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 רעת הקי הממר על הבאוניםהמכמת
 "לקי "יט' רטכ3"סכ הקןוט ה"תתי הכתון הרנמבוך

 נו5ינ"
 "ספקלרי"7כהור"

 "טר ה"רן 7וטוס הוו"ירה
 כקט"ת כורן (ורתת לוורתקיס וקוסתו 5דקתו וכודל תורתו"ור

 ס"נ"ד וע7 לנ5ת י(רת נרו ד;אלבעךשטשם ף(יים7וסור"ר
 : וסכליל 5"נ"ידק"ק

 עטמךאל תוהר"ר הךווטלס ונקי התריף סה"כ ל"תין44'קיא
 יו"ד על נ"ס תינור י7ו יתתת "ן"יקינחיים.תק"ק

 יפה 7וסודר ""7 על ח"תרוניס דיניס הדוטיחלקט
 הלכות3סדר

 לךינ"
 סוווריס ל(כות סןפוס לנית לה3י"ו ור5וגו

לת5ו"
 הדפוס ל3ית להני"ו ענוו להסכיס וסנני תקוחו על דנר
 לחכ"י ת"כ תר"ל עה"ת 3תי ולר"י' כוווקוטהלכס

 האדברשמאם חיים,הק'

 והדרו סןור חופת סתורה טר החפורסס סכ"ון הינכבוד
 פה"ה ע"ה יטר"ל נר סכולה ח"ור7ורו

   י3ו"ן נ"י, הלוי שאיל יךמה חו"ס ' כקס"קרטכנס"כ
 : והכליללנונ

 חיים 2שמדאל חוס"ר וכו' ו3קי סהריף ווסרנ ספר "ליהובא
)"י

 נתוסר""
 לק3וע נדעתו "טר ח,ו(,רקו3 ("ל

 ול"סר.3ךפוס.
 התני"

 לתת חעחדי ו3קט לנכ7ו הךרך ירט
 טהן סתיס כסעות רק "5לי סי' ל" סוס מפר  על  יכוכוותיכס

 הכ(פר כל פני על היט3 לעיין "תי ס(תן "ין ל"סר והגה"ר3ע,
 הר3)יס עלסתכתי

 חסכיס "ני וכס קדוווני, "טר סכ"וניס,
 כי "ות תת ולחען ת3ל פגי על ס(ס הספר טיו7פםוסולך
 )טקורין סהדטיס התרנכוליס 373ר ר"יקי סנה נספרועתגתי
 סקדוס סכ"ון סר3 3יס סחעיד סי)ער( חונרי5ערנכנקווונו
 כ3ר, כ"ון ת(י ופוך טסתירס טסעכענ"וו"3ד"ק

 כוססיד דק"
 הייתי "גי והגס יוכור ("ל ח"יר י5תק נו' התנות ה75יק "ר33י
 כ7פס וכנר להחתירוס,ר"ט

"31 
 (כרון 3סתו נקו3 "תן 3ספר

 נ(ס, כת3תי ותטי3 סו"ל טו"ת 3הנורי וכס תטונתו."3רהס
 חדי 37רי, טר"ה ס(כיר ככן כדול פלפול ע"י להקירווסכיס סו" כס ווס"ל3ערטט"דט להכ"ון "טכול נתל 3ס' ח5"תיוכעת
 3"ו"ת תח"( סי' נפנו"כ סיוס טר"יתי יוס "(כור (כורד3רי

3חט53ות
 סק""

 כן' ו"ין ר"טון לכלי טנפל סנטה כיד טכקנ
 דס ס" פליטתו דוק, נכ"ט 3כ"ס ו"ין 7"ף 7ס תיוסט,סור
 טס"ריך, ע"ט 13יט

 וסו"
 וכ4 תקוס 3סוס יו(כר ל" הדט דנר

 כ"ה 3"יסור רק יידנריס "ינסספוסקיס
 ול"

 .דס. 3"יסור
 סנטס כיד וכן ג3לס סל סנטס כין "וכל לענין ק"" הוליןוע"י
 "תק "ו טתייס היינ "י ור3גן ר"-י )תלק סגסקל טורטל

 ."ףה(כיר ל" סרח3"ס וכס כ~יק 13 יט "ס וס 7וסוס היינ "יס(כרו ול"
 טסו"

 ט"פי' וע"כ סתורס. רון י3יטלו דס סונר
 ה(כיר ל" ס"ס ס' 3יו"ן 3פת"כ כס כי לוין ו5ע"כ , 13. "יןךס
 . ר"יתי עו17"ק.

 הטע לטון ,קר טנחטך פ"ו 3סי' 3ספרו
 )ווסך ווו(ס . טסור כועוף טסס להכיר 3י5יס סייוניטהתתיל
 . חועיל יהי' טהרס "' סיכוןט"ס

 והו"
 נסיחני ונ"חת תתוס

 ותל3ון תן ו"תד כד "הד דסיינו הסיוגיס סני לסיות 5ריךטהרה
 יסור. סנ, ווססיחנין ,תד הסר ,ס ה" נפניס והלתון3הון
 סינ,ני ו5יין טהרה סיחגי לסכיר סקתיל סהרי ט"ס יסונס"ך

 דני5י "נ( לדידן כס  להטך  ורותילל 3טע' כס 5"ל וכןטות"'
 ~ס "סורה. ה3י5ס וותנכד "הד סיתן ר"ינו "ס ל"5טוח"ס
 ססי". כחו הסכנותי וידפיס לתקן. וכו5וה לעוררסו ר"יתי"טר
 : תר"ל נתקותי 7' יוס הדו"ס ונפט כנפטווה"3 ת"" ה3ורו להדפיס ססס וי(כהו סתורה לכ3ון החדנרד3רי

 ל1:ך1: ס"נ7"ק ב14בך1(נד144(ן 1(לךי שאךל יךב'ן(ה5עיר
 הריס ועוקר ס'גי יטרי). תפ"רת התפורסס סג"ון הר3בבךד

 טלט)ת התפורסס סתסיי 7'. ק17ט ע"ה. פ"ס יטרת)נר
 "ג7"ק נ"י וושקם 44ליעוך ר(ייכ( וווהר"ר כקט"ת תו"רהיוחסין

קליש.

 תוס' סתסיד הת171ת ו"יט  לעתן  נמע  סתריף  סרל  תלתידי )פני 3יהן
 *סר יור"7 ס"ע על ווחגרתו לי יהי"ס נ"י הייםשמואל

 ערוך כט)חן ויסי' 13 סקור"' ירון לתען נ"ס נסידור וס7רןו"חרוניס
 סר"סוניס תגדו)י 7יניס 1קי15רי טוטגיס פרחי ללקוט ועת)יגע

 ותטיס תורס ט) ת"וסל תט )" סג") היקר הר3 וסנה ,)7)נו.)הורות
 ור"ית' ווקפרו תקותוק נהרנה ועיינתי ר15יס. תעטיו וכל כי7)יס)ילות

 רחנ ל3 לו יס ונע"ה "ופגיו. ע) 7י3ור 7נר היטנ ווסו7ריס דגריו13
 ור5וגו ו)ס7רס. 1ח17תס  הכ,ויס 7נרילס3ין

 לס3י"
 נוכנט ע) ס37רים

 נעט תיליו ויכת13ן "יפ" 'יתן ונוי יךו. ע) להסכיס והנניקלפוס.
 חו5ס. תעיגותיו 1יפו15 נ5ח. (כרין )ו ויהי' יכת13ן )ע7 ועופרתנר()

 : )פ"ק תר"ל "ייר ח' יוסנעה"ה
 קאלישמ הופ"ק וואקם אל'עזר חייםנ"וט

 הצדיק התו.ה. שר הרים. יעוקר טיני הממורמם הגאון הרבכבוד
 כקש"תהטפורמם.

 האב"ק נ"י. יהושיע ישראל מוה,
 ישראל. יושועור; טמר חמהבר בעלקומנא

 "טר יו"7 ט"ע ע)" 7)ק3רתו "ת הו)הול) סהריף הרנ כנו7 הריניהן
 נ)טון וסידרן "תרוגיס ו,ג7ו)י טוטגיס פרחי ))קוט ועח)יגע

 נסרנה עיינתי וסגה סנוורס. )פני כטלהן'ערוך ויסי' גנקל יונן )תען5ה
 ולס7רן חכתיס דגרי )סנין רתנ )3 )ו יט כי  ור"יתי נספרותקותוק
 הדפוס. תכנט ע) )הע)ות סנ"ג סהריף סרנ ור5ון ננק). י31נ1 )תעןיפס
 : תג5ס תעייגותיו ו)הפין 3ר(ן נעט להוקק י7ו ע) )ססכיס "תרתיוסנס

 יע"א קימבא חיפ"ק יהושיע י2שראלנאים

 תבל מני על למשגב נורע והדרו, מזמן נזר המפורסם חגאון הרבכבוד
 כש"ת חרשים, המם המדעים, כליל פה"ח, ואורו, ישראלנר

 לינשיפוץ. אבד"ק נ"י מלבים ליבוש מאיךמו"ה

 וגקי ק3 מטנתו וגקי סחריף הרנ טיסך המגור הי' עיני יתריהבם
 טניו"7  סלכות )ס7ר יו("רקונ נוק"ק ג"י תייס ט,)וי)תו"ה

 והכס רג. תועלת נו ויט תתוכו ה7יניס )הוור לתעייניס יק)נ"ופן
 ג17לי י17 ע) סתכו טכנר ר"יתי "חרי הסכ7וות, 7))יתן להגוע 7רכיכי

 וק' )וגדרי. וי5"תי ריקס נ"י הרנ פגי )הט'3 יכ)תי )" 7ירנ1ונ"וני
 : לינטיטן תר") נהעלותך 3' חוקס 1)ל17ד, ))נוון 75ק ננועג)ייגחהו

 מלבימ ליבושמאיר
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 היךש צגי מו"ה בקש"ת היוחסין שלשלח חבל קגוייל המפורטם והררו ישראל נור חורה. מדרי בכל בקי הגדול הגאון הרבמבךד
 דליטאי בריסק אבו"ק י"יאורישטיין

 חיים שמואל י,סור"ר סרנ )כגי סקרי1 "טר ע)יס "י,ס ר"'תימן
 כענ;יר ו"סף )יקט "טר יו"7 ט"ע ע) הינר "טר );קינורוג"י

 קורלס )3ע)י סנ;ועיל 7גר וסוי ז"). ס"תרוגיס ג7ו)' תספריגוהגס
 כי ס7ורות. הכתי וספרי נתטונות 3זס סגל1;ר )קפט נ;פתח לו;ו)סיות
 ס)יקוטיס 11פי ו)סורות )7ון "ין סדנריס ונוקור סתטו3ס נגוף עיון3)ת'
 ו7ור. דור כ) חכתי ע"ז סרעיסו כנר כ"טר י5יו. ג"תן נ;ו;קור "ם"ף
 )עזור תעיר )סיות ר5וי' כוונתס כי י5"ו סי)ס הו;קנריס ע) )י"ו)ס
 )סע3יר יכ)תי ל" כי יתגס "ס וסגס ע)יגו. כנ;גוס עיון. ת3)'ג7ת )" ,טר ו;37ריסס )סורות י1,13 "ס ס"טנוס עליסס ו)" סתופט.ו)סק)
 יטר סוי כי עו;7י סזנ;ן ססכיס "טר '3סנועט ר"ית' כו)ו. ע"פעיוגי
 "תרתי ,תגינו ווגדו)י ססכתות כגר "תו ים כ"ז "טר ו"תריסו)ך.
 תורס 'ג7י) לתען תימיגו זרועי "טר נ;גוקסו ו;)ת)"ות "תגע)3)י

 גריסק פס"ק עס"ח 3"תי ו)ותדי'. סתורק )"ולגי "1ס3וי"דיר.
 : )פ"ק תר") ד3ריס פרטת "'יוס

 אורינשטיין הירשצבי
 יטר") גזר הדור. פ"ר סריס. ועוקר סיגי סגדו) סג"ון סרגכבדד

 : קעמפנא "גי"ק ג"ישמחה  תוס'  כיט"ת  יווטטיו. סתנ;ים סידיק תנ). פני ע)סנ;פורסס

 היים שמואל 111ס' וגקי סקייף סינ כג71 ת"ת "יי ט)וקס י7הנה
 "תו סנוסכינויס תן )סיוחג"י

 )הגי"
 "טר ספרו ס7פוס )נית

 ר"טוגיס ספוקקיס כ) 7עת נו"סף ולסיות ס)כס 73גר )סעסק ויגעטרת
 ס7פוס תגית י5"ו "טר ע)יס "י,ס )י וט)ק יו"7. גט"עו"חרוניס
 פגעי )זס )וסף 3רפו"ות. ס")ס גיתיס עוקק "ג' כי וסיות)סלכס.
 ונ;כוגיס )ט3ת טעס 3סס וו;5"תי 1;עט "ס כי עין )טוס נקגוגי )"סזתן

 ר5וגו )7ידי. ו)"5 טיחי' זנוגגו נ17)י 6ת1 סקכיתו סכנר וסגס)ס)כס.
 עו,ו י7י-'תכון גס )כן כגו7ו. זס "7סט)

 )סו5י"
 )סג7י) ספרו )לור

 3' יוס סיוס ו)ונן7י'. סתורס )כ3ו7 סנ,דגר כ"7 ו)ס"7ירס.1סתורס

 חופ"ק שב,חדן הק' יע"א קעמפנא ק"קפה

 דקהלתנו אב"ד כו' המפורטם הרים ועוקר מיני הגדיל הרבכבוד

 חיים שמואל תוס' טעטועיס )טע ונקי סחריף 3תורס סנ;ופ)גףורבנ
 ק7יר". 7' גתורת עוקק תכ"ק :""ס מהר"א ס1;גוהנסרנ

 סנ;תודסיס דיניס )יקוף "וס סור"ות )ו;ורי 11טעתיס )עטות 5171,'גינ
 לעח י5טרכו 31) ית7 יטגיסגס

 סדור ג7ו)י טוניס. גספר.יס )הפט ת5ו"
 )ק7עיס טי' סג") סתריף סרנ יק תו;כו סתפ"רח וניווין לותו ריוטי'

 )סיות סנ") סרג י7י7י ית י3רך 71' ע1;1, תכון י7י גס )ז"חספרו.
 תס111כין ו)סיות סג7ינות. ונטו)תן ועגו7ס סתורס גסו)ס נ1ע)סעו)ס
 : )פ"ק תר") תו;ו, כ"1 ג' )יוס "ור היקדס. )פטו עס כ"סרסרניס

 אזארקאוו חופ"ק אדך'נשם'ין זצלה"המשה מ' המנוח הצדיק המאוה"נ הרב מ"ו בלא"אשמשון

 וכו, הרים ,עוקר םיני חמפורפם הגריל הרבכביד
 קיןאהל דק"ק אב"ד

 ע)ס "ו,יק"11 תק"ק נ"י חיים שמואל תוס' נ"1 וכי' "רגה"ה
 סוגיס: ו;קפריס רנ'ס 17גיס וקינז תח3רח. )ס7פיסג)גו

 גורגס. כע7;יר וקג5ס ועת) יגע חורס. )נוופ)ני גס קוע)ת 1ס1'":ר
 ג"תי קוויה) פס סו;ךגר 37רי נטוג. יגנ,ר כ"טר ,י"ס סכרוו"קה עתי תיכון י7י ע"כ ת3). פגי ע) )ט)קו )כון כי ור"יתי 3ספרווס5)תי

 : תר") )5גיס 7' יוםעס"ת

 סג"ל חופ"ק ליביהיאל



 ה מ ד קה
 להקדים חיבור מחברי לכל ומשפט לחוק שומה אזמני

 ידבר זה בכה, וזה בכה זה ספריהם, בראשהקדמה
 ע"כ אשר ור2כליר3ו, פועלו על וזה וצורתו, המפר חומרעל

 אודה זאת, מלאכה אל ונדרש מהויב א"ע אנכי גםראיתי
 משפט ובאור הנהני. אמת ובדרך יעצני. אשר ד'את

 ו~היות מגמתי, כל שמתי ואחרונים ראשונים ולפומקיםהורני,
 וישרים למבינים הנכונים בדברים שמח בלבמשתעשע
 ומפורדים המפוזרים ותיקים מפי הנאמרים עתיקיםודברים
 טמונות מובות כאבנים או"ה הוראות פסקי בתוך הפרקיםבין

 מרגליות למצוא יחד וצמודים אגודים להיווע וכללר2יצפונות,
 ולידע להבין לתור בינה ליודעי וקטנה גדולה יקרהואבן

 חנני אשר ודינים הלכות פסקי כל דבר מוצא מןולהשכיל
 משכתי, ידי את הדפוס וממזבח העלתי. הגליונים עלד'.

 יבהלוגי בלילור2 משכבי על כי לאחורי לחזור בלביותרתי
 שמו אשר העלם, בן זה ומי פה לך ומי אתה מי לאמררעיוני
 קטנם הלא גדולים הרים בין ראשו להכנים נעלם, העולםבכל
 שהרבה רואי אחרי וגם מדיבורך. יפה ושתיקתך ממתניךעכה
 מופר. משבט ידיהם משכו תריסין בעלי ארין נאוני עלי'בני

 הראתי ומורי ולהורי השענתי. בינתי מעט על לאאמנם
 בההסכמות, כמבואר להתבאר ידי מעשי כי אמריושמעו
 קרנים ועשתרות במדבר נתנה והתורה הוא, נדול צורךוכי

 ולקטנים ולגדולים השמים תחת אשר לכל הפקר כילהודיע
 ובלבד אזנים, לה ולעשות תורה להגדיל שדים ויונקיעוללים
 בהקדמתו רוקח שמן בעל אמר )וכבר לשמים. לבו אתשיכוון
 צעיר ברכאל בן אליהו שאמר הפמוק לפרש שלו.לשו"ת
 דעי מחוות ואירא זחלתי ע"כ ישישים ואתם לימיםאני

 רוח אכן חכמה יודיעו שנים ורב ידברו ימים אמרתיאתכם
 ומדמה אני. אף דעי אחווה תבינם שדי ונשמת באנושהוא
 הנבואה ענין חקרו דהמחקרים הנבואה לענין תורהדברי
 למי הבורא ברצון רק תולה שאינו י"א לאדם יניעבמה

 וי"א המקכל. בהכנת כלל תולה ואינו מודו מגלהשירצה
 המורה במפר הרמב"ם אבל המקבל. בהכנת רק תולהשאינו
 שורה השכינה אין מארז"ל ע"ד צריכים שניהם כיהסכים
 יהב וד' ב"ה הבורא הפכמת צריך וגם כו', חכם עלאלא

 ב"ה הבורא להמכמות גם דצריך נימא ואי לחכימין,חכמתא
 רק דתולה נימא אי משא"כ זקן אם צעיר אם הכרע איןא"כ

 שמזקינין כ"ז ת"ח זקני חכז"ל מאמר והנה המקבל.בהכנת
 בן אליהו אמר לכן יובן ובזה תורה, אדברי מיני' ודוןכו'

 שתולה.רק הבין בתחילה כי וגו'. לימים אני צעירברכאל
 כלומר באנוש היא רוח רק א"כ באמת אכן המקבלבהכנת
 שדי נשמת ונם המקבל הכנת דהיינו האדם ברצוןשתולה
 ואם זקן אם הכרע אין וא"כ הכורא המכמת דהיינותבינם
 דעת בי אין כי ידעתי וקטינא זעירא אנכי ע"כ ע"כ(צעיר
 אחזה בלבי ואמינא לגי אל נתתי וחינא. חימדא ולאובינה
 כמוני לאנשים לר2ועלר2 ויהי' דכרי בכל היטבוא;יין

 יוכשר אולי רכותי לפני בקרקע אדון וגם מערכיולפהותים
 לבבי אל אמרתי יזניחוני. ולא ועמלתי יגיעתיבעיניהם
 דור ומנהג פרוץ. הדור כעת בעו"ה כי נבהלה ונפשיואחרד

 חדש חיבור איזו על עלילור3 להתעולל פניהם מגמת שכלזה
 ללקמ ומתנם משאם וכל מרה. לדבר עליו ולהוזנפללהתגולל
 והדברים ודם. בשר יגיעת הרבה לעג שמובלין הדבריםמועוכו

 יפקדו ולא יזכרו לא וימתירה לשונו תחת יכחיד שבוהנכוהים
 גם 8"מ(. ובהקדמת ז"ל אפרים עוללר2 בעל בהקדמת)עיין
 וכהתל בי פוגעין וקנאין שטנה בעלי עלי יריבו כיידעתי
 כי והבל. שגיאות מלא הוא הלא לאמר בי יהתלובאנוש
 לחבר, אני מי כי כן בי לדבר ידם לאל יש כי ידעתי נםידעתי
 אותו על כ"א השמנה עלי לא כי בצדי תשובתי כןאמנם
 אשר עולם גאוני כמה ידוע כי ובפרמ בשמו, שהבאתיספר
 הדובר פה יפצה הבל עליהם וגם מפרים עשו ודור דורככל
 לבי לי ויאמר כו', שלהבת נפלה בארזים ואם הנבלותכאחד
 שוטה בשביל השגותיך קוצר וידעת בעיניך אתה קטן כיאם
 שיועיל אחד בדבר אף תכוון ואולי כזה. דבר תאביד אלא'

 בתועלר2 בו שעמלר2 בעמלך רוח 3חת לך והי' מאלףלאחד
 אז נשמר2ך, לר2ועלר2 ור2הי' לפעולר2ך שכר ויש ההואהאשי
 קמת בידי ולקהתי עלי כתוב ספר במגילת אבואאמרתי
 וכאשר בעדי שיגמור אל בחסד ובטחתי בספר וכתבתיהסופר
 ולעולמי לי יעמוד זכותם חכמים הכמת והומפתינדלתי
 עטרה ליטול שלא שבשמים אבינו אבא עלי ונאמןעולמים.

 לדבר כי הארץ גדולי הלב לחכמי לדמות או עשיתי. אלהכל
 דרך אדם ילמוד לעולם חכמז"ל אמרו וכבר זכינא. לאכזה

 יש צרה. בעת ושרוים שטרודים הזה בדור בפרטקצרה.
 כל להם שאין שמחה כל מהם וערבה דחק מתוךלומדים
 מפז חשובות ישנים וגם חדשים ופומקים והתשובותהספרים
 מעות. לידי באו זה וע"י דמעות שערי מהם שננעלומפנינים

 אחרים רשות אבל לטיבותא תרתי מהם ויש להיפוך.ויש
 צלותא. בשמעתא לעיין בידם ואין דציבורא וטרדאעליהם
 תורת ותהא קצרה. בדרך שושנים ללקוט ימיני בידואחזתי

 המוממך לר2"ח ישאלו וכאשר שגורה. לומדיח בפיד'
 ברורה. בשפה דין כל לו וסדרתי יגמגם. אל או"הבהוראות
 אחרונים כל עם הש"ע הדפום מזבח על לרצוןוהעליתי
 חדשים שו"ת הרבה ועוד אפרים( וביד בפ"ת המובא)והשו"ת

 רבית והלכור2 בכלל ועד קכ"ב מי' עד א' )ממי' ישניםגם
 הטמנה משהי' וקונטרום פמח הלכות ועקרי נדה הלכותוכל

 שאלה בדרך והכל או"ה להוראות השייך בקיצורובישול
 מעתיקים קדמו שכבר ואף ש"ע. פדר עפ"י במקומוותשובה
 חובת ידי יצאו לא מ"מ בחצרה. לשונם שנקמוראשונים

 ' מקומות בהרבה כי מחמורה. די בצמא לשתות וברהזכה

 דעתם הכרעת מראים הם גם כי )ובפרמ הספר מן חסרעיקר
 ארץ וצדיקי גאונים כמה הי' כבר העתקתם אחר כיוגם
 את הרחבתי ע"כ ערוך. שולחן מדבריהם לעשות ראויאשר
 מש"ע הנחתי ולא בררתי. קצרה דרך אוכל מתוך ואוכלדברי
 והלכה הלכה כל )וקודם אחד דבר אף עתה עד פומקיםושאר
 דעת חקי הספר שם את וקראתי הפ"מ( פתיחתקצרתי
 רוב שם על מאו"ח דינים לקוטי על חיים וחקי יו"דעל

 לפרש הוכרחתי אשר ובמקום מעם נתינת נמצא לאמהדברים
 והרואה )( לבנה חצאי שני בין העמדתי ביאור אוטעם



הקדמה
 יקוים שבזכותם היום כל קויתי ד' ואל בטעמן הדבריםיבחן
 ולרחמים לחסד לחן שיתנני אחון אשר את וחנותי הבטחהבי
 ויתרחק שפתים מלזות להצילני זאת מלאכתי רואי כלבעני
 המעשה מה לאמר בעיניו ולרמוז על להתפאר שיחשובמפה
 ושינה שמתי, כימים לילות ואני אות' בו שקרא טרםהזאת
 להפר שמתי, לשמים ולבי ועיני ומצאתי, ויגעתי גדדתימעיגי
 והבוחן ואנחתי. יגוגי ממני ולהמיר רעתי, החושביםעצת
 שידונו ורבנים מו"צ ת"ח להגי הטובות כל יגמוללבבות
 תבן בלא לבר אפשר שאי וכשם לחובות. ולא לזכותאותי
 ובדפום בהעתקה נפל )ולפעמים טעות, בלי לדפוס א"אכך

 ציוגים חפר לפעמים כי לבנה חצאי כשני הציונים ביןשיבוש
 ע"כ בהדברים המשך ואין ,במקומם עומדיס אין לפעמיםאו

 וקמא הטעות לוח הצבתי ע"כ ויצרפם( יבין המשכילקורא
 )מריש העליתי רבותי לפני בעלמא .לטעימי' דמטאקמא

 גדולה ואמרתי שמותיהם שהעלימו המחברים לאותןשבחתי
 אני רוח בהרמת לומר טובה .להחזיקן בקשו לא כיענוה
 הדור המנהג כתבנו כבר כי שמותיהם שפירשו המחבריםעם אני מסכים אמרתי זאת כל לאחר אמנם זה. ספרחברתי
 שלמדו ומה הזמן בהבלי ושקועים הטרודים הגהווביותר יתקרי חכם יומא דחד רב בי בר דאפי' כעת בעו"ההפרוץ
 .לעיין מילתא בי וזילי אנא רבא ג~רא אומר שכחוכבר

 אשר ידעו מה רבנן לן אהנהו ומה באו מקרוב חדשיםבמפרים
 ואף עיון שום בלתי המחבר דברי דוחה ולפעמים ידעתי,לא
 בוקי תולה לפעמים וגם העגין כל לעיין למופה שפיללא

 אין א"כ מעולם דעתו על עלתה לא אשר בהמחברמריקי
 קטן ובפרט שמו מפרש המחבר אס מזה גדולה ענוהלך
 מלכתוב הלז חיבורי בכל מאוד נזהרתי כי הגם כמוני(.ערך

 הוי טובי בר ובאטי יהודה דמר איתא ע"ז מם' במותאגדה. דברי לפרש ד' שהגני מה כאן מלכתוב אמגע לא עכ"זחידושי
 לקמייהו אייתי פירש"י( הי' )עכו"ם מלכא דשבור קמיהיתבי

 דצה הדר טובי בר לבאטי ליה והב פסק אכל פמק,אתרוגא
 בר באטי א"ל יהודה למר לי' הב פמק בארעא זימניעשרה
 בגוי' לי קים מר א"ל הוא ישראל בר לאו גברא וההואטובי
 שהוא בו אני מכיר יהודה רב )פרש"י בגוי' לי קים לאוסר
 פרוש שתהא מוחזק איני בך אבל אימור דבר יאכל ולאפרוש
 קבלה לא יהודה 'רב שפהות שתי שעבר בלילה להםששיגר )פרש"י באורתא עבדת מאי אידכר א"ל דאמרי איכא כך(כל

 שפחה דמדקיבל דגמ' שניי' פירוקא לי ותמיהא קבלה(ובאטי
 דלעולם די"ל והגם בקרקע. י"פ נעיצה בלי לאכול נתןלהכי
 לא מר דא"ל הוא הראשון דבתי' רק אחד טעם דגמ'שנוי'
 דאיכא ובתי' כך כל פרוש שיהא מוחזק דאינו בגוי' לי'קים

 דעבד מאי דאדכר כ"כ פרוש שאינו בו דיודע הואדאמרי
 שכתכו מה לפי ובפרט להולמה קשה אכתי אךבאורחא.

 עבד הי' שעדיין בזה חטא לא דבאטי מ"ז ובנדה שםתום'
 בר באטי ע' דף בקדושין כדאמרי' שחרור גט שמעוכבקצת
 המהרש"א וכתב דחירותא. גיטא שקיל לא רוחי' ברמותטובי
 בפרק וכמ"ד חורין בת ישא שלא עליו דאכריז דמשמעשם

 הגראה לפי א"כ חורין בבת אמור שחרור גט דמעוכגהשולח
 והיא שפה מכין אמרינן מזה לעיל דהנה בקרקע י"פנעיצה בלי לאכול לו ליתן יכול הי' שפחה דמדבעל תלי' בהאדהא דאמרי דאיכא פירוקא לפרש ונ"ל באטי. הי' פרושדאדרבה
 ופרש"י קשה בקרקע י"פ ונעיצה ב"ח עוקבא א"רטהורה

 שיפה רק בעי דלא כתב והרא"ש ששפה אע"פ נעיצהדבעי
 מלכא דשבור מעשה מההוא רש"י שיטת על והקשה געיצהאו

 קישית ליישב לי וגראה שיפה, בלא אף משמע י"פדנעיצה
 ר"ח אמר שם הקודם בעמוד דהנה רש"י שיטת עלהרא"ש
 מכאן ופריך ב"י קדרה אלא תורה אסרה לא דר"הברי'
 שהוא בי' בידעינן אף דהיינו ושיפה נעיצה בעידתרווייהו משמע דגמ' דפשטי' רש"י לדעת י"ל ממילא ב"יאטו שאב"י גזירה ומשני פירש"י( לכתחילה )אף לישתריואילך
 וההיא בנעיצה או בשיפה או באחד פגי באב"י אבלב"י

 שיטות )ולהנך אב"י שהוא בדידע איירי מלכא דשכורמעשה
 הא והגה תמ"ז(. מימן ובאו"ח ביו"ד וצ"ד י' עסי'דנין באב"י במתם אף א"כ כלים משאר יותר בסכין מחמרינןדלא

 ד"ת טכ"ע למ"ד היינו ב"י אטו שאב"י דגזרינןדאמרינן
 גפמחים והנה 'למגזר. סברא אין א"כ דרבנן טכ"ע למ"דאבל
 ולא דאורייתא טכ"ע דל"ל דמאן מבואר צ"ח ובחולין מ"דדף
 ונזיר נכרים דגעולי משום דאורייתא דטכ"ע ממשרתילפו
 הוא. חידוש נכרים דגעולי משום א"נ כא' הבאין כהוביםב'
 א"כ וא"ט כא' הבאין כתובין שני דמשום דלתי'י'ראשוןוי"ל
 משום רק כתובין מב' דמלמדין שני לתי' משא"כמינייהו ילפינן לא גופי' בג"נ מ"מ מג"נ ילפיגן ולא דרבנן דטכ"עאף
 די"ל מינייהו ילפינן לא גופי' דג"נ י"ל א"כ היא חידושדג"נ

 חידוש דבאמת מדין כלי תורה דאסרה הוה שעהדהוראת
 הבאין כתובין דב' שפחה מדבעל לשיטתו דהוכיה בקרקעי"פ נעיצה בלי לאכול טובי בר לבאטי שנתן דזה י"ל ולפי"זהוא
 הוא דחידוש משום הטעם וע"כ ל"ד וטכ"ע מלמדיןכא'
 ליכא גזירה ומשום התורה אסרה לא לדורות גופי' ג"נוגם

 י"פ נעיצה בלי לאכול לו נתן ע"כ ' דרבנן טכ"ע אילמגזר
 בקדושין דהנה הי' והוכחתו כנ"ל. שאב"י דידע כיוןבקרקע

 ליכא דממצה פטורות נשים שהז"ג דמ"ע אמרינן למ"דדף
 בסוכה האזרח למ"ל שם ופריך מלסדין ואין ב"כ דהוילמילף
 דנילף דטד"א ופרקינן מעשהז"ג דהוי ת"ל פטורותדנשים
 והקשה לתפילין. התורה כל דהוקשו ופרקינן מגייהונילף מלמדין ב"כ למ"ד בגמרא פריך והדר כו' המצות מחג ט"וט"ו

 משום אי האזרח למ"ל תירוצא הא לפי בליקוטיוהתב"ש
 לפטור גילף אדרבה המצות מחג ט"ו ט"ו דנילףדה"א

 וזבחים ג"ט יבמות )עתום' לתפילין התורה כלמדהוקשו
 עדיף היקשא אי עדיף ג"ש אי ע"ב מ"א וגיטין ומ"חכ"כ

 שחרור גמ מעוכב דהי' שפחה מדבעל עדיף דג"ש מוברע"כ טובי בר באטי ובאמת קשה( ולא עדיף דג"ש מדבריהםונראה
 כ"ג דף ובקידושין ע"ב מ"א ודף ע"ב ל"ט דףדבגיטין
 שחרור שטר בלא יוצא עכד דאין דלמ"ד ורבנז דר'בפלוגתא
 שם דהא וקשה שטר בלא יוצאה דאינה מאשה לה להדגמר
 וכן עדיף דג"ש הטעם וע"כ לבד בכסף רק שטר בלאדיוצא מקרקע ונילוף . לקרקעות הוקשו עבדים דכ"ע בגמ'מסקינן
 הג"ל התב"ש קושית מיושב שפיר וממילא טובי. ברלבאמי
 פטורות נשים דמעשז"ג והא מלמדין דב"כ דגמ' כתי'דלעולם
 דנילוף דמד"א צריכא והאזרח לתפילין כה"ת דהוקשומשום
 מדהוקש לפטור נילוף אדרבה קשה ולא המצות מחג ט"וט"ו

 וגם הכל. מיו'שב ושפיר עדיף ג"ש דבאמת לתפיליןכה"ת
 דרבנן אפלוגתא ל"ט דף גיטין תורת קושית מיושב יהי'בזה
 וקשה לה מלה דגמר דוקא שחרור גט דמצריך דרביורבי
 או כסף דבעי בעבד הכתוב דבר מלא דמקרא קראדלמ"ל



הקדמה
 ואדרבה וכו' חופשה או נפדתה לא והפדה כדכתיבשטר

 הפקר מועיל שיהי' קרא מצריך שחרור גט דא"צ דם"לשמואל
 איש עבד דריש דלא ומאן איש מעבד כדדריש שטרבלא

 דרבי אליבא מאיר לר' לי' ולמה שחרור גם צריךממילא
 למילף לן הוה קרא דבלאו ניהא ולפמ"ש ע"ז. קראלבקש

 ודו"ק. שחרור גט שטר בלא דיוצא דקרקעותמהיקשא
 דף דבגיטין רגע עוד אדבר שחרור גם במעוכבומדעסקינן

 בתרומה אוכל שחרור גט מעוכב אי 'איבעיא איתא ע"במ"ב
 ולדה שנתערב כהנת משרשיא רב דאמר ת"ש שםואמרינן
 אחד חלק וחולקין בתרומה אוכלין אלו הרי שפהתהבולד
 משתררין ומדקתני זא"ז משחררין התערובות הגדילו הגורןעל
 אוכל שחרור גט דמעוכב הרי בתרומה אוכלין וקתניזא"ז

 דכהנת הך לה דמייתי ופליאה דגמ'. פירכא ע"כבתרומה
 היא מפורשת מתני' הא משרשיא דרב משמי'שנתערב
 הגא1ן בגליון מצאתי זו )ק~שיא צ"טביכמות

 ישעי, ר,
 ז"ל( פוק

 משרשיא דרב משמי' צ"ל דע"כ מעם בטוב נ"ל באמתאך
 זה ושחררו התערובות הגדילו קתני במתני' ביבמותדהנה
 שחרור גט דמעוכב ממתני' למיפשט מצי הוה לא וא"כ זהאת
 דילמא שחרור גט במעוכב מיירי דמתני' דמנ"ל בתרומהאוכל

 גט במעוכב לא אבל זה את זה דשיחררו הי' כךהמעשה
 בתרומה. אוכלת ג"כ כהן דשפחת אוכלין שפיר ולהכישחרור
 כהגת משרשיא רב מתיב איתא ע"א ח' דף בתמורהאבל

 זה את זה משחרריו התערובות הגדילו כו' ולדהשנתערבה
 הגירסא הי' משרשיא דלרנ הרי כו' בתרומהואוכלין

 שחרור גט במעוכב וע"כ זה את זה משחרריןעכמתניתין
 לרב למפשט איכא וממילא דמשחררין הלשון מורהדכן

 שם שפיר וא"כ בתרומה אוכל שחרור גט דמעוכבמשרשיא
 משרשיא דרב משמי' שנתערבה דכהנת הך מייתיבגימין
 זא"ז ושחררו במתני' הגירסא דלפי כיון הוא דמתניתיןאף
 בתמורה משרשיא רב שמביא מה לפי רק למפשט מצי הוילא
 לישב ענינינו ונחזור ודו"ק. שנתערכ דכהנת מתניתיןהך

 צריך עכו"ם של דבמכין רש"י אשיטת הנ"ל הרא"שקושית
 דמשמע' מלכא דשבור מעשה מההוא ונעיצה שיפהתרווייהו
 י"פ דנעיצה כתבו לרושלמי בשם התום' דהנה שיפה הי'היא

 דהי' מלכא דשבור מעשה דגבי י"ל א"כ דוקא לאובקרקע
 י"פ געיצה הי' לא אם אבל שיפה תו א"צ אז י"פנעיצה
 כל לפני בעפר המתאבק כ"ד ודו"ק. שיפה צריךבקרקע

 : ולילורנ יומם דתיודעי

.-.-
הקדמההקדמה

 דעת חוקי הספרים את שנית פעם הדסום לביתמהמביא
 בשנת המחבר הגאון אבי ע"י נדפסו כבר אשר חייםוחקי

 : ווארשא בעירתרל"א

 בעיר אחד אף נמצא ולא ותמו מפו כבר הא' מדפוםהמפרים
 גדול וחמר הוא מציאות יקר כי הנ"ל הספר אתלהדפים אותי בקשו שלימ"א הגאונים הרבניםוכאשר

 הדפםה על תעודתם ויגידון יעידון כאשר מדון על יושכילכל
 יעקב התורני המחבר בן ה"ה שכמי על לקחתיע"כ

 ברוב הנ"ל הספרים את מהדש לאור להוציארעשעווסקי
 להושע ישראל כל ועל עלינו יגן המחבר וזכות ויופי,פאור

 : אמן בימינו במהרה טובבכל

 הוא מזח וחוץ ח"ו. הפסד לי ויגרוםידיעתי גלתי זה טפר להדפיס אדם לב על יעלה שלא מזהירדהנני
 וכל גבול משיג ארור ובכלל כו' בחררה המהפך עניבכלל
 : ינעם ולהשוסעדיניהם, עפ"י והן ד"ת עס"י הן התחתונה על ידו אזהרה _עלהעובר

 המחברבן
 רעשעוומקייעקב

 היקר הספר את שגית פעם לבה"ד מהמביאיםהקדמה
 זצ"ל המחבר הגאון ע"י נדפם כבר אשר דעתחקי

 ווארשא: בעיר תרל"אבשנת

 נעיר 5ת7 5ף נ7;55 ו)5 ותתו ספו כ3ר סר,טון 7,7כוסהמפרים
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 ס)'ט"5 סטלטל מענדיל ממנחם סרנ ע"י וסוגס ייופי.ט5ר
 .5י"ק )סיוןפס סטו"ק ו1כ) סתפקקות )ית ועטס סנ") סרנ טרחגס
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 : 75ון 3י7;יגו 73;סרסונ)"ג
 הרפום. לבית המביאיםדברי

 טני( ח)ק נסוף גמ5, סתפקחות))וה



 שה'טה להלכותשתיחה

 ה' שאמר קבלה מדברי ופירושו במקרא בא ה"ש בוף הא'שורש
 אלא בפי' לך אין ה"ש ומה' בע"פ. למשהה'

 למאי וקרא ע"א כ"ז דף השוהט ד"פ בפידש"י הוא דעיקרדרסה
 ידרוס. שלא העיקד וה'יא הא' בל' ופירש"י גימטדא לשוי' דלאאתא
 תורה דין בכלהו מ"ט הלמ"מ ושאד דרמה אלא כפי' לך שאיןואף
 ודבדי יונה ה"ד קושית מיושב ובזה כודאי. וספיקן להםיש

 הב"ח. וכדעת התורה מן שחיטה טעונין וע'ף וחי' צ"ע.הבכ"ש
 להקל: איסורא באיתחזק אפילו דרבנן דספיקא הב"ח דעתולעולם

 דוזבחת וסמ"ג ורמב"ם ותום' רש"י כשטת 13באך הב'שורש
 רק הוא רוזבחת הדיב"א כשיטת דלא עשההוי

 שיעור חצי לאכול שחשוד במי נ"מ וממילא עשה. ולא הלא.תקון
 ולא בב"ש דעשה ועומד מושבע הוי ממילא עשה חוי וזבחתדאי
 במי נ"מ ועוד ב'. כבסי' שחט יפה דבסכין בשבועה נאמןיהא

 שפועה חל דאי אף וטדיפות נבילות שיעוד חצי לאכול שלאשנשבע
 היא רעשה כיון נשתנ' כאן מ"מ איסודין בשאד שיעוד חציעל

 לערות מיפסל רלא לוקה דאין במה לדידן ונ"מ בצ"ע(.)והניח
 הקל לדבד חשוד לא החמ,ד על דחשור חשוד לענין ועודמה"ת.
 : זבוח דאינו עשה איכא בעוף ואפילו להיפך.או

 יש ה"ש ה' שאמרו דאף נבילה שחיטתן אשר בדבריבמ הג'שורש
 כשיעור שהי' הן ואלו יותר מוצא אתהבפרטן

 סימנים וחד פגומה דסבין חד עיקור וב' והגרמ' וחלדהודרסה
 בטקום הוושט וניקב הוי. נמי דטרפה ז"ל רש"י ודעתמהלחי.
 הגדגרת ונפסק השלם.. במקים אף מועלת שחיטה איןשחיטה
 וב,ן בו. מועלת שחיטה שאין נבלה הוי שחיטה במקוםברובו
 נבלה נעשה אז שחיטה מקום הוא באם דוקא וושט ביןנרגרת
 רק הוי שחיטה במקום שחט ואח"כ שחיטה במקום שלאאבל

 חיא. דנבלה קי"ל הגרגרת ופסוקת הוושט רנק'בת והאטריפח.
 דק נבלה ודאי הוי לא ולפי"ז בקבלה. דבא שהי' מדיןנלמד
 ולענין ודאי. עכ"פ ,וטרפה בתו'. מובא ל"ב הולין לפר"תכפק
 פד"ת. על חלקו הראשונים ודוב איפשיטא. דלא בעיא הוינבלה

 השחיטה שאין נבילות ששה מנה הי"ט מה"ש ב' בפ' ז"להרמב"ם
 ב' עמה. וחללה ירך שניטל בהמה א' הן. ואלו בהןמ'עלת
 בשד ודוב המפרק' נשברה ג' הפר,שות. ממקוב למטהגימטר'
 במקום הוושט נ'קב ה' מגבו. נקרעה ד' החוט. פסוקת ונםעמה

 אלו הרי לשחיטה הראוי במקום ברובו הגרגרת נפסק ו'שחיטה.
 שווין אינן טומאה לענין )ומיהו בהן. מ'עלת שחיטה ואיןנבילה
 ופמוקת הוושט וניקב מחיים. במשא מטמאי' הראשונותשהד'

 להו חשיב דלא מחיים ולא מטמאין ומיתה שחיט' לאחרהנרנרת
 שמממא' נבילה בין לרידן והנ"מ כ"ז(. סי' בפ"מ עי' שםבפ"ב
 הנודד א' דברים. )ז'( )ח'( הן לטריפה נבילה בין מטמאהואינה
 ב' ל.. אסורה דוקא נבלה דהוי מה מטרפה ולא מנבלההנאה

החשוי
 לו חמור שזה גבלות לאכול חשוד אינו טרפות לאכול

 וטדפה אחרי. לשחוט מותר דנבלה או"ב לענין הג'דמטמאה.
 מטמאח מחיים מטמאה דלא אף ונבלח אחריו. לשחוט לואסור
 דמבטלים זיתים ב' לענין כ"ז בסי' הב"ח כתב הר' שחיטה.לאהר
 טעמן רהא הק,שה ל"ג סי' והפר"ח וטרפה. מנבלה זיתים ב'זא"ז
 חלוקין כשהן לח במינו דבמין תי' והתב"ש מבטלין והיאךשוה

 תי' ועוד מדרבנן. דהוא כיון מבטלין בטעמן שש'ין אףבאיסורן
 מבטלין אין באיסורן כששוין אבל שוה טעמן ראין ובשרבכבד

 כתב דתב"ש שני תי' ובאמת צ"א. במימן כמבואדמדרבנן
 קשה הב"ח ודבדי -במעמן. דחלוקין ואיל בשור בקו"אהב"ח
 וחלוקין בטעמן שווין ואיל שוד דבשר יראה שם דהמעיין צ"חממי'
 דלא באיסורין ולדירן במשהו במינו מין דא"ל למאן .נ"מבשמן
 הב"ח כתב עוד שם. באורך הש"ך כמ"ש ת"ע כגוןבטלין
 נבלה חלב ולדידי' להקל ספיקו בדרבנן ביבש ביבש נ"מבקו"א
 מה"ת מבטלין הוה היתר של חי' וחלב הן איסורין ב' טרפהוחלב

 יבש ואמ"ה נבלה בשר וכזית טרפה בשד כזית נפל כגוןמשכחת
 ואם אסוד. ומדרבנן לאכול מותר מה"ת נתערבו שלשתןביבש
 תולין בדרבנן איסור של יאחד היתר של א' קדרות לב' אהדנפל
 זא"ז דמבטלין ביבש יבש לענין נ"מ ה"ה שמענו לא זהדבר
 י"ו בסי' הש"ך כמ"ש לעדות מיפסל ולא מלקות לעניןעכ"פ
 ובפפק להקל במפיקן רהולכים נבלה ביצת לענין הו' י"ז.ס"ק
 ניקב ומיהו פ"ו. בפי' כמביאד להחמיר בביצה הולכיןטרפה
 באיסור גדלה והביצה מחיים רטדפה הגרגרת ופסוקתהוושט
 ממפרכסת בשד דחותך הוא הז' פ"ו. בס" כמבואד מה"תואסורה
 לענין דמהני כיון בטדפה ואף מידי. איכא מי משום לב"נשרי

 בנבלה משא"כ לב"נ מהנה נבלה טומאת מירי להוציאטומאה
 המימנים ועקר והגרים החליר או דדס או בשהה וממילא זה שייךלא
 הוושם בניקב וכן לב"נ מעים הבני למכור אסור פגום סכיןאו

 מחיים דמטמאים הנ"ל הראשונות בד' אמנם הגרגרת..ופסוקת
 נפסק אם ל"מ בעוף ואף בב"א. כולהו הם דמתים למכורמ'תר
 אפילו אלא נבלה דהוי הוושט ושחט שחיטה במקום ברובוגרגרת
 מ"מ א' בסי' דדי אף הגרגרת ושחט שחיטה במקום הוושטרגיקב
 ומיהו טרפה. לא נבלה והוי שחיטה קודם בעינן ראוי'שני'

 שחיטה במק,ם שחט אם הגרגרת בפסוקת אף שחיטה ממקוםלמעלה
 נבלה: לא חיאטדפה

 דאוי מח היא פסולה בשחיטה ספק כל שאמרו נ13ך; הד'השורש
 שהרי כלל מפק בו שאין ודאי דהוהלומר

 לאחד בסימנים בדק לא שהרי ותדע החזקות. על ושורפיןסוקלין
 בחי' דבהמה חזקה משום התורה מן ולוקה נבלה זה הדישחיטה
 דלענין אך ככ"מ דלא מה"ש בפ"א מהרמב"ם משמע וכןוכו'.

 מדשב"א אך במשא. מטמא ולא הוחזקה לא הוחזקה דלאטומאה
 א' מסי' תב"ש בדבדי וסתירה מדדבנן דהוי משמעבחידושיו

 ודאי דהוי בשחיטה ספיקות בקצת אמרו מה ומפני כ"ה.לסי'
 בנמצא שהרי הספק. על הניחו ובקצת אחזקה דאוקמימטעם
 נמצאת כ"ד ובמי' ספק דהוי ח"י בסי' הש"ך כתב פגומההסכין
 שני בהני הרמב"ם וכ"כ נבלה. ספק פידוש נבלה זו הרישמוטה
 ספק דכל כתב י"ח הלכה שחיטה מה' ובם"ג הוא. דספקדינים

 רהוי הסימנים בדק בלא כתב ואיך נבלה. ספק זה הריבשחיטה
 וכ"כ מפק. הוי ואמאי החזקה על ושודפין סוקלין דהא ועורודאי.
 מלכסות דפטד אהב"ח דהשינ כ"ז אות כ"ח בסי' הש"ך דבריצ"ע
 דדוב מש,ם דדוקא מגמ' ודאייתו כסוי ומצריך בשחיטהבמפק
 שחיט' דלדידי' לר"מ רק אמרו דבנמ' צ"ע מקולקלים.מעשיו
 אזיל דלא וכ"ש למיעוטא דחייש ועוד הדם בכסוי ש"ששא"ר
 דבנמצא לחלק ונדאה וכו'. לדידן לא אבל מדדבנן חזקהבתד
 במקום שחט לא ושמא בתדא במעוט שמא ס"ס איכא פג'םסכין

 ת"א בסי' הרשב"א בתשו' כמ"ש רובא מטעם רם"ס אלאהפגימה
 מחיים נשמטה ספק וה"ה ופלגא פלגא והוה לחזקה מיעוטאוסמוך

 מחזקה דעדיפא רובא מטעם מותר לנמדי ומה"ת שחיטה לאחדאו
 בסימנים בדק ובלא בשחיטה ספק בכל מחמדינן מררבנןאך

דלא



 שחיפה להלכותפתיחה '6
 נבלה. וראי הוי להכי רחולין בפ"ק המררכי כ6"ש רוב הוירלא

 ומילקא וראי הוי השקול בספק בשחיטה ספק רכל למריןונמציגו
 ושהט פגום ושאינו פגום טכינים ב' לפניו היו כנון לקי.נמי
 א"א או מצומצם רוב שחט וכן נבלה. וראי הוי באיזהוא"י

 ישראל אומרים ב' לפ"ז וראי. הוי בפגימה שיפגע בלילשחוט
 תרי אוקי מאליה מתה או שחט נוי אומרים וב' זו בהמהשחט
 פוסקים ררוב אחזקה ראוקי איסור וראי הוי ובהמה תרילהרי
 ודאי. והוי אחזקה אוקמא וממילא ררבנן ספק הוי ותרי רתריסברי
 לומר יש בהכשר ששחט אומרים וב' ררם או שהה אומרים ב'ואם
 ראוריי' ממיקא והוי טפק רנולר ריב ראיתרע כיון ראורייתארהוי
 ראוריי'. מפיק' הוי כראוי שחט אומ' וב' ושהה פשע אומ' ב'ואם
 לעיין. יש פשע לא אומר א' וער פשע אומר ע"אואם

ראף למה ירענא ' ולא ראורייתא. הוי , ש,הין אין ררובאף כראוי ששחט אומר רע"א כתב בסם"אוהב"ח
 השחיטח על חשור נעשה ואם דרבנן רק הוי לחזקה מיעוטארסמוך
 שחט לא אומרים וב' כראוי שחט אומרים וב' בהמה שחט.אתמול
 כמאן רהשתא רהזקה ומובר ב' בסי' רמכשיר למאן יראהכראוי
 ומ"ה ררבנן טפיקא הוי ותרי רתרי העולה ספיקא. הוירליתא
 אישות חוץ איםורין בשאר ואף הלכתא והכי אהיקה או ארובאוקי
 והעיקר שריא. ררבנן ואי מררבנן אסוד ר"ת הוי ואי כןהרין
 לחזקה המחזיקים עדים באו בין ררבנן ספיקא הוי ותרירתרי
 שטתרו אנן ר"ה ב' נ"ו כתובות בתו' שכתבו כמו לבסוף אותחלה
 ררבנן ספיקא הוי ותרי תרי הלכתא. והכי ברוך בר' ר"-י'דברי

 טוקלין אפ"ה החזקה הפך שיורע לאותו ואף אחזקה אוקמאיומה"ת
 ד"ה ב' כ"ב כתובות תום' כמ"ש אחזקה ראוקמי' אותוושורפין
 למדין נמצינו הפך. רירע למאן וכ"ש יהושע כפני דלאהבא

 ררבוואתא בפלוגתא זולת בערים אף חזקה בתר בכ"מרהולכין
 רלא בעיא וה"ה וכ"ה. ח"י מי' בכנה"ג וכ"כ ררינא.וספיקא
 לו אירע אם ולענין אחזק': מילתא אוקם אמרינן לאאיפשיטא

 כך אומרים וב' כך אומרים ב' או לא או משהו שהה אםספק
 או להחמיר איטורא ראיתחזק היכא ררבנן ספק אי בפלוגתאתליא
 ולאחד בוראי אםור לאחד שתהי' אחת בחתיכה ה"תלהקל.
 אומרים שב' חתיבה כגון בספק. העולם ולשאר בוראימותדת
 לאותן היא. חי' חלב או שומן שהוא אומרים וב' חלבשהוא

 ואפי' ראימורה חתיכה אנפשי' רשוי' וראי אטיר חלבהאומרים
 שאומרים ולאותן אטור. ודאי אלא ט"ם הוו לא באלףנתעהבה
 וב' מת אומרים ב' רכתובות מם"ב וראי' להם. מותרשומן

 נתערב אם ומ"מ תצא. לא נימת דאם רפטקינן מת לאאנמר-ם,
 יש גרול וצורך בה"מ רק לא'תן לכתחלה להתיר איןבתבשיל
 איתהזק רלא כיון ותרי תרי טפק הוי בנ"א ולשאר להם.לה.תיר

 אסור בתבשיל זו חתיכה נתערבה ואם היתירא. ולא איטורא'לא

 אומר וא' חלב שהיא חתיכה על אומרים ב' ואם התורה.מן
 האמינתהו רהתורה לקי לא ומילקא לאכול לו אם,ר שומןשהוא

 צווה שהוא אף בנ"ר וכ"ש נפשות בריני אף מקום בכל ערים כב''
 בינו לאכול ומיהו בי'. משגחינן לא הוא שומן ואומרככרוכיא
 בבכו"ש יעוין אתו דהאמת הוא ריורע כיון לי' שרי אילב"ע

 העמקים: בשושנה ויעוין אסור רמדרבנן פ"ו רף'יבמות

 הפך בימורין נאמן ע"א אין הא בשחיטה ע"א רהאמינו וקא השורש
 בטבילת וכ"כ לתקן. הי' רבירו ותי'החזקה

 לטבול הט,בלת לאשה לומר בירה הוה נמי רואה ואחרת נרהאשה
 החזקה הפך נאמן אינו ומוחזק כשר אדם אפי' הכי בלאואבל
 בבהמה לעיין יש אך המרדכי. כתי' רלא קכ"ז במי' שיתבארכמו
 הא מהימן אמאי כראוי ששחט מעיר ואחר ששחטו חש"ושל
 כראיפמק' מקולקלין מעשיו דרוב והרוב החזקה והיפך בירואין

 היכא איסור' ראיתחזק אף נאמן רע"א הא פ"ו: רחוליןהלכתא
 חולין כפירש"י עיקר איחזק. בלא נאמן בירו ראין והיכא;'רבירו

 אף באים,רין נאמן ע"א ש"מ לערים התורה הזקיקתו ולאיחיר בלשון הבקר בן ושחט וזבחת לה ילימ רמשחיטה ע"א ר"ה ב'*'
 כמ"ש נאמן רע"א אלמא לעצמה לח רוספרה חזקה וליכא בירויאין היכא ירעינן ומנרה הוא. רבירה כיון איסורא ראיתחזק,היכא

 גטין: בריש שיטותבר'

 הלאו תקון אם כי רוזבחת עשה 'הוי דלא ריב"א לשיטתיטאלה
 לר"מ א"כ נבלות לאכזל שלא או אמ"השל

 לא בלבד טהורה בבהמה אלא נוהג אינו ראמ"ה א' ק"בחולין
 ויה כלל איטור בי' לית רמחיי' בו יאמר אמור האם ועוףבחי'
 מכמהקשה

 הוכחות_
 .העוף הבהמה תורת רזאת מהיקשא ואולי

 רמה למחצה היקש ואין המוקרשים לפמילי ואיל צבי איתקשוכן
 ועוף בחי' רליכא ונהי מהיים אמורין אלו אף מחיים אמיר.'התם
 ואפ"ה הנ"ל מהיקשא בעלמא אימורא מ"מ דאמ"ה לאו אועשה
 אימור עליו רחייל שיעור חצי כמו אימורא הך על אמ"ה אימורחל
 בע"פ משה שנצטוה ה"ש ב'. כ"ג שבועות בתום' כמבואראחר
 ואנן בחולין כוונה לבעי דא"כ הבקר בן את ושחט רכתיב.יקרא רפ' צויתיך מאשר ולא צויתיך כאשר וצאנך מבקרך מוזבחתנלמר
 ומיושב בק'רשים. מתעמק רחמנא מרנלי כוונה בעי לא דחוליןקי"ל
 במרה צויתיך כאשר אמרינן דלא והא אהב"ח. הא'"רקושית
 ררוב חרא ההינוך בשם זו מצוה טעם כתב הא"ר הט"ז. תי'כבר
 מוכח וא"כ בע"ח צער משום וכן הדם שיצא כרי מצואר יוצארם

 בע"ח: צער משום אמור מגום בטכין יכן ראורייתא בע"חדצער
 גמצאים מקומות שבקצת אף מצוה שום על טעם ליתן איןאך
 : עליהם להשניה איןטעמים)
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דרעת א סימן שחיפהי;לכותחקי
 רינם_כאנשים נשים הרין בעיקר הנה נשים. אשחיטת שאלהא

 הנשים שאין המנהנ ומצר . שחיטהלעגין
 סוסחות אפי' אחרים לצורך ובין עצמן לצורך ביןשוחטות

 לשחוט לה ואין כלל. קבלה להן ליתן חכם לשום יאיןוסוחזקות.'
 סוף. וער סתחלה אצלה ויעמור הסכין אחר לה שיברוק ע"יכ"א
 קבלה. בלא ששוחטים במקום עצמה לבין בינה ששחטה אירעואם

 אם . בריקה צריכה לשחוט מנהג אין אם א' בסי' השם"חלשיטת
 אבל כשירה. שחימתה נתעפלתי שלא לי ברי ואומרת מוסחתהיא
 סטנהג ששנתה ריעותא ראיכא כי,ן פסולה שחימתה קמן ליתאאי

 שוחטות שהנשים מקומות באותן אבל מצויין. א~ן'ב סמכינןלא
 א, בסי' הפ"ס דעת כן ואין כאנשים. ורינן סנהגכ לסתוראין
 רב טורח סכין רבריקת כיון סכין לה ברקו לא ראם אלאבם"ז
 שחימתה נתעלפתי לא ואסרה .שחטה להתעלפה ברגילה וכןהוא

 לצורך לשחוט להסנותן ראין משסע א' בסי' פר"ח ורעתפסולה.
 שחיטתן בריעבר אבל הנשחמים רובי סחמת תקלקלה רשמאהצבור

 א': בסי' סווילנא הגר"א רעת וכן כאנשים.רינם
 רוקא רעברים א' בסימן הם"ז רעת עברים. אשחימת שאלהנ

 וש"ך והנה"כ בסשוחררי' שחיטה בריןכשרים
 שהוא אותו מכירין דבעי אלא מש.חרר רווקא רלאו פמקו א'בסי'
 קבלה בלא רשחט והיכי וכו'. מצויין רוב בכלל הוא ואזכשר

 א' בסי' בה"י ורעת א'. בסי' הם"ס כ"כ פסולה שחיטתולררירן
 בזה מסתפק והפ"ס בעברים. ה"ה בנשים הנ"ל רהמנהגכתב

 בעברים: המנהג ליה רלית עליו תולק בק"אוהפר"ח
 היאך א' בסי' כרקי"ל קבלה בלי שיחטין ראין לרירן שאלהג

 קע"ח סי' יאיר ה11ת סרברי אשחיטה.הרין
 שיורע איש לשחוט סותר הוא חולה קבוע רשוחם רהיכיסבואר
 ספק לו יש ואם ובי"ט. הרחק בשעת השו"ב בפני ובריקהה"ש

 ימריף. בזח !להטפל למעך החולה להשו"ב וא"א הריאהבבריקת
 טפי בו להחמיר ויש הרגשה והרגל יד אוסן צריך בבריקהכי

 סאחר יטים. סשני יותר סלוח בשר להם יש אם ואפי'משחימה.
 ריאה בריקת דליכא ועופות בהמה. לשחום מותר שמחה בושאין
 משמע א' סי' בל"י וסרברי לשחוט. מותר י'"ם שמחת בלאאפי'
 ובלאו לשחוט. מותר יו"ט ולשסחת החולה השו"ב רלפני כןנמי

 כ"ר בסי' השס"ח קבלה בלא ושחם עבר אי לרידן הנ"להתירים
 סי' חי!"ר אברהם ברית ובתשו' 1מוחזק: במומחה אפילואוסר
 זר בשם א' בסי' בל"י מביא וכן בדיעבר לאסור הדאין הילמ"1
 ט"ח סי' מ"ת ובנוב"י קבלה. בלא שחט אם בריעבר ראסורזהב
 ואסר לשח!ם הגליל מרב רשות נמל ולא שהעיז רשוחט הסחברמבן
 סשחיטתו ואכלו באיסור1 זלזלו ב"ב וקצת שחימתו. הגלילהרב
 עור יש אם לשח.ם. ההוא להשוחט התיר והס"צ הרב גפטרושוב
 בליעות רק בשר אין אם אבל לאסור יש באיסור ששחט סמהבשר

 : מעל"ע אותם ישהוכלים
 ה"ש חמשה לירע צריך לשוחם. קבלה נותנין אימת זטאלד;ד'

 ורגיל רשכיחי הלכות ושאר הסכין בריקתוריני
 שיורע למי אלא קבלה יתנו ולא רצופות שחיטות ג' לשחוט'צריך
 קבלה סליתן להזהר יש וביותר י"ש. הוא וגם רשמעתאצורתא
 לכל להזהר ונכון היראה. ספר מדאי. יותר לשתות שרגיללמי
 סשום א' סי' ס"ז בפ"ם כסובא רק נייר על רק כ"ק ליתן שלארכ

 לחקור גרולים ונוהגין זה. בסי' פ"ם כו"פ בל"י. שהי'מעשה
 א': בסי' מ"ז קבלה. שנמלו אע"פ הש."באחר

 חנה ראוריי'. פסולי מקרוביו או סאביו קבלה כתב זמאיהה
 לססוך יכול האם ראפי' כתב קטנותבהלכית

 גדולה כתב נ' סי' ח"ב סאירות פנים ובתשו' בשחיטות. בגואת

 רם"א שכתב אף ה"ש יורע שאינו ומצאו ברקוהו אם ראפי'סזו
 שאביז בנ"ר מ"ס למפרע הכלים כל ראסרינן קבלה נטל לאראם
 1טותרים ושכח ולסר ראיתרע הוא השתא אסרינן בקי שהי'סעיר
 רלכתחלה כתב ט"ר סי' ח"א יעקב שבות ובתשו' למפרע.הכלים
 ובתשו' א' בסי' ובבל"י קרובו. שאינו מאחר ליטול ישעכ"פ
 רעתו רנום' נ"כ נראה א' בסי' הפ"ם ~ורעת בדיעבר. אפי'אוטר
 בהרנשה לרבים רבטוסחה רהכריע אפרים יר בספר יע'להתיר.
 לפי והכל לחחטיר יש בסתם סשא"כ הקבלה סהני בכשרות1מותזק

 הטורה: עיניראות
 שנור לה,ות צריך שו"ב הלכות השוחט. יתנהג איך ,טאלה1

 איש, שחוא סה לפי הכל תמיר ויחזרבפיו
 השכיחים רברים לירע צריך געכ"פ א'. בסי' תב"שהכרעות
 ושהיות שפוסל רוחתי' אתלת סכין שפנימות כגוןורגילים

 בריעבר. שחיטתו פסולה בבירוד יורע אינו אם כזה ריןמצטרפין.
 זה רבר רעל אלא בבירור א"י אפילו רינים ושאר א'. בסי'פ"ס
 יורע. שפיר ביה קרינן ושואל מסתפק רהי' אוסר לפגיו בא הי'אלו
 אפי' יורע לאינו זה נם משוו' ובה"י א' בסי' והשם"ח בק"אפ"ח

 זח רעל אוסר אם לפניו השחיטות רסדר רעכשיו רכיוןבריעבר
 על ראוסר והיכי לאסור. ויש יפה עולה ליסורו אין ססופקהי'

 אינו מותר אסור ועל סררבנן אסור אומר,ררק ואפי, אכורמיתר
 ר' סי' ב"י ותשו' א' בסי' פ"ס שחימתו. אסורה מ"םאומר
 יהי' ג' ובתוך תרנגולי' ג' לשחוט ויתחיל ע"ש. 1' סי' ב"רובסי'

 ליקח ואסור שסיטה. סחשש בו קשה שהשחימה ספני זכרהתרנגול
 לעניים. יתנם אלא סהם, החכם יהנה לא התרגגול .גם ע"זשכר
 ובנ"י הצפרים לשחוט א"י תרננולים לשחוט שבקי מיואפי'
 בהם להתסחי. אותם לשחוט בתחלה נוהגין שאין ומהקטנים.
 סתי גדולים מומחים אפי' מרקרקים .ם"ה שכיחי. רלאסשום
 להסתלק כדי תרנגול עם , אות. ששוחטין קמן עוף לידםשיבא
 שנוהני' שראח א' בסי' והש"ך מהרש"ל. לבטלה. ברכהמחשש
 לא שניהם רלשימגבלו לא 1ת1 יחד קטנים צפרים שנילשחוט

 .חיישינן:

 קורם ליקח סתיר הבה"י קבלה. שכר ליקח מותר אם שאלהז
 ונוטל להעיר מחויב שאינו כמו רהוישישחוט

 ברבר, ער שיהי' הענין ולראות לילךשכר
 סותר. ואז כראוי ששחט

 שחט שכבר הסעשה אחר שהוא ליקח לו אטור וראי התרנגוליםאבל
 וכתב התרנגולים. גם שנוטלין נוהנין ואגו שכר. כנימלרהוי
 להיות רוצה שאינו סתחלה ג"כ שהתנה כמו רהוי הטעםהבל"י
 טתיר ג' ס"ק והתב"ש נ"כ. התרננולים לו שתתן עד בזח ערלך
 שם"ח לנזל. ררסי ברסי.ם להעלות שלא החכם יזהר רק בזה.ג"כ
 בשכר שמעלי' שבזסנינו הפירצ' על ומרעיש מביאו והפ"םסי"ב.

קבלה:
 נטל רלא היכי יורע. שאינו .נמצא שו"ב נרקו אם שאלהח

 הכלים כל גם ששחט סה למפרע סמרפינןקבלה
 1כ1"פ א'. סי' בש"ע הכשר. צריכין ששחט מה בהםשבשלו
 הגרע"א. פסק וכן אסור בהן שנתבשלו והסאכל שאב"י הכליםסתיר
 שישנו הבשר אוסרין א' בסי' ופ"ח הט"ז קבלה ובנטל פ"ס.עי'
 וסתירין חולקין וב"י .ב"ח והש"ך יאכל. ולא הזה משו"בעריין
 ראיתרע. הוא רהשתא רסעיקרא סשחיטה הבשר כל רמותרכרס"א
 ראינו נמצא ראם רהיינו האחרונים בכל רינים חלוקי בזהויש
 בזה סצמרפות ירשהיות בבהסח ב' ורוב בעוף א' רוב משיעוריורע
 סותר הקבלה אחר ססוך מועט זסן איזה רק לספרע אסורוראי

 לשכוח שי,ך לא רזה ראיתרע הוא רהשתא לוסר שייך לארע"ז
 או חגרסה כנון ח"ש שאר יורע ראינו נסצא ואם סועט.בזסן



דעת א מימן שחיטההלכות"קי
 הדעת אומד לפי למפרע לאסור יש ודאי אירע שמא דספקחלדה
 ואם ושרי. ס"ם יש קודם אבל שכח דברגע,-זו לו.מת דאיןששכח
 לפי לאסור יש יודע. והשאר מה"ש א' דין רק יודע דחינונמצא
 הוא א' בדין דרק דכיון קבלה ב5א אף שרי ומקודם השכחהא,מך
 קבל' נטל בלא )ולדידן וכו'. מצויין רוב בכלל הוא עדייןשוגה
 דאינו נמצא ואם לעיל(. שכתגגו שימות לפי לאסור דישאפשר
 וליכא הסכין נפגם דיהא הוא רגיל וזה הסכין לבדוק דצריךיודע
 להכשיר יש הקבלה אחר מועט זמן כ"א לעולם למפרע אסורס"ם

 בזה בסכין ה'רגשה חוש ובאבד כזה. מועט בזמן שכח לאדבודאי
 או שהמיר ושוחט להקל. אין ולדינא אבד. דעתה לומראפשר
 והט"ז למפרע. להתיר וכו"פ וש"ך וב"ח יש"ש דעתמ'שע.
 חיו"ד רבים מים בתשו' עיין למפרע. דאמור והתב"ש קי"טבכי'
 מפי דגרע עצלות מחמת לחשוד במזיד ביןחשוד דמחלק כ"גסי'
 רשע דאדם ז' סי' חי"ד ב"א בתשו' יע' עצלות. מחמת עשהאי
 הכלים ומ"מ מעט. מעט בוער דהיצה"ר שחסרה למקוהדמי

 מהדינים אחד בדין מקיל הש."ב ואם בה"מ. להתיר יששאב"י
 כלום. בכך שאין שסובר הדעת לקלות כ"א רשע מחמת ולאופושע
 וקם שחולה ושוחמ טכין. בדיקת עיקר לא"י דמיא ודאיוזה

 ועי"כ דעתו והסיח בשו"ב רב זמן ע'סק הי' שלא אומחליו
 שרי. לכן וקודם וכיוצא בהחולי לתלות יש ה"ש. וא"ינשכח
 כ"ז דכ"ע, אליבא אסור השכח' בי' שתולין החולי מזמןאך

 בנטל ה"מ. באין הבדיקות וא"י שבדקוה. בבורק 'אבלבשוחט
 קבלה נטל ובלא כשרות. בהמות דרוב משום להתיר ישקבל'

 מותר, דבה"מ ל"ט בסי' הריאה כנאבד' דהוי שרי בה"מלכאורה
 שנתבשל שנתברר אא"כ אותם לאמור אין למפרע הכליםאבל

 בהלכות שיתבאר כמו ריעותא. בו שהי' מבהמ'ת כליבאותו
 גסי' ום"מ התב"ש העל' הבדיק' מעכב ריעותא איזה אי"הטרפות

 כו"פ:א'
 כמה יש מת"י. איסור דבר או טריפה שהוציא שוחט שאלהט

 הטבחים והם ממון חשד בו יש אם אחדחלוקים
 לאחרים הש."ב או הבשר. יאחרים ם ימוכר לעצמםששוחטים

 הטרים' שתצא מיד אז בזה. וכיוצא דוקא מכשרות שכרונוטלין
 תקג' לו ואין תיכף אותו ומעבירין משמתין בפ"א מת"י איסוראו

 חשוב בדבר אביד' ויחזור א'תו מכירין שאין למקום שילך עךאלא
 לו ואין ז"ב דפרק תשוב' נקא וזה בממון לעצמו טרפה יוצאאו

 לקבל די ואז לתלות דיש אא"כ הי' שוגג או מוטעה לומרהתנצלות
 שירוע באדם ומ"מ הב"ד. עיני ראות לפי ותשוב' ב"ד במניד"ח
 ולק'בל בג"פ רק בפ"א, להעגירו ואין דמושג' אמרינן הוא ד'דירא
 שלוקחים ממ,ן חימוד בו שאין שו"ב השגי בפ"א. אמי'ד"ח

 שיצא וב' בפ"א בשוה בהמ' מכל קצוב שכר או הקהלמקופת
 חימוד בו דאין כיון הי' כוזיד לוכור גוכל שלא אע"פ מת"יטריפה
 דליכא בענין הוא ואם ר"ח בקבלת ודי מיקר. עכ"פ פושעממון
 כמזיד לעולם הוי ובג"פ כשר אזי בערמה זאת שעוש'למיחש
 שאין בדבר השלישי הנ"ל. ז"ב דפרק תשוב' אלא תקגתאולית
 כנון האיסור הוא היכן ידוע מקום כאן ואין איסור ודאיבו

 ג"פ עד אבדיקתם לכמוך יש מתולעים. וקטניות ירקותבודקי'
 ואין חבירות. דברי בקבלת אלא עוד מהמני לא ואילךומנ"מ
 פר"ח. דרבנן. לאימור תורה איסור בין אלו דברים בכלחילוק
 אם פרוץ שהדור עכש*ו ום"מ אמורים. דברים במוכר הדיןוכן

 וכדומה בו תלוי דמפלי ממקומו לנ'ד לו שא"א לחכמיםנראים
 והכל במשקל עומד שיהא כדי בסגוף במקומו תשובה לונותנין
 שם הש"ך וכתב ט"ו. ס"ק קי"ט בסי' ט"ז והענין. הזמןלמי

 דאמרינן אלא למפרע לרשע להחזיקו אין הכלים לעניןדמ"מ

 צריך מאד ומאד א' בסי' הכו"פ וז"ל דאיתרע. הואדהשתא
 הרגש' לו אין בעעמו המור' ולפעמים בעו"ה בהרגשהלנס1ת1
 כך ובין שיבדוק לאחר לומר ובוש בימים בא איטר אישובפרט
 כל ועצומים הפילו חללים ורבים מצוי' חתקל' בעו"ה כךובין
 אין וזקנתי הואיל הרגש' לי יש שת"ל אף לי אני ומעידהרוגי'
 עמי מומחים שוחמים שיסכימו עד לבדי בדיקתי על סומךאגי
 על נתיב יאיר בשם ב"י בהגהת בכה"ג ויע' ז"ל. הכו"פעכ"ל

 במו"ה: הן בשו"ב הן בעו"ה הדורפרצות
 ימים מ;' יותר נטלח .לא הודח שלא בשר שמכר טבח שאכהי

 כתב יצלו. אלא יבשלו שלא לקונים הגידולא
 א"ל מאומנתו ההוא הטבח להעביר אין הדין דמצדבעבה"ג

 : למפרע הכלים להכשיר וא"צ מילתאלמגדר
 כתב הש"י ' הוא. בקי שאינו חלב בנקור נמצא אם שאלהיא

 חולק והבל"י למפרע הכל לאסור ישדודאי
 וגם קבל'. שנוטל מי כ"א מגקרין אין הזה בזמן דהא'טכשיר.
 הלכך ומומחה בקי שהוא עליו להעיד מנקרים מומחים ב'צריכים
 גבי ה"ג דאיתרע הוא דהשתא קבל' שגטל בשו"ב דאמרינןכמו

 יע"ש: וכ"נגקור
 שנשחט במה ומו"ה שו"ב לאדם להיות מותר אם שאלהיב

 דמותר העל' כ"ב בסי' שאלה רשמי בספרע"י.
 י"ח בסי' מתב"ש וכ"מ הספר. מתוך ראי' מביא אםלהירות

 ע"י: שנשחט מה על להורות לאחרים בשו"בדמתיר
 כשרה היא אם ששו"ב הבהמ' על אותו ששאלו שוחט שאיהי;

 סירכא מצאו ואח"כ שכשרה עדים לפניואמר
 מחמת לומר שיוכ5 להעבירו אין זו. כירכא ע"' שגטרפהגדולה
 רוצה הי' דאם אומדנא ד'ש זה מכשול מצוי כאשרמהירית
 תשו' מרגישיב. היו שלא בענין הסירכא לנתק לו הי'להכשיל
 סי' הנשה גיד פרק ממהרש"ל והוכיח כ"ז מי' ח"ג מאירותפנים

ט"ז:-
 והשוחט מילתא למגדר מאומנותו שו"ב העביר הרב אם שאלהיד

 הכלים לאמור ראוי ששחט. כהוגן שלאעשה
 מאירות: מנים בתשו' שם העברתו. אחר משחיטתו שבישל:מה
 בשכרות שחט רוב שע"פ והודה ב"ד לפגי שבא שוחט שא~הטו

 מעמים כמה ועשה כראוי שחט לא זהומחמת
 המעשים על תשובה סרר לו להורות ובקש בשחימה הפוסליםדברים
 . השוחט זה משחימות עדיין שיש והשומן הבשר של דינ.מה

 דעת וא"כ מע"ר. דא"א להתיר העל' י"ז סי' שאול גבעתתשו'
 מע"ר א"א שייך 'לא דבכה"ג דהעל' כ"ג סי' ציון שיבתשו"ת
 ראשון כלי וכל בעין עדיין שיש הבשר כל ואסרינן תשוב' דרךדבא

 זה: מבשרהבלוע'
 ס"ז בח"מ ש"ו בסי' הש"ך שקלקל. אומן טנח שא~הטז

 ואז מומחה שהוא ראי' להביא דצריךהעלה
 אין דבממון והטעם מומחים מצויין ר'ב אמרינן לא דכה"גמטור
 ה"ש שיודע היינו דמומח' הפ"מ וכתב הרוב. אחרהולכין
 בדיקה לענין גם אמרינן איסורא ולענין ידיו לאמן ג"כויודע

 א': בס,' הפ"מ כ"כ מצויין.רוב
 א' בסי' הדין. היאך ה"ש י,דע שאינו ניודעין שאלהיז

 לפנינו שחמ אפילו ממולה דשחיטתופמקינן
 שחיטתו אומר שלמר אחר ואפי' הגונ' שחיטה פעמים וכמהכמה

 דאינש עלי' רמי דלא דמילתא פמול' שחיטתו הי' יפהמעיקרא
 שהי' לו גזדמן .שמא ה"ש ידע לא דמעיקרא וכיון אדעתי'לאו
 ולא בהלכותיהן בקי הי' דלא כיון הרגיש ולא בשחיטות ררס'או

 נתערבה ואפי' פט'לה שחיטתו להכי המסול לו נזדמן אםירע



הקי
 ה-ד,ת א סימן שחיטהד:?כות,

 כ"כ בה"ם. .אפי' ס"ס סטעם להתיר אין באחרת בהמהאותה
 א': במי'הפ"מ

 כדעת א' בסי' פסקינן בעע"ג. מותר אי ה"ש נא"י שאלהיח
 לשחוט להם ליתן אין דלכתחלה סחמיריםיש

 התב"ש. כ"כ דמומחי'. אדעתייהו ולאו יקלקל שמאדהיישינן
 צריך והעע"ג להתיר. נוהגין לכתחלה דאפי' רכתב כמ"זודלא

 דשחט אמרינן לא יפה א' סי' ראה ואפי' ה'טהיטה גמר עדלהיית
 דה,י בעוף א' ורוב בבהמה ב' רוב ראה אם אך יפה. השניגם
 בנ"ד בכה"ג מ"מ בתרא במיעוט בשהי' מחמרינן דאנן אףס"ם

 נוטה אך בזה מפיפק והם"מ א' בסי' הכו"ם כ"פמכשרינן.
 לכתחלה לו מומרין לאו או ה"ש יודע אם לן בספק אךלהתיר.
 נוטלין שאין במק'סות ואפי' א'. בסי' הש"ך המומחה.בפני

 : שם השמ"ח כ"כקבלה.
 הדין. איך מוחזק ואינו להתעלף שדרכו אך נסומחה שאלהיט

 שלא לי ברי ואסר שחט דאם א' גסי'פסקינן-
 לא בשותק אבל בפירוש אמר אם וריקא כשרה שחיטתונתעלפתי
 הש"ך רעת אבל שם. והגרע"א והתב"ש הם"מ דעת כןמהני.
 השחיטה. להתיר סהני בשותק דאפי' הכו"פ רעת 'כ"נופר"ח
 לנו סאכיל הי' לא דרס או שהה אלי ה"ש שיודע סאחרוהטעם
 להתעלף ברגיל לשחוט ליתן אין ולכתחלה שם. הב"י כ"כטריפות

 א': בסי' הפ"סכ"כ
 בעינ! דתית1 א' בסי' פסקינן קבלה. נוטלין מסי שאלהכ

 המומחה סן קבל' ליטיל סגי ולא ומוסחהחכס
 כ"כ היטב. לנסותי יידע הוא כי בלא"ה סחכם רק לח'דבשו"ב
 בפגי שישחיט עד קבל' ליתן שלא וישר כתב והפ"מהט"ז.

 לכ"ע: יוצאין ואז יגסהי הרב ונם דמתאשוחטים
 כראוי ונסצאו שגנבו או ותדנגול'1 גדייו אבדו אם שאלהכא

 רוב בתר דאזלי' א' בסי' פמקינןשחוטים.
 גנבי רוב דאי העיר גנבי יוב בתר אזלינן בגניבה דהיינוהמצוי
 ישראל שרוב' אף ג,ים העיר גנבי ריב ואי מותר ישראלהעיר

 אזלינן בשוק מצוי רוב דבתד דאפשר כ' והפ"מ ש"ך.אסור,
 כ"כ הטבח. אצל לילך דירא אזלינן לא טבחים רוב בתרובנננבו
 בבהמ' ודיקא שם. טבחים. ריב בתר אזלינן ובנאברוהפ"מ.

 רוב בתר לתלות שייך דלא קמנים בעופות אבל גדול בעוףא'
 דשם. עופות ציירי רוב בתר אזלינן בבית לשוחטן דדהכןטבחים
 העיר רוב א~י' שם סצויין ישראל רוב דאיכא והיכא הש"ך.כ"כ

 רשיים א. ישדאל השוק רוב אך בסצויין רשוים או גויםוהשוק
 והיכי כשר. ישראל טבחים רוב רליכא אפי' ישראל העיר ורובבשוק
 סימן לו שיש דוקא דכשר ובגוונא ש"ך. סרפ'. הנ"ל הנךדשויס
 מ"ה שנתעלם דבשר מ"ג בסי' פמקינן דאל"כ שלו שהםבהם
 הט"ז כ"כ ישראלים. ומוכרים השוחטים שכל במקום אפי'אסור
 מובהק סימן בעינן ולא מהני בינוני מימן אפי' ובזה א'.בסי'
 וסצאן דבאבדו לנגנב, אבדו בין מחלק והגרע"א הכו"פ.כ"כ

 ומצאן בנגנבו אבל אסצעי מי' מהני מצייין ישראל שרובבמקום
 מובהק. מימן בעי בזה גוים העיר ורוב ישראל גנבי שרובבסקום
 ירוקא סיסנים. רוב שנשחט ורואה שחוטים שמ'צאודוקא
 שהוא גאשפ' אפי' שבשוק באשפ' אבל שבבית באשפ'במצאם

 שם: וש"ך הט"ז כ"כ אמור. טפחים מג'פחות
 דלכתחלה א' בסי' פסקינן בשחיטתן. הדין איך חש"ו שאלהכב

 אם אפי' עע"ג אחרים באין ,להם מוסריןאין
 שמא למיגזר טפי דשייך מומחים יאפי' לכלבים להאכילםרוצים

 מותר עע"ג ובאחרים הט"ז. כ"כ אחרים בלא שחיטתן עליסמכי

 לאסן.את יודע. אג מוסחה כשהוא לכלביכ להשליך לשחוטלססיד
 לשחוט_להשליך יי למסור שסותר ה"ש שא"י גדול וכ"שידיו

 'ויודע סימ"' בעי 51קטן ' הש"ך. כ"כ עע"ג כשאחריםלכלבים
 לשחיט לכתחלה לי מוסרין ד,קא ואז עע"ג ואחרים יד'1 אתלאמן
 מותר אין ואעע"ג אומן ואין מומחה או לחור לא"י ביודעאבל
 סיסחה אינו או לא"י א"י או אעע"ג דאין והיכי בריעבדאלא

 וכתב וש"ך. וררישה מהרש"ל אסוד. בדיעבד אפי''אעע"ג
 כח להי דלית באעע"ג אף אומן באין 'פסול קטן רדוקאהשם"ח
 דאית ושוטה חרש הוא קוף מעש' אלא וזבחת בכלל הוי ולאגברא
 אפי' לכ"ע סומחה ואין אומן באין אך מותר. גברא כחלהם

 חרש הוי ונתתרש פקח אפי' אלא בתולד' אינו ואפי' וא"משומע שאיני דוקא הנ"ל .חדש בדיעבד. אפי' לדירן אסודבאעע"נ
 כ"כ שטית דרך דקעביר אחד בשמות הוי ושוטה הש"ך.כ"כ

 שטות דרך אחת בפעם דאפי' מחמירים ופ"מ והתב"שהש"ך.
 עכ"פ או זימני תלתא דבעינן וב"י כש"ך רלא חסור'.שחיטת'
 ה"ה הדעת קלות מחסת ערות פסולי רכל התב"ש כתבב"פ.

 המה: פמולים ג"כ שחיטהלענין
 במי' פסקינן בשחיטתו. הדין איך וא"ס השומע חרש שאלהכג

 שחט אפי' ובדיעבד ישחוט לא דלכתחל'א'
 י"ט. כבסי' מעכבת הברכה דאין כשרה שחיטתו עצסו לביןבינו

 סודה: דכאן אפשר שם דאוסר הב"ח דאפי' הפ"מוכתב
 בסי' פמקינן בשחיטתו. הדין איך .א"מ השומע חרש שאלהכד

 אם לכתחלה אפי' שוחט מומחה הוא ראםא'
 הש"ך פסקו כן לברך. יכול אין לא"ה הא ג"כ ושיחט מברךאחר

 שוחט אחר שאין דאף דס"ל כט"ז דלא ולחה"פ ובל"יותב"ש
 יכווין האחד שא'תי רבעינן בש"ך י"ט בסי' ומבואר לברך.יכול
 בהמה שוחט אחד אם דאמנם השמ"ח כתב ג"כ. להוציאואותו
 השחיטה גרכת השור שוחט יברך עוף לשחוט ג"כ רוצהוהאלם
 לברכת ירם(א בה חייב האלם ברכה דבשעת כיון האלםויכסה הכטוי צרכת אחר או היא יברך השחיטה .אחר האלםלהוציא
 יהא מדבד דאינו רבעי והא בקי. שאינו את מוציא דבקיהמזון
 שחיטתי ראה דלא או מומחה אינו ראחר היכי היינומומח'

 דק
 דאנו הגם באעע"ג מותר דא"י לעיל הבאני דאל"כ ברכתיהש'מע
 בש"ך. יע' כלעיל 'מתירין א"י במפק עכ"ם לכתחלהסחמרינן
 נודע אם באלם בין שומע באינו בין דבדיעבד השמ"חוכתב

 רוב נמי בהו 'אמרינן אדם בני שאר ככל העולם בטובשבקיאין
 לסיבדקינהו: קסן רליתניי' היכאסצויין

 א' במי' קבלה. לו ליתן לדידן קטן הוי איסת עד ,נ(א?הכה
 ררק עיטור בשם ב"י דיעות ב' בהג"המובא

 י"ח בן בן דעד הא"י בשמ מררכי 'בשם קטן מקרי י"ג בןער
 בשם כסרדכי ז"ל הרס"א הסבים דכן ונראה קבלה. נותניןלא

 הסכים יכן ושכלו. חריפתי לפי הנער לפי דהכל כתב ורש"להא"י
 בדבר וחרר גברא וכח ידים באימוץ וזריז בקי הנער דאםהט"ו
 בדיר החמיד והפ"מ שנים. י"ג מבן יותר על להקפיד איןד'

 בסי' יעקב בית וכ"כ ז"ל. הרמ"א כדעת י"ח בן עד כבזה"זפרוץ
 י"ח קודם ינער שנים פ' בן וזקן 'האבל וז"ל כתוב שמצאכ"ה

 עכ"ל: ישחטילא
 קטנות. או קטנים ע"י לשחוט עופות ש1לחין אם שאלהכו

 המנהג נתפשט רכבר א' במי' 'כתבהתב"ש
 מה על להן שיש להם למחות יאין קטנים ע"י עופותלשלוח
 לשקר דסירתתו ש"ה נאמגים אין השחיטה דעל דאע"גשיסמכו
 שיודע דעת בר בקטן דיקא ומ"מ לאגלייי. דעבידאבמילתא

להזהר
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 ע"י ששלחו שהי' במעש' מעללים. ברוע מחוזק ואינולהזהר
 יש ע"כ הפרוטות. לעצמו להחזיק געצמו ונבלה המנוערנער

 תב"ש:להזהר
 דאותן כ' א' בסי, הב"ח גוי. י"י בשר שולחין היאך שא~הכז

 לסי' כותב והשוחט לשחוט גוי ע"יששו)חין
 הבשר גוף על מעיד שאינו דמחמת אסור דזה שוחטושהוא
 בזה. יש איפיר ,איזה א"י אבל תע"ב. רהמחמיר הט"ז עליווכתב
 מסתמא והא דיתחלף חששא משום רק בעי לא הדבר גוף עלדעדות
 שכותבין לאותן לחוש יש מ"מ אבל שלו. העוף מכ,ר העוףהבעל
 אלא אחריו זאת ג"כ יצייר הגוי דילמא לבר כשר תיבתלסי'
 עושין יפה ולא הפ"מ וכתב . לזייפו. מציי שאינו םיסן לכתובצריך
 בעצמו השוחט או הנוצות נומלין והגוים גוים ע"י ששולחיןמה
 דאז ערום כך העוף ומביא מקום,ת באיזה המנהג לפי הנוצותנוטל

 ט"ע ע"י להתיר גם בט"ע. העוף את להכיר עוד לו א"אבודאי
 לשחוט שילך עוף ג"כ הגוי לזה נתן אחר ישראל דדילמא ידענאלא
 לעצמו השחיטה שכר לקח ומשל. תדנגול' מאות' הוא הכתבוזה

ע"כ:
 שיכור דאפילו א' בסי' פטקינן שיכור. אשחימת שאלהכח

 חשש משום ישחומ לא ש"ל לשכרותו הגיעשלא
 וראי ובדיעבר ישחומ לא טובה עצה דמצד הש"ך רעת אךדרם'.
 ודעת ש"ל. לשכרותו הגיע בלא מותר א"ר או אעע"ג אםמדינא
 עליו כבדין וידיו שאבריו מחמת בי' יש דאימור 1כ1"פהט"ז
 ואפי' שו"ב למנות אין דודאי כתב והפ"מ אסור. באעע"נואפי'

 בעע"ג כראוי לדבר יכול ואם דחק. בלי לאסור יש נ"כבאקראי
 לבין בינו דאפילו כתב והבל"י רוקא. הדחק בשעת להקליש

 דברו השחיטה קודם אם ודוקא כשר'.. שחימתו שחט אםעצמו
 אסורה. שחיטת, במפק אבל ש"ל לשכרותו הגיע דלא וידעינןאתו
 אותו לקנום מחמירים מאד 1כ1"פ ושמ"ח והבה"י. השם"חכ"כ

 כי הבה"י ויותר ש"ל כשכרותו לא אפי' לשתות הרגילהש~חט
 להעבירו:צוה

 לא מופלג דזקן כתב א' בסי' תב"ש זקן. אשהיטת שאלהכט
 ראות לפי והכל קמו ועיניו כבדים דידיוישחוט

 פעמים פ' מבן בפחות ואפי' אדם שהוא מה לפי .הכל המורהעיני
 לשחוט:דאסור

 מכח או חולשא מחמת מרתתות שיריו מי אשחיטת שאלהל
 כתבו וע"י הלה"פ כברים. שידיו ג"כטבעי

 יודעים דאינם א"נ דרם שלא ברי אמר ואפי' דרסותדשחיטותיו
 מרגישים. דאם בזה השיב א' סי' ח"ב ובנוב"י לכך. עלוליםשהם

 גאמנים: קלקלו שלא להם שברי ואמרובפגימה
 אפי' רלכתחלה פסק א' בסי' הש"ך מומא. אשחיטת שאלהלא

 ישחוט לא מומח' סומא דאפי' כתב והשמ"ח ישחומ. לאבא"ר
 והבדיקה כהוגן נשחטו אם בסימגים בודקין ובדיעבדלכתחלה
 ובה"מ לכתחלה. אפי' לשחומ לו יש הדחק בשעת ובעע"גמעכב
 גמור רוב אלא הרניש לא ואפי' היד במשמוש הסומא בדקאם
 ויראת ברעת אמובהק כ"א בזה לסמוך ואין שחיטתו. כשר'ג"כ
 כ"פ הנ"ל. דין ל. יש מימיו מאורות ראה שלא מומא ואפי'ד'.

 הש"ך: דעת וכ"מ וכו"פהפ"מ
 לכתחלה ישחומ דלא א' במי' פסקינ( ערום. אשחיטת ~טאלהלב

 רשאי אינו אחר וגם לברך יכול ראינוכיון
 שהבאתי כמו ישחוט ג"כ שאחר וכגון פניו יהפוך והואלברך
 רשאי אינו אחר וגם לכווין א"י והוא כעונה דשומע כיוןלעיל
 עד חגורה חגור שאינו סי ע"י כתב וש"ך. מ"ז כנגדו.לברך

 לכתחקה ישחוט לא כה"ג לברך רשאי שאינו הערוה את רואהשלבו
 לשחומ הוא דמנהג היכי ובנשים כ"כ. אסור הראש בגילויאו

 בקרקע טיחות ממה של שפני' והוא ערומות לשחוט ג"כיכולין
 אבל ברכ'. לענין ערוה משום בהן אין והעגבות מכוסה ערות'וכל

 מי' בא"ח כמבואר לכסות ל. שא"א ערום לברך יכול איןהאיש
 מעכבות: אינן רברכות כשר' ערום שחיטת ובדיעבד וע"ה.'ע"ד
 ירוע טבח אלא ישחוט ישלא חרם' הקהל הטילו אם שאלהלג

 אמורה רשחיטתו א' בסי' פמקינן אחר.ושחמ
 היכי ודוקא מהחרם. ירע שלא השוחט בשגג ואפי' בה"מאפי'

 בפי' פמלו או אחרים משוחטים שחימות על בפירוש הי'דהחרם
 אחרים משחיטות שהבשר פירשו דלא היכי אבל אחרוח.שחיטות
 החרימו א. זה זולת אדם ישחוט שלא ס,ם תקנו רק אסוריהי'
 ה"מ באין אפי' ובשוגג שחימתו מותר בה"מ בדיעבד אז ככהעל

 כל התקנה שנתבטלה ולאחר ב'. בסי' ושמ"ח פ"מטותר.
 הגר"א להכשירם. וא"צ כבראשונה כשרות בחזיתהשוחטים
 להתיר.. יכולים אי שגים כמה לקהל שיש .תקנה זה. בפי'מווילנא
 ח"ד ובנוב"י אברהם ברית בתשו' וכ"מ להתיר דאין כתבהחו"י

 להתיר: מסכים א'סי'
 לקונים אומר כך ואחר לגוי בהמה ,עדים בפני השותמ ,ט~לרדץלד

 דדוקא א' בסי' פסקינן שחטה. לא כי יקנושלא
 דוקא אך מהימן. לא לאחרים אבל אחד"א שווי' מצד אמורלדידי'

 במקום כמיגו הוי א"כ כלל שחטה שלא ואומר בדב,רובשעומד
 רבר'1 לתקן יכול שחמתי' לא אלא אמר לא אם אבלעדים.

 וכתב הש"ך. כ"כ שחיטה. הוי ולא בשחיסה פסול שהי'דכוונתו
 על הבעלים יקפידו שלא כרי כן שאומר לתלות יש דאםהשמ"ח
 הגרע"א. בחידושי וכ"ה לאסוד. לח'ש יש בזה וכיוצאקלקולו
 לו ושאל כשר' אמר ולבמוף טרפה אמר סתחלה דאם הבל"יוכתב
 ערים באו כך ואחר טרפה אמר לא שמעולם ואמר 'וכפרהחכם

 נאסר לעולם ולדידי' מם"מ. וכ"מ א"נ אמתלא נתן אפי'והכחיש.
 ערים אי ואפי' היתר בחזקת שהיתה אפי' אנחד"א שווי'משום

 דדבר לו דאמרו ערים בשם שאומר ואפי' דכאן בדינאמכחישין
 הכריע כן אם.ר. אעפ"כ אותו והכחישו באו ערים ואותן אסורזה

 לעצמו חב הוא אנחד"א דשווי' דבסה לא אם זה. בסי'הפ"מ
 א"נ: לעצמו דגם נדרים סוף משנה הואולאחרים.

 עשה וגם טריפה שה,א השחוט הכבש על אמר טבח אם שארהלה
 דכשר אומר ואח"כ הוא שטריפה לדעתסי'

 להחמיר. פסקו א' במי' ופר"ח הט"ז לדבריו. אמתלאונותן
 הי' בטריפה שהחזיקה דבשעת ודוקא מקילים ודרישה וש"ךוב"ח
 וכדומה ג"כ צריך ולהשוחט בשר רוחק שיש כגין אמתלאמהום
 אם אמירתו בשעת אבל לטריפה. זו בהמה הוחזק' שלאבאופן
 מחזקת' להוציאה א"א אז ספק שום בלי ודאית לטריפההוחזק
 שאמר באמירה אך מעשה עשיית בלא ואפי' ברורה בראי'אלא
 להאמינו שלא להחמיר יש אמתלא מקום הי' נלא טריפה.שהיא
 באמתלא להחמיר יש ג'י של 1בבהמ' שמ"ח. אלבד.באמתל
 אומו ואח"כ טריפה אומר שלפעמים טבח השכ: חילולדאיכא
 ברבר,ם שונה והוא פ"א עור יעשה שלא הב"ד בו והתירוכשרה
 מוחזק שהוא לשיחמ להאמין ו15 : ולהעבירו לקנפו דיש הפג"חכתב

 נשחט ,שהי' רואה הי' השחימה דבשעת לי ברי שטועןבכשרות
 קילות שמחמת מעידים שם שהיו שערים אע"פ הסימנים ב'רוב
 גם מסתמא הסימנים רוב נשחט אכ לראות יוכלו לא הםהדם

 והראב"ד סכ"ט. רב לחם כ"כ לרא!ת. יכול הי' לאהשוחט
 בל"י: מהני לא דברק בנשבע דאפי' בזהמחסיר

שאלה
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 והוא כהוגן ששחמ אחד עד עליו שהעיר שוחמ שאלהל1

 השחדמה ראותה הש"ד פסק א' בסיטן מכחישו.,
 ורש"ל וב"ח הגרע"א. בחירושי וכ"מ לדידי'. חוץ לכ"אמ'תרת
 השוחט וא'ם - לכ"א; אסורה השחימה ראותה פוכקין 1כ1"םומ"ז
 אסורה וראי בהמה אותה כהוגן שלא ששחט אוטר וערשותק

 ראם השמ"ח וכתב בתשובה. שיחזור עד לשחוט ל" אסור.והשוחמ
 שם כבר שיצא כגון השוחם הענין לפי הדבר שאמת למורהנראה
 בשביל להענישו אין והעד להעבירו יש סמכא בר והעד עליורע

 וכתב המורה. ראות לפי והכל לש"ש שכוונתי' כיון לעזהוצאת
 מן אמורה השחימה היתה המכחיש.י העד רברי דלפי דדוקארג"מ
 כהוגן שלא השחימה היתה לא ג"כ דבריו רלפי היכי אבלהתורה

 בסוף שהי' או שהי' משיעור פחות שהי' כגון חומרא מצדרק
 עוד נאסן. השוחמ בודאי סימנים רוב שחימת לאחרהשחימה

 זזה דלא אומר והער שחט פלוגית בשעה אומר השוחט ראםכתב
 יודע העד דאם השמ"ח וכתב ע"א. נגד כשנים חשובוהשוחט

 מוכחש לא השחימה גוף על כי גאמן השוחמ שעה באותו מירויה'
 השוחמ. זה משחימת לאכול לו ראמור פשיטא עמו שהאמתבעצמו
 דנותן היכי מכ"ש להפרישו. צריכים אנו אין הסתם מןאבל

אמתלא:
 להעבירו בפניו שלא עדות קבלת עפ"י פוסלין אי שאלהלז

 אומר כ"א בסי' שאלה רשמי בספרמאומנ.תו.
 כן:לעשות

 פגום והי' ביה"ש עי"מ לחכם סכינו שהראה מבח שאלהלח
 שהסכין יורע הי' שלא מב"ב א' בא שניוביום

 בו ושחט יפה ומצאו וברק אחר לחכם והוליכו פגום בחזקתהוא
 מאותו הסכין לקח" שעות י' שעבר ואחר המוצנע במקוםוהניחו
 דאיתרמי ולומר להקל לנו ואין העופות להמריף 'ש פגום ומצאוחכם
 יהורא לחם בית הפעם. עוד ונתקלקל זה ששחט קודם הסכיןרתקנו
 במקום פנים מצאו דאפילו וגראה ל"ח. ס"ק י"ח בסי'ותב"ש

אחר:
 הקנה רק ששחמ ואירע וי"ש למוסחה מוחזק שוחמ שאלהלמ

 עדיין חי הי' לבית העוף הובא וכאשרבעוף
 מי' במ"ת הנוב"י העלה הוושמ את ושחט השוחמ לביתוהחזירו
 בהו מועיל ואין אסורים בו שנתבשלו הכלים ואף אסור דבשרב'
 ראות לפי חדשים ב' או חדש על להעבירו והשוחט מע"ל.שיהוי

 שמים: ביראת חזקתו ולפיהמורה
 נוב"י כהוגן. הריאה בורק שאינו שנחשר בשוחט שאלהמ

 עופות לשחוט רמותר העלה ג' מי'במ"ת
 דבררבנן וכ11נת1 תורה. איסור על נחשר אין ררבנן עלדהחש"ד

 ושוחט ששוחט בהמות ואפי' בעלמא חשד בשביל להחמיראין
 חשש: אין גביו על עומדהגון

 דיש העלה שם נוב"י . הריאה. בבדיקת שנכשל שוחט שאלהמא
 וגם לגמרי לדחותו ולא תשובה באיזהלהקל

 שחיטה אחר פגימה איזה הרגיש אל,. י"ל תלוי' טירכא דהטריףמה
 ממפק לאסור דחשור ואה סירכא. עבור להטריף ותלהבטכין
 ב' או חודש רק לחלוטין להעבירו ואין מספק להתיר חשודאינו
 פשעיו על יתוורה ואח"כ באיסורין להקל שלא מרי לבנילאות
 שם נהגו ואם הריאה. בבדיקת הימב נזהר להיי'ת עליוויקבל
 מחויב תמימה שנה ועכ"פ יסמוך לא הוא פנים בריקת עללסמוך
 בבריקת גמור מומחה ויהי' היטב שיורנל עד לחויו הריאהלהוציא

 שוחמים: כשאר הנהגתו יהי' שובפנים
 נוב"- משחיטתו. לאכי'ל הקהל שאסרוהו שוחט שאלהמנ

 כשחיטת ראסור בכתב נכתב דאם העלה ה' סי'מ"ת

 אם אבל כושחוטתו לאכול אמור לו ונותן סכין בורק אם אפי'גוי
 לו וליתו סכין בדיקת ע"י להקל יש אטורה שחימתו סתםכתב
 בחרם רבים גזירת לענין סיסן באותו ,ישם סומר שחיטתוכדין
 להקל הולכין בהתקנה ממופק ענין אב משחימתו לאכול'שלא

 בידם יכולת השוחמים להכשיר- הלוטדים ובפרמ העיר בנירוב הסכימי אם לכן להקל. וספיקו מדרבנן שהוא קבלה מדברישהחכם
 סתירו יהא )שלא לישראל סריפות האכיל לא אםלהכשירו
 דדווקא נ"ל ע"ז. סי' אה"ע בחלק .בח"א למ"ש כאןמדבריו
 הקהלות דכל בע"כ גמ בענין רה,ינו הר"ן לדברי כן הסכיםהתם
 בדברי מפורש וכן דאורייתא כעין וחמור זה בדבר לעצמן חרםעשו
 לחלק(. נ"ל כן שם. דמביא פ"ה דף ל"ח טי' בתשו' ז"להר"ן

 ג"כ: רכ"נ א' סי' מ"ק בנוב"ייעי'
 עליו שהעידו בימים ובא זקן לרבים מומחה שוחט שאלהמג

 לפני שחיטה אחר פגום סכינו שנמצא עדיםב'
 ניסוה1 עתה ואמנם מעמד באותו והכחיש"ם ב' ובאו חדשיםאיזה
 והכלים הבשר אוסר ב' מי' חיו"ד הגח"ס בפגימה. מרגישואינו

 עוברא: האי הערים שראומיום
 פעמים כמה אחריו שנמצאו חזקתו שאיתרע "שוחט שאלהמר

 הגח"ם הרגיש. ולא שחימה אחר בסכיןפגימות
 הבהסות מאותן הנשארים והש.יסן הבשר רכל העלה ג' סי'חיו"ר
 בשיהוי וה"מ חרש בכלי המורה יממוך אם והכלים נבלה מפקהוא

 תע"ב: בכה"ג גם והמחמיר הפמיד. לא להקלמע"ל
 לפרקים אך חז"ל שמנו מידות וכל ורגיל זקן שוחמשאלהמה

 דבתר העלה ז' סי' חיו"ד הגח"ם בח"נ. ר"לנכפה
 הסכין ובבריקת בשחימתי ידקדקו והשוחטים ישחומדטעים
 נחלה לא אי צלי או ובישול ומליחה שרי' זמן במשךובעופות

 לחולי סטוכה השחימה שעת ה,' שלא נדע בווראי השחיטהאחר
שמיותו:

 ש,וחט עוד יהא שלא אמר בחליו שנתים אשר שוחמ שאלהמו
 שוחט עור יהי' שלא בנרר בעדו שגדר נתפרסםומזה

 משחימת יאכלו שלא חקנתם מפני שני לשוחט צריכים הציבורוכעת
 היתר ריש העלה 1' סי' חיו"ד הגח"ם נרר. להתיר הדין איךאחר

 לו: צריכים דרבים כיון יתחרמ אםלנדר
 מרישית כמה שהוציא עליו מרננים רבים אשר שוחמ שאלהמז

 הם 'מותרים אם ב"ר בפני להעיד רוצים ואינםמת"י
 י"א סי' חיו"ד הגח"ם ולהבא. מכאן מבריקתו לאכולבעצמם
 בחזקת בהמה שחימה דלאחר לאכול שלא להם למחות ראיןהעלה
 הגיד שלא ובפרט בריקה בענייני הוא הכל הנראה ולפיכשרות
 הוא: נכון "יעידו ב"ד בפני שיבואו לכופם אפשר אם אךבב"ד
 לאסור יש אי ושחמ א' ועבר להפסידו שלאחבירו- בגבול אחד ישחוט שלא זל"ז שנשבעו שוחמים ב' שאלהמח

 שבועה להתיר אין אי הגם העלה ו' כי' חיו"ד הגח"םשחימתו.
 תקנה יש עוד גבול,' להשיג להתירו יתרצה שלא חברו דעתבלא

 שבועה לו יתירו ושוב חבירו בגבול ישחומ שלא הפעם עודשישבע
 שבועה מפני עוד לשחומ יכול רלא השני' תחול ואתהראשוגה

 לעכב יכול חברו אין ובזה שעבר. שבועה מעונש ניצל "גםשני'
 הססד: בו לושאין

 ובחרם בנק"ח שנשבע והורה וחתם שכתב שוחמ שאלהמט
 חיים ר' יריעת בלי אחר שוחט עם אפי' לשחוטשלא

 מחמת בשקר הי' והוראתו כלל נשבע שלא וטוען ושחמ ועברשוחט
 וקבלה תעודה כתב חיים ר' לו נותן הי' לא דה:דה לאו ראיאונם
 ממ"נ ואילך דמכאן העלה מ' סי' חיו"ד הגח"ם השחימה.על

אסור
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 שבועה על כעובר נדון עבר שכבר במה אך ר"ח בגבול לשחוטאסור
וחרם:

 יעקב השבות ביו"ט. ראשון פעם לשחוט מ'תר אם שאלהנ
 ביו"ט לשחוט אין דלכתחילה העלה כ"ג סי'ח"א

 מעולם: שחט שלאשוחט
 השוחט משחיטת לאכול שלא ע"ע שהחמירו אנשים שאלהנא

 ב"ב קצת ל'הם כשמזמנים להם ידועהמסיבה
 לחוש צריכים דאין הרדב", להם הורה הדין. איך מצוהלסעודת

 הכלים:שיגעילו
 נ"ח סי' יעקב בית בספר לשחוט. מותר אי באבל שאלהנב

 משה מצבת בקונטרס אדם ובחכמת לשחוט.אוסר
 : שור לקבל מתיר ימים ג' ולאחר אחר שם אין באםהתיר

 הגכבדים. שירשוהו עד ישחוט שלא שנשבע שוחט שאלהנג
 אסור כך לשחוט דאסור דכמו א' מי' הבל"יכתב

 השחיטה: לאחר ויבדקנו בפניו שישח"ט לאחר וליתן הסכיןלבדוק
 בקי ואינו השוחטים מת"י מכשול שיצא בענין שאלות עוךנד

 ומר"י מהרשד"ם בתשו' יעיין פסול. בו שנמצאאו
 ובתשו' י"ג סי' תבוא' פרי ובתשו' רצ"ט סי' ראש ובשמיממינ'1
 סי' חיו"ר אפרים בית ובתשו' וכ"ט כ"ח כ", כ",: סי' כהונהכתר
 ובתשו' י"א עד א' סי' חיו"ר אברהם ברית ובתשובת ח' ה' ד''א'
 ובתשו' כ"ג מי' צ'ון שיבת ובתשו' כ"ג מי' חיו"ד רביםמים
 בש"א ובספר וע"ו ל"ו ס"ס נתיבים ובמאיר כ"ג מי' ר"אהשיב
 ובתשו' וקט"ד קמ"ג כי' ח"ב יעבי1 ובתשו' ,ו' וסי' וב' א'סי'
 גאוני ובתשו' י"ח ופי' י"ז סי' מרדכי ובמאמר י"ד סי' נעלםאור

 בי מהר"י ובתשו' מ"ד מי' יהודא ובבית וט"ו י"ד סי'בתראי
 "בתפארת ג' סי' יומף ובמטה כ"ו מי' עמוקים מים ובת' ב' סי'רב
 מ"ו: ס' הגרע"א ובתשו' ק"ה סי' יעקב ובית מ"דסי, ובש"י קכ"ב סי' שמואל ובדברי ע"ב ובמי' וכ' וב' א' מי'צבי

 בסימן
 נבילה גוי דשחיטת ב' בסי' פפקינן גוי. אשחיטת שאלהנה

 מומחה וה"א יריו את לאמן ויורע קטן' הואאפילו
 השמ"ח' וכתב הש"ך. כ"כ מדאורייתא נבלההוי

 בדק דאפ"
 זביח' ,ביחתו אין אפ"ה יפה ששחט יראה ועע"ג הסכין ישראללו

 שאינו גוי דהיינ'. תושב ובגר בהנאה. מותר ועכ"פ הואונבלה
 וכו"פ הכ"מ ודעת נבלה שח'טתו הוי דג"כ הש"ך דעת ע"זעובר

 הגרע"א: רעת וכן מר"ת מותררשחיטתו
 במי' פסקינן לתיאב"ן. נבלות לאכול מומר אשחימת שאלהנו

 משחיטתו לאכול מותר ואז לו ונותן מכין דבודקב'
 דחייש תחילה ממנה הוא יאכל לא ואפי' לב"ע בינו ישחוטאפי'
 הש"ך. כ"כ טרחה ש.'ם בלי בהיתר לעשות דיכול היכי עוראלפני
 הבשר זה מלבר כשר בשר כאן שיש אף מכין בדיקת בלאומיהו
 שביק לא רנימא ראי' אין ששחט שלו טבשר וקנה עכשיוששחט
 דוקא סכין ובדיקת ופ"מ. התב"ש כ"כ ואסור אימורא ואכלהתירא

 בביר,.ר יודעין באין דיעבד ואפי' ה"ש שיודע ביודייןמהני
 מומחה 'הוא אם השחיטה קודב קברקו וצריך אפור מומחהשהוא
 ושכח כ"ק בידו שיש ואף אח"כ. שיבדקגו ע"ס לו ליתןואין

 השמ"ח. כ"כ להקל. יש בה"מ דוקא הלך. ועכשיו ק'.דםלבדקו
 טרח לא שמא כי נסימנים לבדוק יש דלכתחילה השם"חוכתב
 לבדוק ולענין כשרה בדיקה בלא הראש בגחתך ובדיעבדלבדוק
 ולבסוף אחריו לכתחילה לברוק יש לפנינו הסכין באם אחריוהמכין
 ש"ך כ"כ וכשרה הסכין כנאבד הוי לו שהלך לפנינו ליתא ואיג"כ

 לו והלר במפרקת בראשונה ונגע בהמות הרבה שחט ,.אםוט"ז.
 כ"כ יגיד לא והוא במפרקת נפגם דשמא אסורים אחריםודאי
 לא דאמירתו לשחוט אין להתעלף רגיל דמומר כ' ועורהפ"מ.

 בד'קת א"צ בפ"א לטריפות דבמומר כתב ועוד לכ"ע. כלוםמהני
 ברק לא ,.אם החמור לרבר חשור אינו הקל לרבר דחשודהסכין
 א, לומר ונאמר בסוף שיבדיקנו עד שחיטתו אסור' תחלההמכין
 ללכת פנאי לו הי' שלא שתים או בשעה ודוק.א שחט. זהדבסכין
 אין יומים א: יום פגאי לו כשהי' אבל בשוק אחרת סכיןולמצוא
 שנאמן מי שיעיד צריך נמי דבכה"ג השמ"ח וכת' עליו.סומכין

 יש שתים או בשעה אף ובלא"ה שוחט הי' זה שבסכיןבאיסורין
 בהמות אי,ה שהי' או בגמר באגו ואם הש"ך. כ"כלהחמיר
 שחט שבידו בזו בודאי אמרינן והולך שוחט ה,א וערייןשחוטות

 וכ' בסוף. שיבדקנו ע"ס לכתחילה ליתן ואין הש"ך. כ"כהכל
 רק הרואים בפגי יתננ. לא לב"ע בינו הסכין ברק דאפי'הב"ה

 גדקתי הרואים בפני אומר אם וה"ה הפעם עוד הסכיןבבריקת
 מחמירים דעכשיו השמ"ח וכ' הש"ך. כ"כ לו ליתן מותר זההפכין
 וכ"ש לתיאב"ן נבלות אוכל ממומר מאכל -דבר שום לאכולשלא
 כן שעושה ומי כומנה ולאכול לשחוט בדוק סכין לו ליתןשלא
 והוציא ששחט ומי בחנם. שוחט אם ואפילו יחשב מומרבכלל
 עיני ראות לפי משחיטתו אח"כ לאכול מ..תר מת"י פ"אטריפה
 וכתב אותו. מעביריב לדבר רגלי' ובאיכא השוחט באדםהדיין

 עשר, כאלו דינו בירו עלתה ולא תשובה לעשות רצה דאםהשמ"ח
 בש,חט ובין לעצמו בשוחט ובין לא או מקהל ממונ' בין חילוקואין

 הכחיש ראם כתב והגרע"א שהבאנו. מה א' בפי' ע"ללאחרים
 או מת"י טריפה שהוציא קודם כהוגן שלא דשחט שאמרועדים

 בכה"ג א' עוד עם צירף ואח"כ ע"א רק הי' לא שהכחישדבשעת
 נפמל: לאודאי

 פסקינן הסכין. בדיקת בלי בלג"ע זה המומר שחט א' שאלהנז
 נאמן איגו שחט יפה שבסכין נשבע דאפי' ב'במי'

 וש"פ: ב"י כ"כ לא"ד.דחשור
 סכין עמו ויש בלב"ע שחט אם לא"נ לתיאבון מוסר שאלהנח
 דאלו שידעינן דדוקא ב' בסי' פסקינן הדין. היאך יפה ושאינויפה

 ורוקא שחט שביפה נאמן הוא אז השחיטה בשעת עמו היוהסכינים
 חיישינן דאל"כ הוא יפה סכין איזהו דידע שחט זה רבסכיןבאומר
 דאונ דדוקא השמ"ח וכת' ליפה. מוחזקים שניהם בעיניושמא
 מבהמה אוכל אם אבל לתיאבון מומר הוי בשחיטה שנתבשלהממה
 תלינן מאוסים דברים שהם ורמשים שקצים או מאלי'שמחה

 גדול: רעבון מהמת ולא אוכל ג"כדלהכעיס
 שחט דטומחה ואומר בשר אנב"ל מומר ביד נמצא אם שאלהנט

 מומחה נא"ל בעיר מומחין דאם ב' בסימן פסקינןלו.
 לי שחמ מומחה פלו' לומר נאמן ג"כ בבהמה 'אפי' שחטיפה

 אע"ג לביתו הביאו ואח"כ לשחוט השוחט אצל הבהמהשהביא
 רב רטורח א"נ דבבהמה לי' דאית כב"ח דלא הוא רבדטורח
 לכ"ע ברשותו הבשר ונמצא אצלו השוחט שהביא אומר ואםהוא

 נמצא לא דאם אלא הגרע"א רעת כאן ואין הפ"מ. כ"כדנאמן
 ישראל מקזלין יש דאם הש"ך וכ' א"נ. בשר רק שחוט' הבהמהכל

 בו דהי' ודוקא ל-חתי שחוטה המקולין מן לומר בבהמהנאמן
 קבועים מקולין יש ואם נבלה. בשר כמו בזול כ"כ כשר בשרביום

 שבינ דלא נאכון נכוי כלל אמירה בלא ואף -ניתי מכשרהוא~מר
 העלה ועוד הפ"מ. כ"כ קצת. רחוקין 'שראל מקולין 'אפי'וכו'

 מומחה: פלוני דווקא לומררצריך
שאלה



יעת ב' סימן שחיטההלכותחקי
 במי' פסקינן בשחיטה. הדין היאך להכעיס אמומר שאלהס

 והיתר שאיסור כגון בד"א אפי' להכעיס דמומרב'
 ופושט בידים ההיתר וח'חה האיסור כסו בהיתר הנאה וישלפניו
 מאסין שאינו או לכעופ שכוונתו נראה שמזה האיפור א5 דוקאידו

 ל"ז סי' או"ח בפ"מ יעי' לל"ת מ"ע בין חילוק ואין מצוהבאותה
 כ"כ כניי הוא להכעיס כוונתו דמראה היכי אלא בזה.רמפלפל
 ומומר מדינא רש"ל כ"כ ממש כגוי הוי נמי בפ"א ואפי'השמ"ח
 ג"כ ואפיקורס קנ"ח בסי' פסקינן כ"כ אפיקורופ הוילהכעיס
 לכה"כ מומר הוי ובפ"א בצנעה אפי5ו לע"ז ומומר נבלהשחיטתו
 או ישראל י' בפני בפרהמיא שבת פ"א חילל אם וכן כגוי.ודינו
 מומר ממתמא הוי מפורסמות עבירות לג' מומר שנספרסםשידע
 רוב על עבר ואם לד"א מומר הוי בשאר נזהר ראינו ואםלכה"ת
 שאינו מי וכן השמ"ח. כ"כ ככולו רובו בשאר שנזהר אףמצות
 עושה שאינו אע"פ תיאבון בלא נבלות דאוכל שחיטה למצותחישש

 להכעיס: כמומר דינולהכעיס
 דאפי' כתב הבה"י מומר. הוי ררבנן שבת בחילול אי שאלהמא

 ופר"ח ותב"ש פ"ם דעת כן ואין מומר. הויבדרבנן
 זה דין משווה והגרע"א מומר. הוי בדאורייתא רדוקאאלא

 הוי דרבנן בחילול דאפי' הרמב"ם דדעת ורמב"ם דר"ןלפלוגתא
 חולק ג"כ ע"ז ה' חכמים והמשנת כנראה. דעתו נומה וכןכו'מר
 בעבודת דווקא שבת דחילול כ' מ"ג ענין ח"ג והתשב"ץאבה"י

 בצ"ע: דבריו הניח והגרע"אקרקע.
 במי' פסקיגן יבירות. משאר לר"א סוסר אשחיטת ~טאלהמב
 לא ואם הסכין בדיקת צריך אז בנ"פ דהיינו זה 5דבר דמועדב'

 אמור גדול לצורך אף' לדידן במוף ולא בתחילה לא סכין לובדקו
 בפ"א די ערות פפ;לי ר5ענין אף הפ"ס. כ"כ כ"ק לו בישואפי'
 לערות בפסול אף המכין. בדיקת א"צ לעדות ובפסול מומרלהיות
 5כך כסומר דינו נבלות לאכול שחשוד כיון נבלות דאוכ5משום
 בין מחלק "הש"ך הפ"מ. כ"כ סררבנן מיפסל כזית בחציואפי'
 לו ואין ובש"א כמומר דינו בפ"א אף דבש"ע לאחרים עצמושל

 בזה' ופקפק לאחרים. פעמים בהרבה ודוקא נאמן ממנההנאה

 לרבריו: מסכים ומ"מהם"ם
 הוא ראם ב' בסי' פסקינן לערלות. מומר אשחיטת שאלהסג

 שמתו בערל אך לע"ז כמומר הוי אז באיסורערל
 וראו השמיני ביום או נדולים כשהם שנימולו -דהיינו מ"מאחיו

 עצסו 5מול להניח ירא הוא זה ומפני מתו ואח"כ דמןשנבלעו
 ה"ז מל אינו ואפ"ה יראה שם אין אם אבל כשר. כישראלרינו
 הסכין בדיקת צריך לרידן וממילא הש"ך. כ"כ לערלותמותר

 הפ"מ: וכ"כ בעשה. עובר הוא רגע בכל שהרי הואדמומר
 כגוי: דינ. דהאידנא ב' בסי' פסקינן כותי. אשחיטת ,2אלהסד
 דלכתחלה ב' בסי' פסקינן וביימותי. צדוקי אשחיטת שאלהסה

 הסכין. ובדיקת מוסחה להיות וצריך עע"ג להיותצריך
 עע"ג בלא אך כשר. הסכין ובדיקת בעע"ג ובריעבר הם"מ.כ"כ
 כזית ואכילת מומחה. ג"כ שיהי' להיות צריך ונכנס יוצארק
 באלו אבל הק'רם. שבזמן וביימותים בצדוקים כ"ז מהני.לי

 אוכלים ואינם מאבותיהם יותר מעשיהם שקלקלו שבזה"זהקראים
 ששחט וראה עע"ג ישראל ואפי' אמורה. שחיטתן ישראלמשחיטת

 ופ"מ: ושם"ח הבה"י כ"כ סכין. ובדיקתימה
 להיפך. או השחיטה הכשר וגמר הפסול בהתחיל ,2אלהסו

 אותה שש'שה בדבר הפמול דהתחיל ב' במי'פסקינן

 שעושה ברבר הפסול גמר או הקנה ברוב או בוושט כגוןנבלה
 לרובו והשליסו הפסול וגמר הקנה חצי הכשר ששחט כגוןגבלה
 כשרה שחיטתו הכשר וגומר קנה בחצי הפמול בהתחיל אבלפסול
 משכח ס"ס בקנה בין בוושט בין פ,ס5 כ"ש רשהי' דקי"לאע"ג
 דאחר והיינו רידן אצ5 דכשר בידו לברו הקנה דתפס כגוןלרירן
 נאמן הפסול אין דאל"כ ביד לבר הקנה דתפס ע"כ ומעיד.ראה
 אדם דאין בכה"ג להקל דאין השמ"ח ונתב הש"ך. פסק הואכן

 יתפום שאחר צריד רק ע"ז לעמוד וא"א אחר דביד מה לשעריוכל
 ודעת כשר. הפסול אה"כ ושחט הרוב הכשר דשחט והיכיהקנה
 שהה שלא ב,ן בשהה דבין כתב והשמ"ח שהה. בדלא דווקאהש"ך
 דשהי' דקי"ל ואף בכשר.ת. השחיטה כבר דנגמרה כשרהבכה"ג
 אינו פמול שחיטת אבל שחימה בחדא דווקא פוסל בתראבמיעוט
 לאו דגוי עקור דה"ה הפ"ס וכתב הכשר. לשחיטת כללמצטרף
 וכיוצא מומר כמו פסול בישרא5 וסיהו כלל הוא שחיטהבתורת
 אם דה"ה השמ"ח כתב ועוד בתרא. במיש'ט לאטור דישודאי
 הפסול גמר ואח"כ 5רוב הכשר והשלימ' הקנה מיעוט הפמולשחט

 בה"ם: כשרהנמי
 פמקינן ושוחטין. אחד במכין אוחזין ופמול ישראל שאכהסז

 דמחמיר. כב"ח דלא כה"ם דעת כ"ה דכשרה. ב'בסי'
 לשחוט יכול הי' הכשר באם היינו המכשירים. לדעת אפי'ומ"מ
 הפ"ם 'כ"כ בזה. להכשיר מק,.ם אין ראל"כ הפסול סיעתובלא
 בוודאי: לאסור יש דבזמנינו כתב והבל"י השמ"ח. מרבריוכ"נ
 וזבחת שנאמר דפסולה ב' במי' קי"ל קוף אשחיטת שאכהסח
 ש"ה מכשירין. דיש קנ"ט סי' באו"ח לנט"י דמי ולא קוף.ולא

 גברא רכח מחלק והגרע"א שם. מ"א מרברי כ"נ דרבנן.בנט"י
 הוי: לא זביחה וברהוי

 מחסת שחטא :ישראל יראה מחמת לסורו שחזר גר שאלהסט
 וריב"ש: רשב"א תשוב' כשדה. שחיטתויראה

 להתוודות אב"ר לרב וקרא לסות נטה אשר שוחט שאלהע
 מיושבת ברעת שפוי ומצאו בדק והרב חטאיועל

 ואחרון בםת"י נכשל ועתה ארמית בעל דבנעזריו גלהוהתודותו
 והכשיר השחיטה אחר פגום סכינו פעמים כמה שמצאהכביד
 לו שיש פרנסתו ודוחק כובר מחמת תקפו יצרו כי ואסרהבהמה
 חיו"ר הגח"ם .הכלים. והשומן הבשר הרין והאיך מכשרותשכר
 הוא ודהתירא פריש מרובה לומר שנשאר ושוסן דבשר העלה ר'םי'

 דבווראי והכלים לעצמו יחוש ובע"נ להקל. 'ש לגוי למכורבה"מ
 דכלי חרם וכלי יגעלו בהגעלה שאפשר את איסורא בהםגתבשל
 ראשון כלי אבל מגום מעם ויהי' מע"ל בשיהוי לה,' תסגישני

 לא ואילך ומכאן תשובה. ויעשה להתיר אין האש עלשנתבשל
 בברור: ?דקתו שיספרסם עד רב זמן עע"ג בליישחוט

 דממנו ואמרה אשתו אחות שבאה ושו"ב נש"'ושאלהעא
 טעם ונותן וכפר חזר ואח"כ הודה ומתחילהנתעברה

 ג' ב"ר שיהא ער להעבירו העלה ח' סי' חיו"ד הגח"סלה.'ראתו.
 יהא: כן שיעשו ואיך ויבררומומחים

 שוחט שהוא שנים ר' כמו שזה בחליו שהתוודה שוחט שאלהעב
 לשחוט למהר עליו ואצים עומדים וכשהי' ישובגאותו

 קודם פגימות בסכין הרגיש פעמים כסה בבהמות בין בעופ'תבין.
 שחט יצרו נגד לבו אימץ ולא עליו שמיהרו מחמת אךהשחיטה.
 השומן לאסור דאין העלה כ"ב מי' חיו"ר הגח"ס פגום.במכין
 שחט לחצוהו לא דאם שהתיר הפה שאסר רהפה למפרעוהכלים

בסכיז



דעת ד ג' ב שחיטה'מימןהלכותחקי4ג

 להטריף אין להכי רכשרות רוב איכא ממילא כדין בדוקבסכין
למפרע:

 סי' חיו"ד בש"א בם' ע' זה. לסי' השייכים שאלות עוךעג
 פאר ובתשו' קל"ח סי' יעקב בית ובתשובות וט'ה'

 ובתשו' כ"ד סי' החדשות ררב"ז ובתשו' קי"ב סי' לרמב"םהרור
 חומות ובס' ט' סי' הרא"ם ובתשו' נ"ז סי' חיו"רבית.אפרים
 כ"א לדף בהשמטות סי' הרא"ם ובתשו' הע"ר מי'ירושלים
 ובנוב"י ב' מ"ק קפ"ה במי' הט"ז הביאו ב' מי' רמ"אובתש,ו'
 ותשו' וה' א' סי' חיו"ר חת"ס ותשו' ג' וסי' ל"ז סי' חיו"דמ"ק

 ה': מי' חיו"ד הרי"מ ובתשו' מ"ז סי' המורהר

 גסימן

 דשחיטת ג' בסי' פמקינן כוונה. בעי שחיטה אי שאלהעד
 או לחתוך בעלמא מתעסק אפ.' כוונה א"צחולין

 במתם ורוקא כשרה. כהלכתה ושחטה בכותל לנועצה סכיןזרק
 הגונה שחיטה בידו ועלתה ולעקור לנחור בפי' כוונתו אםאבל

 דהיינו החליד דלא דידעינן רווקא כוונה בלא רכשר והאפמולה.
 לא וזה החליד. לא דוודאי חתוכים השער או דהנוצהדראינו
 העוף וגפילת הפירכוס וע"י בע'ף הרוב שהט לא שמאחיישינן
 כ51ו נמצא אי בין מחלק והב"ה רוב. וגעשה השחיטהנתרחב
 בין מחלק כ"ה בסי' והש"ך חיישינן. וברוב חיישינן לאשחוט
 בוושמ. לא אבל בכך דדרכו להרחבה חיישינן דבקנה לוושטקנה

 נראה והשמ"ח ברוב. גווני בכל מכשירין ופ"ח ומ"זוהלבוש
 בידי המכין הפיל ואפי' כ"ה במי' יעי' דב"ח לחילוק.דמסכים

 חולין רשחיטת כשרה שהיטתו ושחט כלל בכווגה שלא ברגלואו
 ואף סימנים חתיכת כוונת ולא השם לשם שחיטה כוונת לאא"צ

 במתכווין הפילה אפי' אלא בכותל דלנועצה כמו בעולם חתיכהלשם

 שחיטתו מחיקו או מידו גברא כח בלא נפלה אם ומ"מ שחיטה.הוי
 ע"י מעצמה נפלה ואם ועשית. כמו 5כה"ם הוי דוזבחתפמי5ה
 בירו מכין הי' ואם דפסולה. מודו כ"ע ועוף הי' או מצוי'רוח
 אלא גברא כח הי' שלא מאליו ונפל ועמד בחיקו או ירוופתה
 שמ"ח כ"כ גזיקין. 5ענין דא"כ אף פםול שחימה לענין כההמר'

ום"ס:
 בהליכתו ושחט עוף שם והי' נכ'תל סכין שאלהזיקעה

 הפ"מ השחיטה. השלים לאחריו הכותל מןוחזירתו

 דאיכא לאמור יש וודאי דבעוף כיון בבהסה ואפי' השחיטהאוסר
 גם זה ומפני מעט שהי' דשיעור ושהי' חלרה חדא חששותב'

 טריפה:בבהמה
 לאחרויה חוזרת ההכאה ומכח בכותל והכה סכין זיק שאלהעו

 אם וכן הוא. הראשון דכה כשר בחזירתהישחטה
 ראי הלכה דמכוחו כשר גמי ושחט לצדדין והלכה למעלה סכיןזרק
 ואחר למעלה זרקה אם ,לכן כנגדו. למטה יורדת היתה כחולאו

 כ"כ פסול, בירידתה ושחטה כנגדה למטה יורדת 5מעלהשעלתה
4  השמ"ח:.

 בסכין ירו נכשל רק דבר לשום כיון 5א אם שאלה שאלהעז
 דשחיטתו נראה ג' בסי' ושחטה. כוונה בלאוהפילו

 נמי כלל כווגה ב5א בהקי'ו או לסכין דחף בשינה אם וה"הפס'לה
 ושחטה וה5כה הסכין ע5 לו וכדומה גוי דחפו אם 'וכ"שפסול

 השמ"ח: כ"כ להחמיר. יש דחפו ישראל אם ואפי'דפמול
 פסולה ושהמה. הסכין והלכה בסכין והכה אבן זיק שאלהעח

 רסי ככחו לאו .רילמא הוא כהו דכח ממפקשחימתו

 סכין דבזרק דכתב י"ג ס"ק קנ"ח סי' במ;"א )ועי' השמ"חכ"כ
 מדמראה אפשר אך לכאורה. הוא ותמי' לברך. א"י ושחטלנועצה
 כוונה הי' דלא היכי כוונתו ע"כ קוף לשחיטת קנ"ט למי'מקום

 כמ"ש(: וכיוצא רחיפה ע"י כ;וןכלל
 מחיקו או בכו1נה ש5א מירו בנפלה דאף כתב הגרע"אעט

 הוי לחומרא מ"מ פסולה. דשחיטתו בווכידצא
 צ"ו: סי' יצחק זכרון בתשו' וע' או"ב. לעניןשחיטה

 רמימן
 דבר לשם נשחיטה שאלהפ

 האוסר_
 אפי' ע"ז לשם שוחט

 חשב אלא זו בשחיטה לעובדה היתה 5אמחשבתו
 ז"מ הר"ז לע"ז חלבה להקטיר או דמה לזרוק שחיטהבשעת

 : ר' בסי' פסקינן כן בהנאה.ואסורה
 לע"ז. להקטיר או 5זרוק חשב ואח"כ סתם שחט שאמהפא

 דט'.תר רש"ל וכתב ז"ם ספק דהרה"ז ד' בפי'פסקינן
 השמ"ח וכתב והגרע"א. הש"ך כ"כ אסור באכילה רקבהנאה
 להקטירו או לזרוק דדעתו ואומר בידו קיים הח5ב א1 שהדם זמןדכל
 בפי' מתחילה ששחט והיכא השחיטה על לכויפרע חיישינןלע"ז
 או לע"ז רמה זרק אח"כ דאפי' הש"ך דעת שחיטה מצותלשם

 בכה"ג: אפי' פוס5 הט"ז אבל פפל לא חלבההקטיר
 לע"ז. הגוי חשב אפי' גוי של בהמתו ששחט ישראלשאלהפב

 עובר וזה מחשב דזה כשרה דשחיטת'. ד' בסי'פמקינן
 הש"ך. כ"כ מותר. לע"ז חשב דהגוי השוחט שמע ואפי' אמרינןלא
 לע"ז לחשוב רוצה שהגוי יודע אם לגוי לכתחילה לשחוטואין
 יזרוק שהגוי יגר1ם דהוא לחוש יש מ"ס כלום מחשבתו דאיןאע"ג
 הרם יבוא שלא לו ברור ואם זה לגרום '.אסור לע"ז יקטיראו

 בהא. גם להחמיד יש גרול צורך ובליכא לשחוט מותר להגויוהחלב
 לשחוט מותר גוים בסתם אבל לע"ז לחשוב שרוצה בגוי זהוכל

 השמ"ה: כ"כ לע"ז. מחשבתם אינם דסתםלכתחילה
 הבהמה בע5 שה;וי בשחיטה חשב השוחט ישראל אם שאלהפג

 דהזי באכילה דאסור ד' בסי' פסקינן לע"ז.שיזרוק
 כתב והשמ"ח להתיר. דיש הש"ך דעת ובהנאה מאלי'.כמתה
 אין אם אבל שלוחו. הנוי ה1י בכך הישראל ררצון כיוןדאפור
 יזרוק שחיטתו שכל יודע אפילו הוצם לשם שוחט רק בכךרצונו
 דאם השמ"ח כתב ועוד בהנאה. לאסור אין לע"ז מעצמ.הגוי

 אםורה להקטיר או לע"ז מהדם יזרוק שישראל חשב השוחטישראל
 מחשבה מחשבתו מ"מ לו ישמע לא בוודאי דהישראל אע"גבהנאה

 בעצמו: הוא יעשה יעשנה לא חבירו שאם חשבכאלו
 ד' בסי' פסקינן לע"ז. חבירו בהמת ששחט ישואלשא~הפד

 דעת באכליה אך קמכווין. דלצעורי' אסרהד5א
 באכילה. אף מתירין ותב"ש והב"ח דאסורה והט"זהר"ן

 אך והגרע"א. השמ"ח רעת כן באכי5ה. מחמרינןובשותפ!'ת
 בה"מ: להתיר ישבהנאה

 כו"ם ולבנה חמה 5שם 1;בעות הרים לשם השוחט למ~ולדץפה
 לעובר' נתכווין דבלא ד' בסי' פסקינן ונהרות.ימים

 רק אטורה הגוים שאומרים הבאי מדברי בה וכיוצא לרפואהאלא
 דמותר ופש:ט אלהיהם הוי לא דהרי הוי לא ז"מ אבלבאכילה

 ותב"ש: הט"ז כ"כ שם. וישחוט ההר עללעלות
 אחד גוי ובא דיגוק איזהו מיבה לו שאירע בשוחט שאלהפו

 תרנכול עמו ויקח בלילה ליער עמו שילך לוואמר

שחו~
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 מה ויכוין שחיטה בשעת ויאמר חצות קודם אותו וישחוטשחור
 והקוחט השוחט ממנו ויאכל התרנג'ל יבשל ואח"כ הגוי לושיאמר
 ר"ל. נכפה כסו שתים או שעה אירע שנה רבע בכל רק בריאההוא
 ועור הרפואה. לו דתהני יימר דסי חדא טעמים מכסה הבל"יאוסר

 פמולה: שחיטתו לרפואה ואפי' הר לשם כשוחטדהוי
 שם פסקינן דלעיל. הנך מכל שרים לשם נשוחט שאלהפז

 אסור לרפואה אלא נתכוין לא '.אפי' בהנאהדאסור
 מחובר שאינו בעולם כ"ד לשם שחט אם וה"ה סררבגן.בהנאה
 יש לחמה ונם השמ"ח. כ"כ בהגאה. אסור בע"ח ואינולרפואה
 בהנאה: אוסר לשרייהו אמר ואם ללבנה וכ"כ שרלה

 פנים להפוך בשחיטה חק להם דיש ישמעאליםשאלהכגוןפה
 מחשב דזה הרים לשם לשוחט דוסה ראינו שם ססקינן מזרח.כנגד
 המנהנ לבטל ראוי אך שחיטתו. וכשרה אמרינן לא עובד.זה

 לאמור אין מר"ע סשום דאפי' הט"ז וכתב ע"ז. דמקפידיםהואיל
 נראה דפ"ת המעם ומדברי צר. אותו לי' דאיתרמי יאמרדהרואה

 בהנאה: מותר שוחטים נופי' ישמעאלים אידאפי'
 רה"1 שם פסקינן התראה. ועבר בו שהתרו אשוחט שאלהפט

 כ"כ כהנאה. אף כה"נ ואסור מומרים כשאראוסר
 ושם"ח: וש"ךהט"ז

 יעקב באר ובס' מ"ב דף חולין עזריאל נחלת בס' יעייןצ
 ררב"ז ובתשו' ע"א סי' חיו"ד צבי תפארתובתשו'
 קם"ב: מי'החדשות

 המימן
 כמותם, ונוררים שסתנרבים קרשים לשם "שוחט שאלהצא

 שחיטתו מום בעלת היא דאפילו ה' במימןפסקינן
 אמור מכוס' אינו ואפי' ניכר ואינו מומה מכסה אדם דפעמיםפסול'
 וניכרים גרולים דאפי' השמ"ח וכתב הש"ך. כ"כ פלוג. לאסשום
 אסור ג"כ שחיטה בשעת מכוסה הי' ולא רנל או יך חסורכגון
 ועור הפ"מ. כ"כ בגדולים דשרי משסע סש"ך אבל ל"פ.משום
 מעשה דע"י קי"ל כן א'מר שחיטה דבשעת רכיון השס"חכתב
 לשם וכנון בגוה שותפות לי' אית אי וכ"ש שלו שאינו אףאוסר
 יוה"כ במוצאי ואפי' תלוי אשם לשם או פמח לשם תוו-ה לשםעולה
 בלמ"ר לעולה שיאסר צריך רעכ"פ הם"ס כתב אך הט"ז.כ"כ לעולתי אמר דלא אע"ג ובעולה הכ."פ. כ"כ )וה"כ בערבאו

 הם"מ. כ"כ שלסים וה"ה איסר נזיר לקרבן וה"ה שמתפיסדמשסע
 ואפי' טמא הוא אפי' לנזירתי ואוסר נזירות רקרבן השס"חוכתב
 שנזירות כיון אם"ה למתים ומטמא יין היום כל ששותהרואין
 הוא.- נדר נמי רהאי ואסרו אינשי רטעו אסור ה"א ונירב נידרבר

 רלשם אינשי דאסרי פסולה נ"כ נזיר אשם לשם אומר אםוה"ה
 דאייתי: הוא טסא נזיראשם

 ונדבה בנדר באים דאינם קדשים לשם השוחט שאלהצב
 או חטאת לשם כגון כשרה רשחיטתו ה' בכי'פםקינן

 כשאין ורוקא תמורה. לשם או למעשר או לבכור או וודאילאשם
 ואם בהנאה אף ואסור דפסול הנראה רכפי הפ"ם וכתבפמול. זבחי תמורת לשם ואסר בביתו זבח ל" יש אם אבל בביתו זבחלו

 אמורה או פסולה הוזכר זה מי' ובכל באכילה. אסורה לאשמיאו לחטאתי 11 ואומר אשם או חטאת עלי' שחייב עבירה שעברנודע
 באומר פמול דוקא הש"ך ולדעת השס"ח. כ"כ באכילההייכי

 הסכים וכן היו"ד העיקר המ"ז ולדעת ויו"ד. למ"ד רהיינולחטאתי

 נורע בעינן לפנינו כשאינו דדוקא כתב והרש"ל וכו"פ.התב"ש
 ופטולה. כמ"ע בע"ר הודאת שמחויב ואומר לפנינו הוא אכאבל
 הוא דאם מחלק והט"ז הש"ך. הסכים וכן עליו חולק הב"חאבל
 מוציא הי' כבר אמת הי' ראם משקר וראי עבירה עבר שכבראומר
 נורע שלא שאפשר בענין הוא אם אבל ויתכפר שיתבייש כדיהקול
 וודאי עשה שעתה שאפשר א. ע"עלו

 הפ'.ם וכתב הוא. אמת.
 שותפ~ת בהמת וה"ה לאחרים אפי' לאמור בשלו כח ישלרש"ל

 שרי: ולב"ח חבירו חלק גםאוסר
 קטנים ותורים נדולים ובנ"י ואווזים תרננולים שוחט שאלהצג

 ראינם כשרה רשחיטתן שם פמקינן קדשים.לשם
 הש"ך. כ"כ אמור קטנים '.בנ"י נדולימ תורים אבל להקרבהראוין
 דשחמ התג"ש וכתב פסול, ובזה בזה הציהוב רתחילת הפ"מוכתב
 הרואה נינהו קרבן דמין כיון וכדומה לאשם ובג"י לפסחתורים
 יקח אם במיץ אחר שאלהץ רבעי"כ הכו"פ וכתב ואכור.יטעה
 ג"כ עולה משמע כפרתי 11 באמרו כי המכים ולא לכפרהתורים
 לעולת אומר דאם הכו"פ כתב ועור לעולה. כשרים ותוריםלכפרה

 אשה: לו שיש שידוע לא אם בנרבה בא שאין כשראשה
 פסקינן הפסול. לדבר נתכוין ואחר ששיחטין ב' שאלהצד

 טכינו אחר שכל בין א' בסכין שאוחזין רבין ה'בטי'
 זא"ז שחטו אם או הפמול רבר לשם מהם אחד ונתכויןבירו

 אע"פ פסול הוא ג"כ' שותף והפסול רה"ם לשם מהם אחרונתכוין
 מ"מ לו מסייע הפם'יל ואין לשחוט מספיק לברו הכשר שלשכחו
 בעינן ודווקא הט"ז. כ"כ אומר פעם באותו שוחט הוא דנםכי,ן

 וכ"ש ב' בס"ם וכדלעיל נבלה אותה שעושה ברבר הפמולשיתחיל
 כ"כ כשר רוודאי הפם'ל נמר ואח"כ בכשרות רובא שחטשאם
 מחמיר והפ"מ רקנה. קטא במיעוט החמיר התב"ש אבלש"ך.

 העין: מראית מפני עניןבכל
 בה וא"ל רה"ם לשם נתכוין מהם ואחד בהנ"ל שאלהצה

 לאסור יכול אי דעות ב' סובא ה' במי'שותפות.
 וכתב מ"ע. טשום רמ"א כדעת סחטירין ואנו בכה"ג חבירושל

 וכתב להתיר. יש בתערובות כנון להקל צד עיד יש ראםהט"ז
 אחר: בענין לא אבל קולות ושאר חי' חתיכה ררוקאהם"ס

 ובתשו' י"ח סי' יחזקאל כנסת ובתשו' תם"ט סי' במג"א דעי'צו
 י"ז: טי' יהורה ביתחינוך

 וסימן
 התלוש רבר דבכל ו' במי' פסקינן שוחטין. במה שאלהצז

 קנה של בקרימית או בצור או בסכין כגוןשוחטין
 כ"כ פסולה. שחיטתן בשנים אבל ביחידי דוקא וצפורן ובשןהאגכ
 צפורן או בלחי קבוע שן כגון קבוע עדיין אפי' וביחידיהש"ך.
 המסיים לדבר מחובר דאם השם"ח וכתב הש"ך. כ"כ בידקבוע
 מחובר ה"ל רמת אע"ג שלם לגוף וכ"ש שלם לראש מחובר שןכגון
 הרמב"ם בשם כתב ובל"י הב"ח. דאורייתא דיעבד ופסולעדיין

 לזכוכית וציר לצור קודם סכין כגון הנ"ל קודם ראשוןדראשון
 הנ"5 וכל הפ"ם. כ"כ עלי' חלקו האחרונים אבל לקנה.וזכוכית
 קסמין באין כשר רוקא ובצור פגם בלא חר פיהם להיותצריך
 אפי' סעכב והבריקה השחיטה לאחר בדיקה וצריך נבדליןדקין

 מ"ם היסנו קסמין נתזין הי' שלא הוא 'ברור ברק שחיטהדקורם
 וניקב קיממין ניתז השחיטה בתוך ררילמא סעכב דלא"שהבדיקה
 כתב ובזכוכית כש"ך, רלא וכו"פ ותב"ש הט"ז כ"כהמימן
 לקשה רק זכוכית בין מחלקין וכו"פ והפ"ח כשר רלעולםהש"ך

רבקשה
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 בי' שייך נבדלין קממין דג"כ אסור וברך לשחוט מותרדבקשה
 לשחוט: אפור קניםובשאר

 שם פסקינן יפה. א' וצדו מגל אחד שצדו מכין עטא~הצח
 שמא גזירה היפה בצד אפילו בו ישחוט לאדלכתחלה

 כ"כ מגל בצד היכר ועשה הדחק בשעת ואפי' אחר בצדישחוט
 אם וה"ה היכר. שום עשה בלא ואפילו מותר ובריעבדהשמ"ח

 אמור פגימה בלא שחיטה שיעיר בה ונשאר ארוכה בסכין פגימהיש
 הפגימה. על מטלית ובכדיכת היפה במקום אפילו לכתחילהלשחוט
 נגעתי שלא לי ברי ואמר הפגימה על מטלית כריכת בלא שחטואם

 שהיתה שחיטה קודם בידע ודוקא כשרה. שחיטתו ג"כבפגימה
 ב"ל אמר אפי' כלל בה ידע בלא אבל ממנה שנ,הר אלאפגימה
 אף מהני לא לעולם ב"ל ובלא הט"ז. כ"כ בדיעבד אף מהנילא

 הפ"מ: כ"כ מטליית. בכריכת אףבדיעבד
 הדחק בשעת בחול או הסכין להשחיז דא"א ביו"ט שאלהצט

 הפגימה על מטלית בכריכת במכין. לשחומ הדיןאיך
 צואר כמלא לצואר חו'1 בסכין בעי ד,קא אך דמותר. שםפפקינן
 ומביא כשמוליך כ"ד ובמי' י"ח בסי' דקי"ל אע"ג הפגימהבלא
 בלא ח"ל צואר כמלא שיעור הכא בעינן אפ"ה כ"ש בסכיןמגי

 ויביא יוליך אם דחיישינן לבר בהובאה או לבד כבהולכהפגימה
 כ"כ מקום באותו וישחומ הפגימה ממקום המטלית ינתקעי"כ
 דקי"ל והובאה הולכה ע"י קטן בסכין רה"ה השס"ח וכתבהש"ך.
 'דיעבד אף שחימתו פסולה כרומה או עוק'1 ביש אפ"הדבכ"ש
 וניקב מהצואר נשמט קטגותו מתוך דשמא 1"ל באומדואפי'

 במכין כדסהגי קיסם תחיבת או מטלית כריכת מהני ולאהסימנים
 לבד בהובאה או בהולכה שוחט דאם התב"ש כתב ועודגדול.

 וצריכים המטלית. מקום צווארים ב' בעינן מטלית בכריכתבכריכת
 יותר העב צד . כרזך יהא שלא לעולםלהזהר
 בסימן תב"ש חלדה. לידי יבוא שמא קדקמצד
 בין נשאר השחימה והמקום פגימות ב' איכא ואי והגרע"א.כ"ד

 מהני ב"ל אמר אם אחת בפגימה אך אחת כבפגימה דינוהפגימות
 צווארים. בשני רק מהגי לא פגימות ובב' צווארים שני בליכאאף

 באחיזת רק מטלית כריכת בלא אף מהני דבדיעבד הבל"יוכתב
 הכלבו: כדעת דלא בידוהפגימה

 או בראשו חד עוקי; לו שיש בסכין לשחוט ביו"ט עט~ולדץק
 הדחק בשעת דבחול שם פסקינן הדחק. בשעתבחול

 לפת או בקיסם העוק'ו ראש שיתחוב ע"י לשחוט מותר ביו"טאו
 ובדיעבר דדסה. חשש משום כבד דבר יתחוב ואל להכירא צנוןאו
 הגראה וכפי וכשר. מהני קימם תחיבת בלא דאפי' הט"זכתב

 שכתב ובדיעבד אפור הדחק בשעת אף קיסם ע"י בחולמרש"ל
 והפ"מ חדלתי. שלא לי ברי לומר צריך דלא ה"ה דשריהט",

 בזה: וצ"עכתב
 שן כגון לגוף או לקרקע המחובר בדבר השוחט שאלהקא

 דשחיטתו שם פמקינן לבהמה. המחובריןוצפורן
 נבלה דשחיטתו הפ"מ וכתב המאכלת. את דויקח מדרשאפסולה

 לבהמה: המחובר צם'רן שחיטת מכשיר והגרע"אמה"ת.
 לא דלכתחלה שם פפקינן חברו. ולבסוה נתלוש שאלהקב

 הפוסקים כל דעת בטלו ואם שח"כ ובדייבדישחוט
 ובגשרש ותב"ש. ולחה"פ וש"ך וט"ז הב"ח שחיטתו.דאמורה
 שדעתו בטלו בלא אך אס'ר דג"כ הט"ז כתב בטלו ולאבאריז
 דבמתמא השמ"ח וכתב ש"כ. ובדיעבד ל"י לכתחילהלעקרו
 להבחין לנו יש לעקרו או להניחו אם אדעתי' אסיק ולאשחברו

 לא פתמא בכותל סכין נעיז כגון להגיחו שלא העולם הדרךאם
 כגון להניחו שדרכ. דבר הוא ואם בדעתי' שיבטלנו עדביטלו
 דהאירנא הפ"מ וכתב בטל. סתמא בכותל צור או בארין קנהששתל

 בככין: רק לשחוט נוהגיןאין
 הצואר והעביר התלוש בדבר או בכותל םכין נעץ זט~לרך;קג

 בצואר כשרה דשחיטתו שם פסקינן שנשחט.עד.
 והסכין למעלה הצוואר אם אבל למעלה והסכין למטהבהמה
 משום פסולה שחיטתו דרסתי שלא ב"ל אומר אפילולמטה
 חילוק ואין המ"ז כ"כ ליזהד. מאוד דקשה פ"א ידרוםשמא

 אין וכדומה בטלאים וכן בדקות בין בגסות בין וחי'בבהמות
 לגדול קמן בין חילוק אין בעופית וכן לעולם. ואסוריםחילוק
 פ"מ למעלה בצואר אף מותר ולעולם בטבעם קלים העופותשכל

 מותר למעלה הבהמה צואר אפילו בידו המכין תופם ואםותב"ש.
 דווקא לעולם דמותר בעוף וכן לאסור יש .לכתחילהבדיעבד
 הכו"פ וכתב כפ"ח. דלא והגרע"א 1כ1"פ ש"ך כ"כבדיעבר
 מו"מ אם אבל שבידו הסכין על הצואר ומביא במוליך דוקאדכ"ז
 ' למעלה. סכין קרוי שיהי' ואומן ורוח צד באיזה יהי הצואר עלהמכין

 למעלה קשזרים ראשי' ואם בגהמה. בכה'ג אף מטריףוהשמ"ח
 חשש בכה"ג דליכא בו דכיוצא וכל בבהמה ואפי' כשר לעולםאז

 למיעבד כלל שפיר לא אלו בדורות דאנן התב"ש עוד וכתבדרכה.
 בהבערת כהוגן שישחטו והלואי למעלה צואר בשחיטת לכתחילהכן

 היטב קשור יהי' הנשחט וראש לציאר מתחת או הצואר עלסכין
 הסכין: על להכביד לו אפשר דאי באופןלמעלה

 זסימן
 בסי' פכקינן לשחוט. מותר אם בגלגל סכין הקובע שאלהקד

 כשר בדיעבד ברגלו או בידו מסבב שהוא דבגלגלז'
 השמ"ח וכתב ומ"מ. והש"ך וב"ח מהדש"ל כ"ד לא לכתחלהאבל

 מכח מתגלגלת והדי ידו סר לגלגל שהתחיל אחר אם אפי'דבדיעבד
 אחרון בפיבוב נעשה והשחיטה יר. סר כבר והוא פעמים כמהזה

 הקרקע מן תלוש הוא דגלגל ודוקא וכשרה. בא מכחו הכלמ"מ
 הגלגל ואם נשרש. לענין ונ"מ חברו ולבכוף תלוש הוידאל"כ

 שחיטתו .נשחט שמבב בשעה כנגדו הצואר ושם הוא מיםשל
 את 1סבבו שבאו עד המים פטר ואם גברא. כח דבעיגןפסולה
 בא אדם מכח שהרי בדיעבר כשרה ה"ז בסביבתו ושחמהגלגל
 דמכח פמולה שחט שני' בסביבה אבל ראשונה בסביבהודווקא
 צריך ג"כ דכשד ראשונה ובמביבה אדם. מכח ולא בהלוכןהמים
 מכח ולא מפייע הרוח כי בו נו'טב שהדוח במקים יהי' שלאלהיות
 לדף סכווך שהגלגל דרוקא השמ"ח וכ' הכו"ם. כ"כ באאדם

 וגלגלו המים באו ומיד תיכף הדף כשהסיר דמיד המים אתהמעכב
 בבא האדם כח פכק כבר מהרף קצת רחוק הגלגל אם אבלושחמ

 דאורייתא: פסול השחימה ראשונה במביבה ואפי' לגלגלהמים
 חמימן

 בין דלכתחילה ח' בסי' פסקינן פכין. שיעור כמה שארהקה
 שהוא בפכין אלא לשחוט אין בעוף ביןבבהמה

 אנו ומיהו הש"ך. כ"כ ששוחט דבר אותו של צוארים ב'כשיע'ר
 ודוקא אגודלים, רחבי י"ד ר"ל אצבעות בי"ד כרמ"אנוהגין
 לדרסה. ויבא שמכביד כזה גדול סכין ליקח אין לע'ף אבללבהמה
 לו ברי אם ובדיעבר יותר וקצת ההוא עוף צוארי ב' אורךאבל
 היטב. שיזהר יבלבד גדול לצורך, לכתחילה ואפי' כשרה דרםשלא

כ"כ
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 אצבעות. די"ד זה שיעור א"צ דבעוף מסכים ג"כ וכויפ הפ"מכ"כ
 רק כ"ש בסכין אפי' ובהובאה בהולכה שחט אם בדיעברילדינא
 הקטן האיזמל ראש כמו שוחט ואינו שנוקב דק דבר יהאשלא

 ובהולכה ופ"מ. התב"ש כ"כ פסול בדיעבד ואפי' ב'וכיוצא
 ראה ואפי' צווארים ג' שיעור להיות צריך לחור בהובאהאו

 שהתחיל דבשעה כיון כשר הפכין כל שעבר קורם הסימניםשנשחטו
 וחירוד לדרוס כיון לא ררסה בלא שחיטה די בסכין הי'לשחוט
 ושחט כרינ' ארוך סכין הי' לא אם אבל לשחוט. שמיהרהוא
 ב"ל אמר ואפי' מדאורייתא פסול לחוד הובאה או הולכהע"י
 ובהובאה בהולכה לשחוט נתכווין אם אבל מהני. לא דרפתישלא
 בהובאה או בהולכה דנשחט אע"ג קטן בסכיןכדינו
 צווארים ב' בלא לחור בהובאה או בהולכה שחט ואם השמ"ח.כ"כ
 לחוש יש קשה דעצם כיון ובחי' בבהמה להטריף יש הראש'התיז
 לסמוך יש בה"מ והובאה הולכה ע"י ובשוחט בדרסה,שנעשה
 צייאר מכדי בפחות אפי' להכשיר בדיעבד ובתרנגוליםבאווז'ן
 ובנ"י כתורים הקטנים בעופות אבל ביותר. דק יהא שלא רקקצת
 הוא. נוקב רק סכין בגדר כלל אינו צווארו כמלא שהסכיןאפי'
 הקטנים רהנשחט צווארים ב' כמלא כ"א בדיעבר אף להכשירואין

 דרסתי: שלא ב"ל אומר אפי' סהני לא.בכ"ז
 לתקנו לאומן ונתן נפשות בו שדן מתליין ס'יף קנה שאלהקז

 לאותו טבילה מצריך הלחה"פ שחיטה. שללסכין
 בא אי בהגעלה לא אם לשחיטה אוסרים והפ"ם והכו"פסכין.
 ג"כ שהשיג קנ"ח מי' ח"ב יעבוו בתשו' יעי' הפ"מ. כ"כבאש

 משום זה במכין שנשחט בבשר אגי חושש דמ"מ וכתבאלחה"פ
 דאסיר ע"ז משמשי של סכין כרין שדינ. כתב ווד הנאה.איסורי

 : בזה וה"ה מסוכנת בהלשחוט
 אצבעות י"ד אורך שיעור מרמז ירע שלא שוחט שאלהקח

 והפר"ח שוחט אותו דהעביר שם כ' הב"ה הדין.איך
 שעתה מאחר כב"ה סובר א' בסי' והתב"ש עליו. השיגבק"א
 לימודו שאין חזינן א"כ בדפום ושגורות סדור'ת שחיטותסדר

 לקנסו: ראוי ע"כ שאין.חוזר יפהעולה
 : שם"ח סי' שמואל זבח בספר דעי'קט

 טסימן
 דשחיטתו ט' בסי' פסקינן מלובנת. בםכין השוחט שאלהקי

 דסכין אםרינן ג"כ דמלובנת בידע ואפי'פמולה
 המימנים ישרוף הסימנים רוב שתשחוט קודם החתך לתוךכשנכנס
 כניקב. ושריפה במשהו נקובתו ובוושט שחיטה ק'דם טריפהשהוא
 באופן בעוף לבדו הקנה ובתופס וב"ח. עט"ז כרעת הש"ךכ"כ
 נשחט ע"כ א"כ ברובו הגרנרת דפסוקת כיון כלל בוושט גגעשלא
 ודג"מ הפר"ח כ"כ השריפה לן איכפת לא ואח"כ בהכשררובו

 לעולם ובדיעבד קליפה דמצריך וטעמו מדברו נהאה ז"ל'הגרע"א
 בה"ס. אף לאסור ויש חולקין, ותב"ש הכו"פ אמנם בידע.מותר
 לבדו הקנה ותפם בצרדיו פגם שיש אלא יפה בסכין בשוחטאך

 למעשה אך ה"ם. בלא אף להכשיר דיש לענ"ד נראה ושחטבעוף
 פשוט מל'בן ושיעור מזה. נדבר אי"ה י"ח ובמי' הפ"מ כ'יכצ"ע

 אמקילין לסמוך יש זה זולת אבל בהחום נשרף קש שיהי'דצריך
 סולדת: יד שתהא בכדי כתב והשמ"ח הכו"פ.כ"כ

 לשחוט. הדין איך מהאומנים שרשומין אסכיגים שאלהקיא
 היכא לשחוט אין דלכתחילה באחרונים מובארשם

 היכא וה"ה מהח'ד. הוא ררחוק אף רושם בו שיש במכיןדאפשר
 הסכין של הברזל על שיש הבקעים כמין כגון היטב חלק אינורסכין

 הבל"י. כ"כ עקירה לידי לבוא יוכל ובקל שחור חוט כעיןורואין
 רש"ל כ"כ ושוקעים השכיחים בו יכייצא ברשומי' מיתרובדיעבד

 אפי' דאסור מודים דכ"ע התב"ש כתב בבלוטים אבל ופ"חוט"ז
 שלא בהשוחטים למחות דיש כתב והב"ה מהחוד. ורחוקדיעבד

 הצד: מן רושם שום בסכיןיהי'

 יטימי
 חדש דבין י' במי' פסקינן ע"ז. משמשי של סכין שאלהקיב

 אן לע"ז בקעת בה שחתך אלא בחמין נשתמששלא

 בהנעלה רהיינו גוים געולי משום בו שאין בענין שהכשירוישן
 תנ"א סי' באו"ח כמבואר ליבין צריך נומות בו ובישוטבילה.

 דהוי לכתחילה אפי' בריאה בהמה לשחוט מותר בהשחזה.או
 וכו"פ ופ"ת התב"ש כ"כ מקלקל הוי ע'ף וגם הש"ך כ"כמקלקל
 מקלקל דהוי לשחוט מותר מ"ם לבד לבשר רק עומדת אינ'אפי'
 כ"א קונים לו אין ולאח"ש הרבה קונים הי"ל השחיטהדקודם

 נוטה והפ"ת בצ"ע זה דין התב"ש הניח כן לבשר עתההצריכים
 אמיר הנאה המודר גבי זכן חייב. בשבת השוחס מיהולהתיר.

 במי' עליי השיג והנה"כ הט"ז כ"כ קילקול ה:י דלא לשחוטלו
 כ"כ אחר כלי עם או ברכה בלא ש"ש למכין לטבלי יטוברכ"א.
 מדברי נראה השחיטה קודם מאכל דבר שום בו חתך ואםהפ"מ
 היינו בקעת. בי וחתך בברכ'. לטבלו דיכול ק"כ סי'לחה"ם
 עב.דה: איזה או תקרובות עצמן העצים אם יכ"ש עלי'להקטיר
 בחמין נשתמש לא אך לע"ז דבר בשום נשתמש דאפי' כת'והט"ז
 הפר"ח וכ' ע"ז. משמשי מצד אלא שבלע סמה איסור כןאין

 ע"ז להיות עץ לאותו ישפו שאח"כ ע'ו בסכין חתך' ראםיכו"פ
 דהיינו לע"ז גמרה בחתיכתו ראם השמ"ח וכתב הסכין. נאסרלא

 כאחד באין .ע"ז דשימוש . הסכין אסור ע"ז עי"ז הע'ושנעשה
 : ע"ז משמשייהוי

 מסיכנת. בהמה ע"ז משמש' של בסכין לשחוט שאלהקיג
 וכתב מתקן. שהוא לשחוט ראסור שםפמקינן

 דאייקר או וגדולו משכרי מרובה שטיפולו או דה"ההשמ"ח
 הף מבח"' ייתר לא"ש שיה כה"ג כל רדיא מדמי טפיבשרא
 כל אסורה בו וכעצא מסוכנת ושחט עבר יאם ואמור.מתקן
 שכר כדי דהיעו הנאה כדי לאיבור עחושלך עד בהנאההבהמה
 דכ"כ היטמ"ח וכתב באכילה. אפל מותרת והיא בו לשחוטסכק
 בהולכת דדי יהא 'טבי אימור הנאת מדמי חוץ לג" למוכרהמותר
 אחר סכק ליקח לי אפשר כשה" דוקא לי"ה הסכץ שכר דמיכדי
 א"כ זה כ"א אחר סכין לה"ל אם אבל כ"כ נהנה דלא זהולקח
 מהרשד"ם וכתב המכץ. הנאת הוא שזו כדומה אי ממוכנתבהעתה מבחי" יותר עתה ששוה מה כל להשליך צריך מרובההגאתו
 חשובה לא משו"פ :פחות פרוטה לשוה ממע אינו סכיןדשכר
 גטלה( הנאה דהף מורה אחר סכץ לי דבאין עכ"פ לנראההנאה

 הלי"ה בהולכת בדיעבר מיתר אי זה רק בצ"ע הניח ז"לוהגרע"א
 בזה: מסופק ג"כ צ"ח סל יצחל זכרח ובתשו' אעל"ממטעם

 שם פסקיט בשחיטה. הדין היאך ש"נ בפכין קט*נל~קקיר
 או בהנעלה רק באב"י אפל ישחיט לאדלכתחילה

 בם" ומחבר הש"ך כ"כ מהני לא נעיצה אבל ברח"םבהשחזה
 ולא י"פ קשה בקרקע ומצו ג.מות בה ל"ה אם ובריעבדקכ"א.
 בב"י אבל באב"י ודוקא מותר בו שחט ואח"כ זא"ז מי"פבציר
 בלא שחט ואם יש"ך. הט"ז כ"כ קליפה וצריך ל"מ נעיצהאף
 הוא דנקי לעין ונראה בידוע ואפי' ביה"יט יקלוף הכיטרוסום

כיון
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 מתיר בב"י גם .הגרע"א. וש"ך הט"ז כ"כ ב"י שהואכיון
 באב"י (יף יקלוף דאפשר היכא נפש דביל השם"ח וכ'בקליפה.
 קליפ' בלא דנתבשל והיכי כלום. א"צ בכה"ג דמדינ' אףונעיצה
 הש"ך. כ"כ ס' א"צ נכרת הקליפה אין ואם הקלימה נגד ס'צריך
 וכת' עצמו. הקליפה להמיר צריך ס' ביש אפי' ס' דצריךוהיכי

 ס' הנשחט בכל הי' שלא אע"פ הבישול קודם קלף אםהשם"ח
 מל"ק: יותר הולכת דלא כשר הבליעהנגך

 בססכין הדין איך אחרת סכין לו שאין הדחק בשעת ז2זללהקטו
 כה"ג לכתחילה לשחוט ל. רמותד שם פסקינןש"ג.

