השחי ברבו׳ ובלס ד ולא כ על כתבתי

 למעלה סי׳ ר סי ז סעיף י״ב גבי עבדים וכש גרים :
 1 נכרית שנתגיירה והיא מעוברת כנה אין צריך טבילה

 דטכילתאםועולתלודעוכרירךאסוהוא :
 »יקמן אם יש לו אכ יכזל לגייר אותו ואוקמינן אחזקת



י קבוג  הלט־ה גרים •
 דנחחךשההלכה דבקרוכו׳ האם מםתבי יותר לגזזי בקידב-ית
 האג מבקרובוה האם יש עוד פועם אחר למיגזור דהיינו משים
 דיש לחוש בהו רילמא אתו לאיחלופי למי שרי ערוה לישראל
 כלומר כשיחירו לגרים הקרובות יבאו לטעות ויחירום גם כן
 לישראלים גמורים אכל בקרובות האב ליכא למיתש לחכי
 שהכל יוועין שאין אבות לגוי דרחסנה אפקרית לזרעיה דגוי
 ככמה מקומות ומשו׳ שיתירו קרוביה האב לגר לא יבאו מתוך
 כך להתיר קיומת מצד האכ לישראל ואל תתמה לומר השתי
 דאתית להכי אכ גימא דכולא טעמא דגזירה זו כאימ׳קרובות
 מצר האם לגר הוא מטעם זת משום דלא ליתו לאיחלופי כוי
 דהכי מוכח בגסר׳ראי לאו טעמא דשמא יאמרו באנו מקדושה
 חמורת כולד• לא חיו גחרין כלל משום טעמא דלא ליחו
 לאיחלופיגמצא שעיקר הגזירה היא משוס שמא יאמרו כולה
 ואגב גזרו על השאר אפיי היכא דליכא טעמא דשמא יאמרו
 כולה אלא דלא ליתי לאיחלופי לבדו ומימ יש חילוקי דינים
 כיגיהם כמו שיתבאר לפנינו בלה לכך הוצרכתי להאריך

 ודי כזה:
 3 לפי מה שכתבנו דינא דגריס בעריוה של שאר בשי כך

 הוא דינו אם עכר על דתו כעוד שהוא גוי ונשא אמו או
 אחותו מאמו ונתגיירו מפרישין אותם שאס לא ימחה בידו
 אלפ שהוא עכר בניותו על דתן מימ יש כאן חילל תויתינו
 שיאמר באתי מקדושה המורה כילה שבכר עשיתי כאיסור
 ועכשיו הותרה לי ואם היה נשוי לשאר עריות בגיותו אפילו
 מצד האם ונתגייר הוא ואשתו עסו כיון שאין האיסור אלא
 משום גזירת רישראל דלא ליתי לאיהלופי כוי הואיל וככר

 £ נשוי הוא אין מפרישין-אותם:
 j ואם לא היה נשוי ככר כשאי שאר האם וגתגייר שאסור

 לישא אותה סן הטעם שנתבאר כזו ניל שאפילו אם
 נשא יוציא כיון שנשא באיסור ריהרות המיר טפי ניל וכן
 משמע מסה שאכתויבסעיף הי אבל בשאר האב מותר לכתחלת
 אף על פי שיודע בוראי שזה שארו מאביו כגון תאמיס שהדבר
 בחר הוא שאכיו של זה הוא אביו של זה אלפכ לא גזרו על
 שאר מאביו פדכתכנוטעמא לפיכך נושא הגד אשת אודו
 מאכיו ואשת אתי אביו ואשת אביו ואשת בנו אף עפ שהיתה
 נשאר לאחיו או לאהי אביו אז לבנו אחר שנתגיירו וכן אחות
 אםו מאפיה ואחותו מאביו ובתו שנתגיירו מותרות לו ויש
 אוסרין כאשת אביו משום שפוסקין כמר על כן יעזוב איש
א  *ע/אכיו וגומי־ פירושו אשת אביו והרי יש כאן טעמא %
 יאמרו כולת ובשאר קורבותמצדתאכ מורו דלא גזרו בר1
 מטעמאראפקריה רחמנא לזרעיה דגר לפיכך מותר בכל
 השאר אבל אינו נושא לא אחותו מאמו ולא אחוה אסו מאמה
 ולא אשתאחיוםאםו שנשאה אחיו מאמו אחר שנתגייר׳ שיש
 לו כה קידושין ואסירה מדרבנן משום אשת אח מן האס אבל
 אם נשאה אהיו בעור שהוא גוי הרי זו מיתרת שאינן אשת

 אחיו שלא היו לו קידושין בה ולא נקראת אשת אהיו:
 ך שני אחים תאומים שהיתר. הורתן שלא בקדושה ולידתן
 בקדושה חייביימשו׳אשת אח מאם אבל לא חולצין ולא
 םיבמין שמן ותורה אינם אחי אלא מן האס ולא סן האב אלפ

 שהם תאומי יהא נזרעו שלא בקדושה ואין כאן אגות :
 ה הנושא גיורת ובתה שנתגיירו עמה או שתי אהיוה מן
 האם שנתגיירו כין ישראל כין גר יושב עם אהת מהן
 והשנייה צריכ׳גט דהא קידושין הפסו לו בה שאינן קרובות

 ׳ רכל אתת כקטנה שנולדה רםיא :
 ן נשא גיורה ומהד. מותר לישא אמה או כתה שלא גזוץ
 אלא בהייהן דליכא למיחש כל כך דליתי לםיטעי כיון

 שאין נשו אין יחד בעין ״.
 ז ובשתי אחיות •מן האכ שנתגיירו סותר לישא אותם יחד
n בשאר האב ברכתגינז טע&א לעיל סעיף א' u שלא 

 ח כל

 V ל2וש קסדת דחב
 אותז כיבד עול התור׳וחםורח שיש בעשיית׳ על &*י הארצות
 כדי שיפמשו כדכתבינן טעמא לעיל סעיף ב׳ ואם קבלו ולא
 פירשו וראו אותם שחזרו מאחבת מקכלין אותם מיהו אם. לא
 בדקו אחייו או לא הודיעוהו שפר מצות ועונשין ומל וטכל
 בפגי שלשה הדיוטות הרי זה גר אפילו טרע ,שבשביל דבר
 הוא מתגייר והואיל ומל וטבל לגירות יצא מכלל הגוים
 וחוששין לו עד שתתבאר צדקתו ואפילו חזר ועבד יעז הרי
 הוא כישראל משומד לכל יכליו. שקידושיו קידושין דמאחד
 שטבל לשם גירות נעשה כישראל וישראל משומד שרוצה
 לחזור כו ועושה תשובה •ודאי מן < ההורה בחרטה ובתשובת
 גכונה סגי אבל ויענן הצריכוהו לטכול כגר ולקבל עליו עול
* J המצות ודברי חברות בפני שלשהכגר 

X אימי עריות מר״םודנםלענ״ןעחת S O I 
 וחליצה ובו«'א סעיפים *

 א אמרוחזילהדעחנותן^שגרהמתגייר ומקכל עליו עול
 /התורה וחמצוח ועול מלכות שמי^ודאי נתערה עליו
 רוח ממרום רות *וממךותקאשא נשמת חדת׳ ונעשה איש
 אחר ובאולן-מצר ונולד כו כיזם דמי וכל ימיו חראשונים הם
לא הין ףאיש אחר היא וכל קרוביו שהיו לו בגיותו אינם עור 3 

 קרוביו ובנכריים יחשוכו לו לפיכך כל העריות שאסרה לנו
 ך,תודה.משוםשארכשראינםאסורים עליו שאין לו שום
 קרובים ושאר בשר כעולם שהוא נוצר לבדו כאדם הראשון
 יא£י׳ אםו אינת אמו ואחותו אינה אחותו ואם בא עליהן והם

 *ורן בגיותן הרי זה כאלו בא על נכרית רעלםא ואם גם הן
 נתגיירו כיש שהם מותרת מן התורה אפילו להנשא לו שהרי
 גם הן כקניונות שנולחת דמו ואינן עוך שאר בשר עמו כלל
 כל זה הוא מרין תורה אבל חכמים אסרו עליו כל קורבו' שהם
 לו מצר האם אהר שנתלית וטעמא כדי שלא יאמ־ו הגרים
 באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה שהרי בגיותינו היתר.
 אמנו או אחותינוםןהאםאסומעלינודקיל שבני נח מזזהרי׳
 על קצת עריות דשאר כשר מן האס כרילפינן ©קרא רעל כן
 יעזוב איש את אביו ואת אמו שנילאדםהראשון דאיכא למיד
 אביו פירושו אחות אביו וכיש אחותו ואיכא למיד אשת אביו
 ואמו איבא למ ר פירושי אחוה אמי־ יכיש אחותו מאמו ואיכא
 ל£*ד אמו ממש והרי לכ ע שיש עריות שא-כשר מצר האם
 שאסורו לבל נח והיה זה להם קדושה חסויה ועכשיו הותרו
 לחם והיה זה חלול תורתינו הקדושה בעיניהם לפיכך גזרו על
 כלהעריות שמן האם אפילו אותן שהיו םיתיות להם בגיותן
 אכלבקויבוןהכאהמצדהאבלא גזרו אלפ שיש נ כ קצת
 קורמת דשאר בשר מצד האב כבני נה שאסורות כגון אחות
 אביו למיד ושייך ביה נמי למימר שלא יאסרו באנו מקדושה
 חמורה לקדושה קלה אעפ כ לא גזרו על שום קויכה הכאת
 מצדהאבאפי׳באותןדשייך לומר באנו מקדושה המורה
 לקדושה קלה וטעמ* משום דכיון שכבר גזרו בקרובות מצד
 האם על כל הקיוכות אפילו על אותן דלא שיד כהו למימד
 באנו מקדושה המורה לקדושה קלה כגון אחות אמו ואשת
 אחיו מאמו שחן מותרות לכנינח ולא שייך כהו למימר באנו
 9 קדושה חמורה כוי והןרואין שאפה גזת בהו שיחו נאסרות
 עליהם כשנתגיימ יאמרו הגרים מ ט כאםרל לנו אלו אלא
 ודאי משום דכקכלתינו עלינו עולתתורה נתחדשה הלכת
 לפיכך כשנתיר להם אשת אביו או אתות אב יו א ע פ שלא
 יאמיהו מותרות להן בגיותן באנו מקדושה חמורת כוי אלא
ו נתחדשה הלכה ואין להקשות א כ מש דגזרו טפי »י א  י
 בקיוכות האם מקרוכית האב ולמת לא עברי איפכא יאסרו
• קיוכי האכ משוס אותם דשי«ך לימי בהן שמא יאמרו  כ

 *אנו מקדושה המורה מלה ויתירו כל קרובות האם מטעם



 * לביעזעכדהזהב הלבוה ספד תורה
 זה כך אם היה מוציא טעיות רבות היה מתקז אותם :

 ב ועיקר טעם מצות עשה זו דבתינת ספר תורה אינה אלז*
 כדי ללמוד בה כסו שסיים בפסוק זה ואמר ולמדה את
 בני ישראל שימת בפיהם לפיכך כדורות הראשוני׳ שלא היה
 עיקר לימודם ועיונם אלא מתוך הספד תורה והשאר היד
 ׳מעיינים ולומדים בעל פה ודבר*ס שעל פה לא היו רשאין
 לכתוב כדילפינן מקרא דעל פי הרבדים האלה וני' לפיכך לן*
 אמרו קדמו נינו במצות עשה זו אלא מצות עשה לכתוכ ספד
 תורה אבל בזמנינו זה שנתחדשה הלכת משוסעת לעשות
 לה׳ שרשאין לכתוב כל התורה שבעל פה דהיינו טשנ$
 >גמרא ותלמוד ואין כותבין ספר תורה אלא לקדוה בה ברבי©
 ומניחים אוההבנית הכנסת ושארעיקר לימודינו ועיונינו הוי
 בחומשים ובמשנה ובגמרא ופירושיהם כי בלחם אי אפשר
 להבין ולעמוד על דבריתורתונו ועיטקה לפיכך אע״ג דוראי
 כהיבת ספר תורה היא המצור. המפורשה בהורה כפיממ
 וחייבים לכותבה לקרות בה׳ ברבים אבל אין אדם יוצא יר%

 חובתו בכתיבת ספר תורה לבדה אלא בל איש אשר ידו
ו לקנוו^  לכתוב חומשי חורה והמשנה והגמרא ופירושיה! א
^ד  אוהם הרי זה חובה ומוטל עליו בכלל מצות עשה זו י
 מכהיבה ההורה ובלהם לא קיייהמצוה כתיקונה עד שיכהכמ
 או יקנת אותם וגס לא ימכרם אם לא ללמוד תורה זליש^

 אשד,:
א דן העור שנכתבת עליו ושרטוטה ודין ן  ךל

 הדיו ובו ו סעיפים
 א הלכה למשה מסיני הוא שאין בוהכין ספד הורה אל*
 על תעודכמו שיתבאר כסעיף ג'יילפינן מקרא שאין
 0חביז«»תחא^1^עורבר.מהוחיהועוף הטהורים דכתיע

 למען׳תד\הץ1ורתד1כפ^פי׳םןהמוחרכפיך יאפי׳על ^
* לאפודי י  נבילות וטריפות שלהסדסמ מין הסותר בפיך ה
 על עוד בהמה וחיה טמאה שכל המיז אינו מותר כפיך ואי

אפילי על עוד ג י ד ר ש ו ל ע ז ע י כ ה י ז כ י א ה ו י י } ע י כ ת י  כ

 שלדג טהור משוס רנפיש זוהמיה וצריך שיהיו העורות
 מעובדים לשם ספר תורה שכל דבר של קדושה צריך לעשותו
מ *  לשמה בדאיהא לעיל בלבוש התכלת סימן ל״כ סעיף י
 והיינו שיאמר בתחילה העיבוד כשמשים אותם להיך הסיד
 עומת אילו אני מעכד לשם קדושת ס ת וכיון שצריך עיכוף
 לשמה לפיכך צריך שיעכדן ישראל ולא גוי שהגוי אינו יכול•
 לעכד לשמה ואפילו יאמר לו הישראל עכר עירות לשם כפר
 תורה אינו מועיל דסיף סוף גזי אדעתא דגפשיה קעכיד וא»
י גוי וסייע הישראל מעט מתתלה כשיתנן  צריך לעברן ל
 לתוך סיר ויאמר שהוא עושה זר, לשם קדושת סית ויססן
 אותן העורות שלא יוכל הטי להחליפן וכשימצא אחר כך
ל ל  סימניו לא היישיגן שמא החליפן הגוי תייף סיסגיו אהריו ו
 בלבוש התכלת ©י׳ליב סעיף י' ואחר שהיה העיבוד לשמת
 אין צדך שיהא תיקון הקלף ושרםוםו לשמה ואס לא היח
 העיבור לשמה אפי׳ עשה תיקון מקלף ושרטוטו לשמה אינת
ת השוכ ? י א ח  מועיל שאינו אלא הזמנה בעלמא לכתיבה יל

 ואינו מכשירו בזה לס*ת :
 ב וצריך שיהיו מעובדים בעפצים או בסיד וכיוצא בן
 מדברי׳שמכווצין העור ומחזיקין אותו ואס אינו םעוכך

 כך אינו נקרא קלף פסול :
t,y 4 הלכה למשה מסיני שאין מהבין ספר תודה אלא 
 הגרל או על הקלף פירוש איזה נקרא גויל עוך
 שנגרר ונתקן במקום השער ובסקויהבשר לא נתקן וכיתבין
 במקום השער ואיזה נקרא קלף דרך העבינים האומנימ
 שחולקין את העור כשעת העיבוד לשנים באלו היהה כפולה
 והחלק החיצון שהוא לצד השער נקרא קלף והפניטי הדבל^

 לכשר

 ח כל ת־םניות לא גזרו עליהן בגרים לפיכך מותר הגר
 לישע אם אמו ונושא אדם גיורות ואם אמה או בת בתת

V יוכן כשאר השניות 
 & גר שנהגייר הוא ואשתו עמו צריכין לפרוש זה מזה ג'
 חדשים להבחין בין זרע שגזרע כקדושה לזרע שנזרע
 שלא בקדושה ואם אינו רוצה לקיימה אינה צריבה גט דהא
 קידושי דגיו׳ אינן קידושין ועור רהא כל אהד כקטון שטלד
 •דמי והיא אינה אשתו והוא אינה אישה דאחר הואויוצאה

 ממנו כלא גט :
 * *לענין עדוה אפילו אהיס סן האם מעידים זה לזה דגר
 שנתגייר כקטון שנולד דמי׳ והבא ליכא לסיחש דאתו
 לאיחלופי בישראל שהרי אין מקבלין ערות אלא בביר וסתם

 • ב ד בקיאין ברבר זה :
 *א ולעניין דין גר פסול לדון את ישראל דכתיכ שום תשים
 עליך מלך מקרב אחיך מקרב אחיך ולא מן תגר ומלך
י כפייה לכוף .את הישראל הוא  היינו ריין ודווקא ל
 יפסול רשום תשים לי כפייה ©שמע כלומר במילי דשררה
 וכפייה למנות אותו דיין יהיה דווקא מקרב אחיך ולא הגר
 אבל אם קבלוהו עליהם ה כעלי דינים מעצמם יכול לרון ואם
 היהה אמו סישראלמקרב אחיך קרינן כיה ויטל לדון את
 הישראל כדיני ממונות אפילו לי בפייה ולחבירלגר יטל לדון
 אפילו אין אכ ו מישראל רשום תשים עליך כתיב כלומר עליך
 צריך להיות מקרב אחיך אבל גר רן אה חכירו ולהליצה פסול
 אפילו אמו םישראלואפיילחליצת גרים דכתיב ויקרא שמו
 בישראל חלוץ הגעל ובישראל אביו ואמו מישראל משמע :

 ?[ד שכרמצותכתיבתספדתורה ובוב׳סע׳'
ו חיזל כיה ק ד ק ר ו י ס ו ג  א כתיב ועתה כתכו לכם את השירה ו
ת פרשיו דהורד, ו י ש ר  דקויסילן שאין כותבין את התורה פ
 התומר. נתנה על כרחך מה שצור. סרלה שיכתבו את השירה
 לאקאסר שירת האזינו לכדה אלא היינו לומד שיכתט כל
 •התודה עד שירת האזינו שהיא גמר כל החורת ושירת האזינו
& ו ש  עד סופה ככלל לפיכך אחזיל מצות עשר, על כל איש מי
 שיכתיב לו סיח ואפילו הניחו לו אבזתיו סיתמצוה לכתוב
 משלו וכיש שאיני ישאין לסכור םיח אפיי יש לו הרכה ספרי
 תורות ואפילו אין לו מה יאכל אלא לי הרחק לא ימכרנה
 ואפילו למכור ישן כרי לקנות חרט אסור דחיישינן לפשיעית׳
 שמא לא יקנה הלכך אם היה חדש כתוב והוא בבית הסופר
 ואינו חסר אלא נתינת דמים מוכר הישן לקנות החדש משום
 זה אליואגוהו וגו׳ מיהו אם צריך לסיכרה כרי ללמוד תורה
ו דבר אחר למכור יכול למוכרה דשתי  או ליקה אשה ואין ל
 מצוות אילו מצוות גדולות הם שקיו׳העולם הלוי בהם לימור
 הורה רבתי אם לא בריתי יומם לילה וגוי וליקח אשר. דכתיכ
 לא הוהו כראה לשבת יצרה • וכן לפדיון שבויים מותר

 למוכרה דסצוה רבה היא ועיין בלבוש התכלת סי׳ קנ ג /
 הלוקח סית מן השוק ואינו מגיה בה דבר הוי כהוטף מצוה מן
ו שכר גדול  השוק כלומר ואינו יוצא בזה מצוה עשה זו ואין ל
 כל כך כמי שטרה ככתיבתו שיש למדת הדין להלוק ולומר
 אלמלא שבאה עליי כלא טורח לא היה עושה אותה אבל אם
 הוא בעצמו כותבו או שכר סופר לכותמ וטרת בתיקק הקלפי'
 ולסכול עול הסופר עד שנכתב הרי זה כאילו קבלה מסיני
 שיש למדת רחמים פתחון פה לומר כמו שטרח טורח זה כן
 ריח טורח ללכת כמדבר כדי לקבל הורה מהר םיני וכן הקונת
 ס״ת והיא היתה מוטעה והגיה אותת אפילו אוח אחת הרי הוא
ג כאילו קכלת כסיני שיש למדת רחמים לזכר כסו שתיקן V 



 הלבות טת לבוד
 וצריכה עובי ששה גלא היא :

 כ לאורך כל שטה ושטה נהנו שיערי כרי שיוכל לכתיב
 באותו הכת'שכותב לפי מה שהיא ניפעםי^סשפחותיכ׳
 והיינו שלשים אותיות ולא תהא קצרה מזה שרא יהא הדף
 נראה כאנר'ולא ארוכה יותר מזה שלא יהא עיניו סעאטטות
 בכתב שעיני הקורא םשוטטית כשהשטות ארוכות וטועה

 כראשי השיטות :
 ג שיעור היריעה כדי שתכיל מאלו הדפיז שלשה או ד' או
 ה' או ו' או ז' או ח' אכל לא יעשה של שני רפין ולא תשעה
 דפין אבל עיקר הנוי שיהא משל ארבע או חמשה דפיז לפיכך
 אם נזדמנה לו יריעה כת תשעה רפי? והוא צריך לתלק אותת
 לא יחלקנה בעניין שיהא שלשה דפין באחת וששה בשנייה
 אלא שיהא ארבע באחת וחמשה כשנייה כמה דברים אמורים
 בבל היריעות שבספר חוץ מכאחתנה אבל כאחרונה שכםוף
 הספר אפילו פסוק אחר כדף א׳עושין אותו רף לבת ותופרין

 אותו עם שאר היריעות שאין כאץ גירעין בזה
 בנויה כמו באמצע הספר :

 ד וכשיגמור הספר צריך לסייס באמצע השיטה שכסיף
 הדף לפיכך אפיי אם לא נשאר לו אלא פסוק ארד כשיגיע
̂ם כיי שיקיים  ליריעה אחרונה צריך שיעשה סמנו רף ש
 בסופו אף על פי שאין בפסוק האחיין חיכית כמניין השיטות
 שכשאר הרפין יעשה האותיות איוכיי־. סמטה למעידה כדי
 שתתזי' תיבה אי ד׳ או ה׳ שיטין כדי שיסיי' כסיף הדף למתחיל
 סתהלת השיטה שבסוף הדף ילא יגמיי אותת ימתכוין עד

 שיחיה לעיני כל ישראל כאמצןן שישה שבסוף הדף ;

 JH3 שיעור הגיליון ורוחכ בן מיטה לשיטה«
 וביןדףלרףובוו׳םעי£־ס :

 א שיעור הגיליון למטה לא יהא פחית מדי אצכעיח כגודל
 ולמעלה לא יהא פחות םג׳ ובין כלי דף ורף שנים לפיכך צריך
 שיהא כתחלת כל יריער.וסופה כרוחב אצבע גודל וכדי יפירה
 ונמצא כשתופר היריעות ביחד יהיה בין כי1 רף(יף בכיי הספר
 רוחב שתי אצבעות ובין כל שיטה ושיטה צריך ייחכ כמלא
 רוחב שיטה״ובין כל חומש וחומש ר' שיטין פנרית ביי א כחכ
 ויתחיל האומש מתחייר, שטי. חמישית ויניח כתחילתו וכםיפו
 כדי לגול על העמוד ועוד שתי אצבעות ש־שארו נין העמוד

 והדף :
̂מטה ולבעיית פי׳ שלא  כ לא ימעט הכתב מפני ריוח שי
 יעשה אותיות קטנות בשיטת עליונה ותחתונה כרי
 שישאר שיעור גיליון ולא ספני ייוח שכיז פרשו־, ייפר׳טה כנין
 פרשה סתומה שצריכת לתיות פתוחה כאמצע וכתובה מבי
 צררין לא יםעט הכתב כדי להתחיל בסיף או בגון ששיטט,
 באסצע הדף שני שיטיןריוח כדישיעיי כיגיוםלא ימעט

 תכתכ ם גיאותו ריוח :
 ג נזדמנה לו תיבה בת ה: אותיות לאיבתיכ שתים כריך
 הרף וגי חיץ לרף שאין ניכר לכל שידיי גיגיררין אחר
 שתים להיותם נחשבים תיבה אחת אבי* יכיל לכי • כ שרש
 בתוך חרף ושתים חיץ לרף ואם איז מקום לכתוב ג' בתיך הרף
 יגיח המקום חלק ולא ימשיך האותיו לעשור. ן גיןלוה מחבירתן
 כרי למלאות עד סוף הרף שלא ישנה צורות האותיות מחבירתן
 ותיבה בת ג׳ אותיות יכול לכתוב שתים סמנה חוץ לדף אף על
 פי שמיעוט' בפנים שכימ שאין בתוך הדף אלא אות אחת ניכר
 לכל שאילו השתים שבחוץ גוררי' אחריו לעשותו תיבה שאות
 אחת איגד. תיבה אבל חיבר, שאין בה אלא שתי אותיות לא
 יכחבנד• כללי חוץ לרף אפילו אות אחת כפנים ואחת בחוץ
 (אפילו אס רשתי אותיות הם מתיכר. גדילה אלא שהם;ראח

 כמו תיבה גפני עצמה לא יכתכנו על הגיליון י
 ד ואם

 ^ לברעז עטרת דחב
 לבשר נקרא דוכסיסטוס ובאה ההלכה שלא יכתבו סית אלא
 ^ הי«לף ולא על דוכסוםטוט וגס כקלף לא יכתכו אלא לצד
 הכשר דהיינו כסקום שהוא סחובר לדונסוסטוס וקלפים שלנו
 שאין האוסנין חולקין אותן יש להם דין קלף וכוחכין עליהם
 לצד הכשר מפני שדרך האומנים לגרר העור סבפנים עד
 שגוררין יכלין כל התכסוסטוס ולא נשאר אלא הקלף לכדו
 ואף על פי שגוררין גם כן קליפתו העליונה של צד השער אין
 גוררין שם אלא מעט כדי שיעור מה שהיו צריכין לתקנו
 ולהחליף ואפי׳ אם היו חולקין את העור לשנים היו גיכ צריכין
 לגרר ממנו כך ואם כן לא נשאר רק הקלף ויש לו דין קלף
 לכתוב לצד הבשר והם מוכהרים לכתוב עליה' יותר מן הגויל
 ספני שהם מעובדי׳ יותר ולפיכך נוהגין עכשיו לכתוכ על
 הקלפים ולא על הגויל וככר כתבתי שבגויל כותבין במקום
 שער ובקלף במקום בשר כן היא ההלכה ואם שינה פסול ויש

 מכשירנין בדיעבד :
 ד כתב מקצתו על הטיל ומקצתו על הקלף פסול רזה אלי
 ואנוהובתיב ואין זר. נוי לסיח אבל אם עשה תציוגויל
 וחציו צבאים אלפ שאינה מצור. מן המיכהר שקצת יש היכר
 שאינת כתובה על עורה שוין ואינו נוי כיכ מימ כשרה היא
 בדיעבד ספני שאינו ניכר לכל שאינו שוין דכמעט שוין הן

 ךן ס*ת צריבה שירטוט משום שהוא נוי שמיושר הכתב לי
 ואם כתבו בלא שרטוט פסול דילפינן כתיבה כתיבה
 0מזוזת ובמזןזה כי ע סודה שצריכת שרטוט ואם לא שרטט

ה בסו שיתבאר בלה כסיסן רפה ולא ישרטט כעופרת . ל ו 0  פ

 וכיוצא כו ברבר שהוא צובע שאינו נוי לכתוכ ועיר דלשון
 שירטוט שבא בהלכה גומא וחמץ משמע ולא צבע ן

 ן הלכה למשה מסיגי שא־ן כותבין סח אלא כצבע הנקרא
 דיו כלשון הקודש ופירשו שהיא צבע שחורה עשוי׳ מעשן
 השמנים ושרוי ב0י עפצים והעיקי מדברים הבאים מן העץ
 ואם כתבו כמי עפצים וקנקנתוס כשר ובלבד שיהיה שחור
 ולא משאר סיגי'צבעונים כגון האדום והירוק וכיוצא בהם
 ואס כתב אפילו אות אחת כשאר סיני צכעונין או בזהב פסול
 וייא דהיה אסור לכתוב שום שם מספר עשרים וארבע ספרים

 שלא בדיו ויש מכשירין ן
 t וצריך לכותבו כימין ראסמכוה אקרא דכתיב מימינו אש
ו ייא שיש לכתוב בקולמוס של קנה ולא כנוצה מ ת ל  ד

 שאיגה מהכת אלא חורצות וחוקקת ואנן כתיבה בעינן ואין
t נוהגיןכן 
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 א אחז״ל שאין עושין ס*ת לא ארבו יחי על הקיפו ולא הקיפו
 יתר על ארכו פי׳יכוין שיהא חוט המקיף יריעו׳ כלי הספר
 לאח׳ שיתפר ויתגלל יהא ארוך כשיעור אורך היריעה סמטה
 למעלה שזהו נוי לס ת וכן היו הלוחות אורכן ורחכן ועוביין
 יחד שיין וכסה הוא ארכו ששה טפתיםשהם כיד אצבעות
 כרוחב אגודל של יד שכן היו שיעור הלוחת ארכן ורחכן
 יעיכייןששה טפחים ונתנו שיעור זה בגוילשהוא עכעוכי
 גינוני ובימיהם היו כותביןחב ספרי תורות שלהם עלגויל
 ושיעורו שככת׳ בינונית נאה ומיושר תזדמן ארכה והקיפה
 לשיעור זה לפיכך בקלף שהוא לפעמי' דק ולפעמי' עב שיעורן
 לפעמים פחות ולפעמים יותר ובלבד שיהא ארכו בהקיפו
 שהוא נוי לו ועיקר תניס הללו סמוכים עלזה אליואנוהו
 חחנאת לפניו כמצות וכן אם עשה בגוילאורך שטה טפהים
 ומיעט ככת׳ או יותר על ששה והרחיב בכת׳ עד שיהא אורכו
 בהיקיפו הרי זה כמצוה והעמוד שבתוך הספר ייא שהוא
 3צטרף לשיעור עוכי ההיקף לששה וייא שאינו מצטרף



 לבוש עטדמ זהב הלבות סת
 ז ספר תורה המנוקד'פסול מפני שיש אם ללןקרא וא0
 למסדות ואם מנקרו אין כאן מסווה לפיכך אפילו אם הסירו
 ממנו הניקוד פסול שככר נכתבה לשם הניקוד ולא לש©
1 שאין לכו י י 0  המסורת ובן ספר תורה שיש בו פיסוק פסוקים 3
 אלא כנתינתו מסיני ונראה לי שגם ככאן יש בו פסול משו©
 שאין• כאן אם למסורת שלפעמים עלפי המסורת צייכין
 לחכר שני פסוקים יהד כאלו הם פסוק אחר ׳ ודווקא שעשת
 הפיסוק בדיו אבל אם הניח אויר בין הפסוקים כל שאין כן
 שיעוד פיסוק פרשה כשרה וסי ת שערבבו האותיות כמו כגמ!
 מעורה אף על פי שלכתחילה. אין צריך לעשותה כן אינה

 פסולה בכך :
• 

 רעה צורת פרשיו' פתוחה או סתומה ועוד'
 השירה ובו היםעיפים ן

 א פרשה פתוחה לא יעשנה סתומה וסתומה לא יעשנה
 פתיחה ואם שינה כאיזה משניהם פסולת ואם

 לתקנו באופן שלא יפגע כשם למחקו ייא שסותר לתקנו וכן
 נהגו אבל לא יחתוך שוס שם שלא יעשה גקבים כיריעה

 שאין זה הידור ו
ן י  כ בצוחת פרשיות פתוחות או םתוםותיש סחלוקת כ
 הפוסקים ורבו בהן הריעות זירא שסיסיצא את כור©
 וכבה יעשה בתחילת כתיבתן יעיין וישער בערך גסות אן
 דקות הכתב ההוא כותב ויראה היאך יזדסנו לו הפרשיות
 הפתוחות ורסתוםות ויעשה בעניין שבפרשה פתוחה יסיי©
 פרשה שלפניה באמצע שיטת וישתייד כסופה הלק כרי ©״
 אותיות ויתחיל לכתו' כראש שיטה rronrtk ובפרשה סתומה
 המיר יסיים פרשה שלפניה באמצע שיטה ויניח חלק כרי ש'
 אותיות ויתחיל לכתוב בסוף אות׳ שיטה עצמה ולא ישנה
 לעשות צורה אחרת לא לפתוחה ולא לסתזסה דכהני הוי כשד
 לכולי עלסא ואם לא יוכל למין לא יסור סדכרי הרםב״נ!
 בזה כי עליו סמכו האחרונים וכתבו שדבריו הס עיקר
n t u והא לך לשון הרסכ ס פרשה פתוחה יש לת כ' צורות אם 
 באמצע השיטה מניח שאר השיסיפנוי וסהחיל הפרשה שהי*
 פתוחה מתהילת השיטה השנייה כמה רבתם אמורים שנשאד
 מן השיטה תוח כשיעור ט'אותיות אכל אם לא נשאר אל*
כ ת א כ ל  מעט או אם גמר כט־ף השיטה מניח שיטח שנייר• כ
 ומתחיל הפרשה הפתוחה סתחלת שיטה השלישי' ונמצא פנוי
 ביניהם שיטה י פרשה סתומה יש לה ג׳צותת אם גמר באמ*'
 השיטה ?כיח ייוח כשיעור וסחחיל לכתוב בסוף הש־ט עצמה
 תיבה א׳ סתוןלת הפרשת שהיא סתומה עד שימצא הרו1ת
 באמצע ואם לא נשאר מן השיטה כדי להניח התוח כשיעוד
מ ע  ולכתוב בסוף השיטה תיבה אחת יניח הכל פנוי ויניח מ
p *תות מראש שיטה שנייה ויתחיל לכתו הפרשי סתומה מאס 
 שיטה השנייה ז ואם גמר בסוף השיטה מניח מתחילת
 השיטה השנייה כשיעור הרמה ומתחיל לכתוב הסתומה
 מאמצע השיטה נמצאה אומר שפרשה פתיחה תחלת׳כתחלת
 השיטה לעולם ופרשה סהומה תהלתה מאמצע השיט' לעול©
ן  עכיל ׳ ובצורת השנייה שכתב בסתומה ואם לא נשאר 0
,-,ן  השיטה כרי להגיח הריוח כשיעור כוי יש בכללה גם כן *,
 שקורין לה הסופרים פרשה סדורה והוא שגומר פישד•
 באמצע השיטה בחצייה או בשלישיתה ומתחיל כשיטה
 שתחתיה כנגד הנחת הלק העליונה והיא ככלל הלהיטה
 הנזכרת כגמרא שסובר זיל רכל שמניח חלק בסוף שיעזה
כ כנגיהי־׳נחת י ת כ 1 1 י , ' " 4 י ם 0 ש א *  ובתחילת שיטה שר>חתי' י
 שלמעלה ליש אם מתחיל קורס אז אחר ככל גווני מקריו!
 סתומה או סדורה י ובצורה השנייה שכתב הרכו״ל

 בפתיתת

 ך ואה נזדמנה לו תיכר כת עשר אותיות או פחות או יותר
 ולא נשאר מהשיטה לכתוב את כולה בתוך הרף אם יכול
 לכתב תצית בתוך הרף וחציה חוץ לרף כותב שכיון שבלבך
 הרבה אותיות מזאת התיכה הם כתוך הרף גוררי׳אילו אחריהם
 אעיפ שאינם הרוב סן התיבה ואם אינו יכול לכתוב אפי׳ חציו
 בתוך הרף מניח הסקום פנוי וחלק וסתוזיל םתחילת השיטה

 שאחריה ולא ימשיך האותיות כוי כדלעיל *
ל אילו הדברים אינם אלא למצוד! מן המובחר ומשום  ך• כ

 הידור הסית אבל אס שינה כשר :
 ן שכח לכתוב את השם כולו תולה אותה בין השיטו' אבל
 מקצת השם כשיט׳ ומקצתו תלוי פסול ספני סור הקבלה
 שבר שהוא כםקצץ כנטיעות כידוע ליודעים חן ובשאר תיבות
 אם שכחכיתב מקצת התיכה בשטה ומקצתו תלוי למעלה בין
 השיטות יש סופריישמדקדקיילכתוב אותיות כייה שםיו כראש
 העמית׳ וכ; •ש קצת מדקדקים לבהוב ראש כל עסוד ו' וקורין
 אותו ויי העמודים ואין לדקדק כבל זה ואדרבה יש שכתבו
 שיש אסיר בדבר ספני שעושים קצתעםיד־ים רחבים וקצת
 קצרים לכן עושים לפעמים אותיות אשר לא כדת להתחיל
 העמיד שאדי־יל מיו ויש מה גינוי לספר תורת לפיכ׳ המדקדק
 יזהר שלא ימעט או יתד'הכתב לפעמים משוסזהשיזרסן
 הריו בראש העמיד כי כל דברים אילו אין להם סמך ורמיזה

 מגמרא ואין להם שורש על מה שיסמכו ,*

̂ן6• שצריך לכתוב אותו לשמו ודן תיקון  ד
 האותיות וזיונן ובו ז'סעיפים ן

 א כשיתחיל לכתוב הסית צריך הסופר שיאמר כפיו בפר
 זה אני כותב לשם קדושת ספי־ תורת משה ואמירה זו
 מספקת לכל הספר חוץ סן האזכיות כסו שיתבאר בסימן
 דעיובעהואםלא אמר כן בהתחלת הכתיבה יש אומרים

 שהוא פסול ן
 כ וצריו שיהא לפניו ספר אחר שיעתיק ממנו שאסור
̂א סן הכתב וצריך שיקרא  לכתוב אפילו איה אחת ש
 כל תיבה ופיו קודם שיכתמו ובכל? הוי טעמא כדי לסדרו
̂א יטעה בכתיבה שבז אסייחז־ל. שתחילת  בפיו הטיב י
 נתינת כךהיתד. למרעה שהקביהאסר לולסשה כלתיבח
 וחיבה וששר. אוסר יכיתכ ילמריהו סדכתיכ כתורה ויכה משה
 י:ימי והקשו איפשרסשהמת יכיתבייסתמשה ותירצו אלא
ן הקב האומר וי׳שי־ א,מר וכתב סבאן יאילך הרבה  ׳[ד מ

 אוסר ומשה כותב בדמע ״ י י
 X ויכתוב כתיבה נאה וםיושרח משום זה אלי ואנוהי ויכתוב
 כתיב: תמה תלפינןסית סוכתבתםדכתיב גביי תפילין
 שיהיו כתיבה המה ושתהא.מוקפת גויל שלא תרבק אוח
 לחברתה אלא יהא ביניהן «!• לפחות כחום השערה ואם
 כתב אלף לס ר ביחד כזה א אינו כשר שאין לך דיבוק

 גדול מזה :
 .ד־ וצריך גיכ שלא יהיו האותיות מופרדות הרבה זו מזו כדי
 שלא תהא תיכה אחת נראית כשתים ויהיה בין היבה
 לתיבה לפחות כמלא אות קטנה ולא יקרבם ביותר שלא יהו
 שתי תיבות נראת כאחת ואם שינה שהרחיק בין האותיות עד
 שהתיבה נראית כשתים או שקירכ שתי תיבות ער שנראת

 כאחת פסול :
 ה וצריך שלא תפסול שום אוח ^ד שאינה נקראת או תמה .

 לאות אחרת כין בעיקר הכתיבה כין כקרי בין בנקב
 שניקב בר, בין בטשטוש ו #

 ן צריך ליזהר בתיקון האותיות ובזיונן כמו שנבאר באורך
,p ל״ב ןעעיף ל״כ ; p מ חןן^לןן ו נ ל  ב



 לנוע1עטז#׳דהב הלב1ת ספד תורה • הפות
 ואפילו העברת קולמוס עליהם לשם קדושה אינו Vmo לה©
 ונשארו בפםולתסוכן אם היה לו לכחוב מם אלקים אחרים
 ואסר עליו נם p שכותבו לשם קדושת אינו פסול בכך דהוי
 במקדיש בעלי םוםין לגבי מזבח שאינן קדושים שאין
 הקדושה חלה עליהם הכי נמי הבא אין הקרושה חלה ;
 i וכשכוחב השם אפילו סלך ישאל שואל בשלומו לא
 ישיבנו כרי שימון ליחדו ולא יפסוק בכוונתו והל
 כסקצץ בנטיעות מכל מקום אס מלך גוי שואל בשלומו
 יכול להשיב ספני הסכנה ואין רבד עוסד בפני פיקוח נפש
 דותי בהם כתיב ׳ אבל שלא במקום סכנה לא יפסיק כלל
 כרכתבנו טעסא ואם יש לו לכתוכ שני שסויזה אחר זרז מותר
 להפסיק ביניהם שכל אחר יש לו כוונה בפני עצסו ״ ובלבד
 כשיחזור לכתוב עם השני צריך לחזור לקדשו ולומר שהוא

 כתבו לשם קדושת השם :
 ד כשטובל הקולםוס לכתוב השםלאיתתילםיד בשם
 לכתיב דשםא תהיה עליו רבוי דיו ולא יצא הכחכ
 מיושר רבא לסחוק שם אלא יכוין קידם שיטביל שיניח אות
 אחתםלכתוב לפני השם ובאותו חאות יתחיל לכתוב ואם
 שכח ולא עשח כן יחפש אחר אות שצריכה דיו ויסלאנת
 ואחר כך יכתוב אות השם במלא קולםיס אחת ׳ ולא יטבול
 באמצע תשם ואם יצטרך לדיויקח מאותיות שלפג יו כרי

 ליחדם יחוד גמור והכן ן
 ה ככר כתבנו בסיסן רע א שאין כיתבין סית כילה אלא
 בדיו שחור ולא בשום דבר אחר אכל אם כתב כדיו
 וזרק עליו זהב כשר כסה דברים אסורים שאר כל הספר
v .תורה אפל בשם אפילו כתפו בדיו וזרק עליו זהב פהיל ה 
 עשה כן ועכר וגררו וחזר וכתבי כדיו אף על גכ דלא שפיר
 קעביר שמחק שם כשר אכל אם עשר. כן בהרבה שמות
 ועבר וגדרן נחזר וכתבן בדיו פסול רהויכמנוסר ואין זיז

 הידור :
 ( טעה ושכח לכתוב אח השם כולו תולה אותו בין השיטית
 אבל מקצת השם בעיטת ומקצת תאי פסול כדכתבינן

 טעסא לעיל סימן רע ג סי״ו :
 ז מותר לכתוב את השם על מקום המחק ועי1 מקים הגיר
 פי׳ מחק שמחק בעוד הכתב לח ונשאר תיושם יוהד
 ונדר ואין תילוק בזה בין ם ת לשאר ספייס ׳ אלא ערר לאחד

J שנתייבש הכתב 
 ח וצריך שיהיו כל האותיות השם בתוך דף ולא יצא מהם
 כלל חוץ לדף כדי שיהיו מיוחדים בפנים) ייחוד גמור
 ולא יצאו חיץ למחיצתן לתת ח ובחלודצוניות סה שאין כן

 כשתולין אותו בין השיטוח שכולו כפנים ורבן •״
ם את המם מן ת ד אב ן ו ו ע ר ג י ה ל י ס פ ב י י ת  ם כ

 הסקוםההוא לאחעשיןכןלה׳ אלקיכססכאן א0די
 חזיל שהםוחק אפילו אות אחת מן השם עיבר בלאו כלומד
ד אותו ח ו מן המקים אשי ב א  לה׳ אלוקיכם לא חעשון p ל
 הוא כתוב שם דהיינו שלא למוחקו כלל ובל השמות שאינם
 נסחקים הן שמותיו שלהק בר. ונכלל בזה שאסור למחוק
 םהם אפילו אות אחת והם שבעה שמוח ואילו הס השבעת
 שמות׳ שם ההרה ׳ ושםהארטת ׳ אלאלוק אלקים
 שדי צבאות ׳ ויש נורסין ע כ אהיה אער אהיה י מכל
 אלו אסור למתוק אות וכל האותיות הנטפלים ע2ו מאחריו
 כגון ךישלאלוקיך וכס מאלוקכם וכיוצא כזה גז רד מאחריו
 ואסור למחוק כסותו דומיא דאיכוד עין שמצווים לאבד בל
 הנטפל אחריו כמו שכתוב בפירש בפסוק שלפני זה כן
 איסור האיבוד בשם ית כולל כל הנטפי1 אחריו בן השמות
 הללו אבל הגדול הגבוי והנורא האדיר החזק האמיץ חנון

 ורחום ארך אפיס ורב ההד נמחקין שאין אילו שמותיו
 אליא פעולותיו {

 3ה א I !2 י כהד

 עי
 1זר ואי
 1טיטה

 בפתיחה בריא שנשאר מן השיטה ריוחכו׳ גיל דה״ה אם
 נזדמן k כן כשיטה התחתונה שבסוף הדף שלא נשאר אלא
 מעט«ו שגמר בסוף השיטה מניה שיטה העליונה של ראש
 הדף, שאחריו חלק ויתחיל לכתוב בשנייה שנמצא פנוי
 .בינתם שיטה גיל ולשון בשיעור שאמר הרב בכל מקום דיל
 'ט׳וותיוהזהו דעההרםבם וסמכו עליו האחרונים ומ*ם אם
 גמזאת ס ת שאינה נכתבת כדבריו אין לפוסלה כי כמה
 4ר\י הפוסקים שיש להם רעת אחרות בפי׳ פרשיות סתומות
 *מתוחות וסחזיקינן לאותו האופר שכתבה על פי אחד
 ממות הפוסקים ולא שינה במזיד לכתוב פתוחות סתומות
 אוסתוסות פתוחות כפי רצונו שלא בדעת שום אתר מן
 ,־,פוסקים רת״ל ספר תודה פסולה לכ״עזת לא תיישינן:
 4 צריך ליזהר בשירות שלא לעשותם כשאר הכתב אלא

 יעשנה באריח על גבי לבינה אבל אם בתכם כשאר
 ך%תבאו שכתב שאר הכתב כשירה פסולה סיהו דווקא
̂ 3יזור אבל אם פיזר אלא  ^כחכ השירה כשאר הכתב בלי
 ^ינה בפיזור סםה שנהגו לא פסל ובלבד שיהא ארית

 על גבי לבינה :
 ן! שירה הים כותבין אותת כשלשים שיטת שיטה ראשוני
 * כדרכה ושאר השיטות אחת$ סניחין באמצע ריוח
 ר ואחת מניהין הריות בשני מקומות באמצע עד שתמצא
 חלוקה לשלש ונמצא ריוועכגגד הכתב וכתב כנגד

 הריוח :
 צורח שירת האזינו כל שיטה יש באמצע דיוחאחד
 ונמצאח כל שיטה חלוקה לשתים וכותבים ׳ אותה כע׳
 טיטות ובכל השירות יהיו הרווחין כשיעור ריוח שכין פרשה
 לפרשה דהיינו ט׳ אותיות ובשירת תים שעושין שני רוותין
 בשטה אחת מניחין הריוח כשיעור ט׳ אותיות כין שניהם
 ובכל אילו אם שינה לא פסל שאינם מוזכרים כתלמוד :
 ן כתכ המלא חסר או החסר מלא או שכתכ סלה שהיא
 קרי וכתיב בקריאתה בגון ישכבגה במקום ישגלנה או
 "ובטחורים בסקום ובעפולים וכיוצא בהן פסול שדברים אילו
 מזכרים בתלמוד והםקכל.׳ שיפסל ככך • ויש עור דברים
 שנהגו בהן הסופרים ואיגם ס־זכריס כתלמוד אלא שהעתיקו
 איש מפי איש כסו באותיות גדולות והקטנות והנקודות
 והמשונות כגקפפין הלפי9ין ואותיות העקומות וההפוכות
 בגון נון הפוכה דחדן שכתב רש י בחומש ועוד נהגו במניין
 השיטין לעשותן לא פחות ממ ת ויש אומרים מיב ולא יותר
 «ס׳ ועיר נהגו בראשי השיפח למעלה משיר׳ הים כאותו
׳ טון ׳  עמוד ה שיטין וזההתחלתן הבאים ״ כיבשה ׳ ר
 ימצרים׳ וכן למטה מהשירה ה'שיטין והתחלהן״ותקח
י ׳ ויצאו ׳ ויבאו ״ ויהיו י ולמעלה משירת האזינו ו  ה

 ששר׳שיטין והתחלחן ואעירה י אחר ׳ הדרך באחיית /
 להכעיס- ׳ קהל ׳ ולמטה ה׳ שיטין והתחלתן ויכא •
 וידבר׳ דכיי ׳אשר / הזאה׳ וכל אילו הרבדים למצור.

 הם ואם שינה לא פסל :

J?T1 דץ תליית הדילוג וחן הטועה בכתיבת 
 שפ ובה.׳ סעיפים :

 א טעה ודילג הרכה אויוהריטל לתלגהה בין השיטין
 אכללאכריוחשליןדףלדף :

 ב כבר בתכנו כסימן יעיר בסעיף א' שכשסתחיל לכהוב
 הסיר תורה יאמר בפיז שכותב ספר זה לשם קדושת
 סור תורת משה אוהההא«ידד. מועלת לכל הספר חוץ סן
 ייאכיות אבל ככל פעם ש־גיע לכר\ב שם מן השסוה שאינם
 גמיץם צריך לקדשם בפני עצמם שיאמר בפיו בכל פעם
* אני מהכ לשם קדושת הטס ואס לא עשה גן פסול ־ a * 



 ^ לנושעסדהזהב הלבוהסת ^
ן שלא להפוך היייעה על פניה 01  ף?ז

 סעיף אחד ז
 א כוזב היריעה ובא לתלותה כרי שתתייבש ל* יחפוף
 הכתב למטה אעיפי שמכרן בדי שלא יעלהאנקעל
 גבי הכתב 00 דדך כזיון תא אלא יהיה פני הכתב ל*עלח

 ויפרוש עליו בגד כדי שלא יעלה עליו האבק;

 PJTT דין תפירות סית ומדי סעיפים י
 א הלכה למשה מסיגי הוא שאין תופרין סית אלאיבויףן
 ומשום שצריכין מן המותר בפיך אל יהיו הגירין,*לא
 מבהמה או יחיה הטהורים, ולא יתפור כל היריעה מראשה
 לסופה משום דטחה ליקרע אלא יגיה כראשה מעט ובמנה
 מעט שלא יהא הפור וכל השאר יהא תפור מראש ועד מ*
 ויתפור מבחוץ משום שיוהר נאה הוא כשתופדין סכתוץ ש*ץ

 ההוטין ניאין כפנים :
 כ וישים שני עמודים כבית לגוללהבהםאחד כראעו
 ואחד בסופו ומה ששייר גליון כראש וסוף יכריז־ על
 העמודים ויתפרט בגירין וישארבין העמיד לסוף שתי
 אצבעות וכשעת הדחק שאי אפשר לתפור העשרים בגידין
 אם נהפרה במשי סביב העמודים קורין בת מיהו אם איפ׳שף
 להקנה כגירין אף על פי שכבר כתפיה במשי איז קיי־ין כת

 עדשיתקנת :
 ! כבר אמרנו שצריכות הידיעות להיות תפורות בגידין
 מראש ועד סוף pn משיור מקום מעט למעלה ולמטה
 ואם לא עשה כן פסול על שיתקן מיהו אם נקרע רוכ חפירת
ma מבין יריעה לידיעה ועדייןהן מחוברות כהמש או• 
ו םחיכי־י! כדלדמ י י ה 3 0 ^ ״ ' י מ מ ^ • ״ ^ * ח T , י, י *•v רחשי!* וגם עכשיו עדיין חפירות של קיימה הן סגי ברד . כ m :  תפירה לכל רבד

 ר אס יריעה אחה אינה הפורה עבי אלפ שהיא
 עמו בגלילה אין קורין בו עד שיהיו כ־1 יריעותיו סחוכול'
 ־ כי תורת ה׳ תמימה כתיב וחתומה ומרוכקה נתנה ואיט•

: ך  כשירה אלא כ
Q דיגיהנהת ספר תורה ושלא •שהנו J H 

 םוטעה ובו ה׳ סעיפים:

 א אסוי לאדם לשהות ס ת שאינה מוגה יותר. משלשי©
 יום משוס שנאמר אל תשכון באהליך עולה אלא יהקנני
 או יגנזנו והה לשער ספרים שאסור לשהותם בביתו כלו^
 מוגהים משום אל תשכח ואין להגיה שום ספר עלפי הם&יה

 כי אם בראייה בדודה שיש בו מעות :
 ב כבר ידעת פעמים שסיתשהסר בה אפי׳ אות אהת או
 יתיר בה אפילו אות אחת שהיא פסולה דתרה ה' תמיע'
 כי\נן כלא שום מום וכל אהד מאילו לסת םום הוא וכל
 שכן שאר מומין ולעניין מה שהיא פסולה נחלקו בה הפוסקי'
 יא שהיא פסולה לכל אפילו לקרות בה בציבור ם״ל שהי*
 פסולה אף עלפי שהקריאה כצימד אינה אלא דדכנ}
 פסלוה שלא לצאת בה ידי חובתן ואפילו קראו כה בציכוד
 זנמצאת אהר כך שהיא פסולה לא יצאו והברכה שברט
 עליה אינה כרכה וצריכים להוציא ספר תורה אחרת ולתזוד
ל ך עלדז והקריאה והברכות מ ף ב ל  ולקרות בה מראש הסדר ו

ש ^מריםדפסול הנאמר ר א ן ה ם ן ל ו כ א י W K V , 0 | 

ה עשהשכתבט בס*ן ו מי , ץ ם ץ יין ק נ א לע ל א ד מ א נ א  ל

0 א > לו ס'ת כולה על זה אמרו ? ו ה  עז שהייב כל אדם לכ
 נמצא כה טעוח שהיא פסולה ואיןיוצאיןבה ידי הבתה
 הבצות עשת שנצ*1ינו עליה לכותכ׳ ללמוד כה וכבי רעתו,

 שקיוצותיה

 יחד

 • כתבאל מאלוקים שהיתר, מנתו לכתוב אלוקים ולא
 כתב אלא אל וכן ייה מהשם של ד' וכ ש שכתב שם יה
 לבדו אינן נמחקין שאילו הם שמות כפני עצמן אף על פי
 שהיתידעתו לכתוב כולו אכל אס כתכ שד משדי וצכ מצבאו'
 גמחקין שאין אילו שמות לבדו ובן אד מאתי או אה מאתו'
 1יש מחסירין בזה וניל שהדין עמרם דאיה ודאי שם משמוהיו
 הוא כסו י״ה כסוד הקכאז ״ והשם שכוחבין בסידורים כ'
 יודין ואחת על גביהן מותר לסוהקו שאינו שם אלא לסימן
 בעלמא כותכין כך שנדע שנקרא כאן השם מימ לא ימתקנו
 אם לא לצורך כיון דמ״מ סימן הוא לקדושה מותר ליטול דיו
 מן אות הכתוב כשצריך לדיו לכתוב או כשרוצה לגלול הספר
 ורוצה שהתייבש התיבה שהגיה מהרה ולא תמחוק ולא דמי
 למדליקנר חול מנר מצור• שאסור משוס אכחושי רהתם
 ר,נר השיני שואב מן הראשון ומכחיש אורו אכל הכא כיון
 שנכתבה התיבה אינחנכחשת בנטילת מקצת הדיו ממנו

 אלא שממהר להתייבש ושהרותו נשארת בו :
 >א נבדק אות להכרת׳ באותיות השם יש לו לגודרו ואין
 כאן משוס סוהק דאדרבה השם פסול הוא והוא
 מחקננו מימ אין צריך אחר כך להעכיר עליו קולמוס לקדשו
 בי כבר,נכתב כהלכתו כקדושת השם אלא שהאותיות לא היו
 כהלכתן וכשיהקן האותיות הרי תיא כהלכתו י וכן דיו
 שנשפכה על הטם מותר למוהקו כדי להקנו שאין זה דרך
 מחיקה רק דרך תיקון ׳ ה׳ של שם שכרעה טגע בגגה א0
 מגע ממש עד שנראית בחית ודאי שמותר למחוק או לנדור
 כל הרגל ולתקנה הכל רואין שאיןזת שסביון שנראית
 כחיית ואין זה משום מוחק השם אבל אס אינה נוגעת רק
 מעט יש להסתפק כדבר אם הוא מותר לתקנו או אם נפסלגו
 לסלק היריעה רכיון שאינו דבוק רק מעט ועריק הויגיכר
 ששם הוי היאך נעשה לתקנו אם נגרר כל הרג ונחזו״וגכתכנו
 כתיקונו שםא כיון שעדיין ניכר ששם הוא הל מוחק את
 השם בגרירת כל הרגל שעשה מה׳ דלי ת ומאי •נ o כסת
ד כןולאדסי לטיפת דיו שנשפכה עליו שסותר ח  •שסתקכז א
 למוהקו כרי לתקנו דהתם בטלה צורת ״האותועלכןיכול
 לגררה. אבל הכא כל העולם קורין אותו היא אלא שנפסלה
 בנניעחה מעט לגגה וכשהו׳ מוהק ^יגל הוא מוחק את השם
 וליכא למומר שכל מתיקה שהיא לתיקון שריא שהרי הגוחץ
 אבן מן המזכח לא מחייב אלא דרך השחתה אבל אם נפגמת
 שצריך לתקן אחרה במקומה שרי שכן סצינו בני חשמונאי
 שנתנו אחרה שמה עזרא מפני שטסאוהו יונים כדאיהא
 ביומא דהתס שאני שאי אפשר לנו כלא מזבח וגם אי אפשר
 לנו לבנות מזבח במקום אחר במקדש שמקום המזבח הוא
 מכוון כיותר כדאיהא ביומא אכל הכא איפשר לגנוז היריעה
 לפיכך אסור לגרור כל הרגל רהיל כמוחק כל האור. כיון
 שמשנח צורתו מהא לדליית וצי לא יגרור רק ההוא דבק
 ה להק תיבות ואימנה ליה הכי הא בעינן כרעיה רה אתליא
 ואם נוגע פסול כדאיהא בגמרה לפיכך יגנוז אותה היריעה
 דמושבהוא טיגנזג׳ ויכתוב אהד' במקומה משיקתד אתהט6

 מן תריעת ויכתוב שם אחר במקומו :
 *ב הכותב יהודה ולא-נתן בו דליית יתלה הדלית למעלה
 שהרי לא היתת כוונתו לכתוב השם היתלו לכתוב
 השם וקרשו ובתכ יהודה עושה מהד׳ ה׳ ומוחק ה אחרונת
 שחרי לא קדש אותה היה אלא הדי אותיות הראשוטת :
 >J כלי שהיה כותב עליו שםקוצץ מקום השם וגונזו שאין
 כל הכלי קדוש שאץ 1ה מקומו של שם ואסור לכתוב
 לכתחלהשםשלא כספר שיוכל לבא לידי כזיון ולכן נזהרים
 שלא לכתוב שם כאגרת מפני שמשליכין אותו וזורקק אותו
 לחק ויש נזתדין אפילו במלת שלום שלא לגמור כתיבתו

 דשלום נסי שם הוא דכחיב ויקרא לו ה' שלום :
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rלהיות התפירה גדולה מהגנה כה הספר יכז יזייז אם ?מרע 
t ! r W r  כץ דף לדף כין •יכה לתיבה ויתפירוכל חקיעים &
J S N י יי*א * ז ל ו  אותם אלא בגירץ שחופרץ כהן היי־יעות' ז
t מ  דת״לם שאין חופרין אלא בגירין הים בתפירת היריעות %
 אבל ידיעה שנקרע׳ יכולין״לתפור כמשי או בחומץ וכשעת;
 הדחק סומכץ עליה' אבל אם איפשי בגידץ טוב יותר וי*̂א
 בכל מקום שמיתר לחופרח אם נקרע מוהר גם כן למלות,
 ולרבק עליו קלף מבחוץ ולרבק הקריעה על ידי כך וכן אם״
 נהםר דכד כגון אות שלם או תיבה שלימה כוחבין אוחו על

 אותו הקלף וכן נהגו ועל סימן ריץ אך ככל הקרעים יזהר ^
 שלא חחםר אוח אחת או תשתנה מצורת'או שתיחלק האות
 ואם נ<זלק שוס אות עיי הקריעה ונשתנה צורתו בעודו חלוק
 פסולה ולא מהנימה שטדכקי מאחוריו אף על פי ששפתי
 הקריע׳חוזרין ונוגעין זו בזו על ידי הרבק וחוזר האות לצורתו
 ולא נחסר הקלף כללאלא שנקיע ונסדק מכל מקום בעינן
 שיהא האות מוקף טיל אפיי חיכא שהאות שלם ולא נסדק
 כלל אלא שנחסר הקלף שבתוך החלל פסלינן ליה כל שצן
 היכא שגוף האות נחלק לשנים ונשתנה צורתו ועיי הדבק
 הוא תחר לצורתו זה אינרנקראמוקף גוילמכל צד ולא רמי
 לנפסק אחר מן האותיות הפשוטות שכתבתי כלבוש התכלת
 סימן ליב סעיף טיו קוצא כשררהתס מיירי^א נשתנה
 צורת האות אף על פי שחלוק ולא נדבק עיש וכשיתפו׳ר יזהר
 שלא יחחכ חמחט תוך הכתב שהרי המחט יקרע ויחלוק !

 חאוח אלאיתחובחוץלכתכ :
 ב ספרהורה שכלו ממנה יריעות ובא להחליפ'אפילו לא
̂ש לפי  בלה ממנו אלא אחת או שתים צריך להחליף שי
 שאי אפשר שיהיו אותה שמחליף רומית לגמרי לאחרות ואם
 לא יחליף אלא אחת או שתים גנאי הוא לס ת שיש כה שינוי
 ביריעתייאבל כשמחליף ג' אין כל כך גגאי כיון שיש ג' שהם

 דומות זו לזו :

 ד3א מ׳ כשר לכתיבת ס״ת ואם אמד הסופר
 לא כתבת* האזכרו׳ לשמן ובו ה׳ סעי

 א ספר תורה שכתבו אפיקיייום ישיף דמחשכמ
 אדוק בעבודה זרה ומראי לשם עז כהנו נתבו גוי
 יננו שאינו אדוק כל כך בעז ואינו ודאי אם נהכולשם עז
 אינו צריך אלא נניזה נמצא ביד אפיקורוס ואינו יודע מי
 כתבו ויש בו ספק אםכמבו היא-אוישמא מצאו וישראל
 כתבו לכך לא ישרפנו אלא יגנזגו• ^ נמצא ביד גוי ואינו
ו משום  יודע מי כתבו יש מי שמכשירו אפילו לקיות ב
 דשביח טפי שישראל כתכו לפי שאין דרך גוי לכתוב
 אכל אפיקורוס מתיך שהוא אדוק הרבה בעיזדרכו לכתוב
 ספר תורה לשם עז ויש אמרים אפילו נמצא כיד גוי יננז
 ולא יקראו בו מחשש שמא כתבו סב־1 מקים כיון דשכיח טפי
 שישראל כתבו הייבין הציבור לקנותו ממנו ככדי דמיו או
 יותר מעם ולגונזו כרי שלא יזלזל כה ואס רוצה להעלות
 בדמיו יותר מכדי דמיו הרכה מגיחין אותו כידו משוס תיקון
 העולם שלא יתנו לבן ויטרחו לשלול ספייס כדי לחזור
 לםוכין לישראל ביוקר ואם הוחזק כאותו זמן או כאותה
 מדינה שבזו גרם ספרי ישראל תולין שאותו ספרים שלהם

 היווקוריןבהם :
 ב גר שחזר לסורו מהמת יראה נשר לכתוב ס״ת טין שלא

f חזר אלא מחמת יראה מחשכתו לשמים 
 ג סית שכתבו איש מרי שחויססור או ע כד אשי׳ יקטן סתי
 ישראל משומד פסולה דילפינן לה כקו ותפילין יגכי תפילין

 כתיב
i s 1 2 נח 

 שקצותיה תלתלים כלומר יכולין לדרוש כה על כל קוץ
 יקח תלי חלים של הלכות לכך ידי ללמוד כה לא יצאו אבל
 לקמת כה בציבור שאינו אלא דרבנן מותר לקרות בה ולברך
 אלפ שנמצאו בה טעיות הרכה אילו הם סבריהקדמונים
 ואנו אין מנהגינו לא כדברי זה ולא כדברי זה אלאסבירא
 לן כיון דקריאה כציבור אינה אלא מדרבנן עושין כמו פשרה
 כין שתי הריעות שכשנסצא טעות בסית שקראו בה בציבור
 סוציאין ספר הורה אחרת ומתתילין ממקום שנמצא הטעות
 ומשליסין לשבעה על אוחם שקראו כםוטעה שגם הראשוני'
 שקראו כםוטעה עוליןלנו למניין השבעה כיון שאץ
 הקריאה אלא דרבנן והם ככר קראו בדיעבד יצאו ידי קריאה
 וידי כרכי בדעת הסברה האתרונים ועלתאהרונים שהוא
 כסו לכתחילה םוציאין אחרת כשרה וסברכץ עליה כדעת
 הסברה הראשוגה ואפילו בחד גברא שנמצא טעותכאםצע
 בפרשתו פוסקין בזוומוציאין אחרתוקוראץכה סמקום
 שנמצא הטעות וגומר קריאתו כספר תכש' ומברך לאחריה
 ואינו מכרך לפניה כי ברכה שבירך לפניה כספר תורת
 הפסול ככר עלתלובריעכר וככר כתבתי בלבוש התכלת
 סימן קמי ו סעיף דיטעם נכון למנהג זה ע*ש ואין חילוק כזה

 בין שנמצא הטעוה בס ת ראשונה בין שנמצא כשנייה
 שקורץ בה בספטיר לחובת היום :

 j םיחשנסצא בו ג'טעיות אסור לקרות כו עוד אף עלפי
 שהגיה אילו הגי טעיוה עד שיגיהנו כולו כיון שהוא

 םוחזק בתלת זיסני שהוא םוטעה :
 ך וספר תורה שיש כה טע<ית הרבה עד שקשה הוא לתגית
 אותה עוד סחסת רוב טעיות יגנז ׳ ואס אין פה כל כך
 טעיות יתקן ושיערו m ל שספר הורה שיש כת אפילו שלשה
 טעיות בכל דף ודף עדיין יכולץ להקנו אבל אס יש ד׳ בכל
 ךף ורף כיון שמוטעה היא כל כך כמעט שאי אפשר לתקנו
 ויגנז ואם היה רוב הספר מוגהה והשאר יש בו ד׳טעיות בכל
 דף ונשאר אפילו רף אחד מאוחו השאר המשובש שאין בו
 אלא ג׳ טעיות הדיזחיחקן במה דברים אמורים שטוב
 המלא חסר שצריך לתלות הטעות ביני שיטי רתלויות כל
 כיני שיטי גנאי הוא לספר ואינו הידור אכל אם כתב החסר
N אפילו יש בכל דף ודף כסה טעיות יתקן לפי שאץ t , a 

 הגרירה גנאי כמו התלייה׳ סכל םקום כשגורר ירהיב
 ךאריך האוח שלפניו ־..-. של אתריו קצת כדי שלא יהא מקום
 הגרר הפסק בתיכה רהא נראה כשתי תיבות וכבר אמרנו
 ש*ם הפסיק באמצע התיבהבמלא אות קטנה שהוא שיעור

 שבין תיבת לתיבה לא יקרא כו :
 ה א0 דילג שנים אוגישיטיןייא שלאימחוק שלשת
 שיטין מן הכתובים לכתוב במקומן ד׳ או ה׳ שיטין כדי
 להכניס כהן מה שדילג מפני שממעט תכתכ ומיחזי כמגומר
 וטוב לסייק היריעה אבל הסופרים נהגו לתקן ולייפות הכתכ

J ועל ריש סימן ער ה 

ן נקרעה היריעה לאחר תפירתה ובו  דפ ח
 ב׳ סעיפים ז

 א ספר תורה שנקרעה כו יריעה בגליון למעלה או למטה
 ונכנס הקרע כין האותיות בתוך הכתב עד ב' שימין
, שיטין לא יהפור במה רבדים אסורים כישן  יתפור עד ג
 שאיןעיפוצו ניכר וההפירה אינו נאה שבולטת הרבה אכל
 כל הן שעיפוצו ניכר תופר אפי׳ קרע הבא בתוך גי שההפירה
 אינה ניירת כיי כך כיון שהוא מעופץ מיהו אפילו במעופץ
 לא יתפור רק קרע תכא עד ג׳ שימין ולא יותר שכיון שצריכה



• 11*1 IV! יי » 
 X היה הולך ממקום למקום וסת עמו לאיניחנו כשק
 ויניחנו על גבי חמור וירכב עליו אלא מניחו בחיקו כנגד
 לבו והוא רוכב על החמור ואם היה מפחר מפני הגנבים
 סוהר אפי׳ לרכוב עליו דמוטב שתהכזה עכשיו לפי שעה ולא
 חפול ליד הגנבים שיבזוהו ינהגו בהקאה ראש 1מן ארוך •

 ד אמרו חכמים זילכל המכבד את ההורה גופו מכובד על
 הכריות וכל המחלל אה התודה טפו מחולל על הכריות
 ולא יאחוז אדם סית ויכגיס בו לביה הכסא או לבית המרחץ
 או לבית הקברות אף על פ> שכרוך כמטפחת' וגחון בתיגןי
 שלו ב«ח הכסא וכית המרחץ הוי טעמאמשוס כזיון הספר
 תורה ובית הקברות הוי טעסא משום לועג לרש שאף על פי
 שהיה בתיק ואינו קורא בה כיח דאתיזתה מצוה היא יש בה
 משום לועג לרש ואפילו כשיחזור וילך מהם לא יוציא מן
 התיק וכיש שלאיקראבועד שירחיק ד׳ אמות מהמת או
 מבית הקברות או מבית הכסא ולא יאחת מיה בלא מטפחתה

 מפני שנוהג כה קלות ראש כזה ;
 ח , אין מזריקין כתבי הקודש ואפילו הלכות ואגדו' שהון!
̂־להפוך אותן  גנאי להן ונרא׳ שגוהג בהן קלוה ראש ואסג

 על פניהם ואם מצאן כך צריך להפכן :
 ו והקמיעון אעיפ שיש בהן כתבי קודש ושמו' אם היו מכוסיץ
 עור סותר ליבנס בהן לכיח הכסא רעדיף זה מכיסוי

 מתיק כיון שוע תפור כתוכו ואס לאו אסור •י
 ז אסור לישב על ה^טה שספר חורה עליה וכיש שאסוד
 ל^גיח על גבי קרקע ואפילו על המדרגות שעישין'
 לפני אר̂ו הקודש אסור להגיח ספרים שהדיהם קרקע
 לכהגים שעומדים שם געת הרוכן גםלמוציאי ומכניסי
 הה*־ תורה מן הארון ושארתשמישץ שעושין שם השמשי©
 ולאיגיחאי* קפיםןך^על ברכיו«*צילי ידיו עליווד״י•
" י לשאדספרי© ״ י י  י

 ־ו r״ שאיען
 מיוחד לו אינו מותר־אלא בחפילין ושאר כהבי הקדש וחוסמי״
 אבל לא בס ה והרםיבם מהיר אף בס ה ואם פירוש טליתו על

 . הארגז שמונח בו חשוכ ככלי כחוך כלי:
 ט דברי תורה איגם מקבלים טומאה כי הס קדושימ
 • וטהורים ומבריחים כל טומאה לפיכך כל הטמאיס
י  אפילו גרות מותרי׳ לאחוז כפית ולקרות בו ובלבד ושלא יהי

 ידיהם מטוג9ות או מלוכלכות ן
 י ספר תורה שבלתאו נפסלנותנץ אותו בכלי חר#
 זקוכרין אוהו אצל חיה וזו היא גניזתו ימה שהצריכן
 לתת או בכלי חרפ הוא כדי מלא ירקב כל כך ב&הרה אף על
 גכרודאי סיף סוף ירקכ כקרקע שיניחהו שם מימ כדי של#
 ירקב מהרה והוי כאילו מחקנו אוהו כידים כל מה ד'איפש>•

 לתקוני שיעמוד ימים רבים מהקנינן ; •
 יא כל תשמישי הספ׳ שיש בו קדושה אסור לנהוג כו
 בזייוןלפיכך םטפחותםפרים שבלועושץאותם *

 תכריכים למת מצוה וזו היא גניזתן :
 *ב תיק שהוכן לספר תורה והוגה כו וכן המטפחות ספר
 והארון והמנהל שסניחיןבוהספד תורה אף עלפי
 שאין מניהין בו הספר תודח לבדו אלא כשהו בהיק וכן
 הכסא שהוכן להניח עליו ספר חורה והונח עליו כולכן
 תשמישי קדושה הם ואמורות ולאחר שישכרו או יבלו נגנזיש
 ודווקא שהוכנו ותנח עליהם אבל הונח עליהם במקרה ולן*
*  הוכנו לזה או הוכנו ולא הונה עליהם לאו כלום ועדיין ל

 נחשבו חשמישי קדושה ז
 «j תיבה שנשכרת מותר לעשות ממנו היבה אחרו/

 קטנה

 כתיב וקשרתם וכתבהם ודרשינן מדהוקשו קשירה ובר%בה
 כל סי שישנו בקשירה ישנו בכתיב' וכל הני דהיינו עכר
 אשהוקטן וכוהי הואיל וליהינהו בקשירה מדאורייתא
 ליתיגהו בבהיבה ומסור וישראל משומד אע ג רמראורייתא
 חייבין כקשירה מ מ כיון שפרקו סץליה עול הורה עשאיהו
 ״ כאלו אינת בקשירה הכי ילפינן מקר׳ גבי תפילין ושימ דכיש

 בסית שפוסלין דסית קתש טפי מתפילין:
 ך ס״ת שכתבו ממזר יש פוםלץ אותה וטעסא אףעל^ב
0  דישראל נסור הוא והייב ככלהסצות כישראל 0
 אסרינןודאי כשהגיע לפסוק לא יבא ממזר בקהל יי' נחפז
 ונבהל ולא כתב האזכרה לשסה ואפילו אסר גתמוגתי אינו

 נאמן ראנן סהדי שלא נתכוון ;
 ה מית שאסר הסופר לאחר שיצא סירו לא כתבתי
 האזכרות לשמן אינו נאמן לפומלו אכל נאמן להפסיד
 כל שכרו ומיט אינו נאסן לפוסלו משום דתזקת פועל עושר,
 כהוגן בה שכירו לעשות ומה שאומר עכשיו כן אמרינן אין
 כוונתו אלא להפסיד ולהקניט את הלוקח או אותו ששכרו
 לכותבו ואין לומר כיון שהוא מפסיד גם את שכרו ודאי
 קושטא קאמר דאץ סכרא לו׳ שיפסיד שכרו משום להפחידו
 זלהקניטו דאמי־ינן טעה זה בדין שאמ׳כיון שאיני אוסר אלא
 שלא כתכתי האזנדת לשמן איני מפסיד אלא שכר האזניות
 והוא ףבר כועט ודרך כני אדם כן היא שמתייאש לתפסיד
 דבר מועט כרי להפסיד על הכירו ולתקניטו אכל אפו אומרים
 לו טעי' ברין שכיון שאהה מורת שלא כתבת האזכרות לשמן
 הרי הסית כולה פסולה ולפי דבריך הפסדת כל שכרה דטוכ
 היה לזה שלא כתבת לו ואנו מאסינין לדבריך על עצמך
 דהיראת בעל דין כמאה עדים דמי ומפסד' שברה ועל הסת
 אין אנו מאמי' לך כיון שאינו בידיך וראי להקניגזו נתכוונת
 ואפילו אם יאמר ידעתי ולא תעיתי אין מאמינין לו לפיכך »6
̂ה לא עכדתים לשסן אף על פי שאץ  אמר סית זו עורות שי
 הסית כידו מתוך שנאמן להפסיד שכרו נאמן לפוסלו דודאי
 ל* להקניטו קמיכוין שהכל יודעים שאם לא עבר העוריה
 לשמן אין לו שכד כלל וגם הוא ידע זה ואי לאו רקזשטא
 קאסי לא היה םאבד את שכרו בדי להקניטו לזה מיהו ם ת
 זו לא גרע לבעליה סחיםש דעייסא ועל כל פנים חייב לשלם

 כשכר כתיבת חומש בעלמא :

5 לנהונכבוד בספיתורהוריןתהמישיה 3  ך
׳ סעיפים :  זבו,

 א כבר ידעת כמה הזהירתנו החודה לככד החכמים
 לומדי התורה ואם על לוסריה כך על אחת כמה וכמה
 שהוזהרנו על התורה עצמה וכמה שאמרו חזיר מפני לוסריה
 עוסריןכפרהלאכלשכן לפיכך חייב כל ארם לנהוג כמד
 גדול כספר תורה ומצוה ליחד לו מקים ולכבד המקום רהוא
 ולהדרו ביותר ולא ירוק כעד ספר תורה ולא יגלת עדותו
 כנגדו ולא יפשוט רגלו כנגדו ולא יניחנו על ראשו כסשוי ולא
 יחזיר לו אחוריו אלא אם כן גבוה ממנו עשרה טפחים אלא
 ישב לפניו בכובד ראש וביראה ופחד שהוא הער ,הנאמן על

 כל באי עולם שנאמר והיה כך לעד ויכבדנו כפי כחו •

 כ הרואה ספר הווה כשהוא מהלך חייב לעמוד לפניו
 *ויהיו הכל עומדים עד שיעמוד זה שמוליכו ש
 ויגיענו למקומו או עד שיתכסה מעיניהם אבל כפני חומשים
את צריכין לעמוד שאץ בהן קדושת סת שאינן י * י  £״
 ^נכתבים כהי)גתז ישמחמירין ואומרים אפילו השומע קול
- 1אושוהס*ח או קול הפעמונים שבסת אף על פי שאינו חאה

 v אוחהחייכ לעמוד:



 •#•־ לבוש עטרת והב הלבו־רנ ספר תור״ V קבוזי
 ©דוחקים זה םזה שכיה שיש בה שינוי אינה רוסה רמגילת

 סספר תורה ומותרת :
 ד אסורלרקם פסיקים לטלית מפני שהוא מביא פסוקי
 התורה לירי זלזול כי הציצית שבטלית א •נח אלא תשמישי
 ממד, ולא תססישי קרושה וסותר לבא בטלית סצוייצת לבית
בית הטבילה ולהשתמש כו ולכסות בו את הערות  הכסא ̂ו
 ואיך יכיא פסוקי ההורה במקום הטינופת ומזלזל סטעם זח
 התירו לבתויפסוקים על המפות של סית שהם תשסישי קדושי

 ואסור לנהוג בהם קלות!
 ה סדח של נביאים יושע שופטים שמואל מלבים ירמיה
 יהזקאל ישעיה תרי עשר י וסדר כתובים תת תהילים
 איוב משלי קהלת שיר השירים קינות דניאל םגלחאםתר
 עזרא דברי ימים וטעסאדמילתא נביאים ראשונים כן היו
 זה אחר זה יושע היה כראשונה ואחר כך העופטיס וכסוף
v השופטים היה שמואל שופט והוא משח שאול למלך על 
 ישראל ואחר כך משח דוד,ומשם ואילך נסשכין כל המלכים
 עד נביאים האחרונים ובנביאים האחרונים אף עיפ שלא היו
 מציאותה כן שהרי ישעיה היה קורם ירמיה ויחזקאל והושע
 שבראש תדי עשר היה קודם ישעיה מכל מקום סררום כן
 סשום רםלכים שבו סיים נביאים ראשונים סופיה מדבר
 בחורבן ירושלים וירמיה כוליה הורכן ויחזקאל רישיר חורבן
 וסיפיה נהמתיוישעיה כוליה נחמתא סמכינן חורבנא לחורבנ'
 ונחמתאלנחמתא והושע לא רצו לעשות ממנו נביא בפני
 עצמו משוס שלא ניבא הרבה ואיידי דזוטר מרבם וחברוהו
 באחרונה עם הנביאים האחרונים שהם חגי זכריה מלאכי
 שהיו םופרי׳של נביאים שהיו בתחילת בית שני בשבת שתים
 לרריוש האחרון ׳ וסדר כתובים סדרום על זה הסדר שכן
 היה מציאותם רות בתחילה ואחר כך תהילים שאמרו דוד
 שיצא ממנה ואיוב איכא למאן דאמר שהיה כאותו הזמן ואהר
 כך שלשה ספרי שלמה שנים של חכמה סשלי וקהלת אמרם
 בבחרותו ושיר השירים בזקנתו וקינות ירמיה אחריו ודניאל
 היה אחריו בגולה ואסתר אחריו בימי אח־שורוש ועזרא אחריה
 בימי דריזש כנה ואפילו למאן דאסר איוב כימי משה היה לא
 רצו לאקדומי לאיוב משום דאיוב פורעניה הוא ואתחולי
 בפורעניות לא מתחילין ובי תימא אס כן למה ההחילו ברות
 דהאגםכן פורענות הוא רעב וגלות ומיתת אלימלך ובניו
 שאני רות דפלרעטת ראית ליה אחרית טוב הוא שיצא בשם
 דוד ולכך קראו הספר על שם רות דרייקינן בשסה ואמרו זיל
 למה נקרא שמא רות שיצא ממנה רודשריוהו להקרושבת

 בשירות ותושבחות:

 ד£ז* שלא לכתוב בלא שירטוט ובו כ״
 סע«׳:

 א כיי כתבי קדש אין כותבין בלא שירטוט אפילו כתובים
 על הנייר שכן הוא הלכה :

 ב א' או ב׳ תיבות מפסוק בכתב אשורייאו בכתב אחר אפי״
 הרבה פסוקים מותרין לכתוב כלא שרטוט אכל שלשת
 תיבות מפסוק ובכתב אשורי׳ אסור לכתוב בלא שיר«ט מפני
 שהוא הכתב שיקבלנו לכתוב מאת התורה ואיןהילוק בין
 כתיבה לחקיקה בעצם או בזהב ומיהו הניםילי כשכותבים
 פסוק לשם ליסוד או דרשה אכל באגיח׳שלוסי סותר לכתיב
 לדבר צחות אפילו כמה תיבות מהפסוק כלא שרטוט וגמ
 במקום שצריך שירטוט אס שרטט שיטה עליונה שוב לא
 צריך ייא שאין לכתוב דברים של חול בכחכ אשורית שכיון
 שכוחבי׳בו תורה לא יגהגו כו חול ולכך ביררנו ככל המדינות
 כתבים אחרים לכתוב הכל כלא שרטוט גס לכתוב כוכל

 דכריםשל הול לאגרת של שלומים ן
 נח j ן הלטת

 קטנה דכקרושה שניהם שיים אבל אסור לעשות מסנה כסא
 לס ת דקדושת כסא אינה כקרושיתיכה ותיל מוריד בקודש ודין
 הוא מעלין בקודש ואין םורירין וכן כסא שנשבר מותילעשוזת
 ממנו כסא קטן רקרושתן שוין אכל אסוי לעשות ממנו שרפיף

 דהיל מוריד בקירש*
 •ד והכיסות שעומר עליה האוחז הספר אין בה' קדושת

 ס ת אבי1 יש בהם משום קדושת כיה הכנסת .*
 טו כל מה שעושה לסת אם עשאו על הנאי להשתמש בו

 שאר השמיש אם ירצה מועיל בו התנאי:
 18 תפוח כסף וזהב שעושין לם״ת לנר תשמיש קדושי הם
 ואסור לסכרם להוציאם לחולין אם לא לקנות כחם

 ס ת או חוםש :
 יו כלמה שאסור לשנותו לקדושה קלה אם מכרוהו
 שבעה טוכי העיר כמעמר אנשי העיר מותר לעשות

 בהם םה שירצו:
 *ח יחיד שמוכר ספר תורה שלו ותשםישיו יש מי שמתיר
 להשתמש בדמיו דיחיד בשלו הוא כמו שבעה טוכי
 הע<ר בשל ציבור ויש מי שאוסר שאין כח היחיד להפקיע
 הקדושה כסו שבעה טובי העיר בםעסד אנשי העיר ואם
 היו כה טעיות לכיעשרי ועילכלכוש התכלת סיסן קניג

 סעיף ג׳:
 ען מוחרלחניח ספרתורהעלסחדקמשחןשוה ואין
 קפידא ומניחן חומשים על גכי נביאים וכתובים
 ךקרושח נביאים וכתובים קלה לגבה חומשים לפיכך אין
 םניחין נביאים וכתובים על גבי חומשים ולא חוםשיז על נכי
 מפר תורה אבל כתובים על גבי נביאים םניחין רקדושתן
 שור, וע ל סימן רמ ו סר, שאסרו שאסור להרהר כדברי תורת
 במקומות המטוגנות והוא גם בן טעמאמשום כבור תורה

 המוזכר כסימן זה;

 ד33 שיכול לדבק תורה נביא׳' וכתובים
 יהד ובו ה׳ סעיפים:

 א מותר לדבק תורה נביאים וכתובים בכרך אחר אף
 עיי פי שאי אפשר שלא יתן לפעסים נביאים וכתובים
 על גבי הורה וככר אמרנו שאסור הני מילי כשני כי־ביס אכל
 כשהם םרובקים יהד אינו גנאי ושיי ומניה בין כל חומש
 וחומשד׳שיטין ובין יל נביא ונביא ג׳ שיטין וכן .כין כל
 נביא ונביא שלתרי עשי וכיון שהכל מרוכק יחד אין קדושתן
 אפילו קדושת רתורה שבהם כקדושת ספר תורה אלא כחיסש
 בעלמא דבל יתר כנטול רמי כלומר באילו נטול היתר ואחד
 עמו דמי והיל כסו ס ת שחסר ופסול וכן מותר לכתוב כל
 התורה חומש חומש כפני עצמו ואין בהם קרישה ספר חורד^

 השלם ויש מי שאמר שהם כסית לכל דבייהם אלא שאין ;
 קורין כהם כציבור מפני כבור הציבור וכל זה מיידי בהימשים
 העמיק כגליון כסית אבל בשלנו שחס ככיכיס אין חילוק

t בין חוסש לנביא 
 כ לא יכתוב ארם מגילה בפני עצמי שיהיה בה פרשיות
 דקל דהורה חתומה ניתנה כדילפינן מדכתיכ לקוח
 את ספר הורה הזה וגומי אפילו למ ר מגילה מגילה ניחנה הא
 לסיף אדכיק וכיון דאדבק אדבק לפיכך לא יכתוב אדם מגילה
 לתיגיק להתלמד בה ואם רעתו להשליכה לחומש מותר ראף
 על גכ דתורה ההומה נתנה או מגילה מגילה ולבסוף אדבק
 מכל מקום כל הימש הואיל ומילתא באפי נפשיה הוא התירו
 אףעלגכ שאינו כל התורה מלימה משום עת לעשות וגוםר

 ילאאיפשר לכל עני שבישיאל לכתיב ספי• חורה
J שלימד. לכנו 

 1 >*תילכתוב סגלה אחת ג׳ i' חיטת בשטה אחת
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 ה נמקים שיש טינוף כגון שתינוקות מצדים שס עוכ
 לנסות הבזוזה ובמקום טהרה טיב להיות נראית ;

 ן אכסדרה והיא המקים שיש לו נ' כתלים סתומו' והקי־ה
 אף על פ׳ שישרה שניפצימין ברח רביעית פטויה
euro מפגי שהפצימין להעמיד התקיה רם עשויים ולא 
 מזוזות אבל אם יש לה מחיצה גם כרוח הרביעית אף עי פי
 שהיא נמוכה אי ש ע ער יה חלונות חייבת רכית דיי־ה מקרי *
 I מרפסת שהיא דרך לעשות בת לעי־ייו׳ ובית שער והגינה
 פטורים שאינם מיוחד־ם לדירה ואם'בית פתוח לאימאילו
 חייבים ריא שכית שער חייב מריבנן אפילו אין בית פתיח לו

 שהוא דומה לבית לירה :
 ח בית שעי שפתוח לבית ולחזגר חייב בשחי מזוזות אחת

 במקום שפתוח לבית ואהה נבקיס שפתוח להצר :
 ס בית שער העובד בין שגינה לבית חייב כ •בתי םזוזית
 אחת בסקיס שפתוה לבית ואחת כמקום שפתות

 לגינה ג
 ו בית המדרש אינו בית דירה ופטור מן המזוזה ואם יש
 בו פתח שרגיל לצאת בו לביתו חייב במזוזה באותה
 פתח ויש אומרים שביי המדרש חייב במזוזה בית שהתימידימ
 יושבים בו מן הבקר ער הערב רומה לדירה יותר מבי' הכנסת
ברך  וראוי לחוש ררבי־יהס להחמיר לעשור. לו מזוזה אבל לא י
 עליה בקביעות רשכא מן התורה בטור הוא כסברא ראשונה

 והוי ליה הברכה לבטלה לפיכך יקכעיד. בלא ברכה:

 «א סוכת החג בחג והבית שבספינה וההגיות שבשיוקיס
 פטורים דרחםנאאמדה ביתך וכתם ביר\.ך דירת קבע
 משמע לאפוקי כל אילו שהם דירת ארעי שגס הסיכה בחע

 דירת ארעי מיקרי כמבואר כהלכיתיו •
ב שהי סוכות של יוצרים זז לפנים סזו הפנימית ח  י
 והחיצינה פטורה פירש כך היה דרך יוצרי כלי

°  כיסיהם עושים להם שתי סוכית זו לפנים מזו כפנימית "
 דר ומצניע קדייותיוובחיצונה הוא עושה כלאכתו וי״.1*,**

J^1 קדרותיו לסכור פנימ ה תייבת במזוזה סעום דייי־י 
ו בד״  ת

 והחיצונה פטורה דלאו וירה היא עאיגהעעזייס אלא לצא>1
 ולבא דרך שם ולהכניס שם תגרים ולא דמי לבית שער
 דאםרינן רה״יב דהתם קכיע תשסישתיה והבא לא קביע :
 «ג בית שאין כת ד׳אמות פטור דלא סיקיי בית שאינו רא»
 לדירה ואם יש כו ברי לרבע דיאמות על ד׳ אמית מצת
»,  אע*פ שארכו יתר על רהכו או שהיא עגול או בעל ה' זרות כ
 שיש כקו מהקיפו בחללו לרבוע ד' אמות על ר׳ אמות ראוי

 לדירה הוא וחייב :
 T בית שאין לו הקיר. אינו ראוי לדור בתוכו ופטור אין/
 דשעיי חצירויחייכין וסתם חצירות אינם םקיריז שא9י
 חצר שבחים מקויין פתוחים לתוכו ומשתמשין משם לבתימ
 ומכתיילתיכו לפיכך הי־בייכה שאין כן באן שאין משתמשי©
 כן בתוכו לפיכך פטור ואס היה מקצתו מקורת ומקצתו איע
 מקורה אם היה הקרוי כנגד הפתח חייב במזוזה שלאוי לרזו•
 מיד במקום ביאתו לשם והשאר נהשכ לחצר והוא שיז7״מ

 במקורה ר" אמות על דיאמות:
qgj&p טל הבית אעיפ שאין לו דלתות הייב בסזוזה רש מי 
 וניל שםחלוקתם כזה הסחייב לעשות סזהת בפתח.
 הבית אעפ י שאין לו דלתות מפרש הוא על מזוזות ביהיך
א דלתות כלוי. ל  ועל מזוזות שעריך ותרוריהו פירושם פתח ב
 פתחהביתשישלופצימין ופתחי שערי החצימת והסדינת
ן ז  בזי זהפוטר הוא מפיששיער לשוןדלהו' וה ? קרא על מזחו
ם עעייך דהיי^  ביתיך ועל איזה מזוזוה הבית בשיש מ
 דלתות לפיכך כל זמן שאין בה דלתות אינה חייב במזוזז-
 1אם קכע פרשחסזהה על המזוזה קורם הלייהרי־תלא יע:$

 ידי

 ^ הלבות פודודח
 שבר מעות מזוזה וכו ב, סעיפים:

 א מצות עשה לכתוב פרשת שמע ופרשת והיה אם שסוע
 ולקובען על מזוזות הפתח רבשני הפישיו' הללוכתיכ
 הצווי וכתבתם על מזוזות ביתיך ובשעייך וצריך ליזהר בה
c מאד כמו שאמרו חכסים כל סי שיש לו תפילין בראשו 
 ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפההוםוהזק הוא שלא יהטא
 מפני שיש במזוזה יחודו של הקדוש בה ותמיד בבואו ובצאותו
 חכור יהידו של הקיבה ויתן יראהו על פניו לבלתי יחטא וכל
 הזהיר כה יאריכו •מיו וימי בניו דכתיב למעןידבז ימיכם וימי
 בניכם ואס אינו זהיר כה יהקצרו דמכללהןאתתשומעלאו
 וכן דרשו הזיל כעין מזוזה בניו ובנותיו מתים קטנים דכתיב
 דם נפשות אביוני נקיים דהיינו קטניס שהם נקיים מחטא
 וסמיך ליה לא ב מחתית מצאתיה פירוש {מחתרת שאין לה
 פצימיז וה ק קיא לא במחתרת פציסיהון מצאתיה שלימים
 במצותי כי על כל אלה הביתי׳ רהאי קרא בתר לטוא הביתי
 את כניכס כתיב וגדולה םצותה שהכיה נשמר ע^ ידה כמו
 שדרשו כפסוק ה' שוסריך וגומר כלך כשר ודם הוא מבפנים
 ועבדיו שומרים אותו מבחוץ ואת ישנים על סטתכם והיבה

 שימר אחכם םכחי״ן:
 ב ועל כן נתינתה בטפח החיצון שיהא כל הכית לפנים
 הימנה וכשמירתה לכן ייא כשאדם יוצא סן הבית או
 נכנס לתוכו יניה ידו על המזוזה ויאמר ה' ישמור צאתי ובואי
 וגומי ממ אם אק ירו משגת לקנות תפילין ומזוזה יקנה תפילין

 ולא מזוזה דמצוח שהיא חוכר. הגוף עריפא^

 ד3»ך מקומות ההייבים במזוזה ובו ab םע#ם

 א אילו המקומות שחייבים במזוזה אחד שערי בתים ושערי
 חצי-ות מדינית ועיירות רפת בקי ולילין ואוצרות יין
 ושמן ובית האשד. ובית השותפיז כולם חייבים רכולס ככלל
 ביתיך ובשעייך הן וכית השוחפת דהייב דווקא כשהשותפין
אי וביחיך על כל אהד מהם שכל אחד חייכ ק 0 ר י ל א ר מ ס י  ה

 דהאכתיכבתרית למען ירכו ימיכם דמי בניכם כל החפץ
 בחיים חייב כלומר בלמי שיקיים התורה והמצות אבל בית
 של שותפים ישיאל וגר ג טור ממזוזה רגיי אינו חפץ כחיים
 שהרי אינו מקיים ההורה שהיא החיים וכיון דחלקו של גוי
 פז׳ייר גם הישראל פטור דשמא כל המזוזה היא חלקי של גוי
 זבן שערי הצרות או עיירות ש״קצת גייס דרים שם פטורים

 ממזוזה רגרם אינם חפצים בחיים:
 כ בית התבן בית העצים ובית הבקר סתמו' חייבים ואם
c הנשים רוחצות בהם פטורים דכיון שעוררת שם 
 ערומות אין כבוד שמים להיות שם מזוזה ודווקא אילו אבל
 חדר ממש אפייסקום שאיש ואשה ישנים ומשמשים שם חייב
 כמזחישאעיפ שםשסשין אין עומרי ערוםי׳ויט מקילין ואומרי'
 דבב* ם שנשים שוכבות פטור םמזהה וכתב מורי םהרמאיי זיל
 שבמקום שהדלת מבפנים וכששוככים שם סוגרים הדלת

 ונמצא הסזחה מבחוץ הייכ לכילי עלמא י
 ג בית הכנסה פטור ממזוזה שאינה עשויה לדירה וסתם
 ביתיך כית דירה משמע או בית שמשתמשים בו כדבר
 צייר לו כמו כל אילו הנזכרים למעלה אבל כיה אינה עשויה
 אלאלתתפללבה ואם יש בה בית דירה לשום אדם הייכ
 כמזוזת ואם הכית דירה בעזרה שלפני הב״ה העזרה חייבת

 ובית הכנסת פטורה:
 ד בית הכסא ובית המרחץ וכית הבורסקי ובית הטבילה

 הטורים לפי שאינם עשויים לדירת כבוד י



 הלט! i בוזודח #* לזבוח
 ממגי כמו שיתבאר בעיה הילכך בקושי יצא ממנו ספני טייח
 מזוזת אחרת ואפילו ייצא ממני ישכינהאוזרמהייבשימצאנה
 מזומנות במז זה ונמצאת אי מיושנת וכן הרץבשיאל כית

 כשיכראתהכית :
 כג השיבר בית מן המי לאחר שלשים יום חייב כמזוזה

 דביתיך מיקרי דשכירוה ממכר הוא:

 רפד איזה פתה ה״ב במזוזה ובו כ' סעיפים :
 א אין הפתח חייב במזוזת אפילו הוא עומד כמקום החייב
 אלא אס כ; יש לו שתי מזוזות וסשקיף םדכתיכ מזוזות
 מלא בשניורן משסע יביס שתי מזיזות ומרכתיב נכי נתינת
 הרם על המשקוף ועל שחי המזוזות שים רככל ם,ום שנאסר
 מזוזות שאינ׳בלא המשקיף עליתם ואם אין המשקוף שהדלת
 שוקף עליו למעלה יש־ אלא אכן נכנם ואכן יוצא או שאין
 המזוזה ישרה אלא אכן נכנס ואכן יוצא פטור שאין זה נקרא
 משקיף ואין זו נקיאת מזוזה שלכך נקיא המשקוף משקוף
 משום שהדלת שיקף עליו וכל זמן •שאין כולן שרן וישרים אין

 הדלת יכולה לשקיף על המשקיף ביותי:
 ב בית שיש לו מזיז׳ םכאן ומכאן וכיפה בסין קשת על כ'
 המזוזות במקום המשקיף אם יש כגובה קודם שמתחיל
 הכיפה להתקצר פחות מדי טפחים שהיא שיעור גובה הפתח
 או יותר חייב רחשיכיכיפה משקיף דה א אפי׳ החשב כל העגול
 סתום הוי נשאר שם שיעור פתח ואם אין כ י׳ טפחים קודם
 שמתחיל הכיפה להתקצ' פחות מדיאף ע״ג שבגובה הכיפה יש
 כו עשיר. מן הקיקע פטור מפני שלמעלה בעיגול כשהוימיצר
 ואינו רחב ד׳ אין כאן משקיף דםתס משקוף למעלה מפתת
 היא ואין פתח פחות סרירוחכשאיט ראוי לכניסה ויציאה וכ ש
 פתח שאין לו גובה עשרה טפחים שפטור ממזוזה לכן כל ירא
 שמים יזהר לעשויהפתח בכל הלכותיו בגובה וביוחב ובשתי

 מזוזות ומשקיף עליהם קודם ש־קכע כה פרשיות השייכים .
 למזוזה :

 דפח במה נכתכ״ם והיאך גכתבת ובו ט״ז
 סעיפים:

 א כיצד מצותה הילמ שיקח עור וכיון שצריך עיר צריכה
 להיות מן המותיבפיך כסו סית ותפילין ויקח עור אחר
 שייש כו לכתוכ פרשת שמע ופי והיה אס ש$וע רכהבס ועושה
 לה ריוח ם^טח וריוח מלמעלה כמו הצי צייפירין ובתחלתה
 ישייר כרי לגול אותה אחר שחיכרך ובסופה אין צריך להניח

 כלל:
 כ !לכתחילה לסצוה צריך לכותבה בדף אחד ואם כתבה

 כשנים או בג׳ דפין כשירה:
 J כהנה שלא על הסדר אפי׳ שכח מל כתוכ אות א' פסילה
 ואין לה הקנה שאם יגיהנה הוי שלא על הסדר ואין ציל

 אם הקרים לכתוכ פישר. והיה אם שמוע לפרשת שסע ן
 ד כתכה בשני עויות אף על פי שתפר? יחד פסולה :

 ף, אף על גב רספר תורה ותפילין צריכין עיבוד לשמן מזוזת
 אינה צריכה עיבוד לשמחלא מן התורה ולא סן ההלכה
 למשה מסיני שלא קבלו בהלכה למשה מסיני עיבור לשמה
 במזוזה וחכמינו האחמנים נהנו טעם לדבר דיש חילוק כין
 ספי חורה ותפילין למזוזה דספד הורה וחפילין שעצסן הן
 מצוה שהם חובת הנוף ותדירין לפיכך הוצרכו לעשות להם
 חשיבת יתירה והוצרכו לעבדן לשמה לפי שיזהר בעיבוד ן
 למען יעמדו ימים רבים אכל עצמה של המזוזה אינה מציה
 ולא תיחשב מצוד. אלא מפני הכית ואם אין בית אין מזוזה
 לפיכך אינה חשוב כ כ ולא באה ההלכה בה לעבדה לשמת

9 Q 
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י אף על פי שתולה הדלת אחר כך דהוי העשה ולא ז י י י n ח * 

 מן רעשוי בפסול :
 טו הרכה ה״רים זה לפנים מזח כולם חייבים במזוזידכולם

:  פתחי ביר׳יך סקרו
 V ואס יש בכית הרבה פתחים פתוח״ס להצר או לרשות
 היכים ונע שו כילם לכניסת ויציאת כני הבית כולם
 חייבים אפיי נתמעטו הדיורים שאיןרגילין עתה לצאת ולכא

 אלא באחד מחם :
 ״ח ואפי׳ לא היו מתחלה הרכה דיורים אלא שרר כו לבדו
 ועשה פתהים הרכה לכניסה רציאה ואע״פ שאינו רגיל
 לצאת ולבא אלא באחת מהן חייב לעשות מזוזה בכל פתח
 ופתח הואיל ומתחילה נעשו לכניסה ויציאה' ומרתף שיש לו
 פתח סן הרחוב שמכניסין כו יין בחביות גדולות ויש לו פתח
 קטן מן תבית שנכנסי' ויוצאים בו תמיר אם פתח הקטן ראוי
 לסזוז׳ שיש בו גבוה עשרה ורוחב ארבע חייכת כיון שנכנסין
 ויוצאין תמיד דרך אותו הפתח הקטן ושם הוא עיקיתשסישתי'
 לניכך חייבת במזוזה והגדולה פטורה ספני שאין השמישה
 שם בכניסת ויציאה אלא לפעמים כשצריך להכניס כו היין
 בחביות ואין זה תשסיט אלא במקרה ואינה נקיי פתח ובטלה
 היא לגבי פחח קטן שנכנסין ויוצאים בה תדיר סיחו אם אין
 בקטן שיעור פתח הראוי למזוזה ע.ישץ בגדולה אף על פי
 שמשתםשין בקטן בטלה רעתו שאינו אלא מעשה יחוד

 בעלמא וזו היא עיקי־הפתח.
g ארובה שבין כית לעלייה ועולים לה בסולם ועושים , 
 סכיבהםנלם היקף מחיצות פעסים לסטה ברגלי
 הסולם ופעמיילםעלה בראשו ויש כו צ-יריפתח כםקו׳שעושין

 אוהו חייב ואם עשו למעלה וגס למטה הייב כשתים :
 ב פתח שי־&חורי הדלת אם יש לו פצים טפח חייב במזוזה
 פירט כגון שחפצים קבועים כמקצוע הכית ובי פתחים
 מחותנים אחד לדרום ואחד למערב וקכע מזוזה בחלל נתת
 הדרומי וכשתרלת סתום הוי פתוח למעיכ אחור* הדלת אס
 יש בעובי פצים המבדיל טפח כין פתח לפתיצריך מזאיאחרת
 לפתח סערבי הואיל ואין הםזוז׳בחללו ואס לאו אין צרי׳םזוז׳

 אה־ת שהרי הוא כסונחת המזוזה כאותו פתח עצמו :
 3א לפיכך פתח אחד שחלקיה כעמוד בנתים כל שיש
 היכר ציר בזה וכזה לצר העמוד הרי הם כבי פתחים
 מריך מזוזה לכל פתח אבל כל שאין צירים לצר העמוד אין
לקו לשנים אפילו אם יש בעובי העמוד טפח ואינו ח ר 0 ס . ע  ד

 חייב בשתי םזוזות דלא מחוייכ כשתים בשיש בעובי העמוד
 טפח אלא כשאחד בררום ואחד כמעיב אכל כששני הפתחים
 כרוח אחת אפי׳ יש בעובי חפצים טפח חשוב הכל כפתח אחד
 ואיןהפצים עשוי אלא לנוי בעייסא כעין החלונות שהזלקין
 בעסוד״דחלון אהד מקרי ואין העמיר אלא לנוי הכי נסי הכא
 ואף ע״ג רגבי שער גדול שדרך לעשות פתח קטן אצל השער
 הגדול שאין פיתחין תמיד השעי הגה-ל ופותחים הקטן אם
 יש פצים רוחב טפח ביניהם צייך מזוזה אחרת אף ע ג שהם
 כרוח אחת שאני חתם שהפתח תקטן נבדל מן השער הגדול
 לגמרי שהרי נפתח ונסגי כל א׳ בלא חבית אבל הכא שאינן
 נכדלין זה מזה דכשזה נפתח גם זה נפתח וכן גסגיים כיתד
 ואין תעמוד נעשה אלא לנוי וראי כהר חשיבי ואין צריך אלא

J מזוזה אחת 
 ככ השוכר בית כחוצה לארץ והדר כפונדק כאח ישראל
 פטיי ממזוזה שלשים יום שאינו נקרא לו עדיין דירה
 ואינו חשוב כיתיך תוך שלשי' יום כסו שיתבאר בעיה דמזוזה
 חוכת הדר הוא יפחות םשלשים יום אינו אלא דירת ארעי כיון
י שלו אלא מושכר הוא בידו ם״ם באיי אמת חזי ל השוכר נ *י  ע

 בית כארץ ישראל חייב כמזוזה מיד משום ישוב אח ישראל
 מידש כיי? דלאתר שקכלה שוב אינו ניטלה משם אפילו יוצא
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ה והתקלקל מחיה » ר י י % ל  דבר כדי שלא התפתח ג
 ויקבענה במקומה ויברך ברוך אתה ה' אלקינו סלך העולם
 אשר קדשנו בטצוחיולקבוע-מזוזה ולא יברך כשעה בהיכר,
 לקביעה היא המצות ולא הכתיבה ואע*ג דאי אפשר קכיעה
 בלא כתיבה מימ הקביעה היא נמר המצוה ואין מכרכין אלא
 בשעת גמר מצוד, שהיא עיקר ׳ ומי שיש לו שנים או
 שלשה פתחים הראויות למזוזה אס בא לקבוע כולם ביחד

 אין צריך לברך אלא ברבה אחת על כולם :
 כ איזה מקום קביעותה בתוך חלל הפתח רכתיכ בשעדיך
 והיינו במקייפגירת השער ואס היה עובי החלל ארכע
 או חמשה טפחים 2גון חומת אבנים יניחנו בהלל
 בטפח הסמוך יירשוה הרבים מאי טעמא כרי שיפגע כמזוזה
 מיד ועור כי היכי דתיגטריה לבל הכית שמבפגים מז הסזיקין
 ואם שינה אינו מעכב ובלבד שיגיחגה במזוזה עצמה ויניחנת
 בגובה השער דהיינו שליש בהתחלת העליון שימדוד סלםמ'
 למעלה שני שלישי הפתח וכשיכנס לתחלת שליש העליון
 יתן שם המזוזה ואם קבעה למעלה מזה כשרה רילפינן מקיא
 שצריך שיניחנה בגובה השער דכתיב וקשרתם לאות על
 ידיך לגו׳ וכתבתם על מזוזות וגומי הקיש כתיבת מזוזת
 לקשירת תפילין מה קשירה כגובה הזרוע כמו שנתבאר
 כמקומו בעזרת השם אף כתיבת סזחה יקבענה בגובת השער
 והוא שירחיקגה מהמשקוף טפח וטעמיה רילפינן נמי
 מהקשירה דזרוע דהוי בגבוה הזיוע ואינה בסוף גוכהו אלא
 מרותק מסופו קצת הכא נמי כתיבה רילפינן מינה דהויז*
 בגובה אינה כסוף הגזנהה אלא מרוחקת מסנו מעט דהיינו
 טפח ואם הפתח הוא גבוה הרבה יניחנה כנגד כהיפיו אע/
 שאינה כגובה המזוזה כיון דטעמ׳נמי הוא כדי שיפגע במצות
 סיד ואם יניחנה בגובה יותר הרכה םכנגר כתיפיו יוצא ונכנס
 ואינה רואה אותה ואינו פוגע בה י אעג דכת״כ סזוזור ל׳

 רבים אין צריך לקבוע מזוזה בכי הסזיזוח אחת כיסין י
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 עקר כרישא וא©
 קבעה משמאל או אחורי הדלה חוץ למזוזוא השער פסולת
 רדרך ביאתך בעינן ואפייאם הו׳אטר ברגליו ורגלא דשמאלא

 הוא עוקר ביישא לא אמרינן
 יגיחנה בשמאל דדיך ביאתו הגיה יין המאגר פ5ח1 מוכץא

 הוא לגבי רידיה מירי דהוי אתית וזיל ן
 אתפילין דשאגי מזוזה דהוי ומה שדרשו ביתיך ררך ביאתך
 לשימור כיי בני הבית מה \צא כפשוטו ניצ מש!ש לקישוא
 שאין כן כתפילין דהזיין ליה צהיול כיין להיפינו ללבוע
 לחודיה : קגשעריך כצ השערים אתך
 פערי נתיס(אחד שערי חנירות ט' כמתיננא לעיל ליש סי' דע/
 ןמלכתינ למען ׳לנו ימיכם ח״ןימלנינן נצהתפז כחייס זהיינו ב5

י התירה כראימא  אשר כשם יברלל יכונה דטצס חבניס נח,
 צעיצ ריש סימן לסיז איכ גיתיך צמה צ• אי צ״פושי כצ מה שא!;!
 נקרא נית אתא והיינו כצ אותה שכתבנו לעיצ סימן לפ״ז שהם
jnyo הפוליס ממ«1ה מחמת שאינס נקואיס נית עיכ על מזיזות 
 מנעי ליה ״א• ניתיך זאי למעמ1י נית האשה א« נית של שותפין
jp ;אתא כלומר ניתיך וצא כית אשתך אז ניתיך של יחיל יצא ביי 
 לניס להיינו שותפים הא כנר נתלמטלס מלמען ירכו ימיכם
ו י*- ילד ניאתיך ח ר  וגו׳ כל מי שחפן נחייס של תורה אלא על כ
, כ  כלומר כדרך שאתה רגיל ליכנם לנית להיינו מימין הניאה ל
ן היניאה ואין להקשות איכ רילןן^ י מ ״ ׳ זלא 0 ז ׳ ב ו ע ל ל ש כ נ י ר א ק  ע

 בזציה צהני הוא לאתא כצ הנך שאינה נקראי׳נית מנא לן למעונן.
 לא*כניא>ן«ךהזה4הלמימלמאיניתיןאלאשמתלתי נ״צ ;

 >ע?

