
תקנםשכא-שכשבתהלכות

האוכליןעלהמיםיצופושלאכדיהמימלמלדברובכלבמודריןהביבאתפוקקיןכה
])יהרבהדוחקאינולפיכךמועמיםמיםיצאואםחושששאינולפי")יהכליםועל

:נ)רישיהיבפסיקמחימהלידייבאולא

:ייבאוכליםצביעהשאיןיניצובעמשוםלחושואיןבתבשילכיביםליחןמיתרכן

בבגדיוצבועותבידיויגעשלאליזהרצריךהצבועיםפירותשאראותותיםהאוכלכז
"יפמוריםהמקלקליןוכלהואשמקלקלפ"ואע"יצביעהאיסורמשוםבמפהאו
בוואיןלכלוךררךאלאשאינומשוםן)מקיליןיויש[)ימופריםמדבריאמורמקוםמכל

."יןכללמתקלקל.שאינאריםבבגרשכןוכליןלהחמיריישכללצינעמשים
מהוכן]באוכליןיןצביעהשאיןכלוםבכךאיןהפירותבמשקהפתוצובעאםאבל

ולאנ"לצבעוישדרכובדבראלאצביעהשאיןכלללחושאיןוידיופניובהםשצובע
אלא"גין"שבמימןשנתבארכמוי"יצובעמשוםפניהעלמרקלהעבירלאשהאמרו
לאשהביןי"לאישיביןשאמרוהעיניםאתלכחולוכן,בכךיןדרכהשהאשהמפני
:בכךשרדכםממם"צובעיםמשום

כללמתקייםשאינוצבעאבלהמתקחםבצבעהצובעאלאהתורהמןאימוראיןכח
מעבירואתהשהריפמורוצבעוונחושתברזלגביעלמרקאוששרשהעבירכגון
:מופריםלימדבריאמורמקוםומכלייןכלוםצובעואינולשעתו

ולשטעבדאוטאנלתקוניודיןטוחןודיןבשבתתולשדינישכא
:מעיפיםז"טובו
הכנימן"בשבתמהןממתפקיןאיןלעציםליבשןהכנימןוקורניתאיזובפיאהבילי"א

ומיתרבהמהנלמאכלכ"גמתמןהריבמתםהכנימןאפילואו]בהמהלמאכל

.א.הכב.פכם.רמב.ה.הה.פדשן;"סנת,תכנא בהנבא

.נ.פקכא.1מ"הפפוף" .שםא.מ.שםי.]ענב

.ב.פכלעילוראה.שם'.בראהרני .נ.יטל.פשיה"פל'כרלע,מלאכותמאבותאחרונד
.מ.'פ;.ש1.פו"פ,הלקם'ןשבלי,ש,י,רנה
הובא.(ב,קלו)יער"פהשלםראים''בפ[.יארני ן],.פו"פ[היו.שעי]

י],;"פוק,הןעת" כ.פ;.ש1.קננ"פ.[)דות-תקן,(נ,כס)לא"פ,]
נראה.נ.פנשסק'.ס1,סלקמןן..ע.שאשר'מש'בשם פלעיל

לכךמטהרברהואשאםא.בק1שמנהשב" ר.'פכהלכהשבתוראה.בכךצביהררךשאיןמותר
_גאיתביאורים .ב,קהמשנהרגז

שכח"משתא-מ.שםרקנתים-מדך,שםם"רארגח פלעילנראה.שםלקמןנםנראה.ב.פקנ

שב" משוםהינונמפה1ת;צב11.ביר;נ'לראפ1רהא:א.בק1

כררךשלאכןוטה;ה.הל1'1אבצבעהדרכהשהמפה כ'נהוא1.ט'כ;1מתקןה.1הנמורהמלאכהתה.הלכלן

שהואאלאצמה;מפהבאותהצמה;המלאכהושה; 1ממקלקל

מרשאפרלכןענשההואמלאכהן'מןמ' העיןת.למראפה.כות.נצבעתם;שנצבמעםא1ת1...