 אך וש"ך. הט"ז כ"כ השחזה ע"י או קשה בקרקע בנעיצהכגון
 אבל כן יעשה סכין בסתם או באב"י דדווקא משמע ט"זמדברי

 וכ"נ הפ"מ כ"כ בב"י דאפי' משמע הש"ך ומדברי בב"י.לא
 אסור. אח"כ לקלוף ע"מ לשחוט אבל ' כש"ך. הכרתימדברי
 ונקי שאב"י בסכין דאמי' הש"ךוכתב

 לכתחילה אסור בוודאי'
 הפ"מ וכתב להתיר. דנוטה נראה אך בצ"ע. זה הניחוהגרע"א
 שיקלוף: ע"מ להש"ך בב"י אף סמכינן וודאי בנעיצהדמיהו

 פסקינן גו. לשחיט הדין איך כשרה בו ששחט סכין שאיהקטז
 אמי' מותר סכין באותו אחרת פעם דלשחוטשם

 ושאר וש"ך. הט"ז כ"כ בלעו ולא לפלוט דטרידי כלל הרחהבלא
 מותר דבצונן לרותח צונן בין חילוי יש אך לחתוך. אסורדברים
 פעמים. הרבה בה שחט ואפי' תחילה שידיחנה הדחה ע"ילחתוך
 צגון כגון חריפים רברים ראפי' כתב וכו"פ .הפ"'ח. הש"ךל"כ

 הט"ז וכתב הש"ך. כ"כ ולא הדחה ע"י לחתוך מותרוכיוצא
 מהני ולא צונן אותו מדיח.אח"כ הסכין הדחת בלא צונן חתךדאם
 בה לחתוך אסור רותח אבל וכו"פ הש"ך כ"כ קשה בדברלקנחו
 חתך אם ובדיעבד לכתחילה אסור הדחה ע"י ואפי' פ"א דקשחט
 מיעוט רבר רק בלע דלא בקליפה סגי הגעלה בלא חריף רבר אורותח

 הסכין תחב ואם מקום נטילת להצריך יש גדול הפכדובדליכא
 הטוח ונגד הככין קליפת נגר ס' דצריך נראה רותח רוטבלתוך
 הסכין קנח ולא כשרה דהשוחט השם"ח וכתב שמ"ח.שעליו
 דאפשר היכא ביה"ש יקלוף לכתחילה דם יצא 1לא אח"כושחט
 ובל"י ולחה"ם פר"ח דעת רותח. בו לאכול להגעילו רוצהואם
 הוי רלא לכתחילה ולא בדיעבד רק עירוי ע"י בהגעלה להקלדאין
 אף להקל הם"מ דעת וכן חולי. התב"ש אמנם ראשון.ככלי

 הרמ"א: כריתלכתחילה
 בו. לשחוט הרין היאך טריפה בו ששחמ מכין 2טאלהקיז

 בצונן 'שידיחנה עד בו לשח'ט דאסור שםפםקיגן
 קשה בדבר הסכין דקינוח השמ"ח וכ' קשה. בדבר יקנחנהאו
 הדעת באומד שישער יפה קינוח ל"ח בעוד. אח"ש תיכףיהא

 ישאר שלא עד יפה יפה להיות צריך בצונן והדחה היטבשנתקנח
 לסום' מראשו המים שיזובו שיראה וינסה שמגונית שוםעליו

 דבסכין כתב ועוד השמנונית. מר כי ידע עיכוב בלי לראשוומםופו
 לקלוף צריך הגוי בו לנחור א' טריפות בו לשחוט שרגילטריפה
 שחיטה כל בין הבהמה בשיער יפה לקנחה נוהגין ועתהביה"ש
 וכן הדחה. א"צ בעוף אבל בבהמות דדוקא הש"ך וכ'ושחיטה.
 צריך בעוף גם אמ"ה אימור דמשום כב"ח דלא הכו"פהפכים
 ארעי דרך אלא ימה לקנח נהגו לא דהשוחטים רש"ל וכ'הדחה.
 אחר הסכין לברוק דצריך ופשוט ע"כ. להזהירם המ'רהוצריך

 : הבהמה בשיער גפנם דשמאהקינוח
 וכ"נ הש"ך דעת שם וקינוח. הדחה בלא בשחט ז2אלהקיח

 בקליפת מחסרינן אנן אבל בשפשוף דדי הכו"פדעת

 והדחת קינוח בלא שחט ואח"כ ונתנבלה עוף שחט 2טאלהקיט
 דלא כת' ועוד דצ"ק הפ"מ שם כ' מקודם.הסכין

 הבהמה: כשיער קשה בדבר אלא העופות בניצות קינוח בכה"גמהני
 דלכתחל' פסקינן שם טרימות. תדיר בה לשחוט ברגיל שאלהקכ

 נע'1 לא ואי אח"כ ושוחט קשה בקרקע י"פינע'1
 ושמ"ח. הפ"מ כ"כ ביה"ש צק"ל כולם הטריפות אחר שהדיחאע"פ
 עופות או בהמות ג' בה בשחט דדווקא לדינא יוצא מדבדיואך

 שחט דק רצופים טריפות ג' אל('ה אבל טריפות כילם והיורצופין
 כדינא ינייז לכתחילה השחיטות בין קנח ולא ביגיהםכשרות
 ביה"ש ידיח הטריפות כל אחר קנחו או הדיחו אםובדיעבד
 בין קנח רק טריפות ברצופים דאפילו כתב ועוד היטב.בשפשוף

 כ"ב: ס"ק שם נעיצה. א"צ הטריפ'תהשחיטות
 מן קצת בהמה בצואר בסכיניהם שחותכין הגוים שאלהקכא

 השמ"ח שם כ' חם. הדם בעוד מיר לאח"שהורידין
 לב"ב כ"א שיזהיר ודאוי היטב. שם ולשפשף להדיח עכ"פדצריך
 באומר שישער ער כ"כ מעליא הדחה לצלי אפי' ביה"ששידיחו
 דנוהגין אע"ג שמנונית. בין דם בין עליו הדבוק כל שכרהדעת
 דקינוח ראב"ן כתב הא מ"מ בהמה כל אח"ש הסכין לקנחעתה

 שהוא בעיגן דפרפא בליתא דאגן כ"כ מועיל אין הבהמהבשיער
 כל בין הסכין לקנח השוחטים נהגו דלא בעוף וכ"ש !קשהעב

 השמ"ח: כ"כשחיטה
 שע"ז. בפכין ודם חלב מחוטי בשר לנקר מותר אי 2ט~ייהקכב

 שם כ' וכ"כ דמתיר ס"1 בכי' ארי' פני בם'יע'
 רויה דאם וטעמו הגאה. המודר של ודם חלב חוטי לנקררמותר
 חפצו אלא ידו על מעכב ואין ניקור בלי לאכול יכול המצווהלעבור

 ללה"נ: המצוה קיום וממילא המצוהלקיים
 אהרן מטה פרח ובתשו' ס"ד סי' ארי' פגי בתשו' יעי'קכג

 ח' סי' חיו"ד בש"א ובתשו' מ"ז סי' סוףח"ב
 ובתשו' נ"ה סי' השני חום ובתש" ח' סי' חיו"ר בש"אובתשו'
 בסכין: לדון יש וכ"כ כף לענין שם ט"ז סי' סוף חיו"רנוב"י

 ויב 'אמימן
 דלעולם י"א בסי' פסקינן שוחטין. זמן באיזה שאלהקכד

 נר כנגדו. כשאבוקה בלילה בין ביום ביןשוחטין
 ולא קלועין 'אפי' זה אצל זה גרות ג' או מתילות ב' לושיש
 ובעי"כ 1ע1"פ. שמ"ח ש"ך כאבוקה. דינם כא' פתילות כמהכרוך

 וה"ה אבוקות כמה שיהי' ראוי הרבה עופות ששוחטיןוכדומה
 הפ"מ כ"כ כאבוקה דינו בו וכיוצא יויען שקירין דמשחןעצים
 וצ"ע במג"א. רצ"ח ובםי' שם ובמג"א תל"ג סי' באו"ח)ועי'
 זומא אלי' והרב היטב( יבחן לא שמא ניחוש רע רריהו דכיוןלי

 דבנרות כת' התב"ש יחידי. נר אצל לשחוט לכתחילה ומתירחולק
 מרודות. יהי' אור במקום ובפתילות להדדי נוגע שלהבתצריך

 דנרות כ' רצ"ח סי' במג"א והגרע"א יו"ד על לד"מ מישורוהאורח
 כ' והכו"פ הבדלה. לענין וכ'ן אבוקה. מקרי דבוקים איגםאפי'
 מצמר העשוי למאוד דק ח.טין איזה יחד שכורכין שלנודנרות

 הנרות והם עב בו שנתבדק עד בחלכ אותן ומטבילין מפשתןאו
 יחידי בנר בלילה ששוחטין היתר נראה ומזה כאבוק'. דדינואפשד
 ובלא לכתחילה. להחמיר ויש אבוקה. הוי דידן גרותרמתם
 שחט,שחיטתו ואם ישחוט לא אפל במקום ביום או כנגד.אבוקה
 פ"מ. עי' ופ"ח ש"ך דרמתי ולא שהיתי שלא ב"ל באומ'כשרה
 לאור ואפי' א' בנר אפי' הנר לאור או ביום הסימנים בדקוגם

 הגרימ ולא רובן עכ"פ נשחמ אם היטב להבחין יכול אםהלבנה
כ"כ ואחרונים: ט"זביה"ש
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 ותב"ש השם"ח כ"כ למיכ. ויזוב מדרון במקום ענ"קישחוט לבדוק אפל'ע"מ במקום לכתחילה לשחוט ואסור תתב"ש.כ"כ
 בשמו:ום"ם בלילה בשחט בדיעבד דכשר רהא הפ"מ וכתב הש"ך. כ"כאה"כ
 מובא י"א בסימן שם ושבמ. בטבת ח11ז בשחיטת שאלהקל בקגה לא אבל בוושט דוקא היינו היום לא.ר הסימנים בדקאם

 לשחוט דאין הסיד ר"י בשם תשב"ץ בשםבהג"ה בבהמה אבל רוב ונעשה נתרחב ורלוג הקפו'1 דע"י בעוףדחיישינן
 אוכל א"ל הוא דקבלה מלבה יאכל לא אם ושבט בטבת ח11.שום : הפ"מ כ"כ חיישינן.לא

 מנחשים הרבה היו דווקא רבימיהם כתב והכי"ם השוחט.ימות רעות ב' הפ"מ מביא הלבנה. לאור שוחטין אי שאלהקכה
 ולאכול. להקפיד אין ודאי זה ענין שמענו דלא בזה"ז אבלוכו' להקל, יש אורה מבהיק אם הדחק דבשעתוכתב

 מפ"ח_ נרא'וכן
 לנחוט לו דיש פשיטא וחתונה מילה ברית שבת מצוהלסעודת התב"ש: דעת כן ואין

 מצוהדשומר רוב ששחט וקודם הנר לאור לשחוט התחיל אם שאלהקכו
 וכו'_

 הכבד. לו נותנים כתוב דבמנהגים כתב 'הש"ך
 ונכון דראוי הפ"מ וכתב הרגלים. מן לאכול נוהגים עתהוראיתי מבלי שחיטתו יגמ'ר פסקינן שם כבתה.הסימנים

 יתבאר אי"ה ק"י ובסי' טריפה ימצא פן לערב שלא סימןלעשות לדידן ינמור ונזכר התחיל אם באפילה וה"ה דיעבד. דהוהשהי'
 נכלח שכבר אחרי האוז רגל ליקח נוהגים ד' יראי ושוחטיכדינו. ס"א מ"ם ח"ב והשבו"י וכ"פ. הפ"מ כ"כ כ"ש שהי'דשיעור
 רבפראג הכו"פ וכתב מידי. למיחש ליכא דתו האווזהוה.רח כשרה שחימתו נר בלי בלילה בשחט דקי"ל דאף דטריפההעלה
 אשכנז ארי1 דבכל השמ"ח וכ' המהותך. שומן מן ליקחנוהגין שהי' ועושה השחיטה תוך השוחט מבעית הנר כביית ע"ימ"מ

 מהן לוקחין אין הוושט בדיקת דצריך המלעימות באווזות נוהגין הגרע"א: הסכים דכן ונראהוטריפה.
 בשבת השוחט שאלהקכז

 וביו"כ_
 מכל לקחו אז חדשי' ב' שעברו אחר כ"א כלום השחיטהבשעת דשחיטתו שם פסקינן

 מאיזה ראכלי אני רואה ועתה אלו. מאווזות שומן מעטבעה"ב רשחיטתו הש"ך כ' ובפרהסיא. במזיד 'אפילוכשרה
 .מועם ביחד האווזות מכל מבשלים הרבה להם וכשיש שיהי'אבר ואילך. שחיטה מאות' רק מומר נעשה לא שחימה דבאותהכשרה

 שלא עצה יש רגלים הנוטלים )ואותן ופשטי' נהרא ונהראהמרק ראשון. ובפעם הדחק ושעת בה"מ כ"א להתיר דאין כ'והשמ"ח
 לידע כדי שמאל מצד ופעם ימין מצר פעם רק אחד מצד תמירליקח כתב והכו"פ כוכונה. לאכול שלא לעצמו יחוש נפש בעלומ"מ

 מר"י קבלה קט"ז בסי' הט"ז כתב בא11זה(. טריפות נזדמןאם בכה"ג: ולאסור להחמירדיש
קכח

 שאיה.
 אחד של ח' יום כשחל טבת אייר אלול ר"ח ר"ל אא"ט ז"לחסיד שחלה דבין פסקינן לחולה. בשבת שחט אם
 השוחט וכן 'דם. בהן להקיז מאוד שסכנה ד' או ב' ביום מהם סמנו לאכול הבריא מ'תר מה,ום שחלה ביןמאתמול

 אחר ובקובץ ח"1: ממתכן זה ביום ממנ' האוכל או זה כיוםאווזא הבשר. שע"פ משום.דם בעי הדחה מיהו בשבת מליחה ובלאחי
 כשחל ט"1 יום גכתב בטבת ח' יום של שבמקום רק ג"כמצאתי שבת. אחר דמו ויכסה בהם שדם חומין בהבשר יהיה לאונם

 עכ"ל: דר"ח א' יום והיינו בשבת מבת ר"ח כשחל דהיינו אחרביום במי' ילקמן שי"ח סי' באו"ח במקומן אי"ה יתבארו אלוודברים
 מתות ועופ'ת וחיות שהבהמות מחלה או בנגע 2ט4ללך;קלא יע"ש: כ"ח ובסי'ס"ז

 רמובא קט"ז סי' בט"ז יעי' בשחיטה. הרין איךבהן
 והשבו"י טם. ובלה"פ ע"ש הכבשים לאמור שחטה דאם רש"לבשם או הכלי לתוך או ונהרות ימים לתוך בשחיטה שאלך;קכט

 אומרה: ג"כ והבל"י ריעותא עוד עם דמצטרףכתב שכיחי דלא דהאידנא הפ"מ שב כתב הגומא.לתוך
 ואירע 'שבט בטבת עופות רגלי שלקח בשוחט שאלהקלב לתוך אן המים תוך לשחוט בפרהסיא מותר מים של לשרעובדים
 מונחים שהם שחוטים העופות ורבוישלמהיר'תו הבה"י בכך. ע"ז דרך שאין מנוקה אפי' הגומא לתוך אוהכלי
 השהומות בין מונחת שהיתה חי' מאווזא אחר רגל ג"כ חתךלפניו יהודים בבית אף השוחמים מקומות בקצת הוא רע דמנהגכתב
 והשוחמ שח,טות האווזות רגלי מס' יותר בין זה רגלונתערב לג,י ומוכרים הדם ומקבלי' ביה"ש תחת כלי נותנין אחה'"שתיכף
 וסמך כ1לם אכלן והשאר מהרנלים א' השליך יריעתולחסרון לישא דאסור ועוד וכו' הכלי לתוך שוחטין ראין דין סמשוהיינו
 אכלים. שאלה ועתה בטל. לא אמ"ה ובאמת זה רנלדנתבטל והפר"ח עוברים. שכיחי לא דבז"ה זכות דמלמד אך האטור.בדבר
 ' שבכל לו ברור דאם סכ"1 ליו"ד בחידושיו שרד הלבושיכתב גמר לאחר שהוא כל ביה"ש הצואר מן לקבל אפי' התירבק"א

 אסורים. הכלים הקדירה בכל א' רגל נגד ס' הוי לא שבישלפעם והפ"ס. השמ"ח הסכים וכן סחורה איסור צד בו אין 'כןהשחיטה
 מותרים אז ס' אחד בבישול עכ"ם הי' אלו אצל' ספק אםאכן בדיקה וא"צ כשרה שחיטתו בריעבר שחט אם מ"מ למחמירואף

י"ב_ שהי' בעת בטל לא דאמ"ה רין להשואל נודע אם ואפי'הכלים בסי' כך פסקינן בגומא דדוקא הוא הכרו"פ דדעת הגסאחריו.
 הטעם: באורך יע"ש עכ"ל. ב"י הכליעדייו וכלים ונהרות דימים ארין רגם הסכימו ככולם רובם מ"ם

 8:נ14י כק"א קנ"א בסי' המג"א בביהכ"נ. שוחטין אי שאלהקלג כ"כ שחיטתו למפרע אסרינן מין ומצאו בדקו ואם כך.פסקינן
 שוחטין: דאין העלה המבי"טבשם ולא זכות בו אין אם אבל בהנאה. אפי' אוסר 'השמ"חהפ"מ
 יב 8:5צ הייא בני בכ' ויע' צ"ט. סי' יצחק זכרון בתשו' יעי'קלד השמ"ה עוד וכתב משחיטתו. לאכול מותר לבדקו א"א א"נחובה

 חיו"ד בש"א ובתשו' ומח"ג ק"1 סי' יעקבובבית' א"צ אבל כ11גת1 יבורר כך עשית כו"ט לשאלו יש קמןדבאיתא
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 ן25-45י
 5ש !~י ב הי:"ט פ"ג המלר ובשער מ' סי' חי"ד מ"ת נוב"י ובתשו' ז'פי' והכו"ם וע"ש. אותו המכירים אדם בני ע"י אחריו ולבדוקלטרוח
 45 ן 5ב: לענין ה"א מהמו"ל פ"ח ובמשי"ם ע"1 כי' שמואל מקוםובתשו' יש רק למפרע לאסור לע"ז חוששין דאין מין דמצאו בריןפיסק

 סי' חיו"ד סופר חתם בתשו' בשבת לשוחט כ"כ ותדון.אעל"מ בענין דינים חלוקי להביא כאן הארכתי לא והלאה. מכאןלפסול
 5ן 5 4

 5ל5-45גי"ד: כלל שכיחי ולא הג"ל הפ"מ כמ"ש בזה"ז לדידן נ"מ אין כיזה
 5=יב ,גסימ* מטבחיים בית להם שיש מקומות באותן מין. שימצאאדיעבד

 5ב 54בן'ו ישחטו אלא להריא המים לתוך לשחוט ראוי אין וכדומה הנהרעל
 4 1( טע'נין אין ואיזה שחיטה טעונין בע"ח איזה שאלה קלה הזבל יתרבה שלא כדי לנקר ואם )נהר הרם יזוב ימשם ג"קעל

55פסקינן מ~
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דעת יב סימן שהיטהי[לכותחקי20

 וחגבים רגים שחיטה טעונין ועוף חי' דבהמה י"ג בסי'פפקינן
 דצריך השמ"ח וכתב ולאכלו, אבר מהן לחתוך ומותר שחיטהא"ט

 והא שיקו';, משום ב1 אין ואז מאוסי' יהיו שלא יפהלרחצם
 תבשיל ע"י היינו קשקשים יש אם רגים דם ס"א ס"1 סי, לקמןדשרי
 שגיטל החגג או הדנ שימות עד להמתין וא"צ הוא.רמיבלי
 כ"ז, סי' לקמן שחוטה בבהמה להמתין שצריך כמו זה אברממגו

 גל משום לאכלן אמור חיים אבל כ"כ חיות בהן אין דכאןמשום
 בשם כתב והפ"מ לאכלן. מותר וסתים הג"ה. כ"כתשקצ.

 המים: בתוך מתו אם הרגים שאומר מי שישמהרשד"ם
 עובר בה ומצא כשרה ונמצאת הבהמה את השוחט שאלהקל1
 באכילה מותר מת בין חי בין ח' דבן שם פסקינן ט'. בן או ח'בן
 הפ"מ וכתב הש"ך, כ"כ כמת ה"ה חי ח' דבן שחיטה טעוןואין
 שחיטה. א"צ מדרבנן ואפי' לא או עג"ק הפרים בין חילוקדאין
 יסיתנו. רק בדגים כמ. בל"ת משום לאכול אין דמ"מ השמ"חוכ'
 שתמות עד האבר לאכול ואין ולרחצו. אמ"ה מסנו ליטול יכולגם

 דלא הר"ן ממעם או דם. כשאר אסור רמו אבל והעוברהבהמה
 שנגלע הרא"ש סטעם או שתי'. בר ודם אכילה רק מכלאיתרבי
 כל דכ' דאף לאסור טעם נתן והגרע"א האברים. דם .הויבגוף

 אבל מותר רשליל וגיר דחלב רק מוכח אינו מזה הכלדמשמע
 השליל דם כל שיבשל ע"י רכל לישנא לקיים אפשר רםלענין
 משום בו אין שחימה טעון דאין וכיון דמותר. שבשלו דםוהוי
 הש"ך. כ"כ אמו או אבי1 ג. שנשחט ביום לשחטו ומותראו"ב
 חילוק וגחי הנ"ל ח' כבן רינו מת מצא דאם חילוק ט' בןובמצא
 אם- ובריעבד מ"ע משום סדרבנן שחיטה טעון עג"ק דהפריסיש
 חולקין אחריו הבאים וכל לאכלו. דמותר הט"ז רעת נשחטלא
 מאחר נטרף בין שחיטה גלא מת אם בין דיעבר אף זאוסריםעליו
 גדיעבד להחמיר דאין כתב השמ"ח אך וכדומה. טריפות מינימה'
 שאינו חומרות או וכדומה נפגמה בעור מפק כגון שחיטהבספק
 ניטל או גיסטרא כנון גבלה מעשה בה נעשה ואם הדין.מעיקר
 גספק בצ"ע הניח והגרע"א שחיטה. לוהני לא תו שלה וחללהירך
 בשעת שחיסה במקום הוושט ניקב דאם הפ"מ וכתג נפגמה.בעור
 שאר אבל אוסר. והגרע"א שחיטה. מהניהדחק

 ואינו שחימה .מחמת שאינו דהיינו אותו אומר אינ1טריפ'ת
 טריפה נוצר ראפי' הכו"פ וכתב הפ"מ. כ"כ האי כולימפורמם
 לאו זה שטריפות כיון מתירג בבהמה כל מ"מ בבטן 1ניכרבבטן
 רטריפתו כיון רגל או יד רחסר הפ"מ וכתב שחיטה.מחמת
 איסור גם בי' אית עג"ק והפריס בע"א ולא לאמור ישמפורסם
 הש"ך כתב ועוד אט"ש. עג"ק הפרים לא ואם א' ביוםא'"ב

 חדשיו: ושלסו חי במצאו אםורין וגידו חלבורגם
 ענ"ק והפרים חי ט' אבן שחיטה בברכת הדין האיך שאלהקלז

 ישחוט ואח"כ תחילה אחר על דיברך השמ"ח כתבשם
 שיברך אחר וליכא הרלה ימים שהה ואפי' הוא נפל דשמאזה
 אך האחרונים. מרברי כ"נ שהפריס. ע"ז יברך תחילהעלי'

 לברך: דאין רם"ג מי' רא"ש לגשמים הסכיםהגרע"א
 לפעמים רהפרים הכו"פ כתב שם הפרים. מהו 2שאלהקלח

 בעמידה להחסיר ויש הלכ' משמע ולפעמים עמדמשמע
 נולדה ואפי' גרידא. בעמידא להחמיר דאין פפק יהשמ"חגרידא.
 ע"ג רה"ה עג"ק דווקא לאו והפריס שחיטה א"צ האם אח"שג"כ

ד"א:
 שהי' או סדוק' ואינה אחר כולה ופרסותין נהפרים שאלהקלט

 תמי' דבחר פסקינן שם תסי'. רבר שארבו
 השמ"ח.דלא כתב אך לאחלופי. דאתי מ"ע איכא דאכתיישחוט

 וכתב א1מר. דאיגו פשיטא הט"ז כ' שחמ לא אם ובדיעבדיברך
 הפקועה בבן שייט או אחרת תמי' .באמו בו יש אם רה"ההשמ"ח
 שזה יודעין הכל דאין לא באביו וא' ב1 א' אבל תמי' נ'נופו
 באחת ואפי' קלוטות רגל'1 כל שיהי' דא"צ כתב ועודאביו.

 אחת: לתמי' רק נחשב אינו קלוטות כ1לם ואפי'מגי
 ד"א, ע"ג או עג"ק שהפרים פקועה בבן אכסוי,ט~לידמקמ

 תמיהות ג' ואיכא דבהפרים כתב כ"ח במי'הפ"ם
 תמ" וחר גהפרים אבל כיסוי א"צ שחיטה א"צ מדרבנןדאף

 ויברך: כפוי טעון מרבריהםדט"ש
 הפ"מ כתב י"ג בסי' שם ג"פ. בחי' הדין היאך שא~הקמא

 שווים: ריניהם וכל בהמה בכללדחי'
 אלא שחטה שלא או נתנבלה או טריפה שהאם ב"פ שאיהקמב

 להתיר אין טריפה האם דאם פסקינן שםקרעה.
 אגל עצמ. שחיטת לו מהני ולא בבהמה הנמצא ולד שוםעכשיו
 שהיתה שחיטה האם צריכה היתה דלא דהיכי או כשרה דהאםהיכי
 טריפה רהאם והיכי שחיטה א"ט העובר טריפה נמצאת ראפי'ג"פ
 ולה"מ הש"ך הנה נפל. סספק יצא שאז ימים ח' 'שהההיא

 עצסו בשחיטת בכהלג דגיתר עמו הסכימו והגרע"א ולג"שודג"מ
 לענין י"ד בסי' )יעי' לעולם. א.מרים 1כ1"פ והתב"ש האירנאאף

 על כ11גת1 דאין יע"ש אך כאן. לס"ש סותר דקצת אבריציאת
 כגון טריפה דבספק הפ"מ וכתב דרינא(. אל'בא אךהאידגא
 שהה גלא ל11לד'אפי' לשחטו מותר וכדומה הגוף בחלל קו';נמצא
 חדשים ט' כלו הוולד ושמא כשרה האם שמא ם"ם מטעם ימיםח'
 לח.'; אבר שהוציא יוצא אימור טריפה שהאם זה בב"פ ישואם
 אבר הוא דאם '"ד בסי' לקמן המבואר שחיטה בשעת בחו';והי'

 בפנים שהי' סה אף כולו לאמור יש למעשה בו תלוי'שהגשמה
 הנת"ב שאין אבר הוא ואם אסור. חלבו גם הבפ"קוכשהגדיל

 וכשהגדיל בשח"ע ניתר והשאר עכ"ם יוצא אבר לאםור לחושיש
 ס"ג: ליו"ד בחידושיו הלב"ש כ"כ מותרחלבו

 ובא וגדל כשרה שחוטה במעי שנמצא חי ט' גן שאלה ,קמג
 ולר דא1תו פפקינן שם והוליד. דעלמא בהמהעל

 דעלמא בהמה האב אם וה"ה חציו כנשחט דהוי בשחיטה תקנהא"ל
 היתה אם דהיינו וחלבו תקנה להולד דאין והילידו בפ"קוהאם
 בפ"ק ואם וש"ך. הט"ז כ"כ אסור ג"כ החלב נקיבה ולדאותה
 ה1לר איפכא א1 אגפ"ק או דעלמא בהמה על בא תקגה שא"לזה

 דכנשחט מטעם הדורות כל סוף עד וכן אסור. ג"כ מזהשגולד
 שחיטה הבהמה ונשחטה רעלמא אגהמה הבא בם"ק אבלחציו.
 ב"פ כשאר בש"א ניתר ט' בן אפילו בתוכה .לד ונמצאכשרה
 אבל מ"ע משום שחיטה צריך אח"כ הפרים ואם אחרוגים.כ'"כ

 תקנה א"ל ולד בה ונמצא הב"פ וגשחטה אב"פ הבא רעלמאבהמה
 הש"ך כ"כ דמי כשחוטה דאמו אמו שחיטת לו הועיל לאשהרי
 השמ"ח וכתב בכה"ג. אף דמכשירין וט"ז כב"ח דלאותב"ש
 אי ח' בן או מת או חי ט' בן הולד אם בין בכה"ג חילוקדאין
 בהמה על ובא הטריפה מן שבא ב"פ אסור. הכל מכאןפחות
 כ"כ בשח"ע וניתר רעלמא בהמה כשאר הולד ה"ז והולידדעלמא
 תקנה אין והוליד מטריפה אב"ם שבא מכשרה ב"פ אבלהש"ך.
 כ"כ אכילה לענין כשחוטים סימנים מצ"א שהרי הולדלאותו
 או עג"ק בהפרים מדבריהם שחיטה צריכים כ'לם ופ"מהכו"פ
 וכתב כמ"ש. תמי' ובחר בש"ע ניתר הפרים לא דאי בוכיוצא
 בן הוא ואם מדרבנן אסור מת ט' בן והוא האם מתה דאםהפ"מ
 בהמה חז"ל דאמרו השמ"ח 1,כתב בש"ע. מדרבנן ניתר חיט'
 ט' בין לחלק זה בסימן הנזכר כל לכן לה' ורקה לט' יולדתגפה

לפחות



יאדעת יב מימן שחיטההלכותחקי
 לפחות: ה' בין דקה בבהמה ה"הלפחות

 שם פסקינן עוף. דמות בה .טצא בהמה שחט שאלהקמד
 וכש"כ באכילה אסור ה"ז טהור עוף הואדאפילו

 אלא בבהמה הנמצא הותר דלא הש"ך כ"כ בעוף. דאסורנולד
 פרסות שיש ובלבר חזיר ואפי' טמאה או טהורה בין בהמהדמות
 אפי' להתיר יש בה"ס א' הדחק ובשעת ברגלו. א' פרטה אפי'או

 רמות שהוא רק כלל רגלים לו שאין או עוף ברגלי בהמהנמצא
 בהמה. כדמות דינו חי' ודמות טמאה. בין טהורה ביןבהמה
 לאדם דומה דמיעוטה אע"ג לבהמה ד'סה ורובו ראשו העוברואם

 שמ"ח: כ"כ כבהמה. דינו לעוףאו

 כתב שם וחנבים. שקי1 או ארם דמות ננמצא שאיהקמה
 כבהמה: פרסות להם יש ואפי' דאסורהשמ"ח

 וג' גבין שני לה שיש ברי' וגמצא בהמה השוחט שאיהקמו
 אנמרי' ררחסנא ראסור פסקינן שםשדרא'ת.

 שהרי ראסור אגמרי' אסו במעי וע"כ לאסורה. השסועהלמשה
 הוא כן העולם. לאו,ר כשיצא אחת שעה אפי' לחיות יכולאינו
 ימים: ח' שחי אירע דלפעמים הפר"ח וכ' הש"ך. וכ"כבש"ס
 פקועה בת בחלב בשר לבשל מותר אי נ"פ נדינ' שאיהקמז

 אם. להיות רראוי לא אי שחוטה חלב דה"למה"ת
 מה"ת: דשרי' העלה י"ר סי' יו"ד בחלקהגחת"ס

 לא אי דו"ה מתחייב אי ומכרו וטבחו ב"פ הג.נב שאלהקמה
 רפטור: העלה הגחת"ם שם ועומד. שחוטשכבר

 אבר משיחתור דאפשר חייב אי בשבת ב"פ השוחט שא~הקמט
 ולחרישה לגדל עומדת היא ועדיין ויאכלממנה

 דב"פ העלה הגחת"ם שם לא. או ופטור גסור קלקול והויוכדומה
 תולה ב"ם בקלומ אמנם וחייב. מתקן הוי וודאי קלוטשאינ'

 דלרמב"ם חייב ג"כ דממ"נ והעלה ורשב"א. הרמב"םבפלונתת
 ום"ל הרמב"ם על דחולק ולרשב"א לב"נ אמ"ה מדי להוציאמתקן

 כרב דפסק צובע משום חייב מ"מ ב"פ וה"ה לב"נ מותרמפרכסת
 כרשג"א ובהא כרמב"ם בהא דס"ל איכא מיהו ע"א( ע"ה)שבת
 בשר לבשל אמור רם"ל מאן איכא אי וסיהו הוא דמקלקלפטור

 ע"כ: חלב לענין בשחיטה מתקן הוי א"כ ב"פבחלב
 החדשות רדב"ז .בתשו' כ"ה סי' ח"א יעב'1 בשאילת יעי'קנ

 דרוש האתרים בררך דרכים פרשת ובס' ק"צטי'
 י"ב: סי' חיו"ד חת"ם ובתשו'א'

 ירסימן
 פסקינן ראשו. את העובר והוציא לילר במקשה שאלהקנא

 ה"ה שהחזירו אע"פ דהוציא רכיון י"דבסי'
 טת ט' בן או מת או חי ח' בן ממילא בש"א. ניתר ואינוכילוד
 הנוף רכל דכיון עצמו שחיטת שייך לא ח' ובבן כול'.אסור
 פעם ישחוט ואיך דחי כשחוטין המי' א"כ בש"א ניתר יצאשלא
 דווקא בשח"ע כולו ניתר חי ט' בן כשהוא אבל השמ"ח, כ7כב'

 כבר )ולרידן הש"ך כ"כ כילוד דהוי בכך ניתר טריפה אמוואפי'
 ח' בן הי' דאם השמ"ח וכתב אסור(. טריפה דבאם לעילכתבנו

 הראש שהחזיר אע"פ דאורייתא ואסור נפל ה"ז וכ" מחותאו
 קודם כולו נולר או שח"א קורם חדשיו שכלו עד אמו במעיושהה
 נפל משום אסור נמי מת ט' בן וכן חרשיו. לו שכלו אחרשח"א
 בפנים יהי' הראש החזיר בין בשח"ע ניתר חי ט' בן הי'אבל
 א"י ואם בחוץ. שח"ע לי' מהני לעולס לא או אמו שחיטתבשעת

 סיום ח' יום עד חי אם פחות או ט, בן הראש יציאת בשעת הי'אם
 להתיר אין ט' סב, פחהת שהוא לו יריע ,אם מותר 'הנוף כלשיצא'
 רוב דה'"ה וש('ך הט"ז' וכתבו:' חשס"'ה..' '1כה"צ--3'7כ אףעי"ז'
 הא כן אמרינן דווקא ולחומרא ' כילוד. הוי הוציא אםפרחתו
 אי וג"מ ראשו. רוב שיצא ער לא נמי הפדחת כל אפי'לקולא

 אסור שבהות אותו חי' ואם ה'וא כילוד רילמא אסור מת ט'בן
 ניתר שבפנים ימה דאסור. היוצא אבר וה"ל כילור ,לאודילמא

 : ופ"מ תב"ש כ"כ סם"ג. שח"עע"י
 י"ד בסי' שם שחיטה. קורם והחזירה יהו הוציא שאלהקנב

 ג"כ שהחזיר האבר גם אח"כ ילרה דאםמבואר
 לאח"ש רהוא רק ילדה אפי' או ילדה לא אם אבל בש"עניתר
 אמור. לחוץ מהאבר שיוצא מה הרחם בית דרך נולר אפי'דהאם
 ומקום הפ"מ. כ"כ היוצא לאבר נגילה מדי טיהר מ"םאך
 שהחזירה וכיון לחיצון. פנימי שבין' ההבדלה זה מותר.חתך
 מותר החתך וסקום וחותך סצמצם אלא פנים לצד לחתוךא"צ
 אסור. החתך מקום גם שחיטה קורם החזירה ובלא הט"ז.כ"כ
 אנו וכן העצם כלות מקום עד שחותכין נוהנין ואנו הב"יוכתב
 העוף או הבהמ' בגוף טרפה שאין ממקום העצם בנשברנוהנין

 מיעוטו: הוא אפי' מותר שבפנים ומה האבר כלשח:תכין

 כשכלו ונולד להולד חדשיו שכלו קודם האבר ניצא שאלהקנג
 הפר"ח דעת מבואר שם שח"א. וקורםחדשיו

 שחיט' קודס להאבר החזירו בין האבר גם מתיר דשח"עותב"ש
 האבר אותה החזיר לא באם ראומר כבה"י דלא החזירו לאובין

 בשח"ע: ניתר ואינו אסוד אבר אות' אח"כ שילדהאע"ג
 השמ"ח כתב ישם בתוכ'. והולד טרפה האם בנמצא שאיהקנד

 אבר מ"מ בשח"ע ניתר חי ט' בן דהעובראע"נ
 קרעה או בשחיטה האם נתנבלה אם רק באיסורו נשארהיוצא
 גם ומותר להעובר שוחט חי ט, בן והוא אח"כ העוברוהוציא
 עכשיו בקיאים אנו שאין היתרא להאי ליתא האירנא מיה'היוצא
 אמנם מהני. לא ויותר ח' יום עד וחי המתין ואפי' חדשיו לובכלו
 לה ויש טריפה האם נסצא ראם בכה"נ אף להכשיר רעתוהכו"פ
 שח"א קורס נולד כאלו מותר האבר וגם שוחטה חי ט' בןוולד

 כ."פ(: ובדברי לדינא שהבאתי מה י"ג בסי' לעיל)'ע'
 חציו יצא או אבר במעוט העובר רוב יצא אם ~טאלהקנה

 כילוד. הוי דבכלהו פסקינן שם אבר.ברוב
 מהעובר שיצא מה וכשנשער ידו רוב שיצא היינו אבר ברובוחציו
 רוב אחר בפגים הנשאר היד מיעוט נטיל אם אבל חצי' אלאאינו
 ט' בן הוא אם והלכך העובר רוב להשלים רוב הוי שיצאהיד
 אף הכל ואסור כילוד ה"ל שמא חיישינן חי אפי' ח' בן אומת
 אסור לחו'1 שיצא סה אז חי ט' בן הוא ואם בפגים שנשארמה
 מה אבל שח"א. קורם נולר שלא כיון שח"ע נמי לי' מהניולא

 אם סמ"נ מותר החזיר ולא טרפה אמ' היתה אפי' במניםשנשאר
 מיעוט נם אוסר י"א ס"ק והתב"ש הש"ך. כ"כ שוחטהאח"כ
 בחו'ו משל דרך הכו"פ כתב אבר. במיעוט ורובו שבפנים.האבר

 מהיד רוב ובפנים זיתים רביעית נ' עול' סהיר ומיעוט זיתים1'
 לי' ומהני כילוד הוי לקולא דאפי' 'פסקינן וכו'. וחצי זיתיםה'

 מבחוי1 יותר בפנים הי' אם וה"ה חי ט' בבן שיצא למה אףשח"ע
 ור"ל הש"ך. כ"כ מבחוץ אעובר לי' שדינן אבר המעוטבלא
 בפנים ויהי' לחוץ ולא לפנים לא המיעוט אותו נחשב לא אםדאפי'
 הפ"מ כ"כ כילוד ה"ל רוב מבחוץ ה'י המיעוט שעם כיוןרוב

 'בפי
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 ברוב העובר מיעוט יצא אם דאבל השם"ח וכתב דש"ך.בפי'
 שמבחויו האבר רוב בתר שבפנים האבר מיעוט נשדי דאי אע"גאבר
 אזליגן במנים העובר רוב דהשתא כיון בחוץ העובר רוביהי'

 ובא וגדל אבר ברוב חציו או חליו שיצא עונר שאלהקג. כילוד: הוי ולאבתרי'
 איפכא או והוליד אב"פ או דעלמאאבהמה

 דכימנים אל"ת דהולר השמ"ח כתב שם עלי'. בא דעלמאדבהמה
 אבר בדין אך שחוטים אינם וחציים חציים כשחומים אביושמצד

 והחזירה ידו ובהוציא באימור1 דגשאר הנ"ל טרפה באם היוצאא'
 ולד אותו גדל אח"כ אם דאס.ר. הוא שיצא מה דרך הנ"לוכו'
 הולד דחיות שחיטה בלא כולו מותר הולד והוליד ב"פ עלובא

 גרירא: אביו רוב בתר האבמצד
 אחר אבר והוציא וחזר. והחזירו אחד אבר הוציא 2ט~ולך;קנז

 דהמיעוט פסקינן שם לרוב. שהשלים עדוהחזירו
 אותו שהוציא בשעה ואבר אבר כל חתך ואם מותר. יצאשלא
 אם דה"ה השמ"ח וכתב אמור'. בפנים שנשאר המיעוט גםאז

 מחותך הרוב והוציא אבר אבר העובר וחתך לפנים ידוהושיט
 דמתיר כפ"ת דלא הכו"פ פ1סק וכן שבפנים. המיעוט גםנאטר
 נחתך אם דה"ה השס"ח כתב ועוד שבפנים. המיעוטבכה"ג

 והוציאו:הראש
 נשחטה ואח"כ האבר ונאסר אבר שהוציא עובר שאלהקנח
 שם שלה. בחלב הדין היאך היא נקבה והרי העובר והוציאהאם

 שנתערבה טריפה כחלב דהוי לשתותו אס,ר שלה דחלבממקינן
 האבר כנגר ייצמות וגידין בבשר בבהמ' ס' יש ואם כשר'בחלב
 והגרע"א 1כ1"פ ופר"ח ודמש"א ול"ח והלבוש הש"ך דעתהאמור
 הוא היוצא האבר אם אך בם'. דבטל החלב כל בכה"גלהתיר
 אסור חלבה אז בכך נטרפת יהי' ולא מבהמ' אותו לחתוךשיכול
 ופ"מ והתב"ש והט"ז הכו"פ. כ"כ לכתחל,' איסור ביטולדה"ל
 יותר מתגדל החלב הקטן מאבר רשמא לעולם ואוסרים עלי'חולקים
 החלב הגרע"א מתיר אבר ברוב חציו יצא ואם גדול.מבאבר

 ס"ס: מטעםלשתיתו
 וכליות הטחול מן וחתך הבהמ' למעי ידו המושיט שאלהקנט

 והניח בחיתוכין נטרפת בהמ' דאין בהןוכייצא
 החתיכות דאותן פסקינן שם שחט'. ואח"כ מעי' בתוךהחתינות

 מעי': בתוך שהן ואפי' אמ"ה משוםאסורות
 ואח"כ הוציאו ולא שבמעי' העובר מן חתך אם שאלהקם

 עברו או העובר דחתיכת פסקינן שםשחטה.
 יצא: דלא הואילמותר

 שם שחיטה. מקרי אי אמו במעי עובר שחט. אם שאיהקמא
 דאם הש"ך וכתב שחיטה. מקרי דלאפטקינן

 ביצא איירי הכא רק בשח"א דניתר ודאי אמו אח"ש אלא יצאלא
 רק שחיטה אין דשמא מספק שחיט' מקרי לא ולהכי שח"אמקודם
 שחיסה מקרי לא דמספק כיון והלכך העולם. לאויר שיצאלאחר
 והגרעא שחיטה. הוי דשמא ביום בו אחריו האם לשחוטאסור
 אכורה חלד' דמטעם הלבוש ולשיטת גצ"ע. דאו"ב הדין זההניח

 וראשו מרגלותיו דרך העילם לאויר הולר יצא אם ממילאשחיטתו
 השחיט' מהני הש"ך לטעם כולו כילוד דהוי יצא עובר ורובבפנים
 הראש רוב ביצא נ"מ הוא. 1כ1 הפ"מ. כ"כ ל"מ 'הלבושולמעם
 ביצא דגם אפשר חלדה מש,ם הלבוש ולטעם ג"כ. כילודדהוי
 בתוך ה51ד גוף כל עדיין שנשאר ושחט הצואר כל וגם הראשכל

 ודו"ק: שהיטתו פסולהבהמה

 לכסות. חייב אי דם ויצא אמו במעי חי' 'שחט אי שאלהקסנ
 מספק: לכמות דחייב השמ"ח כתבשם

 לכאורר אמו. במעי נשחט וה,לד האם במתה )ל(אלד;קסג
 הלבוש דלדעת פשיטא רפכויה. ממ"נגראה

 הוי אי ספיקא משום טעמא לאידך ואפי' דאסור חלדהמשום
 דמת' לי מאי א"כ כאיבעי' העולם לאויר יצא דלא כיוןשחיטה
 לאויר יצא לא מ"מ אמו דמתה כיון מאמו חלק הולד הויולא

 אפי' והרי שחיט' פסול הוא מהאם חלק דמטעם ימנ"להעולם.
 ד"ה ע"ה דף חולין בתו' וע' כן. הדין בתוכה מהאם הולדבחתך
 דמסופק ליו"ד ז"ל בחררע"א וראיתי שם. ובר"ן המתירלרברי
 ישראל דאין דאף של"ט סי' באו"ח מובא הרמב"1 סברת לפיבזה
 דגעול הוא ודלת כילוד העובר האם במתה מ"מ העוברים עלנהרג
 וצ"ע( במפק. והניח מהאם כחלק הוי לא תו בנ"ד וה"ה דמיבפניו
 צבי תפארת ובתשו' ט' חיו"ד בש"א בתשו' יע, שארהקסד

 מ"ה ט"ט ח"א שבו"י ובתשו' ס"ט סי'חיו"ד
 החלב להתיר דהםכימו ודעימי' ש"ך על שחולק חייא בני בס'ויע'
 גיכר שהי' בדבר אלא ביטול שייך דלא שכתב תש"מ דףבחולין המרדכי דברי להו דאישתמיט האסור האבר נגד בבהמה ס' ישאם

 הי"ד מסמו"ס מה' פ"א המש"ל גם נתערב. ואח"כ תחלהבם"ע
 גתשו' ויע' וכו'. האשכנז חכמי על 1תמה המרדכי מ"שהביא
 גשעה"ם בזה ויע' עלה. אתינן ירוב בתורת אשר בבישל רקהייגו המרדכי דדברי וכתב זו קושי' שמיישב נ"ב סי' חיו"ד מ"תנוב"י
 ועיין בזה: ישיב ר' אות נבחר כסף ובמפר כ' ה' מה"שבפ"ה

 י"ב: סי' דוד נחלתבתשו'
 טוסימן

 לאויר שיצא דאחר ט"1 בסי' פסקינן אפרוח. בדלן שאלהקסה
 מיהו עיגיו. נתפתחו לא ואפי' מיד מותרהעילם

 שיגדלו עד כ"א לאכלו אין שקץ דמשום כתבו האחרוניםכל
 הש"ך. כ"כ קנים לו שיש גופו שעל גדולה נוצה דהיינוהכנפיים
 ואפי' שנולד מיד מותר כה"ג בנוצות ננלד אם דה"ה השמ"חוכתב
 כל אבל בש"ע. כמחבר מיד מתיר והט"ז עיני'. נפתח לאעדיין
 דאסור קי"ל לאה"ע יצא שלא זמן וכל עליו חולקין אחריוהבאים
 בתוך דגם הארץ. על השור'1 שריו סשום עיגיו נתפתחואפי'

 א' קדרות ב' יש אם הפ"ם וכתב ומדרגנן. שריצ' מקריהקליפה
 ס"ס ה,י נפל באזיה ידעינן ולא בא" אפרוח ונפל איםור וא'היתר
 דאמור הכו"פ וכתב מותר. מה"ת ושמא נפל איסור לתוךשמא
 דלא השמ"ח וכתב כגפל. דהוי אפרוח ולהוציא הקליפהלשביר

 שחיטה: לי'מהגי
 שכלו ידוע דאם פמקינן שם לשחוט. מותר אימת שאלהקס.

 שלשים חדש וכל לגם' חדשים ס' דהיינוחדשיו
 ל' יהי' אחרון חדש שאפי' בענין רק למקוטעין יולדת ואיןיום
 חרשים ט' מהתחלת זכר קיבל' שלא לו וברי תלר ולמחרתויום
 למקומעין. יולדת דאין הבי"פ וכ"כ חדשיו. כלו כה"ג הויואז

 סי' באה"ע כמש"נ משתנה דהטבע לומר לנו אין בהמהדלגבי
 1כ1 מקרי חדשיו כלו ואז על" שבא מיום יום ברע"א וטגיקנ"1.
 חיישינן ולא לשחוט שנולד בי'ם מיד להו 1מותר חרשים. ה'בדקה
 לעמוד א"י וגם לירה קישוי הי' ואמי' לידה מחבלי אבריבלריסוק

 דגית לר"א. חיישינן לא מ"מ דא"י לילך מכ"ש אותוכשמעמידין
 לילד כורעות הבהמות וגם לרמק. עשוי ואינו הוא רךהרחם
 כ"ח. מי' אי"ה שיתבאר כמו לריסוק חיישינן לא מי"ט.לפחות

מ"מ
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 מסוכנת. כדין פירכום ולהצריך להחמיר דיש השמ"ח כתבמ"מ
 כ"א אינו ובדקה מדאורייתא בגסה חדשים דכלו התב"שוכתב

מדרבנן:
 אם גא"י או ימים איזה הולד ושהה חרשים בכלו ל!4וידץקסז

 אותן ובכל ז"י להמתין שצריך דיתבאר חדשיוכלו
 גדילה ריעותא דאיכא ניון השמ7ח כתב שם הלך. לא עדייןהימים
 באם וכן יפה. הילוך אמות ד' שילך כ"א דיעבד אפי' להתיראין

 אע"ם עומדת כשהאם קרקע ע"ג הרחם מבית נפל הלידהבשעת
 אמות: ר' הילוך וצריך לריסוק לחוש יש י"ט גבוה מקוםשאין
 לשחומ דאמור פפקינן שם חדשיו. כלו אם נא"י שארהקסח
 .שמ"ח. התב"ש כ"כ אמור. בדיעבד ואפ" שמיגי ליל תחלתער

 וכו"פ התב"ש אבל להפרים. כלל צריך דאין ז הט7 דעת ז"יובשהה
 מחשש יצא מ"מ ז"י כל שחלה אע"פ ז"י בשהה אבל עליו.חולקין
 אכלו כלל לממוך אין דהאידנא השמ"ח וכתב פירכום. וצריךנפל

 ז' תוך חלה ואם הכו"פ. וכ"כ ז"י. שיהי' צריך ולעולםחדשים
 ואם מדאורייתא. לנפל לו חוששין שמירכם אע"פ בחליוושחט'
 כ"כ מדרבנן עכ"פ בדיעבד אסור ז' תוך ושחטה בריאהיתה

 וצריך מועיל אינו ז"י בשהה אף אז שיכ"ח נודע ואםהשמ"ח,
 קיימא: בבן בו מסופק יהי' שלא שיגדיל עדשימתין

 הפ"ם כתב שם מעל"ע. שלימים נעי אי ז"י שאוהקסמ
 בהגיע אף א' יום סוף נולד ואם מעל"ע.דבעינן

 באמצע נולד וה"ה עדיין. נפל מכלל יצא לא מ71'ש ליללתחלת
 למחר להמתין וצריך מוצ"ש ליל בתחלת לשחמן אם'ר נמי א'יום
 זה נרין מאד האריך י"ז פי' מ"ת והנוב"י יום. אמצע אחרער

 ככולו. יום מקצת אמרינן דבכ"מ לה"פ המיקל דאעפ"כוסיים
 וכ"כ יו"ר. לש"ע ובחידושיו קי"ז סי' בתשו' הגרע"אוכ"כ

 בפתיחה בעצמו הפ"מ וכ"כ בכלל. הלירה דיום בס"דהשמ"ח
 ביו"ד דבספרו שם וכתב י"ז. באות או"ח בש"ע יו"טלהלכות

 הגאון בשם הספר בכוף כתב לעמבירג דפום ובם"מ טעות.נפל
 וכ"כ במקומו(. כבר נדפס )ועתה מעל"ע. כעינן דלא שמחהמ'

 להכשיר: יש הפסד בלא ראפי' וכתב י"א מי' חיו"ר בתשו'בש"א
 רספק כתב בק"א הב"ח שם ח' בתוך שחטו אם שא~הקע

 בתב"ש. וכ"מ לאסור הרג"מ וכ"כדאורייתא.
 בהמה או עוף תחלה ישחוט רק לגוי ולמכור עכ"פ לשחטו'מותר

 השחימה: ברכת לברךכדי
 עגלים לשחוט רגילים שהיו א' בעיר שהי' נמעשה שאלהקעא

 כך ועשו ח"י בני הם אם וא"י מגויםהנקחים
 1ביטל א' חכם בא ואח"כ כך לעשות ראמור ידיעתם חמריןמצד
 בחירושיו הלב"ש כ' הכלים. משפט ומה אסור. שהוא והוריעםר"ז

 את החכם שהודיעם מעת ב"י שהיו הכ5ים דאותם ב' א.תליו"ר
 גרול מעגל הי' בהם שנתבשל מה אם ואפי' לעולם אסוריןהאיסור
 אפי' מותרים ב"י אז הי' שלא הכלים אבל ח"י. הי' למ"עאשר

 שהם כלים אך ח"י. בן הי' לא למ"ע אשר קטן מעגל בשרנתבשל
 יגעלם: העגלהכני

 בני שהם ואומ' מהגוים הנקחים קטנים גדיים על שאלהקעב
 דא"נ מםקי' שם עליהם. לסמוך יש אםח"י

 הש"ך. כ"כ א"נ. לפ"ת מםיח ואפ.' כן. אומר יהשב'חדשמא
 הפ"ם. כ"כ א"נ ג"כ מוכר שאינו אחר גוי ראפי' הפ"מוכתב
 אם התב"ש. כ"כ הגוי. על סימכין אין גדול עגל נראה אםואפי'

 מהני: דבלא"ה המועילים במימניםלא

 אחרונים כתבו שם ולסה. מימן הוי איזה אסימנים שאלהקעג
 שקשים וכקרנים השניים כל שנדלו בשיגייםסימן

 ובעגלים הכו"פ. כ"כ הצפורן. בהן לתחוב יכול שאיןהקרנים
 שיצמחו שכיחי לא דבעגלים פימן הוי לבד הקרנייםכצמיחת
 השמ"ח. כ"כ שרי. נמי גוי אמירת ובלא רב זמן אחר כיאהקרניים
 וקרניים שיניים אחר כ"א לפמוך אין וטלאים דבגדיים עוד'כתב
 סי' בחיו"ד והגחת"ס סימן. אינו הטבור שנפל ומה ג"כ.קשים
 מכריע שם י"ז בפי' אך ופר"ח. התב"ש לדעת בכולו הסכיםט"ז
 שאינו דגוי ממל"ת וגם מימנים הב' דבעי לתב"ש הפ"ת פקפוקבין

 שהעל' למה ט"ז בסי' מ"ש סותר )ואין מקחו. להשביחמתכוון
 השיטת גגד יוקשה לא דתב"ש דדין רק כתב מ"ז דבסי' י"זבםי'
 מכריע שפיר י"ז במי' לע'לם אבל ראורייתא. דאימורדג"מ
 דלא מסל"ת וגם סימנים ב' דבעינן הפ"ת פקפוק נגדלהלכה
 דג"מ דהדברי לי הוא חידוש ובאמת מקחו. להשביחמתכוין

 מבואר וכן דאורייתא. דהוי וספק אפשר בדרך רק באמת נאמרולא
 חי"ד מ"ת ניב"י מתשו' לדבריו מתירה יהא דאל"כ שםבדבריו
 כתב משה ובימין ג"כ(. יעו' י"ט סי' אה"ע חלק ובמ"ת ז'סי'
 דם של דקים גידים רק אדומה רגילם מי של שלחופית שאיןכל
 הוא אדומה היא אם הגוי' בראש לבדוק כתב ובכה"ג סימן.הוי

 שאלה רשמי 'בם' מח"י. יותר הוא לבנה הוא ואם מח"יפחות
 נמי לבד וגדלות שיניים בעגלים דהסימן מאר האריך וי"ג י"בםי'

 בשם רפר"ח אסימנים לסמוך דיש הגרע"א ומחידושימהני.
 אפרים בית ובתשו' מסל"ת. בלא ואפי' גוי אמירת עםמהריק"ש
 כי מהסימנים סימן שום על לסמוך שאין כתב י"ג מי'חיו"ר

 או חלש העגל אם ובין הארצות ולפי הזמן למי משתנ'תהטכעיות
 הגתבאר כתב"ש דלא כתב הדעת אומד על לממוך ולענין'בריא.
 גירו5 בטבע ובקי מומח' שוחט מפי הצורך לעת להקל ישאלא

 ז'. בן יהי' שלא שא"א לו וברור שם חונה הוא אשרהעגלים
 כל באומרנ' ראשו יקל שלא שמים ביראת מוחזק שיהאובלבד
 דוקא היינו סימן ל"ה דגרלות התב"ש רכתב דאף 'סברתורהו.

 הדעת: אומד ראיכא היכא לא אבל מעטגרלות

 ולא בשיניים רק בדק והשו"ב הנשחט בעגל מעשה 2טאלך;קעד
 עדים באו ואח"כ נאכל כבר והבשרבקרניים

 ייו מתחת שיצא לאחר לפגיה' ממל"ת הי' המוכר שהגויוהעידו
 מהעגל בה שנתבשל הכלים על ושאלו ד"י רק לו הי' שיאהעגל
 הבשר אפי' דבדיעבד השיב י"ר בסי' שאלה רשמי בס' דינם.מה
 הכלים ומכ"ש הנ"ל מהעגל ולהתיר לצדד יש בעין ה.א אםגופו
 הרוצ' נפש בעל אפי' זו רבשאלה ונראה בדנ"מ. ויע'ע"כ.

 לא אם הכשר. שום בלי מעל"ע אחר הכלים מותריםלהחמיר
 הכל ב"ז הי' שלא נתוודע ואח"כ כלל סימנים בלא ששחטדאירע

 נתבאר: וכבר הכשר. צריכים והכליםטרם"

 שנשחט עגל על בעדותן זא"ז שמכחישים עדים ב' ז2אלהקעה
 בחירושי1 שס הגרע"א לא. אם בח"י הי'אם

 הוע: דב"ח שאומר זה ע5 דסומכיןהעלה

 תוך 5שיחט' היתר שנוהגים בח"י שאינם עגלים שאלהקעי
 והמוכר גבינות להעמיד שלהם הקבה לקחתח"י

 כשנולד, מיד מכרו אלא בח"י העגל שיהי' עד להמתין רוצהאינו
 יש שימתין לפייסו אפשר דאם נ"ו סי' ח"כ יעביו בשאילתכתב

לעשות
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 כשיר,ת עם אותם לשחוט יש אז רוצה אינו ואם כן.לעשות
 הבשר להתיר יבואו שלא השחיטה על יבדך לא לאו ואםוודאות

 קי"ט: בסי' וע' ינחירם. אלאלאכילה
 שבסוף ובשו"ת י"א. סי' חיו"ד אברהם ברית בתשו' יעי'קעז

 גוב"י ובתשו' ד'. תש.' באמצע שבת של סידורוס'
 א'. סי' חיו"ד כהונה בגרי ובתשו' י"מ. מי' חאה"עמ"ת

 ח"ד המשולש חוט ובתשו' 1'. סי' חיו"ד מ"ת נוב"יובתשו'
 סי' ח"כ רדב"ז ובתשו' כ'. סי' הראשון בטור התשב"שמפפר
 ום"ח: ס"ז וסי' ד' אות 1' סי' חיו"ד צבי תפארת ובתשו'תשכ"..

 טזסימן
 לשחוט ראסור ט"ז בסי' פסקינן או"ב. בדין שאלהקעח

 הבת או הבן ואח"כ האם בין א' ביוםאו"ב
 שחטן אחד ארם דבין השמ"ח וכתב האם. ואח"כ והבת הבןאו
 אימכא. או הבת או הבן שוחט והב' האם שוחט א' שניםבין

 כיצד בהמות בג' אלא עבירה עושין ב' משכחת רלא הט"זוכתב
 דאבנו בתה והג' אמה והב' פרה שוחט בא' דהיינו ובת. .אםבת

 ב' מ"ל א' דמ"ל פשיטא בנים וג' ובאם השני. חייב נמיואותו
 גתה ובת ובתה בפרה ואי האי. מחייב האי דמחייב היכאכי

 שוחטין ב' דאם השמ"ח וכתב נינהו. או"ב תרווייהופשיטא
 ופשיטא בו"א. על וזה או"ב על זה אראורייתא עברו תרווייהובפ"א
 דכולם ודאי בנים וב' פרה דהיינו ובת ואם בת בם"א ישחטודאמ

עברו:
 אלא עדר באותו הי' שלא כגון באב או"ב איסור עטאסהקעמ

 דאפי' פסקינן שם גי'. שייך אי בלבר זכראיתו
 המפק. על לוקין ואין בזכרים נוהג אי הוא דספק לוקין איןבכה"ג
 השני להתיר בצ"ע הניח והכו"ם א'. ביום אותן לשחוט אסוראך

 וע"ש לילה. ושמא בזכר גוהג אינו שמא ס"ס משום בה"שלשחוט
 עליו: שהשיג ק"א סי' יצחק זכרוןובתשו(

 השמ"ח כתב שם אמו. או אביו שזה א"י דאם שאלהקפ
 לאיזה וסימניו בצורתו ממש הולד דומהדאפי'

 אמרינן אלא אמו או אביו הוא דמסתמא לומר חוששין איןבהמ'
 דלענין הש"ך כתב אחרי' ובכרוך רעלמא. בהמות מרובדבא

 יוגק אפילו מלקות לענין לא אך מהני.אימורא
 הם"מ. כ"כ לבד בכרוך א"ב איסיר אפילו באביואבל
 הפ"מ. כ"כ לבד בכרוך א"ב איסור אפי' באביו אבל יונק.אפי'
 אמור מ"מ באכילה ואסור טמא דבר הוא הכרוך אפי'ובאמו
 מרחמ' הי' לא ילדתו לא דאי ילדתו דמסתמא א' ביוםלשוחטן
 שנים אם וה"ה סק"ה. תב"ש עי' לנו. מספקי כר,ך חזירואפי'

 ילדותיהן עם בהמות כמה בעדרו ואם מינו. שאינו אפי'טהורים
 ואיזה מזו איזה א"י רק הן הבהמות מאלו הולדות שאלו לווברור
 מב' שא' בודאי יודע ואם למלקות. אף הכרוך אחר הילכיןמזו
 לשחומ אסור הולד זה של אמו הוא משתים אחת או האם מזההוא
 אמו הוא שלפנינו בהמות מג' אחר ואם השמ"ח. כ"כ לוקהואינו
 ובסוס"ז: ק"י בסי' אי"ה שיתבאר כמ. לשחוט. שרי איזהווא"י
 לאכלם. מותר אי א' ביום או"ב ושחמ עבר אם 2טאלהקפא

 לאכול ביום בו דאסור בה"ג כרעת פמקינןשם
 שי"ח בסי' שיתבא. כמו מאיכור יהנה שלא קנם מטעםהאחרון
 קנסינן לא לאחרים אבל אם'ר לו דדוקא הש"ך ודעתבאו"ח.
 ששוחט בין אסור לאחרים דאף כתב והשס"ח הכו"פ.ומותר.

 האם א' כאחד שגים שחט'1 אם ולהכי במזיד ששוחט ביןבש1גג
 הש"ך ולדעת עברו. ששניכ הערב עד 'סניס אסורים הבתוא'
 אדם של שנים ואם מחבירו. לאכ'ל כ"א מותר הי' דבכה"גנראה
 משגים ליהנות שכיון במה קגס כאן יש דהרי א' לו להתיר ישא'

 אסור ג"כ ובגו אב כגון ספיקות בשוחט דאף ונראהבאימורא.
 לפפק פ"א א"ע יכגים שלא קנס משום ביום בו לאכולהאחרון
 העלה כן ל" ק"א סי' יצחק זכרון )'בתשו' דאורייתא.אימור
 בהמות שוחטי דרוב והאירנא נ"ג(. פי' מ'"ת נוב"י בתשו'ועי'
 שלא ג"כ לקנסו יש להקדים דאיכווין כיון לאחרים למכורהוא
 יעשה שלא מטעם בו"ב ימכור שלא וכ"ש ביום בו מעשיויתקן
 דאיכווין במאי ולעולם בידו. ימחו אחרים וגם הפעם ע.דכן

 הרעים: מעשיו יהנו שלא לי'קנסינן
 אחר הולך היום אי א' ביום לשחוט דאסור או"ב 2טא~ך;קפב

 כיצד אחה"ל הולך דהיום פסקינן שםהלילה.
 ולא ה' ליל תחילת עד הב' ישחוט לא ד' ליל בתחלת ששחטהרי

 יום בפוף הראשון שחמ ואם הוא. יום דספק לה' ד' גיןביה"ש
'

 הא' שחט ואם ה'. ,ליל בתחלת הב' ש'חט ביה"ש. קודם ד'
 דין הניח )והגרע"א 1'. ליל עד הב' ישחוט לא ה' ליל שלביה"ש

 ה' ביום שחט ואם ק"א(. סי' יצחק זכרון בתשו' ויע' בצ"עזה
 יום של בה"ש הא' שחמ ואם ד'. יום הוי בה"ש דשמא לוקהאינו
 אחד בזמן שנים נשחטו אפי' 1' יום של בבה"ש הב' ישחומ לאה'
 אם אפי' אלא עוד ולא בסופן. או בה"ש' בהתחלת שניםכג'ן

 משום אסור אפ"ה דלמחר הב' שחיטת זמן קורם נשחטהראשון
 ולענין אמור. ורמב"ם רש"י דלדעת הכו"פ וכ"כ לטעות ליתידלא

 ביום הא' שחט אי וכ"כ 1'. ליל תחלת הב' להתיר דיגואכילה
 רמותר ג"כ נראה לה' ד' שבין בבה"ש וב' שיהי' זמן באיזוד'

 לנדותו יש השמ"ח כתב אבל ממ"נ. ה' ליל תחלת הב'לאכול
 שוחט לכל וכן דאורייתא. איסור לפפק א"ע שהכנים עלולענשו
 אחר בבה"ש שנים שחט אפי' מלקות ולענין או"ב. ופפקאו"ב
 הוי' זהו משהו ואחר יום קצתו שמא נמי דספק לוקה אינ1זא"ז

 ובאו"ח ביו"ד ס"ט בסי' מבואר בה"ש שיעור השמ"ח. כ"כלילה
 שקיעה: מסוף שעה מרביעית פחות דהוי של"א ובסי' רסל'אמי'
 או האמה נשחטה שמא לחוש יש אם בהמה הלויח שאלהקפג

 צריך ואין לחיש דאין פסקינן שם היום.בנה
 ואפי' הלוקח את להזהיר המוכר על אבל הש"ך. כ"כ ע"זלשאלו
 מכרה אם או היום הבן או האם שחט אם ולהודיע ימיםבשאר
 אם ל"ה מעות מקח אבל היום. ישחטה שאחר ויודע לאחרהיום
 ישחמ' האחר אם א"י ואם למחר. שחומ ל. לומר דיכול הודיעולא
 הוא ואם הש"ך. כתב כ"ז איםור. לענין אף להודיעו א"צהיום
 והם מיד ששוחט' בהמ' שקונה מי כל שדרך הללו זמנים מד'בא'
 בפ"ע רגל דחשוב חג של האחרון ועי"ט וער"ה עצרת וערבע"פ

 רגילים ועי"כ פסח. של האחרון בעיו"ט משא"כ בשמחה.'מרבין
 ולולב. בסוכה טרודים סוכות של הראשון ובעי"ט ועופות.בדגים

 ואפי' הבת. או האם היום שמכר להודיע צריך הנ"ל זמנים בד'רק
 לשחיט' קונים הכל הללו בד"ז דממתמא ישחטנה שאחר דא"יהיכא
 טעות מקח דהוי הפ"מ כתב הוריע. לא אם ומש"ה השל'ך.כ"כ
 אסור ראשון הקונה על לחקור להמוכר לו דא"א היכא ואפי'ג"כ.

 אותו לשחוט אות1 קנה הראש..ן דמםתמ' הב' לשחוטהמוכר
 בין מישראל קנה בין חושש ואינו הודיעו.שוחט לא יאםיום.
 ליקח לאסור ה"ל דאל"כ מ"ס והוא אימורא מחזקינן דלא מגויקנה
 כ"כ לגוי עדות דאין השנה ימות בכל ואף לעולם הגו'מן

הגר"א
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 היום בתה או אמה שנשחטה אח"כ לו נודע ואם מגוילנא.הגר"א
 הבת או האם מכר אם אבל בי'"א שנים שמוכר ודווקא מק"ט.הוי
 שאפשר מק"ט לענין ולא איסור לענין לא להודיע א"צ שלפניוביום

 ביו"א שנים אפי' וה"ה הש"ך. כ"כ הד"ז אלו קודםשישחוט
 לשחיטת הגת או האם שנמכר להקונה נודע אם ומ"מ יו"ט.לפני
 אם ואפי' עצמו. ביו"ט כ"א בעיו~ט של' את ישחוט לאיו"ט
 לחקור. צריך לשחיטה לכווכרה ולד או אם יש זו דלבהמה יודערק
 והב' לחתן א' מוכר ואם בכה"ג, יחחמיר אין להוודע בא"אאך

 שוחטין שניהן שודאי להוריע צריך בב"י מוכר אם אפי'לכלה
 לצורך השחיטה שעיקר דבזמנינו הש"ך 'כתב אחדביום
 קודם יומים או יום שוחטין 'כלה בחתן וכן י"ט קודם הואיו"ט
 הקצבים שדרך זה דבזמנינו הפ"מ וכ' בב"י. במכר להודיעא"צ

 השס"ח מחבר הוריעו לא אם הוי מק"ט ומפ'לשחוט
 אחד. ביום ששוחטים האידנא וכלה חתן דכןג"כ
 וכן ד' ביום שחיטתן עיקר עם רוב שקונים גדולות במקומותוכן
 לאיסורא והן למק"ט הן הרין חזר קודם. שחיטתן עיקר יו"טעל

 צריך לעולם האידנא דבריו לפי )ממילא והמגהג. המקום לפיוהכל
 שהם התמימה ובעת הדיעו(. לא אם הוי מק"ט ואפי'להודיעו
 לכ"ע דפשיטא נראה ישחטו לא ובודאי הבשר סרחון מפנייראים
 ויודע הבן גוי מתגר קנה דאם השמ"ח וכתב להודיע.דצריך
 גוי הוי דהתגר כיון. מכרה אם שא"י אע"פ האם ג"כ ל. הי'שהגוי
 לב' והבן לא' האם מכר אם ודאי שבת קודם ה' ביום הכלועשו
 וכתב באמת. געש' מה לו שיבורר עד בעיו"ט ישחוט לאביו"א
 קונה אס להק'נה לשאול המוכר א"צ לחתן א' מכר דאםהגרע"א
 החתן: לצודך קונה אם למוכר להודיע צריך והקונה חתןלצורך
 פםקינן שם יעשו. האיר ביו"א או"ב שלקחו ב' ל!א~דןקפד

 דמיד א' נאדם שנים לקחו אם ישחוט תחילהדהלוקח
 הלוקח גם לכן הב'. את לשחוט יכול הי' לא להראשוןכשמכר
 וקדם הזריז כל משנים לקחו אם אבל זכותו. לו שכר שלאאסור
 אין לכתחלה א' סאדם בלקחו ממילא נשכר. הר"ז לשחוטעצמו
 כו"ב ובלקחו נשכר. ה"ז קדס ואם לקדום מאוחר הלוקחראוי
 והתב"ש הש"ך כ"כ בשחיטה עצמו להקרים לכתחלה מ'תר אדםבני
 או היום לשחוט צריך שהראשון הב' ויודע א' מאדם דבלקחוכתב
 דראשון. זכותו להפקיע השני לשחוט דאסור וכדומה מד"זבאחד
 תחלה. לשחוט אחד כל ביד הרש'ת מגוי קנוי וה"ה מב'ובלקחו
 נראה ובכה"ג סרום. מדת על כופין א"צ ולא' צריך לא'ואם
 לפשר יש צריכין לב' ואם שא"צ. זה ידחה א' מישראל קנואפי'

 השמ"ח: כ"כ גורל. יטילו יתרצו וא"ל ממוןע"י

 דדוקא פמקינן שם תשחטו. לא או"ב נוהג מה על ל!אלהקפה
 1למעוסי אעזים מכ"כ וכבשים טהורהבבהמה

 בכלאים ונוהג הפר"ח. כ"כ או"ב איסוד שייך דלא 'עופותחי'
 עז: ומין כבש ממיןהבא

 פמקינן שם ובנה. העז ושחט וילדה עז על הבא צבי שארהקפ1
 בטור וכתב ממש. לצבי דומה הבן ואפי'דלוקה

 ושחט בן או בת ילדה בת ואותה בת וילדה התיישה על הבאצבי
 לדין מסכים והפ"מ והשמ"ח. הט"ז כ"כ חייב בתה בת אובתה
 כלאים. שתצא א"א. לדקה מגסה אבל דקות במין ודיקאזה.
 אין טמאה וכן מזה. זה יולדין לא שוה עיבור זמן שאיןדכל

 דגסה די"א כתב שר"י אלא בגמרא. כמבואר מטהורהמתעברת
 לרבריו. לחוש דראוי התב"ש כ' ויולדים. סתעברים נמיודקה

 אפשר ילר' לא סחי' דבהמ' בבכורות דמשמע דאע"ג הכו"פוכ'
 סיעוטה אבל דברו ברוב הכל חז"ל שדברו מה יכל כך. הואדרוב

 בכאן: דברו ומזהמתעברת
 או"ב. בשחמת הדין האיר וילדה הצבי על שבא עז שא~הקפז

 כן לכתחלה או"ב לשחוט דאסור פסקינןשם
 דכאן ובנו העז ודין וגר"א. כש"ך דלא וש"פ ותב"ש הט"זמכקו
 .וילדה נקבה הזאת הצבי בת היתה ואם לשחוט. דמותרנתבאר

 והתב"ש הגר"א דעת בנה. ואת הצבי בת הנקבה את ושחטבן
 צבי בא באם דנראה השמ"ח וכתב לוקה. ואין לשחוטדאסור
 וכוי לכתחלה אפי' והולד הצבי לשחוט דמותר וילדה העזעל

 כ"כ לוקין ואין או"ב לשחוט אסור בהמה .ספק חי' ספקשהוא
 לשחוט מותר אי וילדה בהמה על בא זכר הכוי )ואםחשמ"ח
 כן דאינו נראה ולכאורה לעיין, יש לכתחלה אפי' והולדהכוי

 העז על שבא זה דין אצל וסמך בכוי הדין עיקר התב"שמדכתב

 לכתבי'( ה"ל לי' ניחא הי' ואםהנ"ל
 לשחומ מותר אם בנ. או אותו נתנבלה או ניחר אם שאלהקפח

 או"ב דלאו בכה"ג דמותר פסקינן שם הב'.את
 טריפה הראשון גמצא אם אפי' ובשחיטה גשחיטה אלא קאילא

 הש"ך. כ"כ נתנבלה דלא כיון השני ישחוט אם לוקיןבשחימה
 לגוים שתט הראשון אם וכ"ש לע"ז שחט דאפי' השמ"חוכתב

 ששחם למי עלי' .לוקין שחיטה מקרי הכל ולכלביםולרפואה
 אלא שאינו מהרברים בא' נתנבלה דאפי' הש"ך וכתבאחריהן.
 החליד או בתרא גסיעוט שהי' כגון בו מחמירים שאנומחמת
 פגום הסכין שנמצא או שהיות בצירוף או מימנים שלבמיעוט
 לשחוט דאסור נראה ככה"ג וכן מספיקא להם דאוסריםלאח"ש
 פגימה בו הי' דאפי' השס"ח וכ' שתט. אם לוקין אין אבלהב'.
 שחיטת קודם יה בפנם שפגע לו ברור דלא רק השחיטה קודםגסכין
 אח"ש אפי' מלשחוט למנוע ויש אחריו. לשחוט אסור הב'רוב

 לפסולה: נבלה בין להפריש בקיאים כ"ע דלא כיוןפמולה

 השני ובא והפסיק גרגרת חצי להאם שחט א' אם שאלהקפט
 יגמר הא' חזר כך ואחר נמורה שחיטה להבןושחט

 דשחיטת בש"ד הפ"ס כתב י"א אות כ"ג בסי' אמו.שחיטת
 דשהה כיון בוב"י לאכול אסור אם ושחיטת בוב"י לאכול ראויהבן
 ברשות יה"ב פגום קנה חצי והוי קמייתא שחיטת לי' אזלההא'
 בגמר ג"כ חייב אי מלקות )ולענין שחיטתו גמר באיסור והא'שחט

 מדבריו(: להורות איןהאם
 סותר אי לב"ע" בינו הראשון את ששחט חש"1 שאלהקצ

 לשחוט דמותר פסקינן שם אחרי'. הב'לשחוט
 האס כששוחט דה"ה השם"ח וכ' מקולקלין. מעשי' שר'באחריה
 הניכרות בטריפות ודוקא בלב"ע. לחש"ו לשחטו הבן לממורמותר
 אמור הראשון אח"ש וה"ה אםור. דאל"כ מני' למיכל אתידלא
 כהיגן שישחטו הדרך להם להורות ע"ג ולעמוד לשתוט להםליתן

 בלב"ע ששחטו חש"ו ואפי' בייים. עבירה לידי להביאדאסור
 הגרס' בלא הרוב ששחטו מצאו ואח"כ תחילה המכין להם בדקואם

 לדעת ראז אע"ג דאם הש"ך וכ' הב"ח. כ"כ היוםשינחרנו
 החלידו או דרסו או שה. לא אם אותם ראה דלא אע"גועיקור
 אע"פ לגוי לסכרו שמותר ומכ"ש אחרי'. מלשחוט למנוע ישמ"מ

 להחסיר יש בכיון לכן וא"י מומחה באין אפי' כשרההמחבר
 הטומר אחר למנוע דיש וכהשמ"חבדאיכמתא

איסור ויהאבתשובההרהרדרילמאלשחוט
או"ב

 הפפרים עקדבית
 ת"ו ירושלים אמת" - "שפתישיבת
 הישיבה מכותלי להוציאו חמוראיסור
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 ושחט עבך באם ה"ש יודע שאינו בגדול דה"ה טה"ז 'כתבאו"ב.
 אפור וראי לכתחילה אבל דכ"ע, אליבא איםור כאן דאיןאחריו

 השמ"ח: כ"כ שפיר דשחט איתרמיררילמא
 כרומה או עג"ק והפריס אמו אח"ש חי העובר ניצא שאלהקצא

 דאם'ר פמקינן שם ביו"א. לשוחטן מותראי
 אמו. בשחימת מה"ת דניתר לוקה אינו שחט ואם לכתחלהלשחטן
 הכו"ם וכ' וש"ך. הט"ז כ"כ לכתחלה לשחום מותר מעוברתורוקא
 דאיסור נראה חי ט' בן בנה ושחט טריפה האם ונמצא שחטהראם
 אכשרי' סמנים וד' להולד מהני לא אמו רשחיטת כיון ישגמור

 ראוריי'. אסור והוא להקל ומהכ"ת גמורה. שחיטה ה"זרחמנא
 מ' בן בספק ואפי' עג"ק הפרים בלא אפי' בכה"ג אוסרוהשמ"ח

 השמ"ה כרעת רמחמיר נראה והגר"א ע"ש. להחמיר רוצהג"כ
 לשחוט: להתיר לדין דיש כתב מרפה הולר גם ואם ט'בבן
 א'"ב. שהן מסלת"ת אמר ואח"כ בהמות ב' שמכר גוי שאלהקצב

 הש"ך וכתב תו. א"נ מכירה דאחר פסקינןשם
 נאמן כן אמר מקחו להשביח רי"ל היכא אפי' בידו שהוארה,כא
 חיוב כאן דאין גראה דמ"מ הכו"פ וכתב מכירה. קודם הואאם

 שהוא הואיל לאפר. גאמן דגוי רגהי ערות לפסול ונ"ממלקות,
 הבהמות בעל שאינו אחד גוי ואם א"נ. מלקות לחייב אבלבירו
 השמ"ח. כ"כ א"נ לישראל המכירה קורם אפי' אז זאתאומר
 לא ואפי' הש"ך. כ"כ אמסל"ת אפי' אמור לי' מהמן איומיהו
 השמ"ח: כ"כ אמור לי' רמהמן רכיון נמי לאסור אלא הגויכיוון
 וגערבה היום בתה או אמה שגשחטה בהמה 2טאלהקצג

 שם תקנתו. כצר מהם לשחוט וצחךבאחרות
 ממקום וטוררם אותם שיכ' רהיינו דניירי רנכבשינהופסקינן
 וב' מר"ם. דפריש רכל הבל"י כ"כ וישחט א' מהם ויקחקביעתן
 כל למימר תו שייך ולא מחע"ם רהוי היום לשחוט אם.רהנותרים
 בסי' באריכות איה"ש ויתבאר ופ"מ. הש"ך כ"כ מר"פרפריש
 כן לעשות אין רבי"ם העלה ח' מי' חיו"ד מ"ת )והנוב"יקי'.
 ובמי' שכ"ג סי' אור"ח מש"ע כרמשמע מתקן חשש ממעםלגיירי
 ראי משום טעמם נתנו וש"ך הט"ז ניידי דבעי והטעםתצ"ג(.

 רבר לשום הטעם כתב והלבוש בטל. לא באלף אפי' בע"ח ביחרהם
 הישראל יראה ולא ויפזרס שיכה לגוי דיצוה השמ"ח כתבשיל"מ.
 אם אבל קל"ג מי' חו"י תשו' בשם לחה"פ וכתב פיזורם.שעת

 מותר להיפוך או בתה שחט ואח"כ תחלה באחרת האםגתערבה
 . ניידי בלא אפי' פי' מהתערובות א' לשחוטאח"כ

 אימור שוכ בו היו לא שנתערב דבשעהאחרי
 לשחוט אח"כ שמותר התערובות מן אחר תחלה שחט אםוכ"ש
 מהם אחד ליטול רצריך אלא בכה"ג אף אוםר והגרע"אהבת.

 ב' שילרו בהמות ב' ברין לחה"פ האריך ושם למחר ערלשהותו
 מותר אם האם שחט ואח"כ העגלים או האמהות 'נערבועגלים
 יעי' אלו. דינים לעיל ונתבאר יעי"ש להיפוך או עגללשחוט
 ק"ב מי' יצחק ,כרון ובתשו' ק"ב סי' יצחק זכרון בתשו'עור

 קל"ג: םי' חו"יובתשו'
 יזמימן

 נתנענעה. שלא פי' פירכםה ולא בריאה בהמה השוחט 2שאלהקצד
 שמעמירים רהיינו ובמם'כנת רכשרה פסקינן י"זבסי'

 מאכל אוכלת שהיא אע"פ עומדת ולא מקל או גערה ע"יאותה
 ואם עלי'. ולוקין נבלה ה"ז כלל פירכם' ולא שחט'בריאות
 עומר עין רגם והפ"מ. וש"ך הם"ז כ"כ ל"מ. אותהמעמירין

 וכתב מותרת. .אז פירכום וצריכ' בירים. אותוכשמעמיד'ן

 מחוקת יצא' לא אח"כ הלכה ואפי' ישראל במסוכנת ראפי'התב"ש
 קגה חצי שהי' בעוף ואפי' בעצמה מלקום ללכת טפי דנקל.מסוכנת
 מיד חששה ראיכא אםור מ"מ הוא במשהו שחיטה דגמרפגום

 השחיט' שעל והברכ' ומת'. נתעלפ' לשחט' שרוציםשהירגיש'
 דבלא השמ"ח וכתב בספק. עצמו להכניס שאין עמה אחרתישחוט
 לשתוט מותר החזירה ולא ירה שפשטה יחי' רקה אין כללפרכם
 ונעגע קצת פירכסה אם אבל יום. אותו ולרה או אמהאחרי'
 אע"ג וכדומה בכח זינק' או רעי הטילה או צעקה או אברבאיזה
 אלו פרכוסים עשתה ואפי' לשחוט. אין מ"מ מתירין איןרכ"א

 רהשוחט השמ'"ח 'וכ' היא. בר.רה נבל' לאו מ"ם שחיטהבתחילת
 אפי' בעצמה ועומרת ומקל בגער' אותה שמעמידים הבריא'את

 כלל פירכסה לא ואפי' היא בריא' בחזקת מ"מ כלל אוכלתשאינה
 בחזקת שהיא רכל מותרת החזירה ולא ירה שפשטה דקהואפי'

 כלל: בפירכום משגיחין איןבריא'

 דהפירכום פסקינן שם לפירכום. צריכה אימת שאלהקצה
 אחר ער ולמשוך השחיטה בסוף שיהי'צריך

 הש"ך כ"כ רגע. ואפי' רבהמה ב' וריב רעוף א' רובהשחיטה
 רמהני אח"ש היו הפרכום אם רכ"ש ופשוט כפ"ח. דלאוכו"פ

 השמ"ח: כ"כטפי
 השחיטה גמר ולאחר מפוכנת בהמה ששחטו מעשה שא~הקצו

 ואח"כ שעה רביעית לערר ושהה כלל פירכמהלא
 פסק והחזירה. רגלה 'פשטה והחזירה ידה ופשטה לפרכםהתחילה
 הוצאות אלא זה ראין' הלטא' כזגב רהוי מטעם להטריפוהגמהר"'ן

 כ"כ נבלה והוי שחיטה גמר קורם נשמת' גטולה והוי בלברנפש
 לא ואם אז"ש. רהשיג בסופו או"ה שער אדם בבינת ועי'זב"ש
 לפי 'צו"ג ה"מ ג"כ ויש מזה פחות אלא שעה רביעית לערךשהה
 היתה ואם לעי'. ויש להתיר אפשר נראה הנ"ל השמ"חדעת

 עדיין שמעורה ואע"פ בשר רוב עם המפרקת כל וחתךמסוכנת
 אבל רכשר. קי"ל בה"מ כה"ג רבבריא' אע"ג פירכסהואח"כ

 הלטאה. כזגב הוי המפרקת חתיכת אחר דהפירכ'ם טרפהבמסוכנת
 יורע לא דאי רממוכגת. השחיטה קודם לירע דצריך הנה"גוכתב
 הצריכים הסימגים כל שראה אח"כ שיאמר אפי' שחיטהבשעת

 : וכו' רמיא רלא א"נלמפוכנת

 רקה רבבהמה פפקיגן שם הפרכום. הוא כיצד 2טאלהקצז
 החזירה ולא רגלה שמשטה בין ורקה גסהובחי'

 ולא ידה פשטה אבל ומותר. פרכוס ה"ז בלבר רגלה שכמפהאו
 הרבה דעת ידה ובכפפה אמורה. וה"ז פרכ'ם הוי לאהחזירה
 התב"ש אבל מותרת. ירה כפפה ראפי' הש"ך רעת וכןמוסקים
 שפשטה בין גסה ובבהמה ירה. כפפה רל"מ כש"ע החמירוופ"מ
 ומותר. פרכום ה"ז פשטם ולא כפפם או כפפם ולא רגלה אוידה
 שהית' לא כפופה או פשיט' ע"י הכא רשרי דכל השמ"חוכ'

 רק ייתר פשטה או קצת וכפפ' פשיטה או יותר קצת 'כפפהכפופה
 מקרי זה כ' כמין להיות וכפפה כדרכה פשוטה שתהי'בעינן
 ואם פרכום. והוי ופשטתו כפיפ' מיקרי איפכא או .כפפה.פשיט'

 אפי' ובעוף נבלה. ה"ז כלל כפפה ולא רגל ולא יד לא פשטהלא
 בזגב' אלא געגה ולא בעיניו אלא עין( כהרף מענין )פי' רפרףלא

 כשכש בי' נמי מהני בבהמה דה"ה וש"ך הט"ז וכתבו פרכום.הוי
 ורוקא בכך. להתיר יש וצי"ג רבה"מ השמ"ח וכתבבזנבו.

 פרכוסי שאר אבל קצת. בזגבה שיתרפרף ולא מעליאבכשכוש
 בגרונה ומזנקת ומתרזת צועקת או בגפה או באזנה כשכשהכג.ן

וכדומה
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 מהני, לא מ"ם מהפרכוסים יותר כח בו שע'טתה אע"פוכדומה
 הנרע"א, הסכים וכן מהני, נמי פרכוסים דשאר ודשא"פודכו"פ

 בגפו. אלא געיניו ברפרף סגי רלא להחמיר דיש וש"ך הט"זוכ'
 דיש השמ"ת כתב מכוכן נקרא במה בע'ף איתפרש דלאוכיון

הנזכר_ פרכום צריך בריאים כשאר הולך ואינו חולה שרואן כללהחמיר
 מבהמה-שממהרים אוכלים היו קא החכמים גדולי אך

 כדין השחיטה בסוף שפרכסה ואע"פ תמות שלא כרי אותהלשחוט
 אפי' אבל להחמיר, הרוצה נפש לבעל בעלמה תומרא הוא והאך

 בנ"א לשאר כן מורין ואין ישראל, בבהמות ל"ה תסידותמרות
 ובתב"ש השמ"ח עור וכ' התב"ש. כ"כ לעצמו יחמיר הרוצהרק
 בע"נ לכל ראוי לו יגיד ומקלו להקל דתו)ין דנפישי דהאידנאיע'

 פרישות בשאר נוהג שאינו אע"פ ישראל ממם'כנת אפי'ליזהר
 חכם בה שהורה בהמה וכן כלל. יהורא משום כאן ואיןוחסידות
 בע"נ מותרת. שהיא בפירוש הדין נסצא ולא מפברהוהתורה

 לו יש אבל הש"ך. וכ"כ ס"ז ק"י בסי' רמ"א כ"כ ממנה יאכללא
 בסקוסה: אי"ה ויתבאר מותר. מותרת שהיאקבלה

 דמשום פמקינן שם מטוכנת. גוי בהמת לשח'ט שאלהקצח
 מיתכשרא. לא ממון ריוח דאיכא אע"ג לאכול אסור חמידותמדות
 הש"ך וכ' בחסידות. להתנהג ישראל לכל כן דמורים התב"שוכ'

 או גערה ע"י מאלי' בכר"ע דקיימא עד מתכשרא דלאותב"ש
 פרכיס א"צ ואז בגסה. קומתה ומלא בדקה אמות ד' ואזלהמקל

 הוא: מידי לא אפ"ה היא חולה שמ"מ אף כללעוד

 כדין. פרכסה אם ידע ולא בלילה מפוכגת השוחט שאלהקצט
 השכים אפי' סהכי ולא אסורה נבלה מפקה"ז

 שזנקה מזה שנראה בדם מלוכלכים שם שגשתטה החדר כתליומצא
 ל"מ. מ"ם השחיטה בםוף זה שנעשה נורע ואפי' למרחוק.בכח
 ביום וה"ה ואמור. נב5ה ספק ה-י בסרכוס שיש ספק כלוגם

 דפי' הבה"י וכתב השמ"ח. כ"כ בלילה כמו כן הרין אפ5ובמקום
 הזנוק לראות יכול א' בנר רהא חולק והכו"פ אחד. בנר הואבלילה
 ואמת באפילה ששוחט איירי רק השחיטה. בםוף אם הי'אימת
 י"א: בסי' לעיל שנתבאר כמו כשר בדיעבד הא פמול דמתחלההוא

 שמישמש ואומר בלב"ע המסוכנת את ששחט םומא ,42ללהר
 במימני והרגישבידו

 הפרכום_
 הפ"מ כתב שם

 בסימני שיטעה אפשר רואה שאינו ,שכי-ן מפני פסולהדשחיטתו
הפרכום:

 דאיתחזק שפרכמה ע"א נאמן אי שנשחטה מסוכנת 21אלהרא
 אי השוחט השגיח לא אי נאמן ואת"ל שתפרכם בידו ואינואיסורא
 ע"א דנאמנים העלה כ' םימן בחיו"ד הגחת"ס מהימנת.אשה

 אשה:ואפי'

 יחסימן
 י"ח במי' פגימה. ונמצאת בדוקה במכין השותט שאלהרב

 וכתב הצד. מן בפגום אפי' נבלה דהויפמקי'
 אלא שוחט אינו הפגם כי מסוכסכת. א' אוגרת דאפי'השמ"ח
 דפגימות יפה בחזקת אינו סכין וסתם וקורע.נוקב

 ואין מצוי_
 שהוא כיון הסכין עשיית בשעת שעושין האומנים רושמי זהבכלל
 ט' בסי' לעיל הבאנו וכבר הט"ז. כ"כ החוד. מן הרבהרחוק

 ובנמצא לעולם. לשחוט אסור ולכתחלה אסור. הרש'מיםדבבולטים
 וכתב גפגמה. בעור שמא חיישינן המפרקת בעצם נגע אפי'פגום

 וכ"כ מהני. לא המפרקת עצם לתוך חתך ראפי' להלכההשמ"ח

 כגון להקל צד עוד בדאיכא לא אם בנימין ובגבול קדישיןבמאמר
 כ"כ: פגום לאשהסכין

 דגם מבואר שם שחיטה. לאחר פגום בנמצא בעוף ,2א~הרג
 השם"ח וכתב ש"ך. הנ"ל כבהמה נבלה הויכן

 ברק ולא אחר במכין בהמ'ת כך ואחר הרבה עופות שחטדאפי'
 ולא הגהמה במפרקת הפגם לתלות מסתבר' אומרים איןבנתיים
 ממפק: פסולה שחיטתו הראשון העוף אף אלא העוףבעור

 שחיטה. לאחר ונאבד אצדדין המכין בדק לא אם שאוהרד
 ע"ז: לסמוך דאין כתב והפ"ם להכשיר. כתבבדמש"א

 פגימה דשיעור מבואר שם כמה. עד פגימה שיעוי שאלהרד
 מחגירת פחות אפי' השמש לעין נמצא אםבכ"ש

 ואיתלת ואטורבא אבישרא רק בדיקה א"צ לכתחלה אבלצפ.רן.
 שתאגור ובלבד הש"ך. כ"כ איה"ש )קמן שיתבאר כמורוחתא
 השמ"ח וכתב צפורן. מחגירת פחות דהיינו השערה חוט אפי'בה

 משהו פגם בה מצא אם במשכה. בין בעומקא בין כ"שדהאי
 נכנם אם השערה בחוט שם ובדק וכדומה השמש נגד ראי'ע"י
 סרק יש אם כ"א ראי' ע"י אח"ז לבדוק א"צ אבל אכורה.לשם

 בו נכנס דאין אע"ג השערה. מחוט י'תר קצת בעומקבחודה
 אין וגם זא"ז ממש תכופין דהעוקצין מפני השערה חוםאפי'
 אין ואם בדיעבר. ואפי' אם'ורה מ"מ שם מסתבך והצפורןהבשר
 בו וממתבך למעלה כ"ש מהחור יוצא ועוקי1 תלם כטו כ"אפגם
 דבעוה"ר הכו"פ וכתב כפגם. דהו"ל פשיט השערה בחוטאפי'
 בלשון רק פגומה אינה שהיא הסכין על ואומרים מקיליןהרבה
 רוי"ך שהוא בסכין ששחט דמי דבריו וסוף וכו'. רויךאשכנז
 לברוק שיתבאר הבריקות כל לאחר ונכון בישראל. טרפותמאכיל
 שום בלי לסופ1 מראשו המכין ח'ר כל שוה שיהי' השמשלעין
 בי"א ר"א וכתב האחרונים. כ"כ רויך וכ"ש כ"ש אמי'.הפסק
 סמרטוט ע"י או והנה הנה שפשוף הרויך להעביר רע דמנהג ג'כלל
 וסמרטוט שיפשוף ידי על הרגשה ונעדר פגום בסכין רק מנוסהכי

 הדמיון:לפי

 ושחט עבד דאם פסקינן שם מעכב הסכין בריקת אם שאיהרו
 שחיטתו יפה ומצא בדקה ואח"כ בדקה'לא

 ססך על לשחוט ואסור בדיקה. בעי לעולם לכתחלה אבלכשרה.
 ובדוק מיוחר מכין לו שיש שוחט ואפי' הש"ך. כ"כ אח"כליבדק
 כ"כ קודם בדיקה ע"י כ"א ישחוט לא מ"מ )שחיטהומצניעו
 לא אך בכה"ג השמ"ח מתיר הדחק בשעת אך ושמ"ח.הכו~פ

 מכין:בסתם
 דהיינו דממוכסכת פסקינן שם ממוכמכת. במכין שאלהרז

 הי' כן כי אצבעו על הסכין חוד ומביארמיליך
 אז בהולכה ולא בוהובאה פגימה ומורגש סכין דבדיקתהמנהג
 אנו הוליך לא אפי' הביא בין הביא ולא הולכה בדרר שחטבין

 הש"ך. כ"כ הצד מן ממוכסכת ואפי' פסולה ושחיטתומחמירין
 בעוק'1 במנעו כ"א מהעוקי1 בירידה נרגשת אינה דאפי' השמ"חוכ'

 נוהגים. וכן הכל להטריף יש סכין. בראש ועומד ירידה דרר'שחט
 ואמרו להיפוך או שחיטה בשעת הוליך שלא שראו עדיםובאיכה
 וכתב נאמן. אי בצ"ע הפ"מ הניח בע"א אך לאמור. איןברי

 נכון: וכן הסכין על האצבע להוליך נוהגין דעכשיוהפר"ח
שאלה
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 כמגע מגעתה אלא חלקה 'אינה שהושחזה חדה פכין שאלהרח
 נוהגין אין דאנו מבואר שם באצבע. מסתבך שהוא השב'לתראש

 בה שחט אם בריעבר כשרה דמ"מ ונ"ל התב"ש וכתב בו.לשחוט
 כן כתב הפ"מ אבל בכ"מ. בו לזהר ראוי לכתחילה אבלוכו'.

 להתיר: נוהגין מקומות בשאר אבל לאמור אשכנזמנהג
 מבואר כ"ג בסימן שם חדה. ולא חלק שפיה סכיןשאלהרט

 שחימתו. כשרה בריעבד פגם בה דאיןדכיון
 כ"ג. בס' השמ"ת כי'כ שהה .לא קלקל שלא בבירור דידעודוקא

 הש"ך: כ"כ עוף אפי' בו לשחוט אין בודאיולכתחילה
 שהי' דהיינו פגם בה וא,ן ויורדת עו5ה שהיא מכין שא~הרי

 עד העוקצים מב' והשחזו גדול פגםבסכין
 ככולם רובם מסקו שם נמוך. הפגם מקום וכעשה .הוחלךשעברו
 כשר ג"כ ו,ורר עולה ג' או ב' דאפי' ופ"מ וכו"פ והט"זהש"ך

 כמה ולהביא להוליך אפי' ויורד בעו5ה דמכשירין כמולכתהילה
 גבוהים כמה א. גובה בו יש אם רה"ה דפשוט השמ"ח וכתבפעמים.
 לכתחילה. בו שותטין עוק'; כמין בו שאין כל גבוה מעלוגבוה
 אבל הדתק. בשעת לכתחילה שוחמין רבאחת וכתב חולקוהבה"י
 באהל .כן להתיר. נוהגין אין הרחק בשעת אפי' ויורד עולהבשני
 בזה"ז להתמיר דיש מכ"א בשם י"א אות בז"ה מביאיצחק

 שיפגום בעת לזהר ריש כתב וכן ויורד. בעולה לשחוטלכתחלה
 ישתיז רק לבד המגם במקום הפכין ישחיז שלא מקום באיזההמכין

 וי,רר: מעולה יוצא ובזה הסכין אורךכל
 היא דבדיקה מב'ואר שם הסכין. בדיקת יהי. איך שאוהריא
 ומביאה מוליכ' ואח"כ עצמו בשר על ומוביא' מוליכ' לכתחל'כך
 בה יהי' שלא צדדים ושני פיה 'דהיינו ריחותי' משלש צפרנועל
 אחרים לרברים לבו יפנה שלא הלב ובכוונת לאט ויברוק כללפגם
 ואולי הצפורן נפגם שמא בדיקתה קצת אחר הצפורן לשנותוצריך
 פגימת בתוך שעוברת למי בה ירגיש שלא בצדדין פגימהיש

 אלא אצבעות שני בין ביחר הסכין צדרי ב' יבדוק ולאהצפורן.
 אבישרא יבד'ק לא דכן השמ"ח וכתב עצמו. בפני אחדכל

 לו עולה איגו א' בבדיקה ואפי' כן עושה ואם כאחרואט'רפא
 כא'. הצדדין ב' בדק באם וה"ה לבדו. כ"א ולבדוק לחזורוצריך
 כמו ר'ק במעט הצפורן שילח5ח צריך בצפורן דבדיק' הפר"חוכ'

 מתחילה לבדוק נכון )ולכן הבהמה בחיי מלוחלחיןשהסימגים
 דבין ופ"מ השמ"ח וכתב מטופח(. בצפורן ואח"כ נגובבציפורן
 כ"א דמי שפיר הסכין על האצבע בין האצבע על הסכיןשיעבור
 מקדים אם או אצבע באיזה נ"י אין וגם יותר. מרגיש שהואכפי
 רק הסכין בדק לא דאכ כ"ב דף דמש"א .כתב לחברתה.אחד
 אפ"ה הרבה בה שחט ואפילו הסכין ונאבד צדדיו ולאאחודו
 לחוד אטופרא רק בדק לא אם דבדיעבד המ"מ וכתבכשרות.
 אבישרא. לבדוק צריך דאין בכאן האריך והפ"ת לאסור.אין

 האצבע על הפכין להעביר ראוי אך כתב דיפה דבריו על כתבוהפ"מ
 יכול אין עב בעור כי בטוב. מרגיש וע'"ז רך שעורזבמקום
 דלפעמים הבדיקה קודם הפכין לרחוץ דצריך הש"ך וכתבלהרגיש
 נרגשת_ פגימה ואין בסכין דםנקרש

 מי ראיתי לא כתב והפ"ם
 מי ראה לא דמעולם כתב י"מ ם"ק התב"ש וכן בזה.שנזהר

 בזה:שהתמיר
 בין לבדוק צריך אי עופות או רבות בהמות השוהט שאלהריב

 כל בין לבדוק דצריך מבואר שם . שחימהכל
 הרי פגומה סכין ונמצא באחרונה ובדק כן עשה לא ואםא."א.
 לספק עצמו להכניס שרוצה ומי 'נבלות. ספק הראשונהאפי'

 הוא ואם כולם. שבסוף הבדיקה על ויסמוך לבדוק צריך איןזה
 פגום. הסכין אח"כ ברשות,ונמצא כך'שלא ועשה לאחר,םשוחמ
 .הט,'ז מזיק: כרין )בחנם זמוחט אפי' לשלם דצריך השל'ךכתב
 והנה"כ נפגם בתרייתא המפרקת בעצם דשמא דהממע"הכתב
 שחימה קורם אף קמייתא בדיקה בדק לא אם אבל עליו.חולק

 אף בודאי. שחט ואח"כ המפרקת בעצם נגע אם אוהראשונה.
 שהבשר במקום דמ"מ כתב והכו"פ הוא. רפושע לשלם חייבלהט"ז
 שאין אע"פ תשחית בל משום אסור מכשרה בדמים מהותטריפה
 שהוא לאות וזה לכל מועד שהוא ר'אה הב"ד ואם לשלם.חייב
 התב"ש ומרברי מילתא. לכויגרר לשלם לחייבו ראוי הדעתמקלי
 אחד קלקל רממ"נ אחד אדם של בהמות ב' להלכה גראה כ"רס"ק
 מצא דאם ומשמע שבהן הפחות אחר לשלם צריך ברק רלאבמה
 דיכול פטור הבהמות הם אנשים ב' של ו'אם פטור. פגימותב'
 ובס"ק מהני. לא זל"ז הרשאה יכתבו ואפי' לדתות או"אכל
 ורוצה וכדומה שהי' ע'י טריפה ונמצא אחר שחט דאפי' כתבכ"'

 כדינא_ בינתיים הסכין יבדוק יש אחרותליטחוט
 אפי' בבה"ג ומ"מ

 ממ"נ. רליכא דפמור נראה בהמות ב"ב בדיעבד אחרבאדם
 בדיקה דצריך והתב"ש הש"ך כתב או"א. כל בין דבעיוהבדיקה
 דמש"א בשם ובל"י רוחתא. ואתחלת ואטומר' אבישראכהלכתא
 וביו"כ השמ"ח וכתב נוהגין. זכן די לחור והובא' דבהולכהכתב

 מספיק הזמן ואין הרבה לשחוט שצריך הדחק בשעת בווכיוצא
 העופות כל אחר עכ"מ רק כ"א בין יברוק לא לכן כריגא.לבדוק
 בין וש"ד הבירור קודם השליח ילך שלא כדי אחד שליחשביד
 ש'חט אפי' בלא"ה סגי לא כי תש5ומין לענין בין איפורלענין
 והטהור_ הקדוש ב5שונו ע"ז צועק והכו"פבשכר.

 הרשד"מ וכתב
 ישראל איזה יטעה שמא לעכו"מ פגום בסכין מ5שחוט למנועדיש

 לכתחילה: ליזהרויש
 מבואר שם שחיטה. לאחר בסכין הדין האיר שא~הריג

 לפנינו. כשהוא השהיטה אחר לבד'קדצריך
 שתיטה קודם ובדקה הואיל כשרה. שחיטתו נאבדה אםאבל
 יש עוף של אפי' במפרקת נגע ואם זא"ז. הרבה בה שחטואפי'

 אסרינן. נאבד אם ואפי' אח"כ שנשתטו לאותן ולחושלהחמיר
 תולין לא המפרקת עצם שבר ואפי' פגום לפנינו פכין אםאבל

 .פוסקים. מהש"ך כ"מ נפגם א' בעור שמא לחומראואמריגן
 לנדן לתחבו אין שחיטה קורם הסכין בריקת דאחר השמ"חוכתב
 בדקו בלא בדיעבד אפי' תחבו אם שנית לבדוק וצריךקשה.
 בקשיותו_ הסכין צדרי או חור דנגע היכא להתמיר יש אח"שונאבד
 אח"ש בסכין פגימ' שעש' רשוחט סי"ג א.'ה"ג שער בבי"אכתב
 דעת משמע וכן כשרה. דשחיטתו הרמב"ם בשם הםכין שברקקודם

 לי': קנסינין בכך רגיל אם אךהגרע"א.
 שחיטה דלאחר הבריקה קודם הפכין נאבדה אם שאלהריד

 דשחיטתו מבואר שם רפגומה. נמצאת'אח"כ
 במה לו דיש רדוקא פסק והתב"ש וש"ך. מט"ז כ"נכשרה
 אם בזה אם 5ו וספק בםכין עצמות ששיבר כגון פגימתולתלות
 והיתה נפל שממנו שנראה בקרקע מצאה אבל וכדומה.באחר
 בסימגים תפם ראם הפ"מ וכתב אכורה. ה"ז שמצא' עד זהבמקום
 כה"ג וליכא במפרקת נגע לא דוראי באופן מצ'מצם רוב רקושחט
 וכו'. לאכור יש עצמות כך אהר בה שיבר דשמא ספיקא חדאכ"א
 ונאבר בה ושחט המכין בדק לא אם 2צא~הרטו

 דבסתם מבואר שם . שחימהאחר
 )שחיטה מיוחדת סכין לו שיש בטכח אך פם'לה. שחיטתוסכין

ומקום



פוךדעת יח מימן שחיטה~ןלכ~תחקי
 דעת אך כשרה. שחיטתו אז תמיר שם שמצניעו מיוחרומקום
 ימים מג' יותר אבל ימים שלשה עד ררוקא ופ"מ וכ."פתב"ש
 מיוחדת סכין לו שיהא טבח לכל דראוי כתב והרמ"אאםור.

 ישחוט לא ומ"מ ויצניענו. רך דבר אפי' בו יחתוך ולאלשחיטה
 שחיטה. ולאחר השחיטה סורם בריקה פירוש בריקה. בלאבו

 שלפני בדיק.ת בי"ב גם בזה נזהרין אין עתה רהעולם הם"מוכתב
 וכו':השח,טה

 ואח"כ והצניעו אח"ש בדקו ולא בדוק נסכין שחמ שא?הרטז
 השמ"ח שם בדיקה. קורם ונאבד עוד בושחמ

 הצניעו בלא אמנם צ"ע. רלרינא כתב והפ"מ השחיטות כלמכשיר
 כשרה: ריעותא דבליכא נתבאר כבר מידושחט

 בה השחיטה,שיבר ואחר בדוקה בסכין הש.חט שאלהריז
 והובאה הולכה בדרך שלא שבירה דרךעצמות

 נמצאח ואח"כ קשה קרקע ע"ג שנפלה או פגומה ונמצאתוברקה
 בסכין אופר והגרע"א כשרה. דשחיטתה מבואר שםפגומה.
 אבל חודה על שנפלה בראינוה דוקא קרקע ע"ג ובנפלהקטן.

 שבדק בין בזה חילוק ואין ח.דה. על שנפ5ה תולין איןמספיקא
 ולא. תחלה בדוקה בחזקת שהיתה או לשחיטה כמוך הסכיןתחלה
 דלאו הם"ת וכתב בדוק. סכין מקרי מ"מ לשחיטה סמוךבדקה
 ג"כ והובאה בהולכה בה שיבר אפי' אלא שבירה מדרךדוקא
 בכח. שיבר רדוקא הסכימו והאחרונים שחיטתו. וכשרהתל,נן

 ונתכפל בנשבר וכ"ש ביותר. גרולה פגימה בנמצאת נמי'לדידהו
 במגימה אלא מחמרינן ולא והובאה בהולכה אפי' בעצם תלינןרודאי

 במ"ת: ויעוין נפגמה. דבעור למתלי דמצינודקה
 המפרקת עצם בה שיבר ואח"כ בדוקה בסכין השוחט ,טא?הריה

 בצ"ע הניח הש"ך שם פגומה. ונמצאתובדקה
 והתב"ש להקל צידד והט"ז שבירה בדרך במפרקת גםלהתיר
 המפרקת בעצם נגע באם כתב נ"ג מי' שב."י ובתשו' בה"מ.מתיר
 יש צפורן כחגורת גרולה הפגימה נמצא שלא דהיכא להלכהנראה

 להבל"י. מסכים והפ"מ עליו חולק והבל"י ס"ם. מטעםלהכשיר
 ואח"כ במפרקת בכח שהכה כזה מעשה לפנינו בא כי כתבוהכו"פ
 .צוה הש"ע נגד להורות 5ו קשה והי' פגומה ונמצא הסכיןבדק

 )ונראה האחרונים. כרברי והכשיר פגימה מבלי הסכיןלשחוז
 או עצם מכח מהלהב חתיכה נשבר אם דכש"כ מהנ"ללכאורה
 לצדד יש כזה. יעשה לא דעור כידוע הלהב על החודשנתכפל

 לעיין(: ויש להתיר.בה"מ
 ששמע הש.חט ואומר פגומה אח"ש הסכין בנמצא שאלהריט

 בל"א שקורין כמו במפרקת כשנגע הפכיןקול
 הכשיר נ"ג בסי' השבו"י הפגימה. בא שמשם עי"ז וניכרקלשנג
 בהפמד רהמיקל כתב והפ"מ בצ"ע. בזה מסיק והבל"י זה.במעשה

 הפסיד: לאמרובה
 כך ואחר והצניעה שחיטה אחר הסכין ברק אם ל~אלך(רכ

 דלעולם הש"ך דדעת מבואר שם . פגומהנמצאת
 ואין ה"מ באין עכ"פ מחמיר והתב"ש . אחר בדבר הפגימהתלינן

 יפה: היתה לא ראשונה הבריקה דאמרינן . הדחקשעת
 דהאידנא מבואר שם . לחכם סכינ' הראה שלא טבח שאלהרכא

 והבדיקה השחיטה על ידועים אנשים למנותנהגו
 אדם. שום בלי לשחוט מרשיהם והם כבודם חכמים מחלוולהם
 מן ולא המורה מהרב קבלה רוקא צריך דעפי"ז הכו"פוכתב

 בדורות הי' ט.כ מה כ' והשמ"ח כו'. מומחין שהם אףשוחטים

 יובל שא5יו העיר מגדולי א' למנות ליושנה הדבר להחזיראלו
 ביותר המתפרצים רבו דבעו"ה ג"כ כתב והפ"מ לברוק.המכין
 אצל ב' יהי' ונם לחכם. סכינו שידאה הדבר להחזיר טובודאי

 )עכ"פ שוחטים ב' הממנים 5הנך ג"כ מקלם .השמ"חהשחימה.
 לחכם(. הסכין מראה אינו אם אותו מנדין דאין לדינא נראהמכלהו
 מה כל על ומכריזין אותו ומעבירין מנדין פגומה נמצאתואם

 טריפה: מת"ישיצא

 דוקא. הכשדות מן שכר ליטול מותר השו"ב אם שאלהרכב
 כמו הטריפות מן ליטול צריך דהטבח מבוארשם

 ובודק שוחט אדם שאין מקומות בקצת נהגו לכן הכשר.ת.מן
 והכו"פ הקהל. מן הממונים אותן אלא לאחרים למכורלעצמו
 למחות יש תורה בן שאין דמי תורה בן שאין מי בין ת"ח ביןמחלק
 באווזות בצ"ע הניח הפ"מ אך אופן. בשום לעצמו לשחוטמכלי

 לעצמ.. יורה ת"ח אי וכדומה הוושמות לבדוק שצריךדמלעיטין
 לאחרים כלל למכור ולא לעצמו רק ששוחט באם כתבוהבה"י
 השמ"ח וכתב לכ"א. מותר שבביתו ולאורחים ולב"ב לוכ"א
 להורות סדינא אפי' אס,ר בשחיטה הורא' איזה לו אירעדאם

 אותן אבל שלו. מבהמה לאחרים למכור בשו"ב וכ"זלעצמו.
 דאם הוא פשוט הקהל עבור לשחוט רק מהקהל הממוניםהשו"ב
 להורות מתיר ג"כ כ"ב סי' שאלה רשמי ובס' 5הורות. מותרת"ח
 וכתב א'. בסי' לעיל הבאנו וכבר הספר מתוך ראי' מביאאם

 שהכשיר ואחר בשוה. הכל סן א' דינר לו שקבעו דשו'"בהפ"מ
 הראשונים לדבריו אמתלא ונותן טריפה שהיא ואמר חזר א'בהמה

 עליו: ויכמוך להאמינו ישב,דאי
 לברו. מהכשרות כרכשות דנוטלין האידנא מנהג על שאלהרכג

 בשביל חשרא דליכא זה מנהג מיישב הט"זשם
 והתב"ש בצ"ע. והניח ע"ז תגר קרא והש"ך כזה. מועטדבר
 להחכם הכל מביא רק הוראה שום סורה שאין דכיון כתבובל"י
 לחכם. להביא שלא מספק עיניו להעלים או להתיר חשוראינו
 כעין מועט דבר אפילו ליקח לו אסור שהמ'הה מזה נלמודומ"מ
 במקומות וכן . הוראתו לברר געלמא טעימ' רק מהוראתוכרכשא
 יותר מכשרות ליקח לו אין המורה הוא והשוחט מורה שםשאין

 עד לעולם ושוחטין הרבה עכו"ם שס שיש יבמק.מות 'מטרימות.
 השמ"ח. כ"כ מכשרות רק ליטול לו מותר אז ישראל לצורך דישי,ט
 דנוטלין דהשתא למנהג עצה דיש כתב כ"ב םי' שאלה רשמיובם'

 שכר להם לתת השו"ב עם תחלה להתנות לבר מכשרותכרכשות
 בער הכשרות מן הכרכשות המה שיקבלו עושה ואח"כ לשנהקצוב
 השחיטה בשכר לא הכשרות מן הכרכשות אח"כ והוי הה.אשכר
 קהלות. בכל לעשות ראוי וכן ומסיים בדמים. אותן שקנואלא

 מכשרות כרכשות ליטול אפי' אוסר דמש"א בשםוהגרע"א
 יותר: שוה דמכשרותומטריפות

 לו יתנ. בישראל בהמה שמכל שוחט שקבלו קהל שאלהרכד
 הדין היאך בשותפות ישראל בהמת הגוי שחט ועכשיוהלשון
 צידד אפריס בשער הלשון. כל להשוחט הישראל ליתן מחויבעם
 להשוחט דאין כתב והבל"י הכרע. לו ואין צדדים שניעל

 ממע"ה: כרין מישראל הגוי חלקלהוציא
 כ"ם ובדקה זו סכין בדוק לשמעון שאמר יאובן שאלהרכה

 הולך הי' וראובן לראוכן ונתנה שצריךמהי"ב
 את דמעבירין מבואר שם פנום. ומצא מידו לוי ולקחהלשחוט
 פג'ם. בסכין לכתחלה לשחוט הולך דהי" מוכיחין דמעשיוראובן
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 גם דמעבירין דאה"נ הרשד"ם כתב לשמעון. קנמו ש5אומה
 רוצה רראובן ידע דלא לומר יכול דשמעון עוד ואפשרלשמעון.
 וגתן מגום ומצאו מכין שבדק בטבח הי' שמעשה וכ' ב.,לשחוט
 אמר ואח"כ הרבים את והאכיל בפגימה הרגיש ולא ובדקלחבירו
 והשיב אויביו; להאכיל כרי גילה .שלא פגום שהואהראשון

 הם"מ: כ"כ עוד. שוחט להיות לראשון לודאכור
 אחד נער ביד נתנו אח"ש סכינו שבדק אחר שוחט שאלהרכ.

 פגימה. מצא והאחר אחר אדם בו שישחוטכרי
 הראשון ,2שחט מה כל אז קטן הוא הגער דאם מהריב"5פסק

 נגעתי שלא לי ברי ואמר הוא גדול אם אבל הם. היתרבחזקת
 פגום ומצאו אחר ליד אותו נתתי מיד אלא קשה רבר בשוםבסכין

 הראשון: בשחיטות גם להקלאין
 תשו' שחיטה. בשעת שלא פגום מכיגו שנמצא טבח שאלהרכז

 לו אין דהשוחט כתב ע"ו מי' ל.בליןמהר"מ
 סי"ט: ב' סי' השמ"ח וכ"מ אדם. שהוא מה לפי והכללפסול
 זאת ואמר הסכין בראש פגימה שנמצאת טנח ,2אלהרכח

 בראש העופות דם מכסה שאלי מפניהפגימה
 הוא ושחיטה בפגימה נוגע שאיני נזהר אני שוחט וכשאניהסכין
 אמורים והכלים אותו רמעבירין מב.אר שם הפגי"ה. ממקוםלמטה
 שנוהג מעיד כאן דהרי שהבאגו א' .במי' לדעיל דמי ולאלמפרע.

 דמש"א: בשם והבל"י הפ"מ כ"כ אחזקה. אוקי ול"ל תמירכך
 שוחטים ב' להעמיד מכבר שנהגו קה51ה בדין שאלהרכט

 ידם על והריאה תסכין לברוק המטבחייםבבית
 בזה והחזיקו שוחטים ב' יעמדו הדקות אצל שגם עוד הומיףוהרב
 מגהג אמשר אם וחללוהו. פרוצים באו ועתה שנים ר' כמ.המנהג

 י"ג סי' יו"ר הגח"ס ולקיימו. לעשותו שהחלו אהר לבטלזה
 לבטל לו ואין תקנתו ולבטל לחזור יכול בעצמו המתקן ראיןדעלה
 בעזות רברי. המבמל והשוחט דבריו לבטל יכול ב"ד שוםואין

 פסולה: דשחיטתו לומרקרוב
 אהר בככין פגימה ספק כשמוצאים השוחמים ע"ד שאלהרל

 זמן דבר ושאר עור ע"ג מחלקים המהשחימה
 או עוף או הבהמה ומכשירין הפגימה מרגישים שאינם ערמה

 כן העושה דכל העלה ס"ו סי' יו"ד חלק הגחת"ם עבדי.שפיר
 ח' אברהם ברית בתשוב' עוד ויעו' בישראל. טריפותמאכיל
 ק"ג סי' יצחק זכרון ובתשו' למשה תפארת ובם' י"ב סי'יו"ר

 ובם' וצ"ה כ"א סי' יעקב בית ובתשו' ל"ו סי' גתיביםובמאיר
 כ"ר סי' אהרן זקן ותשו' נ"ג ח"ב שבו"י 'בתשו' אליהומכתב
 ותשו' ר"פ יי' החרשות ררב"ז ובתשו' ק"א סי' ח"ב פ"מובתשו'
 שמואל ובתשו' א' סי' משפט עין ובתשו' מ"ו מי' שבעהנחלת

 א':כי'

 ימסימן
 דמברך מבואר שם השחיטה. ברכת מברר אימת שאיהרלא

 בו' ובאתיליר עה"ש במ"ו א"ק השחיטהקודם

 השחיטה על מברך כשר וכשימצא ברכה בלי ישחטנוריע'תא
 להבריקה שייכים שאינם אחרים ברברים דעתו המיח שלאכ"ז

 בדברים הפמיק אבל הברכה. צורך דהוא כיון הפמק אינווהבדיקה
 ריעותא בו איתיליד )וה"ר וכו"פ. התב"ש כ"כ יברך. לאאחרים
 ראשיהם. על נוצות להם שיש בעופות וכן דמלעימות באווזו'כגון
 להמתין צריך בכיסוי גם ואז בראשה(. מנענעת הבהמה אם'כן

 באתיליד לנהוג טפי ועדיף כשר. כשימצא הבדיקה אחרעד
 הפ"מ וכתב ע"ז. גם וכוונתו לו קורכ אחר עוף עמו לשחוטריעותא
 טריפה אחד יהי' ררילמא גבו על ויא אצלו עוף ישחוטדרוקא
 אחה"ש יברך אחר עוף עמו לשחוט רא"א .היכא חברו. דםויבטל
 רא"צ בשחיטות להרבות דאין דביו"ט הכו"פ וכתב הש"ך.כ"כ
 רין הגיח והגרע"א השחיטה. אחר ריברך הרמ"א כמ"שינהג
 דנכשל כגון בברכ' דטעה וה,כא אחה"ש. מברך אם בצ"עזה

 בבע"ח נמצא לשחוט כשרצה כך ואחר שבירך או פעמים ב'ובירך
 אדוגיגי יאמר או בשכמל"ו תיכף יאמר וכה"ג הממרפתריעותא

 והתחיל טעה ואם בו. וכיוצא ומהולל ד' גדול או וגו' אדירמה
 יפיים אלקיגי אמר כבר ואם חוקיך. למדני יסיים ד' אתהברוך
 ואם בשכמ"לו, ג"כ ויאמר העולם ועד העולם מן ישראלא5קי
 בש"ע כמבואר לברך ואסור לקולא אזליגן בירך אם מכופקהוא

 וכ"ט; כ"ו סי'או"ח
 כשירה. דשחיטתו מביאר שם בירך. ולא ,הזיד .אם ,2~ללדהרלב

 וכתב כשרה. לעצמו דאפי' וכו"פ הש"ךוכתב
 לבד שוחט אותו אפילו או לברך שלא פרוצים העם דאםהפ"מ
 ואם לאחרים. ולא להם ולאסור להלקותם יש יברך. שלאמקיל
 להוציא ויכוין בברכה וישח'ט בע"ח אחר יהדר בירך ולאשגג
 הואיל דבור כדי תוך אפי' אח"ש יברך לא ל"ל ואי ג"כ, זהאת

 הפ"מ. דרת וכ"נ הגרע"א רעת וכן הש"ך וכ"ד השמ"ח כ"כואדחי
 לבדו הקגה תפס דאם הפ"מ וכתב אח"כ. דיברך כתבופ"ח
 עובר דה'י יברך הרוב ששחט קודם ונזכר בירך ולא ושחטבעוף
 לעמור והמנהג בחק"פ. מיטרפא ולא לה שביק בעי דאילעשי'

 : ח' סי' באו"ח ויעוי' הברכה.בשעת

 תבוא ולא בודק כאן שאין או וראית טריפה השוחמ שאלהרלג
 הפ"מ הסכים וכן השמ"ח כתב שם אכי5ה.'לידי

 ויש כשרה ובשוחט כתיב. אכיל' זביחה דבמצ'ת יברךדלא
 מברך ה"ז מ"מ לרפואה א' לכלבים להאכילה ששחטה אע"פבודק

 השמ"ח: כ"כ ממנה. יאכל ימלךשאם
 מטונף מיום יטהוא המטבחיים בנית נשוחט שאלהרלר

 ריברך בהג"ה מבואר שם בברכ'. הדיןהיאך
 סק"ג במג"א קכ"ו סי' או"ח בש"ע )ויעוי' אמות. ד'ברחוק
 ל"ט זבחים בממכת רמוכח בצ"ע שבכאן רמ"א רברישהניח
 במק'מה. רוקא לברך וצריך טפי גרע דהליכה דמנחות פ"טוממשנה
 מע"ק מה' בפ"ג ברמב"ם ויעו" י"א. פ"ק בט"ז ח' במי'יעוי'
 זה במי' ובפמ"ג קפ"ד ובסי' רע"ג ופי' ר"ו מי' ובמ"א י"אה'

 בדבור יפסוק דלא השמ"ח וכתב ורו"ק(. ק"מ סי' או"חובפ~ח
 ואין מחיצות לו שיש במקום שוחט ואי אחה"ש. ערמהברכה

 ויברך נקי 5מקום חוצה ילך מהטינוף להרחיק מבפנים מקוםשם
 אין אם לברך מותר מפסקת שמחיצה דכיון מיד המחיצהאחר
 כנ"ל. יפסוק ילא הטינוף רואה ואינו רע ריח שום לומגיע
 סי' עד ע"ו מסי' באו"ח טפחים. י' גבוהות שהמחיצותודוקא

 והרחקה(: הטינופת מקום רין מבוארפ"ט
 זא"ז ועופות וחיות בהמות לשחיט שרוצה השוחט שאלהרלה
 והתב"ש די, לכולם אחת בברכה מבואר שם בברכה. הדיןהיא-
 אפי"ה הראשונה ואפי' מהם א' נתנבלה ראפילו כתב כ"אס"ק
 ולא מקומו שינה דשלא והנ"מ שנית. לברך וא"צ הפמק הוילא
 אחר לבית אחכ"ש שהלך מקומו בשינה אב5 שיתבאר כמושח
 הראשונה כיסה 5א דאם הבל"י 'כתב השנית. על ולברך לחזורצריך

ומככה



פוזרעת יט סימן שחיטהיקלכדר2חקי
 וכיסוי: כימוי כל על יברך מקומות בב'ומכסה

 שם לשחיטה. ברכה בין להפסיק הרין היאך שאלהרלו
 לשחיטה ברכה בין להפסיק אין דלכתחילהמבואר

 השחיטה מצורר שלא אחר דבור אפי' שח אם ובדיעבד מכ"דיותר
 מכין תן כגון השחיטה לצורך אבל אחרת ברכה וצריך הפסקהוי
 ברך אם לכתחילה ואפילו הפכק הוי לא וכרומה לשחוט תןא'

 קודם מלגדוק המכין ששכח או שחיטה בעניני לרבר הוצרךואח"כ
 רק הפמק הוי לא הסכין מתקן ואפ" ובודק מדבר ה"זהברכה
 באמצע וה"ה מקומו. ישנה ולא מהשחיטה דעתו יסיחשלא

 אם בטוב שיחזיק הנשחט בהבע'"ח להמחזיק לזרז יכולשחיטה
 ולברך לחזור א"צ בשתיקה הפסיק רק סח שלא ובריעבר לכךצריך
 אפי"ה בשתיקה אמות כ"ב הילוך כרי שהה אם השמ"ח.כ"כ

 לחזור צריך ולהכו"פ הפ"מ. כ"כ ולברך לחזור א"צבריעבר
 להישראלים מניחים אינם שהגוים מקומות דיש השמ"ח וכ'ולברך.
 מילות. ב' לשחיטה סמוך ממש קודם השוחט שיאמר לא אםלשחוט

 הברכה קודם לאומרם יש לבטלו א"א ואם זה. מנהנ לבטליש
 יאמר לא אבל יע"ש. בלא"ה דא"א הפסק הוי לא א"א ג"ז'אם
 לעשייתן עובר ברכה דבעינן בב"א ויברך וישחוט אלו מילותב'

 אלא הברכה בשעת הנוצות ולמרומ הסכין לבדוק ראסורומכ"ש
 המכין להחזיק שלא יזהר וכן יברך. ואח"כ הכל יעשהמקודם

 כ"ה: סי' ה' כלל בח"א כ"ה ברכה. בשעתבפיו
 רט'ב מבואר שם לכיסוי. השחיטה בין הרין היאך שאלהרלז

 לכיסוי. שחיטה בין לדבר מותר אבל לדברשלא
 עופות. בשני וכ"ש ליזהר טוב אחת בעוף דאפי' השמ"חוכ'

 שיביאו מה כל על דעתו לעולם דמתא דדשוחט כתבומהר"יו
 נהגינן: והכי עלי' לברך וא"צלפניו

 יעשו היאך חיים בעלי שני שיחטים שנים אם 2ט~שלד;רלח
 להוציא ויכוון יברך דאחד מבואר שםבברכתם.

 דזה השמ"ח וכת' הש"ך. כ"כ לצאת יתכווין וחברו חברואת
 שלוכ מילות ד' )והם תכ"ד יחד לשחוט מזומנים דכולםדווקא
 כ'לם להוציא ויכוין דווקא א' יברך ואז דברכה ומורי( רביעליך
 דהברכה. תכ"ד כולם וישחטו אמן ויענו לצאת בברכתו יכוונווהם

 בשמיע' לצאת שיכוונו רק יצאו נמי אמן ענו לא אפי'ובדיעבד
 לצאת שלא לכוין להם יש לשחוט לפניו מזומנים באינםאבל

 בכה"ג אפילו יצאו ובדיעבר לעצמו כ"א ויברך זה שלבברכתו
 הרג"מ וכתב אחרים. בדברים הפמיקו ולא לצאת כוונו אםרק
 שמואל בדגר הוא )וכן הפסק הוי דדזה וב"ש ב"ה יאמרזדלא
 ועיין שחולק. מי הביא לרודר דבשושנים כתב ובבר"י רצ"הסי'

 השמ"ח וכתב ורי"ט. ותקפ"מ רי"ג ובע"ד קס"ז מי'באו"ח
 זא"ז ותיכף סמוך או אחד בפעם ישחטו שלא ראוידלכתחילה

 והוציא אחד ברך אם לעצמו. כ"א שיברך כדי הרעת המחבלי
 דווקא אך האחרים. יצאו מ"מ נטרף המברך של חי 'הבעלכולם
 להם יש ולכן לי. מספקא בשמעה אבל המברך אחר אמןבענו

 אח"כ: שישחטו למה ויברכו הרעת בהיסחלהפסי'
 מבואר שם יעשה. איך הרבה לשחוט רוצה אם שאלהרלט

 שחיטה בין לדבר שלא לזהר דצריך הש"ךדעת
 לכסות צריך ריבר ואם השחיטה. מצרכי שאינו בדברלשחיטה

 כיסוי ועל השחיטה על אחרת פעם ולברך ראשונה שחיטהדם
 לא אפי"ה עור וש'חט זו שחיטה נתנבלה ואפי' יברך לאהשני
 התב"ש. כ"כ הפסק הוי לא נבלה ושחיטת שני' אכיסוי עודיברך
 צריך אין לשחיטה שחיטה בין שח דאפי' ופוסק חולקוהט"ז
 הכריע דלא כיון אחד בפעם ויכסה עוד ישחוט אלא א' דםלכמות
 אהר שוחט ע,ר שם יש דאם כת' והכו"פ להקל. ברכות ספקבש"ע

 דעת )וכ"נ השמ"ח. וכ"כ הספק ידי ויוצא ויברך השניישחוט
 רחוק אחר במקום עוף ושחט וחזר זה במקום עוף ובשחטהפ"מ(
 שנית לברך צריך אם הפ"מ מם'פק ושח הא' וכיסה קצתמזה
 הפ"ח וכ' לברך. דצריך לכאור' דנרא' מסיים אך בצ"עוהניח
 ויכונו בדעתם שיגמרו ברכ' ספק ידי לצאת להשוחטים להזהירדיש
 בטיל' שיחה ישיחו שלא כ"ז אלא ראשונה בברכה לצאתשלא

 ומ"ם קמייתא ברכה סהני לא תו בשיחה הפסיקו אם לכ"עדהשתא
 בברכות: להרבות שלא כדי להפסיק שלא לזהריש

 רעם קול או קדושה א. קדיש ושמע לשחוט בנרך שאלהרמ
 העונים שומע דאם השמ"ח כתב שםוכרומה.

 שנית יברך בירך או וענה פסק ואם כלל. יפסיק לא המברכיםאו
 לברך וא"צ ויברך יענה לשחיטה שחיטה בין אבל השחיטהעל

 על-השחיטה:שנית
 הביאו ואח"כ אחת חי' לשחוט דעת על המנרך שאלהרמא

 הראשון דם דיכם' מביאר שם יותר. עודלו
 הראשון ממין לו הביאו אם ואפי' הכיסוי על ולא השחיטה עלויברך
 לו כשהביאו והנ"מ הב' על ולברך הא' לכסות צריך ג"כששחט
 קס"ט מי' בא."ח )ויעוי' הראשונה. כימוי על שבירךקודם

וקע"ט(:
 ואח"כ השחיטה על וברך לשחוט הרבה לפניו היו שאלהרמב

 בשעת הי' רעתו דבאם מבואר שם עוד. לוהביאו
 מאותו ע'ד לפניו שאין אפי' לברך א"צ לו שיביאו מה כל עלברכה
 דדעתו כיון אפי"ה הכל וגמר כיסה אם אף כבר עליו שברךמין
 ספסקת בהם' אין אם בפ"א הכל ומכסה זא"ז הכל שוחט כךהי'

 עיר של בשוחט ולכן וש"ך. הט"ז לדעת השמ"ח כ"כביניהם
 שח שלא כ"ז לברך וא"צ לו שיביאו מה כל על דעתולעולם
 בעיו"כ למחות דראוי כר."פ וכתב וש"ך. ט"ז כ"כבגתיי'

 בשיחה השוחט יפסיק שלא אחת בברכה הרבה עופותששוחטין
 ממקום עקר אם דמיהו הפ"ם וכ' לשחיטה. שחיטה ביןוכדומה
 קע"ח סי' באו"ח )ויעוי' שח. בלא אפי' ולברך לחזור צריךלמקום
 בשעה אם אז לו שיביאו מה על רעתו אין 'אם ותרל"ט(. רע"גומי,

 כשבירך לפגיו שהוי מאותן לפניו עדיין יש האחרונות לושמביאים
 לפניו כשהי' בבירך וה"ה אחר במין ואפי' ולברך לחזור צריךאין
 שגמר קורם שחימה באמצע או ששחט קודם שבירך ואחראחת
 הש"ך. לדעת הם"מ כ"כ ולברך לחזור א"צ אחרת לפגי:הביאו
 על בירך דאם בכיסוי דה"ה הפ"מ וכ' . לברך צריך לאוואם

 כיש הוי לשחום עוף עוד לפניו והביאו עדיין כימה ולאהכיסוי
 נתחייב ראם וסיים בזה ממופק ובשמ"ח לברך. וא"צ עדייןלפניו
 שלא השחיטה ברכת בשעת גפי' נמלך מטעם שנית שחיטהגברכת
 שגית לברך וצריך נמלך הי' אכימוי גם ממתמא א"כ עודלשח.ט
 השחיטה בברכת נתחייב רק אשחיטה נמלך לא אם אבלאכיסוי.
 הא' כיסוי אחר דעתו להסיח לו יש אחר ממין לו שהובאמטעם
 להסיח א"א ואם ב' אכיסוי נם ויברך השחיטה על שיברךקודם
 לשחוט שבא מי בל"י כת' ברכה. בלאיכמה
 לומר יכול לשחוט והתחיל ובירך רגות בהמית או רבותעופות
 מאותם ולקח בא אחר איש ואם לברך האחר וא"צ בהם לגמורלאחר

 לברך: אחר אותו צריך ושחט השוחט שלפניהעופות
 ושחט עוד לשחוט ודעת' עוף או חי' שוחט הי' שאלהרמג

 הפטק הכיסוי דאין מבואר שם ובירך.וכסה
 הי' הט"ז. כ"כ עור ישחוט שלא סבור דה לברך' ךשר ווראי השני הכיסוי על אבל עוד השחיטה על לברך צריךואין
 שיש ששכח או וחרא חדא כל בין ולכסות לברך שצריךטבור
 לחזור צריך ודאי ע"ז כ"א הי' לא הכיסזי ברכת א"כ לשחוטעוד
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 לכםות לברך שצריך סבור הי' אם משא"כ ב' כיסוי עלולברך
 על ולברך לחזור צריך אין ב' כיפוי על גם נתכוון ובברכהתיכף
 חי' עוף זה בסי' שנזכר דכ"מ השמ"ח כ' הפ"מ. כ"כ ב'כיסוי
 חי' או בהמה ששחט היינו אחר מין שנזכר וכ"מ בו.כיוצא
 כגון אחד מין מקרי עופות מיגי וכל להיפך או עוף לווהביא'
 כל וכן אחד מין החיות כל וכן להם, וכדומה ותרנגוליםיונים

 כ"ח: ס"ק התב"ש כ"כ אחד מיןהבהמות
 בברכת הדין היאך בהמה לשחוט ורוצה חי' שחט 2טאלהרמד

 דדעת שס החי'. דם וכיםוי הבהמהשחיטת
 . הריאה לנה'ק צריך הכיסוי דקורם כ"ח בסי' דלרידןהש"ך

 דינא בעוף :ה"ה החי'. יכםה ואח"כ תחילה הבהמה דישחטנראה
 אין דבהמה דכיון כרמ"א פוסקין וכרו"פ הבל"י אמנםהכי.
 השמ"ח. כל.כ תחילה ראשונה מצוה שיגמור ראוי כיסויצריך

 אחר במקום הבהמה לשחוט רוצה אם דאפילו הפ"ם עורוהוסיף
 הראשונות מכסה אם אפילו עוד וכ' הע'ף. או החי' דם עלולא
 אח"כ שוחט אפי"ה בכיםוי חייב אם פפק מחמת נרכהבלא

 או וחי' נהמה לפניו הי' ואם הפסק הוי ולא נרכה בלאהבהמה
 בין בכיסוי יפסוק שלא כדי תחילה הבהמה ישחוט ועוףבהמה
 דאפשר בהיכא השמ"ח וכ"כ וכרו"פ הפר"ח כ"כ לשחיטהשחיטה
 שאז כולם אחר עד לכסות צריך אין זא"ז עופות הרבה ש'חטואם

 י"א: בם"ם השמ"ח כ"כ אחת. בברכה כולםמכמה
 סי' ח"ב שבו"י ובתשובות י"ד סי' חיו"ד נוב"' בתשו'דעי'

 ובתשו' כ"ו םי' ברכות ה' ארי' ובשאגתל"ו
 פרי 'בתשו' וכ' כ"מ סי' ב"י חינוך ובתשו' ג' פי' צביתפארת
 יצחק זכרון ובתשו' מ"ג. סי' ח"ב ובתשב"'ז ס"ו סי'תבואה

 ק"ה:סי'

 כסימו
 מבואר כ' בםי' בצוואר. השחיטה מקום היכן ער שאלהרמה

 כובע משיפוי השחיטה הוא הראש לצדדלמעלה
 הטבעת פי שעל הגד'לה מטבעת למעלה אצבע כמו שהואולמטה
 חיטין עשוי הבשר ופי בשר שם יש כולם על העליוגההגדולה
 ממבעת א' עצם הדס של לעלה שדומה כיסוי חיטין אותןועל

 )קנערפיל( שקורין כובע כמו הבשר זה םביב ומכםההגדולה
 כובע. שיפוי שנקרא העצם בג'ף א' שיפוי יש העצם זהובאמצע
 אפי' בדיעבד אבל הנדולה מטבעת למטה לשחוט צריךולכתחילה

 כ"כ כשרה למעלה שהוא כל מהם ושייר החימין בתוך שחמאם
 ממנו יאכל לא נפש ובעל לצ"ג. דדוקא כ' והשמ"ח וש"ך.הט"ז
 )לאפוקי חוט מלא כ"א השאיר לא אפי' הטבעת בתוך שחמואם

 כשיעור שייר לא ואם שמ"ח. כשרה כול. ע"פ ולמע5השיער(
 הבהמה אוזן לכפוף שנהגו דבמקום עוד וכ' מוגרמת. הר"זהנ"ל
 מנהגם. לבטל אין שוחטין שם סיומו ובמקום הצוואר לצד החי'או

 כשהבהמה דהיינ' השמאלית האונה כנף ראש נגד עד שיעורוולמטה
 השיעור וזה הש"ך. כ"כ ימין צר משל הגוף מן יותר יוצאתרועה
 הנפיחה לאהר דהייכו יותר עוד מחמיר והתב"ש פ"מ לחומראהיא

 לשחיטה וסימנ' משערינן. ואז ביותר מתפשטין אזדהאונה
 כדרכה לרעו' צוארה הבהמה כשתמשוך הצואר אורך כל הואבחוין
 שלא ובלבד מרגילתה יותר צוארה לפשוט עצמה שתאנוםולא

 שרועה הצואר מקום לננד שחיטה בשעת מלמטה המימניםימשכו
 וחי': בבהמה וכ"ז עצמה בהמה ע"י ולא אדם ע"י לאכדרכה

 דבוושט מבואר שם בוושט. השחיטה מקום היכן שאלהרמו
 מתכוו'ו אותו שכשחותכין המקוםמתחלת

 עד מתכסה והחלל השחיטה במקום קמטים ונעשה מתקמטשעור
 על,ו מבפנים העור אלא ממש שיער שם שאין שישעירמקום
 שערות. כמו בי' ונראה פאנצא שקורין הכרם כמ' בוושטחריצין
 ממקום למעלה שחט פנימי. מכרס שגוררין שיער שם שישוי"א
 גמורה. גבלה והוי פפו5ה שחיטתו מעים בני מתחלת והואזה
 שמתה קודם אם אבל שחיטה מאותה מתה אם רדוקא השמ"חוכ'

 טריפה ה"ל הא' בשחיטת נטרפה אם שחיטה במקום כראוישחטה
 שחיטה במקום בריבו הקנ' נפסק או משהו הוושט גיקב ואםשחיטה
 בין וג"מ נביל' ה"ל שחיטה במקום אחר במקום ששחטאע"פ
 חשוד ולענין פ"ו בסי' ביצה ולענין או"ב לעגין וטריפהנבילה
 משום או נבילה משום שאמור בדב' הנא' ולנודר קי"מםי'

 כגון וראי גבלה ודווקא 5ה"ש( בפתיח' בפ"מ )ויע'י'טריפה
 היא אונס ע"י שאפילו במקום ולמטה ולמעלה כובע משפויבקנה
 בוושט אנל שישער. סקום בתוך ובוושט האונה מכנגדלמטה
 או במי' כשאנם למעלה גקנה או בלחי חבורו עד אפילו-למעלה

 גבלה: פפק כ"א איגה עצמהשאנפה

 לשחיטה. ראוי שאיג' הוושט תורביו שיעור היכן ער שא~הרמז
 כדי ה"ם בדליכא גבהמה דלמעלה מבוארשם

 וחי'. בדקה בין בגםה בלחי חבורו ממקום גדולים אצבעות ד''רוחב
 גדלו לפי ובעוף מצומצם אצבע יש אפי' דבדקה ונ"ל השמ"חוכ'

 וקבלה בקגה. השחיטה מקום נגך ישער בע'ף א"י ואםוקטנו.
 שם שמגיע מקום עד השיעור וחי' בהמה שבכל. הקדמומםביד
 ולא זפק של גגו עד ולמט' אותה כשכופפין החי' או הבהמ'אוזן
 עור נראה אם זפק של בגגו שחמ אם להבחין וסימן בכלל.גגו
 םימן ועוד בו. שנגע בידיע לבן( דוושט הפנימי עור )כילבן

 הט"ז; כ"כ בוושט כמו עורות שגי בו אין 'הזפקדבגנ
 ותורב'ז, וקגה בוושט השחיטה מקום היכן עד נעוף 21א~הרמח

 כמו בקנה למעלה דעוף דשיעורו מבוארשם
 נין עד א' גגו עד בוושט וימטה בוושט וכגגדו בבהמהבהקנד
 ושיעור בקנה וכגגדו הגוף חלל עד דהיינו זפק בו אין אםאגפ'.ם
 מקום נגד ישער א"י ואם וקטנו גדלו לפי הכל למעלה הוושטתורבין

 לשאר י.גה בין חילוק ואין השמ"ח. כ"כ בקנה.השחימה
 בקיאין אנו שאין לפי ולכתחילה שוה שיעורן דבכולןעופות

 מידי יוצא דאז לארכו הצוואר באמצע לשחוט נכון אלובשיעורין
ספק:

 מבואר שם העורף. מן או הצדדים מן נשוחט שאלהרטט
 כ"ה המפרקת שחתך קודם שחתכם .יודע הסימנים החזירדבעיגן
 והש"ך הידיעה. הוא עצמה דתזרה כת' והמ"ז ופ"מ. התב"שדעת
 ידיעה בלא דחזרה פופק ופ"ח ידיעה או חזרה או סגי דבחדפוסק
 הצדדים מן בשוחט דווקא וכ"ז מהני חזרה בלא ידיעה אב5 מהנילא
 הצד מן ששוחטים ביונים או הגדון נגד הצואר בפני בשוחטאבל

 סגי: דבחד מודיםד"ה
 באמצע שוחט אינו ועי"כ יד אטר שה'א נשוחט שאלהרנ

 ולא בסימני, חותך ומ"מ באלכסון רקהצואר
 5העבירו שאין ופשיטא לכתחילה אפי' התיר ש~י במפרקת.גוגע

 זה;בשביל
 הסימנים ונמצא ממקומם כלל הסי' הזיז לא אם 21א~הרנא

 לא אי חתוך שבו החומ עם והמפרקתשחוטים
החזיר
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 שיידע עד בטוב והחזיקם הפגימי לסוף נתקם רק הכימןהחז'ר
 בסי' השמ"ח השררה. להחוט שבא קודם כדינו שנשחטובודאי

 שבצדדין בשך כ"א כלל העצם נחתך בלא אבל לטרוף מחמירזה
 וכל ופ"מ ושמ"ח הט"ז הסכימו כן בא"י. אף לההמיראין

 קודם ולתפשם הסי' למשמש לזהר טוב :לכתחילההאחרונים.
 בצדדים הסי' נמצאים וביונים . מיד להש'חט שיזדמנו כדישחיטה
 ויזמינם בהם ימשמש לא ,2אם גדולה ווהירות ידים אומןוצריך
 חסי'. קורם המפרקת לחתוך הרבר קרוב שחיטה קודםלפניו
 המימגים וחתך פתם ושחט ביונים הזמינם לא אם ל:איוץרנג

 מדינא: להטריף ריש כ' השמ"ח שם המפרקת.עם
 החזיקה ולא העורף מן או הצדדים מן בשוחט 2טאלדץרנד

 מסופק הגר"ע בשר. בלא וסי' המפרקתישחט
 בתשן' יעוי' נתבאר(. כבר )ונ"מ נביל' או טריפה הוי אילדינא

 א': סי' ח"א מאירות פניםאא"ז

 כאמימן
 במי' והוושט. הקנה של השחיטה שיעור כמה שאלהרנה

 בין שני' שיחתכו המעולה דהשחיטה מבוארכ"א
 ולזה קצת מחובר מהם אחר אפי' ישאר ולבל בעוף וביןבבהמה
 שניכ ורוב בעוף מהכ א' ריב שחט אם ובדיעבד השוחטיתכוין
 רוב להיות להצריך נוהגין ואנו כשירה. שחיטתו ובחי'בבהמה
 בה"ם ואפי' מרירה ידי על ולא ראי' ע"י ודווקא לענים.הנראה
 מנהג שאין במקומות אך כט"ז. דלא ותב"ש ופ"ח הבה"יכ"כ
 כשימדו דהיינו בסדידה ארוב כהמחבר בה"מ להקל להםיש

 מחצי יותר שנשחט שימצאו וכיון רוב הוא שהנשחט ימצאואותו
 בדקו לא אם להמחבר דאפי' הכרו"פ וכ' דיו. השערה כחוטאפי'

 רק ומצא רגעים רגע המתין רק זמן הפסק מבלי תיכףהםימנים

 כול. הקנה נשחט דאפי' הש"ך וכתב טריפה. ודאי שער חוטכדי
 נ"ל רובו נשחט לא הפנימ' ועור כולו החיצון עור נשחטוהוושט
 השני עור וחתך החיצון עור שחט אם וכ"ש נבלה והוילאוםרה
 רמי שחט כלא ה"ה לחלל הגיע ולא עביו לטוב עד סביביובעובי
 ע"י לא אם הוי טריפה לדידן דמ"מ כ' 'הפ"מ התב"ש.כ"כ
 הגרגרת שבפנים הקרום הוא דקנה הרי"ו בשם הש"ך וכ'חולי.

 ורובו גרנרת. נקראין עצמן הטבעות אבל יחד הטבעות אתהמחבר
 ולמטה הקרום מתחילת הקנה רוב דווקא היינו כמוהו אחדשל
 שוה שהוא הגדולה ובטבעת הטבעות עובי דהיינ' הגרגרת רובולא
 התב"ש וכ' החלל. רוב הוי נמי שפיר הטבעת היב הוה אי צדמכל
 ממפק פסולה נמי הגרגרת עובי רוב ולא החלל רוב שחט אםדה"ה
 בעוה דאפי' השמ"ח וכ' פ"מ. המפרקת מצד הסי' שנהפךדהיינו
 מבצר דקים יותר הסה המפרקת דמצד שווים אינם הטבעותעובי
 שישנו מרבותיו שקיבל כתב ובע"י ז"ט. בשחיטות 'כ"כהאחר
 למטה חלקים לשני נפרד שלהם שהקנה דווקא הזכרים אווזותלבר
 שהוא הגרגרת שנתפצל במקום כפתור כמין שם ויש לנוףסמוך
 ודווקא טריפה א' קנה רק שחט ולא למטה שם שחט ואםכשר.

 וכ"כ הט"ז הורה שכך והעיד בנקבות לא אבל הוא אורחאבזכרים
 מנהגן בירוע דווקא דזה שם כת' התב"ש אבל ל"ג. בפי'הכרו"פ

 לסמוך: דא'רייתא בספק להקל אין מהםתם אבללהכשיר
 היאך בוושט שחין ושכיחי שמלעיטין נאווזות שאלהרנו

 דבעל הכרו"פ כת' שם לכתחילה. בשחיטההדין
 אח"כ לבדוק שיוכל כדי לבד הקנה לשחוט להחמיר יכולנפש

 ומר~רי בצ"ע. הניח והפ"מ השחין. במקום שחוט יהי' ולאהוושט
 לשחוט לכתחילה בעי בעוף דלעולם משמע סתמא דכתבתב"ש

שני':
 שני ובעוף השני יחצי כולו האחד בבהמה שחט אם 2ט~לידץרנז

 פסולה: דשחיטתו סבואר שם סימנים.חצאי
 שהתחיל כגון אחד בסקום המימן רוב שחט לא אם 2ט~ילד,רנח

 שניחם ובין שם וגמר' הסימן ונתהפדלשחוט
 לא זאת ובכל אחר למקום ידו ונדחף לשחוט שהתחיל 'כגוןרוב
 לסמה. הוושט ורוב למעלה שחוט הקנה' רוב בנמצא או סכינאהגבי'
 גדול לצורך כשרה שחיטתו לדירן כ"ש שהה לא דאם מבוארשם

 פ"ח כן יעשה לא לכתחילה אך ממנו. יאכל לא נפש ובעלוה"מ.
 בג' או בשני' כך שחט אחד אדם בין חילוק ואין .שמ"ח.בק"א

 אחד בצר הכל אם אבל מכינים בשני שני' ששחטו ביןמקומות
 לסטה ושחט המקום זה והניח מעט לשחוט שהתחיל שלאחרכגון
 ואמי' אחד במקום רוב שיהא ,צריך צד באותו ממנו למעל'או

 והסחמיר כן יעשה לא ולכתחילה כשר רוב כשיש השניבמיום
 לאחד כן יארע דאם בשמ"ח .כת' ברכה. ת"ע בדיעבדאפי'
 לכ"ע כשר דאז הסי' כל הב' במקום ויחתוך יכוין שחיטהבשעת

 שהיי': משום גוונא בכל להטריף יו2ובעוף
 על הפכין שהניח באלכפון דהיינו כקולמוכ שחט שאלהרנט

 לצד א' וקצה הראש לצד א' קצה מעוקםהצואר
 או לממה וירד שעיקם רק ישר הככין הניח או כך ושחמהגוף

 כ"ש. אפי' שהה בלא אך כשרה דשחימתו מביאר שםלמעלה.
 כקולמוס: לשחוט יכול לכתחילה דאפי' השמל'חוכת'

 למעלח במכינו שנכנמ דהיינו הסמרק כשיני שחטשאלהרס
 בסכינו נכנס שלא נמ' אי למטה ועיקם וחזרבעיקום

 שנתגלה עד מביב סביב דהסי' עורות שחט רק החלל לתודכלל
 דשחיטתו מב,אר שם וירד. עיקם ועלה עיקם שחיטה ובאותוהחלק
 מה"ט השמ"ח וכ' עקר. ולא שהה שלא נזהר אם רקכשרה
 שיהי' דצריר ופשוט לכתחילה. כז יעשה לא למכשול יבואשלא
 כ' והפ"מ אלכסון. הי' לא אלו היושר לפי שחוט הסימןרוב

 והשוחטים כלל המפרק כשיגי לשחוט שלא .נכון ראוידעכשיו
 הגונה: שחיטה לשחוט המהבקיאין

 לרוב והשלימו בו ושחט חתוך הקנה חצי הי' שאלהרסא
 הקנה חצי כשחתך כגון הוושט ניקב שלאויודע

 חול'. מחמת הקנה חצי שנפגם או בידו לבד הקנה תפםהראשון
 לדידן. אף דכשר, הט"ר דעת הנה הפומקים. בין פלוגתאשם
 טריפה יד דע"י מחלק והכרו"ם טריפה גווני בכל דלדידן כ'.הט"ז
 בסתם זולת כש"ך פמק והתב"ש לרידן אף כשר חולי ע"יאבל
 השוחטים אותם של רוחם תיפח בע"י כ' מחמיר. בא מאיןשא"י

 הסימנים נראין שיהי' כדי החיתיך ומעמקים בעור תחילהששוחטין
 עושים: הם יפה לא המימגים שוחטיןואח"כ

 בחתך ופגע השלם במקום לשחוט התחיל אם שאלהרמב
 ע"י נקוב הקנה הי' אם או לר'ב משלימווהחתוך

 ולא הצואר מצד משהו שחט והוא המפרקת לצד פנים טצדחול'
 בהיחף רוב הוי צירוף ע"י אך אחד במקום הגרגרת רובנחתך
 בלצורך רדווקא הפ"ס כ' אך כשרה. רשחיטה מבואר שםאחד.

 סמנה: יאכל לא ובע"נ וה"מ.גדול
 השוחט בה ששחמ הבהמה להכשיר שה'רה חכם שאלהרמנ

 כשיעור לשני' א' שחיטה בין ושהה מקומותבשני
 נגעתי שלא לי ברי אומר והשוחט דם יצא שלא זמן כלשהי'

בהטימנים
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 דאין כת' הנרשוני עבודת תשו' להכשיר. עליו מומכיןבהמימנים

 : זה חכם עללתפוס

 כבסימן
 מבואר כ"ב בסי' הוורידין. לשחוט צריר מין באיזו שאלהרסד

 יוצא שמהן החוטין הוורירין לשתוט צריךדבעוף
 שתיטה בשעת רעתו אפי' מפרכס שהוא בשעה לנקבם אוהדם

 שלם לצלותו ודרכו הואיל ממליך דילמא חיישינן אבר אברלנתחו
 לצלות' דרוצה לא אם הוורידין לגקוב צריך אין בבהמהולהכי
 בעיף. כמו הכל ובדיעבד בבהמה גם לנקוב צריך אזשלימה
 ימה לכן הפר"ח וכ' ורירין. שני לפחות לשחומ דצריך הש"ךוכ'

 הורידין. לשתוט כדי לצדדין מעט שחיט'ה בשעת המכיןהשוחט
 דצריך עוד הוטיף והשמ"ת הורידין. כל לחתוך דצריך כרו"פורעת
 ואז אחר גם שלם ישאר שלא עד הצואר שבבשר הת'טין כללתתוך
 או שחיטה בשעת ודווקא לבישול. בין לצלי בין לכתחילהמותר
 דמסירין רלדידן המ"מ וכת' חם. הרם דעריין פירוום בשעתעכ"פ
 רישא בהדי למיטווינהו רבעי מאן מיהו זה. לכל צריך איןהראש
 וצריך הורידין כל לחתוך צריך גדולות בסעודות שעושיןכמו

 שלם. יצלנו לא להשותט ליתא ואם כך עשה אם להשזחטלשאול
 דבסתם כבהמה דדינם ופ"ם וכרו"פ הש"ך דעת וטלאיםובגדיים
 לצלותם בפי' רוצה אם אך שלימים. לצלותם ררכם דאין כיוןא"צ
 שלם. הוי לא בעוף הראש הסירו ואם לתותכם. צריך אזכך

 תתיכית. לשני הצוואר לחתוך צריך וטלאים בגדיים וכןובהמ'
 ופ"מ: וש"ך המ'"זכ"כ

 נקיבת או תתיכת בלא בריעבד שלם צלאו אם ~טארהרכה
 ויחתוך הורידין דישליך מבואר שםהורידין.

 לדעת הפ"מ כ"כ אגודל. אצבע כעובי שהוא נטילה כריסביבם
 אבל נמילה בעי שבצואר הורידין בלא. דוקא הש"ך וכתבהט"ז.
 השמ"ת אך בקליפה. רמגי מ"ה מי' רמ'"א כת' שבצוארבחוטין

 ששחטו ולא שלם ושנצלה הגוף כל מורידי יזהר הגפש דבעלכ'
 דאם ב"י וכ' גיד. שום בו שאין הבשר כ"א יאכל ולאהורירין

 לנקבו צריך שלם לצלות ורוצה רובן אלא הסימנים כל שתטלא
 אלא בתרא במיעוט שהי' דהוי תתוך בדרך :לא חם שהדםבשעה

 קוץ: ע"י או בידלקרוע
 שם הורידין. ניקוב או חיתוך בלי כך גמלח אם ,2אלהרמו

 מחמירין ויש החוטין אח"כ 'דמסיריןמבואר
 תומרא אלא אינה זו דקליפה הש"ך וכ' החוטין. סביבלקלוף
 וורידי וגם הראש שימיר כ"א תקנה לו דאין כ' והתב"שבעלמא.
 ינתחנו ובבהמה נטילה מכדי פחו' שמביבם הבשר עםהצ'אר
 בלא צלאו ואם גירים שום בלי הבשר רק ויאכל ויצלנולאברים
 כדי הצוואר וורידי םביב להסיר צריך רק כן דינו ג"כ הראשהמרת
 אחר מהגוף הראש הומר אפי' זו מליחה אחר בשלו ואםנטילה.
 יודעין אנו ראין כולו לאסור יש לאגרים נתח הבהמה אוהמליחה

 הג'ף: חוטי שבכל דם נגד בם'לשער
 החומים ומנקר רמחטט מבואר שם שלם. בשלו אם ,42ללד;רסז

 ס' שיהי' הכא צריך רלדידן הט"ז דעתוהשאר
 הש"ך אבל העוף. כל נגד ס' צריך לאו ואם לבדו עוףבאותו
 דהיכא הפ"מ וכ' לבד. לע.ף ס' צריך דאין ולחה"פ ובל"יוכרו"פ
 כל נגר ס' דצריך הש"ך מודה לרוטב חוץ אחת פעם שהי'דירוע
 דאם כ' והשמ"ח חיישינן. לא ובספק אסור עצמו והעוףהעוף

 חטט אם אפי' שחיטה בשעת הורידין נקיבת גלא שלםנתבשל
 לאסור יש אפי"ה המליחה וקודם שנתקרר אחר 'הצוואר,רידי

 רק כולו נגד ס' בעי' לא דברים שאר עמו בישל אם ומ"מכולו
 עוף שבאותו ותוטי' הגידים כל נגד ס' עכ"פ הקררה בכל ישאם
 נתפתחו לא ואם בהמה או ע'ף מאותו חוין מותר הכל בהמהאו

 ורידי נגד עוף באותו כ' שיהי' עכ"פ צריך כלל הצווארוורידי
 וכ' סי'. ממנין לעצמן הורידין ראפי' בתפל"מ יעוי'הצואר.
 דעת וכ"נ הקליפה. לבטל גם בעי ולא הדם נגד בס' דדיהט"ז
 נתבשלו ואח"כ מקודם נצלה אם בצ"ע הניח )'פ"מ וכרו"םהש"ך
 יש דבה"מ הגם הורירין נגד בם' די או הנטיל' גגד פ' בעינןאי

 צ"ע(: להלכ' אך להקללצדד

 הכרו"פ הכריעו שם שנשחטו. ובהמה עוף בסתם שארהרפח
 נשחטו לא פתמא בעוף אף דעכשיוושמ"ח

 לשחוט ליזהר דיש הם"מ 'כ' וטלאים. וגדיים בהמה כמוהורידין
 הראש עם לצלות כלל נוהגין אנו דאין מה על לממוך ואיןהורירין

 ולתת'ך המורים לגרולי לחוש יש נמי וטלאים וגדיים בבהמ'וגם
 הש"ך דעת שחיטה בשעת הדם יצא ובלא שנתבאר. כמו לינקבאו

 לחתוך צריך ג"כ שחיטה בשעת הדם יצא בלא דאף ב"הבשם
 כולו לצלותו לענין דרוקא מתלק והשט"ח כרמ"א. דלא אבראבר
 אבל שואף. דהאש בש"ש הדם יצא בלא לחוש ואין מ'תרכא'

 עכ"פ הראש והכרת בבהמה אבר אבר ניתוח בעי ולקדרהלמלית'
 שם: דהרסנא כסא בהגהות ל"ד סי' ראש בשמים בתשו'יעדי' הורידין: שחט אפי, הדם יצא בשלא לאסור יש כך ובנתבשלובעוף

 כבסימן
 דאם רדיגא אליבא מבואר כ"ג בסי' כיצר. שהי' שאלהרסט

 השחיטה שיגמור קודם ידו והגבי' לשתוטהתחיל
 או הוא ובא ברצון בין באוגם בין במזיד בין בש'גג ביןושהה
 וירביצנה הבהמה שיגלי' כדי בבהמה שהה אם השחיטה וגמראחר

 והולכין פסולה. שחיטתו הסימנים ב' רוב מן כ"ש חסר עדוישחוט
 השמ"ח. כ"כ מהיר איש ושחטו יפה במכין שוחט שיעוראתר

 אתר בזה ששוחט ולא וושמ קנה כא' כימנים ב' ששחמומשערין
 ואפי' .שהה הגבי' לא אם דה"ה הש"ך וכ' הכרו"פ. כ"כזה

 הפ"ח כ"כ לדינא להקל אין חתך שלא אף רע במכין והביאהוליך
 שתיטה כדי שהייתה ברקה בין בגסה בין חילוק ואין ום"מ.ותב"ש
 הוא דהשיעור וי"א והרבצתה הנבהת' לפי וכ"א רוב מן כ"שחפר
 לדקה ודקה לגמה גסה ב' רוב בשחיטת רק והרבצ' הגבה'בלא
 שחיטות כדי וי"א דדקה 'הרבצ' הגבה' כדי י"א . לרינאובעוף
 והרבצ' הגבה' שום בלי בעוף א' רוב רק וי"א גמה דבהמה ב'רוב

 וחתך בעוף לשחוט כשהתתיל ליזהר יש ולפי"ז המחבר.כמ"ש
 השחיטה יגמור שלא מהצואר סכינו והגבי' יוצא שהדם עדמעט
 אלא מכיגו הגבי' לא 'אפ" מהוושט משהו שחט שמא לחוששיש
 העור אלא חתכתי שלא לי ברי השוחט אומד ואם לתוש ישמעס
 אלו במדינות פשוט והמנהג דם. שיצא כיון עליו מומכיןאין

 בה"מ ואפי' בבהמה בין בעוף בין כושהו אפילו שהי' כללהטריף
 לא אם אבל כ"ש המכין בהגבי' דדווקא הט"ז וכ' הש"ך.כ"כ
 ותב"ש כשר, לרידן אף למקום ממקום המכין שנדחף רק כללהגביה
 אסור דילן ולמגהגא הגביה בלא אפי' לאסור יש דבעוף כתבוופ"מ
 בין בקנה בין בתרא במיעוט בין קמא במיעוט בין משהובשהי'
 בידו לברו הקנה תפם אם בה"מ דמ"מ השמ"ח כ' אךבוושט.
 להכשיר יש רקגה קמא במיעוט ושהה בוושט נגע שלא לווברור
 השמ"ח וכ' בה"מ. אף להקל אין לעולם בתרא במיעוטאבל

 לבדו הקנה כשתפס יכשירו עלייהו קבילו דלא אחרותדבמריגית
ויידע
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 בלא אפי' דקנה קמא במיעוט ושהה בוושט נגע שלא בבירורויורע
 לא ובעוף בבהמ' סימניס שיעור אח"ש בתרא במיעוט אבלה"מ

 והרבצה הגבה' עם בבהמה ,2הי' ושיעור בה"מ כ"א השהי'יכשירו
 לבר: העור עם ב' רוב שחיטת כדי בה"מובעוף

 דעת שם יעשה. מה )שאול בא שהגביה' אחר אם שאיהרע
 במקום בבדיקה בקיאין דא"א לדידן דאפי'הש"ך

 הקנה שישחוט ולהקל לסמוך יש נדול לצורך או בה"מ מ"משא"י
 והתב"ש אותו. ויבדוק הוושט יהפוך ואח"כ אחד במקוםלברו
 דלמעשה כתב והפ"ם בה"מ אף להטריף רמ"א דמשמעותכ'

 להקל: אין רבקל וכר'"פצ"ע.
 מוגח בו כיוצא או גמי שחיטה לאחר נמצא אם שאלהרעא

 עשב וה"ה דטריפה מבואר שם עמו. ונשחט בקנה אובוושט
 השערה כחוט ואפי' ופר"ח ש"ך כ"כ אמור נמי מאוד ודקארוך
 אבל בעיף דדוקא התב"ש וכ' ע"י. בוושט הן בקגה הןבנמצא
 נהתך לא ואם קשה דבר שהוא לא אם בה"מ בזה להקל ישבבהמה

 כשר. וכדומה מובין או שעורים מלא הוושט ואפי' בחיכו נמצארק
 וכדומה הקיר אל ירו נדחה שחיטה בשעת ואם הפ"מ. הסכיםוכן
 בין להטריף נוהגין אל' בכל בקרקע או בכותל נגע שהמכיןאו

 בשעת 1ד11קא הם"מ. הסכים וכן התב"ש כ"כ בעוה ביןבבהמה
 ופסק וכרומה בכותל נגע אם כגון שחיטה בסוף לא אבל.שחיטה
 וכדומה נמצא לפעמים ואם בנימין. בגבול כ"כ דכשירהמלשחוט

 למעלה הבליעה בבית מונח הי' אלא כלל הסכין בו חתךשלא
 בולטים המימנים אז כובע השיפוי על אגודלו תוקף'כשהשוחט

 מד"א מבואר שם ביה"ש. לחוץ גם בולט בו שמונח והדברלחו'ו
 לזה כדומה שם גם ימצא אם בסימנים השני בצר ג"כדיבדוק
 יש לאו ואם וטריפה שחיטה בשעת נחתך ווראי אז חוצהשבולט

להכשיר:
 סבואר שם ונבהל. באצבעו חתך שחיטה נשעת אם ?:4ילהרעב

 להחמיה אין ובבהמה טריפה דבעוףבתב"ש
 אסור. בבהמה אף הפירו ראי מהסי' הסכין הסיר שלא 'כ"זמפפק
 באצבעו גם שחתך ראה אח"ש כ"א הרניש ולא החתך ראה לאואם
 התחיל ואם בבהמ'. בין בעוף בין המכין הםיר שלא כל לחושאין

 כשרה הוושט לשחוט גמר ואח"כ הקנה ושחט והניחובוושט
 צמר וכן לצדדין עוף הנוצות לםלק ויוהר כלל שהה ולאהואיל
 השחיטה עם יחתוך שלא וכ"ז הבהמה מצואר החבל וים'רכבשים

 השמ"ח:כ"כ
 יעוי' חבירו. של באצבע שחיטה בשעת חתר אם שא~הרעג

 להכשיר: ריש מ"ב סי' ח"שבפ"מ
 שם ושהה. מעט ושחט וחזר מעט ושהה מעט שחט שאלהרער

 שיעור יש השהיות כל כשתצטרף דאםמבואר
 כונהגא עליהו קבילו רלא למרינות וכ"ז . פסולה שחיטתושהי'

 . מריפה: ענין בכל הנ"ל אלו במדינות המנהג לפיאבל

 כשיעור ונתעכב חר שאינ' בסכין בהמ' השוחט שאלהרעה
 ראשון. כימן של אחרון מיעוט בשחיטתשהי'

 שהכשרו בעוף אבל בבהמ' דווקא פסולה רשחיטתו מבוארשם
 שיעור רוקא בעינן דילן למנהגא ואף שהי'. הוי לא א'בפימן
 במכין דוקא ומיירי הסימנים בשחיטת דמתעסק בבהמהשהי'

 אינו 'לפעמים חותך לפעמים הא מעט מעט תמיד וחותךששוחט
 שאינו מה מ"ם לחתוך ומביא מוליך הוא שתמיר אע"פחותך
 שכיון דהיכא הש"ך וכ' התב"ש. כ"כ בעוף אפי' שהי' הויחותך
 בבהמ' אפי' כשר ביחד שנים ושחט זא"ז יחד הסימנים ב'והניח

 היפים הסכינים רוב לפי השהי'ת דיטיעור לעיל מ"ש ולפילכתחילה
 הסיסנים תפם אא"כ שהי' שיעור יש רלמא למיחש איכאלעולם

 נ"כ יתחיל אחרון מיעוט שיתחיל בשעת שעכ"פ זא"זוהזמינם
 בעוף ראפי' דנ"ל השמ"ח וכ' השני. סימן שחיטתבהתחלת

 מוליך רלפעמים רעה בסכין מלשחוט בבהמה וכ"ש למנועיש
 לחוש יש 1ת1 שהי' 'ה"ל כלום חותך ואינו השחיטה בתוךומביא
 בברור א"י אם להחמיר יש בדיעבד ואפי קלקוליםלשאר
 סכין במתם שוחמ אפי' דבבהמ' נ"ל ועוד שהה. ווא קלקלשלא
 כדלעיל יחד ולחתכם זא"ז הסימנים להזמין וזריז זהיר השוחט'ה"

 לשחוט: אין בכה"ג אפי' רע 'בסכין כדינו. חד אינודדילכוא
 שחיטת לאחר דהיינו בתרא במיעוט פוסלת שהי' אי שאלהרעו

 מבואר שם בבהמ'. ב' ורוב בעוף אחדרוב
 רוב ששהט אחר אם ולכן להטריף המנהג בדיעבד אפי'דלדידן
 במקל או בקיפץ ראשו על יכנו למות העוף או הבהמ' שוההשני'

 למות ששהה רם'רק יצא שכבר ומיירי וישחוט יחזיר ולאלהמיתו
 הדם בזינוק בעודה אח"ש תיכף המיתה למהר רוצה אםמשא"כ
 הראש על להכ'ת או בלבה סכין לתחוב שלא להזהיר יש וכןאסור

 כ"כ אסור וזה מיתתה למהר כדי הדם בזינוק בעודה ברזלבמקבת
 שיתבאר כמו נפשה שתצא קודם מפרקת' ישבור לא וכןהפוסקים.

 ושהה לבדו הקנה בתפם רלרירן הם"מ וכ' בם"ד. ס"ז בסי'אי'ח
 כתב"ש ילא להתיר ובה"מ ה"מ באין לאמור יש הקמאבמיעוט
 יום אווזא שחייתה ג"כ לידי בא כזה ומעשה בע"י וכ'שהחמיר.

