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 ר םם
 ריאה ותמונת ובריקותשהימות

 בקיצור נישר ודינישו"ת

 ב"המחברטאתי

 ס5יין נפענתן
 קאננ מילפארד, ניו ענד ווינממעד בעירשו"ב

 לפ"ק רןרצ"םבשנת

 לאענא,נט יהעכנסלויעוצק
םש0*8ח30גאח8ן86היש"8א

ע-

 תשס"ב הים



 המחכרהסדמת
 שו"ב שו"ת ריאה, ותמונת -ובדיקות שחימות הלכות אמת דבר יושרבכתב

 בקיצור. ניקורודיני

 הקל למען המפוזרים הדינים בסדר לסדר אמרים בקצירת קוצד כפוומלא
 בעתותינו בעו"ה כי בזה, עשה ומוב הזבח. תורת לומדי היקרים ציון בני זכרוןעל

 הקודש עבודת מלאות תמיד ידיהם אשר דמתא שוחטי אלה וגם ליעקב,הקיצורים אחרי יחמפו קשה ועבודה רוח ומקוצר כמדרן תמידים השעורים נתקמנוהזועפות
 להם ונם ברוך. לזעקוצרים יאמרו יתנלנלו בקהלתם ופרעות מחר דאגת שואתותחת
 חדא ובשעה הלימודים החיוב כחק ממנו לחזור גדולה לתועלת היקר ספרויהי

 חסר לא כי ידעתי אני נם תמיד. לזכהון אח"כולפניהם יהי' לאחדים הדיניםיאספו
 שראוי דבד זה אין כי בו, להתנדל זה חיבודי עשיתי לא כי הזה, בזמןמחברים
 לחלק אם כי באתי לא.. ואני אוכל: מתוך אוכל ככלקם אן", שאינו בו,להתגדל
 ועל צבאה על ותשובה שאלה כל מערכה אותם ולערוך ותשובות לשאלותהדינים
 עמו להוליכו שו"ב כל יוכל ובקל הוא קמן כי מספר-זה,, נמשך תועלת ועוד :דנלה
 האלה החקים כל את לשמור ילמד למען חייו ימי כל בו וקרא עמו והיה בוויקוים
 מאלקיך. וידאת בו שנאמר ללב, הממוד ח"ו יכשלו ולא משמרתו על ימים יאריךלמען

 ווינסמעד. בעיר לפ"ק, תדצ"מ שגת שמות, לסדר ג'יום

ב"המתבר



 ומקייש8ו זומער אמת'ן 18פ8ר
 פון אויפזיכפ שמרענגער דעראונפער

 קליין נמע נתןרבי
 קשננ. מילפטרד, ניו ענד ווינסמעד בעירשו"ב

 איז אומגעגענד, שעהנמפע די אין איז יעצמ הטב איך ווטס שרמ נייעדטם
 קשלמע ווי זט בשקוועםליכקיימען, שלע מימ רומס לופמ, בעממע הויך, פוס1,600
 מווימינג אייגענעם וו. אז. און ליימס עלעקמריק רום, יעדען אין וושמער הייסעאון
 פשר- ערהאלונג און רוה מילך. אייגענע בוימער, שעהנע מימ לשנד אקער 930ול,

 בעממ. אונזערע פשרזיכערמ

.! רומערט. און בשרדערם פשר רעיטסמעסיגע

 פטח. פשי רעיפםמפעשעל

 בשצייפענם. רעזערווייששנםמטמט

 : צו שרייבמ שדער מעלעפטנירמ איינצעלהיימעןפשר

 8665א .אחו6*%

 .,0ז1027 .ק .כ( 20780% ,1108חויע.חחסם

 לא%נטיצט ווצכנסדצעוצק
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ע-

 תשס"ב חיים



 ניקור.דיני
 עד לתתוך וצריך מהפנים צלעות מי"ב יותר יחתוךלא

 העינים ויזרוק לשנים הראש יחתוך : .עצמוהעצם
 : המוח שתחת וקרום הפוח קרום ויקלוף המוח עצםויהתוך

 הלשון צדי משני יינקר : המוח שעל האדומים גידיםוגם
 )טריפה שקורין המזלגווצ וגם הלשון עוקץ ויחתוך :הגידים

 לשנים ויחתוך : ויזרוק הכובע שפוי ויחתוךבאנדליך(
 בכל השחיטה מבית הוורידין וינקר : הוושט וגםהנרגרת

 מבחו'ן הולך והוא שי"ן כתמונת אדום אחד גיד ישצד

 הכתף באמצע העכה ניד וינקר : מבפנים לבן אחדוגיד
 וגם : ממנה הנמשכים והחוטין והגידים לשדרהההולך
 חוטין ג' משם ינקר נריף שקורין הכתף אצלהחתיכה
 ומאותו לצוואר סמוך החזה קצה ויחתוך : שי"ןכתמונת
 מצד והאדום הלבן הכפולים גידים שני יעקור האדוםבשר
 שעל הקרום ומקליף חזה גידי מסיום ומתחיל : זה ומצדזדו

 ויחתוך : שתחתיה החלב וגם ולבן עב והוא :הכמלים
 מהכמלים צד בכל וינקר : קנארפל שקורין העצמותיאשי

 שמאל ובצד לשנים גיד כל נחלק ימין בצד : צלעותג'
 ממפונות ויחתוך : צדדים משני יקל-ף הכבד חצר :לשלשה
 : הדם שתזוב כדי בכבד ויחתוך : הוורדא ויזרוק :הריאה

 למעלה ינקר : הלב עוקץ ויחתוך : הלב ממפונותויקרע
 הקרום וגם גידין ארבעה געראשימץ שקורין הלבמשומן
 הטחול צדי שני יקלוף : מהלב האזנים יחתוך : ימירשעלי'
 : ממנו הנמשכין גידין ג' עם הגדול הגיד ממנוויעקור