 « מ אחיל דלכתחלה למצור, צריכה עיבוד לשמה אכל כשעת
 הדחק כגון במקום שאם ימתין לעור מעובר לשמה יתבטל
 שהמצות יכתבנה על העור שאינו מעובר לשמה הנמצ׳ דקיים

 המצור, מיד ער שיבקש וימצא עור מעובד לשמה :
 > עוד יש הילוק בין ס ת ותפילין לסזוז׳רסזוזה ר\ם דעיקר
 םצותהלכתובאדזבסוסטוסזלעיל>סי'רעא סעיף ג'
 כתבתי איזה נקרא רוכסוסטוס וכשבוחבין על דובםוסםוס
 מהבין בסקו׳ שיער ואם כתבה על הקלף או על הגויל בשרת

 מה שאין כן בס״ת ותפילין דאין רוכסוסטוס כשרה להן
 זלקלפי' שלנו הם טובים וכשרים לכל:

 ן כל דיניה בעניין הכתיבה והדיו ורתגין של שעטנז ג*ץ
 הםכסובסית ן

 ח והל־מ לב ע גבי מזוזה דצריכה שירטוט ואם כתבה כלא
 שירטוט פסולה :י

 D וכוח כ בל שיטותי׳ שוות שלא תהא אחר ארוכיסהברתה
 ואס האריך בשיטה אתת יותר כבאותה שלפניי וכאותה
 שתחתיה קצר יותר םכאוהה שלפניה ולפני פניה כגון שכתכ
 באחת שתי הימה ובשנייה שלש תיבות ובשלישית תיבה
 אתת הרי זו כשרה שזהו נוי שזה רוסה לכתיב׳שירה דאז ישיר
 משר, רשיטה אחת ארוכה ושיטה ארה קצרה ואין םסלא כל
 השיטה ובלבד שלא יעשנה כקובה או כזנכ או כעיגול פי׳
 בקובה כאהל רהב מלמטה וקצר מלסעלה דהיינו אחת שתים
 שלש כזר• זנכשלש שתים ואחד כזה כעיגול

 כמשמעו שיל זה אינו נוי בכתיבתה :
 י על הארץ יכת*ב כראש שיטה אחרונה ולא יכתוב כה
 יותר והטעם שבזה יהיה כימי השמים כסוף השיטה
 שלפניה ועל הארץ בהחלת שיטה זו ויהיו שכייואח םרוחקיס

 זה מזה לסי׳שיאריכו יסיט כיהיכי דסרחקי שסים סארץ:
 >א ונהגולעשותככשיטיןוזההתחלתן שמע ׳ חי
 .הרבדים י לבניך / וכשבבך • בין ׳ וחיה ׳ םצוה
 בכל / *ודר, ׳ •עשב ׳״ פן ״ והשחחרחם ׳ השסי' ׳ ואבדתם י

J ושמהם. אותם * כדרך וכשעריך ׳ אשיי על הארץ 
 y חסרות ויתירות כסו בתפילין וצריך לכותבה כיסין כמו

 בתפילין •
 *X ריוח שבין פרשה שמע לפרשת והיה אם שסוע מצות
 לעשותה פרשה סתומה ואם עשאה פתוחה כשרה לעי

 שאינה סמוכה לה בחירה :
 «ד וכורכה מסופה לראשח מאחד כלפי שסע:

ו אסור להוסיף בה מאודה מבפנים לא חותמת ולא 0 
 שמות שנרא׳כאילו מבייז לעשווז לו קמיע לשמירה
 ואץ זה עיקר כוונת הסצוהאלא הקכיה נתנה לנו
 שנזכר ליחד שמו הגדול ולאהוב אותו ולעובדו י ת מאהבה
 לפיכךיעשה המצות כתיקונה לקיים מאמר הבורא יתברך
 והשמירה מעצמה תבא כי הוא שוםרינו והוא יצילנו על יד
 ימינו סכל מקים נהגו הסופרים עלפי קכלתס לכתוב מכחרן
 שדי כנגד תיבתה והיה שמבפנים וסימן לדבר והיה שדי
 בצריך אל תקרי בצריך אלא בציריך כלומר במזוזח שיש
 בה ציר יהיה שדי כנגד והיה וייא נגד חריוח שבין הפרשיות
 זבן נוהגין ומניחין נקב בקנה נגד שם שדי כרי שיהא נראח
 מבחוץ עוד נוהגין לכתוב מבחוץ• שם כוזו בסוכסז בוזו נגד
 שמותהיאלקינוהישהםבאלפא ביתא אותיות שניות של
 אילו השמות ויהפוך אלה האותיות מכתיבת המזוזה כדי
 שיגיע כל אות נגד האות שמתחלף בו באלפא בית אכל

t בפנים אין להוסיף שום דכד כלל על השתי פרשיות 

 דפס מקום קביעות וכיצד נקבעה וברכתה
 זבו ו' סעיפים ״

 א כשכא לקובעת יתנגד, בשפופרות של קנה או של כל



 לזפוס
 מותר לתקן הספר תורה עצמה עם גליונותיה וטעמא שאין
 . בזה לא מעלה ולאטורידסיהו דווקא כשאיא לתקנה כעניין
 אהד והיה צריך לגונזהאםלאהיהמתקנה אבל אם איפשר
 . להקנה בעניין אהר לא יתקנה בגליוגותיה רמכל מקום קצת

 הוא מיקל ומזלזל בה במה שהוהךממנה ומתקנה בו אלא י
 יתקנת כעניין אהד אפילו אינו מינה כגון שהספר ה«רה
 מנרלין וצריך לתקנה בקלפים לא יהתוך נליונותיה ויהקנה

 בקלפים עד כאן ז

 דצא מזוזה פח• נכדק' ומי הייב כה ובו ג'
 סעיפים ;

 א תייב אדם לפעמים לבדוק מזוזתו לראות אם נפםל בה
 דבר שניקב או נטשטש ונתנו חכמים זיל זמן לבדיקתת
 ואמרו מזוזות יחידה נבדקת פעמים כשבע שנים ושל רבים לא
 רצו להטריח הרבים כל כך ונתנו לרם זמן לבדוק פעמים
 ביובל מפגי שכל דבר שהוא של רכים אין להטריה עליו הרכה

 . שאם תטריח יהא בל אחד אימר יעשו הכירי :
 כ מזוזה חובתהרר תוא רכחיב ביהיך דרך ביאתך דהיינו
 מי שנכנס ויוצא כה וזה הדר בה לפיכך השוכר כית
 מהבירו השזכריחייב לקבוע כה מזוזה ורתקן במזוזות הב ת
 מקום שיוכל לקובעה שם כגון נקב או סרק שיניחה שם ואפי'
 שכר הבית בחזקת שיש לו מזוזה ונמצא שאין מזוזה שם לא
 הוימקח טעות דק ל ניחא ליה לאיניש למיעכר מציה כין
 בגופיה בין כממוניה י וכשיצא ממנו לא יטלנו כידו אף על
 גב רגבי ציצית קיימא לן מטילין מבגד לבגד גבי מזוזה אסור
 לפי שהמדקין באין כביה שאיןכו מזוזה ויביא לירי סננה
 אותם שידורו שם קודם שיהיה להם מזוזה אהדת ואם מקפיד
 על מעותיו שהוציא ישלםוהלו ואם שכר הבית מגוי או ששכרו
 לגוי נוטלה ויוצא דמה לו ולסכנת הגוי וגוי שבקש מישראל
 שיהנו לו מזוזה שיוצר, לקובעה בפתחו אסור ליתנה לו
 שמזלזלה בכך הגוי וינהג כה מנהג בזיון וכתב מירי מהרמא י
 !״ל דגל דמכל מקום במקום ראיכא למיחש משוס איבה או

 שירע הטי צשכיל זה לישראל שיי ליהנס לו עכל :
 ג הכל הייבין במזוזה דסתמא נאמרה לכל ישראל ובתכהנו

 וגו׳ ואפי' נשים ועברים הג ה
 חייבין כה דהא היא מצות מהמחבר בנמו הכל חייבים
 עשה שאין :הזמן נרמה במזחה לליל י&נאצ נאמרה
 ומהנבין את הקטני'לעשות הפרשה ואכילו נשים ועברים
 מזוזה לפתחיהם * חייבים נה כךמרבינן מלחמן
 ירכו ימיכם וגומר כל מי שחסן בחייס של תורה ועבדים.גיכ חייבים
 ככל המנ>ת שהנשים חייבות >עוז להא הוה ליה מצות פשה שאין
 הזמן גרמא ומחנכין גס את כקטנים לעשות מזוזה לפתחיהם

: C למען ירט ימיכם וגו׳ 

 & חלמת עזילרח הקן ^
3 כמה דנים משלוה הקן וכו מ סעיפים 5  ך
 א כתיב כי יקרא קן צפורילפניך בדרך ככל עץ או על הארץ
 אפרוחים או בצים והאס רובצת על האפייחיס או על
 הבציס לאהקחלךהאם על הבנים שלח תשייח את הל©
 ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים הרי פ צ וון
 עשה שכל מי שימצא קזמעוף טהור ישלח את האסחץן
 הכנים יקח לו ודווקא עוף טהור מרכתיכ צפור וכל מקים ש;'
 צפור עוף טהור כמשמע ולא עוף טעא בדנהיכ נל צפור טהור

 תאכלו

 ומה שדרשו כיתיך דרך כיאתיך ולא כפשוטו נראה לי משום
 דקשיא להו זיל כיון דסופינו לרבות מבשעריך כל השעי*ם
 אחד שעדי כתיס ואחד שערי הצירות ט' כדכתיבנא לעיל
/ דפיו אם כן ביתיך למת לי על מזוזות שעריך הוה לית  ריש סי
 למכתב ודיו ואי משום בית רירה קאתי לאשסיעינןעל מזוזות
 שערי דירתך היה לו לומר כיון שעיקר כית משום רירה׳כתכו
 לכך דרשותו ג״כ ביאתיך ואין להקשות אם כן דלמא כוליה
 להבי תוא ראתא ובית דידה מנלן דא״כ ביאתיך הוה ליה לומר

 מאי ביתיך אלא שימ תרתי ניל ן
 1 ואס אינו ניכר איזה ימין לביאה או ליציאה כיצד בנון מי
 שחולק ביתו לשנים ובכל חלק יש פתח פתוה לרשות
 הרבי׳ ובמחיצה החולקת יש פתח פתןה מזה לזה ועתה באותו

 פתח אין ידוע איזה חשוב ביאה או יציאה מזה לזה או מזה לזה .
 אז אנו הולכין אחר היכר ציר פירש במקום שעושה החור
 שכסף שציר תדלה סובב בו ומעמיד שם הרלחות הוא הבית
 ובדרך שנכנסים לו קיבע אותם ולא דרך ימין כשיוצאין ממנו
 ופתח שנכנסין כו מן הביילביתהחורף שלט נראה לי שעושין
 המזוזה כימין הכניסה שנכנסין סן הכית לבית חחורף שעיקר
 השמיש שלנו הוא כבתי החורף שלנו ולא משגיחין בהן בהיכ'
 ציר כלל רכין הציר היא מבחוץ בין היא מבפני' עושין המוזה

t בימין הכנישה נראה לי . 
 ד כיצר קובעח יסמר אוחה במסמרים במזוזוה הפחח או
 יחפור 7$ חפירה ויקכענה בה שכל זה הוא נקרא על
 סזוזות וגומר ובלבד שלא יעמיק לחפור טפח בעומק המזוזה
 ואם העמיר לה טפח פסולה שאין זה על חסותה אלא תוך

 המזוזה :
 ף, קבעה במזוזות הפתח בעורה הלושה ואחר כך חברה
 לפתח פסולה משוס תעשה ולא מן העשוי בפסול באמי
 שזה המה לתעשה ולא.מן העשוי הנאמר גבי סוכהדהכא
 במי כתיב וכתכתס על מזוזות כיתיך דמשמע שתקכעם על
 !־.מזוזה כשהיא שקוע כבניין של ביתיך ולא שתקכעם כנאוזת
 ואחר כך תשקע המזוזה לבניין ביחיך שאין זת כמשמעו של

 וכתבתם על מזוזות ביתיך ;
 t כבי אמרנו שצריכה להיות על המזוזה ולא תוך המזהה
 לפיכך אם עשאה כמין נגר דהיינו שתחכה בתוך עוסק
 המזוזה ככריח שנכנס בהוד פסולה שזה נקרא נס כן תוך
 המזוזה ולא על המזוזה אלא צריך שיניחנה על המזוזה
 וכדכתיבנא סעיף ד׳ י והנחה זו יש אומדים שצריכה לר\\ח
 ארכה לאורך מזוזת הפתת שתהא קבועה שם כעמידה ויש
 אומרים אדרבה %. הא גנאי לה להעמידה כך דגבי מת
 אמרינן דקבורה בזו נקרא קבורה חמור ולפיכך אומרי׳שצריכה
 שתהא שכובה ארכה לרוחב מזוזות הפהה כמו שהיו הסית
 ומלוחות שבארון שכובות כארון ולא עומדין ואנו נוהגין
 להניח אות׳ לא שוכב ולא זקוף אלא בשיפוע באלכסון כדי
 לצאת ירי שניהם וימין שיהא ראש המזוזה דהיינו שיטה
 דאשונה שבחוב בה שמע לצד פנים ושיטה אחרונת לצד
 *זוץדכזה נמיהוי קבועת דרך ביאתיך לבית ויכוין שיהא
 שמע דהיינו סוף גלילההלצר חק דהיינו לצד אוירהפתת
 וכן נוהגין שקוכעין אוהה באופן שרואיןשרי מבחוץ שהוא
 כתוב כראש השיטה גגד והיה או נגד אדרי לפי מנהג קצת

 וממילא איזרמן בך שסוף גלילתה מבחוץ :

 שלאלכתוכאותהעלנליוןספדתורהובו
 סעיף אחד:

 א ספר הורה או הפ־לין שכלו אין עושין מהם מזוזה ואין
 כיתכין אוהה על גליונים ספר תורה לפי שאין מורידין
 3קדזשה חמודה לקדועהקלה כתכ סודי מהרסאיי ז,לאבל



 ואם תתךהכנפים קודם שישלחנה הרי הון שבאת המציח
 לידו מחוייב לקיימה ועכשיו אינו יכול כיון שחתך הכנפי' כיצד
 יעשה יניתנת רובצת על הכנים וישהנהער שיגדלו כנפיה
 וישלחנה כדי לקיים המצוד• ואהר כך יקח הבני׳דקורם שגדלו
 כנפיה אסור ליקה הכנים ש עריץ לא יצאת האם מתחתיתו

J כיון שלא תוכל רפרוח 
 ה אם רוצה ליקה האס ולשיבה אח הבלם לומר ותרי כזה
 אינו עוכר על לא תקח האם על הבנים אינו רשאי דשלח
 את האם כתיב שלחה וחזרה שלהר. וחזרה אפילו כסה פעמי©
 חייב לחזור לשלחה רשייח סקור הוא נמו יצא יצא הענק
 הענק השב חשיב וכיוצא כהן וסשמע אפילו מאה פעמי©
 שכן דרך הסקור נופל עי* םעפז זעל הרבה אבל אם שלחה
 ונטל הכנים והחזירן לקן וחזרה האם עליהם פטור שהבני©

t ככר חשיבי מזומן אצלו 
 j א8 נטל האס על הבנים ולא שלחה ישלחנה עדיין ופטוד
מ  ממלקות שכן הדין בכל מצות לא העשה שעבר עליו ר
 בו קום עשה כי הכא שעבר על לא חקח האם על הכנים וימ

 f בו עדיין קום עשה ושלח האס אין לוקין עליו :

 ן היו ועצים מוזרוח או האפרוחים מפריחים או שהם
 טריפה או שזכר רובץ על הקן אז שעוף טמא דוכץ
 על ביצי עוף טהור או עוף טהור רובץ על ביצי עוף טמא פםוו•
 משלה זכזלהו ילפינן מקראי אם הבציס מוזרות או האפרוחיגן
 מפריהיס פירש שהם גדולים זאינן צריכין עיר לאמן שפטור

 מלשלח ילפינן םדכתיב ואם יזכצת על האפיוחים או על* •
 הביצים דקשיא לן ליכהוכ והאס רובצת עליהם עי1 האערותי*
 או על הביצים למה לי אלא לאקושינהז ולומר פה אפתה•©
 בני קיימא אף בצים בני קיימא יצאו מוזרות שאין אפיזח מ*
 מהן ומה הכצים צריכין לאמן אף האפרוחים צייכין לאמן
 יצאו מפריחים שד^גדולים יאינז *ייכיז לאס׳, ואס האפרותי׳
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 ושזכירובץ עיי הקן שפטור דהאם רובצת כתיב ולאהאן•
 שרובץ יעיף טמא שיובץ עי1 ביצי עיף טהור שפטור םלשלוון
 משיס רכהיבכי יקיא קן צפור ולא אשכחן טמא דאיקרי ציפומ
̂ גכ יהבנים צפויים הם זבני שילוח הם מכל מקום קן  ואף ע

 צפיר בעינן שתהא האם שהיא מקנה צפור טהורה :

 ח עיף טהור נקבה שרובצת על בצים של מין אחד והם
 גם כן טהורים ספוקי םקפקאלן ב&דא כיחדריכצרן
 עליר& אסיעל הכנים סיקריא וחייב בשילוח או דילטןןן
 כיון שאינה מינה של הבנים היא לא סקרי אס רוכצה לפטורי
 משילוח ולכך לעניין שילוח אזלינן לחומרא דספק דאורייתא
ר ומח״יכינן ליה לשלח ולעניין אס לא שלח איני לזקת ^ ר  ל

 רספק נפשות להקל ומלקות ספקנפשוחהוא \
 ט עור םספקא לן בפסיק והאס רובצה על הכיציג!
$p;r וגומר אי בעינן רובצת על הביצים כמש כלי 
י ריפ״ק כיצד  הפסק וחציצה או רילמא חציצה קטנה לאהי
 כגון היהה מטלי׳ או כנפי נוצה מעוף אחד או ביצי מוזמח
י סוזרמן צ י ה ייי׳ז כ נ ן י  שפסורין משלוח מפסיקיז ב
א לן אם בצים בני קייסא חי**יז וכגון ק 8 ס  חוצציןאכתי 0
 שני סדרי בצים זה על זהורכנפים מל האם נוגעיכםדלד

tjy ן ליטול ההחהונימ או שהיה הזכר ר כ ת א 0 ן ה ן ן ן י ז < ע  ה

ן ג י םמפק ו ה ל ו כ ם כ י א נ י ג ם ע י א י ה  הקן יהאס על הזכר אי ש
 אי תה חציצה אי לא לפיכך משלח וספקי דאורייתא להחמיר
ן לוקה רלא 0לל9ן אספק דםפקכפעות נ י ח א ס לא על א  ז

 להקל •י

 י עוד י

 יחאכלו י ובעיף טהור אפילו אם האם טריפה חייב בשילוח
 דמכל מקום ציפור סיקריא ואפילו אין שם אלא אפרוח אחר
 או ביצה אחת חייב לשלח האס אף על גב דכתיכ אפרוחים או
 בצים דיבתה רחמנא שאפדה קן לומד קן מכל מקום כסו
 שהמצאנו אפילו אפרוח אחד או ביצה אתת ומה שכהכ
 אפרוחים או בצים לשת רבים אורחא דקיא הוא למנקט רבים

 וריל בהרבהקנים :
 ב מרכתיב כי יקרא משסע פרט לסזוסן לפיכך אסרו קן
 המזומן אצלו כגון יוגים שדרכן לגדל עם כני ארם
 בבהים לאווזים ותרנגולים שקנו בכית פטור משילוח האם
 אבל יוני שובך ועלייה וצפרים שלא הץשלו מעולגג..אלא
 שלןננו בטפיתים ובבורות ואווזיס ותרנגולים שקננו בפרדס
 זלאהיו שלו אלא של הפקר ומצאן חייב שאין אילו במזומן
 >בכלל כי יקיא הם •והוא שלא הוגבהה האס מעל הבצ־ם כלל
-מעתשהטילס עד עכשיו דקיימא לן שאסור לזכות בכצים אז
 כאפרוהים בעורשהאם רוכצת עליהם דכתיב שלח תשלח
 את האם והדר הכניס חקח לך לפיכך הבא אפילו השובך
 והעלייה והםפיחים והפרדס הם שלו לא אמרינן כיון שהם
 שלו קניא ליה חצירו והוד. ככלל סזוסן דהא קיימא לן חצירו
 של אדם קונה לו ואפי' שלא מדעחו דכיון דקייסא לן שאסור
 לזכוח כבצייאו באפרוחים כל זמן שהאם רובצת עליהם ואם
 כן אפילו איהו בעצמו לא מצי זכי בהי בידים כיון שהאם עדיין
 דובצח עליהם וכיון ראיהולא מצי זכי בהו הציוץ נמילא
 קניא ליה ולא חשיכי מזומן אפילו המקומות רם שלו אבל אם
 הוגבהה האם מעליהם משהטילן כגון שטרף את הקן עד
 שהוגבהה האם אם מקומות הללו הם שלו פטור משלוח הקן

 ׳חכתה ליה חצירו והיה י יה מזומן :
 J ככלמקזס שימצאנו כין כאילן בין בארץ או כבורות
 שיחין ומערות או ביס או בראשו שלאדם או בראש
 שאר בעלי חיים כין כרשוה הרכים בין ברשות היחיד חייב
 לשלה שנאמר כי יקרא קן ציפור לפניך כדרך בכל עץ או על
 הארץ אפרוחים או בצים ״,וסל וסקשינן משסעוח הפסיק
 שחייבים בשילוח ככל מקום ואם כן לפניך בררך למה לי
 וסתרצינן םדכתיב ככל עץ הרי כל האילנות כסשסע ומרכתי
 או על הארץ הרי כל הארץ כיןברשוח הרבים ובין כישות
 ודחיד זכורות שיחין וסערות כסשסע ׳ לפניך לאתרי שהיו
 לפניך וסדרו בך כמן יוני שובך ויוני עלייה שהיו שייך ומרדו
 וקננו כטפיחים והס הורים שנותנים בהם קדרות קטנות
 בחוסר, ובכורות ודם מגדלו׳ ובדניות שבעיר יאווזין והרנגולי׳
 שמרדו וקננו בפרדס ׳ כדרך לרבו׳סצא קן כים שחייב כשילעז
ב י י  פירש כגון ששטף הים אח האילן והיה קן בראשו ומ&ו ח
 לשלח דים נמי איקרי דרך דבהיב כה אסר הי נותן כים דרך
 או בראשו של ארם או בראש שאר בעלי חיים ילפינן כ׳דכתיב
 גבי אדם המבשר שהרג את שאול ואדמה על ראשו וגו׳ עמ^
 מיכה שנקראת העפר ארמה אפילו כשהיא בראשו שלאדם
 וס-לא אבדה את שמה לקךותהעפר על ראשו עלכרחך
 טעמיה הואיל והאדם גופיה אדמה הוא וגם העפר שעל
 ראשו עדיין אדמה נקראת שמע מינה שכל מה שנמצא על
 ראשו של ארם על הארץ קרינאכיה והוא הרין לשאר בעלי

t הייס שכולן מעפר נבראו 
 ך םרכתיכ שלח חשלח את.האם משמע שצריך לעשות
 שילוחין גמורין לפיכך צריך לשלח את האם עד שתצא
 מתחת ירו ואחר כך יקח את הכנים ואם רוצה לחתיך כנפיה
 ׳ קודם שישלחנה כדי שלא תוכל לפיוח ויחזור אחר כך רקחנה
 ,^,אינו רשאי שאין זה שילוח כלל ולא קיים הסצוה כלל אלא
:*8צריך שישלחנה סיד עם כנפיה כרי שחוכל לפיוח לכל מקום

 י

-naevUm ולאחר שיצאה םירו בכנפיה אז אס ירצה ויכול יקחנה
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 שהוהרה ככר להדיוט על ידי העומר רכהיב יכיום הביכורים
 בהקייבבם מנחה הרשה לה' כלומר שהשתי היחם״יהיו
 ראשונים למנחת הטין הכאה מן החרש כי קורם הקיכת
 ביכורים שתי הלחם בחג השבועות לא היורשאין יהקריכ
 שום ©נחר, מן התבואה החדשה שכל מה רשרי עו~ר להדיוש
 שרו שתי הלחם למקרב ואם כן שמע מינה דאער תזרע ד$ר\
 גבי הג הקציר אזריעה דקור העומר קאי וכתיב גערה דכ שמע
 מיד שתהא נלקט ונשרש בשדה אז הותרה עי ירי הי>>מר
 ובמילא שמעינן שכל הבואה שלא הושרשה קודם יעש עשר
 בניסן אסורה ער שיבא עומר הבא ומה שאגי קונין עכשיו
 שכר סן הגרם אחר הקציר קודם עוכר הבא ואין אנו חוששין
 לחדש שסא השעורים לא השרישו קודם לעו^ר משום שהוא
 הפק ספיקא ספק משעורים של שגה שעברה או משנה זו ואט
 הימצי לומר משנה זו רילמא נזרע'ונשרש' קידם העומר מכל
 מקום בסיני חמאה מודעי'ודאי לאחר הפסח בגין כמקצת
 מדינות שזורעין שעורין ושיבולת שועל לאחר הפסח •יש
 להחסיר אחר הקציר אם לא שאין דלתות הסדינה נעולות
 ובאה מב תבואה םםקיםאחר שזורעין קודם הפסה שאז

 םוסכין על אותה התבואה והולין השכר כאותה התבואה ׳,
 וכן הדי} אפילו כאילו המדינות שביוב השנים זירעיןקידם
 הפסח אם לפעמים.נמזכיכין ימי החורף עד לאחר הפ0ח עד
 שנודע כבירור שבכל הגליל זרעו אחד הפסח יש להחמיר
 ולחוש מן הסתם אבל אין להורות ולפרות . לאחי־ים כמקים
 שרוב שתייתן ואכילתן ממינים אילו כי מוטב ש־היושוגגין

 ואי* יהיו מזירין :
 ד הבואה שנזרעה *ח:* העומר וקצרה וחזר וזרעי קודם
 העומר השני ובשעת העומר רשגי היתה תחת הקרקע
 ולא הההילה עדיין לשיש סכפקינן כיון שעדיין לא נשרשה
 אם נאמר אף על פ• שהיא מונהת בקרקע באילו היהה מונחת
 ככלי ומיא והעומר מתירה אם רוצה לחזור ללוקטה כך כמו
 שהיא והא דאמרינן לעיל כל שלא השרישה אסורה עד
 העומר הבא היימ בגידולין או דילמא נימא כיון שזרעה
 בקי־קעהרי כסלה אגב קרקע וכי חזר ולקיט לה חשיבת
 כגיךולין ואסור ונשארה כחיקו ואזלינן לחומרא שהיאספיקא

 דאורייתא :
 ה. עוד פספקא לן בשיבולת שועל שהביאה שליש קודם
 העומר ועקרה אחר העומר וחזי־ ושתלה והוסיפה אט
J התו6פו אוסר העיקר שהותר או לא ולא איפשיטה ולחומרא 

 ^ הלבות ערלה &
 דצן* רינ« ערלה בא«זה -מקום נוהג ובשל 0י

 ובו כיח סעיפים :
י תבואו אל האדן ונטעתי כל עץ מאכל וערלתם  א כתיב י
 ערלהו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל
 לפיכך כל הנוטע עץ מאכל מונה לו שלש שנים מעה נטיעתן
 וכל תפירות שיהיו בו בתוך השלש שני׳ אסורין בהנאה לעולפ
 ואינן ניהרין אפילו על ירי פדיון דכתיב וערלתם ערלתו והאי
 עילתו מיותר הוא דהוה ליה למכתב וערלתם את פריו ערלהו
 לסר. לי אלא לרבות שיהא ערל ואטום איסור הנאה לעולם
 ופדבתיב את פריו דרשינן אה הטפללפייו כלומד שיהא ערלה
 נוהג בין בעיקר הפרי כיןבגרעינן כין בקליפה ?עןקליפי
 אגוזים ורימונים והנץ עלחסוהזגין והגרעיגן של ענב ם
 ור״הכד העשוי מהם והפגין והתמרים שאינם כהבשלין
 והענבים שלקו ואין נגמרים בבישולם טלם חייבים בערלח
 ו־מלס טפל לפירי הם אבל פטורים הם מרבעי דגכירבעי
 כתיב כל פרו קדש הילולים ולא נתיב את נדרשינז פרי אהף

 נידח

 • עוד מספקא לן אם הושיט ירו לקן ושחט מיעוט סימנים
 של האפרוחים בקןתחחהאסאם חייב לשלוח האם או
 ׳ לא מי אמדינן כיון שבידו לגמור השחיטה חקח לך קרינן כיה
 וחייב לשלח אורילמאהשתאמיהתכל זמן שלא גמר בהם
 שחיטה מימנים אי הוה שביק להו כן הוי טריפה והוי כאן לך
 ולא לכלביך יפטור מלשלוח ונוטל את האם בהיתר ואהר כך
 י גומר השחיטה לפיכך הכא נמי הוי דינא משלת ואם לא שילח

 אינו לוקח .
 ״ *K מדכתיב רובצת ולא כתיב יושבת דקדקו חכמים זיל
 שאינה צריכה להיות יושבח על האפרוחים או על
 רכצים בכל גופה אלא אפילו היתר, מעופפות על הקן אס
 כנפיה טגעין במן זתו גם כן בכלל רובצת וחייב בשילוח
 לאפוקי,סעופפת ואינת נוגעת שפטור משילוח.ראם לאבן
 מעופפת מבעי ליה ואפילו נוגעת מן הצד פטור שאין זה נקרא

 רובצת אלא מעופפת :
 *כ חיתה יושבת כין הבצים או כץ האפרוחים אפי׳ נוגעת
 ב*דו פטור דעלהבצים או על האפרוחים כתיב ואין

̂על :  זה
 ע היתה יושבת על שני ענפי אילן והקן תחתית אלא
 שאינה נוגעת כואין זה כמו מעופפות כיון שהיא
 יושבת על הענפים והענפים מעככין אותה שלא חובל ליגע
 *בצים לפיכך מאין כל שאילו תישמט מבין הענפים נופלת

 עליהם חייב שזה הוי על ואס לאו פטור :

 *4 הלבות חףעז *4
3 דגי חדש ומתי נוח; וכל ה׳ סעיפים ״ 5  ך

 א אסור לאכול תבואר. חדשה עד שיקרב העומר שהוא
 ביום ששה עשר בניסן שנאסר ולחם וקלי וכיימל לא
 מאכלו עד עצם היום הזה עד הביאכם את קרבן אלקיכם
 חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם ונהנה התורה שני
 ומנים להיתר אבילחואחד בתקרבת הקדבן דהיינו העומר
 יאחד כעצם היום הזה סתם בעיצומו של יום ופירשו חכמים
 ויל אחר בזסן שבית המקדש קיים והשני כזסן שאין בית
 המקדש קיים פירש בזמן שבית המקדש קיים כשהיו יודעין
 שנקדכ העומר מיד היו מותרין כאכילת חרש ובזמן שאין בית
 המקדש קיים זמן חתית הוא בעיצומו של יום אך כפיי עיצומו
 של ים נחלק כו יש מפרשין אותו עד שיאיר המזרח שליום
 ימצו מותר מפני שמפרשי'עד עצם וגומר ולא עד ככלל
 דש םע־שין ער עצם היום וגומר ועד בכלל דהייט כל יום י״ו
 עד הערב אסור ואזלינן לחומרא ובחוצה לארץ שעושין שני
 ימים אפו׳ כל יום י*ז שהוא ספק יום מ ואין אוכליז עד תחילת
 ליל ייח ואיפור חדש נוהג בכל חמשת המעין הכשרין למצת
 יילפינן לחסלחם ממצה ובמצה כבר ממאר במקומו בלבוש

 התכלת שהיא מחמשת מיני? :
 כ ואיסור החדש אף על פי שהוא חובת קרקע ניד! כין
 בארץ כק כחוצה לארץ דכתיב בכל מושכיתיכם בבל
 &קו0 שאתם יושבים משמע בין בארץ כין כח ל כין כשל

t ישראל בין בשל טי 
 * מניאי• ׳י-זרעה ונשרשה קודם לייו בניסן העומר מתירה
 יכתיב 4גי חג השבועות וחג הקציר בכורי מעשיך אשר
 כשדה יקא־אלעיל מיגיהשלש רגלים תחוג לי בשנת
 עמפרשואסר ה*זדהוא חג הפסח והשני הוא חג הקציר
ייעניעות והכי פיוץשו דקרא והשני הוא החג ג ו ח נ י י ה "" י 5^ 
י הכיכמיםוהס שתי הלחם תקצרם ממעשיך ב י י * ^ ^ 
 ר זרעת כשדה ותהוו כבר לאכול על ירי הקרכת העומד
 הלחם לא שיי לוניא למקדש אלא סתכואה חרמת



 לבוש עטרת זהב הלבות קיל1ז
,> אם חגינו כי חק ם נ ש w כ ד ח ן נ ע ק / ב ן י ה 3  ^ ו
ב ש״0היו0 המשפט והדין ק ע ו י ק ( ל א ס ל פ ש 0 ן א ן ה ל א ר ש  א

ש מתנסה בו ואיזהו חג. ו ח ; ו ש ג ח ם ה ן י כ א ן כ ח ק ע י י ק ל א  ל
אסגתעכרה הו סנ ( ר ש א ר ה ז ו ט ן י א ו ה ו כ ה ס נ ה 0 ש ו ח ה  ש

1 .S ״  השנחנהעכרהלערלהולרבעיופעפי׳ם^י^^י^,
• ^ מ נ י צ י נ ם י נ ש ש ל ט י ע ם , ר י ת י ם ה ש ם . ס ע פ , ן ס ן י ו י 0  ן

ן 0 ף מם עד ראש הדש י י ך ר ע א ש נ כ ע א ה w ב ש  ע

t n v B י עלתה לה שנה ר ש ש ת ך ן ע ן א ע ר י ג ה ח ע י ט ר ש  ח

ה רשלשיםיום כשנה חשוכק ל ב ק  משום דילפינןמקר* ד
י י י * , ד ז כ י א מ מ ׳  שנה לנטיעה ומפני האריניר. לא אאריר ץ
ז ל אין השלשיס יומ ז ן ן א ן ן י א 0 ן ז כ ן ״ w ע w ״ ו ע ע ט ך ד ל כ  כ

קע קורס השלמים ר ק ה ב ם ^ w ע א א ל ק א ג ן ש י נ ן ש ז  ן

 יום וקיס להי לחז״ל שאיז נטיער״קולטת כקרקע פחוח משתי
דפ  שבתות שר& ייד יום והיינו מיד יום שאם נטע 0 ד יזם ?ו

׳ שנים ואס נטע כיומ ־  ר ח תשרי עלהה לו שנה ומונה עוף נ
 %ו שאין כאן סיריוס שליפים וכיש סיום י ו ואילו ״איןאילל
 . חשוכי? לכלום שהרי צריך למנותם 0חשרי ומונה סר ח תעדי
ר אלא j0 לאחר ריח תשרי >** ו א ע  הבא ג שנים שלימים ול
ו קוום פו בשב6 יש להמ  שנה רביעית בל חפירות שיחנטו ב

'  גםבןיין עילה אעיפ שנגמרים אח״כומעסא משוםיקל־ י
 דאילז גדל על רוב מיס של שנה שעברה וגל שהוא חונמ כין

ת נ ע  השדי לטיו בשבט דהיינו םחםח יניקה סי׳ שלפגי ראש ה
 וסאותה יניקה חנטו פירוה הללו ולפיכך הרי הן כאילו הנעו ..
 קודם תשרי דהנטה זו משרף שלפני השרי הוא והדי עדיי f הו:* ;
̂והדונטיס בו מט#י בשכן* ^  ערלה אף על פי שגגמריס אחד כ
t שלשנה רביעית עד ט*ו כשבט של שגה חמישית נקיאיע 
 י רבעי ולאחד מיו בשבט של שנה חסישיח הס חולין גסזרי t f י

 ךר , ייאחא דאמרינן שלאחר תשרי של שגה רביעית כל
^ '•m^tn ו » ז ו  הפילות מז

 , , - • - ־ --׳-• ׳יה הס די«>».
 לשיה שליפה שזה?לאהואלגבי דידה לפ־כךטשיסקדלכ ׳

Y י Jr.שיקמו עליה בהחלחה החמיר עליה בסופה שלא 
 שנת׳ ער המשה עשר בשבט אבל כנטיעה שייא הק^ל ]~ י V ־

 מתחילתה כגון שנטעה מ r כאב ואילך ולא התחלנו למנוי י *
 שלש שנים עד דיח תשרי כזו נשלם שנתה גם כן כר ת תשר-.

* # כ ז ? י כ ' ד ט  ולא נחמיר עליה כחנטהה מר ח השרי ואילי ע
 וייא רלא שנא והכי ססחכרא לפי הטעם• שכהכנו כמע-מ \
 הקירם שאין חילוק ביניהם : 1
^ •י 5 ל י י ר כ ל ר י לכ נ י ע ע ע  ו פירוה רבעי יש להם ייז מ

 גש דקדש קדש כמעשר שני כתיב הבא קרע הלולי^
ע ^7' ימאי יי י ייד ° י ג ^ י י 4 , י ה : ? ע ב ההםיי־י* ס י ח כ י ו ׳ כ ע  י*ה' י

 הלולים פירשורזיל שהוא לשון חילול דאכר יח2נאאחלי1
י  והרראכליה כלומר הוציאו לחולין על ידי פדיזןאס כא1-,ן1 י
 לאוכלוהקלירושלםלפיכך בזמןהביההיו צז־יכי: להעלג^! \
להעלם •י  לירושלם לאוכלם שסכמו מעשר שגי או לפווחם ו
 הפדיון שם והם היו פותריןמיר אחררפדיח והאילנאישאי^ \

 יכולים להעלותם לירושלם פודין אוחז אהר םיג-יידתלנ^ ף,
•J ^ ע י י י ג  דקודם לבן אינן ראויין לפדיון כמו גבי פדיוןסעעי ש
 ביה להוסיף לכם הבואתו עד שיעשנה תבואו! ויגיע. לע {
. V כעשר ובזמן הבית שהיו פורין אותן עלסי.ת לאכול^ י 
^ ^ ד י א ד ל ב  המעות בירושלם היוצריכין לפדותן בעףין א
̂ *:־ צ ו י ד ־ שאי איפשר להעלותן לירושלם מפני הטומאה ירסי פ ל " « נ י  י

T: -  הילכין לאיבוד הס כולן נפדין בשיח פרוטה אפילו רם ד
A M _ - ו *כ^ ,  _״ ״.
* ן מ  י

 ונראה לי דטעם דמסתני יייא יכייז טאיז יכילין להע^
! ^ י ״ י י פ ^ 5 * ז י י ז ש נ י < י ר 1 ה ^ 2 ת ^ ח י ס ה א ם פ ג  לירושלם י
; \  ואם כן זהו שוויין נראה לי יישליך הפיוטה ליס הגדול מ
־ ;  ׳ישחקנה ויפזרנו לרוה או ישליכנהכנהר אהר ״-

 שחיקת

 *ודה ואי אתה פורח לא בוסר ולא פגיןוכלשבן קליפיןרש
 0י שאסר המרים שאינם מתכשלי; אף ברבעי רסיל שהם גם

 כן בכלל פרי הן :
 ב אכל העלים והלולבים ומי נפנים והיינו כשחוהכין
 הגפן נוטף ממנו כמו מים מותרים משום ערלה*כל
 שכן משום רבעי רמיתרין שאין אילו נקראין לא פרי ולא טפל

 לפרי רטפלין לאילן עצמו
 j ערלהאיגו גזהגמן ההורה אלא באp ישראל ובחוצה
 לאp נוהג מקבלת הלנה למשה מסיגי שבלמה שהוא
 וחובת קרקע כלומר שמוטלת על הקרקע או גידוליו בגון
 תרומות וסעשרות חלה לקט שכחה ופאה שביעית הדש ערלת
 כלאים מן התורה אינו נוהג אלא באס שבן דרשו רזילעל
 פסוק אלה החקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות בארץ וגו׳
 כל הימים אשר אתם חיים על האדמה ואסרו ההקים אלו
 הידרשות והמשפטים אלו הדינים אשיחשמרוןזומשנה
 לעשותו זו מעשה כלומר המשנה מביאה לירי מעשה כארץ
 .שומעני יכול כל הסצו׳ כולן לא יהו נוהגים אלא כאר״ן תלמוד
 לומר כל הימים אשר אתם חיים על האדמה משמע בין בארץ
 בין כחוצה לארץ אי כל הימים יכול יהו כולם גוחנים בין
 בארץ כין בחוצה לארץ הלמוד לומר כאס אחר שריבה
 הכתוב מיעט ועתה צא ולמר ממה שאסור כעניין על איזה
 מהם אמרה תורה באס ולא כחוצה לאס ועל איזה מהם
 אמרה כל היםיםאשראחס הייםעל האדםהכין בארץ כין
 בהל שככר ידעת שאתת משלש עשרה סירות שכתורה היא
 דבר הלמד מעניינו ומה אמור בעניין ע׳יז שנאמר מיד אחר
 אשר אתם חיים על האדמה אבר האבדון אח כל המקומות
 אשר עבדו שם הגוים וגומר והרי זר. בניין אכ סה ע ז מיוחדת
 שהיא חובת הגוף ונוהגת;כין בארץ כי; כחוצה לארץ רעלת
̂א חובת  «אי כל הימים אשר אתם היים עלה*ר0.- »ף כל שר
 הגוףנוהגחבין בארץ כין כחילוס־נח ^םעינן שכלשהוא
p חיץ מחדששבץ יבהה i a •אמד. כמעת אל < ק ,  חובת ד
 החווהבכל מזעכותיכם בכל סקום שאתם יושבים וא כ ערלה
ן ההורה אלא באיי לפיכך  ־ שהיא חובת קרקע אינה »הנת ס
 אילן של צ^ף שיש בו ג' מינים הראוין לאכילה הסמ' ואביוני
 ןקפייסין ועיקר הפרי הם האביונו' והסרוח הם גם כז סין פירי
 וקפייםין הס קליפות שומיידשוםרהפיר• הילכך בצלף של
 ע־להכא״י האביונות הם חייבים כעילה מן הסודה שהם
 ^יקר הפרי והחמרות הייכים בא י מדברי סופרים והקפריסין
 מוהרין כאכילה ואף על גב דאמרינן לעיל בשאר הפירות
 דגם הקליפות חייבים בערלה מאת הטפל לפירי איפש׳לי לומ'
 דקפריסיןגיועי׳הם משארקליפי הפירימפני שהם קליפות
 על הקליפה ההחהונה כמו באגוזים ולא סתרבו מאה הטפל
 לפריו במה דברים אמורים כארץ ישראל שעיקר ערלת
 דאורייתא וקי ל מקראי רספיקא דאוייית׳ לחימרא כמו שנהכא'
 לעיל לפיכך החמירו בה רבנן גם כן בקצת דברים כגון
 הכא כתמרות שאסיו מדבריהם אכל בערלת הוצה לאס
 שהיא איגו אלא מהליס וגם ההלכה הקילה בספיקא שכן כאה
 ההלכה מסיני דודאה אסורה וספיקא מותרת כמו שיתבאר
 לקמן סעיף ט'לפיכך לא החמירו בה רבנן גם כן כלבך
 Sא גזרו על התמרות כחוצה לאס ואסרו בח ל האביונות
 ןןייבים והמרות שאפילו בא י אינו אלא דרבנן בחלמותרין

 וכשהקפריםין :
 ד שלש שנים הללו אינם נמנים סיום ליום אלא הולכים
 בהם אחר 4טנית עולם שהיא מיזחיל םתשרי וילפינן
 לה מקיא דכחיכ שלש שנים יהיה לכם ערלים וכשנ׳הרביעי'
 ונוסד ויליף שנה שנה מהתם דבתיכ סיאשיח השנה ועד
 אחרית השנה שפירש מראשית השנה נידה מה יהא בסופה
 $חהתם תשרי אף הכא תשרי זג ת התם גופיה מגלן ךתשרי



̂ז קנא  . תלבוה ערל
 אותם ביד אלא אם ילקוט.אוהם ישראל אחר שלא כפניו או

 גר אפי׳בפגיו מותר לו לקחם סמנו נ״ל ; ,
 •א חבית של ייז הטםוניבהים של ערלה אם אין כו חשש
 סתם יין של נויס סותר לשתותו ואס יש בו חשש סתם
 יינם סותר בהנאה שאין הגנכ נונב יין םכרם זה וטומן כתוכו
 אכל ענבים שנםצאז טכוניס כו אסורים שקרוב הדבר שגנבם

 סמנו וטםנם בתוכו :
 «כ אסור ליטע פרי של ערלה שהרי הוא אסור בהנאה
 ואם נטעו הפירות שיוצאין מסנו פותרים דקיל זה
 וזר. גורם כיהכא דפרי ראיסורא וקרקע דהתירה נרסו לאילן
 שיבא סותר וסותר ליטע יהוד של ערלה פי׳ ענף םאילן של
ז שאץ איסור ערלמ ל י ח א י י ה ל ל י ג י  ערלת סותר לגיטעי ש

 אלא כפרי ולא בעץ;
 «a ישראל וגוי שקבלו שות«ות כשרה אח׳ לנטעה יחל אם
 התגו בתחילת השותפות שיהא הגיי אוכל שגי עילה
 וישראל אוכל ג' שגים םשגיהיתר כנגד שני ערלה הרי זה
 סוחר דמון שדתנו כן סתחלה לא זכה הישראל עדיין בחלקו
 ב שותפות אלא הגוי לבדה ואחר כלוה יסי הערלה יזכה ^
 הישיאל גם כן כנגדו ג׳ שנים אחרות לבדו ואין כאן חליפי
 ערלה ובלבד שלא יבאו לחשבון כיצד כגק שיחשוב כסה
 פירות אכל הגוי בשני ערלה עד שיאכל הישראל גם כן כל כך
 פירות כנגד אותן הפירור. שאכל הגוייאפילו אם התנו סתחלה
 בזה אסור דבזה סוכחימילתא דלא סשו׳ זכותו לכדו אכל תג וי
 כל הפירו׳שאכל אלא מתחילה היתה דעתן שיזכו סיר שניהם
 בפיתת זה חציין וזה חציין וכשיאסר הישראל לגוי אכול ל
 אתה חלקך בשני ערלה ואני אטול חלקי כשני היתר גסצא
 שנוטל חליפי עילה וזד. אסור רהא סההני ספרי ערלה ואם
̂ה אפילו לא באו לחשבון אסור דססתסא זכו.  לא התנו םתחי
 ©תחלה שניהם יחד וחליפי ערלה הוא נוטל ויש סתירין אפיי
 לא התנו מתחילה אלא שהישראל אוסר לנוי אחר שקבלו
 השותפות טול אתה שני הערלה ואני אטול שני היהר כננדן
 דאףעלג-ב דקכלו השותפות יחד לכתחילה מכל מקום כיון
 שאמר ליה הישראל לגוי היה אתה עובד בשלשה שנים הללו
 וטול הפירות ואני אעבור שלשה שנים אהרים ואטול הפירות
 אין כאן איסור שליחות דהא ישראל גסי שרי לעוברה ואי
 משים אכילה שישראל אוכל כנגדן ונמצא שנהגה מפירות
 ערלה שמכרן אין זה נהנה שכן המשפט ענה שזה עובד הוא

 אוכל:
 יד מותר לומר לגוי בשנת הערלה עבוד כיסי ותטול
 פייותיר. והן לי כרמך שעבת עליה שגי ערלת
 ואעכדנה ואטול פירותיה כי העוכר דינו שיטולהפידות וניל
 דהךדינאר\א אפילו להיהסכיא הראשונה דםעיף הסמוך
 דלית ליה לעיל הך סברא הני ©ילי כבים שקבלו בשותפות
 וזכה הישראל כהלקו ואחר כך אוסר כן לגר ואף ע ג שהגוי
 עיבד הכרם בשני ערלה ורך השותף לטרוה עכור שותף
 חבירו וזוכה הישיאל גם כפירות כשגי הערלה וגם הגוי זוכה
 במה שהישראל עובד אהר כך שאין הגוי שוהפו םזכהו לו ומה
 שנוטל הישראל חליפי הערלה הוא נוטל אבל הכא כל אחד
 מקנה כרמו לחבידו וכל אחר בעכודהשלו הוא זוכה שהנדס
 קנוי לו שאינו אלא כאילו החליפו בכרמים לזמן וכל א׳ עונד

 בשלו נ ל י
 טו מותר למכור לגוי פימת שני ערלה שיגדלו בג׳ שניט
 קודם שגדלו שעדיין לא באו לעולם ואין זה נקרא

 נהנה מפירות ערלה :
 טן אחר הנוטע גרעין או יחוד או שעיר כל האילן ונטעו
 במקום אחד ואחד המרכיב יחוד כאילן אהד וא המבריך
 דהיינו שעושה גומא אצל האילן ומשפיל אחד מענפי' האילן

 ומטמין אמציעוחו בגומא וראשו
1 ו 6 א  מ

* א » ^ * &  9חיקר.שלא ^
י ו ש י ש ^ ר ^ | 0 י ^ י ^ ^ ג » " אקכו על פדיון ר c * 
 שיה פיוט׳ ופרוט׳ הוא א׳מילב ב0^5§ףיש$וקלט'?גרעני
 מעורה ומטבע הרגילה במדינות אילושקזריןיחציוויניר הוא
 יותר משוה פרוטה ופוריןעליוהדבתפירותרבעי י פירו׳רבעי
 פטורין מלקט שכחה ופאחפרטועוללות כדאמרינןלעיל
 דגסריגן קדש קרש ממעשי שני ובמעשר שני קיל רמסון גבוה
 הוא ולא ממון תדיוט דכתיב קדש לה' וכל שחוא ממון גכוה
 אינו חייב בכל אילו דלאחייבהתורת ככל אילו אלא ממון

 הדיוטופירוחרבעי נמי ממון גבוה הוא}
 ז דין רבעי מחג אף בחוצ׳ לאס דכיון רעילה נוהג מהילם
 כסו שיתבאר בסעיף הסמוך גם רבעי נוהג דהאכהא
 תליא ככל סקים שעילה נוהג גם רבעי טהנ ויש סי שאוסר
 אף עיפ שערלה נוהג כתוץ לארץ מהלכה רבעי אינו נוהג דתא
 גמיינןרבעי קדש קדש מעעשר שני וכיון דמעשר שני אינד
 ג>ר.ג כחוצה לארץ רהא חיכת הקיק' הוא גם רבעי אינו ניהג
 בחוצילארץ אעיג דערלה נוהג וכל פירות הבאי׳םשעכרו שני
 עילה םותרין בלא פדיון ויש אוסרים שאין רבעי נוהג כחוצה
 לארץ אלא בכרם ולא בשאר אילמות וטעסאםשוםדאיבא
 פלוגתא בגמרא כרין רבעי אפילו באס ישראל איכאלמד
 דרבעינומג בכל הנטיעות כםשסעות פשטיהדקרא רכתיכ
 ונטעתם כל עץ מאכל וגיס׳ ועליה קאי ובשנה הרביעית יהיה
 כל ^•v קודש הילולים לחי וגומי שפי' אחליה והדר אבליה
 ןברבתיבנאלעיל ואיכא למאן דאמר שאפילו כאי אין דין
 רבעי נוהג אלא בכרם ולא כשאי־ נטיעות משום שהוא דורש
 הילולים לשון רבים שתי פירושם לשון הילול כמשטעי ולשון
 הילולי שפירש אחליה והדר אכליח ומפרש אין חילול אלא
 במקום חילול כלומר אין פידין ומחללין אלא דבר שםהללין
 ואומרים עליו שירה והוא היין שלא היו הלוייס אומרים שירה
 במקדש אלא על היין כשמנסכין נסכי מזבח כדילפינן מקרא
 דייןמשסח אלוקים ואנשים ובמאי סשסחאלקים אלא בזה
 שאוסרים עליו שירה וסי ל לי״א שבא ללמדך הכתוב דהילולים
 שאין תורת רבעי נוהג א׳וילו כאיי אלא ככים כלוסי אין
 חילול אלא במקום הילול וקיימא לן כלהמיקלבארץ ישראל
 הלכה כמיתו בחוץ לארץ לפיכך בחוץ לארץ קיל אין די! רבעי

 נוהג אלא בכרם;
 ד, ערלה אף על פי רחובה הקרקע היא נוהגת בכל מקו׳
 ובכל זמן בין בשל ישיא ל בין בשל גוי אלא שכארץ
 ישראל גוהגח סן התורה וכחי ל םהלכה לסשה ססיני ואסור
 לישראל ללקוט פימת מאילן שהוא עילה אפילו לגוי ואפילו
 האילן גם כן של עי משו׳ שנהנה הישראל כמה שהגוי מחזיק
 לוטוכח עלזה וכבר אמרנו רערלה אסורה בהגאד. עיל

 סעיף כ ז :
 (t ספק עילה באיי אסור דםפיקא דאוריית׳ להוםרא ובה ל
 מותי אעיג רק לבבל מקום חומר הילמ כחוסר של תורה
 ולאסור ספיקו כמו בשל תורה הבא כך קבלנו מסיני רוראת
 ההא אסורת וספיקאתה* מותרת כיצד כרם שיש כו נטיעת
 של ערלה ושאר נטיעות המותרות וענבים נמכרים חוצה לו
 אלא שאינו יודע בוודאי אם הם מכרם זה או מכרם אח׳ כארץ
 ישראל אסור ליקח מהם ובםוריא מותר ליקה מהם ובחיל אפי׳
 יודע שהובאו מאותו חכרס מוחרין ויוכל לתלותם שנבצרו מן
 הנטיעויהםותרות אשר שם ובלבד שלא יראו שנבצרו סנטיע׳
 על ערלה דה ל וודאי ערלה שאסורה גם בתיל מהלכה למשה

 . מסיני :
 י יגרם שהוא כולו הפק ערלה דהיינו שספק בכולו אס
 עכרו עליו ג׳ שנים או לא אף ע פ שאין שם שום וודאי
 מותרת דכולם קיימי כספק ערלה בא י משיטא דאסורו׳ אפיה
 ,בםוריא מחתרות ואציל נחיל רמותחמ וניל וכלכד שלא ילקומ
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ל נטניתוסף האישור חזד י ק ם ד ן ש ו 0 3 ״ ל ה ט  לא ב
י יי״י* ־ י ז ח ר שנא8ירר,יאד י  וניעור מה דלא שייך חכא כהית

ז זקן אינו חיי׳כערלה ־ ל , א ת ב ח י א פ ל ח כ ו ל מ י ו 0 נ ו ת א %  ז

 ובילדה גילדה נ»י ק ל לכי מונה גיל,לור)ראשינ שנייה נטי
ך אילן זקז אסור לעול© ו ח ח ב ן ד י ם פ ה ע ד ל י ב . כ ר מ ה א ן < ר  ש

ף \ז רסרני׳בכלל נוטע וחיי' י ע ׳ לע,ל ס , ר מ א ^ ר ן ד 0 צ ׳ ע w a 

 כעילה באי היכי סשכהת לה משכחת לה בשנמע ענף ריקן
 לסייג ולקעיוה שהם אין בהם משום ערלה כיי ומטוםהכי
לר, ומשכחת לה נש• ו ע ב ב * ח  את ענף זה בטיל לגבייה! ן
פ שאינו רשאי לעשו״ ' ע p א D כשהרבי' אילז מאכל כתו׳אילן 
0 ערלה ומונח לח ן ש ן 0 p, T כ 2 y י 0 א ' ם 0 י א ל  כן סעןס כ
ל  משעת הרכבתו אכל המרכיב אילן סאכל בתוך אילן זקן מ

ו 0עום>רלה • ץ ב א ^ ו נ א ל ו  מאכל בטל ה
 JD הנוטע אילן מאכל ואין דעתו לצוריאכילה אלא להיותו
 גדר לשדה או בשביל העצים לשורפן או לבניין פטוד
 דונטעחם עץ מאכל אמ׳ רחמנא אח שהוא למאכל הייילםייג
ן לצורך אכילה כגון א© נ י א ר ע כ י  ולקורות פטור והון! שיהא ג
 נטעו לשריפייהיו נטועין רצזפין שאינו מרחיק כין אילן לאילן
 כראוי ואס הוא לבניין שמשה הענפי* נדי שיתעכו ואם לגדמ
 שהוא כמקים שצריך לגדוד ואפילו אם צוו האחד ביןפניעי
ד ©אילו וצדו השני ח ך א ף ן צ , 1 ז י י ל ז ע י ז כ י ה ח ן 3p ת ן צ י  בין ח
כ ד  לאכול אח שלצורך אכילה חייב והשאר פטור ואם השב אי
 עליו לאכילה בשנה ראשונה או בשניה מחשכתו הוציאו מידי
 כל אילו כיון שעיקרו כתם לאכילה עומרוחיי׳כעילה וביכעי
 ומונין לו משעת נטיעה אכל אם לא חישכ עליו לאכילה עד
 הוף שנה שלישי׳אין כו דין רבעי שאין דין יכעי כלא ערלת
י לאו כל ל * י ^*"י 0 י ל ? 3 מ י י ח 3 י °  ואס נטעילטאנל מ

ל ״עיקרי לד״כי כ א  כמיניה להוציאו כמחשבתו סתורת 0
 וחייב בערלה וברבעי : 1

ו ^ איאתרוג חיי* י « י הנוטע לצורך 0צוה«ה ל  כ
 שאין עשה ולאו דערלה נירחין ספני שאד עשייס 7
 כד, והנוטע כהיך שלו לצורך רכים איכא למאן דאפד

ע • י ד  שהוא פטור משום רדריש רבוי אחד רכוי והכי ר
a כתיב ונטעתם משסע כין ליחיד בין לרבים ואילו נאמר 

5^^yt ונטעתם כל עץ מאכל יהיו ערלים חיינו אומרים 
, 0  לרבים חייב אכל כשחזר ואסר יהיו לכס ערילים משפע נ
 כי) יחיד בין רבים הוי דבר אחר רכוי ואין רבוי אח רמי אל*
*  למעט ומיעט הנוטע בהוך שלו לצורך רבים שפטור ואגן ל
ד רבי•״ י  קיל בהאי פירושא אלא ונטעתם ליחיד משמע שאין ד
 לנטוע ולכל חד וחד קאמרונטעתם וכחבדהסנא לכם לרכוו!
 הנוטע לרבים פירש לרכו׳יחיו הניטע כהוד שלו לצורך דכי©

 שיהא חייב בערלה ן
 מ הנוטע כרשות הרבים כין לעצמו בין לרבים גכ חייכ
 בערלה דככלללכם וככלל ונטעתם הוא ומ״ש ברה׳•*
 ומיש כר״ה והגזלן שנטע ה־יב דבכלל ונטעתם חז׳ל״שנטי7ן'
כ י  שלו או אינה שלו והנכיי שנטע בין לעצטי כת לישראל תי
 רמדמיעטייחמנא הנטיעות שנטעו גוים עד שלא באו לאד~
 דכתיב כיחכאו ונטעהם פיט לשגטעו גוייעד שלא כאולאדץ
 ש מ הא מת שנטעו גוי משבאו לאת הייכ בעילה והנתון
 בבית ועל גג שמילאו עפר ונטע בו והנוטע כספינ' או כע*יץ
 אע״פי שאינו נקוב בכל אלו הנטיעה נקרא נטיעת כ0ו גימ^

 בגן או כשדה והייבי׳ כערלה :
^ *V ,ה חייב ול ע ו ט נ » י י " a*?V כן #רבחיב ונטעתם 
ד כ ד מ כ  • ־ העולה מאליו מיהו אחזילה״מ כמקום טרשים ו
* דביישי׳אפ,לי י * חיי^ניל מע ל א מ  אבל בישוב אפיילו ^
0דדשעכדו כה עלית והיל ד ן ע״י עמדת דיא ע ר 0 ן א י ה ^ל ל ו  ע

 בבלל ומדעתם והנוטל כמקום שאינו ישיכ גס כן פטיי־
 תכאו

 *•אשי יוצא מצד האחד ונעשה אילן בולן חי •בין כערלה והוא
 שחתכו מצד הה מעיקר האילן מעשה זה אילן בפני עצמו או
 שאינו יונק ממנו»בל כל זמן שהוא מחוכר וינק ממנו השיכ
 כאחד מענפיו ופטזר ואם לאחר שגדל הענף שהכריך הכריך
 מסט עור ענף אחד באס ועשה בן כמה פעסים זה אחי זה
 כל זסן שהראשון סחוכר לעיקר האילן כולם פטורין הפסיק
 הרא־םון מעיקר ההילן חייבין ומתחילין לכנות להן השלשה
 שנים משער, שהפסיקות והעיקר פטור ואם נעקר העיקר
 מהקרקע חוזר להיות טפל לענף שהבריך ומונים פין לעיקר

 בין לענף סשעהשנעקרי
 יז אף ע*פ שמנהג עוברי א דמה להבריך גפנים ככל שנח
 . ושגה מותר לשתות יין סגפנים הגרם משום דספיערלה
 מותר כח ל ואפילו בכרמים שישראל עובדים אותם ומבריכין
 אותם ככל שנה ומסתמא שהם מכירים הערלות והוו לתו
 וודאי ערלה בחיל אפ ה מותרין משום ראיכאלסר דסכריך
 ומיכיב אינו חייכ בערלה אפילו בא״י רדריש ונטעתם כל עץ
א נוטע ולא מבריך וםיכיב ואע ג דלא קל באוהו ק ו ו  משסע ד
 מד בא י ראנן קל סכריךוסרכיכ ככלל נוטע הם וחיי כערלת
 באיי מימ כיון דערלה כחיל קולא היאכרבתיבנא פעמי'לפיכך
 קל כל הםיקל באס ישראל הלכה כסוחו כחוצה לאס ס*הו
 יש למצא גם כן דתיר לבני איי כיין של כרסי הטיס סשום
 . דרובה רר׳גפנים לאו ערלה נינהו ואפילו בכרמים שידוע ודאי
 שיש בהם ערלה יש להתיר סשום רקודם שיעבדו עליהם שגי
 ערלה אינם עושים טירות ואם עושים הס דקים וקלושייואיגם

 רארין לעשות מהם יין:
 ץין אילן שנקצץ וחזר וגדל סהשורש אינו חייב אלא אם כן
 נקצין סעם הארין ומונין לו סשעת קציצה דההי׳שעחא
 חיל כשעת נטיעתו ואם נשאר ממנו כל שהוא פטור

: ך ו  דעודנו אילן סקרי והרי נטוע מזמן אר
 *ט אילן שעקת רוח או שטפו נהר והוליכו לסקוםאחר
 ומהעפר שסביב לשדשיו תליך עסו והוסיף עליו שם
נשיש שם בארץ אמדין אותו אם חיה יכזל לחיות כעפר ז  עפי
 האישבא עמו כלא תיםפמ עפר אהר ה״ז כנטוע כםקומו ופטור

 מהערלה ואם לאו חייכ:
 ב אילן שנעק'ינשאד ©שרשיו סחוכר אפילו כעובי המחט

 שמוחחין בו ד,ב3ד לאחר אריגח בידוע שיכול לחיו' כלא
 י תוספות עפר ופטור אפייהוסיף עליו עפר הרבה :

 כא ילדה שאינו נכוה טפח חייבת כעילה לעולם אפילו
 יותר משלשה שיים עד שתגדל מפח משוס סיאית
 העין שנראה רכל באילו היא בת סנתה במה דברים אמורים
 בנטיעה א חח או אפילו שתי׳ כנגד שתים ואחת יוצא זנב שכן
 דיך לנטוע בפני עצמן בכרם שהוא ככר מלא נטיעות אכל

 אם כל הכרם כך שרי דאית ליה קלא שבכרם זה נטיעות
 קטנות יש וזקנות הן ״

 כב בייכה שנספקר, והיא מלאה פימת פי' ענף אחד מלא
 פימ׳ שנפסק מאילן זקז וכן אילן זקן וכו פית׳ שנעקר
 מסקומו עם תפירות ושתלן במקום אח׳ או שהרכיב הענף עם
 הפירותב־לרה אלו הפירות אם תלשן מיד וראי פטומן שגדלו
 ב»קים פטור אכל אם הניחם שם במקום ששתלן או הרכיבז
 וניתוםפו הפירור. שם עד שאין בפרי תראטון שהוא היתר ר*
 על התוספות היי התיספותאוסי כל הפרי רעילה אינה עולת

 אלא ברי כסו שיתבאר ואם לא ניתוספו כ כ מותר שנתבטל י
 התיספוח בר׳אכל אםהיכיב ענף מלא פימת של ערלה בתיך
 אילן זקן שעברו עליו שני עיילה ־אע״ג רקיל הסיבי׳ ילדה בלא
 פירית באילן זקן אינו חייב ־בעילה שגדלו כולן בתיה' מיניקת
 האייין זקן הכי* הפייו' כאילן שבענף אסורין לעולם אפייגדלו
 יי-יבה יותר ססאחים על מה שהיו כתחילה דכולי סאיסורא
 קא רבי ולא שייך כו בטול דקםא קסא גדל באיסור ונעשח



 T לבועז ?amira חלבומ בלאי האילן • קבב
 סילון מל חיס והם מפסיקין אסיר לזיו ע עליי• ירק אאיכ יש
 עליה נ׳ טפחים עפר ספני שנשיש כה וה ל מרכיב ירק כאילן
 ואם היה על גבה פחוח משלשה טפחים אסור לזרוע על גבת
 ומוהי לזרוע בןךה שאין שייך הרכבה אלא בזורע על הגפן
 ממש כזמן שאין שם עפר ג' טפחיילפי ששרשי הזרעי' יורדים
 כנגדן ונכנסין בתוך הגפן אכל כצדדים הזורעים לאו לצדדים
 משתרשי וכיה נהי דשרשי הירק לא סשתרשי לצרדין ניחוש
 לשרשיהגפן דמשהרשי לצררין וכאין שרשי הירק ונכנסין
 בהם אין זה קגששנדשישי הגפן גם כן אין מחפשטין לצדרין
̂ גיטפחייואחיכ םחפשםין ושוב אין שרשי  ער שהן יורדין כמ
 הזרעים יכולין ליכנם כהן שהם עמיקים מהם שלשה טפחים
 ושרשי זרעי' אינן יורדין ג׳ טפחים לא כעומק ולא כייחכ אבל
 אס הכריכה בסלע קשה^פילו אין עליה עפי אלא גיאצבעות
 מותר ^כיא זיע עליה שאין שרשי ודעיייכולין ליכנס בסלע
 קשה כך א כשאין עיקי הגפ} נראה אכל אס נראה שניכר
 הכלאים צריך להרחיק ממנה ו טפחים לכל רוח ואחי־ כך יזרע
 כסו שמרחיק מכל גפן יחידת שלא הוברכה כרי עבודתה

 \שהוא ששה טפחים:
 ה ודוקא כי האי גונא שנקרא עליו שם אילן קידישהכריכת
 |והוא םרכייהזרעי׳הוך האילן לפיכך צייך כלההרחקית
 שאמרנו שזהו עיק׳ איסור לאו דהרככת אילן אבל מות׳לזרוע
 זועי׳אצל האילן אעפששרשי הירק נכנסין כתו׳שרשי האילן
c כיון שאין על שרשי האילן שם אילן ובמבריך נסי לא 
 אסרן שאסור אלא דוקא מסירי הגפן ספני שהוא רכה ושרשי
 הזרעים נכנסין כה אבל המבריך ענף מאילן אחי מיתי לזרוע
 על גביו אפילו אין עליו ג' אצכעית עפי ספני שהם קשין ואין

 שרשי הזרעים יכולין ליכנס לתוכו:
 ( יש באילנות שדוסין זה לזר. כעלין או כפירות ואף על פי
 כן הואיל והס שני מינים הרי אילו כלאים זה בזת כ צד
 התפיח עם החזריד והוא תפוח יער י הפרסקים עם השקדים /
 המרכיב זית על ריםין יוצאין מהם שזפים • זהשזפים עפ
 הרימונים אע פי שדוםין זה לזה כלאים זה כזה אבל האגסים
 עם הקייםטיםליז פירש והם אגסים קטנים והפרישין עם
 העוזררין אינם כלאים זה בזה ואפיישני פירות שאיסהם שחור
 וא׳סהם לבן או בטבעו לנדל רק והשני נם והם ירועין לסין א

 כשם איכגון כלשונינו קירשי״ן או הביר יין ופלויס יין שיש מהם
 גדוליירש מהם מינים קטנים וכהיגוכן עגכים לבנו׳ושחורות
 בולם הם מין אי ומוהר להרכיבן זה בזה אעפי שיש לאי מהם
ן  שם לוי וכן אילן סדק עינ סיק םותילהי־כי׳ דכיון ראילני סי
 הם כחד מין חש־כי ום ם הואיל ואין.רוב המזן עולם מכירין

 רוב המיני ט?ב ל%ר בכולם שלא להרכיבן \
 ז אסור מן ההורה לקי*|4>ילן הסורכ*כלאים וילפינן לת
 מרמתיבבתסתך לא תרביע כלאיישדך לא תזרע כלא• ם וכיון
 שלא כתבה החורת בהמתך כלאים לא תרביע וסמכה כיאים
 לשדך ש מ כדי לדרוש כלאיישדך לא כלומ׳ לא תתקיייכלאים
 אבל אינו לוקה עליו כיון שאין הלאו מפורש כמו שאר לאוין
 •אבל הפרי היוצא ממנו אינו אסור אפי׳כאכילה ומותר לאכיל
 אפיילזה שעכי וזרעו והרכיבו שלא אסרידתורה אלא הזריעה

 וגם מותר ליקח ענף מהמורכב ולנוטעו כמקום אחר כיון
 שתאיסור אינו ניכר בו ;

 &4 חיבות בלאי חברם
0  ן ר«גי כלאי הכרס וכלאי זתיס(מ 0

p n כתיב לא תזרע כרמך כייאים פז תקדש הפיאה 
 אשר תזרע ותבואת הכר׳ודרשו זיל פן תקדשתזקד אש

i 9׳ f * בו ב 

 א

 חבאואלהאס ונטעתם במקום ישוכ משמע ולא בסקים
 שאינו ישוב כסה דברים אסורים שאינו עושה טפילה כלומר
 כשאינו מטפל עסהם להביאם לישוב אבל אס היה עושה

 כרי טפול חייב \ 4
 כח גר שהיה סוכר פיתח ואוסר שי ערלה הן או של נטע
 רבעי הן איני נאמן ואפילו אמר סאיש פלוני לקחתים
 אינו נאמן דלחשביח מקחו הוא אומר כן הא ראמרינן רערלה
 אינו עולה אלא בםאהים סדרכנן הוא ואםממה אקראי והכי
 אססכוה כתרומה אשכחן דעולה בסאה דכחי׳בתיוםה מעשר
 אן המעשר שהוא אחר ממ*ה את מקדשו ססנו שפירושו דבר
 שאתה מרים ממנו מקדשו צם נפל בתוכו לפיכך כשנפל הלק
 אחד כתשעי׳ ותשע חלקים יתיה תכל מדומע ממילא שמעינן
 שאם נפל במאה יעלה וכן הדין בכל מוז שנקרא תרומת כגון
 חלת ובבוריישנקראו גיכ תרומה כחלה בתייראשית עריסוהיכ׳
 חלה תריםו ובביכורים כתיב ותרומת ידיך ואח ב גמרינן מלאה
 מלאה מביכורים כתיב מלאתך ירמעתךיגומר בכלאי חכרם
 כתיב פןתקדשהמלאת וגמרינזגדרתשות מלאת מלאת
 לביכורים 0ת להלן עולת אף כאן עולה אימ«|לחלןמ!אה
 אף כאן במאה אמדת לא דבאן כפל״ הכתוב איסות מ^ןרי
 כהנאה וכיון שכפל איסורו כפלו גםכן ^תעליתו דהייגו שלא
 יעלה אלא במאתיים תלי כל כלאי הכריעולת במאתיפ ערלה
 סניין אמרח כלאי הכת* אסור כהנאה ועילת אסורבתנאת
 ^ בלאיהברם עולת באחרימאתיס אוערלחעולה כאחד

 וסאתיס ן

 הלבות בלאי האיילן
 רצה חני הרבכת הא״ל^ובו ז׳ סעיפים J . ׳,

 א כתיב אח חוקתי תשמרו בהמתך לא הרביע כלאי' שדך
 לא תזריע כלאייודרשי חזלל ךהאי שיך לא תזריע כלאים
 לאו בכלאי זר^לכרו קםיירי כיון דהזקש לבהמתך יאתרביע
 כלאים וילפי מה בהמתך לא תרביע כייאיס הוא רבי־ המסוים
 כלומר שהרב עת הכלאים רבהסה ניכר לכל שמרביע מין על
 שאינו מינו אף שדך לא תזריע כלאים מיידי ברבר המסרים
 דהיינו הרכבת אילן שמרכיב מין כשאיט מינו שתואניכר
 לכל מה שאין כן בזרגעת כלאי זרעים וכיון דהוקש לבהמת
 מקשינן לגמרי לבהמה דאין היקש לחצאין ואסרינן נמימד
f̂jp V כלאי בהמה אפילו כחוץ לארץ רהא חוכח הגול י׳וא 
 לא תזרע שהוא הרכבת אילן אפילו בחרן לארץ אסורה מן
 החורת לפיכך המרכיב אילן באילן כטן שהרכיב יחוד של
 חפות כאתרוג או אתי־ונ בחפוח הרי זה לוקה מן התורה בכל
 מקום בין לאס בין בחוצה לאלץ וכן המרכיב ירק באילן או

J אילן כירק לוקה ככל מקום 
 • 3 ואסור מד ם לישראל לחגיח לגוי שירכיב לו אילו נו י

 כלאים :
 4 לא אסרה התורה אלא הרכבת אילן אבל מותר לעיכ
 זרעוני אילנות עם זרעוני־ השדה ולזורען כאחד וכן
 מותר לערב זרעוני שני מיני אילנות יחד ולזורעם כאחד שאין
 לד כלאי׳ כאילנות אלא היכבה בלבד תמיא דהרבעת בהמת
 בין אילן בירק כין ירק כאילן כין ירק בירק שאינו מינו ואפילו
 V\ סי־ק על עץ מאכל או עץ מאבל על עץ סרק הר הרכבת
 יבטלהו ניכר הרבכת מין כשאינו מינו ׳ אכל אילן סרק
 באילן ס ק כייז שאין א׳מהם עושה פרי כמין איהשובין ושרי
 ד יש איסור תי־ע^אפילו התת הקי־קע כגון זמורה הגפן
ע אף על פי שעוברת ההברכה ק ר ^ מ  • שהבריכה ה
 ששה טפחים מהשיחים אסור לזרוע עליה ירק אאכ יש על
 וגה עפר ג׳ט&חיס וא>הכריכה כתוך דלעת שיבשה או נהו׳



V לנועז ע0־רת זחב -הלממיבלאיהבתז 
 הכירי על חמאת חכירולא קידש שום אחר מהם ומפניי וון

 הזורע כימו כלאים בשביעיה לא קידש דכשביעיח הכל
 הפקר הוא ואינו שלו?

 ד, הרואה כלןןים ככרם חכירו>קיימן הרי הרואה אםור
 בהנאת; אף עיפ שאינו עלו קנסוהו שהיה לו לעוקרן
 אכלמותרין הם לשאר כל האדם ךהרואה אינו יכיל לאסור
 דבר שאינו שלו וכיח שאיןהכעל הכרם יורע בכלאי כימו
 לא נאמרו רמי מקדשן דאשר הזרע בעינן מדעתו לפיכך אס

 כעל וזכרם יודע ומניחן הרי זה מקרש אוהס על כל אדם
J דכימך יש ^אן 

'̂  > האנס שזיע כלאים ככר הכירו אס נשתקעו שס הכעל
F>Dr\ ממנו אלפ שלא נתייאשו הרי זה קידש מן התורה 
 שנשתקעו שם חכעילים ונקרי על שם האנס כרמך קדינן כיח
 שהצל חושביזי^הלשלו ואם לא ׳נשתקעו שם תבעלים אע״עי
ס1&ל האונס אלא של הבעלים ואינו  שנתייאשו לא °קרי כי

 מקדש אלא מרבדי סופרים:
 ז חלוח שעקרה פאיוח הגפן ושלחה אותם עלהתבואד•
 יחתו׳ אוח ימיר שלא יקדשו אותי ואם אדעואונם ולא 0יל>{ן

̂ו שאין מקדיש אלא מרצונו \  הרגילו מותייז ולא $תקך
ן ..אנס שזרע את הכרם ויצא ממט זהניזצ לבעלים יק*וד  ן
 ה?י*ע מיד א^יכחול שמ א^פ שאינו דבר האבר שאין
 אדם אוסר דכרש$ינ^שלו מים מפגי מראית הלןוזמירו ל»,
 %&׳כ^ייםכלאיםואם לא מצא פועליייוסיף
 להם עב שלימ pgpp &ןן#ו׳8$»ו'יותך או שלא מצא פועלי'
כדי שנגלה רעהו דלא ניח- כ^ז&מי pfaef׳ i i י  כללהד
ע לעונת שיקד^ ג ע ש . ד v ^ ^ m ^ m ^ v s p ^ v i 8 ^ 

־ "ץשמהם!  ־
י0 ח $שמ»־ישווענב ש \ 1  י

j L  . פןחקרשי&לאההזרע ״
/ ד אקאו הידק ע ו *&*  יהזיק &י

Z95 ד^ינויעד שישרש והכריעד שיהיה תכואה שרזיא כפול; 
ז ׳ ב u _ ה »ל, 3  אכל התבואה שיכשה כל צרכה וענבים שכ

 מתקדשות :
 > כרם שלא הגיעו W להיוה כפול הלב! אלא עדיין ^
ו ז  בוסר ואינן תבואה וזרע בהוכו ירק או תבואה והשרי,ן

 הרי זה לא קדש דתכואת הכרם ערייז אין כאן יאף על פ• כ
ynrn קונסיןאותוואוסרין הזרע אכל הבוסר מותר ואם עקר; 
 £|ןבם שיעשו הענבים כפול הלבן הרי זה סוהר כהנא׳ ט>1*תן
pan עשו כפול הלבן ומקצתן לא נעשו את שנעשו נתקדשו? 

 שלא נעשו סותרקן
י ג י יע כ*ח תביאה או מ ז  ענכים שנעשו כ$ול הלמ י
 ירקות ולקט הורע קודם שישריש הרי זה ©ות׳כחטמ^

 ואם השריש אסור*•
 גפן שיבשו עלין שלה ונפלו כדרך שתיבש כיטי הקוד
0 0  אף על פי בן אסור לזרוע כצדה ירק או תמאה !

 זרע לא קידש כיון שסופו לייבש וכן הזורע כעציץ שאינו
 *נקוב־ המונח בכרם לא קיש אמ*מכין אותו םכתמרדוון
 '«ררבנןאבל בעציץ נקוב הרי הוא כזורע כארץ ולוקח «•

 החודהן
מ ן  >ג היה עובר בבדם ונפלו ממנו זדעים או שיצאו ן

 הזבלים שהוליך לכרם או עם המים שהשקה
ת י  הכרם או שהיה זורע או זורה בשרת לכן וסיערתו ח,-
^ ק ת נ א  י לאחוריו" ונפלו הזרעים בכרם וצמחו הרי זה ל
ד ד ק / כ ל י י ח ריעז^ה^זרע ו  שנאמד אשר חזרע דרךז
^ א ו א  כשיראח״ואם קיימין הרי זה^|₪§?א מדעתו ^

ע ד ז ו וראה ה י  "חזרעיקרינן ביה ואםסיעדחו^^פנ
m*2&י שנפלו לכרם הרי זח כזורע ~ומצדיע1ה אס צמחו הע 

 יחפגם כמחרישה ודי! וא^ימצאן שגעשו אביב ינפץ ^
 אביב

 ״כ

 פיילאהזרע כרמך כלאים ואם תזרע הוקר אש בזרע ובתבואה
 הכיס כלומר תשרפני כי יאסר כהנאה וככר ידעת בל שהוא
 הוכח הקיקיאינו נוהג אלא כארץ ישראל לפ:כ׳ הזורע כימיני
 תבואה או שני מיני ירקוה עם זרע הכרם הר#ה לוקה שתים
 אהת משום שרך לא תזרע כלאים ואתת משו׳ לא הזרע כרמך
 בלאים ואעיג דכ:דך לא תזרע כלאים ככר אפקיניה להרכבת
 איל״, היינו משום דהוקש לבהמה כדכתיבנא לעיל אבל מ״מ
 אין מקרא יוצא סירי פשוטו דסתמיה פשוטו בזריעת זרעים
 גסי סיירי ואינו לוקה משוס לא תזרע במ^לאים עד שיזרע
 באיי רהא חובת קרק׳ היא ושיזרע חטה ושעוךיוחרצן במפולת
 יד דמדכתיב לא תזרע כרמך כלאים משמע שיש כאן סין כרם
p n והוא זורע עסו עוד כלאים אחר דהיינו שני מיני זרעים 
̂ומרינן כ'  מסין הכרם ולא דמי לשדך לא תזרע כלאים דלא 
 מיגין כהרי שדך ויהיה הלאו גם כן כג׳םיגין רהתםקרקע]כלא
 זרעים נקרא שרה אבל כלא גפנים לא מקריבים וה*הא0
 הפה אותם שלשתם יהרכעפ^של׳וקהובז אם זרע שני מיני
C ירק וחרצן או זרע אחר ירקוזךע אחד מין תבואה וחרצן 
 במפולת יד שלוקה דכולהו הוו כלאים בלא מין הכרם ואסור
 מדבריהם לזרוע כלאי הכרם כחיל אףעלגכ דבלאי זרעים
 לא אסרו בחרן לארץ אפי׳ מךבריהס כלאי הכרס המירי שהם
 בא י אסורין בהנאה לפיכך גזרו עליהם אן< בחיל ואין עודרץ
 עם הגוי בכלאים םפני שמסייע כקיומו אכל עוקריןW כדי

 למעט התפלה ן
 כ אין אסור מן רתורה משו' כלאי הכרם אלא מיגיתבואה
 ררקות וקטנית שהם מאכל אדם דומיא דכרמיך שהוא
 •אכל אדם אבל שאר זרעים שאץם מאכל אדם אלא $אבל
 בהמה איגם אסורים ככרם מן תחודח אלא מדברי קופריןם

ג ׳: ^ ^ ^ י ^ ל  וגילרדייקיןזה מדכתיכ לא הזרע כךמך כ
 כרמך לא תזרע כלאי כדכחיכ גכי ^ך^^^אההזדמ צלאעי^
̂ 55?י -  אלא סמך כלאים לכרמךלזמר לן ^^ל«י'י

^ י ^ ^ ^ צ י ק ^ נ ^ ר ״ ה ן ו ה ו 0 ם כ ר ל א כ א י 0 0 ז ל  כ

ז כ % 4 י ^ ^ ה ק ע ^ ן ץ נ ע  ,אלא שהן דומין לכרם ג
a ^ י & ך ג ם , ; ^ ^ ^ 
 ועושיןאשכלוחכנפני^^ג^בובי^שד^עזכז רוםין
 בזהלכרמך והווכלאי0ככד0ימ'התורה אבלשאר מעי
 זרעים שאינן נאכלין כלל אפ5ל3ח09 סותר לבחחלה לזורעט
 בכרם ואי? צ^לו0ר%ארםיגי אילמת שמותרים לנוטעם
 לכתחילה בכרם מפגישאי׳נם בכלל לא תזרע שאינמ נקראי,

 זריעה אלא נטיעה ן
 X אסור לזרוע ירקות או תכוןה בצר הגפנים ליטע גפנים
 בצר הירק או התכואח ^ןיא ינקו זה מזה ואם עשה כן
 אף עפ שאינו לוקה כיון שלא זרקן יחד במפולת יד ולא עכר
 על לא תזרע מימ הרי זה קידש ונאסרו שניהם בהנאהיהירק
 או התבואה והגפנים שקבלו טעם זה מזה וטורפין את שניהם
 שניפן תקדש המלאה הזרע וגו׳ואפייהקש של יעואה ותעצים
 של גפנייהאלו אסורין בהנא׳ושוחח אות׳רכולהו גדלו כאיסו'
 ולא יסיק בהם תגור וכיריים ולא יבשל בהם בעתשריפתם

 דה ל נהנה מאיסורי הנאה:
 ד אחד הזורע ואחד המקיים כיון שראה כלאים צומחין
 בכרמו והדיחן ולא עקרן הרי זה קידש דדבתה ההורה
 יתירה בסוף שכתבה ותבואת הכרס ולא הל למכתב אלא
 ותכואתו כרם למל אלא לרבות כרם בלא *ריעת כלאים
אךם״אוםר כרם ק^ינו  דהיינו המקיים כלאים יקדש.ג כוא̂י
 שריו אף על גכ רבקכלתטעמא תלה מןמנא ובשאר איסורים
 האוסרים בנתינח טעם אין חילוק בין שלו לשל חבירו שאני
 יוכא רמיעטה רחמנא כרמך. לפיכך המסכן גפנו על תבואתו
 של הכירו גפנו קידש והתבואה לאנתקדשהםיכךגפן חבירו
 עלחכואחו תבואתו קקרש וןנן תכירו *לאקירש' סיכך גפן



 •4 לבוש עטר־מ וחב י הלבוה בלאי זרעים •4 לזבג
ו תבואה ככרם מהוא מלא  זחשיבי כנים לפיכך הזודע ירק א
ו ער שהומיף אח' מסאתימ ה ש  גפנים סביבם אי המקיימן ו
ה לכל תח ^ מ  הרי זח שקדש סן הגפנים שסביבותיו טיז א
 עגולות ב עיגול ם כיב הזרע ולא מרובע ויואץ כל העיגול
 שרחבה לב אסה כאילו הוא מלו ©לא ירק וכל גפן שתהיה
 בתוך עיגול וחגתקרשהה עם הירק אדהתכואה וכל שחוץ

 לעיגול אינה מתקדש ז
 כ כד*א כשהיה כיז שפתי העיגול הזה ובין שוית הגפנים
 י שחוצה לו יותר מארבי אמות שהם עכורת אותן הגפנים
 'שחוצה לו אבל אס היה ביניהם פחות מר׳ אמות או אפילו ד'
 אמות מצומצמות שהן צרימן לאותן השומה שחוצה לו
 לעבודתן וכפולים הם לגבי כים וככר אמתו שרואין כל
 העיגול כאילו הוא כולו מלא ילק והוי כאילו זיע בכאן סמוך
 לגפנים ד׳ אמות לפיכך מאין את העיגול כאילו הגיע לשורה
 הסמוכה לו וכאילו היה רוחב העיגול מ׳אמה וכל גפן שתמול

 בתוך ע״גול זהשל מ אמה היי היא מתקדשת ז
 צא בד*א בזורע או מקיים חזך הכרם אכל בזורע חוץ לכי'
 *וסמך לו הזריעה תוך ר׳ אמות היי זר. מקדש כ׳ שורות
 'של נפנים הסמובין לזרע כאורך כל הזיע ויתר ר׳ אמות חיץ
 אר^וסחקדש מן הזרע ביחכארכעאכ>ת כאורך כל השורה
 של כרם ב' שותת על גפנים מפני שהתורה אמדה ותבואת
 הכי' ולןכלו הז*ל שאין נקיא כים פחית םכ׳שורות של גפנים
 וכל ההרחקות שאמרנו שצריכת להיות ד'אמית היינו דווקא
 בכרס אבל אט זרע בצד גפן יחידית אינו מקדש מן הזרע-אלא

 ו'טפחים לכל רוח:
נ ילדת פחות מטפח אינה מתקדשת את הזרעים בדיא 3 

 בשתים כנגד שתים ואחת יוצא זנב רבגדולים כה/
 השיבי כרם ובילדות לא תשיבי כרם אכל אם הכר׳ גדול וכולו

 הוא כן הרי זה מקדש ודבר זח הילמ:
 •J שתי גגות זו על גכ זו התחתונה עש־ייה כרס זורע את
 העליונה ער שמגיע לאדר עשרה טפחים קר1כ לכדו!
 שארד עשרה טפחים סמוך לכרם או אפילו לגפן יהידית אסור
 לזרוע בו זרע^ן ואם היתה העליונה עשוי״ה כרם היי זה
 זורע את התחתונה עד שהוא מגיע למטה כשלשה טפחים

t מעיקר הגפנים 
ד עי שהיתר, שדהו זתע ירק או תבואה ונמלך ליטע ב ו  נ
 גפנים הופך את הזרעים במחרישה ואחר כך טטע ולאיטע

 ואחר כך יהפוך:
 כה היתה נטוע גפנים ונמלך לזרוע כה זרעים משרש או*
 הגפנים ואחר צך זורע את הזרעים ואם רצה לקוץ איו
 הגפנים ער שלא ישארצחםיאלא מחיח מטפח ססוך לארץ
 היז םות״ ארוע ואח כ יחזויוישיש את הנשאר בארץ מהגפני'
 ם המבריך ג׳ גפנים ועיקריהם נראין אם יש בניהם מרי
 אמות ער ח'הרי אילו מצטיפיןלשאר גפנים העומדת
 סביבותיהם להיות נחשבין כרם להרחיק ר׳ אמות מהם כאלו
 לאהכרינן אכל שנים אינם מצטרפים א*א מרחיק מהם וי
ם לכל רוח jh«1 והטעם לפי שהוא מקפיד על ג׳לצרפן ^ 
 לבים ועל שנים אינו מקפיד ר א שאם הכריך ג׳גפניימצטרפי'
 הם להיו׳כרם כפני עצמו אפי׳אין שם גפני׳יותד הן מצטרפין
 להיות בכרם כשש גפגים שהעיקר גפן אחת וראש תכריכי
 ו7ו*א ממנה היא גפן אחרי ור• יל כי שורות של גי גפנ̂י זכל

 שורה שדוא נקרא כרם כמו שיתבאר בעיה:
 כ! כל הזורע התת השריגים והעלים היוצאים מן דזגיין
 הדי זה קידש אן* על פי שהזרע היא רחוק סעיקי הגפן
 נמה אמוה שבל זה מכלל כר הוא הדלה את הגפ? על םקצמ
 אפיפירות פי׳אפיפירות הוא ארוגת שעישי׳ן מקגיס ועצים כמג
 סכך והדלה את הגפ׳ן על מקצתן לא יזרע זרעים אפילו החת

א עייז ייא ׳8ייגיז«פ;י 1 ? ' ה י י ז מ י א * ש ' m ת י י י פ י ע א  w ה

 כי jl< I J שה©

 »ביכ כדי להשחיתו שהכ^אםור בהנאה ואם מצאה שנעשו
ן הרי זה השרף ואם דאה אותן וקיימן הרי אילו ישרפו עם ג  י

 הגפנים תסמוכות להן:
 V הרואה ככרם עשכ שאין דרך כני אדם לזרעם אן״ על פי
̂לרפיאה הרי זה לא  שהוא רוצה כקיומו לבהמה או
 קידש ער שיקיים רכר שכמוהו מקיימים רוב העם
 גאותו המקום רכתיב 1tfb־ תזרע מה שנהגו בני ארם לזרוע
 ורוצין בקיומן כיצד תסקיים קוצים בכים באp ערב שרוצים
 כקוצים לגמליהם הרי זה קידש האירוס והקיסוס ושושנת
 המלך ושאר מיני זרעים אינם כלאים בכרס מן התור׳הקנכוס
fc זצמר גפן אף על פי שאיצם נאכלין הרי הם כשאר מיני 
 ירקות ומקדשות ככרם כמושנהבארטעמא לעיל מעיף ל
 וכל סיני דשאים הנאכלין שעולין מאליהן כשדה' החי הס
 שהדשין ככרס אם זרען שם ופול המצרי טין זרעים הוא ואיט

* J סקרש 
ו הקנים והוורד ואטדיז מיני אילן הם ואינו כלאים בכר׳ $ 
 דחזרע כתיב זה הכלל כל המוציא עלין מעקרו היי זה
 ידק וכלשאעדסו%א עלין מעקיו הרי זה אילן לחגלוף אילן

 י: •;%־'־ י חואלכלדבר! י* י י
 ©ן חדז^קבכרם ואמי כשאגיע לו אלקטנו מותר שכיון
 שעוסק כצורך הכלם עוי^יגיע לו אין זח בכלל מקיים
1 לעוקדו כשיגיע לו וכל זמן שלא יגיע לו אונם מ  ךע
 ד,ןא אבל אם הגיע לו ועכר מעליו ואמר כשאחזור לו אלקטנו

 הרי זה פושע ומייאש בקיומו, עד שיחזור לפיכך אם שהח ער
 שהושיף אחד סר׳הרי זה קידש;

 ון אסור לכהחילה לעכור כעציץ שזרע בו ירק בתוך הכרה
 שהירקות יונקות דרך הנקיבה סן הכרם מכל מקום כל
 ומן שלא הניחה על גבי קרקע לא קידש אכל אם חניחה
 ,תחת הגפן ונשתהאשםבאp כדי להוסיף אחד מםאתים
ת שיעור זח רואין אם נחתך ירק  הרי זח קידש וכיצד סשעי
 ?ה או סין הכואה זה סן תאיץ ככמה זמן ייבש הגע כעצמך
 שיבש ער שלא השאר לוילו^ז כמאה שעה אם נשתהא בארץ
mp משהגיע לו חצי שעת תרי הוסיף במאתים לאשור ואם 
iftca פחותסחצישעת מותר וטעם מאתים כתבתי ככר 

 חלכיוןערלה:
« ואחיי כך. כ  «ךן בצל שנטעו בכרם ואחר כך נעקר ה
 צמחו הבצלים כהיתר מןהעיקדהניטע אף על פי *
 שרבו הגידולים על עיקרו מאהים ויותר הרי אוהו העיקר
 באיסורו שאין גידולי היתר מעלין את העיקר האסור ויש
»V אוסרין כולו משום רכל קםא קמא שגדל מעט נאסר ואף 
 שאחר כך נחרבח אינו חוזר וניעור להתיר עיל הלטה ערלה

 סעיף כיכ :
0 חרוצה לזרוע ירק או תבואה בתוך הכרם צריך שיהא  י
 קרח בכרם •סביב אותו הזרע שלא יהא שום גפן
 נטוע םביולו מכל רוח עד שש עשרה אמה ואז אם יש שם
 שש עשרה אמה מניח כרי עבודה הכרם והם ארבע אמוד.
 חלק סביב סמוך לגפנים מכל צד וזורע את הסוחר שהוא ח,
 אמות לבר מאותן ד'אמות שבשני הצדדים הסמוכוחלכרם
 דאף כי שדיה סאילו הח׳אמוהפלגא להכא ופלג׳ להכא איכא
 דיאסוה שהו׳ מקום חשוב וחשיב שדה בפני עצמו ולא בטלי
 לגבי כרם וסוהר לזורע זרעים בפני עצמן אבל אם יש שם
 קדח פחות סטיז אטה לא יזרע שם מפני שח׳ אמוה הסמוכיט
 לגפנים משני תצדרים דתיימ ארבע אמות מצר זה ודי אמות
 מצד זה שהם כדי עבודת הכרם הרי הם ככרם והמותר
 שהוא פחות מח׳ אמוה כי שרית פלגא להכא ופלגא להס*
 ליכא כמום חד םנוען ארבע אמות ואינו מקום חשוב ונטלי
 לגכיכר» שבןדרךחעולם כשאין להם מקום רחב ארבע

 *מות לא חשבי לשרה כפני עצמן וכטלי ליהל4כי כר©



 v רמש עטרת זהב .׳ חרמת 3ל*צי זרקים •
 היתיד או לדך הרבים או גדר נמוך מעשרר״ טפחים הריאלי
ו והו». שיהיה ביגירמ מ  מצטרפות להיות שתיתם בים. א

J 3חות מג> אבות 
 לל .נטע שורה אוזר בארץ ושורה אחר בסו־לגה אם גבוגג
 תסורנה מהארץ י׳ טפחים איגם מצטרפים פחות

 ככאןמצטרפיז «
 ל! הנוטע-ה׳נפניסכ׳בננךב^תיוצא^זנכ ד*וכקה*
*̂  י• כרם קטן וצריך להרחיק מחם ריאסותלכל לזה אכ
 אם נמען. כ כנגר כ" ואיכאמצע או j כשווה וכ כננרן כשורת
 שטיה אינםברם־זאינו מרחיקמתם אלא ויטפתיס לסל רוח כ"
 כנגר כינאייו^גכ כזה א׳ מןמנע כ1ת גשויך-,

: i גביכנגדןכזה 
 לת. כרםשחיכ^ןם^כולל^ייגפניםלכל בית םאוז,

 ,־ דהיו נטועתשתי,ג1כעד^ים.ואמ!יוצא זנב כהלכהמ
 אז יש בו למות גיכגג' J הוי ni נקך כדם רלןאסוילזרוע בכולו

 לט כרם שאיט גטוע׳שוחת שגתה אלא. העויכב א0.>מ*
 מ לכד^שהים כנגד ג׳הרי זה כדםואםל£#8י׳גו כר0
, r !!^^גל^דיו להרחיק ויטפחויםכלנפזוגפ 

 ט היוהעיקדיפ^גיםחזנו^איטמכוח^זי^. כרע

 . . הנון^טסזהעןר^״איט^ן איננ^ו^צי דקומ
 ואיט מנווטת יקע!?^יי.מן םטזנותון^י^ברם •

 6v כיצד יולעא^ד^כמוהםביא,חוט ר,מלמ*>*»תח1

t r *י^^^גל סכיכיי אג^^  מב״~ ברם שחגב כא^צעי
ק מעיקרי ^רחי ז ״^^^^  "בקרהתש3^^4י
0 אין כה א ^ ^ 4 ז ^ ^ ^ 9 ^ ^ י ק י ^  ה
̂ זן1!הראהטעמא לע< j f ^ f e ^ $ B j ^ ^ ^ n ^ j t ט'.ז 

ףהכרס םבץסי י פג ארפ^^אג שי טשנ  ^^^ו
ו והוא נקראממיל הכי*0 פי עייר הבעל^» לרשל  ^נ

ino לסחול^עזובאותיטלאגפנעאסישבו י״ב אמה 
 ^הגפנים ד אמית ״>רע אי. השאר היו כי פחות טייב אמת" %
 יביא זרע לשם משיתדד' אמות דלהמ כ>ע2הם עבודת הכרמ
 ודי אמות רלהדי מתל אין ברך לזרוע שם משז׳ דמשא דכו«5
^  ־ כלומר שצירפה w סמן אצלחט3ל והפול גזםתל ל

S אפקוריםפק״להו שלא יהיו נ^עים והאמצעיות איאיכא 
 אמות חשיב שדה כפני עצמג וזוהע שםואיליכא ר/אמותל*
*  חשיב גבםילהו' לגבי ברם זאיט jrw שם *הא* לא ב^ינן ט
' 3 # ^ ד י . ^ מ ^ י ^ ^  אמה ^
 אמות הרי 1ה לא ק!רשבז£ בבר»«**ל -אכל כקטן אין $
 מחול שאי} דרך לעזוישם $גרבה פטי שאון' צריכין ימח הרכה.
 לפיכך מר&י£לא פסון הגפבי© מורע כל ממגחי עי הגדרתן,
 כמגיגרגי שהי׳כין^כלשוד׳ושןרמ חיאםיאי ממל אי) לו.כתזל
 שאין דרך לעזוב שם פטיגבל«ץ חכר;ישלהםוץוח חכ כיגיז״״
ד מימגגררחמקיף^כרם^וותטיימפחיס ורחבו ד׳ 0 

 טפחי43או שהיה גובהו > טפחים אפי* אין כו>וחב ד*
 ;טפחיםאיןלגממל^ן-דדךלעךב^פטי מאיל נאי^ןו
 גרר חזקואינו מדחיק מסוף-גגפטצ^לאיי' אעגת וזורע עך

' י  ^ר.0חיצהאפיל1לאגעד.ביןד^גים^ המחוצח אלא *
 , "אמותיוםחצתןורעאומז^יהאממ 1״..

 . נדר מהוא נמת\ טפ«$ימוכ| "ימ״שהוא.ע©ו?ן.עגןך
 י ״ .*. טפתוםורמזבלמפהים^י זה מותר ליט ככרם

ד » מ ^ י ר ^ א ל ^ ל י כ ^ ו ח ^ 
י זדן ^ מ נ ^ י ^ ץ י ^ * p4. 
' אמית מה״שכנגד ח ומותר ןאםג^נת^רםי ת פ ג T 1 . 
י עד^» עי י^^מ&ל^י  י חנר^אסור זןל שצמן

 רכות

 שהם בטלים גבי העלין והשריגין"ואס זרע חחת דמותר לא
 קירש ומותר הו^יל ואין הזרע תחת סכך הגפן וכן הרין אם
 הדלה הגפן על מקצת ברי אילן סרק שאינו עושה פירו' כגון
 הארז והכיוש אכל אם הדלה על מקצת אילן מאכל הרי זה
 מותר לזרוע תחת בדי אילן שלא גמשכו עליהם שריגי הגפן
 שאין ארם מבטל אילן מאכל ועושהו אפיפירות* לגפן ואם
 אחר שזרע נמשכו השריגייוםככו על הורע הרי זה מחזירם

 למקום אחר ;
 כת אבל הזורע תחת מותר האפיפירות או תחת.מוהר

 האולן שאיגו ששה פיחת וגסשכו שריגי הגפן וסבבו
 על הזרעים הרי זה אסור לקיימו ולא סגי כההזרת השריגים
 למקום אחר אלא כיצד עושה עוקר הזרע שכיון שהם בטלים

J לגבי הגפן ההםירוכה' יותר 
 כט קנים היוצאין סן הערים זר^המקו' באפיפוחת שעושה
 להדלות שם הגפן וקנים יוצאים ממנו" וחס עליהם
 לפסקן כרי שלא ישחית האפיפורח חיי זה מות׳לזרוע
p ואם הניחן כדי שיהלכו עליה השרי4ינז והעלין ^ f t 

X היוצאים הרי בטלו לכרסואסזד לזרוע תחתיה 
 ל פרח היוצא מן הערים אומן תרלית רואין אוו״כאילו

 משקולת תלדה כה עד הארץ ואסור לזרוע תחתיו
 שרומץ לכי־ם וכן המותח זמורה נ&יל! לאנלן.אסור #רוע
 תחתיה קשר חבל או גמי בזמודהוקשר הראש הא באילן הרי
 ru סותר לזרוע תחת ההבל שלא כשלו שם ואם מתו/חבל זה
 כוי,ש הלנו עליו העריגיםוהעלייהכימואכאפיפידותואסור

 לזרוע חסחיו^
 הבא לזרוע ב*ד הכרם מרחיק ר/ אמת! ©עיקרי
 הגפני' שכל הדיאטות סקרו כרם מפכי,שהם צריכין

 לעבודת תכי־ס וזורע ואס הגפן יהירים תיא אינוצמך.
 ממנו אלאו' טפחים וגרע שעמ^תגפןיחיךינןאינה'צדיכחי
\:1 • . ׳  יקששה טפחים ג

^ דיחה שורה אחת של גפגים.זיכצ^1א^ג^4  ל

ק מ ^ ^ ^ ן ^ ^ ר ^ ך ^  . . , אין זה כרם ,
 .מהם אלא ו טפחים וזורעדשרת אחת-. 1צט$£2ראת כרם
 היו שתי שורת היי«ה כרם וצריך להרחיק^־^^ים^מכל ^ר
 נאחכיט־עוכםתיהיהככישורה^״^פנים או יותר ברא,
מד מ^שמאבל אם היה /ן  ^ך^ו
 בין שתי תשורות נואקומ^לממ^םנ. הגפנים הרי אילו
 כמובילות זו מזו ואיטכד^^־, אלא כגפנים יחירית חשיב*
 ואיגו מרחוק אלא ויטגמיס מכל שורה ונז אם היה ביניה©
 פחות מרי היי אילו כגפן אחת שכיון שהם קרובים כל כך יזו
 לזו אינם יבולים להתקיים וםופוליעקר ואינם נקראים כמו

 ואינו מרחיק אלא ויטפחיס לכל רות ;
נ בריא כשאין שם אלא שתי שורות אכל אס היו^שודות  ל

 אע*פ שיש כיכיהס פחות פד הרי אילי כרמ שרואין
i אמהאםצעיכאילו אינה 

 לד יכן אם היו שלש שומת ובין כל שורה ושורה חיאמודג

̂מו•  או יזתרהרי זה זורע כין השורות לפיכך הנוטע כ
 *תהילהוהי־חיק בין כל שורה ושורה חי אמות מותר להבי*
 ורע ל^ט ומרתיק סכלשורה ושורה ו מפתים צלבו־ אכלאפ
r זה לפחות מחיאםות משום מראית  זרע חוצה לו לא חלקו כ
 עין וצריך להרחיק משורה החיצ\5הר* אמות .דכל העיסד
 בחוץ• אינו רואה אם כפנים הגפנים מרוחקים זו םזו ח' אמות
 •וגיאהלו שהוא נרם גמור אכל מהוכו ניכר הוא שיש כיניהג*
 9יהק רכ ואין דין של זה הכרם כין השורות בזת כג' שחרב
 .באמצעי שיתבאר. כסעיף ם״ב שצריך הרחקהט,! אמות כיון

 דתכאמתחלהגטעןמיוחקיםולאהיסכרס ; .
 לת היתה בשרת זו שורה אי של !פנים וכשרה חבימ•

 שגרה א כנגדה קרוכהאעפיי ״ש0פסיק ביניהם לכד



 ומכלאיזרעים & קבז•
 ©טה או שבכי והדלה עליהן אח ניףהגפז הן נקראין אפיפירו'

 ודינים אחרים ישבעריסמבאפיפירות ז
\ הנוטע שירה אהד של ה*ו&נים או יותר ועיסן ע*ג מתל i 
 נמה י' או שנטע; בצד הריץ עמוק י' ורחב ר' היי זה
 עריס וצריך להרחיק סמנו' ר' אמות כורך שםרתיק מן הכרם
 אע*ג דקל שורה אחר אפילו קי נפנים אינו כרם וא צ להרחיק
 אלא ו'ט£חים חכא כיון שעשה לו עריס החשיבו ונעשה כרם
 זהי דווקא כשישגן ה גפנים שהומ שיעור כרם ככ' כננד כ׳וע"
 יוצא זנב ומהיכן מוררין סעיקיהגדלשערסןעליו שגם הוא

 קירוי כרם שבטלו אצל הגפנים שעיסן עליז:
 TO כיצד הרחיק אח השורה של נפנים מן הכותל אטה
 ונמצא" הערים מן הגפנייומתל טורד מז הכוהל די אמו'
 וזורע ונמצא כין הזיע יביז ע*>$־י הגפנים ה׳ אמות ואם בא
 לזחע מצרהגפנים מרחיק מעיקרי הגפנים ר' אמות שנמצא
 רחוק מן הטתל האמות ועל דרך זה דניז ככל עריס י
 נס אחד המנה את הגדר ואחר כך נטע או שנטע ואחר כך
 עשה את הגדר הואיל וערכן הרי זה עייס נהרס הגרר
 או נשהםההו־יץאידכאן עיים אלא הרי כל השורה כגפגים

 יחידים והרחקתן ו טפחים ז

̂י ונשתיירו כו ה' גפנים בצד הגרר  0 ערים שהרב אמצ

 מכאן וה׳ גפנים כצד הגדר האחר מבערן זהו הנקרא
 פסקי ערים אס יש ביניהם ח' אמוח ומשהו דהיינו אחר סם'
 באמה אע ג שעדיין יש חיגפגים יחד כצר הגי' כיון שמתחלה
 לא עשה העריס כשביל אילו הה׳ גפנים לברן אלא כשביל
 מלן כטל דין ערים ואינו צריך להרהיק מכל שורה אלא ששת
 טפחים וזורע כמו כגפן יחידי והיא שלא יזיע תהת האפיפירו*
 היה ביניהם ח אמות בצמצום עדיין שם כרס עליו 1לא יזרע
'  לשם פחות מד* אמות ואם'זיע הואיל והרחיק סכל שורר, ו
 טפחים היי זה לא קידש ואם אין שם גדר אף על פי שכבד
 היה ערם איגו מיחיק מכל שורה אלא יי טפחים וזורע שאין
 כאן לא עריס זלא פסקי עיים חזר ובנה הנדר חזר העייפ

 למקומו וחזרו פסקי הערי' למקומן:
̂ מוקפת גדר רערם את הגפני׳םכיכ  KD גינה קטנה שה
 לה מבתק על בתליה אס יש כה מלא בוצר ומלו מכאן
 ומלא כוצי וסלומכאן הואיל והיא מוקפת גדר זורעים כתובת
 ירקות ואיני צריך להרהיק מן הגרר בפנים ד אמות אעיג שיחד
 &תהגדר להיות עריס כיון שלא עשה הגר הזה מתחלה לשם
 ערים אלא להקיף הגינה לא בטלו לגבייגפגים ואם אין כת
י שנראה הכל ג ^ ה ^ ^ ך ו  כשיבור כוצרוסלואין ז

ך * כע^^תתויר?^ב*.!. . 
ם שהווורעינ* כסררגוז'גבותוהערי׳ שלהן ייצא י  סב י ^
 ומםכך על השדה אם עומד בארץ ובוצר את כולו

 האין כל המקום שתחתהעדיס כאילוהוא מקים עיקרי י
0 ואוסר ד כשרת לכל רוח משפת מערים ואםאינוימל י נ 5 נ  ה

 לנמיטלו עד שיעלת במדרג׳אובםולםיאין אסור לזרוע אלא •
 תחתהעריסכלברז. §

 סג שני כתלים הסםוכין זה לזהויהגפנים נטועים בזויווו/
 כיגיהם והעריס יוצא עם הכתלים מתוך הקרן וכלת*
* ©עיקרי הגפנים כשועור זורע במקום הכלה שאין עליו י ת י  ס

̂ לאן* על פי שהזדע מטין, בין שני הכהליס שכינידג*  ערי
 הערים .הואיל והרהיק בשיעור הדי זה זורע כין

 הכתלים י
 0ל י גפן שעי*ה העץ שלה מן הארץ מעט ואחי כך
 נעקם ונמשך על הארץ וחזר ועלה כסו ארטכת
 כשמודדיןבין הזרע וכין הגפן ששה טפחיפאו ארכעאסלת
^  0צ1 הארניגה אין מודדן איא מסוף הארטבא יא מעי

 הגפ; הראשון י
 no ככד

 •י'־•לבישקטדה זה5 הא
 יבןת אם היה העומד כפרוץ היו מותר כאילו אין שם פרצת
 היה פחץ מרןכה על העומר לא תרע כנגר כל המקומות

 הפרוצים ער שירחיק כשיעור:
 0} מחיצת הכרם שגפרצהאוםרי׳ לו גדור נפרצה אומדים

 לו גדור נתייאש ממנה ולא גדרה הרי*ה קידש. דהל
 מקיים מדעתה.;

 מח ביתשחציו מקורה וחציו איט מקורה וגפני׳נטועי'
 . בצך זח אפןלו וזחה תקודד מוחו• לזרוע ירקות כצד
 האתד אפי׳ איעךחוק ארבע אמויז שחרי פי תקיה כאילו מרד
 וסותם ונעשחזמוהם במחיצה ואםהשוות את קירויו פירש

 שקvה כל pn» ?*עכשיו"נסתלק מכאן פי חקרת ואמור:
 00 חצדקטגה שנפרצה במילואה לגדולה והיו גפנים

 בגרולהאםור לזרוע בקטנה ואפילו מרחיק ד' אמות
 סן ו?גפגיג*שזה אפילו בגדולה עצמה מותר להרחיק ולזרוע
 הפא אסור משוס שהקטנה היא פתחה של הגדולה ובטלה
 לגבה ושם הגוזלת עליח:.מ«^^.^ם1עים נקראת כים
ב לא תזרע כרמך י ז מ י ^ ^ ^ ^ ^ ׳ ^ ^ ז ן י ה ד ג ח ו מ  ג
 « וגו׳נאם זרע ת^?ףג^ו^ן^^״&וותרק חיו הגפנייכקטנת
 $תך לזרוע V4bn«ft$a • ויש צגרולה פסין מכאן ^םכאן חוץ
 כסובד>»ן»ןחקט^מ^«זכקטנה לא יוכללאמו׳סת שכתוב׳

 ־ _ ^^^ד^נ^מוכךלת^ןהגדולח;

 j . חריןמזהוא עןסר בעת* עמוק י טפחים ורחב דיטפתי©

 _ .כאם חיתמפולש מראש הכרם ועד סופו ה״ז ניאה בכ ין .
 ^גי הכרמים ומותר לזרוע כתוט ובלבד שלא יהיו הנפנים
 מסככין עליו כמו שכיארט ואם לא היה מפולש הריר.וא כגת
 #באסצע הכרם שאף על פי שהיא עמוקה ורחבה ד' או יותר
 אסור לו לזרוע בהיכו אלא אס כן היה כקדחת ט ז אמה ן .
 ^א שכיל שבין שני הכרםיהרי הוא ככרם שחרב מאמצעו
 אם יש כיניהם ט*ז אמה מרחיק מזה ד' אמות ומזה ד'
 אמות הודע את המותר ואס פחות מכאן לא יכיא זרע לשם :
 טומ־רה ק93ינ* זהזא מקום גמה שעומר שם הצופה
y ־ לשמור הכרנז^ם הוא גביה י' ויחכה ד' מותר לזיז• • 
 בדאשת׳ירקובלבד שלא יהייתשייגים ניגעימבהכדי שלא
 ירא יוק בתוך ושים מילמעלה ב$ה דברים אמורים בסרוגע'
 אב^אם היההחשוםירה עגולחצדיכת שיהיה בתוכי חללד'
 מפחים כךי שתהא מופלגת מן הארץ וצריכתעפר םלמעלת
 על ראשה שלשה טפחים שתהא נראה כרשותבפגי עצמה :
! הבית שבכרם אם היה יותר מג׳ טפחים עלגיטפחימ  ג
 זורעין בתוכו ירק וילפינן ליה מקרא רכתיב וכבתי
 כלאים החכאו בית שםהביאין כו אה הכלאים ואם היה פתו!
 "מגי על 4׳ ר\י הוא כסתום ואץ זורעים בתומ שאיגנ דמת

 1 בפגי עצמו!