 הוושט מן בה"ש ררך המים ויצאו מים ושתת' )אח"ששלם
 וכ' אחר. מטעם ממנה לאכול אסרתי אך הרין ע"פוהכשרתי
 לא וגם בתרא המיעוט לשחוט אמור פגום בסכין דאפי'הש"ך
 וכרומה ברגלו הצואר על שידחיק או ראשה על יכנה רקבקורדם

 אפי' שרי עכו"ם וע"י שרי נמי רמה כל שיצא קודם אפי'לזה
 ישראל. אטו נזירה משומ עכו"ם ע"י אפי' למנוע דיש רקבסכין
 בקררום ראשו להתיז נוהגין אינדעק שקורין דעוף השמ"חוכ'
 שקורין הצואר בעור ארם שיש שאומרים מפני שחיטה אחרמיד

 מטעם עבהי קא איסורא דיעבד דאפי' בידם לכוחות "שקרעללין.
 דם"מ הם"מ וכ' נפשו. יצא שכבר בבירור ירעינן לא אםהנ"ל
 בתרא במיעוט שהי' הוי רלא המימנים ב' כל שישחט ליזהרצריך
 והבל"י חששא ליכא תו ה"ג דכי משמע מתב"ש אמנם גוי. ע"יאו

 אי"ה ויתבאר אופר. והפ"מ בדיעבד באינדעק מתיר ש"יבשם
 אלו: דיניםעוד

 הוושט. ניקב אם י'רע ואינו בו ושהה עוף שחט אם שאלהרעז
 הקנה בתפם אך תקנה. אין דלדידן מבוארשם

 בדיקה בלא לדידן אף כשרה שחיטתו הוושט ניקב שלא ויורעלבדו
 הא הקנה מיעוט כ"א שחט שלא לראות שיוכל ורוקא ש"ך.כ"כ
 לאו ואם בתרא במיעוט שהי' דה" מסו) רוב הוא אם לו ספקאם
 אסור(. נמי קמא במיעוט רשהה קי"ל הא )וצ"ע הפ"מ כ"ככשר
 ואח"כ הגרגרת ושחט והניחו הוושט שחט שפ"א סי' הרוקחוכ'
 איפכא. וכש"כ כשירה בשחיטה שעמוק מאחר הוושט את וגמרשחט
 שעומק מאחר כלל הסכין הגביה בלא לדידן דה"ה הש"ךוכ'

 דה"ה הפ"מ 'כ' לוושט. קנה בין שהפםיק מה לחוש איןבשחיטה
 לוושט גמר ואח"כ הקנה ושחט הוושט רוב שחט אם עוף אפי'לדידן
 בגרעין ופגע ושחט שלה בוושט גרעין ביש הפ"ח וכ' כך.הדין
 הגרעין מן למעלה שהי' יעשה שלא כרי לאלתר ושוחט הפכיןמגביה

 ממגו: למטהאו
 הוושט ניקב אם בספק לעכו"ם )מוכרו מותר אי שאלהרעח

שם
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 שחיטה כדרך שלא ימיתנו אלא לעכו"ם לסוכרו ראסור מבוארשם
 תחילה ימכור אלא דוקא רלאו בי"ה וכ' לעכו"ם. ימכרנוואח"כ
 אבל הישראל. בפני העכום ימיתנו ואח"כ מיתה קורםלעכום
 אםעכ."ם ע"י להמיתו טפי דעריף כת' והשמ"ח חולקים. והבל"יהפ"ח

 לעכו"ס חי למכור ואמור ישראל משימיתגו בקל אפשי
 וכ' שחיט'. כררך שלא הישראל ימיתנו עכו"ם ע"י א"אואם

 לידי אתי רילמא בביתו להשהות דאמור פוסקים בשםהש"ך
 להשהותו צריך אין אם אבל אסור. אפי"ה שיתרפא ראףתקלה
 )כבסי' סותר יולרת אינה דטריפה ותלד שתתעבר יום כ"אאלא
 שאין אלו דבמרינות כ"ח סי' י"ד כלל ח"א וכ' פ"ז(. וסי'ג"ח

 הקיץ: עד להשהותו אסור החורף עת בכל בצים מטיליןע'פות
 העור חתך או דם ויצא העוף מן הנוצות תלש אם 2טאלהרעט

 להטריף דיש מבואר שם ממנה. דם ויצאבבהמה
 ח"ב השבו"י ורעת הוושמ. לגקיבת דחיישינן הקודמתכבשאלה
 לא דאפי' הרמ"א לדעת נראה כמ"ז. ובל"י ותב"ש נ"חשאלה
 אם להחמיר הט"ז דעת נוצות ובתלישות טריפה העור כלחתך
 בה"מ דם יצא אפי' מקצתו בגחתך הקיל הש"ך אבל דם. קצתיצא

 רם שיצא אף בה"מ נוצות. במרוטת הפ"מ הסכים וכן'כה"ג.
 משמע וכן בה"מ או שבת לכבוד או לעני השמ"ח הקילוכן

 העור כל חתך אפי' דבעוף הש"ך לרעת הפ"מ )וכתגבכרו"פ
 נוצות במרוטות אפילו דהא וצ"ע בה"מ. להתיר אפשר דםויצא
 ברי השוחמ אמר בשלא דוקא וכ"ז בה"מ( רק הש"ך הקיללא
 ליגע שלא שנתכוין או לי ברי בא.מר אבל בוושט גגע שלאלי

 יצא וגם העור כל בחתך אפי' כשר לעולם הקנה שתפס כגוןבוושט
 נמי דכשר בה"ס בנוצות וכן הוושט. בדיקת אפי' בעי ולאהדם

 הפ"ס: כ"כ הוושט. בריקתא"צ
 הש"ך כתב שם דם. יצא ולא העור כל נחתך אם 2טאלהרפ

 מרובה: בהפסד אפילו לאטורוהפ"מ
 ישחוט הט"ז כתב שם העור. על וגרר שחין גיש 2ט~ולד;רפא

 לא אם השחין במקום בפנים ויבד:ק אחרבמקום
 וכ' טריפה. לעבר מעבר ניקב אם אבל כשר לעבר מעברניקב
 מ"מ עכ"פ )אבל טריפה ארם בידי העור משהו נקרע רה"ההפ"מ
 הסימנים מעל העליון קרום נפשט אם וכן קרע(. דהוא לראותצריך

 בל"י: טריפה משהואפי'
 בתוך שהוא וראינו מפיה יוצא שח,ט תרנגולת 2ט~ליהרפב

 שישחוט השבו"י דעת לחויו. יוצא ואינוהוושט
 כדיעבר דהוי החוט בא מהיכן מבפנים יבדוק ואח"כ לבדוהקנה
 אחד איש שיתפום בכאן עצה שיש )וראיתי עליו חולקוהבל"י
 שחיט' בשעת ומתוך משוך החוט שיהא כדי היוצא החומבראש
 יעשה ולא הוושט גם לשחוט רשאי השיחט יהי' ואז במימניםכמו

 וצ"ע(: עד"ז בוושט כלל שהי'החומ
 בתשו' מהקזה. בצוואריהם רושם להם דאית אבהמות 2טאלהרפג

 ובתשו' כ"ג סי' עד כ' ממי' חיו"ד אברהם ברית בתשו'דעי' להתיר: העלה כ"א סי' חיו"דהגחת"ס
 ס"א סי' ח"ב פמ"א ובתשו' כ"ט כי' חיו"דחת"ס

 חיו"ד בש"א ותשו' יו"ד סי' כהוגה בתי .בתשו' ונ"ה נ"דובסי'
 סי' נתיבים מאיר ותשו' קל"ח וסי' כ"א סי' בי"ע ותשו' כ"זסי'
 ותשו' י"ח מי' חן תשוא1ת ותשו' רל"ז סי' שמואל דבר .תשו'י"ז

 ובתפארת'למשה א' מי' יוסף זכרון ובתשו' כ"ט סי' שמואלמקום
 : צ"ו מי' ועה"ג כ"ד שאלה ב"י חנורותשו'

 כדסימן
 שהניח כגון מבואר כ"ר בסי' שם ררםה. הוי כיצד שאלהרפר

 צנין כחותך למטה וחתך ודחק הצואר עיהסכין
 שמכין כדרך הצוואר על בסכין הכה אם או פסולה הר"ז קישותאו

 בלי בב"א המימגים וחתךבסייף
 משיכ'_

 דאורייתא נבלה הוי וכ"ז
 השמ"ח:כ"כ

 באריכות גתבאר כבר בהובאה. או בהולכה שחט שאלהרפה
 1ה1'ו צואר כמלא במכין יש דאם ח' בסי'לעיל

 שמתחיל ודווקא כשרה. והמפרקת העור עם צואר כמלאלצ'אר
 ארכו בכל לשחוט וכווגתו צווארים ב' המכין קצה עד שישממקום
 כשר. א' צוואר במלא נשחט הסכין חידוד שמתחת אע"םואז

 כל להעביר ויכין הצוואר צד באותו הסכין ראש שיניחוצריך
 כלום הצואר תוך ממנו ישאר ולא השני בצד כולו שיהי' עדהככין
 צוארים ב' מלא כ"א בסכין ואין לבד בהובאה א' שחט.'צהולכהאם

 כ"כ דא1רייתא ופםול .מהני לא כך מכוון אפי' מב"צובפחות
 הוליך אם אפי' בבהמ' לפסול אלו במדיגות והמנהגהשמ"ח.
 ויתר משהו. לצואר וחו,1 צואר כמלא בסכין אין אםוהביא

 לעיל: נתבאר. כברחילוקי'
 לבר. בהובאה או בהולכה כאחד ראשים ב' שחט שאלהרפו

 כשרה. צוארי' שלש כדי בסכין יש דאם מבוארשם
 מחבירו כלל גבוה א' צואר שאין בצמצום יחד שמגיחםודגוקא
 שישחטם עד ומביא ומוליך כולם על אחד בפעם הסכיןומעביר
 הובאה בשעת ויחזור הילכה בשעת באחד הסכין לסור שלאויזהר
 ראשים דב' הפומקים וכתבו יותר. 1ה7'ה ראשיס שני דווקאולאו
 הש"ך כת' ראשים גב' רכשרה 1בג11נא לכתחילה לשחוטמותר
 הנשאר לצד הביא או והוליך כאחד שתיהן על המכ,ן הנ,חדאפ,'
 בשפת שמתחיל דווקא כת' התב"ש אבל מכרו"פ. וכ"נריקנות.
 אצלו ומביא דסכין הקתא צד שס שמניח דחיצונה החיציןהצואר
 גמר שזה החיצון מצואר מצוארים הםכין כל שיוציא שבשעתעד

 על העביר שהרי כשרה הפנימי שחיטת גם נגמר החיצוןשחיטת
 לשחוט התחיל ואם זה לצד זה צואר מצר צוארים ב' מלאהפנימי

 לצד צואר כמלא שיצא עד האחד לצד הסכין ועברבקצה'הסכין
 הש"ך: כ"כ כשרות שתיהן המכין כל עבר שתיהן שעל בעגיןהאחר
 כ"א: בכי' לעיל נתבאר כבר במכין. אוחזין שנים 2טאלהרפז
 דטריפה מבואר שם . המפרקת כל וחתך שוחט הי' שאלהרפח

 המפרקת רוב אלא חתך לא דאפי' הש"ךורעת
 והט"ז מועט. בהפמר אף מקיל ופ"ח ה"מ. במקים שלאלהחמיר

 רואה דאפי' הספיקות בכל להקל יש לכן חומרא אלא דאיגוכ'
 המפרקת. לפניו כשאין וכ"ש אחריו לברוק צריך אין במפרקתחתך
 דעתו והכרו"פ להחמיר. יש גמור רוב המפרקת שגשחמ בראואך

 לכתחילה במתכוין אך כשר. המפרקת חתך מתכוין דבאין.נראה
 אפי' החמיר והתב"ש להחמיר. יש המפרקת עם לשחוט כךעל

 לבדוק וא"צ בספק לא אבל בודאי ורווקא מתכ'ין בל' ואפי'בה"מ
 הלבן בחוט עיקר תלוי המפרקת רוב והאי הט"ז. כדעתאחריו
 המפרקת רוב הוי וברובו באמצע הוא והחוט בו תלוידהחיות
 השו"ב נוהגין בזה"ז דעכשי' וע"י הבה"ט וכ' התב"ש.כ"כ

 בסי"ח(: )וע"ל בה"מ אףלהטריף
 . שחיטה בשעת הסכין על האצבע הניח אס שאלהרפט

שם
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 אצבעות בשתי בסימגים יאחוז עוף בשחיטות דלכתחילה מבוארשם
 ולא בהולכה לשוחטן ויוכל 1לכאן לכאן נשמטין יהיו שלאיפה
 אנו 'כן פסולה הוושט מן במשהו דרסה דאפי' דרפה לידייבוא

 בקנה בין בתרא במיעוט גין קמא במיעוט בין דרוסה כלמטרופין
 בקתא אותו יחזיק אלא הסכין על האצבע יניח ולא בוושט.בין
 הסכין. על האצבע הניח אם ובדיעבד דרסה. לידי יבוא שלאכדי
 דבה"מ השמ"ח וכת' מותר. דרס שלא לו שיודע דכל הפ"חכת'
 מצוה ולצ'רך בה"מ מתיר והבה"י להקל יש אלו במדינותאפ"

 שהי': מעשהגבי
 רצריך הכנה"ג בשם מביא הפ"מ שם מיושב. שחט 2טאלהרצ

 שהישיבה מיושב ישחטו שלא לשוחטיםלהזהר
 בה"מ להחמיר דאין הפ"מ כת' ובדיעבד דרסה. לידימביאה
 ובסי' א' במי' )וע"ל דרס שלא יודע אם לצדד יש ה"מ בלאואף
 שצריך מי הכנה"ג וכ' 1ד1"ק(. דרס' מריני עוד ח' ובסי'1'

 ג"ם בעי ה"ש בא"י כגין סוף וער מתחילה עליולעמוד
 ררטה:לענין

 בין המכין שהכנים כגון מבואר שם כיצד. חלרה שאלהרצא
 מלמעלה כהלכתו התחתון ששחט בין לסימןסימן

 למעלה ממטה העליון ששחט בין העליון ושחט והוציא וחזרלמטה
 הסימנים ב' תחת הםכין הכנים אם וה"ה פסולה כהלכתושלא

 ואחד למעלה מלמטה אחר או למעלה מלמטה שניהםושחטן
 דכיון השמ"ח וכ' הש"ך. כ"כ פסולה ספק כ"ז למטהמלמעלה

 כסה השערה חוט אם אפי' לאפור יש לחלדה שיעור מצינ'דלא
 לכרוך כשצריך להזהיר יש ולכן שחיטה. במקום מהסכיןקצת

 העב צד יכרוך שלא 1'( בסי' לעיל )כמבואר הסכין עלמטלית
 שכנגדו במקום בהחוד ישחוט דשמא החוד מצד יותרמהמכין

 כיסוי: הו"ל מהסכין דאינו וכיון למעלהכרוך
 מסובך צמר תחת אי העור תחת הסכין את החליר שאלהרצב

 בצוארה הקשור מטלית תחת או הבהמהבצואר
 מדובק שהמטלית א1 צוארה מעל ליפול שלא באופן כרוךאו

 מטלית אם אך פסולה. דשחיטתו מבואר שם ושחט.בשעוה
 ממנו טליתו ונפל לשחוט שבא כגין שעה לפי צוארה עלפרוס
 ובדיעבד ליזהר יש לכתחילה וכדוסה השחיטה מקום הצוארעל

 שלא הבהמה מצואר החבל ליטול ליזהר דצריך השמ"ח וכ'כשר.
 בכבשים ליזהד יש וכן שחיטה. במקום הסכין נגר ממנו קצתיבוא
 יבוא שלא המפוגך הצמר לתלוש בצואריהם מסובך צמר להכשיש
 יצא שלא )ויזהר מה"ט הנוצות למרוט יש בעופות 'גם חלרהלידי
 יסמוך ולא בע"ח לצער יחוש ולא כ"ג( ס"ם לעיל כמבוארדם
 הםכין על יבואו שאם שחיטה ממקום ולכאן לכאן ההבדלעל

 אלא מסובכים שאיגם ואף דיעבד. שף אמור שחיטהבשעת
 מ"מ מגודל צמר למקום חויו ששוחט ואף בצואר. מגודלשהצמר
 מ"מ דאסור בה"י וכ' מאוד. רחב בסכין ואף ייתלושחיישינן
 אחרת לדבר או כתיבה לצורך מחיים העוף מכנף נוצותלמרוט
 ובאו"ח ש"ח סי' ביו"ד ע' ביו"ט למרומ )ולענין בע"ח צערמשום

 ה'(: ם"י ובאה"ע תצ"חסי
 גלעקליך כמ1 בצוארן שיש בשבלים נמצא לפעמים ,2אלהרצג

 כתב קרעלין. להם יש אינדיק שקורין בעוףוכן
 חלדה: לירי יבוא שלא כרי גיד' ליטלן דצריךזב"ש

 קרע בו יעשה שלא העור על וחם שוחט אדם אם שאלהרצד
 שם בעור. ומתכסה הסכין בראש ושוחטגדול

 באמצע שוחט אם אמנם בדיעבד. אפילו פסולה דשחיטתומבואר
 כמבואר שהי' ה"ל )ראל"כ בעור הסכין בראש נגע ולאהסכין
 הוא המיסנים כנגד ב. ששוחט בדיעבד לחוש אין כ"ג( בסי'לעיל

סגולה:
 תחת הסכין החליד הסימנים רוב ששחט לאחר אם ,2אלהרצה

 ופםקן. מהם סאחד או משניהם הנשארמיעוט
 בין קמא במיעוט בין חלרה כל להטריף המנהג דלדידן מב1ארשם

 בוושט: בין בקנה בין בתראבמיע1ט

 מסטה 1שחטו הראשון מיעוט תחת המכין החליר אם 2טאלהרצו
 אם וכן כדרכה. השחיטה גמר ואח"כלמעלה

 ררסה שהי' דפוסל לדידן בעוף אי בבהטה אחר סימן רובשחט
 ושחט הנשאר מיעוט תחת המכין והחליד בתרא במיעוטחלרה
 מיעוט ושחט העור תחת בחלדה הראשון מיעוט שחט או השני.סי'
 שם החלדה. בלא השאר שחט כך ואחר למטה מלמעלהקמא

 אבל בוושט דרוקא הש"ך וכתב פסולה. שחיטתו דבכ"זמבואר
 עסו הסכים והפ"מ קמא. במיעוט חלרה משום נאסר לאהקנה
 במיעוט ררם או והחליד לבדו הקנה תפס אם להכשיר בה"םלדינא

 כ"ג(: םי' )עי"ל לדידן ואףקסא
 בקנה השוחט כגון מבואר שם כיצד. הגרמה 2טאלהרצז

 שהתחיל או לשחיטה ראוי שאינו במקוםולמעלה
 למקום ח.'ז המכין והטה מעט ושחט השחיטה במקוםלשחוט
 גם להטריף הסנהג ולדידן הגוף. לצר או הראש לצדשחיטה
 בוושט בין בקנה בין בתרא במיעוט בין קמא במיעוט ביןבהגרמה

 בה"מ מקילין רבדרסה מררמה הגרמה חמור דבהא רק בדרסהכמו
 אבל במ"ק. ודרס בידו לברו הקנה תפם אי אלו במדינותאף

 הסימנים רוב כך אחר ששחט דוקא אזי קמא במיעוט כה"גבנרמ'
 אבל בה"ם כשר ואז בשחיטה רובא עכ"פ דהוה במק'מוהנשאר

 מלשחוט עור ופסק לרוב והשלימו שהגרים המיעוט על הוסיףאם
 הוא שחיטה מקום רלאו מצטרף אינו שהגרים דמה מדינאטריפה

 השמ"ח:כ"כ

 או שלישים ב' ושחט שליש בתחלת בקנה הגריס לטאלד;רצח
 הגרים או האחרון שליש ושחט וחזר שליש והגרים שליששחט
 מבואר שם האחרון. שליש והגרים וחזר שליש :שחטשליש
 בוושט נגע שלא ודאי כשהוא אפי' בכ"מ להטריף המנהגדלדידן
 וחלד' דרסה וכ"ש )עתב"ש(. בה"ס ואפי' מעלה לצד בקנהאלא

 האמצעי: בשליש גין הראשון בשליש ביןדפופל
 לבדו הקנה שנעקר כגון מבואר שם כ.צד. עיק1י שאלהרצט

 בסכין ששחט או ומהבשר טהלחי הוושטאו
 או מהם אחד מעצמה או אדם מכח שנעקר דהיינו ונשמטפגומה
 השני. שחט ואח"כ מהם אחד נשמט או שחיטה גמר קודםשניהם
 שחיטה בשעת בין חילוק יאין פסולה. רשחיטתו מבוארשם

 הם טריפה שלו ביצה או חלב ואפילו מחייו שנעשה ביןנעשה
 והשמ"ח כרמ"א. דלא הפומקים כל דעת כן רובן.בנדלדלו

 דלדידן מבואר ושם והחלב. הבצים אמורים יב"ח ח' דאפי'כתב
 בין בתרא במיעוט בין קמא במיעוט בין עיקור כל להטריףהמנהנ
 אם אבל שחיטה בשעת ריקא אך כ"ש. אפי' בוושט ביןבקנה
 דאותו לא אם באכילה. אלא אוסד אין שחיטה קורםנשמט
 ודעת נעקר. ודוב רמר1סדל אלא א' במקום אינו שנשארהמועט

 במ"א: המיעוט נשאר ואפי' פוסל רלעולם נראההשמ"ח
 על שהבשר רהיינו הסימנים עם הבשר נתלש אם ,2אלהש

הסיסנים
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 דכשרה. וש"ך הט"ז דעת שם מהלחי. כולן ונעקרו עריוןהסימנים
 ובין מהבשר הסימנים רוב בניטל בין להחמיר העלהוהתב"ש
 ובין אחד במקום שלם שמיעוט אף מהעצם והבשר הסימןבנימל
 ובין אחד במקום שלם המיעוט שאין נרלדלו או מהלחיניטל

 ממקים נפרד שהסימן או ברובו בארכן מזה זה שנפרקוסימנים
 לענין נבילות חומרי נוהגין אלו בכל אורך ברוב בצוארחיבורו
 )ועיין התב"ש. לדעת הפ"ם כ"כ עגינים ושאר מבטליןאיסורין
 ט"ז( מי' )עי"ל דל.קין מריפות וחומרי לה"מ(. בפתיחהבם"ם

 ברכה: בלא רלכסה כיסויוה"ה

 מחבורן בירו עקרן או בירו הנשאר ועקר הרוב שחט עמאלהשא
 בפוסקים מבואר שם כלל. אח"כ שחטיולא

 הבע"ח בעורו כן יעשה לא לכתחלה אבל בדיעבר. בה"מדכשר
 ה"מ, בלא אף דכשר פשיטא מעצמן כה"ג נעקרו אם אךחי.

 לוושט למיחש דליכא בגוונא לבד. הקנה תפם ראם השמ"חוכתב
 פגום בסכין בכה"ג למ"ק שחטו אפי' או קמא מיעומ בידועקר

 מדובה: בהפמד להכשיריש
 בחיי' עריין והבהמה בקנה קמא מיעוט נשמט אם ,2אלהשב

 דהחלב בה"י כתב שם ובצים. בחלב הדיןהיאך
 ובצים: החלב אוסר הפ"ח אבלמותר

 יודע ואינו שמוט השני ונמצא מהסימנים אחד שחט ,42ללהשג
 מבואר שם שחימה. אחר א' שחימה קודםאם

 משמשו או שחיטה אחר שפירכם פי על ואף נבלה מפקדהוי
 אמרינן ולא פמולה. מידו העוף ,רק ואפי' אחה"ש. במימןודחקו
 שלא לומר נאמן הש'חמ ואם נשממ. פירכום או זריקהדמחמת

 בבירור שהרגיש דבאומר הט"ז דעת שחיטה. בשעת שמוטהי'
 דמימנים חולק והתב"ש הרמ"א. כרעת נאמן י"ז מימנים לוויש
 שאז שמוט הי' שלא ומצאתי אח"ש בדקתי אומר אא"כ מהנילא

נאמן:
 דלרידן מבואר שם שמומ. שחומ הסימן נמצא אם ,2אלהשד

 א' כששחט בידו הפימנים תפם בין אמורלעולם

 בין תפם לא או העור תחת הסימן וגדחק מאחריו ביה"שעור
 ונמצא שחוטין ובשניהן הפוסקים. כל הסכימו כן לא. אורומות

 ולפי להתיר. צע"ג תפס לא או לברן הפימנים ותפס שמוטא'
 להטריף: יש לרירןהנראה

 מצא שחיטה גמר ואחר בהכשר כדרכו העוף שחמ שאלהשה
 מבואר שם הסכין. על שלם מהגרגרתמבעת

 רמסתברא רמריפה וש"פ ורש"ל לובלין מהר"מ ותשו' הרמ"אדעת
 סמקימה. אחת חוליא קפץ הגרגרת על הסכין שבדהיקתלומר
 המכין על מרובו פחות הטבעת מן נמצא אם לדידהו גםולפי"ז

 מטעם לקולא ניזיל רוב הוא אם בפפק וה"ה דכשר. האר'1 עלאו
 שגי בנמצא וכ"ש חכ"א. דעת וא"כ לפגינו הגדגרת באיןס"ס
 בנימין והמשאת דכשר. הסכין צידי שני על מונחים החתךצידי
 גדולים. כמה עמו והמכימו האר'1 על שלם טבעת בנמצא אףמתיר
 ועל שלם בנטצא אפי' כשר דלע,לם המחבר כפסק מסיקוהפ"ח
 בהני עלי' שגממוך ואגור הב"י כדאי דעכ"פ כתב והט"זהסכין.
 או במפק או מרוב פחות הטבעת מן בנמצא דהיינו שזכרנומילי

 וש"ך והב"ח הפכין. צידי שני על החתך צידי שניבמונחים
 והע"י א'. מצד הטבעת נחתך אפי' הארי1 על בנמצא אפי'החמירו
 חור על מינחת מטבעת השני וצד אחד מצד מחותך כשהואממיק
 כשר. שהוא הפכין צירי שני על מהטבעת עוקצין ושניהסכין

 מסיק והתב"ש כשר, ג"כ בגרגרת תלוי מהטבעת כשהחתיכהגגם
 ושאר טבעת מיעוט בנמצא כ"א להתיר צר שום הנזכר בכלדאין
 יותר נפסק לא אם זה במקום לבדוק וצריך , ישלם. הואגרגרת
 והוא הטבעת על המכין כשדחק רובו ער מק'ם באותו נעקררשמא
 מיירי הנזכר כל מיהו להקל. אין דיעבד ואפי' ממנו קצתחתך

 לחה"פ כ"כ כשרה. בגרגרת מעורה עדיין אם אבל נפרדבטבעת
 מרבותיו: קיבל דכך ע"יבשם

 לצאת הדם כשהנ,ה ואח"ש האפר על מבעת מצא שאלהשו
 מעשה הבל"י מביא. שם הטבעת. ראה לא האפרעל

 על מונחת טבעת אתמול דראה אמר שהשוחט ג"כ הי' ושםזו
 בר"א. לתלות ריש אתמול ראה בלא אמי' התיר ולדינאהכירה.
 לסמוך ופר"ח ומ"ב הט"ז הוא כראי פפק איזה ע'ד יש אםוה"ה
 כשמונח ומכ"ש הארץ על הטבעת במוגח להתיר שכותביןעלייהו

 ע"כ: המכין חוד על.
 היאך לאח"ש הסכין על מהוושט עגולה רצועה נמצא עמאלהשז

 עמאלה דטריפה. באתרונים מבואר שםהדין.
 רגלו ינעי1 שלא וירא קרקע ע"ג או לקרקע ממוד תרנגולהשוחט
 בקרקע רגלו שירחוק דיזהר מב'אר שם הסימנים. ויעקורבקרקע

 השמ"ח וכתב בקרקע. רגלו ינעי1 שלא יגביהנה או בכותלאו
 ואוחז מסייעו שאחר ע"י וכדומה אווזא כששוחט ליזהר צריךדכן

 ויבוא. בחזקה ואילך אילך ימשכו שלא מכאן והוא מכאןהסימגים
 אומן שהוא אע"פ בשכר דשוחט השמ"ח עוד וכתב עיקור.לידי
 שמראורייתא אע"פ השתא דנהוג החומרות באחת השחימהוקלקל
 לשלם. חייב לאסור בשחיטות שמם'רש כיון מ"ם גמורהיתר
 כ"ח סי' שאול גבעת ותשו' קם"ב מי' ס"1 בי"ע תשו'יעוי'

 סי' וח"ג ונ"ו נ"ה סי' וח"ב מ"ו סי' ח"א יעקב שבותותשובת
 קל"ז: סי' ח"ב יעבץ יבשאיל' קכ"ב מי' ועבה"גס'

 כהטיטן
 מבואר כ"ה בפי' שחיטה. לאחר בבדייה הדין היאר שאלהשח

 רוג נשחמו אם לברוק צריך שחיט'רלאחר
 כתב והבריקה. ראורייתא. נבלה הוי ראה לא דאיהסימנים
 עם להרגיש החתך תוך ירו לעבור ונכון שראוי רבו בשםמהרי"ל
 רק ביד למשמש שא"צ כתב והתב"ש כראוי. ששחטהמשמוש
 לבר. בראי' רי כול. רבנשחט מחלקים והאהרונים לבר.בראי'
 זה בדרך לבדוק ונהגו ובראי' היד במשמוש רובו בנשחמאבל

 לחוץ הסימנים יפלמו הדחק ומתוך כובע שיפוי על אגודלשתוקף
 אם לראות בנוצה והבודקים רובן. נשחטו אם לראות י'כלואז

 הפה דרך הסימנים ותוחבים צדיו ב' הנוצה כשכופלים הרובנשחט
 והשמ"ח הם"מ. כ"כ אמור רוב אח"כ ימצא אם ואף הם.טועים

 מא"ט: של בקבורתם להתעמק דאסורכתב

 שם משמימ'. גס שחיט' אחר לבדיק צריר אם ,2אלהשט
 בדק לא אם ובדיעבר צריך דלכתחלהמבואר

 לפגיגו ריעותא יש אם אך ום"מ. ושמ"ח ופ"ח הש"ך כ"כמותר
 הקודמת בשאלה דמנהגא והבדי"ה להקל תולין דאין הדג"מכתב
 אחר לפנים המימנים נכנמו לא אם כי לשמוט' בדיקה היאגם

 שמ'מה געשה לא ולפעמים וטריפה. שמיט' הוי האצבעושהעביר
 הגרגר' העוף תנועת מחמת אז בידו העוף אוחז כשהשוחט ריכלל
 בנקיבות גם ולפעמים זכרים התרנגולים אצל הרוב ועל למטה.יורד

 במקום שוחט אך משגיח אין וכשהשוחט לאח,רי' חוזריםואח"כ
הרגיל
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 ל5חי. כובע השיפוי השיפוי המרבק הקרום רק חותך אין א;הרגי5

 שהסימנים מפני שמוטים עכשיו נעשה הנ"ל הקרוםוכשנחהך
 לזה. הבחנה 5יתן השוחט צריך לכן להעוף. עד 5מטהנופ5ים
 שם תהי' 5א .אם שם. כובע השיפוי אם 5משמש נוהניםויש

 וישחוט גבשושית כמו ניכרת היא כי כובע השיפוי אחרימשמש
 שבתבו ויש היר. משמוש ע"י הקנה וניכרת רק העור כי הקנהאחר

 משמש ואם כובע. משיפ'י למטה ו5ראות העוף של בפיו5הסתכל
 וימתין מיר מ~שחוט וימנע למטה ירר שהסימן בירוע הרנישו5א
 ישחוט לא יחזרו לא ראם פשיע' לירי יבא 5א וממ"נ מעט5ה

ותרעה:

 רשחט רהיכא מבואר שם מהנרמה. 5ברוק צריך אם ז2אלהשי
 במקום שחוטין שהם 5ראות בריקה רצריך פשיטא 5מטה או5מע5ה

 אב5 ברק. ב5א דאורייתא נבלה ספק הוי 'לכ"עהשחיטה.
 וכתב הגרמה. אחר 5בדוק א"צ 5ו ממוך או הצואר באמצעבשחט
 ויש הרבה. וזריז זהיר בשוחט אף א5ו הרינים דכלהשמ"ח
 תה5ה ברקו וא ואם מירן. העוף שיזרוק קורם זה אחרלברוק
 הש"ך ורעת החתך. נתרחב פירכ'ם שע"י חיישינן ו5א אח"כבורק
 לנתרחב חיישינן לא רוב א5א שחוט נמצא בלא אפי' רבוושטמשמע
 חלבוש ורעת זה. חשש שייך בקנה ררוקא כך ראחר בבריקהוכשר
 בתב"ש )יעוי' והשמ"ח בבריקה. ברוב כשר ר5עו5ם ופ"חוט"ז
 ובעוף ראח"כ. בבדיקה ברוב כשר שפיר דבבהמה העל;.,;ם(
 ובמקום שלישים שני כמו גרו5 ברוב א- וקסיכון כל בשחוטרוקא

 מרובה:הפסר

 והחזירן מעי' בני ונט5 זאב ובא כראוי נשחט זטארהשיא
 יש ואפי' רכשירה מבואר שם נקובות.כשהם

 הש"ך כ"כ בזאב כו5הו ת5ינן שיניו במקום ש5א הרבהנקבים
 אין ירוב עומרת היתר בחזקת רנשחט' כיון 5"ו( םי' לקמן)ועיין

 כיון בהיתר פ"א שיצא אף אסור בשחיטה ספק האטריפות.
 ואוקי אסור אפ"ה 5מית5י ראיכא ואף ריעותא. נו5רראח"כ
 ט"ו ס"ק ק"י סי' בט"ז )ועיין הם"מ כ"כ בחי' רבהמהאחזקה

 הכריע 5א רכאן התב"ש אב5 מ"ם. מכח מתירין איןרבשחיטה
 רף בבכירות ויעוין בם"ם. וצ"ע לא או בשחיטה מ"ם אמרי'אי
 כתב וצ"ע(. שם ובכו"פ ט"ז ברברי 5עיין ויש במהרש"א.5'

 המחמיר. אחר י5ך המנהנ שא"י ובריקה בשחיטה ספק כלבר"מ
 הרעת שיקו5 ו5פי 5הק5 יש אז וכה"נ בע"ש כנון הרחק שעתואם

 ס"ב: עיי"שעכ"5
 לחלוב מותר אם ראסור שחוטין שרובן ראה לא אם ,2אלהשיב

 מתיר בחירושיו הנרע"א חלבה. ולשתות ז'הבהמה
החלב:

 ולמחר כנהונ לברקו הוושט והצואי שנשחטה אווזא שאלהשינ
 על והניחם נ"כ הכבר ובכללם סעי' בניהוציאו

 נרניר עלי' סצא במים לשרות הכבר כשלקחו שעה ולאחרהמערכת
 רושם שום ולאנראה לשם בא מאין נורע לא קטן לבנה כחציטהזהב
 על חלורה שום ניכר ולא ממנה ונלקט עלי' מונח הי' כיבמקום
 בתשובה הנחת"ם אבר. בשום או בהכבר מכה שום ולאהזהב
 ובזב"ש ט"ז סי' יו"ד חלק בש"א בתשו' ועיין מתיר. מ"ומי'

 רמ"ו: ובסי' קמ"רסי'
 בבר. ששחט המקום ננר שחיטה בשעת הוישט נ'קב שאלהשיר

 שחיטת גמר קורם ניקב דאם מבואר כ"ו בסי'שם
 כשר לרידן אף. ר'בו שחיטת לאחר ניקב אם אבל טריפה.הוושט
 טריפות אין מ"מ הקנה שחיטת קורם ואף נכשר. כבר שנשחטרמה

 קודם כולו שנשחט אחר רניקב וכ"ש כבר שנשחט בוושטפוסל
 לההפיר הכו"פ ורעת וש"ך. הט"ז רעת כן רכשר. הקנהשחיטת
 שלא פהפיר השמ"ה וכן רובו. בשחט אף פסירא בפקוםשלא

 ראין השמ"ת וכתב לעצמו. יחפיר נפש רבעל וכתב ה"מבפקום
 שה'טה. במקום הנרנרת רוב נפסק א. הוושט בניקב כ"אלהקל
 וכרומה. בתובץ כנון שחיםה במקום שלא טריפות אירע אםאבל
 רטריפה הוושט שהיטת נמר ובקורם לסימן. סימן כין לאסור'ש
 לא שאם כאופן ששחט במקום קצת נפנם אם ה"ה ניקב רוקאלאו

 השם"ה: כ"כ טריפה. משהו נקב הי' כך ונפנםשחט
 או הוושט ששחט קורם הריאה וניקבה הקנה שחט 2טאלהשטו

 ששחט קורם מעי' בני וניקב הוושטששחט
 וכתב חיות. להצי טריפות ריש רטריפה מבואר שםהקנה.

 סימן ששחט כיון בעוף ראי רוקא איירי רבבהמ' ובל"יהרשר"ם
 מהם: אהר של רוב קורם שניקב לא אם מיטרפא לא תואחר

 ועורנה כראוי שנשחטה לאחר מבהסה חתך 2טאלהשטז
 ממנה לאכול ראמור מבואר כ"ז בסי'מפרכסת.

 אפי' ממנה לאכול מותר שמתה לאחר אבל הבהמה. שתמותעד
 יפה יפה ולמלחו יפה 'פה להריה וצריך שמתה. קורם שחתךמה
 בין ואכלו ומריחו וחוזר יותר בו בלוע שהרם אחר מבשריותר

 י"א שתמות ער שימתין ובלבר ם"ז( סי' )ועי"ל צלי ביןמבושל
 וי"א שבכללות. לאו משום לוקין אין ומ"מ מראורייתאשהוא
 השמ"ח: כתב כן להחמיר. ויש בעלמא אסמכת' וקראמררבנן
 ליתן מפרכסת בעור' מהנשחט בשר לחתוך מותר אי שאלהשיז

 אם אבל רמותר. מבואר שם לאכוללנכרי
 אמור בטהורה נכרי או טמאה ששחט ישראל או ;שחיטהנתנבלה
 אבל שתמות לאחר אפי' לנכרי וליתן שתמות קורם ממנהלחתוך
 מותר טריפה נמצאת ואפי' נכרי בבהמת אפי' בטהורהישראל
 אמה"ח. מירי להוציא ראהני לעכו"ם החי מיתת אחרלהאכילו

 שהיטה בשעת היוצא רם להם למכור מותר ולצ"נ הדחק בשעתאך
 רנמ"ר: כ"כ מפרכמתבעורה

 שם שלם. והבשר והחוט לבר המפרקת נשנרה שאלהשיח
 ונקשרו השברים כשחזרו יכ"ש רכשר הט"זרעת

 עמה בשר ורוב המפרקת נשבר' ראפילו מיקל מזו ונרולהרכשר.
 הפ"ח אבל עליו הולקים פוסקים כמה אבל רכשר'. קיים החוטאבל

 להט"ז מסכימים כולם כ"ג סי' חת"ם ותשו' ובל"י וחכ"צותב"ש
 והפ"מ הכו"פ. וכ"כ כשי קיים שהחוט וכיון בחוט תלוירהכל
 הא ה"מ. בלא אף כשירה לחור המפרקת בנשבר' לרינאכתב
 ומ"מ להתיר ובה"מ מרובה הפסר באין להחמיר יש בשר רובעם
 בנשבר מחמיר והל"ש ונתרפא החוט זה נפמק שמא חיישינןלא

 בסופו(: ל"ב )בסי' קיים כשהחוט אף עמו בשר ורובהמפרקת
 המפרקת הי' כאלו עקום וצוארו לפנינו הבא עיף שאלהשיט

 החוט אם רבורקין הכו"ם כ' שם ונתרפא.נשבר
 טריפה. לאו ואם כשר וכרומה ורקבון ריעותא בו ואין שלםבתוכו
 בתוך תלוי לב"ש מרברי אבל הנ"ל. פוסקים לרוב משמע)וכן
 ועי' לבר בחוט רי ולא מראה ושינוי ריעותא שום ואין ימיםנ'

 ל"ב(:בסי'
 צריכים אם לחללו הוושט שניקב פטומה נאווזא שאלהשכ

 התלויים וכל האברים וכל מעיים הבנילהשליך
 השיב ליו"ר בחירושיו הנרע"א למוכר'. רמותר או ובקנהבוושט
 לה"ט בפתיחה בפ"מ )עיין לנכרי' הבמ"ע למכור אסוררלרינא

 כ"ר(: ער כ"ג מסי' אברהם בריתובתשו'
שאלה
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 לחנהיג תקנה, יש אם שאלה.שכא
 שבכי

 שחיטה טרם. פעם
 סי' חיו"ד .הגחת"ם_ הי,עראלי. עבדל לנכר,. ימכרגה . . :.
 רמוכרום עולם למנהג זכות ומלמך בזה ממוקן הדבר דאון העלה1"ט
 סמם. אלא. לאכילה לבוכור,בהד!א .טרי: רלא לגבה!ם משםהבני
 שנ5ושים המאכלים על נח. בן להזמין ,טנוהגין במה בצ"עוהניח
 סי' שמואל באתוגת ועיין בביצים. שנתבשלו ותבשילםבביצים
 שאלה ובש"י קם"ב סי' 'בבנ"י ג"ה מי' ,טמואל מקום 1בתשוב',~ד

 כ"ח: סי' ח"צ ובתשו' נ' סי' ובח"א ח"גס"ג

 כוטימן
 דהשוחט מבואר כ"ח בסי' כיטוי. מצות הוי אימת שאלהשכב.

 שהיו בין. עתה צדן בין רטן 5כסות צריר ועוףחי'
 הכו"ם ודעת בהמה. לא אבל ותרנג'לים אווזין כגוןמזוטנים
 ואם יאוחר ולא מהנשחט הדם כשיצא לכסות תיכף כסוידמצות
 זמן כל כמוי דמצות כתב והפ"מ נמוי. מצות ביטל ממשאחר

 ישכח: ושמא מיר לכסות נכון לכתחלה ומיהושירצה.
 מצוה דכסוי מבואר שם כסה. ולא ,הזיד שחמ אם שאלהשכג

 ושחימ' שחיטה מצות אחר ששייכ' אלא הואבפ"ע
 דהעם היכא הש"'ך כ' אך לעצמו. ואפי' כיסה ולא בהזירכשרה
 על מברכים שאין או כרין מכמים שאין כסוי במצותסרוצים
 ולאסור מלקות ולחייבם לקנסם יש השחיטה על או כסוימצות
 דה"ה הפ"מ !כתב מילתא. מגדר משום להעובר השחיטהלהם
 והכסוי השחימה ע5 מברך ואינו הפריין הוא לחוד השוחמ אותואם

 לאמור:יש

 רמברך מבואר שם ואימת. הכסוי על מברר היאך שאלהשנר
 אמר לא אם ובריעבד בעפר דם כיסוי עלאקב"ו

 נבלע אם דאף הפ"מ וכתב ס"ד. ח' כלל חכ"א כ"כ יצא נמיבעפר
 דם על חי', דם או מלמעלה. כסוי אלא לי' דלית ניכרורישדם
 אפילו הוא חר הברכ' נוסח אפ"ה למטה. עפר דליכאבהמה
 לברך שכח ואם ' הכו'"פ. כ"כ הוא דעפר תולדה עפר בשארדמכמין
 העלו ופ"ם התב"ש אב5 אח"כ. דיברך הפר"ח. רעת הכסויקודם

 י"ט(: סי' )לעי5 אח"כ לברךראין
 פעם ששחט מי הכסוי ע5 זהחיינו מברך אם, שאלה 'שכה

 וטהחיינו רמברך ברמ"א מבואר שםהראשוןי
 וכ"נ שהחיינו לברך שלא הפ"ח ודעת לכ"ע. ה,טחיטה על לאאבל
 והש"ך דמברך הרמ"א לדעת מסכימים ותב"ש והכו"פ הפ"מ.דעת

 בצ"ע: הניח ,,.
 'בכסוי. הרין היאך וכלאים חי' ספק שהוא כיי 2טאלהשכו

 לכ"ע. ברכה בלא דמן לנמות דצריך סבוארשם
 הש"ך,ורש"ל רעת חי' על שבא בבהמה אבל תיישה על בצביורוקא
 ,התב"ש דעת אבל . חיישינן ודאי אם דלזרע בברכה לכסותדחייב

 כסוי: על זברך ד5א ום"מ.
 דאין מבואר שם ביו"ט. וכ5אים כוי שוחטין אם שאלהשכז

 ואם עוף. 5ו יש ואמי5ו ביו"מ אותוש'חטין
 בצבי ודוקא ומוכן. די עפר לו יש ואפי רמו מכסה אינושחטו
 ואם ביו"ט ישחוט דלא הפ"מ כתב חי' על בבהמה אבל תיישהע5

 הב"ח וכתב יכסנו. ניכר רשומו אם וב5ילה דמו. יכסהשחטו
 עכו"ם ררך אין רהאירנא מעט עפר ויתן בכלי לכתחלה לקבלדיכ.ל
 ותב"ש וכו"פ ובל"י וכה"ג דמש"א מיהו י"ב(. סי' )עי"לבנך

 בספק: הניח. והגרע"א אסור עפר ע"י ראפי' מסכימיםכולם

 דטוב מבואד שם בכסוי. הרין היאך הבופ5"י 2טאלה ..שכח
 הבופי"ל אצל ג"כ עוף או,ל~גחוט ,ביא'ברכה ':לכחגת . _.. ,, '...

 ה,טמ"ח וכתב העוף. משום הכסיז על ואז.יוכי-יברך גכי, על..'לא
 לקמן יתבאר! .על,'ו. העוה ש.חט )זאם' תבופיי_ )אחר העוףז:נשחוט
 התב"ש ודעת וגתבטל. נתערב ביודע:שלא אך ברכה בלא.דיכמה
 כן לעשות א,ן יכתחלה ביו"ט לשחוט 1בופל".י בברכה.ריבסה
 שוה בכו'לן כוי או ד'ביא או 'שור שקור'ין ומה :הכו"ם.כ"כ

 הוא בהמ' מן הבופלי הייגו שלנו וראמים . השמ"ח. כ"כלהבופ5י
 מאר: עד גדולה ח!' שהוא דראם,.

 תחוח עפר שיהי' דצריך מבואר שם מכסה. היאך שאלהשכט
 והעפר בעפר. עטוף שיהי' כפויים ב' וצרירלמטה

 הפ"מ כ"כ הלכותיו. בכל דלמעלה לעפר' ש'ה ,שיהי.' צריךרלמטה
 ע"ג וגותנין כירה אפר שלוקחין נוהגין ועכשיו הט"ז.בדעת
 תיכף ובודקין מעופות הרם בו ומוךידין, גומא בו ועושיןמריע

 מכסין; ואח"כ הסימנים,והפכין , , ,:
 דעפר מב'אר שם בפה. העפר להזמין צריך אי שאלהשל.

 בפה שיאמר בעיגן מוכן עפר רמצא היכאדלמטה
 בידו שיזמין או הדם. כסוי לצו,רך לי יהי' זו עפר שחימהקודם
 הזימון הוא והוא 'בידו גומל וראי דלמעלה ועפר בפה לומרוא"צ
 עפר ע"ג שחט ואם הפ"מ. כ"כ כסוי לשם שע'שה לומרוא"צ
 להחמיר יש למעלה. כסה לא ועריין בפה הזמינו לא כבר"מונח
 בעפר ולכסותו שהזמין עפר לתוך וליתנו הדם לגרר דאפשרהיכא

 קרקע גבי על שחט אם וכן פטור. למעיה כסה כבר ואםבברכה.
 וון )מ לברר א"א ואם למעלה. כמ' הכל נפרד עפרשאין
 גומות ומשוה לגררו דאסור קצת הדם ונתיבש ביו"טששחט
 ואם בברכ'. למעל' יכסה מ"מ טלע(. צחיח ע"ג ששחט כגוןא"נ
 ברכ' בלא ומלמע5ה למטה עפר וליתן לגררו יש למעלה כפהכבר
 בציוגיו ומעות לש"ע בחירושיו הגרע"א' דעת )וכ"נ השמ"ח.כ"'כ
 כשמח: דעתו נוטה מ"מן הא' לדעת כן רכתב הגם אש"ךשם

 בקתא או גידו דמכמה מבואר שם מכסה. במה שאלהשלא
 אותו יפג,ם דשמא הסכין בראש לא אבל סכיןשל

 בכתא: לכסותנהגו
 דצריך מבואר שם למטה. עפר הי' 51א שחט שאלהשלב

 עלי!: תחוח עפר ולכסות תחוח בעפר וליתנו הדםלגרור
 ואם יכסה ששחט רמי מבואר שם המכסה. הוא מי 2ט~ללד;שלג

 אחר ואם לכפות. מחויב אחר וראה כיסהלא
 השוחט דיכול השמ"ח דעת מצוה. לקיים מהרר שחטשאיגו

 לעשות או בדמים למכור אבל לכסות. לפרקים כיבור דרךלהרשות'
 להיפך וכו"פ הש"ך ורעת מהני. לא א"ע לטרוח שלאבשביל
 שער בב"א )ועיין אסור. כבוד דרך אבל רשאי שליחותדבררך
 בחו"מ )עיין השוחמ ברצון שלא כיסה א' ואם ס"י(. ס"ז,או"ה
 ברכה שכר זהובים י' לו ליתן דחייב כאן כתב הטור , שצ"ב(.,סי'

 אבל קגס'ת. דיני רנין דאין בזה"ז גובין שאין אלא ממנושנמל
 הט"ז. כ"כ השוחט ,לפייס וצר,ך ,עושה טוב לא דמ"מ כתבבסמ"ק
 האחר שאומר ומיירי מני' מפקינן לא השוחט תפס אםוה"ה
 יותר ועונה שומע לא"ה הץ השוחט שמע שלא בלחשהברכה
 לפייסו עכ"פ צריך ובזה דאפסיד. איהו ענה לא ואיממברך
 וכדומה מריפה בספק כסו בספיקות וה"ה ממצוה. להשיחטשביט5
 מצוה מספק שמבטלו צריך פיום ט"מ ברכה בלאדמכסה

 ועכשיו עליו בזויות מצות יהא שלא כדי ברג5ו לא אבל בכלי.או
לענין
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כאיעת כו סימן)_ שחיטהיללכות.

 הפ"ם: כ"ב לכבד 'כוהג,'ן לאחר השוחט:5כ'בר רשאי 'אם כבוד.5עגין
 מאה שחט שאלה'שלר

 חיות'
 הי' ששחט -אר עופדת מאה. או
 לכו5ם. אחד רכסוי ,שס..סכוארועוף,במקום_אהר(.

 שחיטה ב,1 בסיי-לכפוי-אן בןן ...ואם"_'טח בצ"ע.'והגהע"א:הניח,רץז
 השמ"ח וכתב י"ט. בסי' לעיל כבר נתבאר _וכיוצא_,לשחיטה
 ההבה חי' דדם אע"ג עדיין כםה שלא חי' דם לתוך לשחוט-המותר
 .ואף נהוג והכי העוף דם מראית נדחה הי' מים כ"כ הי'שאם

לכתחלה:
 רשומו ראם מבואר שם בקרקע. דם ונבלע השוחט "42לידץשלה

 ראם השמ"ח וכתב בברכה. 5כסות חייבניכר
 עפר ע"ג ויתננו הקרקע בתוך שבלעו אע"פ קצתו יגר.ראפשר
 כמה אם אב5 למע5ה כסה לא שעדיין ורוקא למע5ה. ויכסהנפרה

 פטור: גררו ולא במקוסו 5מעלהכבר
 מ5כסות. רפטור מבואר שם הרוח. כיסהו אם שאלהש5ו

 המבוארים בו שמכסים בדברים הרוח כשכסהודוקא
 הרוח כסהו אב5 בקרקע. שנב5ע או כן כמו הי' 5מטה יכןלקמן

 שמכמין דברים למטה הי' שלא או בהם מכמים שאיןבדברים
 בל' ולמעלה 5מטה עפר וליתן ולגררו 5ג5ותו יש נבלע ו5אבהם
 הרוח. בכסהו פטור דלעולם הגרע"א ורעת השמ"ח. כ"כברכה
 נתג5ה ארם ע"י או הרוח שכסהו אחר מעצמו ונתגלה חזרואס
 ע"י נדינו יכסנו בהם שמכסין ברברים סעיקרא הרוח כסה'אפי'
 5מע5ה ועפר בהן שמכטין מרברים למטה הי' 5א אם מלמטהעפר
 אחר מעצמו רנתגלה בכה"ג ובכוי השמ"ח. כ'"כ ברכהבלא

 ב"ב: אף לכמות מחויב אי הגרע"א מסופק הרוחשכמהו
 פעם .מ5כמות דפטור מבואר שם ונתג5ה. כפהו ,2איהש5ז

 5א. או אח"כ נתגלה יהי' אם כלל להשניח מחויב ואינואחרת
 ואינו שם ודשים שכיחים שרבים במקום ברח'בות מכפיןולכן

 כרו"פ: כ"כ כסוי. מצות קיים רכבר כיון הכמוימתקיים
 פ"ח דעת מבואר שם לג15תו. לכתחלה מותר אי לן4ללהשלז

 ה51ק. והשמח 5כתח5 אף רמותר 1ב5"י51חה"פ
 צריך דאין רק 5ג5'ת שעשוי התורפ' במקום לכסות ראין כתבגם

 כסהו ואם גתנלה. נתג5ה ואם חצירו לנקר מותר גםלשומרו.
 מסכים שלמה וכרם הרוח. ככטהו דינו בהן מכסין שאיןברברים
 מנשב הרוח אם לכם'ת גכון ראין הוסיף ועוד השמ"ח.לדעת

 : וכדומהבחוזק
 הרם. 5תוך שנפלו המים או המים לתוך שנפ5 דם שאלהשלח

 5כסות חייב דם מראה בו יש ראם מב'ארשם
 אעפ"י המים לתוך שנפל רדגר וש"ך הט"ז ודעת פטור. 5אוואם

 המים מראית שנתהפכה עד ורבה כשה5ך אפ"ה טיף טיףשנפ5ו
 וכתב בהנ"ה(. ס"ו צ"ט בסי' )וע'"5 ונראה הראשון דם חוזרלדם

 ראם מחלק והתב"ש יגרך. לא דמ"מ וכרו"ם ופר"חהגרע"א
 אנל בברכ'. מכסה רם מראה ויש למים אחת בפעם הדםנפל
 לכוראה חזר כשנת'סף אע"פ ברכה בלא מכסה טיף טיף הדםבנפ5
 גדחה שלא אחרונים טיפים כאן יש והרי הכל מכסה ואפי'דם

 בפ"א בשפע האחרונים נפלו ואם מברך. אינו אפ"ה כללמראיהן
 דס מראיהן היו המים 5תוך נופלים שהיו יראה אם שאפי5ועד
 ,יברך ויכסה זה אצ5 ישחוט אחר עוף 5ו יש אם ומיהו לברך.יש
 המים. בתוך ברם וכ"ז הספיקות. בכ5 5הורות יש וכן שתיהן.על

 הפ"מ: כ"כ בברכה. 5עו5ם מכסה דם לתוך במיםאבל
 בחי' או הבהמה בדם או אדום ביין הדם נתערב ,2אלהשלט

 חי' בדם א. חי' של הקזה ברם אוטמאה

 ורם היין .סבואהלדרואין ,שם -וכדומת. שנטרפה, אושנתנבלה
 הואל_מים-ואם הקוה'באלו דם או וטרפה.' גב5ה טמאה וחי''בהמה

 בברכה. לכסות "הם'חייב מראית ה'י(.:גו זה ,כשנעורנתערב.בכים
 !ין 'לתיך- -נתערב ואם . בפ"א'2פל(.- מייר, -הנ"ל המ'ב"ש)ולהעת..

 זאח"כ הרם ניכר הי' לא מים. הי' שאלן טיף'טיף רם-הנזכראנ
 ואם ופ"ח. 'הש"ך כ"כ ברכה בלא מכפה ניכר שהי' עדנתרבה
 הנשאר שדמי דמו מקצת כסה שכבר חי' שחיטת ברםנתערב
 כ"כ נתערב אם ג,כר מרא,תו הי' .אם שיתבאר כמו מכסו!.פטור

 ברכה: בלא יכסה לא ואם בברכה יכסהבמיס

 מלכסזת. רפטור בהמה' עלי' ושחט חי' או עוף שחט שאלהשמ
 שחט דאם וה"ה ברלה. ב5א דיכמה התב"שוכתב

 מ5כמות פטור רלמטה הדם כל שנכסה ויודע ונתנבלה חי'עלי'
 ברכה. ב5א מכס' הדם כ5 שנכמה א"י ואם בגריר'.. א"אדמסתמא

 מונח אם י"ג(. י"ב בסי' לעי5 )כמבואר הדין שנתערב יודעואם
 וממתסא מחי' או מעוף מיעוט דם לת'כו ושחט בג~מאהרבה
 כ"כ ברכה בלא יכטה פפק 'אם מלכסות. פטור לתוכונשוזקע
 ואח"כ בחי' מ5כסות פטור דלעו5ם נראה הגרע"א ודעתהתב"ש.

 בנרירה: דאפשר אףבהמה

 שם אוף. או חי' ע5י' .שחט בהמה שחט אם שאיהשמא
 דאין ואע"ג שהוא כמות 5כמות דחייבמבואר

 רבעוף הב"ח ודעת הש"ך. כ"כ בהמה דם 5בין בינו למטהעפר
 זה דבנשחט השיגו והש"ך והט"ז נתבט5. לכסות-דמסתמאא"צ
 והשמ"ח ברכה. ב5א ריכסה הכרו"פ וכתב מתערבין. אין זהע"ג
 אפשר ואם בברכה. מכמה ונתבט5 נתערב שלא יודע דאםכתב

 בהמה ע"ג ח" בשחט בכסוי שחייב באופן 5ערבו אובגרירה
 הפ"מ וכתב ברכה. בלא למעלה ממטה ויכסה החי' דםיגר'ר
 לשחוט רשאי הרם ע5 הרבה עפר ופיזר בהמה שחט דאם וראידהא

 : 5ממה עפר יש דהא עליו חי'אח"כ

 מבואר שם הסכין. ושע5 הניתז ברם הדין היאך שאלהשמב
 בברכה. ומכסהו אותו וגורר 5כסות חייב הוא א5א דם שם איןראם
 שיבט5ו מרובים יהיו ש5א רק מים במעט לרחצו שיכול'ה"ה
 הניתז דרם השמ"ח כתב הדם להפריש א"א ואם הרם.מראית
 הפכין שע5 דם אבל כך. יניחנו שהרי בברכה במקומויכסנו
 דוצה אא"כ ברכה ב5א יכסנו אחר רם ולא הניתז דם כאן איןאם

 מכומה שם יניח ש5א רבר על שגיתז וכן לעולם. הםכין שם5בט5
 לכסות צריך אין אחר רם שם יש אם אב5 לגררו. וא"אבעפר
 כל שיצא עד לכסות להמתין צריך ואין הפכין. ושע5 הניתזרם

 מקצת שיכסה כרי טיפין טיפין 5ירר שמתחי5 עד ימתין אךהדם,
 הקי5וח. אחר הבאים הטיפין מרם 'גם הקלוח מדם דהיינו הנפשדם

 מקצת שמכסה שידע בברכתו לדקדק השוחט דצריך התב"שוכתב
 שהוא ידע ו5א הסכין ושעל הניתז רם כשמכסה ולכן הנפש.דם
 ו5א 5רש"י הוא זה דין וז"5 כתב והכו"פ לברך, אין הנפשמרם
 )ונחסר עכ"5 שהארכתי בפ5תי ועיין פוסקים. בשאר כןגמצא
 הדס כל לכסית מחייב ט"1 סי' שלמה והבית בזה(. הפלתירברי
 הרב אבל המובחר. מן למצוה והוא מקצתו בכסוי מגי ו5אהיוצא
 לחייבו דאין עוד מיקל הוא אך עליו. חולק י"ב מי' ח"ב אמתזרע

 הקי5וח רם מקצת 5כסות דדי אלא טיפין 5ירר שיתחי5 עדלהמתין
 הדם ומיהו דם כל 5כסות צריך שאינו 'אף הפשוט. מנהג וכן5בד

אשו
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 כולו: לכסותו צריך לפנינואשר
 שאלה בכמוי. הדין היאך בשבת לחולה השוחם 2ט~ולד;,טמד

 נעו'ז רקר לו יש אם אפי' יכסה דלא מבארזו
 יכסנו_ ניכר רשומו אםיבלילה

 צחיח על דישחוט השמ"ח וכתב
 ג"כ(: יברך כי )ואפשר לכסות 'יוכל לערב קיים שיהא כרי'פלע
 מותר אם צואה בו לכס1ת מוכן אפר לו הי' אם 2טאלהשסה
 דמכסה התב"ש דעת שם לחול'. שנשחט בשבת הרם בולכפות
 גוונא: בכהאי אפיל1 לכפ1ת אופר הכו"פ אבל בברכה.כה"ג

 ששחט או בשחיטה נטרפה דהיינו ונתנבלה השוחט ז2אלהשמי
 מבואר שם טריפה. דגמצא גרם אחר .דברכראוי

 דמותר התב"ש דעת בחצר ובשוחט הש"ך. כ"כ לכסותדאסור
 בחצר: אף אוסר והפ"ם דפטור. אלאלכסות

 אחרים דבאין מבואר שם ששחטו. וקטן שוטה חרש 2טאלהשמז
 דעת לפי ובחצר לכסות. אסור אותםרואין

 אמור בחצר ששחטו ראף הם"מ ורעת ומותר. פט'ר הנ"להש"ך
 רדוקא הש"ך דעת יפה ששחטו אותו רואים 1באחריםלכמות

 סכסה דאל"כ לברך וצריך כסוי צריך אז ידיהם את 5אסןבמוסחין
 )וכ"נ בברכה מכסה' נמי בכה"ג ראף כ' והשמ"ח ברכה.בלא

 הלבויש(: בדברי כן בחולה הפ"סדעת

 שם בכסוי. הדין היאך ה"ש וא"י גדול בשחיטות שאלהשמח
 והתב"ש חשו"ק. גבי כנ"ל לכס'ת דאסור הם"זדעת
 הפ"מ: רעת וכן ברכה. בלא דיכמההכריע

 מבואר שם לדם. אלא צריך ואינו השוחט 2טאלה 'שמט
 לכ5בים או לנכרים בשוחט וכ"ה לכמותדחייב

 מכסוי. שיפטור כדי סעקר או נוחר יעשה וכיצד השמ"ח.כ"כ
 הסחבר:כ"כ

 שם הכסוי. קודם והסכין הסימנים לבדוק צריך אם 2טאלד;שנ
 )עי"ל והמכין הסימנים לבדוק דצריךמב,אר

 בברכה. דמכסה פשימא הסכין נאבד ואם כ"ה(. ומי' י"חטי'
 עוד לבדוק שא"א ראשו חתך או ונאבד הסימנים בדק לאואם

 מגרים: הפרי כ"כ ברכה. בלאיכסה
 הדם. כסו, קודם הריאה לבדוק צריך אי בחי' שאלהשנא

 מפק נמצאת ואם קודם לברוק דצריך מבוארשם
 ברכה: בלא יכסהמרפה

 מבואר שם בכסוי הדין היאך ספק מחמת בפסול 2טאלהשנב
 בעור שמא רחיישינן ההוא כג'ן מפק מחמתדפסול

 דבר אבל ברכה. בלא מכסה ספק מחמת פמול כל וכ"כנפגמה.
 וכיוצא המפרקת כל חתך אם כגון בו שמחמיר רק כשר הואשמדינא

 שהי' אבל וב"ה. כטע"ז רלא הש"ך כ"כ בברכה. לכסות צריךבו
 ברכ' ובם' ברכה. בלא כסה בתרא במיעוט הגרמה חלדהררסה
 1מפק בפ"ע ברי' שהוא כוי שחמ למשל לברך ס"ם איכאואפילו
 ס"ס דאיכא התייש' על הכא צבי כ5אים ג"כ .שחט בהסה אוהי'

 בלא מכסה מ"מ אב לזרע חיישינן ושמא חי' כוי דשמאלכסות
 להכשירה ס"פ בה ויש טריפות ספק בה שנולרה חי' ימיהוברכה.
 כתב והשמ"ח הפ"מ. כ"כ הכסוי על דמברך פשיטא5אכילח
 לכופו אין בכה"ג מלברך כוקפו ולבו לבטי' ש"ש להוציאדהזהיר
 מריפות ספק רבכ5 כתב 'הגרע"א במפרקת. דאסרינן היכא כלכלל

 : דין ע"פ בכמיימחויב
 תמיהות. ב' בו ויש קרקע ע"ג שהפרים פק1ע בן זטאלהשנג

 מכסוי. פטור שחטו ואף עקרו או בו נחרו דאם הם"מ כתבשם
 ומכסה כסוי טעון ודאי תמיה,ת ב' בו ואין הפריפ אםומיהו

 י"ג: בסי' ועי"לבברכה.
 5ברוק בעיר תקנה ויש שמלעיטים עופות השוחט ,טאלהשנד

 השמ"ח כתב שם בכסוי. הדין היאךהוושמ
 עד סכסין אין ודאי ריעותא ראתיליד ודבר הבדיקה קודםדיכסה
 אצל עוף והשוחט הפ"מ. כ"כ סה"ת דה'א ריעותא וכ"ששיבדוק
 הוא: ופשיטא זב"ש כ"כ אריאה להמתין וא"צ מיד יכסההחי'
 דלא מבואר שם יעשה. היאך עפר לו שאין מי שאלהשגה

 בספיגה או במרבר הולך ואם עפר. לו שיהי' עד יסתין אלאישחוט
 שישחוך הזהב או לאפר שישרוף הבגד כהפסד העוף שוהולא
 לשבת שיבא ממהר שהוא או מליחה. בלא חי לאכול רוצהוהוא
 דגם ופ"ח ט"ז דעת לשחומ. וזמן עת לו יהי' ולא חפצולמחוז
 פופקין ופ"מ ושמ"ח לכפות. עפר לו אין אם לשחוט אסירבכה"ג
 דישחוט כרמ"אלהלכה

 ויכצויי
 ומברך. בסנדל או בבגר הדם

 שלא מים במעט הסנדל או הבגד יכבם עפר למקוםוכשמגיע
 כ"א יברך 51א ויכמה אפשר אם יגררנו או הרם מראיתיתבטל
 בירו. מוחין אין להקל דהרוצה הכרו"9 וכתב שמכסה.בשעה
 או עפר לו שיגיע טרם רב זמן אדם שילך המערב בארצותוכ"ז
 שנת*מה אף הכל שסצוי במרינתנו אבל עמו. עצים ואיןכלים

 כיסוי: מצות ילבטל ע"ז לממוך ח"1 יומים או יום ממנושנחסר
 דמותרים סב'אר שם דם. סהם יצא 1לא ועוף ח.' ,טאלהשנו

 כה"פ: הוורידין חתך ברלאאפי'

 שם לכמות. הראוים עפר בכלל הם דברים איזה 2טאלהשנז
 מצמיחים בהם הנזרעים שהזריעה הדברים דכ5מבואר

 עפר נקראו אם מצמיחים אינם ואם בהם ומכסים עפר בכללהם
 מנרלם והוא צמחים בה שטשימין מה מהני ולא בהן.מכסין
 הפוסקיב. כ"כ מצמיחים בהן שהזרעים דוקא בעינן אלאיותר
 לפיכך מהגי לא נמי מעצמו עשב מעלה אם דה"ה הפ"מוכתב
 ולמעכו לכתשו צריך היוצר שאין עד מאוד הדק יבחול בזבלמכסין
 טיט או נמרד מיר מין והוא ובחרסית נפרד שהוא ובסירביד

 חרסין ובשחיקת אבנים ובשחיקת ולבינה. חרס כלי מסנו'שעושין
 ובנעורת מכסין. טחון בקנמון וה"ה שכשתן. חרם שלומגופה

 של ובגסורת הפשתן. מן שננערין מה רהיינו דקה פשתןשל
 או ובאוכלים. במגירה הנחתך מן מוצא שהחרש היינוחרשים
 פחמי, כתישת הוא בשיחור או עפר. שנעשה עד שרופיםבגדים
 ובכ,רת העין. 5תוך שנותנין הצבע הוא ובכחול הכבשן. פיחאו

 אין אבל הש"ך. כ"כ הרחיים מן עפר שמנקרין מה הואהמסולים
 בחול ולא טחון בפלפלין ולא ומלח בנפרית 'לא גם בזבלמכמין
 מה היא 1סובין בקמח ולא למעכו. ואפילו לכתשו צריךשהיוצר
 כשכותכין היוצאת קליפה היא במורסין ולא קולטת.שהגפה

 בשחיקת ולא כלי. עליו יכפה ולא באבנים. ולאבמכתשת.
 עצים כמו מכסין לעפר ונדוכו נשרפ' דאם שרופין אינם אםמתכת

 מכסין שנשרף דבר כל וה"ה דמכסין שנשרפו ובגדיםואוכלים
 באפר וכן מכםין שחוק בזהב וכן ושמ"ח. הם"ח כ"כבאמרו

 : עפר דנקרא מוכחדמקרא
 מכסין דאין מבואר שם המדבר. בעפר מכמין אי שאלהשנח

 המדבר:בעפר
 כגון ממים לח בעפר מכמין אי שאלהשנט

רבר כי .ה"ה בו. לכסות דאין מבואר שםמתונתא.
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 ואפי' בטיט וכ"ש אסור מים עליו ונפל בו לכסות שמותרדרר
 הפ"מ. כ"כ בו מכסין אין אפ"ה דק אשר עד הטיט ונפרךיבש
 השמ"ח: כ"כ כתשן. שלא כ"ז האדמה ברגבי לכפות איןוכן
 בית בשם הרמ"א דעת מבואר שם בשלג. מכסין אי שאלה'טס

 לכפות: דאמור וא"זיוסף
 כגון הנאה מאיסורי הבא בעפר לכם'ת מותר אי 2טא~השסא

 כתב שם וכדומה. דע"ז ועפר בפסח מחמיועפר
 לאו דמצות משום הנאה. איסורי בעפר לכסות דמותרהשמ"ח

לה"נ:
 וכמה עבר אם בהן מכפין דאין הנ"ל הנהו בכל שאיהשסב

 כדינא דסגלה השמ"ח כתב שם הדין. היאךבהם
 ברכה:בלא

 כתב שם התורב'1. ניקב ואח"כ בחי' הוושט שחט שאלהשסג
 ט"ז(: בסי' )עי"ל ברכה בלא דמכמההפ".מ

 דמכסה הפ"מ כתב שם אחד. ביום או"ב שחט אם שאלהשסד
 ט"ז(: בטי' )עי"ל ברכהבלא

 כזסימן
 ב"א ובם' תקפ"1 סי'_ בפ"מ יעוי' ק"י סי' יצחך זכרון בתשו'יעי'

 שמש ובתשו' ט"ו מי' ח"א פם"א ובתשו' תפל"מ'בס'
 ובתשו' ח' סי' חי"ד הכהמל הר ובתשו' וי"ח נ'"ז פי' חי"דצדקה
 וצ"ו פ"1 מי' יעקב בית ותשו' ונ"ז מ"ז סי' ח"ב שבעהנחלת

 נ"ז: סי' ח"ג שבו"י ובתשו' למשהובתפארת
 בת,כו אשר ושדות יערות לו יש אשר אחד איש שאלהשמה

 שריפ' בקנה לירות בעצמו לילך מותר אםחיות
 נוב"י תשו' תחשית.* בל או צב"ח משום אםור אי צידלצוד
 ולא אדם לצורך דהוא איסור אין הלין רמצד השיב י' סי'תגיינא
 מגונה מדה ס"ם אדם. לשים הפסד ואין ממית השחתהדרך
 איסורא וגם הרשע. עש' אומנות וזהו בד"ז יש אכזריותהנו

 דהוא לא אם עונותיו. הזכרת גורם וגם למכנה. עצמודמכניס
 שאין מי אבל ברירה. אין כזו מצידה ופרנסתו לזה הצריךאיש

 כן: לעשות אסור למחייתו כוונתיעיקר

-.-.
 טריפות להלכותפתיחה

 וברייתא ובמשנה בסיני. למשה נאמרו טריפות מיגישמונה
 מנה מה"ש בפ"י והר"ם טריפות ח"י מונהדר"י

 הע'. כל נכללו ובהם אבות דוגמת הם טריפות והשמונהע"ט.
 כי ז' אלא אינו הנראה כפי למ"מ נאמרו ח' אומר שעולהאף

 דמהמ"מ צריך ותרווייהו בפ"ה. הר"ם כמ"ש בפי" נאמר'דרמה
 דוקא ברקה הזאב דרוסת לומר בא והלמ"מ רלוקין ידענא הוילא

 שדרוטה אף לחיות. יכולה אין ארם בה הטיל דאי אווכדומה.
 אעפ"כ הלמ"מ טריפות ז' ושאר הלמ"מ ופירושו בפי'נאמר'
 טריפות בה גולד או ארי טריפות בין חילוק 'אין עלי'.לוקה

 דינם אך ד"ם קרויין הלמ"מ כ"ט(. בסי' בט"ז )יעוי'מעצמה
 מותר ספיקו הלמ"מ אמרינן אי מסופק והפ"מ כפ"ח להן ישד"ת
 סי"ג הנלמד דבר בכל כן נאמר אי מותר דספיקו אמרינןואי

 דטם ז"ל הר"ם דשיטת מנ"ל צ"ח בסי' אב"י קושי"מרות.
 למ"ש קושיא לו. יש ממש וד"ת קרי ר"ם דילמא דרבנןכיקר

 שעיקרו מה ז'לת אסור ספיקו דהלמ"מ ק"א בסי'מהרשד"ם
 א"כ כשיעור בו יש אם במפיקו להקל יש שיעור בו וישהלמ"מ
 דעיקר כשעורה דעצם כזה חדש דין ז"ל הר"ם ביאר לאאמאי

 כשיעור יש אם ספק יש ואם הלמ"מ רק בתורה כתיב לאטומאתו
 הוי פגום סכין מצא שחיטה(. להלכות בפתיחה )ועייןטהור
 וכל לה"ש(. בפתיח' בפ"מ לעיל )עיין ודאי 'לא נבלהספק
 היכא לדידן מחמרינן לא מדרבנן ואף אחזקה אוקמינן השקולםפק

 שאין מפיקות מיני שלשה ויש מאירות. כפנים רלא חזק'דאיכא
 אם וא"י העצם נשבר כמו ספק שנולד הוא האחר הספקשוו'ן.
 לא"ה הא דוקא פ"ס מטעם מתירין דאנו שחיטה לאחר אומחיים

 בלאחר לתלות יש אם ואה"נ מחיים. שכיח דיותר משוםוא
 היי תו דטבחא ירא דמשמש היכי ריאה אניקבה כמושחיטה
 דאוקסי הפפק מתירין אנו השקול דבמפק מתירין ואנו השקולספק

 נמצא פ"א. סי' בגבינות כמו מחיים ספק שנולד הב'אחזק'.
 מחמת אחזקה אוקי מחיים דריעותא אף שחיט' קורם הדקיןניקבו
 שחיטה וקודם זה נעשה שחיטה ק.דם שרגע לומר ותוליןרובא

 כמו היאך וא"י מחם שנולד בטריפות הג' הספק הרוב. מןהיתה
 הסברא בזה המים את המוח הקיף אם דנין ואנו בראש מיםמצא
 לומר לן לית תו מהרוב יצאה דבהמ' כיון בה"מ אף לאסורנוטה
 להתירו לנו הי' ניקב אם וא"י מחט בנמצא ימיהו אחזקה.אוקי

 מלהיתר: לאיסור יותר שכיח לאאי
 אומרים וב' לחרייו הגיע אומרים ב' יכורים מים בה שה"כו~יא

 דבהמ' אחזק' אוקי שייר דיא בודאי לאסור יש הגיעלא
 כמידרן אומר'ם בב' ל"ט דבפ" והאי מהרשר"ם תשו' מרוביצאה
 דסירכא צ"ל אחזק' התם דאוקמינן היתה כסידרן שלא אומריםוב'

 הרוב: מן יצתה ולא הוא בילמא דריר ה'א ריעותא לאוכמידרן
 גימטרא עשאה ניכר שלה וחלל הירך הן ואלו יש. נבלותששה

 מגבה קרעה החוט פמוקת עם בשר ורוב מפרקתנשברה
 הראשונות וד' לשחיטה. הראוי במקום הוושט וניקב הגרגרתפסוקת
 אוכל משום ללקות נבלה הוה אחרינות וב' מחיים מטמאין הןמאלו
 הראוי במקום הוושט ניקב לדינא ולפ"ז מחיים, רמטמא לאנבלה

 התום'. כדעת להחמיר לחוש דיש וטריפה נבלה הוהלשחיטה
 ועשאה המפרקת ונשבר ונבילה. טריפה ג"כ הוה הירךוניטל

 לעיין. יש מגבה ובקרעה נגילה. רק הוי הפרשות מן למטהגימטרא
 נבילה חשוב אי היה ספיקא שחיטה במקום שלא הקנה נפכקואם
 א' גווני. בששה הוא לנבילה טריפה בין והנ"מ טריפה.או

 לענין הר' חשוד. לענין הג' הנא'. מודר לענין ב' או"ב.לענין
 בעודה חתך אם מחיים דמטמאין בהנך ומיהו לב"נ.מפרכמת
 טדיפה ביצת לעגין ה' מתים. חשובים רמחיים לב"נ שרימפרכסת

 מפק משא"כ ואסור' חילקו לא אם"ה שנטרפה מיד שילדהשאף
 להחמיר. ראוי ודאי הוושט ניקב ביצת ספק ומיהו נבילה.ביצת

 טריפ'. לספק טריפה ודאי בין נ"מ זא"ז. מבטלין איכורין לעניןי'
 אמרינן מ' עוד יש אי טריפ' במפק הנה דרבנן או מ"ה הואואם
 חשוד אין לספק חשור גם ק"י. בסי' שיתבארו ובתנאים ם"ם.בי'

 כ"ש לדאורייתא דחשוד ומאן לספק כ"ש לודאי דחשוד ומאןלודאי
 לא: ולהיפךלדרבנן
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 טריפות להלכותפתיחה44
 מספק יצאה יב"ח חי' 'אי טריפה וספק יב"ח. חי' אינהםפריפוד;

 הלכה נתברר יב"ח חי' אי פלוגתא מפק וכןטריפה.
 לידה אמנם ותלד. שתתעבר היינו 'ולדת אינה וטריפהכמאן.
 אבר 'ביותרת שפיר. משכחת לידה בלא עיבור אי עיבורבלא

 ביותרת מוליך אי אמנם שנים. אלף יחי' דחי' אסרינןדטריפה
 לעיוני: איכאאבר

 איסור ונפל איסור של וא' היתר של א' קדרות ב' כאן היהאם
 איפור דאמרינן לאיזה יודע ואינו מהן א' לתוךדרבנן

 דרבנן איסור ע'ד נפל ואחכ קי"א סי' כמבואר נפל איםורלתוך
 היתר זתים נ"ט הי' ומתחלה ונשפך הראשון איסור ממיןשאין

 אין היתר לתוך ררבנן הב' האיסור כשנפל וא"כ היתר.בקדרת
 זתים ס"א כאן יש ותו ג"כ לכאן נפל הא' ראימור אמרינן ס'כאן
 לקפילא ליתן וכ"ת זא"ז. ומבטלין איסור של וב' היתר שלנ"ט

 נפלו אם אטעמא למיקם רא"א במינ' מין נ"ה מיהו אה"נארמאה
 רטעמן אף טריפה ווה גבלה זה באיפוריהן שחלוקין איםור זיתיב'

 חבירו: מבטל אחד כל אפ"השוה

 ל כם מימן טריפותהלכות

 רשמונה מבואר כ"ט בםי' יש. טריפות מיני כמה שאלהא
 א' נפ"ש. חנ"ק ר"ן וסימנם הן טריפותמיני

 מוח של קרום ניקב נקובה ב' נ"ז. בסי' וכה"ג ארי שדרםהדרוסה
 ונקיבת ל"ג. במי' הוושט ות'רב'1 הוושט ונקיבת ל"אשבםי'
 בסי' הקנה ונקיבת ל"1. גסי' הריא' ונקיבת ל"ד. בסי'הקנה
 ונקיבת מ"ב. בסי' המרה ונקיבת ל"ו. במי' הריא' ונקיבתל"ד.
 מ"ה. בסי' קאם ונקיבת מ"ג. במי' הטחול ונקיבת מ'. בסי'הלב

 וביה"כ והמסס וכרם הקיבה ונקיבת מ"1. במי' הדקיןונקיבת
 בתחלת האונא חסר' ג' מ"ט. בסי' הק.רקבן וגקיבת מ"ח.בסי'

 נטולה ד' בהגר"א. ועיין ל"ה. בסי' האונות חסרו כגוןברייתו
 מ"א בסי' הכבר ונטילת ל"ג. במי' ועליון התחתון לחי ניטלהיינו
 שבמי' גלודה ג"כ היא גטילה ובכלל נ"ו. בסי' הצה"גוניטלו
 מ"ח. שבפי' הכרם את החופ' בשר ר:ב שנקרע קרועה ה'נ"ט.
 פסוקת היינו פסוקה ז' נ"ח. שבמי' ממש נמולה היינו נפולהו'.
 שבורה ח' ל"ד. בסי' הגרגרת ופם'קת ל"ב. שבמי' השדרהחוט

 הממוך. שבמי' הגלגולת וחביסת נ"ד. בסי' צלעותיה רובשגשברה
 והרמב"ם בהן. נכללין הטריפ'ת וכל נ"ד בסי' הצלעועקירת

 יעו"ש: בפרטן טריפות ע' מוגה מה"מפ"י

 מריפות מי"ח אחד בו טצא כך ואחר עוף שאכל נאחד שאלהב
 סי' ח"ב מאירות פנים בתשו' כפרה. צריךאי

 דהוי שאכל כוה על כפרה צריך ראין הילה י"מ סי' ובח"גמ"א
 כ"כ(: ג"כ ל"ה למי' לפ"מ )ובפתיחהאונם

 כ"ה: שמואל מקום בתשו'יעי'

 למי13ן

 ונתרוציו רבות מכות שה'כת' שנחבסה חי' או בהמה שאלהג
 מבואר שם העצם. רוב נטדקה או גולגלתא עצםרוב

 אלא בעיגול שלא נסרקה או שהוכת' גבהה ברוב בין סנךדבכל
 הקיפ' ברוב בין הקרנים לצד ולמעלה מעינים שהיא גבההדרך
 שכל עא"מ טרימה המוח כנגד שהוא מקום אותו בעיגולהיינו

 גחבם' אלא הוא קרום משום לאו ועליון תחתון קיימיםהקר'מים
 חי דאפילו ופר"ח הכו"פ וכ' הש"ך. כ"כ הוא בפ"עטריפו'
 התב"ש האריך ס"ם לעגין אך טריפה. וראי רהוי מהני לאיב"ח
 מפק דהוי הפ"מ אליו והודה מ"6 לעגין מפק מקרי רשפירוממיק
 דאין להלכה לתב"ש )וכתב הוא. איפשטא דלא דבעי'טריפה
 ולמעל' העינים מן שהוא הנ"ל הג'בהה במקום שלא כ"אלהכשיר

 'טלא שהוא שם השטח כל וברוחב למעל' גלגולת אמצע עדבאורך
 נגד מעט עכ"פ שיהא קמן החביס' מקום שיהא וגם המוחכנגד
 הגלגולת חצי ערך והוא לבד בעור מכום' שהוא הגלגולת חלקאותו
 שיהא צריך ולמעלה מעינים נמעך ואם הקרניים. לצר מעלה צדשל

 הראש. ברוחב הקרניים עד העינים מן שטח אותו נגדהמיעוט
 המיעוט שיהא צריך ולמעלה היורף מן באחוריים הוא המיעוךואם
 מדק בו יש רק נמעך לא ואפילו ולאחרי' שלמני' הגובה כלמן

 שקצר כ"א להתיר אין המוח נגד הגלגילת לרוחב הוא אםאחד
 מרוב פחות שיהא צריך מלמניו אם לאורך הוא ואם היקף.מרוב
 בפרק להתיר יש ובה"מ הקרניים. ער למעל' מעינים שהואממה
 למעל', גלגולת מאמצע יותר מעט עד העינים מן ארוך אא"כזה
 מעט ער 'נמשך העורף ממקום מאחוריו מתחיל הסדק אםוכן
 נסרק לא אם וכן בהפ"מ. אפילו להטריף יש באלו מאמצעיותר
 בתשב"א העלה כן כנסדק דינו מעט ברוחב ארוכה כרצוע' נמעךרק

 הלכ':לפמק

 חסר דאם מבואר שם ממנה. וחסר הגלגולת נפתח' 2ט~ולד;ך
 טפח שליש על טפח שליש שהוא כסלעממנה

 כ"כ קיים לעצם הסמוך הקרוב אפילו טריפה טפח יהקיפועגול
 באריכות(. בפ"מ )יעוי' מהני לא יב"ח שהיי' ואפילוהש"ך.
 מסלע כיתר הוי מצומצםוכסלע

 ומריפה_
 הכו"פ זה ען ונתן

 ברוחק: בינונים שעירים ז' כרובמדה

 בין דאם מבואר שס חפרון. בהם שיש נקבים נקבה אם שאלהה'
 נקב בין 'כשאין )ש"ע( טריפה כסלע שיעורכולם

 רחומרא מיים והפ"מ ותב"ש )פר"ח כנקוב נדון נקב כמלאלנקב
 )רמ"א( בזה"ז אפי' להכשיר יש השיעור מזה בפחות אבלהוה(.
 משערין קטנה בבהמה אבי כמלע. שיעור הוי גדולה בבהמהודוקא
 ואח"כ בשיע'רה גדול עיון דצריך התב"ש וכתב קטנות'. לפיהכל
 עביד 5א ואי תב"ש בזה בקיאין אנו וגם הקרום. בדיקתצריך
 הגר"א: ר' וכ"נ חולי ע"י נפחת ואפי' טריפה מפק הויהכי

 לרובא. מצטרמין אי חמרון בהם שאין נקבים בניקבה ל!אלה1
 אי לי ממפק' והש"ך גוונא בכל מכשירהפר"ח

 הכאה ע"י נעש' אי להבחין דיש העלה והתב"ש לרובא.מצטרפי
 להקל חולייש ע"י ואי הגרע"א. דעת .כ"נ לרובא.מצטרפין
 אפי' לכ"ע כשר' דאל"ה נקב כמלא לנקב נקב בין כשאיןוהייגו

 לרובא: א"מ ב"ח שישבנקבים
שאלה
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 אלא גיקב לא אפילו דבעוף מבואר שם נעוו. ננקנה שא?הז

 אווזות כגון המים בעוף ל"מ טריפה. בכ"שאלא
 טריפה דיבשה בעוו אפילו אלא. טריפה ודאי שהוא אווזותובר

 או חולי ע"י בין חיל'ק אין מים של דבעוף הפ"מ וכתבמםפק.
 יב"ח. מהני 'בשה של ובעוף יב"ח שהיי' מהני לא וגם אדםע"י
 ערך לפי כשי'ור הוא אם אך כשר. חולי ע"י אם יב"ח בלאוגם
 הגרע"א. כתב וכן טריפה ולעולם חולי וע"י יב?ח. מהני לאאז

 נוטה ובהפ"מ לעולם לדירן להחמיר הבל"י דעת בעוףונחבס'
להתיר:

 מעל הנוצות את שממירין שאחר אווזית מיני יש שאלהח
 של והעור הגלגולת על גומא נראהראשיהם

 וכאשר נקב כעין ונראה לתחת כפוף שהעור רק שלםהגלנולת
 ומגיע סרק בגלגולת נרא' הראש לפצוע כדי בעור לחתוךמתחילין

 המים בעופות הן עוש.ת מיני יש גם קיים. והקרום המוח קרוםעד
 שיש תרגגולים כגון היבשה בעופות הן אווזות ובך אווזותכגון
 להן יש ורוב חטוטרית כעין זקופות נוצות גלגולתם בעצםלהם
 וחלוקי רעות חלוקי איכא אלו בעופות הגגולת. בעצם ניכרחסרון
 וחב"י צ"צ דעת והיא מיד להכשיר רנוהגין מקומות ישמנהגים
 ביופות רמקילין סקומות ויש בפשיטות. דמתירין 1כ1"פיש"י

 בצים הטיל' או יב"ח בשהו לא אכ באווזא. ומחמיריןהיבשה
 דעת וה'א לעצמו יחמיר ות"ח באווזא. גם מקיליו בהפ"מאז

 אחר כ"א אלא בעופות מתירין ואין יותר. מחמירין וישכו"פ.
 ובעוף בצ"ע. הניח והפ"מ התב"ש. הוא שלם אם הגגולתבדיקת
 מה"ק .בנוד"ב התב"ש. כדעת לאסור דעתו נוטה ודאיהמים
 ע"א סי' תבואה פרי בתשוב' ועיין לעולם. בהפל'מ מתיר ה'סי'

 כשיעור בו אין דודאי השירה כחוט דק דנקב מרבותיודמקובל
 יב"ח שהו אם בספק אף בפשיטות להכשיר נוהג בזה סלעערך

 חיו"ד בנוב"י עוד ועיין בדיקה. בלא אף להתיר נוהגובשה'
 וי"ט: וי"ח י"בכי'

 העצם הנפוח שחתכו ואחר נפוח לו יש הגלגולת אם שאלהט
 מים. של עוף אפילו דכשר מבואר שםשלם.

 וקיים שלם והעצם העור נקרע אם דה"ה הט"ז בשם הפ"מוכתב
 מים: של בעוף ראפילו הוא והוסיףכשירה

 הריב"ש ונקשר. גלגולת עצם שנשבר עוף מעשה שאלהי,
 ראפילו הפ"מ וכת' השיגו. והפר"חהכשיר

 לאו או סלע כשיעור בה יש ומפק הגלגולת עצם שניקבבבהמה
 כמעשה כבראשונה יפה ונקשר נתחבר ואח"כ לבדקה הספיקולא

 בגו"ב הורה .כן שנתרפא' במה ראי' דאין להתיר אין נמידריב"ש
 נקטינן: וכן י"חסי'

 הדם נצרר והי' מבחויו שלם עור שהי' באווזא מעשה שאלהיא
 מטריף הפ"מ וחסרון. נרקב העצם שהי' ונמצא העירוחתכו
 הכל עמה עופות שאר שמלחו כגון בהפ"מ ואפי' במליחהאפי'
 בעוף דדעתו כמרומה דברי. ולפי )יעו"ש ם"ם הוי ולאטריפה
 הנמלחין עופות שאר להתיר צד איכא במליחה בכה"גהיבשה

 : וצ"ע(עמה
 והוציא נסה בהמה של הגלגולת פתח שהשוחט אירע שאיהיב

 מן יוצא הגלגולת בתוך וראה מתוכההמוח
 בולט ויותר שעור' כא.רך ופעמיס מאריך חר עצם הגלגולתעצם
 ובעליונו אצבע כחצי בתחתיותו קצת ורחב חד ועוקצו המוחלצר

 העל' ב"א בתשו' הרב'. פעמים כן נמצא ושוב והולך מיצרהוא
 שבדק אירע ואם כלל הפמר כשאין לא אם בדיקה להצריךשאין
 בבדיקה. בקיאין אנו שאין ולומר להחמיר אין הריעותא'מצא
 ידוע רבר שהיא כיון ובמישוש העין במראית בודקין אנוושפיר
 והסתכלות בדיקה על לסמוך יכול מ"ם לכוין יוכל לא אםואף
 בתחתון עיון ע"י אם אך צריך. לא העליון וקליפת בתחתוןיפה

 בדיקה קודם מוח של קר'ם נאבד אפי' להטריף( )יש נקב בוגמצא
 כ"ג: סי' ובב"א נ"ד סי' מאירות בפנים יעוי' להטריף.יש

 לאמימן
 דמוח מבואר ל"א בסי' שם מוח. של קרום ניקב שאלהיג

 נקב התחתון וניקב זה על זה קרומים ב' לויש
 להכשיר. בהפ"מ הרמ"א דעת לחוד העליון ניקב טריפהמפולש
 יהתב"ש להטריף. בה"מ דאפילו וב"ח רש"ל בשם והש"ךוהט"ז
 וכ"נ הפסיד. לא בהפ"מ כרמ"א והמיקל יחמיר דהמחמירכתב
 בהפ"ם אפי' להטריף יש כלל ריעותא בו אין דתחתון אע"ג רובא. לקוי כולו העליון עור אם אבל בעלמא בנקב ודוקא הפ"מ.רעת
 זה אפי' שניהם ניקב דאם נראה דזה הפ"מ וכתב התב"ש.כ"כ

 לעולם: טריפה קוץ ע"י דניקב כתב 'הגרע"א טריפה.,2לכ"ז

 ורואין הרב' או מעט נחסר או שנתנדנד עצמו המוח שא?היד
 שאר ככל כלל ריעותא בו ואין יפה הואשהנשאר

 הש"ך רעת מבואר שם ריעותא. בלא קיימיס והקרומיםמוחות
 כ"כ הי' אם כשיע.ר חמר בראש המוח דאם אחריו נמשךופר"ח
 אפילו ומכשיד עליו השיג והתב"ש טריפה. ונופל שוחהבחוט

 כשייור:בהסר
 דק דאפי' מבואד שם קצת. ונתרכך נתמעך אם שאלהטו

 קצת שא'תו רק קיים שכולו אע"פ היינומשהו
 בין להבחין בקיאין אנו ראין טריפה. לקרום מגולה הואמשהו
 טריפה: שהוא מסש נסמסמם או הומרח וכ"ש למיפמוס.מיעוך

 בתזך מונחים או הקרום בתוך מים נמצא אם שאלהטז
 כשיעור מהמוח ונחסד קטנה כיס כעיןהשלחופית

 מביב השלחופית או המים מקיף המוח דאם מבואר שםהמים.
 דנמצא או מהמוח נחסר אינו אפי' להקרום המים מגולה הי'שלא
 והט"ז דאסור. ופר"ח .התב"ש הש"ך רעת לגלגולת קרוםבין

 גחמר. אינו והמוח לגלגולת קרום בין במים מתירי' ול"ש1כ1"פ
 להקל צד איכא ובהם"מ אסור. ולעולם חילוק אין בשלחופיתרק

וצ"ע:
 מבואד שם לא. א' גמוח מכומה הי' אס ספק הי' שאיהיז

 מן במוח מים אחר לבדוק אין ומ"םרטריפה
 פתיחה. בלא לעכו"ם לכווכר' או הראש להשליך ויכולהסתם
 בראשה שנמנעת כגון ריעותא בראיכא אבל ריעותא בדליכאורוקא
 בפתיחות ההיתר שיתברד עד לאסור שיש פשיטא שווינדעלשקורין
 בהפ"ם ראף הפ"מ וכתב הט"ז. כ"כ לאם.ר יש בדיעבר ואףראש
 בחודש אף ריעותא וברליכא בהפ"ס. להתיר הגרי"א ודעתאסור.
 לעכו"ם שלם הראש שמוכרין המנהג ותולעים מים רשכיח ואבתמוז

 מים: שם יש אם רואיןואין
 שם המוח. לקרום ממוך בקרירה תוליים נמצא אם שאלהיח

 בעליון לא רושם שום בקר'ס שאין דאע"פמבואר
ולא

געלנ,ע2,4?,,2_ לי, /ע,ק,.,
 /4/.י .
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 התב"ש. כ"כ בבדיקה דאא"ב בהפ"ם ואפילו טריפה בתחתוןולא
 שיבדוק בדיקה ע"י כשרה בחוטם כגון לקדרה חוץ נמצא אםאבל
 דפי ואפי' ופ"מ. ט"ז רושם. שם נמצא לא אם מוח שלקרום

 הפ"מ: כ"כ מותרת אפ"ה חו,ן לגביהתולעת
 דאפי' מבואר שם המוח. תוך ת.לעת נמצא אם שאלהיט

 להטריף. יש בקרומים ריעותא שום נסצאלא
 כשר. לקרום מנולה ואין התולע מקיף המוח דאם התב"שודעת

 לעולם: לאסור ונוטה לדינא בצ"ע תניחוהם"מ
 מינח שהמוח דעצם מבואר שם המוח. הולך היכן עד שאיהכ

 פיה ע5 ויש קדירה כמו גדול חלל בו ישבתוכו
 הקדרה בתוך מהמוח שיש מה וכל פולין ב' כמו הצווארכלפי
 קרומיו ונקיבת כמוח נדון בכלל הפולין שכנגד ומוח הפוליןעד

 השדרה: כחוט נידון ואילך ומשםבמשהו
 תולעים. בשורשם נמצא הקרומים כשחותכין לפעמים שאלהכא

 לבדוק בדיקה ע"י ג"כ להכשיר דיש כתבושם
 תולעים שם אין אם וגם התולע. במקום נקוב אין אםהעצם
 יש נקוב שבקדרה עצם נמצא אם אבל לקר'ם. סמוךבקדרה

 מוח: של קרום בבדיקת דאא"בלהטריף
 ונתערב בי' דמטרמי' אחד כבש בראש מים נמצא אם שאלהכב

 מחכם קבלתי כתב הב"ח כבש. מאיזה נודעולא
 בו שנמצא כבש וכל הכבשים של השדרה בחוט 5בדוק דישאחד
 שהראש ותולין 5שדר' מהמוח הנמשך בחוט מים בו יהי' בראשמים
 עליו השיג ק"א במי' וט"ז האחר'ת. להתיר כבש מאותוהוא
 בסי' הפ"מ עליו וכתב כו'. 5התיר כדאי זה הדבר שאיןוכתב
 הוא ומדרבנן ברוב בטל דמה"ת בתרי חד נתערב אם מיהול"א
 וא"כ להתכבד הראוי חתיכה או שבמנין דבר לי' דהוי משוםאסור
 בתשו' המ"ב דעת גם לצרף יש אח"כ עד האים'ר נודעכשלא
 בחד חד אב5 הנ"ל הב"ח סברת עם ס"ם הוי נודע דלא ול"ז ל"ופי'

לא:

 לבסימן
 המוח. את החופ' עור היקף ,רוב שנפסק השדרה חוט שאלהכג

 ואם קיים המוח שכל אע"מ דטרימה מבוארשם
 דפסיקת כשר שבפנים המוח כ5 שנפסק אע"ם העור רוב נפסקלא

 מיריד: ולא מעלה לאהמוח
 מבואר שם 5זה. זה הממוכין נקבים הגרגרת ננקב שא~הכד

 דדוקא וש"ך הב"ח דעת אחרוגים. בזהדפליגי
 במקום היקף רובנפפק

 אחד_
 דעיקר חולקים ותב"ש והפר"ח

 נקב כמלא הכקבים בין אין דאם ל"ד( )בםי' בגרגרת כמולהטריף
 הופיף והתב"ש הקיפו. לרוב שביניהם השלם בצירוףמצטרפין
 רוב הכל בין שיש לאחור ולמטה לפנים מלמעלד נפסקדאפיל'
 כגון טריפה כה"ג בגרגרת דה"ה )וכתב הם"מ הסכים וכןטרפה.
 והכו"פ לאחור(. שליש ולכוטה שליש מלפנים למעלה נפפקאם

 למעשה: 5א אבל וש"ך כב"ח 5הלכהכתב
 שלא דאע"פ מבואר שם לארכו. העור נסדק אם שאלהכה

 )כ"כ כשר למטה ולא למע5ה לא כלוםנשאר
 דא"א דכתב אך הפ"מ. הסכים וכן כפר"ח דלא ותב"שהט"ז

 למעלה משהו שיהי' צריך הפולין 5כנגר השדרה הוט ביןלצמצם
 כשר: המוח דנתמעך אף העור נסדק לא 'אםשלם(.

 אך קיים שבמנים המוח וכן וחזק בריא העור נמצא שאלהכו

 והפר"ח הבה"י שם שחור. הוא שבחוטשהעור
 אבל בריא. הוא מבמנים כשהמוח ודוקא להכשיר העלובקו"א

 להטריף: נראה ' מבפנים נפמד המוח גםאם
 נקוב החוט הי' ואילו כמים ונשפר המ.ח הומרח שא~הכז

 החוט שימצא עד דנימום רק 'וצא הי'לא
 שם לעכווד, יכול הי' ולא שוחה לידו שחויו המעט הי'כשמעמידו

 לפסוק: הקרום מוף הלקותא דמצד הפ"מ וכתב רטריפה.מבואר
 ואם כבד שה'א אלא המוח מבפנים נתרכך 5א שאיהכח

 מבואר שם כבדו. מפני לעמוד יכול איגומעמידין
דטריפה:

 מהמוח קצת נחסר שאלהכט
 ונתרוקן_

 דכשר מבואר שם
 נתרוקן הא קצת נתרוקן דדוקא הש"ךזהעלה

 הרבה להתמסמס דרך ובנפמפמם שוחה. החומ דהוי מריפההרבה
וטריפה:

 חוט של זה טריפ.ת היכן עד שאלהל
 השדר'_

 מבואר שם
 פרשה פי' עד השדרה אורך בכל הואדבבהמה

 דלא )כה"פ טרפה מפק שלישית פרשה ופי בכלל. ועדשלישית
 טריפה ו.וקא הפיצול חוטי אבל ויש"ש(. הרמב"םכשיטות

 כשרה נפסקו אם בשלישי אבל פרשות. הנקרא ושנייםבראשוגים
 הוא ובעוף וכשרה. השדרה כח תש ואילך ומשם בפ"מ()עי'

 נהוג. והכי לגוף המחובר עצם שכיבת כלות מקום עד החוטטריפית
 כש"ך דלא ופ"מ הכו"פ והסכמת ברמ"א( הט"ז כדעת)והוא
 והו5כות שמונחות קטגות עצמות אותם עד הוא טריפותדלדידי'
 המחובר עצם עד אף בהפ"מ דמיק5 והרמ"א השדר' עדבשיפוע
 עד דהיינו הג' כדעה שמטריף דמי כתב 'המ"מ בכה"פ. עייןלגוף
 טריפה: םפק אלא איגו עכ"פ לגוף המחובר העצמות אורךסוף

 המקל והלך במקל השדר' על אותה שהכה נהמה שאלהלא
 דכשרה מבואר שם השדרה. אורך כל פניעל

 בלא בדיקה דאפי' הפ"מ וכתב החוט. נפסק שמא חיישינןולא
 קשרים במקל יש ואם זו הכאה מחמת נפלה לא אם צריך אינושהי'

 אורך כל פני ע5 המקל הגיע לא אם יכן הקשרים. למקוםחוששין
 אם וכן המקל. שכלה במקום החוט נפמק שמא חוששיןהשדרה
 המקל נשבר אם וכן החוט. לפסיקת חוששין השדרה לרוחבהכה

 בי' דאית או דגבה אפלגא חוטרא שלים כמו הוי הכאהבשעת
 דחוששין הגי וכל פק"ה( )ט"ז בדיקה וצריך בכח שם דמכהקיטרי
 אמות ד' ה5יכה אי אח"ש החוט ובדיקת מע"ן שהי' תרתיצריך

 כן השדרה בחומ בדיקה צריך והלכה בשהתה )ואף החוטובדיקת
 אנן גם לבד דבחוט זו בבדיקה בקיאין ואנן הגרע"א(.העלה
 ופ"ת הם"ח מסקגת הוא )כן אא"ב החלל כל לבדוק דדוקאבקיאין
 בסי' דמבואר הכאה מחמת נפלה דאם הפ"מ כ' והגרע"א(.ופ"מ
 דאא"ב. 5"מ לדידן .בדיקה דשהי" נפי5ה הוי מי"ט פחות דאףנ"ח
 אף א"כ החוט בדיקת רק א"צ דאז ד"א יפה הי5וך בהלוכ'אבל
 ובדיקת הילוך מהני קטרי בי' אית או דגבה אפלגא חוטרא שליםאי

החומים:
 דא"ח מבואר שם רגליה. שגוררת עוף או נהמה שאלהלב

 )והוא נקטה שנרונא אמרינן אלא החוט נפסקשמא
 השוק מן אווז קנה אם ולכן שנפלה. נ'דע דלא כיון רגלים(כאב
 ומותר ל"צ בדיקה ואמי' נקטה דשגרונא מותרת לעמוד יכלהולא

 חוששין שנפל' נודע אם אבל ום"מ(. הט"ז העלה )כן מידלשוחטו
 הסכימו כן טמחיב מי' פחות בנפלה ומיירי החוט. בדיקתוצריך

התב"ש
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 בנפלה ראי רע"א. ובגליון ובדג"מ כ"1 סי' ח"ד נ"י והנהתנ"ש
 לה אין טפחים מי' פחות אפילו אחרים הפילוה או טפחיםי'

 החל5 כל .לברוק צריכין טפחים י' ונפלה צולעת שהיא כיוןתקנה
 מהני. חדש י"ב דשהיי' הכו"פ וכתב נקיאין, אנו איןונוה
 כל פני ע5 שהכה אף רגלי' וגוררת גבה על _נהכה וכן הפ"מוכתב
 והוי רגליה שגוררת כי'ן החוט בריקת צריך אפי"ה השדרהאורך

ריעותא:
 מבואר שם שלה. החוט נפסק 51א השדרה נשברה 2ט~ולהלג

 . כשרה נפסק שעלי' בשר כל גם אםדאפילו
 שלנו הבדיקה על סמכיגן ה5כה אם אך נדיקה. מצריךוהדג"מ
 נשברה ואם לברוק. כוהני לא הילוך אפילו בעוף אבלבבהמה
 נבלה: ולא טרפה עמו בשר ד'ב ג"כ נפסק אפי' החוט ונפסקהשדרה

 שע5 בשר ורוב המפרקת שנשבר עוף א1 בהמה 2טאיה5ד
 השדרה חוט גפסק וגם הצואר מאחוריהמפרקת

 דזעירי מימרא )והוא נבילה דהוי בל"ש מבואר שם רובו. אוכולו
 המפרקת רוב רק נשבר 5א אפי' נמי וה"ה ע"ב( ב' דף דח'ליןפ"ק
 התורה בכל ככו5ה דרובא נבלה הוי נמי החוט ורוב בשרורוב

 כ"כ(: ברור זה אין)1מ1"מ

 שם קיים. והחוט עמו בשר ורוב המפרקת נשנר שאלהלה
 דהגא,ן כ"ז במי' ע"ל דרבוואתא פ5וגתאמבואר

 דנשבר הי' דרעתו להשואל העלה ז"ל הט"ז , של אחיומהר"י
 נבילה. חוט בלא אף בשר ורוב ומפרקת טריפה 5בדהמפרקת
 ובמפרקת כשרה לבר דבמפרקת אלא אותו דחה מהר"יוהגאון
 רבלא ע"ז גס ח'לק והט"ז דנבלה. השואל לדעת הודה בשרורוב
 וכרו"ם והתב"ש הפר"ח הסכימו ולדעתו אינו טריפה אףחוט

 כשרה לחוד המפרקת נשבר' דינא לענין הפ"מ כתב זהומחמת
 דוקא. בהם"מ אלא להתיר אין עמו בשר רוב ואם הפ"מ בליאפי'

 כ"ח סי' חכ"צ בשם ט"1 סי' העצמות טריפות בדיני הע"שוכתב
 המפרקת בנשבר נבילה משום לאסור דהאריכו ושבו"י בי"עותשו'
 נשבר אב5 נבלה ספק דהוי לדינא ומיים חוט ב5א אף בשרורוב
 ומ"מ מכשירים. דכולהו להחמיר דאין 'דאי וחוט בשר רובביא
 בחוט לבדוק וצריך דאורייתא ספיקא הו"5 בחוט ברק שלאכ"ז
 טריפה דהו כל ריעותא בו יש ואם כשרה ריעותא שום בו איןאם
 מהח.ט קצת שנפסק רואה אם אף שבירה אחר מיד בודקואם
 ו5א ריעותא שום בו ואין שלם הנשאר ואותו רובו נפמק ש5אכ5

 המקצת אותו רק השבירה קלקל שלא 5ו שברור באופן מראהשינוי
 כשיש וה"ה דדוקא ברובו השדרה תוט דפסיקת כשרהשנפסק
 שום בלי ויפה שלם שהרוב הימב שרואין כ5 במקצתוריעותא
 וכשר. מקצת אותו רק קלק5 לא רהשבר דאמרינן משום כשר5קותא
 שיתרפא שהות דאיכא השבירה אחר מיד בודק אינו אםאבל

 שום בלי ויפה ש5ם שהמותר אף כ"ש קלקול שרואה כלבנתיים
 לזה והשיעור נתרפא. שמא דתיישינן טריפה כוראה ושינויקלק'ל

 אף וכן המכה. פי דהגליד ההוא כי ג"י הוא לנך-רפא5מיחוש
 רק פםיקה שום ב5י שלם שכולו ואף השבירה אחר מיד בידקאם

 השביר' דאמרינן טריפה מיאה שינו' או קליו5 שוס איזהרואין
 ג' אחר כשבורק מתירין שאנו דמה ודע השדרה, חוטממסמסת

 מתירין אנו 5עולם לא במקצתו אפילו ריעותא ש'ם בו כשאיןימים
 עקומה שררה או עקום במפרקת 5קמן שיתבאר הדרך עלכ"א

 בזה: ה"ה שם שיתבאר מה וכל ונתרפא שנשבררהיינו

 בשר ורוב רובו או כולו החוט ונפכק המפרקת נשבר שאיהלו
 נבילה: ואינו טריפה דה"ז בל"ש מבואר שםקיים.

 דהיינו עקום בספרקת 5פנינו הבאים 1נהמה עיף שאיהלז
 עקמומית. בו וניכר נתרפא ושוב המפרקתשנשבר

 כתב שם ונתרפא. השררה שנשברה עקומה נשדרה הבאיםאו
 זה בדין הנה כ"ז סי' )ע"ל המורה עיני ראות לפי זה דדיןהל"ש

 שלם החוט ואם אותו דבודקין בזה כתב הכרז"פ דעותח15קי
 ריעותא בו יש ואם כשר וכרומה ורקבון ריעותא שום ב5יבתוכו
 הפ"מ(. וכ"כ החוט לפסוקת או המפרקת 5שבירת דחיישינןטריפה
 העקמימית דאם המורה עיני ראות רלפי הל"ש מכריע לדינאלכן
 מהשני האחד צד שנטה יר רב בכה השבר שהי' מזה דניכר מאדרב
 חוט שנפסק טובא שכיח אז נדול העקמומית ומחמת רנהנטי'

 ויפה שלם אותו שרואין ראף החוט בריקת מהני לאהשדרה
 כשהעקמומית וכ"ז ניכר. ואינו היטב שנתרפא רק שנפמקחיישינן
 הי' שלא וניכר מעט רק עקמומית שם אין אם אנ5 הואגדול

 בדיקת ומהני החוט נפסק שלא קרוב אז גרולה ובנטי' בכחהשביר'
 אף דהו כל ריעותא בו יש ואם כשר ויפה שלכ הוא אםהחוט
 השאר ונתרפא כולו נתמסמם או שנפסק דחיישינן טריפהבקצתה

 שיראה בבקיאות אח"ז לבדוק וצריך טריפה. ספק ה"ז נבדק 5א'אם
 נפסק המפרקת או השדרה בפתתו גם אם דאלו בשלימותהחוט
 בדיני מל"ש )ע"כ בדיקה לו אין שוב שלם החוט ראה ולאהחום

 ושדרה(:המפרקת
 המחוברים סכינימ הנקראים קמנים מעצמות א' בנשבר ,2~ויהלח

 ששם העצמות על המה הנ"ל עצמות ושכיבתלגף
 חיו"ד חכמים עטרת בתשו' בשבירה. עוק'1 הי' ולא הריאהגחבא
 כן: העלה הפסר דבסקום ונראה הכל. להת'ר העלה ב'סי'

 בצי תפארת ובתשו' ס"א פוף בתשו' יצתק בתולדות דעי'לט
 ובתשו' נ"ט מי' סוף ובשבו"י ג' א1ת ס"ז סי'חיו"ר
 י"ד: סי' החדשותב"ח

 לבסמימן

 בעוף. התתתון חרטום או בבהמה התתת'ן לחי נימל שארהמ
 עיקור משום דליכא בענין ניטל דאי מבוארשם

 )כ"כ כשרה בכלל עד ולא המימנים מקום יד שנעקר דהייגוסימנים
 החב"ש וכתב והלעטה. המראה ע"י לתיות שיכול והואהפ"מ(
 :טלת הטו עם אבל כשרה הטולט5' עד הלשון נימק רוקהבשם
 לחי ניטל .אם וה5עטה המראה ע"י 5חיות יכולה דאינהטריפה
 עי' וש"ם ש"ע מספק. טרפה דעוף עליון וחרטום דבהמהעל'ון

כרתי:
 הוי בכ"ש דאפי' מבואר שם לחללה. שנקב יישט ז2אלהמא

 חולקים ופר"ת הש"ך אב5 המתבר. 5דעתנבל'
 וגוב"י והתב"ש אח"ש. א5א מחיים נבלה הוי לא דבוושטוהעלו
 מחיים בו אין נבילה טומאת אבל מחיים בו יש נבילה דאיסורכתב.
 הוושט נקיבת מספק הביצים ומ"מ הפ"מ וכתב שתמות,עד

 מותר אי הוושט נקיבת בספק 1ח1"ב המחבר. 5רעת אפילואסורים
 לעיין: יש אתריולשחוט

 ,2אלהמב
 תורביי

 רטריפה. מבואך שם לח5לו. שניקב הוושט
וא"
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 ומטהר טריפה הוי הרא.י. ובמקום אח"כ ושחט התורבץ גיקבואם
 הביצים( ולענין או"ב לעגין לטריפה נבילה בין )ונ"מ נבילהמידי

 וכאן: כ"ז ובסי' לה"ש בפתיחה בם"מועיין

 שיעור ברוב מזה זה ונתרלדלו מהקגה הוושם נפרד לטאלהמג
 דטריפה: מבואר שםאורכן.

 מבואר שם במשה.. ממולש נקב גגו שניקב זמק שאלהמד
 כשיאריך הוושט עם שימתח זהו גגו ואיזהודטריפה

 ונעשה וושמ כלפי לשפע שמתחיל ממקום )דהיינו צווארוהעו,ף
 הטור(: כ"כ גגו נקרא זהו הקדרה על הכיסוי הזפקעל

 מבואר שם גגו. ולא מפולש נקב שניקב זפק שארשארהמה
 וש"פ: ש"ע מיתר שניקב זמקדשאר

 בו נשתייר אפילו דטריפה מבואר שם הזפק. ניטל שאלהמו
 הקורקבן אל הוושט מן לעבור המאכל שיוכלכדי

 האחרונים: כל כ"כ כשרה.. הזפק ניקב אבל נימל אם טריפהמ"מ
 רטריפה מבואר שם לקורקבן. הזפק שבין המעי ניקנשאלה

 העב בשר דרק הישר אור בשם הגרע"א וכתבמספק.
 אבל להקורקבן שייך שמא ספק זה אגוז כמין שהוא הקורקבןשעל
 יכתב כזפק. ררינו פש,ט עב. בשר לאותו הזפק בו שישמה

 להכשיר יש 5א או גיקב אם ספק דיש דהיכא ג"ם הט"ז לרעתהפ"מ
 הפר"ח וכתב ניקב. במפק זה במעי להכשיר הבה"י וכ"כמס"ס.
 זה במעי נראה שאין אע"ם תחוב סחט נמצא אם ומיהו עלי'בקו"א
 נוטה והם"מ אחר. ספק אלא כאן ראין 5הטריף יש נקבשום

 תחוב ו5א ובנסצא בצ"ע והניח מעל"ע ולא בתחוב אףלהתיר
 הפ"מ(: )כ"כ כשרכלל

 מבואר שם לאו. אי מבחויו בריקה 5! יש אי וושמ שאלהמח
 דכיון ררום' לענין בין מבחו'ו בריקה לודאין

 רחיישינן נקב לעגין ובין בו ניכר הדרוס אורם אין אדוםשהוא
 אדום. שכולו להכיר וא"א וגתבייש בנקב דם טיפת נכנסשמא

 רש"י: כדעתומחמרינן
 לוושט יש עורות רשני מבואר שם הוושט. ניקנ שאלהמט

 אפי' אמורה שניהם גיקב. כשרה מהם אחדניקב
 ונסתם: קרום בועלה

 שם זה. כנגד שלא זה קרומים שני שניקבו נוושמ ~טאלהנ
 )דמהני זה כנגד שלא זה ניקב דאפי'מבואר

 דמתרמי )דאפשר אחת ברוח שניהם שניקבו והוא מריפהבקורקבן(
 רוחות מב' אבל מריפה לממה וזה למעלה ניקב זה ואפי'אהדרי(
 התב"ש הילה )כן כשר שכגגר. ברוח וזה זה ברוח זה ניקבדהיינו
 ררבנן איסיר אלא הוי לא הרבה דברהוקים הפ"ם וכתבלהכריה(

 בגיכר זה וכל דאורייתא, ספיקא הוי הרבה רחוקים איןואם
 חולי: ע"י באשהנקב

 מבואר שם קוין. ע"י שניקב לחוש ויש הוושמ נניקנ שארהנא
 )רוושט דטריפה מוד. כ"ע לבר הפנימי ניקבראם

 ניקב אם אך הב', עור גם שינקב ושכיח מבחוץ בדיקה לואין
 הוא אם להכשיר הש"ך דעת דרבוואתא. פלוגתא יש לבדהחיצון
 התב"ש ודעת מפק. בלא אף דפנימי בריקת ע"י ידועבמקום
 החיצון ואפי' הפנימי ניקב בין טריפה רלעולם הש"ך דבריבפירוש
 מקום בשום פגע שלא וראינו המחט לפנינו כשנתחב אךלבד.
 ו5א המנים בדיקת שפיר מהני בהא החיצון בעור הזה במקוםכ"א
 הם"ם מהני לא ודאי ראל"כ שלם החיצון בעור .ע"כ אחר.בענין

 בניקב לאם'ר וכרו"פ הט"ז ודעת ' ום"מ. תב'"ט יעוי'דשכיח
 ומקום בספק אפי' ש5ם כשעור החיצון עור וכ",ט הפגימיעור
 מטעם או להתהמך יכול שאינו מטעם או ספיקא ספק הוי ולאידוע
 במקום החיצון בניקב לדיגא גראה ע"כ אים'ר. חזקתדאיכא
 הש"ך( )כרעת להקל צד איכא חולי או קו'ז ע"י אם וספקידוע
 איסור: חזקת ראיכא מטעםהס"ם מהני לא דאל"כ לפנינו ואיתא קו'1( כוע"י חולי ירי על למתליאיכא )רמפי מבחוץ שלם כשעור ודוקא העיון. ואחר בהפ"מוהיינו

 מבואר שם בדם. מלוכלך וצוארו לפנינן הבא עוף שאיהנב
 מבפנים הוושט אורה כל יברוק )דצריךרטרימה

ואא"ב"
 הוא דהנקב היכא אבל רמ"א( )כ"כ המגהג הוא וכן

 הש"ך )כדעת פנים בדיקת ע"י להכשיר יש ידוע במקוםמבחויו
 הוושט אל בפ"א המחט שנתחב דדוקא התב"ש וכ' ותב"ש(.וב"ח
 החיצון בעור זה במק'ם כ"א סקום בשום פגע שלא וראינובפנינו
 ניקב אחר במקום שמא חיישינן דאל"כ פנים. בדיקת מהניבהא
 כה"פ(. )כ"כ כעוף דיגו ובהמה וטריפה. ידוע אינו וה"לג"כ
 רהמיקל כ"ז סי' חיו"ר הגחת"ס כתב דרוסה בספק בבהמהואף

 : הפכידלא
 א5ו רע.רות מבואר שם הוושט. עורות נתחלפה אם שארהכג

 שהחיצון נתחלפו ואם לבן והפנימי אדוםהחיצון
 זה ואפי' 5אורם וזה 5לובן זה קצת נתחלפו ואפי' אדוםופנימי
 וכן התב-"ש( דעת הוא )כן .טריפה כניקב לי' הוי זה כנגרש5א
 אבל רובו או כולו הפנימי בגתאדם ודוקא טריפ'. אדומיםשניהם
 דבשניהם מחלק ודמש"א להטריף. הב"ח דעת במקצתגתאדם
 ללובן וזה לאודם זה ממש נתחלפו אבל רובא או כולא בעיאדומים
 בנתאדם להתיר והעלו חולקין והתב"ש .הט"ז במחצת. אףטריפה

 מהפ"מ(: )וכ"נ בהם"מ להכשיר יש ולכן במקצתהמגימי
 ועובר לדטריף דנתבאר הפגימי שנתאדם ננתחלף שאלהנד

 באינו רוקא אלא טריפה ואינו להכשיר העלה ט"ז םי' חיו"דמ"ת נוב"י תשו' ומיעוך. הדחה ע"יהאדמומית
 ומיעוך הדחה ע"י עובר אם אבל ומיעוך הרחה ע"י האדמומיתעובר

כשר:
 המחבר רעת הפלוגתא מבואר שם לבינים. שניהם אם שאלהנה

 .קי"ל ואנן להתיר כרש"ל המ"ז ודעתלאסור.
 דוקא אך התב"ש. העלה )כן לבינים בשניהם אמי'להטריף
 באין אמי' במקצת בנתלבן אבל רובו או כולו החיצוןבגתלבן

 להכשיר: נוהגיןהפ"מ
 אדום הפנימי או אחר בצד רק לבן הפוך החיצ,ן אם ~טארהנו

 בכה"ג להכשיר התב"ש כ' שם אחר. בצדרק
 התב"ש(: העלה )כן להטריף יש א'בצד בפנימי ואורם א' בצד רק בחיצון לובן שיש כך שניהם אםאב5
 מבואר שם קגים. שני או וושטים שני נמצא נאם ~טאלהגז

 יתר )ממעם להטריף התב"ש עמו והמכיםברמ"א
 הצורך לעת להקל צד איכא הזכרים אווזות כבר חויוכנט"ד(

 וכרו"פ(: ופר"ח התב"ש העלה)כן
 דומיא לרחב. או לארכו בוושט קוץ נמצא 21אלהנח

 ונכנם ויוצא בריוח שמונח )דהייגולארכו
 אין דאם מבואר שס בו(. תחוב ואינו דוחקבלא
 ואם 'הגרע"א( הט"ז העלה )כן כשרה בפנים אפי' רם קורטעליו

היא
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 הוושט בדפני מחוזקים הקו'1 ראשי ששני )פירוש כבריח מוגחהוא
 ואין תחוב אינו אפילו נברא( בכח כצת כ"א ממקומם זזיסואינם
 אפי' קצת בו תחוב אם וכן התב"ש( )כ"כ טריפה דם קורטעליו
 )רחיישינן טריפה בפנים ולא בחוץ לא ק"ד שם ואין לארכומונח

 : פוסקים( ורוב רם"א רעת כ"ה בריק' מהני ולאלהבריא
 ררבוואתא פלוגתא מבואר שם אווזות. בהלעטת שאלהגט

 גס אווזות. הלעטת לאסור הב"ח )דעתבזה
 הוושט לבדוק שמלעיטין אווון על מחמירין ופר"ח הש"ךרעת

 ברם"א מכשירין כיש )רלא ריעותא ושאר קוין לו בישבולהחמיר
 במקום הראש לצד למעל' בוושט והכרו"פ בחוין( ק"ר ואיןכתחוב
 יש הוושט בתורבין אך להחמיר. דעתו נביל' הנקב אותהשעוש'
 על זכות למדו ופס"א הט"ז אמגם מכשירין. היש כרעתלהקל

 לקות חולי מחמת הוא הפנימי בעור שיש הנקבים שכלהמלעיטין
 שלט' אפי' כולא החיצון בעור הלקותא שלט' שלא וכלהלעט'
 התב"ש והנה עלי". האחרונים צווחו וכבר ככולא. הוי לאברובא
 ישב או בפנימי נקב שנמצא רהיכא הגר"א רעת וכ"נ בזהחכריע
 והגחת"ם להטריף, יש בחיצון רושם לו שאין אף בפנימי קו'1לי

 הט"ז כסברת חולי ע"י אם וספק בניקב להתיר העל' כ"ה סי'חיו"ר
 מזהי' אני בעגולי' המלעיטים ואותן הלעוטו' אווזי' גביוכרתי
 ובדיעבד המוין להסי' בנפה העגולי' אותם להניפם לכתחילהאותם
 מראה בשינוי לקותא כ"א קוץ או נקב בפנים אין אם אבלמותר.
 בחיצון אם ודווקא חולי מחמת כניקב ה"ל ובועות שחין כאיןאו
 לא החיצון אל גם החולי שבא כשרואין אבל חולי שום גיכרלא

 איסור מקומות בחרבה ונוחגין גמורה. בריקה בלאמשתרי
 ותקנו אווזות בהלעטות להקל מסכו אלו ובמדינותבהלעטות
 דשכיח ארובא לסמוך ואין הוושט נקיבת אחר לבדוקחכמים
 אינו אם בוושט קוץ לו בישב להקל ונהנו קוץ. לו ישבבהלעט':

 מב' הפנימי ניקב כשלא להקל לגו )דרי צררים מב' הפגימינקוב
 קורט שם שאין או השני( בצד נם ריעותא שם אין אם אוצרדים
 נמצא רק כלל ניקב שלא אף מבחוין ק"ר שיש וכל מבחויןדם

 בפנים ק"ד אף והנרע"א הט"ז ולרעת הרמ"א לדעת טריפהלארכו
 ראורייתא איסור הוא כי הרבה בזה לדקרק ויש טריפה נ"כהוי

 רם"א:לשון
 לדינא עיקר מבואר שם הוושט. בבריקת הרין היאך שאלהמ

 אפי' נקב בו נמצא אם הוושט יהפוךדלכתחילה
 תחוב קוין נמצא רק ניקב לא אפי' וכן טריפ'. לכ"ע לבדבפנימי
 שם אין אם אבל הש"ך( )וכפי טרים' נ"כ הפנימי עובי בקצהאפי'
 קוץ כאין שחין ראיכא ואף ובועות שחין כעין כ"א קוין אונקב
 השחין לנרר גוהגין תחבולה ע"י כ"א בעלמא בגריר' הולךשאין

 )דלא הפנימי ניקב אינו אם ילראות מהחיצון הפנימי עורולהפריר
 שום ראין ורואין השחין שנוררין אחר בחפ"ם להתיר נוהגיםכיש

 אמונת בתשו' )עיין הפנימי( דניקב אף החיצון בעורריעותא
 ניקב אם להתיר מאור רקשח יונה כגפי ובם' ול"ד י"ג סי'שמואל

 ותשו' ס"ח סי' השני וחוט י"ז טי' וצ"צ בי"ע ותשו' פר"חךעי' בהפ"ם: להתיר לצדד אפשר ספיקא עוד ראיכא והיכאהפנימי
 מי' הבית פתח ובם' נ"ו וסי' מ"ט שאלהש"י
 ט"ו: סי' תבואה פרי ותשו''"א

 השחין במקום יש ובועות השחין שגוררין אחר אם שאלהמא
 ח"א פנמ"א בשם הם"מ כ' שם לבנה.נקוד'

 דמי. וכניקב מכה מחמת שעלה קרום רהוי ק"נ סי' וח"ב א'מי'
 בקרום לובן ממשות היינו הנזכרת הלבגח דנקודה אחרוניםוכתבו
 שגורר מקום כל דאל"כ מכח מחמת שהוא לעיניים הנראהנופו

 בפ"ם. וכ"מ כדין שלא ויטריף לבן זהורית כעין .נראההריעותא

 יש ואם חנ"ל. לובן בממשות לא אם להכשיר יש בהפ"םועכ"פ
 ריעותא שום ניכר אין בחיצון אם צ"ע השחין שנוררין אחר ק"דבו

 זה(: בסי' שהבאנו ט"ז סי' בנו"ב ועייןלהתיר.
 בשינוי לקותא כ"א חפנימי בעור נמצא לא אם 2טאלהמב

 בחיצון אם פסול ראינו פשוט שם לחור.מראה
 כגון החיצון אל גם חחולי שבא כשרואין אבל חולי שום ניכרלא

 נצרר שהרם היכא ופשיטא דחיצון פנימי מצר אפי' סראהשינוי
 כנגד שלא אף במקצת לבן החיצון בעור נמצא או החיצוןבעור
 כן שיתבאר ט"ז סי' מ"ת בנוב"י )ועיין להטריף. ישהמרא'

מדבריו(:
 אי דאחרוני' פלוגתא שם זו. בדיקה שייך היכן עד שאלהמג

 סותם אי הנקב פוסל הוושט בתורבץ רהיינו שחיטה כוכוקוםלכועל'
 הוושט בתורבץ להתיר העלה הכרו"פ והנה לו. םמוךהבשר
 אפי' בתורבין אפי' ומחמיר חולק והתב"ש מעל"ע ולאשניקב
 בתורבץ. אפי' מחמיר ה' ס" במ"ק הנוב"י וגם בבשר רבוקבמקום
 בתורבץ בתולד' לדבוק בבשר אך להחמיר. בסתם כ' הפ"מוכן

 רק הוי לא עכ"פ אך בתורבץ. גם להקל אין ולרינא רמותםהעלה
 נרא' ולדינא להקל. לצרד יש ספיקא עוד ובצירוף טריפהספק
 מה וכל מובהק סימן והוא הבערשטיל עד דהיינו החיך ערלשער
 שיפוי תחת עד הוא )שהתורבץ תורבין בכלל הוא מהחיךשלמט'
 במיתוח בשווה וכשמותח בערשטיל כמו למעל' עיטוי' והואכובע
 וכל במשהו ונק,בתו תורבץ בכלל הוא מבערשטיל שלמט' מהכל

 בם"ם: וכ"נ חיך(. בכלל הוא זה ממקוםשלמעל'
 נקלף בכח האווזא מן הוושט כשמוציאים לפעמים שאלהמך

 ועור הידים משמוש ע"י מהחיצון עורמקצת
 אם להקל העלו ועטח"כ יעבץ תשו' ניקב. ג"כ זה במקוםהפנימי
 נטיל' בשעת הוושט נקרע אם וה"ה בפגימי אחרת ריעותא שוםאין
 וצפורן סכין ע"י או מרוב' מתיחה ע"י שנעש' לתלותויוכל

 ג"כ: להקל יש נטיל'בשעת
 נמצא מזה זה העורות כשמפרירים נמצא לפעמים שאלהמה

 כמו מאוד ודקות קטנות אבעבועות עורות ב'בין
 דאם ופשומ מבואר שם ליחה. בהם ואין ולבנים חרדלגרגיר
 יש אם אבל כשר' שתחתי' בעור ריעותא אין שגורריםלאחר

 טריפה: הפנימי בעור מראהשינוי
 דם נמצא מזה זה העורות כשמפרידים נמצא לפעמים שאלהמו

 נמצא הדם וכשבוררים עורות שני ביןנצרר
 של החיצון בצד דאם נראה שם זה. מעור נם זה מעור קצתחסר

 כשירה: בעולם ריעותא שום ניכר ואין שלימים עורות ב'מקום
 ונראה ביה"ש במקום בוושט שחין נמצא לפעמים שא?המו

 ניכר הפנימי ובעור השחין בתוךשנשחט
 וחלק הראש לצד אחר חלק לשנים השחין ונחלק לשניםשנחתך
 נקב במקום דילמא לחוש יש דבזה פשוט שם הגוף. לצראחד

 זה: על ליזהר ויששחט
 בעור נשאר אותו כשקולפין בוושט נמצא לפעמים שאלהמן

 שקורין מה )והוא צלקת כמו בפנימי אוהחיצון
 נידים כמו הוושט באורך נמצא ולפעמים העווט( ובל"א קמטאותו
 ונתרפא קרע שהי' לעין ונראה חוושט מבשר יותר וקשיםלבנים
 הפ"מ(: )כ"כ דטריפ' מבואר שם בכ"מ(. שוה להיות הוושט)דדרך
 סמוך הצוואר העור כתור שהיתה א' אווזא שא?הממ

 וחתכו פטומ' מאווזא ושומן כפתור כעיןלגוף
 שהוא ואח אדמומית קצת מבחוץ בוושט וראן ווצווארהעור
 הוושט והפכו אדמומית רושם ניכר הוי מ"מ אדוםבלא"ה

לעבר
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 הראשונה הקליפ' שועל משיבולת הפנימי בעור ונמצא השנילעבר
 להלכה הם"מ כת' שם בפנימי. בה תחוב ורקה ארכהשהוא
 כק"ד הוי החיצון סקום משאר יותר אורם שיש )מאחרלהטריף
 מ'(: סי' ח"ג בשבו"י ועיין מנין. ק"ד סכה איןואם

 להמריף כ' הפ"ת שם בעורות. מראות שאר נמצא "ם שאלהע
 מגלן דא"י כת' והפ"מ גווניכ בשאראפי'

 ולובן. מאודם חוץ גוונים בשאר ולהמריף טריפות בשאר5הומיף
 בצ"ע:והניח

 וכנגדו דם קורט הפנימי בעור לעומה באווז נמצא אם 2טאלהעא
 במקום נמצא רק שינוי. נמצא לא החיצוןבעור

 העלה ט"1 מי' מה"ת הנוב"י ללובן. שנהפך החיצון בעוראחר
 החיצון בעור לובן אחר לחפש א"צ דלכתחילה כ' אךלהטייף.

 נחמיר: אז 5ובן בו רואה אםודי
 תשו' הוושטות, בדקו ולא הראשים השליכו אם שאלהעב

 והתב"ש להכשיר. העלה כ"א סי' לובליןמהר"ם
 בתבואות או קוצים בו 'שיש ב5יסה בעיפה הולעמו דאםכת'

 שעושין דק בבצק שנוהגין בה5עט' אבל כלל להקל איןחרודים
 מי' ש"א וכ' בנאבד. להקל יש קוצים בהן ואין עיגוליםממגו
 כ"ד מי' ביו"ד הגחת"ם וכ"כ בברכ', דסן 5כסות דישס"א
 כשאר דינו קוקריטיו שקורין להלעיט קנוהגין בתבואה)וה"ה
 והפ"מ להקל( נראה בהפ"מ אבל הפ"מ באין וכ"ז חרוריםתבואות

 בריעותא )אך בדיעבד להטריף אין ריעותא איזה דאיכא אף ג"ככ'
 הפ"ס(: העל' וכן מריפה. בריעבד אף ודאיגמירה

 הסורה. ליד שמביאו קודם הוושט לשרות מותר אי שאלהעג
 לשרותם שלא להזהיר דיש הפוסקים כתבושם

 מוב ר5א מ"ב סימן בתב"ש ועיין כ"1( סי' הגחת"ם )תשוקורם
 לבד בנפח' הריעותא העברת אחר לבדוק הגוהגין המוריםעושין

 היטב: העין במראית בריק' גם צריךכי
 בוושט למט' טובא בהו דשכיחו בקיץ אווזות ננר שאלהעך

 ווארמצלין שקורין יבלת כעין לקורקבןטמוך
 רבותייהו רכך וי"א במים שמזונתם שבמים מת51עים שבאדי"א
 תחוב הי' והתולעת היבלת דאם האחרונים בדברי סבואר .בקי'1
 תולעת שם אין אפי' או מהתו5עת היבלת דבא הוכחה )רישבה
 יש שעמ"מ( קרום דהוי דנרא' ורק לבן יבלת שעלה שהקרוםרק

 וסהודק ויפה ש5ם עלי' הוושט של החיצון עור אם אבללהמריף

 החכם. עיני ראות לפי והכ5 להקל לצדר יש כלל ריעותא שוםמב5י
 בוושט למעלה הוא אם אבל ממש לקורקבן ממוך למטה דווקאוכ"ז

 טריפה: ודאי יבלתכעין
 נוטה ואינו הליגון בתכלית לבנים עורות שני 5פעמים 2טאלהפה

 מחמת אפילו להסתפק ויש באדמוסיתקצת
 אין ב"א תשו' )כעת ב"א בתשו' עי' ללובן. נתהפךשמנונית

 להקל: לצרד דיש דהעלה התשו'( מי' לצייןלפני
 רמריפה: לרינא הפ"מ כתב שם כולו. א' עור ניט5 אם שאלהעו

 מחט תחוב נמצא אם זפק להם שאין אווזא ונר אווזא שאלהעו
 יצא ולא הוושמ לצר 5קורקבן הסטוךבבשר

 מה להכשיר דיש ומכ"ש 5הכשיר הלה י"ב בסי' הפת"הלחוץ.
 וכשחותכים אבעבועות כמין הנ"5 בבשר אווזות בברשנמצא
 הגחת"ם וכ"כ לחו'1 ניקבו 5א רק רבים תולעים בתוכם נמצאאותם

 ש5ם: והוא השני מצד העור נבדק אם כ"ח מי'חיו"ד
 ערפו. ממול הראש עור עופות אותו שנקרו עוף 2טאלהעת

 5התיר הע5ה כ"נ חי"ד תגיינא נוב"יתשוב'

 גכנם לא אם בגיקור לעיין צריך אך ה11שט(. לנקיבת לחוש)ואין
 הצדדים שמן בבשר ריעותא שום נראה לא ואם הצרדים מןבעומק

 שרי:בעומק

 ביו"ד הגחת"ס שם בוושט. תחובים שערות כמין נמצא שאלהעי
 שלט לא אם בדיק' ע"י להת'ר העל' כ"הסי'
 הפנימי: שבעור החיצוןבצר

 הסימנים במקום בדם מלוכלך 1צ11ר' מהעדר שנאה עז שאלהפ
 להבעה"ב ופיפר ארמאי הרוע' בא אח",שוב

 קי"ב סי' חיו"ד הגחת"ם עלי', שבא מהזאב העז הציל שלושכלב
 לחוש אין שבעדר עזים שאר על אך אסור. וודאי זה דעזהעלה

 נ"ז(: בסי' )ועיין נאמן אינודגוי
 ונקראות מאוד קטנות בועות עליהם אשר וושטים שאלהפא

 אינם וקצתם בלעזיל ווחמער אשכנזבלשון
 עירוה. שגי בין גנרלים שהמה וכדומה בוושט נקב שיפול עדגגררים

 ריעותא: שום הוי דלא להתיר העל' ג' סי' עטח"כתשו'
 ובצר אחד במקום שחין כמו במקצתם אשר וושטים 2טאלהפב

 השחין לגרר שיכולין רק אדום הואשכנגרו
 תשו' אח"ז. יפה ויהי' האדמומית את לגרר יוכל אהד מצדוגם

 קורע בנמצא לא אבל להתיר לסמוך יש דבכה"ג העלה שםעמח"כ
 שכנגדו: בצדדם

 שהולד רק בוושט שפרייער כמו באים וושטים נרוב שאלהפג
 דמקום שם עמח"כ תשו' גריר'. ע"יבקילוח

 שיש בעגולים להלעיט זה מגהג לבטל ראוי וע"כ גאיסור לצדריש
 שפרייער:בהם

 ג' כמו לפגימי החיצון עור בין בוושט נמצא 2טאלהאםפך
 הצוואר של בעורות נמצא אם גם קטנותבועות

 כמו והוא עבים מקומות שבו הפנימי בצד העלזליךשקורין
 קנוחת ואחך במוגלא מעוטפו' קשות חתיכות ובתוכןגשווירליך
 מתחו וכאשר בתהילתן םופן מקופלים נוצות שהן ראוהמוגלא
 של החיצון ובצד קנה עם נוצות כשאר אורכן והי' נמתחואות'

 שאלה ב"י חינוך בתשו' כ' ריעותא. שום ניכר הי' לאהעלזעל
 איך לעיין ריש נ"א סי' לקמן )ועיין האווזות כל לאמור דנרא'מ"ד

 כ"ט(: סי' חיו"ד חת"ם בתשו' ועי' הנוצות.הם

 לדמיטן

 ברחבו. חםרון שום ואין סדק כמין שגפמק גרגרת שאלהפת
 חללה רוב נמסק דאם מבואר ל"ד בפי'שם

 והיינו ש"ך( עי' גרגרת רוב לא )אבל שחימ' ממקוםלמעלה
 הקנה לצד ומתפשמת השמאלית עייונה אונה ואז הריא'כ,2גיפחין

 ברוב נירון לשחיטה הראוי מקום זו האונ' ממוף שלמעלהוכל
 הר"ז גטרפ'( משהו ובנקב בריא' נידון זו האונה שכנגד וכלחללה
 במשהו ניקבה ואפי' כריא' נידון שחיטה מקום למטה אבלנבלה

 שחיט' ממקום לכועל' חלל' רוב נפסק דאם כ' והפ"מטריפה.
 נבלה: או טריפה אי הואספק

 שלא דאע"פ מבואר שם לארכה. כול' גרגרת נסדק' שאלהפו
 חולי' ממנה נשאר ואם אפור' כלום ממנהחסר

 שהצוואר מה שכל מפני כשר' טבעות ג' והוא למטה וחולי'למעל'
 רק להקל לםמוך יש ובהפ"מ מתחבר. והדר סוגר הסדקנמשך
 דלא התב"ש )כ"כ השחיטה. במקום ולממ' למעל' כ"שבנשאר

 מחבר(: כדעת בכ"ש בפשיטות דמקילין ופר"חכש"ך
שא5ה
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 בו שיש נקב בעיגול ניקב' או ברחבו שנחסר גרגרת שאלהפן

 )י"א בשיעורו דעות חלוקי איכא שםחסרון.
 חסרון הגרגרת בנקב בבהמ' דמשערין והמחבר הטור דעתהוא

 והש"ך הט('ז אליו והסכימו הרשב"א דעת היא וי"אכאיסר.
 ברוב סשערינן איסר בשיעור בקיאין אנו דאין והכרו"פוהפר"ח
 מקום ריש העל' והתב"ש ובהמ'. עוף בכל דידי' הקנ' הללרוחב
 דעוף הקנ' חלל רוחב ברוב משערינן לכן כאיסר ביטיעורלטעות
 מקרי בו כיוצא 1ח11זין בינוני בעוף משמע ומתמא רמ"אכדעת
 ענין. בכל יטריף בקי שאינו וסי בינוניעוף

 שיתבאר. כמו ולמעשה שיתבאר כמו לדינאוהעלה
 חסרון בהם שיש נקבים ניקבה אם כן להורות ישלדינא

 קיים החנה היקף דרוב כיון כ,9 כזה הקנה לאורך הואוהחמרון
 מ'ט הקנה היקח מרוג תהי' לרחב' ם אותה תמתח שאםאלא
 מזיק אינו האורך וחלק באורך אלא ברוחב 0 הנקב כל דאיןכאן
 כאיסר הוי לה סעגלת כד אם שעורו ולכן הרוחב הלק כ"אכלל

 והנקבים חסרון בהם שיש דקים נקבים נקבו אם וכן מדינאטריפ'
 00 כזה הקנה רוחב מקיפין שאין בעניין זה אצל זה באמצעהם

 אין אם 00 שביניהם השלם עם כאיסר יש ואם לכאיכרמצסרפין
 מה אין יותר ביניהם יש אם אבל טריפה נקב כמלא לגקב נקבבין

 000ם כזה הקנה לרוחב עוטדים הנקבים ואם מצטרףשביניהם
 חלל' לרוב מצטרפין חסרון בהם ואין הנפ' כנקב דקים שהםאע"מ
 אנו שאין כיון למעשה אבל להלכ' זה כל מכאימר. פחותשהוא
 נקב עגול נקב נקב' אם כן להורות צריך כאיסר בשיעורבקיאין
 אצל זה המרון בו שיש דקים נקבים שניקב' או חמרון בושיש
 או הגרגרת באורך הם והנקביכ נקב כמלא לנקב נקב בין ואיןזה

 ממנה שניטל' או הקנה רוב מקיפין שאין בענין הגרגרתבאסצע
 כל יכסה באם השתא משערינן בכולהון הגרגרת באורךרצוע'
 הגרגרת באורך רצוע' ממנה שניטל' או הקנה חלל רוחב רובשטח

 הקנה חלל רוחב רוב שטח כל יכסה באם השתא משערינןבכולהון
 דינא הגרגרת בהיקף דהיינו להיחב וניקבה טריפה בינונידעיף
 אינו ואם חללה לרוב מצטרפין חסרון בהם שאין ובנקביםכנפסק
 התכ"ש( )כ"כ שביניהם השלם מצטרפין לנקב גקב בין נקבכסלא
 עומדין דאפי' חסרון בהם שאין בנקבים דסקילין וש"ך כט"זדלא
 אם בעוף אבל בבהס' זה וכל שביניהם. השלם מצמרפין איןבהקף
 בהיקף דהיינו הגרגרת ברוחב עומדים חמרון בהם שאיןהנקבים
 מצטרפין לנקב נקב בין גקב כמלא אינו אם חללה ברובמשערין
 בנקב אבל לעוף( בהמה בין חילוק אין הסרון באין )דבנפסקהשלם
 אפילו להכשיר אין חסרון בהם שיש רבים נקבים או ארוך אועגול
 חלל ע"פ וסשיסו המנוקב מקום חותך אלא החלל רוב כשיעוראינו
 השלם בלא ומשהו חלל רביע לחפות כרי רק בו אין ואםהקנה

 בלא בנקבים סשהות וב' רביע שני איכא אי אבל כשרהשביניהם
 ז' בס"ק וכ' התב"ש. העלה )כ"ז ממפק טריפ' שביניהםהשלם
 ולהחמיר לדקדק צריך אלו שיעורים לשער שבא הסורהולכן

 דהיינו הנזכר שיעור בבהמה דליכא לו שברור עד אלובשיעורים
 משהות וב' דידי' חלל רביע ליכא ובעוף בינוני דעוף חללרוב

 אפשר גדול ובהפמד וכס"ש. באווז ישער סאווז גדולובעוף
 להקל(: לצדדדיש

 זקוף אלא הפחת נוטל שלא דלת כמו גרגרת נפחת' אם שאוהפן
 מבוארשם הארובה. ע"פ דלת כמוועומד

 ותב"ש( הש"ך )כ"כ בעוף בין בבהמ' בין חופה באם ג"כדמשערין
 כדי נדול הפחת שיהי' צריך מתם דבדלת כדעתו כמחברדלא

 מכאיסר: ייתר שהוא האיסר בו ויצאשיכנום

 לדינא הש"ך כת' שם צרדי'. סשני מפולש נקב ניקבה שאלה~ן
 )והתב"ש בעוף בין בבהמ' בין חופ' באםלשער

 בשאלה כמ"ש הוא דעיקר התב"ש כת' הש"ך(. אדברי הק'ודג"מ
 דוקא הגרגרת וחמרון דנקב' אלו דינים וכל למעשההקודמת

 חולי: מחמת שהואבידעינן
 מבואר שם מחט. או קוץ מחמת נחסר או ניקב אם שאמה3

 ענין בכל הוושט בבדיקת דאא"ב דלדידןבב"י
 הצוואר הי' מאלו גרע )דלא הוושט ניקב שמא טחיישינןטריפה
 שבא בידוע דווקא הפ"מ וכ' ל"ג(. במי' לעיל ועי' בדםסלוכלך
 אין דבגרגרת ס"ם מטעם להכשיר יש ספק יש אם הא קו'ומחמת
 ל"ג(: גסי' לעיל כם"ש מבחוץ שלם כשעור )1ד11קא קוציםשכיח
 דהקנ' סבואר שם שנקבו. וריא' וכבד הלב קנה שאלה3א

 יפרד ומשם מתפצל החז' תחת כשנכנםבסופ1
 שיוצא הנדול הסזרק והוא ללב נוטה האחד ראשים לשלש'והי'
 קודם דכבדא סספונא הגקרא והוא לכבד והאחד ללב הקנהמן

 ככבד הוא הרי הכבד בבשר שיכנום רלאחר הכבד לבשרשיכנוס
 ואחד ס"א( בסי' לקמן )ועיין הפ"מ כ"כ בו פומל נקבי'ואין
 מסקום למט' שהוא השמאלית האונ' שכנגד סהקנ' וסתחיללריאה
 ושלשתן פומל( בגרגרת נקב אין זו מהאונ' )דלסעלהשחיטה

 במשהו:נקיבתן
 הריא' ערוגו' שני בין היורר שומן שה1א הלב קנה שאלה3ב

 רבותייהו. והיינו קטנים נקבים בו להיות רגיליםללב
 נקרא דלא וכשר הממפונות פיות הם הנקבים שאותן סבוארשם

 להכשיר צ"ע דאל"ה הגקב מותם טהור כשחלב דווקא וזהנקבים
 בצ"ע(: הניח כ"ב אות בש"ד )פ"מ להטריףויש

- *ד
 הריאה בדיקות לה,פתיחה

 לנקוב העומד משום או נקובה סטעם הם דריאה פסוליכל
 חמר. מטעם ולא ופומקים הטור כדעת דמיכנקוב

 משום כשרה וכסדרן בל"נ מרכא דאין ז"ל לרש"יוהנ"מ
 הריאה בכוף ובחסר לריעותא. תרתי לענין כאן ה"הדסותם
 רחוק החמר המקום סביב וגמרח כפופה ככ"ף החתוכיםבין
 רש"י לדעת בצ"ע הניח טריפ'. בשמאל וד' בימין בנ'ז"ל רש"י לשימת גם הברת'. באונה ומדובק החמר ממקוםקצת
 קתני למאי שחסרה או דנמ' אפירכא משני לא למהז"ל

 מדרבנן אלא מה"ת אינה הריא' בדיקת מגוף. או ממניןבהסר
 לפנינו איתא אי טריפות' לשאר ואפי' להקל בספיקווהולכין
 כפר' צריך אין טריפות נמצא אי בדיעבד אך לשאולצריך

 ונמצא הריא' נבדק' שלא מבהמ' אכל אם ריאהובבדיקת
 סי' ח"ם מאירות פנים תשו' ועיין כפרה. בצריך וודאיטריפ'
 דבדיקה ז"ל חכמי' תקנת י"ם. סי' ובח"כ מ"א ובח"גמ"א
 במי' התב"ש כמ"ש הריא' טריפות מיני מכל לבדוקהיתה
 ומראה אטום ה"ה הריאה בדיקת להצריך דנהתי כיוןל"ט

 כיון ל"ם בסי' בה"ג בדעת כתכ"ש ודלא לבדוק. צריךוכדומ'
 צריך וכדומ' ומראה אטום ה"ה הריאה בדיקת להצריךדנחתי
 לתי' ומסכים ל"ם במי' בה"נ בדעת כתב"ש ודלאלבדוק.
 מחמת שעלה קרום ל"מ. בסי' וש"ך הט"ז קושיות עלהפריש'
 דלא וריא' וושט דוקא ולאו בכ"מ. קרום אינו בריא'מכה

 לימתר מופו משום פרושים ב' יש ובזה הבית. בבדקכרא"ה
ומשום
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 ל"ג בסי' יתבאר והנ"מ מעיקרא. סתימה הוי דלאומשום
 עובו שחצי בבירור יודעין היינו אם ובקורקבן ל"ו.ובמי'
 לב' ממ"נ דכשר י"ל הב' חצי ניקב ואח"כ ונסתםניקב

 להטריף יש אטום או תלוי' ומירכא בריא' מהט אםטעמים.
 יש משמוש ע"י עוברת ואם דאא"ב. טריפה ממ"נולדידן
 טריפ'. מירכא ויש מומקא כאהינא דאיגלד ריאה בה"מ.לצדד

 לריעותא: ב' משום מריפה בלא"האך

 לה מימן טריפותהלכות

 שנקב' דריא' דהלל"מ מבואר שם שנקבה. ריאה שאלהצג
 ב"א ותשו' הפ"מ הסכיב וכן התב"ש וכ'טריפ'.

 שאם לחכז"ל דקים הוא נקב מטעם הריאה טריפות דכל כ'סי'
 כל ולכן דמי וכגקוב לינקוב סופו לקותות מהנך באחתלקת'

 בסי' השמ"ח כ' זה )ומטעם הם דאיריי' כולם שיתבארוהטריפות
 על מעירין דשניהן לריעותא תרתי הוי בדרי יתרת על דבועהל"ז
 מריפות הל"ש ולרעת דיגים ביזה עליהם חולק והל"ש אחד.דבר

 כלל(: נקב משום לאודיתרת

 היא הריאה מבואר שם בריאה. חליף או יתיר או חמר שאלהצג
 אונות ג' יפרדו דימין ומערוג' ערוגותשתי

 שהיא ועבה אדוכ' נקראת לאומא הממוכ' האונ' גדולה אחתואומה
 היא וגם אמצעית אונא גקראת שאצל' ואוכה שבאונות ועבהגדול'
 אונא נקראת שאצלה שלישית ואונא שבאונות קטג' שהיאקטנ'

 היא ולפעמים הראש לצר עליונ' שהיא הימין שבצרהעליונ'
 מדוחק שם להתפצל וררכה החזה במיצר מונחת שהיא גפימתפצלת
 ועבה אורכ' בין לפנים העומדת קטגה אונא לה יש וגםהצלעות
 וגם וקלישות'( קטנות' שם )על דוורדא עינוניתא ונקראתלאומא
 ואומא אונות שני יפררו רשמא5 ומערוגה בכים שמונח גנבנקראת
 משוכ' שהיא כחיו משוכ' אונא נקראת לאומא הממוכההאונ'
 ואיג' שמאל של עליונה אונ' נקראת שאצל' ואוג' עבהואינה
 הבהמ' כשתולין היינו ושמאל וימין שבימין כהעליונ' ועבהארוכה
 בצד הם שאצל' אונות וג' האומא ואז הבורק כלפי ופניהברגלי'
 הם אונות וב' והאומא הבהמ' ימין ג"כ שהוא דהבודקהימין
 טריפ': חלוף או יתיר או בחסר הריא' לקתה ואם רהבודקבשמאל

 בין בימין בין אונא דחמר מבואר שם כיצד. חסר שאלהצה
 כמ"ר נשאר אם אבל טרים' כט"ד נשאר ולאבשמאל

 נתקטג' ועבה ארוכ' אם אבל כן אמרינן אונות בשאר ורווקאכשר'
 אונה היא לאומא הממוכ' דאונא דחזינן וטריפה חליף הויכר

 שווין בשניהם ומ"מ לאומא הסמוכ' היא האמצעי ואוגאהאמצעי
 לקמן(: שיתבאד )כמו בהפ"מ להכשיר ישכט"ר

 האונות מן ואחת מהאונות אחת אונא חסר אם ,צ~לרה3י
 שם אונות. ב' כשיעור ובמשך במראהגדולה

 ב,שם הר,,'ו ובהגהת כמהרי"ו דלא אונא כחםר רנדון התב"שכ'
 כב'; דנדונים כ'רוקח

 ששנים היכר יש מהם ובאחד האונות מן אחד חמר שאלה3ן

 סרק שיש כגון היכר שיש דכל מבואר שםהם.
 יש אונא דלכל סמפון מחמת או מפוצלת להיות שדרכ'במקום
 ואומא אונות ב' בימין שיש או ממפונות. שני יש ולזו אחדכמפון
 ואמצעית ועבה ארוכה שהוא כימן יש האונות שאצל האומאובצד
 ועבה ארוכ' שהיא מימן יש לאומא הסמוכ' שהאונא או כדרכ'הי'
 שהאונא מה מועיל אין. בשמאל בין בימין בין אונות בשאר)אבל
 ותב"ש(. סי"ז ב"א ע'"ז להכשיר הב' מצד יותר ארוך א' צדהא'

 אוגא אין אפי' אמצעית אונ' כשאר היא בה הדבוק' השניובצד
 וקצת כט"ד לאומה ולממוכ' כט"ר לאמצע שיהי' רק כשניבגדולה
 היכי מ"מ בהם"מ כשר שווים והם מפוצלות דבאונית )הגםיותר
 קצת בשלישי להיות צריך להכשיר' בא אתה היכר ומצדדחסר
 לאונא סמיכת' בצד באומא מימן שיש או הל"ש( כ"כ מט"דיותר

 הראש לצד קרוב' להיות ררכה שמאל שכצד )דאומאשכנגדה
 השמאלית מאומא הראש לצד קרובה דהייגו גבוה שםשהיא
 דבהיכר סי"ח הב"א כ' אונות( ב' רק לה שאין לפי הואררחב'
 הל"ש ולדעת בהפ"מ. האמצע'ת מאונא ארוכ' יה'ות א"צדגבי'
 משלים הנזכרים מהפימנים אחד כל ארוכה( ג"כ להיותצריך

 והלב"ש ל"ז בסי' מכופק הפ"מ מצטרף אי תר"ל )ולעני;לחסרונ'
 שאך או בועה עם להצטרף ריעותא הוי דלא מפיק ק"כבס"ק
 טעמים )וב' כ"ז( בסעיף הב"א וכ"ה מקמא יתרת עם חו'זריעות'
 היא מתולר' דלאו גראה הג"ל דבהיכרים משום אחד השמ"חכת'
 רק בהבדל תלוי הדבר ראין אחר טעם להדדי. דנסרכו רקכך

 דיש וכיון בקרבה הרוח לכלוא שתוכל כדור' הריא' תהישבפנים
 כר"ת דנהיגי במקומות ונ"ם כראוי. בפגים מרור' ווראיהיכר

 דלטעם אלי בהיכרים להקל ונהיגי לאומא הכרוכ' באונ'להחמיר
 דמנהגם היכי מנהגם( לסתור אין הב' ולטעם דסתרי תרתי הויהא'

 להתיר שמנהגו גתברר שלא ובמקומות היכר ע"י להתירמבורר
 מרח בהיכר כ"א להתיר דאין השמ"ח כ' שם אלו הכיריםע"י

 שאר על לממוך יש בהפ"מ כ"א ראשונים( ופוסקים מגמ')שהוא
 להתיר ואין הפ"מ. בלא אפי' להקל נהגו אלו ובמדינותהיכרים.
 ע"י כ"א פדק היכר ע"י ואפילו שנהגו במקום אפי' אובסימנים

 כי דמתא. מבחא כולי ובהאסף הריאה בבדיקת טובא ורגילבקי
 לשון )ע"כ דאורייתא שהוא אונה חסר' באיסור לפגוע יוכלבקל

השמ"ח(:

 בסרק להכשיר פוהבר רעת שם כמה. מדק שיעור שאלה3ח
 רק כלל פרוד שאיגו אף ט"ד באורךבעלמא

 רק אינו אם אפי' בהפ"מ להכשיר הוסיף ורמא שהוא כלעמקו
 ז' ם"ק ולב"ש ח' ס"ק והתב"ש ברוחב. ומשהו באורךמשהו
 רוב ר"ל מקום של ברובו ארוך כשהסרק כ"א להקל דאיןהעלו
 מקמא פי' לממה או מגבא פי' למעל' פרור להיות הראויהאונא
 למט' מלמעל' ומובב בשיפולו הסדק ואם כ"'ט ועומקוורחבו
 כאלו רואין כט"ד האונא כל הי' ממש שם פרור הי' שאככשיעור

 מדק יש אם וכן כט"ד אונא רשיעור וכשר שם ומובדל פרודהוא
 באמצעו או בעיקרו אפילו ט"ד ורוחב אורך כשיעור ועמקווארכו
 דאם הלב"ש )וכ' כשירה פרוד להיות שראוי מקום רליכארובאף
 מדק איכא אי אבל טריפ' וודאי הוי כ"ש אפי' סדק שוםליכא

 ראינו להפך או כט"ר ארוך הוא אם אפי' כט"ד עמוק ואינובעלמא
 הוי כ"ש בסדק לנאבר' וכ"כ טריפה ספק אלא הוי לא מ"ממועיל

 או תערובות לענין ונ"מ סמפונות ב' הי' דדילמא טריפה םפקרק
 שיהי' כ"כ להקפיר אין כ' והב"א טריפ'( כספק רמהני יב"חלענין

הסדק
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 שימצא באופן קצת עמוק הוא אם רק מ"ר כרוחכ עמוקהסרק
 ומוב שם. מפוצ5 להיות שראוי המקום והו'א בריאה כאלוכרקים
 באורך שאין אף 5הק5 יש ושעה"ר בה"ם אב5 ה"ם באיולהחמיר
 הסרק שזה 5הכחין שיורע מומהה בורק ע"י ט"ר כשיעורהסרק
 צריך גם ס"1. ב"א בריא' 5היות ררגילים השריטות מןאינו

 5הטריף ריש 5זה זה ונמרכו יחר שנרבקו 5עין נראה אםבבדיקה
 סרוכ' בין .הפרש ואין מחצי' 5מע5' ומתפשמ מעיכר'כסרכא

 : מכ"ח ב"א5רבוק'.
 חסרון כעין נרא' הסרק רק חיות כעין סרק ליכא אי ל~אלה3ן

 א5א מועי5 אינו רבכה"ג השם"ח כ' שם רבוקות. כשנים 51אמבחוץ
 5הכשיר: מועי5 אז חיתוך כעיןרוקא

 מועי5 ראין מבואר שם ג"כ. 5הטריף מועי5 אי סרק שאלה]
 אונא שמא5 בצר הי' ואפי' להכשיר רק5הטריף

 5אונא סרק נחשוב אכ מם"נ אמרינן ו5א . כשרה סרקים וג'אחת
 בימין יש ואם 5הטריף. בסרקי' חוששים ראין אלא הליףהוי
 ב"א כ"כ כשר. ג"כ 5כ"ע סרקים וג' ב' ובשמא5 באחר וסרקב'

וכרו"פ:
 רגם כת' הב"א 5הטריף. בממפונות חוששין אי 2מאלה]א

 ב' בשמא5 כגון 5הטריף חוששין איןבסמפונות
 ואף ממפונות נ' כאחת או סמפונות ב, יש אונא ובכ5אונות
 אם אך 5הם חוששין אין ארבע שהם בזה שנראה סרקיב שםשיש
 במקום סמפונות ר' יש וגם מרקים ונ' אחת אונא רק בשמאלאין

 וצורך חפ"ם ובמקום ו5הטריף. 5החמיר יש סמפון 5היותהראוי
 אחת אונא ימצא שאם הוא ונכון וסיים בכיה"ג. אף להק5 ישגרו5
 שאם הסמפונו' אחר ו5ברוק 5החמיר 5ו יש שמאל בצר מרקיםור'

 5רוחב ררוקא כ"נ ס"ק ב"א )ועיין 5הטריף יש סמפונות ר'גמצא
 כ55(: 5סרק חוששין אין בעובי' אב5האונא

 היאך זה בסימן הנאמר והסימנים השיעורים כ5 2טאלה9ב
 כשהיא בריא' רמשערין מבואר שםמשערין.

 נפוח' שכשהיא מאור קטנה שהיא רק האונא' חמרה 5א ואפי'נפוח'
 וטריפה: חמרה כא5ו 5י' הוי מט"ר פחותההיא

 כרי בהחיתוך ניכר והנ' נרו5ות אונות ב' בימין הי" שאלה]ג
 שבצר אחר שינוי שם והי' ירו ע55הכשיר

 ור"י אחאי רב אסר זו רמעשה מבואר שם אונות. ג' הי'שמאל
 בנקה"ב וש"ך אוסרים סכ"ה ושם"ח וט"ז וב"ח ורש"5 יהת'רפכק

 אין רסרק אי רטרים' בזה טעמים ב' )ויש מכשירין וב5"יופר"ח
 רעת וזה הח5יף. 51הש11ת החסר 5הש5ים פעו5ות ב' 5פעוליכו5
 מבורר ראין ח5יף א5א אינה ו5רש"5 5ריעותא תרתי דהויהט"ז
 ומרק בשמא5 ור' ג' בימין יש אי ונ"ם מבורר, ובהימין מניןאותו
 5ריעותא תרתי הוי ר5א כשרה ודאי 5ט"ז אב5 טריפ' לרש'5בימין
 בשמא5 וג' בימין ב' אפי' 5רינא הפ"ם וכ' בימין(. חסרראין
 יש ואפי' ו5ב"ש הפ"ם כ"כ בהפ"ם ג"כ 5הכשיר יש בימיןוסרק
 ובאחר ג' בימין יש ראם ה5כ"ש וכ' מרק. נ"כ בשמא5 הג'עם
 ובימין ר' בשמא5 אם אב5 הפ"ם ב5י אף כשר ר' ובשמאל סרקמהן
 אף בפי' מתיר והרג"ם בהפ"ם א5א 5התיר אין סרקים ב' עםב'
 בזה 5הכשיר שנהנו במקומות אב5 5הטריף כ' והב"א הפ"ם.ב5י
 סרקים וב' אונות ב' בימין יש אם ואף מנהגן. יסתוראין

 מתירין ררבו נתבאר וכבר לאמור. יש ג"כ נפררים ג'ובשמא5
בכח"ג:

 ורחבה ארכה י"א פ5וגתא מבואר שם ט"ר. שיעור ,ט4ללדה9ד
 כאורך וי"א בינוני אגור5 כצפורן ורוחבבאורך

 ע"ג ביתרת רטחמיר .)סאן', .בינומ .אגודל ש5 אמצעי פרק_ורוחב
 ש5 רק,.כצפורן גנשאר ,אונא בחכר כאן מקי5 אגור5 ש5כצפורן
 ראנן השם"ח וכ' ' אוגא. בחסר מחמיר ביתרת רמקי5 ומאןאגורל
 ואין שבשניהם חמור' כסברא לפסוק יש ט"ר שיעור שנזכרבכ"ם
 שכתכ כג"ב ר5א' הגרע"א הסכים וכן 5רקה גסה 5בהם' ביןחי5וק
 הב"א וכ' 5חומרא(. בין 5קו5א בין אגור5 ש5 כצפורן קי"5ראנן
 5א אם ממ"ר פחותות באונות 5הק5 אין וט5אים בגריים ראפי'מ"ר

 מקום באותו כשנמצא וט5אים בגריים 5התיר דנוהגיןבמקומות
 רובן כשנמצאו בזה נם 5התיר יש אז האונות חיתוך ב5ארובם

 מט"ר: הפחותים בא5ה בחתוכים וט5אים גרייםש5

 וחוט מעל"ע בועה בחור' ויש מט"ר שפחותה אונא שאלה]ה
 הבוע'. מחמת מריפ' שאינה באופן מקיףבשר

 ויהי' בריא רהררא החסרון מש5מת רהכוע' רכשר' הפ"ם כת'שם
 ה5ח' שיתמעט אחר ט"ר יהא אם החכם עיני ראות 5פי והכ5ט"ר

 אף 5הטריף ריש סל"נ הב"א כ' מקיף בשר חוט אין ואם1מונ5א
 מקיף בשר חוט באין אף בשפו5י בועה 5הכשיר רנוהגיןבמקומות

 טריפה: 5האונא שיעור באיןמ"ם

 ווררא ראין מבואר שם מש5מת. ווררא אי אונא חמר 2טאלה]1
 ממקום האונא שחמרה רכיון הטעם השם"ח)וכ'

 ש5א אונא בתואר יתרת נמצא אפי' ו5כן ח5יף. 5י' הויהראוי
 אחר וחסר בשמא5 נמצא או מימין אחר וחמר בימין ראונאבררי

 נראה כן ואין ח5יף. מטעם שבצרה החמרון מש5מת אינ'בשמא5
 נמצא אם וה"ה כשם"ח( אומר ה5ב"ש אכ5 והגר"א. הנרע"ארעת
 יתיר זה רבמקום )1ת1 זה מטעם מש5מת אינה אומא בסוףאונא
 5א זה בכ5 ום"ם 5"ה. מימן בכוף וע"ן אונא ו5א מקריאומא
 חסר הוא שמתולרת' נראה אם יב"ח. ומהני טריפה ספק רקהף

אונא(:

 תבשושינ הר כעק ההוא במקום חש אונא חסרה אם עמאלך;9י
 נא א ר5או עי"ז ר 5הת ראק השם"ח כת'שם

 5העת הראוי במקום אם וכ"ש אועת ה' יהף ר בעיט ובריאההוא
 מ'ט5ים: ראינו תחתי' וגומא פיצו5 ישאונא

 סמפוה 5ח מצאו ו5א אחת אונא 'טברקו אירע אם עסאלך"9ת
 ע"י והוכ,טרה 'טחסר' וריאה טוע רכ מבואר'טם

 אונות 5ב' ,טתח5ק סמפונות ב' מצאו ו5א רברקוה ואירעהיכרים
 ,טאו5 להגבעת הרחק ושעת בהפ"ם 5הק5'כ"א ראק כתבה,טם"ח

 חפ"ם ב5א בפשיטות רהמיק5 ס"ם וה5"ש בפשיטות מתיר ע"הסי'
 הפסירג 5אושעה"ר

 בגב יתירה אונא יש ראם מבואר שם כיצר. יתיר זטאלותיי
 באונות בין בערוגה בין יטהוא בכ"םהריאה

 יתר משום )או טריפ' כט"ר נפיחה 5אהר הוא אם באומותבק
 נפוחה כשהיא ואם נקובה( ותהי' 5התפרק רסופ' משום אוכנ"ר
 חמ"0 בשם כתב"ש סקי"ז ה5"ש )כ"כ כשירה מט"ר פחותההוא
 5צ5ות מאור ממוך ששם הערמה בראש 5מע5ה עומרתואפי'

 שטג 5ב"ש )כ"כ כשירח ממ"ר בפחות הרי אפי טפיומתחכך
 מט"ר בפחות אף 5חעותא לתרתי 5הצטרף הף ריעותאועכ"פ
 כ"א( בם"ק הל"ש כן והסכים י"א בם"ק כאן בם"ז הפ"ם)כ"כ
 . אגור מצפורן בפחות לת5ו" דבוקה סרכא בק מח5ק ם"נוהב"א
 השטח ע"פ שהריעותי אע"פ 5ה סמוך אחרת "עותא ראם עורוכ'

 )סנ"ר(: 5חוחט אין 5יתרת מם'ט סמוךהריאה
 הוי הכל ובין עלי' ובועה יתרת נמצא אם יסאלוק9י

בם"ר



דעת -לוץ מימן כמריפותוץלכדתתסי54

 לב"ש בשם י"א סעיף בשמ"ח ל משלסת. הבועח דה"נוכט"ד
 מריפ' כט"ר הריאה בשר יקאר הבועה ירפא שכאשר מכרדאם
 שאם נ"ל כט"ד ישאר לא הבועה נרפא שכאשריהל מכר אםאבל
 ואם טריפה אחדל של אמצעי כפרס עכשע הוא כאשר הכלבץ
 והל"ש הפסיה לא בה"מ המיקל השיעור מזה קטן עכשיוהוא

 והב"א תר"ל. משום כפ"ם והטריף מזה חזר ל"ה בסום"יבעצמו
 ליחה מלאה אם בין בזה חילוק דאין העלה ק"א מימןבתעח'

 בי2פולי הבועה ולאו א מקיף ב'שר חיט י2"2 ובץ זכים מיםאו
 לעבר: מעבר ונראית היתרת באמצע היא שהבועה ואפי'יתרת
 יש ראפל מבואר שם בדרה יתרת הרבה יש אם עטז*לדץ~יא

 כמהרש"ל דלא )כה"פ אומת מה' עתר צדבכל
 מאומא למטה היתרים עומדים אפל מעשרה( בעתר מכשירדלא
 הוא אורחא הכל אחד בצד גרולות אומות עתי או דידהבדרא

 היתרת אם ואפי' כמהר"ש. דלא' ובה"י התב"י2 כ"כוכשרה.
 סמפט להם אין מהאומה למעלה העומדת והעקרית סמפט לויש

 יהא שלא רק סל"ה ב"א תע"ב הפ"מ באין והמחמירכשרה.
 וטריפה: מקרי חליף רכה"ג ימין מבצר עתר שמאל בצדאומת
 פלמתא מבואר שם מקמא. יתרת גמצאת אם ~ט~*לדתסיב

 בכ"מ לאסור יטנוהגץ מקומות 1"שרראי12נים.
 ותום' רש"י לכרעת כט"ד הוא אם מגבה עומדת כאילושעוסדת
 אמל מקמא יתרת כל להכשיר המנהג אלו ובמדעות וטוהורא"ש

 ורמ"א ורשב"א רמב"ם )כרעת אוסא שיפולי במוףשעומרת
 במקום אבל המנהג לשנות דאץ השמ"ח וכתב מאחרתים(יהרבה
 במפר וכת, להחמיך ראשונה כמברא להורות קר ע מגהגשאץ

 יו"ט שמחת ביטול ברליכא להחמיר יש נכרי דבבהמותדמש"א
 מירכא מצא אם כגח לתר"ל להצטרף הוי ריעותא ועכ"פוכדומה.
 לדירן מ"ז אפי' היוצאת בועה וגם מיעוך ל"מ ימ"קמתוך

 תר"ל: הוי מ"מ במ"ז סמוכירסכשירין
 אז הריאה וכשגופחיז דאינא בררי העומדת עמן*לותיתרתהיג

 כשיעור בלועה אם רטריפה מבואר '2ם גבה. לצר נוטההיתרת
 בי2ם כג"ב דלא ל' טי' חיו"ד חת"ס והגאון התב"י2 )כ"כט"ד

 מתעקמת שבסוף רק בדרי סשורשת שהיתרת אף פירושהר"ש(
 דתערובות קולא או היתר צד דאיכא היכי )אך טריפה כט"רלגבה
 מקמא יתרת מתוך דמ"ז בבועה להקל ל"ה בס"ם הל"שהעלה
 ע"י ועוברת י"ם מתוך למקום ממקום מירכא או תלוי'וסירכ'
 מתוך וטינדי ל"ר מ"ם ול"יש י"א מי' חיו"ד )נ"ב כי2רמעוך
 כפרק שיעור בימ"ק ביש רוקא וכ"ז שם(. )ל"'2 כי2ר ג"כימ"ק

 דץ מכל אפי' כלל ריעותא הוי לא בלא"ה אבל אגודל י2לאמצעי
 כראף במקומה משורשת אחת שאתא רק יתרת כאן אק אםאבל
 היא רעועה דבלא"ה יתרת דדוקא כשר כט"ד בולט העיקוםאפל
 לאו לה הראוי אונות כולהו אבל להתפרק מופה לגבה גוטהוכי
 ואפי' מקלקלת הנטי' אין במקומה שמשורשת וכיון נינהוריעי

 ר' אצבע כעובי אחד ושורש ברחב' לשני' אחת אונאנתפצלה
 שיש כיון כשרה למעל' גבוה אחת אם שיתבאר כמו לאחדנחשבות

 מזיק. אינו למעלה שגבוה ומה הראוי אונא הו"ל אחד שורשלהם
 גתר"ל: להצטרף הוי לא ריעותאואפי'

 וא' אונות ג' בשמאל או אוגות ד' בימין יש אם ש14לך;עיד
 אם רואין אז כמ"א כ"א כ' לגבה. נוטהמהן

 הנוטה אותה אם רואין אז סמ"א ב"א כ' לגבה. הגוטהאותה
 )דחזינן להכשיר יש סמפון לה ויש אוגות שאר כצורת היאלגבה
 ואין להיות הראוי האונות מחשבון היא שנתעקמ' האונהדאותה
 נפיחה ע"י לגכה נוט' היתירה האונה אם וכן מטריף(העיקום

 שאר עם בשוה לעחוד ,חוזרת היא עלי', בנחת הידוכשמניחין
 גומא(: תחתיו שיש )כבפיצול להכשיר ישהאונות

 לקמא ומשפעת בדרי משורשת יתרת נמצא אם שאיך;עבוו
 שם נוטה. להיכן נטייתה נודע '2אין עדולגבה

 נפחוה 5א ואם ניטה היא לאן ,2יראוה לנפחה דצריךמבואר
 מט"ד וקטנה לגבה נוטה או מגבה עומדת אם וכ"ש מפפקאמור'
 וםפק היתרת רעמרת דבכה"ג לב"ש ).כ' נפחוה. בדלאדטריפה

 אי ,נודע ולא אגודל של כצפורן בו יש אפי' אונא שיעור לה ישאי
 בדרי ביתרת אך יב"ח מהני אגודל של אמצעי כפרק בויש

 יב"ח( לבהמה מהני לא כט"ד הוא אם נודע ולא לגבהומתעקמת
 לזהירות לגפחה יש לגבה נטי' בלי בדרי עומרת היא לאםאכ

 להתעקם האונא ררך דאין להחמיר אין נפחוה לא ואםבעלמא
 משורשת ביתרת ובנ"ד התב"ש. העלה כן הסתם מן לחושואין
 דאםיר' נפחוה .לא גודע שאין ער ולגבה לקמא ומשפעתבדרי
 יש יב"ח ומתוך מותר וראי יב"ח דקודם ממנה החלבמספק.
 הלב"ש(: העלה כן השהיטה קודם ימי' ג' ער ולהתירלהקל

 למטה רחב כהר גבוה מק)ם הריאה גבי על נמצא שאיהסמו
 שם כאונא. למעלה מתקצרת שאינה למעלהועב

 חדה למעלה אם אבל וכשרה גבשושית רק יתרת זה דאיןמבואר
 ככובע חד שהוא מדק כעין נראה לעלות שמתחלת במקום למטהאו
 מגבה הוא אם דהיינו יתרת הוי מתחתיתה יותר למעלה שרחבהאו

 ריעתא ראפי' וקי"ל מקמא יתרת כשאר דינו ומקמא טריפהכט"ד
 חדה בליט' כעין נראה נפיחה קודם בב"א.אם וכתב מקרי.לא

 משערין שאין כשרה חידוד שם אין הנפיחה ואחר למטה אולמעלה
 רחבים קטנות בליטות שגי שם נמצא אם וכן נפוחה כשהיארק

 הנפיחה שע"י אלא ידם על להטריף כדי עבים אינם ולמעלהלמטה
 בליטה הכל הי' כאלו ומתאימות אחת אל אחת מתקרבותהן

 שרחב' אף 'למטה או למעלה חרה אינה אם כשרה. עגול'אחת
 )ב"א מנהגן למתור אין להקל שנהג. במקום מתחתי' למעלה'יותר

ממ"ז(:
 הסמוכה הימני' עליונ' אונ' גב על יתרת נמצא אם שאיהסיו

 דרכה עליונה דאונא מבואר שםלגרגרת.
 שנתפצל דתליגן כשר ע"כ החזה במיצר כווגחת שהיאלהתפצל
 רהפיצול ואפי' כ"1( מי' ב"א הוי לא ריעותא )ואפי' הדוחקמחמת
 מחציו היתרת בנמצא ורוקא וש"פ( )רמ"א כשר גומאבתוך

 למט' מלמעלה שם ההולך לחרייו חו'ז וגם האונא חוד יצדולמעלה
 למטה פני' אבל מחציו מגבה יתרת נמצא אם אבלבאלכמון.
 רעת )כ"ה דוחק אין זו דבמקומות טריפה השורש לצדמהחרי)ו
 סי' חיו"ד משה והשיב ותשו' והתב"ש הט", עמו והסכיםרש"ל
 מחריץ ולמטה ולמטה מחציו נמצא היתרת דאם יש וחילוקכ"ה.
 או מחרי'1 ולמטה מחציו למעלה בנמצא אבל טריפה ודאיהוי

 דהיכי הל"ש וכ' טריפה. מפק רק הוי מחרי,ו ולמעלה מחציולמט'
 עוד עלי' באיכא אך יב"ח, עברו אם מהני טריפ' ספקדהוי

 ג' עד מותר והחלב מט"ר בפחות ואפי' יב"ח מהני לאריעותא
 אי עליונ' באונא מגבה יתרת דכשרה דביארנו ובמקוםימים.
 כט"ד בה ביש מסתפק הל"ש הנה לתר"ל להצטרף ריעותאהוי

 ריעותא(: הוי רלא מבואר בב"א אך ריעותא. הויאי
 העליונה ובאונא בימין אחת אונא חםר אם עטאלההין

 להשלים. מצטרף אם פיצולים בהנמצאו
 חסר ממעם וטריפה להשלים מצטרף דאין באחרוגיםמכואר
 דמצטרפין ום"ל מ"ב ס"ק יב"א הכו"פ רעת כן ואיןאונא.