 חלב ימיר הפרסות. שבין והשומן הרגלים טלפיויחתוך
 חלב : אסור נ"כ עצמו בכרם שדבוק והחלב וקרומוהכרם
 הקיבה חלב : אמור וקרומו הכוסות ובית בהמסםהדבוק
 ואמה הקיבה מצד אמה אסור הדקין חלב : אסורוקרומו
 הקךום שעל וחלב הקרום להסיר וצריך המבעת פיסצד

 יסיר הדקין היינו דכנתא הדרא : סותר שתהתיהוהשומן
 וגם : מותר והשומן שעליהם והחלב הקרום הימיבהדק

 : מרפה בכבד הדבק המרה חלב : יקלוף מתהתיההקרום

 קודם הרבה חתיכות בהם ויחתוך הגדול גיד ינקר זכרביצי
 היטיב הדקים הנידים ונם הקרומים ינקר הכוליא :החדחה
 לחלוחיוע כל ויוציא וערב שתי לקרעו צריך כחל :הדק
 רייזל שקורין בענלים הדקים : הדדים '. רן ויחתוךהחלב

 : במתינות ביד אלא חד במכין ולא טאוד מאוד במתינותינקר

 בבהמה כמו ניד*ם ד' משם הימיב ינקר מעגליםפרייזל

 מהנרנרת גיד ויוציא בבהמה כמו העוף ראש ניקור :גדולה
 ההדחה קודם הגוף מן הראש ויחתוך : השחימה ביתנגד

 : נחיריים היינו החוטם עד העוף פה ויחתוך הוורידיןמשום

 וגם : הננפים ותחת : הירכים תחת ההדהה קודםו'התוך
 נמצא תמיד כי הימיב שם וידיח בפנים הריאה מקוםיפתח

 טרפה שקורין מבפנים דקין השני ויוציא : בעין דםשם

 ואותן : המרה ויזרוק : בבהמה כמו הלב ודין :ווירשמלן

 מבפנים: יפה יפה הדם להדיח כדי הגכ על האווזותהפותחין
 : ;ולם עד טוב ברכת עליהםתבוא

 לעת מעתדיני
 מעת שם ימניחין הגליד על בשר שאר או ענליםהנותנים

 במים הבשר ומזלפין מטאטא לוקחין ואח"כלעת
 השניה והכת : השמד מטאטא והטטאטא כמצליף הםהרי

 עושין כדין שלא הם גם העור על רק אכל רבים מיםשופכין
 דכשנותן התם שאני עלי' עור עם בשר להדיח שמותרואף

 השער תחת 3ם המים הולכין המים בתוך העור עםהבשר
 המים נוגע ואין הקלוח יורד העור על מים רק כששופךאבל
 הגליד על בשר שנותנים בעיני שראיתי מה ובפרמ :בבשר
 לכל במים, הבשר שם ושורה כמים ונעשה שנתמעךעד

 מה הבשר מן היוצא ובציר במים שמונח האחד הצדהפחות
 מעת ששורה בשר כמו יועיל לא צלי ואפילו הדחהמועיל
 ;מכם חלקי אני גם אענה ע"כ ! להאריך ואין ? במיםלעת

 הנליד בור בצדי יתדות יעשה הכל אליבא לצאת שרוצהמי
 כדי לממה השחימה ובית ה;גלים 'או הבשר יתלהועליהם
 ושליהם סחצלת אי מנוקבים נסרים דפי יעשה או הדם:שתזוב
 ראש וכשידיח : העור יפשיט ההדחה קודם וגם : הבשריתן
 הודח ואם היטיב: המוח גם וידיח הגולגולת עצם לפתוהצריך
 : החיח ילא הראש מותר המוח, עצם פתיחת בל'אהראש
 : לעת מעת בתיך הם אם מתחלה לפתוח צריך עופותונם

 צפרנים וגם : יפתה הראש וגם ומבחוץ מבפנים מיםוישפוך
 מחמת כעץ שנעשה בשר : תחלה יחתוך עופות רגלישל

 עד הדחה סועיל אינו ל;ת מעת ושהה וגליד והקרחהקור
 שיזהר בראשו עינו וההכם הה,רף בב-ת לתנך וצריךשנתמעך

 אינו הכשר על שהגליד זסן יכל : הבשר יתהמםשלא
 : מועיל אי3. צלי ואפילו מידימועיל



 שו"ת י' ונו לריעותא תרתי לדיניפתיהה 5"1סיםן

 פלונתא דפצינו מי5תאכל ? ריעותא נקראםה
 ד5א אע"נ בפוסקים אובש"ם
 ריעותא עכ"פ כן 5ןקייטא

 .מקרי

 ? 5ריעותא תרתי נקראמה

 זו נב ע5 זו עומדות אינןואם
 5זו זו סטוכות שהן אלאטמש
 ? ביניהן כקש הפרש שאיןעד

 סריפות שכל לן דקיימאומאחר
 האיך נקב מטעמ הואהריאה
 עדותן תהא שלא להיותיכול

 ?מכוונת

 ז"5 הרטב"מ ח5קכיצד
 ?הטרימות

 סוג תחת מנה סריפותאין'ה
 ?נקובה

 סונ תחת מנה טריפותואיזה
 ?חסירה

 שיש כ5 הוי 5ריעותאתרתי
 שעומדוה )א( א5ה שלשבהן
 עדות שטעידין )ב( זו נב ע5זו

 משם אחת כל שהן )ג(מכוונת
אחר.

 תרתי להיות נ"כמצסרפות
לריעותא.

 מחלקין 5ריעותא תרתילענין
 הרמב"ם שחלק כמוהטריפות

ז"5.