 נ&ן יודדית שודתכטועה כחוךהמןעהאו כתוהחריץ
 ׳מתחיק םסנהויטפחים-לכלרוח חורעאתכלהחרוץ
 •«ייך,שהוא עושה במישור ואם היה עמוק י׳-טפחים והיה שפת
 גוחריץ דחכ למעלה ך'הורישוה בפני עצמו ואסור לזרחן
 זגחזמ׳אףעל^י שהרח*ו*מפחי1ז0פני שסטלי כולו להיות

 מיוחדלגפןזהלעכודתו;
ן יחידית שהזתה םוקפ׳ גרר גמה י' ורהב ר' לא ן  גח ,יכן ג
 * ״• . יניע בכל המחיזה א^ע״פ שהרחייו מפגישיחדז טלו
 לעבודתו ואםחיחוקו׳הדעלאי^שוכמהירחיק לכתחילח
 מרע דאמותלבל ייח ואחרגךיןרע שארחחרי' או שאר

J קמקו0,חמוקףן.דר 
 tt י *הגפנים^גדלוככריייחןוחויהשדיגי״והאשכלותשלהם
ם אבל העושה כסי מטה או  םומלכים הס נקראים ^
 שככה נייולה מעל הארץ כדי שיהיו האשכלוה והשריגים
 נושכים עליה והגביה נוףחגפנים מ^להארץ על אוהה
״ אי0׳ ה ז נקיא ערים ואזת הקנים *עשה «ר& י י תי י ת ט ט  ״

 ו



 • ממעסלהזח5 ח^והבלאי־זדלןים. >4
 ככלאי זרעים דבאיי מותי אפילו כאכילה וגס יכנז לא מחי
 עליו בחיל גרדגינן כיה ג*כ לקולא •לעניין אמירה לגד בל
 יעיל סי' רם ז סעיף ד' ואסיר מן התורה לקיים כלאיס כשדר*
 ןןלאעוקת אבל אםקיים אפיי עיי מעשהכטן שהשקה י אוח0
 אינו לוקת כמו.שכתכנו טעםילעיל גכי היככת א״לז עי׳ רצית
 סעיף ז' רהא חד קרא הוא וסוהר לישראל לזרוע כלאי זרעי«
 בידו כחיל ואפי׳ לערב הזרעים לכתחילה *לזורעם בת ל םוחך
ן מ  שכיקשאפיא באיי אינן אסודין כהנאה לא 4זרו בהו ד

 בחלכלל \ ..
 4 אץ אסור סשוס כלאי זרעי' אלא הזרעים הראוי לשאכל

 כיןלבהםה כין לאדם אכל עשבים הסרים וכיוצא בה0
 0ן העיקרים מאינ? יאויין למאכל בלל אלא לרפואה ומזצ*
 כחם אין כה משום כלאי זרעים דסתם שרן לזרעים הראדה
 לאכילח עומד ׳ וחזיעונים מחחלקין לג חלקים הא׳לקרזפ
 תבואה ור& הימיני דגן י והשנית גקראקםנית כגון הפול
 והאפונים והערשי׳ והאורז יהדוחן והשוםשמין והפרגין
 והספיר וכיוצא כהן ׳ והגי נקרא זרעוני גינה ור& שאר זרעי*
 שאינם ראוין למאכל אלא הפרי של אותו תרע הוא מאכל
 אדם בגון זרע הבצלים והשומן וזרע החציר וזרע לפת וכיתןןן

 בהן וזרע הפשתן הוא בכלל זרעוני הגינה:
 ד כשתדעו כל מיני זרעונים אילו ויצמחו נקרא הצמדן
 כולו כל זמן שלא ניכר תזרע דשא ונקרא גם כן ירק ויען
 מזרעני גינת זרעים שדרכן לזרוע מתם שרות כגון הפשתי©
 והוזידל ואלו נקראים מיני זרעים ויש מזרעיגי גינה זרעי$
 שאין דר^בני אדם לזרוע מהם אלא עןוגות ערוגות קטנית
 כגון הלפת והצנון והתרדים והבצלים זהכסבר והכד9מ

j וד^ר1ר«י»נ*גח^»ילו«קראיםםיכי ירקות ~ • 
*we ן ו ןערכמ^אחיאםהיהאימכ״דכג ו ן ״^ז  חי

by או יוסיף ° י | 5 ח ת ה * א י w ע כ ע י י ע 0 ת ח m א S י י 3 * 
 השעורים ואם זיע לוקה וכל שהוא כלאים עם הזרע מצעד*
 לאחד מכיו כיצד כבר ידעתה שסאי• מי• ו' ואם יש כאל
 כיג סאה של חטין ונתערב בה כ' קבין שעורים וכי ק3י1
 ערשיס וכי קבין פולין שהם בין חכל סאה הר•« לא תרע הע•
 עד שימעט הסאה של תערובות ויכור סקצחן או מסין* זמ•
 החטים שהשעורים והעדשים והפנל כולם כלאי׳ עם החטיס

 ושיעור אחר מכ ר הוא הלכה םשיח ססיגי:
 ו בריא כשנתערבו מיני תבואה זח כזה או מיני קטנית ורן
 כזה או שנתערב ותבואה בקטנית או-קטני׳ כתכוא^
 שכולם שיעור כמותן ושיעור זריעתן כשטח בית סאה קרק^
 שוה אבל זרעוני גינה שנתערב אחר מרם בתבואה או בקטכי'
 אין שיעור א׳ מכד כהן ככםיהן ספני שאין שיעור זריעתן
 בשטח בית סאה קרקע שור. אלא משעריו איםכיד $100
 שזורעין בשטח בית סאה קרקע מאותו הסין והרעת נותן כן
ftto ש/רי אין איסור כלאים אלאםשוםיניקח; כקרקע זה 
 לפיכך משערין גם כן כפי יניקתן ולא בפי כמותן 0
ע ד  הילכך אם נתערב כ כ בסאה של תבואת או קטנית לא ת
 עד שימעט הזרעונים או יוסיף על התבואה ביצר תרמ•
̂ ממנו קכ ככל שטח כי^  שנתערב כתבואה והרי חרדל זורעי

 מאה קרקע אם נתערב ממנו א'מק רמז הקב בסאת
י כ  תבואה או של קטנית חייב לםעט וכן אס היה מין זה 0זרעז
 גינה זורע ממנו סאתיי ככל שטח כיח סאה קרקע אם נתע1-מ
^ י פ  ממנו חצי קכ כפאר, של תבואר. או*»ל קטנית ימעט ל
 תבואח שנתערב בר, זרע פשתן אם חיה ג׳ י5עיות ככל ^
p t  הרי זה ימעט ואם לאו אינו צריך למעט לפי שבשטח 3
ו j״ האין זרע פשתן ועל דרך זה׳משעד,, r ג v w 

ומיטיט האחרים ! • ־^י , 

 שלחטיטשצתערבחככ/סאח של שעורים

 בכל הזרעים האחרים:

•To t 

 &ת ככר נתבאר שאף על פי שסייחיק בין הזרע ובין הגפן
 כשיעור צריך להזהר שלא הסכך הגפן על הירק או

 הירקעלהגפז :
 $ץ זיע ירק או הבואה וצמחה ואחיכ סיבך עליה אח הגפן
 הקשין סותרין והדגן ידלק אע ג ראמרינן לעיל מעיף
 4 שאף הקשין אסורין התם כשזרע הזרעים תחת הגפן או
 אצלו אכל חכאשחזרע ככר צמח קודם שסיבך עליה הגפן

J לא נאסר הקש 
 &ז היו שרשי הגפן מצאי! לתוך הדי אמות שכין הכרם
 [והתבואה יעקייר שמלו בכלל כרם היו שרש• תתבואה
 יוצאין לתוך הדי אמות סוהר שאין רשרשים בכלל זרע

 והתודה לא תזרע אסרה :
 סח .כל הרחקות והשיעורים האסורים בכלאים םודרין
 כאמת בת ו'טפחים שוחקות ולא יצסצט כמדות
 הכלאים וחיל מיקל בכלאים ואין מצמצמין אלא להחפיר ן
D0 כל השיעורי׳האילו שמלחיקין בין הגפנייותתמאח או 
 הירק איני אלא באיי דהא חובת הקןקע היא וםוריא נטי
 טא״י הו א לחוםרא ספני שהוא ספק איי אכל בח יל מותר לזרוע
 אפי׳ כצר הגפנים ובתוך הכרם לכתחלת שלא אסרו כחיל
 אפייבלא י הכרם אלא לזרוע ב' מיני ירק או שני מיני הביאה
 עם החרצון בםפויית יד שהוא עיקי הלאו דלא תזרע כרמך
 כלאים וכיון רבאיי אסור בהנאה וגם לוקה עליו גזרו עליו גם
 כחיל שלא לזרוע כ' מינים עם החרצן במפולת יד וכ ש שאמו׳
 באכילה אכל לזרוע כ'מינים כצר הגפנים דבאיי אינו לוקח
 לא גזיו עליו כה ל אבל לאוכלו כיון דכא י אסור בהנאה גזרו
 עליו כחיל גס לאכילת לפיכך אעפ שמותר לזרוע. ירקות או
 תבואה כצד הכרם כחל היי אוחו הירק הזרוע שם אסור
 באכילה אפיי כחיל והוא שיראח הטי לוקט ומוכר אבל ספיקי
 מותר וי*א דהואיל ומיתר לזרוע ירקות או חבואח בצד הגפנים
 בחיל סוחר נם לאכול אוחו הירק ואין לחוש לספיקה אלא
 במקום דאיכא לסיחש שנזרעו כ' סיני ירק או ב' ט*ני חבואח
 עם החרצח כסמלת יד זעיכ נהגולהקלבסדיניתאלו בירקות
 הנמצאים זרועות ככרסים כי לא שכןמ שיזרעו אותם יחד
 במפולת יד. מותר לומר לתינוק טי בחיל שיזיע לי כלאים
ר אכל לא יאנץ לגוי גדול שלא יתחלף  ככרס ממש במפולת י

 בישראל לומר לו שיזרע לו;

 חלב1ר5 כלאי זרעים ו3ו ט׳ סעי׳
 א מורע ב׳ םיני זרעים כאחר באיי לוקה שנאמר שדך לא
 . הזרע כלאים אכל בחל אינו אסור דהא חובת קרקע
 היא וכבי כתבנו מקראי רחובתקיקע אינו נוהג בחל ואחר
 הזויע או המגבש או המחפה בגון שחיתח חטת א' ושעויה א׳
 או פול איוערשח אחת פונהין על האח וחופה אותן כעפי כץ
 בידו בין כרגלו בין בכלי לוקח ואחד תזורע בארץ או בעציץ
 נקוב לוקה אבל חזורע כלאי׳ כעציץ שאינו נקוב אינו חייב מן

 התייר. אלא םדכיי סופרים וסכין אותו סכת מרדות:
 £ אסור לזרוע כלאים לגוי רזריעה אסרה הויה כין 9 שלו
 כין של טי ומותר לומר לטי לזרוע לו כלאי זרעים זיאע 4
 ךגבי כלאי הכרם והרככתאילןאמרינן שאסור להניח לטי
 לעשותן לישיאל ניל דתיינו טעסא דמון דאטיר׳ לטי ממת
 שישראל אסור לעשותו הוא שבות מדרבנן ומבעיא לן כגמר'
 אםכאימורלאונמיאסרינןאמירהלטיאו שמא לא אסרו
 אמירה לגר אלא באיסור סקילה כסו בשבתולא אופשיטא לן
 לפיכך כלאוין החפורין שאסורים בהנאה כגון כלאי הכרם
 4זרובו חכמים אפיי כחל וכשאר לאדן הנוהגין בין כאוץ
 בין בויל כנץ הרככת אילן וסירוס ולאו לחסימה ודכלאי
 .גוזמה נ^יגינן מזן ג׳כלחוסרא לעניץ אמידה לטי אכל
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 !זרו זח סוחר לזרוע שם טין אחר י
 ׳״?ד ץשמעיסבורעים שיהיה המין האחר נפיד לצורת
v המקומות והעבודה שעיבדים הארץ i ^ M b i p y i . 
עד שיראה't^^K ואעפיי שאין רוםין זה לזה היעילזהן  י

 ימין אחד איג; 3^^^ת בזה ויש בזרעים שני פינים שהם
-יומין. זה לזה וצורת שניהם קרובי. י״יהיות צורה אחת ואעפיכ
 .הואיל והן שני מיניי הרי אילו אסורין זה עם זה כיצר החזרת
 עם חזרת גליי והעולשין עם עולשי שדה והכרישין עם כרישי
 . שדה והכםבר עם כסבר הריי והחרדל עם חרדל מצרי ודלע*
̂י©  .פצריתעם דלעת וזריהוצה אינם כלאים זה בזה וכן הח
 .עפ הזוגין והשעורים עם שבולת שועלוהכוסמין עם השיפין
 . וחמול?$ה«9יד והפרקדןעס הטופח ופול הלבן עם השעועי'
 והקישות עם הםלפפי! והכרוב עם התרבורור והתרדים ע©
 .עם הלעינים אינם כלאים זה בזה אבל הצנה עם הגפוסים
 ,והחרדל עם הלפסן ודלעת יונים עם דלעת מצרית או עם
 .,דלעת הרמוצה אעפ י שדומין זה לזה הרי אילו כלאים זה כזה
P ,כאילן שיש ב׳מיני׳שרומין זת אה כעליז או כפירות הואיל L 
 וחם שניפינ^תיץ אילו כלאים זר. בזת כמו שנתבאר בסעיף

 ,רציה סעיף י' ן
 K3L יש זרעיםואילונוחאחרים אף על פי שהם שני סינים
 כטבעם ^ואיל ועליז של זה דומין לעלין של זה או פרי
 שלזה תמה לפרי של זמדסיון גזץל עד שיראו בשני גוונין
 . *מיןאחר לא חששו להם לכלאים זה עם זה שאין הולכין
 י בכל«ים.אלא אחר מראית העין כיצד הלפת עם צנון אינן
 ..כלאים זח כזה מפני ש^ריהון שווין ודוסין דםייון גרול והעלין
 . וחפןעם^אינם ךחוקים זה מזה והלפיו עם הנפיס אינם כלאים
 זה כזה מפני שעלים שווים וחמין דמיון גדול והפרי והטעם
 . אינם רחוקים זה מזה אכל צנון עם הנפיס אע פ שהעלים
 י ןומיןזהמזה והפיי רומה לפרי הרי דמיון גדול הרי אילו
 כלאים הואיל וטעם פרי זה רחוק מטעם זה כיותר וכן כל

 כיוצא באילו :
 טן כמה סרחיקין בין שני םיגי זרעים שהם כלאים זה כזת
 כדי ש*יו נראין מובדלין זה מזה אבל אס נראין
 שנזרעו בעלכוביא הרי זה אסור ושיעורים רבים יש בהרחקה
 . הזאת הבל לפי נורל השדה הנזרעת ולפי רוב העלין ושייוח
 . היונקות כיצד שדהו שהיתר, זחעה מין תכואה וכקש לזרוע
 כצדה סין תבואת אחרת בשדר, אחר מרחיק ביניהן כית רובע
 • והיא כעשר אמות ותומש אמה מרובע בין מן האמצע בין מן
 הצר ואם לא היי. ביניהן כשיעור הזה אסור מדרבנן ואינו
 . לוקה ער שיהיו,קרובים כתוך ששה טפחים שאין שרשי

 תבואה יונקות יותר משלשה טפחים .*
 .«! היחתשדהו זרועה ירק ובקש לזרוע כצדה שדה ירק
 אחר אפי; דלעת חשיב כירק ומרחיק כין כ׳ השדות ו'
 טפחים על ו'טפחי* מרובע בין מן חצר בין םן האמצע
 ופחות משיעור זה אסור מדרבנן ואינו לוקה עד שיהיו קרובי•

 כתוך טפח שאינן יונקות יותר י
 <ןן ך,יתה אחת מבי שחת זרועה תכואה והשניה שכצדת

 ירק אוןלעת סרתיק ביניתם בית הבע :
 «&t בד א שצריך להרחיקה כשיעורים ה*ילו כין כי שדות
 ,,אכל אם היתה שדהו זרועה ירק ורצה לזרוע בצרת
 . ןןןןרר, של ירק מסין אחר דיו לעשות כין חסדה וכין השורת

 חלם אחר ארבד, ששה טפחים כלב ד ורוחבו כעמקו :
 כ היתה שדהו זרוע תבואה ורוצה לזרוע בתוכו שורה של
 ירק אפילו שורה של דילועין שהעלין שלהש ארוכי©
 ומסתבכין אינו סרהיק ביניהם אלא ששה מפחי' ואם גמשכו
 העלין של דלעת ונכנסו לתבואה ונסתככי כר׳ יעקור מן
 ההבואד, שלפני הדלעת עד שלא יתערבו העליז יאיז צריך
 לומר שאס זרע שורה סמי ן זה ושורה מעין אחר שדיו להיות

 כיגיהםתלםאחד ז הרחית

 $ בראבשלאנת£יןמתחלה לערב If המינין.יחד וגם
 כשעת זריעה לא נתכרן לזרוע ב' המינים או אפילו
 שנתכוין לערב אלא שבשעת זריעה לא נתכוץ לזמע כ'
 הסינים שנתערבו אלא היתד. כונתם בזריעה שלא יגדל אלא
 המיז המרובה סתם יהיח חפץ שהמין הבי לא יראה ולא ימצא
 ולא יעלה ולא יצמח i על הארץ אבל אם גתכוין לזרוע כ׳
 המינים. אע פ שמתחילה לא היתה כוונתו לערכם אלא נפלו
 בתוכו ונתערבו בלא ידיעה^ו כלא כוונה אלא שעכשיו
 בזריעה הישכ עליהם יחךוכו^ןוש^דא שניהם ויהגה ממם
 אפילו לא היחה אלא חמגןא£מך*די של שעו$ם אסור

 י אןרעחו^כלמוצאמה ן
 ח הזורע מין מן הביצים ולא ידע ול4ו ראה שהיחד. בו סין
 אחי מעולבכווכשצםח ראה מכלאים אם היה המין
 האחד אחד מבד בשדה אעפ״י שמיתר כאכילה אפילו אם
 יניחנו ער^זינדל מלו אפהילקיט אותו מיד עד שימעטנו
 פפמ מראית העין שםא ייאמט״ו כלאים. זדע במונח כין שהיה
 המין האחד שצמח ת$0ה .וקמ^גהבואה או »
 זרעוני גינה בףמאך^ן^ות ומיעממינה זהו לירכינו יוסף
 קארו ז״לב^עמ^מחלסנרם*תיםאלי דסשםע הא אי לאו
 מפני םיא־ת ו&ין&^פותר לקיימו והא אסרינז. לעיל. סעיף
ןללקיי^ןהתור0 ואפשר לי לופי הס היכא שגילת ס א י ו  ב

 ךעתו רגי^א ליה בקיומו אכל הכא הא לא גילה דעתו רניחא
משפעכס^יף הסמוך כסיפו גיל. ואם היה. הצומח ר,^ז  ,יי

 . פחות 0ג\ אינו צריך לטעוטו :
 $ בדיא בזמן שיש מקוילחשר אכל בזמן שהדברים מראים
 שאין זה מדעתו של כעל הכי'אלא מאליהם עלו אין
 פחייבין אותו למעט כיצד, כגון תבואה שעלו בה ספיתי
 איסטיס ותלתן שזרעם למאכל אדם שעלו כה מיני משבים
 שבודאי ביה לא זרען כן שזה מפסיד הוא וכן כל כיוצא כזה
 ,ובמר, יוורע שתלתן זרוע למאכל אדם כשהיהה זיועחעיוגז׳
 ערוגות ולה גבול סביב ובן מקום הנינות שעלו בת מינים
 הרכהאין סחייבין אוהו לעקור שהרי הדבר ידוע שאינו רוצת
 שיצמח צמח במקום הגמל ואם הסיר מקצהן אומדי/לו עקור
 הכל חוץ מסין א׳ שהרי גילה רעתו שרוצה כקיום השאר:
 9 אין גוטעין ירקות בתוך סרן של שקמה וכיוצא כחנ״ל
 שזהחאיסורהואמשוםהרככתאילן באינו סיגו ולא

 ידעתי למה כתבוה כאן בתלמת.כלאי זרעים ן
 >א הטומן אגורות לפת וצנון וכיוצא כה תתת האילן אפיי
 תתת הגפן שתא רך ונוחין להשריש בו אם היו םק^ת
 העליז סנוליןאיגוחושש סשופכלאים שטיז שהם אגודה
לין וראי אינו רוצה בהשרשתן שאם היה דעתו ני  וגם העליז 0
 שישרישו לא הוי עכד תרתי גילוי ואגודה דתרוריהו םעכבין

 להשריש ואס אינם אמדה אעפ*י שהםסגוליז או מלא .היו ״
̂ודה חושש משום כלאים:  .סגולין אע״פ שהם א

 *ב שדת שמיתה ןרוער. וקצר הזרע ונשאדיז העקיץ כארץ
 אעיפ שאין טוציאין צמח אלא אהד כמת שנים. לא יהיה

שרה סין אחר ער שיעקורהעקרין :  זורע כעו
 • *X היתר. שדהו זרועה חטים ונמלך לזורעה שעורים קודם
 שיצמחו החטין ימתין לה עד שיפסח החטין .ויתליעו
 נאח כסו ג׳ ימים אס אותה שדהו דוה ואחר כך יהפןה
 כמחרישה ויזרע מין האחר שאם יהפכה קודם שיתליע לא
 עשהכלו׳שיצפח כמקו׳שנפל שם בהפיכ' וכן אם התליעו לא
 חפך הרי סופזל^םוח והוי quj<3 אבל אם יתליע ואח כיהפך
 יחלש כתו עיי ההפיכהןלא יצמח עוד רק ירקכ כמקוסי מיהו
ר שלא וןשאר חטה שלא חיספך  אינו צריך להפך את מלו ע
 אלא חורש השדה כדרך שחודשי; אותו קורם .המטר.כדי
 שתי־והצמהוהחטיןואחיכ נמלך לזורעה שעורים יהפוך
 **חד כך יזרעם ואס תוריד כהמתו לתוכו וקרסמת את הצמה



 לבום עטרת וח4 הלבות בלאי זד7!ים
 כס וכל דבר שיהיה בחיר בית רובע שמדחיקין כין כ המעין

לע וכיוצא בהן : ם ר ו כ ן ק ו ג  עילה מן המרה כ
 ל התלם או אמת המיישהס עסוקים נופח זורעים לחוכו
ז ןאיסכאן וא׳כאמצע א כ ם ס ^ ת ת ה פ ל ש  נ׳םיני זרעים אחד ע
א אחת ואפילו קישות 0 ך מ ו ח י ב 3 י  לא 'כותר לנטוע שני ס
ל שפת הגומי לכאן ע ה 0 ט ה ט ז ז י  ודלעת יהו׳שיהיד, 0
ן זה מזה וכן אם נטע י ל ו כ ן נ א ר י  והמין האיניטה לצר השני ע

 דימינין כתוך הגומא והפכן לרירוחותיוזהוי זה מותר:
ו פי׳ערוגה עחגה סכל ש ר 0 ש ן 0 ה ו  לב הרוצה לזרוע ש
 מין ומין מרחיק כין כל משר ומסר ב אמות על ב׳אמו

 דהיינו ו׳ טפחים לצד זח וששח טפחים לצד זה ומצר הולך
 ער שלא ישאר ביניהן כסוףהסשראלאכל שהוא שהרי הן

 נראין שלא נזרעו בערבוביא •
 לנ הרוצה לעשות ש דהו קיחה קרחת פיימקומות ושטה*
ח לא יעשה כתוך כלבית ח ר ן ק א ר  רחביי שזורע שם נק
 סאה יותר על תשע קרחת כל קרחה מהם בית רובע וכ£צ*
 רחוק כין כל קרחת וקרחת קרוב לעשר אמות פחות רביע שכל
' ע י' אמות וחומש על י ב ו ת ר י  בית סאה נ' על נ׳ נמצא שכל ב
 *מות וחומש בקירוב וסה בין המשד לקרחת המשר הוא ארוך
 והקיחת מרובעת וכיון ששטחו מרובע נראין הזרעין הרכו;
ב ל קרחח וקרתת קרו  לפיכך צריך להניח בלא זרע בין כ

 לשיעור קרחה שלא יהא נראין בערבוביא י
 לר מיני ירקות שאין דרך כני ארם לזרוע מהם אלא פעמ
 מותר אמע מהם אפילו ה׳ מינים בתוך ערוגה אחת
 שהיא ו׳טפחים על ו" טפחים שכן דרך לעשות כגן ערועךן
 •קטנות לירקות כאלה שאין רגילין לזרוע מהם הרכה והוא
 שתדע ד׳ פינים על די רוחות הע£||ואחח באמצע וירתין-

נ י.  כין מין זמין כסי טפח ומחצה כדי שלא ינקו זח מזה ו
 ערוגה זושיכולין לזרועי/ טפחים כיצד זורע־להח ״ ״
 טפחים אורך כרוחב טפה י ת *

 רוח וטפח על
 טפח באמצע הרי יש כאן ייג טפחי'זרוע בערוגה זו ויש

 ומחצה מבדל בין כל זרע הרע ואף על פי שכל זרעםתפז8מ
ץ ג* י ז ל ^ ר  יניקתו טפח ומחצה וא״ב היה ראוי להרהיק^ץ ז

 טפחייהכא גבי אילו הירקית שאין דרך לזרוע מהם אלא
 לאהששו אלאשלאיגקפיןזהפהםין האחר עצמו *72•
מ י ז ד ח  לעירוב יניקות השרשים זה מזה לא הששו וכיון ש
ייעחד 1  הזרעים עצמן טפח ומחצה fn מזה אעיפ שהשרמי' 0
!1*  ויוגקין זה מזה סגי ודרשו זה מקרא דכתיכ כי כאיץ תו
 צמחה וכגנה זתעיה תצמיח זרעה לא גאמר אלא זיחעיה הי••

 יש כאן ה׳מינים דחוציא חד צפחה חד הרי הרי זידועיח
, 3 כ  הא דיתצמיה חד הא ה״וקים לחו רבנן דסחם ערוגו' ש

 כך הוא מדתם ו״ טפחי' מלוי טפחים וחשיכ בקראה׳ זרע
י ג י  בערוגה שבגינה ש פ דה זרעונים כשש טפחים ל«, 1
 ומתם זדעשזורעץפםיעוט שבירקות חס לפחוח אורד *?י

 עלר*כטפח:

 כא הרחיק כק כ המינין הדחקה הראויה להם וחיה מין זה
 נוטה על גביפין זח בין שנטתה^ןה על חמאה או
jĵ על הירק חכל ^k* ירק על גבי ירק או ירק על התבואה 
א נמשכת י ת ^ | » ע ל ר  מיתר שהרי הרחיק כשיעור חוץ מ
 הרבה לפיכך אם נטתה יעקור מלפניםער שלאיתערכו \
 ככ היה כין כ׳ המינים כור או גיר או גפה או דרך או גדר
 שהיא'גבוה י' טפחים או הריץ שהוא עמוק י׳ טפחים
ו אילן שהוא מיסך על האר׳ן או סלע שחיא גבוה י״ ׳ א כ ד ת ר ^ 
 טפחים ורחב ד הרי זה םיתר לססוך סין אחר לצד אחד סאילו
 והמין האחר לצד השני הואיל ואחד מכל אילו םכדיל ביניהם
 הרי הס נראין מוברלין זה מזה כריא שצריך הרחקה או דבר
 המבדיל כשזרע בהוך שדהו אבל אם היתה שדהו זרועה
 חטין סותר לחבירו לזרוע בצדה שעורים שני שדך לא הזרע
 כלאים ולא נאי הארץ י*א תזרע כלאים אלא לומר שאי] האסור
 אלא כשיודע שדהו כלאים ולא עור אלא אפייזרע כתוך שדהו
 שעורים סמוך לחטים ומשך זרע שעורים עד שמסכו לשדה
 חבירו שהיא זרועה שעורים הרי זה מותר מפני שנראו ה
 השעוריישבתוך שדהו שרם סוף שדה חכירו9ב'אםרט שאין

 הולנין בכלאים אלא אחר מראית העין :
 כנ היתה שדהו זרועה חטין ושדה חכירו כצדו גיכ זרועת
 חטין מותר לו לזרוע תלם אחד של פשהן בצד חטין
 שייו סמוך לשרה הכירו שהרואייודע שאין הדרך העם לזרוע
 תלם אהר של פשתן ולא נהכוין זה אלא לבדוק שדהו אם היא
 ראוייה לזרוע פשתן אם לא ונמצא כזורע להשחתה אכל מין
 אחר אסור לזרוע בין שתי שורות אילו שהן ממין אהד עד
 י שירחיק כתוך שלו דסין אחד דרך לזרוע אפייתלם אחר ואינו

 נראה כזורע להשחתה ונראה שהוא כלאים י
 כד היתה שדהו ושדה הבית שבצדו זרועים בסיני תבואח
 לא יזיע ביניהם אפייחידלאו חריע אפילו תלם א1/ד
 מפני שהעם זורעים מאילו תלם אחד וגם אינם םפסידים את
שני  התביאה ונראה כלאים אבל עם היו שתי השדות זרועים י
י ת י 0 ** מ ,V 1,̂ ם ״ , י י נ י ע י ז י ז י ל ת י ח ט קי י ני י  להקיף חרדל או חריע לכל סיןישםפסירין אותן נסצא זורע °י

 להשחתה י'
̂ זרע האחר  כה היתה זוית של זרע זה נוגעת בצלע של 
 .בתוך שדהו הדי זה מוהר ספני שהם נראיימוברלי' זר,
 בזה ואין צייד ל1מי־ אם זויח של זרע זה נוגעת בזרת של זרע
 האחד ספני שהם נראה כסוף שדה שהוא סותר בלא הרחקת

j ובלא הבדלה כמו שנתבאר 
 כו סווך לזרוע ב׳ שורות של קישואין זו בצד זו וכי שורות
 בצירין שלרילועין וב׳שירתשל פול המצרי ותלם כין
 כל ס־ן ומי; אבל לא יזרע שורה אחת שלקישואין ושורה אח'
 ש^ רילועין ושורה אישל פול המצי־י אעיפ שהתלם בכדילבין
̂ מיז וסין מפני שמינין אילו עלים שלהם ארוכין ונםשכין  כי
 וסםתבכין • ואם זורען שורה בצר שורה אעיפ שתלם מפסיק
 יתערב הבל ונראו כנזיעין בערמביא מה שאין כן כשהן שתי

 שורות זו אצל זו שכל אחה ניכר כמקומה ז
 כז היתה שדהו זרועה מין ממיני ירקו׳וביקש לזרוע בתוכה
 שורות שורות של דילועים עוקר מהירק פקום שזורע
 בו שורה שורה של רילועין ומבדיל בינה ובין הירק בתלם
 ומניח מי הירק רוחב ייב אמות ועושה שורישנייה של רלועין
 ומיריל בינה ובין הירק בתלם וכן עד סזןו׳שירצה שנמצא בין
 כל שתי שורות של דילועים ייכ אסר. אכל פחות מכאן אסור
 •פגיהעלי) שסםתבבין מכאן ומכאן בירק שבניתם ונראה

 ^ הכל כאלו נזרע בערבוביא :
 כח היהה שורה של דלעת זרועה אפילו דלעת יחיוית ובא
 לזרוע בצדה תבואת סרחיק בי-ת רובע שהרי נמשכו

 עליה והחזיקו מקום גידול •



• ל&מ» ?מזית: זה3 הלבות בלאי דו־לךם &  לזבד 0
 O ©כל אלו הדברים נתבאר לך שבזמן שישביןשנ*
 המינייהרחקה הראויה להם שנזכרו למעלה כרי שלא
 יינקו זהפזה אין חוששין למראית העין שנראו כסעורבכין
 שאף עלפי שנראין מעורבכין הואיל ונעשית ההרחקה ראויה
 ליתלן בה וכן אס ידאו מובדלים זה מזה אין תוששין ליניקתן
 אפילו הם זה ב*ר זה ואין ביניהם הבדל אלא משהו ובית מניין
 להם להזיל להקל כדבר איסור כזה שהוא איסור תורה ייל
 דקים להו להזיל דעיקר פי'שדך לא הזרע כלאים לא נאסר
 אלא כשזורע שני סינים במפולת יד דהכי הוא משםעות או
 תזרע וכדאסרינן גבי פלאי הכרם אלא שהםרהסירו בזריעות
 הסמוכים זו לזו והם לא רצו להחסיר אלא באחר סן הדרכים

 הנאמרים והקילו כדרכים שנתבארו להקל :

 & הלכות בלאי בחבות
 רצן דיני הרבעת והנהגת בלאי בהמה ובו

 מין סעיפים ״
 א כתיב בהמתך לא תרביע כלאים וילפינן גיש בהמתך
 בהמתך משבת דלאו דווקא בהמתך אלא הה חיה ועוף
 נמי דמה שכת בהמה וחיה ועוף הכל בכלל שכיתה כדמפורש
 במקומו אף כאן כולן אסורין בהרבעה הילכך המרביע
 זכר על נקבה סין עם שאינו מינו בין בחמה עם כהסה והית
 עם חיה בין בהמה עם חיה כין היה עם בהמה ובן עם עוף
 בין טמאים עם ממאיס בין טמאים עם טהורים אפילו במיני
 חיהשכים היי זה לוקה כין בארץ כין חוצה לארץ דהא הוכת
 הגוף הוא וכבד ידעת דחובח הגוף נוהג כין באח כין בתוצח

 לארץ:
 ב ואינו לוקה עד שיכניס כמכחיל בשפופרת שזהו פירושו
 של ירביע אבל איסורא מדרבנן איכא אפיי אם ,העלם
 זה על זה בלבד או שעודדם בקול כרי להרביע ומכין או תו

 מנת מרדות אם עכר :
 4 וסותר להכניס שני מינים לריר אחד ואפייאס דאת אותר.

 מבעים זה את זה אינו זקיק להפיישס מיהו במקו©
 יאיבא לפיחש לפריצות רעכדי איסורא אסור אפיא להכניס©

 לדיר :
 ד ואסור לישראל ליתן בהמתו לגוי להרביעה כלאים וכן
 ככל אסירה לגד ברבר שאסוי לישראל לעשותו אפילו
 באיסור לא גזת כה רבנן אם לא שהגוי עושה להנאת עצמי
 אין צריך למחות בידו ועל כהלכות כלאי זרעים סעיף ב׳ נ
 ח ואם עברוהרביב בהמתו כלאים הרי הנולד סהם מיתר
 בהנאה ואם היו מין טהור עם טהורה הרי וה סותר
 כאכילה וכל שכן שמותר לקיימו שלא אסרה התודה אלא

 הרבעה יו
 j כל שני מינים כחמה או חיה אפילו הם דוסין זה את
 וגדליםזהעםזהוםתעכרים זה עם זה הואיל והס שני
 סינים אסורים משום כלאים כיצד הזאב עם הכלב וכלכ
 כופרי עם השועל העזים עם הצבאים היעלים עם הי־חלימ
 הסוס עם הפרד הפרהעם מחמור החמוד עם הערוד כל אלוז

 אע פ שהם המיז זה לזה הם כלאים זה עם זה :
m ן מין שיש מ מדברי זישוכי מ מ סין אחד הוא ומותרין 
 עם זה כיצד שוד הבר עם שור והיימך עם הסוס מותרין
 זה עם זה אבל האווז עם אוח הבר הם כלאים זה בזה שהרי
 אטרואין דשני מינים הס שהאווז בציו מבנים ואווז דבר

:  • ביציו מבחוץ הדי בריאה אחרה הוא ושני סינים הן
 ח דבוי הפק בהמה ספק חיה לפיכך אסור להדכיעו ע©
 החיה דשמא בהמה הוא ועם הבהמה ישםא היה החן

 יאיזלוקין עליז טון שהוא ספק:
 הנולד•

 !*ה ברא בערוגה שהיא בחורבהכלוישאיןשם -שום זרע
 חו»ז לת אכל ערוגת כין ערוגות אסור לזיזוע בה « ^
 £יגים שאם יזרע בכל רוח םעמגחזו ובכל רוח מער«גות
 ?ןםבימתיה יראה הכל כמעורב ואס הטה עלץ שכעתגוז זז
 1כאן ועלין שבערוגות שבצרה מבאן ער שיראו סוכדלין כגון

 ^הטה עלין שבערוגיזו לקרן מזרחית צפוני׳שלהושבערונת
 טאצלה ומזרחה לקרן מערבית דרומית שלה מותר וכן א«

J עשה תלם כין כל ערוגה וערוגה מותר 
 לו אכי כלא תלם ובלא נטייה אסור לזרוע בעיוגישאצלת
 ואפילו כנגד הקרנות של ערוגה זו שאין בהם זרע
 נזירה שמא יזרע ד׳ המינים בד זויות הערוגה ויזרע מינים
 ז*חריס חוצה לח כנגד תזמיות כי כן רגילין העולם כשזורעין
 וזעיוגה כלא כלאים לזרוע יותר בזוויות מלזרוע באמצע
 וימחוך הרנילם לא ישי»ז ללבם ערבוב כ' הערוגות וכת איכ
 ן.כי נטייה נמי אמאי לא חוששין שמא לא יטה העלין זח
 r 1כאן וזה לכאן דהחס ליכא למיחוש רכיח שהרגל העם לזרוע
 זוויות והיא עכשיו צריך לתת אל לבו שלא יזרע בזוויות אלא: 1

 אמצע הערוגה משום כלאים מתוך שנותן לכו לזה הוא גוחן: 1
 לכו גס לנטייח שלא יערבכ הזרעים נ״ל :

 ן יין היתח ערוגה ויטפחים על ו׳טפחייוהיה לה גבול םכיבת
 נכוה טפח ורחב טפח שכן דרך הגבול להיות רחב טפח
 , •ילפינן לה מקיא רכתיכ והשקית׳ ברגלך כגן הירק דהאי
לך מיוחד הוא רודל למכתב והשקית׳ כגן ברגלך למה לי ג ר . , 
 } ליי׳ ר לך רמקויםהלמלהשקו' הוא כשיעור רגל מת רגל

 ! :ופח אף גבול נמי טפח וכיון שגכוה גיכ טפח הוי חשיב דשו'
 , י^יי עצמו ומובדל מזרע שבתוך העיוגה ומות׳ לזרוע בערוגח
 ן!ו צפי' יח מיגים ג׳על כל גמל וגמל וששה באמצע וירחיק
 ן:ין בל מין ומין טפח ומחצה וזה צריך פי׳ ארוך ולא רצירי
 ן1האריך עיין פג דכלאים כפי/ המשנה ולא יזרע ראשהלפת
 ן:תוך הגמל שמא ימלאהו ויהיה ערמכ ולא יזרע יותר על
 ן ר, ונראה ערבוביא ודוקא ירקות תתירו הואיל ואין דרך בני
 * י,דס לזרוע מחם אלא מעט מעט כמו שנתבאר אבל אסור
 ן'ורוע מיני זרעים בערוגה בעניין זה ספני שחס נראי׳ כלאי©

 שדדך לזרוע הרבה מהד ן
 ( 1ךן גמל שהיה גבוה טפח וזיעו בו מינים הרבה כמו
 שנתבאר ונתמעט חגמלמטפח לאחר שנזרע בו כשד
 ג תן שהיהכשרפתחלתודזריעת כלאים אסרת רחמנא ותרי

 נזרע בהיתר :
 לימ הרוצח למלאות כל גינתו ירקות רבים ולא ירחיק
 ביניהם עזשה כל הגיגת עהגות מהבעת אפיי ששה

 ל ששה ועושח בכל ערוגה חמשה עינולין ר׳בארבע רוחותיה: 7
 י! «חת באמצע וזורע בכל עיגול מת אחד הדי ה' מינים וזורע
 a ארכע קרנות ג כ בכל קרן סין אחר ונמצאו ט' מיגים נזרעים
 ג כל ערונה שהיא ששה על ששה ואף על פי רכזריעה כזו לא
 יז זיח הבדל בין פין ופין שבעגולה ושבקרנזה אלא משהו שיט
 ע י שהם זרועים כעיגול הם גראיימוכדלין זה מזה וכל זריעה
 ס נדאית מובדלת אף על נכ שיונקים הירקות זה םזת לית לן
 ב־ןדכל שלא נראה ערבוביא בזרעי© לא הקפירת התורת
 וכיתאיכמ ש שאמת המשה עיגולין אפי׳אם יעשה עיגולי©
 קנזניסהרכהלשתדודהאאמרתעי עיגול נראין מובדלין
 ז?1יערו חדל דפחוה מחמשה נראה ערבוביא בזרעים אפילו
 כדיגוליםאכל בחפשה אין נראה ערבוביא ואינו מפסיד אלא
 מד. שבין העיגולים בלכד שהוא פגיחו חרב כדי שיראו
 הע:גולים מובדלים מן הקרנות ופוברלין זה מזה ואם מצח
 שלא יפסיד כלום אם היו העגולים זרועים שהי זורע פח
 ־*כיגיחם ערכ ואם היו זרועים ערב זורע פה שביניהם שתי

 כדי שיראו מובדלים •



 לנועז קטרת an הלמה בלאי הכרס *
 a סוחר שבז כשמע לא תחרוש כשלד וחמור יחדיו אכל אחה

 חורש יחדיו עסהשור או רחמיי :

 חלכותכלאי33דים &
מ  רצח דכריפהאסוריםמשום כלאי בנדיט ו

 ב' סדעים
ד ז לא יעלה עליד יאק נקרא ע ג ט ע  א כחיכ ובנד כלאים ש
ב לא תלבש שעמנו י ת נ ם ר י ת ש פ א w ן י ם א י א ל  כ

 צמר ופשתים יחדיו ואין נקדא בלשון הקודש צמד סתמ
 אלא צמר רחילים ואילים דכתיב ומישע מלך מואב היה מקד
 1השיב למלך ישראל מאח אלף פרים ומאה אלף אילים *©ר
0 י כ נ ד א  שים דצמר אילים נקיא צמר סתם אבל צמר גמלים ו
 ונוצה של עזים וביוצא נזר, כגון קנבוס וצמר גפן לא יעוד
י שאין 0  אפרורכ«תינו זיל פרהוקש פשתים לצסר אטרינן נ
 הייכין משום כלאים אלא כמת שנקרא סתם פשתים עם פה
 שנקיא סתם צמר דמה צמר שאין שס לווי אף פשתים שאץ
 לו שם לווי לפיכך ארזיל שאין הפשתים הנאמר הבא גכי
י אבל אם יש לו כגוי ו נ  שעמנו אלא סתיפשתן שאין לו שום כ
 אחד כגון פשתיישלם או קנבוס לא ואם כן סן התודה אין כגד
מ  שעטנז אסור אלא כלאים של צסר רהילים ואילים.םת6 ע
 פשתים מימ חכמייאסרו גס משי עם צמר לפי שדומה לפער/יי
 וכן אסרו כלך, עם פשחיםוחוא •יןצםר שגדל בכרכי הים
 על חאבנים שבים ורומח לצמר ואסרום משום מראית דמןין
 שלא יאמרו על הלוכשן שהוא לבוש נלאים וכן יש אסרו עת•
 משום סראיח מעיז קנבוס עם בגד צסר בסקים ללא שכיון
י מ  קנבוס ויהיו סבויין שהוא בגד פשתן אבלהאידגא 0

ח ציבי י 3 ע א י ז י ז כ ם , , ס ו כ נ » , מ י י ב ז י ד מ 0 י , ב ן י י י , ' ג 1 * : * י י נ ן 0 

u a פשתן , , " 3 י י 0 י * ד ג ° כ ? ° ך ב 3 ^ ^ ° ז י ש י  לפיכי ע
* ? " ^  פכירין בהם רורעק שאינם ממין צמר ולא במין 3

 אתילאחלופי:
ת י  כ צמר רחל אפי׳ היא איגד, רחל גמורה כגון דחלב

 צמרר, אסור עם פשתן מפגי מראית העין ן

> T 2 באיזה מיניס נוהג כלאים וכן 2 X \ 
 סעיפי׳ ׳

 א צמר רחלים וצמד גמלים וכיוצא בו שעירס זה *מ^
י אפיל,  זהוטוואםיחדאסחיההיובסהרחילים א

 מחצה על מחצה חשוכ־ככולו רחלים ואסור עם ׳פשה? ח3ע.
 היה חרוב מהגםלים הרי צמר רחילים בטל לגבה וסוחר ,
 תפשתים מפני שצורת הכל צורת צמר גמלים ואק כא*

 משום מראית העין ואי משים דהא מכל מקום יש כאן גי0ין.
- ן  שלצמרהםעורבין כהס כיון שאינם חוטי צמר לא גזרו כ

 שאין אסור מן ההורה אלא שעטנז שפי' שוע טווי ונוז
מ עי  שיתבאר בלה לפיכך עורות הכבשים שעושים הם םלכי

ן כה * 
 בעלן:

 פותר לחפוץ בחוט פשתן ואץ חוששין לנימין של צפר
 אעיפ שנכללין בכלל fevn פשתן שהופרו כו שהרי

0 ף י  במיעוטן וכן הדין כפשתים וקנכום שערכן ביחד א
 קנבוס פותר עם הצפר ואם הרוב פשת! או אפילו פתצה ?

 •חצה אסור עם צםר הלכך פי שנתערב לו צפר עם פשןן!
מ י

כ  פ  אסור לטוותו כיצר יעשה מביא מין אתר ומערכו עפתי ו
*  אחד פהם ואין כאן פשום איז °בטלין איסור לכהחי?,

7  שעדיין אינן איסור כל זפן שלא נעשה החוטין או בגד 1
כ°י

ו  ע ע נ  שיתבאר לפיכך לא שייך בתו ביטול אלא קורם ש
n י**** o w או חוטים אבל לאחד שנעשו בגי או חיטין 
 כולו גוף אחר של איסור ולא שייך כהו כיטולשאין v יי

 לכלאי0

 (fc הנולדים מן הכלאים אם היו אסוהיהם סין אחד הרי
 סין אחר הם וסותר להרכיבן זה על זה ואס היו אמותיה'
 שני מינים חיישינן לזרע האם לכ״ע ואסור להרכיבם זה על
 זה אף על פי שאבותיהם מין אחד מכל מקום זה הנולד אסור
 להרכיב אפילו עלמין אמו ואין לוקין עליו דסםפקא לן אם
 חוששין גם לזרע האב כיצד פרד שאמו חמור מותי להרכיבו
 ע^־פידה שאסר, חמור ואסור להרכיבו אפילו על החמוד אכל
 פרד שאמו סוס אף עפ שאביו חםור אסור להרכיכו על פרדה
 שאמה חמור ואביה סוס וכן כל כיוצא בזה לפיכך המצה
 להרכיב פרד על פרדה או למשוך בשתי פרדות כודק בסימני
 אזניה וזנכ וקול אס הם רומין זה לזה בידוע שאמן ממין

J אחרוםוהרין 
 « כתיב לא תחרוש בשור וחמור יחדיו וילפינן גיש שור
 שור משכת מה שבת לאו דווקא שור אלא הוא הרין כלי מיני
 בהמה וחיה ועוף חייבין כשביתה אף הורש אמור ככל וחורש
 גס כן.לאו דווקא אלא הוא הרק כל מיני פלאכוהגהנה אסור
 אלא שדבר הכתוב כהווה כסו שיתבאר לפיכך אסור לעשות
 מלאכה בשני מינים בנון לחרוש ולסשוך בקרון וכיוצא בזה
 בין שאהד טםא והאחר טהור בין ששניהם טסאים כין•
 ששניהם טהורים בין בהמה עם בחסה כחזיר עם הכבש
 או חיה עם חיה כיחמור עם חפיל או חיה עם בהמה ככלב
 עם הזאב או צבי עם החזיר וכיוצא בהן אםורין וכגון עוף עם
 עוף או בהמה וחיה עם עוף ועוף עם שגיד& ואפילו כפין של

 ים עם סין של יבשה אסורין:
 «א וסדכתיל יחדיו דרשינן בכל פקום שהן יחדיו
 אסורין אחר החורש אז הזורע או תסושך כחם עגלה
̂ כאחד או הנהיגם כאחד ואפייבקול לוקה דעקיסיו  או אכן
 פיו הוו מעשה אבל הסזווגן פטור עד שיסשיך או עד שינהיג
 אף על פי שאינן קשורין זה עם זה וייא שאין אסור להנהיגן
 או להםשיכן רק כשהן קשורין יחד שזהו םשסעוח יחדיו ולגן
 סותר לרוכב על הסוס שיסשוך כלב כחבל אצל הסום ויש
 חולקין גוי הםנהיג בכלאים סותר •לישראל לפרום בשלומו
 או לדבי עסו בקןלרם זלאחיישינן שמא ילכו הבהסות
 מחמת קולו דאףאםילכו מהפת קולו V1ל דברשאין מתכוון
 וקל בכלהאיםורין שכתורח דבר שאין מחמין מותר כדבר
 שאינו פסיק רישא אכל אם ישראל הילך עם הגוי כדרך ומשוי
 בעגלה אף על פי שהעגלה של גוי ומנהיגות עם כלאים לא
 ילך הישראל סמוך לעגלה רלפעמים העגלה נככשת וה̂ו

 יצעק על הבהמות שילכו במהרה או ימשכו ככח וזה א8ור
1 פי שהבהמות וגס העגלה  משום מנהיג כבייאים צף עי

 והסחורה שבו היא של גוי ואינה שלו :
 יב עגלה שהיו סושכין אותו כשני מינים הקשורים בה
 אסור לישכ בה אף על פי שלא הנהיג ספני שישיבהו
 גורמת להם שמשכו את העגלה והיי ליה כמנהיגה כקול

 דלוקה :
 •נ וכן אסוי להיות אחר יושב בענלה ואחד מנהיג ואפילו
 מאה שהנהיגו כאחד לוקין שהרי כל אחד עובר בפני

 עצמי על הלאו :
 •ד קשר שני סוסים בקיוןאחר אסור לקשור עמהם
 המור אף על פי ששני הסוסים ימלין למושכו בלא
 החמור מכל מקום החמור מאייע הוא שהוא פיקל עליהם

 .המשא והר מושך ואסור :
 טו ובן ע3לה המושכת בקיזן לא יקשור בו מין אחר כחבל
 לא בציךי דקרון ולא אחר הקרון אף על פי שאינו דרך

 משיכה מפני שדוהת את הקרן בהליכתה :
 יו לא אסרה התורה אלא שני מיני כיח זח עם זה אבל
 סותר לעשות מלאכה באדם ובהמה או מזיח כאחר
 כגון אדם שחורש עם שור או מושך עגלה עם חמוד וביו**



 * ל3ופז ׳עכזרה זח5 דזלבדה בלאי בגדים 0 קבו
 בחוטי פשתן או נדלן יחד חיי זח חיבור• והלז כלאים מן

 חתירה .*
 ב בגד צמר שחכרו עם בגר פשתן בתכיפה אחתאינד חיבור
 ואין זה כלאים שאין זה יחדיו שהרי אינו יכול להתקיים
 יחדיו אכל שתי תכיפות הרי זה כלאים שיש לו קיום יחדיו
 וכיצד הם שתי תכיפות כגון שמעביר הסח'פעם אחת ואינו
 מעכיר כל החוט ואח כ מעכיר המחט פעם שנית ונמצאו שני
 ראשי החיטין ביחד וקושר שני ראשיהחוטין דבעניין אחר
 **־ס סתקיימין אבל אם אינו קושר שני ראשי רהיטין או שאינו
 מעביר המיעז אלא פעם אחת אף על פי שקושר שני ראשיי

 החיטין על שפת הבגד אינו חיבור :
 X בגד צמר שנפים מותר לפרוף אותו בחוטי פשתן פירוש
 שמחצר שני ראשי הקרעים וכורך חוט של פשתים
 הכיבם וקושרן יחד שאין הבגרוהחוטין קרויין חיכוריחד כיח
 שיכול להוציא שני ראשי הקרעים כלא התרת הקשר אבל ל*
 יקשור ראשי הקרעים עצמן עם החוטין וכן מותר לחת צמר
 בכר או בכםת של פשתן ותופר כל סכיביושהרי אין הצמר
 והכר מתחברין עיי התפירה והיה יכול להוציא כל הצמר בלא
 התרת התפירה אם היה שם נקב אחי/ אלפ רסיס עכשיו אינו
 יכול להוציא שהרי תפר כל םביכיומימהוי כשק של פשתן
 שממלאו צמר ותפר פיו שאין בו משום כלאים ואפילו תהב
 התפירה תוך הצמר עצמו מותר שהרי יכול ליקח הצמר משם
 כלא התרת התפירה אכל ככלאי בגדים של צמר שנתן לשם
 אסור לתחוב ר^פירה בהם שחיי אי אפשר ליקח משם
 הבגדים בלא החרה רהפירהוכןבתי זרועות של צמר שיש
 כהם קשרים או קרסים שקויין קנעפלייך מותר לחבר אותם
 כבתי נפש שקורין זופאןשל פשתן ויש בו נקבים ומכניס
 הקשרים או הקרסים תוך הנקבים הואיל והם רפויים ויכול
 להוציאה משם באצבעו זאינו צריך לקרוע הנקבים אף על פי
 שמניחין כך מחובר בהם המיר ואין פורקין ממנה לא בלבישת
 ולא בשפשטו אכל אם הס אדוקי׳כלכך ער שאי איפשד
 להוציאן משם כלתי קריעת הנקבים הרי זה חיבור דהוי
 כתפורי' ואסור י בגד צמר שרוקס עליו המכס או הגרדי
 בפשתן אסור משום כלאים אף עפ שאינו ממין אלא לעשותו
 לסימן ואסור לעשות לבגד צמר שפה מפשתים או אפכא
 אלפ שאינו ארגו עסו אלא תחבו לתוך האריגה להוא שתיכפו

 בשתי תכיפות :
 ל מותר ללבוש הלק של צמר על גבי חלק של פשתן ולחגור
 ע־ייהם יחד ולקושרן ואף לפ שאינו יכול לפושטן בלא התרת
 הקשר ואפילו הוא קשר של קיימא רהא מ מ האי לחודיה קאי
 והאי לחודיה קאי ובמה שרחוקין זה על גבי זה אין זה נקרא
 עירוכ רכלאים ובלבד שלא יחכרם זה לזה במשיחה בשתי
 הכיפות ויש אוםרין בקשר של קיימא וגוהגין להקל ׳ כתב מורי
 מהרמא'״ויל וזיל זנ ל ראותן כתי שוקיים שעושין כמדינות
 אילו וקורין אותן פירטיקי שעושין אותן של צמר ועושין בהן
 משיח׳ של פשתן או איפכ׳ ואותן משיח' עיברה בהן הנה והנה
 כסו רצועה של תפילין כםעברתא וקושרין בה רכתי שוק״6
 שלא יפלו רמותרלכיע דמאחר שאיפשר להוציא מטם המשיחי
 בלא התרת החפירה אינו אלא כחוגר במשיחה של פשתן על
 גבי חלוק של צמר ואלפ שקישר ההשיח' כשלוכשן לא מקרי
 קשר של קיימי אכיל אם עושה קשרייבשני ראשי הםשיח׳של*
 ישמט המשיחה מתוך הבתי שוקיים נראה דאסור כיון של:*
 יוכל להוציאימשס ער שיתיר הקשרים ייא שאסור ללבוש שתי

 בתי שוקיייאחד של פשחן ואחר של צמר זה על גב זה דמאחר .
 שאי אפשר לפשוט התחתונה בלא העליונה הזי כחיבור ולא
 ומי לשתי חלוקין זה על זה דמותר רהר״ם אפשר לפשוט
 החחונ״כלא העליונייננון ליזהר עכ ל ואיני יוד׳ למה כתכ ינכזן
 ליזהר דגל היתר גמור לכ ע פיון שיוכל לגשמ העלית כלא

* ההחמגת  P א » /

 לכלאים שאפי' חוט כל שהוא של צמר כבגד גרול של פשתן
 אי* של פשתן כצמר אסור ואפילו נאבד החוט האחד שאין אנו
 מכירן אותוולא ידענו מקומו אסור ולא שייך כיה ביטול כרוב
 דלאאוייך ביטול כרוב אלא איםו' שנתערב בהיתר אבל היתר
 שנתערב בהיתר ולי תערוכת זה נאסר רא שייך כיח ביטול
 שאין כאן אלא התיבה אחד של איסור ולא רמי לבשר בחלב
 דקיל שיתבטל דהתם טעם החלב או הבשר מתפשט ונתערב
 בכולי ואין באן םקום סיוחר לאיסור והוי כאילו נאבד ©ן
 העולם אכלהכא שהאיסוייש לו םציאות כסקוםו ולא נתפשט
 אלא שאין אט סכירין אותו לא שייך ביה ביטול גיל לפיכך
 כנר שהשתי שלסשי והערב של פשתן אסור לתופרו עם
 הצמד אלפ שרובן של משי וכן אסור לעשות טליתות סכגד
 שקורין ברכינט כי הערב הוא של פשתן והוי כלאים עם

 הציצית אף על פי שהוא ר בר מועט •
 כ ואפילו העושה בגד שכולו צמר גמלים או ארנבים או
 קנבוס יאיג בו הוט של צמר םצר זה וארג בונם כן
 פשתים אפילו סצד האהרהריזה אסור משום כלאים ויש
 אומרים דשרי בכה ג אלא אם כן ארוג החוט של צסר אצל
 החוט של פשתים אכל אם'אינם נוגעין יחד שרי וכןנוהגין

 וללפיםןש׳ :

 wj כלאים דאורייתא ואיזה דרבנז וכו ן'
י םע«פים : " 

̂א שיהא שוע טווי  ^ אין בגד כלאים אסור מן התורה אי
 ונוז דכתיכ שעטנז והסכימו כל המפרשים ויודעים
 בלשון הקדש שהיא מלה מורכבת בנוטריקון מג׳ תיבות שהם
 שוע טווי ונוז וכפירוש תיבה בוז נחלקו כו המפרשים יש
 שפירשוהו אריגה ויש שפירשוהו מל׳ שזירה ומראפקינהו
 רחמנא בחר לישנא שמעינן דלאואו אוקאשראו שוע או
 טווי או נוז אלא עד שיהיו כולם יחד לפיכך פירשו קצת ואמרו
 שאין אסור משום כלאים אלא א כ עירב הצמר ותפשתן יחד
 וסרקם יחד במסרק שזה נקרא שוע ואחר כך טוואםוארגם

 ביחד שפירשו תיבת בוז מלשון אריגה אלפ שאיני שזור •
 ויש שפירשו בוז מלשון שזירה ע6סמ אפי׳ סרק כל אחד ואחד
ו ו^או לבדו ושזרו לבדו ואח כ חברם יחד לי ארינה או ד  לכ
 קשרם ותפר׳ יחד בשתי תכיפות הרי זה מן התורה כלאים של
 שוע טווי ונוז וכתיב יחדיו והרי נתחבר מכולן ויש שאמרו
 מדכתיב יחדיו שיס כיון שנתחבר הצמר עם הפשתן שום צר
 חיבור בעולם אסור משום כלאים דיחדיו מ מ משסע ולפיכך
 פירשו דאלג דאפקינהו התורה בחר לישנא אין צריך שיתו
 כל שלשתן יחד ואמרו כיון שרתחילה התורה כתיבת שוע
 גהדיא כחחלת מילת שעטנז שימ רעל שוע לבדו חייב משום
 כלאים אבל על הטור והגוז כיון שלא השלימה התורה כלת
 טווי אלא •הטי לברי חברה עם ת־בת נז כסוף התיבה אף על פי
 שתיבת נז כתיב מלו כיון שחברתה התורה וגם כתבו בסיף
 איני חייב אלא ער שיהיו שניהם יחד טור וגז ופירש נז לשין
 אריגה כיצר צמר ופשתים שטרפן זה עם זה לשע אותם הרי
 זהשיע שנתערב ואם עשה מהם לברים הרי זה נקרא בגר
 כלאים משיע אלפ שלא נטוה ולא נארג ואם טיפן אף על פי
 יטלא שע אותן אלא טווה אותן כאחד וארג בגד מטווי זה הרי
 זה כלאים סטווי ובוז והכי קיל בהאי פירושא וכן אם תפר
 בגר צמר כשל פשה? אפי׳ תפרן בחוטי משי וקגבו׳ או שתפר
 בגד צמר בחוט פשתן או בגד פשתן בחוטי צמר הריזת
יאים יילפינ; זה מדאצטריך הכתוב להתיר כלאים בציצית  כ

 יה*יצית אינן אלא חוטין קשורין כבגד בלבד מכלל שהימר
לא כמקום סצוה אסור מן חתורה שאינו ממעט בתורה  *™ ש
 ״הוא אסור מדברי סופרים וחיה אם קשר חוטי צמר



 0 לבו© עטרת זהב הלבות כלאי בגדים *י׳
 הורה איז איסור כלאים אלא דרך לכיסה או שיעלהו עליו
 דרך חימום שמחם כו אה גופו אבל אם מעלהו עליו שלא
ל של נלאים שנע1היל ה ן א ן ג ר כ צ , ר כ ת ו ף 0 ו ג ם ה ו 0 ג ך ח ר ד  כ

 עליו או שמפשיל קופה עם כלאים סאחוריו וכן לפרוסימנגד
 גלאים על הגיגיה שרוחץ בה כדי להעביר החום מוהר שאף
 על פי שעל ירי כן מחחמם גופו אינו מתחמם דרך לבישה וכן
 מוהר מן החזרה לישבעלמצעות של כלאים מדכהיכ ל«!
 יעלה עליך משמע אבל אהה מציעו החתיך אבל מדברי
 מופרים אפייעשרמצעות זו על גב זו והתחתונה שבהם כלאי'
ל  אסור לישכ אפילו עלהעליונה שבהם שמא הכרך נימא ע
 בשרו בריא כרכין שדרכן לכתך גי0א על הבשר כגון יריעות
ל כך  ושסלוה אבל ברים וכסחוה שהם קשים וליכא למיחש כ
 שמא הברוך נימא עליו מוהר ליישב ולישן עליהן וכ^בד של*
 יהא בשרו נוגע כהן דאף ע״ג דקשיס הם כשבשיו נוגע כהמ
 *ש לחוש שמא על ידי נגיעתו הכרך עליו גיסא בריא כשה©
 דיקנים ונתינים על גבי אצטבא של עץ או של אבן אכל א©
 הם מלאים או אפילו ריקנים אם הם נתונים על גבי פסה או
 על גבי הבן אסור לפי שנכפף תחתיו ונכרך על כשיו והוי
 העלאה וייארכלזה מיידי בכלאים דאורייתא כלומר שהס
 עשוין שוע טווי ובוז אכל בכלאים דרבנן כגון שאינן עשוין
 אלא משוע אם הס קשים מותר לישב עליהן בכל ענין משו©
 דהוה גזירה רחוקה דהא אפילו כרכים אינן אםורין אלא דרבנן
 לפיכך כקשים לא גזרו מימלכהחילהלאיעשה של כלאי©

 אפילו כקשים :
 ב ולא תימא דדוקא סצעות וברים וכסתוח שאינם עשויץ
 להעלאה אלא להציע תחתיו משום הכי התירו' להציע
ם עליו כשאין ל ע א י 0 ם ש י . ש ם ° ה י ב ר ז א נ  החתיו כקשים יל

 כשדו נוגע בהם כית שאין דרכן בהעלאה אלא אפיי כל 0
״ ו ש  בגדים הקשים אע״פי שעשויין מכלאים דאורייתא מ

* י  ונוז ודרך להעלוחם עליו ואסורין ללובשן מן החודר ט
 מוחרין להציע החהיו אם אין בשרו נוגע בח,. כיון דאפי׳*לפ ״

 בהן אינו אסור מן התורה רלא יעלה כתיב אלא מדר3נ
r א>4  שמא יכייך גיסא על בשרו בקשין יאין גיפו ניגע לא ״
 הלבדין הקשין שאינז עשיז אלא כשוע מיי׳ייז אפי׳ כלכיע'
1 ג כ י  הואיל ואפי־רביס אינן אסורין כלכישה מן התוריאלא מד
 בקשים לא גזרו כלל ויש כהכירין בלבישה גס בלבדין קשימ

י ד י פ  הילכך חני קעפינאקיש העשויין מלכדים אם הם ה
. ד  בפשתן יש ליזהר מלהעייותן עליו ואפילו מלהציע תחתיו ע

 שיתפרם במשי או בקנבוס :
י  J בגד גדול וכלאים כצד אהר אסור ללובשן אפילו 0צד
 השנ; אף עפ שהצד שבו הכלאים נגרר ע ג קרקע דיזעי

 הוא משמעות דלא יעלה עליך:
ל ק^ן ״ ע י ל ד עיאי נטז ט י  ר אסור ללבוש כלאים אפיי ר
 אף עפ שאין הגדול יוצא בה ארעי לשוק רהא סתם ל«4

 תלבש כתיב לבישה כל דהו משסע י ׳
י 3 י א  ה לא ילבש אדם כלאים ארעי אפייעל גבי י׳ כגרים ש
! י א  מהנהו כלום ואפי' לגנוב עיי כן הסכש כגון שדרך ש
 נוהנין מכס מבגדים שאדם לבוש בהן לא יכריה המכס ע״!
ז א  לבישת הכלאים שיצא שכרו בהפסדו שהרי מים עובר על ל
 דלא תלבש שעטנז ואף עיג שאינו סטין ללבישה רק לה^כיז•
! o n י ג א י ש ת י ז פ י י ב ת ז מ י א ר ש כ  המכס וקיל בכל האסוריז י
 שהכל רואין בעיניהם שהוא עיבר על פשוטו של הלאו דל^
 הלבש לפיכך הייב אפילו בלא מהמין ועוד לא הלבש לכיזש-
n :כל דהו משמע 
 ( אבל תופרי כסות של כלאים הופרין כדרכז שמ^ית,-
 הכלאים עלהברפים ועל השוקיים כשתופרין וכלכ־ן!

 שלא יהמונו בהמה מפני רחמה ובגשמים מפני הגשמים,
*« ז או י כ י ל י מ ע ס כ י א י כ י ד ג  מוכרי בסות שםעלין עליהם כ
 לסוכרז *

 התחחיגה ומה שחילק בין שני חלוקין לשני בתי שוקיים
 קשה להבין דהא זודאי סיירי כשיש להם כתי זרועות והיאך
 איפשר לפשוט החתונה בלא העליונה מבתי הזרועות אלא'
 וודאי מה שנתפשט ההיתר בשתי הלוקים זו על גכ זו היינו
 משום שי1בל לפשיט העליונה בלא התחתונה ראפילו למאן
 רמחמיר ואסור בירושלמי בשניאנפליאות זו על גב זו אחד
 של צמר ואחד של פשתן היינו דווקא כשהם צרים ודחוקים
 כ כ שאי אפשר לחלוץ העליונים אלא אם כן יחלצו התחתוני'
 עםתיראז חשובים בתמפים זה לזר. ב' תכיפות אבל אם אינם
 צרים כל כך מורה רסותר ואם כן למה נאסר בבתי שוקיים
 ועיר אפילו בצרים ודחוקים פליג רכי יוסי ומתיר וטעםימשום
 דמכלםקום האי להודיה קאי והאי לחודיהקאי כל וכןשאיגן
 סתוביין בשתי תכיפות והתם הא וודאי אי איפשר לפשוט
 התהתונים בלא העליונים ואנןקיייסאלןתלכה ברבי יוסי

 רנימוקיעמוניל ״
 ה יש מקומות שרגילין לחבר הרצועה שהונרין בה עם
 החלוק ובאותן המקומות אסור לחגור .ברצועה של
 פשתן על הלוק של צמר או איפכא רצועח שראשה אחד של
 צמר והשני של פשתן אסיר לחגור כה אף על פי שרצועה
 של עור באסצע ספני שקושר שני ראשיה ביחד כשחוגר בת
c אבל אם שני רא;שיה הס מי ן אחד ויש באמצעותה צמר 
 במקום אחר ופשתן במקום אחר ואינה זה אצל זה מותר ולפי
 זה מותר לחבר עורות התפורת בפשחן תחת בגדי צמרואעיפי
 שאיפשר שיכניס חוט הקגמס שתופר כה ומחבר העור עם
 הבגד כתוך חוט של תפיח זי עור שהוא פשתן והרי הוא םחבר
 החוט של פשתן לבגד של צמי מותיואף על פי שיש שם דיכוי
 תפירות כעורות ואי איפשר דלא מתרמי שלא יתחברו הוטי
 הפשתן עצמן של תפירות העירות אל הבגד מימ כיון שאין זה
 האיסור דאורייתא אלא דרבנן נהגו להקל מטעם שתחוטים
 של תפירות העורות לא חשיבי ובטלים לגכי העויהיאיל ואינן
 באין רק לחבר העורות ולרמ״בס כל זה כלאים ראוריית׳ואפי׳
 נתן צסר ופשתים בשק או קופה וברכן סכיריליח שהוא כלאי

 ראורייתיואנן ק״ל בסברא ראשונה :
 ( המנהיג ברמות ומבנים חבלים לחזך ירו ומהם של
 פשתים ומהם שיי צמר הרי זה מותר ואע פ שכולכן על
 ירו כיון שהחבלים אינן קשורין זה לזה אבל אס קשרם כולם
 נעשו כ^ים ואסור לי לכורכם על ידו דהוי דומיא דלכישד,
 שידיו מתחממים מהם ויש מתירין משוירהוי דכר שאין סתכוין

 ואינו פסיק רישיה שסותר ועי ל סיפ! שיא סעיף ו' !
 ז השק והקופה מצטיפין לכלאי כיצר חתיכת כגר פשתים
 מחוברות לשק וחתיכת בגד צמי מחוברין לקופה וחכרן
 יחד בשתי תפירות סצטרפי אף על פי שמחוברין בשני כלים
 ואסור להתנסות בשק אויכקופה ולאאמרינן האי לחודיה
 קאי והא י לחודיה קאי כיון שהם תפורין כשתי תכיפית ובן
 שני בני אדם מצטרפין לכלאים כיצר כנון אב הנושא את
 כנו והיה הוא לבוש צמר ובנו פשתים ותפרן ביחד הרי זה

 כלאים ואסור :

 עזא אם מותר להציע כלאים תחתיו ודין
 מרדעת ותכריכין ובו מיו סעיפים \
 א סרכתיב בגד כלאים לא יעלה עליך וכהיב לא הלבש
 שעטנז ונ^א־ דרשו חזיל אם לא נאמי־ אלא לא תלבש
 שעטנז הייתי אומר אינו אסור אלא ללבוש תיל לא יעלת
 עליך ואם לא נאמיאלא לא יעלה עליך הייתי אומר לא יפשיל
 קופה עם כלאים לאחוריו תיל לא תלבש מה מלביש סיוהד
 דבר שהוא מהגה הגיף ומחמםו בלבישה אף כיד שהוא
 מעלה עליו כאופן שהוא פהגההגוף לפיכך אמרו זיל רבד



 0 לנועז קכזרמדוזב חלעויןבל&• בגדים • קנח
 הביצה שלא לכווח בו חשיבה הגאה מלביש כטניעת הקוי• •
 ינ ערריליריז אץ בהם משום כלאים פי׳ י*0 שהיא מנעל
ר קשה ג י  של כלאים ואין •*ו עקב מיהר ללבשו שעיר ה
י שאף  ואינו גהנה כשאר עור הגיף ומים כשיש לו עקב אסו
 על גב שאין הגוף נהנה ממנו ם?מ מחזי כמלבוש ואסור משו'
 מראית חעיי ויש מפרשין שהם כמו שקורין כליא זיא שררך
 ללובשן תוך המנעלים החת עקכן וטולין עליהן עור תיישים
 מעובד תחת קרקעותיהן וכנגד העקב של רגל ויש שעושין
 אוחןשל צפ^ואין בו משוס כלאים מפני שהעקב קשח

 ואינו מחחםם :
 T אין אמוד משום כלאים אלא כגרים שהם דרך חימום
 כדילפינן מקראי לעיל סעיף אי כגון הכתונת והמצנפת
 והמכנסים והאבנט והשמלה ובגדי׳ שמחפין בהן השוקיים
 ואת הידים וכיוצא בהם אכל צלצלים קטנים שעושיןהעם
 בבית יד שלהם לןורור בהם מעות או תכלין או סמרטוטים
 שמניחים על הרטייה או סלוגם' או אספנית וכיוצא כהן
 הרי אלו מותרים אלפ שכשרו נוגע כהם מפני שאין דיך
 המום בכך וקציץ של עור או משי וכיוצא כהם שתלה כה
 חוטי yyi וחוטי פשתן מדולדלים על פני האדם כדי להפריח

ן דרך חימום בכך : י א  ־ חזכובים אין כו משום כלאים ש
 ID אותות שעושין הכובסים והנדרים כבגדים כרי שיהא
 מכיר כל אהד את שלו אם רדהה אות של צמר בפשרן
 או פשחן בצמר הרי זה אסור אעיפ שאינו חשוב אצלו לא
 שייך ביה לו, רבםלחוא שהרי על ידו נעשה גוף האיסור
 והאיסו׳ ניבי במקומו במו שכחבנו לעיל סי' רצ ט סעיף א' •

• 

 שב ךץבגדשאכדכוכלאיםובוכיםדפיסז
 א בגד צמי שאבד בו חוט של פשתן אובגרפשחןשאכ'
 כו חוט של צמר ואיט יודע מקומו שאינו ניכר יצכענו
י  שאין הצמר ופשתן עולין בצג1ע אחד ומיד הוא ניב״ ל
 הצביעה וכשניכרלו שומטו ממנו ואם לא גיכילותולין
 להקל לומר ניתק ממנו והלך לו שהרי בדק ילא מצאה ימותר
 כד*א בכלאים דרבנן אכל כלאים דאורייתא אין הולכץ
 להקלבםפיקו י וכן אם בדיעבד ניתק חוט אחד או נדחך
 התיכה אחת סן הכנר ואינו יודע אם הכ״איס נחתך אי ניתק
 בכלאי׳ דרבנן בדיעבד תלינן להקל וכיאוריית' להחסיר :
 כ בל הפקימת שהפשתן מצוי כהן הלוקח שם כנרי צסי•
 מן הגויי לא ילבש ער שיברקם יפה יפה אם הם הפירין
 בפשתן אם לא לפיכך כל הקינה בגדים טזחגוים יתיר
 תפירתם ויתפרס בקנכוס דקשין הן לבודקן בכל הי־.8ירית
̂ חוטין  ואפייאם הגוי מסיח לפ* תומו שחפין בקנכי׳או אומ׳ע
 שבידי שהיא קנכוס אינו נאמן ספני רחזקה הוא שכל הגרם
 יורעין שיר1דים תופיין בקנבוס ו*פי׳ בני הכפרי' מפני שדרך
 חייטי ישראל לחזור על הכפרים לקנות מטווה של קנכום
 לחפור בו כי אינו מצוי כמו הפשתן הילכך אפייאם הגוי מסיח
 לפי חומו חיישינן שכא להשביח מקחואומר כןובמק-ימות
 שהפשתן ביוקר מן הקנבוס יש לסמוך ולהתיר במסיח לפי
 חומו אכל אסור לומ׳לגוי לחפור לז בגדים בחיטי קנבוס
 ולסמוך עליו אלפ שהפשתן יוהד ביוקר סן הקנבי׳משו' דנקל
 לתפור בפשתן יותר מבקנבו׳ וקונה פשתן כדי להקל מלאכתן
 אכל אם הישר& נותן לו חוטי קנבוס לתפור כו 0וח דלאחלמן•
 לא היישי׳ דיגגוי מרתת שיש לעמוד על הרכר שחוטי פשתן
 כשיוליקז ככהמהרושל קנבוס ד>לך ושויף יחושש הגוי
 שמא הישראל יכירנו ויאבד אסינתו שייא יתנו לו עיי לתפור
 כגרים אלפכיש מחמירין וישראל השוד לחפיר בנייאיס דינו
 כגוי יש מחמירין שייא לחפור כגר צמ'כקנכוס לבן שלא
 יחשדהו שהוא פשתן1לכן נידגין ייצכיע חקגכוה שהיד ן
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 מוכרי כסות שמעלין עליהם בגז^לאים כשסוליכין אוהן
 למיכי״ן מוכיין כדרכן ובלבד שלא יהבווגו בחמת ספני
 החמה ובגשמים מפני הגשמים שזהו דבר שאין מתכווץ
 ונם אינו עוכר ?ל הלאו כהדיא שהרי אינו לובשו דדך מלבוש
 לפיכך התירוה אכל ללבוש אותם המוכרים דרך מלבוש כדי
 להראות סדתן אסור אף על גכ שאינו מתכיין מכל מקום הא
 עובר על הו(ןו ברריא מה שאין כן בהעלאה על ידי תפירה
pאולמיבח מכל מקיםחופרין הצנועין חופיין עלהא 
 שיהא הכסות מונח עלהאp ולא יעלחו עליו וכן המוכרים
 הצטעין מפשיליןאותן לאחוריהם במקל שלא יעליהועל
 ניפו כלל כיצר ניחניןהמקל על כהפיהן ומניחים הכלאין
 בקצהו ואין כתפיהן נונעין בכלאים ויש ©חיריןחכל אפילו
 ללבוש כלאים כל שאינו מכרן להנאת גופו כגון שלובשו
 להעכיר בו הסבם או שלוכשוכדילתראות מרתן כשרוצה
 למוכרן וכיוצא כזהמתיריןהכל משוסדסילדרבר שאין
 פתכוין סוחר בכל עניין ולהעכיר המכס שאמרו אפי׳ המוכס
 הוא ישראל אלא שעוכ^ מאיליו בלא דשות הפלך או ס1*0
 w ן לו קצבה שסתנ!פוכסנים כאילו הם גזלנים והסעכיד
 פהם הוא במציל מידם אבל כסה' מכס מן הפלך אם ישראל
 חבירו ממנו אפילו בלא כלאים אסור לגנוכ את המכס פן

 הישראלהחוכר דדינא דמלכותא רינא :
 ץ תכריכי הטח מוהר לעשותן מכלאים ואפילו לקוברו כהן
 שהמתים פטורין מן המצות דכתיכ כמתים חפשי
 פן חסצות וכית דליתסר משום לועג לרש כדאמרינן
 גבי ציצית שאני מצית ציצית שהיא שקולה כנגד כל המצות
 א נ שאני כלאים דאפילו פתי ךומיא רמת נמי שריא רהא
 הפת וראי גופי אינו מתהנ' ממנו והחי נמי אם לובש כלאים
 באופן שאינו מתהנ׳ממנו אינו עוכר דהעלאה דומיא דלבישה
 בעינן ראית נמי כה הנאה והוי הך לבישה לנכי פת כסו

 פריסת אהל דגכי חי רשו״י כדאיתא לעיל סעיף א' :
 ח פרדעת של חסוד הם קשים מאוד לפיכך סותר לעשותם
 מכלאים ויושב עליה והוא שלא יהית בשרו נוגע בהם
 דחיישינן ^ שמא יתחמם כו או תכרך ניםא על כשרו יחוי
 העלאה וכיש שלא יניח מרדעת,זו על כתי&י אפילי להוציא
 אה הזבל ראינו סחכיין אלא שלא ילכלך כזכל א״ח^סוד
 להא הוי העלאה ממש ורוקא שהכלאים ניכר בו אי פוחד
 לעשות מכלאי׳ דליכא למיחש שמא יקח מסנה טלאי לתופרו
 על בגלל שהרי רואה שהוא כלאים אפל בגר שאבר כי כלאים
 אפוד לעשות ממנו מרדעת לחיזור שכיון שאין מקומו ניכר
 חיישינן שפא ישכח ויקח ממנו טלאי לתופרו על גכיבגדו
 וגם לא ימכרנו לגר שפא יחזור הגוי ויפכרנו לישראל :
 מפוישפורסין על השולחן לקנח בהם הירים כשאוכלין 0
 וכיש םטפחח שמקנחים בהם הידים ופטפחת *
 שמסתפגים בהם הכלים והקרקעות ושםםתפגים בהם אחר
 הרחיצה ומטפחות ספרים שנוהגים על הספר או שפורסין
 עלחשולחןבכית הכנסת כשקורין בסיתכלאילו אסורין
 •שום כלאים שהרי הירים נוגעות בהם והם נכרכין על היד

 ^ תמיד ומתחממים ז
 • ומטפחות שססחפרין בהם אין דרך כל כך למשמש כהן
 בידים לפיכך אם יש להם כית ראש שלוב שין אותן ורך

 לבישה אסורין משום כלאים ואם לאו מותרין:*
 יא וילון אם הוא רך אסור לעשותו מבלאי' מפני שהשמש
 פתחמס כו לפעמים ואם הוא קשה מותר וכן פרוכת
 שלפני ארון הקודש או המפות שפורסין כארון או סכיכ
 התודת סותרי? להיות מכלאים שאין דרך שום ארנן

 לתתתמםכהם :
 T לא יקח אדם ביצה חמה מגד כלאים בידו כרי שלא
 יגוזה כביצה שכיון שהוא גיצזללי הכלאים סחוס



 אינה מ^בח לפחת בנה * .
 x ואילו חמשה שקל^נותנן לכהן רבין מתנות כהונמ
 כתיבונותנין לי בין ככסף כין בשוד, כסף מכלךכר
 שירצח חוץסקדקעות ועבדים ושטרות דילפינן לה מקרא
 הכי כתיב ופדרו מכן חדש כלל בערכך כסף חמשת שקלים
 פיט הפרה חזר וכלל ואן* על גכדכתיב קורם הפיט אפילו

 הכי ריינינן ליה לכלל ופיט וכלל רמרה הוא בתורה כל מקוקן .
 שאתה מוצא שהי כללוה הסמוכים זה לזה מיז הכא יגתי5
 ופדרו מבן חדש והפרה זה אחר זה הטיל הפרט ביניהם
 זךונם ככלל יפרט וכלל ואי אתה דן אלא כעין הפרט מזן
 הפרט מפורש דכי ייטלטל וגופו ממון אף כל רכר הממלמל
 וגופו ממון יצאו קרקעלשאין םטלטלין יצאו עכדים שהוק?*
חלתס אותם וגומר יצאו שמלוי)  לקרקעות דםזלב׳ לה̂י
ל אחדים ונתן לכהן אוחו שטר חוב על  שטרי חובו שישאי

 החסשת שקלים יא עפ שמטלטלין אין גופו ממון ואם פרך\
 באחי «כל אלו אינו פדר :

 ואם כחכ לכה? שטר חובעלע*9י שחואחייכליח'
 סלעים כשביל פדיון בנו חייכ%תנם לו שזכה הכהן
 בהם כתורת מתנוה כהונה של פדיון הכן שזכתה לו. תוי#
 ומן חחורה כנו פדוי לכשיהן אכל אמרו חכמים. שלא יוזזן
 בנו פדוי אפילו לכשיהן כךי שלא יכאו לוטיפורין בשטרות
 וצריך לפתתו שנית האומר. לכהן שיתן לו לפדות את בגו
 ו$ן1ור לחזור בו דהוו כמו אמירה לגבות מדרבנן מיחו #Q הזד

 הוי חזרת וע*ל סי'רם ת ;
 ן*, נתן לו כלי שאינו שור, בשוק אסש סלעים וקכלו הכת{
ס  ,בחמש סלעים הרי מן פדוי ור1א שיהא שור• ה ם לע־

הכהן ליידי שוה לי ג״ר . *  לןשזום W לי שיאמ̂י

* ו ח  ו

2 p אחת שהניחם לפניהם כולם בכת אתת והלך לו 
 כזה אחר זה יצא ידי מתנות כהונה יכני פדוי j . ־

 ח וצריך שיתנם לו ויחשיב בלבו שנותנים לו געתןי^
'*^t*-\ גמורה ואס ירצה הכהן א^כ להחזיר לו הפריוז" 

 ישלם לו המיתר ער ה׳ סלעים :
 ז נתןחחסשה סלעים אפילו לעשרה כהגים

 הפריון דע!!<
 אבל לא יהנס הוא לכהן ויחשוב בדעתו ע״ס שיחזירם

v» ר א1 על י ז ח ה י ° י * ו ע ת ע ד נ נ ש ח י ר 1 ה י נ ת נ ז ש ׳ כ ר ש ם ע א  י

 שדעת הכהן לא היתה מתחלה לקבלם עיס להחזיר שהרי
ו 1י}**" * ז ב י א - י י ה י ר ד ת א ה י י ס ג  גילה דעהו לו שנוחז V9 ^ י
 דהא ברעתו לא נתן לכהן כלום לפיכך צריך שיגמור" צל3-

 ליתןלומהנה גמורה ואם רצה הכהן אח כ להחזיר
ל להמזלד י ג ז י ה נ < ה T 5 ו . ה י  לקבלו למתנה הוא. לי °

 לכל שלא להפסיד׳ לשאר כהנים שמחיד כך לא יתנו
' t jp3 פדיונו בכוריהם אלא לו אבל לעניים רשאי להחזיר 
ה לי ל> ל ג  פעם וכ ש שפזה הטעם אעיפ שהנותז 9

' ^ פ ס  על מנת לרהזירלא יקבלם על מנת זה ש
 כהנים ומשהת ברית הלויומכלםקום אם עבדיקב?״.$י>-^

 שנוהן לו ע מ לההזירהב* פדוי דקל מהנהע׳ם להחזיד י
ע * ע ן י £ ל  .שסה 0^7 ודוקאשאמרלו כן בפירוש בז," ה
ל ד י  לההזיר שזה הוא מתנה בתנאי גכשמקייס תנאי ו0חז

 נקנית לו הסתנה לקפרע״והרי הבן פיר אכל אס אמרהא ל.״ י
, י ל>?זע ל ל א ה כ י ז ר ° ה ' י ע °  ה סלעים והחזירם לי ילא א

 פלום שאין זה מהנה ואין הבן פדוי :
 b הפריש ה׳ סלעים לפריון בני ונאבדו חייב באחר,,

V j שגי יהיה לך ופרה הפרה כלומר כשיהיה לד הפדיון 
 יהא פדר והאי קרא לאהרן נאמר לפיכך עדיי! לא יצא

 שיכאולירבהן: י בשעה

3 שפותר"לפשוט כלאים מחגית אפילו  ש
 בשוק ובו ב׳ סעיפים : .

 א המוצא כלאים בבגדו אס הוא כלאים דאורייתא פושטו
 אפילו בשוק ואפי' אחד הרואה את חכירו שהוא לכוש
 כלאים והוא אינו יודע ומתלך בשיק קיפץ לו מיד וקורעו
 מעליו ואפילו היה רמ מוכה' קני אין הכמה ואין עיצה ואין
 הכינה נגד ה׳בל מקו׳שיש חילול השם אין חילקין.ככור לרב
 כד א בכלאים דאורייתא אבל אם היה דרבנן והוא כשוק אינו
 צריךלפושסו ובן אינו קורעו לו בשוק משום כבודו עד
 שסגיע לביתו דגדול ככור הכריות שרוחה לא תעשה של
 דכי־יהםוכן אס הוא בבית המדרש איגו צריך למהר לצאת
 בשבילו אם הוא כלאים דרבנן ואם הוא של חורה פושטו
 מיד ר א שאם היה הלובש שוגג והוי עצמו מצאו אפייכשוק
̂ל הרואה הכירו  צריך לפושפזו דמכאן י^ילךמזיד הוא א
 לבוש אפילו הוא כלאים דאורייתא אינו צריך לומר לו כשוק
 עד שיגיע לביתו מקום כבודו דן-דול בבור הכריות שידחת את
 המצוד, בשוגג אפילו כלא תעקר. של הורה שעה א' ואינו

 צריך למהר להפרישו משוגג:
 כ . אסור להלביש את תכירו כלאים משז9 לפני עור לא

 תהן מכשול ;
 שד א כלאי בגדים מותר לעשותן ולקיימן שהתורה

 לא א סרה אלא העלאה ולבישה :

 & הלבומפדייז3ב1ר
 מי חייב בפדיון ומתי ראוי לפדיון וכל
י ־־.'. ל  דיניו ובו ליא סעיפים : י י

 א כתיב קרש לי כל ככור ככני ישראל וכתיב כל פטל
 רחם לכל כשר וגוסר כאדם וכבהמה יהיה לך אך פדך!.
כד  תפרה את ככור האדם וגומר ופוויומבןחדשתפךה בעי
̂ומר ןזו-י מצגת עשה על  כסף חמשת שקלים בשקלהקודש! ן
 כל איש מישראל לפדות כנו שהוא בכןד לאסו אפילו
 אינו ככור לאביו דבפטר רחם תלה רחמנא והפדיון הוא כעד
 חסשח שקלים ושיערו חכמים שהם ק כ םעיס והם שלשים
 דרהמים כסף סזוקק ולעיל בסיסן דצ״ד סעיף ו' נתבאר כמה
 הא מעה ובמטבע שלנו כאילו הארצות הם בערך שנים
 זהובים פולניש ונותנין אותה לכה! ולא לכחנית דכהיב ויהן
 משה את כסף העודפים לאהרן ולבניו וכל היכא דכתיב אהק

 ובניו אמרינן בניו ולא כניתיו
̂ פי שהיה מצית  ב אשה אינה חייבת לפדות את בנה אף ע
 עשה שלא הזמן גרסא רכיון שהיא אינה מצווה לפחת
 עצמה כשתגדל אינה מצוה גם כן לפחת את כ^הוהכי
 דרשינןלח כחיבכמה פעמים הפרה ואמרינן ו^איצטרך

 לגופיה ואידך דרשינו כתיב תפרת וקריתיפדת לאקושינתו.
 היפרה רומיא רתפדה כל שאחרים מיצווין לפדותו כגון האב
 את הכן שזהו פי' של הפרה הוא מצווה לפיות עת עצמו
 שזהו פי' של תיפדה כלומר כשלא פדאו האב והגדיל שחייב
 לפרוח את עצמו. כדמרב־נןלית מרכתיכ פרה תפלה לרבות
 שחייב לפרותאת עצמו אכלהאשה אין האב מחיייב לפדותת.
 דבתיב כל בכור בניך תפדה בניך ולא בנותיך אינה מצוה גיכ.
 לפדות עצמה כשתגדל מכת ריבוי דפדה הפלה ;כיה שאינה.
 מציד, לפדות את עצמה כשתגדל אינה מצור• ג״כ לפרות את_
 כנה דהכי דדשיגן ג כ תיפדה תפדה כל שמחוייכ לפדותאת
 עצמו כשיגדל דהייגו האיש וזהו תיפדה.מחוייכ ג״כ לפחת.
 את בנו וזהו הפו׳זאכל האשה שאינה כתיפדה כלו׳ שאינה

 מצווה לפחת.«t *צפה אינוגככתפדתאת אחרים כלומר י



 & לבועז עטרה דחב הלבוהבמ־ד 0 קנט
 בדיעבד איז בנו פדוי וצריך לחזוי ולפדותו:

 יד מי שהוא בספק אם חייב בפדיון אם לא פטור שהכהן
 הוי ל4בי מעות אילו מוציא וק״ל המיעה מימ אם מת
 האב בתוך שלשים יו׳אוקמינן ליה אחזקתיה והרי הכן בחזק*
 שלא נפדה ער שיביא ראייה שפדאו אביו ואם כת האב לאחר
 שלשים יום הרי בן בחזקת שגפדתדמפתמא אוקמינןלאכ
 אחזקתיה שלא החמיץ הםצוה עד שיורע שצוה האב בשעת

 מיתה ואסר שלא פדאהו :
 טל מי שלא פדאואביו חייב לפדות עצמו כשיגדיל
 כדמרכינן מפרה תפרה ויש מי שכתב שכותבין לי
 לו על טס של כסף שאינו נפרה ותולין לו כצווארו כרי שירע
 שיפדת את|עצסו לכשיגדל היה הוא לפדות ויש לו כן לפרות
 יפדה עצמו תהילה ואחר כך יפרה את כנו ואם אין לו אלא

 חיסלעי' יפדה את עצמו כהן דסצוה רגופיה עייפה :
 טן אם אין לו נכסים בני חורין כרי פדיון כגון ששעבד
 כל נכסיו ער שלא נשאר לו ה׳ סלעים כני הורין אין
 הכהן גובה סן הסשועבדיסאףעל פי שקדם חוב הפדיון
 לחוב הבעל הוכ דקילמלוה הכתובה כתורה לאו ככתובה

 כשטר דמיא :
 ין פדיון הבכור כפטר רחם הלה רחמנא לפיכך אם
 הוא ככור לאב ולא לאם אינו חייב כפדיון ואם יש
 לו כמה נשים ויש לו בכור מכל אחת ואחתחייכ לפדות

 את בולם :
 יךן כהנים ולויים פטורים מפדיון בכוריהם דגסיינן לחו
 מקו שאם הפקיע קדושת פשוטי הלוייס את קדושת
 בכורי ישראל במדבר קל וחומר שתפקע קדושתן את קיושת
 בכורת עצמן שכהן וכן היה במדבר שככורי הלוים הפקיעו
 את עצמן ולא הוצרכו בן לוי אחר לפדותו לפיכך עכשיו
 נמי פטורי? מן החמש סלע־ם של פריון בניהם ובהנים ככלל
 כני לוי הם שהיו במניינם עמהם ואפילו כדגת ולוייה נשיאה
 לישראל אין הבן חייב בפדיון שאין הדבר תלוי באכ אלא
 באם שנאסר פטר רחם כישראל וכיון דלעניין פריון בתר

 אמו שרינן ליה דדי הוא לזה כבן לוי ואפילו הליו־ ה * י
 שנתעברה מטי פטור הבן מפדיון כשיגדל דהא שדינן
 ליח בתראמיה והיא לא נתחללה מכללם על ידי ביאת
 הגוי וכנה לעניין פריון כבן לוי יחשב והיא בלאו הכי ודאי
 פטורה ראשה פטורה כרכתיבנא לעיל סעיף כ׳ אבל כהנת
 שנתעברה מגוי יחייב הבן בפדיון לכשיגדל שהרי אמו
 נתחללה סן הכהינה בבעילת הגוי וגרועה היא מלוייה
 ובנה כישראל יחשב וכן בת ישראל שנתעכי-ח מגוי בנה
 כישראל יחשב וחייב לפדות עצמו בשינדל ובכהנת אם
 היא אומית שמישראל נתעברה והישראל מכחישה ואומי
 שמגוי נתעברה הבן פטור מן הפריון אף כשיגדל ושמא
 היא מכזכת והישראל אומר אמת והיל חכהן מוציא מחכירד

 ועליו הראייה :
 יט כהן שנולד לו כן חלל הרי הכן היא כישראל וחייב
 האב להפריש הפריון לקיים מצות פדייה ושקול ליה
 לנפשיה ואם סח האב כתוך שלשים יום שעדיין לא נתחייב
 בפריון הייבהבן 'לפדות עצמו לכשיגדל שלא זכה האפ
 בפדיונו ואם מה האכלאחיל' יום כבר זכה האב בפדיונו
 ויורשו כנו זה ממנו הילבך כשיגדל הכן הזה יפרי׳ הפדיון

 יעכבנו לעצמו ואינו צריך להנו לכהן ז
 ך שפחה או נכרית שילדו ביים ואחר כך נשהחירו או
 נתגיירו האם עם הבן פטור הכן ספדיון שלא זה פטר
X רחם בישראל אכל אם נשחחררואי נתגיירו בעודן 
 מעוברות וילדו בנים אף על פי שהייהה היהה שלא
 בקדושה הואיל ונולד כקדושה חייב כפדיון שנאמד פלץןר
y רחם כישראל יהדי אלו פטרו רחם בישי־אלואם אין ידן 
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 בשעה שנותן הפדיון לכהן מכרך באיי אמיר. אק״כו על
 פדיון הכן ושהחיינו ואחיכ נותן הפדיון לכהן שכל
 הכדכוה הם עוכר לעשייתן ואם לאפדאוהאב ופורה אח
 עצמו אומר על פדיון הבכו* ושהחיינו ומה טמברכין בעל ולא
 בלמ ר משים שאין המצור. בידו לבדו לעשות שהרי נעשית
 כסיוע הכהן שמקבל הפדיון יעיל סי׳רסה / יש אומרים
 דמייתי ליה לבכור קסיה כהן ומודיע לו שהוא בכור פטר רחם
 והכהן שואל אותו במאי בעית טפי כבנך בכורך או חמש
 סלעים דםחייכת לפדותו בהן והאב אומר בבני ככורי בעינא
 והילך היסלעים בפדיונו ובהרי שנותן לו הסעויםברך כרכות
 הנזכרות שיהיו הברכות עובר לעשייתן וכן נוהגין בסדינות
 אלו אם האב אצל הבן אכל אס אינו אצלופודתו כמקום
 שהוא ואסר לכהן שישלו כן ככור לפדות והוא אומר לו
 במאי בעיה טפי כ ׳מיהו שאלת חנם היא זו שאף אם היה
 האב רוצה להניחו לכהן לא היה רשאי שהרי מצוה לפדותו
 ועל כל פנים צייך לפדותו יש שכתכז שנהגו לעשות סעודה
 בשעת הפדיון ואם יש יין בעיר מביך הכהן על כוס יין מיד
 אחר הפדיון וכן נוהגין כמדינות אילו כרי לפיסמו סילתא
 שקיים המצור, ואין נוה נין לברך שהשמחה במעונו משום
 דרוב פעמים איכאצערא לינוקא שעדיין לא חזר בל כך
 לבריאוחו סן הםילה ואלג דמברכין שהחיינו משוס צערה
' אין מונעין מלברך שהחיינו מה שאין כן בחשסחח ת ר ו & 

נו האב עצמו צריך לפרות שהרי הואמצוהדרמיא עו 0  ב

 רחמנא עליה כמו תפילין וציצית שצריך לעשות בגופו ולא
 על ידי שליח ואפי׳ לד אין יכולין לפדותן בלא האב אלא אם
 לא פדאו האב צריך הוא כעצמו לפדות את עצמו כרילפינן

 ספדה תפדה \
 >א אין הבכור ראוי לפדיון ער שיעברו עליו שלשים יום
 דכתיב ופדרו מכן חודש וגומר וגסרינןחדש סמדבר
 וכתיב מבן חודש ומעלה ה נ מכן חדש ומעלה יפדנו לאחר
 שלשים יום יפדנו מיד שלא ישהה המצור, דילפינן מקרא
 שלא לשהות המצוה דכתיב ושמרתם את המצית קרי ביה
 המצוות אם כאה מצור, לידך אל תחםיצנה ואס חל יום ליא
 בשבת אין פודין אותו כשבת משום אין קונין כשבת קניין
 אלא ימתין ער יום א׳ רא שאין לעשות פדיון הכן כחת
 &שום עירוב שמחת פדיון בשמח׳ הרגלוקילדאין מערכין
 שמחה בשמחה ואין גוהגין כן דהא אין מכרכין שהשמחה

j במעונו כרכתיבנא לעיל 
 *כ אם נ$שר, הבן טריפה קורם שעברו עליו ל' יום א ינו
 חייב לפדותו אפי׳ נשאר חי זמן ארוך לאחר ל שכן
 דרשו מקרא פדה חפרה יכול אפילו נטרף תוך ל׳ יום ת״ל אך
 חלק לפיכך אפילו אם הקדים ונתן לכהן הפריון יהזרנו שלא
 נתן לו אלא בתורת פריון והרי לא נתחייב כו ואין צריך לומר
 אם מת בתוך שלשים ואפילו ביום שלשים שאין צריך פריון
 יכן חדש ומעלה בעינן כרילפינן ממדבר ואם נתן הסעות
 צריך הכהן להחזיר ואם מת לאחר שלשים יום כבר נתחייב
 בפדיונו וצריך ליתן לכהן המעות לפדותו ולברך על הפדיון
 אכל לא יברך שהחיינו שאין םברכין על שחיה לזמן

 שמתעצב בו :
 יג נתן המעות לכהן בתוך ל׳ יום אם אמי ליה שיחול
 הפריון מעכשיו אין בנו פדוי דהא אין הפדיון חל תוך ל׳
 יום והמעות כמתנה נתן לו ואס אסר לאחר ל יום יחול
 הפדיון כנו הפדוי ואלפ שאין הסעות קיימי'לאחר ל׳ יום כן
 י!יא הנוסח כטור וכתכ עליו הלי משום דהלכה כשמואל
 יאמר הכי וכן כתכ גיכ כשלתן עמך ותימא דהא בהדיא איתא
 כגמרא משמיה דשמואל איפכא שאינו פדוי וכן מוכח כל
 הסוגיא שסלפיכך יש אימיים בר א שא* הסעות קיימי׳ ביו
ם «יני ?יסין או שהחזירן לאב תוך שלשים אפילו א ף י י  מ



 v לביש עטרת זהב חלמת 3כ1ד •
 זכרים איז לכהן כלום רכשתי נקבית חכר איםסגקא לז אס ז>
 ירדד, בכורזכר וזו ב׳ נקבות וחייב ה' סלעים או שמא זו ילדון
 נקבה וזו ילדה נקבה תחלה ואחר כך זכר ואין כאן ככור ואינו
ג  חייכ כלום והס עד. וכן כילדו ב׳ נקבות ובי זכרים אף על ג
 ריכול להיות ששתיהן ילדו כל אחת בן זכר החלה ואחיכ כל
 א׳ נקבה והיה האב חייב י׳ סלעים א נ שמא א׳ ילדה ב׳ זכרי©
 ואחת שח* נקבות ויש כאן ככור א' וחייב ה' סלעים הא ניגל
 גב לספק ולועד שמא כל אחת ילדה נקבה החלה ואח״כ זנד
 ואין כאן שום בכור והרי הכהן הסיעה ופטור האב מכולס
 וכל זה כיירי שאירע התערובת כיר בתהלת לידתן ולא הוכרו.
 הולדות מעולם בנון שילדו במחבוא א ;ל אם מהחלת לידתן,
 הוכרו ואחיב נתערבו לא נפקא לן מירי בההוא תערובת שכיון
'  שהוכח תחלה כבר ידענו אם פטור האב או אםהייכ י
 סלעים או ה׳־ סלעים וכי נתערבו כתר הכי מאי הוי לא נפטר

 האכ בכך שהרי ככר ידענו שחייב :
 כךן שתי נשיו אחת ככרה לאחת לא ככרה וילדו כ' זכריכן
 ונתערבו נותן ה' סלעים לכהן דהא ודאי יש כאן ככור
 ואם מת אהד מהםהיךלייים אין כאן לכהן כלום רשמזפ
 הבכור סת והסיעה ואם מה האב אפיי תוך ל׳ כשיניעה יוע
 ל׳ תל החיוכ על הנכסים ונותניןכיןשניהםה' סלעי©
 כרלעיל סעייכ ו ואס ילדו זכר ונקכה או כי זכרים ונקבה וכיש
 שתי נקבות עם זכרא' או שני זכרים אין כאן לכהן כלום •
 כס שהי נשים של שני אגשים שלא בכרו וילדו שני זכרי'
 ונתערבו הרי שניהם וראי בכורים אלא שאין ידוע איזן-
 בנו של זה ואיזה בנו של זה לפיכך כל אחד סן האבות חיי3

j o לייתן ה' סלעים כעד בנו נותנו לכהן ל' ואחיכ מת אחד 
 הבנים תוך ל' יום אם לשני כהניס נתנו אינה יכולין להוציא
 סירס שכל אחר יאמר שלי עדיין חי ואם לכהן אהר נהנו כל

 אחד כפני עצמו לא יוכל לגמר לכהן החזיר לי חמש סלי י
° י  כי בני מת שהכהן יכול לדחותו ולומר לו בגד החי ןך ?
ת % ע  אבל רם בין שניהם א, מהם כותב הרשאה להביו, ך

י ת  בהרשאה זו ויוציא סהכהן ה׳ סלעים ואם ילרי זכר י ז
 ואין ידוע איזה ילדה זכר ואיזה ילרה נקבה אי שיליד ע ת
 זכרים ונתערבו וסת אחר מהם תוך שלשים רדי אבות שנ^»־
 פטורים עכל אחד יכיל לומר הנקנה שלי אז בני המח אכ£־
 הבן חייב לפחת עצמו כשיגדל רהא0מ וואיככויהן*׳•
 אבל אם מת אחרל׳בבינהחייבוהאבות ושגיהס חייבי•

 ונותגין כל אהר הי סלעים לכהן: ־
ת ״ ש נ  ל וכן מבכרת שלא שהה' אחר כעלח ג' חרשים ו
 זילר' זכר ספק כן ט׳ לראשון או בן ז' לאחרון האכות

כ י י  פטורים שכל אחר יאמר אינו בני אלא של שני והכן ת
 לפרות את עצמו לכשיגדל שהוא וראי בבור וגבי ב' נשים אס
 ילדו שתי נקבות וזכר כלאחד יכול לוי אחת מן הנקבות שלי
 ונולדה ראשונה וכן אם ילרו ב׳ זכרים ב׳ נקבות כל אחד ייכמ*
 לומר נקבה אחת שלי ואתל גם זכר אחד הוא.שלי ייגק40

 כולדהראשונה ואין כאן לכהן כלום :
 לא שתי נשים של שני א נשים אחת בכרה ואחת לא ככ דן-
לעי© ז ה ס ח י י נ ת ש ה א ר כ א ב ל ה ש  וילדו כ' זכרי' ונתערבו ז
ה איז כאז לכיזן כ ק נ ם ו  לכהן ואם ילדו זכי ונקבה או ב' זכרי
 כלום שאותה של^בכרד, יכול לו׳ הנקבה שלי ונולדיראשונח •

 הלבות בבור בהפוח סהודדן
 25זך דיז במר בהמה טהורה באתה זמן ובאיזדן

 מקום נוהג ובו י׳ב סעיפים :
ה י כת ת י ו ב ז י  א בכור בהמה טהורה נוהג בזכייםייא מ
ז גזעי. י  כל פטר רחם הזכרים ונוהג בין כזמן הכיח כ
 שלא 1

 *ם קודם שנתגיירו ונשתחררו ילדו או אחר שנתגיירו
 ונשתחררו ילדו היה הכהן המוציא מחכירו עליו הראייה :
 בא ושפחה ונכרית שילח ואחר כך גתגיירו ונשתהררו

 וחזרו וילדו כיהרותן פטור שאין זה פטר רחם :
 כב ולד של קיימא הבא אחר נפל שיצא ראשו חי כיצר
 כגון אשר, שמעוברת תאומים אחר הוא נפל בן שמונה
 והוציא ראשו חי והחזירו ואחר בך יוצא אחיו השני והוא בן
 קיימא אינז במד לפדיון שהרי נפל שהוציא ראשו חי חחילה
 כילוד הו* והוא פטר את הרחם ״ וכן כן תשע שיצא ראשו
 no והוחזר ואחר כך יצא אחיו של קיימא אינו בכיר לפריון
 שהרי נפטר רחמה בראשו של ראשון ומיד שתצא פדחתו
 הרי הוא כילוד ופיטר הבא אחריו וכן המפלת כמין בהסה
 וחיה ועוף שחצי פיצוף פניהם דומה לצורת אדם או סנדל
 אושליא או שפיר מרוקם או שיצא הוולד מחותך איברינ<
 איכרים הנולד אחר כל אחד מאילו אינו פטר וחס שהם•

 פטרוהו :
 בג אבל בן שמונה שהוציא ראשו מת והמפלה שפיר
 מלא דם או מלא מים או מלא גוונים והמפלה כמין
 דגים וחגבים שקצים ורמשים או המפלה כיום ארבעים וכל
 שבן קודם לו שעדיין לא נגמר יצירתו הנולד אחר כל אילו
 הוא בכיר לפריון וכל זסן שאין איבריו םרוקסין אין פיטר
 הבא אחריו ואפילו האידנא בזמן הוד. סומכין על זה חדאי

 אינו ולד ן
 בד אשת שילדה שני בנים זה אהר זה הראשון יצא חפן
 והש8ו נולד כדרכו שניהן פטורין הראשון מפני שלא
 יצא דרך הרחם והשני אף על פי שפטר הרחם אינו נקרא

 בכור שהרי קדמו אחר והתורה ככור האדם אסרה :
 כה מי שלא בכרה אשתו וילדה זכר ונקבה ואין ידוע איזה
 םהם יצא הראשון אין כאן לכהן כלום רהא ספק
 בכור הוא והשיער, ילדה שני זכרים אע״פ שאין ידוע איזהו
 שהםהכבור-כיתן לכהן ה׳סלעיםדהא מימ אחימהם בכור
 גטרדחם הוא&תאחר ?הם כתוך ל יום פטור םלפרותהשני

 דשסא הבכור מת והמיעה :
 כו -מת האב קודם שפדאן בין מת תוך ל יום בין מת לאחר
 ל׳ יום והבנים קיימים כשיגדלו כותבי; כין שניהם ה'
 סלעים סן הנכסים אפילו חלקו כבר הננסים דאעיגדמת
 האב תוך ל* ומעולם לא נתחייב האב הה' סלעים הללו מים
 הואיל ונפלו הנכסים קמי הבנים כשיגיע יוס ל'אלג שאין
 חל החיוב אלא על אחד מהם שהוא ככור ואי הוה הכהן
 הבע בל אחר בפני עצמו כל אחר יכול לדחותו אין אני
 הככוררק אחי מכל מקיםאמרינןדחלהחיוב עלהנבפים
 כיום שלשים ואף על פי שחלקו אח כ הם משלמין כין שניה'

 מן הנכסים כשיגדלו:
 בן שתי נשיו שלא בכרו דלרו שני זכרים נותן י' סלעים
 לכהן ה׳ כעד כל א׳ ואם מת אחד מהם בתוך ל׳ יום
 והוא כבר נתן פדיונו לכהן **ם לכהן אחר נתן יהזור לו הכהן
̂לו  ה׳-סלעים ואם לשני כתנים נתן אין שוס אחד מחזיר
 שהרילא דקדק לומר לזה אני נותן על בן זה ולזה על בן זה
 וכל אחר ייבול לומר לו אני תופש בשביל החי ואם ילדו אחד.
 זכר ואחד נקבה וגתעיבושלא נודע איזה ילדה זכר ואיזו
 נקבה הרי מ ס חייכה' סלעים לכהן רהא תחייהו לירה
 ראשונה הוא להן ואפילו ילדו ב' זכרים ונקבה אתת ויתעיבו
 . אינו חייב אלא ה' סלעים רהא נוכל לומר זו ילרה ב׳ זכרים
 יזו ילדה נקבה ואין כאן אלא בכור א' אע״ג דיכול לחיות גכ
 זו ילדה זכר וזו ילדה ג כ זכר תהילה ואחב נקבה והרי כאן כ'
 בכוריםמםפקאאין מוציאיןרהמ׳עה לפיכך אס מתאחד
 ס ז הזכרים חוד ל'יום אינו נותן לכהן כלום שיוכל לומר
 האב הבכור מת ואס ילדו כ׳ נקמת וזכר א' או ב׳נקכותוכ׳



 0 לנדעזעטרהדהב הלבוהבט־ר לס
 מומין שבגלוי ובטל ממלאכתו של אותו אבי כגון פסח בטל
 מהליכה \עור בסל סיאייה אף כלשכטל ממלאכתו לאנוקי
 צייםתעין וחומם ושפתיי דלא ומשנינן בלמים רעייכיי*
 הוא ומקשינן אי ייבוי ניבי אפילו מומין שבסתר ומתיציבן
 מום רע בעינן ולא נקרא רע אלא בגלוי שסנוילו וסקשינן אם
 כן אפילו למום עוכר נסי דחא מנוולו שהרי אין יכילי ן
 להקריבו כל זמן שהמום כו אפילו הוא מום עוכר וס-רצינן
 אם כן פסח ועור למה לי אלא למעוטי מום עובר אפילו הוא
 בגלוי שאינו נשחט עליו ולא נאכל עליו במדינה לפיכך בכור
 בזמן הזה ישהנו עד שיפול כו מוס שבגלוי ואינו עיבר ושוחטו
 על פי מומחה ואוכלו ומאכילנו למי שירצה ואפי' לגרם ואפילו
 לכלבים שאין בו קרושה אחר שהוא מום ונשחט רכהיכ גבי
 פסולי המיקדשין כצבי וכאיל האכלנו מה צבי ואילסוהרין

 לגוי אף פסולי הסוקדשין מותרים לגוי :
 ן ואחר שניתן הבכור לכהן הרי הוא כממונו לעשוח כו סח
 שירצה ויכול לסכור אותו כין הם חי בין כעל מום כין חי
 גין שחוט ומקדש בו את האשה כשאר ממונו ובלבד שלא
 ימכרנו במקילין ולא ישקלנו בליטרא דכולי האי לא מזלזלינן
 כדו כקדשים לנהוג בהם דרך חולין גסויין אלא ימכרנו כביתו
 ומ מ מותי לשקול כו מנה כנגר מנה כגון שיש לו חתיכת בשר
 חולין שנשקלה בליטרא יכול לשקול בנגרה כשר ככור א״נ
 כשהכהנים חולקין אותו ניתניןחלק בכף מאזנים זה וחלק
 בכף מאזניים שכנגדו כדי לחלוק בשור! חלק כחלק וכן יכול
 לשוקלו כנגד כלי וקופיץ ןהים כשרו אכל חלבו ורמו וגידיו
 וקרניו נמכרין במקולין ונשקלין בליטרא שלא עשו הזיל כל
 כך מעלה אלא כבשר ושמנו ש ל גיר הואיל והוא מותר מן

 התורה דינו ככשרו :
 | תם בזמן הכית היה סצוה להקריבו תיך שנתו דכתיב לפני
 ה׳ אלקיך תאכלגו שנה בשנה לפיכך אחזיל גם בעל מים
 מצור, לאוכלו תוך שנתו ומאימתי מונה לו שנה אם נולד כעל
 מום כונה לו מיום שנולד והוא שיורע שכלולו חדשיושאץ
 הוא רוןך לאכילה מיד ביום לידתו אכל אס לא ידע כוודאי
 שכלו חריציו אינו מינה לו שנתו אלא מיום שראוי לאכילה

 דהיינו מיום שמיני והלאה :
 ח נולד לו הם ונפל בו מוס תוך שנתו רשאי לקיימו עף
 מלאת לו שגה ללידתו אם כלו לו חרשיו או עד כלו לו
 שנה מיום השמיני אם לא כלו לו חושיו ואם נולד לו מים
 בסיף שנתו התירו לו לקיימו ל יום מיום שנפל בו המו׳ ואע פ
 שהואימתאחי לאהד שנתו כיצר כגון שנפל גו מום מיו מבי
 לפני גמר שנתו סשליםין לו טיויוםאחר שנתו ואס נולד בו
ז לקיים׳ ער ל׳יום ולא יותר  מום אחר שנתו חתירו לו גם כ

 ואחרכךיאכלנו .״
 ט הבכור כזמן המה ער שלא נראה להראותו לחכם פיישלא
 נזדמן לו חכם במקומו אחי שנפל בו מום מקיימו שתים
 ושלש שנים ואינו צריך להוליכו לטקוישיש שם חכם ומשניא'
 להראותו לחכם אם נולד בו סוס בתוך שנתו רשאי לקיימו כל
 ייב חרש ואס גולו ממום לאחר שנתו מקיימול׳ יום מיום

 שנראה להראותו לחכם !
 ו שנה של בכור הוא שנת לבנה תמימה שהוא ייב חדק

V סיום ליום רילפינן שנה ךבכור משנה דכתיב ערי חימה 
 שדינו הכי כדאיתא פיק רדה ובערכין פד המוכר שדהו ואם

 השנה מעובדת נתעברה לו ומינה לו י*ג חרשים י
׳  «א נולדו לו שני טלאים אחד בטיו של אדר הראשון יאחד י
 כריח אדר השני כיון שהגיע יום ראשון כאדר לענה י
 הכאה עלתה לו שנה לזר, שנולד באחרונה ולזה שנולד כהצי
 אדר הראשון לא עלתה לו שנה עד הצי אדר של ענה הכאה

 דהואיל ונולד בחרש העיבור כונין אותו לו ״,
 >כ אע/ דילעיגן מקרא שצריך ל אוכלו אז להקריכו

 שנתו

 שלא הכית אף על גב שעיקר מצוותו הוא להקריבו קרבן
 ס מ איהקש בכור למעשר רגן דכתיכ ואכלת לפני ה' אלקיך
 מעשר דגנך תירושך ויצהיך ובהורות כקרך וצאנך וגומר
 מה סעשי דגנך נוהג בין כזמן הכית בין שלא כזמן הכית
 גרמפירש במקומו אף ככוד בהמה טהורה נוהג בין כזמן הכית
 גיז שלא בזמן הבית ונוהג כין כארץ בין כהוץ לארץ רהא לאו
 חובה הקרקע הוא רבפט׳ רחם תלי רחמנא וחובת הגוף הוא
 ובמתנת כהונה הנוהגת בכלסקוםהוא כסו פדיון הבן ופטור
 המור יסצוה להקדישו שיאסר עליו הרי זה קודש שנאי תקרי'
 לה'אלהיך ואם לא הקדישו אעפ כ מקודש מאיליו מן הרחם
 ונותנין אוחו לכהן ולאלבהנח דאיתקש לכבוד אדםדכתיכ
 קרש לי כל בכור פטר רחם כישראל באדם ובבהמה וגויוכתיב
 כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו לה' באדם ובבהמה יר׳יח
 לך וגומר ובבכור אדם למדנו מקרא רניתן פדיונו לכהן ולא
 לכהנת כרכתכנו לעיל סימן שיה סעיף א' אף בכור בהמה
 לכהן ולא לכהנת ונותנין אותו לו בין אס הוא תם או בעל
 מום כין שנולד במומו או שנולד בו מום אחר שנולד רהא סתם

 כלככורכתיכ :
 ^ ולא יתננו לו סיר כשיולד שאין זה גרולה לכהן ומתנות
 כהונה לסשחה כתיב כתו דרך גדולה אלא יטפל כו
״ימ עד שיגרל מעט ואח כ יתננו לו ועד כמה ישראל חייב ע  ג

פל בו בבהמה דקה ל׳ יום ובגסה נ'*ום וילפינן לה מקרא  לט
 ףבתיכ מלאתך ודמעך לא תאהר בכור בניך תת: לי כן תעשה
 ץיטורך לצאנך וגוי וקאי פסוק השני רכן העשה וגוי על הפסוק
 ךראשון רמלאתך ודמעך וגו׳ קמא לקםא ובתרא לבתרא והכי
 ךרשינן ליה מלאתך ודמעך שהוא הראשון ׳שבפסוק הראשון
 לא תאחר כן תעשה לשורך שהוא הראשון שבפסוק שני
 .וכלאתך ודמעך הם ביכורים מה ביכורים אתה מאחר חסשיס
 יום שהיי התבואה מהבשלת כפסח ואין אתה מביא ביכורים
 עד שיביאו שתי הלחם בעצרת דהיינו המשים יום בן תעשה
 לשורך כ^וסר אף ככור שורך אתה מאחר נ' יום והדר דרשינן
 בכור בניך תתן ליבן תעשה לצאנך מה ככור בניך לשלשים
 יום רכתיב ופדויו מבן חדש וגו׳ אף בכור צאנך לשלשים יום
 ההיו לכהן ואם אין לו כהן מצוי חייב הבעל להיטפל בו ער
 שיזדמן לו כהן לקיים מצות מתנות כהונה בריא בתם כזמן
 הזה שיש בו טורח לגדלו שאסיר לאכלו וגם אין יכולין
 להקריבו אבל בעל מום שרוצה הכהן ליקחנו ולאוכלו מיד