אם
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 לאונא: לחשבו שנוכל באופן עומדאם

 דימין עליונה באונא מקמא יתרת או פיצול נמצא אם ז2אלהקיט
 אונות כבשאר דדינם מבואר שם מחרייו.למטה

 אצל ממוך יהי' שלא רוקא אך כשרה. ייתרו; טרימךדפיצול
 שם מבואר )כן בנרגרת חיתוך מטעם טריפה רבכה"ג ממשגרגרת

 ברבריו(: האהרונים מ"יט לפיבשמ"ח
 עליונה באונא מקמא פיצול או' יתרת נמצא אם '2איהקכ

 הגרגרת. שמסבב במקום גופא בחרי.ןרימין
 והל"ש מחזיקו( )דהגרגרת כשר רפיצול העלה י"א בסי'הנוב"י
 בבל"י משמע וכן בגרגרת )דמתחכך מריפ' ויתרת בצ"עהניחו

 היתרת ואם ול"ש( פ"מ ולהקל לממוך יש ובהפ"מובתב"ש.
 מקמא נוטה דהשורש נרא' הנפיחה וע"י ממש החוד עלעומר

 להטריף ל"א מי' חיו"ד חת"ם הגאון העלה החוד( ולא)השורש
 דוחקת:( במקום בבהמה הריאה בעור להבחין צריך)וזה
 או מקמא יתרת דשמאלית עליונה באונא בנמצא 2שאלהקכא

 רבכל מבואר שם להיפוך. או מגבהפיצול
 ריניהם: המבואר אונות כשאר רינההרברים

 מבואר שם מתחת. וגומא הריאה ע"ג אונא ננמצא שאלהקכב
 הגומא לתוך נופלת הגפיחה לאחר ואםרנופחין

 כשירה אז למעלה בולטת בלי מסש הריאה לשאר מבחוץ שוהוהוא
 אינה ואפי' להתפרק( עומר אין תחתיו רגומא וכיון פיצול)דהוי
 בנחת היד כשמניחין אלא הנפיחה ע"י הגומא לתוך לגמרינכנםת
 מעט לצאת סיד חוזרת היא היד כשמסירין ואפי' הגומא לתוךיורר

 לתר"ל להצטרה הוי לא ריעותא ואפי' כשר' בכולה ולאמהגומא
 ואם ריעותא( רהוי נראה כ"1 סי' ובב"א בל"ש. מבואר)וכן
 לתוך חזקה ביר להניח צריך רק בנחת יר הנחת ע"י גם נכנםאינו

 הגומא לתוך כלל נכנם איגו הנפיחה מחמת ואם טריפ'הגומא
 סם"ו(: בג"א מבואר )כן מרוב' בהפםר כשר בהנחת יד בהנחתרק
 נכנסת ואינ' מתחת' וגומא ע"ג אונא נמצא אם שאלהקכג

 יר והנחת הנפיח' אחר הגומא לתוךלגמרי
 ער לבא וא"א מגומא שרחב' כגון למעלה ובולמת נבוה רקבנחת
 כעין הוי הבליט' ואפי' רטרים' מבואר שם לגומא.תחתית

 כט"ד הוא הפיצול דכל רק כט"ר הבליט' גובה אין ואפי'גבשושית
 כט"ז(: דלא ום"מ)תב"ש

 מבואר שם תחתיה. אשר מגומא קצר' הפיצול אם שאלהקכר
 בהגומא הגשאר בחסרון לית אם כשררבהפ"מ

 דהיינו שיעור בתוכ' הפיצול שמונחאחר
 פר"ח ותב"ש )נקה"כ ל"1 בסי' בעז"ה שיתבאר כמוכרביעית
 ולהטריף( כט"ז נרא' הגרע"א ורעת ככט"ז רלא ולב"שום"מ
 להתיר והעלה הל"ש מפופק לתר"ל להצטרף ריעותאולענין

)סקכ"1(:
 וסחמת הגומא בתוך הריא' ע"ג האונא נמצא אם שאלהקכה

 בנחת לנחת' וע"י למעלה קצת בולטהנפיחה
 רכשר: באחרוני' מבואר הריא'. לבשר שוה להיותחוזרת

 לצר למטה מחובר הריא' ע"ג הפיצול נמצא אם שאלהקכו
 דחילוק מבואך שם השדרה. לצר ומתוחהישיפולי

 יר הנחת בלי בתוכה ומונחת לתוכה הולכת בנפיחה אם כךהוא
 לדון אין עלי' בנחת יד להניח צריכין אם אבל כשר אדםשום
 בצלעות בפגע' אם הבהמ' והילוך חיבור' מקום ראות לפיאלא
 להבחין אפשר אי ואם מרימה לאו ואם כשר לגומא הפיצולרוחין
 קודם ימים ג' עד מותר והחלב יב"ח מהני ולא מספקטריפ'

 קכ"ב משאל' דבארנו הני דכל ונראה סק"ל )לב"שהשחיטה'
 ל"ש בהפ"מ. רוקא דכשר היכי אפי' ריעותא הוי לא מגב'בפיצול

טקכ"ז(:
 כט"ר בו יש דא'ם מבואר שם מקמא. פיצול נמצא שאלהקכז

 ול"ש סכ"ט ב"א יפה. שמושרש ואע;'פטריפה
 שהוא 'בניכר רוקא י'.)אך ט' ח' ז' סי' לב"א ובתשו' ל"חס"ק
 יחר. ובשעה"ר בה"מ רק להקל אין' הפיצול זה אי ובספקפיצול
 במושרש בצ"ע הניח ל"ז ס"ק בש"ר והפ"מ ועם"ם( שםב"א
 כט"ד בו אין אם אבל ל'. טי' פ"ת תשו' ועיין להטריף.יפה
 עכ"פ צריך יפה מושרש ובאין הם"מ באין אף יפה במושרשמותר
 מרימ' ודאי הוי אגודל של אמצעי כמרק הוא אם הלכךהפ"מ

 ריעותא ועכ"פ לב"ש )כ"כ טריפ' ספק הוי אגורל שלוכצפורן
 כ"ח(: מ"ק כט"ר בו באין אףמקרי

 מבואר שם גומא. בתוך מקמא פיצול בנמצא שא~הקכח
 בגומא מונחת היא הנפיחה אחר אם אפי'דטריפ'

 עב הפיצול של השוריש ואמי, הריאה לשאר מבחו'ו ושוהכתקנ'
 הפ"מ באין להמריף יש מט"ד בפחות ואפי' ב"א( )כ"כוחזק
 התב"ש כ"כ הפיצול. בגומא נשאר הריאה כשהופכיןואפי'

 מתוך דפמ"ק הטעם דנותן ל"ז בם"ק כש"ך דלא בגליוןוהגרע"א
 ויתפרק: לגומא נומל וכשהופכין מגוף דנת~צלגומא

 הל"ש העל' שם מהגומא. הקצר מקמא פיצול נמצא שאיהקכט
 לא יב"ח ואפ"ה טרים' ספק רהוי ט' אותמ"ק

 ימים ג' ער להתיר ונוט' בוראי מותר יב"ח סקודם והחלבמהני
 הגרע"א דעת נומה נראה וגם ותב"ש( הט"ז רעת בין)הכלע'

לאמור;
 דטריפ' הל"ש העל' שם מגומא. וארוך מקמא פיצול שאלהקל

 כ' והב"א אמור. לעולם החלב וגםהבהמה
 רחב שהוא אלא סגומא הוא זה רפיצול רנראה היכי רוקארכ"ז
 בהפ"מ כשר בפ"ע יתרת שהיא נראה אם אבל מגומא ארוךאו

 חמרון: שיעור שאצלה בגומא איןאם
 מבואר שם הוורדא. חריץ נגד יתרת נמצא אם שאוהקלא

 בלא אף כשר מקמא יתרת רמכשיריןדלרירן
 וורדא תואר ליתרת יש ראם סם"ז הב"א וכ' וש"ם( )ש"ךהם"מ
 וכתקונה במקומ' העומדת הווררא של החריץ לתוך שנופלאף

טריפה:
 רלהסריף מבואר שם גרחב'. לשנים שנצפצלה אוג' שאיהקלב

 בצר אונות ג' של כגון לאחת אלא נחשבתאין
 ובצר אצבע בעובי א' שורש ונשאר גתפצלה אחת ואונ'שמאל
 לאחת. אלא הנתפצל' נחשבת דאינ' חליף דהוי תיסא דלא ג'ימין
 אונות ב' ג"כ ימין ובצד אונות ב' שמאל כצר דיש היכאאבל
 מהכשר גרע לא אצבע כעובי הנשאר נתפצל' ימין של אחתואונ'

 )שמ"ח( וכשירה אונות כג' והויסדק
 השורש דאם מבואר שם בעובי'. שנתפצלה את' שאלהקלג

 חילוק דאין לאחד נחשבים אצבע כעוביאחד
 המיצולים של אחד שורש אם ואפי' בעובי' בין ברוחב ביןבנחלק
 אחד שורש להם אין ואם סם"ח( ב"א )כ"כ כט"ר גבה לצדנוטה
 שוה והמנימית ממ"ד פחות אפי' לחוץ בולט שורש' החצונה אםאז

 והל"ש כ"ד ט"ק בש"ד )המ"מ טריפ' שבצרם האונות לשארמקמא
 עומדת החצונה ואם לעולם( הל"ש אוסר החלב ואפי' ל"רס"ק
 דלא שם )ל"ש טרימ' ספק הוי בולט עומרת והפנימיתבשוה
 הבהמ'. כשיר' יב"ח עברו אם דמ"מ אלא רסכשירין( וב"אכשמ"ח
 11 בולטים שניהם ואם כשירה ודאי בולטים אינם שניהםואם
 הע'לה ל"ד ס"ק והל"ש השם"ח. )כ"כ טריפה לגבה ושניתלקמא
 העיה ג"כ הב"א אםור( לעולם ג"כ והחלב מהני לא יב"חראף

כל"ש
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דעת רה סימן טריפותהלכותחקיט5

 להכשיר יק ממ"ד בפחות אבל כמ"ד דבולמיס דוקא אךכל"ש
 כשיעור נומה הוא קמא שלצד הפיצול דאם העלה ועודבהפ"מ.
 להכשיר. יש מט"ד פחות לחויו בולט הוא גבה שלצד והפוצולט"ד

 סם"ח:ב"א
 כעובי אחר שורש ואין בעובי' שנתפצלה אונה עטאלד;קלד

 בש"ר הפ"מ שם החסרון. משלים אםאצבע
 משליב: דאינו העלה ל"ד ם"ק ומל"ש בצ"ע הניחסקכ"ד

 דאם נתבאר שם בעובי'. נתפצל' ועבה ארוכה אם ז442להקלה
 )לכל לאחד נחשבים כע"א אחד שורש להםיש

 אמצעית סאונ' עבים שיהיו 5צרפם וכן לגבה בלוטה לעניןעגינים
 עבה להיות מהן אחד צריך אחר שורש להם אין ואם חליף(לענין
 להתיר יש צירוף ע"י כ"א עבה אינה ואם אמצעית מאונ'יותר

 שמ"ח(: חליף מידי )להוציאהבהפ"מ

 מביסין. יותר יש ובשמאל יותר או אונות ג' ביסין אם עטאלהקיו
 בשמאל דאין חליף ממעם דמריפ' מבוארשם

 בכל מה' יותר )אפי' כשר בשוה שוה אם רק מבימין יותרלהיות
 מטריף והפר"מ השמ"ח. וכ"פ הרמ"א. כ"כ הגרע"א( כ"כצד
 ומ"מ לם"ם. ומצמרף מריפ' ספק רק דהוי העלה והל"שג"כ.
 יב"ח קודם דחלב מתב"ש כמשמע לבהמ' מהני לא יב"ח עברואם
 בכולו מכשיר והפר"ח להקל. אין יב"ח ותוך בהפ"מ 5התירי'ש

 מימין(: בשסאלביתיר
 צמקה, בשמא5 וא' בשמאל וד' בימין ג' הי' אם עטאלהקלח

 וודאי. דטריפה הע5ה מק"ה בש"ד הפ"משם
 אונא באותה יש דאם הל"ש והוסיף י"ד ס,,ק הל"ש הסכיםוכן

 או סמפון לה שאין כגון היתרה שהיא שניכר עד שינוישצמקה
 וצ"ע להקל דמסתפינא סיים אך להכשיר. יש קמנותה מצרדניכר
 בשמאל ב5יכא אף אז ניכר באינו אבל מ"1. בם"ק שםלדינא
 רוב'. או כולה בצטק' ודוקא להטריף יש ,ג"כ מבימיןיותר

 בשמא5 א' ועוד בשמאל וג' בימין שלשה הי' אם שאיהקלמ
 דוקא רבהפ"ם מבואר שם אומ'. שיפוליבסוף-

 הל"ש וכ' וש"פ( )תב"ש להקל., אין הפ"מ בלא אבל להתיריש
 דמהני: משיט'דיב"ח

 בימי[ אחד ועוד ביסין וג' בשמא5 אונות ד' הי' אם עטאלהקמ
 בהפ"מ דאפי' מבואר שם אומ'. שיפוליסוף
 וש"פ(: השם"ח )כ"כ 5הקלאין

 משמא5 מקמ' ויתרת בשמאל וג' בימין ג' הי' אם שאלהקסא
 מבואר שם מקמ'. ויתרת וב' בשמא5 ב'או

 דווקא בה"מ מתיר והפ"מ להחמיר יש בהפ"מ דאפי' התב"שדעת
 סע"א והב"א מריפה לודאי בזה לדון כתב מ"ה סע"קוהלב"ש
 לסתור אין בשמאל וג' מימין בג' להקל נהגו שאם וסייםממריף

מנהגם:

 ודשמא5 לדשמאל רימין אונות צורת נתהלפה אם עטארהקמכ
 דימין אחת רק אם דאפי' מבואר שםלדיכוין.

 בהפ"מ אפי' ממפק וטריפה חליף הוי דשמא5 אהת עםשחילפה
 לא דיב"ח ה5"ש וכ' כפר"ח. דלא 51"ש פ"ט ותב"ש)רמ"א
 חכרתה נשתנה אם ודוקא ימים( ג' עד להכשיר יש והחלבמהני

 דאונות כגון שווים שניהם אם אבל לחברתה. וצורתהלצורתה
 ל"ה ס"ק )תב"ש בהפ"מ להקל יש בצור' ש11ת ודשמא5דימין

 לוקא(: בהפ"מ מקילים ואהרוגים הפ"מ בלא אףמקיל

 הסמוכה מאונא גרו5ה דימין אמצעית אונ' אם עטאלהקמד
 ואפילו חליף מצד דמריפה מבואר שםלאומ'.

 מותר ימים ג' ער וחלב יב"ח. ול"מ טריפה מספק ורקבהפ"מ
 כשר(: בהפ"מ ובשוה שם)ל"ש

 עליונה מאונ' גדולה שמאל שבצר העליונה אונ' אם עטאלהקמה
 מדשמאל. גרולה דימין אומ' או שכנגד'דימין

 עד והחלב יב"ח ול"מ בהפ"מ אפי' מספק דטריפה מבוארשם
 בהפ"מ: כשר ושווה שם( )ל"ש מותר ימיםג'

 למע5ה. אומ' או ואומות לממה אונ' או אונות אב עטאלהקמו
 וגם יב"ח ול"מ בהפ"מ אף דמריפה מבוארשם

 למי"מ הגרע"א מגליון ונ"ג ופ"מ ישם )ל"ש לעולם אסורהחלב
 הוורדא אם דאף כתב ספ"א והב"א לפ"מ(. בהגהותשבארתי
 מקיל לממ' אחת באונ' מיהו מריפ'. האומות כל במוףעומדת

 וש"ם:הל"ש

 חתיכה אותה ונמצא לאומא הפמוכה מאונ' חסר עטאיהקמז
 ושוה החסרון ממלא אותה וכשנופחיןבאומא

 כשרה מאמצעות גדולה היא צירוף ע"י דאב מבואר שםכראוי.
 תב"ש כ"פ אצבע כעובי אחד שורש האומ' עם לה שישודוקא
 ג"כ יש באם דוקא מתיר סע"ט והב"א וש"פ( כ"1 מעיףושמ"ח
 מהאונ' החסרה האונ' שאותה וכרומה סדק ע"י ב'אומ'היכר

 היא:הדבוק'
 היתה לצואר הסמוכה האונ' אונות ד' בימין היו 2טאלהקמח

 סמוך קטנה ואצלה גדולה אונא ואצלהכררכה
 הל"ש העלה כך ולדינא דר"ש מעש' הי' דכך מבואר שםלאומ'.
 מריפ' לאומ' הסמוכה מאונ' למעל' הוורדא מקום דאם צ' ם"קשם

 לר' ג' אונ' בין עומדת הוורדא הייתה אם וה"ה ממ"נלעולם
 שינתה ה"ל ה"ג מאונא רחוקה כשהורד' )דכשם ממ"נמריפה
 לשניהם קרובה להיות דצריכ' מהאומ' רחוק' כשהיא ה"נמקומה
 שאין היכי וכ"1 זה(. מימן סוף בש"ד כפ"מ דלא שכתבנית
 שהיא סימן שזהו מהן לא' סמפון שאין כגון לגריעות' שינוישום

 לראות צריכים רק כשר. היתר' היא עליונים מג' אחד אםהיתרה
 צריך היתרה היא השגי' או הראשונה אם דהיינו ח5יף יהי'שלא

 הד' שתהי' צריך היתרה היא הג' ואם טג' גדול' תהי'שהרביעית
 הד' אם אב5 ג"מ אין מהג' גדולה הד' שתהי' אבל מהב'גדולה
 ב"א בשם שהבאתי במה )ועיין עכ"ל ענין בכל טרים' היתירההיא

בשאלה(:

 שבשמאל מאונ' גדולה דשמאל האומ' אצ5 אונא אם שאלהקמט
 עליונה מאונא גרולה דימין אמצעית אונאאו

 וש"פ(: ל"ח ס"ק )תב"ש דכשר מבואר שםרימין.
 כגגד'. צד ש5 אונ' כצורת וצורת' בדרי יתרת יש "ם ל!אלהקנ

 ואם הפ"מ. בלא אף דכשר בפומקים מבואר,טם
 בהפ"מ. כ"א להקל אין היתרת זאת עם צורתה הולפה שכנגרהאחת
 עם צורתה שהחלים' זו אם במפק דוקא רזה פ"ה סעיף בב"אוכתב
 יתרת היא שהחליפ' שאותה ידוע אם אבל יתרת היא שכנגדהצד

כגון
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 הפ"מ: בלא אף להקל יש וכדומה סמפון לה שאיןכגון

 ס"ק הל"ש צורת'. והחליפ' מקמ' יתרת נמצא אם שאלהקנא
 אך מהני לא ויב"ח מפפק דטריפה העלהנ";

 המיקל כתב פ"ה ם' וב"א ולהתיר. לסמוך יש ימים ;' עדהחלב
 הפסיד: לאבהפ"מ

 ריעותא הוי אי כשר דלרידן למעל' דביארנו חליה אי שאלהקנב
 כ"1 אות סק"א שם הל"ש לתר"ל.להצטרף

 יתר דחסר ל"ה בסי' רלשיטתו אפשי )אך ריעותא הוי דלאהעלה
 תב"ש לשיטת אבל ריעות'. הוי ולא דגקב לתא משום לאוחליף

 ריעותא(: הוי החליפים רגם י"ל ודעימי'ופר"מ
 מבואר שם וורדות. ב' לה שיש או הוורדא חסר אם שאלהקנג

 בם"ק שם הל"ש וכתב שווים. אםדמריפה
 קורב של החלב אך טריפ'. שנים הרב' הבהמה חיתה ואפי'נ"ר
 מקום יש קמנ' אחת ואם הפסיד. לא וורדות בב' המקיליב"ח
 נ"י ט"ק ל"ש ב"א )כ"כ יב"ח אחר הבהמ' אף בהפ"מ)התיר
 שם שאין במדינ' ווררא דחסר כ' ושמ"ח ח'. אות עד ה'מאות
 וורדא ויתיר להתיר. יש האוסר דברי עלייהו קבלו ולא ידועמנהנ
 היכי אף סקרי ריעותא לעולם עכ"פ לאסור(. י'ש מקובבכל

רמכשירין:
 שיש או וורדא השדה חיות לשאר או לכוי אין אם שאיההנד

 ב' להיות דדרכם מבואר שם וורדות. ב'להם
 וכן בהמה דין להם גם חסר אבל וורדות בב' כשר ע"כוורדות
 ובב"א להן. יש בהמה רין וכרוס' וםרכות ובועות מראותלענין
 מרבו מקובל הוא אם רק ב' בנסצ' להכשיר דאין העל'כפ"ח
 או וורדות ב' להם שיש אע"פ הנאכלת החי' ממין היאשזאת
 לאפור יש מסופק הוא ואם הוא. שכו ומפורסם ירוע הדברשיהי'

 ואחרונים(: ורג"מ)שמ"ח
 אם יודע במה וגם בשמאל. היתר' וורדא נמצא אם שאלהקגה

 חלוקי בש"ע שם אונ'. או הוא וורדאיתרת
 במרינות ווררות תרי להטריף רנהגו פתם כ' ברמ"א זה בריןרעות
 טמש הוורדא במקום עוטרת כשהיתר' רוקא הט"ז והעלהאלו.
 ממש הוורד' במקום שלא אבל טריפ' אז ביניהם אצבע כעוביישאין
 כלל וורר תואר להיתר' אין ואם כשר בשמאל וכ"ש בימיןאפי'
 רבמקום העלה והש"ך כשרה. ממש הווררא במקום עומדתאפי'

 עומדת אינ' ואם טריפ' קצת וורד תואר לה שיש אף ממשהוורר'
 וכצורת' כהווית' ממש וורד תואר ליתרת יש אם אז הווהר'במקוכ
 אם אפי' וכן וטריפ'. יתרת הוי שמאל בצר עומרת היאאפי'
 עצמ' בפני כיס לה ויש קצת תואר רק ממש וורר תואר להאין

 להכשיר יש מים לה ריש אף לאונא ממש דומה אם אבלטריפ'
 כך לעיקר העלה והת"ש הווררא. במקום עומדת שאינהכיון
 היא אונא ריתרת כשרה לעולם כלל ווררא צורת ליתרת איןראם
 בימין בין מקמ' עומדת היא אם אז וורדא צורת קצת בה ישואם
 בצר אפי' כשרה ראונא בדרי עומרת היא ואם טריפ' כשמאלבין
 יסין. בצד אפי' כשרה ראונא בררי דבימין הוא וחילוקימין.
 רלא מתיר והל"ש ריעותא הוי לת"ש בררי דבימין הואוחילוק
 כ"ר. רח הוי לא וודאי בדרי ובשמאל כ"ד. ריעותא אלאהוי

 כשיש אבל כים לה ואין קצת וורר תואר רק לה כשישורווקא
 אבל ווהדא כתואר בדרי יתרת דיש )דהייגו וורד תואר כלליתרת
 לחוש( אין וורר תואר לה יש האונות מעיקר ראחת רק יתרתבליכא

 היא אם עצמה בפני כיס לה ויש קצת וורר תואר רק לה שישאו
 ימין בצד אבל שלו( בנליון הגרע"א )וכ"כ כשרה שמאל בצדבררי
 ג' ריש ומברר מאריך מ"ו בם"ק שם )הל"ש טריפה בדריאפי'

 כגון וורדא מן כ"ר סימן להיתרת ביש לת"ש הש"ך ביןחליק'ם
 מקום בשינוי בימין או בשמאל כים,אפי' בלא קצת וורראתואר'
 רלהש"ך ל"ש לעיל שנתבאף כמו כ"ד רק הוי שלא בדרימלבף

 אונא צורת ליתרת ביש וכן טריפ'. ולהתב"ש כשרבשניהם
 כיס( ע"י טריפה ולהת"ש כשר להש"ך בכיס בשמאללגמרי
 ובהפ"ם לתב"ש לחוש יש הפ"מ דבאין שם הל"ש העלהולדינא
 להתיר המיקל בשמאל דבוורדא כ' ועוד מהש"ך יותר להחמיראין

 הנ"ל דתב"ש אדין חולק ונם הפמיד. לא בהפ"מ יב"חבעברו
 בימין כים לה ויש תואר קצת או וורדא תואר כל ליתרתביש

 מצריך בכים במונח אך דכשר העלה והל"ש בדרי אףדאוסר
 היכי אף להצטרף סקרי ריעותא וס"מ רווקא בהפ"מלהתיר
 בלא להתיר יש בימין רבררי העלה סצ"1 ובב"א להכשירדבארנו
 ופ"מ מק"ל )ל"ש מותר. כים עם אף ובשמאל אמור. ובכיםכים

 י'(: אות לריעותא תרתי בדיני ל"ז במי'במ"ז
 מהקנה למעלה נפרדת 'מין של העליוגה האונא אב 2טאלהקנו

 השמאלית העליונה דאונ' או שמאל משליותר
 ספ"ג ב"א חרי'1. לה אין הימנית העליונה ואונא חרי'1 להיש

 מצטרפת: ריעותא עור ועם להטריף דנהגו במקום לא אםמכשיר
 גדולה היא שמאל של' לאומא הסמוכה האונא אם שאלהקנז

 אונא או לגרגרת הממוכה שאצלהמאונא
 אם כשר לגרגרת הממוכה מהעליונה גרולה ימין שלהאמצעית

 מפ"ג: ג"א מצטרפת. ריעותא ועם לאסור שנהגו במקוכלא
 שהיא וכמו במקצת צמקה האמצעית האונא אם שאלהקנח

 בשו"ת הב"א ועבה. כארוכה גדולהעתה
 במקצת צמקה ועבה הארוכה אם אבל מטריף ס"1 סימןבחיו"ד
 גדולה היא דבכמותה )כיון מכשיר מאמצעית קטנה היאועי"כ

 ע"ר(: ס"ק ל"ו סי' בב"א ועיין חליף. ליכאמאמצעית
 רטריפה מבואר שם מקומה. שינתה הוורדא אם שאלהחגט

 יצאתה לא ואפי' פורתא רק שינתה לאאפי'
 קצת לאחור נכוגה אפי' ממקומה קצת דניקתה רק מקומהמכל
 בוורדא מקום השינוי )ומשערין טריפה למטה או למעלה הוגבהאו
 בסמפונות 2ט כצורת בימין מקמא עומדת דהוורדא הסמפונותלפי
 ועינוגיתא ואומא ועבה ארוכה והאונא סמפון יש אונארלכל

 סגול או ש כצורת לשלשה ומחלק א' מסמפון באיםרוורדא
 שינתה ואם סמפונות שני בין ממש עומדת דוורראוהםמפון
 שיראה דאם מצ"ז ב"א כתב להבין. אפשר פורתא רקמקומה
 הסימן על יסמוך ו5א להטריף יש קצת ששינתה הבודקבעיני
 ג"כ להתיר יש להתיר ימ"ק דנהגו במקום אך מגול. אושי"ן

 בימין: מעמ המקומהשינת
 טבואר שם הפוכה. או ווררא תואר שינתה אם 2טאלהקם

 וקלושה עגולה להיות היא תוארהדהווררא
 )והחריץ שלה לשורש סמוך לה יש וחדיי1 מאונות למטהועומדת

 סגול או 2ט כצורת ועומרת הוורדא( על שמונח הכים מגירבא
 ארוכה אונא שבין החיתוך כנגר מכוון והחריץ שלהבסמפונות

 תואר שינתה ואם הלב נגר וגבה הכליות כנגד ופני' לאומאועבה
 לה שאין או הפוכה וורדא נקרא זה אחר במקום שהחרי'1 אוהזה
 ובכל תואר שינתה בכלל זה שגם קצת ממנה חסר או כללחריץ
 רהכי לשנות ואין בהפ"מ אפי' להטריף אלו במרינות המנהגזה

 בשינוי רק זה בכל לאטור אין מנהג דליכא במקום אבלנהוג
 בהיפוך גדולים בשם העלה' ט"ז ס"ק והל"ש השמ"ח( )כ"כמקום
 עלי' יש ואם הפסיר לא המיקל ובהם"מ יב"ח עברו אבווררא
 מקום בשינוי וכ"ש צורה בשינוי אבל יב"ה ל"מ ריעותאאיזה

איז
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 בהיפוך בין להקל יש יב"ח קודם של החלב אך כלל. יהתיראין

 ובבאר ל"ה סי' ב"א בתשו' יעיין מקום ובשינוי צורה.ובשינוי
 בחריץ להתיר דנוט' נראה דג"כ ב' מי' יומף זכרון ובת'יעקב
 ימים. ג' עד מתיר וחלב ישראל. בשל הבהמ' אף בהפ"מהפוך
 רוקא מתיר הפוך בחריץ 'הב"א אבל ימים. ג' תוך גםובה"מ
 דלא ק"כ( עד קי"ח מסי' )ב"א ימים ג, עד בה"מ אפילוהחלב
 וב"י כזכ"י דלא וכ"ש יב"ח. מתוך החלב דאוסר הנ"לכל"ש

הנ"ל(:
 כט"ד דשיעור' מבואר שם הוורדא, שיעור כמה שאלהקסא

 )יש"ש בט"ד להיות צריך בגסה בין בדקהבין
 הממוכה מהאונ' קטנה שתהא וצריך כן( ססכימים ופ"מותב"ש
 הימנית מאונ' )חו,ו אונות כשאר גדולה היא ואם הימניתלאומ'

 יב"ח ל"מ זה ובדין ול"ש( )שמ"ח בה"מ כשר לאומה(הסמוכה
 אם דווקא וכ"ז )ל"ש(. חותר יג"ה מקודם והחלב הבהמ'.לענין

 כדרכה הוא והוורדא מאור קטנה אונ' נמצא אבל כדרכןהאונות
 )ל"ש(: כשר שאצלה האונ' כמווגרולה

 מתהפכה הנפיחה וע"י הפוכה הוורד' נמצאת אם שאלהקסב
 מבואר שם כים'. בתוך לעמוד וחוזרתעצמה
דכשר:

 והית' שלה בשורש לממה דבוק הוורדא היתה אם שאלהקסג
 דבוק' היתה או בנחת הדבוק והפרידהפוכה

 ולא שאצלה לאונא דבוקה שהיתה או השורש במקום שלאלמעל'
 מיעוך ע"י אותה שמפרידין ואחר הפוכה והית' שלה בכיסעמדה
 הוורדא החריץ עמד הנפיח' ואחר הריאה ונופחין משםבנחת
 שמניחין ואחר סג1ל און ש כתבנית עומדות והסמפונו'כדרכה
 להכשיר: העלה הב"א מ'שם. לצאת חוזרת אינה בכיםאותה

 תואר עלי' שאין ארוכ' חתיכ' הכיכ בתוך נמצא אם שאיהקסד
 חריץ כעין בה מתקמט נפיחה וע"יוורד

 כדרכו הוורדא יוצא החתיכה אותה מביב בידיםוכשמשמשין
 למשמש שפומקין שאחר אע"פ להכשיר העלה הב"אוכצורתו.

 לקדמות': חוזרת בהולממרם
 ראם מבואר שם כיסים. ב' עם וורדא נמצאת אם שאלהקסה

 בשתיהן מונחת שהוורדא בין בימיןשניהם
 ובין בזו ובין בזו בין דמש"א( בשם לחם כבית דלא)תב"ש
 מהני יב"ח אבל טריפה בתוכו מונח להיות כלל להב' מגעתשאינ'
 ואינו ריק והכיס בשמאל הוא כיס היתר אם אבל לבהמ'.אף

 העלה )כן הפ"מ באין ואפי' להכשיר יש אז בתוכו יתרתמונח
 הווררא כים ביתר לעולם מתירים ומ"מ הש"ך אבל ול"ש.התב"ש
 בעלמא דילדול רק כים יתר בכלל הוי לא שפה גיד לו כשאיןאבל
 שלו(: בגליון והגרע"א התב"ש וכ"ה דמש"א בשם לחם)בית
 שם לפיו. שפה גיד אין שלה ולהכים וורדא נמצא אם שאלהקסו

 דהוי שנאמר מחמת להטריף דאיןמבואר
 והגרע"א שם )תב"יט כראוי הכימ בתוך שמונחת אחר כיםכחסרון

 שלו(:בגליון
 לבדוק דיש מבואר שם ה.ורדא. מן מקצת חסר אם שאלהקסז

 תהי' הצירוף וע"י החסיר' החתיכה נמצא אם באומות אובאונות
 הש"ך. כ"כ להכשיר יש ג"כ נמצא אם בשמאל אפי' כתקונההוורד'
 ולא כציפורן הוורדא במקום אשר בחלק דיש דוקא דמכשרינןוהא
 ונסרך כט"ד בשמאל חתיכה חצי נמצא )ואם מ"ד סי' ב"אפחות
 ריעותא דהוי מקמ' כיתרת דינה ריעותא ולענין פ"מ(. תר"להוי
 .השבו"י ל"ה(. סי' )ל"ש כנתבאר אגודל של אמצעי כפרק ישאם
 וכ"ז בהפ"ם או בשעה"ד אלא להתיר דאין העל' ס' סו"סח"ב

 בפ"ע כים לה ביש אבל במ"ע כים הגמצאת לחתיכה באיןדוקא
 כת' והל"ש ול"ש. הגרע"א דעת וכ"נ התב"ש )כ"הטריפה
 הנתבאר( ווררא ויתר כחמר רינו החלב ולענין יב"חדלענין
 כל וטלאים ובגדיים וטלאים. מגדיים חו'ו בגסות מחמירוהב"א
 אם בפשיטות להכשיר יש לעולם גו"ט אדם בלשון שנקראיםזמן

 סק"ג: ב"א כנ"ל ובכיס הדס של כעלה לחתיכה בישלא
 באומו' או באונו' ובדקו הווררא מן מקצת חסר אם שאיהקםח

 בם"ע כים להם אין הנמצאות חתיכות ב'ונמצא
 דלענין כת' ול"ש שלו(. בגליון והגרע"א בתב"ש )כ"ה להטריףיש

 מב' אחד אם לי מסתפקא 11רר'. ויתר כחסר דינו וחלגיב"ח
 להמריף אם אגודל כציפורן שיעור לה אין הנמצאותהחתיכות

 לעיין:ויש
 השורש. רק נשאר ולא נתקטנ' הוורד' נמצאת אם שאיהקסט

 אמצעי כפרק שיעור בשורש יש דאם מבוארשם
 לחומרא כ' התב"ש אך אצבע. כעובי כ' )ברמ"א אגודלשל

 חריץ לה שיש שלה וורד תואר בש1רש ויש ש"א( אמצעיכפרק
 תואר לה שאין אע"פ מקומ' שנת' ולא הפוך ולא בכיסומונח
 )תב"ש כשרה שבראשה העגול לגמרי שחמר דהיינו בראשהוורד

ופ"מ(:
 שם אחד. ומזה א' מזה חריצין שני לוורד' נמצא אם שאלהקע

 )כן דווקא בהפ"מ אך להכשיר. דישמבואר
 בוורד' חריצין ראשי שני ביש וכ"ש ואחרונים( הפ"מ דעתנראה

 כמהר"ץ(: דלא וזב"ש ובל"י )פ"מ הם"מ בלא גםדכשרה

 כעובי אח' שורש להם ויש וורדות ב' נמצא אם 2טאלהקעא
 שם בם"ע. וורד תואר יש אחד ולכלאצבע

 הנשאר עו"א אותו בשורש מדק בו שיש ואע"ם ג"כ דכשרהמבואר
 לשניהם יש ואפי' וש"ך( רמ"א בדעת )פ"מ כשירה וברוחבבגובה
 להם ויש הפוך אינו והשני הפ'ך אחד ואם )כרו"פ( וורדתואר
 טרים' הפוכ' הגדולה אם גדול' היותר אחר הולכין כעו"אש"א
 רמ"א( בדעת )ש"ך טריפ' הפוכה מהן וא' שווים בשניהםואפי'
 שכתה טהן א' אם וה"ה היא הפוכה הקטנה אם רק כשרואיגו
 דעת מקומה שינת' מהן אחת ואם )ש"ך( כהפוכ' בזה רינהתואר'
 דין הגיח )והב"א מקומ' שיגתה כשהקטגה אף להחמירהשמ"ח

 הפוכה מהם וא' שווים שניהם אם וה"ה מתיר והל"ש בצ"עזה
 אין המקולקלת שאותה רק מקומה שינתה או תוארה שינתהאו
 ימ"ק( דאומרין במקום אף )הל"ש בכ"ז מכשיר מיוחד פמפוןלה
 במקומם ותוארם כתיקונם כעו"א ש"א להם ויש שווים שניהםואם
 ואם כשר כיסים בב' מונחים בין אחד בכים מונחי' בין אזהראוי
 דוקא. בהם"מ הל"ש מכשיר כים לו אין והשגי כים לו ישאחר
 יב"ח. לעגין דינו מקומה או תוארה שינתה או הפוכה הגדולהואם
 ואפי' הפוכ' או ש"מ או וש"ת א' וורדא רק יש דאם כמווחלב

 )ל"ש(. הכי דינא ש"מ או ש"ת או הפוך מהן ואחד שוויםבשגיהם
 או ב"1 בין ש"א להם באין בין ש"א להם ביש בין חילוקואין
 דאם כ' והב"א )ל"ש( כנתבאר. אחד רין הכל וורדות ד' אוג"1

 אם אבל להכשיר יש בה"מ בכים מוגחת ואינה הפוכ'הקטנה
 ב"א טריפ'. בהפ"מ אף שווים אפילו או לכיס חו'1 היאהגדול'

 צ"ד:סעיף
 כע"א אחד שורש להם ואין ווררות ב' נמצא אם שאלהקעב

 אחד דבכל כגון כאחת נראים תואר ע"יאך
 דלא וב"א ופ"מ )תב"ש רטריפה מבואר שם וורד. תואר חצייש

 אם אף וכן הל"ש(. הכריע כן מהגי יב"ח אך מחז"ב בשםכש"ך
הקטנה
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 זה. בסימן שנזכר אצבע כעובי השיעור היא כמה שא~הקעג

 הש"ך( )כ"כ בינוני אגורל רהיינו מבוארשם
 התב"ש( )כ"כ שב' הרחב ומקום רחב' רק אגוו-ל של עוביוולא

 אגודל כרוחב בהפ"מ די ג"כ השורש )ובמשך בג"שוהגרע"א
 הש"ך לרברי בוורד' אצבע כעובי דשיעור כתב והב"אתב"ש(
 השורש אם בין כיתד קצר השורש אם בין הפרש א.ןוהתכ"ש

 גבהו שיהא צריך בשניהם ממנה יוצאים וורדות ושני כבריחרחב
 קודם שבו הרחב במקום דאגודל הרחב כשיעור השורששל

 ארכו של או רחבו של השורש ומשך להתחלק. הפיצוליםשיתחילו
 שיעור לו אין השורש ועובי כשר ט"ה רוחב כשיעור בו ישאם
 די אגודל כרוחב עב שינו אע"פ הוורדא כעובי עב שהוא כלאלא
 מהווררות כ"א אם עד"מ מפרש התב"ש בדעת והפ"מ ע"כ.ככך

 אצבעות ב' בתחתיתו שלם שיהי' בעינן אצבעות ב'רחבים
 כשרה כאצבע גובה וגם אצבע כ"א בתחילתו שלם רק אםובהפ"ם

 כב"א(:)רלא
 דאוני. חתוכי לה ואין חלקה שהיא ריאה נמצא אם לטא~ך;קעד

 מהני לא דבוקה הריא' כל ראם מבוארשם
 אם אבל לעיל. הנתבאר םדק היכר ע"י רק היכריכ בשארלהכשיר
 בב' דבוקות ד' או ואומא אונות ב' או דבוקות אונות ג' רקליכא
 צריך כה"ג גם הדחק שעת או הפ"מ בלא אז כולה חלקה לאאך
 מצריך )שמ"ח היכרים בשאר רי ושעה"ר בהפ"מ אך סרקהיכר
 דווקא משמע ובמהרי"ו הב"ח בשם רש"ל דמלשון משוםהם"מ
 בידי' אין סיים והל"ש היכרים( שאר רי דבוקה אחתבאונא
 לברוק יש ה"ג רבכי כתב לחם בית בשם והשמ"ח בזה.להכריע
 הממוכה: בשאלה הנתבאר דריינוס כמעשה יהא לאאם

 בה ניכר הי' ולא אחד בשר כחתיכת שהיתה ריאה ,2~ולך;קעה
 אחד מומחה ולקח אומא או אונא חילוקשום

 הריאה_ ראו ואז כולה פי על א' קרום ממנה בנחת ופשט חדככין
 שייכא היתה לא הזה העליון שקרום והבינו הריאות שארככל

 דכך סבואר שם וכרומה. שמנינות מחמת עלי' נתקרם רקלריאה
 או דבוק זה עור ואפי' רהשירוה במ"ז מובא בריינוכ מעשההי'
 מיעוך בלא ואפי' להכשיר יש ג"כ מקום לאיזה או לדופןכרוך

 עצסה( מריאה המרכא דאין כיון ופ"מ השמ"ח )כ"הומשמוש
 ע"י סרכות דמתירין דלדידן ל"ו ס"ק עד כ"ו מס"ק כ')הב"א
 שהקרום בזה גם להכשיר יש ל"ט בכי' כמבואר מהריאהקליפות
 שפשט אחר אם להכשיר. אין בלא"ה אבל הריאה מן בנחתנפשט
 המועילים סרקים רק גמורות אונות חיתוך נמצא לאהקרום
 לריאה כאן שיש כיון להכשיר יש ואומות אונות כאן שי,2להורות

 או לגרגרת נסרך נמצא המלבוש שהסירו לאחר ואם קרומים.ב'
 מתכשרה דלא התב"ש וכתב להכשיר(. אין הלב לשומן אולחזה
 טריפות סשום בו שאין וראו הקרום הסרת אחר נפיחה ע"יאך

 ואם מכה(. מחמת שעלה קרום זה הויקרום דילמא נפיחה)דבלא
 דאם העלה והל"ש מעכב הנפיח' אם בצ"ע הניח הפ"מ נפחוהלא
 אפשר והחלב מהגי לא יב"ח ואפי' ממפק הבהמ' טריפה נפחוהלא

 שהסירו אחר בשוגנ נאבדה דאם העלה כ"ו ס"ק ימים ג' עדלהתיר
 נאברה ואם גדול לצורך בה"מ להקל יש הנפיחה קורםהקרום
 ראה ובעיניו מקצתו פשט שכבר אע"פ הקרום כל שפשטקודם
 הבהמה אם בכ"ז חילוק ואין להטריף יש מ"ס כתיקנה זו ריאהכי

 לאו אם היאשס'נ'

 ראוני חתוכי בה ואין כולה חלקה הריא' נמצא אם שא~הקעו
 מדק אין הרבוק' באחת רק בכלהו סדקוי,2

 האחרונים: כ"ה רכשרה מבואר שם הכירים. משאר אחדרק

 חתוכי בלא חלקה ריאה נמצא אם ומלאימ מגדיים שאלהקעז
 וטלאים בגרייכ דכשירה מבואר שםדאוני.

 תוך דהן כשיוודע כ"א להכשיר ואין כלל וסדק היכר איןאפי'
 שנקראיכ זמן כל להתיר יש ה~חק ובשעת ללידתן 'וםשלשים
 אחר קצת אפי' לשונו כפי בכ"מ וטלאי' גדיים אדם בניבלשון
 עבר אם להקל אין דמ"ם וכ' כש"ח. הב"א העלה כןשלשים.

 בה"מ להקל יש הלידה שעת יודע אין ואם הליד' משעת חדשיםה'
 דוקא וכ"ז תע"ב והמחמיר אב עד מקומות ויש תמוז עדושעה"ד
 השמ"ח עור וכתב )שמ"ח(. בעגלים לא אבל וטלאיםבגדיים
 באצבע מפרירין רק כן נוהגין שאין מקומות יש וטלאיםדגדיים

 והיכא אחר לכל עור ע"י פרורות הם אם לראות מחברתה אונאכל
 תע"ג. המחמיר המנהג שאין במקום ואפי' לשנות אין כןדנהוג
 ומלאים גריים הרוב אם כ"א להקל ראין ל"א ס"ק הב"אוכ'

 ומכ"ש אונות חתוכי להם נמצא לא מקום ובאותו פרקשבאותו
 כדרכם אונות חתוך רובם וטלאיכ גדיים אם אבל כך כלםאם

 כשנפרדים כ"א להקל אין אונות חיתוך בלא גו"ט קצתונמצאו
באצבע:

 טלאים או 'בגדיים נפרדו נמצא אונות קצת אם לט~ו~הקאח
 דאין ופ"מ השמ"ח כתב שם נפרדו. לאוקצתם

 אך ל"ב. ס"ק הב"א רעת וא"כ מאד. בקטנים אפילולהכשיר
 הב"א הסכים וכן להטריף(. מועיל מרק )דאין רכשר סדקיםאין השני ובצד סדקים יש אחר בצד דאם הל"ש וכ"ה הם"מהומיף
 גמה בין חילוק אין שמועילין הסימנים בכל רה"ה וכת' ל"בט"ק

לרקה:
 ע"י וניכר לריאה דבוקה הווררא בנדיים נמצא אם שארהקעט

 ונ"א בגדיים בכה"ג מתיר השם"ח שםסדק.
מטריף:

 חיתוך אין דעוף מבואר שם רעוף. בריאה הדין האיך שאלהקפ
 שאר אבל ידוע מנין לו ואין כבהמההאונות

 גם שייכים הריאה וחסרה נקובה מחמת הבאות הריאהטריפות
 ושאר ומרכות ובועות מראות דגם הפ"מ והוסיף להמריף.בעוף
 מקום לצלעות נמרכה ואם בעוף. ה"ה בבהמה האסוריםדברים
 נסרכה אם אך וכשרה. רביתייהו הוי כך שם דבנקהשהריאה
 אחר לבדוק צריך ואין הל"ש הסכים וכן אמור אחר למקוםמחויו

 ול"ש(: ופ"מ )שמ"ח טריפות הנךכל

 תר"ל הוי רלא מבואר ל"ז בסי' תר"ל. הוי אימת שא~הקפב
 אצל זו סמוכין הם ואם זעג"ז בעומריןאלא

 ושיעור לריעותא. תרתי להיות ג"כ סצטרפי ביניהם הפרש בליזו
 להיות דצריך תר"ל בדיני ל"ז בסי' הפ"מ כתב ביג'הםההפרש
 כב' בהפרש להקל הצורך לעת העלה )והב"א ביניהם כקשהפרש

 כ"כ הפרש שיהי' רק שיעור דאין והעלה השיג ול"ששערות(.
 ואם וכשר. תר"ל הוי לא בריאה דהריאה הפרש באותו שנראהעד

 טריפה ריעותא שום עליו שאין פי על אף קצת לקויההפרש
 )כגון אחר משם ריעותות מהשני אחד כל להיותוצריך

בועה



דעת לה סימן טריפותףולכדוןחקי80

 אחר משם שניהם אם אבל ממנה(. יוצאת תלוי' וסרכאבועה
 סמיכי מצך להקל רנהגו לדידן זכים במים רממיכי בועות שניכנון
 זו הסמוכות כשרות מראו' ב' או ס"ה ל"ז בסי' השמ"חכ"כ
 ל"ז בסי' )כ"ה לריעותא ב' הוי לא מק"א( ל"ח סי' )ל"שלזו(

 כאן שיש או מכוונת עדות מעידין ששניהם צריך וגםכה"פ(.
 על להעיד מכוונת עדותן אין אם אבל להתקלק5 שסופו אונקב

 תר"ל: הוי לא אחדטריפות
 מחמיר ס"ג ל"ז בסי' השמ"ח לריעותא. תרתי ספק שאלהקפג

 ל"ז ובם"ס י"א ס"ק ל"ה פי' והל"ש הפ"מ מדברי וכ"נמספק
 אי אבל כדומה ספק או דפלוגתא אמפיקא ודוקא להקלהעלה
 מפק: הוי ולא לדידי' ידיעה חסרון ספק הוי אז בדבר לונסתפק

 בטי' הל"ש להדדי. ריעותות ב' מצטרפין איך שארהקפד
 שנקראים יש ריעותות מיני ד' דיש העלהל"ז

 פחות מגבה יתרת או בועה או תלוי' סירכא )כגון סתםריעות'
 גומא( או קמט או אדומ' מראה או כמ"ד מגבה גבשושית אומט"ד
 או מקצת צמקה )כגון דהוא כל או קצת ריעותא שגקראיםויש

 5א כ"ד ריעותא שאפי' ויש בדרי(. יתרת או מורם' אומינרא
 או מקמא יתרת כגון וגדול' גמורה ריעותא שגקראים וישהוי.
 הוי קצת ריעותא עם אפי' גדולה ריעותא כך ורינם של"כ(סרכא
 וכ"ש מצטרפין אינן כ"ד ריעותא עם סתם וריעותא לריעותאב'

 עם אפי' כ"ד ריעות' אפי' ושאינו מצמרפין דאינן כ"ד עסכ"ד
 מצטרף: אינו גדולהריעותא

 ל"1 בסי' הל"ש תר"ל. רכל בחלב הדין היאך שאלהקפה
 ומקודם אמור ימים ג' דתוך העלה בפניםס"ב
 שרי: ימיםג'

 לעוד להצטרף ריעות' הוי אי דאוגי בדרי יתרת שאלהקפו
 ל"ז בסי' תב"ש דעת הנה תר"ל. שיהאריעותא

 רהוי ה' אות 5"ה סימן ובש"ר ט' ס"ק במ"ז שם והפ"מס"ה
 או בררי יותרת על בועה )כגון ריעותא עוד עם להצטרףריעותא
 לדעת יתרת ע5 ריעות' שאר או כשיר' מראה או תלוי'סרכא
 הכריע וצ"ג צ"ב ס"ק ל"ה במי' והל"ש תר"ל(. הויהפ"מ
 אך ריעותא. לסתם להצטרף ריעותא סתם אפי' הוי לאדיתרת
 )ופי' בדרי יתרת על יש של"כ סירכא דאם מקרי כ"דריעותא
 ולא דטריפה הנתבאר שינוי( ע"י רידוע כגון יתרת שהיאשידוע

 של אמצעי פרק כשיעור כשיתרת רוקא אך טיעוך.מהני
 אגודל_

 יתרת מקרי לא השיעור מזה בפחות ממנואבלהיוצא
 ל"ה(: סו"ס ל"ש )כ"כ ממנו היוצא סרכא בכל מיעוךומהני

 שינוי שום בלי שווים וכולם בימין אונות ד' יש עואלהקפז
 איזה האונות על ויש היתרת היא איזהלהכיר

 יתרת על )דבועה הקודמ' בשאל' המבואר הל"ש לדעתבועות.
 הקודמת בשאלה הנ"ל הפ"מ לדעת אך כשר. לעולם כשר(בדרי

 בועות ג' דאיכא היכי טריפה( תר"ל הוי בררי יתרת על)דבועה
 טריפ' בועה ליכא לאומ' הסמוכה שבאונה ואע"פ אוגות ג'על

 ל"ז(: בסי' תר"ל 1' ס"ק במ"ז ה' אות ל"ה סי' בש"ד)הפ"מ

 שיגוי שום בלי שווים כולם אונות ד' בימין' יש אם לן4ולהקפח
 אותן על של"כ סרכות איזה ויש באחדלגריעות'

 ג' יש אם רוקא דטריפה צ"ד פ"ק הל"ש העלה שםהאונות.
 ושלישית לשלישית ושני' לשגי' ראשונה אונ' דהיינו של"כסרכות

 באריכות בל"ש )עי"ש כשר ב' או א' בסרכא אבללרביעית.

 היתרת דהיא מהם באחר 5גריעותא שינוי יש ואםהסברא(.

 אפי' מיעוך מהני אז וכדומה( בקטנות סי' אה סמפון רחמר)כגון
 מהם ואחד סרכות כמה ביש הפ"מ בעי מ"מ אך סרכות.בג'

 מיעוך ל"מ אחר למקום סרוכה היותרת אם אך זו. ליתרתדבוקה
 בל"ש(:)יעו"ש

 למטה בדרי יתרת מתוך יוצאת דבוקה סרכה אם עסאלהקפט
 בלא לאומא אונא בין או חלון ואיכאמחצי'

 ובהפ"מ מיעוך להצריך יש הפ"מ דבאין העלה שם הל"שהלון.
 מיעוך: בליכשר

 שם מינרי. בוע' או סירכא ממנ' שיצאה מקמא יתרת י2אלהקצ
 פחות היתרת דאם ל"ה סו"ס הל"שהעלה

 של כצפורן שהוא אף הנפיח' אחר אף אגודל ש5 אמצעימכפרק
 כשר ג"כ דבוקה מרכא מתוכ' יוצא אם ואף להכשיר. ישאגודל
 אמצעי פרק כשיעור היא הנפיח' אחר אם אך וב"א(. )ל"שעי"מ
 ול"מ טריפ' ממנה יצא' של"כ סרכא דאם כך הדין אז אגודלשל

 מרכא או ימשמוש מיעוך ידי על ועוברת תלוי' ןסרכאמיעוך
 התב"ש לדעת )ל"ש להכשיר יש מיעוך ע"י ועוברת למקוםממקום
 יש מקמא יתרת מתוך וטינרי י"א(. סי' ונוב"י ל"ז בסי'ופ"מ

 מים הם אם אך טריפה ודאי מוגלא הם אם ובועה ג"כלהכשיר
 )כבסי' במ"ז סמיכי דמכשירין במקומות אפילו להכשיך איןזכים
 )ל"ש וכרומה בתערובות כגון להיתר צר עור שיש כ"אל"ז(

 במ"ז(: בתלוי' ל"ז במי' ותב"ש הט"זלדעת

 ונפרכו מקמא יותרת בו יש אם שאלהקצא
 להרדי_

 במ"ז הפ"מ
 מחציו למטה גפרכו דאם העלה וי"ט י"אס"ק

 למעלה או בחלון מחציון למטה בנסרכו אך כשר'. חלוןבלי
 הלב שאין במקום שהוא לראות בקיאים באסיפת דוקא חלוןב5א מחציי למטה בנסרכו דכשרה והא טריפה. חלון בלאמחציו
 והל"ש להחמיר. נראה מהלב נדחק אם במפק אבל ודוחק.שוכב
 זל"ז נסרכו אם עי"מ מתיר והב"א מיעוך. מהני אי בצ"עהניח
 ל"ט( )עמי' הפ"מ מטריף מקמא ביותרת תלוי' ומירכאכסררן
 ב' או בכה"ג אף להדדי ונסרכו לוורדא קרוב עומד א' אםומ"מ
 והב"א )ל"ש(. בכה"ג טריפה להדדי ונסרכו אחד בשורשוורדות
 מיעוך: ע"י כטררן ז5"ז ונסרכו לוורר' קרוב 'מ"ק בעומד אףמתיר

 הל"ש בדרי. ביותרת העומדת מקמא יתרת אם שאלהקצב
 דהוי להכשיר העלה קי"ג קי"ב קי"א בס"קשם

 ג"כ שם יש הלזו היותרת וע"ג ימ"ק נמצא ואם אחד.משם
 הלזו היותרת ע"ג אין אם אבל בה"מ. להכשיר יש 'ותרתכמין
 העומד מגבה ויתרת )ב"א( הפ"מ ב5א אף להתיר יש גבשושיתרק

 טריפה: וראי בדריביתרת
 סקי"ז בל"ש מבואר שם שצמקה. מקמא יתרת ז42ולהקצג

 בזה גם כשר מקמא ביתרת דמכישיריןדלרירן
 ובצמקה סקכ"ט( ל"1 בסי' )והפ"מ רובא ולא מקצתובצמקה
 ספק עוד שיש במקום מיהו הל"ש )וסיים טריפ' רובה אוכ51ה

 רובה(: או כולה בצמק' אך להקל יש וכה"ג תערובותכגון

 בש"ד הפ"מ הנה אדם. בידי רוב' שצמקה ווידא עטאלהקצד
 העלה ולבפוף להתיר נוטה כ"ט אות ל"וסי'

 שם העלה ה5"ש אבל להיתר. ולא לאיסור לא אומר איןואני
 )בפ"מ שלה בישורש כט"ד בגשאר דוקא זה וכל בהפ"מלהתיר
 בלא אף להתיר יש בי"ש או אדם בידי אם ובספק שהי'( מעשהשם

 )ל"ש(: בה"ם כשר כט"ד נשאר ובלא )ל"ש(ה"מ
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 להצטרף ריעות' הוי אם מגבה גבשושית נסצא אם 2טא?הקצה

 ב' אות תר"ל בריני ל"ז בסי' הפ"מלתר"ל.
 אך עמו. המכים כ"ה ס"ק שפ והל"ש ריעותא. דהויהעלה
 הוי לא מזה פחות אבל ריעותא הוי אגורל כצפורן הוא אםדוקא

 סל"ח: הב"א וכ"כריעותא.
 להצטרף. ריעות' הוי אי מקמא גבשושית נמצא אם עואלהקצ1

 העל' ג' אות תר"ל בדיני ל"ז בסי' הפ"מהנה
 בצ"ע הניח ולבסוף אגורל מפרק יותר ואפי' ריעותא אהוירל

 באונא מקמא גבשושית אך להתיר הםכימו והב"א והל"שלרינא.
 ס"ק ל"ה )בסי' לריגא בצ"ע הל"ש הניח עלי' ריעותא עםעליונה

כ"1(:
 מרובע או משולשת צור' לה שיש הוורדא נמצא אם שאלהקצז

 מתמונה בזה וכיוצא ארם כאצבע פשוט'או
 צ"ה: בס' להטריף העלה הב"אאחרת.

 של והקולשית העיגול כל חסר שהי' שנמצא בעגל שאלהקצח
 וכל הווררא של השורש רק נשאר לאהוורדא

 הווררות של השרשים כל כמו וורר תואר ההוא לשורש והי'החרי'ן
 והחתיכ' אגורל של אמצעי כפרק היינו כט"ר גרול הי'והשורש
 א' סי' יו"ד בחלק הרי"מ תשו' באונות. נמצאת הי'החסרה
 לסמוך. סל .על להם יש והאוסר המתיר דלשניהם וסייםהאריך
 והגח"ס ,כ"א(. ס"ק שלו אמת בשפת )ועיין מתיר סק"בוהב"א
 רפליגו דהא העל' אך להתיר רנוטה ג"כ נראה ל"ב סי'חיו"ד
 שאין באופן צורתה שינת' אם אבל אונא כצורת כשראש'דוקא

 כשר: לכ"ע לאונארומה
 הב"א עלי'. ווררא תואר אין שעי"ז בווררא חסרון שא?הקצט

 לעולם תוארה נשתנה עי"ז דאם העלהספ"ז
 שם שאין ואע"פ פשוטה כף בין כפופ' ככף שחמרון ביןטריפה
 כבשאר ודינה כשר תואר שיגוי באין אבל אגודל. אצבעכדי

 חיו"ד הרי"ם בתובות )ועיין בעזה"י( ל"ו בסי' )הנתבאראונות
 א'(:סי'

 מצ"ב הב"א לשנים. בעובי' הווררא נתפצלה אם שאיהר
 פיצול בלי שלם השורש אורך שיהא דצריךהעלה

 רבוק הרחב מקצתו אבל רחבו. כל ע"פ דבוק ויהי' אגודלכרוחב
 להקל יש וגה"מ כאחת. נחשבים אין פרור ומקצתו אגודלכשיעור

 בלבד: אגודל ברוחב רק כולו דבוק הרחב איןאם
 הם כך ואחר ווררות כשני יוצאין בתחלתן נמצא אס שאלהרא

 העל' מצ"ג הב"א אחד. ונעשו כע"אנתחברים
 אצבע כעובי אחד הם מתחלתן אם ורוקא וורדות שני דהוילהטריף

 כשר: לגמרי כך אחר נפררים שהם אע"פאז
 אלא בזה זה דבוקין ואין כיסין ב' עם הוורדא נמצא שא?הרב

 קצת מחוברין הן או ימין בצד נפרריןשהן
 להקל העלה סק"ז הב"א כימין. ב' ונעשו נפרדו ולבטוףבתחלתן

 :בהפ"מ
 ב' בשמאל או בימין מאומה למטה אונות ג' נמצא שאלהרנ

 דלמעלה ואותן סמפון יש ולהם מאומהלמטה
 אבל חליף. מצד להטריף העל' סל"1 הב"א כמפון. להן איןמאומא
 אף כשר לעולם א' בשמאל או ב' רק בימין מאומ' למטהבאין

 סמפון: להם אין ורלמעלה סמפון להו יש דלכוט'דהך
 פחות הוא מהן ואחת בשלימות האונות מנין גמצא שאלהרד

 הב"א סדק. שאצלה ובאונ' הנפיחה אחרמט"ד
 בעלמא( בשר רתלתלי אמרינן הפחות' )דזו להכשיר העלהכ"ט

 מפרירו:דהסרק

 אע"פ לשנים בעובי' שנחלקה עליונה אונא או אומא שאיהרה
 אם אותה נופחין אצבע כעובי 'ט"א להם'טיש

 שעי"כ קצת סרוחקים הי' אם אבל כשר חסרון כמה גיכר ואיןיחד
 האומא באורך מגיע ההוא והפיצול הריאה מבשר שם שגחסרניכר
 שם לחוש שיש השפולי מן בינוני אגורל ברוחב האונאאו

 חלון ויש ולמטה למעל' כאחד נתכוונו אם וכן טריפה.לסמפונות
 מחמת שהוא שניכר כל מזה זה הריחוק ושיעור טריפה.באמצע

 סם"מ(: סל"ו )ב"א טריפהחסרון
 הב"א בו. שמונח כיס לו ויש מקמא פיצול נמצא אם שאלהרו

 לדירן: אף להמריף העלהסכ"א
 זה שאין לעיין ונראה בעובי' האונא נתפצלה אם שאלהרז

 ס"ב מי' הב"א הריאה. כוגוף פיצול רקיתרת
 אין ואם להטריף. יש מ"מ גומא זה שאין דאע"פ העלה ס"1עד

 האומא או האונא בעובי בפיצול ודוקא מכשירין לדירןתחתיו
 נומא שאין כיון יתרת שהיא לתלות ויש מיצול שהוא לעיניםנראה
 שהחלק אלא בעובי' לשנים מהאונא קצת נחלק אס אפי' אוטקמא
 מהאונא נחלק אם אבל הוא. פיצול בכלל העליון מן קצרהתחתון
 שווין אפי' או העליון מחלק ארוך יוצא התחתון וחלקבעובי'

 ברחבה ונתפצל נחלקה אם וכן וכשר. להתפרק עשוי איןהן
 שיתפרק לו חוששין אין פיצול שהוא לעין שנרא' אע"פמהאונא
 אם ואפי' ועבה ארוכ' לאוגא אונות שאר בין חילוק ואיןוכשר.

 להכשיר: יש הפיצול על כיסיש
 כרוחב בעובי' שיש ועבה ארוכ' אונא של בחורה אם שאלהרח

 במקום נמצא אם בינוני. בכבש אצבעותשני
 פיצול זה )דאין דכשר העלה סס"ב הב"א תחתיו. וגומא פיצולזה

 הכרמל הר )תשו' החיתוך בעובי אונות בשאר וה"המקמא(.
 סע"ט(:וב"א

 כולה חלקה וריאה העליון קרום שנגלר ריאה נמצא שאלהרט
 סקם"ז ב"א לבר. מרקים רק דאוני חתוכיגלא
 להתיר:העלה

 שטח ובשאר לגרגרת הממוכ' עליונה אונאלהיות הראוי במקום סרק ויש רבוקה שבימין הערוגה כל אם 2טאלהרי
 הארוכ' להיות שראוי במקום שם שנמצא רק מדק שם איןהערוגה
 כשיעור מצר"א ונשאר קצת עב הוא וגם ארוך קצת שיוצאועבה
 להכשיר מבואר שם אמצעי אונא כשיעור הסדק ער השגי ומצדאומה
 אונא להיות שראוי במקום מדק אין אם ומכ"ש רוקא.בה"מ
 בה"מ. כ"א להקל דאין להיות שראו( סמפון ע"י שניכר רקעליונה

 האחרונים: העלו וכן סכ"אב"א
 כעין נראה למטה וגם כ"ש שרטוט כעין נראה אם שאלהריא

 הב"א שלמעלה. השרטוט נגר מכוון כ"ששרטוט
 יומף(: כמטה )דלא להטריף העלה כ"הסעי'

 איזה שחמרה או שחלקה מחמת שנטרפה נהמה שאלהריב
 העלה להתיר. היכר שום בה הי' ולאאונא

 סמפונות יש אם אבל מעולם. להטריף והחלב הגבינות כלהב"א
 מקרוב זה אם וכן משנשחט'. יב"ח קורם שנחלב מה להתיריש
 ושיעור שנתעבר' קורם ממנה שנחלב החלב להתיר יש אזילדה

 אע"ם חדשים. ט' גסה ובבהמ' חדשים ה' דקה בבהמ' הואעיבורה
 עד ל"א )ם"ק סמפונות היכר עכ"פ יש כן אם אלא להתיר איןכן

 חורה על הימנית עליונה באונא נמצא אם שאלהריג
 קטנה בליטה הקנה שלצד צד באותוממש

פחות
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 שהסירכא רק לאונא ממש שוה היתה הנפיחה ו5אחר מט"דפחות
 סיעוך. ע"י עוברת והסירכא החזה לשומן בלימה מאותויוצא

 להתיר: העלה בפ"ת מובא נ"י מי' שאול גבעתבתשו'

 מרקים שם ונמצא ימין לצד חלקה הריאה נמצא אם שאלהריד
 מארוכה גדולה היא מרק ע"י הנראיתוהאמצעית

 סדק עוד הנ"ל האמצעית האונא באמצע שם הי' אמנםועבה

 להכשיר: העלה י"ב סי' יו"ר ח' בתשו' הב"א מכט"ד. פחותקטן
 הפיצול הי' וגם בגומא מקסא פיצול בו שנמצא עגל שאלהרטו

 ל"ח סי' בתשו' הב"א קצת. וורדאכתואר
 להטריף: נוטה כה"ג מגבה ואפילו להטריףהעלה

 קמנה והיתר' לאומא אונא בין יתרת יש אם שאלהרטז
 בדרי ועומדת כט"ד וגדולה ועבהמארוכה

 בלי להתיר העלה כ"ד סי' יו"ר ח' 'משה והשיב תשובתדאונא.
 ניכר באינו )ואפילו דממריף. ישראל כאהל רלא פקפוקשום
 השואל כוונת וע"כ היתרת. חליף הוי ולא היתרת היא רזהתלינן

 ועבה לארוכה האומא בין עומדת היתה אונא בהיתרת הי'רמעשה
 הוורדא(: למקום ממש דהיינו לממה ער מגעת היתהולא

 יךסימן
 מבואר ל"ו בסי' שם סריאה. אחד קרום ניקב שאלהריז

 אפי' הש"ך ולדעת כשר. זה בלא זהדגיקב

 הריאה להוציא דצריך והעלה השיג והתב"ש צריך. לאבדיק'
 מבצביז אינו 'אם לראות פושרין או רוק נקב במקום ולשוםולגפחה

 בקא אפי' להקל יש ובדיעבד הב'. ניקב שלא בבירור שיודעכדי

 ובסשמוש עין במראית היטב וראה הריא' הוציא רק כללגפחה
 לו נראה היד במשמוש רק ראה בלא אבל כשר זה בלא זהדניקב
 )ל"ש מהני לחוד וראי' התב"ש. כ"כ לאסור דיש פשיטאכן

 התב"ש(:לדעת
 משהו נקב דאפי' מבואר שם הקרומים. ב' ניקבו אם שאלהריח

 טריפה זה כנגד שלא זה ואפי' חסרוןבלי
 בתולדה: הי' זה שנקב ניכר דאפי' ס"ב הב"א וכתב וכה"פ(.)רמ"א

 רוחות. סשני זה כנגד שלא זה קרומים ב' ניקבן אם שאלהריט
 היכא להקל והפר"ח המ"ז דעת מבוארשם

 קרום אם ואפי' אוסר בנה"כ והש"ך אחר. ברוח הנקביםדאין
 באונא מקמא הב' והקרום מגבה באומא או באונא נקובא'

 השם"ח וכתב כן. המכימו ופ"מ הגרע"א וגם להטריף. ישאחרת
 להכשיר אין החיצון מנקב הרוח יצא ולא הריאה נבדקהדאפי'
 דשמאל בערוגה שני וקרום דימין בערוגה ניקב אחד רקרוםוהיכי
 הל"ש וכתב ופ"מ(. התב"ש )כ"כ זייא מפקא לא אםכשר
 מבצב'1 דאינו חזינן ואם מרפ' ודאי הוי דמבצב'1 חזינן דכיסק"ח

 להכשיר סק"ט שם הל"ש כתב החלב ולענין טרפ'. מפק רקהוי
 עריין התחיל ולא נקב מחמת שנטרפ' דכל כלל וכתבהחלב.

 כמה ואחר מחט שבלעה ראינו ואפילו מותר, החלבלהתרפאות
 טריפה שהיא במקום אברים בשאר או בריא' זו סחט מצאימים

 החלב: מותר המכה פי הוגלד ולא מפולשנקב

 דכשרה מבואר שם רובו. או כולו העליון העור נגלר שאיהרכ

 שינפחנה צריך לכתחילה דהיינו רוקא בדיקהע"י
 המקומות בכל בנמיח' ועולה היא ששלימה לראות כראויתחלה
 בצאתו הרוק כחמימות פושרין המים שיהא בפושרין ישימהואח"כ
 שאין שידע בכפי כראוי בה וינפח )תב"ש(. מזה קר חצת אומפה

 )ט"ז מספק טריפה בנפיח' נברק לא אם ובדיעבד משהו נקבבה
 א' פושרין בדיקת אך וש"פ(. ולבוש ופ"מ ותב"ש ש"ך ל"טמי'

 הבריקת בצ"ע הניח והפ"מ מעכב. התב"ש לדעת בדיעבד.מעכב
 בדיקת דצריך לתב"ש שומעין דלכתחלה מסיים והל"שפושרין.
 פושרי; בלא בנפיח' גבדק אם מעכב אינו בריעבד אגלפושרין

 לתר"ל: להצטרף הוי ריעותא ועכ"פ ס"ג הב"א וכ"הכשרה.
 אי קרים או חמין במים ריאה תחלה הושמו אם שאלהרכא

 י"א ס"ק והל"ש פושרין בדיקת אח"כמועיל
 סיים בקרים אך בדיקה. ל"מ תו חמין במים הושמה דאםסיים
 והב"א קולא. צד איזה עוד יש אם אלא להקל ואין לעייןדיש
 שנית לבדוק אפשר אם בקרי' בין בחמין דנתן דבין כתבם"ג
 שנקרע' כגון שגית לבדוק א"א ואם שנית. בודק פושרים סיםע"י

 שבדק הנפיח' בדיקת על בהפ"מ לסמוך יש נאבדה אוהריאה

 רמותר בנגלד הב"א לדעת )וכש"כ בצבצה ולא גצונןמתחלה
 פושרין(: בלא בדיעבר הפסדבמקום

 שבתחתון ורואין וקולפין העליון עור בכל לקותא יש שאלהרכב
 העלה סק"י הל"ש שם לקותא. שוםאין

 אי אח"כ ויבדוק תחלה הלקוי העור שנקלוף כשרהדבהפ"מ
 בנגלד(: )כמומבצבצא

 מל"ש מחמ. או קוץ ע"י מקרומים א' ניקב אם שאלהרכג
 שהה כשלא בהפ"מ בדיעבד בדיקה דמהניגראה

 מפוסקים: וכ"נ בדיק'. דל"מ העלה ס"א הב"א אבל ימים.ג'

 דם. קורט ובשגי מהקרומים אחד קרום ניקב אם שאלהרכד
 להטריף: העלה ס"א בהג"ה שםהל"ש

 העלה שם שניקבה. הוורדא כיס או שניקבה ווידא שאלהרכה
 ולא טריפה שגיקבה דוורדא ס"א בהג"ההל"ש

 הוי: לא ריעותא ואפי' כשירה הכים ניקב אבל הכים. הגנתמהגי

 חםרון בלי לבר אחד קרום ניקב או פורתא גגלך שאלהרכו
 שם הגלד. במקום ריעותא שאר או בועדונמצא

 זכים דמים בועה ואפי' וש"פ(. והגרע"א )תב"ש דטריפהמבואר
 מחללים ס"ז והב"א הל"ש אך דטריפה. ל"1 בסי' מח"דנראה

 אבל הפ"מ. וכ"ה במ"ז. בהם"מ להקל יש לדידן פורתאדבנגלד
 במ"ז: בבועה אף טריפה רובו או כולובנגלד

 מקום על ונמצא א' קרום ניקב או פורתא נגלד אם שאלהרכז
 הבדיק' דמעכב רק ריעותא דלאו מידיהנקב

 מחציו(. למטה לאונא מאונא סירכא דאיכא )כגון בנגלד()הנתבאר
 )מדגתן הח"ד דעת וכ"ג דטריפ' השמ"ח דעת פלוגתא מבוארשם

 בכה"ג( ה"ה ממילא טריפה להכי לברוק דא"א בבועההטעם
 למטה בסירכא להחמיר אין ניקב או פורתא רבנגלד העלהוהב"א
 או טיגרא שם שנמצא או מו"מ ע"י עוברת אינה ואפי'מחציו
 ע"י עוברת אם רובו או כולו ובנגלר הפ"מ. באין ואפי'מורסא

 להכשיר: יש ביצבוז ולא אח"כ ובדק בנחתסו"מ

 מירכא משם יוצא פורתא ניקב או שנגלד ממקום אם שאלהרכח
 ל"ט בסי' הפ"מ תלוי'. סירכא או כסדרןשלא

 להטריף בשל"כ העלו ל"ה( בסי' וב"א והגרע"א י"ח ס"ק)במ"ז
 תלויה. בסירכא גם להטריף העלה הגרע"א אך מכה"פ.וכ"נ
 דיש בצב'1 ולא ובדק בנחת מו"מ ע"י עוברת ראם העלהוהב"א

להכשיר:
שאלה
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 מקום כנגד בצלעות וברק פורתא ניקב או ננלד אם שארהרכט

 הצלע. נשבר או בדופן מכה ונמצא'שםהנגלד
 ונקשר בחזר אף ובנשכר להכשיר בדופן במכה העלה שםהב"א
 שמחמת שנראה חשבר כנגד מכוון הנגלד אם בשבירה עוק'1ואין
 להחסיר נכון דלכתחילח ממיים ולכן להטריף. יש נגלדהשבר
 אינו השבר ואם בצלעות. לעיין הדופן נגד נקב או גלדבנמצא
 בדקו כאשר רק הנפיחה בדיקת אחר גם ורחוק הגלד נגדמכוון

 השוחטים בפי ומרגלא הגלד מקום על קרום כמין ראהבנפיחה
 אחר יפה ונמצא בנחת הקרום לקלוף והתחיל שלופרי"גנקרא
 זו מעשה בצפרני'. נקב ונעשה בחזקה פרק אחר במקום רקבדיקה
 וביד ט"ו תשובה והתיר. יו"ט ולכבוד המ"מ והי' הב"א אצלבא

 שם:אפרים
 מראה )כגון בריקה הצריר ריעותא איזה בריאה נמצא שארהרל

 הנפיחה ואחר נפיחה קורם בה שנמצאוכרומה(
 מבואר שם הקרום. ונקרע הריעותא לה הלכה מראי יותרקצת
 תב"ש )ש"ך להטריה יש נקרע לה ממוך או הריעותא במקוםדאם
 שאינ' ריעותא שם הי' ואפי' וש"ם(. ל"ש פ"מ פר"חכר"ו

 ממש לה ממוך או הריעות' במקום ונקרע ונפחוהמטרפת.
 דאינ' מטרמת. לאינו המטרפת ריעותא בין החילוק רקטריפ'
 אם אבל שנקרע. בעת עומדת הריעותא כשעדיין דווקאמטרפת
 כשחלם' אה המטריף ריעות' אבל כשר ונקרע עברההריעות'
 להכשיר לעולם משמע הב"א ולדעת טריפה. שנקרע בעתהריעותא
 במקום נקרע ואם )לבוש(. נפוחה שהית' בעוד הריעותאכשעברה

 להכשיר ופ"מ ופר"ח הש"ך רעת כלל. ריעותא שם הי' שלאאחר
 וכ"ז להצטרה. מקרי ריעותא ומ"מ מראי. יותר דגפחוהכיון

 הגפיח' מחמת מהם אחר קרום נקרע אבל הקרומים ב'בנקרע
 הפ"מ באין הב"א כתב לריעותא. סמוך שיעור )ל"ש(. כשרלעולם
 וגפחוה להכשירו בריקה שצריך ובריאה רק. קש כרוחברחוק
 בה ונפח הבורק רוח רפת' ולא מבצבי1 שאינו בה ועיינוכדרכה
 יש של"כ בסירכא ואפי' להתיר. יש שנקרע ער מראי יותרעור

 מו"מ: ירי על בעוברת בכה"גלהתיר
 בו וכיוצא מראה כגון בריאה ריעותא נמצא אם שארהרלא

 וגשארת עי"ז הריעותא והלכה לריאהונפחו
 העלה מט"ז הב"א מעצמו. ונקרע הקנה פי שקשר נפוחהכך

 הריעותא. במקום שלא שנקרע אף להטריף הפ"מ באיןלהלכה
 שקשר ער נקרע לא אם כררכה בנפיח' אף להכשיר ישובהפ"מ

 מקשירת כומוך תיכף כשנקרע דוקא וכ"ז הקנה.פי
 'נקרע מה זמן הקנה פי שקשר אחר קצת שהתה אם אבל הקנה.פי

 לחוש: אין ה"מ באיןאף
 מדאי יותר קצת ונמחו קמט או יובש מקום נמצא אם שארהרלב

 דאף מבואר שם לקמט. או ליובש סמוךונקרע
 טריפה. הנפיחה אחר הריעותא שהלך ואף בצפורן גפרךשאין
 וב"א: והגרע"א ל"ש פ"מ תב"ש כר"ו ופר"ח רמ"א לדעת)ש"ך
 מרינא דצריך מבואר שם קול. שמשמעת ריאה שארהרלג

 ואין אא"ב רהאידנא ובבדיקה בריקהדגמרא
 שיוצא המקום יורעין כשאין מיבעיא לא אבדיקתנו בהאלסמוך
 אפילו אלא אא"ב וראי בפושרין ליתן הריאה צריכין )ראזהקול

 נמי אחר מקום רק לברוק דא"צ הקול שיוצא המקוםדיורעים
 להתיר העלה ב"ד ס"ק והל"ש והשמ"ח(. הש"ך )כ"כ בקיאינןלא

 בצ"ע. ומיים אוושא היכא ביורעין בבריק' לרירן עכ"מבהפ"מ
 בבריק'. האידנא אף ראוושא מקום בניבר בהפ"מ מתירוהב"א

 פושרין או רוק עליה ומשיבין הריאה רינפח הכדיקה מדרוכתב
 אח"כ יפשוט לא ואם וטריפה. נקובה שהיא בידוע יתנרנדאם

 לממוך יש התחתון בקרום נקב לה שיש נראה ואם עליון.הקרום
 מומחה בודק שיהא שצריך מזהיר אך להתיר. גדול לצורךבזה
 להפריד ונם העליון קרום דדך תחתון נקב מכיר להיותובקי

 חכם בפני כן לעשות ויזהר התחתון. בקרום נגיעה מבליהעליון
 ננלד או בועה כגון ממוך ריעותא איזה יש ואם שבעיר.מומחה
 מקום על האוושא במקום תלוי' מרכא או האוושא מקוםאצל

 קול משמעת מקום 'מאיזה ידוע אין אפי' קול משמעתשהריאה
 יש מורמא או וטינרי במ"ז בועה אבל תר"ל. משוםטריפה

להכשיר:
 אותה כשנפחוה אחת פעם קול שמשמיע' ייאה שארהרלר

 העלה שם קול. משמעת ואינה אח"כונפחוה
 הפ"מ: וכ"ה דטריפה ס"זהשמ"ח

 ואח"כ קולה חשמיע ולא בראשונה הריאה נפחו אם שארהרלה
 העל' הב"א קול. והשמיע' שנית שנפחוהאירע

 ולא שלישית פעם ונפחוה חזרו אם ומכ"ש בדיקה ע"ילהתיר
 ובניכר )ובהם"מ בדיקה ע"י להתיר שיש קול להשמיע עודיספה

 כנתבאר(: האוושאמקום
 שם ויש לאונא אונא בין מהריאה יוצא הקול אם שארהרלו

 להטריף 'העלה הב"א מחציו. למטהמירכה
 תר"ל ריני במ"ז והם"מ הפ"ת. וכ"ה מו"מ. ע"י בעוברתואף
 העלה מ"ח חיו"ד אברהם ברית בתשו' ועיין בזה. מקיל ג'אות

 להקל: כןנם
 חמין במים אחת פעם קול דמשמעת ריאה שמו אם שארהרלז

 אפי' שוב בדיקה לה דאין מבואר שם קרים.או
 או בחמין פ"א ושמו נפיח' רק בריק' דא"צ היכי ואפי'בפושרין

 וב"א(: ופ"מ וט"ז )ק"ך נמיחה תו מהני לא משקים בשאר אוצונן
 דלא מבואר שם ונסתם: קרום בו ועלה הריאה גיקבה 2ט~פרך;רלח

 וש"פ(: ש"ך )מחבר וטריפה סתימההוי

 ששיניהם חיים מבעלי וכרומה כלב או זאב בא ש(לרך;רלט
 והרי והחזירה הריאה ונטל לנקוב ועלוליםחרים

 מבואר שם הנקבים. מן הריאה נבדקה לא ומקודם נקובההיא
 בחזקת כראוי שנשחט' )רכל בשינין נקב שהוא ,.תוליןדכשירה
 תולין מ"מ השניים במקום שלא נקכי' כמה יש ואפי'היתר(.

 לפנינו החזירה ואפי' למקום( ממקום בפיו הריאה שגלגל)ראמרינן
 מ"מ אחר במקום נקבים ויש בשיניים שאוחז במקום נקבואין
 בפיו הם רפוים דעתה לנקוב. דעלול הואיל )דאמרינן בותלינן

 ואין בשינין( שנקב ער הנקבים במקום יותר בכח אחז זהומקורם
 אירע ואם רומים. הנקבים אם ולראות אחר במקום לנקובצריך
 הנקבים היו ולא הפפק נקב ננר והעריכו זו בריאה אחר נקבשנקבו
 הראשון שהנקב רומה שאינו מזה שגראה במראיתם לזה זהרומים
 וש"ד ותב"ש הש"ך אך להחמיר. ורג"מ הפר"ח רעת מחייםגעשה
 נעשה הראשון שהנקב לומר שיש )כגון בזמן לתלות יש ראםהעלו
 מראה ראין רפשיטא אח"כ יום כמו נעשה והשני לשחיטהממוך
 משמשו אם ובכן רב. זמן כמראה לשחיטה הממוך והנקבהבשר
 בשני גם למשמש צריך ואין בזה השינוי תולין הראשון( בנקבירים
 אין בשני גם שמשמשו אירע אם ואפי' אח"כ. ירמו אםלראות
 מירי בדליכא אבל שוה. המשמושים היו שלא רתלינןלהחמיר

לסיתלי
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 באותה ג"כ הב' שהנקב ודוקא להתיר. אין השינוי בולמיתלי
 שור אם כמותה מבהמה שהוא רק אחרת בריאה אפי' אוהריאה
 דהריאות )כיון כלל לאסור אין אחר בענין אבל שה שה אםשור
 מקיל סמ"ב והב"א וש"פ(. שמ"ח דמי לא נקביהם גם דמילא

 גהמה של שהוא אף אחרת בריאה הוא הב' הנקב אםבהפ"מ
 דבר כל הכלל וזה באומא והשני באונא האחד שהנקב כלכמותה
 הרבר אותו ע"י להעשות אפשר אם בנקב לעיין צריך בושתולין

 בסכין בתולין וכן זאב לשיני דומה הנקב שיהא צריך בזאבאם
 בו שתולין בכולם וכן בסכין להעשות שאפשר כדרך להיותצריך

 'הנקב ע"ג תלוי היו הריאה 'ועור נקב שנמצא מעשה)בשמ"ח(.
 שתהא ראוי דמחיים הסבדא מצד להקל המורה רעת והי, רלתכעין
 הדרכים ע"פ למתלי לו הי' דלא ואע"ג הגקב מן לגמרי כלההעור

 הכלל: ע"ז לממוך דאין והשיב להכשיר רצה מ"מהנתבארים
 שנתיחד וראיגו נקובה לפנינו הריאה נמצאת אם שאוהרמ

 שנטלה. ראינו ולא הריאה אצל כלב אוזאב
 מי"ג השמ" וכתב מפפק. וטרים' בהם תולין דאין מבוארישם
 אחר נקב דנעשה אמרינן, ולא תלינן דלא דהיכי וב"א הל"שוכ"ה
 אפ"ר בשם כש"ך )דלא וטריפה עי"ז להכשיר כדי דומין אםונראה
 וכתב אהקפ'(. האירנא גם סמכינן להיתר צד קצת עוד ישדאם
 שיני ע"י הנעשים לנקבים דומים שבריאה הנקבים אם דאףהב"א
 להקל מצרד )והמ"מ בזה תולין אין שגתייחר הכלב אוהזאב

 בהקפה(:בתיהד
 שם נקובה. כשהיא והחזירה הריאה ונטל נכרי בא שא?הרמא

 הריאה נבדקה לא אם בגוי לתלות ראיןמבואר
 ידעינן דלא רק העכו"ם שנקבה ידוע אם רק בהפ"מ אףממרכות

 בפנים הריאה נבדקה אם אבל )שם"ח(. הנקבים בו תלינןכמה
 גווני בכל כשר נקובה והחזירה הגוי לקחה ואח"כ סרכות שםואין
 בבהמה אפי' בגוי ותלינן הפ"מ בלא ואפי' ידוע באינואפי'
 אלא הגוי שנקבה בירוע אפי' תלינן ולא )ל"ש( הכי דינאגדולה
 נבדקה שכבר או וטלאים בגדיי' או בהפ"מ או דרכים מג'בא'

 הפירכא שיסיר בגוי חיישינן )דאל"ה מנקבים נבדק' ולאמסירכות
 הי' הגוי ואם )לבו"ש(. וכדומה בזאב משא"כ ניכר(.ואינו
 ונמצאו וכה"ג להוציא' הריאה במלאכת הישראל עפ"ימתעמק
 שדרכו היכא תלינן אם להסתפק יש בה שעוסק בשעה הנקביםבידו

 ס"ח )לש שנתבאר כדרך יד"ט במשסוש דתלינן בכחלמשמש
 סל"נ(:וב"א

 שם החזה. מצר נגד נקובה הריאה נמצאת אם שאלהרמב
 ומשמש ידו שהכנים הטבח יודע דאםמבואר

 החוט דהיינו החזה מצר נגד בנקוב' תלינן אז הנקבבמקום
 שהדופן במקום )דהיינו השדרה לצד ולמעלה מהחזהשמנקרין

 החוט עד מהשדר' ברוחבה והוא אהדדי דוחקים הריאהעם
 ושמנינות הבהמהשמינה ואמ בכלל. ער ולא החזה מןשמנקרין

 עומד הצר במקום דס"מ כצלעות נדון החזה מן הצלעות עליש
 ששם דאוני חתוכי מיום נגד עד הצלעות מהתחלתובאורכו
 במשמוש ותלינן צר מקום מקרי אלו מקומות וכל האומא.מתחלת
 בשאר אבל להתרחב(. התחיל האומא כנגד ומשם דטבחאירא
 בכח ידו שהעביר המבח יודע אא"כ תליגן לא הריאהמקום
 אז שם שתלש או כח בלא אפי' במכין שס העביר או הגקבבמקום
 בהרבה אפי' תלינן לתלות אפשר אם כאן וה"ה בטבח.תלינן
 בבירור יודע שאינו אעם"י וכרומה בכח ידו שהעבירנקבים
 תולין הזה בשטח שהיתה שיודע רק ממש הנקב במקום ידושהיתה
 ומצאוה גוי הוציאה אפי' עור ולא בכח. ידו הית' כאן שגםלומר

 אע"ג שם סכין להעביר או בחזקה למשמש שדרכו במקוםגקוגה
 שמשמש ואמשר ממש הנקב במקום גוי' יר שהיתה ברורדלא
 לומר הידים על מוכיח הנקב ואומרים להקל תולין מ"מ לזהסמוך
 )וכ"ה כן. לנהוג יש דוקא רלצורך ונ"ל ידו. עשתה אלהשכל

 בצ"ע(: הניח והם"מ סקמ"ג וב"א מקל"גהל"ש
 שיש גקב כעין בנקב חלל שיש בריאה נקב נמצא אם שאלהרמג

 אי הנקב סביב שחור או אדום או חסרוןבו
 אינו אם דבר בשום תולין דאין מבואר שם כהאי. .בנקבתולין
 כשר בבירור במרגיש )אבל נעשה. שמידו בבירור הטבחמרגיש
 דמדגריו הגם תב"ש. ניקב. גקב במקום שמא חיישינןולא

 הסימנים(, בכל' הקיל הל"ש אבל פתוח. בנקב דדוקאמשמע
 אדמומית כעין קצת וקשה רב בשטח מביבו שארום רוקאואדום
 דרכו כן הנקב במקום קצת אדום אבל שבאדמ. נפוחהמכה
 שיש מי כ"א כן לנהוג ואין לצאת. שנתעורר הריאה דםמחמת

 השמ"ח(. כ"כ לטעי דלא היכא כי רוקא עין במראית מרבו קבלהלו
 ליחה כעין ממנו שיוצא או לבןוקשה שסביבו גקב גמצא אםוכן
 אירע ואם נעשה. מחיים ודאי )ב"א( מים או מוגלא אולבנה
 וכתב להכשיר. יש ריאה למראה וחוזר מתלבן הנפיחהדע"י

 או סביבו או מתוכו או לקותא ענין שרואה כל הכלל זההשמ"ח
 עושה אין שחיטה שאחר דנקב דבר. בשום לתלות איןבצלעות
 מקום נגד לכתחילה נקב בכל לעיין צריך וע"כ לקותא.שום
 נצרר דם כמראה שחור או אורם בצלעות שאם בצלעותהנקב
 נגר אינו וגם עוקץ ואין ונקשר שחזר אעמ"י הצלע דנשבראו

 ולקותא נעשה שמחיים ג"כ מוכח )ב"א( לו כמוך רק ממשהנקב
 לא אם תולין אין ג"כ עגול רק קצת משוך שאינו נקב וכןנגדו.
 משוך ואף עגול בנקב אף תולין עגולים דשיניהם חיות ושארכזאב
 אם רבעוף שם הגרע"א וכתב וש"פ. )שמ"ח סמ"א ב"אקצת
 הריאה. גקבה דמזה לתלות יש שחיטה אחר בפנינו הגףשמט
 א' חסר אם לעיין לב נתן ולא לתלות במה ויש נקב נמצאואם

 הריאה אין ועתה אח"ש של בנקבים להיות הצריכיםמהסימנים
 במקוב גקב דמצא הבודק מפי רשמענו לא אם טריפה.לפנינו
 יש לפנינו שאינה והריאה לו והלך שם ממשמשת ידושהיתה

 )ב"א(:להכשיר
 )הנתבאר( דתלינן באופן נקובה הריאה נמצאת אם שאלהרמד

 הט"ז העלה שם להצטרף. ריעותא הויאם
 ריעותא בשאר או בבוע' הנקב נמצא אם דאפי' והשמ"חוהפר"ח
 צריך הי' לא הגקב כאן 'הי' לא שאלו ביתרת או בגבשושיתכגון

 ריעות' הוי לא למתלי בדאיכ' )דנקב תר"ל הוי ולא תלינןבדיקה
 תשו' וכ"ה להכשיר הפר"ח העלה דמי ולא במקיפו ואפי'כלל.

 סמוך או סירכא הנקב במקום נמצא אם אבל ל"ז(. סי'מהרי"ט
 אטום או יבש הג"ל במקום נמצא או מו"מ. ע"י עוברת אפי'לו
 פושרין במים הריעותא במקום בדיקה דצריך וכדומה קמטאו

 כסדרן סירכא במקום הגקב ואם הבדיקה. מעכבת דממ"נטריפה
 גדול. בלצורך דתלינן ותב"ש השמ"ח דעת תלוי' בסירכאאו

 יש גרול צורך בלא אף מו"מ ע"י עוברת דאם העלהוהב"א
 סרכ' יש ואם צו"ג. ובלא עברה בלא אף מתיר והל"שלהכשיר.
 העור שנקרע או בדיקה בלי נאבד' אם מו"מ ע"י ועברהשל"כ
 יתרה נפיחה ע"י שנקרע או המיעוך אחר או המיעוך קודםאח"ש
 הפ"ם אך טרימ'. כאן להשמ"ח ברוק עוד לבדוק שא"אבאופן
 ל"מ מי' ובל"ש סקל"ד וש"ד וי"ב מק"1 במ"ז ל"מ וסי'כאן

 מכשירים ל"ט פי' שאול גבעת ותשוב' סקל"ד וכאןסקל"ח
 ל"מ(: סי' שם הב"א וכ"כבהפ"מ

שאלה
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 רלרולים בה נמצא וכשהוחזר' הריאה ונםל זאב בא שאלהרמה

 העלה סי"ז שם הב"א תלויות.. וסרכותרבים
 כסררן שלא מקום לאיזו רבוקות שהיו שחושרין )לפילהטריף

 משם(:וניתקו
 מסרכות שנברק' אחר מישראל ריאה הקונה גוי אם שאלהרמו

 החזירה ואח"כ והלך וגטלה מעים בני שקנהאו
 העלה שם הב"א נקבים. בהם שיש ורואה לביתו הישראל שבאאו

 זה נקב לעשות לנוי לו שהי' צורך איזה יורע )דמי חוששיןראין
 שנקב אומר הנכרי אם אך בשלו(. העושה באדם אותוועשה
 יש משקר שאינו בעיניו נאמן והגוי אותה שקנה בשעה הי'זה

 ועלה ונפחו סירכא ולא נקב שם אין הגוי בשהחזיר' ואםלאמור.
 למכור ששוחט נכרי של הבהמה אם אך כשר. בהוגןבנפיחה
 לחוש יש והחזיר' בריקה קורם לביתו הריאה ונטל לישראלאותו

 כן: לנהוג יש חשור ישראל בטבח ונם בכה"ג אףלהחמיר
 ע"י נקובה הריאה שהיתה בריאה מורנא נמצא אם שאלהרמז

 )מב' רכשירה מבואר שם ממנה. שיצאתולעת
 הריאה מן פירשה שחיטה רלאחר דחזקה א' טעםטעמים.

 לחוץ לצאת רחקה הבהמה במות הטבעי חום שאפסכשהרגיש'
 מחמת לנקוב לתולעת א"א הבהמה דבחיי ב' טעם חמימות.לבקש
 המעמים בין ונ"מ הפמק. בלי תמיר שמרחפת הריא'טרדות

 זה ונורע הריאה לתוך ובאה מבחוץ שנקבה תולעת איכאאי
 להקל אין הא' רלטעם לחו'ו ושולי' לתוכה בפיה תחובהשנמצא
 לא רלעו5' מבחו'ו לבא מבפנים בא בין חילוק אין הב'ולטעם
 וכן התב"ש וכתב תכ"ש. הריאה. רחיפת מחמת בחייהנקבה
 ע"י זה שנקב יורע ובמה עיקר(. הראשון דמעם הב"אהמכים
 רוקא בה"נ בשם מהרש"ל )רעת מחלוקת שם יש לאו. אותולעת
 תולע בנמצא ורוקא הנקב. על או הנקב בתוך התולעכשנמצא

 תולין אין בלא"ה אבל מהנקב רחוק ולא עליו או ונקב נקבבכל
 בנקב מקצתה התולע שיהא רבעינן עוד החמיר והב"חבמורנא.
 ורעת שחיטה. בלאחר תולין אין ראל"ה לנקב חוץומקצתה
 לפנינו התולעים נמצאו ראם להלכה העלו וש"ך לובליןמהר"ם
 ואין להבשיר. יש הריא' על בחוץ או הנקבים בהוך נמצאובין
 שנאבהו רתלינן הנקבים כמספר תולעים בך כל שימצא רוקאצריך

 ברידעי רק להקל לסמוך ראין התב"ש וכתב רמבחא. ידאבמשמוש
 מכירים א"נ בנקב תחוב אותו כשרואין רהיינו מהריאהשיצא
 פעמים כמה אותם שראו בריאח לנרל שררכם אלו התולעים אתהיו

 נקב יש ראם מדבריהם והיוצא שחיטה(. לאחר מריאהשיצאו
 בין בחוץ וקצתו בפנים שקצתו בין הנקב בתוך ותולע נקביבאו

 ממש בשוה פיו כ"א כלל מהנקב יוצא שאינו רק בפניםבולו
 יציאתו בררך הנקב ע"ם שוליו רק מבחו'ו כולו בין מבחו'ולריאה
 זה בענין נקבים קצת רק נמצאו אם ואפי' )תב"ש(. מוהרהכל
 אחד בדמיון הם שהנקבים רק כלל תולעת בלא נקביםוקצת

 מ"כ בשם מביא יצחק )רבאהל תולעים בהם שנכצאומהנקבים
 ונורל במהאה משונה מהם אחר וכל בריא' יש תולעים מינירנ'

 לו יש מהם אחר וכל וארקתא ויתוש קוקיינו בם"ע שם לו ישוכ"א
 רומה אינו זה של מקומו מזה זה משונים בפ"ע מיוחרמקום

 ממין אחר וכל בריאה נקבים שני נתרמו ואם זה. שללמקומו
 בפנינו התולעים בנמצ' כ"א 5הכשיר אין רומין ראינבאחר
 אינו השוחט ואם טריפה. אחר מין נמצא ואכ מינים.השתי
 לחוש ריש יטריף. והתולעי' הנקבים בין החילוק יורע ואיןמבחין

 לפנינו שנמצאו לא אם ונאברו נקבו ומחיי6 היו אחריםרתולעים

 וראי' במשמוש לזה זה רומים הנקבים שבל או תולעים מינישני
 שו"ב שהי' והעיר הנקבים. כמספר תולעים כ"כ להמצא א"צאז
 את להראות הביא פעמים ולרוב עולם. יסורי צריסי גרוליאצ5
 ושבחוהו ובנקבים וגורל במראה משונה הי' וכ"א תולעים מיניכל

 תולעים ע"י נעשו אלו שנם לתלות יש הזה( הרבר על 5באשזכה
 רבכה"ג הב"א וכתב ותב"ש(. )ש"ך רטבחא ירא במשמושונאברו
 בשני רק נמצא לא אם אבל נקבים. בנ' תולעים ג' בישרוקא

 שהם אלא תולעים יש הנקבים בכל ואם להטריף. ישהנקבים
 אפילו הנקב בתוך מקצתו התולע א' בנקב רס עמוקים אורחוקים
 בלאח"ש הנקבים כל תולין אז הנקב מלאים שוליו או לנקבשוה

 )ב"א(:וכשירה
 בתוכה תולעים רואין ואין נקבים או נקב נמצא אם שאלהרמח

 רמן מבואר שם אצלם. תולעים נמצאורק
 )ראפשר מופלג בין ממוך בין אצלם בנמצא להבשיר איןהמתם
 מן לא והנקבים אתי ומעלמא בלל מריאה יצאו לא תולעיםרהנהו
 ננר בקיץ כנון חם למקום הריאה להכנים יש ולכן הם.תולעים
 מתחמם ואם ר"ג(. בישם )ש"ך התנור חום נגר ובחורףהשמש
 אין אפי' להכשיר יש אחר מנקב באלו אחר תולעת אפי'ויוצא
 שם אין ואם הנקבים. כמו כ"כ הריא' על המונחים התולעיםמספר
 רהשתא חזינן הא לאח"ש רפירשו לן לימא )דמאן מריפה יוצאתולע
 לפרוש אלו תולעים של טבען אין ע"כ וא"ב השמש לחום פיריטולא

 ע"י אלו הנקבים נעשו לא או פירשו שמחיים ואפשרלאח"ש
 חרין נמי הנקבים בתוך והמה המה שנקובים ואף בללתולעים

 יוצאין ואין החור בתוך נתקשו פירשו שלא אותן דאמרינןכן
 ופ"ם(: ותב"ש ש"ךעכשיו

 הנקבים ממקום ברחוק בחוץ תולעים נמצאו אם 2טאלהרמם
 התולע ומרא' מהנקב עמוק הנקב בתוךותולע

 בריקת ע"י יוצא באין אפי' רכשר מבואר שם שבחוץ.כאותן
 שחים'(. בלאחר תלינן הנקב בתוך להם רומה ראיכא )רכיוןהחום
 בתוכה ומצאו חריאה וחתכו מהנקבים רחוקים כשהתולעיםוה"ה

 ס"ק )לב"ש להכשיר יש ג"כ שמבחוץ לאותן דומים והםתולעים
 בנמצא בין גווני בכל להכשיר שנהגו רמקומות התב"ש וכ'מ"א(.
 אין מהחור טקום ברחוק הריאה ע5 בנמצא בין החור מןעמוק
 במקומו' עכשיו שלנו רמנהנא הלב"ש וכתב מנהגן.למתור
 מועטים אפי5ו הריאה על מורנא שנמצא רכל הוא כךאלו

 ואין הש"ך(. )וכהמכמת מכשירים מהנקבים ורחוקיםמהנקכים
 בשהנקבים ורוקא בסמוך. רק ברחוקים להתיר הכר"1 דעתכן

 דומה שאין וכל בזה בקיאים והשוחמימ המורנ' לנקבירומים
 אבל הריאה על כשהתולעים וכ"ז להמריף. יש המורנאלנקבי
 תוך עמוק תולע קנמצא אף תולע שום הריאה על נמצא לאאם

 הכר"1 )ורפת החום. בריקת ע"י אלא מתירין אנו איןהנקבים
 תוך גם כל5 נמצא ,כשלא וכן מהני(. לא החום בריקתרבכה"ג
 חום ירי ע5 יוצאים אם תולעים יש הריאה שבתוך רקהנקבים

 מכשירין: אנו כה"נ בכל לחוץ ויוצאין בריאה נקביםועושים
 כמה וברקו בריאה ת1לעים למצוא שמצוי במקומות ל~אלהרנ

 הנקבים. מן ורחשו ת51עים שיצאו ומצאופעמים
 אח"כ אם אז לרחוש 1יכ1ל חי הת1לע נמצא ראם הב"א העלהשם

 הנמצאים כמו שמראיהן וירוע הריאה ע5 במתם ת1לעיםנמצאו
 במצוי )שתולין בריקה בלא כשירה בריאה נקבים וישהראשונים

 ברקו אם בריקה רא"צ היכי רכ5 זה בסי' השמ"ח כתב הכ5לוזה
 מהת51עים יצאו 51א החום לתוך הריאהשהכנימו

התחובים
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 התולע נמצ' ובאם להכשיר(. יש מ"מ לחו'ז בהנקביםהתחובים
 נקב כתוך והתולע נקבים או נקב בשיש )חו.ן להקל איןמת

 ס"ק ב"א כשר, מת הוא אפי, דאז בחו'ו וקצתו בפניםיטקצתו
 לרחוש יכול שאין תולע כשמוצאים הבודקים ומנהגנ"ט(.

 מתחיל הוא חיים רוח בו יש ואם "יהם. בהבל התולעמחממים
 מעצמם ר1חשים התולעים היטב הנפיחה אחר אם וכןלרחוש.
 תולעים נמצאו אם ולפיכך מותר הריאה פי על מגקביםויוצאים

 ע"י שאפשר היטב הריאה לנפוח לנהוג יש מהחור עמוקיםוהם
 : הב"א( )כ"כ מותרת ותהי' משם ירחשוהנפיח'

 בתוכם ומורנ' שחורות או אדומות נקבים נמצא אם שאלהרנא
 בזאב לעיל )הנתבאר בהם כיוצא נקביםאו

 מבואר שם מורג'(. ובתוכם מחיים נעשה כזה דנקבדמראין
 אדומות בנקבים דהכשירו ז"ט בשם מביא התב"ש הגה בזהפלוגתא
 נקב )דאדרבה אדומים בנקבים עליהם חולק מ"ג ס"ק,והל"ש
 נקבים בשאר אבל מביביו(. 1רך אדום להיות צריך דוקאהמורנ'
 טריפה. הנקב במקום סירכא או הנקב נגר מכה או שחור נקבכגו'ן

 א1 ועגול גדול אם וה"ה וש"פ(. והגרע"א וב"א ופ"מ)תב"ש
 )שכו"ח כשר נגדו הצלע בנשבר אבל דטריפ'. קשה וסביביואדום
 ס"ק בש"ד )בפ"מ ועגול בפתוח מתיר והגרע"א וש"פ(.וב"א
 הרבה שחורות נקודות מלא ריאה לפניו שבא מעשה הביאי"ח
 כן. שהוא בחוש והראה מורנ' מחמת הם כי שכשיר' הבודקואמר

 לסמוך דאין שם וסיים הי' דשחור מטעם הוא דטריפ' אונורואני
 המורנ' נקבי מכירים שהמה בודקי' קצת שאומרי' מה עלכלל

 ג,טאל אלו )דברים כלל( ת1לעת ליכא, אפי' 1מכשיריןבט"ע
 סי' חיו"ד משה והשיב בתשו' ועיין השמ"ח הביא וכןמרשב"א

 ונפקו התולעים דחשו הנקודות כשחתך ואפי' לאסור דהעלהל"ה
 שם וסיים החתיכ' אחר רק האש לחום או יצאו לא מעצמןאך

 לאסור יש מעשה נעשה כבר ואם מריפות. מאכיל להתירדהמור'
 מ"ד: סי' חיו"ד הגחת"ם בתשוב' וכ"נהכלים

 התחתון בקרום ושם שבריאה העליו, קרום נגלד אם ~טאיהרנב
 הב"א שם מתולע". גקבים יש שנגלדבמקום

 גמצאו אם ואף העליון קרום מקצת רק נגלך לא דאפי'העלה
 נקב ובה בבועה וה"ה להטריף. יש לגקב חוץ מקצתןהתולעים
 מדברי 1כ"ג ריעותא שאר )1ה"ה טריפ'. שהוא ממנה יוצאותולע
 המורנ' נקבי נמצאו דאם העלה מ"ד. ס"ק והל"ש ופ"מ(.תב"ש
 ויש בחו'ו ומקצתו בגקב מקצתו ת1לע דאם קצת שנקלףבמקום
 להצטרף(. ריעותא ל"ה )דבכה"ג כשר הנקבים כמספדתולעים
 כשיר' גמי ריעותא בשאר או בבועה בכה"ג מורנ' נמצא אםוה"ה
 ומקצתו בנקב מקצתו התולע אין אם אבל מצטרף(. לא)רג"כ
 )דבכה"ג להטריף יש הגקבים כמפפר ת1לעיב כ"כ או לנקבחו,ן
 רובו או כולו בנגלר אבל מקצת בנגלד וכ"ז תר"ל(. דהוימודה
 טריפה שם נקב שיש כל א"כ דיעבד אף בכה"ג' בדיק' דצריךכיון
 םירכא יש ואם הכי(. דינו בדיקה שצריך מקום דבכללכ"ע
 ולדעת )ב"א גדול לצורך להתיר יש המורנ' נקב במקוםתלוי'
 הנקב אצל מחציו לכוטה כסידרן ובסירכא כשר( בפשיטותהל"ש
 בדדי יתרת או לנקב חו,ן ומקצתו בנקב מקצתו תולעת שםויש
 נקבים שם ונמצא גבשושית או מט"ד פחות מגבה או מקמאאו

 כשר: תולעיםמחמת
 הרין היאך החום בדיקת אחר תולעים ג' מצאו אם ~ט~ולדץרנג

 ואסור הריאה דטריפ' העלה הב"אבריאה.

 לפ"ע(: משום יעובר אמה"ח )משום לגוילמכור
 חום בדיקת ירי על הנקב בפי התולע נמצא יא אם ע:אלהרנד

 שם ימצאו אם ולקורע' הריאה לפתוחאם
 הריא.. שנופחין מ"כ מביא בלחה"פ שם ורוהשים. יותרתולעים
 אז יצא לא ואם כשיר' ורוחש תולעת יוצא הנפיחה טחמתואם

 שמגיע מקום עד הריא' וקורעין בנקב הקש שתוחבין בישבודקין
 הוראה. מגדולי שמעתי וכך כשיר' התולעת שם נמצא ואםהקש_

 עליו: חולקוהבל"י

 אין דבזה"ז מבואר שם בהקפה. בקיאין אין אם למ~ולדץרנה
 להכשיר כלל אהקפ' לםמ1ך 1אין בקיאיןאנו

 אנו.בקיאין אין להקל צד עוד איכא אי ואפי' )רכו"א( עניןבכל
 ובל"י תב"ש פר"ח כנה"ג )רש"ל ולהקיף עשרה למיכנףואפי'
 סומכין להחמיר דעכ"פ הפ"מ וכתב אפ"ר(. בשם כש"ךרלא

 בהמה באותה דדוקא נראה ועכ"ם דגמ"ר מדברי וכ"נאהקפה.
 ברמ"א: הי"א כדעת לאומ' ומאומא לאונ'מאונא

 ראם מבואר שם בפנים. הריאה מפמפוני אחד ניקנ 'שא?הרנו
 מזה זה שמתפצלים במקום דהיינו לחבירוניקב

 וכ"ש עליו(. מגיע ואין קשה )דחבירו טריפה ביניהם בשרואין
 לבשר מהפיצול ברחוק ניקב אם אבל כנגדו. ניקב ג"כ חבירואם

 נכנס רק )שהבשר כב"ה( דלא וש"פ וש"ך )מחבר כשר'הריא'
 אין אם אבל הנקב. על בשר יש אם ודוקא 1םותמו( הגקבלתוך
 וכנגדו בצדיו "טיש אע"פ עלי' פרוש שלם עור רק הנקב עלבשר
 או מוגלא או עכורים מים כמו רע )או לקוי הנקב על שהבשראו
 ול"ש וש"מ ותב"ש )ט"ז וטריפה סתימה ל"ה פ"מ( כרוחיםמים
 להבועה נקוב אם וכן בצ"ע(. שלם בעור זה דין הניח מ"1ס"ק
 הוא אם בין חילוק ואין טריפה לטינרי או בפ"ע בכיס במ"זאפי'

 בועה נמצא אם אבל הדק. במקום א1 הריאה של עבבמקום
 הבשר ושם גקב שם יש המממון של השני מעבר רק הסמפוןאצל

 וס"ד(: ס"ג סעיף )ב"א כשר הגקב וסותםבריא

 מחט ונמצא לבשר הריאה מסמפוני אחר ניקב שאלהרנז
 המ"מ העלה שם ובבשר. בסמפון תחוב'עדיין

 עד מגעת המחם אם אפילו 1צ1"ג בהפ"מ מכשיר והב"אלהטריף
 קרום רק בשר עליו שאין לסמפון מגעת אם אך חבירו.סמפון
 ומפסיק הנקב מקום על מחט או קויו מונח אם וכן להטריף.יש

 ום"ו(: סם"ה )ב"א טריפה לבשר הנקבבין
 מבפנים בשרה )שנימוח כקיתון שנשפכה ריאה שאלהרגח

 ג"כ נראה זה ומחמת כדונג גימם או למיםוהי'
 וכשהיא הרב' תפ1ח' היא בריא שכשהוא רק הריאה מבשרחםר'
 ובאמת ריק מקומו חצי וגשאר שיעורו הוקטן חסר דלא אע"גנימוח
 שנשפך בשרה כל שנימוח דבין מבואר שם גתרוקן(. הוילא

 בין )פרש"י( דיקנית וחצי' לראשה ומסופה לסופהמראשה
 כראוי בנפיח' ועולה שלם קייב שהקרום רק מקצת,2נימוחה
 וכשר. תר"ל ל"ה הנפיח' אחר למעלה חמרון שיש ואפי'כשירה
 במ"ז מפ"מ וכ"נ הפ"מ. כוצריך ובתר"ל שם. והב"א הל"שכ"ה

 טריפ' אחד סמפון אפי' גמוח שאם קיימים הסמפונות שיהיוובלבד
 ושופכין הריאה נוקבין הסמפונות נימוחו אם יודעין אנווהיאך
 או בדיל של קערה ליקח טוב )ויותר מתכות כלי לתוךאותה

 כל' או וש"פ(. ול"ש פ"ם לבנה שהיאפארצילאן
 חוטין כמו בו נראה אם בהיר שהוא באבר המצופהחרם

קבנים
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 דמדלא כשר לאו ואם הוא הסמפונות )שמחוי טריפהלבנים
 או גפחוה לא ואם ש"ך(. נימוח לבד הבשר ממתמא בכלינראיס
 בהפ"מ זו בבדיקה בקיאין האדנא וגם מריפה. כנזכר נבדקהשלא
 אבדיקת לפמוך בצלולים העלה והגרע"א ופ"מ ותב"ש )רמ"אוצו"ג

 להכשיר ויש בזה. לדקדק צריכין אך הפ"מ(. בלא אפי'סמפונות
 החסרון מחזיק אפי' חסרה ונראית כולה בנימוח' כקיתוןנשפכה
 מרביעית יותר וחסרה מהריאה קצת בנימוח אבל מרביעית.יותר
 והב"א כ'. מ"ק ול"ש ום"מ ותב"ש כ"א מ"ק וש"ך )רש"לטרפ'
 הי' הדעת אומר לפי אם כולה בגימוח' אף ואוסר עליהםחולק
 קצת נשפך דאם עוד וכתב הלוג. מרביעית יותר החסרוןשיעור
 החמרון הי' אם לירע שיעור על לעטוד יכול שאין עד הריאהמן

 בסמפונות מיחוי הי' שלא 'דוע אמ לאו אם מרגיעית יותרמחזיק
 חוטים שם שאין וראה כלי איזה לתוך שנשפך כגון המקצ'בתיך
 יותר שחסר' נוטה דעתו הי' אם אבל בהם"מ. להקל ישלבנים

 יש ממנה קצתו נשפך ולשער לעיין לב שנתן וטרםמרביעית
 החסרון שחלל נראה הי' הנפיח' קורם ראם כתב )ועודלהטריף.
 ואינו קצת החסרון נתמלא שנפחוה וע"י מרביעית יותרמחזיק
 שנפחוה ע"י כ"א החפרון נתמלא לא אם ואף כשר כ"כמחזיק
 הקרום נקרע לא אם כשך ריאות שאר שנופחין טדרך יותרקצת

 ע"כ משערינן הנפיחה לאחי הריאה עניני )דכל הגפיחהמחמת
 כולה בנימוחה אף מרביעית יותר בחסרון להתיר צרדיםצריך
 בנשפכה רמכשרינן בגווני דאפי' ופשוט הב"א( חומרתמפני

 או מורגא או יד"ט משמשא ע"י נקב יש אם הנתבארכקיתון
 לברוק )דא"א דטריפה וכרומה בסקצת צמקה או מורמא אוטינרא

 דטריפה נמצא וום מחט וה"ה וש"ם(. 5"ש מעכבתוהבריקה
 עצמו הממפון בתוך נמצא אם אבל תב"ש(. שיגין מי)דליכא
 לכאן באה בליעתה דרך רבר שום כלל נסבה רלא שאפשרבמסום
 כראוי מהריא' בריא בבשר טכוסים הסמפונות אם וה"הכשר.
 כשר הבשר שגתרוקן במקום מונחת עצמה שהמחט אעם"יאז

 פ'(: עד מסם"ו הג"א)כ"ה

 כ"כ לא אבל נימוחה כעין מבפנים נתרככה אם שאלהרנט
 בנפיחה ועולה לשפכם וא"א הנשפכיםכמיכ

 הסמפונות בד'קת בלא דכשיר' השמ"ח כתב שם ריעות'. שוםבלי
 הסמפוגות לקלקול הגיע לא עריין מסתמא כ"כ נימוח שלאדכל
 ופ"מ. ל"ש בשם ריעות' הוי דלא הקודמת בשאלה כתבנו)כבר

 מ"ה(: פ"ק תב"שועיין

 ריאה כשאר הוא ומבחויו מבפנים שנתרוסנה ריאת 21איהרס
 כראוי. בנפיחה ועולה ריא' לשאר שוה זהומקום

 מחזיק איגו החלל אם הסמפונות בדיקת בלא רכשירה מבוארשם
 י"א הפומקים חולקין בזה הלוג מרביעית יותר הנפיחהאחר

 וב"ח ורש"ל ולבו"ש ורמ"א ואוה"מ ב"י רעת )הואדטריפה
 ט"ז )דעת דכשירה וי"א ופ"ם(. ושם"ח ובל"י ונקה"כוש"ך
 וכנה"ג בהפ"ס. עכ"ם המים בשער וכ"ה רשב"א( כשיטתופר"ח
 ת' )והגחת"ם בהפ"מ. להקל הסכימו ג"כ והכר"ו הרוקחבשם
 להכשיר יש אז וקמט סדק בלי קיים שלה קרום ראם העלהל"ה

 שם יש וגם רביעית מחזיק החמרון אם אבל רביעיתבחסרון
 איזה עור איכא דאי סיים והלב"ש בהפ"מ(. ואפי' טריפהקמט
 מקום וגכל יותר או מקומות בב' נתרוקן ואם להקל. יש לקולאצד

 וש"ם(: )תב"ש וכשר מצטרפי לא רביעיתליכא

 דכ"ס הב"א כתב שם רביעית. משערין היאך שאיהרסא
 בללי אותו משערין הלוג רביעיתשנזכר

 שני ברום אצבעות שני על אדבעות שג' מחזיה שחללומרובעת
 האמוד תורה של רביעית והוא אצבע וחומש אצבע וחציאצבעות
 בינוני אדם של האגודל הוא בה שמשערין והאצבעבכ"מ.
 שעורות שבע רוחב והוא בצמצום ולא מעט מרווח האגודלומודדין
 ונוהגין גריוח שעורות שני באורך והוא ברוחק זו בצד זובינוניות
 שיעור הם כי מלאים בצים קליפות משני שמחזיק כשיעורלשער

אחד:

 העלה הב"א נתרוקן. א, כקיתון שנשפכה יורדה שאלהרמב
 יש בדיקה ידי על ומ"מ עצמה. כר(אהדדינה

 בווררא(: מכשירין ויש )הואיל הפ"מ באין אףלהקל
 העלח שם הב"א כקיתון. נשפכה עוף של ריאה אם ל(אלדץדסג

 היאך יורע אתנו )שאין בדיק' לה ואיןדטריפה
 נתקלקלו(: אכ להכירם דא"א וגם דעוף סמפונותתבנית

 הב"א מקומות. בכמה כקיתון שנשפכה י'אה 2טאלהדסד
 לראות המקומות כל לברוק דצריך העלהשם

 אפ"ה בדק שלא אחד השאיר רק רובם ברק ואפי' נימוחו לאאם
 ומראיהם הנמצאים חוטין בכל להחמיר ריש שם עגד וכתבטריפה.
 שם נמצאו ואם בעזה"י(. ל"ח בסי' שיתבאר )כמו ללובןנוטה
 למראה אם וכדומה. אדומים או ירוקים או שחורים רקחומין
 הריאה בשר במיחוי כאלה חוטין שימצא רגילות שאין ישסוטעינים
 הרקבון וע"י הממפונות דנתקלקלו הדבר )שקרוב להטריףיש

 תע"ב ענין בכל בזה והמחמיר ונימוחו אחרת למראהנשתנו
 פ"ז(: עדסםפ"א

 מבחויו חסרון בה נראה נפוחה שכשהיא ייאה 21איהרסה
 ריעות' שום אין ובשר ובעור פגם או גומאכעין

 החמיון אם להטריף אלו במדינות דהמנהג מבואר שם בהם.ניכרת
 מחמיר שם ול"ש )התב"ש באוג' בין באומא ביז הריאהברוחב
 בנב פי' אי שחסרה רריאה מהרי"ו בפי' הפירושים כב'ברוחב
 מקיף החסרון רהיינו ככ"ף כסהר"'1 בשיפולי או כרמ"אהריאה
 להחמיר התב"ש ודעת כ:. כפופה כ"ף החמרון והוי השלםהבשר
 שיעור החלל מחזיק חללו כל כשיצרף הנפיח' אחר החפרוןדשיעור
 רם"א מלשון כמשמע רלא ד"מ מלשוז וכמשמע בינונ. אגודלאצבע
 אגודל. אצבע כעובי עמוק שיהי' החסרון מקום כל דבעינןלהקל
 הוי דלא משסע כ"כ עמוק אינו השגי ובצד עמוקה אחד בצדואם

 ל"א ס"ק שמואל חגורת בשם וכן ם"ג ם"ק והל"שחמרון(.
 רמ"א(ל מלשון )כמשמע בהמ"מ יהכל הב"א וכ"ה להקלהעלו
 הנפיחה אחר אגורל בו להניח שיוכל עד מרווח אינו במקצתואם

 כשר. מ"מ השיעור יהא צירוף ידי רעל גב על אף הב"א()וכ"ה
 ואם יתרפא(; כולו גם קצת להתרפאות רהתחיל כיון)דאמרינן
 וש"ך וט"ז )רכו"א כשר גרול חסרון אפי' פשוטה ככ"ףהחסרון
 דאם הגרע"א וכתב הוא. דקבלה התב"ש כתב וע"זוש"פ.
 חמרון יש ואמ בפשוטה(. אף טריפה כנגדה בדופן מכהיש

 דאף התב"ש דעת גומא. כעין מבחויו וגם העור תחתמבפכים
 וכתב במה"ת כ"ג בסי' הנוב"י )וכ"ה תר"ל הוי רביעית הוירלא
 רק הריאה מקום כשאר מבחוץ נפיחה ע"י נתמלא אם דאפי'עור

 תלוי' אפי' סירכא ע"י טריפה העור תחת ,ריקן חלל נשארמבפנים
כ"ה
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 בצ"ע_ והניח להכשיר העלה ס"ק והל"ש הב"א(.כ"ה
 וכ"ף

 ארוך אחר צר אם אבל שווים ומטה מעלה כשצר דוקאכפופה
 לזוז ראין השמ"ח וכתב ו'כשר. פשוטה ככ"ף רינו רמהשני
 מהגרע"א. וכ"נ להטריף הכר"ו וכ"ה אלו במרינות כללממנהג
 הפמיר. לא כפופה ככ"ף אף בהפ"מ המיקל דמ"מ כ'והפ"מ
 יש בריית' מתחלת שהוא דבניכר להכריע ס"ו ס"ק הל"שוכתב
 ע"י שנעשה בקממים אכל ככפופה. אף אופן בכל בהפ"מלהתיר
 כפופה בכ"ף מטריף והב"א בהפ"מ. אף בכפופה לאסור ישחולי
 בהפ"מ. אף ברייתו מתחלת שהוא בניכר אף םמ"ך או מ"םאו

 את ויספוק פסוק על בלק בפ' עמוקות מגלה בשם טעם)והביא
 בו,רדא וה"ה המור(. ררך על כפופה רכ"ף טריפות שמבארכפיו
 דאין ובמקום )ב"א(. אגודל צריך שאין עוד וחמור כן הדיןגמי
 בהפ"מ להקל ריש וב"א ול"ש ופ"מ ותב"ש הט"ז העלומנהג

 בין שיהי' תמונה כל וכ"ש מרביעית יותר אפילו מבחו'זבחסרון
 סי' במ"ב והנבו"י בהגר"א. וכ"ג בשיפולי. בין הריאהברוחב

 וכן בפשיטות. כפופה בכ"ף לאמור מרבריו ונראה ע"ז מפקפקי'
 ה': בסי' בפשיטותהעלה

 כיוצא או ך כגון אחרות כתמונות בריאה חפר אם שאלהרםו
 ולא כפומה מכ"ף לא ללמרם שאיןבתמונות

 ולהכשיר הם"מ באין להחמיר והם"מ התב"ש העלה שםמפשוטה.
 ברייתו מתחלת שהוא רבניכר הב"א וכ"ה העל' והל"שבהפ"מ.

 צריר ריעת' שע"י בקמט ודוקא הפסיד לא הטיקל הם"מ באיןאף
 בכ"ף לעיל )הנתבאר אגורל כשיעור כשהחסרון ודוקאהפ"מ

 שהעור לראות גפיחה צריך מועט חפרון אף מקום ובכלכפופה(.
 סתירו בנפיחה רק ברוק בדק לא ואם רוק ע"י )היינו נקב בלאקיים
 צריך )ראל"כ ממקומו קצת ונעתק עולה שיהא נמי וצריךב"א(.
 הש"ך בדעת )תב"ש אטוס( משוםבדיקה

 וש"ם(_
 נפחוה לא ואם

 מברייתו שהוא הניכר דבחםרון העלה והל"ש להטריף. התב"שדעת
 במקום אבל גברק. לא אם בדיעבר עכ"פ בהפ"מ להכשיריש

 השמ"ח. כדברי בדיעבד אפילו לאסור יש ולקותא חולישע"י
 דבר בשום תלינן לא נקב יש אם בדיעבד מעכב דהנפיחהוהיכא
 להכשיר דעות חלוקי איכא דלדידן הקורמת בשאלה נתבאר)וכבר
 בחו'ז(: החסרוןכל

 דצריך סבואר שם חריץ. כעין בריאה קמט יש "ם שאלהרסז
 ואינו קיים העור אם לראו' בדיעבר אפי'נפיחה

 שם יש אם מעכב דבנפיחה )והיכי ול"ש וב"א ש"ך כ"כאטומה
 טריפה. ובכה"ג מורנא או בזאב או יד"ט במשמוש דתלינן אףנקב
 דהוי טריפה מ"מ אח"ש זה נקב שנעשה ידוע אפילו מזהויותר
 ובדיעבד לב"ש( כ"כ עתה למיבדק דא"א כיון נמיחה בליכגאבד
 רבחמרון העלו וב"א והל"ש דטריפה. השם"ח רעת נפחוה לאאם

 לא אם בדיעבד בהם"מ להתיר יש ברייתו מתחלת שהואהניכר
 לאםור יש ולקותא חולי ע"י בקמטים אבלנברק

 אפי-

 דיעבר
 ולענין להתמיר. ונראה רונו מה בפירוש ביארו לאובהפ"מ
 חולי ע"י דבקמט והקיצור ול"מ. ל"ז בםי' לקמן יתבארתר"ל
 הוי ממנה יוצאים ריעותותושאר

 תר"ל_
 אם להבחין א"א ואם

 טריפה(: בתולדה או חוליע"י
 ויש עמוקה והגומא הריאה באמצע חסרון יש אם שאלהרםח

 שהםמפוגות מקום עד מגעת שהיאלחוש
 גודל ולפי הדעת אומד לפי הריאה בשר בעובי שםמתפשטין
 או גומא כסין החסרון אם כין להטריף העלה הב"אהבהמה.

 פשוטה:ככ"ף
 שנראה עד לעבר מעבר הריאה שיפולי נפגם אם ~טא?הרסט

 יכולין דאם סבואר שם כפופה. ככ"ף עגולהפגם
 ולדעת תב"ש. טריפה הנפיחה אחר פגם לתוך בינוני אגודללהניח
 ומודדין הב"א וכ"ה כנ"ל לקותא חולי מחמת הוא אם דוקאהל"ש
 הפגם לאורך אגודל רוחב שנכנס שכיון אגורל לרוחב שהואצדו

 מעט נחסר שמא וחוששין שם מסתימין הסמפונות)ולפעמיכ
 םלאנימא רק"ק הגאב"ר בשם מביא פק"כ )ולחה"פ ב"א(הסמפונות
 השיפולי מן אצבעות ר' והוא לאורך אגודל אצבע בכלשמשערין

 בכה"ג להכשיר אתב"ש השיג סקט"ו )והל"ש בדקה( וב'ב:סה
 ע"פ נמצא האומ' לשיפולי דםמוך ברייתו מתחלת היאדמסתמא

 שם האומא כי דחיקה מחמת באים והם וקמטים פנם כמותרוב
 כידוע עלי' המונח ומהכבד משדרה ונרחקת החזה במיצרמונחת
 ולפעמים העקלי"ך אותם קורים והבורקים קממיב נעשה זהומחמת
 ואפי' ריעות' הוי ולא בהכי ורביתייהו כפופה כ"ף כמין שםנעשים
 קצרה ואינה משם יוצאת תלוי' םירכא או למקום ממקובסירכא
 ריעת' רק הוי לא רזה רבותייהו דנ"כ תר"ל ל"ה הריאהטבשר
 מו"מ. ול"מ להטריף יש דאז של"כ דבוקה סרכא דיש לא אםכ"ר
 מעל"ע נפגם קטן מקום אומא בשיפולי שהי' במעשה הב"אוכ"כ

 העקלי"ך בשם זה לקרות רנילים והזוחטים קמטים כמושנראים
 גתחתיתו גם למקום ממקום סירכא למעלה ההעקליך נצדוהי'
 להמציא גם'כן שכיחים חריצים ואותן קטן מרזב כמין חרייןנמצא
 הריאה מבשר קצרה היא אם הסרכא על םפק להם נפל וגםבריאה
 אח"כ ובדקו ועברה כמנהג מו"מ ידי על תעבור אס הםירכאובדקו
 ע"י תעבור אם להכשיר ובתשו' שם העלה כהוגן ועלו;הבנפיח'
 ומשום מתולדה. ומסתמא רבותייהו דהיינו ל"ה דתר"למו"מ
 מהגחת"ם בנידוןדידן.וכ"כ מו"מ מהני מ"מ קצר' הית' אם מפקדיש

 ומיים להכשיר( מתמא רק שם דיבר לא )ממיעוך ל"ה סי'חיו"ד
 ואם לאיסור. לאחרים מורה אינה אבל באלו מכיוצא נמנעואני
 רק ענול איגו אם וכ"ש פשוטה ככ"ף ה"ל מחבירו ארוך אחרצד

 בררי כיתרת רק )דהוי וכשר חמרון זה אין לממה ער שוהשהוא
דאונא(:

 שאין שהוא כל אטום מקום בה ונמצא שנפחוה ריאה שאלהרע
 העלו שם בנפיחה. עולה ואינו בו נכנםהרוח

 בקולשי' בין דריאה מםומכי' )בין מקום דבאיזה ול"שהתב"ש
 כפר"ח )דלא שיהי' צד ואיזה מהר"ם( בשם לחם בית כס'דלא
 בידים ממשמשין לעבר( מעבר דוקא דאטום דעים תמים ס'בשם
 פושרין מים יתנו גם הממפונות נפתחו אילו האטום מקוםהיטב
 פושרין יהיו הריאה לתוך שבבואם קצת חמים )שיהיו הקנהלתוך
 מכ"ש רותחין ואפילו רותחין. המים יהא ולא הריאה קרותמצד

 לתוכם הריאה לתת ולא הקנה לתוך לתת דאין הב"א כתבשהיס"ב
 בחמין אך בצ"ע(. והב"א הל"ש הגיח רותחין מים ע"י)ובדיעבד
 או הקנה ינענע רק בתוכו הפושרין להשו;ות אין גם הל"שהכשיר
 ויצא סותם דבר יש אולי וישפוך האטום במקום הרבהימשמש

)תב"ש(_ כך אחר וינפח פושרין מים לתוך הריאה יתן או המים.עם
 נפתח ואם מעל"ע ער בפושרין דמשהה העלה והל"ש

 הקרום בנחת וקורעין םכין מביאין זה כל יועילו לא ואם כשרהאטום
 האטום נוף לתוך לחתוך דצריך כמהרש"ל )דלא האטום ע"גלבד
 גופו באטום שם נמצא ואם האטום(. גבי על הקרום חותךאלא
 הריאה מתוך ולא האטום בגוף רדוקא ול"ש )פ"סליחה

 וקרח
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 בשר או עכור רם או מונלא או מריפה( ספק והוי מאטוםרחוק
 תבן או רוק האמום על יניח כלום שם מוצא אינו ואם כשרה.נרקב
 כבר ואפי' כשירה קצת יתנרנר אם הקנה ררך ונופח נוצהאו

 האמום במקום שיבצבי1 שפופרת ע"י לבדוק יוכל אם הריאהנחתכה
 ואם וש"פ(. )פר"ם זו בבריקה בקיאין האירנ' ואפי'כשיר'(
 )במעם הלקותא מחמת העור גם תנקוב כ"כ שנתקלקל כיוןלאו
 להניף יכול דאינו משום רשב"א טעם הראשונים. מליגיאטום
 לקות' רהוי פי' ורש"י כניקב. רהוי מעם נתן והרמב"ם הלב.על

 רלרשב"א להמריה תר"ל לענין המעמים בין ונ"ם הש"ך.וכ"ה
 הפירושים. ככל מחמירין ראנו הפ"ם וכתב לתר"ל(. להצטרפואין

 שאינו רק הריאה לשאר רומה העור כשמראה רק מקרי לאואמום
 אמום דררך קשה שאינו ובין במשמוש1 שקישה בין בנפיחהעולה
 והב"א הל"ש כתב קשה משמוש בריאה הרגיש דאם ונ"ם כןלהיות
 נפחה לא ואם הזה במקום אמומה היא אם לראות לנופחהרצריך
 או מינרי אלא אינו מוגל' כמראה חעור מראה ואם מספקמריפה
 וש"פ( שם"ח נאממה ליחה מחמת דוראי בריקה בלא וכשרמורס'
 ובדק הקרום קרע אם אבל מ31ל'. תחתיו יש אם לראותוא"צ
 העלה פ"א ט"ק הל"ש שם מבצב'1 ואינו מוגל' שם שאיןוראה

 משני להיות צריך לעבר מעבר אמום ואפי' ממריף והב"אלהכשיר
 מוגל' מראה אחר בצד רק אם אבל כשר. ואז מוגל' מראהאבריו
 להצמרף הוי וריעות' הל"ש. כ"כ להמריף יש הב' בצדולא
 ע"י כראוי עולה רבנפיח' ממקום חוץ רמכשרינן הני כלאפי'

 ול"ש(: )תב"ש ריעות' ל"ה אזהבריקה
 אדום חומ נמצא ובאמום בריאה אמום נמצא אם 2טאלד;רעא

 להמריה מהר"ץ דעת מבואר שם מעמ.נמשך
 מכשירים וב"א ופ"ם בבדיקה להקל והעלו השיגו ותב"שופר"ח
 אמכשירין לטמוך יש יבהפ"ם בתב ע"ח ס"ק והל"ש רוקא.בהפ"ם
 מהר"ץ כתב לבן חומ באמום נמצא ואם ויברוק. החומשינקוב
 אם דדוקא הב"א וכתב בנפיח'. ויברוק החומ רינקוביתב"ש
 אבל נאמם'(. זה )שמחמת כשר הוא אז לבינה מוגל' שםנמצא
 לבן )שמראה אחרת בריק' מהגי לא כלל מוגל' שם נמצא לאאם

 ומריפה(: הפטולות ממראותהוא
 המבח יר משמוש ע"י האמום במקום נקב יש אם שאלהרעב

 דאם ע"ט ט"ק הל"ש העלח שםוכרומה.
 הריאה בשר גם א'ם אבל מבצבץ. אם כשר ניקבו לברהקרוםים

 אם ליחה מוצא ואם טריפה. אח"ש ורא' הנקב שנעשה אףניקב
 נתבאר רינו הבשר בעומק מצא )ואם כשר לקרום'ם סמוךלמעלה
 אחד במקום ניקב אם אזי רחב האמום אם מייו מהני( רלאלעיל
 הקרומים שיקרע תקנה יש עדיין כלל ליחה שם ראין ואףממנו

 כשירה: שם יבצבץ ובאשר מיאמום אחריםבמקומות
 הב"א העלה שם בווררא. כ"ש אמום נמצא אם עטאלהרעג

 )שנתבאר(: חריאה שאר רין להריש

 מקמא. ביותר' או בררי ביותרת אמום נמצא אם שאיהרער
 בררי הל"ש ולרעת דטריפה. הב"א העלהשם

 הוי )רלא כשר כנ'ל בנפיח' עלה או מוגל' נמצא אם אךכשר.
 בכה"ג(:ריעות'

 חב"א העלה שם האמום. במקום בועה נמצא אם עטאלהרעה
 יש בם"ז ובועה מריפה רוח מלאהרבועה

 ואחר בכים הם הם"ז אם להקל יש ובה"מ ה"ם באיןלהחמיי

 בבועה מוגל' אבל מבצבץ. אם בנוצה אן ברוק בורק הכיםשמסיר
 רק עצמו האטום במקום אינה הבועה ואם וכשר. תוליןוראי
 ומריפה: תר"ל הוי האשום למקום וסמוכה לממה או למעלהבצרו
 לאום' מאונא מחציין לממח סרכא או תלוי' סרכא ליאלד;רעו

 מתוך יוצאת בחלון לאונא מאוג' או חלוןבלא
 לאו ואם כשירה מונל' ומצא ברק ראם הכ"א העלה שסהאמום.
 ע"י עברה ואפי' להמריף יש מוגל' במצא אף של"כ אבלמריפה
 מקום כל המרכא מכסה אם כשר חלון בלא כסררו וסרכאמו"ם.
 ועיין )ב"א ובצבץ בנבדק אף להכשיר אין ובלא"ההאמום
 כה"ג ובשם הבאה"מ כ' ועוד להמריף. יצחק עולת בשםבאה"מ
 למכה אמום ממקום וסירכא ברופן גמכה בריאה אמוםלהכשיר
 במקום מוגל' נמצא ואפילו כשירה בצבץ אי האמוםובודקין
 בסירכא להכשיר ממכים ה' מי' חיו"ד צבי תפארת ובתשו'האמום(

 להחמיר נומה במוגל' אך בצכץ. ולא בדק שעברה אחראם
 בצבץ: דלא ממה ראי' איןרבמוגל'

 עולה ואינו אמומה רובה או שלימה אונא אם שאלהרעז
 דימשמשו והב"א הל"ש העלה שםבנפיח'.

 משמוש ע"י המוגל' יצאה לא אם לתוכה מים וישפוך הימבבירים
 ואם אונא(. כחסרה )רהוי מריפה מוגל' בה שיש אע"פומירוס
 ומבצבץ נוצה או רוק עליו ונותנין הקרום בקריעת אותהבורקין

 ול"ש והתב"ש י"ר( ס"ק )ב"א בהפ"ם להכשיר יש)כנתבאר(
מחמירין:

 דאפי' מבואר שם כעץ. קשה שמשמושה ייאה עטאלהרעח
 הוא הריאה שבגוף אלא ריאה כשאר מראההי'

 וש"פ(: שם"ח לנקוב )דטופה מריפה במשהו אפ" כעץשנתקשה
 יותר במבע קלה שחיא כעץ קלה שהיא ייאה עטאלהרעמ

 השינ )המ"ז דמריפח מבואר שם ריאו'.משאר
 ודעת קל. אינו באמת העץ הלא בעץ הקלות רתולה 'ההי'1

 הוא קל יבשו ומחמת ויק קצר עץ שעושין כררך כעיןהתב"ש
 דכע'1 פירש והש"ך בריאה. הפירוש הוא כן אשר מעץיותר
 מריפה טפק רק הוי רלא הל"ש והעלה עליו. הקשה ופר"חגרקב

 ב"א(: ס"ם דין בזה לדון יש ספק עור)וביש

 דקל. של חריות עיקר כמו נפוחה שנמצאת ריאה שאלהרפ
 רכה רק כעץ קשה שאינה ראע"פ מבוארשם

 כצבתה גישוואלין שקורין הריאה של בעובי נתוסף אולםבמישושה
 מקום אותו אין אם ואף כולה וכ"ש שצבתה ממנו במקצתואפי'
 או חולי ע"י הוא אם בין חילוק ואין לשם נכנם והרוחאמום
 וש"פ. )תב"ש מספק רמריפה מבואר שם מתולרה. שהוארניכר
 ממה הנפיחה ע"י מתגרלת ואם אותה. רנופח;ן הל"ש בתבאך

 כשירח(: הנפיחח קורםשהי'
 שלימה היא כשמונחת דהיינו שנתמסמסה ייאה שאלהרפא

 שם חתיכות. חתיכות נופלת אותהוכשנופחין
 דלא משום כנימל הו"ל נוררו שהרופא בשר )רכל רמריפהמבואר
 שבריאה שינוי בל ממרפינן. ללאו. נוררו שרופא בשר ביןבקיאין
 הוא זה שקלק~ל ודוקא ומריפה(. למסמום חיישינן להפטקשררכה
 ריעות' ואין הסמפונות על קרום יש אם אבל הריאחבקרומי
 פמנה ונפל שנפחוה אחת בריאה ומעשה )לב"ש(. בשירהבקרומים
 ער בחוזק לנפוח המורה וצוה הרוח יצא ולא חתיבותחתיכות

שנפלו
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 והיתה הריאה על חדש קרום וראו ההם בשר חתיכות כלשנפלו
 להכשיר(: ישובכה"ג

 מבחו'ו משהו דאפי' מבואר שם שיבשה. ריאה שארהרפב
 יבש ואיזה בריקה שום מהני ולאטריפה

 ודאי הוי )ב"א( פתיתים ונעשה האצבעות בין או בצפורןכשנפרך
 בנפרך( טריפה דודאי הל"ש וכתב וש"פ. וש"ך ט"ז )מחברמריפה
 בצפורן כשמשרטט לחומרא. משערין ולכך בזה בקיאין איןואנו
 בב'2ר ולא בקרומים רק )ואפי' בתוכה השרמוט ונראה הריאהעל

 ובסי' כאן ופ"מ ול"ש )תב"ש ממפק וטריפה יבש נ"כ ה"לב"א(
 חוזר אם אבל לקרמותו. חוזר אינו אם וש"פ( כאן והגרע"אמ"א

 בהמשך כ"א צפורן בהסרת לאלתר חוזר דאינו אע"ג לאטלקדמותו
 נפיחה או ידים משמוש ע"' חוזר אם אבל יבש. ה"ל לאקצת
 והב"א וש"פ. )תב"ש ממפק ומריפה יבש ה"ל לאלתר אפי'יתירה
 ונקרע ונפחה קמט או יבש חשש יש )ואם רכ( ומצא בניקבמכשיר
 ונקרע מדאי יותר נפחוה ואפי' טריפה היבש המקום אצלהקרום
 מבפנים יבש ואס אלו(. מרינים נתבאר וכבר )ב"א(.מריפה

 מרגיש שאכ כתב הב"א אבל )ל"ש כשר יפים מבחוץוהקרומים
 נתיבשו ולא לחים שהקרומיכ אע"פ יבש הריאה בבשרשיש
 החלל יהי' משם ינמל שאם שיעור מהבשר נתיבש לא אכ יבדוקאז

 מרא" בין ביבש חילוק ואין טריפה( דאז מרביעית יותרמחזיק
 היובש תחת ליחה או מוגל' יש ואפי' מוגל' למראה ריאהמראה
 שלא אע"פ היבשות מחמת זה במקום בנפיחה עולה אינו ואםל"מ
 ואכ אטום. כדין מריפה בצפורן נפרך לגדר היבשותהגיע

 מוגל' שם נמצא או כו' תבן או רוק שם ומניחין הקרוםכשקורעין
 כמש"ק. מועיל אינו רובה או שלימה באונא אבל )הכ"1(.כשר
 תנקוב שאם אלא חוזר בצפורנו וכשמשרטם כ"כ יבש אינוואכ
 תלוי' סירכ' מקום באותו ג"כ שם נמצא ואם כשר. דם מוצאאין
 כזה יובש מקוכ יש אם אבל מריפה; בו וכיוצא ריעות' שאראו
 יבש שאינו כיון כשר סירכ' שם ויש מחציין למטה לאונ' אונ'בין

 שנפרך עד שם יבש אם אבל ריעות'. מקרי לא שם וסרכ'ממש
 מ"מ היובש מקום כל על המכסה כזה מרכא שם שיש אע"םבצפורן
 רמ"מ אלא כשר בקרומים אפי' השרטוט נראה אין ואםמריפה
 דאל"כ היבש במקום בנפיח' עולה אם לראות צריך בכה"גאף
 קנ"ב(: עד וק"נ קמ"ח עד קמ"ד מסי' הב"א כתב )כ"ז אטוםהוי

 דכשמשרטט הב"א העלה שם בוורדא. כ"ש יבש אם 421ולדןרפג
 אין שלה בכים אבל טריפ'. חוזר ואינובצפורן

 הכיס )ונימל דמי דכנטול 'רובה 'או כולה ביבש כ"אלהטריף
 כשר: בקצתו רק יבש אם אבלטריפה(.

 כמו שהיא הריאה על קמט נמצא אם שאלהרפד
 גומא.

 והקרוכ
 דיש מבואר שם חריצין. כאין הואשבתוכו

 או אדום מראה הקמט על יש ואפי' נפיחה וצריכ' ליבשלהוש
 אמרינן לא המרא' מחמת טריפה שאינו כל קצת לבן או קצתשחור
 אוכם או לבן או אדום להיות קמט של ררכו. שכן הואדתר"ל
 טעו בודקים דרבים עור וכתב מהר"'1(. בשם ס"ה סל"ז)שמ"ח
 מקרי לא דאל"ה הללו בתמוגות להיות צריך דדוקא ומבוריםבזה
 לאשמעינן אלא אלו סימניכ נאמרו דלא בידם הוא טעות אבלקממ.
 אבל הללו. מתמונות להיות קמט של דדרכו לריעות' ב'דל"ה
 באמת אבל לריעות'. ב' הוי הגומא על עומדיכ אלו תמונותאם

 חרוצים כעין מקמט הוא שבתוכו ובי2ר בריאה גומא כע'1 ישאם
 אם בדיקה דצריך וג"מ . הללו מתמונות בו '2אין אף קמטהוי
 ועולה געתק ויהי' להקמט סמוך הקרום נקרע לא אם או יבשאינו

 לאטום: לחוש יש דאל"כקצת.

 ועדיין צמוקי'( פירות כמו )שנע'שה שצמקה ייאה שאלהרפה
 יבשות. בה מרגיש ואינו יבשה להיות הגיעלא

 אחרת ששחט כגון שהפחידוה אדם בני מחמת דאם מבוארשב
 חכמ' קבלו )שכך בדיק' מועיל ואין ודאי טרים' וכדומהלפניה
 כל על וחתכם ומוראכם דכתיב בריא הדרא לא אדם שבידיז"ל
 ששחטוה ואפי' תב"ש. אדכ. ע"י מתרפאת ואינה הארץחית
 בבדיק' ואא"ב מתקלקלה אדם דבידי מספק טריפ' אח"כ קלהלשעה
 רעם מקול שפחדה שמים בידי ואם ולג"ש(.תב"ש

 א~
 ראתה

 דמספק' ומפני בדיקה. בלא וכשיר' בריא הדר' בזה וכיוצאזיקים
 ואנו בדיקה ע"י כ"א להכשיר אין לכן נרתעת אדם ע"' גכ שמאלן
 אא"ב כי לאו אם אדם בידי בא אכ בריקתנו על לסמוך לנואין
 להוציא )וגכון יותר ולא , פושרין בערך מעל"ע כל שיהי'יכוין
 לא לצמצכ( דא"א המעל"ע שיכלה קודם טעט המים מןהריאה
 בשעה בריא והדר' בפושרין דביק אירע ואם חמין. ולאקרי'
 והעיקר בש"ך ועי' )רמ"א בקיאין אנו האידנא גכ שתים אוא'

 צמיקת שום להכשיר ואין ול"ש(. התב"ש כ"ה הראשוןכתי'
 שמים ע"י לה שבא בלא"ה לנו כשניכר כ"א בדיקה ע"יהריא'
 )תב"ש( לאחורי' ונרתעה רעמונבהל' קול ששמעה שנודעכגון
 לחוש ד'ש אע"ג אחרת סיבה ראינו ולא הנבהלות בהמותכדרך
 לדבר ורגלים הואיל מ"מ ראות בלא אדם ע"י לה אירעשמא

 לבריית' חזרה ולא 'רבדקו' היכא ודאי )מיהו הבדיק'. עלממכינן
 ופ"כ ושמ"ח והרשב"א הר"ן לשימת )רם"א ב"א( טריפהלכ"ע
 בהם"מ עכ"פ להקל יש בדקה ולא נאבד' אם ובכה"גוש"מ(.
 להקל דנהגו דבמקום כתב והב"א הם"מ. בלא אפי' מתיר)הפ"מ

 ואכ רוקא דבהפ"מ סיים הל"ש אך למחות. אין הפ"מ בלאאף
 בתוך או קרים ע"' בבריא כגון ה"מ בלא אף שרי ספיקאעוד

 זה. אחר יומים או יום כששחטוה ודוקא להקל(. 'שמעל"ע
 )הנתבאר( שמים בידי פחדה שהיא אחר קלה לשעה שחט'אבל
 הריא' צמקה כזה מועט שבזמן סבר' )דאין הבדיק' על סומכיןאין
 יומים או יום ואחר שמים בירי נרתעה אם ומ"מ שמים(.בידי

 טרים' הריא' צמק' ונמצא מיד ושחטוה ארם בידי גםגרתעה
 שמים בידי מכבר כ"א נצמק' קלה לשעה לאו מסתמא אמרי')ולא

 וכ"ז וש"פ(. שמ"ח להקל בזה לסמוך דאין בדיקה ע"יותתכשר
 כשירה כך מקצתה אם אבל רובה. או הריאה כל שצמק'דוקא
 העלה והל"ש כב"ח. דלא וש"ם תב"ש וש"ך )ט"ז בדיקהבלא

 קע"ד סימן והב"א . במקצתה ל"ה ריעות'דאפילו
 במקום גקב שם אין אם בנפיחהמצריך
 תר"ל. הוי תלוי' ומרכא בועה כגון ריעות' עוד יש ואםהזה.
 שם( ריעות'. עם מצטרפת אין ומשמוש פושרין ע"י חזרה אםאבל
 )דוקא מים ,טבו כלי לתוך הריאה מניחין צמקה בודקיןוכיצד
 רצופים מעל"ע שם ותהי' פושרין ב"א( משקין שאר לאמים
 בגמר' מתניא לא כלים )ודקדוקי פושרין יהיו המעל"ע שכלוצריך

 שגשארו ודאי זה בענין יעשה דכי כ"א בקי'1 קריס ונתינת.פופקים
 או אחרים בכלים נתגן הא מעל"ע כל פושריןהמים
 בחורף או בקי'1 ביותר שיהממו לחוש 'ש בקי,1 קרים נתןלא

יקרר
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 דעתו נתן אם הא הסתם מן פושדין מגדר ויצא מדאי יותריקררו
 צריך ואין אמגא(. קפדיגן לא כן תמיד,ומצאן פושריןשיהיו
 מזיק אינו לתוכה המים יבואו אפילו אלא לחוץ המנה פישתהא
 הוא שמים בידי ודאי ריאות כל כשאר להיות תחזור עי"זאם

 אך מפקפק. והפ"מ תב"ש כבוש מטעם טריפ' )והדיאהוכשיר'
 טריפה הריאה נגד במים ס' באין והעל' עליו מתמה והב"אהל"ש

 אפי' צימוק קצת בה נשאר עדיין ואם ס"ט(. בכי'כמבואר
 חזרה לא ואפי' וב"א והל"ש )שמ"ח טרים'. שהי' ממהנתרכך
 מקצתה חוזר הבדיק' וע"י רובא רק צמקה דלא ואפי' רובה רקכולה
 וצריך כשר(. רוב כאן יש מקודם שנשאר הטוב עם הצירוףועם

 רק כלי בדקוח לא )דאס ומשמוש מיעוך ע"י ולא מאלי'שתחזור

 מקכ"ו והב"א טריפ' ספק רק הוי הבריא ומשמוש מיעוךדע"י
 מעל"ע כל בפושרין נבדק אם אבל הפ"מ(. בלא אף בכה"גמכשיר
 ל"ש טריפה ודאי הוי והבריא מו"מ ע"י בדק ואח"כ הברי'ולא

 בתוך אם ביארו לא זאת אך בכה"ג. אף בהפ"מ מקילוהב"א
 ע"י ג"כ דעבר' הרי מ"מ מוריד ולא מעלה לא הפושריןמעל"ע
 חמים במים באה ואם וצ"ע. מפיקות ושניהם ומשמושמיעוך
 מריפה. כמבואר בפושרין נבדק' לא ועריין מה זמן קריםאו

 ועי"ז שבו מהלחלוחית קצת מתיבש שהיא צמקה דענין ב"א)וכתב
 כעין ומתקמט ומתכווץ שעורו ומתקטן במשמושו קצת קשההיא
 קצת בה יש עדיין בין הפרש ואין פשרגליווערט שקוריןדבר

 בנפיחה עולה ואינה דם מוציאה אין תנקב ואם לא אולחלוחית
 לאטום. דומה זה אין ומ"מ ממלאכת' ובמלה כן היתה בחיי'וגם
 שנתייבש שע"י רק מעצמו חוזר הוא בצפורן כשמשרמט מ"מאבל

 בדין לרון יש ובשניהם כווצו ופני' ונתקטנה נצממקההלחלוחית
 ולחומר'(: לקולאצמקה

 ראע"ג מבואר שם דצמקה. שלימה אומ' או אונא שאלהרפו
 האונא רוב וה"ה טריפה צמק' לא הריאהדשאר

 טריפות ו' סי' חיו"ד בתשו' והגרע"א השמ"ח לדעת האומ'.או
 והפ"ם דמי. וכחטרה הלב על להניף יכולה דאינ' משוםדצמק'
 ס"ק והב"א הם"מ. מטריף זה ומטעם לנקב שכופו הטעםכתב
 ולטעם תר"ל. מצר שצמק' יתרת ו' מי' חיו"ד בתשו' וה:רי,,מע"ג

 גדולה ריעות' יש ואם צמק'. מקרי כ"ר ריעות' אך כשרהל"ש
 במיעוט נשאר ואם ל"ה(. בסי' ועי"ל טריפה במקצת צמקהעל

 לטמוך יש רבכה"ג רק מהני לא זה כט"ד שיעוד צמק'שלא
 בפושרין רמכניסין וב"א( ול"ש ופ"מ והגח"ם )שמ"חאבדיק'
 חזרה אח"כ ואם ושופך הקנה לתוך פושרין נותן גם בהוממרם

 חולקים פוסקים ררוב )מספק טריפה לאו ואם כשיר'לקדמות'
 סותם והנרע"א ו'(. מי' חיו"ד בתשו' והגרי"מ ל"שאבה"ג
 אדם בידי שהופחר' ראינו בין חילוק ואין כט"ד. שיור מהנידלא
 זה בדין השמ"ח וכתב ול"ש(. השמ"ח )כ"ה שמים בידיאו
 הקרע במקום רוק ישום או מוגל' וימצא חקרום שיקרע מהנילא

 להניף יכול' שתהא צריכה אחת דבאונ' משום לאטוס דמי)רלא
 היתה לא בחיי' נם ומשמוש פושרין ע"י יצאת שלא וכיון הלבעל

 ספק רק דל"ה ע"ז הל"ש וכתב ממלאכת'. ובטילה לצאתיכולה
 וכתב הרוק. בהנחת מבצבץ בשאינו בהפ"מ מיקל והב"אטריפ',
 שלט לא דעדיין בפושרין.כיון מעל"ע שתשר' דל"מ השמ"חעוד

 והל"ש למיהדר. הו"ל לאלתר דתיהדר איתא אם כ"כהקלקול
 עכ"פ. בהפ"מ להתיר יש לבריית' וחזרה מעל"ע ישהה דאםהעלה

 כלל מעל"ע לשהות שלא הת'ב"ש לדברי לשמוע יש לכתחל'אך
 הקרום כשקורעין דאם כ' אך כתב"ש העלה והב"אבכה"ג.
 אבל בהפ"מ; להקל יש, מבצבץ הוא רוק או תבן שםונותמן
 נמצא הטמפינות חותכין אם ואפי' לאסור יש מוגל' שםבנמצא

 ''" ' _. לאסוד: יש נמי בתוכן מוגלאשם

 ע"י שנרתעה וראינו רובה או הריא' כל צמקה אם שאלהרפז
 שם שחל. וקול ארי שאגת כגון בריותשאר

 הרשב"א )דעת דוקא בהפ"מ להכשיר אבדיק' לסמוך דישמבואר
 הבריות כל דבידי ורא"ש ור"מ רי"ף דעת דכ"ם ב"י וכתבוטור.

 בידי פ"א שנרתעת ראינו אם בריקה דבעי הב"י ומייםכשירה(.
 בשעה חזר אם רק מספק וטריפה בבדיק' ואא"ב )ב"א(שמים
 הופחדה דאם וכתב לעיל(. )כנתבאר פושרין ע"י שתים אואחת
 קול המשמיע בקנה ירה כגון לה באה מאין ירעה בלא אדםע"י
 וכן ארם. בירי הוי אלו בכל וכדומה יצא ממי ראת' ולאגרול
 חולי לה גרם שארם רק חולי ע"י לה אירע אם אפי' להחמיריש
 וטריפ' אדם בידי הוי החולי לה הגורם דבר שהלעימ' כגוןזה

 סיבה בלי המפחיד' חולי בה נולר מעצמה ואם )ל"ש(.מספק
 וטמכינן שמים מידי והוי הצימוק בא מזה דממתמאאמרינן

 : וש"פ( )שכו"ח לעיל הנתבאראבדיקה

 שלה. בשורש כט"ד ונשאר רובה הווררא צמקה אם שאלהרפח
 להתיר מפקפק( שם )והפ"מ בל"ש העל'שם

 אבל ס"ם(. )מטעם ארם בידי לה שאירע ראינו אם אףבהפם"מ
 להטריף יש ארם בידי שנעשה ירוע אם אז כמ"ר נשאר לאאם
 להתיר יש שמים בידי או אדם בידי נעשה אם ספק ואם בהפ"מאף
 להתיד יש כט"ד נשאר ואם בה"מ. ג"כ כט"ד נשאר לא אםאף

 : הפ"מ בלאאף

 שם החתיכות. באחת מחט ונמצא שנחתכה ריאה שאלהרפט
 עבה בין שלנו כעין רקה המחט דביןמבואר

 לצר העב( צד )הוא והקופא תמרה של כגרעין עב אחד ראשאפי'
 5קב' שמא חיישינן דמחט טריפח. הגוף חלל לצד והדקהסמפון
 לסמפון והרק לחלל העב צד אם וכ"ש לאחורה וחזרה הריאהקרומי
 לדקין ומשם הנבלעים כל כדרך הוושט דרך המחמ שבאהחיישינן
 הקרומים ונקבה חודה דרך הריאה לתוך ובאה ויצאהונקבה
 כולו הוא אם אבל עוקץ. למחט ביש כ"ז אך וש"פ(.)תב"ש
 )פר"ח כשירה בחתיכ' אפי' לינקב עוקץ לה דלית תמרהכגרעין
 בדין לקמן שיתבאר מ"ב בסי' מפ"מ וכ"נ וב"א סל"טושמ"ח

 :אבן(

 המחט. בה הרנישו ובמשמוש שלימ' הריאה עדיין אם שאלהרצ
 אינה אם ורואין אותה דנופחין מבואר'שם

 דרך ובודאי הקרומים נקבה לא )א"כ מקום בשום רוחמוציאה
 ואפי' עבה שהיא בין רקה שהמחט בין וכשירה נכנסה(הקנה
 חזינן בדלא ריעות' מחזקינן דלא הגוף( חלל )לצד לבדקופא
 מקומה ולראות מחט בה להרגיש הריאה לפתוח יש לכתחלהומ"מ
 עשה לא אם ובדיעבד לחבירו סקפון באיזה תחובה אינהאם
 לכתחלה לראות דיש ב"א וכתב וש"פ. )שמ"ח להכשיר ישכך
 הוא שם דרך יוצאה שהמחט הסמפון שתחת הבשראם

בריא
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 מריפה המחמ נגר בועה או גמוקה או שנשפכה כגון לקויבריא
 בשום שאא"ב הנפיח' על סומכין אין והאידנא בנפיח'( עולהאפי'
 ב"י בשם )רמ"א _בהפ"מ כ"א שלימ' דין דנין אנו ואיןרבר

 אין ובעוף ותב"ש( ומהר"י כאו"ה רלא ש"ר בהגהותומהרא"י
 והגרא"ע סק"ה בם"ז ג"ג בסי' )פ"מ בהפ"מ אף בבדיק' כלללהקל
 )כנתבאר בפושרין הריא' לברוק להחמיר יש ראפשר והיכאכאן(
 שנחתכה קורם מחם שיש ביורעים ורוקא בנגלר(.לעיל
 לסמוך אין נפחוה שנחתכה וקורם בחתוכה נמצאת אםאבל

 תב"ש(: יפה דקרקו לא שמא )דחיישינן בהפ"מ אפי' זואנפיחה

 שבתוך המחט נגד מבחוץ רם קורט נמצא אם 2טאלהרצא
 למקום קצת כמוך דאפילו מבואר שםהריאה.

 טריפה וברקוה בשלימה אפי' ממש המחט כנגר וכ"ש המחטשכנגר
 מוכיח רהק"ד צר אותו בכל אפי' מהמיר והפר"ח וש"פ(.)תב"ש
 רק הריא' קרום על מבחיץ ק"ד גמצא לא אם ואפי' נקבהרמחט
 וכתחלה )ב"א(. אח"ז לברוק א"צ אך להטריף ישמבפנים
 שרא' קודם הריאה הורח' אם בריעבר אבל זה אחר לראותצריך
 חיו"ר והגחת"ם )ם"מ כרינו שגפחוה הואיל כשירה ק"ר ישאם
 כך תחובה ועריין לחו'1 הריאה את המחט נקבה ואם מ"ב(.סי'
 ועבר' רחקה אח"ש בוראי אומרין אין מבחוץ סביבה ק"רואין

 טבע ררילמא בטריפות מרמין דאין ק"ר להיות צריךרמחיים
 סירכא המחט נגר נמצא ואם וש"ם(. )תב"ש כך אינוהריאה
 משאר אחר או אודם מראה בין כשירה מראה או ביעה אותלוי'

 טריפה. בנפיח" ועולה שלימה שהריא' 'אע"פ הכשירותהמראות
 בהפ"מ כשר ריאה למראה הנפיח' אחר חוזרת הכשיר' המראהואם

 )ב"א(: כלל אחרת ריעות' כאן איןכאלו

 שם מחט. בה ונמצא מבפנים שנימוקה ייאה שאלהרצב
 מהסמפונות נקבה הרי מ"מ בבשר נמצאת אפי' דטריפהמבואר

 בשאלה )ועי"ל מריפ' עליו מגין בשר שאין וכיון לבשרבכניסתה
 מסמפונות(: אחדדניקב

 מבואר שם שבריאה. הגדול בממפין שנמצא מחט שא~הרצג
 אלימתא בין קטינתא בין חתוכה בין שלימ'רבין-
 רחב זה רמקום בריקה בלא כשר' לבר קופא בין לגו קופאבין
 דה"ה מקפ"ד הב"א וכתב כלום. גקבה ולא באה הקגה ודרךהוא
 מן לשם לבא ישר ררך שיש קטן בסמפון המחט נמצאתאם

 כמו להכשיר יש דבר שום לנקוב שיצטרך מבלי הגדולהסמפון
 אחד: ודינו הגדולבסמפון

 וכדומה. ויבש ואטום מצמקה בחלב הדין היאך 2טאלהרצר
 והחלב למפרע החלב לאסור ראין הל"ש העל'שם

 הופחר' רבהמה רבראינו כתב והב"א ונגלר. ויתר בחסר רקמותר
 החלב לאסור יש הריא' רצמלה 'נמצא ואח"כ ונרתעהבי"א

 יותר עברו אם אבל עתה. ער שהופחד' שראינו מיוםוהנבינות
 והגבינות החלב כל להכשיר יש עתה ער שהופחר' סיוםמיב"ח

 : שחיטה שעתעד

 רק הריאה על אין וק"ר הריאה תור מחט נמצא שא~הרצה
 שם מכה. או ארמומית שם יש נגרוברופן

 הריאה על חלורה נמצא ואם בהפ"מ. בנפיח' להכשיר הב"אהעל'
 כק"ד: דינו המחט נגרמבחוין

 בש"ר מ"ב בסי' הם"מ בריאה. אבן נמצא אם שאלהרצו
 דעת הוא רכן )מכ"ש להכשיר העל'סקי"ד

 לה שאין במחט כושכום לעיל שבארנו ממה וב"א( ופר"חהשמ"ח
 לה שיש מחט בתמונת אבן בנמצא להפ"מ דגם ופשיטאעוק'ו.

 כבמחט: ררינהעוק'ו

 ונקרם לעבר מעבר מפולש נקב באונא נמצא אם ,2אלהרצז
 י"ט סי' חיו"ר מה"ת בנוב"י בתוכו.העור

 יש היא רבתולרה לתלות יש דאם משמע ובדבריו להטריףהעל'
 הסבר'. בזו דפליגי מ"ג בסי' ובנה"כ סק"ב בט"ז ועייןלהקל.
 אף בתולדה אף לאסור הסכים שם במ"זוהפ"מ

 בהם"מ_
 אך

 והגרע"א כה"ג. לעבר מעבר ניקב אם בהפ"מ להקל ישבשיפולי
 באמצע לאסור רנוטה ג"כ משמע שם: ונה"כ וט"ז מצייןכאן

הריאה:
 או כולה וצמק' ט"ר וכשיעור ראונות בררי יתרת שאלהרצח

 סי' חיו"ר והגרי"מ הפ"מ העל' שםרובה.
 לעיל כתבתי כבר הל"ש )ולרעת להטריף. ע"ג ם"ק והב"א1'

 במקום או מקמא עומרת אם וכ"ש היתרת שהיא ניכר אםדכשר
 בשם הווררא בצמק' וכאן וצמקה בחליף ל"ה בסי' ועי"להמטריף
 והיתרת כט"ר הווררא ריתרת רכ"ש נראה ומזה ול"ש(.הפ"מ
 חיו"ד הגרי"מ בתשו' ספורש שכ"נ ראיתי ואח"כ רטריפ'.צמקה

 ו':סי'
 אוחזים השוחט אל באים ארם בני שהרבה נשעה 2טא~הרצט

 שיגמור בכדי סביב ועומדים ביריהםעופות
 בשחיטת יוה"כ בערב ובפרט בשלו יתחיל זה של עופותשחיטת
 יש )כי נכון ראין כתב כ"1 סי' חיו"ר בתשי' הב"אהכפרות.

 חשש וגם צב"חבזה
 צימוק(_

 בריקה_ להצריך להחמיר שאין ואף
 כששוחטין וכ"ז בבהמות. בין בעופות בין ליזהר יש לבתחלהאך
 על לשחוט ב"ב אצל קרוא שהשוחט שנוהגין מה אך מיר.זא"ז
 מלא כלוב אצל לשחיטתו מקום וקובעים מילה או חתונהסעודת
 שאין עופות כמה בכלוב ומשאירין לשחוט סהם ולוקחיןעופות
 להצריך מקום יש בריעבד אף בזה יסים כמה אחר אלאשחיטתן

 ביותר(: חששא יש רבכה"גבריקה
 חולי מחמת שהוא שניכר בבשר בריאה נקב יש אם שאלהש

 סי' חיו"ר הגחת"ם תשו' רם. קורטומבחויז
 קורט אחר לברוק צריך אין אך במחט(. )כמו לאיסור העלהמ"ב

 : הנתבאר( במחט )משא"כ בנקברם
 בה וראה מאילים ריאה המורה לפני הביאו הי' 2טא~השא

 אדומות וגקורות מאר הרבה ארוסיםכתמים
 מבצבוו היתה הבריקה ואחר בנפיח' הריאה לבדוק וצוה מארהרבה
 ורובם האופ, בזה היו וכולם וכמה כמה עור הביאו ואח"זוטרפה
 בכמה רנא שמקרמת אומריב והקצבים הג"ל בדיקה ירי עקבצבצו
 הר.יאו' על להמורה הראו והנה כאלו. באילים היתר נהגושגים
 השכיח שבכבר תולעים מאותן שהן הניכרים תולעים כמהההמה
 העל' מ"ר סי' חיו"ר חת"ם תשו' שלהס. הכבר התליעשיהי'
 'אין ארום כתם או ארומות גקורות במקום נקב ימצא המצאראם

 לתלות אין )דבכה"ג וטרימה. רבר בשוםלתלות
 במורנא(_

 אמנם
 תולעים יש אם להתיר יש ממש ריאה מראה במקום נקב נמצאאם
 שבאו הכבר מתולעי שהם שניכרים פי על אף כן גם הריאהעל

לכאן:
שאלה
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לןרעת לז לי

 מצמרף אם ומשמוש מירוס ע"י וחוזר אונ' בצמקה שאלהשב
 העלה שם מיעוך. ע"י עוברת רסירכאלריעות'

 מקרי כ"ר רריעת' 1' סי' בתשו' הגרי"ם וכ"ה רמצמרףהל"ש
 רכשר באופן רובה או כולה אפי' או מקצתה ריאה בצמקהוה"ה
 סוס"י הל"ש וסיים הנתבא.ר(. הבדיק" ע"י בריא רהרר')כגון
 אונ' ובין בחיון מחציין לממה לאונ' מאונא ומירכא וז"לל"1

 מיעוך בלי משתריא לא בהפ"מ ואף מיעוך. צריך חלון בל'לאום'
 ובין מהצימוק יוצאים הסירכ' ראשי שני אם בין חילוק איןוכ"ז
 עכ"ל: צימוק ליכא השני ובצד צימומ יש מהסירכא אחרשבצר
 צמקה מתוך מקצת רק יוצאת סירכא שהי' בריאה שאלהשג

 והשיב תשו' מו"ם. ע'" עבר' והסירכאבמקצת
 מפקפק(: )והם"ם דהתיר נראה כ"1 ס" חי1"רמשה

 ונפחוהו מו"ם ע"י העוברות פרכות שהי' בריאה שאלהשד
 ולא בחוזק נפחוהו הבודק דברי ולפילבודק'

 הנקב לתלות יש אי אחר במקום נקב בה נמצא ואח"כבצבצה
 לאיסור העל' כ"ז סי' חיו"ר משה והשיב תשוב' בחוזק.בנפיחה
 הנפיחח(: מחמת רנקרע כשחזינן רוקא הפי' הנפיחה כשעת)רנקרע

 לזמימן
 הם ראפי' מבואר שם בועות. בה שגמצאה ריאה שאלהשה

 או כנרי( הגקרא )זה רוח מלאים מאדגרולים
 שנמשכת. קשה ליחא או הנר"א( צמחים הנקראים )זה זכיםמים

 ליחה הבועה בתוך שיש או קשה. בין רכה בין בה וכיוצאכרבש
 לבדוק צריך ואין כשיר' מינרי( )חם כאבן אפי' וקש'יבשח

 עור בין הגדילים* רבועות ושב"א )כרעת שתחתיה'הסמפונות
 וש"ם( מחבר כרמב"ם רלא הסמפונות לנימוח חיישינן לאלבשר
 הם ואפילו ל"ח(. ס"ס מם"ז )תב"ש כשירה דם בה ישואפי'
 )תב"ש כשיר' בסמפונות שנוגעת עד כ"כ הבשר בעומקגרילים
 עכורים מים בהם יש אפי' להכשיר אלו במדינות והמנהגול"ש(.
 נקראים הם אימתי לרבר ושיעור המרים מים )או ומלוחיםוסרוחים
 הרחק ע"י רק זח מחמת ארם לשתיית ראוין שאין כ"זעכורים
 מהמנהג לזוז ואין וש"ם(. וש"ך )רם"א סרוח' ליחה אוב"א).
 סרוחים או עכורים במים בועה להמריף יש מנהג שאין במקוכאכל
 וש"פ(. )תב"ש אח"ז ולברוק הבועה לפתוח וצריך מלוחיםאו

 הרב' היו ואם מתוקים. אם לברוק צריך שצלולים ראהואפי'
 צלולים כולם מצאם ואם הרוב. על מומכין ואין כולם לפתוחצריך
 במקום אפי' ועכ"פ ב"א(. בכך די מתוקים ומצאם רובםומעם
 שמכשירין במקומות מם"ז ובועה מוגלא בועה מקרי. ריעוהאמגהג

 וכתב מקרי. כ"ר ריעותא רוח ומלא' מורס' או וטינריבסמיכי
 רק לחוי1 בולמת הבועה אין אם אף שמחמירין רבמקומותהב"א
 וסרוחים עכורים מים שם וגמצא הריא' לשאר שוה שהואכמורם'

 צלולים הם אם שברק קודם נאבר' אם אך ה"ם. באין להחמיריש
 ראה אם אבל הרחק. בשעת או בה"מ להכשיר יש עכוריםאו

 שנאבר' ער הם מתוקים .אם לברוק המפיק לא רק צלוליםשהמים
 וסרוחים בעכורים להחמיר שנהגו ובמקום ענין. בכל לחקליש
 עבים אינם המים אם וכן בבוע'. רם גמצא אם גם להמריףיש

 רבש: כמראה מראיתם רקועכורים
 שם הבורק. ביר שנתמסמס היינו ישינה בועה שאלהשו

 רכל סברו וש"פ ול"ש ופ"ם רבל"ימבואר

 ואף בם"ז( )ואפי' מריפה וראי הוי גוררו שהרופא לבשרשהגיע
 כך ובין מספק מריפה גוררו כרופא ראא"ב כיון כ"כ הגיע לא,אם

 ל"ש(: ) לממרע אסור אין החלב כךוכין

 והריאה ממקומה הנקלפת בועה בריאה נמצא שאלהשז
 שם שלחופית(. )ונקרא תחת" שלימהנשארת

 הוא מריפה רווראי הל"ש והעלה רטרים'. ובש"פ בפ"ממבואר
 לא אבל במוגלא רווקא )אך למפרע ימים שלשה עד אסורוהחלב

 שם מינרי. על או בועה על שחין או גרב נמצא אם שאלהשח
 יש מינרי ועל מריפה הבועה רעל השם"חהעלה

 ונקורות גמורין כמו הריאה על יש ואם ש"פ( )וכ"ה מספקלהמריף
 ונקורות נמורין כעין שנמצא מעשה והי' הנקבים אחר לברוקיש

 )תב"ש וחמריפוה קמנים גקבים מלאה שהיתה ומצאו בירוקנחו
 : יצחק( עולתבשם

 שסמוכה מהריאה במקום עומרת יחידית בועה נמצא שאלהשם
 כם"ר היא ואפי' רכשרה מבואר שםלשדרה.

