
תצא-תצחטוביוםהלכותסו

"'לצורךישלאמ"ביומורחונמצאבבימויהמחוייבדםיכמהלאדשמאן"מ"יומערב
שלאמורחהואבודאישהריהתערובתדםכלאתלכמותשאמורלזמרצריךואין

:"'לצורךי

בעפראפילוינמ"ביולכמותםאמורדמםכימהולאמ"יובערבועוףחיהשחסלז מוכןינ

-לצוקשלאמורחנמצא.]מינ"ביולאכלםמותריהאיכמהלאאםאףשהרי" יו
:מינז"יומערבלעשותהאפשרשהיהמהינימ"

פ"אעלסמהתיחוחעפרנתןולאושכחקשהקרקעגביעלמ"ביוועוףחיההשוחםלח
זנךח"כ'סיד"ביוש"כמולכמותותיחוחעפרעלוליחנוהדםאתלגרורצריךשבחול

,ינגמורהמלאכהבכאןשישלפיקצתהדםנתייבשאםכןלעשותאיןמ"ביומקוםמכל
:זנחב"שי'בסישנתבארכמובונהמשוםחייבבשבת.ינןהארץמעלגבשושיתשגומל

:סעיפיםג"יובוטובביוםוסליחהוטליגההפשטדיןתצק

נראשהכלפי]מרגליההעוראתהמפשימה~המרגילהואכיצד"כ"ביומרגיליןאיןא

שלאמ"ביושמורחשנמצאנאדיממנולעשותכדישלםהגוףשלהעורכלומוציא

אחריןקינמרם

שנינושלימהומשנה,ג"יסעיףח"כ'סיד"ביושכתובכמוכללכיסויצריךאיןכןלאראם,בו

בלחלחאפילודמוכחשםעיין,מראיומץצתושינוייןלתוכונפלמלואותדמסכת",'זבפרץ

באותואחרמבמץוםיותראחדבמץוםישאלאמהתערובתהחלץיםבכלבשוהמתערבאינו
אפילולכסותאסורולכן,בואיןאחדובמץוםאדמומיותמראדבוישאחדבמץוםולכן,תערובת

שאיןבמץוםהכיסוייהאשמאכןאם,מיםהואכאילוהבהמהדםרואיםשאנוכיון,אחתבדץירה
.],ל"רשכוונתזהו,מצוהשוםץייםולאט"ביוטרחונמצא,והעוףהחיהדםמראהבו

לאנ,בששיםביטולמעניןו"הטשהץשהומה

-

משהוואיןהתערובתבכלמתערבדודאי,מידישה
ולכןי,ה"דרץמאבפרץש"כמבילהישדבלה,שנתערבמהדברמשהובויהאשלאמהתערובת

באותושםשנתערבדברשנפלדבמץום,שויןהתערובתחלץיכלאיןמץוםמכלאבל,'בסנתבטל
במשנדש-כמ~במראיתןדן,אחריםמבחלץיםשנתערבדבריותרנרגשלווסמוךממשחלץ

מןמשהוכןגםישמהםמשהובכלאחריםבחלץיםדגםכיוןמץוםומכל.בטעמווהן,דמץואות
אפילווץלישתומיעוטועוצםמחמתטעמונתבטלכמותופעמים'סישאםלכן,שנתערבדבר

:"כךוכלרביםאחריםלחלץיםמשםומתפשטשהולךמחמת,תחלהשםשנתערבחלץבאותו

,ה"מקבא-חרנו.שםע"שי,ב"חנ"פם"רמבריו ינתבאר.שםל"רשריח

.שםא"מראהויו,יק"מא"נקי אי.ת'בב)ד"מכשיג"מ.(חורשמשוםבשרה)ד".םרנת.שםז"החאףמרהשבזהריס
,ג"כתקבימילקמן.(בינהמשיםבחצר,כ"מישוטטור.ב"מיע,חגתרארב דאמריהאה"רב,חא"כשברבא

,'אתה"ה'כנן' תצטהחמן,מ"מקלא"מ,ב"מבשערדקדקןובענודת

,א"מע"ושימור,א,לגבכימית[בריתא]גמאא,שםא"מ.ן.אה"רשם'"רשרנו מרגאיןה"דשםי-רשב.אתיה"דשםא"רשברנג

.א"מלבוש,ן.ל' .איןה"ר'"ב.ל'המרגה"דאקכגחולין."רשגי"מתקו"מלקמןגםוראה.צ"מלביש,שם."רשרבד