 או תם כזמן הבית שרוצה לקכלו ולהקייכו רשאי י
 J ואם אמר לו כהן תנהו לי הוך'זמן זה ואני אטפל כו
 לעצ ^י אינו רשאי ליתנו לו שזה הוא כמו ססייילמחנותיו

 שאין נותנין לו שאינו דרך גדולה אאיכ יאמר אוכלנו סיר :
 ד ואם הכהן מסרב מלקבלו מפני שיש כו טורח גדול ב זמן
 הזה להטפל כו עד שיפול בו מום אינו רשאי מפני שנרא'
 כמבזה מתנות כהונה ואפי' ספק ככור צריך הכהן לקבלו מיר
 הישיאל הנותנולו ודווקא בספק הבא מעצמו אכל במקום
 שפשע הישראל בגון שקנה פרה חולבת מן הגד או שהיה
 *כיל למכור הבכור לגוי קורם שנולד ולא מכרו אין צריף הכהן
 לקכלי יאפי׳ במקום שצריך לקבלו אסור ליתנו לו להקניטו או

 לנקיט ממנו שאין זה דרך גדולה וכבוד ז
 ה בכיי בזמן הזה שאין ימליץ להקריבו על גבי המזכה
 אין לו היתר ער שיפול בו מום וכשנפל בו מוס מותר
 לאיכלו אפילו כח ל וכן בזמן הכית כשהיה בו מום היו יכולין
 לשיהטי בכל מקים ולאוכלו בלא שום הקרבה דכתיכ וכי יהיה
 גי מיס פסח או עור וגל וסמיך ליה בשעריך האכלנו ופיכינן
 גי־סיא י אימא פסח ועור אין מוםין אחריגי לא ומשנינן ני יהיה
ס יייל פסח או עור פיט כל מום רע'חזר וכלל כלל ופיט י ״ י כ  ב

 כי פ/י, הפיט ספוד' מימין שבגלוי ואינן חוזרין אף כל
י ״ י י ! ״  $ופיז •

י ואינן חוזרין ופרכיגן אימא מה הפרט כפורק * 



 • לבדש עטרה זהב חלמה בכור ^
 המום ובלבד שלא ידזנו ממקומן אלאיגיחגו משובך ודווקא
 לחלוש התירו אבל הצמר אסורה בהנאה כמו כגזוז ורוקא ביד

א יךא נרן&ה כגוזז • ל  התירו אבל לא בכלי כרי ש
 ד גיזת בכור אפילו גיזת כעל מום שנתערב בגיזי הולין
ן אסורות שהרי דבר ל ם מ י פ ל ה א 0 כ ת כ ח  אפילו א

 חשוב הוא ומקדש בכל שהוא י•
 ה האורג מלא הסיט מצמר בכור בבגד ידלקהכגדאל
 יקבר וייא רדווקא שארג ממנו ובר חשוב כגון שנעשה
 מזה הצמר ציור בבגד אבל אם עשה וכר שאינו חשוכ כטל

 כרוב :

 דיני בכור בזמן הזה ובו ב׳ סעיפים :
 א ככור כזמן הזה אין לו היתי אלא עיי כוס ואפי׳ אם ירצו
 הבעלים או הכהן להכניסו לכיפה ער שימוח םעצשו
 אינן רשאין שזהו בז־ון גדול לקדשים אלא צריך הכהן לגדלו

 עדשיפולממום ז
 ב ואפילו כשיפול בו מום בגלוי וניכר לכל כגון שנקכזעת
י א על כ 1 ? י א ט , ד ו ע  ירו או רגלו יכיוצא כו אינו רשאי ל
 מומחה שיורה לו שהוא מום הראוי להשחט עליו כדי של^
 יבואו להקל במום־ן ו&ם אין חכם מומחה כאן ניתר על פי jי
 בני הכנסת דהיינו הכמים קצת ואינם בקיאים כל כי יהאידי*
 דליכא מומחין אינו נשחט על פי ג׳ בני הכנסת אלא בטיי•.-ן
 סובהקין בגין נססיתעינו ונקטע'ירו וכיוצא בהזכטדי:,יז
 מפורסמין וצר םת האוזן הוא מום מובהק הם היכא דמינגד
 שפיר ונראה לעינים שהוא יותר מהגיית הציירן וכיצד הי*
 צריסת האוזן שהוא מוס שנפגמה בחסרון כן ההגיך ויי*
 העיר שבשפת האוזן כין שנפגמה כימי אדם .כין שנפגמו-
« י די  בידי שמים הוי מום אילו הס מין השמיט בשלחן ערוך ו

 ׳-,נ*
 שדרך הכהמה להיות כשוך והגי כילי כשהיד ןי־בלכלבן
ל ג  אורחיה להיות ענול כשל אדם עינו אחת גדולה כ-ל ע
 ואי קטנה כשל ארז הוי מים אבל אס שתיהן גדולו׳ או שתיהן
 קטנות אינו מום • חיש שהיו לו קמים ונחתכו עם הבשר
jb!o שבהם אם נעקמ בכח עד שנשאר במקומו כעין גומא הוי 
 נחתבי בשוה ולא נשאר במקומו גומא אינו מום ׳ פיו דימה
JO ל התחתונה או  לשל חזיר ששפתו העליונה עודפת ע
 שהתחיזנה עודפת על העליונה הוי מום ואפילו אס איני חדי
 כשל חזיר תר מים ודווקא שיש באותו עודף עצם אכל אב!
0 י  אינו אלא כשר נוסף אינו מוס ׳< ניטלמב לשונו היי 0
 אפילו לא ניטל הרוב של כל ד\שון אלא רוב שבאדם נקר*

׳ ן ו ש ל ש ו  מדבר דהיינו מהמקום שאינו דבוק למלקתייס יש ל
 ירים או שאין לו אלא אחד הרי זה מום דאי ברגלים טריפ^
 נמי הויא אחת מפרסות ידיו או רגליו עגולות כעל חכור א£י'
י  רן סרוקות שאינן דומה ממש לחמור דחמור אינו סדוק א
 שנשמט הירך ממקום חיבורו ולא מיעכי* ניביה דאי איעכול
 ניביה טריפה נמיררא }׳.ושאחר מירכותיו קבוע כמקים הכסל
כ האליה או שירך אחד עד,-ל  כדרכו והשני למעלה כמנו על ג
0 ו ל  מחבירו או שנשבר עצם היד או היגל אפילו אינו ההר כ
ר ר,וא קטן שאינו ניכר כו שני״כי־ א־יא כשהו* ב  ואפילו הש
ן ^ אחד ׳ י ח ב * י  מהלך או שנפגם עצם ידו או רגלו וניכר כ

י ן  מאילו הוי סוס ״ ניטלו הטלפים עם הבשר שכהס -
ם • אין לו בצים כלל או שאיז לו אלא אחת היי מימ א £,׳ ו  ס

 •שנתומדכתיב שנה בשנה הים למצוה אכל אס עכר ושהה
 *ותו לאחר זמנו אינו נפסל בכך וילפינן לה סדהוקש בכור
 .בהמה למעשר רגן סה מעשר דגן אינו נפסל משנה לחברתה

 אף ככור בהמה אינו נפסל משנה לחברתה :

 01ץ שאין היתר הנאה בבכור אלא באכילה ובו
 ג׳ סעיפים :

 ^ אק מרגילין'בבכור אפילו בעל מום דהיינו להפשיט
 עורו שלם דרך מרגלותיו שכן דרך כשרוצין לעשות
-מפוח מן העור ספש־טין העיי שלם לעשות המפיח ואם היו
 עושין כן כעור הבכור היה בזיון גדוללקדש־ס מפני שדרכן
 למכור העור לצורך מפוח בעוד שהיא עדיין עליו ברי שידע
 שיפשיטנה שלימה ונראה כעובד עמדה בקדשים א נ גזירה
 שמא יגדל עדרים פירש אי שרית ליה אתי לשהויי מלפשוט
 עד שימצא בני אדם המבקשים עורות שלימים ובין כך יגדל
 עררים מפסולי המוקדשים ואתו בהו לירי תקלה לגיזה

 ולעבודה .:
 3 שחטו ונמצאו טריפה עורו עם כשרו אסור בהנאה

 וטעון קבורה שלא התירו הכתוב אלא באכילה דכתיכ
 בשעריך האכלנו וכשהוא נשחט ונעשה ראוי לאכילה שלא
 >טרף נעשה ממונו של בהן ומיהר להאכילו אפילו לגויס
 ולכלבים אכל אם מת או נטרף לא התירתו התורה ואסור
 ליתנות ממנו ואפילו לכלבים אסור להאכילו וטעין קבורה
 ולא שריפה שאין שריפה בק־שים אלא כשהובאו לעזרת
 ונפסלו לאחר שחיטה לפיכך טוב למוכרו לגוים מחיים ולא

 ישחטנ,• שמא יטיוף בבדיקה :
 X וצריך הכהן לשהותו ולגדלו רעילםיער שיפולבימים
 ובזמן שבית המקדש קיים שהיה עימד להקייב׳ לא היה
 דשאי למוכרו כל זמן שהוא תם שלא היה שלו ובזמן הזה
 שאינו עימד להקרבה כין תם בין בעל מים יכיל הכה! לסיביו
 בין לכהן בין לישראל וחלוקת ינהג בו קדושת ב1רבר*א
 שהלוקח קינה אוהו לצורכי אבל אסור לעשית בו סחורת
 והיינו לקנותו כדי להרויה בו מפני שהוא בזיון קדשים ואם
 קנאו לצרכו כגון למשתה בנו או לרגל ולא נצרך לי יכיל לחזור

 ולמוכרו :

 שח איסור עבודת הבכור ואיסור ג־זזתו ובו
 ה׳ סעיפים :

 K כתיב לא העכור כבכיר עירך ולא תגוז בכיי צאנך אץ
 לי אלא בבור בעבודה וצאןכגיזת מניין ליהן האמור
 בזה לזה והאמור בזה לזר, תיל ולא* תגוז כוי״ו מוסיף על עניין
ר כץ  ראשון וילמדו שניהם זה מזה לפיכך בכיר כין של שו
 של צאן אסור בגיזה ועבור׳ ואם עבר זגזזו אסור בהנאה דלא
 התירתו התורה אלא אגב שחיטה שראויי' לאכילה ואם תלשו
 בידו או אפי׳ נשר הצמר מעצמו אסור כהנאה מדרבנן לעולם
 ליש סת מעצמו ליש שחטו אחר בך אפילו על־ירי מימהה אין
 השחיטה מתית הצמר שנתלש מחיים רגזת בו חכמים אי
 שרית צמר הנושר מחיים אתי לשהויי לבכור כרי שתשיר
 צמר כל שעה ואתי לירי הקלה אבל צמי־ המחובר השחיטה

 סתירתו כבשרו :
 כ ואס נתלש מחיים ועודנו מסוכך כשאר הצמר את שנראה
 כשיגזזנו לאחר השחיטה כשאר צמר ניתר בשחיטה ואת
 שאיט נראה כשאר הצמר והוא שעיקרו הפוך כלפי ראשו הרי

 הוא כתלוש לגמרי ואין השחיטה םתירהו :
 X וכשבא לשוחטו או לראות סוסו מותר לתלוש הצמר של
 מקום השחיטה כדי לעשות סקום לשחיטה או לראות



 לבועז trap זה5 תלבוה nsa־ • יזסא
 בכור ויאמר של צבי הוא ואק. לוקחין ממנו עורות שאינם
 עכורים אפילו של נקבה שמא יחתוך זכרגתן ויאמר של נקבה
 היא ואין לוקחי; ממנו צמר א5ילו מלובן שאין צריך טרחה
 מדובר. ללבנו ואינו מקפיד מלרעסיר טרחו אבל לוקחין ממנו
 צמר טווי ולבדים ועורות עכורים מפני שאינו עושה מלאכות
 אלו בשל ככור לפי שהוא מפחד לשהות אצלו שמא ישמעו

 הדיינים ויקנסוהו בפי רשעו והוא מקפיד ©להפסיד טרחו :

ב דץהנוטלשבר לראותבכורובוג׳סעל י © 
א הנוטל שכר לתיות רואת בכורות אין שוחטין על פיו ' 
 דרילםא משום אנריה קא שרי ליה ואם הוא מומחה גדול
 וידעו בו חכמי' שאין כסותו פסקו לו שכר על הראיה והביקור
 מותר ובלבישיתנו לו שכרו בין יהיה המום קבוע ויתירנו כין
 אם לא יהיה קבועה ולא יתירנו ולא יתנו לו שכר על הבהמה
 אלא פעם אח׳ ורואה אותה לעולם כל זמן שמביאין אותה לו
 וכל זה בדי שלא יבואו לירי השד שכיון שידעוהו חבםי׳ומינוהו
 ודאי יורעין בנ-שהוא מומחה וחסיד ומה שפסקו לו שכי קצוב
 הוא כדי שלא יאמה^ל המרבה ליהןלוהוא מתירו לו ואם
ו כין אינו מתירו אלא כשסתירו ר י ת ^  'לא יחנו לו שכרו ^
 דווקא בודאי יאמרו בשביל שכרו מתירו ואם היו נותניןלו
 שכרו בכל פעסשרואהו כשלא היה מהירוהיו אומרים הרי
 זתםום קבועת ומה שלא התירו הוא כדי שיבאו לו עיר פעם

 אחרת וישלם לו שכרו שנית :
 3 אין החכם רואה ככור לעצמו אפילו הוא חכם ומומחה

 כדי שלא יהשדוהו שהתירו שלא כרין :
 X איןןואק מומין בייט דהוה ליה מהקן בייט אבל א£
 ראוהו מערב ייטיכול לחקור עליו בייט היאך נ5לכו

 הסום ועייל בהלבוהייט סימן חצ ח •

 עך5 שלאלהטילממבבכורובוז׳סעיפיס ,
 א אפוד להטיל מום בבכור דכהיכ כל מום לא יהיה בו מת
 לשון צווי שייך לזמר כאן לא יהיר. כו אם יהיה כו מעצמו
 יהיה ואם לא יהיה לא יהיה אל׳ קרי כיה לא יהיה בפתח תחת
 הה א כלומר לא יעשה שיהיה בו מום ואפילו לגרוס לו מום
 עי אחד אסור דרבתה התווה כל מום לא יהיה אפי׳ גומא כיצד
 *כגון ליחן דבלה על גבי אזנו כדי שיטלג׳הכלכ משם ויקטע
 אעו עמה וכיוצא בזה או שאומד לגוי להטיל בו מום ואם עכר
 ־׳משה בו מום בידים ^בגרסתו אףע^גב רמןהתורהמוס
 הואמ״ס קנסהו שא יןשוחטין אותו עליןץער שיפולבומום
 אחר מעצמו ואם מח אין קוגםין בגו אחריו אלאשוהטין אותו

 על ידו *
 % אם גוי או חינוק מטיל בו מום מעצמו אם לא כיון להתירו,
 מותר שאם כיון המי להתירו גזרו בו משוס רדה אכל
 אסלא כיון להתירוי-לאגזרו מ ואפילו אם שואל למה אין
 שוחטין אוחו והשיבו לו לפי תומם שאסור לנו לש הטי עד
 שיפןל u שם לא גזרו כו והא לא אמרו לו ש טיל בי מיס אלן*
 לפי תומם הגירו לו העניין והוא מעצמו עשה ויכול ייהיות כרי
 לגסות עשה כי לא האמין ולא שהיהה כוונתי עיהירוהו אבל
 אס טון להתירו כגון לאהד עוואת שהתירוהו עכשיו על ירו.
 עושה כן גם לאחרים כרי שיתידוהו אסור ואם ספק אם כירי
 להתירו או לא אזלינן לקולא רספיקא ךרכנן היא ואס הנוי
 םסיח לפי הומו שהישראלצוהו מהסנינןליה להחמיר ואין

 מתיריןאותו ;״
 ג אם אמרו לגויה המשרתת בביר. יהודי על הבכור שא סור
 לטלאוכלו.בלא מום והלכה וחתכה אזנו חשוב לרעת
 ואין שוחםין אוחו עליו מפגי שגרה זז כוונה להתיר ונ5<

 האומרים

 לו שני מסים ואין לו אלא ביצה אחה שוחטו מיד בחזקת שיש
 לו ביצח אחת שהרי אין אנו רואץ אלא אחת ואין צריך
 למשמש בו לראות אם יש לו עור אחר דרובן אם יש לתם שני
 ביצים ניכרים מבחוץ ואפילו אם לאחר שחיטה נמצאת לו
 דבוקת ככסלים הוי מום כיון שחוא דבוק בכסלים ואינו ניכר
 כמקומו ויש אומרים שצריך למשמש כו קודם שתיט^ אם יש
 שם ביצה שאם יש לו שם ביצה סופה לצאת ויהא ניכר
 מבחוץ ואפילו אס לא יצא ולאחר שתיטת נמצאת לו דבוק

 בכסלים אינו מום וצריך לקברו כיון שנשחט ואין בו מום י
 ביצה אתת גדולה מחברתה אינו סוס נחלק חזנכ לשנים עד
 העצם הוי מום וכן נחתך הזגב למעלה מן החוליא הוי מום ׳
 וגב הגדי אם הוא קצר ואין לו אלא חוליא אתת הוי מום יש
 לו שחים איגו סוס ובטלה יש לו שתים הוי סוס שלש אינו
 מום ׳ יבלת שיש בה עצם בכל סקום שתהיה בין בעין בין
 בכל סקום הוי מום ושאין כה עצם בכל הגיף אינו מום ואפילו
 יש כה שעי״ ער כאן העתקתי המומין סן הטור וקצת מהם
 השמטת׳ מפני שאינם מובהקין כל כך שיש לגמנם בהם כמו
 שתראה בפנים בבי וסיים שם הטור ואמר וזה לשונו כל אילו
 המוםין םובחקין הן להתיר על ירן אפילו בזמן הזה עד כאן

J ם על רוו מורי מהרמא י זיל על. כן כתכתיס גם אנכי י ג פ ה  ן

̂יר בכור שנשחט שלא על פ« חכם ובו x, סעי׳  ן
 ^ השוחט את הבכור שלא על פי חכם ואפילו מראתו אחר
 כך לחכם ומוצא בו מום אפילו מום מובהק אסור ספני
 עיטמומין שמשתנין לאחר שחיטה שנראין כסימין הובהקין
 ןאם היו חאין אותן קודם שחיטה לא היו נראין למום מובהק
 לפיכך גזרו ככלהמומין משום מומין המשתנין והוא הרין
 בזמן הזר, אף על פ׳ שאין חנם אם לא הראהו לגי בני הכנסת

 קנסוהו ן
 3 השוחט הבכור שלא עפ מומחה ומכיו קנסוהו שיחזיר

 להם הרמים בין אכלוהו בין לא אכלוהו ומה שלא
 נאכל ממנו יקבר :

 x מי שאינו מומהה וראה את הבכור ונשחט על פיו יקבר
 רשלם החכם מביתי לכהן וכסה ישלם אם הוא כארץ
 י«ראל^ןשלם בגסה הצי דמיו ובדקה רביע דמיו ותטעם לפי
 שהחכם המתיר לשחוט את הבכור הרי חואםציל את הנהן
 מטירה הנירול ומתוצאת המזונות וככר ידעת שאסרו חכמ;ם
 לגדל בהמה דקה בארץ ישראל משום שרועים בשרות

 חכיריהם וגחליס אלא מי שהיה רוצה לגדל בהמה דקה כאד£||-
 ישראל היה לו טורח גדול להוליכן לחורשין ומקים מרבתת י
 שלא היו שם שדות לפיכך החנם שאינו מומחה והחי׳ הבכור
 אם כחמה גסה דתירלאהצילאת הכהן אלא מטורח מיעט
 זחוצאת המזונות לפיכך צריך לחתויר לו מחצת ומיו ואם
 בהמה דקה החיר היי הציל את הכהן מטירחגחלוהיצאת
 מדוכן. שהיה צריך להוליכו לחודשי? ולמדבריוה ער שיומם
 לפיק• דיו לכהן שיטול רביע דמים מהחכם ולפי טעם זר«,
 כחוצה לאייץ שאין איסור לגדל בהמה רקה כמו בגסה גם
 התשלוסין של החכם לכהן שוהובין בגסה בין כדקה צריך
 לשלם מחצה וכן כזמן הזר, שאף כארץ ישראל אין רוב שרות
 מל ישראל ומותר לגדל בהמה דקה אפילו באדן ישראל גם
 התשלומין לכהן הוא שוה דהיינו בין כדקה כין כגסה משלה

t חצי דמיה 

 ©יא דן החשוד לממד הבכור ובו סעיף אח׳

 החשוד למכיר בכור לשם חיליז אק קינין ממנו כשד
 צכאיס ספני שהמה לכשר עגלים ואתיא לסכור עגל



 0 לבוש עטרה דהב הלמו! בכור ^
 אמתו יאספני שהיא כגו&י י•

עיד שסוס זה נפלי ר ו & י ע פ ף כ י ע , י פ א ו ן ח ך א ן ע ל י 8 א  ה ן

W נאכנתלוסר כפני נפל K ן ל י פ א ז ן מ  *לא לדעת נא
 סיס זה מאיליו וישחט עיייי *

ר חבוק במר הוא ומום נ א ר ו ו כ ו כ  1 ל*היו םיחזקין כ
 זה נפל בו מעצמו הוי זה נאמן שהפח שאסור הוא המן

 שיתיר :
ר עליועדאחד י ע ה ו D &  ז בכורשהיה כיד כהן ונפל 0
° י 0 *־• ° י ס *  שזה המום מאיליו נפל ואין אני יזרח א
̂ הבוק שהוא ם לא ובא  ו א מ ב ח ה ן א ן ע,\י , ט ח ן ע  קבוע הוא ש
0 והת.ירו לשחיטיהרי זה נא©1 ב ח 1 < ה ם ז ו י 0 ת י א ר  כיוו ואמר ה
 יאיץ חושש־ן שמא לא היאהודמילהא דעביו לגלויי הוא וכיח
/ שלא אמר הראיתיך ק א ר ו ק ש  ועניו לגיירי מי ההירו לא 0
 לפלוני חכם אלא סרס לרבם ויוכל להשמט ולומר להכם אח׳
 הראיתיומימ בימן ועליו לגלו«כל והוא והוא דרבנן הקילו

J כווהאמינוהו 
 ח ובז נאמן הכהן לומר על ככור בעל מום שכירו ככור זיז
ן שמא הוא הטילו כנ שי 9 ן ק ח א ן ן מ ו 0 ל כ א ר  נתנו לי יש

 ומילתאועכיר לגלויי לא משקרי בה אינשי :
 0 ישיאל נאםז לומי במר זה נתחי לכהן במומו אפילו'

 . היה טלו*והגריל לא חיישונן שמא עכשיו אינז מכירו
 ואהרהוא ״

 • ישראל לא נחשוו על חבטרוח אפילו על שלהן לפיכך
 ישראל שיש לו מפקבכור שנאכל כמוש לבעלים ואיבו׳
 צריך ליתנו לכהז משום והמוציא מחבירו עליו הראיית
 אפ*ה נאמן הישראללוםר שהשם נפל כו מעצמו וישחט על

J פיוראכלנו 
 >א בכור וראי שהביאו ישראל בפנינו לואות שמו אין תאמי
 אוהו לו ער שיהיה כהן עש ושמא יאמר לו ההכם 0ומ'
 הוא ומותר לישחט עליו וילך וישתטנו לעצםו ולא יהננו לכחן

ח ולאיאכלגל ח 0 כ ״* י  שאף על פי שאינו חשודלאכיל ?
C# בלא ראיית חכם חשוד הוא לגזל מחנות כהונה לפיכך 
^  חיה חכם וידוע ומוחזק שהוא מדקדק במעשיו ייאיז לו כ

 כהן עמו שאין זה חשוד לגזול מתנות כהונה כיון שמדקדק*
ן  במעשיו וכן אס היה המעז שבהק וגלוי לכל שהיא שםכגו

' V *42י *ל י ב  שנקטעה ירו או רגלו רואין אוהו לו גס בז ל
 דהואיל ול,שם שם מובהק וגלוי הוא ומום כזה אי? סכיאין י
 לחכם אלא ממם כבודו של חכם ודאי מדקדק במעשיו«er!׳
' אד; ע׳ י א ל , ע V "שהריאפי׳ על בכורו של הכס מדקדק ולא עכי^ 

 W « איסורא רבה לגזול מהנות כהונה ״

1 דין ספק במד ףועא חפז וטיטטלס* ^ 0 
 >אנדר1*«מס>מ>'סעיפ«ע :

 א «פק בכור אף על פי שתא פפק אסור בגיזה יעכודת'
' g r & \  לקדושה הבאה מאיליה היא ואיסור דאוריית׳ &
ן • י  אבל אק צריך ליתנו לכהן והיל הבוק שציא מסה וקימן*! ן
׳ 0 י € ז  המלה אלא יכול הישיאל לישהנואצלועד שיפיל כ
 >יאכלוזאם חקפוהכהן ישאומריםשאיז אי*יאין אוהיפיד**
'cri-jotf דהשתא הוה הישראל מוציא הכהן ועליו הראיה ויש 
 שסוציאין אוחו מיד כהן שכיון שהישיאל על כל פנים י*,4
״ מ מ ע » ק  מ הזקה רטובה הנאה ליתנולמי שירצה בכל 0
. א י * ו ז לעולם מוציא לפיכך אם תקפו מ ה כ ה  הואבהזקתן ן

3L?v ל א ר ע י ; י י ל י נ ת נ י ° * ל י ג א  אותו ממנו זבן הילכתא י
 *וויה 0בור שצריך ליחכו לו ואחיי כך טדע לי אין חזקת חכת*
 כלום וצריך לההזידו לו ז •

א צ  כ מ

 האוסרים לה שאינו נאכל כלא שם וראי כוונו לכך שתמול
̂כ למאי אמחו לה ומוחר ליתןבמרלגר כדי לגדלו  בו מום ראל
 ואם הטיל השומר מ מום סותר ולא אמריי שכיח להתירו ואף
 עיפ שיודע שניתר כמוש מפני שהוא כמר מותר רהא ודאי לןו
 •יון להתירו דאררב׳ ד\א היה רוצה&לא ישחטוהו רהא לגדלו

 נתנוהו לו והוא הוה מקבל שכרו אם יגדלו יותר :
 ד היה הבכור רודף אחר הכהן וכל שכן יאחר אדם אחד
 וכעט כו ועיי כן עשה כו מים שתר לשוחטו עליו ואפילו
 כעט בו לאחד שניצל סמנו לא אמרינן כרי להטיל כו מום

 להתירו נתמוין אלא צעדיה הוא דקסדכר ן
 ך, ד כר תורה בכור שנפל כו שם עובר םותילהטיל בו מום
 קבוע דכתיב תמים יהיה לרצון כל מום לא יה יה בו
 ודרש/ן ליה הכי כשהוא תמים להקריבו על גכי מזבח לרצק

 דהיינו שאין בו סוס וחסרון כלל אפיי מום עובר אז אתה מצו״3
 עליו משום כל מוס לא יהיה בו שפי' לא יהיה כו אכל אם אינו
 תמים לרצות על גכי מזכה דהייגו כשיש בי אפילו שם עיבר
 שאז אינו עולה לרצון דמגונההוא למעייהאי אתת מצוות
 ששום כל מום לא יהיה כו סכל מקום חכמים אסרוהו ואם

 עכר קנסוהו שלא לישחבטמייו \
^י הקזה אלא שתא  ן וכמר שאהזו דם ויש לו רפואה עי
 סמיך למקום שיכול לבא לירי עשיית מום כגון שהיא
 סמוך לראש אזנו או להיטי או לניב שפתיו שאין עתי'
 להתרפאות בו רכדא רכוסילתא אפיי לייבי יכול להקיו לו גבלבד
 שלא יתכורן לעשות בו מום דקיל דבר שאין מתכווץ שתר
 ואם נעשה בז שם לי הקזת לא קנסוהו רבנן ונשחט עליז

 כיון דבהיתר הקיז לו הדם :
o ן אף על גב שאסרה התורה להטיל פו שם גככור ה 
 כשיצא לאויר העולם והוקדש על ידי פטר רחם אכל
 קודם שיצא לאויר תעולם שעדיין לא הוקדש שתר להטיל בו
 עוסכגון גדישאזניו ארוכות וגראין בחוץ קידם שיצא כל
 דאשז שעדיין איגז כילוד יכול לצייום אזנו קורם ש^א רוב

 ראשו וכל כיוצא בזה :

 שיר ט׳ כאמן על הטלת מום בכטר ובו«#א
 0ע«פ«0 •

 א חכהרם חשודים להפיל מ שם כככור מפני שיש לו
 טורח גי>ללט*ל*י עי^תיאפי׳אסהוא חכםויושכ *
 בישיבה אם עשה דברשייאה כסעדםמזן שנתן לב*ר
מ מ י  שעורים בסל בעניין שכשיבא לאוכלם נפגם שפתז אי כ
 בזה אין לשיחטועל אותו שם וההכלכום שאיפשרלכא
 ביד אדם אין שוחטין אוהו עליו עד שיעירו עליו ערים

 שמעצמו נפל כו רחיישינן שמא הברגים גרש לו ן
 מיהו כיון שאין צריכין עדים אלא מחשש׳ דרבנן הקילו 3
 בעיחה זו כיצר כל השמין הרארן לבא בידי אז־ש נאמן
 אפילו הרועה עליהם לומר מאליהם נפלו ןלא נעשו בכוונת
ד כהן  וישחט עליהם בר א כשהיה הרועה ישראל והבכור כי
ד בעליו  דלםה ישקר אבל אם היה הרועה כהן והבכור עדיין מ
 .ךישראל והמעה רועהו אינו נאמן שחושרין אוהו שמא הוא
 הטילו בו כד שיחננו לו דמיסר אמר כיון דקא טרחנאכיה לא
ד ויהיב לאתרי׳ וי״אח־ועח כתן נאמן על בכור של ד  שבק ל
 ישראל ואין חושוין אותו שמא הטילובו בדי שיתננו לו דמינו'
 אמר כו׳ראדרבא מיש־ אמר לא שליקכהנא שהוא צורבא

 דרבנן ויהיב לי ויש להקל כיון שהוא דרבנן ן
 £ וכהןימל להעיד להכירו על בכור שלוולאחיישינן
 לגואלין דהיינו שמא ©עיר לו שקר כרי שיעידנו.גס כן

t בפעם אחימו רכולי האי לא חש ירי 
 ך ואלילו בניו וכני כיהו של בחן סעידיז לו על הכבוד אכל



 & • לבושי עטרת דהב חלמה במד ?סב
 א הלוקח בהמה מן הגר ואין ידוע אם ככרה כבר. אס
 לא וילדה הרי זה ספק בכור ויאבל בסוסו לבעלים
 ואיינו לכהן שהסעיר, ואפייאס לקחה תוך שנתה דעדיין ילדה
 היא וקרוב לודאי הוא שלא בכרה ככר אפ ה אין הנולד וראי
 בכור דאי בהמה דקה שמא טינפה כלומר שמא בבר יצא ממנו
 עוכרמהוי ובהמה גסה שמא הפילה ככר שליא ונפטיה מן
 הבכורה ואפילו אם הגוי םסיח לפי הוסו שככר בכרה אינו
 נאמן דלהשביחמקהו אומר כן דבהמה שבכרה קיניז אומד.
 ביוקר םפגי שחלבה היא טובה יותר ססבכרח ועור שיורעיז
 בה שלא תסתכן בלירה וסימנין דחדקי קרנים וכיוצא אין

ש ; ס  סומכין עליה כלל שאין כהן 0
 כ לקח בה סר, סניקה מגוי כחזקה ש זה הולד שהיא מניקה
 אותו הוא שלה סוםך עליו ואינו חושש שסא כנה של
 אחרת היא סניקיאלא הרי זו כחזקה שילדה זה הולד שמניקה
 אותו ואפייהיה זה שסניקה כמין אחר ואפילו כסי? חזיר אסרי'

 חזקה בנה הוא ופטורה סן הבכורה :
 ג וכן בהסה שהיא חולבת אל פ שאין ולד עמה פטורה
 סהבכורה שרוב הבהסות אינם חולבות אלא אם כן ילדו
 וי״א שאין סוסכיז על מה שהיא הולכת וכן פסקו האחרונים
 ובן גוהגין בסרינות אילו ספני שחקיו וםצאו לפעסים
 חולבות אף על פי שלא ילדו סיהו אם יש עוד צר אחר של
 היתר עם חולבות אף על פי שגס אוחו הצר אינו אליבא
 דהלכתא לםסוך עליו כגון שהגוי ססיח לפי תיםו שילרח
 ודבריו נראין שאינו ממין להשביח מקחו כגון שקוניז ממנו
 פרה חולבות והיא מעוברת כיאו גיחריזי׳והוא אומיהלא תראו
 שהיא מעוברת ואני מזהיר אתכם שסבוך ללידתה אלתקייכו
 אליה כי דרכה לבעוט ברגליה מאוד כאותו זמז כי כן עשתר.
 כבר כשילדה ברשותי אף על פ׳ שגם בזה יכול להיות שדרך
 ע*מר,אוסר כן ולהשכיח מקח;כמין וע^יו לבדו אין סוסכין
 סכל מקום כיון דחששא רהוקה היא זו מצרפין אילו כיהטעסי'
 להתירה זחקא כפרות וסתם מקימות שלא נשמע שחולמת
 בלא וולד אב\כמקומותשנשמע דגם פחת חולבות בלא
 לירה או כסתם סקוסוה ובעזים לא סשכינן על כך ספני שדרך
 עזים להיות חולבות בלא וולד ואפילו במקום ראיכא סס אין
 סוםכין על כך כגון שילדה שנים ואין ידוע איזה נולד ראשון
 דהשתא בכל אחר איכא ב״ס כיון שהיחד. חולבות ככר ספק
 ילדה ספק לא ילדה ואת ל לא ילדה עי1 כל אחד יכול יומי־
 עליו אין זה היאשון אפ ה אסור בן כתכ מורי סחדסאיי זיל
 וסיים כדבריו ואסר וניל רבמקום דאין דרך סתם עזים בכך
 שלא נשסע שם אין לחלק בין עזים לפמת וסתירין בצרוף

 שני ציד היתר או בספק ספקא ז
 ד בהשה שראיגיה חולבות וידענו שלא ילדה אם אחר
 בך ראיניה םניקח ולד ולא ידענו אס ילדה אותו אם
 לא הרי זז בחזקת שילדתו דחזקה הוא שלא היתד. מרחמת
 עליו להניקואמ לא ילדה אוהו ואפילו הוא מין אחר כדלעיל

:  סעיף כ'
ן מי שים לו בעדרו מבכירות ושאינן מבכירות וילדה  ן
 ולא היה שם ארם ומוציא מבכירות מניקות נקבות
 ושאינן מבכירות מניקות זכרים אינו הושש שמא כנה של זו
 נא לו אצל זו ושל זו אצל זו אלא הדבר כחזקתו שכל אחת

 מניקה את בנה :
 ן הלוקח בהמה מחבירו ולא הודי/גו המוכר אם בכורת
 אם לאו הד זו בחזקת שבכירה דאי לא ככולה הזן
 אוקםינן כל ישראל אחזקה שמזהיר את הכירו שלא יכן!
 לירי מכשול על יה ועבר אלפני עור וגזיה נ אי לא ככורד, הית
 למכר להזהירו שלא יכשל באיסור בכורה וסדלא הזהירו
 •אמריי וראי בכורה וייא שהו׳ ספק ככור דשמא שכח סלהזהי(

 ולאו ארעתיה א ג שמא סגר ולשחיטה קכעי לת ״,

 ייז

 ב יוצא דופן ושנילד אחריו שניהם אינה בכורים ות
 מפני שלא קרוש ברחם וזה איני בכור לכל בניה ואפי'
 ילדה נקכה תחילה דרך דופן וזכר אחריה דרך רחם אינו בכור
 כיון שקרסו אהד בכור שהוי טיםטוס הרי זה ספק בכורשהד
 הוא ספק זכר ספק נקכה ויאכל במומו לב עליו ואין זה סום
 מה שו*א טומטום רהא דרכו לקיוע והיל מום עוכר וספק
 הוא שמא ייקרע וימצא נקבר, ורוק?* כמטיל מים במקום
 נקבות שיש לספק שמא נתפך זכמתו לנקכותו או שמא
 נקבה היא אבל מטיל מים במקום זכרותו וראי בכור הוא

 וצריך להנו לכהן :
 J ואנדתגינוס אלג דבעלםא קיל דברים בפני עצמו הוא
 ואינו לא בכלל זכר ולא בכלל נקבה ולפי זה לא הוה
 בכורכללמםכיוןדפליגיכורבוותאוקצת ם ל שהוא ככלל
 זכר וקצת סיל שהוא ככלל נקכה הכא גבי בכור אזלינן
 לחומרה ואמרינן שהוא כספק ככור ואינו נגנז ונעבד ואינו
 נאכל אלא כשיולר בו מום אחר שהוא קבוע ולא השכינן ליה
 אנדרוגינוסותו לסוס דהא למיד כריה כפני עצמה הוא אין זה
 0ום אלא ברייתו כך הוא נאסר שסא גם לסיד שככלל זכר

 הוא דרך ברייתו כך ולא יחשכ סוס :
 ך מבכרת שיצאה מלאה וחזרה ריקנייתבא אחריו מספק

 בכור שמא הפיל הדבר שאינו פיטר מהכבוד ן
ל שילרה כמין עז או עז שילדה כמין רחל פטור ח  ^ ר
 סהבבורה שנאםי* אך ככור שור ער שיהיה הוא שור
 ,בכורו שור כלומר רוסה לאמו ואם היה כו מקצת הימני אמו
 הרי זה בכור דה ל רומה לאמו אלא שזה הוא כעל מום קבוע

 שאין לך מוס גדול משנוי ברייתו :
 ן ובשם ובבהמה טהור׳צריך להיות הולד מין אמו כן כבכיר
 בחמה טמאה דהיינו בפטר חמור צריך ג כ להיות הולד
 מין אמו דשני פעמים כתיב בתורה פטר חמור אחד בפי קדש
 ואחד כפר׳ ראה לומר לך שיהא חיולדת חמור והנולד ־המור
 כיצד פרה שילדה מין חמור וחמורה שילדה מין פרה או סוס
 אינו קתש לא בקדושת בהמה טהורה ולא כקדושת בהמה
 טמאה דהיינו לפדותו ואם הוא דומה לאמו במקצת סימנים
 הרי זה ספק אי כתר איםיה שרינן לה אי לא לפיכך אם הוא
 פרד, שילדה כמין חמור ממה נפשך של כהן הוא דהא פטר
 חסודנמי לכהן הוא לפיכך ינתן לכהן והכהן אוכלו דהא כעל
 * מום הוא אכל אם ילדה מין סוס או נמל הרי זה ספק ככיר
 שיש כו מים קבוע ויאכל לב״עליו ואינו נגזז ונעבד ואם תפסו
 כהן אין מוציאין מידו וה ה לחמור שילדה כמין סיס או גמל
 דש ממקצת סימני חסוד הרי זה ספק פטי־ חמור ויפריש עליו
 טלה לצאת ידי פדייה אבל הוא שלו דהכהן הוא ה מ ולה
 ואם תפסו בהן אין מוציאין מידו לפי דעת היא שכתבנו לעיל
 ואנחנו ככר כתבנו סעיף א׳ דאפילו תקפו כהן סוציאין

 אותו מידו :
 ז בהמה דקה שטנפה פיישנימוח העובר ויצא המיחוי
 פטורה אחיכ מן הבכורה דהולר שהיה במיהוי זה פוטר
 אבל צריך להראותו לרועה חכם שיראה אם הוא מיחד ולד
 וכהמה נסה שהפילה שליא פטורה אחר כך מן הבכורה שאין
 שליא כלא ולד מימ הש־ייא עצמה אין כה קדושה ומותר
 להאכילה לכלבים שאין זה נקרא בכיר: שפעה חידת דם
 עטורה ג כ אחיכ סן הבכורה דחרדת דם גיכ ודאי •ולד יש כו
 מס החררה אלפ שאין כה קדושה הקכר כדי לפרסם שזה
 •וסיה אחר כך סן הבכורה וכשיליא אין צריך לזר, שהכל

 יודעין שאין שליא בלא ולד:

 V^O חן הלוקח בהמה מן הגו, ואינו יודע
 אם ככרה ובו ו׳ סעיפים



 • יבדש קסדת זה3 הימה במר ^
r ש אומד' שאץ מוציא ו ן ה כ W ה S n ס א ו ן מ ו 0 מ ב ל ע כ  . ל
 זאוחז •מידוואוכל אוחז במומו וכבר כחמו דייא רמוצי»8ין

 אוחו מיד.הנהן והכיהילנתא 'י

 עזיס ז־״זזזתזך אבר הבכור ויתר דיג׳ כמד
 •ובו ד' סעיפים:

 א מבכרת המקשה ליריד יכול לחתוך אוהו אבר אבר
 ולהשליכו לכלבים שעדיין לא הוקדש כרחם כל זמן
 שלא יצא תכו ומרומ ואילך נחקדש וצריך קמרה ומ מ כיון
ר ןי1א י^א כןלו או רובו בחתך אחד כ ר א כ  שיצא בחיתוך א
 לא חשיב כפוטר רחם והבא אחריו הוא בכור ויש חולקין
 ואומרים שזה חשיב פטר רהם והבא אחדו אינו בכור וא©
 יצא רובו כבח אחה וקבר ונפטרה מן הבכור לבולי עלמו
 בד א כשחתך אבר אבר והשליכו אכל אס חתך אבר והניהו
 לפניו ער שהשלים רובו כיון שעדיין כולם יחד נתקדשו כול©
 למפרע וצריכים כולם קכורד. ונפטרה לכיע מן הכבודה כמח
 שכא אחריו שכיון שיצא רובו בין שלם בין מהוהך והם יחד
 במקום אחד נתקדשו למפרע ויש חולקין ואומרים שאינו

 קדוש למפרע !
 ב יצא שליש ומכרו לנוי וחזר ויצא שליש שני ייא הואיל•
 ויצא רובי נתקדש למפרע נם השליש הראשון שסכו•
 לגוי וצריך קבורה רש אומרים שאינו קרוש למפרע וכיון
 שמכרו לגוי הפקיע ממנו קדושת בכורה ושוב אינו מהקדש *
 J יצא שליש דרך דופן ושני שלישית דרך רחםלמ״ד
 נהקדש למפרע ומצרפין האחרון עם הראשון י־.כא איכן
 קדוש רהא שליש קמא דרך דופן יצא ואס נצרף שליש שני
 לראשון גטצא דוכא קסאליחא כרחם לפיכדלא נחקדע׳

א ב ר ל  כלום ולמיד אינו קדוש למפרע אלא מה שיצא מכאן י
ה י • א  יתקדש בפני עצםו המא קדוש דנצרף שני שלישים ה
• י ג י  ויהיה דובו מצא כרחם ונתקדש : י י
ם שסשייימ, י ר ; נ א ז ה י מ ח ט א ו ע י י ° ״ י ע כ י ע כ ה י א י צ  י י

ז \ י ד  לרובהשוכ כילוד שאלפ שדוב של זה האבר ע
1  מבפנים לא שדינן האי מיעוטא כתרי׳ דלהוי ליה כאילו ל
 יצא דהא אנו רואין שיצא ומשלי' הרוכ לפיכך אסור לסוכר,
 לנוים ולהשליכו לכלבים רק צריך קמרה ופוטר הכא אחרי,
 מן הבכור ואס יצא חציו של עוכר עיי רוב אחד סהאכרי0
 שעל ירו נשלם יציאת הצי העובר סספקינן בגמרא הואיל
 והאימיעוטא כהר עומד לצאה נשדינן ליה לצרפו לרובד
 שיצא זה לכיצא כולו אבר ומשלים לרוב או נימא כיון רסכן*
ל °פק ואזליכן ' ה כ ו ו ר א ה * א י 1 י י ר  מקום שעדיין לא יצא ה
 לחומרא דהיינו שאסור למוכרו לגוי ולהשליכו לכלבים והמן

 אחריו ספק בכור הוא ;

 עןיך מי הם החייבים כבכור בהמה טהורך-
 ודיני שותפות הגוי ובו זיםעיפיס :

 א אף על פי שהבכור ניתן לכהן אף על פי כזיכהניפ
ו  ולויים הייבים בבמדבהםה טהורה בהם חייב להקריכ
 כדין בכור ובעל מוס יפרישנו הכהן לשם במר רעככנו •
 לעצמו והלד נוחנו לכהן כמו הישראל שהרי לא מצינו
 שפטרהן התורה מבכור בהמה טהורה כמו שמצינו שפטרחן
 ספריה הכן כסושנהכאר בלמעלה סי׳ ש״ה סעי׳ י״חק׳״ע
 ואין להקשות ניליף מההוא קיו uפא שיפטיו מבכורי כהסן-
^ 0  טהורה כמו שהם פטורין מפדיון הבן ונאמר דהא נם כה
 הלוי׳ הפקיעו קדושה בכוד בהמה טהורה של ישר^!
0  כמדכר קיו שכהמתן עצמן תפקע מהם קדושת הבכור שכד,
^ ר ס  והרי היו פטורים סבכורים בהמות טהורות שהיו להם כ

 תא הדין

 שין דין בבור שנתערב וכת אהדמהבהמות
 ובו גי סעיפים :

 א שנים שהפקית אצל אחד שני זכרים אחד במד ואחד
 פשוט ומת אחד מהם ואינו יורע איזה מניח הנשמד

 ביניהם והוא בין שניהם ודינו כספק בכור :
 ב ואחר שהפקיר בכור אצל חכירו ולהכירו יש ככר פשוט
 ־ ומת אחר מהם ואין יתע איזה מת המוצי׳ מחכירו עליו

 הראיי׳ וכיון שהנפקד מוחזק יחזיקנו ויאכלנו במומו?
 x רועה כהן שנתןכהמות בחצי כיה וילדה אחת מהן
 בכור ונתערב עם בהמותיו' של בעל הבית ומתאחד
 מהם לא אמיינן כיון שתא רועה שא וראי הקנה לו חצירו
 כדי שיקנה הכהן אח הבכור מיד כשיולר דניחא ליה למעביד
 מצוד, זו גם כממונו שיגדלו בבורותיו של כחן בחצירו והוה
 ליה כשנים שהפקיד אצל אחד דהא האי חצר עכשיו של
 שניהם הוא וכאלו שניהם הפקידו אצלו והוי דינא כדין
 שכתבנו בסעיף א' שהוא שי* שניהם אלא כיון שאם הקנה לו
 חצירו הוה ליה פסידא מזה ובמקים פסיר' לא אמריי דניחא
 ׳לאיניש למעביד מצות במכונית לפיכך אסרינן לא הקנהו
 לו לכהן והכהן לא זכה כו כבכור אלא הבעל הבית עדיין
 מוחזק בו ויאכלנו כמוכי כדין אחד שהפקיד בכור אצל חבירו

 כו׳ דסעיף כ :

ח כמה ספקות כדיני כמר בהמה ובו י  ש
 ו סעיפים :

 א רחל שלא בברד, וילדה שני זכרים אפילו'יצאו שני
 ראשיהם כאחד אי אפשר שלא קרם אחד מהם והוא
 הבכור אלא שאין אנו סכירין איזה יצא ראשון לפיכך הכהן
 יה על התחתונה ונוטל הכחוש שבהם שאם ירצה השמן
 עליו להביא ראיה והוא ספק כמר אצל הכהן שלא להקריבו
 אלא לאוכלו בסיסו והשני _ גם הוא ספק בכור אצל ה»קל
 הכית ואוכלו בסוסו ושניהן לא נגזזיץ ולא געבדות / מת
 אהד מהם קידם נתינתו אל המק אין לכהן כלום שזה החי
 ספק הוא והוי הכהן המ עה / וכן אם ילדה זכר ונקבה הרי
 הדכרספק דשמא הנקבה יצאה תחילה לפיכך אין לכהן

 כלום שהסוצי׳ מחכירו עליו הראיה .*
 ב שתי רהילזת שלא בכרו וילדו שני זכרים שניהם לכהן
 זכר ונקבה הזכר לכהן ׳ שני זכרים ינקכ׳ אין לכהן אלא
 אחר ראחר מסה נפשך בכור הוא ואינו נוטל אלא הכחוש
0 גם השמן ספק ככור הוא  שבהם רעל השמן היל המיעה 0
 אצל בעל הבית ואסור בגיזה ובעבודה ואינו נאכל אלא
 במומו׳ ואס כת אחר מהם אין לכהן כאם שזה החי ספק

 ככור הוא והמוציא כחכיה עליו הראיה :
 x ילרו שתי נקבות חכר * או שני זכרים ושתי נקבות יכול
 להיות ששתי הנקבות נולדו ראשונה כל אחת אחת אם
 כן הזכרים הס ספקות בכורים ואין נאכלין אלא במומן ואין

 כאן לכהן כלום שהם עד, : .
 ד אחת בכרה ואחה לא בברה וילדו שני זכדם אהד לו
 ואחד לכהן ממ נ אבל כל אחד עומד בספק בכור ואינו
 נעכל אלא במומו והכהן נוטל הכתש מת אחד מהם יכול
 לומר הבכור מת ואין כאן לכהן כלום שזה החי ספק והמ ער.
 וכן אם ילה זכר ונקבה אין כאן לכהן כלוםשזה הזכר ספק

 בכור תא :
 ך, גר שנתגייר וילדה בהמהו ובכרה ספק בכרה קודם
 שנהגייר ספק אחר כך הר ספק בכור ויאכל במומו

 לבעלים :
 j כללא כל שתא ספק ככור ירעה עד שי^ל כו מום ויאכל



 0 דבועז ?גזרת זהב הלבות במר &
 חררבכיהו והגוי יגעיל רפי; ח רזהבי קני ליה הגר החלד

 ואחר כך ימשוך הגוי הבהמה לאותו חרר :
 ן המקבל צאן ברזל מן הגוי פי'ששם לו הגרי בהמיתיי
 בדמים קצובים ופסק עמו שיתן לו אותן דמ־ס עד י'
 שנים בער אילו הכהמוח על אחריות הישייאל בין ימותו
 או יוזלו או יוקרו והשבר בוולדות יחיה ביניהם אף עלפי
 שברשות ישראל ובאחריותו הם והרי הם בקניינו מכל
 הואיל ואם לא ימצא הגוי אצלו ממון לגבות ממנו היה גיבח
 מאילו הבהמות ומולרותיהם היי זה כמי שיש לו אחריות
 עליהם ועלולרוחיהס והרי יר הגוי באמצע ופטורים מהכבוד'
 הם וולדותיהם אבל ולדי ולדות חייבים שהרי של ישיאל הם
 ואין לגוי רשות עליהם ואם העמיד ולרות תחת אמותיהם
 שאםרלגו^היוח לו כח כולדות שאם ימותו אלו הבהמות
 יטול הוולדות המגיעים לחלקו תחתיה כאותן רמים עד
 אותו זמן עצמו דהשתא«י*לימא יד גוי ושייכא כהן טפי
 הילכך ולרות של אותו ולרות שהן ולדי ולרות לצאן ברזל
 הראשונות גם הם פטורים דשייכיס כהו יד גוי וכשיהיה
 להם בכור לא ינתן לכהן וולדי וולדות הייביס וגוי בעל חוב
 שתייכ לישראל ו,כל בתמה מישראל לגדלה והיה חפץ
 חאן כולדות והישראל א0׳ ליהן לו דמים ולפי שהיתר, ידו
 תקיפה על בעל חובו בטח שעב של מי יוכרח ליטול מעות
 אפיל. פטורים מהככורה הואיל והגוי לא רצה להיטפל בהם
 רק ליטול חלק פולרות ואף עי1 פי שלבסוף יסלקנו בעל
 כרחו כרסי הא אמרינן לעיל סעיף הי אפילו יכול לסלקו

 ברסיס כרצונו השיב יד גוי באמצע כ ש הכא רכעל כרחי וגוי,
 המקבלבהאת ישראל להיטפל בה ואין לו חלק בה רק קכל

 עליו אחריות שלה חייכת כבכור ן

 הלבית הגזר חמור *4
 5מרא בכור בהמה טמאה במה ובמי ובאיזה
 מקום גוה נ וריז פדיונו ועריפתו ובו

 כיג סעיפים •
 א ככור בהמה טמאה גוהג בכל מקום וככל זמן רהא לאו
 חובת קרקע הוא ואינו נוהג אלא כחמורים דכתיכ
 פטר חמוי ולא פטרי שאר בהמות טמאות וזה מציתו עכל
 ארם מישראל שיש לו חמורה שבכיה פירהו כשהמן
 הכבשים או מן העיזים בין זכר בין נקבה כין חם כין כעל
 מום כין גדול בין קפד, שכן כתיב וכל פטר המיר תפדה בשה
 ואם לא תפדה וערפתו וגומר ויחננו לכהן ולא לבהנת שכן
 כתיכ בפירוש בין מתנות כהונה ו מאימתי הייכ כפריי׳ משיולד
 ער שימות הוא זמנו אלא שמצות לפדותו מיד שלא להחמיץ
 את המצור, שבאה לידו דכתיכ ושסיתם את המצות ולאחר
 שיפדנו הוא חולין גסורין ומותר בגיזה ועכורה כשאר חולין'

 והנהן יעשה גיכ כשה כמו כשער חולין :
 ב וכשיש לו שה אי? פירן לו כעגל ולא בחיה ושה כתיב
 . . ולא בשה שחוט ולא כטריפה דשח חיה משמע ולא
 בכלאים ולא בנוי דשה אמר רחמנא שה!דאי כשמע :
 j ואין פודין בשה הדומה למין אחד ואס פדה פדוי דשת

 4 הוא ויש מספקין בו אם הוא פדוי אז לא ז

 ל פודין בכן פקועה דשה הוא וייא שא,־, כידין בבז פקיעה
̂ר וכעניין וכתיב עד אז כעב  י שאין נקרא שה עד שיוי

 או עז כי יולד וה ה שה :
 ה אחזיל סד, שאמיר. חויה תפדה בעת לאו יוקאד״וא
 דאי דוקא הוא הל פיייז פטי חמור חכור מפדיון הקדש
 שהוא כני1 דבר וזה אין סברא לוכד P לפיכך אב׳רו מה
 ע&עוה חורה שיפדנו בשה לא אמיה אלא להקל עליו

 כח א נ 12 שאם

 היא הדין גם עכשיו יהיו בהמגחיהם פטורים מן הבכורה רלא
 דמי דההםהלויים הוקדשו משם והלאה קדושת הנוף ואחא
 קדו שת הלויות ופקעה קדושת הבכורה מישיאל ומככוריהס
 עצמם וקדושתם שנשארה עליהם ועל זרעם מאותו הפעם
 עדיין היא פוקעת קדושות הבכורה מבניהם הנולדים לר,6
 אבל הבהמות שלהם שהפקיע קדוש׳בהמת בכורי ישראל לא
 משום שהיה שוס קדושה בבהמת הלויים יותר מבהמות
 ישראל אלא שלקחם השי לפדיון תחת בבורי*בהמת ישראל
 וגם תחת ככורי בהמות הלויים עצמן כלימי אמר השם
 יחכיך שתלה קדושות כל הבכורים שהיו בעולם באוהו זמן
 עי1 הכתמת הלרים שהיו שם אכל כל בכורי בהמה טהורה
 שנולדו &שם ואילך אמר הש״י שיהיו קדוש קדושת הגוף עיי
 הפטר רחם ולא יפרו דכתיכ אך בכור שור וגומי לא תפחןבין
 נולדו מבהמות ישראל בין נולדו מבהמות כהנים ולוייםמיכ
 סי יפקיע קדושתן םהם קדושת הלוי לא הפקיע קדושת
 בהמהו לפיכך הכהן צריך לקיים מצות הפרשה ויעכגנו
t לעצמו והלוי לא עדיף בזה מישראל וצריך לתנו לכהן ניל 
 3 בהםות השוחפין חייכת כבכורה דכתיכ בכורות בקרבם

 וצאנכם דהיינו שלרבים ,*
 j א0ל שותפות הגוי פוטר דכתיככלפטררחם בישראל

 בישראל ולא בגרם כלומר שיהיה הכל מישראל שאם
 ך^ךגוףשוהף בפרה או כעוכר אפילו לא הןף לו בו אלא
ף באם או בולד הרי זה* פטור מהככורה לפיכך ל א ס ^ 
 ךםקבלבהמה מן הגוי להיות מיטפל בה והולדות יחלקו
 ניניהם או שנכרי קכל מישראל כזה הרי אילו פטורים

 מהבכורה .
 ך בד*א שפטור אפיי אין לגוי אלא אחד מהאלף ה מ כשיש
 לגוי כר, שותפות סתם ככל הבהמה שיכול להיוישחלקו
 הןא הלב או המוח מקום שכל חיוח הבהמה תלריה בו אבל
 אם אין לגוי שותפות בה אלא כאבר סיוחרכגון שישלו
 ׳באחר משניה אבר אחד בגון יד או רגלרואין כל שאלו יהתך
 חלקו של גוי והיה בעל מום הרי זה פטור ואם אפשר שיחתך
 חלקו של גוי ולא יפסל חייכ כבכירה דםלק חלקו עןל v״ כמי

t שאינו והיה הסותר בהמה שלימה ליחנה לכהן 
 ח ערר &ה0לך ניטל ממנה מעשי• כיון• שעישודו של סלף,
 על כל הבהמות חשיב יו גוי באמצע ופעוי מן הבכורה
 ואע״פ שיבולי; לסלקו במעות ח0יב יו גוי באמצע מאהר.
 שעיקר שיעמדו עלהברמותאבל בנכרי שקבל כהסית
 מישראל לחלוק כולדות אם התנת עמו כן מתחילה שיתן לו

 דמים בעד חלקו בולמת חייב בבכורה:
 ז בזמן הזה מצוח לשתף עם הגוי בבהמה מעוברת מבכית

 'קורס שיצא לאוירהעולם כדי לפוטרה מהככורהאע״פ
 *הפקיעו מקדושתו הכי עדיף טפי כדי שלא יבא לידי מכשול
 ליהנות ממנו בגיזה ועמדה ואס יקנה לגוי חלק כעוכר אין
 הקניין חל לפי שהוא ובו u&ebu לעולם לפך יקנה לו חלק
 כאס עצמה שיובל להקנות לו ?!היא בעולם או יקנה לו האס
 כדי לתקנות לו חלק בעובר וכיצד יקנה לו יקבל פרוטה מהגוי
 ולפי דאיכאלמד שהגוי אינה קונה בהמה בכסף אלא
 כמשיכה יקנה לגוי כעד הפתטה במקום שהבהמה עוםרת
 שם שהקרקע נקנית ככסף והמקום יקנה לגוי האם או חלק
 בה א נ יקכל פייטה מן העי וגס ימשוך הגוי הבהמה
 לרשותו או לםימטא דאז משיכה קונהלו עם המעית והשתא
 יצא ידי כל הדעות ראיכא למ ר העי קונה בכסף ולא במשיכ'
ר שאין קינה אלא במשיכה לפיכך יעשה מ א ז ד א 0 א ל כ י א  י
 שניהם ואע׳פ שמקנה לו הבהמה מלה בעד פייטה אחד
 והיא שוד. היכר, יותי כסה כפלים אין הוששיןכזה משוס
 כיטלל סקח דאגן סהדי שישראל גמר ומקני ליה לגוי כרי
 חפטד&ןהככורה ואם אין לו רשוח לגוי מקנה לו הישראל



 לנועז עטרת 1ה5 הלכות 83סד*זבחד •
 יקברנו שהוא אסור כהנאה ולא אםדנן עריפה כמקוםעריית
 עימדתדגמדנן עריפה עייפה מעגלה ערופה מה עגלו;
 ערופה אסור כהנאה אחר עייפה אף פטי חמור כן י ואין
 ממיתין אותו לא כמקל ולא כקנה ולא במגל ולא כמנייה ולזו
 כקורדם אלא בקופיץ שכן הוא דרך עריפה ולא יכניסנו כחדר

קא וערפתו כתיכ: ו ח ךד ו מ י  וינעול כפניו עד ש
 ״ב מצות פדית קורמת לעריפה שנן כתיכ ואם לא

 הפרה וערפתו 1
 «ג המורה שלא בכרה וילדה שני זכרים ואינו מכיר הבכיר
 נותן טלה אחד לכהן ושניהם אסורים בהנאה עד
 שיפדה ילדה זכר ונקבה הרי זה ספק ומפריש יעלה אהד כד•
 להפקיע הקרושה ממנו עד שיהיה מותר כהנאה דשמ*
 הזכ^גולד תחילה וטלה זה שהפריש מעבבין לה הבעלי©

 לעצמן ואין נותנין לכהן שהסיעה ׳
 «ן* שתי המורות שלא ככרו וילת שני זכרים נותן שני
 טלאים לכהן זכר ונקבה נותן טלה אחד לכהן כשכיל
 הזכר שני זכרים ונקבה דחרא ילדה זכר או שני זכרים וחד*
 ילדה נקבה או זכר ונקנה נותן טלה אחר לכהן דהא איב$
x הר זכר ודאי בכור ואידך הוי ספק שמא יצתה הנקבה 
 ראשונה ומפריש טלה והוא לעצמו שני זכרים ושהי נקבות
 או שתי נקבות וזכר אחר שיש כאן ספק שמא כל אחת ילדו-
 נקכהההלהואין כאן לכהן כלום א כ מנתינת דברלכדןן
 ודאי פטיר דהמיעה ועל להפרשי לאפקועי סאיסורא נזזלקו
 בו הפוסקים ייא בספקות הראשונוה הואיל ועל כל פנים צריף
 לעשות כעשה לתה דבר לכהן הטילו עליו ג*כ לעשת הפיש'
 לאפקועי גם הספק מן האיסור אכל כאלו האחרונות שאין
 צריך לחת לכהן כלום הקילו עליו גיכ שריבוי הסכרים
,ן סירא ייש ח(לד Wf אי i t f f 6 מן ההפרשה  יפטרוהו ג
? ' r r ׳ ^  ו־אומליםשעל כל פנים צריך הפרשה לאפקועי 8

u ס ה  ובשני זכר״ם ושהי נקבית מפריש שגי טלאים ו
. ו מ צ ע  ובזכר ושתי נקבות מפריש טייה אחד יי׳וא ל

 lb *חת בברה ואחה לא ככרה וילדו שני זליים' ־
י ת ב ק נ  טלה אחד לכהן דאחד ודאי בכור הוא זכר ו

r כאן ספק בכור ומ^־יש טלה והוא לעצמו 
«£r טז הלוקח חמורה מהגוי ואין ידוע אם בכר^זויאיה 

 פורה אותו בשה והוא שלו רכהן הסעה :
ר חמור מאבי אמו כהן ואות* ^ ד  י) ישיאל שירש ו
?hv הכהן ירשו מאבי אמו ישראל דרי זה מפריש טלה 
 והוא שלו והטעם שזה הישראל היורש את הכהן א״יני צר^•
 לעשות יוהד מכה שהיה צריך לעשות הכהן המורישו יהכמן
 המוריש לא היה צריך לעעו r אלא להפריש עליו שהלהפקי*
 קדושה שחלה עליו כבית ישראל הראשון הסוירישז זהי,-
 נוטל השה לעצמו דכהן הוא ה נ עושה זה הישראל היזדען

 דהוי כמו שהורישו רלכיהז השה :
 fit גד שביכרה המורת^מפק קורםשנהנייר םפקאזזר
 שנתגייר מפריש עלץ טלה והוא שלו ואינו צריך

J ליהגו לכהן דהמ/ה 
 יט כהניס ולוייםפטיירי^מפטרחמור כמושהםפשוריג^
 מפדיון הבן דהוק# להדדי בכל הפרשיות שההכד!

 בתורה :
 ך שוהפות הגוי פוטר בי כמו בכהמה טהורה דמשדאןו
 כתיב ער שיהא יכילו של ישראל וכל'דייני שיתעיו*
 הגוי בטהרה כן דינו בטמאה אלא רהכא כםיז*ה מוסאז•
 אשור להשתתף עמו כדי להפקיע קדושתו כיון שאיפתך.

 ב פדייה או בעריפה :
ת י פ ת ו  3* וכן ה ה שיהפו־תכהןאו לוי פוטר בו'»ו ש
ifgrvr ̂גוי עד שיהא כולו של  הגוי רכסו רדלשינן גצי

 החייב

 שאם יש לו שה אפילו אינו שוה אלא דינר פירה עליו אפילו
 פטר המור ששוה עשרה סלעים אבל אס אין לו שה פידרו
 בכל דבר אלא שצריך לפדותו בשיווי וגם קבלו הזיל בריא
 שפודהו נבל דבר ובשווי היס כשהפטר המור שוד. מגי זוזין
 וימעלה אנל אם היה רמי הפטר חמור פהות מג׳ זוזין אין
 פורין אותו אלא בשה או כג זוזין וזהו כאד'בינוני אבל עין יפ׳
 יוסיף עליו זח ויתן ד׳ זוזין לכהן כדי שיתןלומתנית כעין
 יפה ועין רעה חצי סלע שהוא ב׳ זוזין ופירי? בשה אחד כסה
 !טרי הסורים כגון אם פדה בו וחזר וקנאו מן הכהן או במקו'
 ש־ש לו ספק פטר חמור שרינו שמפריש עליו טלה והוא שלו

 ואחיכ חיזר ופודה עליו וראי פטר הניוד !
 ך סיד כשהפריש הטלה תחת פטי* חםור הןן פדוי וחזר
 הפטר חמור להיות חולין אפילו קידם שנהגו לכהן
 דתפדה כתיב בפדייה תלה רחמנא אפיי קודם שיתנו לכהן
 ומיתר ליהגה בו ואם כת אין צר f קבורה והכהן זכה בשה
 גיר והוא באחריותו בכל מקום שהוא שאם מת ביד הבעלים
 קודם שנתנוהו לכהן פטורים שהם אינם הייבים באחריות
 לפיכך מיד כשמפרישו מברך בא י אמהאקכ״ועל פדיון
 &טר חמור ואין להמתין עד שיתן הפדיון ליד כהן רהא פדוי
 הוא מעכשיו ומה שמברך כעל הטעת כמו שנתבאר לעיל

 סי' שה סעיף י'בבינת פריון הבן :
 ז אעיג רבכור אדם אין יבול לפדותו אלא האב עצמו או
 הכן עצמו לכשיגדל כמו שנתבאר במקומו בבכור
 חמור יכול אפי׳ אחר לפדותו רשאגי פדיון הבן וכתיב וכל
 ככור אדם ככניך תפדה בבניך דווקא ולא בן של אחי אבל
 הבא כתיב וכל פטר חמור תפדה ולא כתיב הכירך לפיכך
 ישראל הפודה פטר חסיד של חבירו הוא פדוי אבל הפאר

 חמור עצמו אחר שנפרה הוא לבעליו :
 1ז וכל זמן של£ נפרה כטמג^זקדש הוא כיון שיש להקדש
 שיעבוד עליו לפחות עד כדי פריון של שה כלשהי*
 ואסור כהנאה אלא שאמיר. התורה שיוכל לפדותו כשה אפי
 השה אינו שוד. אלא דינר והחמור שוה אפי׳ עשרה שקלים
 לפיכך יכול הבעל לסוכת קורם שיפרנו ובלב׳ שיודיע ללוקח
 שהוא פטר חסוד והוא יפדנו אע״פ שהלוקח לא יפדנו אלא
 בשה כל שהוא חה מוכרו בשוויו בדמים מרובים חיץ מברי
 דסיהשה שלכל שהוא שצדך לפדותו כו אפיה כלמה
 ששור. יתר על'שה כל שהוא סותר בהנאה אכל אם סכרו
 כשוויו ולא הודיע ללוקח שהוא פטר המור היי הלוקח לא
ת ?יים פיית או שעיפו ם מ א , י ד א נ , ר ם כ י ר י ם  יפרט והדסים א
 יקבי• ספני שהוא אסור בהנאה אף לאחר עייפה הואיל ולא
 נ •רה ואם לא פרהו ונתן פטר החמור בעצמו לכהן לא יצא
 בכך ירי פדייה שהתורה לא זנת׳ לכהן אלא השה של פדיון
 ולא הפטר חמיר עצמי לפיכך אם נתני לכהן־ קידם פדיה גם
 הכהן אסור להשתמש כו ער שיפריש עליו שה ויפדהו בו
 רקח השה לעצמו או יעיפנו לחמור ויקבי והכהים חשודים
 על רכר זה שלא יעשוהו מגני שאוסרי׳ מה אני צריך להפרי'
 עליי טלה כיון שהוי לעצמו לפיכך אסור לישראל להת לכהן
 j זזר חסוד אאיכ פדה הכהן החמור כפניו או יערפנו כפניו :
 ס פטר חסור קורם שיפדה כיון שהוא אסור בריאה אסור
 לעכור בו ילגוזזו כדי ליהנות בשערו *גבל אם היה
 שעמ מסובך או שיש לו מכה כמקום השער מיתר לגוזזו
 להנאתו שלא יצטער באותן הצמר אכל אינו עיבר עליו
 משוס לאו רלא הנח כיון דלית ליה כיה אלא קדושת דמים

 והשער אסור בהנאה ויקבר :
 י ישראל שיש לו ספק פטר חמור יפריש עליו טלה להפקי'

 איסורו ומעכב הטלה לע«מו שהכהן המ*עה !
 י^ לא רצי לפדותו ולא להגו לכהן סבהו בקיפ ץ יעיפו
 עד שימות שכן כתיב ואם לא תפדה וערפתו ואחר ג>ך



 ^ י ל3וש עכ*רת זהב הלבות חלח קסד
t איי ותקנו גם כן להפייש שתי חלות אתת לאגד ואחת לכה 
 ואוכלה אותה שנשיפת כאיור לא נחנו בה שיעיר דהואיי1
 ואינה סן התורה עשוחילוק כינה יכיןחייותהאור שכאיי
 ואותה הנאכלת לכהן נתנו כה שיעור א' מסיח כמו שנתנו
 בחלה של תורה להחזיק רבריהיכשלתורה בדי שלא תשינכת
 בכל סקום הואיל וככר נתנו אילאור הקיל בזו והתירוה אפילו

 לטמאים ואעיפ שטומאה יוצא מגופן ודווקא טונזאהקלת.
 כגון כעל קרי שטבל ולא העריב שמשו אכל לא טימאה
 חסודה כגון זבים וזכות ובזמן הזה שאין שום עיסה טהורה
 אפיי בארץ ישראל שהרי אין לנו סי חי חטאת להזות ולטהר
 מטומאת מת אע פ כן לא הניחו המנהגוח הראשונים בהפיש

 החלח דודינו בכלארץץשר' ספרישיןיאחת מסיח ושורפי ז,
 אותה מפני שהיא טמאה וסכזיב עי אמני• םפרישין שניי/
 ונותנה לכהן לאוכלה ואין לה שיעוי כמו שהיה הרכר מקודם
 ך! וכחוץ לארץ שהוא רחוקה מאיץ ישראל ו«*ע פכ נזרו
 משום גוירה ראיץ ישיאל ונראה כגזרה רחוקה לפיכך
 אין מפרישין שם אלא אחת ואעיפ שהיא טסאת איןשויפין
 אותה ואינה אסורה כאכילה אלא על כהן שטומאה יוצאת
 עליו מגופו והס כעלי קריים שלא טבלו וזבים וזבות ונרות
 ויולדות אבל שאר הטמאים נסגע הטוסאית אפי׳ טמאי מת
 סותרים לאוכלו לפיכך בין כסוריא כין כחוץ לארץ אם רצה
 להפריש חלת אחת מפריש אחד סם ח ונאכלת לכהן קטן
 שעדיין לא ראה קרי או לקטנה שלא ראתה נרה ואינו צריך
 להפריש שנייה וכן אס היה שם כהן גדול שטבל י משכבת

 זרעו או םזובתו אעיפ שלא העריב שמשו הרי זה מותר לאכולי
 חלה ואינו צריך להפריש שנייה ויש אוסרים שצרי' הערב
 שמש, ואם אין שם כהן קטן או כהן גדול שטבל לקרדו
 מפריש שתים אחת לאור ואין לה שיעור ואחת לכהן ויש לה
a שיעור ממית והקילו כה מאוד שמיחיתאפיא לזכין 
 חבות ונדות ויולדת ואינה אסורה אלא לזרים וישאומייס
 דכיון דבזמן הזה אין הלה נאכלת בא ־״ן ישיאל גס בש^ר
 מקומות אין צריכין להפייש רק חלה אח״* ולשייפה וכן
 המנהג פשיט בכל מדינות אלו שנוהגין שלא להפריש אלא
 חלה אחת ולשויפה ומפרישין אותה כלא שיעור כמו שהיו
 עושין במקום שמפרישין ב׳ חלות שחלת האור לא היה לה
 שיעור ומכל מקום נוהגין שלא לפחות כנזיר. וכהן האוכל
 חלה אפי׳ בחוץ לארץ מברך תחילה נמו שמכיכין על אותר.
 המין שרוצח לאכול ואח כ מכרך בא״י אמיד. אשר קדשנו

 £ בקדושתו של אהרן וצונו לאכול תרוסח /

 יש אוסרים כששורפין החלת עושין לה היסק כפני עצמו
 דישראל אסור ליהנות ממנו ונוהגין להשליכם להנור קיו ס

 שאופין הפת:

 ע33 הלה דרבנן היאך ניתנת ונאפת וכ!
 סעיף אהר ;

 א חלת חוץ לאדן שעיקרה אינה אלא °דיעזנ£קי0
 שהיא מותרת לכהן טהור סקרי רשאי לאוכלה >>ם
 זר על שולחן אחד לפי שאינה םדכעת ואפיא נתערבה
 שוהבשוהרש חולקיןוסכירא להודא׳יסית תערוכתה עד
pan מאה ואחר אם הוא במינה ושלא במינה עד ששים 
 נתערבה בעיסה ואין מאה ואחד לבשלה אס לא אנ,1
 העיסה ישאל לחכם עליה ויתיר לו כנדר דלא עדיף ,ן
 הפרשתו שאמר זו תהא חלה מנדידקיימאלן דגשאלין
 על ההקדשות ואחר ההתראה יחזור העיסה י׳י־אשיגת

 להיות

x 1% כח כ 

 חייב בו ה״נינאםר גבי הבחנים ולויים עד שיהא כולו של
 ישראל החייב בו .׳

 כב גוי שהפריש פטר חמור וקרשו משום שהוא 3טר
 חמור סידיעין אותו שאינו חייב בוכרי שלא יאמר
 הנוי ישראל מזלזלין בקדשים כי אין הקדישו זה הקרש והרי

 הוא סוחר בגיזה ובעבודה :
 כג פיה שילדה כסין חסודה וחסודה שילדה כסין פרה

 כבר גתכאר לעיל סיסן שטיו:

 V הלבות חלה 0
• 

 הפרש הלה שיש בין הלות א״> להלות
 הל ובו ה׳ סעיפים ״

 u מצות עשה להפריש הממה מן העיסה וליתגה לכהן
 רבתיב ראשית עריסוהיכק תלה תרימו תרומת וגומר
 וראשית זה אין לו שיעור רסן התודה אפילו הפריש כשעורה
-פטר את העיסה רראשית אפילו כלדהוא משסע וחיה הרבה
 סמנו גיכ בכלל ראשית הוא רק שלא יעשה כל העיסה הלה
 שאין זה נקדא ראשית שאין ראשית אלא ששיריה ניכרים
 וכשמפריש כוי נקרא עריסותיכם תרימו אלא ישייר ממנו מעי
 *0!־, שהפריש שם חל" עליו ואם הפרישו כולו לשם חל׳ לא
 עשה כלום ואיגו חלה וחכםים נתנו שיעור ואסרו שיפריש
 אחר סב ר סן העיסה שחייבים לתת ממנו חלה כסו שיתבאר
̂ןעושה לסכור כשוק הקילו עליו כדי שלא ע ה והנחתים   ב

סיר בממכרו ואין צריך ליחן אלא אחד ממ ח שבעיסה ואט  ̂י
 נטמאת העיסה כאונס או בשוגג אף בעל הכית אינו צריך

 להפריש אלא אחר מסית :
 ב ואין חייבין בחלה מן התורה אלא בארץ ישראל בלכדי

 שנ־-»מד והיה באנלנם מלחם האח וכזמן שכל
 •יעואל ררין שם שנאמר בכאבם בביאת כולכם ולא ביאת
 מקצתכם לפיכך חלה כזמן הזה כאיי ואפילו כימי עזרא אינת
 אלא מדבריהם שהרי לא עלו כל ישראל עמו וייא רבאיי היא
 דאוריית׳אפייבזסן הזה רםיל רכיםי עזר׳נתחייבוגכדאוריית'
 דהיםיב כיאחם כביאת טלם וכיון דבימי עזראגתתייבו
ן התורה נם עכשיו חייבים דקיל קדושה שנייה לא כ^לה : 0 

 j ובחיל מפרי טין גיכ חלה מדרבנן כדי שלא חשכת

 חורת חלה ג
 ך עיקר דן החלה שהיא מן התורה צריכין להפרישת
 באיי בטהרה וליחנה לכהן והכהן אוכלה בטהר׳תרוסת
 רתרומה קריית רחמנא וחלא טמאה צדכא שריפה כתרומת
 טמאה ואמוד לאוכלה ומפני שאין ינולין ליזהר ככל עת
 זבכלמקוס מן הטומאה לפיכך אמרו חזיל של• ארצות לחלח
 בלומר שדני חלה חלוקין כשלשת ארצות זו מזו ואלו הן כל
 הארצות שהחזיקו בד, עולי בכל עדכזיבשהוא איי גמור
 זנוהגין עצמן בטהרה מפרישין כה חלה אחת כשיעור
 המבואר למעלה והיא נאכלת לכהנים המחזיקיןעצמס
 בטהרה ושאר אח ישראל שהחזיקו כה עולי מצרים ולא
 עולי ככל שהיא מכזיב ועד אמנה והוא קרוב לארץ העמים
 ואי? יכולין לשמור עצמם ופירותיהם בטהרה וחלוהיהן
 'טמאות וטעונות שייפה כתרומה טמאה צריכין להפריש
 שתי חלות אחת שהיא מן התורה שהרי הואאיימפרישין
 אותה כשיעור חכמי׳זיל דהיינו אח׳ מם*ח ומפני שהיא טמאי
 נשיפת והשנייה תקנו שם מדרבנן כדי שלא תשתכח הזרת
 חלה וכותי ין אותם לכהן ואוכלה והואיל ואינו אלא כדי שלא
 תשתכח לא נתנו כה שיעור אלא אפי׳בכיי שהוא סגי כמו
 כחלה דאורייתא שהוא ככל שהוא וכל הארץ מאמנה ילחוץ
 כין כתיריא בין כשאר איצות שאיני איי אלא xmr סמוכיס
**1שם אפילו חלה אחת מן התורה גזרו נהם משי©  * י י



 ^ לבועז עטרת זה5 הלבות חלח
 איז כל העיסוידוסוה זו לזג ואין סצטרפין לכשיעור להתחייב
 כחלה אלא כזה הסדר ׳ החמי! איז סצרפץ אלא עם *
 הכיססיז וה:ו0מין מצטיפין עם כל א' והשעירים סצטיפין
 עם הכל חוץ מעם החטים שיפין סצטרפין עם שעירים
 ומסמין ולא עם שכולה שועל וחטין שיבולת שועל
 מצטרפים עם שעורים וכוס£ין ולא עם חמין ושיפין
 שנסדר הזה ניאית העיסות ממו,ת זו לזו כאילו הסכמי*
 אחד וחייבים כחלה ולהר0!ה0 כוםסין ושיבולת ושיפון
 םצטיפץ לחיוב ואס לש כל מי'ן ומין לכדו ויש בו כשיעור
 ומצה •להפריש ממין זה על מין זה אין סין עוטר אה שאינו
 מיגו אפיי מדבקן' יחדואיןי־מפלישון מזה על זה אלא ממינו
 דילפיגן גבו תר$ה9קיאי:.שאין תורמין מטין על שאינו מינו
 מדנתיבכלחלב יצהרוףלבהיייושתן חלב מיצהר כפני
י עןגקןוחלה נמי תתמה סיקרי כיצר אין מ ^ ן ך י ה  ו

 מפלי^ין החיטין על שוםנאתר מהם ולא משום אחר מהם
 עליהס.לח$יז סין כפני עצמן הס •י וכוסמין ושיפון מפרישין
 מזה על זה ונן שיכולות שועל ושעורין מפרישין"מזה על זק
 דמין אחר הם ואףעלגכ דנשאין באחד מהם בשיעור
 ומדןנקן יחד אמרינן מינים הרבה יוהד מצטרפין בנון הטץ

 עם. rppp וכוסמין עם נולם ונן השאר והנא אסרינן דחט ין,^
י ןלאעמשעורין ^ ן ע ^ ס ש  ביסמין ולא נוסצין ע
 זגןשעמ־ים ו־אכ לת שועל עם שיפון נסי לא נ ל דהיינו
ן ךבעיםה הלח י י ה ב ל ח  מע~א דלעניין הצטרף להתחייב ב
 רחמנא דכתיכ עריסותיכם לפיכך כשאין בכל אחר כשיעור
 אמי־ינן.כל היכא רהעיקו׳דומלה כצרטפין וז^יב כחלה אע*£

* י ש  pyjjjjfמין אחר אבל לעניין לפעור מן ההלה. דהיינו כ
 בכל אחד שיעיר היוב חלה ויוצק לפטור זה ולה פריש עליו
נמה קריית רחפנא הרארומיא ג^ל^י  מ^^מדאמרי
& אענדהעיסות ^ & f p f e  החדן»הש«ח ^
* הצטרפות לההחייב כחלד י ס ח י ב י י־ ו ל ^ ^  ד
 3עי ^תלהרחמגאאםלשעיםה סקכאחדואחר כךלמ

̂רבז ואס היה לשעיר רובע סכל סין מהם וצירפןעמד!  שע
pj עדיין בפטורייהו קיימו כיון שעדיין סהיברין הם ואף על 
p ד^שתא יש ככל אחד כפני עצמי שיעור חלה פטורין 
 החלה ואם לא הוסיף עליהם ער שחלקן ואחר בך הוסיף ^
 גל אחר רובע הקב ממינו הוי כאילו לא נתערבו וחייבם אכל
 אם עירב קב קמח עם קב קמח ממין אחר על רעמ לחלק,
 והוסיף על בל אחד רובע הקב ממינו כין חלקו בי! לא חלקן
 פטוראעפ ש^רהיהכו שיעור חלה נפטר מטעם שהית
מ  דעתו לחלקו כמו שיתבאר לקמן מימן שניו סעיף ד' שוכ ל

 יצטרף עיסהזהלהתתייב:
 ג חמשת סינים הללו אם לשן בלא הרקדה עם סוכיין
 ומורסין םצטרפיןהכל להשלים השיעור וגס השאור.
 מפרפין להשלים השיעוך^בלא^ריקך הקמהוהפיי'מורסגן
מ  וסוכנן מתוקן וחזר וערכן עמו אינו מצטרף לשיעור חל
 !עריסותיכם אמרח רחמנא ואין זה דיך עריסה לערככג

 מורסין וסובין. לאחר שהפרישס סן הקמח :
 ך קגחיטיןמצר זה וקב שעורים מצד זה וקב כיסםין
 באמצע מחברן והרי אלו מצטרפין לשיעור להתחייב
ף על גכ א ר ^ ד ו ע י ר ש ח י א י 3 ה 3 ׳ י  קולם בחלה כאילי ה
 ךחיטן ושעורין אין כצטיפין הכוסמין שבאמצע מצרף
 עם שניהם גדכתיכנא לעיל סעיף ב' ואס כן החטים הייכ
 כלא השעירים והשעורים הייבים כלא החטים ותורם מכל
איני סינ, ל ע י ע י י ° י 0 ד י ת ז י א י ר , ר  אחריאחחןפני עצםז ע

 וגם מן הבגםםין תורם גפני עצמי והרי מפריש

 להיות סכל כאילו לא הפ־יש חלה מסנה מעולם ייהזור
 ויטיל ח^האהרת ומותי הכהן לבטלה כרוב ואוכלה כימי
̂ עם הארץ ואין כה משוס נהן  טימ >ןתו וינולין ליתנה לכה
 המסייע במתנותיו שהוא אסור ואם רצההישראל כעל
 דעיס׳לאכול החילה ואחיכ להפריש החלה מותר כהוץ לארץ
 שאין עיקיא אלא מדבריהם וכשיאכל תחילה צריך לשייר
 מעט יותר משיעור החלה שרוצה להפריש דבעינן ראשית
a שיהא בה שיריים בשעה שמפייש ודווקא העיסה 
 שנתחייב בחלה עם חייה זו יכיל לפטירשלא מן המוקף אבל
 עימה שנילושה בפני עצמה אין מפרישין חלה עליו מן עיסה
 אחרת שלא מן המוקף וחלת איץ ישיאל אפילו בזמן הזה
 שהיא דרבנן כיון שעיקי־ה דאורייתא טובלת ואסור לאכול
 מל העיסה ער שיפריש ממנו הלה ואינה ניטלת אלא מן
 הסיקף כתיומה ואינה נ־טלח מן הטהור על הטמא לכהחיל'
 זכי־ שבתרומה לא יתרום ואם תיס אינה חיומה כך וצע
 בחלה וכל שבתרומה לא יתרום מזה על זה כך כחלה וכל
 שאינו אוכל בתתמה אינו אוכל חלה וכל האוכל חממת

 אוכל חלת :

 שבד שיעזרחיזבחלהומיטסה^צטי(»«׳וד־ן
 פת פט״יר שי-תע־כ puwa «ר

 סעיפים:

 א אין חיוב כחלח אלא חמשה סיני הבואה שר,ם חטין
 ושעייין וכוסמץ ושכולה שועל ושיפון דגמךינן גזירה
 שור. לחם לחם ממצה כתיכ הכא והיה כאכלך מלחם ה£ך׳|

 וכתיב גבי מצות לחם עוני וגומר מה החם ה'מיני
 לירי חימוץ אף הכא חמשה מינים חייבים, בחלד• י,־?-

 החמשה מינים אינו חייכ אא*כ יש כעיסה חנ/שה רמ^יל&ח,
 שהם שלשה ואייבעים ביציהן ^יצמרכתיבר^מיו/

 ,,־•יסיתינס חלה הרימו משמע ראשית של העיסה
 עישים כא^במרכל חלה תרימו וגוסך ושידוך העיסהשלהם
 בשרכר היה עשירית האיפה וכתיב והעיםל לשירית האיפה
 הוא ועשירית האיפה כן הוא pipyמ*ג בצים, וחומש ביצה
 לפיכד סדר. שמחזקת ס ג כיצי# וחומש ביצה ממלאי אוהק
 קמח ואותו קמח הוא שיעור חלה וכשממלאים אותה המרה
 הה־ה מחוקה ולא גךושה והיאך• ישערו ל&עת אס הוא
 מחזקת כך מג ביצים וחומש ככר נתבאר בלכיש התור סימן
 רנ ו ׳ וכתב הבית יוסף בשם הימיכן כשקל חםשו^־כעיס
 קטח הוא חקיך דרהם מקמח חטים שבמצרים ונראה לי שאין
 זה שיער• לבוה לשע'במשקל קסה שפעמים הקמח לח
 ומשקלי בנר ופעמים יבש ושיערי הכרה ומצאו שהכלי
 המחזיק עש״ אצכעית על עשר &צכעות ביום שלש אצבעו'
 ורשיע ־ת אצבע כקירוב הוא שיעור החלה וכן מרה שיש כת
 ז׳אצבעיהפחית שני תשיעית אצבע עלז׳ אצבעות פחות
 שני תשיעית אצבע כרוםזיאצבעית פחות שני תשיעית
א האוסי וכל האצבעות האילו הם רוחב .גורל של « כ צ  א
 ירעיכאבל עדיין ציע כאילו המידות אם ר ל מרובבת או
 מעיגלוהחראי הבדל יש ביניהם יבשהוא עגיל הלא מחלק
 יוהד מכשהוא מרובע וצריך עיון כמרידה לבך טוכהו^
 לישעי הסדה כאשר נתבאר בלבוש החור סימן תניו!

 £ כל המשה מינים אילו כיון דשם חיוב חלה על כולן.
 שוד. הרי אלו םצטיפיןשאםאיןכעיםה^לא״ חמשת,
 רבעים מחמשתן מציטיפין להיות חייב בהלה במה דביים
 אמורים כשעיכן קמח ולש אותן יחד דכיון דלש איתם יחד
 כל העיסה נראה שור. כאילו הואיכולו מסין אחד וחייב כחלה
 אבל אם לש כל אןזד לכדו ואין בו כשיעור וסרבקי למין אהד



 תלבוה חלה • הסה
 > נתן שאור מעיסת חטיןלתיך עיסת אורז אם יש כח

 טעם דגן חייב בחלה ואם לאו פטורה :
 >א גחן שאור מעיסה שלא הורמה חלתה לתוך עיסה
 שהורסה חלדה והכל ממין אחר שאי אפשר לעסוד על
 טעמו והרי זה גהחייב בחלה מחמת השאור ואס יקח סמנו
 חלה אחד ממח כשאור מעיסת זה כמות שהוא שמא יקת
 הכל מן הפטור על החיוכ וישאר בטבלו שאין הירמיןמן
 הפטור על החיוב וכיצד יעשה אם יש לו קסח או עיסה שלא
 ניטל ממנה הלה מפריש סמנו על זה השאור לפי חשבון
 דהיינו כזמן הזה שהעיסות קטנות אחי מסיח כשאור ואפי׳
 י אין כזה העיסה שלא הורמה ^ןיעור הלה יניחני אצל העיסה
 הגרלה והוא יצרפנו עם השאור שכו להשלים השיעור אף
 על גב דככר הורם סן העיסה הגדולה חלתו מכל מקים
 מצרף כרכתיבנ,א לעיל סעיף ו'ואם אין לו קסחאיעיסה
 שלא הורסה הלתו מפריש א׳ מסה בכל העיסה לפי שנעשה
 כולה טבלרטכולבסינו אוסי כל שהוא וכן הרין אם השאור
 של פטור והעיסה של חיוכא וסכל סקיס לכתחילה לא יסמוך
 על זה ולאיתן^שאור של פטור בעיסה של חיוכ או איפכא
 ואם עברועשתכן סותר לכתחלה ליקה סאותה עיסה ירי־ ן
 כעיסה אחרת כדי שיהיה כו לשאור האופה פשט ר שיש בה
 ב שר מעיסה שלא הורמה חלתי והרי נכנם טעם הטבל
 שבעיסה הוך הכשר מותר להפריש עליו חלה מעיסה אחרת
 שיצרפח לו החייבת כחלה ונפטר . גם כן טעם העיסה

 שנכנס ככשר :
 >ב מי שנח^דכ לי פח שהפריש ממנו חלה עם פת שלן*
 הופישםםנה חלה אם יש לו עוד קמח יעשה ידסת
 מחמשת רבעים ויצרפנו עם הככרוח ככלי ויפריש מסנה חלת
 עלן»זם ככרות שנהערבו ואם רוצה להפריש מיניה ובית
 צריךלהפרי' מעט מכל ככר ובכר או יצרפם כולם בכלי אחד
 ויפריש מגל אחד על כולן עד שיפרי׳ מכרי חשבין הבכיות
 שהופרש מהן ומאחד יוחד בגין אם חמשה שהיפיש מהם
 נתערבו כתוך עשר שלא הופרש מרם יפריש מששה שאז

 וראי הפריש לפחות מאהד שלא הופרש עליו :
 >a עיסה שאין בה כשיעור כקמח ובעת אפייה הפחת
 וגדלה עד שנראה שיש נר, כשיעור פטירה יה• י: ,-דין
 אם תפחה קורם אפייה דניוןשלא היה כה שיעיר כ •ש עת
 ודוכא דהיינו משתטיל מים כקמח שהוא רתחלת עריסה אף

̂ר מעיקרא אזלינן :  על פי #פחה אח כ ב
 ין• אסור לעשות עיסתו פחותמכשיעור כרי להפקיע ממנו
 חיוב חלה ראם כן תיבטמ4ות ודיה שלעולם יעשו

 כן,ותשכח תורת חלה מישראל ו

 שבה דין ב עיסת שאין בהן כשעור ובו כ׳
 סעיפים ׳

 # שתי עיסות שין כשום אחת בשי עור אם נוגעת זו כזו
 ער שנרבקות מעט מזי בזז מצטרפי׳אם הס סמ״, הראוי
 להצטרף כפי מה שנתבאר כסימן שכר * אם אינה ניבקין
 והם בסל אתר הסל מצרפן'אפילו אחר שנאפה ונעשה פת
 םגי נצירוף סל ואם נתנם עלטנלאשאיןלה לבזבז אינם
ן ככלי  םצטרפין כיון שאין בית קיבול לטבלא לני כשמבי
 יזהר שלא יצא שים דבי למעלה כדיפני הנייי דהיינו שיהא
 נל כנר אחר או עיסה אחת למעלה סרו פני הגלי אביאם
 נתנו קצתו תוך הכלי אע פ שמקצתו למעלה כדיפג׳ רגלי
צי־פן ׳  מצטרף ואם מכסה הפת כמפה ייא דח־כוב ככינלי ̂ו

 ב ואס יש בכל עיסה כשיעור וריצה ייו מל••״ ״. ז
 אין צריך לא צירוף כלי ולא נניעי אלא כיון שזצדהן

 לפניי לפ־ישיזלזי עי־ זו ׳
 ייח « ,•י נ< • י׳יי

 • לברט עטרת והב
 «£ייש שלש חלות אכל אינו תורם סן הכוםמין על שלשתם
ף על פי שהכוםםין סחייבים את החטין ואת השעורים אין א  י

 חורטיןמן הכוסמין עליהם לפי שגם הכוםםין מתחייבות
 במה שנושבים כחטים וכשעורים והיה די לו כצירוף אחר
 מהם לפיכך אם היה תורם מןהכוסמיןעל השעורים הוי
 בתורם מן חחטין על השעורים רכיון דצירוףהחטין מחייב
a . הכוסמים נגררין המסמיןאחר החטין 
 ונקראים על שמם וכן נסי אם היה הורם מן הבוסמין על
 החטין הוי כתודם%ןהשעורים על החטין מהאי טעםא וכן
 גמי מהאי טעםא גופאאםהית חורם מן החטין על הכוסמין
 אומן השעורים על הכוםמין הוי כתורם סן חחטיןעל
 השעורים או מן השעורים על החטים לפיכך צריך להפריש

 מכל מין ומין כפני עצמו ן
 ה ואם היה חצי קב הטין מצר זה וחצי קב שעורים מצד
 זהיחצי קב כוסמין כאמצעימצטרפין כולם והורס
 םהכוסמין לבדן מיון•דלעא כצל ״אחד אלא חצי קב הרי
 אין כאן שיעור 0להעהמ*צרפו שלשחן ונמצא-׳ רכוםמין
 ששניהםמצפןרפיןעמהוםשליםין אותתלכשיעור וחייבים

 וחטין זשעורין שאין םצטרפין זה עם זה פטורי):
 ן קבחטיןמצדזהוקכחטיןמצדזה וקב אורז באמצע או
 קב של גוי כאמצעאו קב של חלה באמצע אינם־
ן כיון רהאמצע אינו בדין חלה אינו מצרפן יגם כן י פ ד ^ 
ל אם היה ביניהם עיסה שככר הורמה חלתח אף על פי ב  י

 שעכשיו היא פטורה כיון שהיחה כדין חלה מצרפן ן
 ן וכן א0 היה ביניתם קב של מין אחר מחמשת המעין או
 קב משל אשה אחרי כיון שאילו הס בדין חלה םצרפין:
 ןן גני תרומה יליף מקראי שאין תורסין מן החדש על
 הישן או להפך וכןהדין בתלה שנקראת תרומת שאין
 ©פרישין סתבואהחדשהעל הישנה אואיפכאואמרו חז׳ל
 דהוא הדין שאין מצטרפין לשיעור כגון קכ של חכואה
 חדשה וקב שלישנהאיןטצטרפין ג^זשמא יפריש מן
 החדש על הישן אפילו כלא צירוף ואין לתמוה ולומר רהא
 גבי מס מין עם הטין או עם שעורין ראף על גיכ דשני מינין
 ךן הואיל והן הסין זה לזה אמרינן רםצטרפין ולא גזרו כיה
 רבנן כ ש בחדש וישן דחדםין נינתו וגם חמין דניסא
 דמצטיפץ ולא נזרו בהו רלא קשיא דהתם הכל יורעין ששני
 מינים הס לץין כני ארם טועים לימד שתורסין מזה על זה

 לפיכך לא שייך לסיגזר בהו אכל ישן וחדש סין אהד הוא ואם *
 אחר• אימי מצטרפין סכורלומרשתורמיןסזהעלזה לפיכך
 אמרו שאין מצ15דפין כן כתב כטור יורה רעה וכשילחן עמך
 ולא כתבו יותי־ והטעם שכתבתי הוא סן הירו' אכל הוא
 הסוה מאד בעיני טעם זה רקשה לי עליו דהא משמע דמן
 התורה םצטיפין ואם כן חייב בחלה מן התורה והיאך יוכלו
 רבנן לפוטרו משום נזירה והרי יאכל טבל וכי משום גזירותס
 התירי טכל לכך גראה לי רשפיר קא סםייס כה הרמ בם ז״ל
 חל אלא יביא עיסה אחרת חדש או ישן רציפי להם להשלי*
 השיעורים בי ז*ל כתב בפירוש חל וצריך להפריש על כל
 אחי ואחד מעיסה אתר׳ שלא הורמה חלתה מחדש על התרש
 ומישן על הישן עניל ותמיהני למה לא סיים בה כן גס כטל
 ובשולחן עמך רוראי הדין כן הוא שצייך להפריש מעיסה
 אתרה מחדש על חדש ומישן על ישן כמו שכתכ הכית יוסף
 ונראה לי שכן היא הדעת הרמ בם ז*ל ״ גיל ואם היה קכ של
 ישן מצר זה וקב ישן סצד זה וחרש באמצע אל איפנא חדש
 •ז הצדדין יישן באמצע הרי אילו מצטיפין להתהייב כחלה:
 0 העושה עיסה סחטין ימאירז אס יש כה טעיז דגן חייכ
̂ אף על פ׳ ש־ בה אורז ראירז גריר אח* החטין r ׳ J 

ס לאי שאין כה טעם דגן פטורה דאורז פטיר דלאמת' א  י

 הש־נין הוא :



 ליבמעסרתזהב חלמת חלה
 החלוקה לפוטרו שהרי ככר נחחייכ \

 ה המפריש חלה מעיסה שאין כה שיעור הלה לא עשה
 כלום ואין שם חלה עליה כלל לפיכישתי עיסוה שאץ
 בשום אחה מהן כשיעור והפריש חלה מכל אחת מייז יאחיכ

 עירוב העיסות ועשאן עיסה אחימצטרפץ וצריך לחזור
 להפריש׳םהןחלה :

 עזבן מתי חל על העיסה היוב חלה, ובו ה,
 ־־ י סעי׳: . ] י י־ י יי

 א אץ חיוב חלה חל לןהחייב עלית האוכל בלא הלה
ד ךכחיב ראשיה 6' ח ן ^ 
 עריסותיכם שפיר^^י4^^^/^ז^קראעיסה לפיכך
ז ותילכ ה כ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ־ ח מ  המפריש חלתל ן
 להחזירתאם'טעו ונאצי לי|^• ו6?^ו^ממותוהקסח
 ודיבמזלה'וגם אוהו חקןשחשהפריש bsfrחלה ץם ישבו
 עומר ועשהו עיסה הרי זה מפריש ממנו חלה ״ במהיכרי^
 אמורים כאומר שיחול עליה שם חלה בעורו קמה אכל א0
 &פרישקמח ואומר לכשףעשה עיסה יחול עליה שם חלח

 דבריוקייסץ:
 ב י י ומאימתימפרי׳^ץ חלח כשיהןהמים ויערב הקמח
 י .בסים וידבק $\וחגוףאחד ותא שיהא באותו

 הנדכלףמיעורחלת ושלא^שאר{ כעריכת קמח שלא נהערק
 במים שיעור עימד / וא פ אמר הרי זה יהא יחלה על העיסה
 ו^להשאוד ועל הקמח ^נשתייר ולכשהעשה כולהעיסון
 אחת!חתק׳דש;זרשבידי להוות שם חלה על הכל הרי זה מיתר
 i?<1ua^^^iK39 שיחערכ אחד כד

7 ליזהר '*לאישרוף וזחלה עד אחר ד* צר י ו ר ו ע י  ש
 העל»בח שאס ישרוף אוחם קידם העריכה כמה יפטר 1
& !  ש:וסיף ויערב כשע*עריבה שהרי איז החלה כעולם »
ז • • x אותו ההוספות 
 X בזמן שהיי עושין עיסהן בטהרה הקנו להם חיל לנשים
 שיפרישו החלה בטהרה סיר שידבק הקמח סעטמעמ
 כי חששו שמא חטסא העיסה ויצטרכו להפריש חלה טסאת
'  ולא חהיה ראויה לכהן אבל האידנא שכלהעיסויטםאית טוכ
3S. להמתין מלהפריש חלה עד אחר גמר לישה שתיעשה 

 העיסה גוף אי ויזפרישחחלה על כולו יחד ן
כ  ד אוכלייעראי מן העיסה של חטיםעד^גלגל ויהעד
 הקמח במים ולא יוהד ובשל שהוריי עדשחטמט יתיע^'
 כל העיסה גוף אחר דחטןןררכו ללוש יפה מיד שיהלחלזת'
 אבל דרך השעורים להיפרד ער שילוש יפה ותיעשה כל

 העיסה גוף אחד :
 ח אם לא הפריש חלה מצק אלא אפה הכל הדי5זה מפ,-ימ
 מן הפה שנאמר וקיה באכלכם םלחם האא תרלמו
 הדומה לה' משמע אפילראחר שנעשה לחט צריך להפריש

 הדומה והיא החלח:
 ש3ח דץברכו* ההלה ומיראי, לה5ר«ש

 ובו וניסחו ז
 א בשער. שמפרישיההלה יברך באיי אמיה אקכיו להפריש
ש  חלה או להפייש תרומה ואין חילוק לפיכך אסור לאי
ס ו ר  להפריש הלתו ערום מפני שאי איפשר לו לכרך כשהוא ע
 מפני שערוהו מלטה אבל הא ש׳ מותרת והוא שיהיו פנית של
 מטה טותותבקרקע לפי שערות' סהכסי׳ובמקוס שמפרישץ'

 שתי הלותיברךעל הראשונה!
 ב אף על גכ רגבי תרומה קיל הסומא והשכור לא יתרונו
 דחוששין שמא יחתמו סן הרע על חיפה גבי חלה ספרישץ

 לכתחילה

 ?Q^J" אחד שלש ב׳יעיסות ואין בשום א, פחם
 כשיעור ונתערבו ובו הסעיפים ״

 א עיסת שותפי ן הייבת בהלה דגמרינן גזרה שזה ראשית
 ראשית מתרומה מה תרומה שותפץ תייכים דכתיב
 תרומותיכם לשון רבים אף הלה שוחפין חייבים וכת גילוף
 מגופיה רהינ כתיב עריסותיכם לשון רכים האי איצטריכא
 ליה לשיעור הלה דהיינו כדי עריסות מדבר ששם ניחנה
 להם תורה שזהו עריסותיכם של עכשיו ודווקא שותפין שעשוי
 עיסה בשותפות רססתסא דעתן הוא עימ לאפותו בשותפות
 אם יש בכל העיסה שיעור הלה אפילו הם שותפין הרבה
 ער שלא הגיע לכל אחד ואתר אלא כזית תייבים מפני שדרך
 הוא שכל אחר אוכל ממנו מה שירצה זאיגם מקפידין זה על
 זה ואינן חולקין הפת וכל שבן הבצק לחלקים וכשל איש
 אחד דמי אבל שנים שלשו כלאחד ואחר עיסה שאץ.מ'
 שיעור חלה ויש בשניהם יחד שיעור חלה ונגעו זו בזו ונקכו
 זו את זו אפילו הם ממין אחד פטורים מןהחלה שהרי אין
 מגיע על כל אחד שיעור חלה וחלה אמדה רחמנא ולא חציי
 חלה דסתם שנים דרכן להקפיד על עיסת^עלא יתערבו
 ואם נתערבו חוזרין יחולקין אותה כעורה בצק ואץ שום
 אחד נתהץב בחלה שהדי אץ כה שיעור^כל אם ידוע שאינם'
 מקפירץ על עירוב העיסות יאיז חוליגן עד אחר האפייה הריי
 אילו מצטרפות לחיוב חלה שהיא כעורה בצק במו שיתבאר
 כסימן הסמוך כעה ותלמידים חלומדים לפני רב אחד סתמן
 א יגם מקפידץ וחייבים ואם תיו שתי העיסוין^של איש אחד
 אס הם מסין אחד כפי מה שנתבאר בסימן שכיר ונגעו זה כזה
 ונשכו זה בזהמצטרפץ וחייבים בחלהשסתםאדם אחד אינו
 מקפיד שיתערבו'עיסותיו כשהם םםין אחד כסו ש^באר
jpPR* אבל אם הם משני מינים אפיי ארם אחד מקפיד שלא 
a ואינן סצטרפין ואפילו אדם אחר וממץאחךאםידוע י 
ו ולא ת^דב/אין מצטדפ^ ז ל ו  שסקפידשלא היגע עיסה ז
 ואם האחת פת קיבר והאחת פת נאה אפיילויהן של אדם אחד
 מסתםא םקפיד ואינו סצטרף וכן שתי עיסות שיש באחר
̂ סצטרף כסת דברים  כרכום ובשני׳אי? בו סתמא מ>[פיך 
 אסורים שצריך נגיעה ונכדצהבשאין. בכל אחד שיעור חלת
 ורוצה לצרפם אכלייש ככלאחד^עוךחלה אעיפ שאחר פח
 קיבר והשני פח נאד. או שיש באיכרכום יצשני אין כו מפריש
 סא׳ על חבירו אם הם של אדם אחד אפייט^א נגיעה ונשיכה

 אלא שהם לפניו רהא םסין א^הם •
 ב נחתום ^עשה עיסר^ףיה רעהו לחלקה לחלקי קטנים
 שלא יהיה בהם שיעור חלה למוכרה לאחרים בעודה
 בצק אפיי הכי חייכת שהרי גם רעהו אם ימצא קוג' שיקנה כל
 העיסה ימגרנה לו הכל ויאפנה לו הכלויהחילב כחלה אי גמי
 אם לא הסכויבצק שיעשנה פת אבל שאר אדם וזעומה עיסה

 ע מ להלקה לאחרים בעורה בצק פטורה:
 4 שניםשנתנוקסחלנהתוםל^שותלתספתאםאין ככל

 אחת מהן כשיעור אף עפ שיש בכללן כשיעור וחנחחום •
 עירבן ועשה םהם עיסה האחת שיש כו כשיעור אפיח פטור
 שהרי ודאי מקפלוין ודזקא שעירכן שלא מדעת| אבל מדעתן

. אינז 0יגפילי! י י י י י  חייב שתר̂י
 ך #ניס שעשו עיסה יחד כשיעור וחלקוה בעורה בצק
 ואח כ הוסיף כלא׳ על הלקו.עד שהשלימו לכשיעור
 הרי זו פטורה כיון שככר היתר, להם שעת חובה כעול שהיה
 ה/ןיסה יחד והיה בו שיעוד הלה אלא שאז היו פטורים משום

 שהיה דעתם לחלקי והואילונפטרזו העיסה כעיר. היה p י
 שיעור הוי כאילו הופרש סמנו הלה ושוב לא יחזור להתחייב
 וכן הרין כאדם א שעשה עיסה שיש בו שיעור ודעתו לחלקו
 וחלקה אבל אם לא עשאו על מנת לחלק וחלקו לא סהני בית



 זהב •הלכות חלח V קםו
 אם יש בכירה גיסא ושופכיןאותה לחיכה ה׳נייב לחם'יודיפ
כ ן -  ובצק שאופין אוהו בשפיר ימישכין איחה ככצים או כ

 ״ או כמ* פיריח פטור :
 ו העושה עיסה ליבשה נחכה פטורה שאין זה דרך
 אפייה ייהס וכן קלי שלשין איהו במייאי ברכש יאינ^ין
 אותו בלא אפייה פטור אבל קייי שלשו אותו נדייינדי לאפותו

 חייב שככר נחחייבה משעח גלגיל :
 ז לחם העשוי לכותח דהיינו שמייבשין אותו בהמה פטירה
 י במה דברים אמורים כשלא ערבו ועשאו כצורר. יחס אכל

 כעכין פיישערכו ועשאו כצורת לחם חייב י:
 יןן עיסה' שגילגשה במי' רותחין כין שנתן חיותתין על נכי
 הקמח בין שנתן הקמח כיוחחין ״ חייכת כין שנאפה

 בתנור או באילפיכלא משקין לחם קיינן כיח כיין שנאפה :
 0 ועיסה שנילושה כמי פיתת אפי' כלא שום מי חיבת

 בחלה דכולהו מיקרי לחם כפי הכריות :
 9. יש ליזהר מללוש בסי פימת שאינם כשבעה משקים
 ־'אלא אם,כן יערב עמהם אחת משבעה משקים ואלז הס
ו שח״מ  הזימשקימץץ דבש שמן חלב טל רם מים יסימנס י
 דיםוטעכ« מ£ים דילפינןמקראיךז'משקין אלו מכשיי-ץ
ו ל א  לקבל'»פ^ה»0י6 לפיכך אם יש כעיסת אחד מ
 ז׳ משקין הוכשרילקללטוםאה מן התורה ועכשיו שאט כולנו
 טמאים מתים ונטמאה העיסה מן ה־ורהוהויא דחייה
 שמפרישין מסנה האז'טמאה דאורייתא ומיתר לשיי־פה
 וגם מצות רתממהטמאה. מצור. לשיי־פה אכל שאריסיה
 מי פידות אינם מכשירין לקבל טימאה ילא נטמא העי^ה
ן מה נעשה ברדתה  מן התורה אף על פי שאגו ט^איס ואם כ
 לאוכלה אסירה לנו שאנו טמאים והיא טהורה ״ י שוי־פי־
 נסי אסורה שאסור לשייף תתמה טהורה כדילפינן מקי אי
! ן י  לפיכך לאילו,ש בשאר סי פימת י ואם עכר ולש כין ז
 עירב עמהן מזי משקין לא ישיוף החלה אלא יתן אוהד• לכהז
 קט; נסו שנתבאר לעיל סי׳ שכיב וסי בצ ס ככלל שאר ס;י

 פירות הם שאינם מכשירין ;

 דיןעיםתנכד דשות**; וכלבים ובו ט׳סע>׳

ת ש  א עיסת נכרי פטורה דכני ישראל כתיב ׳ ואפ־' אס ל
 לו ישראל אין צריך להפריש סמנה חלה דאיןגייגול
 ישראל םחייבתה. ושל ישראל חייבת אפילו לשה גוי שאין
 גילגול הגוי פוטרתה ׳ נתנה הגוי לישראל כמתנת אם• עד
 שלא גלנלה נתנה לו חייכת שבא החיוב ביר ישיאל ׳ ואם
 לאחר שגלגלה נתנתלו פטורה שבכי נפטיה כגילגול שהית

 ביד הגר ונכרי שהפריש חייה אינה כלום ומותי־ת לזרים:
 ב כברנתכאר בסימן שניו סעיף א' העיסה השותפין

 חייבת כחלה •;
 4 וישראל שהוא.שוהף עש הנכרי אם אי; כ הלק הישיאל
ש בכל רעיסה כשיעי•  לבד שיעור חלה אף על גכ שי
 ־פטורה ואס יש בחלק הישיאל לבריכשיעוי חייבה ויכו־1
 להפריש מיניה וביה ואף על גב שאיא שלא יהא הילך החלת

ן הפטיר על הח»ו5  קצת מחלקו של גוי לא אסרינן שמפייש מ
 דכיון שאי אפשי גם כן שלא יהא כחוך החלה קצת מחלקו
 שי1 יסראל ריש כילה ברבר לח וחלה אין לה שיעור מן התורת

 ויצא הישראל יד* חלד. כאוהי משהו שכה :
ך י י נ  ך י נכרי שהיתר, לו עיסה ונתגייר גלגלה קידם שי

p 1פטור שכנר נפטרה העיסה נשעת הגילעי 
 גוי היה גלגלה אחר שנהגייי חיי נ ראם ספק חייכ דס־

 איסור דאורייתא לחיכי• א ; י

ב ~יעייייי־ייויד•יאה: נתגיירו ׳ י 0 ^ י ע < י ש ם י מ % נ  n ש
 ואחר שיתגיירו מכיף נל אחי על חלקי עד שהערנו

 כל

 ל5ויש
 שמא יפרישו

 וו/כעל הכית
 התרומה גלא
 ז;כלא רשות
 ^.^פריש שכן
 #אפילו נתן
 נתחייב כעידו
 מגולגלת
 ?ה§לוש' יכול
 !'.להפריש לו
 v%• כדי שלא
 יגן חכות הוא
 ןק&&י אם לא הית
 >roJK שזה ודאי
 ובן משרתת
 ות הוא
 ?שותפיז
 ;תעסק
 !להפייש
 &Vtifc אחד
 'יחע^שהשלית
 'בל&םתםאלא:

 *בו ל סעי׳

 לכתחילה לפי שאין בעיסהרעהוי&ח.תיו

^&t ^P^9 אין אדם תורם דבר ש^יש ו * 
 דהיאך תהולקרו י

 ידיעת כעל הכית לפיכך
 בעלהעיסו^סיהואםניח;
 דרשינן כתרוסהאתם גם
 רשות בעודו קמח מועיל
 קמה מכל מקום הואיל

 זלוסר עיסה זו חח* יחלו
 נסי לעשות שליתווןאו>

 חלהסבלעיםותישתעש
 הצטרך ליטול׳ דשות ב^**

 לבעל העיסה כגון שתי|
 מפריש ואופה סירםותו>

 שלוחו מקרי רגיהא ליה
p )שככיח יכולר• לעןןמ 
^ ^ 1 ע כ  לפעמים ש

ך^ צרעי ן  אי
 גשזח^1^עמ$^•

י ב ש ^ ל ש % ע ל ^ כ  י

i יי i / jp ^ י - <) צ ־ י י

p^jprt$s< שבט איזה 
 ^ אין חיוב חלה אלא בעיסה שו&ף ^בא לידי לחם דנתי'
 ראשית עריסותיכם זגיסר וכהיכ והיה באכלכם מלחם
אp וגומי־ וסתם לחם האמור ככל מקום אינו אלא העשוי tד 
 מקמח ומים שכן דרך כל העוייםלעשוה לחם ונילוש כמי
 פירותנמי לחם מקרי כסו• שיתבאר בסעיף ט׳ אכל הסיפגין
 'דהיינו רכים העשרים׳, ,כס^ו^ווץיוכישנין והאיסקטרוטין