 להכפף דרכה אלא להתפרק סופו שם שנדחקת כיון אמרינןולא
 ופר"ם פר"ח כשירה הריאה ע"ג ועומדת כם"ד ואפי' לפניםולכנס
 בתוך כלום ממנה שאין לעינים נראה דאם השמ"ח וכת'ול"ש(.
 מקום לה שאין )כיון לריאה רבוקה רק כאלו בחו,1 כולה רקהריאה
 חריאה ע"ג שעומדת מקום בכל לאסור יש לתוכה( כלללהכפף
 ררוקא ול"ש הפר"ם ודעת הפר"ח( וכ"ה בצלעות להתפרק)דסופ'
 שהבלימה אף בזה החמיר והב"א בכיה"ג. להמריף יש ומגבאכם"ר
 מקמא עומרת זו בועה ואפי' כלל חדה ואינה מם"רפחותה
 הל"ש ריא' מראה עלי' עלה אם אבל בם"ז וה"ה להתפרק()רמופ'
 לצר בחצי עליוג' באונא הבועה ואם בצ"ע והגיח להכשירגומה

 להקלף אפשר אי אם ומקמא בם"ז אפי' להמריף יש מגבאהשורש
 )ב"א(: בה"ם להקל רנהגו לא אם להמריףיש

 רמריפה מבואר שם מהבועה. היוצאת תלוי' סייכא שאלהשי
 יש ומשמוש מעוך ע"י אזלא ואם תר"ל()ממעם

 וב"א שם"ח )ם"ז תע"ב בהפ"ם אף והמחמיר בחפ"םלהכשיר
 מכשיר והנוב"י בה"ם מתירין ג"כ ול"ש והפר"ח ופ"ם( כבל"ירלא

 העליון עור ניקב אם וכן ה"ם. באין אפי' ומשמע י"בבסימן
 מבועה יוצאת סירכא וכן וש"פ( והגרע"א )שם"ח מריפהמהבועה
 להכשיר שנהגו במקום אפי' מריפה מיעוך ע"י ואזלת לרופןונסרכא
 יוצאה אינה ואם ול"ש( והגרע"א ופ"ם )ט"ך לרופן הסרוכהריאה
 בועה ואפי' הפרש באין אף אז לה סמוך רק ממש הבועהמתוך

 בשם )ב"א ה"ם בלא אף להקל יש מו"ם ע"י עוברת אםרמוגלא
 מ'(: מי' חם"ד המור הרתשו'

 שם אחר. למקום ורבוקה ממינרי היוצאת סירכא שאלהשיא
 ולמשמש למעך ניהגין ראנו )אע"גמבואר

 בכה"ג מבועה יוצא אם וכ"ש ומשמוש מיעוך רל"םבסרכות(
 )כמבואר לדופן סרוכה ואפי' והנרע"א) ול"ש )פ"מ מריפהשהוא
 וצ"ע: מו"ם ע"י להתיר יש דבה"ם כתב והב"א הקודמת(בשאלה
 )רמדין מבואר שם להקל. או להחמיר אי תר"ל ספק שאלהשיב

 שני בכ"ם להמריף למרו מבועה תלוי'סירכא
 דאיגו )כגון להקל בירינו ברור יהי' שלא וכל להצמרפם(לקותות
 בב' להחמיר יש כ"ד( ריעות' ואיזה גמור' דיעות' איזו להכריעיורע

 השם"ח. כ"ה ראורייתא באיסור לפגוע רלא )כרי ממפיקאלקותות
 ;ם 5ט י מעואך
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 )דאלו הוא ספק לאו חכמה חסרון בטפק דדוקא העלה הל"שאך
 רפלוגתא בספקא אבל ריעותא( הוי אי יכריע ממנו יותרחכם

 הפ"מ: דעת וכ"נ בתר"ל כשרוכדומה
 מבואר שם רמ"ז. מהבועה יוצאת תלויה סירכא שאלהשיג

 מ"ז דמכשירין רבמקומות וב"ח( הש"ך)דעת
 למורה יש הענין לפי דהכל הכרו"פ וכ' מכשירין. זה גםבממוכי
 בתלוי' לאסור ובל"י הט"ז )רעת להחמיר חוכך והפ"מלהורות.
 יש מירכא תחת במ"ז הבועה במתלבן אך תר"ל. רהויממ"ז

 מנהג שאין דבמקום וב"א שמ"ח וכ' גוי. בהסת אףלהכז2יר
 ודבוקה מחציו( למטה לאונא אונא בין ואפי' להחמיר ישידוע
 יש מירכא תחת במ"ז הבועה במתלבן אך תר"ל. הויממ"ז

 ידוע מנהג שאין דבמקום וב"א שמ"ח וכ' גוי. בהמת אףלהכשיר
 ממ"ז ודבוקה מחציו( למטה לאונא אונא בין ואפי' להחמיריש
 מיעוך רל"מ ונראה והל"ש. וב"א הגרע"א )רגמ"ר תר"להוי

 ובסקום דבוקה( מרכא ממנה דיוצאה רוח מלאה או מ"זבבועה
 כג1ן ממ"ז הבועה שעל ריעותא שאר ה"ה דמ"ז סמיכידמכשירין
 הש"ך לדעת וכ"ז רובו בננלד )חו'ו להכשיר יש וכה"גגבשושית

 הנ"ל(:ודעימי'
 האמצעית באונא שנמצא אגוז במו גד51ה בועה שאלהשיד

 לה ואין לחוץ בולטת והיא הצלעות כנגדע"ג
 בחויז. הוא והשאר בה דבוקה הי' ממנה השורש אלא בריא'דיבוק

 להמריף: וש"פ ולהח"פ והבל"י והפר"ח סנ"ה ש"אתשו'
 בגבשושית )כגון ריעותא שאר במקום העומדת בועה 2~44להשמו

 בעצמה שהבועה או קול דמשמיע במקוםאו
 )רמ"א(: דטריפה מבואר שם קול.משמעת

 העלה שם תר"ל. כל של בהחלב הדין היאך שאלהשטז
 למפרע: ימים ג' עד דאסורהל"ש

 כסראית הבועה ומראית מוגלא בה שיש נועה שאלהשיז
 או קרייטשטיין שקורין צב כמראית אועיין

 עצמה הריאה בקרום קבוע המראה ואין עכורות מראותכשאר
 מראה אז הליחה וכשמוציאין שבתוכה הליחה מראה מחמתרק

 הליח' אין אם להקל הב"א העלה שם הריאה. קרום כשארהקרום
 עכורים: במים להחמיר שנוהגיו במקומות אףסרוחה

 סמוכות מוגלא בהו שיש בועות ב' בריאה יש אם 2טאלהשיח
 קטנות הם )ואפי, דטריפה מבואר שם לזו.זו

 לגמרי בשרשם איןהפרש וגם למעלה אהדדי דנגעי בין ב"א(מאד
 רלמטה בין נגעו לא דלמעלה רק הפרש אין בשורשם רלמטהובין
 ולב"ש ותב"ש )פר"ח טריפה אהדדי ננעו ולמעלה כראוי הפרשיש

 והרא"ה דלפרש"י רמסיכי בועות בב' הפירושים ככל להחמירוש"ם
 את והעלה בריאה שהיתה נקב סחסת אלא סמוכות שאיןהטעם
 ואין נקבים גיניהם שיש קרוב שהדבר פי' והר"מ אלוהבועות

 שכשסמוכים מפני הטעם פי' ורי"1 ור"ץ והרשב"א בדיקה דרךלהן
 לנקוב והעומר מהם אחר למתור פופ1 זא"ז שדוחקת מתוך לזהזה

 אחר מזה זה רחוקי' אם והרא"ה דלפרש"י והג"מ דמיכנקוב
 יזו זו שנוגעות ער ומתרחבות דהולכות אע"ג בשורשםהנפיחה
 הוא שורשם הרחקת ושיעור וכשירה. סמוכות מקרי לאלמעלה
 לסמוך יש ובהפ"מ וש"פ( ותב"ש מהרי"1 עם"י שם דק קשכרוחב
 למצוא ,2יוכל דק בקש ומשערין )תב"ש( שערות חוטי בב'עכ"פ
 אפי' ור"ן ולפרשב"א )ב"א( לשיבולת סמוך בעיגולידהיינו
 הולכות שלמעלה כיון הנזכר משיעור יותר בשורשםרחוקים

 עד ומתקצרות הולכות. ואם טריפה זל"ז שנוגעות עדומתרחבות

 בשורשם הפרש דליכא אע"ג כישרה כלל נגעי ולא מזו זושרחוקים
 אין אפי' ור"ן הרשב"א בשיטות ולדעת'הל"ש תב"'2 שערות)ב'

 לסמוך ריש בהפ"מ כן העלה התב"ש וכן בשור'2ם. כללהמרש
 וטיגר' בבועה נ"מ ועוד בשורשם. כלום הפרש באין אפי'ע"ז

 ולנה"כ' טריפה ופר"ח הט"ז לרעת ולרשב"א כשרה ור"מדלרש"י
 ז"ל ור"מ לרש"י רוח ומלאות במ"ז נ"מ גם מ2רה. לרשב"אגם

 לספיקא מ"מ ג"מ אין רלרידן והגס ופ"מ הפר"ח לדעתטריפה
 הפרש ויש אהררי לכועלה נגעו בדלא כ"א להכשיר ואין נ"מ('ש

 הפרש יש למטה אם להתיר יש ובהפ"מ הנזכר שיעורבשורשם
 תלוי' אך כן העלה ולב"ש )הב"א אהדדי נגעו ולמעל'כראוי
 ע"י ניקב כבר שמא לחוש שיש מאוד דחוקים שאם המורהבראות
 הפרש דבאין הל"ש )וכת' להמריף יש ונסתם קרום ועלהדחקתן

 ואם הוא טריפה וודאי אהרדי נגעו למעלה וגם לגמריבי12רשם
 למטה ואם מריפה מפק הוי נגעו לא ולמעלה הפרש איןלמטה
 ג"כ אינו אהדרי נגעו שלמעלה ואף אחר שער כחוט רק הפרשיש
 בין ב1ודאי בין דפמיכי בועה ראסור היכא וכל טריפה ממקרק

 רב' ההפרש אותו שיהא וצריך ימים ג' למפרע אסור החלבבספק
 מראה או מוגלא מרא' ולא ריאה מראה לו שיהי' רסמיכיבועות
 דהכל נראה הבועות בין שנשתנה דכל מהכשירות אפי'אחרת
 ועלה ובסמיכי וש"פ, ול"ש ותב"ש ומר"ח וש"ך ט"ז היאלקותא
 מפקפק הל"ש מהן אחר על ריאה מראה עלה או ריא' מראהעליהם
 ולמעלה שערות חוטי כב' בשורשם רחוקים אם אך מתיר.והב"א
 אי רקותו מחמת ואם רי'אה מראה ביש להכשיר יש אהדדיגגעי
 בווראי טריפה מראה שאין ניכר אם ואפי' מראיתו על למיקםאפשר
 מוגלא מראה יש ואם טריפה. ריאה מראה הוא אם ניכר איןרק
 אם וכ"ש )ל"ש(. טריפה ריאה למראה ה.הפרש חזר כשפתחואף
 וש"ם( שמ"ח כ"כ טריפה הודאי בועות ב' בין מורסא 'או טינרייש

 יוצא ואם הוי. ריע1תא מ"מ להכשיר בסמיכי דנתבאר היכיואפי'
 שאר או מהן אחת אצל או בועות ב' מהנך מאחת תלוי'סרכא
 יותר הוא ההמרש אם אף דסמיכי בועי הב"א וכ' טריפ',ריעותא
 ריאה מרא' וביש ריאה מרא' שם כשאין מועיל אינו קשמשיעור

 העלה ועוד כשרה. כשיעור ההפרש ניכר שאין אע"פ אז ההפרשעל
 או רוק ולשום בנפיחה הריאה לבר1ק יש שערות ב'דבהפרש
 כשאר רינו קש רוחב שם יש אם אבל יבצבץ אולי שםפ1שרין
 בועות בה בשיש לריאות נפיחה מצריכין ראין במקומותריאות

 בריקה: בלא זו גםכשירה
 או בשיפולי או זכים מים של דסמיכי בועי תרי שאלהשיט

 המקומות במגהג דתלוי' מבואר שם. לעברמעבר
 ובשפולי בסמיכי ענינים בכל )כמוגלא מ"ז שמטריפין מק1מ1תיש

 פוסקים( רוב בשם ור"מ ורש"ל המחבר דעת לעבר.ומעבר
 חוץ )תב"ש( 1שיפ1לי ממיכי )לענין במ"ז רמקילין מקומותויש

 ויש וש"ך( ורמ"א ומרדכי וריב"ש רשב"ם דעת לעברמעבר
 בשם ותב"ש הט"ז דעת במעל"ע )אפי' במ"ז שמכשיריןמקומות
 העיר ובג"ב במ"ז בכלה להקל נוהגין דבקראקא העידמהר"ש
 נוהגין לובלין דבק"ק העיד והע"י בכלהו להקל נוהגיןרבפראג
 אין ממהגים וחלוקי דינים חלוקי דאיכא כיון ואנןלהחמיר(
 הכי דגהיגי דידעו מבורר מנהג שיש במקום אלא מ"זלהכשיר
 להתיר יש וראי בהם"ם ולהתיר הם"ם באין לאסור דמנהגוהיכי
 אז יחר ושעה"ד בה"מ הוא אם ידוע מנהג שאין ובמקוםבה"מ
 דאוםרין והשמ"ח וכר"1 כט"ז דלא ולב"ש )ש"ך להכשיריש
 והפר"ח למ"ז. רוח מלאות ומשוה בהפ"מ אפי' ידוע מנהגבאין

העל
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 הוא לקותא מרוחקין ולמעל' ' קרובים למטה אם דבם"זהעל'

 נוהגין אלו ובמדינות ה"מ( גלא אף להקל יש רוחובמלאות
 הו' לא במ"ז רממיכי בועי להכשיר רנוהגין ובמקום במ"זלהכשיר

 מבועה יוצאת תלוי' סירכא )כגון הפ"מ במקום כ"ד ריעותארק
 חו'ו כשר גבשושית כנון ממנ' היוצאת ריעותא שאר אומ"ז

 במקום אבל מיעוך 'מהני לא דבוקה סירכא שם יש ואם רובו(מנגלד
 ובנה"כ הש"ך )דעת ריעותא נחשבין בועה בכל ממיכישאומרין
 דמכשירין במקומות במ"ז מבוע' היוצאת תלוי' סרכאלהכשיר
 והל"ש מחמיר מרבבה והדגול יהחמיר חוכך והפ"מ אוםרוהט"ז
 הגרע"א( טריפ' כסדרן אפי' ורבוק' כמ"ש לממוך יש דבהפ"מהעל'
 בדק לא אם אבל מ"ז של הסימנים וראה כשבדק דוקא כ"זמיהו
 בהפ"ם אף ריעותא עכ"ם נחשב מ"ז שהם וראה המים שטעםאע"פ
 ובועות )ל"ש( הפ"ם בלא אף כלום למפרע אמור אינו בכ"זוהחלב
 דנגיע' בסמיכי רוקא וכ"ז שיתבאר( כמו כבמ"ז דינם רוחמלאות
 מעל"ע בועה הב"א וכ' וב"א(. )ל"ש טריפ' ממש במדובקיםאבל
 יש להכשיר דמנהג במקומות אף מ"מ במנהנ דתלוי' אףגמ"ז.

 חוטים יש אם בה לעיין לבנ' קער' לתוך הבוע' לשפוךלהחמיר
 כשר: כן עשה לא אם ובריעבד ל"1( בכי' )ע"ללבנים

 שיהא דצריך סבואך שם זכים. מים הוי אימת שאלהשכ
 ונקלף סבמנים לבן והכים כים בתוךמונח

 רעת התב"ש פי' כן יוצא. הריח אין אות' וכשמנקביןמהריא'
 לרעת ובדיק' טעימ' תו א"צ רבכה"נ אחרונים בדיקות בשםהש"ך
 זכים המים שיהא גם לבדוק רצריך הש"ך ודעת ול"שהתב"ש
 וצריך מרים. או מרוחים או מלוחים לאפוקי ומתוקיםוצלולים
 המים שממלח בסכין הבועות ינקוב לא )וכשבודק כ"ז אחרלבדוק

 ממררת שהיד בלשונו לטעום בידו יתנם לא וכן בקוץ ינקוברק
 ורא' בדק ואם טריפ( כלל ברק לא ואם בכלי( יתנם אלאאותם
 בדק ולא ונאבר מ"ז שהם ורא' שטעם אע"פ סימנים בושאין

 עכ"פ ריעותא אך מכשיר והל"ש טריפה התב"ש )לדעתבסימנים
 והברזל היר כי בסכין ולא באצבעו 'הא לא דמ"ז והבדיקהמקרי(
 בכלי ויקבל בקו'ו ינקוב אלא מתוקין יהיו ולא ומולחתןממרתן
)פר"ח

 ופ"מ(_
 שהם אח"כ ומצא ביר או בסכין בדק אם ומ"מ

 שמצאנו כיון אלא גרס' שזה לומר תולין אין מלוחים אומרים
 )ב"א(: טריפה סרוחים או מלוחיםאותם

 )דכל מבואר שם להרד'. דסמיכי טינרי תיי ~טאלהשכא
 טינרי( הוי כלל לחות בה ואין קשהשהליחה

 הרמ"א )דעת ובמעל"ע )כה"פ( אומרים אינם ושיפוליובםמיכי
 או קצת הפסר במקום מכשירין( ושמ"ח והט"ז והש"ךלהטריף
 הטינרי על יש אם ומ"מ )ב"א( להקל ריש פשיטא הצורךלעת
 ופ"ת פר"ח בשם הפ"מ לדעת לריעותא ב' הוי תלוי' סרכאהנ"ל

 הוי דלא העל' והל"ש דסמיכי. בטינרי ג"כ כן העלהוהגרע"א
 ריעותא. הוי ובמעל"ע ריעותא ל"ה ג"כ ובשיפולי כ"ד ריעותארק
 סמוך או עליה ויש ליח' טיפת בה יש אם בדק שלא טינריאך
 םמיכי רמכשירין במקומות אז בדק ולא ונאבדה ריעותא עודלה
 שהוא היד במשמוש עכ"פ רא' אם ה"מ באין אף להכשיר'יש

 וטרים' תר"ל הו"ל במ"ז סמיכי שאוסרין במקומות אבלטינרי
 לדידי' אסור במזיד קרעה אם אך םק"כ( התב"ש לדע,ת)ל"ש
 טינרי דב' הל"ש וכתב דרבנן. אימוך במזיד המבטלכרין

 ס"ב( ס"ק )שם להטריף 'ש לזה זה ימעלה מקצתםומדובקים
 )ל"ש טריפ, ממש בסדובקים אבל מכשירין לבד בנגיעהודומא
 מרא' שבתוכו הקשה הליחה מראה אי חילוק אין ובטינריוב"א(.

 רלא וב"א )שמ"ח טינרי אלא אינו שיהי' מראה איזה אומוגלא
כבלי'(:

 בראשם אהדדי ונגעי לזו זו הטמוכות וטינרי בועה שאלהשכב
 אפי' להטריף ייש מבואר שם הנפיחה.אחר

 טפי גרע )דהכא במ"ז דטמיכי בבועי היתר דנהיגיבמקומות
 במ"ז הבוע' אפי' ולכן הבוע'( מנקבת קושייתה מחמתדטינרי

 אע"פ להדדי נגעי לא אי אבל טריפה מזה זה רחוקיםובשורשם
 מראה לו אין )ואסי' השערה כחוט כ"א בשורשם הפרששאין
 דלרשב"א רי"1 ע"פ לעיל )כמ"ש ב"א( כשר' מונלא מראה רקריאה
 השער. כחוט בשורשם בעינן מ"מ בראשם אהררי נגעו דלאאע"ג
 ור"1 הרשב"א לשון אסתימת לסמוך יש דבהפ"מ התב"שוכתב

 רי"ל דסמוכות בועות בב' אפי' כלום בש,רשם בעי דלארמשמע
 גמדא להתרחב דדרכן בועי ב' בין כ"א כחוט בעי לא גופי'דרי"1
 הבוע' ואפי' במקומ'( העומרת בטינרי משא"כ לי' ופשטאלי'

 אין אפי' בה"מ להכשיר יש ולם"ז להכשיר. 'ש מוגלאמלא'
 משורש נגעו שלא ער והולכים דמשפעין רק כלל הפסקבשורשם
 נגעו דלא היכי אפי' ומ"מ וש"ם( ום"ח )שמ"ח כלל להדדיואילך
 עוד שיש בין במ"ז ואפי' ריעותא הוי דמכשירין בראשםאהדרי
 הוי להטינרי ממוך ובין להבועה סמוך שהריעותא ביןריעותא

 : והגרע"א( )ל"שתר"ל

 אונות. ב' בין זו כנגד זו מוגלא עם בועות שני שאלהשכג
 )לא אהדדי דנגעי אע"ג רכשירה מבוארשם

 דוחקת אין ליפרד להם דאפשר כיון חברתה תפרוק שאחתחיישינן
 מחציין למט' ואפי' וש"פ( והתב"ש ופר"ח והש"ך )רמ"אזא"ז
 מסונלא בוע' ואפי' כשירה אפי"ה זו על זו רשוכבות אונות ב'בין
 בועות ב' ריעותא ולענין פ"מ( )ל"ש כשר ג"כ דמ"ז בועהנגד
 כלהו )הנתבאר יחידית כבוע' רק דינה ל"ה ראונות בחיתוכיזל"ז

 ל"ש(:במקומם
 דטריפ' מבואר שם אונות. ב' בין טינרי גגד בועה שאלהשכר

 )דמ"מ זה כנגד זה ממש מכוונים אינםואפי'
 שמ"ח. ומנקב'( הרך את מקלקל' והקשה זה אל זה פונעיםלפעמים
 אחר ראם העל' והב"א מכוונים באין להכשיר בהפ"מ העל'והל"ש
 להכשיר 'ש קש כרחב ורחוק להטינרי סמוכה אינה הבועההנפיחה
 שאין )דכל מחציין למטה בין מחציין למעלה בין הפ"מבמקום
 ממ"ז בוע' וה"ה להטריף( אין שינקב לוודאי קרוב עכ"פ אוכרור
 )ל"ש( כשר ריא' מרא' הבוע' על עלה ואם טריפ'. הטינריכנגר
 )ב"א(: כשירה גבשושית נגד וטיגרי טריפה רוח מלא' נגדוטינרי
 שם אונות. ב' בין מורמא נגד או טינרי נגד טינרי שאלהשכה

 וש"פ(: )שס"ח לעולם דכשירהמבואר

 בתוכ'. מדק כמין שיש כשתים ונראית אחת בועה ז42ללהשכו
 אם מצידי' באחד אותה דנוקבין מבוארשם

 ואם וכשירה היא אחת הנקב אותה דרך משתיהן- יוצאהמוגלא
 באחד נופחין שאם ואע"פ וטריפה הן שתים לזו 11 שופכותאין
 מהני לא לב' המים ובא באחד מים נותנין או השני גםעולה
 רק הן בועות רב' נרא' לחבירו מאחד יוצא מוגלא דאין)כיון

 טרים' כן בדק לא ואם מ"ב( במי' למר' דמי ולא להרדידנקובי
 ומהרי"ל( רש"ל בשם )שך טריפה עצמ' בפני כיס אח' לכל ישואם
 הם כיסים שב' )דכיון שמקילין במקומות במ"זאפילו
 שפכי ולהכי זה לתוך זה ונקבו בועות ב' הםוראי
 דמחוברות כיון להרדי שפכי לא ואפי' טריפ'( שנקב' ובוע'אהררי

להרר
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 שסקי5ין במקום במ"ז ואפי' סותמתן ומירכא ניקבו ודאילהדדי
 הכיסין אחר ג"כ לכתחילה לבדוק וצריך ול"ש( )תב"ש להמריףיש
 הכיסין אחר בדק לא אם בר,עבד אך טריפ' כיסים ב' להם ישואם
 ולא אחד כיס שיש ראה אם אך כשיר'. אהדדי ושפכי רברקרק
 וש"פ(. ול"ש וב"א ופ"מ )שם"ח מספק סריפה שפכי איבדק
 הוי אהדדי שפכי אם בדק ולא סזה זה מרוחקים אפי5ו כיסיםוב'
 וב"א והפ"ם )ל"ש להם א' כיס ואפי' במ"ז אף וראי סריפהודאי

 בוע' דכשיר' דגתבאר והיכי בהפ"מ( ובפרט כה"גמכשירין
 יחידית כבוע' ודינה ריעותא -ל"ה תר"ל לענין כתרתיבמתחזי
 וברק הנקב דרך יוצאת הליחה כל אין ואם במקומם()הגתבאר

 קרום כמין המבדיל מסך שמ שיש רק זו לבועה א' כיםומצא
 אינ' ולכך הליחות בין ומפםיק חוצץ שהוא הבועה כיסבאמצע
 הקרום אין אם אבל דסמיכי כתרי דינה הנקב דרך לצאתיכול'
 לחברת' אחד ממוגלא ונקוב חלול מקום שם שיש אלא כנ"למפסיק

 דרך לצאת יכול, לא שהמוגלא אף או שם דרך יוצאתשהמוג5א
 מים בה ושופכין מהנ' אחד כשנוקבין מ"מ המבריל שבססךהנקב

 יש עמה חברת' גם עולה אחת כשנופחין או חברת' גםמתמלא'
 א' כים רק שם שאין יבדוק אם להתיר ושעה"ד בה"מלסמוך
 הנקב דרך יוצאת המוג5א שאין כיון טריפה בדק לא אםאבל

 הל"ש סרק. בו שיש כתרתי ומתחזי' אחת טינרי שאלהשכז
 כב' דמתחזי בבועה )כמו להטריף העלהשם

 דא"א כיון כאן ה"ה שפכי אי בדק 5א אי במ"ז אף מספקדטרימה
 היו שנים שמא מספק חיישיגן שנתק,שה שפכי אי5מיבדקי'
 גמצא ולא חדש דבר הוא זה שכל אף שם וסיים .ונתרבקו

 הראי'(: עליו להתיר והרוצה כך נ"ל מ"מבמחברים
 למט' ההפרש כשיעור רחוקים שהם בועות ב' 2ט~ולהשכח

 כדאית מר לכל קש רוחב או שערות ב')דהיינו
 )דנקב רכשר מבואר שם שפכי. ועי"ז הכיסין ניקבו ולמט'5י'(

 ניקכו דוודאי טריפ' מעל' דרך שפכי דאי ואף פוס5 איןמבפנים
 וטריפה שניקבה ריאה 1ה1"ל מעליהם הריאה עור עםהבגעות
 5מט' להדדי בשפכי דאפי' והב"א הל"ש כ"ה בדיקה. א"צמ"מ
 לבדוק צריך דשפכי חזינן דאם סקמ"ב הל"ש סיים אך(כשר.

 מעלה: דרך שפכי לאאי
 והחירודים הקצוות )במקום הריא' בשיפולי בוע' שאלהשכט

 ומגעת הריא' שטח ע5 עומדת שהבועהשבה
 מכל מקים' בשר חוט אין אם דטריפ' מבואר שם חידוד'(.עד
 להתפרק דסופו משום דתום' הא' טעם בזה יש טעמים )ושניצר

 שם מכביד' שהמוגלא זה מצר חיזוק לה, שאין מחמת זהבמקום
 וע5 שטח ע5 מקומות בשני נראית בשפו5י שהוא כיון השניוטעם

 על"ש דממיכי בועי 5ב' רמי אם שכן וכ5 רסמיכי בועיהשיפול
 עד לבד השיפול רוחב על העומדת קסנה בבוע' ומ"ם צ'.ס"ק
 5הכשיר יש ומגב' מקמא הריא' בשטח כשמביטין כ55 נראיתשאין
 על עומדת הבוע' אם להקל אין הראשון לטעם ומ"מ זהלטעם
 מקו' בו5ט ואינו השיפו5 על גם ונראית למט' עד ומגעתהשטח
 חוט הבוע' בתחתית כשיש ולכן השיפול המקומות מיתרהבועה
 אפי' א5א( וכשיר' השיפול א5 הגיע לא עדיין מקיף הריא'בשר
 רחוק דאז השיפול .מקומות מיתר הריא' בשיפול בולטת הבוע'אם

 איתרמי אי מ"מ הריא' בשר חוט הבוע' בתחתית שיהי'במציאות
 הנתבאר הטעמים )לכל כשר ג"כ הריאה בשר חוט שםשנמצא
 מהבועה שנראה למה בשר חוט שיקיף ובעינן צ"ג( ס"קל"ש

 ב5יטתה באסצע ו5א מתחתיתה החום שיהא )דבעינןבשיפולי
 שטח באמצע ההולך בשר חוט יועיל דמה משום מקמא אומגב'
 ג"כ ההוא החוט מסקום רק הבוע' התחלת אין אם אף הריהבוע'
 בריא' ימשמשו הנפיח' אחר מקיף בשר ליכא ואם )ל'"ט(מריפה
 כשר בשר חוס מקיף אח"כ ואם וינפחו בוע' לצד פניםמצד

 ופשוט סי"א. ח"ב סהרי"ט ותשוב' וב"א ופ"ת 'ותב"ש)רס"א
 פעסים שיהי' צורך לאיז' נופחים כשהם הבודקים אצלהוא

 היטב בה סשמש ש5א וכ5 שתע5ה עד היטב בה 5משסששצריכים
 בשר היקף הי' ולא שנפחו אומרים שנים אם ולכן כהוגן עול'אינו
 ת5ינן בשר היקף והי' לפניהם נפחו או נפחו שהם אומריםושנים
 פ"ם שמ"ח ט"ז וכשר. יותר יפה כחן שהיו האחרוניםבאותן
 ואח"כ בודקים שגי מתחילים היו )ואם ל"ש( ל"ה ריעותאואפי'
 בשר חוט שנעשה עד ומשמש בכח שגפח ואומר אחד בורקבא

 הריא' יביאו א5א הבוע' לקרוע לבד בינתם ע5 יסמכו אלמקיף
 הבוע' וקרעו כן עשו 5א ואם דבריהם ויבחגו העיר חכמילפני

 לגעור וראוי בדיעבד להכשיר יש היא כשירה ואמרובמתכוין
 אחריהם אחר ובא הועיל לא זה כל אם ואפי' ב"א(בהם.

 ונעשה בבקיאות שנפח' יפה כוחו וע"י יותר בבקיאותומשמש
 מ"ז או רוח סליאה והיא מקיף בשר חוט ובאין כשר בשרהיקף
 והיכי )5"ש( ריעותא הוי במ"ז סמיכי דמכשירין במקומותאפי'

 גם במקומו נשאר שיהי' צריך משמוש ע"י מקיף בשר חוטדנעשה
 עד לאיתג' בועה' חזר' אלא דאל"כ ידו את הבודק שיסלקאחר
 אם ואפי' כן נפיחה'אינו ע"י המקיף ובחוט טריפ' השיפוליסוף
 ל"ב ס"ק ל"ט סי' הפ"מ וכ' )ב"א(. כשר' הנפיח' אחרחזר'

 יביא תיכף נפיח' וצריך בשיפולי בוע' דכשמוצא שםוהב"א
 חוט יהי' ולא להתייבש תוכל שהי' דע"י לנפח' המור' אלהריא'
 מקיף הי' ואם מיד. יבדוק ספיקות שאר בכל וכן מקיף.בשר
 להקל יש מקיף איגו כשנפח' ואח"כ זמן ונשתה' הנפיח'קודם

 )ב"א(: הזמן במשך לתלות יש אסבה"מ

 הסשסוש וע"י מקיף בשר חוט ואין בשיפול' נוע' שאלהשל
 שם מקיף. בשר חוט והי' הבועהנתרוקנה

 פעמים כמה משסשו אם דדוקא כתב והב"א לאסור. הפ"מהעל'
 עוד משמשו ואח"כ מקיף ב'שר חוט שיהי' בידם ע5תה ו5אבבוע'
 טריפ' היא אז סקיף בשר חוט ונראה נתרוקנה זה המשמושוע"י
 חזרו ושוב חוט עדיין הי' לא הבועה שגתרוקנה אחר גם אםאבל

 כשר: מקיף שהוא ונמצא5משמש
 יהא איך )הנתבאר( בשיפולי בבוע' מקיף בשר חוט שאלהש5א

 לו שאין ראע"פ מבואר שם בשר. החוטמרא'
 ובלבד כרם"א( דלא וש"ם ופר"ח וט"ז )יש"ש כשר ריא'מרא'
 ויוצא הבוע' כשפותחין כל אך )תב"ש( פסול' מרא' יהי'שלא

 במרא' אפי' להכשיר יש ריא' 5סרא' ההוא החוט חוזרהמוגלא
 כשר( הריא' 5סרא' חזר ש5א אף כשיר' ובמרא' )לב"ש.פסו5'
 )שמ"ח להכשיר יש החוט דקות מחמת מראיתו ע5 לעמוד א"אואם
 וש"פ( )ב"א בריא הבשר שיהי' צריך עכ"פ אך וב"א(ול"ש
 נמשכת ה5יח' או שם בריא אם הבשר על לעמוד יכו5 איןדאם

 : להחמיר יש עליו 5עמוד וקשה כאן ער ובא'שם

 5נופחה הפסיקו ולא הריא' בשימ51י בוע' נמצא אם 2ט~ולהשלב
 ואין שנחתכת עד מקיף בשר חוט אם51ראות

 חומ שהי' ראו הנפיח' קודם דאמ מבואר שם עוד. לברוקבאפשר
 הנפיחה אחר דאם הנפיחה אחד משערין רהכל )אע"ג מקיףבשר

אינו



לם.רעת לז מימן טריפותהלכותחקי
 דלא כיון מ"ם נפוח'( כשאינה שסקיף מה סהני לא מקיףאינו
 נפחוה אלו נפיח' קודם סוקפת שהיא כמו סםתמא אמר,נןנפחוה
 אם כלל ראו לא הנפיחה קורם ואם וכשירה. מוקפת היתהכך
 יש גרול דלצורך וסיים סכשירין יש מביא השם"ח סקיף בשרחוט

 ונאבר' ראו לא דאם מהרשר"ם בשם הפ"מ וכהכ עליהם.לסמוך
 רבאונ' העלה והגרע"א הל"ש. העלה וכן ס"ם( )סטעםכשיר'
 וס"ס בה"ס להקל מקום יש ג"כ ובאוסא בנאבר להכשיר ישודאי
 לרירי' דאמור ררבנן אימור כסבטל הוי לבוע' במזיר קרעוהאם

 בשיפולי בוע' ולפ"ז שם הפ"ס וכתב וב"א(. ול"ש)פ"מ
 אף להיתר לצרר לכאור' ירא' אחרות בבהסותשנתערב'אח"כ

 כן. לעשות חלילה לסעש' ס"ס התערובות קורם הא' הספקשנורע
 אבל לספרע ימים ג' ער אסור והחלב טריפה ספק רמ הוי לאוס"ס
 ק"י. בסי' ועיין הפ"ס. בלא אפי' להתיר יש התערובות נורעבלא
 אם בה"ס להתיר שבארנו סה וככל כן. רהעלה נרא' סל"שוגם
 ל"ה במ"ז מסיכי רמכשירין בסקוסות מ"ז או רוח מלא'יש

ריעותא:
 שם ריאה. שיפולי בכלל סקוסות איזה שאלהשלג

 בין חירור שיש סקום רכלמבואר
 שהריאה בסקום לסעלה ואפילו באוסות ביןבאונות
 שהריאה שיפולי נקרא האונות חיתוך נגר לשדרהדבוקה
 כן שיפולי הוי לא רחב' הריאה דשם האוסות נגר אבל חרהשם
 סטריפין שאין נהגו סקוסות דיש השס"ח )וכתב המנהגהוא
 בחתוכים אבל צררים בשאר או האוסות או האונות בתחתיותכ"א
 סבורר הסנהג סכשירין.ובסקוסות.שאין לאוסא או לאונ' אונ'שבין
 בהאונא ב"א להקל ראין כת' והב"א סקוסות. באותן להקליש

 אם אבל גבה( שעל בחורים היינו לסעל' חברת' ע"גהשוככת
 שבתחתית' חורים היינו חברתה תחת השוכבת בהאונ'הבוע'
 סופן לצר לא אבל ועיקר שורש לצר לסטה עוסרת אם רק להקלאין

 באונא הוא באם וס"ס חיזוק ליכא החתיכות בין גם סופןרלצר
 להקל: יש שם אשר החתוך בשיפולי אף הנ"ל חברתהשע"ג

 ראפילו סבואר שם סאנורל. קטנ' בשיפולי בועה שאלהשלר
 לה יש בשפולי בועה רין כאגורל גרול'אינה

 וכ"ה בקטנ' שמיקל כב"ח דלא התב"ש כ"כ כבר.)הנתבאר
הל"ש(:

 סבואר שם השני. בעבר וניכרת בריאה הנסצא בועה שאלהשלה
 רהיינו הסמפונות במקום הבועה עומרתדאם

 וב' אגורל רוחב בגמה אצבעות ד' והוא הריאה של העבבסקום
 ב' שיעור רכתב כט"ז רלא וש"פ ותב"ש )רמ"א סשפוליברק'

 קטנות אונות לה יש גמה בבהמ' אפי' לפעסים וס"סאצבעות
 אם מצירי' באחר אותה נוקבין אז הסור'( ראות לפי היא אזמאד

 כבסי' לברוק א"א ובאן וטריפ' הוא אחת השני סצר להררישופכת
 הסספונות במקום עומרת שהבוע' )רכיון כלי לתוך שישפוךל"ו

 תב"ש( בשפיכה שא"א סמפון איזה בצררים קלקל' שהבוע'חיישינן
 מוגלא מלאים אפי' וכשירה הן שתים במילואו עוסר הב' צרואם
 אפי' אז הרק בסקום הבוע' עוסדת ואם וכרוחים עכורים מיםאו
 שניחוש כ"כ גרול' הריעותא און הדק )רבמקום כשר' מעל"עהוא

 סמפונות ריש חזינן ואפי' בהררי כ"כ ססובכים שאינםלסספונות
 חיישינן לא וברק, בגמה לעיל הנזכר לשיעורים חוץ הרקבמקום

 רסמוך והא כסהרי"ו. רלא ול"ח כסהרי"ק התב"ש כ"כלכמפונות
 והאוסות האונות מוף דוקא היינו סעל"ע בועה כשיר'לשיפולי
 במקום לסעל' אבל לסמפונות לחוש ואין רקה הוא ששםמסש
 אפי' טריפ' סעל"ע האונא העב כל ררך בועה שם יש אםהעב

 הוא רק הבועה אם לעולם אבל סספונות יש )דשם לח'רודססוך
 ובסקום לה( יש .שיפולי רין העב כל עברה ולא האונאבחור

 זכים במים מעל"ע ובוע' יחידית. כבועה רינה להכשירדנתבאר
 רסמיכי מ"ז דמכשרי סקומות באותן ואפי' המקוסות במנהגתלוי
 רמקומות נ"ל סכ"ה השס"ח וכתב )ל"ש(. ריעותא הוימ"מ
 אין להררי ושפכי סימפונות בסקום אפי' בסעל"ע להכשירשנהגו
 בשפכי ולהטריף לברוק נוהגין אלו )ובסרינות סנהגןלסתוד

להדרי(:
 אי הסמפונות( בסקום )שעוסרת בוע' ברק לא אם שאיהשלו

 מכ"ה השס"ח העלה שם לא.. אי להררישפכי
 סשני מסש שסכוון היכי ררווקא העלה מק"ר והל"שלהטריף
 הוא רחרא לרבר רגלים שיש ער המור' עיני ראות לפיצרדים
 אם סיהו סספיקא. לאסור אין לרבר רגלים כ"כ שאין כלאבל
 הנתבאר בשיפולי )כבוע' לרירי' אסור בריק' בלי בסזירקרעו

לעיל(:
 שם ויש הרק בסקום הווררא תחת שהוא בועה שאלהשלז

 ענול' שסות ג' לה יש העינוניתא )כיסמפון
 ושורש' הווררא חרי'1 סקרי בחרייו למטה ווררא ונקראתוקלישות'

 שם על עינוגיתא סקרי שלה הכולל ושם הווררא שורשסקרי
 הווררא תחת בועה יש ואם האונות מכל קטנה שהיאקטנותה
 עד ההולך הנ"ל העינוניתא ברק סספון שם ויש בקלישתהלסטה

 כתוב ברמ"א רטריפ'. סבואר שם הווררא(. שתחתאסצעיתה
 טריפה. סספון שם ויש הרק בסקום הווררא תחת ש'היא בועהמתסא

 מהרי"ו דרעת התב"ש והוכיח סספונות בלשונו כתובוסהרי"ו
 העב בסקום כמו מעל"ע בועה הרק בסקום הווררא ב%להטריף
 רליבא בסקום בריא' משא"כ הרבה סספונות שם שישכיון

 הווררא בכל להטריף המרי"ו רדעת התב"ש והוכיחמספונות
 סספונות שם שיש כיון העב במקום כסו מעל"ע בועה הרקבסקום
 שכתב וסה הרבה. סספונות רליכא בסקום בריא' טשא"כהרבה
 גופי' סשס"ח באמת אך רווקא. לאו יחיר לשון מספוןהרס"א
 אין סכלהו מהרי"ו וסלשון הרק בסקום הרמ"א וסלשוןסכ"ח
 לעבר מעבר רניכר החרייו אצל הרק בסקום כ"א להטריףסשסע
 בה"מ רהסיקל מיים והל"ש הריאה בשאר העב כבסקום לי'והוי
 אם וכן בה"מ שסואל חגורת ס' להתיר העלה וכן בו לגעוראין

 הטינרי על ואם טרים' מעל"ע וניכרת הבועה על עוסרתהעינוניתא
 הסמוכים שבווררא ובמקומות וש"ם( )שמ"ח כשר המורסא עלאו

 לחוש אין סמפון איזה שם נסצא אם אף רקין הם ששםלשיפולי
 ריש ממש בשיפולי אינה באם מעל"ע שם נראית שהבועהואע"פ
 אע"פ טריפה סקיף בשר חוט שם באין אבל סקיף בשר חוטשם

 )ב"א(: סמפון שםשאין
 בשיפולי בין רכשר מבואר שם הווררא. בכים בועה שאלהשלח

 הוורדא בכים בסמיבי וה"ה )שס"ח סעל"עבין
 מעל"ע רבועה הל"ש שם וכתב ל"ש( הכים מניקב גרע )דלאכשר

 סקומות יש דהא טריפה ספק אלא אינה טריפה שהואבסקום
 נתקלקל שמא סספק רק אינו אותה האוםרין וגם אותהשאוכלין
 והחלב תערובות לענין ונ"ס טריפ'. ספק אלא אינו לכןהםספון

 למפרע: כלל לאסור אין סעל"עבבועה
 )באופן אותה מקיף בשר חוט אם בשיפולי בועה כל שאלהשלט

 הבועה ומתפשטת שיפולי( סצר דכשררנתבאר
 אגורל רוחב אצבעות ד' )הנזכר משיעור יותר לסעלה הריאהתוך
 בשיפולי בועה בכל לראות דצריך מבואר שם ברקה(. וב'בגסה
 ,נ: ינו מתפשטת ואם לסעלה מתפשטת אינה אם מק;ף בשר בחוטאפי'

 5ג שט
 (ל
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 משיעור יותר ער הריאה תוך הבוע' מתפשטת ראם הט"זדעת
 והתב"ש אצבעות(. ב' הוא שיעור )ולרידי' טריפה משיפוליהג"ל
 לעבר מעבר משום טריפ' צרדים מב' ונראית מתפשטת ראםהעלה
 הממפונות במקום שהיא אע"פ הב' מעבר גיכרת איגה אםאבל

 הוא הב' מעבר וכשנגדו סמפונות במקום בועה יש ואםכשירה.
 הסמפונות שבמקום )דכיון להכשיר יש סמפונות ממקוםלמטה
 מפסיר מה הממפונות למקום מתחת כ"א ניכרת ואינה ק,ים הב'צד

 הממפונות(: למקוםזה
 מבואר שם רוח. המלאות בבועות הרין היאך 2טאיהשמ

 בהחלמ והש"ך הב"ח )רעת מ"ז כמלאותדדינם
 בכלל רוח מלאות דגם העלה והתב"ש רוח. במלאותלהכשיר
 רוח מלאות גם להכשיר יש מ"ז שמכשירין ובמקום היא(בועה
 בסמיכי בט"ז להכשיר שנוהגין במקום ואפי' אחר במקוםולא
 מרובה בהפסד כ"א להכשיר אין מ"ז ובאחד מוגלא באחראם
 רוח מלאה וא' מוגלא באחר ואכ הל"ש. לדעת שגתבארכמו

 )ל"ש(: ה"מ באין אףכשר
 ומשמוש נפיחה וע"י לעבר מעבר בועה יש אם 2טאלהשמא

 הבוע' ואין קצת ובשר עור אחר מצדעולה
 התב"ש העל' שם שם. אין מורסא ה(כר ואפי' כלל שםגיכרת
 הב' מעבר ניכרת הבועה אם אכן וכשר אחד מצד כבועהרהו"ל

 דמ"מ ריאה מרא' לה ויש שנתכסה מה מהני לא לחויושבולטת
 אז ריא' ומראה א' מצד שוה אם ודוקא הריאה מבשר הואגבוה
 הל"ש וכתב ול"ש(. ופ"מ )תב"ש אחר בענין ולא להכשיריש

 מיהו טריפה גמי טינרי השני ומצר בועה אחר מצר דאםכסכ"ו
 בין הפרשוהבדל איזה יש אם ולראות הריאה כל לחתוךיכול

 שפכי אי לבדוק בזה א"א כי בריאה בפגים' הטיגרי וביןהבועה
 כשר: ביניהם הברל ואם,יש קשה הטינרי כיאהדדי

 שבתוכם המים שאין לפעמים הגדולות בועות 21אלהשמב
 והנה הנה כקיטון ונשפכים הבועה כלממלאים

 ק"י מ"ק הל"ש מרביעית. יותר בתוכה ריקן ויש הבועהבתוך
 ותב"ש הש"ך לדעת דכשר העלהשם

 בסמיכי( להכ,שיר לעיל )רנתבאר ומויסא טינרי שאלה,2מג
 מבואר שם הריאה. על כן הרבה יש אםאפי'

 אחר כל לברוק רצריך רק סמיכי למכשירים נמ"ז וה"הדכשיר'
 בריקתה( )הנתבאר בטינרי. בין בדיקתו( לעיל )הנתבאר במ"זבין
 להתקלקל שלא ררכן )רכך בדיעבר אפי' הרוב אבדיקת לסמוךואין
 כמהר"ץ( ר5א תב"ש הנשאר על שבדק ממה ראי' ואין אחתבפעם
 אבל כולהו בריקת צריך בריעבר אפי' במ"ז ררוקא העלהוהל"ש
 דבדק היכא בריעבר אבל כולהו לברוק צריך לכתחלהבטינרי
 להכשיר יש בדק לא והמיעוט ליחה טיפת בהו מצא ולאהרוב

בדיעבר:
 רק בועות כמו צמחים )רהיינו שנריאה מויסות שאלהשמר

 כלל לחויו בולטת איגה הריאה גופחיןשכשאשר
 מעל"ע. או בשיפולי או להרדי רסמיכי הריאה( לבשר שוהכ"א
 )ש"ך מוגלא מראה בין ריאה מרא' עלי' שיש רבין מבוארשם

 ריאה במרא' ררווקא וז"ש כמ"ק רלא וש"פ ותב"שומהרש"ל
 וגם ננהו בועות )דלאו בסמוכות אוסר אינו מוגלא( מראהולא
 מורםות אם ואפי' מעל"ע ולא בשיפולי ולא זה את זה דוח-ותאין
 הריא' מבשר גבוה שאין וכל )שמ"ח( כשר מוגלא מלאיםהללו
 הסמפונות במקום קיימת שלא כל כשיר' בתוכו רקבון שישאף
 מט"ר פחות גבוה ואפי' בכמיכי אוסר רקבון באין אף שגבוהוכל

 בועה אחר בצר ואם והגרע"א( ופ"מ )ש"ך לה ייט סמיכידין
 בועה הו"ל כמורמא הריאה לבשר שוה הב' ומצד קצתשבולטת
 שיש אע"פ ואז הריאה לבשר שוים עבריו ב' שתהי' עדמעל"ע
 כשהבוע' אם )אבל וכשר מורםא אלא אינו שעלי' לעור מוגלאמרא'
 בולט ואינו הריאה מבשר שם גבוה ראינו אע"ג השני מעברגיכרת
 אחת בוע' על לומר אין לחווז בולט ממנה אחר רמצד כיוןכלל

 ניכרת והרי הוא בועה חרא כולה מורסא וחצי בועה חצידשפכי
 דפמיכי טינרות בשגי נמצא ואם וש"פ( )תב"יט הב' מעברהבועה
 למעלה בזה זה נוגעין שאם ונ"ל במ"ז. כסמיכי דינם מ"זטיפות

 )ב"א(: הפ"מ באין להטריףיי2

 בועה עם מוגלא בוע' או רסמיכי ומורסא בוע' שאלהשמה
 דכשר ול"ש הפ"מ העלה שם דפמיכי.רמ"ז

 להחמיר השמ"ח רעת מ"ז עם ומוגלא דסמיכי ומורסא בבוע'לכ"ע
 לצו"ג. להתיר 'ש למעל' נוגעין לא ואם והם"מ לצו"ג לאאם

 בשורשם שיש בין למעלה נוגעין ראם לדינא ומיים האריךוהל"ש
 לא ואם בה"מ כשר כשער' הפרש אין אפי' או יותר או קשהפרש
 כשערה הפרש בלי ממש סמוכים ישבשורשם אף למעל'גגעו

 הפ"מ: בלא אף כשרביניהם
 או טינרי או אגודל כצפורן מגב' גבשושית על בועה ליאלדןשמו

 על רבוע' מבואר שם הגבשושית. עלמורסא
 אבל ריעותא אינו מקמא אכל מגבא ודוקא תר"ל הויהגב,2ושית

 הבועה על יד ומשמוש דנפיחה אחר משתנית הבוע' עוראם
 שנראה גמורה ריאה מרא' ודווקא בועה מקרי לא ריא'למראה
 משאר גבוה שעריין אע"פ ראז העור תחת קצת בשר יש שגםמזה

 דהוי וכשירה הגבשושית על בועה ולא גבשושית כ"א איגוהריאה
 הוא )דכללא כשר גבשושית על מורמא או וטינרי אחד.משם
 דמכשירין במקומות דמ"ז בועה סתם. ריעותא הוי ממוגלאבוע'
 ומלא' מורסא וכן כ"ר ריעותא הוי טינרי כ"ד ריעותא הויבה"מ
 שם אין אם וה"ה והגרע"א(, ול"ש )שמ"ח כ"ר( ריעותא הוירוח
 גבשושית עור יש הגבשושית ועל בתולר' גבשושית רק כללבוע'

 )ב"א(: ג"כ להתיר יש זא"ז גבשושית ב'או
 אינה ולמעלה הנפיחה ע"י למט' שמתלבנית נועה שאלהשמז

 ריעותא אין אם רכשירה מבואר שםמתיבנת.
 כבוע' רק ל"ה חציי'מ"מ רמתלבנת )ראף עלי' או אצלהאחרת

 ל"ש(:אחת
 תלוי' מירכ' כגון אחרת ריעותא אצל' שיש נוע' שאלהשמח

 התחתון וחצי תר"ל דהוי וכדומה קמטאו
 רהוי הל"ש העל' שם . נפיחה ע"י ריאה למרא' חוזרתמהבוע'

 הפסק: הוי דלאתר"ל
 שדומ' ממש ריאה למרא' הנפיחה ע"י שחוזרת שאלהנוע'שמט

 סירכ' עלי' ויש הריא' בשר כל ימראיתמראיתה
 עריין שהבוע' ראע"פ הל"ש העלה שם ריעותא. שאר אותלוי'

 מצטרפת: ואינה כ"ד ריעותא רק ל"ה הריא' מבשרגבוה
 להצטרף, ריעותא הוי אי דכשר באופן' בריא' קמט שאלהשנ

 ריעותא רהוי בפשיטות כתב השמ"חשם
 העל' והל"ש רמא. לדעת הפ"מ וכ"ר כ"ש בקמט אפי'להצטרף

 שנעש' ניכר אם אבל ריעותא הוי ולקותא חולי ע"י שהוא ניכרדאם
 על בוע' יש אם זולת מצטרף ולא ריעותא ל"ה ברייתא מתחילתכך

 אם להבחין א"א ואם פמיכי מטעם טריפה שהוא הקמטאותו
 ל"ה סי' רבריש )אף להחמיר יש חולי ידי על או מתולרההוא

העל'
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 אררב' בקמט דכאן כיון מ"מ כשר תר"ל רספק הפ"מ כרעתהעל'

 ריעותא לעולם רקמט כתבו מאחרונים קצת ויתר והתב"שהפר"מ
 ובמ"ז בה"מ אף אסור ובמוג5א במפיקא( להחמיר יש ע"כהוה
 וזה במ"ז(. אף אומר )והפ"מ ול"ש הב"א לדעת בחפ"משרי
 ביניהם הפרש שאין אע"פ 5ו בסמוך אבל הקמט על בעומרתרוקא
 הפרש רצריך במונ5א לא אך בבדיק' להק4 יש שערות חוטיכב'
 מראה הבוע' על עולה ואם ה"מ בלא שרי רוח ובמ5א שערותב'

 שהוא הניכר קמט מתוך של"כ וםרכא )ל"ש(. כשירהריאה
 טריפה:בתולרה

 ימין ש5 העליונה )אונא החריץ על העומדת בועה זטאלהשנא
 מקום )בשאר אקמט או הווררא( חריי1 עלאו

 שאין במקום הוא אם מיבעי' ולא רטריפ' מבואר שםהריא'(.
 ניכר אם אפי' ופ"מ הש"ך )לרעת קמט או חרי'1 להיותראוי'
 פשיטא ה5"ש( )לדעת חולי ע"י כן ונעש' ברייתא( מתחי5תרנעשה
 או רימין עליוג' אונא החריץ על הוא הבוע' אפי' אלאדטריפ'
 הריאה עור להגבי' טבעה רהבוע' )משום טרים' מ"מ הוורדאאחריץ

 הבוע' וכשתרצה בבשר ו5ידבק 5הקמיט העור טבע וכאןו5התפשט
 בבוע' בכה"נ מתיר והב"א סט"ו ושמ"ח העור. תקרעלהתפשט

 יפה. תחתיו והריא' הריא' מע"נ ונק5פת בפ"ע כים לה שישרמ"ז
 מכשיר והל"ש טריפ'( בכה"ג גם חריץ 5היות ראוי שאין במקוםאך

 אחריץ ממש אינ' ואם ריעותא הוי ר5א ענין בכל במ"זבה"מ
 השער' כחוט הפרש ויש לו ממוך רק דווררא או עליונ'אונא
 בשיפולי( בבוע' )כדמקלינן 5הקל יש ריא' במראה לחרי'1בינו

 השורש לצר למט' מחציו דימין עליונה באונא שעומרתודווקא
 במ"ז אפי' להטריף יש מחריץ רחוקה אפי' ו5מע5' מחציואבל

 במוג5א אפי' בהא גם להחמיר אין ובהפ"ם מתחככת( דשם)משום
 ותב"ש( )שמ"ח לחריץ בינו השער' כחוט הפסק שיהי'ובלבד

 מקרי ריעותא ומ"מ הפרש ב5א אף מכשירי' . ול"שוהנרע"א
 ובמקומות ריעותא. עכ"פ הוי חריץ במקוםובועה
 ריעותא הוי בגרנרת שמתחכך במקום וכן רוח. מלאה בבוע'ואפי'
 מחציין בלמעלה 5"ה בסי' לעי5 )הנתבאר ביתרת פלוגתאדיש
 הפ"מ באין אף שם בועה ומכשירין מחריץ( ולמט' הראש5צר
 באין אף רוח ובמ5א בהפ"מ ריעותא ל"ה במ"ז בוע' שםאם

 הבדיקה ואחר רסמיכי בועות ב' מבחוץ נראה אם שאלהשנב
 ששני רק להם אחד כים הבועות שב'מצאנו

 בעור ובולטים נכפפת המוגל' וגם מעלה כלפי נכפפים הכיםראשי
 לצאת הליחה כל תוכל הבועה של אחר בצר הגקב וע"יהריא'
 5הכשיר העלה ס5"נ שם הב"א הוא. אחד כים בתוך כולהשהרי
 להטריף י,ם ה"מ שאין ובמקום הוא( א' שככיס )כיוןבה"מ

 בועות(: כשני מבחוץ שנרא')כיון
 ודבוק' מורסא מתוך או מטינרי יוצאת מירכא 2טאלהשנג

 העלה שם 5מקום. ממקום עצמה אונאבאותה
 ברוק ובדק מו"מ ע"י עוברת המירכא ראם בתר"5 ם"כהב"א
 הפסד. בלא אף 5התיר יש בצבץ ולא הסירכא במקום בפושריןאו

 וריעותא חשש שם שאין לראות הריא' שנפח שאחר לנהוגונכון
 יכול שיהי' באופן מהטינרי קצת רחוק קטן חתך יחתוךאחרת
 הטינרי שעל והקרומים הקרומים מתחת הטינרי שם ררךליקח
 לחוש יש )שאל"כ היא יפה הבריק' שאז שם מבצבץ אםשם

 עשו שלא או כן לעשות א"א ואם יבצבי1( שלא נורםשהטינרי

 בכל 5הכשיר נראה ומהל"ש כשר. שנאברה או הריא'ונעקרת
 ריעותא: הטינרי ראיןענין

 או מכה יש,שם ברופן וכ'נגרו בריאה קמט יש אם שאלהשנר
 העעה שם ונתרפא. וחזר הצ5ע נשברשנראה
 .. תר"ל: הוי רלאהב"א

 ושלחופית ורלרו5ין ר"ר'1 ממנ' ת15י' שה" ייאה ,טאלהשנה
 רירין(. באותן במ"ז בוע' )או ברירין תלוי'היתה

 העלו כאן אפרים וביר סק"י ל"ט סי' והב"א י"ג סי' פ"י.תשו'
 רירין(: אותן מתוך לוגסא מלא ועב גרו5 שהכפתור לא )אםלהתיר
 אונא בין .שהוא או לאומא אונא בין בו5טת בוע' ,טאלהשנו

 נתכם' ולא ח5ו'ן עם ופרכא מחציו 5מטהלאונא
 מיעוך ע"י עברה והסרכא מלוחים היו הבוע' שבתוך והמיםהבועה
 בדיני הב"א, .. בצבצ' ולא בפושרין ונבדקהכראוי
 .רווקא וצו"נ בהפ"מ להתיר .העלה בכת"י ח"ש ובתשו' ס"ותר"ל
 'אפי' בתלוי' ,ראוסרין במקומות מ"ז אפי' או מ"ז הבוע' איןאם

 חצת: הפסד במקום אבלממ"ז
 ער רם מלא, היתה והסירכא 5כים שגסרכ' ריאה ,טאלהשנז

 ,אות' סביבו כל נתמלא 5כים הסירכאשבמקום
 הע5' בפ"ז שם רם(, מראה סביבותיו כ5 גורם )והב"א רםמרא'

 בזה כתוב י"ט מי', חיו"ד בתשו' והב"א ש"פ( )וכ"ה5הטריף
 שמסירין אחר אם אפי' טריפ' דם מ5אה תלו" בסירכאוה"ה

 ש5ם תחתיו נמצא המיעוך אחר הריא' שעל דם את וקנחוהמירכא
 ושעה"ר בה"מ גם טרים' אפי"ה מבצבץ ואין אותה ובורקיןויפה
 רם ויצא חזר 5א ואפי' אסורים והכלים נדוי בר והמתירהוכתב
 על רמים טפות נמצא אם פירכא ב5א ואפי' טריפ' הקינוחאחר
 אין הריא' על רמים טיפי ר' ויוצאין חוזרין וכשמקנחיןהריא'
 והוא מבצבץ. ואין הזה במקום שבורקין אע"ם טרים' שהיאספק
 שהיא הריא' כשמוצאין לאסור ישראל תפוצות בכל פשוטרבר

 מור השניחו לא אם אך ג"כ. מירכא יש אם אם וק"ו רםמוציא'
 מקום יש אז ירים במשמוש לת5ות ויש עלי' רם ונמצא הריאהעל

 דצריך סיים כ"ד בתשו' ובהג"ה א' סי' כתשו' )וכ"כלהכשיר
 יש כררבן.,ראל"כ קרומים ב' נשארו אם הריא' בקרומילעיין

 זה(: כרין כן גם דנראה סקמ"ג ועבל"שלהחמיר.
 קצת אדומה תלוי' סירכא עליונ' באונא נמצא שאלהשנח

 הריא' עק דם יוצא הריאה מעל אותהוכשמיעכו
 אמרו )והשוחטים בבהמות הוא מצוי וזאת הרב' הפמרויש

 שהמקום מחמת רק מבפנים רבוק' שהמירכא להם קרובשבווראי
 חיבור' ממקום מתנתקת היא מאוד דקה והמירכא ודחוקצר

 לפניו 5הביא וצוה הגרז"מ לפני זו מעשה בא . תלוי'ונשארת
 על שם עומרת הסירכא שלפי בריא' )והבין מיעוך קורםהריא'
 מאר הוא רק והקרום ממש לקרום סמוך הוא שהסמפוןמקום

 ע"י חטיפ' ע"י רק נקב בו נעשה הקרום חלישתומחמת
 שחוטפין.

 הע5יוג' האונא כל לחתוך וצוה הרם( יוצא משם דקההסירכא
 בנחת ומשמש בה ממעך והי' פושרין מים של בספל אותהוהניח
 הוציא' ואח"כ שעה רבע כמו בזה עוסק והי' הרבה לרככהכדי
 וחפזון בחטום' כמנהנו לא שימעך ומומח' להבורק וצוהמשם
 נשאר ולא בקלות משם ה5כה הריכוך ומחמת הרכה במתינותרק
 האונא את נפחו ואח"כ כלל ממנה הדם יצא ולא רושםשום
 בצבצה ו5א כראוי בפושרין ונברק' שלה הסמפון דרךעליונ'
 כראוי לבד העליונ' האונא לנפוח בקי אין ואם והכשיר'.כלל
 בענין מ,ם מלא נדול בכלי הריאה כל יניחו רק לחתוך להםאין

שיהי
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 הרבה בנחת שם וימישמשו הסירכא מקום על צפים המיםשיהי'
 משם יסירנ' שלא וטוב הריאה. נתרככה הדעת אומד שלפי מהזמן
 הסרכא שתסיר בידם תעל' ואם מהמים שיוציאנ' עך מיעוךע"י
 יבצביו ולא בנפיח' בפושרין אח"כ ויבדוק דם יצא ולא וכלמכל
 מרבים ה' וירא מומחה שוחט כ"א בזה לעשות ואין להכשיר.יש

 קר ולא חם לא הפושרין בענין )הן בדבר הבקיאים כלובהקבץ
 הנפיח'(: בדיקת לעניןוגם

 הביאו וכאשר לבוע' סמוך מירכא בה שמצאו בהמה שאלהשנ,ט
 והתנצלו שם הסירכא עוו הי' לא המורה' לפניהריא'

 שוחט והנה מעצמה הריאה נמוס' הריאה נפחו שכשארהשוחטים
 יותר הי' אך להבוע' ממוך היתה שהסירכא אמרו וקצבא'

 שהסירכא אומר א' ושוחט להבועא מירכא בין מפריד קשמרוחב
 ולמרא' ריאה מרא' לבוע' סמוך שם והית' מהבוע' יוצאתהיתה
 הי' הבוע' של חציו כי ריאה מרא' לה הי' עצמה הבוע' גםעין

 הכימוי. לאחר אף מהריא' גבוה היתה ועכ"ם הריא' במרא'מכום'
 שלאחר בשאל ועי' להכשיר העל' ט' מי' חיו"ד המור הרתשו'
 רק גתכמה דאם מבואר שם וברבריו כן( א"נ הגחת"ם בשםזה

 כשר: המתכם' מקום מאותו יוצא והמירכא הבוע'מקצת
 מבשר שנתכסתה מהבוע' היוצאת תלוי' מרכא שאלהשם

 מירכא או הריאה מבשר גבוה' שהי' ורקהריא'
 העל' ל"1 סי' חיו"ד בתשו' הגחת"ם מגבשושית היוצאתתלוי'
 בתר"ל ובב"א שם ובלב"ש ל"ט ומי' ל"ז סי' בשם"ח )וכ"נלהתיר

 : ל"ז( בסי' שם ופ"משלו-

 לחמימן
 דיש מבואר שם בה. הרגיל מראית' שנשתנ' ריאה שאלהשסא

 טריפ' היא מראות לאותן נתהפכ' שאםמראות
 ןדלא דוקא כלו דבעי כראב"ד דלא והגר"א )תב"ש בטשהוואפי'
 מטנו תאכלו אל הפסולות מראות של )ומימן רוב'( דבעיכר!'ת

 ומהרי"1 שמ"ח. לב"ן. שחו"ר בשר"א מוריק"א ר"תמבש"ל,'
 ביצ"ה בישר"א כשות"א מוריק"א דיו ר"ת כבב"ל ד"ם סימןנתן

 לב"ן ר"ת לכב"ש תעשה עשרון סימן נתן והב"א ביצה.לוב"ן
 שחו"ר(: בש"רכרכו"ם

 היא דמוריקא מבואר שם מוריקא. בכלל הוא מה שאלהשסב
 גע"ל( )הנקרא לירוק נוטה שצבעו כרכ,םמין

 וב"א ש"ך שנתבשלה קודם )ואפי' ביצה כחלטון ירוק שהואבין
 הורקת כעין או כזהב או כאתרוג או כשעור' או כבל"י(דלא
 או בגעלזוכ"ט( מיקל והפ"ח געלזוכ"ט )הנקרא חולי שלפנים

 והפר"ח כשותא בביאור כן העל' תב'"ש האפי"ן )שקוריןככשותא
 נעגלי"ך שקורין מה דהוא פי' והכר"1 פירושים בכמ'האריך
 )גע"ל( ירוק למראה הגוט' כל הכלל זה לשחרורית(' ג"כונוטה
 רומ' יהא שלא בזה לעיין המור' וצריך לאסור יש במקצתאפי'
 וכתב טריפ'( ודאי דהוי הל"ש וכ' ופ"מ. תב"ש )ש"ךלגע"ל
 כשהן בכושות הגרלים ודקות קטנות שערות כעין דה"ההב"א

 וטריפה: גע"ל מראיהןקטנים

 גוטה שהוא רקל של חריות כמרא' הריא' מרא' הי' שאלהשםג
 )גע"ל(. ירוק למראה וקצת בשר למראהקצת

 היא רזה ס"ס לעגין ונ"מ טריפ' ספק רהוי השמ"ח העל'שם
 של חריות אצל שהעמיד' ויורע בקי אם ודוקא דרינא.טפיקא

 למי אבל חכמה חסרון הוי ולא מטש שוה שמראיהן 1ראהדקל
 וב"א. ול"ש שמ"ח כווראי 1ה1"ל למפק נחשב איגו בקישאינו
 ע"י אם אבל לחומרא הייגו כודאי רדייניגן חכמה חסרו1וספק

 : ל"ש לוודאי. לי' דיינינן לא קולא נמשך' לוודאישדנין

 שנוט' בשר דיש מבואר שם בישרא. בכלל היא מה שאיהשמר
 לרמב"ם המשניות פי' בשם )תב"שלאודם

 לירוק שנוטה ויש הוא( ארום עגל רבשר משמע בכורותובגמ'
 שלא שיבחין וצריך זקיגי'( או ביותר כחושה או שטינ' כגון)גע"ל
 למראה רומה אם וכן )תב"ש( חי בשר מין לשום נוטה המרא'יהא

 בשר מרא' בכלל אז בישולם שנגמר קערשי"ן( )שקוריןוייגקפי"ל
 בפגים. המרא' להרגיש מימנים 1' דיש הב"א )כתב )תב"ש(.היא
 כשאר חלק אינו הוא המקום אותו ב' קר. המקומהוא אותוא'
 קצת וקשה משונה הוא המקום אותו ג' ממתבך. אלאריא'
 יותר נפוח המקום אותו .נמצא הרוב על ד' הריא'. בשרמשאר
 צריך הריאה להוציא נוהגין שאין ובמקומות הריא'. בשרמשאר
 אלו הסימנים וכשמרגיש לזה רעתו שיכוין 'ידו הכנםת בעתליזהר
 המראות. אחר העין במראית ולבודקה הריאה להוציאצריך

 פנים בדיקת אחר הבהם' מתוך הריאה להוציא שגוהגיןובמקומות
 מהפימנים אחד הרגיש שלא על לסמוך לו אין עין במראיתולברוק
 על לסטוך ואין ממראות בחויז הריא' לברוק וצריך בפגיםאלו

 אלו בפימגים הרגיש פגים בדיקת בשעת ואם אלו.פימנים
 שהספיק קודם בשוגג הריאה נאבדה אם אך .להטריף. להחמיר.ש מראה איזה שם יש אם לראות זה אחר במזיד ברק ולאונתעצל
 במשמוש ואם . ב"א( ס"ם )ראיכא להקל יש המראות אחרלבדוק
 במקום הי' ולא וכדומה משמוש קישוי קצת )רהיינו לבשרדומה
 בשעה"ד דווקא הפר"ח )לדעת להכשיר יש אודם( מראה שוםזה
 ריעותא אך אטום( משום קישוי בקצת בעי בריקה אך להכשיריש

 )ל"ש(: מקריעכ"פ
 כקורט דשחור טבואר שם שחור. 'בכלל הוא מה 2טאיהשםה

 רק דיו של כעליינה )ולא טריפה יבשדיו
 מאד שחור שתחתיתו הכלי בשולי היא אשר הריוכממשות

 להכשיר יש לשחור קצת נוטה אם אבל למטה( יורדשהשחרירות
 כל ובהפ"מ שלהם( דיו שחרורית היאך בקיאים שא"א)ומשום
 יחמיר הפ"מ ובדליכא וכשירה שחור מקרי לא כזפת שחורשאינו
 משקר העין רדילמא להקל אין מסש כזפת אינו אם )ומ"םיותר
 זפת מעמיד אם אבל לצמצם וא"א כזפת שחור שאינוונרמה
 להקל יש זפת של לשחרוריתו עדיין הגיע שלא להדיא וראהבצדו
 ממש לבן או שחור המראה אין דאם הב"א וכתב )תב"ש(.בה"ם
 להטריף אין לבנותו שהוכהה אבק עליו שנפל לבן בגד כמראהאלא
 םפק אשר עוד ספק יש אם ולכן לבן מטעם רק שחור מראהמטעם

 בזה: כן בלבן כמו הכל כשר בזה גם בלבן כשרכזה

 שהוא דבין מבואר שם לבן. בכלל היא מה שאלהשסו
 שפי' )ויש ביצה כלובן שהוא בין עיןכבקעת

 ויש ש"ך בעלמא זהרורית כ"א אינה בישולה אחר ביצהכלובן
 ביצה. כקרום פי' והפר"ח כר"1 שבביצ' הקש' כקרוםשפירשו
 נ"מ אין דלרירן ל"ר פי' חיו"ד והגחת"ם וב"א התכ"שוכתב
 באיזה יורעים אין ואנן עין כבקעת לבנ' מתמא אמרו רבגמראכיון
 להטריף יש בו לבן אשר וכל מטריפין אנו לבן( שיעורעין

 יעמיר 'דבלבן ונראה טריפה מפק רק דאינו ל"שוכתב
 ואם טדיפה ודאי הוי ממש דומה אם ע'1 בקעתבצידי

אינו
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 להריא' נפחוה דאם הב"א וכתב טריפה. ספק רק ל"ה דומהאינו
 יש הנזכרים ממראות לבן מראה בה ונמצא הנופחים מדרךיותר

 שהית' כמו כררכה נפוח' היתה שאלו לומר תולין )שאנולהכש.י
 ב"א(: הריא' מראות כשאר רק זו מראה בה הי' לאבחיי'

 מבואר שם בריאה. הכשירות מראות שינוי איזה שאלהשסז
 מראה לאותה כולה נשתנה שאפי' מראותדיש

 מזו זו משונות מראות הרבה בה יש ואפי' מקומות בכמ'או
 ול"ש ותב"ש וב"א )פ"מ כשירה זו הרי הכשירות ממראותוכולם
 שינוי ואם טריפה. ריאה בחרא וירוקה דאדומה ככרו"פדלא

 וב"א. ופ"מ תב"ש בה"מ כשר זל"ז ותכופין כמוכים הללומראות
 הכשירות למראות וסיטן כה"פ( מצטרפת ריעותא עוד אםאך

 סימן נתן ובסהרי"1 כוחל"א. עשבים רקי"ע אדו"ם )ר"תארע"ך
 הב"א לאזו"ר. ירוק"ה אדומ"ה כבד"א ר"ת תאכלנהכאי"ל
 רקי"ע אוד"ם לאזו"ר כחו"ל ר"ת ארב"ע כ"ל אוכלין סימןנותן

 אין אפי' שנתבארו הכשירות הסראות וכל עשבי"כ(בלוי"א
 כסהר"יז דלא וכ"ם ול"ש )תב"ש כשר נפיחה ע"י כללמשתנים
 אחר פסולה למראה יחזרו דשמא נפיחה צריך מ"מ .אךוז"ט(

 )תב"ש(: בה"ס להכשיר יש נפחוה לא ואםהנפיחה

 באדומה ראפי' מבואר שם אדום. מראה כיצד שאלהשסח
 וכל אודם בכלל הוי כבד מראה וה"הביותר

 עי"ל כנגדה. בדופן מכה ליכא )אם להכשיר יש אורםמראה
 למראה ולא לגע"ל נוטה יהא ולא בדופן( מכה בכלל סה ל"טבכי'
 נכנם אפי' דאדום התב"ש וכתב וש"ם(. שמ"ח )כנתבארבשר
 בשם הל"ש וכ"ה דמש"א( בשם כב"ל )דלא כשר הריאהלבשר

 הבשר מן הקרומים כשקולפין דאפי' והוסיף הב"א וכ"האחרונים
 וצריך להכשיר יש אודם בדמות בתחל' כאשר נשארמראיהן
 אם שבריאה הארמומ.ת נגר מקומות ובשאר בצלעות לעייןהבודק
 ואפילו ובכבד ובטרפש בצלעות דהיינו נגדה בדופן מכהאין

 הריא' שכל אף כשר עוד לבדוק וא"א בדק לא ואם כ"ש.באודם
 באין להחמיר יש ' האורם בתכלית אדומה הריאה ואםאדומה.
 מכשיר והל"ש 1ע1"פ(. שמ"ח בשם )ב"א בדק לא אםהפ"מ

בפשיטות:
 מראה רהוא מבואר שם רקיע. מראה היא מה שאלהשמט

 תום' בשם )תב"ש בלא"ה( שקורין )כרתיירוק
 אפ" אלא לרקיע רומה שהיא ככרתי בדומה דוקא ולאוורא"ש(

 : כשרה בלא"ה ג"כ שהואכטחול

 ירוק מין כל רהוא מבואר שם עשבים. היא מה שאלהשע
 : )כה"פן להכשיר יש זה ירקות כוין וכלגרי"ן

 צבוע דהוא מבואר שם כוחלא. מראה היא מה שאלהשעא
 דלא )שמ"ח אינד"ך שקוראין וישלאזו"ר

 על דוקא לאו לאזו"ר ומראה בלא"ה( צבע כוהלא דפיכמהרי"ו
 שחור והוא הצבע גוף על אפי' אלא מיירי ממנו שצובעיםהבגדים
 ובין עצמה כהצבע שהוא בין כוחלא בכלל ונכלל כשר נמיהרבה
 לאזו"ר דצבע הב"א וכתב )שמ"ח(, להכשיר יש ממנהכנצבע

 לשחרורית: נוטהעצמה
 לא נכללים שאינם בריאה אחרות מראות יש אם זטארהשעב

 או ברוי"ן מראה כגון בכשרים ולאבפמולים
 מ"ק ונוב"י ופ"מ וט"ז רש"ל דעת מבואר שם וכדומה.גרא"ה

 דהנוב"י כתבו והגחת"ס ב"א )הנאון מראות שאר להתיר י'סי'
 והכריע מטריה התב"ש וגם בו( לחזור הוא וראוי בו חזרעצמו
 דבגרא"ה מחלק והב"א להחמיר. ה"מ ובאין להתיר בהפ"מהל"ש
 דאף ה"מ בלא אף כשר וברוי"ן ללובן שנוטה בה"מ אףטריפה
 ה11כר1 שלא אחרות ובמראות לזפת. הגיע לא מ"מ לשחורשנוטה

 היא גדולה ריעות' ועכ"פ בה"כו. להקל יש לפסול ולא להכשירלא
 השמ"ח וכתב )ל"ש(. טריפה כ"ד ריעותא אלי' בהצטרףשאפי'
 הורא' מורה חכם לפני יבוא רק מראה בשום בודק שום יורהדלא

 ועלו הבודק בהם הורגל שכבר מראה זולת במתון כולםויעיינו
 ולהורות בעצמו לבדוק יוכל אז מורה עפ"י להיתר פעמים כמהבירו
 הל"ש וכתב נטי', שום בה אין אם היטב ויעיין שידקדקובלבד
 חזרו אם בהו כיוצא המראות ושאר גרא"ה או ברוי"ןרמראה
 ודינו לכתחלה כלל הפסד בלא אפי' להכשיר יש המותרלכוראה
 בירו: מוח;ן אין לריעותא לדונו שלא בה"מ והמיקל כשירהכמראה

 הנפיחה אחר אם )שנתבאר( האסורות מראות נכל שאלהשעג
 אלו )דכל סבואר שם ריאה. למראהחזרה

 הריאה שינפחו ער מעשה בהן עושין אין האסורותהמראות
 איזה יש אולי וגם בנפיחה. היטב שתעלה כדי בידיםוירמסו
 למראה חזרה הנפיחה אחר ואם מראיתה(. שזה העור עלליחה
 למראה חוזרת מנפיחתה כשנחה אח"כ אם ואפי' כשיר'.הריא'
 )תב"ש כשירה האכורה סראה בה אין נפוחה שהיא וכ"זאסורה
 ודאי(. דטריפה הל"ש וכתב טריפה. נפחוה לא ואיוש"פ(.
 למראה וחזר' ונפחה המותר מראה בה שיש או מראה בה איןואם

 יותר נפחוה הא כררכ' נפחוה' אם וש"פ( .)תב"ש טריפ'האםור
 הש"ך כמ"ש לא אם כ"כ נפוחה היתה לא רבחיי' אמרינןמדאי
 וכבר ול"ש. פ"מ כאן וה"ה מ"נ מכח טריפה שהיא ל"1בסי'
 משמע דוקא )אך מדאי. יותר בנפחוה להקל ב"א בשם לעילכתבנו
 דאם הל"ש וכתב להקל(. ריש הוא לבן דבמרא' וטעמובלשונו
 לריעותא ומצטרפת מקרי כ"ד ריעותא עכ"ם ריאה למראהחוזרת
 גרא"ה או ברוי"ן למראה חזרו הפסולות סראות ואםגדולה.
 לתר"ל. ומצטרפת גדולה ריעותא הוי גרא"ה או )רברוי"ןטריפה
 בהפ"ם(. אפי' טריפה המותר למראה חזרה ראפילו משמעומב"א
 כצמר לבנה הכבר וגם גפן כצמר לבנה דריאה דהיכא הב"אוכתב
 יש לבינה ואינה נפוחה הכבד ואם החזר'. מועיל אין אזגפן

 גפן כצמר ולביגח נפוחה הכבר נסצא דאם כתב ועודלהכשיר.
 ברק לא אם אבל בה"כו. כ"א להקל אין כתיקונה שהריאהאע"פ
 הכבר נמצא ואם להטריף. להחמיר יש העין במראיתהריאה
 בין הריאה לברוק עכ"פ ליזהר יש לבינה שאינה אע"פנפוחה
 כתב ועור כשיר'. ברק לא ואם לבינה היא אם בעוף ביןבבהמ'
 למרא' הגיע שלא אלא ללובן הנוטה מראה להריאה נמצאדאם
 שנתערבו כגון אחר בדבר כפק עוד ויש שלה ולקרום ביצהלובן

 ואחר ממש כדיו ולא שחור דאם כתב ועוד להקל, ישוכדומה
 קצת בצורך ה"מ באין אף להקל יש אדומה למראה חזרהנפיחה

 מריפה: דממ"נ כנגדה ברופן במכה לאאם

 כנגד'. ב.רופן מכה בה ויש אדמומית בריאה הי' שאלהשער
 אדמומית אפילו היא דטריפה מבוארשם

 טריפה. ספק רק דל"ה ופ"מ הל"ש וכ' שהוא.כל
 כבמראה גדול בלצורך להכשיר יש ריאה שלברובה
 וב"א( וכר"ו ותב"ש ורמ"א וטור רא"ש וש"פ )ט"זפמולה

וה"ה
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 שהיא מקום איזה מכל או שבטרפש מכה מחמת הארימה אםוה"ה
 אדמומית יש אם כגגדה ברופן לברוק וצריך וב"א. בל"יכנגדה
 נפחוה ואם לעיל(. נתבאר כבר בדק לא אם בדיעבד )אךבריאה
 אם כי להכשיר דאין ב"א וכתב כשר. ריאה למראה וחזרהלריאה
 )תב"ש ב"א. בדופן המכה מקום שכנגר האדמומית כלבמתלבן
 דאפי' והעלה כתב"ש הל"ש והסכים ודמש"א וב"ח כהר"'1 דלאול"ש

 למראה חזרה לא ואם ריעותא(. דהוי הב"א ודעת ל"הריעותא
 והפ"מ )תב"ש(. להקל יש המותרות מהמראות אחד למראה רקריאה

 הפ"מ בלא דהמיקל הל"ש וסיים להקל הפ"מ דצריך העלווהל"ש'
 ברוין למראה חוזרת )ואם הב"א וכ"ה ריעותא הוי ומ"מ הפסידלא

 שבדופן מכה נגד מתחלה גם ואם דטריפה(. פשוט וכדומהוגר"א
 אף להכשיר יש המותרו' מראות משאר אחר כ"א אדמומיתליכא
 רק אוסר אין הצלע נשבר וכן בדופן רמכה והל"ש גשמ"ח ה"מבלא

 וכן שבריאה ריעותא בשאר או המותרות מראות בשאר ולאבאודם
 פ"ו סי' שאול הגבעת וכ"ה מאודם ביוצא רק אוסר אין תלוי'סירכא
 מכה ליכא ראי השם"ח וכתב הצלע(. נשבר נגר ריעותא כללהכשיר
 גריאה הארמומית נא דמזה וממתבר ברופן שהוכת' שנודע רקבדופן
 הי' אם המורה עיגי בראות תלוי' רזה הל"ש )וכתב להמריף.יש

 שהגיע נראה הי' וגם ידו על נלקה הריא' שתהי' שראוי גדולהההכא'
 דדין ב"א וכתב חיישינן(. לא בלא"ה אבל הריאה עד ההכאהכח

 חיתה ואמי' ארמומית נגד הצלעות שבין בבשר אפי' בדופןמכה
 הצלע נשבר אם וכן צלקת. שם שיש וידוע ניכר שמקומה כלהמכה
 טריפ' בדופן שחורות בהרות שם נמצא אם וכן כמכה. ה"זוגקשר

 חוזר אם ומ"ם המכה מן רישם רק גשאר ולא המכה חיתה אפי'או
 )ולדעת ל"ש. כשר המותר למראה רק אפי' נפיחה ע"יומתלבן

 בהפ"ם(:ב"א

 מבואר שם אדומות. נקודות כמו בריאה יש אם שאלהשעה
 ואם האדמומית במקום נקבים אחר לבדוקדצריך

 רשכיחי במקומות דם"מ הל"ש וכתב )שס"ח(. טריפה בדקלא
 רמ"מ אע"ג נקבים מצאו ולא פעמים כמה וברקו אדומותנקודות
 להכשיר יש בדק ולא בשוגג איתרמי אי מ"ם תמיר לבדוקראוי

 ל"1(: בסי' לעיל )נתבאר האלו הנקודות בתוך מורנא)ובגמצא

 מלסעלה רק )הנתבאר( מהאסורות מראה נמצא אם שאיהשעו
 או הקרומים תוך המראה נכנם ולא הריאהע"ג

 לא אם אפי' להטריף הט"ז )רעת מבואר שם אחר. בקרום רקנכנס
 חולק והפר"ח מלמעלה. מראית' רק כלום הקרומים לתוךנכנם
 וכתב התב"ש. וכ"ה הקרומים ב' לתוך המראה ליכנם דבעיוהעלה
 ואפי' רובו או כולו העליון בקרום שלטה האסור' המראה דאםהב"א

 רברק היכא לא אם בצ"ג אף להחמיר יש לה הראוי כמרא'שתחתון
 יבדוק וגם בתחתון מראה שינוי שם שאין וראה עליון קרום כלוקלף

 בזה העליון בקרום מקצת רק נשתנה לא אם ואפי' בפושריןב,נפיחה
 בגפיח' תחתיו ולבדקה מקום באותו העליון קרום לקלוף לגהוגייט

 בין מתיר הל"ש אבל ב"א. גדול לצורך להכשיר יש ואזובפושרין
 הכי ריגו בדופן מכה נגר באורם וה"ה בלצו"ג. במקצתו ביןבכולו
 אם אך לתר"ל. להצטרף הוי ריעותא ומ"ם הקודמת. בשאלהעיין

 אירע אם וה"ה ל"ה ריעותא אפי' המותר למראה נפיחה ע"יחוזרת

 ניכר לא ובעליון פמולה מרא' בתחתון ונמצא העליון קרוםשקלפו
 שלטה ואם ל"ש. פסולה מראה לבר בעליון יש אם כמו דינו.המראה
 ואם ב"א. בהפ"ם אף להחמיר יש רובו או כולו בתחתוןהמרא'
 גדול בצורך אף לאסור יש כשירה כמראה רק כמראית' התחתוןאין

 קרום של חוי1 צד על רק המראה אם אף צו"ג ובלא ול"ש(.תב"ש
 להורות חכם לשום שאין רראוי הב"א וכתב להטריף. 'שהעליון
 מראה בין להבחין יכול אינו הנר שלאור לפי בלילה בריאהבמראות
 והקרום אדום העליון דאם הב"א וכתב האמור. למראההמותר
 האסורה מראה דאם כתב ועוד כשר. ולהיפך טריפה גרי"ןהתחתון
 לא הקרומים של הב' בצר כי לעבר מעבר שאין אלא הקרומיםבשני
 לצו"ג: אף לאסור יש להיות שרגילין כמראה והם מראיהןנשתנה

 תחת שמוגלא או הבוע' גבי על טריפה מראה יש אם שאלהשעז
 שער בולעת הבהמ' שפעמים שחור שער אוהמראה

 ולהוציא הבוע' לפתוח ריש מבואר שם הקרום. ער להריאה להובא
 הקרומים חזרו אם השער או המרא' מתחת או מהבוע'המוגל'
 נשתנ' בלא אפי' לעולם הרא"ה בשם הר"ן כשר. ריאהלמראה
 ראין העל' התב"ש אך להכשיר. יש המוגלא הסרת אחרהקרומים
 )ואין ופ"מ. הל"ש וכ"ה הריא' למראה ונשתנ' בחזרו כ"אלהכשיר
 וכתב ב"א(. מוגלא תחת פסולות מראות להרב' א' מרא' ביןחילוק
 אחר אם ה"ה וכן הכי רינא הבוע' אצל טריפה במראה רה"ההל"ש
 דינא כשיר' למראה רק הריא' למראה חוזרת אינה המוגלאהורקת
 אם ומכ"ש גרא"ה או ברוי"ן לסראה חזר ואם הב"א וכ"ההכי

 להצטרף הוי ריעות' ומ"מ לאמור אין אלו מראות רק הי' לאמתחל'
 ומוגלא אדומ' נמצא מתחלה אם או ארומ' למראה בחזר אךלתר"ל.
 האדום דהוי להטריף יש כלל מהקרומים הולכת המראה ואיןתחתי'
 למרא' חוזר ואם )ב"א(. הנתבאר ארומה מראה נגד בדופןכמכה
 ואם )ל"ש(. טריפה ברק לא ואם כנגדה בדופן במכה אף כשרריאה
 אין ואפי' השמ"ח )וכתב להטריף. יש מהקרומים אח"כ הלכ'לא

 שחור שזה כגון בקרומים שהיתה כמרא' השער או המוגלאמראה
 מוגלא הוצאת אחר עתה שאין רואין ואנו הואיל מ"מ לבןוזה

 השער או המוגל' מראית היתה שבך אמרינן בקרום פכולומראה
 כנזכר גדק לא ואם וכשיר'(. 'ריעות' אין ובקרום הקרומיםררך
 בנאבר'(. )כגון בצ"ע והגיח להתיר חוכך והפ"מ להטריף השמ"חדעת

 וטינרי בועה על דוקא אך הפסיד לא בהפ"מ דהמיקל העלהוהל"ש
 ל"ש. כ"כ הבועה אצל כשמראה לא אבל בה"מ בדיעבד להקל ישאז

 דאם דאע"ג 'השמ"ח עוד וכתב בה"ם. בועה באצל גם מיקלוהב"א
 המרא' עברה אם ולראות לנפוח אפשר אי המוגלא והוציאפתח
 כשהוציאו ועכשיו נפיחה קורם גם מראה בה הי' הכי דמקמי כיוןמ"מ

 קודם גם אם ולכן הוי. העור מראה דלאו לדבר רגלים לה הלכ'המוגלא
 שאני )הנזכרת בריק' לה מהני לא כשנפחוה כ"א מראה לה הי'לא

 בעור נשאר הי' המוגלא שהוציאו אחר לנפחה אפשר הי' אלואומר
 אם הנפיח' אחר לראות אח"כ נפיח' צריך והא כבתחלההמראה
 במיגרי וכן למבדקי'( רא"א )כיון בה"מ מקיל והל"ש המראה(.עברה
 הקרומים וישארו המוגלא להוציא כלל א"א ולפעמים קשהשהוא

 פסול' במראה ודוקא בה"מ להחמיר אין בבדיקה כלל וא"אשלימים
 הטינרי אצל או הבועה אצל אבל טינרי. או הבועהעל
 כן לעיל נתבאר )וכבר בה"מ. אף בכה"ג להכשיראין

בשם
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 כעין עליהם שנסצא כביטים של ריאות אורות שאלהשפה
 בשר בתוך ותחוב לובן סראה בעלמאזהרורית

 ימה. לבשר שמגיע עד ויותר יותר נתלבן ושם בעומקהריאה
 ישאר אם ולראויז העור לקלוף העלה ל"ד סי' חיו"ד חת"פתשו'

 הבש. וע"י הבשר בפגים היא שהמכה לתלות :ש כי בלבנותואח"כ

 ונשר: חסרון שמי' לא מבפנים וחסרון בעור זהרירותונראה

 מראה מטנה אחת בחתיכה ונמצא שנחתכה ריאה שאלהשפט
 זמן נשתהה דאם הב"א העלה שםפמולה.

 בריאה האויר שליטת 'מחמת שלפעמים לתלות שיש אח"שמה
 שנפחו אירע ואם להתיר. יש זו מראה בריאה שיפולינרום

 והכל כשירה פסולה המראה חזרה ולא כהוגן ועלתההחתיכה
 מונחת שהיתה המקום ולפי שנתהה לפי המור' עיני ראותלפי
 ומשמשו נתעסקו אם וכן צבע. שום בלי נקי שהי' בריאהשם

 ספק עור אין אם אף ולת5ות להקל יש מלוכלכים בירים זוהריאה

 במצוי: שתוליןלפי

 הפ"מ שם הגבשושית. על כשירה מראה נמצא אם שא?הוטצ
 ול"ש הנוב"י 'לדעת ווטהלהכשירמסופק

 או טינרי )אך לאסור וב"א השמ"ח רעת אך ג"כ להכשירנראה
 כשר(: גבשושית עלמורסא

שצא
 שאלה,

 הולכת ואינה וכדומה בועה אצל כשרה מראה
 מראק לה יש הבועה מן המוגלא הסרתאחר

 המראה תולין )דאין תר"ל דהוי הב"א העלה שם ממש.ריאה
 בהמוגלא(: הבועהשאצל

 אדומה סראה להכשיר שנוהגין מקומות נאותן שאלהשצב

 בריאה בדיקה צריך אם בדופן טכה שישאף
 ום"ט שמתירין מקומות דיש הב"א העיר שם אדסומית.במקום
 האדמומית. במקום הריאה בבשר ולמשמוש בריקה להצדיךיש
 זה אחר ברק לא ואם טריפה. חתיכות נופל או נחתך הואואם
 נוהגין אלו במדינות אבל וסיים בה"מ. אלו במקומות להכשיריש

 שאר ככל ובריא שלם הבשר אם אף בדופן מכה כשישלהטריף
 )כנתבאר שבריאה ארמומית נגד שהמכה כל הבריאותריאות

לעיל(:

 כפני נראין נתק כמו קליפות הריאה על יש לפעמים שאלהשצג
 ובצלים השום כקליפת ועשוין מצורעאדם

 נמצאת תחתיהן ואם ממנה הקליפות דקולפין מבואר שם)פ"מ(.
 לענין הוי ריעותא עכ"פ רהא לנפח' וצריך כשר שלמההריאה
 אם בדיעבד ראפי' ומשמע ופ"מ. תב"ש מראה. כמונפיחה
 רוקא בהם"ם אך בדיעבר מתיר הפר"ח אך אוסר. נפחוהלא

 אבל תחתיו. ויפה שלם שבשר וראה מהדיאה קלפוה אם)ודוקא
 לקליפה מקליפה סדכא יש ואפי' אסוד( בריעבר אף קלפוה לאאם

 שקורין שומות בשר מעל הריאות על לפעמים נמצאות גםכשר.
 קלפוה. לא אם אמור בדיעבד ואפי' קליפה ג"כ צריךווארצלי"ן

 רק בגחת לקלוף לו א"א ואם טריפה. מריאה דם ויצא קלףואם

 הנפיחה מעכב שבזה לי יראה הריאה מעל קלפה בכח מיעוךע"י
 צריך וממ"נ )ב"א(. אסור בנפיחה בדק לא ואם בה"מ.אפילו
 וב"א(. והל"ש ופ"מ )תב"ש בדיעבר מעכב דאינו אךנפיחה
 צריך הריאה בבשר משורשים הם אם רווארצלי"ן התב"שוכתב

 לעיניט נראה אם רק טיגרי או כבועה מונלא מהן יש אםלברוק
 )וכתב בנתק. כמו ונפיחה דוקא קליפה צדיך הוא בשרדכמו
 'לקולפם והוצרך מיעוך דרך מהדיאה לקולמם א"א דאםהב"א

 ולענין וטריפה נפיחה מועיל אין יד בחוזק פריקה ררךמהרי,אה
 ל"ט(: סי' במוף עי"לתר"ל

.-.- .

 ?ם למימןפתיחה
 דליכא והיכא בחזקה אף לברורי א"צ טירחא דאיכא היכאכל

 ומש"ה לברורי צריך מ"ס או ברוב אףטירחא
 אמרינן ולא ארובא וסמכינן גדול טורח הוה טריפות ח"יבבדיקת
 הוא רהמיעוט והיכי הספק מקום דנולד היכא אלא מדרבנןסמוך
 ממוך. אמדינן דלא קגה או וושט ברקינן לא ומש"ה טעשהע"י

 לאכול ואין נחש. ישכנו נרר ופורץ מדרבנן לבדוק צדיךובריאה
 לתלות ויש מיד בדק לא אם ומהו הטריפות. שיבדוקקודם
 ולדאות להקיף א"צ לתל1ת יש במשמיד"ט אם שחיטה לאחרהנקב

 בריאוז מקיפין. אין להשתנות עשוי ובועה מויפין. טריפותובשאר
 מטריפות אפי' אלא דפרכות בטריפות רוקא לאו לברוק.צריך

 סרקין אונות וצורות וחליף ויתור וחסר ואטום ומראהרבועות
 חו'1 אחריהן לבדוק צריך בועה גגד וטינרא בועות ב'וגומות
 דרק נראה דמהד"ם הגם וטלאים. בגדיים ואפי' הנקביםאחר

 כמבטל הוי במזיד זרק ואם דרבנן. כאיסור הוי מ"מ הואסנהגא
 הא' שיטות. ג' איכא הסידכות איסור בטעם דרבגן.איסור
 פי', ר' יש רש"י ובשיטת הראב"ר. הג' הרשב"א. הב'רש"י.
 וכי ליטתר סופ1 מטעם טריפה רשל"כ רש"י בדעת תומ' פי'א'

 אחר. במקום חיזוק לו שאין היכא היינו לימתר סופואמרינן
 רל"ה קדום אינה מכה מחמת שעלה דקרום רש"י שיטתוממילא
 הרא"ש הוא ברש"י הב' הפ" ליסתר. 1ס1פ1 רמעיקראסתימה
 להעלות רגילות דאין הלם"ם הריאה דנקבה דטריפותוהדא"ה
 כסידרן משא"כ ליסתר 1ם1פ1 הוא טכה מחטת קרום עולה ואםקרום
 ואם רפואה העלה הרי נסרכה אי הלכך טובה רפואה להעלותדרך
 נלמר הג' הפי' דפואה. להן שאין הנקבים מאותן הן שמאלאו

 אלא סותם חבדתה דאונא רש"י שיטת לפרש יש וכ"כ ל"הממ"ה
 הפי' מתפרקין. אין וכשסרוכ' יסתמנה. לא פ"א פןדחיישינן

 מקרום ולא לדופן הממוכה כריאה דרמיא הר"ן פי' הוא ברש"יהד'
 ולא ממוכים דוקא ולפי"ז סותמת'. חברתה אונא אלאלבד

 רלא חמישית דעה הוא ב"י שמביא העיטור בעל )ורעתסדוכים.
 אליבא דלתום' ונ"ט דש"י(. ברברי פירושו להעמים דרוצהכב"י
 ולהנך כשיר' טחציין למעלה או מחיתוך או לגב מגב אפשרדרש"י

 הא ממש זא"ז סומוך רוקא להר"ן והנה טריפה. פירושים;'
 ולשיטת כשידה. פירושים ג' ולהנך טריפה ארוכה בסירכאסרוך

רש"י
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 מראה זו שמראה מבחויו ניכר ואם כזה(. בדין וב"א )"יטבשם
 )שמ"ה(. בדיקה א"צ בטינרי בין בבועה בין בעור וקא הואמוגלא
 ובקי מוסחה שהוא לא אם בדיקה צריך דלכתחלה כתבוהב"א
 ולא לשער יכול אינו ואם זו. בעבורה ורגיל העור מראהשאינו

 לאסור: ישברק
 בפ"ע כיס לה ויש פסולה מראה תחת בועה יש אם שא?השעח

 הבועה של שהכיס ומצא שבריאה הקרומיםוקלף
 דבקרומים )מאחר להכשיר העלה ,2ם הב"א פםול', מראה עליויש

 פסולה(: מראה שם אין הריאה שלעצמם
 ולא מינרי או בועה ע"ג )הנתבאר( כשירה מי"ה שא?השעכ

 מבואר שם המוגלא. שהוציא אחר המראההלכה
 בא המוגלא ומחמת הוא אחת והבוע' המראה דאמרינןדכשירה

 שמ"ח(: תר"ל. הוי ולא כשירה מראהלה
 במקום שלא הריאה קרומי על טריפה מראה יש אם שאלהשפ

 לקרומים וכשקלפו בשר במקום רק ומוגלאבועה
 )אע"ג לאסור התב"ש העלה שם מהקרומים. המראה הלכהאז

 בין כך נראה שהיתה באה דריאה בשר מן דהמראהדנראה
 ז"ל לחכמינו קי"ל מ"מ מבפנים חסרון כ"א הוי ולאהקרומים
 היתר. ולא איסור לא בזה אומר ראינו סיים והל"ש הוא(.דלקותא

 להתיר: בה"מ העלהוהב"א
 שאינה ונמצא הטראה לראות להריאה נפחו אם 2טאלהשמא

 שם למקום. ממקום זזה רק אחד במקוםעומדת
 איזה יש רק היא לקותא רלאו )דאמריגן להכשיר השמ"חהעלה
 למקום ממקום זזה המוגלא ואותה כך שמראית' תחתיהםמוגלא
 תלוי' וסירכא אדומה מראה אירע דלפעמים וכתב הב"א,וכ"ה
 וצריך כשירה. למקום ממקום זזה המרא' ביר ממרם וכשבודקעלי'

 בחנם: יטריף שלא זה עללהבחין
 המראות לעגין ועופות חיות של בריאות הדין היאך שאלהשפב

 מראות דיני דכל מבואר שם לעיל,.)שנתבאר
 אחריהם. בעוף לבדוק צריך שאין רק ועופות בחיות גםנוהגין
 מומחה הוא אם הבהמה תוך הריאה כשבורק וחי' בבהמהאבל
 משתגה המראה שמקום מראה בה יש אם משמוש ע"י מרגישהוא

 הריאה שאר כמו חלקה אינ' או לקור או 4חום הריאה מקוםמשאר
 חלוקי בזה הב"א בשם לעיל )וכ"כ לראות הריאה מוציאואז

 אדום ונראה דם צרורות בעופות שכיח מיהו הל"ש וכתבדינים(.
 כי בדיקה אפי' צריך זה ואין השחיטה מבית בא והוא שחוראו
 היטב מכיר כשהוא וכשר בתרנגולים בקי שהוא למי הואניכר

 השחיטה: מבית דם צרורות מחמת רק שאינובזה
 הדין היאך הנתבארו מראות מצד הטריפות בכל שאלהשפג

 מצד דטריפות דבכל הל"ש דעלה שםבחלב.
 מכה ויש בריאה באודם רק כלל למפרע אסור דחלב איןמראה
 ישינה מכה שהוא ניכר ואם ימים. ג' עד רמטרפי' כנגרהבדופן

 בפ"פ )וכ"מ יב"ח. עד החלב לאסור יש נעשה מתי יודעין,טאינן
 שנשבר או שהוכתה העת יודעין אם אבל במ"ז(_ ל"טר"ס
 ואם העת. אותו עד רק לאסור דאין פשוט יב"ח הוך והואהצלע
 וממופק להתיר דעתו נוטה דבהמ' גם יב"ח קודם בדופןדוכת'
 ונתרפא יב"ח קודם נשבר ואם בפשיטות. מתיר החלב אדביה
 וכ"ז בפשימוח. כשירה הבדמד גם בריאה אודמ ויש יב"חלודמ
 תלינן 5א בדופן מכד שיש אף פמולות מראות שאר אכ5באודם

 יב"ח מהני ולא המראה מצד טריפה הבהמה ולכן בדופן.במכה
 אף למפרע אסור אין דהחלב להקל ויש בדופן. שהוכתהטעת
 פסולה דהמראה למתלי )רמצינו יב"ח תוך בדופן הוכתהאם

 השחיטה(: קודם רגענעשה
 שנ ריעות' הוי אי לעיל שגתבאר כשירה מראק שארהשפר

 לתר"ל. ומצטרף ריעות' דהוי התב"שדעת
 כשירה מראה על ריעותא עוד ביש העלה י' סימן מה"קוהנוב"י
 דבזה ארום במראה חוץ כלל לקותא הוי לא כשירה רמראהדכשר
 ומ"מ הפסיד לא הנוב"י כרעת בה"מ דהמיקל כיים אךריעותא. דהוי לדינא מסיק והל"ש לריעותא. רמצטרף מורה הגוב"יגם
 מירכא יש ואם הנוב"י. לדעת גם מצטרפת גרולה ריעותאעם

 אפי' מו"מ מהני ולא טריפה כשירה מראה מתוך של"כרבוקה
 דבוקה ופרכא מהמרכא א' מצר רק אינו רהמרא' ואע"גבה"מ,
 חלון ויש מחציין למטה לאונא אונא בין כשירה מראהמתוך
 מיעוך. בלי להתיר אין בה"מ אפי' חלון בלי לאומא אונא ביןאו

 לבשר נכנם אינו ואפי' ריעותא מקרי לנוב"י גם אדוםומראה
 ריעותא שאר או תלוי' מירכא ממנו יוצא ואם )ל"ש(,ומצטרפ'
 הארומה המראה ואם בדופן. מכה שאין אע"פ וטריפהמצטרפת

 ברופן( מכה נגד )דמהני ריאה למראה הנפיחה ע"י ומתלבןחוזר
 ורעת ומצטרפת. ריעותא דהוי הב"א דעת וריאותא להצטרףמ"מ
 הריעות' אין אם ואפי' לעיל( )כמ"ש ריעותא ל"ה רבכה"גהל"ש
 הב"א: לרעת טריפה ממש לו ממוך רק ממש המראהעל

 מבואר שם דאוני. בררי יתרת על כשירה מיאה 2טא?השפה
 מכה אין אם בררי יתרת על אודם אפי'דכשר

 כפרק הוא אם מקמא יתרת על כשיר' מראה אך כנגדהבדופן
 ואם בה"מ אפי' להטריף יש הגפיח' אחר אגודל שלאמצעי
 גאבד ואם ל"ש(. ל"ה בסי' לעיל )ועיין כשר' מפאש"אפחות
 וכן בה"מ. כן גם להכשיר יש נפיחה ע"י מתלבנת אם בדקוולא

 )ל"ש(: כן גם להכשיר יש כמפון לה אין שהיתרההיכא
 ומתגדלת נפודה הריאה שנמצא רקל של חריות מיאה שאלהשפו

 להכשיר( ל"1 במי' לעיל )דמבואר הנפיחהאחר
 ומצטרף גדולה ריעותא דהוי הל"ש העלה שם ריעותא, הויאי

 )ל"ש(: רכ"דעם
 מוגלא או טינרי או הבועה אצל טריפה מיאה שאלהשפז

 היאך הריאה למראה חוזרת המוגלאובהורקת
 מקום דרין הל"ש העלה שם להצטרף ריעותא הוי איהדין
 )והיכא אחרת ריעותא עם צירוף לענין עצמה בועה כרין זהמראה
 למראה המוגלא הורקת ע"י הבועה שאצל פסולה המראהדחזרה
 גר"א מראית רק הי' לא מתחלה ואם טריפה( ודומיהןברוי"ן

 הוי המראה מקום דכל רק עכ"פ בהפ"מ להכשיר יש ברוי"1או
 המראו, חזרה ואם וכה"ג תלוי' סירכא על" ,ש אם לעניןריעותא
 יש כשר למראה המוגלא בהורקת וכרומה הבועה שאצלפכולה
 שמכשירין במקומות במ"ז בועה היא ואם ה"מ. באיןלהטריף
 המראה הוי ריעותא מ"מ ה"מ באין אף להכשיר יש כמ"זסמיכי
 ואם תר"ל. הוי וכה"ג תלוי' סירכא עלי' עומדת שאכהדוא
 ההוא המראה הדין אין אז כשיר' מראה רק שם הי' 5אמתחלה

 אלי': שממוכה כדבר רה ריעותאלענין
שא5ה
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 וסרוכי וכדומה ויובש מראה או סמיכי בועות ב' הנ"לרש"י
 וסריך דמביך כיון בפועל נקב יש דלו כשירה לחיתוךמחיתוך
 צריך ובדיקה דאסור אפשר תלוי' וסירכא כשירה רש"ילשיטת

 שיטת הוא הב' השיטה הנקב. כל מתמ' לא דרילמא בכסידרןאף
 העומר וכל תתפרק של"כ אלא נקב בלא יש דפירכא ורשב"אתום'
 בחיתוכים ומראה בועי תרי ולפ"ז תתפרק. לא וכסדרן כנקובלנקוב
 בריקה. א"צ ובכסדרן כשר תלוי' וסירכא טריפה לגב ומגבופריך
 מחמת ודאי דשל"כ בתו' והווכרה הראב"ד שיטת הוא הג'השיטה
 בלא המירכא שם באה ודוחקות זע"ז ששוכבות משום וכפדרןגקב
 נקב נמצא אם וגכ גקב שם יש אם לבדוק צריך אין ולפי"זגקב.
 לגב מחיתוך בין טריפה ודאי הוי של"כ פירכא טריפה.בפועל
 עצמה לריאה לא אחר למקום הריאה נפרכה ואם לגב. מגבבין
 י"ח מסעיף הנזכרים אותם חו'1 מפק. ולא טריפה ודאיג"כ

 החלב ומותר סירכא ספק זהו להתיר נוהגין דא"א בש"עואילך
 ובה מינה אח"כ ודבוקה כפולה סירכא וה"ה ימים. ג'תוך

 ימים. ג' תוך החלב ומותר טריפה ספק רק דהוי בפניםשיתבאר
 דקודם ואמרינן המכה פי מהוגלד סירכא גרע לא תוס' לשיטתגם
 עומד מטעם דמירכא תום' לשיטת להפתפק יש הוא. ימיםג'

 חורש כ"ר א"ד של"כ שנסרכה משעה היב"ח מתחילין אילנקוב
 אין ואילך ומשכ להתפרק מופו וראי 'ב"ח תוך דאמרינןבעינן
 חומרת דתופס לכואן דאפילו עיקר וזאת יב"ח. עור לחיותיכול

 קודם ומיהו למפרע אוסרין טריפה נמצא דאם י"א חוליןהתום'
 יב"ח: חי דל"ה שרינןיב"ח

 לט סימן טריפותהלכות
 או הסתם מן טריפות שום אחר לבדוק צריך אי שאיהשצד

 הריאה. טריפות מע' חו'ן לבדוק צריךדאין
 )ש"ך הסתם מן טריפות שוס אחר לבדוק צריך ראין מבוארשם

 מצויים דלפעמים האידנא דחזינן אע"ג וש"פ ותב"שופ"מ
 מעיקר אבל וחומרות ספיקות משום מהכשרות.הוא יותרהטריפות

 ידו על לחוש שיש ריעותא חזינן אי רק תב"ש( כשרים רובהרין
 טריפות מן חוץ טריפות אותו אחר לבדוק צריך טריפותלאיזה
 טריפות כל אחר לבדוק חז"ל גזרו המצוי מיעוט והוא הואילהריאה
 ואפי' געוף( )חוץ ילדים בין זקנים בין וחי' בהמה מין בכלשבה

 אותן ואפי' בדיקה דצריך הרי בנאבדה ביוגקים )מדפליניהיונקים
 בדיק' בלא לאכול גדר הפור,ו וכל ב"א( לביתו והובא ביערהגדי~ים
 ראיכא ום"מ ותב"ש ופר"ח הש"ך והפכימו )מחבר ?חשישכנו
 דליכא אמריגן ולא דרבנן איסור כשאר הבשר על דרבנן איפורשם
 נאסרו הרי הבשר על איסור שם איכא דאי ונ"מ גברא חובתרק

 דין בדיקה בלא לאכול כרי במז'ר עבר ואם להעובר(.הכלים
 שלו הוא אם עצמו למבטל דאסור במזיד שמתבטל כאיסורהבשר
 בנאבדה בסמוך שיתבאר אף )שמ"ח בשבילו שנתבטל למיוכן

 בדיעבד רמותר וסלאים בגדיים או גדול בהפסד דמותרהריאה
 כדין ומלאים יבגדיים בה"מ אפי' אסור במזיד באיבדהמשא"כ
 בהם שנתבשל הכלים וגם פ"מ(. דרבנן איסור במזידביטול
 שאסור אלא מותר הבשר גם ולאחרים אמור שהבשר למ'אסורים
 ודוקא לנכרי. שמוכר כמו טריפה בדמי רק כשרח בדמילמכור
 ואיבד קאכילה לעצמו השוחט אבל קנמינן. הבשר למכורבשוחט
 כ: אסור בשבילו שנתבטל ולסי דלעצמו אף אזי במזירהריאה
 רלא צ"ט בסי' )כפר"ח כשירה בדמי אפי' לאחרים למכרומותר
 מיקל הפ"ת וכן הריאה באיבד כאן מודה הכר"ו ואפי'כש"ך
 נבדקה בלא דוקא וכ"ז כאן(. הל"ש כ"ה בפ"מ מובאלגמרי

 טריפות משאר נבדקה שלא רק ססירכות נבדקה אם אבלמהמירכות
 לו לאסור דראוי אע"ג במזיד הריאה ואיבד וטלאם בגדייםאו

 מותרים בהם שנתבשל הכלים מ"מ תמיד כך יעשה שיאהבשר
 כדי הריאה איגד אם החלב ורין ס"ג( מב"א וכ"מ כ"ה)הל"ש
 מתכוין(. אינו החלב )רלעגין לו גם מותר החלב הבשרלאכול
 )ל"ש(. לרידי' החלב גם אסור החלב לאכול כרי גם איבד אםאבל
 לכתחלה יכול ימים ג' קודם שנחלב מה רק חלב לו איןואם

 אין )דכסירכא החלב ולאכול הבשר לנכרי ולכוכור הריאהלהשליך
 חיישינן. לא הבטן מן הבא ולטריפות ימים ג' עד רק החלבאומר
 שנסרכה רבה מכה בצלעות נמצא הריאה שזרקו אחר אםאכן

 עד מספק החלב אסור ישינה מכה שהיא דניכר בצלעותהריאה
 קודם מן החלב בהן שנשתמשו הכלים אכן ול"ש(. )פםיב"ח

 )ל"ש:( כשרים המכה שנמצא ב"י אינו אם ימיםג'
 מבואר שם בריאה. הבדיקה הא אופן נאיזה שאלהשצה

 וימשמש בנחת לפנים ידו הבודק שיכניםדהיינו
 על שוכבת בעודה )ויברוק הדעת וישוב במתון הריאה חלקיבכל
 לוקחים לתלותה כשמזמינין עושין טוב ולא בתלייתה ולאהאר'ו
 יחתוך ידו וכשיכנים ב"א( בדיקה קודם אותה ומנענעיםלמטה
 כניסת מכדי יותר )ולא הצלעות לצד ויטה הטרפש לפתוח.בנחת
 קטן נקב חותכין ויש סירכא.? איזה שם יחתוך שלא כדיידו
 שמ"ח. הנקב מרחיב ואח"כ סביב ולבדוק אצבעו להכניררק

 מנהג והוא החזה תחלה לקרוע בבדיקה שנהגו ויש ב"אוכתב
 טריפות ושאר סרכות או חליף או חסר בה אין אם וירגישרע(

 ג"כ טריפות שאר אחר בריקה צריך דלכתחלה בריאההתלוים
 תב"ש שיתבאר כמו בדיעבד נ"מ אך מסירכות.? דוקאולאו
 שיהא צריך זה דבודק השס"ח וכתב ל"ט.? לסימן בפתיחהופ"מ
 הריאה בדיקות דיני בכל בקי שיהא דצריך ל"מ ובקימומחה
 הריאה צורת כל ויודע ובההרגשה ביד בקי שיהי' צריך אפילואלא

 ומרגיש בפינים וכשבודקה הבע"ח.? בתוך הנחתה ודרךומקומה
 בדיקה(. שמה פנים )דבדיקת יותר א"צ מדינא טריפות בהשאין
 ולנפוח הריאה אח"כ להוציא נוהגין( אנו )וכן מקומות ישאך

 כן דנהוג והיכא ורמ"א( בב"י מובא בה"ג בשם )מרדכיאותה
 שגתבאר )כמו במזיד נפח לא אם מקומות ובאותן לשנות.?אין
 יש ט"מ לנפוח נהוג דלא במקומות ואפילו וב"א( תב"שלעיל

להוציא
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 כי עין במראית לבודקה כדי פנים הבדיקת אחר הריאהלהוציא
 היוצא תלתה פירכא או נקב איזה פסולה:או מראה שם יששמא
 כשהריאה להרגיש. יכול שאין מה ריעותא שאר או אחרת ריעותאמן

 על חרם שגזרו גדו,ים ויש ס"ב השמ"ח מכתב הבהמה.בפנים
 כ"א לחוד פג'ם בד'קת עי יסמוך ולא זה על שבמקומסהבורקים

 יום בה '2כיח שהבדיקה בקהלה שנים מכמה היטב שהורגלבודק
 אבד'קת לסמוך יטנוהגין במקום יאפילו  ניהג'ן(  -הא,לזי וכןיום
 הריא' להוציא צריך קצת ריעותא איזה בפנים כי2מרגיש מ"מפנים
 לנפחה צריך עומרת במקומה הריעות' עדיץ ואם בהלראות
 לדעת )תב"שולבדוק

 הש"ך"
 דבמקומות ס"ה השמ"ח וכתב

 ונאבדה שלימה ונמצאת בפגים בדקה ריאהיאם כל לנפוחשנהמ
 הביא דבר"מ )כיה מרובה הפסד בלא אף להתיר יש נפיחהקודם
 נפיחה בלא הריאה נאבדה אי מ"מ הריאה לגפוח דנהגוואע"ג
 ולא לכתחלה כן לנהוג על"הו קבילו דהכי לל דקים אלמאכשירה

 לבדיקת צריך שמים יראת שהרבה דכמו ב"א וכתבבריעבדג
 ויבטל '2יסיד צריך והבודק הריאה בבדיקת להיות צריך כןהפכין
 לאט ויתנהל הבדיקה מענץ לא שהם זרות מחשבות כלמלבו

 מחבואי בכל לחפש הרעת ת'שובבמתון
 ריאה"

 'שם בי2תג. או באונס בדיקה קודם הריאה נאבדה ,ם4"~דקשצו
 להתיר הפ"ת )דעת הבהם' להתיר דאיןמבואר

 טריפהן לספק עשאוהל ז"ל דחכמים והעלה חולק השמ"חאך
 יש לאחרים אך גדול בהפסר לו אפ לעצמו יחמיר נפשובעל
 ובמרדכי התרומות ום' וריב"ן הלוי ור"י )בה"ג גרול בהפסדלהתיר
 להתיר התב"ש הסכים ואחריו רמ"א אך לאסוה דעתםתש"ש
 )דמחמריט הריאה דבנאבדה הל"ש וכתב הפ"ס. במקוםלאחרים
 וכ"ה להתיר יש 'מים ל תוך זו מבהמה חלב לו יש אם ה"מ(בלא

 הבהמה דאם ב"א וכתב כב"חן )דלא הפ"מ דעת וכ"נהכר"ו
 )הוסט שקורין שיעול כגון מחיים וריעותא חשש איזה בההי'

 שנסרכה סימן שזה וכדומה רבה מכה בצלעות שנמצא אובל"א(,
 וגם בה"מ אף בדיקה בלא הריאה נאבדה אם הבהמה לאפוריש

 מראין החולי קזו החלב לאכול אין הבהמה בחיי ואפי'החלב
 החלב בהם שנתבשל בכלים להקל יש בזה ואף שלהם ריאהשגסרכה
 הריאה לבדוק להם שמסרו דחשו"ק כתב ועוד מעל"ע.אחר
 כגאבד' דינו לפנינו הריאה ואין בבריקה מומחים שהםאע"פ
 כנאבד' רינו ובדקו הלכו מעצמן או בשוגג להם מסרו ואםבמזיר.

 באונם: אובשוגג

 וחיות, וטלאים בגדיים בדיקה קודם הריאה נאבדה שאלהשצז
 כמו בדיקה גזרו לכתחלה רק דאצלם מבוארשם

 בלא אפי' להתיר יש באונם או בשוגג בדיעבד מ"מ בהמותבשאר
 שמ"ח(. בדיעבר גזרו לא לכן סירכות כ"כ שכיחי לא )דבהםהפמר
 )אע"ג זה דין להן יש וטלה גר' ארם בני בלשון שנקראים זמןוכל

 בדיקה לענין הכא ל' תוך כ"א להקל דאין נתבאר ל"ה בסי'דלעיל
 וטלאים בגדיים אפי' לעצמ. יח'ש נפש ובעל ותב"ש(. ש"ךמקילין
 להיות רגילים בבתים הגדילים וטלאים לאחרים, כן יורה לאאבל

 אחר כ"א יתיר לא הריאה נאבדה אם ולכן לדופן. סרוכההריאה
 שעדיין רכים ועגלים סירכא. שם נמצא לא אם בצלעותהעיון
 אוכלים גם הם אם אבל וטלאים. כגדיים דינם אמן שדייונקין
 )הש"ך להם. יפה שאין ממאכלים באים הסירכות הרוב דעללא

 שנתו בתוך ררוקא העלה והב"א הכריעו ועו"פ והשמ"חמטופק

 אין וטלה גדי ונקראים ורכים קטנים שהם אע"פ ,שגתו אחראבל
 יש חדשים ה' אחר ימעך שנוהגין מקומות באותן לכןלהקל.

 דאם וג"א י"ד ס"ק והל"ש הפ"מ וכתב בנאבדה(.להחמיר
 עד בבהמות טריפות מין איזה טובא שכיחי גליל באיזהלפעמים
 רואים אגו כאשר מחצה על מחצה ועכ"פ נטרפו הרובשכמעט
 בהם"מ אפי' בנאבדה טריפה אז סיבה לאיזה כך שגזדמןלפעמים
 שכיחי אם וטלאים בגדיי' ואפי' כשירות( רוב תו דליכא)כיון

 הכי: דינא נמי כןבהו

 כגון טריפות משאר בדק ולא מסרכות בדק אם שאלהשצח
 להרגיש יודע רק טריפות בהלכות בקי אינו ידו שהכניםשאותו
 בהמ' דאפי' מבואר שם הריאה. נאבדה ואח"כ סירכ' '2םשאין
 וש"פ(. ותב"ש ופ"מ )ש"ך ה"מ בלא אפי' להכשיר ישגדולה
 שהוכתה כגון בבהמ' לפעמים טריפות איזה שכיה דאם הל"שוכתב

 בין )ב"א( והגלגולת עצם נתרוצ'ו רשכיח רבה מכהבגלגולתה
 אסור בדיעבד אפי' ברק לא אם סאווזות( הוושט בדיקת )כגוןבעוף
 שכיח אם מ"מ לכתחלה אף בריק' דא"צ אברים בשארואפי'
 ופ"ם הל"ש )כ"ה אסור בדיעבד אף ברק לא אם טריפותאיזה

 הסירכא אם עוף של בריאה מירכא נמצא דאם הב"א וכתבוב"א(.
 על נמצא ולפעמים טריפה. העוף חלל לצר אבל כשרלצלעות
 סידכא "ינה אבל סירכא בה יש כאלו שנראות אווזות שלהריאה
 דרך שזה שיאמר בקי עפ"י רק בזה להתיר אין להמצאשדרך

גד51ם:

 בדיקה קורם בקי שאינו ישראל או גוי נטלה אם שאלהשצט
 ריעותא. שום בלי שלימה היא והריוהחזירה

 רק לבדוק שנוהגין במקומות אפילו לנפחה דצריך מבוארשם
 בסירכות מרגיש הוי הגוי שנטלה קודם דד"למ' חיישינן הכאבפנים
 ירגישו דאולי לבדוק וצריך כבר ניתקו דעתה רק בודק הי'אי

 כשירה כקום בה מרגישין אין ואם נקב. או מניתק מקוםאיזה
 סירכא שם הי' לא ודאי לפגיגו דשלימה )כיון ה"מ בלאאפילו

 לא ואם בפושרין. הנפיחה אחר לבדקה יש ולכתחלהתב"ש(.
 הש"ע שכתב נופחי, )דהאי בה"מ. כ"א להכשיר אין כללנפחוה
 הב"ח. כדעת מחמיר הט"ז קאמר לכתחלה רה הרמב"םבשם
 וחיות וטלאים בגריים או תב"ש(. בה"מ כ"א להכשיר איןלכן

 לעיל(. )כנתבאר במזיד בדק כלא רינו נפח לא במזיד ואםוכיוצא.
 כ' סי' עה"ג ותשו' ט"ז סי' תבואה פרי ,ותשו' הב"א העלהוכן

 דלא )כתב"ש אבדיקתנו ולסמוך להקל יש הדחק ושעתדבה"מ
 :כט"ז

 גסרכו דאם מבואר שם להדדי. דסריכי אונות תרי שאלהת
 ראשונה אונא שגסרכה מיבעי' לא כסדרןשלא

 אלא טריפה דודאי שבה מקום כל לשלישית המקומות מכלמאחד
 זו מגב בשמאל בין בימין בין שא~לה לאונא אונא גסרכהאפי'
 מקום )דהייגו לחתוכה או זו של לחרירה 1. מגב או חברתהלגב

 מקום החיתוך מוף )דהיינו לשיפולי וכ"ש מזו( זו'טמחותכי'
 זו משיפול שנסרך או הנפיחה(. ע'" מזו זו קצתשמתפרדים
 להברתה אונא מקמא או שבה מהמקומות לאחד שבצידהלחברתה
 נסרכו אם אבל וטריפה. כסררן שלא מקרי כ"ז שבה מקוםלאיזה
 מחיתוך )דהיינו שביניהם בחיתוך להדדי הסמוכות אונות,שתי

 במקום כסדרן עומר ואם וכשירה. כסדר, הוי שאצלה(לחיתוך
החיתוך
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 הש"ך דעת הסירכא מקום שנראה עד האונות ונפרדוהחיתוך
 הב"א. וכ"ה לאסור מנהג דיש לא אם הל"ש וכ"ה להכשירופר"ח

 יפה ומתכס' חוזר ואם לאסור ראוי מנהג דבאין כתבוהתב"ש
 שיפולי לצד מחציו למעלה נםרכה אם אכל )ב"א(. כשרכשגופחין

 כרמ"א לאמור ו' מימן וב"א השמ"ח העל' לחיתוך מחיתוךאפי'
 טריפות )ובטעמי אחרונים ובדיקות כהר"'ן דלא ופ"מוש"ך
 ור"ן רש"י לשיטת ורא"ש רש"י שיטת הראשונים נחלה.סירכא
 כדברי מתמירין ואנו הראב"ד ושיטת תוספ' ושיטת רש"יליטיטת
 בדיקה בלא אפילו בכסררן להכיטיר אלו מדינות ומנהגכולס(.
 רש"י לשיטת אפי' לריעותא זה חשביגן דלא נוהגין וכן)ש"ך
 להניח יש וכה"ג חדש' בעיר כגון נהיג דלא 'והיכי שכו"ח(ז"ל
 להפםיר א"צ אך מבצביו אם לראות ולנפוח בפושרין זהמקום

 להסיר צריך דאז לאומא אונא בין שהוא לא אם מתחלההסירכא
 ב"א. בפושרין בדק לא אם כשר ובדיעבד בריקה קורםהפירכא

 אם אבל האונות. של עיקר לצד מחציין למטה בנסרך רוקאאך
 בגירור דנהגו במקום לא אם בדיקה צריך מחציו למעלהנסרכה
 אף בה"ם להקל העל' )והב"א ותב"ש. פ"מ בדיקה בלאלהקל
 אצבע כמלא והוא חלון שאין והוא להקל מבורר מנהגשאין

 מבורר מנהג שיש לא אם בגם' אצבעות וב' בדקהמשיפולי
 עמידת מקום היטב לראות נפיח' בעי בכסדרן אפי' מ"מלהחמיר(
 בדלא לאסור יש בדיעבד ואפי' הוא כסדרן לאו שמאהסירכא
 כאן אבל סירכא הי' שלא די"ל הריא' מנאברה )דגרע כללנפח'
 נפח לא אם מ"מ לאיםור. למיחש איכא םירכא דחזינןכיון
 בקי והוא ונאברה כסדרן ממש הוא אם היטב להשגיח נתכויןרק

 סכ"ז(. וב"א ל"ש להכשיר יש ממש כסדרן שהי' לי בריואומר
 ונמצא דבדק אירע אם בדיקה צריך שאין אלו במקומותואפי'
 ראוי רש"י לשיטת ואף והראב"ד תוס' )כשיטת טריפהנקוב

 שהסירו ואירע בה כשהסירכא בצבצ' לא אם וכןלהטריף(,
 )כשיטת טריפה הסירכא שהי' במקום ובצבצ' הסירכאממנה
 מפקפק והל"ש להכשיר ראוי רש"י לשיטת אף וראב"דתום'
 סמוך בסכין הסירכא שחתך )כנון בגחת שנטלה ודוקאבזה(.
 ונמצא מו"מ ידי על עוברת שהמירכא היכא וכ"ש ל"ש.לבשר

 לתלות שיש בגוונא בכח פרקוהו אם אבל תחתי'(.שמבצביו
 יש הוא מחיים דנקב היכר ואין הפריקה מחמת עתה הנקבשנעשה
 להכשיר. יש גדול צורך בלא דאף ב"א וכתב )שמ"ח(.להכשיר

 לתלותו ויש נקב תחתיו ונמצא מיעוך ידי על הסירכא עבר'ואם
 כשכ כו"ש ל"ו םי' בסוף )ועיי"ל להקל. יש וכה"ג הטבחביד
 האצבעות בין גלגול ע"י במיעוך ודוקא משה(. השיבתשו'
 נקב נמצא )ואם להקל. אין הצפורן קליפה ידי עי מיעוךאבל

 ב"א(; טריפה החתיכה בין אף הריא'בקרומי

 ועלתה כסדרן פירכא בה שיש יריאה נפחוה אם שאלהתא
 הוא דפשוט מבואר שם בנפיחה, הסירכאגם

 אח"ז לבדוק רצריה השמ"ח ודעת רש"י(. יש'טת )ואפי,להטריף
 גתוך דם נמצא אם דה"ה הב"א וכתב דא"צ(. העלה)והב"א
 בזה מיעוך מועין ואינו להטריף יש כסררן שהוא אע"פהסירכא
 ונהפכ' הסירכא מראית משתנית הסירכא שחתכין אחר אםואפילו
 מש"כ ל"ז סימן במוף )עיי"ל היא נקובה דוראי טריפהללבן

 ב"א:בשם
 כסדרן דמרכא או חלון עס בכמררן מירכא נמצא שאלהתב

 בעיקר האחר ראשה כגון באלכסוןהולכת

 אפי' רבכסדרן מבואר שם שכנגדה. החיתוך בחצי אחדוראשה
 חלונות כמה וביניהם כמדרן סירכות הרבה יש ואפילו חלוןיש

 כשיר'. באלכסון שהולכת או בזה( דמפקפקים כיש דלא)תב"ש
 וקצר' באלכסון הולכת ואם להתפרק(. עשוי אין כסררן)דכל
 בסירכא הש"ך מדברי כן הוציא )תב"ש תחתי' מקמט שהבשרעד

 זו כגון כםדר סונחת הריאה אין הפירכא ידי שעל אוכפול'(.
 הב"א וכתב וכ"א(. ופ"ת )תב"ש לאםור יש לאחור וזולפנים
 אם בין להתיר יש ומשמוש מיעוך ע"י הסירכא אזלהדאם

 שעריין הקמט נתפשט לא בין הסירכא הסרת אחר הקמטנתפשט
 ממקום למירכא דמי )ולא להכשיר יש הפירכא שעברה אחרמקמט
 למקום דממקום לגמרי הקמט נתפשמ לא אם בכה"ג דטריפהלמקום
 משא"כ לריעותא ב' הוי מקמט הבשר ואם הנקב על מגיןאין

 הגגה(: לה יש דהא ריעותא שום אין מחציו דלמטההכא

 קצרה ואחת ארוכה אחת זו אצל זו אונות שתי שאלהתג
 מבואר שם כסדרן. החצי משערין אונאבאיזו

 לממה בקצרה הטירכא דבוקה אם ואפילו בקצרה החציודמודדין
 לי' והוי הכא זיל אמרינן )לא מחציו למטה ג"כ ובארוכהמחציו
 תב"ש(. בקטנה החצי מודדין רק באלכסון דהולכת ולפניםמחציו
 וכשנופחין לחודה שסמוכה רק ולפנים מחציו בכסדרן המירכאואם

 ומתרחקת קצת שם פרודה שהיא מחמת המירמא מקום נראההריאה
 לשיטת ר"ן הוי חוד ובכלל בזה האומרין לדעת לחוש )ישמחברתה
 העל' התב"ש אך מקילין והפר"ח והש"ך הראב"ד(. ושיטתרש"י
 הסנהג שיודע במקום כ"א להקל 'ואין האומרין לדעת לחושדיש
 להקל העל' והל"ש מגהגן. לסתור אין אז בבירור להקלמקדם
 וכתב לאמור. מנהג זה במקום שיש בידוע כן אם אלא הש"ךכרעת
 הוא מחציו למעלה אם מפק ויש האונא המירכאבאמצע דאםב"א

 אם ובין חלון יש אכ בין להתיר יש מחציי' למטה אםהסירכא
 ספס ויש האונות אמצע עד האונות מעיקרי שיוצאת כגון חלוןאין
 ולשום בנפיחה הריאה לבדוק יש מקום ומכל למעלה. קצת עולהאם

 מבצב'1: אינן אם לראות הסירכא מקום עלרוק
 תלוי' סירכא יוצא סירכא ומאותה בכסדרן סירכא שאלהתד

 לסירכא דבוסה או מקום לשום נדבקהשלא
 בלא לדידן וכשר כפולה סירכא הנקרא דזה מבואר שםעצמה.
 רט אלו מאונות באחת אפילו אחר למקום רבוקה ואםמו"מ.
 רלא ותב"ש ופר"ח הט"ז )לדעת טריפה ולפנים חתוכן מחצישלא
 מו"מ(. בלא אף להתיר בה"מ כש"ך העל' פקנ"א והל"שכש"ך
 ירא' מו"מ ע"י הכל )רכשניטל ומשמוש מיעוך כאן מהניומ"ם
 ש"ג ומ"ע הל"ש ולדעת בהפסר ולתב"ש הוא ליחה הפשטתדדרך
 עברה לא החתיכות שבין הראשונ' ואם הפסר(. בלא אפי'ע"נ
 התג"ש דעת משמוש ע"י עברה כפולה הסירכא רק המשמושע"י
 הפסיד. לא בהפ"ם דהמסיל העלה הב"א אך להטריף. שםומ"ע

 ל"ש). לתר"ל להצטרף ל"ה ריעותא אפילו בכמררן כפול')וסירכא
 הסירכא תעלה שמא לראות הריאה לנפוח בזה דצריך הב"אוכתב

 רוק ישים ואח"כ הסירכא תחת מקמט הבשר שתהי' אובנפיחה
 שם. מבצבץ שמא לראות הסירכות דבוקות מקום בכל פושריןאו
 סירכא כרין רינו הריאה בשר שמקמט נראה הנפיחה ע"יואם

 שיתבאר: ומקמיט למקוםממקום
 מבין יוצאת שבנפיחה עד וארוכה בכסדרן סירכא שאלהתה

 השמ"ח דעת מבואר שם הגב. לצדהחתוכים
ום"ע
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 או הפ"מ דבמקומ העלו 'והב"א והל"ש לאסור ע"ג ש"גומ"ע
 המירכא ואם להקל. וש היתר צד איזה עור שם שישבמקום
 מקמא יוצאת או החתוכים בתוך מעצמה ומונחת ומתכפלתארוכה
 הגב לצד. לחו'1 הכפל להוציא אפשר ארוכה שהיא שמתוךאע"פ
 שאין במקום בזה גם המחמיר סיים והב"א וש"פ(. )תב"שכשר

 תע"ב: מטפח יותר ארוכה כשהסירכאה"מ

 קרום כע'1 יש אם עטאלהתו
 ורבק החתוכים מעיקר יוצא'

 למעלה אפילו דכשירה מבואר שםבחתוכים.
 דהיינו השיפולי -ער הקרום נסרך ואם וש"ך( ומ"ז )מחברמחציו
 גוונ' בכהאי להתיר השמ"ח דעת השיפול. החוד עלשנסרך
 מפקפק והפ"מ וש"ך הט"ז לדעת )וכ"ה בכלל ועד השיפולידער

 דיש הוא בכלל( ער )ולא השיפולי ער דדוקא העלה והל"שבזה(.

 יוצא ואם בזה. גכ להקל דמנהג היכי לא אם הב"א וכ"הלהקל.
 ואפילו כשר עצמה להקרום דבוקה או זה מקרוכ תלוי'םירכא
 הל"ש לדעת בכלל ער ולא השיפולי עד דווקא אך מחציו.לכועלה
 אונא 5אותה דבוקה ואם גופי'(. בשיפולי אפילו השמ"ח)ולדעת
 בקדום )כאן כשך מו"מ ידי על המירכא רק עברה אם בחיתוךשלא
 הנ"ל כפול' כבמירכא שניהם שעברו בעי דלא מודה ,השמ"חגם

 לא מיעוך ואפילו כלל ריעותא אין דהקרום דכשר להל"שוכ"ש
 דצריך ובה מינה יוצא אם כמררן בסירכא משא"כ בקרוםצריך
 השמ"ח דעת עברה לא ואם שמ"ח. החתוכים מנין אךלמעך

 ודוקא כשר( כאן כ"ש כפול' בםירכא הל"ש ולדעתלהטריף.
 אלא אינה חלון בה יש אם אבל קרום. באותו חלון שוםבליכא
 שלא סירכות )ככל מיעוך צריכה מחצי' למעלה הוא ואםםירכא.
 משוכ מחציין למטה בין למעלה בין אסור בועה ובישכסדרן(
 ואין חלקה שאינה קרום שאינ' גיכר ואם ופ"מ(. )ש"ךתר"ל
 לדק עב בין חילקו לא וש"ך )הב"י ביותר עב או מקום בכלשוה

 כשאר מהריר שנעשה ניכר 1ה לדק( עב בין מחלקין ש"פאך
 בכסדרן כ"א כשירה )ואינה סירכא כרין כ"א בו גדון איןמירכא
 המורה החכם עיני' בראות תלוי' זה ודבר מחציין למטההיינו
 שאם הב"א וכתב וב"א(. תב"ש משערינן נפוחה כשהיאוהכל
 למעלה מתפשט אינו אם קצת עב שהוא אלא קרום תבנית עליויש

 ממנו ויוצא קרוכ שהוא ובתבניתו בדקותו לבקיאיכ וניכרמחציי,
 עוברת אינ' אמילו בחיתוך שלא עצמה אונא לאות' שדבוקקרום

 ע"י עוברת איגה אם לדופן בדבוק אך להכשיר. יש מו"מע"י
 מוף עד מתפשט אינו ואם ב"א. ה"מ באין להחמיר ישמו"מ

 הסירכא עד החיתוך שיפול מםוף כאצבע נשאר ועדייןהחיתוך
 אותו דן הפ"ם גכ מקום בכל שוה ובאיגו להכשיר דישדעתו
 יש ואם דק( אחד ובמקום עב א' שבמקוכ )כגון לטירכאהקרום

 בקרוכ: להקל לצדד ונראה לעיין. ישבועה

 דאין מבואר שם לדופן. מריאה הנמצא קיום שאלהתז
 במקום אבל לחיתוך מחיתוך כ"א ירוםמקרי

 שהוא אעפ"י לחוד מחוד אפילו בו וכיוצא לדופן .מריא' כוגןאחר
 החיתוך מעיקר יוצא הוא ואם כירכא. אלא אינו קרוםכתבנית
 לדעת )ל"כו להקל יש קצת מגולה במקום לחוד בממוךוהולך
 בקרום. כאן מיקל התב"ש אף א5א כה"ג במירכא גם דמתירהל"ש

 אפי' ובקרום ריעותא עכ"פ הוי כה"ג דבמירכא כתבוהל"ש
 הוי(: לאריעותא

 החור, וגם החתוכים בין הדבוקים מירכא או קיום עטאלהתח

 ול"ש: תב"ש תום' לשיטת ובין רש"ילשיטת

 )בין ומריפה מחוד כמרכא דהו"ל מבוארשם
 אונות ב' בין וקרומים בםירכות חילוק יש אם שאלהתט

 חילוק דאין מבואר שם לאומא. אומאובין
 לחיתוך מחיתוך דהיינו בכסדרן לאומא אונא בין המירכא דאםרק

 שכ"כ )וכ' וט"ז ורש"ל מהרי"ק דעת חלון שכ ויש מחציולמטה
 בשם כתב ונה"כ והש"ך להטריף. ממרא"ג( ומהר"למהרי"ל
 וכתב חלון(. עם לאומא אונא בין )אפי' להתיר פומקיםכמה
 לאסור יש הם"מ דבאין העלו שכ ומ"ע והתב"ש המנהג. הואשכן

 מהני: ומשמוש ומיעוך להתיר ישובה"ם

 מבואר שם שבריאה. מקום לאיזה שנפרכה ווידא שאיהתי
 נסרכה ואפילו טריפה שתםרך מקום לכלדוורדא

 דפעמים בהכי דרבותייהו )ל"א בו נדבקת כולה ואפילו שלהלכיס
 ומשמוש מיעוך בה מהני אבל ותתרפק) מהכים יוצאת בחייהרבה

 בדקה לא ואם כשירה. היא שלימה ואם בפושרין בנפיחהויבדקנה
 בנפיחה. ויבדקנה מהכיס בנחת דיפרידנה השמ"ח )דעת טריפה~ן

 מיעוך רק להפרידה כולה בדבוקה לסמוך דאין העלהוהל"ש
 'אם פושרין ובדיק'ת מו"מ דבעי הג"א וכ"ה מהניומשמוש
 ואם טריפה(. גקב בו ונמצא דהמרידה אירע אם וברבוקהמבצבי1
 מכיסה לצאת יכולה שאינה רק דבוקה ולא לכים סרוכהאינה
 העלה והב"א בצ"ע. הניח דמש"א בשם השמ"ח דוחקמחמת
 נסרכת תהי' שלא לראות חיתוך ע"י אותה פותחין הצורךדיעת
 של בעצמות' הריעותא שאין כיון ולהכשיר להקל וישבכיסה
 שני להן שיש בופילאקמען שקורין דמריאו'ת )ובוורדות כללהווררא
 ע"י עוברת אם כשר זל"ז נסרכו אם ל"ה( בסי' )עי"לוורדות

 והם אצבע כעובי אחד בשורש וורדות ב' יש אם שאלהתיא
 דטריפה מבואר שכ לזו. זו להדדימרוכים

 ודעת להתפרק. עשויות מדאי יותר ע"ז זה דוחקן שהלבכיון
 ל"ה )בסי' והל"ש מהני. לא מו"מ ראפי' ז"ט בשםהשמ"ח
 שהכ בכסדרן נסרכו דאכ העלה והב"א בצ"ע. הניחמקל"ב(

 להתיר. יש מיעוך ידי על עוברת המירכא אם לזו זומתאימות
 זו ווררא לגב זו וורדא מחיתוך אלו בוורדות מירכות יש אםאבל

 להם ויש ומבטן מלידה לב' חלוקה זו שוורדא בקיאיםהבודקים
 לעין נראה אם אמנם מיעוך. מהני ולא להטריף יש לגב מגבאו

 מקצת חמרון יש אם וכן ב"א. בה"מ מו"מ ע"י להקל יש א'שורש
 באופן באומא או באוגא החפרה החתיכה ונמצא הוורדאמן

 או באומא הדבוקה לחתיכה הווררא מן מירכא יש אם אזדכשר
 נדבקת הוורדא ואם וב"א(. )ל"ש מו"מ מועיל ואין טריפהבאונא
 להצמרף הוי )וריעותא כשירה שלה הכים עם שלה בשורשלמטה
 ושיעורם לכ,ם הגב מצד בשורשה שנרבקת רבותייהו דהכיל"ש(.
 לאו מזה למעיה )אבל בדיקה וא"צ החריי1 שכלה נגד מקוםעד

 אי סירכא ע"י אבל דיבוק ע"י ודויא בדיקה וצריכירבותייהו
 אין הכיס אל אותו המרבק עור אלא ה15ן אין אפי' או חלוןיש
 מחסת הדבוק אין אם לדחדה צריך וגם ומריפה. טוב דבקזה

 ג' סי' לוף בתשו' והב"א טרימה. ודאי שאז הוא מכהאיזה
 יש אז לבד השורש שהוא ברור ואינו ספיקא דאיכא דהיכיהעלה

 ובסי, השורש. רק נרבק ש5א בבירור רק להכשיר ואיןלהחמיר

 המקום עד חבור' מלום מתחלת זה נרבוק להקל דיש דעלהע'
 חל ההוא מקום )שעד הווררא בצורת ולהתלבש להתענל'טמתחיל

 ווררא(: שירש,שם
שאלה
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 מבואר שם. בכסדרן. להוורדא שנסרכת מקמא יתו.ת שא?התיב

 בצר )שעומרת בכסדרן בגסרכה אפי'רטריפה
 ל"מ ול"ש משמ"ח הנראה ולפי לווררא בכסדרן ונסרכההוורדא
 מי' לעיל ועי' מו"מ ע"י להתיר יש הב"א לדעת אבל ג"כמו"מ
 ואם דל"ם(. פשיטא כסדרן ובשלא מ"ש. קצ"א שאלהל"ה
 לווררא. כנסרכה דינה ג"כ בכסדרן להדדי מקמא יתרת שנינסרכו
 ודוחק. שוכב הלב שאין במקום לראות קצת בזה מקיל הל"שאך

 בריקה בלא וכשירה לה יש אונא דין בכמררן שנסרכה בדריויתרת
 ל"ה(: בסי' )ועי"ל מו"מ ל"מ כסדרן שלא נסרכהואם

 לשמנינות או לגרגרת האומא או האונה נסרכה אם 1טאלהתיג
 הווררא לטרפש או הכבר לטרפש או לכיסו אוהלב

 הערוגות ב' בין היורר לסמפון או לרחם או הלב טרפש סוףשהוא
 דאפילו מבואר שם הסמפונות. לשמנינות או הלב לקנהאו

 כל )והכלל טריפה פילוש שום בלי הללו מהמקומות לאחדכרוכה
 כמררן(. שלא מקדי דהכל טריפה שתרבק או הריאה שתמרךמקום

 )שמ"ח(: הכל ולמעך למשמש נהגו אלוובמדינות

 מהן אחת אם לגדגרת הממוכות העליונות האונות שא?התיר
 שם סמיכתן. במקום לגרגרת רבוקות שתיהןאו

 עור או סירכא כעין כ"א ממש דבוקים אינם ראם היטמ"חהעלה
 מעיקרא בחוזק ואדוקה חלון דליכא אע"ג המדביקיםביניהם
 כ"א לגרגרת האונא בין הפרש שאין ער קצרה והסירכאלמופה
 ממש דבוקים )רבעינן טריפה אפ"ה בעלמא משהו מזעירמעט

 בדבוק דבוקים הם ואם המרביקמן אחר רבר ע"י ולאבתולדה
 הדבוקה היטמאלית באונא דנמתפק כע"י ולא )תב"ש כשרגמור
 דבוקותג העליוניות אונות כט,טגי דוקא בורקים כייט דלאתם

 ובסופו מררכס. דברי בביאור )תב"יט החלט לתוך קטנהאצבע
 להכניס שיכול כ"כ גרול חלון ואין סופו עד מעיקר ברבוקיםודוקא
 קטנה אצבע מרוחב פחות מ"מ אך חיתוה כררך קצת פרוד'אפף

 גדול חיתוך אפי' בפופו להקל דנוהגין מקומות י,ט אךיטמ"ח.
 גדול חלון הוא )ראם חלון יהא יטלא ובלבד נהוג( דנהוגוהיכי
 לגרגרת הדבוקה האונא דיבוק ורוחב ה.א( דסירכא אמרינןכ"כ
 'טאז קטגה אצבע מרוחב פחות בצרדים יטהפרוד כ"א להקלאין
 וכ"ש קטנה כאצבע אחר בצד כטיש אבל חיתוך. היכר רקהוי

 דאין טריפה בכ"ש אפי' פרור ובאסצע הרוחב בצדדייטמהורק
 בצדדים כישהפירוה ראפי' הב"א וכתב סירכא, אלא טוב דבוקזה

 אונא ולהניח בנפיחה לבדוק צריך מ"ם קטנה אצבע מרוחבפחות
 בכל כולה רבוקה בין חילוק ואין מבצגץ אם ולבדוק בפושרץזו

 להצטרף(. הוי ריעות' )ומ"מ לבר במקצתה או הגרגרתאורך
 פתה אחת חודץ שני בה יש היממת עלתנה דבאתא הב"אוכתב
 סמוך קטנה אצבע כרוחב ער פמם צד של החוד מאות'להגתרת געוב" רבוקה היא ואם הריאה. לפנים למטה ואחתלמעלה
 מרוחב יותר אבל להכשיה יש הריאה גב לצד הפתהלהחוד
 גב לצד הפתה שהחוד הוא להיפך אם אבל להכשיר, אקאצבע
 הזה בפירוד אין אפי' נפרר הוא פנים לצד והפונה דבוקהוא

 ,טבעובי החורים ב' ואם ה"מ. בלא להטריף י"ש אצבעכרוחב
 טריפה. כ"יט אפי' פרוד הוא ובאמצעי ומזה מזה רבוקיםהאונא
 טריפה. ליטררה הגג וגם מהנב מקצת דב91 אם דכן כתבועוד
 )ום"מ רפושריה בדיקה ע"י כיטר מהזטדרה בנחת ביר נפררואם
 ואץ להכשיר חכמים ואמיפת עענא צריך הרברים אלו דבכלכתב

.. 
.

 הבורקים(: עללממוך "

 כים סמ שהם מקום מבחוץ הריאה רפמ נמצא אם 1ט4"ל~ץתטו
 הערמות שתי בץ הורד בשדרה הדבוקלשומן

 אם דכשירה מבואר שם שומן. לאותו דבוק בריאה מקוםואותו
 והאומות האומת שבץ הפירוד ער הריאה מהתחלת האורך כלדבוק
 סוף עד והאומות האוונות יטבין הפירור מהתחלת אורך כלאו

 לאו )דאי מחט אפי' להכנים וטיכול בדיבוק חלון וליכאהאונות
 מה כל וטאין אע"פ להכשיר ייט הדיבוק ורוחב הוא( סרכאהכי

 צד אם אבל חוץ. צר יטל רוחב פרוד אפי' דבוק השומןשכנגד
 אומא רק אם וה"ה טדיפה. מיטהו אפי' פרוד ופנים דבוקחוץ
 עוקץ יטגם אע"פ אז סופה עד מראיטה כדינה לשומן דבוקהאחת

 יש בפושרין ונפיחה בדיקה ואעפ"כ )ב"א( כיטר רבוקהאומא
 פרודה הב' שבצד ואומא כרינה אחת'רבוקה אומא ואםלהצריך.
 כשר פרודים השני ובצר דבוקים אחר שבצד באומת אולנמרי

 להצטרף: הוי ד'עותא ומכ"מ)שם"ח(

 ביטררה. ממוצ דבוקים ואונות האומות גגות אם 7ט24לדץתטז
 להכשיר יש משהו חלט שם אץ דאם מבואהשם

 מבורד יטמנהג ובמקומות הגגות. וכל הא~מות של גתת ב'ודוקא
 עד האווגות מהשלמת דהיעו האומות גג רק אפילו להכשירלהם
 באומא לא )אבל מנהגה למתור אין חלון בלי דבוק האומאפוף
 יחידי בגג אף להכשיר ירוע מנהגם ואם וב"א( ופ"ם תב"שאחת
 של החוץ צד אם אפף להקל יש ובה"ם ב"א. סגהגן לסתוראק

 בריבוק ודוקא וב"א( )תב"ש להקל אין בהיפך אבל פרורהרוחב
 נות והא האומות דגג התב"ש )וכתב המחברם. בסירכאולא
 וריעותא השדרה( על שרובצות מקום הארתות אחורי מ הנקראהם
 דבוקה אחת אומא בגג אף להתיר דמנהגן )והיכי להצטרףהף

 בפושרץ תפיחה בדיקה להצטרךיש

 הערתה אל רבוקים שהם במקום למעלה האומות 7ט4"לוץתח
 לשם גפרדים שיהץ דצריכי הכבר לחצרסמוך

 יטיורד ושומן הקנה מן נפרדים וגם מזו זו אגורל אצבעכעובי
 רבוקה או אצבע כעובי פרוד בלי יטם ורבוקה הערוגות 'טתימבין

 חלוה בלא ליטם דבוקה יטהיא אע"ם הכבר לחצר האומותלשיפולי
 כמה וכן אצבע כעובי נפרדים להיות רצריך העלה מהרי"ויטם
 כ"ש בפרוד אפי' מכשיר והב"א כך. רנהגו כתבו בורקיםפפרי

 להצטרף(: הוי )וריעותא דמהני מב"א נראה מו"מוגם

 ע"' להכשירה מותר אי הלב לשומן הרבוקה אונא 7טיל?דץתיח
 מקומות ריש מבואר שם . מתנחקת אםנעטע

 אבל מכשירץ. נענוע מחמת מתנתקת אם מעמים ל לנענעשגהגו
 אלו רכל הדמ"א וכתב )שמ"חג אלו במרעות מטריפיןאנו

 ואץ הוראה ומורה חכם שאלת ע"י כ"א להכשירם אץהדבוקים
 להחמיר יש וכן אחר. למקום הרבוקה לריאה אלו מדבוקותללמוד
 לשאר להצטרף הם עכ"פ ריעותא הדבוקים אלו וכל ספיקןבכל

 תלויה והיא שהיא בכ"מ מהריאה היוצא סירכא 7ט4)לדץתיט
 דסירכא מבואר שם מקום. לשום דבוקהשאינה

 וראה יטמיטמיט ה"נו מו"מ ע"י עוברת אינה אפילו כישרהתלו"
וצאינה
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 ואפילו בה תלויות סרכות כמה ואפילו )ל"ש(, עוברתשאינה
 ול"ש וב"א )תב"ש כשירה ביניהם שערות ב' הפרש ואיןסמוכות

 במקום בסוף בריאה נמצא דלפעמים כתב ועוד כמהרי"ל(.דלא
 נקרא )וזה בשר כמו אדום ומראה סירכא כעין דלדוליםישיפולי

 אם אבל הריאה. בשיפולי להיות ודרכו כשר זה גם בשר(דלדולי
 מירכא אלא אינו הדילדול כמראה אפי' הריאה באמצעהוא
 ואפילו להתיר הל"ש וכ"ה בדיקה( א"צ דבדילדול )וג"מתלוי'
 כתב"ש דלא הריאה מן שגקלף הריאה על מונח רחב קרום כמיןהוא

 הנקלף רחב קרום דין כתב והב"א ובה. דמינה בפלוגתאדתולה
 שאם ולהחמיר להקל בזה יש לעיל הגתבאר תלויה והיאמהריאה
 'גפיחה ע"י ההוא מקום לבדוק י,ם דלדול בלי כולו נקלףהקרום
 אחד ובמקום כולו לקלוף יכול אין ואם וכשר. בפושרין אוברוק
 דומה זה אין שם תלויה גשארה והיא בחוזק שם מסתבכתהיא

 שתי על פרוס הוא הקרום אם לאסור ויש תלויה. סירכאלישאר
 כסירכא אותה דנין שאם בזה וכיוצא ואומא אוגא על אוהאונות
 אחר מקום על רק הקרום אין אם אבל כסדרן. שלא הואהרי

 כיון כסירכא הזה הקרום נידון אם אפילו אחת באומא אובאונא
 אוגא באותו למקום ממקום פירכא רק אינו מ"מ כולו נקלףשלא
 משם הסירכה להסיר לכתחלה דצריך ודיגה עצמה אומאאו

 בדק לא אם ומ"מ טריפה. מבצביז אח"כ ואם בפושריןולברוק

 בזה שא"צ פשוט ומ"מ המנהג. וכן ה"מ באין לאכור ישכלל
 בנפיחת שם עולה שאינה לראות רק כלל ובצלעות בריאהעיון

 מתנפחת תלוי' הסירכא ואם שתחתי'. הבשר יקמוט ולאהריאה
 אפי' מחציין למטה בסירכא הדין )וכן טריפה, הריאה נפיחתע"י
 טריפה הסירכא בתוך דם יש אם וכן מתנפחת(. אם חלוןבלא
 ונהפכה הסירכא מראית משתגית הסירכא שחותכין אחר אםואפי'
 יש ואם אלה. גכל מהני לא מו"מ ואפי' )ב"א( טריפהללובן
 בנפיחה שעולה אעפ"י ריאה מראה בנפיחה שעולה תלויה סירכאעל
 מהריאה. כחלק אותה דנין מבצביו ואינה אותה שבדקנוכיון
 בו כשר שהיתרת במקום שעומדת או מט"ד פחות הואואם

 יתרת וד,ן השלמה דין לה ויש כשר זה גם ל"ה( בפי')כמכואר
 אם שיבדקנה דוקא אך וב"א(. )פ"ת שם ישנה אשר המקוםכפי
 בשר שם אין אם אבל קצת. בשר תלתלי מבפנים בתוכהימצא
 ריאה. מראה הקרום על שיש מה מועיל זה אין לבד קרום רקכלל
 שיודע בהוראה גדול וחכם מומחה רק להכשיר בזה לסמוךואין

 )ב"א(: סירכא זה שאיןלהבחין

 הבדיקה, היא והאיך בדיקה צריך אם תלוי' מירכא שאלהתכ
 דא"צ והגר"א ופ"מ התב"ש דעת מבוארשם

 נתקה לא אם בריאה בעלמא עיונא רק רוק או פושרין מיםבדיקת
 נפחוה לא ואם בנפיחה הםירכ' תעלה לא אם ונפיחה מקוםמאיזה
 בדיק' צריך בתלויה דגם הרמ"א בשם הט"ז ודעת )פ"מ(,כשר
 בדופן לעיין צריך וכן השיג(. התב"ש )אך דבוקה בפירכא'כמו

 ריעותא שם יהי' שלא הסירכא שכנגר מקומות בשאר אובצלעות
 שמשם שנראה שבר,אה התיו'ה נגד ברופן ריעותא ישואם

 ומהני מקום לאותו דבוקה כרין דיגה הב' מצר הסירכ'גיתקא
 יש אם וכן השמ"ח( לרעת הל"ש )כ"ה .לדידן ומשמושמיעוך
 כד'ן ודינה ממנה נפרקה מםתמא אמרינן כנגדה בדופןמכה

 בנמרכה לא מיעוך מהגי דלא השמ"ח ודעת שבדופן. למכהנסרכ'
 רבין העלה והל"ש שכדופן, מכה נגד תלוי' ולא שבדופןלמכה
 במיעוך להקל יש שבדופן מכה גגד תלוי' בין שבדופן למכהנסרכה
 ב"א דעת וכ"ה במיעוך. לאסור מבורר דמנהגס במקום לאאם

 לגריעות' שיגוי אלא גמורה מכה ליכא ואם נ"ז. סי' שאולונבעת
 הש"ך רעת הנה כמכה. הוי אי וכרומה שחורות בהרותכגון
 כמו מכה פימן הוי לא שחורות דבהרות נראה הרמ"א בדעתסק"ל

 למכה בנסרכה דדוקא העלה והתב"ש שברופן. למכהבסרוכה
 נגדה בתלוי' אבל להקל. מכה הוי לא שחורות בהרותשבדופן
 לא שחורות דבהרות בה"מ להקל הל"ש וכ"ה )והפ"מ מכההוי

 במקומות היטב בה ולראות לנפחה יש וגם מכה(, סימןהוי
 נתקה שמשם הנרא' הריאה במקום ריעותא שס שאין בריאהאחרים

 כנגדה במקומות בדק ולא נפחה לא אם ובריעבד ריעותא שאראו
 בהתולי' ומשמש דמיעך אירע אי אבל בסתמא ורוקאכשורח.