 הטריפות חלק ז"5הרמב"ב
 נקובה סוג דהיינו סוניםלב'

 חכירה.וסוג

 מימפוני נקבו הריאה,ניקבה
 סרכא, בריאה, אסוםהריאה,
 מים או סרוכה, פ5יחהבועה

 יבש הריאה נתמסמסהעכורים,
 בציפורן, נפרכת שאינהקצת

 שמשמעת ריאה ננלר,טראות,
 נקובה. סונ תחת מנהקול,

 חיתוך לה אין האונות,נתח5פו
 הריאה, מנוף חסרהאונות,
 הריאה נמצאת במקצת,צמקה
 הסירה. סוג תחת מנהנפוחה,

 הצריכה כסדיןש5א
 ? נקראת ריעותאמה

 יר בהכנסתשנמסיה
 ?הבודק

 אונא ביןבכסדרן
 בלא מחציה5מסה

 ?חלון

 בכסדרן וסרכאריעותותב'
 ? ביניהןמפסקת

 5אונא אונא בין בכסדרןסרכא
 ?בחלון

 5אונא אונא בין בכסדרןסרכא
 ? חלוןבלא

 אונא או לאונא אונא ביןקרום
 ?לאימא

 ספטיק וקרום ריעותותב'
 ?ביניהן

 מסופק והבודק בכסדרןסרכא
 ? בחיתוך או בגב הואאם

 בלא מכיטירין שאנוהדביקות
 ?מיעוך

 משם ריעותות ב' הןכיצד
 9אחד

 הריאה נפיחת קודםאם
 ואחר ריעותות ב' בהנראו

 ריעותא כ"א נשאר לאהנפיחה
 ?אחת

 אדוםות םראות ב' שישכגון
וכדוסה.

 משום 5ריעותא ב' םקרילא
 נפיחה 5אחר דריאה םי5ישכל

םשערינן.

 שו"ת פ"ו ובו לריעותא תרתידיני ל"זסימן

 ומה יש ריעותות מיניכמה
 ?שמותיהן

 א5ו ריעותות מצסרפיןכיצד
 ? לריעותא ב'להיות

 וא5ו יש ריעותות מינינ'
 ריעותא גדו5ה, ריעותאהן

 וריעותא קצת, ריעותא אומתם
 רהוא.כל

 ריעותא עם אפי' נדולהריעותא
 לריעותא ב' הוי דהואכל

 ריעותא סתמ עם ריעותדסתם

 סתם 5ריעותא, כ' נ"כהוי
 5א דהוא כל ריעותא עםדיעותא

 שכן וכ5 לריעותא ב'מקרי
 שאינן דתוא כל ריעותותב'

 לריעיתא. ב' להיותמצסרפות

 מק-י. נדולהריעותא

 מקרי. דהוא כל עותאר'

 בלל. ריעותא מקרי5א

 וכשר. הפסקהוי

 סקרי. ריעותאסתם

 מקרי. סתםר'עותא

 כלל. ריעותא מקרייא

 וכשר. הפסקהיי

 מקרי. ריעותאכתם

 מקרי. סתמר.ע,תא

סרכא
מיעוך

סרכא

סרכא
לאונא

 הנ אם כגון נ"מ איכא הטריפות חחלקין אם נ"ממאי
 נקוב סוג מתחת הן ריעותות ? 5א או ז"לכהרמב"ם

 על ,1 עומדין אין אפי'אז
 זה בממוך רק ממש ,1גב
 כקש הפרש ואין זהאצל

 אם משא"כ ת"ל הויביניהן
 נקובה סוג מתחת היאאהת

 חסירה מונ מתחתוהשנית
 יחר תכופות שיהיו צריךאז
 הן אם אב5 ממש זו עלזו
 הפרש אין אפי' זו אצלזו

 5הכשיר יש ביניהןכקש
בהפ"מ.



 באותה למקום ממקוםסרכא
 ? עצמה אומא אואונא

 רבוקה ואינה תלויהסרכא
 ? אחרלמקום

 תלויה מרבא או ממל"מסרבא
 ? מיעוך ע"ישאזלה

 סרבא או תלויה הסרבאאם
 ? הבועה ע5 עומרתממל"מ

 ממל"מ סרבא או תלויהסרבא
 ואזלה הבועה אצלשעומדת

 ? מיעוךע"י

 בשיפוליהמצויםרלרולים
 ?הריאה

 ? ממונלאבועה

 1 זכים ממיםבועה

 ? דם מ5יאהבועה

 נשפבים והמים גרולהבועה
 ? והנה הנה בקיתוןבה

 רסמיבי זכים ממים בועותתרי
 ? שמכשיריןבמקום

 ימין של עליונה באונאבועה
 דמבשרינן מחציולמעלה

 ?בהפ"מ

 נפיחה ע"י שחוזרתבועה
 ועריין ממש ריאהלמראה

 ? הריאה מבשרגבוהה

 ? מורסא אוטינרא

 ? רוח מליאהבועה

 ? לעבר מעברטינרא

 שאין באונא מעל"עטינרא
 ? סימפוןלה

 לה שאין באונא מעל"עבועה
 ?סימפון

 ומורסא בועה או וטינראבועה
 אהדרי ננעו ולארסמיבי

 ? בראשם5מעלה

 מקרי. ריעותאסחם

 מקרי. ריעותאסתם

 בל5. ריעותא שום מקרילא

 מ"ם מיעוך ע"י ראז5האע"נ
 מחלחלת רהבועהטריפה

הסרבא.