 והם 0טועתכה?ש^£י18^'החלה :
ז ?&ןי8$^ » לעשותו כלילהן י ? י ע  כ וסתם nS0 ש
 ענהומגלגליז אוהו ואןפין 1/ך£'1כון}ור לפיכך- עיסה
̂ פטורה מן החיית i ^ d שבלילההרכה ובשלה במלאו 
 אכל אם אפאר, בתנור או בפחבח jjtf שהרהיח, ואחר כך
 הדביק כץ שהדביק ואחו הרתיח, חמכח בחלה ובלבדי
 שאפאח בתנור או במחמת שלא ען!£רי משקה רהוח כמו

 אפייה כחגזרד: * •
 J ועיסה ש בלילתה עכהוגלגןלח על דעת לבשלה או
 לטגנה או לעשורי סופגין אדליבשה כחמה ועשה כן
 'פטורה דאף על גב שעשהכלילחתעבה אין עיקר חיובה אלא
̂ שםדכק אותה היטב ועושה  משעת גילגול ואילך רהיי
 'אותרגוף אהד לפיכך הוא*ל;ו0^גך*גילגול היחה מחשכתו
עלי<חוב׳חלה אכל אס גלגלה  \בשלה או לטגנהלא חלןןל̂י
 .לעשוחסמנך, לחם ואחל.כ| נמלך לבשלה או לטננהאו
 לעשות סופננין או לייבשה בחמה חייבת שככר נתחץכת
 פשעת גילגו״ליכךאם גלגלה על ךעת לעשותה םיפגנין או
 ל^לה בויואחר כך נמלך למשותה לחם יחייב כיון שהיתה
 תחילת מחשבתו>סוף מעשיו Sחם אין מחשכה האמצעית

 • סכטלתן :
 .ך יאפייכשעושה אותה על דעת לבשלה וכיוצא בה אס הית
 דעתו לאפות ממנו אפיימעט ואפה אותו מעט אפיי אין
 כו שיעור הלה כל העיסה מתחייבת על ירו מדרננן שגזמ כו

 שמא ׳מלך ויבא לאפות ממנו שיעור חלה :
 ft טרית והיא ע;סה שכלילתה רנה ושופכין אולר, על
 הכירה ומתפשט עייהונאפה פטורה מן החלה אנל



 0 לבוש עטרת זהב הלבות תחמ1ת ומעשרות 0
 ומעשיות נוהגה כהן כלל ן

 ב בריא בזמן שהיו כליש־אל יושבים על אדמתם כטן
 מיהושע ואילך אעיפ שלא היה הכית בנוי אכל כזמן
 הזה אפיי באיי ואפילו כמקום שהחזיקו בו עלו ככל יאפי' לס ר
 קרושה שנייה שקרשו בימי עזרא לא בטלה וקדשה לעתיד
 לבא אין היוכ תרומות ומעשרות מן ההורה אלא מדבריהם
 שאפילו כימי עזרא והיה הכיהשני בנוי לא הינ חייבים סן
 התורה אלא מדבריהם סשום דכתיב נכי חלה כבנאכ©
 וררשנין מיני בביאת כולכם ולא ככיאת מקצתכם וכימי
 עזרא הא לא עלו כולם וילפינן תרומה מחלה רהכל תרומה
 מקרי רתלה נמי קרומה היא ואהדכך מקשינן מעשרות
 לתרומה דבכל התוןה.'כ^^עיט^שייםנהו וכל היכא
י גםלינן תרופות מ ^ ^ ^ 6 £ י ט $ י  'דםיפטר םחתמה ם
 וםעשרוח םקיו סחלה רנכ*יתל$יללינן מקרא שנתחייכו בת
 בז׳ שכבשוה׳ שחלק ובםעשרלא נחחייב באותן שניםוהשת׳
 ־דיו ומה בזמן שנתחייבו בחלה לא נתחייבי במעשר בזסן של*
ף  גחחייכו בחלה אינו דין שלא יתחייבו במעשר וכן מהנין א

 על גכ שיש חולקין •
 ! גזי שקנה קרקע כא י לא הפקיעה מפני כך מן המצות
 שאין קניין למי כאי להפקיע מיד מעש׳ואם חזרישראל
 ולקחה ממנה מפריש הדומה ומעשרו׳ כאילו לא נמ:רה מעלנו
 םהשאין כן כסוריא הואיל וכיבוש יחיד הוא ואינה א י אלא

 מדבריהם בקל היא מופקעת מקדושתה ן
 ך x וכיון דאין קניין העי בקרקע כאיי מפקיע מן המצות לפי'
-V פירו' העי עגדלו בקרקע שקנח כאיי אס גגממ מלאכתן
 .כשהגוי.ומיהן. ביד העי פטורים מכל המתנות דחרוסת
 וםעשיות,וכיון שנעשה המירוח*סדגן כור הגר שהוא הזמן
CS ש^יוזעליז חייכת נפטךו שגאמר&*ך ילא ליגון גוי אכל 
 לקחןיישראל אחל ש(תלשו קודם שהגמ' סלאכהן וגמד•
 היןסדאלדםדגן ביד ישראל חייבים ומפריש תרוכה ו0״ע1
ר יאעיז יהוא של, ש י ^ 0 צ ע ר ל י י ש ' י י ש ע  יא־שתי״ייסיי• °
 כיון שאין בו קרושה יהיא למון דדיוט ואינו צריך ליהגו ללוי
 מפני שהוא אומי לו אני באתי מנח איש שאין אהה׳יכגל
 ליטול ממנו והתרומה נוהגה לכהן ותרומות כעשר כיון עיש
 בה קדושה וצמודה לזרים כוכיה לכהןאנל אינו צייך ליהנמ
 .לו דנתי׳בהיימה מעשי כי הקחו באת בני ישיאל אח המעשר
 .וגומר טנל שאהד, לוקח מישראל אהה מפריש ממנו תיוסת
 מעשר ונוהגה לכהן אנל טנל שאחד. לוקח מן הטי אין אתת
 נותן לכהן תרומת מעשר שאהד, מפיישממנו אלא מוכרת

 לכה ז ולוקח דמיה :
 ה מכר הנוי הפילות שלו לישראל כשהן מחוכרין לקיקע
 אם עד שלא באו לעינת המעשרות מכרן וגגמדו כיד
 ישראל חייב בכל כרינו דהיינו שנותן תתמה לכהן וכל מעשי
 .ראשון ללוי והלוי מפריש תרומת מעשר ונוהנולכהן ואם אתף
מ ג י  שבאו לעונת המעשרות מכין מפריש תרומת ומעשרות בר
ד ח  ונותן ללוי כפי חשבון כיצד לקח תבואה זרועה.מהגוי א
י  שהביאה שליש ינגמרה כיד ישראל מפריש חרומוח ומעשת
 כדינם וכוחן ללוי שני שלישי הסעשרראשזן ושני שלישיה
 מתרומות המעשר נותן לכהן ומותי השליש שלהש^קך
 ראשון הוא שלו ותיומות המעשר סאזתו השליש מיכרלכתן
 כמו שנר.כאר טעמא כסעיף הסכיך וזמן עינית המעשרות

 יתבאר לפנינו כע ה בהע-ף עט וככעיף פ׳ :
 ו ישראל שמיר פירותיו לגוי קילס שיכאו לעונת המעשרן'
 וגמרן הנוי ומרחן פ^רין כן התרומה ימן המעשרות
 ואפילו מדרבנן אינו חייב ואעגרקלאין קניין לגוי להפקיע
 מירי מעשרו׳ ה מ כשחזור ולקחה מישראל כמו שיתכא׳בסןיי'
 ג אבל כל זמן שהם כיד גוי בשעת מירזח יקנאם קידם הנ-יעה
י לעינו! א כ  לעוגת מעשרות פטורים לגמרי ואם אחר ע

 מעשרות

 •כל אחד לכשיעור חייבים אף על גב דשי י ישראל שעשו שני
 קבים ־הר וחלקוה ואחר כך הוסיפי כל אחד על שלו והשלימו
 לכשיעור אסר־נן לעיל סי׳ שביו סעיף ד' דפטוריםשאניהתם
 שככר היה לעיסה זו שעת חובה קורם חלוקה אלא שהיתר.
 פטורה משום שהיתה רעתם להלק והזיזו העיסה! כאילו
 הורס׳ סמנה חלתה >שוכ לא יחזור לחיוכו כרכתיבנה לעיל
 אבל הבא לא היה לזה העיסה שעת חובה מעולם כין קודם
 חלוקה כין אחר הלוקה ולא שייך לסימר דהוי העיסה כאילו
 י הורמו תלתה שמעולם לא באת לדי חיוב הרמה לפיכ' עכשיו
 כשיושלם שיעזרו חל עליו חיוב הרמת חלה וחייב להפריש ן
 ץ היתה העיסה בשותפות כין גוי וישלאל וחלקו ואחר כך
 גתגייר הגוי והוסין* כל אהד על שלו ער שהשלים כל
 אחד לכשיעור של ישראל חייבה ושל גוי פטורה וטעסא רשל
 ישראל חיינת םשום שכיון שחלקו היה םחוכר עם של גוי
 וגו* לאו כר חיובא הוא נמצא שלא בא עדיין עסתו של ישראל
 לירי חיוב חלה מעילם והוי חלקו שלישיאל כאילו גילוש
 לבדו ולא היה כו שיעור וכשיוס־ף עליו וישלימו לכשיעור
 פשיטא דחייכ הכי נמי לא שנא וכיון שכן ממילא שמעינן
 דשל גוי פטורה דכיון דהלק העי מחוכר לחלק הישראל לכד
 היזכא הוא אס כן הוי כאילו לש הגוי שיעור חלח וככר תיה
 להשעתחובהאלא שנפטרה מפני שהיה גוי כאותה שעת
 והוי כאילו הורמה חלתה באוהו פעם ומב אינה חוזרת
 להתחייב ודוקא כשעשו העיסה מתחילה על מנת שלא לחלק
 ונמלכו אחר כך וחייקוה אבל אס מתחילה עשאה על מנת
ן  לחלק לא הוה לת שעת חוכר. מעולם ואם חלקוה אחר כך א

 של גוי חייבת ;
 ן הפקיר עיסתו קורם שנתגלגלה ורדי חכה כה.הוא בעצמו
 ואחי כך גלגלה או הפקירה אהר שגלגלה וחזר ויזכה בה
 חייבה ר כשעת הגילגיל חל עליה חובת חלה לפיכך הפקירה
 ונתגלגלה כעודר, הפקר ואחי־ כך חזר וזכהבה פטור כיון
 דגעשד, הגלגול כעת ההפקר והפקר פטור מחלה דחוכת

 דבעלהיא :
ה דעי-יסוחיכם כתי? י ח ל ן ן ר & ד ב י ל ד ס , ה ע ש ן ע  n ה

 עייסה העשייה לכס לאכילר\משסע שבן כתיב יהיה
 באכלכם וגו׳ לאפוקי עשוי לבהמה ולחיה ולא לכם פטור :

 o עיסת הכלבים מסן שהרועים אוכלים ממנה בכלל
 עריסותיכם העשוי לכם הוא וחייכת ואם לאו פטורה
 ודווקא שניכר כה שהוא עשויה לכלבים כגון שאינה ערוכה

 ועשויה נצורת לחם אנל בלאו הכי חייכת :

 הלכות תרומות ימעעזרות
 ומתנות עניים וראשית הגד
א די; נתינתה באיזה מקום וכיצד הכהן  ע̂ז
 מקבלם ואם הם דאורייתא או דרבנן

 ובו קמיו סעיפים :
 א התרומות והמעשיות אינם נוהגין מן ההיית אלא כא*י
 כמו שכבר נתכנו בסי' שכל שהוא חובת קיקע אינה
 נור.:ת אלא בא י י ובא י נוהג״ן כין בפני הבית כין שלא בפני
 הכית רהא סתם בא י הלה רחמנא ונכ־אים התקינו שיהו
 נוהגת אפיי בארץ שנער גזירה ~שוס איי ספני שהיא סמוכה
 לא י ודוב ישראל הולכים ושבים שם והבסיס הראשונים
 הוסיפו 1התר,ינו שיהו נוהגה אף בארץ מצרים ובארץ עמון
 וסואכ ספני שהם סכיכות לאיי וגזיובהן משום איי וסיריא
 שהוא כיבוש יהיר דרור ככשיה הקינה בה שדה חייכיכתרומות
 >מעשרות מדברי סיפייס ושאר כל הארצות אין הרוסות



 *% לבוש עטדת דחל הלמ־מ יזרובוית ובועשרומ קס1
 דהיינו שמחריב להפריש מכנו ראשית לכהן שנאמר ראשית
 דגנך תירושך ויצהריך תתן לו והרי בניין אב מת דגן תירוש
 ויצהר מאכל כני ארם וגידוליו מן הארץ ויש לו בעלים שגאמ'
 דגנךתירושך וגוי אן״ כל כיוצא בהן דהיינו שהוא מאכל אדם
 וגימ^מן הארץ ויש לו בעלים חייב כתרומה וכן במעשרות

 ^ דשוייןנינהו :
 יד ירקות אע פ שהן מאכל ארם אינן חייבים במעשרות
 אפי׳ כאיי אלא מדכריהם לפי שנאמ׳ כמעשר הביאת
 זרעיך תבואה וכיוצא כה אכל ירקות אינן בכלל תבואה והי ה
 שאין חייבים בתרומה שהרי נאסר כה דגנך תירושך ויצרר־ך
 וכל הרימה לאילו אכל תרימה הירק מדבריהם במעשר לפיכך
 אפיי במקומות שאמרנו שחייבוס חכמים בחרוש ה ומעשרות
 מן התבואות אינם הייכים להפריש מן הירק-וכן ירק הבא
 מחוצה לארץ אף על פי שיש עפר בעיקריהון הרי זה פטור
 דלא גזרו כולי האי ותבואה וקטנית שזרען לירק כטלה דעתו
 אצל כל ארם ותירק שלהן פטיר והזרע חייכ בתרומות

 ומעשרות ;
ן התבואה והזתים שלא הביאו שליש פטורי'מתיומה $ 
 ומעשרות שעדיין אינן נקראו תכואה ומניין יודע שהביאו

 שליש כל שזורעה ומצמהה כידוע שהביאה שייש :
 סן ככר אמדנו שאין הייב כתרומת ומעשיות ארא בדבר
 שיש לו בעלים שני דגנך וגוי וההפקר פטור אכי• הזורע
 שרה של הפקר חייב בתרומה ומעשר ראע״פ שהשרה הפקר

 הדגן אינו הפקר דהא יש לי בעיי־ם :
 ין דברים שאין דרך רוב בגי אדם לזירעם בגנות וכשיות

 אלא חזקתן מן ההפקר פט׳ירין מתיומוי/ימעשיית :
 *ח פירות החייבגם כתיומה ומעשר שנתערבו בפייות
 ..הפטורים אס יש לו פידור. אחרים החי יביס מפי־יש מהם
 על אילו לפי חשבון פימת החייבים שבתערוכה ייא ׳פייש מן
 העירוב מיניה וכיה שמא יפריש מן הפטור על החיוב י<1ס ןןין
 לו פימת אחרים אלא אילו מפריש מהם תמסה ותרומה מעשר
 כנגד הכל כאילו כולן חייבין ז;/עשר ׳דאשין ושני או כעשר
 עני מפריש לפי חשבון פירותהתייבין שבתערובת ופי׳ יפי
ז לא שיפריש אלא לפי חשבה m אי אפשר להפריש " כ ש  ח

 הדודות סעשד עיי הכל ער שיפריש החילה מעשרראעין על ־
 הכל ועור דני־י מעשרותיו טנלים ואס לא היה מעשרן עד הכל
 אם כן איןפירותיו םהוקגין שכל מה שמעשר יש כהן חולין
אכפר־ם  לפי חשבון וגמצאמפיישסן הפטור עיי החיוב א̂י
 חחיייה כל המעשרות על הכל כאלו כולן חייבי} ומה שאמרנו
} ללוי ולעני אלא לפי חשבון ת  לפי חשבון חייט. שאין צריך לי
 (השאר חוזר ומעיב עםפיתתיו אבל תרומה ותרומה כ עשר
 ^שמפריש על הכל נמצאו שם חולין מדומעין דאמורין ונותן

 הכל. לכהן או מוכי־ לו היתר לפי חשבון :
 אחת תרימה טהורה ואהה תרומה טמאה נותנת לכהן
 שנאמרואני נתתי לך משמי ר.יוכר,י כ-יי היומית
 ךיתיב מדבר אחהע! יורה ואחת טכאהי־צפילו נטמא הדגן
 או״החירוש קודם שיבייש הר־ זה הי ביהפ־״ש כמניה־־מח
י : ז : :  ונתנה לכהן הטהורה נאכלת לנהנים והטמאה •הגי
 אם היה שמן מדליקו ואם היה רגז וכיו* א כי כ-־י. י, את
 התנור וכן תרומת מעשר אם נטמאה ההכוע־. אונצ:־ 1
 המעש״ מפי־ישין אוהו כטיפאר, וניתן לכהן ליהנות בשריפתו
 ותמכה טהורה לא היו נותנין אלא לנתז חכר ומייחס כין
ם י<מ'>ז *הזקו י י ו י י * י י ת נ ' "ר.ה מ ב י י ה נ  גריל בין קטז 0c1Q י

י י׳ ידדינ!־' י י י י ר ז כ י י ז ח ה 1 ל י ו 1 י נ י '  כתורת ה׳נלומי לסעז מ
 חבייס ולא עסי הארץ ונהיב אלה בקעו כתכס ריטתיהסיס
 ולא נמצאו ויגאלו מן הכהונה ותרומה גדילה סן התירה אין

 לד שיעור דראשיה כתיב אפילו הטה אדיח פישרה אה ד,ני־4
ן יפה אחד מארבעים ועין  Q־CC•* ןחכשיס;הגו כה שיעור ד

 דעה

 •עשרוה סנרם אעיפ שגםרן הגוי ומדתן דמן התירה פטור
̂ל מדברי סופיים דניון  משים דגנך ולא דיגין גוי הייב ב
 שהגיעו כיד ישראל לעונת המעשר וגתחייב מדבריהם אין

 חוזרין ונפטרין :
 I מכר גוי לישראל פירות מחוברים אהד שבאו לעונות
 המעשרות ומדחן הגוי ברשות ישראל אינם חייבים
 בתרומות ומעשיות דהואיל שבאו לעונות המעשיות בעח•
 היי בישות הגו< וגם מדחן הגוי רמדגן כיד נוי והיל רינון גוי
 לא גזרו ביה רבנן ודווקא כאיי אגל כקוריא צית דאפי׳ הקינה
 שדה שם אינו חייכבתממת ומעשיות אלא מדבריהם במו
 שנתבאר כסעיף א'הקינה פירווןמהגוי כיסוריאכין חלושים
 בין מחוברים אפילו קודם שבאו לעונת מעשרות אעיפ שסרחן
 ישראל פטורים ואם קט קרקע מן הגויי בסוריא ופירוימחוכדין
 בר**ם הגיעו לעונת מעשיות כיד הגוי פטורין ואם עדיין לא
 הגיעו לעונת מעשרות הואיל וקנה אותה עם הקרקע תייכ

 לעשי מרבדי סופרים :
 ךן י ישראל שהיה אריס לגוי בםוריאפירותלו פטורים מן
 המעשרות לפי שאין ל>כגוף הקיקע כלום וכ3ר אמרנו
ש קנייןלגוי. בסוריא. להפקיע סיר 'מעשרות יכן החוכר י  ק
 ^>בסוריאפטורמן^רומותוםן

 • ־ 5 ״ הסע%וח :
ח שדת אל&גה סן הגוי כסוריא עד שלא ן  %> יימד^ל, %
 * הביאה טליש וחזר וסבלה לגוי אחר שהביאה שליש
& תורישיא^קחהפעם שנייה מן המי הייב שהרי נתח יכ H 

 ביר ישראל ן
 « יש־אל שהיה לו קרקע בסוריא והוריד לה אריס ושלח לו
 האריס פירות הרי אילו פטורין שאני אימר סהשו' לקחן

 והוא שהיה אותו המין מצוי בשיק ;
 >א תניאה שלשיתפין ישיאל חייבת כתרומה ומעשיית
 דכתיב תרומותיכם לשין ינים נלומי אפילו של שנים
 לפיכך שותפות הגוי גם כן חייכת ואף על גכ רעירגו ביד גוי
 ובעודה ביר גוי אמרינן דיש קניין לגו• כאיי להפקיע מיד
 ^עשרותונתיב דגנך ולא דגן גוי והיה דגנך המיוחד ולא שיש
 לגר שותפות כולא פטיינן משו' זה של שותפות רנימא דככל
ח וקלה ישלו חל'לגוי כי ייפטר הדגןכמאן יפליג למי  ^ל
^ חולקין אותה כמדד, וקייגן כיה רגנךכחלקו שנל ישראל & 

 אלא משיש דקילדנשל תורהאזליגן לחימרא ולאאמרינן
 בייל ואפילו הלקולאאמי״נן הוברר הדבר שזהו חלקו של
 גוי וזהו חלקו של ישיאללפינך ישראל וגוי שלקחו שדת
 בשותפות אפילו חלקו השדה נקמת׳ ואין צייך לימי אס חלקל
 vיש שבכר גידלו טלו בשיתפ׳ וכיון שאין ברירה היי טבל
 יןזולין מעורבין בכל קלח וקלח כחלקו של גוי אף ע"פ שסי־ח
 הגוי וחיובם מדבריהם בריא כאיי שהמעשרות של הורה ובשל
 חודה אין כדירה אבל אם לקחו שדה בסוריא הואיל והמעשרו׳
 שם מדבריהם אפילו חלקו הגדיש של גוי פטוי ס;לום וכתכ
 מהרי קארי זיל וזיל ונראה לי דהאירנאשאין חייובת־ומת
 ומעשרות כאp ישראל אלא מדבריהם גם באיי חלקי של גוי

 פטור מכלום :
כ פירוה א£\צאו לחיל פטורין מן החלה ימן התהומית  י
 ומן המעשייה שנאם'אשי אני מביא אתם שמה שמת
 אתם חייבים כחיל פטורין אפילו מפירות של איי ראי בפיי־ית
 שלחילפשיטאהוכת קי־קעהיא ואם יצאו לסיריא ח״כיש
 מדבריהם וכן פילות חל שנכנסו לאיי חייבים כחלת שהמ
 שמח סיס שמה אתם חייבים בין בפייותהאי־ץ בין כפ״יית
̂ אחר שנכנסו לאי־ץ חייבי'  *לזאםנקכעו למעש־ כיד ישיא
 כסעשד מן התורה ואם נקכעו קודם שנכנסו לאלץ חייבים

 מדבריהם :
 P כל אוכל אדם הנ־שמ שגידוליו סן האדן חייג כתיגגח



 מקום ההיה התרומה לא אמרכלים שלא פי׳ הראשית ואם
 אשר בצפוני או כררומו הרי קיא לה שם וחייב להפריש

 תרופתו שם :
 כג אמר הדומה הכיי הזה כזה המקים כגון בצפונו או
 ברתמו ואחר כך אמר עלכריו׳ אחרים הרי זה כזה
 ו»ה כזה במקו׳ שסיים שם תרומתו של ראשון כן מסוים מקום

 חממה של אחרים :
ר כאומר אלא מדקדק ש ע  כד אין מפרישין תרומת 0
 כשיעורו ואפילו כזמן הזה שהרי שיעורה מפורש
 בתורה דבר שדרכו למדוד מודד ודבר הנשקל שוקל ודכר
 שאיפשר למנותה מונה הרי איפשר למנותו ולשוקלו ולסורדו
 המונה משובח והמורד משובח ממנו והשוקל משובח משניה׳
 מפני שהוא מכוון ביותר וכיין שספרישין תרומת מעשר במדה
c ניטלה שלא מן המוקף שיאמי מדד. זו תהא ©עשר על י 
 כך וכך מרות תבואה שיש לי בכל מקום שהן שנאמר מכל
 מעשרותיכם תרימו תרומה אפילו מעשר אחר במרינה זו
 ומעשר אחד במרינה אחרת מפריש תחמה מאחר על הכל
 מכל מקום חלםירי חכמים אין חורסין אלא סן המוקף שהיא

 מצור. סן המובחר ן
 כה אבל תרומה גדולה כיון שלא נתנה התווה בה שיעיד
 איןמפרישין אזהה בסדר• אלא כאומד לנוין השיעור
 שנתנו כה חכמים ואין יבוליז לאטד אלא פכוקף יחד לפיכך
 איןהורמין לכתתילתאלאמן המוקף כיצחחיו לו המשיט
 סאה בבית זח וחסשים סאה בכית אהר לא יפריש שני כאיס
 םאחדםהס על שניהם ואם הפריש שלא סן הסוקף הרוסתו
 הרוסה רהא סן התורה אפילו בחטת אחח םגי והוא שיהית
 המופרש שסוד שלא יהא כמקום שיפסר שיוכל לקיים מצות
 מתגר, אכל אם היה טעון נדי יין או שסןוראר. שסשתברין
 ואסר היי הם תרומה על פירות שכביתי לא אסר כלום שהד1
 איגו •בול לקיים פתיות כהונה וכתכ רביני יוסף קארו כשין!
 הלונלדכזמןהזהרכולהלאיבודאזלאםפניהטוסא׳תדומת!

 היוםה לכ :

 מ פירות הספוזרין בתוך הכית או שתי מגורות שככית
 אחר חשוכ כמוקף ותירס מאחד על הכל וכן חביות
 שלא סתם את פיהם השיבי כסיקפין ותורם מאחד על הכל
 ואם סתם את פיהם אינן כמוקפין אפילו הם בכית אחד ותור0

 סכל אחת ואחת :
 כן כשספרישין תרומות ומעשרות םפרישין על הסדר
 כיצר מפריש ביכורים החילה לכל ואחר כך תרומה
 גדולה שקראה רתורה ראשית ואחר כך מעשר ראשון שיש כו
 הרומח מעשר וסתם חרומה נקראת ראשית בפסוק ואהרכך
 מעשר שני אל מעשר עני ואם הקרי' אחד לחבירו הרי זה עוכר
 בלא תעשה דלא תאחר שפי׳ לא תאה' ממלאתך ורמעתך מת

 שראוילהקריםווססמהשעשהעשר ן
 כךן הרוצה להפייש תרומה גמלה ותרומת מעשר כאהד
 מפריש אהד ממאה ומעט יותר שהאחר ממאה הו^
 מעשר מן המעשר והמעט יותר היא כנגד התרומה גמלו-
 ששיעורה בזמן הזה בכל שהוא נמו שנתטך ואומר א^ך
י היא עכשיו ר  ממאה שיש באן הרי הוא בצד זר, שהפישתי *
 הולין עד שיפריש התרומה והנשאר מזר. שהפרשתי שהון!
 המעט היתר על אהד ססא׳הוא תיומ׳על הכל זהמ עשר שראוי
ת ה חולין אילו היי היא בכיי הגדול בצד ז א 0  להיות ל

 שהפרשתי וזה הנשאר יחר על רהרומה ממה שהפרשתי הדו י
 היאתרומו*מעשיעליכל :

 כט עושה ארס שליח להפריש תרומת וסעשרות שנון' כן
 תרימו גס אתם לרבות שלוחכם :

 ל חמשה לא יתרומו ואם תרסו אין תרוסתן תרוסת החרמן
 והשוטה והקטן והתורם את שאיני שלי שלא כרעית

 הנעלים

 רעה אחד מששים ובינינית אחד מחמשים ודוקא כתרומה
 מהורה שהיתה נאכל' לכהנים אבל בתרומה טסאהאוקמוה
 אדאורייתא לפיכך הרוסה גדולה כזמן הזה שהיא טמאה
 ואינה עומדת אלא לשריפה שיעורה בכל שהוא וניתגהלכל
 כהן שירצה בין חבר בין עם הארץ ואפילו אינה קןןהסרק
 שמוחזק בכהן והוא שורפה ויבול להשהותה ולהניחה לשורפ״
 אימתי שירצה ולא חיישינן שיבא לירי מכשול בה שהכהנים
 נזהרין כזה כיון שידוע לכל שאין עכ׳^ו שום תרומה נאכלית
 זיכול;הכהן ליהנות ממנה בשעת שייפה אבל זר אסור ליהנות
 ממנה בשעת שריפה אס לא עגם הכהן נהנה עמו אבל שאר
 הנאות שאינה םכלין אותה מותרת אפילו לזרים יכהן שאוכל
 אצל ישראל גוחן שמן של תרומה בנר שנהנה הוא עם הכהן
 ואף על פי שאחר כך עימד הכהן והילך לו אין צריך לכבותו
 עד שיככה מעצמו הואיל ובהיתויידזורלק וכל זה מיירי בתרים'
 שהוכשרה לקבל טומאה שבאו עליה מיס שאז היא עכשיו
 וראי טמאת ומותר לשורפה אבל אם ל$ הוכשרה אינה
 מקבלת טומאה וטהורה היא ואסור לשורפה לפיכך טוב
 להכשיר אותה קודם םירוח כדי שתקבל טומאה ויהא מותר
 לשורפה כשיפריש' אכל לאחר מירוח שככר נתחייב בתרומת
 אסור להכשיר׳ לקבל טומאה שאסור לגרום טומאה לתרומה
 טהורה ואחר שהפריש תרומה גדולה יפריש מן השאר אחד
 מעשרה והוא נקרא מעשר ראשון ונותנו ללוי כמו שנאמר

 ולבני לר הנה נתתיויאת כל המעשר כישראל וגו׳ ויש אומרים •
 שבזמן הזה ניתן אף לכהן שקנסו הלויים בימי עזרא על שלא
 עלו ואחר כך מפריש מהשאר אתר מעשרה והוא נקרא מעשר
 שני והוא לבעליו כמו שיחבאמ עור משפטיו בסימן זה בעיה
 ועליו נאמר עשר תעשר וגומר על הסדר הזה ספרישין כשנה
 ראשונה מהשטיטה וכן בשנייה וכן ברביעית וכן בח8ישית
 אכל בשלישית ובשישית סהשסיטהאחר שהפכיש מעשר
 ראשון ספרישן מהשאר סעשר אחר ונותנו לעניים והוא
 הנקרא סעשר עני ואין בשתי שנים אילו םעשר שגי אלא
 מעשר עני ועליו נאמר מקצר, שלש שנים הוציא אה כל
 מעשר תבואתך וגומר ובא הלזי וגומר ויטול מעשר ראשון
 ואחר כך והגד ותיתום והאלמנה דסחמן עניים ויטלו את
 המעשר שני של שנה זו שהוא לעניים ולא תאכלנו אוריה
 כירושלים כדרך שנזקקה לאכול מעשר שני בשתי השנים
 אלא הם יאכלו ושנעו ושנה השביעית שהוא שנת השמטת
לן העקר ואין בה לא תיומה ולא מעשרות כלל ובחיל ו א כ ו  ה

 שאין כה שמיטת קי־קע חורש וזורע כה כשנת השסיטה כארץ
 מצרים ובעמון ומואב שהם ססיבי? לאיי מפרישת מעשר
 ראשון וכמקום מעשי שייתקנו חכמים שיתנו מעשר עני
 כרי שיכאו שם עניי איי שםמוכין להם ויתפמסו ממני ובארץ

ז עניי איי יכילין לנא י י א ץ יעיאל1 י ר א  שנער שהיא רחיקה מ
 שם ספרישין מעשר שני נמו נרונ השנים ושנת השמיטה
 האמיתות היתה שנת ה'אלפים שש ת ליצירה ייא שאס הגוי
 מוכר פימת בשביעית לישראל בא י וגמר הישראל מלאכתן
 למעשר הייב כתרומה ובמעשר ראשון§וםפריש מעשר עני

 כרין עמון ומואב :
 ך מעשר ראשון שלוקח הלו׳ מפריש סמנו אחד מעשיה
 וכותבו לכהן והוא נקרא תרומת מעשר ועליו נאמר ואל
 הלוים תרבר וגוי והרמיהם ממנו תרומת ה מעשר מן המעשר
 ודין תרומת מעשר כרין תרומה גדולה דתממר. ה קריית רחמני

 •אכל צריך ליתגו כשיעור אפי׳ בזמן הזה :
 כא המרבה בתרומה הואיל ושייר מקצת חולין הרי זה
 תרומה דראשי-ת הוא אבל אם אסר כל תפירות האילו
 תרומה ולא שייר כלום לא אמר כלום שאין נקרא ראשית אל*

 כשיש לו שיריים •
 האומר תרומת הכרי הזה ?תוכו אם לא פירש באיזה



 • ל5ועז עטרת זהב הלעוהתרוברות ועשרוה & הסח
 שליחות חבירו עושה בשותפות ואס הרס אהד סחס ולא ידע
 הכירו ובא הכירו והרם תרומה שכייה מפני שלא ירע שהכית
 הרם אם ידוע בעניינם שדרכן לסמוך זה עיי זה ואהי מחזיק
 מהשחבירו עושה ואם ידע זח שהכירו תרם יא היה הו׳>
 הורם והיה סומך על חכירו אפילו היה יורע שחכרו לא היום
 כשיעור עין שלו או רעה או יפה או בינוני׳ לא היה משנהו אין
 תרומת השני תרומת שהרי הכירו שדרכו לסמיך עייותיס
 והוי כשלוחו מיס ואפי' לא תרם היאשון אותו השיעיר שהיה
 הוא תורם כגון שתרם הראשון כשיעור עין רעה והוא עי; יפה
 אפילו הכי תרומה הראשון חרייסה ותרומת השני אינה הרימה
 ואם לאו שאין ידוע אם דרכן לסמיך זה על זה אם לא אלא ה0
 שותפין כתנ־א אףעלגכ דאםיינן שיהפ־ן סימא אינם
 צריכין ליטול רטית זה מזה ובל התורם מהם הריכתי ר׳יימ־ץ
 ה מ כשאין השני מגלה רעתו אס הוא עין רעיי• או יפה או
 בינוני אז אכרינן שתלה עצמו בדעתחכירו ותרומת הראשון
 הרוסה אבל הכא שזה תורם תרומה טנייה עייר. דעהי מה
 היא אם רעה אס יפה אם ביניג״ א• אס״ינן אס ר\ם היא שגן
 כשיעור שתרם חבית א־ן תרומה ד.ש;י תרימה שהרי דדאשון
 עשה שליחותו יניין דעתו אנל אם יא הרם היאשון כשיעור
 שתים חכירו אלא פחית ממנו הא חזינ! שלא היה שייוחו של
 שני שהרי לא כיון רעתו ותרומת שניהם הרימה כל אהד בעד
 חלקו כן נראה לי לפיש רעת הימכיס כפיר רתיומת יפי מה
 שהביא שם הכל רבינו יוסף קאיו זיל בכסף כשנה שייו
 ומעתה תמירנו על רבינו יוסף זיל שסיים רכייו כאז כשולחן
 ערוך וזיל ונראה לי שבזמן הזההימ למעשי אבי ־1הרומי:
 כיון שאין להרימה שיעור בין כך ובין בך אין תיומה השני
 הרוסה עכיל דבשלםא כהיוסה טהורה איכאיממר
 עין רעה ועין יפה ושייך לומ' אם הרם הי־אשין כש •עיר שתיכן
 הבירו כו׳ אכל במעשר מאי כשיעיי שהים חכי־־ו איכא ר ל$
 לעולם צריך להפריש המעשר בכרה שלא יגיע ילא •וכיף
 מדינו לכך ניאה יי דבזסז רזה גי׳, כמעשי־ בין כתריס״.
 הווסת השט איגד. החמה כמעשי- כיין שיפייש ךראיגון
 מעשר ביאר חיי הפירור! מהזקנים ואין כהיימה השני כי ים
 וכתדזסת נסי בזמן הזה:ץ; דשיע־יה נב« שהי׳ מה כחפיימ
 היאשון הרי תפירות מתוקנים ואין ני/רומת השני כלים

 ניאהלי ז

 לן האימילאהי להיום והלך להיום וביטול המשלח
 שליחיתו קידם שי.ים וזה לא ידע יהי־ם אס לא שינה
 השליח שליחותו תןומחו תרומה שכיון שמחחלה מדעת
 המשלח הלן להיום והכיי עומר ליתי־ם אין ריבוי בעלכא
v שלביטול השי* חות בבטל דימר השל חי׳שאין דרך להק 
 אם לה •חיום או זה •המם ומדעתו רדום קיינא כיה <נל
 אם .ם 1• ש״ייח שינה שליחתי נעיז שאמי לו הדום מ: הציו*
 זהים מן רדיוס או איפנא סציפין דיניי הביטול עם השינוי
 ש- השליח בשליחותי ואין הרימהו הימה אנל בשיניי
 ךעליח שליחותו מה לבדו נם כן לא נתבשל השליחות ורוי
 היימתו תרומה מפני ששנוי נל שהוא נזה אין דיך העולם
 להקפיד אנל שניהם יחד דינור וביטול ושגו־ נל ׳צהו׳כציהין
לא להוי הממה ויש הילקין וסכייא ליה שכל שנשל המעלה  ד

$י' לא שינה השליח לא הוי חתמתי היימה :  השליחות א
 לן אריס לכתחילה לאיהיוס ואס עבי והים וכא בעל
 הכיר. ועיננ אס עד שלא הרס עיכב אין תיימתי היוטת

 ו*ים משהרס ע*נכ תרומתי תרומה דמהמיה שליח שירה :
 לח האפיטיופין תוימין ננסי יהימ־ס נייא להאכיל '*גל
 לא להניח שלא נעשו אפיעייפיז יעשות עליהית

 היתומים אלא לפינסס :
 לט הגנב וי-גזלן והאנס הרומהן תיימי׳ שקגאו ביןן,מ
 ומו הס הנעלים בד א שאין הנעלים רוד2יס אחריה©

 הבעלים יהנניי שתים את של ישיאל אפילו ברשותו יילפינן
 כל זה מבניין אכ רתיוםה רהראשית הזה קי־או הכתוב תרימה
 דכתיכ הנה נתתי לך משמית תרומת* וקראו הכתיב הדבר
 הלוקח מישראל למשכן תמסה דכחיב ייקחו לי תרומה וכמו
 שאותה החרימה לא היו מביאיןאותה א׳ מאילו בןתיימת
 הגרן אין ראוי שיביאו אותי אחר מחמשה אילו והתםגיפיה
 מכלן אמר הכתוב דבר אל בני ישראל ויקחי לי תרומה וגימר
 בניישראל פרט לני׳ מאת כל איש פרט לקטן אשר ירננו
 לבו פרט לחרש שיטה לפי שאין להם שכל להתנדב בשום
 דבר אשר תקחו מאתם פרט לתורם מה שאינו שלו ולפי שלא
 נלמד מזה הפסוק גבי גוי שלא יביא תרומה אלא מעלו אכל
 נשעשאו הישראל שליח לתרום מתבואתו אימא דהוי תרומה
 כתכ׳ התורה גם אתם ליבות שליהכס והקישה שליהכם
 לאתם מת אתם בני ביית אף שלוהכםבני ברית וישיאל
 דהורם משלו על של חבית הרי זהתיוםה דכיון שנותן
 משלו לפטיו סן התורה אנז סהרי דודאי ניחא ליה ולא גרע
 •שלזחו ופימתחכירו ©תיקנים אכל טיבה הנאת היא שלו

 שנותנה לכל כהן שייצר. ;
 לא התורם של חכירו שלא ברשות אי שירד לתיך שרה
 הבית וליקט פימת שלא כרשות כדי שיקחס לד ותרם
על הבית ואסר ליה כלך אצל יפית אם היי שם יפית א כ  אם כ
 ©תת שחים תמסתו תרומה רכיון שיש שם יפות ם ס והיא
ר לץ כלך אצל יפות משמעות לשינו היא גילוי רע ,ו מ "  א

' דיה כמה שזח עישת ואינו מקפיד אדרבה אפילו היה ח . ג  ך

 לוגה או הורם מן היותי יפות שיש שם היה ניחא ליה ולא
 ך\ר, כקפיר והרי זה כשלוחו אכל אם אין שגרפית מהם

א אומר לו כלך אצל יפית משמעית לשינו הוא לשון ו ף  י

 ךקפרה כאילו מוחה בו ואוסר לו מה אתה עושר. למה אתת
 לוקח מן היפות שכפירות והרי גלה דעהו דלא ניחא ליה
 !אין זה שלוחו ואם ליקט בעל הכית והוסיף גלה דעתו נזר,
 דניחא ליה במעשה זה לפיכך בין יש לו יפוח םהם בין אין לו

 חרימתו תרומת :
 ך>^ אילו לא יתממי ואס תרמו תריסתן תיומה חיש 1־ימדכר
 ואינו שימע לא יתמם לכתחילה מפני שאינו שיסע
 וערכה שצייכין לכיך כמו שיתבאר פסעיף ע ח והאלם
 ששומע ואינו מרבי מפני שאינו יכל לניר וכן העיום מפעי
ל לביך והש כיי והסומא מפני שאין יכיליןלכוין ו  ש^־ני יכ
̂א כפני הטומיןר,  *להפריש את היפה ובזמן הזה דלשייפה אז 
 שיכור וסימא תורמין אפילו לכתחילח וריקא תייסר, שאינה
 *יכה שיעור אנל מעשי• לוי שצייכין שיעיר ומרידה לא

J יהממו שאינם ינילין לנוין המרה 
 לג קטן שהגיע לעינת נריים אף על פי שלא הביא שתי
 שעמה ולא נעשה גדול אלא שהיא םופלא ססוך לאיש
 אס תרם תיומתו תמסה יאפילי כתרומה של תורה הואיל
̂נדריהן והקדשן קיימין מן התורה כסי שנתבאר בהלכות  

 נדרים סימן יליג י.
ד האום* לשלוחו•* והרוס לי והלך לתיום ואיני יודע  ל
 אם תים ובא ומצא כיי חמס אין חזקתו תמס רחוששין
 '*מא אחי הים שלא בישיח ויש אומרים רככה ג שמצא הכרי
 תרום חזקתו תיום ראמר־נן חזקה שליח עושה שליחתו אפילו
 'גאיסיד דאורייתא אכל אס אינו יורע אם כיי זה חיום או אינו
 *!יוםאסור לאכיל סמנה רכזה אין אומרים חזקה שליח ע־יגיה
 סליחתו שיאמי השליח וראי לא יאכל הבעל מימנו ער r דע

 בירא'שהוא היום •
 יי״ פייות השיתפין חיינים נתיייםת ובמעש־ית רנכי
 תיימה נתיב חיוסיתיכם וגני מעשי נתיב מעשיות־נם
פ של שנים משמע ואינם צייכים לישי ל יש ת זה י כ י ז י

י ^ 
י אחד  י׳ *לא כל־התורם ©הם תרומתו הרימה דגש, .מא נ



x •&עז מטרה זה5 תלבוה תתמ1תופד!שחמ לבו  ו
 על הרע ואם חים אין הרומאו חרוטה ובלי שאיצי כלאי©
 בהכירו הורס מז היפה על היעה אכל לא מן הרע על היפה
 ואם חרם חרוסתו היומה חוץ מן הזונין על החטים מפני

 שאינם איכל אדם •
 גד אין תורמין כדבר שנגמרימלאכתו על דבר שלא נגמרה
 מלאכתו ולא מרבד שלא גגמרה מלאכתו על דכד
 שנגמרה מלאכתו שנאמר כדגן מן הגרן וכמלאה מן היקב
 מן הגמור עיי הגמור מיהו דבר זה מדרבנן היא מפני שהוא
^ י ע  דימה למין על שא נו מיני וקיא אסמכתא בעלסא היא ו
 לסין על שאינו מינו ר.וא דאת לפיכך הכא אם תרם תרוםהו

 תי־ומה ן
 נח אין הורמין מן המחובר על התלוש ולא מן התלוש על
 המחובר דקל וחומר הוא ממיז על שאינו מיגו שזה וזת
 חייב בדרומה ואפ ה אין חוימין קיו לזה שאינו חייב כתיומד,
 אדיין לפיכך אם חים אין תרומתו תרומה אכל אם אסר
 פיתה ערוגה זו תלושי© יהיו תרומה על פירות ערוגה זו
 לכשיתלשו ונתיישו הואיל ובידו לתלוש אינו סחוסר מעשך
 ולכשיחלשו רבדיו קיימין והוא שהביאו שניהם שליש כעת

 שאמר }
 y י אין תורמין מן פירי הלח על פירי היבש ולא מן תכש
 עיי הלח משום רדומה לשני מינים משום הכי גזרו כה

 לפיכך כיון שאיגו אלא גזירה אם הרם הרומחו תרומה *
 ט אין תורמין מפירוח שנה זו על פיתח שנה שעברה ולא
 מפירות שנח שעברה עלפירות שנה זו שנאמר עשר
̂ היוצא השדה שנה שנה ככל שנה ושנה הפיען  תעשי זגונ
ת נ ש ה 3 ד ה ו , של אותה השנה על הפיתה של א A  מעשר 1
 ולא תפריש מפירות של שנה זו על פירותשנהזוואם תרם
 אין תתמתן תדומח לפיכך אם ליקט ירק ערב רה עד שלא בא
 השמש וחזי וליקט אהר שבא השמש אין תורמין מזה על ז,•
 שזה חרש יזה ישן יכן אם ליקט אתיוג כעיב סו בשבט״!
 שלאבא השמש יחזר וליקט אתיוגאהר משבא השמש,!,,
 הורמין מזה על זה ספני שאחד כחשיי תוארי• לםעמי-מ!
 תבואה וקטניות יידקוח וטיו בשכט הוא דיה למעשרות

 האילן :
ת  m אין תורמין מפירות הארץ על פימת חל ולא 0פירו
 חל על פימת הארץ דנתיכ וכל מעשר הארץ מזרע
 הארץ כלומר מעשר האיץ יהיה מזרע הארץ ולא מזרע
 חוצה לארץ לפיכך אס תרם אין תיומתו תרומה ומהכ*
 שמעינן נמי שאין תויסין מפירות הפטורים על החייבים ולן!
 מן רהייכיס על הפטורים דמ ש ואם תרמו אין תרומתן

J תרומת 
 נט אין תורמין מדמאי על רמאי דשניהם ספק ושמא אחף
 הוא תרום והשני אינו!•יום וה ל מן החיוב על הפטור
 או מפטור על החיוב וכל שכן שאין תורמין מן הרמאי על
 הודאי ואס תרם תרומתו תרומה הספק רחזור ויתרום סכל

 אחר בפני עצסו :
 0 וכן אין תורמין מן הודאי על ד^*י רה ל מן ודאי החיוג
 על 6פק פטור ואם הרם הרומתו הרומח מספק ול^
 האכל עד שיוציא עליה תרומת ומעשרות דשמא הדסאי ככר

 נתרם וה לחממתז זו עדיין טבל :
 וכן אין תוי־מין מן הלקוח על מה שגדל בתוך שדתו
י ג פ  ולא $לקיח מגר על הלקוח מישיאל או כהפך 0
 שו^קוחאפילו סשראל אינו חייב מן התורה אלאמדרכג!
 והגדל כתוך שדהו חייב סן התורה שנאמר תבואת זרעך ולו>
 הלקוח והוי ליה כסו מפטור על החיוב או איפכא וכן הלקות

 מן הגוי אין חיובו כסו בלקיח מישראל ״
ב אין רזרמין שכלי על ההטים וזתיס על השמן •*ענגי' 0 
 קל חיין גדרה שמא יטריה הכהן לרייד ילכו/*י£

 והחס *ת

 אמרינן ודאי קאמייאשי אבל אם הבעלים רודפים אחריהם
 הא קחזינן דלא מייאשי ואין תחמחן חתמה :

 Q הבן והשכיר והעבר והאשה הורמין על מה שהם אוכלי'
 שהרי אוכלין ברשות כעל הבית אבל לא יחיזמועל

 השאר שאין אדם תורם דבר שאינו שלו :
 &א הבן כשאוכל עם אביו והאשה בעיסתה תורמין מפני

 שהם ברשות *
 0ב הפועלים אין להם רשות להדום שלא מדעת בעל

 הכית ־•
 ־JQ פועל שאמר לו בעל הבית כנוס לי נרני והרום ותים
 ואחר כך כנס תרומתו תרומה ואין זה שינוי שליתית
 דבנוס ותרום שאמי בעל הכית על כרחך לאו דוקא שיכנום
 *אחר כך יתרום קאםר שהיי אין דרך להכניס אלא אס כן

 נתרם :
ד הנכרי שהפריש תממה משלו אף על גכ שמן התורר, 0 

 אינה תרומה גזרו חכמי׳ שתהיה הריסתו הדומה משום
 בעלי כיסין שיתלו ממונם כגוי כרי לפוטיו וכורקין את הגוי
 שחפריש התרומה אם אסר כדעת ישראל הפרשתיה הנתן
 לכהן ואם לאו טעוגה גניזת שםאכלבו לשסים כדיאבאיי
 אכל בח ל לא גזרו עליהן וסודיעין אותי שאינו צריך לתרום

 ואינה חמסה כלל: %
 ־0ח המתכוין לימד תרומת ואמי מעשר מעשי ואמר

 תרומה לא אסר כלים עד שיהיו פיו ולכו שוים
 שהרי מקדיש הוא כמו נדר וכתיב מיצא שפתיך תשמור וכתי'
 לנשא שפתים וכתיב כל נדיב לב שיהא גומר בלבו מה שהוא

 מבטא כשפתיו :
ן ודוקא שהיה מכרן לומר תרומה ואמר מעשי שבטל  פ
 כדיבור פיו מה שהיה במחשבתו אכל אם הפריש
 תרומה כמחשבתו ולאהיציא כשפתיו כלום הרי זו תרומה
 שנאמר וגחשב לכם תרומתכם כתממת הגיח כשחשכה

t בלבד תהיה תרומה 
 0ן המפריש תרומה על היאי אם נתקיים התנאי הרי זו

 תרומה ואם לאו אינה תמסף י
ח המפייש חממת ומעשיות וניחם עליהם הרי זה » 
 נשאל לחכם ומתימן לו על ירי פחח והרטה כדרך
 שמתירין שאר נדרים ויי חזיר חולין כמו שהיתה והפירית
 מכלים ער שיפריש פעם שנייה אותם שהפריש חחלת או

t יפריש פירות אחייח 
̂יז אי בהפך ה חי ע » 1 * 5 ה י מ ו י ̂ -׳^י־ ח ט האיטי ש 3 

 רבייו קיימין שהדבר תלי בדעת התורם :
 J התורם את הגורן צריך שיכיין את לכו שתה יה חיומר,
 על מכרי ועל מה שבקוטעין ועל מה שבצדרין ועל מה
 שבתוך דתכן והתורם את היקב צייך שיכויןלבו לתמסעל
 שכתרצנים ועל מה שמגי' והתורם את הכור של שמן צריך
 שימין את לבו על מה שכגפ' ואס לא נתכוין אלא תיס סתם

 • נפטר הכל שתנאי ביד הוא שתהא תיומה על הכל :
 גא התורם כלכלה שלת**נים ונמצאו תאנים בצד
 הכלכלה הרי אילו פטורים מפני שבלבו לתרום

 על הכל :
 אין תורסין אלא מן היפה שני בהרימכם את תלכו ממנו
 בר א בטהורה שניתנה לכהז אכל השתא דלאיכור
 אזלא מפני הטומאה אין צייך להקפיד בכך מיהו כמעשר

 הניתן ללר ולעני יש להקפיד ככך :
ג אין תוימין ממין על שאינו מינו שנאמי כדגן מן הנין  ג
 וכמלאה סן היקב ואם תרם אין תרומתו תרוםיהקישית
 והםלפפין מין אחד הס כל מין חטים סין אחד הס כל סין
 חאנים וגרוגיתרבילה סין אחר הם ותורם מוהעלזהונל
 שהוא כלאים בחנית לא יתרום מזה על זח אפילו מן היפה



'fwnan אף עלפי.שהס חייכי'מיתמ כירי שמיםאיןפשלסיז 
 לבעליהם שנאי »ny ירימו לה' אין לך בהם כאם עי מיריסו
 אותם וכחי ל סותר לארם להיות אוכל והולך יאחר כך מפריש

 חרומח ומעשרות :
 עא מעשרין ממקום זה על מקום אחר ואינו צדיך לעש• מן
 המוקף כדכתיכנא טעסאלעיל סעיף כ ר אכל אין
 םעשרין ממין׳על שאינו סינו ולא סן החיוב על הגמור >לא סן
 הפטור על חחיוכ ואס עישר אינו סעשר שכלהפסוקי דילפינן
 מינייהו דיגייאלובתרוםהובסעשינתיני וככ' אסרנו רסעשרו'

 • והרוסה כהררי נינהו:
 עכ לפיכך כל שאמרנו בחייםה אין תורמין הזה עלזה
 כךכמעשי־ איןםעשרין םזהעלוה וכלשאסרנו
 בהחמה אם תרם חרוסתו תרומה כךכמ^שר אםהעףיןו

 מעשרותיו םעשרוח ובל שהיא פטור מז החרימה קמור 01ן*
 המעשר וכל התורם מעקר ׳?•

 עג כל שאמרנו בהם לא יתרוסו ואס הי0י^^1«©^'*
̂ שאין תרןסתן  כך אם עשרו מעשרותיהם מעשרות 

!; f- •חרוסת כך אין מעשרותיהם מעשרות ן ־* •י 
 עד השקרים הסרים נין כנדלם בין כקטנן פטורייממעש^

.. t לפי שאינם אוכל 
 עת אין מעשרין אלא מן המובחר שנאמד כחרימכמ את •
 חלבו ממנו ונחשכ לכס כתכואח נידן»חבואת.יקמ

 כשם שמעשר שמפרישין תלויים סן החלב שגי כדגמושף.
 שםפרישין ישראל מן הגו>ץ וםןהיקכיהא מןחחלכ«כ0ן

 עו אין מעשרין באימר אלא בסרה או במשקל אז כמניין כל י,'
 מין לפי מה שרגילין כי םריאו משקי או מניין שאם ירכו? י־•

 כמעש׳הרי מעשרותיו טבלים ופרותיו סחוקנין ואס ימעט ג0
 3יתר\ו טבלים לפיכך כל המרקרק כשיעור חדי זח משוכח •
 עז המפריש מקצת מעשרוחיו אי ני מעשר אלא במי שחלק
 את הערימה ולקח ססנוםקצתישצריך שיוצאיימזה החלק־
 מעשר שלו כיצר היה לו ק׳ סאה והפריש מהם ה' סאה לש©
 0עשר כיון שלא הפריש מזה הנרי כל המעשר המגיע עליו.
 דהיינו י' סאין לא חל שם מעשר נלל על ה׳ סאין שיהיה הוא
 מעשרעל ניסאין שנכרי אלא הכל עורנו בטבלו ניון שלא
 הוציא ממנו כל מעשהתיו וצריך להפרי' מאלו הה׳ סאין.חצ«־

 סאה למעשישלהן וזו החצי סאה צריך להפריש'מאלו ההיסאין י
 עצמן שכיון שנכר קראן נולן מעשי לא יפריש מטבל שיש לו

 במקום אחר עליהן מפני שנרא' במפריש מטכל על הדומה *•
 עח המפרייתחסה גרולה*ו תרומימעשר מכרך קור'שיפרי?
• באזי., ג ^  כמו שמכרכין על כלהםצויעובר לעשייחן ן
ש ^ מעש׳ראשון מכרך י י פ ה ז ^ י 3 ק ה א י 0  א

 קורם להפוץש מעשר וכן מברך על םעש׳שגי ואס הפרי׳ הכל
 זה אהד זהמיד ולא שח בניהם כוללן כולן בברכה א׳ וסכרף
 להפריש הרימויומעשרות ומה שאין מברנין בעל עלן הפישת
 תרומה שהרי איפשר להפריש על ידי שליח היינו משום דל*

̂ נאי איפשר על ירי אחרים ניל : )  םגי נלא רשוחו ר
 עט כל פרי שאינו ראוי לאכילת בקטנותו אינו חיי בסעעזו*
 ער שיגיעו לעונת המעשרות דהיינו שיגדלו ויעשו אוכל של
 מזרע תאח מפרי העץ עד שיהיה פרי וכן ההבוא' והקטניות
 שנאמ׳ את כל תבואת זרעך ער שתעשה המאה וזו היא עינר
 המעשרות וקודם שתגיע התבואה ואפי' לעונה זו מות לאכו>
 מהן כל מה שירצה ובכל דרך שירצה וכל פרי שראוי לאכילו
 מקטנותו ואינו מניח אותו אלא בדי שיוסיף כגופו הייפ הח

 כמעשר מיד שמיד נקרא פרי כיון שדאוי לאכילה!
 פ ומדכתיפ זרעך דרשו רמשמע שגם הזרע כעידו זדו
 כקרקע נקרא פרי או חכואה ואימתי כשהגיע לד,!רי

 ולצםיח «הו עוגה מעשר שלו כל פרי לפי מוז שמא &
Z ' i t y , ע^תבזיוריגקשניות ואין צייד להאריך 

 גירו בגזית זו ואמרי שאפילו אם תרם אינה תרומה אכל
 מין שמעלהזתים הנככשין ויין על הענבים לעשותן
 מקיןלמ זה רומח להורס משנימינין שאינן כלאים זה

 :זה מן היפה על הרע רשפיר קעכיד.*
 יג כן וגירמין מזיתי שמן על זיתי ככש אכל לא מזיתי
 ככש על זיתי שמן וםיין שאיני מבושל על המבושל
 «כל ל! סן המבושל על שאינו סבושל סן הצלול על שאינו
 צלול,כל לא סשאינו צלול על הצלול מתאנים על גרוגרת
 נסנייומגרוגרת על תאנים במרה אבל לא תאנים על גרוגר'
 ׳בסף ולא גרוגרת על התאנים במניין כרי שיתרום לעולם
 בעטיפה יתורםין חטץ על הפח אבל לא מן ח&ח על הטין לפי
 חןנון וככל אילו אם תרם תרומתו תרומה והאירנא דתתמה
 ל»בוד אזלא אין להקפיד בכך וכן כשאר דברים וכיוצא כהן
 *ל במעשר הניתן ללוי ולעני שלעולם צריכין לתת במרת

 יש להקפיד בכך גם האירנא:
 1ד אין תירמין חימץ על היין רה ל מן הרעה על היפה ואם
 . תרם תרומתו הרוסה אכלתורסין יין על חומץ שתיין

 והחומץ מין אחר הם והרי זח מן היפה על הרעת:
 צח ואם חיה כלבו לתרום חכית שליין על יין ונמצא בידו
 חוםץ היל תרוגה זו בטעות וגם היא סן הרע על היפה
 הריתרחי לריעותא ואינה תווסח אבל אם היח כלבו לתרו«
 חו0ץ על חומץ ונסצא סה שתרם הוא יין אף עיג דחרוסה זו
 בטעות הוא כיון דהטעות לעילויא הוא שעלה כידו סן הימח
 >ןלהרע תרומתו תרומת וכן תתורם חבית שליי? על יין 1נ
 ונמצאת חומץ אם ידוע שהית׳של חומץ עד שלא תרםח אינה
 תרומה רה ל תרתי לריעותא ואם אחר שתרמה החמיצה הרי
 זה תרומה ואם ספק הרי זו ספק תרוסה שאסור לזרים ויחזור

 ויתרום על מה שתים וכן הדין כתורם כשותונמ*א מרה
J ואבטיח ונמצא סרוח 

 >ןו אחר שספרישין תרומה גדולה מפריט אחד מעשית
 מהנשאר והוא הנקרא מעשר ראשון ונו נאמר ביאת
 מעשי נני ישראל אשר ירימו ליייוגו' והמעשר הזה תוא ללוים
 זכרים ונקבות שנאמר ולבני לוי הנה נתתי את נל מעשר כני

 ישראל לנחלת ן
 סז מעשר ראשון אחד שתוציא• ממנו תרומת מעשר חולין
 הוא ומותר באכילה לישראל ומותר לאוכלו אפילו
 זטימאהשאין בו שום קדושה כלל וכל מקום שנא׳כמעשרות
ה אינו אלא מעשר שני ומניין שמעשר ראשון י י  >ךש או ^
 •וילין הוא שנאמר ונחשכ לכם תיומתכםכדגן מן הגורן
 ומלאה סן היקב מת גורן ויקב חולין לכל דני אף מעשר
 "*אין שניטלה תרומתו חולין לנל דבר לפיכך בת לוי אפילו
 נבילה נעילת זנות נותנין לה מעשר ואוכלת אנל אשת לויח
 *מנעה ש^תנעלה או העיר לח עד אחר שמת ונשאת על
 פיוואזרכך בא בעלת קנסו אותח חכמים שתהיה אסורה

J במעשר 
 פח לוייםוכהנים מפרי שין מעשר ראשון מתבואה שלה
 כדי להפריש ממנו תרומות מעשר שהוא טובל את
 ־ התסאה והלוי נותן התרומה מעשר לנהן והכהנים מפרישין
 *ל חולמת ומעשרותיהם לעצמם אלא שספרישין אותם נרי
 *לא אנ>ם בטבלם שנן למרו זיל מקרא דנתינ נן
 יייימו ״ם *1ם ואמת זיל ינול יאכלו פירותית' בטנלן תלמוד
 יוסךגה אוזזולמדו מפי השמועה אחסאילו הלרם גם את$

 לרכות את חכחגים:
 אין ממיאין המעשר מיד הנהנים שניבלויים ובי חקתו
 «את בני ישראל וכן כל מתנות כהונה אלפי שצריכין

, ייי^ישל אין מוציאין אותן מכהן לנה?: \ £ , 
 :־ י- כל עיריתמ מכלים p כןלזי שאכלהעעעד נסןלו
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 שהכניסה לבית ופטור לעולם מן החמסה ומןהמעשחון
 שהרי אינו מתחיל ברי לגמו׳ הכל «

 9ה הטס' פיתתיו של הכירו שלא סיעתו ןכז י7יכע פירותיו י
 של המרו כאחד סן הששה דברים שקוכעלסעשישלא

 מרעתו הרי אלו טבלו למעשר :
 פו איזה נסר מלאכתן של פירו' הייז משיניחנו כזכיות ויע
 לה הזגין דהחרצנין מעל פי החבי׳אבל כשהויפוך הכו'
י וקולטגן הגת א ר ה ע ז ר י א ש י  זכשיגבהנו להעמידו בחכייי1 ה

 העליונה ומן הצ נור ומכל מקום ושותה :
 פז •כיצד היא אכילת עראי כגון שהיה מקלן* שעירי׳

כ לעימומן י י י ח ר  מקלף אחת אחיואם קלף וכנס ייחוד י
! p a s נוטל מן היין ונותן לקער׳ לתוך תבשיל צונן ואוכל 
p לתוך הקריךה אעיפי שהיא צו ננות מפני שהיא כבור קפזן 
 סוחט זיתים על בשת אבל לא לתוך ידו וכן כל כיוצא ב*תצ
 פח כשם שסותד לאכול עראי ספי׳ שלא נגמריסלאכתן >ך
t̂t מותר להאכיל םהם לחיה ולכהסה ולעופות עראי 

 הרבה פעסים כל סר, שירצה ומפקיר מהם כלםה שייצ׳קוףןן
קיןן  שיעשר ואם גסת אלפ שלא נקבעו לםעשילא יפקיי לד̂־

 ־מה׳ תרום׳ ומעשרות שגוזל השבט ולא יאכיל לבהסה
%  *לעופו' אכילתקכע ער שיעשר אלא םאכילן אכילת עיאי 0
 הטבל ואפילו בתוך הבית ומאכילין פקיעי עמיר עי מיעשמ

 , חבילות:
 פט חאנה העומדת כחצר אוכל ממנה עראי אחת אחת
 ופטור ואם צרף הוי קבע וחייב בםעשיבדיא כשהין;
 עומד בקרקע• אבל אם עלה לראש התאנה ממלא חיקו ואוכל

 שם שאין אויר חצר קובע למעשר:
̂ז קובעת כ^י־יאוכל שם אפיי אכילה קכע כלמ  sr־ גיגה אינ
 חדומהוטעשד-ואםהימהיהתאנה עומדת בחצר ונוי*-
-••נטועה
 כגינה י היתה נטועה בגינה וניטה להצ הרי זו כנטוע׳ב-™1

 ^ •: שאינו אוכלשם אלא אחת אחת:
, י  «א גפן שנטוע בחצר לא־יטול את כל האשכול כ
י ר ג ר ג  ״ ויאכל שזה חשיב אנילת קבע אלא מ

ז ל* יטיל אח כי הייםיז אלא פורע » י ° י י  ואח יאוכל יכז כ
 הרימון כאילן ואוכל הפו* כשם וכן באבטיח סופתו כקד,

 ואוכלו שם :
ח*  צב היה אוכל באשכול בנינה ונכנס מן הגינה י

iy והאשכול כיה לא יאכל כחצר מן העיכול 
 שיעשר ואפי' חזר רצא מן החצר לא יגמור ער שיעשר

 מוקכעבחצד:
•̂  צג כסבר הזרוע בחצר מכרסם עלה עלה ואוכ

 צירף חייב לעשר וכן כל כיוצא כזה:
י פייית* מ י ג * ה ל  צר אין חייכין לעשר םןהחודה א
״  לאוכלן לעצמו אכל הגוסרן למיכה פטו׳ מן רת̂ו

 שנאמר עשר תעשר תבואתזרעך וגומר ואכלת וגופר
 חייב אלא הגומר לאוכלן ולא הגומר למוכין אבל זןיי3
 !מדברי סופרים וכן הלוקח פטור סן התורה שגאסי חגו*^
ז אחד ח ) ל ש ם כ י י י °  זרעך וחייב מדבריהם במה דברים א
 שנגמרו מלאבחן ביד סובר אבל אם נגמרו כיייוקחדןי,^.
 .־לעשר מן ההורת ובכר ידקחד. שאזיל שהמקחקכע צרכ^
 ־שנגמר מלאכתן לפיכך הלוקח פודות תלושים ^וכי| %
 ־ונגמרה מלאכתן ביד מיט־ נקבעו למעשר מוכרי סופיים
f יד ומאימתי •קכע משיתי דמי׳אעיפ שלא משן שהיי דמי& 

 קונים מן התורה ז
 w• הדי שלא נתן דמים והיה בורר ומניח דרי ומניחה

ו י*קה יא נרזייכ ב  כל היום כולו ואף עפ שגמר ב ל
 כמעשיומם חיה ירא שמ*ם:מעשר סיד שנמר כלבו יאמ־תמ

V  להחזירו למיכד ידידנו אחד שעישר •
 צו חלוקו

̂ גגינתמרכו כאילו היתה  לגינה הדג זהאיכל סם

 • באן שאינן מצוין כולם כינינו לפיכך לא אביא רקהמצוים
 בתבואה אמרו ששיעור עונת מעשר שלה משהביא שליש
 וכאשכול אמרו בל שהגיע בו אפילו גרגר יחידי כולו תיבור
 'למעשרות וכאילו הגיע כולו ולא אותו אשכול כלכר אלא כל
 הרוח שיש כה אותו הגפן שיש כה אותו האשכול רכן רימון

tשהגיע בה אפייפרידהאחת כוי חיבורו למעשרות 
 פא שמרי יין שנתן עליהן מים וסננן אם נתן ג' ומצא ר'
 ־ סוציא סעשר על זה היתר מסקו' אחד ולא מיניה וכיה
 'שמא יפרייסים ול«* יין אבל הממה אין צריך להפרי'שהמורם
 כהחלה סן היין שהיו בו אילו השברים היה רעתו על הכל
 *אם-םצא פחות מדי אף ע'פ שמצא יתר על מדת׳ ואע פי שיש

 בהם טעם יין פטור רב טל הוא במים:
 עכ פירו שהגיע לעונה המעשיות ונחלשו עדיין לאי נגמרו
 ;0 ־• ־םלאכתן כטןתבואישקצרה ודשה ועדיין לא זרה אוחה
 ולא סרחתסוי*לא3*ל מהן אכילת עראי עד שתיגמר מלאכתן
 וסשתגסלמלאכתן אסור לאכיל םהם אפיי עראי ער שיחמם
 ןועשזרמ^אבגוםיעירטתיו למוכרן בשוק אכלאם היתיכווגתו
 להוליכן לביך^י*^0ותר*אכול מהי עראי אפיי אחר שנגמרת
 למעשר בכניסתו לבית כמו שיתבאר
 בסמוך ומה בין הסוכר בשוק למוליך לכיהו בשהוא מוליך
 ־*עית<5יעתוהדבדתלוי וכשהוא סוליך לשוק כדע׳הלקוחות
 #רב\חאייל8611 ימצא לקוחות ונטבחו מיד שהרי המקח קובע

 "כמו שיתבארבסמיך:
 &נ־ אחד סו' לברים קיבע הפימת למעשרוההחצר והמקה
 1 : -והאש והמלח והחממה והשבת כ ית וחצר מןהתויח

 *« &1»1ש*ת3אד והשאר מרבדי סופרים ובולם אין קוכעין אלא
 2דבדשנגמרה מלאכתו כסו שיתבאר כסעיף הסמוך כיצד
 גירות שדעתו להוליכן לבית אף עפ שנגמרה מלאכול אוכל
 מהן אכילת עראי עדשיבנילו לבית שלו נכנסו לביח שלו
 נקבעו למעשרות ואסור לאכול מהם אפילו עראי עד שיעשר
 ומניין שהכית קובע שני בערתי הקרש מן הבייונית שהביעור
 צריך להיויסן הכיתםמילא שסעיימאינו נקבע עד שיכניסוה
מ ל0עשר כך החצ קובע למע?־ר שנ ו ח ק , כ ה  לבית ובישם ע
 ואכלו כשעריך ושבעו לפי׳אם נכנסו הפימ׳לחצר דרך השער
 נקבעו אף על פי שלא נכנסו לתוך הביח וכיח אם כן כיח למה
 לי דכ ש הוא מבעי ליה לןיחצי רוסיא דבית מת בית משתמר
 אף חצר הסעהמרת וכן אם מכרן או בשלן כאור אוככשן
 במליאוהפרישסחם תרומה או נכנסה שכת עליהם לא יאכל
- מהם ער שיעשר אע״פ שלא הגי$ לבית ׳ הכניסן לבית קורם
 שתגמור מלאכתן הרי זה אוכל מהם ארעי / התחיל לגמור
 מלאכתן םאחר שנכנסו לביס חייב לעסי מיד שמתחיל לגמו*
 רכל • כיצד הכניס קישואין גדילי עין קידישישפשף כשיתחיל
 לשפשף אחר מיזן נקבעו הכל למעשר וכן כלכיוצא בזה •
 וכן התורם פירו׳שלא נגמרה מלאכתן מותילאכולמהן ארעי:
̂ם שאם תרסהקורם״שתגמויםלאכתינבקע'•  חוץ מכלכלת תאנ

 למעשר ואםוילאכזל מהן אפייעראי:
 פד אין הבית קובע מן התורה אלא םשנמרח בכרי אכל
 •לפני םירוח אין ראיית הכית קובעתו רגבי תרומה
 ומעשרכתיב דגן ראשיי דננך והוא המירות לפיכך בשסצניםה
 לבית קודם מימח לא הוקכעה למעשו מן התורה ורבנן הוא
 דאסרו אכילת קבע בדבר שלא ננמר מלאכתו אבל אכילת
 ״עראילאאסמ 0*םאסורלאדס להערים להכניס תבואתו
 לכי׳ בעודה בסיץ קודם מירוח כדי שיאכל מסנה עראי הרבה
 ן«עםיס מעט מעט כדי שתיפטר תכיאה זו לעולם מן ההרוסה
 fof המעשרות ודוקא לאפילת אדם ארעי אסור אבל להאכיל
̂ל3יא*ח1עראי אפילו כמת פעמים לא גזמ לפיכך אמרו מותר  
 ^הערייעלהתכיאח לחפניסה לפית פעורה במוץ כדי שתהיה
* עראי^ד׳*0ןר&עשר^דה־^« מעט אחר ל *  מהמת! *
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 רכשהן מרותחין נקכעז למעשר:
 &זוגז יין במים חמים נקבע ואין צייר לומר אם
 היין ואפי' בגת אסור לשהיח ממנו ער שיעשר ן

•X^pv הסוחט אשכול לתוך הכוס נקכע למעשר 
 קביעות שתייתו אבל לתוך ההסחוי אינו נקבע • «״ .
 המולח פיחת בשרה נקבעו למעשי טבל הזהים אחון^י

 אחת כמלח ואכל פטור :
 הפוצע זתים כדי שיצא מהם השרף פטורמסע׳ער:

 הנוטל זתים מהמעטן טובל אחת אחת כמלח וא־כל
 ואם מלח ונתן לפניו חייכ וכן כל כיוצא כזה: $
 התורם פימתיותממת שצריך לחמם אחריה שנייה׳{

 כיון שהתחיל לחתם נק^ע י־מעשי־ ולא יאכל מה© יי
 עיאי ער שיוציא התרומה השנייה ויעשר;

 פימת שנגמרה מלאכתן וחשכה עליהם לילי שבת ־
 נקבעו שכיון שנעשו ראוין לאכילה בשכת ואם היה ^
 אוכל מהם בשבת היל קבע משום רכתיב וקראת לשכת עונג' *

 לפיכך אסור לאכול מהם אפיי אחר השכת עד שיעשר שביו
 שנקבעו כשבת נקבעו ולא פקע י

 תינוקות שטמנו תאנים לשכת ושכחו מלעשח לא
 יאכלם למוצאי שכת עד שיעשרו שחרי יחדום לשבת?
׳  תאינה שהיתה מיוחדת לו. לאכול פייותיה כשביוליקט י
 ממנה כלכלה לא יאכל מהם אפילו קורם השבת עד •
 שיעשר דהואיל ואילו הפירור. מיוחדים לשבת ושמו/
 קובעת נקבעו מיד משעת לקיטתן : "׳
 היה אוכל כאשכול וחשכה עליו לילי שבת לא יגמור •
 אכילתו בשבי עד שעשר ואס הניחן לאחר השבת הדי י
 זה גמרו באכילת עראי ואינו מעשר שכיון שהניחו מידו יפסק

 מן האכילה נרי שלא לאוכלו כשבת היאך יקכעט שכתשהו^
 גלה דעתו שלא לאנול ממנו בשנה: ׳י
 קטו נל שאסור לזרים לאונלו נתממה בגון הגרעינץ•
 וביוצא נהן נך אסור לאוכלו מהטנל המעשר שלא :
 ניטלה תרומתו ומעשר שני והקרש שלא נפדו ונל שמותר.
 ארים לאוכלו בתרומה מדבמם אלו כך מותר בטבל וכמעשר;
I: שלא ניטלה תרומתו ומעשר שני והקדש שלא נפת 
 קטז אין מדליקין נטבל טמא וכל שק בטהור והול ואין;
 צריך לומר נשנת שנאמל משמרת תמסתי בשמירת

 שתי תרומת הכתוב מדבר בין בטהורה בין נטמא' מה תרומה 4

 לזיב

 קיג

 קיר

 ן

 למעשר אסור לזרוע מהם להפקיע אה המעשר אלא ׳צריך
 לעשר תחלה במה דברים אמורים בתבואה שכבר נתלשת'
 מן הקרקע זכן בקטניות אכל העוקר שתלים שיש בהן

 פימת ממקום למקום בתוך שדהו הרי זה מותר ואינו כזורע *
 טנל שהרי לא אסף הפיתת וכן העוקר לפת זצנונות ושתלם',־

S במקום אחר אם נתנוין להוסיף בגופן מותר שהרי יעשר מהם 
 לכשיגדלו אבל אס שתלם כרי שיקשו ויקח הזרע שלהם אסוי ״\
 שהרי מפקיעים מירי מעשר מכל וכל ותה ליה כזורע חטים י

 t או שעורים של טבל:
 מיז אין מונריין טנל שמא יכא הלוקח לידי מכשול •שלא *
 ידע שטנל הוא ואם צריך למונרו לא ימנינל אלא£
 לחנר שידע שר1א נזחר נו ואסור לשלוח טנל ואפייחנר לחנל י

 שמא יסמנו. זה על זה ויאנל טנל •י
 קיח הסונר פירות לחנירו מונר אומר על מנה שהם טבל •
 מכרתי ולוקח אוסר לא לקחתי כמך אלאעעלשרימ
 טפין את המוכר לתקן וישלים ללוקח החולין למדיו דקנש

 הוא שקנסוהו ט׳פני שענד טבל ־.
̂ מפני שהוא כמוכרו:  קיט אין פורעין סר-ט

 כט כ * 9* קך הלוקח

 • לבוש עטרת ד1ז5 הל&ה
 צו הלוקח כמתוכר לקרקע או שלקח תלוש^על מנת שי־יא
 להחזיקו לעצמו אלא לשולחו להכירו לא נקבעו
 רכיל לאכול ממנו $ראי שאין המקח קובע אלא כשלוקח דבר
 שנגמרה מלאכתי לאוכלו בעצמו דומיא דהגומר פיישל שדהו

 דכלמאי רתקון רבנן כעין דאורייתא חקון.-
 האומר להכירו הא לך איסר זה ותן לי כו ה' תאנים
 המ זה אובל אחת אחת ופטור ואס צירוף חייכ לעשר
 הא לך איסר זה בעשיים תאנים שאבור לי בורר אחת אחת
 ואוכי1 כאשכול שאמר לי מגרגר ממנו כאילן ואוכל כרימון
c שאבוד לי פירטו באילז ואוכל כאכטית שאכורלי סופת 
 בקיקע ואובל ואם קצץ את התאנים וצרפם או שקצץ את
 האשכול או האבטיח חייב לעשר שהרי לא קנה אלא הנתלש
 אכל אם אסר לו הא לך אסר בעשרים תאנים אילו בשני
 אשכלות אילו בשיי רימונים אילו בשני אבטיחים אילו קוצץ
 כדרכו ואוכל עראי ופטור שלא נקבעו במקח זה שהרי לקמן
 במחובר ואין המקח קוכע אלא בחלושין שנגמרו כיד מוכר

 כמו שאמרנו בסעיף ציר :
 צח המחליף עם חבירו זה לאכול וזה לאכול שניהם
 נקבעו למעשרוה שהרי לקחו בהלוש זה לקצות וזה
 לקצות פירוש ששניהם אינם מחליפין לאכול אלא לעשות
 מהם קציעוח שניהם לא נקבעו שאין המכר קובע רכר שלא
 נגמרה מלאכתו כמו שבארנו,כסעיף ציר * לקח הא׳
 פימת שהחליף לאכילה והאחר לקח חליפיהן להקצוחן זה»
 שייקח לאכילה הייבלעשר וזה שלקה להקצות לא נקכע

 למעשר
 צ& עם הארץ שהיה עוכר כשוק ואמר טלו לכם תאנ>ם
 אוכלים ופטורים מן המעשר ולא היישינן שמא העם
 הארץ ככר הכניסם לביתו ונתחייבו בידו שכיון שנמצאים
 בשוק מחזקין להו שלא ראו פגי הבית מעולם ואינה ם
 מתחייבים במה שנותן להם שאין המתנה קובעת כמכר •

 ק השוכר אה הפועלים לעשות עמו בפידות בין בתלושין
 ביןבםחוברין הואיל ויש להם לאכול מן התורה מה
ן עושין הרי הן אוכלין ופטורין מן המעשר שהתורה ה ש . 
 זנתה להם ולא דמי לםקח ואם החנה עםהם שיאכלה מה
 שלא זכתה להם התורה כגון שהתנה הפועל שיאכלו נניו
 עסו או שיאכל בנו בשכרו או שיאכל אחר גמר סלאכהו
 בתלוש הרי זה אסוי לאכול עד שיעשר דהואיל ואוכל מפני

 התנאי הרי זח כלוקח :
 קא המוציא פועלים לשרה לעשות לו מלאכה בשדה בזמן
 שאין להם עליו מזונות כגון שאינו שוכרי? ללקט
 תאנים אלא לחרישה וכיוצא בה אוכלים מפירות שבשרת
 ופטורים מן המעשר שניון שעכשיו אין לרם מזונות והוא
 נותן להם אף על פי שלא פסק עםהם ועדיין לא נגמרו
 מלאכתן לא הוי פורע חובו מטבל והוא שלא נגמלה םלאנהן
 דאי גגסיה מלאכתן כיד בעל הכית וסתמא לא גסרן למונרן
 יאילא לאונלן והרי ננר נטנלו ואסורים לפועלים אבל אם פסק
 לחם עליו מזונות לא יאכלו אף עפ שלא נגמרו מלאנתן שאין
 •ייע־ן חוב מן המכל אכל אונלים אחיאחימהתאנה אכל לא

 סן הסל ולא מן הקופה ולא מן המוקצה:
 קכ אחד הסכשל וא׳ השולק ואחד הכובש קוכעלכעשו•
 אכל המעשן את הפירות עד שהכשירן הרי זה ספק
 זמספקינן בגמרא אי הוי בכלל מנשל שאמרו הנמים שקובע

 למעשר :
 # אכל הטומן פידות כאדמה או מכלאו בהבן עד
 y שהכשירן לאכילה פשיטא לן שאינן בכלל מכשל

 ולא נקכעו למעשר :
י הנוחן יין לתבשיל חס או שנהן שמן לקרירה או * 



 הדומות ומעשרות
 מעשר עני נלקט ברביעית אחר חמשה עשר בשבט ספרישין
 ממנו מעשר שני ואף על פי שהילכין אחר לקיטתו אתרוג כת
 ששית שנכנסה לשביעית אפילו היתה בשישית בזית ונעשית
 בשביעית כככר הייבת במעשרות רלעניין שביעית כתר
 חניטה אזלינן כמו שהוא הרין בשאר כל אילנות וזה כיון
 דלא נחשב של שביעית שהרי נחנט כשישית חשכינןלית

 כולה של שישית:
 קכז האביונות של צלף בקצת עניינם טבעם ריסה
ז עליהן חומרי י נ ה ו ך נ כ י פ  לירקות ובקצה לאילן ל
 האילן וחומרי זרעיישאם היו משנה שנייה שנכנסה לשלישית
 ונלקטו קורם חמשה עשר כשבט מפרישין מעשר ראשון ואחד
 כך מפרי' מעשר אחר ופודהו ואחר שפרה נוהנו לעניים ואוכל
 פדיונו בתורת מעשר שני ונמצא כמי שהפריש מעשר שני

 ומעשר עני:
 קכח פירות שנה שנייה שנתערבו כפירות שלישית או
 של שלישית ברביעית הולכין אחר הרוב מחצת
ל לא מעשי עני ב ל א כ ה .  על מחצה ספרישסעשרשני 0
ר עני חול וכן פירו' ש  שמעשר שי י המור שהרי הוא קדש ומע
 שהן ספק אם פירות שנייה הם אם פידות שלישית מפריש מהן

 מעשר שגי :
 קכט כל הפטור ממעשר ראשון פטור מן השני ומן העני
̂וכל שחייב בראשון חייב כשניהם וכל ההור0  
 מיציא מעשר וכל שאינו תורם אינו םוציא מעשר וכל מי שא0
 הרס תרומתו תרומה כך אם עישר הרי הוא מעשר וכל סי
 שאין תרומתו תרומה כך אם הוציא מעשר אינו מעשר דכנל

 עניין הוקשו להדדי # .
 קל פירות שהוציא סהם סעשר ראשק קודם שנקבעו
 למעשר הרי זה אוכלסהן עראל קודם שיוצימ
 מעש שני שאין הראשון קיכעלשני אכל םשצקכעי למעשר
 אע״פ שהוציא אה הראשון אסור לאכול מהן עראי עד שיוצי*
/  את השני k1 את סע שר עני :
 קלא מעשר שני היאיל וטעון הבאת מקום איןסכיאץ
ץ ר א  איתו מחוצ^לארץ שהרי אינו נוהג כחוצה ל
 ואינו קדוש אם הפרישו לפיכך לא חייכו להפריש מעשר שגי

 כםוריא .׳
 קייב מעשר שני טהור נאכל לבעליו לפנים מהוסת
 ירושלים שנאמר ואכלת לפני יי' אלקיךכסקומ
א  אשר יבתר לשכן שמו שפ וגובה ונוהג בין כפני הכית ושל
 בפני הכית דעשד תעשר וגוםר לעולם משסע אבל אינו נאכל
 בירושלים אלא בפני הביר. שנאמר םעשר דגנך ותירושך
 ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך הקיש מעשר לבכורות מה ככור
 אינו נאכל אלא בפני הבית אף מעשר שני לא יאכל אל^

 כפני הבית:
כל כזמן י א י י ש י כ נ י ש * 2 ^  קלג בזמן הכית היו פידיז 0
 הזח הואיל ולאיבוד אזיל אם רצה לפדות שוה מנד-
1̂ א   בפרוטה אפילרלכתתילה פורה אוהו בפמטה שלא יה
ה סדי! תודת נ ה ס ו י ש ל י 5  חמור מהקדש שפודין בפרוטה א
 והיא אסור בהנאה דחלעליו קדושת המעשר שני לפיכך
ח *ייר לשיהקק י י ה ר נ א ש ל י כ  משליך הפריטה לים הגריל א
 תהילה שמא ימצאוהו ישראל ויהנה ממנה ויכא לידי מעילה
 ובן אם חילל מעשר שור, מנה על שור. פרוטה מפירות אחמת
 הרי זה מחולל ושורף את חפירות שחילל עליה כרי שלא יהי,

 תקלה לאחרים ן
 קלר ושיעור פרוטה כחצי שעורה כסף מזוקק שהוא חלר
י עיטמאני שמשדל} י  ס לב בםעה כסף שהוא אשפ1
מ ע  רביע דרהם נסצא שהפרוטה חלק ממ ח כקטעה ויותר ם

ן ו  וצריך לדקדק שהפירו' שמחלל עליהם מעשר שני ש-.ט
 לפחות יעיל סימן רציד :

 קלו

ד הליקח ט:-1 מש:• מקימות מעשר מזה על זה והוא < 

 יי שיורע כודאי ששניהם לא עשרוbr.v הודיעהו :
 ,•בא המוכר שרר, מהנכרי מעש׳ ונותן לו פירות שחוכר
 יי הריקע מן הנכרי לזורעה ולתת לו כך וכך סאה כין
.רב׳בין תעשה מעט לאיתן לנכרי קצבתו N ד O Y N 

ד ^יעשר הכל ואתר כך יתן לו מה שקצב עמו :  ע

ן או לוי שלקחו פירות מישראל אהר שנגמרה ה ג כ <  י

 יי" מלאכתן מוציאין התרומה והמעשרות מידיהם
 נותנים אותם לכר-נים וללויים אהרים דקנס הוא להם שקנסו
 אותם כדי שלא יקפצו לגתות ולגרנות ויקנו טבלים כדי

 להפקיע מתנות אחיהם הכהגים ורוקא כשקנו אחר שנגמרת י
 מלאכתם שחל עליהם היוב הפרשה ביד ישראל אבל אס קנו •
 אותם קודם שתגמד מלאכתן אין פוציאין מידם !
 קכג כהן או לוי שמכרו פימת תלושין לישראל קורם
 שתגמד מלאכתן ואין צריך לומר אם מכרו כםחוכר
 הרי התרומה והמעשר שייהס ול* אמרינן שמכרו זטתם
ת .•עיון שמכרו קורם גמר מלאכתן עדיין ו ^ ז . ,^-- י י  ל
 לא היה להם זכות כתרומה ובמעשרות שבהן שימכרוהו
 לישראל אכל אם סכרו לאחר גמר מלאכתן כבר היה להן
 בהן זכוה שהיו יכולין להפרישן ולעככן לעצמן אמרייכל זכות
ש לו באותה תכואה ככר לישראל והישראל נותנין לכל  שי

 כהן שירצה וכאן לא שייך קנס;
 קכד הנותן שדהו זמ עה לגוי בקב לה שקבל עליו הגוי
 w לעוכרו ולתת לישראל שנתנו לו מן התבואה ממה
 שתעשה הן רכ או מעט חציו • או שלישיתו או מה שיתנו
 ביניהם וכן אם נתנו לישראל שאיט נאמן על המעשמת על
 רעת כן אעיפ שלא באו לעונת המעש״תצריך לעשר על ירם
 דה א הם ודאי לא עשמ אכל אם נתנה לסתם ישראל אפייהוא
ר שלא באו לעוגת הסעשרות אינו צי־י׳לעשר על  עם הארץ ע
 ידו שכיון שלא הגיע לעונות הסעשרות בידו סמך על רוב עסי
 הארץ סעשריןהן ומשבי לעונות המעשרות כידו איני סומך
א עושה עומר על הגורן ו . ה ר צ , ן נ ך S י y ר ש 1 < ; , ך . ר צ v ן ^ y 

 ונוטל ואינו חושש למה שאכלו שאין אנו אהראיןלהם ״
 קבה נאחר בתשרי הוא דיה למעשר תבואות וקטניות

 וירקות ובכל מקום שנאמר ראש השנה הו*־
 אחד בתשרי שזהו סתם שנה הנאמרים כתורה כדכתיבנא
 טעמא לעיל בהלכות ערלה סעיף ד' ובטיו כשבט הוא ראש
 השנה למעשי אילנות כיצר תבואה וקטניות שהגיעו לעונות
 המעשרות לפני ראש השנה של שלישית אף על פ׳ שנגמרו
ס לא באו  ונאספו בשלישית םזרישיןםהן מעטר שני מ
 לעונות מעשרות אלא לאחר ראש השנה של שלישיימפרישין
 מר׳ז מעשר עני וכן פימת האילן שבאו לעונות המעשרות
 קידם חמשה עשר נשכט של שלישית אף על גב שגגמרו
 ונאספו אחרי כן בסוף שנה שלישית מתעשרין לשענר 01
 ומפריעה מתן מעשר שני וכן אם כאו לעונות המעשרות קורם
 חמשה עשר בש.;ט V רביעית אף על פי שנגמרו ונאספו
 ברביעית ספ״ישין מהן מעשר עני ואם באו לעונה המעשרות

 אתר טיי כשנטמתעשרין להבא י
 קב, הירק כ־ש עת לקיטתו עישורו מפני שהוא גדל על כל
 מיס ויונקת ליחות בכי1 עת עד שלוקטין אותו לפיכך
 אם נלקט ׳כיום ראש השנת של שלישיה אף על פי שבא
 לעונות המעשיות ונגמר בשנייה מפמשין ממנו מעשר עני
 ואם נלקט ברביעית מפריש׳ ן ממנו מעשר שני וכן באתרוג
 בלבד משאר פימת האילן הרי הוא כירק שהרי הוא דר כאילן
 משנה לשנה ויינק ככל עת לפיכך הולכין אהר לקיטתו ן<
 למעשר כיצד אם נלקט בשלישית אחר המשה עשר כשבט
 מנרישין ממנו מעשי־ עני אף על גב שנגמרה כשנייה וכן
 אם נלקט ברביעית קורס חמשה עשר כשבט םפרישין ססנו



 לבועז ?טרמ דהב חלעומ aaw 0 ז0?שתת לזעא
 הטבע אלא.ככםף מפותח שיש עליוצורה איכחב דבהיב
 מרח הבםך דבר שיש כו *ורה ואם פרה כלשון של בסף
 וכיוצא בו הוא הנקרא אסימיז לא עשה ולאכלוס ואיןפורין
 כפחות מפרום'ספני שהוא כפורה כאסימון שהרי אין סטבע
 של צורה כעולם שהיא פחית ספיוטה ואין פודין במטבע
 שאני יוצא כאותו זמן ובא". SpPf) שנאסר ונתח הכםף
 גבל אשר תאור• נפשך שיהיה ראוי להוצאה ואינו פודיכסעות
 שאינם ברשותו שנאמר וצרה הכסף בידך ואפשר לומר שאץ
 הדברים האילו נאמרים אלא בזמן שכית המקדש קייס אכל
 עכשיו שאין םעשר שני נאכל אין להקפיד בכך ומכל מקום
 לחוש כדצרואף כזסן הזה לא יפיה מעשר שני אלא על
 כסף שיש כו מטבע היוצא והוא ברשותי* «י יחלל על פיחת

 אחרים ן
 קלם הפורה מעשר שני קורם שיפרישנוכנון שאמ׳סעשד
 שני של פיחת אילו פדיי אילי לא אמי־ בלום
 ולא קבע מעשר אכל אם קבע מקום שאמר מעשר שני שהם
 בצפון בו בררום מחולל על הםעוח אלו הרי זה פדוי ן
 קם מצוי! עשה לתתווחת לפני ה'אחר שסוציאיןכל
, המתנות שבזרע הארץ וזהו הנקרא' וידוי מעשר ואין י , 
 מתוודין וידוי זה אלא אחר השנה שמפרישין בה מעשר עני
 שנאמר כי תכלה לעשר וגומר ואמרת לפני ח' אלקיך ביערתי

 הקדש מן^ית וגו׳:
 קםא איםחי,סתוודין כםנחח כנוס טוב האחרון של פסח
 י של רביעית ושביעית שנאמר כי תכלהלעשד ברנל
 שכל המעשייה בליז כו שזחי פפח של שנה רכיקית ושביעית
 דכסוכות עדיין הרבה פימת של שלישיח מחוברים ולא הגיעו

 למעשרות ער הפסה:
 קםכ אין מחוודץ אל* כיום דכתיכ ואסית לפני ה״ אלקיף
 בערתי הקודש מן 4,כיה וסמוך לי׳ היום הזה היאלקיך
 0צוך וגוי וכל היום כשר לוידוי המעשר ובין כפני הבית וכץ

 • שלא כפני הבית חייב לבער ולהתוודות:
 ויחי זה נאמר בכל לשת שנאמייאםרת לפני ה'
 אלקיך בכל לשון שאתת אומר ומציר, מן המובחר
 שכלאחד ואחד אומרו בפניעצסוי ואס רצו רכים לההווחזיו

 כאחדמחווריןן
 וןסד ,אינו מתוודה עד שלא ישאר אצלו אחת מהמחנות
 שכן הוא אומר בווידוי בערתי הקדש מן הכית וערב
« האחרון של פסח היה הביעור וכי הימא למה לא היי  יום ם
 מכערין בערב יום טוב הראשון של פסח קודם הכנסת החג
 שכל המעשרות כלן בו כדי שיחS *1 מה לאכול בכל הרגל
 שהיה אובל מן המעשר שני שהביא לשם לכך לא היו מכעיין
 ער קחב לבלות היגל דהיינו בעי״ט האהרו ן ולסחר סתוודין
 בסנחה ופיחת שלא הגיעו לעונת הסעשמת כשעת הכיעור

 אץיסעכבין אותומלהתוודות ואינו חייב לבערם כיון שלא
 הגיעו זמנם *

 קמה • נץ שהיי פירותיו רחוקים ממנו והגיע יום הכיעור
 הרי זה קורא שם למתנות ומזכה ליין לבעליהן על
L גבי הקרקע או למי שזוכה בהן לבעליהן ומתוודה לסחר 
 שנתינת המטלטלין על גכיקרקע איגי אלא מהנה שיש בת
 חקוק אבל אם לא יקנה להם המתנוה כהליפין מפני שנראה
 כמכירה ותרומת וםעשי־ות ושאר מתנות נאסר בהן נתינת

 לא מכירה:
 קנץ אם הפריש המתנות שלא על הסדר או אם נשדן׳
 טבלו או אס הפריש מעשר בטי«אה איני עתודת
 מפני שבפרש' הורדויכתיכי כל המהנות כסדיז שמתוודה
 לפניו ית שקיים כולם כמו שכתובים כפרשה דהיינו כסדרן

 כמ שדרשו הקדש זה מעשר שגי 0ן הכית זל חלה ט׳

 נר0כ0

 ,׳ט ג ו 1$

 רסג

 ?לח מעשר שני טהור כארץ ישראל היו צריכין להביאו
 f לירושלים ולאוכלו שם כסו שכתבנו לעיל סעין*

 ק לכ יאחר שהובא לשם ונכנס לחוסה היוצריכין לאוכלו
 תוך רחומה ושלא להוציאו חוץ לחוםח ירושתם שנאסר לא
 חיבל לאכול כשעמך וגומר ואכלת לפני יי' אלקיך וגומר {יון
 שנכנס למקום אכילחו לא תוכל להוציאו לאוכלו חוצה לו
א היה חצה לחכיאו שם הית ל  ואם אכלו נחוץ לוקה אלא ^
 יכיל לפדותו ולהביא הכסף לירושלים שנאמד ונתת בכסף
 וגומר ויצא המעשר שגי לחולין ואוכלו בביתו אבל אחר
 שהביאו לירושלים והכניסו להומה היו צריכץ לאוכלו'ש$י
 דגוקא ושלא לפדותו שנאמר כי ירחיק מסך המקים וגומי•
c ונחת הכסף וגומר בריחוק מקום הוא נפדה ואינו נפז*ז 
 בקירוב מקום וכל זה בסעשר שני טהור אבל מעשישני טמא

 אסור לאוכלו דכתיכ לא כערתי ממנו כטמא ופירש בין שהוא •
 היה טמא ואני טהור או אני טמן והוא טתוד ותיכז מוזהרין
 על שניהם טומאת הגוף רכתיב נפש אשר תנע בו וטמא עד
 הערב ולאיאכלסןוגזסי־ ומעשי־,שני קרש מקרי וטומאות
 עצמו גב דכתיב גבי בכור בעל מום שנפרה בשעדיד ת^לנו
 הטמא והטהור בלומד אפי׳ טמא וטתוראוכלין ממני גגקעיח
 אחת ואין חוששת והכא כמעשר שני כתיב לאהוכל^וכול
ככור יך ודרשי׳ רהכי קא&ר רחמנא האי דשראי לך גצ̂י «עי  ב

לםום דכתיבביחבמעדידיושראייד לאוכלוגמ^את . ע  ב

 ^בטומאת עצמו בין בטומאת הגןף רהא הטמא טומאת
 ,עץף אוכלו ומטמא אותווחטחור אוכל עמו הייני טוםאת
 עצמו וכל זח לא תוכל לאכול כשעייך ^ מעשר הדי
 שמעשר שני טמא אינו נאכל אכל מותר לפדותו אפילו
 בירושלים וכתיב כי לא תוכל שאתו ואסרו חז״ל אין שאת
 אלא אכילה שנאמר וישא משאת מאח פניו והבי קאסר קרא
 ני ירחיק ממך שיחא מעשר טהור חוץ לירושלים או אפי, הוא
 בירושלים אלא שאי אתת יכול לאוכלו שנטמא ונתת הכסף
ו0רכן חיה דיניו כאיי אכלכזמהזה כשם שאין אוכלין ג  י

 אותו טהור כיח^לים כמו מנתבאר בסעיף קילכ כך אח פירין
 אותו טהור כירושלים דאיענפדח בקירוב מקים כיון שהוא

 !ןהור אף עלפי שאץ אוכלין אותו ואין םחללין אותו ואין י
ן אותו ואם נכנס ביחשלים אף בזמן חזה אץ סוציאץ י ר כ ו 0 

u אותו משם אלא םניתין אותו שם עד שירקב לפיכר אץ 
 ספרישין םעשר שני בירושלייבזסןהזה אלא םוציאיז חפירות
 בטבלן איי ומפריש' אוחו שם ופדהו שם ואם חפרישץ
 כעיר מפן הזה ירקב בר״א במעשר שני שלא נטמא אכל אם
 ^ומא פודץ אותו כיחשלים ויכול להכשיח לקבל טימאח כדי
 שיטמא מיד שיגע בו דתא אנחט מסאים ויהא לו היתיבפדיון

 שם בירושלים •
 קלו חפורה מעשר שני אוסר הפיחת האילו מהיללות
 על מעות אילו או הרי ועעות אילו תחתהפימת
 חאילו ואם לא פירש אלא חפרישח סעזח בלבד כנגר הפיחת
 דיו ואינו *«ייך לפרש דהא אנו מאין שעוסק כפדיונן ויצאו
 הפירוח לחולין וכזמן חניה םעלץהםעוח לירושלים ומוציאין
 אותת שם שנאמר וכי ידבר. ממך חריר כי לא תוכל שאתו

 * וגומר :
 קלז הפוחז מעשר שני מברך כאיי־אמ ה אקלו על פדיץ
 מעשר שני שחרי יכולין אחרים לפדותו אפילו בלא
 רשוחו לכך מכרכין כעל ואם חילל; על חפירות אחרות מכרך
 על חילול מעשר שני והפורח או מחלל מעשר שני של רמאי
 אינו מכרך רהל ספק כרכר, לבטלח שמא מעושר היא ואיט

 צדיךלעשרג
 קלח אין פורץ מעשר שני אלא ככסף דנתיב ונחה בכסף
 וכן אם פורה מעשר שני שלו שחוא מוסיף חומש
 לא יהא החומש אלא כסף כקרן ואינו סגדה ככסף שאינג



s זה2׳ nchri תרומות יפו׳זמתת • x  *§* לבועז ?
 ישני כתיילא תוכל לאכול בשעריך ומפרשינן רבשעריך הנאם*
 נכי מעשר שני קאי על בשעייך הנאסר נכי מעשר עני והיק
 קיא לא תוכל לאבול את המעשר שכתוב כו בשעריך דהיינו

ו לא האכלנו' ע ב ש  מעשר עני דכתע כיה ואבלו בשעריך ן
ץ על טבל זה י ו ב ו י ז ן ן י  בעוד שאוהו'המעשר טכולבהוכואכל א
תה •י ועל מלם מברך בשעת הפרשתן ואפילו על מעשיי  ̂ג

 על רהא מ»ה להפרישו כיון שטובל את התבואה:

 דין מתנת עניים ובו סעיף אחר :

 א שאד מתנות עניים כגון לקט שבחה ופאה בעוללות מן
 התורה אינן נוהגות אלא כאp ישראל דבתיב־ובקצדכ
 קציר ארצצםזבתיכ זבי תקצור קצירך בשדך וגוםר ובכל מקום
 שחייבים לתת הדומת*םעשרות מדרבנץ^זייבץ גם כן באילו
 וגם באותם^מ^ית אם אין עני ישראל סצוייןשם¥יטלם
 א ttftnV^$rf והאידנא אין גיהגין כהן כלל לפי שהדוב
 הג1["וי6־ ואם יגיחום ימאו גויס ויטלום לכך אין מיז הצורך

J ׳ '•יי׳־׳ להאדיךכאן 

י דין ראשית הגז ובוי״ר סעיפים: -
.v. .י : ־ * j r « ל אדם מישראל יא 1 *׳י;׳־*׳ . y כ w ' W i t W ז / ת י ש א S ר W 

הגת אלא בארץ ו ' nyatf^tfNM. נ ז ^ ש א ר ס י ה ה  ־' * י ל
א ה בארץאין בח ל ל מ ו ר ה w^^fSfj^ro ת נ י ת ^ נ ^  י
י הבית4ונוהג־  t1fffi$fifcffiy> כ׳ בין בפנ
ו בידל דלאיגמיר ג״ש ל י פ א ^ ר ו ת ^ ^ ג ^ ^ ־ א ל ש י ן י  ב

 ר לעמוד
 1 אא ה^ביןזיתת ראשיה הגז
 . n*n לעשות סמנה תכלת לכגמ
 ^ןכאמזכריסבק^נקכות שמלן בשירן לתכלת ומהאי
 טעמאינסי אםחיהצמרן קשהשאינוראר ללבישה פטור

ז מתנה זו לכהן אלא כרי ללבוש ממנה שביוןשזיכהלו ־ י  מ
 הקב ה בתרומת שמנולחפו ׳ויינו וזיכתלו כמתנות בהמה
 וקדשי מקדש שז*שד שלו זיכה לו בראשית הגז ללבושו
 ובגזל הגר והחרמי' ושרה אתהה ופדיון בכורות*לר\צאותיו

 ושארצרכיושהייאיזליהלק ו׳נהלהכביזהז;
 X היתההצ^שלהןאדו^אושחו^דשהז6תהבוזכדאש%

̂ #ראשי/  הגז *כל אס גזז הצמרוצבעי>!^י^ז>פ
ק םתכ$ן$$מ*אדשאכאזדוקא  הנז שקנאו כשינר והוי׳כמ̂ז
י ^ןכל הלבינו אינו שינוי ו  צבע באחת מן הצבעוני הוי שן
 שלא עשה בה כ^ום^גוף הצמי־ וחייב בראשית הגז גם אחר

״ י שהלבינו^ י  י
י" ~ י f־Aולש צמרדח** ב *(1ל$<נ»* חייב בראשית הנז  ן
ע  דתלישה ככלל גיזה ^>והגזזז אה המהה^טזר דל

 '׳־ *סיקרי גזולאצאדז
 דז המפריש דאשיח חגז ואבד חייב כאחריות! עד שיחן

 לכתןדכתי&גביתתתןעד שיתז י
 ( ה*מר כל גזותי ראיצזיוודעריוקייס^'יאף על גכ דק׳ל
 כמקום שנאמר ראשית׳ דבעיגן ראשית ששירי' נכייס
 היינו בדבר שיש בז משום קדושת שיש כו תייכ הפרשת
 משו הסוד שיש צו להב דיל׳הקדש מןהחול כי לא רצה השס
ש  יתברך שיהיויהכחות־^מווחול מעורבי׳לפיכך אם מפ̂ד
 יותר מראשיה לא עשה ולא כלום שעדיין נשארו קרש וחול
ה אלא מש^ ש ו י ק ס ו  מעורבים אבל חצאליכא במתנות ש
 לבוש הכהן קפדה דחםנא המוסיף הר* משוכה ותעיכ ולא

י תוכתר• ד י א י : ; י י 1 ש , יר נ  אסרה התירה ראשיה אלא לי׳תי1 עלה
 אפילו

 ברכבם פייא ההלכות מעשר שני ואם לא קיימם כשדר או
 שנשרף לו אחד מהם והרי לא קיימא כולם גהר משקר לפניו
 יתיובתיכ דובר שקרים לא יכין וגומי עב העתקתי מן השלחן
 ערוך של רבינו יוסף קאיו שלקט אותם״אחת לאחת מתלכות
 הרומו׳ומעשרות שלהרמ^ן^לכהשנוהגין-בזםןהזה באיי

 ומעשר עני השמיט כאן בי סמך על דיני צדק׳שכתב ככר ע״כ י
 אעתיק אני כקיצור סן הטו״ר עם הוספת טעמיה׳כאשי• עשיתי ־
 כדברי השולחן ערוך וז״ל מעשר שני של שנה שלישייושישי'
 נקיאס^^ענ•שנותנו לעניים כסו שנתגאה והוא ממונם
 לעשיות בו צל סה^שילצו ולאוכלו אפילו בטו&אה וכמו שירצו
 ואם כיאו העניים כ^ילו לשדה צריך ליתן לכל א'כדי שוכעו
 רבתיב ואבלו בשעי־יך ושבעו ואם אין לו ליתן׳לבל אחד כדי
 שובעו נוהן לפניהם והם םחלקין ביניהן ואם הביאו לביתו

 מןדיוליכמו שירצה אפילו אין מגיע לכל איאלא כזית שלא נאי ׳
 ו&כעו אלאכשרה שסוצאו שם ואוכל מעצמו *שבע אבל
 כבית לא שייך" לומר יאכל ושבע שהזיי אינו מוצא שם ליקח
 באו איש ואשר, לשאול נותנים לאשת תחלה ועוטרץ אותה
 שאיין כבודה להמיךן שם הלבה יאחיכ נותניןלאישוכשהוא
 כח^ןו כשרה אין בו פיו־כת הנא׳ לבעליסואלא העניים >אן6

 וניטלים אותו בע*ב דכתיב ואכלו ו^מעצמןץאפ^ כעל בדוזר
אותו מירואכל־'  של ביה משמע ואפילו עני ש0ט1ראלמוציא̂י
 המתחייקככית יש בו טובח^אה לבעלים ונחטלכלעני
̂ דבכעל  שירצה דכתד קיא כתיב תוציא אתיכלמעשרמש
 הבית הליא־להוציא ולחלק למי tasWYw &ה שהכי׳לביתו

 ש?־*& היה;כול להניחו בגורן מהמת גשמים אבובטזכיאחים*"
 ושני שותפין שהיה א'מהן עני השני נותךלו' מעשר ענייישלו י

מעשר ענישלחלקל "י  שני עניי׳ שקבלו השד באריסות זה מפר̂י
 וניתן לחבית וכן הכירו מפרי׳ מחייבו ונוחן לו8^^ל^»י&

 חלקו ולפי שאמרה תורה וכא הלר והגר וגויו&נ^ו
 שיאכלו בחנם כי הוא שלהם לפיכך אסרוז

 הסלוהולא משלמיןיכו אתהתגנ»י}ן'כ^^
ag— 9.חם וזה כא לשלם לו גמולו אל ישל^לי 

י - ©ל^ל^־^־ י 1 א 5יי'? כ י יל ב י י ח  כ$ו פייע ב
^•^ י י 1 י י י  עליו לעשותו בלא מצות המעשי, עני י

י י ל י ע ק ס פ ף ^ י 1 י י ^ ג מ  עישין כו שושבינו׳ ואין ניחנין ם
y עני^»3א &ידע חובו ? y h o %»בני העיד צדקה לא יתז 
 ב9*ע אבל משימין ממנו רכך ש^גמילוח חסדים מל מצות
ס גמל חכירו ז א ט ד כ  וצריך להודיעו שהוא מעשר עני כי*;
 עמו חסד ב*בל שאירעו ואחיכאירע אבללחכירו לזה מיתר
 לשלם לו גמול חסרו ממעשי עני כרי שלא יחכטל מלגמול
 חסד של מצוה וצריך להודיע להכירו שהוא מעשר עני כדי
 שלא יחשוכ זה שפורע לו חובו שקדם לו הגמול וה ל זה פורע
 היבו כמעשר עני ומה שאמרנו למעייה שאין משלמין בו אח

 ה״יגמולין היינו לשיים תגמולין של דבר הרשוה לא התירו לו*
 א ע פ שהוא מודיעו שהוא מעשר עני • ומהנין אוחו לחבר עיר
̂וספרנסים  בטובת הנאה פירש חכם המהעסק בצרכי ציבור
 אותו מחמת טובה שעושה להם שמתעסק בצרכיהם מהנין
 לו מעשר עני בטובח ושולחין לו מחמת דורון וכבוד אעיג דאין
 שולחין לו צדקה מן הביס כדאיתא לעיל בהלכות צדקה חיינו
 משום דגנאי הוא לו וגם לכני העיר לפרנס חכם המתעסק
 בצרכיהם סן הצדקה אכל מ ע' ששולחין לו מן הגורן לא
 מנכרידמעשר עני הוא אלא מיחד כמנחה ודורון ד^ככוד
 ואין סוציאין אותו מא י לח ל וכתיב והנחה כשעריך וכתיב
רתרוכוה וחםעשחת ואפיימעשר  ואכלו כשעייך ושבעו י וכ̂י
 עני טובלין שאסור לאכול מרתכואר. קודם הפרשתם אף ע/
 דמעשר עני אין בו קדושה שהרי דאכל לזרים אפיי הכי טוכל
 דיילפינן מעשר עני מבשעריך דכתיב גבי מעשי שני דהכא
 גבי מעשר עני כתיב ואכלו כשעריך ושכעו והתם גכי מעשר



 וחרם. ^ קעכ
 ה^65ממ»ונ0דשעלה״שזררוקאגכי הרימה שיש בה
 םשוםקדןשח-שייך לימי שאץ כחית הקדושות םצטרפין אבל
 הכא ראלבישתהבהן קפיר רח«נא למה לא יצטיפיוכטו •
 שפירשתי. לעי׳סעיף ו' גבי המפריש כל גיזותיו גיל ומטעם זה
 גס כן אם היו לו שני מיני גיזה א' רע יא' טיב לא יחן מן הרע
 עלחטוב־במי כתרומה דכיון ראלכישח הכהן קפיר רחמנא
 יתן לו כל אחד לפי שיעורו ואם יתן לו מן הטיב על הרע תבא

 תבא עליו כרכה:
 JP - מי שהיו לו גינות י-כית של ראשית הגז ורוצה לחלק
 .לכהנים לא יהן לבל אחד פחות ממשקל חמש סלעים
 מלנבןשהוא שיעור כדי לעשות מסגו כגי קטן לא שילביגז
 ואחד יחן לדאלאי יתן לו מצמר הג״זה כשהיא ציאי כדי
 ואתיה כו אחר הליבון חמש סלעים אי ייתר שנאמר חתן לו
 שיהיה לו כרי מתנה המועלתטבל מקום מכל מה שיש לו
 ככתאחתאיזניתכליתן דק חמש סלעים ©הכל ומדברי

 י עופרים דהא מן ההזיה בכל דהו סגי \

 יףז~1אש>תהגז חולין לכלדברלפיכך נותנין אותם אפילו
 :לכתנת*אפילו היא נשואה לישראל :

 שן1^ דז״אףמד^עם המגורה או המוחרם
r םעל ו ב  . ~ to מהמגדל זדץ התרתו ו

 א ; םדכרי.קצלח-1ש כיו כיד כיד לנדות כי1 סי שעובר ,
 על הרת כמרשיתכאר כעה אלא כשמנדין אותו על רבד
 טסו? אי? מנדץ&ותו עד שיתרו כו ג׳ פעמים דהיינו כה כ מן
 הביד כסי זנ^תבארגלגוש עיר שושן סיס? י״א אכל כשמנדין
 אוח^דכר^ימוימנדיז אוהו לאלתר ומנלן שיש כח כיד
מת והחרים  בית דין לנרית ולחחרים שכן מצינו בברק ש̂׳
כרורו שהיה נקרא מח«י*א שתא שם כוכב שנדה על  אח̂ו
 שלזוכא לעזרת ישראל ככ,ו שבאו שאר הכככים דכתיכ מן
 השמים ניחמו הכככים וייאשףאשם אדם גריל שהיה כרורו
 ושמתוהו והחרימו על אשר# בא לעזרתו למלהמעם סיסר'
 דכתוב אובומרח זהי שמתא וכתיב אורו אחור זהו חים דארור
 הואתרסבי כסו שיתבאר בעד, ואפילו דאמל ושתי בדדיה
מז דכתיכ יושביה יאמרו חזי ל כארבע מאח  ר1מ0ג^א0י
 שפורישמהיהכרק למרוזוקיםלהזלחזילשאין נידוי פחות

 משלשים יום ואם איגו חוןךי^שוגין לנדותו לאחר שלשים •
 יוםיואם אי«חו1ר.»מ»*גץ ל«עיד^לשים וסחרימץ אותו
 ואפילו פJעrtמ1לבת>ך,שלסיסvוםאינו aבטל אותו בריא
̂יום כנידוי דירתו א$ל עדוי רידן בנזיפה רידד!  דממ^שילשי
 שהיא ז' ימים ואעפיישאןן ראיה לדבר זכי לדכר שנאמר
 ואביה ירק ירקבפניה הלא הכלם שכעת ימים ונזיפה דידן
 אינה אלא חד יומר. ומנדין למי שחייב ניחי אפי׳ יש לחוש
 שעל ירי כן יצא לתרמח רעה אץ לחוש לכך רמת לנו בכך

 הלעיטהו לרשע ץגומר :
 ב ומדכתיב יושביה גבי מיו^אמדו זיל זה רי? המנורה אין
 יושבי ן בדי אמותיו pn מאשתו ובכיו שמותרין וייא הה
 כל כני ביתו מותרין ויש להקל ויראי על ורך כן לא נידוהו
 למנוע ממנו השמיש בני ביתו שהוא הכרח לו ולא יכול להיית
 זולתו וגם הם צריכי? לו ואי? אוכלץ ושותי? עמו ואי? מזמנין
 עליו ואי? כוללי? אותו לכל רכדשצייך עשר׳ואסור בתככוסת
 ובתספורת זבגעילת הסנדל כאכל ומיתר בדברי חורה שינת
 ושוני? לו נשבר ונשכרי? לו כלוי•נושאי? ונוהגי? עמו כדיא
 שפירושו שהוא מנידה אכל אם לו נחד1 בפי' אעג שהו*
 עבריי? או שעבר על גזייה צימר מציפי? אוהו לבניי? עשית
 לוזתפלל עמו ואפילו סטרה 00ש שאין עצייפיז אוהו לסגיי!