,שםולבישטיח.ושםשם'"רשראהד,(מ"עבערבשנילושהעימהלענין) ,זסלףרנה

אחרוןלקונטרסציונים

לגמרישנתערסורואים'בסבטלבלחשלחשמזהקג.ו"סכרא,סיד"יוע"ושוטור,דמשנהקא בישקב
,ע"ספהאיסוראחדבמקוםשנשארחוששים.ולאכאןהאמורהטעםשכתב)בגי"סוסא"פש" .חוץה"דשםי"וברשב"סוע,יגקד.(בפנים

.ו"ספתסו'סי.ב"מנתמו"סלעילראהקח
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שיוציאכדיאחדמרגלהבשרכללהוציאאלאאמורדאינו,אומריםויש"היוםלצורך
להחמירוישמ"יולצורךשלאגדולמורח11בהפשטשמורחקרעשוםבלישלםהעורכל

:,הראשינהכמברא

להפשימיותרשקלמפניכךןידיעללהפשימהכדי"הבהמהכללמלוגאמורב
כמעשהיותרשנראהמפני"'אמורבעורולאכלוכדיהגדילמלוגואפילו'מלמלוג

נ'גופוכלולהבהבלמזלגומותרלהפשימואפשרשאיעוףאבלמבהפשמכמליגה]חולי

:,קן"ת'בסישיתבארכמובהמהרשלאפילוורגליםהראשלמלוגמותרוכן

עליהשאיןפיעלאף,'לצלמחמהעורהלמלמלמותר,מובןביוםשנשחמהבהמהג
ימנעלונתירלאשאםהעוריפסדשלאן'הרגליםדריסתבמקוםלימנהומותר"'בשר
גביעללשומחההעורלהגביהאמוראבלממ"יובשמחתממעםנמצא.]מלשחום
לעצמויתיר1הלונתירואםהעורלצורךאלאעושהשאינוהדברשניכרמפני]]יתדות
דרימתבמקוםליתנהאלאהתירולא.עיבודה.מליחהדהיינוהעורצרכישארכ"גלעשות
:ז]עליהלישבשראוימפניאלאבלבדהעורצורךמשוםלושהתירוניכרשאיןהרגלים

איסורבושאיןבשמועמונחהואאםאפילוך]לקדרהבשרהעורגביעלמולחיןואיןך

ונמצאהיסבלמלחושצריךמפניאמורכ"אעפ,]מנוקבשאינוכליגביעלמולחמשום
שיתןח]לצלישמולחיןכדרךקלהמליחהבשרעליולמלוחמותראבל,]העוראתמעבד
ולמלוחלהעריםומותרון"ע'סיד"ביש"כמן]מליחהצריךאיןדהצליבומעםהמלח
:"1כולהאתשימלחעדמעמבשרוכאןמעםבשרכאן

מלשחומימנעכןלעשותלויתירולאשאםמ"ביוכשנשחמהאמוריםדבריםבמהה
וליחנוהעוראתלמלמלאמורינמ"ביוהופשמהאפילו]ןמ"יובערבנשחמהאםאבל
לונאסוראםדאףקלהמליחהאפלובשרעליולמלוחאמורוכןהרגליםדרימתבמקום

מיי"יובערבהעורצרכיכלולעשותלהפשימהיכולדהרימ"יובערבמלשחומימנעלא

תצו"מלעילגםוראה.שםא"מ,שםש"2",שםלבשכא מלקמן,מ"מכ

.ונים'יצמ"מוראה.א"מתקש" ,ג"מקא-מכב

.021א"מ.(ם'חלבלענין)ב"רע,א'שםגמראבג ורששםגמראכד
_שםא"מ.התםה"ד'" .ר"מקא"מ,א,א'בגמראאביכה