 מחלחלת. אינה רשםכשר

 מקרי. רהוא בלריעותא

 מקרי. גדולהריעותא

 מקרי. ריעותאסתם

 גרולה. ריעותאמקרי

 מקרי. גדולהדיעותא

 כוקרי. גרולהריעווזא

 ריעותא רוח מליאהאמי'
 מקרי.גרולה

 וריעותא טיגראכמורינה
 מקרי. רהואבל

 מקרי. דהוא כלריעותא

 סתם ריעותא התב"שלרעוז
 ריעותא הלב"ש ולדעתמקרי

 מקרי.כ"ר

 מקרי. ריעותאסתם

 שאר כדין זו טינראדין
 מקיי. כ"ד וריעותאטינרא

 חכם. שאלתצריך

 וריעותא יחירית בבועהרינן
 מקרי.גרולה

 ולא רסמיבי 1מורסאבועה
 למורסא וסמוך אהרדיננעו

 ? ריעותא איזהיש

 ? להדרי רסמיבי טינרותב'

 סימן ע"י והובשרה אונאחסרה
 ? סימפון או סרקכנון

 שינוי ויש ראונא בדרייתרת
 ?בתואר

 ? מקמאיתרת

 ממל"מ סרבא או תלויהסרבא
 ע"י ועברה מקמא יתרתע5

 ?מיעוך

 ? מקמא יתרת עלטינרא

 פחות שהוא מקמאיתרת
 ? אגורל של אמצעימפרק

 סציפורן פחות מגבהיתרת
 ? אגורלשל

 של בציפורן מנבהנבשושית
 ?אגורל

 מציפורן פחות סגבהנבשושית
 ? אנודלשל

 עליונה באונא מקמאנבשושית
 ? כט"ד הואאם

 לבשר ושוה מנבהמיצול
 ?הריאה

 מהנומא וקצר מגבהפיצול
 ? בהפ"מדמכשירין

 מט"ר פחות מקסאפיצול
 ? בהפ"מרמבשירין

 בצורה האונות בלהןאם
 בולן או ברימיןאחת

 ?בדשמאל

 גרולה ימין של האומאאם
 9 שמא5כש5

 ב' בין מפסקתהמורסא
הריעותות.

 טינרא כמו רק נחשבות נןא
 מקרי. כ"ר וריעותאיחירית

 ריעותא הוי הפר"מלדעת
 מקרי לא הלב"ש ולרעתב"ר

 ב5ל. ריעותאשום

 סתם ופר"ם התב"שלרעת
 ה5ב"ש ולרעת מקריריעותא

 מקרי. ב"רריעותא

 מקרי. נרולה ריעותאלב"ע

 ריעותא. שום מקרילא

 מש~ם לריעותא ב' הוילא
 אין איסור בזה איןרלהתב"ש

לההמיי.

 ריעותא. שום מחשבלא

 מקרי. ריעותאכתם

 מקרי. סתם עותאר

 בלל. ריעותא שום מקרילא

 או ריעותא חוי אי לדסתפקיש
לא.

 בלל. ריעותא שום מקרי5א

 מקרי. ריעותאסתם

 מקרי. סתםריעותא

 מקרי ריעותא סתםלרש"ל
 כ"ר ריעותא לב"שולרעת

מקרי.

 מקרי. ריעותאסתם



 קאות הן אומות הב'אם
 אחת על ריעותא איזה1"ט

מהן?

 י במקצתצמקה
 עניכר ראונא בררייתרת
 וצמקה היתרתשהיא

במקצתה?

 ? מקצתה שצמקה מקמאיתרת

 אונא אפי' או מקצתהצמקה
 באופן רובה אושליטה
 ע"י בר" רהררי כגטדכשר

 ?הבריקה

 ואחת אחר בשורש וררותב'
 רמכשירק באו0ן הפוכהמהן

 ? הפוכה 'טהקמנהכגט

 והקמנה אחר בשורש ורדותב'
 חריץ על ריעותא ו"טהפוכה
 להחריץ פסוך אוההפוכה

ממיט?

 כאונא גרולה היא הורראאם
 הסמוכה כאונא ולאאחת

 שמכשיריןלא~מא
 בהפ"מי

 ? מימין ראונא בדריורדא

 ונמצאת הורדא מקצתחסר
 או בימין החסירההתתיכה

 ? יטמכשיריןבשמאל

 ? הריאה עלקממ

 ב' יטיהיו עד ממריפיןאין
 ואן אומות הב' עלריעותות
 היא רעועה מהן אחתממ"נ

 רק ויעותא יש אםמשא"כ
 ראיכא מהאומות אחתעל

 כתיקונה היא אותהלמימר
 או נתקמנה היא להוהיטמיה

נתנר5ה.

 ריעותא סתם הפר"מלדעה
 ריעותא הלב"ט ולרעתמקרי

 מקרהכ"ד

 ב' מקרי 5א הלב"שלדעת
 לא בורק מתם אבללריעותא
 חכם. שאלת בלאיכשיר

כי כשר התב"שלדעת
 יתרת על מערארמכשירק

מקמא.

 ריעותא סתם הפר"מלרעת
 מקרי לא הלב"יט ולרעתמקרי

 רהה כל ריעותאכ"א

 לדברי כלל ריעותא מקרילא
הכ5.

 ממעם להמריף הב"אדעת
 ואין הפוכה שהורראכיון

 ע הרי במקומוהחריץ
 וקממ חריץ עלכריעותא
 להיות ראוי שאיןבמקום
 ולרעת לריעותא תרתיוהוי

 שניכר כיון כשר הואהלב"ש
 יעשה יבהפ"מ מתולרהשהוא

ש"ח.