0 0 

 0 לבועז מטית זהב
» 

 אפי בראשית של כל דהזא דםהם דאשית כל דהו סשםע כסו
t.שאמרו זיל כתרומה אפיי חטת אחת פוטית כל הכרי ב"ל 

 ז הלוקח גז צאני של נכרי אפי* בעודו כמחובר ויתננה לו
 הגוי אתר שגזזן פטור מראשיתהגז שאץ זה גז צאנך ׳
 אלא צאגו של גוי אבל אםלקתהצאןמךהגיי לגיזתן תייכ
 אעיפ שגדלה הגיזה כרשות ה4ומאל* שחוזרין הצאן לגוי
 אתר הגיזה כיץ שבשעת הגיזום שלו הס לגיזתן גז צאנך

  קריגן ביה וחייב ז
 ח י הלוקתגז צאנו של חכירו בעודו במחובר אם ש«יד
 המוכר מעט מצאנו לחגזוז חייב להפריש מן •המשויייר

 עי1 הכל אעיפ שלא התחיל המוכר לגזוז חזקהאין ארם מוכר״׳
 מתניתיכחונח ומתנח רכהן גבי מוכר היא ואם לא;«ייד כלvם
 הלוקה חייב לתפייש שאומר לו המוכר מתנה׳ יכהן לא
 סכיחי לך ומה שלקחתי מסך המעות לא לקחתי אלא־ י כעד
 צמרי חק מחלקו של בחן ואסהיו שני מינים כגון גץה לכנה

 וגיזחשחומ' ומכר מין זהזה1<ח?$האחר וועוחןלעצסוי־וגל,:
^ יסהמן*גןקנמ* 8 ״ מ י ^ ^ מ ם & ע  כה שלקח וזהנוח? ל
x שויר״חמזsifr&*v^0$^^^ן^ a \  גז צאמ שליחבירו *
 גיזה לעצנ^חיא חייב דהזקמי&1' לא שיירםח^למ^^קת

ן • ^ ^ ד ל י י ח י ^ א ^ כ ^ ת ט ר כ ו מ ח ו ל י מ א ^ ב י ^ 
י לפיכך אם פירש לו^^יכל־ א• הכל אםאם^^זה׳ ל  ע

. now ברדדהםיכי חי ב ד^^5^״נ5תח חל*^>*נ^תן© 
 ^כרה והלוקח פטור רל& 3*עא&ך הוא ואט. בעודה םהובר

ה לו ופי׳לו הבל אניש|$1י שני^ם ^פטזדם^זכוכר^ ר ^ 
ת ע ש כ ^ ו ^ מ ת ב  פטוררבעודה ^

 גיזה לא גז צאנך הוא דהגץח אינה שלי\כן הלוקח פטור ג״כ י
 משום רלא גז צאנך הוא דהא הצאן אינו שלו ומים לכהחילת*.

 •*מור לעשוח כן למכור הצמר במחובר ולהפקיע ממינו מיד
J •־ מצוד 

 0 כמה צאן יהיו לו ויחי! חייבות כראשיח הגז אי? חי־כ
 פחות סחםש דכתיכ חמש צאן עשיות ודרשו בו מאי:
 קשויותשמעשות אתבעליתןואומרות לוקוס עשת-מצות

̂ מך^ה.  כלומר כשחן חמשםעשות אתבעליחז^שי^זמקצ
 שייא היתהמוטלת^ליו כעוד של*1»&םמ1^» על^קחך
 ראשית הגז רבתיב בו*צא? םתםר£&$(ן&כה,דאי. מתנות

 אובכורה אפיי מחד חייב והוא שלא יהיה׳ בגוזד^ש^״פחנת, •
N%i»sTw-P» ממשקל ששים םלעים דקים לתו לחכמים 
החמיה במניין תוןש^צאן  משקל צמר של חמש צאן וםדחל̂ו

כ ושיחיו םחומשות דחייניש^יזזא ,־  ולא במשקל הצמר ש ם̂ז
 משקל של כל אחח פחות סייג םלעייואםהיתהמשקייגחיזות

t אחת מה? פחות םייב סלעים אעפי • שחמשחד-גנמומששיס 
K •  סלעים או מחריפטור t י

 י השותפץחייבץכיאשיי^גזוהוא שיחיה להם עשרה
 צא ן בהוחפי' שיגיע לכל אחד כשיעור רגבי כל חד
 קיינןצאנךאבלא0ל*יגיעק»יעוי לכל אחד דליכא צאנך

 גבי חד פטורי? :
 «א ראשית הגז מ»תח מיד בתחלח הגתה ואם חפהיש־בץ

 באמצע בין כסוף יצ*:
 יב היו לו חמש צאן וגז! אחד מהן כלכד ומבד~גיזת'
 ואחר כך גזז שנייד. ומכר גיזהח ואחד כך גזז שלישית
 זבכיגיזההוהיהאםמכרקצתםןחצא? אחר שתתחיל לגזוז
 היאיל ובשעת ההחלח הגיזה חיו לו חמש צאן חל עליו הומת
 נתינה ראשמוהגזיאפי׳אם השלים הגתה לחמש צא? אחר
 נסה שנים מצטרפות עם אילו *מפריש מזה על זח אפילו
 מחדש עי1 הישן שהרי ג!1אין1ו בשנה זו ואלו כשנת אהרת
 ואפה מצטרפין ואף על גכ דגכי תדזמה אין מפיישי? מהדש
 ^ הישן דשנה כשנה כתיב ואיכא למיד דילפינן נתיני
 נייגת ראשית הגז מתרומה ניל אפילו ל«אן ריליף גיש מידה



 & לבועז עטרת זהב הלבות בידויז־חדם
 שנידוהו לכבודם כיין שאיט מטרת לכל אינו אסור בכיי דין
 המנודה אלא מבני אדם םחתיקיז אוהו כדי לביישו אכל אין

 אכילות חל עליו שאין אבילות לחצאין :
 י1 וכיח שתרשות ביד בד להוסיף על יסי הניחי אי לס עט
or כפירצונסמהזההאדאמרינןאין נידוי פחות מל׳ 
 היינו לעניין כשסנרין אותו אומרים מיד פלמי יהא בנידוי ל׳

 יוםומימ אם חזד בו אם היה הנידוי בשביל ממין או אפקירוסא.
 ופייס לבעל ריטמתירין אוחו לאלתר ואפייאם לא חזר בו ייא
 שמתיריןלו לאחר שלשים סיד שכבר קבל ריט ודעא שיכא
 לבית דין ויבקש שיתירו לו אבל אס מזלזל בנידוי ואינו מכק'
 שיתיח לו מניחין אותו בנימי ער שימות וכשימות םולקין את
 אחטבמושבתבחיסעיף גירש חולק בזת ואומר שאם לא
 חזר בו וין מחידין לו אף לאחר שלשים יום ער שיחזור כו ן
 T נזיפה הוא שארם גדול מער בו לומר כמד. פלוני זת
 חצוף,ומוצא בזה וזה משפטו שיהא מתחבא ויושכ
 בביתו ויהא נכלם ולא יראה למי שתכלימו ויםעמ בשחוק
 ובדיבור ובעסקיו ויצער עצמו לעיני רואיו אבל אק צריך
 לחחרחק מבני ארם לא באכילה ולא בשתייה ולא בשאלת
 שלום ואין צריך לנהוג באחד מכל דיני האכל ואין צריך
 לפיימ ל0י שחחציף כגגרו ואין צרי׳שיחירו לו אלא כיון שנהג
 מדף.ןםן1נזיפח מותר ממילא ואפילו לא אמר לו הגדול כלוגו
 אלא שודע בעצמו שחאדם גדול נקט בלבו עליו צריך לנהוג

 נזיפה כעצמו :
 טו 0גניחלר»ןנויחלתלםי^בל אינו מנודה לשאר
 החכנעם^מ^ורה לתלםיה^נדהי לכבודו אינו מניות
 לרב אכלפנודתמו לשאירים שאיגן חכפייאבללא לחכמי,
י הרב אכל בפני רב כפנ  אפי׳ קטמי מ»ט ודוק* מ¥|5^»י
ה יקרא שפיר י כ ר ב ל ^ i ^ ^ ^ y y ' i s j k y a ^ " ^ * 

j ואי? תלמידיו יכוליז* ^ P ^ T  דמי ורב שמר^ם *
i את צריכץ לקיימן י W m a ^ V ^ * . ^ 

 «4^מנלשנדתלככודרבושכזוהו וחרפיהו כפניו של*
י הרב נידויו נידוי ודינו כדין מגידה לתלמיד  מנ

 מנורה לרב וכן הדין בתלמיד שבזו אביו בפניו שיט־1 לנדות
 חםנזהודיט כרין תלמירהמגרח לכבודו שזהגכככורו

 כשסכ^יק רבו ואביו :
 •ן כריארמטדהלתלמידאינומנוד׳לדככמישגידהו ספני
 אפקיהזת׳שכיזה תלמיד חכם &בל מי שנידוגז על שאד
 דברים איםורי׳שעשח שחייב עליחם נידוי אפילו נדחו קט4
 שבישראל חייב אפילו הנשיא וכל ישראל לנהוג בו נידוי *גד
 ויחזור בחשובח מדני• שנימתו בשבילו ויתירו לו •

 •ח רב מצר המלכוואימ רב כחורח אינו יבול לנדוילככורן ,
 וכשאחדשטחגשרדהאודכנמ מצד ממונו אז
 יחוסו שאיט יכול לנדות לכבוד^הוקא לנרות יכולין לכבוד
 הרב אבל לתחרים אין יכולין לכבוד הרב אם לא מי שמחזיק
 במחלוקת יוחד מדאי והא לאמרינן הרב שנןח לכבודו הן,
 מנודחלחלסידיוהייטאםלאחזרבו חמנורח קודם שנידת
 אוחו חרב ואפילו חבטיחהסנודה שירצת לפייס את חרכ אחד
ן 0pTn0 לו ער שיעשה הפייוס י א י ו נ  שיתירו לו ניךןץ לא ה
 אכל אס קדם שנידהו הרב אסר זה שיפייסט ולא השגיח עלי,
 הרכ ונירהו אינו מנודה כלל אפיי לתלמידיו כי סיד שאסד
° איז נידן• י 0 כ  שיתקן את אשר עווח כפי שישיםו עליי ח
 חל עליו קחל שתקנו שאין שום רב יכול לנרות לכבודו אין
 בתקנחן כלום דלאו כל כמינייחו ואם עמד רב א1וד וניז־ת

 לכבודו נידרו גידר :
 יט אף על גכ שאמרט שסנרין לכבוד החכם חייט דווקן»
 לכבודו אבל חכם שנדה לצורך עצמו אפילו בהלט•
 אינוי נידוי פי' שלא נחכויז לבכור חורה רק לחי־ויח כמון על
 ידו שיגרה כגון שידוע שיחנו לו ממון להתיר הניחי וכה/

 אינו

 #ם מותר להחפי־יל בעודו בביה הבנס׳כשיש שם עשרחזולתו
 ומה שנהגו לגוישו ככית הכנסת הוא כרי שלא ירחיק יחTים
 שצריכים להתרחק סר'אמותיו ׳ וחרם קשה מנידוי ׳
 שנידוי פירושו לשון הדחקה בעלמא כלומר שהרחיקוהו
 והברילוהו מקהל הגולה ׳ אבלחרם יש בו קללה שהרחיקוהו
 וגש קללהו ושמתא פירושו הוא נוטריקון שממת ומיתה יהא
 מה י ייא שהו׳אםצעי בין נידוי וחרם קשה מנידוי וקל מחרס
 וי׳א שאין אמצעי מן נידוי*חרם זשמח׳הוא כהד םינייהו ואין
 ד.כדע לפיכך אמיו המוחרם לא שונה ולא שונין לו לא נשכר
 זלאנשכריןלו׳ «כן אסור לחמותו יותר מכדי חייו אבל
 שונה הוא לעצמו שלא ישכח הלמודו • ועושה לו חטת
 קטנה כרי פרנסתו ומוהר לדבר עם הםנודח ועם המוחרם
a החמירו עליו כיח דין בפירוש ומ*ס לא ירכה p אלא אס 
 עמו כדברים ולא ירכר עמו אלא לצורך כמי שמדבר עם האכל
 במקום שאמרנו שאסור לישב בר׳ אמוהיו אם אדם יושב
 תחלה ובא המנודה לשם הוך ד' אמותיו אין צריך להחרחק
 משם רלאו כל כמיניה לאסור לו מקומו ואין חלוק כין עומד
 ליושב ״ אסור ליכנס לבית המטרה כשהוא שם כביתו יכל

r״- J הכיח הוי כארבע אמותיו 
 x מנודה שמח בד שולחין וסולקין אח אחט לא שיעשו
 עליוכגלו שלעכןאלא כיד שולחין וסניחין אבן על
 ארונו ללמדך שכל המת בנידויו חייכ סקילה ואין קורע f עליי
 ולא חולצין ולא סםפירין עליו שכל אילו הם משום כבודו ואץ
 עושיןלוכבודוהימלאפיקורו׳ועוברעל דברי חכמים אבל
 למן׳ונא כיון שסח היי אין לו ממון ופטו' סגזיחזיואק סולקין

 אדונו' וספפידיןאותו כראוי י י
 ד אפיינידוהו משום שעבר על דברי חכמים אם חזר בו
 אעיפ שלא החיה נידויו מחעסקיןעמולב^דבר : .״
 ה אעיפ שאסור לאכול ולשתות עם המטדח או המ^ס
 ססהאוכלושותהעםואיןלודין סטוזז עד שימיתהו

ו כפני עצמו אם ירצו דבתיבאויוארו^נמג^&^י  ב
 ן הרשות כיד הכי ד למעט הגיתי ©שלש•־' יזמ או^למםיף
 עליהם צפי יצונם וכפי ראותעיניהם וכן ישדשות בידם
 להחמיר עייו שלא ימולו את כני&< לא יקברוהו אס ימות
 ולגדש כניו מבית הספר ואשתו מביה הכנסת עד שיקבלו עליו
 את הדין מיז בזד, משום נשבע לבטל את המצות דלםגרד
 מילתא הלהעל דבר מצוד• כמו על דבר הרשות לקיים את דח

 תורתיט:
ם לא כקע 1 א  ז וכשיגיע הזמן שקצבואם ירצופהיריז ^ א
 להאירו ואף אם לא יחזור בו ומ*ם טוב הוא שלא יחידו

 לו אם לא יחזור בו כרי שלא תתמעט יראהם י
 ח ואם ירצו חכי ר לחחמיר עליו עור מחמח שלא חזר ©

 חדשות בידם :
 ס אם דאו הב ר קושי האיסור שעשר, וחעכירח שעבר
 מחיימין נם האוכל וחשוחה עמו והיושב בד׳ אמותיו ?
 « אם ראו ביד לנתח שלא יזםן כגיולא יחפלל בעשרה ולא

 יקברו לו מת וכהיג רשאים :
 יא אס נתנדה לעבירה איט טצטדף לעשרה אפייבלא סעס
 שנתנרה אי הוהרם אלא מחמת שנעשח עבריין כעביר׳ חסודי
 שהוחרם או שנתנדה עליה אינו ראוי עוד לחבור׳אבל להתפלל
 כעורו בבי ה בלא צירופו לעשרה ככד כתבתי סעיף בי שסותר

 דמה לנו למנוע חפילחיט מחמת שהוא בבי ה :
ב הא ראמרינן במנורה םחם שהוא אסור בכל דעי  י
 המנורה שאמרנו דווקא שהוא מנודה לב ד שהוי פטדת
 לכל אדם כת דלא אתי לביד או דלא ציית דינא אי לאפקיחסא
 או לדבר עביר׳ בין שנידור. כיד מחמת דכרייהילו בין שנידוהו
 כי1 ארס דינו שוה כין לעירי בין לעיר אחרת אבל מנודה
 לחצאין כגון תלמיד שנירת לככורו וכן מנורת לעיר אחרת



 לבהי קסדת• זהב הלבות ביזייי וחרם
 יתירו לו מלא בפניו שםא לא ידע שהתירו לו וגם אחרים
 שואלים לו אם התירו לו והוא אומר לא ובשייאי שט׳־י־כץ
 אותו יבאו לזלזל בנידוי ולא יחושו עוד על נידוי חכמים ולכן
 צריך להתירו בפניו שירע וגם יגיד לאחרים וייא שאם חתית
 לו שלא בפניו הוי היתר בדיעבד דכויי האי לא גזרו ואם
 נידוהו שלא בפניו מתירין לו אפילו לכתחילה שלא כפניו
 דליכא לםיחש לשמא יבאו לזלזל בנידוי שמטיראו שמקרבין
 אותו יאמרו כמו שנידוהו שלא בפניו כך התירוהו שלא בפניו:
 ל נידוהו על תנאי חל הנידוי וצריך התרה אעפ שמקיים
 התנאי ואפייאם נידה עצמו על הנאי שכן פצינו ביהודה
 שנידה עצמו על תנאי וקיימו ואע״פכ היו עצמותיו סגולגלין
 באמן עד שהתפלל עליו משה ודווקא שהמנורה מסיפ׳כשעת
 תנאי אם יהיה יכול לקיימו אם לאו כמו כיהודה שלא היה
 ברור ביה שיעמיד בנימין לפני אביו בחזר׳ אכל אם ברור'לו

 שיוכל לקיימן אין צריך התרה:
 לא רכולין להתיר נידוי מיד אפי׳אם קכע זמן שאמר יהא
 בנידוי אם לא אעשה דבר פלוני לזמן פלוני יכולין
 לתתירו לו מיד אע״ג שלא הגיע הזמן ואעג רגבי נדי אין יכול

 להתירו ער שיהיל נכי נידוי שהוא מדברי קבלה הקילו:
 לב המנדה עצמו בעולם הזה ובעולם הבאייא שאין לו
 התר שכיון שנדה עצמו כעה כ הכניס עצמו בנידוי של
 מעלה ומי יתירנו לו לכן שומר נפשו ירחק ממנו לל סי׳ רב ןן

 סעיף מיו :
 ל4 חח שנירה לעצמו מתיר לעצמו אע'ג רנדר איני מתיר
 לעצמו בנידוי ררברי קבלה הקילו אפילו נדה על דעת
 פלוני ואפילו על דבר שחייב עליו נידוי ויש מי שאומר שאם
 נדה עצמו על דבר שהיה חייב נידוי אינו יכול להתיר לעצכו
 ויש אומרים שאס היה דרך שבועה אפיי ת ח אינו יכול להתיד•
 לעצמו אפייברבר שאינו חייב עליו נידוי דבשבועה כתיב ולא

 יחל דברו הוא עצמו אינו מיחל אלא אחרים מוחלין :
 לד מי שאינו תיח שנידה לעצמו יש מי שאוסר שצריך

 עשרה שיתירו לו :
 לה נידוהו כחלום הוי נידוי וצריך התיה ואפי' הזרו והתירו
 לו בחלום אינו בלונז דכיון דק ל כשם שאי אפשר לבר
 בלא תבן כך אי איפשר לחלום בלא דברים בטילים חיישינן
 שמא הנידוי אמת וההתרה היא דברים בטילים וצריך עשרה
 להתירו וטעמי שצריך עשרה משום דיש לחוש שמא כשליחו'
 המקום נהנדה ועל כל בי עשרה שריא שכינת׳ וה ל הותר
 באותו לד שנתנדה כו ולפיכך אפילו יורע סי הוא שנדה אותו
 בחלום אין אותו חסנדה יכול להתירו וצריך בי עשרה אחרים
 דאסרינן לשמתיה שוויה שליח לםשרי לא שויוה שליח ואותן
 העשרה צריכין להיות בני אדם ששונין הלכוילא םצא טורח
 אחריהם עד פרסה לא מצא מתירין לו אפיי עשיר, ששונים
 משגהלאמצ#סתיריןלואפי׳שיודעיז לקמת כהורה לא
 מצא מתירין לו אפילו עשרה שאינם יודעים לקרות לא מצא
 עשרה מתירין לו אפי׳ שלשה ר א שאין לו דהרה רק על ידי
 עשיר, ששנו הלכות או משניות שראויין לשרות עליהם שכיני
 ״ ומיהו אם יתירו לו בזה אחר זה סגי וכשמתירין לסי שי-דוד״ו
 כחלום ייא שיאמרו מחמת דאישתסית פלןני כחלסיה מותר
 יהא ליה לא ייסורין ולא קללה יבאו עליה ויאמרו יחי ראובן

 ואל ימות וגומר תודיעני אורח חיים וגו׳ שמעתי שמעך ונוער,
 זיאמרגפ יעבורוגו׳ :

 לו ייא מי שנידוהו כחלום ושלח שליה להתירו לו של^
 כפניו אס מצא השליה בי עשרה סטנסיז כיין עה0'
י  מכונסין כך כמקרה שריא שכיגה נגייומ ועהירין ל

 ואי לא לא ״
 לז עוז גדול הוא הנושא שם שמיס לבטלה כסי עדר^
 עדכתיכלא השא את עסאלהידלשיאוגן׳לפ^

 י א0רו

r רזאין שנדה משום שנאה כגון שהרבה - ׳ " י־ ־ ר י  **"5י י
י י:.׳.־־ הרבי:י הר שמם חייבים עי־ייונירוי והחכם לא ע  אנ
י ל״ ם אל ־־ל אח' כהך5 עזה וראי לא עשה אלא משיישנאה י "  ג

י יי;׳יייו כלבו ומה ייי מכיין להשתכר מםון בהתרתו ומה י z י  ע

 לי אש irjBb לנקום ממנו להכניע שונאו זהו שכרו שמשתכר
 לעשוינ^דוח ליצרו לפיכך אין נידוי גירוי כי וראי לא נמסר
ח T נ ש  הנידוי ליד גדולי הדור מרבדי הקבלה שאמרנו רק כ
 לשם שמים לעשות נדר לתורה ולכבוד לומריה ולא יבוין בלל

 להנאת עצמו ותועלתו :
 ך מנורה לעירו מנורה לעיר אחרת אפילו העיר האחרת
 גדולה ממנה בחכמה ובבניין שכל אחר כפוף לבית דין
 שבעירו וכל מה שיעשו עמו בדין חייכין כל ישראל להחזיקו
 מנורה לעיר אחרת אינו מנודה לעירו אכל מנורה הוא לשאר
 עייתת ביוצא בעיר שנידור׳ ש^ך״א רמנודה לעיר אהדת
" אחרת על מירי ראפקייות׳ ע  אינו מנודה לעירו שנידוהו ת
 שעשה באותו העיר אבל אם נידוהו כמידי דשמיא אפיי סנורה
 לעיר אחרת מנירה לכל ישיאל בני העיר שעשו חרם על כל
 0י שיבא לדור בעירם אין אותו החרס חל על אותו שבא לדור
 שם אאיכ יש לו רב בעיר שאז צריך לקיים נדר רבו אבל הם
לין לתקן ביניהם ולגזנור על עצסן שלא ישאו ויהנו עסו ו  יב

 וכל מי מהם שישא ויהן עמו יהא מוחרם ומנודה:
א למנורה לנ שיא מנודה לכל ישראל מנודה לכל ישראל  ג

 איט מנורה לנשיא ן
 כב נהגו בכ־י המקומות מי שעובר על גזירת הקהל אע פ
 שעשו בחרס ובנידוי אין טהגין כו נחי עד שיכדיוו
 עליו׳ מי שעבר עיי גזירת תקנת רבינו גרשם מיה אם עכר
 בשוגג אין צריך התרה ואם התרו כו ועבר כמדד כל כי
 עשרה שלוחי ר״ג הס להתיר לו כשחוזר מדעתו דאמרינן שכך
 היד, דעת רבינו גרשון זיל מתחלה לנהוג נזיפה ונידוי על
 העובר כל אחד לפי חכמי דורו ועירו ער שיתירו לו אפילו כי
 עשרה חוץ מדבר שגזר בפי׳ שיהא כנירר לעולם מי שעובר

 אז וראי הוא לעולם בנידויו מי שעובר במזיד :
j כיצר התרת הנידוי אומרי' לו שיוי לך מחיל לך ואם £ 

 היא שלא כפניו אוסרים שרר לו מחול לו :
 כד ני רזי הוא כסו נדר לפיכך םתידין הנידוי בג׳ הדיוטות
 או ביחיד דמומחה ותלמיד מתיר הרם ונידוי אפילו
 במקום הרב א ע פ שבנדרים אינו מתיר בחרמות הקילו משום
 שפע סיס שלא יהיה רדכ מזומן ואין לדתות ולשהות היתר
 ה&מתא רגבי נדר אין חשש כל כך אס ירחה וישהה התירו
 עיר שיהיה הר׳ מזומן אבל שמתא אין להשהות על האדם וכל
 חרם ונידוי שלא הותר אפילו היה זמן דכ כנידוי וחזר בו אפ״ה

 אייו מותר עד שיתירו לו כפירוש כמו כנדר :
 כה שלשה שנידו והלכו להם וחזר כו זה מהדבר שנידוהו
 בגללו מתירין לו שלשה אחרים ויש מי שאוסי שצריך

 שיהיו גדולים כמותם בשנים ובחכמה וכיראה וגדולה :
 כו נידוהו גיאין השנים יכולין להתירו אא כ יתן להם הגי
 רשות אבל שלשתן מתירין אפי׳זה שלא כפני זה אעיפ
 שיהיו ביחד בשעת הנידוי • ואם היו רבים בשעה שנידוהו
 צריך שיתירו כולם וכל אותם שנמלכו בהם במעת הנידוי

 חשוכים מהמנדים וצריךשיתירוהוגםהם ן
 כז אף עיי גכ דקל סתם נידוי שלשים יום ולריח שבעה
 ימים פי׳שמתירין אותו לסוף שלשים או ז'אכל אם
 נידות׳• סתם ועברו עליו שלשים ולא התירו לסוףישלשיס או

 ז׳עיסר לעולם כנידוי ער שיתירותו לו :
 פח אם זייזלבניררו ותרמו ולא נהג בעצמו דין נימי
 ומיחיש אין םתירין לו עד ש״נהוג איסור כימים

 שנהג היתר בנידויו :
 נידוהו בפניו אין מתירין לו אלא בפניו מעסא אם



 •4 לבועז עסרת זהב הרבות בידוי וחרם •4
 שני של גליות אעיפ שאיט אלא מנהג • >ב העושה
 מלאכה בערב פסח אחר חצות ׳ ע הבזביר שם שמיס
 לבטלה או לשביעה בדברי הבאי י «ד ך0ביא את הרבי'
 לידיאכילח קרשים בהיץ כנה ארס נהל שאוכל רבד הדומה
 לקדשים ויסבח העולם שהוא קדשים ויבאו הם JV• לאכיל
נמל זה י  קרשים ממש בחוץ כי יאמרו סותר הוא שהוי אר
 אוכל כמו שמציני בחורוס איש רומי שהנהיג לאכול בני דודו
 גדיים מקילסי'בלילי פסחים ישלחו לו ח>ל אלמלא תודז©
 אתה היינו מנדין אותך שאתה מאכיל ישראל קדשים בהוץ
 שהרואה סובר שהקדישו לשם פסה / טן המביא את
 הרבים לירי חילול השם ׳ טז המהשב שנים וקובע חדשים

 בח ל ואסםבוה אקרא דכתיב כי מציון תצא חורה ׳ ״ יז
 הסכשיל את העיור כגון המכה בנו הגדול סביב או כ ד שנים
 זאילך שסכשילו שםא ימע1בו ויניחנו ועוכר האב סשו' לפני
׳ י ח המעכב אח הרבי׳מלעשו' f c עור לא ההן מכשול וכל 
 מצוה, יט טבח שיצת׳ טריפה מתחת ירו ׳ ך שבח
ר לעיל סיכן י ח א כ ה ר נ כ כ ם ן כ ח ן ^ נ . כ ת ס ק י ך ה כ א ף א ה | י  ע

* ככ  שדין זה אינו נוהג עכשיו ׳ כא המקשה עצמו לועת
 מי שגירש את אשתו ועשו בינו ובינה שותפות אן משא וםתן
ז אותן שלא ד נ ״ך 0 ס לב ה י נ ו ש א ב ש ה ^ ב ק ז ק ז ה ז ל א י ב ע  ן

 יבאו לידי הרגל עבירה ׳ כג חכם ששמועתו רעה * כד
 זזמנדה למי שאינו חייב נידוי ובא לביד להתרעם עליו שנדהו
 שלאכדיןכירמנדיןאתזה׳ ואיןצריכין לעניין נידוי עדית
 וראייה ברורה אלא אוסר הרעת באמתות הדברים שהתובע
 •טוען ברי אז אפייאשה אפילו קטן נאסן אם הרעת נותן
 שאמת הרבי שדברים כאילו ססורין לדיין שבקל יוכל לשקול

 דברים אילו כשכלו אם הס אםתיים או לא :
ט  מד חכם מתורה להתיר בטי' שאין להם סוף הייב נידוי ו
 סי שעיבר על גדרו כל כית דין שנזקק לו לשאלה כד
 שסתא הוא וכן העושים םלאכה כעור שיש מת כעיר יעדת
L לא נקבר הייבי נידוי כדי שלא יתעצליכקכורהו לפיכך 
 יש חכירות בעיר שעיסקין עס הסתים שרי וכן מי שעישת
 קלים וחמורים או ג ש לעקור רכר סן התייה אי שיאל בכ,״
 המררשאו לב ר דבר שאי איפשר שאין זח אלא כסלעיג על
̂. וכן מי שיש לו עירעיר על הכירו בדבר א׳ ומוסר  התורה 
 אותו דכ למלך או לשופט לאו כל בסינית שיאמר שלי מסרתי
 אלא משמתינן ליה ער רמייתי ליהיקייסיה בפני ביד וכן תיח
 המחזיק במחלוקת כנגר הרבים שלא ירבו מחלוקת בישראל

 !וכן הפורה הוראה במקום רבו :
 בה צורכא מרבנן עכיד דינא לנפשיה ויכול לנדות לסו
א ו  שהפקיר בנגה ואם דינו פסוק כגון שקראו עבד ר,
 מנודה לכל ישראל דכיון שהוא דבר פשוט הוי כאלו נדהו
ו ואם אין דיט פסוק אינו מטרה אלא לקטנים ממנו ואפילן  ב
 לא ביזהו בפירוש רק שכיון לבזותו לפי אומדנא המוכחת

 יכול לנדותו :
 מו ראובן שהייב לשמעון ממון ומסרב מלפתע אם נדת
ח גירויו נידוי '  שמעין לראובן שיפרענו אפי׳ אינו ת
 דהא כדין נידהו וייא רלא עביר איניש דינא לנפשייל לנדות
 הכירו על דבר ממון וכן עיקר כל שכן אם חבירו אומר שירצת

יץ אלא שסעככ מעט :  ילהיוח צייה ד

 0ז הממה אה החכם אפייברברים ואפילו לאתר מיתה אם
 יש זדים בדבר כיד מנדין אותו ברכים והם מתירין לו
 כשיהזור בתשובה אכל אם החכם חי אין מתירין לו עד
 שירצה וינייס את ההכם שנידוהו בשבילו םיהו אם לפי
 ראוה הב ד עשה זה מה שמוטל עליו ואין החכם חצה למחול
 סתירין לו נידויו וכן החכם בעצמו מנדה לכבודו למי שהוא
א התראת ל י ם י ר א ע ר ל י י  קטון ממ:ו שהפקיר כנגדו ואין צ

 . וא ין מתיוין לו ער שירצה ויפייס את החכם ואם
 כאין

̂כרת השם מפי חבית לשוא או שנשבע בפניו  «ממ השמע ה
 לש%י או שבירך כרכה שאינה צריכה הייב לנדותו מפני
 שרוא עזבר משוס נושא השם לשוא ואם לאנירהו הו׳ עצמו
 חייב נידוי על שלא שם יראת אלקים לנגד עיניו להקפיד על
 זה וכתיב אתשםהיאלקץ־ הירא וככלל יראתו הוא שלא
 יזכירו שם עסיס לבטלה לפיכך לא לבד שבועת שוא אסורה
 •אלא אפילו להזכיר שם מן השמות המיוחדים לבטלה אסור
 אעיפ שלא נשבע שהרי הכתוב מצה־,. ואומר ליראת את השם
 הנככד והנודא ואם נידהו צריך להתירו מיד כדי שלא יכשלו

 אחרים בנידוי :
 לח כר א כשהיה הנשבע הזה או המברך לבטלימזיר אבל
 אם היה שוגג ולא ידע שזה אסור אסוי לנדותו שלא
J ענש הכתוב שוגג אלא מזהירו וסתרה בו שלא לשנות ככד 
 לט הטנדר. את חכירו שלא כרין ואמר ליה הלה אדרבה
 נידויו של שני נידוי והמ ש?5 השני הוא גכרא דכא אף
 על פי שלא נסמן; או שאין יתע מי הוא דהיישינן שמא הוא

 יוהד גדול מהמידה אבל אם המנדה שלא כדין הו׳תיח והאחר ״
 אינוהיח והיה הלסיר נגד רבו _ לא יוכל לומר אדרבה אלא
 אם בן נטל רשות מבית דין * מישאסרלחכירואלתעשה
 דבר זה בנידוי וזה אומר לו אדרבה אף על פי שזח התחיל
 לי •£ר כן עשה שלא כדין מיס נימי השני גיכ א«נו כלום הואיל

 ולא נידהו סתם רק שאמר לו שלא יעשה הדבר הזה כנימי.
 אין זח אלא מזרז :

 מ הלםיד חכם שביזהו רשע עד שנרהו ואמר ליה הרשע
 «•• אדרבה יכריזו על הרשע שהוא מנודה ויעמוד בנידויו ל

J יומ ואח כ יבקש מחילה כרבים מן התיח 
 מא אה גדול בשנים שכיזה לאחיו הקטן בשנים והוא ת*ח
 ונירה הקטן בשנים את הנחל בשנים נידרו נידוי דאף
 על גב דררשו ואה לרכותאת אחיך הגדול יפה עשה הקטן
 שנירהו שכיון שאינו נושא פנים לתורה אינו עושה מעשה

 עמך ומן הרין אינו הייב לכבדו ז
 מב חכם זקן כחכמה או אב ב ד שסרח אין סנדין אותו
 בפרהסיא לעולם אפי׳ חזר וסרח בסר, פעסים אא כ
 עשה כירבעם בן נבט וחכיריו אכל כשחטא שאר חטאות
 מ״יקיז אותו בצנעה שני וכשל גס.נכיא עמך לילה אף על עי
 שכשל כסהו כלילה ואומרים הכבד ושב ככיתך וכן כל ת ח
 שנתהייב נידוי אסור לביד לקפק לנמתו במהרה אלא כורהין
 מדבר זה ונש מטין ממנו וחסידי החכמים היו משתכחים שלא
ם לנדות ת*חואע"פ שנמנין להלקותו אס נתחייב  נמנו מע̂ו
 מלקות או מכת מרדות אם נתחייב מכת מרדות סררבניאש-ת'
 לא נמנו דחמירא שמתא ממלקות ואי םני שומעניה כגון
 שמתעסק בספרי אפיקורוס ושותה כמיני זמר או שחביריו
 בושי; מחמת שמועתו ושם שסיימתחללעלידו ער שאומרים

 עליו שרא ליה מריא ליה לפלוני שסתינן ליה ז
 rj; על עשרים וארכע דברים מנדין את האדם ואלו הם «
 א המבזה את החכם ואפי׳אחרי מותו י ב המבזה
 שליח ביר שעושה ז־לוהא כזה לב ר / ןנ הקורא לחכיה עבד

 ך המזלזל כדבר אחד מדלרי סופרים ואין צריך לומר מדברי #
 הורה י ד! מי ששלהו לו ביד וקבעו לו זמן ולא כא י ן
 מי שלא קבל עליו את הדין מנדין אוהו ער שיתן ׳ I סי
 שיש ברשותו דבר המזיק סנרין אותו עד שיסירנו מפני שהוא
 י עובר על לא תשים דמים בביתך שגורם היזק לבריות ׳ ךן

 :המוכר קרקע שלא לגוי והיא סמוכה לקרקע של ישראל

 חבית מנדין אותו עד שיקבלעליו כל אונס שיבא סן הגוי •
 לישראל תכירו בעל הסיצר ׳ ט הסעיר על ישראל כערכאות
 של גויס והוציא ממנו מסק בערותו שלא כדין מנרין אותו עד
 שישלם: י טבח כהן שאינו מפריש הכהנית ונותנת

 לכהן אחר מנרח אותו עד שיה; ׳ «א המחלל יום טו כ
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»/v ד איןטבקיייז התולהבשלש שעות ראשונות של 
 שכל חולה *יקל עליי חיליי בכקרולא יחוש לבקע ע׳
 יחים ופז איין מבקרין כשלש שעות אחרונז׳של יו׳שאז סניי

. tin עליו חוליו ויתייא׳לבקש עליו יחסים ועיקור הב«ןוי 
 שירע חליו ויבקש עליו רחמים לפיכך םי שביקי אח החולה..

 ולא בקש עליו רחמים לא קיים המצוה:
 ה וכשמבקש עליו רחםי׳אם מבקש לפניו יכול לבקע בכל
 לשון שירצה ואם יבקש שלא כפניו לא יבקש אלא בלי
 הקדש וטעסא דמילתא כשמבקש בפני החולה הו* סנקש
 כביכול במיהשכייגה עצמה שהיי השכינה היא מראשותיו
 של חולה ואין צריך שיזדקקו לו ©לאכי-שית להוליך תפלתו
 לפני השיי לפיכך יבול לבקש בבל לשון כי הואיתישוס?
 תפלת כל בשר אכל כשמבקש שלא כפני החולה אין השריייי

 עמו וצריך שיזדקקו לו מלאכי שרת ואין מלאכי.
 אלא ללשון הקודש כמו שנתבאר לעיל בלבוש המכלמ מימן
̂•••י ,  מ'סעיף אי V• ־.. :
 ן וכשמכקש עליו יכלול אותו עם שאר חולי ישראלישיאמ!
 המ>ןו־מ ירחם עליך בתוך חולי ישיאל ״שעתיד שכוללת
 עם האחרים תפ*לתו נשמעת יותר בזכותן של רבים ובמכת

 שאין מתחננים בו אומריםמצי^׳יא־מלזעוקומואה^שן״
? י t 3 ׳ ״ <5: • \ ׳ T לבא ורחמיו מי־יבק שיש* בשלום־ 

y ומז ציר<־ן אמתושיתן דעחיעלl$^Vw*r««3 | 
eHfrfHP** *״ 1 * , ̂ ב:גי *י a לאחדים או הלו m 'הלומת 
ffr דבר אצל בני א־ד& או הפקידו אצלד*&י'*אל ח&יחי *91׳ 
i יוהר סן חמות כי לא דברים מחיים ויייא דברי* סמיזוש 
& לחול*  ךן אין סבקרין לא לחולי מעיים ולא לחולי העין ו

 הראש חולי םעיייםלא משוםכי&י**י*ילי *עין
 משום שהדיבור קשה להם וה״ח לכל חולי»תקי!»ליח ,
̂יצון  וקשה ליה דיבורא אין מבק־דין בפניו אלא *כנסין בכי׳ה
 ושואליןודורשיןכו אם צריכיןלככדולרנץ לפניו וכיוצ*מ

 ושוסעין צערו וכבקשין עליו רחמים :
t מבקרין חולי נוים מפני דרכי שלום g 

 « בחוליהמעיסאיןהאישמשסשאתהאשחדחיישי
־ ־ h 3 S j n ה י י י  שהיא חילה והוא בייא ינא ע

v
 K מ י א ה ם כיי1 ש י י^ י  האשהמשמשת את האיש בחי

 ליכא למיחש שיבא על אשה בריאה בעל ברחה שכיון ן*
ז שאי \נ " ׳ H יא י  בריאה והוא חולד. יכולה היא שתנצל «
ם לו לבקרו ע ל סי דכא. נ כ , ן הסיגול י ו ע  הנאחועלשמ
ד כ ש « " ^ ו * w ה r ^ , W v w w י  מ

י את החילה בכיההכט ר 3 ו ל ג ה ) נ כ ם ו , ט ז ד ן ן י  ל

| ^ י ^עליו רחמים ומשנין אח שמי לקייא ל ק  לב
 ךשידהשסקירענזרוינושלמקיםדכאישאחר-היא
 ^זירהננזרתעליוניחוםאכליםקירםביקודהולים

ד עם רחיים ועם המתים וזה איני גמילו* ם ח ח ו ל ^  ך
 ח&ד אלא עם החיי ח&ד אלא עם החיים י ~*

 $לו דגיהרןעאזמגיסעיפים

 א כתיב ורפא ירפא ודרשו חזיל מכאן שנתנה ישות י
 לרפאוח שלא יאמר הרופא מה לי לצע' הזה שמ
 אטעה ונמצאתי הורג נפשו* כשוננ לכך אמר הכת
 ירפא שירפאנו על פי חכמח רפואתו ולא יחוש שאפי

 לא יחשכ לו רק מצוד, והו׳ שיזהר סאר$אד כפו שראוי
 בדיני נעשות אינ שלא יאמר הכה מוחץ ואגי.איס$

י ארם ברפואות אלא שנהגו נמנית  דרכן של מ
 בעליי לא דרש את ה'כי אם כרופאים על כן י•

 שנתנה לו רשות לרפאות וסצזה היא וגג

 ^אין 1׳ ימתיייז לו: י ועיט לעיל סימן רמ ג אם דגץ בזמן
̂ דין ת ח • וחקורא לחכירי מלשין או מסור wV* 
 'אין לך ציזר גדול מזה ומנדין על זה אף על פי שיש רשוילחכם
 'לנדית לכבודו מותרלולמחול על כבודו שאינו שכח. לת ח
 שינהיג עצמי כרכר זה אלא יעלים עיניו םדכיי עם הארץ
 ילא ־שית לכו להם וכן היה דרך החכמים הראשונים שיםעץ
 'הרעתם ואיני משיבין ולא עוד אלא שסוחלין למחייף וסולחין
a וחכמים היו םשכחין עצמם במעשיהם הנאי'ואומרים 
 ^שמעולם לא נירו ארם ולא לכבודם כמה דכריס אמורים
 כשנדיחו וחרפוהו בםתראבל ת ח שבתוהו או חרפוהו
 בפיהסיא אסור לו למחול על כבודו ואם מחל נענש מפני
 שזח בידו) התורה אלא נוקם ונוטר הדבר כנחש עד שיבקש

 ־מחילה ויסלח לו :
 |*דו לאדם אחד על שעכרעכירה וגזר השר עונש
̂טי שיחזיק הנימי הייביןליכנס בספק עונש כדי  
 דתינו מפני קרושתהשם יתברך אכל אם נידוהו על
 שכיני לחכירו בגין שהוליכו לערכאות אין אנו חייבין
*£jwTtfi גס בסכנת העונש ואע״פ שחייב אדם למחות 
 ^כידרי וכל מי שיש כידו למחות ואינו מוחה הוא נת^ם כאותו
 . עון מכל מקים אין ארם חייכ להוציא ממונו על זת ולבן נהגו
 לר,קל 0^»חותכעוכי־י עבירה שיש לחיש שיעמדו על גופ^

 וסאורינו עיל סי׳ רבה סעיף מת וסימן רליב סערף י*ב«

 הלבות ביקור חולים דרפראוז
 ובוטח לפרות וגוםם

 שלה מתיפכקד״זהחןלהןא״זהחולייבבקדץ
 ומצד מתעללץ ?לץ וכל ׳'סדפיס ;

 א לעולם יבקש אדם דחםיישלא יחלה שאם חלה אומרים
 לו הכאובות והפטר ואם חלה האדם מצור. על כל אדם
 לבקיו שכן מציגו בהק כה שמכקר חולייכמז שדרשו בפסוק

* »ליז היבאלוני ממיא מלמד שבא אליו לבקר את חחולח י ו  ף

 ואזהןה לדורות וםמכזה אקרא רוהודעת׳להס את חדרך אשר
 ילכו בר, ועוד דרש* םאי רכתיב אחרי ה׳ אלקיכם תלכו וגומי
 הלך אחי ממתיו ודרכיו שלהק בה מה הוא מבקר חולים כוי
 אף אתם בקר חוי1ים והיכן מצינו שהוא מבקר חולים דכתיכ
 ררא אליו ה' בא לוני ממיא וגוי כדלעיל לפיכך מציה גדולה
 היא לבקר שמתוך כך יבקש עליו רהםים ונמצא כאילו מחיה
 אותו וגם מתוך ש״ואהו ומעיק בעניינו אס יצטרך לשום רבד
 .משתדל בו להמציאו לו • ועושה שיכבדו וירבצו לפניו
 והקמביס נכנסין מיד לבקרו והרחוקים אחזי שלשה ימים־
 והחברים הם כקרובים מפני שכל מי שהוא רגיל וניח' לחולה
 או *הוא חבירו יש לובו נחת רוח לחולה ויקל עליו חליו »

 לפיכך אם קפץ עליו החולי אילו ואילו נכנסין מיד {
 כ ואפילו הגדול ילך לבקר את הקטן ואפילו כמה פעמי0
 ביום׳ ואפילו בן גילו שטטל אחד מששים מחליו־ וכל
 חמיסיף הרי ןד. משוכח ובלבד שלא יטריח לו י״א ששונא יפול
 *•*ו לבקי את תחולה ולא נהירא למורי מהר*א'י ז״ל אלא
 **•*א לא יבקי החילה וגם לא ינחם אבל שהוא שונאו שלא
 י^י־יי י שד»ח באדי יאינונוח לו לחולה ילאבל אלא לצער
 * המלקר את החולה לא ישב על גבי מטח ולא על גבי
• על גבי פסל אלא מהעטף ויושב לפניו 1 m V א פ כ

 ב 

 ״יסהמפכי ששטנהלמעלה מראשוחיו של חולה רכתיב ה'
שנמצ' יקרק׳ כ ג ל ע ב כ ו  יויודז> ע
V השכינה אבל כשהחולה שוכב על * o ה י כ ג

 1?**ב 
 • »יהי־ לישב על *גיכסא ומפסל וכן גוהגין,*



 לבוש עטרת זדז3 הלם?8! ביתור חולים
' יטניץ שכיפל י ג י ו ת י ש ת ע א ז כ ת ו א ז כ ™ ו m י כ נ ם * נ מ * 
 לו וידוי שנאמר ויאמר יהושע למה עכרתנו יעכיר ה' היו©
 הזה היום הזה אהה עכור ואי אתה עכור לעולם הבא לפיכך
 אם יכול לרהורות בפיו יהודה ואם לאו יתירה כלבי אהד
 המתודה כפיו או כלבו ובלבד שיהא דעתו מיושבת עליו ואם
 איט יודע להתודות אומרים לו אמור תהא מיתתי כפיה על כל
pעונותי וכל אילו הדברים אין אומרים לו כפני עם הא 

 • •ולא בפני נשים ולא כפני קטנים שמא יבכו
 וישכרו לכו : ^

 כ סדר וידוי שכיב מרע זה נוסחו מודה אל לפניך^ן'
 אלקי ואלקי אבותינו שרפואתיכירך ומיתתי כירך יוןי
 רצון ־ מלפניך שתרפאני רפואה שלימה ואם אמות תהא
 מיתתי כפרה על כל חטאים ועונות ופשעי'שחטאו$^28ניתי

 ושפשעתי לפניך וחן חלקי כגן עדן וזכני לע*
 לצדיקים ואם ירצה להאריך מירר אפ*
t הכפגרים הרשות כידו 

 דיני הגוסס ומה הם הסימנים הי!
 ובו ה׳ סעיפים

 מילט
 א שהגוסס הרי הוא כחי לכל דכרייואסור לעשותלו דכי• יי

 המקרב את מיתתו וכל המקרב את סיתתו הרי זה שופך דמיי
 לפיכ' אין קושרין לחייו ואין סכין אוחו ואין מדיחין אותו ו>ין
 פיקקין את גקכיוזאין שוטמין את הכר מתחתיו ואין מהנץ,
 אותו לא על גבי זץל ילא על גכי היסויזלא על גבי ארכה ואין
 נוהנין על כריסו לא קערה ולא סגריפה ולא צלוהת של מינן
 ולא גרגיר של מלח ולא סשסיעין עליו עיירות ואין שיכרין
 חלילין וסקוננות יאק סעסי*יז את עיגיו עד שתצא נפשן
ז קורעי* י א ם י י 0  הםעמ^עם יציאת הנפש הרי זה שופד י
* , כ  >איןחולצין ואין פספידיז עליו ולא סכניסין עמו ארון ל
 ׳עד שימוח רש אוסרים שגם אין חוצכין לו קבר אף על,״
י  שאינו עסו בבית עד אתר שיסית וכן אסיר להציב שום •
מ ו י  ,להיות פתוח עד למחר שלא יקברו בי המת באותו ה
 שכן קבלה מפי רבינו יהודה החסיד שאם ישאר פתוח עד
0 סי  למחר לא יעברו ימים מועטים שימות אחד תוך ייי י
 כללו של דבר כל שהיא משום עסקי מיתה אין עושין ל,
 עד שתצא נפשו רסימן רע הוא לו משום אל יפתח אדם פי,
 לשטן ואין פותחין עליו בצידוק הדין ערשחצא נפשו וכהב
 מורי מהרמא י זיל וזיל ואסור לגרום לסת שימות ©התז כגון
ף כ י  שהוא גוסס זמן ערוך ולא יוכל להפיד ורוצים להשמט ד

 מתחתיו מחכה שאומרים שיש בו ׳נוצות 0ק*ח עיפו'שגזר0יס
מ  יזה שלא יפדר הרי זה אסור וכן לא יזיזנו כמקום זה למקי
 אהד אולי יפרר שם וכן אסור לשום מפתחות של בית הכנסת
 החת ראשו ספני שאוסרים שיש להם סגולה זו שיפרר סהיז;
 אבלאם יש שם דבר שגורם עיכוב יציאה הנפש כגון ע,^
p 1n  ססוך לאותו ביה קול דופק כגון חוצכ עצים או שיש 0
j , f עללשונו וכל כיוצא כאילו שםעכבין יציאת הנפש הרי 
 סותר להסירו משם שאי; זה מקרב םיייייי אלא טטשיד
ד כ ,  המונמעדכאן לשונו והמיהני לסת אסר להשמיט ד
 מתחתיו משמיהנוצות דההם נסי אינו עישה כלום אי^
 שמסיר המונע וצ ע ואיפשר שהוא מפרש שסילוק ועוצית
py>m מקרבין המיתה כלומר שידוע שגם אס לא היו אותם 
 ׳תחתיו היה מאריךבגםיםהאלא שסגולה הנוצוח כך הוגן
 'שאם יזדמן שהם בכר שהחולה שוכב עליו ומחלקי? אותה

 מתהתיו כעת שהו גוסס מיתתו מןזקרבר. ודוחק נ*ל :
 כ ודוקאבעודשהואגוסם לפניני חשיכ כחי אכל 0י
ך י ' שאסרו לו דאינו קרובך »ספ חיום של שה ימים צר י J 

 י•־• להתאגל

 n משובח והמונע עצמו הרי זה שופך דמים

 *י' י .י שירפאנו שלא מן הכל אדם זוכה לחתי־פאות
 עסק כרפואה אאכ יהא בקי ויודע כהכמה
 ו ולא יהא שם גדול ממנו שאם אינו בקי כחכמה
 .יסקבתוכן אם ישבה גדול ממנו לא יתעסק כה
 mv בספק נפשות כמקום שיש גדול ממנו שהרי זה
 t כ6אר דינים אסיר ובאיזה מהם שעובר ועוסק בה הרי
 .ז טופף רמים ואם ריפא שלא כרשות ביר וטעה והזיק חייב
 3תמלוג\ם אפי׳אםהוא בקי ואס ריפא ברשות ביר וטעה
 *הזיק פסזק מדיני ארם וחייב כדיני שמים ואס המית ונודע לו
 •ששגג:.ולה על ירו ומם אסרה תורה שאין צריך להסנע

t ספני חשש טעות רמצוה הוא כרפרי׳ 
 ג הרופא אסור ליטול שכר החכמה והלימוד דאכידת גופו
, ?היא ורחמנא אמרה והשבותו לו לרבות אברח גופו  י
 ןאמריג׳ בעניין עשייתהמצוה מה אני בחנם אף אתהכחנם
 ׳ ׳הלכך שכר החכמה וחל«מור אסור אבל שנר הטורה והבטלת

 ^:־״ l.׳״z״ .• .מותר «
 ?ץ«%&0מגגז־(וזבייוחזלת יצריך להם אסור להעלות
ו1:!^&^ב»וח4ייחר.49 הראוי ולא עוד אלא אפי׳ פסקו לי

> 

 י ^^חרכה^פנ• צורך חשעח מלא סצאו םמנין אלא בידו

 חלו אלא חםיסן אבל כשכרהלו£) אם התנה הרבה חייב
 !יתגלגל• מה שהחנה שחכמתו' מכר לו ואין לה דמים בי
 ty0£Jgfl*Vfc«VV^עלפי שמצור, עליו לרפאוחו משום
 ^ןצשןןןמוז^מ^ועשיית המצור• חיא בחנם כדלעיל השכמ
 {גגןד^אינה דומה לשאר השכח אברה רשאר השבת אברה
 <׳/#«$»(תעלהסוצאהלבדו והכא מצותהשבת זו מוטלת
 ׳^>*ע^אכל מי שהוא יורע רפואות וכל מצוהעשה ררמיא
 ^ןעלסא אם נןרמנה לאחר ולא רצה לקיימה אלא בממגן
̂ן זה  <$צי£ין ממון םירו ולא מפקיעין מידו חיוב שלה וא
 ר^עלפי, שנטלו יוצא בדיינים דשאגי התם
 ׳׳#ר0י^,אח«ך עמך אחדד ליה בי חיכי דלחייה
 ישאסו־הגאחועל שמעון וחלה לשמעון ו״־יר

 ־פואהמדאובן עיין לעיל סימןר8 א :

 זןלחשטתלומחלמסדףאחד
e לו־מת אין מיריעין אוהו שמא תטרף 
 ואין קור עין חלוקי ואין כוכין ואין
 .פניו שלא ישבר את לכו ומשתיקין אח

 המנחגין ספניו:

 ויהי החולה וכיצד אומרים לו ובו
 a' סעיפים

 •יה ונטה למות אוסרים לו התודה שכן כל
 ם מהורים שכן דרשו רבותינו זיל מד כתיב
 •&?<א והחוח זר. בנר. אכ ל3ל .המתים שיטענו
 ׳ אידם היוצא בשוק יהא דומה לו כמי שנמסר
 אשי יהא דומה לו כמי שנהנהו בקולי
 1למשכב יהא דומה לו כמי שנתנהו לגרדום

 זלגרלוסלידון אם יש לו פרקליטין גדולי'
 י גיצול ואילו הן פרקליטין של אדם תשוב׳
' ־  ,ומעשים טובים י: '
 נו אומרים לו הרבה התירי ולא מתו
 תו והרכה שהולכין בשוק ימתורין
 *יו ית' אהד. הי וכל המתודה יש לו
 י קןכן שאמד/לו'יהושע בני שים
 ־׳ידה ויען עכן אתיהושלזיאמר



 —י־**׳•
% •; 

ל מת אחד וגון לח^יא  קר&ה אבל אם קרע כבר ע
*עה ראשונה/ י?י ' ז י ח  קריעה עלמה אחךאםהיא א

^ • ר ^ ד ש ל  היה רוצה היה שוליוסג־ בד»ס» כ
 ראשונה שעודנה קרועה עולה נם למח וה ו*סד$א' ב
 ונרי׳ מפח שאין הראשוני עולה לו יעלאביו ואפו שהן.

 יותר שאיגו שולל עד לאחר שלשים כמו שיתבאראפיי!4
j קורע עד שיגלה לכו כמו שיתבאר 

 ד כשם שקורע על קרובו שמתאבל עליו כך קודע ע:
 .שמת לקרובו לכבודו של קרוביו ולהודיעו שכצר
 צר לפיכך דוקא כפניו ושלא בפניו איני צריך כיצר דיי־

ו חייב לקיוע כפני ב»  כן כנו או אחי בנו או אס «
ה קורעי* *לחמיר ש א ה י י ח ש י א ג י מ ח י מ ז ג ץ י י 0 ז ל י  ע

^ ״  כפניו אלא שעכשיו אין נוהגין כן כמו שיח^ו
 שע״ד לעניין אבלות •

 ה כל העומד בשעת יציאת נשמח של כל אדם מיןז!
 איש הן אישה חייב לקרוע על שרואה ני אלקים

 בעולם וכבהשהנ״סה קרויח נרדכתיב נראלקים נ׳
 ארם ונקראת נר אלקים כשסקיימת מצותיווהרי אשון?
k בכלל מקיימי םצותיו ולומדת מצות הצריכות לה היא ואף 
 זה הסח לפעמים עשה עבירה לחיאכון או שהגיח לפעמי
 מלעשות מצוה כשביל סורח כיון שאינו עושה סשוס כפיר
 או להכעיס עדיין נר אלקים מקרי שעוסק כשאר מצוו/אן
 הרגיל לעשות עכירות אין מתאכליןעליו כלל וכל שק>־

 סוסו־ ויש אוסרים שפוטר שנהרג כידי גויס םתאכלין \
 דחזקה שהרהר כתשובה וכן מומר קטן שהסיר עם אביו או

 אמו מתאבלין עליו דהוי כאננס ויש אוסרים שאיןיכת̂׳
 עליהם וכן עיקר והפורשים מן הצבור אף עפ שאין מר&
 עליהם שהם נקמגים רגילי כעבירות מתאכלין על &
J' , : ועל סימן שט ה 
 \ ואם אינו עומר בשעת יציאת נשסה אינו חייב ל
 אלא אם כן הוא אדם כשר ואיזה נקרא אדם
 שאינו חשוד על שום עבירה ולא על שום ביטול מציד
 ס;י שומגעניה אף על פי שאינו גדול בתורה חייב ל
 אפילו אינו עומר בשעת יציאת נשמח והוא שעומד ש
 מיתה לקבורה דהיינו בפניו*בל אם לא עמר שםבץ ,
 סיתת לקבורה אף על פי שירע אינותייב לקרוע מכל
 כשנודע לו בין מיתה לקבורה חייכ לביות ולהתאבל.
 ותלמיד תכם אינו צריך לקרוע על מי שהוא קטן ממנו*

 הוא ארם כשר :
 ן ועל חכם ותלמיד חכם ששואלין אוהו דבר הלבן
 מקום ואומרה קורעיןעלי*י אפילו לאחר קבות|
P שמועה אם הוא תוך שלשים יום ואם לא קרע כשעת 
0 לא קרע ביום שמועה וגם ב1  יקרע בשעת הספדו וא
 שוב אינו קורע שאין עוד חימום י וקורעין עליו עד ס
 את לבז וכבר נהגו ת ת ככל מקום לקרוע זה על זר. $
 על פי שהם שרם ואין אהד מהם לומד עם חכירו ויש?

 שאין קורעין על חכם אלא א כ הוא רבו או שיודעין
 שחדש דהיינו רבו שכן קרע אלישע על אליהו &ז
 דנתיב ויחזק בבגדיו ויקרעם לשנים וכן נהגו להקל־מ
«H אילו ואע־ ג דאליהו חי הוא עורנו כיון רנתיכ ולא 
 לגבי דידה כמת דמי : יי
 ךן על רבו שרוב הכרתו ממנו אם מקרא מק
 משנה משנה אם תלמוד תלמוד קירע כל כ)

 שמגלה לכו רש אומרים שאיני קורע עליו אלא
 מאחר. לעולם מדכתיב גבי אלישע ויקרענו לשנים1
 ממשמע שנאסר ויקרעם איני יודע •של שנים א£
 שקרזעים ועומדים לשנים לעולם וקורע עליו צ
 רחוקה אחר שלשים ואפילו לעילם כעימע ואם'
* * ן •י  ל א 1 •

V  \'^>לעליו»ימפחמ*:קפבר:*ןדדובגוססץל^ה ד .
 אומרים צדוק הדין עם יציאת נשמה וכשסגיע לדיין

 *מת קורע האכל :
 ר כיון שנטת ארם לסיח אין ושאין ליפרד םסנו כדי שלא
 הצ? נפשו והוא יחידי ויסות בעגטיז נפש ספני-שהנפש
 משהוכ׳סת .כשעה שהיא יוצאה סן הגוף וסצות לעסורעל
 האדם בשעת יציאת נפש שנ׳רחי עור לנצח לאיראחשחת

 ו ״ י

 כי יראה חכס־ם ימותו חהלי0 ם ט :
 ה מנהג לשפוך כל הסיס השאובים שבשכונת הסת
 והטעם לפי שסלאך המות םפיל שם ססוך לשכונת
 המת טפת דם המות : אםרוחנםיס ז לסת מתוך השחוק
 סימן יפה לו סתוךהבכי סיאן רע\ו ואי בכי *תורה ואמצוה
א לא קייםם כהוגן שפיר רמי פניו כלפי חעס סיםן  שירא עס
 יפה ה,יא לו כלפי הכותל סימן רע לו פניו למעלה סימן יפה לו
 למטה סימן רע לו פניו צהוכין סימן יפה לו ירוקין סימן רע לו

t עצובים סיסן דע לו מת כערב שבת סיסן יפה לו שיכנס 
 מיד למנוחה במוצאי שבת סימן רע לו שידונו אותו כל ימי
 השבוע במוצאי יום הכפורים סימן יפה לו שככר נמחלו לו

 עיטתיו ויבא לקבר בלא עין כערב יום הכפירים 0יסן רע
 שאין יום הבפורים מכפר אלא על החיים כיום זה בחולי
- 0עיי0 ם־בין יפה לו שרובן של צדיקים סחים כחולימעים מת
 פתאים זו מיתה חטופח במת דברים אמורים שלא הגיע
ל הגיע לגבורות זו היא מיתת גשיקה חלה יום ב  לגבורות א
 א^ד זו היא מיתה רחיפה ויש אומרים מיתת מגפה ב' יטיס זו
 *יהה דחויה שלשה ימ־ם זו מיתת גערה ואם הוא איש זקן
 יגןת בשלשה ימים יש אוסי־יס שעבר עבירה בזקנותו שחייב

ה בית והרי זה כרת דיומי ארבע ימים זו מיתה נייפה י ר  ע

 חכשה יכיס זו סיתת כל אדם ויש אוסרים ארבע או המשה
 ימים זו מיהר. דחופה ו ימים זו סיתת האסורה בתורה זייסים
 זו מיתה של חיבר, יותר מכאן יסורין מת בן נ' שנה זו מיתת
 ברת בן נ״ב שנים זו מיתת שמואל היסתי בן ס׳ שנים זו מיתת
 בל אדם ע׳ שנים שיבה פ' שנים גכורו' שני יסי שנותינו בהם

 שבעים שנה וגומר :

 הלכות קריעה *$<
Q ענ״ן הקריעה שיעורה ומקומה ועל מ> W J 
 קורעין ובא״זה זמן קורעין ובו ל״ט סעי3׳םי
 א מי שמת לו כת שהוא קרובו והוא מהמתים שראוי
 להתאבל עליהם כמו שיתבאר בסי׳ שעיר בעיה חייב
 לקיוע מדרבנן ועונשו מיתה כידי שמים אם אינו קורע
 ואםסבוה אקרא רכתיב גבי בני אהרן ראשיכם אל חפיעו
 ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו ודרשינן אתם לא תמותו הא
 אחל שלא פרע ושלא ןןרם חייב מיתה ומיתה זו גם כן מדרכי
 כעי ש^רו ב5קום אחן^ל העובר על דברי חכמים חייב סית׳
 שנאמר פורץ גדר ישכנו נחש וצריך שיקרע מעומד שנאמר
ס ייי י־קיע אח בגרו לפיני אס קרע מיושב לא יצא וצריך ?  ר

 לחזור ׳לקרוע:לכחחילה צריך לקתע קודם שיסתום פני המת
 כעור חימום צערו גדול :

 J מקום הקייעד. אמרו בכל מקום שנראה דהיינו כית
 *צואר לפניו אכל אם קרע לאחוריו או בשולי הבגד או
 . •ז י״*י1 ין לא יצא וי״א שיוצא אם קורע בשולי הבגד וכן נהגו
 'ךי׳^ליךוע בשולי הבגד כסקורעין על שאר מתים שאינן
̂יהם אכל על המתים שמתאבלין עליהם אינו  •^תאצלין ע

א כקליעה זו וצייד לקרוע כביחהצואר וכן נוהגין :  :, ̂י
 י דשי*׳• קיייעה מפת יכתיב ויחזק חד בבגדיו ויקיעם
 וע־ < *חיזה פחוה מט*ח במה דברים אמורים כתחילת



 שיישיםן יום לא יאחה עד אחר שלשים שאין הרגלימ
 קריעה י אף על גכ דמבטלדין אכילות כמו שיהב*
 דאכילות לחור וקריעה לחור ועל אביו ואמו שול

 שלשים יום ואינו מאחה לעולם שבז כתוב נכי אלישע
 שקרא אליהו אבי אבי רככ ישראל וגומר הרי דמהו לאביו
 שמע מינה דינו כאביו וכהיב ויקרעם לשנים קרעים שיהיו
 קרעים לעולם כדלעיל סעיף ח והאשה שוללהו לאלתר
 מפני בבודה ובל זמן שאסור לשלול כתב כורי מה ירד משה
 איסרליס זיל אפילו לחבר ראש הקריעה על ירי מחט אסור
 ויש מקומוה שנהגו להחסיר שלא לשלול הוך שלשים אפילו
 על שאר מתים ושם גם כץ אפילו ראש הקריעה אסור לחכר

 עיימחטעיכ :
 6\ עי4 כל המתי' אם רצה חולץ כתף עד שנמצא זרועו עם
 כתיפו מגולין ואם רצה אינו חולץ ועל אביו ואמו חייכ
 לחלוץ כתף והולך כך לפני הסטה חלוץ כתף עד שיקבר ואם
 הבן אדם גדול ואין כבודו שילך חלוץ כחף אין צריך לחלוץ
 ובמדינות אילו אין גוהגין כלל כחליצח כחף ואפשר משוס
 דהשיב א זילות רבה ואפי׳ לשפיי ועני שבישראל והיל כמו

 אין כבודו שבימיהם כיל •
 ץ נשיא דומה לאכ לחליצת כתף ולקרוע מבחוץ
 ולאחוי שכן כתיב גבי דוד ויחזק בבגדו ויקי עש
 וגומר על שאול ועל יונתן ועל עם ה׳ על שאול זה נשיא
 ועל יונתן זה אכיר וכולו כל הקורעים על חכם שמת כיון
 שהחזירו פניהם מאחורי הפטה שוללין ומאחין לכ־חר
 וחכם שבאה שמועחו שוללכו ביום ומאחה לכחד ועל
 נשיא ועל רבו מוברק שולל למחר ואינו מאחה לעי־לם על
 חכם חולץ מימין על אב בית דין משמאל ועל נשיאמגאן
 ומכאן ועל אביו ואמו ועל רבו מובהק רצה מבאן רצה מכאן
 ואם רצה הולץ שתיהן וככר כתבהי שעכשיו אין נוהגיז כלל

 כח^יצתכוזף •
T שלשים n ךן עלכל הסתים אס לא שסע שמועתו» 
 יום שוב אינו קירע שאין אז חיםוס כי כך וסי ש»י«
ף ״~"\ ח א  לי חלוק ונזדמן לו חלוק תוך שבעה קורע ל
י יא=י קייע יהייר לעולם כל בגדיו י ב י א ע ע י ר י ' ט ר י  א

 ירא אפילוקיע על אביו אינו מאתה לעו^םכשם שאםלא
 קרעעיייושצייךלרויעכלאימת ששומעידוראי לעילם עת

 חימום הוא לו :
י  ״ט קרע שקרע עי1 אביו ואמו כשם שאסיר לאחיחו כ
 אסור להפוףצד עליון של בגד למטה ולאהוח,
 ואפילו הלוקח אותו אסלר לאחותו לפיכך אם בא למוכרו
י לאחותו׳ ו ם  צריך להודיעו ואם מכה לו סתם ולא הייימי א
 עד שידע שאינו מהקרעים שאינם מתאחים ואין להקשות
 כיון שאמרו שהמוכר צריך להודיעו למה אסרו ללוקח
 לאחותו עד שידע שאינו מן הקרעים שאינם סהאחיס
א ל  והלא כידוע שמן המתאחים הוא זה כיון שסכת לו סתם י
 הודיעו כראמרינן לעיל לגבי אוהו ואת בנו במוכר כהסח
א מפני כ י ה נ א ש  להכירו כארבע פיקים בשנה ׳ * ד
 שרגלים לרכר שזה מן חקרעים שאינם םחאחין שאילו
קייע שהרי א 0 ו ה ש י כ י כ ו  היה סותר לאחותו לא היה °
ך אהר! על הלוקח לאחיהו ול$ ב י  קיע פוחת ברמים ל5
 סמכו על השתיקה של מוכר ואית אם כן שאסור לאחותו
ן המהם לסה הצריכו להודיעו יש לומר משוס שמא יטעת 0 
 לוקה בשעת המקת ויהיה בו אונאה ואסור למוכרו לגוי סודאי

 יאחנו :
 ך הקורע מתוך המלל ומחוך השלל ומתוך הלקימ
 ומתוך הסולמות לא יצא אכל מתיך איהוי . מ
 אלכסנדרני דהיינו תפירה שהיא שוד. למעלה ובולטת

̂א •  מלמטה י
 כאקרע

 «י
 מינו קורע עליו אלא כדין שאר מתים שהוא
 **פילו לא למר ממנו אלא דבר אחר כין קטן
 r ,ליו ויש אומרים דקרע שעל רבי אפילו שאינו
 ׳>: מתאחה ושני תלמידי חכמי'שיושבים ביחד
 ן זה לזה ולוסרין ביחרייא שדינן זה עם זה
 הק שכיון שמקשין וםפרקין זה לזה כל אחד
 לפעמים זה מזה ולפעמים זה מזה ויזא שדינם
 .הק וייא שאין צריכים לקרוע אלא על רבו שלמדו
 1בל חבירים הלומדים זה עם זה או שהאיר עיניו
 אינו אלא חוסרא בעלמא והיכא דנהוג נהוג
. נהוג לא נהוג ואין מורין להן כן ולכן נהגו להקל  ג

 J בנ׳ רינות אילו :

 *1׳הסתים קירע עליו טפח בבגד העליון ודיו ועל
 ואמו שבטלה ממט מצות כיבוד הוא חמור יותר
 . _ ע כל בגדיו אפילו הוא לבוש עשרה עד שמגלה
 לבו ואלפ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר קרעו לבבכם
 ואל צגדיכם שימ שיש קריעה בבגדים עד כנגד הלב ואם לא
 כל בגדיו לא יצא וגוערייבוכמי שעובר על מצות עשה
 ירכרי חכמים וכל זמן שאותו בגד עליו אומרים לו קרע אפילו

 לאחר ל׳ יום :
 < אפרקיםותו אינו צריך לקחע יש מפרשים שהוא בגד
 הזיעה הדבק לבשרו ויש מפרשים דהיינו כגר העליון
 שקוריז קאפאופשט המנהג שלא לקרוע הקאפא על שום
 מת א פילו על אביו ועל אמו והחלוק שקורין קאסיזא נוךגין
c לקרוע על אביו ועל אמו כן כתכ רכינו יוסף קאת זיל 
 בשולחן ערוך וכתיב סורי מהדר משה איסרליס זיל
 ובמדינות אילו אין נוהגין כן אלא אין קורעין החלוק של
 &׳0הן שהיה בגד הזיעה ולא הסיכל העליון אבל שאר
 בגלי! קורע כאביו ואמו וכשאר מחיי אינו קירע אלא הםי*בוש

 העליון שתחת הסרבל :
 <א אחד האיש ואחד האשה שוין לעניין קריעה דהא
 י׳ אס^כזה אקרא אלא שכקריעה של אכ ואם שצריכין
 לקרוע כל הבגדים האשד. קורעת'התחתון תחלה וסחזירתי
 לאחזריה וחוזרת וקורעת העליון כרי שלא תגלה אח לכה ויבאו

 האנשים העומרים שם לידי הרהור עבירה :
 י2 על כל המתים רצה מניח שפת הבגד שלימה וקורע
 מהשפה ולמטה ועל אביו ואמו צריך לקרוע כל השפה
 ויש אומרים אף על שאר מתים צריך לקרוע השפה לשנים
 ד^תיכ ויחזק בבגדיו ויקרעם לשנים קרעים ממשמע שנאמד
 » קרעם אינו יודע שהן לשנים אלא שנראים קרועים כשנים

 \' דהיינו שקורע השפה וכן גוהגין :
 י .x^ על כל המתים יכול לקרוע כפנים בחדר שלא כפני העס
 לפיכך גם כשקורע כחוץ יכול להכניס ידו החת חלוקו
 ע בצינעה אבל-על אביו ואמו אינו קורע אלא סכחוץ

 ובפני כל ארם :
 על כל המתים רצה קורע כיד רצה קורע בבלי על אביו
 ואמו דווקא ביר שיש כו עגמת נפש יותר על כל המתים
 ״ לההליף בגדיו תוך שבעה מחליף ואינו קורע אותן
 שמחליף ועל אביו ואמו אם מחליף בגדיו היך 1
 «ה קורע כל הבגדים שהוא מחליף ואינו מאחד, לעולם

 ־• בפעם הראשון שיתבאר טעמא בסעיף בסמיך /
 :ל המתים מחזיר קרעו לאחוריו תוך שבעה ועל אביו
ו אינו מחזירו לאהוריו חיך שבעה אלא קרעו לפניו בל  ־ !

 שבעה :
 (ןן על כל המתים שולל לאהד שבעה ומאחה לאחר
 p שלשים דהוקש פייסה לפריעה מת^ריעה שיאשים

 . £י $3ו ויתבאר לקמן סימן שלה אף פייסה שלשים כלומר
 *׳י י־ שאינו/מתאחה פחות משלשים ואפילו פגע בו הרגל תוך



 ואחר כך באו ואמרו לו לא מת 1. ...
1§̂  ואחי כך חזרו ואשרו לו ככר מת כפעם הראשון כמו שאסו

 הראשונים יצא ידי קריעה שהרי כדין קרע כשעח חימום אכל
 אם אמרו לנ שמח וקרע ולא מה כי עירי שקר היו ואהר כך.
 מת אף על פי שלאגידעלו כנתיים שלאמתלא^צא ידי
 קריעה דהא כשעת קריע־* עדיין היה תי ולא היה חל עלי\

 חיכה קריעה כלל:
 כן קטן שמת לו מת מקיעין לי ספני עגמת נפש האכילע

 כלומר כרי להרבות בהספד: •
>P כח הקורע על מהו כשבת אף על פי שחלל שכת 
 קריעה יצא ׳ ואין להקשות סר, שאסר ממצד
 גזולה דאמרינן בלבוש החור סימן תג ד סעיף ר' שאין יוצאי
 בה ירי הובת סצר. םשום דהוי םצוה הבאה בעבירה הכי נמ
 הא הויא הקריעה כשבת מצוה הבאה כעבירה דלא דכ
 דהתם גיף תמצוה שהיא אכילת המצה היא עבירה שאוכ׳
 סצה שהיא גזולה ואינה שלו אכלהכא גוף החלוק איט עכירז
 כלום׳םעשה הקריעה כעלםא לבדה אינוהסצוה אלא הםצר
 שיקרע חלוקו שהוא לבוש בו והחלוק אינו גזול ואף על(.
 שהםעשת שהוא עושה בה הוא עבירה לא םיקיי סצוה הב:*

 בעכירה כיהיכי דהמוציא םצת מרשות היחיד לרשות הרכי^
 אף על פי שעבר עבירה יוציא כה׳ ידי חובתו בפסח, ל$
 שהיא עצםה אינו עבירה אלא נעשה כה סעשה עבירה הבז

 נמי לא שנא :
 כט וממה שאמינו בקורע כ שבת שיצא שמעינן ממיל
 שהקורע בחלוק הגזול לא יצא ירי קריעה דל4

 בקריעה תליא מילתא אלא כחלק:
 ל קטן דקים לן בגויה שניו חרשיו כגון שפעל ופיר
 אפילו מת בתוך שלשים יוס קירע וסהאבל«ל
 רבד קיימא הוא אכל היכא דלא קיס לן בנויה שכלו לו חרשי
 דחוי ספק נפל וסת כתוך שלשים יום או אפילו ביום שלש:
 אין קורעין עליו וקריעה דרבנן וקרא אסמכתא כעלכ

 וםפיקא דרבנן לקולא *
 לא אין קורעין ביום טוב אפילו ביום טוב שני של גליי
 אפילו קרובים שלמת דלענייץקריעה לא שר.?;
 טוב כחוללגכיםת אבל בחול הסועד קורעין על כל א1
 כפי מה שהוא אם עומד כשעת יציאת נשמה או אס הוא א׳
 כשר או חכם על כל אהד כדינו כמו שנתבאר ויש מפרש
 שנוהגין שאין לקרוע כמועד רק על אביו ואמו / י
 שאר מתים קורעים לאהד הסועד וכמקום שאין מנהג 1

 לקחע על מלס ;
 לב השומע שמועה קרוכח כרגל כחול המועד קורע י*
 שמועה יום חימום הוא כיום הקבורה לפיכך אפיי
 תהיה רחוקה אחר הרגל ולא יצטרך לישכעליה ש*
 ושיישי׳אחר הרגל קורע עליה ברגל ביו׳ שמועה דוס חי"
 הוא והרי היא ראוי לשבעה ושלשים אלא שהרגל הפסיק

 האכילות ואינו מפסיק הקריעה:
C לג ההולך בכגר קרוע לפגי המת שמראה עצמו ש 

 ולא קרע הרי זה גוזל אה החיים ואת המתים שפ
 . את הכל ז

i לד האוסר לחבית השאילני חלוקך שאכקראח 
 שהוא חולה למצאו שהוא פ~ קורעו ומאחי וס
 לו חלוקו וסלסלו דמי קרעו שכיון שגלה לו שילך ל
 את אכיז ודאי זה אדעתא זה השאילו לן שא& יסצאן״ו 0ת

 ל כ * °3 לו רמו/ •

 מת אחי• הון־ שבעהמיחיק שלשת אצבעות וקו׳
 קי־ע אחד טפח ואם ירצה יכול לקרוע באותו קרע
u עצמי ולהוסיף עוד׳טפח לאחר שבעה סוסיף על הקרע 
 הראשון כל שהוא מת לוסת שלישית אחר שבעה של שני
ף עליו כל שהו׳וכן סוסיף והוליך עד טבורו הגיע לטכור י ס י  מ

 מרחיק שלשה אצבעו׳ וקורע נתסלא םלפניו סחזירו לאחוריו
 נתמלא מלמעלה הופכו לסט' רעשה כיח צואר אחר רקרענו
 נתסלא מכאן וםכאן אע״פ שיש לו חלוקי הרכה נעשו זה כסי
 שאין לו חלוק שאינו קורע ואץ צריך לחחליף זה החלוק
 בחיבוק אחר שלם לקרוע כו ראררכה אין לך אכילו' גדולסזה
 שר״ולך בזה החלק הקרוע סכל ציריו ואף על פי שעל סת זה

 לא קרע :
 כב אסרו לו מת אביו או אמו וקרע ואחר כך מת בנו או
 ־ אחיו אם הוא תוך שבעה מרחיק שלשה אצבעות
 וקורע אבלצתיך הקרע הראשון אינו מוסיף אפילו ירצה
 להוסיף טפח שכיון שקרע תחלה זה הקרע עלאביו א
 עכשיו יוסיף אף עלפי שיוסיף טפח לא יהיה קרע של בנו
 אראחיוניכר כי יאסרו שהיא כסתחכם קירע והולך על אכיו
 שי־יפעםים ארם קורע והולד עלאכיו יותר מעד לכו ואס הוא
 לאחר שבעה יכול להוסיף על בנו ואחיו בקרע של אביו טפח
 רחימום האב ככר ה־יך לו והתחתון מתאחה והעלית אינו
 ©י־זאחה אמת לו מת בני או אחייו וקרע ואחר כך מת אביו או
 אמו בין תוך שבעה כין לאחר שבעה אינו מוסיף עי1 הקייעה
 הראשונה אלא מרחיק שלשה אצבעות וקורע קריעה אחרת
 שיבינו נבון לעשות עיקר הקריעה על אחרים ושל אביו ואמו

 טפלת לתם :
J כלל הדברים מי שמתו לו שני מתים משאר קרובות • 
 באחר או שבאת לו שמועה משנים כאחד קויע
 קריעה אחת על שניהם דהא שניהם חיסים אחד הם קי־ע
 ואחר כך מת לו מת אתר אם הוא תוך שבעה לראשון קורע
 קרע בפני עצמו בין באותו קרע עצמו שמוסיף בו וקורע עוד
 r8׳־1 או מ־־ח־ק שלשה אצבעות וקורע שם טפח ואם הוא
 לאחי• שבעה מוסיף על קרע הראשה כל מהוא מז אביו או
 אמו ואחד משאר קי־וביו ביחד קויע תחליה ע־1 אביו אוע־־י
 אמי ער לבו וםיחיק ג׳ אצכעית וקירע טפח על מת האחר
 שאין יקרע על שניהם קרע אחר אפילו יקיע יותר סעד לבו
c ער טבורו לא יהיה ניכר שקרע קי־־יעה על האהד משאר 
 קרוביו שיאמרו מתוך רוב חימום על אביו או על אמו קרע
 הכי1 על אביו או על אמו מת אביו וקרע ואחר כך מת אחד
 משערקיזבית אם הוא תוך שבעה מרחיק שלשה אצבעות
 וקייע כסו שכתבנו טעמא לעיל בסעיף הסמוך ואם היא
 לאחר שבעה מוסיף על הקרע הראשון והתחתון םתאחה
 ותעליון איני מתאחח מת אחד מהקמכים וקרע ואחי־ כך מת
 אביו או אמו בין בתוך שבעה בין לאחר שבעה מרחיק שלשה
 אצבעית וקורע ער שמגיע ללבו מתו אביו ואמו כאחד קורע

 קרע אחד על שניהם דחימום שניהם שור,:
 כד י יצריך למין דעתו בשעת קריעה לשם איזה מת הוא
 קירעדכתיב גבי קריעת דור כשקרע על שאיל יכניו
 ** שאול ועלבנו כלומר שהיה ממין בקריעת אחת לשם
 £ו-?ול ובקריעה שנייה לשם כנו לפיכך אם אמרו לו מת אכיו
 י ע יאחד כך נמצא שהוא כנו לא יצא ירי קריעת כסה
ז אמורים שלא נודע לו שהוא בנו תוך כדי דיכור ; 
ו היד כדי דימר הוי כאילו קרע לשמו ויצא ל * י י ; ס  א

 ^ יקא שאמת לי כפירוש מת אביו או פת כנו אבל אס אמרו
 םיזלר^ז והוא סבר שהוא אביו וקרע ואחר כך
 ^ שהיא כנו צא רהא סתמאקאמרו ליה והוא קרע על
״ יייאי יה רעתו בקריעה לשם הסת מי שיהיה ר י , 0  י א



ו לא ינהג* שהוא חייב להתאבל י ל ג y 7 7 r o v 
 *פ^אןלותראש כדי שלא יאסרו ?ללהםת ארם קל
 ^!יה ^בךיאין זה טרוד בקבורתו ואינלח^שש כמיתתו והיל
 *נאי גדול למת ובכלל לועג לרש הוא ^איןלדליענ לרש
 4דול מזה אלא יהראה לכל שהוי נטרד ונבהל על סיתהו וגם
 שהוא טרוד ומהעסק בקבורתו לפיכך אסרו קירם קבורה לא
 יאכל בכית שתמת בו משום לועג לרש אלא אוכל בבית אחד
 אין לו כית אחר אוכל בכית חכירו אין בית לחבירו עושה לו
 מחיצה ואוכל דהוה ככיח אח' מיהו מחיצה כל דהו סגי כגון
 מחיצה של סדין וסימן לדבר והבדילה לכם הפחכת וכלכד
 שתהא בעניין שלא יהא גיטל כרוח מצויה כגון שתוקע שולי
 הסדין כאp כעניין שאינו ניטל ברוח אין לו רכר לעשות
 מחיצה מחזיר פניו ואוכל ובין כך וכין כך ואפילו הוא כעיר
 אחרת שאינו מתעסק בקבורתו אינו מיסכ ואוכל דרך קביעות
 אלא כדרך הטרודים שאין לבם פנוי וסחשכים על עסקיים
 בך הוא סראה שאין לבו פנוי וםחשב על צרכיו םשום כבודן
 ואינו אוכל בשר ולא שותה יין ואינו מכרך הםוציא ולא כרכת
 המזון כיון שטרוד במהשכת צרכי קבורה דהוי ליה מצות
 העוסק במצות פטור מן המצור. ואפילו אחרים איןמכיכין
 עליו ולא מזמנין עליו ואפילו אם אוכל עם אחרים שמכרכין
 לא יענה אחריהם אמן ופטור סכל מצות האמורות בתורת
 ואפילו אם הוא איגו צריך לעסוק בצרכי המת כגון שישלו
 אחרים שעוםקין בשבילו ליזהר בכל זר, שאין הכל יודעין
 שיש לו עיסקין אהריס ויודעים שזה קרובו ויהיה גנאי למת
 אם יראו שלא יהא נזהר ויאמרו איגו הושש כמיתתו שאדם
 קל היה שאפילו אם ירצה להחמיר על עצמו לברך או לענות
 אמן אחר הםכרכיס^אינו רשאי ועייל כלבוש התכלת סי׳ לא
 שעיףא׳ובשבח וכייט שהכל יודעים שאינו טרוד בקבורתן
. י  שהרי אין קוברין אותו כו במם אם ירצה אוכל כשר ושותה י

ר י ו 0 א  ומברך והייב ככל הסצוח pn םבתשסיש הסטה ש
 באבל כסו שיתבאר וסותר לילך לבית מנסת כשבת ש״

 כחיל אין כי איסירדק סשוס שאסור להתפלל בהילנהגו שיצ
 ללכת ג כ לבית הכנסת שמה יעשה שם אבל בשבת שסוד״
^ י ה ל  לההפללילך לכיתהכנסתואםצריךלהחשיך ע
 כרי לעסוק בצרכי הפת חל עליו אנינית ליאסר ככילן סשעה
 שםתח־ל ללכת כדי להחשיך על התחום ואס רוצה לקוברן
c ביום טוב ראשנז על ידי עססין אסור בכולן שאף על פי 
 שעסמין יקברוהו מכל מקום כיון שהוא צייך לחמציאל,
 צרכיו כגון ארון והכריכין הל כשאר אונן שאסור בכולן וכיש
י ג  ביום טוב שני שהוא בעצמו יכול לקוברו שחלו עליו כל רי
 אנינות יש אומרים דחלסיר על רבו מובהק חייב להתעסק
 בכל צרכיו ואסור לאכול בשר ולשתות יין כל זמן שמוטל

 לפניהם /
 כ סי שסת לו םת כשבת יאכל בסי צאי שבת בלא הכדלח
 ולא יחפלל לא ערכית וגם בבקר לא יתפלל שחרית
 קודם קבורה ולאהר קבורה יתפלל תפלת שחרית אם ל1!
 עכר זמנה אבל אין צריך להתפלל שתים אחד בעדתשלוסין
 של ערבית דאתמול שכבר עבר זמנה ולא דמי לשכת ול£
 התפלל ערבית שמתפלל שחרית שתים כיון שבלילה לא הית
 חייב לההפלל אינו צריך להשלים ולעניין הבדלה יכדיל
^ ר ע  אחר שיקבר המת דלא רמי לתפלה שאין זמנה אלא י

 ומה שאמו ו שאם שכח ולא ההפלל ערבית שיתפלל שחרית ,
 שתים אינו אלא בהורת השלומין החוב שהיה חייב כלילת
 אכלהיוב דaפלהכב/ עבר לפיכך אס לא היהתייב כלילת.
 אינו צריך לשלם למהר אבל ההבדלה לא םשום תשלוםין
 נגעו בה אלא ההוב הראשון שיל ההבדלה םזהקדושה מושך
 אחר השבת כל שלשה ימים דבתר שבתי מקרו כמו שכתבנו
vכלכושהחור סי' רצי ט סעיף ה' לפיבך כלשלא הבדל כס 

 תייכ

י י  ״ -

 w לש

ן עךשסועות רעות כגון שנקבצו רוב הציבור י ע ^ • •.. 
 למלחמה !שמעו שננפו לפני אויביהם שכןכתיכ
 זיהזק דוד בבגדיו דקרעם על שאול וגומר ועל עם ה׳ כי נפלו
ב }אעילו לא נהרגו אלא המיעוט םהם והה אם הלכו ר ח  נ

 בשבי רשבי קשה מחרב:
 לו השומע ברכת השם חייב לקרוע דכתיב ויבא אליקום
 כין חלקיה ושבנא הסופר ויואה בן אסף המזכיר אל
 חזה*,ז קרועים בגדים על דברי רב שקה פירש על גידופין
 י£שמעומפירבשקהכדכתיב אשר שלחו סלך אשור לחרף

ו שמע ברכת הכיגוי חייב לקרוע 1 ל י פ א p y t h יי*לקים הי 

 ואם אמרו כלשו^לעז הויכניגוי והייב לקרוע והוא ששמעו
 מפי ישראל דרבשקה ישראל משומד הוה אכל השומע
 מפי הגר אינו הייכ לקרוע שאם אתה אומר כן נתמלא
 כל הבגד כולו קיעים שהרי הםמחרפין וםגדפין בכל יום
 והשוסע מפי המשומד יש אומרים רכזםןהזה אינו הייכ
 לקרוע אף על גכ דרב שקה ישראל משוסד הוה בזמנם לא
 הוו שכיח׳ משומרים אכל בזמן הזה נפישי סשוםדים 1
 ופקיי טפי ואם אתה מחייב לקרוע נתמלא כל הבגד כולו
 ק״עים כסו בגוים ויותר והשומע מהעדים היאך כירך
 פלוני הייכ גסס לקרוע והעדים אינם צריכים לקיועפעם
ל פי שעכשיו גם הם שוסעים ספי עצםם  אהדת אף ע
 ברכת השם פטורים מלקרוע שככר קרעו בפעם הראשון
 שכן כתיב ויהי כשמוע המלך חזקיה ויקרע את בגדיו פירש
 כששמע מפיהם שהגירו לו דברי רב שקה שחרף וגדף.קרע
 הוא את בגדיו והם לא קרעו הרואה ספר תורה שנשרף או

 תפילין או אפילו מגילה אחת םהנביאים או מהכתובים קורע־
 שתי קריעות אחד עלהגויל ואחד על הבהב דשניהם נתקדשו
 בשם דכתיב בירסיה ויהי כקרא יהודי שלש דלתות וארבע
 '*ירש גי או ד׳ פסוקים ויקרעם בתער הסופר וישליכה ע*י האש
 וגוםד וכתיב ולא פחדו ולא קרעו בגדיהם מכלל דהוהלהו
 לקרוע על ששרפם יהויקם וכתיב אחריו שרף הסלך את
 המגילה ואת הדברים המגילה זה הגויל והדברים זה הכתב
 ותקא ששרפן אות׳בזרוע שאינו יכול להציל וכמעשה שהיה
 ביהויקם ששרף קינת איכה שכתב ירמיה בזרוע שהיה מלך :
 לח הרואה ערי יהורה בחורבנן או ירושלים או בית
 המקדש חייב לקרוע וככר כתבתי ריניכלבוש החור

 סימן תקצ א :
 לט כל אילו הקרעים שאין מהאכלין עמה לא שבעה ולא
 שלשים ולא י״ב כגון שמועו' רעות ושריפה ס ת וכיוצא
 כהן רשאין למוללן לשוללן ללוקטן לעשותן בסין סולמות
 למחרתו של קריעתן ופי' למוללן שאוחז שני ראשי הקרע כין
 האצבעוח וכורכן יחד וחוחב שנים או שלשה תפירות לשוללן
 חפירה רחכה שהפר הרבה במשיחה אחת ללקטן פי' שאורג
 בל הקרע ראשו על סופו ותוחככמהטכ' או ג' פעמים כמין
 סולמתפי' כמעלות הסולם שתופר כ׳ תפירות ומפסיק והוזל

 יי• י למטה ומניח בין הפירה להפירה הפסק אבל אין
 מתאחין לעולם ן

 חלבדתאובןוחםפד 4
 שבלא מי שמתו מוטל לפניו בשבת או ביים

 ג־יגיהאונןוט ז׳ סעיפים:



 > ל3
 רב״ד׳מ^נת לעקוד דכי 0ז התזי^^

 זר, איני ראוי להתעסק בדברים מלי ש^1.בל< »ור.ו ו;
 אלא שאינו חייב לעשות מעשה אבילות והיינו שב ואייתי ^
 ביים ראשון אבל אחר כךסותי כבל דבר חוץ מתשמיש ואתו

 בלות ז'ימי המשהה נוהג ז׳ ימי אבילות וכל ז׳ ימי המש׳תח .
 אינו נוהג כהן אבילות כלל אלא רבדים שבצנעה שאסור ^ י

 בתשמיש המטה נמו כרגל הלכך כל ז׳ ימי ר^שחה וז׳
̂זעי יו יצרו ויבא  האכל אין מגיחיןאוחו להתייחד שמא יחק
י  עליה באיסור אף על גב דשאי אבל מותר לחחייחר-עם אשי
 ולא חיישינן שאני הגא שאשר. חדשה היא לו ולא כ* על;
 אלא פעם אחד חיישינן שמא תקיף עליה יצריה לפיכך.צ«ףגין
 שיסור ז׳ כל ימי המשתה וזי ימי האכל וסח הוא השימור ה£
 ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים יי*א שגם כיויאםורח

 להתייחד עמו כסו בלילה אלא שםקילין ואוסרים שבין ביום /
 בין כלילה אינן צריכיןשתי שמירות הוא והיא אלא בחרא

 םהן סגי או הוא כין האנשים או היא בין הנשים ואם אינן ;
 ישנים בחדר אהד אינם צריכין שיסוי כלל וי״א רכלילה

 צריכין שתי שמירות וכיום סותר להתייחד עמה בלא שמירה׳,
 כלל והמנהג ליקח בלילה קטן אצל החתן וקטנת אצל הכלה
מ  וביום אין מיחדין בלא קטן או קטנה ולעניין שלשים אי

 מונה אלא מז׳ ימי אבילות ואילך ואינו דומה לקוקר 5^־
 כרגל שהרגל עולה למניין שלשים אעיפ שאינו סונה ז׳א&|
 לאחר הרגל דהתם ניהג מצות שלשים כרגל כגון גיהוץ
 ותספורת אבל הבא כל שכעת ימי החופה מותרין בגיהוץ

 ותספורת משום דחתן דומה למלך וכתיב מלך ביפו תז^'',.!״
[ P עיניך הלכך לא ס לקי כלל ׳ ובל זה דוקא כסא אכיו של"ו$ן 
 או אמה של כלה שדרך אכ של חתן לטרוח בצרכי החתן ואג1:1 •

| f הכלה דרכה לטרוח כצרכי הכלה וגם רוקא כמקום שאין 
 םצוילימכרםה שהכינו ויבא לירי הפסד לכך התירו כלי1
 זה כמו שאמרנו אבל אם אין לו פםידה כגון שהוא בבליים.-

 שמצוי למכור מה שהכינו או אפי׳ כסקום שאינו מצוי למכור
 שיש לחוש לפסידה ומתה אמו של חתן או אביה של כלה 4יי
 אחד משאר קרובים ענשאר סי שיכין להם פעם אחרת לא

i התירו לדחות את האבילות אלא קובר אות׳ מיד ונוהג ז׳ ימי 
 אבילות בכל דיניהם ואחר כך טכניסין את החתן ואת הכלת
 לחופה מיד אפילו תוך שלשים ונוהג שבעת ימי המערה
 ככל דיניהם ואין צריך לגרועה משוס דבר מחסחהשלשימ,
 דהיאיל וככר התחילו להכין הכל לא הטירחוהו יותר אפילו

 במתים אחרים :
 מצות חלויית המת ובו ב׳ סעיפים ז .

 א מת כעיר אסרו חז״ל מלאכה על כל בני העיר כדי שדכ
 "יעסקו ויסייעו בצרכי קבורתו וכל הר־ואה ©תוא־
 מלווהו עד שיהא לי כל צרכו כר נירר המאם יש חבורות כ>״
 שנוהנות שכל אחת מתעסק׳ במתים ביומה כל אחת מותי
 ביום שאינו יומת ׳ בר א שלא בשעת הוצאתו אכל בכ

 הוצאתו הכל כטלין כמו שיתבאר לקמן ז
v ב אין שואלין שלוי זה לוה כשהמת בעיר שא יני עת 
 בד א בכפי קטן-שהכלצריכין להתעסק עמו אכל.
̂ל משגיחין על המת מימ בביתה*,  גדולה שואלין שאין ה

^ •  לא ישאלו בשלום זה לזה כשיש שם מת וכשאין ש
 שואלין כרהוק ר׳ אמות מן הקביים •י *

 ה«וב ההספד וגודל עכרו
 מםפידןועלסימספידןזמ

 ועז עטרת 1;
 חייב להכדיל ככל השלשיימים שאח' השבת כל אימתי שיכול

 נראה לי :
 * 0קיסשנוהגץ שכתפי׳ מיוחדים להוציא המת ולאחר
 שהתעסקו הקרובים בצרכי הקבורה מוסרים אותו
 לכתפי׳ והם יקברהו םשמסרוהו להם מותרי׳ הקיוכים בכשר
T אפי' קידם שהוציאוהו סן הבית ששוב אינו מוטל עליה/• n 

 *" סי עמת בחפיסה ולא נתנו המושל לקוברו לא קריגן
 כיה סי שסתו מוטל לפניו ולא חל על הקרובים דין
 אנינות שהרי אינם טרודים בצרכי קבורה סיס כל זסן שלא
 נתייאשו סלקיברו אלא משהרלין וסצפיילישועה השם שיערה
 ממרום רוח הסושל לתהו לקוברו בדםים סועטים דאילו
 בדמים מרובי'אסור לפדותו משום חיקון העולם וגם אבילות
 לא חל עליהם כיון שלא נתייאשו מלקובמ וכן אם קרובי הסת
 כתפיסה אין אנינות הל עליהם מטעם זה וכן מי שגהרג בדרך
 או גררתו חיה או שטפו נהר ולא נתייאשו םלקוברו אק על
 הקרובים לא דין אנינות ולא דין אכילות וסו0יס לו שבעה

 ושלשים םיום.שנתייאשו סלקיברו :
ן אעיפ רסדינא היה ססתכר לוםר שכל מה שאסור באבל  ן
 היה לזו לאסור באונן מקיו ראכילת כשר ושתיית יין
 אומוהד ב**בל ואסור באונן מים כלמה שהיהסביא עיכוב
 בעסקי צרכי הקבורה לא אסרו באונן אף על פי שהוא אסור
 ב^בל לפיכך אמיו כל זמן שלא נקבר המת אינו חולץ המנעל
 !לא הסנדל ואינו חייב בעטיפת הראש ואינו אסור לצאת
 הוץםפחח ביתו שדברים אלו מעכבי׳ בהמציא עסקי המת
 אכלכל שאר דברים האסורים כאכלכיש שאסורין באונן
 שאיבולו גדול מאד יוחר סלאחי־ הקבורה ואחר שםםרו לכתפיי
 אף על פי שעדיין לא הוציאוהו מן הכית הרי הוא ממש כאבל
 שפותר בבשר ויין ואסור ככל שאר הדברים שאכל אסור

 כהן ״
 ( המשמר את המת אפילו שאינו מתו פטור מק ש ומכל
 מצות האסורות בתורה דעוסק במצור, הוא ופטור משאר.

 המצות ואס היו שנים זה משמד וזה קורא :

 עעוב מי שהכין ערכי חופתו ומת לו מת
 מחייב עליו אבילות ובו סעיף אחד

 א

 סצוה גדולה להספיד על רמת נחי
 רסעות על</רם כשר הקב ד, 0(י\ זכי
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 לקמן בסימן שצ ת יתבאר כעה אבילות אי דאורייתא
 אי דרבנן אבל אמרו הזיל בין למר דרבנן בין למד
 דאורייתא מי שהכין כל צרכי חופתו שאפה פתו וטבח טבחו
 ומזג יינו ומת אביו של חתן והוא כמקום שאינו מצוי לימכר
 *וזשהו^ ואם הרחה החופה יפסיד מה שהכין או שמחה
 אמה של הבלה והכינה הםרוקי נשים וקישוטין שאינם
 ©תקיימי' ואס תרח׳ החופה יפסידו אילוחמרוקין והקישוטין
 כיצד יעשו יכניסו את המת לחדר ואח החתן ואת הכלה
 לחיפה ויעשו את הסעודה כמגהגם כדי שלא יפסד מה

 שהכינו ומעל בעילת מצור. ופורש ואחר כך קוכייז את.
 הסת ונוהנ דיני אבלות כמו שיתבאר שאם יקברו את הסת
 קודם יחול האבלות על האבל בסתימת הגולל ושוב לא יוכל
 לכנוס ער שיעמר האבל ויפםרכלמה שהכינו ואף על גב
 יהשהא הוא אונן וכבר אמרנו ראונן אסור בכל מה שהאבל
 אפוד כו כיון שסכניסין את המת לחדר ואין מתעסקין
c בצרכי קבורתו גם אנינות אינו חל ער שיכנוס ויבעל 
 בעילת מציה ואז יתעסקו בצרכי קבורתו ויחול אנינות
 . ואכילוה כדינם מיהו גס אהר שיקברוהו הואיל וכבר הכניס
 לחופי־. חלה עליו דיגי חופה דהוי לדדיה כרגל והל לרירית
 כסו שפגע מאבילות כתוך יסי הרגל שיתבאר לפנינו כעת
 לפיכך נוהג שבעת ימי המשתה ואפילו למ ר אבילות י>פ
 ראשון דאורייתא טעסא דנוהגיטי משתה ברישא הוי משוס



 ־•.>• 'לנוע',
 ולההפלל יחד ועיין לעיל בלכיש דתביית סימן ע ב :

 T אין עישין שגי הספדין כעיר אחת אלא אם כן יש שם
 רוב עם שיחלקו לשנים ויהיה בכל הספד עם כדי ־

 צרכו :
 טו אין עושיז כ' הספדין בעיר אחת אאיב יש שם כדי לםפד

t שבחיו של זה ושבחיו של זה 
 טן סותר לרכר כפני הסת כדיני צרכי קבורתו והספדו;
 והיאך צריכין להתעסק עמו וכל שאד דברי תורה

 אסוי לדבי• בפניו סשום לועג לרש חרף עושהו כלוסי שזלזול •
 וביזוי יש לו כזה שאנו ענםקין בחורה והוא אינו יכול אכל

 כפילי דעלסא ליה לן בה דליח בדו ם שום לועג לרש :
 V ופסוקים ודרשות שאומרים לכבוד הסת מוחי לוסר

 אפילו כתוך ארבע אמות של מת ואפילו בכית הקברות •
 שאץ זה לועג לדש לכל הסתים כיין שעושין לכבוד זה הסת

 ניחא לנולחי :
 יךך מדרגות סררנוה עשו חכסים זיל בעניין ההספמת כדי
 שיספרו לכל אחר לפי כבודו ומדרגתו לפיכך אסרו

 חכםייחכישמ׳כית םדרשו כטל שלא יתעצל ו בהספדו וסיפדין,
 אוהו כל ז' אכל שאר םדרשות עוסקין כהורה אפילו כשעת
 ההספד של בית מדרשו של חכם ואחר ההספד אין תלמידיי
 מהקבצין כבית בדרשו אלא מתחברים שנים שנים ולומדים
 בבתיהם לומר שאין להם רב שילמדו ממנו ויהיה להם עגמת
 נפשרההאבל עליו אב בית דין שמת כל מדרשות שבעיר
 בטלין ומבטלין תדמור תורה כל ז'כדי שיהיו כולןפנייין
 וסחעסקין בהספדו והרגילים להתפלל בכית הכנסת משני©
 את םקוסותיהם בקר וערב כשנכנסין שם להחפלל י נשיון

 שסתכלכתי מדרשות שבכל מקים בטליןכדי שיהאלר׳ס<,
^  פנאי -יהםפידז ומספיריז **גתו ככל מקים כל שכעה יאח
 ההספד איז נכנסים לבית המדרש אלא מתחברים שנים שני0

 ולוסרין בבתיהם ׳ יכל בני העיר סתפללין ככית האכל
. י י' 0 ן ן כ י ו  m-Swo בשבח חוץ סקריאת התורת בשבת וכשנ
 שקורין בב ה ולא יטפא בשיק אלא יושכי׳ משפחות משפח!

 וחים כל היום :
 «ט מספירין תלמידי חכמים ונשוהיהםככ'היכיההמדרש

 אכל לא שאר העם :
 ן חכם ואלוף וגאון מכניסין אותו לכיח ומייחין הסטת

 כמקים שהיה דורש והיפדום אותי שם וכשסוציאין.
 דממה סופרין אוהו עד בית הקברות וביים הזי עיייז לבית

 הקברות וסכקדיןאוהו וכן ביום ל׳ ובסוף ייבחרש סכק«*ן.
 אותו וםשכיבין אותו :

 דין המאבד עעכו לרעת ומנוד׳והריג•,
 בית דין זחפודשין מן הציבור זבן ח ©ע*/
 א המאכד עצמו לרעת עכירה גדולה היא ועונשו גדול
 מעד כדכתיב ואת דמכם לנפשותיכם אדרוש וגומי וה^

 הוא חטא בנפשו לפיכך אזיל בל המאבד עצמו ליעתאון,
 מהעסקין עסו לבל דבר ואין םתאבלי׳עליו ואין פספירין אותו

ל אילו רם לכבודו ולככזךו אין. ב  ולא קורעין ולא חולצין ש
 עושיןכלום שהמרשעאבל עומדין עליו כשורה ואומרים •
 עליו ברכת אבלים שדבי׳© אילו עושין משוס כבוד החיים יגןל

 רכר שמא משום כבודהחייםעושין י
 ב איזה מאכר עצמו לרעת לא שעלה כאילן ונפל ומת
 ראיבא למיסר שמא נאנס ינפל אלא שאוסר ראו שאו\
̂ן  עולה באילן או לגג וראוהו שעלה סיד דרך כעס אושהי
 מיצר ונפל ומת הרי זה בחזקת שאיביר עצמו לרעת^ביון
 שאמר הזקה עשה לדעת אבל אם ראוהו חנוק יתליי באילן
 ומושלך על גכי סייפי אין זה במלל ©אכד עצמו לרעת שמא

 אנוס

 ית אהה שימה דמעתי וגוי ובל הסתעצ' בהספדו
 &ר אינו מאריך ימים מרה כנגד מרה וראוי לקוברו
 קברו אותו בגבול נחלתו בהמנה סרח אשי־ כהר
 ין להר געש מלמד שגעש עליהם ההר לקוברו
 •ים קילו שכן כתיב האנק דום וארז*ל מבאן שהוא
 על הסתים כלומר וייוסר עליו דברים המשכרים
 ־ י *רבות בבכייה ולהזכיר שבחו ואסור להפליג
 ׳ .W* ^פני שהוא לו למזכית עין למת שיאסרו
 ^ »ך, לא היה כו אלא אפילו עין כך וכך עשה ומתוך
 פר בגנותן להזכיר חטאיו אניא מזביריס סרות
 כו באמת ימוסיפין בהן קצת רק שלא יפליג ואס
 ־ית טוביה כלל לא יזכיר עליי כלום וחכם וחסיד
 ם חכמתם וחסידותם ובל המזכיר על מי שלא
 או שסי סיף להפליג יותר מדאי על מה שחיה בו
 גצסי ולמת ש־היה מרת הרין מתוח נגגר שניהם

 כ׳ דובר שקיים לא יכין :
 טמספידיןיעל האנשים נך םשפיריין על הנשים

 להן ונםפמ'אפילו בין האנשים והחכמים :
 . שיגילין להשכיר םקוננית להספיד חייב להשכיר

 r להספיד על אשתו ואס לא רצה הבעל
 אביה או קמניה ומשכירין וסוציאים סמנו בעל

 כרהו :
 (ן כמה שנים יהיה שסםפירין עליו עשירים כני
 שאז הם חכיסים על אבותיחם ויש להם עגסת
 י- ם ועניים כני חמשה מפני שהעני מצטער על
 העשיר שאין לו שמחת אחרת ובני זקנים ככני
 הכנים חביבין על הזקנים אפילו הם עשירים
 ^מריס עליו כשיהיה כן ייב חדש שמוציאין אותו

 :מטהכרלקמןסיישניגסע־ףה' :
 דרים וכני חכמי' מוסיפין קצת על שבח מעשיהם

 ;כידאכיהם י
 . •ורע לי שא וליתן סםפידיז אותו במעשה עצמו
 לו מעשים םספידין אתו כמעשר. אבותיו ואם

 מעשים מספידין אותו כמעשה קי״יביי יי
 ספידין אותם בין במעשה אביה בין בסעשר,

 עולה עמו זא״נה יורדת ז
 מחותך ©ז הכטז והססורם והנפליס p חיחי וכן
-,גייס והעבדים אין מחעסקין עסהם להספד

 זבל ציכי מטה וקכירה םהעסקייעמהם ן
 שאינם רוצים לפרוע שבר הספד מורישם 1
 •ם םהם בעל ברחם רהםפד יקרא רטככא הוא

t ין כח ביד היורשים למנוע כבודו 
 ז רהספר יקרא דשככא הוא מי שמציה מילא
 זיסעין לו שהוא יכול למחול על כבודו אכל אם
 ג עליו גזירת שבעה ושלשים אין שימעיןלו
 :נן הם ולאו כל כמיניה לבטלם מקרונייז דלאו

 ברירית תליא מילתא •
 1ישת שער על מר. או שייטה נתבאר לעיל

 פ עש י
 יסקין בהספד כל זמן שהמת מוטל י לפניהם
 אחד אחיי יקייין את שמע ומתפללין אין המת
, ,ן יושבים וקויין והאונן יושב earn הן עימדין , , v a > *jw , 
- ומתפללין והוא כצדיק עליו את הרץ ואומי יהי רצון מלפניך
 ** אלקי שתגדור פיצותינו יפדצות עטך בית\^אל.

 ברחמים ז
 ודומץ6 כ^םזד שקודם הקבורה אמיו שנשמטין אחד
 • אחי *ןיךיז־ו•עזפללין ואין מפסיקין ר,מ5סזי אבל לאר.ר
 :ולה טפמיקין ההספד בין לקש בין לתפלה •לקיות,4



 יספדנו, מטיכנהו מלשים מם הסמיצ״ם לרגל שלא יי
 ברגלכרכתיבנא טעמא לעיל בלבוש היחיד סימ^זקם ז &ע׳

. ._. _ ! בגון שנא לו מז כו$וך' ג' ואפילו יש לו איזה הספד בלא זה בגון שם*ס לו מ*׳ כהוד־, . . . . . . . . . r . .  י .

Vite ו אפילו בערב הרגל לא י&דר עפו ד 2 ו ס  ל'שמיותר ד
 המת שמת לו לפגי שלשים יום קידם הסועד : • י
 כ סי שבאה לו שמועת בתוך ״ ^'קידם יזיגל סו\
 לסופרו אע״פ שהיא רחוקר, כ ן •מ̂ל שסע ש־ עכ>

I : בזה יסיר עצכינו שיספו,״ כיער 
 Jt מה שגיהגין כתשלום הסנה לקונן להזכיר נשןסר י

 מת אין זה בכלל סעודי על מתו שמוך לרגל מ ,
 לעשותו סמוך לרגל כן כתיב סתריי קיאו זיל ואנו ני-

 להזכיר אפי׳ פעם הראשי* אפי׳ כתוך הרגל :

^ד י ז י י  • הלבות קכר
 עיפלח דין שייפה על המת והאומר א

 חקברוג״ובוג׳ םעיפיס :
 •ו.