 עברה ולא מו"מ ע"י לעבור ליחה הפשטת דדרך כיון עברהולא
 במקומות ראה וגם כשנפחוה כ"א כדיעבר ואוסר ריעותא זוהרי

 בפושרין גם לבודקה והמחמיר מכה. או ריעותא נמצא ולאכנגדה
 ע"ג(: ש"ג מ"ע )וכ"ה תע"ב זו ריעותא בה כשישלכתחיה

 ונדאה כפתור כעין ובםופה תלויה שהיא סירכא 2טאלהתכ"א
 דבין מבואר שם מוגלא. מלאה בועהכעין

 והכפתור דקה הסירכא דאם שבריאה מקום בשאר וביןבשיפולי
 אם הריאה לנפח יש בעלמא ליחה בהפשטת לתלותו שיש עדקטן
 ופר"ח הש"ך כרעת התב"ש )כ"ה כשר בנפיחה עולה הפירכאאין
 מטעם לאיסור והעלה מ"כ בשם זו מעשה דהביא כט"זדלא
 דגרע ופ"מ )תב"ש מספק טריפה נפחוה לא ואי בשיפולי(בועה

 הפירכ' ואם נפחוה( לא אם בדיעבד דמנשרינן תלוי'מסירכא
 ועב גדול והכפתור דקה הסירכא אם או קטן שהכפתור אףעבה
 רוקא צריך שם ומ"ע ולהשמ"ח )פר"ח( וטריפה היא תלויהבועה
 וכפתור דקה םירכא ואם גדול. וכפתורה עבה הסירכאלהיות
 וב"א(. ופ"מ )תב"ש ליחה הפשטת כ"א דאינו מודים כ"עקטן
 להניח י'ש דילדול או סירכא הוא אם לידע שכתב מי ד'ש ב"אוכ'

 סירכא לא ואם דלדול זהו מאלי' ינתק ואם פושרין במיםהריאה
 של"כ רבוקה היתה באם כלל ע"ז לסמוך שאין ונ"ל וטריפה.הוא
 שלא אע"פ תלויה היא וכאשר עי"מ בעוברת לא אם עפי"1להקל

 אין אם ואפי' כשר אפ"ה בפושרין נמוחה לא וגם בידנתמעכה
 משגיחין אין לו והלך כשירה בחזקת שהניחה כל לפנינוהבודק

 זה: בשביל להטריף אלובסימנים

 ונדבקת מערוגה שיוצא' למקום ממקום םירכא 2טאלהתכג
 למעלה השלם במקום )בערוגה ערוגהבאותה

 גגד א' ראש למקום ממקום פירכא שם יש האונות חיתוךממקום
 כמו רכשר מבואר שם הב'(. אונא נגד הב' וראש אחתהאונא
 ראשה למעלה ונמשכת מאונא סירכא יוצאת וה"ה עצמהמאונא
 שיויאה לערוג' מאומא או עצמה האונה נגר בערוגההשנית
 בשאלה )הנתבאר עצמה לאוג' כמאונה הכל ה"ל ממנההאומא

 הב' שראשה עד באלכסון מדאונא כשנמשכה אבלהקודמת(.
 כסדרן שלא הו"ל הואמא כנגד או אחרת אוגא ננר בערוגההיא
 אלא האונות ושבין חיתוך על עובר הסירכא אלכסון אם מבעי')לא

אפילו
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 עוברת הסירכא ואין סהחיתוך לסעלה נסשך אלכמוגה אםאפילו
 וראשה סחיתוך למטה אחר שראשה כל אפ"ה החיתוך עלכלל

 תב"ש(: כסררן שלא הו"ל אחרת לאונא גגררהשני

 אונות סשאר לפנים בערוגה עוסרת אחת אונא אם שא~התכג
 ויש סחובר להיות שראוי בסקום שחיתוכהעד

 עובר אינו או חיתוך אותו על עובר אוגא לאותו סערוג'סירכא
 סבואר שם לסעלה. ונמשכת אוגא סאותה סירכ' יוצאהאלא

 וש"פ(: )שם"ח אחרת לאונא סאונא כסודהוי

 סרק היכר ע"י וסתכשרים יחד רבוקים האונות אם 2טא~התכר
 מירכאויש ל"ה(. במיסן )עיי"יוכרוסה

 רריינינן סבואר שם אחרת. אוגא להיות שראוי לסקוםמאונא
 סהריט"ז(. תשו' בשם )תב"ש כסידרן שקא סירכא והוי כפירורלי'

 סירכא יש אם היכר( בלא דכשר במי' )עיי"ל וטלאים בגרייםוכ"ש
 )שהרי כמררן שלא רהוי אחרת אונא להיות שראוי לסקוםסאונא

 אח"כ(: להפררררכן

 )רסבואר עצמה סאוסא או סאונא ובה סינה סירכא שא~התכה
 רמכשירין( בסקומות אפילו נפיחה רצרירלעיל

 תחתי' שהבשר ער הריאה סבשר קציה שהמירכא ורואיןוגפחוה
 ופ"מ ותב"ש ופ"ת וש"ך )רס"א רטריפה סבואר שם .סקמט
 להתפרק סופו וטעם אטום טעם טעמים ג' ויש ול"ש.וגוב"י
 ע"י אזלא ולא הסירכא הסיר אם מיבעי' לא תר"ל(.ומטעם
 מקסט שעריין אפילו אלא טריפה רוראי הקסט וסתפשטמו"ס
 ולא המירכא הסיר אם וכ"ז טריפה. ס"מ המירכא שהסיראחר
 אם מו"מ ירי על ואזל' הסירכא הסיר אם אבל סו"מ. ע"יאזלה

 בלא אפי' ולהל"ש בהפ"ס )להפ"מ כשירה לגמרי הקסטנתפשט
 הקסט .נתפשט לא אם אבל טעמים(. הג' לכל להטריף ראיןהפסר
 והנוב"י להטריף וב"א התב"ש רעת הסירכא שסיעך אחרלגסרי
 ומיים ל"ו סי' חיו"ר חת"ס תשו' וה"ה סכשיר י"ב מי'ס"ק

 כרעת ג"כ העלה והל"ש תע"ג. והמחסיר הפמיר לארהמיקל
 חולי ע"י בא הקסט שסא ספק יש ראם רסחלק אלא וב"אהתג"ש
 יש אם אכל טריפה. היא אז געשה( רמחיים ניכר אם)וכ"ש
 מיעוך. בלא אפי' כשר מתולרה היא שהקסט הסכיריןבקיאין
 שני אם אפי' אז אח"כ או סגרייתו הי' אם בו להסתפק ישואם
 והפ"ס ולג"ש( )תב"ש טריפה הקמט סן רחוקים הסירכותראשי
 וב' מקמט סירכא לפניו זו מעשה שבא הביא ס"ח מ"קבש"ר
 בקמט שם מש"כ ל"ו מי' )ועי"ל והטריף מקסט רחוקיםראש"

 צ"ע(: זה וברין לשיטתו וג"א לשיטתול"ש

 רגס' רסדינא סבואר שם המיעוך. ענין הוא מה שא~התכו
 בהסות שרוב חז"ל וראו טריפה. של"כמירכא

 הפסר ספני בה לעסור יכולים העולם ואין הסה מרוכותבזסנינו
 לנו הקילו מצוה סעודת שאד או ויו"ט שבת לסעורתוצו"ג

 אע"נ וכתב )רס"א במירכות ולסשסש גהם למעך אלובמריגות
 גירם לסחות ואין אלו סדינות גני כל נהגו כבר גדול קולארהיא
 ירא הגורק לחיות צריך ום"ס שימסוכו סה על להם שישסאחר
 ולברוק ח"ו( בכח ינתק שלא בנחת ולסעך ליזהר שיורעאלקים
 רעת )וברבוקה עבה וגין רקה בין סירכות בכל ובפושריןבנפיחה

 אם מיהו וכתב עליו השיג והל"ש סו"ס. הסהני מר"סהתב"ש
 רואין הפירור ואחר בנחת הרבק. להפהיר .סקונ~ות באיזה.נוהגין
 סירכא שהיא ואוסרים דבוק' קהי' מקום על בריאה פרוש קרוםכע,ן

 כמנהגן. לעשות להם יש סתירין וה' וע"י' הקרום אותווססעכין
 בין בריאה בין כלל( להקל אין כלל קרום שם נסצאת לא אםאבל

 מי ריש השס"ח )וכתב מו"ס. ע"י בנחת שנפרר כל-בווררא
 שניתק וכל ירים. רפיון בלא בזריזות ירו יכנים שהבודקשכתב
 להכניס צריך אלא כן לגהוג אין אבל כלל. סירכא אינהעי"ז
 מקוסות. ושאר להצלעות הריאה גין בנחת ולועליכה בנחתירו

 זו קולא בה נהגו שלא המטרפת סירכא לך אין רמלתאכללא
 שלא אפילו ונהגו תר"ל(. ראיכא היכא כ"א הנתבאר()דסיעוך
 דלא ובמקום בירם למחות ואין גוי בבהמות ואפי' הפסרבמקום

 )שס"ח(: כן להרות אין סנהגאידעינן

 נורע ולא לברוק בנחת הבורק יר בהכנסת נפמק אם 2טא~התכז
 לסעך הצריכו רלא סבואר שם אי'.מקוסו

 בעלמא ריר כ"א הי' רלא אמרינן כה"ג אבל סירכא רקולמשסש
 דעת לפי ואם הגאוניכ. תשו' בשם כלבו רברי והוא)שמ"ח
 חריאה ונאברה אי' ניכר שלא ער לגסרי סשם ניתקההבורק
 אפ"ה לא אי לגמרי המירכא נסתלק אם לירע עוד דא"אוכרומה
 אחר ראש ונמצא הריאה והוציאו נפמק ואם ב"א(.כשר.
 אע"פ סחוברים שהיתה שהרגיש כיון אחר במקום אובריאה
 בשלא ררוקא סירכא. מכלל עריין יצאה לא ירו מחמתשנפסקה

 ריר הו"ל רוקא אז סקצוותי' באחת אפילו להתחזק כח בוהי'
 כ"א זו קולא לנהוג ואין גנפיחה. לבורקה וצרירבעלסא.
 ראפילו השס"ח כתג ועור וש"פ(. )שס"ח בכח הכנים שלאעליו לססור שיש מרבים ר' את וירא כשר ובבורק ישראלבבהמות
 אצבעו סכנים שסטריף בסקום סירכא בה וסצא הריאההוציא

 ריר שהוא כל הגבהה סחסת נפמקה אם קצת וסגגיהמתחתית
 רלא מיבעי' לא קלה תגועה ע"י ונפמק )רהואיל וכשרבעלסא
 ראשיהם ונשארו באסצע רק דנפמק אפי( אלא סקוסו אי'נורע

 זו דהגגה' בירים שקבלה שכתבו ויש )תב"ש(. כשרסחוברים
 ירו. על סהריאה כלל יוגבה שלאהיא

 סהריאה קצת הוגבה ואמ
 אירע )ואם להכשיר מהני ולא קלה זו אין המירכאבהגבהת
 בצר וסשסש וסיעך הגגהה ע"י גאמצע שניתקה זובסירכא
 לא אם אחר למקום בנסרכה להקל אין עגרה ולא סריאההנשאר
 רוקא וכ"ז היא. נכונה ומברא ג"א(. הלב לשוסןבנסרכה
 וכ"ז )שס"ח(. סרבים ר' את וירא כשר בורק וע"י ישראלבגהמת
 מקילין שאין בסקוסות אפילו בזה להקל יש זו בשאלההנתבאר
 כתב והב"א )ל"ש(. י"ש ובורק ישראל בבהמת ודוקאבמיעוך
 להתיר יש עי"ס עוברת שהסירכא כל סתירין שאנו סנהגיגורלפי
 הסירכא לברוק צריך אז באסצע ניתקה ואם בפו,שרין כה"גבזה

 תלוי' שנשארה המירכא חלק אגל עי"ס. בהריאה תלוי'שנשארה
 גכ"ז חילוק ואין "וששין. אין עי"ס עוברת שאינו אע"פגרופן

 וכרוסה: לשוסן או לרופן סרוכהבבין
 להקל ריש סבואר שם נפיחה. ע"י הסירכא ניתק אם 2טא~התכח

 להקל רנוהגין בסקום דרוקא הש"ר דעתאר
 בסקוסות ראפי' העלה והתב"ש להקל. נוהגין זה גם ולסשמשלסעך

ראין
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 רנוהגין רבמקומות כתב הל"ש בכה"ג. במו"מ מקיליןדאין
 הריאה נפיחות ע"י או בקל ניתקות אפי' הסירכות כללאסור
 דממעכין לרידן דאף כתב והב"א להם. להקל ואין הואמנהגם
 אם אבל כדרכה. בנפיח' כ"א נפיח' ע"' בנתיקה להקלאין

 )רדומה אסור עי"ז הסירכא וניתקה קצת מררכה יותרנפחוה
 בחזקה(:למיעוך

 אחר הכנים ואח"כ טריפה ואמר ידו שהוציא בודק שאלהתכט
 דטריפה מבואר שם טריפות. מצא ולא ירואת

 אינו המטריף במקום סירכא מוצא ראם )רנוהגין לרירןואפי'
 דאמר כיון מ"מ במו"ם לברוק הריאה מוציא רק בטריפהמחליטה
 נתקה השני או בכח שגיתקה שהרגיש תליגן טריפה מתםהבודק
 ופ"מ תכ"ש וש"ך וט"ז )מחבר הרגיש ולא בכח ידובהננסת
 דחיישיגן הכשירה ריעות' שאר או בועה איכא אי וכ"שוש"פ(.
 תב"ש(. תר"ל )משום מו"מ בלא והמריפה סירכא שם הרגיששמא
 עתה הוא אם אבל לו והלך טריפה אמר הראשון כשנורקורוקא
 רואין ועכשיו וכרומה חסר בה שמצא שטריפה ואומרלפנינו
 קצת בו למעות שראוי ברבר שטעה לתלות יש אם אז בןשאינו

 שאינו ברבר אבל המקובלת. אמתלא בנותן להכשיר יש אדםבני

 שהטריפה טריפה מחזקת להוציאה )תב"ש( מהימן לא למעותמצוי
בסתם:

 נתבאר ואח"כ טריפה ואמר בריאה ירו שהכנים נורק שאלהתל
 ופתחו בריאה עריין נגע ולא הטרפש נפתחשלא

 דכשר מבואר שם טריפות. שום שם נמצא ולא הריאהובדקו
 בטרפש הרגיש נקב שמא חיישינן טריפה סתם אמר אםאבל
 מצאתי ולא בטרפש חפשתי אני האחרון הבורק אמר ואפילועצמה
 לבו על שם לא הב' והבודק קטן נקב הרגיש רילמא 'חיישינןנקב
 הייתי סבור מעיתי עתה אומר הראשון הבורק אם ואפי'כ"כ

 זת ע"י להכשירה ורוצה דבוקה כולה והריאה הטרפשקגפתח
 תב"ש(: וש"פ )מחבר כזו גרוע באמתלא נאמןאינו

 שהיא במקום סירכא בה שמצא ואמר ריאה הקונה ~ט~ולהתלא
 שם כשירה. שהיא במקום אומר והמוכרטריפה

 זה זה את זה המכחישין בורקים שני אם וכן דכשר.מבואר
 מרוכה היתה כפררן רשלא אומר וזה מרוכה היתה כסדרןאומר
 אותה מעמירין אחת בבת שנים ובאו דהואיל בזה כיוצא כלוכן

 בה"ם כ"א בכה"ג להתיר אין וב"ח רש"ל )לדעת היתרבחזקת
 ותכ"ש ופר"ח וש"ך ט"ז ודעת ריאה. כנאברה ומלאים בגדייםאו

 תחלה בא האוסר ואם ה"מ(. בלא אפילו להתיר רמ"אבסתימות
 כשר להיפוך )וכן טריפה. המכחיש בא ואח"כ באיסורוהחזיקה

 האחר שגם רוקא י"ד( ס"ק קכ"ז בסי' כש"ך רלא ופ"םט"ז
 הראשון כמו נאמנות לו ויש הבדיקה על ממונה ג"כ ה,ואהמכחישו

 וכ"ה(: כ"ג סי' ציון שיבתתשו'

 סירכות הצלעות בין וגמצא כבש צד שקנה מי שא?התלב
 החזה ממיצר דהיינו הצר במקום שלאתלויות

 כשרות בחזקת הטבח )דמעמ'דים דכשר מבואר שםולמטה.
 איזה היו אא"כ לריאה מחוברות ולא היו תלויותומפתמא
 שנמצאו בסרכות הפ"מ וכ"כ )שמ"ח(. לזה מוכיחותאומדנות
 תלויות מתחלה בכך הי' אם נודע ולא הבהמה ברופןתלויות

 וכ"כ להתיר. יש נעקרו ואח"כ בריאה רכוקות שהי' אובדופן
 בחזקתו(: להשוחט ראוקמינןהבל"י

 שנוהגין מקו'מות אותן שאלהתלג
 ששוחטין'

 גוי אצל בהמות
 . בבריקה השו"ב ינהוג איך לישראללמוכרן

 לבריקה שחיטה בין גוי אצל להניחן שלא ליזהר ריש מבוארשם
 אבל סירכות(. הגוי נתק )לשמא לחוש אין ובדיעבר שומרבלא
 ובזמן וש"פ(. )ש"ך ברעבר אפילו אסור בכך דגוים רגיליםאם
 הניח שבודק פעמים כמה כך שאירע )כמו בכך רגיליםהזה

 הוושט להעביר כרי ביה"ש ררך ידו הניח והטבח של"כםירכות
 להיות הבודק צריך ולכן והטריפוה. הריאה ער ירו והגיחסביב
 לבדיקה. שחיטה בין הגוי אצל בהמה ולהניח מלילך בזהנזהר
 לכתחלה לחוש יש ישראל בטבח ראפי' דמש"א בשם שמ"חוכתב
 ראפי' העלה שם ודגרע"א קצת. חששא רק אפילו עליו י'2 אםכן
 וכתב טריפה. תלוי' כירכא נמצא אם מ"מ בכך רגילים איןאם

 הקצבים שהגוים רבמקום קפ"ב סי' וב"א ם"א סי' ח"גבשבו"י
 כל לנפוח הבשר.יש לנפוח הרם ומוחטין אח"ש 'ריהםתוחבים
 ראפשר; מה יתקן שררה ע"י הרבר לתקן אפשר ואם שלהםהריאות

 הבהמה את שהפשימ שאחר רנהגו מקומות נקצת שא?התלר
 וכן בכח למעלה אותו ומושך בקנהתופס

 השמ"ה כתב שם זו. בתנועה להתנתקות אפשר והסירכותלצרדים
 מתנתקות לא שהסירכות ברור שיהי' באופן שיעש' רצריךוש"פ

 במקום כ"א כן לעשות ואין בנענוע בקיאין )וא"א זובתנועה
שנהגו(:

 נמצא )לפעמים כיסוי חלב כמו עליו שנמצא ייאה ~טזליהתלה
 כמו נמצא ולפעמים חלב כמו לבן עור הריאהעל

 אותו רקולפין מבואר שם ט"ז(. בלוי בשר בכלל והכל ארוםעור
 לברוק צריך ומיחו כשר. ויפה שלם תחת(1 הריאה ואםמעלי'
 ול"ש ב"א בה"מ הנפיחה מעכבת לא ובדיעבד בנפיחההריאה
 שמואל חגורת ום' וכר"1 ופר"ח ט"ז ורעת )רמ"א הפ"מכשם
 בשר אם הוי לא ריעות' אפי' בלוי רבשר רמ"א ברעת זהבפי'
 ריעותא רהוי רמ"א מלשון דייק והתב"ש ויפה. שלםתחתיו
 העלה והל"ש הב"א. וכ"ה תר"ל הוי ריעותא עור איכאוכי

 רריינום ומעשה בלוי דבבשר וסיים ריעותא מקרי לא בלוידבשר
 אותו מזחיחין אין לתר"ל דמצטרף להורות בה"מ אפילוהמחמיר
 ריעותא שום שאין לראות צריך ע"כ בידו מוחין אין בה"מוהמיקל
 הבשר מן סירכא ויש בלוי הבשר קלפו אם הב"א וכתבתחתי'(.

 תלינן אי דאפילו ה"מ שאין במקום לאסור יש הריאה אלבלוי
 בריקת מעכבת המירכא מ"מ בלוי בשר מחמת בא'טהמירכא
 ולבדוק חד בסכין בנחת הסירכא לחתוך 'ש ובהפ"מהנפיחה.
 כשיר'. מבצביו ואינו ויפה שלם הוא ואם ובמושרין בנפיחהאח"כ
 עין למראית ברקו ואם וב"א(. )ל"ש אסור קלף ולא נאברואס
 ורוקא בה"מ. להכשיר יש בנפיחה ברקוה ולא ויפה שלימהשהיא
 יר בחוזק לקולפו הוצרך אם אבל בנחת בלוי הבשר נקלףאם

 )ב"א(. בנפיחה בדק לא אם בה"מ אפי' להכשיר איןבצפורן
 עוברת הפירכא אם אבל מיעוך ע"י אזל' לא המירכא אם זהכן
 בלוי הבשר מצר ליחה הפשמת רק שאינו מורה זה מיעוךע"י

 ה"מ: בלא אפי' וכשרבלבד

 האונות יטראשי ביותר שמינה נבהמ' נמצא יפעמ'ם שא?התלו
 דצריך מבואר שם חלב'. מרוב בשומןמובלעים

להפריד
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 בריאה שומן דלרולי ישאיר שלא עד מהאונות השומןלהפריר
 )ולכל כשר. ואז בנפיחה יבדוק ואח"כ בדיעבר( אף מעכב)וזה

 בזה. הרין כן בלוי בשר לעגין הקודמת בשאלה הנתבארהדברים

 ונראה למצורע דרמי גילרי גילרי בה ראסיק ייאה שאלהת15
 נראה ופעמים גרינר( דארע )שקורין גרבכמו

 דצריך מבואר שם )פראנצוזי"ן(. אותה קוראין והבובחיםכילפת
 שלם תחתיו הריאה ואם . בנתק כמו ולנפחה אותהלקלוף
 5נקוב שיוכל כ"כ קשה יהא לא בגרב דוקא אך כשר.ויפה
 )ל"ש(. פושרין צריכין אין ובכולן בלוי כבשר דינו וילפתהריאה
 פושרין(: בריקות צריך סירכא שם יש דאם מב"א כתבתי)וכבר

 שליפר"ק שקורין ליחות הריאהמלא על נמצא לפעמים ז42ולך;תלח
 מבואר שם שכר(. של שוי"ם )כמו שוי"םאו

 ובמים ונפיחה קליפה היינו בדיעבד אפי' נקבים בדיקתרצריך
 הוי נקבים שם שאין וראה בדק אם ואף ול"ש(. )שמ"חפושרין

 )ל"ש(: לתר"ל להצטרףריעות'

 בעורה דבוק קצת ארוך דק עצם עליו שנמצא ריאה שאלהתלט
 מבואר שם הצלעות. מן נפרר וססתמאלרחבה

 דאנן טריפה שלימ' הריאה ונמצאת ממנה אותו שמפרידיןדאע"פ
 בט"ז זה )דין מדינא בדיקה דצריך היכא אבדיקתינו סמכינןלא
 ט' סי' שמואל מקום ותשו' והפר"ח אמרו ז"5 ומהר"םוט"ז
 דלצורך הע5ה ס' מי' ח"ב שבו"י ותשו' והתב"ש והתירו.חולקין
 ביש דוקא וזה שמפרידין אחר בפושרין אנפיחה לסמוך ישגדול

 כסו בא הוא אחר שממקום ניכר אם אב5 בא הוא שמצלעלתלות
 גדול מכח הבא עצם אבל )פ"מ(. להטריף יש דגים שלעצם

 כשר קנארפי"ל שקורין החמחוס כמו רך שהוא דהיינוהריאה
 תחתיו אם ולראות מהריאה עצם לקלוף ב5וי בשר כשארורינו
 נקלף העליון עור דאם הב"א וכתב )תב"ש(. וכשר ויפהשלם
 לקרום קרוכ בין בדיאה מונח נמצא אם וכ"ש להטריף ישעסו
 5חוש ויש העצם ירי על אחד קרום שניקב לפנינו ריעות')דיש
 המורה: עיני בראות הדבר תלה והל"ש דטריפ'(. הב' לקרוםעור

 מים בו ויש שלחופית כמו הריאה ע5 נמצא לפעמים שאלהתמ
 שלמה והריאה הריאה מן אותו שקולפיןואף
 להטריף: העלה שמואל זבחס'

 שם בדרי. יתרת על העומרת היא בלוי הנשר אמ שאלהתמא
 טריפה. בחוזק לקולפו הוצרך דאם הב"אהעלה

 51"ש(. )ב"א כשר בדרי ביתרת אז בנחת נקלף ב5וי הבשר אםאך
 )ב"א: צ"ע יותמ"ק ע5 בלוי הבשר אם מקמאוביתרת

 ה"מ דבעי' דהיכא סבואר שם הפ"מ. הוי אימת ,טאלהתמב
 שהצבור הדחק בשעת שהוא אע"פ להקלאין

 שהוזכר לא אם זה מחמת להקל אין בדוחק כ"א בשר להםאין
 דאם נח"ש בשם הלחה"פ כתב הפסד וענין בזה. להקלכפירוש

 מזה ופחות בעשיר אפילו ה"מ הוי הקרן משתות יותר הפמד.הוא
 ושל תרנגולת של כבד ובעני וע"ש. הדחק בשעת כ"א להקלאין

 משערין רכן הב"א וכתב ה"מ. הוי מזה יותר שהוא סה וכליונה
 אעמ"י נדבר הפסד יש וגם בבשר לצבור דוחק יש שאס הזסןלפי
 דהפ"ם כתב )ובב"ה ה"ם. נחשב ליהיות סצטרפין מ"מ ה"משאין
 בשם שמעתי זה לשיעור רקרוב ב"א וכתב פוליש. וחצי זהבהיינו
 ולפי המורה ראות לפי דהכ5 ועיקר ז"ל מוהר"ש הגאוןמוח"ז
 להקל שאין שנתבאר היכא רכל השם"ח וכתב והזמן(.המקום
 מכשרות שכר שנוט5 כגון מזה ריוח לישראל מגיע אפי' גויבבהמת
 במקומות )כגון קצת הפסר לו מגיע או מכשרות( כרכשות)שנוטל
 פר"ח )וכ"ר להקל אין מטריפות( ולא מכשרות גיבעל"עשנוטלין
 המורה עיני ראות לפי דהכל מיים הפ"מ אך ול"ש הפר"מ דעתוכ"ג
 בכל קצוב דבר לשחוט קבוע חוק לו יש דלהשוחט היכיאפילו
 ישראל(, כבהמות לדון אפשר אי מ"ם עי"ז שיפסיד דאפשרשבוע
 כבהמות דינו גדול צורך לשאר או בע"ש כגון לבשר כשצריךאב5

 יכול הפוסקים בין מחלוקת בו שיש רבדבר ב"א וכתבישראל.
 בזה יש אך המיק5. על וה"מ הדחק בשעת לפעמים לממוךהמורה

 רמ"ב: פי' ביו"ד שנתבאר וכמו חלוקיםכמה

 עוד עם וכה"ג של"כ סירכא ע"י שנטרפה בהמה שא~התמג
 או טריפה וודאי הוי אי תר"ל דהו"5ריעותא

 דבסירכא ל"ט למי' בפתיחה הפ"מ דעת בחלב. הדין והיאךספק
 דינא ו5ענין לעיין. יש לגב ומחיתוך ודאי הוי 5גב מגבשל"כ
 כפק. הוי אחר לסקום הריאה נסרכת ואם הוא. רודאיהעלה
 אפילו וכן ספיקי הוי כולהו נדול הפכד רבמקום חולקוהל"ש
 אבל טריפה. פפק רק אינה המירכא תחת ריעותא עור שםהי'
 הסירכ' תחת נקב יש הבקי המורה עיני ראות דלפי אי הפ"גבלא
 דבספק שם הפ"מ לעת והחלב תערוגות לענין ונ"מ מריפה ודאיהוי

 דאפילו עליו חולק והל"ש ימים. ג' תוך החלב להתיר ישסירכא
 סירכ' בודאי אף ימים ג' ובקודם ימים ג' תוך להתיר איןבמפק
 בדופן מכה נגר תלוי' או בדופן למכה בדבוקה זולת לאטודאין
 ישינה מכה שהיא ניכר אם אזי רמטרפינן במיעוך אזלהולא
 או חודש י"ב תוך הצלע שנשבר ראו ואם יב"ח עד החלבאמור

 באה הכא' רמאותו לתלות ויש חודש י"ב תוך בדופןשהוכתה
 * העת: אותו ער רק החלב אמור איןהמכה

 מצטרפת אי מיעוך הצריכ' כסדרן שלא מייכא שאלהתמר
 היא גדולה דריעותא מבואר שם5ריעותא.
 ול"ש(: )שמ"ח רכ"ד עםומצטרפת

 העלה שם להצטרף. ריעותא הוי אי תלוי' סירכאתסה.שאלה
 ריעותא דהוי השמ"ח מדברי וכ"נהל"ש

 עצמה אוסא או אונא באותה לכוקום ממקום סירכא וכןלהצטרף.
 ריעותא: 'שום ל"ה מו"מ ע"י אזלא ואם)5"ש(.

 5בדוק בנחת הבורק יד בהכנפת שנפסקא סירכא שארהתמו
 אי כ"ש בהגבהה או זה אי' מקומו נודעולא
 )ל"ש(: רכ"ד רק רל"ה מבואר שם ריעותא.הוי

 ריעותא. מקרי אי הריאה בשיפו5י המצוים דלד51ים שאלהתמז
 )ל"ש(: ריעותא ד5"ה מבוארשם

 לחיתוך מחיתוך לאונא אונא )בין בכסדרן סירכא שאלהתמח
למטה
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 מקרי רלא מבואר שם ריעותא. מקרי אי חלון( בלי מחצייןלמטה
 למטה לאונא אונא כין ממנה יוצא וסירכא בועה וא~י'ריעותא
 אזלא לא אפילו כשר חלון גלי שאצלה לחיתוך ודבוקהמחציין
 כאן ושמ"ח ל"ז בסי' הט"ז כ"ה חלון בלא )בה"מ מיעוךע"י

 ה"מ דבאין העלה והל"ש לעיין. דיש סיים והפ"מ אוסרוהפר"ח
 או חלון יש אם אבל להקל(. יש חלון בלא בה"מ אך להחמיריש

 חלון בלא אפי' לאומא אונא בין מחציין למטה הבועה מתוךדבוקה
 מיעוך מהני ולא תר"ל הו"ל אוסרין ריש נתבאר דכבר)כיון

 הללו במקומות מבועה יוצאה תלוי' פירכא ואם וש"פ(.)שמ"ח
 ול"ש(: )שמ"ח מיעוך ומהני טריפה לחיתוךכוהיתוך

 סירכא יוצא' ואצלה בחיתוך גדולה נועה יש אם 2טאיהתמט
 להגיע מנחת אינה והבועה הבועה עלולא

 חלון דליכא אע"ג מבואר שם סירכא. במקום להדדילצדדים
 התב"ש דעת מיעוך ע"י אזלת הסירכא אם אך לתב"ש(.טריפה

 הבועה בין הפרש אין אם מ,עוך מהני דלא העלה והי"שלהכשיר.
 בצ"ע: והניחוהסירכא

 אונא בין מחציין למטה מטינר' היוצא סירכא שאלהתנ
 מבואר שם שאצלה. לחיתוך ודבוקהלאונא

 דליכא בין חלון דאיכא גין להכשיר יש מיעוך ע"י אזל'דאי
 ובחלון בה"מ חלון בלא להכשיר יש מיעוך ע"י אזל' לא ואיחלון

 ודבוקה מחציין למטה ואומא אונא בין מטינרי ויוצאטריפה.
 בה"מ. להכשיר יש מיעוך ע"י ואזלא הלון בדליכא שאצלהלחיתוך
 ולא חלון בדליכא או מיעוך ע"י אזל' אפי' חלון איכא איאבל
 יש גדול ובהמסר ט"ז(. בשם )שמ"ח טריפה מיעוך ע"יאזל'

 )ל"ש(; בזה נםיהקל

 בועות ב' יש לאונא אונא בין מחציין למטה אם 2טאלוץתנא
 שם להדדי. שסרוכית רק ביניה' קכשוהפרש

 .כתב טריפה. חלון ולא פילוש ב:א דאפי' סמ"ד השמ"חכתב
 כוונתו רק דטריפה להררי נסרכו הבועות דאם פשיט' דזה'הל"ש

 שכגגדה שבאונא לבועה זו שבאונא מבועה לאינא אונאשנסרכה
 רטריפה וכותמתן הבועות אותן מכסות והסירכות מחציי'למטה
 בזה גבול דאין עליו והשיג בה"מ( כשר אחת בבועה דבכה"ג)אף
 סירכא כגון עין במראית תלוי' אלא יותר או שנים' או א'או

 מצד טריפה )שאינה הרבה אבעבועות שחין מתוך יוצאכסדרן
 לעשות כח להם יש הבקי עיני ראות לפי אם םמוכות( שאינןהבועה
 לפי אם אבל בה"מ. אפילו להטריף יש ורק מחולחל הריאהעור
 מחולחל ההוא המקום לעשות כח להם אין הבקיאין עיניראות
 במיעוך(; להכשיר בהם"ם )הנתבאר יחידית בועה כמו דינוורך

 ריעותא הוי אי לעיל( )הנתבאר כפולה סירכא 2טא?התנב
 ריעותא מקרי דלא מבואר שם .להצטרף

 מתוך היוצאת תלוי' סירכא אפילו ולכן ריעותא, לשארשיצטרף
 )כל כשירה. מ"מ מבועה יוצאת והדבוקה בכסדרן דבוקהסירכא

 לאונא מאונא מחציין למטה רהיינו ריעותא אינה עצמהשהדבוקה
 ה"מ, בלא אפי' הל"ש ולרעת בהפ"מ התב"ש לדעת חלון(בלא
 כשר בולמת שאינה ריעותא משאר יוצאת בכסדרן הדבוקה)ואם
 מהיתוך התלוי' שיוצאה היכר יש אם מיהו ה"מ(_ בלאאפי'
 שיש או אה"כ שנפרדו כהשנים מהחיתוך גיציאתה שרחבה)כגון

 שנים ממש 'ולאת אכ ומכ"ש יציאתן מהתחלת ביניהם חרייואיזה
 או הבועה אם אז. תיו.' והאחה בכסדרן דבוקה אחתמחיתוך
 אם אבל וטריפה. תר"ל הו. אצלה או התלו" תהת ר,עותאשאר

 והרבוקה זה מצר להדבוקה סמוך עומדים ריע1תא שאר אוהב'ועה
 ובשאר בה"מ כגועה כשר התלוי' ובין הריעותא ביןמפסקת
 אבל חלון בלי האונות בין דוקא ו'כ"ז ה"מ, בלא אפי'ריעותות
 להצטרף ריעותא הוי חלון בלא אפילו לאומא אונא בין אובחלון

כנתבאר(:

 כסדרן. שלא מירכא יוצא לה ופמוך כפררן סירכא 2טא?התנג
 לממה לאוגא מאונא כסררן דאפי' מבוארשם

 של"כ המירכא אם מהני ולא לכ"ע טריפה חלון בלימחציין
 שניהם עברו ואם ול"ש(. סק"א ופ"מ )ט"ז מיעוך ע"ייוצאת

 להכשיר: הל"ש העלה מיעוךע"י

 מעיקר היוצא מקרופ יוצאת של"כ סירכא אם שאלהתנר
 עבר' ראם מבואר שם בחתוכים. ודבקחתוכים

 בחתוכים רבק אפי' ריעותא ל"ה )דהקרום כשר מיעוך ע"יהסירכא
 בכלל עד לא הי"ש ולדעת בכלל ער התב",2 לרעת השיפוליעד

 למעלה )אפילו הנ"ל הקרום תחת ייט ואפילו לעיל(,כנתבאר
 יוצא אם וה"ה ריעותא שאר או בועה באומא( ואפי'מחציין
 נהחיתוך יוצא שהתלוי' דניכר 5א אם כשר מהקרום תלוי'סירכא
 תר"ל הוי ריעותא שאר או בועה סמוך אצלה או תחתי' י'טאם

 )ל"ש(:ומריפה

 בחיתוך או נגב הוא אם בסירכא נסתפק אם שאלהתנה
 מצטרף אי להכשיר לעיל הנתבארהאונא

 כגון ר,עותא עור 'ש ואם דמצטרף הל"ש העלה שםיריעותא.
 ; וטריפה תר"ל הוי ר,עותא א,זה אובועה

 ע"י אזלה ולא גומא מתוך או הקמט מתוך סירכא שאלהתנו
 העלה שם מיעוך. ע"י ואזל' דבוקה אומיעוך

 מתולד' הבא קמט אפי' ברבוקה הל"ש( )וכ"ה דטריפההשמ"ח
 ואזל' מתולדה הקמט אם הקמט כותוך תלוי' הל"ש לדעת)אפי'
 יהכ,טיר יש מיעוך ביי ואפי' ה"מ באין אפי' כשר מיעוךע"י

 בה"מ כשר מיעוך ע"י באזל' חולי מחמת הבא קמט ואםבה"מ,
 מחציין למטה לאונא' אונא ובין דבוקה םירכא אבל )ל"ש(.דוקא
 בא זה שהקמט ניכר )אם כשר גומא או הקמט מתוך חלוןבלי

 לאומא אונא בין או חלון ייש אם אבל הל"'2(. לדעתמתולד'
 או מקמט יוצאים הסירכות רא,2י שני אם חי14ק ואין חלוןבלי
 ואם דוקא. מיעוך צריך חלון בלא אפי' אחד בצד רק קמטשאין
 )ל"ש( תר"ל והוי כבוע' הקמט דין לקותא ע"י בא '2הואגיכר

 הל"ש דלדעת ל"ז בסי' עי"ל חול' ע"י או מתולד' בא אםובפפק
 יהחמיך'יש

 או מיעוך ידי על אזלה דלא מבוע' תלוי' סירכא שאלהתנז
 ולמשמש לנפוח ריש מבואר שם מבועה.דבוקה

 כשר ניכרת שאינה הבועה ומכסה הריאה בשר עולה ע."זאם
 רעת מבשר )ובנתכסה מבועה ולא מבשר יוצא דהו"ל תר"לול"ה

 העלה והל"ש תלוי'. ולא מיעוך צריכה דבוקה דדוקאהשמ"ח
 כ"א פושרין צריכי אין ום"ת כרינא פושרין מים צריכי'דבוקה דסירכ" לדבוקה תלוי' בין החילוק אך מיעוך. צריכה בתלוי'דגם
 הנפיחה אחר שנתכסה מבועה ררבוקה חילוק( ועוד כעלמאעיונא

צריך



96.
במח'דעת לם סימן טריפותי;לכותחקי

 ל"מ גבוה עריין היא אם אבל הריאה. לבשר שוה שיהי'צריך
 רבוקה.מתוך או 'נבשושית מתוך סירכ' מצד תר"ל רהוימיעוך
 )שמ"ח גבוה שעדיין אע"ג שנתכסה מבועה תלוי' אבלמורסא.
 ל"1( סי' בתשו' והנחת"ם ל"ז בסי' ול"ש ופ"מ זה סי'סמ"ח
 יש מונלא מראה רק ריאה מרא' רל"ל אע"נ ממורסא תלוי'וה"ה

 כשמ"ח(: וש"ם )לשלהכשיר

 הכיס עם שלה בשורש למטה הוורר' נובקת אם שאלהתנח
 שם להצטרף. ריעות' הוי אי להכשיר()דנתבאר

 )ל"ש(: ריעותא לשאר להצטרף הוי דריעות'מבואר

 שלימ'( וריאה ממנה הקליפות כשקולפין )פי' נתקים שאלהתנט
 ריעות' רל"ה הל"ש העלה שם ריעות'. הויאי

 כנתק רינו ופראנצוזי"ן ריעות' ל"ה 1ב11ארצלי"ן קצתבהפסר
 )הנתבאר(: בלוי כבשר רינו )כילפת( לחים הםואס

 עפ"י נוהגין וכיצר ומיעוך משמוש מרר הוא היאך ~טאלהתס
 מבואר שם חז"ל. לנו הקילו אשר וריןרת

 היר עם כשהולך 'מנים בבריקת למהר הבורק צריךרלכתחלה
 רקה אפי' סירכא שם וכשירגיש בנחת ימשמש הריאה חלקיבכל
 וכרומה בשומן או בצלעות חוט בלא ממש רבוקה או השערהכחוט
 הריא' כשיוציא המירכ' שינתק לחוש שיש במקום ושמ"ח()מחבר
 וש"ך ט"ז -בקיאין אנו אין )ובנענוע לתלוי' סרוכה ביןשיכיר כדי בו שרבוק' המקום מן מעט עם בפנים המירכ' יפרירחוצה
 סירכות הרבה נמצא ראם כתב הב"א אך ול"ש). ופ"מושמ"ח
 הסירכא שינבי' היינו כ"ש ושיעור כ"ש. נאצבע הנבההובמעט
 להכשיר יש מהם כמה נפסקו כ"ש נענוע וע"י האבר שיגבי'בלתי
 בפושרין בנפיח' הריאה לברוק יש ומ"מ עי"מ נהגו רלא במקוםאף

 שהוציא ואחר הסירכא במקום רק בפושרין הריאה כל להניחוא"צ
 באה ענין מאיזה גדול בעיון לעיין הבורק צריך חוצההריאה
 נשאר ולפעמים הריא' לחלוחית ע"י באים מהם )רישהסירכא
 ולפעמים בשר כמו ונרמה אחר. למקום רבוקה ולפעמיםתלוי'
 הולכת האי כי וסירכא בתוכו נראה חוט שום ואין רק עורכמו

 ריר שאינו גמורה רסירכ' הש"ך גכ"כ וכשר. הירבמשמוש
 ומתחזקת הולכת, היא האצבעות בין היום כל ארם ימעך אםבעלמא
 בהיתר שנהגו המנהנ ועל בחזקה. ימעכו שלא להזהרוראוי
 ובשכל בחוש רמושנ ובדברי' בהם שבחר ברוך הב"א כתבמיעוך
 שנראף מהם ויש בעלמא. ריר אלא היא מירכא לאו האי כידסירכא
 ש וקש שערות חוטי כמו ולפעמים לבנים חוטין כמו הסירכאבתוך
 ~נוגך ואסור נקב מחמח שבא היא גמורה סידכ' ווראי זוכגירין
 ריעותא שי2 על הסירכא יהי' שלא לעיין הבורק צריך וכןבהם(.
 לריעותא .,רתי "י. כ! לא דאם רהו כל ריעותא על אפי'בעולם
 ואחד כ"ר( ריעותא עמ ומצטרת" גרולה קולא ומשמוש)רמיעוך
 הריאה לנפוח הבורק יצוה ה?-רכ. ~הגיי שיכול הבודקשראה
 העלה ובנ"ש כ"ד סי' ב"א )ותשו' מי!?גו;. אייח נפיחהוהאי

 בודקים הסירכ' שהסירו אחר רמ"מ כלל( 3זרך "-, 'ידנפיר'
 בין להתפשט יראה ואח"כ )תב"ש(. בנפיחה חסירכאהממינ

 מתחזקת הנלגול דמחמת אצבעותיו' בין ינלגל )שלאאצבעותיו
 אפילו בו וימשמש רק כעור שתהא ער מתנתקת( ולבסוףהסירכא

 טעס נותן והל"ש מהרב ש"ת' בלקוטים וכ"ח )שמ"חהרבה
 להוציא צריכים והם בפנים למעך יכולים שאין לפי הרבהבמשמוש
 ער בנחת( הרבה למשמש היתר יש ולכן מתקשה הריר ואזהריאה
 בין הסירכא נוף שנימח ער )שפינוועבם( עכביש כקורישתהא

 לא בריאה אחר למקום נסרכה )ואם לריאה. ממוךהאצבעותיו
 הב'. בראש גם למעך וצריך נלנול ע"י ניתקה אחר בראש אםמהני

 רלרול שום ישאיר שלא מהריא' לקלוף יכול ואח"כפר"ח(.
 נמורה רסירכ' יראה וכל מכל הלכה שלא' רכל בריאהמהסירכא

 סותמת. סירכא והלא פושרין ע"י לברוק יכול איך רתו ועורהיא.
 קולא נוהגין זמנינו שוחטי שראיתי ורע מקי"ז' במ"ז הפ"מוכתב
 על סומכין ולרעת מהריאה. וקולפין בצרפני' הסירכא שנוטליןזו

 רמאכילין הט"ז מ"ש ירוע וכבר ופושרין. יוק ששמיןהקולא
 שלא הריאה מנו'ף לקלוף יכול באמצעה( ניתקה הל"ש' )פי'מיעוך ע"י הסירכ' נוף ניתקה ראם לי נראה זה ועכ"ם לישראלטריפות
 רלרברי ליתא רזה וכתב חולק והל"ש רוק. ולשום רלרולישאיר
 ונקרעה באמצעית' נתמעכה ראם גרול' קולא יומשך פ"מהרב
 מחמת רק הרלרולים הסרת רא"צ כיון הבהמ' כשיר' נאברהאו

 כשר פושרין בריקת בלא נאברה אם עצמה והיא רפושריןהבריקה
 בחזקת עומרת עריין באמצע רק ניתקה שלא רכל אינו וזהבה"מ
 מהריאה מעצמה , הסירכ' שתסתלק רק שיקלוף לנו וחלילהסירכא
 ע"י הריאה נבי מעל תסתלק לא ואם . באצבעות הגלגולע"י
 נלנול ירי על וכשנסתלק יטרפוה. האצבעותגלגול
 הסירכא ואם המירכא. צרי בשני יעשה כה בפושריןיברוק
 צריך אין בו פוסל נקב שאין מקומות שאר אל מריאהרבוקה
 הסירכא עובי כל שנסתלק אחר ואם לריאה. הרבוק בצרה רקלמעך
 חוטין או קרומי' כעין רלרולים עוד נשאר משמוש ע"י הריאהדעל

 וא"צ ולקולפם בהם למשמש א"צ הסירכ' עובי משטחלהלאה
 דלרול שום בלי נקי ישאר הסירכא עובי שטח שבמקום רקלהשניח
 משטח להלאה שם בצבץ ואח"כ הקרומים אותן שקלף אירעואם
 הקרומים את כלל לקלוף שלא יותר וטוב לאמור. אין המירכאעובי

 שירא' אף להכשיר .ויצטרך משיקלוף הסירכא עובי משטחלהלאה
 הקרומים אותן לקלוף מקומות באיזה מנהג י'ש אם אכןשמבצבץ.
 לשנות ואין ה'וא מנהנא ההוא השטח בכל מבצבץ אםולהטריף
 תשו' )וכ"ה כאמור. להקל יש מנהג רליכא במקום אבל .מנהגם.
 סקל"ב(. שם בש"ך המובא ביצה מרי"ף ל"ט סי' חיו"רחת"ם
והב"א

 וז"ל וכתב הסירכא לקלוף הנוהגים השוחטים בעד המלייי
 ובנלגול בנחת להיות צריך בה שנהגו ומשמוש רמיעוך נתבארכבר
 נוהנין מקומות בהרבה אך בכח. ולא בחול לא אבל האצבעותבין

 אוחז ואח"כ בקרום אותה ומותחין בסירכא שממשמשיןהבורקין
 על כלום ממנה נשאר שלא עד והולך אותו וקולף ומושךבצפרניו
 הריאה מקום על פושרין או רוק ושמין בנפיחה בורקין ואזהריאה

 נשאר ואם אותם. מכשירין מבצבץ אינו ואם שס הי'שהסירכא
 מטריפין יר בחוזק לא אם לקולפו אפשר שאי בריאה רלרולשום
 ברורות נתפשט הזה והמנהנ כך; ע"י מבצבץ רוב וע"פאותו

 לא הימנו נוחה חכמים רוח שאין ואע"פ הבורקים ביןשלפנינו
 לישראל להם הנח ואמרו המנהג לבטל יריהם חיל אנשימצאו
 כן שהמנהנ שאמר סענרר מהור"ר המפורמם הגאון רברי עללסמוך
 פני מעל נקלף שהוא שכיון לפי שיממוכו מה על להםויש

הריאה



דעת יט סימן טרי"ותהלכותחקי"ל

 מחמת רק הריאה לקרום הס,רכ' קלטה יא כי האות זההריאה
 וכמע'טה הר'אה על מלבו'ט כמו להתקים התהיל שמבח1'1הליחות
 שורש לסירכא שא,ן הרי בנחת שנקלף 1כל ל"ה. בס"דריינום
 א'זה נשאר אם אבל וכשר. ישם ונדבק בא ובחי'1 הריאהבקרום
 כתב ועור ע"כ. וטריפה הריאה אל פתוח שורשה א"כדלדול

 ע", הסירכ' הסרת בעג'ן עתה 'שהקילו הוא קל כי שבארנואחרי

 מן היא כשהטירכא כ"א להקל אי; עכ"פ מ"מ הצפורןקליפת
 למקום נסרכה ואפי' מקומ,ת לשאר בנסרכ' לא אבל לדופןהריאה
 לא1מא או 4אונא מאונא נסרכת אם ואצ"ל בהם פומל הגקבשאין

 בהפ"מ כ"א זה היתר לנהוג ראוי' דאין של"כ מקומות לשאראו
 שהפירכ' רק נקלפת אינה אם מ"מ בקליפ' שמקילין במקומותואפי'
 ייטאר שלא פי על אף אצלו ולהביאו לנתקו יכול והוא חוט כמיןהיא
 לא כ"ש הגבה' ע"י 'טהחוט כיון אסורה מ"מ בריאה כלוםממנו
 בפושרין והבדיק' הנפיח' בענין ליזהר יש מאר ומאד ינתקבמהר'
 להסתפק אדם לב יפול שלא ובהור ראוי היותר הריאה נפיחתבעת

 שורו על ויעמוד השור בעל יבא שלא בדבר גדול ועיקרבה.
 שמים יראת בו שיש ארם הוא אם אפי' כי הריאה. נפיחתבעת
 למעט בתחבול,ת מתהפך לה'ות תקפו ויצרו ממונו על בהויהוא
 לא אשר הקצבים אלו ואצ"ל בהיתר. שיצא כדי הבריק'בעסק

 לטרף. שאגו 1ככפירים ונשמתם מגופם כו' חביב וממ1נם בםאמון

 מדבר הוא בוריו על לעמור היטב מעיין הנופח או הבודקואם
 הנופה מעצמו ה1א אם ואצ"ל בישות. לי' 1מחוי' קשותאתו

 ואתכ'טך "ן שתויי לה נכנסין הם הרוב ועל הדבר_שמכוער

 לכלוא ברוח שליט להיות זה ירצה ואם מטבחייא. דביתבמשקין
 מקדח כמלא נקב יהי' אם אף כי אלו פושרין יועילו מה הרוהאת

 כמ1 בנאבדה הקיל דהפ"מ הרי ע"כ. יבצנין לא מים על'1ושטף

 רא"צ מרב( 'טו"ת בל,קוט,ם 1כ"ה קולא. ולריד" הי"ששהשיג
 וצריך חומרא 41ב"א הסירכ', עובי משטח להיאה הקר1מ'םלקלוף
 כולם. כהומרת יע'2ות 'ש ויכתחיה הריאה, מעל וכ, כוכללקלוף

 היתר למצוא ג"כ דמצדד מ"ח כ" ח"ר 'טבו"' בתשו'ועי,ן
 בסוף לעיל ועיין הצפורן. בקייפת םירכ' המםירים הבודקיםלמנהג

 שהסיר מאהר י"ה סי' ה"צ תיטו' משה השיב תשו' מ"ש ל"1מי'
 יהא )דיא חסרון בי' 'טלם 'טתחתי' וריאה כדינו. וכל מכלהסירך'
 ומ'ם נפ'חה צר'ך כן אע"פ נקב( עי רמורה תהתי' -ינהגומא

 ע"' שעברה אחר לחומרא היא דפושר'ן דהבד,קה )ט"ז שר'ןמ'
 שתעל' כד1 ה,טנ הריאה לנפוח ויצוה מבצב'ן( אם "ות לומו"מ

 מים יטיקח ויזהר שם המירכא שהית' במקום חמרון שום , ב'ה,טב
 הבודקים להזהיך יש ה'2מ"ח(. )כ"כ הפה כרוק חם רי' ש'נפה

 לתוך המים הבודקים נוטלים וראיתי פושרין דיהא אמאידיקפדו
 אפשר אם בצוגנים נתן ואם שיפוטירו. כרי הבדיק' "ידםפיהם
 יהת'ר יש וכדומה נקרעה ואם יברוק_ בפויטרין 'טניתלבדוק
 פושר'ן בד'קת תו ול"מ טך'פה בהמ'ן נתן ואם הפמד.במקום

 ע"ג ישפוך לא הכצנו'1 לבהינת המים כשיתן כך ואהר)ב"א(
 נשאר ולא הנקב גבי מעל נזלהין דהמים מררון מקום עלהריאה

 'רו הבודק 'נ'ח רק החמרו; להכליה 4בוא יכוי ואינומאומ'

 הריאה קצת ומגבוה שם הס'רכא 'טה,תה במקום הר'אהתחת
 ואז הגקב במקום עומדים המים שישארו כדי בצדו 'פמוךאו
 ח1מרא דרק הב"ח בשם הט"ז כהב 1. והבדיקה כראוי לבדוקיכול

 'טמא איכא )דח,",2א הוא דהיוב העלה והשמ"ח קיוב_ ויאהוא

 המירכא נעשה קרוב מזמ; שמא או כ"כ בנהת ימשמש גזהךלא

 בדיקת בלי נאבד' אם דבריעבד העלה והפ"מ נהקיט'(. לאועדיין
 הל"ש וכ"ה מרב( שו"ת בלקוט,ם וכ"ה בה"מ. כ'2רפו'טרין

 בה"מ דהתיר מנ"א וכ"מ בה"מ כיטך בד,קה קורםדבנאברה
 הבורק אומר באם הפו'טרין בריקת ק1רם נאבדה אם בדיעברוצו"ג

 היכ, )אך כדינו_ הרבה בגחת המ,עוך יעשות ,2נזהרתי ליברי
 לאסור יש יכ"ע הסירכות למעך הצפורן ק4יפת ע'"דנוהגין
 בג"ש ב"א וכתב ב"א(. ופו'טרין_ נפיהה בריקת קידםבנאברה

 או לדופן נסירכא להכשיר '2מגהגם הספרדים ביןדבמק.מות
 בירס ,מחות י'2 בנפיחה ו4ירוק במירכא לחתוך של"כבסירכא

 קקרו'ם .ה'2ל"ר ובד.קו;ן. משה,מתן יאכ1ל אמור ישמעו יאואם

 ככדרן 'ע:'" ם,רכא 'ט'מעכו בהמה מב'"ר 'קנו '2לא 4בנ,וצוה
 היום ;ר אלי במדיו.יה מע'טה אנש' נוהג,ן וכן וכ'ודומ,הן_
 המיעוך ע"י שנתכטיך בהמה איוה להם להנ.ד הבורק עלוחיוב
 לא נפש בעל שהוא ?:י כקל"1 בש"ד כתב והפ"מ כפשוט'.או

 נפש לבעל להקל 'ש מחצ"ן למטה כפדר' כ"א ס'רכא משוםיאכי
 בלמטה דדוקא הל"'2 וכתב ,ו"ט. אן שבת לצורך זאתוגם

 רק בדיקה דע'קר קפ'דא און בהוי גם חיון דבלא בחלוןמחצוו

 מעשיו לפי רק איו זה.רות וכל הל"ש .ס'.ם מחצ'ו.4מעלה
 יאמר קד1'ט מסירכ' יגמרי ומתרחק בר,א איש '2הוא ומי אדם'2ל
 ויערב ם,רכ' ממ'ע1ך אוכי 'טלא מי וא,2רי כתב והכך",לו.

 לשחיטת' פמוך הגהמה לה'2קות טובה דעצה בש"ע וכתבויבו'טס.

 כתב לגוש ב'2ם והשמ"ח ס'רכות, מיאה היא השקתה '2לארכי
 הפ"מ וכתב בא, המ,מות מחמת שהסורכא צוגג,םלהשקות
 מ'ד לפפוק 1ש בר,אה םירכ' א'זה כשאורע טובה עצהדעוד
 הםירכא תתקשה אז כי שעות כמה להמתין ולא חם נעורהולמעך
 א"א שנתייבש לאהר ביטיפולה בועה וגם מו"מ ע"י תעבורולא

 מקיף' בשר חושלהעלות

 נגלד תחתיה ונמצא נמיעומ המרכא דאזלה היכא ז12איהתמא
 העלה שם העל.ון. קרום נ,קב או עיוו;קרום

 וכ' ק"נ. ס"ק הל"ש 1כ"ה ,א1ס1ר זי במעשה דהור'הפ"מ
 ע"1 העל,ון קרום נ,קב או העל'ון קרום נג"ד אפ.' דה"ההל"'2

 ההיא הנגלד או הנקב הי' 'טלא יהבודק שנ'כך הס,רכאמ'עוך
 ובעוברה העליון הקרום את אלי' הדביקה '2הסרכא אלאמתחי,ה
 טריפה נגלר או נקב ונעשה עייון מהקרום מעט עמה עברמהריאה
 דמ,עוך הה'תר דכי הך'אה קרומ, ב' המיעוך עם נקלפה אם)וכ"ש
 היא בעלמא וריר ליחה הפיטטת רדרך לנו יראה רהמיעוךהוא
 רלא חז'נן הרי קרומ. ב' או העי'ון הקרום עמה רקלפהוכיון
 ל"ו בפום"' מ"ש )ועי"י ינחת( מיעך שיא כדין מיעוךעביד
 בחצר לבדוק רצריך האהרונ'ם וכתבו מ'2ה( הש'ב תשו'בשם
 ונתנו טר,פה מ'טהו אפ.' נקב שם 'ש ואם נקב שם א,ן אםהכבד
 רוה ייצא בי וכ'טחותך מתוה 4ה1.ת הכבר דההצר זהס'מן

 הכבד בחצך נקב 'ט"ט מ,מן הוא זה הוא ואל"כ קולומשמ,ע
 לענשו: 'ש ברק לא ואם נקב שם א'ן אם רווקא בדיקהוצר'ך

 שם 1טלאים. בגדיים הםרכוה בניתק הרין היאך ל:אלההנב
 רכים בעגלים וכן וטלאים דבגד"ממבואר

 חזקה א,נה כנדר; "שלא גמורה סרכא אפי' 'לרוהןשמתוך
 כל ולהטר'ף בהם ימעך 'ט4" המנהג יכן מ.עוך ע"'ומתנתקת
 ר"ם כתב )רכו"א 4מעך ייא רכום ועג4,ם וטלא,ם גד1.םסלכות

סביה



מטיעה יט סימן טריפותף[?כותחקי'"
 בלא בגדולים דכשר בכסררן אבל נוהגין( וכן להטריף בזוקקבלה
 ואימת ט'( סי' ובתשו' שם בג"'2 וב"א א' סי' חיו"דהכרמ, הר ותשו' )פ"מ כשר רכים ועגלים וטלאים ב:דיים גםבדיקה
 יש מקומות. מנהגי דיש מבואר ,טם ~ה_ ~ענין וט4ה גדינקרא
 באב מ"ו ער נהגו ויש השבועות הג עד מר"ה לניקרים לקרואנהגו
 העלה הב"ח ב,2ם הש"ך הרכים ענ;ים ולענין אדם. בלשוןוטלה גדי שקרוי כ"ז לפמוק יש מנהגם ידע רלא ובמקום ר"ה, עדויש
 ויונק שנתו תוך 'טהוא אא"כ מיעוך לענין הרך ע:ן נקרארלא
 תוך הוי ראי והעלה השיג והפר"ח רך. מקרי לא יונק אינואבל
 רך עגל יונק שהוא רק שנתו לאחר או יונק שאינו אע"ם'טנתו
 רדין רמ"א( )בדעת לדינא העלה והתכ"ש ממעכין. ואיןמקרי
 שנקראים כ"ז המקומות במנהגי רתלוי וטלה גרי כדין הרכיםעגלים
 רלאחר סתם והב"א ש"פ( אליו והפכימו )הנ"ן בנ"אבליטון
 נ"ח. סי' שאול גבעת בתשו' וכ"נ וטלה גדי בכלל איניש:ה

 מהני לא אצבע בהגבהת נפסק אם ה"ה למעך שאכורובמקום
 רבוקים אם ומ"מ שאול( גבעת בהשו' שם ממיעוך יוהר רקי5)אף

 דבוקים הם השיפולים ואפי' מחצי' ביותר אפי' לוה וההההוכים
 ויראה ביגיהם. בגחת אצבע הולכת ע"י שגפרדו כל להקל ישיחד
 אבל סופן ועד מראשן יחר האונות כשנרבקו כ"א להקל שאיןלי
 או מחציין למעלה שנרבקו רק מוף וער מראש נדבקו לאאם

 בגדיים להקל אין ח5ון כמו פתוח מחציין ולמטה לברהשיפולים
 : )ב"א( בנחת פירור ע"י ועגליפוטלאים

 ס"א:םימן
 שם האומא. שבצד קדופן האונא טן עויה, נ:רכא אכ שאיהתסד

 מהאוגא עולה פרכא ואם רטריפה.טבואר
 רובא. בתר אזלינן האומא שכגגד ולדופן הי:ונא שכנגדירופן
 האונא גב על ומתפשטת אונא משיפולי יוצאת כרו.ו אםוכן

 לאו ואם כשר האונא מגב הוא הסרכא רוב אם ופן '.וסריגי
 רוב אם לדופן אחת בסרכא נכרכו והאונא האומא אם וכן פףמו
 מכה אין אם טריפה מהאומא רובה ואם כשר מהאונא כאהרן

 למכה מחוי1 שמתפשט בצדרין בסרכא רוב כשיש )ואפי'ברופן
 ותשוב' ט' םי' ח"ב המהרי"ט העל' אחר במקום רוב ל.כאאך

 הסרוכ' אונא וכן נ"מ( אין רממעכין ולדידן להקל דישמבי"ם
 הםרוכה אומא וכן רובא בתר אזלינן ולדופן לחזה אחתבםרכא
 אם לה וחוצה במכה והכרכא מכה בו שיש לרופן אחתבסרכא
 בסרכא האומא נסרכה אם וכן טריפה לאו ואם כשר במכ'רובה
 ואם כשר שבדופן במכה רובה אם שברופן ולמכה לטרפיטאחת
 אחר לילך מכשירין הגך רכל הפוסקים ל'2ון הוא )כ"ז טריפ'.לאו
 הרוב הוא היכן עליו לעמוד א"א דאם האחרונים וכתבוהרוב
 השמ"ח בשם נתבאר וכבר טריפ'( מחצה על מחצה שהואאו

 ושאר להטריף במיעוך נתקו אפי' אלו במדינות נוהגיןרבכ"ז
 ברוב ע"כ מיעוך רמהני ברופן למכה בנםרכ' אף חולקיםפומקים
 גה"מ ובפרט לרידן מיעוך מהני גווני הגך ובכל ברופן למכ'נסרכ'

 לעיין(: )ויש משתריא לא מיעוךובלא

 יש ראם מבואר שם לרופן. סרוכה האומא אם שאלהתסה
 מכה אין ואם בריקה וא"צ ,כשר ברופןמכה

 שיש הייגו שאמרו זו ומכה בריקה. לה מהני ולא טריפהבדופן
 מכה סימן אינו בלבד שחורות בהרות יש אם אבל נגע כעיןברופן
 מכה. שפיר בי' קרינן ונקשר שחזר אע"פ הצלע נשבר ואםממש
 שאר אך במיעוך אף להחמיר המנהג השמ"ח דלרעת נתבארוכבר

 בכה"ג אף למעך דנוהגים לדירן ומתירים חולקים הנ"לפוסקים
 והסרכא ונקשר וחזר הצלע רנשבר היכי בה"מ, ובפרטמותר
 בזה. להקל רחליל' העל' ט' מי' ח"ב מהרי"ט תשוב' ממנולהלא'
 למעך, לאסור הב"א רעת חדש' בעיר כנון מנהג דאיןוהיכי

 ה"מ דאיכא ישראל דבבהמת העל' מ"א סימן בת,2ו'והגחה"ם
 למעך: להתיריש

-(".שיי
 מחציו למטה מחיתור יוצאים הסרכות יאשי ש:י שא?התסו

 ראשי שם ניכר ואין שכננדו מחיתוך בזה זה רבוקיםהסרכות וראשי שניהם תחת או מהם אחת תחתובוע'
 והביאו להכשיר וםיים האריך כ"א ס"ק שם הל"שהמרכות.

 י"ז: סי' תר"ל ריני של הכללים במפתח האהרוןבקוגטרכ

 ואם שיבדוק מי כאן ואין והלך השוחט שחט אם שאלהתטז
 ויהי' הבשר יתקלקל בורק שיבוא עדימתין

 כגאבר'. דהו. רמותר הכר"ו העלה שם יאכול. מותר אי ה"מלו
 ירוע' מבה להשוחט שה" נראה המורה ע,ני ראות לפ' אםודוקא
 בסי' )עי"ל רוקא ריעותא ברליכא וכן במזיד כאיבד' הו"לדאל"ה

 אם לכן בדיק' לעניין ה"ה הן מומחין שחיט' אצל מצויין דרובא'
 אם לבורקו וא"א לו והלך ובדק ושחט אותו מכירין שאין א'בא

 לפנינו הריאה ואם ה"מ באין אף מותרת הבהמ' הואמומח'
 ואמר ובדקה הריאה שהוציא כשראינו לכתחילה לבודכהצריך

 מכה שם יש א"כ אלא ברופן תלינן דלא וש"פ ש"ך ומחבר)טור
 הערוגה ער למעלה האונות שכנגד השלם בכל הרין וכןברופן(
 דופן ונקרא סותמו והוא לדופן ונדחקת צר שהמקום מפניכשר
 שם נסרכה ואם חזה נקרא ואילך ומשס החזה שמנקרים ההוטער

 ולא צלעות ד' ער מהזיק החזה מיצר ומתם וש"פ( )מהברטריפה
 האונא כנגד הוא ,2עדיין לע'ן שיתברר אא"כ י:תר ילא בכי4עד
 כשהבהמה כ"א המקי.ם לירע זו הרגשה מהני ולא האומה. כנגדו4א
 האונות שכנגר כוה כל ואן צרכה כל בארכה מתרווחת שאזהלוי'
 וחו'1 מגין באלכסון בדופן נגדם כך באלכמון הולכים שהםכמו

 חוט ע"ג נמרכה ואם כ"ה( ם"ק וב"א )'טמ"ח מ:ין א,נומהאיככון
 שמינה הבהמה אם אך וטריפה בחזה נפרכה כא4. ד'נ.שבחזה

 )ב"י(. כשר שם ונכרך הדופן ע; החזה מן הולהוה'2מנונית
 תר"; דאיכא במקום לא )אם בגפיחה עולה אם אח"י.4ב-יק למעך המטרפת שבעולם סרכות בכל להקל 'טנוהגין נתבארוכבר
 שתסרך מקום כי מו"מ ע"י ניתקת שאינ' וכל ויט"פ( ושמ"הרמ"א
 האונות כגגד ורוקא שהוא. מקום בכל טריפה לדירן לרופןמריא'
 דמכשרינן והא טריפה. האומות כנגד אבל לעיל דמכשרינןהוא
 אפי' או מבפנים ניקבה אס אב5 הנקב הדופן כי2כג;רדוקא

 נתבאר וכבר טריפה. לדופן משם יוצאת וסירכא הר'א'בשיפולי
 לדופן מריאה םרכא כל להטריף אלו במדינות דהמנהג שמ"חבשם
 להטריף נוהגין בדופן מכה ויש לדופן האונא נב נסרכהואפי'
 אך במכה. להטריף נוהגין ומשמוש יויעוך ע"י ניתקוואמי'
 רמנהג דבמקום והעלו וג"א ול"ש שאול בעת ' הן"5 י עוחולקין
 חיו"ד חגחת"ס וכ"ה בה"מ ובפרט להתיר י.: בכה"ג אףלמעך

כשרה
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 בה"מ( כ"א להתיר אין לווהלך שתק אם אבל לו והלך היאכשירה
 בדיקה שצריך וריעותא חשש איזה בבהמה נמצא אם ב"אוכתב
 ואמר ובדק בבדיקה בקי שהוא ואסר אותו מכירין שאין א'ובא

 ריעותא היא ואם הבהמה. את ומתירין עליו סומכין הואכשרה
 לפנינו הוא עדיין אם בדיקה בהלכות ובקיאות בהוראההתלוי'

 צריך הבדיקות יודע אם אותו ולבדוק בקל להשיגו שאפשראו
 להקל אין גדול בטורח כ"א להשיגו וא"א לו הלך ואםלבודקו
 ומבלערה קבלה ליטול שהמנהג אלו במרינות ועתה בה"מ.כ"א
 במלאכת יד לשלוח יחציף לא הסתם שמן אומרים אנו לשחוטאפור

 ,טיברך: א"צ הריאה את והבודק קבלה. לו שיש לא אםהריאה

 זו באונא חציי' החתוכים בין תחוב' הי' מחט שאלהתסה
 הנקב, כל מכסה סרכא והי' בחברההוחציי'

 רק המחט הי' דאפי' העל' והפ"מ לאסור בפ"ת מובא זושאלה

 הי' והסרכא לחיתוך שוה רק לחו'ו החוד הי' ולא אחדבחיתוך
 לאסור: ג"כ יש חברת' לאונא וגסרכ' הנקבמכם'

 גידין ע"ג הוורדא וטיאים בגריים גמצא לפעמים 2טאלהתמט
 העלה שם האומא. כלפי למטה קרום בהויש

 הקרום אותו יהי' אם אבן סרכא דין קרום לאותו דאיןהשמ"ח

 גידין באותן מחוברת היא ולפעמים פרכא דין לו יש הראשלצר
 האונא אצל שהוא חיבורה מקום שיהא שצריך ונראה בכיסואינה
 גידולה מקום חינור אותו ושיהא גידיז באותן מחונרתשתהא
 אם העין במראית ותלוי' טריפה דבוקה היתה שאם דבוקהואינה

 במקומות כ"א כן לנהוג ואין גידולה. מקום או רבוקההיא
 שמ"ח. יפה בט"ע ומכירין בהכי וטלאים גדיים שרגיליןדידעיגן

 יש וטלאים בנדיים כך אירע אם אלו במרינות דאף כתבוהב"א
 גדול': דרך שזה יפה בט"ע ניכר שהוא כל הצורך לעתלהקל

 וה"ה דכשר מבואר שם לשומן. שנסרך הוורדא כים 2ט44לך;תע
 בהם פוסל הנקב שאין דברים לשאר נסרךאם

 הווררא בכיס ב"ועל נקב י,2 אם ולפ"ז הפ"מ וכתב )שמ"ח.כשר
 הב"א(: רעת וכן ג"ככשר

 קצרה וא' ארוכה א' ל11 ,1 סרוכות אונות ב' 2טאלהתעא
 למטה ובארוכה דיד' מחציי' למטה היאובקצרה

 ובמחום מו"מ ע"י צד מחד ועברה מטינרי יוצאת דיד'מחציי'

 י"ח פ"ק במ"! הפ"מ העל' שם מיעוך. ע"י עבר' לאהטינרי
 הטינרא מצר ראשי' מב' עברה אם דהיינו מיעוך עכ"פדמהני
 כבר בנפיחה למדבקי' דא"א ואף עכ"פ קלים' ע"י הב'ומצד

 הטינרי בצד עבר' רלא כיון דירן ובנידון מעכב. דאיןכתבנו
 להתיר קשה דבקליפה נראה משה השיב ותשו' ול"ש (ומב"אטריפה

 וצ"ע(: מזה לעיל וכ"כ למידבקי' דא"אהיכי

 דאם האחרונים כתבו שם כפולה. ריאה נמצא אם 2טאלהתעב
 ומנא טריפה לאו ואם כ'טר ברייתומתחלת

 שמתחלת אנו יודעים לאו ואם טריפה תחתי' חלל יש אם זדידעינן
 הסרכא יוצא ומשם בריית' מתחילת כפול ואם היאברייתו
 ואם הפרכא מחמת רק בא' שאינ' במים גפיחה ע"י כשרהלזולת'
 בזה פרוכה סרכא שהיתה מילתא דמוכחא טריפה בריא' לויחלב

 של"כ הוי תחתיו ופילוש וחלון חלב וטריפה. אחר לכוקוםהחלב
וטריפה:

 איזה ויש אומא או אונא מחיתוך יוצא תלוי' סרכא שאלהתעג
 מקום נגד שכגגדה אונא בחיתוךריעותא

 לתלות מקום כאן ואין משם נתק' שהסרכא שנראההסרכא
 ב"א העלה שם וכדומה. הטבח יד הכנסת ע"י אח"ששגתרפקה
 אלא שם דבוקה היתה שמא מסתפק הבודק בין חילוק ואיןלהטריף
 הבודק ובין ההוא למקום בחוזק הבודק יר הכנסת ע"ישנתק'

 יש כך ובין כך בין לשם רבוקה הסרכא היתה שלא לי בריאומר
 בשאר או בדופן מימן דנמצא כוקום בכל הדין )וכןלהטריף.
 בחיתוך תלוי' סרכא יש אם הרין וכן תלוי'( בסרכאמקומות
 באופן מתאימות והם תלוי' פרכא ג"כ יש חברת' בחיתוךוכנגדה
 בחיי וגתחלק' ונפרק' לחיתוך מחיתוך היתה שרבוקהשנראה
 שכנגר בחיתוך לבדוק א"צ לכתחילה ום"מ טריפה לשניםהבהמה

 ט"יתוך: היוצאת תלוי'הסרכא

 וכשנופחין סרכא טדק , באוח ויש בריאה סדק יש אם שאלההעד
 מחיתוך כמו שבסדק סר,א אותה נעשההריאה

 לפי אף בכה"ג להכשיר הב"א העלה פק.ה ל"1 בסי'לחיתוך.
 מנהג לפי אבל למקום ממקום בסרכא להטריף מקומות קצתמנהג
 ונם בתולד' שהיא ניכר כשהסדק א, למקום ממקום שמתיריןדידן
 שבתוך הסרכא געשה לא אם אף להקל יש ריעותא שום בו עודאי;

 וכתב כשר. ג"כ לגב מחיתוך כ"א לחיתוך מחיתוך כמוהמדק
 למקום ממקום סרכא הסדק ובתוך בריאה סדק יש דאם עודכאן

 סרכא ואותו פרק אותו שנעשה או היטב הסרק נדבקיכשגופחין
 לגב מחיתוך עולה ואם להכשיר יש לחיתוך מחיתוך סדכאכמו

 למקום ממקום בסרכא היתר שגוהגין אלו במדינות אונאנאותה
 דבמשלם אחרונים וכתבו עי"מ עוברת כשאינה בה"מ להתיריש

 סרכא להמצא ודרך סדק נמצא לפעמים הגג עד ולמעלההאונות
 להכשיר: יש לחידודמחידוד

 בסי' )עי"ל להתפצל שדרכה הימגית עליונ' אונא שאלהתעה
 לפיצול מפיצול סרכא שם נמצא אםל"ה(

 הב"א העלה שם לחיתוך. כמחיתוך נראה אותהוכשנופחין
 ויש לשנים אונות משאר א' נתפצל ואם מהני. 1מ1"טלהטריף

 יש ואם להכשיר יש לחיתוך כמחיתוך שהיא ונרא' סרכאשם
 הוא חלון שם שיש אע"פ להכשיר יש כעו"א אחד שורשלהם
 מחיתוך הוא אם ואצ"ל מחציין למעלה הוא ואם מחצייןלמטה
 מיעוך; בלי להטריף יש לגב מגב או אחר פיצול לגב זהפיצול

 והשוחטים זה לצד זה מצד יוצא דק וחומ נריא' קמט ,2אלהתעו
 מקורי גרוע הי' ה,ה והחוט )צוחאפי"ל(קורין

 והיתה הריאה בקרום אחיזה לו ואין )שפינוועפ"ש(עכביש
 מתרפקת, היתה מיד עלי' היד במשמוש כי כ"ש עי"מעוברת

 כלל סרכא כגדר נכנס זה )ראין להכשיר העלה ט' פי' ב"אתשוב'
 : חולי( ע"י בקמט אףוכשר

 היכר ויש להיות שראוי כמו הוא האונות מנין אם ל(אלהתעז
 עובר למקום ממקום וטרכא האונות בצדסרק

 בםרקים חוששי1 )דאין להכשיר הב"א העלה שם סדק. אותועל
 יוצא וםרכא דאונא בדרי יתרת נמצא ואם ל"ה( בסי' עיי"ללהטריף

מן
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 במקום יש הדק ומחלק הכליות ומקום המרה מקום העבמחלק
 : הביאו( והמ"ם )ם"ב כ,טרההמרפש'

 בציפורןשנפרך ער דאםיביט מבואר שם הכבד. יבש שאיהתקא
 ונראה הכבד הבשר על בציפורנו משרטטשאם

 נתייבשו שלא אלו זיתים ג' נשתיירו אא"כ טריפה בתוכוהשירטוט
 שהב' אע"פ קילקול שאר )או אלו זיתים מג' אחד אפילו יבשוואם
 והפ"מ והגרע"א )תב"ש טריפה קיימת( הכבר כל אם אחריםזיתים
 מקום ביבש ונ"מ אחד זית ביבש לעיין יש דינא דלעניןסיים

 ג"כ העל' ב' סי' יצחק תולדות יותר להקל צד דאיכאהכליות
 בין בכבד בין בשירטוט ולפי"ז בקיאין שא"א חומראחמתי, ובשרטוט דגמ' מדינא אסור דגפרך הפר"ח וכתב בכה"ג(.להקל

 ניכר השרטוט אם סגי בריא' ומיהו ווראי ולא הויםפיקא
 : פ"מ בקרום ולא בבשר דווקא ובכברבקרום

 והי' שגימוק הכבר מבשר יוצא )שהרם הכבד נימק שאיהתקב
 ב' נשתיירו ואם רטריפה מבואר שםלדם(.

 פמ"א ותשו' ותב"ש וש"ך והט"ז להטריף הרמ"א דעת~יתים
 להכשיר העלו וב"א ופ"מ כ"א פי' מ"ב ותשו' א' מי'ח"א

 ונשתגה גבוה ממקום נפלה אם )זולת שלמים זיתים ב'בנשתיירו
 פ"מ( נ"ח מי' ע"ל קיימיב זיתים בג' אף טריפה הכבדצורת

 דבעל הפמ"א סיים הכבד רנימוק חולי מצוי המלעיטיןובאווזות
 שלמים: זיתים ב' כי2נשתיירו לאחרים ולא לעצמו יחמיר וב"תנפש

 ואפילו דטריפה מבואר שם כאבן. שקשה כבד ~טאיהתקג
 א"ר בשם והש"ך )רמ"א מהם אחר כזיתנתקשה

 אם ומיהו להחמיר( והעלה עליו השיג ותב"ש וצו"ג נהפ"ממיקל
 )תב"ש כשרה ללובן הכבר מראית נשתנה ולא כ"כ קשהאינו

ומ"ם(:

 רצריך מבואר שם ונרקב. וענה נפוח' שהיא כבר ,2איהתקד
 כצמר לבגה אם הכבר של המראה לראותלעיין

 כתב ופ"מ ותב"ש ואו"מ )או"ה כשרה ארומה ואם טריפהגפן
 : המראה( ונשתנה הכבד בשר בשינוי ליזהר צריךדהמורה

 על המוגח התחתון בצד והי' לעוט' אווזה של כבד ,42ליהתקה
 ומחופ' בשר של כיס כמין והדקין ויורקבןהוישט

 ומצא הכיכ וקרע הכבד מבשר קצת וקשה גבוה והית' הכבדבעור
 חול וגם ומעוכלים מרוקבים וגם שלימים שועל שיבולתבתוכו
 להטריף העל' ש"א בשם הפר"ח שם בקוריבן, הנמצאכעין

 : ג"א( סי')עשבו"י

 אלו הזיתים גם דאפילו מבואר שם הכבד. התליע' ,2~אלהתקו
 הכבד כל אם כשיר' התולעים גקבי ע"ינחפרו

 נשאר ולא כולה הכבר גיטל אם אבל התליע רק במקומהשלימה
 גקב בלי שלימים אלו זיתים ג' שיהיו דווקא צריך אלו זיתיםכ"א

 : ות"ח כט"ז רלא הש"ע בדעת ועו"פ ופ"מ )תב"'2התולעים,

 כאן בטרפשיהן ומעור' הרב' במקומות הכבד נעקר ז2איהתקז
 הזיתים אם דכשירה מבואר שם מעט, וכאןמעט
 : וש"פ( )ש"ע ממקומן נעקרו לאאלו

 תמר'. של כגרעין העב וראשה בכבד שנמצא מחט ,2איהתקח

 שבא בין שלם לפנינו שבא דבין מבוארשם
 לצר הרק וצר הבהמה חלל לצד המחט של העב שצד ביןחתוך

 הפמפון לצד שלו העב וצר הבהמה חלל לצר הרק שצר וביןהממפון
 ומחבר רש"י כפי' הפירויטים כשני מחמידין דלדינא טריפההכל

 להיפוך הרשב"א וכפי' טריפה( הבהמה חלל לצד בקופא)דרוקא
 נ"מ איכא לדינא רמ"מ וסיים ופ"מ. וכר"1 ותב"ש וש"ךט"ז
 טריפה וראי הוי הבהמ' חלל לצד וקופא הכבד בעוגי מונהתדאם
 הוי הקנה לצר הקופ' ואם רש"י כשיטת בא הוושט דרךרודאי
 לאפור הט"1 רעת הגוף לחלי יצא הרק צר ואם טריפה פפקרק

 טריפ' וראי הוי הגוף בהלל מחט אמנם מספק טריפה עכ"פולרינא
 בטרפשא מחט משא"כ טריפה וראי הוי מבחו.ו 'טלם העור אםוא"כ
 ונמצא זפק לו שיש ועוף טריפה. םפק רק רהוי ז' סי' ע"לדכבדא
 )פ"מ(: טריפה כפק רק הוי מבחו'ן שלם רהעור אף הגוף בחללמחט

 שם הכבר. מצד מפולש נקב הכבד טרפש ניקב אם שאלהתקם
 אפילו לה מהני סתימה וכל דטריפהמבואר

 ואם ככנה"ג דלא פ"מ מירכא ע"י )ואפילו מכה מחמת קרוםעלה
 הט"ו רעת טמא וחלב מכוטיר( י"ב סי' מ"ת גוב"י בנקב כךנברא
 דאין ג"ל לכן הפ"מ וכתב . להחמיר חוכך והתב"ש :"כרסותם
 אבל ליחה ע"י בסרכא בנקב ונפרך נדבק טמא החלב אם כ"אלהקל

 להתיר: אין מותם עצמו שהחלב אע"ג סרכאבדליכא

 כתב שם הכוסות, לבית הכבר תרפש נםרך אם שאיהתקי
 קוץ שם יש שבוראי בכרס לבדוק רישהרמ"א

 נהוג והכי מעשה וראיתי זו המרכא באה ועי"ז שניקב' מהטאו
 השני חומ ות' מוהר"ם ורעת דטריפה( להמסם בנמרך)וכ"ש
 דנמצא היכא מבעי' רלא הרמ"א( )בדעת וש"י יקותיאלותורת
 לא אפילו אלא טריפה דוודאי בפרש אפי' או תחוב קו.ן אויתד
 רמ"א( )ברעת ןכר"1 הצ"צ ורעת להטריף יש יתד שום בפרשנמצא
 אף טריפה הסרכא כנגר המחט ופי תחוב נמצא אם זו מרכארדין
 בהפ"מ בכה"ג מתיר ג' סי' יצחק )ותולדת יעבר מעבר ניקבד~א

 נמצא אם אבל להכשיר ייט צדדים כמה איכא אם םייםוהכר"ו
 יש הפרש על מוגח וכ"ש הסרכא כנגר אינו המחט שפי ריתחוב

 שנמצא דהיכא נרא' הנוב"י ודעת כק"ד( הסרכא )וריןלהכ'טיר
 אינו המחט שפי אף להסרכא כמוך ביה"כ של הדק במקוםתחוב
 נקוב נמצא אם רה"ה ונוב"י יעקב באר )וכתב טריפ' הםרכאכנגר
 או כמחט דינו מחט כנגד היא הפרכא אם לעבך מעבר ניקבולא
 וביש בהפ"מ אף וטריפה כתחוב הוי בכה"ג מהמהט שבילשיש
 ט' סי' מ"ק הנוב"י וכתב להתי,טב. יש ניחר שעה"ר עםהפ"מ
 כ"א להתיר אין להטריף מנה; ויש בפרש מונח מחט נמצאראם

 הפ"מ בלא אפילו כשיר' בפרש מחט שים נמצא לא ואםבהפ"מ
 טריפה מכרס ברק שלא אירע ואם מעכבת )הנתבאר(ובריקה
 שהשליכו כגון לבדוק עוד שא"א במקום רוקא והיינו בהפ"מאפילו
 לי ברי אומרת 'טאיטה אף ואז והדיחוה ומלחוה וחתכו'הכרם
 מ"ק נוב"י לה מהני בריק' מ"מ )אבל טרימ' ג"כ מחט הי'שלא
 בג"ש( והנ"א קכ"ם םי' ח"ב פמ"א ותשו' כ"ב מי' ומ"ת ט'_מי'

 והב"א ב"א. להטריף יש הבטן חררי כל לבדוק א"א אםוה"ה
 לכבד מטרפש בסרכא העלה למ"ר סי' התשובות ובקונטרםבג"ש
 טמונ' והיא וביה"כ.לאורכן המסם ברופני תחוב' דאם מחטונמצא
 והיכא כנ:רה פרכא אין אם אף להטריף יש הדופן עובי בתוךכולה

שאינה
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 התרנגולת נפתח אפי' וסיים הכשיר ע"ד כי' חכ"צ תשובתאכלו.
 והכר"ו לב( בלי לחיות ברי' לשום א"א )כי כשר נמי כשריםבעדים
 דהתיר החכ"צ שפסק מה והעלה זו קוראה על ככרוכיאצעק

 זה אכ5תו והחתול לאריו נפל כי בחתול רתלינן מטעםהתרנגולת
 5ב בלי חסר להיות אבל השכיח בדבר תלינן תמיר כי הורהיפה

 אפי' מ"ש אבל בחתו5. ת5ינן לכך שכיח לא זה בריא'ו5היות
 ונאכל לב נמצא שלא לומר נאמניס אינם בעדים התרנגולתנפתך

 הנה )וכתב נבילות וספק טריפות להתיר ח". לב. ב5יהתרננולת
 עין למראית אשר אחר אבר יש רק הלב נימכ רלפעמיםברור
 לב כמו וכדומה חללים בעצמותו לו יש רק הלב למראה דומהאין
 בבהמה אלא עוף הן חי' הן לחיות ויכול חיוגי הרוח משכן שםאזי

 כחתיכת רק ויחשב הקטנות בתכלית קטן הוא ובעוף מורנשוודאי
 וע"כ והנתוח הרפואות חכמות ימודות עפ"י הרופאיםחקירת ע"י 5נו הוא וזה עוף. בפתיחת הרבה כזה נמצא אשר קטןבשר
 דמשגיח ולית כזה בו נמצא הי' אולי הלב. ניטל 5התיר ס"דאיך
 ע"כ( ובמשנתס בהם שבחר וברוך אמת דבריהם ום.יםבי'.

 ק"ג מי' ח"א עמפמ"א מרובה. בהפסר זו כמעשה מתירוהבל"י
 ואוקי תולין וודאי לתלות ייט דאם ;"כ רנראה .ב"אובפ"מ
 יעב"'ו שאלת ועי' 5אמור. יש לב הי' לא בבירור אם אבלאחזקה
 הי' דלא ומסהרי סהדי אתי דאפילו הגאון אביו כשם קכ"אסי'
 זה על להשגיח לבם על נתנו ש5א נינהו שקרי פהרי בוודאילב

 לבו נתן תרנגולת פתיחת מתחי5ת אם אבל רמי'. רלאוכמלתא
 לאסור; נאמן אחר אפי' לב ימצא אם להשגיחע"ז

 בכח הרבה וארוק מאד בלב דבוק הלב שומן נמצא שאיהתצז
 מבחו'ו ראה ולא רבוק שהי' במקום ה5ב מן השומן בםכיןיחתך
 בעובי וראה הח5ל ער דבוק, שהי' במקום חתך ואח"כ ריעיתאשום
 ב' וש"ך ראבי'( )בשם להטריף בש"ע מבואר שם ק"ד.הלב

 הגיע ש5א )מאחר בק"ד אף ומכשירים חו5קים ,פר"תמהרש"ל
 דבוק דלבא דטפרשא הש"ע( )כוונת דווקא אך להחל5(. עדהמכה
 אם ררוקא להלכה והעלה מתב"ש. וכ"נ דטריפה הואובכה"ג
 הוא אז ק"ד הלב בעובי וגם מבחוץ ריעותא ה5ב על שםגמצא
 דבוקה שהיתה במקום רק ניכרת הלקותא אין אם אב5טריפה
 להכשיר לכ"ע נרא' ריעותא שום גיכר אין ו5פנים הטרפשלשומן

 שהוא לחללו עד וגתפשט הלב בעובי נמצא אם ואצ"ל)ועפ"מ(
 לא בחלל דדם הש"ך דעת הלב בחל5 דם גמצא אם אבלנוריפה
 בצ"ע הגיחו והפ"מ בחללו( רם יש 5ב )דבש'ל מוריר ולאמעלה
 דווקא ולאו להכיר יש נמי הלב דבחלל האחרונים ב,שםוהעלה
 ואין להבחין יוכל במגים ואף ונצרר המכה רושם ה"ה א5אק"ד

 ועו"פ(: השני חוט ות' הפר"ח וכ"דלהקל

 בלא שלם וה5ב הלב כיס בתוך מים לפעמים נמצא שאלהתצח
 וכ"ה הכשיר הריק"ש בשם הפ"מריעותא.

 הבדיקה ואחר בהפ"מ כ"א להתיר אין בעוף אבל בבהמההמ"מ
 ל"ט(: סי' )עי"ל האיבריםבכי

 סחט ונמצא למטה מלמעלה חתוך לב נמצא אם עטאלהתצט
 פתיחה בשעת תיכף ראו ולא הלב בשר עלמונה

 המשמשות שהנשים 'טם נפל שנפתח אחר שמא 5הפתפקויש
 נע5ם אור תשוב' בשם בג"ש הב"א שם בבגריהן. מחטיןהי'
 שהמחט שראה רק קצת תרווב מחט של החור אם אך להתירכתב
 התיר שם אוכלת שהמהט הבשר רושם אין 1;פ ונקי' מאיר'הית'

 בעל ואם בכה"ג. להתיר בצ"ע הניח והב"א נעלם אורהמחבר
 כן שמצאה אמר' בעה"ב של ומשרתת לבעה"ב מכרהא,וזות
 ואם להחמיר אין בכה"ג להכעיס במתכוין שנעשה חוששוהמוכר
 לבעה"ב אסור מ"מ אםור שהוא בענין שמצאה אומרתהמשרתת

 בב"א: עי"ש להו דמהימנא ארם ולשארהזה

 מאסימן
 )מחמת דטריפ' מבואר מ"א בסימן הכבד. ניט5 שאיהתק

 ג"כ מרה להם שאין מינים באותן וה"העצמו
 במקום הא' כזית זיתים ג' נשתיירו לא אם עפ"מ( תב"שטריפה
 כ"א גשאר ולא הכבד בניטל דהיינו לחומרא ביצה )כחצימרה

 אפשר לבר הזיתים ניטלו רק קיימת כשכבד אבל לבד.הזיתים
 שרבוק' במקום כזית והב' כר"ו( ב'צה שייש דזית להחמירדיש
 הכבד ביותרת דביקותו במקום כזית והנ' )עפ"מ( הכליותתחת
 להיות הראוי )שכזית מתלקט הי' אם אבל במקומן שלם אחדכל
 כרצועה או כאן( וקצת כאן קצת שהוא רק אחד במקוםאיגו

 ואינו רק הוא )שהזית מרודד או תב"ש( אלו לתמונות)וכדומה
 ום"מ(. וכר"ו ותב"ש ופר"ח וש"ך ט"ז )ש"ע טריפ' כראוי(עב
 מרה במקום כזית אפילו או קיים הכבר ושאר זיתים הג' ניטלוואם
 וביותרת בכליות שדבוקה במקום זיתים ב' הני ניט5ו אולחוד
 שדבוק' במקום או מהם אהד ניטן אם אמנם טריפ' וראי הויהכבר
 עפ"מ_ טריפה ספק הוי הכבר ביותרת שרבוקה במקוס אובכליות
 טריפ'. םפק רק הוי לא מרה במקום כזית ניטל דגם ו~גרע"אודעת
 טריפ' ג"כ הוא כרצוע' או ומו;לקמ להוד( חיותא נמקום)וכן
 נסה בבהמה בין דקה בבהמה בין א5ו זיתים דנ' בשיעורחי5וק ואין )כר"ו( ס"ם יש מרודד הוא מאלו א' כזית אם וא"כממפק
 נגד 5בו על ד' יראת 'שים המור' ומ"מ בכזית שיעור הכברבכל איי לפעמים )דבעוף וקטנו גרלו לפי משערין ובעוף הגרויבשור
 בקצת כ"א זוטא בשיעורא להקל בהוראה גכ לבו יהי' שלאפניו
 וכתב תב"ש. קטנם לפי מהם קטנים או ובתרגגולת מכזיתפחות
 המרה מקום רק גשארו אם להתיר יש דבעוף ש"י בשםהבל"י
 גדול ובהפסד זיתים( ג' צריך רווקא ובבהמה בלב הדביקותומקום
 במקום כזית נשתייר לא אם בבהמ' אף 5התיר יש היזיקאושכיח'
 לב' שנחלקת דאווזא כבדא עפ"מ(. )ב5"י' בכליות דבוק'שהיא
 מיחוש בית כאן לית קיים העב ח5ק ואם מחבירו גדול חלקחלקים
 נשאר אי לעיין יש נשאר הדק וח5ק נחפר העב חלקואם
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 השיב ותשו' נודעו. בלא בה"מ להתיר פ"א מימן בפ"מ מ"'2על
 ההלב בהם ששמו הכלים בנתערבו העלה ל"ג םימן חיו"דמשה

 והעלה נקב שהוא בחו'ז נראה דאם מרכא ע"י שגטרפהמבהמה
 והכלים מעל"ע אתר בטלה ברוב שנתערבו חרס הכלי אז ע"גהכרכא
 מעל"ע אתר להתירן יש ודאי החלג בהם נשתמשו אם ידועשאין
 ער הן אסורין בודאי החלב מאותו שנשתמשו הכלים אלואבל
 נראה שאינו סרכא ובפתם ברוב, התלב קודם נתבטל אם אףעולם
 הכלים כל להתיר יש ברוב קורם החלב נתבטל אם אז מנקבדבא
 מעל"ע עליהם שעבר הכלים בעיני' נשתמש ואם מעל"עאתר
 האיסור ונודע הבהמ' שנברקה קודם החלב באותו הישתמשותמעת
 הן אם הכלים ולעגין בה"מ. הנ"ל( אחד )בספק להתירן ישג"כ

 סרובין דע"י העלה מ"ג מי' בתשו' )והגרע"א הפ"מ הוימרובין
 עברה שאח"כ רק מעל"ע עדיין אז הי' לא אם אבל הפ"מ(ל"ה

 ולא שנורע בעת דאורייתא ספק )דהוי מועיל אינו מעל"עעליהם

 אם הג"י ולענין דרבנן( לידי בא גילוגול ע"י שאת"כ מהמהני
 דבעינן נוטה דעתו ג"כ נראה אך בספיקא. הגיח מע"לבעיגן
 מעל"ע רבעינן ד' סי' חיו"ד עטח"כ מתשו' וכ"נ מעל"עג"י

 שם: םברתו לפישלימים

 ופרק בדופן סרכא 'והרגיש לפנים ידו הכניס בורק שאלהתפח

 במיעוך שיברקגה םמך על הדופן לצדאותה
 וחפשו הריאה והוציא ידו את הארביטער הכגים ואח"ככנהוג
 במקום האונא שטח כל בפושרי; וברקו מצאו ולא הסרכאאחר
 תיו"ד ב"א תשו' שבת, וכבוד הפ"מ והי' כלל בצבץ ולאההוא
 היתה אם מצ"א נחתכה שכבר )רהכא להכשיר העלה י"חסי'

 מעכבת אינה שהרי ידו הכנסת ע"י עוברת היתה לא גמורהמרכא
 : טו"מ ע"י שעברה כסרכא וה"ל ידועל

 שבדק ובעגל עגלים ד' והכשיר ובדק ששחט שיחט שאלהתפט

 וכאשר אחר בודק ע"י פרכא אחריו נמצאראשון
 בסרכא. הרגיש שלא בידו הי' ששגגה הורה השוחט פי אתשאל
 העגלים שאר להטריף דהעלה ע"ג כי' צ"צ בשם מבואר שםלה"ק

 להקל: צודד כ"ג םי' עה"ג ובתשו' אח"כשבדק

 במ"ז רסמיכי גועות ב' כגון בה"מ רמקילין היכי שא~התצ
 בועי תרי בכולם והי' בהמות ג' או ב' שחמאם

 הפ"מ הוי וג' ב' רק הפ"מ ל"ה בהמה דחרא ובענין במ"זדפמיכי

 רל"ה העלה מ"ג םי' חיו"ר בת'טו' הגרע"א הפ"מ. זה הויאי
 )וכבר הפ"מ ל"ה מרובין שיש ע"י בכלים וכן ג' שי'2 עי"1ה"מ

 תשו' ועיין כן העלה רלא משה השיב תשו' ביטם לעילהבאנו
 יטם(: מש"כ צ"ד בסי' ועי"ל יכ"א סי' ב"תמהר"ל

 ממימן

 חללים ג' לו יש דהלב מבואר מ' בפי' הלב_ גיקנ שאלהתצא
 )ויש מצרריו ושנים אמצע( תלל )הוא גרולתלל

 התב"ש מהקטנים לאחד ניקב ואם םביבם קטנים הללים עורקו
 הצררים מן לאחד ניקב ואם מביאו(, והפ"מ יהטריף בצ"עהניה
 כר"ו תב"ש וש"ך ט"ז )ש"ע ודאי טריפה האמצעי מן קטניםיטהם
 אפילו אלא פתימה רל"ה הטרפש חלב סתימת מבעי' ולאפ"מ(
 בש"ע ובה"ג )הר"ם בבהמה מהני לא מותם עצמו הלב שומןאם

 הלב שומן סתימת מהני ובעוף פ"מ( ודאי ולא הוי פפיקאועכ"פ
 ופ"מ(:)כר"ו

 דאם מבואר שם לחלל. הגיע ולא הלב ניקב אם ,2איהתצב
 לצר מצד מפולש נקב )ואפי' כיטרה חולימחמת

 בקו,ו ואם והגרע"א( ש"ך בדעת פ"כו לתלל. הגיע ולאבבשר
 טריפה ספק הוא )ואם . לחלל הגיע שלא אע"פ טריפה במחטאו

 נ"א(: פי' פוסקים ושאר ש"עמםפק

 גיכר שאינו דאע"פ מבואר שם בלב. מתט נמצא שאלהתצג
 טריפה לכר שקופה ובין לגאו שקופה וביןבחי'ז

 לא אם מיהו טריפה ווראי שהוא דלבא בטרפשא נמצא אםוכ"ש
 אם לתתאי העבה( )צד וקופה שבלב הגרול בסמפון רקנמצא
 ש"ך )'ט"ע טריפה לאו ואם כשר תמרה 'טל כגרעין המתטראש
 בפמפונא דוקא דהיינו כשר שיהא לטיבותא תרתי דצריךופ"מ

 טריפה(: בלא"ה אבל הלב חלב לצד וקופהרבא

 לא )אם לאסור הט"ז דעת שם בלב. עצם נמצא אם שאלהתצר
 גם דמתיר כב"ת דלא בכך הוא דרכובצבי

 דיש תזקים שוורים במין דוקא להתיר העלה והפר"ח בע"ח(בשאר
 יש"ש( מם' כן )ומביא בצבי וכ"ש הגוף חוזק גרול מרוב עצםלהס

 והתנ"ש את'( מעימא דלא נראה )אם בע"ח בשאר מתירוהלחה"פ
 לו ש,ש כגון מעלמא בא זה שעצם ניכר דאם להלכ' העלוופ"מ
 יש גסים צרדיו כל אם אבל במחט כמו טריפה וחרודיםעוקצ,ן
 הוא ואם החלל בתוך מונח אפי' לנקוב זה בעצם כח שאיןלהכשיר
 שיש אף הבהמות בכל להכשיר יש נברא שכך וניכר אדום אושתור
 שאר וכ"ש בצבי אפילו להתיר אין ותד לבן הוא ואם עוקציןלו

 במקום בנ"ד להתיר העלה מ"ג פימן תיו"ר והתח"כבהמות.
 ואם תר(. ואיננו רתב והעצם קטנים שהעוקצים )כגון מאדהפ"מ
 מעל"ע לפושרים יטילנו עצם או הנקרש דם הוא אם מסתפקהמור'
 והב"א להכשיך. אין לאו ואם כשר קצת נימות ואם יותראו

 השור בלב הנמצא רעצם כתב מ"ד סי' ח"ג שבו"י בשםבג"ש
 בשורים: היא מצוי שדבר איסור חשש ב1אין

 מחמת בין ביד ניטל דבין מבואר שם הלב. ניטל שא~התצה

 טריפה לבבות ב' לו יש אם וה"ה טריפהחולי
 לריאה הלב מן שיוצא הגרול ומזרק והלב ש"ע( ברעת)כה"פ
 אותן דדולא ל"ר במי' כתבתי )וכבר טריפה. במשהו לחלל'שניקב

 עיי"ש: פתימה להם ואין רבותייהו שאינםנקבים

 הבני להוציא תרנגולת שפתחה אחת בריבה מעשה שארהתצו
 בתרנגולת לב מצאה שלא הריבה ואמרה אציה עומר והתולמעיים
 והחתול לאר'1 הלב הושלך לווראי דקרוב אמרה התורנגולתובעלת

אכלו
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 היתרת כנגר הש5ם לשטח האונא שכנגד השלם משטח הערוגהמן
 לה שאין )כגון היתרת הוא שזו לנו ידוע אם וצו"ג בה"מ 5התיריש

 מגבה 'וצא המרכא ואם מחברותי'( משונה שת,ארה אוסמפון
 במקום האונות מחיתוך למעל' שאצל' אוגא לגב זו אונא'טל

 בה"מ להכשיר יש שם לו,גיע האונות חיתוך דרך שאיןהשלם
 השלם ועי"ז כדרכו שלא וכלה וקטן קצר האונות חיתוך אםאבל
 )עי"ש 5התיר אם צ"ע מכררכו וגרו5 רחב יותך בערוגהלמען'

 פקל"ד(: אפריםבראש

 ב5וי בשר שם שנמצא הרבה שם דשכיח בגליל שאיהתעח
 רק ש5ם שם הריאה נמצא וכשקולפיןבריאה

 הוא הזיעה אותה וכשמקנחין מהט של כחודו דמ,ם טיפישמזיע
 העל' שם מבצב,ו, ואינו בפושרין שם ובודקין עור ומויעהוזר
 אין וראי מבצב'1 שאין שרואים )כיון ופיים באריכות סקכ"גהל"ש
 בניתוח המומחים להרופאים שאלה לעשות ונ5ע"ד נקב(.שם

 בלי כנ"ל הריא' שיזיעו כך להיות שאפשר יאמרו ואםובטבעיים
 זה שדבר הרומאים יאמרו אם אכן וכשר במצוי תלינן נקבשום

 להקל אין יוצא קטגים נקבים דרך אלא זיעה בררך שיהאמהנמנע
 להקל ג"כ דגרא' ב"א בשס ל"1 בסי' )ועי"ל דאורייתאבאימור
 תשו' בשם מביא שם בפ"ת אך 5,ה(. כרומ' בשאלה זהברין
 אין )וכעת לאיפור והעל' כנ"ל כו' קטנים טיפין שמזיעיןנמצא בלוי הבשר רתחת בכה"ג ואופר עליו שהשיג י"ט םי' חיו"רב"א

 ב"א(: תשו'ת"י

 ונרא' הקרום שנשתנ' בריאה מקום מוצאין ל"עמים ז2איהתעט
 גידין כמו כו ונרא' קרוס משאר יותר עבשהוא

 ריאה מראה לו ויש צ5קת( אותו קורין )והשוחטיםוקמטים
 ש5ם הריאה העליון עור עדיין נשאר הריאה מן אותווכשקו5פין

 הקרום יוצא שממנו נקבים תחתיו נמצא כשקולפין ולפעמיםויפה
 תחת שיש בריאה ניכר שקולפין קודם אף ולפעמים הזההעב
 ריעותא שום רואין אין דאם הב"א העלה שם גומא. כמוהעור
 נראה אם אמנם הקרומים להסיר בריקה א"צ הקרום תחהבריא'
 מחמת שמא ספק שהוא גומות כמו שיש שקלף קורםמבחוץ
 למצוא ומצוי שכיח אס )אך בדיקה מהני ולא טריפה באנקב
 גקלף אינו אם 5ראות הקרומיב להםיר צריך נק5ף כזה קרוםתחת

 ס"ט(: או"ה שער ב"א הריאה. קרומי על היטב 5ראותוצריך

 רך כעצם ק,טה הריאה קרומי תחת נמצא לפעמים שאיהתפ
 חשש מקים יש ובהא מלמעלה ניכרומראיתו

 הלחה"ם שם מלמע5ה. עור עלי' וקרס וניקב העצם שםשנרבק
 כתב והל"ש הבשר תוך כשהוא אפי' להכשיר הע5ה ע"יבשם
 דביק אינו העצם דאם הב"א וכתב המורה. עיגי ראות לפידהכל
 אומד למי אם )ואפי' להטריף יש הגוף בחלל שגמצא רקבריאה
 שמא מ"מ מהצלעות נפרד רק אחר ממקום זה עצם בא לאהרעת

 : הגוף בח55 מחט כמוניקב

 להכנים הטרמש ובקרעם א' בהמה שברקו מעשה שאלהתפא
 כל 'טיצאו עד תח5ה ישר ררך מהבהמה המים 5שפוך.הוצרכ. עכורים כוים גרול קי5וח ע5יהס קפ'1 לבדוקהיד

 תשו' הנה ובריאה. טובה ומצאו הריאה ברקו כך ואהרהכ"ם

 בםי' והתב"ש חולק מ' בםי' והפר"ח להכשיר העלה מש,-פני
 עוד ויש בשעה"ד. או בה"מ כ"א להתיר שאין לדי:א סייםנ'

 אלו המים שם נוגעים שה'1 המקומות בכל בדיקה שצריךלהוסיה
 )משום נפיחה צריך הריאה וגם המטריפם ריעותא להם איןאם

 בין זכים מים בין הגוף בהלל מים שיש במקוכ מצוי הוא כייובש
 בדיעבד אפי' מעכבים אלו בריקות וכ5 ב"א( עכורים,מים

 לא ה"מ ברליכא אפי' בשעה"ר או יו"ט או שבת לצורךוהמיקל
 מרברי )אך מ' במי' הפ"מ וכ"ה תע"ב. לעצמו והמחמירהפסיד
 כתב וכבר הנוף. בחלל מים בנמצא איכא רמכנה נראההב"ח

 המסוכן(: מחולי 5אכול דאמור קט"1 בסי'הט"ז

 העלה שם בעוף, או בחי' של"כ סרכא נמצא אם ,2אלהתפב
 חיות מאותן שהיא אע"פ למעכה מותר היא גדולה ראםהב"א
 עדיין המורה עיגי ראות לפי אם אבל בה מצויות סרכותשאין
 מחמת תגתק גמורה סרבא שגם ואפשר וטבעה בגרלה רכההיא

 במקום בעוף פרכא גמצא ואם מו"מ ע"י להכשיר איןרכותה
 בהם: מועיל המיעוך איןהממריף

 ש'ודע שוחט אצלו ומצוי מפוכנת בהמה 15 יש אי שאלהתמג
 ו5אכול 5שחוט לו נתיר אם הריאה בבריקת בקי אין אבללשחוט
 הבשר. ותסרח תמות תמתין דאם ממון הפםר משום בריקהבלא
 הגיחו ובאו"ח סק"ר תצ"ח םי' במ"ז והפ"מ הגרע"א בגליוןשם

בצ"ע:

 וע"י הריאה 5הוציא בהמה למעי ירו שהכניס טנח שאיהתפר
 הריאה עור קצת ת5ש דחוק במקוםמשמוש

 סרכא שת5ש העור אותו ע5 שהי' ראו הריאה שהוציאו5אחר
 5ברוק. א"א אך הנ"ל מהחתיכה מיעוך ע"י הכרכא ועברהדבוקה
 5"ו סי' )ועי"ל בה"מ להתיר העלה מ"ט סי' שאול גבעתתשו'
 ס5"א שם בב"א ועיין כן גראה דג"כ משה השיב תשו' בשםמ"ש

 כרבריהם(: ג"כ כתב ס' םי' ח"ב ושבו"ידכ"נ

 וכרכא ועבה מארוכה גדולה אמצעית האוגא אם שאלהתפה
 הכרמ5 הר תשו' עימו"מ. ועברה הלב לשומן ממנה יוצאהדבוקה
 בכה"ג גם כזה חליה להטריף מנהג שאין רבמקום העלה ב'סי'

 ראף העלה בג"ש בי"א והב"א בה"מ 5הכשיר יש יוצאתבמרכא
 בין אמצעית מאונא יוצאת רסרכא בין להטריף יש אלובמקומות

 מאו"ע:דיוצאת

 הי,לב שאופריס סרכא בה ונמצא שנשחטה פרה שאלהתפו
 תשו' מעל"ע. חשבינן אי ימים ג' הנך ג"'עד
 מעל"ע: דחשביגן העלה ט"ז סי'ב"א

 בועה עם סרכא ע"י שנטרפה מבהמה שנח5בה ח5ב שאלהתפז
 א' יוכ שנחלבה והחלב בריאה קמט הי'וגם

 כשרות רי;מות מארבע שנח5ב ח5ב בתוך נתערב השחיטהיפני
 חיו"ד ב"א ר,שו' שונים. בכ5ים הנ"ל התערובות מחלבונשתמש

 יגעי5 להגעילם שא;שר והכלים 5גוי ימכר והחלב הפ"מהנראה לפי בזה שאין ט ובפי היתר להורות אין דלכתחי5ה העלה כ"גסי'
 בחמין בהם ושימשו להגעי~מ שא"א הכ5ים מחמת ה"מ ישואם
 5פמוך יש בהיתר יצא כב- ואם מעל"ע אותם ישהה עכ"פ כ"רשל
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 חוד ואין ההממפ קמטי בין לאורכה מונחת רק תקועהשאינה
 קשה המחט פי שכלה במקוס מבחו'ו סרכא ויש הדופן מוקהמחט
 שהבשר כשרואין וכן רוקא. שעה"ד וגם בהפ"מ לא אםלהתיר
 להקל נרא' מכה כעין מקולקל הוא הסרכא כמקום הכברבטרפש
 דאם מ"ה מ" ח'ו"ד הגחת"ם ודעת במקולקל, ק,קי'רתולין
 להכשיר. ר"ן ולית ר,ן ל'ת הםרכא כנגד שיא אפ" תהובנמצא
 הפרש על רק בנמצא או ,2בביה"כ בפרידרלי"ך רק בתחובאך

 רבניס פסק עפ"י לאכלם שגהנו במקומות אך להחמיר הרברקרוב
 ענין בכל להטריף פשוט מנהג ופה למנוע. בכהי ה.' לאש5פני
 לבשר גחו,ו והי' בהמות הרב' 'טנטרפו פסח קודם הי' פ"אאך
 שלא לשוחטים התרתי חויו משחוטי יקהו שלא ובפרט יו"טעל

 עליהם השוחטים וקבלו עיניהם ויעלימו הפרש על וינרקויעיינו
 : בזה 'קילו אל אחר שבמקוסבהרם

 ידא רמשמשא במקום הכבר בחצר נקב נמצא אם ל!אלההקיא
 מביבה נמצא ואם דכשר מבואר שם .דטבחא

 הט"ז ורעת הוא ישן רנקב )דמוכח טריפה חלב כמו לבניםחוטין
 תע"ב(: והמחמיר בחצה"כ לבדוק צריך הבורקראין

 מבואר שס בבשר. וטמונה בטרפש מחט נמצא שאלהתקיב
 בבשר טמונה איגה ואם )ש"ע( טריפה ספקדהוי
 מש"פ(: )וכ"נ טריפה ודאי אלא טריפה םפקל"ה

 דכבדא טרפשא שבדקוה עגל של בריאה מעשה שאלהתקיג
 עורות ב' רק כלל הכבד לחצר בשר הי'ולא

 ל"ט כי' חנב"י ב' הבא"ה שם כולו. נחםר ביניהם שהי'והבשר
 שוס רואין שאין דכל השיג ס"ג סי' שבו"י ותשו' להטריףהעלה

 תלמיד ואולי איסור חש'2 שום כאן אין בקרומים ורקבוןריעותא
 כתבו:טועה

 )וה"ה שבכבר הגדול בםמפון מחט נמצא אם ,2אלהתקיר
 רכשירה מבואר שם שבריאה(. הגדו5בסמפון

 הפ"מ וכ"ה ש"ע ברעת )תב"ש 5קטניתא גמה מחט בין חילוקואין
 פ"ם(: ג"כ מעל"ע ולא קצת נתחב' ה"ה נמצאת דוקאולאו

 מבואר שם בעוף. או בבהמה כברים ב' נמצאו שאיהתקטו
 כחסר לי' והוי רמי כנטול יתר )רכלרטריפה

 אפי' וכן בפ"ע עומר כשכ"א 1דוקא רש"י( שיטת והיאהכבד
 וחיותא מרה במקום דבוקה שהשני' אלא בזה זהכשבודקין
 שהוא המקום עם כנטו5 דיתר הרמב"ן ירעת )דטריפהדראשונה

 להכשיר וא'ן חיותא( או מרה במקום כז'ה חסר והו"ל שםדבוק
 חיותא או מרה במקום שלא לכבד כשרבוק' כ"א הכבד'הרת

 ופ"מ וש"פ ט"ז וכשירה כבד תלתלי אלא אינו )ראזדראשונה
 בב' בהפ"מ אף והחמיר דהאריך ה' כום"י נוב"י ועתשו'ועו"פ

 בג"ש(: בב"א מובאבבדים

 אכי5ה בשעת רבהמה כבר בחתיבית נמצא אם ללאלהתקטז
 שרגי5ין אותן והם מעט עג51ה אחר שראשהמחט

 טמונ' הית' והמחט בגדיהם ולשאר לצעיפיכ בהם יהשתמשהנשים
 הצ"צ רם. קרישת סביבה הי' ולא החתיכה תוך כולהותחובה

 ותב"ש להקל מ"ג םי' חיו"ר הגחת"פ וכ"ד להקל צידר ק"זט,'
 הפר"ח רעת הכלים ולענין לאיסור, העלו והל"ש ופ"מופר"ח
 נוט' והפ"מ ואוסר הפר"ח על חולק והתב"ש מעל"ע אחר5התיר

 אי ומיהו התב"ש )וכ' בצ"ע וסיים להתיר הפר"ח לדעתדעתו
 ובחיצון קצהו אפם רק דנתהב אירע רק שם כמ"ש המעשה הוילא
 בחתיכ' ריעותא שום ויא במחט חלוד' שום שם ואין כברשל
 אפי' להכשיר יש צרור אודם או מרא' שינוי או חלורהכנון

 טור ותשו' כ"ב סי' הל"ש דעת וכ"נ וכיוצא. בהפ"מהאוכלים
 י"ו(: םי'האבן

 והניחו מהטבח ככד חתיכת שקנה אחד איש שאיהתקיז
 תחוב מםמר מצא שעות ג' או ב' ואחרבביתו

 וחודו הבהמ' ח55 לצד הי' מהמפמר העב וצר שבו אחדבםימפון
 והשיב לטבח ההוא הקונה האיש והביאו הבהמ' של הראשלצד

 איך מתחלה הי' אם בייגיו תימה שקצת רק יורע שאינוהטבח
 ההוא להקונ' ושאלתי חלודה בו הי' 5א המכמר ואותו הרגישולא
 מממרים למכור לו שיש ואמר כאלו מסמרים בביתו מצויםאם

 הורה ס"ק ליו"ד בח"ר הל"ש כמותם. ממש זה מסמרורמות
 ואותה ממגה לאכול אפור הקונה וראובן כשר רבהמ' זובשאלה

 אדב: לכל אכור הכבדחתיכת

 ויותר כפלייס וגס גדול כבד לה שהי' תרנגולת שאלהתקיח
 העלה נ"ח סי' ח"ב יעב"'ו שאילתמהראוי.

 : בב"א מובא להטריף אחד כמור' רלאלהכשיר

 צמחים מלא' כבד לו שהי' מאד שמן הגס תרנגול שאידץתקיט
 כו5ו הכבד בשר אך ומפני' מחוץ קשיםלבגים

 העל' ח"ב נ"ט סי' יעב"ץ שאילת כבדיס. שאר מרא' כטבעהי'
 זכות מהר"ם בשם מח"ב בשם מביא בג"ש הב"א וכןלהכשיר_
 נור מ"מ אך אבוהב. מהר"ש המכים '2כן וכתכ בכה"גלהכשיר
 שם כתב עור וחיותא. מרא במקום בטינרי מפתפק הלויארי'
 להיות מצוי אינרי"ק דתרגגולת ומח"ב למנחה סולת בשםהב"א
 5הם שבא ואומרים ומרה הכבר תוך ולבנים קטנים אבניםכמו

 והכשיר: מאוד שמתרגזיסע"י

 הנקב סביב ושפה עגול נקב בו שהי' הכבד חצר 2ט~ולהתקכ
 שבין הבשר גם הריאה לצד שהיא העליוןבעור

 מחיים שנעשה וניכר העור כמו בעיגול ג"כ נחסר העורותשני
 נקרע ו2הי' רק כזה חמרון הי' לא הכבד צר שלובעור'התחתון

 ות5ש לכרס התחתון עור רבוק שהי' אומך והשוחט קרעי'לכמה
 שאול גבעת ת,12' הכבד. לצד 'טלא הי' הזח והנקב בחוזקמשם

 להתיר: העלה צ'כימן

 בכןימן

 דטריפה מבואר מ"ב בפימן המרה. נקבה אם שארהתקכא
 דטבחא בירא או בככין 5ת5ות ראפשר)והיכא

 כשרה סותמתה והכבד הכבד כנגד נקבה ו.אס וש"פ( ש"ךתל,נין
 ותב"ש )ש"ך כתימ' בו עלתה אפי' כנגדה ג"כ הכבד נקבהואם

ועו"פ(:
 שס, וםרוכה הציעות מבין יוצאת שהיתה מיה ,2א~התקכב

 ושל"ה ותה"ר ה'ש"ש רעת פלוגתא. מבוארשם
 דסרכא ל"ו פי' )ע'"ל ופר"ח שמוא5 משפטי תשו' בשם ע"דדף

 וכ"ה ברופן תלינן 5א 5דופן נסרכו ואפילו אברים בשארפוסל
השם"ח
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 ודעת טריפה םרכא גם אוכי משהו דנקב היכא ל"ט( מימןהשמ"ה

 כולם ו'2"פ ט' כ'' וצ"צ מ"ז( סי' )עי'"ל וש"ך וט"ז ורמ"אב"י
 להכשיר יש שלם -'_יר ": )ובנ"1 אברים בשאר סרכאמכשירין
 ואם אברים בשאר סרכא רא.סר )אף הפר"ח( וכ"ה הצ"צכדעת
 אברים שאר או כשהמראה בכאן מתיר לא הצ"צ גם העורניקב

 בשאר גם לבדוק יש לכתחילה ומ"מ פ"מ( להחמיר וישסרוכים
 אין ברק לא אם ובדיעבד מהט או קוין או נקב שם אין אםאברים
 דבדיי' ביה"כ או להמםס נפרכה אם הכנד נטרפש )משא"כלאמור

 וכאן(: מ"א סימן פ"ם בדיעבד אפי'מעכבת

 שם המר'. חסרה שנבראת אי ביד המר' נטלה שאלהתקכג
 המר' חסרה לפנינו בא ואם דטריפה.מבואר

 מרה רושם שם שאין כך שנבראת לעין ונרא' לה הי' מה ידענוולא
 בלשוגו ויטעום מר' להיות שראוי בטקום וערב שתי הכבדקורע
 קריע'( בלא בעלמא בטעימ' די )ולא כשר מר טעם יטעוםאם

 בלא בריעבר יהתיר העלה והב"א וכר"ו עפר"ח ופ"מתנ"ש
 לאו ואם כשר מר טעם בו יש אם בגחלים יצלנו לאו ואםקריע'
 מעיים גבני טעם ב'ו יש ואם מר' חכר דהו"לטריפה
 בשם )פ"מ הכבד טעימת מהני בבהמ' ואפילו ונ"א ש"יכשר

 בפיו אבל ללחוך מותר בלשון רדוקא משמע ומט";הריק"ש(
 טעימה היתר בטעס ופ"מ וכר"ו וט"ז בש"ך שם עיין לטעוםאסור
 דם איסור משום ש5וחך במקוס הכבד מעל הדם להעבירוצריך
 יוסף. ו,כרון יעקב כבאר דלא מח"ב בשם והנ"א מ"י בשםפ"מ

 אפילו שלימה( שאינה )כגון אח"כ וניטלה מרה שהיתה ניכרואם
 )והב"א טעימ' מהני לא פוםקים הרבה לרעת מר. טעםנמצא
 ואם וש"פ( )ש"ע בקיאין אגן גם ובזה נכה"ג גם מיקל מח"בנשם
 ולכתחילה להטריף. יש מר טעם הי' 5א ובכבד בב"מ מר טעםליכא

 ב"א: מותר. ובדיעבד נפיה' לעשותיש

 ולא טעמוהו ואה"כ מר והי' המר' מקום טעמו אם ,42ולהתקכד
 וכ"ה הריק"ש בשם הפר"ח שם מרירות,גמצא

 הב"א וכ"ה המרירות את הכבד שבלע לומר )דתולין דכשרהפ"מ
 מרירות כו ויש לכבד וטעמו כדינ' מר' יש ואם הפ"מ. מטעםו5א

 הכבד וטעמו מתוקה מרה ואם להכשיר העלו וב"א ופ"מהפר"ח
 מר טעם טעמו ולא הכבד אכלו ואם )ב"א( יהכשיר יש מרוהי'
 משה )דבר להטריף יש נמצאת ולא המרה וכקשו נזכרוושוב

וב"א(:

 מר. טעם בה יש אם שיטעום קורם הכבך נאבד אם שאלההקכה

 ודעת להטריף הפ"מ וכ"ה וכר"1 וש"י התב"ש דעת מבוארשם
 ובא"ה ובל"י בלאה"פ מובנים יוםף וכרו; ותשו' ועה"גכנה"ג
 בלא הנמצאי' שעופות דבךלילות העלה והב"א )ועפ"מ(להכשיר
 )וכ"כ בנאבד להכשיר יש בכבד מר טעם מוצאים הרוב עלמרה

המחבד(:

 )ש"ע דטריפה מבואר שם מרות. שני נמצא אם וטאלהתקכו
 המרה אצל קטן כים כמין יוצא אם אךוש"פ(

 בוע' איא הן מרות ב' דלאו להכשיר יש מר טעם הי' 41אוטעמ,

 הי' בא' ואם פ"מ( דעת יכ"נ הריק"ש ב'טם)פר"ח
 יטנפתחו קודם רק מר טעם ה" לא ובא' מר_טעם
 להטריף יש נ"כ מר טעם שם והי' השני' מרה במקום מבחוץטעמו

 ש"א(: סימן כהונה נתר בשם אכרהם)ברית

 מבואר שם כשתים, ונראית א' מרה נמצא אם שאלהתקכ,
 )ראחת כשר לזו זו שופכת ואם אותהדנוקבי;

 ואח"כ ל,ו ;1 שופכת הי' ולא נקבוה ואם טריפ'. לאו ואםהוא(
 מהן באהת מים שהטילו או זו בנפיחה חברתה גם ועיתהנפחו'
 וש"ם(. ש"ך )ש"ע כשרה מים חברתה גם נתמלאת כךוע"'

 כמו בכבד דיבוקן '2במקום רק גמורות מרות שתי שהןואע"פ
 אם וה"ה אהדדי שפכו לא אפילו כ,2ר כאחת הי' אצבערוהב

 )ש"ע כשר אחת ונעשית מתערבות הן ובמוף שנים הןמתחילתן
 לאר'ז ונפלו להדדי שפכי אי לבדוק רוצים כשהיו ואםוש"פ(.
 להכשיר: העלו וז"י טח"נ בשם הב"א ואכלו. חתולובא

 וכמפון הנת ואחת הנה אהת בכבד מרות שתי היו שאיהתקכח
 האחד ,וקף וכשאדם לשת'הן מרה שופךאחד

 אבל 5שתיה; ושופך מרה מחלק שהסמפון למקום ה5יחהחוזרת
 זל"ז. שופכין אין הבהמ' בחי' עומרות שהן כדרך שוכבותכשהן
 )בדעת והפ"מ ישראל בנהמת כ"א להכשיר דאין הפ"ם העלהשם

 ישראל בהמה אינה דאפי' מח"ב( )בשם העלה והב"אש"ע(.
 אם דה"ה כ' ועוד להק,. יש סעו"מ או ויו"ט שכת צויךויש

 הב' אל שופך הא' הצד וכשמגביה א' חבורן ומקום מזו זונפרדות
 דוקא אך להקל יש מאצבע בפחות מחוברים אפי' חנורןדרך

 ופר"ח(: )עתב"ש ושעה"רבהפ"מ

 אלא כדיגו מרה 15 שה" עגל 'טל בכבדא נמצא שאלהתקכט
 5היות שדרכ' המרה כררך לא ביותר לבנהשהי'

 ו5בדוק המרה לקרוע וצוה פ"מ בעל לפני בא זו המעשהירוקה,

 צלולים ,כים מים יצאו וכשברקו ריעות'. איזה שם איןאם
 נשם שם הכ"א )וכ"ר והטריף מר טעם כלל הי' 1לאומתוקים

 מספק: רק בכה"ג טריפ' איגה ומ"מ וסייםמח"נ(

 ואח"כ נמכרו וקצתם כנשים כמה שנשחטו מעשה שאלהתקל
 מאיזה ידוע ואין מרות ב' מהם אחד בכנרנמצא

 בהפיכת בדקו ולא השני' אל נשפכה ולא מהם אחד ונקבומהם
 חבורן במקום מלמעל' זל"ז דבוקין היו אם לראות מעלה כ5פימרה
 מובא ,ו מעשה אחד. ממקום מרות ב' הני יטיוצאים ידעווזאת

 עפ"מ(: ם"כ )מכח והתירבבל"י

 מבואר שם כבד. של לעבר מעבר הניכרת מיה שארהתקלא
 )דבכבר טריפה לאו ואם כיטר להדדי שפכידא'
 וש"פ(: יט"ע ברעת '2"ך בסמפוגות פכולליכא

 ככוו כלל מרה להם שאין עופות מין אותו ע"ד שאיהתקלב
 המין שכל כיון יאוסר' ואין יונה ובניתורים

 לו נמצא ולא מינו מכיר שאינו עוף לפניו שבא ומי )ש"ע(.כך
 מכתמא אמר'גן איא מרה להם אין מינו כי ורא' אומרים איןמרה
 )רמ"א( כלל מרה להם 'טא'ן ממינים ,ה שמ,ן שי.דע עד מרה 15,ש

 לטעום בכבד מרה נמצא לא ראם בעופות ע5מא דנהוג הכר"ווכתב
 על 'מצא לו וממוך עוף של טחוי אצי לחפש יש ובאמתבלשונ..
 הרבה. תרנגולות מטך'פ,ן ונחנס ימאר עד קטנה המרההרוב
 לפעמים כי מעיים בני נבריקת היתר דהמציאו באחרוניםוראית.
 לו אין והצבי בב"מ_ מר טעם ירגייט עכ"פ או מרה נב"מ.מצא
 דמשמע הש"ך וכתב לזנבו. סמוך ימטה לו יש אבל בכבדמרה

בשערים
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 אילה דדוקא כתב ובדמ"א כלל. מרה להם אין דא'ויםבשערים
 כתב )ובש"ש בזנב. לו יש זכר ובאיל כלל טרה לה איןנקבה
 סרה להם שיש ב"ח ויש בזנכם מרה להם יש איל ובין צבירבין
 וצפור השליו ומין ויונה באזנם. להם '2יש מהם וקצתבבטן
 א1 יונה בן או בתור נמצא ואם במעיים. כורה להם י,2ררור
 נסצא ואם מחבר(. ב'2ם )כ"א כשר מינים כשאר הכבד אצלבצבי
 לא ואם בב"א. מובא בזה מפקפק והמח"ב ל"ה(. במי'ה..רדא )כניקב להכשיר ;משה תפארת דעת ונקבה_ יונה ובןבהיר
 חגורת דעת כמקומה טעימה_ מהני אם בזנבו בצבי מרהנמצא
 ומ"י אוזן. או הזנב אצל רק טעימה דל"מ וב"א ומה"בשמואל

 ב,ה:מםתפק

 ניטל ואם )הנתבארו( מרה להם שאין מיניכ נאוהן שאלהתקלג
 דצריך העלה המ"י שם המין. מאותוהכבד

 )עפ"מ(. אחרים במינים המרה להיות שראוי במקום כזיתלשער
 במקום כזית רק נשתייר דמהני העלה מ"א כי' בג"שוהגרע"א
 חיותא במקום רבכזית וב"א ופ"מ ותב"ש שם מרו"פ וכ"נחיותא

 די:ודאי

 כמו הי' דאם מבואר שם במרה. שנמצא גרעין שא?התקלר
 ואם כשר. חד ראש' שאין תמרה שלגרעינה

 קוץ אן מחט נמצא אם וכ"ש טריפה זית של כגרעינה חדראשה
 וב"ח )רש"ל לגו. או לבר קופא בין חילוק יאין דטריפה.במרה
 דמכשיר כפר"ח דלא ופ"מ בל"י וכנה"נ ודמש"א וש"ך ול"חולבוש

 מטריף: בתחוב ודוקא בחללבנמצא

 דכשר. הפ"מ העלה שם במרה. אבן נמצא אם שאלהתקלה
 דא"א באבן לחוש אין בריא' או בכבדא)וכן

 או מחט בצורת האבן גם ואם תמרה. של כגרעין וה"הלנקוב
 מ'(: סימן לעיל עיין רמטריף פשוט מחורדקו'ן

 היאך ונטרפה מרה חסרה ונמצאת שנשחטה פרה שאלהתקלו
 מן דהחלב העלה ס"ח ליו"ד בח"ד הל"ש שלה. בחלבהדין
 הכלים וכל . מספק אסור שחיטה קורם ימים ג' ער יב"חקודם

 עדיין מרה חסירה שנמצאת בעת אם החלב אותה בהןשנשתמש
 מותרים ב"י אינם כבר אז אם אבל לעולם. אכורים יומן בניהכיים
 ג' תוך מן החלב אבל כלל. הפסד במקום שלא אפילוהכלים
 אמורים זו מחלב שנשתמשו והכלים ודאי בתורת אכורימים
 בבצים הדין וכן המרה. הםרה שנמצאה בעת ב"י אינםאפי'

 חודש י"ב קודם בבהמה שמותר מה רק מרה לה שאיןמתרנגולת
 תוך וטענה הדר' אי )כגון יב"ח תוך גם לפעמים בעוףמותר
 אסורים שני' ומטעינה מותרים ראשונה מטעינה הבצים אז'ב"ח
 ודאי(. בתורת אסורים ימים ג' שבתוך ומה 'מים ג' עדמספק
 מן אפי' החלב אז מרה יתר נמצאת אם אבל טרה כהסירהוכ"ז
 ג' עד מספק אסורות טעינות מכמה והבצים חודש י"בקודם
 שוה דינם הכלים ולענין וראי אסורים ימים ג' ומתוך.מים

 בית בשם העלה ל"ו מימן בתשו' בג"ש והב"א בחסר(.)כנתכאר
 שחיטה קורם שהטילו הכצים בכבד מר טעם טעמו לא ראםרוד
 המרה(. ניטלה דהשתא די"ל וניטלה מרה שהי' )בדירעינן'טריא
 וכ"ה אסורות גמורות אפי' העוף תוך דגמצאים הכציםאבל

 נתערבו אם וגם שנולדו. הבצים כל אוסר חב"י ותשו'המח"ב

 תשובות )ועיין להתיר בתערובות כתב ובבל"י אמור. הכלבאחרות
 : ד'( סימן יומףזכרון

 תשוב' הכבד. טעימת ע"י לבדוק גאמנות נשים אי שא?התקל"ז
 בשם והב"א נאמנות דאין העלה פ"1 סי'חב"י

 ב"ר סוהר"ח והגאון שצ"ג סי' ודב"ש מהרש"ל( )בדעתמח"ב
 דנאמנות: העלו חיים מים ויכוח בם'בצלאל

 בטעימת מרה נמצא ולא קצת וכתות מעוך שהי' כנד שאלהתקלח
 הגרע"א שם מר. והי' הקורקבן וטעמוהכבד

 )ועור להכשיר. העל' חיי' בני ותשו' כנה"ג תשוב' בשםוהב"א
 לא ואח"כ אותם והשליכו מהכבר הב"מ הפרידו דאם שםכתב
 אף כבר גטעימת להתיר יש דבהפ"מ שם כתב ועוד פ"1.סי' שבו"י וכ"ה במ"ע. עם דנשאר' רתלינן כשיר' בהכבד מרהנמצא

 דל"מ דפשיטא נ"ל ובקורקבן צ"ע מעיים ובבני מעטבמרירות
 : בהפ"מ( מעטמרירות

 מגסימן
 כולו הטחול דניטל מבואר מ"ג בסי' הטחול. ניט4 שאלהתקיט

 ער סומכיה כל ניטל ואם וש"פ(. )ש"עכ'2ר
 מספק: טריפה;ילשית

 עב א' ראשו )דהטחול מבואר שם הטחול. ניקנ שא?התהה
 העב בראש ניקב ואם הלשון( כבריית דקוהשני

 תחתיו ונשאר מפולש שאינו נקב ניקכ ואי טריפה מפולשנקב
 הטחול מבשר מתימה דוקא )דבעינן זהב דינר כעובי עצמומטחול
 עי' רו"פ כ"ה מצטרף. אינו שעליו הקרום גם אחר מבשרולא
 ואם וטרפ' כמפולש הוי מכן מחות כשר שו"ע( ברעת ופ"מנה"כ
 דבניטל הפלתי בשם הגרע"א וכתב וש"פ(. )ש"ע כשיר' הדקניקב
 אבל לגכורי שתיטלה עד הקטינה שהחולי אא"כ כשר אינו חוליע"י

 טריפה: שנימוק' בחולי ניטלאם

 בשינוי לקתה או נימוק או נחתך או הטחול נקרע 2צאלדןתקמא
 אם וטריפה כניקבה דרינו מבואר שם .בשר

 נחתך אבל שלם. טב'2ר ד"ז כעובי נשאר ולא העב בראשהיא
 העובי' כל )ונחתך כשר הדק במקום וכרומה נימוק או נקרעאו
 עפ"מ. התב"ש מפופק עובי מקצת נחתך ואם מספק. טריפההוי
 דטריפה פשימא ממש מסמום או רקבון אפילו לקוי הטחול כלואם
 עפ"מ(: כתו"ח דלא וכר"ו וב"א )תב"ש כולו כניטל רהוי1ל"א

 מבואר שם זהב. דינר עובי אותן משערינן היאך שא?התקמב
 )שך המחול אותו של וש"ך( הט"ז ברעת ופ"מ )תב"שעוביו מחצי פחות קצת שהיא משערינן םפקדמצר

 טחול של עובי דחתי דדעת' כפר"ח דלא 1ע1"פ וב"א ופ"מותב"ש
 העב ובחלק בזה( להקל וחלילה הגדול בשור אפי' מספיקמעגל
 ניקב דאם יש מקומות מקומות גופא העכ )רבחלק מקום אותושל

 מפח חצי כשיעור בעינן טפח שם עב אם למשל ממש עובי1במקום
 רביעי אלא נשאר לא אם די טפח חצי אלא בעוביו דאיןובצדדיו

 ורו"פ(: ופ"מ כר"1 הסקום למי הכלטפח
 מבואר שם מטחול. העב חלק הוא מקום איזה שאלהתקמג

פלוגתא



דע מג מימל טריפותהלכותהקי(ה_1

 )ש"ע(. יותר ויא עב קרוי לכרם שרבוק מה שכי י"אפקיגתא.
 נשם נכלל והכל דקות ונראשו נצרדיו שם יש העב דבחקקי,"א

 )מ"ז טריפה כעוד"ז נשאר ולא שם מקום בכל ניקב ואםעב,
 )פר"ח להקל יש ונהפ"מ אפרים( עוללות בע, .הגאון וק"השל"ה
 בצדדיו ניקב הטחול לפני בא אם כתב והכר"ו ופ"מ(ותב"ש
 הדקות בתכלית למטה ונשאר מעל"ע גיקנ ולא הענ'טבחלק
 דהא מטריפים אנו ד"ז כעובי בו שאין ספק שאין עדוקלישות

 לא דאנן רק זהב דיגר שיעור בו יש אם אבל הזה במקום עבקריי
 )כנתבאר עוביו חצי עד ומחמירין ד"ז עובי בז2,עורבקיאין

 כה"ג: מכשיר אני העב 'טנחלק נצדריו הוא אםבזה(

 ניקב זה לחתך ופמוך מטחול הקולשית נחתך אם ,2אלהתקמד
 כ"א החתך למקום זה נקב נין ואיןהסומכא

 התנ"ש העלה שם כעוד"ז. שיעור י'2 המומכ' נקנ ותחהמיטהו
 )עפ"מ(:להכשיר

 לכרם דבוק שהוא הצד הטחול צדרי ב' נקבו אם ,2איההקמה
 בשר נשאר ובאמצע זה כנגר זה שכנגדווצד

 וכן להכשיר. וב"א ומח"ב התב"ש העלה שם דיגר. כעוביהטחול
 וגשאר ניקב זה שבצד )כגון זה כנגר שלא זה במומכי' ניקבאם

 זה הי' ואלו כעור"ז ונשאר 'טכנ;דו נצד וניקג והב דינרכעוני
 עפ"מ(: )תב"'ט כשר ג"כ מפולש( הי' זהכנגר

 '2ם מבפנים. לקוי או בטחול מים נמצא "ם שאלההקמו
 אם הפ"מ( באין ולהלכה הפוסקים בין)פלוגתא

 ואם וכרוחין עכור,ן במים ואפ,' כשר כעור"ז שים סניביוהנשר
 וכרו"פ( כפר"ח דיא פ"מ בל"י תב"ש מ"י וש"ך )ם"ז טריפהיאו

 ח"א וכ"ד בהפ"מ מ'קל בבל", מוכא )מ' להקל צד .שובהפ"מ

 ה,תר 1לא א'סור לא אומר אין ואגי םי,ם והפ"מ ר' דין '"חכלל
 באמצעית' שנפוח טחול מ"ג ס,' ח"; השנו". וכ' וצ"ע(.בהפ"מ
 בצירוף אם ומכ"ש להכשיר יש ריעותא אי, צרדים משניובחו'ן

 : בב"א מובא . כשר זהב דיגר כעובי יש הצדדיםשני

 בין דטריפה מבואר שם נמחול. מחט נמצא אם שאיה;קמז
 ש"ע(: בדעת )כ"הפ לבר קופא ובין לגוקופא

 אין ראם מבואר שם טחולין. שני לה שיש בהמה עטאיך(תקמח
 בצד זל"ז דבוקים הם ואם כשר בזה זהגוגעין

 בהפ"מ אף מחמיר וט"ז וש"ך רמ"א הפ"מ )נאין להטריף ישהעב
 פ"מ(. כשר לא"ה הא טחול בצורת טחוי דיתיר הוי אםודוקא

 בזה זה נוגעין אין דאפילו העלה פק"ג ם'"ד ל,ו"ד בח"ד:הל"ש
 בהפ"מ: כ"א להכשיראין

 זה גוגעין שאין טחולין ":נ' לה שנמצא בהמה שאלה;קמט
 שווין( שניהם )כי היתירה איזה היכר ואיןבזה

 דמריפה הצ"צ )בדעת הפ"מ העלה 'טם במומכי'. ניקב מהםואחת
 מונהק סימן איזה יש אם אכן כקמ"ד. נח"ד הל"'2 וכ"הודאי(

 שם( ול"ש )פ"מ כשירה היתרה אוהה וניקב היהרה איזהווניכר
 בקוליטית אפי' דבוקים הם אם אב4 זנ"ז רבוקים שאינםידוקא
 מובהק פימן ואפי' )מספק לכ"ע טריפה יתירה איזה שניכראף

 ואינו כענבה )דעגול עוף שי בטחו, גקב נמצא אם שאיהתקנ
 שם מעיים(, ,בני מגיע ואין בהמה לשלרומה

 בשם כתב והש"ך עוף. של בטחול פוסי הנקנ דא.ן הסחנרדעת
 )וכר"1 וי2"ך וט"ז ורש"ל הפר"ח וכ"ר להטריף פוסקיםכמה
 הפ"מ וכתנ לאחרים. ומיקה לעצמו יחוי2 נפש דנעל העלו(ופ"מ
 נפש. לבעל אף כשר נעוף טחולין שני וכן כולו טחול ניטלדמ"ם
 כניטל ל"ה ננהמ' בין נעוף בין כולה לקוי ומ"מ מב"א,וכ"נ

 נתנאר(: ופ"מ )תב",טכולו

 מפולש נקב להם '2יש עגלים גמצאים גליל נאיזה שאיהתקגא
 מקיף מנפנים הגקב וכניב העב בראשבטחול

 א' גמקום הנקב נמצא פעם ובכל כך שנבראת וניכר הטחולעור
 הט"ז העלה )שם ענלים. רונ של דרכן שכן אנשים קצתואומרים
 משיבת ותשו' ט"ו מי' פ"י ותשו' י"ז סימן צרקה מעילות'12ב'
 סי' חב"י ותשו' ופ"ח והנה"נ להכשיר. כ"ז סימן חיו"רגפ,2
 להטריף. והעלו אט"ז חולקים אברהם ומגן וע"י ק"כ םי' ועה"גמ"ג

 דמי מיימו אך לאיפור. נוטה רעתם ס"ה כי' ח"נ שבו"יותשו'
 דאם כתב והכר"ו ,ה"פ(, )עיין לסמוך מ' עי 4י ,"ש יהקליטנוה;
 על תמיד הם אם אכל טריפה. ודאי אחר מקום על תמידאינו
 אייט להורות מניח אני רק בזה התרתי לא מעולם אחד מקוםעל

 אט"ז בה"מ לממוך יוכל אייט שאין ונמקום נוקפו ,נו איןאשר
 כן עגל,ם רוב גי'ל '2נאותי ברור ראם העלה והתב"שוםייעתו.

 ופרים ק'.מים רונם נ'טחטו שלא עגל,ם ש'תר רואום ואנוהוא
 ריהא ליזהר צריך ומיהו ופיים לאסור, אין האר'ו כל כררךורבים
 כשאר מתגדלים והנשארים איתנייהו הכי ררובייהו נמורבירור
 ג"כ להלכה העל' ופ"מ הכר"1(. )וכ"כ ורבים ופריםבהמות
 ופרה נשור אבל בעגלים וכ"1 להכשיר_ יש כך המין דרובדבירוע
 '2לא כזו מעשה אידע ואם יהחמיר. הפוסקים מכל נראהוכדומה
 י"ז סי' ונוב"י ק"א סי' ח"ב פמ"א ת'טי' ממש העבבמקום
 להקל יש ובה"מ דבריהם. רחו מח"ב ב,טס והב"א להקלמצררים
 צד יש אם אף רנותייהו רהיינו קצת הוכחה צד שיש כל4עולם

 בג"ש(: )עב"אלהיפוך

 דק והיל אבן מלאה גדויה בועה בו שיש טחוק שאיהתקנב

 זהב, דינר עובי למט' '2ם ואין למעלהומגולה

 יהודא לחם וב.ת דמ"א בשם דנתב מח"ב נשם העלה הנ"א'2ם
 בצ"ע: הניח והוא להכשיר קי"דדף

 זהב. כדינך בסומכי' עבה שאינה בטהול גבראת "ם שאלהתקגן
 גרע )דלא להכשיר העלו ומח"ב למשההתפארת

 וכולת בהפ"מ. מקילין ופר"ח והתנ"ש טחוי(. בלאמנבראת
 נ"א ורעת פקפוק_ בלא להת'ר כתב האשם תורת בשםימנחה

 יהחמ'ר(: רצ,רר ככר"1 )דלא בה"מ להקינראה

 ולמחר כנהוג לבדקו הווישט והוציאו שנשהטה אווזא שאיהתקנד
 והניחו כן גם הכבר יבכללם מעיים הבניהוציאו

 על" מצאו במים לשרות הכבד כשלקחו שעה ולאחר המעכרתעל
 נראה ולא לשם באו מאין נודע יא קטנה יבנה כחצי מיוהבגרגיר
 שום ניכר ולא ממנה ונקיט עלי' מונח הי' כי במקום רויטם'טום

 ת'2.' אבר. ב'טום או בהכנד מכה 'טום ולא הזהנ עףחלורה
 יהת'ר: העלה מ"ו סי' חיו"דחת"ם

שאלה
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 מרפימן

 הכליוה דניטלו מבואך מ"ר בסי' הכליות. ניטלו 21איהתקנה
 ניטלו או אהת בכולי' נבראת אם לפיכךכיטך,

 בג' נבראת אם וכן כי.:ת(. ב' להיות )דצריך כ'ם'רה בב"אביר
 מקוס כל ינטל שאם ער 1,"1 רבו:ן'ן נמצאו ואם כש.רה.כליות
 כנטול ריתר הפ"מ באין להטריף ייט וענבה כפול ישאר לאהרבוק
 כיון חולי ע"י ניטלה ואם פ"מ(. הרמב"ן, )כו-עת ימקומוהוא

 להכשירה תחזור ואיך נאכרה כבר מכשיעור לפהותשהקטינך
 מלא שלהם הכים אם לברוק צריך ולפ"ז ולכלות. לה:טלכשגמרו

 חלל שם גמצא אם אבל וכשר. היתה ברייתו שמתחקת ניכךהלב
 אםור זה ובדין ופומקים(. )ש"ע כרש"ל דלא טריפה ריקומקום
 הספיקו לא ואם ס"ז(. בח"ר )ל"ש שחיטתה קורם יב"ח עדההלב
 מספק: להטריה העלה סי"; חו"י תשו' שנאבר עד הכים אתלברוק

 בבהמה תקטן ראם מבואר שם שהקטינה. כוליא שאיהתקנו
 ובגסה כשירה( בכלל ועגבה רפול פוכקיס כמה דיש כתב.הש"ך ורו"פ(. )ש"ע טריפה בכלל ופול כמולדקה

 מהן אחד כמו נשאר ואם עכשיו המצויין גפן )ענבי כענבהאם
 בתולרת' קטנה הי' אם אבל חולי מחמת שהקטינה ודוקא ט"ז(כ,טר
 שהירום חזינן אי לא. או חולי מחמת הוי אי ירעיגן והיכאכשר
 שעשוי אלא כווי1 אינו ואס הוא חולי שמחמת בירוע כוו.ושלה
 וכשר כך היא ברייתה שמתחלת מילתא מוכחא כוליאכמדת

 הי' אם לבודקה הספיקה ולא שהקטינה כוליא שאיהתקנז
 מס"ס: להכשיר הפ"מ העלה שם ונאבדה.כענבה

 היתרות והקטיגו יותר או כוליות ג' נמצא אם שאלהתקנח
 מבואר שם הקטינו. שלא כהלכתן שתיםונשארו

 עומרים שכולן )רהיינו טריפה היתר' שהיא מובהק םימן איןדאם
 נמצא אפ ומ"מ )ל"ש(. יתירה שהיא אחר כימן ואיןב.טורה

 ואם הגרע"א(. ס"ם דהוי י"ל חרייו למקום הגיע ולא מוגלאבה
 כלל עומדת שאינ' מובהק )וסימן היתירה שהיא מובהק כימןיש

 רה"ה כתב והל"ש הש"ך. כ"כ לכליות הראוי במקוסבשורה
 מימן ג"כ הוי כוליא צורת כלל לו שאין רק בשורה שעומראע"פ
 להכשיר וט"ז הרש"ל רעת מ"ג(. סי' לעיל ועיין פ"מ ועי'מובהק
 ג"כ סיים והל"ש אומרין והתב"ש והפר"ח בצ"ע הניחוהש"ך
 מובהק פימן שם יש אפי' דבוק' היתרה ואם )ועפ"מ(.להטריף
 סימן וביש מ"ג סי' לעיל עיין ופ"מ )ל"ש טריפה יהתרהשהיא
 ובנה"ג לגתמסמםה הקטינה בין חילוק אין להכשיר הנתבארמובהק

 ל"ש(: כשר גווניבכל

 גחתכה או הכוליא שניקב' ומצאו שנשחטה בהמה שאלהתקנט
 אפילו לש:ים נחתכה דאם מבואר שםבנחת.

 מקום ער נחתכה אפי' אז לב' נחתכה לא ואם טריפה.בנהת
 דלא ועו"פ. ופר"ך וש"ך ט"ז כנקב ה"ה ו:הכר' כשרהרי.ן
 אכ אבל בנהת בנהתכח וכ"ז רמהמירין, ל"ה סי' ש"ר ותשו'כר'ט"י
 ברעת )כח"2 בריא אינו והבשר רוקא החרי1ו עך שיגיע.הוא טריפה לשנים :בקעה לא אפי' בכח( )שמכה חרב במכתגהתכה
 ולא וטוב בריא והבשר חסרון ואין הלובן ער הגיע ואם'ט"ע(.
 ער הנקב הגיע לא אס וכן בה"מ. להכשיר ייט הנקב כ"אייש

 אינו הריעותא וגם ריעותא בו יש יהבשר הסרון יש ולאהלובן
 ואין חרב מכת שהוא להתברר יכול אינו ואם יש:לה2'ט1ר,~ל,וכן
 יש הלובן עד הגיע אם אף חמרון אין- אם- בבשר ריעותאשום

 ירי על אבל מחט ע"י דוקא וניקבה מח"ב(.' כשם )כ"אלהכשיך
 כבאר רלא יצחק תולרת ותשו' או"ה בשם בא"ה להקל; איןהולי

 חולי: ע"י בנקב גס רמיקלאברהם
 בשרה שנעשה נתמסמס )פי' הכוליא לקתה אם שאיהתקם

 תאחוז שאם ימים אחר שהבאיש המתכבשר
 שאינה אעפ"י ליחה בכוליא נמצאת אם ויפול( יתמסמפבמקצתו
 בש"ע מבואר שם מרוכים. או עכורים מים בה שנמצא אוכרוה'

 הכוליא באמצע העובר חרייו )הוא הלובן ער שיגיע והוארטריפה.
 ברין פלוגתא ושם כר"1(. בגירין מעורה הימנד ולכוט' חלבועלי'
 שיהי' רבעינן המחבר( )ברעת וש"ך הט"ז רעת הפוסקים ביןזה

 ללובן הליקוי בין הפסק שאין אף )האל"ה גופי' בלובןהלקותא
 יצחק ותולרת הפ"מ העלה וכן בט"ז מובא ד,רש"ל ודעתכשר(.
 מגיע אא"כ טריפה אינו אז לחו'1 בולטת הבועה אין ראם ט'פי'

 מניע שאינו אע"פ להוץ בולטת הבועה אם אבל גופי'.ללובן
 דכל העלו וב"א ק"ה סי' פנ"י ותשו' והתב"ש טריפ'.ללובן

 ואינ' משהו אפילו וכרומה עכורים מים או מוגל' בכול"שנמצא
 למקום הגיע לא אפי' להטריף יש בועה בלא אפילו כללבולטת
 הלקותא נתפשט אם גופי' הכוליא רבלקתה העלה והכר"וחריי1.
 בעינן לבר בלובן בלקותא משא"כ טריפה לובן מקום במקצתרק
 שיגיע דצריך הש"ע כרעת העלו ופמ"א והפר"ח מהלובן.רוב

 : אברהם( באר ס' )וכ"ה שבה ללובןהמו;לא

 שם רע. ומראית' מים מלאה בכוליא נמצאת אם שאלהתקסא
 אלא וסרוחים עבים היו שלא ראע"פמבואר

 )רמ"א נהוג והכי אסורה דבש או )זאפרין( כרכום כמרא'מראיתם
 זכים מים בה נמצא ואם וש"פ(. במחבר שאומר מי כדעתכרעת
 )פ"מ כשר שלם מהלובן מקצת רק גשאר ולא שבה ללובן הגיעאפי'
 )רמ"א כשר קטנה בשלהופית מ"ז נמצא אם ואפ(' ש"ע(.ברעת
 למקום הגיע אם ספק הי' אם אבל לאסור. יש חרי'1 למקוםהגיע בוראי אם דוקא הרבש רבמראה כתב י"ג סי' חו"י ותשו'ש"פ(.

 : להתיר 'שחרי'ו

 ררינו בש"ע מבואר שם בכוליא. רם נמצא אם שא-התקסב
 הלובן גם אם דמ"מ התב"ש והעלה זכים.כמיכ

 לא אם בכוליא האוסרים הרברים וכל )ועפ"מ טריפה לרםנהפך
 הכוליא ושאך כולו( או )ברובו לבד בלובן אלא הלקותאהית'

 וש"פ(: ש"ע טריפהבריא'
 הגיע אם במוגלא ברק ולא הכוליא נאבד אם שאלהתקפג

 ל"ה סי' חיו"ר הרש"רם תשו' )הנתבאר(.ללובן
 ולא ונאבד' הכוליא לקתה ראם מהלק )והכר"ו להטריף.העלה
 אין אם אבל טריפה. לובן במקום הלקות' נתפע:ט איירעינן
 מטרפינן לא וממפיקא לקותא שם שהי' בירור צריך בלובן רקלקותא
 בריא' הית' שהכוליא מעידים עדים ב' יש ואם בצ"ע(.והניח
 תרי לבהדי תרי אוקי מוגלא בה שהי' ואמרו מכחישיס עדיםוב'

 שב' אלא מוגלא שהי' אומרים כולם אם ומיהו כשירה,והבהמה
 אבל טריפה. ודאי הוי הגיע שלא אומרים וב' ללובן הגיעאומרים
 השי: והפ"מ שם(. הרשר"ם )תשו' מעל"ע אחר מותריםהכלים

 מעל"ע: אחר הכלים להתיר ראיןוסיים
שאלה



 טריפותד(לכות"קי8הג

 אם דאפילו מגואר שם אבנים. בכוליא נמצא שאלהתקסד
 כרש"5 דלא וש"ך מ"ו  בשר החרי'ו במקוםנמצאו

 אבל חמרון ובלי ריעותא בלי שלימ' כשהכוליא ורוקא ,וב"ח
 בכה"ג מ"מ יהטריף כדי בה שאין אע"פ בכוליא ריעות'כשנראה

 )עיי"" . החרי'ו מקום ער האבנים הגיעו כשלא כ"א להתיראין
 שתי' מחמת שבא לב"א שידוע יש אבנים מיני רשנישהאריך
 והי' הערוה גיר בתוך מתאמפים והם וצרורות מאבנים נקישאינה
 כלל. הכוליא לקות שום ואין הכוליא לתוך ילכו ומשםלאבנים

 ולכן הערוה. לגיד משם ילכן כן להכוליא החוץ מן באווכאשר
 ממכות בכוליות הנולדים אבנים מיני ויש כשר. בלובן נמצאאם

 עיי"ש(: הוא ולקות' שםשיש

 וכתב דטריפה. מבואר שם בכוליא. לובן יש אם ש4ללההקסה
 ללובן שיגיע עד פומל דאינו אע"גהרש"ל

 לבן בלא"ה שהרי הוא שלקותא ניכר ובמה חרי.) מקום),2הוא
 והפ"מ מספק, טריפה רמילתא עלה למיקם דא"א כיון י"להוא(
 טריפ' וראי בכה"ג בלובן גם להכיר אפשר לפעמים מיהו עליוכהב
 מרא' רשינוי לעי4 הנתבאר הט"ו )ולדעת התנ"ש לדעתוכ"ה
 בלובן הפר"ח וכתב להכיר(. אפשר ודאי הלונן ער 'טיגיעא"צ

 הקרוס אותו נמצא ופעמים מלכועלה, דק קרום עליי י'ט,טבכוליא
 כשאר לבן היובן מויאין הקרום אותו ותחת כדייתא ונרא',טחור
 ונהגו יום בכל כיה"ג מעשה איכא ובירושלים וכשירה.כו~יא

 ועפ"ם: בבל"י כוובאלהקל.

 מבואר שם מקצתה. או כולה שהאדימה כוליא שא?התקסו
 האדימ' הכוליא רק אם ורוקא )ש"ע(.דכשרה

 עו"פ(: )תב"ש טריפה שהאדים שככוליא לובן אכל הלובן-ולא

 דשינוי מבואר שם בכוליא. פוסל אי מראה שינוי 2טא?התקסו
 רגוטה גע"ל דמראה הת"ח )רעת בה פוסלמראה

 רגע"ל העלו וש"ך ום"ז טריפה. ובלא"ה וגרי"1 כשרלאדמומית
 ופר"ח כ,טירה. ובלא"ה וגרי"ןטריפה

 מטרי-

 חו.ו גוונא בכל
 מראיתה שנשתנה רכוליא כ' מח"ב בשם והב"ש ארומה.ממראה
 שינוי ואין כשירה לכוראיתה חזרה אם לשלקוה בשלוקיגהגו
 שראה אומר ישראל ואם החרייז. עד הגיע אא"כ פוסלמראה

 ס"ס(: מטעם להכשיר יש הגוי ולקחה בכוייא שחור'בהרת

 מבואר שם עוף, של בכוליות טריפות ייש "י שאלהתקסח
 נקראין (דאינן עוף של בכוליא טריפותדאין

 הר"ש דהתיר הט"ז כתב ומה"ט בעלמא. בשר גוש כ"אכוליות
 כדיו(: ושחורה תרנגולת כביצת כוליתה שנפחהתרנגולת

 שני' וכוליא מאד גדולה אחת כוליא בבהמה נמצא ,2יאלהתקסט
 הבירור עי לעמוד יכולין היו ולא מאדנתקטגה

 ס"כ סי' ח"ב שבו"י תשו' לא. או ברייתה מהחלת כן נעשהאם
 )מובא בהיתר ויצא הוראה גרולי עמו והסכימו להכשירהשיב

בב"א(:

 תשו' מלוחים_ וכים מים מלאה כוליא נמצא ,טאיהתקע

 להתיר: העלו מ"ז סי' חיו"דהת"ס

דעת מה מדסימל

 מהסימן

 בה( מונח שהולר )האם שלה האם שניטל בהמה שאלהתקעא
 וש"פ(: )ש"ע רכשירה מבואר מ"הבסי'

 ברמ"א שם האם, נימק או בבהם' האם ניקב אם שאלהתקעב
 להחמיר ויש מטרפין ויש מכיטירין ישפלוגתא

 כש"ך דלא ועו"פ וט"ו )רמ"א בגימק בין בניקב בין בהפ"מ לאאם
 בניקב(: דוקאדמכשיך

 רבהפסד מבואר שם בבהמה. מעיים ב' נמצא אם 2~4"?ך;תקעג
 רמ"א(: לדעת )וכה"כ להכשיר יש ולצורךקצת

 רמ"א דעת מבואר שם במעי'. הולד נימק אם ש4נ?התקער
 האדמה פרי תשו' בשם וב"א ותב"שוכנה"ג

 ג"כ האם ניטל אם דדוקא העלה והכר"1 הבהכו'. להטריף מ"דדף
 וכשר: כלי חשש כאן ייה שלם הבהמה רחם אם אבל טרימהאז

 אם שהיא מטרפחת )הנקרא בעוף האם נימל אם שא?התקעה
 רכשר המחבר דעת מבואר שס בה(. מונחים שהבציסהאפרוחים
 אוסרין והתב"ש והכ"ח מספק רטריפה כתכ ר"ח בשםוהש"ך
 המ"מ מדברי נראה מעיים ב' בעוף נמצא ואם )ועפ"מ(. הפ"מבאין
 בניקב טרימה האם נימק או ניקכ ואם יעפ"מ, באין אףלהתיך

 אז בתוכו מונח שהשלל המעיים ניקבו אם ודוקא חולי,ע"י
 בתוכו מונחים שהבצים האשכול הוא השלל לא א'כלטריפה.

 גשוו~לענ"ע )שקורין שלו ביטלל הכצים נימוקים אם שאלהתקעו
 אמונת ופ' להטריף האו"מ דעת שםבצים(.

 כתבו ופ"מ ובה"י ופמ"א להכשיר, העלו ופר"ח ח' סי'יטמואל
 להתיר. וע"ש הצורך לעת המנהג הנקרשי' )בצים גהפ"מ.להכשיר

פ"מ(:
 )כיס לתוכה גקוים רגלים שמי שלחופית ניטלה שאלהתקעז

 והכי כתב )רמ"א דטריפה מבואר שםהשתן(,
 במקום אפי' לאכור יש התב"ש וכתב בגיקב. אפילו להטריףגהוג
 כים דניקב כתב קנ"ז ני' בתשו' והב"ח המנהג(. נורערלא
 וכ"ה מפר"ח וכ"נ בעוף. לא אבל בבהמה רוקא טריפההשתן
 )והבל"י בעוף(. גם דמחמיר ק"ה םי' במ"ת כנוב"י )רלאהנ"א
 לירי ג"כ שיבא לחוש שיש בבטנם מים להם די'ט כתב ש"ינשם
 בעצם אפילו גפוהה שרגליהם התרנגולים וכן וואפערזוכ"ט.חולי

 מהס(: ירחק נפשו ושומר חולי לידי שיבא יחוש שישהתחתון

 לבדוק דיש מבואר שם רם. המישתינים שוורים שא?התקעט
 באכילה מותרים ניקבה לא ואםבשלחופית

 לי' דיינינן בריאה ריעותא עוד נמצא דאם הבי"י וכתב)לחה"פ(.
 בשלחופית ברק לא אם דבדיעבד הפר"מ וכ' לריעותא.כתרתי

 בהפ"מ: להקל אפ'טר נאבדכגון

 ושוב תמיר רגלי' מי מטפטפה הי' יטבחיי' נהמה שאלהתקפ
 נוב"י תשוב' הנו-. בחלל מים יהי'נשחטה

 מהמה רק היטתן טיפטוף מחמת להטריף דאין העלה ק"ה סי'מ"ת
 הריאה וגם אבר בכל יעי'ן זו בדיקה וצריך הגוף בחלל מים'טנמצא

צריך
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 להחמ'ר טוב בהפ"מ ואפי' להקק קשה ע"כ פושרין בר'קתצריך

 נ'(: פי' ולקמן מ' סי'עי"ל

 בווכוימן
 כאשר ובעוף בבהמה מעיים הבני צורדו היא היאך שא~התקפא

 לכרם מחובר הוא הווע:ט בבהמה מינהיסהמה
 חדרים כמין בפגים )שעשוי הכוסוה בית הוא הכרס ומוף)פאנ"'ן(
 שעשוי כידור ובל"א האצטומכא להמסם ומחובר ככוכות(חדרים
 ודיפן לזה רופן יש אותן כשמברילין לחיבירן ומביב רפין.כע'ן
 והמפפ להמסם מבה"כ נכנס ומאכל זל"ז שו"ר'ם ובאמצעיזה

 שעל חלב מקרי שעלי' וחלב כקשת עשוי' )והקיבה לק,בהמהובר
 איסור בו נוהנין ואנו היתר בו גוהג'ן א"' ובני ה'הר שעלחיב מקרי משם וחלב יתר קרוא לענול ובפנים היא טמא וחלבהקשת
 אהררי סביב )המוגחים לרקין ומחובר ס"ר( ומי' מ"ח כי')עמ"ל
 ריב' סניא ררך מרקין הולכת ורעי לרקין מחובר הואובאמצע בראשי וחתום כפולה פ' )כצורת דיבי לכניא והרקיןדכנתא(
 היא עיקים בלא שוה שהיא האחרון מעי הוא ומוף רכנתא(להררא
 ורבק עיקום( בלא שוה טאבח"ש ובל"א )כרכשתא הלחויתקרוי'
 מחובר הוא הושט יבעופות לחו)ן הרעי .וצא ומ.טם ה,רכ"םב'ן
 לקורקבן הזפק )ובין לקורקבן וזפק גראפ"ף( בל"א )שקורין,זפק
 מחובר הושט זפק לה שאין ואווזא יחר( המחיבר קטן מעייש

 מאיתו לקורקבן הישט שמחובר )במקום לרקין וקורקבןלקירקבן
 כפולה. פ' כצורת מסבבין ואח"כ מהרקין קנה יוצא גופי'מקום
 בפי מחובר מהרקין וכוף מקורקבן( הרקין שאר יוצאיםמקום ובאותי לקירקבן מזפק מחובר אחר דק זפק להם שיש בעופותוכן

 ב' ממנה יוצאים בעופות לםיף )וסמוך לחו'1 הרעי ויוצאהטבעת
 וראשם צדדים משני הדקין אצל ומונהיס אהר ומזה אחד מזהדקין
 בבהמה. דיבי מניא כמי יהם גידערי"ם טריפ ינקראיםכתום

 אם משם. יציאה לו ואין כאבן קשה בהם הריעי נמצאולמעמים
 רס כמראה אדומה אם אבל כש.ר'. רק,ם שאר מראה יו ישהרק
 ואם כשירה מע"ם שאר כמראה הוא הדק אם מלמעלה יגרור"ט

 אחרונים(: טרימה. נרקב כמו זה כשרק וכ"ש טריפהלאו

 מבואר שם מאליהן. והחזרו לחוון הדקין יצאו שאלהתקפב
 אם החזירן ואם מאליהן הוחזרו אםדכשירה

 ממתמא בזה לדקדק ארעתו אם'ק דלא )דכיון דנתהפכוח.יש'נ. מסתמא אבל ש"ע(, ברעת )ש"ך כשר נהפכו שיא כוראייודע
 וכה"ג(:נתהפכו

 שם מהופכין. ינמצאו להווו הדקין יצאו לא אם שאיהתקפג
 מופקים כמה בשם כתב הש"ך פלוגתא.מבואר

 העלו ותב"ש ופר"ח וכנה"ג ונתהפכו. יצאו בעינן דתרתידכשר
 )עפ"מ(:להטריף

 מבואר שם לבשר. עיר בין המעיים נמצאו אם שאיהתקמד
 ונתהפכו שיצאו לחוש יש 'שם תפור נמצאדאם

 שנקרע שם ניכר ולא תפירה שום שם נמצא לא אם אבלוטריפה.
 שחיטה קורם בטוג )שהלכה מחיים ריעיתא שום שם ניכר,'א

 עור שם יש אם אבל )שם(. כשר אברים( ר1סוק ח'טשרי,כא

 בלא )אפילו ממורס תרנגול או שב תפור שנמצא כגוןריעות'
 רחיי,2ינן ירכו"א(, טריפה. לב'טר עור בין המעיים ונמצאתפירה(
 נמצאו אם וה"ה ופ"מ, תב"ש הפירוכ. בשעת ונתהפכו'טיצאו
 לדעת וטר'פה הםירום לח,תוך לחוש שיש יעור רבוקיםהמעיים
 בכה"ג. להכש'ר וב"א ופר"ח הש"ך ורעת מפ"מ. וכ"ג וכר"ול"מ
 דאמר מהר"י החכם בשם כתב והכנה"ג כ"ח מ" ה"ב שבו".וכ"ה

 הבנ"מ(. יהיפוך המע'.ם נקיבת חשש )מ':ום ממורסיםתרנגולים
 דהוי על'1 כתב והפ"מ ס"ם(. רהו' )יכ' ע1.4 הש'גוהכנה"ג

 אימן שהוא דאחר בזה נזהרים איגס העילם ומ"מ מש"א.כ"ם
 המירוס: מעת יב"ח להמתין וא"צ חוששין איןבקי

 כנה"ג והיחזרו. הנקבין ררך מעי' שיצאי הרנגולת זטאלהתקפה
 להטריף. העלו הרש"ל בשםופ"מ

 ליחה ואפילו רטריפה מבואר שם הרקין. ניקבו ,42ל?דץתקפו
 בהן דביקה ואפילי מבפגים כצמר העשוי)הגלר

 אם ואפי' סותם איגו הרחק( ע"י אלא להוציאה יכול שאיןבחיזק
 טהור חלב יאם ופ"מ(. )ש"ך קרום אינו ונמתם קרום בועלה
 קרום )וכ"ש הלב משומן חי,1 סותם טהור חלב רכל כשרמותם
 אינם טהורים שהם אע"פ הכרכשתא גבי שעל וחלב הקב(.שעל

 אבר באותו אלא סותם ואינו לנקב סותם בשר יה"הסותמין
 סותם אחר מאבר ראפילו והפר"ח הט"ז דעת )יהבשרשהשומן
 רק סותם אינו בשר רגם חילקיס ועו"פ והש"ךהבשר

 גבשר רבוק ששם לראש סמוך הוושט ניקב אם ומ"מ עפ"מ.אב)' מאותי
 הקיבה מן היוצא מעי וכן ט'( סי' )נוב"י פותם הבשר ואיןטרימה
 םותם( אינו מעי שע"ג באותו מכוםה והי' אצבעות ג' כמואקשתא
 מתימה ל"מ אחר אבר של נקב כותם אם אבל בתולדתו. בורבוק

 דאפילו הש"ך העל' דםיתם טהור וחלב וש"פ(. )רמ"אוטריפה
 והכר"ו אחרונים( יכ"ה מתימה היי שם תחוב המחטע,רנו
 ובראשו המחט סביב שומן אם מ'הו כתב והפ"מ בצ"ע.הניחו
 )דמראין לכ"ע טריפה עליו בשר שיש אע"פ שומן אין המחט פיננר

 תב"ש בשם מ"ש מ"ט פי' עי' הוא מכה מחמת רקרוםהדברים
 וב"ע(:ופ"מ

 כפולה פ' כמין )שסובביס והמעיים רכנתא הדרא שאלהתקמז
 מבואר שם לחבירו. אחר שניקב שלהם(לשוכון

 השומן )הוא לכנתא ניקב אם יאצ"ל עליו מגין שחבירורכשר
 וש"פ(. )ש"ע דסותם הרקין( על המונח לבן כבר או הדקיןשעל
 שלו שימן כל יהעוף סותם איגו בבהמה אסור שכנגדה חי'חלב

 דעוף: זו םתימה על דמפקפק כרש"ל דלא ופ"מ וש"ך ש"עכותם.

 )ש"ע דטריפה מבואר שם בדקין. שנמצא מחט שאיהתקמח
 דמתוך משהו נקב בהייפי יש שמארחי.שינן

 דחקיהו. ומשק)ן אוכלין שמא חיישינן רך וקרומן בהיקףשהולכין
 בהיקף הולכין אינו שעריין הרקין בהתחלת למעלה ואפילוש"ך,
 העלו וע"ופ וש"ך וט"ז וכנה"ג. רמ"א בשם הגרע"א אסוראמ"ה
 להכשיר יש במקצת אפילו תחוב ולא בדקין מונח מחט נמצאדאם

 מבחויו דם קורט נמצא או קצת נתחבה נמצא אם אבלכהפ"מ,
 להטריף יש תחוב אינו אפילו פ"מ( להחמיר אין מבפנים)דק"ד
 הבשר האדים אבל הדם. נצרר אפ" אלא ק"ד )וי"ר בהפ"מאפילו

 פ"מ(: טזיק. א'נולבד
 במשהו ניקב אס אחרון מעי שהיא חלחולת למ4ללד;תקפט

שם



דעו; מז מו סימן טריפותהיכורזו-4, ;1,

 דבוק במקום )ווטלא הבטן יחלל ניקג אם רטריפה מביארשם

 אבל ועו"פ( ש"ע בדעת בל"י הבטן, לחלל לא ואפי,בירכיים
 לא )אם בהפ"מ כשר הירכיים בין רבוק '2הוא במקום ניקבאם

 ומשהו אצבעות ב' באורך רצועה '2גיטל דהיינו רובאדניקב
 אצגעות הר' ברוחב וכן ארכו רוב הוי א, משהו הרצועהוברוהב

 וטריפה. רחבו רונ הוי באורך ומשהו הרוחב רוב מרוחב ינמלאם
 דאפי' ש"ע בדעת מהרש"ל גשם הש"ך כדעת הפ"מ הכדיעכן

 כמו ממנו שישאיר ובלבד כשר ה'רכי,ם בין הדבוק מקום כלניטל
 קטנו, לפי וקטן גדלו לפי גדול ובדקה הגדול בשור אצבעיתד'

 ער מכשירים ויש במשהו י"א אצבעות ד' באותן ניקבואם
 עט"ז כנתבאר להלכה והש"ך הפ"ם והכריע רחבו. רובשינטן
 חלי בסוף ניקב אכ הפר"ח ולדעת ב,ה. שהאריכו ותב"שופר"ח
 עתש"1 נמשהו פופל שם גם הגוף חלל בין הדבוק מקום ביןהגוף

 ועפ"מ: כ"1 םי'ב"א

 אברים משאר מאחד או מהדקין יוצאת כירכא אם 27א?התקצ
 שם אחר. למקום או לדופן ונסרכה במשהושנקיבתן

 וצ"צ וש"ך וט"ז וב"ה ורמ"א )ב"י בבדיק' להכשיר דישמבואר
 הכגד בטרפש משא"כ לאסור. אין בדק לא ואם ופ"מ(,ועו"מ
 עי' פ"מ הבריקה בדיעבד דמעכב לב'ה"כ או יהמסס נסרכהאם
 ו'ש"'2 .תב"ש ופר"ה כתה"ד דלא מ"ח ובכ" מ"ב בכ,'לע'ל

 ; )תב"ש( ולב מטחול חוץ אבריכ גשאר םירכאדאוסר,ם

 לראות דצריך מבואר שם בדקין. נועות נמצא "ם 2טאיהתקצא
 אם ואפי' הב1עה תחת ובריא שלם הבשראם

 )משא"כ כלום בכך אין שלם הבשר אך הבועה בתוך מוגלאיש
 קש ע"י לבדוק ויש טריפה. לאו ואם ורש"ל( ט"ז רע הבשראם

 וא"א המעייס נפתמו וע"י הרבה בועות נמצא ולפעמים נוצה,או
 אוו,ות בבר הפ"מ וכ' וש"פ(. )רמ"א טריפה היא אז הריעי,הטיל
 בפנים ולהפכם לפותחם מנהגן אלו בועות והנה הרבה בועות'טכיחי
 בר '2מזונות הקי'1 בימות אמנם כשך. ,2לם הבשר אםולראות
 תחובים ראשיהס תולעים כמה ונמצאו שבמים מתולעיםאווזות
 בועה בחויו יש תולעים אותן שגגד הוא ורגיל במקצת הדקיןהוך
 נקב והי' מכה מחמת עלה שקרוס מוכח זה )ווארצלי"ן יבלתאו

 העולם שנוהגין ומה כן, וגמצא פעמים כמה נבדק וכןמעל"ע
 נפוטו ושומר הוא ומצוי הוא נכון -לא בדיק' בלי הדק'ןיה'טל,ך
 צריך רק בועות איזה בגדיקות דל"מ נראה דבריו )ילפי מהןירהק
 בריקה בלא לאסור מ"ט סי' היו"ד חת"מ תי2ו' ובר' כולם.,ברוק
 הרבה בבועות הב"א וכ"ה ומח"ב ותיו"נ ל"ב סי' נוב"י:כ"ר

 הר כתשו' דלא כשר בדק לא אם בד'עבר בלא"ה אביהכופות,
 שיש בבועות ודוקא בדועבד, בד'ק' בלא לעוקם דמכש'רהכרמל
 והב"א לכתחלה. אפילו בדיקה א"צ בלא"ה אבל ליחות.בהם

 מעבר להפכם רק לפתחם דא"צ העלה שם יבג"ש י"ז םי'בתי2ו'

 ינפוי, א"צ וגם ויפה. שלס הנשר אם יפה בעין ולראותה,2ני
 יפותהם דצריך פשיטא צדדים ,מב' הם הבועות אם ומ"מהרקי;
 לא אם דבדיעבר העלה מ"מ םי' היו"ד הת"ם )ותשן' יפהילברוק
 שיהי' אחר והכלים בחד חד התערונות וגם אמור הבשרברק

מעל"ע(;
 ג"כ ומבהו"ו מבפנים שחורות בועות שהי' דקי; שאיההקצב

 מכפג,ם הבועה וגררתו הדק'ן עי שחורמראה

 שם מבחו'ו. זזה לא עד'.ן והמראה ליחה '2ום נשאך שגאה,טג

 בהמה של ברקין כתג '"ז כי' בתשו' והב"א להטריף הפ"מהעלה
 נראה הי' ולא שעליו ה'2ומן וקלפו מבפנים קמנות כועוהשנמצא

 להכשיר; יש ויפה שלם הבשר רק ר,עותא,טום

 בהמה ונמצא עגולה להיות שררכה רכגתא הדרא ,מ:4לידקתקצ;
 ויורד עולה בדרך רק עגולה הי' שלאאהת

 מא' והולך נשפך יטבתוכה והפרש י2הריעי נראה עין.ימראית
 ואף להטריף העלה י"ט מי' 'ו"ד ח' הכרמי הר תשו'לחבירו.

 מבפנים נהפכו אם )וה"ה להתיר אין חורש י"ב הי' כבראם
 בקרום בעורה או העוף בגוף ונסרכין כך ונסבכין י2הי'מכמות

 לכ"ע(: להמריף יש כן גםחזק

 בג"מ נקב ונמצא בהמות כמה א' במקום בדקו 27איך;תקצד
 בש,פוע הולך והוא הקיבה מן ליציאתוסמוך

 הכבד. מסמפונ. בא והוא הם כך הבהמות שרוב אמרווהטבחים
 מעיים מבני ההולך הוודד שהוא דפש,טא כתב כ"א סי' מ"תת,2ו'
 ולכן הרופאים( חכמת )עפ"י מרה הכבר זורקת זה הוורד וררך4כבד
 אבל כשר. הכבד נטילת בשעת הזה ה,ורך שניתק לתלותכשייש
 אחר ולברוק לחפש חיוב '2ום ואין לאכור י,2 מחיים ניהק ודאיאם

 כלל: זהנקב

 כשיעור הקיפ' בכל רקבון בה '2נמצא חלחולת ש4ליך;תקצה
 הטבעת לפי הסמוך בקצה אצבעות ר' אונ'

 פתימת מפני רכשירה שניקבה חלחולת דטעם נמתפקוה,12אל
 לשדרה הפמוך בצד רק מקום בכל דבוקה אין ואמנםירנ"ם.
 בפרה וכן כלי נבדקת אינה י'2לסוח'ת הכמוך השגי בצדאבל
 כ"1 םי' בתשו' הב"א העלה רהם, בית שה,א מאם מובדלתהוא

 מעמידין ירכיים בכלל ג"כ לשלחופית הכמוכה בצד דאף שםובג"ש
אותה:

 מזסימן

 מ"ז בסי' מעיים. שתי בהם שנמצא ועוף בהמה ,2א?ההקצו
 כפי' הר"מ )רעת ביט"ע הפופקים ביןפלוגתא

 וכ"ה דרש"י א' כמי' ורשב"א וטור הרא"ש ושיטת רש"י שלהכ'
 כענף מדקין תלוי' דק גמצא דאם העלו ימעשה ולדידןהרמ"א.

 מהקיבה כשיוצא בתחלה כ"א להכשיר אין בהפ"מ אז הבךמן
 והרק שנים שהם כלל יטם ניכר ואין שלם אחד אצבע אורךלהם
 ובאין )בהפ"מ( כשר הוא אז אצבע אם כי בארכו אין ה,ההיתר
 אצבע באורך אחד הם רמתחלה בכה"ג כ"א ,הכשיר איןהפ"ם
 המעי שיתחי4 )קודם מיטם 'וצאין '2הרקין מקום הקיבהכראש
 שנתחבר לאחר )למטה אצבע כאורך כלין ג"כ .לבסוףליפרד(

 ולא כשר הוא אז אצבע רק יתר של אורכו וכל הדקין(. שארעם
 אם ובעוף ויט"פ(, וש"ך ט"ז ברעת .פ"מ .פר"ה )תב"'טבע"א
 מקורקבן כשיוצא בתחלה אם ותלוי' הרקין מן היוצא רקנמצא
 שהם או 'טנ'ם שהם כלי ג'כר יא,נן שים אצבע כרוחב רק אהרהם

 טרופה כה"ג )דבבהמ' שנ'ם שהם .ניכר אצבע כאורךמתחלה
 בהפ"מ כשר הוא אז אצבע כ"א בארכו א'ן הזה וה'תרכגתבארן
 שנים שהם ניכר :אין אצבע באורך אהד הם מתהיך ואםדיקא.
 באין אפילו כשר אצכע אורך רק היא יהר שי א,רכווכל

הפ")



נודעת מה מז מימן מריפותי;לכותחקי111
 כאחר הם מתחלה ואם רוקא( הפ"מ צריך כה"ג )ובבהמההפ"מ
 בארכו הוא שהיתרת אפילו כאחד ובאים נתערבים הםובסוף
 )שלם( במשהו ואפילו כשר כה"ג( טריפה )דבבהמה מאצבעויותר

 1ע1"פ(. )עפ"מ הגרע"א בעוף להכשיר לםמוך יש ולמטהולמעלה
 דיתרת היינו להכשיר תלוי' ביותרת דאמרינן הא וכל הרמ"אוכתב
 נופל )רהריעי טריפה בראשו פתוה הוא אס אנל ברא'טו,פתום
 ב' אבל יתרת חד בנמצא וכ"ז הרקין( נקיבת דהוי ועודלגוף
 שיש במעי איירי דכ"ז הפר"ח וכתב ופ"מ( )תב"ש טריפהיתרת
 ריר אלא אינו חלל שהוא אע"פ ריעי בו אין אם אכל ריעיבו

 יתר: כמעי ונראה במעיים מסתבך ולפעמיםבעלמא

 דכשר מבואר שם להמסס. מבה"כ היוצא מעי שאיהתקצז
 טריפה לכרם מבה"כ והיוצא וש"פ( עט"זש"ע

 :כה"פ(

 מבואר שם דיבי. מני' תרי בבהמה נמצא אם ,טא?התקצח
 להדרי שפכו )ואי להדדי שפכו לא אםדטריפה

 מהר"מ בשם )כנה"ג רחוקים או קרובים בין חילוק ואיןכשר(
 במקום עומד היתרת דאם העלה מק"ס בה"ר והל"שופ"מ(,
 איגו ואם לרחוקים קרובים בין חילוק אין וראי אבר להיותשראוי
 אסור הפ"מ ובאין כשר בהפ"מ ובכה"ג האבר במקוםעומר

 מ"ו. סי' עיי"ל וכשר דיבי סני' תרי להיות רבותייהוובעופות
 שהשומן לא אם לאסור יש בדקין יתר מעי כמו באווזא נמצאואם

 בג"א: מובא שבו"ימכסה.