.בנקלקלאפלישאפגר1ר;.ש.כהצנ1.רלכך.ה

ת"שו,באיתתשהבדרסיהיבא.תפר"מאגוררני

,ד"מקכא-מרמי םא"מגםיראה,ה"מקבא"מרסיא

יראה.ב"מקגשכח" ,(שמתקט)שםלקמןגם

.שםע"שי,שםהלקטשבלירסיב א-ת,שםהלקםבכליהיבא.שם[מ)-רארסיג

,ה"מקב בררביד

_א,צחתא" הםסוףרטיה
טוריראה,ליריניע'הגלאר"בשיע" .ה"מכשםע"ושי

.ט"מקשג"םא"מגםוראה.שםא"מ.שםם"רארמיו .ג"ושא"מכשכח,,םלקמןראהרסע

וראה.ה"מכשג"םע"שי,א"רע,צהאבהורביח,רס "ב.ב"היג"פכם"רמב

.דבריון'יאה"דשכח"מ' מא"מ
,ג"מקשכח" "םלקמןגםוראה.ה"מקבא-ת,הצגמ"כם-תתןט,רס

,(בה'כתנמלאכת)רח"םשם .שםלקמןגםיראה,שםם"הרמבמשמעיתער

שכאסייכנן "ירשא,קרחתיירא]א
.א"מע"ושוטור,הכנימןה"ר' .שםע"ישטור.שםיתא.ברב

.מקיאא-1,הכתמןה"דשם'תוסג



שכאשבתהלכותתקם

בראשיהשרבימיןומולל]חולכדרךבכליילאאבלבידואוכלוקומםמהןלהכתפק
:בחולןעושהשהואכדרך"הידבכללאאבלשבתוכןןהורעלאכול,אצבעותיו

"'תחשיםעורותמעבריןהיובמשכןשכן'מלאכותמאבותהואהעוראתמעבד"ב
העיבודןמצרכיהיאשהמליחה]'מעבדמשוםחייבהעוראתוהמולחואלים

פטוריכריחולאמרובהמן~שיתקייםכדי,הרבהןמולחואפילוחיבשרייהמולחאבל
אמורולכןבאוכליןיןעיבודישכופריםמדבריאבלהתורהמןי"באוכליןעיבודשאין

(מדמכןלהכשירונמלחלאעדייןאם)",בשבתחילאכלוכריאפילוחיבשרלמלוח

ולהכשירוולתקנו"]לרככו(עדייןנמלהלא)]הילנישרמיעילשהמלהלפי
ז]יכריחולאשיתקיםכדילמלחושאכזרלזמרצריךואיןלעיבודיודומה]]לאכילה

,]דבריםשארוכןמדמוכברוהוכשרנמלחואפילומריבה,]הפכרבמקוםאפילו
:מרובההפכדבמקוםאפילושיתקימוכדיבשבתלמלוחאכזר

לתוךלתתמרוביםמלחעםח]משקיןשאראון]מרוביממלחמילעשותאכוריכןג
יאכלאשלי)להתקיימןשכיבשיםדבריםשאראיירקיחמיסדולחני"]הכניטים

אותםשכובשכיון(מקוםמכללבדהחולבשבלמורחשאינולאלתרגםמהם
שהואמפניאכזרשהכובש]אומרימןויש"מקיימןןשהמלחלעיבודדומהלהתקיים
.כופריםמדבריכמבשל
למבולאלאהכבשיםלתוךלתתשלאמלחעםמשקיןשאראומלחמילעשותואפילו
לעשותדהיינוינביחדהרבהמהםלעשותאכורהתבשיללתוךולתתפתואתבהם
מפני)"נלנדיאההמעידהלצירךמעםאלאמעידיתייבטניללצירךאחהננה

כעודהלצורךואפילו(,ילכבישהאותםעושהכאלונראההרבהמהםעושהשכשהוא
שאכורמפנייןלכעורהמכעורהלאאבללכעורהכמוךאלאלעשותרשאיאינואחת

בהםנותןאםואפילו"שיתבארןכמולאלתרלאכלושלאלהניחודברשוםלמלוח

,שםע"ושישיר.שםבריתאד .א"מלבהם,שלאה"דשםי-רשה

.שםע"ושיסיר..האה"ר'"ירששםבבריתאם'חכמ1 "רשז

.ט"סים~"סל'לעליין,ב"מקא-מ,שם' .תא"בברם'חכמ'רברריש'בפשםי-ישח

_שםבברייתאהכמיםט

לקמןראהמעבדבענין.א"ה"פם"רמם,א,ג~משנהי ם

_ה"סשבז" _הצדה"רשם'"רשיא

.ה"הא"פם"רמביראה,ב,ה~גתראראהיב "רשיג
.שם.ם"רמביראה.חיטה"דשם' רבאיד

.מ~ .'דקבעה"דשם'"יןסו

:ט"סתצט"מלקמןיראה.שםם"רמב,שםרבאטז עשאיןפ"אע
מ"משכא"בםש"כמבאוכליו.בר' משוםחיבהמולחן,חלביםכגוןנמיראוכלשאיטדבר