 א מותר לשיוף על המלכים או עלה נשיא י' ואין בו םשום
 דרכי האמורים ולא משום כל תשחית שזהו כבוד©
 שלא ישתמשו אחיים בכלי תשמישתן ומ ח שורפץ מיטי־?
 וכלי השםימתן ולא דברים אחרים אכל על ההדיוטות אסיז

I> , דאיכא יוהרא והשח־זה .׳ 
̂או כ^ ״1 ̂י־ל־  כ האומר אל תקברוהו םנכסיו אין שיטעיז ל

 כמיניה שזה ביזיון לכל החיים הוא שיניחו שיירו של
 אדם סחיף והשלך אלא מיציאין מיורשיו כל צ״כי קכויתו' י

 כקל בייחו יכן כ* מה שרגילין לעשות לבני משפחתו אפילו
 האכז שנותגין על הקבר מיציאיז םיוי־שיו והוא שירשו ממון

 מאביהם א2״' לא ירשו אלא מעט ואביהם נתן מתנות רב:!; •
 לאודים מיציאיןמן היוישים דמקכלי מתנות זכי ׳*ג.',

 כתורת מתנות ומה שיורשים היורשים ככח אביהם
ג :  חייבים לקוברו ועיין בעש סימן מ

 ג ואפי'מי שאין לו ממון שצוה ואמר אל תקכרותואי!
 ?}ומעין לו רכזיונ' רכולהוחייהוא :

 UTfiJfi איסור הנאה כסת וכתכייניו וכו ד סעיפים \
 א מת בין גוי בין ישראל הוא ותכריכיו אסורין בהנאת
 דילפינן שם שם סעגלה עיגפה מה עגלה עריפה אסי,
 כהנאה אף הסת וכי4 תכייכיו אםורין בהנאה דכילם בטלי

 לגכי הסת שהדי דיך יהניחם עליו לקוכים עסו יד
, אכיל בהזמנה לבז i !שהזמינם לצרכו ונתנו עליו דאיכא תר 
 אפייעשאם לציכו לאחר שמת לא row רהזמנה לא,
 מילתאהיא וכן אם נתנם עליו ולא הזמינם לכך עדיין ל־

 נאסרו י
 3 נוי המת המחיכריס כגופו כגון פאה נכיית וביוצא י

 אסורים כמו המת עצמו והוא שהם קשורים בשעי
 גופה אכל אינם קשורים מותרים ולגן מוהר

 ליטול טבעות שבידם של מתים וכיוצא כזהוכמחיכיים
 לא אמרן ראסירים אלא כסתם אכל ציה שיתנו נויי

 הסחיכרים כי לבני או לכתו או לצייך רכר אחר היי י יו
 מחוברים ומוהרין אכל שעי־ו ממש אפילי אם ציה עליו
 בהנאה רעפי היא אשד, שיוצאת ליהרג אלפי שנגג•
 להריגה אין שעיותיה גאסדין בהנאה עד ש־/יקטל

 גמר דינה איסדתה אלא ם־יתה אוםיתה אע'$1י;וי r.!i שנ^
̂ נאסרה מיד ואסור ליהנות מי/ויעפילו פיזיים  דינה ליסי
 ארם שאני דהתסאכעלהשור קפיר רד^א• שיצאתי

 מנכסיו בלא שוס הנאה מיו אתחייב כניד ׳

כחזקתכל המתים  *־״״״•« ולא סיבב סיהתווהלי ע̂י
 יהעסקין עמו ואין מוגעין ממנן ר?ר / וכן מ\ שגנכ אן
 גזלוע״י כן, נהרג ביין מלכו׳ אין זה מאבד עצמו לרעת שהוא

̂לים עליו ״  הושב להםלט ימתא
 * קטן המאכר עצמו לרעת משוב כשלא לרעת רהא לאג
 כן רעת הנא וכן גדול המ.אבר עצמו לרעת והוא אניס
 כשאול המלך שראה שהיה קופ קר לכל הפוגע בו להורגן
 וקדם וחייג עצמו אין זה בכלל מאכר עצמו לדעת רמי עטה
 התורה שאמרה ואך אח רמכם וגוי לסעיטי כגון שאול שאינו
 בכלל לנפשותיכם אדרוש לפיכך אין סונעין ממנו כל דבר וכן
 מציגו בשאול שנענשו על שלא הספידוהו בדכתיב ויאמר ה'
 על שאול ועל ביה הרמים על שאול שלא נספר כהלכה :
 ד סנודה שמת דינו כמאבד עצמו לדעת אין קורעיןולא
 חולצי; ולא מספידין עליו ולא עוד אלא שסבזיןאותו
 וסולקין ציינו דהיינו שמניחין אכן על ארונו כמו שנתבאר
 לעיל והגי פילי כאפקייו' שעוכר על דביי תורה אכל במםונא
 כיון שמת פטור מגזירתם ואין מניחץ אכן על ארונו

 ומספירין אותו כייאוי :
 ךן בל הפורשים מדרכי ציבור והם אנשים הפורקין עול
 מצות מעל צוארם ואינם נכללים ככלל ישראל כעשיית
 מצות ובכבוד המועדות ובישיבות בתי כנסיות ובתי הסדרשו'
 אלא הם ככני חורין לעצמן כשאר אוסיתוכן המומריס
 והמסורים כל אילו שונאי הי וכתיב הלא מנשאיך ה׳ אשנא
 לפיבראין אגנניםואין מתאבלים עליהם אלא אחיהם ושאר
 קרובים לובשים לבנים ומתעטפים לכנים ואוכלין ושיחין
 ושמחים על שאוברו שונאיו של מקום וכתיב באכוד רשעים
 רינה והפורש מן הציבור שלא רצה לישא במסים וארגוניות
b תאבלין עליו אכל אין שאר כני העיר צריכין לבשל© 

 מלאכתן כשכלו כדי לעסיק עמו :
 ן קטן כן שנה או שנתיים שהמיר עם אמו ומת אין
 מתאכליןעליו ועיל סי׳ שניו ׳» וםצינוחד גברא רכר,
 שהתאבל על בט שהמיר דתו ומת והתאבל v יום שאמר
 קו לשכינה יד טס לא משום אכילות עשה כן אלא משנס
 צער עצסו שנצטער על שלא זבה לשוב בתשובה ואבד

 גופי ונפשו :
 ן מי שנפל ליס אנ טבע כנהר או אגלתו חיה איןסונעין

 ממנו דבר ראננס היה 1
 ןן ארון העובר ממקום למקום אס שלדו קיימת עומדין
 עליו בטורה נאוממם עליו ברכת אכילים ותנחומי אכילים
 אם יש אבלים שמתאבלים עליו ואם אין שלדו קיימת אין
 עומךיןעליו בשורה ואין אומייס עליו ברכת אכילים ולא

 תנחומי אבלים *

V מישקחבו עלוכ כעיר לא ידור נח C $ 
 ומסעיף אהד••

 & ©י שהיה כעלה עסה צלוב בעיר או אשתו עסו צלובה
 כעיר או אביו או אמו ועדיין לא כלה הבשר בולו לן*
 ישהה בתוכה מפגי שהוא גורס לבזות המת שסזכידין אותו
 על ידו לרעה שאומרים אוחו הצלוב הוא אחיו של פלוני זר,
 אלא אם כן היתה עיר גדולה כאנטוכיא שאין סכיריז אילו את
 אילו ולא ישך,ה בצד זה שהוא צלוב אלא בצר הרחוק סמנו

 ואס כלה הכשר סותר שלא יזכרוהו עוד לרעה :

 שלא לעורר על מתו מלשים יום לפני הרגל
ו J ?עיפיס : כ  י

» למגי שלשים יום השעונים לרגל לא  א סי שמת לי נ



<fr 4 לגועז ענזדה דה5 הלבווזק3ודוז 
i כ ונתגו עכשיו לקבור כולם כנגדי פשחן לבנים 

מ בייך ומקשי אה האיש והאשה את האשד. ואיש י א  * ה
̂אשה  לא יכיוך ויקשור את האשה משוס הו-ןץר אכל

 יכולה לכיוך ולקשור את האיש שאין בה הרהור כ כ ז
 ד נהגו להעצים עיניו של מתואם נפתח פיו קושדץ
 לחייו ו9יקקין נקביו אח׳ שסריחין אותו בסיני בשמים
ל סקום שיה*  וגוזייז שעמ יציפייציו ומדיחין אותו היטכ בכ
ז בקליפתן פי ו י ן ׳ פ י ׳ צ ב ו ב ש א ן ר ד ן ע ה ן א 0 ו ט ך ו ו ל כ  נקי סכל לי

 לומר שגלגל הוא שחוור בעולם *•

 ?JQtt האיך מציאיןמת גחל לקטן ונאיזח
 מטה ובו ז'סעיפים :

 א בראשונה היו מגלים פני עשירים ומכסים פני עניי©
 ספני שמשחירין בשני בצורת והיו עניים סתכיישן
 היתקנו שיהו םנסים פני הכל וכן כל כיוצא בזה אין סשנין

 בין עניים לעשירים :
 ב אין מניחין ס״ת על כטתו של חכם שאין כבודו ככף
ו בלעשות ו 0 א ה ש ס ו ב ד מ ת ע י ד ס מ כ  ב

 לו כמו שנתבאר לעיל סימן שסיר סעיף י״ח וכ ז
לא לשלשלו  I כבודו של חכם הוא להוציאו דרך הפחחו
 דרך גגות ובמטה ראשונה ולא לשנוחי ממטה למטה :
 ד תינוק בן שלשים יום םוציאין אותו בחיק לבית הקברות
 ולא באיון ינקכר באשה אחת ובשני אנשים אבל לא
 כאיש אחד ושתי נשים סשום יחוד ואין צריבין לעסוד עליו
 בשורה ואין אוסרים עליו כרכת אכלים ותנחוםי אבלי©

 ואפי' אי קים א בגויה שכלו לו חדשיו :
 ך, משלשים יום ואילך יוצא כדלוםקס׳ הנטילה כאגפייס
 פי׳ בנסר רח3 שאינו ניטל אלא על הכתפיס ואינו צייך
ת כ ר  מטה גדולה ועוםדיז עליו כשורה ואוםייסעליו 3
 והנחוסי אכלים כן י״כ חיש ייצא כמטה וכל כיוצא במטה
 רכים םצהיבים עליו ושאינו יוצא כמטה אין רבים מצהיבים
 עליו וכל הניכר לרבים רבים מתעסקיםכייכל שאיניניכר

 לרבים אין רבים חייבים לרתעסקכו:
ל הקביכ^ ע ו ת ו א ן י ל ה ו  ו חינוק שמת קודם הנימל 0

 ביכה שהרי אין מצויין למהלו אלא כך נהגו שמוהלין י
 אותו וקורין לו שם וטעם המנהג היא כדי שבשייחמו סן
 השמים להיות החיית הסתים ויהיה כל אחד סביר אכיי יאםוי
 וסשפחתו יהא גם החיניק הזה ניכי כשסו לאביו ולאסו ו
 ן אין םוציאין המת בדרך ההוצאות הנאסרות אלא אס כן

 היה ראשו ורובו קיים :

 ?!עד* עיר שישבה שנ«מתיס איזהקידפ
 ומסעיף אהד :

 א עיר שיש בת שני מהים מוציאיןאותו שסתראשץ
 ראשונה ואחר כך םוציאין את השני ואם רצי לחלץ
 הראשון םוציאין את השני חכם והלמידהכם מוציאין החכם
 חח ועם האיץ מיציאין ד,ת׳ח איש ואשר. מוציאין האשד, .
 מפני שקרובה להתנוול הוציאו הראשון וקברוהו אין עימדין
 עליו בשורה ואין אוסייסעליו ביכת אכלים ולא הנהומי
א מוציאין ל א י נ ע ח ה י י כ  אכלים כדי שלא להשהות ולעכב ח
 אה השני ואהר שהוציאו השני וקביוהי באין יעיםרץ בשור'
 וסנחסין ופוטייןאת הרבים אבל אין מנחמין *ת השני
ה אלא מנחמין י ס ש ס י 1 י י » י ם י ד  האבלים כאחד אס איז ככי
 את זה וחוזרין ומנחמין את חכירי אי נחלקים לשתי כתות כת
 אחת מנחמת את וה ואחת את זה ואסבכוימ יקילוסם שות

 סנחמין שניחם יחד :
 שנה דכדי8

 רי ^ביוואסימזרקין עליו כלום מצור• לאחרים
ו משום השבת אבירה דוראי יתחרטו ב ש י ס ^ 
 ו&ש כל זמן שלא ננעו במטר, הנקברת עמו כלוי
 .אויתה בה לקמרה אכלאםגגעי כה אסורים
 מגזרו בהן משום דסיחלפו כתכייבי המת ואתו
 :ריבי המת מותרים ואם הצילם אח' חייב בשמירתן
 ., •ן לאל^ילאמי בעור שמת מוטל לפניהם וחזרו
 1רו חייב המחזי' לשלם דכיון דהלה עליו שמירחן
 ,שע בחזרתן להם שירע בוראי שיחזרו ויזרקו והיל
 £קוס גדודי חיות וליסטין והא דנא«רין הכלים
 שנגעו דוקא כשזורקים מתוך מרירות הלב על מנת
 »;וגגעו כמטה הנקביית אבל דסצע שסניחין על
 כר אונסתשנוהנין תחתסראשותיו או סדין או
 יישויעל הארון או על הסטה שמוליכין כה המת
 עט נאסר וכן הדף שטהרו עליו וכן כל הכלים
 עליהם הסת לקוברו לא נאסרו שהרי לא נתנם עימ
 ;סו ואם המלים שזרקו עליו אינם שלהם אף על פי
 ־ אינם נאסרים אפי׳ זרקם ליקבר עסו שאין ארם

 אוסר לבר שאינו שלו /
 &ד£ה כלל׳על המת הרי זה עובר משו' בל תשחית

 דברים העושים למת ואין בו משום דרכי תאמורי
 י ובו סעיף אחד :

 •ים שעושים לסת משים עגמת נפש מותר לעשות
 i בהם משום דרכי האסורי לפיכך אמת אם רצו
 וערות לכלות וםגלין פניהם של חתנים ונותנין דיו
 בצרו שזה עגמת נפש וכן תילין מפתחו ופנקסו
̂טוס עגמת נפש ועושין חופות לחהנים ובלות  מ
י שלא הכיאי אוכל גפש אבל דבריי שהכיאו י ר ב ד  ל
 ו אסור ספני שהם נאסרים כהנאה והוה כהו ©שום

 בל השהית לאסור אוכל נפש שלא לצורך׳

 : ד«ז בלאיםועיעית למת ומ כ' סעיפים
 יכי המת מותר לעשיתן מכלאים שאין המתימ
 דם במצות רכתיב כמהים חפשי ועוד דוםיא רחיים"
 ם אם אינו מתחמם בהם מותר ה ח כגת שאינו

 מתחמם מהם יעל סימן שיא ׳
 ניין הטלית ציצית בכגרי סחים איכא פלוגתא
 !.־.ת ייא להטיל בהם ציצית משוס לועג ליש
 i שאין להטיל שהיי פטוריימםצית וייא כשנושאי'
 ־ מטילין כהן ציצית כרי ש*א יהו נושאי ד«טת
 :ציצי' והוא כלא ציצית יהיל לועג לדש ובשקיכיין
 1ין אותן ממני ואני ניהגין לקוברו עם הציצית

 ןלין הציצית כשמניחיז אותו עמו בקכר אוכורכין
 אחד מן הכנפות י

 \ באיזה בגדים קוכי״ין ואין האי' מלביש חאשה
 ובו ד׳ סעיפים :

 קובריןאתהםה בתכייכין יקיים ואפילו לנשיא
 ןזראל משום תיקון שאם יקכיו העשירים או
 י כתכריכים יקיים היו האחרים מתביישים לקמר
 ׳יי*::ר.׳ים פחותים והיה יציאת המת לפעמים קשה
 שיניחוהו וילכו להם שכן היה מעשה ועוד 52 •9
 ־•י־,/''0 יקיים אפילו לנשיא שבישראל הוא
 ׳תה ומעשה גרם לפיכך הקנו שיקכרוד* כל

 *ז אחד כתכריכים שאינם יקרי© :



1  ;אבי>?םוב̂ו

 שמעתי כר׳
 שלא להכניס עסול.,-•יה ^

 וכיסים שאין כהן צידוק חז׳יז-אין•.צר*,
 יאסרו שכמם כזה אין כר כך רוחו•״

י  כךשסעתי^עסא J י

 מקום יציאות הסת והאבי•

 א מקום שנהגו לצאת נשים ל&ני המטה יוצאו!
 ומקום שנהגו לצאת אחי הסטה יוצאות וכל אחי
 יש טעם למגהגו וסיד הנשים יוצאות תחילה לפניי המטה
 מפגי שהן גרמו מיתה לעולם חחילה ומיד שהאנשים מהלכיי

 תחילה והנשים אחריהם הוא מפני כבודן ^לכטתייש׳
 שלא יביטו כחן האנשים ועכשיו נהגו שאין יוצאות א ־

 לאחר הפטה ואין לשנות ן
 ב ואסרו.כזוהר על פי קבלתו שיש למנוע לנשים שר..׳
 יצאו כבית הקברות אהר המטה ואם יוצאות גורמי

 רעה לעולם לפיכך ראוי למונעם :

 ?Qtt מת וכלה מת ומילת איזה קורם ובו
 סעיף אהר

V ־ ־ * 
 א אם פגעו מת וכלה זה בזה כדרך מעביוין-ש»ת

 מלפגי הכלה וכן אם אין כעיר כדי לזה ו/י־ץי
 סקדימין וסכניסין הכלה לחופה ואהר כך קוברים המת וכן
 מת וסילה המילה קורמת ואחר כך קוברים הסת *לעולמ
 מצות רחיים קורסתלמצות המתים והא רמקדימין הכאן-

C  היינו להכניסה לחופה שזה עיקר מצות משוס לא תו4 הראה /
 וגו׳ אכל לאחר שנכנסה לחופה ויש לפניו לנחם אכל יל&מת
 חהן תנחומי האכל קורם וכן הוא אוסר לכ חכמים ב5ית
 ואבל וגומר וכן הבראת האבל קורם למשתה שלחתן מפני
 שהחתן אוכל משלו ומאכיל את האהרים והאבל אינו אוכל
 ער שיאכילוהו אחרים וכיון שהוא תלוי בדעת אתריייקדימוהו
 בריא שיש כירו ספק כרי שניהם אבל אין כיח כרי שניהט
ן ואכל בכ ת ת ן ח כ ם ו ך ן ם ק י י ח ך ה ן ב כ ס ש ר ן ן ק ת ח ה ה ת ט  ש

 יוצא^חחן עם שושביניו תחלהואחר כך האבל ומנחמיו וכן
 הקיובים שלרם אם הם קרוכין של שניחם אס רוצים אוכלים

ש לו קוברים, , ש f c J r ה ל ן כ ^ ן 3 S א ^ | י ז ן ת ח ה ם  ע

 שאיגימתמצוהאבל אם הוא מתמצור. מהמצור! קודנ*
 שהרי הוא דוהה תיה ומקרא מגילה וטומאת כהן ונזיר
r;f ופסח ומילת ואין לך דבר שקודם למת מצוד, בכל התז 

t כמו שנתבאר לקמן סימן שעיר סעיף א׳ 

 ©fc^O הלוית המת וניטול הלמוד חזרה להר ן
 וכו ה׳ סעיפים

 א מבטלין תה להוצאת המת למאןרמתני לאחדים •
 לו שיעור אפילו יש >3» כמה אלפים טלם מתבטלת

 בשבילו ולמאן דקרי ותני פי שקרי ושכ׳ועד%.»ז ^ שנ׳לתלפי
3ןל ואם א׳ נ ת ה ך ל י ד ן צ י א א ן  אם יש ס' רכוא בעיר בלא ה

 שם ס רביא יתבטל דס׳ רכוא צריך שיהא נטילתה כנתיני*־•
 ולמאן דלא קרי ותני כיון שיש לו סי שיתעסק עמו אי*

 להתבטל בשבילו והוא שיש עמו עשרה מלי J^y י
 וברכת אכלים כעשרה ריא דעכשיו 0ז י׳ל *נ׳., י

< ( J י ן אחר מישראל כשן הזה שאיט י  ל
. י  ־ . \ 1

 אין סנייחין מטיח של אשו?ב6«וב מפני ח&וך •6האשת
 קרובה לינוול לא שנא יולדת לא שנא שאר אשת :

 גבו לצורך המת והותירו וכו סעיף אחד
 1 מת שלא היו לו צודבי קכורה וגכו לצרכו מעות או שאר
 דברים והותירו אם כשגבו גבו סתם ולא ייחדו דוקא לזה
 חסת יעשה םהם ציבי שאר מתים ואם יחדו לצרכי זה המת
ו ליורשיו לא שנא מעות או שאר רברייולא םשוירקני להו נ ח  י
 זה הסת בגבייה בעלמ׳ רהא קיל הזמנה לאו מילתא היא אלא
 משום דזילוהא חוה ליה למת זה בגווה דמלתירגבייה זיליתא
 היא ליה וקני לחו בדמיו ר ל רמי הבשת ואחוליי אחיל זילותא

 ליורשיו לפיכך קנו להו יורשיו ;

 wjלן איסור הלנת המת ו0ת« מותר להלינו
 וכו נ׳ סעיפים!

 g אסור להלין המת וילפות מקרא רלא תלין נכלתו ונוסד
 כי קבור תקברנו לרכות שאר מתים לכל תלין ואם
 0ליגו לבכיה להביא לו ארון ותכריכין או מקוננת או כרי

אי קרוביו לקבורתו או להשסי ע עיירות ה סמוכין סותר  שיב
לא רכתה התורה שאר סתים שיהיו ככל תלין אלא דומי*  מ

 !תלוי רקאי עליה פסוק דלא תלין מה תלוי במיון אף שאר *
 מתים דאית ב יה כזיון אכל לכבודו סותר :

 ^ על כל המתים הממהר להוציא מטתז הרי זה משוכת
 לפי שאין דרך להספיד ולהתאבל עליהם הרבה לפיכך
 מתי כבוד הוא להם כשנקכריס במהרה משיעמדו הרבה ולא
 יםפידם אבל על אכיו ואמו שחייב להספידם ולקונן עליהם
 הרבה הממהר להוציאם הרי זה מגונה אלא אס כן היה לש
 א> עי״ט או שהיה גשסים םזלפין על מטתן ואין לו מקים
 ©סוכך לתעמיד תחתיו שאז גיכהוא משוכח שימהר להוציאם

 לפי שאיגו עושת אלא לכבודם:

 נושאי המטה פ&ור«ם מ>שומתפלת
m ובו ג׳ סעיפים י y 

 א נושאי המטה וחלופיהן וחלופי תילופיהן כין אורם •
 שהם לפגי המטה כין אותם שלאחריה את של מטה
! בה פטורין 0ק"ש שעוסקין במצור. פטורין מן המצות ו ו  ־ צ
 ושאדהסלווין את המת שאין למטת צורך בהם חייבים ועיין

 כלבוש התכלת סימן ע*כ :
 כ וכיון שנושאי המטה פטורים מק ש אין מוציאין את
 המת סמ־ך לק ש אם אין שהות להוציאו ולקוברו קודם
 *יגיע זמן קש נרי שלא להפקיע חובת קיש ויש להמתין
 *לקוברו עד שיוכלו לשער שכבר ההפללו רוב הקהל ואין
 ילוק כזה כין קיש של שחרית לקיש של ערבית ויש מקילין
 י ולערבית הואיל וזמנריכ^הלילה ואם חתחילו להוציאו

 סשיךלקשאיןמפסיקיןכרילקרות ז
 J במקום שיש כתפים מיוחדים לשאת את המטח אסוריס
 במילת המניל שמא יפסיק סנדלו של אחד םהם ונמצא
 י *עככאמ הסצוה של קכורה יש מקומות שנוהגים שהאכליפ
 ^׳זי^יןמןהביחיהקדובי והמ^ה אחריהם והרחוקים
^ הממה ובאים האכילים הקרובים וניטלין ^ ד ^ 0 ? | 

׳ ׳חפיהם יאחר כך ססייעין עסהם שאר העם יש 9 ^ ^ 
 למגיעים עסהמחלקכמת םעפייין המטה ככל
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ע רגע האי׳* • ; ש , ל ר א כ ק  אצרו רכתיכ וישליכו את האי׳ש ב
 בעצמות אלישע דחי ויקם על*.רגלי1 ואתל שזה שהשליכו:^

ל אלישע שלא ן ש ח ו כ  לקבר אלישע היה נכיא שקר^מפני ז
 יהא הרשע נקבר אצלו עשה הקב ה נס והחיהווילך לו ולפיכ'
ן קוברין צדיק כ ,ץ ו ר כ ע קל אין קו ן ע ל ר צ ר א ו ע ע ח ש  אפי׳ ר
על השיבה אפיי  וכשר ביגוני אצל חסיד סיפלג אבל קוכיין ב

 אצל צריק גמוי דשווין הן ״
 ל שנים שהיו שונאים זה לזה אין לקוברם יהר ובשם שלא
 טח דעתם זה סזה בחייהם כן הוא כסותם יאיז להם

 כנוחה בקבריהם :

 ©30 איסור פכוי ד־.0ת ודזעצםות 0םקומן בו ז סעי'

 א אין מפגין לאאחהסתילא את העצמות לא סקכד
 סכובר ל^בי סכדכד ולא סקכר כזוי לקבד בזוי|ולא םכזוי
 למכובד ואין צריך לומיססבונד לבזוי והטעם לפי ^הבילכול
 קשה למתים ספני שסתייראין סיום הרין וזכר לדבר ישנתי אז
 ונןןןלוןבעןסואלךץאאוס^לסהךד^ועילעייות ובתיך שלו
 אעי׳ פמכיבד לבזוי מותר שעיכ לארס שיהא ניח אצל אכיתיי
ז לקבר בא י םשו ח ל ו ג י ו ת ו 0 , ״ א ן ב ר ב י לק ר ן ב כ ן ו ד ן ב ן כ ה  ״

j ין לתת םעפר r t u ש י ן ן י ל ח מ ן נ י ח ט ו ן י ע ״ א ר ב ן כ ק י ה ו כ ת ר ע  כ

 איי בקבר וסמכותו אקרא רכתייזאת עפיה יחוגט ואם מתח ה
 נתנוהושס ע*מ לפנותו מיתר בכל עניין ואס אינו משחסר
 כזה הקבר ש ־ש לחוש שמא יוציאוהו גויס אן שיכניסו סיס
כ  לקבר מצוד. לפנותו מפני צער ובזיון הסתים יקבר הנמצא גי

 סצוה לפנותו כסו שיחכאר כסימן הסמיך סעיף כ' •
 כ אין םיליכין סת מעיר שיש כה קברות לעור אחיה משו'
א  כבוד רסתיס הקבורים כאותה העיר שמבזה אותה ^
 לטח אצלם את זה אא*כ הוא מחייל לארץ או שמוליכין אוחו
0 , י ו  למקים קברי אבותיו שזה אין כי משום כזיון הסתים הקכ
 פהרגיח לו לארם לקבור אצל א ביהיו ואס צוה להוליכו סמרו'
 לסקום אושצוהלקביו כביתו ולא בכית הקכיות שיתעיז ל.
 ומותי ליתןסיי עליו כיי לעכל הכשי מהי ולהוליכו למקים

 אשי ציה :
 ג ומן הטעם שאסינו שאין ספנין מקבי לקני משוס
 שסתייראין מי ה כו׳ הה נסי שמטעם זה אין מלקטץ
 עצמות לא מתוך הארון ולא מתוך הקבר מצד זי• לצי י־• אפי׳־

 כדי לקבור שם מת אתר או לצורך המקים:
 ד מקום שנוהגין לקמר במהמורות כלא ארון ער שיתעכל
 הכשיואחכסלקטין העצמות וקיברין אותן כאייין
 שעושין כן משום שכשיתעכל הכשי סימן יפת לו שינוחו

 עצמותיו מן הרין מיתר :
po ה ארון שפינהו אסור כהנאה כמו שנתבאר לעיל שכל 
mn שייחדו למת ליקבי עסו נאםי בהנאה לפיכך אם 

 של אבן ושל חיש ישבר ושל עץ יעיף :
 ן המוצא נסרים ב כיה הקברות לא יזיזם מסקו שיש ז+זיש

 שמא מארון שפינוהו הם :
0 י ר ר ו  ן אסור לפחיח חקבר אחר שנסתם הגולל אפיי אם ע
 היורשיילפותחו כדי לבדוק אם הכיא^שתי שעיויאם ל,
0 ו עיףא'וג שסתיראין סי ו ם נ : נ ; ר ; נ א ש 0 ע  וכל זת משום ט

 הרין כיי:
ה של קבר והאבן והבניין כו ז׳ םעי׳ א ג ר ה ן ס י  ĴQgJ א

• 
 א כבר כתבנו שכל מה שנתייחד לקבורת fcn/ לעבי עמו
 נאסר בהנא׳לפיכך קכרשל בניין כל הבניין אםויכהנא^נתיח'
 לקכת מת זה ונקכר שס אבל קרקע עולם ש־1 ה:כר איט
ה אל קכ בני העס ר פ  נאסר וילפינן לה מקרא רכתיב יישלד ע
 סקיש קכיכני העם לעיז מה עז לא מהסד במהיכיהיינו קרקע

 עול&

 ״תני שמן ו^סמ! לומד*! כל און׳ דיני.
 rtc שמוטלעליה אעיפ שאינה לומדת
 ןהירו'בלימוד בניה ובעלה לפיכך דינה
 שיחולקין וכן טהגץ לקולא באשה ותינוק
 ^סי שיתעסק עסו אין צריך לבטל תלמוד תורה
 :'wii ה לראות אם יש עמו כל צרכו אס לא אלא
 '""•ס מי שיעשה מעשהו תלמוד תורה שלו קודם
 • ׳,ל בית רבן איןםבטלין כלל שהרי הס איגם

 .־'־ לגחעסקיןעסוז
 שמבטלין תלמוד תורה ללוותו היינו דווקא בשעת
 ]}זו אבל כל זמן שמוטל לקוברו אין מבטלין
 סוד תורה אלא אס יש הבורה בעיר שכל אחת
 יפה אותה שאינה יומה מותרת בין כתלמוד כין
 ^ות וכשעת הוצאה מבטלין כל שאד מלאכות
 ^אפייאי לא קרי ותני רלא מפלגינן בין קרי והני
י אלא בביטול תלמוד תורה אבל בשאר מלאכות * 
 ךי ותני הכל בטלים ובאיס ללוותו ואם אין חבורו'
 מק עם המה כל אהת יומה כל כעלי םלאכוישבעי'
 «טלולהתעםק בו ער שיקבר אבל מתלמוד תורה

 מין להתבטל אלא כשעת הוצאתו כדאמרן :
 «ת את הסת אפילו שלא בשעת הוצאהו לקבורה
 מ מלווהו עוכר משום לועג לרש ובר נדוי הויולפחות

 \' ילוונו ד׳ אמות :
 ׳׳ייבמקרשאיט צריך ללות המת צריך לעמוד בפניו

 יי י לבכות :
 ג העוכר ממקום למקים אם שלדו קיימת צריכין

 תו כמו כשעת הוצאת המת ן

 \ לקכור בקיקע ואס קוברין שנים מתים יחד
 וכו ו׳ סעיפים

 ?מן התורה לקבור את חמת בקרקע שנ״ קבור
 \ ו לרבות כל המתים לקבורה לפיכך הגותן פתו
 כרו בקרקע הרי זה עובר משום בל תלין רהא לא
 ;ו בארון וקברו בקרקע אינו עובר עליו ומ ם יפה
 ע ססש אפייבחיל דםתםקכוי באח ממש משמע
 למת יותר לשכב על העפרםסש שנאמר בי ע״ר

 «ר תשוב ומכאן המיה גדולה בעיני מה ?זאנג•
 ״ ttfjgfc ארונות שלימי דהיינו שעושין מלמטה
 הדף ואומרים טעם משום חשיכו רכהונת ד\א
 לו לשכב על העפר וכי משום חשיבתו עושין
 ז נחת רוח בקברו ועוד הרי רבינו הקרוש נשיא
 1תהא ארוט נקובה מלמטה שפירשו שיטלו רף

 1ן מן הארון רשכיכוהו על העפר וציע :
 ניסין הסת לקבר טתנין אוהו על גביי ופניו
 יה כאדם שהיא ישן יכל היאך שישכיבו אותו
 מעומד או יושב הוי לו דרך גנאי לפיכך לא

 לכסות הארון בדף ושלא להטיל שום עפר
 לגיפוספנישהוא^זיוןלו ן

 ן במתים זה כצד זה אא*כ היה דופן הקכי
 גגהם שנמצא כל אחד ואחד בהוך קבר לעצמו
 *,יןיקיכרין המת בצד עצמית ילא עצמוה בצר
 י האיש עם בתו הקטנה וכן האשד. עם בנה
̂ כל שיישן עסו כתייו נקבר  :נר. קטן זה הכל

 ^ !״ עסו במותו שאין זה גנאי לו :
» זה על גב זה ואם נדן כופין העליון ג י ר א ^ מ \ 

י יי#ס יש׳כיניהם עפר ו' טפתים מותר ז ז <  י ן

 /<שע אצל צדיק שאין לו נחת תח שישכב



י ל י & 

̂ןמותו  ו קבר שפניזי אפילי כמקום
 ביו1התכןולא ביתהע?5ולאג

̂ים ו  דגנ^י היא למתשיפנוהו ה
 \ החוצב•' קבר לאביו וקברו במקום &>ו ,

 עולמית מש?ם כיבוד אביו אבל«nnj סומל

 ©'ftO חחופר קבר פטור מקיש ובמי מין^ןיןהקק
^ . ל  מהעיר וכו ב'סעיפים : *

 א החופר כוך למת פטור מקיש ומן התפילה ומן
 ומכל מצות האמודות בתורה ועוסק במצור. ה1א

 משאר מצות ואם הם שנים והגיע זמן ק ש א' עולה ו*״. £
 קיש ומתפלל וחוזר זה וחופר ועולה חבירו וקורא קיש ומתפל
 ודווק׳כוך שאין רוך לחופיי אלאאילפיבך זה חיפר תה קור
 אבל אם היה מקום ששנים יכולין להתעמק כאחד פטורין

 כ תקנו חכמים שירחיקו את הקברות ?ן העיר חמישי!
 אמה שלא יפגעו בו תמיר ויתעצכו:

IQ דן המוכר קכיואשחשירשחקכר ממשפחה ĵJ 
 וכו ד׳ סעיפים /

 א המוכי קברו ודרך קברו' מקום מעמדו ומקום הספר
 איןהמקח מקח ובאין כני משפחתו וקוברין אוהו ב;
 כרחו של לוקח ומחזירין לו דמיו שאין כח ביד זה למכ
 המקומות משום פנס משפח'פי' שאם יבאו אחריו ויספ

' שיג׳1ל1 י ח 2 ש ם מ ג א פ : ? י י א ד י F,1 ז י ? ס  קרוביה' כמקים ה
 א*נ שהרי זה המקום לא היה שלו לבדו להספידו שט ש! ,
 יורשיו וכל בני משפחתי היו נספדי׳ שם ואיכא פגם שלהנ׳,

 כ אשד, שירשה מקום בית הקביות ממשפחתה נקט
 היא בתוכי אבל לא יוצאי הל ציה מפני שבניה ©חייתו
 על שם משפחת אביהם ואז יהיר. גנאי לבני סשפז

 ליקכראצלה ׳
 ן, אביה אומר תקבר אצלי ובעלה אומרהיקבר אצלי הי
 אצל כעלה ואם יש לה בגיס והיא אומר׳ קכרוגי אצל

 קוברים אותה אצל בניה ג
 ד אביה אומד לא תיקבר אצלה ובעלה אוםילא תיק«
 אצלי קוברים אותה אצל נעלה שהוא הייב בקבורתו

 '0ן קוברים מתי גויס ושלא יהלך בכית הקבר•
 כתפילין וציצית ובו ו, סעיפים ן

 א משתרלין בקצור׳ מחי גויס בסו שמשתדלת בקבורימו
 ישראל מפני דרכי שלום וכן סנחמץאביליה׳מפני דרכי שי

c ^ ב לא יהלך ארם כבית הקברות או בתוך ד' אמות של 
 ותפילין בראשו משום לועג לרש ואם הם סכום׳'םותי£

 j ולא יהלך בבית הקברות או כתוך ד' אמו׳ של מת או ש
 קבר וספר תורה כזרועו ויקרא או יתפלל וה ה על פה אסו
 לקרות איאכ לככוד הסת כמו שנתבאר ועיל סי׳שמ ר סעי/'
 ד סותר ליננס לבית הקברות או לתוך ריאמית של מת <
 של קבר והוא לבוש ציצית והוא שלא יהא נגרר ע
 הקבר אבל אם נגרר אסור שיש כו משום לועג לרש כר*
 כימיה' שהיו מטילי ציצית במלבוש שלו בשיק לצורך עצמ«
 דהיינו ככל בגדיהם שאיא לפשוט כל בגדיהם" אכל האידס

ה אסי'אפי'אינם נגרר• י ו צ  שאין אנו לובשין אותו אלא לשם מ
 ורימכעהציציתםגולין אכל •>ם הס מכוסים מותר ׳

 ה יש נוהגין לקשור שני ציציות שכשני כגפים זר, עם זו
 כשנכנסי לבית הקברות ולא הועילו כלום כתקנת

 שנתבאר בלכןש התכלת סי׳ כ ג סעיף ד׳ יעיץכי>1, שכיגת
 שםשזהצ׳ע;

̂ל  עולם דכיויכ אלקיהם על ההרים ולא ההרים אלקים אף ק
 נמילאסתסר במחובר דהיינו קרקע עולם אבל הבניין
 שכנאוהו לו למעלה מז הקרקע וחברוהו לשם מיתם׳ דמותי
 דע ז דבית שכנאו מתחילה לע״׳ז אסור דתלוש ולכסוף הברו
ליש לעניין עיז וקבר נסי איחקש לעיזודוקא' בניין י ת י  ה

 שלקחו אבנים ועפ' סמקוס אחר ובנאום לכאן אכל העפר
 שלקחו סן הקבר וחזרו ונתנור, עליו היא נקראת בכאן קרק^
 עולם ואינה נאסרת אעפ שנתלשה סמקוםה בעת החפירה
 כיון שהחזירוה לסקומד, קרקע עולם נקראת ול*« נאסרת
 אבל ייא שהעפ׳ שלקחו סן הקבר וחזת נתנוה עליו הוי נסי
 כסוהלוש ולבםיף חבח־ ואסורה בהנאה ויש אוסריןעוד
 לישכ על האבן שנותנין על הקבר לםצכה ויש סתירין רס*ל
 דלא רמי אפיי לבנין שעל הקבר ספני שאינו נחשי כלל סן
 הקבר אלא ציון שנוהנין עליי אחיכ הוא והא רקב׳ של בניין
 אסור לעולם דוקא שכנאו לשם מת ונתנו כו אפי, על רעת
 לפנותו ואפ; לא נתן כו אלא נפל אבל אם כנאו לשמו ולא
 נתנו בו סותר וכן אס נתנובוארעת׳ לפנותו ולא הזביינו
 מתחלה מותר לאתר שפינהו אכל אם נתנו כו על דעת להיו'
 כו עולמית אסור אפיי לאחר שפינהו אפי׳ לא בנאו לשמו ואם
 לא בנאו לשמו ונתנוהו בתוכו והוםייבו דימום לשמו אסור
 אפי׳ לאחר שפינהו ואפי׳ שנתנו לשם על דעת לפנותו ואם
 סכיר הריסוס שהוסיף לשמו מסירו והוא לבדו אסור ושאר

 הקבר מותר :
 ב הסוצא קבר כתוך שדהו ויודע שלא נקבר שם מרעת
 כעלהשד׳סותר לפנותו ואחר שפינהו םקוסו טהור
 וסותר בהנאה שאין אדם אוסר רכר שאינו שלו ואיןחוששין
 שמא מת סצוה הוא שקונה םקוםו כסו שיתבאר דסת םצוה
 קלא אית ליי ואס אינו יודע שלא נקבר שםסדעת כעל
 השדה אסור לפנותו ואם פנהו מקומו טמא דגזירח ררכ׳ היא
 שגזרו סומא׳עולםיח על הקכר כרי שלא יפנוהו ואסויבהנ^:
j ומהמצור, שמצאו אדם כשדה וקברו שם אפילו שלא ; 
 מדעת כעל השרה אסור לפנותו שזה א׳ מי תנאי
 שהתנ׳ יושיע עם ישראל שמת מצויקונה מקומי וכל הסוצאו
 צריך לקוברו כמקים ׳טמצאו ולא יזיזנו ממקומו ואס מצאו
 על הםיצר שרבים עוברים שם וצריך לפנותו סשס כדי שלא
ו עליו הרבים העוסקים בטהרות ויטמאו אם מצאו בין ל י ה א  י

 שדה בור לשרה ניר םפניהו לשדה כור כין שדה ניר לשדה
 זרע מפנהו לשרה ניר בין שדה זרע לשר׳ אילן מפניהו לשדה
 זרע בין שדה אילן לשדה כרם מפניהו לשרה אילן רלעולם •
 מפניהו למקום שאין היזק הקבר גדיל כיכ ואם שתיהן שוות
 בערכן ספנית לקרובה שכהן ואם שתיהן שוות בקיריכ
 מפניהו לאיזה מקום שירצה בריא במוצאו חוץ לתהום אכל
 אס מצאו כתוך התחום מביא לביה הקברות ואינה נקיא מת
 מצוד, א אב מצא ראשו ומכו רכתיבכיקבור תקברני כו׳

 משמע ראשו ורובו :
 ד אם עןיאו ישראל הרי קבלו קדמונינו שיקברוהו כן כפו
 שסצאהו בלא הכייכים'ולאי יחלצו בי אפילו מנעליו וכן

 עושין ליולדת שמתה או למי שנפל ומת ייא שמלכישין אות י
 תכריכין למעלה מבגדיהם ואנו נוהגין שלא לעשות להם
 חכריכין כשאר מתי׳ רק קוברין אותה בבגדיהם וסדין למעלה

 מהם כשאר מתים \
 ה קכר המזיק את הרבים כגון שהוא סמוך לדרך אפי״יו
 נקכדשםמרעת כעל השרה מותר לפנותו ומקימו
 ןזהזר דלא גזור עליה טימאה ספני הנזק אבל מם קבי של
 מייז אשיי בהגאה דאיסיר דאורייסא הוא ולא פקעה בריא
 שהקבר קדם לדרך דמרחלה הל איסור בהנאה ולא פ •ןעד,
 אכל אם הריך קדם גם מקומו מותר כהנאה שהרי אין אדס
 אוסר דבר שאינו שלי ילאו כל כמיניה לאסור של רכים ;



 אינן סטםאין עד שתצא נפשם דכתי' כמותם עי שימותו 0*0
 בהן אסוי ליכנס לביח שיש בו גוסס משוס רבתי' להחלו ופי'
 ער שעה שיחלה ויסות כת דהיינו גוסס ויש סתירין גוסס

 דלא סשסע להו להחלו לרבות גוסס ויש להחמיר •

 fc{J?CJ דין אהל ך״איך מביא הטומאה ובו י סעיפים :

 א בשם שהכהן אסור ליגע כמת כךאסורליכנע ההת
 אהל שהמת תחהיו דהא לעניין חומרות טומאות הסת
 אהל הסת והנוגע כו שרן הן כסו שכתוב בהריא כפסוק
 כפרי הקת דיה לענין טומאה שהנהנים מוזהרין עליה כפסוק
 לנפש לא יטמא נעמיו גגיעה ואהל שויס הס ואפי׳האהל הוא
 גדול הרכה ואפי' לבית אחד או עליה אהדה הפתוחים לאותו
 בית בנקי שישבו טפח על טפח יכן כית או עלייה הפהוח
 לאותו בית או לעלייה עד עולם סביאין הטומאה לשם כסו
 שהוא מבואר בדיני טומאה ואין כאן סקוסו ושיעור טפת
 הלכה למשה סס י ני ואס סתם הנקכ מותר לו ליכנ ס'לבית
 האחר שהסתיסה הוצצת שנמאפי׳ לא בטלו להיוהשם
 עולמית בריא שסותם אפי׳ לא בטלו כשסתם כל הנקכ אבל
 אם לא סתם כל הנקי אלא מיעטו מטפח אם נחנו שם ולהיו׳
 שם עולמיח ממעט וחוצץ בפני הטומאה שלא תעבור ואם
 לאו אינו סמעט ולא מיקרי סתימה כחלון אלא אם כן יכול
 לעמוד שם בלא סמיכה ואם אינו יכול לעסוד שם איני חוציץ
 וכל דבר הסקכל טומאה אינו חוצץ בפני הטומאה רתאיך

 יחצוץ והוא עצסו טסא :
 ב פעמים שיש מת בכית וסותר לכהן לבא לחוך הבית
 שהם׳ כתוכו ואסור לו לבא לעליה שעל הבית שאין
 המח בחובו כיצד ארוכה שבין כיח לעלייה ואין בה פותת
 מפח וכזית סהסתלסמה כבית כבגד הארוכה הכית שלמטר
L ל י ה  טהור כיח שהבזיח מונח החת האריכה יאין דבר סא

א  למטה-הטומאה בוקעת ועולה ונכנסת לעלייה דרך ח
^  שעליו אע״פ שאין כה פוחח טפח כיון שהטומאה ר
r t T ן י '  ססשאבלאין הטיסאה חוזרת ויורדת למטה 0

 לבית כיון שאין בארובה פותח טפח •
, 0 י »  i וכן לפעמים בכ׳ בתים זה לפנים מזה יטוסאה כ
 ואיןטוםאח בחיצון ומותר לכהן לעמו' בפנימי אצל
 הטומאה ואסור ליכנ׳ •1חיצון כיצד שני חדרים הפניעי׳
 פתוחים לבית ובכל אחד סהם חצי זית מן הכ׳א ודלתותיהן
 נעולות ער שאין הטוםא׳ נכנס׳ כזו לזו וכהן בא׳«הם טהור
 כיון שאין בו אלא חצי זית אבל לבית אסור לכהן ליכנס שגו
 דאעיג שדלתוחיהן נעולין כיון דסוף הטומאה לצאת דואר
̂ כאלו בי החצאים זתי׳ מונחים בכית ואין הסומא' נכנס׳ *1 

 לחדריי כיון שדלתותיהם נעולות וכשנפתחו גם רם טסאילז
 שהטוםא' חוזרח ונכנס׳ סן הכיח לשם ומן הטעס שאמינו
 אע״פ שהדלהות נעולוח אפיה הכיח טמא כיון שםוף הטידי%
 לצאת לשם והוא חלימ יש מחמירין ואוסרים שאסורי' הכהני'
ש , י  ללכת דרך שערי העיר ופתחים שסוף המת לצאת משם י
 מתירין שאומרייכיון שדין זה שהפתח שסוף הטומאה לצ:5ת
ז ימילתא ו י ' כ י * ל י כ י י נ  טמאי אינה אלא ה\מ ואין טעם בדב
ז הכי דלא א כ  בלא טעמא הוא שהרי עךיין אין הטומאה כ
לכ3 מקא באותה פהה שמוציאים ך דץא ה כ א ד מ י ג 0*ף ו  לן
 אוהו חחלה מחוך האהלאלהוך הארד הואיל וכאותה
 יציאה נטהר האהל יאמר הלכה שאותו פתח יטאיולא מכאן
 ואילך לפיכך המיקל לא הפסיד כמקים שלא נהגו להחסיר :
 ד הצר המוקפת זיזי ן ואבסרראוה יטיסאיבא' מהכתייאם
 כל פתחי הכתים והחלונו׳ נעולי׳ הטומא'יוצאת לחח׳הזיךן

 והאכסדראות

̂ ומתפלל ואפי״ יואה הקבר או  , \ההחיק די אמות קור
 .י' ׳•* ד&ית הקברותץאםיש שם מחיצה מותר לקרוי מיד אח'
 '"^חיצה 3 ססוך לה אפיי הוא תוך ריאמו׳לקכ׳דכבייאחר רמי

J שלא לנהוג קלות ראש כבה ובו גי סעיפים ״ ^ Q I f f i 

 א בתילןקברות אין נוהגין כהן קלות ראש מפני ככוךן של
 •תי6־ לפיכך אין אזכלין ושותין שם ואין ספנין שם
 דאין מר^בהן בהמות ואין מוליכי ן בו אס׳המייואין סחשכין
 שם ן עבוט'ולא יטייל כהן לקפנדריא ולא ילקט סהם עשבי'
 מעייליק טאו שצריך ללקטן לצורך בית הקברות שויפן
 J סקומן כדי שלא יחטדוהו שמוליכן לבהמתו וכן אין לוקח
 אפילו מקרקע עולם אשר שם אלפ שמותר בהנאה משום
 קלות ראש וזילול כבו׳ המתים איכ׳ אכל אם צריך לה לרפוא'
 כגון לאישתה צסיית׳שרי אין זה קלו׳ ראש וכן מות׳ ליהטת
 מהעשבים שעלהקכרו' או ספירות אילנות שעליהם לצורך
 הקברות כגון שהמושל גוי מיעה שם בהמותיו על הקברים
 ואא למחית כידו כי אםבהוצא' מרובה ואין יד הקהל משגת
 מוכרי' דברים אלו כרי להציל הקברות מיד טי' שזהו ככור
 המתים ואם אין דכרי׳אלו על הקברים למכור לצורך ההוצא׳
 אם יד הקהל משגת ויש בידם למחות בהוצאה מועטת צריכין
 למחות אם אין השש כדבר שהמושל יתגיה בהם ע י זה

 אכל כלאו הכי אין צריכין למחות :
 כ אילנות שנוטעין כביתהקכרות ואינם על הקכרייעצמן

 מותר ללקט פירותיהן :
 f I ד חדש נמכ ונמדד ונחלק והישן אינו נמכר ולא נמדד
 ולא נחלק פירש אין מודדין אותי כמ׳מתים נקברים
 !מקצתו שיתנו אותהסדה למתים אחרים כנגרו ולא נסכר
 משום פגם משפחה ולא נחלק כין היורשי׳ אלא כולם נקברים

 שורות שומת לעצמן ודבל משום כבודם של מתים י*

 ^ חלבות סוםואונבחן •
 "©00 עלאקדזטומאהבהזמחהרובום^א'

f  א הכהן מוזה'שלא ליטםא בסתשנאילנ^יץ '
 בעמיו ולא לסת שלם בלבימוזה&א היה לכל טימא המ
ל או הדופק או לאב ל ו ג ן ה ת א 0 ן ה w מ v , s n ן י ג ת כ 0  ב

ש עליו בשי כיכ שאם היה מחוכר היה ראיי לעלות . , ש ח  ה

 ארוב,׳; ש כיי אלו הם מטמאי'כסו הסת כמו שמבואר כדיני
 טימא׳' מת יעל כולן סחה' הכהן ככלל לנפ' לא יטמא כעסיו
 •זבל׳ טומאה מת הוא בין בנגיע׳ בין עי אהל כסו שיתבאר
 סמוך בסימן שלא ומוזהר אפיי על ספק טומאה דספק
 ־• •רייתא לחומרי כגון אילן המיסךעל האס וענפיו מוברלין
 י -מזה וטומאה תחת א׳ מהם ואין ידוע תחת איזה או אבנים
 ?גאין מן הגדר וטומאה תחת אחר מהםיואין ידוע חהת איזה
 ־שרד, שנחרש כוקכדזאין ידוע מקומו וכל אח העמיס
 י • .זיו עליו טומאה ואסור לכהן להטמאות בהן ייא דכהנים
9וזהרין לטמאות להרב שנטמא כמת משום דאמרינן לעניין  ̂־
 יי טומאיהמת חרב הרי הוא כחלל דכתייבחלל חרב ויש מקילין
 דאףעיגכ דחוס׳ כטומאת מת לתמתאכי אבות הטומאות
 . מ מ אינו ככלל לנפש לא יטמא הנאמר כבהנים וכן נהגו

 להקל ואין נזהריןכו •.

 ©JJ מ׳ החשוכ במת אע'פ שעודנו חי וכו ם״א
\ 

 !א מי שנשכרה ספרקוהוורוב בשר עמה וכן סי שנקרע
 מגכייכד(ןאפי' עדיין הוא חי חשובכ^זגאורומטמא



# • י3ועו.עטרת יה3 ^זל&מיסובו^?^ ' 
ל חסת שחוא  ׳זהוא לא ידע ושוגג הוא׳שרי בריא כשהוא בא̂ו
 מוםאה דאורייתא אכל אס היא בביח ה>5רס או א0 העסיס*

 שהוא טומאה דרבנן ולא ידע והגידו לו פתאום והוא עויט״ י
 ערום ילביש עצמו החילה גדול כבור הכריות שהוא דוחח%£<

tonfey תעשה של דבריהם כלאו זה דלא תסור וגוי ובסוV . 4? 
 לעיל לענין כלאים סימן שיג סעיף אי •; ״

 כ קכדי גוים י׳א שמן התורה אין מטםאין רכתיכ
 יםות וגוי ודרשו אתם קרויים אדם ואין אוםות .

 קיויין ארם דכתי׳צאן סלע יחי אדיאתם ויש חולקין לפ
 לכהן ליזהר מלילך עליהם אכל קברי של מוסרים ס#סאי

J ממש כשל ישראל ראע״פ שחטא ישראל הוא 

 איזה כהןמוזחד על הסומאת ולאיזה סת̂י
 מטסא ועד םתי סטסא וכו טיסעיפים :

 כשם שהכהן מוזהר שלא לטמאות עצמו כן הוא ס וזח׳
 להזהיר הקטני' םלטסאוה רכתיכ אמוד ואמרת להזהיר
 גדולים על הקטנים מיהו הגדולים אינם מוזהי־ין אלא שלאי
 לטמא הקאנייבירים אכל אס הקטנים מטמאין מעצמן עין

 לעיל כלבוש התור סימן שמ ג אם צריך להפרישו :
 כ ודוקא כהן כשר מוזהר ואפי׳ הוא בעל מום גיכ מוזהר

 רכחיב בני אהרן ובעלי םיסין גם הם ככלל בניאהרי)
 חם אכל חלל אינו סוזהר דכתיב הכרעים לסעיטיחלל^
 שאינם םכהניס שהרי פסול לעבודה אעפ דבעל מים נסי

 אינו עובי 80 חולק הוא במתנות כהונה ובכלל בהונה היע •
 משיב כחלל לפיכך חלל מותי לטמאות וכן כהני) נמי מותר
 לטמאו׳ דכתיכ כני אתרן ולא בנות אהר; מרלא כ־.יכ זרע

 אהרן !
 4 כל המתים האמורים בפרש׳ שכהן כטמא לייי--:׳צה־*.*•׳

 הוא שיטמא להס^אייתר רחמנא לה יטמא לומר.שהו*
 מצוד, ואם לא רצה פטמאין אותו בעל כרחואחו האיש ואחד
 האשד, מצוים לטמאות לקרובים דכי כתי׳ כני אהרןורא
 כנות ארדן כלא יטמא אכל כלהיטמא לא כתיב מיעוט :
 ד ואלו הם קרובים שמיטמא להם אשתו נשואה שהיא
 כשירה לו אבל פסולה אינו לא אונן כשבילה ולא מטמ'
 לה כרכתיכ כי אס לשאת הקרוב אלין ואזיל אין שארו אלא
לא יש כעל ד א נ ן א ט ץ ה 0 ע 1 כ ן ן ן א כ 0 ט כ ^ י י ח כ ן ו ת ש  א

 שמטמא ויש בעל שאינו מטמא לאשתו בשירה מטם;־^שחי
 פסולה אינו מטמא וכן הרין באיוםח או גרושישיגרשה שא?נג־
 אונן בשבילה ולא מטמ» לח מדבתיב שארו הקרוב אליו
 דהיינו נשואה שיש לה ענע קרבת בשר ולא הארוס' אליו זלא
 הגרושה שעכשיו אינה שלו וכיון שהוי אינו סטסא ימי׳ן
 היא בין הפסולה או האחסה או הגרושה לא אוננת לו מ־*
 מיטמא לו ומיטמא לאביו ולאמו דכתיב בהדיא ואפיינתחלית
 דמ 0 אמו היא וכן מטעם לבנו ולבתו אפי׳ הם פסולי' דמ 0
 בט ובתו הם-והוא שיהיו כני קיימ׳ דהיקשו בנו ובתו לאבי*
 מה אביו ואמו בני קיימיאף בנו ובתו של קיימי כגון רק״ילית
tn שכלו >+ חדשיו או שהוי מלי יום ואילך שיצא מכלל נפלות 
 לאו הכי ספק נפל הו, ואין מיטמא לו רסי־׳ראוריית׳לחומריכ
 בנו ובתו שיש לו משפח אי נכיי' איני מטמ׳להן אפיהם ־נ
 וןיימידבנה זכתה סיקרי ולא כנו ובתו שאין להם יחוס איי׳
 כמו שנתבא׳כלבוקז המץ ואיגטן ומיטמילאחיו ול^י

 מאביו ואפייהם פסולים אחיו ואחיהו הס איאכ חם בני ש ׳
 ונכריידלאו אחותו ואחיו הם שאין לר& יחס אחיאביי יכ

 מטם נ כ לאחיו ולאחותו 0אמ דחוק>&1 אחיו ואחוחו י
 ולבתוםחבניי^תףטהוייורשיןאף אחיו ואחותו שי
 י¥או אתיז ואחותו מאמו שאיט יורשין וכן איני מ י י

 ל** א 1 $1 הא.

 ןהאבסיראות םטעסא' דאםרן לעיל הואיל וםזן(הטומאה
 •לצאת דרך שם רואין כאלו יצא ואם נפתח חלין או פתח מצד
 •הא׳ שיש בה ר׳ על ד׳ ואיתי של צד החצר כולם נעוליאין
 הטומאה יוצאה לתחת הזיזין כי יוצא' שם ואם נפתח גיכ א'
 מצד הדזין או האכסדראות הטומאה יוצאה מהבית לתחת
 הזיזיז וכן אם יש טוסא' תחת הזיזץ נכנסה םחחתיהן לבית
 ובן גגי? הכולטין לסעלהלחוץ על פתחי הכתים וטוסאה באי
 מתכתי כל הכתים שפחחתיהם פתוחים טסאים כי!־.טומאה
 סתפשטת חחח בליטת כל הבתים ונכנסת לבתים דרך
 פתחיהן כגגין שאינו נוגעין זה בזה אלפ שאין ביניהם רק
 *חות סג׳ טפחים לא הר חיבור לטוסאה רלכור להחמיר לא
 אסרינן ואם היו זח לםעלה סזה אלפ שאינם נוגעים אסרינן

 , חבוט דמי וכאלו נוגעים דמי :
 ח אסור לכהן לקרב תוך ד' אמות של מת או לתוך ד' אמו'
 של קבר שהמת והקכר תופסי׳ר׳אסו' שסבי בותיהם בריא
 שאין רקכר מסוייבמהיצוה גבוהות ייטפהי' או בהריץ עמוק־י'
 טפחים אבל אםהואססויים כםחיצות גבוהות י׳טפחים או
 כחריץ עסוק ייטפחי׳אין צריך להרחיק סמנו אלא ר'טפחים
 בריא שצריך להרחיק םסנו ר' טפחים אלפ שיש םחיצות ה*ס
 בקבר אבל בית שסה סונה שם סותר לכהן לעסור אצל חבית
 וסותר אפי׳ ליגע בכותלו שאין הכתלים טסאים אלא האויר
 שבתוכן ובלבד שלא יהא שום רכר מאהיל עליו אין הכהנים
ף לקרובי הסת שיוציאו הסת ממקומו כרי שיהיו ו ן לכ י ל ו כ  י
 הם רשאים ליכנס לביתם אם לא בםקום שדרך להוציא כל

 הסתים לבית מיוחד להם שיונח^ז עד שיקברו :
 ן מת חםונח כספינה אס הוא קטנת שסתנדנת כשדורכין
 בה אמור לכהן ליכנס בה אע״פ שאינו מקרכ לתוך ד'
 אמותיו של מת כיון שא*א שלא יסיט הטומאה הוי כנוגע
 בהיסט אבל מפינה גדולה שאינה רועדת כשדורכין כה
 מותר ליכנה בהזכלכד שלא יתקרב אצל המת תוך ו׳ אמותיו

 שעב היתר טומאה כמקום מנוה ודן קנח
 נרם ובו ב'סעיפים :

 א אעיפ שהכהן אסור ליכנם לבית הפרם דהיינו לשדה
 שנהרש בו קבר או לארץ העמים הואיל ואלו אינה
 סטסאין סן התורה אלא גזירה ררכנן שהקילו כהן ולא גזרו
 אלא לדבר הרשות אבל אם צריך לילך שם לדבר מצוד. כגון
 לישא אשר, או ללמוד תודה ואין לו דרך אחרה יכול לעכור
 דרך שם אפיי אם מוצא י ללמוד במקום אחר דלא מכל אדם
 ארס זוכה ללמוד וכן אשת לא בכל מקום מוצא ההוגנת לו
 וכן אבל ישראל העוכר דרך שם יכול הכהן ללוח אחריו לגחמו
 וכן ההולך להן עם הגזים לערער עסהם יכול לטמאות
 נמימאה של דבריהם מפני שהוא כמציל מידם וכן כל כיוצא
 בזה כהן שהויישן ומת עמו מת באהל צריכין להקיצו ולהגיד
 לי כדי שיצא ולא יעבור איסור דאורייתא אפילו בלא ידיעת
 שבית דין מצוין להזהירו ואם ר1א שוכב על מטתו יפשע
 בגדיו כדרך העולם לא יקיצוהו פתאום ויגיד? לו בעודו ערום
 שהיא באהל המת שאם יגידו לו פתאום בעודנו ערום שהוא
א לקפוץ ערום ממשולרחחוץ לאהל ו  באהלה0ת צריך ה
 ביי שלא יעהה כטומאה ולא נתיר לו לשהו' שם ער שילבש

 בגדיי משיש כבוד הכריות שאין ככור הבריות
 יוחת לא העשה של תורה ושהוי בטומאת אהל המת
 לכהן איסיי לא תעשה דאורייתא היא אלפ שאינו לוקה
 ״היי איני עישר, מעשה איסור דאורייתא מיהו איכא לפיכך
 לא יקיצוהו ויגידו לו הכף כעודט ערום אלא יקראו לי בסהמ
א אליהם וכשילכש יגידו לו ובדרך זה שיי משוש כ י י י ? י * 
 יי הכייזת.ו*ן'* שכניחין אוחו שוהה בטומאה הואיל



 לפיכן אנךיאיןהכחן מיטמא לאבר 0ן החי מאביו ולא.לעצ׳
 מעצמות אביו וכן המלקט עצמת קרוביו אינו: מטמא לה©
 זאעיפשממףרר. קיימת חסר מסכו כל.שהוא אפילו הוא מונח
 יא*לו ש»ינ1 מטמא אלא לשלם יש מי שאומר הימ כשחמיו.

 לאחרמוועזאו שחסרכעמי.מיחחבטןשחחכוראשו שאינו
 עכשיו כאי שהיח כחיי׳ ולא קרינאבוה לאביו וגי' אכל א0
 'נתחבמממרנלובחיים־גלאחר זמן מח כיון שהיא לאחר
 מיתה בשליםזת כמו שהיה מפויס אמינקייגאביח-ימיטסא
 י(ו>#שאין כה0$טמא. להרוג ד0סרחוא1יש חי*לק.יןונכון

• ״׳ י להחמיר ג ־ _ • - • . 

 ג׳על nanrot ממאכלייומייאסעיפי̂ע
 •קם׳שםםנ»לסמפגמכךסטמא למתסצוה ואפילו
 י ;;מ^.נחז«זול>גדר1א^חילך.לשחימ:את פסחו ולמול
 אחןפנו־ומאא מתמצות הרי זח־מטמא־לי דלפינן לית
 *קהא~ וכתיב נ־ב* גזיר הל ימי הזית לה׳ על נפש םת ל*
 «א-,וכח• כתריהלאביו ולאמו לאחיי ילאחותו לא׳יטמ'יכולה0
 »;r*׳ נינתו דמעל נפשמתלא־יכא נפקארכולהו בכלל
 ורכשיען לא*צו.0ת!ת'ל דלגיפיח לא איצטרך קרא ובכל נפש
 טחוזי^אן^־כא להוציא מת מצוה שמותר ליטמאבו לאסו
̂לא איצטרך  מה־ת:ללג*עה לא איצטריולהתיר מתמצות נמי
 ומלאכיו נפקאאלאלתכי שאם היה נזיר וכהן שיש עליושתי
 קןץשות׳אין הכתוב מזהירו מלטמא אלא לאמו אבל מטמא:
 הוא למת מטה לאחיו מה תל שאם היה כהן ונזיר וקרושתל

 המורח רגם כלא.נזירת אסורליטםא לקרובים אעפכלאחיד
̂לאינו מטמאה אכל מסמי הוא לסה סצוה ואם אינו  היא
 עניין למיל נרירא ולא לכהןהדיופפ ומיד מלאכיו ולאמו
̂יחו׳,עבייןלכהן גדולגאר ולאחותו מה תיל הרי שהית  (16ק'ר
ססו׳ולסול בנוידאיכאמצזת טוב,! v והלך לשחגפ̂ו & r / p 
 שיכאולירי רהייהאםיטמא אפילו הכי לאחותו הוא דאי,

: .־סטמא׳אבל מטמא היא למת מצור,:  » -.־_- .
 ב ולכחחלה איני נקרא מת מציה לעניין זה' שיטסא לו
 הכהן אא כ מצא ראשו ורובו וכתיב קביר הקכרני כולו
 ואע נ דלעיל הימן ש0 ב אפיקניה לרכות שאר מתים לקבורת;
 ־0 מ אי להאי לחור אתא הל למכת׳ קכור תקבור מאי חקברנו
 אלא לאשצועינן וכולו בעינן רתקכרני בלטפי משמע אלא׳
 דק ל בכל מקום ררובו ככולו וכזה חמור מת מצוה מהקרובים.׳
 והתם אביו ואמו ונו׳ כתיב וכולם משמעותם אכיו כמו שהית
 אביו וס בנו וט׳ כלו׳ ואפי׳ לא הסר ממנו אלא כל שהוא אין
 זה אביו או בנו אבל תקברנו לאקאי אלא על הניף דהיינו
*  סהסא כו׳ ואנו קל בכל מקום רובו בכולו ודוקא לכתחילה ל
 יטמא אלא על ראשו ורובו אבל אם מצא ראשו ורובו וקכדו

 ואחיכ מצא עזר איכרים ממנו ואפי' אבר אחד חוזרליטמאות.
 בשביל אוהו אבר וקברו עמו :

 j איזה מה מצוד. כל ש*צאו בורך או בעיר של גייס ואץ
 לו קוברים ישראלים ומםקוםשמצאו אינו יכול לקרות
 ישראל שיחנהו רבא ליטפל בו ולקוברו בו אסור לו לזוז
 מטס ולהניח את הסת אפי לילך לעיר להביא קוכח־םאלא
 יטמא בעצמו ויקברנו אבל אם היו ישראל קרובים למקויהמת

 שהםוציאת המת קורא אותי והם עוני׳לו ובאיי לקוברו אין זה־•
 מת מצוד, שדוחה אה הכהונה שיטמא לו כהן אלא קורא אותי
 והם קוברי ולכשיבאובניהעיר^לקוברואסישלו כל צרכו
 מנשך את ירו ודיני צרכי חסת על סי' ש״ס ייא אם אין תכהן
 מוצ׳שיקכרהו רק כשכר אינו חייב לשכיר משלו אלא אם ירצ'
ר כת הנםציולא יריך׳אם נוי א© כ ו ו ש נ י א  מיטמ׳הוא בעצ^ ן
 ישראל הוא אזלי: כתר רוב א העוברי׳ ושבי׳שם אם לא שנוכל
 לומיקכוע וכל קטע במחצ׳על מחציולהומריוא־ן הכהן כדטמ׳

 רכל

 לאפי׳היא׳ א«*זהלצהןדכחיכ ולאחותו הכחולה
 ן א^ו אשי לא היתר. לאיש ופירוט היתתלשוןהויה
 וי*ואמר ההורה לאחותו אשר לא היתה כלגמר כל־זמן
 • להקרשה •יטמא לה פרט לארוסה שהיתה כלומר
 &i ובן אינו סטטי לאחותו אטס' או- מפות' דכתיב
 זזלהפר' לאנוםהומפזתה שאינו בתולהומרכתיב הקרוכ,
 דרסו שבא להבות אחותו שהיתהארוס וצתגרש אמחארסלי׳
 י גת בוגרת ומוכתעץ שמטמא להן שאינם. בכלל
 י ער«בי ריברא ומטמא לשומרת יבם פי'שומרת יכ$
 >- שמתה יבמה הכהן מטמא לה ולא משום שהיא
 מן התורנד אלא משום שאסרו שהואץורש בל כתובתי
 סיס הנכנסים ויוצאין עמי כל שנפלו לה בחיי הבעל
 ^ואותו לגמרי כבעללירישת' ועתה מי מקרוביה
 •ןעמה בקבורתה שיאסרו מי שיורשה הוא יקכךן
 עש$אוהתכסת מצוה דאי קרי ולאענז׳ליה הוא ובסי׳
 ־ יתבאר שהכהן מטמא לסת םצוה ואפי׳ אי כתכ
 צת'אי מיתת כל* בגי׳' תיהרדכתוכתי־לכי כנמא סם
 «ו היורשיןששאר:יכמים ישראלים הייבל בקבורת
 *הם\סתלנן הם-סמנהולאיקבדוהיאלפשיהשנ אות?
 $ הרי אגו מאים;.שאר יכסו' ישראלים־. חניביםז לקכוד

i :והרי היא נשארה במת מצותדקרייולא ענו ליה 
 וכל אלו שמטמא להם מטמא להם בין לצורך כ£
 ,^ שלא לצורך כמו שיולצה דכיון דהותרהטומאה.זגלגביה
 י הרי הואלמתזה כישראל וייא דוקא לצורך קבורה אח
 •א לו ארון ותכריכין הוהרה לו ולא לדבר אה' ולפי הסבר?
 שונה כהן שמת לו מת כשכת שריליודלשהות עם המת
 1 ןלראעגדשב׳ הוא>א'אלקיכרו היום©*מצריך הוא:

 ואוי לו לשמרו, שלא יהא מזטלי' כבזיון ולפי סכהא:
 vצ־ונה אסור לטמאות לו בשכת כיון שאינו צורך קבורה

 (״ ונכון להחסיר כסברה האהדונה :
 ואינו מטמא לה אלא עד שיסהזםתגולל ואםע־עחו
 . י לפנותו מותרלטמאלו לצירך עד שיסועמ טללחשני:

 :אסור לכהן להתטמא למתשאיט קרובו אפיג^בעתז
 י *זמטמא לקרובו דהא מיס מוסיף טומאה הוא לפיכך
 ן שסת לו םת יזהר שיקכרטגםוף בית הקברות כדישלא;
 :ם לבית הקברות ויתטסאבקכריםאחרים כשיקבור מתו
 ן ךוקא לאחר שפירש ממתו אםורלטםאוח למת אחר אף
 פי שהוא טמא םוסאת םת מכל מקום מוסיף טומאה הוא

 o זיר שהוא עוסק במתו מותי לטמאות אף לאחרים ספני1
 j ,־ r!\3 תוספות טומאה שאדם כשהוא תפוש כמת ונגע
 וחד הנוגע כו הוי פננגע בסת עצמו ונעשה אב הטומאה
 יירש מן המת הוא עצמו אכ הטומאה והנוגע בו ראשון
 > לי אה וא כ כשנוגע כמת אחר בעוד שהוא תפוש בקרובו
 ״ י ספות טומאהייש כאן אין לך טומא' המגרה מזו וילפינן
 קרא דכתיב להחלו מי שאינו מחולל ככר אלא־ עכשיו
 תחלל יצא זה ׳ שהוא מחולל ועימר ונכון להחמיר
 * ראשונה ולהחלו לגוסס הוא דאתי כדכתיבנא לעיל /
 :הן שפירשו אבותיו מדרכי הציבור כגון המסורים
 הרוגי כ ד והמאבד עצמו לרעת אימ מיטמא להם
 כעסי* בעושי מעשה עמיו ואינו מטמא. לספק כגון
 ב ולדה כולד חברתא או ספק בין תשעה לראשון או
 ה לאחרון אי כגח אשתושגירשה כספק. גירושין וכל
 זה שהוא ספק איט מטמא לי דכתיב לח יטמא אדאי

 בטאו אחיי אואתותו ולא לספק :
 ז הכהן מטמא לקרובים אלא איכ יהא הסת שלם.
אם ג׳חסר לילנו כל שהוא אפיי הוא מונח אצלו 1 

 ׳.אלו דכתיכ לה יטמא ומשמעו כ.־לה זלא חסיה יכן
 ?וי ח *גו וגי׳ כולם שליםים־סשמע ולא חסרים.



* י מושי לנטירת דדז5״׳ הלבוונ סוגואוג כחן  י
 טעים מאד כאשר יתבאר להכינו ;ע*כא
 וביאר׳ לפי עניות דעתי מאין«רל; תאומי
 גולשים יום והשני חי עדיין שלשים יום אין ח׳
 אם מא כסיף שלשים עיכל דאיז : והם מ

 הגה וי ופירוש אותי כפילו• דחוק ורחוק מאל יזע־״׳/
 ראשון עד ינא להם מתו»ך פימשס ג* כ דין כאכיצית V10 הת
 שהוא רחוק מאד מהשכל זזה שינא להם מתיך פירושם גדין

 התאומים שלעולם על השני שמת לאתר •שצפים מתאנלין אלאש>
 הגה זי אתא צא&לזזעינן ילא נימא ממוך שמתאכלין צל המ

 מתאנלין גם על הראשון שמת בתוך שלשים זוהו כוונת לעתי כפי
 ל&ון הגה 1ו : אנל אני אומר שפירוש זה הוא נגד השכל ומושכי
 ראשון חדא שהיאך יעלה על הדעת שוס כר רעת שתאומיס יהירי
 נתשנ לנן קיימא אפילו תוך שלשים יותר מנילייחירי שהוא מרך
\ f > P כגר השכל ונגר המושכל ראשון שהרי התאומים מנד שהם 

 הם חצושיהטכע מאד יותר מהנולדים יחידים ויעיר עלזה
 הראות וחלילה לחשוב כן על נעל הגה להשמיענו זה לא# נ
 ז׳ ימי אבילות שלו קידם שיגיע השני לשלשיס יום לצילמו ז*
 חי ויחזרו להתעורר שבעת ימים של אכילות הראשון שמת jו
 וזה דבר תימא מאר על כין אני אומר כשנדקיק כלשון הגא

 ודקדק כלשונו לכתיכ ועדיין הוא חיי הכי יהיה פירושו f>p\\ ״
 שסתמן הם המרגישים בהם שהם חלושי הס3עוחזצי0על^|

jb< למות ומת אתר מהם תיך שלשים ללידתו והשני נשאר 
 בחולשתו שמרגישים נו וחי כך עד אחר שלשים יום מיו6 ליל«ו
 תוך השלסים מס למיתת הראשון יאחר כך מת מתיך איתו

 אין מתאנלין עליו כלל על השני ואעיפ דנ&אי תי ה-ר 0נ£ש&׳
 סלשים יים מיו׳ לידתו ושת וניילר יחידי שחי כך על אחר שלשי י1
 אע־פ שהיה חלוש והילה נתיך שלשים יום מתאנצין עליז הו
 נתאומיס אין מתאכלין עליז על השני ראמריכן הזאיל וסניהס ח
 חולה אתן והראשון אנו רזאק שלא היה בן קיימא מסתמא גס^ס

 אינו ו ן קיימא רהא שניהם מטיפה אחר ננראז ואע פי שהרא&1<
 מת כפוף יזם השלשי׳ צעידתו ונעשה קיזכ לק קיימא ידי שיפקיע

 את ענמו מן האניצות ואפה אין מתאגלין על השני שמת אחר;
 יוס צצירתז וצא-אמריין הוא-ל ואפ'הראשון היה חי עד סוף יו'הצ•

, — . ״ v  י^זתיג ובדתשון פינינו דת1 /%׳*• ^
 סוער מן האכילות הואיל ואנילותדרכנן הוא וספיקא דרככן לקילי*
 יי מיהו כל זה צא אמריכן אלא כתאומי׳ שהיו חלשים וי״ ״ נדאמר
 וכל זה כיוון בעל הנה במה שאמיועדיין הזא חיי וסיים ר.*די ואט
 אס מת כסיף שלשים יום כלומר סכעוד הראשון היה חי זהי
 מרגישים בז שהוא חולה מעה למי׳גם השני היה מסוכן א*א**
n * ׳} b עדיין חי עד אחר שלשים יום ללידתו אז אין מתאכלין 

 קאי אפילו מת כסיף גלשים יזם רנה צימר אפילו אם מת הר
 המוזכר כתחילת ההגה בסיף שצשי' יום אין מתאנלין עצ י.

 אפילו אם מת אחר צ' יום לציותו אנצ אס השני היה נרי או אן׳
מתאןנצ̂י  הכר״א? אחר שלשים יום למיתת הראשון פשיעא ̂.

 עליו כמו על אחר הואיל והוחזק לעצמו לבן קיימא £אי י>ות*ן
 הראשון זיראה שגס לעל השי ע מהרירי קאילו כיוון גמ p לפול(0
 הגה זי כאשר כתנתי לשונו כסעיף ס׳ כמה שכאליך כלשוני,׳אמר
 0מת אחד מהם תוך שלשים יום והשני חי ומת אתר שלשים יום ול^

י י ̂יוס מה היה 1  היה נריך צימר אלא והשני מת אחר שצשיס
 והשני חי בוי אצא היק והשכי היה גס כן נספק צמות;

 מחמת חולשת חולייתו אצא שהאריך בחוליו וחי עדיי י
 מס צלילותו אין מתאכצין עליו ולכך הוספתי עליו''

 מזר

 ד כל הקלובים שהכהן מיטמא להם שהם אביו ואמו כנו
 וכהו ואחיו ואחותו הבהולה והוא שיהיו אחיו מאביו
 ׳ואח«תו מאביו שהן ראויין ליורשיו דוסיא רבנו ובהו ובן אשתו
 כיון שהתירה ה התורה לכת ן לטמאות להם אחיז שמתאבלים
̂יהם ועוד היסיפי עליהם אתיו מאסו ואחיהו מאסו כין  ע
 בתולה בין נשואה יאחותו נשואה מאביו שמתאבלים עליהם
 'אע פשאין כהן מיטמא להם ובשם שהוא מתאבל על אשתו
 "כך היא מתאבלת ע^יוודוקא אשתו כשרה ונשואה אבל
 9סילר. או ארוסה לא אכל בנו ובתו ואחיו ואחיתו א פילו הם
 9סילים מתאבל עליהם חוץ סכנו ובתו אחיו ואחותי םשפחה
 ונכרית שאינו מתאבל עליהם שהרי אין להם יחוס אחריו כמו

 שנתבאר בהלטת אישות \
 ה גר שנתגייר הוא ובניו או עבד שנשתחרר הוא ואסו וה ה
 גר שנתגייר עם אמו אין סתאבלין זת על זה דיבל אחד

 כקטון שנולד רסי ואין להם קורבה להדדי:
 > כל ס• שמתאבל על!י סתאכל עסו אם םת לו סת ומיהו
 דוקא בעודנו בפניו סשויכבודו אבל שלא בפניו אין צריך
 לנהוג אבילות חוץ מאשתו שאעיפ שמתאבל עליה אינו
 מתאבל עמה אלא על אכיה או על עמה משום ככור הסיו
 •והסיתו אבל על אחיה ואתיתה או כנה ובתה מאיש אחר אינו
 מתאבל עמה ימס אינו יכול לכופה שתתקשט אכל יכילה
 היא למזוג לו הכוס ולהציעילו המטה ולרחוץ פניו ידיו ורגליו
 ובן היא אינה מתאבלת עסו אלא כשמתו חמיה או המותר,
 אבל שאר קרוביו שמתו אינה מתאבלת עמווהאירנא נהנו
 להקל באבילות זה של המתאבלים עמו דאין זה אלא משום
 כבוד המתאבלים ועכשיו נהגי כולם למחול לפיכך נוהגין שלא
 להתאבל כלל עם המתאבלים וכל המחמיר כזה אינו אלא סן
 • המתמיהים ואינו כסככד את האבלים אלא כלועג להם וכתוב
 מורימרגמאי זיל ומי© נהגו שכל קרובי הסת הפסולים לו
 לערות םייאים קצת אכילות בעצמן יכל שבוע הראשוני דהיינו
 ער אחר שבת הראשון שאינן רוחצין ואין משנין קצת בגדיה׳
 במי בשאר שבתות ויש מקומות שנהנו עוד להחמיר כעניינים
 א חיים והעיקר כמו שכתבתי וכל זה כשמועה קרובה או
 שהיה אצל המיתה אכל בשמועה רחוקה את לאבילות זה
 מקום כלל ומי שרוצילהחמיר על עצמו להתאבל על מי שאינו
ריך או ללבוש שחורי׳על קרובו אין מוהין כידו עכיל •  צ

 ן אין םהאבלין עם הקרובים שמתאבלים עליהם אלא
 בשמתאכלי' על קורבה דשאר כגון בנו ואחיו שסתאכל
 *ל בן ובת שלהם אכל על קורבה רקירושין שלהם כגון
 שסהר, אשת בנו או אשת אחיו או בעל כתו או כעל אחותו

 אינוסתאבלעמהם :
 ח תינוק בל שלשים יום ויום שלשי׳ ככלל אין מתאבלים
 אפילו גמרו שערו וציפרניו ומשם ואילך מתאבל
 עליי איאב נודע שהי׳בן חיואי קים ליה בגויה שכלו לו חרשיו
 בגין שכעל ופורש ונולד חי לטי חרשים גמורים אפילי מת
 ביום שנילר מתאבלים עליו ׳ ספק כן ם׳ לראשון אובן ז׳
 לאחרון שניהם מתאבליןעליואף על גכ ראכלות דרבנן
 וספיקא דרבנן לקולא הכא כיון תראי קרוב לאחד גנאי

 הדבר ש־יא יהא כלו לא זה ולא זה :
 0 יש מי שאוסי־ דתאומים שמת אחד מהם הוך שלטיייום
 והשני חי ימת אתר שלשי' יום אין מתאבלין עליו שכיץ

ז היה נפל מסתמא גם השני נפל הוא :  שהרגי

מעעיר עכמו וז״צ )  ״ ר הגהה מןהמחכר ה
״ 1»> • > , ׳ - - • • » • . ־ - ׳ ־ ־ . ־ -v ׳ . י . • 



 לב!# עסרת stft דמגות אבילות 0
 והרי זו קבורה קצת ומתחילין אבילית מיד ואם פינוהו תוך
 זיחוזו־ין וטובין משיקכר שנית ואם לא פינוהי ץר לאחר
 עכעה בבר עכר אבילות ואין םתאכלין עליו פעם אחרת ואם
 מתחלה חייה רעתם לפנותו משם חוך ז' אין זו נקרא קמרה
 כלל ואין מתחילי ן למנות אבילות ער שיקבר כקבר תמני

 שהוא עיקר קבורתו:
 ל פעם אחת היתה העיר במצור ומת אחד ושמוהו כארון
 ונהנוהו בכית אחד להיותו שם עד אחר המצול
 שיקברוהו בכית הקברות שחרן לעיר ־ואמרו הזיל שסתימת
 הארון הוי בקבורה ותל עליהם אבילות מיד אעיפ שהיה

 דעתם לפנותו משם אחר המצור לבית הקברות :
 ה הרוגי מלכות שאין םניהין אותם להקכר מאימתי
 מהחילין להתאבל עליהם ולמנות שבעה ושלשיס
 סשיתייאשו לשאול לסלך לקוברו אף על פי שלא נתייאשו
 מלגנוב אותם לא אמרינן בשביל זה שהם עדיין אונניס
 שסתעסקין בצרכי קבורתו ראף על גכ שעדיין טתעסקין
 ומתחבין לנונבו ולקוברו מי להא דלא שכיחא היא שיוכלו
 לכוכבו והייאוש שמתייאשין לשאול אוחו הר כחוזרים סן

 הקבורה ומתחיל האכילות:
 ן מי שהודיעהו שצלבו גוים קרובו בעיר אחרת ונחג
 אכילוח מיד שחשב שנקבר ניב ואח כ נודע לו שעדיין
 עומד בצליכה אותו אכילות לא עולה לו וחוזר ומונה משיקכר

 או משיתייאשומלקוברו:
 ן מי שטבע כמים שיש להם סוף או שיצא קול שהרגוהו
 לסטייאו שגדרתו חיה מאסתי מוני' משיתייאשו מלבקש
 מצאוהו אברים אברים וסכירין אותו בסימני נופו אין
 מונין לו ער שימצא ראשו וחכו או .יתייאשו מלבקש וא0
 נסצאאחר שנתייאשו מסגו ותתאכלו אין הקרובים צריכין
 לחזור להתאבל אלא המים אם הם שם כשעה שנ0צמ
^  סתאבלים אותו היזם וא?ן צריכיז לחזור ולקרוע שהדי כ
^  קרעו סיר כששמעו אלא מתאכליז ברק הפלקט עצמות א
 אנלאםאינםשם ושמעיאחר שעבר היוסשסצאיד.ווקכדוד1
 אין צריכין לחזיר ולהתאבל שהדי ככד התאבלי אס של״ז
 מתיהם לעיר אחרת כהכנו נכר שדינם לחתחיל-אכילות
 כשיחזרו פניהם והתחילו לבנו׳ האבילותיאח״כ נתפש הסת
 בדרך ולא ניתן לקבורה זמן אריך אין צריכין להפסיק אכילת*
 וגס אחר שיקבר אינן צריכין לחזור ילהתאכל כיין שבכד

 התח:לו כדין ולא היו צריכיז להפסיק :
ת  ח מי שמת לו קרוב ולא ידע עד שבא למקוישמת שם ה0
 או למקום קבורתו שנקבר שם אם היה כמקום קרוב
ת י ז  בגון מהלך י/פרסאות שהוא מהלך ארם בינוני שאפשר ו
 שיבא לשם כיוס איאפי׳לא כא עד יום הז׳ אם מצא מנחמי©
ז קצת י י ר י מ י ג  אצל גחל הבית אפי׳שננערו לעמוד אלא שגיה
ע  אכילויכגון שמצאן עדיין בחליצת סנרלות ועטיפה הרא
 הואיל ומצאן עם גדול הכי'קודם שגגמרכלהאבייייייהתאבל
 עמהם אותו המעט עולה לו לשבעה ומונה עסהס תשלוס לי
' וכן אכן י ש י ל ש ו  מם ואם לא מצא מנחמי׳ כשבא מונה לעצ^י ז
 היה במקום רחוק אפילו כא ביום שגי מונה לע^פי שכעת
 ושלשים מיום שבא וייא שא2י' אם בא אחר מהאכלים ואץ
^ צ  הגדול בבית רק שהולך לצתך המת כגת לעשייז לי ם
ך ג׳י^יס הוי כאילו היה כבית כשבא י  ובניין לקבר אם ח זד ח
 והכא חוךאוהם גיסים סיגה עסהם יימ להקל^סב^ יכל
 שדינו למנות עמהס אפי׳ אם חזר אח כ ל^י* 0ונוז$$ז0
יון שגדול הביו|עמה0ייv 1 י •  רגריר בהריידע כ

א ל  ט ו,\י היכא שאסרו םונה עטהס בדיא מ
 עד שנ:* אליה׳אכל אם נודע לו שסח קורם שבא אלייה^^נ,׳

w , אם גוו \ לו כיום השני והתחיל להתאבל יבא אליתם תוך 
 לא יקצר אכילתו כשביל שכא אליהם וכל היכא. רא$רי» .

 "מדו חכמה נוהג ריני אנינות שאינו אוכל בשר
 יין אלא שמברך ומזמן ומתאבל עליו בחליצת

 1נדל וכל דיני אבילוח יום אחר :
 אף על פי שהכל םטמאין לו זהו• משום
 לבל אין מתאבלין עליו יש אומרים •דאין
 הראשון או בן הבכור שמת לאדם וכבכור
 שהוא קדוש לה׳ אין ראוי להתאבל עליו
 מגהג שטוח וטעות הוא אלא חייכיילהתאכל
 ם נשתרבב המנהג שאין אב ואם הולכין
 ז הקברות כשמת בניהם הראשון׳ יש
 דבר אין מתאבלין משום ביעתיתא והדמיון

 טעת הסכנה לפיכך בעי צילות* :

 לכות אבילות ^
 2תי מתחיל אמלות ולמי שמפנק

 .£בר לקכרוכו י׳אםעיעים:
 ז מיהו אכילות שבעה סמכו אקרא דכתיכ
 ם לאבל מה חג שבעה אף אבילות שבעה
 חג שאיגו אלא יום אחד כגון עצרת סמכו
 עמועה רהוקה יום אחד וכן תספורת וגיהוץ
-ךא, תספורת סראמרה רחמנא לבני אהרן
 ו םכלל רבולי עלסאהייב בפח* ופרע הוא
 שאסור ל יום ילפינן פרע פרע סנזיר כתיב
 זערעו וכהי׳התס גדול פרע שער ראשו סה
 *ף כאן שלשים יום ונזיר גופיה מגלן
 ץןזיל דסתם נזירות שלשים יום
 <זיב קדוש יהיה יה'ה בנימטריא שלשים
 א ריואב דבתיב וישלח יואב תקועה ויקת
 ויאמר אליה הסתאכלי נא ולבשי נא כגדי

 והיית כאשה זה יסי׳ רכי6 סתאכלת על \1
 1י אבל יותר סיום אחר ^מיל* שבעינן
 זעוררהוקשו לפיערבתיב ראשיכם אל
 ,הפרומו סה פרע שלשים אף בגרי אכל
 ץ הרי שאין כגדי אבל של םת פחות סלי
 ל זה אינו אלא אסמכתא שאין אכילות
 ים ראשון ולגאוניייים ראשון דאורייתא
 :אר בעיה ומאימתי חל האבילות סטנקכר
 ד בעפר מיד מתחיל האבלות ומעטף ראשו
 נליו ער שיגיע לביתו ועכשיו נוהגי ן לחלוץ
 ן!א בסיישע״ו ועיל 6י׳ שפיכ ואם היה סבור
 >זיל להתאבל ואח ב נודע לו שעדיין לא

 חוזר ומתחיל האבלות מעת שנסתם :
 י אמורים כאותם שהולכים &ס המת לבית
 כל אותם שדרכן לשלוח הסח למקום אחר
 j ואינו יודעים מתי יקכור מעת שיחזרו
 ;ו כתתילין למנות שבעה ושלשי' ומתחילץ
 ם עמו אינם מונים עד שיקבר ואם נחל
 £מיאן* אילו שככאן.אינם מונים אלא
 2ל גחל וגמל המשפחה הייני רביתיססיך
 *בתריה לא שנא אח לא שגא בן ויש מי

 שאומד והוא שיהא בן י/ :
 *פנים חמת מקבר לקבר אם קברוהו בקבר
 ;Vד^ז להיות קכור שם עולמית אלא שאחר
J?*P V לו אר...,יp*!יקבר כקבר ^ i t f ^ 
 nvpif!, « **:לאם מתד״\ה קכריהו על
 וכשיודםןמשמע אפיאלאחד זמן רב
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 ד בפרכות אילו נוהגיז לומר צידוק חריץ בבית הקברות
̂רי  קורוו הקבורה ואחר שנגמר סתיסת הקבר סע
 או לאחו שהפך האבל פניו סן המת חולצין מנעל וסנדל
 ומרחילן מעט מבית הקברות לומר קדיש לפחות ד'אסיר
 שהמה תופש ד' אסיה ואומרים קדיש על פסוקי דצידוו
 הדין שאסרו ואומרים יתגדל ויתקדש שמיה רכא כעלמ?
 דהו8 עתיד לאתחרתא ולאחיאה מתיאולשכללא היכליו
 ולמפיק חייא ולמבני קרתא דירושלם ולמיעקר פולחנ:

 נו:ראה סארעה וראתכא פילחנא קדישא רשסיא לאתריה
 ו.ייייר, ויקריה ושכנתיה בח״כון וביומימן כו חתכלא
 תדכא וכפנא וםותנא סיננא יטכלעסא כיח ישראל ואסיו
° עפיז ואוסרים זכו־ כי ם ע י ב ש  אמן ובו׳ ואחר כך תולשין ע
 עפר אנחנו וגם הוא רמז לתחיית המתים שיחיו סעפים
 עד ויציצו ויפרחו מעיר כעשב האיץ ומה שזורקין איתם
 על ראשיהם הוא דרך צעי־ על דרך ויזיקו עפי עיי ראשיהם
 השמיסה ורוחצין ידיהם בסים ואיפשר שנהגו P לטהר
 עןםם כלוסר אנו לא פשענו כו לםעטמםנו צרכיו ובקירו
• הליו ועל דרך שני ירינו לא שפכה את הרם הזה וגימר W 1 

 כפר לעמך ישראל וגומר ויש מהם שאוסרים אותו פסוק כפר ^
 לעסך ישראל וגוסר ערכקי־כ עמך ישראל ואחר כך הולכין
 לביר, ואוסרים שם ויהי ניעס וגו׳ יושכ כםתר עליון וגום' כדי
 להכריח הרוחיח רשמי שנוהגין שיושביםג'פעסיםמתני
 הרוחות המלוות את המת ובכל עת שהוא יושב כורי רן
 ממנו ויש אומרים שיושכין ז׳ פעמים להכריח הרוחות ואני

 שמעתי מזקנים שישלישכז' פעמים וכפעם הראשון י«*ו
 ויהי נועם וגומר יושכ בסתר עליון וגומר עד ונגע לא י

 כאהליך ואומר גם מלת כי מפסוק כי מלאכיו וגי׳ ואני קב •
 שאותם השבעה ישיכותיהיוכולם בפסוק כי מלאכיו יצודי

 וגומר שיש בו ז׳ תיבות ובכה יעשה ישב ויאמי ויהי נועם י יי•
 יושב במתר עליון וגומר עד ונגע לא יקרכ כאהליך וגם יאמר
 מלת כי שבראש פסוק דבי מלאכיו יצוה לך וגוסר ואח־ כך

 יעמוד וישב כמקים אחר ויחזור ויתחיל לימר ויהי ג.׳ע4
 וגומר יושב בסתר עליון וגומר עד כי ויוסיף מלת ם־יאכ־ו
י ויהי נוע© מ * י  ואחד כך יעמוד לישכ כמקום אחר ויחזור י
 ומסר יושב בסתר וגיסי עד כי מלאכיו ף יצוח וכ?

 יעשה בכיי פעם שיחחיל מתחילה ויהי נ!
 זה ניוסיף ככל פעם סלה אחת מפסוק ז
 יגיע למלת השביעי שהוא דרכיך. וגם
 וכפעם חשכיעי ואחר כף יעמוד ויצא וי
 יאמר כרבת אחוז גיבור דייחעד ונאסן א

 ולא יסיים הכרכה כן קבלתי וכן אני ט ״ .
~ v k * י & י ע  הקבלת להבריח דוחיח ר׳מי0*"' ע

\ יש נח* X p בייט על ידי גויס או שנקבר סמוך לשב' 
 להקפיד שלא ליכנס לכיחקודם שיח מכשכע,
ר זחות,׳ענ־  ישיבות או לפחות ג' ישיבות שלא ל

 לביתו ומנהג אבותינו חורה י י. מציגו ז מי ש
 עכירות אפילו גדולותוחמורןת מאד עד נ זו כעמ

א א© דגיח כ• זיוכ ב מ ה « , ו ע ת ב י ל ן  זי סורים j ד
 קדיש וברכו בציבור מציל אח אביו מד ^.יה׳
 כא מעשה לידר' עקיבא שראה אחר כז ^ביסו״ג
לך S עקיבא 1לסיןי«ז ה  כגיהנם זהגיחק קי׳ןן ו

י אביו מן תפודעני ׳־  כשלמד הכן אמר קדיש התיר
 גתפשמ הסנהג שאוסרים קריש על אד ־! כלי

 הראשונים שדניןאותם בגיהנםאן
 קדיש אלא הה ל$טי'בגכיא ולהתמ ־.>

ת י ו ^ ה ן ד ח ח ^ א ו ז ש ׳ ת נ  ש
 על האם אע פ ,6חאכ חי ואין ביי

« שיש כזה כינור א***  ?ריש •על א

 עד פסיק
 השכיי(י

 ^:םזג
 ז

 ה לה
 ׳ \בו י

 כשבא אליהם שסינה עסהם היינו דוקא שבא אליהם למקום
 ששת שש הסת או לסקוס קבורה אבל אם לא היה לא מקום

 סיתה ולא סקום קבורה כלאיסונה לקצםו ׳
 י ושבעה יסי אבלות עוליןלואפי׳לכמה סחים לפיכך סי
 שםת לו סת ובתוך ז׳ מת לו סת אחר מונה ז' לסת אחרון
 יעוליסלו ג כ לתשלום ז׳ יסי אבילות של הראשון ואין צריך
 לסלאית תחילה ז' הראשונים ולמנות אחר כך ז' אחרי׳ כשביל
 האהרון דאין סערבין שמחה בשםחה אסרו וילפות םקראי

 אבל אכילות באבילות לא מצינו שאין מערכין .
 W אם התפללו הציבור ערבית ועדיין הוא יום קודפ צאת
 הפכבים ושסע שסת לו מת יש מי שאוס׳ שמונה שבעה
 מיום הםחרת ואותו יום אינו עולת לו אע פ שעדיין יוס הוא
 דהר כסוחרי קולא רסתריאהדדי הציבור הקילו והקדימו
 להתפלל ערבי ביום כי חשבוהו ללילה והוא יסנה אוחו הסת
 ליום למנותו ליום ראשון של אבילות ולפי סה שכתבתי לעיל
 סיסן קצ״ו סעיף א׳ גכי לוכשת לכנים דהמיקללא הפסיד גיל
&V דכ ש באן כאבל רהסיקל לסבות יום ששמע ליום אחר«ף 

 שהתפללו הקהל ערכית לא הפסיד נראה לי /

 $»יזיף מנהג המנחמים ודין מת שא? א
 מנחמים וכו ד׳ סעיפים :

 ^ אין הםנחסים רשאין לפתוהער שיפחח האכל תחלה
m וטעסא דמסתכי הוא כלומ׳שחוא מתחיל לרראוח צעדו 

 שמצער סאור על מתו ואחר כך מתחילין לנחמו אכל מקורם
 pa שייך לנחמו דשמא אינו מצער על מתו וכן מצינו כאיוב
 עלא התחילו הרע<ם לדבר ער שהתחיל הוא תחילה שנאמר
 אחה כן פתח איוב את פיהו והדר ויען אליפז התימני והאבל
 מיסב ברא־ס וניל שזה ג כ טעסא דססתכר׳הוא שזה גב נחמה.
 לו שמכבדין אותו ואסמכוה אקרא רכתיב ואהזב ראש ואשכון
 כסלך בגדוד כאשר אכלים ינחם נקוד ינחם בשוא ינחם
 לאחרינא גאז יל אל תקרי.ינחם אלא ינחם בחיריק תחת היויד
 שפירושו יתנחם וכיון שנענע האבל. בראשו בעניין שנראה
 שפוטר את המנחמים שוב אינם רשאים לישב אצלו שזה/'כ
 נחמתו היא כיון שמראה שריצה להתנחם בהתבודדותו שילכו
ן האבל צריך לעמוד אפי׳ בפני נשיא וכן החולה י א  הם לר,ם ו

 מפני שטרודים בצערם ן
 j- ןאין האכל שואל בשלום אדם שאין עכשיו השלום עסו

 לפיב׳כשפוטר המנחמים שוהה בראשו ואינו אומר כלום
 נחפוטר מלפני חבירו וחבירו רוצה לככה ולקום מפניו אומרי׳
 לו שב חוץ מלחללה ולאבל דמשמ׳שב באבילו׳שלך או בחולי
 שלך ולא יאמר א1ם עדיין לא נפרעתי כפי מעשי או כיוצא
 בדברים $ילו סשום אל יפחח אדם פיל לשטן וגומי והמנחמים
 לא יאמרן לאבל מה לך לעשות כיאיאיפשר לשנות וכיוצא
 כזה מפני שזה בגידוף רםשמ׳ הא אם אפש׳לו לעשות ולשגות
 היה עושה אפילו בנגד רצונו של סקום ואין גידוף גחל מזה

א יקבל עליו גזירה השי מאהבה ׳ ל  א

 4 ולםתיס עצמם ניחא להו שיתנחמו הכריוה עבורם לפיכ

 מת שאין לו אבלים קרובים להתנחם באים עשרה כני
 אדם כשיים ויושבים במקימו כל ז׳ ימי האבלות ושאר העם
 מתקבצים עליהפ כמנחסים ואם לא היו שם י' קבועים ככל
 יום ויום םתקכציס עשרה משאר העם ויושבים כםקימו וכן
 r\vf מעשה אחר מחכמי התלסוד ולאחר ז' ימים אתחזי ליד,
 י^תואסי להםהנוח דעתך שהנחת רעתי אלא דה*8ידנא אין
^ כז וכתכ כמהי־י״ל ניהגין להתפלל בעשרה כי. ז' במקו ה ז  ג

 שנפשי שם אדם והיינו עיי אדם שלא הניה קחני. ידועים
 • *'משגלעליו אבל אס יש לו בשום מקום קרובים שמתאבל'

 #ייו&יןצומל1ה *
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 יי *7 ׳. ^ 1
 ־"״•'• לבוש Snrinqp חלמת אנילו־ת 0

 ד בזמן חכמי הלמוד היו נוהגין להתענות ביום מיתח
 החכמים מפני הצער שהיו אומרים הרואה תלמיד

 חכם שמת כרואה אית שנשרף דמי י
 ח מי שנקבר בערב שבת סמוך לחשיכה קודם כיה יש טי
 שאומר שמברין אותו אף עפ שלא יכנס לשבת כשהוא
 מתאוה דס ל סעודת הבראה נמי מצור, תיא כמו סעודת שבון
 והרב רכינויוםף קארו זילפליג בשלח? ערוך ואומר שאין

 מכריז דמ ל כבוד שבת עדיף וכן נוהניז ״׳
 ן אין מכריז על הקטן אאיכ הוא כן ל יום שלימים או קים

 לז בנויה שכלו לו חדשיוכנון שבעל ופורש ״
 ז מרביצין ומכבדין כביה האכל ואין בחן משוס שמחה וכן
 ©דיחין קערות כוסות־ו׳צלותות וקיתוניוח נאין מביאי! ש©
 לאבש»יםולאמ«גארשזהישבו שמחהאכל מביאין אותת
 בכיה שהמת שה שאיגו אלא להעכיר סרחונו ולפיכך אין
 סכיכין עללהס כמו שנתבאר בלבוש התכלה סימן רי*ז סעיף
 ב׳ ואין אומרים שמועה ואנדה בבית האבל מפני שיש כו

 שמהר, אלא יושבים ודוממים י
 ft גיון שנקבר •המת מותר לאכול בשר ולשתות יין מעט
 כתוך הסעודה כרי לשרות אכילה שבמעיו אכל לא

 •י לרוות ו
 & כתיב לזד יעקב נזיד ואזיל אוהו היום נפטר אברהם
 ;עשה יעקב הבשיל של עדשים להברות את אביו ומ ש
 מדשי׳ם עהיעדש זה נלגל אף אבילות גלגל החחר בעולם
 • איכאדאמרי מחעדשזהאין להספהאףאכל אין לו פה
 «אי בינייחל איבא כינייהו לנחם כבצים שאין לו פת ואינו
 גלגלללישנא קסאאין מנחמין בהוללישנא בתרימנהםים
 *קל פלישנא בחרא לפיכך שקום שנהגו להכרות חאכל
itrrm עישיז ונלכד שיכיוהו o>otfrao בבשר ויין וסיגי 
 ^כבצגם־אדבגובשילשל ׳ןדשיםיזצי לאבילות זאח כ אוכלי©

 םקומ

 בלערכיחם •
 « ׳^.לאכולעםהאבלכיבכני^דםשיתחלקולשני

 .־דהויכסעורותסריעותטישבהשמחה ,
 \ w J״ שגעה אחר הרגל וכן אס שמע 1 *א היכא שצריך לכנות w״- ״, י ״ •
י ך יהכרוחו הבראה ראשונה .שמועה קרובה בשבת י א שצריד לדי,-,״, ״ * ^ r 

 שבימי אבלות וי א כיון שנדחה יום ראשין שהוא יום מדירתו
 שובאיןמביץאותןובזגוהגין י

 <ב אין סכרין עלשמו^רתיקה שאין בה מרירות כיכ .
ג ־ בכית האבל פריס־המנחם הגדול שבהם שנאמי• פירשה  י
 ציון בידיה מפני שאין מנחם להמשמ׳הא יש לה מנחם
 הוא פרוס וססתכרא שהגדול פורס שהוא עיקר המנחמי©
 ובשבת האבל פריס כאורחיה שנאסר ברכת ה' תעשיר והוא

 שכתיולא יוסף עצכיעסה •י
 ו

 ?JJ?3} חן ברכת המזון בב״תהאבלובווז סעי׳
 א תקנו חז״ל שיהו מזכירי} בברכת הטוב •והמטיב בכי,!
 האבי1 מעק המאורע ומעין הברכה וזה נוסהי כאיי אמיד•
 האל אבינומלכינו בוראינו גואלינו קדושינו קדוש יעקב המיןך
 ד.חיהטוכ;והמטיב אל אמתריין אמה שופט כצדקלוקון
ו לעשות בו כרצונו כי כל דרשו 3 ל ן ע מ ב י ל ט ש פ  נפשות במש
 ׳משפט ואנחנו עמו ועבדיו ובכל אנחנו חייבים להודות לו
 ולברכו גוררפרצית־הואיגרורפדצה הזאת בעלינו ומעל אבל

 זה לחיים ולשלום הרחמן הוא ובו׳ /
י שלישית ג כ מעין המאורע ומעין ר כ . , כ  X יש מוסיפין כ
 ?הברנהגזה נוםחונחםהיאלקיגו את אבלי ירושל*

 כתי כבר כלבוש דתכלת סיםן קל*ג\'א משומד
 היג כירי גוים אומרים בניו עליו קריש ראחיקינן לית
 זרהי בתשובה בעת הריגתו ועיל סי׳ שימ מציה להתענות
 .שמת כו אביו או אמו לכפר על נפשם וייא מפגי ?הוא יום

 סכנה לבן שיחל ש או ימות כו ביום ׳׳

 TO דין עבדס ושפחות ומנודה שיש לד5
 אבלות ו מ ג' סעיפים ׳׳

 < • העברים והשפחות אין עימדין עליהם בשורה וזזין
 ',־, אומרים עליהם הנחוםות אכלים אלא כמו שאומיימ
 ) על שורו וחמורו שמת המקום ימלא חסרונך כך אומרים

 על עברים ושפחות שמתו לו י
 יאבל שהוא מנורח אין מברין אוחו ואין אוםרי׳לו תנחומי
 אבלים וכל רבד שחוא משום כבוד לחיים אין עושין

 לאבל שחיא מנודה י׳
 &נודה שמת םנחמין אכליו שאס הוא מנודה אץ קרוביו
 אגודים וחייבים לו^אכל עליו לפיכך גוהגין עסהם כמו

 עם שאר אבלים ״

 £ךן דיני סעודת הבראה לאיש 1לאשח ובו
 ;•׳־־ לסעיפים ״

 ו^&סור לאכול משלו כםעודהראשונהמדקאמר^ה
א תאכל ופירושו לחם  זלןכ״ה ליחזקאל'ולחם אנשים ל
 !ךאןמיסלחחאכלודוקאליחזקאל:צוה־עליוכן מכלל
 ?ןהס אבלים מחריבים למיכל לחם של שאר אנשים
 דהו וכתב רכינו ירוהם והטעם כי האבל •דואג ונאנס
 ואינו ו»י-5ש לאכול כי רצונו למוח גם הוא על פז צוין
 ?וזך לאחרים שיאכילוהו משלחם לפיקך הפוחתלא
 זעוהה ראשונה שהוא עיקר זסן««״ימהוו־אבל^עורה
 מ:'אפילו היא ביום ראשון ולינל«ועםאשכלזה
* ל י ם ב מא שסי-אין לאבל שםשימט אותי עי ל ' 
 /תר גויי, נ ל ויכ־לין להחליף םעירחן דהיינו שיכול
-ל*ח חבידו >$מי אכלי והוא יחזיר גם P ויאכילנו
 ^לכ' שלא יתנו בתחייה שאם מתני'הוה חוכיוהות

 כמו שאכלו משלהם ״׳
 tאירעתאבל אין לאנשים להכרותימשוםהרגל
 י ^ אלא נשי&'מביין אותי דוראי גס היא אסורה

 , ;ראשונה מ^לה לפיכך אשה נשואה שארעה
 • יכולה לאכול סעודה ראשונה משל בעלה רכיון

. במשלה דמי וכן מי שיש לו סופר או שכיר *'.} 1 ר י ז V 
* v.*•ו ואירעו אבל לא יאכל סעודה ראשונה משל  י י
מי שזן עני או יתום או ל^נו ובתו בלא תנאי v 

 •לין לאכול סעודה ראשונה משל בעל׳הבית
 שאין זה משלהם ״

 אבל שלא לאכול ביום הראשון כדי שלא יקכל
 שלאחרים הרשות בידו ?זלאצוה השייאלא
 v אבל לא מציגו שצור, עליו לאכול ואי משום
 האת עצמו כמר מושכע ועומד הוא מסיגי
 «יאכול משלו -*Vפ שהיא:םע5דהדאשונה לו
 א כתויולחם אנשי0-לא,האכלתאכולח עלמי
 ההואשע הגת באבלכשאר מצותשל׳יאכילו׳
 מדעתי ט׳^ומיל רהפהוק־לא^עייוי אי(א
י יעמ!ד צוןזך ^ י י ד  שהו* לי ע^מ^ף



י*ידוה?יהם׳^§< .\ ם  אהרים בביתו משום דבר האברשא
 ילכו לאחרים והאחרים ירגילו אותם א צ לס ילא יבאו לו עוד
 ח אי מסיק זווי באיגשי וחאידגא משבח לדיו וכתר הני«

t *».משכח להו שרי לשיורי עלייהו דהוה דבר האבד 
 ט ואם יש לו דין עם בני אדם הררים עמו כעיר אינו ח^

 אותם בל!" ואם הוא דבר האבר כגון שביקש ליל}
 למדיני הוס יגו שעידיו חולים עושה מורשה ודן עםהס / ,

 ״ וכל הדברים שלא התירו כמועד אלא לצורך ה0יק%1
ר  משום כבוד המועד באבל נשארו אסורים אפילו ?

 *הרים /
 *« אכל ששדיצ כיד אחרים בארםומאו בחכיוזת .