 וריעותא מקמא כיתרתרינה
 מקרי.גרולה

 משום מרפה התב"שלדעת
 הלב"ש ולרעת ורראיתרת

 מקרי. ריעותאסתם

 של אמצעי כפרקהיאאם
 מקמא יתרת כרין רינואגודל

 מקרי. גרול'הוריעותא

 נרולה ריעותא התב"שלרעת
 היא אם הלב"ש ולרעתמקרי
 סתם ריעותא מקרי חולימחמת
 מקרי לא מתולדה היאואם

 כלל. ריעותאשום

 צמקה או טורסא אוטינרא
 ? הקממ עלבמקצת

 ? בריאהנוסא

 הרוק ומתנרנר בריאהאמום
 ?רכשר

 ? רובה או כולה הריאהננלדה

 הבריקהוע"י
 ? ריאהכשאר

 להכשיר יש הרין שמצראף
 ריעותא הוא רהקמטמטעם
 ריעוהא רק היא ומינראסתם
 להיות מצטרפות ואינןכ"ר
 דהקמם ניון מ"מ לריעותאב'

 פושרין מים בריקתצריך
 מעכבים וכרומהומינרא

 טריפה. לכןהבריקה

 ריעותא סתם התב"שלרעת
 היא אם הלב"ש ולדעתמקרי
 ריעותא סתם מקרי חוליע"י
 מקרי לא מתולרה היאואם

 כלל. ריעותאשום

 טקרי, ריעותאסתם

 מקרי. גרולהריעותא

 מקרי. דיעותא שוםאין

 כ"ד ריעותא הוי הב"אלרעת
 ריעותא סתם השמ"חלדעת
 הפ"ם באין הלב"ש ולרעתמקרי
 ובהפ"מ ריעותא מתםמקרי
 בורק וסתם כ"ר ריעותאמקרי

 ש"ח.יעשה

 כמטטוש ע"י עוברת הסרכאאם
 ולא וברק בנתתומיעוך
 משום להכשיר ישבצבצה
 מנקיבת זו שסרכאדתלינן
 חרא והוי באה העליוןקרום

 באה היתה ראוליריעותא
 היתה הקרומים ב'מנקיבת
 וסתם אחר לסקוםמסתרכת

 ש"ח. יעשהבודק

 לכ"ע. נרולה ריעותאהוי

 כלל. ריעותא שום מקרילא

 כלל. ריעותא שום הוילא

 מקרי. ריעותאסתם

 לא מורנא רנקבי כיוןכשר
 תרתי מקרי לא ריעותאמחשב

 לומר שייך לא וגםלריעותא
 נעשה מחיים שניקבושע"י

 בו.הריעותא

 בריאהאטום
 בנפיחהעלתה

 ? פורתאננלר

 קרום שנגלר ממקוםאם
 תלויה סרכא פורתאהעליון

 ?יוצאת

 ? קול שמשמעתריאה

 ירי דמשמשי במקוםניקב
 ?רמבחא

תולעים ויש המורנאנקבי
והתולעהנקביםכמם0ר
 חוץ ומקצתו בנקבמקצתו

 ?לנקב

תולעים ואיןהמורנאנקבי
 ? הנקביםכמספר

 אפי' או ראונא בררייתרת
 גבשושיה או מקמאיתרת

 מחמת נקבים בהןשנמצאו
 ?תולעים



 שהוא באופן בריאהיבש
 לשיעור הגיע שלא כנוןכשר

 ?יובש

 שנפחוה ע"י הקרוםנשבר
 ? מראייותר

 או כקיתון שנשפכהריאה
 חסרה ואינה שנתרוקנהריאה

 ? מרביעית יותרכשיעור

 ? כשרהמראה

 ? ארומהמראה

 באופן רקל של חריותמראה
 יותר שמגדלת כנון כשרשהוא

 ? הנפיחהאחר

 כמשמוש בריא' קשהמשמוש
 ?בשר

 ורומיהן נרויא או ברויןמראה
 ולא לאיסור לא נתפרשושלא

 ?להיתר

 למראה החוזרת פסולהטראה
 ?כשרה

 למראה החוזרת פסולהמראה
 1ארומה

 הפר"מ לרעת צמקה כמורינו
 ולרעת סתם ריעותאמקרי

 ריעותא כ"א מקרי לאהלב"ש
כ"ר.

 מקרי. ריעותאסתם

 ריעותא הוי התב"שלרעת
 מקרי לא הלב"ש ולרעתסתם

 ריעותא.שום

 ריעותא סתם מקרי הפ"מבאין
 מקרי. כ"ד ריעותאובהפ"מ

 ריעותא. סתםהוי

 מקרי. גרולהריעותא

 מקרי. ריעותאסתם

 מראה הוי התב"שלרעת
 וב"א הנ"ב ולרעתמריפה
 נדולה וריעותא כשרהולב"ש

מקרי.

 ריעותא. סתםמקרי

 מקרי. גרולהריעותא

 למראה החוזרת פסולהמראה
 ? נרויא אוברוין

 ברוא מכה נגר בריאהאורם
 כשאר הנפיחה אחרונתלבנה

 ?ריאה

 ? הריאה על בלויבשר

 תחתיו ויש בלוי להבשרקלפו
 ? פורתאנגלר

טריפה.

 מקרי. ריעותאמתם

 לא בלוי רבשר המ"זדעת
 התב"ש ולדעת ריעורנאמקרי
 ולרעת מהרי ריעותאסתם

 ריעותא הוי הפ"מ באיןהלב"ש
 ריעותא רק אינו ובהפ"מסתם

כ"ר.

 מים בריקת ע"י להכשיריש
 נ' ראיכא משוםפושרין
 פורתא נגלר אם )א(ספיקות
 )ב( לא או ריעותאמקרי
 רבשר רס"ל כמ"ז הלכהשמא
 ריעותא שום מקרי לאבלוי
 ננלר היה לא שטא)ג(

 כשנקלף אלא הזהבמקום
 נעשה מהריאה בלויהבשר
 רעת ספיקות ובשלשהנגלד
 אף להתיר ק"י בסימןהש"ך

בחזקה.