,ג",מסיףחק"םלקמןגםוראה.מעבד ממ,איןה"דשם'תוסיז

.(ב,סי)מהת"לג" ש'.םא"פשםש"רא,ינמביןה"דא,ר'חולין'תיםיח

ו'מקא"מ.השיהט%גה"ר(א,ד)שם1"ר,נמיש תיםראהיט
בשםט"מקרבהאליהיראה,שםש"ורא'

.ם'וצענמ"מוראה_רוחם'רביני .שםהחוליןק-פן-רב

.(כ"ומה"ד)שםא-מנא .שםא"מ.שםן"רנב

_שםא"מבג מהלקםטלינד

א-יתכתובה"רי"בהובא,פח" שםהלקט'בשבל.ץ'מק

_שםא"מכה אלראהנו

.ט"מקרבהה' ,ב"מע"ושיטיר.ב"עשם'ובנממושא,קחתשנהנו

.ג"מקא-ת.ץאותרפא"םק-מתהגהותנח ,שםע"ישטור.שתתיירא]נט

יין~.(ב"מיע,לח)שםן-ר,כבשיןה"דשםי-ישל .ב"מר"פט-ין'תוס

.ב"מילבושטורלא "הב"פכם-רתע.לב

,שםם-יו'תוסעיין.ג"מע"שי,' לג

'"יחג"מקשםו"טראה-תנהג"בסחרונים" ,לכאןזין'מצושם)ט"סשםלקמןגםיראה,ג"מק מקשותנולתלד

,א" לקמןוראה,מקידא"מ,הלכךה"ר(א"רע,לט)ן-רלה

.בשבתל"שקמחגבישם לו

רויבזהיי-רשועיין.ה-סקסשמאסרא-תיין~ ,יאםה"מרעי-1יציין.ק-וזו,והלאמידיהיוסי

,מקידא-מלי ,המעיףלח



תקמאשכאשבתהלכות
עםיפהמתערבהמלחשאיןמעכבהשמן.המלחלנתינתהמיםנתינתביןשמןין

.אכזרכ"אעפע1יןתמלחמימהיותכחואתומתישהמים
]מעמתאפילולעשותאכורמשקיםשאראו"מימתושלישמלחשלישי'ננותןואם

שלשדרכודגיםבולכבושכתי"מורכעושהשנראהמפני1ותנכעודהמבוללצורך
:שנתבארכמובישולמשוםאועיבודמשוםבשבתלכבושואמור"כךתלעשותומורתם

להפיגאו"להקשותותאולרכבותי,מבעותאתלשנותלומועילשהמלחדברכלך
מדברים]בהםוכיוצא")ושוםובצל)צנוןכגון1הבעניןוכיוצאמרירותותן

וכן")קשיםלנעשיםי)מרירלתמייצאמיעיםהסנמלהשוהיםשכיטהמנ)ההריפימ
וכן"קליפתןמצדבהםשישהקושימרכךשהמלח"בקליפתןשנתבשלוועדשיםפולין

שרגיליםדברכלוכן")להםמועילשהמלחהיין(כ"אוגערקעשקורין)קשואיםמיני
"ןלאלתרלאכלהכדילבדחןמחתיכהיותרמהםלמלוחאכורן)כבשיםממנולעשות

.]"כבשיםככובשנראהזההרייותרשכןוכליחדחתיכות'במולחשכשהוא
הרנהלהשה1ההנמלחלמגלהאמורנו1כי1צאצנךשלאההההיכה1אפיל1

להסבילמותראבללעיבודידומה1הוכישתזיעאחרמרירותהשיצאכדינ"במלחה
אחר11לאלתרלאכלםכדילפניוולהניחהלבדהואחתאחתכלחתיכותכמהאפילו

יכלוםבכךאיןקצתומרעיןמועמתשעהמשתהיןהןאםואף"כךןכלשיהויבלי11
הכעודהמתחלתכגוןעצמהכעודהבאותהאפילוארוךומןאותםישההשלאובלבד

.""לבדהאחתבחתיכהאפילוואכזרלעיבודדומהשזהוהרבהשיזיעוכדי"כופהעד
ולכןלנדהאההחהיכהאפילומזעמהשעהאפילונמלחכלללהשה1ה""א1מרימויש