.ץ'מטמט"םד":'ע"בשיוכמבואר,שםא-תכן ת.לבושנו

שמליחת,ב"משכא'סיל'וברלע.שםא"מ.ג" .מלאכותמאבותשהואהעיבידמצרכיהיאהעיר

ה"ר)גיוא"קווראה,ג"מע"ושוטית.שםיתא'ברנח ,נו.בעמנגםזהעלשמימהאג"המגהנה

.שםא"מ,ן'ישוה"דשם'תימצ"נ מל
,(קצתלמולחישהמנהג)ב"משםא"רמוראה,א" הק

,65'ע"אדה' ,ד"תנ"פמ-]רם.(ב,ה)ף"'ר,י"תא"פ'רושלמ'לא

.שםע"ושיסיר,,ט'מסא"פש"רא גמראלב

.ג"מע"ושוטור,ב,א' '.םא"פן-הגאממשמעית,ונראהה"ד."בלג
-

,ושוך, 'סיא"שהקרשבעבותתא"הרשבמשם,היד.נ"פמ"מ

.ת"מקא"מ.יא םל.לעגםוראה,שםא"מ.אבלש"ומה"רג"כח"בלד

" .א"פתקים"םלקמן,א"חתצז

ח"ב.א"פסוףלביש.ן'אמירה."ב,ו"תג"פם"רמבה ר

,אק"מו"ט,"הם2" ,א"םע"שי,שםם-רמךו

.שםז-ש.א"מקא"מ,"הםש'רח-ךז הלג-דהח

ש"מא.ן'מולגה"דא,לרתיר,ב,לזמ"ו' .ב"תע"ושימור,טז"מד"ת

.ב"תלבושט

,שםלגוש.שםש-ירא'תיםי מפידש"באנל-הרשרמת'לגטור.שםש"מאיא

,כא" .ב"מקו"ט.ב"מקא"מ,אחרונים,ב"מה"ב

.ג"מב"שהקדשבעבודתא"שכשבבשםנ"הג"פמ"מיב םק"ממהגהתיג
ו"ט.שםח"בבהובא.(קמחזך)קצר" .שםא"מ.שם

,א,לרבריתאיד ,נמעיףטנ

.ג"מע"ה2יטית.הללת'כבא,א'משנהטז יז

יאינילחשהואאףיהיני.ג"מקא"מ,לא"מא"פש"ש' ל'ראו

.ח"רכרלקמןמיגעהן'דליש'ובה.2" ח"כשכ"משא,שםישוירמיר.הלל,כביתשםמשנהיח
כדלעל,מוקצהנו'יאאצלובטלהעיר,אהדאברה'על ,ג"בתצהמי

,שםע"ושומור.הללת'כבשםמשנהיט שםעילאב

.סיגלביש,ב,א'



תצטמזביוםהלכותמח

למלמל"מותרןמ"יוקודםלהפשימהשהותהיהשלאלחשכהממוךנשחמהאםאבל
יפסדשלאכדיקלהמליחהעליוולמלוחהרגליםדריסתבמקוםוליחנולצלמחמההעור
ואפילו,ןלצלמחמהלטלטלואשלואמורהעירפסד,שלא,נודאידע.אםאבלהעיר

:מ"ביונשחמה

שנימ"יולגבילחולנחשבראשוןמ"יוהריממפקמוכיםימיםשנישעושיםבגליותן

העורמלמוללעניןמןן"יובערבנשחמהכאלודינהראשוןמ"ביונשחמהאםלפיכך
:ומליחתו

אלא"מן"ביולמלמלםאיןולפיכךלכלוםראוייםאינןשהרימוקציםהןעוףשלנוצותז
:מלשחומתימנעשלאכדילהצניעןלמלטלןהתירודאומ"ביוהעוףנשחמכ"א

שאינולפילמלמלואמורלחהואשאםבשבתכמודינומ"יומערבשהופשמעירח
הופשמאםאבל"ת[ח"]ש'בסיש"כמלמלמלותמותריבשהואואםלישיבהראוי

הואואם]שנתבארתכמויסריחשלאכדילצלמחמהלמלמלומותרלחהואאםמ"ביו
ונחשבלבהמהמפלהיהדאתמול]למלמלותאמורמ"ביונולדהאומריםלדברייבש

"הת"תצ'במינתבארוכברנולדה~והריעצמותיבפניכליהואועכשיועצמהכבהמה
:עצמובנולדלהחמירדיש

אוכלשאינודברמקוםמכל,את"שכ'במישנתבארכמובאוכליןעיבודשאיןפ"אעכן

מ"ביו"תהחלביםאתמולחיןאיןלפיכךתןמעבדמשוםחייבהמולחןחלביםכגוןגמור
שלאמלאכהעושהונמצא)באכילהאמוריםהםשהרי~מ"ביוהבהמהנשחמהאפילו
שיפולכדיבהםנוגעשאינובענין])באוירבשרעליהםלמלוחואמור")מוביוםלצורך
במליחהלהםדידחלביםמשוםעליהםלמלוחאמורקלהמליחהואפילועליהםגםהמלח
:כמעבריהואדהריובמצאמעמת