 מחסימן
 ואין דטריפה מבואר מ"ח בסי' שניקבה. קיבה שאיהתקצט

 חלב חו'ו אסור שעלי' הלב שכל שסותם דברלך
 ומ"מ איסור בו נוהגין בבל )ובני פלוגתא בי' דאיכא ה'תרשעי
 הפ"מ הניח יתר מקרי אי,ה ראא"ב ולרירן ט"ז(. מר'נאמותם

 סותם: החלב אותו אם בצ"ע התב"ש()בדעת

 בהמה של הקיבה בסוף תחוב מחט או יתד נמצא שאלהתר
 קשה שיבלת אלא מעל"ע נקבה לאוהקיבה

 בבל"' . מבפנים. תחוב שמחט המקום אותו נגד הקיבה עלעומרת
 היתר שעל בחלב מכוסה הי' שהיבלת לפי להתיר הביא ש"אבשם
 ס"מ להיבלת דבוק שהי' במקום שחור כתם בחלב שנמצאוהגם
 זה אין וא"כ רושם שום מבחוי1 ראה ולא עב חלב ג"כ עליוהי'
 שמעינן ומינה הפ"מ וכתב והכשיר. מעל"ע ניקב ולא מבחו'ןק"ר
 בזה כיוצא כל וכן מעל"ע רניקב סימן יבלת הוי .םומן לאודאי

 טריפה: מעל"ע דניקב הוכחהדיש

 שניקבה )אף דטריפה מבואר שם יטניקבה. כרס ,מ(א?התרא
 ואין ט"ז( סותם אינו בו דבוק שהטחולבמקום

 מועיל ואס )ש"ע( אמור שעליו חלב שהרי אותו שיסתום דבר14
 וש"ך( וט"ז וד"מ או"ה )רעת תולעים אחר בריקה הכרסבנקיבת
 הב"ח ורעת ל"ו. בס" לעיל בר,אה כמו בד'קה ע"ייהכשיר
 תולעים ע"י להכשיר אין אברים )רבשאר להטריף ותב"שורר"2ה

 כשר בכרס שנמצאו ותולעים ועפ"מ, וקורקבן בריאה כ"אכלל
 בכרם נקב יש אם בדיקה וא"צ אוכלם הבהמ' או גדלים הפר'שדמן

פ"מ(:

 מן המקום )והוא הכרם רוב את החופה בשר שאאלהתרב
 קרום הוא הפנימי הכרם יצא נקרע שאםהבטן

 מיעוטו פאנצ"א והכרם החלל כל על עובר הירכיים ועד ההזהמן
 זה בשר נקרע אם הקרום( אותו תחת ורובן החוה בצלעותנחבא
 אע"פ רמריפה מבואר שם לשגים. נקרע רק חסרון בקרעואין
 עובי רוב שנקרע כיון אל שנראית עד לכרס זה קרע הגיעשלא
 נקרע לא אם להקל יש ובהפ"ם )ש"ע( טריפה מבחוץ הזההבשר
 הפ"מ בלא אפילו מקילין רש"ל בשם וט"ז )שך מעל"עמפולש

 והפר"ח להלכה. בש"ע דקבעו כיון להקל אין ט"מ הט"ז פייםאך
 בין הזה הקרע שיעור וכמה בהפ"מ( להקל העלו ופ"מוהתב"ש
 רוב ונקרע קטנה . ובבהמה )ש"ך( טפח אורך ברהבו ביןבארכו
 הקרע באורך שאין אע"פ הכרם את ההופ' הבשר רוחב אואורך
 אפילו זה משיעור פחות נקרע ואם רובה וגקרע הואיל טריפהטפח

 וש"פ(: )ש"ע חולי ע"י ניקב אם כשר מפולשנקב

 או בעיגול הכרם רוב את החופ' הבשר נקדר אם שאלהתרג
 שם מסקומו(. ניטל )או חסרון בו וישבאורך

 מכסלע יותר הי' ואם מפח( שליש )שהוא כסלע דשיעורומבואר
 כדי חכמים ושיערו טריפה. מפח על יעמוד זה קרע ימתחשאם

 בה ,ש אם דהיינו בדוחק זו בצד זו תמרה גרעיני ג' בושיכנים
 עליהם כשאין בריוח או אותה כשאוכלים מבבותי' הנשאראוכל
 ר.נ: גוררו שרופא ער בשר נתמסמם ואם וש"פ. ש"ע אוכלשום

 כל ולכן גוררו ברופא אא"ב ואנן הרמ"א וכתב מחבר.כניטל.
 להיות רצריך הפוסקים וכתבו כניטל, דיגו הבשר מראיתשנשתנד
 בחסרון מהבשר שנקרר קטנ' בהמה ואם נ'( כי' )עיי"ל גמורשינוי
 ופ"מ הפר"ח כ"ה טריפה רובה יהי' המקיף שחוט באופן אםאז

 רבבהמה כ' כ"כ בח"ר והל"ש ברוב'(. שיערו )דבקטגהועו"פ
 בבהמ' ההוא בשר רוב מערך שליש החסרון רוחב אם בנקררקטנה
 יש הפ"מ ובאין וכר"ו התשב"'ן כדעת להקל יש בהפ"מההוא

 )הנ"ל(: ופ"מ כפר"ח להחמיר יש דלרינא וםייםלהטריף.

 קוץ. ע"י הכרס רוב את החופה בשר נמרע אם שאלהתרד
 )דחיישינן בכ"ש אפילו דטריפה מבוארשם

 ג"א( סי' עיי"ל לבדוק ואא"ב הפנימים מאברים אחד ניקבשמא
 דאין כשר בעוף אבל בבהמה דוקא טריפה ניטל או שנקרעובטן
 )ט"ז בעוף ל"ש הכרם רוב החופה בשר דין ואפילו כרםלעוף
 שלם והעור לשנים נחלק שהי' באווזא ע"ו סימן וצ"צ פ"מוב"ח

 צ"צ( טריפות בי' ול"ש חיצונ' כרס במקום דהביילי"גוהכשיר
 אין מחט או קוי1 ע"י נקרע אם אבל חולי ע"י שהוא בניכרודווקא
 )כה"פ המעיים בכל לבדוק דאא"ב וטריפה לבהמה עוף ביןחילוק

 ג"א(: סי'עי'ל

 מבואר שם הכרם. או הקיבה בחלל שנמצא מחט שאלהתרה
 דמכשירין נ"מ הכוסות בבית כנתבארדרינו

 וש"פ(: )ש"ע הכא ה"ה בהממם( )משא"כנבה"כ
 החיצונה הכרס במקום בקרן חבירתה שנגחה נהמה שאיהתרו

=וניכר
נג-ש --  

 1נן



ד" מה פימן י:רי"ותהיכוזהק'1
 בשם הבל"י שלם, והעור ההיצור הכרם שעל הבשך שנ,קכומכר
 וחלב' מח"ם טריפה טפה אורך הבשר שניקב ידוע דאם כתבבי"ע
 נמצא לא ואם מותר החלב טפח אורך הנקב אם א"י ואםאסור
 באברים לברוק יש מ"מ טפת אורך כשיעור קרע שהיטתואהר

 סנרחות שהיא חרוע ק"ם העור אם הב"ה רעת ולפיהפממים_
 למעש' הלכ' לפסוק ראיתי יכן בדמש"א יכתב כ'2ר.הבהמות
 סימן צ"צ תעח' ועיץ בג"ש ג"א בסימן בב"א וכ"ה אחריהםיאני
 בשך קצת כשנשאר ודתקא הבן"י וכתב להת'ה ג"כ שכתבט'

 אע"פ בשר שום נשאך כשלא אבל מפלש שהיא אע"פ העורלצר
 במשהה אפילו להטריף מהג אני ק"םשהעור

 נקע דאם מבואר שם שגקבה ובה"כ הממם , עהללותח
 אחד עור אלא להם )שאץ ממש חינורןבטקום

 אפילי אלא כשר דחדאי הריפן מקצת מקב אם ל"מ באמצעמפסיק
 זל"ז( '2ופכין )רבלא"ה ג"כ כי2ר זל"ז מפולש נקב להרופן כגיקב
 עור לזה י2יש במקום רק ממי2 חיבורן במקום '2לא ניקבוואם
 מפריר '2ומן אם טר'פה רבוק'ן שהם אף בפ"ע עור ויזהבפ"ע
 אהד ניקב בין בינ'הם מפריר 'טומן שאין במקום אם אביביגיהם
 והפר"ח הב"ח בשם )פר"מ כשר מעל"ע מפולש זי"ז ניקב ביןמהם

 בשאך מקבי ואם ממש( ח'בוח במקום ש,א אפ,ל םתמאמכש,ר

 לכ"ע טריפה מעל"ע מפולש הנקב אם .הד רבוק'ם '2א,נםצדד,ס
 אלא לו )דא'ן בהמםם ב'ן רכשר המהכך דעת מפו,ש א,נוואם
 ומקצתו עורות ב' לו ויש עב שמקצתו בביה"כ ב'ן ודק( א'עור
 )אם טריפה דבהמפכ הרמ"א ודעת א'ן עור אלא לי ואיןדק

 ונסרכה ש"ך. , מבחוץ ק"ר יש אם וכ"ש מבפגים ק"דשעכ"פ
 ותשו' ס"ד כ" שבו"י ותשו' צ"צ בשם בא"ה כק"ד. דימממש
 יהכי כשר )ש"ך( דוקא העב במקים ובביה"כ ם"ם( סף השניה,ט
 בהמכס אפילו אמכשירין לסמוך יש הפ"מ במקום לא אםנהונ

 ואם עפ"מ. הפ"מ בלא אפילו מכשיר ופר"ח יבי"' וש"ך)רמ"א
 המחט פי כנגר ממש להיות צריך העב במקום אם שם סירכאיש

 הדקוכמקום

 א-

 וכ"ז ס"ט( סי' נוב"י תשו' יהקל אין בלא"ה
 ניכר אם אבל תחוב' שאיל אלא מחט ע"' בא שהנקבבניכר
 בביה"כ בין בהמפם בץ הפ"מ בלא אפייו מ2ר חולי ע"י באשהנקב
 הדק במקים בבה"כ יכן דבהמסם העיה והגרע"א עפ"מ( וש"ךט"ז

 ק"ר גמצא לא ואם בה"מ רק כשר בפנים ק"ד ,ש אהד מצרתחוב
 מבחוץ ובדק לברוק וא"א מבפנים יבהודח ה"מ. ב4א כשרכלל

 צ"ע: ק"ד מצא.לא

 פ"מ( ,בביה"כ אי )בהמפפ מהם באחד נטצא אם 7טזללדקהרה
 שם מעל"ע. גיקב ולא תחונ' קוץ אימחט

 ק"ד עלל נמצא אם מבחוץ אותי ובורקין אותו דהופכיןמבואך
 בתחוב' כשר המחט סביב ק"ד )אבל ממש המחט פי נגרבהוץ
 המחט פי ננד ק"ד גמצא לא ואם טריפה עפ"מ( ש"ך אהרמצר

 גיקב ש~א החיצון מעיר מעט רק נשאר יא אפי4. כשךבביה"כ
 להטריף הרמ"א דדעת כתב הש"ך ובהמספ . הפונקיםמכקנת
 יהקי מצרר .הפ"מ בהפ"מ. אפל יהטר'ף מצדר והוא הפ"מבאץ

 ,בהפ"מ

 :לא שנאיד או הבר'קה קורם הדיך. או מלהו אם 27א?התרם
בדק

 מבהרי
 המהט )שנ.טל ק"ד עלץ הל אם

 אם א"' רק מע,"ע מקב שלא ברור תדע המחט מקום מדעו4א

 והרמ"א להטריף המחבר דעת מבואר שם המהטן פי מד ק"דה"

 רו"פ( לכ"ה מעל"ע ניקנ הי' שלא ידע אם בכה"ג בהפ"ממיקל
 ונאבד מעל"ע ףקנ אם לבדוק המפיק ולא תהובה מחט הףואם
 לבדוק שא"א באופן וכה"ג מקומו נודע ולא המהט ניטלהאו
 שהרמש )אע"ג מבהוץ כלל בדק ברלא בהפ"מ לו אפ טריפהעוד

 דמת'ר כש"ך רקא פך"ח )תב"ש מבפמם קצת כ"א עברה יאדמחט
 בדק אם בכה"ג להק, בהפ"מ עכ"פ מצרד והגרע"א עפ"מ.בהפ"מ

 מבחוץ; ק"ד הלשלא

 דדיר מבואר שם חלודה, המחט על נמצא אם עט~)י~"תר'
 חלורה נמצא ואם )ש"ע( ק"ד עלי'כנמצא

 שם נמצאת לו כא טריפה אהך מצר ניקב אפי' המחט נגרמבחוץ
 מכשיר רש"ל בשם )והש"ך ופך"ח יכנה"ג וב"ח רמ"אק"ד

 המחט נאבדה דאם ופשוט מייריד( ויא ל"מ חלוד'רבגימצ"א
 ח"ב להשבו"י מצא במקב דכשר חלודה עלתה אם שנברקהקודם

 לכבוד או בהפ"מ בזה להקל הורה ם"דטף
 שבת"

 נמצא ולא בו תהוב ועודט מעל"ע המחט עבר אם ,צוילוקתריא
 דעת מבואר שם המחט. סבוי או ק"רעלץ

 הרמ"א ודעת יעבר( דחק שחיטה שאחר )רי"י להכשיךהמחבר
 כל לברוק )דאא"ב נהת יהכ' צררים מב' שנ,קב מאחרלהטר'ף
 טריפה ספק אלא אינה ומ"מ רו"פ וכ"ה לו ופמוך המחטאירך

פ"מ"  דיש מבואר שם בכרם_ תחוב מחט שמצא קטן 2427יד,תריב
 לידע חריף היא אם פיו על ולאמורלהחמיר

 וש"פ(; ש"ד י""ע אברים ב,טאר )וה"ה אלו ברבריםןלכוק

 ר טי קצב אצל דמתא '2וחט ששחט בעובדא ,נאללזקתריגג
 בעל א' לגוי מע"ם הבני מכך והקצבבהמות

 הוציא אושפחא שבעל ורא' שכר לשתות יהידי בא אח"כאושפחא
 קמת ממי היהודי ושאל מעל"ע שגיקב וראה א' מסמר ההממםמן

 במקום הי' אם גודע ולא הידוע מהקצב והי2יב הללו מעייםהבני
 ,טוחט א.זה הבהמות לממן שררכו הגויי והקצב אהרדי2.2פכו
 טב"י תשו' ראשון. מבהמה הוא לטי שמכר שזה אומרהחלה,
 מהב"א האחרות ויהת,ר הראשונה לאמור ריש העלה כ' םלמ"ת

מביאו"  הבהמה מן הפרש בהוצאת מתעםק שהי' "י ,2אלהתריד
 זל ב של זה מממר ראה ה יאמר יישראלובא

 תחוב שה" המקום לי והראה הבהמה בכרם תחובשקצאתי
 מהר"ם רעת כך, ה" אם טריפה הבהמה היתה שלא נעמןבכרם
 להכשיה ופמק חולק והט"ז להתיר עליו סומכץ ראק לאסורלובלץ
 הקמטים בתוך המפמר לאורך תחוב שמצא' הגף אמר אםאבי
 לאמור אץ הדופן עובי מ, מחט '2ל הור שאץ באופן ההמכסשל
 בהוצאת עופק דעד"ן דכען השימ ופר"ח והנקה"כ הט"הכ"ה
 המטר,ף, במקום מצאו שלא הגף מהימן ,יא מצאו דמנתמאהפרש
 שעומק בעוד "2ראל כשבא וכ"1 בצ"ע. ד,נא לעגק הנ,ה.הפ"מ
 בהיתר הכרם יצא כבך אם אבל ב,רו מפמך ומצא הפרשבהוצאת

 אצל שרחצה מי באשת הל ומעשה רכשר מודה בלץ ל מהר"מגם
 תחובה שמצאה ואמרה ובאה הף"ב שקורין כרס חתיכתףנהר
 חרשה כעץ מלוטשת היתה המחט וראיתי פשתן של אחר הוטעם
 אצ, משרתת היתה לא הגר יהאשת פ"מ יהתרתי חרש ה"יהוט

 שקנתה אחת באשה במעשה סב"א בח"ד מלב"ש וכ"נהטבהן
ת*/עטף
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 להטבח חזרה שעות ג' או ב' ואחר דקין וקצת כרס הטבחאצל
 סבחו'1 שראתה הזה בכרם מצאתי זאת לו ואמרה בידהומחט
 וראתה בםכין ההוא מקום וחתכה אגוז כמו במקצת קשהמקום

 ההוא במקום מראה יטינוי שום ראתה לא אבל מחם בה'שתחוב
 הפ"מ והי' במשקל קשה י2הי' רק הכרם לכל שוה הי.אדרבא
 אמור' והאש' טעמים( )מכמה כשיר' דבהמ' הל'"ט נהור'בדבר
 היני. אלו וברינים ארם לכל אסורין והדקין והכרם ממנ'לאכול
 קכ"ב( )סימן וט"ז ש"ך לד'ד" אמור מסי"ת או הגוידנאמן
 להטריף ש"ד הג"ה בשם העל' היש"ש הקופא. פינה צרבאיזה
 ס"ו בםי' וש"ך הט"ז וכ"ר להכשיר( בכה"ג )וברקיןבביה"כ
 והשבולי בהפ"מ. להקל ותוי"צ צ"צ ותשו' ופר"ח כאן.ותב"ש
 הי' לא וגם מעל"ע ניקב לא אם בהם"מ להקל העל' סע"דח"ב
 אין ממש נמרך לא )דאי מסש נםרך או יבלת או מבחוץק"ר

 לסמוך יש ובהם"מ להטריף יש נסרך או ק"ר יש אם אבללהחמיר(
 בב"א(: )מובא ופר"חאצ"צ

 ולא בחלל ובביה"כ בהמסם שנמצא קו'1 או מחט ,טאלהתרטז
 ענין בכל רכשר מבואר שם כלל. בהםנתחב
 וש"פ; והגרע"אומ"י

 אלא ניקבו ולא הביה"כ ברופן מחט נמצא אם שאלהתרטו
 להבחין יכולין שאין באופן ומבפני' תחובה היתה הדופןבאורך
 נסרך( דלא )כיון מבחוץ ק"ד אחר לראות )רמ"א( בדיקה שוםוא"צ
 והצ"צ רמ"א( בדעת וש"ך )ט"ז טריפה מבחו.'ו ק"ר נמצאהא

 רמ"א בדעת וכר"ו ודגמ"ר ט' סי' מ"ק ונור"בי ומר"תופר"ח
 )וא"צ כשר מבחויו ק"ד שיש אף תחוב ולא דבנמצא 'והעיוחולקין
 הוא תחוב ולא דבנמצא העלה והפ"מ מפולש( נקב יש אםבריקה
 וכ"ה להתיר יש רבהפ"מ וסיים ו'2"ך( הט"ז )כרעת מתחובגרוע

 המחט(: כנגד שלא בחו'ז וק"ר בתחוב להקל בהפ"מהתב",2
 במדינה הגרילים בבהמות מאוד דשכיחי במקום ל(אלהתריז

 לבהמות מספוא הנותנות השפחות כי בכרס מחטין כעיןלמצוא
 כקוץ. נע,". קרבנה אל באו וכאשר הרבה מחטין בראשן להןייש

 רחבה שדעתו ומי להקל. צרדים בלא"ה שיש במקום הפ"חהעלה
 : וצע"ג דהו כל להקל ח"ו הפ"מ ואין בלא"ה צדדים אין אםאבל

 מטמימן
 עורות ב' יש )רלקורקבן א' קרום שניקב הקורקבן שא~התריח

 הב' עור הוא כולו הבשר וכל ולבן בפניםא'
 שגוררין שאחר רק בפ"ע פנימיות קליפה לה אין ובאווזאוארום.
 ארום בשר ואח"כ קצת וקשה וחלק לבן עור נשאר בסכיןומקלפין

 פ"מ( לבן ואח"כ קצת ירקות בפנים כים כמין ישובתרנגולת
 זבל"ז נרקב או ניטל וה"ה זה בלא זה ניקב דאם מבואר מ"טבסי'
 )דאי חולי ע"י ניקב אם כשר החיצון עור אפילו מ"ח סי'נוב"י
 זה כנגר זה שניהם ניקבו ואם טריפ'( מחט או קו'ז מחמתניקב
 כשר זה כנגד שלא זה שניהם ניקבו ואם חולי ע"י אפילוטריפה
 שלא כ"כ סמוכים הנקבים יהיו שלא צריך ומ"מ ועו"פ()ש"ך

 עפ"מ(: )תב"ש מפולשיהי'

 קוץ או חולי ע"י הקורקבן ניקב אם ספק הוא אם שאלהתריט
 ש"ע ס"ם )משום דכשר מבואר שם מחט.או

 הספק אם ודווקא )ם"מ דמחמיר( כט"ז דלא ועו"פ כר"ווש"ך
 שאין רק להתברר אפשר אם אבל העולם לכל להתברד שא"אהוא
 ודווקא וטריפה( םפק ול"ה יריע' חסרון הוי זה לראות בקיהחכם
 אב אבל שלם הוה אי ידענו ולא לפנינו העור שאין השקולבמפק
 מבמחט בקוץ לתלות יש רטפי ט"ם ל"ה ונקוב לפנינוהעור
 כשר חו'1 מצד אחר בצד )שניקב הכומות בית ועובי בלב הדיןוכן

 נ"א(: סי' ולקמן ל"ג םי'עיי"ל
 מבואר שם הקורקבן. בבשר מבפניכ נקב יש אם עמ(ללדהתרכ

 שניקב )בין מעל"ע ניקב לא אם בריקהדצריך
 כנגר מבחויו ריעותא שאר או מחט או קו'1 מחמת בין חולימחמת

 ומ"ח(: מ"ו פי' )עי"להנקב

 יטם סותמו. שעליו ושומן הקורקבן ניקב אם שאלהתרכא
 אם אבל מחט בלי הנקב )אם דכשרמבואר

 תולדת תשוב' וכ"ד להקל קשה תמיד ונוקב עמדו על עומרהמחט
 שאם בתולרה אינו שהשומן מפוטמים בעופות וכן ו'( מי'יצחק
 הנקב על הרב' השומן זה ריש אף הגנה אינו משם יוטרתכחש
 ופ"מ ורג"מ וכר"1 והש"ך בזה מחמיר ג"כ והתב"ש ב"עתשו'

 בזה מפקפקים ומנ"י ס"ב סי' ש"א תשו' בשם מ"ו סי'והגרע"א
 עיין בזה מפקפקים ומנ"י ס"ב סי' ש"א תשו' בשם מ"1 פי'עיין
 לבד צד מכל המחט םביב השומן אם ומיהו להקל. ודעתם מ"וסי'
 וכתב וש"ם( פ"מ תב"ש ב"ע )תשו' להטריף יש חודה עלולא
 מעור מעט רק נשאר שלא אע"פ העורות שני כל ניקבו לאשאם

 וש"פ(; )ש"ך שכשר ניקב שלאהחיצון

 מבואר שם מבמנים. בקורקבן תחוב מחט נמצא אם שאלהתרכב
 וכדומ' מבחויו ק"ד שיש רק כולו ניקב לאדאם

 ק"ר שם ואין כולו ניקב ואם ובביה"כ( בהמסס מ"ח בפי')עי"ל
 פ"מ המנהג. )וכן בהפ"מ אפילו טריפ' מבחויו ולא מבפניםלא
 ה'(: סי' יצחק תולדת ותשו' מתב"ש וכ"נ ופר"ח כש"ךדלא

 בשרו בעובי נבלעת וכולה בקורקבן שנמצאת מחט שאלהתרכג
 נשאר ה11ן מצד גם הכים מצר אצבע חציונשאר

 פלוגתא שם נקב. שום ניכר הי' ולא אוכלת המחט היתהשלא
 אם מבחוין ק"דר אחר בריקה וצריך להקל דתולין המחברדעת
 אף להחמיר הרמ"א ורעת )ש"ך( בדיקה בלא מותר בהפ"מלא

 אסור ברק ולא הדיחו או מלחו אם אבל בהפ"מ לא אםבכה"ג
 הנמצאים תולעים מ"ח. סימן עי"ל וש"פ )ט"ז בהפ"מאפילו

 להקל(; יש ובצדדים פלוגתא דיש מ"ח סי' עיי"לבקורקבן

 לגמרי. נרקב והכים הפנימי העור שכל בקורקבן שאלהתרכד
 להכשיר העלה י"ח פימן מ"ק נוב"יתשוב'
 מביאו(:וב"א

 מבחו'ו התרנגולת בקורקבן תחוב' מחט נמצא אם שאלהתרכה
 הררב"ז תשובת . הרבה לחו,1 יוצאת היתהוהמחט

 ובדקו ניכר ולא עופות בשאר העוף זה נתערב ואם העוףהטריף
 לא העופות ובשאר מהס באחד שחור רושם בחו1ן ומצאהתרנגולת

 והתב"ש בזה מפקפק והפר"ח השאר. והתיר רושם שוםהי'
 שהי' מעשה ועוד רואות. שעיניו מה אלא לדיין דאיןסייס
 ובשעה מעל"ע אצבע חצי ועבר האווזא בקורקבן מחטמצא

 במחט כלל הרגיש ולא כלל ניכר לא ושטיפה והדחהמל(חה
כ"א



דעת נ מט סימן טריפדתהיכותחקי114

 מיקל והפר"ח להחמיר י"2 דלכוע'2ה והשינ הכי,טול אחרכ"א
 צ"ע דלמעשה וסיים להקל רעתו נוטה והם"מ החמירוהתשב"'ן

 מעל"ע(: אחר להתיר יש ממ"נ)והכלים
 הי' שבפנים אלא גבשר מונלע מחט שהי' קירקבן שאלהתרכו

 ניכר לא ואח"כ עובי' שליש עד שבילכעין
 לבן שביל הי' המחט שביל וטמקום המחט מקום ער שבילשום
 להכשיר העלה הפ"מ בתוץ. בריא הי' והבשר לתו'ו סמוךער

 מבפנים(: מתחיל שהשניל )כיון הפ"מ בלאאף
 ובקורקבן לאברי' חתוכה תרגגולת נה שהי' נקערה שאלהתרכז

 המחט גקב אם ניכר הי' ולא מחט בה תתובהי'

 גוקנ הי' ואם לחוד החיצון או והפנימי התיצון העורותשני
 ולא חע,"ע ניקב אם הוא הספק אך טריפה ג"כ ה" 4חורהחיצון
 נהפ"מ. גכה"ג להכשיר ראין הנה"י העלה שנתנשל, מחמתניכר
 ופ"מ )עט"ז כשר תלור' או ק"ר וליכא מונח רק תהו? לאואם

יע,,ע(:
 מחט 'טיש אכיל' בשעת בפיו שהרגיש תינוק ,2אלהתרכח

 במקום וראו וצעהבקורקבן
 הט"ז העלה 'טם משם. המחם יצא בקורקבן השןג'2יכת
 ניקב אי ספק שי,2 ענין בכל הרין )וכן התערובות כללהטריף
 'טנחתך א1 'טנאכר כגו; לבורקו וא"א חו'ן מצד גםהקורקבן
 לנודקו 'טא"א באופן י2נתתך או 'שגאבר כגון לכורקו שא"אבאופן
 וכתב בה"י(. בשם מ"'2 הקורמת בשאלה עיין מפפק לאסוריש

 הפ"מ באין אפילו כ'טר וראי בפנים ק"ר או שביל י,ן דאםהפ"מ
 יש אם אבל טריפה ספק רק הוי מבחו"ו י2ביל או ק"ר ישואם
 ויראי הוי אי בץ"ע הניח מכחו'ז יש ונקב מבפנים ק"ד או'טניל
 או הספק שנורע קורם באחרות בנתערג )ונ"מ ספק אוטריפה
 הפ"מ כ' ועוד וק"1(, ק"ה עסי' אחר בז2ר עם שנמלחבמלוח'
 מחט או נק."ן ליזהר המורה צריך זפק להם שאין אווזא וברדאווזא
 הוא עורות ב' לו 'טי'נ מקום רבכל הוושט מגיע היכן עדשתתוב
 עורות הב' שכלו ולאחר אחד מצר אפיל, במשהו ונקיבתןוושט
 תולרת ות'טו' כ"ר סי' ח"ב '2בו"י )ות,12' כקורקבן דינואז

 וכרומה שנת לכבוד צורך לעת זו בשאלה להקל העלו ה' פי'יצהק
 מביא'(:והב"א

 מחט בה ונמצא הרבה נשר עם נמלח' אוו,א בר ,42ל?דקתרכט
 ג"כ ותרנגול'ת נגרה כ' הי' ולא הגוףבתלל

 ס' הי' ולא הגוף בחל5 מחט ומצא במ"ע הרבה ב,טר עםנמלחה
 או 'טנ,הם לאפור או שנ,הם יהת,ר אם וס"מ הפ"מ והי'נגדה
 עם 'טנמלח הבשר ולהת'ר א,וזא נר עם שנמלח הנשרלאסור

 הוי א"כ זפק לה דיש דנתרנגולת הפ"מ העלה שםההרנגולת.
 ל"ה ~פק להם שאין אווזא ובבר הבשר שאר להכשיר ישס"ס
 וכ"ה נ"א םי' עי"ל טריפה ווראי היא עצמה י--"רגגולתס"ס
 גונ"י ותשו' ק"ה סימן ועיי"ל ל"ב סי' חיו"ר משה די"'בת'2ו,

 בישול לאחר אה צריך וקליפ' זו( ס"ס דוחה כ"1פימן

 ולא מבפנים לא נקוב י"ינו נקורקבן שנמצא מחט שאיההרל
 מבפנים חו.ז לצד קרוב יותר שה" אלאלחויו

 י"ג סימן צרקה מעיל ת'2ו' נראה. אינו צד ביטום ריעותאו'12ם
 הו.ן לצד יוהר קרוב 'טנמצא בזה ריעותא שום )דאין 4הקלהעלה
 הו'ן לצד יוהר נכנס דאם העלה ד' סימן יצתק תולדתותשו'

 בהפ"מ: אפילו להטריף יש הפניםמצד
 מהכ חצי ההיצון בעורו שנתחב אווזא של קויקבן שאלהתרלא

 בפנימיוה תחוב הי' כוחט של השני,ותצי
 ע,ובי חעי וגם הפנימי העיר אך התיצון תחינת נגר,מקוםהק1רקבן
 אך ויפה ז2לם הי' החיצונה המחט חצי למקום קרוב עדהחיצון
 שנראה 'טביל קצת הי' החיצונה המחט החיבת ממקוםלמעלה
 ק"ר רו'טם /2ום הי' ולא לחו,ז ויצא' למטה המהט יררה'טמשם

 ליו"ח ממוך השאלה זאת ובאה המחט. מקום סביב חלודהאו
 ת'טו' נתבשל, וכבר להתיר המורה הורה וכבר אורחיםולצורך
 עוברא למיהדר ל"צ בנ"ד דבכה"ג העלה נ"א פימן חיו"דחת"ס

 לאסור: דיש גראה בלא"האנל.
 עגטין וג' הענער עננלישי י"א יחר שמלחו מעשה שא?התרלנ

 נקבים נ' נא' ונמצא הקורקבין בשלוואת"כ
 והנקבים שחיטה באהר לספק שאין נאופ; בהם נרקב צרורודם

 מגיע הי' אם לירע ואין נחתך התיצון הלק אבל מגימהמגיעים
 והאחרים לנוי מהם א' לטכור הור' ל"ג סימן נוב"י תשו'יחוץ.

 קררות; בכ' לבשל'התיר

 בסימן

 לא או תלינן לתלות יש אי הפוסלים הנקבים כל שא?התריג
 בטבה לתלות יש דאם מבואר ג' כסימןתלינן.

 וספק נו לתלות רבך אין ואם בהם תולין והחזירן שנטין בזאבאו
 בהקפ' בזה"ז בקיאין אנו )ואין טריפה לא או מהיים גיקבאם

 רמ"א לזה. זה לדמות אציו נקב ינקוב מומכין אנו ואיןלקו,א
 או בריאה נקנ 'טמצא כגון להחמ,ר אבל . כמחבר דלאו'2"פ
 ה,' הקפה ובלא הנקבים א'דמ. ולא הבורק הק,ף ואח"כבבנ"מ
 דמי דלא כיון מ"מ ל"ו סימן עי"ל בזאנ או בטכח 4תלוהמקום

טריפה(:
 אחר הנקב שנעשה לתלות יכולין ,2אין מקום כל שאלהתרלד

 לברוק יכולין שאין או ברקוהו ולאשחיטה
 טריפה כפפק היא רהרי ברמ"א מבואר שם )וכרומה(.שגאבר
 שנעש' לומר שנוכל ברבר אלא הותר' גשחטה ול"א אותהואוסרין
 ומהר"ם )רם"א(, מחיים מחזקת' יצאתה ר4א שחיטה לאחרריעותא
 כנולר ראף רמ"א על שמואל אמונת תשו' וכ"ה הולקלובלין
 כמהר"ם להקל בהפ"מ הכריע והש"ך להקל 'ש מחייםריעותא
 מוויינא )והגר"א כמהר"ם נוטה מקומות באיזה מווילנא)והגר"א
 דהיכא מחלק והגוב"י 5ובל,ן( כמהר"ם נוטה מקומותבאיזה
 וקודם במוח מים שהי' )כגון מחיים הריעותא הנו4ר וראירידעינן
 בוקא וכן מקיפו המוך אם וא"י הגלגולת נחתך הרגעותאשבדקו
 במקום העצם נשבר וכן ניבי' איכל אם לכרוק הספיק ד,אראטמא
 וכה"ג( הבדייה קורם דנאבר חופין עו"ב אם בדק ו4אהמטריף
 עצם שבורה שנמצא )כגון מחיים נ41ר אם ובספק יחומראאו4ינן
 למתל' ראיכא מיתה יאחר או מהיים אי נעשה אימתוא"י

 להקל יש שחיטה מביאחר מחיים יותר לתלות דוכה' ואיןבתרווייהו
 רמ"א. בדעת הכר"1 וכ"ה לעוים( יהקי דעתו גראה גרול)ובלצ'רר
 ברא'כא תום' )ד5דעת והעלה מקומות בכמה האריךוהתב"'2

 לא וראי רמשנולדה שונרא נפק כלבא ספק כגון ברורההזק'
 כיון רונא מכח דאתי חזק' אבל אחזק' מוקמינן אז היתהדרומה
 ר"י ורעת מהאימור טפי שכיח כשהיתר כ"א 4התיר איןדאיהרע
 שהטריפ' וכל ברור' הזק' באיכא אפי' עולם אסיר' ריעוהאבדאיכא
 מן שהיטה לאחר או מהיים נעשה אם יודעים 'טאין רקוודאי

המתם



ק
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 )ואין במחיים לתלות יש דיותר השקו5 ספק מיקרי לאהסתם
 המהמירין וע"פ היטיב עיון עם גדול 5צורך כ"א בזהלהורות
 דשכיח היכא דכ5 העלה צ"ה סי' יעקב והבית ופר"ח(ועפ"מ
 שחיטה אחר שנעשה לדכר רגלים שיהא דוקא בעינן מחייםריעותא
 5כ"ע יותר להיתר שכיח במקום וכן וכה"ג בטבח 5תלותכגון
 להקל: יש לדבר רג5ים אין אפי' איכור שכיח לא בדבר אבלכשר

 ניטלו אי הנתבארו טריפה במשהו דניקב אבר כל שאיהתרלח
 בין כולו ניטל דאם מבואר שם הדין.היאך

 פ5וגתא היא באם וכן מטחול( )חו,ן טריפה ביד או בחול'שניט5
 רעת חסר נברא אם טריפה שגיטל מקום וכל מ"ה. סימ[עיי"ל
 והתב"ש בהפ"מ להכשיר והכר"ו הרמ"א ורעת להחמירהמחבר

 להחמיר: העלו ופ"מוהפר"ח

 אבר יתר יש אם טריפה דחסר הנתבאר אבר כל שאלהתר5ו
 יתר רכל דטריפה מבואר שם אברים. שנישיש

 חמר והו"ל דמי כנטול דיתר ורמב"ם רש"י )ודעת דמיכניטול
 בו שרבוק המקום עם הוא כנטו5 דיתר הרמב"ן ודעתאבר(.
 ו5ה5כה כנקב. רהוי טריפה בו פוס5 שהנקב למקום דבוקואם
 להקל יש ובהפ"מ הפ"מ באין הפירושים לכל לחוש הרמ"אהעלה
 ועיי"ל )עמ"מ רמחמיר נ"ה במי' כט"ז דלא ול"ש הש"ךוכ"ה

 הנתבאר נטילה או חסרון או פוסל שנקב אבר כ5 שאלהתרלז
 כל דטריפה מבואר שם בנסמסמס. הדיןהיאך

 וניכר גמור שינוי להיות וצריך )ט"ז( ממראיתו בשרשנשתנית
 גם לחוש. אין ודאי במקצת מראה בשינוי אב5 רקבוןקצת
 כזו מסמסה מטריף אינו דאל"כ מע5"ע השינוי להיותצריך
 כוטך2ינ[ לא לחוד מראה דשינוי העלה י"ג סי' נוב"י ותשו')כר"1(

 שלא אף בבשר ליקוי הי' אם אמנס בבשר ג"כ לקותא ליכאאס
 שיגוי )ובכל טריפה מע5"ע שלט לחוד המראה רק טעל"עש5ט

 לקוי: אינו אם בבשר 5ברוק צריךמראה

 נאמימן
 נ"א בסי' הבהמה. לח5ל שניקב מחט או קוץ שאלהתרלח

 או קוין דנמצא היכא ל"מ דטריפהמבואר
 טריפה דוודאי ובשר בעור ריעותא שום ניכר ואינו הגוף בח55מחט
 חעיר דרך מבחיין שבא וירוע נקוב והבשר עור אפילוא5א

 )דמקומות גדיקה 51"מ פ"מ מספק טריפה שם תחוב ערייןואפי5ו
 ש"ע( בדעת תב"ש הפנימים מהאברים א' ניקבה ושמא ישרבים
 דוקא רכשר ה111 מצד אחר מצד ניקב שאם האכרים בכלוה"ה
 ע"י אם םפק הוא ואם טריפה קוץ או מחט מחמת אבל חיל'ע"י
 או קוץ ע"י כפק ס"ם )מטעם כשר מחט או קו'י ע"י אוחול'
 ואפי' מ"ט סימן עיי"ל הפג'מים מאברים ניקב לא ושמא חוליע"י
 ועוגי והלב מאברים באחד חוין מצד נקב ונמצא שלם העוראם

 )משום רמכשירין כשר חוץ מצך א' כצד דנקיבתן וקורקבןב'ה"כ
 עד העור ג"כ בניקב ס"כ ע"י להכשיר שיש וכ"ש הנ"ל(כ"ם
 דעת בפי' )עפ"מ קוין ע"י או חולי ע"י אם ופפק והבשרהחל5
 השקול במפק ודוקא הב'( כפי' ועיקר הט"ז דעת ע"פהרמ"א
 שום נמצא ולא 5א או שלם הוי אי ידענו ולא לפנינו העורשאין
 דל"ה לפנינו העור באין מלהתיר מפקפק )והפר"ח הנוף בחל5מחט

 )פ"מ(. בהם"מ בכה"ג להכשיר העלו עו"ם והתב"ש השקול(פפק
 5תלות יש )רטפי בהפ"מ כשר שלם העור אם 5פנינו העורואם

 עתב"ש מקוץ רבא )דשכיח ס"ם מהני לא נקוב העור ואםבחוי'(
 הגוף בחלל מחט נמצא אם אה זמק לו שיש ובעוף ופר"ח(ופ"מ
 ומוצאין נקוב הזפק אם אף ומיהו טריפה םפק רק י"ה שלםועור
 ויצאה בזפק תחובה המהט אם ואף להכשיר אין הגוף בחללמחט

 וכאן(: מ"ט במימן )פ"מ להטריף ישלחוץ

 הקוץ ונמצא הבהמה ונשחטה לפנ,נו בק111 ניקב אם שאלהתר5ט
 מהאברים לאהד הבהמה מדופן לפנינותחוב

 מבואר שם חללו. לבית 51א וקורקבן ביה"כ ועובי לבהנזכרים
 אין באישתהי אב5 מיד בשחטו דוקא אך וש"פ(. )ש"ערכשר
 רב עיון ואחר גדו5 לצורך )כ"א עתה שנעשה ירוע באין5הקל
 כ"ה סימן יעקג שב ותשו' ופ"מ( תב"ש מרבים מומחה בודקע"י
 באישתהי בריקה ע"י רחב בקנה להק5 יש הפ"מ רבמקוםהע5ה

 י"א; סי, הבית פתח בם'וכ"ה
 בבשר. וטמון לח5ל ניקבו לא המחט או הקו,ן אם ,טאלהתרמ

 )בירך בבשר טמון כולו דאפי5ו מבוארשם
 כשר פנים לצד קופא ואפי' ועוד( המחט כל לכסות כדי עבשהוא
 פנים לצד בקופא להחמיר יש ב~וף אבל הש"ע( דעת )ש"ךבבהמה
 ונוטה מכריע לא והפ"מ דלא18כט"ז ופד"ח וב"ח ונה"כ)ש"ך(
 אווז'ם כטו בייתי בעוף ל88שג"כ פוסק כ"ז סימן ושכו"י5ט"ז

 תעוף אשר עוף 5א אבל אשפתות תוך שמתחככיםותרנ:ולים
 קלושתא במחט ומיהו כב5ח"י. דלא וב"א מה"ב וכ"הבשמים
 בבשר כו5ה טמוגה אפילו להתיר יש ודאי בעוף אפילו ש5נוכעין
 כשר מחט או מקו,ן עב שהוא ובקנה ס' פימן אליהו יד ותשו'פ"ם
 מיד שחטו אם במשהו( שנקיבתן )באברים בבריקהלעולם

)כנתבאר(:
 של קורט )כגון מעיים בגי שנוקב דבר הלעיטה ,2איהתרמא

 שהיא אומרים אחרונים פומקים ישח5תית
 וכיוצא לזר"א שהיא פי' ורש"י בע"ז שהיא הביא וברא"םקאוו'י
 פר"ח(. כשאכלה. מיד שגשחטה )ואפי' דטריפה מבואר שםבזה.

 עשבים אותם אכל' הבהמה ואם בערבי כאל"ך שקוריןובעשב
 הבהמות מתים ולפעמים אדומות בהרות בבנ"מ בבהמהונמצא
 כבקורט רמהמיר ככ"מ דלא להקל הביאו וש"ך המבי"ט דעתמזה
 הם אם הבהרות ראותם הפ"מ דעת וכן כ' והתב"ש ח5תיתשל

 ולגרור לברוק כ' והב"א ואא"ב. גוררו שהרופא כבשר הוימעל"ע
 יוש א"כ בהפ"מ. להקל יש ש5ם מעור עוד נשאר ואםהרושם
 בהם 5מות שרגילין שחין מין בהם שגדל 5פעמים בכבשיםלאסר
 רש"ל המכה שפסקה עד לקנותם ש5א בחרמות נזרו קהלותבכמה
 חולי מין שיש דשמעתי כתב והפ"מ כט"ז. ד5א ועו"פוש"י

 גופל אותן וכשצו5ין ללובן ונהפך 5קוי שלהן שהכבדבכבשים
 5אסור: יש מהן מתות ונם תילחי תי5חימהם

 הטמור בשומן באווזות שנמצא כ"פ הי' מעשה שא~התרמב
 בשם הט"ז שם הרבה. ארוכות נוצות5בנ"מ

 שהנוצות 5הכשיר הע5ה ס"ה( סי' ח"ב שבו"י דעת )וכ"נהב"ח
 בנוצות שהוא כמו קטן קנה יש נוצה ובכל זא"ז עומדותתכופות
 להוציא הטבע בכח הי' לא שטנם שנתרבה )דמתוך מבחויוהאווזות
 לאסור חו5קים פוסקים וכמה בפנים וגד5ו 5חוין הנוצותנידול
 הנוצות שבהם אבעבועות יש או החלל בתוך מקולפים הם אםאבל
 ותשו' י"ד סימן ח"ג פג"מ תשו' דטריפה מודים כ"ע מוגלאמלא

חב"י
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 המורה: ראות לפי והכל וב"א( יעב"'1 ושאלתחב"י

 )שקורין עופרת 'טל עגולים שני באווזא נמצא "ם שאיהתרמג
 דדינם העלה כ"ה מי' יעקב שם תשו',טרוי"ט(

 בהפ"מ להקל יש קטניות כמו גדולים הם אם אך מחט אוכקו.ו

 כתב מ"ת נוב"י ותשו' במשהו. שנקיבתן אברים בדיקהע"י
 ותשו' מ"ח. סי' עיי"ל בהפ"מ אף להחמיר ויש הוא קשהדבדיקה
 חמירת )משום יב"ח אחר עד לאסור נוטה ונ"ג נ"ב פימןחת"ם
 להקל והורה נאכל הבשר כבר לפנינו הבא ובשאלה מעיים(בני

 : יעקב כשבהכלים
 היא ותרופת' בטחול חולי להם שיש בבהמות שאלהתרמד

 הטחול עד הדופן מן במחט מנקר הבקישאומן
 חיו"ד צבי תפארת תשו' הבהמה. שרי אם ההיצון עורוינקוב
 להק5 אין ישראל בהמות הנכרי האומן חותך דאם העלה ט"טסי'

 אבל הפנימים באיברים נקב כוהעשות לשכוור ידקדק שלאמשום
 ואחר כשירה הטחול בודקין עצמו( בבהמת )ר"ל נכריבבהמת
 יעקב שב ותשו' להשהות. אין לכתחילה ומיהו כשר ודאייב"ח
 תוך באיפטרמענ"ט תוחבים שרופאים מה ע"ד כתב כ"הםי'
 שום יעשו לא אשר אומרים והמה לרפואה הטחו5 על הבהמהחלל
 וזה אברי' בכל מזדעזעת החרדה מכח הטחו5 על כשנוגע מידנקב

 דאין וסיים והחלב הבהמה להתיר לצדד בזה והאריךרפואתה
 מפורסם בפומק נמצא לא אם דנפשי' מסברא להתיר ע"זלםמוך

בפי':
 השומן תוך שנמצא אווז של שמאל'ז 5ינדן בחתיכת שאלהתרמה

 כמין ונראין מוגלא כמין ובתוכו אגוזכשיעור
 חד אחד ובראשו קטן עצם ובתכו מנוצות שערות אוחוטין

 לי וגיכר הזה בעצם ומששתי קצת וכפוף ורחב כד אחדובראשו
 בשם הב"א אווזות, של הצלעות שבםוף עצם שהוא 115דאיקרוב

 ם"ם: משום להתיר העלה ט"ז סי' נעלםאור

 נבמימן
 הלב ונשתנו מעיו בני ונחמרו לאור שנפ5 עוף שאיהתרמו

 ככרתי והוריקו אדומים להיות שדרכןוקורקבן
 הגיע לא ואפי5ו שנשתנו מהם במשהו אפילו טריפה);ע"ל(
 כשר באדמומית הומיפו אם אב5 טריפה הקורקנן או הלבלחלל
 טריפה והאדימו מריקין להיות שדרכן המעיים וכן וש"פ()ש"ך
 )ש"ך כשר בירקות הוסיפו ואם 5חלל, הגיע ולא במשהואפי'

 המעיים נגד נשתנה אא"כ בו אוסר השינוי אין והכבדוש"פ(
 מקום כנגד חו'ן מצד הכבד(אפי' של הדק בראש הוריק)דהיינו
 סופ1 מעל"ע הג'ע ש5א אף ארוך חוט בטרפשא הכבדחיבור
 הוריק אם וכן ש"ך. בדעת פ"מ הכבד ונחלשה כולולהוריק
 אלא דטריפה הכבד שדבוק' במקום הוריק אם )ל"מ המרהבנגד
 שאילו כל חו'1 מצד המרה כנגד ארוך חו'; מכבד הוריק אםאפי'
 טריפה, חלייתה המקום בצירוף כזית ישאר לא החלק אותו'נטל
 כ5 הכי דינא ג"כ חיותה מקום כל כנגד וכן הש"ך( בדעתפ"מ
 )וה"ה טריפה חיותא במקום כזית ישאר לא הירקות מקוםשינטל

 כ"ש כשהוריק אבל טריפה אינה מחללה למטה הלב הוריק אם5נ
 התב"ש וכהב פ"כן. החלל עד בעובי להוריק דפופו טריפה חללונגד
 כשר ואדום מירוק הוץ אחרה במראה נשתנה דאם הפ"מוכ"ה
 להיות דרכן המים דעוף רע"ב( )בשם והפ"מ התב"ש עור)וכתב

 ובעופות טריפך האדים ואם גרי"ן להוריק 'הקורקבן והכבדהלב
 'אינדי"ק ועוף ותורים וננ"י תרנגולים כגון אצלינוהנמצאים

 אדומים להיות דרכן והקורקבן והכנד הלב היביטה עופוהוהם
 דמעופוה כרע"ב והכריעו נכללים הם באיזה פלוגתאיבאווזוה
 המים כעופות הוא רך ':להם מוה 'טקרום 5ענין )כ"א הםהיביטה
 המים עופות שהם לחוש שיש אלו בעופות ולכן ל'. מי'עיי"ן

 כשיעריך נ"א בהם נקיל לא לאור כ'טנפלו אוווות בבר גםומכללם
 )ודווקא יטרוף וכשגשתנו זה ממין אחר העוף אבר לנגדאבריהם

 כגתבאר(; מראות בשאר לא אבל אדום בירוקבניטתנו

 למראה וחזרה ושלייהו ירוק שהי' כבד מעשה 2טא?התרמז
 העלה שם שינוי, הי' ובפנים מבחו'ואודם

 ושאילת הפ"מ וכ"ה הוריק( חולי שמחמת )די"5 5הכשירהפר"ח
 אז לאור דנפלה ידענו בלא דדווקא העלה ק"ע פי' ח"ביענ"',

 ופ"מ(: ותב"ש מפר"ח )וכ"נ שליקהמהני
 גוטה הי' אם ידעה ולא ירוק כבד אשה מצא "ם שאלהתרמח

 הפוסל במקום הוריק אם ידעה לא גםלאיסור
 כריק"ש( )דלא 5החמיר והבל"י הפר"ח העלה שם הכבד.וגאבד
 בלא ואפילו לאור שנפלה ראינו דלא )כיון להקל העלהוהפ"מ

הפ"ם(:
 לאור כנפל דינו אז רותחין למים עוף נפל אם שא?התרמט

 לאור כנפלה רדינה הפ"מ העלה שםבנשתנו.
 5א דלדעתו כן העלה לא נ"ד סי' חת"ס ותשו' בדיקהוצריכה
 דוקא אור ע"י רק במ"ע חמירת משום רותחין במיםמטריף

 חמין(: י"ש בפםולת שנתפטמו השוורים על שאלתו)בדבר

 ל"ח( כימן )עי"ל שהוריקה הריאה נשתנה אם שאלהתרנ
 להכשיר המחבר דעת שם 5אור. נפילהמחמת

 והתב"ש הפ"מ באין מחמירין ופר"ח והש"ך הגר"א דעתוכ"ג
 ובין בבהמה )בין בהפ"מ אף להטריף מפ"ם וכ"נ ובל"יוהכנה"ג
 ל"ח סי' )והב"ח הריאה בדיקות צריך אין בעוף ומיהובעוף(
 ודווקא נפיחה( בלא אפילו ובדיעבד הנפיחה אחר בה"ממכשיר
 לאור נפילה ע"י אדומה במראה אבל בל"א או גרי"ן ירוקבמראה
 )תב"ש אדומה מראה במקום וכוויץ קמט אין אם בהפ"מכשר

 ל"ח(:סימן
 במומכי' הוריק דאם מבואר שם . שהוריק טחול שאלהתרנא

 כעובי ינשאר מעל"ע הוריק ו5א משהורק
 ברוחב בסומכי' שהוריק )עד להכשיר הט"ז דעת זהב.רינר
 והתב"ש ירקות( בלי ד"ז עובי נשתייר שלא עד כולו ונעומקמוטהו
 גרע לא בעוף אבל בבהמה ודוקא בכה"ג אף מחמיריןוהפ"מ

 פ"מ(: מ"ג םימן )עי"ל מכשירין דרו"פ הטחולמניקב

 )הנתבאר( הפופ5ת במראה ונשתנו לאור גפלה אם שאיהתרנב
 מבואר שם 5היות, שדרכן למראיהן 5חזרןושלקו

 כשחזרו אבל כשר מועטת שליקה ע"י למראיהן חזרו דאםנש"ע
 העלה הש"ך( )בדעת והתב"ש להתיר מהגי לא מרובה שליקהע"י
 יש לכן מרונה שליקה ואיזה מועטת שליקה איזה א,1"בדאין

להטרי-

 מרו"פ(: כ"נ מבישול פחות )שליקה גווני בכל לדירן
 ירוע ואין )הנתבארו מאברים באחד שינוי נמצא ,ט~ולוץתרנג

 המחבר דעת מבואר שם לאור. שנפלהלנו
 הפ"מ( באין )ואפילו הט"ז וכ"ה להכשיר הרמ"א ורעתלהטריף

והש"ך
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 רמ"א בדעת גס העלה )והפ"מ להקל דווקא בהפ"מ מכריעוהש"ך
 הפ"מ באין אף בבהמה אבל בעוף לצורך או בהפ"מ דווקאלהקל

 להקל(:יש

 שם מעי'. בני נחמרו אס ידיע ואין לאור נפלה שאיהתרנד
 אברים גשתנו לא אם בריקה דצריכיןמבואך

 מאברי' אחר נשתנה ששלק טחר ואם )עגר"א( שליקהוצריכי
 )אם אסורה דליבריקי' קמן ליתא ואי ופ"מ( )עתב"שטריפה
 ברעת והש"ך ש"ע. ברעת ט"ז שיתחמם כדי באור מעטשהתה
 נאברו והשאר ויפים לפנינו רובם וכ"ש חציים דאם כתבש"ע
 בבדיקה. בקיאים אנו ואם מריאה. חוי1 מעכבת אין הבדיקהאו
 בבדיקה בקיאין דאנו העלה והתב"ש בבדיקה דאא"ב הש"ךדעת

 רבבהמה העלה והפ"מ בהפ"מ(. רווקא משמע דבריווממיום
 לאור שנפלה א"י אם אבל הפ"מ. באין אפילו לסמוך ישעכ"ם
 שנפלה רא"י כיון שליקה א"צ לכתחילה )דכאן ששלקוואירע

 וש"פ(: )ש"ע כשר ונשתנו הש"ך( בדעת פ"מלאור.

 במינו שיש בייתי עוף של בכבר פומל ירקות אי שאיהתרנה
 אם ירקות פוסל אינו דבכבר מדואר שםמבברי.

 ואפילו ככרתי ירוק כבדן המדבריי' )שכל לאור שנפלה נודעלא
 לחלק אין לאור שנפלה נורע אם אבל בכבד ודווקא הפ"מבאין
 עופות לשאר בייתי עוף בין לפ"ז ונ"מ ועו"פ. ותב"ש)ט"ז

 עתב"ש(: הפ"מלענין

 גם שייך אי )הנתבאר( אבריכ שינוי טי,פות שאלהתרנו
 דבבהמה המחבר רעת פלוגתא שםבבהמה.

 ורעת )עפ"מ( לאור שנפלה ירענו אפילו פוסל אבריס שינויאין
 נהוג. 'והכי )וכ' לאור שנפלה בידוע בבהמה גם לאפורהרמ"א
 שנפלה בידוע אסור הפ"מ באין רדווקא הרמ"א ברעת כ'והש"ך
 ובעוף הפ"מ באין אף בבהמה כשירה יורע באינו אבל עפ"מלאור

 וש"פ(; ופ"מ תב"ש ש"ך בהם"מ. רק כשראינו

 לתוכה שנשפך ניכר והי' ככרתי ירוק שנמצא בכבד שאלהתרגז
 הב"א שם כררכה. מלאה המר' היתה שלאהמרה

 שהכשירו: מורים כיש רלא לאימור העלה מח"בבשם

 נגסימן

 לצד שלפנים )הרגלים מעיקרכ הבהמה ידי נשמטו שאלהתרנח
 בסי' לגמרי. נחתכו או שנשתברו אוהראש(

 העצם אבל כשר גופא דהבהמה המחבר דעת מבואר בש"ענ"ג
 הבשר לתחוך )צריך ה,2בירה מן למעלה מעט עם עצמוהנשבר
 כלל א"צ לגמרי נפרר הבשר ואם העצם ולא השבירה מןלמעלה
 כשנשבר אמור האבר( כל להשליך דמחמיר כנה"י רלא ופ"מבל"י
 גם להטריף הרמ"א ודעת רובו. את חופין ובשר עור איןאס

 שנצרר ורואין )כגורל( לגוף סמוך נשבר או נשמט אםהבהמה
 '2אין כ"ז שבל הגוף( תוך המכה )שעברה לצלעות מעברהרם
 ודעת הכרו"פ. וכ"ה בדיקה וא"צ לחוש אין הדם שנצרררואין

 אפילו בגוף יד שבורת או בשמיטת להחמיר ותשב"ין וב"חש"ר
 והרש"ל )והגרע"א הש"ך דעת ונ"נ לצלעות מעבר הדם נצררלא

 דבבהמת כתב והפר"ח בנשמט(. לא אבל בנשבר דוקאמחמיר
 והל"ש 'שראל. בבהמת לא אבל ונחתך ונשבר נשמט לאסור ישגוי
 מעבר המכה שעברה רואין באין העלה י"א( י' ט' ח' ז')סי'

 דהיינו הבוכנא ממש הגוף תוך מהן אחד נשבר ראםלצלעות
 השחיטה קורם כבר נעשית השבירה אם לשנים אסיתא תוךשנשבר
 )רהיינו אחרת ריעותא שום ראינו לא אפילו טריפה בהפ"מאפי'
 נעשית ואם הבהמה חלל לצד בפנים הצלעות מעבר הרם נצררשלא

 שלא היכא אבל בהפ"מ( כשר מיר ושחטוה השמיטה אוהשבירה
 האמיתא מתוך כולה הבוכנא שיצא אלא לשנים הבוכגאנשבר
 אחרי מיר שחטוה ואם הפסיר לא בה"מ דהמיקל ם.ים החו'ןאל

 )שניזוז הבהמה יד נשמטה ואם ה"מ א"צ שמוטה אוהשבירה
 שנשבר או מחורו( לגמרי יצא ולא האמיתא בתוך במקומוהבוכנא
 כבר נעשה אס אםור הפ"מ ובאין כשר בהפ"מ לגוף ממוךהיד
 מיד ושחטוה שמוטה או שבורה געשה אם אבל השחיטהקורם
 מחיים נעשה אי ידענו ולא כך נמצא ואם הפ"מ. בלא אףכשר
 ריעותא יש אם אך גוונא. ג' הנך בכל כשר שחיטה לאחראו

 או רם צרורת או שחור המכה דמקוכ הדס נצרר כנוןבצלעות
 נעשה רמחיים וראי ותלינן כלל ספק ל"ה המכה במקום רושםאיזה
 וכ"מ כלל. המכה במקום רושם שם כשאין אלא מפק מקריולא

 מידי נמי איכא אי ואפי' מחיים שנעשה במירי למתלידאיכא
 )והכרו"פ מחייכ נעשה וודאי כאילו רינא שחיטה באחרלמתלי
 וראה בהניבים בדק אי המבוארים ריניס ג' ובכל כן(. כתבלא
 כשר נברק ולא בנאבר וכן מרובה הפפד באף אף כשר נתעכלושלא
 תוך הבוכנא בנשבר א' דבדין חילוק יש ומ"מ הפ"מ באיןאף

 ורואה היתרות כשבורק אלא גיבין בבדיקת להתיר איןאסיתא
 שהיתרות רואה אם אבל כלל נברקו ולא שנאבר או נתעכלושלא

 אפ"ה נפסק לא וגס נתעכל לא הדק שהגיד שרואה שףנתעכלו
 שיצא רק יטלס שהבוכגא דהיינו אחרים דיניס ג,טני אבלטריפה
 אפילו אזי מחורו יצא ולא ממקומו ניזוז שרק וכ"ש מחורוכולו
 וכן שנפמק אף נתעכל לא הדק והגיד היתרות שנתעכלו רואהאם
 כשר ונאבד הדק הגיד בדק ולא נתעכלו שהיתרות סראה אאף
 כיטר ונאבד הדק הגיד בדק ולא נתעכלו שהיתרות ראה אםאף

 הפ"מ באין אפילו כשר מהגוף זה משיעור רחוק שנשבר וכלבדקה
 דראו היכא מהבוכנא( לבד היינו זה )שיעור לגמרי נחתךאפילו
 בלא כ,2ר לא אי זה שיעור תוך הי' אם נמרד ולא ונאבדהשבר
 וחזר לגוף סמוך רמטבר והיכא ניבא דאיעכל ראינו אפילוהפ"מ
 על שבר נקשר אם אבל הפ"מ באין אף כשר שאשי"יונקשר
 המכ' שעברה רואין ואכ בה"מ אלא מותר אינו ירובקו יחריושבר
 טריפה הבהמה חלל לצד בצלעות הרם שנצרר כגון פניםלצר
 כולה )שיניחנה הריאה בדיקת ע"י מתכשר ובה"מ בה"מאפילו
 וכשר( יבצב'1 ולא נפיחה שיעלה עד היטיב וינפח פושרין מיסלתוך
 אבל והשבירה. השמיטה אחר מיר ושחטו הרבר שהה לא)אם

 לגוף ממוך נשבר או נשמט אכ הריאה בריקת מהני לאבלא"ה
 בריקה וא"צ כשר הדס שנצרר רואין אפי' מגוף רחוק בנשבראבל

 העצם חצי 'ער הוא לגוף פמוך שיעור זה ולענין כלל(בריאה
 אפילו נשבר אם עצם מחצי לכוטה אבל לגוף המחוברהראשון
 ביצה וה"ה הבהמה אותה של )והחלב כשר בצלעות הרםנצרר

 ועפ"מ(: להתיר. העלה ל"ג מימן שבוי' בשםהבל"י
שאלה
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 )ש"ע דכשר מבואר ,2סידים, ג' לה שיש בהמה שאלהתרנט
 כשר ידים ב' חפר או יד חםר וכןוש"פ(

 הט"ז העלה שם חםר. או'תר גף נמצא אם עיף 'שאיההרס
 בחכר והפ"מ הל"ש. וכ"ה דכשר הב"חבשם

 שבא מעשה הביא כנה"ג ובשם בצ"ע הניח גף וביתר ו'כשרמודה
 כך הי' בתולרה אם להכיר יכולין היו ולא נף חפירת .גוףלפניו
 מ"מ. קיים הי' רהבוכנא אפילו לגוי למכר' .צוה ביד ניכ:לאו

 לא ואם בפשיטות מכשיר קיים הי' הבוכנא אם בכה"גוהל"ש
 אוסר: קיים הבוכנאהי'

 שם אגפי'. נשברו או נחתכו בעוף נמצא אם ז42י~ך;תרכא
 םמוך נשברו אם ראפילו המחבר דעתמבואר

 ונ"מ כנשמט הוי דאל"כ -יים באפיתא הבוכנא )אם לגוף,היבורו
 בדעת פ"מ להחמיר יש רבנשמט מחיים נשבר אם בא"י לדידןאף

 עוקין בו הי' )שאם החיצון עצם בשבר עוקץ אין אם כשרהש"ך(
 נ"ר(, סי' עיי"ל הריאה כנגר בעוף א' צלע ובגשבר ,,ריאהתבדק
 שבר יפה ובנתרפא )רמ"א( לגוף סמוך נשבר אם אוםריןויש
 קיים שהבוכנא או עוק'1 באין להקל לצדר אפשר י"' שב:ראל

 בשם )ש"ך ריעותא שום שם יהי' שלא בצלעות לברוקומצריך
 והכר"1 להקל יש הצורך רלרעת כתב מ"י בשם והפ"מרש"ל(
 והפ"מ להתיר למעשה להלנ' ע"ז לממוך ח"1 ומ"מ וסיים ג"כמתיר
 להחמיר הגרע"א וכ"כ היתר ולא איסור לא אומר אין ון"ניסיים

 )ושיערו בצמצום אפילו אגודל כרוחב לשער שנהגו הפשוטוהמנהו:
 ראין באימותא כבוכגא שהיא מה מלבר בריווח ~2עורותשבע

 מכריע ס"ג מימן נ"ש ש"י ותשו' רמ"א( בדעת ש"ךמצטרף
 מוררין ואם מרווח משוחק באצבע למרוד יש הבוכגא מןכשמודרין
 שלגו והמנהן מצומצם. באצבע למדוד יש בגוף חיבורממקום

 ורווקא כשר לגוף השבר ממקום בצמצום אפילו אגורל רוחב ישאם
 באלכסון נשבר )ואם בגוף הנתחב הפרק יאש ער ולא הגו'ףעד

 אגודל שיעור שלו העצם בכל שאין קטן ובעוף לקמן(יתבאר
 כשר לגוף עצם מחצי וביותר טריפה לגוף עצם בחצימיטערין
 אין אבל לצלעות מעבר הדם שגצרר שרואה לא אם ופ"מ()עבל"י
 אם אפילו בצלעות בריקה וא"צ ממתמא ומכשירין לזהחוששין

 צריך מ"מ עוקץ ביש )אך הגוף מן שרחוק מאחר בשבי-ה עוק'ויש
 אבל רובו את חופין עו"ב אין אם המרולדל אבר אותולהשליך

 בכל מריפה הוא אז 5גוף השבירה מקום בין אגודל רוחב אי'ןאם
 דאיכא מקום בכ5 בבדיקה דאא"ב הריאה בדיקת מהני ולאענין

 גדולי בשם הבל"י וכ"כ הרמ"א רעת הוא כן נהוג )והכיריעותא
 והפ"מ בצלעות, לעיין הייב עוק'1 דביש מכריע והט"ז הוראה(כעלי
 הוא כך דברים של דפמקן העל' והגרע"א ול"ש( מש"ך-)וכ"נ
 רנתרפא ואף ריעותא ואין עוקון שאין אף אגודל תוך לגוףדסמוך
 בצלעות לעיין א"צ עוק'ז ואין אגור5 רחוק טריפה שאשי"ייפד

 בדינים העל' והל"ש יחמיר. ולא יותר רחוק הא תע"ביהמחמיר
 אפילו הבוכגא לבד מהגוף אגודל שיעור תוך שנשבר עוף ד1,ףאלו
 תיכף הגף חתך או בצלעות נצרר דם ואין היטיב 11;תרפאחזר
 גמר קודם ה,2וחט ביר נשבר אם או האגודל תוך שנשבראחר

 .אם כשר מצומצם אפי5ו אגודל רחוק השבר ואם טריפההשחיטה
 המהיבר זה עצם בסוף השבך אפילו לצלעות מעבר נצרר רםנמצא
 ואין שאשי"י ונקשר האגודל תוך אפילו הגף נשבר כוריפה.לגוף
 שעל הבשר מראית נשתנה ולא בצלעות דב נצרר ולא בהשברעוקיז

 תוך 'טנשבר אחך תיכף הגף חתך ואם בהפ"מ להכשיר ישהשבר
 היו והאגפיים השחיטה גמר קורם השוחט ביד נשבר אם אואגודל
 כשר בהשבירה עוק.1 יש אפילו השוחמ ביר תפומים אוקשורים
 הט5ת או יב"ה שיהוי אבל בצלעות, נצרך דם יטאין כל)פ"מ(
 רחוק השבר אם מהני לא השבירה מעת יום כ"א לאחרבצים
 תוך הוא ועי"כ הפנימי ע"ג החיצון שבר קפ'ן 'שאח"כ רקאגורל
 '2האבר הגיף מן רחוק מטבר )ואם עוק'ן בו יש ואפילו כשראגורל
 או גמלח אס מ"מ ולהשליכו האבר לחתוך דנוהגין אע"געצמו
 וכ"ש כ' ליכא אפי' לאםור אין האבר אותו עם נתכשלה אונצלה
 גקשר שלא אלא ונקשר וחזר ובשר בעור ריעותא דאיןהיכי

 וכ"ב(: נ"ה כימן ועיי"ל ועו"פ ש"ך התבשיל דמותרשאשוי"י

 המחובר מהאבר והעוקוז באלכסון שנשנר העוף גף שאיהתרמב
 ה'טבר האמצעית מן אבל אגוד, כאצבע הי'לגוף

 אך אגורל אצבע כשיעור הי' לא החיצונה עצם העוק,ז מןוכ"ש
 ששוכבת מקום הגוף לצד ולא הראש לצר היתה החיצונהשהעוק.1
 של השבר עוק"ו עד הריאה ממקום הנוף מן מוררין היו ואלובריאה

 בתשו' והשבו"י אוסך הבל"י שם מהשיעור. רחוק הי' הראשצר
 רבו באלככון בנשבר זה ובדין זו. במעשה הכשיר פ"ופי'

 הגוף מן רחוק השבר דאם ועו"פ ופ"מ ובל"י מש"ך ונראההריעות
  השבר  מן  ק2'ת ויש כקולמס באלכסון שהשבר אף עוק'ז בוואין
 יותר הוי השבר דעיקך אע"ג עוק'ז יש אם אבל כשרה אגורלבתוך

 כיון מ"מ באלכסון כשנשבר השבר מאמצעית רהיינומאגורל
 ונתהברו בשוה הוא השבר ואם טריפה. אגורל בתוך נכנסרהעוק,1
 להכשיר יש האגורל בתוך החיצון העצם שנכנם אף זע"זהשברים
 דאם כתב והכר"ו שרד(. הלבושי בשם הקורמת בשאלה)ועיין

 השביר'. האמצע מן אגוד5 האצבע לכורור ',2 באלכסון הואהשבירה
 ואחר הבישול קורם עיין לא )ואם בינוני ארם מן הוא אצבעופתם
 להתיר צד עור יש אם השיעוך להבחין וא"א בשבירה הרגישזה

 ועו"פ(; כר"ו להקליש
 שם - לפגיגו בגוף לחבורו סמוך הגף גשבר אם וטאלהתרסג

 ובהכי 5גמר' הגף תיכף רישבור הפוסקיםהעלו
 יב"ה בשהי' זו5ת וטריפה תקנתא ליכא בשמוט' אבלכשירה

 פ"מ )פ"ה יב"ח תקנה ליכא ובגשבר יוס. כ"א וה"ה בילרהאו
ל"ש(:

 נשמט דאפי5ו מבואר שם עוף, של אגפי' נשמטו שא~התרכד
 הריאה ניקבה שמא ח,ששין מעיקרו מהםאחד

 )ש"ע( טריפה לאו ואם כיטרה שלימה היא אם לבדקה לנפחהוצריך
 וש"ך ט"ז בנשמט וכ"ש )בנשבר יפה בבריקה דאא"בולרירן
 דמצדר ל"ו במימן ש"ך לפי אף עוף של בריאה מחמיךופ"מ

 ל"ו(. סי' וע"ל )פ"מ בהפ"מ אף אמור בעוף( מ"מ בהפ"מלהכשיר
 פרק דהייגו המכימו המפרשים רוב אגפי'. גשמט הויואימת
 ועו"פ והב5"י הפ"ח אב5 אםיתא(. הבוכנא )רהיינו 5גוףהמחובר
 עם המחובר אחר עצם נשמט א"כ זן5א לחו'2 דאיןהסכימו

 הגו-
 ויש ל"ב( םימן )עיי"ל למכיגים ורומה ממ'2 בריאה נוגעוראשו
 אם אבל שמוטה דווקא עצמות באותן )ואף בהפ"מ ע"ולכמוך
 דהוא המפרש.ם כרוב מפרש והכר"ו כגה"ג( לכ"ע כשריםגשברו
 )כתשב"ץ ניבים פסיקת עכ"פ להיות צריך אבל לגוף המחוברפרק
 לצרר יש ניבי' עיכל לא אם הצורך לעת ולכן וכיים בש"ך(מובא

 כ"ג: כ"ג כלל ח"א בפ' וכ"הלהקל
שאלה
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 או נשבר שחיטה קודכ אם וא"י שבור הגף נמצא ב:א?התרסה

 הי' מחיים שהי' ידוע הי' אם )בענייןאח"כ
 שאין למי או לפגינו הריאה ואין בשבירה עוק'ן יטיש כגוןטריפה
 פלוגתא מבואר '2ם והגר"א(. פ"מ עפ"ח ויט"ך ט"ז בבדיקהבקי
 לגוף כמוך בנוטבר להכשיר הרמ"א ורעת דטריפה המהברדעת
 )היינו פוסקים ועוד הש"ך וכ"ה המכ' פי ה'2חיר ולא עוק-וואין
 אמור בכח כנהוג הרכיב אם אבל '2חיטה קודם זע"ז הרכיבכ'טלא

 ולא ו2בורה רואה אם להיפוך וכן נע'2ה שחיטה קורםדממהמא
 והכר"ו וו;ר'ט"ל כר"ו( נשבר אח"ש מסתמא כיל הרםנצרר

 בריאה או בצלעות ר'עותא שום רואה ואם בנשבר. אףמחמירין
 כ"מ וכן וש"פ( )ש"ך מהני לא בד'קה ואפ'לו אם"ם תלינןלא
 והל"ש לחוכורא. תל'נן מבהיתר טפ' בא'סור למתלי דאיכאה'כי
 ולא בשבורה עוק'1 וא'ן אגורל תוך שבור שנמצא העוף גףהעל'
 ביש מלבר הפ"מ באין אפ'לו כשר אח"ש או מח"ם נעשה א.נודע

 ירוע אם עצמות שבירת דיני בכל גדול כלל רטריפה. בצלער'עותא
 השבורה במקום ואין שבור נמצא ואח"כ שלם לשחיטה סמוךשה"
 בשום להכשיר אין בנשמט אבל בנשבר ודווקא כשר, רושםשום

 ט'(: כימן טה"ע )ל"שאופן

 אגפי' דמעקמין לשוחט שמוליכין אווזות הני שאלהתרכו
 מקושרים האווזות רגלי תחת אותםלהשים

 שהשוחטים בתרנגולים וכן מחיים, הגף שנשבר הוא דמצוירגליהם
 התחלת שבשעת הוא מצוי לשחוט שאוחזים כשעה אגפיהםמעקמ.ם
 ממוך שבר אח"ש ונמצא. אגפיה גשבר מפרכסת כשהעוףשחיטה
 דבכה"ג דכשר העלו והפ"מ והפ"ח לאיסור הש"ך העלה שםלגוף,
 הי' שבוודאי לשוחט כשידוע )וכ"ש מב"א וכ"נ הריאה תנקובלא
 מכח נשבר שחיטה בשעת רק לפניו הובא שהעוף בשעהשלם

 גם מטריף הב"ה בשם והגרע"א ועו"פ( ט"ז לאיסור.חיי'טינן ודאי מעיקרו הגף בני2מט אבל בנשבר ורווקא רכשיר.הפירכוס
 בכה"ג:בנשבר

 שעושה במקום מהאברים א' שנשבר עוף או בהמ' שאלהתרסז
 שנשבר או אכוריכ והאבר דהוא טריפהאותה

 מותר אם אכור לבד דהאבר טריפה אותה עושה שאין במקוםאבר
 האבר עם שחיטה לאחר או מחייכ העוף או הבהמה לגוילמכרו

 הש"ך העלה שם מהח'(. אבר על מוזהר'ם )רגו'ם שבההמרולדי
 וקע"ח קמ"ב סימן )ועמ"י לב"נ ליתן דא'ן 1ע1"פ והל"שוהפ"מ
 וק"ה ק' ם,' וצ"צ מ"ט כימן ונש נ' מום' ומ"ב ז' םימןוכי"ע

 אם לראותו המפיק ולא נשבר שהי' העוף גף יעצם שאלההרכח
 צורך והי' ונאבד העצם שנפל עד אגודליש

 )משום והתיר הפ"מ בעל לפני בא זו דעוברא מכואר שם'טבת.
 מעל"ע לאחר התיר והכלים עוקין( שאין וראה יטאשי"י ה.' גםס"ס

 בשהי': תקגה שיש כיון ט'( סימן בטה"ע כ,ל"ש)וכ"נ
 שחיטה קורם אי ידעינן ולא שמוט גף נמצא אם שאלהתרםם
 מיקל ויט"ך )רמ"א לאכור ריש מבואר שם שחיטה, לאחראו

 או השב'ר' במה קתלות 'ש ואם בצקעוה( ר,עו,עא 'הי''טיא )ובלבד הפםיר לא בהפ"ם דהמיקל ט' בני' הל"ש וכ"כבהפ"מ(
 הקיר אל ונלח'1 פ,רבם או אח"ש הגוף על שררכו בגוןהשמיט'

 ודווקא וש"ך( )ט"ז בו תולין בו וכ'וצא אבן על ככח הולךאו
 והנוב"י )פ"מ( בו תל'נן לא בכח לאריו זרק הא בכותל או כו'דרסה

 הפסד באין גם בנשמט גם ומיקל חולק נ"ה מי' קמאמהדורא
 באצבעותיו מרגיש והשוחט לשחום שלם לפניו הובאשהעוף בוודאי יודע אם לגוף פמוך נשברה אמילו הם"ז_ וכתכמרובה,
 בנשמט אבל כשר הפירכוס מחמת גפו נשבר שחיטהיטבשעת

 בנשבר אף מטריף הב"ח בשם והגרע"א כה"ג מהני לא מעיקרוהגף
בכה"ג:

 'הריאה כנגד הכנף תחת עקומה מכה לו שהי' עיף שאלהתרע
 בקש הגרגרת דרך ונפחו המכה על גוצהושמו

 וינפח מים המכה מקום דימלא מבואר שם הרוח. יצא ולאדק
 בקיאין אנן וגם )ש"ע( טריפה ה~ים יבצבצו אם הגרגרת דרךבקש

 דמחמירין וכר"ו כת"ח דלא ובל"י פ"מ וש"ך )ט"ז זובבדיקה
לדירן:

 אחר פרק רק אגפי' בשני לה הי' שלא תרנגולת זטאלהתרעא

 אחר בגוף הי' לא הפרק אותו וגם לגוףסמוך
 העלה נ"ג סימן חב"י תשו' להיות. הראוי האורך בחצירק

 מתחילת א' גף דחסר בעוף אירע דאם שם כתב ועודלהכשיר.
 ברגליו חסר שנברא כבש לו שהראו כתב ועור והכשיר.ברייתו
 הפרק במקום קמנה חתיכה הי' הפרק במקום רק התחתוןהפרק
 כעל עליו הולך והי' פרסות ב' וקבוע האמצעי לעצם מחובר)ר"ל

 בג"ש(: הב"א הביא וכ"ז והכשיר גמוריםרנלים

 הנקרא וכפולה עקומה שלו השררה שהיתה נעוף 2טא?התרעב
 העל' ל"ח דף יוסף מטה תשו'קורקבאד"ו.

 ושמתחלת בעופות כן נמצא פעמים שהרבה להכשיר מו"חבשם
 והורה לידו מעשה בא זה דקודם הוא וכתב כן. גרליםברייתם

 בנחת חוליא בתר חוליא כולם החוליות לפרק טוב בורק אחרזקן
 והכשירו, ריעותא הי' ולא כן ועשו קי.ם השררה חוט אםלראות
 ל"ב(: סימן )עיי"ל וכשר זו לבדיקה רא"צ כת' מח"ב בשםוהב"א

 לתחוב המוכרי' שמדרך הפטומות האווזות ע"י שאלהתרעג
 להצבות כדי הכנף תחת פעמים כמהבמחט

 משום האווזים לכל לחוש יש אם שומן מחמת עבה שירא'מקומו
 הניכרת דהאווזא העלה ק"ע סי' חיו"ר חת"ם תשו' הריא'.גיקב'
 המוכר יאמר אם ואפילו לכ"ע פפק בלי בדיק' צריכ' כן בהשנעשה
 לעניין מורידין ולא מעלין לא דבריו בריאה גגעתי שלא ליברי
 שנתחב בסימנים מכירים אנו או שראינו אווזות כל ע"כזה.
 אמנם תיאסר. בבדיקה שאא"ב וכיון בדיקה בלא אפור' מחטלה

 בחזקת עומדת זו )דאווזא כלל נראה לא להכי מסתמאלמיחש
 ביומא שעומדים מקום או ביתם לתוך לילך ואפי' רובא( מכחה'תר
 כן שעושה מ' ביניהם שיש בווראי וידעינן קבוע דהו"לדשוקא
 האווזא שזאת בווראי יודע אינו אם בםתם ליקח מותרמ"מ

 מיעוטא הוא אם ומ"מ בד"ז( שהאריך בחת"ם )עיי"שנתחבה
 תחת במכה כמו עכ"פ ויבדוק יחוש נפש בעל כל שםדשכיח
 לא בד'קה בלא אבל זה בענ'ין בק'אותו עי לסמוך ויכולהכנף

 רשכ'חא: ה'כא'אכל

 נרסימן
 בסימן בחוליות. או בצלעות שבירה איזה אירע אם שאלהתרעד

 חוליות עשר שמונה לה יש דלבהמה מבוארנ"ד
בגבה
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 ראשונה החוליא סידרן וכך סופה עד המפרקת כלות מקום כוןנגבה
 א' וצלע מימין א' )צלע צלעות שני בה תקועים למפרקתהסמוכה
 צלעות ושני באסיתא כבוכנא החוליא תוך הצלע ותקועמשמאי!(

 עש"ך שררה נקראת ולא הצלעומ  ממנין )ואינם חזה נקראיםהללו
 אשר חוליות עשר אחר עור יש זו חוליא ואחר ופ"מ( ול"שוכר"ו
 מימין י"א )רהייגו מוח בהן שיש גרולת צלעות כ"ב תקועיםבהם
 מזה החוליא תוך תחובים ג"כ הם הצלעות ואלו משמאן(וי"א
 חוליות שלשה עור יש הללו חוליות ואחר באםיתא כבוכנאומוה
 משמאל וג' מימין ג' מוח בהן שאין צלעות ששה תקועים נהםאשר

 צלעות הנקראים הם ואלה באסיתא כבוכנא החוליא תוךותקועים
 אין אשר חוליות שלשה עוד יש הללו חוליות ואחרקטנית,
 כפלי שילהי בש"ם( הנקראים הם ואלה תחובין צלעות 'נ:וםבהם
 רי"ט בצ"ע הניחו והפ"מ ועו"פ )ש"ך חוליות י"ח הכל נ"ןהרי

 איכא הוליות רי"ח כש"ך והעל' עליו מתמה והל"ש איכאחיליות
 כלפי ולמעלה מחציין הגדולות כ"ב של רובן נשנרו ואםננתבאר(
 ואחר זה מצד י"א או זה מצר וששה זה מצר ששה ביןהשרר'
 עשר' כגון מיעוטן נשברו ואם וש"פ( )ש"ע טריפה השנימצד
 )ונשתברו כשר קיים שאינו או קייב ובשר' שעור' בין י"אאו

 הצלעות ב' אותן אם ואפילו וש"פ( ש"ע כשר הקטנותהצלעות
 דעמהן נשברו ג"כ חזה שנקראים החזה עם הנתחבותהקטנוו;

 חוין כלמי או פג'ם כלפי שהשבר בין ול"ש( )פ"מ כשר רובהוי
 נרא' הב"ח רעת לפגים נוטה והוא עוקי1 וביש ::מיעוטן.כשר

 רואים אם השברים וגקשרו כשחזרו ואפילו בבהמה אפי'להטריף
 הניחו והש"ך כשר( עוקיו שם הי' אם בםפק )אבל עוק'ן 'שםשהי'
 מיעוט בנשבר ומתיר בפי' הולק והמ"ז להכשיר ונוטהבצ"ע
 הי' איך המורה עין למי הכל דבבהמה כתבו ופ"ח והכר"וצלעות
 שע"ג בצלע ומכ"ש להחמיר יש וראי ובעוף נוטה, ולאןהעוקיו
 שלא אף עוקי1 יש אם רבעוף כתב בה"י בשם והבל"יהרי"ון,
 ביש אף ובבהמה כשר עוק'1 הי' אם ובספק טריפה הריאהכנגר
 יו"ט או שבת ולצורך בהפ"מ רלריגא כתב והפ"מ כשר,עוקין
 ודווקא בו לגע:ר אין עוק'1 לו שיש אף עוף בצלע אףהמיקק
 והל"ש כשר וודאי שלם כשהבשר אנל עליו בשר לוכשאין
 ירועות אין עוף של והצלעות החוליות דמנין כתב סי"ג()טה",ן
 לרוב שמצטרפות לכולן א' רין ולכן כו.ח בלי הן (:לעותי'וכל

 בהן ויש השרר' כלפי ולמעלה מחציין ובנ,2תברו בנעקרוצלעות
 יתר הפ"מ(. )וכ"כ הגדולות בצלעות הנתבאר רטריפותכל

 ויצא שעליו השבר .גיקנ בהשנירה עוקיו יש דאם עוףעליהן
 מחציי' והיא אחת צלע רק נשברה אפילו החלל תוך אללפניכ
 הפסיד לא ולצו"ש בהפ"מ המיקל ומ"מ טריפ' הקרקע כלפיולמטה
 הפ"מ(. כדעת )והוא הריאה נגר השבר יהי' שלא לעיין צריךאך

 בהשנירה עוק'1 יש אם אפילו שנשבר בייל'"ג שקוריןובעצם
 ובסי' מ"ח ובסי' כאן ופ"מ כנה"ג העצם בנתעקם '.כ"שכ'2ר

 המורה: ראות לפי הכל רמ"מ מיים והל"שמ"ז,
 הש"ע דעת שם מהוליא, הצלעות נעקרו אם 2ש4לידץתרעה

 כאילו הוי קיימת והחוליא מהחוליאדגעקרו
 בנעקרה להמריף הפ"מ באין פוםק ו'הש"ך רוב_ וצריךנשתנ:רו

 כבה"ג דפופקין וכר"ו כב"ח )רלא רוב צריך בהפ"מ אנל ,א'צלע
 להקל_ יש מועט בהפפד ראפילו כתב והפ"ח בה"מ( אףלהטר'יף

 לה;יר הש"ך כדעת י"ב( מימ; כ"ג כלל הא"ח )וכ"כ כת'והפ"מ
 מעיקרה ילע בנעקרה אבל בגדולה דווקא אך רווקא.בהפל'מ
 מצטרפות אין קטנות הצלעות ):אותן כשר לכ"ע קטנותבהציעות

 רכשך נעקרו לבד הקטנות אם וכ"'ט מהאפיתא נעקרו אםלרוב

 רנעקרו ס,"ב( )טה"ע הי"ש וכת' ו'ט"מ( ש"ע ברעת ופ"מע"ש
 האםיתא תוך במק.'מן ניזוזו רק לגמרי יצא לא אפילו היינודאםרינן
 שאשי"י השבירה ונקיטרה מריב פהות נע-רו או גשתברו אםמיהו
 עוד נעקרו א': גשתברו ואח"כ ,2הי' לככוות חזרה שהעיקרר'או

 : כשר לרוב והי2לימומהן

 עמה_ חוליא והצי צלע גדולות מהצלעות נעקי 2טאלהתרעו

 ובנעקך וש"פ(. ש"ע רטריפה מבוארשם
 ובל"י וש"ך הט"ז דעת עמה חוליא וחצי צלע קטנותמהצלעות
 להכשיר יש ובה"מ ללהטריף ואו"ה( והט"ז מהרש"ל)בשם
 שהניכנא החור היינו חיליא דהצי הפ"מ וכתב וכר"ו()פרח
 כל אלא ממש חוליא הצי ר"ל לאו חוליא חצי ומ"ש בותקועה

 מי"ב( )טה"ע והל"ש טריפה. קיים '2הנשר אף ניטלשאסיתא
 דהיינו האםיתא עם הגדולות הצלעות מאלו אחת נעקרה דאםכתב

 וראי ה"ז הת'ליא במחצית השבר אם לשגים האמיתאשנשנרה
 בלא"ה אבל אםיתא תוך הצלע שניזוז רואין אם ודוקאטריפה
 רואין אם או החוליא במקצת רק השבר ואם טריפה םפק רקהוי

 נעקרה כשר, ובלא"ה טר.פה ספק הוי האמיתא תוך הצלעשגיזוז
 שאמצעית אע"פ זכ"ז משמאל וק"ח יצלע מימין היליא וקצתצלע

 הצלעות ב' שניזוזו רואין אם ורווקא נבילה ה"ז קייםהחוליא
 ואם טריפה. וספק גבילה פפק רק הוי נלא"ה אבן האפיתאתוך

 הצלע שניזוז ורואין חוליא חצי עם הצלעות מאלו א'נעקרה
 מהאםיתא לגמרי נעקרה אפי' ובהפ"מ לאםור. יש האםיתאתוך
 ה"מ, נאין אף להכשיר יש חוליא קצת עם נעקרה רק ואםכשר

 משמאל חוליא וקצת וצלע מימין ".ליא וקצת מאלו צלע נעקרהאם
 הצלעות שגיזוז רואין אם ורוקא נבילה. וספק טריפה ו,דאיה"ז
 ספק אפילו ואיגו טריפה ספק רק הוי בלא"ה אנל האפיתאתוך

נבילה:
 שם וכה"ג. וק"ח צלע או חוליא חמרהא. צלעותי' רוב ברייתה מתחלת חםרה שנבראת בהמה שאלהתרעז
 ה' םי' חי"ד נוב"י ותשו' הט"ז ורעת )רמ"א( דכשירהמבואר
 ונל"י וכנה"ג ופ"מ הש"ך אך הפ"מ, באין אף להכשירנראה
 כ"א להכשיר דאין המכימו כולם '"א( פ" נ"ג כלי )וח"אול"ש

 הוליא ביתיר ובין נחסר בין להטריף רהעלה כפר"ח )רלאבהפ"מ
 מםופק וכרומה במפרקת בעוף א' חךליא )ובחפר בהפ"מ(אפי'

 : ה"מ( וצריך כבבהמה רדינו נראה .מל"שהפ"מ_

 החוליא דאפילו מבואר שם אחת. החוליא יתר אם שאלהתרעח
 בהן שיש גדולות צלעות י"ב שנמצא כגון צלעות ב' עםהיתרה
 כשר גמי רובן על יתרות צלעות נמצא )ואפיל. )רמ"א( כשרמוח
 מפני מלאכלה למנוע ייט אחור"ם לצד שמניחין יתירה צלעלבד

 כת' והפ"מ הט"ז, וכ"כ ו,2"ך ד"מ הכליות, להלבשקרובה
 )וכ"נ מהני אי צ"ע העליונה היתירה צלע לנקר רוצהואפילו
 ובצר צלעות ט"ו אחר בצד נמצא אם וכן וב4"י( וכר"ימכה"ג
 )פ"מ הפ"מ באין אפילו כשר ובכ"ז כשר)רמ"א( כתיקנואחד
 ותשו' בהפ"מ אפילו דמחטיר כפר"ח דלא וש"ך( ט"זברעת

 רווקא; הפ"מ במקום להקל העלה שסנוב"י
 כולה. אחת חוליא נעקרהאםז42ללדןתרעמ

שאיןמאותןדאמילומבוארשם
 פסיקת שאין במקום למטה הוא ואפי' )ש"ע( טריפה צלע'תבהם

חוט
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 סביב תלוי' נשאר' ואפילו וש"פ( )רמ"א שם פוסל השררהחוט
 סי"ב( טה"ע )ל"ש וודאי ונבילה טריפה ה"1 קיים והחוטההוט
 נשארה אפילו כפלי שלהי הנקראים מהחוליות אהת נעקרהואם
 נבילה אבל טריפה ווראי ה"ז קיים והחוט החוט מב.ב תלויע'ד
 חוליות הג' כל נעקרו אם ואפילו החוט נפסק אם אפילו הוילא

 . שם()ל"ש

 דמבואר השדרה חום נפפק ולא השררה נשירה אם שא~התרפ
 בדיקת צריך אך דכשר בש"ע( וכאן ל"בבסי'

 בבהמה לסמ'ך יש יפה הילוך בהלכה אך טריפה. ולדידןההיט
 אי דבארנו( מה לדינא ל"ב פיכון )ועי'"ל בעוף לא אבלאבריקה

 הל"ש העלה שם השבר. הוא השררה מקום .באיזה נ"מי'2
 או חוליא באמצע השבר דבין הש"ע( דעת ע"פ מי"ב)בטה"ע
 הגרולות צלעות במקום ון'א ואפילו לחוליא חוליא ביןשהוא

 החוט: לברוק שצריך רקכשר

 בה, נחתך או התחתון ברגל התחתון עצם גשבר שאיהתרפא
 ברגל יש פרקים דשלשה )רע מבואר ג"הבכימן

 בסיף לו פמוך ארכובא בבהמה נקרא הרגל תחילתהתחתון
 הוא השוק עצם ואותו באמיתא כבוכנא השוק העצם עםמחוברת
 לארכובה שמחובר כמק'ם זה עצם וראש הקולית מעצם הרבהארוך
 הצה"ג מתחילין ושם אחד בהבדל באמצע שקוע מרזב כמיןעשוי

 בראשו השגי בצד ולמעלה נ"ו( בפי' ש'תבאר )כמו למעיהוהולכין
 בעצם ודבוק שקוע ואינו חטוטרות כמה ו". עב כפתור כמיןעשוי

 ג"כ עשוי' השוק על מחבבר שהוא במקום הקולית ועצםהקולית
 הרבה קצר הוא רק הנזכר השוק עצם כמו באמצע 'טקוע מרזבכמין

 אלא כפתור כמו עשוי' ג"כ הוא לגוף םמוך ילמעלהמהשוק
 חטוטרות כשלשה לו יש ובראשו הנ"ל השוק מכפתור קטןשהוא
 מהרש"ק( בשפ ב"י באכיתא כבוכנא בניבים לגוף ומחוברקטנים
 נשבר או בה שיחתוך מק'ם בכל ארכוב' הנקרא התהתוןדבפרק

 וש"פ(: רמ"א )ש"ע כשר התחתוןעצם
 בה. יחתוך אם קולית הנקרא לגוף המחובר עצם שאיהתרפב

 וש"פ(: )ש"ע טריפה בה שיחתוך רבכ"מ מבוארשם

 בש"ע מבואר שס נחתך. אם האמצעי נעצם שאיהתרפ:
 צומת במקום שלא נחתך דאם י"אפלוגתא

 ולדעתם טריפה. הגידין צומת במקום נחתך :.אם כשרההגירין
 ובשר עור ואין לחו'1 ויצא הגירין צומת במקום העצם נשבראם

 וי"א כשרה, קיימים ונמצאו הגידין בצומת ובדק רובו אתחופין
 הגידין צומת במקי.ם שלא אפי' שנחתך בכ"מ האמצעירבעצם
 ויצא הגידים צומת במקום העצם נשבר אם ולרעתםטריפה.
 קיימין ונמצאו שברק אע"פ רובו את חופין עו"ב ואיןלחו'1

 אחרונה כמברא .צרפת אשכנז בכל ונהגו הרמ"א וכתבטריפה.
 )הוא ולמעלה הערקום מן שנחתך מקום בכל לכן לשנוה.ואין
 וטשי"ך בל"א טשי"ך שקורין התינוקות בו שמשחקין קטןעצם
 אם וכן . השוק( ובין התחתונה הארכ.בה בין מפסיק הואזה

 טריפ' השוק עפ הקולית עצם שמחובר במקום הפרק בתוךנחתך
 הנמכרת ארכובה שבין הפרק בתוך נחתך אם וכן וש"פ(,)ש"ע
 טריפה הש.ק ובין הערקום בין הערקומ בסוף לשוק הרא,טעם

 וש"פ(; ש"ע הנתבאר, האחרונה)כדעה

 וכר"ו הט"ו רעת מבואר שם בטשי"ך, נחתך אם שאלהתרפר
 ובין הטשי"ך בין נחתך אם וכ"שלהכשיר

 ובין הטשי"ך בין נחתך אס )דרוקא כשר התחתונההארכובה
 רבטשי"ך פוסקים כמה בשם הש"ך ורעת דאסור(. הואהשוק
 טריפה שאשי"י נתרפא ואפי' נחתך או נשבר אם טריפה,עצמו
 ופ"מ( בל"י עיין מהני בצוה"ג בדיקה אבי בצוה"ג בדק)ולא
 מטשי"ך למטה ואפי' ג"ו( ובסי' כאן )עש"ך צוה"ג חששמשום
 )דהטשי"ך טריפה נמי התחתונה הארכובה ובין הטשי"ךבין
 אם עצמו דבמשי"ך הפ"ח ודעת בה"י(. לשוק למעלהשייך
 חופין עו"ב אין אם עצם( שבירת )משום טריפה בבהמ'נחתך
 אם אבל לחוש(, אין לשם צוה"ג פסיקת )ומחמת רובואת

 )שאין ובעוף להכשיר יש התחת'ן פרק ובין הטשי"ך ביןנחתך
 להטריף יש אמצעי לפרק התחתון פרק בין גחתך אם הערקום( זהלו

 צוה"ג( חשש )מצד לא או חא"ר עו"ב בין חילוק ואיןבפשיטות,
 והגר"א הפ"מ וכ"ה דהקיל. ל"ט מי' שמואל אמונת כתשו'דלא
 שבין ערקומ' שנשבר בהמה כתב והל"ש י:פ"ח. כש"ך ג"כהעלה
 העו"ב אם שאש"י נקשר ובין כלל נקשר לא בין לארכובההשוק
 השוק צד של הערקום מסוף והחיצונים הפנימים והגידיןכדינו

 ערקום כשר. שלמים אצבעות ג' או ב' כמו השוק בעצםולמעלה
 בחיבורך לגמהי נשמט אפי' או התחתונה מהארכוב'שנשמט

 כשר: שנשברה עצמה ארכובה אולארכובה

 היו הראשונים רנלי שהם ויריו שנולד בעגל מעשה 2טא~התרפה
 הפרמות מן שחותכין מה והוא וכפופיםעקומים

 וכשהי' הראש עם הנמכרת ארכובה ונקראת הבהמהכשמפשיטין
 הי' ובהליכתו כרוכים זע"ז שוכביס והיו יד~. את שיכל הי'שוכב
 פשוטה עליהם ה'לך העגל הי' האחרונים ורגליו ברכיו עלהולך
 ושאר טלפיו על כפוף הי' עליו שהלך מהנה א' רק הארץ כלכררך
 שוים אבריו הי' הראשונים ברגלי: ולמעלה הערקום מןאבריו

 בהם הי' לא הנ"ל העקומה ובארכובה בע"ח כשארומיושרים
 למשוט יכול הי' שלא הנ"ל מום רק חמרון ולא שגיר' היכרשום
 שם כך. ונתגרל כך שנברא ברכיו על הולך שה" הארכוב.תאת

 להיתר הוא בפשיטות כתב והפ"מ להיתר ובל"י הלח"פהעלה
 איסור ידענא לא כה"ג האחרוגיפ ברגליו אתרמי דאם והעלהבידים

 צוה"ג(: חשש מחמת מתירו אני אין ומ"מברור

 בגוף חיבורו במקום ממק,מו שניתק הקולית עצם שאלהתרפו
 מבואר שם מרוכתי', דשף דאטמא בוקאוהיינו

 המחבר ודעת וש"פ(. )ש"ע בעוף ובין בבהמה ביןדטריפה
 וקיימים עדיין לגמרי נפםקה לא )ואפי' בנרקבו טריפהררוקא

 אותו ואוחזת העצם על שיוצאת הכף שבעצם היתרות נתעכל'(רק
 טריפה מאד הוא וקטן בחור שמחובר שבראשו גיד נתעכל אס)וכן
 וא' נתעכלו לא שניהכ ואם טריפה ודאי שניהם ובנתעכלומספק
 אבל והגרע"א( ול"ש ופ"מ )פר"ח בה"מ כשר נפכק רקמהם
 נתעכלו לא אם וכן רמ"א וכתב כשר, עיקול מחמת שלאנפפק
 בעיכול בקיאין דא"א י"א אך מדינא, כשר קיים ורובן מיעוטןרק
 וסיים ניבי' איעכול שמא ירך שמיטת כל לאסור יש לכןניבי
 שרי הפ"מ במקום אבל הפ"מ שאין במקום להחמיר וטוברמ"א

דוקא



דעת לה, סימן טריפותיקלכותהקי122

 בקי ויאינו שנפסק רואה אם אבל ניעכל. ולא 1נ)אנפסקדוקא
 וכ"ש הרמ"א בדעת ופ"ח )ש"ך בהפ"מ אף 5אסור ישבנתעכלו
 עיכול בלא אף טריפה לגסרי דבנפסקו מדבריו דנראה הט"זלרעת
 טריפה ירך בשמיטת הלכה דאא"ב ולדירן כש"ע(. דלאמרינא
 בעינן דמ"ס וכר"ל ופ"ח מהר,2"ל ודעת ניני. איעכל בדלאאפי'

 ובה"י וש"ך הב"ח רעת וא"כ כשר, לא"ה הא נינישנפםקו
 נוב"י )עתשו' טרימה גפםק בלא אף דלדידן אלא ועו"פובל"י
 איפסק בלא יפר"ח ר,ט"ל ע5 לםמוך אם שנ,2אל י"ז םי'חיו"ד

 רבהפ"מ לדעתי והשיב נתעכלו שלא שלנו בקיאות על לממוךניבי
 בדין בעוף בין בבהסה בין תולקין ואין בזה( מודה הרמ"אגם

 סמק,מו שגשמט נקולית כתוב ס"א בטה"ע והל"ש ירך,שמיטח.
 ע"י להכשיר יש ובהפ"מ טריפה, ממנה יצא ולא האםיתאמתוך
 הבשר אם ודוקא נתעכלו ולא נפפקו שלא 5ראות הניביםבדיקות
 אבל הנשסט נגד גקובים שעו"ב 1יאף כראוי שלם הנשמםשכביב
 שנפרד רק באמיתא היטב דבוקה הבוכנא אם ואפי' טריפהב,א"ה
 דמש"א כתב וכן נשמט. דיני כל נו יש הנוכנא מעוביקצת
 תיכוך יש אם נשמט אם 5הכיר דמש"א כתב עוד ונל"י,וכה"ג

 : הוא חיכוך וע"י שף ודאי בע.כנאושריטות

 שהבוקא העצם רק סדוכתי' הקו5ית עצם שף לא אם ז2א~התרמז
 חצי' נשבר אפיתא דהיינו בתוכו מונחדאטמא

 רק בו נסצא ולא נשבר השני והחצי' עצם הוא אחד מצדדהיינו

 העלה צ"ד סי' יעקב בית תשו' עצם. בו הי' ו:לא לבדנשר
להטריף

 מבואר שם לגוף, סמוך הקו5ית עצם נשבר אם שאלהתרפח
 לחו'ז דביצא לחו,ז יצא )ולא דבנשברברמ"א

 ונקשר שחזר אע"פ לגוף סמוך עט"ז( שיתבאר כמו טריפהבלא"רן
 נתשו' ע" ניבי( איעכל )שמא טריפה ידובקו 'חד שא"שהיטב

 אי שף אי ידע בדלא מיירי דהרמ"א שהעלה י"א םי' כהונהבתי
 אפילו להקל יש שף דלא ותזיגן לגוף סכ,:ך גשבר אם אנ!ללא

 לגוף ממוך שבר מצינו וגם דשף חזיגן אי )ומיהו איפפיקבוודאז
 לאסור( יש אפ"ה השבר בסקום ולא בבוקא לא איפסיק לא אויאפי'

 וקטן גדלו לפי הגחול ונעוף בדקה וב' בגסה אצבעות ד'ומשעו"ן

 וכתב ועו"א. ל"ש באסיתא התחוב מבוכנא חו'; )רמ"א( קווגולפי
 ואווזא אינדי"ק שגקרא ג"'ל בעוף אפי' בינוגי אצבע דרוחבהרג"ס
 שלישי בשני וסגי אצבע רוחב בעינן 5א ותרנגולת ב1תרנגולאבל
 ובעוף מיים והפ"ס קטנות', לפי הוא קטגה ובתרגגולתאצבע
 להכשיר יש ובה"מ נוהגין כן גודל רוחנ דא'א באצבעמשערין
 פ"מ פ"ח )רמ"א נתעכ5ו דלא אלא שנפסק אף לגוף סמוךבגשב:.
 ו5ב"ש תיו"ד כ' מי' נוב"' תשו' בד'קה ב5א ואפילווש"פ(
 לגוף סמוך גשבר ראם כתב וה5"ש טה"עוהגרע"א לה'בפתיד,ה

 נקב ב5י שלם העי"ב 1.גם שלכוים הניבים אפי' כלל נקשרולא
 שרוא' כל 5התיר יש וכרומה וסעו"מ בה"מ מיהו טריפה.ועוב"ח
 ש.ם בבשר ואין נקב בלי שלם ועו"ב ניבים גפפקו ולא נתעכלושלא

 והכר"ו חיפוין דיני נהשאר שאין ואף מראה ושינוילקותא
 להש5;ך צריך ז' בסעי' שהכשרנו וימה בצ"ע, הניחווהגרע'"א
 נקשר כלא דינו שי"י על שנר נקשר ואם הפרק. ערהאבר

 לבד בהפ"מ כאן כשר וסמ"צ ה"מ לעיל דצריך דמה רקהגתנאר
 שנשבר ובקולית בה"מ. כי2ר גתעכלו ולא הניבים ו,פמקוואם

 שלם ועו"ב שלמים הניבים אפיל. שאשי"י ונקשר וחזר לגוףסמוך

 יש ונה"מ טריפה. חיפוי ריני בכל להעצם ודבוקים נקבבלי
 ואין גקב בלי '2לם לבד 'טעור כל ננינים בדיקה ב5ילהכשיך

 או היפוי דיני מ' שאין ואף ננשר מראה ושינוי בעו"בלקוו;א

 היינו דמכשירין גקשר בעו"ב נקב שייט ואף כראוי.שחיפוי

 נאלככון השנר אפי' ואז ניד לפרקו שא"א ער נחוזק,טנק'2ר
 שהותר )והיכא עוקצין ונשארו זא"ז מכוון הי2ברים נקשח'ו,א

 נקשך ו5א מהגוף רחוק שנשנר וקולית מותר( האנר גםבסעי"ז

 ובהס"מ טריפה. חיסוי דיני בכל 5עצם ודנוקים שלם עו"באפילו
 שאין כל חיפוי ם. שאין ואף נקנ בלי שלם עו"ב אם להכשיריש

 להכשיר יש שעשי"י גקשר ואם בבשר, מראה שינוי אולקותא
 נקוב לבדו שהעור בין שאשי"י נקשר ואם ה"ם באין אףבכה"ג
 ל"'תא ואין חיפוי דיגי בכל שעוב"ח כל כשר בעו"ב נקב שישונין

 שם ואי; בבשר 5קותא נקב יש אפי' שלם העור ואםבבשר.
 נקשר אפילו בי' דמטריף באופן שנשבר כל כשר חיפוישום

 טריפה: הידש י"ב חי ואפילושאשי')י

 דעת מבואר שם גיבי'. ואיעכל הירך נשמט לא אם ,2איהתרפט
 עמודי ום' ופ"מ ותב"ש הכר"ו וכ"ההרמ"א

 ברייתה מתח5ת הירך נשמט אם אמנם מטריף. והפר"ח דכשרככף
 הבל"י וכ' טריפה, 5כפק זה גם דן דה5"ש מלבד לכע"כשר

 דאין מלאכ' בהן שעושה בשוורים מנקרין כסה לפנינודהעירו
 אם רק להתיר ויש הניבים נפסקים הפרך עבודת דע"י ניביןלת.

 וה"ה גיבים יש השני ונצר בחיי' צולעת שהיתה ריעותא בינמצא
 ולא שצולע מצר הבוכנא על משורטט או דם כגון ריעותאישאר
 שהם.כנא נהיי' וניכר הצולעת )ובהמה טריפה, השגיבצר

 בריקה. א"צ ושחטוה 5מקומו שנ כך ואחר אםיתא ת,ךמתנדנד
 כה"ם(: ניבי איעכל דלא אע"ג טריפה הירך ניטל אםלש.

 השחיט' וקודם עוב"ח ואין ממקומה שנשמט ק51ית שאלהתרצ
 )אף ממפק דטריפה' מל.אר שם שלם.הי'

 השחיטה קודם רשמא טריפה מ"מ לעיכול ל"ח מועטתדבשעה
 לשוק תחתון בין ובעוף השוק ונין הטשי"ך נין וכן נחתך(.הי'

 נשנר(. כמו רג5 חתיכת )משום אפור פ"א שיצא או עוב"ח איןאם
 אפ"ה בצוה"ג דנקיאין אינדי"ק( )שקורין הגס ועוף דבבהמה'ואף

 ריעותא כ"א ליכא ראז שלם עו"ב )ואם וכאמור ננחתךטריפה
 בנשמט ננריקה להכשיר אפשך )ואינדיק( בבהמה אזרצוה"ג
 להכשיר צר יש ובה"מ רטריפה הל"ש וכ"ה פ"מ( ונתחברוחור
 והכר"ו נתעכלו'_ ולא נפסק. שלא 5ראות הניבים נדיקותע"י

 לשוחטו תיכף יש ננשמט לכן וכ' 5שחיטה סמוך בנוטמטמככים

 ואם לאכוך. מפ"ח וכ"ג בצ"ע הניח והפ"מ לאמור מצדדוהמ"י
 ידועה אם שחיטה גמר קודם או 5אח"ש אם (.א"' שמום'מצא
 5התיר נראה שנפםק שרואה ואף שהונא בשעה שמוטה היתה,2לא

 שמוט' הית' אם במפק אף נהפ"מ מתיר והגרע"א ופ"מ(.)עש"ך
 לגמרי מהיבורו שנשמט דקולית כ' נטה"ע והל"ש שחיטה.קודם
 ואפי' גיבי איעכל לא אפי' מאםיתא כילו הבוכנא שנשברדהיינו
 טריפה חיפוי דיני בכל להעצם ודנקים גקב שום ב5י שלםע:"ב
 בהמה לגמרי, ונתרפא אדם בידי או מעצמו למקומו הוחזריאפילו

 הל"ש עוד וכתב טריפה, ספק הוי לאסיתא חי'ן בבוכנא,:נבראת
 אחר בורקין לשחיטה סמוך השוחט ביד סהגוף שנשמטדקולית

שתי



סבדעת נה מימן טריפותף:לכותחקי
 אפי' כשר נפמק מהן שא' אפילו נתעכלו לא ואם הניבים מינישתי
 בנשמט. )כנתבאר( והחיפוי הניבים כדין שיהי' ובלבר הפ"מבאין

 וק'לית כפ"ח. רלא בה"מ אפי' טריפה :נאברה בדק לאואם

 מתוך כולה הבוכנא שנשברה דהיינו לגמרי מהיבורושנשמט

 מחיבוך כנשמט כנתבאר הדין ל,2חיטה סמוך השוהט בירהאסיתא
 לשחיטה םמוך הו12חט ביד לגיף סמוך שגשבר יקוליתל:מרי.
 שנפסקו אעפ"י נתעכלו לא ואם בניבים לבדוק יש הפ"מ הואאם

 לגוף. כמוך בנשבר הנתבאר כדינו העו"ב שיהי' ובלבךכשר.
 זמן נעשה אם ידעינן ולא שהיטה לאחר שמוט שנמצאוקוליה

 ואם בניבים לבדוק יש הפ"מ הוא אם אח"ש. או שה.טה קודםרב
 ובלבד כשר. הניבים מיני ב' שנפמקו אע"פ היתרות נתעכלולא

 לא ואם מחיבור. הגשמט בקולית )הנתבאר כרינו העו"בשיהי'
 שמוט לאח"ש שנמצא וקולית בהפ"מ(. כאן להכשיר ישברק
 ירעיגן ולא האכיתא מתוך כולה הבוכנא שנשבר' רהיינולגמרי
 לגמרי(. מחיבורו הנשמט בקולית )כנתבאר הדין נעשהאימת
 נעשה אימת ירעינן ולא לגוף סמוך שבור' לאח"ש שנמצאוקולית

 יתירות נתעכלו לא ואם בניבים לברוק יש כ"מ וגם הפ"מ הואאם
 שלם עו"ב שיהי' ובלבר כשר. הניבים מיני כ' שנפכקאעפ"י
 שנמצא וקולית )הנתבאר(. חיפוי ריני כל בו ויהי' נקבבלי

 אפי' הדין נעשה אימת ידעינן ולא מהג'ף רחוק שבור'לאח"ש
 לאח"ש שנמצא קולית בהפ"מ. כשר חיפוי וליכא בעו"ב נקביש

 אימת ידעינן ולא מהשוק הערקום או מערקום לגמרי 1.טבורשמוט
 שגמצא שוק בכה"ג(. שנשמם )בקילית כמבואר הריןנעשה
 )כנתבאר הרין געשה אימת ירעינן ולא צ"ה במקום שבורלאח"ש
 ברחוק לשער כאן דמקילין רק צוה"ג(. במקום שנ,2ברבשוק
 שנמצא שוק השוק. מתחתית ב:ודל וב"א קטן בעוףאגורל
 ולא בעוף מהגלי"ר שמוט או בבהמה מהערק'ם שמוטלאח"ש
 ומ"מ בכה"ג( שנשמט )בשוק כנתבאר הדין נעשה אימתידעינן
 ואינרי"ק בבהמה. כאן להכשיר יש שלמים וצוה"ג עוב"ח איןאם

 לארכובה השוק שבין וערקום וס"מ. בהמ"מ וכאווזאבהפ"מ
 אימת ידעינן ,.לא לאח"ש שבור הנמצא בהמה שלהתחתונה

 יש גהם"מ ומ"מ כה"ג(. הנשבר )בערקום כגתבאר רינונעשה
 חיפוי. שוכ ואין שלמים החיצונים צוה"ג רק אם אף כאןלהכ,טיר
 אי אבל לאח"ש. ולא במחיים לא לתלות דבר באין אייריובכ"ז
 מירי איכא ואי גוונא. בכל כשר בלאח"ש לתלות מידיאיכא
 בלאח"ש טפי לתלות מקום יש אפי' בלאח"ש וגם במחייםלתליית
 שלם שהי' וידעינן מהגוף שמוט לאח"ש שנמצא קוליתטריפה.
 אח"ש או קורם נשמט אי ידעינן דלא אלא לשחוט שהובאבשעה
 ובלבר כשר שנפסקו אעפ"י נתעכלו לא ואם הניבים מיני ב'בודקין
 נתעכלו לא היתרות דרק אפילו .בהפ"מ כדינו. העו"בשיהי'
 שמוט לאה"ש שנמצא קולית כשר. חיפוי וליכא בעו"ב נקבויש

 רלא אלא לשחוט שהובא בשעה שלם שהי' וירעיגן מ:וףלגמרי
 )בקולית כנתבאר דיב' אח"ש או שחיטה קודם נ'טמט אינודע

 לגוף סמוך שבור לאח"'ט שנמצא קולית מחיבורו( ל:מי'שניטמט
 נשמט אי נודע דלא אלא לשחוט שהובא בשעה שלם דהי'וידעינן
 ואם בניבים_ בורקין הפ"מ ח.א אם לאח"ש או שחיטהקירם
 ובלבד כשר הניבים מיני ב' שנפסקו אע"פ היתרות נתעכלולא

 חיפוי: דיני כל בו ויהי' נקב בלי שלם העו"בש'הי'

 ממקומו. שניתק לשוק המחובר הקולית עצם יאש שאלהתרצא

 ניבי איעכול דאפי' המחבר דעת מם.ארשם
 וכנה"ג ובה"י הבל"י וכ"ה א"ר כשעו"ח דוקא הרמ"א ודעתכשר

 איכא בנשבר )דדוקא הרמ"א דעת בצ"ע הניחו ומ"חוהש"ך
 גשמט אם וה"ה חילוק אין בנשמט אבל חא"ר עו"ב ביןחילוק
 שהצו"ג אע"ם א"ר עוב"ח ואין הק'לית מעצם התחתוןפרק

 וכ"ה עפ"מ(. בה"י טריפה אעפ"כ ריעותא בהם ואיןקיימים
 הערקום או מערקום שנשמט דקולית וכתב מ"א בטע"ההל"ש
 כך נשמט אם כשר מברייתו שהוא כזה נשמט לא אוהניבים ונתעכלי נפפקו אפילו נקב בלי שלם לבר הבשר או עוב"ח אםמשוק
 ונתרפא וחזר כדינ. חיפוי הי' ולא בעו"ב נקב והי'וצולעת
 או מערקום לגמרי שנשמט דקולית הל"ש העלה עודטרימה.
 כנתבאר דינו מאמיתא כוי' הבוכנא שנשבר רהיינו מהשוקערקום
 ואפי' למקומה הוחזר ואם נקשר ולא מהגוף רחוק הנשברבקולית
 מקימות בשתי שנשבר עצם שם. כנקשר דינו ונתרפא ארםבידי
 נקשך. שלא השני להשבר מועיל זה אין שאשי"י נקשר א'ושבר
 כשר. ונקשר התחתון לערקום לחיבורו סמוך שנשבר' קולי'ומ"מ

 גם נוהגים הנתבאר מהג'ף רחוק הקולית בנשבר הנוהגין)הדינים
 במה והשוק הקוליא שבין ובערקום מצוה"ג למעלה השוקבנשבר
 שנשמט ושוק הנשבר(. אבר כדין האבר רין ברי"זשמתירין
 הארכוב' שהוא מהגליד ערקום ל' שאון ובעוף מערקוםבבהמה
 שלמים והחיצונים הפנימים גידין וגם )הנתבאר( חיפוי דיני בוויש
 בעוף ומלבד בהפ"מ. אלא להתיר דאין באווזא מלברכשר
 בדיקת ואין טריפה. שלם עו"ב אפילו לגמרי נשמט אםהדק

 לכוקומו הוחזר ואם בהפ"מ. ואפי' בבהמה אפי' כשעילצוה"ג
 עו"ב שאם שאשי"י כנקשר דינו מצלעתי' ונתרפא אדם ביריואפי'
 ואינדי"ק בבהמה. כשר שלמים והחיצוגי' הפנימים והגיריןכדינו
 גדיקה. שום מועיל אין הרק ובעוף בהפ"מ ובאווזא הפ"מבאין
 כלל נקשר לא בין לארכוב' השוק שבין ערקימה שגשברבהמה
 והחיצוניס הפנימים והגירין כדינו העו"ב אם שאשי"י נקשר1בין
 ג' או ב' כמו השוק בעצם ולמעלה השוק צד של הערקוםמסוה

 אן התחתונה מארכובה שנשמט ערקום כשר. שלמיםאצבעות
 שנשברה עצמה ארכובה או לארכובה בחיבורה לגמרי נשבראפילו

כשר:

 רטריפה מבואר שם רגלים. ג' לה שיש בהמה שאלהתרצב
 התחתון עצם מראש היתר .זה שיהי'וח'א

 שזה ודוקא ועו"פ(. ש"ך טריפה בערקום וכן )ש"עולסעלה
 בלא"ה )אבל הרגלים במקום ועומדת רגל תואר לה ישהיתרות

 אם ומיהו וש"פ(. רמ"א ויכשר. דלדול רק ול"ה יתרת מקרילא
 שהוא או עליו הולך ואינו לארין מגיע אינו המטריף היתרהר:ל
 אלא )אינו ממש רגל צורת לו שיש אע"פ לפרםה מחוברלמטה
 נמצא אם וכן 2,1,'ם(. ובל"י פ"ח )כר"וי וכשר בשר(דלרול
 עלתה או וצפורו עצם בו והי' יותר א' או אצבע מחוברברגל
 עפ"מ(. ובל"י )פ"ח להכשיר יש בו כיוצא כל וכן בהעצם יבלתשם
 בארכוב' וכ"ש לתחתון עשי"ך( )הנקרא הערקים בין היתר זהואם

 בשם רמ"א כדעת )והוא וש"ך להט"ז כשר עצמההתחתוגה
 דאוסר כפ"ח ולא דכשר ,הזנב לצד העומדת רגל שיתרתהמרדכי

 מ"מ(: זהבכל
שאלה
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 מבואר שם אחד. רגל חפר בהמה נבראת אם ל:איזקתרצג
 כנחתך וה"ה וש"פ( ברמ"א מובא )גמ'דטריפה.

 בגנראת: ה"ה טריפה ספק או טריפה שבגחתךוכל
 טריפה הרגל שם יחתך שאם )הנתבאר( מקום בכל שאלהתרצד

 שם גשנר. אלא גחתך לא. אם הריןהאיך
 ויוצא נשבר אלא( נחתך לא )אפי' רה"ה המחבר דעתמבואר
 הקיפו ורוב עוביו רוב עוב"ח אין אם האויר( ב" )ששלטלחו',

 מצר והולך ומיצר מצ"א רחב אלא ממש עגול העצם אין)דלפעמים

 הקיפ' מרוב טפי עוביו רוב הוי אז מעט מיצר וכשהואהשני
 האגר ימתח אותו בודקין וכך ההיקף תתרבה כן הרבהוכיטמיצר

 כ' )יה'2"ך ט"ז. א"ר עוב"ח אם ויראה זא"ז ניקב 'שהי'כמו

 מצוי שאינו דבר הוא וגם רמ"א כדעת הכל להטריף 'שנוהגיןולפי
 עוב"ח ואם טריפה זה( בסימן בזה כיוצא דיגים וכמה בזהקצרתי
 )ש"ך(. מדיגא עצמו האבר אפי' כשר הקיפו ורוב 'גובי'.רוב
 אין אפי' מזו וגדולה לחו.1 יצא נספק אף להשליך נוהגיןאכל

 בד"ת ולעני זע"ז ושוכבין ונקשר כחזר רק להשליך נוהגיןריעוח.א
 לתפית בעו"ב יש אם מהעצם קצת נפל ואם )פ"מ(. להשליךאין

 לחפותו כדי בו אין אם אבל כשר. העצם גפל לא אם אףהשבו'
 אם נחתך אם נטרף שאינו במקומו עצם נשבר ואםעתה'טריפה.

 ומ"מ מררבנן אמור והאבר מותרת הבהמה חא"ר עו"באין
 ב"ע תשו' מותרת הב,צה בתרנגולת וכן מותר. חלכהלגמיע
 אפילו דשרי הש"ך כ' ספיקא יש ואם נ"ג. סי' ח"אושבו'".
 י"ר. פי' שמואל אמונת תשו' וכ"ה לב"נ להושיטולכתחלה
 לב"נ ליתן שלא כזה מועט דבהפםד נכון דמ"מ כתב)והפ"מ
 מעט גם לחתוך וצריך להקל(. יש ודאי דבע'ף כתבוהכר'"ו
 הגך"א. טעם. יתן שלא )כדי האסור האבר כשחותךמהמותר
 רמ יותר להחמיר דאין משמע וסוסקים דמהש"ך הבה"יוכתב
 כל לחתוך הוראה מורה כל נוהג עכשיו אבל מהשבורהמעט
 יש מועט דברבר כתב 'הפ"מ הפרק. עד השבירה שלהאבו.

 האבר(. כל להשליך אין ח,2וב רבר כשהוא אבל האבר כללהשליך
 העוף או הבהמה עם י2ימלחנו קודם לחתכו דצריך הרמ"אוכ'

 נ"ג(. סי' עיי"ל האבר אותו עם נתבשל או נצלה או נמלח)ואם
 טריפה אותה שעויטין במקום ונחתך בנשבר וא'מרין מחמיריןויש
 מחיים אחת פעם יצאה שהשבירה נורע אם חא"ר עו"ב אין אםאף

 להטריף המרינות באלו המנהג נתפשט ומזה ופ"מ(.)עפ"ח
 מקיפין עו"ב אם ואף טריפה. נחתך שאם במקום כעצם שבירהכל

 אין כי להטריף המנהג מ"מ כלל נקב בם ואין צרדיו מכלאותו
 הפ"ח וגם בצ"ע הרמ"א הגיח )והט"ז רמ"א. בשר בחיפייבקיאים
 עפ"מ(. כלל נקב בם אין צר מכל שלם בעו"ב גמור להיתרהסכים
 להקל יש המורה עיני ראות ולפי הפ"ם במקום לא אם לשנותואין

 יש בהפ"ם אף נקב יש הא בעור ריעותא באין כהלכהלהורות
 להורית י'2 דבהפ"מ משמע הש"ך ולדעת והגרע"א. פ"מלהטריף
 נקב יטיש אף כשר הקיפו ורוב עוביו רוב חיפוי יש דאםכמחבר
 לא )אפילו ונקשר חזר אם אבל ונקשר חזר לא אם ודוקאקטן.
 ריעותא ניכר ואין שלם כשעו"ב זע", של'כבים רק שאשי"ינקשר
 כט"ז רלא ק"ט סי' ח"נ פמ"א תשו' וכ"ה רמ"א( בדעת ש"ךכלל

 בקולית אבל וכר"ו(. )שך בלה"מ אפילו )רמ"א( להכשירנוהגין
 להקל יש אמצעי נעצם רדוקא וס"מ בהפ"מ לא אם להקל איןכה"ג
 ומכ"ש בג"ש. וכ"א ופר"ה נ"ה מי' חכ"'1 כתשו' דלא שםפמ"א
 דלא והכ"צ( וב"ח כנה"ג בשם )בל"י התערונ'ת לאסורשלא

 ע' סי' שמואל זבח ותשו' נוב"י ותשו' פ"ח מי' ב"עכתשו'
 להאשכגזים ואף להתיר נתפיטט אלו הארצות בכל שככר מורהס"ט

 צדדיו מכל אותו וע"נ"ה שנשבר הקולית עצם בעגין פההדרים
 בשאלה ב"ע תשו' ואעתיק כ"ג סי' מ"ת וענוב"י כרמ"א.ודלא

 התרנגולת אכילת ובשעת בשר עור עם ונתנש~ה '2נמלההתרנגולת
 שבר רק מונח 'הי' ונקשך וחזר ני2בר יטלה הקוקית שעצםמצא

 יש והכלים וביצתה והביטר התרנגולת אפור שאשי"י ולאעשי"י
 מעל"ע, אחר מותרין בהגעלה דא"א הרם וכלי בהגעלהלהכשיר

 להקל נוטה רעתו קל"ם סי' הכ"ח ותיט.' שם נוב"י תשו'וכ"ה
 העוף אותו לאמור מםיק המנהג מחמת אך עצמו. העוףאפי'
 ותשו' העוף נגר ם' שאין אע"פ עמו שנמלח הבשר שאר לאאך

 לעצמ" יחמיר דהמחמיר ומיים ל,קתיר בכה"ג ג"כ העלהלה"ק
 ויו"ט שבת לצורך או הפ"מ דאיכא היכא וכ"ש לאחרים לאאבל

 שאר אנל העוף. בה שגתבשל קדרה אותה רק יחמירוהמחמיר
 עיקר. כל להחמיר אין העוף נגד ם' שאין אע"פ עמו שנמלחבשר
 פ"ב(. )ובמי' נ"ג פי' ועיי"ל לחה"פ לכ"ע כשר בשאשי"יאבל

 הי' י2לם שהע"ר השבר שנעשה מיר שראו אלא כלל נשאר לאואם
 להכשיר שרצה אחד כחכם דלא שם )פמ"א הם"מ ג"כ צריך צרמכל
 השבירה תיכף ,2ראו כיון כלל נקשר בלא אפילו הפסד בלאלכ"ע
 דאבר פ"י תשו' נשם הב"א )וכתב הב"א. וכ"ה שלם( עורוהי'

המדולדי
 תערובת: אוסר הבהמה אבר עם או העוף עם שנתבשל

 םפיקא(: לענין ונ"ממררבנן

 ואינו טריפה אותה שעושה כמקוכ העצם נשבר שאלהתרצה
 לחלל העצם נשבר )כגון העזלם אויר בו שלט שלא לחו'ןיוצא
 בו(, שולט האו'ר א,ן מ"מ יגמר' הבשר מן שיצא אע"פ ופניםהגוף

 שהי' בעוף לפג,גו הבא עוף או בהמה ולפ"ז רכשר. מבוארשם
 להכשיר למעשה הלכה אנרהם מגן רבינו .הורה לח העצםשבר
 נגד ריעותא שום יהי' שלא בריקה צריך העוף הקולית בעצםומ"מ
 שבין הפרי'2ה עור ניקב העצם ,2עוק.1 דחזינן והינא בדקיןהשכר
 הפרישה עור ניקב לא ואם הדקין, ג"כ שניקב אפשר והגוףהירך
 )מהריק"ש(: למידי למיחש ליכא העצם בשבר חד עוק'1 ישאפי'

 חופה הוי א"פן נאיזה חא"ר בעו"ב רמכשרינן הא ל!אידקתרצו
 מן החיפוי כשרוב דרוקא מבואך שםא"ר.

 העור מן החצי אם אבל עמו. מצטרף עור של המועט ואיןהבשר

 רך( שעורו )כגון בעוף אבל בבהמה ודוקא לא. הבשר מן.חצי
 אבל )ש"ע(, כשר עור ומחצה בשר ובמחצה הבשר עםמצטרף
 אם אבל לחו'1. יצא אם )ש"ך( בעוף אפי' מצוי אינו לבדועור
 להכשיר יש כלל נקב שם ואין צדדיו מכל אותו ומקיף שלםהעור
 וכן פופקים רוב בש )לחה"פ בבהמה ואפי' בשר היב שאיןאע"פ
 לברו שעור מקום שיש שכ' מי וייט הקורמת(, בשאלה עי'עיקר

 שאין )לפי לארכובה ממש הסמוך במקום והיא בבהמה אפילומצוי
 מק'מות ובשאר העצם(. עם דבוק לבר עור אלא נשר לעולםשם

 והי' נלבר עור אלא ביטר שם הי' לא אם בשר שם להיותשררך
 עליהם לסמוך ויש )ש"ע( שמציל י"א והעצם העור ביןרירין
 מיקר' הגידין וכל מצילים אינם להקשות שמופן גירין)ל"ש(.

 וש"פ(; ורמ"א )ש"ע להקש,.תסופן
שאלה
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 הנתבאר )במקום ר'בו את החופה הבשר הי' לא שא?התרצז

 מתלקט אלא אחד במקום חיפוי( ע"ילהכשיר

 אלא אחר במקום 'טהוא או העצם םביבות כאן ומעט כאןמעט
 העצם מעל נקלף או רק(. שהוא ממתלקט טפי )ונרע מרודרשהוא
 שלישותו שניטל או בעצם(. רבוק עכ"פ שה'א ממרודר)וגרע

 נפרק או ניקב או כלום(. ניטל לא שי2ם מנקלף )וגרעהתהתון
 במפולש ניקב עליו שמגין ,2העור כיון שלישותו מניטל טפי)וגרע
 וכן מצילין ראינם מבואר שם בכה"ג. מצילין אס ט"ז(לאורך
 גוררו. שהרופא בשר כעין ונעשה החופ' הבשר נתמסמםאם
 וכאן )רמ"א. מציל אינו הבשר מראית שנשתנה מקים כלולכן
 ול"ד טריפה. נמי נלקה בלא אף לחוד מראה בניטתנהאפשר
 בהפ"מ אפי' ועיי"ש( פ"מ ונ', ומ"ח מ"ג בסי' רמבוארלמאי
 ברעת )ש"ך זה ברין טריפה ריעותא ואין ונקשר רחזרואפילו
 דאס חא"ר עו"ב דבעינן שאשי"י בנקשר נמי ואפשררמ"א(,

 )פ"מ(: טריפהנשתנה

 בעיגול טבעת כעין השבר מעל בסכין הבשר נקדי שאלהתרצח
 דנתבאר )במקום חפוי הוי אי מכומה היקפו'.רוב

 רבוק הבשר שיהי' והוא דכשר מבואר שם חיפוי(. ע"ילהכשיר
 וש"פ(: )ש"ע הקרירה םביבבעצם-

 טריפה אותה שעושה במקום העצס נשבר אם שאלהתרצט
 לאו. אם רובו יצא אם ירוע ואין ונקשרוחזר

 חא"ר. כשעו"ב רוקא והגרע"א( הש"ך )לרעת רכשר מבוארשם
 כשר. נמי א"ר חופין עכשיו באין אפילו וכר"ו הפ"כורעתת
 שע"ש ונתחבר הראשון למקומו בשחזר רוקא דכשר המחברורעת
 עדיין וניכר השבר במקום עב עריין הוא אם ואפילו ידובקויחדיו

 בשאשי"י. ררוקא הרמ"א לדעת דמסכים ונראה )רמ"אשנשברה
 שוכבים העצס שברי שני אלא הראשון למקומן חזר לא אםאבל
 ומהרא"ה טריפה(, למטה נמשך וזה למעלה נמשך זהזע"ז

 הב"ח ורעת בשעשי"י. אפי' ומכשירין זה על חולקיןואחרונים
 אינו ראפילו כ' והכר"ו הבל'". וכ"ה בהפ"מ עליהםלסמוך
 למקומו לצד ומשוך בולט עוק,ן שאינו כל הראשון במקומוכ"כ

 ונתדבקו בשיפוע כקולמם השבירה הי' ואם לי'. קרינןראשון
 בתחלה שהי' כמו ממש נתכוונו לא אבל השיפוע באותוהשברים

 )אפילו כשר למטה נמשך וזה למעלה קצתו נמשך זה עוק'1רק
 מחט ע"י דבורקין רק בזה להכשיר המנהג וכן ט"ז(.למהרי"ק

 נדבקו אם מיהו ידובקו יחד מקרי שבר על משבר המחט עובר'דאם
 למעלה הרבה נמשך רזה כגון לעבור יכולה אינה שהמחטבאופן
 מיירי )וכ"ז )כגה"ג(, י"י מקרי לא למטה הרבה נמשךוזה
 רמ"א(: בםי'נ"ו יתבאר צוה"ג כמקום אבל צוה"נ במקוםשלא

 שום ניכר ולא ביושר הולכת והיתה בהמה קנה אחד שאיהתש
 היו לא שהם ואמרו שנים באו ואח"כריעותא

 הבהמה ומכירין צולעת שהיתה מחמת זי בהמה לקנותדוצים
 מהקערה נפל שהירך לפי צולעת שהיתה להם אמר המוכר אךבט"ע
 זה הבהמה לבעל נודע אם אכן ניבי לאיעכול ול"ח להתירפסק שבו"י תשו' כלל. צולעת היתה לא עכשיו אבל שוסל"ישקורין
 ראוי בדקו ולא ועבר בדיקה שצריך מהמורה ושמעהריעותא
 לאיסור כזה בנידון דהורה קמ"ח סי' חו"י תשו' ועייןלקונסו.

 דבהמה השבו"י שם עוד וכתב עפ"מ(. הביאו_ והבל"י)והב"א
 בדיקה שצריך אחת ברנלה חגרת ונעשית אחרונים ברגלי'שנתקלה
 ונתקלה(. חגרת שהיא ריעותאלפנינו ראיכא )כיון רגלבאותו
 כלל צולעת אינה והיא מחברתה גבוה אחת שירכה בהמהובענין
 כאן דאין נ"ז סי' חיו"ד הגחת"ס העלה ישר הילוךוהולכת

 א"צ: בדיקה ואפי' כלל לטריפות ספקמקום

 עו"ב ואין לחוץ עצם רוב )ויצא שבור נמצא אם שא?התשא
 לאחר או מחיים נעשה אם וא"י פ"ח(חא"ר

 מחיים שנעשה בידוע שחור המכה במקום ראם מבואר שםשחיטה.
 אין ואם ורבמש"א(. כנה"ג ב'. תולין אין ררסה או שרצצה)ואפי'
 נעשה שמא ספק ויש המכה פי הושחר )שלא עליו לעמוריכולים
 או שדרסה כמו רבר באיזה לתלות יש אכ ט"ז( והבריאמחיים
 ועבים )שגסות הבהמה ברגלי ואפי' להקל ת'לין בו וכיוצאשרצצה
 דרוקא רסובר כאו"ה רלא והב"ח ורמש"א )ל"ח בו תוליןהם(
 )ש"ע מספק אסורה לתלות במה אין ואם עפ"מ(. תוליןבעוף

 ומ"מ ם"ס מטעם בהפ"מ להקל בצ"ע הניח והגרע"א'זש"פ(.
 ועכ"פ וסיים ולהקל לדון יש לכאורה ולמט' מהקולית הואאם

 באהפ"מ. אף להקל יש שלם בעו"ב ובפרט לחוץ יצא אםבספק
 קשקשים בו שיש הג' -.עצם וירך קולית פרקים ג' יש להעוף דגםודע
 אימת העצמות בטריפות ופ"מ(. )עש"ך בבהמה ארכובה נגרהוא
 שנשמט בקולית שהטרפנו מה רבכל הל"ש העלה שיהוי.מהני
 ונפסקו באיעכלו '.כ"ש עיכול( בספק )ואפי' גיבים מחמתמהגוף
 ער או שתלד ער שהיי' בהו מהני לא שהטרפנו נשמט ולאניבי

 במה אבל ל"מ. יב"ח כ"פ חיתה ואפי' יב"ח עלי'שיעבור
 יב"ח. או לידה מהני לזה עוב"ח שאין מחמת שםשהטרפנו

 לא הניבים מחמת לגוף פמ"ך שנשבר בקולית שהטרפנוובמה
 חודש י"ב אח"כ חי דאכ היתרת בנתעכלו בראו מלבר יב"חמהני
 שהטרפנו במה וכן כשר. נתעכל הדק גיר שגם אח"ש ראואפי'
 בשינוי מלבר חודש י"ב מועיל אין שלם עו"ב הי' שלא מחמתשם

 במה כשר. יב"ח המראה שראו אחר חי' ראם בבשרמראה
 אחר שחי מה ל"מ הניבים מחמת שאשי"י בנקשר שםשהטרפנו
 דמהני. יב"ח אח"כ וחי שנתעכלו בראה מלבר יב"חהקיש'ר
 חיפוי הי' ולא השבירה שנתנלה מחמת שם שהטרפנו במהאבל
 הקשירה קודם בראה מלבר הקשירה אחר יב"ח שחי מהמהני

 הקשירה. אחר יב"ח שחי מה רל"מ חיפוי הי' ולא השבורה,2גתגלה
 שס לגוף ורחוק לגות ממוך שנשבר בקולית שאשי"י בנקשרוכן
 שמטריפין במה אבל כנזכר הניבי' שמחמת טריפות לעניןהרין
 אא"כ יב"ח מהני לא חיפוי הי' "לא השבירה שנתגלה מחמתשם
 בבשר או בעור שהי' נקב מחמת שם שהטרפנו ובמה חורש.י"ב חי ומאז הקשירה אחר חיפוי הי' ולא השבירה שנתגלהיורע
 לחוץ השבר שיצא בראינו מלבר הקשירה אחר יב"ח שחי מהמהני
 שנשמט בקולית שהטרפנו במה הקשירה. שאחר יב"חרל"מ
 מערקום לגמרי שיצא בקולית שהטרפכ' ובמה יב"ח. מהנימהשוק

 וכן והשוק הקולית שבין הערקום שנשבר או מהגוף הערקוםאו
 בנקשר שם שמטריפין במה אבל יב"ח. ל"מ רגל חםרבנברא
 הקשירה אחר יב"ח שחי מה מהגי שעשי"י ובגקשרשאשי"י
 מהערקום שנשמט בש'.ק שם שהטרפנו במה בצוה"ג. בריקהוא"צ
 בשוק שם שמטריפין במה אבל בצוה"ג. בריקה וא"צ יב"חמהני

 חודש י"ב דמהני בנתרפא מלבר יב"ח ל"מ מהערקוםשנשבר
וא"צ
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 ל"מ שנשבר בערקום שם שמטריפין במה בצוה"ג. בדיקהוא"צ

 במה אבל השבירה. חשש לענין ולא צוה"ג חשש לענין לאיב"ח

 שא"צ צ.יה"ג לענין בין ינ"ח מהני שאשי"י ננקשר שםשמטריפין
 דליכא 'ב"ח בסוף רואה דאפי' השבירה לענין וניןבדיקה.

 אבל יב"ח. מהני שהטרפנו באופן הפנימים נצוה"ג כשד.היפו"
 יב"ה. ל"מ שם בוודאי שהטרפנו באופן שנפסקו החיצוניםצוה"ג
 ריעיתא נדאה ה" ואם יב"ח, מהני מספק שם 'שהטרפנוונמרן
 חורש י"ב אח"כ וחי' ונתרפא הנתבאר צוה"ג שבמקום הנ,טרעל

 יב"ח ל"מ הניבים מחמת יד בניטמט שהטרפנו נמה בריקה.א"צ
 הדק גיד שגם אח"כ חי' דאם היתרות שגתעכלו נרוא'מלבו-

 הריאה נקיבת מחשש שם שהטרפנו ובמה כשר. אפ"הנתענ'ל
 יב"ח. ל"מ עצם חצי עד לגוף סמוך או הט,ף תוך נשבר אםאז
 שהטרפנו ובמה יב"ח. מהני מאסיתא לגטדי יצא אפי' בנשמטאבל
 נ"ג נסי' במקומו גתבאר ככר שנשבר או שנשמט העוף ונגוףשם

 ס"ב(: בטי' )עי' וגשמט הנשבר אברולענין

 ובדקוה מרגלי' באחת צולעת והיא חולנת פרה 2טאלהתשב
 ואמרו שנר איזה ירגישו לא אם רג5נא'.תו

 הקולית בעצם מנחויו נפוח מקום שייט רק שבר ,טום מרגישיםשאין'
 הפרה שמכרה האשה וגם הכאה טחמת בא ובודאי לגוףהסמוך
 אם צ':לעת להיות התחילה ואח"ז אותה הכו שהנהמותאמרה
 הפ"מ: במקום להתיר העלה ו' סי' שאול גבעת תשו' מותר.חלבה

 ונקשר לגוף סמוך הקולית בעצם שנשבר עוף ע"ד שאלהתשג
 הדגישו לא כי יחד עופות שני עוד עם'.נמלח

 העלה חיו"ד כ' פי' נוב"י תשו' והדחה. המליחה אחר עדנשבר
 עמו שנמלה מה להתיר יש נגדו רוב ויש מינו עכ נמלחראכ

 בריעבד קליפה בלא אח"כ נתבשל ואם שמן הוא אפי'בקליפה
 וכ"ה לקולפו, נקל אם הבישול אחר לקלב(. וטוב אפוראינו

 נאסאן הגמהר"י עמו והסכים נ' סי' חיו"ר צרקה שמשבתשו'
 )עפ"ת(: גדולים. כמהועוד

 מהרגל האמצעי עצם שנ,טבר אחת בתרנגולת מעשה שאכהתשד
 אגורלין אב' יותר מעט ה"א השבר גוףומקום

 ירד ובהקשרים יפה קשר זע"ז העצמות ונקשרו העצסמהתחלת
 שיעור לתוך מעט שנכנם עד לכוטה העליון העצם מחציהחלק

 ככ:ף מקשה הי' לא השיעור לתוך שירד והמעט התחתוןהאג:דל
 קנארפיל שקורין הסחוס כמו הי' אך לו עצם מראה ולאהעצם
 אגודל ר"חב מדדו ואם לכפפו שירצה צד לכל כאגמוןונכפף

 ער ולא הנ"ל החסחום ער הבוכנא עם התחתון העצםמהתחלת
 הצד אל הג"ל ההסחוס כפפנו אם וגם מרווח. אגודל הי'בכלן,

 בכלל הבוכנא ולא הבוכנא ער ממש העליון מעצם למדירוהתחלנו
 ההסחום כלות ממקום מרנו אם אך מרווח, אגודל ג"כמצאנו
 לא ביגי שביני הרווח רק בכלל הבוכנא ולא הבוכנא חמקוםער
 באגודל לא ביני הביני מררו "אם ביותר. כוצומצם אגוגל רקהי'
 היא מותרת התרנגולת דין היאך נשופ', אצבע הי' באצבעאך
 ריעותא, שום נראה ולא צר בכל ובשר העור בדקנו גם אסורה,או

 ובה"ג בה"מ להתיר באריכות העלה דעה י'רה חלק ע"חתשו'
 סעורתב פורע' שלצירך ועור שם וכתב נ"ו( סימן במ"ם)וכ'"מ

 אורחים. לכבוד בכלל איןבפונרק

 נומימן

 יחד( גקשרין שהגירין )טקום צוה"ג גיטיו אם שאלהתשה
 החוט. באמצע נפסקו רק לגמרי נטלו שלאא':

 העצם 'טכל אע"פ טריפה נפפקו בין לגמרי ניטלו דבין מבוארשם
 עב א' שלשה הם גידין צומת רבבהמה .דע וש"פ )ש"עקייס
 שמפרירין אותו והוא הדקין שגים על מונח העב דקיםושנים

 והעצם בבשר הדבוקים הם והשנים נרגלי' הבהמהכשת'י,ן
 שהזגב במקום מנחו'1 בסופן שי"ך הנקרא האמצעי בעצםומקומם
 הגוף ח5ל לצר מבפנים גם ממש כאלו בו כיוצא ויש עליו.נופל

 שנבלעים אהרים גירים ויש בעצמן. החיצונים גידין אותןגגד
 כשר צוה"ג חסר נבראת ואם על"ש(. צוה"ג בכלל ואינםבאלו
 הארכובה מן שנעקרו רק לגכורי גמל" לא ואם )פ"מ(.בה"מ
 דטריפה ופד"ח וש"ך ט"ז דעת למעלה. עד מהעצםונקפלו
 רלא וצ"ע להקל אין ולדינא ס.ים הפ"מ וגם ראב"ד(.)כשיטת

 למעלה נחתכו אבל מהגוף. יונקים עד'ין אם בכה"ג רמכשירכב"י
 בנתקפלו להקל העלה והפ"ת רטריפה(. מודה הב"י גם עצםמחצי

 והכר".י)כב"י(.
 קיים עד'ין הוא שנתקפלו המקום ואם כתנ

 כשר: מחונר ויהי' לכוקומן לחזורויכול

 דצוה"ג י"א בש"ע פלוגתא שם צוה"ג, הם איזהו שאלהתלו
 שהזנב הו'ן כלפי האמצעי נעצם בבהמההם

 הבהמה. חלל לצד פנים כלפי שהם שאוטר מי 'ייש עליו,נופל
 ראשונה הפברא אבל הפברות כשתי להחמיר ויש הרמ"אוכ'
 וב"ח )ר"מ הכנרות כשתי להחמיר יש דינא ולענין עיקר,הוא

 המנהג שנתפשט שכתב כלנוש )ורלא ום"ח( ש"ךומהרש"ל
 נוטה הפ"מ ודעת ב'(, כסברא ולא א' כםברא האל.:בארצות
 הל"ש העלה )וכן בהפ"מ אפייו הפנימים נפסקו אפילולאסור
 גשאר לא אם ורוקא טריפה(. ספק הוי הפגימים נפסקו אודבניטל
 צוה"ג. בכלל שיש שלישים( )מי"ב שלמים שלישים ארבעהמהן
 לאח"ש או נפסקו בחיים אם נספק ואפשר כשירה בלא"האבל

 באופן הפפיקה דאם בדי"ז העלה )והל"ש טריפה.דבחיצ'.ניכ
 טריפה ספק דהוי נאופן ואם טריפה. פפק בזה הוא טריפהדודאי
 אבל הפ"מ. באין אף ונעוף בבהמה נהפ"מ( בזה להכשיריש
 והל"ש )ם"מ( וכשר ם"פ יעשות יש בפגימים כה"ג אירעאם
 רהיכא דנ"מ כתב והמ"י נעוף. בין בבהמה נין דוקא בה"ממיקל
 פפק יש כגון )'ר"ל א' אפברא לסמוך יש להתיר צד עודדיש

 צוה"ג העיקר בעוף דגם ורע פ"ס(. מטעם להקל דישנפנימיים
 דכ"ע אליבא דהמנהג רכתב כבה"י )דלא פנים לצד ולא מנחו,והם

 כמו גדול נעוף ונ"מ כן( קיי"ל ולא מבמנים הם צוה"גדבעוף
 הפירושים ככל להחמיר צריך לברוק אנו שנקיאין וכד'מהאינדי"ק
 המורה וצריך בתרווייהו מט"ז יותד והם ומבפנים מנחויוולבדוק
 יהעלה אבה"י חולק ."ז ס.' צרקה מעיל תשו' וגם )פ"מ(5י,הר
 נכל או העוף חלל מצד הן צוה"ג במקום בע'ף רקבון ש'שדכל

 צוה"ג והתחלת שנת, וכבוד הפ"מ במקום אפי' לאסור הרגלצדרי
 הנמכרת לארכונ' השוק שמחבר קטן עצם והוא מהערקוםלמעלה
 קוג"י שקורין התינ'קות נו שמשחקין הוא זה ועצם הראש.עם

 ערקום 15 יזש שמות רד' ופ"מ ובל"י מהרי"ל וכ' טשי"ך):בל"א
 גידים וצ'מחים מתהברי ממנו ולמעלה טשיי"ך( קונ"יארכוב'

 בשר כעין וחוזריכ שמתרככים עד בשוק ומתפשטים ועול'םאלו
 היא התחלתן ושיעור 'פנימים חיצונים ג"כ יש ובעוף)ש"ע,
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 'טבין יהגלי"ד ערק,ם בעוף אין כי התחתונה מןארכובה,כועלה
 ובפנימים החיצונים כעוף צוה"ג מתהילין '2ם קארכובההי2וק

 שני וכרומה ואווזא אינדי"ק כמו הגס בעוף .מעיהושע'רם
א,:ור,'ן

 ובע.-

 הבוכנא מלבר א' אגודל ודומיהן חתרגגולת כמו הרק
 וכ4ל"ש(.

 אם בריקה בלא כשר ה.2יעור מזה למעלה '2נפמקי
 הגוף חלל כלפ' העצם בפנים ,גם עליו נופל שהזנב מקום עצםש, החו'ו בצר בצוה"ג לבדיק רצריך ה4",2 וכתכ על"'2. עוב"הרק

 טריפה: אחד במקום נתקלקל רק ואס בעוף ובין בבהמהבין

 דכשירה מב'אר 'טם הערקום. כנגד ניטלו או נ"פקו שא4התשז
 כגגד רק לפניגו דנהתך כנון ודוקא)ש"ע(

 הערקום דנשבר היכא אבי מלמעלה( רצוה"נ ח,ט'ט )דל'באהערקום
 צ,ה"ג בבדיקת בקיאין )דא"א טריפה. רצוה": ה)טשאואיכא
 דלא שע"ד בדעת וש"ך ב"ח מהני. לא שאשי"י נהרפאואפ,ל'

 בנחתך דרוקא שע"ד( )בדעת כ' והט"ז כה"נ(. רמכיטירכמהרש"ל
 צוה"ג. יש וראי שיטם טריפה אז לשוק הטשיי"ך ביןהארכוב'
 דהצו"ג ודע לכ"ע כשירה שאשי"י שגתדפא כל בטשיי"ךולרירי'
 עצם לא1תו שוק בין נחתך ואם לשוק. הטשיי"ך בין הםבכהמה
 הווין לשוק ארכוב' בין דבעוף ג"ה בסי' נתבאר )'כברטרפ'

 פ"מ(: כלל. טשיי"ך ליכא דבעוף להקל ואיןצוה"ג
 להיות שמתחילי' ממקום דצוה"ג ארכן שיעור כמה שאיההשה

 שם גפה. בבהמ' כבשר שמתפשטי' עדצומתים
 )וכ"ה אצבעות י"1 ארכן גסה דבהמה י"א בש"ע פלוגו:אמבואר
 שיעור שהוא שא'מר מי ויש זו(. כדעה להלכה הש"ך ברעתהפ"מ

 במראה אלא שיעור חכמים נתנו לא דקה ובבהמה אצבעות,ר'
 צוה"ג דין להם יש ועבים קשים לבנים שהם זמן שכלובמישוש

 דין להפ אין ודקיב קטנים שהם או להתרכך מתחילין כשהםאבל
 .מזהירין קצת לבניב אלא כ"כ לבנים שאין ובמקום הגידין,צומת
 שנבלעים אחרים גירין ויש הגירין. צומת הוי לא זכוכיתכעין
 )ש"ע הגירין צומת בכלל אינם ואותם בנקבות או בזכרותבאלו

וש"פ(:
 דבבהמה נתבאר )רכבר בבהמה לבדי העב גיד נחתך שא?ההשמ

 מבואר שם דקים(. וב' עב אחר ג'צוה"ג
 שהרי כשר לבדו העב נחתך דאם רמ"א( רעת )וכ"נ המחבררעה

 גדול העב שהרי כשר ג"כ הדקים הב' נחתכו ואם שניםנשארו
 דנחתך לא אם מיע,טו אלא הצומת כ5 ניטל לא והרימיטגיהם

 דעת והוא ש"פ )בשם 'הש"ך טריפה. דאז מהם א' כל שלרובו
 טריפה גמי דבבהמה כ' רש"י( כשיטת וסה"ה וכמ"קסמ"ג

 דאורייתא. באיםור להחמיר וראוי מהן אחר לרוב אפילוכשנפמקו
 דהרבה כ' והכר,'. המהמיר( אחר הולכין תורה )דבשל הפ"מוכ"כ

 )ובה"מ להחמיר ויש בנין. או מנין רוב ניטל בין מהמיריןפוסקים
 הכו דאם הפר"ח וכ' להקל(. האחרונים מצדדים צרריםועוד
 בדיקה. וצריך צ'ה"ג לפסיקת לחוש יש בח.1 שלה הנשה בג'דבהמה
 תוך נפמקו או שנטלו בהמה של החיצוניכ רצוה"נ כתבוהל"ש
 ודוקא טריפה. ודא' ה"ז ארכן שיעור כל נקפלו 'טרק אושיעורן

 מהדקין א' של וברוב העב בכל או שלשתן ברוב הפיפ,קאם
 טריפה. ספק רק אינו בלא"ה אבל מהדקין ובא' בעב ה:אוהקיפול

 שלישים וב' העב כל שנפמקו או מהרקין א' מכל וש4יש העבכ, שנפסקו או שלם א' מכל שליש שנשאר רק בכולן פימוק י.:וא2
 ושליש הדקין ב' שנפכקו או שלם כ'לו נשאר הב' והרק ז:' ד:,של

 כשר:מהעב

 הם רבעוף מבואר ,טם ומקומן. בעוף צוה"; רין עשאלהת,טי
 נפסק ואכ י"ו והם בבהמה כמו האמצעיבעצם

 צוה"ג שכלים מקום :סי' 1'ט"פ(. ),ט"ע טריפה מהם אחד שלרובו
 לשער יוכל לשער שבקי ומי )ש"ע(. דקה בבהמה ככימגיםבעוף
 צוה"ג. הוי קשים שהם זמן כל קטגו ולפי ;דלו 4תי עוףבכל

 ישער לשער בקי שאינו 'מי צוה"ג. ל"ה שמתרככיםובמקום
 ש"ך )רמ"א שמתחילין ממקום בע'וף ש"ב( )אגודל אצבעכרוחב
 בעוף. אצבעות ב' הפחות דלכל כ' רש"ל ב,2ם והט"זכר"ו(.
 )ובבהמה אצבע שיעור להקל יש '"ט י או שבת דלכבוד םייםוהפ"מ
 )כגון מאד קטן בעוף בין ולעולם לעיל(. שיעורו נתבארכבר
 ובין כר".( אבר מחצי יותר הוא אצבע שרוחב וכרומהיונה

 )ש"ך האמצעי עצם מחצי למעלה צוה"ג אין וגדולה גסהבבהמה
 שלה אבר שחצי תרננ.ל כמו הגדול ובעוף רמ"א(. ברעתוכר"1
 ש"ך כדעת והוא באצבע דרי הכר"ו כ' אצבע מרוחב יותרהוא
 בחצי רק לשיר שאין י"ז סי' החדש,ת ב"ח תשו' דעת הואוכן
 ט"ז מדברי לזוז שאין ג"כ מסיק לטע"ה בפתיח' ול"שעצם.
 והפ"ם כש"ך הגרע"א וכ"ה היתר. צד עוד ביש זולתוש"ך
 שיעור לשער יש גד:ל בעוף ומ"מ פיים ורש"ל( ט"ז כדעת)והוא
 צוה"ג בבדיקות בקיאין אין ואנו הרמ"א וכתב לחומרא.ב"א
 ט"ז. הרבה הן עוף של דצ'ה"ג )כיון לבדוק רקשה משום עוףשל
 אותם לברוק יוכל שלשה רק ואינם גרולים '2גירי' בבהמ'אבל
 העצם( נשבר )כנון גדולה ריעותא וטאין כל בנריקה שבקימי

 אפי' צ.ה"ג במקו' מכה דאיכא מקום בכל ולכן פ"מ(.)עש"ך
 וטריפ' בעוף ואא"ב בריקה צריך שהי' מאחר הדם וגצרר נפוחרק

 וצריך הנפוח. לפי רהכל וב"ח( רש"י )בשם הט"ז וכ')רמ"א(.
 רקבון בו יש אם בו ולעיין הנפ'ח לחתוך שיטריף קודםהמורה
 אבל להטריף. יש אז מהחוטין אחר חוט לנפםק לחוש וישונפוח
 או בלא"ה בל"א שקורי[ כמו מראה שנשתנה אפי' רקבוןבלא

 לגמרי מכשירין נפוח ולא לקותא שום דאין 'כה"ג נע"ל אוגרוי"ן
 עד הרבה הדם נצרר דוקא להיות דצריך שכתב מלבוש)וכ"נ
 למה מועט דס בצרורת אבל הדם. מפני ניכרין ה;ידין שאיןכמעט
 דאסור בזה הם"מ וכ"כ בגידין(. ריעותא שום בדליכאנטרף

 דאין שבו"י בשם כתב )והב"א בחנם. ישראל ממוןלהפסיר
 הדם ונצרר בנפוח הפוסקים כמ"ש רק צוה"ג בדיקת עללממ'ך
 על לססוך לא אבל בלא"ה. וריעותא רקבון שם אין אםיראה
 להחמיר טוב לחוד מראה בשינוי אף ומ"מ ממש צוה"גבדיקת
 טריפה, בעוף רקבון או דם הרבה יש אם ויראה שיחתוך ע"יולעיין

 כשלא וכ"ש להטריף יש צוה"ג במקום חתך שם יש ואםעפ"מ(. ובל"י ד"מ יברוק לבדוק שיכול מי ונמוח רקבון יש אפי''בבהמה
 )עח"א חיישינן לעולם פנים לצד הוא שהנפוח ובין בטובהולכת
 הרגלים בכח שקושרין גזדמן הרוב על אבל כ' והכר"1סט"1(.
 בשר וקצת העור נחתך ואם מביב. ירוק הקשירה רושם:נראה
 והב"א ל"ח ד' סוף יומף במטה )וכ"ה כשר ניכר איןושוב
 ראיתי באינדי"ק אבל עופות. בסתם זה כל בדמ"א וכתבהביאו(
 וכל ממש עצמות רק גידים ואיגם חוטים ט"ז בו שיש פעמיםכמה
 ה"ה דאווזא הפ"מ וכ' ובעין. בחוש אותם לראות י'כלאדכ

 עכ"פ. זהירות וצריך בשניהם אבדיק' לסמוך יש ובה"מכאינרי"ק
עיר
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 שאין קארמאטוו"א 'טקורין עוף מין דיש דמש"א ב':ם כתכעור
 שאמר. על ולהתיר ע"ז לסמוך אין ומ"מ הוא וכ' צוה"ג.14

 מומחים. חכמים מפי בקבלה שבא לא אם צוה"ג 5ו אין המיןראותו
 כ' והל"ש עופות. בשאר כמ. טריפה צוה"ג במקוכ נקשרואם

 בכללם יש השוק בעצם והפניסים חיצונים צוה"ג ג"כ ישרבעוף
 טתחתית ב"א תוך מהפנים א' של רוב נפסק ואם מט"ז,יותר
 מטפק. טריפה בתרנגולת א' אגידל תוך ואווזא באינדי"קהשונן
 כבבהמ'. דינו עצם הצי ער עוף של הפניסים מצוה"ג א' נ.קפלאם
 למעלה נפסק אם אז בדי ואצבע הגפ בעוף ב"א עד גקפל רקואם

 למעלה נפסק אם אבל טריפה. ספק ה"ז מיד הקיפולובסוף
 מתחתיח נפפק אם אבל טריפה. ספק ה"ז מיר הקיפולובסוף
 לפיסוק הקיפול בין דבוק מקום '2נשאר רק למעלה שנפסק אוהש'ק
 ונצרר נפוח כגון הפנימים צוה"ג במקוכ ריעותא יש ואםכשר,,
 בעוף רקבון בו ייש ואם ולבדוק. בבשר 5חתוך צריך וכה"גהדם
 ואם וכשר צוה"ג בודקין גם ועוף בבהמה אבל טריפה.הרק
 בדק אצבע משיעור למעלה עוף של החיצונים מצוה"ג אחדנפסק

 בגם וב"א בדק אגודל נפמק אם אב5 טריפה. ספק הוי בגםוב"א
 ואם טריפה. ודאי הוי בגם וב"א בדק גודל אורך כל 17נקפלאו

 צריך דם צרורת מעט או גפוח החיצונים צוה"ג במק'םנמצא
 רם צרורת או גרקב בשר נמצא ואם הבשר. עומק תוךלחת.ך
 בהפ"מ צוה"ג בדיקת ע"י כשר ובאווזא טריפה הדק בעוף איהרבה

 שינוי דק מבחוין הי' אם אבל הפ"מ. באין אף ואינריקובבהס'
 וניכר בשר קצת עם בעור בבהמה חתך או יסרק רושם אומראה
 והל"ש הבשר. לבדוק א"צ בכה הרגלים שקשרו ע"ישנעישה
 ולמטה השוק עצם מחצי והוא צוה"ג במקום שנשבר שוקהעלה
 בעוף בין בבהמה בין טריפה נקב בלי שלם העו"ב אפי' נקשרולא

 מט"ז יותר השוק הצי יהי' שלפעמים גדולה בבהמה'מ"מ
 השוק. מתחתית אצבעות ט"ז ער אלא להטריף איןאצבעותיו

 חו'1 ובצר פנים צד אל הזנב כ5פי חו'ו מצד באלכפון גשבראם
 השוק מתחתית אצבע הוא פנים ובצר עצם מחצי למעלההשבר
 צוה"ג במקום שנשבר ש'ק כשר. גדול בעוף ב"א או קטןבעוף
 בין כשר שלמים הם ואם בצוה"ג בודקי1 ועוב"ח שאשי"יונקשר
 צוה"ג אבדיקות לסמוך אין באווזא אבל באינרי"ק. וביןבבהמה
 ושוק כלל. בדייה מהני לא בתרנגול הדק ובעיף בהם"מ.אלא

 אצבעות מט"ז או עצם מחצי שהוא בבהמה צוה"ג במקום'טנשבר
 והחיצונים הפגימים הגירין ונם שלם ועו"ב שעשי"י ונקשרולמטה
 שהוא רק עצם מחצי למטה שנשבר ואינר'"ק כשר.י2למים
 אבל בהפ"מ באווזא וה"ה ודיו החיצונים בידק מב"אלמע'יה

 טריפה: הדקבעוף

 יפה. ונתרפא ונקשר לוה"ג במקוכ העצם נשבר זטאלהת'ט.א
 לא אם מתירין י'2 נש"ע פלוגתא מבוארשם

 צוה";. שיבדיק ער אוסרין ויש השבר '2על הבשר מראיתנשתנה
 ובבהמה טריפה. העוף בבריקת דאא"ב לדידן עיקר וכן רמ"אוכ'
 ונתרפא וחזר נשבר אם אבל בבהמה גם לאסור יש שב'ר 'עדייןאם

 אבל שי"י אל '2בר כיטנקי2ר ורוקא )ש"ך(. בבהמה אנובקי(1ין

 במקום רגי2בר עור וכ' )פ"מ(_ הבהמה להתיר אם צ"ענ,טעי2י"י
 מיום בעוה יום כ"א או בבהמה יב"ה שהיית מהני לאצוה'"ג

 אב ומיהו נתקלקלו(. עתח שמא שעה בכל )רחיישינןהשכירה
 מ.'ם בעוף יום 'כ"א יב"ך שהיי' מהני אח"כ היטב ונקשרהזר

 נ"ה. ס.' ע'."ל רמת'ר יט"ז הערקוכ בתוך בנחתך ).כן'2נקשך

 מהני ותהי' יהתוך ולכך מהני החיתוך לאחר ינ"ה שההדאם
 ונקשר עצם מחצי למעלה השוק נשבר הנ5"י וכ' בע"א(.ילא
 עוק'1 שאין אף לצוה"ג אצבע תוך לנוטה יורד העלי'ן ועצםזע"ז
 התחתון ועצם זע"ז ונקשרו שנשבר באווזא הכנה"ג וכ"כטריפה
 אצבע כשיעור ימטה יורד הי' העליון עצם אבל אצבעות ב'הי'
 אין אסנם הם"ם וכ' מטריף הרדב"ז אבל הכשירו. אחדורוב
 אין דעוף ודע ש"ד. יו"ט. או שבת .צורך בה"מ לאסורבידי
 ובאמצע כבוכנא עיגול יש השוק שמתחיל מקום ובגליר טיטיי"ךלו
 ובדקתי בפנים( שצוה"ג ריעה יש )גם שם שוה העצם שאין פגםיש

 שיעור למדוד דאין ונ"ל מהבוכנא. 5מטה נקשרים קצתוראיתי
 מצאתי' ש5א אף זה ודבר ההוא. הבוכנא שכלה אחר אלאאצבע
 נמצא וזה יוצא חד עוק'1 כי שאשי"י ואינו )פ"'מ(. כך נ"למ"מ
 יש לא אם הבשר מראית נשתנה אם ידוע שאינו אף האכילהאחר

 הביאו(: והב"א ך"א סי' נוב"י )תש.' ס"ם משוםלהתיר

 אצבעות ב' השוק שנשבר בעוף לידי בא מעשה שאיהתשינ
 בדקתי אמנם ניכר. שאינו כמעט ונקשרמצוה"ג

 ארכיב' עד התחתון חלל לתוך יורד ה" העליון עצם כיוראיתי
 ואח"כ מאגורל פחות השבר הי' ושמא נעשה רבילדותו ספקוהי'

 העליון שמא להיפוך א' וטריפה למעלה ועלה התחתוןנתגדל
 זו דבסעשה כ' הפ"מ שם ה"מ. והי' וכשר למטה אח"כגדל

 שהע5יון רואה דאם המורה עיני ראות לפי הכל ומ"מ וסייםהכשיר
 טריפה עוף של בצוה"ג שאא"ב 5רירן רקב'ן בו יש והתחתוןבריא

 להקל: לסמוך ואין )הנתבאר( מספקבכה"ג

 נזמימן

 )דלא מבואר נ"ז במימן דרוסה. הרין הוא היאך שאיהתשיג
 מעלות מעלות אלא בדרימתן שוה ועוף חי'כל

 ובכ5 בחיה(. בין בבהמה בין בגסה אפי' דריסה לו יש האריהן
 ימכרנו )שמא לגוי למוכרה אפור דריפה לודאי דחיישיגןמק'ם

 ומטיל בצפרניו מכה ארם לו שיש שמי היא וררוסהלישראל(.
 ואין ארם להם אין טהורים ועופות חיות וכל )ט"ז בו ושורףארם

 הציפורן כ5 בניטל ארס מטיל אין הצפורניים ניט5ו ואםד'רסין(
 בצפרנו ותוחב הלשון בש"ע )דמ"ש ארם מטיל הבשר ער ניטלהא
 להציל באים אם ל"ם הרורסים ובכל פ"ם(. ודוקא. לאהוא

 אין אפילו אלא בערה( )דחמתו ארס מטיל ודאי דאז מהדורסהגדרפ
 להם שאין .באותן וש"פ. )ש"ע ארם מטיל ג"כ 5הצי5ובאים

 ופ"מ(: ש"ך דורסין. אין מהם במצילין אףדרימה

 המחבר דעת מבואר שם דורס, הוא מין באיזה זאב שאיהת'2יד
 ואפילו נסה בבהמה דרימה לו דאין הט"ז()וכ"ה

 לו 'ש דזאב וש"ך הב"ח )ורעת עגהים. דהייגו '2בהםבקטנה
 בבהמה באכילה לאםור המגהג וכן גסה. בבהמה אפיל'דריפה
 להקל(. יש קצת רבהפסד ופ"מ הש"ך ודעת הפ"מ. באין:סה

 להחמיר יש )ובעגלים חי, כיטהוא 4גוי למוכרו מותרומיהו
 מיק5 ל"ט סי' הב"ח תשו' ב'2ם והב"א בהפ"מ. אףבאכי4ה
 יש שבהם גד'לים אפי' כבשים כ;ון בדקות אבל 4;וי(,למכרה

 אחר ראם הנ5"י )וכ' חי. כ,2הוא ל;וי 5מוכרו ואפור דריסהלו
 אבל ישראל. בבהמות יאםור אין מזאב נדרמת שהי' נודען'2היטה

 עפ"מ(: מגוי, לקנ'ת אסורעכ"פ
שאלה
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 חבלה בה והי' לישראל פרה שמכר בגוי מעשה שאלהתשטו

 יותר בה פגע שהזאב ואמר אותו ושאלובגופה
 שם לא. או לעצמו הפרה לקנות הישראל רשאי אם שניםמשלש
 כבר אם וה"ה לקנות ,כיל מיד הגוי לי' אמר לא ראכ הפ"מהעלה
 והב"א להקל. לסמוך יש הפ"מ ויש לחוור רוצה אינו והגוילקחה
 לאמר מסל"ת גוי נאמן דאין נוטה דעתו י"ה פי' הב"ח תשו'בשם

 לערר: נכנםשואב
 מבואר שם רורסי'. מין באיזה :שועל ונמי' חתול שא~התשטז

 דריסה. להם אין גדולים שהם כל בכשביםדאפי'
 )ש"ע העופות בכל וכ"ש וטלאים בגדיים רר'מה להם ישאבל
 שיראים המצויים חתולים ריש דורמים החתולים כל לא ומ"מוש"פ

 ר'רם(: הוא התול רמין רק ליגעמאר

 רורם_ מין באיזה חולרה שאלהתשיז
 להם ראין מבואר שם

 . בבהמה וכ"ש וטלאים בגריים אפיללרריסה
 טחור"ז )וה"ה מהם. בגסה אפילו העופות בכל דר'סה ל. 'שאבל
 בש"ע(: ע"ש פ"מ חולדה. ר,ן ג"כ לו יש מארדי"ראו

 דרימה לכלב דאין מבואר שם דורס. הוי אי כלב שאלהתשיח
 ומיהו בע"ח(. בשאר )וכ"ש בעופות אסילוכלל

 ש"ע להטריף ג"א בםי' )הנתבאר מקויו גרע לא החלל עד ניקבאס
 בקיאין אנו רחב קנה כמו רחב השן מקום אם ומיהווש"פ(.