עדכי11אחר11מידלאכלןלפניוולהניחןלבדהאחתאחתחתיכות'בלמבולאכור
תיכףולאכלהחתיכהלמבולאלאמותרואינובמלחההשניהתשהההראשונהשיאכל
המעםאיןהאחרונהכבראולפילומועילשהמלחדברבכלהדיןוכןלנוהגיןוכןומיד
שעדמשוםאלאכבשיםככובששנראהמפניביחדחתיכותכמהלמלוחשאכרובמה

."יייייריי,"י,יי""""א,,,,יריי עןון/ע,ען,,וע

"
ון,ע,ו,וון,ו,ן//

.ו"םע"ושישור"נ "מקז-טגז

.י .ו"מקא"מיח

,מקץא"מ.ם"הרמבלדעתה"מקז"מנט ס

.איןה"ר(א,לס)שםרן,ממלהה"דשםי-רש' .מקיאז"מהיא

.ג"מע-ו~.שםמ.]רמסיב סיא"ח]הזםתרומתסיג

.שםי-רשממשתנות,גה' _שם,-שסיד

,שכתב'מש'בשםר"מע"שי,שםהזנןמרותתה,ס

.שםן~"החותתסע _שםז"מ9ח

ה"דח-],י"מקזומאבאליההובא.שנב"נן-תאב9ט .מקםא-ת.אמור

.שםא"מ.שםח"בע .ע-צשםז-הםזנתלפיאבל,שםא-ותח.]]עייעא

נמלחוהשניההשהההראשונהאכל.ש
."ללעיבוד

.ה"מקזוטאה.אלגםוראה,שםא"מלט "רשמ

,אלי:ה"רשם.במשנה' .ב"מע"ושיתיר,שםבנהאדיימא

,שםע-וזושור.שםן"רמב .שםן"רכוג

,ב"מלביש.שםמ.]רןמד ,שםלביש.ואםה"די-]מה

שואים'ק'נ'במכמי)טעםלתתרקולא.ה"מקשץ"מ ברוראה,(דלקמן

.(באמצע)ב"מקקכח"מהשלחן' .ב"מלעלגםיראה.י"מקז"תמז

.ן'מולחן'אה"דב,קחי'רשראהמח .מקיאז"מראהמט

.ג"תע"ושוטור,שםרייתא]נ .ב"מקז-טנא

.שם,"מ.'"הפניםם'ן,'רכנב .ה"מקז"מגג

פק."מג:



שכאשבתהלכותתקמב

עליוושופכיןאותוומולחיןבקערהאותוונותנין]לדקדקצנוןלחתורשנהגומהלפיכר
אפילושאטורביחדחתיכותהרבהלמולחדומהשזהופ"אעבדברתאיסוראיןחומץ

שופכיםאלאלבדובמלחכללאותןמשהיןשאיןכיוןמקוםמכללאלתרלאכולכדי
"שמןלשםשופכיםאםשכןוכללעיבודהדומהאינואחריםומיניםחומץמידעליהם
אתאוהשמןאתלשפוךליזהרצריךמקוםומכל,המלחלכחאתמתיששהשמן
.~להמליחהאחרומידתיכףהחומץ
עצמובפניתחלההירקשמולחין(ן"שלאטישקורין)ירקשעושיןקצתשנוהגיןמהאבל

וחומץשמןעםאותומערביםכ"ואחממנושיוצאיםהמיםומסנניםכךאותוומשהין
:"המלחלהיטבשיקבלעדממתיןשהואכיוןלעיבודיותרודומהגמוראיטורזהו

כגוןבלבדהטעםבונותןשהואאלאטבעולשנותלומועילהמלחשאיןדברכלה
לסעודהלהניחכדילמלוחאטור[]]מקוםומכללמלחןמותר]"ובשריביצהי

שימליחנוסמהעכשיושימליחנולושטובצדאיזהיששאםשאומרימיוישנ]אחרת
איןייתרנטיבהמלהיקנל"קצתיהםהיאשעכשויכגיןלאכילהטמנךכךאחר
:(לכךצריךאםסופריםבדברילהקלדבריהםעללסמוךויש)בדבראיטור

לאכילהראוייםהללושירקותשכיוןיכמשושלאכדיתלושיםירקותלהשקותמותרן

היוםלאכילהראוייםאינןאםאבל,]לטלטלםשמותרכדרךלהשקותןמותרביומן
.י]להשקותןאטורבטלטולשאסורים