 בריאה מקום כבשאר רינו כ"ד ריעותא על בלויבשר
 תלויה. סרכא כמו ? וכדומה בדרי יתרת עלכגון

 לאינטרנט רחוכנס זיעתק,
 תשסךכ רא"םעי שי?י?יז686",ה0.$



 הריאהתטונת
- יעת. מעת דדיבי ניקדך ודיני ובדיקה שה"מה דינ*עם ---- 

 ה:.2ה ךנם היא מסיני 4מ.2ה הלכח הציואר( מן ון'2ה*מהשחיטה
 ו4בתח4ה לע~חימה כשר הצוואר כל שהימה:הלנות

 : הקמנ'ם ב;,פית יבפרם בידי הסימנים ויאהיז : חצךיאר באמצ;ייטהדט
 לכתהי4ה : גיסמרא מי2ךם טריפח רובו רק אן ל.טנים המפרקתהתך
 בבחמה שנים רדב דבדי;בד ךהדדשם הקנה סימנים הע:ני כל לשהיטצריך
 : מדידח בלא 4;*נים הנראה רוב שיהיה רק : כ.:ר ב;וף אהדורוב
 מי;ךם דנ,טאר העוף את 'טהם : ב;-ף דבפרם הווריד'ן ישחוםונם

 כ,2ני 'טנראח בסכין הנ'2אר יהתוך לא למךת 'טהה ועי"זמסימן
 דם ךיצא ב;יר ןהתך ;וף שהם :שהימות

 אפ*4- א-

 אי דם *צא 4א
 לנכרי ואפ*לן ביד 7המיתן יצריך מר'פח דם ויצא נוצית או צמרתלש
 נמי נמצא אן מי2הן רק שהה אפי4ו שהייה : הי כשהוא ימכרנילא

 אן בקרק; חסבין שננ; או הקיר אל ידן שנדהח אד בוושט אזבקנה
 : .2חייח מ.טום טריפה זה כ4 ונבה7 באצב;ן השוהם הועך איבנזתל
 הנבין ;4 אצב;ן ,טהניה אך והובאח הי4בה ב4א הסימנים '2התיזדרסה
 זק; אן '2כזר אן למ;4ה מ4ממח .2שהם או נדול בסכין עוף ששהטאו

 הסכין 'נ:הה"יד הלרה : ררסה מ:שןם מרפה מרתתין 'טידין מי אומופלנ
 הצמר תהת אי הבל אי מטליתתהת

 א-

 הנוצות תהת אן ש;רות תהת
 אן הנדולה ממב;ת למ;לה .טי2המ הנרמח : הלדה משןםטריפה
 אונה ננד ;ד ובבהמח האנפיים בין ;ד לממח או היייטטבתורבין
 : הנרמח מי2ים טרפה זפק של נני ;ך אי השמאליתה;ליונה
 פנום במכין ששהטעיקור

 'א-

 ,טדהק

 ה;--

 אל ברנלם הבהמח או
 אהר מחנרגרת טב;ת מצא או הסמנים בהוקף אוהז והואהכותל
 מחותך בין '2לם ב.ן הקרק; על אי המנין עלשהיטה
 אגךדל יתקוף הי2היטה אהר מיד שמוטה :עיקור
 ןאם כשר לפיו סימנ*ם *הזרן אם הכיבג שפי*על
 ;ד מוהלט טרפה בשהימה ספק וכל : טריפהלאו

 ;וקצין שני לו '2י'ט אוגרת מכין : לחכםשישאל
 ;ולח : בי ל.2היט פסן4 אהד ב;וקון ממוכסכתאו

 לא פנום סנין : בן *שהום לא לכתהילהויורד
 צודארים: שני מלא שיעור בן נ':אר ואפילן ביישהוט
 : ש"ה .;שה ננעוע" שלא ל" בר4 יאמר שחטואם

 ש*'ט סבין : כ.2י;יר ניטאר אם ממלית כורךוביו"ם
 רק : פסךל רייך ןנם : שניהם יבדוק פיות 'טנילן
 ומיד : ישהוט לא טרפח בסכין : כשר והלקחד
 סכין : היטיב הסכיז את יקנה שה*טה כלאחר

 הסכין אורך : תחלה מג;יל הנלבים מת;רהנעשה
 : לעופיר2 צווארים שני וכמלוא לנפה אצבעותי"ד
 : נרות שני נגד בלילה או היום לאור רק שוחמיןאין
 לתוך כלי לתוך נהר לתוך : הלבנה לאור לאדגם
 המכין יבדוק : הארין על רק : ישהט לאגומא
 קידם : אמךפרא ורק : בדיקות י"ב רוההאאתלת
 מאדד דקה רק פגימה נמצא ואם : השהיטחדלאחר
 בדוק סבין : במפרקת לתלות יש ואפילו :טרפה
 : קמא הזקה מט;ם כשר השחיטה אחרשנעלם
 אהר נפל : טרפה במפרקת שחתך נמצאואם

 יברך : כיטר ונפנם הקרקע על בהךדההשחיטה
 במקדם יברך מטונף מקום הו'א ואם השהיטהקודם
 להרבה די אחת ברכה : בנתיים ישיה ולאנקי

 ונם : דמתא שוהט ובפרט דעופות חיותבהמות
 יפמיק לא לכסוי שחיטה בין : לכולם אחתכמוי

 הכסוי על שההיינך יברך ראשון בפעם :השוחט
 ממוכנת השוחט : לברי' דמזיק השחיטה עלולא
 או בנפה כשכשה אם ב;וף השחימה אהריראה
 כע*ן רגלה וכפפה פשמה אם ובבהמה :בזנבה
 השיהט : כשר פרכסה של'א בריאה :דלי"ת
 : ברכה ספק משום בריאה נם ישחוטממוכנת
 כזית ממנה לאכיל שהות להידת צריך ביו"טהשוחט
 לשהוט אמור : מעכו"ם מסוכנת לקנות אסור :צלי
 ש;ברו שיודע ;ד ו;גל : הנוצות שינדלו עדעוף
 : וקרנים בשניים ויבדוק : שלמים ימים זיי"ןעליו
 דם יכמה אחד: ביום ישחוט לא בנו ואתאותו
 השוחט : ומלממה מלמעלה תחוח בעפר ועוףחיה
 כל : כמןי ספק משום עמו עוף נם ישחוטכוי

 ימרךט ל'א : בין"ט ובפרם מוכן עפר לו יהיהשוחט
 ואם : 7צדדים ימלקנו אלא : ביו"ם צמר אונוצות
 השוחם : במתינות ימרוט אחר בענין אפשראי