 : נ"א( םי' עיי"ל )פ"מלברוק

 רכל מבואר שם רורסים. אי טמאות חיות שאר שאלהתשיט
 בגרולה דריסה לה אין מזאב גרולהשאינה

 'ש אבל ט"ז(. כזאב גרול )ואפילו ועזים כבשים כגוןשברקה
 מהזאב גרול הוא ואם בעופות וכ"ש :טלאים בגריים דריסהלו

 ברעת )ט"ו גסה בבהמה אפילו דריסה לו יש ונמר( רוב)כגון
 באכילה להתיר אין ונמר מדוב דרוסה ספק ומיהו וש"פ.רמ"א
 בדקות אבל בהפ"מ. למוכרו מ,תר לגוי ומיהו פ"מ(. ם"סמהמת
 וש"פ(: )ש"ע בכל רריסה לוויש כארי הוא הרי מארי גרול הוא ואם )פ"מ(. לגוי למוכרואסור

 מבואר שם ררימה. להס יש מיו באיזה עופ'ת שאלהתשכ
 והגם שפארבע"ר הניו מן )חו'ו העופותרכל

 בבהמה( )וכ"ש וטלאים בגריים אפילו רריסה להם א,ןאלגאמטע"ר(
 לבית בצפורנו נקב אס וטלאים בגריים ררימה להם יש הגםוהנ'ו
 לבריק אא"ב רחב בצפורן )ואפי' ארם מט,ל שאז רוקאהחלל
 אפילו דריסה לו יש והניו ומ"מ(. עט"ז הוא דריסה רמטעםכי1ן
 אפי' ובנ"י )כתורים הרק מן שיהא ובלבר ממנו גרולבעוף

 ואווזות תרנגולת )כנון הימנה בגרולים לא אבל שבהם(הגר1לים
 לו יש קטנים שהם כל והאוווים לחלל(. הגיע לא אםוכיוצא
 עופות ושאר וש"פ(. )ש"ך החלל לב,ת הג'ע לא אפילו בהכררימה

 גדול שהוא בעוף לא אבל שכמותם. בעוף רריםה להם ישהרורסים
 )ש"ע העופות בכל דריסה לו יש וכדומה( נשר )וכן 'הגם.מהם

וש"פ(:
 דורם הם אופן באיזהאלה

 ובעוף ובחי' ברגל לא אבל ובצפורן ביראלא
 מקויו גרע לא ומ"מ דרים' בו אין 'טן )וה"ה באגפיים. ולאברגל
 כגון מרעתו שלא אבל הדירס מרעת אלא דריסה ואיןפ"מ(.

 והכה ישן הי' הרורם )א_ו בצפגרנו ונתחב מקרה ררך עליו22נפל
 אלא דריסה ואין וש"פ(. ש"ך רריסה ל"ה מדעת שלאהבהמה
 בנדרס צפורנו שנפ'1 ראינו אם אבל ונדרם. רורם שלמחיים
 נשחט או יריו חתכו או הרורם מת צפורנו היציא שלאשעד
 יציאת בשעת )ואם ארס. מטיל נסילה רבשעת כשר ה"זהנררם
 ואם ארס. להטיל שעה באותו כח לו אין יריו הרורם שמטנפש

 רורם ממשכה רמהתחלת טריפה והומת צפורן קצת למשוךהתחיל
 מעוף או מחי' בו תחובה וצפ'רן לפנינו בא אם אבל ופ"מ(.פר"ח
 בעופות הצודים אלו )לפיכך וררס וחזר ררס שמא חוששיןהדורם

 שכן אסור צפירנו שהסיר קודם להנררם שחטו אפילוהרורכים
 ררם שלא ראינו ואפי' שיצודנו ער פעמים כמה בו שמכהדרך
 או בכמף צפורניו מצופה ואם להחמיר. חיישינן קורכאותו
 לא דאז מאברים א' ניקב לא אם דריסה לו אין וכדומהבזהב

 וצל"ר(: בה"י בשם )עפ"מ מקו'ןגרע

 רחוששין מבואר שם ררוסה. לספק חושש'ן אי שאלהתשכב
 הזאב וכן השוורים. בין ארי שנכנס רא.אם

 כגון למעלה שנתבאר הרורסים ושאר הרקות בין שנכנס)וכרומה(
 לכלוב נכנם אב הרורמת מחי' וכן ברדלס או חולר' או הרורםעוף
 שמא רחוששין אסורים כולם תרנגולים של ללול או עופ'תמלא
 רחב מקום הוי עוף לגבי ומחיצה גרר המוקף חצר אבלדרםו.
 מ"מ הנררסת עוף לפנינו ואפילו בכלוב. אא"כ לררוסהול"ח
 בעוף רמחמיר כרמש"א דלא ש"ע ברעת )פ"מ השאך עלא"ח

 צריך הנררמת בחי' דוקא אלא כלוב בעי .לא בדיר אפי'הנדרסת
 פ"מ(. כלוב רצריך מודה הדמש"א גם מקור' הריר וכשאיןכלוב.
 צר במקום הוא אם וצועקים מתרעדים והם שותק הוא שיהאוהוא
 מקום מקרי ומחיצה גרר שמוקף חצר ואפילו מפניו לבר'חשאינו
 בנכנס ומ"מ ומחיצה גדר מוקפת שאינה בקעה )ודוקא בבהמותצר

 אחר נמצא אמי' גרר מוקף שאין רחב ובמקום המוקף( רחבלחצר
 גרילים בשם ורמש"א וש"פ. ש"ך לאינך חוששין אין ררוסהמהן
 תשו' אחד חרר והכל בנין מבל פנוי )חלל רחב חצר ראםכ'

 אמות מאה המשכן כחצר לאסור( יש רבלא"ה נ"ג מי' נתיביםמאיר
 וב"א(. ומ"מ ט"ז )עי' רחב מקום מקרי גדר מוקף אפי' חמשיםעל
 צועקים והם )וצועק( מקרקר הוא או שותקים והם ש'תק הואואם
 קצת שראינו אירע אם ובכה"ג וש"פ )ש"ע לררוסה חוששיןאין

 דחתך נמצא ואם הגרע"א(. צ"ע וושט של הפנימי בעוראורם
 ותשו' ופ"מ צ"צ ד'קא בפניו ומתה הרגו )או מהן אחר שלראשו
 שותק הוא אפי' אחרים עור שררם ראינו ולא ז'( סי' שאולגבעת
 אם אבל רוגזי'(. )דנח השאר לאינך חיישינן לא מקרקריןוהם
 אחר אחרים שררם ירעינן דלא )אפי' אחרים ררם או הרג אופצע

 היא הררוסה אם וכן וש"פ(. )ש"ע שבריר מה כל אם'רשהרג(
 והרגו מהן אחד של ראש בחתך אף אז משיגים טורח דע"יבכלוב

 רוגזי': נחל"א
 תשו' הרוגים. כבשים ב' ומצאו זאבים ב' הי' אם 2טא~התשכג

 מפ"מ וכ"מ השאר להתיר העלה ק"ה סי'צ"צ
 )פ"מ(: אסורים כולכ הרוג אחר וכבש זאביםובב'

 דקות גהמות של ערר ומבבו זאבים ג' בא. אם שא~התשכר
 שם לכולהו. וחיישינן צר כמקום הוי איבשרה

 דאפי' עליו חולק והפ"מ צר. כמקום רהוי להחמיר הבל"יהעלה
 רחב: מקום רק ל"ה בשרה זאביםכמה

שאלה
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 מהיצה המוקף גדול להצר בלילה שנכנם א' זאנ שאלהתשכה
 פתוח הפתה ושה" וצאן כבשים שם והיומביב

 סולם סע"ג לקפו'ן יכולין והצאן אמה גבוה ארצה מוצבוהסולם

 מקשקשים והכבשים צועקים שהכלבים הרועים שמעו הלילהובחצי
 דרוס. אחד כבש ומצאו לחו'ו ויצא הזאב שקפיו וראןבז:;ים
 החצר שמוקף )כל הכבשים לשאר להתיר העלה ק"ה סי' צ"צתשו'
 לקנו' אסורים לכתחלה מ"מ ולצאת( לדל; יכולים הכבשיםוגם

 הי' עדיין שמצאו הדרוס שהכבש ודוקא יב"ה סוף עדולאכול
 לשאר עוד לחוש אין נשמע שהקול מיד הרוג מצאו אם אב5הי

הכבשים:
 לאהר ופצע שועל ביגיהם ונכנס בחצר שהיו אווזות 2טאלהתשכו

 הוץ להתיר הורה קכ"ז סימן הב"ח תשו'מהן.
 צעק' קול בלילה ונשמע בכלוב שהיו בתרנגולים וכן שפצעמאותו
 הכ15ב מן שנרחק אחת תרנגולת נמצא 5ראות וכשה5כוביניהם
 הנקבימ בין ראשו תה,ב מהן ואהר ו5כאן לכאן והלכו רצויהשאר
 בתרנגולי' וכן קמ"ז מימן בתשו' והתיר בררלם ע"י שהי'ואומרים
 תרנגולים ושני גבוה בסקום הכל,גסות ע5 בחדר עומדיםשהיו
 היו שלא באופן בקרקע מהם למטה בזה זה קשורים היוקטנים
 ראשו נקטע והשני כולו שנאכל אחד גמצאו ולמחר לעלותיכולים

 )עפ"מ(: בכלונסות שהיו אותם התיר קמ"ח סי'בתשו'

 פרות ארבעים בו שהיו מאד רהב בחצר מעשה שאלהת'טכז
 והומתו זאבים כמה לתוכן ובאו צאן מאותוה'

 מעשה הביא לובלין מהר"ם תשו' צאן. מט"י יותר מהןונפצעו
 קנה וישרא5 שר של היו והפר:ת הצאן )ואותן כולהו לאסורזו

 דכבר הנבינות ליקח שרי הגבינות עושה הגוי ואשת החלבממנו
 מפ"מ וכ"נ שם היו ופרות צאן דהרבה כי,ן ;וי בירנתבמ5ו

 לדבריו(:רממכים

 תרנגולים. של בלול הנכנסים בחתולים נוהגין איך שאיהתשכח
 שלנו שהחתולים על עכשיו דסומכין מבוארשם

 אין מקרקרין והן שותק שה'א אע"פ העופות עם הם תרבותבני
 כשלא חוששין ראין שותקים והם שותק נשהוא וכ"שחוששין
 רריפה בלא אפי' שהכה דכל הב"ח ודעת )ש"ע. שהכהוראינו
 והם שותק ובהוא 5אסור הב"ח דעת שותקים גשניהםאפי'

 והכה רדף דוקא דבעינן חולק והט"ז הכאה. בלא אפי'מקרקרין
 הוא כלום לאו רריפה בלא דהכאה מקרקרין והן שותק בהואאף
 5מכרו מותר מקרקרין..עכ"פ והן שותק וה'א ורדיפה בהכאהואף
 אך הוששין רדיפה בלא אפי' שהכה דכל העלה והש"ךלנוי.
 וה"ה למכרו אפור 5נוי אף ורדיפה ובהכאה לנוי למכדומותר

 . לגוי ומכרן אמור יריהם ומכניסין הכלוב על העוליןבחת'לין
 פעמים דכמה העולם סומכין מה על ידענא לא וסיים מפ"מ.וכ"נ
 רלאותו העלה והכר"1 למכרו. אף אסור ודאי וזה רדיפה דרךמכה
 בהכא' שבלול עופ,ת שאר אבל גדידא בהכאה חיישינן שהכהועוף

 בשם הבל"י וכתב ומכה. רודף דחזינן אא"כ חוששין אין;רידא

 מהגרע"א. וכ"נ בביתם. חתולין מניחם אינן מעשה דאנשיבה"י

 רמש"א ביטם הבל"י וכתב היתר. לנהוג יש הגדולים בעופותרי
 דהוא רואות רעינינ' דריסה 5הם יש קטנ,ם( )ציפרים הדקרבעוף

 בצ"ע; הניחו והפ"מכן
 דריסה. להם יש אי )ראטע"ן( גדולים עכברים מיני שאלהתשכט

 דריסה להם דאין העלה סכ"ז מ"ת נוב"יתשו'

 הפנימים באברים בדיקה וצריך כקו'ו הוי בשיניהם נשכו אםרק
 מק:ם בראש גקב יש אם כ;ון במשהו פוסל שנקב מקוםובכל

 שלם אם בגלגולת לבדוק צריך העורף ממול בצואר אוהגלגולת
 להשהותו ואפור ונ"ט נ"ה פי' חי."ד חת"ס תשו' וכ"הובריא.

 תקלה: משוםיב"ח

 לאינהו ונם צוח או שתק אי ידעינ[ רלא היכא 2טא~התשל
 דבכה"ג המחבר דעת שם שתקו. או צעקואי

 )ועכ"פ בכה"ג לאסור לחוש הרמ"א ודעת לדריסה חיישינןלא
 ובהפ"מ הוא בעלמא וחומרא וש"פ(. ש"ך ל;וי למכרומ'תר
 בעור אודם קצת שראינו אירע ואם פ"מ(. באכילה )אףמותר
 מ"ז ל"ג סי' )עפ"מ בהפ"מ אף להחמיר יש וושט שלהפנימי

סק"ח(:

 גמה ידענו ו5א דם מבעבע בע"ח לפניגו כשבא שאלהתשלא
 או כלב ע"י או הדורפת חי' יר' על אםנעשה

 מבואר שם וכדימה, זאב או ארי גכנפ ראינו דלא קויוע"'
 ואין ס"פ( )ע"י מתירין וקו'ן וארי כלב לפנינו יש אםדבכה"ג
 שניהם ואם במצוי תולין 5פנינו אינם ואם לדריפה.חוששין

 עפ"מ(: וש"פ )ש"ע מצוי ביותר תולין מצויאינ'

 רחב במקום היו והשוודים השוורים בין שנכנס ארי שאלהתשלב
 בגבה צפוד[ ונמצא טוקף( שאיג' בבקעה)דהיינו

 תלינן )אלא לדריסה כה"ג חוששין דאי[ מבואר שם מה[, אחדשל
 כב"י. דלא .פ"מ )ט"ז מותר השור אותו ואפי' נתחכך(דבכותל
 יש צפורן בגבו מצא ובשגי' א' בהמה הרג דאם הבל"יוכתב
 מצ"צ .כ"ג רחב במקום אף בגבו שהצפורן בהמה אות'לאםור
 גדר המוקף בחצר צר במקום השוורים היו ואם עפ"מ(,ופר"ח
 ח:ששין לחה הצפורן אם אפי5ו אז תלוי ארי של צפורןונמצא
 ספק רק הוי לחה בצפורן )רק שותיים והם ה.א אם אפילולה

 בהפ"מ מתירין אז התערוב:ת לאחר עד נורע לא ואםדרוםה.
 )פ"מ(. נודע בלא אף בהפ"מ להתיר צ"ע ררוס' דודאייביבשה
 וכ"ש צר במקום הוא אם חוששין שבדיר השוורים לכלואפילו
 לכלהו דחוששין מנבו שמוטו' הצפורנים כל או צפ'רן מקוםאם
 וש"פ(: וש"ך ש"ע בדעת פ"מ דרום'( ודאי )והוא צר מקום הואאם

 כדי צאן וחמשים מאה שקנה אחד באיש מעשה שאלהתש5ג
 ונער בשדה רועים והמה אחד אחדישחטם

 האריז על רב הגשם הי' הערבים בין יבשבת נוהגם גוי שלקטן
 אמה חמשים אורך שהוא שלהם להחצר 5העיד הנ"ל הקטןוהביאם
 קטן והרועה סוסים ;' עמדו חצר ובאותו אמה ארבעיםורחבו

 והיתה תלושה ואלי' מתה אחד צאן נמצא ובב'קר שם ;"כלן
 ש5ה אלי' תלוש' אהד צאן ועוד הסומים מעמד אצלמוגחת
 א"י ואמר מזה ידע או ראה אי קטן לרועה ושא5ו רםומבעבע
 זאב שם ה" אם או ב5י5ה צעקה קול שמע אם ושאלוה'מאומה
 שהי' א"א כי אומרים הבקיאין והאנשים וא"' ישן שהי'ואמר
 סכ"ד בח"ד הל"ש בדבר. רב הפטד והי' טעמים מכמה זאב,טם

 לבי מלאגי ולא האלי' שנתלש זו מלנד הצאן כל -התירהעלה
 בכה";: היטכ לדקדק וצריךלהתיר

 שם מרריטה. אבדיקה בזה"ז סומכין אנו אי שאיהתשיד
 בה מוצא ואיג. בדקה דאם המחבר דעת מבואר.

רושם
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 רריסה לוראי אפילו קדקוד( עד כוירך שלו החלל )בכלרושם

 מומכין ואין אבריקה למיקם דליכא ובזה"ז היתר. לה יש)הנתבאר(
 ושבירה בנפילה )וכן יב"ח. בשיהוי היתר לה יש בדיקתגועל

 כפר"ח(, דלא עפ"מ ח,רש י"ג צריך העיבור ובשנת בדיקה.דצריך
 בנקבה גם תתעבר לא אם קיימא של )וולד ותלד שתתעברובנקבה
 כר"ו מהגי. אי שהוליד ודאי אי ובזכר וש"פ. ש"ך יב"חמהני
 ובעוף מפר"ח(. חיים מים תשו' ועי' עפ"מ דל"מ ינראהמסופק

 ושהתה ראשוגה טעינה של )גמורות( ביצים כל להטיל גמרהאם
 ספק )וכן כשר. בצים להטיל חזרה ואח"כ שלמים יוםכ"א

 זמן לאחר שלימים יום כ"א בעינן מעולם הטילה שלאטריפה
 רבים ואם פ"מ(. כשר בצים מטילי' אם ואז ההוא במפקהטריפות

 תקל' לידי יבא שלא כדי יב"ח להשה.תם אמור הנדרמיםהם
 יב"ח להשהותו שצריכין דכל להחמיר הרמ"א ודעת)מהבר(,

 ואין לתקל' חיישינן רבים( כשהם וכ"ש בספק עומד באחד)אף
 אל.. במדינו המנהג וכן קודם ימתינו ואלא לגוי חילמוכרו

 ואף לתקל' חיישינן לא יום כ"א כ"א להשהות דא"צ)ובעופות
 בה"י בעוף גכ להחמיר נכ'ן מיהו )ש"ך(. הנדרמים רביםכשהם
 שהיא כ"מ )אבל בספיקא יב"ח כשחיו שרי ובריעברעפ"מ(.
 ולא טריפה וכרומה בפנים שהאדימה בררוסה כגון טריפהודאי
 בעופות ודוקא וש"פ(. רמ"א בדעת )פ"מ יב"ח שיהוימהגי

 שקורין הבר באווזות אבל עופות ושאר תרנגולות כגיןהשכיחים
 ע"פ אותם שאוכלים במקום ומותרת ררום' לפק מדין יצא'בצים שני לה שיולר עד אותם משהה דאם שבו"י דעת)ווילדיגענ"ז(

 עליו: חולק פ"ב סי' טוף והכר"1מסורת
 בשם הבל"י שם באחרת. הדר'סה נתערב אם 2טאלהתשלה

 בודאי אף בבריקה אחרות להתיר העל'כנה"ג
 י"ב )ובשיהוי בצ"ע הניחו והפ"מ )דאא"ב(. בזה"ז ואףדרוסה
 בנתערב: לממוך יש הנתבאר טעינה כדי ובעוף בבהמהחודש

 לגוי. טריפה מפק א' טריפה למכור מותר אימת שאלהתשלו
 דאמור דרוסה וספק דדרום' רהא הרמ"א כ'שמ

 הירוע טריפות אבל ידוע שאינו בטריפות דוקא הייגו לגוילמכור
 יעב"'1 שאילת מיתה לאחר אלא ניכר אינו )ואפילו לכלוניכר
 מכשירין .יש . טריפות ספק אפי' וכן מותר. ע"ב( סי'ח"א

 )מטעם לגוי למכרו מותר מ"מ לאסרו דקי"ל אע"ג ההואטריפות
 בבהמה ורוב בנםה זאב כגון כשר שמדינא בטריפות וכןמ"ם
 בהן שיש אחרות בטריפות אבל לגוי. המכור מ'תר ג"כוכה"ג
 רוב דאין במקום או להקל צרדים ראין היכא דרבוותאפלוגתא

 ום"מ(: ש"ך בידים ם"ם לעשות אין מתיריןהפומקים

 וגם צוארה עור ונקרע השדה מן שבאתה פרה שאלהתשלז
 מן שה'א להם שניכר ואמרו המעיים כנגדהעור

 הל"ש שבועות. איזה הולד והניק ילדה ימיכ קצת ואחרהזאב
 למכרה זו הפרה ומשפט לכ"ע אסורה רפרה הורה פכ"הבח"ר
 ע"ט(: םי' )עי"ל בפפק עכ"פ להתיר ייט וחולד תיכף שימיתנהלגוי

 ונמצא כבשים הרבה ב' שיש לדיר שגכנס זאב ל~ארהתשלח
 דכל ונקה"כ הט"ז רעת שם . נדרמיםחמשה

 הערר כל ואוסר חולק פ"ד םי' שמואל מקום ותשו' מותר.העדר
 והב"א כ'. סי' ח"א יעב"'1 בשאילת וכ"ה בנררסים הוחזקורכבר
 במג"א באו"ח תם"ן )עבסי' .נקה"כ כט"ז והעלה עליהםחולק

 פ"ד(: סי' וביו"ד ומקו"חום"מ

 עליהם ובא אותן אוכלין שאין במקום הבר אווזא שאלהתשלט
 מותר אי דרום' ספק משום ג"כ שאמוריםהדורם

 למכרה דמותר העלה נ"ה מי' ח"א שבו"י תשו' לגוי.למכור
 הביאו: והב"א חי'בעודה

 מהן גא' תחוב' צפורן ונמצא לדיר שנכנם דויס 2טאלהתשמ
 ילדה נדרמה שלא עד אם וא"י בצר'ועוברה

 דרומה. בחשש הולר וגם ילדה שנדרסה לאחר או מותרוהולר
 לאיטיר: העלה נ"ד סי' ח"א שוב"יתשו'

 וחמשים מאות ארבעה בו שהיו רחב בחצר מעשה שאלהתשמא
 ערלים ושגי החצר לתוך המחיצה מעל וקפי1 אחד זאב ובאצאן
 ואח"כ שחלקו תיכף והרגו הצאן מן אחת וחטף החצר אצלהיו

 רק כי הוי וכן מסל"ת הערלים מפרו כן הערלים אותוהבריחו
 והיזק. תקלה שום נראה לא הצאן ובשאר בחצר מת נמצאאחד

 מותרין: דכולן העלה ל' סי' חי."ד משהתשו",השיב

 בו והרגישו צאן מלאה לחצר שנכנם הדוב ע"ד שאלהתשמב
 בפיו ומצאו אחריו נכנסו שעה רביעיתוכמעט

 לא(. או מהן א' להרג רומה זה )אם הנשארים דין מה פצועטלה
 לגוי למוכרן להתיר ומצדד האריך י' סי' חיו"ד המ.ר הר)תשו'
 היתירא להך אסורין יהיו אחרונים שנים ורק יב"ח לשהותםאו

 בתוך מהן ושלשה שנים לאיבוד שילכו ימלט לא רבלא"הועוד
 א"צ ובנ"ר ררב היתרא ג"כ )ויש אזיל דאים'רא וי"ל השהויזמן

 נ"ז סי' חיו"ד חת"ס ותשו' תרתי(. תרתי הנשאריםלאכול
 ההר מן זאב נפילת בליל' ששמע גוי רועה אודות בשאל'העלה
 וכשבא צאן וששים כמאתים בו והי. מחיצות המוקף עדרו תוךאל

 דהיינו מפיו בלעו נפל ובבריחתו הזאב ברח ומקלות ברועיםלהציל
 ומחצה שעה כמו אח"ז וחי וקרוע פצ.ע והוא הצאן מן א'טלה
 והשיב לכולן ניחוש אם הנותרים דין מה ונשאל אח"כומת

 עבור ער או יב"ח ישהה אחרונים שנים רק מותריםרהנשארים
 הנ"ל האחרונים השנים לגוי למוכרו עצמ' על והמחמירוהולדה.

תי"ב:

 מאתים רועה שהי' רועה של בעדר שנננם זאב 2טאלהתשמג
 כן וראו יהורי של וחמשים אחד שר שלצאן

 וגרש הרועה והצילו אחד על הזאב כשקפי1 בעיר שהיו יהודיםב'
 של מעדותן הצאן בעל ליהורי שנודע .טרם העדר מןהזאב

 לנכרים ושחט טבח הוא כי לשחיטה מהצאן א' לקחהישראלים
 לו שאירע ואמר בראשו קצת נחבל הצאן איך הרועה לווהראה

 עור היהורי לו והראה הזאב מיד הוא והצילו הזאב מעש'כן
 מעקיצת הרושמים אלו וא"ל הנוף בשאר בזה כיוצא ר'שמימשאר
 אח"ז מה זמן ושוב מהזאב. הוא שבראש זה אבל שביערקוצים
 שלחו שמיד אמרו והם כנ"ל הצאן לבעל וספרו הישראלים ב'באו
 הנותרות. הצאן על ושאל לידו. הגיע שלא אלא ככה על אגרתלו

 מותרים כולם נשחט שאחר כיון העלה ס' סי' חיו"ד חת"סתש"
 אפשר אם אחר גכרי עם שלו חמשים להחליף וטוב שנים.שנים
 עיי"ש(: רחב כמקומ הו"ל באילנות ממובך אפי' )ויער ה"מבלי

 על לגוי ישראל שהשכינ' טריפה פפק של בהטה ,2אלהתשמד
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 סי' חיו"ר חת"ס תשו' לתקל'. למיהש איכא או שרי אייב"ח
 באופן יב"ח אחר זמן ל: וקבע גוי אצל דהרהירנו בג"ד העלהפ"א
 ומותר: למיחש ליכא חודש י"ב קורם למכור יכול הגוישאין

 הרועה השכים שבבוקר צאן ושבעים מאות שלש עטאלהתשמה
 נאכל והרביעי מומת'ם ג' 'מצא החצר אלובא

 צאן י"ז ועור דבר בהם ניכר לא והשאר גפצעים י"ג ועורחציו
 משפט מה בהספיקות אח"כ ונתערבו בספק היו לאשבוראי
 סי' חיו"ד הת"ם תשו' כוה. בהפ"מ להצילן וחלביהםהצאן
 לגוי כ'לם ימכרם רק זה ישראל תחת הצאן להתיר ראין השיבם"ב

 : נתבטל שכבר אחר הקונ' הגוי מן יחכור שובוההלב

 ושנים ששה והומתו ביניהם מזיק שנכנס צאן שאיהתשמו
 והשאר קצת א' מכל נאכל המומתיםמאותן

 תשו' מרוב'. ובהפסד ונזק הבל' שים בלי וטובים ,2למיםנמצאים
 רק רורס אינו שהזאב דסמכינן כך העל' ס"ג פי' חיו"רהת"כ
 הפציעו מהזאבים אחר רכל סמכיגן נפצעים שישה נמצאו וכאןט"1

 אחר דניירי יכבישינהו ולכן כ"ר עוד על רק ספק ואין שלשהשלשה
 כ"ד פעמים שני מ"ח שישאר ער פריש מרובא דפריי2 וכלאחד
 וחלילה וסיים לנכרי. למוכרם יוכל הנשארים המ"ה אלו.גם

 דחוקה: לפרצה נכנסת' הפ"מ הוא 1.ען אחר ימקום מזהללמור

 לגית סמוך בחצר. עמדו ושלשים מאה צאן עדר שאיהתשמז
 אמות וח' אורך אמות כ' לערך מחיצותמויף

 לגוי ושאלו הצאן קירקור הבית בני הרגישו השמשות .ביןרוחב
 א' צאן ופצע בעדר זאב שהי' ואמר הזה הצאן קול מההרועה
 אחר מצאו ולמחר הצאן בשאר' נגע ולא במקל מיר גרשווהוא
 כ"ד כי' חיו"ר חת"ם תשו' הצאן. שאר' של דינם מההנפצע

 מותר; הריןרמעיקר

 ובתוכה בחצר זאב שנכנס שאמר ג'י א' יועה שאלהתשמח
 והגוי נמלטו והנשארים א' ופצע א' והמית צאןמאה

 רין מה החצר של המחיצה נפלה מרעש לחצר הזאב שבירידתאמר
 הצאן להתיר העל ס"ה מי' חיו"ר חת"ם תשו' הגותרים. הצאןשל

 מותרי' רובא עד ישראל בפני שלא מנייהו פריש )אי יב"הבשיהוי
 ברובא: שנתכשל א' כלי בתוך יחליבם והחלב יב"ח תיךאף

 עד צווארה בעור בצפורן זאב אותה שהכה פרח שאלהתשמט
 לא אם העור כל נמרע אם ירוע ואיןשנפחה

 בטנה בעור בצפרנו הזאב אחז עור כלל דם טפת גמצא לאגם
 מה כרת רם יצא ולא החלל עד ניקב אם א"י שם גם מע"נגר

 שום ניכר ולא גתרפאה ועתה וגבינות. ובחלבה בפרהלע,2ות
 הבהמה: לאסור בפלמולו האריך מ"ח סי' נפש משיבת תשו'רושם.

 נהמימן
 מבואר נ"ח בכי' גבוה. ממקום שנפלה נהמה שאלהתשנ

 הית' אם מעצמה בהמה נפל' ואם טריפהדנפילה
 ואם י"ט. המקום גבוה שיהא צריך בבור .נפלה !נתגלגלהשוכבת
 המקום ער מכריפה גם י,2 אם אז כשנפלה רגליה על עומרתהית'
 עד ומכריס' טפחים 1' עמוק הבור אם )רהיינו טפחים י'שנפלה

 עמוק' בבור אף מחמיר והנר"1 טפחים, י' הוי טפחים ד'לאר'ן
 הפילוה ואם ה"ט(. היא ג"כ לאר'1 דמכריסה טפחים ה'רק

 בב"א( הנפילה הי' )ולא ומהאמצת להפילה שרוצים .ירעהאהרים
 י' ובעינן מעצמה כנפלה רדינה ועו"פ ופר"ח וש"ך הט"דעת

 והעלה עלי' השיג והכר"ו למיכרך(. מירי לה )בליתטפחים
 מרעתה ,2לא אחרים הפילוה ואם מי"ט. בפחות אפי'להטריף

 חוששין רגליה כל קשר או בכ"א שהפייוה אלא בכך ידעה אפי'או
 וש"פ(; ש"ע אבריה נתרמקו )שמא טפחים מי' בפחותאפיל'

 רואים שאגו ראפילו מבואר שם מרעתה. קפצ' שאלהתשנא
 שבכותל מחלון קפצ' ל"'2 לילך יכולהשאינה

 למעלה הניח' אם לפיכך לה חיששין אין הגג שבאמצע מארובהאו
 :ש"פ(; )ש"ע לה חו,צשין אין למטה ומצאוהובאו

 לגדר מעבר והשליכוה מריר בהמה שגנבו גנבים שאיהתשנב
 חוששין דאין מבואר שם מאר. גבוהשהיא

 שתוכל כרי מתני' על להפילה מכווגים 'טהם מפני אבריםלרינוק
 מותרי' תשו' מחמת אותה שמחזירין בשעה לכן לפניהם,לרו'1
 החז'רוה לא אם אנל .פס.דוה. שלא בענין יהפי5ה שמכווגיםמפני

 .ש"פ(; )ש"ע לה חושש'ן .ראה מהמתאלא
 אפי' להם חוששין ונפלו זה את זה המנגחים זכרים שא?התשנג

 וש"פ(: )ש"ע מי"טבפחות

 בעת גרולה נפילה ונפל לשהיטה שהרביצוהו שור ,צאלהתשנד
 כל קי2רו לא ראמ מלואר שם אותושמפילין

 ומתחזק צפרניו שנוע'ז מפגי לו חוששין אין כשהפי,והורןלי:
 קשרו ואם ש"ע(. ברעת )ש"ך חוששין אין מי"ט יותר בנמל.אף
 )רמ"א מי"ט בפהות אפי' לו חוששין הגפילה כעת רגליוכל

 רק קושרין ואם כוה. רע מנהג על תגר קורא )והכך"ווש"פ(.
 מתחזק נפילהו וטרם להפילו בשלישי החבל עם 'מושכין רגליםב'

 ונהגין כתב הכר"ו אך מפ"מ. .נ"נ להקל הש"ך דעת הרביעינרגל
 וצריך וסיים נפל' שכבר ער חזק נקשר ואיגו החבלשמותחין
 הטכח נשא אם ,כן הרעת(. לקלי בעו"ה נמכר כי ביותרשמירה
 מי"ט. יותר רגבוה חוששין .ראי לאר'1 ומשליכו צוארו עיכב'ט
 ממקום אם משערין לאר'ז נ,טמט ומשם כבש רגלי בירו אחזואם

 )כר"1(: כשר לאו ואם טריפה טפחים י' האר,ו ער 'ראחיזת

 את רבקו אם ראכ,רה טבואר שם בעוף. נמילה שאלהתשנה

 ונחבט. לארץ ונפלה צירה בשעת ברבקכנפיי
 אברים לרימוק חוששין בו אותו שצרין ברף נדבק כנפין שגיאם
 ועוף וש"פ(. )ש"ע חוששין אין מהם אחת אלא נרבק לאואם

 בקרקע .נחבט י"ט גבוה ממקום .גפלה ורגליו כנפיושנקשרו
 אף חוששין אין ורגליו כנפין נקשרו 5א אם אבל לה,חו'2שין

 )פ"מ(: טפחים י'בגובה

 )פ"מ(_ י"ט גבוה המים פני על שנחבט עוף שאיהתשנו
 שם

 למעלה מלמטה ק'מתו מלא שט ראםמבואר
 למטה מלמעלה שט אם אבל לו_ הוששין אין המים לעומתלמעלה
 וקיימים הנקווים .במים וש"פ )ש"ע לו חיששין המים הילוךעם

 ע"ג שמהלכים תבן או לקש קדם ואם אחרונים(. כיטריעולם
 ביבש' אמות ר' הלכה )ואם 'כשר. עצמו מחמת שט ה"זהמים

 ופ"מ(: עפר"ח בל"יכשרה

 נה נז סימן טריפותהלכות

שאלה
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 אברים 5רימוק דחוששין )הנתבארו( נפילה בכל שאלהתשנז

 ראם המחבר רעת מבואר שם בדיקה. מהניאם
 שחיטה אחר ובדיקה מע5"ע שהיי' צריכה הגפילה אחר עמדה5א
 האירנא דאנן הרמ"א ודעת קדקוד(. עד מירך החלל כל)גגד
 מקרי ולא נהוג. והכי בהלכ' רק להתיר ואין בבדיקה בקיאין5א

 בהמה כשאר או נפילת' קודם כמ. אמות ד' יפה הי5וך רקהלכה
 קודם כמו להילוך דוקא צריך ר5א כתב והגרע"א רמ"א()כ"כ
 בה"מ צלעה שלא יפה הילור שה5כה רק בהמות שאר אונפיל'
 ואנן שנפלה בידעינן בריקה צריכ' וצלעה הלכה )ואם להקל.יש

 ותשו' ופ"מ וב"א ש"ך מעל"ע .שהת' עמדה אפי' וטריפהאא"ב
 מאיר ותשו' ופ"מ וב"א ש"ך מעל"ע ושהת' סימן נתיביםמאיר
 בלא אבל בהפ"מ(. להקל דמצדר קגקה"כ )רלא נ"ב מימןנתיבים
 אינה ואח"כ הלכ' ואם ופ"מ(. ש"ך כשר שצלעה אףנפילה
 שיגוי נמצא אפי' והלכה שעמדה וכל והגרע"א. פ"מ כשר.לי5ך
 וש"פ( פ"ם ש"ך )רמ"א פירכוכ ובעינן כמסוכנת דינה 5י5ךיכולה
 יכולה אינה ואח"כ ד"א נפילה לאחר יפה הילוך הלכה אם:מיהו
 שינוי נמצא אפילו והלכיה שעמרה וכל והגרע"א. פ"מ כשר.לי5ך

 אם בהמה בשאר מטריף השינוי שאין כל חוששין איןבאברים
 הילוך הלכה ואם ש"ע(. בדעת וש"ם ופ"מ )כר"ו מעצמ'עמד'
 מיקל והגרע"א ופ"מ. ופר"ח עבל"י להק5. יש בריק' בליבישל. אם ובריעבד לכתחלה לאמור יש כשכור בראשה מנענעת רקיפה
 להלוך רא"י רואים דאם אלא אמות מר' פחות יפה בהילוךאף

 ל"מ: אז אמותד'
 או 5כותל טרפו או ברגליו אדם שדרמו עוף שאלהתשנח

 שם קשה. דבר על שנחבט' או בהמ'שרצצתה
 יפה הילוך צריך בבריקה דאא"ב ו5רירן רחוששיןמב'אר

 גבוה אין אפי' גופו ע5 קשה רבר או אבן נפל אם וכן)הגתבאר(.
 בדיק' דא"צ הרמ"א דעת באבן אחד במקום הוכת' אם אבלי"ט.

 בדיקת צריך הריאה כנגד הוכת' דאם העלו ופר"ח יהכר"ווהש"ך
 בעוף הריאה בבדיקת דאא"ב .לרידן מהגג(. בנפלה )וכןהריאה
 טריפה אחר אבר כנגד הוכת' אם ראפילו העלה והם"םטריפה.

 הלכה(: מהני אי )וצ"עלדירן
 שרצצתו או )וכדומה( ארם ברגלי שנררמה נהמה שאלהתשנט

 )וררום'(. רציצה באותו 5התרפק שראייבדבר
 הוכתה אם אבל יפה. הילוך ובעיגן כנפילה ררינו מבזארשס
 אם וכן אברים א5ו בריקה צריכין הפנימיים אברים נגרבאבן
 ופ"ם בכר"ו ועיין )פר"ח שהוכת' מקום אותו נגד ג"כבדיק' וצריכי בזה לחור הלכה מהני ולא דשדר' אפ5גא במקלהכה

 וצ"ע( בריקה להצריך כן גםדנוטה

 במקוה כ"א גבוה ממקום ו5א מעצמו שנפ5 ש'ר שא?התשס
 הוא אכ ושחטוהו מעל"ע ושהה עמד ולאשוה

 הסומך עכ"פ וסיים האריך כ"ב סימן מ"ק נוב"י תשו'כשר.
 וכ"נ ל"ז מי' כתב"ש )רלא בכך עליו 5תפום אין בהפ"מלהתיר
 : 5החמיר כתב"ש העלה והב"א י"ח(. סי' נפש משיבתבתש"
 שוורים מסום יותר בהלוכו חזק כחו שהי' שור שא?התשסא

 תשו' שוורים. שאר כדרך רק הולך ואח"כונפל
 : עכ"פ בדיקתנו על לסמוך יש דבה"מ העלה פ"ג מי'הגרע"א
 הגפילה מן ונחלשה החומה מן שנפלה נהמה שאלהתשמב

 עקרה ולא מי,ע בלא מעצמה עמר'ו5מחרת

 וחזרה בריאה כבהמה שעה חצי כמו ועמדה כל5 5הלוךרגלי'
 עמדה ולא שכיבה בררך אלא נפילה בדרך לא לאר'ן עצמהושכבה
 5החמיר העלה נ"ב סי' נתיבים מאיר תשו' שחטוה. מעל"עואחר

 הביאו:והב"א
 תשו' . א' רגל על וצולע האריו על שנפ5 שור שא?התשמג

 5פסיקת לחוש דאין כתב י"ז סי' מ"תנוב"י
 על הסומך דגלים שני גוררת או בצו5עת )ואף השדרהחוט

 הב"א כ"ה להחמיר ונכון לתפמו. אין בזה שטקיליןאאחרונים
 ראה לא היהודי ואם התב"ש(. כדעת והוא הג'ב"י בדעתגם

 כ' ועור כן. לו אומר המוכר שהגוי אף לגפילה לחוש איןשנפלה
 ואם נשבר. ולא נשמט כשלא ניבי איפסק לשמא לחושדאין
 והב"א בדיקתנ. על לסמוך יש בהם"ט ניבי' איפסק ולאנשמט

הביאו:
 וירד המולם ע5 ישב אינדי"ק הנקיא אחד עוף שאלהתשסד

 במקום אחד רגל ונשמט 5אריו נפלובירירתו
 משה השיב תשו' 5שוק(. הקולי' שבין בפרק )דהיינוהכשר
 כשהכנפיים רק בעזף נפי5ה )דאין להכשיר הע5ה ל"א סימןחיו"ד

 אירע אם )רהיינו יפה הילוך מקרי בכה"ג בבהמה אבלקשורים(.
 והלכה עמר' ואח"כ הכשר במקום אחר רגל ונשמט לאר'ו רנפלהכך

 הנשממ(: רגל אותו על צל"ע הרגלים שארעל

 גוים רודפיו והשיגוה. 5אנמא דערק תורא אודות שאיהתשסה
 על מונח רגלי. בד' קשור לעירוהביאוהו

 לאר'1 נפל אותו ברדיפתם מתחלה כי אומרים והרודפיםהשליטי"ן
 עד שעה כמו והמתינו העמידוה. או ועמד ה,2יגוהו זהוע"י

 והשוחטים המטבחיים לבית והובילוהו מהעיר הש5יטי"ןשהביאו
 העלה ס"ו סי' חיו"ר חת"ס תשו' .שחטוהו. במורה נמלכולא

 מצאנו ראם נהי נפילה מחמת לחוש להשוחמים הי' דודאידאע"ג
 שראינו מה אבל שנאסר'. בררך דנפלה לחוש אין נפולהבהמ'
 .בהפילוה אחרים הפי5וה בודאי אסורות ורגלי' השליטי"ן עלמונחת
 רם"ל הפ"ת על לסמוך יש מ"מ מי"ם. פחות "פי' אסוראחרים
 יש גם נמוך. הי' והשליטי"ן ד"ט בעיגן אחרים בהפילוהדאף

 .אע"ג השליטי"ן על הארי1 מן גררוה רק הפילוה ד5אלתלות
 ומ"מ בזה. השוחטים להאשים אין מ"מ הוא רחוקהדסברא

 : תע"בהמחמיר

 נטמימן
 דגלור' מבואר נ"ט בסי' גלודה. דין הוא מה שאלהתשסו

 נשתייר ואם בצ"ע(. הם"מ הניח חסר .בנברא וש"פ )מחברטריפה חולי בירי בין אדם בירי בין עורהשנפשט
 סלע מרוחב חסר )ואם השרר' כל אורך ע"פ מלע רוחב העורמן

 אם כ5ה והיכן זה שיעור מתחי5 ומאימתי טריפה. משהואפי'
 החוליות כל ע"פ או הפרשות מבין למטה עד הפילין מסוףמתחיל
 םלע ורוחב פ"מ(. וצ"ע הפרשות מבין למטה אפילודהיינ'
 וש"ם )מחבר מותרת זו הרי אבריה ראשי על סלע ורוחב הטבורע5

 הטבור על או השדר' כל ע"ם מ5ע רוחב נשתייר אם הדחקובשעת
 ס5ע כריחב ניטל ואם ופ"מ(. וכר"ו פר"ח להכשיר לסמוךיש

 כל ושאר האברים ראשי מעל או הטבור מע5 או השדרהמע"ג
 כ5 ומעל הטבור סרוחב משנים ניטל אם אבל כשר. קייםהעור

השרר'
 י.-

כ
צל,
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 ששאר אף רמ"א( בדעת ופ"מ כר", ישלשתן משל )וכ"שהשדרה
 וש"פ(: )רמ"א טריפה קיים העורכל

 להכשיר המחבר דעת שם נוצתו. שניטלו עוף 2טאיהתשסז
 נפלו אם להחמיר וטוג להמריף הרמ"אודעת

 אע"פ שומנו מרוב נ,צותיו נפלו אם מיהו וש"פ(. )רמ"א(כולם
 ובה"י ויש"ש רמ"א. לדעת כשר כולם( )שנפ5ו ערוםשנשאר
 ער העוף לשחומ דאין הרמ"א וכתב בכה"ג. אף אוסריםובל"י

 מכה"פ(: )וכ"נ קנים להם שיש הגדולות הנזצותשיגדלו

 םסימן

 וגברה הדם רתיחת עלי' שגבר דם אחוזת נהמה שאלהתשסת
 עשן )שנכנס והמעושגת וחלת'. אדומהמרה

 מרה שגבר' צינה )חולי והמצוננת שחורה( מרה עלי' וגברהבנופה
 הרעים מים שתתה אי דבהמה המות סם שאכלה אוהיבנה(
 לשחט' אפור ודאי שתיי' אחר ומיד נחש חשש ויש מגולים)מים

 לה יש מסוכנת דין רק מותרת זו דהרי מבואר ס' בסי'ולאכלה(.
 וה"ה .ש"פ 'ש"ע מסוכנת סימני בה )כשנראה פירכוסובעיגן
 ושתיית )בל"י( לאכלם דמותר שלהם המות סם שאוכילםבדגים
 בחלת' ומ"מ מיד, ומותר מצויין הנחשים אין עכשיו הרעיםמים

 פ"מ(: בדיקה וצריך ריעותא הוימיד

 וכיוצא נחש הכיש' או ארם של המית מם אכלה 2טאלהתשסט
 מבואר שם וחלת'(. הרעים מים שתתה )כגוןבו

 וש"פ( )ש"ע נפשות סכנת משום ואסור' טריפות משוםדכשר

 לחוד. הבשר נפסק או רגלי' שנפסקו חי' או נהמה שאלהתשע
 בדיקה ע"י אלא ממגה יאכל דלא מב,ארשם

 היא ואם צלי. אלא יאכלגה ו5א נחש( נשכ' ושמא לברורי)דאיכא
 הנחשים שאין במקום וכ"ז תילחי תילחי ותפול תתפרק נחשנשיכת
 צלי' שע"י בגדיקה אף מצויין שהנחשים במקימות אבלמצויין
 ש"ע(: בדעת פ"מ בל"י )פר"ח נפשות סכנ,ת משום ואמוראא"ב

 שם אסורים. בדברים שנתפטס' עוף או בהמה שאלהתשעא
 דאפי' העל' והכגה"ג דמותר. הרמ"א דעתמבואר

 אחר מעל"ע ישהה אם )אך אמור' בינתיים אחר דברשאוכל
 בח"ר ול"ש עפ"מ כנה"ג בשם להקל(-בל"י יש איםור דגרשאכלה
 מדברים רק ימי' כל נתפטמה לא 'אם להחמיר. עו"פ וכ"נפכ"ה
 רלא וכר"ו ופר"ח הש"ך ודעת לאיסור, ג"כ הרמא דעתאסורים
 יש אםורים בדגרים רק ימיה כל נתפטמה דלא אפילו אלאכרמ"א
 והכר"ו כרמ"א להחסיר הש"ך דעת הנאה באיסורי )אך ג"כ.להקל
 לאםור האריך .הפ"מ גפמח. מותרת בחמץ נתפטמ' לאפי'הופיף
 בהנאה האסורים דברים שאכ5ה דכל מזה העולה וסייםולהתיר
 כל אכלה ואם מעל"ע. שהיי' וא"צ ולאכלה לקנות מותרפ"א
 יש אי דראשונים בפל'גתא תלוי ואסורים המותרים דבריםימי'

 ינקה או לשחרית משחרית או ימי' כל אם לכתחלהלהחמיר
 ולאו"ה מותר ולהמרדכי 5תום'. דיעבר אף אסור מטמאהמקטנותה
 לעיין: יש אפור ראפרן הנאה ובאים'רי . אמורלכתחלה

 שהוא ובקבלה בישוב מצוי 'שאינו עוף שצד צייד שאלהתשעב
 אי ולמטה הארכובה מן רג5ו ונפמק טהורעוף

 להחמיר העלה ס"ג סי' ח"ב שבו"י תש" נחש. לנשיכת לחושיש
 הביאו:והג"א

 בבהמות הרבר ששכיח בעת הבהמות שחיטות ע"ד שאלהתשעג
 )אמטעם"ט( יש אם רק בהמה שום שוחטיןואין

 בלי אפי' לשחומ להתיר רשאים אם נקי מכפר אותה שקנועלי'
 תשו' בריא'. שהיא ואמר. מבינים אותה שיראו אלא)אטטעם"ט(

 בה פגע שכבר חשש ביש המנהג מצד להחמיר העל' כהונהבגדי
 אין חולאת בה גגע שלא ויאמרו בקיאים יראו אם אבלחולאת.
 לראות מדעת. הוסיף שהשוחט אלא בעירו נהגו יכן לאסורחשש
 אותה. הטריף חםרה היתה ואם וגרוש' מלא' היא אם המרהאחר

 שחלבו החלב ואודית ער"ז שנשאל נ"ז מי' ח"ב שבו"יועתשו'
 למראית נגע יש דאם וכתב . החלב מותר אי מתו ואח"כמהם
 מצטרף אך להכשיר יש חולי רק נגע אין ואם לאמור ישעינינו
 שחלב' בשעה חולה היתה אם רק לאס'ר אין והחלב לריעותאלתרתי

 מדינא: לא אבל סכנה מחשש לאסור יש מתה שעהואחר

 לחוש דיש במקום מזאב שגררסה מפרה שינק עג5 2טאלהתשעד
 חעלה ד' סי' פ"י תשו' הסמנים.לנקיבת
 הביאו: והב"א העגללהתיר

.-..-.

 סא סימן כהונה מתנותהלכות

 )הזרוע בזה"ז כהונה מתנות לכהן ליתן חייב אי עטאיהא
 מג,אר ס"א בסי' והקבה(, ה5שון עםוהלחיים

 גוהגות כהונ' דמתגות הפוסקים( רוב )בשם בש"ע המחברדעת
 הבית. בפני שלא בין הבית בפני בין בח"ל בין באריו בין מקוםבכל
 גטרפה ואם כישירה. ונעשה שנשהטה בבהמה אלא גוהגואינו

 א"צ החומרא שייך לכהן דגם כיון מ"ם חומרא מחמת רקאפילי
 ובשיך כמשבצות(, ר5א וש"פ וג"ש והב"א וכר"ו )פר"חליתן

 מתנות נתינת על לברך )וא"צ טהורה בהמה לכל וה"הושה
 לא אכל בג"ש(. וב"א וכר"ו פר"ח זכ. קא גבוה משלחן כיכהונה
 וש"פ. )מחבר מת"כ יאר'; בחו'ז ליתן שלא והמנהג ועוף.בחי'
 נוהגין אין מצות בדקדוקי המהמירין מעשה אנשי למה תמהוכר"ו
 ה'איל ואפשר תורה, של מ"ע לקייס בזה"ז 5כהן המתנותלתת

 ר"א פי' במ"א וכ"מ חזקות, כהני רק ידוע כהן לנו א.ןדבעו"ה
 חא"ח כ"א ותשו' רל"ו סי' חת"ס ובתשו' תנ"ו מי' מ"אועיין

סי
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 להולכי' נותנים מעשה דאנשי קכר"1 כתב אך בג"ש. ושם ו'סי'
 זו מצוה שמה לקיים שלוחים ולהיות בהמה לקנות מעותלא"י
 ליתן אחד ירצה אם ומ"מ עיי"ש(. כמותו אדם של שליחכי

 בשם )כר"ו יוהרא משום בי' לית זו מ"ע לקיים לארין בחו'1לכהן
 כבה"י(: דלא וש"פ וכר"1 )פר"ח במתנות נוהגין עכשי:מהר"ם(

- . - י א ) 1 4 " נ ל " - -

 מב סימן החי מן אברהלכות

 בש"ע מ"ב בסי' החי. מן אבר משום אסור אימת שאלהא
 בין גחי' בין בבהמה בין אמור דאמ"המבואר

 ורוקא פ"מ(. פר"ח כר"ו נוהג דאינו וחגבים ברגים )חו'1בעוף
 וכליות וטחול הלשון כגון לבד בשר אלא בו שאין גיןיעצמות גידין בשר בו שיש בין החי מן הפורש אבר לפיכךבטהורים
 הפורש ואפי' )מפ"מ(. שלימה כשהוא כבד וה"ה )ו"ך(ובצים
 מהכליות או מהטחול שנחתך כגון בתוכה היא ועדייןמבהמה
 רלוקה אבמ"ה )עפ"כו. עליו .לועין אסור בתוכה החתיכהונשארה
 כזית חלקו ואם הר"ס. כ"פ חצי או שלם אבר שאכלו ביןבכזית
 פ"מ. לוק' אבר בחצי אף כזית שיש כל הא לוקה אין בחויןזה

 וכרימה(: לעדות ונ"מ תום' דעתוא"כ

 משום דאמור בש"ע מבואר שם החי. מן הפורש בשר שאלהב
 מבשר שחתך היכא וה"ה טריפה בשרהבשר

 )פ"מ לב"נ ליתנ. ואסור טריפה בשדה בשר משום חייגשבתוכו
 דין החי מן ובשר בטל. ואינו ברי' הוי דאמ"ה ברי' לעניןונ"מ
 דאמ"ה מלקות לענין ג"כ נ"מ ויש ובטל. לו יש טריפהבשדה
 זא"ז(: מבטלין לענין נ"מ עור כתב והכר"ו עפ"מ. עליו לוקיןאין בשר כזית שאין כל החי מן ובשר ליקין בשר כזית עליו שאיןאע"ם

 דאם בש"ע מגואר שם . המדולדלים בשר או אבר שאלהנ
 פירש לא אם אפילו ולחיות לחזור יכולאינו

 אם ולחיות לחזור יכול ואם אמ"ה. משום עליו ולוקיןמחיים נפל כאלו רואין הבהמה סתה ואם אסור. שחיטה לאחר עדממנ'
 אלא אמ"ה משום חייב אינו מתה ואם מותרת הבהמהנשחטה
 קצת ומחובר לגמרי ממקומו שנעקר מסש ובמדילדל נבלהמשום
 כשנשמט הא לחיות שיכול כל אלא חופה באם חילוק איןאז

 הבהמה ימרף שאינו במקום בגירין מעורה ועריין האברממקום
 המנהג אך רוב. את חופין עו"ב באין אף באכילה האברמותר

 )ועפ"ם( בעובח"ר אפי' ול"ש ובה"י הש"ך לרעת )רמ"א(להחמיר
 בעובח"ר להתיר למנהגא אף העלה ואו"מ כנה"ג גשםובל"י
 ובנשמט ע.בח"ר אם בדין תלוי העצם נשבר אם הם חילוקים)וג'
 סצות משום אסור ועובח"ר בנשבר לרידן אמנם .לחיות.לחזור שיכול בכל רק עובח"ר באם חילוק אין בגידין מעורה שאיןהיינו לגמרי ומרולדל לאסור. שנהגו אלא מותר ח"ר עו"ב אין אםאף

 נ"ה(. בסי' ועי"ל פ"מ נתרפא ולא לחויו פ"א יצא כבר דשמאפרוש
 אפשר אם להסתפק שיש ובענין כלל בגידין מעורה אינוואם
 וכ"ש ס' עד .צלי' במליח' אף ואוסר אסור ולהתרפאותלחזור

 ליתנו אסור זה ואבר בה"ם אפי' זה בכל היתר שום ואיןבבישול
 )ל"ש(: מדינאלב"נ

 יותרת )כגון מטריף שאינו בסקום העומד יתרת שא~הד
 שעוסדים רגל או כוליא או טחול אוהכבד

 כגוף' הוי ובריא יפה רמחובר כיון לאכול רמותר מבואר שםרמי. כנטול יתר משים כמדולדל הוי אי וכדומה( מטריף שאינובמקום
 וש"פ(: )רמ"אהגהמה

 שם נכים. מעורים הם ועדיין שנתלש. זכר ניצי שאלהה
 שנהגו מנהג מצר לאכלו דאסור בש"עמבואר

 וש"פ(: )מחבר לאבמ"ה שדומה מפני לאכלו שלאישראל

 העוף או הבהמה שאין בענין העצם שנשבר מקום כל שאלה1
 באותו הדין היאך נ"ה( במי' )עייל בונמרף

 א"צ אז חשיב דבר הוא האבר ואם כמ"י(. דלא )בה"י נקבשום בלי השבירה מביב שלם העו"ב ואפי' השבירה מן שלמעלהמה אפי' האבר אותו כל להשליך לכתחל ונוהגין מדרבנן בש"ע(נ"ה )סי' אמור הנשבר האבר דאותו סי' הל"ש העלה הנשבר.האבר
 מהשבור'(. למעל' מעם עד משליכין והבשר ולמטה השבר מןהעצם שמשליכין )דהיינו ממש השבירה מקום עד רק להשליך לכתחלהאף
 גם לחתוך א"צ אז השבר במקום ונפרד נפסק הבשר גם אםאבל
 דצריך לכתחלה לענין רק וכ"ז ול"ש( שם ופ"מ )ש"ך אמ"המשום גזיר' עוב"ח אם אפי' לב"נ ליתנ' שלא נכון הוא מועטדבהפסד כיון רק סנ"ה( )ש"ך השבור' מקום את כלל אעוב"ח אפי'לב"נ האבר אותו ליתן מותר מדינא לחוץ( יצא אם ספק ביש אובעוב"ח כלל ריעותא בלא כל,ם להשליך ולא לגמרי חשוב גאברדמתיר הש"ך בדעת כפ"מ רלא )ל"ש כלום מהשבירה ולמעלהמבשר

 )כנתבאר(: האברלהשליך

 או נצל' או האבר נמלח אם בדיעבד הרין היאך 2טאלהז
 נבדק שלא היכא וכן חיפ.י. בדיני ח"ר שעו"ב רק נקב ישאפי' או בעו"ב נקב הי' אם מפק )כגון לחו,ו יצא ספק אפי' אלאמותר בודאי בשר עם נתבשל או נצלה או ונמלח בעו"ב( נקבשאין )כגון נקב דרך לחוץ השבר יצא שלא בודאי דירעינן היכי ל"מאז בארכוב'( למטה רגל או בעוף גף או מהג'ף רחוק הידנשבר )כגון כשנחתך טריפה עושה שאין במקום נשגר ואם אח"כישליך האבר אותו ומ"מ האיפור. נגר פ' ליכא אפי' שרי אחר בשרעם נתבשל או נצלה או נמלח אם בדיעבד אזי מדרבנן האברומשליכין לחיץ יצא שלא ודאי כשידעינן העוף או הבהמ' בהפ"ממכשירין שאנו רק נחתך אם טריפה שעושה במקום נשבר דאםהל"ש העלה ט"ב( )בפי' שם אחר. בשר עסנתבשל

 נטילה ע"י ובצלי קליפה ע"י במליחה להקל יש ובהפ"מבמליחה(. לגמרי דמקילין פוסקים ועוד כט"ז דלא בם"מ מובא)פר"ח ובישול בצלי וכ"ש במליח' אפי' האבר נגד מ' צריך הפ"מ איןאם הנקב ררך לחוץ פ"א השביר' שיצאת שידענו רק עובח"רהי' אפי' וכן האמור. חים'י כדיני עובח"ר הי' שלא רראינווהיכא שם ול"ש מקי"ג בסנ"ה הש"ך ברעת )פ"מ ישליך האבראותו ומ"מ אחר בשר עם נתבשל או נצלה או נמלח אם האימור נגדס' ליכא אפי' שרי לברקו( א"א ושוב שנתקלקל עד עובח"ר הי'אם
פ"מ
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 דבעי בה"מ אף לאפור ראוי בבישול אבל 1'ש"פ( ול"ש)פ"מ.וט"ז
 כו גוהנ אין דבוק איםור דדין רק בי' אמרינן נ"נ חתיכה ואףמ'

 הצורך לעת בהפ"מ המיקל הם"ם וכתב . שם( מש"ך)נ"מ
 דכל ודע אח"כ. האבר וישליך בו גוערין אין ס' בלי בבישולאפי'

 מדיגא האבר דאמור באופן ע'ב"ח שהי' עכשיו הואיןשאנו
 דרבנן ספיקא והוי אח"כ שנתקלקלו רק חופין הוי פ"א שמאל"א
 בדלא וכ"! )ל"ש(. מציאתן שעת בתר אזלינן האימוריןדבכל

 להשליך לכתחלה אפי' צריך אין שאשי"י גישר אם אבל כללגקשר
 שי"י על שבר וגקשר גשבר ואם עובח"ר. אין אפי' האבראת
 נקג שזם ראין היכא אכן סנ"ה( )עי"ל כלל נקשר לא כאלודינו

 להשליך צריך ראין שעשי"י אפי' נק,צר מהגי אז בעו"בוריעותא
 כט"ז(: דלא ול"ש ופ"מ שם )ש"ך לכתחלה אפי' כללהאבר

 שניזוז רק מחורו לגמרי יצא ולא ממקומו אבר נשמט ,2איד;ח
 דהמנהג גתבאר )דכבר האסיתא תיךבמקומו

 היאך ול"ש(. ובה"י הש"ך לדעת בעובה"ר ואפי' לכתחלהיאסור
 דברים עם נתבש5 או נצלה או נמלח אם בדיעבד בהאכרהדי;

 ע"י במליהה להתיר יש הם"מ דבאין הל"ש העלה שםאחרים.
 נ"ה( בסימן )ט"ז ס' צריך בבישול אגל נטילה ע"י ובצליקליפה
 אפילו וכ"ז )ל"ש(. מם' גפח,ת בבישול אפילו מותרובה"מ
 מצלעתה לנמרי אח"כ ונתרפאה וחזרה נשמט ואם כלל עוב"חאין

 נשמט מיקרי ולא כן גם האבר שרי הבהמות כל כדרךוהולכת

 מחורו יצא אם אכל במקימו שם גיזוז רק מחורו יצא שלאאלא

 ו:וח"כ לגמרי מחורו יצא ואם )שנתבאר(. כנשבר דיגולגמרי
 לגמרי אח"כ נתרפא' ושוב אדם בידי אפי' לחורו האברהוחזר

 האנר שהוחזר אף צולעת עדיין אם אבל האבר. שרימצלעתה
 וכתב כנשמט. ולא כנשבר ודינה נשבר מכלל יצאת' לאלחירו
 בדיעבד אף האבר להשליך שצריך זה בסי' שאמרינן דכ"מהל"ש
 המורה צריך ולכן לב"נ. לכתחלה עכ"פ ליתנו אין מ"מכשר
 היכי )ל"מ שממריף במקום שמוטה או שבורה לפגיו בבאלהזהר
 לב"נ ליתנו ראסור לחויי ויצא טריפה שעושה במקוםדנשבר'
 צריך שמטריפי אף לחו';( יצא מספק בנטרפ' אפי' אלאמדינא
 לגוי. הכל וימכור יבחין לא השואל כי ולהשליכו האבר לחתוךג"כ

 שיש באופן נשבר או נשמט האבר דנמצא דהיכא שם כתבועוד
 שנתבאר במק'ם אז שחיט' אחר או שחיטה יודם נעשה אם פפקבו

 בהפ"מ; שרי זה ספק כשיש אז בהפ"מ אף האבר דאםור זהבסי'

 מטריף שאינו במקום בעוף א בבהמה שנשבר צלע ~טזללדץט
 שהשבר או רובא דליכא כגון נ"ר בסי')עי"ל

 נקב דאם י"ד טי' בל"ש מבואר שם קרקע(. כלפימחציין

 השב-
 משום אסור העצם אות' אז הגקב דרך לחוץ ויצא העוראת

 שנישבר(. בצלע כן שנשבר ברגל שנתבאר מה )ככל מרושמצות
 חילוק בו ויש ברגל( לעיל שנתבאר )כמו דיגו ונקשר חזרואם

 מטריף דאינו במק'ם דנשבר )כיון שעשי"י ובין שאשי"יבין

 האבר האיםור אין בצלעות הכא רק נ"ד( בפי' עי"ל שאשי"ימהני
 ליד דומה )ואינו שעליו בבשר ולא עצמו בעצםרק

 וג-

 ורגל
שנשבר(:

 שלא או האמיתא מתוך לגמרי )שיצא שנעקרה צלע שאלהי
 דדיגו הל"ש העלה שם ממקומו(, ניזוז רקיצא

 העור דרך ה,2בר יצא אם רק אינו זה וכל בנשמט. לעילכנתבאר

 הבהמה הלל לתוך לפנים הבשר דרך השבר יצא אם אבללחו'ן
 לכתחלה דמ"מ אלא מותר העצם אף הב,2ר מן לגמרי שיצא,אע"פ
 יצא בלא ואפי' מהשבירה למעלה אפי' העצם אותו להשליךיש

 לפנים: ביצא וכ"שכיל

 מב מימן העין מן שנתעלם בשרהלכית

 הולכים דמד"ת מנואר פ"ג בסי, בשוק. בשר המ.צא שאיהא
 אע"פ ישראל ההיא כשוק המצויים רובאחר

 המצויים רוב בשוק אפילו )או גויים טבחי ורוב העיךשרוב
 מותר הבשר ישראל( המצוים ר,ב הנמצא שכמיום יו.וע רקגויים

 השוק ואם ש"ע( נדעת וש"פ ושמ"ח )ש"ך גפן דמרובדתלינן

 לו צריך מהעיר כשאחד )רק תדיר אדם בני שם מצוין איןההוא

 העיר רוב בתר אזלינן בהא י'תר( ההולכים מי נורע ו~א לי2םהולך
 רוב נתר אולינן הנמצא במקום מצוים הם מי נודע לא אם)וכן

 כשר ישראל העיר טבחי כל אם נויס שרובה ובעיר השוק(איתו

 רק נוים מיעוטה אם אנל ביותר המצוי מי נורע יא בש.י)אם

 ישראל( טבחי כל מחמת להתיר אין מצוים גוים רוב שוקבאותו
 כשנודע כ"א ,שרי לא מועט שהם אע"פ בעיר גוים טבחי גם אםאבל

 איכא גוים טבחי עם דישראל טריפות הצירוף א:,ר שגםבבירור
 אותו בתר אזלינן עינוייכ בימי )כנון הזמן בא'תו כשרותרונ

 הטריפות השנה דבכל .אף השנה כל בתר אזלינן ולא בו שעומדזמן
 שהכשרות ביום בשר נמצא אם ח"ד כתב וש"פ, שמ"חרבו

 כל מצרפין ימים מכמה כאן מונח שהבשר לספק ויש רובהן
 אפי' ומתיר חויק 'חד רמצטרפין ס"ל ימים( מאותןהכשרות

 הבשר כל חכמים אסרו כבר אבל מד"ת וכ"ז מצרפינן. דלאברט"י
 השוחטים וכל המוכרים שכל אע"פ גוים ביד בין בי2וק ביןהנמצא
 בשוק שנמצא היכא )ל"מ מה"ע שנתעלם בי2ר משום אמורייטראל

 כמו ומצאו בביתו והניחו בשר הל'קח )אפילו אלא נוי בידאו

 דמשום שלימה בהמה )וה"ה אסור ממנו עיניו שהעלים רקשהניח

 ובל"י כר"ו בי"ע שפ"ח תי"ב כה"ג או החליפוהו שרציםשמא
 וחתום צרור או עיין טביעת או פימן ל' כשהי' כ"א שרי ולאופ"מ(

 כ"ה ולהניח( ליטול ושר'ז לעוף 'שאא )באופן במממר שתלאואו

 'שנתמה"ע בשר מצאו דאם )כר'2ב"א( העלה והש"ךהשמ"ח.
 העלה ג"כ והפ"מ ג.ים. טבחי ברוב אף מותר שהניחובמקום

 מה"ת מותר גוים טבחי ברוב אף שהניחו נמקום דמצאוכן
 מה"ח אס.ר גו'ם טנחי רוב אם אחר במיום מצא ואםומדרבנן.
 שם מצויי' ועופות שרצים שאין במקום הוא אם שרי טב"יוברוב

 נמצא ואם ישראל טבחי ברוב אף אפור עופות המצ.יי'ובמקום

 לאיזה לכאן טלטלוהו הבית שבני לתלות ויש שהניחו במקוםשלא
 מקומות בשאר או בא-ו בנמצא לא )אם להתיר השמ"ח כתבצורך

 שידע א' פגור החדר שהי' או לשם בשר שיניחו בנ"א דרךשאין
 חתיכית מלא הכל. תלה או טלטיוהו שלא ואומרים בביתההולכים

 הבשר ממק.מו שנאבד או לארץ חתיכות ינפלו הכלי ונשברבשר
אפילו
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 אדם בבני לתלות סברא. שום ואין למקומו אח"כ הוחזראפי'
 שרצים שע"י לדבר ררגלים ט"ע או סימ1 בלא אם'ר הכשר אלובכל

 שיש להזהיר ריש בל"י בשם הפ"מ וכתב שמ"ח( נטלטל:עופות
 שלא ואק"ם( )חותס שעוה על החתימה עם שחותמיןשוחטים
 מהני לא בעיר מומר יש אם לזייפ'. יכול בקל דהא זאתיעשה

 יפה: םימן יכתוב לכן שמזייפין גוים יש וכן לסימןתיבות

 והביאו. וחזר מעיניו ינעלם בפגיו שר'1 או עוף נטלושאלהב
 כשר רובו שבעיר בשר אפילו דאסור מבוארשם

 )שמ"ח ט"ע או םימן ובעי הביאו אחר ממקום שמאחיישינן
וש"פ(:

 ומצא יחר קש'רים במגין בשר חתיכות כמה הניח שאלהג
 קשורים שמצאן בין מבואר שם חפר.אחר

 הוא הרי מותרים( ומצאן קשורים הניחן )ואפילו מותריםבין
 אחר ומצא מוהרין הניחן ואם )הנתבאר( במקומו שלאכמצאן
 להחמיר יש הפ"מ בדליכא ומ"מ להנותרים חיישינן לאחכר

 גוים טבחי ברוב לאסור יש קשורים דאם כתב והפ"מ)שמ"ח(.
 יודע אינו ואם חיישינן. ולא מותר ישראל טבחי ברובאבל
 לקנות שלא חז"ל ותקגו להקל. תולין גווני בכל שהניחמספר
 דשכיח. לטריפות רחיישינן ישראל העיר טבחי שכל אע"פ מג:יבשר
 טריפות למכור לאפור בדין הי' מגוי לקנות מותר הי' דאםותו
 למכור מותר ועכשיו )פ"מ הפ"ג וזה לישראל ימכרנה שמאלגוי

 ואמר לגוי מכר שישראל ממנו לקנות אסור שהרי .טריפותנבלות
 דדוקא היינו טב"ע רמהני זה בסי' שנזכר ובכ"מ שמ"ח(שכשר'
 עם ואפי' בראייתו. ודקדק מעיקרו היטב היין ששבעת'בחתיכה
 הכר"ו )וכתב באיםור להכשיל חשיד דלא בטב"ע נאמןהאר'1
 מהדרינן לא זה ובאומן להדיא אברה ק.רם אותו ראה לאואפילו
 איסור1 באין בטב"ע מהימנא נמי אשה וה"ה מהני( כאן מ"מאבדה

 ותב"ש עפ"ח ~שמ"ח באיסורין להאמינו אין וקטןראורייתא.
 דלענין אף הנשה מגיר ניקור או גיה"ש דגם הכר"ו וכ"הופ"מ(.

 מימן: הוי זה לענין מי' ל"הטריפה

 והשוחט לשנים השור חתך והקצב סימן בו שהי' שוו שאיהד
 השור מאותו הב' חלק שהוא טב"ע לו שישאמר

 וכ"ה להכשיר ח"צ בשם הבל"י העלה שם מתאימות. שהםועוד
הפ"מ:

 למשכון יהודי מבית א"י שלקח אווז'ת שומן של חבית 2טאלהה
 להתיר. בפ"מ מובא נ"ש תשו' כבתחילה ולא חתיכותשהי' והכיר ימים ג' או ב' משכבו בחרר שםועמד

 והפ"מ קל. בט"ע נאמן אינו דע"ה בטב"ע מחלק שם נ"שות'
 וע"ה ות"ח העין שבעהן בעינן הגרא' וכפי לחלק ידענא ולאכתב
 לציין הנוי אצל השו"ב על מזהירין 'כה"ג. )בה"י(. בזהשוו'ן
 שירעו כדי היום )וגם זו דשבוע הפרשה דוקא הבשר עלבחותם
 נוהנין שאנחנו )ומה כשר. תיבת וגם ימים( ג' יעבורמתי

 כששולחין כתב ע"י א' כימן על לשחוט לשו"ב גוי ע"יששולחין
 אותו וגם ששחט עופות כמה יכת,ב השוחט צריך לשחוט נויע"י
 והי' דקה קליפה קולףהכתב שה" גו' א' בטבח מעשהה'ום.

 יקנה לא יהורי שום והכרזתי הרבר ויורע אחר במקוםמדביקה
 הכתב על יפה ימשמש לא אם כתב עלי' שיש אפילומהמקולין
 פ"מ(: זה במקום והושמ' אחר מסקום נקלפה שלאלראות

 נוים ג"כ ומצוי היהודים ברחוב סכינים שמצא א' שאלה.
 ובפרט לרבים מעבר מקום הוא כי זהברחוב

 הסכינים התיר ש"י תשוגת גוים. הרבה עוברים שאז חגםביום
 )אבל הגעלה ומצריכים חולקים וח"י והבל"י וליבון הגעל'בלי

 בבית א. בחצר נמצא ואם הגעלה( רא"צ מורים חלבבחריצי
 נבינה בנמצא הדין 1כ1 טותר ישראלים הנכנסים רוב אםישראל

 מי"ב(: וכ"ז )ח"אגשוק

 ואח"כ מהעין ונעלמה אוזא של ירך שלקח חת1ל 2טאלהז
 אם במ"ע הכירי ולא הירך ונטלו אותההשיגו

 בזה ססופק יונה כנפי בס' הכירו. לא הירך וגם החתול אותההי'
 רק או לרחוב החתול ר'1 אם לעיין צריך זה ובנירן להתיר ישאם

 : כשרבעליה

 יש גויים המוכרים ואצל ישראל המ.כרים רוב אם שאלהח
 אם ישראל המוכרים א?ל שיש ממה יותרבשר

 דהלך העלה ח"ד המוכריכ. מכפר או בשר מפפר בתראזלינן
 ועיי' וב"א נוב"י בשם מ"ש ק"י במי' )ועיי' המוכרים מספרבתר

 סק"1(: שםח"ד
---"אס8ניש4[(ג44__

 מד מימן חלבף[לכןרנ

 באכילה. אמורים ואיזה באכילה מותרים חלבים איזו שאלהא
 ושל ועז וכשב שור דחלב מבואר מ"רבסימן

 מותר חי' וחלב ש"ע( בדעת וכר"ו )ש"ך אפור טהור' בהמהשאר
 משום רק חלב משום אימור אין אמור שחלבה אע"פ טמאה)ובהמ'
 נ"מ ועור ט"ז חלב משים שאםור מדבר הנודר לענין ונ"מטמאה

 מבהמ' הבא כוי יש כוי מיגי )וג' אסור חלב' וכוי ש"ך(להחשור
 סמק אין וכבש מעז הבא וכוי לוקין ואין ממפק אסור חלבוחי' אמו .אם כרת בו יש וחלבו כבהמה הולד דין בהמה אמו אםוחי'
 רכל מקרא אמור חלבו בפ"ע ברי' שהוא .כוי כרת בו ישוחלבו

 פ"מ(:חלב.

 חי שמונה בן עובר בה ומצא הבהמה את השוחט שאלהב
 ע"נ הפריס ולא חי ב"ט אפילו או מת ב"טאו

 רק מ.תר וגירו דחלבו והרי"ף( )הרא"ש י"א פלוגתא שםקרקע.
 אע"ם חי ומצאו חרשיו לו שלמו שאם )הרמב"ם( וי"א אסוררמו
 ומוציאין כרת עליו וחייבים אס.ד וגידו חלבו עג"ק הפירםשלא
 שיתבאר )כמו הבהמות כשאר האסורים והקרומים החוטין כלממנו

 הש"ע(: ברעת וש"פ הב"ח העלהוכן

 הש"ך וכ"ה המחבי דעת מבואר שם . חלב הוי איזה שאלהג
 )אפי' לחוד ונקלף דקרום והגרע"א רש"ל ודעת כמתרגם(כשמל' )עשוי ונקלף קרום שתותב כל הוא דחלב:ש"פ

 אותו חופה הבשר הי' שלא ורוקא המנהנ( 1כ1 חלב הוי תותבבלא

שאלה
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 תחת הכמ5ים שעל )החלב שעליהם וקרום הכמלים ח5ב שאלהד
 מבואר שם הכסלים(. בגובה ונראההכ5יות

 בהמה של באחוריים אלא 5הם 5חוש אין הח5בים אלו וכלדאסור.
 אבל רמ"א( בניקור הבקי מן ראי' צריך ההלבים אלו ניקור)וכ5

 הקרום מן קצת רק אלו מהחלבים בהם אין פנים ש5בחציבהמה
 הפנים בחלק מהטבור בראש',למע5ה שם הנשאר הכסלי' חלבשע5
 וכתב שיתבאר כמו )רמ"א. סשם הקרום אותו 5הסירוצריך
 אין למדן אף כי אחוריים בשר 5אכול שלא להחמיר טוביש"ש
 מן ליקח נוהגין בה"י וכת' הסדר. מתוך היטב זה לבאריכול
 אם ובדיעבד הגיד טביב שיש שמנו הגיד פלייצ"ע שקוריןהכתף

 ופ"מ(: וב5"י 5הה"פ מותך השומן ניטללא

 פריס' שקורין )השמלה וביה"כ ההמסם שעל חלב שאלהה
 וש"פ בש"ע מבואר הקרב( שע5 החלבוזהו

 ואסור הקרב בכלי נמי וביה"כ המסם )וה5ב כרת וענושדאמור
 הקב'(: ח5ב משא"כפר"ח

 ע5 פרום )קרום הפרים' שתחת לכרס הרבוק חלב שאלה:
 נע"ץ או ליי5י"ך טריפה בל"א שקוריןהכרם

 י"א פלוגתא שם עצמה(. בכרס דבוק ח5ב יש הקרום אותוותחת
 חלב שאר ככל דאסור אפרים( )רבינו וי"א דמותר יואל()רבינו
 אשכנ"ז במדינות .נהגין רמ"א( )כר"א. מקום בכל הטנהגוכן

 נוהגין ;ם הכרס. על אשר הקרום שתחת וחלב הקריםלהמיר
 ריינו"ם בני מ5בר הכפולים שבין החלב ולהסיר הכפו5יםלפתוח
 5הם הורה שכבר בידן מוחין ואין )כר"י( היתר במקצתןדנוהגין
 צריך הכל דלדברי מרדכי בשם וד"מ הב"י :כתב רמ"א.זקן)

 ולא הכרפ שעל חלב לאותו ממע5 המכסה שתחת הקרוםלהסיר
 הכנה"ג בשם הב5"י וכתב הקרום. אותו שתחת בחלב אלאגחלקו
 לעשות רשאין להומרא ואילך מכאן ו5נהוג מנהגן לבטל רצודאם
 שנוהגין מקום ובכל אחרונים(. וכ"ה הראשונים זילזו5 כאוואין
 וצלי' במ5יחה אפילו בדיעבד בם' 5בטלו חלב כשאר רינו אימורבו

 ופ"מ הט"ז כתב אך רמ"א. ק"ה. בסי' )כמבואר בבישולוכ"ש

 החלב שזה החתיכה כל נגד ס' להצריך חנ"נ בו אומריםשאין
 אסירה עצמ' וחתיכה החלב נגד רק ס' א"צ מ"ם אלא בו(דבוק
 חנ"נ( בי' דאמרינן נראה בראורייתא אפי' הקבה בחלב)אבל
 )אבל הכלים 5התיר רם"א רעת ריינו"ם. בני של הכליםולעגין
 ם'. הי' לא אם להקל אין עמהן שנתבשל סה או האיסורבגוף

 הש"ך כרעת סובר הכר"ו אבל דם"מ. וכ"נ ופר"ח וט"זמהרש"ל
 בתבשיל לכרם הדבוק מחלב תערובזת יש דאפי15 רמ"אבדעת

 מלאכו5(: )מונעים אין בתבשיל בטלשאינו
 אסור הקשת שעל דחלב מבואר שם הקיבה. חלב ~טאיהז

 וח5ב ונקלף( קרום תותב )שהוא הדין מןמה"ת
 כר"י( לאפור )דנוהגין ממנהגא דאסור המחבר דעת היתר,2על
 ופ"מ( וכר"ו )עפר"ח בו להקל אין ולכן אסיר דמדינא רמ"אודעת
 קרום שייש במקום )היינו שתחתיו וחלב הקרום להסירוצריך

 בכחות אלא לקלוף וא"א קרום שם שאין במקום ואפילוינקלף
 בכרם(: בין בקיבה בין קליפה נוהגין אפי"ה חלב שם אין'תחבולות

 אמה באורך דאסור מבואר שם הדקין, שע5 "ינ שאלהח

 מותר ואילך ומשם הקיבה מן לצאתמשמתחילין

 המעיים סוף שהוא הריעי בו שיוצא המעי הוא הסעי שראשוי"א
 אירך 5גרור שניהם ידי יצא ייך"ש שעליו החלב לגרורשצריך

 אורך צריך שאין וי"א )מחבר(. מכאן אמה ואורך מכאןאמה
 אטה אורך מצריכין ואין בזרוע למדור 5הקל נהגו ולכן מסשאמה

 אמות אורך שעל בו הדבוק עם הקרום רק להמיר וא"צבצמצום
 )רמ"א גוהגין וכן הקרום שתחת בטבחי הדבוק השומן לא אבלאלו

 הפ"מ וסיים וש"י בי"ד כת' דלא אפרים ושער ופ"מוכר"1
 כל ולאסור להחמיר שרוצה ומי הרמ"א דברי רק לנו איןלהלכה
 ושומן שם הדקין נקבו אם מ"מ הקיבה מן מעיים מרישהשומן
 שעליו והחלב הקרום רק ניקב השומן גם אם אבל כשרכיתם
 הבהמה מן הרקין סשך הטבח (ואם סתימה 5"מ וודאי שלםגשאר
 ויכן דכנתא הדורא עם הרקין ראש שעל החלב נשאר חמיןבעודן
 הקיבה לצד החלב מן אמה יגרור רכנתא הררא מן לאכולהבא
 יהב כדינר עביו סביב ולגלח 5גרור צריך מקומו נודע לאואם

 מהררא הקרום כל 5הסיר נ,הגין זה )ומטעם בו שנסתפקבמקום
 הקרום 5הסיר א5ו במדינות ונוהגין בהמות( בכ5 רבהמהדכנתא
 עם הדקין '2נשארים )משום דעגל דכנתא בהדורא הדקין כלשעל
 שלא הקרום כל מסירין ע"כ ביחר( הכל ואוכלים דכנתאהדרא
 הצדדים משני הקרום ליקח ונהג: הדקין. ראש שעל ;"כיניחו

 אבל הדקין( ראש וניכר ביחד להניחן דרכן שאין בכבש)משא"כ
 ונהגו )רם"א( בכבש גב צדדין משני הקרום וליקח להחמיריש

 ומקליף דכנתא הדרא ונוטל בבהמ' גם להחמיר אלובמדיגות
 הצד שזה )מפני לבן כבר עלי' שמונח ממקום הלב של קרוםעלי'
 משני לקלוף צריך צד איזה א"י .אם הקרב( '2על 5חלבסמוך
 ואורך לקיבה המחובר טהדקין אמה לחתוך ג"כ ונוהגיןצדדיו.
 החלב עם דיבי סניא וגם דיבי לסניא הסמוך הדקין מןאמה

 קטנה הבליטה להסיר )ונוהגין בלע"ז גער"א שקוריןשביגיהם
 הטבעת בפי הדבוק חתיכה מא:תה קצת וגם בל"א( דומי"ןשקורין
 הקרום ומושכין מנקרין והמותר ומש5יכין טאבח"ע()שקורין
 עם עליו שמונח ארוך חוט משם מסירין וגם אמה לערךממנה

 1י1"א(: ום"נ )בע"ה דמי ושפיר שאצלוהשומן

 תשו' כלל. ניקור בלי שנמלח עגל של רכנתא הדרא יצאלהיז
 בדקין כ' יש אם לשער דצריך העלהעבה"ג

 ב' ובאמה הרבה א' אמה של חלב )אם המרובה חלב נגדעצמן
 רק ס' שם אין אם אבל שרי הכ5 אלו אמות ש5 והקרוםמעט(

 הדקין כל נגד ס' וצריך חנ"נ אז עמו שנמלח אחר בשר צירוףע"י
 שא"צ העלה ובלקה"ק אסורין עצמן והדקין בהן רבוקשהחלב

 וא"צ כלל לאסור אין ובדיעבד מרקין כל של הקר,ם נגד רקם'
 א5ו: אמות כנגד כ"אס'

 ב' עלי' יש דהכוליא מבואר שם הכ51יא. קרימי ~טארהיח
 כרת עליו וחייבים גמור חלב העליוןקרומים

 הכוליא ונוטל עליהם חייבין 'אין אםורים שבה והחוטיןוהתחתון
 בתוך ומחתך הככין ונוטל ישעליה החלב הוא העליון קרוםומעביר
 הנראין קצותיו עם הכוליא גיד של '2ורש א'תו וגוירהכוליא
 חטטו לא דאם רמ"א וכת' וס"נ( )בע"ה השנית לכוליא ונןמבחו,1
 ).כ"ש כך גתבשל אם אפילו מותר לכ"ע הכוליא תוך והניחואחריו
 הכוליא שעל מה אבל הכוליא ,2בתוך מה 1ד11קא וצליי'(במליחה

 עו"א(: )וכ"ה אסורלכ"ע

 הע5יון קר.ם לנקר דצריך מבואר שם הכבד. יתית ,2אלהיט
 עליו המונח הקרב חלב משום הכבד צרש5

סש"ה
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 )ש"ע( שעליו החלב וכל היותרת שעל קרום לנקר צריך)מש"ה
 אבל )רמ"א( ההיא הקרום שתחת השומן לנקר עוד מחמיריןויש
 צד נגד רק ם' א"צ ובדיעבד )רמ"א( למעטי אתי דלאצרדיו שני ולהסיר לנקר המנהג אבל כלל ניקור א"צ הריאה של פניםצד

 בחתיכה אין דאם רש"ל בשם הט"ז וכתב יפ"מ( )ט"זהכבד
 בעי: קליפה רק החתיכה ננר ס' א"צ במליחה אבל בבישולדהיינו הבה"י וכת' החתיכה. כל ננד ס' וצריך חנ"נ הקרום נגר ס'עצמה

 שלו דקרומין מבואר שם בקרומיו, הדין היאך טחול שא?היג
 לכרם שדב'ק )בממום שלו גס וצד הוא גמורחלב

 הטחול שאר ושעל עליו חייבים בל"י( הנכתר צד הן צדהנגלההן
 הקרום להסיר וצריך עליהם. חייבים ואין אםורים שבתוכווהחוטין
 הטחול שבתוך הגיד ראש נ'טל שעלי'. החלב עם צדיבמשגי

 שלא להזהר וצריך שבתוכו חוטין ג' עמו ונמשכים אותוומושיך
 וכתב )מחבר( אחריו לשרש צריך נפפק ואם מהם חוט שוםיפמק
 מבהמה לצאתם םמוך לחים בע'דם הטחולים לנקר להזהר דישרש"ל
 ניתוק גלי כאהת חומין ג' להמשך בנקל שיהא )כדי חמיםבעורם

 :גאמצע(
 ר"מ בשם ש"ד בהג"ה ניקור. בלא שנצלה טחול שאלהיג

 וחלב בטחול הטחול חלב )דבטל להתירוחבירו
 שיש בביר,ר שיוודע עד ואוסר ע"ז חולק ע"ר םי' וט"ז שבו(הכשר

 צריך ועכ"פ הפר"ח וכתב הניקור. נגד כשר וחלב בטחולס'
 דעת הניקור נגד עצמה בטחול ס' יש אם ובכפק אח"כ.קליפה
 הוא )רמליחה מותר עמו שנמלח .בשר אסור עצמו דטחולהב"ח
 איסור ולפי"ז שם. הפ"מ וכ"ה חומרא נהגו לא ובספקחומרא
 לתבשיל נפל ואח"כ ונאסר ס' הי' אם וספק מינו לאינושנפל
 כאן ושאני בה שנפל מה נגד אחר בתבשיל ס' וצריך חנ"נבי' ואמרינן לקולא סד"ר בכה"ג א"א הראשון האיס'ר נגד מ' וישאחר

 בכבש הגרשוני חירושי וכ"ה שם( פ"מ הוא דחומראמליחה
 אסרו: הטחול ורק והתירו ניקור בלי הטחול עםשגמלח

 מבואר שם בשר. גי הדיח אם חלגים בו שמדיחין כלי שאיהיד
 גדיעבר אך בשר בו מריחין איןדלכתחילה

 ישפשף רק הבשר נאםר לא אחד בכלי החלבים עם הבשר הדיחאם
 תקגה אין בשר עם מלחן אם אך וש"פ( )רמ"א אח"כ היטבהבשר
 שמן )דחלב אכור הכל נגדו בגשר ס' אין ואם החלב נגד ס'וצריך

ומפעפע(:

 מבואר שם בשר. חתך אם חלבים בו שחותכין סכין שאלהטו
 להזהיר ויש )מחבר( בשר בו לחתוךדאמור

 מה הפכין עם חותכין גמור חלב כשמ'כרים הבשרלמנקרים
 וזה מקנחין וכשמנקרין טריפה הוא שהסכין ואומריםשמנקרין
 לחתוך אסור גמור )דחלב הפ"מ וכ"כ הכר"ו וכ"כ )בל"י(אסור
 לנקר הבשר מנקרי נהגו בש"ע שם הבשר(. בו שמנקריןבסכין
 שעה וכל ירכיים על בגד שנותנין מפני אחד בסכיןהבשר
 ביתו לבני אדם ללמוד ונכון בו. מקנחו בחלב הפכיןשג'גע

 הבשר ע"ג הכסלים פורשין ואין במים. יפה הבשרשישפשפו
 בגשר ונבלע נימוח שהוא מפני שעליהם חלג יצטנן שלאבעוד

 יתקשה שלא החלב מן ימיפ ג' תוך בשר לנקר יש וכן)מחבר(.
 בדיעבד לאפור אין ימים ג' תוך נקרו לא אם ומ"מ שבוהחלב
 נעשה אם הדגרים אלו .כל )רמ"א(. ושרי אח"כ מנקרואלא

 יעשה שלא אותו מלמדים אלא כן העושה מכין ואין הבשר נאסרלא
 )רמ"א(: היטב הבשר ישפשף רק מותר עשה ואס)מחגר(

 והחוטין הקרומים שהסירו קודם הבשר מלח אם שאיהטז
 דלכתחילה מבואר שם הנשה. וגידהאסורים

 הנמלח חלב בשאר כמו ס' צריך בדייבד מלחם ואם דאס.רפשיטא
 במליח' להקל יש ובהפ"מ ק"ה. בםי' ועיי' בם' דקי"ל בשרעם

 מהרש"ל אבל קצת הפסר כתב )ברמ"א קליפה ע"י להתירוצליי'
 ס' אין ואם . היתר. שום אין בבישול אבל הפ"מ( גרסוובה"י
 יש ואם החתיכה כל נגד ס' וצריך חנ"נ האיסור גנדבחתיכה

 נ"ש ות' וש"פ( רש"ל בשם )ט"ז אסור' והיא מותר בשר שארס'
 החלב מן היונקים חוטין אפי' א' ממש דחלב דהעיקר העלהשי"ט
 במליחה אפי' חנ"נ אמריגן בזה כחוש בשר ושאר כחוש גדיוכן
 משום רק החלג מן שיונקים משום אסורים שאינם בקרומיםאבל

 בבישול רק במליחה ם' א"צ עליהם חלב או החלב עלשמונחים
 עמ. שהמירו דכרכשתא כתבו ובח"א והפר"ח. ק"ה כי')ע"ל
 שיסירו להתיר לסמוך יש ומלחו הקרום ולא הקרום שעלהחלב
 דבוק המעי אם הכרכשתא עם שנמלח דכנתא והדראאח"כ.

 החלג(: מן ס' בו שיש לוודאי קרוב זו דכנתאבהדרא

 קרום. או חוט אחריו ונמצא בשר לנקר שדרכ. טבח שאלהיז
 שלא אותו ומזהירין אותו שמלמריןמבואר

 מכין מקומות בהרב' אפילו כזית אחריו נמצא ואם אותומעבירין כשעורה היא אם חלב אחריו נמצא אם אבל באיפוריןיזלזל
 לכשרותו וחזרתו )מחבר(. אותו ומעבירין מרדות מכותא'תו

 במזיר. או בשוגג עבר אם המורה עיני ראות לפי הכלותשוגתו
 פן שימכרנו קודם ינקר בשר המוכר שהטגח הוא כשרומגהג
 ומכר לנקר מוטל ועליו דדרכ. וטבח )רמ"א(. הקונים בויכשלו
 אדם אבל אותו ומעבירין מלקין מנוקר בחזקת מכר ולא סתסבשר

 מווילנא(: )הגר"א לא.אחר

 בכל י"ד או י"ג כגון יתרת צלעות בבהמה נמצא אם שאלהיח
 דנוהגין לאחוריים הםמוך אותן רק מותרין דכולן וש"ך.מ"ב ובח" הגס"ש רעת לזה. זה דומין וכולןצר

 בנמצא אף סכאן אחר וצלע מכאן אחד צלע להניח בהמהבכל
 נמצא )אם הכבר בחצר לרקדק רצריך לחה"ם בס' וכתביתרת.
 ומחצר חלב שס אין ראש לצד ולמעלה הכבד דמחצר יתרת(צלעות
 ומשם חלבים ושאר המעיים וחלב הכליות חלב מתחיל למטההכבד
 הקצבים להזהיר דיש האחרונים יכתבו ש"ם(. )וכ"ה כונוהגין ראיתי דלא הבל"י וכתג יחשב. האחור ומחלק ניקורצריך

 לחתוך דרכם האחור מחלק חלק( )פאדע"ר הפנים חלקכשחותכים
 צריכין ואז י"ג הצלע על מדובק שהיא הבשר שמצטרפין עדבשיפוי
 מקוסות בג' האחור חלק כמו המשופע בשר חתיכה חלק אותולנקר
 לחתוך הצלעות שכלו במקום לחתוך דרכם וגם למנקרים(,)כיד'ע
 הויך שקורין מקום ועד הכחל עד לסטה גפלאנקי"ןבשיפוע
 שהיא הטיבור סוף עד כ"א יחתכו שלא להזהירם וצריךמרגישים העולם ואין לנקרו וצריך האחור לחלק שייך והואשטעללין

 לא: וכלל כלל ולהלא' ומשם מוגבלמקום

 פי' ורש"י השררה קצה והוא )עצה שבעוקיו חוטין שאלהיט
 והם דאמורין מבואר שם הנק"א(.שקורין

חמשה
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 ל'שנים מתפצל א' כל שבימין הג' משמאל וב' סימין ג'חמשה

 א:וד וראשו ,טלשה לשלשה מתפצל מהם אחד כל שבשמאלושנים

 הצלעות בראשי החוה תחת נדבקים הפיצולין וראשי לשדר'מחובר
 שלפי ואי פנים ושל הנהמה בחצי מצויים הפיצולין ראשיואותם
 ואם )מחבר(. בתרייהו לחטוסי בעי לא ואי משתלפי חמימילה.

 החוטין באלו מק'לין ויש ומשתלפי כחמומי הוי"ל במים שרוייןהם
 רמ"א(: )לשון להחמיר ומוב בבשר בלועים שהםבמקום

_._"8נ:שנ~*4.שחםא4_--

 מה סימן דםהלכות

 מבואר ס"ה בסי' דם. משום אפורין חוטין "יזה שאיהא
 )בבהמה( ושבכתף שכיר חוטין כגון הםדאלז

 ששחט )ואף בבהמה ומכאן מכאן הלשון שבצד התחתוןושבלחי

 בשם לחה"פ וכתב ש"ע בדעת ש"ך אלו חוטין אסוריןהוורירין

 הראשים בניקור וגם הבאק"י בגיקור נזהרים ראיגם הסמ"עקונטרום
 בניקור גם הפגים חלק של צד עם אותם שמ,כרין דקות בהמותשל

 שלא אותם להזהיר יש וג"כ אותם להזהיר יש ע"כ והטחולהלשון

 מסויים ירבר בהפסק כ"א אחד שלחן על וטריפה כשר בשר'מכרו
 בבהמה( בין בעוף בין )'שבצ11אר שבלשון וחוטין גיניהם(מונח
 מקומות מקצת מביא וכנה"ג וש"פ ובל"י נ"ש ות' זכרונות)ספר

 העוקיו וחוטי הלב יחוטי מתרעמים( והם לשון חום' נוטליןדאין
 עכבש בית כמו הרקי; שומן בתוך שהם הדקי; וחוטי)הגק"א(

 ג"כ להמיר ונוהגין )מחבר( בזה זה מסובכין ה"ויל()שפינוועבס

 אחורי'האזגים ח,טין נוטלין וכן מבפנים החוה אצל אורך חוטיג'

 וקרום בקדקוד המוח שעל וקרום בעלמא( חומרא אלא ואינו)ם"נ

 תחלה 'טיחתכם לא אם אח"כ לבשלם בה ל"מ ומליחה הביציםשעל

 חת'כה לא צריכים דאינם י"א )וצלי ימלחם ,אח"כ לתחתוחתוך

 האש פני על החוטין כשפני דדווקא שאומר מי ויש מליחהולא

 א"כ אלא שואב האש אין הבשר בתוך מובלעים הם אםאבל
 החוטין כל נגד ס' צריך חתיכה בלא ובשלן נמלן לא ואםיחתכם(
 וש"פ. ש"ך אבר אבר דמנתחן )כיון ס' א"צ צוואר ובגידי)רמ"א(

 ובצלי ופ"מ( וכר"ו פר"ח ס' צריך גית'ח בלי שלם הבהמהואם
 בע5מא חומרא והוא )ת"ח( במליחה וכו )רמ"א בקליפהסגי

 וש"פ ומ"ז ש"ך נדיעבד מותר כך ובישלו קלפוה לא אםובדיעבד
 והרוצה בצלי'( ולא במליחה לא קליפה מצריך רלא כהמרש"5דלא
 רק הבשר חתיכות על יממוך לא אלו חיטין חת'כת 'ד'לצאת

 אם בהו ל"מ הצוואר וחוטי )מחבר( לשנים והעצם הבשריחתוך
 )רכו"א(: לשנים המפרקת שיחתוך רקחתכם

 פלוגתא שם אלו. חוטין ליטול צריך אי העוף גף לט~ילהב
 צריך והלכך הבהמ' כיר העוף דגף המחברדעת

 הרמ"א ורעת הלחיים. עצם וכן ולמלחם האגפיים עצםלחתוך
 מן נוטלין שאין המנהג וכן אלו חוטין בעוף ליטול צריכיםדאי;
 .ש"פ( ופ"מ וש"ך )לבוש הצוואר חוטי דק חוטין שוםהעוף

 מיהו לשנים המפרקת עם יחתכם או משם לימלן לזהר 'שובאותן
 )וכסעורות )רמ"א( סגי העוף מן הראש רק הומר אםבדיעבד

 אם לאסור יש דיעבד ודאי הראש עם שלם העומ שעושיןגר.לות
 בירכי לחתוך וגוהגין כ"ב( בסי' עי"ל החוטין אלו הםירלא

 חוטין נמצאים שלפעמים )משום התחתונה הארכובה בפרקהעופות
 אם אף בד'עבד מותר כן עשה לא ואם עופות( ברגל'אדומים

 )דמ"א(: אדומים חומין שנמצאו אע"פ כךגתבשלי

 דעת מבואר שם שלהם. בחוטין דין היאך זכר ביצי שאלהג
 מותרים יום שלשים לו הי' שלא רכ"זהמחבר

 הי' ואם אדומים חוטין כמו בהם יש אם אפילו קליפה בלאלקדרה
 קלימה בלא לקרר' אסורין אדומים חוטין כמו בהם יש אם יום ל'לו

 הא וטלה גדי ביצי ודווקא ש"ך בהו סהגי ומליחה דחתיכה)וה"ה

 ובריעבד כנה"ג שעליהם הקרום לנקר צריך יום ל' תוך אף שורביצי
 אבל פ"מ( שור בביצי אף משלשים פחותים כשהם לאסוראין

 לכתחילה והמנהג ופ"מ( )ש"ך חתיכה בלא אף מותריםלצלי
 וטלה( גרי בביצי )אף יום מל' פחותים כשהם אף הביציםלנקר
 )רמ"א חתיכות הרבה בהם .לחתוך הגרול גיד משם להםירוכן

 מיאוס משום )דרי"ז( שקורין הבש' הכתף מן ליקח וגהגווש"פ(.
 לצ5ותו לירווי'"ן שקורין בלונבי"ל נהגו עוד סה"נ( בשם)רמ"א
 וכן מותר לכתחילה ואפי' מבשלו אם איסור בו יאין לבשלוולא

 איסור ואין לאכלה ולא ולהשליכה רוורדא העינוניתא להסירנוהגין
 משם ולהסיר הבהמ' רגיל של הפרסות בין לחתוך נהגו וכןבדבר
 )רמ"א(: לחוש אין כן עשה לא ואם מיאוס( )משום ודק לבןבשר

 הנשה דגיד מבואר שם נוהג. אימת הנשה גיד ,2אלהד
 עגול שלהם כף אין אפילו וחי' בבהמהנוהג

 שאין )מפני בעוף נוהג ואינו שמאל של ובירך 'מין של בירךונוהג
 אחריו לבדוק וא"צ בו נוהג עגול כף לו נמצא ואם עגול( שלוהכף
 דבר בכל לבהמה חי' בין חילוק ואין )מחבר(. עגול הואאם

 ולכן כף. לו הי' אם בעוף וכן דם משים או גיר משוםהאםור
 שאסור מה )רק ג"כ בחי' לנקר צריך בבהמה שמנקרין רברכל

 רמ"א(: בחי'. לנקר צריך אין חלבמשום

 )מחבר דנוהג מבואר שם בכוי. נוהג אם הנשה גיד שאלהה
 כוי אבל בפ"ע. ברי' שהיא כוי ואפי'וש"פ
 כרו(: דחייב פשיטא הצבי על הבאמתייש

 טעון שאינו דבר וכל בשליל נוהג אי הנשה גיד שאלה1
 להחמיר והמנהג בש"ע פלוגתא שם .שחיטה

 הכר"ו(: דעת כן וא"נ וש"פ )רמ"א חי ומצאו חדשי. לו שלמואם

 לעצם סמוך פנימי )א' בירך שיש הגידים שני אם שאיהז

 מבואר שם אסורימ. לבשר( ממוך חיצוןוהשני
 מה"ת אםור שהפנימי אלא אחריהם לחטט וצריך אמוריםרשניהם
 וקנוקנות מדבריהם אסור והחיצ,ן' הירך בכל הפושטוהוא

 שעליהם והשומן אחריהם, לחטט וצריך מררבנן אסוריכשבשניהם
 הינ'קנות וראשי המחבר( )לשון איסור בו ונהגו הם קדושיםישראל
 העצמות ראשי לשבור צריך המנקר ע"כ העצמות בראשינכנכים

 סרר ללמוד דאין עור וכתב )רמ"א( מעיקרן הקנוקנות להסירכרי
 בניקורו: הבקי המומחה מן עין במראית רקהניקיר

 שם תערובתו. אומר אי גיד של גופו שאזהח
מבואר
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 אפרתו והתורה טעם בו ואין כעיו אלא אינו גיר של רגופומבואר
 גהם יש והשומן והקנוקנות בפליטתו הערובתו אוםר אינולפיכך

 ק"א(: בסי' )עי"ל בפליטתן תערובתו אוכרין לפיכךטעם
 דשומנו מבואר שם בהגאה. מותר אי הנשה גיר שאלהט

 )פר"ה הקנוקנות וכן בהנאה מותר לכ"ע גידשל
 והאחרונים בהנאה דמותר בש"ע שם מבואר הגיר אך ופ"מ(.וכר"ו
 מותר אבל לחתולים. להאכילו ואין לכתחילה להזהר דישכתכו
 יותר דמים מקבל רלא בב"א( כ"א במשקל )לא לגוי הירךלמכור

 : הגידבשביל
 שם בתוכ'. וגי"ה ירך לגוי לשלוח לאדם מותר אישא?ה

 לו נותנה ואם לשלוח. מותר חתוכה בין שלימה רביןמבואר
 חתוכה כשהוא לו יתגגה לא כשרה שהיא לו ואומר ישראלבפני
 ישראל יד מתחת שיצא ירך וכל וש"פ(. )ש"ע גידה גוטלאא"כ
 מנקרו אותה שמחתכין כדרך מחותכת לאחר( ומסרו ששלחו)כגון

 )ש"ע(: גירה שניטל בחזקת הוא הריבשר
 בקי הוא אם יודעים אנו ואין לו והלך שנקר מי שאיהיא

 להראות בניקור בקי שהוא מי כאן ואיןבניקור
 גלא"ה אבל מותר ניקורו שהשלים יודעים דאם מבואר שםלו.

 להראות אפשר ואם ורמ"א( )מחבר הניקור השליס יא די2מאאסור
 בניקור שבקי אותו ידעינן לא אם המנקר. על לסכווך איןלבקי

 וכתב ורמ"א(. ש"ע בדעת )ט"ז להחמיר טוב בכשרותוטוחזק
 ויבדוק אחר למנקר שהראה עד המנוקר בשר אוכל הי' רלארש"ל

 )ט"ז(: כראוי מנוקר הואאם
 מבואר שם הנשה. גיד על נאמנים אי הטבחים שאלהיב

 טבח מכל בשר לוקהין אין ומיהודנאמניס.
 הי' אא"כ בש"ע( הט"ז הגי' )כן לאחרים ומוכר לעצמוששוחט
 אין ונשים א'(. בכי' ועי"ל וש"פ ט"ז )ש"ע בכשרותמוחזק
 היינו נאמנים ניקור בפתכ ודווקא אחוריים ניקור עלנאמנ.כ
 דרבו בזה"ז להחמיר יש וביותר הכר"ו וכ' באחור. ולאבפנים

 והם תורה בעלי אינם הרוב ועל הטורח עליו וכבדהחומרות
 כ"א בניקור לסמוך ואין באיכור ומקילין המותר ברברמחמירין

 הלכות שלמרתי רעתי לל עמרי )ומיום מרב'ם ר' ו,רא בק,עי
 מה כ"א מנקר על סמכתי לא ובשמותיהן בהן בקי יה'ותניקור

 אכלתי(: כפי ויגיע בעצמי מנקרשהי.תי
 גוי קצב אצל שגיכ וכמה מכמה שוחט לקהלה הי' ל!אלדץיג

 לחלק צלע שום הניח שלא הנהיג קצבואותו
 והוא אחר שוחט ולקחו השוחט אותו משם נכע וכאשראחורייכ

 להם ,והראה ע"ז ככרוכיא וצעק אחורייכ בשר בניקור בקי ג"כהי'
 מן ליטול שצריך מה לפניהם וגיקר ניקור צריך הצלעשאותו

 ונשאל מזה תערובות הרבה והי' עיניו ראות לפי והחלבהקרומים
 מפיקות כמה משום הכלים להתיר מצרריס אחרונים הכליכ.על

 ל"א(: סי' בנוב"יועי'
 יפצע הפנים. מחלק באחרונים. מבואר ניקור סרר שאלהיד

 ואח"כ מהמוח הקרום כל ויסיר לשניםהראש
 מכאן אחד וניר מכאן א' גיד להמיר הלסתות קצוות בשנייחפי2
 הוושט יחתוך גרון וערלת גידין שני צד בכל יפיר מלשוןואח"כ
 גיר יש הלשון ובצד מופו עד מראשו אורכו כ4 עי 'חתוךוה:ר-רת

 טריפה )הנקראיס קטנים עצמות שני הל21ון אצל מ'2םוימיר הגרגרת כיפוי ויחתוך פשתן בגר חתיכת ע"י להמירה וטובלכן
 גיר גירין ב' צד מכ5 יסיר השחיטה מקום ובצווארב"נרלי"ך

 מריאה שהגרגרת במקום הבשר בתוך מונח וא' מימעלה מונחא'

 מ"ז( בסי' עי' מליחה קודם ביה"ש )ויקלוף דם משום ואסורמונח
 אדום לבשר למעלה ער כולה ע"פ והולכת אחד גיד יםירבחזות
 נקי שיהא יפה להכירו ויזהר כא' ונראים לשניים כפול זהוגיד
 משום אמור זה )וגיד לצוואר המטוך מצר החזות ויגביה זהמחוט
 הקרוכ אותו עם הנמשך וכל הלבן עב עור יפשוט מהכסליםדם(,
 ולבגים רכיס עצמות ראשי מתחלה יחתוך חלב. משוםאסור
 אותו ותחת העב הקרום לקלוף יתחיל ומשם הכסליכ קצוותמב'

 בסי' )עי"ל חלב יש דק קרום אותו ותחת רק קרום ישהקרום
 האסור שם שיש ודך לבן קטן עצם יחתוך עצמו מקום ובאותוס"ר(
 מוף וער הריקברטי"ן סוף עד גיד יסיר הצ5עות מבין חלב.משום

 . הכמלים חלב משום אמורים הצלעות שבין וגידיםהכפלים.
 ההולכת אחד גיד יסיר הבשר בצד ולמעלה יפה להכירהשיוכל כדי הסכין ויעמ.ק למטה הסוף עד אחר גיד יסיר באמצעבהכתף
 הסכין להעמיק צריך הכתף וכשנחתך הבשר בתוך ותחובהלמעלה

 הסכין להעמיק ג"כ צריך הכתף וכשנהתך הבשר בתוך תחובהרק
 עב הבשר וממקום בריטי"ן מהרי"ק וגם הריקבראטי"ן הצדעל

 הקרום יפשוט מהמחול החלב. מתחתיו יפה ויגרור הקרוםיגביה
 גירים ג' עוד נמשכים עב ומגיד עב גיד העב במקום יסירואח"כ
 שהיא בעוד מהבהמה להוצאה םמוך הטחול וינקר אחריהםויחטט
 טחול לאכול שלא )ומנהג חוטין הג' למשוך נקל שיהא כדילחה

 מאגי"ן( )שקורין לקיבה שמחובר ובמה שתחתיו וחלב העוריכיר מהקיבה מהם. החלב ויגרור ינקה וכרם וביה"כ מהמכםהכבשים(.
 הקרום יםיר מעיים מהבני הכרכשתא. מן אמה וחצי חצייחתוך
 שביגו. החלב עם דיבי( מניא )היא הטריפה המעי יזרוקואח"כ
 הררא על המוגח מהצר אבל שלמעלה הקרומין יסיר רכנתאמהדרא
 יש דכנתא הדרא על המונח מהצד רק הקרום להסיר א"צדכנסא
 וצולין יסירם רם משום ואסורים קטנים וגירין גרולה אחת גידשם

 ועגל( כבש של דכנתא רהררא צדדים מב' הקרום להסירוהמנהג
 )וע"ל ממש הטבור סוף ער ניקור צריך לי"ג י"ב צלע שביןבשר
 מחצר אותה. לפתוח הלב ערלת לחתוך צריך מהלב ס"ה(.סימן
 בו תלוי' שהמרה במקום והחלב והקגוקנות הגידין יחתוךהכבד
 לחתוך צריך וכן בו תלוי' שהמרה במקוכ והחלב והקגוקנותהגידין יחתוך הכבר מחצר אותה. ולפתוח הלב ערלת לחתוך צריךוכן
 ויפתח הוורדא יסיר מהדיאה הכבר. באמצע הרבוק החלבכל

 הדם שיצא כדי הטלפים ראשי חותך מהרגלים והגידין,הקגוקנות
 הכוליא חלב אותו כל להסיר צריר מתחלה אחוריםמהלק הטלפים: שבין החוטיןוחותך
 וזה בתוכו מוגחים והכליות חלב גרי"ןהנקרא

 ער האלי' מעיקר לחלחולת( ממוך סמוך צרדים מכל הולךהחלב
 הדבוק הלב אותו עם המעורבים חוטין כל עם המתנייכ בשרמקום
 ומוציא העצמות באמצע קצה אל מקצה ופוצעו לארכו כולח פגיעל בבהמה שיש גופא בזנב וחותך לחלחולת הסמוך ובבשרבעצם
 ישתייר שלא ער יפה פנים מאותו ויגרור הבהמה ירך עלהמכיש מגים מאותו קצותיו ער האלי' מעיקר לשגים שמתחלק חוטממנה
 חתיכות: לששה ירך כל וחותךחלקים לשני הירכיים יפצע ואח"כ שמנונית. ולא בשר לא האלי' פנילכל
 המורגל ובלשון שטי"ק. שפיי"ף )הנקראת האלי' רץרניכתא(

 וצריך אינטערשא"ל( או בראטי"ן.שוואנ"ץ
 הדבק הרחב עצם ואותו וחלב הקרומים מכל יפה אותו יגרררק 5קולפו א"צ )לבן( כסף מראה שיש במקום חו'1 כולה פני עללקלפו

 משגי שעליו והבשר חלב מכל יפה לנקר ג"כ צריך האלי'בחתיכת
צדדים
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 הררי"ז עד החלב לחתוך וצריך חלב שם יש זה לעצם וסמוךצדדים
 מקום באותו שם יש גם לגקרו א"צ ואילך ומדרי"ז החלבשסונחת

 האלי' סחוטי החלב לגרר צריך הזנב העצם מן קצת נשארלפעמים

 והמראה מק,מו ברעטיל הקייליחדי"ק מקליף )ואח"כ שבו החוטוגם
 שתחת ובחתיכה שעליו( וחלב הקרומים מכל יפה לנקר צריךכסף

 הרחב עצם אצל עליונות ג' גידין חמשה יש בריטי"להקיילעכדי"ק

 אסורין הזנב העצמות גגך שלממה ושנים גי"ה משום אסוריןהנזכר
 הגידין כל לחוץ ממקומו לחתוך לההמיר נוהגין זאגן דםמשום

 האםורים הגידים כ"א לחתוך א"צ )ומדינא מ"ע משוםהאסורין
 אחריהם לחטט 'דא"צ אלא דם( משום האסורין ולא גי"המשוכ
 האלי' ובחתיכת גי"ה משום האסורין גירין ג' אותן אחררק

 בראטי"ן צע"ך נקרא )א' בשר חתיכ,ת שני עוד מחובר)הנזכר(
 ג' החתיכה בזו ויש יפה לגרר ג"כ שצריך כסף מראה בוויש

 כסף המראה אצל הבשר בתוך מהם ב' גי"ה משום אסוריםנידים

 צע"ך שקורין מהם למטה יש והשלישי לג'( מתחלקיןופעמים
 וא"צ מ"ע משום האם.רים גידין ב' עוד מונחים )ובצדואדע"ר

 ניד יש )הנזכר( הבשר ובין כמף המראה ובין אהריהן(לחטמ
 מושב בית עם הזה הגיד לחתוך וצריך הבשר בתוך ועומדקצר

 לבין בראטי"ן הצע"ך 'טבין החלב לנקר נ"כ וצריך גי"המשום
 אורך כמו '2אורכ. חתיכה יש אחר ובצד ברעטי"ל.הקיילעכדי"ק

 אסורים גידי; ב' ובתוכו גרעמי"ל קיילעכדי"ק וקוראיןשניהם
 א' וגיד מזה מיצה א' גיד רק כולה ע"פ הולכין אינם גי"המשום

 :לחמט" לחפש צריך אצבעות ג' רוחב כמו ובאמצע מזהמקצה

 כולה(: ע"פ בעיגול ויקלוףאחריו

 הוא אוברשא"ל( המורגל ובלשון יד )או הנשה גיד ד(רעיכנתב(
 המראה אותו יפה ולגרר לקלוף וצריךהכף

 שעליו בשר חתיכת מפריד ואח"כ קמן ואחד גדול אחד שעליוהכסף
 בשר '2תחת כסף והמראה כולו פני על ויקלוף קנאפףשיורין
 ג"כ יקלוף הרקות ובמקום יגביה .אח"כ לקלוף צריךהקנאפף
 לקלוף. ג"כ צריך יר נקרא ותחתון רע"ק נקרא העליון חלקמתחתיו

 אותו לחתוך וצריך למעלה הכשר על גיד יש העליון צדובאותו
 גידין '2שה בישר באותו .יש התחתון קליפת קודם תיכףניד

 הבשר בתוך והולכין בראש ומתחילין הנשה גיד משוםשאסורין

 לשנים מתחלק א' גידין ששה ואלו היד באורך בשיה סופועד
 הימב ועיין הפוכה .אחת כדרכה אחת שיני"ן שני כצורתונראית
 ביד בו שיש הגירין אבל אחריהן לחמט וצריך הגידים אותןאחר
 ובמקום הירך כף על בכלל אינם סופו עד היר באורך הולכין:אינם

 ונקרא לשלשה ומתחלק אחד ניד ע,ד שם ומונח הגשה. נידעוביו

 הזה והגיד י"ר( זו חתיכה )ונקרא יד כצורת וצורתודוימע"ן

 בשאר )משא"כ ממגו קצת שיראה כ"ז כפלי'ם כפל ליטולצריך
 בצד ובתחתיתו דיו( פ"א 'חותך הגיד פזתח בראשונה אםגידין

 ומתחלי אחד גיד לו י,2 הכף שלהשני
 ומכל הבשר לתוך לשגים

 צבי כקרן גידין שגי אותן ונראין קטנים גידין יוצאין ואחדאחד
 קטן בשר חתיכת שם יש השנים אלו ואצל אד"ר( הירשן)ונקראים

 לחמם וצריך געפיל"ע ונקראים לשנים מתחלק אחד גיר שםויש
 הגיד ליטול צריך דע"י הנקרא העליון )ומחלהאחריהן
 חתיכות ב' ויש החיצון( גיד הנירא הבשר בתוך ולא בסוףאחד

 הוי"ך או פלע"ק. הוי"ך )ונירא בשור הכיס הוא לגי"המחוברות
 עבה עור ממנו שמסירין ניקור ע"י וכשר ספאר"ק אונעשטע"ל.

 וכל יותר או לג' אותו וחותכין והבצים הגיד ומוציאולבנה

דעת סהסימן

 כשאר ודינו ומולחין מיאוס משום אסורים בתוכו שישהדריזי"ן
 קרום ממנה קילף אטע"ר )וגקרא הכחל היא ובפרה ומותר(בשר
 הכחל ודין פעמים. כמה בכותל וטחו וערב שתי וקורע ולבןעב
 ואוחז אותו חיתכין עליו מונח שהכחל והשומן צ'. בסי'עי'
 מים ממנו יצא בכח אחוזתו ע"י ואם החתך במקום בידובכח
 כשאר מותר יאח"כ המים משם שיוצא המקום אותו מחתךכחלב
 ורחבו אורכו הכחל תחת או הכיס שתחת חתיכה עוד י'שבשר(
 וצריך טע"ש( או לעפי"ל או ברעטי"ל )הנקרא והכחל הכיסכמו

 הכמה שמראה )ובמקום אצבעות שנ' כמו בראשו למעלהיקלוף
 .באותו החלב נוגע שם שגם ומשום בצדדים וכן החלב גוגעששם
 באים שהם כאחד ונחשבים גידין שלשה שם יש ברעטי"לחת~כת
 בתוך מונחים גידים ואותם שי"ן כצורת לג' ומתחלקים א'מגיד

 ואילך ומשם יד כרוחנ רוחב עד כ"א לשנים לחתוך וא"צברעטי"ל
 גי"ה(: חלב משום אסורין גידין ואלו אחריהם לחטטא"צ

 גראד- או בראטי"ן לענדי"ן או רי"ך )או קושל'"ץ ד(רניכרוג(
 הנק"א שקורין העצם עד השדרה הואבראטי"ן(

 שיש החלב מן יפה לנקר צריך בקושלי"'1 השדרה הח.טונתוך
 ני"ה ומשום המתנים חלב משום ואמור השררה חוט שלבעצמות
 ה' נמצאים הקושליי1 ובתוך הנשה הגיר מתחיל השדרהדמחוט
 התחתונים זשנים מתניים חלב משום אסורים העליונים שלישהגידין
 בשור הבשר עור מן הקושלי"'1 את באצבע מפריד ואה"כ דםמשום
 לא. ותו קטן גיד הקושלי"ץ בתוך שתמצא עד החצי גגדובעגל

 יגרר כסף מראה שיש ובמקום יקל'ף אדום בשר שם שישובמקום
 עד הבשר עור על ונקי יפה קושלי"ץ מתחת חלב יגרר ואח"כיפה

 ימשוך בעור שם שמונחים והגירין צע"ך שקורין לשומןשתגיע
 בגחת באצבע רק בפכין יפתח שלא ויזהר פשתן בבגד אחיזהע"י

 לפרד צריך ועזים בכבשים אבל קציהם. עד אחריהן לחטטוצריך
 הנזכר היכק"א ועצם השדרה חום עד הקושלי"'1 מן הבשרהע,ר
 )גקרא א' חתיכות ב' עור לו ויש צדדים. מב' יפה גגררוצריך
 הינק"א עצם חיבור ע"י בקושלי"ץ ובוק והוא שפי"'1 אושיל"ט
 את לקלוף וצריך השיל"ט ובין הקוישלי"ץ בין באמצע שםשמונח
 משם להפריד וצריך קמן עצם עוד מונח הינק"א יעלהשיל"ט
 השיל"ם ועל דם משום אסור השיל"מ בתוך למעלה שישוהגיד
 מראה שיש במקום קליפה צריך פלעפמער"ל שקורין קטן בשרמונח
 יהפוך ואח"כ יפה גרירה צריכה כסף מראה שיש ובמקוםאדום
 במקום מונח א' גידין ב' יש עור .נתוך עור עליו שישויראה
 נגד הראשון מגיד אצבעות ד' ברוחב מונח הב' והגידהעור

 עד הבשר מן העור ומפריד העור לאחוז וצריך למעלההקושלי"'1
 יש ולפעמים שעליו מחלב יפה העור א,תו ומגרר הנק"אעצם
 העור אותו תחת השיל"ט של והבשר להלפו צריך עליו בשרמעט
 והב' יפה( יגרר כסף מראה שיש ובמקום קליפה צריךלמטה

 וצריך דק בשר עליו שיש דע"ק או פלאנקע"ן או קלי"ן)נקרא
 הנשר ובת.ך יפה בגרירה די כסף מראה שיש במקום רקקליפה
 לחטט וצריך גי"ה משום ואמור עקרב כצורת וצורתו אחד גידיש

 צריך הקלי"ן ובין השיל"ט ובין לשיל"ט מחובר והקלי"ןאחריו
 גרירה צריך שתחתיו .חלב לי5"ך מריפה הנקרא לבן עורלהמיר

יפה(:

 צריך געגזיל או )קאטיטקי"א קניאראפ"ף ענול ףןרעיכר2רן
 יש השני ובצד אחד בצד מבחויז סביבותיו כללקלוף

מראה
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 המראה שמתחילין במקום רק כוקה ע"פ לקלוף א"צ כסףמראה
 כסף :המראה אצבעות שני כמו רוחב משם ;קקוף צריךכסף
 מראה שאין במקום בבשר מחתך ואח"כ ונקוי קליפו; א"צעצמו
 ומפריד שבתוכו הקוליא עצם את ונוטל הקניאראפ"ף לאורךכםף
 מן ומפריד שבתוכו הקוליא עצם את ינוטל הקניאראפ"ףמן

 ע"ם הקוליא מושב מקום מבפנים הבשר ויקלוףהקניאראפ"ף
 הבשר לגרר צריך קנעכי"ל שקורין עצם יש ובתחתיתוכולה,
 .צריך א' הגיר משם ונוטל שבקני"אראפ' עגול בבשר חותךואח"כ
 צריך בשיפוע גיר הולן- וקפעמים קנעכי"ל עצם ער כולולהוציאו
 ובעגלים בגכות לעמ'ר דרכה וכן חלב משום דאםור אחריולעיין
 הרחב בצר מונח ועזים בכבשים אבל כסף מראה העגולבמקום
 באיתו זו בחתיכה יש ועוד הכליות מחלב שיונק משום אכורבחוק
 בשר ובסוף דם משום אסורין גידין ג' הבשר בתוך מבפניםמקום
 וא"צ מ"ע משום א.תם לחתוך צריך גידין ג' שם נראההעגול
 גיד סשם ליקח צר.ך עגול מבשר שנקלף חלק ומאותו אחריולשרש,

 גגד משום .אסור עוקצין בשני פשוטה כ"ף כצורת שצורתוא'
 עגול ובראשו קוליא הנקרא עצם בו מחובר 'בקנא"ראפ'החיצון.
 צריך כסף מראה שיש ובמקום שעליו הבשר לקלוף וצריךכבוכנא
 המחובר השני לעצם המחבר גיד עליו 'ש העגול עצם ובראשלגררו
 הנ"ל. העצם מראש לקצוץ צריך וגם כושם לקלוף צריךלגוף

 מן השגי עצם )הוא דאטמא בוקא הנקרא עצם תחוב'בתוכו
 ג"כ וצריך באסיתא( בוכנא כמו לגוף המחובר צר אותוהקוליא
 שבעצם המוח שיראה עד או בעצם דם שיראה עד העצם מןלקצוי1

 הגידין: צומת משוםואמור
 על )המחובר קנאכי"ן בייט"ש התחת:נה הארכובה דזר2יכןר2ה(

 שדבוק שם ועל מייזי"ל אותו שקוריןהקנאכין
 שרבוק ובמייזל ליטק"א נקרא גופי' והקנאכי"ן כן( נקראבקנאכי"ן
 מראה יש סביבו רק כולה ע"פ כסף מראה א' מצד ישבקנאכי"ן

 ג"כ יש א' בחוט רהיינ. הצררים שני ובין לקלפ. וצריךאדום
 מחלק נתפרד הב' ובחוד החלב מן יפה לגררו וצריך כפףמראה
 עור יש מבפניכ בשר אותו ובאמצע מבפגים לקלפו וצריך זהבשר

 בכל ומגררו אצבע ברוחב לאורכו ממנו וח'תך עגול בשרחתיכת
 ובפנים אדום מראה ובכביב כסף מראה עליו שיש בכ"מצדדיו
 לו יש מהם אחר וכל לשנים מתפשט אחר גיד יש צד אותושל

 סש:ם ואסורים אחריהם לחטט וצריך גיפלי"ך שקוריןעוקצין
 לקלוף צריך הטייזל ממנו שהופרד אחר ובקנאכי"ן החיצוןגיד

 העצם אורך כל שעל הבשר את לא )אבל הקנאכען שעלהבשר
 גי"ה חלב משום אסורים גיד,ן ב' מונחים העצם בראשוימעלה כסף( מראה עליי שיש במקום יפה מנרר רק לקולפו רוקאוא"צ
 שמונח במקום הקנאכין שעל השני בראש קחתוך מהחילואח"כ
 ומחתך גלירוואםע"ר שקורין מים 'בתוכו גומא בו ייש טשי"ךעצם
 ממריר אח"כ התחתונה שבארכובה הגומא המכסה בשראותו
 מייזי"ל אות' וקורין וארוך עגול ההוא והבשר הקנאכע"ן מןהבשר
 וטריפה. משם להפריד וצריך מייזל"ר שני עור מונח וע"זנ"כ,

 מראה בו שיש במקום בשר א'תו לקלוף צריך הארוךוהמייזל
 מתחלק הקליפה ואחר יפה מגרר כסף מראה בו שיש והמקוםארום
 מראה בהם שיש במקומות ג"כ לקלפו וצריך לשנים העגולהבשר
 קליפה כמו ההיא הבשר א'רך משם לחתוך צריך ובאמצעארום
 הנשה גיר משום לגקרו וצריך אחד גיד יש בשר מאותו א'ובחלק

 וצריך בכור( שזה סיסן כאצבע ארוך דק עצם 'טם תמצא)ואם
 וצריך נקי שיהא בשר על'1 שאין במקום הקנאכי"ן העצבקגרר

 הנ"ל: העצם ראשלקצ..1
 שני עלי' וכוחובר לסושלי"ץ מחובר יייטשינק"א יזרזיכתי(

 או לונבי"ל בפוסקים שקורין א' בשרחתיכות
 טריפ' וא' לנקר כשר א' לערווי"ין שנקרא יש חתיכות וב'לערוו'"'1
 אותו עוקרין הכשר ולערווי"ץ לוויטשק"א מחובריןושגיהם

 חותכין הי' )ואם בסכין ולא ביד לעדווי'"ו ומהטריפהמהוויטשק"א
 ע"ם ומקלפין קושלי"ץ כרין לערווי"'1 ודין המתניים( הלבמשום ואסורי עמה הגידין נחתכין היו והטריפה הכשרה הלעדווי"'1במכין
 לחטט וצריך בקושלי"ץ כמו דינם גירים השלשה שישובמקום ונקי יפה לגררו צריך עליו כסף מראה שיש במקום ח'י1כולה

 בלערווי"ץ שם שנשאר א' וגיד כולה. ע"פ ומקלפיןאהריהם.
 קטנים הצלעות עם עצמה והוויטשינק"א אותו למשוך צריךהכשר

 בקבלה. )ם"נ ניקור בהם מועיל .אין אסורים לעדווי",ווהטריפה
 חלב או שומן הוא אם להכיר זה סימן בקבלה למנקריםויש

 חלב, שהוא נרא' אז מיר"ב הוא אם האצבעות בין בירשממשמשין
 שומן שהוא סימן צע"ך נראה אז ביד כשממשמשין השומןאבל
 כ"ז מכין יקח החלכ מן יפה לגרר שצריך בכ"מ לעשות נכוןוכן
 שומן לאו ואם חלב הוי גרירה מכח הסכין על וש'כב מיר"בשיש
 וצריך קראגי"ן הגקרא לוויטשינק"א מחובר ב' חתיכההיא(.
 צריך כסף ומראה עב יש בבשר למעלה א' בצד צדדים טב'לקלוף
 כסף מראה כסו ולבן עב קרום הבשר על יש הב' ובצר יפהלגררו
 אבל אותם לחתוך צריך גידין כמו שיש ובמקום להקליף,צריך
 גי"ה ומשום חלב סש'ם האסורים גידין אחריהן. לחטט צריךאין
 תאכלו אל סימן חכמים מסרו לענים נראה ולא הבשר בתוךהס

 מגירין חוין הנתבארו גידין ג"א אותן אחר לחטט וצריך נ"אממגו
 תותימתני חלב כגון לעינים הנראים וגי"ה חלב משוסהאסורין

ודליטק"א:
 סוסימן

 ירוע דאם מבואר מ"ו בסי' בביצים. דם גמצא אם שאיהטי
 להתהוות שהתחילה )במקום אפרוח מרוקםשהוא

 שהוא ידוע אין אם אבל מה"ת הביצה אכורה אפרוח יצירתבו
 ש"ע שיתבאר כמו ספק לענין )'נ"מ מדרבנן אמור אפרוחמרוקם

וש"פ(:
 )דעת פלוגתא מבואר שם הביצה. על ק"ד נמצא אם שאלהטז

 לבר חלבון בקשר נמצא דאם ורמ"א רש"י בפי' ורשב"אהרא"ש
 לבד הקשר במקום שלא בחלמון או לבד הקשר במקום שלאוכ"ש
 בקשר בחלבון נמצא ואם מדרבנן אם'ר והדם מותרתהביצה
 מה"ת אמורה הביצה לבר ישר על בחלמון או לקשר חו,ןונתפשט

 נתפשט לא אפי' חלבון של הקשר על שנמצא דכל עוד מחמיריןויש
 גמצא אם רדוקא ור"מ כרי"ף דפוסק מחבר כרעת ורלא אסורכלל

 והביצה הרם את זורק בחלבון אבל מה"ת אס'רה הביצהבחלמון
 או הכר במקום הוא אם דעות חילוקי יש גופו ובקשרמותרת.
 במדינות המנהג ונתפשט הכל כרברי מהמירין ואגו החדבמקום
 בין מחלקין )ואין רם עליו שנמצא מקום בכל הביצים לאם"אלו(
 לאסור נוהגין יוסא בת ביצה ואפי' וש"ם( רמ"א לחלבוןחלמון
 אך כסהרש"ל דלא כלבו בשם )ש"ך בחלמון ואמילו רםבנמצא
 שחיטה תדנגולת במעי ביצה ואפילו פ"מ( דרבנן אלא הוי לאעכ"פ
 והגרע"א מדרבנן. אלא ול"ה )פ"מ לאפור נוהגין דם עליו נמצאאם

 להתיר(: נוטה תפל"מבשם
שאלה
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 ידעינן ולא נצלה או ונתביטלה דם עלי' שנמצא ניצה שאלהי,
 נתערב דאם מב,אר שם האסור. במקום הואאם

 אע"פ הביצים שאר אוסר אינו ביבש שא"ם או ביבשבמינו
 עד אוסר בלח במינו שלא ובנתערב מותר רוב רק ס' בהםשאין
 בלח בא"מ אף להקל דמצרד ככר"ו דלא )פר"ח הפ"מ באיןם'

 ודשדיא דאסור דם טיפת בה שיש )ביצה דרבנן( מפיקאדהוי
 במינו מין הוי באחרים נתערבה אם ביצה אותה בכ'לא(תיכלא

 פ"ם(: כר"1 פר"ח כ"ש דם טעם)כי
 במקום מהם אחד על דם ונמצא בקערה המרופות ניצים שאלהיח

 שאז החלמון על שנמצא )כגון בוודאיהאומרה

 אסור לווראי תומכין הגאונים וכדעת בחלבון הי' כברוודאי
 דאע"פ מבואר שם להלכה(. ועו"א מש"ך וכ"נ ..ם"מ ומ"יע"ז
 והכל כיחד( מתערב )דבטריפות אסורות הדם שעליו הביצהשזרק
 שבורות רק טרופות אינם אם אבל אסורה הביצה כנגד ס' עדאסור
 )כנתבאר( בוודאי האוסר במקום מהם בא' דם ונמצא בקערהיחד
 מותרים והם עצמו בפני :אחד א' כל הכשרים חלמוניםיקח

 ויזרקם השאר חלבוני עם בקערה הדם בה אשר אותה)וישאיר
 בלי הכל ליקח דא"א משום הטריפה דיקח להיפוך יעשהולא

 להתיר ואין החלמנים רק החלבנימ 'קח לא וכן ממנה מהשישאיר
 מותרים החלבונים כל אז האיסור חלבון נגד ס' הי' שאם רקאותם

 יותר: ולא לבד החלמון עם האיסור חלבוןויזר,ק

 וספק מהם אחר על דם ונמצא בקערה הטרופות ביצים שאלהימ

 היכי ידעינן דלא )כגון האוםרה במקום הי'אם
 המקום דיזרוק מבואר שם חומרא(. משוט רק לדידן ואסורקיימי

 מאות. שהוא לו שנראה מה וכל הדםשעליו
 הביצים לשאר הביצה בעותו נתערב ואם מותר והשאר יזרוקהביצה
 מג"י )ט"ז לא בחד חר אבל להתיר יש ביותר( )וכ"ש בתריחד

 כש"ך(: דלא והגרע"א וכר"ו פ"מפר"ח
 שם החמין. על להצטמק ששמוה בביצה דם נמצא אם שאלהכ

 צריך )הנתבאר( בוודא' האוסר במקום הדם נמצא דאםמבואר
 דלא וש"פ ורש"ל )ט"ז האסור' ביצה נגד בתבשיל ס'שיהי'

 החתיכה צריך ס' דאיכא אף עצמו במאכל נגע ואםכמהבר(
 הקדרה כיטוי על הניחה אם אבל מקום נטילת עלי.ו מונחתשהביצה

 קליפה בתוך הוא רביצה )כיון מותר ס' באין אה במאכל נגעולא
 להתיר י'2 הדין מן אוסר שאינו במקום נמצא ואם ועפ"מ(ש"ך
 היא ואם וש"פ( )ט"ז רוטב הביצה במקום שאין כיון החמיןכל

 )מר"ח(: הפ"מ באין להחמיר יש האומר במקום הוא אםספק

 מבואר שם דם. בהם יש אם ביצים לבדוק צריך אם שאלהכא

 א"צ וכן לברוק שא"א אע"פ צלויות ביצים לאכול דמותרבש"ע
 וכת' בהם( דאין ארובא )דסמכינן דם בהם יש אם הביציםלבד:ק

 ביום ביצים עם מאכל כשעושין להחמיר נהגו דמ"מהרמ"א
 בליקוטי המצות )ובשער המנהג וכן דם בהם יש אם בהםשרואין
 גומעה שהי' מורו בשם שהעיד מהרח"ו מרביגו אחרי פ'תורה
 שבהגל'ת בה וסיים רם בה יש אם בה שישגיח בלתי צלוי'ביצה

 שכ' ב"א לחומרת לחוש אין ז"ל האר"י הקדוש רבנן אמרינגלות

 בקליפתן אותן ומחזירין בקערה תחלה אותם להריקשנוהג'ן
 כך עצמו נהג דמ'רי עוד שם וכ' בה"ג( )כמ"ש וצולין1סותמין

 להריקם נהגו מור' של בביתו וראי ובישול בטיגון אבל בגמיעהרק
תחילה:

 הלישה ואחר בביצים שנילושה עימה שעשתה אשה שאיהכב
 שם והי' מהן אחת ביצה של בקליפה דםנמצאה

 והתיר הט"ז לפגי בא זו מעשה התערובות. בא,תו הרבהביצים
 ומבטלו עליו רבה ומינו כמ"ש שא"מ את סליק )דאמרינןהכל

 דגם הפ"מ וכתב דרבנן םפק הוי האוטרו במקוה הי' אםובספק
 ואינו )א"מ להוט הביצה אותה נפלה אם אך מותר הש"ךלדעת
 אי ספק יש אם ומיהו להקל סד"ר ל"א בכה"ג ס' יש אםי'דע

 פ"מ(: ם"ט הוי מינו לאינו כללנפל

 דם בה נמצא ולא ביצה שוברת שהיתה אשה מעשה שאלהכג
 חלבון נפל דם יש אם מבטת ובעוד שני'שברה

 בידה אותה ועכבה בחלבון דם וראתה הראשונה תוך אלהשני'
 לתוך אותם והשליכה אחרות ביצים ושברה לח,"ו אותהוהשליכה

 יחד הטרופים הביצים כל התיר עיטק באר תשו'הראשוגות.
 בתרי חד ובתערובות בחלבון בנמצא לזרוק דצריך נתבאר)וכבר
 חלבון מאותו שה'א שנראה מה כל והחלבון ביותר וב"שבטל

 יזרוק(: הביצה אותו של החלבון 1;ם הדםשעליו

 כ' טי' נ"ש תשו' מבהמה שחלנו בחלנ הנמצא דם ~ט~ולהכד
 סי' משה השיב ותשו' ל"ז ס" חב"יותשו'

 ס' עד תערובתו ואומר לאסור החמירו בג"ש וב"א :בלה"גל"ח
 חמאה עשו ואם אסורין בחמין שנשתמשו הכלים וכן הדם.נגד

 לישראל: וימכרנה שיחזור חשש שאין באופן לגוי למכרהמותר

 מארעא דספנא אלא מזכר )שאינם המוזרות ביצים שאלהכה
 ישבה דאפילו מב'אר שם לעולם. נקלטיתואיגן

 הדם שיזרוק ובלבד לאכים מותר רבים ימים תרנגולת.עליהם
 ורוקא ש"ך( שיקוץ משום אםור לאסטנים ודאי אבל)מחבר
 עבור' משך יים כ"א סגורה שתהא מזכר שאינה לנוכשברור
 ס' עד אצלה תרנגול שאין כגון מביא והת"ח והגרע"א)פר"ח

 גשר(: שום בלא מפסיק שהנהר או כ' ומנ"יבתים

 סזכ(ימן

 דדם מבואר ס"ז בסי' מותר. ואיזה אמור דם איזה שאלהנו
 טמאין בין שליל ורם כוי ודם ,עוף וחי'בהמה

 וש"פ(: )ש"ע מותר וח;בים דגים דם אבל אסור טהוריןבין

 נקבצו אם אך דמותר מבואר שם אמור. אי דגים דם שאלהכז

 שהוא לכל ניכר ואם מ"ע( )משום אסורבכלי
 ),2"ע מותר קשקשים( כ. שיש כגון מ"ע משום )דליכאמדגים
 )פ"מ( בעינן רוב ומ"מ )רמ"א( אומר אינו ותערובתווש"ם(
 מותר לעולם דגים דם בישל ואם מותר קשקיטים בו להניחואפי'

)הגרע"א(:
 ממנו פירש דאם מבואר שם אסור. אי אדם דם ~טאלהכח

 ע"ג משיניו דם יצא ואם מ"ע( )משוםאסור
 )הואיל מוצצו הישיניים שבין דם אבל לגוררו צריך שנשךהככר
 בעינן רוב ומ"מ )רמ"א( א'סר אינו תערובתו ומ"מ פירש(דלא

 איסור דאין מבואר שם כרת_ איסור יש דם באיזה שאלהכט
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 יוצאה שהנשמה הנפש בדם אלא וחי'( בהמה בדם )אפי'כרת
 ויצא האבר מן כשפירש ודווקא בלאו אלא אינו האברים דם אבלבו

 נפשה( (שתצא קורם מביה"ש בשר )כח,:תך בחתיכה שנצרר אולחו'1
 נמלח )כגון אחר במקום ונבלא לצאת וגתעורר ממקומו שפירשאו

 מותר ולפיכך מותר. נצרר ולא פירש לא אם אבל שא"מ(בכלי
 מחוטין ב, יהי' שלא )ובלבד מליחה בלא בהדחה חי בשרלאכול
 השחיטה בשעת הדם כשיצא ודווקא וס"ה( ם"ד בםי' ע"ל בהםשדם
 קודם בהמה של מפרקתה השובר אבל לצאת ראוי שהי' מהכל

 מליחה וע"י יפה מולחו אא"כ חי מבשרה לאכול אסור נפשהשתצא
 )רכו"א לצלי אף :למלחו לחתכו להחמיר ונהגו גקדרה. אפי'מותר
 מפרקת. בשוגר אף מליחה בלא בצלי דמתיר כמחבר דלאוש"פ
 ג"כ צרכו כל צלי בעי הדם דפירש מפרקת דבשובר הפ"מוכת'
 מבית בשר חותך אם וה"ה צלייתו( בחצי די בעלמא דצליאף

 דבח!תך הש"ך וכת' )רמ"א. הכי דינו נפשו שתצא קודםהשחיטה
 להקל אפשר ובשובר ומליחה חתיכה בלי לאסור יש ריעבדאף

 מפרקת לשבור שלא לכתחילה להזהר דיש הרמ"א וכתבבדיעבד(
 שמבליע משום מיתתה לקרב כדי בלבה סכין לתחוב אוגהמה
 אינרי"ג בעיף שנוהגין דמה הפ"מ וכתב ש"פ. )וכ"ה באבריםדם

 דצריך אכור שחיטה כדרך שלא אף בקררום מפרקתששוברין
 בזה(: נזהרי אין והעולם לכתחלה לצלי ומליחה חתיכהעכ"פ

 לבשלו דאסור מבואר שם מכה. מחמת הדם נצרר ~ט~ולדץל
 יש זה ).משום יפה וימלחנו המקום שיחתוךעד

 קודם מקום באותו לחתוך או השחיטה בית ולקלוףלהחמיר
 בשפור בין לצלותי מותר אבל רמ"א( הרם שם ונצרר הואילמליחה
 נשר כשאר צריך קצת מליחה רק חיתוך בלא אפי' גחלים ע"נבין

 והנרע"א ופ"מ ש"ך האש על ולהעלותו צדרים משני חתיכה)וא"צ
ועפ"מ(:

 רם להצמית לחל..ט בחומץ ונתנוהו נמלח שלא בשר שאלהלנ
 כלל שהה לא דאם לדינא מבואר שםבתוכו.

 ומותר בשר כשאך בחומ,ז( כלל נתנוהו לא )כאילו דינובחומ'1
 דנתאדם עד שהה ואם בעינן ומליחה חתיכה !לקדרה חילאכול
 ע"י כ"א חי לאכול אפור ממקומו( הדם שנעקר פי' )זהוהבשר
 צריך ולקדר' ומליחה( חתיכה אף להחמיר )ויש צרכו כלצלי

 הט"ז דעת עדיין נתאדם ולא שהה ואם ומליחה. התיכהדווקא
 בחליטה. אא"ב ובזה"ז לקדר' אפילו מליחה דא"צ רמ"א()בדעת
 ואין מליחה קודם בחומיו כלל מצמיתין שאין אלו במדינותונ!הגין
 ופ"מ הש"ך וכ"ה הרמ"א )לשון מותר בדיעבד ומ"מלשנות
 בדיעבד להתיר הכר"ו וכ"כ מליחה. ע"י בד'עבד הבשרלהתיר
 אף ראוסר כב"ח דלא בנתאדם אף ומליחה חתיכה ע"יהבשר

 כח גו אין ש,ב להצמיתו מ"א בשר בו שנתנו וחומיזבדיעבד(
 אע"פ בו חלטו שלא כל אבל וש"פ( )ש"ע אחרת פעםלהצמית

 )ש"ע(: להצמית כח בו יש חזקשאינו

 שם ומתקב'ו בצווארה חטוטרת כמין לה שיש חי' שאלהלג
 מי"ר. שקורין עצם ממנו ונעשה מתייבש ואח"כ דם כמיןתחלה
 יום בכל ומעשה דבר עמא וכן לאוכלו דמותר בכה"פ מבוארשם
 ת:ב לריח מתיקות מיני או מרקחת תוך המו"ר להשליךהוא

 הפ"מ וכתב אזלינן. השתא ובתר רם ולא הוא פירשא()דעתה
 רבש וגעשה לרבש שנפל נבלה לבשר היתר ללמוד איןדמ"מ

 אסור בדם המלח שמעמידין ובמקום אזלינן. השתא רבתרלומר
 ב"י בשם )פ"מ שרי מאכל לתוך זליתן לאכול. בעיןהמלח
 חיים ובמקור שם( וח"י בט"ז סעי"ח תם"ז מי' באו"ח ועי'ומ"א

 הזכירם(: לא דהפ"מ )וחידוש בזה גם להתיר דדעתםשם

 סחסימן
 הם דשווין למלגו )או לצלותו שלם הראש הטומן עואלהלד

 שיכוין דצריך בש"ע מבואר שם ט"ז(. זהבדין
 הניחו ואם שם( דרך הדם שיז'ב )כדי למטה השחיטה ביתשיהא
 הטעם. )עט"ז מותר והשאר אסורים והקרוב המוח הצדריםעל

 נקב אח"כ כר"ו( אסורים והקרום המוח תחילה נמלחואפילו
 כ' )והפ"ם שם ררך זב שהדם לפי למטה הנקב והי' המוחעצם
 נקיבת ג"כ בעי רק הגרע"א וכ"ה העצם בנקיבת סגי למה ירענ.לא

 צלי כ"ז אחר דבר או קנה בו נעץ אם נחיריו על הניחו ואםהקרום(
 לצלות שלא נהגו ולכתחלה והקרום. המוח אסור לאו ואםמותר
 יתהפך שמא )דחיישינן אביה"ש להניחו רוצה אפי' שלם ראשש:ם

 בטי' וע"ל רמ"א אותו ומנקרין המוח שמוציאין אלאאצדדיו
 אנחיריו או אביה"ש אותבי' ולא שלם כך צלאו ואםע"א(
 הראש כל בעוף )אבל בבהמה אסורים והמ,ח הקרום מידי בי'וד'ו
 המדינות באלו )ונוהגין מותר והשאר במליחה( חו'1 בצלי'אסור
 מליחה(: אחר רק שהיס"ב שני בכלי אפי' דבר שום למלוגשלא

 שמלח דאפי' מבואר שם שלם. הראש בישל אם שאיהלה
 נגד בראש ס' יש אא"כ הראש( כל ואסיר )דנ"נ אסור הכלתחלה
 נגד ס' בדאש אין רוודאי לבד הראש ובנתבשל וקרומו.המגח
 לעולם )והראש הראש כל נגד ס' בקדרה שיהי' צריך וקרוםהמוח
 המוח נגד לם' מצטרף הע!ף כל אז לעוף מחובר הראש ואםאסור

 ועו"פ(: ש"ע גדעת ש"ךוקרום

 שם האש. על השער ולהסיר הראש לחרוך מותר אי שאלהלו
 הואיל אצדדים אותבי' אפילו דמותרמבואר

 הנה מעבירו רק תמיד אחד במקום שמונח ברמוז מטמינוואינו
 להדיח א"צ ולפיכך .תבן קש של האש ע"ג לחרוך ונוהגיןוהנה

 הדם לבשל חמימות ותבן לקש דאין ההיבהוב קודםביה"ש
 מליחה קודם שבלחי חוטין לחתוך צריך עצים ע"ג בחורךאבל

 נאסר אינו בדיעבר ומ"מ דם שום שם יהי' שלא ביה"שולהדיח
 וש"ם(: )ש"ך ביה"ש הדיח ולא החוטין המיר לא אם בעלמאבחרוך

 שם ההבהוב. קודם והרגל הראש למלוח מותר אי ,טאלהלז
 את מעכבין השערות ואין בידו דהרשותמבואר

 ש"ך ההיבהוג אחר למלוח המובחר מן מצוה )אך מפליט'הרם
 מולחין אלא כלל בהטמנה נ:הגין אין ואנו הט"ז. וכ"כ רש"לבשם
 מולגין אחרונה והרחה מליחה ואחר הטלפים וחותכין שיערע"ג

 ראשי אותם מחתך והטלפים. פ"מ(. בר.תחין. אוברמץ
 ועדיין מעט שחותכין כיש )ולא הדם שיצא כדי למטההטלפים
 וימלח למטה החתך מקום ויניח בל"י( מהגי לא וזה המנעלסתום
 אלא נאסרו לא ראשן חתך ולא 'בקליפתן נמלחו ואם השיער עלגם
 לאורכן מונחין אם חילוק ואין מותר והשאר הקליפה שבתוךמה
 דלא וש"פ רם"א בדיעבר. והיינו טלפיהן על שעומדיןאו

כסהרש"
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 טלפיהן(: על כשעומד השאר אף דאוסרכמהרש"ל

 דהמנהג מבואר 'טם מ5יחה. קודם נרמץ מלגו אם ל~אלהלה
 עוף אפי' מליחה קודם ברמץ כלל למ15גשלא

 שאר במליחה )אבל אסור כולו הראש בעוף ועשאו עבר.אם
 רק כולו הראש נאסר לא ובבהמה מותר והשאר מותר(הראש
 עצם ניקב אם אבל המוח עצם נקב לא אם )וכ"ז והמוחהקרום
 בדיעבד מותר מידי בי' ודץ אנחירי. או אביה"ש אותבי' אוהמוח
 שעליו בעין דם שאר או ביה"ש הדיח לא ואם במליגה( כןכבצלי'
 במליגה ודווקא )רמ"א שרי והשאר הדם מקום לקלוף או לימולצריך

 ש"ך(: קליפה וא"צ שרי גצלי' אבל במליחהאו

 הבשר ומליחת החלב נקירת קודם למלוג מיתר אי ל~אלהלט
 דבר שום למלוג ראין מבואר שם חמים.במים

 אע"פ )שהיכ"ב ראשון בכלי ל"מ שנתבאר( כמו מליחה אחר)רק
 כמבשל הוי )מדאורייתא אסורה דוודאי האש( אצל עומדשאינו
 ספק ואי לחשוד וג"מ חייב ובשבת בהנאה ואסור בב"חלענין

 פ"מ( דאורייתא מפקו מאש שהוסר בכ"ר בבשר חלב נפלאי
 בשם וט"ז רמ"א הפ"מ. )באין אסור והיס"ב בכ"ש אפי'אלא
 ש"ך( לכתחלה אף מותר בכ"ש יס"ב ובאין ק"ה בפי' ע"לרש"ל
 יס"ב אפי' בכ"ש להגיח מותר שבת 5צורך או אירחים לכבודמיהו
 )דאפור מליחתו למהר כדי וקרח כפור מלאה חתיכה לכתחילהאפי'
 שהות ויש כלל צורך אין ואי ם"ט( במי' ע"ל שירפה ערלמלוח
 במים רק לכתחילה להניחה שלא ליזהר יש יפשר( ים"ב באין)דגם
 כלים שאר או נחושת לכ'לי חרם כלי בין חילוק )ואין היד"סשאין
 אומרים דכ"ח מחלק כנה"ג בשב .בל"י רכו"א. שני כלילעגין
 אסו' זכוכית בשל מהותך אם באבר כשמצופים גם בריעבראף

 החלב נקירת קודם בכ"ר מלג ואם מות' כלים שאר וכן עופרתובשל
 שנתבשל בשר כרין הבשר אס'ר ועופות וטלאים גריים בשרומליחת

 ס"ט(: עסי' )שך מליחהבלא

 שניקר קודם עוף או בהמה בשר על מכ"ר עירה אם שאלהמ
 בקלימת דדי מבואר שם הבשר. ומלחהחלב

 למעלה העוף ראש אם עלי' שהנוצות בעור העוף על עירה ואםהעור
 המים ואין נשרקין רהמים קליפ' כדי מגינות )שהנוצות קליפהא"צ

 למעלה רגלים או הצדדים על כשכ,'נח כושא"כ לבשר כללמגיעים
 במקום רגוצות כתב והש"ך הרא"ש. בשם ולבוש ב"י כ"קאוםר
 הניח לובלין מהר"ם בשם והמ"מ הפ"ח. וכ"ה עומדתקליפה
 הקל'.ח גפמק שלא אלא מכ"ר עירוי מקרי ולא כולו לאסורבצ"ע
 דעירוי לחומרא קי"ל דאנן ק"ה בסי' )עי"ל לממה כשנגעמכ"ר
 פ"מ כאחר ומבליע ומפליט כ"ק מבשל מכ"ר הקילוח נפסקשלא

 עי' אסור ובשבת כ"ק בהגאה אסור ובב"ח וק"ה מ"ז סי'ועח"ד
 עירוי ע"י הכשירו עירוי עי שנאמר כל' 'ולפי"ז שי"ח מי'מנ"א
 צ"ע עירוי דרך עליו שנפל ספק יש ואם בכ"ר. הגעלהוצריך
 ועירוי פ"מ. נה"ק שלא בעירוי להקל ואין לס"ס לחשוב ישאם

 מבשל דאינו )רמ"א אוםר ואינו עירוי מ-רי לא הקילוחשנפסק
 ומש"ה א' בפעם לא אך כ"ק .מבליע מפליט אך שריובשבת
 אם ומ"מ כאן. ופ"מ ק"ה סי' ש"ך התרנגולים במליגתמותר

 בצ"ע(: המ"מ הניח כ"פעירה

 מהן אחת ונמצאת שני בכלי יחד שגמלגו תרנגולת שאלהמא
 )כ"ה האחרות לאסור דיש מבואר שםטריפה.

 וכ"ש ולהבליע להפליט דצריך בליעה ע"י שנאסר בדבר דוקאהמ"ז
 כתרנגולת ממש אימ'.ר בדבר משא"כ כאחד ומבליע מפליםאינו

 הבל"י וכ"ה קליפה כדי כולם לכה"פ אוםר והפר"חטריפה,
 וצרוך בהם"מ בכיה"ג גם להקל מצדרים והאחרוניםולחה"פ.

 מרדכי: בשם ב"י כדעתשבת

 דגהגו מבואר שם להשתמש. מותר אי מליגה נמי שאיהמב
 רק אינם אפי' כלל מליגה במי להשתמששלא

 שנית בהם למל'.ג כדי להרתיחם להחזירם שלא ליזהר )וייטצוננים
 )ש"ע(: קערות בהם להדיח כדיאו

 במים חולבת במחבת בכ"ש תרנגולת נמלגה אם שאלהמג
 תחלה המים עירו דאם מבואר שםשהים"ב.

 וצורך הפ"ם גאין אסורה הכלי חלב מבישו5 ב"י אינו והואבכלי
 התרנגולת וגם הכלי ג"י הכלי ואם נט"ל( )רהוי מותרתוהתרננ.ית

 בשם וכ"ז וצורך( בהפ"מ להתי' האחרונים בשם )וכ"כאסורה
 בכלי תחלה המים כשעירו וכ"ז וצורך( בהפ"ם להתי'אחרונים
 אפי' אסורים התרנגולת על המים עירה אם אבל שגי כלידהוי

 וש"ם( רמ"א בהנאה .אפור כ"ק כאחד ומפליט )דמבליעבהפ"מ
 לשמור יש בקורקבנו או בזפק ונמצא חלב שאכלהתרגגולת

 הרוקח(; בשם )ב"ימלמולגו

 כלי אי חלב של נחושת כלי לתוך בשר יור' עירה שאיהמד
 שם לא. א'ו הגעלה הכנ"ח וצריך בולענחושת

 האור )אא"כ עירוי ע"י בולע כג"ח ראין ר"י דעת פלוגתאמבואר
 ר"י( הגאון רבו )בהסכמו' עליו משיג והש"ך תחתיו(מהלך
 דאין מדבריו 'ומשמע ג"כ הגעל' צריך נחושת דכלי הפ"חוכ"ה
 מובא לכנ"ח כ"מ בין חולק שמואל והמקום לכנ"ח כ"מ ביןחלוק
 מאש בהוםר ל"מ ע"ז לסמוך אין דינא לענין הפ"מ וכ'בפ"מ.
 )ומש"כ להקל אין בה"מ ואף בולע עירוי ע"י אפי' אלא ככ"רדהוי
 בהוסר היינו הגעלה בלא בשל. אם בכנ"ח בהפ"מ להתי'הכו"י
 יש וממתמא כ"ק כ"א הכלי נאמר לא עירוי ע"י בנאסר האמאש
 אינו דגחושת רי"ו דעת לצרף יש כן קי"ל דלא ואף כ"ק נגדם'

 הפ"מ בלא אף להתיר יש היס"ב הי' אי ספק יש אם ובכ"שבולע(
 מבליע כ"ש דאין כמ"ד ושמא יס"ב הי' לא שמא ס"ס)ממעם

ומפליט(:

 ראה ולא עופות ישראל שבבית שפחה או גוי מלג אם עטאלהמה
 דאם מביאר שם בכ"ש. או בכ"ר אםישראל

 בטוג שיורעים גערה או נער שם ויש יהודים בטוב יורעהגוי
 ש"ך, הכא ל"מ מסל"ת אבל דמירתת משום )מחבר מותרהענין
 לא בפני'ו שלא ומלגו בפניו אלא למלגו שלא ישראל הזהירואם

 ס"ט(: בסי' ועי' ועפ"מ ובל"י כנה"ג בכ"ש, שמלגותלינן



 תורה ומוסירי המנרבימ הברכה מו ~ממדואלה
ניו-יטרק

 מרנליות רמ"זהרה"ג
 הברית בארצות הרבנים אגודת נשיא זילבער אליעזר"

וקנדא
 תורה עזרת פון פרעזידענט ראזענבערג,ישראל

 קאטלערנתן
 הרבנים אגודת מזכיר סעלצערליב

 אלחנן יצחק רבנו הישיבה ראש רעוועל דאקטארהרב
 הרבנים ועד מזכיר פייוועלזאן אביגדור שמואלהרה"ג

 גיפטער ברוךבנימן
 באמריקא הרבנים דגל מזכיר דים, הלויאהרן

 השוחטים מאגודת עלין לאור מוציא הורוויין,שמריהו
בניויטרק

 דאכאוויין הירשצבי
 ברוקלין פטריט, גראפטאן 163, ראזען, מ,ה.

 שליט"א רבימטרעטינער
 שליט"א רבי סטאלינער פערלאף, נחוםהרב

 רכת: מיי המפר להרפמ מכיממ כמף יוירואשר
--י*-..-י---...-

 תודהרב

 ברשדי בארנעטלהפירמא
 "וחקי דעת" "חקי הספר להדפמת לאחיעזר היואשר

חיים".

 השקט ושלות ידיהם ,במעשי והצלחהברכה

ניוישרק' טולושקיןנימן
 לייבאווייןראובן

 שוכטאוויץ אהרן הרב ובנו יצהק אברהםשוכאטאווי'ן
 שוכאטאוויץ מרדכי הרבוכנו

 ביק שואל הרב ובנו ביקיצהק מהמזרחי פרעזידענט גאלד זאבהרה"ג
 ביק חיים"

 שליט"א רביבוייאנער
- - - - - - - - ג - - - - - - - % - - - - - - - - -

4 %

. שליט"א רבי מאנאמטרישצער"
 שליט רביסקווערער

 בוראק"
נישעוויץ מא- האחים של פעקטארי במצה משגיחהאכשטיין,

 מרלף מיכאל יחיאל"
לוקשטיין

 פטרק מבארט קאפלאן אהרן"
 המחכר של נכדואלעזר,

 גארפינקעלנח
שמיעדעמאן

 מעמקיןיעקכ
 שליט"א רביביאלער
 דווילאסבערנ הרבנים דועד מזכיר זלאטאווייןאהרן
 לובין אנשיביה"כ
 ניומאן פישלאפרים
 מפלעטבוש עין-חיים וואפנער מנחםיצחק
 ספעקטארמשה
קאגאן
 שוהל ווארשעווער בביה"כ רבשניאור,
 ראזעןליב
 הערשענזטהןחיים

 מיטי בדזשערזי רבפאזנער
4==בןכ4=_______ב==4_________.._________*____ הטטעל סענטראל מבראדוויי משגיח רעדעלהיים,יעקב אימקאלמקי שמעון"



 שענפעלדחיים
 גטלדענבערגערל.

 שלים"א רבימיראפאלער
 עפשטיין פישלחיים
 יונג דק"רהרב

 פישעל העררי הגביר חתןגטלדשמיין,
 פארזיןמ.

 שלימ"א רבימאזיצער
 שלימ"א רבי קינצקעראממראווער

 מאסליאנמקי בצי לאומיהממיף
 גוממאן הרב פטדטלסק, קאמענעץ מעיר הגאוןהרב
 שלימ"א סאקאל מענדיל מנחםהרב
 גלאזערישעי'
 ראבינאוויץ בער דובהרב
 שוהל סיניער מביה"כ עפשמייןהרב
 פעפער משההרב
 גראבארד יקותיאלהרב
 כהנאיצחק
 נ.י. פאפפעיק, ראזעל,יומף

 י, נ. פאפסעיק,משאפמאן,
 ראזענבל6ממ יופף ר' חזןרעוורענד
 זלאמקאווסקי ר' חזןרעוורענד
 רקה ישראל הר' הנכבדהנדיב

 זוגתו עם לייכמינג מר'הנכבד
 גודמחן יעקבמר'

 שוהל וו6רשעווער פרעזידענמרטזעגבערג,
 הפרעזידענמ ידי על שוהל ווטרשעווער הכנמתבית
 ברטדעמר'
 פרענם ישראלמר'
 עופות שוהמי מאגורת פרעזידענם כלום, יעקבשו"ב

דניויטר
 מנחלת מרעזשורער קרולטווי'ן, צבי שמואל ר'שו"ב

השמיב
 פראשקער נתןרבי
 פרעז. גטלדמ16, מרדכי ר' ידי על דגור החמידיםבית
 לאדזער יעקב ר' הפרעז. ידי על דפוילין החפידיםבית
 ביה"ש של הכנסת מבית פרעזידענמ פיינער, יעקבר'

רביצ"א
 קאהן אברהםר'

 האראוויין יומף מרדכי ר'שו"ב
 לאין אברהם הגביר ידי על ודעת, תורהישיבה
 קעלמער הרב של בגו קעלמער מיכלהאברך
 רעוועל דק"ר הרב ידי על אלחנן יצחק רבגוישיבת

שלימ"א
 פערבחנד מפוילישען פרעזידענמ ווינמער, בעניר'

 פעקמטרי וואורשמ נעשטנטלהיברו

 טהייטסונמינטטי,

 פיינגטלדהרכ
 פיליפסטהןרבי
 בארצות הרבנים אגודת נשיא זילבער, אליעזר ר' הגאוןהרב

 וקנדאהברית
 עפשמיין בצלאל ר'הרה"ג
 מטני- מהאחים פעקמטרי בהמצה מנהל מטרגענשמערן,מר'

שעוויץ
 מסינסינטמי הביבליטמעק גם מטרגענשמערן,פראפעסאר

 "ילטדעלפיא מעירהרבנים

 לעווינמאל ל' ב'הרה"ג
 שאפירא בערדוב
 שוממטקמשה
 שניידערמאן צבישלום

 שלימ"א ליפשיץ משהאדמו"ר
 ישראל קרן הכנסתבית
 ווערמהיימערווטלף
 לובארפקייצחק
 מאממ דודרבי

 לעווינזאן מרדכירעוורענד רבי מאלנער שלימ"א, מווערסקי צבי משהאדמו"ר
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 פרידמ"ן, פריו בן דוביקותיאל
חיים, -בניו

יצחק,
יונה
 מצה לאפית חרושת ביתנעלי

 סמריט, 1טע5_51
 הגאונים: השנחת תחתהמצה

לעווענמהאל
 לובארטקיומהרי'

 פילארעלפיאבעיר
 בישאף יעקבר'
 ראזען העניך חגוךר'
 בלום אהרןר'

 ודעת תורה מהישיבה מענעדזשער מענדעלטוויין,הרב
 שלמה רבנו מהישיבה פרעז. קעניסבערג, ישראלר'

קלוגער
 לטיער קענימבערג, בערילבנו
 פעקמטרי מוואורשמ הבית בעל זטהן, אלעזררבי



 פרידמאן הכהן צבי היים בן רפאל ישראלרבי
 צדק דפועלי הכנסת מבית קאפוסטין וואלףזאב

 ראבינאוויץ יעקבאדמו"ר
 ראבינאוויץ י;קבר;וורענד

 ריף"
 ורעיתו שטיינער, הכהן דוב בר' זאב ארי' ר'שו"ב

 שלמה לרפואה דוד מרדכי ר' בתגיטי
 טארקום דודר'

 מאיר'פ נהום אבא בר' מאיר ר'שו"ב
 שעכטער מענדל מנהם בר' ליבערשו"כ

 בוקשפאן בנימן ישראל בר' אברהםהר'

 באלטימטי מעירהובנים

 ליעב שמואלהרה"ג
 טאראגיןמ'
 קאהען י'ל'
 ראבינאוויין ל'מ'
 מיחאליה'

 שעפערדק"ר
 טאבאקי'
 העלפאנדי'
 חאריק ר'מ'
 אכסעלראדא'

 פארשלאגער מ'"
 קאהןנ'

 ראבינאוויץ מ'"
 סאמסאןח'

 רטזענבלחט יוסף ר' של בנו ראזענבלאםשמואל
 פרידלענדערל,
 שאהאםי.

 פעלדמטן י,"

מילווטק,

 שיינפעלד י. ש. הכוללהרב
 שמחה פריידל הי' הרבנית וזוגתו טיילטר צדוק ר'הרב

 ז"ל שמואל משה ר'בת
 שליט"א רבי האנרפיילער טווערסקי, ישראל יעקבאדמו"ר
 מקהלת פרעזידענט וויים שומטער, יצהק כר' דוד מר'הנכבד

 ליבאווייןאנשי
 הטרטוויץהשו"ב
 שוהל פוילישע הכנסתבית
 ליבאוויץ אגשי הכנסתבית
 קליינמטןהרב
 תנצב"ה - רורצ"א אלול ט"ז לחייו,ל"ט בשנת שנפטר ע"ה מרדכי היקר בנם לזכרון מנחםיהודא ר' בת רהל רבקה ורעיתו נ"י לוק מרדכי בר' ישראלחיים
 וויענער ליב ארי' רבי בת עטיל רהלהאשה
 מאנישעוויץשו"ב
 מחני הר'שו"ב
 הגדולבהמ"ד
 הטלצמטן הנכבדהגביר

 י. נ.בעישן

 טשטרני ראובןהרה"נ
דטנישעווסקי

 י. נ.פאווגופסי

 שליט"א ביאליק חייםהרה"ג

 שת"שישנגסטטז

 מאנועל קלמןהרב
 צדק אוהב הכנסתבית
 תורה שערי הכנמתבית

 טאקער הערירעוורענד
 מאנילא הרב ידי על עמנואל טעמפעל הכנמתבית

 קאהן יוליוםהגבירה.
 'ציגרין אלכסנדר בר' מאירמ'
 נאדלער גדליה בן שלמהמ'
 האנדסבורג יעקב זלמן שניאור בר' ישראלר'
 האקער דוד ישראל בר' יואלר'

 מתתיהו ר' בת גאלדא האשה נשמת לזכר שערמאן,בצלאל
 אביו נשמת ולזכר תנצב"ה, תרצתב, שני אדר ט' נפטרה-

 תנצב"ה תרמ"ח מנחם"אב י"ד נפטר אליעזר גר'יעקב
 מארטין אדער בנימיןמר'

 טהתטקענטטן

 הירשפריננהרב
 קלמן ור' העללער שלמה ר' ידי על אחים אגודת הכנמתבית

 ושו"בש"ץ
 אביו עבור לאנד ם.מר.

 ושו"ב ש"ץ מאבעל קלמןרעוורענד
 המחבר של נכדו רעשעוו,ישראל

 ווים.שעבויגען

 שלו וביתהכנסת ריין דודהרב
 קאפלטןהרב

סט,
 מוז. לואים

 עפשטיין פישל אפרים ר'הרה"ג
גראצקין

שיקחגא

 שליפ"א אברהם הרב האברך ובנו שליט"א האכשטייןהרבי
 רובינשטייןהרה"ג
 הרבנים זקן עפשטיין, עזריאל"

 עפשטייןאפרים
שור

רטכינמטן
 קטמינקער"



 שעכמערהרבמען
 פרענקרבי',שטך

 פראהםרבי'ק96לטן
 פינקעלשמיין שו"ב דודר' לתורה המדרש כית ישיבה פון פרעזידענמזילבער,

 מינעלי שו"ב שמואלר'טבר6מטווימש
 שו"ב לייבישר'' גטלדמ6ןד"ק

 שו"ב יודילר' עלקיןהרה"ג
 בריימשמיין שו"ב זלמן שמואלר' לתורה המדרש ביתישיבת

 שו"ב לייבוש מאירר' שו"ב קערש יודילר'
 מינעלי שו"ב דודר' פטבריק6נם בינם שמחה"
 זאבערמאן יעקב ר/הנדבן שמחה,רטז"

 מילגראם מתתיהו ר'הנדבן "די הפירמא השגחתו תהת אשר זטלצמאן געריש ר'הנכבד:
 שמיינבערג מארי'ןהנדבן איגק. גליק, און זאלצמאן פיגלערבעקערי

 בומצעל פרעד לויערהנדבן
 ערליך י'הנדבן מיש.דעמרדימ,

 ספרים מוכר משעסלאך שלמה ר'הנכבד
 קיידין אברהם ר'הנכבד פישערהרב
 שוסקיןהרב
 טקיאהטמאכ("לסי' הערשמאןהרב
 תאימיםהרב
 עמנואל הכנסת דבית רב פאממאן,הרב קליינפלט'ןהרב
 אקלאהאמא מעיר שו"בהזן שמראאוסהרב
 פייןההב
 אהייטקטלטמבוס, אייזענמאןהרב
 גרינווטלדהרב הורווימץהרב
 הירשפרינג מרדכיהרכ בלום העניךהרב
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 והפירמא הנכבדיםהאתים
 קט, שראוויזשטןכרמל
 ניויטרק ממרימ, 4מע איסט74

 פרעזידענמ זלאמקין, יצמואלר,

 פרעזירענמ וויים צורין ישראיוהר'
 הזה הספר להדפסת עזרואשר

 להם הנילוים ולכל להם תודהרב

ניויטרק

____._4ן_.__._____._____----..----2==
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 הנדיב ההרבני יהיברוך

 שיחיו וזונתו ראשקין לינ שנת4מר
 מעידים הרבנים אשר .מיזורי, לואים, מט. קץ., דיירי רטשקעם שלבעה"ב
 וגבינה והחמאה החלב קט. דיירי רששקעם ש,ל חרושת בבית הנעשהשכל

 ולפסח. השנה לכל הכשרות בתכליה מהודר כולו חלב שלושומנו
 ר' וה ובוכות בעולמ ולהפיצו להרפימו רעת תעי בהמפר תבללעת

 יעשיו בכליצליתהו

 -יו ,1].:,,



 הברכה על יענזדואלו
 141444414 א144 4י4444.

 ונכנ* ג , וננ ג נ ונ**
 שיף אפריםרבי

 במעלות מצוין ונפש בלב הה"ת כחו בכל ומחזיק העיר בצרכיהעומק

טובות

 תהי' ראשעורעיתן
 מהפעקטארי השותפים שייט"א ואהי' וחתניהםובניהם

 דעת חקי המפר להדפמת חלק נתנואשר

 המיך בבהיהמ שורר יהי' והצלתהברכה

סינסינעטי



 השתדלו אשר המעשה לגדולי טיבותאמחזיקנא
 קט. מצה מטנישעוויץ ב. ד.הפירמא

 ידיעי
 מאנישעוףץ צביהרב

 ים. ח וחקי דעת חקי המפר להדפים לאחעזר לילהעת

 וכבוך בעושר זימ י אורך למובה אלעימ להמוכרה

 אילשיקטגא דזשוירסי ניו סיטי,דזשוירזי אהייאטינסינעטי,
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