יאסרשלאכדיבשבתלהיותשלישייוםשחלנמלחשלאבשרלהדיחאטורולכן
כמואותולכוםראוי,שאינקשהסטרהואאם"ןל,נטלטאטורשתאלפילנישול
רוצהשאינושכיוןלהקלאיןלכוסשראוירךהואאםואפלון]ח"ש'בסישנתבאר
לירקותדומהואינולחולןמשבתשטורחמשוםבהדחתואיסורישהיוםלאכלו

יאסלםשמאכילחולמשבתשטורחכללניכרואינואדםכללאכילתהיוםשראויים
כללדרכואיןוגםיפהשדעתולמיאלאלכוטראוישאינוחיבשרכ"משאהיום
."לחולימשנתשטורחהדברניכר,,לנשלאלאחי,טט,לכ

כלנכריי"עלעשותמרובההפסדבמקום.שהתירשאףלהקלאיןנכריי"עואפילו
אםכךכלהפטדאיןכאןמקוםמכל]זן"שבטיש"כמשבותמשוםאלאשאינודבר
:צליהלאכלושיוכלידיחנולא

,'"מ,מהלקמןראהעב ברראהעג

סוףלקמןוראה,ג"מקקמה'סישמלחן' .נ"ש,'.הם
,א"מקסיףז-שעד .ץ'ומקשםא-מ.א"רע,לטשםם.הגבורשלטיעה

,יאלוה"דב,קחי"רשעו _שםימדשםו"טראהעז

,שםז-שעת מקשץעט

,ה"מקא"מגםוראה.ה" ע"שו.ג"ממוףע"ושיסיר.שםדמיימשמהה'הזקפ

,(מטשלה)מיה מהלקםהליפא

וראה.(מבושל)שםע"שי.פח" ,ב"מלעיל

וראה.ץ'תרטאמיר'זקון.התליהי"עפהושלםפב

,השלחןקינטרם ,ז"רמקא"מ,שםו"טפג

_שם,-שפד ברראהפה

.ץ'מקקמה'סיהשלהן' א"מ,א".מע"שי,עג"מר"אבשובהא-רשהפו

,ג"מק

.שםא"מפז ,מקץמיףא-מפח

.מחמעיףפט םכרלעילצ

.ג"וש'"םשב" שמחלקט"יוגביכ"מחק"מלקטןוראה.שםא'נלגא

.בלבדם'במ.ה'שרין.לבברזיםבשרהדחתבין .נמעיףצב

.שםא"מעג
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אותולכתושמותרבשבתתהמאכללתוךליחןבהםוכיוצאפלפליןלדורהצרירז ,גדולן]בשינוין
ביחריןהרבהאפילו"בוןוכיוצאככיןיישלבידכגוןהחולמדרך

.בווכיוצא7עץשלאלאבחולכדרכואבןשלאינואפילובמדוךלאאבל
במכתשתלאאבלבהוכיוצאהקערהבתוךכןגםשידוךכןגםשצריך"7אומריםויש

עליובככיןויכתושבגדתוךהפלפליןלשוםואיןבווכיוצאכביןשלבידשכותשפ"אע
מתירין7יוישא7נ"תקי'בכיש"כמ]לכך7מחכויןשאינופ"אעבבגדריחשמולידמפני

.(]שאפשרןבמקוםלהחמירומזב)במכתשלכתוש
ררךשאיןהתנליןלכלהדיןהיא.מירסלאכילכדיאפילו,נככיבלהתכםאכיראגל

:"תערובתןי"עאלאלאכלם

'מחינה7במינושאיןקרקעםגדוליואינושהואכמותלאכילההראוידברכלאבלח

נ'דק7דקלחתוךמותרבהםוכיוצא]'גבינה7או"'צלי7אומבושלבשרכגוןכלל

.,באוכלין7ןמחינהשאיןמפני(מיד7יזלאכולשלאאפילו)
עליהאוכלושםבקושיכןללעכהאפשרשהרימותרמאדקשהגבינההיאואפילו
"'מגירה7אובקרדוםביןבככיןבין(~ללעוכ7ייכולשאינומיאפילו)לחתכהומותר
"בםשנתבארכמוגופםלצורךלמלמלםמותרלאיכורשמלאכתםכליםשהםשאף