 בקבלנות הרי אילו עובדין כדרכן כימי אבלו שלב;*,
 השדה שכיון שיש לאריס הלק כפירות לשליש ולרבוע
 והחוכר נותן דבר קצוב אפי׳לא יעבוד כשביל שהו׳ אכל הגן'
 אינם צריבין למניע סעכורתס ואפילו שייסו י0יחביר$ןי
 קודם האבלות ונשארו הם כשדה כמו שהיו מותרין וטע^ז

 יתבאר כסעיף יד י ׳׳»
 y ואם האבל הוא אריס או חבר בשרה של אחריםל̂ז ״

 יעבוד הוא כעצמו אכל עיי אחרים מותר שאין 1ה נקר״
 מלאכת האבל אלא מלאכת כעל השדה. יי ״ * י

 *X ברא באריס שיש לו חלק כפירות לשליש או לרבימ
 וכן בחוכר אין זה נקרא מלאכת האכל אכל שכירים
 מעובד שדת האבל אפילו בעיר אחרת לא יעשה שהרי זה

 הוא מלאכת האבל /
a ואם יש לאבל חמור או ספינה מוחכר או מושכר V 

 אחר אם עדיין לא כלה הזמ< והוא שכרם" ק
 שתתתיל האבלות מותר לשוכר לעשות כהן מלאכתו דש
 קניה וחשוכים כשלו ולא של אכל אם ביית הזמן ק
 שהתחיל האכילות אעיפ שדעתו להחזיקה עוד בשכירד
 שהיה לו מקודם לחדש או לשבוע כפי הרגילות לשכור

 זה לא יעשה ממלאכה כיון שלא שברו בפירוש "קו
 שהתחיל האבילות ואע ג דלעיל סעיף ייא גבי שרה אמו;

י חבירת' קורם האבילות מותר לא דמי ר מ  אפילו שלמו י
 ארעא לאריסות קיימא ומנהג האריסות יריע הוא 1
 וכיון שזה היה אריס סקידם לכן מסתמא לא מסלקי י

 בסי מושכרת אצלו מעיקרא מה שאין כן בחמור ג
 שדרך בנלאדם להחליפו מזה לזה ובל המרבה

 קורס והזבנים כמו כןמחחלפים עליהם פעמים
 כזול ולפעמים ביוקר ומשום הבי אסור *

 &ן ואם היו החמור או הספינה ביר אחרים לסחצה^
Jiv?:.ולרכיעייא רמותרכמו בשדהו כאריסי״. 
r i :בסעיף ייא ויש אוסרין שלא התירו אריסוו^ע 

 דלאריסות קיימא אכל כלים ובהמה לא גל$ז רלעול
 נקראין על שם הבעלים והוי דיכא בהו באריסות כמו

 בחכירות או שכירות ן3עיף י״ד ׳ י•
 מז ואם האכל כעצמו הוא מוהכר או מושכר אצל

 לא יעשה מלאכה בימי אבלו שהרי אמרו
 הסתפרנה מן הצדקה לא יעשה אפיי בצנעה כר
 ימים הראשונים מימ הכא מותר לעשות מלאכי
 *יעשנה בשבילו והוא יקח שכךומןהכעלי

^ * , ^  עיקר המלאכה ש
 >ן היחהמלאכתאחריםביךואם׳הזארבי
: vfifrwg^שאינו ימללע«ות •אלא 

 אלא אפילו הוארבויתלושדטלד"
t . ־ -בצינעה מוןל^ץגאז לתפויאי. 
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3  לערש עטרת דח 0
 I יש אומרים כברכת הזימון נכרך מנחם אכלים שאכלנו

 משלו ונו׳ י
 ד כשבת שכהוך השבעה ימים אם אכל מברך ביחיד או
 בכ׳ אכלים שאוכלים ביחד מברכין ומזכיריןכלמעין
 המאורע של אבילות שאםרנוברדך שםברכין בחול דכוחיד
u וגי הוי צניע ואם אכלו עוד אחרים עמו ומכרכין 
 אין מזבירין מעין המאורעבשבח זו דכיון דאיכא אחרים לאן
 צניערהואאלאפרהסיא ולקמן יתבאר כעה שאין ״*

 אבילות פרהשיא נוהג בשבת ׳
 ft אבלםצפזרף לתפלה ולזימון כק לגיכ;ן לעשרה דהא

 הוא חייב בכל כסו oh י

 (gq דברים שאנל אסור בהם וכו כ״הסעיפ׳'
 א אילו דברים שאכל אסור בהם במלאכה ברחיצה וסיכה
 ונעילת סנדל ותשמיש הממי ואסור לקרות בתורת
 ואסור בשאילת שלויובככיםה וחייב כעטיפת הראש ובכפיית
 הסטה כל שבעה ואסור להניח ימילין כיום הראשון ואסור
 בגיהוץ ותספורת ושמחה ואחוי הקרע כל שלשים יום וכל
 דברי אבלות גוהגין כין ביום בין כלילת וכולם איגםאלא
 ןןררבנן ואםמכוה אקראי אביאם בפנינו בעיה אחד לאהד

 ׳במקומו/
 ^ טלאכדימנלןדכתיכותפכתי חגיכם לאבל הדי היקיש
 אבל לחג מה תג אסורבעשיית מלאכה אף אכל אסור
 במלאכה אבל עיקר טעם דאיסור מלאכה הוא כרי שלא
 יסיח רעתו מן האבלות לפיכך אמרו כל ג׳ ימים הראשונים
 שצערו ג1ול ואבלו רב ואזיל שלשה לבכי אסוד במלאכה
 אפייעני המתפרנס מן הצדקה כדי שלא יהעצל בבכיה מכאן
 ואילך שנתקרר מעט אמדו אם היא עני ואין לו מה יאכל
 עושה בצנעא בתוך ביתו ואשה טוה בפלך בתוך ביתו אכל
 אמרו הנמים הבא מארהלשכיניו שהצריכוהו לכך ודק
 0לאכת הכתיבה כל מה שמותר לכתוב כחיה מותר לכתוכ
 ב«מי אבלו וכל מה שאסורגתיהאסור לכתוב בימי אבלו *

 x וכשם שהוא אסור בעשיית סלאכהבךהוא אסוי־ ליש*
 וליחן בסחורה ולילך ממדינה למדינה כסחורה שכל

 זה בכלל מלאכה יחשב דחד טעסא שייבא בהו .
 ך ואפילו דבר המותר בחיה בנון רברהאכד אסרו לאבל
 לעשותו בין ועא כין עבדיו ושפחותיו בניו ובנותיו אפי׳
 *ם גדולים אם הם מםוכים על שלחנו ומעשיה יךהס שלו

 אסורים לעשות לו מלאכה *
 ה וכשם&ז\* אסור במלאכה כךאסור לעשות מלאכתו
 עיי אחרים ואפילו עיי גויס מיהו דבר האבר התירו לו
 לעשות עיי אחרים ואפילו דפר שהוא אסור לעשות במועד
 צגוןדברשיש בוטירחארבה או שהוא טעשהאומן מותר
 *אבל דהתם יש בו משום שכיתה וככוד המועד מה שאין
ז ואס אין לו אחרים שיעשו לו והוא דבר האבר ייא א  ?ייך כ
 &0ותדלעשותו בעצמו אם הוא לאחד גיסים הראשונים ואם
 ישבו הפסד מרובימותר לעשותו בצינעת אפי׳ תוך ג׳ימים /

 נדקצ»טיאשלואםהיא בדברהאכר כגון אם לא ימכור 1
 יפמיד מהקרן נמכרת Vי אחרים אבל אם לא יפסיד'

 &הקין «vh שאס ימכרנה עכשיו ירויח בה יותר משאייטכרנ' -
 אח כאסור ומים אם שיירות או ספינות באו או שהם מבקשי©
 nnWומוכרים בזיל או לוקחים ביוקר ומי הפסד מדוכה אם
 •לאישא דתן עמהם התירי לו למכור ולקנות עיי אחיי' אפילן
 *״1״• •1״*דד ת*ז*י*׳י אלא לנ»*^חדוורו• לודמתדר אפילו



 לנועז עטרת nrהליבות *למילות 3 ^
 כה על כל הסתים אסור עד ל׳ יזם ללכת בםחודה•
 למרחוק משום ראיכא פרסום גדולורוכה לשמחה
 כשהולך בשיירא גדולה ששמחים הרכה כדרך ובאכיו ואמוז
 אסור ער שיגערו כו חביריו ויאסרו לו לך עמנו ושאר כל

 משא ומתן ©ותר לאחר ז׳ ימים ׳'

א איסור רהיצה וסיכה לאבל ובו ז' 3 ז  ע
 סעיפים;

 א רחיצה מגלן רכתיברשלח מאב תקועה ויקחמש»
 אשה חכמה ויאזסר אליה התאבלי נא וגוי ואל תסוכי
 שמן והיית׳ כאשת זה ימים רבים מאכלת וגומר הרי סיכה
 בפי׳ אסורואהזיל דרחיצה ככלל סיכה יכתיב "וחכא כמים
 בקרבו וכשמן בעצמותיו לפיכך בכל מקום שסיבה אסורה
 גם רחיצה אסירה ספני שאין סיכה כלא רחיצה לתכלית
 הרחיצה היתה כיסיהם כרי לסוך אח כ כשמן טוב דכתיב
 ורחצת וסכת וגו׳ לפיכך אסרו גס רחיצה באבל ולגןי
 שהרחיצה כרי לסוך אח כ היהה רהיצח כל הגוף לפיכך לא
 אמרו באבל אלא לרחוץ כל גופו מיהו כל גופו אסויבין כחסין
 בין בצונן יפגיו ידיו ורגליו אסרו גיכ בחםין אבל כצונן סוהר
 ולא אסרו אלא רחיצ׳של הענוג אבל אם היה סלוכלך כטיט
 רוחץ כררכו ואיט חושש וסדינא לא אסרו אלא כל שבעה
 ואחר כך מוהר לרחוץ כמו מלאכה וסחורה אלאשגהגו *
 האירנא לאסור רחיצה כל שלשים יום ואפילו לחוף הראש
 גהגו לאסור וכהכסורי מהרמאי זיל ואין לשנוח ה סנה ג כי

 סגהג קודם הוא ונתייסר על פי ותיקן •
 ב סיכה כיון שהוא הענוג גדול ועוד שנאסר בפירו*
 כפסוק אסרו.אפילו בכל שהוא אס מכייין לתעגיג אכל
 אם הוא להעכיר הזוהמא פותר ו»״*ל אם הי* משים רפואה
 בגון שיש לו הטםין כראשו שסותר 0 י
 •4 רולדת רהיצה רפואה לה לפיכך יולדת אכילה מוח״,
C לרחוץ יכן מאן דאית ליה ערבוביא כרישיה מיתר 
ו לרחוץ כל ל ה י נ  ־־ שי בחמין דלא נרע מאיסטניס ש
 י ילא כל מי שיאמר איסטניס אני טחירין לו אלא דווקא
 שהוא ידוע שהוא איסטניס ומתנהג בנקיות ואם לא ירחזץ

 יצטער הרבה ויבא לידי מיחוש •
 ד מי שתנפוהואביליו שאירעו שני אכילות זה אחרזת

 י מותר לו לרחוץ כל גופו בצונן /
 ח נדה שנזדמנה זמן טכילתיבימי אכלה אינה טובלת דד,*
 אפי׳ תטבול אסורה לכעלה ועוד הטבילה כזמן הזת

 ראשו
 גופ!

 . , _ מספק
 שהן זבות ואיכ אפיי למאן ראמ׳ טבילה בזמנה מצות כזס!
 הזה אינה טוגלה בימי אבלה שאינה בזמנה וכל שכז שאינח
 רותצת ללבנים אבל סיד אהר ז' אעיפ שנהגו איסור ביחי-צת
 בל.שלשים מימ מותרת לרחוץ רק שהשנה רחיצה' קצת
>L וחלוק לס הלבוש וסדין לבן תציע שלא הבא לייי 5°ק 
f y  ו אשהלא תכחול ולאתפרכס ביםי אבלה שכל *
 אסורים ברחיצה ואשת איש אינה אםורי״י אלא תוך 4'
י געלת כלת , ע ר ג נ ח  ימי אכל אחי* ז' מותרת בכל כרי שלי* י
 שאירעה אכל תוך שלשים יום לחופתה מותרת להתקשח
ה א^*8י-ין שעיסרתלינש׳ מותרת ע ו י א ת מ ר ג ׳ מ ^ ז ׳ ת י  אפ
 בכיחולופירקוס שצריכה לר,היי«ת אכל אסורה כרתיצוז
 :וזמין כל נופה ונערה אכילה אסורה ככל אפיי בביחול ופירקו'
ן שסהמא אין ורנה להינש* ו י  *מאינה צריבה להתייפות נ

ה נעיר, ׳ ר w 

 ^£0^" אימר נעילת סנדל ל*פל־ ה'

 לנשותינו לעולם אינה כזסנה שהרי סופרים ז' נקיים

 f בפעיף ייזגבי הוא עצמו מושכר כוי ניל וסותר לאבל
 /לאצה כיסי אכלו לעשות אחר כך דהוי דבר האבד
 .8לומסנולאהרים ובלבד שלא ישקול ולא יעשה

 ;*כדרך שהוא עושה בשאר פעמים ׳
 תת מלאכתו כיר אחרים אם קבלנות והוא כדכד
 ^ש יעשוה בכית אחרים ולא בכית האבל וכן אם
 ני• או מלמד לא יעשו מלאכתו בכיהו אלא כבית
 *ובלבד שקבלו ממנו המלאכה קודםשנעשיאגל
 !ימי האבלות אהורי' לעשות לו אפיי בכית אחרים
 לו. לאבל בנין בית ביד אחרים אפילו בקבלנות
 או לכל אדם בחול המועד לא יעשו אפילו הוא
 • העיר ואפילו מסרה להם קורם האכל או קודם
 ;סור מפני מראית העין שכיון שיכלו בני אדם
 ״או.המלאכה ויאמרו ראו זה שמסר מלאכתו
 י האכל או בחול המועד ולא ידעי רקיבולת רוא
 לכן ואם אילו הקבלנים גרם מותרים לבנותו
 6חלויגי0י האכל אם הוא חוץ לתחום העיר
 ׳משום חשד שאין בני העיר םצויין שם שיכיגו
 י אוי של ישראל היא והוא שאין עיר אחרת שבה
 אוחו התהום שכונין פה שאם יש שם עיר

 ש חשד סישראל שבתוך אוחו החחום ׳
- רים לחרוש ולזרוע שדהו של אבל ייאכיון
 כלנות הוי רינו כסו באריסות רסעיף ייא דאף
 לה מלאכה לבעל השדה ואין הקבלן נוטל
 וס רה מטל שכרו והולך לו ונשאר כל השרת
 1ן שמשעת הסלאכהאין רואיןסי העוכר
 גלא זה הקבלן לכדו כמו האריס אין כאן
 !עיןרכיון רסתם שרות לאריסות קייסית
 זה אריס הוא ויש לו חלק כפירות וסוחר
' 1 $ ר י פ  הר יוצא מסנה זה והבעל יאכל כל ה
 זו הפעם יאסי־ו למפרע אנו רואק שזר. עמה
 זעת אכילתו רלחשרלםפרע לא חיישינן
 ן סכל עסקיהן לומר פלוני זהחיש בכאן
 I אריס ועכשיו בעלים אובלין בלהפיחת
 ^באכילתו למפרע מלי האי לא חיישען

 ד'סותר דש אלםיין ״
 שני שותפין חנווני׳ שאירע אכל לאחד
 חנותם שלא יעשר. השותף בפרהסיא
 ;?ה בתוך ביתו אפיייו בעסק השותפות
 והשותפות נקרא על שמו שאפילו אם
 ־,יתוירוע שיש לאבל זה תלק בו אסור

̂. *ת אפי לו בתוך ביתו ׳  ץ*»'
! ךחת הכוסות והצעות המטות אין ' / 
 &כת הנאסרת לאבל והיה לאפות
 נאסרו על האכל דלא! כע עשירים
 t שיעשו להם מלאכות אילו כיסי
 ואין רוב הציבור יכילין לעמוד בה
 תירו לעשות םהם כל הציד לו ולא
 ככיתכעל הבית א'ואירעה אכל
 ןנשותשאדציכי הבית בין שהיא

 i בחנם כין כשכר י
 זים לםחורת ושמע שמיע' קדולת

 ?יעשה שום עסק באותה העיר 1
 ןנ^אותההעיר לא י**א לקנות

C ^שM.^rזJ־ , ,־רבדיםשו.ש^ט 

^ ד א ל ש ז ^ ט ע מ  ד^כך י
י י. - י • • f " ' , ׳ J ימ8גס»  י
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V : לו לקדוח ולעלות כתורה 
 ג אם אץ שם מי שמתפלל להוציאאת הרכים ידי חזנח!|
 יכול להאבל להתפלל להוציאן יהוא מצטרף למניין
 שהרי גם הוא חייב בחפלה ומצוה להתפלל שחרית וערכי*?
vw J$a כמקום שטת שם אחד אפילו אץ כאן אכל כי יש 
 רוח לנשמה שכן נודע עיי מעשה שהיה נמושכתפניי^עיל
 סימן שעו סעיף נ' ״ ..׳־. י י
 ד אבל מותר לקרות באיוב וכקינויוברברים דעים שבידנץ־

 שדברים אילו אינן משטחים אלא משכרים את ל
 בלבוש החור סימן תקניד סעיף כ׳ וכן מותר לשטחו
 אבל והנימילי כינו לבין עצמו אבל אינו לומד עס
 שזה יש בו שכחה אלא הם יושבים ונושאי! ונותניז'
 אבילו׳ואס שוסע שטועין משיבן בשפה יפה והיא אי
 והי מ כשאין רבים צריכין לו אכל אם רכים צריכין י

 בהלכות אחרח מותרכדאמוץ :
 ןן אבל שיש לו כנים קטנים אין לו ס לבטלם

 אף על 4כ שיש לו כו שמחה בשכילו לאו ג י
J סתלכורתורה • 

 T^S^ZJ דין שאלת שלום כאבל ובו ג סעיפ

 M אבל אסויבשאילת שלום שאכילויזה צוה הש׳
 שיעשו שאמר לו האנק דום שפירושו שידונ!
 שלום לבריות אע ג דשאר דברי אכילות התיר לו זד
 יקיימו וכן שלא לעסוק ברברי תורה דרוס צולל שוו
 מדברי חורה ומלשאול שלום לכריות וכיצד הוא אי1
h ג' ימים הראשוני'אינו שואל כשלום כל אדם 
 לא ירעו שהוא אכל ושאלו בשלומי לא ישיבם ס
 יודיעם שהוא אכל משלשה ועד שבעה אינו שואל 4
 לא ידעו שהוא אכל ושאלו בשלומו משיב להם כ
 שלשים הוא שואל בשלום אחרים שהריהאח1
 כשלום ואין אחרים שואלי׳ בשלוסו שהוא אינו ש
x וכל שכן שאם אחרים שאלו לו בשלום שהוא 
 לאחר שלשים יום הרי הוא כשאר כל אדם כסה ח
 בשאיקריביו אבל על אביו ועל אמו הוא שואל \
 אחרים לאחר שבעה ואין אחרים שואלים בשלוםו
 חדש ובתוך שבעה מאמרנו שאסור בשאלת של
 שאסור להרבות בדברים עם הכריות ואם עושה ־
 כגון שרבים באים לנחסו ממזר לוםרלהם רי
 לשלום ולכבוד רבים שרי יש מקילה האידנא ב?

 לאבלעלאכיו ואסו לאחר שלשים ואין טעם > י
#  שיאזרו שאלת שלום שלנו אינו כמו שאילת ש?יי' ׳
^ /  ואינו נכון ג י

 כ המוצא את חבירו אכיי תוך ל׳ יום מרבד
 ואינו שואל כשייומו לאחר שלשים יום
 ואינו םדכר עמו כדרכן אלא מן הצד שאינו מזכ
 שלא לעורר אכילתו אלא אומר לו תתנחם מוז
 אחרת אינו נכנם לביתו לדבר עמו תנחופיז שי
 כינו בין אשתו זו שתראה שזוכר אח הראשונ
 אם מצאו כשוק אמד לו תתנחם ישפה רפו
ו תנחוסין 3 ף ע ב ד ת מ ר ח א א ש  אכל אם לא ג

ז שכל כך מת< ו י ם כ י ל ג ׳ ר ו ג ר כ  כשוק עד שיע
יו ואמו מדבר עמו הנח׳  >ושא אחרת ועל אנ
 לאחריייבחרשמדבדעםרתנחוסי? נ

y^lpr קו^שנחט להיות שואלים* J 
 שואלים וכתב הדמכ ם שהאני

 גשנהשאסלן• ך.וי jflumS אבילי

 תשים ברגלך מכלל רכ״ע אסור ודווקא כשל עיר אסור
 אכל באנפליאישלבגיאו של גסי או של שער או של עץ סותר
 V*9 מנעל אל« של עור דבתיב ואנעלך תתש ואם תא של

 עץ וסחופה עור אסור:
̂׳קשה לה :  3 חיה סותרת לנעול כל שלשים ספני שהצפ

 J ובל אדם מותר לנעול כמקום שיש סכנח עקרב «
 י* אכל וסטרה שהיו סהלכין בדרך סותרי׳כנעילת הסנדל
 וכשיגיעו לעירחולצין רש מי שאוסר שאם הוא עיר
 שרובה גויס איןחולצין עד שיכנס לרחוב היהודים :
 אם צריך לחלח מנעל כבית הקברות אהר שנקבר הסת
 נתבאר כסי׳שעיה סעיף איייא שצריך לילך יחוף סכית

 הקברות לביתו אס מת אכיו או אמו ואין טהגין כן.״

ז  ז

 איסור תשמיש המטה לאבל וכו כ׳
 סעיפים :

 שפג
 תשסיש הסטה מנלן דאסור דכתיב רנחם דוד איגבת
 שבע אשתו ויכא אליה אחר שנחסה םכלל רמעיקרא
 ־אסור ודווקיהשסיש אסור וםעשה כאחד ששמש םטתו בימי
 •אבלו ושמטו חזירי׳ את גווייתו אכל כשאר דבר קורבה סותר
 *פילו במזיגת הכוס והצעת הסטה והרחצת פניו ידיו ורגליו
 >ין באבילות ריריה כין באבילות רירה ואף עיג דרכריס אילו
c ם לירי הרגל ניל טעסא רלא גזרו באבל האילו  ^אי
 ברבתיבנא טעמא לעיל סיםןשיפ סעיף כיב גבי כיבוד הבית
 ־שאין הכל היו יכולין לעמוד כו שאין להם מי שישסשט 1ה*נ
 הבא וכן מטעם זה ניל שמותר' לאכול עמה כקערה ומותרת
 ליען עטו כמטה ספני שאין הכל יש לו שני כלים או כימטות
 ׳ובלבד שהוא יישן ככגדו והיא ככגרה וכיש דחיכוק ונישוק
 אסור ואפילו בחד מטה יש להמחמיר אם איפשד לו שלא יישן

 בםםהעםהכלל משוםלךלךאמרין גזיר כוי ז
 ג בר א כשאר אכילות אכל אם מת אכיו של חתן או אמר,
 של בלה דהוי דינא שסכניסין את הסת לחדר ואת
 החתן ואת הכלה לחיפה ובועל כעילת םצוה ופורש וטהגין
 ימי המשתה ואחר כך שבעה ימי אכילות כמו שנתבאר לעיל
 &ימן שמיכ באותו אכילות אסיילהתיחר עסה כל ייר יום אלא
 הוא ישן כין האנשים וה־אישינה כין הנשים דהתםכיון
 י שהקילו כיה רבנן והתירו לו לגהוג שכעת ימי תסשת' תחלה
 ־חיישינן דילמא אחו לזלזולי ביה אכל אס ככר כנס לחופה
 והתחילו יסי המשתה שלו ואחיכ םת לו מת אף ע׳יג שסשלים
 יניב יאי המשתה תחלה ואחר כך גוהג אבילות מותר לתתייתד
 עמה כמו בשאר אבילות דלית הכא משום קולא דנימא אתי

 לזלזול דבריו עושה כן שהרי הן קרמו לפיכך מותר להתייחד י
 *»ה והוא שבעל שכיון שהכניסה ובעל לא חיישינן לתקוף
 יצריה ז$כל אס עראו אכל בעוד שלא בעל אף על גכ שהכניס
 ודישינן שמא תקיף יצריה ואסור להתייחד עמה כל י0י האכל

 בין בחול כין כשבת;

 (ftjjtt** האבל אסור בתלמוד תורה ובו הי סעיפים «

 ^ אכל כל שבעהימים אסור לקרות בתורה נביאייוכתוכים
 משנה תלסיד ר\בות אגרות םשום רכתיכ פקודי ד,״
 ישרי' משמחי לב ואכל אסור בשמחה כל ז׳ואם רכים צריכין
 לי להתלמד סוחר ובלבד שלא יעמו ד תורגמן או ידרוש כעצ^ן
 *ירך ?עושה כשאינו אבל אלא ישנה ראםר לאחי והאחר
 .׳לתורגמן והתורגמן ישמיעו לרבים ויכול לפסיק איסור
ן י כ  ליחיד השואל אותו אם אין שם אחר אלאה׳ -י
V ־י אםיילומ׳הלכה לתלמידיו וכןטרא׳יזאע 
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 ובו ת' סעיפים :

 א כתיב וישלה יואב תקועה ויקה מ*ם אשה חכמה ויאסר
 אליה התאבלי נא ולבשי נא כגדי אכל ׳ ובנדי אכל היינו
 שאינם מגוהצים וםכובסים לפיכך אמרו אכל אסיר לכבס
 כסותו כל ז׳ א^לו במים לבר וכשם שאסיר לכבס כך אסור
 ללבוש המוככםין קורם לכן ואין צ*ל שאשור ללבוש חדשים
 ורוקא תוך ו׳ אכל אחר ז' מותר מדיניוהעולם גהגו כו באיסור
 4ם לאחר ז' עד ל' אלא שאחר ז׳ נוהגין שהאדם אחר לובשן
 תחילה ככםו שעה או שתים ואחר כך לובשה האכל והמנהג
 עיקר וכן נוהגין כמדינות איא לאחר זי אבל תוך ז' לא וכשם
 שהבגדים אסורים כך ריםדיגין והםצעות של סטה אסור
 לכבסן ולהציע הסטבסין ובן מטפחת הירים אף עיפ שסותר
 לכבסן בסועד וכן כל אותן ששנינו שמותר לככםן כסועד
 כגון היוצא סבית השביה ומבית האסורין והמנודה שהתירן
 לו חכמים והנשאל לחכם והותרוהנא מםרינתהים שהלך
 לך,רויח ולא היה לו פנאי לגלח ולכבס דהתם התירו קולן
 משויכבור המועד אבל הכא כיסי אבלו לא התית שאם אירעו
 לו א' מהם קודם האכילות ונכנס מיד לתוך האבילות אסור לו
 לכבס אלא א כ אירעו אחר מהם ותכפוהו מיד שני אכילות זה
ל ואםילו תוך ז׳ ובלבד ן  • אחר זה אז מותר לכבס אף בנתר וח
 שיעשנו בצינעא בתוך ביתו ואחר שחכפוהו אביליו זה אח' זה

 מכבס במים אבל לא כנהר ואהל
 כ קטנים שמת להם אביהם מותר לבכם להם בגדיהם •
 4 אסור ללבוש תוך זיכלים חדשייצבועים וישנים היוצאיס

 מתחת יד המבכם ייא קאסוד ללכוש בגדי שכת היך ד׳
 שבועות הראשונים ואחיכ פותי אפילו על אכיי ועל אסי וכי
L* לעשות בגרים חרמי' סותר אבל נהגו א• סור על אביו ועל 
 כל י״ב חדש יאין לשנות : י מ

ר m י ו ס  ר . בבר אסרגו שאכל אסור במלאכה לפיכך א

ס ?י
י  . צ  לאבל לככס היךשכעה ולהניח כין ע/ ע

ם י ס ב כ  אחרים ואם היתר, כסותי כקיכילת ביר אחיים מ
 כדרכו כסו שאר מלאכותיו שכתלוש שכידאחריסכקיכול״

 שמותרים:
ו מ ו  ה כל שלשים יום אסודלי ללבוש או להציע תחחי
 מגוהץ והוא שיהיה לבן וחדש ואפילו הוא שלפע״.
 דסהקלקל מהרה אפילו הכי אסור יעל אביו ואםו אסור ע•
 שיגיע רגל אחר שלשים ויגערו בו חכיריו לומרלו לבוש כלים

 מגוהצים לכבוד הרגל:
 ( גיהון יש אומרי׳שהוא צק ל כלשון ערב וי א שהיא כיכום

 במים ואפר או בנתר ובורית:
 ן אחר שכע׳ מותר לגהץ כין לו כין לאחרי' שאיז כטלאכון
 הגיהוץ שמחה ותענוג ולא אמרו שלשי׳ יום לגיהוץ אלא
 ללבוש זאע״ג דבשבוע שחל טיבאב להיות בתוכה אסרן ^ן-ץ

 רתם חסיר טפי דא כילות דרבים ך.וא :
הרי אמרו  ח יש מי שאומר דהאידנא ליבא איסויג^ת ש
3תי בזייני ר א ! א י  גיהוץ שלנו ככיביס שלהם ולכד ל

 גיהוץ הואיל ואינה״טחגת בינינו ״

 דיני גילוח וסריקה באבל ובו ז'סעיפיה

 א אבל אסור לגלח שערו מדאמר רחמנא לבני אהרן
 ראשיכם אל תפרעו מכלל רכיע מחייב כפדע ואחד
 שער ראשו ואישער זקט ואיכל שע׳שכו ואפיישל ייי׳ ילס״י.״

 ^פרתסיא הוא כתב סורי מהרמאיי זיל
 ״יאכיל על אביו ואמו כל ייב חדש דהוי
 .אפילו כשבת במקום •שנהגו שלא
̂כל במקום שנוהגים לשאול כשכת  

 •־ד, , , . זה שרי עכל:

 % •זי'

 {!>פף עטיפת הראש באבל ומסעיף אחד :
 א אבל חייב כעטיפת הראש מראיל רחמנא ליחזקאל לא
ה על •עפס מכללרכיע מחייבי ומרכתיבהבא לא ט ע  ח

 תעטר,,על שפס וההס כתיב אבי־1 וחפר ראש שימ שהעטיפ'
 ; *מ*ה שתהיה על העפם ועל הראש לפיכך אמרו זיל איזה

 היא עטיפה שחייב כו האכל היינו שיכסה ראשו בטלית או
 בסורי רחזור קצהו על פיו ועל ראש החוטם וה מ שצריך
 עטיפה ככל היום אבל כשמנחמין כאין אצלו מגלה ראשו
 •:'כגורם ובמדינות אלו אין נוהגין כעטיפה זו מפני שמבי׳לירי
 חוק גדול מן וזגוי© ועבדים ושפחות שכינינו ואין להחןןיר

 : , ולשנות במה שלא נהגו אבותיט:

ן דין כפיית המטה וכו ביסעיפים ג 3  •י 1

 ... ״ אבל חייב בכפיית המטה שכן אמרו חזיל אמר הקב ה
 י דמות דיוקני נתתי בהם שנאמר בצלם אלקיםעשה
 את האדם ובעונותיהם רפכתי לפיכך יכפו מטותיהם עליה
 פירוש מטית עץהםרוגה בחבלים יהפוך ראשו למטה ורגליו
 ־למעלה .ורווקןמשעת שיגר, ואכילה יושכ עלמטהכפיייה
 מטעם דסות דיוקני כלי אכל כל היום אינו יושב אפיי על מסח
 כפייה שאין רי לאכילויאלא ישכ על גבי קיקע וכן המנחמים
 אינםרשאין לישכ אלא על גבי קרקע להראות צער א
 ואכילות עם האכל שכן מציט גבי איוב וריעיו שישבו על גבי

 קרקע רבתיב רשבו אתו לארץ והתם גסי משום אבילות
 עשו :

 כ עכשיו לא נהגי בכפיית המטה מפני שאט דרין בין
 דגוים שי*א יאמרו שהוא סכשפו׳ ועיר שאין םטוח
 שלנו עשויות במטות שלהן ו^ין הכפייהכיץ במטות שלט
ו ראשיהן בולטין כעין שלנו י ן לא ח ה  בנץ בשלהן שמטות של
̂יה ניכר בהן הכפייה שרגליהם למעלה אכל מטות שלנו  *יי
 'ר*<שיהם בולםין ואין הכפייה ניבר כהן לפיכך לא שייך כהן

 י בפייה ל-»י שאין כפייה נוהג בינינו לא הארכתי בדיניו:

 ל£ח איסורי וזנחת תפילין לאבל כיום ראשון
 *-•'.־•• ובו ב* סעיפים ;

 / 1אסור לחנית תפילין םדאיל רחמנא ליחזקאל
 ., פארך חכיש עליך ואין פאר חמש אלא חפילין מכלל
 סוד ודווקא כיום ראשון שאין עיקרסרירותיה ראכל
 תןךכה אלא יום א' רכתיב ואחריתה כיו״ מר יום אחד
 אבל כיום בי פוחד ואין להקשות מיש תפילין שאינו
 אייא יום א' יתית מכטלכל ז׳ וכי חמור תפילין מתית
 קושיא דת ת יש בה משום שמחה דכתיב פקודי יי'
 \' שסח• לב ושמחה אסורה כל ז'אכל בתפילין אין
 v״ •שיום פאר וםגי שלא יתפאר יום ראשון ואחר כך

 *1זרי אבל חייב בקיש וקיל דק ש שחרית.וערבית
ל ח3ילין אעיג י ל 1 א ̂ כ  ״ תת והדי אינו מכטלמהיי* 
° יימא׳םיהו גם ביים ללא יניחום  & מחית סגי שיבט'*1 י

. v ־אלא אחר הנץ הן - ״
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 חפיר עז ן כימי אבלו אבל להתחיל א5
 לפודעה מיד^סור לעמיה עד אחר שלשי

 אבל על אביר ואמו אע פ שבכר אכלותויבללפזד^׳
 לעשותעד לאחרשנץטעשר חדש ולחבור מנוה כגו|; י
 יתום ויתוםד^למישיואםלא יאכלשםהוא־,דתפטלך 1י

 מותר לאמרישלשיכד׳אפילו של אביו זשל אמו אבלחיז
 אסור לכל סעודת 0צוה שבעולם שהיא של שס«
 סעודת םצוה דליח שמחה כגון סעודת פ3יין הבן אח
 ברית מילה שאין כה שטחה משום ראיה בה־ צערא
 מותר לאכול שם אפילו חוךשכעה וכלכדשלא יצ,

P&1 ביתו ויש אוסרין בסעודתבדית מילה ראיקרי 
א לאכולבשונ ל  שש אנכי על אמרתיך והמנהג היא ש
 כעולם כלייכ חרש אם היא חוץ לביתי יכתיר הביה
 שאוכל בכית אפילו כסעודת בדיה מילה וכל שכ
 5עורות שאין בהן שמחה אבל בסעודוח נישואין יש ל
 כן נראה למורי מהרמאיי זיל אכל שהוא בעל ברית א
 &ותר לו ללבוש בגדי שבת עד לאחר המילה ומותר
 לסעודות הכריח מילה ולאכול שם אמהוא לאחר ל' ^

 שאין המילה בכיהו ן
 4 ליבנם לחיפה שלא בשעת אכילה לשמוע ;
 והברכות יש מתורין ויש אוםרין אלא עומד חו
 לשמוע הדרשה והברכות וכתב מורי מהרמאיי זיל ול
 לביתכללבשע׳שעוםדיןשם במזמוטיהתן וכלהיכ,
 באשכנז ובסדיגות אילו וכל זה בכית שעושין שם.
 זאוכלין ושותין ושמחים שם אבל בחופה שעישין כביו
 שמכרכיןשםכרכת אירוסין ונישואין ואין שם שס,

 מותר מיד אחר שבעה ויש אוםרין עד שלשים ומכל מ»ת!ז
 נראה שיכול האבל לברך ברכת אירוסין ונישואין תחתי'

.  שככיה הכנסת יכן יוכל להכניס החתן תחת החופה\* י
 ארצינו ששני אנשים ככגיסייהחתן תחת החופה ויכיל דייע׳'^־
 כגדי שכת בשעת שמכניס ובלבד שיהא אחר שלשים ׳כן
p גזהגיןיש כתיריןלאבל לאכול בסעודות נישואין אובד 
 מילה עם המשמשין ובלבד שלא יהא במקו׳ שמחה כגון כב י1
 אחרוישאוםרין וכן מהנין רק שהאבל משמש שם אסיי; .

 ואוכל בביתו ממת ששולחים לו סן הסעודה יש מתיריז לא•' .
 לאכול כאותה סעודה שעושין לאחר הגשואין כי מאחר ש

' ־ ם  כרכו שהשמחה במעונו ועכשיו פסקו לומד שהשמחה כ
 אית ליה הכירה שאין שמחה באותה סעודה ושרי עבי*

ש אומדים שאסור לאכול בסעודה בלילה שכיום הסחי$  עור י
 מתיאביו או אמו עכל ולא ראיתי נוהגיןכ? י .־״"־־,

 שצב »בלאםורל«שאאשחכל>^׳ם^
 ובו 4׳ סעיפים :

מ יי י ש י י  fnsf שאסור בשמחה אסור לישא אשה ׳כי1 ש
 י 1&פילו בלא סעידה איכא שמחה ואסורה ולאחר שלט
 ©ותרלישא ולעשות סעידה ואפילו הוא אבל על אביו יי;

 ומותר לקדשאשה אפילו ביום מיתתו של אביו 1אף של
 יקדמנו אחר ברחמים והוא שלא יעשה סעודה אלא א כ ע.

 שלשים רש אומרים דגם לקדש אסור כל שלשים ואפלו
 סעודת אירוסין וכן נוהגין אף על גב דבתשעה באב ק׳
 מותר לארס מטעמא דשמא יקדמנו ט׳ שאני דה0
 דאבילות ישנה היא ומקילינן ביה והא דאסרינזל׳

 שפיט סעיף ז״גכי גיהוץ דתשעהבאב המיי
 כיון דרכים הוא יש לומר דווקא לעניין גיר-י
 נתירהו היה ההיתר לרכים בכת יחיי

״ י י  אחתךהגלהיועגהצין לפיכד ־־ •

 ל •1ישגזלגאזממת^ממ^כיזחן-ע^״-/...., _ — .49^
חמתגלח דגנאי הוא *  r הרי זה משלים ראשו משוס כבו̂ו

 י המתגלה &ילך בחצי ראש גלות וגתלכבודיהבריות כו׳ וה*
 ^ימייז למגלח פשהגירולו שמת *ביו שיעשה מלאכה
 כפור מסווגלח היינו בדלי^רספד אחד במתא אבל אם
לחו אלא ישליסנו אתר 1• -  Wk &פי אחר בםחא אסור לזה ̂ו

 * כל אותם שאמרו עקר ל4לח בחול המועד והם אוח̂ם
 שכתבתי לעיל סיםן.ש»*ט סעיף א׳ נבי כיבוס אם אירעו•
 לו אחד סהט קודם האביי*זו מכנם עיר תוך תאבלאסור ל4לוי
 יאףעלגב דהתםהחירו לו־הייפו משום כבוד המועד אכל
 #אל.א.התיוראבלאם אירעו לו אחד מאילו ותכפוהו מיד
 שני אב%לץת זה אחר זה מגלח כדרכו בין בחער בין כמספרים
̂ ת\ך שבעה ואדםאחר שתכפוהו אכיליו זה אחר זח מיקל  ויאפ
 שעלו בהער אכל לא במספרים מפני שיש יפו יותר כסספרים
 מצתערלפיכךלא יעשה אלא בתער שאינו כלבך יפיו ועוד

 שעיקר גילוח של בדיות הוא במספרים לפיכך אבל יעשה על;
 יויי שנוי ותעל הוי שנוי לפיכך התירו ל\ כתער מיהו גם זהל*י

, יעשה אלא כשנוי' ז  י
 ך עלכל הצמים מגלח לאחר שלשים יום •

 ןty! ־&3v ואמו לא יגלח עד שיג עיו בו חכיריו ואפילו פגע
 כורנללאחר שלשים ולא גערו בו לא יגלח עד שיגערו
ז ל^ל בלבוש החור סימן הקם ח סעיף י' וכתב מורי י י ע  מ ן

 ^הלמא״יזיל ושיעור גערה ישבופלוגתא ונוהגין בשלשת
•ובמקומות א*לו פיהגיןשאין מסתפרים עלאכואם  ןןרש̂י
 ^ל י״ביחדש אם לא לצורך כגון שהכביד עליו שערו או שהלך
 בין הגוי וםתנזול ביניהם בשערותיו אם לא יגלח אז םתירין

 לולהפרעכל ;
 ן ל%*וק ראשו במסרק.מותי' אפילו תוך שבעה ואף על גכ
 ונזיר אסור התם משלם נזירות שאסרה לו התורה עילות
 והריקה בכלל אכל הבא לית כה משים יפר ומותר יש מתירין

 לח1ף ראשו בצונן אפיי תוך שבעה וא<ן נוהגין כן
׳ י כשם שאסור לגלח כל ־שלשים tfr כך אסור ליטול  ז
 ציפרנים בכלי בין בשלידים כין של רגלים כלל שכן דרך
י ויש ב> משום יפויאכל על ידי שנוי כגון בידיו או ל כ  לוסלן ב
 בדיניו מותר אפי׳ תוך שבעה שאין כאן לא תענוג ולא שסחת
 ואשל, שאירע טבילתה אחר שבעה תוך שלשים אםתטול
 ציפרניר, בידיה או בשיניה אינן ניטלות יפת אלא תאמר לגוית

 &פחתה או לישיאלית ליטלם לה כתער או במספרים :

$ אבלאסורבגלטיגישמחחוכוגיסע״' 2 1 9 * 

 *I רכר פשוט הוא כיון שנקרא אכל אסור כשמחה כל
 שלשים דהא שמהר, היא הפך האכל והיל שני הפכים
 מושאא^ ואם היה עושה דבר של שחוק היה לו גנאי שהוא־
 *ייך להת*בל והרי שוחק לפיכיאסרו זיל לא יקח האבל תינוק
 נ&יקו שמאמתוך כך יכא לידי שחוק מכל מקים לא אסרו זת
 •***א ליקח תינוק אלא תוך שבעה דר\ל גנאי גדול אם ישתוק

 ; «ג° היא ככלל האנק דום אכל אחר ז'לא אמדו ״
 ג ?לכלזזמתיס נכנם לבית המשתה לאחר שלשים יום
 ׳ י יעי אכיי ואמו לאחר ייב חרש ואפילו אם השנה מעוברת
 מהי לאחי־ שנים עשר חדש שאפי' רשע גמור אינו נידון יותר
 מי כ חיש ימזם שאסור ליכגס לבית המשתה כך אסור לילך
א גדולה לאביו ואמו כל ייב חדש ולשאר קמכיו י י י ש י ב י י * > 

 , שלעים יומ
 u שהוא כמו שמחה ששאחי הרכה כדיך כמל

u • מגתסתי לעיל ».׳ > 
 ׳* י סי ש פ ולשמחת מריעית פירוש שעוש ין רעים
־ ישותי עם זה היום וחוזליז יאוכ-יין עם־זת כ ר ^ *ו ^ , 
י לעשוי אחי שבעה שאעיפ ששלת־ז אוכלין ז י י 0 ' ̂ י ן  י  ^ א
י*ייאלא כלאחר פןרע ת1כ1 לחכיריו כדז* ש  ע



ה ־# • הלמ־מא&־̂ל עטרהזהבז מי ־ל3ו '  •י
 ד:שיו מנהמין ומתנחמיז במו בימיהם ואס p םה יעמד,

 כבית הקברות :
 כ אבל כל שבוע הראשון אינו יוצא מפתח ביתי **לא יפקזן

 אכלו ואפילו לשמוע ברכת חופה או מילת אינו יוצע
 עלגבדאבל הייב״בכל המצות היינו במצות עשת שבגופן
 כגון:ציציח ותפילין או למול את בנו אכל לילך לחופה ולמילון
 לשמוע הכרכה כשביל נפילות חסדים אין לו לצאת מפתת
 ביחו מיהו מפני הצורך הסיקל לצאת כלילה לא הפסיד ור,א
 ראסור לצאת חוץ לכיתו היינו דווקא לטייל או למשא ולכת!
 וכדומה אכל אם שלח אחריו כושל או שצריך לילו לייד או
 לשאר רבריס הצריכים לו הרבה כגון דבר האבוד מותר לצאת
 וכן גוהגין ודין נעילת סנדליו כשיצא עיין לעיל סימן שפ ש י
 שבוע שניה יוצא ואינו יושב במקומו ואינו מרבד י ושלישי
 יושב בסקוםו ואינו מדבר ואם רצה לישכ במקומו וגס ליכד
 כשבוע השלישי הרשות כידו רביעיה הרי הוא כשאר כל אד©
 אפילו לא שלמו שלשה שברעות כגון שמת באמצע שכוע.
 מיד בשכלה אותה שביעה ושנים שאחרים השיב הכא שכהן
 רביעי ועכשיו נוהגין שאין יושבים במקומם כל שלשים ו^ל
 אביו ואמו בל שנים עשר חרש ואף על פי שאין להם על מת
 שיסמוכו כמנהג זר• אין לשנותו כיון שנהנו כן כל מקים לפי

 מנהגו
 ג מנהגינו שהאבל אינו יוצא כחול לבית הכנסיאכל בשבת
 יוצא וכן לבית המדרש כתכ מורי מהר* ר משה איסרליס
 זיל ואם האבל הוא מוהל או בעל כרית אס הוא חיך שלשו״
 ימים הראשונים לא יצא אלא אם כן אין מוהל אחר בעיר ואם
piyrvi הוא לאחר שלשה ימים מחפלל בביתו ובשמביאין 
 לביה הכנסת למול ילך האכל לכית הכנסת וימול אפילו י#
ך י ר  מיהי אחר בעיר ויש סקילין אפילו הוך שלשה ימים ואם צ
ד ד כעי ח  לתקן צפיגיו לחחכם לצורך הםילה אם י« מוהל *

 ולחתכם כרי מלא תדחה המילה וכן כל דבר של מצו- -
 איפשר לעשות בלא תאבל מותר לו לצאת ולקיים הש*יזז

^ ק ת י ל ר סוהר ל ! ©והל אחר בעי  אסור לו לחתכן ואם אי

 סא«

י ע "  כאן לשונו: ~
 ד יש נוהגים כשדם אכלים אין םשניס מקומם לבית
 הכנסת בשבת משום דסכיראליה דהוי ליה סילתז!
 רפרהסיאשאין נוהג כשבת ויש אןמדיגזשגם בשבת יכול*
 לשנות מקומו וכן אנו נוהגים ©שום דסיל שאין זה רכר של
0 ד  פרהסיא שאין אכילות ניכר בזה בל כך שהרבה פעמים א
 מחליף מקומו אפילו איט אבל לפיכך אין לשנות המנהג : י

 שצד שלא להתקשות עלהמת יותר מד**
 לכו ו'סעיפים :

 א אין מתקשין על המת יותר מדאי שנאסר אל חבט למן
 ואל חנורו לו ודקדקו חכמים זיל וכי איפשר לונל כן אל^
 אל תבכו למת יותר מדאי ואל תנורו לו יוחד מכםיעור הזן
 כיצד שלשת ימים לבכי ושבעה להספד ושלשים לגיהוץ
 ולתספורת מכאן ואילך אמי הקדוש ברוך הוא אי אתם רשאי©
 לרחם עליו יותר מסני ואסרו חכמים זברונם לברכת מ•
י על המת אחר הוא בוכה שכן א ר ר 0 ת ^ מ , ל ף  המתקשה ק

 ראו הרבה מעשים :
 כ כמה דברים אמורים כשאר העם אכל תלמיד חכם חכןי
ם אין ביכיז עליו יותר משלשים יי0 ו ק ל 0 ב י 0 ח 0 ב , ח פ י , 
 דלאו עריפא ססשה וכינו עליו השלום דכח־ב כיח ויככי את
ז סספידיז עליהם יוחד משנים עשר י א ן ם ו  משה שלשים י
ו בו שמה ער אחר שנים עשר חוש אין ע 0 א ש ל ̂ ש ש  ר  ח

 מספידין אותו כלל ז
 a יוצאין לכית הקברות זפוקדין על המתים שלשה ימי©

 ואין

 'ילות דכים לא נתיר דבר שיבאו רבים להקל בו בכת אחת
 כמעט האכילות ב״ולאכל הכא רדתר ריתיר וצא וליתיר

J י ׳יו• ליה »בילות חרשה מאבילות ישנה נראה לי 
 ׳» שח שמת בעלה אינה צריכה לנהוג אבילות רק שלשי'
 ייס כשאר קרוביהאלא רמשוםהבחנח צריבה להמתין
 ג^י* שלשה הרשים וכן תאיש שמתה אשתולעגיק אכילז׳
 שיג1 וליכנם לבית המשתה אחר שלשים שוד• לשאר
 בים מכל מקום לישא אחרת לא התיר לו עד שיעברו עלית
 .$לש רגלים *ראש השנה דום הכיפורים אינם חשוכים
 י־גלים לעניין זה רהא דהצריכוהו להמתין שלש רגלים לאו
 י &ום תוספת אבילות אלא שתשכח ותשקע הראשונה מדעתו
 במןהשןואעס השנייה כדרשינן ולא תתורו אחרי לבבכם׳
 ©באן אמרו חכמים זיל לא \שתה ארם בכיס זה דתן עיגיו
 י':גום אחר ואמרי עלה לא נצרכה אלא לשתי נש־והילכך
 גדך הרחקת זמן וראש השנה ויום הכיפורים אינם ברגלים
 לרכר זה אינה מרותקים כזמן אלא קבעו הדבי והז:ין כיגלים
 .,נןדייייס אף ע״ג שאין הרהקת הזמן שזה בהם שהרי אם מתך!
 **פרוחגדאחרמן הרגלים צריך להמתין שנה תמימה ואם
 'arc קורם רגל א׳ססוך לו כגון קורם עצרת צריךלהנ^/ין
 *ותר משאם מתה קודם סוכות וסתה קורם סיכות ססתין יותר
 ׳״שמתה קורם פסח מכל מקים שםחת הרגלייססייעת לשבחה
 «רעתו ואם לא קיים םצות פריה ורביה או שיש לו כגים קטני'
 '*צרי-־־״ין אומניאושאין לו סי שישסשנוונושאיכרי שתשסשנו
 התירו לו לקדש מיד ולכנוס אחר שבעת ולא יבא עיייחער
 לאחר שלשים יום אלא אם כן לא קיים מצוות פרייר, ורבייה
 שאז סותר לבא עליה אחר שכעה לקיים מצות פדייה ורבייה
 ור.\104-י!»%י»אר אכילות אפילו באבילות דאכיו ואםיםוהר
 • :א עליה אחר שבעה אס לא קיים פדייה ורבייה
 ־בא דאין לו סי שישסשנו אפילו אם הוא עשיר
 ייד1 לשכור לו סשרתים וסשרתות מכל מקים אם אין
 זז עמו ככיתו שתוכל לשסשו בחפיפת הראש או שאר
% אין לו מי עזימסעזנ\ ובל קר  יתבייש סאחרים מ
 ז ולכן נתפשט המנהג שרבות סקילין בעניין זה
ש לעצמו מי י ח  י ־ *ים תוך שלש רגלים וכעל נפש י
ו םח*ישחו ער שישא אותת ח י ג ) ר , ל ר צ ן 1 ד נ י א ו ר ן : 

 ?רוצה לתת ל! והיא עדיין תוך שלש רגלים אחר
 וישמתירין ונוהגים טעם לדבריהם שאם מפני
 זתירו לו כל שכן ספני חייו שאפשר שימות מצער
 י' י י רלא גרע צער התפיסה מסי שאין לו סי ש

, rמשנו וכן נראה למורי מהרסאיי זיל : ו  י

 . .קיים. מצות פריה ורביה ושדך לו אשה ואחד
 f ־ייכי חופה מת אחי המשורכ׳ זה היה מעשה
 :ינסה ולבא עליה אהר שבעה כיון שהיה לו
 ^יכדאם לאיכנוס והואראיכא חרווייהו הפםרולא
 י *-"־יל אחר מהם אין מתירין וכן אם
 /י*זות אשתו לישאנה&ו&ך
 י -הפני שהיא מרחמת על כני אתות' יותר מאחרת

 ולאחר שבעה יבא עלית :
V 

 T האבל־ימללצאת מביתו ובו דיסעי׳
 /ים הראשונים אינו יוצא לבית אכל אחר
 זלרותאם מת מת לאחרים סבא? ואילך אם
 שבעתי יוצא אחר המטה לבית הקברות
 זמנחמיס אלא במקום המתנחסיס ואם׳
 •!וכריה ייצא אפילו ביים ראשו? יאפילו
 והנין כין כי אינו יוצא כלל
 :ויותי יאפשר משגס^ין



% 1 
1 ו  וביום השני כא לעידו ונהג אבי̂ל
 סיום הרימון:

 אפילו הגדיל תוך שבעה כי^שלאחלה ע׳
 בתחלתו בשעת קבורה שוב אינו חל ובטל ממנו כל

 ואינו חייב בו;

 דיג׳ עדותלנהוגאבלותעל*
 עיצוי ובו ב'סעיפים ן .

י מפי עד ונוי מסיו ע ו ד ח י א ע י ל פ  םתאכליז ע
 תומו רחבריךיסת אשי ׳ יעיר יכלמילתא דע,

 לגלויי לא משקר :
 שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת הרי

 כנגר שנים ואין שוס ערות מהם עדות ואינו מה

J אם אבילות דיום אחד דאורייתא 
 סעיף אחר:

cS׳h זץ&^ןוס דרבי האמורי"אלא שרואין שמא עריץ*^ 
 ^י«6יחמעשה שפקרו על אחד וסצאהו חי וחיה כמה שנים

 £\s י •י והוליד חמשה בניםואחיכ סת :
f א$רוחנס*םזכרונם לברכה אחר מבני המשפחה שסת $ 
 £ . יח*גוכלהמשפחה משל לסה הדבר רוסה לכפה של
 ־*בנים כיון שנזרעזע אחר מהם נזדעזעו כולם כלומר שמרת
 ?יזיק סתוחה בנגר* ער שיתרפה םעט מעט כיכלשבעה
 $יז*זרב ש^הוער שלשים חיא רופפת ואיני הוזרח להערה עד
 *הדשנים עשר הורש לפיכך שלשה יפים הראשונים יראה
̂זאבלבאילו חרב מונחת לו כיןכתיפיו משלשה ועד שכעת  
 גמלו־ זקוף כנגדו.כקרן זרות משבעה ועו־שלשים כאילן
 #וכרת לפניו בשוק ואחר כך נ־1 אותה השנה עדיין מתוח
 כנגר אותח משפחה ואם נולד בן זכר כאותה משפחה נתרפאה

 כלהסשפחח : .
 וכן אחר םהםבורה שמת מרת הדין סחוח כנגד כל

 החבורה וידאגו כולם :
̂׳*' ׳כל סי שאינו מתאבל כמו שצוו חכסים הרי זה אכזרי אלא  
 י יפחד וידאג ויפשפש במעשיו ויחזור בתשובה אולי ינצל

 ז ©חיכו שלמלאךהסות :

 א

 שצח
י <  יש אומרים דאכילית יום ראשון אם הוא יום>

 א וקבורה היא דאורייתא מדכתיכחןהיום ר
 וגוסר ודרשינן חיום אסור והלילה מותי ופיירי כא
 והוא הרין לאבילות ועוד כתיכ ואחריתה כיום פר ופ-
 איום ראשון דמיתהוקכורה' ולעיל בלבוש החור סימן ר
 כתבתי עור פסוק דלה יטמא שיש מפרשים דלה יטפא
 והוא הדין לאבילות כיוס שיטמא לה רהייגו יום קכורו
 הלין פירשו קצת גאונים ריום ראשון אם הוא יום קבור׳*
 דאורייתא ושאר הימים מדרבנן כמה דברים אמורים כ ן
 מתים המפורשים בתורה שהכהן מטמא להם שהם אכל.
v בנו ובתו אחיו ואחותו בתולה ואשתו נשזא׳אבל אותם 
 שהוסיפו עליהם לאבילות שהם אחיו מאמו ואחות*
 ונשואה וארוסה מאב או מאם ואחותו אנוסה או ©פותו'

 ביום ראשון אבילחן מדרבנן ויש אומרים שכל אבי
 הסתים אפי׳השבעח מתים ויום ראשון דסיהה וקבוי
 אלא דר«ז *הפסוקי׳אסםכתס בעלמאנינהו דלא מי

 באנינות וטומאה ולא באבילות •

 שצ^ דיני אבילות ברגל כראש השנה ויום
 גליות וכוייד סעיפים

לנ א  אפילו לסאןדאמר אכילות דאורייתא ואפ:!'̂ג
 ותגלהה וגיהוץ דאורייתא נלשלשים/מג/־
 ופרע כדכתיכנא לעייאס כא הרגל תוך ימי אבילוה א
 לו אכילות כרגל הרגל מפסיק האכילות דבתי' ושמד
 אי אכילות דםעיקרא אתי עשה דרבים ודחי עשה
 אבילות והשתא לא אתי עשה ריחיד ודחי עשה דרנ
 למאן דאפר רכל אבילות דרבנן לפיכך אמרו הקיכר נ
̂ אפי׳ שעה א  הרגל בעניין שחל עליו אכילתו גהג 
 הרגל הרגל מפמיק האכילות ומבטל ממנו גזירת ש
 הרגלעולין לו למניין שלשים ההשבעה לפניה
 הרגל ומשלים עליהם עד שלשייורוקא שנהג אבילי
̂א רכרי׳שבצי  שעה שקורס הרגל אפילו לא נהג אל
 ששמע שסועה קרובה בשבת שחל להיות בערב ריר
 שאינו ניהג אלא דברים שבציגעא הרגל מפסיק א נ
 אזהזיר ולא נהג אכילות או שהיה קרוב לחש־כה
 יכול לנהוג אכילו' אין הרגל מבטל האכילות יכ^ענ

̂ו ̂ו אלא  ירע כמיתת המת קודם הרגל שאין הרגל סכט
, :תל  ברגל דניים שבצנעה ומונה עכעד, אחר ,

 &יצרז מקצת יום השבעה ושלשים ככולו
 * ובו ג׳ סעיפים ג

 ביום השביעי כיון שעמדו המנחמים מאצל האבל מותר
 ״ בכל הדברים שהיה אסור כהם תיך שכעה דקולא הוא
 זזקילו חכמים ואפרו מקצת היום ככולה לא שגא מקצת יום.
 :ביעי לא שנא מקצת יום שלשים דביוישלשים שאין מנחסין
 ^ירכשיזנץהחמה ביום שלשים כטלו ממנו גזירות שלשים

 *>ב סורי מהרמאיי זיל ובמדינות אלו שאין המנחמין רגילין י
 :.א כיום »ביעי צריך להמתין ערשעתשרגילין המנחמין
 & כשאר הימים דהיינו לאחר יצייאה םכיח הכנסת שרגילה
 4 סגחםים ולא כאלושרגילין להמחיז שעה על היום שאין

 t הדבר תלוי אלא בםנהמין \
 ודווקא מילתא דתליא ביומי כגון שבעה ושלשים לא
-י חשכינן הלילה שלפניו לכלו' עד שיאיר היום והנץ

 ןסר, אבל מילתא רמלי בשעות אלקא אפי׳בלילה לפיכך אם *
 0ע שמועה רחוקה בלילה כיון דםגי בשעה אחת סלקא

 אפילו בלילה :
 K י. ודבר שתלוי בחרשים לאאמרינן מקצת היום ככולו
 .* יכל שבז סקצתחחורש ככולו כיצר פי שמת אביו או
 *ו בראש חרש ניסן לא אמרינן בביט באדר שאחריו מקצת
 \ם פכיילו אלא צריך לנהוג דברים האסורים כייב חודש
 &יבנםראש חדש ניסן ועכשיו נהגו להוסיף עוד גם אותו
 ום מםת כו האכ או האם לנהוג כו דין ייכ חד׳ כן כתב סורי
 av*', ז?ל ואולי כמקומו היו גוהגיז כן כי ברוכ המקומות לא

 * י ראיתיו נוהגין :

 ^צי P אבל שלאנהג אכלתו כל שבעת
 ;. /׳״כל נ׳ סעיפים :

 מג אכילות תוך שבעה בין בשוגג בין במזיד
 כל שלשים חוץתהקריעת שאס לא קרע
 קירע אלא תוך שבעת שעדיין זמןהימום
 כל שבעה חוץ מעל אביו ואמו שחיסומו,

 יתד וקורע אפיי לאחר -כעה:
 תג אכילות כלל הוך שכעה אנל אס זלל
 י ולא נתג בתם אבילות כגון סי שאמת לו
 א^ון והיה כעיר אחרת ולא נהג בו אכלו׳
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< י ף 1 * י - י ניגידז^יםיסןז^לאסעיף^ :

 ד הא ררגל מבטל גזירת חגלחת ושלשים בסאר ממי©
 אכל באביו ואשי שאסור לספר עד שיגערו מחכירה
 אפילו פגע כו הרגל לאחר שלשים יום אינו סבםל ועי ל מימן

 שיץ סעיף ד' #
 ה אם חל אחד מזיימי אכילות חוץ מיו' השביעי בעד הרגל
 מות׳ לכבס בגדיי אכל לא ילכשנו ער הלילה וטוב ליזהר
o מלככם עד אחר חצות כדי שיהא ניכר שמפני הרגל היא 
 סב כס אכל לרחוץ אסור עד הלילה רשםתירין לרחיץ אחד
 תפילת הסנחה ?זסיךלחשיכח עכ״לדבינויוסף בעל שולחן
 העריו וכחב זה לפי מנהגו שאין נוהג איסור רחיצה וככיקזז
 אלא כל שבעה ולא כל שלשים אבל על סורי מהרסאיי זיל
 שכחב כאן וכן ניהגין המה אני עליו מאד על מה שכתב וכן
 טהגין דהא הוא יעצמו כחכ לעיל סיישפיא סעיף איגבי רחיצד,
 דהאירנא נהגו לא סור רחיצה כל שלשים יום וגבי הככוסת
 בסימן שפיט סעיף א'כתכ גיכ דהאירנא נוחגין העולם איםוון
 כלשלשים אם לא שאדם אחר לבשו ההלה וכן כתבתי אני
 אחריו משמו בסייהנזבריס ואם-כן בסעיף זה שכילו אינו מדבר
 אלא בתכבוסת ורחיצה שבתוך שלשי'שהרי אם חל אחו מוי

 ימי אבילות בערב הרגל חוץ מי ים השביעי אין הרגל מבטל.,
 אלא גזירי שבעה ולא גזירת שלשייאלא גזירת שלשי׳ משלשים.

H %1 עם ימי הרגל כסו שיתבאר כסמוך מסעיף ז' עד סעיף 
 ועל מה כתב מורי אם בן וכן טהגין דהא לוTיה גם כלילו״,»״

 יוכל ללבוש מוזשככס וגס רחיצה עודנו אסודלו גםכלילת
' ץ ג ה י כ ז י 0  עד כלוח השלשים ואיפשד לומר ו לו©רדם*ללסירי*ל י

: סד '  סעיף ט

 ו הפזיו חז״ל כל הייט לבטל את האכילוה ואפי׳ ראן!
י ל ט ב מ  ויה אף עיג דלא כתיב כהי שפחה אחז״ל מ

 האבירות כסו הרגלים דכולהו היקשו להדדי כתורה דכה,: י
Jr* : מועדי יי'ויש בכללם ר ה ויה 

יי מבעה לכדו/  , ז אין היג•1 סכטל אלא גזירה אהה ככיז»י
ל £ / ג כ ה  או גזירת ר׳לבדז ולא שניהם יהד כיצד אם ככר נ

ת לייאם עדין י י ז ל ג ל 0to כ ג ר 0 ה ' 0 ^ ר 1 י ת י ת י ה  ב

 לא נהג כל ז והרי עדיין לפניו גזירת יי ואחרכך גזירת
 הרגל מבטל גזירת שבעה וגזירת ל*עריה עליי ׳^זמליס כיצי1י
 נהג שעה אילפני הפסח אותה שעה חשובה בזי יחיימי י•!*-* י
 הרי ט ו ומשלים עליהם ט ו אהרים: \
̂ן•  ח שעה אחת לפני ע צרת חשוכה כשבעה יעציית ר

 שאס לא הקריב קרבנורו חעצרת יש לותשלועין
 שבעה חשוב כשבעה *רי ייד ומשלים עליהם י#י אחרים ויום־ י
י של עצרת עולה למניין ר\ו יטעמא עיין לעיל כל^ין-^ ג  ש

 סימן תקמח מעיף ג \
 p כבר אסרנו רד ה וי ה חשובים כרגלים לקכיין בימל
 האבלות לפיכך שעה אתת לפניריתכטלח ממנוי

 גזיר׳ שבעה מפגי רה וגזירת שלשים פכםל ממנו י״ה ומגאן^^
\ t !ערב ייה וחית לקיכר מתו בגיבתשרי דכא זיימיס בער<ום כי 

* JL .ועולה לכאן ולכאן ומגלת בו כיום• -י 
 * שעה אחת לפני י״ה בםלח ממנו גוירתשבעהמ>גי"ה

f'i וגזירת שלשים מבטל ממנו החג ומגלח בערב החג 
 •א שעה אהה לפני החג והחג הרי י״ד וזייני עצרתח&1פ1
 כשבעה מן הטעם שכתבנו כעצתזםעיי. בי כל

 המועדים הוקשו להדדי הרי כ״א ייוישני מלש© \ trap ךמ*

 'ך* - _ .v האבל אלו) מחמת הרגל
ק אן^בעניזהמלאכה הילבך אין להחסיר ל ב • p o f 
ו כשאר אמלו^מלאכתו נעשית עי אחריי וכל ימי הרגל  בז ^
 * ^בי׳סתעשקייבו לנחמו הלכך אין מהעסקייבז לנחמו כשמונה
 t השבע אחר הרגל רמי הרגל עולה לו למניין הל׳ שהרי דין לי

 דהיינו גיהוץ ותספור טהגין כרגישלא מתורתחרגל כלבד אסוי
 אלא אף מחוחת אבל שהרי סתורת הרגל היה סותר ללבוש
 בליםהמגוהציםבבד חרשים ולבנים ונוטל ציפורניו כמספרי'
 י \שמח שמחי םריעויוהבא מסרינוח הים ומכי' השכיהוהשאר

 שמנו חכמים מוהרין לספר ולככס ומרין אבילות אסור בכולם
 מו בחול שהוא אסור כתספורת וכגיהוץ ואפי' מגוהצים ככר
 אם ד ללבוש ואפי׳היה כא ממדינת תיס ואסור כשמחת םריעו'

 \*יי ׳ J ואסור בנטילת צפיניו במספרים *
 ד,ך,יבר מחו ברגל בוז יה נוהג דין אנינות כל זמן שלא
 נקבר ולאהר שיקבר טהג דברים שבצינעא ופיט ©ותר
 ללי־יד עם אשהו ועיל סי׳שפינ ובלבוש החור סייתקם ח וחרגל
 עולהילו למני״ן ל-שמשלייעליו שלשים אפי׳קברו בחג הסכות
 ילא אמריירשסיגי עצרת שהו רגל כפני עצמו מבטל ומפסיק
ץ שבעה קודם.לו ומתעסקיןעמו אנהג ר sי האבילות הואיל ו 
 בדגל לנחמו וכל מלאכה הסוהרת לעשות במועד משום דבר
 • האמד מותר לו גם כן לעשותו בעצמו ואם אינו רכר האבוד
ו לעשות במועד נעשית לו ע*י אהרים ר ל מ ר  ; והיא סן הרבדים ש
 בבתיהם ועבדיו ושפחותיו עושין בצגעה בתוך ביתו ולאחר
 הרגל מתתיל למנות ז׳ ולכשיכלו ז' לפיתת המת אע״פ שעדיין
 לאבלו מניין הזישהחחיל מלאכתו נעשית עיי אתרי ככתיהם
 י" כריו עושין לו כצנעה כתוך ביחו ואס רבים מתעמקים בו

 %זסו אחר הדגל כנגד ©ניין היפים שגיחמוחובדגל אבל
ל ג ם על ד י כ ו ר ח א ה ׳ י מ ו בשלשה י ר ב  ©דאין לו פגים כגון אם ק
 מלאכתו נעשית עיי אחרים כשלשת ימים אחרונים של אבל
 ובמקומות שעושין שני ימים מונה השבעה מייט שני האחרון
א מדבריהם שהרי אנו כקיאין בקיבוע וירהא ל ו א נ י א  והואיל ו

ם בלבד: י מ ו ששה י י ר ח  עולה מהמניין וסונה א
 *ת קבר את פתו שבעה יביס קודש הרגל ונהג בהם
 גדרת שבעה והרגל פוגע כו תוך שלשים יום הרגל
 ,ם״קיימבטל סמנו גזירת שלשים אפיי חיל יום ז' בערב הרגל
 י ת יום השביעי ככולו ועולה לכאן ולכאן כלומר שמקצתו
 ,(׳ולח לכל יום ז׳ואחרבך סיר חל עליו גזירוישלשים
 • י •עמתחי^היג גזירת שלשים אחד כך כשםתקרב הרגל
 וז\יגו נערב מפסיקו ומבטלו ומותר לו לכבס ולרחוץ ולספר
 מביום סמוך לחשיבה קמכ לרגל וכערבפסח שהוא יותר
 עד יף סעאר ערבי ייט מפני שהיו מקריבים בו את הפסח כמו
 שנתבאר בהלכות פסח סימן תסית מותי־ ככל מיד אתר חצות
 דהיינו סזפן שחיטת הפסח ואילך ובתגלחת מותי* אפילו קורם
׳ ויוציח הואיל ואתרים הרבה נהגו איסור לגלח אחר חצות גם ־  י
 יץא ינהוג איסור ויגלח קורס חצית ובן אם חל שסיני שלו
 בשבת שבערב הרגל אסרינן ג״כ גבי שביעי שלו עולת
 לכאן וליאן ימותר לו לכבס ולרחיץ ולספי כערב שבת יאם
 ׳י* ילה בעייט או בערב שבת סותר לגלח אהד הרגל שככר
 J 1ל נמנו גזירות שלמים אבל בתול הסועד לא יגלת כיון

 מ ^.איפשי לו לגלח קורם תרגל ואס חל שביעי שלו בשבת
שבת שהרי עדיין היא היד שבעה י אסור לגלה ב ע̂ו ב v 4« ״ ^ 
 יום הי*כ*שהוא יום שביעי של אבילו׳שלו יעלהלכאן
 .לב^כשאד יים שגעה שחלה בערב הרגלויבא הרגל ויבטל
 ל6יכד אם הנא ערבהג השבועות שהל
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 כתב מורי מהר,

 דברים הגוהגץב
 ל

 סימן תרצו ״

 ייז שמועה קרובה ורחוקה ונד.
 סעיפים «

ש בגדישבה^ה^^ןצ/. ו 3 5 ל ^ ^ ^ ה  *־יה3 • יי n&$ifpn מתו שעדדאחת לפנייתך »*והה'שיי58 ו
 * חשמ^בייר ומי! אחד הרגל יש לו דין שבועה ג׳לענ#ן אלא מנהג בעלמא׳־כמו4שנתבא;׳

 שיושב בכקומץ ואיגו מדבר א3י' בר ה ועצרת שאיגו אלא יום
 ״ אהד ה א חשיב חייט לשבעה ׳ ׳

(Ŝ  .>|j כ!ןילו הארצות שעושין שני ייט מי שמת לו מה כיום ף|
 טיב שגישהוא יום טוב האחרון של פסח או של חג או

• r בייט מגי של עצרת וקכמ בו ביום יש אומריים אף על פי שאין 
 , קורעין כו מכל מקום נוהג כו אבילו׳רהואיל זייט שני אינו אלא
 י מדבריהם ואכילות דום ראשון שהוא יום מיתה וקבורה גזוא
 שלתורה ירחה עשה של דנליהם מפני עשה של .חורה
 וקריעה שאני שהוא מלאכה אבל אם מת בייט שני של רה
 . זקבח כו כיום אינו נוהג כו אנילו׳ ששני הימים של רה כיום
 ארוך הם מכל מקום אף על פי שהם כיום אחד לחומרא בדיניו
 המכוערים במקומו אבל עולה לו למניין שכעה בריא כשבע

 סתיב המפורשים כתורה שכהן מטמא להם אבל אותם 0
 שהוסיפו עליהם בדאיתא סי' שע ד אין אכילות אלא מדרבנן
 לפינך אינו נוהג עליהם אכילות כשום יום טוב ואפי׳באותם
 ש*סרט שנוהג בהם אבילי׳כיוס טיכ שני איני קורא והעולם
 ר*דנא נהגו שלא להתאבל כיום טוכ שני של גליות על שים
 נת אפילו הוא יום מיתה וקבורה שסוברין כיעת האיטיים
 *אין הים אכילות דאורייתא •וכן המנהג פשוט ואין לשנותו
*1ן פ ס  «ך מת לו מת כערב יום טוב ונתיירא שמ* לא י
 ^ לקיברו סבעוד יום ומסרו לגרם שייליכוהי לקוברו
 : ביון שהוציאוהו סתעיר ונתכסה םעיני הקרובים חלה עליו
 אכילות ואס הוא שעה אחת קודם הרגל ונהגו כו אכילויבטלו

 לה גזירת שבעה אעיפ שנקבר בייט ״

 ף[ דיני אכילות כשבת ובו כ׳ סעיפים :

 א שבת אינו מפסיק האבילות נמז הדגל שהרי אי אפשר
 שכעת ימים כלא שבת ואס היה כפסיק לא יהיו
 לעיל* שבעה יסים וככראסמכיני אקרא רימי אכילות הם
ו דהיינוידכיים  שכעהלפיכך עולה וקצת ריבי אכילו׳ניהגין כ

 שבצנעה שהם איסור תשםישהמטה וי־חיצה וסיכה אבל,
 דברים סבנךהס׳׳ דהיינו עטיפתו אינו נוהג אלא יסיר עטיפתו
 ודווקא עטי8ת כמקים שנותגין כעטיפת ישמעאל שנתבאר
 לעיל סימן שפיו אבל קצת עטיפה שטהגין בקצת מקומות
 כל שלשים אין צריך להסי׳בשכת וילבש מנעליו ויזקף המטה
 מבפ־יתד, וללילמש כגר הקרועה אלא מחליפו אם יש לו
 להחריף ואם 1ין לו להחליפו מהזיר קראו לאחוריו. שכל אילו
 אס ינהוג ביס הוי ליה דברים של ׳רהסיא ותית הוי דבר
 שבצינעה ש•{* לאילמור אינו ניכר ••זסשוס אכילות אינו
 לומד לפיכך א>ור בתת שהיא משפחתו אבל לחזור הפרשה
 כיון שחייב אדנלהשלים פ! ש׳יותיו עם הציבור הוי כקורא
 את ששע ושאר ־זיבת היום מותר ואס קיאו האבל לעלות
 להודה צייך לעדית, שאס היה נמנע היום דברשלפרהסיא
 ויכינו הס היו קורן אותו ככל פעם לשלישי ואירע בו אבילות
 >ל* קיאו החזן ולה הוא מעצמו ואמר כיון שהורגל לעלות
 לשלישי ככל שמ הרואה היום שאינו עולה אומר כשביל
 , אבילות הוא נמנע הוי דבר של פרהסיא יכן כתן שהוא אבל
 ואין כהן אחר בכית״יכנסת בשבח סותר לקרותו אבל עניין

 אחר אסור ״
ני׳גוהו לסטים ובשבת נתייאש מלבקש ה או > י  כ י-ייייי ח

י טכציגעה כאותה שבת עולה לו ליזם ר כ  כיון ונוהג ד
 אחד לדידן דנהיגגז אישיר רחיצה ותככוסת כל שלשים אם

לות כשבת מותר לו לרחוץ כעיב ףזר*  3גע ייפ שלשים שלו
 ^ שכת כיון שאינו אלא מנהג וחוכ\א בעלמא סקילינן בי לככוד

p כל היוצא כזה כגון לאזור על מקומו נלילשכת ^ / y
r . 

 אסוי להרגיל הספיר בו*וי הסועדת/
 מניחיין ^תו#$זה כרחוב בחולהסו^ד^
 ההספד לכריות יכן" לא ייליכי את הסת לביתה?ןבר«

 עד שיהיה כל הקבר מתוקן ומזומן בד• שלא*»|^
6̂  ככהוירגילו את ההספד אצלתיחמניחין אתהמ5
 ומוליכין אותו לבית הקברות לכבודי כדישירגילו/*
 ההספד אפילו במועד י . .?ו
 ב אין קורעין בחול המועד אלא מי שהגא חיי'לקן#
 קורבה או מחמת חכמתו של מת או שהוא אדם נ

/vרבו או עומד עליו כשעת יציאת נשמה כדאיתא בסיימי 
 אבל מי שאינו חייב לקרוע ורוצה לקרוע מחמת כיבוד &
 ג שמע כחול המועד שמועה קרובח חיי׳ לקרוע •*ן

f )ך אין חולצין כתף במועד ואין מבריןכו אלא קרובי 
 מתאבל הקרובים מברין והוא הדין לחנוכת וע"
 וראש חרש וכשסברין אין מברין אלא על מטות זקופות
 חלסיר חכם הכל מברין להוך הרחבה כדרך שמכריז•
 הקרובים שחכם הכל כקרוביו אבל בייט אפילו בייט שני;

 קירעין ולא חולצין ולא מברין.
 ה נשים בחול המועד מענות דהיינו שכולן עונות באו
 אבל לא מטפחות פירש להכות כף אל כף ובר ח חנוב
 ופורים מענות ומטפחות כרי לעשות היכר בין ראיחרש חנוס
 ופורים לחול המועד להראות רחיה עדיף אכל לא מקוננת אפ׳
 בראש חדש חנוכה ופורים דהיינו שאחת מדברת וכולן עונות
 אחריה נקכר המת לא מענות ולא מטפחות ולא מקוננות והנ*
 מילי לאינש רעלמא אבל לתלמיד חכם בין בהול המועד כין

 בראש חודש בחנוכה ופורים מענות ומקוננות כדרכן בחול,
 והגי םילי בפניו אבל שלא בפניו לא ויום השסועה אפיי רחוקה

 ככפניודמי׳
 י אומרים צדוק הרין על המת וקדיש כדרבן בחול המועד
 יכז3י'5ועני אבל בייט ראשון כיון שאין.^תעהקין
 במת אין אומרים אותו ויש חולקין ואומרים שלא לומד צימק
 הדין ב סועד מפני שהוא מ/והחנה וכן המנהג פשיט בסדינו׳
 אילו שלאלוסר צדוק הדין כבל הימים שאין אומריקן 5הן
 החנון ולכן אין אוסיים גיכ צדוק הדין כשקובריןה? יז^רב
c שבת אחר חצות ספני שהוא סמוך לשבת וכני״• שאין איג 
 תהנון כסנהה ספני שהוא ססוך לשכה אעיפ שכעריראש 1 \
 וחנוכה אומרים אפילו אחר חצות לא עריפי כערב שבת יס
 אומרים שאם קוברים רמת כלילה שאין אומרים צדוק הדין
 ונראה לי דשפיר עכדי שיש בו סיר שלא להגביר דינה והבן
 וביון שאין אומרים ציה גם קריש אין אומרים שאין הקדי' אלא

 בשביל פסוקי ציה ניל /
 ז מת לי לת קירס פורים יפגע כי פורים אינו מפסיק
 ^ האבילות ומכל מקים אין אבולות נוהג בו לא כייך
 ולא בטו אלא וכרים שנצינעא נוהג וחייב לשלוח מנות
 ואף עלפי שאינומתאכלכחם עיליןלו ממניין הש,כע$

 כמו שכת וטעעא לכ־זלהו יעיין לעיל כלכו־ש החו.



 שמועה בחול ביים שרשי׳דחשיב שסועה
׳ עה מיד ס י ע א מ ט ע י ע נ י י י ה ח י ם יעל כ  4שלשי
 חל עליו אבילות דגזירתשבעה נמשנינ ••יכך כלי
0  האבילות של שבעה ושלשים שנמעך 1 , ?שלשים ^
 הסיתה הכי נמי נימא ביון שבעת השמיעה מיד חלה עליו
 אכילות שבעה ברברים שבצינעה ומשך שוב אחריו כל גזירות
 דשבעה ושלשים דאין זה כל כך מן התימה אלא דבייס שד
 טעם הם דניון שאין נוהג בשבת זו אלא דברים שבצינעה אין
 סברא לומר שיגרום יום זה שימשוך עמו כל אכילות השבעה
 ושלשים •במו שמועה קיוכה כחול שאם בן דדיה מר,
 שהוא גורם המור מהוא עצמו שהדי בו עצמו אין מי אבילות
 נוהג כו וסחסתו יהא כל דין אביליהנוהג אין זה בוין שיהא
 המורמה שיבאו בניסתו יוחרסמנו אכלכששוםעשםועת
 קרובה בחוך שלשים יום כשכחאפרינן כיון שנידית דברים
 שבצינעח עולה למניין שבעה אכל הוא אינו גורם משך
 האבילות עמו אלא אםרי׳כאילו שמעה כמוצאי שכת מעודנו
 קרובה וחייב בכולן והי נ נאסר רהזי כאלו שמעה במוצאי שכת

 ורגל והרי היא רחוקה:
 ן השומע שמועה רחוקה בשבת או כרגל אינו נוהג
 אפילו דברים שבצינעת ולמוצאי שבת ורגל נוהג

 שעה אחת ודיו ׳/
 ז השומע שסועה קרובה כשבת היז גוהג דברים שכצינעד,
 ולפיכך זה השבת עולה לו ליום אחד ולמחר קורע והיל

 יום ששי שביעי לאכילתו ׳׳
 ח שמע עשרה יסים אחר הסיכו׳שסת לו מת קרובו בעיכ
 החג אףעיפשאםנסנהשעהאחת לפני החג לעבעה
 ושבע ימי החג הרי ארבעה עשר ושסיני עצרת לז' חיי כיא
 ועור עשרה יסיישאחר החג חדי ליא אי? לזה דין שמועייתוקת
ע ״ כ י שלא גחג אבילית קידם לו כלל ן מ ח ל י , ן ל ע ג ר  ה

י של** היה יורע שםת לו מת ״ מ  ל
י ת ז  ט שמע שהי שמועות רחיקית כיום א׳אינו נוהג על £

 אלא יום אחר היו שתיהן קרוביה אי ש2חי לי ענימח^
 באחר מונה לשניהם כאחד שבעה ושלשים ש^ע לזוז היזם

 • ולזה רםחר בונה לשני מיום שסועה שבעה ושלשים t י
̂ייז שנוהג.  * שסע שמועה קרובה כשבת והוא ערב הרגל י
 דברים שבציגעה ואם לא היה ערב הרגל היה עולת
 לו למניין שבעה כדכתיבנא בסעיף ז׳ הבי נסי עבת זה עולת
 לשבעה ימים כסו בחול שעת אחת לפני הרגל ולא אמרינן
 כיוןשאיזכל גזירת שבעה נוהג בו לא יעלה לשבעה אלא
 ליזם אהד דכיון שמקיים מקצת גזירת שבעה כסי שצוו הזיל

 עולה גם בן לז׳ //
 «א מי שהתפלל כבר עיכית ועדיין הוא יום ושמע שמועה
 קרובה סונה מיום מחר ואותי יום איני עולה לו שאם
 נאמר שיעלה לו הל תרי קולי רסתרן אתרריכדבתיבנא לעיל

 סימן שע ה י
 יב מי שמת לו מת ולאנידעלו איןחובה שייאמרו לו
י שמיר לי עליי נאמר 0  (אפילו כאכין ן
ו לסעודת אירוסין ע ס ז ר ר ל ת ו מ ל ו , ס א כ ו ה ה ב א ד י צ ן 0 

י אםשואלעליו ז י דעמ ו י ו נ , א ז ע ן מ  ונישואין ילכלשמהה ב
q ך לשקר לומר *י הוא שנאסר י ר ת אין צ ו 0 י א  אם הוא ח
ם לבנים זכרים נהגו להודיע י ק 0 ל כ מ ק ן ח י ת ר ק ש ר כ ד  ס

ל לבנות אין מנהג בלל להודיעו ב ש א י ד ן ק ר 0 א י י ש ר ם כ ה  ל

 גוהגין להתענות יום שמת בו אכא׳ אס וטעמא שסעתי
 שיעשה תשיבה מפני הסכנה דריע' 0זליה ביום זה שסת בז
 אביו או אמו ולפי הטעם נראה לי דסתענין יום ה*יהח
 ולא יום הקבורה כין שהיה אצל הפיתה כין שלא היה אצל
r אם לא מי שהיה. אצל v ־ u * v 

 לא חג שאינו אלא יום
 )ינהג אבילות יום אחד
 ועה קרובה ואבילות
 ׳. * י לומר ששמע שמת לו
 שלשים יום -ושמועה
 הר מימים רחוקים
 כיצד מי שבאה לו
 דיין בתוך שלשים יום
 ו^כשהגיעה לו ׳השמועה ואפילו הוא יום שלשים
 ;ריזו שמועת קרובה וחייב לנהוג שבעה ימי אבילות
 *הגיע א השמועה וקורע מיד ששסע ומונה שלשים
 דום השמועה לנהוג כהן דין תספורה ושאר דבר• ס של
 . ^י־ות שלשים כללו של רכר יום שםועהו הקרובה כיום
 ץזקכורת / ואם שסע שמת לו קרוב אחד אהר יום
 ושלשים ואילך »ין צריך לנהוג שים אבילות אלא שעה
 אחת דאף על גכ שאסרנו שמועה רחוקה דינה יום
̂־כר אמרנו נם כן רלעניין אבילות קיימא לן מקצת -̂  אי
̂. !ום ככולו לפיכך מגי כשעה אחת ולא שנא שמע כיום לא  ״
 שגא שמע כלילה כדכתבנו טעסא לעיל סיםןשצה סעיף
 ק^פיכך אם שמע שמועה רחוקה כלילה ונהג מקצת אכילות
 כמילה אפילו שעה אחה עולה לו ואפילו שמע עלאביו ואמי •
 זהני מילי לעניין גדרת שנעה אכל לעניין גזירת שלשים
 נוהג על-אכיו בתספורת וכגיהוץ עד שיגיע הדגל ויגערו כו
 חביריו וכן בשאילת שלום וליכנס לבית המשתה דינו כשאר
 אבל על אביו ואמו שנים עשר הדש ריב הורש מונה מיום
 המיתה ולא מיום שמועה לפיכך אם כאת לו שמועה על אביו
 ואמו לאהד י״כ חרש אינו נוהג אלא יום א׳אף בגזירת שלשים
 דאבילזת ייב אינו אלא משום צער דינו שדנין אותו ואין הדק

 תלוי בשמועתו אלא מיום מיתתו :
 כ השומע שמועה דחוקה אינו צריך לנהוג כל דין אבילות
 אלא דיו בחליצת מנעל ואין צריך לא עטיפה ילא

w t n כפיית הסטה ומוחו• מלאכת 
ו א 4 ס ם ^ נ ° י ז ל י ם א א ־ ייייי' ׳ י " *  המטה מ*
 *ריר מיכסר. סס .ו או

־ י ז י ׳ » »»>־ I ח ק  בשעה שבאה לי השמיעי׳ ר
n ,*יחאניבדכושעישה משום * p O W W ן מ א  ר

ק ב״ורה אוכמלאכה כשעהששמע ס ה >י , ם ר א ^ ל י כ  א

ח או שהיה רוחץ וסך ובאר. לו שסועה רחוקר, ק י ח י י ע ן מ ש  ה

 מפסיק שעה אחת משום אבילות וחוזר למה שבית ומכל מקום
 אינו יוצא ידי אבילות בהפסק זה אלא צריך שיעשה מעשה
 שנרקי שעושה משום אבילות כגון חליצת מנעל אז כפיית
 המיי-^זטיפת הראיוםיהו בחרא םינייהו סגי ואם היה לבוש
 ר י."ין כשעה ששומע שסועה הרחוקה אינו צריך לחלצן
 דלאי חמיר שעת שמיעה רחוקה מיום שני האבילות •
 J אין מברין על שמועד. רחוקה דלשני הטעמים שכתבתי

 לעיל בטעם הבראה לא שייכי הבא ״
 ד ואין קורעין על שמועה רחוקה חק מעל אביו ואמו דעןי
 אביו ועל אמו קורע לעולם אפילו שמע לאהד ייב חרש /
 וכמקום שאין חיייכ לקרוע אסור להחסיר ולקרוע משום

 בל תשחית ״
 ה השומע שמועה כשבת או כרגל והוא יום שלשים ו,<
 ולמוצאי שבת ורגל געשית רחוקה הוי כאילו שמעה
 במוצאי שכת ורגל רהוה שסועה רתוקה ואינו נוהג אלא יום
 אחי* סכל מקום בשבת או ברגל אסור בדברים של צינעה
 .כייליעמוא יום השמועה ואין לתמוה כיון שבשבת זו שהוא
ייימ של צינעה אשר מטעם זה אס שמע ר ^*׳-״״־— •י  י



׳ * *יא לי sfr*;#• ־ 4י״ז;ג י ׳ ^ 
״ w w . 7  ? איין־סלקטץאתהלג ^
ה הב^רהצוח) >v ^גיכדח וגנאלזכ*;. ל א כ \,  ש

 לסתשח־אבזוי אובי,וגיה$זמקץועם1 ואםכל&יזר { -•־.'
 אין הצורה ניכדחלפיכך*כזלללקיט אז אפי׳.בידו עצמי^

 יא«י ואף עפ כן נכון הדבר שלא ילקסס היאכעצפרמו ״
י  דרי אליעזר בר צדוק בסעיף הסמוך > י ^ •
 ח מלקט מדם **םימ שני פחים כאחד רניחם אי$ 3*״
3tab אפרסקל מבאז יאיליי ביאש אעדסקל מכאן 

 יתערבו ד^רי ר׳יוחנן p נ1רי ר ? אימי סוף אפרסקלי^עכ
 וסוף עצמות להתעכל זנמצאי עצמית שני מתים סתעיביפ
י עצנ»בארון של אידם דכי  אלא מלקטן ונוחנין כל אה' כ9נ
 אליעזר בר צדוק אומר כך אמד לי אבא כשעת סיחתו בתחאן־
U קבהני בבקעה ולבסוף לקוט עצמותי ותכם בארזים ואל 
 תלקטם אתה כירך שלא יהו בזייית עלץ י1י׳ויהיה זח לך עון
 שיהיו עצמות א^יך בזריחעליר מ •ןטםאתה בעצמך
 אלא תניח ללקטם עיי אחרים ומסייכ ש0'שאסר.רכי ד v יר

 וכן עשיתי לו נכנס יוחנן וליקט ופירש עליהם את האפרסק/ ״
 ואחיכ נכנסתי אני וקרעתי עליהם ופירשתי עליהם את הסדין

 וכשם שעשה אבא לאביו כך עשיחי לו: י: י
*̂  ט חמלקט עצמויוןששמר עצמות והמוליך עצמות ססקי
 למקזיהיי זה עוסק כמצות יפטור מקריאישמע ימהחפלת
 זמהתפילין ומכל המצות האמורויבין כחול כין כשבישהעיסק
 במצור, פטור סן המצוד! לא שנא עצמות קרובים ליש עצמית
̂׳ הם רבים  רחוקים כין אם הוא בספינה או בדרך זאפי׳המלקן
 כולם פטורים ואפילו אס רוצה להחסיר על עצמו לא יחמיר

 מפני כבורהעצמות!
 * ה10ליך עצסות סמקום למקים הרי זה לא יחניבש^אן.
j "כדסקיא ויניחם על החמור זירככ עליהם מפני שניה 
 כתם מנה׳ בזיון אבל אס מפןזילו לאחוריו עללזחמורישפיו•
 דמי / ואם היה מתיירא מפני ננבים ילהטי^מוהר אפיילרכוצ
 עליהם ׳ תניא חיה רבי מאיר אימר טיב ללכת אל בית האןנל
 מלכת אל כת המשתה באשר הוא ^*ף כל אדם זהחייתן
ן אל למדברים של מת דיספור יספדוגיה ת י ה מ 0 ל י  א

 יקבר יקכרוניה ויטעון יטעוניה דדלאוירלוניה פירשרשיי
 דיספר יתן אל לבו שאף הוא יספווהו ואל ידע לו as נהג כן •
 דיייל הר״0 קילו מכי ובמספד להספיד לאחרי'אף,ר*>* ידלוהו
 עיכ : היה רבי מאיר איסר גדול השלו' שלא כרא הקדיש בת

 >ןדה יעה מן השלום שנתגה לצדיקים שבשעה שנפטר
 האדם סן העולס שלשה כיחית מלאכי השרה >

 מקדיכין אותו בשלום הראשונה אומרת
 בשלום והשנייה;׳ מית ינו^ו

 על משכבות/ והשלישית אומד'
 הולך נכזחו ולא דיין לצדיקי׳

 שמיתתן כידי הכבוד
 שנאמר וכבוד ה'

 יאספך אלא
 שמקלסין
 לפניו

 יבא שאם יבא שלוט י וכלע המות לנ צח ומחה ייידמעח
 כל פנים וחרפו/ע0ו יסיר וגוי:

 תם עשלס שכח לאל כורא עולם.

י  ן:־ < •

 לב

 1ה^ש«יןא1מרי^כו^חנוןאיז^תעניןכלל י דאםם׳^נ׳
 י י•־*ץבשנל!פקוט׳ונחעבדה השנה^אחריוהעיקר לההענזת
 > ppmnli ,•־שבא כשפוסק אכילתו שהרי כתריסר ירחי
̂ ישך«ל אינם נידונים יות׳ סתדיסזו - י ׳ ־א םילתי&פייפוש
א 1Kr1 ^יצז שנים עשר לפיכך יתענה כ  ירחי ואדה*־אשין ש
^רשאחרכשנה שקודם העיביר ת ס 0 א  >ו ג כוא״עלפי ש
 כגון שסחו בחרש ניסן או אחרת־

 אינו0^5נ אלא כאותו ח^
׳ ^rfc שקודם העיבור אינו מתענה כשנה ו ןץ כ י ס ו ב ^  מ
 י הבא אלא באותו^ש והוו שלשה עשר חדשים מיום הסיתה
 ער יזם התענית היינו סשום רהםכנה היא דווקא כאותו הדש
 שהדין היה מתוח כנגד אביו או אמו דשםא גדום הפתחון פה

 לסקטרג שיקטרג עליו אכל שני אדרים חד שמא הוא לפיכך י
 מוכ הוא שיתעניכראשוניכראשון בסוף ייב חרש וכיין שהתחי' ״
 להתענות ב אדר הראשון מתענה כל ימיו כאדר ראשון וכיש
 אם סת כשנה מעוכרת בארד ראשון שיתענת לעולם כראשון
 דק אם מת בשנה מעוברת באדר שני מחענח נם כן בעיביר
 שאחריו באדר השני ועיין לעיל כלבוש החור סייתקסיח סעייז'
 וכיום שסתענה בו יאמר ג כ'>|דיש לכבוד המת וכל דיני קדיש
 ומנהגיו כתבתי כבר כלבוש רתכלת סיסן קילג י ואם חל
 תענית זה כערב שבת דינו כשאר תענית לעניין השלמה וע״ל
 בייבוש החור סימן ימיט מיהו אם כפעם הראשון השלים הוי
 כסו נדר וינהוג כך כל ימיו או ישאל עליו נר׳ לי אם יש לאכול
/ שצ״א  בסעודה בליל יום שםת כו אכיו ואסו כתבתי לעיל סי
 היאך ניהגין ולפי הטעם שכתבתי ששסעתי בתענית זה היה
 נ ל גיכ שיכול לאכול בסעודה דהא אינו ״משום אכילות אלא

 סשוס סכנה ותשובה ולסר. לא יאכל בלילה בסעודה נ ל;

3 חני המלקט עצמותומי'סעיפים:• -ז  ה
 א המלקט עצמות אביו או עצמות של שאר קרוכ*׳ שצריך
 להתאבל עליהם מסתמא שעל ידי הליקוט לבו מתחמם
 בקרבו ומעורר לי אכילתו מחדש לפיכך אמרו זיל שהמלקט
 מתאכל >ליהם כל אותו היום כולי כאילו מת ונקכי כו כיום
 דהיינו שיתאבל בכל הדברים הנוהגים באבל בכפיית הסטת
 ועטיפת הראש ונעילת תסנרל ותשמיש המטה ורחיצה וסיכה
 ןלערב אין מתאבל עליהם אפיהם עודם צרורים לו בסדינו י
 היה עומד ומלקט והשכר, לו מותר בכל ביום של אהר? לפיכך
 אין מלקטין אותם סמוך להשבת כדי שלא יהא נמצא שלא
 התאבל על ליקוט עצמות אכיו או קרוביו י וכליקיט עצמות
 אין שייך לומר דין אנינות שנאמ' כל זמן שלא תזר וקבר אילו
 העצמות במקומן שייהד להן יהי* לו דין אונן ליאסר בשתיית

 יק ואכילת בשר אלא מיד חל עליו האבילות אפילו קודם
- < . ״ '  שקבי״0 ״ .

 כ כל שקורע עליו בשעת מיתתו עליו כשעת ליקופו י
 עצמותיו וכל קרע שאינו מתאהה בשעת מיתתו אינו

J מתאחה כשעת ליקוט עצמותיו 
 4 עצמית אין עומרין עליתם בשורת אבל אומדים עליהן
 חנחומין כביתם ואין מברין עליתן כהבר העיר אבל
 •ברין עליהם בביתו ואין אומרים עליהיקינה ונהי אכלאומרי'

 עליהם קילוסין דהיינו שבחו של מת וגם משכתין להכ ת
 שממית ומחיה ז

 ד אין מלקטקעצמו׳אביו כמועד כדי שלא לעוור עליו את
 האבל כמיער יאציל עצמות מאד קרובים שאינו מלקפזן

 כמועד רסכל מקים התעוררות אבילות איכא •
 ח שמע שלקטו עצמות אביו צו א' מקריכיו שהיא מתאבל
 עליה׳אס שסע בו כיוס שלקטום וקברום מהאבל עליה'
 זאם שמע כיוס שלאחריו שנלקטו אתמול אין מתאבל עליהם •
 ( אין ספוקין את העצמות ואין מפסיקין את הגיוון ד»אי



 עם אלהי אברהם גחן לגו ודורה לצדקה'׳ הן הכה צור מבשיל ואבן נגן* חביילוי*
 ן על הפוסקים הראשונים / ותוכו מימיו מיס חיים אשר לא יכזבו זזקיו פסקיו דינים
 y j והוא לעקור ישמיענו כרחמיו גם בן חיבורו על שגי חלקי הטור האחרןנים ׳ אשר
 *ראה בקיאותו וחריפתו לעקור הרים הרמים וזה בזה לטוחנים ׳ ואם אומרה לכא
 (׳•ס^רות^כללי מעללי מהללי מפעלי הרב המחבר ומפרו מסחפיגא בההוא דקאיס קמיח
 .ןיגא עלי דירי יהדרו ׳ על כן אבחרה דברי בבריח ודלתים • על דל שפתים • סגר

 ־.ם הסיבר • אמנם נפלאותיו ועלילותיו אשר פעל ועשח בקרב ישראל כנזכר המר•
 עידון יגייון חהלות תפארתו אפס קצהו • ויותר מהמה לרבנן רבי רב אשר

 שתו מצו ייגו עם חלבו האוכלים על שלחן גבוה כעל גבוה זה השלחן
 אשר לפגי ת' והוא ברחמיו יכגה ביתו וגלותיגו ישלח מתוך לאומים

 ויעמוד הכהן. לאורים ולתומים ״ ואז ימן כחסד
 כסא תורתינו והשיב עטרה ליושנה :

 ופחיי ה' ישובון ובאו
 לציון כרינה: %

 ותשלם מלאכת הדפסת זה ההלק השלישי סהלבושים תקרא
 לבוש עטרת זהב גדולה • שמחה וצהלה t שכח ותהילה / לאל
 נורא עלילה י מם ד׳ י*כ למנח ם ׳ כשנת מרדכי •פיה לפיק

: pוהוא חמתו ותורחו יגן עלינו ועל זרעיט אחריט לנצח א 

n 
 נכ

י משח בן מהררי בצלאל ב:־ן זזנלבוחוקלן " 



 ^ ־ • ו ׳•־י
 ,* י «*חר אשר יעיין כספר נכבד הזה •

 65111־ לך סימני לבוש השלישי וחו*הנקרי* לבוש עטרת זהב והוא הכול?
 ין כטוריורהדעה וטעמיהם ;

ף ג דזלבדונ &  דזלבדונ & ו**כית שחיטת י
 הלכות טריפות V יא

 א מיהם הכשרים לשחוט א  הלכות בשרוחלכ יף '
 הלכות תערוכות איסור חי לה ג דין אם שחיטה נכרי וסוס
 הלכוייז פת ושלקות וחלב מאבלי עכו© יף מד גי" אם שהיטה צריכה כוונה
 הלכות הכשר בלמז הנקנים־ סן תעבל© מת ד השוחט לשם עכורה זרה
ף נ ה דין השוחט לשם קרשים  הלכות יין נסך י

 הלכות כלי היק דף נת ו דיןכמח שוחטין
 הלכית עבודת עמים , רף נטי ז דין הקובע סכ*זדגא.ל

 הלטה רינץת• ׳׳•״׳ רף סז ח דין שיעור סכין של שהי
ף פ ם השוחט כסכין מלובן  הלכות מלבושי עכ& י

 הלכות כישוף עונן ומנחש דף פא י דיני סכין
 הלכות כתוכחקעקעוקריחהעל מת שם יא באיזה זסןשזחטץ ודין ו
 הלכות גלוח הפאות רף $כ יב ־ שלא ישחוטלחוךנומא

 הלכוח לא ילבש גבר שמלת אשה שם י4 דין בעלי חיים שאין צדע
 הלכות נדה רן״- פג יד דין עיבר במעי בהמה

 וזלם* טבילת רף צה טו שלא לשחוט כהמה עד יו
 הלבות מקואות רף צט טז דין אוחו ואח בנו

 הלנות נדרים ־ יף קי יז דין השוחט אח המסוכנו
 הלכות שביעית דף קככ יח דין בדיקת הסכין ופגימוו

 הלכות כבוד אב ואם דף קנד יט דין כרכה *?שחיטה
 הלכות ככודרכוות״ח וחלמת 0ל0וי0 רף קט ד מקום השחיטה כצואר

 •הלנות תלמוד ועדת דף קכט כא שיעור השחיטה בבהםו
 ךלכית צדקת דף קלא בכ באיזה מין צריך לשחוט

 ,הלכות מילת רף ק* בג דיני שחיטה בשהייה
 'הלסת עברים יף קלט כד דיני דרסה חלדה הנדס
 ךלכית גרים רף קסא כת שצייד 5*יפרוק הסימניב
 הלכות ספר תודח דף קמר כו דיזנקכ1ו)1פ»אוגצצי
 ןןלכ^ו מ*וזה דף קמת כז אם מיתר לחתוך אבח&<

 הלכות שלוח הקן רף קמט כת דיני כיסוי הרם

 קז הלבות ל
 קנכ

 רף
 דף

 הלכות חדש והלכות עי־לה
 הלנות כלאי איא והלכות' כלאי הכרם

 הלכות כלאי זרעים דף קנה
 חלמת כלאי נהמה דף קנו כמ שםונה מיני טריפות

 הלבות כלאי כגדם דף קנז ל דזמכהבעצ£ה!.ולג
 הלכות פדיון ככור אדם דף קנט לא דיני נקיבת המוח יקיונ
 הלמה בכור בהמה טהורה דף קם לכ זין מכה כחוט השדדד
 הלמה פטר חמור דף קםג לג י דין אס ניטל הלחי ו0כ

 הלכות חלת יף קסל לד דיןמכתהנרנרת
 הלכות תרומות ומעשרויזסחנו עניים וראשית הגז דף קסז לה דין טייפוח הריאה ואו,
 . הלכות נדוי וחרם דף קעכ לו כמה 6יני טריפות בריא
 הלכות בקור חילים ורפואה ונוטה למות וגוסס דף קעד לז דיני אבעכועו' וסרמ׳

 'הלכות קריעת דף קעת לח דיני מראות הריאה
 הלכות אנינות ואכלות וטומאת כהן דף קעז לס דיני בדיקת הריאה

 ,הלכות קכורח דף קעח 0 דיניטייפותהלב
י סא  הלטת »ןמאית$הן דף ־ קפא י

j t V ? H Mw»1 M M -דו* היזי. מר •  »ל0« אצילות, _ .



ו דין מאבל חרף שנחתך ב0ב# גשו* * 
 *ז שלא ללוש עיסהבחלב

 חלבית תממממ
 די; אימוד שנתערב בהיתד זאופז ביטולו

 דין העצמות אס סצטרפין לאיסור או להיתר
 בדיה אפילו באלף לא בטיל
 ריז תתיכה הראויה להתכבד

 דין דבר שיש לו מתירין
 דין נותן טעם לפגם

 דין עכבר &tey« ביין או בשכר
 דין איסור שנפל לחוך היהר

 דק היאך סבטלין בששים •
 דין המבשל בצים ודבר מיאוס הנסצא כהבשיל

 שלא לאפית היחד ואיסור בחנור אחד
 דין יבש כיבש שנתערב

 דין ספק טרפות שאירע בבשר
 דין כלים טריפות שנתערבו בכשרים

 צח
 צט

 ק
 קא
 קב
 קג
 קי
 .קי•
 קי
 קז

 קה
 קט
 קי

 קיא

 הלבות פת ושלקות וחלב
 וגבינה של גויס עובדי ?נו

 דיני פת של נרם עובדי עכורה זיה
 דיני בישולי נוים עובדי עבודה זרה

 דיני שבד ושאר משקין של עים
 דק חלב שחלבו גזי ואין ישראל מאיחו וגכיניוחמאה

 דברים חאםורים משום סכנות נפשות
 שלא לעשות מחורה כרכר איסור

 דין חתי»ה בשר או רכר מאכל חנשלת לי נכרי
 דין חשוד יכי ךיסעיפים

 דין טבילת הכלים
 דין הכשר הכלים הנקניז סן הגרם

 דין נותן טעם לפגם בכלים

 הלכות יין בסף
 כמה דנים מיין נסך

 סי הוא העושה יין נסך ודיני נגיעה הגוי כחכית
 דין ייןהכאסכח גויוכחכחו

 דין יין שנתערב כיין נסך ודין אם נצוק חיבור
 אם נאמן האדם לאסור יינו סל חבית

 דין מקום שיש בו יין ונתייחד שמה גוי
 דין המגיח יין ביר גוי וישראל יוצא ונכנס

 דיני חתיrjjy יין ו
 דין יין כשר שנעשה כרשות הנכרי

 שלאליהנוה מיין נסך
ך ןלא לעשות טסט סחורת ס יק נ  שלא להשתכר ב

 דין יין שנתנסך ונתערב

 הלבות כיי יין
i . ד ם ז נ י י ם י ש  באיזו כלים יש לחוש 0
i השולח כלי יין ביר גר אריך לחתםו 
t דין יין כשר שהושם להוך כלי שלא נבשר 
 דין הכשר כלי היין בגת ״ . }
i הלכות עיז ותקיובהה ומשםשיה וביטולן 
 דין תקרובת עכורה זרה שנתערב י
 דין הצלמים והצורות ^

ג  ח׳

 קיכ
 קיג
 קיי
 קטז
 קטו
 יויז

 קיח
 יןימ
 קר

 קכא
 קכב

 קכג
 קכד
 קכת
 קכו
 קכז
 קכח
 קכט
 קל

 קלא
 קלב
 קלג
 קלי

 קלה
 קלו
 קלז
 קלח
 קלט
 קם

 קסא

X 

 ;לי*
 1יים

 ים יתירים
 :כרם

 ם ונקבים
 .U קיץ שנסצא בבהמת

 נפל לאור ושינוי מראה כאברים
 או מכה בבהמה או כעוף

 %ההצלענת
 דיני^ע־תברגלובפרקיו

̂ןריפו«?ז צומות הגירין  דינ
 יין nana ^ מחיה התרסת

 דין נהמה נפולה"
 דין בהמה שנפשטה כחיית

 דין בהמה מאכלה סם המות
 דין מתנת זרוע ולחיים

 ו^י אבר מן החי
 דין בשר הנמצא ולא נודע מהו

 איזה מלבים הם המותרים והאסורים לאכילה
 דיגיחומיןהאסוריןמשוםרםאו חלב וגיר הנשח

 וכל סדר הגלקור כקיצור
 דברים חאסורים משוס דם

 כמה דכרים האסורים משוס דפ
 דיגי מליגת הראש ועופות

 דיני מליחה והרתת
 דין מליחת הדבר. כשר ביתד

 יין £ליחת הראש זהטלפים ותפוח
 \ מלחימת הלב והריאת

 • .^*יתהככד
 .J': ,;הפמגל

 •לצליחת המעיים
 • לשר לצלי

- עיפות שמלאו בבשר שלא נמלח
 בצק שנדבק בבשר שלא נמלח

 גי בהמה וחיה טהירה
 חיה טהורה

 רבריהיוצאיימן הטמא ודברים היוצאיימן החי
 .ני עוף טהור

 :ימני דגים מלוחים
 ברפידות וכקמחובגכיגה י־ציםד

 ׳חלב
 גור. . י ... * כ והיאך נקר ביטול

 ־ כשר וגבינה על שלחן אחד
 גבינה אחר בשר

 שנהעדבו
 ״־ירה של בשר

• בה כשר אם יבשלו בה חלב  י
 .• ׳ב^כקרירה של כשר

 ־.־״די׳ של בשר אם סותר
 וי
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 k3aJt^« המטה«
ז בתולים מ ^  ז

 ;לי3י יולדת וצמלת,
 ובדם האסמץמכ
 דין לבישת הליבון 1

 קצב
 קצג.

 ז{צד־
 יקצה
 קצו

 >ןצו שלא המבול האשד
 קצח דיגי טבילה וחציצות

 קצט שצריכה האשת לבדי׳, _
 כשבת ובחול

 י אימתי תעשה ברכת הטבילה

 הל^ות פמיץ.י&לןול
 רא דיני מקור. ומימיו

 רכ דברים החוצצים בטבילה

 הלבות נדרים
 איזה דברים משובחים בנדרים ואיזה הם מ&ינים

 דין תמתפיש בנדר
 דין האוסר עליי דבד באיסור החורח

 דיני ימת נדרים
 דין כינוי נדרים

 דיני סתם נדרים והנודר כחד©
 השומע שחבירו נורד ואמר אמן

 שצריך לפרבז הגדר בשפתיו
 המתנת שנדריו לא יהיו נדרים

 דין הנודד בתורה
i שאין הנדרים חלים על דבי שאין כו ממש 
i לעבור על מנהג צריך ההרה 

 שהנדרים חלים על רבד מצוה
 חילוק כין האומר פירות אילו או לא אמר אילו ווי

 הנודר מהממשל וניצר הולכין כנרדם אחר ליתורד.
יז הנודר מהממשל מהמליח ממעשה קדרח  י
X אדם , ;  ידזמיהכו וביצר הולכין בנררי׳אחו לשון נ
 כיצדהולכ״ז״זחרכוזגתתנודר • :
 הנודר בלא קביעות זמן ן
 חילוק שכין קונם יין להיום או לזמן ליין חנורר על
f וכר שאינו קבוע 
 דיני הנודר הנאה מחבית *
 מי שחחנו מודד הנאה ממנו ורוצה לייחן מעוילכתו :
 דין המריד בנו לתלמוד הורה •

 מי שאומר נכסיך עלי חרם
 ודנו שוחפין שהדירו זח אה זוז .

 דין סי שאמר עצמו סבל ישראל •
ח לחיטה והיאך  דיני התרת נדרים יההבדל שכין פ̂י
 נקרא על רעתרכים :
 דין נדר שהותי מקצהו או מי שנרד ׳.על דכי אחר

 רד
ifi 
 דו
 רז
 לח
 דט
 רי.
 דיא
 ריב
 דיג
 ויד

 דטו
 דיו
ו י  ד

 ריח
 דים
 יד

 וכא
 רככ
 דככ
 וכר
 יכה
 רכז
 יכח

 דבט

 שהע ..-..:^הנאה ־
 שלא. ..,.»« כיתו סםןףלכי^-ל*. ובאיזה אופןמות^

 סליף%^ל.לז "י
 דמי עבורה זרה מהרעם

 איזה עכורה זרה מותרת ב>את
 איזו ענודה יט לה מיםול ואיזו אין לה ביטול

 דין השבעה בשם עמדה זרה ודיני הזכרת שמה
 דיגיחגי הלז

 דגי ירידים מע*ז
 להתרחק מדרך עבודה ודה ושלא לשחות כפניה

 דברים הצריביילעכורה זרה אסוילישראל למוכרם
J שלא יאכל הישראל עס הגוי אלפי שאוכל משלו 
 דיני יץזזו ישראל וישראלית עם הגרם :
 דיני מיילדת נכרית וישראלית ן
 אם ©יתר להתרפאות לגוי עכורה זרת \
 על איזו עכיי־ות יהרג ואל יעבור «
 עוברי עבודה זרה אאור להצילם מהמות !

 י*£זי
 קמג

 '?מי
 ׳קסת
 י״קסו

 קמחי
 'קמט

 >קנ
 קנא
 קנכ
 קנג
 וקנר
 קנה
 קנז
 קנח

 חלמת ריבית
 שמותר להלוות לגוי ולמשומד בריבית %
 גודל איסור הריבית ז
 דין איזה אבק ריבית או ריבית ראודיהא «
 שלא להלוות סאה בסאה •
 דין הפוסק חטין לחיובו בשער של עכשיו :
 הממשכן שדה לא יחכירנו ז
 וין המלוה על המטבע והוסיפו עליו :
 המלוהלחכירו לא יעשה מלאכת בעפרו ולא ידור
 :חצירו \
 איזה אופן טותד ל|הלוות מעות בתג*י שיהעשק כו

 ץת י
 י כמה דינים ריבית הנעשים באמצעות

 ׳איוכלישראללהיות ערב לישראל שלוה מן
 ׳י בריבית

 ־. נוי שהלוה בריבית ונתגייר
 שכן בית או שרת עימ שיאכל פירות

 ז פרטי דיני ריבית
 *וכר לחבית על מנת לההזירם

 יסק על חפירות בפי השער
 סכרה מותרת ואיזו אסורה'

 :ל צאן ברזל מישראל וכמה דני משא ומתן
 ז סשום ריבית

 וש כלמש נוים
 זףולעונן ולנחש

 כתקעקעוקריחהעלסת
 הרפאות

 ־ירים משים לא ילבש גבר שמלח אשה

 1 בות נידה

 טפתדם ! כ' פעמים • •<
 מהאשה עונה קודם לוסתה ן רלרלא הנודד על תנאי או שחולהנד.

 ליטסאה אני ואחיכ אסרה טהור' אני ילכ דין נדריו
 }׳בין לפני תשמיש כיןלאח׳תשמיט דלג עונות נר

 ז רם מחמת תשמיש ן ילד מתי הא ־
 * ילה המדיר ».

 ז ושת קמע ומאין לה וסת קפהן :

 זגהשתנר, וד תהאשת . וד
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 רעד שצייר לכתוב אוחז לשמו ודין תיקון
 • רעה צורת פרשיות פתוחה או נ^וםה וצוו

r&fo? רעו דין תליות הדילוג ודין הטועה 
 רעז שלא להפוך היריעה על פגיה

 רעח דין תפירות ס׳ת
 רעט דיני הגדת ספר תורד. ושלא ישתנו עוטעת

 >פ דין נקרעה היריעה לאחר תפירתה
 ירפא סי כשר לכתיבת םית ואם אסר הסופר לא ג

 האזכרת לשמן
 רפב לנהוג ככור כםית ודין תשסישיה

 •רפג שיכול לדבק חורה נביאים וכתובים יתד
 דפר שלא לכתוב כלא שירטוט

 הלבות פוזחה
 רפה שבי מצות מזלזה

 רפו מקומות החייבים במזוזה
 רפז איזחפי׳׳ח חייב במזוזה י

 דפח במת נכתבים >היאך נכתבת
 רפט מקום קביעות וביצר נקבעה וביכתה

t • ,שלא לכתיב אותת על גליון ספר תורד p 
 רצא כזוזה מתי נבדקת יסי חייב בה ;

 הלבות שלוח הקן
 רצב כסה דינים משילוח הקן •

 הלבות חדש
 רצג דיגי חדש ומתי נוהג

 דזלבדת י עדלדן
̂זה מקים נוהג ובי ל מי,  דצד דיני ערלה כ־

 הלבות בלאי הא יא
 רצה דיני הרככת האילן

י הבר?• א ; ל מ כ ו ב ל  ה

 רצו דיני כלאי הכרם וכייאי זרעים

 בלאי בהבוה
 רצז דיני הרבעת והנהגת כלאי בהמה

 הלבות בלאי בגו ״
 רצח דברים האסירים משיבו כלאי כגרים

 רצט באיזח מינים ניהגכלאים
̂א־ם דאורייתא ואיזה דרבנן  ש איזה כ

 שא אם מותר להצ־ע כלאים תחתיו ודי
 זהכייכים

 שב דין בגד שאבד בו כ^אים
ט כלאים סהכירו אפי׳ ו ע פ י ל ד ו ו ש i ע V 

 הלכודנ פדיון ב
 תי-תייב בפרייו נםתי ראוי לפדיון ו־

 תביטוירשפועת־שוא- • •
 •יך לישב ע..בשם איב־כינו*־.

פיר׳ןו •;  י אובל סמםאו א̂נ
 •ן כו ממש אי למ׳ןל המצור,

 יי/י^ת^בוד־אבואם
 • .^^יירו4זרלמורא ודיניהם• י׳

. . .  ייני מכה ומקלל אביו ואמו• ־ :

 יצות כבוד רבו דת־ח
 1לא להורות בפני הרב ודין רכ שימה־1 על כבודו

 'ח פטור ממס ומכירת סחורתו מוקדמת •
 ;ין קימ.להידור כפני חכם אפילו אינו רבו

 . 1ב1ת' תלבווד תורה
 זייב כל אדם ללמוד בנו ולהעמיד תלמידים

 ^ןייב כל אדם בתלמוד והיאך לומדים כשכר

 '"הלבות צדקה
 גדל שכר צדקה ואם כופין עלית

 ;חיי1בה ומי ראוי לקבל
 6ה חייב ליתן צדקה וניצר יתננת

 ןח ראוי ליתןלכל אחד ואחר
 \ גותנין ה*דקה ואיזה קודם לחכירו

 1 פריון שצויימ וכיצד פיריןאותן
 'הוא הראוי ליטול צדקת
 י לא לקבל צדקה מן הגוים

 .הרחיק מקבלתה
 יפה ותמחוי היאך נגכי' ומתחלקים

 רר גביית הצדקה ושלא לאחרה
 יין המחפים בצדקה

 >ודר ואינו יודע מה נדר ודין אמירה לגבוה

 הלבות מילה
ה ̂עשה רמ̂י  רל מצוח

 הוא החייב לסול הנן
 ׳:׳•ן סילה לבריא ולחולה ולאנדיוגינום

 \ שתו״ ארומ או ירוק ומי שבניו מהים מהמת מילה
 } ראוי למיל ובמה מלין וכיצד מלין

 ךר בילכת המילה ודין כילה ביום התענית
 ׳*ר. מילה דוחת שבת רוםטיב

 הלבות קבדים
 }לוקח עבר אסור לקיימו ערל וטבילתו ברכי ומילתו
( :  גל דיני. עכרושפחת י
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