 אבל שבת במוצאי דם יכסה בשבת מסוכןלחולה
 המגדל מין יהיה בו שמכסה האפר : ברכהבלא

 צריך הקלךה דם ורק : לח יהיה ולא :צמחים
 : כמןי בלא כשר מהנשחט דם יצא לא ואם :לכמות
 יקנוס במזיה בסה לא דמכין בקתא אך בידיכסה
 : הטכין יבדוק הכסדי קודם : כשר והנשהטלשוחם
 בעפר הריה כסהי : ברבה בלא יכפה טרפהספק
 מים : ברנה בלא יכסהו נתנלה : מלכסותפטור
 בלא יכסה מראיתו וניכר 7מים דם או לדםשנפל
 אולי יבדוק ואה"נ יפשום ביו"ט השוחם :ברכה

 : מרפהתמצא

 בקצרה. תייאה בריקההלכות

 אונות, וה' אומות ב' לח שתהיה צריך ריאהכי
 אינית, וש7ש אהת אוסה מימיןדהיינו

 א ד ר ן ו ה ן אונךת. ושני אהת אומהומשמאל
 ךמונחת ו;בה אררכה לאונה אךמה בין ימין בצדיש

 על*ון כשר, ה;ליין קרום ניקב הכים. במתרמקמא
 כקיתון נשפכה טריפה. זה כנגד שלא זה אףותחתון
 צמקה מריפה. נתממממה מריפה. הסימפונותונימחן
 מריפה. הצלגות רןב נשתברו : כשר שמיםבידי

 אונה ואם נשר, בדקח טריפה, בגסהאופתא,
 במשמושה קשה מריפה. בדקה אפילך נחלקהאחת
 טריפה, לבנה מריפה. כ;'ן קלה טריפה.כעץ

 הצפירן שירטוט בה שניכר דהיינירתייבשה
 כתיקינח והריאה הגיף בחלל מיםטריפה.
 מחזיק אינן והחמרון מבפנים נתרוקנחכשר.

 שלמים וחסימפימת בשרה נימוק כשר.רבי;ית
 נמצא אם טר"פה. קול משמ;ת אםכשר.
 ;ור נגלד טריפח. במה לתלות ואין בריאהנקב

 ריאה כשר. הנפיהה אהר שלם והתהתוןהעליון
 ינקר; הריאח את נפהד טריפה. נפוחהשנמצאת
 ואם בשר. הנפיהה בהוזק לתלות יש אםהקרום
 בדק לא אם טריפה. רי;ותא במקום זהאירע

 משוםטרפה
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 כ-ב;. שיפוי1.

 הנדולה. מבעת2.
 מריפה. בנפיהה עולה סירכא3,
 כשר. תלוי' ךסירבא מ-רסא4.
 מריפה. ננגדה בדופן ומכה תלייה סירבא5.
 מריפח. ךנקב ישנה בך;הז'.
 בריפה. האטום מן פירכא7.
 טריפה. מקמטס*רנא8.
 כשר אז ליהית בה ואין לחוון בולטו'טיגרי9.

 סמונות. מינרי תריאפי'
 כשר. הלון בליקרום10.
 כשר. דלמטה מהצי'סירכא11.
 מריפה. סותם ןהלב בריאהניקבם.
 מריפה. בצדה יבועהסירכא13.
 ומיעי, משמוש צריך ךלמעלה מהצי'סירנא14.
 . נ'2ר.מךרכא15.

 כשר.נבשושית16.

 כשר. תהתיו שלם אם יקלוף ב7ויבשר17.

 ושיעךרו הסמפןנות במקום לעבר מ;ברבי;ה18.
 שני ולהומרא אצב;ות ארבע בנסהלמ;לה

 אצב; דלהומרא אצב;דת, שני ובדקהאצב;ךת,
 ממקום יוצאת המךגיא אם בסכין יתהךבאהד,
 ןאם המימפינות נימוהו דודאי מריפה,אהך

 שני הוה אחך ממקום יוצאת אינןהמיגזא
 וכשר.ביעות

 ומקמט אומה באותה למקום ממקךםסירכא19.
 טריפה.תהתיה

 טריפה. מקמא פיצולו(2.

 הבועה נתכסה ואם ינפה דבוקה וסירכאבי;ה21.
 מיעוך. צריךלגמרי

 "(. טריפה ונקבמירנא22.

 יתחוב סדק ידי ;ל כשתים ונראח 'אהתבו;ה23.
 אהד כיס ונם בשר להדדי שופכות ואםבה
 לה. לחיותצריך

 טריפה. כמ"םהסרון24.

 טריפה. כפופהכף25.

 כשר. מטינרא תלויהסרכא26.

 טריפה. פשומת מכףסרכא27.

 כשר. מקמאייתרת28.

 בשר.דלדולים29.

 טריפה. הנבד חצרניקב80.

 בית את יבדוק הכבד לחצר הכומות ביתנסרך81.
 מחם. בו אית איהכוסות

 כשר. מותם וחלב חכבד חצרניקב32.

 כשר. פשוטהכף33.

 כשר. תחתי' שלם ואם העליון עור יקלוףשומא34.

 חכם. שאלתמהט33.

 חכם. שאלת עצם3(3.

 טריפה. ממנרי דבוקה מירכא37.

 חכם. שאלת סהוס38.

 מריפה. דממיכי בועי תרי39.

 כשר. קש כהפרש דממיכ* בועיתרי40.

 תחתי' שלם ואם העליון ;ור יקלוף נילדינילדי41.
 ומריפה. )פראנצויזיז( זח קורין ואנןכשר

 כשר. אותה מקיף בשר וחוט בשפוליבועה42.

 מריפה. בשיפוליבועה48.

 טריפה. לתלות במה ואין בתוכח ונקבבועה44.