.ן'7ח"ש
"ן7נ"'1"אב"רישקורין)]פיפיות7בעלחרוץבמורגדקדקלגוררהאכזראבל
כמוחולדרךה~הרילכךמיוחדשהכלידכיוןנ]מיד7לאכולכריאפילו(]]א7"בל

:,],לכךהמיוחדאחר'בכלהדיןוהואז]ובמכתשת7במדוךתבליןשחיקת

איןכדרכושלאאותולכוכיפהשדעתולמיאלאראויואינוהואילחיבשראבלכן

,כ"הא"ככם-רחבצד .ז"םע"ישומור,א,קחארךאצח

הובא.ה'שע'נו'רבבשםצב'סיהלקם'שבלראהצג "ב

,האטרכתבה"ד' .א".םלקמןגםיראה.שםע"ושיסיר,שם'גמצו

לקמןהיבא.הפרורבעץ)הרגו"פמתוספתאראהצח מאטר,(שם

.(הקערה'בשול)תפח" ,שםע"ושיסיר.שםרבאצט

שם'"רשיראה.שםהלקטשבלי,שםתימפתאראהגן ,דקמשניה"ד

,-ש.שםע"שו.שםם"הרמבבשםמותרמידיהי-1קא ,מקץ

.ע-וצ,ח"מקתקיא"סז"מיין~,שםז-שקב יראה.לכךמתמןהיאאם:ישם,מץקג

שםא"קי האחריניםדעת'הר,רישיהק'פםשהואאף:א"מק

נום'כ.קינץוראה.עיקריכן..,בריהרשייהפמץר'להת עה"התורה
,מד' מקוךקד

ה"ר'"בהובא,שמתירמישבשםתפח" .הסירמשמעית.ה"יכ.ט"מקא-ת,האגורכתב

ק-סא"מביין,קפד'סיבתשובהש-הריבשמעותקה .יב

,מ"מקסיףא-מקנ מ-ומ,[א"יברמע"בשו,ב"מי:ל"אוצ]ב-סקיעייןקו

יב.חלבשלי'כדהיאראם)ח"היא"פכם-נתב פרוראה,(מוחןמשים

השלחןברי.'ק"סץ'משבמנדים'

,מקרבקכמ"מ תת

,ו"מדג"מ.כב-כאם.פ'מער1,סיסוףל.לעיין~ ,במימגרב"'םלקמןגםוראה,א"מתרנ"מלקמן קט

,להתוךאמירה"ד'"בהנבא,גי"מהדשןתרומת מ.ח"מקו"טגםוראה

,'"מקא" ,שםמץקי

ב"מע"שו,שםשן-חתרומתקיא גםוראה,מקרבא"מקיב

יראה.מקיררבהליה" ,א'ק"מלרודתהלה .שםהדשןתרימתקיג

,שםע"שי .שםי.]עייןקיד

תרימת,ה"מפיזש"רא.'האה"רב,עד'תוסקטן מ,שםהדשן

,שםא" ,ב"מעא-מקטו

,שםא"מ.שםהזכןכותתקיז מכיןכעיןהיאמגירה)שםא"מ,ב,קמותשנהגיח

.(שםבכהונה'"רש,הרבהמית.פגבוות2 מעקיט

,נף' .'"םע"שי,קפד"מבתששה1.רי1קנ

,מקובא"מקנא ,אשכםכלשיןקנב

.שםא-תקנג .ז"םלעילוראה,שםא"מ,שםש"רנקבר

,שםא"מגרבה
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לעניןעליואוכלשם
~

~]"העופותלפנירקדקלחתכואכזרולכן,]"מחינהבוושייךה

לכלביםעומדואינוהואילכךבשבילעליואוכלשםאיןלכלביםראוישהואפ"ואע
:ווחתיכהבלאראויאינולהם.מ"חשיבותומחמתלעופותאולאדםאלא

הואאפלוקרקעמגידולישהואדברכלאבלן]"קרקעגידולישאינובדברה~וכלי
"י"וקמניתבתבואהדהינומחינהבמינווישהואילי"מוחןמשוםבוישגמוראוכל
יי"קנים~לפניוחרוביםגרוגרותוכןינ"לאכלוכדי]דקםדקהירקלחתוךאכורולפיכך
."ל"טוחןמשדםחייבדקדקחתךואם
וכברהואילמוחןמשיםנוהאין.ההרנגוליםלפנידקדקהלהםלפררמיתראגל