שלאכדייתרותיגביעלבאויראותןשוטחיןואיןי)החלביםאתמהפכיןאיןוכןי
לפימלשהותימנעשלאכדילומתירייואין"ט"כיוהבהמהנשממהאפילו"ימריהו
לעצמויתירהואאףכןלעשותלונתירואםהחלביםלצורךכןשעושהניכרשהדבר
שלאכדין)לצלמחמהלמלמלןמותראבל")למולחןדהיינוהחלביםצרכישארלעשות

.(ממתפק.ה"מקיבאן)ם-סקיתרז"סא-תלה ,ג"מקסוףא"מלו

וו)ס"י'הלל-תהרי.שצג"םש"מהר'ומנהגהלכותלז לענ)ב-סק.תקם"סא-מ,(קעט

וכאן.שנעקםשפידן' גםוראה.(שמסתפקמט'.םל".מהרמשייתהביאה"מק

.א.פפלשםלקמן ,(במוסגר)ג"ם.שב'סילעיל.יראה.ו"מקא-תלח

ק"סא"קווראה.ג"מא-ת[ר].בהגההתרהרבץתתלמילט המעם)א

.(עבהילחנגא'חזדלאאףבזהמהתירי ,ה)בעהן"ר.טימניןמידיהא,מטשבת'בתימת"רנו

א-ת.ש"הראבשםוהקשהה"ד."ב,אין'מתניה"ד(א .ט"מקסיף

שבמע'הארעהכנא

"
.נח .גנשףעב

.שםא"ממג מכדלקמןחד

וראה.נ"יש(קליפותלענין)מפזתקא" .ם'יצענמ"מ

.ג"'םנוףמה

,במעץפד ,נאתנחותגםיראה,ז"סקא-מ.איןה"ר(ב,ה)ן-רעז

.יצואניםמ"מ,ב.תקרה"די"ורשא"מוע [בריתא]מראנוח

.ד"תע"ישטור,א,א' ,שםע"ישוטור.ן'אה"רשם'"רשכוט

,ה"הג"תם"רמבנ וצמ"מראהנא

_כים' .שםע-ופושוךנב

(א"הבכהנהה"ד)גק"מא"קיוראה.מקזהיעזטויגג .זהטעםעלשמומכים

,מידע"ושוטור.,א,א'בריתא]גמראנד ן.דאשםבגמרא.דאמרכא.כא.כתיקשםבריתאגה
.שםע"ושתיר,יהושעכרביהלכה .ב"רעשםגמראנד

.שםע"ישטור.שם'"רשגז .ח"מקא"מ,ד"מקז"ת,שםגמראנח

,אק"ממיףא"קייראה.(עירלעמן)גק"מא"מנט



מםתצםמזביוםהלכות

וכיוןכללןישרומולאימנעלונתירלאשאםיאברושלאבשבללהצניעןאוימרירו
שמאחוששיםאיןבאוירלשמרןלומתיריןואיןבעלמאמלמולאלא(א)לומתיריםשאין אכרילמלמלןאמורהמשתמרבמקוםנצלמונחיםהןאםאבלחתן.מלאףלעצמותיר.

כבהמהונחשביםהבהמהלגביומפליםמצובריםהיואתמולשהרי"]מ"ביונולדהאומרים
:]נולרןה~והרילהדלקהאלאועומריםראוייםאינןועכשיועצמה

למלמלמותרמ"יומערבנשטמהאםאבלר"ביוכשנשטמהאמוריםדבריםבמהיא
עומריםהןמאתמולשהריי]למרורהאותםהקצהלאאם(נ)מינ"ביוהצלבים

אחריןקינמרם
,תחילתןמשוםסופןלטלטלןשמתיראנ"המגלדעת]מוכרח"כן.'כובעלמאטלטולאלא(א) ובגמראז

,מילתאמוכחאולאעלייהולמיזגאדחויעורגביאלאזוסבראמהנידלאאמרינן
להצניעןנוצותלטלטלשמתיריןאי"ורמהמרדכיןלדעתלומדצדיךוכן.]'גץ"בסא"המנש"וכמ
כשמתיריןאלא"זהדברמצריכיםדלאלומרצריךכרחךועל.עלייהולמיזגאחזידלאגבעלאף
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