 כשר. לגמרי הבועה ונתכמה תלוי' ומרכאבועה45.

 כשר. מהרסרכא46.

 ואדום ארוך דהיינו בטבה ולתלות בריאהנקב47.
 טריפה. לפיו ושפה עגול ואםכשר,

 טריפה.כפתור48.

 טריפה. מינרי ננדבועה49.

 כשר. זו ננד זובועה50.

 כשר. תהתי' וגומא מנבהפיצול51.

 טריפה. מנבהייתרת52.

 תלוי' וסרכא מקיפה בשר והומ בשיפוליבועה58.
 מריפה. הפוסקיםלשיטוע

 הכל. ימעך ודבוקה כפו7המרכא54.

 כשר. ותלוי' ולממה מחצי' כפולהסרכא55.

 כשר. מבצבץ אם יבדוק 'אטום56.

 כשר. בועה57.

 כשר. תלוי' סירכא58.

 טריפה. האונה הריץ על בועה59.

 טריפה. ההריץ על בועה60.

 אם השמש חום נגד לבדוק צ-יך ונקב מורנא וי"א*(
 השחיטה אחר הנקב נעשה בוודאי מורנא עודיוצא
וכשר.

** * 

 הוורדא נסרכת מריפה. כמדרן שנסרך אהדבשרש
 שנסרך מקמא יותרת ומיעוך. משמוש צריךדכיסה
 כשר. כסדרן שנסרך דאונה בדרי יותרתטריפה.
 אן לחזה או לגרנרת שנסרנה אומה אואונה

 או הלב לטרפש או הלב לכים אד הלבלשמנונית
 או לערוגה או העינוניתא לטרפש או הכבדלהצר
 בלא אפילו המימפונות לשומנונית או הלבלקנה
 סירכה מריפה. מבצבץ ואם היטב ימעך הלוןשום

 כלל ומלאים ובבדיים מריפה. דם ויצאשמיעך
 ימעך.לא

 הבודק.התנהבות
 במכין לצל;ות סמוך הטרפש בנהת יהתוךהבדדק

 עוק'ן בידו ויקה ימין מצד קמן וחורקצר
 ובפרם והאינדת והערוגה האומה ויבדוקהאומה
 מכך נשתנית כי ביותר יבדוק המתפצלתהאזנה
 מריפה מקמא ויותרת בשר מקמא שפיצולהריאה
 במתינות הוורדא ו.בדוק הוורדא לכים ידיייתן

 ויבדוק הצל;ות נגד שמ'אך מצד יהתוךיאה"כ
 נפשו את נושא הוא אליו בי הד;ת ובישיבבנהת

 בעזרו. יהיה אברהםואלקי

 ה. יןן
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 טריפה, טסרכית ;א רק בדקח ךאם טריפח.הריאה
 דשורש לשנים נהלקה אונה למרוף. ע7ולה הריאהכי

 זא ואם ינפחה .ל"טנים שנהלקה אומה כשךאחד
 אומה הסר טריפה. הנפ*הה לאהר ההלקיםיקרבן
 דאמא טרפא טריפה. הליף או יתיר או אינהאו
 אגודל של אמצ;י כפרק להומרא שיעורין ב' להיש

 של כצפורן די יותרת דליהךוי אינה להשליםדהיינן
 מעידים הסימפונות וגם להכשיר מך;יל מדקאנודל.

 אןנות נדבקי אם רק אונה הסרה אםלהכשיר,
 רק סימפון היכר יועיל לא שם לאומההסמובות

 קרךם מריפה. ג"כ נרגרת שני אך וושמים שניסדק.
 שהור היינו דיו, : מריפות מראדרן כשר. חלוןבלי
 שקירין ירוק מר'אה אך )שןואר'ן( שקוריןמאוד
 אי ככרכום, או בש;וה, או כאתרןנ, חייני)נ;לב(
 המראות כל ביצה, כחלמון אי כזהב, אןכשותא,

 ההךלי לו אשר כאיש )ג;לב, נקראיםאלן
 אן הבישו7, לאהר ביצה כהלבון לבן או)געלבזיכט,

 מראיתה משתנה שא*נה חביצה של חלבדן כקרוםלבן
 )וךייפ;ל(שקורין

 היינ-

 למראה הךזרת ואינח שמנפהה
 דימה כצבע כשירות: מראית מריפה.:שירה

 )גרין( שקורין ב;שב ירוק או )בלו.( שקוריןלרקי;

 שקורין אדום מראה אן מחול אך כבד כמראהאי
 ומכה אדים מראה לה יש הריאה ואם)ראמהל"ך(

 היא. לקותא מחמת דוודאי מריפה כנגדהבדופן
 הוירדא יה-אר וקלךשה ;נולה לחייר; צריבההדורדא
 בין יההריין חכליות ננד ופניה הלב, ננדוגכה
 לכל נדילה להיות יצריכה יעבה ארובה לאונהאומה
 כאונה אפילך גדויה ולא דאסא כמרפאהפהות
 חוורדא. ;מידת נתהפך בנןלה. הקטנהחאמצעי,

 מר'פה. תוארה ש.נתה מריפח. נים לה שאיןאן
 באונית יבדוק דאסא כמרפא ונשאר מקצתהסר
 אן ךירדןת תרי אן .ורדא ליכא ןאי באומית.אן

 תרי טריפה. נ"ב נימים שני לה יש או הכיסהסר
 הפךך מחם אחד ואם כשר, אהד בשורשוךרדית
 מינהת יאינה כים לה יש אם חנדולח. בתראזןינן
 הריין ;ג בך;ה טריפה. אוהה כשנופהין אףבתוכו
 ביותר חיירדא אוע לבדדק צריך טריפח.חוירדא
 דרכן )פךפ"ל( אן השדה חירר2 מם*רכות.ובפרם
 וירדית שני מרכרר2 וורדות. שני לחםשיהיה