.,ן"מחינהאחרמחינהואיןהלחםנעשהשממנההתבואהנסחנה
וכל

~
דקדקלחתוךמותראבלשעהלאחראלאלאלתראוכלואינוומניחבחותךה

תרנגוליםבשבילאו"לאלתרםשיאכלואחריםבשבילאויי"לאלתרלאכולכדי
אוגדולותבחתיכותמאכלולאכולהאדםעלאכרושלאמפנילאלתרכןשיאכלו
דרךשהיאיכל"",קטטהנחהיכיהגםלאכלהיאכךאכילהידרךכןאם",קטניה
הפכולתמתוךאוכלבוררלעניןתנ"מ"שי'בסיש"כמ]ת"מלאכהמשוםבואיןאכילה
אפילוומותרהואכךאכילהודרךהואילמלאכהמשוםבושאיןלאלתרלאכלוכדי

.לכתחלה
היתרעלמפקפקיםויש

~
שקורין)הירקאתלחתוךליזהרלדבריהםלחושונכוןת"ה

."הכליתלדברימוחןמשוםבואיןשאןקצתגדולותלחתיכות(ן"שלאמי
שיכמכומיעללהםוישבצליםוכןמאדשןדקדקהצנוןלחתוךנהגובמדינתנואבל
שיהאשצריךהכנכתמביתיציאהאחרעדיתחילושלאלמהרצריכיםפניםכלועל
:בוררלענין1"מ"שי'בכישנתבארכמו""ממשלכעורה.כמך

כדיאפילואכורעץשלאפילובמדוךלדוךאבלבככיןדקדקלחתוךה~וכל141
שוםוכןתן"קנים~לפניוחרוביםגרוגרותכמוגמורבאוכלואפילומידלאכול
אבל)"מידלאכולאפילואותםלדוךאכורהנידוכיןמאוכליםבהםוכיוצאושחליים

מקקא"מ,ט"מהדשןתרומתקנו .שםא"מ.ט"סא"רמ,שםהרשןתרימתקנז

.הראשיןנטעםשםא"ימשםהדשןתרימתקנח .שםהדסןתרומתקלט

הובא(ב,בתסן)ערר'.םהשלםביראיםם"ראקל מיבהגהות

"מב"חזרועאור.עאיתא"פכמוניות' בהגהותשהובאם"הרשבלרעת.ט"םהרשןתרימת.ם

ה"יכ.ם'מהפומקג1תלרעת'"מקא"מ,שםמיטות.מ מ

,ב"."א"הרמ.שמגות' םהדשןתרומתקלא

.ט" ,קיר'יתוםם'רפרה"דשם'"ורשב,מדרפארןקלב

,ב"מיע"ושיסיר.אלאה"דב .םד"חבחשיבהא"רשבקלג
אמורה"רי"בהובא.עה' מז"יטשםי"בוראה,לחתוך

ברעתה"מקשכר" .הרחא"פכם"הרמב

י"בהובא.ג".הא"פימצהג".הי"פטתוספתאקלד .ד".מקא"מיראה.שםא"רמ,האגורכתבמיררה

טיחןמלאכתגדרבעלן.שםע"שו,שםפפארבקלה .םלעילראה
,ה"ומיץ.םסיףשב'סי,א"משא' מלקמן

,ב"מסוףתקא"

ג"ממ.עאותשםמוניות"מבהגהותהיבאם-]רשקלו )מהת"ל

,שםא"רמ.שמהרכושם.מרדכ,(ב,ג' ,מ"ו''גבי"מתקר"םלקמןגםיראה

רבאמרה"ד(א,לב)שםן"ברהיבא,שםא-רשהקלו _שםא",רכ_פפא

.-לחתקאמירה"די.]קלח "מקטא"מ,שםן-ר,שםא"רשבקלט

.י ,שםא"מ,שםא"רשבקם

.שםא"מקמא _שםא"רשבקמט

.ח"משם.ב"מ,מקשב"םגםוראה,א"מקמג ילמד

שםי-],,באות(א,לב)שםהגבוריםלטי~ .י"מקטא"במהובאו,ם-וכאת-רטבלעתבסופי
.שםא"מ.שםי-]קמה לע.גםוראה.שםא-תקמו

,ד"םמיףל' .שםא"משמז

.ד"ססוףקעת תונפקעבט

,האגירכתבה"ערי"בהובא,ג"בפקי ,קפד"םש"הריבת"שוכשימעיתקנ
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שנתבארכמובווכיוצא")7מכיןשלבידאוהפרורבעץכגוןגדולבשינוילרסקןמיתר
:])בפלפלין7

בידולרסקוכגון7)גדול7שינויצריךאלאנ)עץ7שלאפילו.במדךמלחכותתיןאין:יב
ראוישאינושכיון),)דק7דקבמכיןלחתכואמוראבל")פרוריבעץאומכיןשל
אינוכ"גשהואפיעלאףוגבינהכבשרולאכתבליןדינותערובת'"עאלאלאכילה
דקשהיהמלחאבלבתחלתוהגםבמלחאמוריםדבריםבמה(כמותםקרקע'מגדול

משוםבפתיןשמותרכמודקדקבמכיןלחתכומותרפתיתיןונעשהונתבשלמתחלה
:"שנתבארקנכמומוחןאחרמוחןשאין

בשיניוללעסואמורלאלתר(ן)נוק7'לתלהאכילוולא)לאכלוחפץשאינודבריג
:מחינה7ןמשום

"הדבשםמהןלהוציאלרמקןאמורום'מבעודמהכוורתשנתרסקודבשחלותיך
שאינהמהשעוהלאכילה'הראוהדבשדהיינומפסולתאוכלמפרידשהוא'מפנ
'פעליאף7",מפמילהאיכלביררמשיםיגס7",מפרקמשיםנוהייש]",ליראייה

."כ7ן"שבמימןשנתבארכמולאלתרלאכול'כדשמרסק
,7ןהיוםלאכלו'כדבידיםרסק'שמאגורהלערבעדאמורמעצמוהדבשצא'ואפילו
כדיןבשבתממנוהיוצאהדבשמותרשאוום'מבעודהחלותנתרסקוכןאםאלא

.ן"ב7"רנ"ובם"שם7ןש"כמום7ןן'מבעודשנתרמקווענביםם'ת'1
מבעודנתרמקושלא'פעלאףמביבחלות'גבעלהדבוקהדבשלאכולמותראבל

:7לום'
~לתולש7לשדומה'מפנ"מופרים7ל'מדברבשבתמהכוורתדבשלרדותאמורמך

מגידולודברכעוקרשנראהבכוורתדבוקותהןכשהחלותאמוריםדבריםבמה
ולאכולאן7לנ'להוצמותרבתוכהכךומונחיםום'מבעודמהכוורתנתלשואםאבל

בתוכהשנתרמקואלאבכוורתדבוקיםהןואפילומביב7ל7גבןעלהדבוקהדבש
:ולאכלו7טלהוציאומותר,בכוורתהצףוהדבש"ו70ל'מבעוד

הובא.צב"םהלקם'שבלגםיראה,שםתימפתאלגא .שם'"ב

.זף.מעקנם תוספתאתגו

.ח"מע"שו,הרגפקי .ז"וםא"'םל'לעגםוראה,ח"מהלבישהגהתתנד

.שםע"שי,שםתוספתאתגה מדוהמלמשנלוויתקנו

.ח"מא"ירמ,(ר,לב)לא" א,ד'צה'ב'תוםוראה.שםא"רמ,שםבומלגךנז מחנ

,הללת'בה" .'מעיףקנת

.א"משלא"מלקמןראהקנט

א"מוע,קלג'"רשלשוןממשמעות,מקרביםא-חקי ,לועםה"ד

א"מ.ב,קמה'וגמב,ג"קהתשנהות~חשתקיא ,,"מקת

,ז"מקממיףא-תקריב ראהקסיג
.ח"משב"ם.ח"מכ,מקשה"םל'לע ,שםא"מגךסיד

.חמעיףקמה "בראהקמין

,לרדותיאסורה"מחנ' בברייתאורישא"יכר.ב,קמגבמשנהאלעזרכרשקיז

אג"מוע,מא)שםן-הריפ"יכ.ב"עקמהמ~ .ד'"מיםב"מש-מרא.ג"המא"מם-והרס
.דף'מעקנוח ,מיידסוףעסט

.ב.רחשה"רב~מ'תיםגםוראה,ז"מקמא-מקע ושומור,א,צחבברייתאכחכמםקעא

ולענין,ג"מיע" ,מ"מרנד"ם.ל'לעראההפתת'י-ה

.ו"הטא"פכם"רמבגםיראה,שםע"ישומורקעב התוםדעתוכן.נצרכהלאה"דבמגא-רשוקעג

שם' .דחשנ.ה"ר
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